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Ληστείες σε φαρμακείο

-Η πλατφόρμα και οι οδηγίες του ΟΑΕΔ

στη δυτική Αττική

Επίδομα 400 ευρώ για
μακροχρόνια ανέργους

και φούρνο

Παρατείνεται μέχρι τις 7
Δεκεμβρίου το lockdown
σελ. 2

σελ. 7

Σ.Δ.Ο.Ε.: Μεγάλο
‘’χτύπημα’’ σε

κύκλωμα με e-shop
Εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για
το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε
ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.
σελ. 2

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Χρειάζονται κίνητρα για την
προσέλκυση ιατρών, που θα παραμείνουν
σε αυτό και θα ενισχύσουν τη λειτουργία του,
τονίζει σε ερώτησή του προς τον Υπουργό
Υγείας, ο αντιπρόεδρος της Βουλής
σελ. 3-4

«Σερφάρω»…με ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ενημέρωση των δημοτών
Ασπροπύργου, με αφορμή τον
Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας
σελ. 5

Χριστούγεννα με sms:

Σενάριο για κωδικό με τον οποίο

θα γίνονται οι αγορές των εορτών
σελ. 6

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 9

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ:

παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Αστέρα Μαγούλας

<<Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ
ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ>>

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ:

<<ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ>> σελ. 11
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.,
Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λ. Δημοκρατίας,
Έναντι Δημαρχείου, 2105573484
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Λουκοπούλου Σοφία Σ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390
MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΧΤΣΙΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΟΕ

Κύπρου 25, Χαϊδάρι, 2105810742

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

Συννεφιά η θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου, Οσίων Μωυσέως Ναθαν αήλ Πιν ουφρίου και Ιακώβου του Ρώσου

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

Ληστείες σε φαρμακείο και φούρνο
στη δυτική Αττική
Aδίστακτοι κακοποιοί αλωνίζουν εν μέσω καραντίνας
βάζοντας στο στόχαστρο ανοιχτά καταστήματα όπως
φαρμακεία και φούρνους στη Δυτική Αττική.
Ό,τι κατάστημα ήταν ανοιχτό τις τελευταίες βδομάδες
ήταν στόχος για εκείνους.
Τέλος όμως στη δράση των δυο επικίνδυνων σεσημασμένων κακοποιών έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος
Ασφαλείας Αχαρνών που κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν.
Από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι είχαν
διαπράξει έξι ληστείες και οκτώ κλοπές, μεταξύ αυτών σε
φαρμακείο και φούρνο.

Σ.Δ.Ο.Ε.: Μεγάλο ‘’χτύπημα’’ σε κύκλωμα με e-shop

Ο

ι ελεγκτές της Επιχειρησιακής
Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής
έχουν εντείνει τους ελέγχους κατά
τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε (lockdown), σε ηλεκτρονικά καταστήματα (eshops), εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των
συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και
της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου
ανταγωνισμού, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.
Ειδικότερα, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση
Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής διενήργησε ελέγχους σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και
φορητών Η/Υ και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής
αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση
εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας
Φ.Π.Α.), και κατ’ επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.
Διενεργήθηκε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα τα οποία
πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που
προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα.

Από την έρευνα της Υπηρεσίας προκύπτει το
συμπέρασμα ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και
διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με
διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά
δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων,
οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται, και, στην
ουσία, να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και
λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε

ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα
πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή
τιμή (κάτω του κόστους).

Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των
8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα
έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία
για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω
των 15.000.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, σχετικά με τη συμμετοχή και
λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις
ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά
τιμολόγια.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τον καταλογισμό
των φόρων που διέφυγαν της καταβολής.
Ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων
ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω
επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων
των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.
Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και
φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη
συλλογή ικανών στοιχείων για την εξάρθρωση του δικτύου.
Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση
προϊόντων και, σε κάθε περίπτωση, να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.
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Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Χρειάζονται κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών, που θα παραμείνουν
σε αυτό και θα ενισχύσουν τη λειτουργία του,
τονίζει σε ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας, ο αντιπρόεδρος της Βουλής

Ο

Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, κατέθεσε
ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη
Κικίλια με θέμα την ένταξη του Κέντρου Υγείας Μεγάρων στις άγονες και προβληματικές περιοχές.
Η με αριθ. Πρωτ. 2116/26.11.2020 κατατεθείσα
ερώτηση έχει ως εξής:
“Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας επισημάνω το
σημαντικό έργο που επιτελείται στο Κέντρο Υγείας
Μεγάρων, ιδιαίτερα μετά την επαναλειτουργία του σε
24ωρη βάση και 7 μέρες την εβδομάδα από τις αρχές
του 2020 μετά από τις από κοινού μας ενέργειες.
Το συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες όλου του Δήμου Μεγαρέων, ο οποίος
περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Μεγάρων και Νέας
Περάμου καθώς και πλήθος οικισμών, όπως το Αλεποχώρι, η Κινέττα, το Βλυχό, η Βλυχάδα, η Βένιζα, το
Μελί, το Μάζι, ο Πευκενέας, η Πάχη, το Κανδύλι κ.α.,
και όχι μόνο.
Λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας του, πλησίον της
Εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, είναι μεγάλη η προσφορά του στην γρήγορη αντιμετώπιση των αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων που συμβαίνουν στην Εθνική
Οδό.
Για να μπορέσει, όμως, να διασφαλιστεί η καλύτερη
δυνατή λειτουργία του, ειδικά, εν μέσω της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε λόγω COVID-19,
απαιτείται προσέλκυση γιατρών.
Από τα παραπάνω προκύπτει η μεγάλη ανάγκη, να
υπαχθεί το Κ.Υ Μεγάρων στην κατηγορία, όπου στους
υπηρετούντες σ’ αυτό γιατρούς, θα παρέχονται κίνητρα
προκειμένου να το προτιμήσουν όταν γίνει η σχετική
προκήρυξη για προσλήψεις γιατρών.

ΚΕΔΕ:Επαναπροσδιορισμός των

αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ολοκληρώθηκε η 6η Συνεδριακή Τηλεδιάσκεψη για την
διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ψηφιακό οικοδεσπότη την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου.

Επομένως θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο το Κέντρο
Υγείας Μεγάρων να υπαχθεί στις άγονες και προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται:
1.
Στην παρ.4 του άρθρου 43 του νόμου
4368/2016 και
2.
Στην
εκδοθείσα
με
αριθμ.
πρωτ.
Γ4γ/Γ.Π.οικ.91866/27-11-2018 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Χαρακτηρισμός Περιφερειακών Ιατρείων,
Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και
άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί
θητεία) που διορίζονται σε αυτά».

«Με τις προτάσεις μας βάζουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
τη χώρα, σε νέα πορεία υβριδική, μέσω τηλεδιάσκεψης, Συνεδριακή Διαδικασία της ΚΕΔΕ με ψηφιακό «οικοδεσπότη» την
ΠΕΔ Πελοποννήσου» σημείωσε ο πρόεδρος ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου.
Στη Διάσκεψη πήραν μέρος 55 μέλη της Γενικής Συνέλευσης,
δήμαρχοι, αιρετοί και στελέχη της ΠΕΔ. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
ανέδειξε το ζήτημα της αλλαγής του Νόμου 4412 που αφορά τις
προμήθειες, που αποτελούσε πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης
και εμπόδιο για την γρήγορη υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων.
Παράλληλα, υπήρξε αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης
της Επιτροπής Πισσαρίδη, η οποία παραδόθηκε πριν λίγες
μέρες στην Κυβέρνηση, στην οποία περιγράφεται ποιος πρέπει
να είναι ο σύγχρονος ρόλος της αυτοδιοίκησης και ποια βήματα
πρέπει να γίνουν στη χώρα, ώστε οι Δήμοι να συμβάλουν
ουσιαστικά στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Ελλάδος.
Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε επίσης την ανάγκη μεγαλύτερης
οικονομικής χρηματοδότησης των Δήμων, που λόγω της πανδημίας έχουν αναγκαστεί να προβούν σε μεγάλες δαπάνες ενώ
αντίστοιχα μεγάλες είναι και οι απώλειες στα έσοδά τους. Οι
αλλαγές στον 4412 αφορούν την καθημερινή λειτουργία των
Δήμων Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ έκανε αναφορά στις βασικές
αλλαγές που προβλέπει ο νέος νόμος που θα αντικαταστήσει
τον 4412, τονίζοντας ότι χρειάζεται ακόμη μελέτη και βελτιώσεις.

ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Τ

Η συνέχεια στη σελ. 10

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ΔΑΦΝΙ αναζητεί ακίνητο στο Δήμο Φυλής
για τη στέγαση Οικοτροφείου που θα φιλοξενεί άτομα έως 65 ετών

ο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό στις 7-122020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.0011.00, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές,
για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου συνολικής μικτής επιφανείας 450 τ.μ. περίπου, για
πέντε έτη, για τη στέγαση ενός «Οικοτροφείου
για άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διταραχές
και σοβαρά προβλήματα» στον Δήμο Φυλής
και σε όμορους Δήμους (σύμφωνα με την υπ’
αρ. 3676/9-12-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξης
) και με κωδικό ΟΠΣ 5045006 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, ετήσιας προϋπολογισθείσας
δαπάνης έως 72.000,00 €.

Το κτίριο που πρόκειται να μισθωθεί, για την
κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου για
άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλήματα (έως 65 ετών),
δυναμικότητας 15 ατόμων, πρέπει :
α) Να βρίσκεται στο Δήμο Φυλής καθώς και
όμορους δήμους. Το κτίριο να έχει εύκολη πρόσβαση σε αστική συγκοινωνία και κατά
προτίμηση σε Ηλεκτρικό σιδηρόδρομο &
Μετρό.
β) Να είναι αυτοτελές κτίριο συνολικής μικτής
επιφάνειας 450 τμ περίπου, να είναι σε άριστη
κατάσταση, να διαθέτει πλήρεις, σύγχρονες και
ασφαλείς ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστά-

σεις (κεντρική θέρμανση, ψύξη, δίκτυο ψυχρού
και ζεστού νερού, δίκτυο αποχέτευσης, ηλεκτρική εγκ/ση, τηλεφωνικό δίκτυο δομημένης
καλωδίωσης, δίκτυο TV, κλπ) και να είναι
συνδεδεμένο με τα δίκτυα των Οργανισμών
Κοινής Ωφέλειας.

Το κτίριο θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Απόφαση αρ.
πρωτ. Γ.Π./οικ. 107931/22- 11-2013 του Υπουργείου Υγείας. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει
περιβάλλοντα χώρο (αυλή) ή μεγάλους σκιερούς εξώστες - ημιυπαίθριους χώρους, με στηθαία ύψους > 1,10 μ .
Η εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων του
κτιρίου να είναι κατάλληλη για διαμονή 15 ατόμων και συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτει :

Οκτώ (8) υπνοδωμάτια (συνολικά 115 τμ
περίπου) και συγκεκριμένα επτά (7) δίκλινα
και ένα (1) μονόκλινο, τα οποία θα διαθέτουν
ιματιοθήκες.
Τα τρίκλινα δωμάτια θα πρέπει να αποφεύγονται. Από τα υπνοδωμάτια ένα (1) μονόκλινο και ένα (1) δίκλινο (σε γειτνίαση μεταξύ
τους) και ο πλησίον αυτών χώρος υγιεινής (λουτρό) θα πρέπει vα έχουν κατάλληλες διαστάσεις και εξοπλισμό για εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατό-

μων.
Τέσσερα (4) λουτρά θεραπευόμενων σε
θέσεις πλησίον των υπνοδωματίων (συνολικά
16 τμ περίπου) . Από τα λουτρά αυτά το ένα θα
είναι κατάλληλο για εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, όπως
ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Ενιαίο χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας (35
τμ περίπου). Στο χώρο αυτό θα υπάρχει ένα
WC για τους θεραπευόμενους.
Μια κουζίνα (σε συνέχεια με τον ενιαίο χώρο
καθιστικού - τραπεζαρίας), που να καλύπτει
τις ανάγκες προετοιμασίας φαγητού για 15
άτομα (13 τμ περίπου). Σε κτίρια με περισσότερους του ενός ορόφους, είναι επιθυμητή η
ύπαρξη μικρής κουζίνας σε κάθε όροφο.
Δύο (2) χώρους για γραφεία προσωπικού

(συνολικά 20 -25 τμ).
Ένα (1) χώρο (18 τμ περίπου) για γραφείο
και συνεδριάσεις.
Ένα (1) WC προσωπικού και μια μικρή κουζίνα προσωπικού.
Χώρο εισόδου - υποδοχής - αναμονής επισκεπτών (12 τμ περίπου). Πλησίον του χώρου να
υπάρχει WC επισκεπτών κατάλληλο για
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων.
Η εξώθυρα εισόδου στο κτίριο να παρέχει
επαρκή ασφάλεια και να διαθέτει θυροτηλέφωνο ή θυροτηλεόραση (απαραίτητα όταν η εξώθυρα δεν διαθέτει υαλοστάσιο).
Χώρο για πλυντήρια, στεγνωτήριο και σιδερωτήριο (13 τμ περίπου).
Χώρο αποθήκης (10 τμ περίπου).
Χώρο λινοθήκης και ειδών καθαριότητας (10
τμ περίπου). Επιτρέπονται μικρές αποκλίσεις
από το πλήθος και τα εμβαδά (αφορούν καθαρές επιφάνειες) των χώρων που καθορίζονται
πιο πάνω, εφόσον καλύπτουν πλήρως τις
ανάγκες και απαιτήσεις του Νοσοκομείου.
(περισσότερα στο https://diavgeia.gov.gr/)

4-θριάσιο
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεστε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου το Κέντρο Υγείας Μεγάρων να χαρακτηριστεί ως άγονο και να ενταχθεί στις
προαναφερθείσες σε αυτό διατάξεις;”
Ο κ. Μπούρας, όπως όλοι γνωρίζουν, πρωτοστάτησε στην επαναλειτουργία του Κέντρου Υγείας Μεγάρων και ως εκ τούτου, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το Κ.Υ. να συνεχίσει το
σημαντικό έργο που επιτελεί στην ευρύτερη περιοχή, 24 ώρες το 24ωρο,
7 ημέρες την εβδομάδα.

Η σχετική επιστολή του Δημάρχου Μεγαρέων.

«Σερφάρω»…
με ΑΣΦΑΛΕΙΑ

θριάσιο-5
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Ενημέρωση των δημοτών Ασπροπύργου, με
αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας

Ο

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

Συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία,
προκειμένου να δημιουργηθούν οι μέγιστες δυνατές
συνεργασίες, για την εύρυθμη λειτουργία και ενίσχυσή του

Ο

Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κώτσηρας
συνομίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κ. Γεώργιο Δριτσάκο, κατά τη διάρκεια της οποίας, συζήτησαν εκτενώς
το ζήτημα της λειτουργίας του Αεροδρομίου των Μεγάρων και, ειδικότερα, τα ζητήματα
λειτουργίας των σχολών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω χώρο.
Ο Διοικητής της ΥΠΑ ενημέρωσε τον Βουλευτή για τα εξής:

Δήμος Ασπροπύργου, με
αφορμή τον Ευρωπαϊ κό
Μήνα Κυβερνοασφάλειας
και έχοντας ως κύριο γνώμονα την
ενημέρωση των δημοτών, προχωρά
σε ανάρτηση σχετικού υλικού της
Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου και
Επικοινωνιών, για την ασφάλεια
στο διαδίκτυο, η οποία είναι θεμελιώδης για την προστασία του ιδιωτικού βίου και του απορρήτου των
επικοινωνιών.

Στην ψηφιοποιημένη εποχή που
ζούμε, η Κυβερνοασφάλεια
μας
αφορά όλους και οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Ας ενημερωθούμε για τους κινδύνους για το απόρρητο των επικοινωνιών και τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να ακολουθούμε.
Ας της δώσουμε λοιπόν την προσοχή που της αξίζει και ας ενημερωθούμε!!!

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

- Η ΥΠΑ είναι σε διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης (M.o.U) με το Στρατό και για το
κείμενο αυτό θα ενημερωθούν και οι εν λόγω σχολές, για να εκφράσουν τις απόψεις
τους.
- Η ΥΠΑ θα συνεχίσει να παρέχει αμέριστη στήριξη στο εν λόγω αεροδρόμιο σε όλες
τις εκφάνσεις αρμοδιοτήτων της.
- Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία διαγωνισμού για την
κατασκευή νέου πύργου ελέγχου, προκειμένου να αξιοποιούνται και οι δύο αεροδιάδρομοι επ´ωφελεία της ομαλής λειτουργίας του αεροδρομίου.

Ο κ. Κώτσηρας εξέφρασε στον Διοικητή το έντονο ενδιαφέρον του για την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου και τη σημασία του για την περιοχή και συμφώνησαν από κοινού ότι θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, προκειμένου να δημιουργηθούν οι μέγιστες δυνατές συνεργασίες για την εύρυθμη λειτουργία και την ενίσχυση του.

6-θριάσιο

ΑΠΟΛΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Σε κεντρικούς δρόμους στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
Τις τελευταίες ημέρες συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν εκτενή καθαρισμό σε κεντρικούς δρόμους στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου .
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Αβραάμ
Κωνσταντινίδη σε πρώτη φάση ο καθαρισμός αφορούσε την αποψίλωση & το
σκούπισμα της Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου & των οδών Μεθώνη & Ψηλορείτη, ενώ στόχος είναι τις επόμενες ημέρες να επεκταθεί σε μη κεντρικούς οδούς
και σε όποιο σημείο προκύψει ανάγκη.
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Δωρεάν τηλεκπαιδευση
προσφέρουν οι πάροχοι
τηλεφωνίας

Την δωρεάν προσφορά των υπηρεσιών τους για
την πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες που χ ρησιμοποιεί το Υ πουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αποφάσισε ο Σύν δεσμος Επιχ ειρήσεων Πληροφορικής και Επικοιν ων ιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και οι Επιχ ειρήσεις - Μέλη του, πάροχ οι τηλεπικοιν ων ιών ΟΤΕ,
ΟΤΕ+2,33% COSMOTE, VODAFONE, WIND και
FORTHNET ΦΟΡΘ σε συν εργασία με το Υ πουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υ πουργείο Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, αποφάσισαν
Πιο αν αλυτικά, οιεταιρείες προσφέρουν :
• Μηδεν ική χ ρέωση δεδομέν ων σε όλες τις πλατφόρμες που χ ρησιμοποιεί το Υ πουργείο για την τηλεκπαίδευση.
• Μηδεν ική χ ρέωση και για πρόσβαση στην πλατφόρμα σύγχ ρον ης τηλεκπαίδευσης μέσω σταθερού ή
κιν ητού τηλεφών ου.

Χριστούγεννα με sms:

Σενάριο για κωδικό με τον οποίο
θα γίνονται οι αγορές των εορτών
Με φόντο την παράταση του lockdown για μία ακόμη
εβδομάδα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται τα δεδομένα για
τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η σταδιακή άρση των
μέτρων και μάλιστα ενόψει των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του
STAR, το κυβερνητικό επιτελείο μελετά
δύο σενάρια για το νέο άνοιγμα των
καταστημάτων:

- Το πρώτο σενάριο είναι να δημιουργηθεί ένας ακόμη κωδικός. Για
παράδειγμα η αποστολή sms με
κωδικό 7 ώστε να επιτρέπεται η
μετακίνηση σε κάποιο κατάστημα του λιανεμπορίου, ή
για παραλαβή προϊόντων από αυτό.

- Το δεύτερο σενάριο είναι με την σταδιακή άρση του
lockdown να καταργηθεί η αποστολή sms και η αγορά

να κινηθεί με τους περιορισμούς που ισχύσουν ανά
τετραγωνικό μέτρο.
Σκέψεις για γιορτές με απαγόρευση κυκλοφορίας

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές
προσανατολίζονται για επαναλειτουργία των καταστημάτων εποχικών ειδών αλλά και των πολυκαταστημάτων
περίπου στις 14 Δεκεμβρίου. Άγνωστο παραμένει το
πως και αν θα ξανανοίξει η εστίαση.
Για τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εξετάζεται και πάλι το
ενδεχόμενο οι μετακινήσεις να
γίνονται με sms στο 13033 αλλά
και να υπάρξει απαγόρευση
κυκλοφορίας από νωρίς το
βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες.
Σχεδόν βέβαιο θεωρείται ότι
δεν θα επιτραπεί η κυκλοφορία
από νομό σε νομό, ενώ θα παραμείνει ο περιορισμός των
συναθροίσεων στα εννέα άτομα και φυσικά δεν θα
γίνουν ρεβεγιόν σε καταστήματα και ξενοδοχεία.
Παράλληλα, οι εκδρομείς θα πρέπει να ξεχάσουν τις
εξορμήσεις σε χειμερινά θέρετρα και χιονοδρομικά κέντρα σε όλη την επικράτεια.

Σημειών εται ότι η μηδεν ική χ ρέωση δεδομέν ων που
αφορά τις πλατφόρμες που χ ρησιμοποιεί το Υ πουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την τηλεκπαίδευση και την πλατφόρμα σύγχ ρον ης τηλεκπαίδευσης
μέσω κιν ητού τηλεφών ου (για όσο διαρκεί η παν δημία
ή για όσο χ ρόν ο αυτό κρίν εται απαραίτητο) δεν περιλαμβάν ει συν δέσμους (links) προς τρίτες/ εξωτερικές
ιστοσελίδες (π.χ . Y outube).

1. Υ πηρεσία σύγχ ρον ης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω της Cisco Webex Meetings πλατφόρμας):
• https://webex.sch.gr/

2. Παν ελλήν ιο Σχ ολικό
Δίκτυο (ΠΣΔ):
• https://www.sch.gr/
• http://eclass.sch.gr
• http://blogs.sch.gr
• http://lessons.sch.gr
• http://mmpres.sch.gr/
• sso.sch.gr
• my school.sch.gr
κι άλλα πολλά

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sso-01.sch.gr
sso-02.sch.gr
sso-03.sch.gr
v ideo.sch.gr
webmail.sch.gr
graf is.sch.gr
e-learning.sch.gr
ts.sch.gr
my .sch.gr

6978087309
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ΠΓΝ «Αττικόν»: 25 κυήσεις με μητέρες
θετικές στον κορονοϊό από την αρχή
της πανδημίας

Α

πό την έναρξη της πανδημίας COVID-19 μέχρι 22 Νοεμβρίου 2020 έχουν αντιμετωπιστεί στη Γ’ Μαιευτική και
Γυναικολογική Κλινική, του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο ΠΓΝ «Αττικόν», 25 κυήσεις
από μητέρες θετικές στον κορονοϊό SARS-CoV-2, με άριστη
έκβαση.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση τα ασφαλή αυτά δεδομένα
επιβεβαιώνονται και από μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA.

Οι ερευνητές εξέτασαν 252 έγκυες θετικές στον ιό SARS-CoV2 και συνέκριναν την έκβαση των κυήσεων με 3.122 γυναίκες
αρνητικές στον κορονοϊό. Συνολικά, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην έκβαση κυήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοίμωξη
νεογνού με τον ιό SARS-CoV-2 παρατηρήθηκε σε 3% των περιπτώσεων.
Τα νεογνά αυτά γεννήθηκαν από μητέρες που ήταν ασυμπτωματικές ή είχαν ήπια συμπτωματολογία (μόνο μία μητέρα είχε
σοβαρή συμπτωματολογία) και σε όλες τις περιπτώσεις η
μητέρα είχε προσβληθεί στο τρίτο τρίμηνο της κύησης. Τα πέντε
από αυτά τα νεογνά γεννήθηκαν με φυσιολογικό (κολπικό)
τοκετό.
Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην παθολογία του πλακούντα,
σε σχέση με τη βαρύτητα της λοίμωξης Covid-19. Το 95% των
γυναικών ήταν ασυμπτωματικές ή με ήπια συμπτωματολογία
(239 γυναίκες), ενώ 6 γυναίκες (3%) ανέπτυξαν σοβαρή ή
πολύ σοβαρή συμπτωματολογία.

Το 6% των γυναικών που ήταν θετικές στον ιό SARS-CoV-2 (14
γυναίκες) χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Συμπερασματικά, στη
μελέτη αυτή φάνηκε ότι η λοίμωξη της μητέρας από τον ιό
SARS-CoV-2 δεν συσχετίσηκε με αρνητική έκβαση της κύησης.
Η Διευθύντρια της Γ’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής,
καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της αίθουσας τοκετών Ελένη Αλεξίου και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Αττικού Νοσοκομείου έχουν
θεσπίσει πρωτόκολλο διαχείρισης και έχουν ορίσει ειδικά διαμορφωμένο χώρο επεμβάσεων για τη διεκπεραίωση τοκετού
σε γυναίκες θετικές στον ιό SARS-CoV-2, είτε φυσιολογικά είτε
με καισαρική τομή.
Στη Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ γέννησαν 11
επίτοκες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κλινικής. Όλα τα
νεογνά είναι υγιή και αρνητικά στον ιό SARS-CoV-2. Μία
γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό, μία με αναρροφητική
εμβρυουλκία και εννέα με καισαρική τομή, λόγω μαιευτικών
ενδείξεων.

Σε καμία περίπτωση δεν ανιχνεύτηκε ο ιός SARSCoV-2 στον πλακούντα, το αμνιακό υγρό, το αίμα
του ομφαλίου λώρου, το νεογνό και το μητρικό
γάλα. Η ιστολογική εξέταση του πλακούντα έδειξε
αλλοιώσεις που αφορούσαν τη μητρική αγγειακή
κυκλοφορία του πλακούντα, γεγονός που έχει
αναφερθεί και στη διεθνή βιβλιογραφία.
Με λοίμωξη Covid-19 νοσηλεύτηκαν, επίσης, πέντε έγκυες με
κύηση πρώτου τριμήνου, μία με κύηση δευτέρου τριμήνου και
έξι με κύηση τρίτου τριμήνου. Μία γυναίκα απέβαλλε στην 9η
εβδομάδα κύησης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι γυναίκες ήταν ασυμπτωματικές ή με ήπια συμπτωματολογία, όσον αφορά τη λοίμωξη από
τον κορονοϊό SARS-CoV-2, και η αιτία για την εισαγωγή τους
στο Αττικό νοσοκομείο αφορούσε μαιευτικές επιπλοκές.

Οι έγκυες που έλαβαν εξιτήριο, μετά από δύο αρνητικούς μοριακούς ελέγχους, συνέχισαν την παρακολούθηση της κύησης,
όπως επιθυμούσαν, στους θεράποντες ιατρούς τους.
Παράλληλα, γυναίκες που βρίσκονται στο τρίτο τρίμηνο της
κύησης, είναι ασυμπτωματικές για τη λοίμωξη Covid-19, και
χρειάζονται τακτική καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση,
ελέγχονται σε εξωτερική βάση για το «καλώς έχειν» του
εμβρύου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Γ’ Μαιευτικής –
Γυναικολογικής κλινικής ΕΚΠΑ.

Οι λεχωίδες και οι έγκυες με λοίμωξη Covid-19 νοσηλεύονται
στην ειδική πτέρυγα του Αττικού Νοσοκομείου. Τα νεογνά
νοσηλεύονται σε θερμοκοιτίδα σε ειδικό θάλαμο στη μονάδα
προώρων νεογνών για παρακολούθηση. Υπάρχει σχεδιασμός
για τη δημιουργία χώρου νοσηλείας των λεχωίδων που είναι
ασυμπτωματικές ή με ήπια συμπτωματολογία μαζί με τα νεογνά
τους, εφόσον επιθμούν να θηλάσουν, μετά από έγγραφη
συναίνεσή τους.

θριάσιο-7

Παράταση έως 28/2/2021 για τα δικαιολογητικά

των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Παρατείν εται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για
τις επιχ ειρήσεις που έλαβαν χ ρηματοδοτική στήριξη
στο πλαίσιο των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, βάσει του προσωριν ού πλαισίου
της ΕΕ για τη λήψη μέτρων κρατικής εν ίσχ υσης με
σκοπό ν α στηριχ θεί η οικον ομία κατά τη διάρκεια της
τρέχ ουσας έξαρσης της ν όσου Cov id-19. Αυτό προβλέπουν τρεις κοιν ές αποφάσεις των υπουργών Οικον ομικών και Αν άπτυξης και Επεν δύσεων (υπ' αρ.
ΓΔΟΥ 285/23.11.2020, υπ' αρ. ΓΔΟΥ 286/23.11.2020
και υπ' αρ. ΓΔΟΥ 287/23.11.2020, ΦΕΚ Β' 5224)

Υ πεν θυμίζεται ότι για τους δύο πρώτους κύκλους της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής η εν λόγω προθεσμία
έληγε στις 30 Νοεμβρίου 2020, εν ώ για τον τρίτο κύκλο
η προθεσμία έληγε στις 30 Ιαν ουαρίου 2021.
Η παράταση δόθηκε με γν ώμον α τη διευκόλυν ση

των δικαιούχ ων , δεδομέν ων των δυσμεν ών συν θηκών που έχ ει προκαλέσει η παν δημία, αν αφέρει στην
αν ακοίν ωσή του το υπουργείο Οικον ομικών .

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επίδομα 400 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους
-Η πλατφόρμα και οι οδηγίες του ΟΑΕΔ

Τ

ο εν αρκτήριο «λάκτισμα» ώστε ν α ξεκιν ήσει η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα 400 ευρώ, από μακροχ ρόν ια αν έργους, έδωσε ο ΟΑΕΔ.Από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 ξεκιν άει η διαδικασία καταβολής της ν έας εφάπαξ οικον ομικής εν ίσχ υσης 400 ευρώ σε μακροχ ρόν ια αν έργους, στο πλαίσιο των
κυβερν ητικών μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των
αν έργων .Σύμφων α με την ΚΥ Α 48222/1215/24.11.2020 (ΦΕΚ Β 5225/25.11.2020),
δικαιούχ οι είν αι οι εγγεγραμμέν οι μη επιδοτούμεν οι άν εργοι που απέκτησαν την ιδιότητα
του μακροχ ρόν ια αν έργου, δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήν ες συν εχ ούς εγγεγραμμέν ης αν εργίας, κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου έως και τις 25 Νοεμβρίου 2020, παρέμειν αν εγγεγραμμέν οι άν εργοι έως και τις 25
Νοεμβρίου και δεν έλαβαν την προηγούμεν η εφάπαξ οικον ομική εν ίσχ υση 400 ευρώ που καταβλήθηκε το
διάστημα Απριλίου-Μαΐ ου 2020.

Μακροχρόνια άνεργοι: Η πλατφόρμα για το επίδομα 400 ευρώ

Σύμφων α με τον ΟΑΕΔ, από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 και μέχ ρι την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59 οι δικαιούχ οι θα πρέπει ν α επιβεβαιώσουν ή ν α καταχ ωρίσουν τα στοιχ εία ατομικού ή
κοιν ού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είν αι δικαιούχ οι ή συν δικαιούχ οι, μέσω της Εν ιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελλην ικού Δημοσίου gov .gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή ΟΑΕΔ στον σύν δεσμο
https://www.gov .gr/

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Συγκεκριμέν α, η διαδρομή θα είν αι: gov .gr → Εργασία και ασφάλιση → Αν εργία → Έκτακτη οικον ομική
εν ίσχ υση σε μακροχ ρόν ια αν έργουςΗ καταβολή των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχ ων γίν εται μετά την καταχ ώριση IBAN και κατόπιν ελέγχ ου και έγκρισης από τον ΟΑΕΔ. Οι λογαριασμοί
των δικαιούχ ων πιστών ον ται εν τός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή των 400 ευρώ από τον
ΟΑΕΔ.Υ πεν θυμίζεται ότι μόν ον οι δικαιούχ οι έχ ουν πρόσβαση στην ηλεκτρον ική πλατφόρμα. Η οικον ομική
εν ίσχ υση των 400 ευρώ είν αι αφορολόγητη, ακατάσχ ετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχ ής κοιν ων ικού ή προν οιακού χ αρακτήρα.

8-θριάσιο

«ΣΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» το Δημαρχιακό Μέγαρο Ασπροπύργου για την
Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Τ

ην Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών τίμησε ο Δήμος Ασπροπύργου, το
βράδυ της 25ης Νοεμβρίου, φωταγωγώντας το Δημαρχιακό Μέγαρο με πορτοκαλί χρώμα, με αφορμή
την καμπάνια κατά της ενδοοικογενειακής βίας που πραγματοποίησε το τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων SDG17 Greece.
Η ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα η βία κατά των γυναικών, αποτελεί ένα φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας, μία αναχρονιστική και πρωτόγονη πρακτική ακραίας επιβολής του ισχυρού φύλου επάνω στο ασθενές
που δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν έχει εξαλειφθεί. Μάλιστα, στην Covid19-εποχή, το φαινόμενο δείχνει να
λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις, καθώς τα κρούσματα δείχνουν να «απογειώνονται» κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
Γι’ αυτόν το λόγο, η Πολιτεία θέσπισε την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900, ώστε όσες γυναίκες αισθάνονται
ότι απειλούνται, να καλούν ανώνυμα και να μιλούν με επαγγελματίες ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς,
οι οποίοι θα τις βοηθούν κατάλληλα να διαχειριστούν τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν.
Ο Δήμος Ασπροπύργου ήταν, είναι και θα είναι υποστηρικτής της εξάλειψης της βίας γενικότερα και καταβάλει
καθημερινά προσπάθειες μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα των Κοινωνικών του Υπηρεσιών.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Επέκταση Τηλεμετρικού
συστήματος στο δίκτυο
ύδρευσης των Μεγάρων

Υπογράφηκε προχθές η σύμβαση για την
επέκ ταση Τηλεμετρικού συστήματος στο
δίκ τυο ύδρευσης των Μεγάρων , για την
βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και την
μείωση των απωλειών , με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπ εδο περιοχής και
καταν αλωτή, από τον Δήμαρχο Γρ. Σταμούλη
με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Προϋπ ολογισμός έργου 927.000 ευρώ. Η
χρηματοδότηση είν αι από ΕΣΠΑ. Αυτό είν αι
έν α έργο εκσυγχρον ισμού και αν αβάθμισης
του δικτύου ύδρευσης.

θριάσιο-9
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Στ. Πέτσας: Παρατείνεται μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου το lockdown

Τ

ην παράταση του lockdown μέχρι και τη
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 06:00 ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά την εξ’ αποστάσεως ενημέρωση
των πολιτικών συντακτών. Όπως υπογράμμισε η
απόφαση αυτή είναι επιβεβλημένη καθώς το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι υψηλό.

«Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για μείωση
του αριθμού των κρουσμάτων. Εφόσον συνεχιστεί
ο ρυθμός αυτός τότε θα αρχίσει να μειώνεται και η
πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.Τότε θα μπορούμε να σχεδιάσουμε μια σταδιακή επάνοδο σε
κάποιου είδους κανονικότητα», σημείωσε,
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος συνεχίζοντας την ενημέρωση και
αναφερόμενος στο υψηλό επιδημιολογικό φορτίο,
«ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές αποτελεί και πηγή
ανησυχίας. Τέτοιες περιοχές που εμφανίζουν πολύ
υψηλά κρούσματα σε σχέση με τον πληθυσμό τους
είναι η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Λάρισα, η Μαγνησία, η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Λέσβος».
Επεσήμανε ότι «ιδίως για την πόλη της Πάτρας
ενόψει του Αγίου Ανδρέα, αυτής της μεγάλης γιορτής για την πόλη, εφιστούμε την προσοχή σε
όλους ώστε να τηρούν τα μέτρα, να αποφεύγουν
τον συγχρωτισμό και να γιορτάσουν μέσα μαζί με
την οικογένειά τους. Όχι με ανταλλαγή επισκέψεων
που ούτως ή άλλως απαγορεύονται». Τόνισε:
«Κάνουμε έκκληση να μη γίνει μία ακόμη μεγάλη
τοπική γιορτή λόγος υπερμετάδοσης».
Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση με τη

βοήθεια των ειδικών παρακολουθεί στενά
τις εξελίξεις και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα στην κοινή προσπάθεια όταν
θα έχει περισσότερα δεδομένα για την
πορεία της πανδημίας.
Ο στόχος παραμένει ένας: Οι Έλληνες
να συναντηθούμε με το εμβόλιο όρθιοι και
υγιείς κι από την άνοιξη του 2021 με το
καλό, να ανοίξει και πάλι μια νέα εποχή για
τη χώρα μας. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε να
στηρίζουμε το ΕΣΥ και αυτό αποδεικνύεται
από τρία στοιχεία;
Πρώτον, οι ΜΕΘ πριν την πανδημία
ήταν 557. Σήμερα λειτουργούν πάνω από
1260 ΜΕΘ.

Δεύτερον, το προσωπικό του ΕΣΥ πριν την πανδημία ήταν 88.690. Σήμερα έχει ξεπεράσει τις
100.000 και
Τρίτον, πριν από την πανδημία, για την ακρίβεια
το 2018 δαπανήθηκαν για την υγεία, περίπου 3,8
δισεκατομμύρια ευρώ και το 2020 έχουν δαπανηθεί 4,8 δισεκ. ευρώ δηλαδή 1 δισεκατομμύριο παραπάνω.

Παράλληλα, η κυβέρνηση όπως ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός θα μεριμνήσει για την προκήρυξη
θέσεων γιατρών ώστε όλο το ιατρικό προσωπικό το
οποίο υπηρετεί σήμερα στις ΜΕΘ του ΕΣΥ με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου να καταστεί μετά

από την υγειονομική κρίση αορίστου χρόνου».
Όπως χαρακτηριστικά είπε «είναι μια πράξη αναγνώρισης από την Πολιτεία του έργου που επιτελούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά είναι και
απόδειξη της βούλησής μας για διαρκή αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας».
Κλείνοντας την εξ’ αποστάσεως ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών και προτού δεχθεί ερωτήσεις,
ο κ. Πέτσας ανέφερε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη όπου θα επισκεφθεί νοσοκομεία της πόλης και θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς και τον δήμαρχο.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Μειοδοτικού Διαγων ισμού,
για την αν άδειξη αν αδόχου
για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 30/2020, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
70.692,40 € συμπεριλαμβαν ομέν ου Φ. Π. Α. 24%

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συν οπτικό διαγων ισμό με σφ ραγισμέν ες προσφ ορές, σύμφ ων α µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφ έρουσα από οικον ομική άποψη προσφ ορά
βάσει τιμής, για την αν άδειξη
αν αδόχου
για
την
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
70.692,40 € περιλαμβαν ομέν ου Φ. Π. Α. 24% (Προϋπολογισμός 57.010,00 € + ΦΠΑ 24%
13.682,4 € = 70.692,40 €).

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια ελαστικών
μεταφορικών μέσων του Δήμου
Φυλής για τις ανάγκες του
Δήμου Φυλής. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου
δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 34350000-5
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας
χρήσεως.

Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Φυλής. Ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός για την της
ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται
στο ποσόν των 70.692,40 € με
ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει την με
15Κ.Α. : 10-6671.10002
6671.10002 20-6671.10006 356671.10002
40-6671.10002
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2020 του Φορέα.
Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε μήνες (6) μήνες ή
μέχρι εξαντλήσεως των προς
προμήθεια ειδών.
Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται
στην με αριθ. 30/2020 Μελέτη
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
& Πρασίνου του Δήμου Φυλής.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς αποκλειστικά βάσει
τιμής.
Ο διαγων ισμός θα διεν εργηθεί στα γραφ εία του Δήμου
Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1), την
Τρίτη 08-12-2020, ώρα 11:00
(ημερομην ία και χρόν ος διεν έργειας του διαγων ισμού &
έν αρξη αποσφ ράγισης προσφ ορών ), εν ώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγων ισμού. Η
καταληκτική ημερομην ία παραλαβής των προσφ ορών είν αι
η ημερομην ία διεν έργειας του
διαγων ισμού,
δηλαδή
08/12/2020 και ώρα 11: 00.
Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφ ορών θα ξεκιν ήσει η
διαδικασία
αποσφ ράγισης,
εν ώπιον της Επιτροπής Διαγων ισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύν αψης της παρούσας σύμβασης έχουν φ υσικά ή ν ομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση εν ώσεων οικον οφ ορέων , τα μέλη
μικών
αυτών , που είν αι εγκατεστημέν α σε:
α) κράτος-μέλος της Έν ωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικον ομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό αν άθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γεν ικές σημειώσεις
του σχετικού με την Έν ωση
Προσαρτήματος I της ως άν ω
Συμφ ων ίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφ ου και
έχουν συν άψει διμερείς ή πολυμερείς συμφ ων ίες με την
Έν ωση σε θέματα διαδικασιών αν άθεσης δημοσίων
συμβάσεων .
Οι
ενώσεις
οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να
συγκεκριμένη
περιβληθούν
νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον.
Δεν
απαιτείται
εγγύηση
συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

πληροφορίες
Γενικές
παρέχονται και από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Φυλής,
Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341, Τηλ. 213 2042716, Fax.
213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση
στα τεύχη του διαγωνισμού
επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα
του
Δήμου
Φυλής
http://www.fyli.gr. Η περίληψη
της Διακήρυξης, αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016. Η δαπάνη των
δημοσιεύσεων στον Ελληνικό
Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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Οι Επιτροπές της ΚΕΔΕ θα τον αναλύσουν ακόμη περισσότερο γιατί αυτός ο νόμος αφορά την
καθημερινή λειτουργία των Δήμων κι επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των τοπικών μας κοινωνιών. Μεταξύ των αλλαγών προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:

• Αυξάνονται τα όρια των απευθείας αναθέσεων για αγαθά-υπηρεσίες και μελέτες από 20 σε 30
χιλιάδες ευρώ
• Αντίστοιχα για τα έργα το όριο αυξάνεται στις 60 χιλιάδες ευρώ.

• Τροποποιείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Μπορούν να ανατεθούν από κάθε
αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι
ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.

• Κανένας ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αναλάβει
έργο με απευθείας ανάθεση, δεν θα έχει δικαίωμα να συνάψει νέα σύμβαση με την ίδια αναθέτουσα αρχή για διάστημα 12 μηνών.

• Τερματίζεται η διαδικασία των συνοπτικών διαγωνισμών, αφού με την υιοθέτηση του νέου
πλαισίου δεν θα υπάρχει πλέον πρόβλημα για την έγκαιρη προώθηση των αναθέσεων και της
άμεσης προώθησης έργων.
• Δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης σύμβασης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στα πλαίσια εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μέχρι του ποσού των 60.000 € , αντί 40.000 € που ισχύει
σήμερα.

• Ενισχύεται η διαφάνεια με την υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ από τις αναθέτουσες αρχές σε
όλες τις διαδικασίες ανάθεσης με αντικείμενο άνω των 30.000 € αντί των 60.000 €, που ισχύει
σήμερα. Τι προβλέπει η Επιτροπή Πισαρίδη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη, με βασικότερα σημεία
τα παρακάτω:

• Η Έκθεση αναγνωρίζει ότι η Τ.Α στην Ελλάδα έχει περιορισμένες αρμοδιότητες σε σχέση με
ό,τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δαπάνες, υπολογισμένες για το 2010 ήταν το 2,8% του
ΑΕΠ ενώ μέσος όρος για την Ε.Ε. ήταν 16,6%. Σήμερα τα ποσά αυτά είναι πολύ παρακάτω. Και
βεβαίως το 2010 η Τ.Α. είχε 60% περισσότερη χρηματοδότηση από ότι σήμερα.
• Αναγνωρίζει τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τις καθυστερήσεις που αυτή συνεπάγεται, λόγω
της εμπλοκής πολλών βαθμών διοίκησης για ένα ζήτημα.

• Αναγνωρίζει τον μη ξεκάθαρα καθορισμένο τρόπο κατανομής των πόρων από το Κεντρικό
Κράτος προς την αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού.
• Αναφέρει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει η Τ.Α στις νέες οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις στην Έκθεση περιλαμβάνονται μια σειρά από προτάσεις όπως:

• Η ενισχυμένη συμμετοχή της Τ.Α σε μια σειρά από αρμοδιότητες κι ευθύνες, όπως τα χωροταξικά σχέδια, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια καθώς και ο καθορισμός των χρήσεων γης. Οι
συγκεκριμένες αρμοδιότητες προτείνεται να αποτελούν ευθύνη των Δήμων, αρκεί να διασφαλιστεί
ότι θα υπάρχει ένας κοινός κώδικας των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων της χώρας μεταξύ τους.
• Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι η χωροταξία και η εκπαίδευση.
• Τη συγχώνευση των φόρων της ακίνητης περιουσίας και τη μεταφορά μέρους αυτών σε τοπικό
επίπεδο. Σημείο που απαιτεί προσοχή από πλευράς αυτοδιοίκησης, καθώς η μεταφορά των
πόρων αυτών προς τους Δήμους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω μείωση των ΚΑΠ των Δήμων.
• Τη μεταβίβαση πόρων από το Κεντρικ ό Κράτος προς την αυτοδιοίκηση, ανάλογα με τις αρμοδιότητες κι ευθύνες που τις μεταφέρονται και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Κάτι που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα της ΚΕΔΕ και της Τ.Α.
• Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εκπαίδευσης, με συμμετοχή και ρόλο της αυτοδιοίκησης.
Ζήτημα που έχει τεθεί και στις συνεδριακές διασκέψεις.
• Προτείνει ένα όχι ιδιαίτερα ξεκάθαρο μαθηματικό μοντέλο για την κατανομή των πόρων, πάνω
στο οποίο θα υπάρξει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση από την ΚΕΔΕ.
• Προτείνει τη λειτουργία Μητροπολιτικών Δήμων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ θέση της
ΚΕΔΕ είναι ο Πρώτος Βαθμός Μητροπολιτικής Διοίκησης.
• Προτείνει το διευρυμένο ρόλο των Δήμων στις αστικές αναπλάσεις, στον Πολιτισμό, τις ΟΧΕ
και τις ΣΒΑ .
Ο ψηφιακός οικοδεσπότης της σημερινής Συνεδριακής Διάσκεψης, Δημήτρης Καμπόσος, πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου και δήμαρχος Άργους-Μυκηνών τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει τον διακριτό της ρόλο, με τους αναγκαίους πόρους για να
ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες.
Εισηγήθηκε την ανάγκη θέσπισης νέων κριτηρίων για την κατανομή των ΚΑΠ και την κάλυψη
των αναγκών των αγροτικών Δήμων με εξοπλισμό, μηχανήματα και χειριστές, για την συντήρηση
του μεγάλου αγροτικού δικτύου, καθώς οι καλύτεροι αγροτικοί δρόμοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής αλλά στην ασφάλεια των αγροτών. (ολόκληρη η εισήγηση του
προέδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου στη σελίδα της ΚΕΔΕ.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, αφού εξήρε το έργο των Δήμων στην στήριξη κ αι τη συνοχή των τοπικ ών κ οινωνιών κ αι στις δύο φάσεις της πανδημίας δήλωσε ότι η οικονομική τους ενίσχυση είναι δεδομένη και θα επαναπροσδιοριστεί, με βάση τις νέες ανάγκες και
μετά την έκτακτη επιχορήγηση των 50 εκ. ευρώ που δόθηκε. Δήλωσε σαφώς ότι Δήμοι και Περιφέρειες είναι ισότιμες βαθμίδες της Αυτοδιοίκησης και ότι το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων που
θα γίνει με τη συμμετοχή των προτάσεων της ΚΕΔΕ θα βάλει σε τροχιά ανάπτυξης την Τ.Α.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ:

<<ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ>>
Ο παλιός παίκτης του
Βύζαν τα Μεγάρων Γιάν ν ης Γκούμας είν αι έν ας
από τους ποδοσφαιριστές
που έχ ει βιώσει περίπου
όλα τα αρν ητικά της παν δημίας.
Ο Γιάν ν ης Γκούμας ήταν
έν ας από τους παίκτες
που ν όσησαν από κορον οϊό αλλά και ως επαγγελματίας π οδοσφαιριστής
είν αι ουσιαστικά εκτός
εργασίας εδώ και εν ν έα
μήν ες.

«Είν αι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όσα «χ τίσαμε» από τα μέσα Ιουλίου
με την προετοιμασία «γκρεμίστηκαν » σε
έν α μήν α. Να δούμε πότε θα ξεκιν ήσουμε
για ν α κάν ουμε και πάλι προετοιμασία. Με
εν οχ λεί που καν έν ας δεν μιλάει για τη Γ
εθν ική. Δεν γίν εται ν α παίζουν μόν ο στη
Σούπερ Λιγκ και από κάτω ν α γίν εται
χ αμός. Υ πάρχ ουν άν θρωποι που ζούν ε
τις οικογέν ειες τους από αυτό. Οι ποδοσφαιριστές της Σούπερ Λιγ 2 και της
Football league δεν έχ ουν παίξει ούτε έν α
επ ίσημο π αιχ ν ίδι. Εμείς τουλάχ ιστον
π ρολάβαμε και δώσαμε επ ίσημους
αγών ες».
-Για το ότι ο Απόλλων Παραλιμν ίου ήταν
από τις πρώτες ομάδες με κρούσματα και
την δική του περιπέτεια με τον κορον οϊό:

«Ήμασταν δύο εβδομάδες σε καραν τίν α.
Ήμουν έν ας από την ομάδα μας που
ήμουν θετικός. Είχ α δύο με τρεις μέρες
πυρετό, κομμάρες σε όλο το σώμα και λίγο
βήχ α. Ευτυχ ώς το περάσαμε κι όλα καλά.
Εμείς που είμαστε αθλητές κι έχ ουμε
καλύτερο αν οσοποιητικό καταφέραμε ν α
το ξεπεράσουμε με πιο ελαφρά συμπτώμα
τα, όπως μου λέν ε και πολλοί ποδοσφαιριστές από άλλες ομάδες.

<<Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΧΕΙ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ>>

Όλοι γν ωρίζουμε όμως μεγαλύτερους σε
ηλικία που το πέρασαν δύσκολα. Θέλει
μεγάλη προσοχ ή».
-Για το μέλλον της Γ εθν ικής:

«Αν ησυχ ούμε γιατί υπάρχ ουν ομάδες
που έχ ουν ρίξει πολλά χ ρήματα για ν α
κάν ουν το βήμα παραπάν ω, όπως και η
ομάδα μου, αλλά και ποδοσφαιριστές που
ζούν ε τις οικογέν ειες τους από το ποδόσφαιρο. Πρέπει ν α ξεκιν ήσει το πρωτάθλημα τουλάχ ιστον τον Ιαν ουάριο».
-Για τη διοίκηση του Απόλλων α Παραλιμν ίου:

«Η διοίκηση από την αρχ ή της προετοιμασίας είν αι κον τά μας και τους ευχ αριστούμε για αυτό. Σπάν ια βρίσκεις διοίκηση
σε ομάδα που ν α είν αι τόσο κον τά, ακόμα
και τώρα που είμαστε τόσο καιρό εκτός
αγων ιστικών υποχ ρεώσεων . Με είχ αν
προσεγγίσει και πριν από δύο χ ρόν ια.
Έν ας λόγος που ήρθα είν αι και η σύζυγος
μου που είν αι Σερραία στην καταγωγή. Ο
Απόλλων Παραλιμν ίου είν αι από τις λίγες
ομάδες εκτός Σούπερ Λιγκ που είν αι τόσο
οργαν ωμέν ες με έν α από τα καλύτερα
γήπεδα στην Ελλάδα».

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
του Αστέρα Μαγούλας Αντώνης Ταμπακάκης μίλησε για την κτάσταση
που επικρατεί στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο αλλά και την πανδημία.
<<Αυτή η παγκοσμίως πρωτοφανής κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την εμφάνιση του covid 19
ήταν φυσικό να πλήξει (χωρίς να
είναι πάντα απολύτως απαραίτητο)
και τον αθλητισμό.
Εύχομαι να ξεπεραστούν σύντομα
όλα αυτά και να γεμίσουν τα γήπεδα
πάλι αθλητές και θεατές.
Εμείς στους βετεράνους του
Αστέρα Μαγούλας από την αρχή των
αγωνιστών υποχρεώσεων μας τηρούσαμε αυστηρά τα υγειονομικά
πρωτόκολλα.
Το αγωνιστικό κομμάτι για μια ομάδα βετεράνων είναι βέβαια το
τελευταίο που έχει πληγεί γιατί εμείς δεν έχουμε τέστ φυσικής κατάστασης ούτε διεκδικούμε τίτλους και βαθμούς αλλά μας έχει
στοιχίσει πολύ ακριβά το γεγονός ότι δεν βρισκόμαστε κάθε Δευτέρα καθώς και στην δράση μας σαν ομάδα.
Αφού έχουν πάει πίσω όλα μας τα σχέδια για την βράβευση των
εκλιπόντων και εν ζωή ποδοσφαιριστών, προπονητών και παραγόντων με αφορμή την επέτειο των σαράντα χρόνων από την ίδρυση
του Αστέρα Μαγούλας καθώς και την συμμετοχή μας σε τουρνουά ή
φιλικούς αγώνες για φιλανθρωπικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.
Η οικογένεια των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Αστέρα
Μαγούλας έχει ανοιχτή την αγκαλιά της σε όποιον θέλει να έρθει
κοντά μας.
Ελπίζουμε σύντομα να αποκτήσουμε και γραφείο οπότε η επικοινωνία μας να μην περιορίζεται μόνο στην ημέρα των αγώνων.
Προσέχουμε την υγεία μας για να βρεθούμε σύντομα ξανά όλοι
μαζί.
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΣΠΠΑ: ΩΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθηνας,
Σπύρος Παπακανέλλος και τα μέλη
της ΕΕ , στο πλαίσιο της ενίσχυσης
συναδέλφων ή ευπαθών κοινωνικών ομάδων, συγκεντρώνουν
τρόφιμα, ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων στα γραφεία του
Συνδέσμου μέχρι τις 15-12-2020.
Γίνεται γνωστό σε όλους πως ο
Σύνδεσμος είναι ανοικτός από

Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από
ώρες 10.00 – 13.00. Προσέχουμε
την υγεία μας και μένουμε ασφαλείς.

12-θριάσιο
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Ζητούνται αποθήκες για αγορά

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

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
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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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Νέα προκήρυξη για 77 θέσεις
εγασίας στην ΕΦΑ Αττικής

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου χρόν ου, συν ολικά
εβδομήν τα επτά (77) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αν αγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθην ών , που εδρεύει
στην Αθήν α του Νομού Αττικής, και συγκεκριμέν α του εξής, αν ά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων .
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας

τους οφείλουν ν α υποβάλλουν ηλεκτρον ικά
στη διεύθυν ση ηλεκτρον ικού ταχυδρομείου
(efaath@culture.gr) όλα τα απαιτούμεν α από
την παρούσα αν ακοίν ωση και το «Παράρτημα
Αν ακοιν ώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου (ΣΟΧ) με σήμαν ση έκδοσης «0212-2019» δικαιολογητικά, σύμφων α με τα
οριζόμεν α στην εν ότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του αν ωτέρω
Παραρτήματος.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί πρέπει απαραιτήτως ν α εμφαν ίζεται υπογεγραμμέν η, με φυσική υπογραφή.
Αν υπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυν ες δηλώσεις
δεν γίν ον ται δεκτές.

Κορονοϊός: Η διασπορά των 2.018 νέων κρουσμάτων
- 408 στην Αττική, 562 στη Θεσσαλονίκη
Πώς καταν έμον ται τα 2.018 ν έα
κρούσματα του κορον οϊού π ου
αν ακοίν ωσε χ θες ο ΕΟΔΥ
Θεσσαλον ίκη και Αττική κατέγραψαν και π άλι τα π ερισσότερα
κρούσματα από κορον οϊό το τελευταίο 24ωρο. Συγκεκριμέν α στην
Αττική εν τοπίστηκαν 408 κρούσματα και στη Θεσσαλον ίκη 562. Σε
υψηλα επίπεδα κιν ήθηκαν και πάλι
πάν τως Λάρισα με 115 κρούσματα
αλλά και η περιφέρεια της Πιερίας με
113.
Aν αλυτικά:

2 κρούσματα κατά τους ελέγχ ους
π ου διεν εργήθηκαν στις π ύλες
εισόδου της χ ώρας
408 κρούσματα στην Περιφέρεια
Αττικής
562 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλον ίκης
42 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρν αν ίας
2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας
9 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
7 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας
17 κρούσματα στην Π.Ε. Αχ αΐ ας
5 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
22 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβεν ών
24 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
26 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
6 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Ευρυταν ίας
11 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
70 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
19 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαν ν ίν ων
37 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Καλύμν ου
28 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
6 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
6 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
12 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
26 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάν ης
3 κρούσματα στην Π.Ε. Κοριν θίας
2 κρούσματα απ ό την Π.Ε.
Λακων ίας
115 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
14 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
4 κρούσματα στην Π.Ε. Λήμν ου
52 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγν ησίας
10 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσην ίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου
42 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάν θης
70 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
113 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας
3 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμν ου
9 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
8 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου
2 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου
64 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
1 κρούσμα στην Π.Ε. Σποράδων
40 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
25 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
29 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώριν ας
27 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
7 κρούσματα στην Π.Ε. Χαν ίων
18 κρούσματα βρίσκον ται υπό διερεύν ηση.

Περιφέρεια Αττικής:

“Με ισχυρή πλειοψηφία o
Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ”

Εγκρίθηκε με ισχ υρή πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η σύσταση Αν απτυξιακού
Οργαν ισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής. Στο μετοχ ικό
κεφάλαιο θα συμμετέχ ουν η Περιφέρειας Αττικής, το
Περιφερειακού Ταμείο Αν άπτυξης και ο Δήμος Αθην αίων . Αν τικείμεν ο του Αν απτυξιακού Οργαν ισμού
θα είν αι μεταξύ άλλων , η επιστημον ική και τεχ ν ική
υποστήριξη της Περιφέρειας, η προώθηση της επιχ ειρηματικής, οικον ομικής και γεν ικότερα βιώσιμης αν άπτυξης.
Κατά την τοπ οθέτηση του στο Περιφερειακό
Συμβούλιο ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
επισήμαν ε ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή,
καθώς με τη σύσταση του Αν απτυξιακού Οργαν ισμού, «η Περιφέρεια Αττικής και οι δήμοι της αποκτούν έν α σημαν τικό εργαλείο το οποίο θα συμβάλει
καθοριστικά ως βασικός μοχ λός στην αν απτυξιακή
επαν εκκίν ηση της Αττικής μας».
Στη συν έχ εια επισήμαν ε πως «με διαφάν εια,
ν ομιμότητα και αποτελεσματικότητα θα γίν ει σωστή
αξιοποίηση του Οργαν ισμού ο οποίος θα συμβάλει
στην ταχ ύτερη υλοποίηση προγραμμάτων και στη
μείωση της γραφειοκρατίας.

Η Περιφέρεια Αττικής έχ ει τη δυν ατότητα ν α πρωταγων ιστήσει στο ν έο τοπίο, όπως αρμόζει στην
ιστορική της βαρύτητα και τη στρατηγική της
σημασία. Ειδικότερα σήμερα, μεσούσης της πρωτόγν ωρης υγειον ομικής κρίσης που προκάλεσε η παν δημία του COVID-19. Με τη σύσταση του Οργαν ισμού επ ιτυγχ άν ουμε π αράλληλα το στόχ ο της
εν ίσχ υσης του αν απ τυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρν ησης, του δημοκρατικού προγραμματισμού και της
εν ίσχ υσης της συμμετοχ ής της στο σχ εδιασμό και
την εφαρμογή των κοιν ων ικών πολιτικών και προγραμμάτων , καθίσταται καίριας σημασίας».
Το θέμα εισηγήθηκαν ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Οικον ομικών Ν. Πέππας και ο Εν τεταλμέν ος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Επεν δύσεων και Δικτύων
Επιχ ειρήσεων , Ν. Παπαγεωργίου.
Το θέμα έλαβε ισχ υρή πλειοψηφία με τη θετική
ψήφο των μελών της πλειοψηφούσας Παράταξης
«Νέα Αρχ ή για την Αττική», της παράταξης «Δύν αμη
Ζωής»
και
7
αν εξάρτητων
Περιφερειακών
Συμβούλων , λευκό ψήφισε η «Αν εξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» και δύο Αν εξάρτητοι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι. Κατά ψήφισαν οι παρατάξεις, «Λαϊκή
Συσπείρωση Αττικής», η
«Δημιουργία-Ξαν ά», η
«Αν υπόταχ τη Αττική», η «Αν τικαπιταλιστική Αν ατροπή στην Αττική σε Κυβέρν ηση, ΕΕ και ΔΝΤ» και
«Οικολογική Συμμαχ ία».

Στην απόφαση προβλέπεται η σύσταση του Αν απτυξιακού Οργαν ισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής,
στην οποία θα συμμετέχ ουν ως μέτοχ οι η Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερειακό Ταμείο Αν άπτυξης της
Περιφέρειας Αττικής και ο Δήμος Αθην αίων .

Για τη σύσταση της απαιτείται συν ολικό κεφάλαιο 8
εκ. €, εκ των οποίων η Περιφέρεια Αττικής θα καταβάλει τα 6 εκ. €, το Περιφερειακό Ταμείο Αν άπτυξης
της Περιφέρειας Αττικής 1, 8 εκ. € και ο Δήμος Αθην αίων 200 χ ιλιάδες €.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του
επίσης για, τη σύσταση του σχ εδίου Καταστατικού
του Αν απτυξιακού Οργαν ισμού, την εγγραφή στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του ποσού
των 6 εκατομμυρίων ευρώ για τη συμμετοχ ή της στο
Μετοχ ικό κεφάλαιο και τη παροχ ή εξουσιοδοτήσεων
για τις απαραίτητες διαδικαστικές εν έργειες (συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχ ώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
έκδοση ΑΦΜ κ.λπ.).

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

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

Διεθνές Πρόγραμμα ΑΜΟΛΗ

16-θριάσιο
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Αιμιλία Μπουρίτη – Kαλλιτεχνική Πλατφόρμα «Συν+εργασία»
- Διαδικτυακό - Ερευν ητικό|Εκπαιδευτικό|Καλ λ ιτεχν ικό Εργ αστήρι
ΚΥ ΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ΣΤΙΣ 18: 00

ΘΕΜΑ: «Μια σπουδή για την πόλη του Ασπροπύργου»
Τέχνη | Αγροτική ζωή | Ήπιες Μορφές Ενέργειας | Πολυπολιτισμικότητα

Σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου. Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές είναι συγκεκριμένα οι εξής:

Nicolas Bourriaud, Διευθυντής του MO.CO (Montpellier Contemporain), συγγραφέας, επιμελητής. Θέμα: Σχεσιακή Αισθητική.
Γαλλία

David Blumenkrantz, Συνιδρυτής και Διευθυντής του “Center for Youth &Community”, και από κοινού σχεδιαστής του “Youth
&Community Development through Rites of Passage”. Θέμα: Η Πρόκληση της Τέχνης σε Επιστήμη & Προγράμματα. Ηνωμένες
Πολιτείες.
Lars Ebert, Διευθυντής προγράμματος H401, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Αθήνα. Θέμα: Συμμετοχή και έρευνα. Η Ευρώπη και η επαναξιολόγηση των τεχνών στην κοινωνία. Ολλανδία.

Δρ. Ιωάννης Δρίνης, Ερευνητής, Λαογράφος, Προϊστάμενος στο Τμήμα ‘Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών
Θεμάτων του Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. Θέμα: Είναι το Αγροτικό Πολιτισμικό Τοπίο μέρος της Πολιτιστικής μας
Κληρονομιάς;
Κατερίνα Ηλία, Αρβανίτισσα, αγρότισσα, κάτοικος Ασπροπύργου. Θέμα: Η αρβανίτικη κουλτούρα και η αγροτική ζωή του Ασπροπύργου.

Δρ. Μαρία Τσίγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενικής Γλωσσολογίας και Μετάφρασης στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης
& Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θέμα: Αρβανίτικα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον.
Μαρία Περηφάνου, Γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ασπροπύργου, αγρότισσα, κάτοικος Ασπροπύργου. Θέμα: Η επιβίωση της αγροτικής ζωής στην Ελληνική πραγματικότητα.

Δέσποινα Μπουλογιώργου, Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και προστασίας του Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θέμα: Οι Ενεργειακές Κοινότητες πηγή αξιών για την συνεξέλιξη των Αγροτικών Κοινοτήτων.

Αιμιλία Μπουρίτη, Εικαστικός, Performance Artist, Διευθύντρια της Καλλιτεχνικής Πλατφόρμας Συν+Εργασία. Θέμα: H Συμμετοχική Τέχνη στο αγροτικό τοπίο και στις κοινότητες του Ασπροπύργου.

Συντονίζει η Αιμιλία Μπουρίτη. H παρακολούθηση και συμμετοχή στο διαδικτυακό, διεθνές εργαστήρι θα γίνει μέσα απο την πλατφόρμα του zoom σε
live μετάδοση στο YouTube στο κανάλι Emilia Bouriti και στη σελίδα της Καλλιτεχνικής πλατφόρμας Συν+εργασία στο Facebook Emilia Bouriti
Syn+Ergasia.

