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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Hλιοφάνεια και ζέστη. Η θερμοκρασία από

26 - 38 βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη

Καλλίνικος, Καλλινίκης

Αγίας Θεοδότης μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του
Κίλικος

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ, Παγκάλου 81,2105547602

ΜΑΝΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.,
Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γιαννακόπουλος Ανδρέας Π.

Ιερού Λόχου 7 & Αριστείδου, Χαϊδάρι, 
2105820751

Επέκταση της υποχρεωτικής χρή-
σης μάσκας από σήμερα , Τετάρτη 29
Ιουλίου, ως μέτρο προστασίας από
τον κορωνοϊό, ανακοίνωσε ο υφυπο-
υργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδα-
λιάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, είναι
σημαντικό να τηρούνται πιστά οι
κανόνες υγιεινής και να αποφεύγον-
ται συναθροίσεις. Παράλληλα, ανέφε-

ρε ότι σε 171.138 ανέρχονται οι
έλεγχοι που έχουν διεξαχθεί συνολι-
κά, ανά πύλη εισόδου, στη χώρα από
την 1η Ιουλίου έως τις 26 Ιουλίου,
ενώ αυτήν τη στιγμή τα ενεργά
κρούσματα Covid-19 ανέρχονται σε
429..

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο
κ. Χαρδαλιάς, από σήμερα Τετάρτη
είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας
για εργαζομένους και κοινό/πελάτες
στα εξής:καταστήματα λιανικήςγραφ-

εία/υπηρεσίες που έχουν επαφή με το
κοινό, ΔΕΚΟ, τράπεζες,ιατρεία,δημο-
τικά καταστήματα,καταστήματα τρο-
φίμων (φούρνους, κρεοπωλεία, ζαχα-
ροπλαστεία κ.ά.),κομμωτήρια και κέν-
τρα αισθητικήςΕξακολουθεί να ισχύει
η υποχρεωτική χρήση μάσκας
σε:Μέσα Μαζικής Μεταφοράςταξί για
επιβάτες και οδηγούς,σούπερ μάρ-
κετ,ασανσέρ,όπως επίσης και για
εργαζομένους στα καταστήματα
εστίασης.

Ο
Μιχαήλ Μαρμαρινός είναι ο νέος Γενικός Καλλι-
τεχνικός Διευθυντής της  Ελευσίνας Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελευσίνας Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης αποφάσισε ομόφωνα την τοποθέτηση
του Μιχαήλ Μαρμαρινού στη θέση του Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Η επιλογή του Μιχαήλ Μαρμαρινού στηρίχτηκε αφενός στη δύναμη της προσωπικότητας του, αφετέρου
στο πολυσχιδές καλλιτεχνικό του έργο. Οραματιστής στο χώρο του θεάτρου και όχι μόνο, γνωρίζει τη διεθ-
νή πολιτιστική σκηνή στην οποία έχει διακριθεί ως ένας εκ των πρεσβευτών της Ελλάδας που χαίρει
εκτίμησης και αναγνώρισης στο εξωτερικό.

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή ο τίτλος που μου αποδίδεται. Ελπίζω πως η αγάπη μου για την Ελευσίνα -που
μετράει πολλά χρόνια, πολύ πριν την ανακήρυξή της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα- θα καταφέρει να μετα-
τραπεί, με τη βοήθεια όλων των συνεργατών και της πόλης, σε ένα έργο που θα αφήσει ζωντανά ίχνη και
αναμνήσεις», δήλωσε ο Μιχαήλ Μαρμαρινός μετά την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τον κο Μαρμαρινό ως γενικό καλλιτεχνικό διευθυντή να φέρνει το όραμα, τη διεθνή εμπειρία, αίφνης
οι προσδοκίες για τη διοργάνωση ανεβαίνουν πάλι σημαντικά. Ο ίδιος είναι έτοιμος για τη θέση αυτή, με
δεδομένο ότι έχει εξασφαλισθεί η χρονική παράταση που του επιτρέπει να δράσει όπως πρέπει. Εχει ενδιφ-
έρον ότι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Μιχαήλ Μαρμαρινού ήταν στη δεξίωση για την αποκατάσταση
της Δημοκρατίας την περασμένη Παρασκευή.

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός 
αναλαμβάνει την Καλλιτεχνική

Διεύθυνση της 
Ελευσίνας – Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης 
μάσκας από σήμερα 29 Ιουλίου 
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Ο
Δήμος Φυλής, προκειμένου να στηρίξει τους συνδημότες μας ανέρ-
γους πλησίον της σύνταξης, ηλικίας 55-67 ετών, δήλωσε συμμετοχή
στο σχετικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και ήδη ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-

στος Παππούς συναντήθηκε, την περασμένη εβδομάδα, για το θέμα αυτό, με
τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κο Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Ο Δήμαρχ ος επεσήμαν ε στο Διοικητή του ΟΑΕΔ ότι έχ ει διαπιστώσει τεράστιο
εν διαφέρον  από τη συγκεκριμέν η ηλικιακή ομάδα και ζήτησε ν α διατεθεί στο Δήμο
Φυλής ο μεγαλύτερος δυν ατός αριθμός θέσεων .

Ωστόσο, παράλληλα με τις εν έργειες του Δήμου, οι εν διαφερόμεν οι συν δημότες
μας θα πρέπει ν α ζητήσουν , το συν τομότερο δυν ατό, συν άν τηση με τον  εργα-
σιακό σύμβουλο του τοπικού υποκαταστήματος του ΟΑΕΔ (Φυλής 135, Ίλιον , 131
22, τηλ.  21 0238 2454). Στη συν άν τηση θα υποβάλλουν  αίτηση υπαγωγής τους
στο Πρόγραμμα και θα καταθέσουν  Ατομικό Σχ έδιο Δράσης.

Επισημαίν εται ότι η επιλογή των  εργαζομέν ων  θα γίν ει από τον  ΟΑΕΔ, ο οποίος
θα τους υποδείξει, με συστατικό σημείωμα, στο Δήμο. Εξυπακούεται ότι ο ΟΑΕΔ
δεν  μπορεί ν α υποδείξει εργαζομέν ους που, εν ώ αν ήκουν  στην  ηλικιακή ομάδα
55-67 δεν  παρουσιάστηκαν  στον  εργασιακό σύμβουλο στο πλαίσιο της παραπά-
ν ω διαδικασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην  υποχ ρέωση παρουσίας εμπίπτουν  και οι άν ερ-
γοι που είχ αν  ολοκληρώσει παλαιότερα τη διαδικασία, οι οποίοι, επίσης, οφείλουν
ν α επικαιροποιήσουν  τη συμμετοχ ή τους στο Πρόγραμμα.

1. Τη δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/docu-
m e n t s / 1 0 1 9 5 / 1 2 1 4 5 1 2 / 5 5 -
67+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91+%CE%A0
%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97+62
%CE%A8%CE%974691%CE%A92-%CE%9452.pdf /35749c1a-bdf 8-4b91-b259-
10e2698cd

2. Το ΦΕΚ της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/docu-
m e n t s / 1 0 1 9 5 / 1 2 1 4 5 1 2 / 5 5 -
67+%CE%A6%CE%95%CE%9A+2855_13.7.20.pdf /5d7d9165-abf d-4170-ae4b-
f 63a4c0f 8e6e

Συνεχιζεται στη σελ. 4
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Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1883/
15.06.2020 αναφοράς  που κατέθεσε ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, στον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ.
Κωνσταντίνο Καραμανλή, με θέμα τα Αντιπ-
λημμυρικά Έργα για την Προστασία της
Ολυμπίας Οδού στις περιοχές Κινέττας
και Νέας Περάμου, σας κοινοποιούμε την
απάντηση του αρμόδιου Υπουργού
(δεξιά). 
Ο κ. Μπούρας τονίζει πως  θα παρακολο-
υθεί την πορεία τόσο των εκτελούμενων,

όσο και των προγραμματισθέντων έργων και θα πιέζει προς κάθε κατεύθυ-
νση για την αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής Αττικής. 

Αντιπλημμυρικά έργα για την
προστασία της Ολυμπίας

Οδού στις περιοχές Κινέττας
και Νέας Περάμου

Θανάσης Μπούρας: Παρακολουθούμε την
πορεία τόσο των εκτελούμενων, όσο και

των προγραμματισθέντων έργων

- Η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού



Σ
ύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψ-
ης Κινδύνου Πυρκαγιάς που
εκδίδει η Γεν ική Γραμματεία

Πολιτικής Προστασίας του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη
(www.civ ilprotection.gr), για την Τε-
τάρτη 29 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ
υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγο-
ρία κιν δύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβα-
νομένης της νήσου Κυθήρων )

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφ-
ερειακή Ενότητα Βοιωτίας, Περιφερει-
ακή Ενότητα Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφ-
ερειακή Ενότητα Κορινθίας, Περιφερ-
ειακή Ενότητα Αργολίδας, Περιφερει-

ακή Ενότητα Λακων ίας)
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου (Περιφ-

ερειακή Ενότητα Χίου, Περιφερειακή
Ενότητα Λέσβου)

Η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας (www.civ ilprotection.gr)
του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες
υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές
υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες
και τους Δήμους των  ανωτέρω περ-
ιοχών , ώστε ν α βρίσκον ται σε
αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προ-
στασίας προκειμέν ου ν α αν τιμε-
τωπίσουν  άμεσα τυχόν  επεισόδια
πυρκαγιών .Παράλληλα, η Γεν ική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

συν ιστά στους πολίτες ν α είν αι
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφ-
εύγουν  εν έργειες στην  ύπαιθρο που
μπορούν  να προκαλέσουν  πυρκα-
γιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο
ξερών  χόρτων  και κλαδιών  ή υπο-
λειμμάτων  καθαρισμού, η χρήση
μηχανημάτων  που προκαλούν  σπι-
νθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκε-
υές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθρ-
ιων  ψησταριών , το κάπν ισμα μελισ-
σών , η ρίψη αναμμένων  τσιγάρων ,
κ.α. 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη
διάρκεια της αν τιπυρικής περιόδου
απαγορεύεται η καύση των  αγρών .

4-θριάσιο Tετάρτη 29 Ιουλίου 2020 

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ...ΚΟΚΚΙΝΟ
Πολύ υψηλός σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Οι δύσκολες συνθήκες
που έχουν επικρατήσει
στη χώρα τους τελευταίους
μήνες λόγω της
εξάπλωσης του κορωνοιού
COVID-19, δυσχεραίνουν
την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων και δράσεων
του Παραρτήματος
Αχαρνών και Φυλής της
Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας.

Αυτό όμως δεν αποτέλεσε
εμπόδιο για την
πραγματοποίηση 23 test-

pap στα 

γραφεία του
Παραρτήματος στο
Ολυμπιακό Χωριό, τον
Ιούλιο, αφού ελήφθησαν
υπόψη όλα τα
απαιτούμενα μέτρα που
προβλέπονται για την
αποφυγή εξάπλωσης του
κορωνοιού.

Ο Πρόεδρος κ.
Παναγιώτης Καζανάς και
τα μέλη του Δ. Σ. του
Παραρτήματος, εύχονται
ολόψυχα σε όλους  Καλό

Είκοσι τρία test-pap από την
Αντικαρκινική Αχαρνών-Φυλής

Η συνέχεια απο σελ. 3



Καταγγελία Κρίτωνα Αρσένη στους Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος για τη δυσοσμία στην Δυτική Αθήνα

Τ
ο φαινόμενο της συνεχιζόμενης αφόρητης
δυσοσμίας, κατά τις νυχτερινές ώρες, από τον
χώρο των εγκαταστάσεων των ΟΕΔΑ (Ολοκ-

ληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων) στη
Φυλή κατήγγειλε εγγράφως στους Επιθεωρητές Περι-
βάλλοντος ο Βουλευτής Δυτικής Αθήνα ΜέΡΑ25 Κρίτων
Αρσένης, σε συνέχεια σχετικής επίκαιρης ερώτησής του
στο Κοινοβούλιο στις 20 Ιουλίου.

Η καταγγελία -σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Αρσένη-
κατατέθηκε μετά από επίσημη επίσκεψη του Βουλευτή
στην υπηρεσία, όπου συζητήθηκε η έως τώρα πορεία
των ελέγχων. Ο Βουλευτής Δυτικής Αθήνας εντόπισε ότι
δεν είχε γίνει αντιληπτό, από τις έως τώρα καταγγελίες
προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ότι πρόκειται για
ένα πρόβλημα που εμφανίζεται αποκλειστικά τις
βράδυνες ώρες. Κατά συνέπεια, οι έως τώρα πραγματο-
ποιούμενοι έλεγχοι τις πρωινές ώρες δεν θα μπορούσαν
να δώσουν αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, ο Κρίτων
Αρσένης κατέθεσε εγγραφή καταγγελία ζητώντας έλεγχο
του ΟΕΔΑ Φυλής κατά τις βραδινές ώρες.

Ακολουθεί το κείμενο της καταγγελίας:

Αξιότιμη κα Διευθύντρια του Σώματος Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδος,

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττι-
κής αλλά και εργαζόμενοι στην περιοχή,υποφέρουν από
έντονη δυσοσμία η οποία βάζει σε σοβαρό κίνδυνο την
υγεία τους. Η κατάσταση είναι κρίσιμη καθώς έχουν ανα-
φερθεί πολλά περιστατικά δύσπνοιας, έντονο κάψιμο
στις αναπνευστικές οδούς και έμετοι, ενώ οι οσμές μετα-
φέρονται σε ακτίνα χιλιομέτρων.

Στις αρχές του Ιουλίου, ο Δήμος Πετρούπολης με
έγγραφό του προς τον ΕΔΣΝΑ καταδεικνύει ως αιτία της
δυσοσμίας τον ΧΥΤΑ-ΕΜΑΚ Φυλής.

Οι οσμές εμφανίζονται κατά τις βραδινές ώρες και
επηρεάζονται από τη φορά του ανέμου στους δήμους
Φυλής, Ασπροπύργου, Αγ. Αναργύρων-Καματερού και
Πετρούπολης.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλώ να
βεβαιωθείτε για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών 

όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εγκα-
τάσταση του ΧΥΤΑ-ΕΜΑΚ Φυλής και στην συνέχεια
όπως μας ενημερώσετε με τα αποτελέσματα των ενερ-
γειών σας.

Με εκτίμηση,
Κρίτων Αρσένης
Βουλευτής Δυτικής Αθήνας
ΜέΡΑ25
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         φωτό απο κινητοποιήσεις στην Πετρούπουλη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
"ΠΡΟΣΦΕΡΩ"

Ενταγμένος στην Γ.Γ.Π.Π. ( Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας ) με αριθμό Μητρώου ΑΜ
16/2016

Με πρωτοβουλία του συλλόγου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

Έναρξη πυρό φύλαξης, δασό παρατήρησης και
περιπολίες στην περιοχή Αχαρναί Μενίδι.

Έλα και εσύ σε περιμέν ουμε..... προστάτεψε τον
τόπο σου..... Μην  περιμέν εις ν α γίν ει πρώτα το
κακό......ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ!!!!!...... από το πυροφυ-
λάκιο "ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ"
ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΣΦΕΡΩ"
Για πληροφορίες στα τηλ. 6937191968 - 6971724357
Παρασκευάς Γαρυφάλλου.

Μ
ε αφορμή εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερ-
ικών, που καλεί εργαζο-

μένους των Δήμων να ολοκ-
ληρώσουν το ανολοκλήρωτο έργο
– που είχαν αναλάβει ιδιωτικές
εταιρείες – ψηφιοποίησης ληξια-
ρχικών πράξεων, η ΠΟΕ-ΟΤΑ,
για ακόμη μία φορά, καλεί τους εργαζόμενους στα
Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια σε απεργία – αποχή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση
"Οι υπάλληλοι των Δήμων καλούνται να πληρώσουν

τα σπασμένα των ιδιωτών. Αυτών που επέλεξαν και
χρυσοπλήρωσαν οι κυβερνήσεις, με τα λεφτά του
Ελληνικού λαού βεβαίως, για την παροχή έργου το
οποίο ποτέ δεν παραδόθηκε όπως έπρεπε και δεν
τηρήθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις των... σωτήρων.
Των ιδιωτών που θέλει και η νυν κυβέρνηση να βάλει
από το παράθυρο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
εκχωρώντας τους υπηρεσίες και αρμοδιότητες, όπως
αυτή της Καθαριότητας.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ'
αριθμ. πρωτ.: 45370/Σ.247 έγγραφο που έστειλε στις 20
Ιουλίου του 2020 σε όλους τους Δήμους της χώρας,
κάνει συστάσεις και εγκαλεί το προσωπικό στις υπηρ-
εσίες Ληξιαρχείων και Δημοτολογίων προκειμένου να
συμπληρώσουν τα στοιχεία στο Μητρώο Πολιτών και να
οριστικοποιήσουν τις ληξιαρχικές πράξεις προερχόμενες
από μετάπτωση.

Αντί το Υπουργείο Εσωτερικών να απαιτήσει
κυρώσεις και αποζημιώσεις από τις ιδιωτικές εταιρείες
που το 2013 εισέπραξαν 5.035.000 ευρώ για να φτιά-
ξουν την ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώο Πολιτών (που
αφορά τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια όλων των
Δήμων) έρχεται τώρα να υπενθυμίσει ότι σύμφωνα με το

άρθρο 250 του Νόμου 4555/2018 και
την υπ' αριθμ. 28/2018 Εγκύκλιο
«υφίσταται ρητή υποχρέωση των
Ληξιάρχων να προβαίνουν σε αυτε-
πάγγελτη συμπλήρωση των
στοιχείων που ελλείπουν στις ληξια-
ρχικές πράξεις που ενσωματώθηκαν
στο Μητρώο Πολιτών με διαδικασία

μετάπτωσης...».
Να υπενθυμίσουμε στην ηγεσία του Υπουργείου

Εσωτερικών πώς η Εγκύκλιος 28/2018 συνιστά παρα-
δοχή της αποτυχίας των ιδιωτών να φέρουν σε πέρας
ένα έργο και ομολογία ότι παρά τα 5.035.000 ευρώ που
τσέπωσαν, στο ψηφιακό σύστημα που λέγεται «Μητρώο
Πολιτών» υπάρχουν πολλά και σοβαρά λάθη. Κατά την
τότε, όπως και τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείο Εσω-
τερικών, οι υπάλληλοι των Δήμων είναι αυτοί που θα
πρέπει να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.

Υπενθυμίζουμε επίσης στην ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών, που μπορεί να έχει ασθενή μνήμη, πώς
μετά την επίμαχη Εγκύκλιο, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε
προκηρύξει απεργία και αποχή από την εργασία στα
Ληξιαρχεία και Δημοτολόγια όλων των Δήμων.

Καλεί και τώρα η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως και το 2018,
το Υπουργείο Εσωτερικών να σταματήσει να στέλνει
έγγραφα και τελεσίγραφα προς τους εργαζόμενους και
να αναλογιστεί και να αναλάβει τις δικές του ευθύνες για
το γεγονός ότι οι ιδιώτες «κρέμασαν» το Μητρώο
Πολιτών και δεν τήρησαν ως όφειλαν τις συμβατικές
τους υποχρεώσεις. Δεν μπορεί άλλοι να θησαυρίζουν
και άλλοι να πληρώνουν το μάρμαρο...

Ξανακαλεί τους εργαζόμενους στα Ληξιαρχεία και τα
Δημοτολόγια σε ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από κάθε εργασία
που αφορά συμβατική υποχρέωση των ιδιωτών στην
συμπλήρωση στοιχείων που αφορούν το «Μητρώο
Πολιτών»."

ΠΟΕ-ΟΤΑ: “Απεργία–αποχή σε Ληξιαρχεία/Δημοτολόγια και τις
εργασίες του Μητρώου Πολιτών”
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 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας 

Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης 

– Υποβολή αιτήσεων

Τα Κ.Δ.ΑΠ. επαν έρχ ον ται με ν έες δημιουργικές δρα-
στηριότητες και πολλές καιν ούργιες ασχ ολίες για τα
παιδιά του Δήμου μας.

Οι εν διαφερόμεν οι, μπορούν  ν α εκδηλώσουν  το
εν διαφέρον  τους μέσω της παρακάτω φόρμας ή μέσω
αίτησης στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε. (Παγκάλου & Κίμω-
ν ος 11).

Φέτος, θα γίν ον ται δεκτοί και δικαιούχ οι/κάτοχ οι
Voucher της ΕΕΤΑΑ, κατά προτεραιότητα, βάσει κοι-
ν ων ικοοικον ομικών  κριτηρίων .
Σκοπός των  Κέν τρων  Δημιουργικής Απασχ όλησης του
Δήμου Ελευσίν ας είν αι η δημιουργική αξιοποίηση του
ελεύθερου χ ρόν ου των  μικρών  μας φίλων , η διεύρυν ση
των  πν ευματικών  και γν ωστικών  οριζόν των  τους,
μέσω επιμορφωτικών  κι εποικοδομητικών  δράσεων  και
ερεθισμάτων , πάν τα με την  καθοδήγηση του έμπειρου
προσωπικού που τα απαρτίζουν .
Η Δράση «Εν αρμόν ιση Οικογεν ειακής και Επαγγελμα-

τικής Ζωής», αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς
και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το σχ ολικό έτος 2020-
2021.
Με την  ηλεκτρον ική υποβολή των  αιτήσεων  μέσω της

ειδικής εφαρμογής στην  ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
(www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) αποφεύγον ται
πλέον  για τους πολίτες τα γν ωστά προβλήματα των
περασμέν ων  ετών . 
Η είσοδος στην  ηλεκτρον ική εφαρμογή θα γίν εται με τη
χ ρήση των  κωδικών -διαπιστευτηρίων  (κωδικών
Taxisnet) της Γεν ικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων  Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμεν ες/οι (μισθ-
ωτές/οι ή αυτοαπασχ ολούμεν ες/οι) και οι άν εργες/οι.
Κριτήρια επιλογής είν αι η οικογεν ειακή, οικον ομική
κατάσταση (οικογεν ειακό εισόδημα) και η κατάσταση
απασχ όλησης.

Εξαιρούν ται των  αν ωτέρω περιορισμών  (ύψος οικογε-
ν ειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχ όλησης και
οικογεν ειακής κατάστασης) τα προς φιλοξεν ία ΑμεΑ.
Οι εν διαφερόμεν ες/οι εφόσον  επιλεγούν , λαμβάν ουν

«Αξία Τοποθέτησης» (v oucher) προκειμέν ου οι ίδιες/οι
ν α επιλέξουν  το Φορέα/Δομή που επιθυμούν  ν α φιλο-
ξεν ηθεί το τέκν ο τους.
Συμπληρώστε την  αίτηση εδώ
https://web.eetaa.gr:38443/

Περισσότερες πληροφορίες παρέχ ον ται από τα
αν τίστοιχ α Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήν α: 213-
1320600 & 210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσ-
σαλον ίκη: 2310-544714). 

Λ
ίγο πριν δύσει ο ήλιος στα νερά του Κορι-
νθιακού κόλπου, κοιτώ δεξιά μου, στα
βράχια του κάστρου και την ξανασκέφτομαι.

Τέταρτο καλοκαίρι στο Πόρτο Γερμενό και κάθε
περίπατος κάτω από τους πύργους και τα άλλοτε
πανίσχυρα τείχη συνοδεύεται από τη σκέψη της
γιαγιάς, της “Αναργυρίας”. Αν ήταν πράγματι αληθ-
ινό το όνομά “Αναργυρία” με το οποίο αρέσκονταν
να συστήνεται και που για αρκετά χρόνια διάβαζε
και ο κάθε ταπεινός προσκυνητής στον μαρμάρι-
νο Σταυρό του μνήματός της. Τώρα πλέον ανα-
γράφεται “ ΆΓΝΩΣΤΗ ΜΟΝΑΧΗ” και ίσως έτσι να
είναι αντικειμενικότερο για τον πανδομάτορα
χρόνο.
Πρωτοαντίκρισα το πρόσωπό της από φωτογρα-
φίες που τραβήχτηκαν την ημέρα της κηδείας της
στο Μοναστήρι των Αγίων Νηπίων στην Οινόη
Μάνδρας, πριν από δώδεκα χρόνια. Ήρεμη και
με αξιοπρόσεχτη ροδαλότητα στα μάγουλα η “Ανα-
ργυρία” άφησε τα επίγεια και ξεκίνησε το αιώνιο
ταξίδι. Ο Σεβαστός Γέροντας της Μονής την
αποχαιρέτησε με έναν επικήδειο λόγο γεμάτο
ζήλο και θαυμασμό για την ανωνυμία που επέλε-
ξε να έχει στη ζωή της. Επικήδειος λόγος που
ξυπνά απερίγραπτα  συναισθήματα και μεγάλη
συγκίνηση.
“ Δεν την συναντήσαμε ποτέ, ούτε γνωρίζουμε
πολλά για τη γιαγιά” λέει ταπεινά και η Σεβαστή
Γερόντισσα της Μονής, Σιλουανή και συνεχίζει
“Ήταν χαριτωμένη από τον Θεό και είναι ευλογία
για εμάς ο ερχομός της εδώ!”
Εικοσιπέντε περίπου χρόνια πριν και μετά από
περιπλάνηση στην ηπειρωτική Ελλάδα, αποφάσι-

σε πως ο τόπος που της αρμόζει για να ζήσει και
να ασκητέψει είναι η Αιγόσθενα, στις ρίζες του
Κιθαιρώνα και οι σπηλιές του κάστρου. Μέρος
όπου και κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο φιλοξε-
νήθηκαν φιλόθεοι άνθρωποι οι οποίοι αποτέλε-
σαν τη δύναμη  μοναστηριού στο χώρο της Ακρ-
οπόλεως, όπου σώζονται τα ερείπια των κελιών
τους. 
Σε μια αφιλόξενη σπηλιά αψηφώντας το κρύο του
χειμώνα και τη ζέστη του καλοκαιριού, με μόνη
συντροφιά έναν γάτο, τον Σπηλίτη, έζησε το
θαύμα. Και όπως έγραψε και ο Ιερός Αυγου-
στίνος «Τα θαύματα δεν είναι αντίθετα στη φύση
αλλά αντίθετα σ’ αυτά που ξέρουμε για τη φύση»,
ήταν επόμενο να προκαλέσει αντικρουόμενες
απόψεις για τη ζωή και τον σκοπό της. Έγινε
«σημείο αντιλεγόμενο».
Ασκήτρια μέσα στον κόσμο, λιτοδίαιτη, άλλες
φορές λαλίστατη και κοσμική και άλλες λιγομίλητη
και αποξενωμένη , με αυστηρή ειλικρίνεια , δίχα-
σε όσους την γνώρισαν.
Άλλοι μιλούν για μια γυναίκα που είχε τον Θεό
μέσα της, φωτίζοντάς της κάθε βήμα. Αγαπούσε να
βρίσκεται ανάμεσα σε παιδιά και έτρεφε συμπάθ-
εια για όλα τα πλάσματα του Θεού. Μια ηλικιω-
μένη γυναίκα που συχνά οι πράξεις και η καθ-
ημερινότητά της αψηφούσαν τους νόμους της
φυσικής και τα λόγια της έμοιαζαν Θεόπνευστα.
Άλλοι πάλι, μιλούν για μια γιαγιά «πλανεμένη»
και «αλαφροϊσκιωτη», που απέφευγε τις συνανα-
στροφές με τους ανθρώπους και όποτε αποφάσι-
ζε να μιλήσει, συνήθως  αδυνατούσαν να την κατα-
λάβουν.
Πέρασαν δώδεκα χρόνια από τον θάνατό της και
ακόμη κανένα σημάδι, καμία πληροφορία για την
καταγωγή της, το όνομά της, την ταυτότητά της!
Ελπίζουμε όμως πως θα μάθουμε ποια ήταν
πράγματι η “ Αναργυρία”. Υπάρχουν άνθρωποι
που γνωρίζουν πολλά και Θεού Θέλοντος θα
μιλήσουν την κατάλληλη στιγμή, όταν καμθούν οι
φόβοι και οι ανασφάλειες. 
Κι αν πάλι αυτό δεν συμβεί ποτέ, αρκεί που ξέρει
ο Θεός ποια ήταν!
Αμφιλεγόμενη φιγούρα η γιαγιά “Αναργυρία” και
όπως για κάθε άλλο αμφιλεγόμενο «Χαριτωμένο»
πρόσωπο ο κόσμος μοιάζει να θέλει να μάθει
όλο και περισσότερα ας προσπαθήσουμε αν μη
τη άλλο να μην την ξεχάσουμε.
Ας έχουμε την ευχή της!

ΠΑΛΑΣΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΙΝ ΤΗΛ 6973.517.477

“ΆΓΝΩΣΤΗ ΜΟΝΑΧΗ” 

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
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Σελίδα στο ΥΣελίδα στο Υou Tubeou Tube
για τους σπουδαστές πιάνου του 
Δημοτικού Ωδείου Φυλής 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ CD  ΑΠΟ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ 
Για πρώτη φορά από σύλλογο της Ελευσίνας κυκλοφορεί
μουσικό παιδικό cd με τραγούδια που διδάχθηκαν τα παι-
διά κατά την διάρκεια της πανδημίας και μέσα από skype.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ντίνα Τριλίκη μας είπε: ‘
Αρκετός ήταν ο καιρός που μικροί και μεγάλοι παραμείνα-
με κλεισμένοι στα σπίτια μας. Έτσι μπορέσαμε παρά τις
δυσκολίες να δημιουργήσουμε ένα βίντεο-κλίπ που παρου-
σιάστηκε στην ΕΡΤ1 , ΕΡΤ3 ,ΣΚΑΙ, ΑΝΤ1, ΟΡΕΝ και ART
.
Παράλληλα , τα μικρά μας παιδιά έμαθαν τραγούδια κάνον-
τας μαθήματα μέσω skype τα απογεύματα και όταν νοιώσα-
με πως είμασταν έτοιμοι , κατορθώσαμε και κάναμε πρόβες
και από κοντά σε αυλή και πάντα κρατώντας αποστάσεις και ό,τι όριζε η περίπτωση.
Έτσι σε studio και σε ζωντανή ηχογράφηση ετοιμάσαμε το πρώτο cd που περιλαμβάνει τα τραγούδια:
Ας κρατήσουν οι χοροί                                       στίχοι :Διονύση Σαββόπουλου
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον ……………..στίχοι : Διονύση Τσακνή
Καλή τύχη όπου κι αν πας…………………………..στίχοι : Απόστολου Καλδάρα 
Κάποιες φορές……………………………………………  « Εύη Δρούτσα-Μουσική: Στ.Κορκολή
Λαϊκό τσα-τσα                                                     στίχοι-μουσική: Απόστολου Καλδάρα
Στην Ελευσίνα μια φορά…………………………….στίχοι:Β.Ανδρεόπουλου-
Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια…………………στίχοι: Μ.Γκανάς-
Στου Μανώλη τη ταβέρνα
Μες του Αιγαίου                                                παραδοσιακό

Είναι το cd του κορονοϊού μπορώ να πω καθώς όλη η προετοιμασία, εκμάθηση , ηχογράφηση έγινε αυτό το διά-
στημα. Να ευχαριστήσω την μουσικό Ντίνα Νικολοπούλου για την διδασκαλία και το υπέροχο αποτέλεσμα , τα παιδιά,
τους γονείς που στάθηκαν δίπλα σε αυτή τη προσπάθεια και να ευχηθώ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ σε όλους .
Ραντεβού αρχές Σεπτέμβρη .

Σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία
προκειμένου να προβάλει την
κοπιώδη δουλειά των μαθητών
της, προχώρησε η καθηγήτρια
πιάνο του Δημοτικού Ωδείου
Φυλής Ρούλα Λεβαντή. 

Έτσι δημιούργησε τη δική της
σελίδα στο Yοutube, μέσα από
την οποία προβάλει το έργο των
μαθητών της. 

Μέσα από αυτό ανακαλύπτει ο
επισκέπτης αληθινά διαμάντια, με
ιδιαίτερες καλλιτεχνικές
ανησυχίες και ξεχωριστό ταλέντο.
Ένα “κλικ” στον παρακάτω
σύνδεσμο θα σας πείσει.  

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCYBPe3H3cV_neDodF2
fmyRA

Ιδιαίτερα άλλωστε είναι και τα
λόγια με τα οποία η καθηγήτρια
περιγράφει τα συναισθήματα της
για τους σπουδαστές της...

“I call my students “my kids”
because in our years together
they aren't just kids on my class
list, they become a part of my
heart...” 

που σε ελεύθερη απόδοση
σημαίνει: "Αποκαλώ  τους μαθη-
τές μου" τα παιδιά μου "γιατί στα
χρόνια μας μαζί, δεν είναι μόνο
παιδιά στη λίστα των τάξεων μου,
γίνονται μέρος της καρδιάς μου
..."

Η Ρούλα Λεβαντή το λέει και το
εννοεί! Τα μαθήματα στο Ωδείο
έχουν τελειώσει για το καλοκαίρι
αλλά εκείνη δεν κάνει διακοπές.
Ακόμη με “τα παιδιά της” ασχο-
λείται! ... 

Επισκεφθείτε το κανάλι της στο
Yοutube και θα καταλάβετε...

Ακολουθεί ένα μικρό μόνο
δείγμα από την υπέροχη πρωτο-
βουλία της
https://www.youtube.com/watch
?v=IAYqGbOf3WY 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=8hL8TPmgjWg 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=UrV0ShyP8FE 

H Περιφέρεια Αττικής φιλοξενεί το
Εθνικό Θέατρο στο Αττικό Άλσος 

Γ. Πατούλης: Με τη συνεργασία μας με το Εθνικό
Θέατρο έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στην

ενίσχυση της ιστορικής και πολιτιστικής
συνείδησης των πολιτών

Η
Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματος
πολιτιστικών εκδηλώσεων που υλοποιεί φέτος το
καλοκαίρι, έχει τη χαρά να φιλοξενεί στο υπαίθριο

Θέατρο του Αττικού Άλσους το Εθνικό Θέατρο με την
εμβληματική παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου που
παρουσιάστηκε με εξαιρετική επιτυχία πριν λίγες μέρες στο
αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν: Τετάρτη 5, Πέμπτη 6,
Παρασκευή 7, Σάββατο 8, Κυριακή 9, Τρίτη 11, Τετάρτη 12 και
Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 στις 21:00 στο υπαίθριο θέατρο στο
Αττικό Άλσος, είσοδος από την οδό Καρπενησιώτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και πραγματοποιείται
μόνο με την προμήθεια δωρεάν δελτίων εισόδου αποκλειστικά
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ticketservices.gr, προς
αποφυγή συνωστισμού. Ημερομηνία έναρξη διάθεσης των
δελτίων εισόδου 29/07/2020.   

Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία από τον Covid 19

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει υψηλή προτεραιότητα στην
προάσπιση της δημόσιας υγείας, μέσα από την εφαρμογή όλων
των απαραίτητων μέτρων που έχουν οριστεί από τους
αρμόδιους φορείς για τον αποκλεισμό της πιθανότητας
διασποράς του κορωνοϊού.
Με αφορμή τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και
του Εθνικού Θεάτρου ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης
δήλωσε: 
«Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί  ένα σημαντικό  και ποιοτικό

πρόγραμμα, άνω των 150  καλοκαιρινών πολιτιστικών
εκδηλώσεων οι οποίες ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της
Αττικής και ταυτόχρονα συμβάλλουν στη  στήριξη των
καλλιτεχνών και των εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού,
που δοκιμάζονται από τη σημερινή συγκυρία. Εξέχουσα θέση
στις εκδηλώσεις αυτές έχει η συνεργασία μας με το Εθνικό
Θέατρο της Ελλάδος. 
Το θέατρο του Αττικού άλσους ανοίγει τις πύλες του, παίρνοντας
κάθε υγειονομική προφύλαξη, για οκτώ παραστάσεις του
εμβληματικού αριστουργήματος του Αισχύλου «Πέρσες» σε
σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη. Πρόκειται για το παλαιότερο
σωζόμενο πλήρες δράμα. Ένα  ιστορικό ντοκουμέντο για τη
καθοριστικότερη μάχη της δεύτερης περσικής εισβολής στην
Ελλάδα, τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. 
Με τη συνεργασία μας με το Εθνικό θέατρο έχουμε την ευκαιρία
να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ιστορικής και πολιτιστικής
συνείδησης των πολιτών, τιμώντας παράλληλα και τα 2.500
χρόνια από την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Είμαι βέβαιος ότι η
συγκεκριμένη συνεργασία μας,  με το Εθνικό Θέατρο, αποτελεί
την αρχή μια γόνιμης περιόδου στην οποία θα συνεργαστούμε
στενά». 
Για την συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με το Εθνικό
θέατρο ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικού Θεάτρου
Δημήτρης Λιγνάδης δηλώνει τα παρακάτω:
«Λίγους μήνες μετά την πανδημία που άλλαξε τον τρόπο της
ζωής μας, Πολιτεία και Φορείς οφείλουμε να κάνουμε από
κοινού μία μεγάλη προσπάθεια για να επαναφέρουμε την
καλλιτεχνική δραστηριότητα στους φυσικούς της χώρους και να
δώσουμε το μήνυμα του πολιτισμού, της συνέχειας και της
ελπίδας. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζοντας τις παραστάσεις του
Εθνικού Θεάτρου, αυτό το δύσκολο για τη χώρα μας καλοκαίρι,
στηρίζει τον πολιτισμό και συμβάλλει στην ανάδειξη της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς συνεχίζοντας μία μακρά
παράδοση που έρχεται από το αττικό παρελθόν. Ας μη ξεχνάμε
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Σ
ε 11.819 ελέγχους για οδήγηση υπό την
επήρεια αλκοόλ, που πραγματοποίησε η
Τροχαία το τριήμερο από την Παρασκευή

24 Ιουλίου έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου, σε
όλη την Ελλάδα, βεβαιώθηκαν 430 παραβάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία, οι παρα-
βάσεις βεβαιώθηκαν στις εξής περιοχές: 85 στην
Κρήτη, 66 στην Κεντρική Μακεδονία, 62 στην
Αττική, 54 στην Πελοπόννησο, 33 στη Θεσσα-
λονίκη, 25 στη Θεσσαλία, 24 στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, 19 στο Νότιο Αιγαίο, 19
στη Δυτική Ελλάδα, 13 στην Ήπειρο, 11 στη Στε-
ρεά Ελλάδα, 8 στα Ιόνια Νησιά, 7 στο Βόρειο

Αιγαίο και 4 στη Δυτική Μακεδονία. Από την
ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το 3,64%
των οδηγών που ελέγχθηκαν βρέθηκαν να
οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. 

Παράλληλα, από τους 430 συνολικά παραβάτες,
με ποσοστό μέθης άνω των 0,60 mgr/lt (πλημμελ-
ηματική παράβαση) οδηγούσαν 47 άτομα.

Όπως επισημαίνει η Τροχαία, οι έλεγχοι για την
αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια
αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς, με
στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στη
χώρα.

«ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ» Η ΚΡΗΤΗ
Πίνουν και οδηγούν οι Ελληνες -430 παραβάσεις σε ένα τριήμερο 

Ο
Ιούλιος φεύγει αφήνοντας πικρή
γεύση στους επαγγελματίες του
Τουρισμού, αλλά και στο οικονομικό

επιτελείο, καθώς η αύξηση των  κρουσμάτων
σε ευρωπαϊκές χώρες και η επιστροφή της
αβεβαιότητας, «ψαλιδίζουν» τις προσδοκίες
για κάτι καλύτερο τον  Αύγουστο και τον
Σεπτέμβριο.Ο Ιούλιος μπήκε με την  προσ-
δοκία ότι ο εσωτερικός τουρισμός και το
άνοιγμα των  συνόρων σε βασικούς πελάτες
της Ελλάδας, θα περιορίσουν  τις βαριές
απώλειες. Εκφράστηκε, δε, η ελπίδα ότι μια
επέκταση της φετιν ής σεζόν  ως τον
Οκτώβριο θα λειτουργήσει ευεργετικά.
Δυστυχώς οι εκτιμήσεις αυτές δεν  επιβε-
βαιώνονται και σύμφωνα με υπολογισμούς
του προέδρου της Πανελλήν ιας Ομοσπον-
δίας Ξενοδόχων, Γρ. Τάσιου, οι φετινές
εισπράξεις θα φτάσουν  το πολύ στα 3 δις.
ευρώ, έναντι 18 δις. ευρώ πέρσι και 20 δις.
ευρώ που προβλέπονταν  πριν  από το
ξέσπασμα της πανδημίας.

Τουρισμός: Στο 25% η πληρότητα πανελ-
λαδικά

Ο Ιούλιος φεύγει με μέση πληρότητα της
τάξης του 25% πανελλαδικά, παρά το άνοιγ

μα των  χωρών» αναφέρει στο ief imerida
ο πρόεδρος της ΠΟΞ, συμπληρώνοντας ότι
αυτή η τάση, αυτός ο χαμηλός ρυθμός
αφίξεων , θα παρασύρει και το πρώτο δεκα-
ήμερο του Αυγούστου.

Πέρα από την  έξαρση των  κρουσμάτων
σε χώρες όπως η Ισπαν ία και η Γαλλία, που
υποχρέωσε σε αλλαγή πλάνων τους μεγά-
λους tour operators, τη σταθερά κακή εικόνα
των  ΗΠΑ, το «απαγορευτικό» στη Ρωσία,
έν τονο προβληματισμό προκαλεί στους
επαγγελματίες του κλάδου η διστακτικότητα
και στον  εσωτερικό τουρισμό. «Υπάρχει
ένα φοβικό κλίμα» παρατηρεί ο Γ. Τάσιος,
συμπληρώνοντας ότι επί του παρόντος δεν
επιβεβαιώνονται οι αρχικές προσδοκίες για
υψηλές πληρότητες σε χερσαίους προορι-
σμούς, όπου δηλαδή δεν  απαιτούνται μετα-
κινήσεις με πλοίο ή αεροπλάνο.Τουρισμός: 

Πόση θα είναι η πληρότητα στα νησιά
τον  Αύγουστο

Για τον  Αύγουστο, το μήνα όπου παρα-
δοσιακά οι Έλληνες προτιμούν  για τις διακο-
πές τους, τα έως τώρα στοιχεία οδηγούν  στο
συμπέρασμα ότι μόνο στα μικρά νησιά-
κυρίως Κυκλάδες- οι πληρότητες θα είναι

υψηλές, ενώ στα μεγάλα νησιά και στους
χερσαίους προορισμούς οι πληρότητες κατά
μέσο όρο θα διαμορφωθούν  γύρω στο 50%.
Όπως σπεύδει, μάλιστα, να διευκριν ίσει ο
πρόεδρος της ΠΟΞ, οι εκτιμήσεις αυτές δεν
αφορούν  στο σύνολο του Αυγούστου, αλλά
μόνο στο διάστημα από 7 ως 20 του μήνα,
δηλαδή στο pick των  θερινών  αδειών . 

Φόβοι για μεγάλη «βουτιά» τον  Σεπτέμβρ-
ιο

Όσον  αφορά στο Σεπτέμβριο, ο Γ. Τάσιος
δεν  κρύβει τον  προβληματισμό, αν  όχι το
φόβο του, για μεγάλη «βουτιά» εάν  δεν  αλλά-
ξει η τακτική της χώρας. Μεταξύ άλλων,
συστήνεται στις Ελλην ικές Αρχές το μέτρο
των  tests των  72 ωρών ως «διαβατήριο»
εισόδου, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η άφιξη
από χώρες όπως η Ρωσία, όπου τα
κρούσματα είναι χαμηλά σε αναλογία του
πληθυσμού.

Ο Γ. Τάσιος σημειώνει ότι όλα τα tests,
που έχει πραγματοποιήσει ο ΕΟΔΥ στο
προσωπικό των  ξενοδοχείων , είναι αρνητι-

κά κι αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί απ’
όσους διστάζουν  να ταξιδέψουν , εν  αν τιθ-
έσει με τα κρούσματα διασποράς και τα
κρούσματα σε Airbnb, που επιβεβαιώνουν
τους προβληματισμούς για την  ορθή εφαρ-
μογή των  πρωτοκόλλων  υγιεινής. Από την
άλλη, τα παράπονα των  Ελλήνων  για
υψηλές τιμές στα εγχώρια καταλύματα-
«κάποιοι θέλουν  να βγάλουν  τα σπασμένα
πάνω μας», λένε χαρακτηριστικά- παρά
την  κρίση, έχουν  φτάσει στα αυτιά των
επαγγελματιών  του κλάδου, που προσανα-
τολίζον ται σε κινήσεις προσέλκυσης των
διστακτικών .

Πακέτα με εκπτώσεις για να ανέβει ο
τουρισμός υπό τον  φόβο «λουκέτου»

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται
συντον ισμένες κινήσεις από μικρές και
μεγαλύτερες μονάδες, με 5νθήμερα πακέτα
διακοπών  και παροχή εκπτώσεων  της
τάξης του 20% ή 25% κατά περίπτωση.Με
φόντο τη χαμένη χρον ιά, οι επαγγελματίες
του κλάδου δεν  κρύβουν  το φόβο τους για
την  επόμενη ημέρα. 

Πέρα από την  οικονομική καταστροφή
των  εγχώριων  επιχειρήσεων - πριν
ανοίξουν  τα σύνορα υπήρχαν  εκτιμήσεις
για χ ιλιάδες «λουκέτα» και 150- 200 χιλιάδες
ανέργους- ουδείς μπορεί να προβλέψει ποιοι
ξένοι τουριστικοί πράκτορες και ποιες αερο-
πορικές εταιρίες θα έχουν  καταφέρει να επι-
βιώσουν , εν ισχύοντας έτσι την  αίσθηση ότι
η τριετία που έρχεται θα είναι δύσκολη...

««ΜΜααύύρραα»»  μμααννττάάτταα  γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  

--  ΣΣττοο  2255%%  ηη  μμέέσσηη  ππλληηρρόόττηητταα  ττοονν  ΙΙοούύλλιιοο

Φόβοι για μεγάλη «βουτιά» τον Σεπτέμβριο
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομ-
ηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.  

Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

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

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

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

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

21.2.2020

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΜΗΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 

210 5555262, 6945898529

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία  για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής

και Δυτικής  Αθήνας.
Τηλ. 6944802271
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66997788008877330099

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά 
και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο Μεσιτικό 
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ

ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

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 

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος όροφος
στο Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800 μέτρα 
οικόπεδο . Ανταλλαγή με διαμέρισμα

τηλέφωνο 69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη



ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΥ ΜΙΜΑ 
Ο ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΙΑ 5η

ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ο ΧΑΡΗΣ
ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ θα
είναι προπονητής
της ομάδας μας για
μια ακόμη χρονιά
καθώς συμφώνησε
σε όλα με τη
διοίκηση.
Η φιλοσοφία του
για το ποδόσφαιρο,
το ήθος και οι
αξίες του ταιριά-
ζουν απόλυτα με τη
νοοτροπία της
διοίκησης.
Ο Χάρης βρίσκεται εδώ από την πρώτη στιγμή
ίδρυσης της ομάδας μας ,έχει πανηγυρίσει την
κατάκτηση του πρωταθλήματος της Β ΕΠΣΔΑ και
την άνοδο στην Α κατηγορία, επίσης έχει καταφ-
έρει κάθε χρόνο να οδηγεί την ομάδα βαθμολογι-
κά ένα βήμα παραπάνω .
Τέλος , αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς νέους
ποδοσφαιριστές.
Ο στόχος της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ μας για ακόμη
μία χρονιά θα είναι να βελτιωθεί σε όλα τα επίπε-
δα , αγωνιστικά ,οργανωτικά και διοικητικά.
Επίσης έχει ως στόχο την εδραίωση στην κατ-
ηγορία και την ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών
από την ευρύτερη περιοχή.
Η οικογέν εια της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ εύχεται
στον  ΧΑΡΗ κάθε επιτυχία με την  ομάδα μας !

ΟΟ  ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΚΚοουυκκοούύλλοογγλλοουυ  
ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττοο  ννέέοο  ττοουυ  ββιιββλλίίοο

ΤΤοο  ββιιββλλίίοο  ττοουυ  σσυυννααδδέέλλφφοουυ  ΒΒααγγγγέέλληη  ΚΚοουυκκοούύλλοογγλλοουυ,,  πποουυ  γγεεννννήήθθηη--
κκεε  σσττοονν  ιισσττοορριικκόό  ΣΣυυννοοιικκιισσμμόόςς  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  δδεενν  εείίννααιι  ααθθλληηττιικκοούύ
ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  αανν  κκααιι  γγρράάφφττηηκκεε  οολλόόκκλληηρροο  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ββιιββλλιιοοθθ--
ήήκκηηςς  ττοουυ  ΠΠΣΣΑΑΤΤ..  ΤΤοο  ββιιββλλίίοο  ααυυττόό,,  ττοο  έέννννααττοο  ττοουυ  σσυυγγγγρρααφφέέαα,,  ααπποοττεε--
λλεείί  έένναανν  ύύμμννοο  γγιιαα  ττηηνν  ααγγααππηημμέέννηη  ττοουυ  ΛΛεευυκκάάδδαα,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  εερρωωττεεύύττηηκκεε  ττηηνν  ίίδδιιαα  ηημμέέρραα  πποουυ  γγννώώρριι--
σσεε  ττηη  δδαασσκκάάλλαα  ττηηςς  ζζωωήήςς  ττοουυ,,  ττηη  ΝΝααννάά  ΑΑρρααββααννήή,,  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ττοουυ  33οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΕΕλλεευυ--
σσίίννααςς..
ΦΦυυσσιικκάά  θθαα  ττοο  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  σσττοο  ννηησσίί,,  σσττοο  κκηηπποοθθέέααττρροο  ΑΑγγγγεελλοουυ  ΣΣιικκεελλιιααννοούύ,,  σσττιιςς  1111  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  ττοο
ββρράάδδυυ..  ΚΚααλλοοττάάξξιιδδοο  ΒΒααγγγγέέλληη..
ΤΤοο  έέννααττοο  κκααττάά  σσεειιρράά  ββιιββλλίίοο  ττοουυ,,  υυππόό  ττοονν  ττίίττλλοο  ««ΠΠάάννθθεεοονν  ψψυυχχήή  μμοουυ»»,,  έέγγρρααψψεε  οο  σσυυννάάδδεελλφφόόςς  μμααςς
ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΚΚοουυκκοούύλλοογγλλοουυ  κκααιι  θθαα  ττοο  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  σσττοο  ννηησσίί  πποουυ  λλααττρρεεύύεειι,,  ττηη  γγααλλααζζοοππρράάσσιιννηη  ΛΛεευυ--
κκάάδδαα..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  ααλλααρργγιιννόό  ττααξξίίδδιι  μμννήήμμηηςς  κκααιι  ααπποοθθυυμμιιάάςς  σσττοο  ιισσττοορριικκόό  κκααιι  θθρρυυλλιικκόό  σσιιννεεμμάά
ττηηςς  ΣΣάάνντταα  ΜΜααύύρραα,,  πποουυ  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  6600  χχρρόόννιιαα  υυππήήρρξξεε  ηη  ππννεευυμμααττιικκήή,,  πποολλιιττιισσττιικκήή  κκααιι  κκοοιιννωω--
ννιικκήή  ««ΑΑκκρρόόπποολληη»»  ττοουυ  ννηησσιιοούύ..
ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττιιςς  1111  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,  σσττοονν  κκααλλλλίίχχωωρροο  ττοουυ  κκηηπποοθθεεάάττρροουυ  ««ΆΆγγγγεε--
λλοοςς  ΣΣιικκεελλιιααννόόςς»»,,  σσττιιςς  2211::0000,,  υυππόό  ττοουυςς  ήήχχοουυςς  εεππττααννηησσιιαακκώώνν  ττρρααγγοουυδδιιώώνν  ααππόό  ττηηνν  ««ΑΑγγιιοομμααυυρρίίττιικκηη
ππααρρέέαα»»..  ΤΤοο  ββιιββλλίίοο  θθαα  δδιιααννεεμμηηθθεείί  δδωωρρεεάάνν  σσεε  όόλλοουυςς..
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Μουμπάρακ 
και Καπώνης 
με την "βούλα"...

Η Διοίκηση του Παν ελευσιν ιακού
Αθλητικού Ομίλου Καλαθοσφαίρισης
αν ακοιν ών ει την  αν αν έωση της
συν εργασίας της με τον  αθλητή Κων σταν τίν ο
Μουμπάρακ και την  έν αρξη συν εργασίας της με τον
αθλητή Γιάν ν η Καπών η για την  αγων ιστική περίοδο
2020-2021...
Ο Κώστας, μετά την  άτυχ η περσιν ή χ ρον ιά λόγω τρα-

υματισμού του, θα συν εχ ίσει ν α αγων ίζεται με το
ΣΤΑΧΥ στο στήθος και του ευχ όμαστε ολόψυχ α καλή

αγων ιστική χ ρον ιά με
υγεία πρωτίστως και επιτ-
υχ ίες!
Με την  έλευση του Γιάν -
ν η Καπών η στην  ομάδα
μας, εν ισχ ύεται σημαν τι-
κά η περιφερειακή γραμ-
μή.
Ο 26χ ρον ος γκαρν τ, έχ ει
εμπειρία απ το Πρωτάθλ-

ημα της Β'Εθν ικής καθώς έχ ει αγων ιστεί με την  Δάφν η
Δαφν ίου, και τον  Έσπερο Καλλιθέας. Επίσης, έχ ει αγω-
ν ιστεί στο παρελθόν  με τα χ ρώματα του Πρωτέα
Βούλας, του Φάρου Κερατσιν ίου, του Κοροιβου Αμαλιά-
δας, του ΓΣ Περιστερίου και του Λαυρίου...  
Καλωσορίζουμε τον  Γιάν ν η στον  Παν ελευσιν ιακό και
του ευχ όμαστε υγεία και καλή αγων ιστική χ ρον ιά!

ΚΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ
ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ

Η διοίκηση του Βύζαν τα
αν ακοιν ών ει την  έν α-
ρξη της συν εργασίας της
με τον  ποδοσφαιριστή
ΤΑΣΟ ΠΑΡΑΣΙΔΗ.

Ο πολυσύν θετος μέσος
βρέθηκε αργά το βράδυ
της Τρίτης 27 Ιουλίου
στα γραφεία του Βύζαν -
τα, όπου παρουσία της
προέδρου κ. Ιωάν ν ας
Ρήγα επικύρωσε την
συμφων ία του με την
ομάδα του Βύζαν τα.

Το ν έο απόκτημα της ομάδας μας είν αι έν ας από τους
κορυφαίους σε απόδοση ποδοσφαιριστές της
Α΄ΕΠΣΔΑ με παραστάσεις από το πρωτάθλημα σε ομά-
δες όπως ο Ακράτητος και ο Απόλλων  Πον τίων  Ασπρ-
οπύργου.

Καλωσορίζουμε τον  ΤΑΣΟ ΠΑΡΑΣΙΔΗ στην  ποδοσφ-
αιρική οικογέν εια του Βύζαν τα και του ευχ όμαστε ν α
έχ ει υγεία για ν α βοηθήσει την  ομάδα του Βύζαν τα
στην  ευόδωση των  στόχ ων  της. 

ΣΤΙΣ 24/8 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΚΑΡΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ

Την Δευτέρα 24 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προ-
ετοιμασία του Ικάρου Νεοκτίστων Ασπροπύργου.
Προπονητής στην ομάδα θα είναι ο Κώστας
Λινάρδος που ανανέωσε την συνεργασία του.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΡΑΝΙΔΗΣ

Ελεύθερος έμεινε απο
τον ΠΑΟΚ Μάνδρας ο
31 χρονος τερματο-
φύλακας Γιάννης Πορ-
ανίδης.
Εχει αγωνιστεί στον
Αστέρα Μαγούλα, Άττα-
λο Νέας Περάμου,
Ασπρόπυργο, Ελευσι-
νιακό Μανδραϊκό(Γ’
Εθνική), Λαμπερή
Ελευσίνας.

AN.TΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΔΑΣ
ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σε σώμα συγκροτήθηκε το ν έο Δ.Σ του Ηρακλή Ελευ-
σίν ας μετά τις αρχ αιρεσίς που διεξήχ θηκαν .
Πρόεδρος : Κλαδάς Κων σταν τίν ος
Αν τιπρόεδρος : Τούρτας Κων σταν τίν ος
Γεν ικός Γραμματέας : Κοροπούλης Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας: Τριποδάκης Κων σταν τίν ος
Ταμίας :Κλαδάς Στυλιαν ός
Γεν ικός Αρχ ηγός: Παν αγιώτης Μπεκιάρης
Έφορος : Καρμπόν ης Βασίλειος
Υπεύθυν ος Δημοσίων  Σχ έσεων :   Καραμάν ογλου
Κων σταν τίν ος.
Σύμβουλος : Γεωργουλέτης Χρήστος
Σύμβουλος : Καρμπόν ης Αν αγν ώστης
Σύμβουλος : Παν τελιδάκης Πέτρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.
1. Μπεκιάρης Διον ύσιος
2. Γάκης Δημήτριος
3. Καρβέλας Λεων ίδας
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Κλαδάς Μιχ αήλ
2. Μπεκιάρης Εμμαν ουήλ
3. Αξιώτης Δημήτριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τσατσαρών ης Βασίλειος
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

Διατίθεταιοικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου,τριφα-
τσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τερ-
αγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-

τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης
(προτίμηση φαρμακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας

6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπλι-
σμός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

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

6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
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 επικοι-
νωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφ-
έρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκα-
ρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. 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 αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής 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 γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ:

6932476552 

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια

για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ στην περιοχή της
Ελευσίνας, 8ωρο. 

Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση  α' βοηθ-

ειών. Μπορείτε να αποστείλετε τα  βιογραφικά
σας στο παρακάτω

mail:oloiemeis17@gmail.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464

Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε 
τηλέφωνο επικοινωνίας. 
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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 Ελευ-
σίνα, 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 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Ε κατηγορίας.

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Υπουργός Εθνικής Αμύνης- Ν. Παναγιωτόπουλος: 
ΣΣττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ηη  ννααυυππήήγγηησσηη  εεππιιππλλέέοονν  πποολλεεμμιικκώώνν  ππλλοοίίωωνν

M
ε μία νέα υπερσύγχρονη μονάδα κρούσης
ενισχύεται ο Στόλος. Πρόκειται για την
πυραυλάκατο Νο 6 που φέρει το όνομα
Υποπλοίαρχος Καραθανάσης και εντάχθηκε
χθες στη δύναμη του Στόλου, κατά τη

διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στη
διοίκηση Ταχέων Σκαφών, στην Αμφιάλη, παρουσία του
υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους των
Ναυπηγείων Ελευσίνας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
αναφέρθηκε στις προσπάθειες ώστε να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για να είναι σε θέση να ναυπηγήσουν και
άλλα πλοία για το Πολεμικό Ναυτικό συμβάλλοντας στην
αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και
της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Επίσης,
αναφέρθηκε στις διαρκείς προσπάθειες για αναβάθμιση
των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων όπως η
προσπάθεια για πρόσκληση νέου τύπου τορπιλών, η
επεξεργασία προτάσεων για την πρόσκτηση νέων
σκαφών, κλπ. Το απαιτούν οι καιροί, το απαιτούν οι
συγκυρίες ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για την άμεση
ανάπτυξη του στόλου στο νότιο Αιγαίο. Στο χαιρετισμό του, ο
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,
παρατήρησε ότι σε μία κρίσιμη περίοδο το Πολεμικό Ναυτικό
ενισχύεται με μία υπερσύγχρονη μονάδα κρούσεως.

Παρατήρησε δε ότι η ονομασία της ως Υποπλοίαρχος
Καραθανάσης στέλνει μήνυμα μνήμης διότι είναι συνυφασμένο
με τον ήρωα που θυσιάστηκε για την πατρίδα και μήνυμα
ισχύος γιατί ταυτίζεται με μία μονάδα κρούσης ταγμένη στην
προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας.

Με τη σειρά του και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε την πλήρη
ικανοποίηση του για την αποφασιστική διάταξη του στόλου κατά
την πρόσφατη κατάσταση στο Νότιο Αιγαίο.

Απευθυνόμενος προς το πλήρωμα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
προέτρεψε να εκτελέσουν το καθήκον τους με αυταπάρνηση
υψώνοντας τείχος ναυτικής ισχύος έναντι οιουδήποτε
επιβουλέα.

Με την ευκαιρία της τελετής ονοματοδοσίας και ένταξης στο
Στόλο της πυραυλάκατου Υποπλοίαρχος Χριστόδουλος
Καραθανάσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός
Πετράκης εξέφρασε την υπερηφάνεια της τάξης του 1985,
όπου ανήκε ο Υποπλοίαρχος Καραθανάσης. Παράλληλα
αναφέρθηκε στην ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης του
προγράμματος ναυπήγησης των πυραυλάκατων με
εποικοδομητική συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων
και στη διαρκή προσπάθεια για διατήρηση και επαύξηση της
θαλάσσιας ισχύος.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ διαβεβαίωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό είναι
έτοιμο να ανταποκριθεί στην αποστολή του οπουδήποτε
απαιτηθεί και για όσο χρόνο χρειασθεί.

Ανάδοχος του πλοίου ήταν ο γιος του ήρωα των Ιμίων Γιάννης
Καραθανάσης.

Ο παριστάμενος Νίκος Βλαχάκος, αδελφός του επίσης ήρωα
των Ιμίων στη δήλωση του σχολίασε ότι οι φιγούρες των
Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα
Γιαλοψου βρίσκονται στο Αιγαίο περνώντας στις νέες γενιές
την πίστη προς την πατρίδα μέχρι την τελευταία ρανίδα του
αίματος τους. Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Αιγαίο σχολίασε

ότι ήταν μία δύσκολη κατάσταση, ωστόσο εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι καθ’ όλα έτοιμες να
αντιμετωπίσουν οιονδήποτε επιβουλέα.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο σύμβουλος εθνικής
ασφαλείας Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο γ.γ. του υπουργείου Αντώνης
Οικονόμου, η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων,
βουλευτές, κ.α επίσημοι.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος
Παναγιωτόπουλος τοποθετήθηκε στις 27 Ιουλίου 2020 στη
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, σχετικώς με την
προτεινόμενη διάταξη τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας με Αριθμό καταθέσεως 411 και ειδικό αριθμό 23/23-7-
2020 επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για τη συνέχιση ναυπηγήσεως δύο
Πυραυλακάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά την παρέμβασή του, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης
σημείωσε τα ακόλουθα:

«Κυρίες και κύριοι
Δεν ήρθα εδώ για να συμβάλλω στην εκτροπή της

συζήτησης από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε
αμιγώς αμυντικά θέματα. Ήρθα εδώ για να υποστηρίξω μία
τροπολογία που έχει να κάνει -και ο Υπουργός Ανάπτυξης το
γνωρίζει πολύ καλά αφού συμβάλλει στη μεγάλη προσπάθεια
για την επόμενη μέρα των «Ναυπηγείων Ελευσίνας»- με την
αμυντική θωράκιση της χώρας.

Οφείλω όμως ένα πολύ σύντομο σχόλιο στον προλαλήσαντα
συνάδελφο, ο οποίος από όλη αυτήν την τεράστια κινητοποίηση
των Ενόπλων Δυνάμεων -και ειδικά του Πολεμικού Ναυτικού-
την ταχύτατη και αποτελεσματικότατη, και εκ του
αποτελέσματος επιτυχημένη κινητοποίηση, κράτησε μόνο την
NAVTEX που ανακοινώθηκε εσφαλμένως τελικά (όπως
προέκυψε) χθες το βράδυ, ότι το Ναυτικό εκδίδει NAVTEX για
άσκηση με πραγματικά πυρά στο Καστελόριζο, ενώ στην
πραγματικότητα επρόκειτο για NAVTEX που εξέδωσε το
Λιμενικό. Αρμόδια υπηρεσία για να την εγκρίνει είναι η
Υδρογραφική Υπηρεσία που υπάγεται στο ΓΕΝ, αλλά το
Λιμενικό αιτήθηκε.

Αφορούσε σε μια άσκηση με περιορισμένης εμβέλειας
πραγματικά πυρά στην περιοχή εκείνη, εντός των χωρικών μας
υδάτων. Αυτό εκτιμήθηκε ότι θα εκλαμβανόταν ως αμφιλεγόμενο
μήνυμα. Η NAVTEX εξεδόθη μετά από συνεννόηση σε
χαμηλότατο επίπεδο χωρίς να γνωρίζουν τίποτε ηγεσίες, ούτε
του Υπουργείου Ναυτιλίας, ούτε του Λιμενικού. Έτσι γίνεται
συνήθως. Ούτε φυσικά η Στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων
Δυνάμεων κι εμείς γνωρίζαμε. Έγινε η σχετική διόρθωση και η
αποκλιμάκωση η οποία είχε ήδη ξεκινήσει να εξελίσσεται,
ολοκληρώθηκε.

Η αποκλιμάκωση θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο όλοι
ευχόμαστε, ιδίως σε περιόδους υψηλής έντασης, όταν δύο
στόλοι έρχονται ο ένας απέναντι στον άλλον. Είναι αυτή μια
περίοδος υψηλής έντασης. Η αποκλιμάκωση προέκυψε όμως,
λόγω της αποφασιστικής στάσης της Ελληνικής Κυβέρνησης
και βέβαια της Στρατιωτικής Ηγεσίας και των Ενόπλων
Δυνάμεων. Κινητοποιήθηκαν ταχύτατα για να λάβουν θέσεις
προκειμένου να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας μας. Κι ως τέτοια πρέπει να την εκλαμβάνουμε και να
χαιρόμαστε γι’ αυτό.

Από δω και πέρα ελπίζω ότι δεν θα έχουμε νέου τύπου
κλιμακώσεις, επειδή όμως κανείς δεν ξέρει με τον απρόβλεπτο
γείτονα, γι’ αυτό το λόγω, τοΠολεμικό Ναυτικό και οι Ένοπλες
Δυνάμεις (οφείλονται πολλά εύσημα στον Πολεμικό Ναυτικό και
στο τρόπο που λειτούργησε) παραμένουν σε εγρήγορση και
επαγρύπνηση όπως πάντα.

Έρχομαι λοιπόν, μιας και μιλούμε για το Πολεμικό
Ναυτικό, στην τροπολογία που εισάγουμε σήμερα και
ζητούμε την υπερψήφισή της από το Σώμα. Έχει αριθμό
411 και ειδικό αριθμό 23/23-07-2020 και αφορά στο
πρόγραμμα ναυπήγησης των δύο Πυραυλακάτων
νούμερο «6» και «7» τύπου «ΡΟΥΣΣΕΝ» τουΠολεμικού
Ναυτικού που βρίσκονται στα «Ναυπηγεία Ελευσίνας». 

Στην ουσία πρόκειται για μια ακόμα τρίμηνη παράταση
του προγράμματος που έχει συναφθεί, χάρη στην από 4
Δεκεμβρίου 2015 τριμερή συμφωνία μεταξύ των
«Ναυπηγείων Ελευσίνας», του Πολεμικού Ναυτικούκαι
των εργαζομένων στα «Ναυπηγεία Ελευσίνας» για την

επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του ναυπηγικού έργου.
Παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των
Πυραυλακάτων για τρεις μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2020,
ώστε να αποδοθούν το ταχύτερο δυνατό στο Πολεμικό
Ναυτικό για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση.

Καταλαβαίνουμε όλοι, ιδίως με τα τεκταινόμενα των
τελευταίων ημερών, γιατί υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη το
Πολεμικό Ναυτικό να ενισχυθεί όσο το δυνατόν
εντατικότερα γίνεται, με μέσα τα οποία έχει απόλυτη
ανάγκη. Οι τελευταίες λοιπόν δύο Πυραυλάκατοι τύπου
«ΡΟΥΣΣΕΝ» που είναι υπό ναυπήγηση στα «Ναυπηγεία
Ελευσίνας», πλέον μπαίνουν στο τελικό στάδιο της
ναυπήγησής τους.

Αύριο θα παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό η έκτη. Έχει
ήδη παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, αλλά αύριο θα
διεξαχθεί η τελετή ονοματοδοσίας της και αφού
διεξαχθούν οι τελευταίες δοκιμές στα οπλικά συστήματά
της να ενταχθεί πλέον στην επιχειρησιακή δυνατότητα και
δομή του Πολεμικού Ναυτικού.

Η επόμενη, η τελευταία, η υπ’ αριθμόν «7» θα
καθελκυστεί πιθανότατα μέσα στον Αύγουστο. Αυτό
ορίζεται στην τροπολογία που έρχεται προς Ψήφιση.
Απομένουν κάποιες εργασίες αρκετών μηνών
προκειμένου να ολοκληρωθεί κι αυτή, όμως από τη στιγμή
που ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού καθελκύεται,
μπαίνουμε πλέον και επίσημα στο τελικό στάδιο της
ναυπήγησής του. Έτσι λοιπόν μπαίνει τέλος σε μία
διαδικασία ναυπήγησης πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού
που είχε γίνει πραγματικά, το «Γεφύρι της Άρτας» για
πολλούς λόγους.

Χάρη και στην πολύ εντατική προσπάθεια από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, που κάθεται δίπλα μου, αλλά και
στην δική μας πίεση από την πλευρά μας, αυτή τη στιγμή
βρίσκεται στην τελική ευθεία και η διαδικασία για την
αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα «Ναυπηγεία
Ελευσίνας». Δεν είναι εύκολη υπόθεση διότι υπάρχουν
ανειλημμένες υποχρεώσεις, υπάρχουν χρέη, υπάρχει και
μία διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών στον δυνητικό,
τιμητικό αλλά πιθανότατο πλέον επενδυτή, την “ONEX”
που έχει αποδείξει τη δυνατότητα της να εκτελεί ναυπηγικό
έργο στο Nεώριο Σύρου κι ενδιαφέρεται πολύ καιρό για τα
«Ναυπηγεία Ελευσίνας». Βρισκόμαστε στην τελική φάση
αυτής της διαδικασίας.

H τρίμηνη παράταση που δώσαμε την προηγούμενη
φορά που ήρθαμε εδώ, είχε θα έλεγα διττό σκοπό: Αφ’
ενός να ασκηθεί πίεση στην ιδιοκτησία του ναυπηγείου
προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα το ναυπηγικό έργο
δύο τορπιλακάτων που έχει απόλυτη ανάγκη το Πολεμικό
Ναυτικό και οι Ένοπλες Δυνάμεις. 

Αφ’ ετέρου να κινηθεί γρήγορα, το ταχύτερο δυνατόν, ο
ενδιαφερόμενος επενδυτής ώστε να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες και να μπει εντός εισαγωγικών στα
«Ναυπηγεία Ελευσίνας», σηματοδοτώντας και την επόμενη
μέρα που προβλέπω ότι θα είναι πάρα πολύ
ενδιαφέρουσα, αφού οι προτάσεις για συμπαραγωγές
ελληνικών πλοίων με εταιρείες και ναυπηγικούς οίκους
του εξωτερικού υπάρχουν ήδη στο τραπέζι και νομίζω ότι
θα μας απασχολήσουν πολύ εντατικά στο επόμενο
διάστημα. Τις έχουμε ανάγκη πραγματικά γιατί έτσι, κατά
αυτό τον τρόπο, τονώνεται -το καταλαβαίνετε όλες και όλοι-
και η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στη χώρα μας,
κάτι που έχει απόλυτη ανάγκη.

Επομένως με τη τροπολογία αυτή, συνεχίζεται το ναυπηγικό
έργο για την Πυραυλάκατο υπ΄ αριθμόν «7». Όπως σας είπα,
βάσει διάταξης που περιλαμβάνεται στη τροπολογία αυτή, η
καθέλκυση αυτής θα πρέπει να εκτελεστεί εντός μηνός από την
έναρξη ισχύος του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου. Για την
ολοκλήρωση του ναυπηγικού έργου αυτού απαιτείται παράταση
του προγράμματος τρεις μήνες επιπλέον και χρηματοδότηση
ύψους 3.375.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε είναι το κόστος
μισθοδοσίας, το κόστος των υλικών και το υπόλοιπο λειτουργικό
κόστος του ναυπηγείου.

Το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και το υψηλό
επίπεδο αποτρεπτικής τους ικανότητας είναι δεδομένα. Απο-
δεικνύονται καθημερινά, αποδείχθηκαν στον απόλυτο βαθμό τις
ημέρες που πέρασαν. Αυτή η ρύθμιση θα τονώσει ακόμα περ-
ισσότερο τις σημαντικές αυτές παραμέτρους. Θεωρώ ότι το
Πολεμικό Ναυτικό έχει απόλυτη ανάγκη αυτές τις δύο Πυραυ-
λακάτους. Αυτές τις μέρες θα δεχθεί με ικανοποίηση στις τάξεις
του την υπ΄ αριθμόν «6» και θα μπει στην τελική ευθεία ναυπήγ-
ησής της και η Πυραυλάκατος υπ αριθμόν «7».


