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ΑΑπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα::  
Τι έδωσε το κράτος τι έδωσαν οι ασφαλιστικές εταιρίες
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• Νέες «κυψέλες»
δηµιουργικής 

δραστηριότητας
για τα παιδιά της

πόλης
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Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
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ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 

Ασπρόπυργος

Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ. 
Ρόδου 6 & Θριασίου, 2105576086

Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κοντούλη 1,2105542410

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.

Πηνειού 81, Άνω Λιόσια, 2102481114

Αχαρνές
ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

∆εκελείας 10 & Οδυσσέως, 2102460652

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά  µε πιθανότητα βροχών 

Η θερµοκρασία από 7 έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα, Αγαθαγγέλη
∆ιονύσιος, ∆ιονύσης, Νιόνιος, Νύσης, 

Ντένης, ∆ιονυσία,

ΠΠΛΛΟΟΥΥΣΣΙΙΟΟΣΣ  ΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΦΦΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ
ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

• Νέες «κυψέλες» δηµιουργικής δραστηριότητας για τα παιδιά της πόλης

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόεδρος της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ασπροπύρ-

γου (Κ.Ε.∆.Α.), Σοφία Μαυρίδη ενηµερώνουν ότι,
τα δύο  νέα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
του ∆ήµου ξεκίνησαν τις δηµιουργικές δραστηριότ-
ητες, παρόλο το γεγονός ότι είναι ελάχιστο το χρο-
νικό διάστηµα που λειτουργούν. 

Σε συνεργασία µε το προϋπάρχον Κέντρο ∆ηµιο-
υργικής Απασχόλησης, οι νέες δοµές συµµετείχαν
στο 9ο Φιλανθρωπικό Παζάρι του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου φτιάχνοντας κατασκευές, όπως χειρο-
ποίητα ηµερολόγια, στολίδια και χριστουγεννιάτικες
κάρτες, ενώ η νεοσύστατη ορχήστρα τους, έδωσε
µια ξεχωριστή νότα στο Παζάρι, τραγουδώντας τα
παραδοσιακά κάλαντα.

Επιπλέον, η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κ. Σοφία
Μαυρίδη µαζί µε την υπεύθυνη του Κ∆ΑΠ, κ.

Ισιδώρα Λουκίσσα διοργάνωσαν εκδροµή στο
Πάρκο «Santa Claus Kingdom», εντελώς δωρεάν,
για τους µικρούς µαθητές. Τα παιδιά, που συµµε-
τείχαν στην εκδροµή είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες,
µουσικοκινητικά δρώµενα αλλά και να συµµε-
τάσχουν σε  καλλιτεχνικά – εκπαιδευτικά εργα-
στήρια.   

Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι, η Κοινωφελής
Επιχείρηση του ∆ήµου Ασπροπύργου, στο πλαίσιο
αναβάθµισης των Κοινωνικών ∆οµών, που ήδη
υφίστανται στο ∆ήµο Ασπροπύργου, συνέχισε τις
ενηµερωτικές δράσεις, σε συνεργασία µε την
έµπειρη Ψυχολόγο τους, κ. Γιάννα Κουρία. 

Στο 12ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου, αυτή τη
φορά, πραγµατοποιήθηκε η δράση, µε θέµα τα
όρια που οφείλουν να θέτουν οι γονείς στα παιδιά
τους αλλά και στην οικογένεια γενικότερα. 

Με βάση τις αυτοψίες που έγιναν από το Υπο-
υργείο Υποδοµών και Μεταφορών, οι ζηµιές
που αφορούν σε κατοικίες, καταστήµατα και

βιοµηχανικούς κινδύνους στις περιοχές Μάνδρας, Ν.
Περάµου, Ελευσίνας, Μεγάρων κ.λπ. από τη θεοµηνία
που τις έπληξε το Νοέµβριο του 2017, υπερβαίνουν τις
2.500.

Οι µέσες αποζηµιώσεις που δόθηκαν από το κράτος
ήταν από 3 – 8 χιλιάδες €, αναλόγως αν αφορούσαν
σπίτια ή επιχειρήσεις.

Τα καταβληθέντα ποσά επιβάρυναν τη φορολογία των
ήδη υπερφορολογηµένων Ελλήνων στο σύνολό τους κατά
περίπου 20.000.000€, χωρίς να επιλύσουν ουσιαστικά τα
προβλήµατα αυτών που επλήγησαν από τη θεοµηνία.

Αντιστοίχως από τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλι-
στικών Εταιριών Ελλάδος σε αυτές τις περιοχές, εξ αιτίας
της θεοµηνίας κατεβλήθησαν αποζηµιώσεις σε 326 περι-
πτώσεις (177 σπίτια και επιχειρήσεις και 149 αυτοκίνητα), 

γιατί µόνον τόσα ήταν ασφαλισµένα, έναντι των κιν-
δύνων από φυσικά φαινόµενα.

Να σηµειωθεί ότι οι µέσες αποζηµιώσεις σε σπίτια και
επιχειρήσεις ανήλθαν στο ποσό των 66.000€ και σε
αυτοκίνητα στο ποσό των 5.000€. Συνολικά κατεβλήθη-
σαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες ποσά που υπερβαίνουν
τα 12.000.000€. Επιπλέον οι αποζηµιώσεις αυτές δεν
βαρύνουν πουθενά το σύνολο των Ελλήνων φορολο-
γούµενων.

Ακόµα να σηµειωθεί ότι επιχειρήσεις όπως η Johnson
& Johnson και οι αποθήκες του ΑΒ Βασιλόπουλος, είναι
ασφαλισµένες απ’ ευθείας σε ασφαλιστικές εταιρίες του
εξωτερικού, οπότε οι σηµαντικές αποζηµιώσεις τους δεν
περιλαµβάνονται σε αυτά τα στοιχεία.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τις ετήσιες εκθέσεις της
στατιστικής υπηρεσίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρ-
ιών Ελλάδας (www.eaee.gr), της Τράπεζας της Ελλάδος
(www.bankofgreece.gr) και δηµοσιευµένα στοιχεία του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (www.yme.gr).

ΑΑπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα::  
Τι έδωσε το κράτος τι έδωσαν οι ασφαλιστικές εταιρίες



Σε διαδικασία δηµοπράτησης βρίσκονται 2
έργα για την κατασκευή πιστοποιηµένων
Παιδικών Χαρών του ∆ήµου Αχαρνών

συνολικού προϋπολογισµού 832.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριµένα τα δυο έργα που δηµοπρατεί

ο ∆ήµος Αχαρνών είναι:
1. "Έργα αναβάθµισης Παιδικών Χαρών ∆ήµου

Αχαρνών" προϋπολογισµού 632.000 ευρώ, που
αφορά την κατασκευή 7 σύγχρονων και πιστοποι-
ηµένων Παιδικών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών.

Πρόκειται για έργο που θα υλοποιείται βάσει
Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου Αχαρνών
µε την Περιφέρεια Αττικής. Η χρηµατοδότηση του
έργου γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει
της σχετικής Μελέτης που έχει εκπονήσει η
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχα-
ρνών, η οποία έχει αναλάβει τη δηµοπράτηση και
την επίβλεψη του έργου. (η Περίληψη και τα Τεύχη
∆ηµοπράτησης του έργου έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών)

2. "Συντήρηση, ανακατασκευή και Πιστοποίηση
Παιδικών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών" προϋπολο-
γισµού 200.000 ευρώ, που αφορά την κατασκευή
3 σύγχρονων και πιστοποιηµένων Παιδικών
Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών.

Πρόκειται για έργο που χρηµατοδοτείται από το
Προϋπολογισµό του ∆ήµου Αχαρνών και στο
οποίο η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αχαρνών, έχει εκπονήσει τη Μελέτη και 

αναλαµβάνει τη δηµοπράτηση και επίβλεψή του. 
(η Περίληψη και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του

έργου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αχαρνών)

Με αφορµή τη δηµοπράτηση των έργων για τις 
Παιδικές Χαρές του ∆ήµου Αχαρνών, ο ∆ήµα-

ρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: 
"Τον Σεπτέµβριο του 2014 που ανέλαβε η νέα

δηµοτική αρχή, το θέµα των Παιδικών Χαρών του
∆ήµου Αχαρνών βρισκόταν στο σηµείο ΜΗ∆ΕΝ,
αφού στον ∆ήµο Αχαρνών δεν υπήρχε ΚΑΜΙΑ
πιστοποιηµένη Παιδική Χαρά, ενώ ∆ΕΝ υπήρχε
και καµία σχετική Μελέτη. 

Για να φτάσουµε στο σηµείο να δηµοπρατούµε
την κατασκευή νέων σύγχρονων και πιστοποιηµέ-
νων Παιδικών Χαρών, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του
∆ήµου Αχαρνών κατέβαλαν µια υπεράνθρωπη
προσπάθεια, αφού εκπόνησαν τις σχετικές Μελέ-
τες, ολοκλήρωσαν τις δηµοπρατήσεις και πρόκει-
ται να επιβλέψουν τα έργα.

Οι συµπολίτες µας έχουν κάθε λόγο να δυσα-
νασχετούν καθώς αναρωτιόνται: που πήγε αυτός
πακτωλός των δανεικών χρηµάτων τα προηγούµε-
να έτη. 

Αυτό που αποδεικνύεται µε τις δηµοπρατήσεις
των έργων είναι ότι, χωρίς τυµπανοκρουσίες και µε
χαρακτηριστικά, νοικοκυρέµατος, προσηλωµένης
εργασίας και προγραµµατισµού µπορούµε να έχο-
υµε αποτέλεσµα. 

συνεχίζεται στη σελ. 11

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-01-2018

Συνεργασία του ∆ήµου Φυλής µε την
Ακαδηµία Γονέων του CSI Institute

Νέο βήµα συνεργασίας του ∆ήµου Φυλής µε το CSI Institute
του Στρατηγού Σφακιανάκη µε στόχο την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου και ιδιαίτερα από τους νέους. 

Μετά την επιτυχηµένη εκδήλωση στα Ανώγεια της Κρήτης,
παρουσία του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού, η οποία αναµεταδόθηκε
στο ∆ήµο Φυλής µέσω του Κέντρου εκµάθησης Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών που εποπτεύει ο αναπλ. ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της
∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής (Β’ ΕΣΕ) Νίκος Χατζητρακόσιας,
µια νέα πρωτοβουλία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιµασίας. 

Πρόκειται για τη συµµετοχή του ∆ήµου Φυλής στην  Ακαδηµία
Γονέων του CSI Institute, ένα πρόγραµµα που θα δώσει στους γονείς
τη δυνατότητα να αποκτήσουν, διαδικτυακά, τις γνώσεις που
απαιτούνται, ώστε να καθοδηγήσουν και να προστατεύσουν τα παιδιά
τους στη χρήση του διαδικτύου. 

Τα µαθήµατα θα γίνονται εξ αποστάσεως, σε πραγµατικό χρόνο από
καταρτισµένους εισηγητές, τέσσερις (4) φορές το µήνα δηλαδή µια
φορά  την  εβδοµάδα. Ο κύκλος εκπαίδευσης θα είναι µηνιαίος, και θα
χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Στη διάθεση των γονέων θα τεθεί, εφ’ όσον υπάρξει ανάγκη, η
αίθουσα εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών του ∆ήµου Φυλής.

Η Ακαδηµία αναµένεται να αρχίσει τις εργασίες της την Τρίτη 6
Φεβρουαρίου 2018, κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου.

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας καλεί τους γονείς που θέλουν να πάρουν
µέρος στο πρόγραµµα να δηλώσουν ονοµατεπώνυµο και ηλεκτρονική
διεύθυνση (E-MAIL) στην τηλεφωνική γραµµή 2131603420 της Β’
ΕΣΕ, µέχρι το µεσηµέρι της Πέµπτης 25 Ιανουαρίου 2018. 

Είναι µια πρωτοβουλία, χάρη στην οποία η γενικότερη στρατηγική
του ∆ήµου Φυλής για την διεύρυνση της χρήσης του διαδικτύου ως
αναπτυξιακού εργαλείου αποκτά προστιθέµενη αξία.

Xορηγός  επικοινωνίας στην όλη προσπάθεια θα είναι  ο  ΑΝΤ1. 

συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΣΣεε  δδηηµµοοππρράάττηησσηη  δδύύοο  έέρργγαα  883322..000000  εευυρρώώ  
Για την κατασκευή πιστοποιηµένων Παιδικών 

Χαρών του ∆ήµου Αχαρνών

ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΙΙΑΑ  ∆∆ΟΟΞΞΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ΛΛεευυκκώώµµααττοοςς  γγιιαα  ττοο  ΜΜίίµµηη  ∆∆οοµµάάζζοο  
σσττοο  ΠΠννεευυµµααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

• Παρουσία του δηµοφιλούς, διεθνή ποδοσφαιριστή.

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου και η Εκδοτική εταιρεία “Welcome” σας προσκαλούν την Κυριακή, 28
Ιανουαρίου 2018, στις 11:00, στην τιµητική Εκδήλωση για τον µεγαλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή
όλων των εποχών, τον Μίµη ∆οµάζο, που θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «∆ηµήτριος
Καλλιέρης», στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου, Αλέκου Παναγούλη 13. 

Η Εκδήλωση θα περιλαµβάνει παρουσίαση του Βιβλίου – Λεύκωµα του Μίµη ∆οµάζου,  «
Μυστικά και Q άλλες αποκαλύψεις» µε πολλά άγνωστα γεγονότα της εποχής, καθώς και θα
προβληθεί εικοσάλεπτη (20΄) ταινία από τη ζωή του µεγάλου ποδοσφαιριστή. 



Το CSI Institute του Υποστράτηγου
της Ελληνικής Αστυνοµίας και επί
σειρά ετών προϊσταµένου της ∆ίωξ-
ης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος ,
Μανώλη Σφακιανάκη ξεκινάει από τα
Ανώγεια της Κρήτης, προς πέντε
προορισµούς, µε σκοπό να εκπαι-
δεύσει τους µαθητές  και συγκεκρι-
µένα τα παιδιά των περιοχών των
Ανωγει ́ων, της Αµοργού, και των
∆ήµων Φυλής, Πλατανιά και Καστορ-
ιάς.

Πιλοτικά, αρχικά στον Προγραµµατι-
σµό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
(Εκµάθηση Κώδικα), και  στη
συνέχεια στη Ροµποτική, µέσω ειδι-
κών προγραµµάτων, κατά τη διάρκεια

των οποι ́ων καταξιωµένοι
επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλι ́ας και  το εργαστήριο
TALOS θα προσφέρουν δωρεάν τις
γνώσεις τους µέσω του ∆ιαδικτύου
και  της ειδικής Πλατφόρµας
BlackBoard, η οποι ́α
χρησιµοποιει ́ται  διεθνώς από τα
µεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
για εξ 

Το «Cyber Security International»
CSI µε γραφεία σε 52 νοµούς της
χώρας, και χρηµατοδότηση από ευρ-
ωπαϊκά προγράµµατα µεταξύ άλλων
παρέχει συµβουλές για την προ-
στασία των πολιτών σε σχέση µε το
ηλεκτρονικό έγκληµα, διαθέτει τηλε-

φωνικό κέντρο για απορίες όλων των
πολιτών σχετικά µε τεχνολογία και
πληροφορική, ενώ ένας από τους

κύριους στόχους του είναι η παρέµ-
βαση σε θέµατα
bullying.αποστάσεως εκπαι ́δευση.

4-θριάσιο Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 

48

Μέγαρα: Με δηµοπρασία παραχωρήσεις τµηµάτων
του αιγιαλού για επαγγελµατική χρήση
Τη διενέργεια δηµοπρασιών προγραµµατίζει ο ∆ήµος Μεγαρέων προκειµένου να παραχωρή-
σει τµήµατα του αιγιαλού για χρήση.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν σχετικά γραπτό αίτηµα προσκοµίζοντας τα παρα-
κάτω δικαιολογητικά στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, µέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

1.- Τοπογραφικό διάγραµµα
2.- ∆ιάγραµµα αιγιαλού
3.- Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη της εφαρµογής ΕΚΧΑ Α.Ε.

Πληροφορίες στο Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Μεγαρέων, κ. Ε. Γρηγοριάδου, τα
τηλέφωνα: 2296320124, 2296082871.

ΕΕ∆∆ΩΩΣΣΑΑΝΝ  ΤΤΑΑ  ΧΧΕΕΡΡΙΙΑΑ  

Για την διοργάνωση ενός ακόµα
3on3 στον ∆ήµο Ελευσίνας 

"Μύρισε" καλοκαίρι σήµερα στο γραφείο του
Προέδρου του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίνας
κου Αγριµάκη Βασίλη µετά την συνάντηση µε τον
∆ιευθυντή του ΠΣΑΚ κο Αλεξανδρίδη Κώστα , όπου
συµφώνησαν για την διοργάνωση ακόµα ενός 3on3
στον ∆ήµο Ελευσίνας στις 23-24/6 2018!!! 
Μείνετε συντονισµένοι για περισσότερες πληροφο-

ρίες το προσεχές διάστηµα!!! 
#3on3 #Elefsina #streetball #psak #pakppa

ΗΗΗΗ    σσσσυυυυννννέέέέχχχχεεεειιιιαααα    ααααππππ όόόό    ττττηηηη    σσσσεεεελλλλίίίίδδδδαααα    3333



Σ
το τρίπτυχο ασφάλεια, κοιν ων ική
προστασία και µεγάλα έργα επι-
κέν τρωσε τη σύν τοµη  οµιλία του,

ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς,
κατά την  κοπή της πρωτοχρον ιάτικης
πίτας στη ∆ηµοτική Εν ότητα Ζεφυρίου,
που πραγµατοποιήθηκε στο κατάµεστο
Πν ευµατικό Κέν τρο το πρωί της Κυριακής
21 Ιαν ουαρίου. 

Ο ∆ιευθυν τής της Αστυν οµίας ∆υτικής
Αττικής Ταξίαρχ ος Γιώργος Ψωµάς, ο
Αστυν οµικός ∆ιευθυν τής της υποδιεύθυ-
ν σης Ασφαλείας ∆. Αττικής Βασίλης
Κουµπούρης, ο Αστυν οµικός ∆ιευθυν τής
ΟΠΚΕ ∆. Αττικής Γιάν ν ης Σκούρας, ο
Αστυν οµικός Υποδιευθυν τής  Ασφαλείας
∆. Αττικής Λυκούργος Μπιτσακάκης, ο
∆ιοικητής  της ΟΠΚΕ Αν τών ης Καλδίρης
αλλά και άν δρες της ΟΠΚΕ, σφράγισαν
σήµερα µε την  παρουσία τους στην  εκδή-
λωση, µε τον  πιο επίσηµο τρόπο και
σαφή τρόπο, τη ν έα τροχ ιά που
χαράχτηκε στο ∆ήµο Φυλής σε σχέση µε
την  ασφάλεια του πολίτη. 

Τη βεβαιότητα ότι το 2018 θα είν αι η
καλύτερη χρον ιά από όλες τις προη-
γούµεν ες για το ∆ήµο Φυλής εξέφρασε ο
Χρήστος Παππούς.  «Πέρσι δεσµευτήκα-
µε πως θα παλέψουµε για ν α γίν ει η πόλη
µας ασφαλής. 

Όλοι το άκουσαν , λίγοι το πίστεψαν  και
ελάχ ιστοι το καταν όησαν .  Σήµερα είν αι
γεγον ός» είπε ξεκιν ών τας την  οµιλία του
ο ∆ήµαρχος Φυλής.  

Το όραµα της ∆ιοίκησης για την  πορεία
του ∆ήµου και τους στόχους για το 2018
συν όψισε ο ∆ήµαρχος µε δυο αν αφορές.
Την  εν εργειακή αν αβάθµιση του ∆ήµου
Φυλής και την  εγκατάσταση της έδρας του
Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής στα Άν ω
Λιόσια. 

Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής είναι
ο επόµενος στόχος µας.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω, πως σε αυτή
τη ∆ιοίκηση,  βάζουµε τον πήχη ψηλά. Έχο-
υµε όραµα για το ∆ήµο και τον τόπο µας.

Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής είναι ο
επόµενος στόχος µας. Είναι  ένα όνειρο, ένα
µεγάλο όραµα που –πρώτα ο Θεός - θα παλέ-
ψουµε να γίνει πραγµατικότητα.  Ζητάµε ο
∆ήµος Φυλής να γίνει η έδρα του  Πανεπι-
στήµιου ∆υτικής Αττικής. Ανακοινώνω σήµε-
ρα, πως ήδη υπέγραψα απόφαση ∆ηµάρχου
και συγκροτώ επιτροπή Ακαδηµαϊκών, καθη-
γητών Πανεπιστηµίου που θα στηρίξουν την
κίνησή µας, για να έρθει το Πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής στο ∆ήµο Φυλής» τόν ισε   ο
Χρήστος Παππούς. 

Ο ∆ήµαρχος Φυλής προανήγγειλε πως
την  ερχόµεν η Πέµπτη αν αµέν εται ν α
εγκριθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο η εν ε-
ργειακή αναβάθµιση των  Άνω Λιοσίων  και
το Ζεφυρίου. «Ολόκληρος ο ∆ήµος θα λει-
τουργεί µε την  ηλιακή εν έργεια.  

Για µια ακόµη φορά ο ∆ήµος Φυλής
βγαίν ει µπροστά και είναι πρωτοπόρος
στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση» υπογράµµισε
ο Χρήστος Παππούς. Παράλληλα ενηµέρω-
σε τους παριστάµενους  πως όλα τα µεγά-
λα έργα που έχουν  προαναγγελθεί από
την αρχή της θητείας του  έχουν  υπογρα-
φεί από τον  ίδιο και τη Ρένα ∆ούρου και
είναι σε τροχ ιά υλοποίησης και ευχα-
ρίστησε δηµοσίως την  Περιφερειάρχη Αττι-
κής για τη στήριξή της στο ∆ήµο. 

«Είχαµε πει πέρσι, πως θα έχουµε µια 
ανθρώπινη πόλη πρόνοιας για τους δηµό-

τες, µε το ∆ήµο δίπλα στον πολίτη. Σήµερα
είναι πραγµατικότητα πως κανείς δεν είναι
µόνος του στην κρίση» είπε ο ∆ήµαρχος
Φυλής αναφερόµενος στους χιλιάδες ωφε-
λούµενους του ∆ηµοτικού κοινωνικού Παντο-
πωλείου και του ευρωπαϊκού προγράµµατος
ΤΕΒΑ στο οποίο ο ∆ήµος Φυλής είναι επικεφ-
αλής. 

Ο Χρήστος Παππούς ανακοίνωσε ακόµα
αναφορικά µε τα έργα,  πως τις επόµενες 

εβδοµάδες «µπαίν ουν  οι µπουλν τόζες
και ξεκιν ά ο ν έος βρεφον ηπιακός
σταθµός Ζεφυρίου, ξεκιν ούν  ν έες ασφα-
λτοστρώσεις εν ώ έχει ξεκιν ήσει και ο
σχεδιασµός για τις ν έες πλατείες. 

Μέσα στο 2018 η εκδήλωση 
για τα 50 χρόνια από την ίδρυση

της Κοινότητας Ζεφυρίου 

Κλείν ον τας την  οµιλία του ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής ευχ αρίστησε για όσα έχ ουν  προ-
σφέρει όλους όσους έχ ουν  θητεύσει
στην  τοπική αυτοδιοίκηση στο Ζεφύρι
και προαν ήγγειλε πως µέσα στο 2018 θα
οργαν ωθεί εκδήλωση για τα 50 χ ρόν ια
από την  ίδρυση της Κοιν ότητας Ζεφυ-

ρίου στην  οποία θα βραβευτούν  οι
άν θρωποι που έχουν  προσφέρει στην
περιοχή. 

Ο Χρήστος Παππούς ευχαρίστησε τον
κόσµο για την  παρουσία του και ευχήθη-
κε χρόν ια πολλά και καλή χρον ιά µε
υγεία σε όλους.  Ο ∆ήµαρχος Φυλής αφι-
έρωσε το κοµµάτι που έκοψε στον  ∆ιε-
υθυν τή της Αστυν οµίας ∆υτικής Αττικής
Ταξίαρχο Γιώργο Ψωµά µε την  ευχή στις
επικείµεν ες κρίσεις της Αστυν οµίας ν α
προαχθεί σε Υποστράτηγο. 

ΣΣττοο  ττρρίίππττυυχχοο  αασσφφάάλλεειιαα,,  κκοοιιννωωννιικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  κκααιι  µµεεγγάάλλαα  έέρργγαα  
αναφέρθηκε ο ∆ήµαρχος Φυλής κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στη ∆.Ε. Ζεφυρίου

ΜΜεεγγάάλληη  ααννττααππόόκκρριισσηη  σσττηηνν  1133ηη  ααιιµµοοδδοοσσίίαα  ττηηςς  ΙΙ..  ΜΜηηττρροοππόόλλεεωωςς  
ΑΑττττιικκήήςς  &&  ΒΒοοιιωωττίίααςς  σσττηηνν  ΆΆννωω  ΦΦοούύσσαα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ..  
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Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε
για ακόµη µια φορά η εθελοντική
αιµοδοσία της Μητροπόλεώς

µας που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο,
αυτή την περίοδο, στην παρακείµενη αίθου-
σα του ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης στην Άνω Φούσα
Ασπροπύργου. 

Κλιµάκιο ιατρών και νοσηλευτών του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου
«Αττικόν» σε συνεργασία µε την διορ-
γανώτρια εθελοντική οµάδα της αιµοδοσίας
από τις ενορίες του Ασπροπύργου, βρέθη-

καν την Κυριακή το πρωί από τις 9πµ έως
το µεσηµέρι στις 2µµ, στην ειδικά για την
ενέργεια, διαµορφωµένη αίθουσα, όπου για
άλλη µια φορά, εκδηλώθηκε µε ενθουσια-
σµό από το ποίµνιο των περιοχών Ασπρ-
οπύργου και Αχαρνών, εθελοντική αιµο-
δοσία. Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή
και το αποτέλεσµα της σηµαντικής και ζωτι-
κής αυτής δωρεάς, πραγµατικά πολύτιµο. 

Παρών ήταν και ο Επίσκοπος µας, ο
οποίος ευχαρίστησε τους ιατρούς και
νοσηλευτές, την αρµόδια για την αιµοδοσία
οµάδα της Μητροπόλεως, τον κ. Κωνσταν-

τίνο Βενιέρη, την Πρόεδρο της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου κ. Σοφία Μαυρίδη, την Κατηχήτρια κ.
Σοφία Μεσαριτσίδη και βέβαια τους εθε-
λοντές αιµοδότες, µε την ευχή να είναι
πάντα γεροί και δυνατοί, υγιείς και ικανοί να
προσφέρουν ζωή, όπως έκαναν σήµερα.

Αυτή η προσπάθεια της Μητροπόλεώς
µας εντάσσεται στο πλαίσιο του κοινωνικού
µας έργου το οποίο αναπτύσσεται διαρκώς
σε όλους τους τοµείς. Αναφορικά µε την
αιµοδοσία, σηµειώνεται ότι η εθελοντική
αιµοδοσία της Μητροπόλεώς Αττικής και
Βοιωτίας αποτελεί την πρώτη τράπεζα του
∆ήµου Ασπροπύργου σε αριθµό συµµε-
τεχόντων εθελοντών.

Το παρόν έδωσαν ο ∆ήµαρχος Ασπρ-

οπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου, ο Αντιδήµα-
ρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του
Οργανισµού Νεολαίας και Άθλησης κ. Ιωάν-
νης Κατσαρός και ο Εντεταλµένος ∆ηµο-
τικός σύµβουλος, Αντιπρόεδρος της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου και Πρόεδρος του Συλλόγου
κατοίκων παραλίας Ασπροπύργου κ.
Αντώνιος Κοναξής.
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Ξεκίνησε το µεγάλο αντιπληµµυρικό έργο των 5 εκ. Ευρώ
στη Ζωφριά, ενώ µέσα στο επόµενο 15νθήµερο µπαίνει

µπροστά και ο νέος Παιδικός Σταθµός στο Ζεφύρι.  

∆ιπλή γιορτή  την Πέµπτη 18 Ιανουαρίου  για την
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής. Η ονοµα-
στική γιορτή του Αντιδηµάρχου Θανάση Σχίζα

συνδυάστηκε άψογα µε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας για το 2018. 

Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας
χαρακτήρισε το 2017 µια πολύ παραγωγική χρονιά για
την Τεχνική Υπηρεσία και για το ∆ήµο Φυλής και ευχα-
ρίστησε το ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού για την εµπι-
στοσύνη του αλλά και για τα έργα που εξασφάλισε για το
∆ήµο. «Ευχαριστώ τους συνεργάτες µου στην Τεχνική
Υπηρεσία για την πολύ παραγωγική χρονιά που περά-
σαµε αλλά και για τα τρία χρόνια που συνεργαζόµαστε
για να παραχθεί αυτό το µεγάλο έργο που δίνει ώθηση
και ανάπτυξη στο ∆ήµο µας» είπε  ο Αντιδήµαρχος ονο-
µατίζοντας έναν έναν τους συνεργάτες του.

« Το πρώτο κοµµάτι πάει στο Χριστό µας αλλά δεύτε-
ρο κοµµάτι που θα κόψω το αφιερώνω στο ∆ήµαρχό
µας το Χρήστο Παππού που τρέχει και αγωνιά καθηµε-
ρινά για να εξασφαλίσει τα πρωτόγνωρα και πολυάριθ-
µα έργα που γίνονται στο ∆ήµο µας, παρά την οικονοµι-
κή κρίση που περνά η χώρα. Ευχαριστώ το Χρήστο
Παππού για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και για τα
έργα που φέρνει στο ∆ήµο µας και δεσµεύοµαι και εγώ
και οι συνεργάτες µου ότι θα συνεχίσουµε να κάνουµε το
παν ώστε όλα τα έργα να τρέχουν µε τις πιο γρήγορες
ταχύτητες που γίνεται, γιατί ο κόσµος διψάει για έργα
αφού η προηγούµενη διοίκηση είχε αδρανήσει τελείως
σε αυτόν τον τοµέα » σηµείωσε ο Θανάσης Σχίζας. 

Κάνοντας ένα σύντοµο απολογισµό ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Έργων ανακοίνωσε πως ξεκίνησε ήδη το
µεγάλο αντιπληµµυρικό έργο των 5 εκ. Ευρώ στη Ζωφ-
ριά και το άλλο στη Λίµνη που θα δώσει µεγάλη ανάσα
και ασφάλεια στο ∆ήµο, ενώ µέσα στο επόµενο 15νθή-
µερο ξεκινά και ο νέος Παιδικός Σταθµός στο Ζεφύρι.
«Το πρωί υπεγράφησαν τέσσερις νέες συµβάσεις
έργων για τις πλατείες και τις  παιδικές χαρές στα Άνω

Λιόσια καθώς και τις ασφαλτοστρώσεις. Εντάξαµε την
περασµένη εβδοµάδα την ανάπλαση της Λεωφόρου
Φυλής, είµαστε έτοιµοι να υπογράψουµε το έργο για την
Πολιτιστική κληρονοµιά στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής,
εντάξαµε την κατασκευή της πεζογέφυρας στον οικισµό
Γεννηµατά, το Σπίτι της Γρίζας, ενώ ολοκληρώθηκε σε
χρόνο ρεκόρ το κτίριο που θα στεγάσει την ΟΠΚΕ και τις
άλλες αστυνοµικές δυνάµεις που θα δώσουν τη µάχη µε
την παραβατικότητα στην περιοχή µας. Όλα αυτά τα
έργα δεν θα µπορούσαν να γίνουν χωρίς τη στήριξη του
Χρήστου Παππού » είπε µεταξύ άλλων ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Έργων. 

Κατά τα λοιπά στην Τεχνική Υπηρεσία υπήρξε κοσµο-
συρροή αφού λόγω της ονοµαστικής γιορτής του Αντιδ-
ηµάρχου  φίλοι, δηµότες, εργαζόµενοι  και συνάδελφοι
του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έσπευσαν στο γραφείο
του για να του ευχηθούν. Ο Αντιδήµαρχος και η σύζυγός
του ως καλοί οικοδεσπότες περιποιήθηκαν όλους τους
επισκέπτες προσωπικά και φρόντισαν να περάσουν
όλοι καλά.

Ανταποκρινόµενη στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον
του κοινού, η Παράσταση Θεάτρου-Τσίρ-
κου Baraka, συµπαραγωγή της 'Ελευσίνα

2021' µε το Institut Français d'Athènes - Γαλλικό
Ινστιτούτο Αθηνών, παρατείνεται για 7 τελευταίες
εµφανίσεις:

• Πέµπτη 25 Ιανουαρίου, στις 20:30
• Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, στις 20:30
• Σάββατο 27 Ιανουαρίου, στις 20:30
• Κυριακή 28 Ιανουαρίου, στις 19:00
• Πέµπτη 1 Φεβρουαρίου, στις 20:30
• Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, στις 20:30
• Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, στις 20:30

Trailer: goo.gl/Hh9KeK

Προµηθεύσου τώρα το εισιτήριό σου:
goo.gl/BoKZ5T (ή στην είσοδο της παράστασης).
Τηλ. κρατήσεων: 210 553 7206 (καθηµερινά 5-7
µ.µ.)

Η παράσταση του «Baraka» φιλοξενείται στην
Ελευσίνα µετά από την Γαλλία και την Ιταλία, και
θα συνεχίσει το ταξίδι της στην Ευρώπη και τη
Μεσόγειο µέχρι και το Μάιο του 2018. Η
παράσταση περιλαµβάνει δύο ανεξάρτητα µέρη
που συνδέονται µεταξύ τους µέσα από ένα ενιαίο
έργο που χρησιµοποιεί στοιχεία τσίρκου, χορού,
µουσικής και δραµατουργίας, σωµατικού θεάτρου,
εναέριας και επίγειας ακροβατικής, δηµιουργώντας
ένα οδοιπορικό που διασχίζει ολόκληρη τη
Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ! 
ΓΓιιαα  ττοο  ΓΓιιαα  ττοο  ΘΘεεάάττρροο--ΤΤσσίίρρκκοο  ΘΘεεάάττρροο--ΤΤσσίίρρκκοο  BBaarraakkaa,,  BBaarraakkaa,,  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
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Τ
ον κρητικής
καταγωγής προ-
πονητή της

πάλης Ανδρέα Χριστο-
δουλάκη τίµησε ο Σύλλο-
γος Κρητών Φυλής για
την προσφορά του στο
άθληµα, κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης για
την κοπή της πίτας, που
πραγµατοποιήθηκε το
βράδυ του Σαββάτου 20
Ιανουαρίου 2018 σε
κοσµικό κέντρο της Ν.
Φιλαδέλφειας.

Η απονοµή της τιµητικής πλακέτας στον προ-
πονητή, ανατέθηκε, από το Σύλλογο, στο ∆ήµαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού, ο οποίος ευχήθηκε υγεία
και συνέχεια στις επιτυχίες.

Ο Ανδρέας Χριστοδουλάκης προσφέρει ανιδιο-
τελώς τις υπηρεσίες του, επί σειρά ετών, στο
σύλλογο «ΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΥΠΥΡΙ∆ΑΙ», µε τον
οποίο έχει πετύχει πολλές διακρίσεις. 

Είναι επίσης Οµοσπονδιακός προπονητής στην
γυναικεία πάλη. ∆ιακρίνεται για τις γνώσεις του στο
άθληµα των Ολυµπιονικών, τη συνέπεια, τη σεµ-
νότητα και το ήθος του.

Στο φετινό παλµαρέ των διακρίσεών του περι-
λαµβάνονται 3 πρωταθλήµατα (γυναικών-νεανίδων
και κορασίδων),  αργυρό µετάλλιο στο Παγκόσµιο
πρωτάθληµα πάλης σε άµµο και δύο χάλκινα
µετάλλια στη Βαλκανιάδα.  

Ανακοίνωση του Φιλοζωϊκού
Συλλόγου Φυλής:

«Επικήρυξη 3000 ευρώ από
το Φιλοζωϊκό σύλλογο Φυλής

για τους δολοφόνους των
ζώων στο δήµο Φυλής«

Τις τελευταίες ηµέρες γινόµαστε µάρτυρες µαζικής
δολοφονίας ζώων στο δήµος Φυλής και ιδιαίτερα στη
Χασιά. ∆εκάδες αθώα σκυλιά, που ασυνείδητοι τα
παράτησαν στην περιοχή, έχουν βρει φριχτό θάνατο είτε
από όπλο, είτε από φόλα.

Ο Φιλοζωϊκός σύλλογος Φυλής ανακοινώνει ότι επικ-
ηρύσσει µε το ποσό των 3.000 ευρώ τους φυσικούς
αλλά και ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας των ζώων.
Όποιος γνωρίζει κάτι, έχει οποιαδήποτε αξιόπιστη πληρ-
οφορία και αποδεικτικά στοιχεία, παρακαλούµε να απε-
υθυνθεί στο Φιλοζωϊκό σύλλογο Φυλής και στα τηλέφω-
να 6948072800 και 6948231873

Θα τηρηθεί ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Όποιος δε θέλει ζώο σπίτι του, ας µην έχει.
Όποιος δεν είναι ικανός να αγαπήσει τα ζώα, ας µην τα

αγαπήσει.
Όποιος δεν αντιλαµβάνεται τι σηµαίνει να αφαιρείς µια

ζωή που δε σου έφταιξε σε τίποτα, ας µην το αντιληφθ-
εί.

∆εν έχει ΚΑΝΕΙΣ όµως ∆ΙΚΑΙΩΜΑ να πυροβολεί ή να
δηλητηριάζει και να θανατώνει ψυχές. ∆εν του το έδωσε
ΚΑΝΕΙΣ και δε θα του το δώσει ποτέ ΚΑΜΙΑ κοινωνία.

Ενηµερώνουµε ότι στο εξής, οµάδες περιφρούρησης
µε εθελοντές του συλλόγου θα πραγµατοποιούν περι-
πολίες στην περιοχή του δήµου και ιδιαίτερα στη Χασιά
και θα ενηµερώνεται αµέσως η αστυνοµία για οποιοδή-
ποτε ύποπτο περιστατικό αντιληφθούν».

Ζώα που βρέθηκαν δολοφονηµένα στην περιοχή της
Φυλής

Τίµησε τον προπονητή της πάλης 
Ανδρέα Χριστοδουλάκη ο Σύλλογος Κρητών Φυλής



8-θριάσιο Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 

Οι δραστηριότητες στις υπηρ-
εσίες εστίασης «παράγουν» µε
διαφορά τους περισσότερους

αδήλωτους εργαζόµενους.
Αντίστοιχα σε επίπεδο κλάδου, αυτός

της ένδυσης κατέχει την ανάλογη θλιβερή
πρωτιά. Τα στοιχεία της έκθεσης Άρτεµις
που είδαν χθες το φως της δηµοσιότητας
είναι αποκαλυπτικά: Στο οκτάµηνο Ιανο-
υαρίου – Αυγούστου 2017, από τους
5.602 αδήλωτους εργαζόµενους που
εντοπίστηκαν στους ελέγχους που έγιναν,
οι 2.528 ή το 45,12% προέρχονται από

τον κλάδο της εστίασης. 
Έπονται οι λοιποί κλάδοι µε 847 αδή-

λωτους εργαζόµενους, το χονδρικό
εµπόριο µε 619 και το λιανικό εµπόριο µε
474.

Σε επίπεδο ποσοστού, συγκριτικά µε
τον αριθµό των επιχειρήσεων που
ελέγχθηκαν διαπιστώνεται ότι η πρώτη
θέση ανήκει µε 19% στον κλάδο της
κατασκευής ειδών ένδυσης. Ακολουθεί µε
πολύ µικρή διαφορά η παραγωγή κλω-
στοϋφαντουργικών υλών µε 18,89% και
έπονται οι άλλες δραστηριότητες παρ-

οχής προσωπικών
υπηρεσιών (15,65%), οι
διοικητικές δραστηριότ-
ητες γραφείου και γραµ-
µατειακής υποστήριξης
(11,99%) και η κατασκε-
υή µεταλλικών προϊόν-
των (11,90%).

Ανά περιφέρεια, διαπιστώνεται ότι το
39,38% των επιχειρήσεων που ελέγχθη-
καν στη δυτική Ελλάδα, δηλαδή οι 76 από
τις 193, είχαν αδήλωτους εργαζόµενους.
Πολύ υψηλό ποσοστό παραβατικών

επιχειρήσεων εντοπίστηκε και στην Κεν-
τρική Μακεδονία (31,37% ή 432 από τις
1377 επιχειρήσεις). 

Σε επίπεδο προστίµων, πρώτη και µε
διαφορά µε 30.913.120 ευρώ είναι η Αττι-
κή και ακολουθεί ξανά η Κεντρική Μακε-
δονία µε 7.862.763 ευρώ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΗΗ  εεσσττίίαασσηη  κκααιι  ηη  έέννδδυυσσηη  εείίννααιι  οοιι  

««ππρρωωττααθθλληηττέέςς»»  ττηηςς  ααδδήήλλωωττηηςς  εερργγαασσίίααςς

Ε
κατοµµύρια οφειλέτες του ∆ηµοσίου θα έχουν από τον
Φεβρουάριο τη δυνατότητα εξόφλησης όλων ανεξαιρέ-
τως των οφειλών τους προς την Εφορία έως και σε 12

µηνιαίες δόσεις πριν καν γίνουν ληξιπρόθεσµες.
Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται µέσω της "πάγιας ρύθµισης"

του ν. 4152/2013 για την υπαγωγή στην οποία δεν θα απαιτείται
πλέον προσέλευση στην Εφορία για την υποβολή της αίτησης
και των απαιτούµενων δικαιολογητικών, αλλά θα αρκεί η ηλεκ-
τρονική συµπλήρωση και υποβολή µιας απλής αίτησης-υπεύθυ-
νης δήλωσης, µέσω του συστήµατος TAXISNET.

Συγκεκριµένα, όπως γράφει το dikaiologitika.gr όλοι οι φορο-
λογούµενοι θα µπορούν πλέον να ρυθµίζουν σε πολλές µηνιαίες
δόσεις και τα µη ληξιπρόθεσµα χρέη τους προς τις ∆.Ο.Υ. από
τον υπολογιστή του σπιτιού τους ή του γραφείου τους, υπο-
βάλλοντας ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος ΤΑΧΙSNET, τις
σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις.

Κάθε φορολογούµενος που θα επιθυµήσει να υπαχθεί στην
«πάγια ρύθµιση» των 12 µηνιαίων δόσεων για τις µη ληξιπρόθ-
εσµες οφειλές του προς την Εφορία θα πρέπει, ωστόσο, να
γνωρίζει ότι:

α) Το συνολικό ποσό των οφειλών που θα ρυθµίσει θα επιβα-
ρυνθεί µε ετήσιο ποσοστό τόκων 5%.

β) Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθµιση είναι να έχει υπο-
βάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος της τελευταίας
πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις
οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία, εφόσον είναι
επιχειρηµατίας ή ελεύθερος επαγγελµατίας.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τη
ρύθµιση των µη ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την Εφορία έως
και σε 12 µηνιαίες δόσεις θα είναι πάρα πολύ απλή, καθώς θα
απαιτεί από τον κάθε ενδιαφερόµενο φορολογούµενο να
ακολουθήσει µόνο τα παρακάτω βήµατα:

1) Είσοδο στο σύστηµα ΤΑΧΙSnet και στην εφαρµογή
"Αίτηση ρύθµισης οφειλών": Από την ιστοσελίδα της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, η οποία βρίσκεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr, ο φορολογούµενος θα
µπορεί να επιλέγει κατά σειρά "Υπηρεσίες προς πολίτες",

"Αίτηση ρύθµισης οφειλών" και "Είσοδος στην εφαρµογή". Στη
συνέχεια θα πληκτρολογεί το όνοµα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης στο σύστηµα TAXISNET και θα εισέρχεται στο
κυρίως µενού της εφαρµογής για την ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων ρύθµισης οφειλών προς την Εφορία.

2) Είσοδο στην φόρµα υποβολής της αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης: Από το κεντρικό µενού της εφαρµογής
θα επιλέγει "Συνέχεια" δίπλα από την ένδειξη "Ρ2 Αίτηση πάγιας
ρύθµισης οφειλών ν. 4152/2013" και στη συνέχεια "Υποβολή
νέας" αίτησης. Κατόπιν θα επιλέγει "ρύθµιση έως 12 δόσεις" και
θα εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του οι οφειλές του
προς την Εφορία που µπορούν να ρυθµιστούν έως και σε 12
µηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές που µπορούν να ρυθµιστούν έως και
σε 12 µηνιαίες δόσεις είναι αυτές που προέρχονται από τακτικές
φορολογικές υποχρεώσεις, όπως ο φόρος εισοδήµατος, ο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο Φ.Π.Α. Ο φορολογούµενος θα επιλέγει, στη
συνέχεια, "επόµενη σελίδα" και εθα µφανίζεται στην οθόνη του
υπολογιστή του η φόρµα υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης µε προσυµπληρωµένα τα προσωπικά στοιχεία ταυτότ-
ητάς του.

3) Συµπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης: Ο
φορολογούµενος θα πρέπει να συµπληρώσει στοιχεία που αποτ-
υπώνουν την πραγµατική εισοδηµατική και περιουσιακή του
κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, θα µπορεί να επιλέξει την
άντληση των στοιχείων αυτών από τις ήδη υποβληθείσες
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων και τις
ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9. Εφόσον διαθέτει εισοδήµατα ή
και ακίνητα τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στις σχετικές
δηλώσεις οφείλει να τα δηλώσει επιπροσθέτως. Πρέπει επίσης
να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία
για ποινικού χαρακτήρα αδίκηµα φοροδιαφυγής. Στην συνέχεια,
θα πρέπει να αναγράψει τα καθαρά µηνιαία έσοδά του και τα
µηνιαία έξοδά του. Η διαφορά µεταξύ των δύο ποσών θα κρίνει
το ύψος της κάθε µηνιαίας δόσης που θα κληθεί να πληρώνει µε
τη ρύθµιση της οφειλής του και, συνακόλουθα, καί τον αριθµό
των µηνιαίων δόσεων, οι οποίες µπορεί να φθάσουν µέχρι και τις
12. Όσο πιο µικρή είναι η διαφορά µεταξύ µηνιαίων εσόδων και 

µηνιαίων εξόδων τόσο µεγαλύτερος θα είναι ο αριθµός των
µηνιαίων δόσεων που θα τού εγκρίνει το σύστηµα. Θα µπορεί
επίσης να δηλώσει και τους αριθµούς ΙΒΑΝ όλων των τραπε-
ζικών του λογαριασµών.

4) Υποβολή αίτησης: Με την ολοκλήρωση της συµπλήρω-
σης των στοιχείων της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ο φορολο-
γούµενος θα µπορεί να πληκτρολογήσει την ένδειξη "υποβολή
αίτησης". Η αίτηση θα υποβάλλεται και θα τίθεται άµεσα υπό
επεξεργασία από το σύστηµα ΤΑΧΙSNET. Αµέσως θα εµφανίζον-
ται τα βασικά στοιχεία της προς έγκριση ρύθµισης, δηλαδή: το
ύψος του χρέους που ρυθµίζεται, το ύψος των τόκων που επι-
βαρύνουν το χρέος, ο συνολικός αριθµός των µηνιαίων δόσεων,
η καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής της πρώτης δόσης, η
καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής της δεύτερης δόσης, το
ποσό της κάθε µηνιαίας δόσης, το συνολικό πληρωτέο ποσό και
η Ταυτότητα Ρυθµισµένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), ένας κωδικός
αριθµός αποτελούµενος από τρία σκέλη που έχει εκδοθεί από το
σύστηµα TAXISNET κατά την επεξεργασία της αίτησης και ο
οποίος χρησιµεύει στην αναγνώριση της ρυθµιζόµενης οφειλής
από το σύστηµα κάθε φορά που ο φορολογούµενος προβαίνει
στην πληρωµή µιας δόσης της ρύθµισης.

5) Επικύρωση ρύθµισης: Για να επικυρωθεί και να γίνει
αποδεκτή από το σύστηµα η αιτούµενη ρύθµιση θα πρέπει ο
φορολογούµενος να πληρώσει το ποσό της πρώτης δόσης εντός
τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης. 

Η πληρωµή της πρώτης δόσης θα µπορεί να γίνει είτε µέσω
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) είτε στο ΑΤΜ ενός υποκα-
ταστήµατος της τράπεζας του φορολογούµενου είτε στο γκισέ
υποκαταστήµατος οποιασδήποτε τράπεζας. 

Η εξόφληση της δόσης θα είναι εφικτή είτε µε την πληκτρ-
ολόγηση - σε περίπτωση πληρωµής µέσω e-banking ή µέσω
ΑΤΜ - είτε µε την προσκόµιση - σε περίπτωση προσέλευσης στο
ταµείο τραπεζικού υποκαταστήµατος - της Ταυτότητας Ρυθµιζό-
µενης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), δηλαδή του ειδικού τριµερούς πολυψή-
φιου κωδικού αριθµού που συνοδεύει την ρυθµιζόµενη οφειλή
και τον οποίο του έχει εκδώσει το σύστηµα κατά την επεξερ-
γασία της αίτησης.

ΠΡΙΝ ΓΙΝΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
Με ένα «κλικ» σε 12 δόσεις όλες 
οι οφειλές προς την εφορία
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2/2017
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Άθλ-
ησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου,

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010

(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)
«∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις».

2.  Τις διατάξεις του πδ 135/2010
(ΦΕΚ 228/Α/2010) « Οργανισµός της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση      Αττικής
» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και
28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ
47/Α/2015) «Εκδηµοκρατισµός της
∆ιοίκησης – Καταπολέµηση της Γραφ-
ειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρν-
ηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» όπως συµπληρώθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβε-
ρνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) «Τρο-
ποποίηση και συµπλήρωση  διατά-
ξεων του ν.2190/1994 και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 10 του
ν.3812/2009. 

5. Την υπ’ αρ. 03/2017 απόφαση
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆
«Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας ∆ήµου
Ασπροπύργου », µε θέµα τον προγρ-
αµµατισµό προσλήψεων εκτάκτου
προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης
έργου (µε κάλυψη της δαπάνης από
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) για το
2017.  

6. Την
υπ’αρ.πρωτ.20236/7219/23-03-2017
Εισηγητική µας Έκθεση. 

7. Την υπ’αρ.πρωτ.4937/27-03-
2017 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, µε την
οποία έγινε δεκτό το υποβαλλόµενο
αίτηµα του ΝΠ∆∆ για την  σύναψη
σύµβασης έργου για τις ειδικότητες ΠΕ
Ιατρός Παθολόγος , ΤΕ Εργοθερα-
πευτής, καθότι δεν υποκρύπτουν
σχέση εξαρτηµένης εργασίας και δεν
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες.

8. Το υπ’ αρ .πρωτ. οικ. 26841/04-
08-2017 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, µε θέµα «Έγκριση
συµβάσεων µίσθωσης έργου».

9.  Την υπ’ αρ. πρωτ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/01-08-
2017 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ.1της υπ’αρ.33/2006
ΠΥΣ, όπως ισχύει, µε την οποία
εγκρίθηκε η απασχόληση δυο (2) ατό-
µων µε σύµβαση      µίσθωσης έργου
για το ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Άθλησης
και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου», µέχρι
ένα έτος, υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων
του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις  του 

άρθρου 10 του ν.3812/2009 καθώς
και των       διατάξεων του άρθρου 26
παρ.2 του ν.4325/2015,σε περίπτωση
που η πρόσληψη αφορά σε εκπαιδευ-
τικό- διδακτικό προσωπικό ,καλλι-
τέχνες, δηµοσιογράφους.

10.Το γεγονός ότι ο καθορισµός
των ειδικοτήτων θα γίνει από το οικείο
συµβούλιο, βάσει των        αντίστοιχων
αιτηµάτων στο πλαίσιο του προγραµ-
µατισµού εκτάκτου προσωπικού
έτους 2017.

11.Το γεγονός ότι η πρόσληψη
συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκ-
λειστικής προθεσµίας έξι µηνών από
την έκδοση των εγκριτικών αποφά-
σεων της Επιτροπής της 33/2006
ΠΥΣ (άρθρο 20 του ν.4305/2014).

12.Την υπ’αρ.107/2017 απόφαση
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆
«Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας ∆ήµου
Ασπροπύργου», µε θέµα καθορισµός
του αριθµού και των ειδικοτήτων  των
συµβάσεων µίσθωσης έργου του
ΝΠ∆∆, για το έτος  2017.

13.Την υπ’ αρ. πρωτ. 1347/25-09-
2017 βεβαίωση της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός
Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και
3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου».

14.Την µε αρ. πρωτ.
106149/37353/20-12-2017 έγκριση
συµβάσεων µίσθωσης έργου στο
ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Άθλησης και
Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου.

ΑΝΑΚΟΙΝ Ω ΝΕΙ
Τη σύναψη σύµβασης µίσθω-

σης  έργου  ενός (1) ατόµου για την
κάλυψη αναγκών  του  Νοµικού
Προσώπου, που εδρεύει στον
Ασπρόπυργο Αττικής επί των
οδών Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήν-
ης 2, µε αντικείµενο την εκτέλεση
του έργου: «την δραστηριοποίηση
των µελών των ΚΑΠΗ για δηµιουρ-
γική απασχόληση και παραγωγικό
έργο» συνολικής διάρκειας ενός ( 1
) έτους. Στο πλαίσιο του έργου
αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων (
βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), µε τα αντίστοιχα
απαιτούµενα ( τυπικά και τυχόν
πρόσθετα ) προσόντα ( βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β ):

Οι υποψήφιοι πρέπει να
είναι ηλικίας από 22 έως 45
ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των

υποψηφίων καθορίζεται µε βάση
τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( 200
µονάδες για 4 µήνες ανεργίας
και 75 µονάδες ανά µήνα ανε-
ργίας άνω των 4 µηνών, µε
ανώτατο όριο τους 12 µήνες

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (
50 µονάδες για κάθε τέκνο ) 

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 30 µονά-
δες για καθένα από τα δύο
πρώτα τέκνα και 50 µονάδες
για το τρίτο ) 

ΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ
Μ Ο Ν Ο Γ Ο Ν Ε Ϊ Κ Η Σ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ( 50 µονάδες για
κάθε τέκνο ) 

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (
για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του
βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά
ψηφία πολλαπλασιάζονται µε
το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ( 7 µονάδες ανά
µήνα εµπειρίας και έως 60
µήνες )

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθµολογούµενη εµπει-

ρία για τους παρακάτω κωδι-
κούς απασχόλησης νοείται η
απασχόληση µε σύµβαση µίσθ-
ωσης έργου στο δηµόσιο ή
ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγ-
γέλµατος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή µε το αντικείµενο της
ειδικότητας που ζητείται για την
εκτέλεση του έργου.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Η εµπειρία λαµβάνεται

υπόψη µετά την απόκτηση της
ζητούµενης, κατά περίπτωση,
από την παρούσα ανακοίνωση
άδειας άσκησης επαγγέλµατος.

Για την απόδειξη της εµπει-
ρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περι-
πτώσεις απόδειξης εµπειρίας
του Παραρτήµατος ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων Μίσθ-
ωσης Έργου (ΣΜΕ) –
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ., στοιχείο 16.
Πιστοποιητικά απόδειξης
εµπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπει-
ρίας περιγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβά-
σεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., ενότητα Ε., υποενότ-
ητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπει-
ρίας τους οφείλουν να προσ-
κοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα,
όλα τα απαιτούµενα από την παρ-
ούσα ανακοίνωση και το «Παράρτ-
ηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιο-
λογητικά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζό-
µενα στο «Παράρτηµα ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευ-
ση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανα-
κοίνωσης, η οποία πρέπει να περι-
έχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και
όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ.
8 του Ν. 2190/1994 ( όπως ισχύει ),
να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες
ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες
του νοµού Αττικής, εφόσον εκδίδον-
ται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία
εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία)
η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµε-
ρίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανα-
κοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα
ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθω-
σης Έργου (ΣΜΕ)» µε σήµανση
έκδοσης «22-01-2018» και το Ειδικό
Παράρτηµα (Α1) Απόδειξης Χειρι-
σµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «22-
01-2018»] να γίνει στο κατάστηµα
της υπηρεσίας µας και στο χώρο των
ανακοινώσεων του δηµοτικού κατα-
στήµατος του νοµικού προσώπου
στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε
το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα
αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε
στο e-mail: sme@asep.gr είτε στο
fax: 2106467728 ή 2131319188

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβο-
λή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπρ-
οσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτ-
ηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφό-
σον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρηµένη από δηµό

σια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Σωτήρη Πέτρουλα και
Ειρήνης 2, απευθύνοντάς την στον
Οργανισµό Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας υπόψη κου
Πίνη Αχιλλέα ( τηλ. Επικοινωνίας 210
– 5577862 ). Στην περίπτωση απο-
στολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς
το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνε-
ται µε βάση την ηµεροµηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρ-
ες (υπολογιζόµενες ηµερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επό-
µενη ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφηµερίδες ή της
ανάρτησής της στο χώρο ανα-
κοινώσεων του Νοµικού
Προσώπου και του ∆ηµαρχείου
Ασπροπύργου, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέ-
στερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζ-
ητήσουν 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 αιτή-
σεων – ∆ιαγωνισµών Φορέων

Συνοπτικά:
1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου

δηµοσίου εγγράφου από το οποίο να
προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας.

2. Βασικό τίτλο σπουδών.
3. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητι-

κά απόδειξης εµπειρίας.
4. Απόδειξη γνώσης ξένων γλωσ-

σών.
5. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος

όπου απαιτείται.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:

Οι απασχολούµενοι σε φορείς του
δηµοσίου τοµέα, αποδεικνύουν την
εµπειρία τους µε σχετική βεβαίωση
του προηγούµενου φορέα απασχόλ-
ησης.

Επίσης ο χρόνος εµπειρίας που
δηλώνει ο κάθε υποψήφιος µπορεί να
προκύπτει και από τη βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα.

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Της αλλοδαπής:

Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαι-
τούνται από την ανακοίνωση πρέπει
να είναιεπίσηµα µεταφρασµένοι στην
ελληνική γλώσσα.

Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται
από αρµόδια κατά νόµο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρε-
σβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας
στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από
άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του
ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς
όµως µετά τον νέο «Κώδικα ∆ικηγόρ-
ων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ

208/27.09.2013/τ. Α’), µεταφράσεις
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνον-
ται από δικηγόρο µετά την
27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφό-
σον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο
ίδιος έχει επαρκή γνώση της
γλώσσας από και προς την οποία
µετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιη-
τικά 

και βεβαιώσεις) γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκ-
τά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.

Της ηµεδαπής:
α)  ∆ηµόσια  έγγραφα  ηµεδαπής,

δηλαδή  έγγραφα  που  έχουν  εκδοθ-
εί  από  υπηρεσίες  και    φορείς  του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες –
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.),
υποβάλλονται  και  γίνονται  υποχρεω-
τικά αποδεκτά σε  ευκρινή  φωτοαν-
τίγραφα των  πρωτοτύπων εγγράφων
ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β)  Ιδιωτικά  έγγραφα  ηµεδαπής,
δηλαδή  έγγραφα  που  δεν  εκδίδον-
ται  από  υπηρεσίες  και  φορείς  του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα (όπως αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγρα-
φα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
καθώς και σε ευκρινή φωτοαν-
τίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορ-
είς του δηµόσιου και του ευρύτερ-
ου δηµόσιου τοµέα (π.χ. απολ-
υτήριο ιδιωτικού λυκείου που
φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ιατρική γνωµάτευση που φέρει
θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτήια-
τρό).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης

Η παρούσα ανακοίνωση θα
αναρτηθεί:

Α. Στο δικτυακό τόπο
(www.et.diavgeia.gov.gr) ως
κανονιστική πράξη

Β. Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ασπροπύργου, www.aspropyr-
gos.gr και

Γ. Στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του
∆ήµου Ασπροπύργου και του
Νοµικού Προσώπου (σχετ. πρακ-
τικό ανάρτησης).

∆. Σε δυο (2) τοπικές εφηµε-
ρίδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υπο-
βολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται
να συµπληρώσουν την αίτηση
έντυπο στην ιστοσελίδα µας
(www.aspropyrgos.gr) και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογρα-
φή τους θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή, είτε ταχυδροµικά µε 

συστηµένη επιστολή, στα γρα-
φεία της υπηρεσίας µας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Οργανισµός
Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας
και 3ης  Ηλικίας ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, Ειρήνης & Σωτήρη
Πέτρουλα 2 απευθύνοντας την
στην ∆ιεύθυνση του Νοµικού
Προσώπου (τηλ. επικοινωνίας:
2105577862 και

2105579470). Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρ-
οµικώς το εµπρόθεσµο των αιτή-
σεων κρίνεται µε βάση την ηµερ-
οµηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος µετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων είναι πέντε (5) ηµέρες
(υπολογιζόµενες ηµερολογια-
κά) και αρχίζει από την επο-
µένη ηµέρα της τελευταίας
ανάρτησής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη
υποψηφίων και πρόσληψη

Αφού η υπηρεσία µας επεξερ-
γαστεί τις αιτήσεις των υποψ-
ηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
απαιτούµενων προσόντων. Η
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει
της οποίας θα γίνει η τελική επι-
λογή για τη σύναψη της σύµβα-
σης µίσθωσης έργου, πραγµατο-
ποιείται ως εξής: Προηγούνται
στην κατάταξη οι υποψήφιοι που
διαθέτουν τα κύρια προσόντα της
ειδικότητας και ακολουθούν οι
έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επι-
κουρίας κ.ο.κ.). Σε περίπτωση
εµφάνισης υποψηφίων µε ίδια
τυπικά προσόντα, για την επιλογή
θα λαµβάνονται υπόψη τα εξής:

1. Ο βαθµός του τίτλου σπου-
δών.

2. Η εµπειρία άνω της απαι-
τούµενης (όπου ορίζεται και στα
αντικείµενα που ορίζεται στον
πίνακα Β΄) Επισηµαίνεται ότι υπο-
ψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα
ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα
(Α΄ ή Β΄ επικουρίας όπου αυτά
ορίζονται στην ανακοίνωση) θα
αποκλείονται αυτοµάτως από την
περαιτέρω διαδικασία αξιολόγ-
ησης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία
δεν υποβάλλονται κάποια από τα
δικαιολογητικά που επικαλείται
στην αίτησή του ο/η υποψήφιος/-
α, θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκαν
και, εποµένως, δεν λαµβάνονται
υπόψη. Μετά την κατάρτιση των
πινάκων η υπηρεσία µας θα ανα-
ρτήσει τους πίνακες προσλήψεων
των υποψηφίων στον φορέα που
διενεργεί την πρόσληψη (Οργανι-
σµός Άθλησης & Φροντίδας Νεο-
λαίας και 3ης Ηλικίας ∆ήµου
Ασπροπύργου).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Κωδικός
απασχόλ-
ηση ς

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα ∆ιάρκεια
σύµβασης
έως

Αριθµός
ατόµων

101 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ
& ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΑΙ 3ΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΤΕ -
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕ
ΥΤΗΣ

12
ΜΗΝΕΣ

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΠΙΝΑΚΑΣ A :́ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά Κωδικό Απασχόλησης)

Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά
& τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Εργοθεραπείας ΤΕΙ
ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα  
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας.
2.    Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εργοθεραπευ-
τή ( ΤΕ ).
3.    Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επε-
ξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο-
υς µε τα ανωτέρω προσόντα).
======================
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο-
υς µε τα ανωτέρω προσόντα).
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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Ενηµερωτική καµπάνια της ΕΛ.ΑΣ Ενηµερωτική καµπάνια της ΕΛ.ΑΣ 
Τι προβλέπει ο νόµος για την ενδοοικογενειακή βία 
και πώς µπορούµε να βοηθήσουµε τα θύµατα

Ε
γχειρίδιο µε όσα ορίζει  η νοµοθεσία για την ενδοοικογενει -
ακή βία, οδηγίες για το πώς µπορεί  κάποιος να βοηθήσει
σε τέτοιες καταστάσεις αλλά και  ποιες οι  ενέργειες και

υποχρεώσεις της αστυνοµίας, έδωσε στη δηµοσιότητα ΕΛ.ΑΣ.
Συγκεκριµένα σε αυτό αναφέρονται  τα εξής:
Αν γνωρίζω ότι  κάποιο ενήλικο ή ανήλικο άτοµο κακοποιείται

συστηµατικά, πώς µπορώ να βοηθήσω;
Μπορείτε επώνυµα ή και  ανώνυµα στο Κέντρο της Άµεσης ∆ρά-

σης (100) να το καταγγείλετε ή να ενηµερώσετε άµεσα το τοπικό
Αστυνοµικό Τµήµα ή τις εισαγγελικές αρχές ή να τηλεφωνήσετε
στην 24ωρη τηλεφωνική γραµµή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης(197)

«Ν. 3500/2006 Περί  Ενδοοικογενειακής Βίας. Ποινικές συµπερ-
ιφορές ––Υποχρεώσεις και  Ενέργειες αστυνοµικών Υπηρεσιών-
Παροχή αγωγής στα θύµατα»

Ποιες συµπεριφορές θεωρούνται  ως ποινικά αδικήµατα σύµφ-
ωνα µε το ν. 3500/2006.

Α) Πληµµελήµατα:
- αρ. 6 § 1 ενδοοικογενειακή απλή σωµατική βλάβη και  εντελώς

ελαφριά σωµατική βλάβη που προξενείται  από συνεχή συµπερ-
ιφορά,

- 6 § 2 εδάφιο α΄ ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωµατική βλάβη,
- 6 § 3 εδάφιο α΄ ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη σε βάρος

εγκύου ή σε βάρος µέλους της οικογένειας το οποίο, από οποιαδή-
ποτε αιτία, είναι  ανίκανο να αντισταθεί ,

- 6 § 3 εδάφιο β΄ ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη τελεσθείσα
ενώπιον ανήλικου µέλους της οικογένειας,

- 7 § 1 ενδοοικογενειακή παράνοµη βία,
- 7 § 2 ενδοοικογενειακή παράνοµη απειλή,
- 9 § 1 ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπει-

ας,
- 9 § 2 ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπει-

ας σε βάρος ανηλίκου,
- 10 παρακώλυση απονοµής της δικαιοσύνης.

Β) Κακουργήµατα:
- ενδοοικογενειακή βαριά σωµατική βλάβη (αρ. 6 § 2 εδάφιο β΄)

µε επιβαρυντική περίσταση αν ο υπαίτιος επεδίωκε ή γνώριζε
και  αποδέχθηκε το αποτέλεσµα της πράξης του (αρ. 6 § 2 εδάφιο
γ),

- βασανιστήρια (αρ. 6 § 4 εδάφιο α΄) µε επιβαρυντική περίστα-
ση όταν το θύµα είναι  ανήλικος (αρ. 6 § 4 εδάφιο β΄),

- βιασµός εντός του γάµου (αρ. 8 § 1),
- κατάχρηση σε ασέλγεια εντός του γάµου (αρ. 8 § 2) και
- κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια (αρ. 24).
∆ιευκρινίζονται  τα ακόλουθα:
- για την ενδοοικογενειακή απλή σωµατική βλάβη του αρ. 6 § 1 η

έννοια της σωµατικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας του είναι  η
προβλεπόµενη στο εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρου 308 του Ποινι -
κού Κώδικα και  για την εντελώς ελαφριά σωµατική βλάβη που
προξενείτε από συνεχή συµπεριφορά του υπαιτίου, η έννοια της
ελαφράς κάκωσης ή βλάβης της υγείας του προσδιορίζεται  από
το αρ. 308 § 1 εδάφιο β΄.

- για την ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωµατική βλάβη (6 § 2
εδάφιο α΄) αναγωγή γίνεται  για την έννοια στο αρ. 309 ΠΚ, η διαφ-
ορά που πρέπει  να προσεχθεί  στην εν λόγω αξιόποινη πράξη σε

σχέση µε το 309 είναι  ότι  αρκεί  γι ’ αυτή η δυνατότητα να προκληθεί
κίνδυνος ζωής ή βαριάς σωµατικής βλάβης στο θύµα και  δεν
απαιτείται  όπως στο αρ. 309 ΠΚ αυτός να προκύπτει  από τον
τρόπο τέλεσης της πράξης. Με το εδάφιο β΄ της § 2 άρθρο 6 τιµωρ-
είται  υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 310 § 1 ΠΚ η ενδοοικογενειακή
επικίνδυνη σωµατική βλάβη που προκάλεσε τη βαριά σωµατική
ή διανοητική πάθηση του θύµατος. Με την πρόβλεψη του αρ. 6 § 2 γ΄
τυποποιείται  η βαριά σκοπούµενη ενδοοικογενειακή βλάβη όπως
στο αρ. 310 § 3 ΠΚ µε διαφορά ως προς τη διαβάθµιση του δόλου
του δράστη (αρκεί  και  ο ενδεχόµενος). Με την πράξη του αρ. 6 § 4
εδάφιο α΄ τυποποιείται  ως διακεκριµένη παραλλαγή σωµατικής
βλάβης ο βασανισµός του θύµατος και  η πρόκληση ψυχικής βλά-
βης, ιδίως µε πράξεις εγκλεισµού ή αποµόνωσής του για τις έννοι-
ες αυτές λήφθησαν υπόψη οι  προβλέψεις του αρ. 137 Α § 2, 3 ΠΚ.

- για τα εγκλήµατα του αρ. 7 Ν.3500/2006 ενδοοικογενειακή
παράνοµη βία (7 § 1) και  ενδοοικογενειακή παράνοµη απειλή (7 §
2) πρέπει  να επισηµανθεί  ότι  συνιστούν διακεκριµένες παραλλα-
γές των άρθρων 330 και  333 ΠΚ, όµως σε σχέση µε το αρ. 330 ΠΚ
διευρύνεται  η έννοια της βίας ως µέσο τελέσεως του εγκλήµατος
(αρκεί  και  βία κατά πραγµάτων), ενώ σε σχέση µε το 333 περιο-
ρίζεται  η έννοια της απειλής (απειλή µε σπουδαίο και  άµεσο
κίνδυνο αντί  απλώς απειλή σωµατικής βίας ή άλλης παράνοµης
πράξης ή παράλειψης). Με το αρ. 9 αντιµετωπίζονται  οι  ενδοοι-
κογενειακές προσβολές της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε αντίθε-
ση µε το άρθρο 337 ΠΚ, η σοβαρότητα της επίθεσης κατά της γενε-
τήσιας αξιοπρέπειας δεν αναφέρεται  στη βαναυσότητα της προ-
σβολής, αλλά στη βαναυσότητα του τρόπου µε τον οποίο δια-
πράχθηκε (ιδιαίτερα ταπεινωτικός λόγος ή έργο).

Ποια πρόσωπα εµπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις
του νόµου Περί ενδοοικογενειακής βίας

- Ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει  συγκατοίκηση οι  σύζυγοι ,
γονείς, συγγενείς πρώτου και  δεύτερου βαθµού εξ αίµατος και  εξ
αγχιστείας και  τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους (αρ. 1 § 2 περ.
α΄Ν.3500/2006).

- Εφόσον συνοικούν οι  συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι  τετάρτου βαθµού και  πρόσωπα των οποίων επίτροπος,
δικαστικός συµπαραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει  ορισθεί  µέλος
ανάδοχης οικογένειας καθώς και  κάθε ανήλικο πρόσωπο που
συνοικεί  στην οικογένεια(αρ. 1 § 2 περ. β΄Ν.3500/2006).

- Εφόσον συνοικούν οι  µόνιµοι  σύντροφοι  και  τα τέκνα, κοινά ή
ενός εξ αυτών.(α. 1 § 2 περ. γ΄Ν.3500/2006).

- Οι  τέως σύζυγοι  (αρ. 1 § 2 περ. γ΄Ν.3500/2006), καθ’ όλο το χρο-
νικό διάστηµα ολοκλήρωσης των οικογενειακών τους διαφορών και
για πράξεις που πηγάζουν ακριβώς και  µόνο από τις οικογενεια-
κές διαφορές των τέως συζύγων.

Ενέργειες και Υποχρεώσεις Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνοµίας

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους οι  Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας οφείλουν σε περίπτωση καταγγελίας κάποιας από
τις αξιόποινες πράξεις των αρ. 6, 7, 9, 10 του νόµου αυτού κατά την
επιταγή του αρ. 17 § 1 Ν.3500/2006 και  του αρ. 36 ΚΠ∆ να µην θεω-
ρούν απαραίτητη την υποβολή εγκλήσεως, καθώς κανόνας για τη
δίωξη των εγκληµάτων αυτών αποτελεί  η αυτεπάγγελτη δίωξη.
Επίσης κατά την επιταγή του αρ. 17 § 2 για τα πληµµελήµατα των

άρθρων αυτών εφαρµόζεται  η αυτόφωρη διαδικασία.
Ειδική πρόβλεψη περιλήφθηκε πρόσφατα µε το αρ.28 § 1

Ν.4055/2012 το οποίο τροποποίησε το αρ. 46 ΚΠ∆ και  προβλέπε-
ται  πλέον ρητά στο εδάφιο δ́  της § 2 αυτού ότι  «δεν απαιτείται
κατάθεση παραβόλου για τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελε-
υθερίας και  οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και
τα εγκλήµατα ενδοοικογενειακής βίας».

Ο αστυνοµικός που επιλαµβάνεται  στο πλαίσιο προανάκρι-
σης, σύµφωνα µε το αρ. 243 § 2 ΚΠ∆, υποθέσεων ενδοοικογενεια-
κής βίας επέχει  υποχρέωση εχεµύθειας κατ’ αρ. 22 Ν.3500/2006
και  απαγορεύεται  να ανακοινώνει  µε οποιονδήποτε τρόπο το ονο-
µατεπώνυµο του θύµατος και  του κατηγορουµένου, τη διεύθυνση
κατοικίας τους, καθώς και  οποιαδήποτε άλλα στοιχεία είναι
δυνατόν να αποκαλύψουν την ταυτότητα τους. Η παράβαση της
υποχρέωσης αποτελεί  πληµµέληµα µε απειλούµενη ποινή φυλά-
κιση µέχρι  δυο ετών (αρ. 22 § 2 Ν.3500/2006).

Στο άρθρο 21 προβλέπεται  η αρωγή των θυµάτων, αλλά και  η
υποχρέωση των αστυνοµικών αρχών να ενηµερώνουν το θύµα για τη
δυνατότητα παροχής αρωγής αλλά και  τους αρµόδιους για την
παροχή αυτής φορείς. Προς τον σκοπό αυτό, ο αστυνοµικός θα
πρέπει  να ενηµερώνει  το θύµα κατ’ αρχάς για τα δικαιώµατα που
ο Ν.3500/2006 του απονέµει , δηλαδή ότι  πρόκειται  για αυτεπάγγε-
λτα διωκόµενο έγκληµα και  ποιες συµπεριφορές συνιστούν εγκλή-
µατα κατά τον νόµο αυτό. Επίσης να το ενηµερώνει  για τη σχετική
προβλεπόµενη διαδικασία (αυτόφωρη διαδικασία, ποινική δια-
µεσολάβηση κ.λπ.) και  για τη δυνατότητα που παρέχεται  στα
θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία ζητούν τη λήψη ασφαλι-
στικών µέτρων για προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης, εξαιτίας
του συγκεκριµένου περιστατικού, στα οποία προσφέρεται  το ευε-
ργέτηµα της πενίας, µε µόνη την απόδειξη του περιστατικού βίας,
αν αδυνατούν να καταβάλουν, έστω και  προσωρινά, τις απαι-
τούµενες δικαστικές δαπάνες (άρθρο 22 Ν.3500/2006), απευθυνό-
µενα στη γραµµατεία του κατά τόπου αρµόδιου Πρωτοδικείου.

Παροχή αρωγής στα θύµατα
Όσον αφορά την αρωγή, ο Νόµος προβλέπει για τα θύµα-

τα, την ύπαρξη:

- Υποστηρικτικών υπηρεσιών, στις οποίες µπορεί  να απευθυ-
νθεί  (π.χ. τηλεφωνική γραµµή SOS15900 της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων, τηλεφωνική γραµµή 197 του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) για να λάβει  ψυχοκοινωνική στήριξη και
νοµική συµβουλευτική.

- Κοινωνικών Υπηρεσιών που παρέχουν στέγη (Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τηλεφωνική γραµµή 197) και  ξενώνες
κακοποιηµένων γυναικών- ΓΓΙΦ) αν το θύµα διατρέχει  κάποιο
κίνδυνο ή κρίνεται  επιτακτική η ανάγκη να αλλάξει  διαµονή
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ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΜΜΑΑΤΤΖΖΙΙΡΡΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ
ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ
ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΩΩΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ

ΚΚΕΕΡΡΑΑΤΤΖΖΑΑΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ

ΜΜΑΑΝΝΘΘΟΟΥΥ  ΛΛΑΑΜΜΠΠΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ

ΣΣΠΠΥΥΡΡΙΙ∆∆ΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ
ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ

ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ
ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ

∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΑΑΤΤΜΜΑΑΤΤΣΣΙΙ∆∆ΗΗΣΣ

ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ
ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ
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ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ

ΓΓΚΚΙΙΟΟΚΚΑΑ  ΑΑΝΝΝΝΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ

ΦΦΑΑΜΜΠΠΙΙΟΟΛΛΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ
ΠΠΟΟΚΚΟΟΡΡΟΟΜΜΠΠΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ
ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ
ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Η δηµοτική αρχή και κυρίως οι εργαζόµενοι στον ∆ήµο
Αχαρνών "έβαλαν πλάτη" και ολοκλήρωσαν µια σπου-
δαία και χρονοβόρα διαδικασία.

Λογοδοτούµε µόνο στους κατοίκους του ∆ήµου Αχα-
ρνών, γιατί αυτών τα παιδιά στερούνται µια σύγχρονή και
ασφαλή Παιδική Χαρά όλα αυτά τα χρόνια και αγνοούµε
τον λαϊκισµό, τη στείρα αντιπαράθεση και τις "κορώνες"
στα κοινωνικά δίκτυα, αυτών που έµειναν αδρανείς και
άπραγοι επί σειρά ετών".

Παρόλο που το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την
κατασκευή και λειτουργία των Παιδικών Χαρών είναι σε
ισχύ από το 2009, µέχρι το 2014 ο ∆ήµος Αχαρνών δεν
διέθετε ΚΑΜΙΑ πιστοποιηµένη Παιδική Χαρά, ενώ δεν
υπήρχε και ΚΑΜΙΑ σχετική Μελέτη. 

Τον Σεπτέµβριο του 2014 που ανέλαβε η νέα δηµοτική
αρχή παρέλαβε 53 χώρους "χαρακτηρισµένους παιδικές
χαρές" από τους οποίους ΚΑΝΕΝΑΣ δεν λειτουργούσε
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν
από το 2009.

Από αυτούς τους 53 χώρους, ΜΟΝΟ οι 18 είναι σε
ακίνητα (οικόπεδα) που έχουν χαρακτηρισθεί ως Παιδική

Χαρά στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο του
∆ήµου Αχαρνών και βάσει των
δυο ∆ηµοπρατήσεων που είναι
σε εξέλιξη θα κατασκευαστούν 10
νέες, σύγχρονες και πιστοποιηµέ-
νες Παιδικές Χαρές. 

Όσων αφορά στο κόστος
κατασκευής των Παιδικών
Χαρών, διευκρινίζεται ότι για τα
δυο έργα, ο Προϋπολογισµός
των 832.000 ευρώ είναι το "άνω
όριο" εκτέλεσης τους έργου,
όπως ορίζεται βάσει του νοµοθε-
τικού πλαισίου να οριστεί. 

Το τελικό ποσό κόστους του
έργου (και όχι ο προϋπολογι-
σµός) αναµένεται να διαµορφωθ-
εί µειωµένο έως 50% (ή και χαµ-
ηλότερο) βάσει των εκπτώσεων

που θα προσφέρουν οι συµµετέχοντες στις δηµοπρατή-
σεις.

Μ
ε το άρθρο 217 του ν όµου
4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018
τεύχ ος Α’): "Ρυθµίσεις για την

εφαρµογή των  ∆ιαρθρωτικών  Μεταρρ-
υθµίσεων  του Προγράµµατος Οικον οµι-
κής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις."
συν ιστάται στη Γεν ική Γραµµατεία
Υποδοµών  (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου
Υποδοµών  και Μεταφορών  Κεν τρικό
Ηλεκτρον ικό Σύστηµα Παρακολούθη-
σης Τεχ ν ικών  Έργων  (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)
του συν όλου των  ιδιωτικών  και
δηµοσίων  έργων .

Σύµφων α µε την  περίπτ.β’ της παρ.1
οι διατάξεις του άρθρου 217 εφαρµόζον -
ται:

α) στα δηµόσια και ιδιωτικά έργα, που
αν ατίθεν ται από αν αθέτουσες αρχ ές
και φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν .
4412/ 2016 (Α΄ 147), από λοιπούς φορ-
είς του δηµοσίου τοµέα της παραγράφου
1 α του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του
Μέρους Β΄ του ν . 4270/2014 (Α΄ 143)
και από ιδιώτες, φυσικά ή ν οµικά πρό-
σωπα και

β) στα έργα παραχ ώρησης του ν .
4413/2016 (Α΄148).

Σύµφων α µε την  περίπτ.γ’ της παρ.1
για τους σκοπούς του  άρθρου 217 ως
«δηµόσιο έργο», «ιδιωτικό έργο», και
«έργο παραχ ώρησης» ν οείται το δηµό-
σιο και ιδιωτικό έργο και το έργο παρ-
αχ ώρησης κατά τους ορισµούς της
παρ.1 του άρθρου 118 του ν .
4472/2017 (Α΄ 74).

Στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχ ωρούν ται
σύµφων α µε την  περίπτ.α’ της παρ.2
σε ηλεκτρον ική διαδικτυακή φόρµα για
κάθε δηµόσιο και ιδιωτικό έργο όλα τα
επιµέρους στοιχ εία που το προσδιο-
ρίζουν  σε τεχ ν ικό και οικον οµικό
επίπεδο από το σχ ετικό αίτηµα προγρ-
αµµατισµού µέχ ρι και την  οριστική παρ-
αλαβή του για το δηµόσιο έργο ή την
ηλεκτροδότησή του για το ιδιωτικό έργο.
Η καταχ ώρηση των  στοιχ είων  στο
Κ.Η.Σ.Π.Α.Τ.Ε. γίν εται είτε αυτοµάτως
µέσω της ηλεκτρον ικής διασύν δεσης 

των  ηλεκτρον ικών  συστηµάτων  της
παρ. 3 του άρθρου είτε µε την  ηλεκτρο-
ν ική µεταφόρτωση του εγγράφου, που
αν τικαθιστά τη τήρηση της έγγραφης
διοικητικής διαδικασίας ή την  υποχ ρέω-
ση του πολίτη ν α προσέλθει στην
αρµόδια διοικητική αρχ ή για τη διεκπερ-
αίωση της υπόθεσής του.

Σύµφων α µε την  περίπτ.δ’ της παρ.2
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών , που εκδίδεται εν τός
εν ν έα (9) µην ών  από την  έν αρξη
ισχ ύος του ν όµου, προσδιορίζον ται οι
τεχ ν ικές λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα
στοιχ εία που εν τάσσον ται στο
Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε..

Σύµφων α µε την  παρ.6 µέσα σε διά-
στηµα έξι (6) µην ών  από την  έν αρξη
λειτουργίας του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.καταχ ωρ-
ούν ται, κατά προτεραιότητα, τα εν
εξελίξει δηµόσια έργα για τα οποία δεν
έχ ει συν τελεσθεί η οριστική παραλαβή
και τα ιδιωτικά για τα οποία δεν  έχ ει
γίν ει η ηλεκτροδότηση.

Σύµφων α µε την  παρ.7 µε κοιν ή
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών  και των  κατά περίπτω-
ση αρµοδίων  Υπουργών , που εκδίδεται
εν τός δώδεκα (12) µην ών  από την  έν α-
ρξη ισχ ύος του ν όµου, ρυθµίζον ται τα
ειδικότερα τεχ ν ικά ζητήµατα που αφορ-
ούν  στη λειτουργία και διαχ είριση του
Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. και συγκεκριµέν α οι όροι
και τεχ ν ικές λεπτοµέρειες διασύν δεσής
του µε άλλες εφαρµογές, οι όροι και
προϋποθέσεις πρόσβασης και χ ρήσης
των  πληροφοριών , οι παραµετροποιή-
σεις της παραγράφου 5, καθώς και κάθε
άλλο θέµα συν αφές µε τα αν ωτέρω.

∆ηµιουργείται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα
Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων

Στις Περιφέρειες 73,5 εκατ. για τη
µισθοδοσία του επόµενου τριµήνου

Στις Περιφέρειες έχουν αποδοθεί τα απαραίτητα κονδύλια ύψους
73.500.000,00€ προς καταβολή των δαπανών µισθοδοσίας των
µηνών Φεβρουαρίου- Μαρτίου -Απριλίου 2018, του µόνιµου και µε

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους

Τα κατανεµηθέντα µε την παρούσα απόφαση ποσά στις Περιφέρειες είναι
προσαυξηµένα, σε σχέση µε τις πιστώσεις που απαιτούνται για την καταβο-
λή δαπανών µισθοδοσίας του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, προκειµένου να καλυφθούν δαπά-
νες µισθοδοσίας µετακινούµενου προσωπικού (λόγω απόσπασης, µετάταξ-
ης κλπ), καθώς και δαπάνες που προκύπτουν λόγω αλλαγής κλάδου, αλλα-
γής κατηγορίας, επανατοποθέτησης προσωπικού, προσλήψεων, αποζ-
ηµιώσεων σε περιπτώσεις οικονοµικής (µισθολογικής) αποκατάστασης και
συναφών περιπτώσεων.

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν τµηµατικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρ-
εια µε τρεις (3) ισόποσες χρηµατικές εντολές του Υπουργείου µας προς το
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, οι οποίες θα εκδοθούν το πρώτο δεκα-
πενθήµερο των µηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του τρέχον-
τος έτους σε βάρος του λογαριασµού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περ-
ιφερειών».

Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν προς κάλυψη αντίστοιχων
δαπανών µισθοδοσίας του επόµενου µήνα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2017
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας ∆ήµου
Ασπροπύργου,

Έχοντας υπόψη:
1. Τ ις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ

87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α/1997) «∆ιοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2.  Τ ις διατάξεις του πδ 135/2010 (ΦΕΚ
228/Α/2010) « Οργανισµός της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκηση        Αττικής » όπως ισχύει.

3. Τ ις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του
ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)
«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης –
Καταπολέµηση της Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως
συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».

4. Τ ις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) «Τροποποίηση
και συµπλήρωση  διατάξεων του ν.2190/1994 και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3812/2009. 

5. Την υπ’ αρ. 03/2017 απόφαση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Άθλησης
και Φροντίδας  Νεολαίας και 3ης Ηλικίας ∆ήµου
Ασπροπύργου », µε θέµα τον προγραµµατισµό
προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού µε
συµβάσεις µίσθωσης έργου (µε κάλυψη της
δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) για
το 2017.  

6. Την υπ’αρ.πρωτ.20236/7219/23-03-2017
Εισηγητική µας Έκθεση. 

7. Την υπ’αρ.πρωτ.4937/27-03-2017 βεβαίω-
ση του ΑΣΕΠ, µε την οποία έγινε δεκτό το υπο-
βαλλόµενο αίτηµα του ΝΠ∆∆ για την  σύναψη
σύµβασης έργου για τις ειδικότητες ΠΕ Ιατρός
Παθολόγος , ΤΕ Εργοθεραπευτής, καθότι δεν
υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας και
δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

8. Το υπ’ αρ .πρωτ. οικ. 26841/04-08-2017
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε θέµα
«Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου».

9.  Την υπ’ αρ. πρωτ.
∆ ΙΠΑΑ∆/Φ .ΕΓΚΡ./109/20015/01-08-2017
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1
της υπ’αρ.33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, µε την
οποία εγκρίθηκε η απασχόληση δυο (2) ατόµων
µε σύµβαση µίσθωσης έργου για το ΝΠ∆∆
«Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας
και 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου», µέχρι
ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση
τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις δια-
τάξεις  του άρθρου 10 του ν.3812/2009 καθώς
και των διατάξεων του άρθρου 26 παρ.2 του
ν.4325/2015,σε περίπτωση που η πρόσληψη
αφορά σε εκπαιδευτικό- διδακτικό προσωπικό
,καλλιτέχνες, δηµοσιογράφους.

10.Το γεγονός ότι ο καθορισµός των ειδικοτή-
των θα γίνει από το οικείο συµβούλιο, βάσει των
αντίστοιχων αιτηµάτων στο πλαίσιο του προγραµ-
µατισµού εκτάκτου προσωπικού έτους 2017.

11.Το γεγονός ότι η πρόσληψη συντελείται
υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι
µηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφά-
σεων της Επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20
του ν.4305/2014).

12.Την υπ’αρ.107/2017 απόφαση ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Άθλ-
ησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου», µε θέµα καθορισµός
του αριθµού και των ειδικοτήτων  των συµβάσεων
µίσθωσης έργου του ΝΠ∆∆, για το έτος  2017.

13.Την υπ’ αρ. πρωτ. 1347/25-09-2017
βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ΝΠ∆∆
«Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας
και 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου».

14.Την µε αρ. πρωτ. 106149/37353/20-12-
2017 έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στο
ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου.

ΑΝΑΚΟΙΝ Ω ΝΕΙ
Τη σύν αψη σύµβασης µίσθωσης  έργου

εν ός (1) ατόµου,  για τις   αν άγκες  του
Νοµικού Προσώπου  και ιδιαίτερα των
Καπή που υπάρχουν  στην  επικράτεια του
∆ήµου, αν ά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α΄), µε τα αν τίστοιχα απαι-
τούµεν α προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β΄):

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εµπειρία για τον κωδικό απασχόλησης 101

νοείται η απασχόληση µε σύµβαση µίσθωσης
έργου     στο δηµόσιο

ή ιδιωτικό τοµέα ή η άσκηση επαγγέλµατος σε καθ-

ήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας
που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
101

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη
του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο
οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Συνοπτικά:
1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγρά-

φου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότ-
ητας.

2. Βασικό τίτλο σπουδών.

3. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης
εµπειρίας.

4. Απόδειξη γνώσης ξένων γλωσσών.
5. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος όπου απαιτείται.
6. Άδεια άσκησης ειδικότητας όπου απαιτείται.
7. Για τον Ιατρό – Παθολόγο, εκπλήρωση της

υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικ-
νυόµενη µε βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουρ-
γείου ότι δεν απαιτείται.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:
Οι απασχολούµενοι σε φορείς του δηµοσίου τοµέα,

αποδεικνύουν την εµπειρία τους µε σχετική βεβαίωση
του προηγούµενου φορέα απασχόλησης.

Επίσης ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υπο-

ψήφιος µπορεί να προκύπτει και από τη βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα.

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Της
αλλοδαπής:

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι
επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια
κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα
ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει
του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όµως µετά τον
νέο «Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36
ν.4194/2013/ΦΕΚ

208/27.09.2013/τ. Α’), µεταφράσεις ξενόγλωσσων
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο µετά την
27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας
από και προς την οποία µετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαν-
τίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικ-
ηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαν-
τίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ηµεδαπής:
α)  ∆ηµόσια  έγγραφα  ηµεδαπής,  δηλαδή

έγγραφα  που  έχουν  εκδοθεί  από  υπηρεσίες
και    φορείς  του δηµόσιου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες –
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.),
υποβάλλονται  και  γίνονται  υποχρεωτικά
αποδεκτά σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.

β)  Ιδιωτικά  έγγραφα  ηµεδαπής,  δηλαδή
έγγραφα  που  δεν  εκδίδονται  από  υπηρεσίες
και  φορείς  του δηµόσιου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα (όπως αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
(π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη
θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση
που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της
αν ακοίν ωσης

Η παρούσα αν ακοίν ωση θα αν αρτηθεί:
Α. Στο δικτυακό τόπο

(www.et.diavgeia.gov.gr) ως κανονιστική πράξη
Β. Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ασπροπύργου,

www.aspropyrgos.gr και
Γ. Στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού

Καταστήµατος του ∆ήµου Ασπροπύργου και
του Νοµικού Προσώπου (σχετ. πρακτικό
ανάρτησης).

∆. Σε δυο (2) τοπικές εφηµερίδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων
συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την
αίτηση έντυπο στην ιστοσελίδα µας (www.aspropyr-
gos.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας και 3ης  Ηλικίας ∆ήµου
Ασπροπύργου, Ειρήνης & Σωτήρη Πέτρουλα 2
απευθύνοντας την στην ∆ιεύθυνση του Νοµικού
Προσώπου (τηλ. επικοινωνίας: 2105577862 και
2105579470). Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των  αιτήσεων  είν αι
πέν τε (5) ηµέρες (υπολογιζόµεν ες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την  εποµέν η
ηµέρα της τελευταίας αν άρτησής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφ ίων
και πρόσληψη

Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις
των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
απαιτούµενων προσόντων. Η κατάταξη των
υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική
επιλογή για τη σύναψη της σύµβασης µίσθωσης
έργου, πραγµατοποιείται ως εξής: Προηγούνται
στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα
κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν
οι έχοντες τα επικουρικά (Α ,́ Β  ́ επικουρίας
κ.ο.κ.). Σε περίπτωση εµφάνισης υποψηφίων µε
ίδια τυπικά προσόντα, για την επιλογή θα
λαµβάνονται υπόψη τα εξής:

1. Ο βαθµός του τίτλου σπουδών.
2. Η εµπειρία άνω της απαιτούµενης (όπου

ορίζεται και στα αντικείµενα που ορίζεται στον
πίνακα Β΄) Επισηµαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι
δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούµενα
προσόντα (Α΄ ή Β΄ επικουρίας όπου αυτά
ορίζονται στην ανακοίνωση) θα αποκλείονται
αυτοµάτως από την περαιτέρω διαδικασία
αξιολόγησης. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν
υποβάλλονται κάποια από τα δικαιολογητικά
που επικαλείται στην αίτησή του ο/η υποψήφιος/-
α, θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκαν και, εποµένως,
δεν λαµβάνονται υπόψη. Μετά την κατάρτιση των
πινάκων η υπηρεσία µας θα αναρτήσει τους
πίνακες προσλήψεων των υποψηφίων στον
φορέα που διενεργεί την πρόσληψη (Οργανισµός
Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Κωδικός
απασχόλ-
ηση ς

Τόπος εκτέλε-
σης

Ειδικότητα ∆ιάρκεια
σύµβασης
έως

Αριθµός
ατόµων

101
Α ,́ Β  ́και Γ΄
ΚΑΠΗ
∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ
ΟΥ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ –
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

1 έτος 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ A΄: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά Κωδικό Απασχόλησης)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΜΕ ΣΤΟΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά &
τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Αναγνωρισµένο πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ της ηµεδα-
πής ή αλλοδαπής, της   ως άνω ειδικότητας.
2.    Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
3.    Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθο-
λογίας.
4.    Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου.
5.Εκπλήρωση της   υποχρεωτικής   άσκησης   υπηρεσίας
υπαίθρου,   
Αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοι-

νωνικής    Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι
δεν απαιτείται.
6.Εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε παθολογικό
ιατρείο ή κλινική του εσωτερικού ή εξωτερικού.
7.  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο µε τα ανω-
τέρω προσόντα).
1.    Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1,2,3,4,5,7.
2.Εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε παθολογικό ιατρείο ή
κλινική του εσωτερικού  ή εξωτερικού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιο µε τα ανω-
τέρω προσόντα).
1. Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1,2,3,4,5,7.

2.Εµπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε παθολογικό ιατρείο
ή κλινική του εσωτερικού   ή εξωτερικού.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr



Την πάγια θέση της ΚΕ∆Ε ότι
οι πολλαπλοί ελεγκτικοί
µηχανισµοί δυσχεραίνουν το

έργο των ∆ήµων και αποτελούν
απλώς ένα άλλοθι για τον διοικητικό
"στραγγαλισµό" της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, διατύπωσε ο Πρόεδρος
της Γ. Πατούλης, στο Συνέδριο που
διοργάνωσε η Γενική Επιθεωρήτρια
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε τη συνδροµή
της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου µε
θέµα: «Εισαγγελικές παραγγελίες και
Ελεγκτικά Σώµατα. 

Ο ∆ηµόσιος Έλεγχος και ο ρόλος
του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης στην καταπολέµηση της
διαφθοράς».

Στην οµιλία του υπογράµµισε τη
σηµασία των ελέγχων αρκεί να έχουν
προληπτικό και όχι κατασταλτικό χαρ-
ακτήρα, όπως ανέφερε και τάχτηκε
υπέρ της συγκρότησης δοµών Εσω-
τερικού Ελέγχου στους δήµους, στη
βάση του Γαλλικού µοντέλου, προκει-
µένου να επιτευχθεί µια νέα ισορρ-
οπία ανάµεσα στις διάφορες µορφές
ελέγχου.

Αναφερόµενος στην πληθώρα των
ελεγκτικών µηχανισµών, οι οποίοι
ξεπερνούν τους 10, σηµείωσε πως η
αύξησή τους όχι µόνο δεν προστάτευ-
σε το δηµόσιο συµφέρον, αντιθέτως
στοχοποιήθηκε η Τοπική Αυτο-
διοίκηση και κατέστη ανήµπορη αντι-
κειµενικά, να συµβάλει αποτελεσµατι-
κά στη διαχείριση των τοπικών υποθ-
έσεων.

Ο κ. Πατούλης επισήµανε πως η
εποπτεία επί των πράξεων των
συλλογικών και µονοµελών οργάνων
θα πρέπει να περιορίζεται σε µόνον
ένα ∆ιοικητικό έλεγχο νοµιµότητας

των πράξεων και στον µετέπειτα δικα-
στικό έλεγχο, διευκρινίζοντας πως:

1. Ο διοικητικός έλεγχος πρέπει να
παρέχει εχέγγυα ανεξαρτησίας και
αµεροληψίας, να διενεργείται δε από
Υπηρεσία (Ελεγκτή Νοµιµότητας) η
οποία θα έχει την υποδοµή, τη γνώση
και την πείρα να ασκεί τον έλεγχο
αυτόν.

2. Οι αποφάσεις δε αυτές πρέπει να
είναι σεβαστές και αποδεκτές από
όλους τους άλλους φορείς που εµπλέ-
κονται µε τυχόν παρεµπίπτοντες
ελέγχους.

3. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή
Νοµιµότητας προσβάλλονται στα
αρµόδια ∆ικαστήρια των οποίων
βεβαίως η κρίση είναι αδιαµφισβήτ-
ητη.

«∆εν γίνεται το ΣΕΕ∆∆ να αµφι-
σβητεί δαπάνες που ενέκρινε το Ελεγ-
κτικό Συνέδριο»

Παράλληλα επέστησε την προσοχή
σε ένα σοβαρό ζήτηµα που  σχετίζεται
µε την ουσία και τον τύπο του
ελέγχου, «αφού τελευταία οι ελεγκτές-
επιθεωρητές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
κρίνουν µη νόµιµες δαπάνες, µολονό-
τι έχει προηγηθεί προληπτικός
έλεγχος από τα αρµόδια όργανα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Επίτροποι), τα
οποία έχουν την αποκλειστική αρµο-
διότητα του προληπτικού ελέγχου».

Συγκεκριµένα τόνισε πως εγείρον-
ται ερωτήµατα για το αν έχουν δικαίω-
µα οι ελεγκτές του ΣΕΕ∆∆ να αµφι-
σβητούν την νοµιµότητα του προλ-
ηπτικού ελέγχου που διενεργείται από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και σε τι
αποσκοπεί ο προληπτικός έλεγχος
δαπανών.

«∆υστυχώς, τα εντεταλµένα όργα-
να του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγ-
κτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αµφι-
σβητούν τις δαπάνες τις οποίες όµως
προηγουµένως οι κατά τόπον Επίτρ-
οποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν
κρίνει νόµιµες και αυτό αποτελεί
µείζον πρόβληµα» ανέφερε ο κ.
Πατούλης.

«Να µην διαποµπεύονται οι αιρετοί
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Ολοκληρώνοντας την οµιλία του
αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της
ΚΕ∆Ε ώστε να προστατευθούν οι αιρ-
ετοί από την αθρόα δηµοσιοποίηση
των εκθέσεων ελέγχου στα µέσα µαζι-
κής ενηµέρωσης κατά παράβαση του
νόµου περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων µε αποτέλεσµα να δια-
ποµπεύονται και να υφίσταται φθορά
εν γένει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σηµείω-
σε, η ΚΕ∆Ε προτείνει:

α) Προς την κατεύθυνση του
ΣΕΕ∆∆ για την προστασία των
ελεγχοµένων τη µη δηµοσιοποίηση
προς τρίτους των Εκθέσεων Ελέγχου.

β) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
να µην δηµοσιοποιούνται οι εκθέσεις
αυτές από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοι-
κήσεις.

γ)  Προς το Ελεγκτικό Συνέδριο που
πρέπει να αποφανθεί, αν είναι νόµιµη
η αµφισβήτηση του προληπτικού
ελέγχου δαπανών από τα ∆ιοικητικά
όργανα που είναι οι Επιθεωρητές-
Ελεγκτές του ΣΕΕ∆∆.

Τις εργασίες της τρίτης ηµέρας του
Συνεδρίου συντόνισε η Πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου Α. Θεοτοκάτου
παρουσία του Προέδρου του Αρείου
Πάγου Β. Πέππα, της Εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου Ξ.∆. Βασιλο-
πούλου, της Γενικής Επιθεωρήτριας
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Μ. Παπασπύρ-
ου, του Ειδικού Γραµµατέα ΣΕΕ∆∆ ∆.
Κασσαβέτη και πλήθους εκπρ-
οσώπων της δικαστικής ηγεσίας.

Οµιλίες απεύθυναν η Αντιπρόεδρος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Α. Λιγωµέ-
νου, η Σύµβουλος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου Ε. Κουλουµπίνη, η Καθη-
γήτρια του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Λ.
Μήτρου, η Προϊστάµενη Επιθεωρήτρ-
ια Τοµέα ΣΕΕ∆∆ Μ. Γεροντίδου και η
Επιστηµονική Συνεργάτης της ΓΓ
Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς Μ.
Γασπαρινάτου. 
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Γιώργος Πατούλης: «∆οµές Εσωτερικού Ελέγχου στους ∆ήµους»

<<<<  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ''''ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩ''''
ΑΑΣΣΤΤΕΕΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΝΝΙΙ∆∆ΙΙ  ΕΕΠΠΕΕΣΣΤΤΡΡΕΕΨΨΕΕ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΕΕΙΙΡΡΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗ  >>>>

ΜΜεεττάά  ααπποο  ((  33  ))  ττρρεείίςς  µµέέρρεεςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς,,
κκααττααφφέέρρααµµεε  ττεελλιικκάά  κκααιι  οο  ΓΓιιώώρργγοοςς  έέφφυυγγεε  σσήήµµεε--
ρραα  2211//11//22001188,,  γγιιαα  ττηηνν  γγεεννέέττεειιρράά  ττοουυ  ττηηνν  ΚΚρρήήττηη..

ΟΟ  ΓΓιιώώρργγοοςς  2277  εεττώώνν  άάννεερργγοοςς,,  οορρφφααννόόςς  κκααιι
άάσσττεεγγοοςς,,  ήήτταανν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΜΜεεννιιδδίίοουυ  ααπποο

ττοονν  ππεερραασσµµέέννοο  ΑΑππρρίίλλιιοο,,  όόπποουυ  ζζηηττιιάάννεευυεε  γγιιαα
φφααγγηηττόό  κκααιι  κκοοιιµµόότταανν  σσττοοvv ππρροοαασσττιιαακκόό..
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΗΗ//ΥΥ
∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ  ,,
ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((MMSS  SSQQLL))
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ελάχιστο ΙΕΚ 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙ    
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε 

συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ
ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΤΤΟΟΡΡΙΙΟΟ  
2 ΨΗΣΤΕΣ 
2 ΜΑΓΕΙΡΟΙ
2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
(Άντρες – Γυναίκες)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  ((ααννεειιδδίίκκεευυττοοιι))
Άντρες - Γυναίκες
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΟΟΙΙ  ΕΕ΄́  
ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΕΕΙΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr



16-θριάσιο Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 

44//22  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρνα
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβάνεται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Πρου-
σιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€


