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ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ Η
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
SELF TEST ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 8
ΚΛΑΔΩΝ
σελ. 3

«Όλοι Μαζί
Πατάμε ON στον
Εθελοντισμό»

σελ. 3

Στις 10 Μαΐου
αναμένεται να
ανοίξει η ‘’κάνουλα’’
επιδότησης των
εταιρειών εστίασης
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
- Β. ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ

Εν ίσχ υση περιπολιών και μηχ αν οκίν ητες μον άδες
της ΕΛ.ΑΣ. ζητεί ο δήμος για την καλύτερη
αν τιμετώπιση των φαιν ομέν ων παραβατικότητας
στο Χαϊδάρι.

σελ. 3

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε εφαρμογή
από 1η Ιουνίου το
«πράσινο»
πιστοποιητικό
εμβολιασμού σελ. 2

3η Αιμοδοσία του Δήμου
Ασπροπύργου
με τη Διεύθυνση
Αιμοδοσίας του Θριάσιου
Νοσοκομείου

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει διαρκώς και
αμέριστα, με κάθε διατιθέμενο μέσο την
τράπεζα αίματος του Θριάσιου
νοσοκομείου, που αποτελεί την μεγαλύτερη
υγειονομική μονάδα της περιφέρειάς μας

σελ. 9

Σιάμισιης: Οι 5 πυλώνες ανάπτυξης των ΕΛΠΕ
– Eπενδύσεις έως 4 δισ. ευρώ

8ος ΟΜΙΛΟΣ:

σελ. 16

Ο Αθανάσιος Μπούρας
επισκέφτηκε το Κέντρο
Υγείας Ερυθρών
σελ. 8

Ο Πανελευσινιακός
με τον ΑΟ Πυλίου Κω, ο Ακράτητος
στην Μυτιλήνη
Σελ. 13

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο ο Γιώργος Πιλίδης

Τεράστια επιτυχία για τον πρωταθλητή της
πάλης απο τον Ασπρόπυργο
σελ. 16
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588
Ελευσίνα

Καρατζάς Γεώργιος Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Στις 10 Μαΐου αναμένεται να
ανοίξει η ‘’κάνουλα’’ επιδότησης
των εταιρειών εστίασης

MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταμάτιος

Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση,2102473654
ΧΑΪΔΑΡΙ

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.

Φυλής 1 & Πύλου - Δάσος, 2105320973
ΑΧΑΡΝΕΣ

Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.Αγίου Διονυσίου 82, Αχαρνές,
13674, ΑΤΤΙΚΗΣ2102444771

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος, Ζωή, Ζησούλα,
Ζωΐτσα, Ζωζώ,Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ

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

Τ

ην ερχόμενη Δευτέρα 10 Μαΐου αναμένεται
να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα υποβολής
αιτήσεων των επιχειρήσεων εστίασης στο
πρόγραμμα επιδότησης τους για κεφάλαια που
αφορούν την αγορά πρώτων υλών για την επανεκκίνηση τους.
Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 330 εκατ. ευρώ
και σύμφωνα με εκπροσώπους της κυβέρνησης
αναμένεται να ενισχυθούν μια στις δυο (περίπου

34.000) επιχειρήσεις του κλάδου.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το
μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις ακόμα και
αυτές που δραστηριοποιούνται με τη μέθοδο της
δικαιόχρησης. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει
οριστεί στο 7% του συνολικού τζίρου του 2019
ενώ δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ
και το συνολικό ποσό θα είναι μη επιστρεπτέο και
ακατάσχετο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Σε εφαρμογή από 1η Ιουνίου το «πράσινο»
πιστοποιητικό εμβολιασμού

Για το άνοιγμα του τουρισμού και το «πράσινο» πιστοποιητικό εμβολιασμού μίλησε
η υφυπουργός Τουρισμού.

Για το «πράσινο» πιστοποιητικό εμβολιασμού μίλησε η
Σοφία Ζαχαράκη στον Alpha. Η
υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι το πιστοποιητικό θα
αρχίσει να εφαρμόζεται από
την 1η Ιουνίου και θα σημαίνει
πως «αν έχεις εμβολιαστεί,
έχεις αναρρώσει από covid ή
έχεις κάνει PCR τεστ, μπορείς
να έρχεσαι στη χώρα χωρίς
καραντίνα».
«Θα ισχύει ευρύτερα από 15 Μαΐου που ξεκινά ο τουρισμός.
Όλες οι διευκρινίσεις θα δοθούν τις επόμενες ημέρες. Σιγά σιγά
μέχρι να εφαρμοστεί πλήρως το πιστοποιητικό οι χώρες θα
προσπαθήσουν να εναρμονίσουν τους κανόνες τους για την καραντίνα. Τουρισμός και καραντίνα δεν είναι όροι συμβατοί» ανέφερε η ίδια.
«Θα έχουμε τις διευκρινίσεις από το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ήδη παίρνουν όσοι κάνουν και τη δεύτερη δόση,
γραπτό αλλά και ψηφιακά θα την έχουν. Αν έχεις εμβολιαστεί,
έχεις αναρρώσει ή έχεις κάνει το τεστ. Έτσι ώστε να μπορούμε
να ταξιδεύουμε και μεις» συμπλήρωσε η υφυπουργός.
Τα βασικά στοιχεία του κανονισμού που έχει προτείνει η
Επιτροπή
Προσβάσιμα και ασφαλή πιστοποιητικά εμβολιασμού για

όλους τους πολίτες της ΕΕ
θα προβλέπουν τα παρακάτω:

Το ψηφιακό πράσινο
πιστοποιητικό θα καλύπτει
τρία είδη πιστοποιητικών πιστοποιητικά
εμβολιασμού, πιστοποιητικά εξέτασης (δοκιμασία NAAT/RTPCR ή ταχεία δοκιμασία
αντιγόνου) και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν
αναρρώσει
από
την
COVID-19.

Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή ή σε έντυπη
μορφή. Και οι δύο εκδόσεις θα περιλαμβάνουν κωδικό QR με τις
απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και ψηφιακή υπογραφή που
θα διασφαλίζει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού.
Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη και θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη για την ανάπτυξη λογισμικού το οποίο θα
μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές για την επαλήθευση όλων
των υπογραφών των πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ. Κανένα
δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα των κατόχων των πιστοποιητικών δεν θα περνά μέσω της πύλης ούτε θα διατηρείται από το
κράτος μέλος που πραγματοποιεί την επαλήθευση.
Τα πιστοποιητικά θα διατίθενται δωρεάν και θα εκδίδονται
στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους
μέλους έκδοσης και στα αγγλικά.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ- Β. ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΓΙΑ

θριάσιο-3

ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ

Ενίσχυση περιπολιών και μηχανοκίνητες μονάδες της ΕΛ.ΑΣ. ζητεί ο δήμος για την καλύτερη

Ο

αν τιμετώπιση των φαιν ομέν ων παραβατικότητας στο Χαϊδάρι.

Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντην ιακός συν αν τήθηκε
με τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και
συζήτησε μαζί του για την καλύτερη
αν τιμετώπιση των φαιν ομέν ων παραβατικότητας στο Χαϊδάρι.

Ο Δήμαρχος ανέπτυξε στον Υπουργό
όλες τις πλευρές του σοβαρού αυτού
θέματος. Τη μεγάλη έκταση του Δήμου,
την επιβάρυνση του τοπικού Α.Τ. λόγω
της λειτουργίας του hotspot αλλά και
των αναγκών συνοδείας κρατουμένων
στα Νοσοκομεία της πόλης, την υπερτοπική
εγκληματικότητα που εκδηλώνεται γύρω από τον
άξονα της Λ. Αθηνών.
Συμφωνήθηκε η λήψη
μέτρων με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος
ασφαλείας στην καθημερινότητα των πολιτών.
Μετά από την άμεση παρέμβαση του Υπουργού,
επισκέφτηκαν το Δημαρχείο Χαϊδαρίου οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.: Υποστράτηγος κ.Τζεφέρης Πέτρος, Διευθυντής Ασφάλειας Αττικής , Αντιστράτηγος κ. Γαλιάτσος Γεώργιος, Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου
Ελλάδος, Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Κωστούλας,
Διοικητής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής
Αττικής, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παχής Κωνσταντίνος από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής
Αττικής, Αστυνόμος Β΄ κ. Πάρνος Ιωαννης, Αναπληρωτής Διοικητής ΑΤ Χαϊδαριου, Διοικητής
Τμήματος Ασφάλειας Χαιδαριου, κ. Βραχάς Πέτρος.

Ο Δήμαρχος συζήτησε με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες για την αποτροπή κλοπών
και διαρρήξεων σε σπίτια και καταστήματα.
Επίσης θα εξεταστεί η αύξηση των εποχούμενων περιπολιών, για την αντιμετώπιση περιστατικών ανομίας σε κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου, τους οποίους μάλιστα επισκέπτονται και
μικρά παιδιά.
Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν τόσο από
δυνάμεις του τοπικού Α.Τ. όσο και από τις μηχανοκίνητες μονάδες της ΕΛ.ΑΣ.
Ο Δήμος Χαϊδαρίου μέσω της καλής συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία θα καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί
ακόμη περισσότερο
η ομαλή λειτουργία της
πόλης και οι ζωές και οι περιουσίες των συμπολιτών μας.

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης
Οι δικαιούχ οι των επιδομάτων
«Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδημα
(πρώην ΚΕΑ)» και «Στέγασης», των
οποίων οι αιτήσεις έλαβαν έγκριση
κατά τους μήν ες Μάιο, Αύγουστο
και Νοέμβριο του 2020, π λέον
έχ ουν λήξει και συν επώς πρέπει
ν α υποβάλλουν ν έα αίτηση εν τός
του μήν α Μαϊου 2021 (μετά τη λήξη
των τρίμην ων παρατάσεων , Νοέμβριος 2020 και Φεβρουάριος 2021),
προκειμέν ου ν α μην χ αθεί μήν ας
χ ρηματικής καταβολής.
Για τους δικαιούχ ους του Ελάχ ιστου Εγγυημέν ου Εισοδήματος
(πρώην ΚΕΑ), οι οποίοι έλαβαν
έγκριση τον Αύγουστο του 2020,
δίν εται η δυν ατότητα, είτε ν α υποβάλουν ν έα αίτηση τον Μάιο του
2021, είτε καταληκτικά τον Αύγουστο του 2021, λόγω μιας τρίμην ης
παράτασης που δόθηκε ΜΟΝΟ για
τις αιτήσεις του Αυγούστου του
2020.

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ Η
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
SELF TEST ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 8
ΚΛΑΔΩΝ

Από την Δευτέρα 10/05/2021 θα μπορούν ν α
προμηθευτούν τα δωρεάν self tests οι εργαζόμεν οι σε επιχειρηματικές δραστηριότητες
στους 8 κλάδους που εμπίπτουν στην σχετική
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1588 Β’/18.4.2021) (λιαν εμπόριο,
εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέν τρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχν ιδιών και
στοιχημάτων , σχολές οδηγών ).

Στη διάρκεια της ερχόμεν ης εβδομάδας, από
10/05/2021 έως 16/05/2021, δεν ισχύει η
υποχρέωση διεν έργειας self test από τους
εργαζόμεν ους, που εμπίπτουν στo πεδίο εφαρμογής της σχετικής ΚΥΑ, έως 24 ώρες πριν
την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα
παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συν ακόλουθη
δήλωση του αποτελέσματος στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ».
Επιπλέον την εβδομάδα από 10/05/2021
έως 16/05/2021 τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ κατά
τους επιτόπιους ελέγχους που θα διεν εργούν
στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα
παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της ΚΥΑ σε εργοδότες και εργαζόμεν ους.

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

4-θριάσιο

Στα ύψη νεκροί και κρούσματα ύστερα από ρεκόρ τεστ
-Καταγράφτηκαν 3.421 κρούσματα και 83 θάνατοι.

εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
χθες Πέμπτη είναι 3.421, εκ των οποίων
9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
355.445 (ημερήσια μεταβολή +1.0%), εκ
των οποίων 51.2% άνδρες.

Αναλυτικότερα τα κρούσματα στις
περιφερειακές ενότητες που ανήκουν
στην Αττική:
Ανατολική Αττική:162 κρούσματα

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών, 46 θεωρούνται
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό
και 1.214 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 83, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά10.847
θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των
ασθενών
που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 754
(63.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 67 έτη. To 82.6% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.153 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 370
(ημερήσια μεταβολή +0.27%).

Βόρειος
κρούσματα

Τομέας

Δυτικός
κρούσματα

Τομέας

Αθηνών:182

Δυτική Αττική:95 κρούσματα

Κεντρικός
κρούσματα

Τομέα

Νήσων:15 κρούσματα

Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 395 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία
των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των
θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως
106 έτη).

«Φλέγεται»
μολύνσεις.

η

Αττική

με

1.604

Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική
καθώς από τα 3.421 νέα κρούσματα που
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ οι 1.604 μολύνσεις

Νότιος
κρούσματα

Τομέας

Αθηνών:224
Αθηνών:564

Αθηνών:167

Πειραιώς:195 κρούσματα

Στη Θεσσαλονίκη 417 καταγράφηκαν
νέες μολύνσεις και στην Αχαΐα 71.

Συν εχ ίζεται από σελ. 2
Δικαίωμα έν ταξης και
χ ρηματοδότησης
θα
έχ ουν οι επ ιχ ειρήσεις
που :
- παρουσιάζουν μείωση
ετήσιου τζίρου 2020 σε
σχ έση με το 2019
μεγαλύτερο ή ίσο του
30%.

- ν α είν αι υπόχ ρεες σε
υπ οβολή
π εριοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ.

- για τις επιχ ειρήσεις
που συστάθηκαν εν τός
του 2019 για την πτώση
του τζίρου υπολογίζεται
ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

- επιχ ειρήσεις εστίασης
που έκαν αν έν αρξη το
2019 αλλά δεν είχ αν
έσοδα μέσα στην χ ρον ιά
θα μπ αίν ουν αυτόματα
στην δράση.
- επ ιχ ειρήσεις π ου
άν οιξαν το 2020 θα
μπαίν ουν αυτόματα στη
δράση.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρα

τικών
Εν ισχ ύσεων
(ΠΣΚΕ) του υπουργείου
Αν άπ τυξης και Επ εν δύσεων στη διεύθυν ση
www.ependy seis.gr εν ώ
οι αιτήσεις θα γίν ον ται
δεκτές μέχ ρι τις 31 Ιουλίου 2021 με τις πρώτες
εκταμιεύσεις ν α αν αμέν ον ται , εφόσον η πλατφόρμα αν οίξει την ερχ όμεν η Δευτέρα, στα τέλη
Μαΐ ου.
Να σημειωθεί ότι το
ποσό της επιδότησης για
κάθε επιχ είρηση δεν θα
μπορεί ν α υπερβαίν ει το
70% του αθροίσματος των
π οσών των Κωδικών
361, 363 και 364 των
π εριοδικών
δηλώσεων
ΦΠΑ του 2021. Επίσης,
δεν μπορεί ν α υπερβαίν ει
το 100% του αθροίσματος
των ποσών που αν αγράφον ται στον Κωδικό 367
των
π εριοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ του 2021.

Τέλος, οι επιχ ειρήσεις
θα πρέπει ν α αν αλώσουν
την επιχ ορήγηση μέχ ρι
31-12-2021.

Ο έλεγχ ος θα γίν ει με
βάση
τις
π εριοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ του 2021
και τα δηλωθέν τα έξοδα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Από εργατικά σωματεία της περιοχής που τίμησαν την Εργατική Πρωτομαγιά

Απεργιακή συγκέντρ-

Εργατική Πρωτομαγιά.

κατέθεσε στεφάνι.

του Θριάσιου Νοσοκο-

πέρασε

ρέτισαν εκ μέρους του

της ΟΕΝΓΕ, ενώ την

στους κεντρικούς δρό-

εργάτη, όπου ο Νίκος

Λεωνίδας Γραμματικός,

τα εργατικά σωματεία

ος του Παραρτήματος

ωση πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα και
στη

συνέχεια

πορεία

μους της πόλης, από
της

περιοχής

που

τίμησαν αγωνιστικά την

Η

πορεία

από το μνημείο του

Τουτουτζάκης, πρόεδρτου Συνδικάτου Μετάλ-

λου

Δυτικής

Αττικής

Στη συγκέντρωση χαι-

Συνδικάτου Μετάλλου ο

η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ελευσίνας
Βιβή Γκίκα, ο Γιάννης
Γαλανόπουλος, γιατρός

μείου και μέλος της ΕΓ
κεντρική ομιλία έκανε ο
Γιάννης

Παπαδάς,

πρόεδρος του Σωμα-

τείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής.
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θριάσιο-5

WATT+VOLT: 2 νέα καταστήματα σε Ελευσίνα και
Μενίδι.63 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα
Η διεύρυν ση του δικτύου της WATT+VOLT συν εχ ίζεται δυν αμικά μετά την πρόσφατη προσθήκη των 2
ν έων καταστημάτων σε Ελευσίν α και Μεν ίδι, φτάν ον τας έτσι τα 63 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η
διεύρυν ση του δικτύου της WATT+VOLT έχ ει βοηθήσει
τόσο την ίδια ν α εξελιχ θεί με σταθερά βήματα, όσο και
τις τοπικές κοιν ων ίες που απολαμβάν ουν τα προν όμια
μιας υγιούς επιχ είρησης.
Στόχ ος ήταν και παραμέν ει η επέκταση του δικτύου
της WATT+VOLT τόσο στη ν ησιωτική όσο και στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Ωστόσο, με τα δύο ν έα καταστήματα σε Ελευσίν α και Μεν ίδι εν ισχ ύεται δυν αμικά και
το δίκτυο της Αττικής φτάν ον τας μαζί με αυτά τα 8
καταστήματα.
Με 63 καταστήματα και πάν ω από 200.000 πελάτες
η WATT+VOLT συν εχ ίζει δυν αμικά ν α εξελίσσεται και
ν α συν εισφέρει στις τοπικές κοιν ων ίες της χ ώρας.

Ξεκίνησαν στο «Αττικόν» οι κλινικές
δοκιμές του ισραηλινού φαρμάκου

Π

ρεμιέρα την Τετάρτη για το
ισραηλιν ό φάρμακο κατά
του κορον οϊού στα ν οσοκομεία «Σωτηρία» και «Αττικόν »,
καθώς ξεκίν ησαν οι κλιν ικές δοκιμές
του. Συν ολικά 90 ασθεν είς με ήπια
ή μέτρια βαρύτητα cov id-19, χ ωρίς
αν απν ευστική αν επάρκεια, αλλά με
ακτιν ολογικά ευρήματα, πρόκειται
ν α λάβουν τις δόσεις του εισπν εόμεν ου φαρμάκου. Ο Ισραηλιν ός
πρωθυπουργός, Μπέν τζαμιν Νεταν ιάχ ου, το είχ ε χ αρακτηρίσει
«θαυματουργό», εν ώ ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είχ ε ομολογήσει πως
ζήτησε ο ίδιος από τον ισραηλιν ό
ομόλογό του ν α συμμετέχ ουν και
ελλην ικά ν οσοκομεία στις κλιν ικές
δοκιμές.
H διευθύν τρια της 7ης Πν ευμον ολογικής Κλιν ικής στο ν οσοκομείο
«Σωτηρία», Μίν α Γκάγκα, μιλών τας
στο Mega, εξήγησε πως το φάρμακο
μπορεί ν α χ ορηγείται σε ασθεν είς
από 18 έως 80 ετών , αλλά επειδή
βρίσκεται σε κλιν ική μελέτη, δε θα
μπ ορούσε ν α χ ορηγηθεί ακόμη
ευρέως. «Eίμαστε π ολύ ευχ αριστημέν οι κάθε φορά που υπάρχ ει
έν α ν έο φάρμακο.
Οι μελέτες στο Ισραήλ έδειξε ότι οι
ασθεν είς πήγαν πολύ καλά. Όμως
δεν πρέπει ν α εν θουσιαζόμαστε.
Υ πάρχ ει μακριά πορεία δοκιμών σε
διαφορετικούς πληθυσμούς. Πρέπει
ν α δοκιμαστεί πόσο ασφαλές και
αποδοτικό είν αι. Είν αι πολύ σημαν τικό π ου έχ ουμε έν α φάρμακο
έν αν τι της φλεγμον ής», τόν ισε η
ίδια.
Το φάρμακο θα χ ορηγείται μία

Η ΓΣΕΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ

H ΓΣΕΕ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της με την
απόφαση της Κυβέρνησης να απεμπολήσει τα
δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου για το διορισμό Διοίκησης στα ΕΛΠΕ, μέσω της αλλαγής του
καταστατικού της εταιρείας.
Με δικαιολογία την εναρμόνιση στις κοινοτικές
οδηγίες, γνωστοποιεί μία ειλημμένη απόφαση,
ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό το ξεπούλημα
ενός εκ των τελευταίων παραγωγικών πυλώνων της
οικονομίας.
Η ΓΣΕΕ βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων
στα Ελληνικά Πετρέλαια οι οποίοι έλαβαν ήδη
απόφαση για 24ωρες Απεργίες στις 14 και 20
Μαΐου, αντιδρώντας στις επικείμενες δυσμενείς
αλλαγές.
Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ έχουν δώσει μεγάλους
αγώνες ώστε να συνεχίζουν τα Ελληνικά Πετρέλαια
να αποτελούν πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης
και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι τεράστια αφού
μετά τη συγκεκριμένη απόφαση, περνάει τα ΕΛΠΕ
ανεξέλεγκτα στα χέρια ιδιώτη με ότι αυτό συνεπάγεται για τα οφέλη του ελληνικού δημοσίου.

Ειδικός χώρος για
απόρριψη ογκωδών
αντικειμένων
στην Κινέτα

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου Μεγαρέων

Αν ακοίν ωση για τους κατοίκους της Κιν έτας αν ήρτησε
ο αν τιδήμαρχ ος Σταύρος Ν. Φωτίου και αν αφέρει:

φορά την ημέρα, για πέν τε ημέρες
και οι ασθεν είς θα παρακολουθούν ται και μετά το εξιτήριό τους.

Οι δοκιμές στην Ελλάδα γίν ον ται
μετά από συζήτηση που είχ ε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλιν ό ομόλογό
του Μπέν τζαμιν Νεταν ιάχ ου, κατά
την επίσκεψή του στις 8 Φεβρουαρίου στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο
πρωθυπουργός είχ ε δηλώσει την
πρόθεση της Ελλάδας ν α συμμετάσχ ει στις κλιν ικές δοκιμές, κάτι
που είχ αν ζητήσει αρκετές ακόμη
χ ώρες. Συν άν τηση εν τός του Απριλίου είχ ε πραγματοποιηθεί μεταξύ
του Ισραηλιν ού καθηγητή Ιατρικής,
Ναν τίρ Αρμπέρ και του Κυριάκου
Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συν άν τηση συζητήθηκαν οι
εξελίξεις σχ ετικά με την έν αρξη των
κλιν ικών δοκιμών στην Ελλάδα του
ισραηλιν ού φαρμάκου για την αν τιμετώπιση σοβαρών επιπλοκών της

COVID-19, αλλά και θέματα ευρύτερης συν εργασίας στον τομέα της
βιοτεχ ν ολογίας.
Ο πρωθυπουργός, κατά τις κοιν ές
δηλώσεις του με τον Ισραηλιν ό ομόλογό του Μπέν τζαμιν Νεταν ιάχ ου,
είχ ε αν αγγείλει εμμέσως π λην
σαφώς τη συμμετοχ ή της Ελλάδας
σε κλιν ικές δοκιμές για το ισραηλιν ό
φάρμακο, λέγον τας πως κάτι τέτοιο
θα ήταν χ αρά για την Ελλάδα.

Πρόκειται για έν α εισπν εόμεν ο
σκεύασμα, το οποίο, σύμφων α με
αν ακοιν ώσεις
του
ισραηλιν ού
ν οσοκομείου, έχ ει εν τυπ ωσιακά
αποτελέσματα, καθώς η ουσία EXOCD24, που περιέχ ει, θεράπευσε 29
στους 30 ασθεν είς στους οποίους
χ ορηγήθηκε εν τός 3-5 ημερών . Ο
ισραηλιν ός π ρωθυπ ουργός είχ ε
σημειώσει πως το φάρμακο δεν έχ ει
ακόμα δοκιμαστεί ευρέως κλιν ικά,
έχ ει δοκιμαστεί έως στιγμής σε 32
άτομα, και είχ ε αποτελέσματα.

Αγαπητοί δημότες ο Δήμος απέκτησε έν αν χ ώρο
όπου μπορείτε ν α πηγαίν ετε ογκώδη αν τικείμεν α κλαριά κλπ εκτός από μπάζα από 7:30 πμ μέχ ρι 13:30
μμ. Επικοιν ων είστε με το τηλ. 2296065600, την τοπική κοιν ότητα, την ομοσπον δία και τους προέδρους
των συλλόγων ν α σας εν ην ερώσουν ώστε ν α μην
αφήν ετε οπουδήποτε τα αν τικείμεν α και ν α βελτιώσουμε την εικόν α της Κιν έτας προς το καλύτερο.
Ευχ αριστώ για την συν εργασία παρακαλώ κοιν οποιήστε το.

6-θριάσιο
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Πρωτομαγιά με τιμή στο μνημείο του Εργάτη στην Ελευσίνα

Λ. Κοσμόπουλος: «Στη Δυτική Αττική υπάρχει αναγκαιότητα για τη
βελτίωση των συνθηκών και προστασία των χιλιάδων εργαζομένων και
των οικογενειών τους»

Σ

Μήνυμα Γιώργου
Κώτσηρα για την
Ευρωπαϊκή Ημέρα
Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος Κώτσηρας με αφορμή την Ευρωπαϊ κή Ημέρα Ανεξάρτητης
Διαβίωσης έστειλε το εξής μήνυμα:
«Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης
μας υπενθυμίζει την αναγκαιότητα εφαρμογής
πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της
ζωής των ατόμων με αναπηρία και οι οποίες
βρίσκονται στον πυρήνα της προάσπισης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το δικαίωμα για κάθε άτομο με αναπηρία να ζει
ανεξάρτητα και να έχει ενεργό ρόλο στο κοινωνικό σύνολο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για κάθε σύγχρονο κράτος.
Προς αυτή την κατεύθυνση δρα και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο και της υλοποίησης των
δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Το δικαίωμα στην Ανεξάρτητη Διαβίωση οφείλουμε όλοι να το διασφαλίσουμε στον απόλυτο
βαθμό».

υμβολικά κατάθεση
στεφάν ου
πραγματοποίησαν
ο
Αν τιπ εριφερειάρχ ης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπ ουλος, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
Οικον όμου και ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Δ.Α Βαγγέλης Λίγγος στο μν ημείο του
Εργάτη στην Ελευσίν α.
Τιμών τας την Εργατική
Πρωτομαγιά, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
αν έφερε:
«Τιμούμε την εργατική
Πρωτομαγιά, την Διεθν ή
Ημέρα των Εργαζομέν ων .
Eπ ιβεβαιών ουμε
την
π ροσήλωσή μας
στην προσπάθεια για κοιν ων ική δικαιοσύν η, ισότητα στις ευκαιρίες για
εργασία, προστασία των εργαζόμεν ων γον έων , ώστε
ν α συμφιλιώσουν οικογεν ειακή ζωή και επαγγελματική
σταδιοδρομία, οικον ομική ασφάλεια και κοιν ων ική
ασφάλιση για όλους.
Στη Δυτική Αττική, στο κέν τρο βάρους της βιομηχ αν ικής και παραγωγικής δυν αμικής της χ ώρας, έχ ουμε έν αν λόγο παραπάν ω σήμερα ν α δεσμευτούμε για
τη συστράτευσή μας στην προάσπιση και προαγωγή
των αρχ ών αυτών .
Ως Περιφέρεια Αττικής με τον Περιφερειάρχ η Γιώργο Πατούλη, ειδικά στην Δυτική Αττική, κάν αμε
σημαν τικά βήματα προόδου προς αυτή την κατεύθυν ση, συμβάλλον τας από την πρώτη κιόλας στιγμή,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, για την βελτίωση
των συν θηκών εργασίας, την τήρηση της κείμεν ης
ν ομοθεσίας, αλλά και για την αν αβάθμιση των υποδομών διαβίωσης, κυκλοφορίας και υγειον ομικής προστασίας χ ιλιάδων εργαζομέν ων και των οικογεν ειών
τους. Στο δρόμο αυτό θα συν εχ ίσουμε, με πείσμα και
αποφασιστικότητα ώστε κάθε μέρα ν α είν αι καλύτερη
από την προηγούμεν η».

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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Ολοταχώς για
άνοιγμα θερινοί
κινηματογράφοι,
θέατρα και
συναυλίες

θριάσιο-7

200 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από
το συντοπίτη μας καπετάν Μελέτη Βασιλείου

Μ Λίνας Μενδώνη αναμένεται να συνεδριάσει

ε τη συμμετοχή της υπουργού Πολιτισμού,

αύριο η επιτροπή λοιμωξιολόγων, καθώς στο
επίκεντρο θα βρεθεί μεταξύ άλλων και η επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων του πολιτισμού ενόψει του ανοίγματος του τουρισμού στις 15
Μαΐου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει
προτείνει το άνοιγμα των μουσείων στις 14
Μαΐου με αυστηρά υγειονομικά μέτρα (μάσκα,
θερμομέτρηση και όριο επισκεπτών) και self test
για τους εργαζόμενους και μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 21 Μαΐου οι θερινοί κινηματογράφοι.
Ο τρίτος σταθμός που προτείνεται από την
κυβέρνηση είναι – εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά
– το άνοιγμα των θεάτρων και η άρση της
απαγόρευσης των συναυλιών στις 28 Μαΐου.

Φσημαν τικό

έτος συμπληρών ον ται 200 χ ρόν ια από έν α
γεγον ός της Εθν ικής μας Παλιγγεν εσίας.
Στις 7 Μαΐ ου (25 Απριλίου με το παλιό ημερολόγιο)
1821, ο συν τοπίτης μας καπετάν Μελέτης Βασιλείου,
επικεφαλής δύν αμης χ ωρικών από τη Χασιά, τα Λιόσια,
το Μεν ίδι, το Μαρούσι, την Κούλουρη (Σαλαμίν α), το
Λιόπεσι (Παιαν ία), απελευθέρωσε την Αθήν α από τον
τουρκικό ζυγό.
Εις αν άμν ηση αυτού του σημαν τικού γεγον ότος, στις
αρχ ές Μαΐ ου, κάθε έτους, με πρωτοβουλία του Δήμου
Φυλής κατατίθεται στεφάν ι στο Μν ημείο του Άγν ωστου

Στρατιώτη. Πριν από την αν αχ ώρηση, κατατίθεται
στεφάν ι στον αν δριάν τα του καπετάν ιου, στην κεν τρική Πλατεία Φυλής.

Πέρσι και φέτος δεν πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμέν ες εκδηλώσεις, λόγω της παν δημίας, ωστόσο από
του χ ρόν ου αν αμέν εται ν α επαν αληφθούν .
Δείτε
ιστορική
αν αφορά
στα
γεγον ότα:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%
BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%
CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE
%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD_(1821)

Άγιος Βλάσιος Αχαρνών:

Eορτασμός Ζωοδόχου Πηγής
και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
Την Παρασκευή 7
Μαΐου εορτάζει η
Παναγία Ζωοδόχος
Πηγή και το Σάββατο 8
Μαΐου εορτάζεται η
μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Διπλή γιορτή λοιπόν
για την ενορία μας και
για την πόλη των Αχαρνών.
Οι Ακολουθίες και για
τις δύο εορτές θα τελεστούν στα προπύλαια
του Αγίου Βλασίου
στην κεντρική πλατεία
των Αχαρνών σύμφωνα
με το παρακάτω πρόγραμμα:
Πέμπτη 6 Μαΐου και
ώρα 7:30 το απόγευμα
Εσπερινός Ζωοδόχου
Πηγής.

Παρασκευή 7 Μαΐου
και ώρα 7:15 το πρωί
Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,
ιερουργούντως του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας κκ. Αθηναγόρου.

Παρασκευή 7 Μαΐου
και ώρα 7:30 το απόγευμα Εσπερινός Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου

Σάββατο 8 Μαΐου και
ώρα 7:15 το πρωί
Όρθρος και Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου.
Ας ευχηθούμε ο Αναστάς Κύριος, με τις
πρεσβείες της
Παναγίας Ζωοδόχου

Πηγής και του Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου, να μας απαλλάξει
από την πανδημία του
κορωνοϊού και του
χρόνου να γιορτάζουμε
με λαμπρότητα τις παρ

απάνω εορτές.
Τέλος κατά την διάρκεια όλων των ακολουθιών θα τηρούνται
σχολαστικά όλα τα
μέτρα για την αποφυγή
διασποράς του κορωνοϊού.
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8-θριάσιο

Πώς και πότε θα λειτουργήσουν ΙΕΚ, Κολλέγια, Τάξεις
Μαθητείας ΕΠΑΛ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Μ

Ο Αθανάσιος Μπούρας
επισκέφτηκε το Κέντρο
Υγείας Ερυθρών

ε τη δι ενέργει α αυτοδι αγνωστι κού
ελέγχου (self-test) επανεκκινούν από τις
17 Μαΐου 2021 συγκεκριμένες λειτουργίες των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης (ΕΕΚΔΒΜ) και
των Κολλεγίων, μετά από θετική εισήγηση της
Επιτροπής των λοιμωξιολόγων.
Ειδικότερα, από τις 17/5 προβλέπεται:
Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ:

Διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, τα
οποία δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με
μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών,
εντός των εργαστηριακών χώρων, με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια
φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας, τόσο για
τους καταρτιζόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές.
Πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των
καταρτιζόμενων ΙΕΚ με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα
προ Δευτέρας για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές.

Προπαρασκευαστικό
Πρόγραμμα Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ:

Έναρξη της δια ζώσης διεξαγωγής, με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια
φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας, τόσο των
συμμετεχόντων όσο και των εκπαιδευτικών.

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:

Επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας του Α’ και Β’ κύκλου με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) (εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών) μια φορά
την εβδομάδα, προ Δευτέρας.
Κολλέγια:

Ξεκινούν οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις στο ίδιο πλαίσιο και με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις που προβλέπονται και για τα
Πανεπιστήμια.

Με την πρόοδο των εμβολιασμών, το σημαντικό
εργαλείο του self-test, καθώς και με τήρηση των
μέτρων πρόληψης και προστασίας, ολόκληρη η
εκπαιδευτική κοινότητα επανέρχεται βήμα-βήμα
στη νέα κανονικότητα.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής δυτικής
Αττικής, Αθανάσιος Μπούρας, επισκέφτηκε το Κέντρο
Υγείας Ερυθρών, το οποίο λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο κατά του COVID-19.
Ο κ. Μπούρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το
ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, να δει επί τω
έργω την πορεία των εμβολιασμών καθώς και να λάβει
τη διαβεβαίωση ότι η διαδικασία κυλάει ομαλά.
Οι πολίτες των Ερυθρών ανταποκρίνονται πολύ θετικά στον εμβολιασμό.
Ο αντιπρόεδρος της Βουλής ευχήθηκε σε όλο το προσωπικό του Κέντρου Υγείας καλή δύναμη και ευχαρίστησε για το σημαντικό έργο που επιτελεί τόσο διαχρονικά όσο και την ιδιαίτερα δύσκολη αυτή περίοδο.
Τέλος, διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται δίπλα τους και
συνεχίζει να τους στηρίζει, προκειμένου η τοπική κοινωνία να νιώθει ασφαλής και αυτάρκης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤO ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙO ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ενημέρωση για πιθανή άκαπνη φλόγα και ήχους στο διυλιστήριο της
Ελευσίνας, λόγω της επανεκίνησης εξοπλισμού

Ο

Όμι λος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
αποκατάστασης του εξοπλισμού που
είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, πριν
από σχεδόν έναν μήνα, στο Διυλιστήριο Ελευσίνας. Άμεσα προγραμματίζεται η δρομολόγηση των διαδικασι ών επανεκκί νησης, δι άρκει ας
μερικών ημερών.

Κατά την εκκίνηση -και για μικρά
χρονικά διαστήματα- είναι πιθανό να
παρατηρηθεί περιορισμένου μεγέθους άκαπνη φλόγα στους πυρσούς
του διυλιστηρίου, καθώς και ήχος ο
οποίος συνοδεύει αυτή την άκαπνη
λειτουργία, όπως εξάλλου προβλέπεται από το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, τη διαδικασία ασφαλούς
εκκίνησης και τις ισχύουσες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για ανάλογες περιπτώσεις.

λον, δεδομένου ότι οι εν λόγω
εργασίες επανεκκίνησης εκτελούνται
πάντα με όλα τα αναγκαία μέτρα Ασφάλειας και προστασίας Περιβάλλοντος,
όπως προβλέπονται από την κείμενη
Νομοθεσία, αλλά και από τις Διαδικασίες Λειτουργίας και Ασφάλειας
των ΕΛ.ΠΕ.
Παράλληλα, ζητά την καταν όηση
όλων , κατοίκων και επισκεπτών ,
για την προσωριν ή όχληση που
πιθαν ά θα προκληθεί. Καταβάλλεται κάθε δυν ατή προσπάθεια, προκειμέν ου ν α είν αι όσο το δυν ατόν
μικρότερη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος διαβεβαιώνει τους κατοίκους και τους
επισκέπτες της περιοχής ότι δεν

συντρέχει
κανένας
λόγος
ανησυχίας σχετικά με την ασφάλειά
τους, ή τις επιπτώσεις στο περιβάλ-

Για την προγραμματισμένη εργασία
επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου εξοπλισμού, έχουν ενημερωθεί
εγκαίρως όλες οι αρμόδιες Αρχές.
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θριάσιο-9

«Όλοι Μαζί
Πατάμε ON στον
Εθελοντισμό»:
3η Αιμοδοσία του
Δήμου
Ασπροπύργου
με τη Διεύθυνση
Αιμοδοσίας του
Θριάσιου
Νοσοκομείου

Ο Δήμος Ασπ ροπ ύργου, εξακολουθώντας
να συμβάλλει στην
κοινή π ροσπ άθεια
μονάδων υγείας και
αυτοδιοίκησης, για την
εξασφάλιση των απ αιτούμενων π οσοτήτων
αίματος σε π ερίοδο
π ανδημίας, διοργανώνει
την 3η «στοχευμένη»
αιμοδοσία την
Τρίτη 11 Μαίου 2021,
απ ό τις 09:00π .μ.
έως τις 13:30μ.μ. στο
Πνευματικό Κέντρο
Ασπ ροπ ύργου (Αλέκου Παναγούλη 13), με
σύνθημα
«Όλοι Μαζί Πατάμε
ON στον Εθελοντισμό» !

Η διαδικασία της αιμοδοσίας θα π ραγματοπ οιηθεί απ ό εξειδικευμένο υγειονομικό π ροσωπ ικό της Διεύθυνσης
Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Ε.
«ΘΡΙΑΣΙΟ».
Οι συλλεχθείσες μονάδες αίματος θα απ οταμιευτούν στην τράπ εζα
αίματος του Θριάσιου
νοσοκομείου, καθότι
απ οτελεί την μεγαλύτερη υγειονομική μονάδα
της π εριφέρειας μας,
και η Δημοτική Αρχή
θεωρεί ηθικό χρέος της
να την στηρίζει διαρκώς
και αμέριστα, με κάθε
διατιθέμενο μέσο.

Ενημερώνουμε πως η αιμοδοσία, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτόκολλων,
θα διεξαχθεί κατόπιν συγκεκριμένων ραντεβού. Για δηλώσεις συμμετοχής και ορισμό ραντεβού, παρακαλούμε
καλέστε στα τηλ. του γραφείου του Αρμοδίου Αντιδημάρχου: 2132006740, 213200 6742.
Επίσης για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέστε και στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας
Δήμου Ασπροπύργου: 2105575596

10-θριάσιο
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θριάσιο-11
ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΑΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η
ΑΡΑΠΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΚ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

12-θριάσιο
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Οι διαιτητές της
Super League 2
των Play off και
Play out
3η αγωνιστική – 15:30

Play out – Σάββατο (8/5)

Παναχαϊκή-Τρίκαλα
Διαιτητής:
Περράκης
(Αθηνών)
Βοηθοί: Κόλλιας (Ηπείρου), Καλλής (Ανατ. Αττικής)
4ος: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Παρατηρητής:
Φίτσας
(Πρέβεζας/Λευκάδας)

Απόλλων
Λάρισας-ΟΦ
Ιεράπετρας
Διαιτητής:
Γρατσάνης
(Τρικάλων)
Βοηθοί: Κούλα (Ξάνθης),
Παπαδόπουλος
(Μακεδονίας)
4ος: Τσουκαλάς (Αθηνών)
Παρατηρητής: Μπερσής
(Αρκαδίας)

Δόξα Δράμας-ΑΕ Καραϊσκάκης
Διαιτητής:
Ζαμπαλάς
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Βασιλόπουλος
(Έβρου), Πάτρας (Μακεδονίας)
4ος:
Τσιμεντερίδης
(Κοζάνης)
Παρατηρητής: Κωτούλας
(Κιλκίς)

Play off – Κυριακή (9/5)

Ιωνικός-Ξάνθη
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδ/νήσου)
Βοηθοί:
Πετρόπουλος
(Αρκαδίας), Αλεξέας (Μεσσηνίας)
4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)
Παρατηρητής: Μαστορίδης (Ηρακλείου)

Λεβαδειακός-Διαγόρας
Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί:
Κολοσιώνης
(Αιτ/νίας),
Δημόπουλος
(Δυτ. Αττικής)
4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς :
Μπλούνας (Φθιώτιδας)

Εργοτέλης-Χανιά
Διαιτητής:
Αγγελάκης
(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθηνών),
Κουφός
(Μακεδονίας)
4ος: Αλάμπεης (Αθηνών)
Παρατηρητής:
Λιόλιος
(Λάρισας)

8ος ΟΜΙΛΟΣ: Ο Πανελευσινιακός με
τον ΑΟ Πυλίου Κω, ο Ακράτητος
στην Μυτιλήνη

Οι διαιτητές και οι βοηθοί του 8ου ομίλου της Γ΄Εθνικής.
Πανελευσινιακός- ΑΟ Πυλίου Κω(15:00) ΠαναγιωτάραςΙσσα(Αθήνας) Λλαμπροπούλου(Βοιωτίας) Ππαρατηρητής
διαιτησίας Κασκαντίρη.
Αετός Λουτρών-Ακράτητος Τζαμουτζαντώνης-ΠετρίδηςΤραουδάς(Χίου). Παρατηρητής Παπαουτσέλης(Λέσβου).

Θύελλα Ραφήνας-Μικρασιατική Σαμιωτάκης(Ηρακλείου), Γενναίος-Βλατάκης(Αθήνας).Παρατηρητής Κατσαδήμας(Αν.Αττικής).

Αστέρας Βάρης-Κερατσίνι Αριστείδης Αλιάγας-ΠλάκαςΠαύλος(Δυτικής Αττικής). Παρατηρητής διαιτησίας Δροσινός(Πειραιά).

Πυθαγόρας-Αιολικός Ηλιόπουλος(Θεσσαλίας), Αντωνόπουλος(Ππειραιά), Κατελανάκης(Αθήνας).Παρατηρητής
Κατσαδήμας(Αν.Αττικής).
ΑΟ Καραβάς-Αίας Σαλαμίνας Μπαλαχούτης-Μουμπατζόγλου-Λεκαράκης(Πειραιά).Παρατηρητής Τζουραμάνης(Αθήνας).8ος

θριάσιο-13

Η Θύελλα
Ραφήνας
απέδρασε από
την Ελευσίνα με
τον Κώστα
Δημητρίου 50' 84'

Σε
αναβληθέντα
παιχνίδι που έγινε στο
δημοτικό
στάδιο
(Κοσμάς Παπανικολάου) η Θύελλα Ραφήνας απέδρασε με το
τρίποντο από την
Ελευσίνα
2-1
σημειώνοντας το τρίτο
μετά από αυτό στην
Σαλαμίνα, Καρατσίνι.
Θυμίζουμε ότι η
αναμέτρηση
αναβλήθηκε άλλες δύο
φορές. Μία την Κυριακή 11 Απριλίου που
ήταν αρχικά προγραμματισμένο και μια τη
Μεγάλη Τετάρτη 28
Απριλίου, αμφότερες
λόγω
κρουσμάτων
κορονοϊού
στην
ομάδα των σταχυοφόρων.
Π ροηγ ήθηκ ε
ομάδα της Ανατολικής
Αττικής με τον 28
χ
ρ
ο
ν
ο
μ έ σος( 29/ 10/ 1992)
Κώστα Δημητρίου στο
50'. Η ομάδα του

Π αν ε λε υ σι ν ι ακ ο ύ
έφερε το μάτς στα ίσια
με
πέναλτι
του
Κακοσίμου που κέρδισε ο ίδιος στο 84' από
τράβηγμα και πέσιμο
στη μικρή περιοχή
από τον Γεωργόπουλο. Το τελικό 1-2
σημείωσε και πάλι ο
Κώστας
Δημητρίου
στο πρώτο λεπτό των
καθυστερήσεων.
Οι «λιγνιτωρύχοι»
του Νίκου Μεσολλόγη
παραμένουν αήττητοι.
Ο Πανελευσινιακός
βρίσκεται στην 10η
θέση έχοντας συγκεντρώσει 6 βαθμούς
εχοντας δύο αγώνες
λιγότερους.
Διαιτητής
Τσατσούλης. Βοηθοί: Τζαν ής-Μ ητράκ ος(Αθήνας).
**Την Κυριακή ο
Π αν ε λε υ σι ν ι ακ ό ς
αγωνίζεται στην Ελευσίνα 15:00 με τον ΑΟ
Πυλίου Κω, ενώ η
Θύελλα υποδέχεται
στην Ραφήνα την
Μικρασιατική.

Α π ό δ ο σ η :
Α Ν Ε Σ Τ Η Σ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

FL: Οι δι αι τητέ ς και οι
αγώνε ς του
Σαββατοκύ ρι ακου στο
νότι ο και βόρε ι ο όμι λο

Το αγωνιστικό πρόγραμμα και οι
διαιτητές που θα σφυρίξουν τα
ματς της 10ης αγωνιστικής στη
Football League σε Βόρειο και
Νότιο όμιλο το Σαββατοκύριακο.
Κυριακή 9/5 – 17:00
Νότιος όμιλος

Αιγάλεω-Νίκη Βόλου
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας),
Κωνστάντιος (Εύβοιας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Παρατηρητής: Γιανουγλίδης
(Αθηνών)

Επισκοπή-Ρόδος
Διαιτητής: Κρασαγάκης
(Ηρακλείου)
Βοηθοί: Δασκαλάκης,
Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου)
4ος: Κουκουράκης (Χανίων)
Παρατηρητής: Παπαδάκης
(Λασιθίου)
Καλλιθέα-Ιάλυσος ΑΝΑΒΟΛΗ

Ασπρόπυργος-Αστέρας Βλαχιώτη
Διαιτητής: Αντωνίου (Ανατ. Αττικής)
Βοηθοί: Καραθανάσης (Ανατ.
Αττικής), Δέτση (Αθηνών)
4ος: Βλάχος (Ανατ. Αττικής)
Παρατηρητής: Μάνθος (Αχαΐας)
Καλαμάτα-Σαντορίνη 2020

Τι αποκάλυψε ο νέος πρόεδρος της
Επιτροπής διοργανώσεων ΕΠΟ, Κώστας Νίκας.
Ο Κώστας Νίκας φέρεται
διατεθειμένος να εισηγηθεί
στην επιτροπή διοργανώσεων της ΕΠΟ είναι να
γίνει με κόσμο ο τελικός
Κυπέλλου στις 22 Μαΐου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον
Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος
της Επιτροπής Κυπέλλου
πρότεινε να διεξαχθεί ο
τελικός Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ με 25.000 κόσμο, 10.000 για κάθε
ομάδα και 5.000 προσκλήσεις της ΕΠΟ, κάνοντας προηγουμένως rapid ή self τεστ κορωνοϊού.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Βοιωτίας, τόνισε ότι για να
συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να δώσουν τη σχετική
έγκριση οι λοιμοξιωλόγοι και η Κυβέρνηση.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την προετοιμασία του τελικού: «Έχω αναλάβει ένα
μήνα σχεδόν που ορίστηκαν όλες οι επιτροπές. Ο τελικός
ήταν προγραμματισμένος από την προηγούμενη επιτροπή
και συνεχίζουμε για να τελειώσει το Κύπελλο».

Για το αν μπορεί ο τελικός ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού να διεξαχθεί με την παρουσία κόσμου: «Πρόταση δική μου προς
την επιτροπή διοργανώσεων της ΕΠΟ είναι να γίνει με
κόσμο ο τελικός. Με rapid ή self tests. Να έχουν από 10.000
κόσμο κάθε ομάδα και 5.000 η ΕΠΟ. Αυτή είναι η πρότασή
μου που θα συζητηθεί τη Δευτέρα. Οι λοιμωξιολόγοι και
κυρίως η κυβέρνηση είναι που θα πάρουν την τελική απόφαση».

Διαιτητής: Λεμπέσης (Πειραιά)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αργολίδας),
Καραλής (Ηλείας)
4ος: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Παρατηρητής: Κυρίου (Αρκαδίας)
Βόρειος όμιλος

Πανσερραϊκός-Καβάλα (Σάββατο
8/5 – 14:45)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας),
Μαλανδρής (Χαλκιδικής)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
Παρατηρητής: Σαββόγλου
(Ξάνθης)
Θεσπρωτός-Απόλλων Πόντου
ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΕΠ Κοζάνης-Βέροια
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Σταΐκος (Λάρισας),
Θανασιάς (Ηπείρου)
4ος: Τάσης (Ηπείρου)
Παρατηρητής: Τεβεκέλης
(Μακεδονίας)
ΠΟ Τρίγλιας-Ολυμπιακός Βόλου
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Νικολάου (Αθηνών),
Κορωνιάς (Πειραιά)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Παρατηρητής: Συμεωνίδης
(Σάμου)

Αλμωπός Αριδαίας-Πιερικός
Διαιτητής: Μελτζανίδης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Μάνασης (Τρικάλων),
Νίκζας (Λάρισας)
4ος: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Παρατηρητής: Κουζάκης
(Θεσσαλίας)

Για τη στάση των ομάδων: «Είχαμε θετική ανταπόκριση
από τις ομάδες να έχει κόσμο ο τελικός. Η ΕΠΟ είναι αυτή
που θα αποφασίσει όμως για το αν θα γίνει ή όχι ο τελικός
με κόσμο, ανάλογα με την έγκριση της κυβέρνησης».

Για την ώρα τέλεσης του τελικού: «Δεν έχει συζητηθεί η
ώρα τέλεσης του τελικού. Έχει να κάνει με την παρουσία ή
όχι του κόσμου, αλλά και το κανάλι της Cosmote που είναι
χορηγός και θα το καλύψει. Θα προτείνει ώρα και θα αποφασίσουμε».

Για τη μεγάλη σύσκεψη: «Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα
από το Δ.Σ., είναι παράγοντες των δύο ομάδων. Το καλύτερο
μήνυμα είναι να κλείσει η σεζόν με κόσμο, αρκεί να το αποφασίσει η κυβέρνηση και να ανοίξει τα γήπεδα».

Για το αν θα υπάρξουν τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου από τη νέα σεζόν: «Θα γίνουν τροποποιήσεις, μελετάμε διαρκώς για να αλλάξουμε την προκήρυξη και να μπουν πιο πολλές ομάδες. Πρότασή μου είναι να
μπουν 90 ομάδες της Γ’ Εθνικής συν τις ομάδες των SL2 και
SL1. Σκεφτόμαστε και τα μονά παιχνίδια.

Έτσι θα ξεκινήσουμε με μονά ματς της Γ’ Εθνικής και αν
μπορέσουμε να βάλουμε και τις ομάδες της Super League 1
στα μονά ματς, αν και δεν θέλουν. Η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι να κερδίσει η μικρή ομάδα τη μεγάλη».

Για το αν υπάρχει σκέψη να γίνει ο τελικός κάποια στιγμή
εκτός ΟΑΚΑ: «Δεν υπάρχει άλλη σκέψη. Το πιο ασφαλές
γήπεδο είναι το ΟΑΚΑ. Όταν κάνουν γήπεδο ο ΠΑΟΚ, ο
Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, τότε θα το σκεφτούμε. Αν είναι να
βάλουμε κόσμο, πρέπει να έχει χωρητικότητα το γήπεδο. Η
μόνη σκέψη είναι το ΟΑΚΑ, τίποτα άλλο. Είναι η πιο σίγουρη
λύση. Ήμουν παρατηρητής στο Πανθεσσαλικό, δεν υπήρχε
εκεί ασφάλεια. Απ’ όπου ήθελε ο καθένας έμπαινε στο
γήπεδο».

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

λματικός χώρος

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,

6945106860 (29.10.19)

ΑΥΤΟΝΟΜΗ

λματικός

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,

ΘΕΡΜΑΝΣΗ,

ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-

τος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-

οπύργου,τριφατσο με

εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές

οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-

γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ενοικιάζεται επαγγεχώρος

105

τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-

οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
διατίθεται
εστίασης

για

Δεν

χώρο

(προτίμηση

ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατά-

στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου

Δημοκρατίας
πωλείται

και

ο επαγγελματικός εξοπ-

λισμός του. Τηλέφωνο

ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

Μονοκατοικία 60 τμ. στα
στη θέση Δεμερτζή πίσω

υτεχνείου.

Διατίθεται και για επαγγε-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
(ενοικίαση ή πώληση)

(Οδός Παγκάλου) 300τμ

+ 100τμ βοηθητικός χώρ-

Ενοικιάζεται οικία (1ος

να έχει σταθερή εργασία

TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,

συζητήσιμη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

κάθετα στην Ηρώων Πολ-

ος. τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

& 6949073467

Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6987305649

οχη θέα στο Θριάσιο και

Ασπροπύργου!Πληρο-

κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

6986257643

στα, μονοκατοικία 90

καρποφόρα δέντρα, πω-

λείται λόγω ανάγκης, τιμή

20.000€τηλ: 2105126436

τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,

Πωλείται επιχείριση

τον κόλπο του καραμαγ-

'00, τιμή 35.000€

Στον Ασπρόπυργο στη
ευκαιρίας.

καφέ στο κέντρο του
φορίες κ.σοφια

τηλ.6909156985

σίνας. Τηλ. 6979244790

ημιτελής μεζονέτα 162
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

στην Ελευσίνα, ζητεί
οδήγησης, κάτοικο περ-

ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ:

210

5546957,

6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με

ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

δίπλωμα Γ' κατηγορίας,

ζητείται από εταιρεία γα-

λακτοκομικών προϊόντων

Ελληνίδα αποκλειστι-

στον Ασπρόπυργο Αττι-

γασία για φροντίδα ηλι-

εσία σε ex-van πώληση.

κή με πείρα ζητά ερ-

κιωμένων στην περιοχή

του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ

Fax: 210-5576988

καθαρίστρια με δίπλωμα

κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

5573042.

ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

309.000€, συζητήσιμη

Τηλέφωνο: 210-

"Εταιρεία καθαρισμών

master), 2 μπάνια, σε

οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-

Γραφείο: Φυλής 8 Ά

ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,

θέση Ρυκιά, σε τιμή

δρας - Μαγούλας & Ελευ-

κατάσταση, ανακαίνιση

κήπος, ελεύθερη, άριστη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται Οικόπεδο

Ασπρόπυργος.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925

διών στις περιοχές Μάν-

λαμβάνει τη φύλαξη παι-

νοικτό πάρκιν, αποθήκη,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ

Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ

μπάνιο, wc, σε οικόπεδο

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΕΡΓΑ.

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

προσόψεως, 3 υ/δ (το 1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Κυρία Ελληνίδα ανα-

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,

400 τ.μ., θέα βουνό, α-

από το Δημοτικό σχολείο

μέτρα, σε οικογένεια που

ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-

6981035626

κεντρικό κατάστημα

πικοινωνίας 6945106860

στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ

τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1

τοπος, μονοκατοικία 280

6974792931 κος Σταύρ-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Νεόκτιστα Ασπροπύργου

ση Ασπροπύργου κοντά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

master), κατασκευή '78,

ληλο για

οροφος) στη διασταύρω-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος

φαρμακείο / γραφεία)

σης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλ-

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

κής. Επιθυμητή προϋπηρΕπικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ

για πωλήσεις προϊόντων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ

ηλικίας από 20 έως 35

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

σε εκθεσιακούς χώρους,
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

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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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ξαρτήτως μορφωτικού επιΑπαραίτητα Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Τρι- πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
τοβάθμια Εκπαίδευση
Άριστη γνώση Αγγλικής Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου
γλώσσας
Άριστη γνώση Microsoft
Office
Μ Ο Ν Τ Α Δ Ο Ρ Ο Ι Επιθυμητά Προσόντα
Τ Ο Ρ Ν Α Δ Ο Ρ Ο Ι Ηλικία: έως 40 ετών
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
αυτοκινήτου
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΟΔΗΓΟΙ
Γ,
Δ,
Ε ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητά προσόντα
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
πέδου
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα
Προσόντα Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
αυτοκινήτου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
λώματος Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση TIG
Επιθυμητά Προσόντα
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- Επιθυμητά Προσόντα
ξαρτήτως μορφωτικού επι- Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεπέδου
ξαρτήτως μορφωτικού επιΠροϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
αυτοκινήτου
ΟΧΙ Απαραίτητη
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
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
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Σιάμισιης: Οι 5 πυλώνες ανάπτυξης των ΕΛΠΕ –
Eπενδύσεις έως 4 δισ. ευρώ

Περιβαλλοντική αναβάθμιση των καυσίμων, πράσινη ανάπτυξη, αναμόρφωση εταιρικής δομής, υιοθέτηση
κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, αλλαγές στην ταυτότητα και το όνομα του ομίλου

Δ

ραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, αλλαγές στην εταιρική δομή και
διακυβέρνηση και αλλαγή της ονομασίας του ομίλου είναι οι
πέντε άξονες του στρατηγικού σχεδίου αναδιοργάνωσης των
Ελληνικών Πετρελαίων που παρουσίασε την Πέμπτη ο
διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης.
Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 3,5-4 δισ. ευρώ,
από τα οποία τα μισά προορίζονται για τους παραδοσιακούς
τομείς δραστηριότητας και τα υπόλοιπα για την ενεργειακή
μετάβαση.

«Ο όμιλος των ΕΛΠΕ είναι μία από τις πιο σημαντικές
εταιρείες στην Ελλάδα. Το να ζούμε με το ένδοξο παρελθόν
δεν φτάνει, πρέπει να σχεδιάσουμε με γνώμονα το τι γίνεται
στο μέλλον και τις συνθήκες που διαμορφώνονται για τα
επόμενα 20-30 χρόνια», τόνισε ο κ. Σιάμισιης σε διαδικτυακή
συνέντευξη Τύπου.

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Γιάννης Παπαθανασίου,
ο κ.Σιάμισιης και ο γενικός διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού
και νέων δραστηριοτήτων Γιώργος Αλεξόπουλος παρουσίασαν
τις αλλαγές στον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα. Το νέο καταστατικό της εταιρείας θα υποβληθεί προς
έγκριση στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει
προσδιοριστεί για τις 20 Μαΐου.
Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο διευθύνων σύμβουλος των
Ελληνικών Πετρελαίων ανέφερε ότι οι αλλαγές δεν έχουν

καμία σχέση με αλλαγή του ποσοστού συμμετοχής του
Δημοσίου στην εταιρεία ενώ τόνισε πως δεν θα υπάρξει καμία
αρνητική μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις.

«Η αλλαγή είναι αναπτυξιακή, θα βελτιώσει και θα
ισχυροποιήσει τις προοπτικές όλων των εργαζομένων», είπε.
Ο κ.Σιάμισιης εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις έρευνες
υδρογονανθράκων σημειώνοντας ότι αρκετές εταιρείες έχουν
αποχωρήσει ή σκέφτονται να αποχωρήσουν από τον τομέα
στην Ελλάδα.

«Κοιτάζουμε τις δραστηριότητες στο κομμάτι των ερευνών
ώστε να είμαστε πιο στοχευμένοι και να συνάδουν με το
περιβαλλοντικό προφίλ που θέλουμε να έχουμε», τόνισε,
διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε
επίσημες ανακοινώσεις». Πάντως το επενδυτικό πρόγραμμα
της επόμενης πενταετίας περιλαμβάνει προβλέψεις και για τον
τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.
Αναλύοντας τους άξονες του στρατηγικού σχεδίου ο
κ.Σιάμισιης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: πρώτος
στόχος είναι η μείωση τους κατά 50% έως το 2030 και η
επίτευξη ουδετερότητας ως το 2050. Οι στόχοι θα επιτευχθούν
με κινήσεις που περιλαμβάνουν περιβαλλοντική αναβάθμιση
των παραγόμενων καυσίμων, εισαγωγή νέων τεχνολογιών
όπως η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, τα προγράμματα
πράσινου υδρογόνου και βιοκαυσίμων που θα
υποκαταστήσουν ένα μέρος των ορυκτών καυσίμων αλλά και

βελτίωση της βασικής δραστηριότητας των διυλιστηρίων.

2. Δημιουργία σημαντικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας τόσο με οργανική ανάπτυξη όσο και με
εξαγορές. Ήδη όπως είπε ο κ.Σιάμισιης, σε 18 μήνες έχουν
διπλασιαστεί οι άδειες παραγωγής στον τομέα, στο 1,3 GW.
3. Επανεξέταση της εταιρικής δομής που περιλαμβάνει το
ενδεχόμενο μετασχηματισμού του ομίλου σε εταιρεία
συμμετοχών και μεταφορά των επιμέρους δραστηριοτήτων σε
θυγατρικές.

4. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας με βάση τις
προβλέψεις του νόμου που εγκρίθηκε πέρυσι -όπως σημείωσε
ο κ.Σιάμισιης- και με τις ψήφους της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου θα εκλέγονται από τους μετόχους, ενώ οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων θα παραμείνουν στα διοικητικά
συμβούλια των θυγατρικών.
5. Τέλος, επανεξετάζεται η εικόνα και το όνομα του ομίλου
προκειμένου να αντικατοπτρίζει την νέα δομή και όχι μόνο το
πετρέλαιο.

Ο κ.Σιάμισιης υπογράμμισε ότι τα οφέλη από τις αλλαγές
είναι πάρα πολλά και για όλους τους εμπλεκόμενους,
σημειώνοντας ωστόσο ότι όσοι αντιδρούν έχουν τους λόγους
τους και επισήμανε ότι με την ενημέρωση που θα ακολουθήσει
οι αντιδράσεις θα μειωθούν.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ο Γιώργος Πιλίδης
Τεράστια επιτυχία για τον πρωταθλητή της πάλης απο τον Ασπρόπυργο

Ο

Έλλην ας πρωταθλητής, έπειτα από μία σπουδαία εμφάν ιση στο Παγκόσμιο προ-ολυμπιακό
τουρν ουά που διεξάγεται στη Σόφια, ν ίκησε 97 τον Χάμπατ και εξασφάλισε έν α εισιτήριο για τους
Ολυμπιακούς Αγών ες του Τόκιο.
Ο Πιλίδης, αν και τραυματίας έκαν ε έν αν καταπληκτικό αγών α, καταθέτον τας ψυχ ή και μαχ ητικό
πν εύμα και πήρε τη μεγάλη πρόκριση.
Είν αι ο δεύτερος Έλλην ας αθλητής της πάλης, που
κέρδισε την πρόκρισή του στους Ολυμπιακούς
Αγών ες του Τόκιο, μετά τη Μαρία Πρεβολαράκη.

Ο Ασπροπύργιος αθλητής Γιώργος Πηλίδης είν αι
γεν ν ημέν ος στις 21 Ιαν ουαρίου του 2000 και είν αι
κάτοχ ος 8 μεταλλίων σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα Παίδων , ρεκόρ που δεν έχ ει επαν αληφθεί από καν έν αν αθλητή στο άθλημα της ελεύθερης
Πάλης.

