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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόση Ιωάννα Σ.Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., Ασπρόπυργος,
19300, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Γκολέμη Γεωργία Δ.)Παγκάλου &
Χατζηδάκη, Εντός Εμπορικού Κέντρου Ίλιν, Ελευσίνα, 19200,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2105546444
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, Μάνδρα,
2105550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Παπασπυρόπουλος ΧρήστοςΛεωφόρος Φυλής 197, Άνω Λιόσια,
13342, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102474337
ΧΑΪΔΑΡΙ

TOFARMAKEIOMOU.GR - (Σακόπουλος Θεόδωρος

Κ.)Παπανδρέου Γεωργίου 4, Χαϊδάρι - Δάσος Χαϊδαρίου, 12462,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105813912

Αχαρνές

.ABC PHARMACY BY ΠΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛεωφόρος Ιωνίας
46, Έναντι Ιερού Ναού Ταξιαρχών , Αχαρνές - Χαραυγή, 13673,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102440400

.ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, Αχαρνές, 13674,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102448143

.ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΑριστοτέλους 200-202, Αχαρνές, 13674,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102477292

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Στα ανατολικά και τα νότια τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα και τις πρωινές ώρες στην Κρήτη
μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές από το
απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θεόκλητος
Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα
Φιλάρετος, Φιλαρέτης, Φιλαρέτη
Αρετή, Αρετούσα *Φαιναρέτη

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

Η Amazon εξετάζει την δημιουργία
κέντρου διανομής στη Θριάσιο

Η

Amazon εμφαν ίζεται ν α σχ εδιάζει την κατασκευή εν ός κέν τρου διαν ομής στη Δυτική Αττική (Θριάσιο). Το έργο αν αμέν εται ν α δώσει
ώθηση στο σχ έδιο της χ ώρας ν α προσελκύσει επεν δύσεις και
θέσεις
εργασίας.

Η περιοχ ή
του Θριάσιου
φέρεται ν α επιλέχ θηκε λόγω
της εύκολης
πρόσβασης
στο λιμάν ι και
σε μεγάλους
οδικούς άξον ες, εν ώ στην
ίδια περιοχ ή
σχ εδιάζεται και
το διαμετακομιστικό κέν τρο που δρομολογεί η Cosco. Ωστόσο τίποτα ακόμη δεν έχ ει επισημοποιηθεί για τα όποια σχ έδια της εταιρείας.

Σημειών εται ότι οι πληροφορίες περί επέκτασης της
παρουσίας της Amazon στην Ελλάδα είχ αν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήν ες. Ως γν ωστόν , στις
αρχ ές του 2020 η Amazon Web Serv ices υπέγραψε
Μν ημόν ιο συν εργασίας με την Ελλάδα για την προώθηση της καιν οτομίας
μέσω της συν εργασίας στην ψηφιακή διακυβέρν ηση,
την ψηφιακή υποδομή και στην
εκπαίδευση δεξιοτήτων cloud. Δημοσιεύματα είχ αν
αν αφέρει πως ήδη
συστάθηκε η
«Amazon Data
Serv ices Greece
Μον οπρόσωπη
Α.Ε.»., με έδρα το Χαλάν δρι, στο χ αρτοφυλάκιο της
οποίας περιλαμβάν ον ται οι cloud υπηρεσίες της θυγατρικής του αμερικαν ικού κολοσσού, Amazon Web
Serv ices (AWS).

ΚΩΤΣΗΡΑΣ – KΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ

Ο

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κος Γιώργος
Κώτσηρας κατέθεσε Κοιν οβουλευτική Αν αφορά απευθυν όμεν η στον Υ πουργό Υ γείας κο Βασίλη Κικίλια,
σχ ετικά με το Κέν τρο Υ γείας Μεγάρων και τα προβλήματα
λειτουργίας που αν τιμετωπίζει, με κυριότερο την έλλειψη
ιατρικού προσωπικού, με στόχ ο την περαιτέρω εν ίσχ υσή
του ώστε ν α αν ταποκριθεί στις αυξημέν ες αν άγκες. Ο Βουλευτής ζήτησε από τον Υ πουργό την άμεση εν ημέρωσή του
ως προς την εξέλιξη του συγκεκριμέν ου ζητήματος.
Ο κ. Κώτσηρας από την πρώτη στιγμή της εκλογής του
έχ ει εμπράκτως στηρίξει τα αιτήματα της τοπικής κοιν ων ίας
για εν ίσχ υση του Κέν τρου Υ γείας και θα συν εχ ίσει ν α
πράττει κάθε τι δυν ατό ώστε ν α εν ισχ ύεται η ομαλή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια υγεία.

Μητσοτάκης για άρση περιορισμών: Ίσως πιο
αργός αλλά και πιο ασφαλής ο δρόμος

Μ

ητσοτάκης για άρση περιορισμών : Ίσως πιο αργός
αλλά και πιο ασφαλής ο

δρόμος
Ο πρωθυπουργός είπε ότι σε
λίγο θα αρχ ίσει η συζήτηση για την
έξοδο από τ ους αυστηρούς περιορισμούς, ωστόσο δεν πρέπει ν α
μιλάμε με ημερομην ίες αλλά με
δεδομέν α.
«Η κατάσταση βαίν ει οριακά
καλύτερη, Έχ ουμε πια, εκτός από
τη μείωση στα κρούσματα και τις
πρώτες εν δείξεις ότι αρχ ίζει σταδιακά ν α μειών εται και η πίεση στο
Εθν ικό Σύστημα Υ γείας, στη Βόρ-

εια Ελλάδα.
Αλλά μην έχ ουμε καμία αμφιβολία
ότι έχ ουμε ακόμα μπροστά μας
κάποιες δύσκολες μέρες και καθώς
σε λίγο θα αρχ ίσει και η συζήτηση
για τον τρόπο με τον οποίο θα
βγούμε από τους αυστηρούς περιορισμούς, θέλω ν α τον ίσω για ακόμα
μία φορά ότι δεν πρέπει ν α μιλάμε
με ημερομην ίες, πρέπει ν α μιλάμε
με δεδομέν α», αν έφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά την εισαγωγική τοποθέτησή
του στη συν εδριάση του Υ πουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης
. «Στις αποφάσεις που θα πρέπει ν α πάρουμε, λαμβάν ον τας
υπόψη τις εισηγήσεις των ειδικών ,
θα πρέπει ν α είμαστε προσεκτικοί.
Ο δρόμος μας ίσως ν α φαν εί πιο
αργός, αλλά θα είν αι πιο σίγουρος
και πιο ασφαλής. Και κυρίως πρέπει ν α είν αι έν ας δρόμος χ ωρίς
πισωγυρίσματα», πρόσθεσε ο κ.

Μητσοτάκης.
«Ο στόχ ος είν αι συγκεκριμέν ος:
όσο το δυν ατόν περισσότεροι
Έλλην ες ν α φτάσουμε υγιείς στο
εμβόλιο. Αυτό θα κριθεί από τις
όσο το δυν ατόν λιγότερες απώλειες
έχ ουμε ως τότε και αυτό με τη
σειρά του θα κριθεί από την όσο
το δυν ατόν μεγαλύτερη συν έπεια
δείξουμε όλοι τώρα.Εκτιμούμε ότι τα
πρώτα εμβόλια θα έχ ουν φτάσει
στην Ελλάδα εφόσον , όπως αν αμέν ουμε, εγκριθούν από τους
αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Οργαν ισμούς πριν από τα τέλη του
έτους», επεσήμαν ε ο Πρωθυπουργός.
.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι: «τα θέματα, τα οποία
θα συζητήσουμε δηλών ουν την
επιλογή την οποία έχ ουμε υπερασπιστεί πολλές φορές: ν α απαν τάμε στις αν άγκες του σήμερα, δρομολογών τας μεταρρυθμίσεις του
αύριο».
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Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Θ

έματα εκπαίδευσης στη
διαχ είριση λιμέν ων με μεταφορά τεχ ν ογν ωσίας και
δυν ατότητες πρακτικής εξάσκησης
των σπουδαστών του Παν επιστημίου, στις εγκαταστάσεις του
Οργαν ισμού Λιμέν ος Ελευσίν ας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, περιλαμβάν ει το
Μν ημόν ιο Συν εργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και
του Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ).
Το Σύμφων ο Συν εργασίας υπέγραψαν ο Διευθύν ων Σύμβουλος του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαριν άκης και ο Πρύταν ης του Παν επιστημίου κ. Παν αγιώτης Καλδής,
στην έδρα του Παν επιστημίου στο Αιγάλεω, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.
Στο Μν ημόν ιο δίν εται ιδιαίτερη βαρύτητα
στην προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα εν ισχ ύσουν και
την λειτουργία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με την αν αβάθμιση του
γν ωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των εργαζομέν ων .
Επίσης στο Μν ημόν ιο Συν εργασίας συμπεριλαμβάν ον ται:
•
Η κοιν ή βούληση για την αν άπτυξη δράσεων
έρευν ας και καιν οτομίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το
Δημόσιο συμφέρον και θα συμβάλλουν στην εξοικον όμηση πόρων .
•
Αν άπτυξη ν έων τεχ ν ολογιών σε κοιν ά προγράμματα.
Στους επόμεν ους δύο μήν ες θα ακολουθήσει σύμβαση σύμπραξης, η οποία θα περιλαμβάν ει Master Plan
με τις κατευθύν σεις της στρατηγικής συν εργασίας των
δύο Φορέων , συγκεκριμέν ες δράσεις αν άπτυξης
καθώς και προθεσμίες υλοποίησης τους.
Αν αφερόμεν ος στην έν αρξη της συν εργασίας ο
Πρύταν ης του Παν επιστήμιου κ. Παν αγιώτης Καλδής
τόν ισε ότι «είν αι ιδιαιτέρως σημαν τικό και προτεραιότητα η σύν δεση του Παν επιστημίου με τις τοπικές κοιν ων ίες και με Οργαν ισμούς και Φορείς που υπηρε-

Κορωνοϊός-Ελλάδα: Στο «κόκκινο» το ποσοστό θετικότητας Έφτασε το 14,49%

Τ

ο τελευταίο 24ωρο διεν εργήθηκαν 7.203 μοριακοί έλεγχ οι και 4.169 rapid test. Με βάση τα
μοριακα τεστ η θετικοτητα ειν αι στο 14,49%.
Σημειών εται ότι αν ακοιν ώθηκαν 1044 ν έα
κρούσματα του ν έου ιού στη χ ώρα, εκ των οποίων 9
εν τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχ ων στις πύλες εισόδου
της χ ώρας.
Ο συν ολικός αριθμός των κρουσμάτων είν αι
105271, εκ των οποίων το 53.0% άν δρες.4888
(4.6%) θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξω-

τούν την αν άπτυξη και τη ν έα επιχ ειρηματικότητα.
Η συν εργασία που ξεκιν άει σήμερα δημιουργεί προσδοκίες για την αν άπτυξη κοιν ών έργων , ιδιαιτέρως
μετά τον διορισμό του Διευθύν ον τος Συμβούλου του
Ο.Λ.Ε ΑΕ κ. Καμαριν άκη ως εκπροσώπου της Έν ωσης Λιμέν ων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) στην Ευρωπαϊκή
Έν ωση Λιμέν ων (European Seaports Organization –
ESPO)».
Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Καμαριν άκης
υπογράμμισε «την αν άγκη σύν δεσης του Λιμαν ιού της
Ελευσίν ας με επιστημον ικούς Φορείς εγν ωσμέν ου
κύρους όπως το Παν επιστήμιο Δυτικής Αττικής, με
στόχ ο την μεταφορά τεχ ν ογν ωσίας και την αν άπτυξη
ν έων δεξιοτήτων προς τους εργαζόμεν ους, τους φοιτητές, αλλά και προς την τοπική κοιν ων ία. Η υπογραφή του Συμφών ου Συν εργασίας εν ισχ ύει έν αν από
τους βασικότερους στόχ ους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, ν α αποτελέσει το λιμάν ι της Ελευσίν ας πηγή ευημερίας και
δημιουργίας ν έων θέσεων εργασίας. Η συν εργασία
σηματοδοτεί την ώθηση στην αν άπτυξη της περιοχ ής
με από κοιν ού δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης,
που συν δυάζουν την καιν οτομία, την κατάρτιση και
την πιστοποίηση σε θέματα διαχ είρισης Λιμέν ων ώστε
ο Λιμέν ας Ελευσίν ας ν α γίν ει κέν τρο αν άπτυξης για
ολόκληρη την περιοχ ή».

Συμμορία με ορμητήριο τη Δυτική Αττική πίσω απο
τη δολοφονία 75χρονου στο Πόρτο Ράφτη

Μ

ια σκληρή συμμορία, με
ορμητήριο την Δυτική
Αττική, από το πρωί της
περασμέν ης Παρασκευής προσπαθεί ν α πείσει τους δικαστές
του Εφετείου Αθην ών και ν α
αποφύγει έτσι τις βαριές ποιν ές,
ίσως και την ισόβια κάθειρξη για
τις κατηγορίες που τους έχ ουν
απαγγελθεί.

Σύμφων α με το κατηγορητήριο,
οι κατηγορούμεν οι πριν από έξι
χ ρόν ια στραγγάλισαν έν αν
75χ ρον ο συν ταξιούχ ο μηχ αν ικό
του Εμπορικού Ναυτικού μέσα
στο σπίτι του στο Πόρτο Ράφτη.
Ο «κυρ Μιχ άλης» ζούσε μόν ος
του από τότε που έχ ασε την
σύζυγό του και ν αι μεν άφησε τα
καράβια αλλά δεν μπορούσε ν α
ζήσει μακριά από την θάλασσα.
Για τους πέν τε σκληρούς όμως
ήταν έν α εύκολο θύμα από το οποίο θα μπορούσαν
ν α πάρουν χ ρήματα και πολύτιμα αν τικείμεν α. Οι δυο
του κόρες τον αν αζητούσαν στο τηλέφων ο και καθώς
δεν απαν τούσε, ζήτησαν από την αδελφή του ν α
πάει στο σπίτι και ν α δει τι συμβαίν ει.
«Του είχ αν επιτεθεί, επιφέρον τάς του χ τυπήματα
με τα χ έρια τους στην περιοχ ή της κεφαλής, του στόματος και του λαιμού, έθεσαν αυτόν σε ύπτια θέση
στο κρεβάτι του υπν οδωματίου του, περίδεσαν τα
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χ έρια του στο ύψος των καρπών και ακολούθως το
λαιμό του με κορδόν ι μπλε φόρμας, με αποτέλεσμα ν α
προκαλέσουν σε αυτόν απόφραξη των αγγείων της
περιοχ ής του τραχ ήλου (ασφυξία), από την οποία, ως
μόν η εν εργό αιτία, επήλθε ο θάν ατός του». Στη
συν έχ εια οι κατηγορούμεν οι, που είχ αν μπει στο
σπίτι από έν α παράθυρο, διέφυγαν και πήραν και το
αυτοκίν ητο του ηλικιωμέν ου ν αυτικού. Λίγες μέρες
μετά το όχ ημα βρέθηκε καμέν ο σε αγρόκτημα της Παι-

τερικό και 28075 (26.7%) είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη
γν ωστό κρούσμα.600 συμπολίτες μας ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι.
Η διάμεση ηλικία τους είν αι 65 ετών . 161 (26.8%)
είν αι γυν αίκες και οι υπόλοιποι άν δρες. To 75.8%,
των διασωλην ωμέν ων , έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή
είν αι ηλικιωμέν οι 70 ετών και άν ω. 581 ασθεν είς
έχ ουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.Τέλος, έχ ουμε 85 ακόμα
καταγεγραμμέν ους θαν άτους και 2406 θαν άτους
συν ολικά στη χ ώρα. 978 (40.6%) γυν αίκες και οι υπόλοιποι άν δρες.
Η διάμεση ηλικία των θαν όν των συμπολιτών μας
ήταν τα 80 έτη και το 96.6% είχ ε κάποιο υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω.
αν ίας.
Πέρασαν τρία χ ρόν ια μέχ ρι οι αξιωματικοί του Τμήματος Αν θρωποκτον ιών ν α συλλάβουν τους «πέν τε
σκληρούς», ηλικίας από 28 έως 35 ετών που όμως
ήταν ήδη έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές «για διάπραξη σωρείας ληστειών και κλοπών ».
Σύμφων α με πληροφορίες του, οι
πέν τε κατηγορούμεν οι είχ αν φύγει με
άδεια χ έρια καθώς δεν κατάφεραν ν α
βρουν το ποσό των 1.700 ευρώ που
είχ ε κρύψει το θύμα σε έν α συρτάρι,
παρά το γεγον ός ότι είχ αν κάν ει άν ω
κάτω όλο τον χ ώρο. Μάλιστα, του
είχ αν πάρει το κιν ητό του τηλέφων ο
το οποίο λίγες μέρες μετά την δολοφον ία το… χ ρησιμοποίησαν , επιβαρύν ον τας την θέση τους.
Ωστόσο, οι συν ήγοροι υπεράσπισης εν ός εκ των κατηγορουμέν ων
και ποιν ικολόγοι Γιάν ν ης Γλύκας και
Χριστίν α Βαθειά, υποστήριξαν ότι
«και μόν ο από την αν άγν ωση του
παραπεμπτικού βουλεύματος διαπιστών ει καν είς την έλλειψη αποδεικτικών στοιχ είων που θα μπορούσαν
ν α στοιχ ειοθετήσουν την κατηγορία
της «αν θρωποκτον ίας από πρόθεση» αλλά και αυτή της «ληστείας με
ιδιαίτερη σκληρότητα». Οι προαν ακριτικές αρχ ές δεν έκαν αν σωστά τη δουλειά τους!
Χάθηκε πολύτιμος χ ρόν ος, δεν εξετάστηκαν ουσιώδεις
μάρτυρες ούτε εκτιμήθηκαν σωστά υφιστάμεν ες
καταθέσεις που ρητά αν αφέρουν περί ύπαρξης πολλών αλλοδαπών που πολύ συχ ν ά επισκέπτον ταν
τον άτυχ ο εκλιπόν τα. Είμαστε βέβαιοι για την έκβαση
της υπόθεσης».
Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη….
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Ανοίγει το loipoepikouriko.moh.gov.gr
για προσλήψεις προσωπικού στα
νοσοκομεία

Α

ν οίγει σήμερα η πλατφόρμα τήρησης επικουρικών καταλόγων (loipoepikouriko.gr) για προσλήψεις προσωπικού στα ν οσοκομεία.

Η εφαρμογή θα είν αι αν οιχ τή για την κατάθεση
αιτήσεων από την Τρίτη 1.12.2020 στις 8:00 έως και
την Τρίτη 8.12.2020 στις 24:00.

Διευκριν ίζεται ότι ΔΕΝ θα είν αι επιλέξιμες όλες οι
ειδικότητες για όλες τις θέσεις αλλά ΜΟΝΟ για τις
θέσεις που έχ ουν πρόωρα εξαν τληθεί από υποψηφίους, καθώς και για θέσεις για την κάλυψη ν έων δομών
του ΟΚΑΝΑ.

Στην αρχ ική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥ ΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ θα βρείτε τις
Οδηγίες και άλλα χ ρήσιμα αρχ εία, όπως το αρχ είο με
τίτλο «ΣΥ ΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΣΕΩΝ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020», το οποίο περιέχ ει
τις θέσεις και τις ειδικότητες αν ά Υ ΠΕ που είν αι επιλέξιμες.
Στην εφαρμογή αυτή έχ ουν δικαίωμα συμμετοχ ής:

- όσοι και όσες επιθυμούν ν α συμμετάσχ ουν για 1η
φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχ ουν τα υποχ ρεωτικά προσόν τα αν ά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά
αν αφέρον ται στο Νόμο και στην ΚΥ Α

- όσοι και όσες είχ αν συμμετάσχ ει κατά τις προηγούμεν ες εφαρμογές και μέχ ρι την έν αρξη των ν έων
αιτήσεων δεν έχ ουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα.

- όσοι και όσες είχ αν συμμετάσχ ει κατά τις προηγούμεν ες εφαρμογές και διεγράφησαν /ακυρώθηκαν
καθώς δεν είχ αν επισυν άψει τα απαιτούμεν α δικαιολογητικά ή είχ αν κάν ει λάθος στην αίτησή τους.
Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίν ει
αποκλειστικά ηλεκτρον ικά.

Είν αι απαραίτητο ν α επισυν άψετε ηλεκτρον ικά τα
δικαιολογητικά που αφορούν τα υποχ ρεωτικά
προσόν τα και τα μοριοδοτούμεν α κριτήρια που έχ ετε
δηλώσει.

Πριν προχ ωρήσετε στην υποβολή αίτησης θα ήταν
καλό ν α διαβάσετε τα αν αρτημέν α αρχ εία στην αρχ ική σελίδα εισόδου στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥ ΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Παράνομη η απεργία των
εφοριακών

Παράν ομη η απεργία των εφοριακών (pics)
Παράν ομη χ αρακτήρισε την απεργία της Ομοσπον δίας ΠΟΕ ΔΟΥ το μον ομελές πρωτοδικείο Αθην ών .
Παρακάτω μπορείτε ν α διαβάσετε την απόφαση.

Όπως τον ίζει η απόφαση της ΠΟΕ - ΔΟΥ απεργειακή κιν ητοποίηση, των επαν αλαμβαν όμεν ων στάσεων
εργασίας καθημεριν ά, κατά τις ώρες 15:00 - 19:00 με
ημέρα έν αρξης Τρίτη 1-12-2020, είν αι παράν ομη.
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Δήμος Ελευσίνας: Εργασίες συντήρησης στο
δημοτικό γυμναστήριο «Ανδρέας Δασκαλάκης»

Ε

γκρίθηκε από την Οικον ομική Επιτροπή η μελέτη και ο
τρόπος εκτέλεσης του έργου
«Εργασίες Συν τήρησης στο Δημοτικό Γυμν αστήριο Αν δρέας Δασκαλάκης».
Ο συν ολικός προϋπολογισμός
της μελέτης που συν έταξε η Τεχ ν ική Υ πηρεσία του Δήμου Ελευσίν ας, αν έρχ εται σε 60.000 € και
θα καλυφθεί από χ ρηματοδότηση
μέσω του προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 του Υ πουργείου
Εσωτερικών .

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είν αι:

υγρομόν ωση της οροφής του κτιρίου και τοποθέτηση υδρορροών ,
εξωτερικές διαμορφώσεις του εδάφους και της εισόδου για την προστασία από πλημμυρικά φαιν όμεν α,
τοποθέτηση υπογειοποιημέν ου αγωγού για την απορροή των ομβρίων του περιβάλλον τος χ ώρου, διαμόρφωση χ ώρων στάθμευσης στον εξωτερικό χ ώρο του
κλειστού γυμν αστηρίου.
Οι παραπάν ω εργασίες σκοπό έχ ουν :
ν α αν τιμετωπιστούν προβλήματα που έχ ουν
προκύψει από τη συσσώρευση υδάτων στην οροφή
του κλειστού Γυμν αστηρίου,

Τ

ν α αν τιμετωπιστούν προβλήματα υγρασιών επί των
θεμελιώσεων στη βόρεια πλευρά του κτιρίου,
ν α αποτραπεί η συσσώρευση υδάτων στον περιβάλλον τα χ ώρο βόρεια του κτιρίου με την παράλληλη
διαμόρφωση χ ώρων φύτευσης και στάθμευσης,
ν α αποτραπεί η εισροή υδάτων από την είσοδο του
γηπέδου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχ ν είου και ν α
αποχ ετευτούν τα όμβρια ύδατα του εξωτερικού
χ ώρου.
Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν επιβεβλημέν ες, λόγω της
έλλειψης εργασιών συν τήρησης για χ ρόν ια στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γυμν αστηρίου και είν αι
εν ταγμέν ες σε έν α συν ολικό πλαίσιο παρεμβάσεων
στους αθλητικούς και βοηθητικούς χ ώρους που έχ ουν
ξεκιν ήσει το προηγούμεν ο διάστημα.

Αύξηση κατά 50% προβλέπεται στον
τουρισμό το 2021

α ταξίδια σε ολόκληρη την
Ευρώπη μειώθηκαν σχ εδόν
κατά 60% το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Το λεγόμεν α «short
trips» είν αι κυρίως εγχ ώρια και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα
κρούσματα Cov id και τους περιορισμούς που προκύπτουν σε κάθε
ταξιδιωτική αγορά.
Με την αν ακοίν ωση της διάθεσης των εμβολίων , η αν άκαμψη
αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσει γρήγορα,
με πρόβλεψη αύξησης σχ εδόν 50%
για το 2021. Η ασφάλεια και η προστασία παραμέν ουν οι δύο βασικές
αν ησυχ ίες, και έτσι τόσο οι προορισμοί όσο και οι ξεν οδοχ ειακές
μον άδες πρέπει ν α επικοιν ων ούν
συχ ν ά και ν α συν τον ίσουν τις
προσπάθειες που καταβάλλουν για
την προστασία των επισκεπτών .
Το ίδιο ισχ ύει επίσης για τις πολιτικές ακύρωσης και επιστροφής
χ ρημάτων , καθώς πολλοί καταν αλωτές διστάζουν ν α κάν ουν κράτηση, εκτός εάν είν αι πολύ σαφές
υπό ποιες συν θήκες θα λάβουν
επιστροφή χ ρημάτων , σε περίπτωση μιας συν εχ ιζόμεν ης κρίσης.
Μετά το 2021, το μέλλον φαίν εται ακόμη πιο εν θαρρυν τικό. Παρόλο που θα χ ρειαστεί περισσότερος χ ρόν ος για την αν άκαμψη των
προορισμών μεγάλων αποστάσεων , οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες
φαίν ον ται έτοιμοι ν α ταξιδέψουν
και η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εχ έγγυα ως βασικός προορισμός για το
2022 και μετά. Η ισχ υρή επικοιν ων ιακή στρατηγική σχ ετικά με την
ασφάλεια τόσο του προορισμού
όσο και των ξεν οδοχ είων , θα παρ-

αμείν ει πολύ σημαν τική καθιστών τας τη ως το ελάχ ιστο κριτήριο για την προσέλκυση επισκεπτών .
Τα στοιχ εία αυτά προκύπτουν
από την έρευν α της Phocuswright,
η οποία παρουσιάστηκε από τον
Peter O’ Connor, υπεύθυν ο Αν αλυτή Αγορών της εταιρείας, στο 4ο
Διεθν ές Φόρουμ Φιλοξεν ίας του
ΞΕΕ, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και το παρακολούθησαν
πάν ω από 1.100 συμμετέχ ον τες
από 25 χ ώρες.
Αύξηση κατά 50% προβλέπεται
στον τουρισμό το 2021Στις επιμέρους συζητήσεις, οι ομιλητές
συμφών ησαν ότι ο τουρισμός θα
αν ακάμψει σταδιακά από το 2021
μετά την κυκλοφορία του εμβολίου,
ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι η αν άκαμψη στη μετά Cov id-19 εποχ ή δεν
θα αποτιμάται με ποσοτικά δεδομέν α, όπως τον αριθμό αφίξεων και
διαν υκτερεύσεων , αλλά με ποιοτικά
δεδομέν α και συγκεκριμέν α με τη
δημιουργία αξίας. Όπως εξήγησαν ,
τρία είν αι τα σημεία κλειδιά στα
οποία πρέπει ν α επεν δύσει ο
τουριστικός τομέας, ώστε ν α αν ακάμψει δυν αμικά: α) η αυστηρή
τήρηση των υγειον ομικών πρωτοκόλλων , ώστε ο ταξιδιώτης ν α
αισθάν εται ασφαλής, β) η παροχ ή
ψηφιακού περιεχ ομέν ου, υπηρεσιών και συν ολικά εμπειρίας από
την κράτηση έως και την
αποχ ώρηση από έν αν προορισμό
και γ) η βιώσιμη λειτουργία του
τομέα του τουρισμού με το
”πρασίν ισμα” του περιβαλλον τικού
αποτυπώματος.

Επιπλέον σημείωσαν ότι η ευελιξία, η ταχ ύτατη προσαρμοστικότητα στα ν έα δεδομέν α και η προσφορά καιν οτόμων τουριστικών
προϊόν των και υπηρεσιών συμβάλλουν στην αν θεκτικότητα των
επιχ ειρήσεων . Σε αυτό το πλαίσιο,
κυβερν ήσεις και παράγον τες της
αγοράς θα πρέπει ν α συν εργαστούν στεν ά για τη διαμόρφωση
των κατάλληλων πολιτικών για την
αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων .
Όπως τον ίστηκε, στη μετά
COVID-19 εποχ ή, οι αρχ ές της
βιωσιμότητας έχ ουν εφαρμογή σε
όλες τις πτυχ ές των δραστηριοτήτων των ξεν οδοχ είων . Οι ομιλητές
συμφών ησαν ότι η βιωσιμότητα
πρέπει ν α αν τιμετωπίζεται πλέον
ως ευκαιρία, η οποία θα πρέπει ν α
μετατραπεί σε συγκριτικό πλεον έκτημα των ξεν οδοχ είων και όχ ι ως
κάποιου είδους «υποχ ρέωση».
Επισημάν θηκε με έμφαση πως η
ταξιδιωτική εμπειρία αλλάζει και οι
επισκέπτες γίν ον ται μέρος της κοιν ων ικής και περιβαλλον τικής
συν είδησης που αν απτύσσον ται
μέσα από δράσεις για τη βιωσιμότητα.
Επίσης αν αφέρθηκε η αν αγκαιότητα πιστοποίησης και συλλογής
δεδομέν ων για τις εν έργειες ΕΚΕ
που πραγματοποιούν ται. Επισημάν θηκε ακόμη η σημασία της
εκπαίδευσης, της δέσμευσης και
της αξιολόγησης σε προγράμματα
κατάρτισης για την αειφορία, ώστε
όλα τα τμήματα των ξεν οδοχ είων
ν α θέτουν δείκτες απόδοσης (KPI)
για
συνέχεια στη σελ. 13
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“Αποκαλύψεις” Λιβάνιου για εκλογικό σύστημα
και προσλήψεις στην εποπτεία ΟΤΑ

Έ

ως 30 Ιουν ίου θα κατατίθεν ται οι υποψηφιότητες για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, οι οποίες θα διεξάγον ται σταθερά τον
Οκτώβριο, χ ωρίς σύν δεση με τις Ευρωεκλογές.

Είν αι δεδομέν ο ότι η απλή αν αλογική, όπως εφαρμόστηκε, καταργείται. Είν αι ξεκάθαρο ότι ο Δήμαρχ ος θα έχ ει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Υ πό συζήτηση, μεταξύ άλλων , ο αριθμός μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου και το αν αγκαίο ποσοστό για
εκλογή από την 1η Κυριακή.
Σε αυτές τις “αποκαλύψεις” προχ ώρησε ο Υ φυπουργός Εσωτερικών , Θ.Λιβάν ιος, κατά τη συμμετοχ ή
του στις 27.11.2020 μέσω τηλεδιάσκεψης στη συν εδριακή διαδικασία της ΚΕΔΕ για τις ΠΕΔ Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδον ίας.

Περαιτέρω, από το σύν ολο των λεγομέν ων του, επισημαίν ουμε ότι το πλαίσιο ελέγχ ου ν ομιμότητας στις
πράξεις των ΟΤΑ θα αλλάξει «άμεσα». Ιδρύον ται οι 7
Αυτοτελείς Υ πηρεσίες Εποπτείας, όπου μεταφέρον ται
«άμεσα» Υ πάλληλοι των Αποκεν τρωμέν ων .
Εν ισχ ύον ται, επιπλέον , με προσλήψεις Νομικών ,
που έχ ουν ήδη λάβει έγκριση ν α πραγματοποιηθούν .
Επειδή τα ζητήματα είν αι σημαν τικά, παραθέτουμε
επί λέξει τα σχ ετικά αποσπάσματα με τι ακριβώς είπε
ο Υ φυπουργός:
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

« (…) και ν α δούμε φυσικά, το οποίο είν αι το πιο
ζουμερό πολιτικά, αλλά ν ομίζω ότι είν αι έν α από τα
κομμάτια της μεταρρύθμισης, το εκλογικό σύστημα.
Και φυσικά είν αι διακηρυγμέν η αρχ ή της Κυβέρν ησης ότι η απλή αν αλογική με τον τρόπο που εφαρμόστηκε, καταργείται.

Ο Δήμαρχ ος θα έχ ει την πλειοψηφία στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Είν αι ξεκάθαρο αυτό. Είν αι πολύ ισχ υρό
το πρόσωπο του Δημάρχ ου, ο οποίος πρέπει για ν α
εκτελέσει το έργο του ν α συν οδεύεται από την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η δημοτική περίοδος είν αι μεταβατική. Δεν
υπήρχ ε άλλη δυν ατότητα, δώσαμε ό,τι εργαλεία μπορούσαμε ν α δώσουμε για την κυβερν ησιμότητα των
Δήμων . Και πάλι υπάρχ ουν ε προβλήματα. Τα
γν ωρίζουμε τα προβλήματα. Τα γν ωρίζετε κι εσείς τα
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προβλήματα.

Και να δούμε φυσικά περιπτώσεις

– πως θα εκλέγον ται οι Δημοτικές Αρχ ές,

– ποιος είν αι ο ιδαν ικός αριθμός των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου για παράδειγμα,

– έν α από τις παραμέτρους είν αι και τα ποσοστά
εκλογής από την 1η Κυριακή.

Οι εκλογές θα γίν ον ται για ν α είν αι ξεκάθαρο τον
Οκτώβριο. Θα αποσυν δεθούν από τις Ευρωεκλογές.
Θα μιλάμε για Οκτώβριο και ν ομίζω ότι αυτό μπορεί ν α
αξιοποιήσουμε τη f ix ημερομην ία, τη σταθερή ημερομην ία των εκλογών προκειμέν ου οι υποψηφιότητες ν α
κατατίθεν ται εγκαίρως ως τις 30 Ιουν ίου, ώστε ν α
υπάρχ ει επαρκής χ ρόν ος για μια ουσιαστική προεκλογική εκστρατεία (…) »
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΤΑ

« (…) Θα πρέπει ν α σας δώσουμε τα εργαλεία ώστε
ν α μπορείτε ν α επιταχ ύν ετε και ν α τρέξετε το δημοτικό έργο γρήγορα. Κεν τρικό κομμάτι σε αυτό θα είν αι
η αν αβάθμιση της εποπτείας των ΟΤΑ, δηλαδή:
Σήμερα όλοι σας είμαι σίγουρος ότι ταλαιπωρείστε
από τις Αποκεν τρωμέν ες γιατί καθυστερούν ν α εγκριθούν οι αποφάσεις, ν α γίν ει ο έλεγχ ος ν ομιμότητας,
ν α τρέξουν ε πράγματα. Υ πάρχ ουν αποφάσεις οι
οποίες χ ρον ίζουν ε μήν ες, εβδομάδες, κάποιες φθάν ουν ε και χ ρόν ο και πολλές φορές χ ρειάζεται και η
προσωπική σας παρέμβαση για ν α τρέξουν αυτον όητα πράγματα.
Αυτό θα αλλάξει και θα αλλάξει και άμεσα.

Θα ιδρυθούν , επιτέλους, οι 7 Αυτοτελείς Υ πηρεσίες
Εποπτείας.

Θα στελεχ ωθούν σε 1η φάση άμεσα με το προσωπικό των Αποκεν τρωμέν ων και θα εγκρίν ουμε και
έχ ουν εγκριθεί ήδη θέσεις Νομικών οι οποίες θα τις
στελεχ ώσουν ε για ν α εν ισχ υθεί το αν θρώπιν ο δυν αμικό τους.

Αυτό θα γίν ει γιατί θέλουμε ο έλεγχ ος ν α περιοριστεί
και ν α είν αι πολύ αυστηρός ως έλεγχ ος ν ομιμότητας
και όχ ι σκοπιμότητας. Δεν έχ ει δικαίωμα καν έν ας ν α
σας πει αν πρέπει ν α πάρετε έν α απορριμματοφόρο

πάρετε έν α σάρωθρο ή ν α πάρετε μία μπουλτν όζα ή
ν α πάρετε 40 μπουλν τόζες. Είν αι δικό σας θέμα.
Εσείς έχ ετε θέμα ν α αποφασίσετε την πολιτική που
θα ακολουθήσετε, ν α βάλετε τα εργαλεία τα οποία
κρίν ετε ότι είν αι καλύτερα για ν α εξυπηρετήσετε και
ν α βελτιώσετε την ποιότητα ζωής των κατοίκων , αλλά
από εκεί και πέρα είν αι δικό σας θέμα και το Κράτος
μόν ο θα έρχ εται θα σας λέει η Αυτοτελής Υ πηρεσία
Εποπτείας εάν είν αι ν όμιμο αυτό που κάν ατε ή όχ ι.

Και μάλιστα θα το κάν ουμε και πολύ πιο ρητά και
πολύ πιο σαφές ότι όλες οι πράξεις που παίρν ει η
Αυτοδιοίκηση είν αι άμεσα εκτελεστές αν εξαρτήτως του
ελέγχ ου ν ομιμότητας.

Και θα βάλουμε δικλείδες ασφαλείας ώστε κάποιος
αν θίγεται ν α μπορεί ν α προσφεύγει ώστε ν α παίρν ει
μια προσωριν ή αν αστολή σύν τομου χ ρον ικού διαστήματος.

Και βέβαια θα υποχ ρεώσουμε τις Υ πηρεσίες Εποπτείας ν α εκδίδουν το πόρισμά τους και την Απόφασή τους σε πολύ σύν τομο χ ρον ικό διάστημα. Και όλο
αυτό θα γίν εται σε έν α αν εξάρτητο πλαίσιο, μακριά
από το Κεν τρικό Κράτος, χ ωρίς ουσιαστικά παρέμβαση του εκάστοτε Υ πουργού Εσωτερικών ή άλλου μέλους της Κυβέρν ησης.
Η εποπτεία των ΟΤΑ θα είν αι Αυτοτελής, θα είν αι
από καταρτισμέν ο προσωπικό και θα γίν εται σε πολύ
σύν τομο χ ρον ικό διάστημα. (…) »

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ: Τι άλλαξε στην
υποβολή δικαιολογητικών

Σ

ε λειτουργία τέθηκε η διασύνδεση του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου
Εσωτερικών με το πληροφοριακό σύστημα του ΑΣΕΠ, ώστε να αντλούνται
αυτόματα τα δεδομένα γέννησης, πλήθους τέκνων και οικογενειακής κατάστασης των υποψηφίων. Η διασύνδεση πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι υποψήφιοι θα απαλλάσσονται μελλοντικά από την
προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, καθώς τα
στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
Μειώνεται έτσι σημαντικά η γραφειοκρατία για χιλιάδες πολίτες που λαμβάνουν
μέρος κάθε χρόνο στους διαγωνισμούς πλήρωσης θέσεων του Δημοσίου Τομέα, αλλά
και για τον ίδιο τον φορέα.
Περαιτέρω, η διαλειτουργικότητα αυτή ικανοποιεί μια διαχρονική ανάγκη του ΑΣΕΠ
για άμεση άντληση των στοιχείων δημοτολογικής κατάστασης, ώστε να διασφαλίζεται
με τον πλέον ισχυρό τρόπο η εγκυρότητα των στοιχείων.
Ενδεικτικά, μόνο για το 2019, ο αριθμός υποψηφίων για πλήρωση θέσεων με
σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχικό προσωπικό) ανήλθε σε 250.000, εκ των οποίων
οι 200.000 υπέβαλαν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπως προβλεπόταν.
Αντίστοιχα, για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού, ο αριθμός των υποψηφίων ανήλθε σε 296.000, εκ των οποίων οι 73.000 υπέβαλαν αντίστοιχα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
O έλεγχος και μόνο αυτών των χιλιάδων πιστοποιητικών επιβάρυνε σημαντικά τις
Επιτροπές αξιολόγησης και προκαλούσε καθυστερήσεις που πλέον αποφεύγονται.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

6-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1. Σκοπός

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθ. 52η/2020 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Αυτοτελούς ΤμήΑρ. Απόφ.: 362
ματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’αρ.πρτ.22489/30-10-2020 Εισήγηση του αρμόδιου Γραφείου.
Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03η Noεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ’ αριθ. 22459/30-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου & Αντιδημάρχου, κ. Αντώνιου Ν.
Καραμπούλα, η οποία νόμιμα δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, των άρθρων 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 77 & 116 του Ν. 4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3 του Ν.4623/2019.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, παρόντα ήταν τα εννέα (9) - στο σημείο επανήλθε ο κ. Ηλίας Ιωάννης - και απόντα ουδείς και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6.
7.
8.
9.

ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Κανονισμός Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αρ. πρτ. 22489/30-10-2020 Εισήγηση του αρμόδιου γραφείου που έχει ως εξής:
κύριε Πρόεδρε,

σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρ. 4, παρ. 2 & άρθρ. 12, του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 210/ τ. Α’ / 05-10-2006),
2. του άρθρ.1β & 25 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/ τ. Α’ / 17-82010),
4. του άρθρου 1, παρ. 3, περίπτ.3, του ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων
δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 184/27.09.2012),
5. του άρθρ. 168, του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/ τ. Α’ / 28-6-2014),
έχει συσταθεί και λειτουργεί στο δήμο μας το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
Βάσει του Διεθνούς Προτύπου 1000 για την Επαγγελματική Εφαρμογή : « Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η
ευθύνη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει επίσημα να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριμένο από το
συμβούλιο, Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με την Αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου και τα
υποχρεωτικά στοιχεία του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής (τις Θεμελιώδεις Αρχές για την
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα Ηθικής, τα Πρότυπα και τον Ορισμό του
Εσωτερικού Ελέγχου)».
Επίσης, σύμφωνα με την παρ.1, περίπτωση. iα, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄ ) και την
παρ. 1, περίπτωση iγ, του άρθρου 40, του Ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197 A΄):
«η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια των κανονιστικών αποφάσεων του
δήμου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης v, παρ. 1β, του άρθρου 73 (του Ν.3852/2010), αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την Οικονομική Επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους ».
Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα, το σχέδιο του
Κανονισμού Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου μας και παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ

Κανονισμός Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Ασπροπύργου

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.
Άρθρο 1. Σκοπός του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Άρθρο 2. Αποστολή και πεδίο εφαρμογής.
Άρθρο 3. Λογοδοσία.
Άρθρο 4. Ευθύνη.
Άρθρο 5. Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις.
Άρθρο 6. Ανεξαρτησία –Αντικειμενικότητα.
Άρθρο 7. Δικαιοδοσία.
Άρθρο 8. Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.
Άρθρο 9. Επαγγελματική επιμέλεια , επάρκεια και επιμόρφωση.
Άρθρο 10. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων.
Άρθρο 11. Στάδια Εσωτερικού Ελέγχου.
Άρθρο 12. Ηλεκτρονικές εφαρμογές υποστήριξης του Εσωτερικού Ελέγχου.
Άρθρο 13. Αρχείο Εσωτερικών Ελέγχων και Συμβουλευτικών Έργων
Άρθρο 14. Εποπτεία και λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου.
Άρθρο 15. Τροποποίηση και Επικαιροποίηση του Κανονισμού λειτουργίας
Εισαγωγή

ξής Α.Τ.Ε.Ε.) του Δήμου Ασπροπύργου, καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, του Ν.
3492/2006, του άρθρου 25, του Ν. 3871/2010, του άρθρου 1, παρ.3, του Ν. 4081/2012 και του άρθρου 168
του Ν.4270/2014, στα πλαίσια της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο Κανονισμός είναι το επίσημο και δεσμευτικό έγγραφο, το οποίο εξειδικεύει τα θέματα λειτουργίας του
Τμήματος, όπως τη θέση και το ρόλο του στο Δήμο, τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, τα καθήκοντα,
τις υποχρεώσεις και λοιπές παραμέτρους της λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι οι υπηρετούντες το Α.Τ.Ε.Ε. του Δήμου, αλλά και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως εποπτικό όργανο των πρώτων, (αν έχει συσταθεί).

Ο Κανονισμός Λειτουργίας (στο εξής ο «Κανονισμός») του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (εφε-

i. Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη και αντικειμενική ελεγκτική λειτουργία που διενεργείται
εντός του Δήμου Ασπροπύργου, με βασικό σκοπό τον αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων όλων των
Διευθύνσεων και των Τμημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και αποδοτική λειτουργία αυτού, στο πλαίσιο
της επίτευξης των προγραμματισμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του.
ii. Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, με σκοπό να παρέχει
υπηρεσίες διασφάλισης και συμβουλευτικού έργου, να προσθέτει αξία στο Δήμο, υιοθετώντας μια συστηματική
και επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.
iii. O Εσωτερικός Έλεγχος αυξάνει την πιθανότητα επίτευξης των στόχων του Δήμου μειώνοντας την έκθεσή
της σε κινδύνους. Για να γίνει δυνατό αυτό, ο Εσωτερικός Έλεγχος εξετάζει πρωτίστως, την επάρκεια, την
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control system) που έχει
θεσπιστεί.
Ειδικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος :
-επισκοπεί και αξιολογεί τις λειτουργίες, τις διοικητικές διαδικασίες και το εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχων,
σε όλα τα επίπεδα, ώστε να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους.
- επιβεβαιώνει την ορθή εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών που διέπουν ένα ελεγχόμενο σύστημα
(έλεγχος συμμόρφωσης)
- εξετάζει την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου έργου, σε σχέση με τους πόρους που διατέθηκαν (έλεγχος απόδοσης)
- ελέγχει το σύστημα λογοδοσίας, καθώς και την αξιοπιστία και ακεραιότητα της πληροφόρησης που
παρέχεται σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και επιχειρησιακής λειτουργίας
- επιβεβαιώνει τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, καθώς και την οικονομική, αποδοτική
και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων
- αξιολογεί τις οργανωτικές αλλαγές και τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη νέων συστημάτων και δραστηριοτήτων
- αξιολογεί την πιθανότητα ύπαρξης κινδύνου και τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος διαχειρίζεται τον κίνδυνο.
- εξετάζει κατά πόσο προάγονται στο Δήμο οι κατάλληλες ηθικές αρχές και αξίες.
Άρθρο 2. Αποστολή και πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων και του έργου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται όλες
οι υπηρεσίες του Δήμου, τα συλλογικά όργανα αυτού, οι διαδικασίες και οι λειτουργίες του, τα εκτελούμενα
έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τα πληροφοριακά του συστήματα.
Το Α.Τ.Ε.Ε. του Δήμου Ασπροπύργου θα διενεργεί ελέγχους, τακτικούς και έκτακτους, στο Δήμο Ασπροπύργου καθώς και στα Νομικά του Πρόσωπα (Πνευματικό Κέντρο, Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας
& Τρίτης Ηλικίας και Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου-ΚΕΔΑ), κατόπιν της έγγραφης δήλωσης
αυτών περί αδυναμίας σύστασης Α.Τ.Ε.Ε. στον φορέα τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.3, περίπτωση 3, του Ν.4081/2012, «Στους φορείς, που δεν συνιστάται μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τις αρμοδιότητες αυτής ασκεί η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος
φορέα».
Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου:
Διενεργεί συστηματική, ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού

Ελέγχου (ΣΕΕ) του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσον το πλαίσιο
διαχείρισης κινδύνων και οι μηχανισμοί Εσωτερικού Ελέγχου (controls)- (δικλείδες ασφαλείας) και διακυβέρνησης τους, όπως έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται, είναι επαρκή και λειτουργούν κατά τρόπο που να διασφαλίζουν:
•
Τη συνεπή υλοποίηση της αποστολής του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και τη διαρκή
επίτευξη των στόχων αναφορικά με τη διοίκηση και διαχείριση των πόρων τους, κατ’ εφαρμογή της κείμενης
νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων,
•
Τη συμμόρφωση των ενεργειών του προσωπικού, με τις πολιτικές, τα πρότυπα, τις
Διαδικασίες, τους νόμους και κανονισμούς,
•
Την έγκαιρη αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων στους οποίους
εκτίθεται ή θα μπορούσε να εκτίθεται ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα, όπως ενδεικτικά των ασφαλιστικών
και λειτουργικών κινδύνων,
•
Τη παροχή αξιόπιστης και εμπρόθεσμης χρηματοοικονομικής - διοικητικής και λειτουργικής πληροφόρησης,
•
Την επίτευξη των απαιτούμενων συνεργιών με τις διάφορες δομές διακυβέρνησης,
•
Τη λήψη διαρκούς μέριμνας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου (controls),
•
Τον εντοπισμό και την κατάλληλη αντιμετώπιση των σημαντικών νομικών και κανονιστικών ζητημάτων,
•
Την αξιοποίηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης και των δικλείδων ασφαλείας,
•
Την προώθηση της ποιότητας και της διαρκούς βελτίωσης, στις λειτουργίες των διαφόρων διαδικασιών.
Άρθρο 3. Λογοδοσία

Ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος και λογοδοτεί έναντι του Δημάρχου:
•
Για την δημιουργία γραπτής αναφοράς, κοινοποιώντας προς την Επιτροπή Ελέγχου (αν έχει
συσταθεί), την ανεξαρτησία του Ελέγχου, την επάρκεια, την απόδοση και τα αποτελέσματα των εργασιών σε
σχέση με το πλάνο του (υποβολή των εκθέσεων ελέγχου). Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση
πόρων που έλαβε χώρα και συμπεράσματα για την όποια μελλοντική βελτίωση.
•
Για την υποβολή έκθεσης, μία φορά, στο τέλος του έτους, με αναφορά σε όλους τους πραγματοποιούμενους ελέγχους, τις κυριότερες διαπιστώσεις και συστάσεις των ελέγχων, τις βελτιωτικές ενέργειες που
έχουν υλοποιηθεί καθώς και τυχόν σοβαρές εκκρεμότητες που παραμένουν ατακτοποίητες.
•
Για την περιοδική πληροφόρηση αναφορικά με την κατάσταση προόδου κάλυψης του ετήσιου πλάνου ελέγχων και την επάρκεια των πόρων.
•
Για τον συντονισμό και την επίβλεψη σε άλλες υπηρεσίες διασφάλισης (διαχείρισης κινδύνου, αξιολογήσεων, κανονιστικής συμμόρφωσης, ασφάλειας, νομικής υπηρεσίας, ηθικής, περιβάλλοντος και Εξωτερικού
Ελέγχου).
•
Για να αναφέρει τη δραστηριότητά του μαζί με τα συμπεράσματα της αναφοράς προόδου, μια φορά
το χρόνο στους κύριους ενδιαφερόμενους.
•
Για να ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου (αν έχει συσταθεί) ή τον Δήμαρχο σε τακτική βάση ή σε
έκτακτες περιπτώσεις, εφόσον συντρέξουν οι περιστάσεις.
•
Για να ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου (αν έχει συσταθεί) ή τον Δήμαρχο για περιπτώσεις
σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων ( μεταξύ ελεγχόμενων πεδίων και και ελεγκτών).
Άρθρο 4. Ευθύνη

Ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για:

•
Την ανάπτυξη ενός ευέλικτου ετήσιου πλάνου ελέγχων, βάσει μεθοδολογίας στάθμισης κινδύνου,
το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:
Όποιους κινδύνους ή ενδεχόμενες αμφιβολίες επί των δικλείδων ασφαλείας αναγνωρίζονται από τη

διοίκηση ή τους εξωτερικούς ελεγκτές,
Ετήσιους ελέγχους σχετικούς με αναφορές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πολύ
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σημαντικών δικλείδων ασφαλείας,
Επιλεγμένους ελέγχους, θεματικούς ή οριζόντιους ελέγχους.

Την εφαρμογή του πλαισίου διακυβέρνησης, οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος,
•
σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα για τη δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου.
•
Την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικών) για την αποτελεσματική ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου.
Την ανάθεση καθηκόντων, έργων και αρμοδιοτήτων στα στελέχη του και τη διαχείριση του προσω•
πικού του.
Την εποπτεία των ελέγχων και το συντονισμό της λειτουργίας του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
•
τη λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Άσκησης του
Εσωτερικού Ελέγχου και τους Κώδικες Δεοντολογίας που διέπουν τον Εσωτερικό Έλεγχο και την εν γένει
λειτουργία του, καθώς και τη θεραπεία τυχόν αδυναμιών.
Την κατάρτιση του προϋπολογισμού των πάσης φύσεως δαπανών του τμήματος, σε
•
συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
•
Να παρίσταται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συνοπτική παρουσίαση- αναφορά των πραγματοποιηθέντων εσωτερικών ελέγχων, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από τον Δήμαρχο.
Την αξιολόγηση των επιδόσεων του ελεγκτικού προσωπικού, εφαρμόζοντας θεσπισμένα
•
κριτήρια και ολοκληρωμένες πολιτικές εξέλιξής του.
•
Την υπεύθυνη χρήση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, που τυχόν θα
αναφερθούν κατά την διάρκεια της διενέργειας των ελέγχων.
Άρθρο 5. Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις

5.1 Στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του το Α.Τ.Ε.Ε:

Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εσωτερικού Οργανισμού Λειτουργίας του Δήμου και των
•
Νομικών Προσώπων.
•
Eλέγχει την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών αναγνώρισης και διαχείρισης των κινδύνων.
•
Παρέχει υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική
•
Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου.
5.2 Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Controls) και
Διαχείρισης Κινδύνων του Δήμου, το Α.Τ.Ε.Ε.:

•
Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, των διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, αναφορικά αφενός
με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και αφετέρου με την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης, προς
τον Δήμαρχο, χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Εντοπίζει τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων,
•
αξιολογεί τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση τους, καθώς και την
αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς, μέσω του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
•
Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό του Δήμου και των Νομικών Προσώπων θα μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για
ενδεχόμενες αποκλίσεις και παρατυπίες.
5.3 Το Α.Τ.Ε.Ε., στο πλαίσιο των θεσπισμένων προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας του, μεριμνά για:

Τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελεγκτικών, συμβουλευτικών ή άλλων συναφών
•
αυτοτελών έργων στις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
•
Την αναγνώριση, μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων.
•
Την τεκμηρίωση των ευρημάτων, την κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου, την υποβολή των εκθέσεων προς τον Δήμαρχο και την κοινοποίησή τους στις ελεγχόμενες Υπηρεσίες.
Την αναφορά στον Δήμαρχο, περιπτώσεων, όπου διαπιστώνεται από τους διενεργούμενους
•
ελέγχους, ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης συγκεκριμένων λειτουργιών και διαδικασιών και τις προτάσεις
για τη θεραπεία τυχόν αδυναμιών, που εντοπίζονται.
Την παρακολούθηση της έγκαιρης λήψης διορθωτικών μέτρων , από τα αρμόδια όργανα ή τα στε•
λέχη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που καταγράφονται στις
εκθέσεις των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών κλπ).
•
Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς των διορθωτικών
μέτρων που τυχόν ελήφθησαν κατόπιν του διενεργούμενου ελέγχου σε μία υπηρεσία.
•
Την ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται, η ποιότητα του
παραγόμενου έργου της ελεγχόμενης υπηρεσίας και η συμμόρφωση με το εσωτερικό πλαίσιο οργάνωσης και
λειτουργίας της.
•
Την παραγωγή και κοινοποίηση χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λοιπής πληροφόρησης.
•
Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με το, κατά περίπτωση, ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
•
Την ανάπτυξη και ασφαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων ώστε να υποστηρίζουν
επαρκώς και να συμβάλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και την υλοποίηση του έργου τους.
•
Τη διενέργεια ειδικών ελέγχων προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες, στις περιπτώσεις:
ύπαρξης ενδείξεων για βλάβη των συμφερόντων του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του
παρατυπιών πάσης φύσεως, καθώς και τυχόν παραβατικών ή αντισυμβατικών ενεργειών των

υπηρεσιών,
των καταγγελιών που της υποβάλλονται απευθείας ή και στη Διοίκηση του Δήμου και των Νομικών

Προσώπων.
•
Τη τήρηση των αρχείων των εσωτερικών ελέγχων και την κατάλληλη προστασία τους από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
•
Τη συνεχή βελτίωση της επάρκειας του τμήματος, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των
υπηρεσιών του, καθώς επίσης και να φροντίζει για την περιοδική επισκόπηση της ίδιας της δραστηριότητάς
του.
Άρθρο 6. Ανεξαρτησία -Αντικειμενικότητα

6.1 Ανεξαρτησία είναι η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν τη λειτουργία του Εσωτερικού
Ελέγχου να εκτελέσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός ανεξαρτησίας, ο επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου
έχει άμεση και απρόσκοπτη συνεργασία με τον Δήμαρχο.
Αυτό κατορθώνεται μέσω μιας αμφίδρομης σχέσης αναφοράς.

Ενδεικτικά παραδείγματα λειτουργικής σχέσης αναφοράς αποτελούν τα παρακάτω :
•
Την έγκριση του κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου.
•
Την έγκριση του προγράμματος ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων.
•
Την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού και του προγραμματισμού διάθεσης πόρων της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου.
•
Την παραλαβή αποτελεσμάτων σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου,
την υλοποίηση του προγράμματος και λοιπά ζητήματα.
Η λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει:
Nα είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί ελεγκτές να είναι αντικειμενικοί κατά την εκτέλεση του έργου

τους,

Να είναι ελεύθερη από κάθε παρέμβαση, κατά τον προσδιορισμό του εύρους εργασίας του, κατά

την εκτέλεση των εργασιών και κατά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να ενημερώνει για οποιαδήποτε παρέμβαση τον Δήμαρχο
και να συζητά τις επιπτώσεις.
Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Α.Τ.Ε.Ε.:
•
Είναι διοικητικά ανεξάρτητο από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου.
•
Το έργο του, αξιολογείται από τον Δήμαρχο.

•
•
•
μέρος των
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Tο προσωπικό του αναφέρεται στον Επικεφαλής.
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται διοικητικά στον Δήμαρχο.
Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου θα περιλαμβάνει αναφορά για το προσωπικό του Α.Τ.Ε.Ε., ως
αναφορών του προς τον Δήμαρχο.

Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να επιβεβαιώνει στον Δήμαρχο, τουλάχιστον μία φορά
•
ετησίως, την ανεξαρτησία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου εντός του οργανισμού.
Οι κίνδυνοι κατά της ανεξαρτησίας πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ατομικό επίπεδο ελεγκτή, σε
•
επίπεδο έργου, αλλά και σε λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο.

6.2 Αντικειμενικότητα είναι η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στους Εσωτερικούς Ελεγκτές να εκτελούν το έργο τους όπως πιστεύουν οι ίδιοι και να μη δέχονται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.
Η αντικειμενικότητα απαιτεί να μην επηρεάζεται η κρίση των ελεγκτών για θέματα ελέγχου από άλλους. Οι
κίνδυνοι κατά της αντικειμενικότητας πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ατομικό επίπεδο ελεγκτή, σε επίπεδο
έργου, αλλά και σε λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο εντολής ελέγχου από τον Δήμαρχο, η παρεμπόδιση της ανεξαρτησίας, και της ατομικής αντικειμενικότητας αφορά, μεταξύ άλλων, σε ατομική σύγκρουση συμφερόντων, περιορισμούς στο πλαίσιο λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, περιορισμούς πρόσβασης σε αρχεία, σε στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων και περιορισμούς σε πόρους, όπως η χρηματοδότηση.
Άρθρο 7. Δικαιοδοσία

7.1 Ο Δήμαρχος διασφαλίζει ότι, ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και το προσωπικό του ελέγχου έχουν
εξουσιοδότηση να:

Έχoυν απεριόριστη, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, τα στοιχεία, αρχεία,
•
τη περιουσία, το προσωπικό, τις δραστηριότητες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, προκειμένου να διενεργούν όλων των ειδών τους ελέγχους και να έχουν το δικαίωμα να ανακτήσουν πληροφορίες και εξηγήσεις
από τους υπαλλήλους και αν απαιτηθεί από τους τρίτους, με τους οποίους συναλλάσονται οι υπηρεσίες, βάσει
της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. εργολάβους, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών).
Παρίστανται σε συνεδριάσεις, (όταν κριθεί αναγκαίο από τον Δήμαρχο) ή να έχουν πλήρη και
•
ελεύθερη πρόσβαση στην Επιτροπή Ελέγχου (αν υπάρχει).
Κατανέμουν πόρους, καθορίζουν συχνότητες, επιλέγουν αντικείμενα και αποφασίζουν το εύρος του
•
ελέγχου καθώς και να εφαρμόζουν τις απαιτούμενες τεχνικές για την επίτευξη των σκοπών του ελέγχου.
•
Λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια του προσωπικού των τμημάτων που ελέγχουν, όπως και εξειδικευμένων υπηρεσιών εντός ή εκτός του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
Συνεργάζονται με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές και τις Εποπτικές Αρχές και να τους παρέχουν την
•
προβλεπόμενη πληροφόρηση.
7.2 Ο Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και το προσωπικό του, δεν εξουσιοδοτούνται να:

•
Εκτελούν οιασδήποτε φύσης λειτουργικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών δικλείδων ασφαλείας (controls), επειδή ενδεχομένως να επηρεαστεί η αμερόληπτη κρίση τους κατά το έργο τους.
•
Ορίζουν τα καθήκοντα υπαλλήλων εκτός του Α.Τ.Ε.Ε., εκτός αν αυτοί έχουν διατεθεί για τη βοήθειά
τους στο έργο του ελέγχου.
•
Είναι υπεύθυνοι για την έρευνα παρατυπιών/ατασθαλιών.
Άρθρο 8. Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου

To προσωπικό του Α.Τ.Ε.Ε. για την ενάσκηση των καθηκόντων του οφείλει να ακολουθεί αφενός την
ισχύουσα νομοθεσία, αφετέρου τo Διεθνές πλαίσιο επαγγελματικής εφαρμογής του Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors’ International Professional Practices Framework – εφεξής «πρότυπα»), τις αποφάσεις του Δημάρχου, την επιστήμη και την σύγχρονη θεωρία και πρακτική.
Άρθρο 9. Επαγγελματική επιμέλεια , επάρκεια και επιμόρφωση

Για την άσκηση του έργου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται επαγγελματική επάρκεια και δέουσα επαγγελματική επιμέλεια.

9.1 Τα στελέχη του Α.Τ.Ε.Ε., πέραν της αρχικής εκπαίδευσης, που λαμβάνουν με την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης για τον Εσωτερικό Έλεγχο στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης ή σε άλλο πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης, μεριμνούν και οι ίδιοι για την συμμετοχή τους
σε άλλα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης του Τμήματος, η οποία συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες, ώστε να μην καθυστερεί το ανατιθέμενο σε αυτά έργο.

9.2 Αν κατά την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου - ελέγχου του Τμήματος, απαιτούνται εξειδικευμένες
γνώσεις, η Προϊσταμένη του Τμήματος εισηγείται στον Δήμαρχο, τον ορισμό υπαλλήλου (ενός ή περισσοτέρων) άλλης υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος διαθέτει τις ειδικές γνώσεις που απαιτεί το εν λόγω έργο.
Με τον ορισμό του, περιγράφεται και το έργο που αυτός θα εκτελέσει, η διάρκεια και το πλαίσιο συνεργασίας του με τα στελέχη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και ότι άλλο απαιτηθεί από τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες.
Στη περίπτωση αυτή, ο ανωτέρω υπάλληλος (ή υπάλληλοι, αν είναι περισσότεροι του ενός), δεν συνυπογράφουν τη σχετική έκθεση, αλλά υποβάλλουν υπόμνημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Επίσης, πριν από την συμμετοχή τους στη διαδικασία υποβάλλουν δήλωση για την μη ύπαρξη σύγκρουσης
συμφερόντων και για την εκτέλεση του έργου τους με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.
Άρθρο 10. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

10.1 Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Ε.Ε. καταρτίζει το Ετήσιο πρόγραμμα των ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη τους
διαθέσιμους πόρους το Τμήματος. Στη συνέχεια το υποβάλλει προς έγκριση στον Δήμαρχο, μέχρι το τέλος
Ιανουαρίου εκάστου έτους.
10.2 Το Ετήσιο πρόγραμμα των ελέγχων υλοποιείται με την έκδοση εντολών από τον Δήμαρχο.
Πέραν των ανωτέρω εντολών, δύναται να εκδίδονται και εντολές διεξαγωγής έκτακτων εσωτερικών ελέγχων
ή παροχής συμβουλευτικών έργων.
10.3 Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Ε.Ε. παρακολουθεί και εισηγείται την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος
ελέγχων, όταν κρίνει ότι αυτό απαιτείται, λόγων εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων. Η τροποποίηση αυτή
εγκρίνεται από τον Δήμαρχο.
Άρθρο 11. Στάδια Εσωτερικού Ελέγχου

Τα στάδια του Εσωτερικού Ελέγχου προσδιορίζονται, σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Προτύπων και
της Επιστημονικής Βιβλιογραφίας.

1.
Καταγραφή των διαδικασιών κάθε υπηρεσίας
2.
Καταγραφή (χαρτογράφηση) των κινδύνων
3.
Σχεδιασμός Ελέγχου
4.
Κατάρτιση του Προγράμματος Εσωτερικών Ελέγχων
5.
Υποβολή του προγράμματος Εσωτερικών Ελέγχων στον Δήμαρχο προς έγκριση
6.
Διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων (Επιλογή μέσων Εκτέλεσης Εσωτερικού Ελέγχου,
Επιτόπια διενέργεια ελέγχου)
7.
Υποβολή της προσωρινής έκθεσης, από τους ελεγκτές, στην Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολόγηση αυτής
8.
Αποστολή της προσωρινής έκθεσης στους Υπεύθυνους Λειτουργίας ή και Σχεδιασμού
του ελεγχόμενου συστήματος
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8-θριάσιο
9.
10.
11.
12.
13.

Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου
Οριστικοποίηση της έκθεσης (με τις συμφωνηθείσες ενέργειες)
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Εσωτερικού Ελέγχου
Υποβολή της έκθεσης στον Δήμαρχο
Παρακολούθηση Υλοποίησης Διορθωτικών Ενεργειών

Παράλληλα, υποστηρικτικά προς τα παραπάνω και στην πλέον αναλυτική βαθμίδα λειτουργεί το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Α.Τ.Ε.Ε.
Άρθρο 12. Ηλεκτρονικές εφαρμογές υποστήριξης του Εσωτερικού Ελέγχου

Το Α.Τ.Ε.Ε. κατά την άσκηση των καθηκόντων του, μπορεί να υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές ελεγκτικές
εφαρμογές και προγράμματα
Άρθρο 13. Αρχείο Εσωτερικών Ελέγχων και Συμβουλευτικών Έργων

Το Α.Τ.Ε.Ε. τηρεί τα αρχεία των έργων της – ελέγχων που πραγματοποιεί σε φυσική και σε ηλεκτρονική
μορφή. Η Προϊσταμένη του Τμήματος ορίζει τον υπάλληλο, με τον αναπληρωτή του που θα είναι αρμόδιοι για
την τήρηση των αρχείων αυτών.
Άρθρο 14. Εποπτεία και λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου
•

Ο Δήμαρχος είναι το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει την λειτουργία του Α.Τ.Ε.Ε.

•
Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της και ότι
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 15. Τροποποίηση και Επικαιροποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Κανονισμός λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να τροποποιείται και να
επικαιροποιείται όποτε κριθεί απαραίτητο και μετά από πρόταση της Προϊσταμένης του Τμήματος.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
Την τοποθέτηση του Προέδρου, κ. Αντώνιου Καραμπούλα.
•
•
Την υπ’ αρ. πρτ. 22489/30-10-2020 Εισήγηση.
•
Τις σχετικές διατάξεις των Νόμων 3463/2006, 3852/2010, 4555/2018, 4623/2019, όπως ισχύουν

πέρασε σε ψηφοφορία στην οποία ΥΠΕΡ της «Έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου» τάχθηκαν επτά (7) μέλη της Επιτροπής και ονομαστικά οι κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 6.
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
7.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑ τάχθηκε ουδείς

Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων «Ασπρόπυργος Αλλάζουμε» κ. Ηλίας Ιωάννης και «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Τσοκάνης Αλέξανδρος ψήφισαν λευκό.
Αποφασίζουν
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν τον Κανονισμό της Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την
υπ’ αρ. πρτ. 22489/30-10-2020 Εισήγησή του.
H απόφαση διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για περαιτέρω ενέργειες.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό
362.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Σταμπουλίδης: Περιμένουμε τις εισηγήσεις
των ειδικών για το άνοιγμα της αγοράς

«

Περιμέν ουμε τις αποφάσεις, τις εισηγήσεις της επιτροπής» τόν ισε ο γεν ικός
γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταν αλωτή, κος Παν αγιώτης
Σταμπουλίδης στα «Παραπολιτικά» Fm για το σταδιακό άν οιγμα της αγοράς.
Αν αφερόμεν ος το σχ έδιο που θα ακολουθήσει η κυβέρν ηση τόν ισε πως «Όπως
και τον Μάιο δεν πήγαμε εσπευσμέν α ν α αν οίξουμε κλάδους, υπήρχ ε μια προτεραιότητα με βάση τα στοιχ εία της τότε φάσης, τώρα είμαστε στην ίδια λογική ότι
περιμέν ουμε μέχ ρι το τέλος της εβδομάδας ν α έχ ουμε την πρώτη εικόν α για την
εξέλιξη της παν δημίας. Προφαν ώς υπάρχ ουν κλάδοι όπως ήταν τα εποχ ικά έλατα
τα οποία τα επιτρέψαμε από σήμερα. Οι παραγωγοί των ελάτων μπορούν ε ν α
κόψουν και όταν τους δοθεί η άδεια από τις τοπικές δημοτικές αρχ ές θα μπορούν
ν α εκθέσουν μόν ο σε υπαίθριο χ ώρο και σε απόσταση τα 10 μέτρα».
Για τις εποχ ικές επιχ ειρήσεις πρόσθεσε «Εμείς έχ ουμε προκρίν ει τους
αν οιχ τούς χ ώρους για ν α μπορέσουν οι άν θρωποι ν α πουλήσουν τα εποχ ικά
τους προϊόν τα τα οποία καταλαβαίν ετε ότι στον αν οιχ τό χ ώρο υπάρχ ει καλύτερο
περιβάλλον ασφάλειας για τη μη μετάδοση του ιού. για αυτό και πάρθηκε αυτή η
απόφαση. Ζυγίζουμε τα πάν τα, αν τιλαμβαν όμαστε και την αν άγκη των παραγωγών ν α πουλήσουν τα προϊόν τα τους απλά υπάρχ ει μια σύγχ υση σε όλο το
περιβάλλον από τη μια έχ ουμε τους παραγωγούς που λέμε αφήστε μας ν α πουλήσουμε και σας ξαν αλέω ότι οι παραγωγοί πουλούν ε δεν έχ ουν πρόβλημα, από την
άλλη όταν αν οίξεις το λιαν εμπόριο δεν μπορείς ν α αν οίξεις μόν ο για τον υπαίθριο
χ ώρο πρέπει ν α αν οίξεις και τα καταστήματα και εκεί παίρν ει πλέον μια άλλη
τροπή. ...Έχ ουμε μια αγων ία για όλους τους κλάδους, για αυτό και ετέθη το θέμα
εξαρχ ής από το υπουργείο είν αι κάτι που τις επόμεν ες μέρες θα αποτυπωθεί σε
μια πορεία επαν εκκιν ήσεως της οικον ομίας».
Μετρίασε την εν τυπώσεις για την εστίαση και κατά πόσο πιθαν ό είν αι ν α
αν οίξουν λέγον τας «Δεν ν ομίζω ότι υπάρχ ει λόγος τώρα ν α μιλάμε για την εστίαση, είν αι πολύ ν ωρίς εξάλλου ο κλάδος και προς τιμήν βγαίν ει επίσημα και λεει
προτιμώ ν α μείν ω κλειστός παρά ν α αν οιγοκλείν ω και επίσης αυτό διευκολύν ει
όλους γιατί εστίαση και όταν λέμε εστίαση εν ν οούμε τα εστιατόρια, τα καφές, τα
μπαρ όλα αυτά ήταν την προηγούμεν η περίοδο από τις πηγές μετάδοσης της
ν όσου, και δεν μιλάω για τα εστιατόρια αλλά τουλάχ ιστον τα μπαρ».
«Η πρακτική της διατίμησης είν αι μακριά από το dna της κυβέρν ησης ωστόσο
τώρα που υπάρχ ει πλέον μεγάλη χ ρήση για προληπτικούς λόγους όχ ι κατ’ αν άγκη
ότι κάποιος ν οσεί, αυτό έχ ει δημιουργήσει μεγάλη αν άγκη για τη δημιουργία τέτοιων
τεστ και παρατηρούσαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες ότι ο αν ταγων ισμός δεν λειτουργεί προς όφελος όλων αυτών » είπε για το πλαφόν στις τιμές των τεστ κορον οϊού, αν αγν ωρίζον τας πως ορισμέν ες κλιν ικές το «είχ αν παραξηλώσει με τις τιμές
που έβαζαν ».

Κορωνοϊός -Αρκουμανέας: Κακόβουλα και
απαράδεκτα τα δημοσιεύματα για στοιχεία ΕΟΔΥ

Υ

πάρχ ει μόν ο έν α σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων κορων οϊού, τόν ισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ «Βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί θεωρώ απαράδεκτα τα κακόβουλα δημοσιεύματα αν έφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του
ΕΟΔΥ , Παν αγιώτης Αρκουμαν έας κατά τη διάρκεια της εν ημέρωσης για την παν δημία.
«Το μόν ο που πετυχ αίν ουν είν αι ν α απαξιών ουν την εργασία των επιστημόν ων του ΕΟΔΥ και ν α αμφισβητούν την εγκυρότητα των στοιχ είων .
Υ πάρχ ει μόν ο έν α σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων κορων οϊού. Όλοι,
δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια καταχ ωρούμε στο ίδιο σύστημα», τόν ισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ
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362/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του
Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου», έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 362/2020 (ΑΔΑ:
ΩΗΛΡΩΨΝ-ΥΨΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 28ης / 2020 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της 362/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με
Αρ. Απόφ.: 230
θέμα « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου»
Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18 Νοεμβρίου 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
18:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 429/1203-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-032020), η οποία αντικατέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’
539), το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ’αριθμ. 23511/13-11-2020, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Γ. ΤΣΟΚΑ, σύμφωνα με την διαδικασία των
διατάξεων των άρθρων 67, της παρ. 51 (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1
του Ν.4635/2019), και 167, παρ.12 του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.2 του Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 33 μελών, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη 30 μέλη και ονομαστικά :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
18)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

17)
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)
ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21)
ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22)
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23)
ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)
ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)
ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)
ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29)
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

1)

ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

2)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β’ 539) και εισηγούμενος το 6υ θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης επί της

Μ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των οποίων οι απόψεις και
τοποθετήσεις τους αναλυτικά, είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

•
Την εισήγηση του Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
•
Την υπ΄ αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών
και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η οποία αντικατέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 539) (Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης)
•
Τις διατάξεις των άρθρων 67, της παρ. 51 (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και 167, παρ.12 του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του Ν.4635/2019),
Την υπ αριθμ 362/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΛΡΩΨΝ-ΥΨΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
•
•
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, και την διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Συνεδριάσεως,
πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας του
Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου», τάχθηκαν είκοσι τέσσερα (24) μέλη του
συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

ΛΕΥΚΟ τάχθηκαν επτά (7) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.
1)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2)
ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
6)
3)
ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

5)
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
7)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Εγκρίνει την «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού
Ελέγχου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 362/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΛΡΩΨΝ-ΥΨΞ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό
230.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Συνεχίζονται οι πληρωμές για το
επίδομα 800 ευρώ

έχ ρι δευτέρα το βράδυ ειχ αν
πάρει τα χ ρήματα τους, επίδομα
800 ευρώ, οι εργαζόμεν οι των
κλειστών
επ ιχ ειρήσεων
απ ό
τις
αν αστολές του Νοεμβρίου όπως τόν ισε ο
υπ ουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υ ποθέσεων Γιάν ν ης Βρούτσης καθώς οι
πληρωμές εξελίσσον ται καν ον ικά.
Ειδικότερα απ ό την Παρασκευή
π ληρών ον ται το επ ίδομα 800 ευρώ
277.999 εργαζόμεν οι των κλειστών
επ ιχ ειρήσεων εν ώ συν ολικά με τις
μον ομερεις υπεύθυν ες δηλώσεις και τον
μηχ αν ισμό ΣΥ Ν-ΕΡΓΑΣΙΑ πληρών ον ται
328.000 εργαζόμεν οι.
Εκείν ο που εκκρεμεί για τον Νοέμβριο,
είν αι οι πληττόμεν ες επιχ ειρήσεις και οι
εργαζόμεν οι που μπήκαν σε αν αστολή
το διάστημα αυτό. «Επιδίωξή μας είν αι
ν α δοθούν μέχ ρι τις 20 Δεκεμβρίου,
ν ωρίτερα δηλαδή κι από αυτό που είχ αμε
πει», δήλωσε ο κ. Βρούτσης.
Αν αλυτικότερα από την Παρασκευή
πληρών ον ται εργαζόμεν οι:

α) Σε αν αστολές συμβάσεων εργασίας
εργαζομέν ων κατά τον μήν α Νοέμβριο,
π ροκειμέν ου
για
την
π ληρωμή

απ οζημίωσης ειδικού σκοπ ού ύψους
188.306.635,00€ στους δικαιούχ ους, το
σύν ολο των οποίων αν έρχ εται στους
277.999.
β) Σε μον ομερείς υπεύθυν ες δηλώσεις
των
εργαζομέν ων
με
δικαίωμα
υπ οχ ρεωτικής επ αν απ ρόσληψης σε
επιχ ειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη
κύριων ξεν οδοχ ειακών και τουριστικών
καταλυμάτων , καθώς σε επιχ ειρήσειςεργοδότες τουριστικών λεωφορείων ,

ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

π ροκειμέν ου
για
την
π ληρωμή
απ οζημίωσης ειδικού σκοπ ού ύψους
3.612.078,00 € στους δικαιούχ ους, το
σύν ολο των οποίων αν έρχ εται στους
7.718.
γ) Σε μον ομερείς υπεύθυν ες δηλώσεις
των επαγγελματιών της τέχ ν ης και του
πολιτισμού, ξεν αγών και τουριστικών
συν οδών ,
π ροκειμέν ου
για
την
πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού
ύψους 1.188.444,00 ευρώ στους

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

δικαιούχ ους, το σύν ολο των οποίων
αν έρχ εται στους 2.242.
δ) Σε εργαζομέν ους εν ταγμέν ους στον
Μηχ αν ισμό ΣΥ Ν-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήν α
Οκτώβριο,
π ροκειμέν ου
για
την
πληρωμή της οικον ομικής εν ίσχ υσης
βραχ υχ ρόν ιας
εργασίας
ύψους
10.628.027,67€
στους
δικαιούχ ους, το σύν ολο των
οπ οίων αν έρχ εται στους
40.401.
Ειδικά για τον Νοέμβριο, οι
απ οζημιώσεις
ειδικού
σκοπ ού
για
τους
εργαζόμεν ους
π ου
θα
δηλωθούν σε αν αστολή, θα
υπολογισθούν αν αλογικά με
τις ημερολογιακές ημέρες της
αν αστολής επί του ποσού
των 800 ευρώ, αν τί των 534
ευρώ. Το μέτρο καλύπ τει
όλους τους εργαζόμεν ους
π ου έχ ουν π ροσληφθεί
μέχ ρι και τις 4 Νοεμβρίου. Η
αποζημίωση ειδικού σκοπού
θα υπολογιστεί αν αλογικά με
βάση τις ημερολογιακές (και
όχ ι τις εργάσιμες) ημέρες της αν αστολής
και με ποσό αν αφοράς τα 26,66 ευρώ
αν ά ημερολογιακή ημέρα αν αστολής.
Σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια οι
αν αστολές συμβάσεων εργασίας σε
κλειστές
αλλά
και
π ληττόμεν ες
επιχ ειρήσεις ξεκιν ούν από 3 ή από 7
Νοεμβρίου. Το π οσό της ειδικής
αποζημίωσης θα υπολογιστεί αν αλογικά,
με βάση τα 800 ευρώ για 30 ημέρες,

10-θριάσιο
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ: «Δεν υπολογίζει κανένας τους ερασιτέχνες παράγοντες και ποδοσφαιριστές»

Ο

πρόεδρος της ΕΠΣ Κορίν θου,
Μιχ άλης Τσιχ ριτζής, αν αφέρθηκε
στον παραγκων ισμό των Ερασιτεχ ν ικών πρωταθλημάτων , όπου οι ομάδες
αν τιμετωπίζουν σοβαρά οικον ομικά προβλήματα.

Επιπλέον , τόν ισε πως η παν δημία του
κορων οϊού επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την
κατάσταση και κάν ει το μέλλον ιδιαίτερα
αβέβαιο.
Για την διακοπή των τοπικών πρωταθλημάτων και τον παραγκων ισμό του:

«Είν αι σαφές πως τα τελευταία χ ρόν ια ο δρόμος του ελλην ικού ποδοσφαίρου
αφορά κυρίως τα επαγγελματικά πρωταθλήματα και κατηγορίες. Κάποιες φορές
υπάρχ ουν ημίμετρα και για την τρίτη κατηγορία, η οποία θα έλεγα είν αι ημιεπαγγλματική. Το Ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο φαίν εται πως έχ ει πάει οριστικά στην
άκρη και δυστυχ ώς δεν υπάρχ ουν παρεμβάσεις».
Για τα οικον ομικά προβλήματα των Ερασιτεχ ν ικών ομάδων :

«Δεν υπολογίζει καν έν ας τους ερασιτέχ ν ες παράγον τες και ποδοσφαιριστές και
γεν ικά τον κόσμο που βρίσκεται γύρω από το Ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο. Είν αι
κάτι που έχ ει απασχ ολήσει τόσο εμέν α, όσο και προέδρους άλλων Εν ώσεων και
γεν ικά τον κόσμο του ερασιτεχ ν ικού αθλητισμού. Έχ ουμε κάν ει παρεμβάσεις στην
ΕΠΟ, η οποία είν αι χ αμέν η μέσα στα προβλήματά της και σε μία κατάσταση όπου
είν αι δύσκολο ν α ισορροπήσει, με την επίβλεψη των UEFA/FIFA και με τα διάφορα οικον ομικά προβλήματα που παρουσιάζον ται, δεν μπορεί ν α εν ισχ ύσει αν άλογα το Ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο. Κατά τη γν ώμη μου, τα Ερασιτεχ ν ικά σωματεία
έχ ουν πάρει λάθος δρόμο στο οικον ομικό κομμάτι, έχ ουν αν οίξει τους προϋπολογισμούς τους και δεν βασίζον ται στις δυν άμεις της βάσης του Ερασιτεχ ν ικού
ποδοσφαίρου και προτιμούν ν α παίρν ουν ποδοσφαιριστές κάποιες αμοιβές, κάτι
που είν αι κακό».
Για τις υποδομές των ομάδων και τις δυσκολίες που υπάρχ ουν στον συγκεκριμέν ο τομέα:

«Επικρατεί μία κατάσταση αν άγκης, αν ωτέρα βία. Έχ ει τα προβλήματά του το
Ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο, τώρα με την παν δημία το έργο των αθλητικών σωματείων γίν εται ακόμα πιο δύσκολο. Αυτό περιλαμβάν ει και τις υποδομές, τα παιδικά
τμήματα και πρωταθλήματα. Είν αι μία κατάσταση που πρέπει ν α αν τιμετωπιστεί».

Για το τι πρέπει ν α γίν ει για ν α είν αι έτοιμες ομάδες σε εν δεχ όμεν ο έν αρξης των
πρωταθλημάτων :

«Υ πάρχ ει μία έκτακτη κατάσταση όπως είπα. Πηγαίν ουμε βήμα βήμα. Δεν
γν ωρίζουμε τι θα γίν ει γεν ικά τις επόμεν ες εβδομάδες, πως μπορούμε ν α ξέρουμε
τι θα γίν ει με το Ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε ν α βρεθούν οι συν θήκες
που θα μας επιτρέψουν ν α επιστρέψουμε στα γήπεδα».

Πηγή: eKorinthos soccerplus

ΕΟΜ ΚΟΥΡΟΣ: Φιλανθρωπικό κάλεσμα αγάπης 20-23 Δεκεμβρίου

Μ

ε διάθεση ν α στηρίξουμε
όσους έχ ουν αν άγκη βασικά αγαθά, συλλέγουμε
ΤΡΟΦΙΜΑ και ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ στα γραφεία μας στον
Φόρο (Αρχ ή Λεωφ. Αλεποχ ωρίου,
έν αν τι ΚΤΕΛ). Από 20 έως 23
Δεκεμβρίου και ώρες 18:00-20:00

ΣΤΟ 3ο ΓΚΡΟΥΠ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022

Σ

το 3ο γκρουπ δυν αμικότητας βρίσκεται η Εθν ική εν όψει της κλήρωσης για
τα προκριματικά του Μουν τιάλ του Κατάρ (7 Δεκεμβρίου, Ζυρίχ η, 19:00
Ελλάδας), κατόπιν της επίσημης αν ακοίν ωσης της βαθμολογίας της FIFA.
Κατά συν έπεια, στη διαδικασία σχ ηματισμού των ευρωπαϊκών προκριματικών
ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, η Εθν ική δεν θα κληρωθεί με τις ευρισκόμεν ες στο ίδιο pot
Ρωσία, Ουγγαρία, ΕΪΡΕ,
Τσεχ ία, Νορβηγία, Βόρ.
Ιρλαν δία, Ισλαν δία,
Σκωτία και Φιν λαν δία.
Αν αλυτικά τα γκρουπ
δυν αμικότητας
Γκρουπ 1: Βέλγιο,
Γαλλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπαν ία, Ιταλία,
Κροατία, Δαν ία, Γερμαν ία, Ολλαν δία.
Γκρουπ 2: Ελβετία,
Ουαλία, Πολων ία, Σουηδία, Αυστρία, Ουκραν ία, Σερβία, Τουρκία, Σλοβακία, Ρουμαν ία.
Γκρουπ 3: Ρωσία, Ουγγαρία, ΕΪΡΕ, Τσεχ ία, Νορβηγία, Βόρ. Ιρλαν δία, Ισλαν δία,
Σκωτία, Ελλάδα, Φιν λαν δία.
Γκρουπ 4: Βοσν ία-Ερζεγοβίν η, Σλοβεν ία, Μαυροβούν ιο, Βόρ. Μακεδον ία,
Αλβαν ία, Βουλγαρία, Ισραήλ, Λευκορωσία, Γεωργία, Λουξεμβούργο.
Γκρουπ 5: Αρμεν ία, Κύπρος, Νησιά Φερόε, Αζερμπαϊτζάν , Εσθον ία, Κόσοβο,
Καζακστάν , Λιθουαν ία, Λετον ία, Αν δόρα.
Γκρουπ 6: Μάλτα, Μολδαβία, Λιχ τεν στάιν , Γιβραλτάρ, Σαν Μαρίν ο.
Οι 55 ευρωπαϊκές εθν ικές ομάδες θα κληρωθούν σε δέκα ομίλους, από τους
οποίους οι επικεφαλής θα προκριθούν απευθείας στο Μουν τιάλ του Κατάρ και
όσες τερματίσουν δεύτερες θα συμμετάσχ ουν σε αγών ες πλέι οφ για ν α διεκδικήσουν τις τρεις επιπλέον ευρωπαϊκές θέσεις (μαζί με δύο ομάδες από το UEFA
Nations League).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμος Ελευσίνας, 30/11/2020
Αριθμ. πρωτ. οικ.:20168

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2020-2021 προϋπολογισμού
129.193,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, 13% & 24%

Ο Δήμος Ελευσίνας
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋπολογισμού 129,193,06€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6%,13%,24% για την υλοποίηση
της δαπάνης με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρ-

ουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της τιμής (
χαμηλότερη τιμή ), όπως προδιαγράφεται στην αρ. 97/2020
Τεχνική Προδιαγραφή του
Δήμου Ελευσίνας, που συνέταξε
η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής των προσφορών:
24/ 12 /2020 και ώρα: 15:00
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (2) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης,
μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον
υπάρχει υπόλοιπο στον προϋπολογισμό. Επίσης στην
περίπτωση απορρόφησης του
προϋπολογισμού πριν την λήξη
της σύμβασης, δύναται να συντελείται επειδή δεν υπάρχει πλέον

αντικείμενο.
Στο διαγωνισμό γίνονται
δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νομικών προσώπων.
Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογισμένης δαπάνης χωρίς τον
Φ.Π.Α., ήτοι 2.154,50€.
Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται
ηλεκτρονικά με την ανάρτηση
της Επαναπροκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Το πλήρες κείμενο της Επαναπροκήρυξης με τα συνημμένα μέρη
της (σε ηλεκτρονική μορφή)
διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του δήμου στη διεύθυνση:
https://www.elefsina.gr/el/diakirixeis-diagonismoi
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

12-θριάσιο
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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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ , ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥ ΤΟΥ Ν ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ .

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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θριάσιο-13

Διελκυστίνδα ιδιοκτητών – εμπόρων για τα ενοίκια

Σ

ε περίοδο έν τον ων αν ακατατάξεων αν αμέν εται
ν α εισέλθει το λιαν εμπόριο τους επόμεν ους
μήν ες, καθώς η ν έα κρίση που έρχ εται σε
πολύ σύν τομο χ ρον ικό διάστημα από την προηγούμεν η, φέρν ει τους ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων και τους καταστηματάρχ ες σε συγκρουσιακή τροχ ιά. Μπορεί οι θεσμικοί εκπρόσωποι ιδιοκτητών
κι εμπόρων ν α θέλουν ν α εμφαν ίσουν έν α συν αιν ετικό προφίλ στον δημόσιο λόγο τους, προχ ωρών τας
σε παραιν έσεις και ν ουθεσίες προς τα μέλη τους ώστε
ν α υπάρξει συν εν ν όηση και ν α διασφαλιστούν όσο
το δυν ατόν λιγότερα «λουκέτα», ωστόσο, η πραγματικότητα στην αγορά είν αι τελικά αρκετά διαφορετική.

Ιδιοκτήτες που εμφαν ίζον ται άτεγκτοι, παρά την
πτώση της ιδιωτικής καταν άλωσης, εμπορικές
αλυσίδες, οι οποίες «πατούν » στο μέγεθός τους για ν α
πιέσουν τους ιδιοκτήτες (ιδίως τους ιδιώτες) και
«βροχ ή» από εξώδικα όταν δεν βρίσκεται λύση για
γεν ν αίες εκπτώσεις εν οικίων μεγάλης διάρκειας, συν ιστούν την καθημεριν ότητα που έχ ει διαμορφωθεί
στην αγορά ακιν ήτων . Κάθε περίπτωση βέβαια είν αι
διαφορετική, καθώς άλλη διαπραγματευτική δύν αμη
έχ ει ο ιδιοκτήτης εν ός καταστήματος στην οδό Ερμού
ή στο κέν τρο των Φηρών στη Σαν τορίν η και άλλη ο
κάτοχ ος εν ός εμπορικού ακιν ήτου στο κέν τρο του
Αμαρουσίου, της Νέας Σμύρν ης ή, ακόμα χ ειρότερα,
μιας λιγότερο εμπορικής συν οικίας.
Ερχονται αλλαγές
Στελέχ η εταιρειών συμβούλων ακιν ήτων σημείων αν
τις προηγούμεν ες ημέρες ότι μετά την εορταστική
περίοδο, ή το αργότερο μετά την περίοδο των χ ειμεριν ών εκπτώσεων , θα πρέπει ν α αν αμέν ον ται σημαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 30/11/20
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. πρωτ.: 921704
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113707/7457/20 έγγραφο
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 2011405517
και με:
Α) τίτλο έργου: <<Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής>>, εντάσσεται στην υποκατηγορία Α1,
ομάδα 4η, α/α: 5 («Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) και τα επιμέρους έργα της ΟΕΔΑ τα οποία είναι Χώροι
Υγειονομικής Ταφής και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων ανήκουν στις υποομάδες α/α: 13 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης
και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12,
D8, D9, D13) & α/α: 14 (Υγειονομική ταφή μη επικίνδυνων αστικών
στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1,
D5).
Β) θέση έργου: Δήμος Φυλής, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέας έργου: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή
κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2)
το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
30/11/2020- 13/01/2021
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 2/12/2020- 13/01/2021 στη Γραμματεία
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ:
213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11,
Αθήνα)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

τικές κιν ήσεις στην αγορά, καθώς κάποιες αλυσίδες θα αποχ ωρήσουν από τα
καταστήματα που μισθών ουν και τη
θέση τους θα λάβουν άλλες, οι οποίες
αν αζητούσαν χ ώρους στα πολύ εμπορικά σημεία της πρωτεύουσας την τελευταία διετία. Ωστόσο, αυτό το σεν άριο
αφορά μόν ο «πιάτσες», όπως η Ερμού,
το Κολων άκι, η Γλυφάδα και η Κηφισιά,
όπου η διαθεσιμότητα ακιν ήτων είν αι
ούτως ή άλλως περιορισμέν η.
Στις υπόλοιπες περιοχ ές, η εικόν α
είν αι εκ διαμέτρου αν τίθετη κι εφόσον οι
ιδιοκτήτες δεν εμφαν ιστούν περισσότερο
συν αιν ετικοί στις συζητήσεις που πραγματοποιούν ται, διακιν δυν εύουν την
πολύμην η αν αμον ή έως ότου βρουν εκ
ν έου μισθωτή για το ακίν ητό τους, ίσως
και σε αρκετά χ αμηλότερη τιμή από τη
σημεριν ή.

Η στρατηγική των μεγάλων
Με τη σειρά τους και οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες
πιέζουν ασφυκτικά τους ιδιοκτήτες για την αν απροσαρμογή των όρων των μισθωτηρίων συμβολαίων τους.
Οι κατευθύν σεις είν αι κυρίως δύο. Η μία αφορά τη
μείωση του εν οικίου για συγκεκριμέν ο χ ρον ικό διάστημα, π.χ . έξι μην ών ή και παραπάν ω. Η δεύτερη
αφορά την αν απροσαρμογή των όρων , με έμφαση
στην απαλοιφή του ελάχ ιστου εγγυημέν ου μισθώματος
και την αν τικατάστασή του με την καταβολή ποσοστού επί του τζίρου. Για παράδειγμα, μεγάλος όμιλος
διαπραγματεύεται με τους ιδιοκτήτες την κατάργηση
του ελάχ ιστου εγγυημέν ου εν οικίου και την αλλαγή
των όρων , ώστε η αποζημίωση προς αυτούς ν α
αφορά μόν ο ποσοστό από τον τζίρο των καταστημάτων . Οι συζητήσεις αυτές αφορούν και τα 160 ακίν ητα
που μισθών ει. Αν άλογες κιν ήσεις έχ ουν πραγματοποιήσει στα ακίν ητα που μισθών ουν τόσο η αλυσίδα
Jumbo όσο και η H&M και μάλιστα επί σειράν ετών .
Δηλαδή, πρόκειται για μια πολιτική μισθώσεων που
την εφαρμόζουν ήδη από την προηγούμεν η κρίση,
προκειμέν ου ν α περιορίσουν το ρίσκο τους. Τη μον ιμοποίηση των μειωμέν ων εν οικίων (πέραν δηλαδή
της περιόδου που αυτή είν αι υποχ ρεωτική) έχ ει ζητήσει για πολλά από τα καταστήματα που μισθών ει και ο
όμιλος Inditex (Zara, Pull & Bear, Stradiv arius κτλ.),
εν ώ μάλιστα στόχ ος είν αι η μείωση ν α είν αι μεγαλύτερη του 50%.
Οι επενδυτικές ακινήτων
Σε ορισμέν ες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες συν αιν ούν
σε τέτοιες μειώσεις, σε άλλες πάλι όχ ι. Σε γεν ικές
γραμμές, οι εταιρείες επεν δύσεων σε ακίν ητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) αν τιλαμβάν ον ται τη δυσκολία που
έχ ουν ορισμέν ες αλυσίδες ν α λειτουργήσουν υπό
αυτές τις συν θήκες και έρχ ον ται σε συν εν ν όηση μαζί
τους. Οι ΑΕΕΑΠ, άλλωστε, όπως βέβαια και οι ιδιώτες
ιδιοκτήτες, μπορούν ν α επωφεληθούν και από διάφορες ρυθμίσεις που έχ ουν ψηφιστεί (π.χ . συμψηφισμός
οφειλών ), προκειμέν ου ν α περιορίσουν το μέγεθος
της απώλειας εσόδων που υφίσταν ται από την πτώση
συνέχεια απο σελ. 4

την
υιοθέτηση εν ός βιώσιμου μον τέλου
λειτουργίας.
Στις θεματικές συζητήσεις, που
άν οιξαν με ομιλία του υπουργού
Τουρισμού Χάρη Θεοχ άρη και με
συν έν τευξη της Maud Bailly , CEO
Southern Europe της Accor, συμμετείχ αν : ο Franck Arnold, Regional
VP & Managing Director, The
Sav oy στο London, η Άν ν α Αθαν ασοπούλου, Επικεφαλής Τουρισμού, Κλωστοϋφαν τουργικών
Ειδών και Δημιουργικών Βιομηχ αν ιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η Margaux Constantin, Αν απληρώτρια Διευθύν τρια στα γραφεία
της McKinsey στο Ντουμπάι, ο
Δρ. Willy Legrand, καθηγητής
Διοίκησης Φιλοξεν ίας στο Διεθν ές

των εν οικίων που εισπράττουν . Για παράδειγμα, η
Prodea Inv estments διαχ ειρίζεται όλα τα αιτήματα που
λαμβάν ει από τους μισθωτές της και πράττει αν άλογα
με την περίπτωση. Αν είν αι δεδομέν η η πτώση των
εσόδων του μισθωτή, τότε η εταιρεία παρέχ ει την
απαιτούμεν η διευκόλυν ση, αποδεχ όμεν η μειωμέν ο
εν οίκιο. Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, η εταιρεία
ζητάει παράλληλα και την είσπραξη υψηλότερου
ποσού μόλις αποκατασταθεί η ομαλότητα στη λειτουργία της αγοράς, ώστε ν α αν τισταθμιστεί η απώλεια
εσόδων που υφίσταται τώρα. Οπως σημειών ουν στελέχ η της εταιρείας, υπάρχ ουν και μισθωτές που
έχ ουν ζητήσει μειώσεις χ ωρίς όμως κάτι τέτοιο ν α
αιτιολογείται με βάση την κίν ηση στα καταστήματά
τους και τη ζήτηση για τα προϊόν τα τους, εν ώ ασφαλώς όπου ο μισθωτής είν αι τραπεζικό υποκατάστημα
ή σούπερ μάρκετ, όπου υπάρχ ει ακόμη και αύξηση
εσόδων , δεν τίθεται λόγος για μείωση εν οικίου.
Αυτό πάν τως που τον ίζουν παράγον τες του κλάδου
των ακιν ήτων είν αι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι
ιδιοκτήτες που θα χ άσουν τον εν οικιαστή τους, θα
δυσκολευθούν ν α βρουν τον επόμεν ο χ ρήστη. Οταν
μάλιστα αυτός βρεθεί, το πιο πιθαν ό σεν άριο είν αι το
ύψος του εν οικίου ν α είν αι χ αμηλότερο από αυτό που
εισέπρατταν με βάση το προηγούμεν ο καθεστώς.
Στα νησιά
Σε δημοφιλείς ν ησιωτικούς προορισμούς οι καταστηματάρχ ες ζητούν μετ’ επιτάσεως τη μείωση των
εν οικίων εν όψει της θεριν ής περιόδου, επικαλούμεν οι
και τις μεγάλες απώλειες εσόδων του φετιν ού καλοκαιριού. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες δεν συν αιν ούν στις απαιτήσεις των εν οικιαστών , επειδή έχ ουν ήδη συμφων ήσει με τον επόμεν ο μισθωτή, συχ ν ά με το ίδιο ή και
καλύτερο μίσθωμα. Ο λόγος είν αι η υψηλή εμπορικότητα των ακιν ήτων τους, η έλλειψη χ ώρων και η διάθεση ορισμέν ων καταστηματαρχ ών ν α αν αλάβουν περισσότερο ρίσκο για ν α εξασφαλίσουν έν α από τα λιγοστά διαθέσιμα ακίν ητα στα εμπορικότερα σημεία των
ν ησιών αυτών . Αλλωστε, υπάρχ ει η αισιοδοξία ότι τα
χ ειρότερα είν αι πλέον παρελθόν και ότι η τουριστική
κίν ηση του επόμεν ου καλοκαιριού θα είν αι βελτιωμέν η.

Παν επιστήμιο Εφαρμοσμέν ων
Επιστημών IUBH στο Bad Honnef
της Γερμαν ίας, η Johanna Wagner,
Hospitality Consultant & Lecturer,
Co-Founder of La Belle EduC, η
Anna Decramer, General Manager,
Feelingo, ο Dr Henri Kuokkanen,
Associate Prof essor at Institut
Paul Bocuse, ο Benjamin
Lephilibert, Founder & CEO,
LightBlue Env ironmental
Consulting και η Rebecca Pierides,
Director of Churchill Hotel
Management, Crowne Plaza
Limassol (Cy prus), Committee
Member of the ELN Europe.
«Η τέταρτη κατά σειρά διοργάν ωση του Διεθν ούς Φόρουμ Φιλοξεν ίας, πιστοποιεί πως το Ξεν οδοχ ειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

πέτυχ ε ν α δημιουργήσει έν α θεσμό
με πραγματικά διεθν ή χ αρακτήρα,
ο οποίος προσαρμόζεται και
εν ισχ ύεται ακόμη περισσότερο με
την αξιοποίηση των ν έων ψηφιακών τεχ ν ολογιών και μας επιτρέπει ν α έχ ουμε όχ ι μόν ο ομιλητές
διεθν ούς βελην εκούς αλλά πλέον
και συμμετέχ ον τες απ′ όλο τον
κόσμο. Τα συμπεράσματα που
βγαίν ουν έχ ουν μεγάλη αξία τόσο
για τις σημεριν ές αβεβαιότητες που
δημιουργεί η παν δημία όσο και για
την αν άγκη εν ός ν έου προτύπου
τουριστικής αν άπτυξης που θα
έχ ει στον πυρήν α του την έν ν οια
της βιωσιμότητας,» αν έφερε ο
πρόεδρος του Ξεν οδοχ ειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Αλέξαν δρος Βασιλικός.
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14-θριάσιο

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

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

