ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

• Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών

και θα προβάλλονται από το “Attica Tv”

Έναρξη διαλέξεων στο Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο του
Δήμου Ασπροπύργου, τη Δευτέρα
9 Νοεμβρίου 2020
σελ. 9

Ρεκόρ «προσλήψεων»
από προγράμματα του
ΟΑΕΔ τον Οκτώβριο

Aύξηση παρουσιάζει το ενδιαφέρον των
ιδιωτικών επιχειρήσεων για συμμετοχή
στα προγράμματα του ΟΑΕΔ. σελ. 4

Αναστολή λειτουργίας των
Αθλητικών εγκαταστάσεων
του Δήμου Ασπροπύργου

σελ. 8

Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «H ΠΑΡΝΗΘΑ»

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ
σελ. 7

Ξεκινάει σήμερα
η Διανομή ΤΕΒΑ
στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής

Κ 2239

Αρ. Φύλλου 4023 Tετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σελ. 2

«ΚΟΡΩΝΟ-ΧΡΕΗ»
Προωθείται γενική ρύθμιση ‘’σκούπα’’ με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ.

για χιλιάδες πληττόμενους εργοδότες,
αυτοαπασχολούμενους & ελεύθερους επαγγελματίες
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Προμήθεια μηχανήματος fogger, για απολυμάνσεις εσωτερικών χώρων, ειδικά στις
Σχολικές Μονάδες
σελ. 3

Ενισχύεται κατά 20 εκατ. ευρώ
δράση στήριξης
σε εμπόριο και εστίαση

σελ. 3

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ :
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
για ένταξη νέων ωφελούμενων στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο σελ. 3

σελ. 2-4

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

΄΄ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΡΟΛΑ΄΄ ΟΙ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ
Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ
MARCON IGOR CARLOS

ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

σελ. 10-11

2-θριάσιο

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.
Λιάκου Δημητρίου 12, 2105576086
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707
MANΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα 2105555236
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84
2105985845

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Κατά τόπους ν εφελώδης

η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ερμαίος, Ερμαίας, Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος
Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέρου,
Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, Οσίου Γεωργίου
Καρσλίδη του Ομολογητή

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Προωθείται γενική ρύθμιση ‘’σκούπα’’ με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ.

«Κορωνο-χρέη» για χιλιάδες πληττόμενους
εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους
& ελεύθερους επαγγελματίες

Γενική
ρύθμισησκούπα 12 και 24
δόσεων για όλα τα
χρέη
που
δημιουργήθηκαν προς τα
ασφαλιστικά
ταμεία
λόγω του κορονοϊού
και της καραντίνας
προωθεί με νομοθετική διάταξη το υπουργείο Εργασίας.

Η ρύθμιση , όπως αναφέρει ο Ελ. Τύπος, αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, εργοδότες και επιχειρήσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση για την έκτακτη αυτή ρύθμιση
θα είναι τα 50 ευρώ. Οι 12 δόσεις θα είναι άτοκες, ενώ
όσοι διαλέξουν τις 24 θα έχουν τόκο 2,5% στο ποσό των
δόσεων.
Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές από τον Φεβρουάριο
του 2020 και μετά που έχουν πάρει παράταση πληρωμής
ως τον Απρίλιο του 2021. Εφόσον δηλαδή εκπνεύσει η
προθεσμία της παράτασης (Απρίλιος 2021) οι οφειλέτες
θα μπορούν να εντάξουν τα χρέη τους σε μία από τις δύο
ρυθμίσεις.
Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα να ξαναμπούν στις
παλιές ρυθμίσεις των 120 δόσεων οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες που λόγω κορονοϊού άφησαν
απλήρωτες δόσεις στο διάστημα Ιουνίου – Οκτωβρίου
2020.
Το… τεφτέρι
Σύμφωνα με στοιχεία από τις τριμηνιαίες εκθέσεις του
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο
πρώτο τρίμηνο του 2020 τα χρέη στα Ταμεία ήταν 35,38

δισ. ευρώ και στο
δεύτερο τρίμηνο (εν
μέσω καραντίνας)
αυξήθηκαν στα 37
δισ. ευρώ. Στο
πρώτο τρίμηνο του
2020 (Ιανουάριος,
Φεβρουάριος,
Μάρτιος)
εμφανίστηκαν 931,94
εκατ. ευρώ νέα
χρέη από κύριες
οφειλές και προσαυξήσεις ενώ στο δεύτερο τρίμηνο
(Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) το χρέος αυξήθηκε κατά
687,26 εκατ. ευρώ από νέες κύριες οφειλές και πρόσθετα
τέλη.
Η νέα ρύθμιση οφειλών 12 ή 24 δόσεων στοχεύει στο
να διευκολύνει χιλιάδες πληττόμενους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες για τα
χρέη του κορονοϊού, αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης
Βρούτσης, σημειώνοντας παράλληλα ότι «δίνουμε και
δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη σε παλιές ρυθμίσεις σε
όσους την έχασαν λόγω Covid-19».
Διατάξεις
Η διάταξη για τις ρυθμίσεις χρεών θα περιληφθεί σε
νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων, ανέργων,
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» και προβλέπει τα εξής:

1 Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών,
αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, η
καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου
2021, υπάγονται σε ρύθμιση έως και 24 μηνιαίες δόσεις,
με ελάχιστη δόση 50 ευρώ.
συνεχίζεται στη σελ. 4

Ξεκινάει σήμερα η Διανομή ΤΕΒΑ στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής

Η

Δ/νση της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού του Δήμου Φυλής πρόκειται να
πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ) στα πλαίσια του Προγράμματος ΤΕΒΑ.
Η διανομή θα ξεκινήσει από σήμερα 4/11/2020 και θα
διαρκέσει τουλάχιστον μια εβδομάδα και έως ότου ενημερωθούν όλοι οι ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καλούνται σταδιακά, με τηλεφωνικά ραντεβού προς αποφυγή συγχρωτισμού λόγω Covid-19, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις
του ΕΟΔΥ και της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ. Οι
ωφελούμενοι θα προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία
(Αθηνών 18) με το ΑΜΚΑ και την ταυτότητά τους ή με
εξουσιοδότηση σε περίπτωση που προσέλθει άλλος για
να παραλάβει τα προϊόντα, θα πρέπει να φορούν μάσκα
υποχρεωτικά και να τηρούν τις αποστάσεις του 1,5 μ. .
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Επισημαίνεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων λόγω
Covid-19 θα τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέρχονται μόνο
μετά από τηλεφωνική ενημέρωση που θα δεχθούν από
την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής.

Ο Αντιδήμαρχος
Αντωνόπουλος Γεώργιος

Ο Δήμαρχος
Παππούς Χρήστος
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Ενισχύεται κατά 20 εκατ. ευρώ
δράση στήριξης
σε εμπόριο και εστίαση

Μ

ε απόφαση του Υ φυπουργού
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , κ.
Γιάν ν η Τσακίρη, αυξάν εται ο
προϋπολογισμός για τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχ ειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπ αίδευση» του
Επιχ ειρησιακού Προγράμματος «Αν ταγων ιστικότητα, Επιχ ειρηματικότητα και
Καιν οτομία» (ΕΠΑν ΕΚ) κατά 20 εκατ.
ευρώ, διαμορφών ον τας τον συν ολικό
προϋπολογισμό της στα 80 εκατ. ευρώ.

Η δράση χ ρηματοδοτεί μικρές και
πολύ μικρές επιχ ειρήσεις που δραστηριοποιούν ται στο λιαν ικό εμπόριο,
την π αροχ ή υπ ηρεσιών εστίασης,
καθώς και υπ ηρεσιών
ιδιωτικής
εκπαίδευσης - κοιν ων ικής μέριμν ας,
π ροκειμέν ου ν α αν αβαθμίσουν το
επ ίπ εδο επ ιχ ειρησιακής οργάν ωσης
και λειτουργίας τους.
Με την αύξηση του προϋπολογισμού
αν αμέν εται ν α εν ταχ θούν επιπλέον
περίπου 480 επιχ ειρήσεις, που είχ αν

υποβάλει αιτήσεις χ ρηματοδότησης.
Η συγκεκριμέν η αύξηση απ οφασίστηκε με γν ώμον α τις ιδιαίτερα
σημαν τικές συν έπειες που έχ ουν υποστεί όλοι οι προαν αφερθέν τες κλάδοι
από τα μέτρα αν τιμετώπισης της παν δημικής κρίσης COVID-19.

Επιπροσθέτως, αρκετές προτάσεις,
που είχ αν συγκεν τρώσει υψηλή βαθμολογία, δεν είχ αν κατορθώσει ν α
εν ταχ θούν στα πλαίσια του αρχ ικού
προϋπολογισμού.
Τα συν ολικά εν ταγμέν α επιχ ειρηματικά σχ έδια στη συγκεκριμέν η δράση
αν έρχ ον ται έως σήμερα σε 1.511,
συν ολικού
π ροϋπ ολογισμού
61.115.862 ευρώ.

Η δράση συγχ ρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αν άπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Έν ωσης και από εθν ικούς πόρους.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Προμήθεια μηχανήματος fogger, για τις
απολυμάνσεις εσωτερικών χώρων,
ειδικά στις Σχολικές Μονάδες.

Ο Δήμος Ελευσίνας με αίσθημα ευθύνης και χωρίς εφησυχασμό παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας του κορωνοϊού.
Παίρνοντας όλα τα αναγκαία και ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των
πολιτών η Υπηρεσία Καθαριότητας προμηθεύτηκε ένα μηχάνημα fogger
ψυχρής εκνέφωσης έτσι ώστε να μπορεί και με τις δικές της δυνάμεις να
προχωρά στις απαραίτητες απολυμάνσεις εσωτερικών χώρων, ειδικά στις Σχολικές Μονάδες.
Τις ημέρες που προηγήθηκαν προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας
προχώρησε σε απολυμάνσεις αιθουσών στο 1ο, 2ο και Επαγγελματικό Λύκειο
Ελευσίνας και στο 1ο - 3ο Γυμνάσιο.
Εκτιμώντας την αγωνία των γονιών, των εκπαιδευτικών και των μαθητών και
με κριτήριο ότι η προστασία των παιδιών είναι πρώτη μας προτεραιότητα, τις
επόμενες μέρες η Υπηρεσία θα προχωρήσει σε απολύμανση όλων των Σχολικών Μονάδων.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη
νέων ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο

Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποί ησης της πράξης «Δομή παροχής
Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο»
Δήμου Αχαρνών με κωδι κό ΟΠΣ(MIS)
5001330 του επιχειρησιακού προγράμματος
Αττική 2014-2020», σας γνωστοποιούν την
έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων του Β΄εξαμήνου 2020 για ένταξη νέων
ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Αχαρνών.
Το διάστημα υποβολής αιτήσεων
ορίστηκε από
2/11/2020 έως και
30/11/2020.
Λόγω της έξαρσης του Covid19 και των
μέτρων που εφαρμόζονται για την αποφυγή
διασποράς του, οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται και θα κατατίθενται μαζί με τα
πλήρη δικαιολογητικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών, τηρώντας υποχρεωτικά τα μέτρα ατομικής προστασίας(μάσκες ,απόσταση, τηλεφωνικά ραντεβού αν απαιτείται).
Τα έντυπα των δικαιολογητικών και των αιτήσεων μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από την σελίδα του Δήμου Αχαρνών, είτε από το

Κοινωνικό Παντοπωλείο είτε από το τμήμα
Κοι νωνι κής Πολι τι κής
κατά το δι άστημα
2/11/2020 έως και 30/11/2020 και τις ώρες
9:00πμ- 13:00. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλες τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο
2102463543 .
Θα πρέπει να συμπληρωθούν :

Έντυπο δικαιολογητικών και κριτηρίων ένταξης
Έντυπο αίτησης ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχή στην παροχή ΤΕΒΑ μέσα από το ΚΕΑ , και ορισμού αντιπροσώπου για
την παραλαβή προϊόντων.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4-θριάσιο
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Ρεκόρ «προσλήψεων» από προγράμματα του ΟΑΕΔ τον Οκτώβριο

Aύξηση παρουσιάζει το ενδιαφέρον των ιδιωτικών επιχειρήσεων για συμμετοχή στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Π

άν ω απ ό 6.000 ν έες θέσεις
εργασίας δημιουργήθηκαν τον
ιδιωτικού τομέα τον Οκτώβριο
μέσω των προγραμμάτων απασχ όλησης
του ΟΑΕΔ, παρά την κρίση που προκάλεσε η παν δημία του κορων οϊού.
Πρόκειται για έν α ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο ρεκόρ, καθώς η συμμετοχ ή των
ιδιωτών εργοδοτών στα προγράμματα
του ΟΑΕΔ κατά τον περασμέν ο μήν α
ξεπέρασε κατά 28% το προηγούμεν ο
ρεκόρ των 4.700 π ροσλήψεων του
Σεπτεμβρίου 2020, κατά 293% τις 1.546
προσλήψεις του Οκτωβρίου 2019 και
κατά 281% τις 1.602 προσλήψεις του
Οκτωβρίου 2018. Συν ολικά, εν μέσω της
παν δημίας και συγκεκριμέν α κατά το
τετράμην ο Ιούλιος – Οκτώβριος 2020
έχ ουν δημιουργηθεί 14.500 ν έες θέσεις
εργασίας μέσω π ρογραμμάτων του
ΟΑΕΔ, στα οποία δεν περιλαμβάν ον ται
αυτά της κοιν ωφελούς εργασίας, που
αφορούν κατά αποκλειστικό λόγο τις
προσλήψεις αν έργων για 8 μήν ες στο
δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Είν αι χ αρακτηριστικό ότι, απ ό τις
συν ολικά 6.024 προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο, οι 3.534
αφορούν άν εργους ηλικίας άν ω των 30
ετών , οι 1.549 αφορούν ν έους ηλικίας

μεταξύ 18 και 29 ετών , οι 381 προσλήψεις έγιν αν σε άν εργους πτυχ ιούχ ους
ηλικίας 22-29 ετών από επιχ ειρήσεις που
συμμετείχ αν στο σχ ετικό πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ, εν ώ άλλες 559 προσλήψεις
αφορούσαν άν εργους μέσω των υπόλοιπων προγραμμάτων που «τρέχ ουν ».
Συν ολικά, ο ΟΑΕΔ διαθέτει αυτή τη
στιγμή 7 αν οικτά π ρογράμματα για
38.600 ν έες θέσεις εργασίας, με ποσοστά
επιχ ορήγησης από 60% έως και 100%
του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών .
1. Πρόγραμμα Επιταγών Επαν έν ταξης
στην Αγορά Εργασίας με 9.200 ν έες
θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μην ών με
ελάχ ιστες μεικτές απολαβές τα 830 € για
επιδοτούμεν ους αν έργους που μετατρέπουν το επίδομα αν εργίας τους σε «επιταγή
επ αν έν ταξης
στην
αγορά
εργασίας». Η επιδότηση αν έρχ εται στο
80% του μην ιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους έως τα 830 €
μην ιαία.
2. Πρόγραμμα Απασχ όλησης Μακροχ ρόν ια Αν έργων 55-67 ετών με ν έες θέσεις
εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχ ειρήσεις, καθώς και επιχ ειρήσεις των Δήμων
και των Περιφερειών , διάρκειας 12
μην ών με δυν ατότητα επέκτασης για
επ ιπ λέον 12 μήν ες. Η επ ιδότηση
αν έρχ εται στο 75% του μην ιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως
τα 750 € μην ιαία.
3. Πρόγραμμα Απασχ όλησης Αν έργων

18-29 ετών με 8.000 ν έες θέσεις
εργασίας, διάρκειας 12 μην ών . Η επιδότηση αν έρχ εται στο 75% του μην ιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 € μην ιαία.

4.
Πρόγραμμα
Απ ασχ όλησης
Πτυχ ιούχ ων Αν έργων έως 39 ετών με
5.200 ν έες θέσεις εργασίας, διάρκειας 15
μην ών , στους εξής κλάδους: 1) Εν έργεια,
2) Βιοεπιστήμες και Υ γεία – Φάρμακα, 3)
Περιβάλλον και Βιώσιμη Αν άπτυξη – Κλιματική Αλλαγή, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός,
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχ αν ίες, 5) Επιστημον ική Έρευν α και
Αν άπτυξη, 6) Μεταποίηση – Βιομηχ αν ία,
7) Τεχ ν ολογίες Πληροφορικής και Επικοιν ων ιών , 8) Υ λικά – Κατασκευές και 9)
Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
(Logistics). Η επιδότηση αν έρχ εται στο
60% του μην ιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους έως τα 800 €
μην ιαία.

5.
Πρόγραμμα
Απ ασχ όλησης
Πτυχ ιούχ ων Αν έργων 22-29 ετών με
3.500 ν έες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10
μην ών . Η επιδότηση αν έρχ εται στο 75%
του μην ιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 € μην ιαία.

6. Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Αν έργων 18-30 ετών με
3.000 ν έες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Αν ατολικής Μακεδον ίας και Θράκης,
Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, διάρκειας 7 μην ών . Η επιδότηση αν έρχ εται στο 100% του μην ιαίου
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2 Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
ΚΕΑΟ ως τις 31/07/2021. Οπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η
αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Η προθεσμία της αίτησης μπορεί να παραταθεί με υπουργική απόφαση.
3 Οι βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής και επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως.
4 Οι βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και 12 μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.
5 Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης
υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου
μήνα.
6 Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 2 δόσεις της ρύθμισης.
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, και εφόσον αυτή τηρείται, ο οφειλέτης μπορεί να παίρνει ασφαλιστική ενημερότητα δύο μηνών, ενώ αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων επί της κινητής και
ακίνητης περιουσίας, οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων και τυχόν ποινικές διώξεις σε βάρος οφειλετών.
Με την απώλεια της ρύθμισης χάνονται τα παραπάνω ευεργετήματα.
Επανένταξη

Με άλλη διάταξη αναβιώνουν οι παλιές ρυθμίσεις των 120 δόσεων για όσους δεν κατέβαλαν τις
δόσεις Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Οι εν λόγω οφειλέτες δύναται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης που έχασαν με την
καταβολή της δόσης Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος μηνός. Με την πληρωμή αυτή επανέρχονται οι δόσεις που είχαν μείνει από
την παλιά τους ρύθμιση για την εξόφληση της οφειλής τους.
Πρόστιμο 3.000€ για μη δήλωση τηλεργασίας

Πρόστιμο 3.000 ευρώ ισχύει από σήμερα για τους εργοδότες που δεν προαναγγέλλουν στην
«Εργάνη» το 50% του προσωπικού τους που μπαίνει σε τηλεργασία για τον μήνα Νοέμβριο. Το δε
ωράριο για το υπόλοιπο 50% που θα εργάζεται στο χώρο εργασίας προσαρμόζεται αναλόγως, ώστε
η προσέλευση και αποχώρηση εργαζομένων να γίνεται ανά μισάωρο και να ολοκληρώνεται εντός δύο
ωρών.Ειδικά για τον μήνα Νοέμβριο, και λόγω των έκτακτων μέτρων με αύξηση της τηλεργασίας, οι
εργοδότες δεν υποχρεώνονται να δηλώσουν τις αλλαγές στα ωράρια εργασίας, ούτε τις υπερωρίες
στο σύστημα «Εργάνη», χωρίς αυτό να αλλάζει φυσικά τη μορφή και το περιεχόμενο των συμβάσεων
των εργαζομένων.

μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, καθώς ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει μην ιαία
αποζημίωση ίση με τον ν όμιμο κατώτατο
μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).

7. Πρόγραμμα Απασχ όλησης Αν έργων
από Ευπαθείς Κοιν ων ικές Ομάδες με
1.200 ν έες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12
μην ών με δυν ατότητα επέκτασης για
επ ιπ λέον 12 μήν ες. Η επ ιδότηση
αν έρχ εται στο 90% του μην ιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως
τα 800 € μην ιαία.
Υ πεν θυμίζεται ότι στα παραπάν ω προγράμματα, έχ ουν υπάρξει αλλαγές με
στόχ ο ν α γίν ουν πιο ελκυστικά τα προγράμματα στους ιδιώτες επιχ ειρηματίες,
καθώς έχ ουν απλουστευτεί οι προϋποθέσεις συμμετοχ ής, έχ ουν επιταχ υν θεί οι
διαδικασίες έν ταξης, π ρόσληψης και
π ληρωμής,
εν ώ
δεν
υπ άρχ ουν
δεσμεύσεις μετά το τέλος της επιχ ορήγησης για διατήρηση των θέσεων
εργασίας.
Στην επιδότηση του μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάν ον ται τα αν τίστοιχ α δώρα Χριστουγέν ν ων , Πάσχ α, επιδόματος αδείας στον
ιδιωτικό τομέα.

Για π ερισσότερες π ληροφορίες, οι
εν διαφερόμεν οι μπορούν ν α επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata.
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Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από την αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας
Αντικείμενο συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μ. Μαργαρίτη

Ο

ι τρόποι συν εργασίας της Περιφέρειας Αττικής
με ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Εθν ικό
Μετσόβιο Πολυτεχ ν είο με στόχ ο την αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευν ας για τη στήριξη της
ν εοφυούς επιχ ειρηματικότητας, ειδικά την επόμεν η
μέρα της παν δημίας, βρέθηκε στο επίκεν τρο της
συζήτησης του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη με
τον Διδάκτορα του ΕΜΠ Μ. Μαργαρίτη.

Στη συν άν τηση παραβρέθηκαν επίσης ο Καθηγητής Οικον ομικών Επιστημών και μέλος του ΔΣ του
ΕΒΕΑ Χ. Λαμπρόπουλος, ο Ιδρυτής της πλατφόρμας
Elev ate Greece Χ. Νικολούδης, η Αν τιπεριφερειάρχ ης
Ηλεκτρον ικής Διακυβέρν ησης Μ. Κουρή και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ι. Σελίμης.
Ειδικότερα η συζήτηση εστιάστηκε στην αν άγκη
διασύν δεσης της έρευν ας και καιν οτομίας με την
αγορά εργασίας, με στόχ ο την περαιτέρω στήριξη των
start up επιχ ειρήσεων που δραστηριοποιούν ται στην
Αττική αλλά και τη δημιουργία ν έων , προκειμέν ου ν α
διαμορφωθεί έν α ν έο παραγωγικό μον τέλο επιχ ειρείν ,
το οποίο θα βασίζεται και σε σημαν τικά εργαλεία που
μπορεί ν α προσφέρει η ακαδημαϊκή έρευν α.

Ο κάθε πολίτης θα έχει πλέον
τη δική του θυρίδα ΚΕΠ

Ο

κ ά θ ε
πολίτης θα
έχει τη δική
του θυρίδα ΚΕΠ
από σήμερα στην
οποία θα μπορεί
να μπαίνει και να
παίρνει το πιστοποιητικό που έχει
ζητήσει. Οι θυρίδες,
οι οποίες τίθενται
σε παραγωγική λειτουργία, αποτελούν στην ουσία ένα
«ψηφιακό γραμματοκιβώτιο» μέσα από το οποίο θα γίνεται η
επικοινωνία του πολίτη με το ΚΕΠ.
Οι θυρίδες για τον καθένα ξεχωριστά θα αρχίσουν με
την υποδοχή των ακόλουθων αιτημάτων:

Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης γέννησης,
Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης γάμου,
Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης θανάτου,
Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις θα αφορούν ληξιαρχικά
γεγονότα πριν από το 2013, που δεν διατίθενται ηλεκτρονικά
ή γεγονότα μετά το 2013, για τα οποία οι πολίτες δεν μπορ-

«Έχ ουμε τη βούληση ν α συμβάλουμε ως Περιφέρεια, στη στήριξη των ν έων επιχ ειρηματιών δίν ον τας
τους κίν ητρα ν α μείν ουν και ν α προσφέρουν τις
πολύτιμες γν ώσεις τους στην πατρίδα μας, γεγον ός
π ου θα συμβάλει στη διεύρυν ση των θέσεων
εργασίας», υπογράμμισε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε
πως στις προθέσεις της Διοίκησης είν αι η προώθηση
πολιτικών , προσαρμοσμέν ων στην επιστημον ική
γν ώση.
Κατά τη συζήτηση επισημάν θηκε πως το 55% της
ακαδημαϊκής έρευν ας γίν εται στην Αττική και σ΄ αυτό

ούν για οποιοδήποτε λόγο να εκδίδουν ηλεκτρονικά τα
αντίστοιχα αποσπάσματα, ενώ πρόκειται να προστεθεί και
το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και υπάρχει σχεδιασμός από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να
υπάρχει η δυνατότητα αίτησης και για περισσότερα πιστοποιητικά.
Όπως εξάλλου έχει τονίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης το gov.gr θα εμπλουτίζεται συνέχεια, καθώς πρόκειται για ένα «οικοδόμημα» στο
οποίο θα προστίθενται διαρκώς νέα πράγματα.
Για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη στις
συναλλαγές του με το Δημόσιο ο υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς υπογραμμίζει ότι στόχος του
υπουργείου είναι ο θεσμός των ΚΕΠ να περάσει στην επόμενη μέρα και να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή.

Μέσω gov.gr η διαδικασία
Η διαδικασία είναι απλή και θα γίνεται μέσω του gov.gr. Ο
πολίτης που θα αιτείται κάποιο πιστοποιητικό θα έχει την
δυνατότητα να πατήσει στην επιλογή «Θυρίδες», όπου εκεί
θα βρίσκει το πιστοποιητικό που έχει ζητήσει και χρειάζεται.
Η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη, καθώς οι αρμόδιοι
υπάλληλοι του ΚΕΠ διαθέτουν την εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» μέσω της οποίας θα μπαίνουν, χρησιμοποιώντας τον νέο τρόπο αυθεντικοποίησης που υλοποίησε η
ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης) υπό την εποπτεία του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,
Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

το πλαίσιο ο κ. Πατούλης τόν ισε πως η Περιφέρεια
πρέπει ν α αξιοποιήσει αυτό το σημαν τικό εργαλείο σε
συν εργασία και με τα Επιμελητήρια της Αττικής, προς
όφελος της αν άπτυξης και της εν ίσχ υσης του επιχ ειρείν , ειδικά την επόμεν η μέρα της παν δημίας που θα
είν αι πολύ δύσκολη, όπως αν έφερε.
Προς αυτή την κατεύθυν ση σημείωσε πως η Περιφέρεια προχ ωρά και στη δημιουργία υποδομών όπου
θα πραγματοποιούν ται εκπαιδευτικά σεμιν άρια για
την έρευν α και την καιν οτομία, και θα λειτουργήσει ως
φυτώριο ν εοφυούς επιχ ειρηματικότητας.
Σε δηλώσεις του τόν ισε: «Οφείλουμε, πλέον , ν α
αρχ ίσουμε ν α σκεφτόμαστε και την επόμεν η μέρα
αυτής της πρωτόγν ωρης υγειον ομικής κρίσης, αφού
όμως την ξεπεράσουμε με τις λιγότερες δυν ατές
απώλειες σε αν θρώπιν ες ζωές. Σε αυτήν την προσπάθειά μας, ν α καλύψουμε το χ αμέν ο έδαφος και ν α
επ ιστρέψουμε σύν τομα σε τροχ ιά αν άπ τυξης,
στοχ εύουμε στη συν εργασία με φορείς και έγκριτα
ακαδημαϊκά Ιδρύματα υψηλού κύρους, επεν δύον τας
στην έρευν α και στην καιν οτομία, με στόχ ο την
εν ίσχ υση της ν εοφυούς επιχ ειρηματικότητας και τη
διεύρυν ση των θέσεων εργασίας, την επόμεν η μέρα
της παν δημίας».

Επιθεώρηση του Μάκη
Αγγελόπουλου στο γήπεδο
στα Άνω Λιόσια

Επιθεώρηση με επίσκεψη του Μάκη Αγγελόπουλου έγινε στις 2/11 στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ
στα Άνω Λιόσια, κατά την τοποθέτηση του υποστρώματος και των ειδικών μεμβρανών στεγανοποίησης του -υπό κατασκευή- αγωνιστικού
χώρου, συνοδεία του τζένεραλ μάνατζερ της Ένωσης, Γιώργου Χήνα και του Venue Manager,
Γιώργου Πραχαλιά.

6-θριάσιο

Μια Δανειστική
Βιβλιοθήκη "για σένα"

Για παιδιά Ρομά, στα Δημοτικά σχολεία : 2o
Ζεφυρίου, 2o , 9o & 5o Άνω Λιοσίων, 2o & 6o
Αγίας Βαρβάρας, 7o & 6o & 11ο Ασπρόπυργου,
23ο & 16ο Αχαρνών.
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Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση νέας αίθουσας στο Νηπιαγωγείο
Φυλής, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών

Έ

να μοναδικό έργο κοινωνικής
ευαισθησίας, με τίτλο «Δημιουργία 17 ποιοτικών Δανειστικών Βιβλιοθηκών "για σένα" σε 11
σχολεία με μαθητές Ρομά και 6 σχολεία
εντός Καταστημάτων Κράτησης», υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με
φορέα υλοποίησης την Eλληνική Λέσχη του Βιβλίου.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι
μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως
EEA Grants.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της
βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του
ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών,
στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα
Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Η δημιουργία Δανειστικών Βιβλιοθηκών "για σένα", θα γίνει από
την Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου, για την ομάδα Ρομά, στα Δημοτικά σχολεία νομού Αττικής: 2o Ζεφυρίου, 2o & 9o & 5o Άνω
Λιοσίων, 2o & 6o Αγίας Βαρβάρας, 7o & 6o & 11ο Ασπρόπυργου, 23ο & 16ο Αχαρνών.
Για την ομάδα κρατουμένων: Δημοτικό Σχολείο καταστημάτων
κράτησης ενηλίκων Κομοτηνής & Ναυπλίου, Δημοτικό Σχολείο &
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας καταστήματος κράτησης ενηλίκων
Γρεβενών, Δημοτικό Σχολείο καταστήματος κράτησης ανηλίκων
15 έως 18, Κορίνθου, Δημοτικό Σχολείο & Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας καταστήματος κράτησης νέων από 18 έως 21
Αυλώνα, Δημοτικό Σχολείο & Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας καταστήματος κράτησης γυναικών Θήβας.

Τ

οποθετήθηκε στο Νηπιαγωγείο της Δημοτικής
Ενότητας Φυλής, η προκατασκευασμένη αίθουσα που εξασφάλισε για τη σχολική κοινότητα ο
Δήμος Φυλής, με ιδίους πόρους.
Η αίθουσα που τοποθετήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
2020,είναι η τρίτη από τις συνολικά επτά που έχει προγραμματιστεί να εγκατασταθούν ώστε να λειτουργήσει
άρτια η προσχολική αγωγή .
«Μέσα στην εβδομάδα η νέα αίθουσα θα συνδεθεί με
τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης και
θα παραδοθεί στην σχολική κοινότητα. Παράλληλα θα
διαμορφώσουμε τον προαύλιο χώρο ο οποίος θα επιστρωθεί με τεχνητό γκαζόν ενώ θα κατασκευαστεί και μια
ράμπα ΑΜΕΑ», υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας, ο οποίος επόπτευσε τις
εργασίες τοποθέτησης της νέας αίθουσας.
Την ικανοποίησή της για την νέα αίθουσα εξέφρασε η
προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Φυλής Γεωργία Παπαθανασίου, η οποία επεσήμανε πως «με αυτή την αίθουσα
καλύπτονται πλέον όλες οι ανάγκες του νηπιαγωγείου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα φέρουμε εδώ τα
19 παιδιά που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στον 2ο Παιδικό Σταθμό Φυλής και το νηπιαγωγείο μας θα λειτουργήσει και πάλι ως ενιαία μονάδα».
Η αίθουσα έχει τοποθετηθεί σε βάση έδρασης από
οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι κατασκευασμένη με όλες τις
εγκεκριμένες προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος και απαιτεί η ΚΤ.ΥΠ και έχει εμβαδόν 48 τ.μ. Διαθέτει 2 WC,
συναγερμό, σύστημα θέρμανσης –κλιματισμού, θερμοσίφωνα, πυροσβεστική φωλιά, αυτόματο σύστημα
πυρανίχνευσης καπνού και αλεξικέραυνο ενώ υπάρχει
εγκατεστημένο πλήρες ηλεκτρολογικό, υδραυλικό και
αποχετευτικό δίκτυο.
Μέσα στην εβδομάδα ή το αργότερο στις αρχές της
επόμενης θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες τέσσερις
αίθουσες σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Φυλής, πίσω
από το 3ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, στη συμβολή των οδών
Σουρή και Κοραή και θα λυθεί οριστικά, για τη φετινή
χρονιά, το ζήτημα της σχολικής στέγης στον τομέα της
προσχολικής αγωγής.

Νέο Ωράριο Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
64450 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4484/Β/11-10-2020) που
αφορά στους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων
και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID 19» και με δεδομένο
τόσο το «Υψηλό» Επιδημιολογικό Επίπεδο
της Αττικής, όσο και τον μεγάλο αριθμό αθλητών και κοινού που χρησιμοποιούν το Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας , από την Παρασκευή
30/10/2020 η χρήση του Δημοτικού Σταδίου
Ελευσίνας, ρυθμίζεται σύμφωνα με το κάτωθι
πρόγραμμα :

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Ανευθυνότητα ή Αμέλεια

θριάσιο-7

Άρθρο του Σωτήρη Γιαννόπουλου

Η προθεσμία
μετεγγραφής/
μετακίνησης
φοιτητών Α.Ε.Ι.

Από 5 έως 18 Νοεμβρίου 2020

Τ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές

ο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 18
Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μπορούν να
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση
μετεγγραφής/μετακίνησης. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:
από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι
οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ.
Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως
αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε
ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021,
από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα
ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες
κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν
ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
1897/1990 (Α΄120),
από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται
τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της
ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική
εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το
όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία
της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα
ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μ

ε Ανευθυνότητα ή με
Δόλο μπορεί να χαρακτηριστεί η πράξη του
συνανθρώπου μας που δεν πράττει
σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας
για τον Κορωνοϊό, αλλά για το οδικό
τροχαίο συμβάν.
Η χρήση των μέτρων προστασίας
είτε λέγεται μάσκα για την Πανδημία,
είτε λέγεται κράνος και ζώνη για το
όχημα κατά την οδήγηση μας αποτρέπει από την εισαγωγή μας σε
κάποιο νοσοκομείο, αλλά και από
μοιραία κατάληξη. Αναλογίζομαι
πόσες λιγότερες εισαγωγές σε νοσοκομεία θα είχαμε, αν χρησιμοποιούσαμε όλοι ζώνη , κράνος , παιδικό
κάθισμα, αλλά και πόσες αν φορούσαν μάσκα και τηρούσαν τα μέτρα
για τον Κορωνοϊό. Σκεφτείτε οι 363
νεκροί του 8μηνου του 2020 θα
ήταν σοβαρά τραυματίες, οι 319
σοβαρά τραυματίες θα ήταν ελαφρά
και οι 6710 ελαφρά τραυματίες δεν
θα είχαν μεταβεί σε κάποια υγειονομική υπηρεσία πιθανόν. ( ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ΑΡΧΗ: Δ.Τ.
ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Αύγουστος 2020 )
Πρέπει συνάμα να αναλογιστούμε

από τα 42.080 κρούσματα μέχρι
σήμερα πόσα θα είχαν αποφευχθεί
αν φορούσαμε μάσκα και τηρούσαμε
όλα τα λοιπά μέτρα προστασίας τα
οποία έχουν υποδείξει οι ειδικοί,
αλλά και πόσοι συνάνθρωποι από
τους 642 νεκρούς θα είχαν ζήσει.
Το χαρακτηριστικό της μη χρήσης
Μάσκας , της μη τήρησης των Μέτρων , της μη χρήσης μέτρων Οδικής
Ασφάλειας ( Ζώνη, κράνος, παιδικό
κάθισμα κλπ) μας κάνει Ανεύθυνους
ωστόσο θα μπορούσανε να χαρακτηριστούν οι πράξεις αυτές με ΔΟΛΟ.
Δόλος γιατί , ενώ γνωρίζουμε , έχουμε ενημερωθεί, ξέρουμε ότι τα
μέτρα κατά του Κορωνοϊού και της
πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, αν τα τηρήσουμε θα έχουμε
λιγότερα Θύματα , εμείς απλά δεν τα
εφαρμόζουμε.
Η διαφορά του Δόλου και της Αμέλειας με απλά λόγια είναι η εξής : με
δόλο νοείται η πράξη που κάνω
ενσυνείδητα ( θέλω να το κάνω και
ξέρω το αποτέλεσμα της πράξης
αυτής) ενώ Αμέλεια νοείται η πράξη
που κάνω χωρίς να το θέλω ( καταλάθος).

Στην χρήση της Μάσκας και του
εξοπλισμού ασφαλείας κατά την
οδήγηση θα μπορούσαμε να πούμε
ότι Δεν Υφίσταται Αμέλεια.
Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες που
φέρουμε όλοι μας και να τηρήσουμε
τα μέτρα όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, γιατί ΕΜΕΙΣ είμαστε υπεύθυνοι τόσο για την καθημερινότητά μας,
τόσο για το μέλλον μας.
Σωτήρης Γιαννόπουλος
εθελοντής φορέων για την
οδική ασφάλεια και την
βιώσιμη ανάπτυξη
email: giannopoulossotirios@gmail.com

Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «H ΠΑΡΝΗΘΑ»

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ

Το Νομικό μας Πρόσωπο εν ημερών ει τα μέλη των τμημάτων του ότι:
Σύμφων α με την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-69863-02.11.2020-ΦΕΚ-4829- 02.11.2020 -τεύχος-Β, για τα
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν δυν ο περαιτέρω διασποράς του
κορων οϊού COVID-19, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για 30 ημέρες.
Θα υπάρξει ν εότερη αν ακοίν ωση για κάθε αλλαγή .

8-θριάσιο

Τίτλοι τέλους

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

για την προστασία της κύριας κατοικίας:
Άμεση ενημέρωση για νέο πτωχευτικό δίκαιο

Ε

ν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής και
οικονομικής
κρίσης
που πλήττει πολλούς καταναλωτές με μειώσεις μισθών,
εισοδημάτων, συντάξεων και
αύξηση
της
ανεργίας
ψηφίστηκε ο νέος κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας που
σηματοδοτεί το τέλος της προστασίας κύριας κατοικίας.

Ο νέος Κώδικας είναι
πολύ αυστηρός σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για την προστασία της κύριας κατοικίας, η οποία, όπως θα ισχύσει από
τον Ιανουάριο 2021, θα επέρχεται μέσω δύο επιλογών:
• Την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

• Την αναγκαστική πτώχευση και εκτέλεση ρευστοποίησης
της συνολικής περιουσίας – ακίνητης και κινητής- δια του πλειστηριασμού, με δυνατότητα μίσθωσης της κύριας κατοικίας
τους για 12 χρόνια, από όσους εμπίπτουν στα εισοδηματικά
κριτήρια του νόμου (όσους θα δικαιούνται επίδομα ενοικίου).

Για όσους δανειολήπτες
πληρούν τα εισοδηματικά
κριτήρια και έχουν την
δυνατότητα μίσθωσης της
κύριας
κατοικίας
τους,
προβλέπεται και η δυνατότητα επαναγοράς της από
οιονεί κρατικό φορέα (στην
πραγματικότητα
ιδιωτικό
φορέα στον οποίο ανατίθενται κρατικές αρμοδιότητες)
που την έχει αγοράσει και
θα υποχρεούται να τη
μισθώνει για 12 έτη στον
πολίτη έναντι ενοικίου, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από
Υπουργικές Αποφάσεις. Η επαναγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί στη μελλοντική εμπορική αξία του ακινήτου, αφού εξοφληθούν τα μισθώματα 12 ετών. Το κράτος θα ενισχύει το νοικοκυριό χορηγώντας επίδομα ενοικίου κύριας κατοικίας.
Καλούμε τους καταναλωτές που έχουν μη εξυπηρετούμενες
οφειλές να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ε.Ε.Κ.Ε. στο τηλέφωνο 2108817730 ή στο email: info@eeke.gr, προκειμένου να
λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική και πληροφόρηση για
τις εναλλακτικές λύσεις, εφόσον υπάρχουν.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού
Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας
και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου
Ασπροπύργου, κ. Ιωάννης Κατσαρός ενημερώνει όλους τους δημότες και τους αθλητικούς συλλόγους
της πόλης, ότι αναστέλλεται η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ασπροπύργου
έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα, ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
στο πλαίσιο διασφάλισης της
Δημόσιας Υγείας, της προστασίας
των αθλητών αλλά και της
αναχαίτισης της διασποράς του
κορωνοϊού και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,
του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ
4829/τεύχος Β΄/2-11-2020), από
χθες Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 και για έναν μήνα, προβαίνει στην αναστολή λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ασπροπύργου.

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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΟΦΙΛΙΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων και στο πλαίσιο του
Μνημονίου Συνεργασίας με την φιλοζωική μη Κερδοσκοπική
Οργάνωση “Animaid Animal Rescue”, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου
Ασπροπύργου, κα Σοφία Μαυρίδη διοργάνωσε την Τετάρτη, 21
Οκτωβρίου 2020 διαδοχικά σε όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς της πόλης, ενημερωτική δράση αναφορικά με τη ζωοφιλία.
Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση
των παιδιών προς τα ζώα. Η υπεύθυνη της “Animaid”, κα
Αιμιλία Τσούτσου προσέγγισε το συγκεκριμένο θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία, τονίζοντας την αξία του σεβασμού απέναντι στα
δικαιώματα των ζώων, ενώ παράλληλα επεσήμανε τη σημασία
της συνύπαρξης και της συμβίωσης των ανθρώπων μαζί τους.
Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά έμαθαν πως πρέπει να αντιδρούν στην επαφή τους με ένα δεσποζόμενο ή ένα αδέσποτο ζώο
ενώ ενημερώθηκαν για τις ανάγκες τους και τον τρόπο που
οφείλουμε να τα φροντίζουμε.
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Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών και θα προβάλλονται από το “Attica Tv”

Έναρξη διαλέξεων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
του Δήμου Ασπροπύργου, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020
λέξεις θα πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τις παρακολουθούν μέσα από τη Δημοτική
Επιχείρηση Τηλεόρασης “Attica Tv”
καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών
μέσων προβολής του Δήμου Ασπροπύργου.

Ο

Δήμος Ασπροπύργου, με
ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει την έναρξη των
διαλέξεων του Ανοιχτού Πανεπι

στημίου. Φέτος λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνει όλη η
χώρα εξαιτίας της Πανδημίας του
Covid-19, ενημερώνουμε ότι, οι δια-

Γι α 14η συνεχόμενη
χρονι ά,
αρχίζουν οι διαλέξεις του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου του Δήμου Ασπροπύργου, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
2020, στις 19:30 στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου
«Δημήτρι ος
Καλλι έρης».
Φέτος, όπως και τις προηγούμενες
χρονιές, εισηγήσεις γύρω από θέματα της επικαιρότητας, που άπτονται
του ενδιαφέροντος, θα δώσουν κορυφαίοι της ελληνικής διανόησης,
άνθρωποι όλων των επιστημονικών

ειδικοτήτων. Διαλέξεις οι οποίες σε
κάθε προβολή καλύπτουν το σύνολο των προβληματισμών και αναζητήσεων των κατοίκων της πόλης
και όχι μόνο. Η απίστευτη απήχηση
που τυγχάνει ο Θεσμός οφείλεται
και στην προβολή του από την
Δημοτική Τηλεόραση “Attica Tv”, η
οποία έχει ξεπεράσει από μακρού
χρόνου, τα στενά όρια της Δυτικής
Αττικής.
Η χρονιά μας θα ξεκινήσει με
τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Θ. Μάζη,
Πρόεδρο του Τμήματος Τουρκικών
Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών
και Πολι τι κών Επι στημών, στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα : «Το ζήτημα της Αιγιαλίτιδος Ζώνης και το
Μύθευμα της “Κλειστής Ελληνικής
Λίμνης”».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμ.
27ης / 2020 συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφ .:221
ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικών σεμιν αρίων στο Πλαίσιο
του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομέν ων
(ΛΑΕΚ 0,24% ), στο προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόν ου, για το
έτος 2020.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
19:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 429/1203-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-032020), η οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-042005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’
539), το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ’αριθμ.
21439/16-10-2020, 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).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 33
μελών, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, 32 μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.

1)
Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)
ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3)ΠΑ ΠΑ Δ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 )ΠΑ ΠΑ Δ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24)
Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)
ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμιστοκλής
Γ. Τσόκας, κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 429/1203-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-032020), η οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-042005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’
539) και σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74
του Ν.4555/18), ζήτησε τη σύμφωνη
γνώμη των μελών του Συμβουλίου,
προκειμένου να συζητηθεί το 1ο θέμα
εκτός ημερησίας με τίτλο: «Έγκριση
εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο
Πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων
(ΛΑΕΚ 0,24%), στο προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, για το έτος 2020»
και να ληφθεί σχετική απόφαση.
Κατόπιν της ομόφωνης έγκρισής
τους, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του συμβουλίου, την υπ’
αριθμ. 21202/13 Οκτωβρίου 2020
εισήγηση του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Ιωάννη Παροτσίδη, η οποία έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε,

Θέτοντας υπόψη σας,
1.Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 54 του
Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-62007) περί εκπαίδευσης προσωπικού όπου προβλέπονται συγκεκριμένα:
Παράγραφος 1. H υπηρεσιακή
εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου και γίνεται με τη συμμετοχή του
υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης,
μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης.
Παράγραφος 3. Η υπηρεσία είναι
υποχρεωμένη να μεριμνά για την
επιμόρφωση των
υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητα από την
κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση
μπορεί να είναι
γενική ή να
έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου.
Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε
προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί
να ορίζεται και ως
υποχρεωτική.
3.
Την
εγκύκλιο
του
Ο.Α.Ε.Δ., με την υπ.' αριθμ.
2653/13.05.2020 απόφαση του Δ.Σ.
του ΟΑΕΔ και την υπ.΄ αριθμ.
384/17/12.05.2020
διατύπωση
γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, οι
δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ μπορούν να ξεκινήσουν την καταχώριση
στοιχείων το πληροφοριακό σύστημα
του ΛΑΕΚ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24%
από τις 18/5/2020. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης είναι διαθέσιμες
στην
εγκύκλιο
(ΑΔΑ:
ΨΧΛΡ4691Ω2-20Ψ)
Α) Η εργοδοτική εισφορά 0,45%
που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του
Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλονταν υπέρ του Λογαριασμού
για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που
συστάθηκε με το άρθρο 1 του
Ν.2434/96, όπως ίσχυε στο άρθρο 34
του Ν.4144/13.
Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν.
2434/1996 (Α’188) πόροι του ΛΑΕΚ,
σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994
(Α’112), οι οποίοι αποτελούν πόρους
του Ενιαίου Λογαριασμού για την
Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
(ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34
του ν. 4144/2013 (Α΄88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε
ποσοστό 0,46% με εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
(Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε), σύμφωνα με το άρθρο
14 του ν.2224/1994 (Α΄122).

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται
υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που
υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο
ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των
οποίων υπολογίζονται οι εισφορές
του ΙΚΑ.
Οι πόροι του ΛΑΕΚ που
αποδίδονται στις επιχειρήσεις και
αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται
ως έσοδα και απαλλάσσονται από
κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ. 5
του αρθρ.1 του Ν.2434/96, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.3762/2009) όπως ισχύει
στην παρ.5 του άρθρου 34 του Ν.
4144/13.
Δυνάμει της ως άνω διάταξης σε
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου
464 ΑΚ που ορίζει ότι «απαιτήσεις
ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες»,
τυχόν εκχωρήσεις των προς επιστροφή ποσών από τις δικαιούχες επιχειρήσεις σε τρίτους είναι άκυρες.
Η Επιτροπή Διαχείρισης του
ΕΛΕΚΠ με τη με αριθμ. 2653/13-52020 διατύπωση γνώμης η οποία
εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 384/17/125-2020 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ,
κατήρτισε για το έτος 2020 ετήσιο
πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης
των πόρων που αφορά στα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιούχων φορέων με την
ονομασία
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%)
ΕΤΟΥΣ 2019» και διακριτικό τίτλο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΕΚ
0,24%
ΕΤΟΥΣ 2020».

Β) Στο πρόγραμμα μπορούν να
λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
και φορείς του Δημόσιου Τομέα,
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 51
παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ
Α΄101), όπως ισχύει. Το προσωπικό
το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο
στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε
ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
Γ) Απαραίτητες προϋποθέσεις
ένταξης:
- η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24 % από την
επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε
αυτήν για το έτος 2019 και
- Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι σε αυτή, σε
πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για
εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.
Δ) Τα προγράμματα κατάρτισης
υλοποιούνται από την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και
την 20/12/2020.

Ε)Το ποσό που δικαιούται να
λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
που θα υλοποιήσει το έτος 2020, διαμορφώνεται ως εξής:

Το 70% της εισφοράς
ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλει η
επιχείρηση για το έτος 2020, εφόσον
οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.

Το 100% των δαπανών
κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα
καταβάλει δαπάνες για κατάρτιση
μικρότερες οι ίσες του 70% του ποσού
της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%), που θα
καταβάλει το έτος 2020.

Επιχειρήσεις που δεν
υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2019, μπορούν να
μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν
το 70% του ποσού της εισφοράς
ΛΑΕΚ (0,24%) που έχουν καταβάλλει
στο ΙΚΑ, στο έτος 2020.

Επιχειρήσεις που δεν
εξάντλησαν το 70% της εισφοράς
ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος
2019, μπορούν να μεταφέρουν και να
χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό
μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω
ποσοστού, στο έτος 2020.
ΣΤ) Ορίζονται όλοι οι γενικοί και
ειδικοί για τον τρόπο διεξαγωγής της
κατάρτισης.
4.Το γεγονός ότι, ο Δήμος μας,
κατόπιν ανίχνευσης των εκπαιδευ-

τικών αναγκών του προσωπικού,
διατίθεται να επιμορφώσει 65 (εξήντα
πέντε) υπαλλήλους , με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, στα θεματικά αντικείμενα,
όπως αυτά αναλύονται:
*Πρόγραμμα Νο 1: «Πυρασφάλεια
– Πυροπροστασία και Διαχείριση
Κρίσεων». Το πρόγραμμα δύναται να
παρακολουθήσουν εργαζόμενοι ΙΔΑΧ
του Δήμου Ασπροπύργου,
*Πρόγραμμα Νο 2: «G.D.P.R. Ο
Νέος Κανονισμός για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων (Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679)». Το
πρόγραμμα δύναται να παρακολουθήσουν εργαζόμενοι ΙΔΑΧ του Δήμου
Ασπροπύργου.
*Πρόγραμμα Νο 3: «Μέτρα Προφύλαξης από τον COVID-19» στο
χώρο εργασίας». Το πρόγραμμα
δύναται να παρακολουθήσουν
εργαζόμενοι ΙΔΑΧ του Δήμου Ασπροπύργου.
*Πρόγραμμα Νο 4: «Η συναισθηματική νοημοσύνη στην εργασία».
Το πρόγραμμα δύναται να παρακολουθήσουν εργαζόμενοι ΙΔΑΧ του
Δήμου

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε
στο Σώμα, τη λήψη απόφασης για την
έγκριση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο Πλαίσιο του Προγράμματος
Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%),στο προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, η οποία θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Υπηρεσία,
για τις οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου των οποίων οι απόψεις
και τοποθετήσεις τους αναλυτικά είναι
καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
•
Την
εισήγηση
του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
•
Την υπ΄ αριθμ. 429/1203-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-032020), η οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-042005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’
539) (Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης)
•
Τις διατάξεις 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),
•
Τις διατάξεις του άρθρου
67 παρ. 7 του Ν.3852/2010. (ΥΠ.ΕΣ.
& ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. 7079/25.02.2015).
•
Την υπ’ αριθ. πρωτ.:
21202/13 Οκτωβρίου 2020 εισήγηση
του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων,
κ. Ιωάννη Παροτσίδη
•
Τις τοποθετήσεις των κ.κ.
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, και την διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της
Συνεδριάσεως,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της « Έγκρισης
εκπαιδευτικών σεμιν αρίων στο
Πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομέν ων (ΛΑΕΚ 0,24% ), στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόν ου,
για το έτος 2020», τάχθηκαν
τριάν τα δύο (32) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ.:
1)
Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2)
ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 )ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)
1 8 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 0 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ
ΕΛΕΝΗ
21)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24)
Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει τα εκπαιδευτικά σεμιν άρια στο Πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εργαζομέν ων
(ΛΑΕΚ
0,24% ), στο προσωπικό με
εργασίας
ιδιωτικού
σχέση
δικαίου αορίστου χρόν ου, για το
έτος 2020 ,σύμφ ων α με την
αν ωτέρω εισήγηση του Διευθυν τή Αν θρωπίν ων Πόρων .

Ο Δήμος μας, κατόπιν
αν ίχν ευσης των εκπαιδευτικών
αν αγκών του προσωπικού,
διατίθεται ν α επιμορφ ώσει 65
(εξήν τα πέν τε) υπαλλήλους , με
σχέση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόν ου, στα
θεματικά αν τικείμεν α, όπως
αυτά αν αλύον ται:

*Πρόγραμμα Νο 1: «Πυρασφ άλεια – Πυροπροστασία και
Διαχείριση Κρίσεων ». Το πρόγραμμα δύν αται ν α παρακολουθήσουν εργαζόμεν οι ΙΔΑΧ του
Δήμου Ασπροπύργου.

*Πρόγραμμα Νο 2: «G.D.P.R.
Ο Νέος Καν ον ισμός για την
Προστασία Προσωπικών Δεδομέν ων
(Νέος
Ευρωπαϊκός
Καν ον ισμός 2016/679)». Το πρόγραμμα δύν αται ν α παρακολουθήσουν εργαζόμεν οι ΙΔΑΧ του
Δήμου Ασπροπύργου.

*Πρόγραμμα Νο 3: «Μέτρα
Προφ ύλαξης από τον COVID-19»
στο χώρο εργασίας». Το πρόγραμμα δύν αται ν α παρακολουθήσουν εργαζόμεν οι ΙΔΑΧ του
Δήμου Ασπροπύργου.

*Πρόγραμμα Νο 4: «Η συν αισθηματική ν οημοσύν η στην
εργασία». Το πρόγραμμα δύν αται
ν α παρακολουθήσουν εργαζόμεν οι ΙΔΑΧ του Δήμου.

Η παρούσα απόφ αση θα διαβιβαστεί στην Οικον ομική Υπηρεσία, για τις οποιεσδήποτε περαιτέρω εν έργειες.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 221.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Πωλείται
οικία ισόγειο
και πρώτος
όροφος στο
Παλαιοχώρι
Μάνδρας σε
800 μέτρα
οικόπεδο.
Ανταλλαγή
με
διαμέρισμα
τηλέφωνο
6974 311 396.
Τιμή
συζητήσιμη
ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ
ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
Υ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ
PICKER ΚΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΚΛΑΡΚ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ
ΑΔΕΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΤΟ irokalli8@
gmail.com
ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΚΑΨΙΝΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Ο ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
Διακόπτεται η λειτουργία της
ακαδημίας για ολα τα τμήματα

Αν ακοίν ωση σχ ετικά με τη λειτουργία της ακαδημίας και
των ομάδων του Παν λιοσιακού Α. Ο., μετά τα ν έα
μέτρα κατά της παν δημίας
Μετά τις απ οφάσεις του π ρωθυπ ουργού και της
κυβέρν ησης σχ ετικά με τον περιορισμό του Κορον οϊού, οι οποίες αν αφέρουν τη διακοπή του ερασιτεχ ν ικού αθλητισμού για 30 μέρες, ο Παν λιοσιακός προχ ωρά
στην παρακάτω αν ακοίν ωση :
Διακόπτεται η λειτουργία της ακαδημίας για ολα τα τμήματα
Αν αβάλλον ται οι προπον ήσεις της αν τρικής ομάδος και
φυσικά οι αγών ες
Δηλών ουμε σύμφων οι στην σημεριν ή αν ακοίν ωση της

ΕΠΣΔΑ η οποία αν αφέρει πως μπορούν ν α βρεθούν
λύσεις για τη συν έχ ιση των προπον ήσεων ,με την
τήρηση αυστηρών υγειον ομικών μέτρων .
Είμαστε κάθετα αν τίθετοι στην στοχ οποίηση του ερασιτεχ ν ικού αθλητισμού για ακόμη μια φορά.
Μη γν ωρίζον τας π όσα επ ιβεβαιωμέν α κρούσματα
προέρχ ον ται από ακαδημίες και ομάδες,με αυστηρή
τήρηση των μέτρων προστασίας από μεγάλο ποσοστό
συλλογών και με τόσες εστίες διασποράς όπως ΜΜΜ
και σχ ολεία, ο ερασιτεχ ν ικός αθλητισμός θα έπρεπε ν α
αποτελεί το τελευταίο σκαλοπάτι και όχ ι το πρώτο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
πληροφορία.
☎ 6980236887
Ευχόμαστε καλή δύναμη και σύντομα να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί υγιείς.

ΕΠΣΔΑ:
Αναβολή
Προπονήσεων
Προεθνικών
oμάδων

Ο
υπεύθυνοι
κ.
Κώστας Κουράτος και
Χρήστος Σοφιανίδης
και οι προπονητές
των Προεθνικών ομάδων κ. Τάσος Στασινόπουλος και κ. Γιάννης Φατόλιας αποφάσισαν την αναβολή
όλων των προπονήσεων τω Προεθνικών
μέχρι νεοτέρας.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ...

Την απόλυτη καταστροφή στον
ερασιτεχ ν ικό αθλητισμό φέρν ει η
απόφαση της κυβέρν ησης με την
οποία αν αστέλλον ται τόσο η διεξαγωγή των ερασιτεχ ν ικών πρωταθλημάτων επ’ αόριστον , όσο και οι
δραστηριότητες (προπον ήσεις) σε
όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Μια απόφαση που αν μη τι άλλο
χ αρακτηρίζεται π αράλογη π ροκαλών τας απορίες, την στιγμή που
(με την ίδια απόφαση), μέν ουν
αν οικτά τα σχ ολεία εν ώ μπαίν ει
«λουκέτο» σε ακαδημίες, αλλά και
stop στις προπον ήσεις και στους
αγών ες των ερασιτεχ ν ικών σωματείων . Και όλα αυτά, την στιγμή
π ου
επ ιτρέπ εται η διεξαγωγή
αγών ων στην Super League, στο
Champions League όπως και στην
Βasket League!
Αγαπ ητοί κύριοι της Κυβέρν ησης, είν αι τραγικό με μια απόφα-

ση σας ν α μέν ουν στον «αέρα»
αρκετά παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο και με τα λιγοστά χ ρήματα
π ου π αίρν ουν ως χ αρτζιλίκι
συμπληρών ουν το εισόδημά τους
για ν α ζήσουν τις οικογέν ειές τους.
Πρόκειται για απ όφαση π ου
βάζει οριστικά «ταφόπλακα» στο
δύσμοιρο ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο, το οποίο εν ώ εδώ και αρκετά
χ ρόν ια έχ ει εγκαταλειφθεί στην
μοίρα του από τους κυβερν ών τες,
εν τούτοις Υ ΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΑ
από αν θρώπους του κόπου και
του μόχ θου οι οποίοι στηρίζουν τις
ομάδες που αγαπούν , προσφέρον τας από το υστέρημά τους για
την κάλυψη των λειτουργικών τους
εξόδων .
Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο
μιας ιστορικής ομάδας όπ ως ο
Βύζας με 92 χ ρόν ια παρουσίας στο

ποδοσφαιρικό γίγν εσθαι, αν τιδρούμε, καλών τας την ηγεσία του
Υ πουργείου Αθλητισμού αλλά και
όλους τους εμπλεκόμεν ους κυβερν ητικούς φορείς ν α προβληματιστούν από τις δίκαιες «φων ές»
των
διοικήσεων
των
ερασιτεχ ν ικών σωματείων και με ν έα
ν ομοθετική ρύθμιση ν α δώσουν
εν τολή για επ αν εκκίν ηση των
πρωταθλημάτων μας παρέχ ον τας
στα σωματεία την δυν ατότητα διεν έργειας rapid test 2 ώρες πριν την
έν αρξη των αγών ων .
Τέλος δηλών ουμε ότι συμπαραστεκόμαστε σε οποιαδήποτε εν έργεια κάν ει η Έν ωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής,
για τον τερματισμό αυτής της
παράλογης απόφασης.
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Ιωάννα Ρήγα
Ο Γ. Γραμματέας
Αντώνης Υψηλάντης

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ
MARCON IGOR CARLOS

Ο Ακράτητος ανακοί νωσε
την απόκτηση του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή MARCON
IGOR CARLOS.
Γεννηθείς το 1996, αγωνίζεται σαν μεσοεπι θετι κός και
προηγούμενες ομάδες του
ήταν οι:
Atlético Clube Alcanenense
2013-2017
Atlético Clube Riachense 2017-2018 &
União Recreativa Mirense 2018-2020.
Τον καλωσορί ζουμε στην οι κογένει α του
Ακράτητου.

ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Με ν ίκη ξεκίν ησε τις υποχ ρεώσεις του στο πρωτάθλημα Παλαιμάχ ων (και έκλεισε μάλλον ),τις αγων ιστικές
της υποχ ρεώσεις η ομάδα των Βετεράν ων του
Αστέρα Μαγούλας,επικρατών τας της Δραπετσών ας με
σκορ 2-1.
Τα γκολ για την ομάδα του Κώστα Λιν άρδου σημείωσαν οι: Παγών ης και Μαυροειδής. Για λογαριασμό της
Δραπετσών ας σκόραρε ο Μπαζίν ας με πέν αλτι.
Διαιτητής του αγών α ο κ.Κολλημέν ος. Γιατρός του
αγών α η κ.Βασδέκη.
Πριν τον αγών α τηρήθηκαν όλα τα μέτρα για τον
Κορων οιό COVID 19.
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ(προπον ητής
Κώστας Λιν άρδος): Δήμας,Ταμπακάκης, Καλογήρου,
Χατζηδάκης, Μαυρίδης, Στραιτούρης, Γκίκας, Οικον όμου, Παγών ης, Μαυροειδής, Τυρλής, Μπαριάμογλου,
Δόβρης, Σέλε, Πασαλίδης, Χατζησίμος.
Το Δ.Σ και οι Βετεράν οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα
Μαγούλας εύχ ον ται εις το επαν ιδείν όλοι, γεροί και
σιδερέν ιοι.

ΑΝ.ΤΣ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΟ ΜΙΜΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ:
ΑΝΑΣΤΈΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επιστολή έστειλε η ακαδημία του ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής
Μεγάρων που μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:
<<Αναστέλλουμε κάθε είδους δραστηριότητα της ακαδημίας μας
από τις 3 Νοεμβρίου και για ένα μήνα λόγω των περιοριστικών
μέτρων της κυβέρνησης .Θεωρούμε εντελώς παράλογη την εν
λόγω απόφαση καθώς ο ερασιτεχνικός αθλητισμός οδηγείται
στον αφανισμό με τέτοιου είδους ενέργειες .
Από την αρχή της λειτουργίας των ακαδημιών μας τηρούνται
ευλαβικά όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες προστασίας ( θερμομετρήσεις , αποστάσεις , χρήση αντισηπτικών , προπονήσεις
και αγώνες χωρίς θεατές ) τόσο από τη δική μας ομάδα όσο και
από όλες τις ομάδες με τις οποίες έχουν αγωνιστεί τα παιδιά
μας.Φανταστείτε ότι δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για τα σχολεία
, όπου τα παιδιά είναι ανα 25 σε κάθε τμήμα σε κλειστό χώρο ,
ενώ απαγορεύτηκαν οι προπονήσεις που γίνονται σε ανοικτό
χώρο τηρώντας αποστάσεις και με μικρότερο αριθμό παιδιών .
Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί ένα υγιές κύτταρο της κοινωνίας και στις ακαδημίες της πόλης μας αθλούνται γύρω στα
400 παιδιά καθημερινά . Όλα αυτά τα παιδιά κύριοι της κυβέρνησης θα αναγκαστούν να παίξουν σε πλατείες και αλάνες ανεξέλεγκτα ...Ευχαριστούμε όλους τους γονείς για την εμπιστοσύνη
που μας έχουν δείξει , ζητάμε την κατανόησή τους για την διακοπή λειτουργίας και ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι διαμαρτύρονται για την παράλογη αυτή απόφαση .θα βρεθούμε ξανά,
όταν όλα θα έχουν περάσει >>.
AΠΟΔΟΣΗ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

12-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμ.
27ης / 2020 συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 212
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης αν αφ ορικά για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων – αιθουσών των : 1ου,, 3ου , 5ου,
10ου & 11ου Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου για την
στέγαση και λειτουργία των
Κέν τρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού έτους
2020-2021 κατόπιν εισήγησης
του Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ασπροπύργου.

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα
ΤΡIΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/1904-2005
Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ’αριθμ. 21439/1610-2020, 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).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι,
σε σύνολο 33 μελών, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, 33
μέλη και ονομαστικά :
1)
Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 )ΠΑ ΠΑ Δ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 )ΠΑ ΠΑ Δ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)
Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21)
ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020
30)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
31)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ
Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο
κος
Νικόλαος
Δήμαρχος
Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε
την
έναρξη της συνεδρίασης μέσω
τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. 429/12-03-2020
Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 850/1303-2020), η οποία αντικατέστησε
υπ’
άριθμ.
πρωτ.
την
Δ Ι Α Δ Π / Α / 7 8 4 1 / 1 9 -0 4 -2 0 0 5
Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539)
και
εισηγούμενος το 5υ θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Λήψη απόφασης αναφορικά
για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων – αιθουσών των:
1ου,, 3ου , 5ου, 10ου & 11ου
Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου για την στέγαση και
λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού έτους 20202021 κατόπιν εισήγησης του
Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», έθεσε υπόψη των
μελών την υπ’ αριθ. πρωτ.:
41/14 Οκτωβρίου 2020 εισήγηση
του Προέδρου της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Ασπροπύργου, κου Γεωργίου Σ.
Φίλη, η οποία έχει ως κάτωθι:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως προωθήσετε προς έγκριση, στα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου την υπ' αριθμ.2/2020
απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΑΔΑ:Ω8Χ8ΩΨΝΤΦΝ) με θέμα: Λήψη απόφασης
αναφορικά για παραχώρηση
χρήσης σχολικών χώρων – αιθουσών των: 1ου, 3ου, 5ου, 10ου
& 11ου Δημοτικών Σχολείων
Ασπροπύργου, για την στέγαση
και λειτουργία των Κέντρων
Δημιουργικής
Απασχόλησης
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού
έτους 2020-2021 κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου.
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ.52/2019
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου.
Ευχαριστώ εκ των Προτέρων».
Καθώς επίσης και την υπ αριθμ
2/2020 απόφαση της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Ασπροπύργου, η οποία έχει ως
εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ΔΙΑ
ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
συνεδρίασης
αριθμ.2/2020 της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Ασπροπύργου

Αρ. Απόφασης.: 02/2020
ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης
αναφορικά για παραχώρηση
χρήσης σχολικών χώρων – αιθουσών των: 1ου,, 3ου , 5ου,
10ου & 11ου Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου για την
στέγαση και λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού έτους 2020-2021 κατόπιν
εισήγησης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 34/2020
(ΑΔΑ: ΨΔ3ΛΟΕΙΒ-3ΡΩ) ομόφωνη απόφαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης
οπύργου.

Δήμου

Ασπρ-

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την
8η Οκτωβρίου του έτους 2020,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 το
μεσημέρι (καταληκτική ώρα αποστολής e-mail) διενεργήθηκε
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας (Δ.Ε.Π.), ύστερα από
την με αρίθμ. Πρωτ.: 38/05-102020 πρόσκληση δια περιφοράς
του Προέδρου με καταληκτική
ημερομηνία
δήλωσης
των
ψήφων των συμβούλων, την 8η
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00
το μεσημέρι σύμφωνα με το
άρθρο 10 της 11-03-2020 Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CONID-19 και της ανάγκες
περιορισμού της διάδοσής του »
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
55/τ. Α΄/11-03-2020 και την υπ’
αρίθμ. Πρωτ.: 18318/13-03-2020
(ΑΔΑ:
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων,
κατά το διάστημα λήψης μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19».
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα
μας λαμβάνοντας υπόψη την
παρ. 1 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΠΝΠ, η με αρίθμ. Πρωτ.:
38/05-10-2020 πρόσκληση δια
περιφοράς μετά του συνόλου
των σχετικών εισηγήσεων εστάλησαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις
αντίστοιχες διευθύνσεις των
μελών.
Στην αρίθμ. Πρωτ.: 38/05-102020 πρόσκληση δια περιφοράς
δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη
με αποστολή ηλεκτρονικού
μηνύματος ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματέας της
επιτροπής μέχρι την προαναφερόμενη
ημερομηνία,
να
δηλώσουν τις απόψεις τους και
τη θετική ή αρνητική τους
ψήφου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού λάβουν
υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι
δήλωσαν τη συμμετοχή τους,
μέσω ηλεκτρον ικού ταχυδρομείου πέν τε (5) μέλη από τα έξι
(6) σύμφ ων α με τα παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ:
ΦΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ),
ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ,
ΣΑΡΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η
υπάλληλος κα Κόλια Παγώνα
γραμματέας της ΔΕΠ για την
τήρηση
πρακτικών,
καθώς
επίσης και για την αποστολή
εισηγήσεων ηλεκτρονικά και τη
λήψη των ηλεκτρονικών ψήφων
και τη διαλογή αυτών.
1ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης
αναφορικά για παραχώρηση
χρήσης σχολικών χώρων – αιθουσών των: 1ου,, 3ου, 5ου, 10ου
& 11ου Δημοτικών Σχολείων
Ασπροπύργου για την στέγαση
και λειτουργία των Κέντρων
Δημιουργικής
Απασχόλησης
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού
έτους 2020-2021 κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου.
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 34/2020
(ΑΔΑ: ΨΔ3ΛΟΕΙΒ-3ΡΩ) ομόφωνη απόφαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύρ-

γου.
Για την ψήφιση του ανωτέρω
θέματος ημερήσιας διάταξης έλαβαν υπόψη την αρίθμ. Πρωτ.:
36/02-10-2020 εισήγηση του
προέδρου την οποία τα μέλη
έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική
μορφή και η οποία είχε ως εξής:

« ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙ
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ
ΤΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ
8ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ο Πρόεδρος επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης της ΔΕΠ
της 08/10/2020 εισηγείται προς
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα εξής:

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,
Τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
είναι μια κοινωνική δομή που
πραγματοποιούνται από τους
δήμους στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ
2014 – 2020 δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ), ενεργώντας ως
δικαιούχος εξέδωσε Πρόσκληση
Ενδιαφέροντος (αρίθμ. Πρωτ.:
9549/16-07-2020), στα ΚΔΑΠ
για την περίοδο 2020 - 2021 για
να συμμετάσχουν στην εν λόγω
πράξη. Η διάρκεια της πράξης
είναι κάθε φορά μονοετής από
την ημερομηνία της πρόσκλησης
έως 31 Αυγούστου κάθε επόμενου έτος.
Η διάθεση των θέσεων στα
ΚΔΑΠ, πραγματοποιείται από
την ΕΕΤΑΑ ΑΕ προς τις ωφελούμενες μητέρες μέσω «εντολής
τοποθέτησης» (voucher) του
τέκνου τους, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που εξειδικεύονται
– αναφέρονται στην Πρόσκληση
Ενδιαφέροντος.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ)
συμμετέχει τα τελευταία δέκα
(10) χρόνια στην εν λόγω πράξη.
Τα ΚΔΑΠ στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των δημόσιων δημοτικών σχολείων του
Δήμου μας και λειτουργούν κατά
την διάρκεια σχολικού έτους σε
χρόνους πέραν του διδακτικού
ωραρίου.
Απασχολούνται παιδία ηλικίας
6 – 12 χρονών όπου με τη
συμμετοχή τους μπορούν να
παρακολουθούν τις δράσεις του
προγράμματος.
Η λειτουργία των ΚΔΑΠ βασίζεται στην δημιουργική απασχόληση των παιδιών, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
τους με την ατομική – οργανωμένη δραστηριότητα καθώς και η
εξυπηρέτηση των γονέων.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ΔΩΡΕΑΝ σωματική,
συναισθηματική, κοινωνική και
νοητική ανάπτυξη των παιδιών,
μέσω
παιδαγωγικών
και
τεχνικών προσεγγίσεων, αξιοποιώντας τις εμπειρίες, τις
γνώσεις και τα ενδιαφέροντα
τους διαμέσου του θεάτρου, της
μουσικής, το ποιοτικό τραγούδι,
την γυμναστική.
Πρέπει να εξασφαλίζουμε στους
γονείς την δυνατότητα να μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους
σε παιδαγωγικούς χώρους
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, όπου με δημιουργικό και
ασφαλή τρόπο θα απασχολούνται και θα προσφέρονται
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
μέσα από τους χώρους των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας, πάντα
με σεβασμό και αγάπη προς τα
παιδιά μας.
Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) που υλοποιείται από την ΚΕΔΑ, στα

πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» σχολικό έτος 20202021, εξυπηρετώντας ένα αρκετά μεγάλο αριθμό παιδιών, αναφορικά με το αντικείμενο του
θέματος, εισηγούμαι θετικά, με
τις προϋποθέσεις ότι θα τηρηθούν όσα αναφέρονται στην υπ’
αριθμ. 34/2020 ομόφωνη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής
Εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμιας
Δήμου Ασπροπύργου (ΑΔΑ:
ΨΔ3ΛΟΕΙΒ-3ΡΩ)
και
όσα
ορίζονται από την κείμενη
νομοθεσία.
Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ
Φίλης Γεώργιος »

2) το υπ’ αριθμ.: 313/28-092020 διαβιβαστικό της Σχολικής
Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου με το εξής συνημμένο: την
υπ’ αρίθμ. 34/10-09-2020 (ΑΔΑ:
ΨΔ3ΛΟΕΙΒ-3ΡΩ)
ομόφωνη
απόφαση Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου, η οποία εισηγείται θετικά.
3) την υπ’ αρίθμ. 34/10-09-2020
(ΑΔΑ: ΨΔ3ΛΟΕΙΒ-3ΡΩ) ομόφωνη απόφαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου με την οποία εισηγείται θετικά για την παραχώρηση χρήσης
σχολικών χώρων – αιθουσών
των: 1ου,, 3ου, 5ου, 10ου &
11ου Δημοτικών
Σχολείων
Ασπροπύργου για την λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. σχολικού
έτους 2020-2021 σύμφωνα με
την εισήγηση της Προέδρου της
Σχολικής Επιτροπής, με τις εξής
προϋποθέσεις και πρόσθετες
παρατηρήσεις: α) να γίνει
διαχωρισμός των παιδιών ανά
σχολείο, όπου αυτό είναι εφικτό.
β) να τηρηθεί πρωτόκολλο καθαριότητας το οποίο θα υπογράφει
ο υπεύθυνος κάθε Κ.Δ.Α.Π. καθημερινά, για να παραδίδεται ο
σχολικός χώρος καθαρός.

Κατόπιν τα μέλη της ΔΕΠ, κος
Σαρρής Αντώνιος, κος Καλλιέρης Κωνσταντίνος κατέθεσαν
ηλεκτρονικά (e-mail) τις θετικές
ψήφους τους. Ο κος Ντινιεράκης
Σταμάτιος τηλεφωνικώς κατέθεσε τις απόψεις του και δήλωσε
ότι ψηφίζει υπέρ επί του θέματος
με βάση την εισήγηση του
Προέδρου. Η κα Γρομητσάρη
Θεοδώρα κατέθεσε ηλεκτρονικά
θετική απάντηση και έχει ως
εξής:

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
απαντώντας στην πρόσκλησή
σας για εκ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της ΔΕΠ την Πέμπτη 8
Οκτωβρίου 2020 σχετική με το
θέμα της παραχώρησης χώρων
των σχολείων του 1ου, 3ου, 5ου,
10ου και 11ου Δημοτικών σχολείων καταθέτω την άποψή μου
ως εξής:
Τα ΚΔΑΠ αποτελούν έναν
σημαντικό
αντισταθμιστικό
θεσμό αγωγής και παροχής
δυνατότητας δραστηριοτήτων σε
παιδιά σχολικής ηλικίας και ως
εκ τούτου είναι θετικό μέτρο η
λειτουργία τους.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Ασπροπύργου με την τελική
σύμφωνη γνώμη και των πέντε
δ/ντών των σχολείων - παρόλες
τις ενστάσεις μας που κατατέθηκαν λόγω της πανδημίας - αποφάσισε θετικά για την παραχώρηση με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να δίνεται στους δ/ντες κατάσταση εισερχομένων στο σχολείο ώστε να είναι δυνατή η
ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος
2. Να δίνεται πρωτόκολλο για
την καθαριότητα του χώρου και
3. Να γίνει προσπάθεια αποφυγής της συνύπαρξης και του
συγχρωτισμού μαθητών/μαθητριών διαφορετικών σχολείων.

Όλα τα παραπάνω βασίζονται
στο πρωτόκολλο λειτουργίας
του ΕΟΔΥ και ενδεχομένως διασφαλίζουν μέχρι κάποιο βαθμό
τις συνθήκες υγιεινής για όλους.
Καταθέτω στην ΔΕΠ ότι αυτές
οι τρεις προϋποθέσεις μέχρι
σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί
και είμαστε σε αναμονή. Δόθηκε
μόνο όπως με ενημέρωσε η
Δ/ντρια του 10 ου Δημοτικού
"ένα συγκεντρωτικό excel των
εγγραφέντων υπό τη μορφή
απουσιολογίου που αναγράφει
μόνο το μήνα Σεπτέμβριο ( χωρίς
να υπάρχει ένδειξη απουσιών )
και φυσικά δεν υπάρχει πουθενά διαχωρισμός των τμημάτων
που λειτουργούν υπό την
έννοια των προϋποθέσεων που
θέσαμε" και στα υπόλοιπα σχολεία δεν έχει κατατεθεί τίποτε.
Κατόπιν όλων των παραπάνω
προσωπικά εισηγούμαι μεν θετικά για την παραχώρηση των
χώρων -αφού ψηφίσαμε ανάλογα στη Σχολική Επιτροπή- αλλά
ζητώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων Δ/ντων να τηρηθούν
από την πλευρά της ΚΕΔΑ και
του υπευθύνου Προέδρου της
όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις για τις οποίες φέρουν και
την ευθύνη.
Μετά τιμής
Θ. Γρομητσάρη»

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ και όλα τα
μέλη ψηφίζουν ΥΠΕΡ.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αφού έλαβε υπόψη
τα ανωτέρω, την εισήγηση του
Προέδρου καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παραχώρηση
χρήσης σχολικών χώρων – αιθουσών των: 1ου, 3ου, 5ου, 10ου
& 11ου Δημοτικών Σχολείων
Ασπροπύργου, για την στέγαση
και λειτουργία των Κέντρων
Απασχόλησης
Δημιουργικής
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού
έτους 2020-2021 σύμφωνα με
την εισήγηση του Προέδρου της
ΔΕΠ και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου με όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν και όσα ορίζονται από
την κείμενη νομοθεσία.
Β) Η παρούσα απόφαση να
υποβληθεί
στο
Δημοτικό
Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες
(έκδοση της σχετικής απόφασης
παραχώρησης).
Η απόφ αση αυτή έλαβε αύξον τα αριθμό 02/2020
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφ ή)
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Γραμματέας
(υπογραφ ή)
ΚΟΛΙΑ ΠΑΓΩΝΑ

Τα Μέλη
(υπογραφ ές)
ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των οποίων οι
απόψεις και τοποθετήσεις τους
αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της συνεδρίασης.
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Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, αναζητά για τις εγκαταστάσεις της
στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.

-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.
Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

6978087309
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την προαναφερόμενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη:

•
Την εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα,
•
Την
υπ΄
αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/1904-2005
Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539) (Συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης)
•
Τις διατάξεις 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),
•
Την υπ αριθμ 41/14
Οκτωβρίου 2020 εισήγηση του
Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ασπροπύργου, κου Γεωργίου Σ. Φίλη,

•
Την υπ αριθμ. 2/2020
απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ασπροπύργου ,

•
Τις τοποθετήσεις των
κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί
στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Συνεδριάσεως,
πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην

οποία ΥΠΕΡ της «Παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων
–
αιθουσών των : 1ου,, 3ου ,
5ου, 10ου & 11ου Δημοτικών
Σχολείων Ασπροπύργου για την
στέγαση και λειτουργία των
Κέν τρων
Δημιουργικής
Απασχόλησης
Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού έτους 20202021 κατόπιν εισήγησης του
Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Δήμου
Ασπροπύργου»,
τάχθηκαν
τριάν τα τρία (33) μέλη του
συμβουλίου και ον ομαστικά οι
κ.κ.
1)
Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 )ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 )ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)
Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21)
ΜΑΥ Ρ ΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
31)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την υπ΄αριθμ 2/2020
απόφ αση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ασπροπύργου, ήτοι:
«Την παραχώρηση χρήσης
σχολικών χώρων – αιθουσών
των : 1ου, 3ου, 5ου, 10ου &
11ου
Δημοτικών Σχολείων
Ασπροπύργου, για την στέγαση
και λειτουργία των Κέν τρων
Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) σχολικού
έτους 2020-2021 σύμφ ων α με

την εισήγηση του Προέδρου της
ΔΕΠ και την εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Δήμου
Ασπροπύργου με όλους τους
όρους και τις προϋποθέσεις
που προαν αφ έρθηκαν και όσα
ορίζον ται από την κείμεν η
ν ομοθεσία».
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 212.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

14-θριάσιο
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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 (29.10.19)
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
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

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
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΧΡΥ ΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥ ΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΖΑΡΑΛΙΓΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ MAGDEBURG ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΤΣΙΤΑΤ ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΕΥ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΝΤΑΛ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥ ΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ MAGDEBURG ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥ ΤΟΥ Ν ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

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 Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ 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, ανοικτό 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 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
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2105570474 ΚΑΙ 2105573734

6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών 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.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
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 ex-van
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ
ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ. ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑ 2
ΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6945178800 κος ΣΤΕΛΙΟΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ - Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επι
πέδου
Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι- Επιθυμητά Προσόντα
κής κουζίνας
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξυλόφουρνου.
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Απαραίτητα Προσόντα
ΟΧΙ Απαραίτητη
Άδεια εργασίας προσωπι- Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. και
κού ασφαλείας
γνώση χειρισμού κλάρκ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ
Απόφοιτος
Μέσης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εκπαίδευσης
Επιθυμητά Προσόντα

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή Ηλικία: έως 45 ετών
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΕπιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιαυτοκινήτου
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ όχι Απαραίτητη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΟΔΗΓΟΙ
Ε’
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Επιθυμητά προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεαυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
– Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Άνδρες
Πρόσθετα
Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
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

Αναστολή
λειτουργίας των
Τμημάτων
του Πνευματικού
Κέντρου Δήμου
Ασπροπύργου

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Το Πν ευματικό Κέν τρο του
Δήμου Ασπροπύργου αν ακοιν ών ει την αν αστολή λειτουργίας
των
τμημάτων
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΩΔΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, σύμφων α με
το
ΦΕΚ
4829/2-112020/ΤΕΥΧΟΣ 2ο, περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της
Δημόσιας Υγείας από τον
κίν δυν ο περαιτέρω διασποράς της Παν δημίας του κορων οϊού COVID-19.
Η αν αστολή ισχύει από 3
Νοεμβρίου 2020 έως και τη
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020.
Ο Πρόεδρος του Πν ευματικού
Κέν τρου, κ. Δημήτριος Καγιάς
τόν ισε την αν αγκαιότητα εφαρμογής των ν έων μέτρων και
ότι κύρια προτεραιότητα του
Νομικού Προσώπου είν αι η
ασφάλεια όλων των μελών
του.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

