Αρ. Φύλλου 3957 Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2020

Ο Πολιτισμός είναι για την
Ελευσίνα τρόπος ζωής

Έν αρξη 24 Αυγούστου: Συν αυλία της Φωτειν ής Δάρρα στον αρχαιολογικό
χώρο της Ελευσίν ας

26 Αυγούστου: Εγκαίν ια γλυπτικής εγκατάστασης «Άν θρωποι στον χρόν ο»,
Ασπασίας Σταυροπούλου-Παλαιό Ελαιουργείο

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:
«Όλοι μαζί μπορούμε»
και στην αιμοδοσία
Με απόλυτη επιτυχία
ολοκληρώθηκε άλλη
μία πρωτοβουλία αιμοδοσίας
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Η Ελευσίνα 2021 ζητά εξάμηνη
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Πρωτεύουσα Ευρώπης
και το μέλλον της πόλης
από τον δήμαρχο
Α. Οικονόμου

Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής για
απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

Λευτέρης Κοσμόπουλος:
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Ηλιοφάνεια και η
θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης
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Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
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Ασπρόπυργος Αττικής
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ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2020–ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

Επειδή ο Πολιτισμός είναι για την
Ελευσίνα τρόπος ζωής

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020

Έν αρξη 24 Αυγούσ τ ου: Σ υν αυλία τ ης Φωτ ειν ής
Δάρρα σ τ ον αρχ αιολογικ ό χ ώρο τ ης Ελευσ ίν ας

26 Αυγούσ τ ου: Εγκ αίν ια γλυπ τ ικ ής εγκ ατ άσ τ ασ ης «Άν θρωπ οι σ τ ον χ ρόν ο», Ασ π ασ ίας Σ τ αυροπ ούλου-Π αλαιό Ελαιουργείο

Κυρίως π ρόγραμμα: 24 Αυγούσ τ ου - 21 Σ επ τ εμβρίου 2020

Κ

αν ον ικά και χ ωρίς εκπτώσεις ποιότητας στο
πρόγραμμα του θα πραγματοποιηθεί και φέτος
το Φεστιβάλ Αισχ ύλεια 2020, καθώς αποτελεί
συν ειδητή επιλογή της ν έας Δημοτικής Αρχ ής, η απόφαση της ν α στηρίξει τη διοργάν ωση του Φεστιβάλ, που
εδώ και 46 χ ρόν ια είν αι συν υφασμέν ο με την πολιτιστική ζωή της πόλης. Το Φεστιβάλ από φέτος τελεί υπό
την αιγίδα του Ελλην ικού Οργαν ισμού Τουρισμού. Μάλιστα, μειών εται το εισιτήριο από τα 12 στα 8 ευρώ, κατ’
άτομο, καθώς γίν εται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια,
ώστε το κοιν ό, ν α επαν ασυν δεθεί με τον πολιτισμό,
μετά την παύση της παν δημίας.
Το Φεστιβάλ, από τα επιδραστικότερα και μακροβιότερα στην ελλην ική επικράτεια, καταξιών εται ολοέν α
και περισσότερο στη συν είδηση των πολιτών και αποτελεί σημαν τικό βήμα πολιτισμού όχ ι μόν ο για τους
κατοίκους της Ελευσίν ας, αλλά της Αττικής γεν ικότερα.
Περιλαμβάν ει αυστηρά επιλεγμέν ες εκδηλώσεις υψηλής
αισθητικής και ποιότητας, παραστάσεις, συν αυλίες,
εικαστική εγκατάσταση και κιν ηματογραφικές προβολές.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Παλαιό
Ελαιουργείο, έν αν χ ώρο, που έχ ει άρρηκτα συν δεθεί
με τα Αισχ ύλεια και έχ ει αγαπήσει το φιλότεχ ν ο κοιν ό,
που φέτος διαμορφών εται και θα είν αι απόλυτα εν αρμον ισμέν ο με τα μέτρα ασφαλείας κατά του Cov id-19.
Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αισχ ύλεια 2020 φιγουράρουν σημαν τικοί συν θέτες, τραγουδιστές, άν θρωποι του τραγουδιού: όπως οι: Ελευθερία Αρβαν ιτάκη με
τον Γιάν ν η Κότσιρα, Δήμητρα Γαλάν η,
Φωτειν ή
Δάρρα, Δημήτρης Ζερβουδάκης, Αλκίν οος Ιωαν ν ίδης,
Κώστας Μακεδόν ας με την Ρίτα Αν των οπ ούλου,
Σωκράτης Μάλαμας, Νατάσσα Μποφίλιου, κ. ά.
Επίσης παραστάσεις που αν αμέν εται ν α συζητηθούν το φετιν ό καλοκαίρι, αρκετές από τις οποίες
προέρχ ον ται από το Φεστιβάλ Αθην ών και Επιδαύρου,
όπως: «Λυσιστράτη» (Εθν ικό Θέατρο), «Όρν ιθες»
(ΚΘΒΕ), «Πέρσες» (Εθν ικό Θέατρο), «Αν τιγόν η»
(Ομάδα Σημείο Μηδέν ), «Όρν ιθες- Η πολιτεία των πουλιών » (Ομάδα Μαγικές Σβούρες), «Ως την άκρη του
κόσμου» της Μαρίας Παπαγιάν ν η, σε μουσική Θάν ου
Μικρούτσικου (Oμάδα C f or Circus).
Το πρόγραμμα

Πιο συγκεκριμέν α οι φετιν ές εκδηλώσεις ξεκιν ούν
στις 24 Αυγούστου με μια μαγευτική βραδιά στον αρχ αιολογικό χ ώρο της Ελευσίν ας. Η ερμην εύτρια Φωτειν ή
Δάρρα, θα προσφέρει έν α ον ειρικό μουσικό ταξίδι, με
τραγούδια κορυφαίων Ελλήν ων και διεθν ών συν θετών ,
καθώς και από το δικό της ρεπερτόριο, εν ώ στο πιάν ο
την συν οδεύει ο Γιώργος Παπαχ ριστούδης. Η είσοδος
για το κοιν ό είν αι ελεύθερη.
Ακολουθούν στις 26 Αυγούστου τα εγκαίν ια της
γλυπτικής εικαστικής εγκατάστασης της Ασπασίας Σταυροπούλου «Άν θρωποι στον χ ρόν ο». Γεν ν ημέν η στη
βιομηχ αν ική ζών η της περιοχ ής, η Ασπασία Σταυροπούλου τα τελευταία χ ρόν ια έχ ει επικεν τρώσει την
εικαστική της εν ασχ όληση στο Παλαιό Ελαιουργείο και
τους αφαν είς ήρωες του. Μελετών τας, μεταξύ άλλων
σημαν τικών ιστορικών κειμηλίων , το «Μητρώο Εργαζομέν ων του Σαπων οποιείου Ελευσίν ας», ξεδιπλώθηκε
μια ολόκληρη εποχ ή. Δίν ον τας έμφαση στη διαφορε-

τικότητα των αν θρώπων , η γλυπτική σύν θεση αν απτύσσεται ως μία αν ομοιογεν ής εν ότητα από αφαιρετικές φιγούρες σε φυσική διάσταση.

Σαν σε μια στιγμή που πάγωσε στο χ ρόν ο, χ ειρών ακτες εργάτες του Σαπων οποιείου φιλοτεχ ν ημέν οι
από πέτρα, ξύλο, τσιμέν το και οξειδωμέν ο σίδερο ταυτίζον ται με τις ταπειν ές πρώτες ύλες τις οποίες κατεργάζον ταν , γέν ν ημα και απόρροια της φθοράς, σε μια
αέν αη αποδόμηση και αν αδόμηση του περιβάλλον τος
χ ώρου. Η επιμέλεια της εγκατάστασης είν αι της εικαστικού Νάν τιας Βλαχ οπούλου. Διάρκεια ως 20 Σεπτεμβρίου 2020.
Στις 28 Αυγούστου ο Σωκράτης Μάλαμας έρχ εται μετά
από πολλά χ ρόν ια με έν α acoustic πρόγραμμα με
αγαπημέν α τραγούδια της μέρας και της ν ύχ τας από
την αρχ ή της καριέρας του έως σήμερα, που τον καθιέρωσαν ως κιθαρίστα και τραγουδιστή.

Στις 29 Αυγούστου εμφαν ίζεται το συγκρότημα The
Blank, που ξεκίν ησε δυν αμικά το ταξίδι του στη μουσική το 2014 από το Schoolwav e Festiv al, έν α από τα
εν εχ όμεν α γκρουπ στον χ ώρο της Alternativ e/Indie
Rock σκην ής.
Στις 30 Αυγούστου το πρόγραμμα περιλαμβάν ει την
«Αν τιγόν η» του Σοφοκλή, σε σκην οθεσία Σάββα Στρούμπου από την Ομάδα Σημείο Μηδέν .

Η τριάδα της επιτυχ ίας των Νατάσσας Μποφίλιου,
Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμου Ευαγγελάτου, παρουσιάζει το «Εν λευκώ Liv e» στις 30 Αυγούστου. Μια ν έα
πρόταση με την εκρηκτική σκην ική εν έργεια της
Νατάσσας Μποφίλιου και των συν οδοιπόρων της.
Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης μαζί με τη Γεωργία Νταγάκη, αν οίγουν την αυλαία του Σεπτέμβρη (1/9) στο
Παλαιό Ελαιουργείο με μια μουσική συν εύρεση που
εν ών ει τον Βορρά με τον Νότο, την Θεσσαλον ίκη με
την Κρήτη.

Στις 3 Σεπτεμβρίου ο θίασος του Εθν ικού Θεάτρου
π αρουσιάζει την «Λυσιστράτη» σε σκην οθεσία
Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, με τους: Βίκυ Βολιώτη,
Στεφαν ία Γουλιώτη, Βίκυ Σταυροπούλου, Νίκος Ψαρρά,
τον ίδιο τον σκην οθέτη, κ.ά
Στις 4 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Αισχ ύλεια 2020 παρουσιάζει μια παράσταση, προσφορά στους μικρούς του
θεατές, με ελεύθερη είσοδο με το έργο «Ως την άκρη
του κόσμου» της Μαρίας Παπαγιάν ν η, σε μουσική
Θάν ου Μικρούτσικου από την Oμάδα C f or Circus.
Στις 6 Σεπτεμβρίου ο Αλκίν οος Ιωαν ν ίδης παρουσιάζει μια παράσταση liv e-looping. Χρησιμοποιών τας τη
φων ή του και παίζον τας διάφορα όργαν α που ηχ ογραΣυνεχίζεται στη σελ. 6
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Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής για
απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

Λευτέρης Κοσμόπουλος: «Σε ετοιμότητα για την κορύφωση της
αντιπυρικής περιόδου η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής»

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:
«Όλοι μαζί μπορούμε»
και στην αιμοδοσία
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε
άλλη μία πρωτοβουλία αιμοδοσίας

Ο Δήμος Ασπροπύργου, σε συν εργασία με τον
«ΣΚΑΪ», τον Εθν ικό Οργαν ισμό Δημόσιας Υ γείας
(ΕΟΔΥ ) και το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
διοργάν ωσε xθες 16 Ιουλίου 2020 την 2η Εθελον τική
Αιμοδοσία, στο κτίριο του Πν ευματικού Κέν τρου, στην
Αίθουσα «Δημήτρη Καλλιέρης».
Η συμμετοχ ή ήταν μεγάλη, δείχ ν ον τας την θετική
αν ταπόκριση των κατοίκων της πόλης
Παρόν τες ήταν ο δήμαρχ ος Ασπροπύργου Νίκος
Μελετίου, ο επικεφαλής του «Όλοι μαζί Μπορούμε» του
ΣΚΑΪ Γιάν ν ης Σπαν ολιός, ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος
Κώτσηρας, η Αν τιδήμαρχ ος
Παιδειας, Κοιν ων ικης
Προστασιας, Πολιτισμού & Νεολαιας Μαυρίδη Σοφία, ο
πρόεδρος του ΔΣ Ασπροπύργου Θέμης Τσόκας και
άλλοι.

Η Ελευσίνα 2021 ζητά εξάμηνη
παράταση για την έναρξή της

Ο

κορον οϊός και οι αν αβολές των Φεστιβάλ παγκοσμίως λόγω παν δημίας έδωσαν την δυν ατότητα
στην Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 ν α
ζητήσει εξάμην η παράταση της έν αρξης της για το
δεύτερο εξάμην ο του 2021 αν τί τον Ιαν ουάριο της ν έας
χ ρον ιάς, μια πρακτική που εφαρμόστηκε και για άλλες
πόλεις.
Η απάν τηση αν αμέν εται μέσα στον επόμεν ο μήν α
εν ώ στο μεταξύ, την ερχ όμεν η εβδομάδα η πεν ταμελής επιτροπή του Οργαν ισμού θα καταλήξει στο πρόσωπο του καλλιτεχ ν ικού διευθυν τή, αφού εξετάσει
τους φακέλους των υποψηφιοτήτων .

Τις παραπάν ω ειδήσεις έδωσε ο δήμαρχ ος Ελευσίν ας
Αργύρης Οικον όμου, στο περιθώριο της παρουσίασης
του προγράμματος των Αισχ υλείων 2020 που ξεκιν ούν
στις 24 Αυγούστου από τον αρχ αιολογικό χ ώρο της
Ελευσίν ας με συν αυλία της Φωτειν ής Δάρρα.
Συνεχιζεται στη σελ. 9

Α

πόφαση γι α απαγόρευση
κυκλοφορίας οχημάτων και
παραμονής ατόμων σε δάση
και ευπαθεί ς περι οχές, γι α τι ς
ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, υπέγραψε, βάσει εισηγήσεων
όλων των αρμοδίων οργάνων και
υπηρεσιών, ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, ως Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασί ας Περι φερει ακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής.
Αναλυτικότερα, η απόφαση για
απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέωνπεριπατητών, για τις ημέρες εκείνες
που ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 4 & 5
(πολύ υψηλή και κατάσταση συναγερμού) σε
εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές
αναφέρεται στις παρακάτω περιοχές:

-ΠΟΙΚΙΛΟΝ ΟΡΟΣ
Αποκλεισμός όλων των οδών που οδηγούν
στο Ποικίλο Όρος καθώς και την περιοχή του
όρους.
-ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ
Στις εξής θέσεις : οι περιοχές Καβαλάρη, Χάνι
Ντουράκο (Αλεποχωρίου), Μάζι προς Αέρα,
Βαθύ Πηγάδι, Γκούρα, Σώρα, Καμαράκι καθώς
και αποκλεισμός α) Ελατοδάσους Natura «Γερανείων» στις θέσεις Χάνι Δερβένι Μεγάρων προς
Γεράνεια και Σταυρός Κινέττας προς Γεράνεια και
β) Πευκοδάσους περιοχής Κινέττας στις θέσεις
Κιάφα Κινέττα προς Λιογρέϊκα Κινέττας και Αέρας
Γερανείων προς Κινέττα.
-ΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Στις εξής θέσεις και περιοχές: Διασταύρωση
οδών Κανδήλι προς περιοχή Ραντάρ και Αγία
Τριάδα- Μελετάκι, Παναγία Κούτσιθι προς περιοχή Γάκη και Γάκη προς περιοχή Παναγία
Κούτσιθι, Αρτικιές Ακρες, Εκπαίδευση ΛΟΚ
Καντήλι , Κουλουρι ώτι κο Μονοπάτι , Δρόμος
Παναχράντου, καθώς και Παλαιοκούντουρα προς
όρος Πατέρα, Ψάθα προς Μεγάλο Βαθυχώρι Πύργους, Αλεποχώρι προς παλαιό δρόμο Αλεποχωρίου - Ψάθας, Λούμπα, Μεγάλο Κρύφτη,
Πεδίο βολής προς Μικρό Κρύφτη, Μπότζικα,
Καλύβια Πάνου καθώς και αποκλεισμός πευκοδάσους Βαθυχωρίων και Κρύφτη στις θέσεις
Βένιζα Βιλίων προς Βαθυχώρι, Σταυρός Δρίκου
προς Βαθυχώρι και Ασκαλί προς Κρύφτη.
-ΟΡΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ
Στις εξής θέσεις και περιοχές: Άγιος Νεκτάρι ος προς όρος Κι θαι ρώνα, Γκούρα-Κι άφα,
Φιλίππη, Άγιος Ιωάννης, Λίστι.
-ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ
Ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης
κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής
Αττικής.
-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Απαγόρευση κυκλοφορίας, της παρόδου της
οδού Γκιόκα, στη Β.Δ. περίμετρο του αρχαιολο

γικού χώρου Ελευσίνας, που οδηγεί στην κορυφή του λόφου του Αγίου Νικολάου.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά την ημέρα
πρόβλεψης, καθ’ όλο το 24ωρο, ενώ επισημαίνεται ότι ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου
πυρκαγιών δημοσιεύεται και στην αρχική σελίδα
του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας (www.civilprotection.gr).
Εξαιρούν ται της απαγόρευσης:
- Οι κάτοικοι των περιοχών που περιλαμβάνονται σε αυτή, μόνο ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης στην οικία τους.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Π.Ε.Ο.Α.Θ
και στην Π.Ε.Ο.Α.Κ εκτός κι αν υπάρχει εντολή
της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας λόγω εξέλιξης
δασικής πυρκαγιάς.
-Τα οχήματα που μεταβαίνουν σε λατομεία για
εργασίες στο πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού
Πολιτικής Προστασίας επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση χάρτης με τις περιοχές της Π.Ε.
Δυτικής Αττικής όπου εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις έως σήμερα
σχετικές εισηγήσεις Δήμων, Δασαρχείων και
Πυροσβεστι κών Υπηρεσι ών. Οι χάρτες σε
πλήρη ανάλυση είναι αναρτημένοι στην ιστοσελί δα
της
Περι φέρει ας
Αττι κής
(www.patt.gov.gr).
Οι παραβάτες της παρούσης διώκον ται
εκτός των άλλων και με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 68, του Νόμου
998/1979.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες να ενεργήσουν
καταλλήλως και σύμφωνα με την αρμοδιότητά
τους για την κατάλληλη σήμανση οδών, για την
εφαρμογή της απόφασης, για τον έλεγχο των
προαναφερθέντων δρόμων-περιοχών καθώς και
την ενημέρωση των κατοίκων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, ως Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, δήλωσε ότι «Είμαστε σε ετοιμότητα για την κορύφωση της αντιπυρικής περιόδου, σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες. Παρακαλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται με τα μέτρα και τις αποφάσεις των
αρμοδίων φορέων για να απολαύσουμε ένα
ευχάριστο καλοκαίρι, χωρίς δυσάρεστα περιστατικά στην περιοχή μας».

4-θριάσιο
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“Diamonds of the Greek Economy 2020”:

θριάσιο-5

Κορυφαία Εταιρία της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα τα ΕΛΠΕ

Τ

ην ανάδειξη της ως η
κορυφαία Εταιρία της
τελευταίας
δεκαετίας
στην Ελλάδα, πέτυχε η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, λαμβάνοντας ειδική τιμητική διάκριση
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
για την απονομή των Βραβείων
Επιχειρηματικής
Αριστείας
“Diamonds
of
the
Greek
Economy”.

Στόχος της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε εφέτος για 17η συνεχή χρονιά,
ήταν η ανάδειξη των δυναμικότερων
ελληνικών επιχειρήσεων στη βάση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και
άλλων κριτηρίων, όπως η διαχείριση
ανθρωπίνου δυναμικού και η εταιρική
κοινωνική ευθύνη. Η σημαντική διάκριση
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προέκυψε
ύστερα από αξιολόγηση συνολικά 10.000
ελληνικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας
υπόψιν και τους δημοσιευμένους ισολογισμούς όλων των εισηγμένων εταιρειών
κατά την περίοδο 2009 – 2018.

«Τα ΕΛΠΕ είναι ένας από τους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας και όχι
μόνο του τομέα της ενέργειας. Είμαι
βέβαιος ότι, ενόψει του μετασχηματισμού
του ενεργειακού κλάδου διεθνώς, θα διαδραματίσουν έναν κομβικής σημασίας
ρόλο και στη νέα εποχή που ανατέλλει»
επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης,
απονέμοντας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΠΕ κ. Ανδρέα Σιάμισιη το τιμητικό βραβείο της κορυφαίας Εταιρίας για
την Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία.

Από την πλευρά του, ο κ. Σιάμισιης
μίλησε για επιβράβευση και επιβεβαίωση
των στρατηγικών επιλογών που ουσιαστικά οδήγησαν σε διπλασιασμό του
μεγέθους του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατά τη προηγούμενη
δεκαετία.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ έκανε μια
σύντομη αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της περιόδου αυτής, όπου
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία έντονα
αναπτυξιακή στρατηγική, με έμφαση στον
εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με ανασχεδιασμό του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων και όλων των
λειτουργικών δομών του Ομίλου.
Σημαντικότεροι πυλώνες της στρατηγικής αυτής ήταν οι επενδύσεις στα διυλιστήρια του Ομίλου, με την Ελευσίνα να
καθίσταται ένα από τα πλέον σύγχρονα
και αποδοτικά διυλιστήρια στη Μεσόγειο
(2013),
ο διπλασιασμός του κλάδου
εμπορίας με τη εξαγορά του δικτύου της
BP στη Ελλάδα (2010) αλλά και δικτύων
πρατηρίων στο εξωτερικό (Κύπρο, Βουλγαρία και άλλες αγορές), την ίδρυση της
ELPEDISON (2009) σαν ένα από τους
σημαντικότερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά συγχρόνως και την
αναβάθμιση των δομών και του στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου (2009-2012),
που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για
την υλοποίηση των πιο πάνω.
«Η πορεία μας ήταν μια συνεχής
πρόκληση στο να ξεπεράσουμε όχι μόνο
τους εαυτούς μας, αλλά και τις δυσκολίες

μιας κρίσης που κράτησε σχεδόν στο
σύνολο της δεκαετίας» ανέφερε κατά την
ομιλία του ο κ. Σιάμισιης. «Η υλοποίηση
του μεγαλύτερου ιδιωτικού επενδυτικού
προγράμματος ύψους 4 δις ευρώ, κάτω
από συνθήκες αβεβαιότητας, διεθνούς
οικονομικής κρίσης αλλά και χρηματοδοτικής ασφυξίας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία αλλά
τελικά το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.»

Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι οι επιλογές ήταν σωστές, και, παρά την επίδραση που μπορεί να έχει το έντονα
κυκλικό διεθνές περιβάλλον του κλάδου
διύλισης στα αποτελέσματα, η ΕΛΠΕ εξακολουθεί και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές εταιρίες στην
Ελλάδα και επενδύει σε περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και
βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης.
Με σχεδόν το 60% της εμπορικής δραστηριότητας να είναι εκτός Ελλάδος και με
τη πρόσφατη στρατηγική απόφαση να
επεκταθεί δυναμικά σε νέους κλάδους
καθαρής ενέργειας, στοχεύοντας σε
μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά
50%, η «νέα ΕΛΠΕ» θα συνεχίσει να
αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, αλλά και
μετάβασης σε ένα καθαρότερο ενεργειακό
χαρτοφυλάκιο για τη χώρα και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σχετικά με την πρόσφατη κρίση λόγω
κορωνοϊου, ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι ο
Όμιλος διατήρησε στο 100% τη λειτουργία
και την ασφάλεια εφοδιασμού σε όλες τις
αγορές όπου δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα στήριξε με σημαντική οικονομική βοήθεια αλλά και άλλες ενέργειες το
Εθνικό Σύστημα υγείας.
Παραμένει
όπως είπε αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι
παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν
να υπάρχουν μπροστά μας, οι οποίες θα
μας δοκιμάσουν σαν επιχειρήσεις, σαν
οικονομία αλλά και σαν κοινωνία, η χρονιά αυτή, θα αποτελέσει ένα εφαλτήριο
για να ξανασχεδιάσουμε το μέλλον μας με
προσοχή, και να επανέλθουμε σε μια
πορεία ανάπτυξης και ευημερίας.
Κλείνοντας, ανέφερε ότι το βραβείο
αυτό το παραλαμβάνει εκ μέρους των
χιλιάδων εργαζομένων στον Όμιλο, οι
οποίοι συνείσφεραν στην επιτυχή αυτή
πορεία και διάκριση.

Οι καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις “Diamonds of the Greek
Economy” απονεμήθηκαν και φέτος από
την εταιρεία New Times Publishing, κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020,
στο ξενοδοχείο Hilton Athens, παρουσία
εκπροσώπων της Πολιτείας, κορυφαίων
επιχειρηματικών φορέων της χώρας και
υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων.
Λόγω της υγειονομικής κρίσης του
Covid-19, η τελετή πραγματοποιήθηκε με
ειδικά πρωτόκολλα φιλοξενίας και συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής, ενώ
μεταδόθηκε απευθείας μέσω Live streaming.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η αγγλόφωνη έκδοση
“Diamonds of the Greek Economy 2020”
στην οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση
των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται
στη λίστα και καλύπτουν όλο το επιχειρηματικό φάσμα από τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας και
του τουρισμού.

Θανάσης Λεβέντης

Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο
(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &
Πάγκαλου - Ελευσίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
6932439508 & 210 5545994

6-θριάσιο
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διασκευή και σκην οθεσία του Δημήτρη Αδάμη, επίσης
με ελεύθερη είσοδο.

Στις 16 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Μακεδόν ας και η Ρίτα
Αν των οπούλου παρουσιάζουν τα «Λογοκριμέν α», μία
μουσική παράσταση – αν αδρομή σε τραγούδια που
υπέστησαν λογοκρισία από το 1937 μέχ ρι τα πρώτα
χ ρόν ια της Μεταπολίτευσης. Μαζί τους ο Λεων ίδας
Κακούρης και η Ελέν η Καρακάση.

Η Δήμητρα Γαλάν η παίρν ει τη σκυτάλη στις 18
Σεπτεμβρίου με τη συν αυλία «Έρωτα εσύ…», έχ ον τας
στο πλευρό της τους Κατερίν α Πολέμη, Ευστάθιο
Δράκο.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
φεί και αν απαράγει ζων ταν ά, χ τίζει έν α ηχ ητικό
σύμπαν μέσα στο οποίο εξελίσσεται το υλικό της παράστασης.

Στις 7 Σεπτεμβρίου η Ελευθερία Αρβαν ιτάκη και ο
Γιάν ν ης Κότσιρας εν ών ουν φων ές και τραγούδια σε μια
πολύ επιτυχ ημέν η μουσική συν ύπαρξη.

Στις 9 Σεπτεμβρίου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος π αρουσιάζει τους «Όρν ιθες», τη διαχ ρον ική
κωμωδία του Αριστοφάν η, σε μετάφραση Κ. Χ. Μύρη
και σκην οθεσία Γιάν ν η Ρήγα.
Τους κεν τρικούς ρόλους ερμην εύουν ο Ταξιάρχ ης
Χάν ος και ο Χρήστος Στέργιογλου.
Ακόμα μια παράσταση για τους μικρούς θεατές του
Φεστιβάλ στις 10 Σεπτεμβρίου με το έργο «Όρν ιθες-η
Πολιτεία των πουλιών », από τις Μαγικές Σβούρες, σε

Στις 20 Σεπτεμβρίου ο θίασος του Εθν ικού Θεάτρου
παρουσιάζει τους «Πέρσες» του Αισχ ύλου σε σκην οθεσία Δημήτρη Λιγν άδη με τους Λυδία Κον ιόρδου, Νίκο
Καραθάν ο, Αργύρη Παν ταζάρα, κ.ά.
Κινηματογραφικές προβολές

Το κιν ηματογραφικό πρόγραμμα προβολών περιλαμβάν ει ταιν ίες ιδιαίτερου εν διαφέρον τος οι οποίες προβάλλον ται από 2 ως τις 21 Σεπτεμβρίου στον Θεριν ό
Κιν ηματογράφο στην παραλία της Ελευσίν ας.

2/9 «Περσεφόν η», σκην οθεσία Κώστα Αθουσάκη
(ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου)
5/9 «Ευτυχ ία», σκην οθεσία Άγγελου Φραν τζή

8/9 «Όταν ο Βάγκν ερ συν άν τησε τις ν τομάτες»,
σκην οθεσία Μαριάν ν ας Οικον όμου

17/9 «Winona», σκην οθεσία Αλέξαν δρου Βούλγαρη
19/9 Προβολή ταιν ιών μικρού μήκους (ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2020
Αργύριος Οικονόμου

Για 46η χρονιά, με συνέπεια και
ευθύνη απέναντι στον θεσμό, χωρίς
εκπτώσεις στην ποιότητα αλλά
αντίθετα με αισθητή μείωση του
εισιτηρίου, η Ελευσίνα στηρίζει
εμπράκτως τον πολιτισμό και τους
ανθρώπους της τέχνης, ιδίως σε ένα
έτος ορόσημο για τον Δήμο, λόγω
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης 2021.

Κυρίες και κύριοι,
Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για τη σημερινή σας παρουσία και κάλυψη
της συνέντευξης τύπου, μίας εξαιρετικά
σημαντικής και επιτυχημένης διοργάνωσης,
του Φεστιβάλ Αισχύλεια.
Ως νέα Δημοτική Αρχή, αποτέλεσε
μεγάλη πρόκληση για εμάς, η φετινή διοργάνωση, λόγω των συνθηκών που
δημιούργησε η πανδημία, τόσο στη χώρα
μας όσο και παγκοσμίως.
Φέτος, ο Δήμος Ελευσίνας, η Κοινωφελής
Επιχείρηση και η Επιτροπή του Φεστιβάλ
Αισχύλεια, σε απόλυτη συνεργασία και
σύμπνοια, έκριναν πως η άρτια διοργάνωση του Φεστιβάλ ήταν περισσότερο από
ποτέ αναγκαία, αποτελώντας έναν τρόπο
διαφυγής από τις δύσκολες μέρες που όλοι
περάσαμε.
Έτσι λοιπόν, για 46η χρονιά, με συνέπεια
και ευθύνη απέναντι στον θεσμό, χωρίς
εκπτώσεις στην ποιότητα αλλά αντίθετα με
αισθητή μείωση του εισιτηρίου, η Ελευσίνα
στηρίζει εμπράκτως τον πολιτισμό και τους
ανθρώπους της τέχνης, ιδίως σε ένα έτος
ορόσημο για τον Δήμο, λόγω της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.

Από το 1975 μέχρι και σήμερα, το Φεστιβάλ Αισχύλεια χαίρει ευρείας αποδοχής,
τόσο από τον κόσμο της Ελευσίνας, όσο και
από ολόκληρη την Ελλάδα, εξελίσσεται, διευρύνεται και έχει φθάσει σήμερα να είναι
μία υψηλοτάτου επιπέδου διοργάνωση.
Κάθε χρόνο, φιλοξενούνται στον
εμβληματικό χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου σπουδαίες προσωπικότητες της μουσικής, του θεάτρου και των τεχνών, κάνοντας την Ελευσίνα πόλο έλξης και θέτοντας
την ψηλά στις θερινές επιλογές του κοινού.
Κάθε καλοκαίρι και μέσω του Φεστιβάλ η
Ελευσίνα αποτελεί τόπο κοινό για τους ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων,
δίνοντας ζωντάνια στον πρώην βιομηχανικό
χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου.
Έναν χώρο σύμβολο για την πόλη, λόγω
της προσφοράς και της διαχρονικότητάς του.
Έναν χώρο που μέχρι και σήμερα συνθέτει και δημιουργεί τη σύγχρονη πλέον Ιστορία της Ελευσίνας, αντανακλώντας τον
πολιτισμό που ανέκαθεν παρήγαγε η πόλη.
Από την ίδρυσή του και μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του 1960, το Παλαιό Ελαιουργείο
διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην εκβιομηχάνιση της Ελευσίνας και της Ελλάδος
γενικότερα.
Και θα συνεχίζει να διαδραματίζει έναν
εξίσου σημαντικό ρόλο, αυτήν τη φορά ως
τόπος πολιτισμού.
Η ευνοϊκή ρύθμιση που πετύχαμε ως
Δημοτική Αρχή, προβλέπει την αλλαγή
χωροθέτησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο Παλαιό Ελαιουργείο.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη, θεωρείται ζωτικής σημασίας για την πόλη μας, διότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση
των απαιτούμενων διαδικασιών ανέγερσης
του Νέου Μουσείου, που αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς
στόχους του Δήμου μας.

Σύμφωνα μάλιστα, με τις εξαγγελίες της
Υπουργού Πολιτισμού κ. Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού θα αποζημιώσει την
ιδιοκτήτρια τράπεζα, θα προχωρήσει στην
εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών
και θα αντλήσει πόρους για την ανέγερση
του Μουσείου.
Εν μέσω αυτών των σπουδαίων
εξελίξεων και αναμένοντας την έναρξη του
φετινού Φεστιβάλ Αισχύλεια, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Ελευσίνας, που συνθέτουν την Επιτροπή του
Φεστιβάλ και καταρτίζουν το πρόγραμμα,
την Περιφέρεια Αττικής για τη συνδρομή της
στη διεξαγωγή της διοργάνωσης, τους
ιδιώτες χορηγούς του Φεστιβάλ, που κάθε
χρόνο συνδράμουν στην επιτυχία του Φεστιβάλ αλλά και τους εθελοντές μας, για την
αγάπη τους για την πόλη και την πολύτιμη
βοήθειά τους κατά τη διάρκεια των παραστάσεων
Ολοκληρώνοντας, δεν θα μπορούσα να
μην ευχαριστήσω όσους διαχρονικά εργάστηκαν και εργάζονται για την επιτυχία του
θεσμού, την Κοινωφελή Επιχείρηση και τον
Πρόεδρο κ. Τατάκη και το Γραφείο Διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αισχύλεια.
Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, σήμερα
δεν θα μπορούσαμε να προσδοκούμε ένα
επιτυχημένο Φεστιβάλ, αντάξιο του ονόματος, του κύρους και της διαδρομής του.
Εύχομαι το Φεστιβάλ Αισχύλεια να
κατακτήσει και φέτος όλους τους στόχους
του, να κάνει υπερήφανη την Ελευσίνα,
δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την
υλοποίηση μίας εξίσου επιτυχημένης διοργάνωσης, όπως θα είναι η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ.
O Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύριος Ν. Οικονόμου

-«Electric swan» Κων σταν τίν ας Κοτζαμάν η
-«Πατησίων Av enue» Θαν άση Νεοφώτιστου
-«Η απόσταση αν άμεσα στον ουραν ό κι εμάς»Βασίλη Κεκάτου
21/9
«Το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών »,
σκην οθεσία Σύλλα Τζουμέρκα

Γεν ική είσοδος: 5 ευρώ.
Ώρα Έν αρξης: 21.15
Χώρος: Θεριν ός Κιν ηματογράφος, Παραλία Ελευσίν ας

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΟΥ ΝΤΑΙ
Η έν αρξη προπώλησης εισιτηρίων θα αν ακοιν ωθεί
στο site aisxy lia.gr
-Κ.Ε.Π. Ελευσίν ας, Δευτ.-Παρ. 9.00-20.00 και Σαβ.
9.00-13.00.
-Διαδικτυακά μέσω v iv a.gr
-Κ.Ε.Δ.Ε., Παγκάλου & Κίμων ος 11 Ελευσίν α, Δευτ.Παρ. 9.00-14.00
Επισκεφθείτε το aisxy lia.gr για περισσότερες πληροφορίες και επιβεβαίωση του οριστικού προγράμματος
του Φεστιβάλ.
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Δήμος Ελευσίν ας, Εθν ική Τράπεζα, Περιφέρεια Αττικής, ΕΛΠΕ, ΤΙΤΑΝ, Cosmote, ΜΕΤΡΟΝ, PAPADAKIS,
Υ ΙΟΙ Γ. ΦΙΛΗ Ο.Ε. , Χρωτέχ .

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΕΡΤ, ΜΕΝΤΑ 88 FM, ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,
ΔΕΥ ΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Η ΑΥ ΓΗ, ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
105,5 FM, ΑΘΗΝΑ 9,84, culturenow.gr Monopoli.gr
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Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών
στην Παραλία Ασπροπύργου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης παλλόμενων φωτεινών σηματοδοτών στην οδό Αγ. Αναργύρων πλησίον του 5ου Δημοτικού & Νηπιαγωγείου
καθώς και στην οδό Σόλωνος πλησίον του 2ου Γυμνασίου της Παραλίας Ασπροπύργου από συνεργεία του Δήμου με μέριμνα του Δημάρχου κ. Νικ. Μελετίου,
του Αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Α. Παπαδόπουλου και του Προέδρου Συλλόγου
της περιοχής κ. Αντ. Κοναξή στα πλαίσια της προσπάθειας προστασίας των
πολιτών και της ασφαλούς διέλευσης των μαθητών... ικανοποιώντας με αυτόν
τον τρόπο η Δημοτική Αρχή ένα αίτημα του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας, των
Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων και Διευθυντών των σχολείων.
Ενώ με μέριμνα του Συλλόγου και την συμβολή του ενεργού μέλους του κ. Στ.
Φατούρου κλαδεύτηκαν τα σημεία που έκρυβαν τις πινακίδες & τον σηματοδότη
επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

Πήγε με τσεκούρι στην Εφορία και τραυμάτισε
υπάλληλους. Τρόμος στην Κοζάνη
Επίθεση με τσεκούρι στη Δ.Ο.Υ . Κοζάν ης εξαπέλυσε έν ας άν δρας, τραυματίζον τας 4 άτομα που διακομίστηκαν στο ν οσοκομείο.
Σε σοβαρή κατάσταση ο έν ας από τους τραυματίες,
ο οποίος υποβάλλεται αυτή την ώρα σε χ ειρουργική επέμβαση. Ο δράστης εισήλθε στην Εφορία
Κοζάν ης, κρατών τας μια τσάν τα, στην οποία είχ ε
έν α μικρό τσεκούρι. Επιτέθηκε σε άτομα στο Τμήμα Εισοδημάτων .
Μέλη του Συλλόγου Εφοριακών αν αμέν εται ν α συν αν τήσουν τον διοικητή της ΑΑΔΕ,
Γιώργο Πιτσιλή, ο οποίος έσπευσε στην Κοζάν η, με αφορμή το αιματηρό περιστατικό.
«Θα του θέσουμε τα ζητήματα ασφαλείας που αν τιμετωπίζουμε καθημεριν ά, βάζον τας
τον εαυτό μας μπροστά προκειμέν ου ν α πετύχ ουμε τους στόχ ους. Έχ ουν συμβεί
πολλά και εδώ και σε άλλες περιοχ ές, κυρίως έξω, στα καταστήματα, στη διάρκεια προληπτικών ελέγχ ων . Έχ ουν καταγραφεί επιθέσεις, ξυλοδαρμοί, ακόμη και πυροβολισμοί
στον αέρα. Τα έχ ουμε θέσει κατ΄ επαν άληψη τα θέματα αυτά στην υπηρεσιακή και
στην πολιτική ηγεσία, αλλά δεν έχ ουν ληφθεί σοβαρά ως σήμερα», τόν ισε.
Σήμερα Παρασκευή, οι εφοριακοί θα απέχ ουν από τα καθήκον τά τους σε έν δειξη διαμαρτυρίας, εν ώ σε έκτακτο συμβούλιο θα αποφασίσουν για τις επόμεν ες κιν ήσεις τους.

Σε πλήρη εξέλιξη σχέδιο της Αστυνομίας για
την παραβατικότητα στη Δυτική Αττική

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται,
πλέον, το σχέδι ο της
Ελληνικής Αστυνομίας για
την αντι μετώπι ση κάθε μορφής
παραβατικότητας.
Οι έντονες πιέσεις που άσκησε
το προηγούμενο διάστημα ο δήμαρχος Αχαρνών μεταφράζονται σε
χειροπιαστά αποτελέσματα καθώς
οι δράσεις είναι καθημερινές και
εντατικές.
Σε όλη αυτή την πορεία ο Δήμαρχος ενημερώνεται σε καθημερινή
βάση τόσο για τις επιχειρήσεις και
τις δράσεις που πραγματοποιούν
οι Αστυνομικές Διευθύνσεις όσο
και γι α τα αποτελέσματά τους.
Παράλληλα, υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο τη μέγιστη δυνατή
αποτελεσματικότητα των δράσεων
και τον σχεδιασμό των επόμενων
βημάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται
και οι επιχειρήσεις που πραγματοποί ησε η Τ ροχαί α Αττι κής την
Τρίτη 14 Ιουλίου.
Aπό νωρίς το πρωί μέχρι το
μεσημέρι κλιμάκια έδρασαν σε τρία
διαφορετικά σημεία, στις διαστα

υρώσεις Αριστοτέλους και Δεκελείας, Μόρνου και Λιοσίων και
Μπόσδα και Βαρελά. Από τους
ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν καταγράφηκαν συνολι κά 33
παραβάσεις και έγιναν 4 μηνύσεις,
ενώ αφαιρέθηκαν 7 άδειες οδήγησης, 5 άδειες κυκλοφορίας και
ακινητοποιήθηκαν 4 μοτοσικλέτες.
Δεν σταμάτησαν όμως εκεί ,
καθώς από το μεσημέρι μέχρι τις
10 το βράδυ υπήρξε κοινή δράση
αστυνομικών υπηρεσιών σε Αχαρνές και Ζεφύρι , όπου διαπιστώθηκαν άλλες 28 παραβάσεις, οι
οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την
αφαίρεση 9 αδειών κυκλοφορίας, 4
δι πλωμάτων και ενός ζεύγους
πινακίδων.
Παράλληλα, με τις επιχειρήσεις
αυτές διεξάγονται δράσεις και από
άλλες αστυνομικές διευθύνσεις, οι
οποίες πραγματοποιούνται όπως
είναι απόλυτα φυσιολογικό απροειδοποίητα και με διαφορετική κάθε
φορά τακτική. Κυρίως αφορούν
τοξικομανείς καθώς είναι συνεχής
η προσπάθει α προς αυτή την
κατεύθυνση.

8-θριάσιο
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Επίσκεψη Γ. Πατούλη στη μονάδα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων, ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., στον Ασπρόπυργο
Περιφερειάρχης Αττικής : «Η πρότυπη και εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων είναι ένα πρόκριμα
το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο και για άλλες επιχειρήσεις»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης συνομιλεί με τον Πρόεδρο του
ΣΕΠΑΝ Δημήτρη Κονταξή για τη διαδικασία
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης
των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων

Γ

ια το έργο και τα εν τυπωσιακά αποτελέσματα του Εθν ικού Συλλογικού
Συστήματος Εν αλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαν τικών Ελαίων της
ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. είχε την ευκαιρία ν α εν ημερωθεί σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, κατά την επίσκεψή του στις
εγκαταστάσεις συμβεβλημέν ης μον άδας
αν αγέν ν ησης λιπαν τικών στον Ασπρόπυργο.
Κατά την ξεν άγηση στη μον άδα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης παρακολούθησε από κον τά τη λειτουργία εν ός
πρωτοποριακού και καιν οτόμου συστήματος επεξεργασίας, το οποίο ξαν αδίν ει ζωή
στα απόβλητα λιπαν τικά έλαια και τα επιστρέφει αν αγεν ν ημέν α προς χρήση, με
σημαν τικά οφέλη για το περιβάλλον και την
οικον ομία. Τον Περιφερειάρχη συν όδευαν ο
Αν τιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας
και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλης και ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λ.
Κοσμόπουλος.
Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. έχει αν απτύξει έν α
παν ελλαδικό δίκτυο συν εργασιών με εταιρείες Λιπαν τικών , για τη συλλογή, μεταφορά,
αποθήκευση και αν αγέν ν ηση των αποβλήτων λιπαν τικών , το οποίο αποτελεί την επιτομή του ν έου μον τέλου της Κυκλικής Οικον ομίας.
Η ορθή διαχείριση των Απόβλητων
Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), μέσα από τη
συλλογή, την αναγέννηση και την επαναχρησιμοποίηση, συμβάλλει καταλυτικά στην προστασία του Περιβάλλοντος,
στη διαφύλαξη της Δημόσιας υγείας και
στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και
ενέργειας, καθώς τα ΑΛΕ είναι ένα
επικίνδυνο και τοξικό υλικό.
Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. σύμφων α με τα αποτελέσματα του 2019 που αν ακοιν ώθηκαν
πρόσφατα, υπερκάλυψε για άλλη μία χρον ιά
τόσο το στόχο που είχε τεθεί για συλλογή
(70% των παραγόμεν ων απόβλητων λιπαν -

τικών ) σε ποσοστό 102% (25.100 τόν οι
έν αν τι στόχου 24.600 τόν ων ), όσο και το
στόχο της αν αγέν ν ησής τους (80% του
όγκου συλλογής) σε ποσοστό 127% (25.100
τόν οι έν αν τι στόχου 19.700 τόν ων ).

Η πανευρωπαϊκή «πρωτιά» της
ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. αναγνωρίστηκε από το
European Environmental Bureau (EEB),
το μεγαλύτερο δίκτυο οργανώσεων περιβάλλοντος στην Ευρώπη, με πάνω
από 160 οργανώσεις-μέλη σε περισσότερες από 35 χώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης σε
δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης επισήμαν ε τα εξής:
«Στη σημεριν ή μας επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΝΔΙΑΛΕ εδώ στον Ασπρόπυργο, είχαμε τη χαρά και την ευκαιρία ν α
εν ημερωθούμε και ν α παρακολουθήσουμε
από κον τά την πολύ εν διαφέρουσα διαδικασία αν ακύκλωσης και επαν αχρησιμοποίησης των λιπαν τικών αποβλήτων . Πρόκειται για μία καιν οτόμο και πρωτοποριακή
μέθοδο με σημαν τικά αν απτυξιακά οφέλη, η
οποία αποτελεί πρότυπο σωστής διαχείρισης των αποβλήτων , με στόχο την προστασία του περιβάλλον τος.
Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση πως οι
δυν ατότητες του επιχειρείν στην Αττική
μας, έχουν μεγάλο εύρος και μπορούν ν α
συμβάλλουν καθοριστικά στην οικον ομική
τόν ωση των τοπικών κοιν ων ιών .
Ως Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο και
του στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε με στόχ ο την εν ίσχ υση της
αν ακύκλωσης στην Αττική προκειμέν ου ν α
περάσουμε σ’ έν α ν έο σύγχρον ο τρόπο
ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ,
θα στηρίζουμε έμπρακτα κάθε επιχείρηση
και πρωτοβουλία που είν αι προς αυτή την
κατεύθυν ση και έχει αν απτυξιακό πρόσημο.
Όπως διαπιστώσαμε, κατά τη σημεριν ή
μας επίσκεψη, η διαδικασία αν ακύκλωσης
γίν εται με άρτιο και άριστο τρόπο, όπως
άλλωστε πιστοποιούν και οι διεθν είς αν αγν ωρίσεις καθώς και οι διακρίσεις στη συγκεκριμέν η μον άδα.
Πιστεύω πως αυτός ο πρότυπος τρόπος
διαχείρισης αποτελεί πρόκριμα και ισχυρό
κίν ητρο και για άλλες επιχειρήσεις προκειμέν ου ν α διεκδικήσουμε και άλλες πρωτιές

(Από δεξιά προς τα αριστερά)
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και
Ενεργειακής Αξιοποίησης -ΣΕΠΑΝ, κ. Δημήτρης Κονταξής Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ.
Γιώργος Πατούλης Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LPC, κ. Μιλτιάδης Μπαντής Ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., κ. Γιώργος Δεληγιώργης

στον τομέα αυτό και όλοι μαζί ν α κερδίσουμε
το δύσκολο στοίχημα της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων .
Κλείν ον τας θέλω ν α συγχαρώ όλους
εκείν ους οι οποίοι συμβάλλουν στην ορθή
διαχείριση των στερεών αποβλήτων , στέλν ον τας ηχηρό μήν υμα ελπίδας ότι όλοι μαζί
μπορούμε ν α διαμορφώσουμε έν α καλύτερο
μέλλον για τα παιδιά μας και ν α οδηγήσουμε
την Αττική στην αν άπτυξη. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους και θα συν δράμουμε
έμπρακτα αυτή την προσπάθεια».

Ο Πρόεδρος του Συν δέσμου Βιομηχαν ιών και Επιχειρήσεων Αν ακύκλωσης και
Εν εργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) Δ. Κον ταξής δήλωσε:
«Η παν ευρωπαϊκή πρωτιά της ΕΝΔΙΑΛΕ
δείχν ει το δρόμο. Η Κυκλική Οικον ομία
μπορεί ν α αν οίξει μια ν έα σελίδα αν άπτυξης
για τη χώρα, με καλά αμειβόμεν ες θέσεις
εργασίας και με σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλον τος. Ο ιδιωτικός τομέας είν αι έτοιμος ν α
επεν δύσει προς αυτή την κατεύθυν ση, με
τη θεσμική στήριξη της Πολιτείας και τη
συν εργασία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ώστε τα οφέλη της Κυκλικής Οικον ομίας ν α φτάσουν σε κάθε γων ιά της Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος και Διευθύν ων Σύμβουλος
της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., Γ. Δεληγιώργης δήλωσε:
«Είχαμε τη μεγάλη χαρά ν α υποδεχθούμε
τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη
και ν α τον εν ημερώσουμε αν αλυτικά για το
σημαν τικό έργο του Εθν ικού Συλλογικού
Συστήματος Εν αλλακτικής Διαχ είρισης
Απόβλητων Λιπαν τικών Ελαίων της
ΕΝΔΙΑΛΕ.
Ο κ. Περιφερειάρχης, εδώ μαζί μας, είχε
την ευκαιρία ν α δει από «πρώτο χέρι» όλη
τη διαδικασία της αν ακύκλωσης απόβλητων
λιπαν τικών , δραστηριότητα στην οποία η
Ελλάδα επιτυγχάν ει το υψηλότερο ποσοστό
μεταξύ των χ ωρών μελών της ΕΕ.
Συν εχίζουμε με την ίδια αποτελεσματικότητα για ν α επιτύχουμε ακόμη υψηλότερα
αποτελέσματα, με τη συν εργασία και της
Περιφέρειας Αττικής, η οποία υπό τη
διοίκηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη έχει ως βασική προτεραιότητα
την πράσιν η αν άπτυξη.»

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ανακηρύξει
το 2020 έτος Ανακύκλωσης
Η Περιφέρεια Αττικής έχει αν ακηρύξει το
2020, έτος αν ακύκλωσης της Αττικής. Στο
πλαίσιο αυτό, υλοποιεί έν α σχέδιο επιθετικής αν ακύκλωσης και διαλογής στην πηγή,
ώστε ως το 2025, εφαρμόζον τας συγκεκριμέν ο σχέδιο έργων , δράσεων και παρεμβάσεων , ν α γίν εται η διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρον ο τρόπο, χωρίς ν α
θάβον ται ούτε στη Φυλή, ούτε πουθεν ά
αλλού στην Αττική. Η προσπάθεια της Περιφέρειας βασίζεται σε 3 βασικές αρχές που
είν αι η στροφή στην κυκλική οικον ομία για
μία σωστή και ασφαλή διαχείριση των στερεών αποβλήτων , οι πραγματικές λύσεις σε
πραγματικό χρόν ο και τρίτον η εν ίσχυση
της αν ακύκλωσης «για ν α φτιαχτεί μια κοιν ων ική κυκλική οικον ομία που θα δημιουργήσει χ ιλιάδες ν έες θέσεις εργασίας,
κάν ον τας την Αττική περιφέρεια πρότυπο
στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Σχετικά με την ΕΝΔΙΑΛΕ
Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 και
από το 2004 λειτουργεί ως το Εθν ικό Συλλογικό Σύστημα Εν αλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαν τικών Ελαίων
(ΑΛΕ), υπό την εποπτεία του Ελλην ικού
Οργαν ισμού Αν ακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Αποτελεί τον φορέα που σχεδιάζει, συν τον ίζει
και καταγράφει όλα τα στάδια διαχείρισης
των ΑΛΕ σε εθν ικό επίπεδο, δηλαδή τη
συλλογή, μεταφορά, προσωριν ή αποθήκευση και αν αγέν ν ηση των ΑΛΕ. Η ΕΝΔΙΑΛΕ
Α.Ε. έχει αν απτύξει έν α πλήρες φάσμα δραστηριότητας σε όλη τη χώρα συν εργαζόμεν η
σήμερα με 189 Υπόχρεους Διαχειριστές
(εταιρείες παραγωγής/εμπορίας και εισαγωγής
λιπαν τικών ), 45 Συλλέκτες (εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ), 8 Εταιρείες Αν αγέν ν ησης ΑΛΕ και πλέον των 40.000 καταγεγραμμέν ων Σημείων Παραγωγής ΑΛΕ από
όπου συλλέγον ται τα απόβλητα λιπαν τικά
έλαια. Τέλος, η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. λειτουργεί 8
Κέν τρα Συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα,
καλύπτον τας τις αν άγκες ποιοτικής και
ποσοτικής πιστοποίησης, καθώς και προσωριν ής αποθήκευσης των ΑΛΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. μπορείτε ν α επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.endiale.gr
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Ώρα έναρξης: 21.15 στη μικρή σκηνή του Παλαιού Ελαιουργείου.Εισοδος Ελεύθερη

Η συν εχ εια από σελ. 3

Στις 26 Αυγούστου θα εγκαιν ιαστεί στο Παλαιό Ελαιουργείο η γλυπτική εγκατάσταση «Άν θρωποι στον
χ ρόν ο» της Ελευσίν ιας εικαστικού Ασπασίας Σταυροπούλου. Μια γλυπτική σύν θεση με αφαν είς ήρωες
αν ών υμους εργάτες που τις ιστορίες τους αν ακάλυψε η
καλλιτέχ ν ης μελετών τας το Μητρώο Εργαζομέν ων του
«Σαπων οποιείου Ελευσίν ας».
Η άλλη εξέλιξη αφορά το ν έο κτίριο του Αρχ αιολογικού
Μουσείου Ελευσίν ας το οποίο αλλάζει χ ωροθέτηση. Η
αν έγερση του καιν ούργιου κτιρίου μεταφέρεται στο

Παλαιό Ελαιουργείο αν τί στο ακίν ητο του ΒΟΤΡΥ Σ
(ΣΙΝΤΡΑ). Η ρύθμιση θεωρείται ευν οϊκή για τον δήμο
Ελευσίν ας και προβλέπεται στον πρόσφατο Νόμο για
τον εκσυγχ ρον ισμό της Περιβαλλον τικής Νομοθεσίας.

«Η συγκεκριμέν η εξέλιξη» είπε ο δήμαρχ ος «θεωρείται
ζωτικής σημασίας για την πόλη μας διότι δημιουργεί
προϋποθέσεις για την επιτάχ υν ση των απαιτούμεν ων διαδικασιών αν έγερσης του ν έου μουσείου που
αποτελεί έν αν από τους σημαν τικότερους αν απτυξιακούς μας στόχ ους. Χωρίς ν α αλλοιωθεί ο διαμορφωμέν ος χ ώρος των εκδηλώσεων που φιλοξεν ούν ται τα

Αισχ ύλεια. Σύμφων α μάλιστα, με τις εξαγγελίες της
υπουργού Πολιτισμού, το υπουργείο θα προχ ωρήσει
στην εκπόν ηση όλων των απαραίτητων μελετών και
θα αν τλήσει πόρους για την αν έγερση του μουσείου.

Μ’ αυτόν τον τρόπο δόθηκε επίσης η ευκαιρία ν α
αν τιμετωπιστεί έν α πρόβλημα που αν τιμετώπιζε η
πόλη σχ ετικά με την αποζημίωση της Εθν ικής Τράπεζας, κατά το μέρος που της αν αλογεί το Ελαιουργείο.
Το υπουργείο Πολιτισμού θα προβεί στην αγορά του
Ελαιουργείου μέσω του Ταμείου Αρχ αιολογικών
Πόρων ».
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Επιστολή της Ιεράς Συνόδου σε
UNESCO για την Αγία Σοφία

Επιστολή προς την UNESCO και άλλους αρμόδιους διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς απέστειλε σήμερα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της
Ελλάδος, με την οποία τους καλεί να εκφράσουν
δημοσίως την αντίθεσή τους στη μετατροπή της
Αγίας Σοφίας σε ισλαμικό τέμενος.Η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει το γεγονός ότι οι χριστιανοί
προσκυνητές δεν θα έχουν ακώλυτη πρόσβαση
στην Αγία Σοφία εάν αυτή μετατραπεί σε τζαμί για
πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων το μειωμένο ωράριο λόγω των μουσουλμανικών προσευχών, η απόκρυψη των εξαίσιων ψηφιδωτών
και αγιογραφιών και η προσβολή της Ανατολικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Επαναφορά Ωραρίου του ΚΕΠ
του Δήμου Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το
ΦΕΚ 2726/Β’/3-7-20, από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
επέρχεται το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών του Δήμου Ασπροπύργου και έχει ως εξής:
Δευτέρα με Παρασκευή: 08:00 π.μ. - 19:30 μ.μ.
Σάββατο: 08:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Διεύθυνση: Σαλαμίνος 69 (Όπισθεν Δημαρχείου)
Τηλέφωνο: 213 2006539, fax: 213 2006499- 213 2006483
email: d.aspropyrgos@kep.gov.gr
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.
Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους

48

Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων (ΚΩΔ: ΧΠΟ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

Παρακαλούμε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 με αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.
21.2.2020

Η εταιρεία Advisor Service
Pack ζητά προσωπικό:

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner
.Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία.
.Χειριστές μηχανημάτων
clark BT
. Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές

Μισθός πολύ ικανοποιητικός με ένσημα.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου:
Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερμανικά),
Ασπρόπυργος 19300
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της με
αριθμ. 18ης / 2020 έκτακτης
συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφ .: 139

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωγια την
σης εν διαφ έρον τος
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
στο πρόγραμμα
«Εκπόν ηση
Τοπικών Πολεοδομικών
Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου
Περιβάλλον τος & Εν έργειας.

Στον Ασπρόπυργο, σήμερα
την 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ., του έτους
2020, συνήλθε δια Περιφοράς
Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω κατεπείγουσας προθεσμίας, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού
Covid-19και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΥΕΚ
Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ.
18318/13-03-2020
(ΑΔΑ:
9ΛΠΦ46ΜΣΛ6- 1ΑΕ) εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Δημοτικού
Εσωτερικών),του
Συμβουλίου Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 12629/6 Ιουλίου 2020,
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου , κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Γ. ΤΣΟΚΑ, σύμφωνα με την διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, της παρ. 51
(όπως έχουν τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1
του Ν.4635/2019), και 167,
παρ.12 του Ν. 3852/2010, (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Η πρόσκληση επιδόθηκε σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
στον Δήμαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
δήλωσαν τη συμμετοχή τους,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς 17η
συνεδρίαση, σε σύνολο 33 μελών,
31 μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)
Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)
ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3)
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7)
Κ Α ΡΑ Μ Π Ο ΥΛ Α Σ
8)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
9)
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)
ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12)
13)
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14)
15)
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)
Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
18)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)
ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20)
21)
ΜΑΥ Ρ ΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ
22)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23)
ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)
Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ
ΠΑΥΛΟΣ
Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
25)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)
ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
27)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

28)
Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
29)
30)
Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της δια Περιφοράς
Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω
κατεπείγουσας προθεσμίας,
σύμφωνα με την διαδικασία των
διατάξεων των άρθρων 67, της
παρ. 51 , και 167, παρ.12 του
Ν. 3852/2010, και εισηγούμενος
του 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης με τίτλο: «Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για
την υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα
«Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του
Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας», έθεσε υπόψη των
μελών: ) την υπ’ αριθ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΧΑΠ/55357/133
4/11-6-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
, β) το αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την Τεχνική Έκθεση,
τα οποία επισυνάπτεται.
Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» κος Ιωάννης
Δημ. Ηλίας ανέφερε ότι η παράταξη του ψηφίζει ΛΕΥΚΟ , με
επιφύλαξη, διότι δεν
διευκρινίζετε επαρκώς,
εάν η ένταξη στο ΤΠΣ επηρεάζει την πορεία του ΓΠΣ.
Ο επικεφαλής

Τρίμηνη παράταση
για την τακτοποίηση
αυθαιρέτων

Τρίμην η παράταση για την τακτοποίηση όλων των αυθαίρετων κατασκευών , έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020
δίν εται από το Υ πουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας με σχ ετική τροπολογία, που καταθέτει στη Βουλή ο υπο-

του συνδυα-

σμού
«
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ» κος Αλέξανδρος Κ.
Μυλωνάς,
και ο Δημοτικός Σύμβουλος
Αλέξανδρος
Τσίγκος
κος
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, με
την προϋπόθεση πως η χρηματοδότηση και η διαδικασία του
ΤΠΣ, δεν επηρεάζει την διαδικασία του υπό έγκριση ΓΠΣ.

10)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)
ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)
Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν ΤΑ Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14)
Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
15)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)
ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΤΩΡΑ»
κος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Αγησίλαος
Γ. Τσίγκος, επισημαίνει ότι, η
παράταξη του είναι υπέρ της
χρηματοδότησης των μελετών,
αλλά δεν υπάρχει σαφής εισήγηση, ως προς τις προτάσεις του
Δήμου. Ζητά την παράταση προθεσμίας υποβολής του αιτήματος ,
και την ενημέρωση των δημοτών
καθώς και των φορέων, για
συγκεκριμένες προτάσεις ΤΠΣ,
και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΛΕΥΚΟ
ψήφ ισαν έν τεκα
(11) μέλη του συμβουλίου και
ον ομαστικά ο κ.κ.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κος Αλέξανδρος Ν. Τσοκάνης, ψηφίζουν αρνητικά διότι η παράταξη του διαφωνεί με την δια περιφοράς συνεδρίαση, ενός ενός τόσου σοβαρού θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την προαναφερόμενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη
•
Την εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα,
Τις διατάξεις των άρθ•
ρων 67, της παρ. 51 (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου
184,
παρ.2
του
Ν.4635/2019),
•
την υπ’ αριθ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΧΑΠ/55357/1334/1
1-6-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας ,
•
το αίτημα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
την Τεχνική Έκθεση,
•
•
Την επιστολική και
διευκρινιστική ψήφο των συμμετεχόντων,
πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Πρόσκληση
εκδήλωσης εν διαφ έρον τος για
την
υποβολή
αιτήσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα
«Εκπόν ηση Τοπικών Πολεοδομικών
Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλον τος & Εν έργειας», τάχθηκαν δέκα έξι (16)
μέλη του συμβουλίου και ον ομαστικά οι κ.κ.
1)
Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)
ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3)
Π Α Π Α Δ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΙ Ν Ι Δ Η Σ
ΑΒΡΑΑΜ
6)
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)
Κ Α Ρ Α ΜΠ Ο Υ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)
Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

υργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας,
Κωστής Χατζηδάκης.
Σημειών εται ότι η προηγούμεν η προθεσμία ήταν η 30η Ιουν ίου.

Όπως υπογραμμίζει το Υ ΠΕΝ, η 30η
Σεπτεμβρίου είν αι και η τελευταία προθεσμία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 (κτίρια με πολύ
σοβαρές αυθαιρεσίες). Οι πολύ σοβαρές

Κατά ψήφ ισαν τέσσερα (4)
μέλη του συμβουλίου και ον ομαστικά οι κ.κ.
1)
ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
2)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3)
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
4)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει
1.
την Πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφ έρον τος , η οποία
έχει ως κάτωθι:

Το Υπουργείο Περιβάλλον τος
& Εν έργειας (ΥΠΕΝ) προγραμματίζει την εν εργοποίηση Προγράμματος για την «Εκπόν ηση
Τοπικών
Πολεοδομικών
Σχεδίων - ΤΠΣ» στο σύν ολο της
Χώρας. Η καθυστέρηση στην
εν εργοποίηση του προγράμματος, σε σχέση με παλαιότερες
εξαγγελίες, οφ είλεται στο ότι η
χρηματοδότησή του με τον
τρόπο που είχε προβλεφ θεί με
την
ΚΥΑ
ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627/11.04.20
19, στην πραγματικότητα
δεν είχε εξασφ αλιστεί. Μετά
από πολύμην ες προσπάθειες
του ΥΠΕΝ, υπάρχει πλέον σήμερα βέβαιη χρηματοδότηση, και
συν επώς είν αι δυν ατή η έν αρξη
του προγράμματος.
Τα ΤΠΣ συν ιστούν το 1ο
επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, και το πιο
σημαν τικό, δεδομέν ου ότι σε
αυτό το επίπεδο καθορίζον ται οι
χρήσεις γης και οι όροι δόμησης
κάθε Δημοτικής
Εν ότητας.
Σκοπός του Προγράμματος είν αι
η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ
για το σύν ολο των Δημοτικών
Εν οτήτων της Χώρας ούτως
ώστε μέσω αυτών ν α θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για
όλη την ελλην ική επικράτεια.
Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφ θεί από πόρους του Ταμείου Αν άκαμψης
ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δαν είων και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν δύσεων και η αποπληρωμή του
θα γίν ει από το ΥΠΕΝ (μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επεν δύσεων ). Συν επώς, οι δήμοι δεν

θα έχουν κάποια οικον ομική επιβάρυν ση.
Η υλοποίησή του Προγράμματος θα είν αι σταδιακή και θα
προωθηθεί κατά «φ άσεις αν άθεσης μελετών », καθεμία από τις
οποίες θα περιλαμβάν ει περίπου
200 μελέτες, έως ότου καλυφ θούν όλες οι Δημοτικές Εν ότητες
της Χώρας. Οι μελέτες της 1ης
Φάσης των αν αθέσεων αν αμέν εται ν α προκηρυχθούν εν τός
του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμεν ες φ άσεις θα εν εργοποιούν ται σε διάστημα έξι (6)
μην ών , περίπου, από την
προηγούμεν η, με στόχο την
ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε
όλη τη χώρα μέσα σε μια 6ετία.
Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε
όλους τους πρωτοβάθμιους
Οργαν ισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας (Δήμους)
ν α εκδηλώσουν εν διαφ έρον για
τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, υποβάλλον τας Αίτημα
Εκδήλωσης Εν διαφ έρον τος
και Συν ημμέν η Τεχν ική Έκθεση.
Λόγω της σταδιακής υλοποίησης
του Προγράμματος, οι Δήμοι πρέπει κατά την υποβολή των αιτημάτων εκδήλωσης εν διαφ έρον τος ν α κατατάξουν οι ίδιοι τις
Δημοτικές τους Εν ότητες (ΔΕ)
σε σειρά προτεραιότητας με
βάση τις ακόλουθες βαθμίδες:
(α) πολύ υψηλή προτεραιότητα,
(β) υψηλή προτεραιότητα, (γ) μέση
προτεραιότητα
Επισημαίν εται ότι για την
κατάταξη των ΔΕ σε κάποια από
τις παραπάν ω βαθμίδες πρέπει
ν α ληφ θεί υπόψη και ο βαθμός
ωρίμαν σης του πολεοδομικού
σχεδιασμού 1ου επιπέδου της
καθεμιάς, ο οποίος εν δέχεται ν α
διαφ οροποιείται. Κάποιες ΔΕ
μπορεί ν α διαθέτουν ήδη πολεοδομικό σχεδιασμό 1ου επιπέδου
(κυρίως
εγκεκριμέν α
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/1997) ο
οποίος, κατά την άποψη των
ΟΤΑ, χρήζει αν αθεώρησης ή ν α
μην διαθέτουν εγκεκριμέν α σχέδια ή αυτός ο σχεδιασμός ν α
είν αι σε εξέλιξη.
Λαμβάν ον τας υπόψη και τα
παραπάν ω αιτήματα, το ΥΠΕΝ
θα προτεραιοποιήσει τις ΔΕ που
θα εν ταχθούν σε κάθε φ άση
υλοποίησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) αν απτυξιακά χαρακτηριστικά και πιέσεις της ΔΕ
(εν δεικτικά
αν αφ έρον ται:
επεν δυτικό εν διαφ έρον από
ιδιώτες,
προγραμματισμέν η
μεγάλη δημόσια επέν δυση, ύπαρξη ή σχεδιασμός ολοκληρωμέν ης εδαφ ικής στρατηγικής / επέν δυσης, έν τον η οικοδομική δραστηριότητα)
(β) περιβαλλον τικά χαρακτηριστικά της ΔΕ, από άποψη φ υσικού, πολιτιστικού και αν θρωπογεν ούς περιβάλλον τος (εν δεικτικά αν αφ έρον ται:
περιοχές
εν τός σχεδίου με πολύ υψηλές
πυκν ότητες, μεγάλες ελλείψεις σε
κοιν όχρηστους και κοιν ωφ ελείς
χώρους, σημαν τικές συγκεν τρώσεις κτισμάτων , κατοικίας ή
άλλων δραστηριοτήτων στις
εκτός σχεδίου περιοχές, μεγάλος
αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων
στις εν τός και εκτός σχεδίου
περιοχές, σημαν τικοί αρχαιολογικοί χώροι ή μν ημεία μέσα στον
οικιστικό ιστό, πολύ αξιόλογα
τοπία ή στοιχεία του φ υσικού

αυθαιρεσίες αφορούν σε υπέρβαση τουλάχ ιστον κατά 40% στην κάλυψη και
στη δόμηση ή καθ΄ύψος πάν ω από 20%.
Για τα υπόλοιπα αυθαίρετα -κατηγορίας 1 έως 4- ισχ ύει καν ον ικά η διαδικασία της Ηλεκτρον ικής Ταυτότητας και
οι ιδιοκτήτες τους θα μπορούν ν α τα
τακτοποιούν και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με καταληκτική ημερομην ία την
31η Μαρτίου 2026, καταβάλλον τας προ-

περιβάλλον τος που χρήζουν
προστασίας και για τα οποία δεν
υπάρχει σχετικό καθεστώς)

(γ) κοιν ων ικά χαρακτηριστικά
της ΔΕ
αν αφ έρον ται:
(εν δεικτικά
μειον οτικών
συγκεν τρώσεις
ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού σε συγκεκριμέν ες περιοχές, οικιστικοί θύλακες με ομάδες πληθυσμού που εμφ αν ίζουν
/ χαρακτηρίζον ται από υψηλό
ποσοστό αν εργίας και πολύ χαμηλά εισοδήματα, περιοχές υποδοχής προσφ υγικών ροών )
Τα αιτήματα εκδήλωσης εν διαφ έρον τος των πρωτοβάθμιων
ΟΤΑ της Χώρας θα έχουν ως
επίπεδο αν αφ οράς τη ΔΕ και θα
περιλαμβάν ουν (με μορφ ή συν οπτικής τεχν ικής έκθεσης):
Κατάταξη της κάθε ΔΕ σε
μια από τις τρεις (3) προαν αφ ερθείσες βαθμίδες προτεραιότητας
Αν αφ ορά του βαθμού
ωρίμαν σης του πολεοδομικού
σχεδιασμού 1ου επιπέδου για
την κάθε ΔΕ (ήτοι:
εγκεκριμέν α ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του
Ν.2508/1997, μελέτες σε εξέλιξη,
τίποτα από τα παραπάν ω)
Σύν τομη τεκμηρίωση για
κάθε ΔΕ τουλάχιστον εν ός από
τα προαν αφ ερθέν τα κριτήρια α’,
β’ και γ’ (βλ. σχετικό πρότυπο)
Σύμφ ων η γν ώμη για την
υποβολή του αιτήματος από το
αρμόδιο συλλογικό όργαν ο (ΔΣ ή
άλλο).
Τα αιτήματα εκδήλωσης εν διαφ έρον τος, υπογεγραμμέν α από
τον ν όμιμο εκπρόσωπο του
ΟΤΑ, θα υποβληθούν ΜΟΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, στο email:
s e c de pm i n. e nv r @ ype n. gr ,
υπόψη του αρμόδιου
Υφ υπουργού Περιβάλλον τος
& Εν έργειας κ. Δημ. Οικον όμου.
Στο τέλος του παρόν τος παρατίθεται πρότυπο αιτήματος και
πρότυπο τεχν ικής έκθεσης.
Ως έν αρξη υποβολής των αιτημάτων εκδήλωσης εν διαφ έρον τος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομην ία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης
και ως ημερομην ία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 10/07/2020.
2.
την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα
«Εκπόν ηση Τοπικών
Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και

3.
Εξουσιοδοτεί
τον
Δήμαρχο Ασπροπυργου, κο
Νικόλαο Ι. Μελετίου, για την υπογραφ ή της αίτησης συμμετοχής
στο
αν ωτέρω πρόγραμμα,
καθώς και
την Πρόσκληση
εκδήλωσης εν διαφ έρον τος.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 139.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

σαυξημέν α ποσά τακτοποίησης κατά
20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης
και επιπλέον 5% για κάθε έν αν χ ρόν ο
καθυστέρησης.

Επιπλέον , με την ίδια τροπολογία,
λόγω δυσχ ερειών στην άσκηση της οικοδομικής δραστηριότητας από την παν δημία παρατείν εται και η ισχ ύς των οικοδομικών αδειών , των αδειών δόμησης
και των αν αθεωρήσεών τους μέχ ρι το
τέλος του 2022
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12-θριάσιο

Παράταση προθεσμίας
οφειλών και ρυθμίσεων
προς το Δήμο Φυλής
μέχρι 31 Αυγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνεται μέχρι 31 Αυγούστου 2020,
η προθεσμία πληρωμής
όλων των οφειλών δημοτών
και των ρυθμίσεων ,
ΧΩΡΙΣ προσαυξήσεις λόγω των
έκτακτων μέτρων προστασίας
από τον Cov id 19.
Γιώργος Αβράμης
Αντιδήμαρχος Δήμου Φυλής

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
σε 800 μέτρα οικόπεδο .Ανταλλαγή
με διαμέρισμα τηλέφωνο
69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 90τ.μ.
στην Ελευσίνα, πλησίον ΔΕΗ.

Πλήρως αυτόνομο, χωρίς κοινόχρηστα
Τιμή ενοικίασης 400€ Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

6978087309

Ζητούνται αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο.

Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και Δυτικής
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια
για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ
στην περιοχή της Ελευσίνας, 8ωρο.
Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση
α' βοηθειών. Μπορείτε να αποστείλετε τα
βιογραφικά σας στο παρακάτω
mail:oloiemeis17@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε
τηλέφωνο επικοινωνίας.

θριάσιο-13
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όπως περιγράφονται και προδιαγράφονται στην αριθμ. 32/2020
τεχνική μελέτη της Κοινωφελούς
Επιχείρησης .

Ασπρόπυργος, 16/7/2020
Αρ. πρωτ. : 1034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

προγραμμάτων
«Υλοποίηση
ΚΔΑΠ - υπηρεσίες υποστήριξης
και λειτουργίας ΚΔΑΠ»
προϋπολογισμού 74.400,00€ με
ΦΠΑ

O Πρόεδρος της Κοιν ωφ ελούς
Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών, με
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία « υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας ΚΔΑΠ» , προϋπολογισμού 74.400,00 € και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά , βάσει τιμής σε
ευρώ,στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 86 και 117
του Ν.4412/2016,.
Η προσφορά αφορά το σύνολο
των υπηρεσιών του διαγωνισμού,

Ο διαγων ισμός θα διεξαχθεί την
Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 , και ώρα
10.00 π.μ, η οποία είναι και η
ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών, στα γραφεία της
Κοινωφελούς Επιχείρησης επί
της οδού Ιωάννη Στεφανή 7,
Ασπρόπυργος. Προσφορά που
υποβάλλεται μετά την παραπάνω
ώρα λήξης δεν λαμβάνεται
υπόψη.

Δεκτοί στον διαγωνισμό με
δικαίωμα υποβολής προσφοράς
γίνονται αναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις των
παρακάτω κατηγοριών:
1. Έλληνες και αλλοδαποί,
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και
αλλοδαπά,
3. Συνεταιρισμοί και Ενώσεις
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
προσκομίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 ν.
4412/16.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται για τον παρόντα
διαγωνισμό από το τμήμα
προμηθειών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στο τηλέφωνο
2168002441 , από την υπάλληλο Παππού Μαρία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μετά τη
δημοσίευση της διακήρυξης και
μέχρι την προηγούμενη ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν τα τεύχη της διακήρυξης
από τα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στην οδό οδού
Ιωάννη Στεφανή 7 , Ασπρόπυργος από τις ίδιες υπαλλήλους
που προαναφέρθηκαν ή να τους
αποσταλούν μέσω e-mail μετά
από συνεννόηση με την Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη
ημέρα της δημοπρασίας , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00
έως 13:00.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
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Ασπρόπυργος : 16/7/2020
Αρ. πρωτ.: 1033

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

« Αμοιβές και έξοδα Παροχής
υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης
ΒΡΕΦΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ. Με ΚΑ 03.6117.0003»
προϋπολογισμού 74.000,00€ με
ΦΠΑ

O Πρόεδρος της Κοιν ωφ ελούς
Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών, με
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία « Αμοιβές
και έξοδα Παροχής υπηρεσιών
υποστήριξης
λειτουργικής
ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.», προϋπολογισμού 74.000,00 € και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά , βάσει τιμής σε
ευρώ. Η προσφορά αφορά το
σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται

προδιαγράφονται
στην
και
αριθμ. 33/2020 τεχνική μελέτη
της Κοινωφελούς Επιχείρησης .

Ο διαγων ισμός θα διεξαχθεί την
Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 , και ώρα
12.00 π.μ, η οποία είναι και η
ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών, στα γραφεία της
Κοινωφελούς Επιχείρησης επί
της οδού Ιωάννη Στεφανή 7,
Ασπρόπυργος. Προσφορά που
υποβάλλεται μετά την παραπάνω
ώρα λήξης δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Δεκτοί στον διαγωνισμό με
δικαίωμα υποβολής προσφοράς
γίνονται αναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις των
παρακάτω κατηγοριών:
1. Έλληνες και αλλοδαποί,
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και
αλλοδαπά,
3. Συνεταιρισμοί και Ενώσεις

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
προσκομίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 ν.
4412/16.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται για τον παρόντα
διαγωνισμό από το τμήμα
προμηθειών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στο τηλέφωνο
2168002441 , από την υπάλληλο Παππού Μαρία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μετά τη
δημοσίευση της διακήρυξης και
μέχρι την προηγούμενη ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν τα τεύχη της διακήρυξης
από τα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στην οδό οδού
Ιωάννη Στεφανή 7 , Ασπρόπυργος από τις ίδιες υπαλλήλους
που προαναφέρθηκαν ή να τους
αποσταλούν μέσω e-mail μετά
από συνεννόηση με την Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη
ημέρα της δημοπρασίας , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00
έως 13:00.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ο ΑΟΚ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού Αθλητικού
Ομίλου Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει την έναρξη
συνεργασίας με τις αθλήτριες Φαρμάκη Ελένη (G),
Χατζημήτρου Χριστίνα (F) και Λαμπροπούλου Μίνα.
ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία πρωτίστως και

Aντιπρόεδρος του Βύζαντα
ο Δημήτρης Παπαδόπουλος
Η πρόεδρος Ιωάννα Ρήγα και
τα
μέλη
του
Δ.Σ.
αναγνωρίζοντας την μεγάλη
προσφορά του Δημήτρη
Παπαδόπουλου στην ιστορική
ομάδα
του
Βύζαντα,
αποφάσισαν
να
του
εμπιστευθούν την θέση του
Αντιπροέδρου.

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος
αποδέχθηκε την πρόταση,
συμμετέχοντας από χθες
ενεργά
στην
επιτροπή
μεταγραφών και στο σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα
ποδοσφαιρική περίοδο.

Όλοι μαζί, ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ, προχωράμε δυναμικά ώστε ο
Βύζας να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού
ποδοσφαίρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Το νέο του προπονητή αναμένεται να ανακοινώσει μέχρι
το τέλος της εβδομάδας ο Βύζας Μεγάρων . Οι άνθρωποι
της διοίκησης βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες σε
συζητήσεις με δύο –τρεις περιπτώσεις και φαίνεται πως
έχουν καταλήξει σε αυτόν που θα αναλάβει να οδηγήσει
το τμήμα τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Στόχος είναι να «τελειώσει» άμεσα το θέμα αυτό και να
ρίξουν στη συνέχεια εξ΄ ολοκλήρου το βάρος στον
μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδος.
ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Εξαιρετική εμφάνιση έκαναν οι αθλητές και οι αθλήτριες του ΑΟ Μεγάρων
Οι αθλητές και οι αθλήτριες του ΑΟ Μεγάρων πραγματοποιήσαν πολύ
καλή εμφάν ιση στο Παν ελλήν ιο Πρωτάθλημα στίβου Κ16 που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Κοσμά.
Κατέκτησαν τέσσερα χ ρυσά μετάλλια έν α αργυρό και τρείς πέμπτες
θέσεις.
Οι πολλά υποσχ όμεν οι αθλητές του συλλόγου έδειξαν ότι το μέλλον
και οι διακρίσεις είν αι μπροστά τους.
Πίσω από αυτούς τους αθλητές είν αι οι εξαιρετικοί προπον ητές τους
Δημήτρης Βασιλικός, Πέν υ Γρίβα και Μαν ώλης Καραγιάν ν ης.

Χρυσά μετάλλια:
– Μαρία Βαρελά στα 200μ εμπόδια με χ ρόν ο 28.45 που είν αι η
καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα.
– Νεφέλη Καραγιαλάν η στο άλμα επί κον τώ με ατομική επίδοση 3,10μ
– Η μικτή ομάδα σκυταλλοδρομίας 4Χ200μ με επίδοση 1.45.38 αποτελούμεν η από τους Δημήτρη Μωραίτη, Χαρά Μαργέτη, Μαρία Βαρελά
και Κίμων α Μιχ αλάκη

Αργυρό μετάλλιο πήρε η Χαρά Μαργέτη στο τετραπλούν κοριτσιών με 13.17μ

Η Σωτηρία Σχ ιν ά κατέκτησε την πέμπτη θέση στα 200 εμπ. με ν έο ατομικό ρεκόρ 30.44
Ο Νικήτας Μπούρας πέμπτος στο άλμα σε μήκος με ν έο ατομικό ρεκόρ 5,91
Και η Νεφάν η Καραγιαλάν η στον δρόμο των 80μ με ατομικό ρεκόρ 10.82 πήρε την πέμπτη θέση.

Στην συν ολική βαθμολογία των κοριτσιών ο σύλλογος συγκέν τρωσε 42 βαθμούς και πήρε τη 4η θέση σε σύν ολο 45 βαθμολογηθέν των συλλόγων και στήν βαθμολογία των αγοριών συγκέν τρωσε 13 βαθμούς.

ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ο ΣΤΑΤΟΣ
ΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Με τα χρώματα του Πανελευσινιακού
θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά ο
Στράτος Δουκάκης που ανανέωσε
με τους σταχυοφόρους.

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Ο ΠΑΝ. ΖΩΝΑΣ

Μια ανάσα από το νεοφώτιστο Πανελευσινιακό βρίσκεται ο 36 χρονος
αμυντικός(19/2/1984)Παναγιώτης Ζώνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω έμπειρος ποδοσφαιριστής δεν θα συνεχίσει
στον Ασπροπύργο.
Εχει αγωνιστεί στην Λαμία, Λεβαδειακό, Παναργειακό, ΠΑΟ Ρούφ, Βύζα Μεγάρων, Θρασύβουλο, Αιολικό, ΠΑΕΕΚ, Δόξα Βύρωνα, ΑΟ Γλυφάδα, Αχαρναικό, ΑΟ
Τρίκαλα, Ρόδο, Ενωση Ασπροπύργου.
ΑΝ.ΤΣΑΚ.
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Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105 τετραγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκοτρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο
εστίασης

(προτίμηση φαρμακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ.
6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφέρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:0022:00-- 6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥ Ο ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥ ΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥ ΟΣ ΡΕΥ ΜΑ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ , ΕΜΒΑΔΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥ Ν ΝΑ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΗΣΟΥ Ν ΚΑΙ ΩΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥ ΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

τό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
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., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
210 5555262, 6945898529

διών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισμών

στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα οδήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.μ.
έως 1 μ.μ. – κος Ηλίας Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΜΗ
ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατάσταση με aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιμόνι, καινούρια λάστιχα και με
όλα τα service. Tιμή
συζητήσιμη 1300
ευρώ Τηλέφωνο
6938025013
κ. Κώστας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & 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
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.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 Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/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
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

16-θριάσιο

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Αιμιλία Μπουρίτη | Καλλιτεχνική πλατφόρμα Συν+εργασία
Διεθνές πρόγραμμα ΑΜΟΛΗ ΙΙ Ιούλιος - Δεκέμβριος 2020

«Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου ΙΙ»
Συμμετοχικό έργο | Performance | Κινηματογραφική προβολή

17 ΙΟΥΛΙΟΥ : Η Αρβανίτικη Κουλτούρα
περιοχή Αγίας Μαρίνας - Αγρόκτημα Θανάση Σερέπα

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ : Η Ποντιακή Κουλτούρα
περιοχή ΕΜΑΚ 1 Γκορυτσάς - Αγρόκτημα Ελένης Μπρέμπου

Η Αιμιλία Μπουρίτη, εικαστικός, performance artist
και εμπνευστής της ιδέας του διεθνούς προγράμματος «Αμολή», Ένα Συλλογικό Έργο στην Αγροτική,
Μεταβιομηχανική, Πολυπολιτισμική Κοινότητα του
Ασπροπύργου παρουσιάζει, το ΑΜΟΛΗ ΙΙ, που θα
πραγματοποιηθεί από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2020.
Αποτελεί συνέχεια του ΑΜΟΛΗ Ι, που πραγματοποιήθηκε πέρσι με μεγάλη συμμετοχή. Η λέξη
«Αμολή» χρησιμοποιείται από τους αγρότες του
Ασπροπύργου και σημαίνει το αγροτικό αυλάκι που
μεταφέρει το νερό ποτίζοντας την καλλιέργεια.
Η πρώτη δράση του προγράμματος «Αμολή ΙΙ»
είναι τα «Αγροτικά Αποτυπώματα ΙΙ» που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.
Μέσα από μία σειρά από site specific performances, συμμετοχικές δράσεις όπου συμμετέχει ο
τοπικός πληθυσμός και υπαίθριες προβολές το
έργο φέρνει στην επιφάνεια το αγροτικό και πολυπολιτισμικό στοιχείο σε ένα συμμετοχικό πλαίσιο
όπου καλλιτέχνες, αγρότες, μετανάστες και το
ευρύτερο κοινό δημιουργούν ένα βιωματικό, συλλογικό, καλλιτεχνικό έργο που πραγματοποιείται στους
αγρούς του Ασπροπύργου.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την πανδημία που
προξένησε ο κορονοϊός - covid 19 το πρόγραμμα
Αμολή θα παρουσιάσει τις δράσεις του τηρώντας
απόλυτα τα μέτρα ασφάλειας που έχουν οριστεί
από το νόμο, ενώ μέρος των δράσεων θα παρουσιαστούν διαδικτυακά.

Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει στις 17 Ιουλίου με το έργο «Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου ΙΙ - Η αρβανίτικη κουλτούρα», που αποτελείται από συμμετοχικό έργο, performance και κινηματογραφική προβολή.

Το έργο καταπιάνεται με τη σχέση των αρβανιτών
αγροτών με τη γη, την καλλιέργεια, την προσωπική
τους ιστορία και τις μνήμες του τόπου ενώ η συμμετοχική δράση των κατοίκων αφορά τις μαρτυρίες και
τα τραγούδια των αγροτών και την ξεχωρι

στή σχέση που έχουν αναπτύξει με την αγροτική γη
στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
H ημερομηνία 17 Ιουλίου, επελέγη ως η ημέρα παρουσίασης του έργου, καθώς ο Ασπρόπυργος
συνδέεται ιδιαίτερα με τον εορτασμό της Αγίας
Μαρίνας, που γίνεται στο ταπεινό εξωκλήσι του
φέρει το όνομα της Αγίας.
Η εικαστικός Αιμιλία Μπουρίτη επηρεαζόμενη από
την πανδημία του κορονοϊού διαμορφώνει τη θεματική του έργου και την παρουσίαση του παίρνοντας ως
σημείο αναφοράς την ιστορία του τόπου της Αγίας
Μαρίνας, καθώς η περιοχή αυτή ήταν γνωστή στην
μαύρη περίοδο της πανδημίας της λέπρας ως ένας
τόπος εναπόθεσης – εγκατάλειψης των λεπρών.
Η καλλιτέχνης επιτελεί μία τελετουργική, εξαγνιστική performance, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται
μέσα από τα μέτρα «ασφαλείας» κατά του κορονοϊού να κάνουν τη δική τους τελετουργία εξαγνισμού.
Το έργο δημιουργεί μία γέφυρα μεταξύ των δυναμικών του σήμερα μέσα από την κατάσταση που
έχει διαμορφώσει η πανδημία του κορονοϊού, σε
σχέση με τις μαρτυρίες των κατοίκων για τις επιδημίες που υπήρξαν στον αγροτικό Ασπρόπυργο στο
παρελθόν. Οι μαρτυρίες των κατοίκων πηγάζουν
από τις οικογενειακές και τις ιστορικές μνήμες της
περιοχής.
Καταλυτικό στοιχείο του έργου είναι η θετικότητα και
η δύναμη της ζωής που απορρέει!
H
κινηματογραφική
προβολή_
trailer
https://www.youtube.com/watch?v=8xVNIxUXqMA&t
=7s
2 Αυγούστου

Στις 2 Αυγούστου το έργο «Αγροτικά Αποτυπώματα
Ασπροπύργου ΙΙ - Η Ποντιακή κουλτούρα» παρουσιάζεται στη γειτονιά του αεροδρομίου, ΕΜΑΚ 1, στην
περιοχή της Γκορυτσάς, Ασπροπύργου. Το έργο
αποτελείται επίσης από συμμετοχική δράση, τελετουργική performance και κινηματογραφική προβολή.
Η κινηματογραφική προβολή παρουσιάζει τις
συμμετοχικές δράσεις της κοινότητας στο έργο

Ώρα έναρξης 20.30

Σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου
Με την Υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ

«Αμολή», υπογραμμίζοντας τη δυναμική της ποντιακής κουλτούρας μέσα από την τροφή, τις μαρτυρίες
του ξεριζωμού και της μετεγκατάστασης της κοινότητας στην Ελλάδα, τη μουσική και τα τραγούδια του
Πόντου.
Η συμμετοχική δράση της κοινότητας περιλαμβάνει
τις μαρτυρίες των Ποντίων και τραγούδια που
σχετίζονται με μνήμες, που αφορούν μεταδοτικές
σοβαρές ασθένειες όπως Τσιχότκα, Βράσα, Τσουμάμ όταν οι συμμετέχοντες ή οι πρόγονοι τους
κατοικούσαν στις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής
Ένωσης.

Η δύναμη της τέχνης της κοινότητας, καθώς και η
πίστη στη ζωή μεταφέρουν το μήνυμα της αλληλεγγύης, της ιστορικής μνήμης και της αισιοδοξίας μπροστά σε καιρούς πανδημίας.

Το έργο «Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου
ΙΙ» με αφορμή τον κορονοϊό μας καλεί να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τη γη και τις ανθρώπινες
σχέσεις, ενώ με όχημα τη σύγχρονη τέχνη δημιουργεί
δυναμικές που αντιστέκονται σε κάθε μορφή στασιμότητας και φόβου. Το μήνυμα που το έργο μεταφέρει είναι ότι «Η τέχνη, η δημιουργικότητα όπως και η
αλήθεια-γνώση, ελευθερώνουν».
Η
κινηματογραφική
προβολή_
trailer
https://www.youtube.com/watch?v=YmmHG4IERDg
Διεθνείς συνεργασίες

Το έργο «Αμολή ΙΙ» πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Ασπροπύργου και το Πνευματικό κέντρο του, το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών
Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Μηχανολόγων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο
Ploiesti, το Πάνθεον Σορβόννης (Ερευνητική ομάδα)
Πανεπιστήμιο της Γαλλίας (Universite Paris 1
Pantheon Sorbonne), το Γ' Εργαστήριο Ζωγραφικής
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), τον
Αγροτικό Σύλλογο Ασπροπύργου, Comunitatea Elena

Prahova-Ploiesti,
το σύλλογο Αδελφοποίησης
πόλεων Ασπροπύργου και Πλόεστι, Ρουμανίας, τα
τριτοβάθμια ιδρύματα όπως και τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του
Θριασίου πεδίου.

Το έργο «Αμολή ΙΙ» έχει τις ρίζες του στην έρευνα της Αιμιλίας Μπουρίτη, με τίτλο ‘Μεταβιομηχανικά αγροτικά μονοπάτια’ που πραγματοποιεί η
ίδια από το 2016 μέχρι και σήμερα στην περιοχή
του Ασπροπύργου.
Η Αιμιλία Μπουρίτη είναι εικαστικός, performance
artist με σημαντική πανεπιστημιακή εκπαιδευτική
πορεία, με διδασκαλία στο αντικείμενο της
Performance σε ανώτατα ιδρύματα στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Το καλλιτεχνικό της έργο έχει παρουσιαστεί με επιτυχία σε διεθνής διοργανώσεις.
Είναι ιδρύτρια της καλλιτεχνικής πλατφόρμας
Συν+εργασία που αποβλέπει στην προαγωγή της
εικαστικής τέχνης, των διακαλλιτεχνικών έργων και
των συμμετοχικών δράσεων, καθώς και των διεπιστημονικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
διεθνές επίπεδο.

Η συμμετοχή στο έργο θα γίνει με κράτηση και ο
αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Οι
συμμετέχοντες θα είναι καθιστοί και μπορούν εάν
επιθυμούν να φέρουν το δικό τους κάθισμα ή μαξιλάρι.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Οι συμμετέχοντες συνιστάται να φορούν άνετα
ρούχα και παπούτσια. Ώρα έναρξης 8.30 μ.μ.
Περιπατητική διαδρομή προς το εξωκλήσι της Αγίας
Μαρίνας.
Αφετηρία το 1ο Γενικό Λύκειο
Ασπροπύργου. Ώρα 19.30
Απαραίτητες δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα
210 5577191 & 6970 383229.

