
Με απόφαση της ΚΕΔΕ
Ο Νικόλαος Μελετίου,

Τακτικός Εκπρόσωπος
στον Παγκόσμιο

Οργανισμό Ηνωμένων
Πόλεων& Τοπικών Αρχών

AAssttrraaZZeenneeccaa::  
Τι πρέπει να 
κάνουν οι 40άρες 
που έχουν κάνει 
την πρώτη δόση

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ::  ΟΟξξύύννεεττααιι  ηη
πποολλιιττιικκήή  ααννττιιππααρράάθθεεσσηη  

μμεε  φφόόννττοο  ττηηνν  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή
Αφορμή για τις εξελίξεις

αποτέλεσε η επιστολή που
κοινοποίησε 

στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ο Ενωτικός

Συνδυασμός 
του κου Γιώργου Τσουκαλά,
με τη Δημοτική Αρχή -απο

κοινού με την Ελευσίνα
2021» – να απαντούν σε

υψηλούς τόνους.

Πάιατ: Σε Ελευσίνα και
Σκαραμαγκά 

οι φρεγάτες αν επιλεγεί
η πρόταση των ΗΠΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
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ΕΛΠΕ: Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2021

Καθαρά Κέρδη στα €90 εκατ. 
Τα υψηλότερα από το Γ΄

τρίμηνο 2018

σσεελλ..  55 σσεελλ..  99

σσεελλ..  88 σσεελλ..  22--88

Σήμερα οι αποφάσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων

Βγαίνει από τη... σίγαση η
εστίαση, έρχεται 

αύξηση καλεσμένων σε γάμους

Δύσκολη έξοδος την Κυριακή
για την Ένωση 

Ασπροπύργου Δόξας

ΣΣεελλ..  66

ΣΣεελλ..  1122  &&  1133  

σσεελλ..  55σσεελλ..1166

σσεελλ..  22
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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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Με κατα τόπους συννεφιά. 

Ανεμοι: Νότιοι 4-5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος 

Αγίου Διοσκορίδη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,2105575614

Ελευσίνα

Λουκοπούλου Σοφία Σ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36,2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 & Ξενοφώντος, 2102463057

Ελευσίνα: Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση 
με φόντο την Πολιτιστική

«Καύσωνα» δείχνει το «θερμόμετρο»
της πολιτικής αντιπαράθεσης στην

Ελευσίνα μεταξύ δημοτικής αρχής και
αντιπολίτευσης.

Α
φορμή για τις εξελίξεις αποτέλεσε η επιστολή
που κοιν οποίησε στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο
Εν ωτικός Συν δυασμός του κου Γιώργου Τσου-

καλά, με τη Δημοτική Αρχ ή -απο κοιν ού με την  Ελευ-
σίν α 2021» – ν α απαν τούν  σε υψηλούς τόν ους.

«Μικροπολιτική σκοπιμότητα καταδίκης ολόκληρης
της προσπάθειας»

Όπως φαίν εται από τις εκατέρωθεν  επιστολές που
δημοσιεύουμε παρακάτω, πολιτική διελκυστίν δα απο-
τελούν  τόσο ο σχ εδια-
σμός και προϋπολογι-
σμός της πολιτιστικής
όσο και το πρόγραμμα,
το λογότυπο και το ίδιο
το όν ομα της πόλης. Η
αν τιπολίτευση, επιπρο-
σθέτως, ψέγει την  δημο-
τική αρχ ή για «άγν οια»
του Δημοτικού Συμβου-
λίου για όλους τους παρ-
απάν ω προγραμματι-
σμούς. Σε σκληρή
γλώσσα, οι πρωτοβουλίες
χ αρακτηρίζον ται ως
«μικροπολιτική σκο-
πιμότητα της καταδίκης
και φυσικής διαγραφής ολόκληρης της προσπάθειας»
Ζητείται επίσης από τον  ευρωπαϊκό θεσμό ν α «εξα-
σφαλίσει την  τήρηση των  θεμελιωδών  ευρωπαϊκών
αξιών  της διαφάν ειας»

«Κατάφορη κίνηση συκοφαντίας και δυσφήμ-
ησης για την Ελευσίνα»

Το έγγραφο απεστάλη στην  Κομισιόν  και πριν  στεγ-
ν ώσει το μελάν ι, από κοιν ού Δημοτική Αρχ ή και Δημο-
τική Μον οπρόσωπη Αν ών υμη Εταιρεία Πολιτιστικής

Πρωτεύουσας Ελευσίν α απάν τησαν  σε έν τον ο ύφος,
χ αρακτηρίζον τας το περιεχ όμεν ο συκοφαν τικό. Στην
απάν τηση γίν εται λόγος για τεράστια κεν ά που παρε-
λήφθησαν  από τη Δημοτική Αρχή του κου Τσουκαλά
το 2019 που λίγο έλειψε ν α στερήσουν  τον  ίδιο τον
τίτλο απο την  Πόλη και τον ίζεται οτι γίν ον ται προ-
σπάθειες ν α αν απληρωθούν .

Η επιστολή του Εν ωτικού συν διασμού χ αρακτηρίζε-
ται ως «κίν ηση δυσφήμησης για την  ίδια την  Πόλη» και
τον ίζεται πως η Ελευσίν α 2023 Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης θα πετύχ ει με την  σκληρή δουλειά,
την  αφοσίωση και την  προσήλωση στον  στόχ ο.

Παρακάτω αυτούσια η επιστολή της αν τιπολίτευσης
και η απάν τηση της Δημοτικής Αρχ ής  & Πολιτιστικής

Η επιστολή του Εν ωτικού
Συν δυασμού

ΤOTHE EUROPEAN COM-
MISSION

DIRECTORATE GENER-
AL FOR EDUCATION,
YOUTH, SPORT AND CUL-
TURE (DG EAC)

DIRECTORATE D: CUL-
TURE AND CREATIVITY

ATTENTION: Mr Sy lv ain
Pasqua, Mr Gerard Colleauc
& Members of  Eleusis 2023
Monitoring & Ev aluation
Expert Panel

Αξιότιμοι-ες κυρίες και κύριοι,
Με βάση την  Απόφαση ΕΕ 2020/2229 της

23/12/2020, αν αφορικά με την  Ελευσίν α θεσπίστηκε η
μετακίν ηση της φιλοξεν ίας του θεσμού της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας της Ευρώπης από το 2021 στο
2023. 

Στην  εν  λόγω Απόφαση δεν  υπάρχ ει καμία αν αφορά
ότι η μετακίν ηση του έτους του τίτλου συν επάγεται και
αλλαγή του οράματος, του περιεχ ομέν ου του καλλιτεχνι-

Συνεχίζεται στη σελ. 8

Με απόφαση της ΚΕΔΕ  
Ο Νικόλαος Μελετίου, Τακτικός Εκπρόσωπος 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ηνωμένων Πόλεων 
& Τοπικών Αρχών

Την  Τετάρτη,  19 Μαΐου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων  Ελλάδος,  ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου Παπαστε-
ργίου, Δημάρχ ου Τρικκαίων  και υπό πλήρη απαρτία,
όρισε με απόφαση του  τακτικό εκπρόσωπο  της ΚΕΔΕ
στον  Παγκόσμιο Οργαν ισμό Ην ωμέν ων  Πόλεων  &
Τοπικών  Αρχ ών  (World Organization of  United Cities
and Local Gov ernments – UCLG), τον  κ. Νικόλαο
Μελετίου, Δήμαρχ ο Ασπροπύργου και μέλος Δ.Σ. της
ΚΕΔΕ.  
«Ευχ αριστώ θερμά το Δ.Σ., τον  Πρόεδρο της ΚΕΔΕ

και Δήμαρχ ο  Τρικκαίων  κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, για
την  μεγάλη τιμή αυτή που μου έκαν αν , ορίζον τας με
τακτικό εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ στον  μεγαλύτερο οργα-
ν ισμό τοπικών  και περιφερειακών  κυβερν ήσεων  στον
κόσμο. Δεσμεύομαι και εγώ λοιπόν , ν α εκπροσωπήσω,
ν α υπερασπιστώ και ν α εν ισχ ύσω τη φων ή των
τοπικών  και περιφερειακών  κυβερν ήσεων  της Χώρας ,
περιφρουρών τας τις ελπίδες,  τα όν ειρα και τις φιλο-
δοξίες μας  και  αν αζητών τας έν α μέλλον  διακυβέρν -
ησης όπου τα ιδαν ικά μας θα αποτελέσουν  μια ζων τα-
ν ή πραγματικότητα. 

Πάν ω απ’ όλα, ευχ αριστώ τους δημότες Ασπροπύργου,
που με εξέλεξαν  για τέταρτη συν απτή φορά Δήμαρχ ο
της πόλης μας. Δίχ ως την  εν τολή τους δεν  θα είχ α
τύχ ει αυτής της τιμής», δήλωσε μετά την  συν εδρίαση ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Μελετίου.
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ΥΠΕΡΓ: Αναβαθμίζεται η 
συνεργασία ΟΑΕΔ- επιχειρήσεων 
για την πρόσληψη ανέργων
Κ. Χατζηδάκης: Εύρεση εργασίας και

όχι μόνο επιδόματα

Τ
ην  αν αβάθμι-
ση, εν ίσχ υση
και επαν εκ-

κίν ηση της Μον άδας
Ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς
Μεσαίων  και Μεγά-
λων  Επιχ ειρήσεων
του ΟΑΕΔ αν ακοίν ω-
σαν  ο υπουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων  Κωστής Χατζηδάκης και ο διοικητής του Οργαν ι-
σμού  Σπύρος Πρωτοψάλτης στο πλαίσιο επίσκεψής
τους σε επιχ είρηση στη Μεταμόρφωση Αττικής που
έχ ει προχ ωρήσει το τελευταίο διάστημα σε προσλήψεις
προσωπικού, μέσα από τη συν εργασία της με τον
ΟΑΕΔ.

Σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση, η Μον άδα
Εξυπηρέτησης Μεσαίων  και Μεγάλων  Επιχ ειρήσεων
δημιουργήθηκε το 2014 (ως Μον άδα  Μεγάλων  Επιχ ει-
ρήσεων ), όμως το τελευταίο διάστημα έχ ει διευρυν θεί
το στελεχ ιακό δυν αμικό της  και αν απτύσσον ται και-
ν ούργια εργαλεία για την  προσέγγιση και εξυπηρέτηση
των  επιχ ειρήσεων  της χ ώρας με προσωπικό άν ω των
50 ατόμων .

Στόχ ος της είν αι ν α παρέχ ει εξατομικευμέν ες, ποιο-
τικές υπηρεσίες εξεύρεσης προσωπικού στις επιχ ειρή-
σεις –χ ωρίς κόστος για αυτές- για την  κάλυψη των
αν αγκών  τους, αξιοποιών τας την  τεχ ν ογν ωσία των
εξειδικευμέν ων  στελεχ ών  του και την  ευρύτατη «δεξα-
μεν ή» βιογραφικών . Η συν εργασία του ΟΑΕΔ με μια
σειρά ελλην ικών  επιχ ειρήσεων  έχ ει ήδη προχ ωρήσει
τους τελευταίους μήν ες με πολύ θετικά αποτελέσματα.

∆ιαδικτυακή διαβούλευση για τη
σύνταξη Σχεδίου Βιώσιµης 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του ∆. Φυλής

ΗΗκκ υυ ββ έέ ρρ νν ηη σσ ηη
ππααρρααππέέµµππεειι  σσττηηνν
εεππιιττρροοππήή  γγιιαα  ττηη

σσυυννέέχχιισσηη  ττωωνν  εεµµββοολλιιαασσµµώώνν  κκααιι
ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ααύύρριιοο  ττοο  ψψηηφφιιαακκόό
ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  CCoovviidd  1199,,  ττοο
οοπποοίίοο  θθαα  εεφφααρρµµόόσσεειι  άάµµεεσσαα  µµεε
όόσσεεςς  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΕΕΕΕ  εείίννααιι  ήήδδηη
έέττοοιιµµεεςς,,

Στη συνέχιση του
εµβολιασµού, ώστε να
“ψηλώνει” διαρκώς το τείχος
ανοσίας, ποντάρει η κυβέρνηση,
η οποία παραπέµπει στην
επιτροπή για το θέµα της
AstraZeneca και παρουσιάζει
αύριο το ψηφιακό
πιστοποιητικό Covid 19, το οποίο θα εφαρµόσει
άµεσα µε όσες χώρες της ΕΕ είναι ήδη έτοιµες.

Στο ερώτηµα τι απαντά η κυβέρνηση στις 40άρες
πχ που έχουν κάνει την πρώτη δόση AstraZeneca
και ανησυχούν µετά τα περιστατικά θρόµβωσης, η
κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη

σηµείωσε: “∆εν αποφασίζει η κυβέρνηση για τις
δόσεις εµβολίων, υπάρχει εθνική επιτροπή
εµβολιασµών. 

ΠροχΧθες ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις από την
κ. Θεοδωρίδου. Το εµβόλιο είναι ασφαλές τα οφέλη
υπερτερούν των κίνδυνων. Συνίσταται η συνέχιση
µε τη 2η δόση του ίδιου εµβολίου, εκτός αν µε την 

πρώτη δόση υπήρξε κάποιο
επεισόδιο”.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης θα παραστεί αύριο
στην παρουσίαση του ψηφιακού
πιστοποιητικού κορονοϊού από τον
υπουργό Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης
Κυριάκο Πιερρακάκη, παρουσία του
προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου Σαρλ Μισέλ και του
αντιπροέδρου της Κοµισιόν
Μαργαρίτη Σχοινά.

Εξετάζεται µάλιστα το ενδεχόµενο
πιλοτικής έναρξης της εφαρµογής
του πιστοποιητικού για τουρίστες
από άλλες χώρες της ΕΕ (όπως η
∆ανία) που επίσης είναι έτοιµες και

πριν από την 1η Ιουλίου, οπότε θα ξεκινήσει να
εφαρµόζεται πανευρωπαϊκά.

“Η ελληνική πλευρά είναι έτοιµη να
παρουσιάσει το πιστοποιητικό. Έχει συµµετάσχει
και σε τεστ προσοµοίωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και σκοπεύει να το εφαρµόσει νωρίτερα µε τις
χώρες ευρωπαϊκές που είναι έτοιµες”, τόνισε η

AstraZeneca: Τι πρέπει να κάνουν οι 
40άρες που έχουν κάνει την πρώτη δόση

Στο πλαίσιο της εκπόνησης
Σχεδίου Βιώσιµης Κιν-
ητικότητας (ΣΒΑΚ), ο

∆ήµος Φυλής θα προχωρήσει,
την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και
ώρα 10:00, σε διαδικτυακή δια-
βούλευση, µέσω του ηλεκτρονι-
κού συνδέσµου  Α' ∆ιαβούλευση
Σ.Β.Α.Κ. ∆ήµου Φυλής.

Η εκπόνηση ΣΒΑΚ είναι
υποχρεωτική για τους ∆ήµους, µε
σκοπό την κάλυψη των αναγκών
για την κινητικότητα των ανθ-
ρώπων και τη µεταφορά αγαθών
στον αστικό και περιαστικό ιστό,
προς διασφάλιση καλύτερης ποι-
ότητας ζωής. 

Το ΣΒΑΚ Φυλής θα οργανώσει
το σύστηµα µετακινήσεων στο
∆ήµο, µε έµφαση στις µορφές
βιώσιµης κινητικότητας, όπως η
πεζοπορία και το ποδήλατο. 

Επιµέρους στόχοι του είναι ο περιορισµός της
χρήσης του ΙΧ, η συνδυασµένη χρήση των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς, η επέκταση της χρήσης ελα-
φρών προσωπικών ηλεκτρικών οχηµάτων
(Ε.Π.Η.Ο.), η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στις
µεταφορές, η οργάνωση της στάθµευσης και η
οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα για τα εµποδιζόµενα

άτοµα και τα ΑΜΕΑ. Πρόκειται για αναγκαίο και
σηµαντικό εργαλείο σχεδιασµού για τα επόµενα
χρόνια.

Καλούνται οι κοινωνικοί φορείς και οι
συνδηµότες µας να λάβουν µέρος στη διαβούλευ-
ση, µε στόχο την ευρύτερη δυνατή καταγραφή
απόψεων.  

συν εχ ίζεται στη σελ. 6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και
Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 27-05-2021
Αρ. πρωτ.: 14258

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

& ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει
τιμής με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
& ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των
74.040,40€ (Καθαρή αξία:
59.710,00€ + ΦΠΑ 24 % ποσού
ύψους 14.330,40€).
Φορέας χρηματοδότησης της παρ-
ούσας σύμβασης είναι ο Δήμος
Φυλής και η δαπάνη θα βαρύνει
τον Κ.Α. 15.6142.10003 του
Προϋπολογισμού έτους 2021.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
ανάδειξη συμβούλου, ο οποίος θα
προετοιμάσει και θα υποβάλλει
στις αρμόδιες αρχές, φάκελο πρό-
τασης χρηματοδότησης του

Δήμου στο πλαίσιο πρόσκλησης
προγράμματος επιδότησης. 
Ειδικότερα αντικείμενο της παρ-
ούσας είναι η παροχή υπηρεσιών
ενεργειακού συμβούλου για το
έργο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
& ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ».
Αναλυτική περιγραφή του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμέ-
νου της σύμβασης δίδεται στη με
αριθμό 104/2021 μελέτη της
υπηρεσίας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατα-
τάσσονται στους Οι παρεχόμενες
υπηρεσίες κατατάσσονται στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοι-
νού Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων (CPV) : 
85312320-8 Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών
71314300-5 Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών σχετικά με την ενερ-
γειακή απόδοση
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των παρεχόμενων υπηρε-
σιών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε τέσσερις (4) μήνες από την
υπογραφή αυτής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών ορίζεται η
09/06/2021 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00 π.μ. 
Η αποσφράγιση  των  προσφο-
ρών  θα  γίνει  κατά την ημερομ-
ηνία διαγωνισμού,  ήτοι  στις
09/06/2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα
11:00 π.μ.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r /
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/ .
Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  διατά-
ξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες
συμβάσεις  έργων,  προμηθειών
και  υπηρεσιών - προσαρμογή
στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα  συμμετοχής  στην δια-
δικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά  ή  νομι-
κά  πρόσωπα και ενώσεις οικονο-
μικών φορέων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφο-
ρών  είναι τέσσερις (4) μήνες  από
την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.  Προσφορά η οποία
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για περισσότερες πληροφορίες ως
προς τα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής και τη γνωστοποίηση της
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να  απευθύνονται είτε
γραπτώς στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ
ΦΥΛΗΣ, Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, Τ.Κ. 13341, Διεύθυνση
Περιουσίας και Προμηθειών, είτε
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση : dperi-
ouspromhth@fyli.gr μέχρι και την
11/06/2020 (6 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών). 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντή-
σει ταυτόχρονα και συγκεντρωτι-
κά σε όλες τις διευκρινίσεις που
θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω
διαστήματος, το αργότερο τέσσερ-
ις (4) ημέρες πριν την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής προσφ-
ορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             
Υ ΠΟΥ Ρ ΓΕ ΙΟ
Ν Α Υ ΤΙ Λ Ι Α Σ
ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩ ΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 28 Μαΐου 2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την  πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Ορισμέν ου Χρό-
ν ου και με ωριαία αν τιμισθία
στην  Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού (ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμέ-
νου να καλύψει παροδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες των διδακτικών
ετών 2021-2022 και 2022-2023
(χειμερινό και εαρινό εξάμηνο),
προκηρύσσει την  πρόσληψη
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου
χρόν ου και ωριαία αν τιμισθία,
σύμφ ων α με τις διατάξεις του
του άρθρου 14 του ν . 2638/1998
«Οργάν ωση και λειτουργία της
ν αυτικής εκπαίδευσης,   μισθο-
λογικές ρυθμίσεις για το προσω-
πικό αυτής και άλλες διατάξεις»
(A  ́ 204), όπως έχει αν τικατα-
σταθεί από το άρθρο 16 του ν .
3153/2003 (Α  ́ 153), το άρθρο 9
του ν .3450/2006 (Α  ́ 64) και το
άρθρου 19 του ν . 4770/2021 και
κατόπιν  της αριθμ. πρωτ.
2904.4/30943/2021/29-04-2021
Απόφ ασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ ,́ αν ά
ειδικότητα και  αν ώτατο αριθμό ο
οποίος τελικά θα διαμορφ ωθεί
λαμβαν ομέν ου υπόψιν  του αριθ-
μού των  σπουδαστών  που θα
φ οιτήσουν , ως κάτωθι:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι δώδεκα (12) Πλοιάρχο-
υς Α  ́τάξης Ε.Ν.

β) Μέχρι  πέν τε  (05) Μηχαν ι-
κούς Α  ́τάξης Ε.Ν.  και  ελλείψει
υποψηφ ίων  Επιστημον ικούς

Συν εργάτες Γεν ικών  και
Τεχν ικών  Μαθημάτων  ειδικότ-
ητας Ναυπηγού Μηχαν ολόγου

Μηχαν ικού ή Μηχαν ολόγου
Μηχαν ικού ή Μηχαν ολόγου ή
Μηχαν ικού Παραγωγής και 

Διοίκησης κλάδου ΠΕ κατά τα
οριζόμεν α στο Π.Δ. 50/2001, ως
ισχύει.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι δύο (02) Χημικούς
Μηχανικούς ή Χημικούς εκ των
οποίων ο ένας (01) μόνο για το
χειμερινό εξάμηνο.
β) Μέχρι τρεις(03) Νομικούς και
ελλείψει υποψηφίων Πτυχιούχο-
υς Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών
Επιστημών.
γ) Μέχρι έξι(06) πτυχιούχους
Αγγλικής Φιλολογίας.
δ) Ένα (01) Ναυπηγό Μηχανολό-
γο Μηχανικό, μόνο για το εαρινό
εξάμηνο.
ε) Μέχρι πέντε(05) Ναυπηγούς
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους ή Μηχανικούς
Παραγωγής και Διοίκησης κλά-
δου ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
στ) Μέχρι δύο (02) Μαθηματικούς.
ζ) Μέχρι δύο(02) Φυσικούς.
η) Μέχρι πέντε (05) Ηλεκτρολόγο-
υς Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ
ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή
Αυτοματιστές Μηχανικούς κλά-
δου ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
θ) Μέχρι δύο (02) ειδικότητας
Πληροφορικής κατόχους πτυχίου
ή διπλώματος Πληροφορικής
που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ

Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα
στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.

2. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι εννέα (09) Μηχανικούς
Α  ́ ή Β  ́ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει
υποψηφίων Εργαστηριακούς
Συνεργάτες Γενικών και
Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότ-
ητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχα-
νικού ή Μηχανολόγου ή Μηχανι-
κού Παραγωγής και Διοίκησης
κλάδου ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμε-
να στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.

β) Μέχρι τρείς (03) Πλοιάρχους
Α  ́τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψ-
ηφίων Πλοιάρχους Β  ́τάξης 

Ε.Ν.
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους πτυχίου
ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
ειδικότητας:
α) Μέχρι οκτώ (08) Ναυπηγούς
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους ή Μηχανικούς
Παραγωγής και Διοίκησης κλά-
δου ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμενα
στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
β) Μέχρι έξι (06) Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ
ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή
Αυτοματιστές Μηχανικούς κλά-
δου ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμενα
στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
γ) Μέχρι δύο (02) Χημικούς
Μηχανικούς ή Χημικούς εκ των
οποίων ο ένας (01) μόνο για το
χειμερινό εξάμηνο.
δ) Έναν (01) ειδικότητας Πληροφ-
ορικής κάτοχο πτυχίου ή διπ-
λώματος Πληροφορικής που
εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ
Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα
στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.

Αν τικείμεν α διδασκαλίας:
Τα διδασκόμεν α μαθήματα κατά
το ισχύον  πλαίσιο διδασκαλίας
όπως αυτό ορίζεται: α) στους
Καν ον ισμούς Σπουδών  των

Ακαδημιών  Εμπορικού Ναυτι-
κού, όπως εγκρίθηκαν  με τις υπ’
αριθμ.:  2231.2-
13/39590/2019/29-5-2019 ΚΥΑ
(Β΄ 2028) και Μ 3615.3/03/00
Κ.Υ.Α. (Β  ́1393), όπως ισχύουν ,
β) στον  Εσωτερικό Καν ον ισμό
των  Ακαδημιών  Εμπορικού
Ναυτικού, όπως εγκρίθηκε με τη
ν  υπ’ αριθμ.:  2231.2-
13/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ
(Β  ́2240), γ) στα Ωρολόγια και 

Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/
Π-Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
2231.2-9/42341/2019/07-6-2019
Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β  ́ 2321) και
την υπ’ αριθμ. Μ
3615.1/01/13/09-9-2013 Απόφα-
σης ΥΝΑ (Β  ́ 2303) και δ) στην
παρ.1 του άρθρου 19 του ν.
4770/2021.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να προβεί στην πρόσληψη  μέρο-
υς του αριθμού      προσωπικού
που προκηρύσσεται, σε περίπτω-
ση μεταβολής των εκπαιδευτικών
αναγκών,     εφόσον αυτή αιτιο-
λογείται στο πρακτικό του
οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς
αυτό να     εγείρει οποιαδήποτε
απαίτηση από τους υποψηφίους. 
Η προκαλούμενη  δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού που θα προσληφθεί ως
προς την πληρωμή του υλοποι-
είται σύμφωνα με την οικεία
νομοθεσία και είναι  επιλέξιμη για
συγχρηματοδότηση από την Ευρ-
ωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού προγράμματος
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ
2014-2020.       

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτή-
σεων  λήγει σε δεκαπέν τε (15)
ημερολογιακές ημέρες από την
επόμεν η της  τελευταίας
δημοσίευσης της Προκήρυξης,
στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του
Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά
είδος/Πράξεις Οργανωτικού και

Διοικητικού Περιεχομένου/Προ-
κήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι
την   12/06/2021, ημέρα Σάββατο. 
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά υποβάλλονται ή
αποστέλλονται ταχυδρομικώς
με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»  ή με courier στην
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, ταχυδρομική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύρ-
γου, Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το
εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβά-
νεται υπόψη είτε ο αριθμός πρω-
τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβ-
λήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδ-
ημίας, είτε η ημερομηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδρομείου - couri-
er εάν εστάλη ταχυδρομικά). 

Εφ ιστάται η προσοχή των
υποψηφ ίων  στην  ορθή, σύμφ -
ων α με τους όρους της παρ-
ούσας, συμπλήρωση της
αίτησης. Σε περίπτωση που υπο-
ψήφ ιος διαπιστώσει οποιοδή-
ποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθ-
υμεί την  τροποποίηση της
αίτησής του, οφ είλει ν α υποβάλει
ν έα αίτηση, εν τός της οριζόμεν -
ης, με την  παρούσα, προθε-
σμίας.
Δικαιολογητικά που θα προσ-
κομίζονται μετά τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής δικαιολογητικών
δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το
προηγούμενο εδάφιο απαγόρευ-
ση αποδοχής εκπρόθεσμων
πιστοποιητικών ή δικαιολογ-
ητικών περιλαμβάνονται και
αυτά που είναι συμπληρωματικά
ή διευκρινιστικά εκείνων που
έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά των προ-
σληφθέντων θα παραμένουν στο
αρχείο της Υπηρεσίας. Στους
υποψηφίους που δεν προσελήφ-
θησαν,  τα δικαιολογητικά δύνα-
ται να επιστραφούν, κατόπιν σχε-
τικής αίτησης τους, μετά τη λήξη
του εκπαιδευτικού έτους για το
οποίο είχε υποβληθεί υποψηφι-
ότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφ αρμογής Συστή-
ματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι
εκπαιδευτές υποχρεούν ται ν α
συμβάλουν  στην  επίτευξη των
στόχων  της Πολιτικής Ποιότ-
ητας, όπως αυτή περιγράφ εται
στο ισχύον  Εγχειρίδιο Ποιότ-
ητας της ΑΕΝ. Επίσης, υποχρε-
ούν ται για την  εφ αρμογή και
τήρηση των  ισχυουσών  διαδι-
κασιών , Οδηγιών  και Εν τύπων
του Συστήματος διαχείρισης Ποι-
ότητας.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της προκήρυξης αυτής
δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες
και αν δεν υπάρχουν, σε εβδομα-
διαίες τοπικές εφημερίδες της
έδρας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Η
δαπάνη της δημοσίευσης  βαρύνει
τις πάγιες προκαταβολές Κεφα-
λαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης
(ΚΝΕ) της ΑΕΝ που προκ-
ηρύσσονται οι θέσεις.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρ-
υξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά
σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν.,
Π.Ε.Μ.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.,
Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ 4ο και τοιχοκολ-
λάται στο Κατάστημα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
όπου εδρεύει η ΑΕΝ. Επίσης ανα-
ρτάται στην ιστοσελίδα του Προ-
γράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Ανα-
ζήτηση: Ανά είδος απόφασης/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση
www.ynanp.gr. 
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από
την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού Ασπροπύργου στα τηλέφω-
να 2105574171-3. – Αρμόδιος ο
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ
Αντώνιος.

Ο Διοικητής α.α. 

Αν τιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Κων σταν τίν ος

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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Το ΚΕΠ του
Δήμου Ασπρ-
ο π ύ ρ γ ο υ

εντάχθηκε στο
m y K E P l i v e
(mykeplive.gov.gr) και
πλέον έχει τη
δυνατότητα να
παρέχει εξ αποστά-
σεως εξυπηρέτηση
προς πολίτες και τις
επιχειρήσεις.

Μέσω του myKEPlive
παρέχονται διαδικασίες
υψηλής ζήτησης μέσω
πέντε θεματικών υπηρ-
εσιών: 1) Διοικητική
Πληροφόρηση-Ενημέρ-
ωση, 2) Υποβολή
αίτησης, 3) Υπηρεσίες
προς Επιχειρήσεις, 4)
Εξυπηρέτηση Πολιτών

με Αναπηρία, 5)
Εξυπηρέτηση από το
Δήμο σας. Οι πολίτες
εισέρχονται στην πλα-
τφόρμα και ρυθμίζουν
το ραντεβού τους χρη-
σιμοποιώντας τους
κωδικούς τους στο
Taxisnet. 

Κατά τη χρήση της
υπηρεσίας δεν αποθη-
κεύονται τα προσωπικά
δεδομένα των πολιτών,
ενώ οι τηλεδιασκέψεις
με τους υπαλλήλους
των ΚΕΠ δεν καταγρά-
φονται.

Επισημαίνουμε ότι,
μέσα από το
rantevou.kep.gov.gr οι
πολίτες μπορούν να
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζο υ ν

άμεσα και με ακρίβεια
την επίσκεψή τους στα
ΚΕΠ. Λόγω των περιο-
ριστικών μέτρων για
την ανάσχεση της παν-
δημίας, η επίσκεψη
εξακολουθεί να είναι
εφικτή μόνο κατόπιν
ραντεβού. 

Για τους πολίτες οι
οποίοι επιθυμούν να
κλείσουν ραντεβού
χωρίς να χρησιμοποιή-
σουν την πλατφόρμα,
υπάρχει πάντοτε η
δυνατότητα τηλεφωνι-
κής επικοινωνίας, 213
2006490 – 6512- 6539
και μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος στο
d.aspropyrgou@kep.go
v.gr.

ΤΟ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Επίδομα 534 ευρώ: Παρατείνονται οι 
αναστολές εργασίας για ευπαθείς ομάδες
Έως και τη Δευτέρα

31/5/2021 δίνεται η δυνατότ-
ητα υποβολής δηλώσεων
αναστολής συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
και οι οποίοι υπάγονται στην
σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2194),
για τον μήνα Μάιο 2021.

Κατά την υποβολή της δήλωσης επιλέ-
γεται η ειδική περίπτωση «Περιπτώσεις
εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα
Υψηλού κινδύνου» του άρθρου 1 της
ΚΥΑ υπ’  αρ. 37095/1436/17-09-2020
(Β΄ 4011)».

Όσοι θα μπουν σε αναστολή δικαι-
ούνται το επίδομα 534 ευρώ ανά μήνα.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρε-
ούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλω-
ση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, συγκεντρωτικά με την οποία
δηλώνουν τους εργαζόμενους ευπαθείς
ομάδες που μπαίνουν σε αναστολή.

Ευπαθείς ομάδες
1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου».

1.2. «Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου».

Εργαζόμενοι που ανήκουν σε περισ-
σότερες από μία από τις ευπαθείς ομά-
δες της κατηγορίας 1.2. «Άτομα Ενδια-
μέσου κινδύνου» θεωρείται αυτόματα ότι
ανήκουν στην κατηγορία 1.1. «Άτομα
Υψηλού κινδύνου».

Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθ-
είς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα
Υψηλού κινδύνου» δύνανται, κατόπιν
αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους,
να παρέχουν την εργασία τους με το
σύστημα της εξ απο-στάσεως εργασίας.

Το αίτημα του εργαζόμενου πρέπει να
γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον
εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο,
όπως τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο ή γραπτό μήνυμα κινητού τηλε-
φώνου. Εντός ευλόγου χρόνου από την
υποβολή του αιτήματος, ο εργαζόμενος
οφείλει να προσκομίσει στον εργοδότη
του σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
2 της υπ' αρ. 37095/1436/17.09.2020
κοινής υπουργικής απόφασης (Β'
4011), προς απόδειξη της υπαγωγής
του στις ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας
1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου».

Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το
αίτημα του εργαζόμενου-αιτούντα εφό-
σον τα καθήκοντά του δύνανται να εκτε-
λούνται εξ αποστάσεως.

Εάν η παροχή της εξ αποστάσεως
εργασίας δεν καθίσταται εφικτή, κατά τα
ανωτέρω, ο εργοδότης οφείλει να λάβει
μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που
ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην
παρέχει εργασία για την εκτέλεση της
οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης
οφείλει να εξετάσει, ανάλογα με τις
ανάγκες της επιχείρησης, τη δυνατότητα
της πρόσκαιρης απασχόλησης του
εργαζόμενου- αιτούντα σε άλλη θέση
εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί
η προστασία της υγείας του, τηρουμέ-
νων των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας.

Ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί
την ανωτέρω πρόταση του εργοδότη,
εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για
σπουδαίο και σοβαρό κατ' αντικειμενική
κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέ-
σει εγγράφως προς τον εργοδότη του.
Για την εφαρμογή της παρούσας ως
«κοινό» νοούνται τα άτομα που δεν
είναι ενταγμένα στο πάγιο εργασιακό
περιβάλλον της επιχείρησης.

Ο εργοδότης εφόσον έχει εξαντλήσει
τις δυνατότητες ενημερώνει εγγράφως
τον εργαζόμενο-αιτούντα, που ανήκει σε
ευπαθή ομάδα, για τους λόγους
αδυναμίας εφαρμογής αυτών και θέτει
σε αναστολή τη σύμβασης εργασίας του
ως ύστατο μέτρο προστασίας της υγείας
αυτού.

Τ
ην  ν αυπήγηση των  φρε-
γατών  του Πολεμικού
Ναυτικού στα ν αυπηγεία

Ελευσίν ας και Σκαραμαγκά,
εφόσον  η ελλην ική κυβέρν -
ηση επιλέξει την  αμερικαν ι-

κή πρόταση, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ο πρέσβης
των  ΗΠΑ στη χ ώρα μας, Τζέφρι Πάιατ, κατά την  υπο-
γραφή μν ημον ίου συν εργασίας αν άμεσα στη Cisco,
την  ONEX και την  Περιφέρεια Noτίου Αιγαίου για το Διε-
θν ές Κέν τρο Θαλάσσιας Τεχ ν ολογίας και Καιν οτομίας
στη Σύρο.

Ο Αμερικαν ός πρέσβης που στις αρχ ές τις εβδομάδας
παρέδωσε στον  Υπουργό Εθν ικής Άμυν ας, Νίκο
Παν αγιωτόπουλο την  πρόταση των  ΗΠΑ για τις φρεγά-
τες που θα κατασκευαστούν  στο πλαίσιο του εξοπλι-
στικού προγράμματος που θα υλοποιήσει η ελλην ική
κυβέρν ηση, σημείωσε ότι η πρόταση των  ΗΠΑ αφορά
μία διακρατική συμφων ία με στόχ ο ν α εν ισχ υθεί η

ελλην ική ν αυπηγική βιομηχ αν ία και ν α αν απτυχ θούν
συν εργασίες με την  εγχ ώρια παραγωγή.
Μια, όπως τόν ισε «διακρατική συμφων ία με μακροχ ρ-

όν ιο αν τίκτυπο για την  Ελλάδα» καθώς, συν έχ ισε,
«τον ών ει την  εγχ ώρια παραγωγή, ωθεί την  ελλην ική
ν αυπηγοκατασκευαστική βιομηχ αν ία, δημιουργεί ν έες
θέσεις εργασίας» εν ώ καθιστά την  χ ώρα μας «την  πιο
αν επτυγμέν η από πλευράς ν αυτικής ικαν ότητας» στην
ευρύτερη περιοχ ή.
Αν αφερόμεν ος στην  ONEX, τόν ισε ότι συμβάλλει τα

μέγιστα στην  αν ασύσταση των  ελλην ικών  ν αυ-
πηγείων , μέσα από τη δραστηριότητα που έχ ει αν α-
πτύξει στη Σύρο, όπου αν αμέν εται ν α συν τηρηθούν
πλοία του αμερικαν ικού Πολεμικού Ναυτικού.
Σχ ετικά με το κέν τρο καιν οτομίας στη Σύρο, τόν ισε ότι

πρόκειται για μία σύμπραξη εταιρειών  υψηλής τεχ ν ο-
λογίας, η οποία θα ωφελήσει την  ευρύτερη περιοχ ή, σε
όρους ν αυτιλίας και καιν οτομίας.

Πάιατ: Σε Ελευσίνα και Σκαραμαγκά 
οι φρεγάτες αν επιλεγεί η πρόταση των ΗΠΑ
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Άδειες οδήγησης: Ψηφιακά
διαθέσιμες σε όλη την Ελλάδα
Διαθέσιμες και για τις 13 Περιφέρειες θα είναι από σήμερα,

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, οι υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης
μέσω του gov.gr. Τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών προχώρησαν στην
περαιτέρω επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στις
υπόλοιπες οκτώ Περιφέρειες της χώρας.

Με την πανελλήνια κάλυψη, μετασχηματίζεται πλήρως η
εμπειρία των πολιτών στις καθημερινές τους συναλλαγές με τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τίθε-
ται οριστικό τέλος σε μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες που απαιτούσαν από τους πολίτες αναμονή σε μια
σειρά από ουρές. Ταυτόχρονα, με την ψηφιοποίηση των διαδι-
κασιών, αποσυμφορούνται από διοικητικά βάρη 59 Διευθύνσεις
Μεταφορών με 84 Τμήματα Αδειών Οδήγησης και 411 υπαλλή-
λους – χειριστές των υπηρεσιών, εξοικονομώντας πολύτιμους
πόρους, αλλά και χρόνο.

Οι νέες υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης αναπτύσσονται
στη βάση του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν συνάψει τα
Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης. Η δράση υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στο
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών
(Ε.Π.Α.Δ). Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του
2020 στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφ-
έρειας Κρήτης, ενώ τον Μάρτιο του 2021 οι υπηρεσίες επεκτά-
θηκαν στην Περιφέρεια Αττικής και τον Απρίλιο του 2021 στις
περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου
Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 7.071 αιτή-
σεις, από τις οποίες οι 3.408 αφορούν σε αντικαταστάσεις και
αντίγραφα αδειών οδήγησης και οι 3.663 σε ενημέρωση
στοιχείων. Από τις 3.408 αιτήσεις έχουν ήδη εκτυπωθεί περισσό-
τερα από 2.600 διπλώματα από την Ελληνική Αστυνομία.

Ποια η διαδικασία για τις άδειες οδήγησης

Οι πολίτες εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπο-
υργείου Υποδομών και Μεταφορών https://drivers-vehicles.ser-
vices.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και καταχωρούν ψηφιακά
την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβα-
νομένων της φωτογραφίας, της υπογραφής τους και του οικείου
παραβόλου.

Στη συνέχεια, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες αποστέλλουν
και πάλι ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται φυσικός φάκελος, όλα τα
στοιχεία στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ). Οι απαραίτητες
διασυνδέσεις μεταξύ μητρώων του Δημοσίου για την αυθεντικο-
ποίηση των χρηστών και την άντληση στοιχείων υλοποιήθηκαν
μέσα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Με την
ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, οι πολίτες μπορ-
ούν να παραλάβουν το νέο έντυπο αυτοπροσώπως ή μέσω
εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ζητώντας να τους αποσταλεί με
courier για τις Περιφέρειες, όπου η συγκεκριμένη υπηρεσία
υποστηρίζεται.

Την Τρίτη 25/5, κλιμάκιο στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από τη Νομαρχιακή Επιτρο-
πή Δυτικής Αττικής και την Οργάνωση
Μελών Μεγάρων, μαζί με την περιφερει-
ακή σύμβουλο Γιώτα Παππά, συνάν-
τησαν τον Δήμαρχο Μεγαρέων, κ. Γρη-
γόρη Σταμούλη και τον Αντιδήμαρχο, κ.
Ιερόθεο Πολυχρόνη, στο Δημαρχείο της
πόλης.

Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αττικής
είχαν αναλυτική ενημέρωση από τον
Δήμαρχο σχετικά με το ιστορικό και τα
χαρακτηριστικά τής πυρκαγιάς, την έκτα-
ση και το εύρος των καταστροφικών συνε-
πειών, τη συνδρομή του πυροσβεστικού
σώματος αλλά του Ερυθρού Σταυρού,
αλλά και τη συνολική επιχειρησιακή
διαχείριση και αντιμετώπιση από τους
αρμόδιους φορείς. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι
θα πιέσει προς όλες τις κατευθύνσεις
ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέν-
τες ενώ ο μηχανισμός αποζημιώσεων και
ενισχύσεων του δήμου διαθέτει εμπειρία
και γνώση  από την  προγενέστερη πυρ-
καγιά στην Κινέττα. Ρητή ήταν η δέσμευση
του Δημάρχου ενώπιων όλων, ότι δεν θα
επιτρέψει καμία επενδυτική δραστηριότ-
ητα στην καμένη γη. 

Στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στα
καμένα των Γεράνειων, και σε συνάντηση
με αξιωματικό της Πυροσβεστικής στην
περιοχή, έκανε λόγο για το δύσκολο έργο
της πυρόσβεσης λόγω των δυσμενών και-
ρικών συνθηκών αλλά και λόγω της
αδυναμίας προσέγγισης των εστιών.

Στην περιοδεία συμμετείχε και ο Αντιδή-
μαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Κων-
σταντίνος Φυλακτός, ενώ τα μέλη του
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αττικής συνομίλησαν
παράλληλα με κατοίκους της πληγείσας
περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν την
αγωνία τους για το παρόν και το μέλλον

του τόπου τους.  

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αττι-
κής και η Οργάνωση Μελών Μεγάρων
κατόπιν της επίσκεψης στα Μέγαρα,
δηλώνουν τα εξής:Η Δυτική Αττική «αιμο-
ρραγεί» για μια ακόμη φορά

Μετά την πυρκαγιά το καλοκαίρι του
2018 που έκαψε το τμήμα των Γερανείων
που βρίσκεται στον Σαρωνικό έρχεται η
πρόσφατη πυρκαγιά που αποτελειώνει
το τμήμα των Γερανείων που βρίσκεται
στον Κορινθιακό κόλπο και ολοκληρώνει
την καταστροφή στην περιοχή. Κάηκε ένα
δάσος με μεγάλη οικολογική αξία για την
Αττική και με μεγάλη αξία σε σχέση με τη
βιοποικιλότητα.

Η πρόσφατη πυρκαγιά, η μεγαλύτερη
των τελευταίων 10 ετών πανελλαδικά,
έκαψε πάνω από 73.000 στρέμματα
δασικής και αγροτικής γης (εκ των οποίων
τα 5.000 στρέμματα ήταν σε προστατευό-
μενη περιοχή NATURA). Στις καταστροφ-
ές επίσης είναι πάνω από 10.000 στρέμ-
ματα με καλλιέργειες (κυρίως αμπέλια
και ελιές), κατοικίες , αποθήκες. 

Για μια ακόμη φορά ο κρατικός μηχανι-
σμός αποδείχθηκε απροετοίμαστος για
την αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών
με τις ευθύνες να βαραίνουν τόσο τις
αρμόδιες διευθύνσεις όσο και τους δυο
βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η καθυ-
στέρηση στη λειτουργία του αριθμού
έκτακτης ανάγκης  112, η έλλειψη εναέρ-
ιων μέσων (καθυστέρηση στην ενοικίαση
αεροσκαφών), η καθυστέρηση στην
αντίδραση κατά την έναρξη της πυρκα-
γιάς, η παντελής έλλειψη αντιπυρικών
ζωνών, τα ακαθάριστα δάση, οι κακο-
συντηρημένοι δασικοί δρόμοι, η έλλειψη
σημείων ανεφοδιασμού με νερό μέσα στο
δάσος με μεγάλες δεξαμενές συνέβαλαν
καθοριστικά στην τραγική εικόνα που
βλέπουμε σήμερα στην περιοχή.

Παρήγορο το γεγονός ότι δεν  θρηνήσα-
με θύματα από κατοίκους, πυροσβέστες
και εθελοντές. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με
τα αμέτρητα ζώα ήμερα και άγρια που
δεν κατάφεραν να γλυτώσουν από τον
πύρινο εφιάλτη.

Δυστυχώς η Δυτική Αττική αιμορραγεί
για μια ακόμη φορά.

Ο φόβος και η αγωνία των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής για επενδυτικές
δραστηριότητες στα καμένα, όπως αιολι-
κά πάρκα και εξορύξεις βωξίτη, εντείνε-
ται από το πρόσφατο περιβαλλοντικό
σχέδιο της κυβέρνησης, που ανοίγει το
δρόμο τέτοιων δραστηριοτήτων σε περ-
ιοχές Natura.

Η μάχη θα δοθεί ώστε να αποτραπεί
κάθε τέτοιου είδους σκέψη και τα Γερά-
νεια Όρη να ξαναγίνουν πηγή ζωής για
όλους.

Ζητάμε:
Άμεση κήρυξη της κατεστραμμένης από

τη πυρκαγιά περιοχής ως αναδασωτέας.
Άμεση καταγραφή των ζημιών και

αποζημίωση στο 100% για κτίσματα (κύρ-
ιες και δευτερεύουσες) και αποθήκες.

Άμεση αποζημίωση των αμπελοκαλλιε-
ργητών για την απώλεια εισοδήματός
τους.

Άμεση αποζημίωση των ρητινοκαλλιε-
ργητών που εργάζονταν χρόνια με τη
συλλογή ρετσίνης στο δάσος.

Αντιπλημμυρικά έργα για ανάσχεση του
νερού από πλημμύρες για να
εμποδίσουν τη διάβρωση του εδάφους,
λασποροές και κατολισθήσεις.

Κάθε ενέργεια για εμπόδιση εγκατά-
στασης ανεμογεννητριών αλλά και απο-
τροπής εξόρυξης του βωξίτη, που
εμποδίστηκε το 2017 με παρέμβαση του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αττικής 
και Οργάνωση Μελών Μεγάρων 
του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αττικής στα Γεράνεια Όρη 
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγαρέων και αυτοψία στα καμένα

Οι Μεγάλες και οι Μεσαίες Επιχ ει-
ρήσεις αποτελούν  μία ιδιαίτερα
σημαν τική ομάδα- στόχ ο για τον
ΟΑΕΔ ως  βασικοί παράγον τες,
αν άπτυξης, δημιουργίας και δια-
τήρησης θέσεων  εργασίας. Γι’  αυτό
και  ο Οργαν ισμός, στο πλαίσιο του
μετασχ ηματισμού του δρομολόγησε
την  επαν εκκίν ηση της Μον άδας σε
ν έες βάσεις.

Η επίσκεψη του υπουργού έγιν ε
στην  επιχ είρηση αρτοσκευασμά-
των  «Οικογέν εια Στεργίου», μια
100% ελλην ική επιχ είρηση που
είν αι μέλος του Συν δέσμου ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ μας.

Ο  υπουργός Εργασίας και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων , Κωστής Χατ-
ζηδάκης, δήλωσε ότι «Ο ΟΑΕΔ αν α-
βαθμίζει τη συν εργασία του με τις
επιχ ειρήσεις, χ τίζον τας γέφυρες
αν άμεσα στους αν έργους και τις
επιχ ειρήσεις. 

Αποστολή του Οργανισμού δεν

είναι μόνο να δίνει επιδόματα
ανεργίας αλλά κυρίως να βοηθή-
σει  έτσι ώστε οι άνεργοι να
βρίσκουν δουλειές και οι εργαζό-
μενοι ακόμα καλύτερες δουλει-
ές».

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος
Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Ο ΟΑΕΔ
αλλάζει και έρχ εται πιο κον τά στον
κόσμο του επιχ ειρείν , γιατί δουλειά
μας είν αι ν α βρούμε δουλειά στους
αν έργους. 

Μέσα από την  εξωστρέφεια και
τις ν έες συν εργασίες της Μον άδας
Εξυπηρέτησης Μεσαίων  και Μεγά-
λων  Επιχ ειρήσεων  επιδιώκουμε
την  αποτελεσματική σύζευξη προ-
σφοράς και ζήτησης στην  αγορά
εργασίας, ώστε αφεν ός ν α δώσουμε
τη δυν ατότητα στους αν έργους ν α
ξαν αβρούν  τη θέση που τους αξίζει
στην  αγορά εργασίας και αφετέρου
ν α βοηθήσουμε τις επιχ ειρήσεις ν α
βρουν  το κατάλληλο εργατικό δυν α-
μικό».

Πληροφορίες για τη Μον άδα
Εξυπηρέτησης Μεσαίων  και Μεγά-
λων  Επιχ ειρήσεων  του ΟΑΕΔ

Αξιοποιών τας τη μεγαλύτερη
βάση δεδομέν ων  βιογραφικών  στη
χ ώρα, η Μον άδα Εξυπηρέτησης
Μεσαίων  και Μεγάλων  Επιχ ειρή-
σεων  του ΟΑΕΔ (ΜΕΜΜΕ) προσφ-
έρει οργαν ωμέν ες δράσεις διαμεσο-
λάβησης και προεπιλογής προσωπι-
κού, όπως ημέρες καριέρας και
στοχ ευμέν ες συν εν τεύξεις,  προς
την  κατεύθυν ση της αν άπτυξης
σταθερής και διαρκούς συν εργασίας
με τις επιχ ειρήσεις.

Επιπροσθέτως, εδώ και δυο
μήν ες, στην  ιστοσελίδα του Οργα-
ν ισμού (www.oaed.gr) δημοσιεύον -
ται θέσεις εργασίας σε μεσαίες και
μεγάλες επιχ ειρήσεις, με δυν ατότ-
ητα υποβολής βιογραφικού απευθ-
είας από τον  εργαζόμεν ο στο e-mail
biograf iko@oaed.gr.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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Σήμερα οι αποφάσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολό-
γων για μουσική σε εστιατόρια, καφέ και μπαρ και η
αύξηση των καλεσμένων σε γάμους, βαπτίσεις και
δεξιώσεις.

Και οι τελευταίες απαγορεύσεις φαίνεται πως
«σβήνουν» προχωρώντας προς το καλοκαίρι.
Φαίνεται πως έρχονται ανακοινώσεις από την
κυβέρνηση για τη μουσική στην εστίαση αλλά και για
αύξηση των καλεσμένων στις δεξιώσεις γάμων, τη
στιγμή που από 1η Ιουνίου αναμένεται όριο 100
ατόμων.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Ανάπτυξης Άδω-
νις Γεωργιάδης, σύμφωνα με ΣΚΑΪ, εφόσον τα επιδ-
ημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν αναμένεται να
αρθούν και οι τελευταίου περιορισμοί που ισχύουν.
Αρχής γενομένης από τη μουσική. Σύμφωνα με
πληροφορίες, κατά πάσα πιθανότητα η εστίαση θα
βγει από το mute τις αμέσως επόμενη μέρες. Μάλι-
στα, εφόσον ανακοινωθεί αύριο στην ενημέρωση,
τα καταστήματα θα αρχίσουν να παίζουν μουσική
από το Σάββατο ή το αργότερο τη Δευτέρα και μόνο
σε εξωτερικούς χώρους για αρχή.

Άλλο ένα ζήτημα που καίει είναι η απαγόρευση
κυκλοφορίας που ισχύει από τις 00:30 έως τις
05:00. Εφόσον η τουριστική περίοδος έχει επίσημα
ξεκινήσει, με τουρίστες να συρρέουν σε Αθήνα και
νησιά είναι οξύμωρο να υπάρχει απαγόρευση
κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με το χρονο-
διάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από τον Ιούνιο θα
ξεκινήσουν να επανελειτουργούν οι επιχειρήσεις
διοργάνωσης δεξιώσεων γάμων και βαπτίσεων και
από τις 31 Μαΐου τα γυμναστήρια.

Μιλώντας επ αυτού, ο υπουργός Ανάπτυξης,
Άδωνις Γεωργιάδης προ ημερών τόνισε ότι ο ίδιος
θα ήθελε τόσο να επιτραπεί η μουσική στα κατα-
στήματα εστίασης, όσο και να αυξηθεί, στους άνω
των 100, ο αριθμός ατόμων στις δεξιώσεις γάμου,
από την ερχόμενη Δευτέρα και μετά. Σημείωσε μάλι-
στα πως το όριο που έχει τεθεί προς το παρόν είναι
ανεδαφικό τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους
νεόνυμφους.

Σήμερα οι αποφάσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων

Βγαίνει από τη... σίγαση η εστίαση, έρχεται 
αύξηση καλεσμένων σε γάμους

Η Διοικούσα Επιτροπή της νεοσύστατης Ένω-
σης Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ελευ-
σίνας - Μάνδρας καλεί τα ιδρυτικά της μέλη και
όσους επιθυμούν να εγγραφούν, στην 1η Τακτική
Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 16 Ιου-
νίου και ώρα 19:30, στο θεατράκι του πολιτιστικού
κέντρου "Λεωνίδας Κανελλόπουλος", (Ίωνος Δρα-
γούμη 37, Ελευσίνα), λαμβάνοντας όλα τα απαρ-
αίτητα μέτρα προστασίας της υγείας μας. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση Διοικούσας Επιτροπής για την

δράση του Συλλόγου.
2. Προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών.
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την

εκλογή του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής, προκήρυξη και καθορισμός διαδι-
κασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Η μαζική συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες
και στις αρχαιρεσίες της Ένωσης μας είναι το
πρώτο και σημαντικότερο βήμα στο δρόμο της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας!

Όσοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για τα
όργανα του Συλλόγου, μπορούν να το δηλώσουν
σε οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής
(εναλλακτικά –στο 6944 178641 ή στο vangelis-
gkinis@gmail.com ), πριν ή κατά την Γενική Συνέ-
λευση.

Πέμπτη, 27/05/2021,
Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης ΕΒΕ

Ελευσίνας - Μάνδρας

Τον Χάλκινο πρω-
ταθλητή Πάλης,
Μιχάλη Ιωσηφίδη,

που διαθέτει ήδη στη
συλλογή του αρκετά
μετάλλια σε διεθνή πρω-
ταθλήματα, τίμησε για τις
επιτυχίες και το ήθος του,
το πρωί της Πέμπτης 27
Μαΐου 2021, ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς.

Ο Μιχάλης Ιωσηφίδης
κατέκτησε την 3η θέση και
το Χάλκινο μετάλλιο στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ελλληνορωμαϊκής Πάλης
Νέων Ανδρών U23, που
διεξήχθη στα Σκόπια,
έχοντας αγωνιστεί το διή-
μερο 22 και 23 Μαΐου και
επικρατώντας με 3-1 του
Ουκρανού Σκλιαρένκο. 

Τον πρωταθλητή προσ-
κάλεσε στο γραφείο του
για να τον συγχαρεί προ-
σωπικά για τη νέα μεγάλη
του νίκη και να τον τιμήσει,
ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, ο οποίος
τον επαίνεσε για τις επιτ-

υχίες του εντός κι εκτός
ελληνικών συνόρων,
καθώς και για το ήθος του
αλλά και την ακαδημαϊκή
του πορεία. Τον Μιχάλη
Ιωσηφίδη συνόδευσαν ο
προπονητής του, Ομο-
σπονδιακός Προπονητής
και Προπονητής Πάλης
του Α.Ο. Άνω Λιοσίων
«Λεωντίδες», Νίκος Απο-
στόλου και το Μέλος του
Δ.Σ. των «Λεωντίδων»,
Δημήτρης Κουλούρης.

«Ο Μιχάλης κάνει περή-
φανους εμάς, την πόλη
μας κι ολόκληρη τη χώρα
κατακτώντας ένα ακόμη
ευρωπαϊκό μετάλλιο εν
μέσω των δύσκολων
συνθηκών της παν-
δημίας», τόνισε ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, απονέμοντας
στον αθλητή τιμητική πλα-
κέτα και αναμνηστικό βρα-
βείο και ευχόμενος νέες
αθλητικές κατακτήσεις και
καλή ακαδημαϊκή σταδιο-
δρομία.

Ο Μιχάλης Ιωσηφίδης
είναι παιδί πολύτεκνης 

οικογένειας και σπουδά-
ζει στο Τμήμα Φυσικοθερ-
απείας του Πανεπιστημίου
Αττικής. 

Ως αθλητής Πάλης των
«Λεωντίδων» έχει ανα-
δειχθεί Πρωταθλητής
Ελλάδας, έχει κατακτήσει
την 3η και 5η θέση στα
Πρωταθλήματα Ευρώπης,
έχει κατακτήσει δύο φορές
την 5η θέση στο Παγκό

σμιο Πρωτάθλημα, έχει
αναδειχθεί 5ος
Ολυμπιονίκης στην
Ολυμπιάδα Ενόπλων
Δυνάμεων (ΣΙΣΜ) και έχει
κατακτήσει τίτλους σε
Βαλκανικά και Μεσογειακά
Πρωταθλήματα.

Βίντεο του αγώνα
Ιωσηφίδη – Σκλιαρένκο:
https://www.youtube.com/
watch?v=eboWo6JHpgI 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση

της νεοσύστατης Ένωσης 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών &

Εμπόρων Ελευσίνας - Μάνδρας 

Τον Μιχάλη Ιωσηφίδη τίμησε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς για

την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης
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κού προγράμματος, του κεντρικού μηνύματος και εν γένει του φακέλου
με βάση τον οποίο η Ελευσίνα διεκδίκησε και κατέκτησε τον τίτλο της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. Αντίθετα στην Τελική
έκθεση της επιτροπής επιλογής για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2021 στην Ελλάδα, που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2016,
αναφέρετε σαφώς ότι «Κατά την τελική επιλογή, ο φάκελος υποψηφιότ-
ητας αποτελεί την de facto σύμβαση μεταξύ της επιλεγείσας πόλης και
των κατοίκων της, της επιτροπής παρακολούθησης, του Υπουργείου, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των λοιπών υποψηφίων. Διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο για την καταβολή του Βραβείου Μελίνα Μερ-
κούρη.

Η επιτροπή παρακολούθησης αναμένει αυστηρή εναρμόνιση με το
φάκελο υποψηφιότητας κατά την προπαρασκευαστική φάση και κατά
τη διάρκεια του έτους της ΠΠΕ. Σημαντικές μεταβολές του φακέλου
υποψηφιότητας θα πρέπει να συζητηθούν με την επιτροπή, μέσω της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτού ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις».

Στην περίπτωση της Ελευσίνας, μετά το διορισμό νέου καλλιτεχνικού
διευθυντή τον Ιούλιο του 2020, πραγματοποιήθηκε συνολική και ριζική
αλλαγή του οράματος, του περιεχομένου του καλλιτεχνικού προγράμ-
ματος, του κεντρικού μηνύματος, του λογοτύπου, ακόμη και του ονόματος
της πόλης! Και όλα αυτά χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με
τους κατοίκους της πόλης, χωρίς ούτε καν η Διοίκηση της εταιρείας
«Ελευσίνα 2021» να φέρει το νέο όραμα/πρόγραμμα/κεντρικό μήν-
υμα/τρόπο ονομασίας της πόλης στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφι-
ση. Ακόμη περισσότερο, και παρά τις επανειλημμένες και επίμονες
ερωτήσεις μεγάλου μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου να κατατεθεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο ο συνολικός σχεδιασμός της ματακύλησης του έτους
εορτασμού από το 2021 στο 2023, αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.
Έτσι, η πόλη συνολικά είναι στο σκοτάδι αναφορικά με θεμελιώδη ερω-
τήματα που αφορούν στην υλοποίησης του έργου, όπως ποιος είναι ο
συνολικός προϋπολογισμός του και από πού έχουν εξασφαλιστεί ή
προβλέπεται να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την υλο-
ποίησή του, ποιες είναι οι κτηριακές υποδομές που θα φιλοξενήσουν το
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησης αυτών των υποδομών και ποια είναι η παρακαταθήκη του
θεσμού για την πόλη.

Αναφορικά με τις αλλαγές σε επίπεδο περιεχομένου, δεν υπάρχει
καμία πλέον αναφορά στην κεντρική αξία και επιδίωξη να επαναπρ-
οσδιοριστέι η μορφή και το περιεχόμενο της δημόσιας κουλτούρας ή
στην έννοια της τέχνης και του πολιτισμού ως μοχλού βιώσιμής ανά-
πτυξης που εκφραζόταν στον όρο “EUphoria”. 

Ως κεντρική αξία και επιδίωξη πλέον, η «2023 ELΕVSIS Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιχειρεί να αποκαλύψει την αθέατη πλε-
υρά της Ελευσίνας σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πόλη και
τους ανθρώπους της» και το κεντρικό μήνυμα από «Μετάβαση στην
Euphoria» έχει γίνει «Μυστήρια Μετάβασης» με όλα τα έργα και τις
δράσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος να απαριθμώνται ως
«Μυστήρια», χωρίς καμία πλέον ουσιαστική σύνδεση με τις βασικές
προκλήσεις της βιώσιμής ανάπτυξης σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και
οικονομικό – εργασιακό επίπεδο. Ακόμη περισσότερο, καταργούνται
σημαντικές διοργανώσεις που αποτελούσαν θεσμούς παρακαταθήκης
όπως το Φεστιβάλ Συνοικισμός, η επέτειος της 11/11, τα προγράμματα
φιλοξενίας καλλιτεχνών «Initiator» καθώς και η έμφαση στους τομείς του
σύγχρονου τσίρκου και του κουκλοθεάτρου, που υπηρετούσε τη στρατ-
ηγική κατεύθυνση να αναπτύξει η πόλη ένα διακριτό σημείο διαφορο-
ποίησης στο πολιτιστικό της προσφερόμενο σε σχέση με την προσφο-
ρά και το περιβάλλον της Αθήνας.

Τέλος, η ριζική αλλαγή έφτασε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επινοήσει
και νέο όνομα για την πόλη, το περίφημο “elevsis”, το οποίο δεν έχει
καμία ετυμολογική ή άλλη θεμελίωση και έχει προκαλέσει, όπως καλά
γνωρίζετε, σοβαρές αντιδράσεις, την απομάκρυνση από και την εναν-
τίωση προς την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης από ένα μεγά-
λο μέρος της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.

Είναι σαφές σε μας ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν εξυπηρετούν την
ομαλή πρόοδο του έργου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
ούτε σε καλλιτεχνικό επίπεδο, ούτε και σε επίπεδο υλοποίησης. Αντίθε-
τα, το μόνο στόχο που θεωρούμε ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν είναι
τη μικροπολιτική σκοπιμότητα της καταδίκης και φυσικής διαγραφής
ολόκληρης της προσπάθειας και του έργου που είχε επιτελεστεί από το
2014 μέχρι το 2019, επειδή αυτό είχε γίνει από άλλη παράταξη. 

Μάλιστα, αυτή η προσπάθεια φτάνει συχνά στη διαστρέβλωση της
πραγματικότητας και τη συκοφαντική δυσφήμιση, και εκφράζεται δια-
ρκώς στη σταθερή επίκληση της Διοίκησης της εταιρείας και της Δημο-
τικής Αρχής ότι δεν είχε γίνει τίποτα πριν αναλάβουν, η οποία χρησιμο-
ποιείται ως η μόνη απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις για το ποια είναι
η πρόοδος του έργου από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα, για το
πώς ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται η εταιρεία στις συστάσεις της
Αναφοράς της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και για το ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά του προγράμματος που θα υλοποιηθεί τελικά (πρό-
γραμμα εκδηλώσεων, προϋπολογισμός, έσοδα, έξοδα, υποδομές) και
ποια η παρακαταθήκη που θα αφήσει στην πόλη.

Καθώς εσείς είστε αρμόδιοι για την διασφάλιση της αποτελεσματικής
υλοποίησης του έργου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, θα
θέλαμε να μας ενημερώσετε αν έχετε εγκρίνει τις παραπάνω σημαν-
τικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις από το περιεχόμενο του τελικού
φακέλου υποψηφιότητας. 

Σε περίπτωση που τις έχετε εγκρίνει, θα θέλαμε να μας ενημε-
ρώσετε αναφορικά με το ποια είναι η διαδικασία έγκρισης, πότε έλαβε
χώρα, ποιο είναι το σκεπτικό έγκρισης των συγκεκριμένων αλλαγών
και να μας αποστείλετε τα σχετικά έγγραφα. Επίσης, θα θέλαμε να
μας ενημερώσετε αναφορικά με το ποιος είναι ο προϋπολογισμός του
έργου μέχρι το 2024, οι εξασφαλισμένες και προσδοκώμενες πηγές
χρηματοδότησής του, οι υποδομές που θα φιλοξενήσουν το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Ακόμη, στην τελευταία αναφορά της Ομάδας Αξιολόγησης και Παρα-
κολούθησης του έργου τον Ιούλιο του 2019 είχατε απευθύνει σαφή και
αυστηρή σύσταση για την άμεση συμβασιοποίηση των έργων του καλ-
λιτεχνικού προγράμματος. Μέχρι σήμερα κανένα έργο δεν έχει
συμβασιοποιηθεί, ενώ ελάχιστα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης
για το 2021 που παρουσίασε ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής στις αρχές
του 2021, ανακοινώνοντας παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση για κατάθε-
ση προτάσεων για έργα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας ενημερώσετε τι θα
γίνει με τα έργα που περιλαμβάνονταν ήδη στο καλλιτεχνικό πρόγρ-
αμμα, σύμφωνα με το Παράρτημα που επισυνάπτεται. Ειδικότερα,
θέλουμε να ξέρουμε για πότε έχουν επαναπρογραμματιστεί τα συγκε-
κριμένα έργα και πότε θα γίνουν οι συμβάσεις για κάθε ένα από αυτά.

Επίσης, αναφορικά με την παρουσία του κυρίου Sigbjorn Sandberg ως
εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρουσίαση της Ελευ-
σίνας 2023 που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Φεβρουάριο του
2021, θα θέλαμε να ρωτήσουμε για ποιους λόγους και με ποια διαδι-
κασία επιλέχθηκε ως εκπρόσωπος της ΕΕ ένας εθνικός αποσπασμέ-
νος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και όχι ένας από τους υπαλλήλους του αρμόδιου τμήματος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης ή ένας από τους Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Αξιολόγ-
ησης και Παρακολούθησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης.

Τέλος, καθώς είστε οι κύριοι θεματοφύλακες του κύρους και των αξιών
του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, θα θέλαμε να
σας ζητήσουμε να απευθύνετε ισχυρές συστάσεις προς την Ελευσίνα
2023 αναφορικά με:

Την τήρηση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών της διαφάνειας και
του “fair play”, με ταυτόχρονη αναγνώριση και ανάδειξη του έργου που
έχει συντελεστεί στο πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης από το 2014 και μετά στην Ελευσίνα.

Την επαναφορά στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Ελευσίνας 2023
του «Φεστιβάλ Συνοικισμός» ως διεθνούς φεστιβάλ σύγχρονων παρα-
στατικών τεχνών που πραγματοποιείται στο τέλος Ιουνίου στη γειτονιά
του Συνοικισμού στην Άνω Ελευσίνα, του εορτασμού της επετείου της
11/11, του προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών “Initiator” και της έμφ-
ασης στους τομείς του σύγχρονου τσίρκου και του κουκλοθεάτρου ως
στρατηγικής κατεύθυνσης του καλλιτεχνικού προγράμματος.

Την προτεραιότητα και άμεση συμβασιοποιήση των καλλιτεχνικών
έργων που παρουσιάζονται στο φάκελο υποψηφιότητας και περιλαμ-
βάνονταν στο σχεδιασμό της εταιρείας μέχρι τις αρχές του 2020 από
την προηγούμενη καλλιτεχνική διεύθυνση.

Την επαναφορά του οράματος, των αξιών, του περιεχομένου, των
μηνυμάτων και των γλωσσικών όρων που αναπτύσσονται στον τελικό
φάκελο υποψηφιότητας της Ελευσίνας 2021, με πρώτο και κύριο τη
χρήση του καθιερωμένου ονόματος της πόλης “Eleusis” στο λογότυπο
και σε όλα τα έγγραφα και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας της
εταιρείας.

Την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση της πόλης συνολικά για τους
όρους υλοποίησης του έργου πριν από τη λήψη αποφάσεων που συνε-
πάγονται σημαντικές αλλαγές και όχι μετά, με στόχο αυτές να τυγχά-
νουν της συμφωνίας εκ μέρους της πόλης.

Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής και Πολιτι-
στικής:

ΚΟΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Με την  παρούσα αν ακοίν ωση, η Δημοτική Αρχ ή και

η Δημοτική Μον οπρόσωπη Αν ών υμη Εταιρεία Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας Ελευσίν α καταδικάζουν  την
συκοφαν τική επιστολή του Εν ωτικού Συν δυασμού 

προς την  Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, η
οποία αν αρτήθηκε
και στο προφίλ που
διατηρεί ο επικεφαλής
του συν δυασμού σε
μέσο κοιν ων ικής δικ-
τύωσης.

Η εν  λόγω επιστολή
αν αρτήθηκε και προφαν ώς παράλληλα εστάλη την
περίοδο που η Εταιρεία προετοιμαζόταν  για την  προ-
καθορισμέν η αξιολόγηση από την  Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και έθιγε θέματα αν αφορικά με τη διοργάν ωση του
θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
2023», ζητών τας μεταξύ άλλων  «η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή ν α απευθύν ει ισχ υρές συστάσεις προς την  Ελευ-
σίν α», αλλά και υποδεικν ύον τας στους ευρωπαίους
αξιολογητές τον  δρόμο της συν ολικής επαν εκτίμησης
του κατά πόσο είν αι ικαν ή η Ελευσίν α ν α υλοποιήσει
τον  θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Πρόκειται για μια κατάφορη κίν ηση συκοφαν τίας και
δυσφήμησης τόσο του ίδιου του θεσμού της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας όσο και της ίδιας της πόλης της
Ελευσίν ας στην  Ελλάδα και την  Ευρώπη. Όπως είν αι
αν τιληπτό πλέον , ο στόχ ος είν αι ξεκάθαρος και αφορά
στην  αποτυχ ία του θεσμού, ν αρκοθετών τας τον  με
θεμιτά και αθέμιτα μέσα και υπον ομεύον τας την  ίδια
την  πόλη της Ελευσίν ας, σε παν ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποκαλύπτει όσα προσχ ηματικά μέχ ρι τώρα έχ ουν
χ ρησιμοποιηθεί για ν α πληγεί η τωριν ή προσπάθεια:
από το καλλιτεχ ν ικό ζήτημα του λογοτύπου, μέχ ρι τα
ψεύδη για κατάργηση εκδηλώσεων  όπως η κατάργηση
του Φεστιβάλ Συν οικισμός, το οποίο όχ ι απλώς
συν εχ ίζεται, αλλά αν αβαθμίζεται σε εμβληματικό έργο
και διευρύν εται μάλιστα και σε άλλες γειτον ιές της Ελευ-
σίν ας (με στόχ ο ν α αν αδείξει το σύν ολο της πόλης και
όχ ι μόν ο μία γειτον ιά), καθώς και για την  οικον ομική
διαχ είριση του θεσμού.

Η ν έα Διοίκηση της Πολιτιστικής και η ν έα Δημοτική
Αρχ ή κάν ουν  μια τιτάν ια προσπάθεια ν α καμφθεί το
τεράστιο πολιτικό και πολιτιστικό κεν ό που παραλήφ-
θηκε το 2019. Να καλυφθεί η απόλυτη αν επάρκεια
που λίγο έλλειψε ν α αφαιρέσει τον  τίτλο της ΠΠΕ από
την  πόλη, με χ αρακτηριστικό παράδειγμα τον  Ιούν ιο
του 2019 όπου δεν  παρέστησαν  στην  αξιολόγηση της
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγον ός που προκάλεσε την
αρν ητική της σύσταση. Για όλα αυτά, θα άρμοζε μία
σοβαρή αυτοκριτική.

Για τα λάθη και τις παραλείψεις, για την  μη επαρκή
προετοιμασία σε συμβάσεις, έργα, υποδομές. Αυτή η
φαιδρή τακτική, που χ αρακτηρίζει το σύν ολο της
επιχ ειρηματολογίας τους απέν αν τι στην  προσπάθεια
που γίν εται τώρα, η υπον όμευση και η συκοφαν τία
που υφίσταται η Ελευσίν α με πρωτοβουλία της ίδιας
της πρώην  δημοτικής αρχ ής, με πολιτικούς σκοπούς
και όχ ι προς όφελος της πόλης, δεν  αρμόζει ούτε στον
θεσμό αλλά ούτε και στην  πόλη και στους κατοίκους
της.

Αν τιθέτως, αυτό που απαιτείται είν αι όλοι ν α δώσο-
υμε τον  καλύτερο μας εαυτό, σε μία συλλογική προ-
σπάθεια προκειμέν ου ν α αν ταπεξέλθουμε στις απαι-
τήσεις του μεγάλου αυτού εγχ ειρήματος. Η «Ελευσίν α
2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» θα
πετύχ ει με την  σκληρή δουλειά, την  αφοσίωση και την
προσήλωση στον  στόχ ο, πέρα και πάν ω από μικρο-
κομματικές σκοπιμότητες, πέρα και πάν ω από προ-
σωπικές ματαιοδοξίες, πέρα από το 2023.

Η Δημοτική Αρχ ή Ελευσίν ας

Η Διοίκηση της ΠΠΕ

Ε. Λιάκος



Συν άν τηση εργασίας με τον  Ευρωβου-
λευτή της Ν.Δ., κ. Στέλιο Κυμπουρόπου-
λο, είχ ε την  Τετάρτη 26 Μαΐου ο Υφυ-
πουργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας.

Η συζήτηση μεταξύ των  κ.κ. Κώτσηρα
- Κυμπουρόπουλου επικεν τρώθηκε,
μεταξύ άλλων , στην  αποτελεσματική
εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών  Δικαιω-
μάτων  της Ε.Ε. και τις σχ ετικές δράσεις
του Υπουργείου Δικαιοσύν ης. 

Επί τάπητος τέθηκαν  επίσης τα ζητή-
ματα προστασίας των  δικαιωμάτων  των
ατόμων  με αν απηρία, εν ώ αν αλύθηκαν
και οι ευρωπαϊκές πολιτικές στον  χ ώρο
της προστασίας των  Θεμελιωδών  Δικαιω-
μάτων .

Μετά το πέρας της συν άν τησης
εργασίας, ο κ. Κώτσηρας δήλωσε:

«Σήμερα, είχ α την  χ αρά ν α υποδεχ θώ
στο Υπουργείο Δικαιοσύν ης τον  φίλο και
Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο,
με τον  οποίο συζητήσαμε μια σειρά
σημαν τικών  θεμάτων  που έχ ουν  στο
επίκεν τρο την  προστασία των  ατόμων
με αν απηρία και τη διαφύλαξη των  αν θ-
ρωπίν ων  δικαιωμάτων .

Για το Υπουργείο Δικαιοσύν ης, η υλο-
ποίηση δράσεων  ευθύν ης που
εν ισχ ύουν  την  εφαρμογή του Χάρτη
Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  της Ε.Ε., αλλά
και αυτές που περιλαμβάν ον ται στο
Εθν ικό Σχ έδιο Δράσης για τα ΑμεΑ, απο-
τελούν  άμεση πολιτική και θεσμική προ-
τεραιότητα. Αποτελούν  εκ των  βασικών
στόχ ων  μας, με σκοπό την  αυτον όητη
διευκόλυν ση των  συμπολιτών  μας».
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Ο Όμιλος Εταιρειών  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερο-
υς και πιο δυναμικούς βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλά-
δα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριο-
τήτων στον τομέα της ενέργειας. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή
σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτά-
σεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμέ-
νες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς. 

Έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια λειτουργούμε με υπευθυ-
νότητα για την κοινωνία και το περιβάλλον εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα
Εταιρικής διακυβέρνησης με αξιοπιστία και διαφανείς διαδικασίες.

Ο Όμιλός μας για την απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο
δυναμικό των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο, Ελευσίνα
και Θεσσαλονίκη, αναζητεί υποψήφιους που θα απασχοληθούν σε πρόγρ-
αμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας, στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Χειριστές
2. Δοκιμαστές Χημείου
3. Υπεύθυνοι Προβλήτας
4. Πυροσβέστες – Οδηγοί

Προσφέρουμε:
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και αξιο-
κρατικό εργασιακό περιβάλλον,
συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω διαρκούς
εκπαίδευσης και
ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών.

Στον Όμιλο ΕΛΠΕ πιστεύουμε ότι είναι χρέος μας να λειτουργούμε ως
υπεύθυνα και ενεργά μέλη των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες ασκείται η
επιχειρηματική μας δραστηριότητα, οπότε η εντοπιότητα (μόνιμοι κάτοικοι
όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Θεσσα-
λονίκης) αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις
προς κάλυψη θέσεις στη σελίδα https://jobs.helpe.gr όπου μπορούν να
συμπληρώσουν και υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης και να
καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκριν ίσεις οι υποψήφιοι μπορούν
ν α στείλουν  email στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
recruitment@helpe.gr. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤ. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟ

Ο
ι φορολογούμε-
ν οι που θα
καταθέσουν  τη

φορολογική τους δήλωση
στο Taxisnet μέχ ρι το
τέλος Ιουλίου, φέτος,
όπως και πέρυσι θα
πληρώσουν  το φόρο
εισοδήματος σε έως και 8
δόσεις, από Ιούλιο έως
και Φεβρουάριο. Αν τίθε-
τα, όσοι επιλέξουν  ν α
υποβάλουν  τη δήλωση
έως το τέλος Αυγούστου,
θα πρέπει ν α
πληρώσουν  διπλή την
πρώτη δόση. Δηλαδή,
θα πρέπει ν α καταβά-
λουν  έως την  31η
Αυγούστου, τη δόση του
Ιουλίου και του
Αυγούστου και στη
συν έχ εια ν α αποπ-
ληρών ουν  καν ον ικά τις
υπόλοιπες μην ιαίες
δόσεις.

Από τις σημαν τικότερ-
ες αλλαγές στις φετιν ές
φορολογικές δηλώσεις
είν αι η απαλλαγή από τα
τεκμήρια διαβίωσης για
όσους έχ ουν  πληγεί
από την  κρίση.

Συγκεκριμέν α από τα
τεκμήρια θα απαλλα-
γούν :

-Οσοι ασκούν  ατομι-
κές εμπορικές και βιο-
τεχ ν ικές επιχ ειρήσεις,
ατομικές επιχ ειρήσεις
παροχ ής υπηρεσιών  και
ελευθέρια επαγγέλματα
και κατά τη διάρκεια του
2020 είτε αν αγκάστηκαν

ν α αν αστείλουν  τη λει-
τουργία των  καταστημά-
των  ή των  εγκαταστά-
σεων  παραγωγής ή των
γραφείων  τους είτε
υποχ ρεώθηκαν  ν α περ-
ιορίσουν  σε μεγάλο
βαθμό τις επαγγελματικές
τους δραστηριότητες και
υπέστησαν  σημαν τική
μείωση τζίρου, εξαιτίας
των  μέτρων  για την
αν τιμετώπιση του κορο-
ν οϊού.

-Οι εργαζόμενοι στις
επιχειρήσεις και στους
ελεύθερους επαγγε-
λματίες των παραπά-
νω περιπτώσεων,
εφόσον οι συμβάσεις
εργασίας τους τέθηκαν
σε αναστολή για μεγά-
λο χρονικό διάστημα
κατά τη διάρκεια του
2020.

-Οι εργαζόμενοι στις
επιχειρήσεις και στους
ελεύθερους επαγγε-
λματίες των παραπά-
νω περιπτώσεων που
εντάχθηκαν στο πρό-

γραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

-Οι ιδιοκτήτες ακιν ή-
των  που υποχ ρεώθη-
καν  ν α εισπράξουν
εν οίκια μειωμέν α κατά
40% τους μήν ες Μάιο
έως Αύγουστο 2020 ή και
Ν οέμβριο -Δεκ έμβριο
2020, καθώς και όσοι
εξαν αγκάστηκαν  ν α
εισπράξουν  εν οίκια μει-
ωμέν α τουλάχ ιστον
κατά 30% του μήν ες
Σεπτέμβριο και Οκτώβρ-
ιο του 2020.

Αν άσα παίρν ουν  και
χ ιλιάδες φορολογούμεν οι
οι οποίοι δεν  θα βρεθ-
ούν  αν τιμέτωποι με
επιπλέον  φόρο, εφόσον
δεν  έχ ουν  καταφέρει ν α
καλύψουν  ποσοστό
30% του ατομικού
ετησίου εισοδήματος του
2020 με δαπάν ες εξοφλ-
ηθείσες μέσω ηλεκτρο-
ν ικών  μεθόδων  πληρω-
μής (μέσω πιστωτικών  ή
χ ρεωστικών  ή προπληρ-
ωμέν ων  καρτών  ή μέσω
web-banking κ.λπ.)

ΆΆννοοιιξξεε  ττοο  TTaaxxiissnneett  γγιιαα  ττιιςς
φφοορροολλοογγιικκέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς  22002211
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Πωλείται
οικία ισόγειο

και 
πρώτος

όροφος στο
Παλαιοχώρι

Μάνδρας 
σε 800 μέτρα

οικόπεδο.
Ανταλλαγή

με
διαμέρισμα
τηλέφωνο

6974 311 396.
Τιμή

συζητήσιμη

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 
ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 5ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
PROHELLAS ΑΒΕΤΕ, ΤΗΛ 2296081051

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            
Υ ΠΟΥ Ρ ΓΕ ΙΟ
Ν Α Υ ΤΙ Λ Ι Α Σ
ΚΑΙ                                      
ΝΗΣΙΩ ΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                           
Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο
Λ Ι ΜΕ ΝΙ ΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 28 Μαΐου 2021 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
και με ωριαία αντιμισθία στην
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμέ-
νου να καλύψει παροδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες διδακτικού
έτους 2020-2021 (εαρινό εξάμ-
ηνο), επαν απροκηρύσσει την
πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου και ωριαία αν τι-
μισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14 του ν. 2638/1998
«Οργάνωση και λειτουργία της
ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολο-
γικές ρυθμίσεις για το προσω-
πικό αυτής και άλλες διατάξεις»
(A  ́204), όπως έχει αντικατασταθ-
εί από το άρθρο 16 του ν.
3153/2003 (Α  ́153) και το άρθρο
9 του ν.3450/2006 (Α  ́ 64) και
ισχύει και κατόπιν της αριθμ.
πρωτ. 2904.4/34243/2021/17-05-
2021 Απόφασης
Υ.NA.N.Π/Δ.Δ.Υ. δ ,́ ανά ειδικότ-
ητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος
τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανο-

μένου υπόψιν του αριθμού των
σπουδαστών που θα φοιτήσουν,
ως κάτωθι:
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι δύο (02) Ηλεκτρολό-
γους Μηχανικούς ή Ηλεκτρολό-
γους Μηχανικούς και Μηχανι-
κούς Η/Υ ή Ηλεκτρονικούς Μηχα-
νικούς ή Αυτοματιστές Μηχανι-
κούς ΠΕ.
2. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
κατόχους πτυχίου ή διπλώματος
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, ειδικότητας:

α) Μέχρι τέσσερις (04) Ηλεκτρ-
ολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρ-
ολόγους Μηχανικούς και Μηχα-
νικούς Η/Υ ή Ηλεκτρονικούς
Μηχανικούς ή Αυτοματιστές
Μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ.

Αν τικείμεν α διδασκαλίας:
Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά
το ισχύον πλαίσιο διδασκαλίας
όπως αυτό ορίζεται: α) στους
Κανονισμούς Σπουδών των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτι-
κού, όπως εγκρίθηκαν με τις υπ’
αριθμ.: 2231.2-
13/39590/2019/29-5-2019 ΚΥΑ
(Β΄ 2028) και Μ 3615.3/03/00
Κ.Υ.Α. (Β  ́1393), όπως ισχύουν,
β) στον Εσωτερικό Κανονισμό
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού, όπως εγκρίθηκε με τη ν
υπ’ αριθμ.: 2231.2-
13/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ
(Β  ́2240) και γ) στα Ωρολόγια και
Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/
Π-Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
2231.2-9/42341/2019/07-6-2019
Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β  ́ 2321) και
την υπ’ αριθμ. Μ
3615.1/01/13/09-9-2013 Απόφα-
σης ΥΝΑ (Β  ́2303).

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να προβεί στην πρόσληψη  μέρο-
υς του αριθμού      προσωπικού
που προκηρύσσεται, σε περίπτω-
ση μεταβολής των εκπαιδευτικών
αναγκών,     εφόσον αυτή αιτιο-
λογείται στο πρακτικό του
οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς
αυτό να     εγείρει οποιαδήποτε
απαίτηση από τους υποψηφίους. 

Η προκαλούμεν η  δαπάν η του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού που θα προσληφ θεί
ως προς την  πληρωμή του υλο-
ποιείται σύμφ ων α με την  οικεία
ν ομοθεσία και είν αι  επιλέξιμη
για συγχρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Έν ωση στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού προγράμμα-
τος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ
2014-2020.               

Β.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
λήγει σε δεκαπέν τε (15) ημερολο-
γιακές ημέρες από την επόμενη
της  τελευταίας δημοσίευσης της
Επαναπροκήρυξης, στον Τύπο ή
στην ιστοσελίδα του Προγράμμα-
τος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου
(Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις
Οργανωτικού και Διοικητικού
Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρ-
ωσης θέσεων), ήτοι την
12/06/2021, ημέρα Σάββατο.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά υποβάλλονται ή
αποστέλλονται ταχυδρομικώς
με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»  ή με courier στην
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, ταχυδρομική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύρ-
γου, Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το
εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβά-
νεται υπόψη είτε ο αριθμός πρω-
τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβ-
λήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδ-

ημίας, είτε η ημερομηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδρομείου - couri-
er εάν εστάλη ταχυδρομικά). 
Εφιστάται η προσοχή των υποψ-
ηφίων στην ορθή, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας,
συμπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος δια-
πιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυμεί την τροπο-
ποίηση της αίτησής του, οφείλει
να υποβάλει νέα αίτηση, εντός
της οριζόμενης, με την παρούσα,
προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσ-
κομίζονται μετά τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής δικαιολογητικών
δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το
προηγούμενο εδάφιο απαγόρευ-
ση αποδοχής εκπρόθεσμων
πιστοποιητικών ή δικαιολογ-
ητικών περιλαμβάνονται και
αυτά που είναι συμπληρωματικά
ή διευκρινιστικά εκείνων που
έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά των προ-
σληφθέντων θα παραμένουν στο
αρχείο της Υπηρεσίας. Στους
υποψηφίους που δεν προσελήφ-
θησαν,  τα δικαιολογητικά δύνα-
ται να επιστραφούν, κατόπιν
σχετικής αίτησης τους, μετά τη
λήξη του εκπαιδευτικού έτους για
το οποίο είχε υποβληθεί υποψ-
ηφιότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήμα-
τος Διαχείρισης Ποιότητας, οι
εκπαιδευτές υποχρεούνται να
συμβάλουν στην επίτευξη των
στόχων της Πολιτικής Ποιότητας,
όπως αυτή περιγράφεται στο
ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της
ΑΕΝ. Επίσης, υποχρεούνται για
την εφαρμογή και τήρηση των

ισχυουσών διαδικασιών,
Οδηγιών και Εντύπων του
Συστήματος διαχείρισης Ποιότ-
ητας.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της Επαναπροκήρυξης
αυτής δημοσιεύεται σε δύο (02)
ημερήσιες και αν δεν υπάρχουν,
σε εβδομαδιαίες τοπικές εφημε-
ρίδες της έδρας της ΑΕΝ/Ασπρ-
οπύργου. Η δαπάνη της
δημοσίευσης  βαρύνει τις πάγιες
προκαταβολές Κεφαλαίου Ναυτι-
κής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) της ΑΕΝ
που προκηρύσσονται οι θέσεις.
Πλήρες αντίγραφο της Επαναπρ-
οκήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρο-
νικά σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Μ.Ε.Ν.,
Π . Ε . Μ . Μ . Ε . Κ . Ε . Ν . ,
Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ 4ο και τοιχοκολ-
λάται στο Κατάστημα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Ασπροπύργου. Επίσης αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα του Προ-
γράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Ανα-
ζήτηση: Ανά είδος απόφασης/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση
www.ynanp.gr. 
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από
την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού Ασπροπύργου στα τηλέφω-
να 2105575986 και 2105574171-
3. - Αρμόδιοι οι Ανθυπασπιστής
Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Αρχι-
κελευστής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Άννα.

Ο Διοικητής α.α

Αν τιπλοίαρχος  Λ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Κων σταν τίν ος
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Διαμαρτυρία της Ένωσης 
Ασπροπύργου 

για τον ορισμό διαιτητή

Ανακο ί νωση ε ξέδωσε  ο
Ασπρόπυργος διαμαρτυρ-
όμενος στην ΚΕΔ και  την
ΕΠΟ για τον ορισμό του
δ ι αι τητή  Κακουλί δη  ο
οποίος όπως αναφέρεται
ε ί ναι  σκανδαλώδης.
«Διαμαρτυρόμαστε  έντονα

προς την ΚΕΔ την ΕΠΟ για τον εκ νέου ορι -
σμό του διαι τητή Κακουλίδη ο οποίος κατοι -
κε ί  στην Κω σε αγώνα του Ιάλυσου που έχε ι
έδρα τη Ρόδο.

Ο ορισμός αυτός ε ί ναι  σκανδαλώδης και
πραγματι κά καλλι εργε ί  την καχυποψία και
δυσπιστί α.

Έντονα καλούμε την ΚΕΔ να αντι καταστήσε ι
τον εν λόγω διαι τητή με  άλλον. Σε  περίπτω-
ση διαφορετι κή να έχε ι  στραμμένα τα φώτα
της πάνω στην συγκεκριμένη διαι τησία».

Football League:
Δύσκολη έξοδος της
Ενωσης Ασπροπύργου
στην Ρόδο με τον Ιάλυσο

Δύσκολη έξοδος την Κυριακή για την
Ενωση Ασπροπύργου Δόξας για την 14η
αγωνιστική στην Football League αφού
ταξιδεύει στην Ρόδο για το δύσκολο
παιχνίδι με τον Ιάλυσο.  Στο πρώτο μάτς
η ομάδα της Δυτικής Αττικής είχε
κερδίσει με 3-0 και θέλει να αποσπάσει
ένα θετικό αποτέλεσμα στην
προσπάθεια που κάνει για παραμονή
στην κατηγορία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του
Σαββατοκύριακου:

Νότιος Όμιλος
Σαντορίνη 2020-Νίκη Βόλου (Σάββατο
29/5 – 16:00)
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Πλακάς (Δυτ. Αττικής),
Τριαντάφυλλος (Κορινθίας)
4ος: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Παρατηρητής: Μπλούνας (Φθιώτιδας)

Επισκοπή-Αιγάλεω (16:00)
Διαιτητής: Κουκουράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Φραγκιαδάκης (Λασιθίου),
Γαρεφαλλάκης (Ηρακλείου)
4ος: Κρασαγάκης (Ηρακλείου)
Παρατηρητής: Παστρωμάς (Δυτ.
Αττικής)

Αστέρας Βλαχιώτη-Καλαμάτα
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Τσιλίκας
(Αιτ/νίας)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Παρατηρητής: Κυρίου (Αρκαδίας)

Ιάλυσος-Ασπρόπυργος
Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκης)
Βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης), Δέτση
(ΑΘηνών)
4ος: Αλάμπεης (Αθηνών)
Παρατηρητής: Ζαννετίδης (Δωδ/νήσου)

Ρόδος-Καλλιθέα
Διαιτητής: Τάσης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Κάλλης, Γουρνιάς (Ανατ.
Αττικής)
4ος:Τσαμούρης (Πειραιά)
Παρατηρητής: Κατσιδώνης (Δωδ/νήσου)

Βόρειος όμιλος

Βέροια-Πανσερραϊκός (Σάββατο 29/5 –
17:00)
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος (Πιερίας), Σταΐκος
(Λάρισας)
4ος: Γουματζίδης (Πέλλας)
Παρατηρητής: Κοφίτσας (Καρδίτσας)

Πιερικός-Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)
Βοηθοί: Σάββας (Σερρών), Κουκούμης
(Καβάλας)
4ος: Τσιάρας (Καβάλας)

Παρατηρητής: Καρακελίδης (Πέλλας)

ΑΕΠ Κοζάνης-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Αντωνίου (Ανατ. Αττικής)
Βοηθοί: Τυριακίδης, Μποζατζίδης
(Μακεδονίας)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Παρατηρητής:Λιόλιος (Λάρισας)

Ολυμπιακός Βόλου-Αλμωπός Αριδαίας
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθηνών)
Βοηθοί: Αρμάκολας (Κυκλάδων),
Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Παρατηρητής: Κρίκης (Τρικάλων)

Καβάλα-ΠΟ Τρίγλιας
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
Βοηθοί: Κηλικιώτης (Ξάνθης),
Κουβαλάκης (Δράμας)
4ος: Παρχαρίδης (Δράμας)
Παρατηρητής: Φωτιάδης (Σερρών)
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Αστέρας Μαγούλας:
Δραστηριοτήτων …..
Ασυνέχεια (;;;)

Αθλητικός Σύλλογος δραστηριοποι-
ούμενος επί τριάντα και πλέον έτη
στην Μαγούλα Αττικής έλαβε και
συνεχίζει να λαμβάνει γενικευμένη
απαξία από το σύνολο της τοπικής
κοινωνίας … (!!!)
Καταγραφή γεγονότων …
Μάρτιος 2020, Αναστολή Αγωνι-
στικών Δραστηριοτήτων λόγω της
πανδημίας (Cov-19).
Ιούνιος – Ιούλιος 2020.  Το ΔΣ διεξή-
γαγε τέσσερις στον αριθμό ΓΣ σύμφ-
ωνα με το καταστατικό, χωρίς καμία
συμμετοχή μελών και συμπολιτών.
Σεπτέμβριος 2020, Μετά Βίας επαν-
εκκίνησε, μετά την πρώτη παύση,
λόγω της πανδημίας (Cov-19).
Νοέμβριος 2020, Ανεστάλη η αγωνι-
στική του λειτουργία λόγω της παν-
δημίας (Cov-19).
Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021,
Δεν κατεγράφη καμία Διοικητική
δραστηριότητα.
Αρχές Μαΐου 2021, έμεινε Ακέφαλος.
Έκτοτε … η τύχη του …(;;;)
Εκ θαύματος ……. ο Αθλητικός
Σύλλογος, αναφέρετε στις 30/05/2021
σε Post Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότ-
ητας Μαγούλας, ως σημείο συνάν-
τησης για άλλη δράση.
Μήπως πλέον, ο σύλλογος αποτελεί
απλό τοπωνύμιο και όχι «Ζωντανό
Οργανισμό» … προάγοντας τις Αξίες
του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.
Αξίες που αποτελούν «Φωτεινό
Παράδειγμα» για τους νέους της
πόλης μας  (;;;)
Ερωτήματα που μου γεννούνται …
Α)  Προς τα υπολειπόμενα μέλη του
ΔΣ. Μήπως γνωρίζουν:
1. Εάν έχουν εκτελεσθεί εντός των
προβλεπόμενων χρονικών ορίων οι
απορρέουσες ενέργειες (Διοικητικές,
Ταμιακές, Οικονομικές, Φορολογικές)
ως όφειλαν (;;;)

2. Προτίθενται να αναλάβουν Άμεσα,
τις αυτές δράσεις που απορρέουν από
τις τελευταίες εξελίξεις (;;;)
3. Προτίθενται να ενημερώσουν το
συντομότερο τα Ενεργά Μέλη του
Συλλόγου και τους συμπολίτες μας για
τις προθέσεις τους (;;;)
4. Προτίθενται να προβούν Άμεσα σε
καταστατικές διεργασίες (;;;)
Β)  Προς τους συμπολίτες μου, της
Μαγούλα Αττικής, «Αυτόχθονες» και
«Ξένους»
1.  Έχουμε την πρόθεση να ενεργο-
ποιηθούμε επί του θέματος ….. και να
σταματήσουμε να λειτουργούμε «δια
της Αναθέσεως» (;;;)
2. Προτιθέμεθα να σηκωθούμε από
τις «δροσερές» καρέκλες …. που προ-
σφέρουν τα Πλατάνια (;;;)
3. Μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη
αυτά που μας Διχάζουν, και να πορ-
ευτούμε με αυτά που μας Ενώνουν …
Δηλαδή το Μέλλον των παιδιών μας
(;;;)
4. Είναι δυνατόν, Έστω και την
ύστατη ώρα να μην επαφιέμεθα από
τα «Ξένα» Κέντρα Λήψεως Αποφά-
σεων … που τα Επικαλούμαστε …
Όποτε μας συμφέρει (;;;)
5. Είναι δυνατό να μην κρίνουμε τις
πράξεις των άλλων, αλλά να αναλάβο-
υμε πρωτοβουλίες για την επανεκ-
κίνηση του Συλλόγου (;;;)  
6. Οι φέροντες θέση ευθύνης στην
τοπική Κοινωνία … θα αναλάβουν
Δράση … Καλές οι «εξωγενείς» …
Χωρίς «ενδογενείς» όμως, … Μήπως
συμβάλουμε στην απαξίωση της Ιστο-
ρίας μας  (;;;)
7. Έχουμε αναλογιστεί τι θα απογίνει
το Γήπεδο Ποδοσφαίρου, της Δημοτι-
κής Ενότητας Μαγούλας (;;;)
8. Θα είχε περάσει ποτέ … από το νου
των Ιδρυτών … η σημερινή μας
κατάντια (;;;)
… όποιος κατάλαβε … Κατάλαβε …
και Κλείνω …
«Η Πράξη είναι Ατομική, η Ευθύνη
Συλλογική»
Σιμόν Βίζενταλ, 1908-2005

Αυξάνονται οι «φωνές» στη Γ΄
Εθνική,  να μην  υποβιβαστεί
καμία ομάδα

Αυξάνονται οι
«φωνές» στη Γ΄
Εθνική, οι
οποίες κάνουν
λόγο ότι δεν θα
πρέπει από το
φετινό Πρωτάθλ-
ημα να υποβιβα-
στεί καμία ομάδα.
Μια σειρά από
ομάδες, συνέτα-
ξαν επιστολή,
την οποία

συνυπογράφει και η Θύελλα Πατρών, την ίδια
ώρα που αρχίζει το αίτημα να αποκτά και
«θεσμική» υπόσταση, με τον Σταύρο Ψαρρό-
πουλο, εκπρόσωπο της ΕΠΟ στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, να ετοιμάζεται να φέρει
πρόταση προς την Εκτελεστική Επιτροπή.

Ο Σταύρος Ψαρρόπουλος, με δηλώσεις του ,
ανέφερε: ««Θεωρώ δίκαιο να παραμείνουν
όλες οι ομάδες στη Γ Εθνική από τη στιγμή
που η χρονιά δεν εξελίχθηκε ομαλά λόγω της
πανδημίας του covid-19 και από τη στιγμή
που δεν θα ανέβουν στη Γ Εθνική οι εκπρό-
σωποι των ΕΠΣ. Η συγκεκριμένη επιστολή
παραθέτει μια σειρά από επιχειρήματα τα
οποία με βρίσκουν σύμφωνο και δεν σας
κρύβω ότι έχω φτιάξει και ένα πλάνο, το
οποίο θα το καταθέσω με τη σειρά μου στην

ΕΠΟ σχετικά με την αναδιάρθρωση της Γ
Εθνικής».

Την ίδια ώρα, η επιστολή των ομάδων της
Γ  ́Εθνικής, την οποία συνέταξε ο Πρόεδρος
του Αετού Λουτρών, ο οποίος συντονίζει τις
κινήσεις και συνυπογράφουν κι άλλες ομάδες
ανά την Ελλάδα, αναφέρει:

«“Αγαπητέ κ. Πρόεδρε της ΕΠΟ,

Αγαπητοί κύριοι της ΕΕ της ΕΠΟ,
Με λύπη πληροφορηθήκαμε ότι η πρόταση

που κατατέθηκε προς συζήτηση στην τελευταία
σας συνεδρίαση και αφορούσε την ελάττωση
(μείωση) του αριθμού των ομάδων που θα
μεταπέσουν σε χαμηλότερη κατηγορία του
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, από αυτές που
συμμετέχουν στο μισό (λόγω πρόσφατων
αποφάσεων που πάρθηκαν λόγω της παν-
δημίας covid-19) πρωτάθλημα της Γ  ́Εθνικής
κατηγορίας, δεν έτυχε της ανάλογης αντι-
μετώπισης και καταψηφίστηκε.

Θέλουμε όμως να θέσουμε υπόψιν σας τα
παρακάτω ζητήματα που ταλανίζουν το σύνο-
λο των ομάδων που συμμετέχουμε στο παρα-
πάνω πρωτάθλημα :

α. Η εφαρμογή του υφιστάμενου υγειονομι-
κού πρωτοκόλλου (που σωστά οριοθετήθη-
καν από τους αρμόδιους ιατρικούς επιστήμο-
νες, για την προστασία όλων μας), πρόσθε-
σαν επιπλέον οικονομικά προβλήματα, στα
ήδη υφιστάμενα στα ΔΣ των ομάδων μας.
Αναγκαζόμαστε να διενεργούμε 2 φορές
εβδομαδιαία τεστ κορονοϊού, με επιπρόσθετο
οικονομικό κόστος, στους ήδη «φορτωμένο-
υς» προϋπολογισμούς μας.

β. Επιπλέον λόγω της εφαρμογής των μέτρ-
ων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στις
μετακινήσεις μας, είτε για προπόνηση, είτε για
αγώνες, αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε
περισσότερα οχήματα, αφού είναι απαγορευ-
τική η συσσώρευση ατόμων στα ιδιωτικά μας
οχήματα (προπονήσεις) ή ακόμη περισσότερο
στα λεωφορεία που χρησιμοποιούμε στους
επίσημους αγώνες, με επίσης επιπλέον οικο-
νομικές επιβαρύνσεις στους προϋπολογι-
σμούς μας.

γ. Η επιβαλλόμενη απουσία κόσμου στα
γήπεδα, αφαίρεσε αυτόματα (παντελώς) και τα
έσοδα από τα εισιτήρια, τις διαφημιστικές
πινακίδες χορηγιών (Δεν υπάρχουν «πρόθ-
υμοι επιχειρηματίες», λόγω απουσίας κοινού).
Την ίδια στιγμή όμως, παρθήκαν ανάλογες
αποφάσεις για την στήριξη άλλων τομέων της
κοινωνίας μας (Ναυτιλιακές ή αεροπορικές
εταιρείες, όπου επιτράπηκε η κάλυψη του 60-
80 % των θέσεων και μάλιστα σε κλειστούς
χώρους), δίχως να στηριχθεί η δική μας προ-
σπάθεια, δίχως να ληφθούν ανάλογες αποφ-
άσεις για τις ομάδες μας.

δ. Η ασφυκτική πίεση του χρόνου να ολοκ-
ληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα σε 1 γύρο,
διόγκωσε την ανασφάλειά μας, τους φόβους
και τις ανησυχίες για το μέλλον των ομάδων
μας, διόγκωσε τις κρίσεις της ψυχικής υγείας,
όσων ασχολούμαστε (ΔΣ, Υπάλληλοι ομάδων,
Προπονητές, Ποδοσφαιριστές κλπ) και της
βιοποριστικής ατομικής μας αναγκαιότητας,
αφού τα οικονομικά χτυπήματα, έχουν
αντίκτυπο και στις ιδιωτικές μας επιχειρήσεις.

ε. Θεωρούμε ότι οι αποφάσεις σαν την προ-
αναφερόμενη (μη έγκρισης ελάττωσης των

υποβιβαζόμενων ομάδων), θα αποτελέσει
ακόμη ένα τελειωτικό χτύπημα εναντίον του
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, εναντίον όλων
των αγνών παραγόντων που παλεύουμε
«σαν ζητιάνοι», να μαζέψουμε τα χρήματα
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
αγωνιστικών μας υποχρεώσεων. Εμείς οι
άνθρωποι των ΔΣ, αγωνιούμε κάθε μέρα για
το πως θα στηρίξουμε με το υστέρημά μας,
πως θα δώσουμε με επιφόρτιση του προσω-
πικού μας χρόνου, του «πορτοφολιού μας, τις
αναγκαίες ανάσες στις ομάδες για να ολοκ-
ληρώσουμε το δύσκολο έργο της ολοκλήρω-
σης του πρωταθλήματος.

Δώστε επιτέλους με την σωστή απόφαση,
την δυνατότητα οι ομάδες μας, να αγωνισθ-
ούν από την καινούργια χρονιά, με ίσους
όρους, με νέες «ανάσες», με καινούργιες
δυνάμεις, στην ίδια κατηγορία που αγωνιζό-
μαστε και σήμερα, αφού όπως τουλάχιστον
διατείνονται επίσημα κυβερνητικά και ιατρικά
χείλη, από το φθινόπωρο, επιστρέφει η κανο-
νικότητα στην ζωή μας.

Ας επιστρέψει η κανονικότητα και στο ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο, τον στυλοβάτη του
ελληνικού ποδοσφαίρου.

Επιτέλους στηρίξτε το ερασιτεχνικό ποδόσφ-
αιρο, στηρίξτε όλους εμάς που αιμορραγούμε
οικονομικά στις ομάδες μας, στηρίξτε
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ όσους παλεύουμε για να
στηρίξουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.”

Με εκτίμηση
Εκ της Επιτροπής Ομάδων της Γ’ Εθνικής

Φώτης Θανέλλας: Υπάρχει
βελτίωση στην ομάδα

Ο   Φώτης Θανέλλας της Ενωσης
Ασπροπύργου μίλησε για το μάτς με
την Επισκοπή και με αυτό που έρχε-
ται στην Ρόδο.. <<Εμείς δεν έχουμε
την πολυτέλεια να επιλέγουμε παιγ-
νίδια. Είτε παίζουμε με τις κορυφ-
αίες ομάδες, είτε με τις τελευταίες
πρέπει να κυνηγάμε τους βαθμούς
στον βωμό της σωτηρίας.
Υπάρχει μια τεράστια βελτίωση
στην ομάδα στα τελευταία 4-5 παιγ-
νίδια. Υπάρχει το στοιχείο της υπο-
μονής, το να δημιουργήσουμε δηλα-
δή 2-3 φάσεις και να πετυχαίνουμε
ένα γκολ όπου από εκεί και πέρα,
οφείλουμε να κάνουμε μια καλή
διαχείριση απέναντι βέβαια σε μια
πολύ καλή ομάδα όπως είναι η
Επισκοπή και μάλιστα μέσα σε μια
δύσκολη έδρα.
Αν μπαίναμε με το 0-1 στο ημίχρονο
θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα για την
Επισκοπή. Οι γηπεδούχοι κατάφερ-
αν από δικό μας λάθος να ισοφα-
ρίσουν. Παίξαμε οργανωμένα στην
άμυνα διαφυλάσσοντας την εστία
μας και κυνηγώντας την ισοπαλία
αφού για μας αυτό το αποτέλεσμα
ήταν μια μεγάλη επιτυχία.

Παρ’ όλα αυτά στο β’ ημίχρονο,
κάναμε κάποιες ευκαιρίες, είχαμε
όμως και την τύχη με το μέρος μας
και δεν το πληρώσαμε σε κάποιες
φάσεις γιατί, η Επισκοπή ήταν
πολύ καλύτερη από εμάς αφού το
ματς άνοιξε σαν ρώσικη ρουλέτα.
Επίσης είχαμε και τον “Άγιο -
Ντιμίτροβιτς” όπως λέω εγώ γιατί,
μας έχει κρατήσει σε αρκετά ματς.
Ακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα
με δύο ματς εκτός έδρας στη Ρόδο.
Πάμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο
μπορούμε.”
Ερωτηθείς για το αν περίμενε ένα
τέτοιο αποτέλεσμα, ο κ. Θανέλλας
τόνισε: “Εμείς στοχεύουμε στην
καλή εμφάνιση. Ήταν από τα ματς
που τα θεωρεί κάποιος “χαμένα”
αλλά από εκεί και πέρα, δεν πας
να παίξεις για να χάσεις. Αντιθέ-
τως παλεύεις, κυνηγάς την ελπίδα
για να πάρεις ό,τι μπορείς. Εμείς
αυτό κάναμε, γι’ αυτό και λέω ότι η
ισοπαλία είναι μεγάλη επιτυχία για
μας.”
Τέλος, στάθηκε και στο τί πρωτά-
θλημα βλέπουμε μέχρι στιγμής…
“Βλέπουμε ότι οι διαφορές είναι
μικρές ανάμεσα στις ομάδες. Εμείς
προσπαθούμε να κοιτάξουμε στα
μάτια την κάθε ομάδα βέβαια. Τη
διαφορά την κάνουν 2-3 παίκτες-
προσωπικότητες όπου κάποιες
ομάδες έχουν την πολυτέλεια να
τους διαθέτουν στο ρόστερ τους.
Κλασικό παράδειγμα είναι αυτό
της Καλλιθέας που ήταν και πρό-
σφατο για μας καθώς, έχει 2-3
παίκτες οι οποίοι κατ’ επανάληψη
είναι αυτοί που καθαρίζουν τα
παιγνίδια.”

Γ ΈΘΝΙΚΗ: Τελευταία στροφή για
το πρωτάθλημα της ΓΈθνικής

Τελευταία στροφή για το πρωτάθλημα της
ΓΈθν ικής 11η αγων ιστική  8ος όμιλος. Ο
Ακράτητος υποδέχ εται στην  Φυλή τον  Αιο-
λικό και θέλει ν ίκη για ν α έχ ει ελπίδες και
από τα υπόλοιπα παιχ ν ίδια. Ο Παν ελευσι-
ν αικός αγων ίζεται στην  Ελευσίν α με τον
Καραβά. Αν αλυτικά:

11η αγων ιστική

Μικρασιατική- Αίας Σαλαμίν ας
ΑΟ Πυλίου- Κερατσίν ι
Αετός Λουτρών - Κυαν ούς Αστέρας Βάρης
Ακράτητος- Αιολικός
Παν ελευσιν ιακός- Καραβάς
Θύελλα Ραφήν ας- Πυθαγόρας

6ος ΟΜΙΛΟΣ
Παν ιών ιος – Φωστήρας, ΑΕ Μυκόν ου –
Μοσχ άτο, Παν ν αξιακός – Εθικός Πειραιώς,
Προοδευτική – Μαρκό, Χαραυγιακός – Αήτ-
τητος Σπάτων .

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θύελλα Ραφήν ας 22
Αιολικός 22
Αίαν τας Σαλαμίν ας 17
Αστέρας Βάρης 16
ΑΟ Πυλίου Κω 16
Παν ελευσιν ιακός 16
Καραβάς 15
Κερατσίν ι 14
Ακράτητος 12
ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ 8
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΧΙΟΥ 5
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΜΟΥ 2

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

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-

λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

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

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.

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  

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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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

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

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα
ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α’
Τριμήνου 2021, με τα Δημοσιευμένα κατά

ΔΠΧΑ Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €176
εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη στα €90 εκατ.. Τα
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €60 εκατ.,
με τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα €2 εκατ..

Τα υψηλά δημοσιευμένα κέρδη οφείλονται κυρίως στην
ανάκαμψη των διεθνών τιμών και την επίπτωσή τους στην
αποτίμηση αποθεμάτων, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος
των απωλειών που κατέγραψε ο Όμιλος το 2020, όταν η παν-
δημία οδήγησε σε απότομη μείωση των τιμών αργού πετρε-
λαίου και προϊόντων.

Σε σχέση με τη λειτουργική κερδοφορία, εξαιρώντας δηλα-
δή την επίπτωση από τις διεθνείς τιμές, οι επιδόσεις των διυ-
λιστηρίων διεθνώς συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη μει-
ωμένη ζήτηση πετρελαιοειδών στα καύσιμα κίνησης και
ιδιαίτερα σε καύσιμα αεροπορίας, λόγω των περιορισμών στις
μετακινήσεις. Η κατηγορία αυτή αποτελεί ένα μεγάλο ποσο-
στό της παραγωγής και των πωλήσεων τους, με αποτέλεσμα
να συνεχίζεται η περίοδος ιδιαίτερα χαμηλών περιθωρίων
διύλισης.

Όσον αφορά την Ελλην ική αγορά, η ζήτηση καυσίμων στο
τελευταίο τρίμηνο καταγράφεται ως η χαμηλότερη ιστορικά,
καθώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου, επικράτησαν
αυστηροί περιορισμοί στις εσωτερικές μετακινήσεις και τα
ταξίδια.  

Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, αυξήθη-
καν σημαντικά οι ποσότητες δικαιωμάτων ρύπων που πρέ-
πει να αγοραστούν από τη διεθνή αγορά. Αυτή η εξέλιξη, σε
συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση της τιμής τους, επιβαρύνει
σημαντικά το κόστος λειτουργίας των Ευρωπαϊκών διυλι-
στηρίων και την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τρίτες
χώρες. 

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος διατήρησε τις καλές λειτο-
υργικές του επιδόσεις. Συγκεκριμένα, η απόδοση των διυλι-
στηρίων, η αριστοποίηση εφοδιασμού παρά τη μειωμένη
διαθεσιμότητα αργών, η αύξηση μεριδίων αγοράς στην εγχώρ-
ια αγορά και η εισαγωγή νέων διαφοροποιημένων προϊόντων
στη λιαν ική εμπορία, καθώς και η ιστορικά υψηλότερη κερδο-
φορία στον κλάδο Πετροχημικών, αντιστάθμισαν εν  μέρει το
δυσμενές επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Υλοποιείται η στρατηγική “VISION 2025”, για
την Ενεργειακή Μετάβαση. 

Περιβαλλοντικοί στόχοι για επίτευξη μηδενικών
εκπομπών έως το 2050. 

Επικαιροποίηση στρατηγικής – Κύριες εξελίξεις
Τον Απρίλιο του 2021, ο Όμιλος προχώρησε σε επικαιρο-

ποίηση της στρατηγικής του, λαμβάνοντας υπόψιν την επι-
ταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση, εξειδικεύοντας τους
στόχους του αναφορικά με θέματα Περιβάλλοντος – Κοι-
νωνίας – Διακυβέρνησης (ESG), καθώς και τα μέσα επίτευξής
τους. 

Συγκεκριμένα, η νέα στρατηγική «Vision 2025» βασίζεται
σε 5 βασικούς πυλώνες:

Καθορισμός συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων,
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης κατά 50% του αποτ-
υπώματος αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, με δέσμευ-
ση για net zero έως το 2050

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και την ανά-
πτυξη του εναλλακτικού πυλώνα δραστηριότητας σε καθαρή
ενέργεια 

Μετάβαση σε μια κατάλληλη εταιρική δομή για τις δραστηρι-
ότητες του Ομίλου, με τρόπο που να προωθεί τη στρατηγική
αυτή  

Αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το
νέο νομικό πλαίσιο και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές 

Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας που θα αναδεικνύει
τη νέα εικόνα του Ομίλου

Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ισορροπημένου χαρτοφυ-
λακίου ο Όμιλος επιδιώκει, τη δραστική μείωση των εκπομ-
πών άνθρακα στις δραστηριότητες αλυσίδας αξίας προϊόντων
πετρελαίου μέσω έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και
χρήσης καθαρότερων μορφών ενέργειας, μετάβαση σε καθα-
ρότερα καύσιμα και υιοθέτηση τεχνολογιών μπλε/πράσινου

υδρογόνου. Επιπλέον στοχεύει στην ανάπτυξη σημαντικού
χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, 600 MW μέχρι το 2025 και 2 GW μέχρι
το 2030, αρχικά σε Φ/Β και χερσαία αιολικά, με μελλοντική
επέκταση σε θαλάσσια αιολικά και εφαρμογές αποθήκευσης,
επενδύοντας τόσο σε οργανική ανάπτυξη όσο και σε εξαγο-
ρές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες κατασκευής του Φ/Β πάρκου
204 MW στην Κοζάνη συνεχίζονται σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό και έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν το 40% του
έργου.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο πετροχημικών, έχει ήδη εγκριθεί
η επένδυση ύψους €35 εκατ. για αύξηση της δυναμικότητας
της μονάδας παραγωγής πολυπροπυλεν ίου στη Θεσσα-
λον ίκη σε 300 χιλ. τόνους, με ορίζοντα υλοποίησης τα επό-
μενα δυόμισι έτη. Η επένδυση αυτή αυξάνει τη καθετο-
ποίηση με τη διύλιση, αυξάνει τις εξαγωγές και συμβάλει στο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου. 

Αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ των
εταιρειών ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας (65% ΤΑΙΠΕΔ –
35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ), στις οποίες ο Όμιλος συμμε-
τέχει ως από κοινού πωλητής στη ΔΕΠΑ Υποδομών και ως
υποψήφιος αγοραστής μέσω κοινού σχήματος με την EDI-
SON στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η κατάθεση των δεσμευτικών
προσφορών έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2021 για
τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας το ΤΑΙΠΕΔ
ανακοίνωσε την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας
μέχρι τουλάχιστον το τέλος του Γ’ τριμήνου. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: 

«Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε τους τελευταίους
14 μήνες είναι το δυσκολότερο που είχαμε να αντιμετωπίσο-
υμε εδώ και πολλά χρόνια. Όλες οι επιχειρήσεις, ως μέλη μιας
οικονομίας και κοινωνίας που δοκιμάζεται από την πανδημία
και τις επιπτώσεις της, έχουν επηρεαστεί και προσαρμόζουν
αντίστοιχα τη λειτουργία και τη στρατηγική τους. Ο κλάδος
των πετρελαιοειδών έχει πληγεί περισσότερο από άλλους,
καθώς οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και στα ταξίδια εξακο-
λουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη ζήτηση των προϊόν-
των μας. 

Σαν αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρε-
λαίου έχουν σταδιακά ανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα, το
διεθνές περιβάλλον διύλισης σημειώνει για τέταρτο τρίμηνο
στη σειρά τα χαμηλότερα περιθώρια, ενώ η ζήτηση καυσίμων
στις βασικές μας αγορές υπολείπεται σημαντικά του κανον ι-
κού επίπεδου. Στο επόμενο διάστημα αναμένουμε ουσιαστι-
κή βελτίωση, καθώς η πρόοδος των εμβολιασμών θα επιτρέ-
ψει τις εσωτερικές μετακινήσεις αλλά και τα αεροπορικά
ταξίδια, σε μια περίοδο σημαντική για τον τουρισμό και ιδιαίτε-
ρα για τη χώρα μας.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου αντικατοπτρίζουν αυτό το
περιβάλλον, με χαμηλή κερδοφορία στον κλάδο διύλισης ο
οποίος λόγω της βαρύνουσας σημασίας που έχει, υπερ-
καλύπτει τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί στις υπόλοιπες
επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου. Στα θετικά του τριμήνου
προσμετράται και η υψηλή κερδοφορία κατά ΔΠΧΠ λόγω της
αύξησης των τιμών, που καλύπτει μεγάλο μέρος των ζημιών
που καταγράφηκαν πέρυσι, ενώ η συνεχιζόμενη μείωση του
κόστους χρηματοδότησης επιτρέπει τον σχεδιασμό ενός πιο
φιλόδοξου πλάνου ανάπτυξης.

Σε επίπεδο στρατηγικής, είναι πλέον επιτακτική η αναγ-
καιότητα μετασχηματισμού του Ομίλου και η στροφή προς τη
Νέα Ενέργεια με επενδύσεις που συμπληρώνουν τις παρα-
δοσιακές μας δραστηριότητες. Ο Όμιλος λειτουργεί με ένα
επιχειρηματικό μοντέλο που σχεδιάστηκε με τα δεδομένα της 

δεκαετίας του 1990 και έχει μεν καταγράψει μια πετυχημένη
πορεία μέχρι σήμερα, αλλά χρειάζεται να αλλάξει λαμβάνον-
τας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις, καθώς και τις συνθήκες
που αναμένεται να επικρατούν στην αγορά ενέργειας και
στην οικονομία στα επόμενα χρόνια. 

Το πρόγραμμα «VISION 2025» στοχεύει στο να καταστή-
σει τον Όμιλο πρωταγωνιστή σε αυτή τη νέα αγορά, μέσα
από ένα ολιστικό πρόγραμμα βελτίωσης και ανάπτυξης, το
οποίο καθορίζει τη στρατηγική μας σε όλες τις δραστηριότητες
σε θέματα ESG, στρατηγικής επενδύσεων, εταιρικής δομής,
εταιρικής διακυβέρνησης και της εικόνας του Ομίλου στην
αγορά. Αποτελεί έναν φιλόδοξο «οδικό χάρτη», που παρόλες
τις δυσκολίες στην υλοποίησή του, είναι απαραίτητο για την
περαιτέρω εξέλιξη μας, με σημαντικά οφέλη για όλους τους
εμπλεκομένους και την Ελλην ική οικονομία.»

Αύξηση τιμών αργού και μεταβλητότητα περιθωρίων
διύλισης. Περαιτέρω αύξηση τιμών δικαιωμάτων
ρύπων CO2

Οι διεθνείς τιμές αργού συνέχισαν να ανακάμπτουν καθ’
όλη τη διάρκεια του Α’ τριμήνου, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση
παγκοσμίως και παρατάθηκε η συμφωνία μείωσης παραγωγής
αργού του ΟΠΕΚ+, με τις τιμές του Brent να διαμορφώνονται
στα $61/bbl κατά μέσο όρο για το τρίμηνο, ενώ τον Μάρτιο
ανήλθαν στα $66/bbl, στα προ κρίσης λόγω πανδημίας
COVID-19 επίπεδα. 

Το δολάριο εξασθέν ισε περαιτέρω σε σχέση με το ευρώ,
στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών κατά μέσο
όρο στο Α’ τρίμηνο, αντανακλώντας κυρίως τη διαμόρφωση
νομισματικής πολιτικής, με την ισοτιμία έναντι του ευρώ στο
1,20 κατά μέσο όρο για το τρίμηνο.

Οι τιμές δικαιωμάτων ρύπων CO2 αυξήθηκαν σημαντικά,
ξεπερνώντας τα €40/Τ στο τέλος του Α’ Τριμήνου, σε πολ-
λαπλάσια επίπεδα σε σχέση με τα τελευταία 3 χρόν ια. Η
αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με τη μείωση των δικαιωμάτων
για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, αποτελεί ανταγωνιστικό μειο-
νέκτημα για τον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης, με επιπτώσεις σε
λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο. 

Τα περιθώρια της βενζίνης παρουσίασαν μικρή αύξηση,
λόγω ανάκαμψης της ζήτησης, ενώ τα μεσαία κλάσματα παρέ-
μειναν σε πολυετή χαμηλά, καθώς η ζήτηση από τον κλάδο
αερομεταφορών παραμένει αναιμική. Το διαφορικό Brent-
Urals, εν ισχύθηκε σε σχέση με τα χαμηλά των τελευταίων
τριών τριμήνων του 2020. Κατά συνέπεια, τα ενδεικτικά περ-
ιθώρια τύπου FCC εν ισχύθηκαν στα $2/bbl, με τα περιθώρ-
ια Hydrocracking να διαμορφώνονται στα $-0,1/bbl.

Μείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων
Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων υποχώρησε

κατά 14% στους 1,5 εκατ. ΜΤ, με την κατανάλωση για καύσι-
μα κίνησης να καταγράφει ακόμα μεγαλύτερη πτώση κατά
16%, λόγω των μέτρων lockdown καθ’ όλη τη διάρκεια του τρι-
μήνου. Το πετρέλαιο θέρμανσης, κινήθηκε επίσης πτωτικά,
κατά 10%, λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών. Σε ό,τι αφορά
στην αδασμολόγητη αγορά, η ζήτηση ναυτιλιακών καυσίμων
ανήλθε στους 575 χιλ. τόνους (-4%), με σημαντική πτώση
στα αεροπορικά καύσιμα (-69%).  

Στα €24 εκατ. το χρηματοοικον ομικό 
κόστος – στα χαμηλότερα επίπεδα των

τελευταίων  ετών .

Ισχυροποίηση ισολογισμού, μείωση κόστους χρημα-
τοδότησης 

Μετά την επιτυχημένη αναχρηματοδότηση τραπεζικών
δανείων ύψους €900 εκατ., ο Όμιλος βελτίωσε ουσιαστικά το
μίγμα χρηματοδότησής του, αυξάνοντας σημαντικά το ποσο-
στό δεσμευμένων πιστωτικών γραμμών και επεκτείνοντας το
προφίλ ωρίμανσής τους. Επιπλέον, το χρηματοοικονομικό
κόστος ανήλθε στα €24 εκατ., στα χαμηλότερα επίπεδα των
τελευταίων ετών, υποχωρώντας κάτω από τα €100 εκατ. σε
ετήσια βάση. Αναφορικά με την αναχρηματοδότηση των
ομολογιών λήξης Οκτωβρίου ’21, ύψους €200 εκατ., ο Όμιλος
εξετάζει τις επιλογές του, λαμβάνοντας υπόψιν το πρόγραμμα
στρατηγικής «Vision 2025». 

Ο Καθαρός Δανεισμός στο Α’ Τρίμηνο διαμορφώθηκε στα
€2,2 δισ., κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των διεθνών
τιμών και του κεφαλαίου κίνησης..

ΕΛΠΕ: Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2021
Καθαρά Κέρδη στα €90 εκατ. Τα υψηλότερα από το Γ΄ τρίμηνο 2018


