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Ελεύθερη μετακίνηση:  Εκδήλωση στην Ελευσίνα την Πέμπτη ελ. 8 

Ο ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΣΟΛΜΑ  
ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΣΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ     

Ομόφωνα το ψήφισμα που έλαβε στην συνεδρίασή του το Δημοτικό υμβούλιο της πόλεως,  
 ζητά και επαναφορά της ιστορίας της  Γενοκτονίας των Ποντίων στα σχολικά βιβλία Διαβάστε σελίδα 5 

Μετά τις προκλητικές δημόσιες δηλώσεις του Νίκου Υίλη και την σωρεία αντιδράσεων 

Έργα βελτίωσης 
στο αγροτικό δίκτυο  
των Μεγάρων ελ. 3 

Ξανά εμπόδια  
με τα απόβλητα  
στον Ασπρόπυργο ! 

 

Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου:  
 «Δεν σταματάμε μέχρι να φύγουν από εκεί »   ελ. 4 

Αντίθετος ο Βουλευτής Γ. Δημαράς  για τις  
ιχθυοκαλλιέργειες στο Πόρτο Γερμενό Βιλίων:  

«Ελέγξτε την διαδικασία  

αδειοδότησης» 
ει.  7  Από τον Δήμο στο Πνευματικό Κέντρο (Πλ. Αγίου Δημητρίου) 

 

Νέα επιμορφωτικά  
σεμινάρια στον Ασπρόπυργο 

 

Με επιτυχία για  5η χρονιά και αποδέκτες τους ενδιαφερόμενους  
παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και γονείς, διαβάστε σελίδα 13 

Τι ετοιμάζουν  

τα Κομμωτήρια ΜΑΚΙ  

στην Ελευσίνα στις  

23 Νοεμβρίου; ελίδα 4 

Σεμάχιο του Σιμίου 
ταυρού το άββατο 
στην Ελευσίνα  ελ. 4 

Άθληση για τις γυναίκες  
του Ασπροπύργου  
από τον Δήμο ελ. 16 
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Γηα αλαθοηλώζεης 
Σει. 210 5543682 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ 
ΓΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

 
(Γήκσλ Διεπζίλαο, Μεγαξέσλ, 

Μάλδξαο- Δηδπιιίαο, 
Αζπξνπχξγνπ, Φπιήο)   

 
ΔΡΝΠ ΗΓΟΠΖΠ 1996 

 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ  
ΡΖΠ ΔΛΥΠΖΠ  ΗΓΗΝΘΡΖΡΥΛ 
ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΔΞΑΟΣΗΑΘΥΛ  

ΔΦΖΚΔΟΗΓΥΛ 
 

Ιδηνθηήηξηα—Δθδφηξηα: 
ΛΗΘΖ ΚΔΙ. ΞΑΞΑΠΗΓΔΟΖ 

- ΤΣΕΒΑ 
 

Γηεπζχληξηα  
 

ΛΗΘΖ ΚΔΙ. ΞΑΞΑΠΗΓΔΟΖ 
- ΤΣΕΒΑ 

 

Αξρηζπληάθηξηα   

- Τίτλοι: 
 

ΛΗΘΖ ΚΔΙ. ΞΑΞΑΠΗΓΔΟΖ 
- ΤΣΕΒΑ 

 

Γεκνζηνγξαθηθή  

νκάδα: 
 

Λίθε Ξαπαζηδέξε—Ρζεβά 
Ππύξνο Καζνύξεο 

Αληώλεο Θαξαράιηνο 
 

Ηιεθηξνληθή ζειηδνπνίεζε: 
 

Γεκήηξεο  
Κνπξηδνύθνο 

 
ΔΓΟΑ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ:  

ΔΙΔΠΗΛΑ 
 

(Έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο  
Δλφηεηαο  Γπη. Αηηηθήο) 

 
 

e-mail:  
e@papasideri.gr 

 
 

 

 

 

 

Γηεύζπλζε θεληξηθώλ  
γξαθείσλ: 

 
 

Οδφο Πεξζεθφλεο 16 
(έλαληη Ξελνδνρείνπ «Μέιηζζα» 

θαη έλαληη  
θηηξίνπ Τπεξεζηψλ  

Πεξηθεξεηαθήο  
Δλφηεηαο  

Γπηηθήο Αηηηθήο) 
 

ΔΙΔΠΗΛΑ  
ΡΘ 19200 

 
Ρειέθσλν—Fax:  

210 5543682 
 

θαη  
 

Ρειέθσλν  
22960 80970 

 
ΠΛΓΟΝΚΔΠ :  

 
ΔΣΗΙΑ: 100 επξψ  

ΔΞΑΜΗΝΗ: 70 επξψ  
 
 

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ  
ΓΔΛ  ΔΞΗΠΡΟΔΦΝΛΡΑΗ 

 
 

 

Γεκνζηεπκέλα θείκελα  
αλαγλσζηώλ δελ  

εθθξάδνπλ θαη αλάγθε 
 ηελ εθεκεξίδα καο.  

τείλτε μας  
στο mail: 

e@papasideri.gr  
 

«Για την στήλη 
«τιγμές» τις δικές  

σας επιλεγμένες  
φωτογραφίες  

από τον γάμο σας,  
ή γάμο φίλων σας,  
την βάπτιση, την  

εκδήλωση που κάνατε  
ή πήγατε, τα εγκαίνια  

του καταστήματός σας, 
την εκδήλωση του  

υλλόγου σας, ή στιγμές 
που θεωρείτε ότι  

λόγω χρόνου, του τόπου 
ή του όμορφου τοπίου 

της περιοχής μας   
είναι ξεχωριστές και 
μπείτε (δωρεάν) στις 

«ΣΙΓΜΕ» της εφημερί-
δας «Επικαιρότητα». 

 
Για κάθε πληροφορία 

τηλεφωνήστε στο  
210 5543682  

υνεδριάζει αύριο το Δημο-
τικό υμβούλιο Ελευσίνας 
στην αίθουσα των συνεδριά-
σεων του Δημαρχείο στον β’ 
όροφο στις 8.30 μμ με τα 
εξής θέματα: 
 
1. Αναμόρφωση Δημοτικού 
Προϋπολογισμού ο.ε. 2015.  
2. Λήψη απόφασης για την 
καθιέρωση υπερωριακής 
απασχόλησης στο μόνιμο 
προσωπικό του Δήμου για 
το έτος 2016. 
3. Λήψη απόφασης για την 
καθιέρωση υπερωριακής 
απασχόλησης κατά τις Κυρι-
ακές και εξαιρέσιμες ή κατά 
τις νυκτερινές ώρες στο προ-
σωπικό του Δήμου για το 
έτος 2016. 
4. Λήψη απόφασης για την 
καθιέρωση υπερωριακής 
απασχόλησης στο με σχέση 
εργασίας Ι.Δ. Αορίστου Φρό-
νου και Ορισμένου Φρόνου 
προσωπικό του Δήμου για 
το έτος 2016. 
5. Έγκριση έκθεσης υλοποίη-
σης προϋπολογισμού του 
Δήμου για το 3ο τρίμηνο 
2015. 
6. Ορισμός δύο (2) μελών του 
Δημοτικού υμβουλίου εκ 
των συνδυασμών της μειο-
ψηφίας για την συμμετοχή 
τους στην Εκτελεστική Επι-
τροπή, όταν επιλαμβάνεται 
θεμάτων που αφορούν στο 
προσωπικό του Δήμου.  
7. Λήψη απόφασης για την 
κατανομή Γ’ Δόσης 2015 στις 

χολικές Επιτροπές Α/
Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκ-
παίδευσης του Δήμου Ελευ-
σίνας.  
8. Λήψη απόφασης για την 
κατακύρωση ή μη του απο-
τελέσματος της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης για την 
ανάδειξη προμηθευτή για 
την προμήθεια 
«Ανταλλακτικών για τα οχή-
ματα της υπηρεσίας». 
9. υζήτηση και λήψη από-
φασης για την ανάθεση εκ-
πόνησης μελέτης για την  
«Λειτουργία Δημοτικού 
ΚΔΑΤ». 
10. Λήψη απόφασης για την 
ανάθεση εκπόνησης μελέτης 
για την « Οριοθέτηση ρεμά-
των ούρες & Λούτσας – 
περιοχής Μπλόκο Ελευσί-
νας» στα πλαίσια έγκρισης 
της πολεοδομικής μελέτης.  
11. Λήψη απόφασης για την 
ανάγκη εκτέλεσης του 
έργου: « υντήρηση Δημοτι-
κών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσί-
νας.  
12. Λήψη απόφασης για την 
ανάθεση εκπόνησης μελέτης 
για την « Επικαιροποίηση 
μελέτης αποχέτευσης 
όμβριων υδάτων Δ.Ε. Μα-
γούλας». 
13. Έγκριση πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής του 
έργου : « Διαμόρφωση κοι-
νόχρηστου χώρου και ανά-
δειξη Ρωμαϊκού Τδραγωγεί-
ου στο Ο.Σ. 291». 
14. Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής – οριστικής 
παραλαβής του έργου:  
«Διαμόρφωση κόμβου στην 
διασταύρωση Ιεράς Οδού – 
Αφών Μουρίκη». 
15. υγκρότηση Επιτροπής 
αφανών εργασιών του 
έργου: « Αντικατάσταση 

πλαστικού τάπητα Γ. Ρουμε-
λιώτης». 
16. Λήψη απόφασης για την  
προμήθεια «Τλικών 
ύδρευσης αποχέτευσης – 
αυτομάτου ποτίσματος με 
ανοικτό διαγωνισμό ».  
17. Λήψη απόφασης για την 

παράταση σύμβασης για την 
« Προμήθεια ειδών καθαριό-
τητας και ευπρεπισμού». 
18. Επιστροφή ποσού ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν. 
19. Επί αιτήματος ΚΚΕ -  
Σομεακή Επιτροπή Θριασί-
ου Μεγαρίδας. 

Οι υπερωρίες στο «τραπέζι»  
Αύριο στις 20:30 μμ θα συνεδριάσει το Δημοτικό υμβούλιο Ελευσίνας 

Μελέτες για ΚΔΑΤ, ρέματα, αποχέτευση όμβριων υδάτων μερικά από τα θέματα 

Ασπρόπυργος  
Ο Δήμαρχος Νίκος Μελετίου 
μέσα από δράσεις του Δήμου 
πάντα στο πλευρό των νέων 

Σι ετοιμάζουν οι Δήμοι ;  
Σα Φριστούγεννα είναι προ των πυλών και οι Δήμοι της 
Δυτικής Αττικής, έχουν ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό για 
πώς θα στολίσουν και τι εκδηλώσεις θα κάνουν για τους 
δημότες τους, βάση πάντα των δυνατοτήτων τους.  
την Ελευσίνα αναμένεται το Φριστουγεννιάτικο Φωριό 
του 2015 –2016 στην Κεντρική Πλατεία Ηρώων, άγνωστο 
αν έχει ή όχι Καρουζέλ φέτος, καθώς κοστίζει.  
τον Ασπρόπυργο ο Δήμος αναμένεται να οργανώσει το 
«Φριστουγεννιάτικο Παζάρι» και άλλες εκδηλώσεις.  
την Μάνδρα και τις άλλες πόλεις του Δήμου εκδηλώσεις 
προετοιμάζονται από την Δημοτική Αρχή.  
τα Μέγαρα το «Φριστουγεννιάτικο Φωριό» στην Κεντρι-
κή Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου, με νέες εκδηλώσεις 
για μικρούς και μεγάλους. 
τα Άνω Λιόσια επίκεντρο θα είναι η Πλατεία Δημαρχεί-
ου με το «Φωριό του Αη Βασίλη» και άλλες παράλληλες 
εκδηλώσεις για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους.  
Οι οριστικοί σχεδιασμοί και προγράμματα αναμένεται να 
ανακοινωθούν μετά του Αγίου Νικολάου που είναι στις 6 
Δεκεμβρίου.  

Ν.Π.Ι.Δ.  ΚΟΙΝΨΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 
  Δ Η Μ Ο Τ   Ε Λ Ε Τ  Ι Ν Α          

 

Γεμικό Χειοξσογό Μαλεςρικόπξσλξ ςαύοξ 
Δέχεται στο Δημοτικό Ιατρείο:  

Σετάρτη 11:00π.μ. έως 14:00μ.μ.  Πέμπτη 18:00μ.μ.-21:00μ.μ. 

Παιδίαςοξ Πετάμη Βαριλική 
Δέχεται στο Δημοτικό Ιατρείο: Σετάρτη 14:30 μ.μ.-17:30 μ.μ. 

Παρασκευή 09:30 π.μ.-14:30 μ.μ. 

Παθξλόγξ Καςριγιάμμη Γεωογία 
Δέχεται στο Δημοτικό Ιατρείο: Δευτέρα 10:00 π.μ. έως 13:00μ.μ.   

Σρίτη 14:00μ.μ.-17:00μ.μ.    Παρασκευή 14:00μ.μ.-17:00μ.μ. 

Παοξυή δωοεάμ κλιμικήπ ενέςαρηπ  

και ρσμςαγξγοάτηρηπ από ςξσπ ιαςοξύπ:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΙΑΣΡΔΙΟΤ  ΜΑΓΟΤΛΑ 

Για ραντεβού εργάσιμες ώρες και ημέρες: 
 

Σηλετώμηρε ρςξ 210-5556481  
 

Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου Μαγούλα (πάνω από το ΚΑΠΗ Μαγούλας) 
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KATSOURIS  
TOURS 

ΣΑΞΗΓΗΑ—ΔΚΓΡΟΜΔ  

ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ 

Ελευθερίου Βενιζέλου 55 και Κωνσταντινουπόλεως / Ελευσίνα  
Σel: 210 55 46 685  /  Fax: 210 55 43 374 

Web: www.katsouris-tours.gr    Mail:  info@katsouris-tours.gr 

ΚΤΡΗΑΚΖ 29 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΜΟΝΟΖΜΔΡΖ ΔΚΓΡΟΜΖ 

ΣΑ ΠΑΝΔΜΟΡΦΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ  
ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 10 ΔΤΡΧ! 

ΣΖΛ ΚΡΑΣΖΔΧΝ :  

210 55 46 685 

υνεχίζεται ακούραστα η προσπάθεια του Δήμου Μεγαρέων, προκειμένου να βελτιώσει το δίκτυο αγροτικών δρόμων, σε 
έναν απέραντο γεωγραφικά κάμπο που εκτείνεται από τα όρια με την Ελευσίνα φτάνει μέχρι τα όρια με τα Βίλια (Μάνδρα 
ΕΙδυλλία) και από εκεί ως τα όρια με την Κορινθία.  
Δεν πρόκειται για κάτι εύκολο καθώς μιλάμε για εκατοντάδες χιλιόμετρα δίκτυο, το οποίο με καθαρισμό, ομαλοποίηση, 
επιστρώσεις βελτιώνεται μέρα με την μέρα, δεδομένου ότι έχει αρχίσει ήδη και ο ελαιώνας της περιόδου που διανύουμε.  
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης ταμούλης έχει ορίσει εντεταλμένο ύμβουλο Κωνσταντίνο Υυλακτό, ο οποίος πραγματικά έχει 
πάρει ιδιαίτερα ζεστά το έργο που του έχει αναταθεί και γίνεται πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα 
που αποτιμάται ως θετικό.  
Θεού θέλοντας και καιρού επιτρέποντος πλέον, οι εργασίες βελτίωσης θα συνεχιστούν από τον Δήμο Μεγαρέων.  

Έργα στο αγροτικό δίκτυο των Μεγάρων 
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Δήμητρος 55 και Ρ. Υερραίου / Ελευσίνα  
www.elefsinahotel.gr/ Σ: 210 5589700/ info@elefsinahotel.gr 

 

Μεγάλα εμπόδια έχουν προκύψει στην προσπάθεια απομάκρυνσης των εκκαμινεύματων 
από την περιοχή που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, δίπλα στην Νέα Εθνική Οδό Αθη-
νών—Κορίνθου. Σα γνωστά σε όλους και πολυσυζητημένα βουνά αποβλήτων, εδώ και 
χρόνια, ως γνωστό περιβαλλοντικό πρόβλημα, έχουν έρθει ξανά και ξανά στην επιφάνεια 
από τότε που υπήρχε ακόμη η Νομαρχία Δυτικής Αττικής, αλλά λύση δεν έχει δοθεί. Η 
αιρετή αρχή της Περιφέρειας Αττικής, θέλει να τα απομακρύνει, με την επιμέλεια του 
θέματος στην αρμόδια Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής.  
Γίνεται σημαντική προσπάθεια εδώ και έναν χρόνο, όμως παρά τις ενέργειες, ανακύ-
πτουν όλο νέα προβλήματα. Σο γεγονός παραδέχεται ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης 
Γιάννης Βασιλείου, ο οποίος όμως τονίζει ότι η Περιφέρεια δεν θα κάνει πίσω και δεν θα 
πτοηθεί παρά τις δυσκολίες, αφού στόχος της είναι τα απόβλητα να φύγουν από εκεί ορι-
στικά και αμετάκλητα. Αναφέρει ο Γιάννης Βασιλείου με δημόσια δηλωσή του: 
«Πρόκειται για βιομηχανικά ΑΠΟΒΛΗΣΑ που σχηματίζουν ΒΟΤΝΑ, τα οποία βρίσκο-
νται μετά από το ΦΑΛΤΧ, πηγαίνοντας προς Αθήνα και δεξιά προς την θάλασσα. 
Σο αίτημα της ΑΠΟΤΡΗ και ΑΥΑΛΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ εναπόθεσης τους 
αποτελεί διαχρονικό και ΚΑΘΟΛΙΚΟ αίτημα. Η Αντιπεριφερεια παρότι αυτό το επιδιώ-
κει ΕΔΨ και ΕΝΑ χρόνο συναντά τέτοιες δυσκολίες, που ενώ φαίνεται πως ΛΤΝΕΣΑΙ, 
την επομένη ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ νέα ζητήματα που απαιτούν νέες 
παρεμβάσεις! Σο 'γαϊτανάκι' αυτό που συνεχίζεται όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα ΔΕΝ πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στην επί-
λυση ενός από τα ΙΣΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ προβλήματα 
που ΣΑΛΑΝΙΖΟΤΝ το Θίασο πεδίο και έπρεπε να είχε λυθεί 
εδω και δεκαετίες»¨. 

Ξανά νέα εμπόδια  
με τα απόβλητα στον Ασπρόπυργο 

 

Γ. Βασιλείου: «Δεν σταματάμε μέχρι να φύγουν» 

Η πόλη της Ελευσίνας υποδέχεται ένα 
από τα μεγαλύτερα ιερά προσκυνήματα 
της Ορθοδοξίας, το τεμάχιο Σιμίου Ξύ-
λου, του ταυρού του Ι. Φριστού, που θα 
έρθει από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης το επόμενο άββατο 21 Νοεμβρί-
ου το απόγευμα. Η επίσημη υποδοχή θα 
γίνει στα προπύλαια του Ιερού Ναού από 
τον Μητροπολίτη Μεγάρων κ.κ. Κων-
σταντίνου τον Α’, ενώ θα παραμείνει 
προς προσκύνηση στο Ναό έως 30 Νοεμ-
βρίου. Παραθέτουμε το αναλυτικό πρό-
γραμμα υποδοχής και ιερών ακολου-
θιών.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΨΝ  
ΑΚΟΛΟΤΘΙΨΝ 

Επί τῇ ἐλεύσει τοῦ Σιμίου Ξύλου  
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντῖνου 

καί Ἑλένης Ἐλευσῖνος 
ἀπό  21ης ἕως  καί  30ης Νοεμβρίου 2015 

 
άββατον,  21 Νοεμβρίου 2015, ὥρα:16:30:  
Ἄφιξις τοῦ Σιμίου Ξύλου, ὑποδοχή  εἰς τά 
προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης Ἐλευσῖνος, ὑπό 
τοῦ εβαμιωτάτου Μητροπολίτου Μεγά-
ρων καί  αλαμῖνος κ. κ. Κωνσταντίνου. 
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί οἱ 
Φαιρετισμοί εἰς τόν Σίμιον καί Ζωοποιόν 
ταυρόν.  
Κυριακή,  22  Νοεμβρίου 2015, ὥρα:7:00: 
Ὄρθρος  καί πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία ἱερουργοῦντος τοῦ εβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μεγάρων  καί  αλαμῖνος 
κ. κ. Κωνσταντίνου. 
Κατά τό ἑσπέρας, τήν  17:00, Ἑσπερινός 
καί ἡ Παράκλησις εἰς τόν Σίμιον καί 
Ζωοποιόν ταυρόν. 
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, ὥρα:7:00: 
Ὄρθρος  καί  Θεία Λειτουργία. 
Κατά τό ἑσπέρας, τήν  17:00,  Ἑσπερινός 
καί ἡ Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεο-
τόκον. 
Σρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015,  ὥρα:7:00: 
ὅρθρος καί Θεία Λειτουργία. 
Κατά  τό ἐσπέρας, τήν  17:00, Μέγας 
Ἑσπερινός τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί ἡ 
Παράκλησις εἰς τόν Σίμιον καί Ζωο-
ποιόν ταυρόν. 
Σετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015, ὥρα:7:00: 
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία (ἑορτή τῆς  
Ἁγίας Αἰκατερίνης). 
Κατά τό ἑσπέρας,  τήν  16:30, τό  Μυστή-

ριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. 
Σό  βράδυ  ἀπό ὥραν  τήν 21:00 ἕως τήν  
1:00 μετά τό μεσονύκτιον ἱερά  Ἀγρυπνία 
ἐπί τῇ ἑορτῇ  τοῦ Ἁγίου τυλιανοῦ. 
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015, ὥρα:17:00 
Ἑσπερινός καί ἡ Παράκλησις εἰς τόν 
Σίμιον καί Ζωοποιόν ταυρόν. 
Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015, 
ὥρα:7:00:  Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. 
Κατά τό ἑσπέρας,  τήν  17:00, Ἑσπερινός 
καί οἱ Φαιρετισμοί εἰς τόν Σίμιον καί 
Ζωοποιόν ταυρόν.  
άββατον, 28 Νοεμβρίου 2015 ὥρα:7:00: 
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. 
Κατά τό ἑσπέρας,  τήν  17:00,  Μέγας 
Ἐσπερινός καί ἡ Παράκλησις εἰς τόν 
Σίμιον καί Ζωοποιόν ταυρόν. 
Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015, ὥρα: 7:00:  
Ὄρθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργί-
α ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἐλευσῖνος κ. Δωροθέου. 
Κατά τό ἑσπέρας,   τήν  17:00, Μέγας 
Ἐσπερινός (ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Ἀνδρέου) 
καί ἡ Παράκλησις εἰς τόν Σίμιον καί 
Ζωοποιόν ταυρόν. 
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015, ὥρα:7:00: 
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία  (ἑορτή τοῦ  
Ἁγίου Ἀνδρέου).  
Κατά τό ἑσπέρας,  τήν 17:00, Ἑσπερινός, 
ἡ Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτό-
κον  καί  ὁ  Ἁγιασμός διά  τοῦ  Σιμίου 
Ξύλου. 

Σεμάχιο του Σιμίου  
ταυρού στην Ελευσίνα 

 

Τποδοχή από τον Μητροπολίτη Μεγάρων άββατο απόγευμα  

υνεδριάζει  
σήμερα το όργανο  
που υπάγονται  

οι Δήμοι της  
Δυτικής Αττικής 

 

υνεδριάζει σήμερα 16 Νο-
εμβρίου και ώρα 13.00 το 
Διοικητικό υμβούλιο της 
Π.Ε.Δ.Α. (Περιφερειακή 
Ενωση Δήμων Αττικής) 
στην οποία υπάγονται οι 
Δήμοι της Δυτικής Αττικής 
με τα παρακάτω θέματα 
ημερησίας διάταξης: 
 
 1.«Ενημερώσεις – Ανακοι-
νώσεις». 
2.«Επικύρωση πρακτικών 
της 16/10/2015 και 
20/10/2015 συνεδρίασης». 
3.«Έκτακτη Γενική υνέ-
λευση Π.Ε.Δ.Α. για τα οικο-
νομικά των Ο.Σ.Α.». 
4.«Έγκριση δαπάνης για 
καταβολή ποσού 3.960,00 €, 
σύμφωνα με το ποσοστό 
συμμετοχής της Π.Ε.Δ.Α. 
στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Π.Ε.Σ.Α. 
Α.Ε. 
5.«Λήψη απόφασης για 
έγκριση προγράμματος 
Π.Ε.Δ.Α. 2015-2016 σχετικά 
με δράσεις που σχετίζονται 
με Ευρωπαϊκά Προγράμμα-
τα». 
6.«Λήψη απόφασης για 
έγκριση εισήγησης, που 
αφορά στην ανάπτυξη των 
Νησιών της Αττικής». 
 7.«Λήψη απόφασης για 
διοργάνωση Πανευρωπαϊ-
κού υνεδρίου της Π.Ε.Δ.Α. 
σε συνεργασία με το Διευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Elisan με 
θέμα «Απασχόληση – Αυτο-
απασχόληση Νέων». 
 8.«Λήψη απόφασης για 
έγκριση καταβολής αποζη-
μίωσης συνεδριάσεων συλ-
λογικών οργάνων Π.Ε.Δ.Α. 
(Δ.., Ε.Ε. Ε..), Μελών Επι-
τροπών Πολιτικής της 
Π.Ε.Δ.Α. και υπαλλήλων 
που παρέχουν γραμματεια-
κή υποστήριξη». 
9.«Επικαιροποίηση αποφά-
σεων Ε.Ε. από την 29η – 
66η» 

οβαρό πρόβλημα με τα Δημόσια ΙΕΚ;  
Ένα πολύ καυτό θέμα θέτει ο Βουλευτής (πρώην Αττικής) Βασίλης Οικονόμου, αναφορικά με σοβαρά προβλήματα 
λειτουργίας των Δημόσιων ΙΕΚ. Σο θέμα ενδιαφέρει και την Δυτική Αττική, καθώς στην περιοχή μας υπάρχουν 
Δημόσια ΙΕΚ που προσφέρουν σημαντικό έργο. Οι επισημάνσεις «περί λουκέτου» είναι ανησυχητικές, μετά από τα 
τεράστια κενά που υπάρχουν στην δημόσια εκπαίδευση, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Κενά τα 
οποία παραμένουν σε ένα σημαντικό βαθμό στα σχολεία της Δυτικής Αττικής, αν και οδεύουμε πλέον προς τα Φρι-
στούγεννα. Η αδυναμία του Τπουργού Παιδείας είναι οδυνηρή και τραγική περισσότερο από ποτέ άλλοτε.  
Ο Τπεύθυνος του Σομέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Επι-
κρατείας, Βασίλης Οικονόμου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
 «Η κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατέβασε τα ρολά στα Δημόσια ΙΕΚ. Φιλιάδες παιδιά βρήκαν από τον Οκτώβριο 
κλειστές τις πόρτες σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ και χιλιάδες καθηγητές έμειναν χωρίς δουλειά…  
Ο κ. Σσίπρας και ο Τπουργός Παιδείας κ. Υίλης θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για ποιο λόγο έκλεισαν τα Δημόσι-
α ΙΕΚ σαμποτάροντας τόσο απροκάλυπτα τη δημόσια εκπαίδευση. Ξέχασαν προφανώς όλα όσα έλεγαν τόσο για την 
Παιδεία όσο και για την απασχόληση». 

 

Οδός Περσεφόνης 15 -  Ελευσίνα  
 (έναντι Σαχυδρομείου) Σηλ. 210 5560817    

Η ομάδα του κομμωτηρίου ΜΑ.ΚΙ σε καλεί  
στην παρουσίαση  που θα πραγματοποιηθεί  

στον χώρο του κομμωτηρίου μας  
την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου  

και ώρα 19:00 μμ 
για τις νέες τάσεις του χειμώνα στην βαφή των 
 μαλλιών αλλά και την περιποίηση-διατήρηση  

του χρώματος. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για 
κάθε γυναίκα που της αρέσει η φροντίδα και θέλει 
τα μαλλιά της περιποιημένα και πάνω απ'όλα υγιή! 

Έλα να γνωρίσεις την μοναδική θεραπεία  
χρώματος της Abril et nature χωρίς parabens. 

Υυσικά δεν θα παραλείψουμε  
να σε ενημερώσουμε για την διατήρηση 

 και λάμψη των μαλλιών σου μετά από την βαφή, 
με εξατομικευμένες θεραπείες φυτικών βλαστοκυτ-

τάρων από πράσινο μήλο της Abril! 
Γνώρισε τις υπηρεσίες που επιλέγεις! 

Ενημερώσου και κέρδισε την ευκαιρία  
για μια δωρεάν εφαρμογή! 

Από όλους εμάς, για σένα! 
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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ         
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ      
ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ 
Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ  
ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
ΡΚΖΚΑ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ  
ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ  
ΡΝ ΓΖΚΝ 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ  
ΠΚΒΝΙΗΝ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ. 

29εο / 2015 ΔΘΡΑΘΡΖΠ Ππλεδξία-
ζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

Αξ. Απόθ.:  664 
ΘΔΚΑ: «Ππδήηεζε θαη ιήςε από-
θαζεο επί ησλ επηζηεκνληθά θαη 
ηζηνξηθά αλαθξηβώλ, πξνθιεηη-
θώλ δειώζεσλ ηνπ πνπξγνύ 
Ξαηδείαο, θ. Λ. Φίιε, πνπ αθν-

ξνύλ  ζηε Γελνθηνλία  ησλ Διιή-
λσλ ηνπ Ξόληνπ».  

ηνλ Αζπξόππξγν (Γεκνηηθό Θα-
ηάζηεκα), ζήκεξα, 6 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 
2015, εκέξα  ΞΑΟΑΠΘΔΖ, θαη ψξα 
12.00 κεζεκβξηλή,  ζπλήιζε ζε Δ-
ΘΡΑΘΡΖ δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην 
Γεκνηηθό Ππκβνύιην Αζπξνπύξ-
γνπ, χζηεξα απφ ηελ, κε αξηζκφ 
Πξση. 33432/05-11-2015, έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ, θ. 
ΗΠΗΓΥΟΝ ΛΗΘ. ΡΠΗΓΘΝ, πνπ 
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε ηνπ 
Ππκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν θν 
ΛΗΘΝΙΑΝ Η. ΚΔΙΔΡΗΝ,  ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο  ηεο παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ  67  ηνπ Ν. 3852/2010(ΦΔΚ 
Α΄87). Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη 
λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη, ζε 
ζχλνιν 33 κειώλ βξέζεθαλ  19 
παξόληα  Κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
1) ΡΠΗΓΘΝΠ ΗΠΗΓΥΟΝΠ 
(ΞΟΝΔΓΟΝΠ) 
2) ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ   
3) ΠΑΒΒΗΓΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 
4) ΡΠΝΘΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 
5) ΘΑΟΑΚΞΝΙΑΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ 
6) ΡΠΗΓΘΝΠ ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΖΠ 
7) ΚΞΝΟΑΛΡΑΠ ΚΔΙΔΡΗΝΠ      
8) ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΒΟΑΑΚ   
9) ΘΑΡΠΑΟΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
10) ΡΠΝΙΔΟΗΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 
11) ΚΑΟΗΓΖ ΠΝΦΗΑ  
12) ΤΥΚΗΑΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 
13) ΚΑΙΑΚΑΡΑΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ 
14) ΘΝΠΚΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 
15) ΖΙΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
16) ΡΠΗΓΘΝ ΑΗΚΗΙΗΑ 
17) ΡΠΝΘΑΛΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
18) ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 
19) ΡΠΗΓΘΝ ΑΛΡΗΓΝΛΖ 
ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    
2) ΙΗΒΑΠΗΓΝ ΘΟΗΑΘΖ  
3) ΘΑΓΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  
4) ΘΝΛΑΜΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ 
5) ΞΔΣΙΗΒΑΛΗΓΖ ΠΝΙΑ 
6) ΦΗΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 
7) ΚΙΥΛΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ      
8) ΚΑΚΑΠ ΚΑΟΘΝΠ 
9) ΘΔΟΑΡΕΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
10) ΚΑΟΑΘΖ-ΡΠΗΓΘΝ ΔΙΔΛΖ 
11) ΡΠΗΓΘΝΠ –ΘΥΛΠΡΑΠ ΞΑΛΑΓ. 
12) ΛΡΑΙΑΘΥΠΡΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
13) ΘΝΘΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
14) ΚΞΑΘΑΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  
Ο  Γήκαξρνο, θ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΔΛΔΣΙ-
ΟΤ, έιαβε ην ιφγν απφ ηνλ Πξφεδξν, 
θν ΙΙΓΧΡΟ ΣΙΓΚΟ θαη εηζεγνχκελνο 
ην  1ν  Κνλαδηθό ζέκα ηεο Ηκεξή-
ζηαο Γηάηαμεο  κε ηίηιν: «Ππδήηεζε 
θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ επη-
ζηεκνληθά θαη ηζηνξηθά αλαθξη-
βώλ, πξνθιεηηθώλ δειώζεσλ ηνπ 
πνπξγνύ Ξαηδείαο, θ. Λ. Φίιε, 
πνπ αθνξνύλ  ζηε Γελνθηνλία  
ησλ Διιήλσλ ηνπ Ξόληνπ», ηνπν-
ζεηήζεθε επί ησλ δειψζεσλ ηνπ 
πνπξγνύ Ξαηδείαο & Θξεζθεπ-
κάησλ  θ. Λ. Φίιε  σο θαησηέξσ:   
«Με αίζζεκα επζχλεο, δήηεζα απφ 
ηνλ θ. Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκ-
βνπιίνπ, λα ζπλέιζεη εθηάθησο ην 
Πώκα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηε-
ζεί επί ησλ απαξάδεθησλ θαη 
πξνθιεηηθώλ δειώζεσλ ηνπ -
πνπξγνύ Ξαηδείαο, ν νπνίνο , είηε 
από αθέιεηα είηε από  ζθνπηκόηε-
ηα, βάιζεθε λα γίλεη ην θεληξηθό 
πξόζσπν ηεο Σώξαο, ζε κηα ζηηγ-
κή πνπ ν Ρόπνο ζηελάδεη από 
δπζβάζηαρηα βάξε θαη αγσληά γηα 
ηελ έθβαζε ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ 
δηεμάγνληαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο  
ησλ ζεζκψλ, ηεο ηξφηθαο ησλ δαλεη-
ζηψλ ηεο. 
Θέισ λα δειψζσ φηη κνπ πξνμελεί 
ζιίςε ε δηαρξνληθή ζηάζε ηεο 
επίζεκεο Διιάδαο γηα ην κέγα 
δήηεκα ηεο Γελνθηνλίαο. Θιίςε, 
απνγνήηεπζε θαη απνζηξνθή! Γηα 
πνιιέο δεθαεηίεο, από ην 1922 έσο 
ην 1994, δειαδή, επί 72 ρξόληα, ε 
επίζεκε Διιάδα ππνλφκεπζε ην ζέκα. 
Αλ είλαη δπλαηφλ! 
Όηαλ άλνημε ε ζπδήηεζε, ηόικεζαλ 
θάπνηνη λα πηνζεηήζνπλ ερζξηθή 
ζηάζε, όηαλ ςεθίζηεθε από ηε 
Βνπιή, ην 1994, έθαλαλ φηη κπνξνχ-
ζαλ λα ππνβαζκίζνπλ θάζε εθδή-
ισζε  πνπ ζα ηηκνύζε, εθείλε, ηελ 
θαζπζηεξεκέλε απφθαζε. 
ήκεξα, δηα ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Παηδεί-
αο, θαη κε γειηέζηε, απηόο ν 
άλζξσπνο δελ είλαη ν κόλνο, εθ-
δειώλεηαη πηα – νξγαλσκέλα- 

μεθάζαξα ερζξηθή πξνζπάζεηα, ζε 
βάξνο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, ηνπ 
Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ησλ απνθάζεσλ 
ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Ρόικε-
ζε, ν απηνθιεζείο «επηζηήκσλ» 
λα δειώζεη όηη ζα ππεξεηεί ηελ 
εζληθή ζέζε, σο πνπξγόο, αιιά 
ζα πξνβάιιεη θαη ηε δηθή ηνπ 
«επηζηεκνληθή» άπνςε, πνπ δελ 
ζπκθσλεί κε ηελ πξώηε.  
Κη αλαξσηηέκαη θσλαρηά, ηα πνιχ 
απιά ζέκαηα  πνπ αλαδεηθλύεη κηα 
ηνπνζέηεζε, κε ηελ ππνγξάκκηζε 
όηη δελ είλαη « θαξαγθηόδεο», δελ 
ηα αληηιακβάλεηαη, ν θ. Φίιεο; Δπί 
ρξφληα είρακε ζσξεία πνιηηηθώλ 
πνπ πξνθαινύζαλ ην δεκόζην 
αίζζεκα πνπ ινηδνξνύζαλ ηελ 
Ηζηνξία θαη ην Ιαό καο, θαηαζέ-
ηνληαο ζηεθάληα ζην κλεκείν ηνπ 
θαζίζηα θαη ξαηζηζηή Κνπζηαθά 
Θεκάι. 
Αιήζεηα ν θ. Φίιεο, δελ γλσξίδεη ηη 
πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ 
άξζξνπ 16, ηνπ πληάγκαηνο;  
Σν αλαθέξσ, γηα λα κελ έρεη θα-
λείο, ηελ παξακηθξή ακθηβνιία, ηη 
πξνζπαζεί λα καο πεη εδώ θαη 
κέξεο. 
«Η Παηδεία απνηειεί βαζηθή απνζηνιή 
ηνπ Κξάηνπο θαη έρεη ζθνπφ ηελ εζηθή, 
πλεπκαηηθή επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή 
αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελ αλάπηπμε 
ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδε-
ζεο, θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε ειεχζε-
ξνπο  θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο». 
Πνηα εζληθή ζπλείδεζε αλαπηχζζνπλ 
νη πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπ θ. Φίιε; 
Κη επεηδή, πηνζεηψληαο ηηο επίζεκεο 
ηνπξθηθέο απφςεηο, ηφικεζε λα θάλεη 
ιφγν γηα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ 
ζέκαηνο, απεπζχλσ ζ΄ φινπο  ην 
πνιχ απιφ εξψηεκα; Χο επηζηήκσλ 
αλακαζά ηελ πξνπαγάλδα ησλ γθξί-
δσλ ιχθσλ; Αο πεη ζηνλ Διιεληθφ Λαφ 
πνην πηπρίν θαηέρεη! 
Αο ην γξάςεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
πνπξγείνπ, ε νπνία θηινμελεί 
κόλν ηε θσηνγξαθία ηνπ, θη νύηε 
κηα ιέμε γηα ηε βηνγξαθία ηνπ. 
Μπείηε ζαο παξαθαιψ λα δείηε κφλνη 
ζαο. Οη αλαπιεξσηέο ηνπ, νη Τθπ-
πνπξγνί θαη νη Γεληθνί Γξακκαηείο, κε 
«ζεληφληα» νιφθιεξα βηνγξαθηθψλ, θη 
ν θ. Φίιεο κε ιεπθή ζειίδα! 
Γελ ζέισ λα πηζηέςσ φηη απηφ πνπ 
ιέγεηαη, φηη δελ πήξε πνηέ πηπρίν, 
είλαη ν ιφγνο πνπ θαζφξηζε ηελ επηιν-
γή ηεο ιεπθήο ζειίδαο. Υζηόζν δη-
θαηνύκαζηε λα γλσξίδνπκε, κε 
πνην επηζηεκνληθό ππόβαζξν 
θάλεη  ιόγν γηα επηζηεκνληθέο 
απόςεηο άξλεζεο ηνπ όξνπ Γελν-
θηνλία; 

Ξέξεη απηφο, θαη νη πξνπαγαλδηζηέο 
ησλ «γθξίδσλ ιχθσλ» θάηη πεξηζζφηε-
ξν απφ ηνλ θ. Ραθαήι Λέθκηλ, πνπ 
ηεθκεξίσζε επηζηεκνληθά ηνλ φξν, γηα 
πξψηε θνξά, απφ ην βήκα ηνπ ΟΗΔ; 
Ξέξεη απηφο, θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην 
ςήθηζκα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Αθα-
δεκατθψλ, γηα ηε Μειέηε ησλ Γελν-
θηνληψλ, ε νπνία ην 2007, αλαγλψξηζε 
σο Γελνθηνλία, ην καδηθφ έγθιεκα 
ελαληίνλ ησλ πξνγφλσλ καο; 
Μέξεη απηόο, θαη δελ μέξνπλ νη 
θαζ΄ύιε εηδήκνλεο, πνπ έζηεηιαλ 
πξόζθαηα επηζηνιή ζην Γεξκαλη-
θό Θνηλνβνύιην, γηα λα αλαγλσξί-
ζεη, θη απηό, κε ηε ζεηξά ηνπ, ην 
έγθιεκα ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ, 
σο Γελνθηνλία; 
Χο εδψ, ινηπφλ, κε ηνλ θ. Φίιε, θη 
φζνπο αθφκε δελ ηνπ έρνπλ δείμεη ηελ 
πφξηα ηεο εμφδνπ απφ ηελ Κπβέξλε-
ζε!Αιήζεηα, κπνξεί λα θαληαζηεί 
θάπνηνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο ηεο 
Αξκελίαο, ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο ηνπ 
Ιζξαήι, ζε ξφιν Φίιε, λα αξλνύληαη 
ηηο Γελνθηνλίεο ησλ Λαψλ ηνπο; 
Σν νιίζζεκά ηνπ, έπξεπε ήδε λα 
απαληεζεί θαηάιιεια. Κη φζα είπε, 
φζα επαλαιακβάλεη,  είλαη αξκνδηφηε-
ηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο, σο 
αξλεηή, ππφ επίζεκε ηδηφηεηα, ηεο 
Γελνθηνλίαο ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Μη-
θξαζίαο! 
Γη ΄απηό πξνηείλσ λα ππεξςεθί-
ζνπκε ην αθόινπζν θείκελν: 
«Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Αζπξνπχξ-
γνπ, κε αθνξκή ηηο δειψζεηο ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο θ. Νίθνπ Φίιε, πνπ 
αθνξνχλ ζηε Γελνθηνλία ηνπ Διιελη-
ζκνχ ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Μηθξαζίαο. 
Δθηηκψληαο φηη, ε άξλεζε ηεο Γελν-
θηνλίαο, αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο, σο 
ηειηθφ ζηάδην ηεο Γελνθηνλίαο, κε 
ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ αηηκσξεζία 
ζηνπο Γελνθηφλνπο, θαη λα πξνεηνηκά-
ζεη λέα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφ-
ηεηαο. Δθηηκψληαο όηη, ε Γελνθηνλία 
ελάληηα ζηνπο Σξηζηηαληθνύο 
πιεζπζκνύο, από ην Νζσκαληθό 
Θξάηνο, ζηε δηάξθεηα θαη κεηά ηνλ 
Ξξώην Ξαγθόζκην Ξόιεκν ζπληε-
ιέζηεθε, ηελ πεξίνδν 1914-1923 
ελάληηα ζηνπο Έιιελεο, ηνπο 
Αξκέληνπο θαη ηνπο Αζζύξηνπο, 
θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηνπο 
πξνθιεηηθνύο ηζρπξηζκνύο ηνπ θ. 
Φίιε πνπ πξνζβάιινπλ επζέσο 
ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, ην Γηεζλέο 
Γίθαην, ηελ απόθαζε ηεο Βνπιήο 
ησλ Διιήλσλ, ηνπ 1994, ηε ζπλεί-
δεζε ηνπ Λανχ καο θαη φιεο ηεο 
Αλζξσπφηεηαο. 
Καιεί ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. Αιέμε 
Σζίπξα, λα απνπέκςεη απ΄ ηελ Κπβέξ-

λεζε ηνλ θ. Φίιε, σο αλάμην λα εγείηαη 
ελφο Τπνπξγείνπ πνπ έρεη σο θνξπθαί-
α ππνρξέσζε ηελ αλάπηπμε ηεο εζλη-
θήο ζπλείδεζεο ησλ Διιήλσλ θαη 
εηδηθά ησλ Νέσλ. 
Ρέινο, θαιεί ηελ Θπβέξλεζε θαη 
ηελ Ξνιηηηθή Ζγεζία ηνπ Ρόπνπ, 
λα πάςνπλ δηαρξνληθά λα πνηί-
δνπλ δειεηήξην γηα ηα εζληθά καο 
ζέκαηα, ηνπο Λένπο θαη ηηο Λέεο 
ηεο Διιάδαο, κέζα από ηα επίζε-
κα βηβιία δηδαζθαιίαο, ηεο Διιε-
ληθήο Γιώζζαο θαη ηεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο! Ν Ιαόο θαη νη εθθξα-
ζηέο ηεο Ρνπηθήο Γεκνθξαηίαο 
εμαληιήζακε  θαη ην παξακηθξό 
πεξηζώξην αλνρήο!» 
Γηα καο ν Ξόληνο δεη, ην αίκα ησλ 
πξνγόλσλ καο δελ μερληέηαη, θη νη 
πξνβνθάηνξεο πνπ έδξαζαλ πξνρζέο 
εληφο θαη εθηφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 
είλαη αλίθαλνη λα κεηψζνπλ, νχηε ζην 
ειάρηζην ηελ ερεξή απάληεζε ζηελ 
πξνπαγάλδα θάπνησλ ην ιηγφηεξν 
εκκνληθψλ, πνπ επηρεηξνχλ λα μεπιχ-
λνπλ ην έγθιεκα ηεο Γελνθηνλίαο». 
Ιαβώλ ηνλ ιόγν ν Γεκνηηθόο 
Πύκβνπινο  θνο Ζιίαο Ησάλλεο 
ζπκθσλεί κε ηελ  
ηνπνζέηεζε ηνπ θνπ Γεκάξρνπ 
αιιά  θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε  
επαλαθνξάο ζην  βηβιίν  
ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γελνθηνλίαο  
ησλ Διιήλσλ ηνπ Ξόληνπ. 
Πηε ζπλέρεηα ηνλ  ιόγν  έιαβαλ  
Γεκνηηθνί Πύκβνπινη  &  ε Ξξόε-
δξνο ηνπ Ππιιόγνπ  
«ΑΘΟΗΡΔΠ ΡΝ ΞΝΛΡΝ»  νη 
νπνίνη ΝΚΝΦΥΛΑ ηάρζεθαλ κε 
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Θνπ Γεκάξ-
ρνπ  θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνύ-
ινπ θνπ Ζιία Ησάλλε εγθξίλνληαο 
ηελ έθδνζε Τεθίζκαηνο. 
Ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό 
Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη. 
Αθνινύζεζε ςεθνθνξία ζηελ 
νπνία, ππέξ ηεο πξόηαζεο ηνπ 
Ξξνέδξνπ, ηάρζεθαλ δέθα ελλέα 
(19) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπ-
ιίνπ θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ.: 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
1) ΡΠΗΓΘΝΠ ΗΠΗΓΥΟΝΠ 
(ΞΟΝΔΓΟΝΠ) 
2) ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ   
3) ΠΑΒΒΗΓΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 
4) ΡΠΝΘΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 
5) ΘΑΟΑΚΞΝΙΑΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ 
6) ΡΠΗΓΘΝΠ ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΖΠ 
7) ΚΞΝΟΑΛΡΑΠ ΚΔΙΔΡΗΝΠ      
8) ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΒΟΑΑΚ   
9) ΘΑΡΠΑΟΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
10) ΡΠΝΙΔΟΗΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ 
11) ΚΑΟΗΓΖ ΠΝΦΗΑ  
12) ΤΥΚΗΑΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

13) ΚΑΙΑΚΑΡΑΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ 
14) ΘΝΠΚΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 
15) ΖΙΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
16) ΡΠΗΓΘΝ ΑΗΚΗΙΗΑ 
17) ΡΠΝΘΑΛΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
18) ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 
19) ΡΠΗΓΘΝ ΑΛΡΗΓΝΛΖ 
Ρν ζπκβνύιην κεηά από ηελ πξνα-
λαθεξόκελε δηαδηθαζία θαη αθνύ 
έιαβε ππόςε : 
• Ρελ εηζήγεζε ηνπ  Γεκάξρνπ 
θνπ Ληθνιάνπ Η. Κειεηίνπ 
• Ρηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηη-
θώλ Ππκβνύισλ, ηεο Ξξνέδξνπ 
«ΑΘΟΗΡΔΠ ΡΝ ΞΝΛΡΝ» 
Απνθαζίδεη ΝΚΝΦΥΛΑ 
Δγθξίλεη  ην αθόινπζν ςήθηζκα  
σο εμήο: 
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Αζπξν-
πύξγνπ, 
1. Θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηνπο 
πξνθιεηηθνύο ηζρπξηζκνύο ηνπ θ. 
Φίιε πνπ πξνζβάιινπλ επζέσο 
ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, ην Γηεζλέο 
Γίθαην, ηελ απόθαζε ηεο Βνπιήο 
ησλ Διιήλσλ, ηνπ 1994, ηε ζπλεί-
δεζε ηνπ Ιανύ καο θαη όιεο ηεο 
Αλζξσπόηεηαο. 
2. Θαιεί ηνλ Ξξσζππνπξγό θ. 
Αιέμε Ρζίπξα, λα απνπέκςεη απ΄ 
ηελ Θπβέξλεζε ηνλ θ. Φίιε, σο 
αλάμην λα εγείηαη ελόο πνπξγεί-
νπ πνπ έρεη σο θνξπθαία ππνρξέ-
σζε ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο 
ζπλείδεζεο ησλ Διιήλσλ θαη 
εηδηθά ησλ Λέσλ. 
3. Απαηηεί από ηελ Θπβέξλεζε θαη 
ηελ Ξνιηηηθή Ζγεζία ηνπ Ρόπνπ, 
λα πάςνπλ δηαρξνληθά λα πνηί-
δνπλ δειεηήξην, γηα ηα εζληθά καο 
ζέκαηα, ηνπο Λένπο θαη ηηο Λέεο 
ηεο Διιάδαο, κέζα από ηα επίζε-
κα βηβιία δηδαζθαιίαο, ηεο Διιε-
ληθήο Γιώζζαο θαη ηεο Διιεληθήο 
Ηζηνξίαο!  Αμηώλεη ηελ επαλαθν-
ξά,  ηεο ηζηνξίαο ηεο Γελνθηνλίαο 
ησλ Διιήλσλ ηνπ Ξόληνπ  ζηα 
ζρνιηθά βηβιία Ηζηνξίαο όισλ ησλ 
βαζκίδσλ ηεο Δθπαίδεπζεο. 
4. Ξξνεηδνπνηεί όηη, ν Ιαόο θαη νη 
εθθξαζηέο ηεο ηνπηθήο Γεκνθξα-
ηίαο, ζηνλ Αζπξόππξγν, όπσο θαη 
ζ’ όιε ηελ Διιάδα, εμάληιεζαλ 
θαη ην παξακηθξό πεξηζώξην αλν-
ρήο, ζε πξάμεηο θαη πξσηνβνπιίεο, 
πνπ ζηξέθνληαη επζέσο θαηά ηεο 
Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη ηεο ίδηαο 
ηεο πξννπηηθήο ηνπ Διιεληζκνύ. 
Αθνύ  ζπληάρζεθε  θαη  αλαγλώ-
ζζεθε  ην  πξαθηηθό  απηό, πνπ 
πήξε αύμνληα  αξηζκό  664, ππν-
γξάθεηαη  σο  θαησηέξσ.      
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ    
ΗΠΗΓΥΟΝΠ ΛΗΘ.  ΡΠΗΓΘΝΠ 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ  
ΓΗΑ ΣΗ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ ΓΖΛΩΔΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Ν. ΦΗΛΖ ΠΔΡΗ ΓΔΝΟΚΣΟΝΗΑ  



 6 Γεπηέξα 16 Ννεκβξίνπ 2015 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Λ.Ξ.Γ.Γ. 
«ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ ΞΑΗΓΗΘΝΗ  
ΠΡΑΘΚΝΗ Ξ. ΦΑΙΖΟΝ» 
Γ/ΛΠΖ: Ρεξςηρόξεο 88 & Ξιεηά-
δσλ, Ξ. Φάιεξν 
Ρ.Θ.: 175 62  
ΞΙΖΟ.: Αζελά Αγγεινπνύινπ  
ΡΖΙ.: 2109825501 
ΦΑΜ: 2109820425 
E-mail:  dps_pf@yahoo.gr 
Website:  
www.paidikistathmi-pf.gr 
Ξαι. Φάιεξν, 12-11-2015 
Αξ. Ξξση.: 1197 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖΠ  
ππ' αξηζκ. ΠΚΔ  1 / 2015 

γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ 
 ΚΗΠΘΥΠΖΠ ΔΟΓΝ 

ΡΝ ΛΞΓΓ «ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ  
ΞΑΗΓΗΘΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ  

ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ» 
Αλαθνηλώλεη 

Ρε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο 
έξγνπ κε ζπλνιηθά έμη (6) άηνκα 
γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ 
ΛΞΓΓ «Γεκνηηθνί Ξαηδηθνί Πηαζ-
κνί Ξαιαηνύ Φαιήξνπ, πνπ ε-
δξεύεη ζην Ξαιαηό Φάιεξν Λ. 
Αηηηθήο, κε αληηθείκελν ηελ εθηέ-
ιεζε ησλ έξγσλ: α) «Ξξόγξακκα 
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο» θαη 
β) «Ξξόγξακκα θαιιηηερληθήο 
έθθξαζεο γηα ηελ απηνέθθξαζε 
ησλ λεπίσλ» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 
έσο θαη 31-7-2016.  
Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα 
απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιε-
ζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα 
ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ 
(βι. ΞΗΛΑΘΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 
απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 
πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΞΗΛΑ-
ΘΑ Β) 
Νη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεη-
ξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξη-
γξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
«Ξαξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ Ππκ-
βάζεσλ Κίζζσζεο Έξγνπ 
(ΠΚΔ)» (βι. ΘΔΦΑΙΑΗΝ I., ελόηε-
ηα Δ., ππνελόηεηα «ΡΟΝΞΝΗ ΞΝ-
ΙΝΓΗΠΚΝ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ»).   
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ  
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. 
ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ 
ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ 
λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα  απαηηνχκελα 
απφ ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη 
ην «Ξαξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
Ππκβάζεσλ Κίζζσζεο Έξγνπ 

(ΠΚΔ)» δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα 
«ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗ-
ΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ» ηνπ Κεθα-
ιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
Θαηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδό-
κελα ζην «Ξαξάξηεκα αλαθνηλώ-
ζεσλ Ππκβάζεσλ Κίζζσζεο 
Έξγνπ (ΠΚΔ)». 
ΞΟΝΠΝΣΖ :  
Κεηά ηελ ηειεπηαία αλακόξθσζε 
ηνπ αλσηέξσ Ξαξαξηήκαηνο κε 
ζήκαλζε έθδνζεο «04-02-2015» 
επηζεκαίλεηαη  ηξνπνπνίεζε ζρε-
ηηθά κε ηνλ ΡΟΝΞΝ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ 
ΡΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΡΖΠ ΞΝΙΡΔ-
ΘΛΗΘΖΠ ΗΓΗΝΡΖΡΑΠ. 
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπ-
κπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ 
ΔΛΡΞΝ ΑΠΔΞ ΠΚΔ.3 θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, 
είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζην-
δφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο 
ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε 
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επη-

ζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζί-
αο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 
Γεκνηηθνί Ξαηδηθνί Πηαζκνί Ξ. 
Φαιήξνπ, Ρεξςηρόξεο 88 θαη 
Ξιεηάδσλ, Ρ.Θ. 175 62, Ξαιαηό 
Φάιεξν Λ. Αηηηθήο, απεπζύλν-
ληάο ηελ ζην Ρκήκα Γηνηθεηηθνύ - 
Νηθνλνκηθνύ ππόςηλ θαο Πηέιιαο 
Καγνύιε (ηει. επηθνηλσλίαο: 210 
9825501).  
ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηή-
ζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζε-
ζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε 
βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν 
θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά 
ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη 
ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβά-
ιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα επηιν-
γέο απαζρόιεζεο  κίαο κόλν θα-
ηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΡΔ ή ΓΔ). 
Η ζψξεπζε επηινγψλ απαζρφιεζεο 
δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπη-
θνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο 
ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε 
πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ 

αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ 
ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία.  
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηή-
ζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο 
(ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 
αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο 
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο πα-
ξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή 
ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα 
ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα παξαξηήκαηα 
απηήο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ 
ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ 
ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηε-
ξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 
Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηε 
παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπ-
ηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, 
θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα 
αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε 
εξγάζηκε εκέξα. 
Νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδε-
ηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: 
α) ζηελ ππεξεζία καο ζηελ αλσ-
ηέξσ δηεύζπλζε• β) ζην δηθηπαθό 

ηόπν ηνπ ΑΠΔΞ (www.asep.gr) 
θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο 
από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηα-
δξνκή: Έληππα αηηήζεσλ > Γηα-
γσληζκώλ Φνξέσλ > Ππκβάζεσλ 
Έξγνπ (ΠΚΔ) γ) ζηα θαηά ηόπνπο 
Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ 
(ΘΔΞ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
ηνπο δηεύζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέ-
ζσ ηεο δηαδξνκήο: Πύλδεζκνη > 
Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο > 
ΑΠΔΞ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξη-
θή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ 
ηνπ ΑΠΔΞ θαη από εθεί ζα έρνπλ 
πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο 
δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ > 
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ à Ππκβάζε-
σλ Έξγνπ (ΠΚΔ). 
ΑΛΑΞΝΠΞΑΠΡΝ ΡΚΖΚΑ  
ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απν-
ηειεί θαη ην «Ξαξάξηεκα αλαθνη-
λώζεσλ Ππκβάζεσλ Κίζζσζεο 
Έξγνπ (ΠΚΔ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «04-02-2015», ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύ-
ζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΛΡ-
ΞΝ ΑΠΔΞ ΠΚΔ.3, ζε ζπλδπαζκό 
κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα 
πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα 
θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςε-
θίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο•  
θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκ-
κεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επη-
ινγήο.  
Νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
έρνπλ πξόζβαζε ζην Ξαξάξηεκα 
απηό, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ 
ηνπ ΑΠΔΞ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο 
δηαδξνκήο πνπ αθνινύζεζαλ θαη 
γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ 
ηεο αίηεζεο, δειαδή: Θεληξηθή 
ζειίδα > Έληππα αηηήζεσλ > 
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ > Ππκβά-
ζεσλ Έξγνπ (ΠΚΔ). 
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  
ΡΝ ΛΞΓΓ  
ΠΡΙΗΑΛΝΠ Ξ. ΚΑΟΑΘΑΘΖΠ 

ΞΗΛΑΘΑΠ Α: ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Θσδηθόο απαζρόιεζεο Ρόπνο εθηέιεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 

101 ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΤ ΣΔ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο Καη 31-7-2016 2 

102 ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΔ ΠΑΙΓΑΓΧΓΧΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31-7-2016 4 

ΞΗΛΑΘΑΠ Β: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Θσδηθόο απαζρόιεζεο Ρίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΣΔΙ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή αληίζηνηρν 
θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

102 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο  Βνεζψλ Βξεθνλεπηνθφκσλ-Παηδνθφκσλ ή Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ ή Βνεζψλ Βξεθνλεπηνθφκσλ ή Πξνζρνιηθήο Αγσ-
γήο Γξαζηεξηνηήησλ Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο ή Δπηκειεηψλ Πξφλνηαο  ή Κνηλσληθψλ Φξνληηζηψλ ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηδηψλ κε Δηδηθέο 
Αλάγθεο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπ-
δψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ 
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

Νη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 
ΔΚΞΔΗΟΗΑ:   ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΞΝΤΖΦΗΥΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΥΛ ΡΔ ΘΑΗ ΓΔ 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο απαζρφιεζεο λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθν-
ληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ εηδηθνηήησλ πνπ δεηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ 

101, 102 

  

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 15. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο 
εκπεηξίαο. 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΛΗΨΔΩΝ 
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Διαστάσεις λαμβάνει το θέ-
μα των σχεδιαζόμενων ιχθυ-
οκαλλιεργειών στην περιοχή 
του Ακρωτηρίου Πούντα του 
Πόρτο Γερμενού Βιλίων. Οι 
αντιδράσεις του Δήμου 
Μάνδρας Ειδυλλίας, της 
αιρετής αρχής, του Δημοτι-
κού υμβουλίου, των τοπι-
κών φορέων και των κατοί-
κων, με συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας ευαισθητοποιούν 
Βουλευτές. ειρά είχε ο Βου-
λευτής ΤΡΙΖΑ των Οικολό-
γων Πράσινων κ. Γιώργος 
Δημαράς με σχετική ερώτη-
ση.  
Αναφέρει το πολιτικό γρα-
φείο του Βουλευτή: 
 
«Επίκαιρη ερώτηση κατέθε-
σε χθες Σρίτη, 10 Νοεμβρίου 
2015 ο Οικολόγος Βουλευτής 
Γιώργος Δημαράς σχετικά 
με την νομιμότητα της 
έκδοσης άδειας λειτουργίας 
ιχθυοκαλλιέργειας στον κόλ-
πο του Πόρτο-Γερμενού 
(Αιγόσθενα).  
Ο Βουλευτής ζητά από τον 
αρμόδιο Τπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας να 
ελεγχθεί η διοικητική διαδι-
κασία, αλλά και η συνταγμα-
τική ουσία της αδειοδότησης 
από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής, αγνοώ-
ντας τις αντιδράσεις αιρε-
τών οργάνων όπως το Περι-
φερειακό υμβούλιο Αττι-
κής και το Δημοτικό υμ-
βούλιο Μάνδρας-Ειδυλλίας.  

Η μονάδα πλωτής ιχθυοκαλ-
λιέργειας επρόκειτο να το-
ποθετηθεί σε έναν ιδιαίτερα 
κλειστό κόλπο, αυτόν του 
Πόρτο-Γερμενού που αποτε-
λεί άκρη ενός επίσης κλει-
στού κόλπου, του Κορινθια-
κού, σε μικρή απόσταση από 
την ακτή σε μία περιοχή 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους, 
με μοναδικές αρχαιότητες 
(αρχαίο φρούριο Αιγοσθέ-
νων), που περιβάλλεται από 
τους προστατευόμενους ο-
ρεινούς όγκους (Προεδρικό 
Διάταγμα ειδικής προστασί-
ας, ΥΕΚ 176 Α/2003) και που 
αποτελεί μία μοναδική όαση 
για τους κατοίκους του υπο-
βαθμισμένου και περιβαλλο-
ντικά επιβαρυμένου λεκανο-
πεδίου της Αττικής. Επίσης, 
ο Βουλευτής Γιώργος Δημα-
ράς καλεί τον Τπουργό να 
αναθεωρήσει την αντισυ-
νταγματική Κοινή Τπουργι-
κή Απόφαση 11/2011 που 
επιτρέπει ιχθυοκαλλιέργειες 
σε θάλασσες του αρωνικού 
και του Κορινθιακού που 
έχουν τα πιο πάνω χαρακτη-
ριστικά και βρίσκονται κο-
ντά σε παράκτιους οικι-
σμούς.  
 
Η ερώτηση 
 
Προς: τον κ. Τπουργό  
Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας 
Θέμα: Ιχθυοτροφείο στο 
Πόρτο-Γερμενό 

 
τις 12-6-2015 χορηγήθηκε 
άδεια ίδρυσης και λειτουργί-
ας μονάδας ιχθυοκαλλιέρ-
γειας (12-6-2015 Αρ. Πρωτ.: 
ΑΓΡΤΠ 406) από την ΑΠΟ-
ΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΑΣΣΙΚΗ στην εταιρεία 
«ΙΦΘΤΟΑΣΣΙΚΗ ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΨΠΗ ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΚΕ-
ΥΑΛΑΙΟΤΦΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙ-
Α» για κατασκευή πλωτής 
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
ετήσιας δυναμικότητας 230 
τόνων σε θαλάσσια  έκταση 
είκοσι (20) στρεμμάτων στον 
κόλπο του Πόρτο-Γερμενού 
(Δήμος Μάνδρας-
Ειδυλλίας). 
Η εν λόγω επιχείρηση είχε 
προσπαθήσει και στο παρελ-
θόν (2012) να εκδώσει άδεια 
λειτουργίας, η οποία όμως 
απορρίφθηκε από την Περι-
φέρεια (αρνητική εισήγηση 
του Περιφερειακού υμβου-
λίου, 8.2014) και τον Δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας 
(απορριπτική απόφαση-
ψήφισμα του Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας, 22.2.2012). 
Παρά τις ενστάσεις και τις 
αρνητικές εισηγήσεις των 
δύο αιρετών συλλογικών 
δημοκρατικών οργάνων και 
της αμφιλεγόμενης από πε-
ριβαλλοντικής η και διοικη-
τικής άποψης νομιμότητας 
του επιχειρηματικού σχεδί-
ου ο πρώην Γ.Γ. του Π.. κ. 
Εμμανουήλ Αγγελάκας προ-
χώρησε στην προέγκριση 

άδειας λειτουργίας στις 
29.12.2014. Ο κόλπος του 
Πόρτο-Γερμενού είναι 
τόπος ιδιαίτερου φυσικού 
κάλους με σημαντικούς 
αρχαιολογικούς και τουρι-
στικούς πόρους (αρχαίο 
φρούριο των Αιγοσθένων) 
που περιβάλλεται από 
τους ορεινούς όγκους της 
Δυτ. Αττικής (Προεδρικό 
Διάταγμα ειδικής προστα-
σίας, ΥΕΚ 176 Α/2003. Η 
λειτουργία της μονάδας 
ιχθυοκαλλιέργειας σε έναν 
τόσο κλειστό κόλπο θα 
επιφέρει σοβαρή περιβαλ-
λοντική υποβάθμιση σε 
μία από τις ελάχιστες ενα-
πομείνασες οάσεις της 
Αττικής.  
 
Ερωτάται  
ο κ. Τπουργός: 
• Ποιες πρωτοβουλίες 
προτίθεται να αναλάβει, 
ώστε να ελεγχθεί τόσο η 
διαδικασία όσο και η ου-
σία της εν λόγω αδειοδό-
τησης από άποψη αρνητι-
κής επίδρασης στο φυσικό 
περιβάλλον όπως προβλέ-
πεται από το Ελληνικό 
ύνταγμα;   
• Σι προτίθεται να πράξει 
για την αναθεώρηση της 
αντισυνταγματικής ΚΤΑ 
11/2011 για την χωροταξι-
κή ρύθμιση των θαλάσσι-
ων χρήσεων του αρωνι-
κού και Κορινθιακού Κόλ-
που.» 

«Ελέγξτε την διαδικασία αδειοδότησης» 
Αντίθετος ο Βουλευτής Γ. Δημαράς στις ιχθυοκαλλιέργειες στο Πόρτο Γερμενό ζητά από τον Τπουργό: 

«Παρά τις ενστάσεις και τις αρνητικές εισηγήσεις τδύο αιρετών συλλογικών δημοκρατικών οργάνων και της αμφιλεγόμενης από περιβαλλοντικής 
η και διοικητικής άποψης νομιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου ο πρώην Γ.Γ. του Π.. κ. Εμμανουήλ Αγγελάκας προχώρησε στην προέγκριση» 
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Οι μετακινήσεις στην πόλη και 
η ελεύθερη πρόσβαση θα απα-
σχολήσουν το πρόγραμμα Eco-
mobility που εφαρμόζεται στον 
Δήμο Ελευσίνας, με στόχο κυρί-
ως την ευαισθητοποίηση των 
νεαρών μαθητών. 
Όπως σημειώνει ο Δήμος ανα-
φορικά με την εκδήλωση που 
θα γίνει την Πέμπτη στο Δημο-
τικό Μέγαρο:  
«O Δήμος Ελευσίνας, οι Επιτρο-
πές Οργάνωσης της Εκστρατεί-
ας ECOMOBILITY και της Εκ-
στρατείας FREE MOBILITY, ο 
Εθελοντικός Οργανισμός για το 
Αστικό Περιβάλλον ECOCITY 
και οι συνεργαζόμενοι Επιστη-
μονικοί και Κοινωνικοί Υο-
ρείς, σας προσκαλούν στην ενη-
μερωτική εκδήλωση του Δήμου, 
στο πλαίσιο της συνδιοργάνω-
σης  της Εκστρατείας ECOMO-
BILITY στην πόλη μας. 
Η συνάντηση έχει προσανατολι-
σμό στον διάλογο και στη συ-
νεργασία των Σοπικών Οργανι-
σμών και Υορέων για την Ελεύ-
θερη και Ανεμπόδιστης Μετακίνηση στην πόλη 
μας. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 
19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.30, στην Αίθουσα 
Δημοτικού υμβουλίου στο Δημαρχείο Ελευσί-
νας Φατζηδάκη 41 και Δήμητρος. 
 
Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει ως υνδιοργα-
νωτής στη νέα περίοδο της Εκστρατείας ECO-
MOBILITY 2015-16, που διοργανώνει το ECOC-
ITY για 13η συνεχόμενη χρονιά,  καθώς και της 
παράλληλης δράσης FREE MOBILITY που υλο-
ποιήθηκε στη διάρκεια της περσινής σχολικής 
περιόδου με σημαντική επιτυχία και αποτελέ-
σματα. 
 Πρόκειται για ένα σημαντικό Πρόγραμμα, που 
καλλιεργεί την κοινωνική και περιβαλλοντική 
διάπλαση των εφήβων, μέσα από το μήνυμα 

«Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις Ενημερώνο-
νται, η Κοινωνία Ευαισθητοποιείται». 
Κεντρικό ζήτημα της ενέργειας είναι οι μαθη-
τές να κατανοήσουν τα προβλήματα που προ-
καλούνται στη λειτουργία της πόλης, από τις 
συνθήκες και τις συνήθειες μετακίνησης των 
πολιτών και να ευαισθητοποιήσουν την Σοπική 
Κοινωνία, για την ανάγκη ελεύθερης πρόσβα-
σης σε όλα τα κτήρια και στο κέντρο των πόλε-
ων, καθώς και την ανάγκη βελτίωσης της ποιό-
τητας ζωής των κατοίκων. 
Ο κύριος σκοπός είναι η ενεργοποίηση των 
πολιτών στην αλλαγή συμπεριφοράς μετακίνη-
σης στις πόλεις. Ειδικά το πρόγραμμα FREE 
MOBILITY αναδεικνύει το κορυφαίο κοινωνι-
κό θέμα του εμποδισμού της ελεύθερης προσβα-
σιμότητας στις πόλεις μας, κάτι που δυσκολεύει 
το 50% σχεδόν του πληθυσμού μας.» 

Ελεύθερη μετακίνηση  
Εκδήλωση στην Ελευσίνα την Πέμπτη το απόγευμα  

Διαφήμισε κάθε μέρα την επιχείρησή σου   
στην  «Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής»  

Σηλεφώνησε και μάθε περισσότερα στο 210 5543682  

Μαζί σας και αυτό το χειμώνα με 
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www.neuroxeirourgos.gr 

 

ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΑ ΑΠΡΟΜΑΤΡΑ / ΔΓΥΡΧΜΑ 

ΟΛΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΥΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΌΛΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΜΑΘΖΣΖ ΣΗ ΚΑΛΤΣΔΡΔ ΣΗΜΔ ΣΖ ΑΓΟΡΑ! 

ΒΗΒΛΗΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

ΦΖΦΗΑΚΔ  

ΔΚΣΤΠΧΔΗ  

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 39  -  ΔΛΔΤΗΝΑ, ΣΖΛ. 210 5561408, 6947 722916 FAX: 210 5561408, e-mail: korovesi@gmail.com 

ΓΡΑΦΗΜΑ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΔΙΟ 

ΒΗΒΛΗΑ, ΥΟΛΗΚΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ - 10 % 
Δ ΟΛΑ ΣΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΗΓΖ  

ΚΑΗ ΟΛΑ ΣΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ 

Μεταφερθήκαμε στην Οδό Περσεφόνης 17 Ελευσίνα 
Πλησίον Σαχυδρομείου Σηλ / Fax:  210 55 44 501 

ύμφωνο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με την Περιφέρεια Αττικής 

υνεργασία για καλύτερες υπηρεσίες 
Επιδιώκεται η βελτίωση  του συνολικού πλαισίου λειτουργίας των φορέων και οργάνων της Περιφέρειας, η ενίσχυση του  
αναπτυξιακού της ρόλου, η προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατικής διακυβέρνησης και η αναβάθμιση των υπηρεσιών  

Όπως έγινε γνωστό, το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (ΕΚΔΔΑ) υπέγρα-
ψε την Παρασκευή 13 
Νοεμβρίου 2015, Πρωτό-
κολλο υνεργασίας με 
την Περιφέρεια Αττικής.  
Πιο συγκεκριμένα και 
σύμφωνα με το δελτίο 
Σύπου επί της συνεργασίας 
αυτής: «Με τη συνεργασία 
αυτή επιδιώκεται η βελτίω-
ση  του συνολικού πλαισίου 
λειτουργίας των φορέων 
και οργάνων της Περιφέ-
ρειας, η ενίσχυση του ανα-
πτυξιακού της ρόλου, η 
προώθηση της συμμετοχι-
κής δημοκρατικής διακυ-
βέρνησης και η αναβάθμιση 
των υπηρεσιών που παρέ-
χονται προς τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις.  
Σο Πρωτόκολλο, το οποίο 
υπεγράφη από την Πρόε-
δρο του ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. 
Ιφιγένεια Καμτσίδου, και 
την Περιφερειάρχη Αττι-
κής, Ρένα Δούρου, προβλέ-
πει τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ενός ολοκληρω-
μένου και συνεκτικού πλαι-
σίου επιμορφωτικών δρά-
σεων που θα ανταποκρίνο-
νται στους επιχειρησιακούς 
στόχους και τις οργανωτι-
κές αλλαγές της Περιφέρει-
ας και θα αποβλέπουν στην 
εφαρμογή μεταρρυθμιστι-
κών και καινοτόμων σχεδί-
ων. Επίσης, προβλέπει δρά-
σεις μεταφοράς τεχνογνω-
σίας και εκπαίδευσης σε 
καλές πρακτικές και πρότυ-
πα που έχουν υιοθετηθεί με 

επιτυχία σε ευρωπαϊκές 
χώρες, καθώς και συνέργει-
ες τόσο σε επίπεδο σχεδια-
σμού και υποβολής προτά-
σεων για ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, όσο και σε επί-
πεδο υλοποίησης δράσεων 
και προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από 
ευρωπαϊκά ταμεία.  
Ειδικότερα, οι επιμορφωτι-
κές δράσεις που πρόκειται 
να υλοποιηθούν από το 
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 
(ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ απο-
σκοπούν στην ενίσχυση 
των γνώσεων και την πε-
ραιτέρω ενδυνάμωση των 
δεξιοτήτων του ανθρώπι-
νου δυναμικού της Περιφέ-
ρειας και εξειδικεύονται 
στους ακόλουθους θεματι-
κούς τομείς: 

§ Δημόσιου Management 
για την αποτελεσματικότε-
ρη οργάνωση και λειτουργί-
α των υπηρεσιών της Περι-
φέρειας, τη βελτίωση της 
διοικητικής συμπεριφοράς 
και τη διασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών 
§ Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης για την ευρύτερη 
αξιοποίηση των τεχνολο-
γιών πληροφορίας και επι-
κοινωνιών, την απλού-
στευση διοικητικών δια-
δικασιών και την επιτά-
χυνση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών μέσω των 
Ολοκληρωμένων Πληρο-
φοριακών υστημάτων 
των Περιφερειακών Αυ-
τοδιοικήσεων. 
υνέχεια στην σελίδα 10 
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ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

1849 Ο ρώσος συγγραφέας Υιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι γλιτώνει την τελευταί-
α στιγμή την εκτέλεση. Είχε καταδι-
καστεί για αντιτσαρική προπαγάνδα. 
 
1945 Ιδρύεται η UNESCO, ο εκπαι-
δευτικός, επιστημονικός και πολιτι-
στικός οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών. 

1959 Πρώτη παράσταση στο Μπρό-
ντγουεϊ της Νέας Τόρκης του μιούζι-
καλ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» (The 
Sound of Music), σε μουσική Ρί-
τσαρντ Ρότζερς και στίχους Όσκαρ 
Φάμερστιν. 

1980 Δυο νεαρά παιδιά, ο 26χρονος 
φοιτητής Ιάκωβος Κουμής και η 
20χρονη εργάτρια Ματούλα Κανελλο-
πούλου, χάνουν τη ζωή τους, όταν 
παρασύρονται από «αύρα» της αστυ-
νομίας, κατά τη διάρκεια επεισοδίων 
που σημάδεψαν την 7η επέτειο του 
Πολυτεχνείου. 
 
1994 Σίθεται 
σε ισχύ η 
νέα διεθνής 
σύμβαση 
για το Δί-
καιο της 
Θάλασσας, 
που επιτρέ-
πει την επέ-
κταση των χωρικών υδάτων στα 12 
μίλια. Η Σουρκία ανακοινώνει ότι 
θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη 
επέκταση των ελληνικών χωρικών 
υδάτων στα 12 μίλια. 
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ΔΓΙΝΑΝ 

ΑΝ ΗΜΔΡΑ 

ΟΛΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΜΑΘΖΣΖ,  

ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ, ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Α 

ΚΑΔΣΙΝΔ 

υνεργασία 
για καλύτερες 

υπηρεσίες 
από την Περιφέρεια Αττικής 

 
υνέχεια από την σελίδα 9 
 
Ακόμη πληροφοριακών συστημάτων 
Οικονομικών για την αξιοποίηση πό-
ρων ΕΠΑ, τις διαδικασίες προμη-
θειών, τη διαχείριση και τη διεύρυνση 
των εσόδων, καθώς και τεχνικές και 
εργαλεία οικονομικής ανάλυσης και 
ανάλυσης κινδύνου σε περιβάλλον 
δημοσιονομικής πειθαρχίας 
§ Φωροταξίας και Περιβάλλοντος με 
έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, τις εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας, τις αστικές αναπλά-
σεις, καθώς και σε θέματα Φωρικών 
Πολιτικών και Δημοσίων Έργων 
§ Κοινωνικής Πολιτικής για την ανά-
πτυξη δράσεων στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής οικονομίας, την εφαρμογή 
προγραμμάτων δημόσιας υγείας, κοι-
νωνικής μέριμνας και προστασίας, 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την υλο-
ποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για 
την προώθηση της ισότητας των φύ-
λων, καθώς και αθλητικών και πολιτι-
στικών προγραμμάτων σε συνεργασία 
με τους δήμους της Αττικής. 
§ Αγροτικής Οικονομίας για την ανά-
πτυξη και βελτίωση τομέων της φυτι-
κής και ζωικής παραγωγής, την προώ-
θηση εναλλακτικών καλλιεργειών, της 
βιολογικής γεωργίας, καθώς και την 
ενίσχυση του ελεγκτικού και συμβου-
λευτικού ρόλου του γεωτεχνικού προ-
σωπικού της Περιφέρειας προς το γε-
ωργικό δυναμικό, στο πλαίσιο της 
διαφύλαξης και προστασίας της γεωρ-
γικής γης. 
Σο Πρωτόκολλο, τέλος, προβλέπει τη 
δυνατότητα αξιοποίησης μεθόδων 
έρευνας ικανοποίησης των πολιτών 
πριν και μετά την επιμόρφωση των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας, καθώς 
και δράσεις και πρωτοβουλίες που θα 
αναπτυχθούν μέσω της Εθνικής χο-
λής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης (ΕΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. 
Οι δράσεις αυτές, ενδεικτικά, περι-
λαμβάνουν πρακτική εκπαίδευση των 
σπουδαστών και σπουδαστριών σε 
μονάδες της Περιφέρειας, εκπόνηση 
εργασιών σε εφαρμοσμένα θέματα 
ενδιαφέροντος της Περιφέρειας, αξιο-
ποίηση της δικτύωσης με φορείς της 
αυτοδιοίκησης εντός και εκτός Ελλά-
δας για μετάδοση και διάχυση της 
γνώσης κ.ά.» 
 

 

Για επτέμβριο και Οκτώβριο 
 

ήμερα η πληρωμή 
προνοιακών επιδομάτων 
από τον Δήμο Ελευσίνας 

Ανακοινώθηκε επίσημα σχετικά με τα 
επιδόματα: « 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου  
Ελευσίνας ενημερώνει ότι η πληρωμή 
των προνοιακών επιδομάτων για το  
δίμηνο επτεμβρίου - Οκτωβρίου 2015 
θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16  
Νοεμβρίου 2015». 
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Η υψηλότερη επίδοση τριμήνου για τα ΕΛΠΕ 

Σ 
α αποτελέσματα του Γ Σρι-
μήνου του 2015 (9 μηνών) 
έδωσε στην δημοσιότητα ο 
Όμιλος των Ελληνικών 

Πετρελαίων, που διαθέτει βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις στον Α-
σπρόπυργο, την Ελευσίνα και τα 
Μέγαρα όσον αφορά την ευρύτερη 
Δυτική Αττική. «Ιστορικά υψηλά 
λειτουργικά αποτελέσματα Ομί-
λου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρη-
ση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς 
μετά τα capital controls με αξιοποί-
ηση της ρευστότητας, αποτελεσμα-
τικό πρόγραμμα διαχείρισης κρί-
σης και εκμετάλλευση ισχυρών 
διεθνών περιθωρίων διύλισης» 
είναι τα βασικότερα στοιχεία της 
καταγραφής. 
 
υνεχίζει η έκθεση: «Ο Όμιλος των 
ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΨΝ δη-
μοσίευσε τα αποτελέσματα του για 

το Γ’ Σρίμηνο 2015, με τα υγκρίσι-
μα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται 
στα €240 εκατ. (Γ’ Σρίμ. 2014: €146 
εκατ.) και τα αντίστοιχα Κέρδη 
του εννεάμηνου στα €575 εκατ. 
παρουσιάζοντας βελτιωμένες επι-
δόσεις σε όλες τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του. 
 
υγκρίσιμα EBITDA τριμήνου  
ανά δραστηριότητα (€ εκατ.) 
  
ημειώνεται ότι τα αποτελέσματα 
αυτά αντιστοιχούν στην υψηλότε-
ρη τριμηνιαία λειτουργική επίδο-
ση ιστορικά, καθώς η πλήρης λει-
τουργία των διυλιστηρίων επέτρε-
ψε την εκμετάλλευση των υψηλών 
διεθνών περιθωρίων διύλισης και 
της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, κα-
θώς και την περαιτέρω αύξηση 
των εξαγωγών. 
Η αποτελεσματική διαχείριση κα-

τά τη διάρκεια της τραπεζικής 
αργίας και της επιβολής ελέγχων 
στις ροές κεφαλαίων (capital con-
trols), μείωσε τις επιπτώσεις στα 
οικονομικά αποτελέσματα και τη 
χρηματοοικονομική θέση του Ομί-
λου. Σα αυξημένα ταμειακά διαθέ-
σιμα επέτρεψαν την ομαλή τροφο-
δοσία και λειτουργία των διυλι-
στηρίων εξασφαλίζοντας το συνε-
χή εφοδιασμό καυσίμων στην εγ-
χώρια αγορά σε μια περίοδο με 
αυξημένη τουριστική κίνηση. 
 
Θετικό διεθνές περιβάλλον:  
Διατήρηση υψηλών  
Ευρωπαϊκών περιθωρίων διύλισης 
  
Λόγω της συνεχιζόμενης αυξημέ-
νης διαθεσιμότητας αργού και των 
παγκόσμιων μακροοι-
κονομικών εξελίξεων, οι 
διεθνείς τιμές αργού 
πετρελαίου σημείωσαν 
νέα πτώση, με το αργό 
τύπου Brent, να κατα-
γράφει πολυετές ιστορι-
κό χαμηλό στα $51/
βαρέλι κατά μέσο όρο.  
Σο περιβάλλον χαμηλών 
τιμών για τρίτο συνεχό-
μενο τρίμηνο, ευνόησε 
την αύξηση της διεθνούς 
ζήτησης για προϊόντα 
πετρελαίου, κυρίως βεν-
ζινών, διατηρώντας τα 
διεθνή περιθώρια για 
όλα τα βασικά προϊόντα 
σε ικανοποιητικά επίπε-
δα.  
αν αποτέλεσμα, τα εν-
δεικτικά περιθώρια διύ-
λισης Μεσογείου FCC 
ανήλθαν στα $7,3/βαρέλι 
και τα περιθώρια 
Ηydrocracking στα $6,2/
βαρέλι, σημαντικά αυ-

ξημένα σε σχέση με πέρυσι.Η ισο-
τιμία του ευρώ, έναντι του δολαρί-
ου διατηρήθηκε σταθερή, στα 1,1 
δολάρια/ευρώ κατά μέσο όρο για 
το Γ’ Σρίμηνο. 
 
Ελληνική Αγορά: Μείωση  
ζήτησης καυσίμων στο Γ’ Σρίμηνο 
 
Όπως αναμενόταν, παρά την αυξη-
μένη τουριστική κίνηση, η κατα-
νάλωση καυσίμων στην εσωτερική 
αγορά σημείωσε πτώση 7% κατά 
το Γ’ Σρίμηνο 2015 και κυμάνθηκε 
στα 1,5 εκατ. τόνους (-7%).  
Κύριοι λόγοι ήταν η οικονομική 
συγκυρία αλλά και οι περιορισμοί 
κίνησης κεφαλαίων, που συνεχί-
ζουν να επηρεάζουν τη ζήτηση.  
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της 

αγοράς, η πτώση στα καύσιμα κί-
νησης καταγράφεται στο 6%, τόσο 
για τη βενζίνη, όσο και για το ντί-
ζελ. 
 
Οικονομικά αποτελέσματα και 
κύριες επιχειρηματικές εξελίξεις 
 
Η σημαντική αύξηση της συνει-
σφοράς του κλάδου Διύλισης, Ε-
φοδιασμού και Εμπορίας διαμόρ-
φωσε τα αποτελέσματα του Γ’ Σρί-
μηνου, με τα υγκρίσιμα Καθαρά 
Κέρδη να ανέρχονται στα €111 
εκατ., έναντι €24 εκατ. πέρυσι, και 
όλες τις δραστηριότητες να επιτυγ-
χάνουν αύξηση λειτουργικής κερ-
δοφορίας. 
 

υνέχεια στην σελίδα 12 

Θετικός είναι ο απολογισμός Αποτελεσμάτων Γ Σριμήνου που ανακοίνωσε ο Όμιλος 

Σα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα επέτρεψαν την ομαλή τροφοδοσία και λειτουργία των διυλιστηρίων 
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υνέχεια από την σελίδα 11  
 
Παρά τη σημαντική αρνητική 
επίπτωση της πτώσης των διε-
θνών τιμών αργού, κατά 15 $/
βαρέλι περίπου, στην αποτίμηση 
αποθεμάτων (απώλειες ύψους 
€125 εκατ.),  θετικά ήταν και τα 
δημοσιευμένα αποτελέσματα για 
το Γ’ τρίμηνο, σύμφωνα με τα 
ΔΠΦΠ. Οι μειωμένες δαπάνες 

αποσβέσεων και τόκων, καθώς 
και η θετική επίπτωση στον ανα-
βαλλόμενο φόρο, ύψους €16 ε-
κατ., από την αλλαγή στο συντε-
λεστή φόρου για τις επιχειρήσεις, 
διαμόρφωσαν τα Καθαρά Κέρδη 
για το Γ’ Σρίμηνο στα €38 εκατ., 
ενώ τα  Κέρδη EBITDA ανήλθαν 
στα €115 εκατ. 
το πλαίσιο αντιμετώπισης της 
κρίσης, μετά την επιβολή ελέγ-

χων στις ροές κεφαλαίων (capital 
controls), ο Όμιλος εφάρμοσε με 
επιτυχία σχέδιο διαχείρισης και 
περιορισμού των επιπτώσεών 
της, εξασφαλίζοντας την απρό-
σκοπτη διεξαγωγή όλων των 
δραστηριοτήτων παραγωγής και 
εφοδιασμού. Αναφορικά με το 
κεφάλαιο κίνησης, ουσιαστικό 
ήταν το αρνητικό αντίκτυπο των 
capital controls στις ανάγκες 

χρηματοδότησης του, καθώς 
μειώθηκαν σημαντικά οι πιστώ-
σεις (open credit) από προμηθευ-
τές για αγορά πρώτων υλών. αν 
αποτέλεσμα, οι ανάγκες καλύφ-
θηκαν με διαθέσιμα μετρητά του 
Ομίλου, επηρεάζοντας τις ταμει-
ακές ροές και οδηγώντας στην 
αύξηση του Καθαρού Δανεισμού, 
που ανήλθε στα €2,4 δισ.  
Αναφορικά με την πώληση του 
66% του μετοχικού κεφαλαίου 
του ΔΕΥΑ στην εταιρεία SO-
CAR, η έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ανταγωνισμού παρα-
μένει ως προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση των ρυθμιστικών 
διαδικασιών, με όλα τα μέρη να 
καταβάλουν προσπάθειες για την 
ευθυγράμμιση της δομής της 
συναλλαγής, κατά τρόπο που να 
ικανοποιεί τις ρυθμιστικές αρχές. 
τις 26 Οκτωβρίου 2015, τα ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ κατέθε-
σαν δεσμευτικές προσφορές για 
τις περιοχές Άρτας-Πρεβέζης και 
ΒΔ Πελοποννήσου, ενώ στις 
επόμενες εβδομάδες και σύμφω-
να με τον προγραμματισμό, θα 
ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες 
στη θαλάσσια περιοχή του Δ. 
Πατραϊκού. 
Κύρια σημεία των αποτελεσμά-
των Γ’ Σριμ. 2015 για τις επιμέ-
ρους επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες: 
ΔΙΤΛΙΗ, ΕΥΟΔΙΑΜΟ  
& ΕΜΠΟΡΙΑ 
- Σα υγκρίσιμα Κέρδη EBITDA 

του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, 
Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλ-
θαν στα €163 εκατ. το Γ’ Σρίμηνο 
- Η παραγωγή των διυλιστηρίων 
του Ομίλου, ανήλθε στα 3,4 εκατ. 
τόνους, αυξημένη κατά 3% σε 
σχέση με πέρυσι. 
- Η αύξηση των εξαγωγών και 
των πωλήσεων αεροπορικών και 
ναυτιλιακών καυσίμων αντι-
στάθμισε την επίπτωση της κρί-
σης στην εγχώρια αγορά, οδηγώ-
ντας το συνολικό όγκο πωλήσε-
ων στα 3,6 εκατ. τόνους. 
ΠΕΣΡΟΦΗΜΙΚΑ 
Η διατήρηση των ισχυρών διε-
θνών περιθωρίων πολυπροπυλε-
νίου και η αυξημένη παραγωγή, 
οδήγησαν τα υγκρίσιμα Κέρδη 
EBITDA στα €26 εκατ. 
ΕΓΦΨΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
- Παρά το δυσμενές περιβάλλον, 
τα υγκρίσιμα EBITDA της Εγ-
χώριας Εμπορίας ανήλθαν στα 
€27 εκατ., σημειώνοντας βελτίω-
ση σε σχέση με πέρυσι, λόγω 
αύξησης μεριδίων αγοράς στη 
λιανική, μέσω πρατηρίων και 
αυξημένης τουριστικής κίνησης. 
- Οι όγκοι ανήλθαν σε 1 εκατ. 
τόνους (+5%), λόγω αύξησης 
πωλήσεων ναυτιλιακών καυσί-

μων. 
ΔΙΕΘΝΕΙ  
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
- Οι όγκοι πωλήσεων ανήλ-
θαν σε ιστορικά υψηλά στο 
Γ’ Σρίμηνο 2015 (344 χιλ. 
τόνοι), λόγω αυξημένης ζή-
τησης, που ευνοήθηκε από 
το περιβάλλον χαμηλών διε-
θνών τιμών και υψηλού βαθ-
μού καθετοποίησης με το 
διυλιστήριο Θεσσαλονίκης. 
- Σα υγκρίσιμα EBITDA 
ανήλθαν στα €20 εκατ.  
 
ΤΜΜΕΣΟΦΕ 
- Η συνεισφορά του Ομίλου 
ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα Κα-
θαρά Κέρδη ανήλθε στα €5 
εκατ., λόγω αύξησης ζήτη-
σης από παραγωγούς ηλε-
κτρικής ενέργειας. 
- Η περαιτέρω καθυστέρηση 
στη μετάβαση στο νέο ρυθμι-
στικό πλαίσιο για τους ανε-
ξάρτητους παραγωγούς ηλε-
κτρικής ενέργειας, συνέχισε 
να επηρεάζει αρνητικά τη 
κερδοφορία της Elpedison, 
καθώς δεν έχει ακόμη ορι-
στικοποιηθεί η αμοιβή για 
διαθεσιμότητα ισχύος.» 

Super 
ΣΙΜΕ 

ΣΗΝ ΕΛΕΤΙΝΑ 
ΦΑΣΖΗΔΑΚΗ 35 

ΠΛΗΙΟΝ ΔΗΜΑΡΦΕΙΟΤ 

Όμιλος ΕΛΠΕ: «το πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης,  
με επιτυχία σχέδιο περιορισμού των επιπτώσεών»  

 
 
 
 
 
 
ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΝΛΔΥΛ  
ΘΑΗ ΘΖΓΔΚΝΛΥΛ 
ΘΑΗ ΦΗΙΥΛ ΑΛΑΞΖΟΥΛ 
ΞΑΗΓΗΥΛ ΘΑΗ ΛΔΥΛ 
«ΔΟΛΝΚΖ» 
ΗΑΘΣΝ 19 ΔΙΔΠΗΛΑ 
Ρ.Θ. 19200 
ΡΖΙ. 210 5563302 
Ν Πύιινγνο Γνλέσλ & Θεδεκόλσλ 
& Φίισλ  αλάπεξσλ  παηδηώλ  & 
λέσλ «ΔΟΛΝΚΖ» πξνθεξύζζεη  
ηηο  παξαθάησ  ζέζεηο  ώζηε λα 
θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Θέληξνπ 
Γηεκέξεπζεο - Ζκεξήζηαο Φξν-
ληίδαο γηα  άηνκα  κε  λνεηηθή  
πζηέξεζε  κε  ην  δηαθξηηηθό  
ηίηιν  «ΔΟΛΝΚΖ». 
1 ζέζε  Τπρνιόγνπ 
α) Πηπρίν - Παλεπηζηεκηαθφ Γίπισκα 
Πξνγξάκκαηνο Φπρνινγίαο ειιεληθνχ 
ΑΔΙ ή αληίζηνηρνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
Σκήκαηνο ηεο αιινδαπήο. Θα ζπλε-
θηηκεζεί κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπ-
δψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ή ρνιηθή 
Φπρνινγία ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αληίζηνη-
ρνπ αλαγλσξηζκέλνπ Σκήκαηνο ηεο 
αιινδαπήο  
β) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα 
ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.  
γ) Γλψζε ζηε ρνξήγεζε δηαγλσζηη-
θψλ εξγαιείσλ. 
δ) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζρεηηθφ 
αληηθείκελν. 
1 ζέζε  Θνηλσληθνύ Ιεηηνπξγνύ 
α) Πηπρίν Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγα-
ζίαο Διιεληθνχ ΑΣΔΙ ή αληηζηνίρνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ Σκήκαηνο ηεο αιιν-
δαπήο. Θα ζπλεθηηκεζεί κεηαπηπρηα-
θφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε ζέκαηα νηθν-
γέλεηαο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο  
β) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα 
ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.  
γ) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζρεηηθφ 
αληηθείκελν. 
1 ζέζε  Δξγνζεξαπεπηή   
α) Πηπρίν Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο 
Διιεληθνχ ΑΣΔΙ ή αληηζηνίρνπ αλα-
γλσξηζκέλνπ Σκήκαηνο ηεο αιινδα-

πήο κε εηδίθεπζε ζηελ  εξγνζεξαπεία 
ΑΜΔΑ. Θα ζπλεθηηκεζεί κεηαπηπρηα-
θφο ηίηινο ζπνπδψλ.  
β) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα 
ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα  
γ) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζρεηηθφ 
αληηθείκελν. 
 1 ζέζε  Φπζηθνζεξαπεπηή   
α) Πηπρίν Σκήκαηνο Φπζηθoζεξαπείαο 
Διιεληθνχ ΑΣΔΙ ή αληηζηνίρνπ αλα-
γλσξηζκέλνπ Σκήκαηνο ηεο αιινδα-
πήο κε εηδίθεπζε ζηελ θπζηθνζεξα-
πεία ΑΜΔΑ. Θα ζπλεθηηκεζεί κεηαπηπ-
ρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ.  
β) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα 
ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα  
γ) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζρεηηθφ 
αληηθείκελν  
1 ζέζε  Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό  
α) Απφθνηηνο Γ.Δ.  
β) Πηζηνπνηεκέλε γλψζε Η/Τ απφ ηνλ 
ECDL ή αληίζηνηρν θνξέα  
γ) Απαξαίηεηε ε  πξνυπεξεζία ζε 
πξνγξάκκαηα  ΔΠΑ ΑΜΔΑ  
1 άηνκν πξνζσπηθνύ θαζαξηόηε-
ηαο - βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ  
α) Απφθνηηνο Πξσηνβάζκηαο Δθπαί-
δεπζεο (Γεκνηηθνχ ρνιείνπ)  
β) Δπηζπκεηή ε πξνυπεξεζία ηνπιάρη-
ζηνλ ελφο έηνπο. Οη ζπκβάζεηο ζα 
είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 
Οη ππνςήθηνη ζα θξηζνχλ επίζεο κε 
βάζε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα 
ηνπο, ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκε-
λν, ηελ άλεζε ελαζρφιεζεο κε άηνκα 
κε  εηδηθέο  αλάγθεο, ηελ πξσηνβνπιί-
α, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ επζπθξηζία 
θαη ηελ δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή 
ηθαλφηεηα. Δμίζνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία 
ζεσξνχληαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε 
ζπλεξγαζηκφηεηα, θαη ε αλεπηπγκέλε 
αίζζεζε ηνπ ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο. 
Θα ζπλεθηηκεζεί επηθαηξνπνίεζε ησλ 
επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 
ππνςεθίσλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπο ζε ζπλέδξηα, ζε ζπλερηδφκελε 
θαηάξηηζε θά.  
ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ  
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ:  
√ Σελ Διιεληθή ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα 
θξάηνπο – κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη 
ηζαγέλεηα θξάηνπο – κέινπο ηεο Δπ-
ξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη λα απαξαί-

ηεηα λα γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζ-
ζα ζην επίπεδν πνπ πξνζδηνξίδεηαη 
θαη δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Γ. 
50/2001 9ΦΔΚ Α 39), φπσο έρεη ηξν-
πνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε θνξά.  
√ Δθπιεξψζεη (αθνξά ηνπο άλδξεο) 
ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 
λα έρεη απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο, 
ή εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο 
αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, λα έρνπλ 
εθπιεξψζεη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο 
δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο λνκνζε-
ζίαο, άνπιε ζεηεία ή ελαιιαθηηθή 
πνιηηηθή θνηλσληθή ππεξεζία.  
ΣΟΝΛΝΠ  
ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ  
Οη  αηηήζεηο   εθδήισζεο  ελδηαθέξν-
ληνο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη  ή  
λα  θαηαηίζεληαη  απφ ηηο 20 Λνεκ-
βξίνπ  2015  έσο  θαη ηηο  30  Λν-
εκβξίνπ  2015. 
ΔΓΓΟΑΦΑ ΞΟΝΠ ΞΝΒΝΙΖ  
1. Αίηεζε (ζπλνδεπηηθφ ζεκείσκα ζην 
νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αηηνχκελε 
ζέζε)  
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε πιήξε 
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο/δηαβαηεξίνπ, 
δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηειέθσλα 
επηθνηλσλίαο.  
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ  
ηελ επηινγή ζα αθνινπζεζεί ε δηαδη-
θαζία α. ηεο πξνεπηινγήο ησλ αηηήζε-
σλ θαη β. ησλ ζπλεληεχμεσλ. Δπηκέξνπο 
δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνχλ φηαλ 
δεηεζνχλ απφ ην Κέληξν Ηκεξήζηαο 
Φξνληίδαο γηα άηνκα  κε  λνεηηθή πζηέξε-
ζε ηνπ πιιφγνπ  «ΔΤΡΤΝΟΜΗ».  
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο αλαξηάηαη ζε  δπν  
ηνπιάρηζηνλ  απφ  ηηο  δεκνθηιέζηε-
ξεο  ηνπηθέο  εθεκεξίδεο.  
Οη  αηηήζεηο   κπνξνχλ λα απνζηέιιν-
ληαη  ή  λα  θαηαηίζεληαη   κέρξη ηε 
ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο, ζηελ δηεχζπλζε 
Ιάθρνπ  19, 19200 Διεπζίλα ππ’ φςηλ 
θνπ Ν. Παπνπηζφγινπ ή ζηελ ειε-
θηξνληθή δηεχζπλζε euri-
nomi@hotmail.com ή ζην fax:210 
5563302. 
Γηα ην Γ.Π ηνπ Ππιιόγνπ  
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  
ΞΑΞΝΡΠΝΓΙΝ  ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
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ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Δγγραθές 
Θαζεκερηλά   

Οη επηηστόληες κας:  
Lower 
1. Πρέηζσ Δλθέια (περίοδος Γεθέκβρηος/ Γηάθρηζε) 
2. Θσλερίδες Γεώργηος 
3. Θαίζαρες Ιεσηέρες 
4. πειηόποσιος Θεόδωρος (Γηάθρηζε) 
5. ηδερόποσιος Ηωάλλες (Γηάθρηζε) 
6. Θσρέδες Θσρηάθος (Γηάθρηζε) 
 

Proficiency 
1. Πρέηζσ Αγγειηθή (περίοδος Γεθεκβρίοσ/ECPE) 
2. Ιαιηώηες Θωκάς (Cambridge) 

ηκήκα Proficiency ζε ποιύ ζσληοκόηερο  
δηάζηεκα θαη ΠΟΙΤ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΣΔΡΑ  
ζε δίδαθηρα κε προεηοηκαζία  
θαη γηα ηα 2 Πηστία ECPE θαη Cambridge 

ΔΛΖΚΔΡΩΘΔΗΣΔ ΣΩΡΑ!  

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  

ΙΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΑΠΟ ΦΔΣΟ: 

Αδάκ 5, Καγούια Σειέθωλο 210 5556928  
 

ΤΓΦΑΡΗΣΗΡΙΑ  
στους φετινούς επιτυχόντες  

Lower και  Proficiency  
που για ακόμη μια χρονιά  
πέτυχαν το απόλυτο 100%!  

Μια από τις πρωτοποριακές 
δράσεις για την κοινωνία 
του Ασπροπύργου, είναι τα 
Επιμορφωτικά Βιωματικά 
εμινάρια που παρέχει ο 
Δήμος, εντελώς δωρεάν πά-
νω σε ενδιαφέροντα θέματα, 
που αφορούν ενδιαφερόμε-
νους εκπαιδευτικούς και 
γονείς που έχουν δυνατότη-
τα να συμμετέχουν ενεργά σ’ 
αυτά, αποκομίζοντας πολλα-
πλά επιμορφωτικά οφέλη. 
Είναι μια πολύτιμη δράση 
που φέρει την σφραγίδα του 
δραστήριου Δημάρχου Νί-
κου Μελετίου.  Σα καινούρι-
α σεμινάρια θα γίνουν 19 
Νοέμβρη, 3 και 18 Δεκέμ-
βρη. Αναφέρει ο Δήμος: 
«Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου 
και Μέλος του Δ.. της Κε-
ντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδας, κ. Νικόλαος Μελετί-
ου, απευθύνει ανοιχτή πρό-
σκληση συμμετοχής, στο νέο 
κύκλο των Επιμορφωτικών, 

Βιωματικών εμιναρίων, 
που διοργανώνει -για 5η 
χρονιά- ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου, για Παιδαγωγούς, Εκ-
παιδευτικούς, Γονείς και 
οποιονδήποτε άλλο ενδιαφε-
ρόμενο.  
Σα Βιωματικά εμινάρια, η 
παρακολούθηση των οποίων 
είναι εντελώς δωρεάν, θα 
διεξαχθούν στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Πνευματι-
κού Κέντρου του Δήμου Α-
σπροπύργου, στην οδό Αλέ-
κου Παναγούλη 13 (πλατεία 
Αγίου Δημητρίου), με ευθύ-
νη του στελέχους της Διεύ-
θυνσης Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Νεολαίας του Δή-
μου, Θεατρολόγου, Πτυχιού-
χου του Σμήματος Θεατρι-
κών πουδών, του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου, Κας 
οφίας Δημητροπούλου.  
 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΣΨΝ ΕΜΙΝΑΡΙΨΝ,  

ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ  
ΚΑΙ ΣΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ  

 
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015,  
ώρα 17:30. 
Θέμα: «Εγώ-Εσύ-Εμείς».  
Ένα εργαστήρι θεατρικού 
παιχνιδιού, για την Ενότητα, 
την Επικοινωνία, την Απο-
δοχή.  
Ση σημασία του «Εμείς» και 
του «Μαζί». 
Εισηγητές: Η Κα Μαντώ 
Κουρετζή, Παιδαγωγός - 
Εμψυχώτρια Θεατρικού 
Παιχνιδιού,                
Ειδική σε θέματα Αισθητι-
κής Αγωγής και Ελληνικού 
Πολιτισμού, και ο Κος τέλι-
ος Βγαγκές, Δάσκαλος - Εμ-
ψυχωτής Θεατρικού Παιχνι-
διού. 
 
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015, 
ώρα 17:30. 
 
Θέμα: «Περιβαλλοντολογική 
Αγωγή: Εκπαιδευτικό εργα-
λείο & Θεατρική Έκφραση 
στο χολείο».    
Ένα Βιωματικό Εργαστήριο, 
για την αξιοποίηση των 
γνωστικών αντικειμένων 
του  χολείου, μέσα από το 
Θέατρο. Σο εμινάριο αφο-
ρά σε όλες τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης. 
Εισηγήτρια: Η Κα Σζωρτζί-
να Κακουδάκη, Θεατρολό-
γος, Δραματουργός, κηνο-
θέτης. 
 
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 
2015, ώρα 17:30. 

Θέμα:  «Σο Παιδί, ο Έφηβος, 
η Οικογένεια και η Οικονο-
μική Κρίση». 
Εισηγήτρια:   Η Ιατρός Κα 
Μερσύνη Αρμενάκα, Παιδο-
ψυχίατρος  – Χυχοθεραπεύ-
τρια. Πληροφορίες και Δη-
λώσεις υμμετοχής, στα Βι-
ωματικά εμινάρια, του 
Δήμου Ασπροπύργου, στην 
υπεύθυνη του Γραφείου Παι-
δαγωγικού Έργου, του Δή-
μου Ασπροπύργου, Κα οφί-
α Δημητροπούλου στα τηλέ-
φωνα : 210-5577191 (εσωτ. 
213) και στο 6972218807
(κιν.).  
 
ΓΝΨΡΙΜΙΑ  
ΜΕ ΣΟΤ ΕΙΗΓΗΣΕ 
 

ΜΑΝΣΨ ΚΟΤΡΕΣΖΗ   
 
Η Κα Μαντώ Κουρετζή εί-
ναι Παιδαγωγός, Εμψυχώ-
τρια Θεατρικού Παιχνιδιού, 
Πολιτισμολόγος και Ειδική 
σε θέματα Αισθητικής Αγω-
γής. υμμετείχε, ως Επιμορ-
φώτρια Θεατρικού Παιχνι-
διού, βασική συνεργάτιδα 
του κ. Λάκη Κουρετζή, στο 
Πρόγραμμα του Τπουργείου 
Παιδείας, «Μελίνα - Σέχνη 
και Πολιτισμός στην Εκπαί-
δευση». Επίσης, ήταν μέλος 
της Επιτροπής χεδιασμού 
και Τλοποίησης του Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος, 
«Παιδιά από εδώ, παραμύθια 
από μακριά…», που βασιζό-
ταν σε παραμύθια ομάδων 
πληθυσμού, με πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες. Έχει διδάξει 

σε Περιφερειακά Εκπαιδευτι-
κά Κέντρα (Π.Ε.Κ), σε Προ-
γράμματα Επιμόρφωσης Εκ-
παιδευτικών, σε Προγράμμα-
τα του Ινστιτούτου Διαρκούς 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(Ι.Δ.ΕΚ.Ε), σε Προγράμματα 
Επιμόρφωσης Νηπιαγωγών 
και Βρεφονηπιοκόμων, σε 
συνεργασία με το Εθνικό Κέ-
ντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), 
του οποίου είναι Μόνιμη Επι-
μορφώτρια, και στο «Θέατρο 
Ημέρας», στο οποίο ήταν και 
υπεύθυνη του προγράμματος 
σπουδών. Η Κα Μαντώ Κου-
ρετζή, συμμετέχει -ως εισηγή-
τρια- σε εμινάρια, Ημερίδες, 
Διαλέξεις, φορέων, υλλόγων 
και Οργανισμών. Είναι ιδρυ-
τικό στέλεχος του πρωτοπορι-
ακού Εργαστηρίου Πολιτιστι-
κής Εκπαίδευσης  «χολείο 
Παιχνιδιού», που λειτουργεί 
στην περιοχή Χυρρή (Ήβης 
23), όπου οι τέχνες συναντώ-
νται με την εκπαιδευτική και 
παιδαγωγική πράξη.       
 

ΣΕΛΙΟ ΒΓΑΓΚΕ 

 Ο Κος τέλιος Βγαγκές είναι 
Δάσκαλος και Εμψυχωτής 
Θεατρικού Παιχνιδιού.                      
Είναι απόφοιτος της Μαρασ-

λείου Παιδαγωγικής Ακαδη-
μίας, κάτοχος μετεκπαιδευτι-
κού τίτλου του Μαράσλειου 
Διδασκαλείου Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, και απόφοιτος 
του τριετούς Εργαστηρίου 
Παιδαγωγικής Θεάτρου και 
Θεατρικού Παιχνιδιού, του 
«ΘΕΑΣΡΟΤ ΣΗ ΗΜΕΡΑ». 
Έχει παρακολουθήσει προ-
γράμματα εργαστηρίων Ρυθ-
μικής και Κινητικής Αγωγής, 
Μουσικοκινητικής Αγωγής 
και Δραματοσοφίας. Τπηρε-
τεί στο 15ο  Δημοτικό χολείο 
Καλλιθέας και εφαρμόζει το 
Θεατρικό Παιχνίδι στη καθη-
μερινή εκπαιδευτική διαδικα-
σία εντάσσοντάς το στο Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα. υμμετέ-
χει, ως Επιμορφωτής, σε εμι-
νάρια και Ημερίδες, που ορ-
γανώνουν Πανεπιστήμια, 
χολικοί ύμβουλοι, ύλλο-
γοι Εκπαιδευτικών, Περιφε-
ρειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα 
(Π.Ε.Κ), του Τπουργείου Παιδεί-
ας, Δημοτικοί και Πολιτιστικοί 
φορείς. Τπήρξε συνεργάτης, στην 
Επιμόρφωση Δασκάλων, καθώς 
και στο σχεδιασμό προγραμμά-
των και δράσεων στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Προγράμματος 
«Μελίνα – Εκπαίδευση και 
Πολιτισμός» 1995 - 2003. Είναι 
μέλος Σου «Πανελλήνιου Δι-
κτύου Εκπαιδευτικών, για το 
Θέατρο στην Εκπαίδευση» 
και συμμετέχει ως εισηγητής 
και εμψυχωτής σε σεμινάρι-
α, ημερίδες και συνέδρια 
που οργανώνει ο παραπάνω 
φορέας.  

υνέχεια στην σελίδα 14 

Από τον Δήμο στο Πνευματικό Κέντρο στην Πλατεία Αγίου Δημητρίου  
 

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια στον Ασπρόπυργο 
 

Με επιτυχία για  5η χρονιά με αποδέκτες τους ενδιαφερόμενους παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και γονείς  
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ΠΨΛΕΙΣΑΙ έκταση  
8,5 ή 12 στρ. στην Επαρχιακή Οδό 

Μεγάρων—Περάματος.  
Μόνο σοβαρές προτάσεις.  
Πληροφ. στο: 2296 400166. 

Φαρκαθεία  
κε  δηεσρσκέλο ωράρηο:  

ΒΑΡΛΑΒΑ ΑΛΣΩΛΗΟ  
Ι Αιεποτωρίοσ Κέγαρα  

 Γ. ΥΑΣΕΟΠΟΤΙΟΤ  
Οδός 28ες Οθηωβρίοσ  

Λέα Πέρακος 
ιεηηοσργούλ Γεσηέρα, Σεηάρηε 

θαη άββαηο 8.00 π.κ. έως 23.00  

 

 

 

 

 

ΥΑΡΜΑΚΔΙΑ  

ΑΝΟΙΚΣΑ 
 
 

ΕΛΕΤΙΝΑ 
 

Πέππα Ιωάννα 
Οδός Ηρώων  

Πολυτεχνείου 63 
Περιοχή Κέντρο 

  
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 

 
Καμπόλης Γιώργος 

Οδός Ειρήνης  
και Αγίου Ιωάννου  

του Προδρόμου 
 

ΜΑΝΔΡΑ 
 

Βασιλείου Ισιδώρα 
Οδός τρατηγού  

Νικολάου Ρόκα 67 
Κέντρο πόλεως 

 
ΜΕΓΑΡΑ 

 

Κατρακούλη Μαρία 
Πλατεία Ηρώων 

Οδός Βύζαντος 34 
Κέντρο 

 

ΑΝΨ ΛΙΟΙΑ   
 

Καμπόλη Κατερίνα 
Οδός Μητροπόλεως 
Και Κανελλοπούλου  

Κέντρο  

ΠΨΛΕΙΣΑΙ  
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ MAZDA 

2,μοντέλο 2009 , 1300 κυβικά,  
πεντάθυρο, χρώματος γαλάζι-

ου, βενζινοκίνητο, σε πολύ 
καλή κατάσταση.  

Σιμή: 5.500 €.  
Πληροφορίες  

στο τηλ: 6944606481  

ΔΝΟΗΚΗΑΕΔΣΑΗ ΜΟΝΟΚΑΣΟΗΚΗΑ  
 

75 τμ στην διασταύρωση  Μαραθώνος  
και πετσών στην Μάνδρα. Πληροφορίες 
τηλέφωνα: 210 5542188 και 6944  321 392 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΣΑΙ  
ισόγειος επαγγελματικός  

χώρος 32 τμ με w.c  
στον πεζόδρομο της  
Οδού Αισχύλου στο  

κέντρο της Ελευσίνας.  
Πληροφορίες  

τηλ. 693 60015 19.  

ΠΨΛΕΙΣΑΙ  ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΣΑΙ οικόπεδο 1.014 τμ, εντός 
χεδίου Πόλεως στην πόλη της Ελευσίνας, στην Οδό Επι-

σμηναγού Ν. Νέζη  (Θεοτοκοπούλου) με όψη και στον πεζό-
δρομο της Οδού Σιμοθέου ή «Καρόδρομος».  Μόνον σοβα-

ρές προτάσεις . Πληροφορίες τηλ. 6976 494735.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
 
 
 

ΔΔΤΣΔΡΑ 
 

16 
ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 

 
 

 

 

+  Αγίου Αποστόλου  
και Ευαγγελιστού  

Ματθαίου,  
Αγίας Ιφιγένειας Παρθε-
νομάρτυρος, Αγίου Υι-

λούμενου  Ιερομάρτυρος 
του νέου: τις 16 Νοεμ-
βρίου 1979 (29.11. με το 

νέο ημερολόγιο) στο 
Υρέαρ του Ιακώβ στους 
Αγίους Σόπους , φανατι-
κοί μη Φριστιανοί , που 
διεκδικούσαν το προ-
σκύνημα ως δικό τους, 

τον κατέκοψαν την ώρα 
του εσπερινού. 

Αύριο :  
Αγίου Γρηγορίου  
Νεοκαισαρείας  
Θαυματουργού 

ΖΗΣΨ ΕΡΓΑΙΑ ε φάρμα ζώων ή πτηνοτροφείο  
στην Δυτική Αττική. Μπορώ  να διαμένω εφόσον επιθυ-

μείτε σε  κατοικία του χώρου. Σηλ. 6943 521230. 
Ενοικιάζεται ισόγειος χώρος μόνο για επαγγελματική χρήση, εμβαδού 145 τμ (132 τμ 
καθαρό) εντός του βιοτεχνικού πάρκου και επί της Οδού 28ης Οκτωβρίου Μέγαρα. 
Επιπλέον α) εξωτερικός χώρος 55 τμ περιφραγμένος και β) ανοικτός αύλειος χώρος 220 
τμ. Σιμή ενοικίασης 400 Ευρώ τηλ. 6977 663632, 6972 237222.   

υνέχεια από την σελίδα 13 
 
Ψς μέλος της ομάδας των 
βασικών συνεργατών του 
Λάκη Κουρετζή, δίδαξε -επί 
σειρά ετών- στο 3ετές  Εργα-
στήρι Παιδαγωγικής Θεά-
τρου και Θεατρικού Παιχνι-
διού, του «Θεάτρου της Ημέ-
ρας» το αντικείμενο σπου-
δών «Σο Θεατρικό Παιχνίδι 
στην Εκπαιδευτική Διαδικα-
σία». Έχει συγγραφικό έργο, 
με συμμετοχές σε εκπαιδευ-
τικά περιοδικά και βιβλία 
εκπαιδευτικού υλικού. Είναι 
ιδρυτικό στέλεχος του Εργα-
στηρίου Πολιτιστικής Εκ-
παίδευσης  «χολείο Παιχνι-
διού», στο οποίο λειτουργεί 
ομάδες έκφρασης παιδιών, 
εφήβων και ενηλίκων, και 
στο οποίο συνεχίζει να διδά-
σκει το παραπάνω αντικεί-
μενο. Από τον Αύγουστο του 
2010 έως τον Οκτώβριο του 
2010, ήταν μέλος της συντο-
νιστικής ομάδας σχεδιασμού 
της επιμόρφωσης των εκ-
παιδευτικών αισθητικής 
αγωγής, στα 800 Δημοτικά 
χολεία, με ενιαίο πρόγραμ-
μα, του Τπουργείου Παιδεί-
ας, που υλοποιήθηκε από 
τον Οργανισμό Επιμόρφω-
σης Εκπαιδευτικών 
(Ο.ΕΠ.ΕΚ) - Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
και  δια βίου μάθηση», Πρά-
ξη «Νέο χολείο (χολείο 

21ου αιώνα). το πρόγραμμα 
αυτό είχε, εκτός από το σχε-
διασμό, και την ευθύνη του 
Εισαγωγικού εμιναρίου 
Επιμορφωτών της Θεατρι-
κής Αγωγής. 
 
ΣΖΨΡΣΖΙΝΑ ΚΑΚΟΤΔΑΚΗ  
  
Η Κα 
Σζωρτζί-
να Κα-
κουδάκη, 
Θεατρο-
λόγος, 
Δραμα-
τουργός, 
κηνοθέ-
της.                                         
Έχει διδά-
ξει Διδα-
κτική του 
Θεάτρου στο Σμήμα Θεατρι-
κών πουδών Πάτρας,  Εμ-
ψύχωση Θεατρικής Κού-
κλας, στο Σμήμα Προσχολι-
κής Αγωγής Βόλου και Δρα-
ματουργία Κουκλοθεάτρου, 
στο Διδασκαλείου Νηπιαγω-
γών Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Διδάσκει: Ιστορία/ 
Δραματουργία Θεάτρου στη 
Δραματική χολή του Ψδεί-
ου Αθηνών, από το 2007.  
Θεατρική Αγωγή, Βιωματι-
κά Εργαστήρια Θεάτρου, 
στο Πανελλήνιο Δίκτυο για 
το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 
Έχει διευθύνει θεατρικά ερ-
γαστήρια, σε Πανεπιστημια-

κά και Εκπαιδευτικά Υεστι-
βάλ Θεάτρου. Θέατρο στη 
δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
από το 1995. Διετέλεσε Τπεύ-
θυνη της Βιβλιοθήκης και 
του Αρχείου και συνεργάτης 
της Θερινής Ακαδημίας 
Θεάτρου στο Εθνικό Θέατρο 
της Ελλάδας (1997- 2004). 
Είναι υγγραφέας του εκ-
παιδευτικού βιβλίου 
«Θέατρο - Θεατρική Αγωγή»  
για τη δημόσια εκπαίδευση 
ενηλίκων (Κ.Ε.Ε), του Τ-
πουργείου Παιδείας (2008) 
και του βιβλίου «Διαδρομές 
Βιωματικής Μάθησης / Δι-
δάσκοντας Ιστορία, μέσα 
από το Θέατρο, στο Δημοτι-
κό χολείο», εκδόσεις Κέ-
δρος (2011). Έχει συνεργα-
στεί, ως Δραματουργός, σε 
32 παραστάσεις με ομάδες 
θεάτρου (με έμφαση στην 
δραματουργία των κλασσι-
κών κειμένων) και χορού 
(με τους Yelp Dance Co., 
Quasi Stellar, Aερίτες) από 
το 2000 και εξής. Έχει παίξει 
στο θέατρο σε 25 επαγγελμα-
τικές παραστάσεις, κυρίως 
θεάτρου της επινόησης. Επί-
σης, έχει σκηνοθετήσει τις 
παραστάσεις Vivid Film/ 
Μετά τον αφρό (Going 
Youth Festival και Θέατρο 
Φώρα) με την ομάδα 4 Fron-
tal, τις παραστάσεις για εφή-
βους και νέους: Σζακ Θορν 
Ρισπέκτ – «Θάβοντας τον 

αδελφό σου στο πεζοδρόμι-
ο» (Θέατρο Φώρα), Αριστο-
φάνη «Όρνιθες» - Μια ροκ 
παράσταση για νέους 
(Θέατρο του Νέου Κόσμου), 
«αίξπηρ Όνειρο καλοκαιρι-
νής νύχτας» (Θέατρο του 
Νέο Κόσμου) με την ομάδα 
«4frontal/Ψ2». 
 

ΜΕΡΤΝΑ ΑΡΜΕΝΑΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Κα Μερσύνη Αρμενάκα, 
είναι Ιατρός, Παιδοψυχία-
τρος – Χυχοθεραπεύτρια.                     
Έλαβε ειδικότητα στην 
«Χυχιατρική Παιδιών και 
Εφήβων», ύστερα από μετα-
πτυχιακές σπουδές στην 
«Κοινωνική Χυχιατρική - 
Παιδοψυχιατρική», στην 
Ιατρική χολή του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, στον 
Σομέα Κοινωνική Ιατρική 
και Χυχικής Τγείας. Ολο-
κλήρωσε τετραετές μετεκπαι-
δευτικό πρόγραμμα, στη υ-
στημική Θεραπεία Οικογένει-
ας και Ζεύγους, υπό την επο-
πτεία του Ερευνητικού Πανε-

πιστημιακού Ινστιτούτου 
Χυχικής Τγιεινής (ΕΠΙΧΤ) & 
της Α’ Χυχιατρικής Κλινικής 
Αιγινήτειου Νοσοκομείου και 
του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Είναι τακτικό μέλος της 
Ελληνικής Παιδοψυχιατρι-
κής Εταιρείας, Μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής 
―ADHD Hellas”, Τπεύθυνη 
Παιδοψυχίατρος του Γυμνα-
στικού υλλόγου Περιστερί-
ου, Μέλος της E.M.A.. 
(Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 
της Ανθρώπινης εξουαλικό-
τητας).  
Ειδικεύτηκε στη «διάγνωση 
και αντιμετώπιση ασθενών, 
θυμάτων ενδο-οικογενειακής 
βίας» και παρακολούθησε 
εμινάρια με θέματα την 
«Χυχομετρία της Κατάθλιψης 
και της αυτοκαταστροφικής 
συμπεριφοράς», τη 
«Διάγνωση – Διαχείριση – 
Αντιμετώπιση παιδιών και 
Εφήβων με Διαταραχή Ελ-
λειμματικής Προσοχής και 
Τπερκινητικότητα (ΔΕΠΤ)». 
Από το 2008 έως σήμερα είναι 
Επιστημονική υνεργάτης 
στο Κέντρο Εφηβικής Ιατρι-
κής (Ε.Κ.Ε.Ι.), ―Έδρα 
UNESCO - Εφηβικής Ιατρι-
κής‖, στην Α΄ Πανεπιστημια-
κή, Παιδιατρική Κλινική, του 
Νοσοκομείου Παίδων ―Η 
Αγία οφία‖.  Από το 2011 
έως σήμερα, είναι Παιδοψυ-
χίατρος στο Κέντρο Παιδοψυ-
χικής Τγιεινής ΕΟΠΤΤ Αθη-
νών. Ση διετία 2011 – 2012, 
ήταν υντονίστρια σε χολή 
Γονέων, με στόχο την πρόλη-
ψη εμφάνισης συναισθηματι-
κών διαταραχών στα παιδιά, 
υπό την εποπτεία της Εταιρεί-
ας Περιφερικής Ανάπτυξης 
και Χυχικής Τγείας, με την 
επιχορήγηση του Ιδρύματος 
―ταύρος Νιάρχος‖. Ακόμη, 
διετέλεσε Επικουρική Επιμε-
λήτρια Παιδοψυχίατρος, στο 
Παιδοψυχιατρικό τμήμα του 
Γενικού Νοσοκομείου Πει-
ραιώς ―Σζάνειο‖.  
Ση διετία 2009 – 2010, στο 
Νοσοκομείο Παίδων Αθη-
νών ―Η Αγία οφία‖, ειδι-
κεύτηκε στην Παιδοψυχια-
τρική, στο Σμήμα Ενδονοσο-
κομειακής Νοσηλείας 
(Σ.Ε.Ν.) της Πανεπιστημια-
κής Παιδοψυχιατρικής Κλι-
νικής, όπου απέκτησε εμπει-
ρία στην αντιμετώπιση παι-
διών σε κρίση, καθώς και 
στη διαγνωστική εκτίμηση 
περιπτώσεων με ανάγκη 
νοσηλείας. Ακόμη ειδικεύ-
τηκε, στη Β’ Παιδοψυχιατρι-
κή Κλινική του Νοσοκομεί-
ου Παίδων Αθηνών ―Π & Α 
Κυριακού ‖, στη διαχείριση 
και συμβουλευτική υποστή-
ριξη παιδιών και οικογε-
νειών με σοβαρά οργανικά 
προβλήματα.» 

Βιωματικά σεμινάρια στον Ασπρόπυργο 
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Προσπάθεια να βελτιώσει μικρούς κοινό-
χρηστους χώρους και πλατείες στην περιο-
χή της Ελευσίνας, κάνει ο Δήμος της πόλης 
με διαρκή έργα και παρεμβάσεις.  
Ένα από τα έργα, που εντάσσονται στις 
παρεμβάσεις στην περιοχή της Κάτω Ελευ-
σίνας, είναι και η ανάπλαση της μικρής 
πλατείας του Αγίου Ραφαήλ στην διασταύ-
ρωσης Οδού Μορφοπούλου με την παραλι-
ακή Οδό Κανελλοπούλου, απέναντι από το 
γνωστό λιμανάκι των Αλιέων της Ελευσί-
νας. Η βελτίωση ήταν αναγκαία καθώς ο 
χώρος είχε πολλές φθορές.  

Ασφαλτοστρώσεις στην Άνω Ελευσίνα 

Μαθήματα Κιθάρας  
στον Άγιο Δημήτριο  

Ασπροπύργου 
 

Ξεκίνησαν οι Κατηχητικές υνά-
ξεις Μαθητών, στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Δημητρίου Μυροβλήτου του 
Ασπρόπύργου, που βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλεως. Οι συνάξεις 
των παιδιών γίνονται κάθε Κυρια-
κή 10 πμ μετά την Θεία Λειτουργί-
α της Κυριακής. Παράλληλα στο πλαίσιο του Κατηχητικού, δίνονται και δωρεάν μαθή-
ματα Κιθάρας για τα παιδιά που θέλουν.  

Ασφαλτοστρώσεις πραγ-
ματοποιεί ο Δήμος Ελευ-
σίνας αυτή την περίοδο 
σε δρόμους της πόλης, 
που έχουν καθοριστική 
κυκλοφοριακή σημασία 
στην καθημερινότητα των 
δημοτών. 
το πλαίσιο αυτό έγινε 
ασφαλτόστρωση της Ο-
δού Πίνδου στην Ανω 
Ελευσίνας (φωτο) πριν 
λίγες μέρες. 
Σα έργα κάλυψαν μεγάλο 
τμήμα της Οδού από το 
ύψος της Οδού Ελευθερί-
ου Βενιζέλου μέχρι και 
την οδό Δήμητρος.  
Σο τμήμα αυτό είχε υπο-
στεί φθορές και ήταν α-
ναγκαία η νέα άσφαλτος.  
Ο Δήμος, με ιδιαίτερο 
περιορισμό κονδυλίων, 
λόγω χαμηλών επιχορη-
γήσεων, σχεδιάζοντας τις 
ανάγκες της περιοχής 
προχώρησε στοχευμένα 
στην ασφαλτόστρωση της 
Οδού.  
Η πικρή αλήθεια είναι ότι 
η άσφαλτος πια είναι 
πολυτέλεια για τους Δή-
μους. Σίποτα δεν θυμίζει 
το παρελθόν με δεκάδες 
ασφαλτοστρώσεις. Λεφτά 
δεν υπάρχουν.  

Ανάπλαση κοντά στο Λιμανάκι Αλιέων   
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Ιδιαίτερα θετική και ουσια-
στική δουλειά γίνεται από 
το ΝΠΔΔ Οργανισμός 
Άθλησης του Δήμου Α-
σπροπύργου, όσον αφορά 
την προαγωγή του αθλητι-
σμού και της άθλησης, σε 
όφελος των νέων και όλων 
των δημοτών της πόλεως.  
Ο Δήμος δείχνει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις γυναί-
κες δημότες του.  
το πλαίσιο ανάπτυξης του 
μαζικού αθλητισμού και 
της άθλησης των γυναικών, 
ο Οργανισμός λειτουργεί 
και φέτος τμήματα άθλησης 
γυναικών.  
Σα τμήματα αυτά είναι πο-
λύ χρήσιμα, γεγονός που 
αποδεικνύεται από το γεγο-
νός ότι υπάρχει συμμετοχή 
των γυναικών σ’ αυτά και 
γενικότερα πολύ καλά σχό-
λια.  
την φωτογραφία το τμήμα 
άθλησης γυναικών που 
λειτουργεί σε πρωινή βάση, 
παράγοντας ιδιαίτερα θετι-
κό έργο για τις σύγχρονες 
γυναίκες της πόλης, που 
θέλουν να αθληθούν σε χρό-
νο που μπορούν για να 
έχουν καλή υγεία.  υγχα-
ρητήρια στην διοίκηση.  

Άθληση των γυναικών στον Ασπρόπυργο 

Βελτιώθηκε η εμφάνιση 
ημαντική είναι η βελτίωση της όψεως του 7ου Δημοτικού χολεί-
ου της Ελευσίνας. Ο Δήμος στο πλαίσιο βελτίωσης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, παρά το ότι η κρατική επιχορήγηση είναι εξευτελι-
στικά μικρή (και αργεί δραματικά να δοθεί) για τις πραγματικές 
ανάγκες, έβαλε από την τσέπη του για να βάψει αρκετά από τα σχο-
λεία, αλλά και για να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις δίνοντας τέ-
λος σε βλάβες κλπ.  
Σο 7ο Δημοτικό χολείο ήταν ένα από τα σχολεία που έγιναν εργα-
σίες βελτίωσης, ώστε να είναι καλύτερο σε εμφάνιση και λειτουργι-
κό.  
Σο βάψιμο έδωσε καλύτερη εικόνα, πράγμα που συντελεί και στην 
καλή ψυχολογία των μικρών μαθητών, καθώς περνούν πολλές 
ώρες στο σχολείο τους, για να κάνουν τα μαθήματά τους.  

υνεχίζεται η εκστρατεία του υλλόγου Εθελοντών Ασπροπύργου για συγκέντρωση ρούχων, σκεπασμάτων κλπ προς ενί-
σχυση των αναγκών των χιλιάδων προσφύγων της δοκιμαζόμενης υρίας, που πλημμυρίζουν την Αθήνα και την πατρίδα 
μας. ήμερα οι εθελοντές της Ελευσίνας θα συγκεντρώσουν ρούχα και σκεπάσματα από το 7ο Δημοτικό χολείο Ασπρο-
πύργου για τους πρόσφυγες στην νήσο Λέσβο.  
Ο Πρόεδρος του υλλόγου κ. Γιάννης Καλυμνάκης αναφέρει: «Εμείς θα είμαστε στο 7ο Δημοτικό από τις 09:15 έως τις 
10:00 εδώ θέλουμε και την δική σου βοήθεια.  Ναι σε αυτό το σχολείο, αυτό το σχολείο με τα τόσα προβλήματα που αποφά-
σισε να βοηθήσει όλους αυτούς που είναι ένα σκαλί φτωχότεροι από αυτούς. Να η δύναμη της ψυχής του Έλληνα σε όποια 
τάξη και αν ανήκει, αυτό το παράδειγμα μήπως πρέπει να γίνει παράδειγμα για πολλούς από εμάς; Εμείς θα είμαστε εκεί 
και θα σας περιμένουμε! Ναι θα σας περιμένουμε και να δούμε ποιοι θα ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα μας! ε αυτό 
το κάλεσμα για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Μυτιλήνη, εκεί που θα πάνε όλα αυτά τα ρούχα που θα μαζεύψουμε» 

το 7ο Δημοτικό Ασπροπύργου σήμερα οι εθελοντές Ελευσίνας  


