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ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ανισότητες, φτώχεια
και κοινωνικός
αποκλεισμός στην
Ελλάδα

σελ. 16

Προβληματισμός για την επόμενη
μέρα. Μελέτη Ινστιτούτου ΕΝΑ:

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

σελ. 8

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά:

Επένδυση 700 εκατ. σε ορίζοντα 4ετίας
υπόσχεται η Pyletech Shipyards
σελ. 2

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

«Μποναμάς»
800 ευρώ και έκτακτο
επίδομα σε
δικηγόρους, μηχανικούς,
οικονομολόγους

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ:
ΔΙΑΝΟΜΗ 1.043 TABLETS ΤΟ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

σελ. 3

Νομοσχέδιο για Ανακύκλωση:

Στους δήμους τα πρόστιμα που
επιβάλλονται από την ΕΕ σελ. 9

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Δήμου Ασπροπύργου

Προσωρινή Αναστολή
λειτουργίας των Υγειονομικών
Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
λόγω COVID-19

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 2-4

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ:

υπεύθυνος στην ακαδημία του Θρασύβουλου

<<ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
Η ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΧΡΟΝΙΑ>>
ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ:
<< Ο ΒΥΖΑΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΚΕΙ

σελ. 3

ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ>>

σελ. 10-11

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τσάμος Παναγιώτης Α.

Λεωφ Εθνικής Αντιστάσεως 54, 2105549976
MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Νικ. Ρόκκα 56, 2105555550
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Αεράκης Νικόλαος Λ.

Αιγαίου Πελάγους 32,2102470189
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΖΩΓΑ Θ. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Κέκροπος 14 & Φαβιέρου,2105812323

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

Συννεφιά η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης
των παιδιών
Προφήτου Αβδιού, Μαρτύρων Αγαπίου

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

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: «Μποναμάς» 800 ευρώ και έκτακτο
επίδομα σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους

Ανακοινώσεις για την
πορεία υλοποίησης των
μέτρων στήριξης που
ανακοινώθηκαν πρόσφατα και για την πρόσφατη
εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση
των ευάλωτων νοικοκυριών έκαναν ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης.
Οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας ανακοίνωσαν τα νέα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Η βασική εξαγγελία
αφορά την έκτακτη ενίσχυση για όσους λαμβάνουν
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Εκτακτη ενίσχυση -Πώς υπολογίζεται

Το έκτακτο επίδομα θα λάβουν πάνω από
480.000 άνθρωποι από 256.000 νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, τα ποσά του επιδόματος θα ξεκινούν από τα 200 ευρώ και θα αυξάνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.Για
κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος το έκτακτο επίδομα
θα προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ, ενώ για κάθε
ανήλικο μέλος του νοικοκυριού θα προστίθενται
επιπλέον 50 ευρώ.

Επίδομα 800 ευρώ -Προθεσμίες και πληρωμές
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη
Βρούτση, για το επίδομα των 800 ευρώ, εργοδότες
και εργαζόμενοι (μόνο οι εργαζόμενοι που κάνουν
αίτηση για πρώτη φορά) από κλειστές επιχειρήσεις
θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις έως τις 24
Νοεμβρίου. Στόχος της κυβέρνησης είναι το ποσό

του επιδόματος να καταβληθεί
εντός του Νοεμβρίου.Σε ό,τι
αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι αιτήσεις για το επίδομα
των 800 ευρώ θα πρέπει να
υποβληθούν έως τις 7 Δεκεμβρίου. «Επιδίωξή μας είναι η
πληρωμή της αποζημίωσης
στους εργαζόμενους να γίνει σταδιακά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου»
επισήμανε ο κ. Βρούτσης.

Τι θα ισχύσει για το Δώρο Χριστουγέννων

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, «το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους θα υπολογιστεί βάσει
του πραγματικού καταβαλλόμενου μισθού και θα
καταβληθεί από τις επιχειρήσεις-εργοδότες στις
21/12 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
Η αναλογία του δώρου που αντιστοιχεί στις μέρες
κατά τις οποίες η σύμβαση των εργαζομένων ήταν
σε αναστολή ή οι εργαζόμενοι είχαν ενταχθεί στο
πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θα καταβληθεί από το
Κράτος απευθείας στους εργαζόμενους μέσω του
«Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ».

Εκτακτο επίδομα σε δικηγόρους, μηχανικούς
οικονομολόγους
Με διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου
Εργασίας, προσέθεσε ο υπουργός Εργασίας, που
μπαίνει σήμερα στις Επιτροπές της Βουλής,
«προβλέπεται χορήγησης έκτακτης και εφάπαξ
οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς
και οικονομολόγους οι οποίοι επλήγησαν από τις
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας. Το κονδύλι για έκτακτη αυτή ενίσχυση θα
καλυφθεί από τις εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας των παραπάνω επιστημόνων.»

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Επένδυση 700 εκατ.
σε ορίζοντα 4ετίας υπόσχεται η Pyletech Shipyards

Ε

ν διαφέρον για τη συμμετοχ ή του στον αν εξάρτητο πλειοδοτικό διαγων ισμό του ειδικού διαχ ειριστή της ΕΝΑΕ
(Ναυπηγεία Σκαραμαγκά), διά της εταιρείας του Py letech
Shipy ards (μέλους της Py letech Technologies), αποφάσισε ν α
εκδηλώσει ο Όμιλος North Star.
Η απόφαση αυτή ελήφθη, σύμφων α με την αν ακοίν ωση, λαμβάν ον τας υπόψη τη μελέτη της IHS Markit, για τους κλάδους
προς τους οποίους θα πρέπει ν α στοχ εύουν οι επεν δύσεις
στην Ελλάδα (ν αυπήγηση σκαφών υψηλής μτεχ ν ολογίας, εξαρτήματα αερον αυπηγικής και διαστήματος, ρομποτική κλπ) και
έχ ον τας πολυετή εμπειρία ν αυπήγησης δεκάδων πλοίων .
Όπως τον ίζεται, «η Py letech Shipy ards έχ ει μια ολοκληρωμέν η και ρεαλιστική εικόν α για την κατάσταση, στην οποία βρίσκον ται τα ν αυπηγεία και θα καταθέσει μια
σοβαρή και κοστολογημέν η πρόταση, η οποία θα δημιουργήσει σημαν τικές προοπτικές για την Ναυπηγική
Βιομηχ αν ία στην Ελλάδα».
Η Pyletech Technologies, με τη συνδρομή εξειδικευμένων διεθνών εταιρειών συμβούλων, έχει εκπονήσει ένα λεπτομερές επιχειρηματικό και επενδυτικό σχέδιο, το οποίο κινείται σε τέσσερις άξονες:

Ο πρώτος είν αι η τεχ ν ολογική αν αβάθμιση και ο εκσυγχ ρον ισμός του ν αυπηγείου, ώστε ν α είν αι διεθν ώς αν ταγων ιστικό.
Ο δεύτερος είν αι η δημιουργία, μέσα στο χ ώρο του ν αυπηγείου, εν ός Κέν τρου Έρευν ας και Τεχ ν ολογίας, το
οποίο θα παρακολουθεί στεν ά τις εξελίξεις της επιστήμης, θα εν σωματών ει προηγμέν ες τεχ ν ολογίες και ν έα
υλικά και θα εν ισχ ύει τις ικαν ότητες κατασκευής και απόδοσης του ν αυπηγείου.
Ο τρίτος είν αι η προσθήκη ν έων υποδομών σε συγγεν είς τομείς, που θα βελτιώσουν σημαν τικά τις προοπτικές
της ν έας επιχ είρησης και
Ο τέταρτος είν αι η επέν δυση στο αν θρώπιν ο δυν αμικό, με τη συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού, την
αν άπτυξη ν έων δεξιοτήτων και την αξιοποίηση της διεθν ούς και εγχ ώριας εμπειρίας σε συν εργασία με ΑΕΙ και
Τεχ ν ολογικά Εκπαιδευτικά Κέν τρα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ:

ΔΙΑΝΟΜΗ 1.043 TABLETS ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κος
Γ . Κ ώ τ σ ηρ α ς , κα τ ό π ι ν ε π ι κ ο ι νωνίας του με το υπουργείο Παιδείας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ενημερώθηκα, ότι μέχρι τις 15
Δεκεμβρίου, θα δ ιανεμη θούν σε
σχολεία της Δυτικής Αττικής, συνολικά 784 tablets και το αμέσως
επόμενο διάστημα θα διανεμηθούν
άλλα 259. Ευχαριστώ την ηγεσία
τ ο υ Υ π ο υρ γ ε ί ο υ γ ι α τ η ν ά με σ η
α ν τ α π όκ ρ ι σ η
σε
π ρ ό σ φα τ η
ερώτησή μου.»

ΑΜΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΖΗΤΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΣΥ ΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
Αρ. Μητρώου 31277
Αρ. Αν : 277/2016 Αθην ών

ΠΡΟΣ: Δήμαρχ ο κ Ν. Μελετίου
Κοιν . Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου
Αν τιδήμαρχ ο Παιδείας
Σχ ολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Δημοτικούς Συμβούλους.

ΑΙΤΗΜΑ

ΑΜΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ.
Ξεκίν ησε την Τετάρτη 18/11/2020 η
εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών που φοιτούν στα δημοτικά σχ ολεία
της πόλης μας.
Εν ημερωθήκαμε από τους διευθυν τές
των σχ ολικών μον άδων ότι υπάρχ ουν
οικογέν ειες π ου δεν μπ ορούν ν α
παρέχ ουν στα παιδιά τους τον απαρ-

αίτητο τεχ ν ολογικό εξοπλισμό.
Ήδη στα περισσότερα σχ ολεία έχ ει
προηγηθεί από τις Διευθύν σεις η καταγραφή των πραγματικών αν αγκών που
έχ ουν οι οικογέν ειες.
Δυστυχ ώς τα tablets που έστειλε το
υπουργείο δεν επαρκούν ούτε στο
ελάχ ιστο.
Με βάση τα παραπάν ω αιτούμαστε
ΑΜΕΣΑ και αφού έρθετε σε συν εν ν όηση με τις διευθύν σεις των σχ ολείων , ν α
προχ ωρήσει ο Δήμος με δικό του κον δύλι στην αγορά του απαραίτητου αριθμού υπολογιστών ώστε ν α προμηθεύσει
τις σχ ολικές μον άδες, με σκοπό την
κάλυψη όλων των καταγεγραμμέν ων
απαιτήσεων .
Δικαίωμα στην μόρφωση με ίσες
ευκαιρίες επιβάλλεται ν α έχ ουν ΟΛΑ τα
παιδιά της πόλης μας.
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΣ 19/11/2020
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο Πρόεδρος
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Η Γεν . Γραμματέας
ΜΑΡΝΙΚΑ ΞΕΝΙΑ

θριάσιο-3

Καλές πρακτικές Δήμων για την
πανδημία, συγκεντρώνει η ΚΕΔΕ

Η

Κεν τρική Έν ωση Δήμων Ελλάδας, δεδομέν ης της ν έας κατάστασης την
οποία καλούν ται ν α διαχ ειριστούν όλοι οι Δήμοι της Χώρας για ν α
στηρίξουν τις τοπικές κοιν ων ίες μετά την επιβολή των ν έων περιοριστικών μέτρων , αν αλαμβάν ει πρωτοβουλίες εν ημέρωσης της κοιν ής γν ώμης, για τη
συμβολή των Δήμων στη διαχ είριση των συν επειών της παν δημίας του cov id-19.
Στόχ ος της είν αι ν α αν αδείξει την προσφορά της Αυτοδιοίκησης σε εθν ικό
επίπεδο, αν αδεικν ύον τας «καλές πρακτικές» και δράσεις που υλοποιούν οι Δήμοι
σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της διαχ είρισης της υγειον ομικής κρίσης.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ απέστειλε σχ ετική Επιστολή σε όλους τους Δήμους.
«Θέλουμε η εικόν α του έργου που γίν εται από τους Δήμους και τους εργαζόμεν ους μας, ν α λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής του μην ύματος προσφοράς κι
αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης σε όσο το δυν ατόν περισσότερους πολίτες όλης
της Ελλάδος», σημειών ει ο Δ.Παπαστεργίου, επισημαίν ον τας στους Δήμους ότι
«για ν α πετύχ ουμε το στόχ ο αυτό, είν αι απαραίτητη η δική σας συν δρομή και
συν εργασία. Αυτό που σας ζητάμε, είν αι ν α αποτυπώσετε σε εικόν α τις δράσεις
σας (είτε σε μορφή φωτογραφιών , είτε στην καλύτερη κι επιθυμητή περίπτωση, σε
μορφή v ideo υψηλής αν άλυσης) και ν α μας τις αποστείλετε. Από τη δική μας πλευρά, το οπτικοακουστικό υλικό που θα συγκεν τρώσουμε από τους Δήμους, θα το
επεξεργαστούμε και θα το αξιοποιήσουμε, δημιουργών τας το κατάλληλο διαφημιστικό υλικό που θα προωθήσουμε στη συν έχ εια, χ ρησιμοποιών τας τα κατάλληλα
επικοιν ων ιακά εργαλεία, για ν α προβάλουμε την αυτοδιοικητική δράση.»
Το αμέσως προσεχ ές διάστημα στέλεχ ος από την Υ πηρεσία της ΚΕΔΕ θα έρθει
σε επαφή με κάθε Δήμο, προκειμέν ου ν α παρέχ ει περισσότερες πληροφορίες για
την προσπάθεια. Εν τω μεταξύ, όποιο υλικό οι Δήμοι έχ ουν ήδη στη διάθεσή
τους, μπορούν άμεσα ν α το προωθήσουν στην οριζόμεν η ηλεκτρον ική διεύθυν ση.

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ασπροπύργου

Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας
των Υγειονομικών Επιτροπών
ΚΕ.Π.Α. λόγω COVID-19

Η

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού, ιδιαίτερα
στις ευπαθείς ομάδες των εξεταζόμενων, στους ιατρούς αλλά και στους
υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ, αναβάλλονται στο σύνολό τους οι συνεδριάσεις
των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι οποίες διενεργούνται στις
δομές του e-ΕΚΦΑ, καθώς και κατ’ οίκον, από την 18η Νοεμβρίου 2020
μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020.
Τα ραντεβού, τα οποία αναβάλλονται, θα προγραμματιστούν κατά προτεραιότητα και οι αιτούντες θα ενημερωθούν για τη νέα ημερομηνία και ώρα
εξέτασης, μετά την επαναλειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών.
Επισημαίνεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων θα δοθεί παράταση στην καταβολή συνταξιοδοτικών παροχών
και προνοιακών επιδομάτων για όσα αιτήματα παράτασης επηρεάζονται από
την αναβολή των συνεδριάσεων.

4-θριάσιο

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους
ελαιοπαραγωγούς λόγω του κορονοϊού

Από αυτήν την έκτακτη ενίσχυση ύψους 123 εκ. ευρώ
ευνοούνται και οι αγρότες ελαιοπαραγωγοί της Δυτικής
Αττικής και ιδιαιτέρως της περιοχής των Μεγάρων
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Σύμφων α με την εταιρεία, σε ορίζον τα τετραετίας, η συν ολική επέν δυση υπολογίζεται ότι θα
ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει περισσότερες από 1.600 άμεσες και 6.000
έμμεσες θέσεις εργασίας. Επίσης, αν αφέρεται
πως οι επεν δύσεις της Py letech Technologies
θα έχ ουν σημαν τική πολλαπλασιαστική αξία
στην απασχ όληση, στα δημόσια έσοδα, στο
ΑΕΠ και στην εθν ική οικον ομία, εν ώ σημειών εται ότι «η Py letech Shipy ards είν αι εταιρεία
αμιγώς ελλην ικής ιδιοκτησίας και συμφερόν των ,
όπως και η Py letech Technologies».

«Το όραμα του Ομίλου North Star είν αι ν α
δημιουργήσει στον Σκαραμαγκά έν α διεθν ώς
αν ταγων ιστικό, δυν αμικό και κερδοφόρο
ελλην ικό ν αυπηγείο και ν αυτιλιακό τεχ ν ολογικό
κέν τρο, το οποίο θα εξυπηρετεί τις απαιτήσεις
συν τήρησης και κατασκευής σκαφών υψηλής
προστιθέμεν ης αξίας (εμπορικών και πολεμικών ), θα παράγει εξαγώγιμα προϊόν τα υψηλής
τεχ ν ολογίας και θα αν ταποκρίν εται στις αν άγκες
της εθν ικής άμυν ας της Ελλάδας», επισημαίν εται
χ αρακτηριστικά.

Τη δυνατότητα να λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση, λόγω του κορονοϊού,
δίνει στους ελαιοπαραγωγούς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Δικαιούχοι είναι οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, που μπορούν να υποβάλουν
αίτηση από τις 17 μέχρι τις 27 Νοεμβρίου
2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://p2.dikaiomata.gr/M21
Πριν από την υποβολή των αιτήσεων
στήριξης – πληρωμής, οι ενδιαφερόμενοι
παραγωγοί πρέπει να προβούν σε εγγραφή για την απόκτηση των προσωπικών
τους κωδικών στο σύστημα μέσω του
ιστότοπου https://registration.dikaioma-

ta.gr/user_registration.

Εξόρμηση στο Σταθμό Μαγούλα του
Προαστιακού Μαγούλας ,
πραγματοποίησε το Σωματείο
Ιδιωτικών Υπαλλήλων & Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής
Εξόρμηση στο Σταθμό Μαγούλα του Προαστιακού
πραγματοποίησε το μεσημέρι το Σωματείο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής,
στο πλαίσιο της χθεσινής μέρας δράσης για τα ΜΜΜ.
Έκαναν γνωστή την απαίτηση για συχνά και ασφαλή
δρομολόγια , καθώς ο συνωστισμός των εργαζομένων
και των πολιτών μέσα στα οχήματα του προαστιακού,
στις αποβάθρες, στις στάσεις των αστικών συγκοινωνιών είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, ακόμα και μέσα
στο lockdown, μετατρέποντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε υγειονομική ‘’βόμβα’’
Στην εξόρμηση αναδείχθηκε η κατάσταση των αστικών
συγκοινωνιών στην Ελευσίνα και στις γύρω περιοχές
με . χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα δρομολόγια του Προαστιακού από και προς το Σταθμό της
Μαγούλας είναι ανά μία ώρα, αλλά και το ότι οι ώρες
άφιξης και αναχώρησης στη Μαγούλα δυσκολεύουν την
μετακίνηση των χιλιάδων εργαζομένων προς το Θριάσιο Νοσοκομείο, στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες
υπηρεσίες της περιοχής.

«Τα ν έα ν αυπηγεία στον Σκαραμαγκά μπορούν
ν α γίν ουν το εφαλτήριο για την αν άπτυξη μιας
σύγχ ρον ης αν ταγων ιστικής ελλην ικής βιομηχ αν ίας, με εξωστρεφή προσαν ατολισμό, η
οποία θα παράγει προϊόν τα υψηλής ποιότητας,
θα δημιουργεί υψηλή εγχ ώρια προστιθέμεν η αξία
και θα απασχ ολεί άριστα εξειδικευμέν ο επιστημον ικό και εργατοτεχ ν ικό προσωπικό. Με
αφορμή δημοσιεύματα που αν αφέρουν ως πιθαν ή την έν αρξη της διαγων ιστικής διαδικασίας
από την ΕΤΑΔ για την πώληση του ακιν ήτου
της στο Σκαραμαγκά –το οποίο αποτελούσε
τμήμα της παλαιότερης εν ιαίας επιχ είρησης των
ν αυπηγείων – αν και δεν είν αι ακόμη γν ωστοί οι
ακριβείς όροι και οι προϋποθέσεις του διαγων ισμού, η πρόθεση του Ομίλου είν αι ν α συμμετέχ ει. Μόλις υπάρξει η πλήρης εικόν α, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις», καταλήγει η αν ακοίν ωση.

(https://www.kathimerini.gr/)

Ανοιχτές έως τις 5 το απόγευμα οι ΔΟΥ από 23 Νοεμβρίου

Ε

Μόνο με ραντεβού οι συναλλαγές

ως τις 5 το απόγευμα θα είν αι αν οικτές οι ΔΟΥ για το κοιν ό από τις 23 Νοεμβρίου, όπως προβλέπει
απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα για το κοιν ό, για τις προγραμματισμέν ες συν αν τήσεις και μόν ο και για τηλεφων ική εξυπηρέτηση, θα είν αι αν οικτές από τις 8 το πρωί έως
και τις 5 το απόγευμα. Και για ταμειακές συν αλλαγές από τις 8 το πρωί ως και τις 3 το μεσημέρι.
Οι ΔΟΥ θα λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Μεταξύ 5 και 7 το απόγευμα θα εξυπηρετούν ται μόν ο κλήσεις προς τη γραμματεία των ΔΟΥ για τον προγραμματισμό των συν αν τήσεων . Υ πεν θυμίζεται ότι το συν αλλασόμεν ο κοιν ό προσέρχ εται στις ΔΟΥ μόν ο με ραν τεβού και εφόσον το αίτημά του
δεν μπορεί ν α ικαν οποιηθεί με άλλον τρόπο.

Σύμφων α με την απόφαση του Γ. Πιτσιλή για την αποφυγή του συγχ ρωτισμού και τον περιορισμό της
διασποράς του κορον οϊού δημιουργούν ται τέσσερις βάρδιες για τους υπαλλήλους ως εξής: 7.00 - 15.00, 8.0016.00, 9.00-17.00, 10.00-19.00
Το σύν ολο των υπαλλήλων , που βρίσκον ται στο κτήριο της υπηρεσίας ταυτόχ ρον α, δεν μπορεί ν α υπερβαίν ει το 67% του συν όλου του προσωπικού, που υπηρετεί στην εν λόγω υπηρεσία.
Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται εξ αποστάσεως. Οι υπάλληλοι της απογευματιν ής βάρδιας δουλεύουν
εξ αποστάσεως, το πρώτο τετράωρο της βάρδιας (10.00-14.00) και αυτοπροσώπως στην υπηρεσία για το
υπόλοιπο της βάρδιας (15.00-19.00)

Σε δήλωσή του ο Γ. Πιτσιλής αν αφέρει ότι «μέλημά μας είν αι πάν τοτε η καλύτερη δυν ατή εξυπηρέτηση
των φορολογούμεν ων . Ειδικά αυτή την περίοδο, όπου είν αι πρώτιστης σημασίας η προστασία της υγείας
των εργαζομέν ων στις Δημόσιες Οικον ομικές Υ πηρεσίες, καθώς και των πολιτών που τις επισκέπτον ται.
Η διεύρυν ση του ωραρίου των ΔΟΥ θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία τους, αλλά και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του συν αλλασσόμεν ου κοιν ού, τόσο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία στις ΔΟΥ όσο και για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων που αποστέλλον ται με ηλεκτρον ικό
ταχ υδρομείο ή ηλεκτρον ικά».
Πηγή: ΑΠΕ
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Μελέτη για τα ορεινά μονοπάτια στη Δυτική Αττική

θριάσιο-5

150 χλμ. απολαυστικών διαδρομών στη φύση και την ιστορία του τόπου μας
Λ. Κοσμόπουλος: «Έργο-απόδραση στη φύση για τους πολίτες και τους επισκέπτες στη Δυτική Αττική»

συνδυάζει την αξι οποί ηση
του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας, με
την ανάγκη για ήπια ανάπτυξη, τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών, που θα
έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη φύση και να
επισκεφθούν και τα ιστορικά
εξωκλήσια μας.
Σε συνέχεια προηγούμενων
κινήσεων και εφόσον ολοκληρωθεί τους επόμενους
μήνες, η μελέτη για τη δημιουργία ορεινών μονοπατιών
θα αποτελέσει μι α καταπληκτική ευκαιρία απόδρασης
στο Λεκανοπέδιο, μια ανάσα
για τους πολίτες και τους
επισκέπτες της Δυτικής Αττικής».

Τ

ηλεδιάσκεψη για τον συντονισμό της μελέτης για τα
ορεινά μονοπάτια της Δυτικής Αττικής είχε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος με τον ανάδοχο
του έργου, ώστε να προχωρήσουν
οι διαδικασίες.
Με την υπογραφή της σύμβασης
προϋπολογι σμού 127.000 ευρώ,
από τον Περι φερει άρχη Αττι κής
Γιώργο Πατούλη, που είχε προηγηθεί ως συνέχεια των δράσεων για
αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
στη
Δυτι κή
Αττι κής,
εξελίσσονται οι διαδικασίες ώστε ως

τον Ιούνιο του 2021 να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη.
Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει την δημιουργία φυσιολατρικών,
αρχαι ολογι κών,
αναρρι χητι κών,
γεωλογικών, ποδηλατικών και θρησκευτι κών μονοπατι ών, που θα
εκτείνονται σε 150 χλμ. στους 5
Δήμους της Δυτικής Αττικής, στους
ορεινούς όγκους από την Πάρνηθα,
στον Κιθαιρώνα, στο όρος Πατέρα
και τα Γεράνεια.
Σχετι κά, ο Αντι περι φερει άρχης
Λευτέρης Κοσμόπουλος δήλωσε
ότι: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για τη Δυτική Αττική, που

6978087309

6-θριάσιο
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Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
SLIDESHOW ΣΤΟΥΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ
ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Λόγω αποστάσεως |
Επανεκκίνηση |
Αφύπνιση | Επαναπροσδιορισμός

Τις πρώτες μέρες του περιορισμού
μας εξαιτίας του κορονοϊού Covid-19
μάθαμε να ζούμε πέρα απ΄τα γνώριμα.

Έτσι, 10 μέλη της Φωτογραφικής
Λέσχη Ελευσίνας αποφάσισαν να
ετοιμάσουν μια συνάντηση πρωτόγνωρη και αληθι νή με προβολές
στους τοίχους της πόλης για όταν θα
ήμασταν ασφαλείς.

Οι αποφάσεις της δημοτικής αρχής
της Ελευσίνας και οι ακυρώσεις
όλων των εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους πάγωσαν και το ήδη
προγραμματι σμένο γι α προβολή
"The glory of the common day".

Τώρα, το δεύτερο κύμα περιοριστικών μέτρων μας βρίσκει να ετοιμάζουμε τις διαδικτυακές προβολές
στους τοίχους των φίλων μας μέσω
του Facebook και του YouTube.

Είμαστε εδώ λοιπόν για να μοιραστούμε αυτό το φωτογραφικό φάσμα
μαζί σας το Σάββατο 21 Νοεμβρίου
2020 στις 21.00.
Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο για 24
ώρες στο κανάλι μας στο YouTube
https://youtu.be/l r9j 1DuOMnc και
στη σελίδα μας στο Facebook
https://www.facebook.com/fotografiki.lesxi.elefsinas
Ζούμε,χαιρόμαστε, λυπόμαστε,
μιλάμε, σωπαίνουμε,
καθόμαστε, περπατάμε,
αναπνέουμε,

Έχουμε μια μορφή που αποτυπώνουμε σε αυτή την ζωή.
Ποιος είμαι, τι κάνω, ποια είναι η
σχέση μου με το περιβάλλον και
τους ανθρώπους τριγύρω μου, τι
προσφέρω και τι παίρνω είναι ερωτήματα που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας.
Ας ξαναδούμε το γνωστό, ας το

δούμε αλλιώς, ας του επιτρέψουμε
να μας εκπλήξει! Να φωτογραφίζεις
αυτό που ξέρεις, που ήδη έχεις δει
και ζεις καθημερινά είναι μια πρόκληση.
Ας είμαστε σε ετοιμότητα, σε επιφυλακή, σαν μία άγκυρα που είναι έξω
από την θέση της, κρεμασμένη,
έτοιμη να πέσει για αγκυροβόλι.
Για να κατέβουμε στον ασφαλή χώρο
της γεμάτο εκπλήξεις ζωντανής πραγματικότητας.
Για να απολαύσουμε και να αποτυπώσουμε «την δόξα μιας κοινής
ημέρας».

Συμμετέχουν ©
Βούλα Ανδρώνη | Νικολέττα Γρανίτσα

| Ελισσάβετ Ευσταθίου | Χάρης Καρούτσος | Βούλα Λιάσκου | Βίκυ
Παπαϊωάννου | Πόπη Σταυριανού |
Γιάννης Τσιατσιάνης | Άννα Τσολακίδου | Μανούσος Φρατζεσκάκης

Σχεδιασμός / Υλοποίηση Βίντεο:
Βούλα Ανδρώνη, Βούλα Λιάσκου
Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
Τηλέφωνο: 6955 28 48 59
Email: f.l.e.elefsina@gmail.com
Facebook Page:
https://www.facebook.com/fotografiki.lesxi.elefsinas
YouT ube
Channel :
h ttp s://www.yo u tu b e .co m /ch a n nel/UCRh4XQK2R6h1vmra5sKuaa
g/

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΕΛΕΥΣΙΝΑ:

Αναβολή Εορτασμού
Παναγίας Μεσοσπορίτισσας

Αλλάζει εικόνα η συνοικία του Αγίου Γεωργίου
με διανοίξεις νέων δρόμων και ασφαλτοστρώσεις

Λόγω της επιβολής έκτακτων μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας
Κάθε χρόνο, παραμονή της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας, γυναίκες με τα πανέρια τους γεμάτα άρτους
ανηφόριζαν τον λόφο του Αρχαιολογικού Χώρου, ώστε
να τιμήσουν την Εορτή των Εισοδίων στο Εκκλησάκι της
Παναγίτσας.
Φέτος λόγω της επιβολής έκτακτων μέτρων προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του
κορωνοϊού, το έθιμο αυτής της μικρής τελετουργικής διαδρομής προς την εκκλησία και της λειτουργίας, που
συνδέει τη χριστιανική παράδοση με την αρχαιότητα και
τον μύθο των Ελευσίνιων Μυστηρίων, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Το έθιμο της Μεσοσπορίτισσας, από τον Αύγουστο του
2020, μετά από την προσπάθεια που κατέβαλε ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αδράχτι», προστέθηκε στο Ευρετήριο
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, ενώ εκκρεμεί αντίστοιχη ένταξη στον κατάλογο της UNESCO.

Σίγουρα όλο αυτό που ζούμε δεν είναι ευχάριστο, ωστόσο αυτή τη στιγμή προέχει η προάσπιση της ασφάλειας
της κοινωνίας μας και της υγείας όλων των πολιτών.

Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι όλη αυτή η δυσάρεστη
και δύσκολη κατάσταση θα περάσει σύντομα, έτσι ώστε
όλοι μαζί να τιμούμε τις παραδόσεις μας.

( φώτο Ανδρέας Κουμούτσης )

Ν

έα χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης προστίθενται, καθημερινά, στα 125 της προηγούμενης δημοτικής περιόδου. Με διανοίξεις
νέων δρόμων και έργα οδοποιίας που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αλλάζει
η εικόνα της
συνοικίας του Αγίου Γεωργίου Άνω Λιοσίων.
Στις αρχές της εβδομάδας ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς πραγματοποί ησε αυτοψί α
προκειμένου να δει από κοντά, την πορεία των
έργων.
“Το έργο παντού, σε όλες τις γειτονιές, φροντίδα για όλους τους συμπολίτες μας”, είναι διαχρονικό και δεν το θυμόμαστε μόνο στις εκλογές.
Γι' αυτό και ο Δήμος έχει μετατραπεί σ' ένα
μεγάλο εργοτάξι ο. Ζητώ την κατανόηση των
συνδημοτών μας για την προσωρινή ταλαιπωρίααλλά προσδοκούμε στο αποτέλεσμα που θα μας
δικαιώσει όλους” τονίζει χαρακτηριστικά.
Τα συνεργεία αυτές τις μέρες εργάζονται πυρετωδώς στην περιοχή και τις γειτονιές του Αγίου
Γεωργίου, όπου δημιουργούνται διανοίξεις νέων
δρόμων, πεζοδρομήσεις, ασφαλτοστρώσεις και
ανάπλαση δρόμων με κυβόλιθους.
Το έργο που περιλαμβάνει και άλλες συνοικίες

του Δήμου Φυλής εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και οι μελέτες με την
επίβλεψη υλοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, έριξε μεγάλο βάρος στην αναβάθμιση και επέκταση της οδοποι ίας, έργο που
συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και κατά την
τρέχουσα θητεία του.
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Πρόγραμμα Erasmus 2020-2021: Οι Γυναίκες ως Παράγοντες –Φορείς αλλαγής

Τ

Το 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας συνεχίζει
την παράδοση του στα ευρωπαϊκά προγράμματα

ο 3ο Γυμν άσιο Ελευσίν ας συν εχ ίζει την παράδοση του στα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτή
την φορά με το καιν ούργιο πρόγραμμα Erasmus
που αν έλαβε το σχ ολείο για την επόμεν η διετία 20202022 με τίτλο «Women as Agents of Chance».
Βασικοί άξον ες του προγράμματος είν αι η συμπερίληψη στην εκπαίδευση, η εν σωμάτωση καθώς και η
εν αν τίωση απέν αν τι στις διακρίσεις φύλου.
Εταίροι στο πρόγραμμα αποτελούν τα σχ ολεία :

•
IES Mesa y López (Las Palmas de Gran
Canaria) Ισπαν ία (Συν τον ιστικό σχ ολείο)
•
Beruf sbildende Schule (Bad Dürkheim) Γερμαν ία
•
Agrupamento de Escolas Prof essor Abel
Salazar ( Guimaraes), Πορτογαλία
•
Ly cée Jacques Prév ert (Nîmes), Γαλλία

Βασικός του στόχ ος
είν αι η αν αγν ώριση της
ύπ αρξης των στερεότυπων αν αφορικά με το
φύλο και η αν άγκη εξάλειψης τους με τρόπ ο
π ρακτικό μέσα στην
εκπ αιδευτική διαδικασία
πέρα από τη θεωρία.
Στο
π λαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος η ομάδα Erasmus του
σχ ολείου έχ ει σχ εδιάσει
δράσεις π ου θα εστιάσουν
στο ρόλο της
γυν αίκας μέσα στο πέρασμα των αιών ων , στο χ ώρο

Μ

ε τη δημοσίευση των στοιχ είων της Έρευν ας
της ΕΛΣΤΑΤ για το Εισόδημα και τις Συν θήκες
Διαβίωσης τον Νοικοκυριών (SILC) έτους 2019
(περίοδος αν αφοράς εισοδήματος το έτος 2018), διαμορφών εται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμέν η εικόν α
για την εξέλιξη των κοιν ων ικών δεικτών στην Ελλάδα
στα χ ρόν ια της κρίσης, που επιτρέπει και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων για το αποτύπωμα πολιτικών στα επίπεδα αν ισοτήτων , φτώχ ειας και κοιν ων ικού αποκλεισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιών τας τα πλέον επικαιροποιημέν α δεδομέν α, το Ιν στιτούτο Εν αλλακτικών
Πολιτικών ΕΝΑ δημοσιεύει το κείμεν ο εργασίας «Κοιν ων ική Πολιτική και Κοιν ων ικοί Δείκτες 2015-2019»,
όπου καταγράφεται η σταθερή τάση βελτίωσης των
δεικτών μέτρησης της αν ισότητας, της φτώχ ειας και
του κοιν ων ικού αποκλεισμού για την περίοδο 20152019.
Μετά την κορύφωση της επιδείν ωσης όλων των κοιν ων ικών δεικτών στο διάστημα της περιόδου 20122014, όταν και σημειώθηκαν ιστορικά υψηλά σε μια
σειρά από τομείς (αν εργία, αν ισότητες, φτώχ εια και
κοιν ων ικός αποκλεισμός), από το 2015 και μετά διαπιστών εται μία συστηματική απ οκλιμάκωση των
δυσμεν ών μεγεθών και βελτίωση των σχ ετικών δεικτών , με αποτέλεσμα το 2019 ν α παρατηρείται επιστροφή πολλών δεικτών στα προ κρίσης επίπεδα.
Ειδικότερα:Το ποσοστό των αν θρώπων σε κίν δυν ο
φτώχ ειας και αποκλεισμού μειώθηκε από 35,7% το

της επιστήμης, της τέχ ν ης και στην αγορά εργασίας.
Το σχ ολείο θα συν εργαστεί με τοπικούς φορείς όπως
είν αι ο Δήμος Ελευσίν ας, το Αρχ αιολογικό Μουσείο
Ελευσίν ας, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα-Eleusis 2021,
τον Σύλλογο Πον τίων και Μικρασιατών Ελευσίν ας, το
Λαογραφικό Σύλλογο «Αδράχ τι», το Εργαστήριο Κεραμικής Τέχ ν ης Άμασις κ.α.
Ήδη το σχ ολείο έχ ει επισκεφτεί την έκθεση της εικαστικού Ασπασίας Σταυροπούλου και έχ ει ξεν αγηθεί
από την ίδια την καλλιτέχ ν ιδα. Στη συν έχ εια οι μαθήτριες και οι μαθητές συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας τα
οποία αφορούσαν την προσέγγιση των γυν αικείων
μορφών μέσω της δημιουργικής γραφής. Επίσης προκηρύχ τηκε για τους μαθητές του Γυμν ασίου επετειακός
Διαγων ισμός Λογοτεχ ν ικής Γραφής με θέμα, εκτός των
άλλων , Γυν αίκες στην επαν άσταση του 1821.

Κάποιες από τις δράσεις που θα ακολουθήσουν
είν αι:
•
Επίσκεψη στο αρχ αιολογικό Μουσείο Ελευσίν ας: Φύλλο εργασίας για τις «σιωπηλές» γυν αικείες
μορφές της αρχ αιότητας, φεμιν ιστική προσέγγιση του
μύθου της Περσεφόν ης.
•
Επίσκεψη στο Σύλλογο Πον τίων και Μικρασιατών : Οι συμμετέχ ον τες μαθητές και μαθήτριες θα
εκπον ήσουν ερευν ητικές εργασίες σχ ετικά με τις
γυν αίκες του Πόν του και της Μικράς Ασίας και τον ξεριζωμό τους από τις πατρογον ικές τους εστίες αλλά και
με την απαρχ ές της γυν αικείας εργασίας στην βιομηχ αν ική ζών η της Ελευσίν ας.
•
Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίν ας «Το
αδράχ τι»: Εκπόν ηση εργασιών σχ ετικά με τα εργόχ ειρα, τη γυν αικεία λαϊκή τέχ ν η, καταγραφή δημοτικών
τραγουδιών με θέμα τη γυν αίκα και αν άδειξη του ρόλου
της μέσα στο κοιν ων ικό πλαίσιο της εποχ ής.

•
Κέν τρο κακοποιημέν ης γυν αίκας: Μέσα από
συν εν τεύξεις με εργαζόμεν ες του κέν τρου θα γίν ει μια
απόπειρα ν α φωτιστεί το θέμα της κακοποίησης της
γυν αίκας.
Η ομάδα Erasmus του 3ου Γυμν ασίου επέλεξε ν α
επικεν τρωθεί στην Ελευσίν α και ν α φωτίσει τη γυν αικεία παρουσία σε αυτό τον τόπο από την αρχ αιότητα
έως σήμερα.
Η διαδρομή ξεκιν ά από την Περσεφόν η και τις ιέρειες των Ελευσίν ιων μυστηρίων , συν εχ ίζει με
τις
γυν αίκες που μιλούν μέσα από τα εργόχ ειρά τους, τις
μαχ ήτριες της ζωής, γυν αίκες του Πόν του και καταλήγει στη σύγχ ρον η γυν αίκα και τις διεκδικήσεις της.
Μέσα από το project αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα απομακρυν θούν από τα στερεότυπα που
συν εχ ίζουν ν α υπάρχ ουν ακόμη και σήμερα σε θέματα ισότητας των φύλων και το σχ ολείο ν α γίν ει τόπος
αλλαγής των αν τιλήψεων και προώθησης της ουσιαστικής ισότητας και ν α π ροωθήσει τα αν θρώπ ιν α
δικαιώματα, τους καν όν ες δικαίου και την κοιν ή πολιτισμική κληρον ομιά, εμπλουτισμέν η από τη διαφορετικότητά της.

Ανισότητες, φτώχεια και κοινωνικός
αποκλεισμός στην Ελλάδα.

Προβληματισμός για την επόμενη μέρα. Μελέτη Ινστιτούτου ΕΝΑ:
2015 σε 30,0% το 2019 (ιστορικό υψηλό το 36,0% το
2014).
Το ποσοστό του πληθυσμού που βρέθηκε σε
κίν δυν ο φτώχ ειας πριν από όλες τις κοιν ων ικές μεταβιβάσεις μειώθηκε από 52,9% το 2015 σε 48,4% το
2019 (ιστορικό υψηλό το 53,4% το 2013).
Το ποσοστό του πληθυσμού που βρέθηκε σε
κίν δυν ο φτώχ ειας πριν από τις κοιν ων ικές μεταβιβάσεις (συμπεριλαμβαν ομέν ων μόν ο των συν τάξεων κι
όχ ι των κοιν ων ικών επιδομάτων ) μειώθηκε από 25,5%
το 2015 σε 23,2% το 2019 (ιστορικό υψηλό 28,0% το
2013), εν ώ συμπεριλαμβαν ομέν ων των συν τάξεων
και των κοιν ων ικών επιδομάτων εμφάν ισε σημαν τική
υποχ ώρηση το διάστημα 2015-2019 και διαμορφώθηκε
από 21,4% το 2015 σε 17,9% το 2019 (ιστορικό υψηλό
το 23,1% το 2012-13).
Αν τίστοιχ α, και ο ευρέως χ ρησιμοπ οιούμεν ος
δείκτης άν ισης καταν ομής εισοδήματος (συν τελεστής
Gini) αφού άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο το 2014
(34,5%), άρχ ισε ν α υποχ ωρεί για πρώτη φορά το 2015
(34,2%) και το 2019 κατέγραψε το χ αμηλότερο ποσοστό από την έν αρξη της κρίσης (31,0%).
Συγκεκριμέν α το διάστημα 2015-2019 μειώθηκε κατά
3,2 ποσοστιαίες μον άδες, συγκλίν ον τας έτσι με την
τιμή του δείκτη για το 2019 στην Ευρωπαϊκή Έν ωση
(30,2%). Παράλληλα είν αι ιδιαίτερα εν διαφέρον ότι το
2019 ο δείκτης Gini εμφαν ίζεται στη χ αμηλότερη τιμή
από το 1995 (που είν αι η παλαιότερη χ ρον ολογία
βάσης δεδομέν ων της Eurostat), μειωμέν ος κατά 6

ποσοστιαίες μον άδες από τότε (37%).
Καθώς στην Ελλάδα η συζήτηση για το εν δεδειγμέν ο
μείγμα πολιτικής και το αποτύπωμά του στην οικον ομία και την κοιν ων ία απασχ ολούσε ιδιαίτερα το
δημόσιο διάλογο προ της παν δημίας, αλλά και ιδιαίτερα
στη συγκυρία αυτή, με τις συν θήκες που η υγειον ομική κρίση διαμορφών ει, το παράδειγμα της περιόδου
2015-2019 αποκτά μία πρόσθετη αξία έρευν ας και
μελέτης. Κι αυτό γιατί, εκ του αποτελέσματος, φαίν εται
ότι ακόμη κι εν μέσω αυστηρών δημοσιον ομικών κι
άλλων περιορισμών κατέστη εφικτή, μέσω συγκεκριμέν ων προοδευτικών δημόσιων πολιτικών , η αξιοσημείωτη βελτίωση μιας σειράς κρίσιμων κοιν ων ικών
μεγεθών .
Ήταν κρίσιμο, λοιπόν , προ παν δημίας και γίν εται
ακόμη πιο επιτακτικό εν μέσω αυτής και με το βλέμμα
στην επόμεν η ημέρα, η μείωση της φτώχ ειας και των
αν ισοτήτων ν α εξακολουθήσει ν α συν ιστά προτεραιότητα στο πλαίσιο μια συν ολικής στρατηγικής βιώσιμης και δίκαιης αν άπτυξης.
Η επιλογή πολιτικών που θα αν ακόψουν ή και θα
αν τιστρέψουν τη δυν αμική βελτίωσης των κοιν ων ικών
δεικτών θα έχ ει πολλαπλές συν έπειες τόσο σε επίπεδο μακροπρόθεσμης οικον ομικής βιωσιμότητας και
αν θεκτικότητας όσο και σε επ ίπ εδο κοιν ων ικής
συν οχ ής.
Δείτε όλη η μελέτη: https://bit.ly/2IEcsWc
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Νομοσχέδιο για Ανακύκλωση:

θριάσιο-9

Στους δήμους τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ

Μ

εταφέρονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ στους δήμους και τις
επιχειρήσεις που τα προκαλούν, απαλλάσσοντας από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους, ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή την ανάρτηση στην ιστοσελίδα open.gov.gr
του νομοσχεδί ου γι α την Ανακύκλωση, στη
διεύθυνση:http://www.opengov.gr/minenv/?p=1
1440
Ουσιαστικά όμως τ υπουργείο αποκρύπτει ότι
τα πρόστιμα από τους δήμους θα μετακυλήσουν
στους δημότες μέσω των δημοτικών τελών, δηλαδήκαι παλι στους φορολογουμένους.
Το νομοσχέδιο θα μείνει προς διαβούλευση
μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νομοσχέδιο για
την ανακύκλωση μεταξύ άλλων εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές:
Τ α απόβλητα συσκευασιών θα συλλέγονται
πλέον χωριστά (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί)
Δί νεται η δυνατότητα στους δήμους να
χρεώνουν χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους
παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν
περισσότερο (εισάγεται, δηλαδή, η ευρωπαϊκή
αρχή «πληρώνω όσο πετάω»)

Εκσυγχρονίζεται το τέλος ταφής για τους δήμους
που «θάβουν» απόβλητα. Επεκτεί νεται και
καθίσταται εφαρμόσιμο για τα απόβλητα. Αντιθέτων
οι δήμοι που δεν «θάβουν» απόβλητα θα αποζημιώνονται.

Όλα τα νέα κτίρια θα διαθέτουν χώρο συλλογής
αποβλήτων για 4 χωριστά ρεύματα
Για το θέμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με το νομοσχέδιο για την ανακύκλωσηπου
θέτουμε σήμερα προς διαβούλευση αλλάζουν
σχεδόν τα πάντα γύρω από τις διαδικασίες
ανακύκλωσης στη χώρα.
Είναι ένα νομοσχέδιο-τομή με το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος δεκαετιών στη διαχείριση αποβλήτων.Προς αυτή την
κατεύθυνση δίνουμε τη δυνατότητα ανταμοιβής
στους πολίτες που διαχειρίζονται τα απόβλητά
τους με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Ενώ
παράλληλα φροντίζουμε ώστε δήμοι και επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, για να
πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι ουραγός στον
συγκεκριμένο τομέα και να μπει οριστικό τέλος
στις εικόνες ντροπής.

Στόχος μας είναι η ανακύκλωση να γίνει μέρος
της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων, όπως
γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα σχόλια και τις
παρατηρήσεις πολιτών και φορέων».
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
<<ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΛΥΣΗ>>
Ο παράγοντας του Αθηναικού Δημήτρης Μητρογιάννης μίλησε για την ομάδα του.
<<Απο πέρυσι που ανέλαβα την ομάδα την βοηθησα να σταθεροποιηθει σε μια δύσκολη περιοδο για τον
σύλλογο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. βρήκα την ομάδα
ακόμα και χωρίς κάλτσες
και καταφερα να την
οργανώσω με προσωπικό χρόνο και χρήματα απο την
εταιρία μου . Στον αγώνα αυτόν υπάρχουν άνθρωποι
που είναι κοντά όπως και φέτος. δεν θέλω να πω ονόματα γιατί μπορεί να ξεχάσω κανέναν και κάποιος ίσως
να μην θέλει να ακουστεί το όνομα του . το πρωτάθλημα
διακόπηκε απο τον κορωνοιο και η ομάδα κατάφερε να
σωθεί .
Φέτος μετά απο μεγάλη σκέψη στο αν θα συνεχίσω,
το εκανα γιατί δεν υπήρχε αλλη λύση, η ομάδα ξεκίνησε
,πήραμε έναν αξιόλογο προπονητή και φτιάξαμε μια
ομάδα πολύ καλή για τα δεδομένα μας, η ομάδα είχε
βρει την φόρμα της και ήρθε πάλι η διακοπή ώστε να
μας αφήσει πάλι εκτός αγωνιστικης δρασης μετά απο μια
μεγάλη προσπάθεια.
Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και παράλληλα δεν ξέρω πραγματικά αν αξίζει
να ασχοληθεί κάνεις μετά .
Και θα σου εξηγήσω και τον λόγο όταν η ομάδα είναι
στις διακοπές δεν ασχολείται κανείς και για τίποτα λες
και θα πάει μια ομάδα στον αυτόματο όπως και τώρα
σταματήσαμε τις προπονήσεις και είναι λες και η ομάδα
έχει πάει στον αρη δεν βλεπω κάνεις απο τους παράγοντες μας να ασχολείται με την ομάδα έχουμε κορονοιο
και τελος ένα τηλέφωνο έστω να πάρει κανείς να μας
πει ότι θέλει η ομάδα κάτι έχετε να πληρώσετε τους
παίκτες ζείτε πεθάνατε .
όποτε υπάρχουν αργίες και δεν υπάρχει ομάδα όλοι
εξαφανισμένοι .
Όταν όμως ξεκινήσει η ομάδα σε έναν μήνα να μας
έρθουν να μας κουνάνε το δάχτυλο γιατί χάσαμε απο
την Δοξα πχ ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα δυο - τρεις
άνθρωποι που είναι κοντά μου ακόμα και τώρα .

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ...

Ο Βασίλης Σαμπάνης 19 χρόνων, από τον Ασπρόπυργο
πατέρας δύο μικρών παιδιών,
δεν έχει δώσει σημάδια ζωής
από τις 4 Νοεμβρίου.
Έχει ύψ ος 1,60, μαύρα κοντά
μαλλιά και καστανά μάτια.
Ξεχωρίζουν τα τατουάζ στο δεξί
μπράτσο με τα ονόματα Καλλιόπη και Ελένη, στο δάχτυλο
ένα τριαντάφυλλο, στην πλάτη
ένα μάτι και η ουλή στο λαιμό
από χειρουργείο που είχε
κάνει.
Για την εξαφάνισή του έχει
σημάνει Silver Alert.

Το καλοκαίρι απο τώρα μπορώ να σου πω γιατί Είσαι
φίλος ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για την ομάδα
γιατί δεν θα είμαι εγώ κοντά της όπως ειναι τα πράγματα να παρακαλώ να κυνηγάω και να ακουω και παραπονα. είμαι σχεδόν στο 80% .
δεν μπορεί ένα άνθρωπος να τραβάει κουπί και όλοι
οι άλλοι να σφυράνε αδιάφορα απο ακαδημίες μέχρι ο
τελευταίος φίλαθλος. δεν είναι το παν τα λεφτά στην ζωή
να δίνουμε η να περνούμε.
Η ομάδα πέρυσι και φέτος άλλαξε σε όλα.
φέτος ο Βυρωνας έχει στηρίξει την ομάδα με πολλούς
Χορηγούς γιατί βλέπουν αλήθεια εμένα και ξέρουν ότι τα
χρήματα τους πάνε στο 100% στην ομάδα και τους
ευχαριστώ.
Κρούω τον Κώδωνα όταν ξεκινήσει η ομάδα μην βρεθούν κάποιοι προ εκπλήξεων και ψάχνονται και εγώ
σφυράω αδιάφορα το λέω σε όλους τώρα που είναι η
ώρα που καθόμαστε μετά το καράβι δεν γυρνάει προς
ενημερωση δεν βρήκαμε Παπα να θάψουμε 5-6 και το
αρνητικό το μεγάλο είναι ότι η ομάδα δεν είναι μόνο το
ποδόσφαιρο, όπου το ποδόσφαιρο είναι αυτό όπου
δίνει αναγνωρισιμότητα σε μια ομάδα και είναι ο Δουριος ίππος έχει και αλλά αθλήματα όποτε η ομάδα Κατ έμε
δεν είναι ενωμένη όπως πρέπει και ίσως να πρέπει το
κάθε τμήμα να κάνει ΔΣ με δικό του καταστατικό για να
μπορεί να είναι πιο λειτουργικό. το υπάρχον καταστατικό
ανήκει στο ποδόσφαιρο όπου και αυτό είναι το ξεκίνημα
του αθηναϊκού όλοι οι άλλοι έπονται>>.
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΥΓΚΟΣ:
<<ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ
ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΑΣΧΗΜΗ
ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ>>

O ποδοσφαιριστής Μαν ώλης Λύγκος του Αττάλου
Νέας Φιλαδέλφειας μίλησε για την ομάδα του αλλά και
την παν δημία που μαστίζει την χ ώρα.
<<Στόχ ος της ομάδας από την αρχ ή ήταν ν α πρωταγων ιστήσει,δεν έχ ουμε ξεκιν ήσει ιδαν ικά αλλά δεν
απογοητευομαστε.. είμαστε 5 βαθμούς πίσω από τη
κορυφή και υπάρχ ουν αρκετές ομάδες που βρίσκον ται κον τά.. οι 7 πρώτες αγων ιστικές δείχ ν ουν ότι θα
χ αθούν αρκετοί βαθμοί απ'ολες τις ομάδες γιατί ο όμιλος είν αι πολύ αν ταγων ιστικός..
Εμείς δουλεύουμε όλο αυτό το διάστημα μεμον ωμέν α
για ν α παρουσιαστουμε δυν ατοί με την επιστροφή
μας στις αγων ιστικές υποχ ρεώσεις μας όποτε κι αν
έρθει αυτή, ελπίζω σύν τομα..
Περιμέν ουμε πώς και πώς ν α τελειώσει αυτή η μεγάλη
κι άσχ ημη παρέν θεση με αυτόν τον ιό και ν α επαν έλθουμε όλοι υγιείς στη καθημεριν ότητα μας.. ν ομίζω
ότι η ομάδα μας θα επιστρέψει καλύτερη απ'οτι πριν
τη διακοπή και θα πετύχ ει το στόχ ο της αν όδου..
υγεία σε όλο το κόσμο και σ'εσας προσωπικά!!>>.
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ:
<< Ο ΒΥΖΑΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ
ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ>>
Ο νεαρός τερματοφύλακας του
Βύζαντα Μεγάρων Θοδωρής
Θεοδωρόπουλος που ήταν ο
μεγάλος άτυχος φέτος όταν σε μια
προπόνηση της ομάδος του τραυματίστηκε(εξάθρωση ωμοπλάτης)
έκανε χειρουργείο και τέλη
Μαρτίου επιστρέφει στην ενεργό
δράση. Ο ίδιος τόνισε για την
ομάδα του:

<<Όταν το καλοκαίρι με απέκτησε η ομάδα του Βύζαντα, κατάλαβα κατευθείαν περί τίνος πρόκειται, έχοντας
λοιπόν κάνει μια καλή σεζόν με τον Ατρόμητο Χιλιομοδίου και έχοντας πάρει την άνοδο για την Γ'Εθνική...Πήρα την απόφαση να κάνω το δικό μου 2 στα 2
και να βοηθήσω με μεγάλη μου χαρά, έναν από τους
πιο ιστορικούς συλλόγους της Ελλάδος...Δυστυχώς
έχοντας "χάσει" από νωρίς τον αρχηγό μας (Τάσο Φλέγγα)...Λίγες μέρες μετά από την έναρξη των επισήμων
αγώνων, τραυματίστηκα και εγώ...
Με αποτέλεσμα να μην καταφέρω να βοηθήσω την
ομάδα μου, έτσι όπως θα ήθελα! Σαν μην έφταναν αυτά
έρχεται και ο τραυματισμός του βασικού μας κεντρικού
αμυντικού( Τάσος Παρασίδης) για να πούμε ότι η σεζόν
θα είναι πιο δύσκολη για τον Βύζα, από όσο θα περιμέναμε!Ευτυχώς όμως, καταφέραμε σε ένα πολυ σύντομο χρονικό διάστημα,να αποκτήσουμε καλή χημεία και
να φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο κλίμα, έχοντας πάντα
στο πλευρό μας, μια διοίκηση, η οποία ήταν σε όλα
δίπλα μας! Και εκεί που δεν το περιμένει κανείς έρχεται
ένα δεύτερο Lockdown, με αποτέλεσμα να σταματήσει,
προσωρινά το πρωτάθλημα και οι ποδοσφαιριστές να
"σταματησουν" τις προπονήσεις!Σίγουρα είναι σημαντικό
το ατομικό πρόγραμμα του γυμναστή, αλλά αν μια
ομάδα δεν δουλέψει μαζί με όλα της τα μέλη, χάνονται
πολλά. Ο COVID-19 είναι μια μικρή "καταστροφή" για
τις ερασιτεχνικές ομάδες και όχι μόνο! Τέλος θα ήθελα
να ευχηθώ, περαστικά στους συμπαίκτες μου(Φλέγγα,Παρασίδη) που μαζί βιώνουμε αυτή την δύσκολη
αποκατάσταση και να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο
της ομάδας...
Ο ΒΥΖΑΣ θα βρεθεί εκεί που του αξίζει και εμείς θα
είμαστε αυτοί που θα τον οδηγήσουν εκεί!
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

θριάσιο-11

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ:
<<ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
Η ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΧΡΟΝΙΑ>>

Ο υπεύθυνος στην ακαδημία του Θρασύβουλου
Κώστας Στάμου τόνισε:
<<Περιμένοντας να τελειώσει αυτή η πρωτόγνωρη
χρόνια για όλους μας θέλω να ευχηθώ πάνω απ' όλα
υγεία και υπομονή σε όλων τον κόσμο και ιδιαίτερα
στον κόσμο του ποδοσφαίρου που τόσο πολύ έχει
χτυπηθεί σε όλους τους τομείς αυτήν την χρονιά και δεν
ξέρουμε και πόσο ακόμα.
Στο κομμάτι της Ακαδημίας του Θρασυβούλου που
ασχολούμαι αποκλειστικά εδώ και 5 χρόνια πηγαίνουμε
κάθε χρόνο και καλύτερα. Στο πλάνο που είχαμε βάλει
σαν ακαδημία πάνε όλα όπως τα είχαμε σχεδιάσει και
με την συνεργασία που έχουμε με το δίκτυο της ΠΑΕ
ΑΤΡΌΜΗΤΟΣ Αθηνών εδώ και 2 χρόνια ανεβάσαμε
και άλλο το επίπεδο σε όλους τους τομείς της Ακαδημίας
και αυτό οφείλεται και στον εθελοντισμό των γονέων
που το κάνουν αποκλειστικά για τα παιδιά τους.
Ετσι και φέτος παρά την διακοπή που είχαμε πέρσι,
ξεκινήσαμε πολύ καλά στους στόχους και στο πλάνο
που έχουμε βάλει για την φετινή χρονιά και τηρώντας
βέβαια όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα. Μέσα
από τις προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια που είχαμε δώσει ήταν πλέον πανέτοιμα τα τμήματα μας για το
πρωτάθλημα υποδομών της ΕΠΣΔΑ που σαν ακαδημία
το στηρίζουμε κάθε χρόνο για να γίνει καλύτερο,αλλά
και τα διάφορα τουρνουά που συμμετέχουμε .
Η διακοπή όμως σίγουρα θα μας φέρει πίσω στην
αγωνιστικής εικόνα των παιδιών αλλά και στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα που σίγουρα θα μας πάει πισω
αλλά όλα πιστεύω θα τα ξεπεράσουμε αν έχουμε όλοι
μας την υγεία μας και αυτό είναι το σημαντικό στην ζωή
μας.
Τώρα όσο αφορά την Αντρική μας ομάδα εκεί τα
πράγματα είναι κάπως περίεργα γιατί όσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο πρώτη φορά βλέπω να μην
υπάρχει άνθρωπος να θέλει το καλό του σωματείου
όλοι να κοιτάνε πως θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση
για δικό τους όφελος και κάνεις να μην σκέφτεται ποδοσφαιρικά την ομάδα.
Φέτος φτάσαμε στο σημείο μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα υποδομών να κατεβάσουμε το τμήμα τις κ17 με
παιδιά 16 και 17 χρόνων είναι μια καλή φουρνιά παικτών που στο μέλλον θα βοηθήσουν πολύ αλλα εννοείται
οτι δεν είναι έτοιμα να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα της
Α ΕΠΣΔΑ και αυτό για να δώσουμε χρόνο να φτιάξουν
την ομάδα (όπως μας έλεγαν) ομως όπως αποδείχθηκε
απλά ήθελαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

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

Δεν γίνεται σε ένα σωματείο σαν τον Θρασύβουλο να
υπάρχουν τα δύο άκρα η Ακαδημία που κάθε χρόνο
έχει ανοδική πορεία τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά και από την άλλη η Αντρική που όλοι ξέρουμε τι
έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
Πλέον αν μας αφήσουν και όλα στην ομάδα τα αναλάβει το Team της Ακαδημία οργανωτικά, και διοικητικά
από γονείς που θέλουν να βοηθήσουν το σωματείο να
ορθοποδήσει και όχι προς όφελος τους ( δηλαδή ένα
πλάνο που το προτείνουμε κάθε χρόνο) τότε και η
ομάδα θα κάνει μια νέα αρχή σε όλους τους τομείς αλλά
ποιο πολύ στην οργάνωση γιατι είναι μια λέξη που
κάποιοι δεν την ξέρουν δεν γίνεται να υπάρχει ομάδα
χωρίς οργάνωση ,χωρίς πλάνο χωρίς τα βασικά πράγματα που θέλει μια ομάδα και ένας ποδοσφαιριστής, και
το βασικό να μήν υπάρχει συνεργασία Ακαδημίας και
αντρικής.
Η ομάδα αν γίνουν αυτά από του χρόνου θα είναι
έτοιμη σε όλους τους τομείς και θα βασίζεται σε παιδιά
από την ακαδημία και οι ποιο μεγάλοι που θα έρθουν
να βοηθήσουν την ομάδα θα είναι παιδιά που έχουν
περάσει από την ακαδημία του Θρασυβούλου και αυτό
γιατί θα ξέρουν την νοοτροπία μας που είναι ο υγιής
αθλητισμός,ο σεβασμός και πάνω απ'όλα το όμορφο
ποδόσφαιρο και πιστεύουμε έτσι θα έρθει πάλι ο
κόσμος στο γήπεδο να δει την ομάδα που όλοι θέλουμε.
Τέλος εύχομαι να μην τελειώσει εδώ η χρονιά για το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γιατί αυτήν την αίσθηση έχω
ότι η διακοπή δεν θα είναι για 1-2 μήνες αλλά για πολύ
περισσότερο και ας μην ξεχνάμε ότι δεν μπορείς τον
ποδοσφαιριστή να τον βάλεις να παίξει από την μια
μέρα στην άλλη..
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

12-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση : Πλατεία Ηρώων ,
Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια, 19/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 31907

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Μειοδοτικού
Διαγων ισμού,
για την αν άδειξη αν αδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
Α.Μ.: 292/2020, συν ολικού εν δεικτικού προϋπολογισμού 73.769,00€ με
ΦΠΑ 24%

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Συν οπτικό διαγων ισμό με σφ ραγισμέν ες προσφ ορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για κάθε καύσιμο ξεχωριστά ή για το σύν ολο των
καυσίμων , σύμφ ων α µε τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 και με κριτήριο
κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (% ), η οποία θα προσφ ερθεί επί της Μέσης Τιμής
Πώλησης κάθε καυσίμου, όπως αυτή
διαμορφ ών εται από το Τμήμα Εμπορίου της Γεν ικής Διεύθυν σης Αν άπτυξης της Περιφ έρειας Αττικής και
πιστοποιείται για το Νομό Αττικής
από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Αν άπτυξης και Αν ταγων ιστικότητας την
εκάστοτε ημέρα παράδοσης.

Ο διαγων ισμός αφ ορά την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου
κίν ησης, αμόλυβδης βεν ζίν ης και
πετρελαίου θέρμαν σης), απαραίτητων για την άμεση κάλυψη των
αν αγκών σε καύσιμα των απορριμματοφ όρων , των οχημάτων και των
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διαφ όρων μηχαν ημάτων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και για την
κάλυψη των αν αγκών θέρμαν σης
του συν όλου των κτιρίων των διαφ όρων δημοτικών υπηρεσιών , των
αθλητικών εγκαταστάσεων και των
μον άδων όλων των
σχολικών
Δημοτικών Εν οτήτων του Δήμου.
Η δαπάν η για την συγκεκριμέν η προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν
των 73.769,00€ (συν υπολογιζομέν ου
του ΦΠΑ 24% ) και θα καλυφ θεί από
τον Κωδικό Αριθμό:45.6641.10001
του τακτικού προϋπολογισμού του
Δήμου του οικον ομικού έτους 2021.

Η προμήθεια υγρών καυσίμων , κατατάσσεται στους Κωδικούς Κοιν ού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) ως εξής:
09134200-9 (Καύσιμο πετρελαιοκιν ητήρων Diesel)
09132100-4 (Αμόλυβδη βεν ζίν η)
09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμαν σης)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
μέχρι την εξάν τληση των ποσοτήτων και όχι αργότερα από την έν αρξη
ισχύος της σύμβασης του Διεθν ούς
Ηλεκτρον ικού Αν οιχτού Διαγων ισμού προμήθειας καυσίμων και
λιπαν τικών για τα έτη 2021& 2022
σύμφ ων α με την υπ’ αριθμόν
51/2020 μελέτη της Τεχν ικής Υπηρεσίας και την υπ’ αριθμόν 20147/237-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου.

Η σύμβαση θα αν ατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφ έρουσας από οικον ομική άποψη προσφ οράς, βάσει
τιμής.

Ο διαγων ισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Φυλής, διεύθυν ση Πλατεία Ηρώων 1
στα Άν ω Λιόσια, εν ώπιον της επιτροπής την 01/12/2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.μ. Ώρα έν αρξης παραλαβής προσφ ορών ορίζεται η 10:00
π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ.
Στο Διαγων ισμό δικαιούν ται ν α
συμμετάσχουν τα κατωτέρω φ υσικά
ή ν ομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε
σύμπραξη ή σε κοιν οπραξία ή σε

έν ωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται ν α συσταθεί σε περίπτωση
αν άθεσης του περιεχομέν ου του παρόν τος Διαγων ισμού σε αυτήν :
1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημέν α στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Έν ωσης ή στα κράτη – μέλη
της Συμφ ων ίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικον ομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη
που έχουν υπογράψει την Συμφ ων ία
περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA)
του Παγκόσμιου Οργαν ισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/
1997), σύμφ ων α με τα αν αλυτικά
αν αφ ερόμεν α στο άρθρο 25 του Ν.
4412/2016 .

2. Κοιν οπραξίες – Συμπράξεις Εν ώσεις μέλη των οποίων είν αι τα
φ υσικά ή ν ομικά πρόσωπα του παρόν τος άρθρου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Προσφ ορές θα υποβληθούν σύμφ ων α με την αν αλυτική διακήρυξη.

Γεν ικές πληροφ ορίες παρέχον ται και
από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Φυλής, Διεύθυν ση Πλατεία Ηρώων ,
Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213
2042714.

Οι εν διαφ ερόμεν οι οικον ομικοί φ ορείς μπορούν ν α έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγων ισμού
επισκεπτόμεν οι την ιστοσελίδα του
Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr.

Η περίληψη της Διακήρυξης, αν αρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diav geia.gov .gr/ και ιστοσελίδα της αν αθέτουσας αρχής, στη
διεύθυν ση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελλην ικό Τύπο,
σύμφ ων α με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016.
Η δαπάν η των δημοσιεύσεων στον
Ελλην ικό Τύπο βαρύν ει τον αν άδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

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

θριάσιο-13
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Ζητούνται αποθήκες για αγορά

και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες
στο Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237

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.
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105570474
ΚΑΙ 2105573734

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.

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο
Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο.
Ανταλλαγή με διαμέρισμα
τηλέφωνο 6974 311 396.
Τιμή συζητήσιμη

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

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

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL: irokalli8@gmail.com
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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

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

την παλιά βάση του ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, ξεκί νησαν εχθές το πρωί οι
εργασίες για το νέο Δικαστικό Σωφρονιστικό κατάστημα Αθηνών, που θα αντικαταστήσει
τις φυλακές Κορυδαλλού. Οι κατεδαφίσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί περίπου σε 20
μέρες, στο οικόπεδο των 180 στρεμμάτων, το
οποίο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και έχει
περάσει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές
του 2022.
Ως τεχνική υπηρεσία χρησιμοποιείται η μονάδα
μελετών κατασκευών από το ΓΕΕΘΑ.
Η αρμόδια επιτροπή εξέτασε αρκετά οικόπεδα
ακόμα -σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον
10- όμως αυτός κρί θηκε ο καταλληλότερος
χώρος για την δημιουργία των φυλακών, με 12
πτέρυγες για κελιά 2000 κρατουμένων.
Προαύλια 1000 τ.μ με χώρους πρασίνου,

υπαί θρι α
αθλητι κή
εγκατάσταση, ανοι κτό
χώρο συναθροί σεων,
πτέρυγα ευάλωτων ομάδων,
ημι πτέρυγα
ΑΜΕΑ, κλινικές, σχολικό συγκρότημα καθώς
και γυμναστήριο, περιλαμβάνουν τα σχέδια.
Παράλληλα θα δημιουργηθούν 7 δικαστικές
αί θουσες καθως και
τμήμα μεταγωγών.
Εχθές
το
πρωί
βρέθηκαν στο σημείο ο
υφυπουργός Προστασιας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, η γενική γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής, Σοφία Νικολάου, ο δήμα-

ρχος Κορυδ αλ λ ο ύ ,
Νίκος Χουρσαλας, αλλά
και αξιωματικοί από το
ΓΕΕΘΑ.

Ο κύρι ος
Οι κο νό μο υ
μί λησε
γι α
μ ο ν τέ λ ο
δημι ου ργί ας
αν άλ ο γ ω ν
Σω φρ ο νι στικών εγκαταστάσεων κι
ευχαρίστησε το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας για
την στήριξη.

