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Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
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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: Α’ιθριος   

Άνεμοι : βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 22 έως  33 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παν τελεήμων , Παν τελεήμων ας, Παν τελής,

Παν τελίν α, Παν τελεούσα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Νέζη Σοφία Χ., Λεωφόρος Δημοκρατίας 50,
2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

Καμπόλη Αικατερίνη Ι., Μητροπόλεως 52
& Κανελλοπούλου 2,2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσιρομάλη Αφροδίτη Ι.

Θρακομακεδόνων 242, 2102435820

Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του υπουργι-

κού συμβουλίου. «Παρά την αντίθετη εισήγηση των
εκπροσώπων των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση
αποφάσισε για φέτος την αύξηση του κατώτατου
μισθού κατά 2%» ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά
την έναρξη της συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι στο τέλος του υπουργικού
συμβουλίου, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την απόλ-
υτη στήριξή του στη Νίκη Κεραμέως, όχι μόνο πολι-
τικά, αλλά και προσωπικά, για τις επιθέσεις που
δέχθηκε η υπουργός Παιδείας από τον Νίκο Φίλη
στη Βουλή, αλλά και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
μίλησε ευρύτερα για τις «επιθέσεις» που έχουν
δεχθεί οι γυναίκες της κυβέρνησης, όπως η κυβερν-
ητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, η υπο-
υργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η υφυπουργός
Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Για τον κατώτατο μισθό
«Όπως ξέρετε στον σχετικό διάλογο που προη-

γήθηκε, οι Συνομοσπονδίες των επαγγελματιών,

των βιοτεχνών, των μεγάλων επιχειρή-
σεων, των εμπόρων, είχαν ζητήσει το
πάγωμα του κατώτατου μισθού λόγω
των ειδικών συνθηκών που επέφερε η
πανδημία. Και πράγματι -όπως όλοι
γνωρίζουμε- το Α.Ε.Π. πέρυσι μειώθη-
κε περίπου κατά 8% κατά συνέπεια οι
συνθήκες αυτές ισχύουν. Αυτό το
οποίο όμως επίσης ισχύει είναι ο
δυναμισμός της ελληνικής οικονομίας,
οι προοπτικές της, τις οποίες εμπι-
στεύομαι και προσωπικά» ανέφερε ο
κ. Μητσοτάκης.

«Η ενίσχυση θα τονώσει τους χαμ-
ηλότερα αμειβόμενους»

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η αύξηση την
οποία αποφασίζουμε σήμερα προφανώς και δεν
καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων. Θέλω να
θυμίσω, όμως, ότι έρχεται σε συνέχεια ενός γιγαν-
τιαίου προγράμματος το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισ.
ευρώ, το οποίο επί 18 μήνες στήριξε το εισόδημα,
τις θέσεις εργασίας, αλλά και τη ρευστότητά των
επιχειρήσεων». Συμπλήρωσε, δε, ότι η αύξηση
αυτή «έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φοροελα-
φρύνσεων, αλλά και μικρότερων εισφορών που και
αυτές με τη σειρά τους υποστήριξαν το διαθέσιμο
εισόδημα όλων των εργαζομένων».

«Τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται να τονώσει τους
χαμηλότερα αμειβόμενους. Έχει ένα ύψος το οποίο
μπορεί να χαρακτηριστεί και συμβολικό. Είναι,
όμως, απολύτως ρεαλιστική. Αλλά η κατεύθυνσή
της παραμένει ουσιαστική διότι δείχνει ότι σταθερό
μέλημα αυτής της κυβέρνησης είναι η προστασία
των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και γιατί
η αύξηση αυτή -εν μέσω των μεγάλων δυσκολιών
της πανδημίας- σηματοδοτεί την αισιοδοξία μας για
το μέλλον της ελληνικής οικονομίας συνολικά»
συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%
ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Αφετηρία για τη δημιουργία πάρκου 
αναψυχής στην Λαθέα
Η έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την επιλογή
αναδόχου από την Οικονομική Επιτροπή 

Εν α ακόμη σημαν τικό έργο για την  πόλη των  Αχ αρν ών  μπαίν ει σε τροχ ιά υλοποίησης. Η έγκριση της μελέτης
και των  όρων  διακήρυξης για την  επιλογή αν αδόχ ου από την  Οικον ομική Επιτροπή είν αι η αφετηρία για τη
δημιουργία πάρκου αν αψυχ ής στην  περιοχ ή της
Λαθέας.
Σκοπός του Δήμου είν αι ν α δημιουργήσει έν α
πρότυπο πάρκο που θα εξασφαλίζει στους κάτοι-
κους της περιοχ ής δραστηριότητες τις οποίες
υπολείπον ται, όπως:
Μια εμβληματική παιδική χ αρά.
Έν α αν αψυκτήριο.
Έν α γήπεδο ποδοσφαίρου 8×8
Όλα τα απαραίτητα εκείν α στοιχ εία για την
αν άπλαση εν ός οικοπέδου που παρέμεν ε αν α-
ξιοποίητο.
Κάθε μέρα κι έν α βήμα μέχ ρι ν α αλλάξουμε τις
Αχ αρν ές και ν α βελτιώσουμε την  καθημεριν ότητα
όλων  μας, τον ίζει ο Σπύρος Βρεττός
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Ξεκινά η εκπόνηση της μελέτ-
ης αποπεράτωσης του δευτερο-
βάθμιου δικτύου αποχέτευσης
λυμάτων, που πλέον μπαίνει σε
τροχιά υλοποίησης, αφού υπε-
γράφη με τον ανάδοχο η σχετι-
κή σύμβαση. 

Η εκπόνηση της μελέτης απο-
τελεί προϋπόθεση και ένα
σημαντικό βήμα στην διαδι-
κασία ολοκλήρωσης της κατασ-
κευής του δευτεροβάθμιου δικ-
τύου αποχέτευσης λυμάτων
στον Δήμο μας. 

Ένα έργο το οποίο τα προη-
γούμενα χρόνια είχε σταματή-
σει, αφού η αρχική μελέτη παρ-
ουσίασε αστοχίες και στην πορ-
εία προέκυψαν ζητήματα εκτέ-
λεσης του έργου, ειδικά στην Κάτω Ελευσίνα (δυτι-
κά της οδού Κοντούλη ως τον αρχαιολογικό χώρο
και εκατέρωθεν της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου
προς τον αρχαιολογικό χώρο) και στην Άνω Ελευ-
σίνα (από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και πάνω
έως τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου).

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η
μελέτη θα πρέπει να παραδοθεί στον Δήμο, το
αργότερο σε 8 μήνες και αυτό γιατί η δημοτική
αρχή επιμένει πως το έργο θα πρέπει να ξεκινήσει
το ταχύτερο δυνατό. 

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρ-
ης Οικονόμου: «Είναι λυπηρό που στην πόλη μας
μιλάμε ακόμη για την ολοκλήρωση του αποχετευ-
τικού δικτύου, και όμως η αλήθεια είναι ότι μαζί με
τα μεγάλα και εμβληματικά πρέπει να βάλουμε σε
τάξη και ζητήματα που σε άλλες πόλεις έχουν
λυθεί εδώ και δεκαετίες. 

Ζήτησα, λοιπόν, οι σχετικές διαδικασίες να τρέ-
ξουν με τους γρηγορότερους ρυθμούς που προβ-
λέπει η Δημόσια Διοίκηση, ώστε να αποκτήσουμε
επιτέλους, ένα ολοκληρωμένο αποχετευτικό
δίκτυο».   

Νέα μήνυση του Δήμου Φυλής, σύλληψη καιΝέα μήνυση του Δήμου Φυλής, σύλληψη και
κατάσχεση για παράνομη απόρριψη υλικών κατάσχεση για παράνομη απόρριψη υλικών 

ΜΙΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ: «Είμαστε ξεκάθαροι,
οι υπεύθυν οι θα τιμωρούν ται»

Ν
έα σύλληψη για υπόθεση παράνομης απόρρ-
ιψης υλικών (σύριγγες) σε έκταση του Δήμου,
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Ιουλίου

2021, μετά από μήνυση του Δήμου Φυλής, ο οποίος για
ακόμη μία φορά στέλνει προς κάθε κατεύθυνση, ξεκάθ-
αρο μήνυμα ότι δεν ανέχεται την ανεξέλεγκτη ρίψη απο-
ρριμμάτων και μπαζών σε εκτάσεις της πόλης.

Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα είχε παρατηρηθεί
στην οδό Ιωνίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων και στο Λατο-
μείο του Φράγκου, πάνω από τον Οικισμό Γεννηματά,
να έχουν απορριφθεί, μεταξύ άλλων, και κούτες με και-
νούργιες σύριγγες. Το περιστατικό διαπίστωσε και
δημότης ο οποίος ενημέρωσε το Δήμο και την Ελληνική
Αστυνομία. 

Ο Δήμος Φυλής παρατήρησε ότι η παράνομη απόρρ-
ιψη γινόταν κατ’  εξακολούθηση και οργάνωσε επιχείρη-
ση παρακολούθησης. 

Έτσι, το πρωί της Παρασκευής 23 Ιουλίου, κατά τη
διάρκεια ελέγχου του Λατομείου και καθαρισμού της
περιοχής, πιάστηκαν επ’  αυτοφώρω, οδηγός και
συνοδηγός οχήματος τύπου van, οι οποίοι ετοιμάζονταν
να πετάξουν 12 κούτες με χιλιάδες σύριγγες. 

Επί τόπου έσπευσαν ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθ-
αριότητας-Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής 

Αστυνομίας Μιχάλης Οικονομάκης, η Δημοτική
Αστυνομία και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Ο οδηγός ανέφερε ότι οι σύριγγες είναι αχρησιμο-
ποίητες και προέρχονται από καθαρισμό αποθήκης στο
Περιστέρι.

Η Δημοτική Αστυνομία μετά τον έλεγχο στοιχείων που
έκανε στον οδηγό του οχήματος, επέβαλλε διοικητικό
πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, όπως ορίζει ο κανονι-
σμός καθαριότητας του Δήμου, ενώ αστυνομικοί της
ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγαν οδηγό και συνοδηγό στο Αστυνο-
μικό Τμήμα Άνω Λιοσίων και δέσμευσαν το όχημα. Ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης ακο-
λούθως κατέθεσε μήνυση, όπως προβλέπεται από το
νόμο, εναντίον του οδηγού και του συνοδηγού, οι
οποίοι συνελήφθησαν και οδηγούνται στο Αυτόφωρο. 

«Είμαστε ξεκάθαροι: Ο Δήμος Φυλής δεν είναι “ξέφ-
ραγο αμπέλι”», διαμηνύει ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης
Οικονομάκης, τονίζοντας: «Κάνουμε υπερπροσπάθεια
για να διατηρήσουμε την πόλη καθαρή και δεν ανεχό-
μαστε να ακυρώνουν την προσπάθεια αυτή κάποιοι
ασυνείδητοι, που προσπαθούν να αποφύγουν το
κόστος της απόρριψης των υλικών στη χωματερή. 

Προκειμένου να “γλυτώσουν” λίγα ευρώ, προσβά-
λουν μια ολόκληρη πόλη και τους δημότες της, απειλούν
τη δημόσια υγεία, μολύνουν το περιβάλλον και επιβα-
ρύνουν οικονομικά τον Δήμο με τον διαρκή καθαρισμό. 

ΚΚααττέέλληηξξεε  3311χχρροοννηη
ααπποο  κκοορρωωννοοϊϊόό  

σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο

ΓΓυυννααίίκκαα  μμόόλλιιςς  3311  εεττώώνν,,  πποουυ  εείίχχεε  ννοοσσήή--
σσεειι  μμεε  κκοορρωωννοοϊϊόό,,  κκααττέέλληηξξεε  σσττοο  ΘΘρριιάά--
σσιιοο..ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  κκεεννττρριικκόό  δδεελλττίίοο  εειιδδήή--
σσεεωωνν  ττοουυ  ΣΣΚΚΑΑΪΪ,,  ηη  ννεεααρρήή  γγυυννααίίκκαα  εείίχχεε
υυπποοκκεείίμμεενναα  ννοοσσήήμμαατταα..  ΠΠααρροουυσσίίαασσεε  ρρααγγ--
δδααίίαα  εεππιιδδεείίννωωσσηη  κκααιι  δδυυσσττυυχχώώςς  άάφφηησσεε
ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττηηςς  ππννοοήή  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο..

ΤΤοο  ααππόόγγεευυμμαα  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς
((2255..0077..22002211)),,  οο  ΕΕΟΟΔΔΥΥ  αανναακκοοίίννωωσσεε  88
ννεεκκρροούύςς,,  εεννώώ  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  εεππιιδδ--
ηημμίίααςς  έέχχοουυνν  κκααττααγγρρααφφεείί  σσυυννοολλιικκάά
1122..889988  θθάάννααττοοιι..

ΤΤοο  9955..11%%  εείίχχεε  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ννόόσσηημμαα  ήή//κκααιι
ηηλλιικκίίαα  7700  εεττώώνν  κκααιι  άάννωω..

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Υπεγράφη με τον ανάδοχο η σχετική σύμβαση. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Εκπόνηση της μελέτης για
την αποπεράτωση του δευτεροβάθμιου

δικτύου αποχέτευσης 
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Λαϊκή Συσπείρωση Ασπροπύργου
Θερμά συγχαρητήρια στον αθλητή από την πόλη μας Πιλίδη

Γεώργιο που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο
Επειδή υπάρχ ει και

αυτός ο Ασπρόπυργος.
«Αξίζουν  θερμά συγχα-

ρητήρια  στον  αθλητή από
την  πόλη μας Πιλίδη Γεώρ-
γιο  που συμμετέχει στους
Ολυμπιακούς αγών ες του
Τόκιο.

Τις καλύτερες ευχές μας
για επιτυχ ίες και ν ίκες,
καλό κουράγιο με υγεία και
δύν αμη στα δύσκολα !

Η υπερπροσπάθεια που
κατέβαλες Γιώργη, μέσα σε
αν τίξοες συν θήκες προε-
τοιμασίας, συν θήκες παν -
δημίας και συν εχόμεν ων
lockdown και με πολλές
θυσίες (προσωπικές, οικο-
γεν ειακές, επαγγελματικές,
ψυχ ικές) μόν ο σεβασμό
μπορεί ν α μας διδάξει.

Επιτυχ ία μπορεί ν α θεω-
ρείται το ατομικό ρεκόρ και
το μετάλλιο… κι έτσι
είν αι… και σου ευχόμαστε
ολόψυχα ν α το κατακτή-
σεις.

Είν αι τιμή για όλους μας! 
Είν αι επιβράβευση των

κόπων  και των  θυσιών
σου.

Γι’ αυτό σου λέμε, χωρίς
καμία διάθεση συμβουλών : 

Το πείσμα, η αυτοπε-
ποίθηση, η πίστη στη
δύν αμη και στις ικαν ότητές
σου,είν αι εχ θρός του
φόβου. 

Νίκησε τον  λοιπόν !!
Όσο δυσκολότερη είν αι

μ ια

ν ίκη, τόσο μεγαλύτερη
είν αι η ευτυχ ία που ν ιώθεις
την  ώρα που ν ικάς.

Επιτρέψτε μας όμως, ν α
δώςουμε την  άλλη διάστα-
ση του ρόλου και την  αξία
της αποστολής σου.

Αποτελείς παράδειγμα
μίμησης για τη ν έα γεν ιά. 

Αν τιπροσωπεύεις το ευ
αγων ίζεσθε, την  ευγεν ή
άμιλλα, την  αλληλεγγύη και
τη συν εργασία μεταξύ αν θ-
ρώπων  και λαών .

Ο Αθλητισμός, είν αι κομ-
μάτι της πολιτιστικής μας
κληρον ομιάς, προάγει τη
Ειρήν η τη φιλία και τη
συν εργασία λαών  και
χωρών . 

Ο αθλητισμός δεν  είν αι
συν ών υμο του αν ταγων ι-
σμού, δεν  είν αι εμπόρευμα
, συμβάλλει στη γεν ικότερη
αν άπτυξη του λαού μας και
συν δέεται ευρύτερα με την
υγεία, τη φυσική κατάστα-
ση και την  ψυχ ική ισορρ-
οπία. 

Αποτελεί βασική
προϋπόθεση, ιδιαίτερα για
τους ν έους, ώστε ν α δια-
μορφών ουν , όσο γίν εται,
ολοκληρωμέν η κοιν ων ική
προσωπικότητα, αν α-
πτύσσον τας τη συλλο-
γικότητα και την  αγων ι-
στικότητα σαν  τρόπο
ζωής.

Και αυτή είν αι η ύψιστη
συμβολική και ουσιαστική
αξία της αποστολή σου,
πέρα από μετάλλια, δόξα,
σπόν σορες και χορηγούς!

Καλή επιτυχ ία και καλή
αν τάμωση ! Πάν τα υγιής
και δυν ατός !

Είμαστε δίπλα σου.»

23/07/2021
Οι Δημοτικοί Σύμβου-

λοι Λαϊκής Συσπείρω-
σης Ασπροπύργου.

Καμπόλη Ολυμπία 
Μπακάλης Δημήτριος
Τσοκάνης Αλέξανδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

« ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ .»  
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Διεύθυνση: Παγκάλου &
Κίμωνος
Τ.Κ.: 192 00 , Ελευσίνα
Τηλ-Fax: 2105563070
e-mail: a.sxolik iepitropieleusi-
nas@gmail.com                                              

Ελευσίνα 26/07/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 234

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Ελευσίνας ανακοινώνει
ότι  προκηρύσσεται δημόσιος

πλειοδοτικός διαγωνισμός με
ενσφράγιστες προσφορές για την
ανάθεση λειτουργίας και εκμε-
τάλλευσης σχολικού κυλικείου
του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Μαγούλας για εννέα χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γρα-
φείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτρ-
οπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Ελευσίνας , στην οδό
Παγκάλου & Κίμωνος, Τ.Κ: 192
00 Ελευσίνα στις 03/09/2021  και
ώρα 12:30 μ.μ. 
Για Παραλαβή της αναλυτικής
προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο
γραφείο του σχολείου , Ηρώων
Πολυτεχνείου 8 , Μαγούλα, Τηλ:
210-5555462 και στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής, Παγκάλου
& Κίμωνος, Ελευσίνα, Τηλ: 210-
5563070 κατά τις εργάσιμες ημέρ-
ες και ώρες.

H Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Π.Ε
Δήμου Ελευσίν ας

Κάβουρα Στέλλα

Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε αποφασισμένοι να
μην αφήσουμε ατιμώρητους αυτούς τους
ασυνείδητους ρυπαντές», υπογραμμίζει ο Μιχάλης
Οικονομάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη δεύτε-
ρη κατάσχεση οχήματος μέσα σε λίγους μήνες.

Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος απευθύνει έκκληση
προς τους δημότες, να καταγγέλλουν κάθε περιστα

τικό που πέφτει στην αντίληψή τους, συνδράμον-
τας την προσπάθεια του Δήμου, καθώς η μεγάλη
του έκταση, που είναι αδύνατο να επιτηρείται όλο το
24ωρο, αποτελεί στόχο των ασυνείδητων ρυπαν-
τών. «Είναι αρκετή ακόμη και η αναφορά του αριθ-
μού κυκλοφορίας του οχήματος για να κινήσουμε
τις διαδικασίες», σημειώνει.

Άνοιξαν οι αιτήσεις για 121 
προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς του ΟΑΕΔ

Άρχισε  η υποβολή
αιτήσεων για την
πρόσληψη συνολικά
121 ατόμων με
συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου, για την
κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγ-
κών των βρεφον-
ηπιακών σταθμών

του ΟΑΕΔ. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η
Τετάρτη 4 Αυγούστου.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με
κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-
sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiak-
ous-stathmous-tou-oaed. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:
gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημό-
σιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερ-
ομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Η αίτηση συμμετοχής
πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με
φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκ-
τές.

Οι 121 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών
σταθμών του ΟΑΕΔ κατανέμονται ως εξής: 36 θέσεις εντός
του νομού Αττικής, 7 θέσεις στον νομό Αιτωλοακαρνανίας,
3 θέσεις στον νομό Άρτας, 7 θέσεις στον νομό Αχαΐας, 2
θέσεις στον νομό Δράμας, 2 θέσεις στον νομό Ευρυτανίας,
5 θέσεις στον νομό Ημαθίας, 4 θέσεις σε Πυλαία- Θεσσα-
λονίκη, 5 θέσεις στον νομό Θεσπρωτίας, 4 θέσεις στον νομό
Ιωαννίνων, 12 θέσεις στον νομό Καβάλας, 11 θέσεις στον
νομό Καρδίτσας, 5 θέσεις στον νομό Λάρισας, 2 θέσεις στον
νομό Μεσσηνίας, 6 θέσεις στον νομό Ξάνθης, 3 θέσεις στον
νομό Ροδόπης, 3 θέσεις στον νομό Σερρών και 4 θέσεις
στον νομό Τρικάλων. Σημειώνεται ότι η επί μέρους κατανο-
μή των ατόμων, εντός εκάστου νομού, αναγράφεται στην
οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) που είναι αναρτημένη στον
ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση
και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ
ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προ-
σωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτο-
δικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδι-
κασία.

Μετά την κατάρτιση των πινάκων ο ΟΑΕΔ θα αναρτήσει,
το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατά-
ταξης των υποψηφίων στα καταστήματα και στον ιστότοπο
www.oaed.gr τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για
έλεγχο στο ΑΣΕΠ.

Συν εχ ίζεται από σελ. 3
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Συμμετέχοντας δυναμικά στα
πολιτιστικά δρώμενα της
πόλης μας, οι ωφελούμενοι

του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερή-
σιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδι-
κές Ανάγκες "ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ", παρου-
σίασαν την Μουσική  Παράσταση
«Με μια αγκαλιά τραγούδια», στο
Παλαιό Ελαιουργείο στην Παραλία
Ελευσίνας, το βράδυ, της Παρασκε-
υής, 23 Ιουλίου, 2021.

Η Κοινωφελής Επιχείρησης του
Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε), προά-
γοντας τον αναπτυξιακό ρόλο της
στον τομέα της κοινωνικής προ-

στασίας και της αλληλεγγύης στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνδιοργάνωσε
την Μουσική Παράσταση με το ΚΔΗΦ
ΑμεΑ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ». 

Η εκδήλωση περιλάμβανε αφιερώμα-
τα σε μεγάλους συνθέτες (Θεοδωράκ-
ης, Χατζηδάκις, κ.α.), σε μουσική επι-
μέλεια και σκηνοθεσία Φαρμάκη Αφρ-
οδίτης και Κωτάκη Πάολας. 

Οι ωφελούμενοι μας που είχαν την
ευκαιρία να εκφράσουν και δημόσια
τα ταλέντα και την δημιουργικότητα
τους, εισέπραξαν με μεγάλη χαρά το
θερμό χειροκρότημα και τα συγχαρη-

τήρια των συγκινημένων θεατών της
παράστασης.
Εγκάρδιες ευχαριστίες στον Δήμαρχο

της πόλης μας, κύριο Οικονόμου
Αργύρη, απηύθυνε η Πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής του «ΟΛΟΙ
ΕΜΕΙΣ», κυρία Φαρμάκη Αφροδίτη,
καθώς και σε όλους τους συντελεστές
της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε στην
Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε., κυρία Ζωή
Στραϊτούρη, που οραματίστηκε προ
διετίας και ενθάρρυνε την ένταξη της
καινοτόμου εκδήλωσης στο πρόγραμ-
μα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του

Δήμου μας, στηρίζοντας εμπράκτως
την συμπερίληψη των ατόμων με
αναπηρία.

Με την πολύτιμη υποστήριξη των
Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ενδυναμώνονται οι προσπάθειες
όλων μας για την υλοποίηση δράσεων
αλληλεγγύης, οι οποίες ενισχύουν την
ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης
των ατόμων με αναπηρίες σε κοινωνι-
κά αγαθά, καθώς και τους σκοπούς
για τους οποίους εργάζεται το ΚΔΗΦ
ΑμεΑ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ», στην κοινότητα
μας.

Ελευσίνα, 26 Ιουλίου, 2021

Η Κ.Ε.Δ.Ε. ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑμεΑ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»

Οι «Υπερφωτισμένοι» κάνουν πρεμιέρα τους
«Εχθρούς εξ αίματος» του Αρκά, με δωρεάν είσοδο
στο ΣΙΝΕ ΡΟΔΟΝ
Με μια κωμωδία που έχει αγαπήσει το θεατρόφιλο
κοινό, τους «Εχθρούς εξ αίματος» που έχει γράψει
ο καταξιωμένος σκιτσογράφος Αρκάς, η Ομάδα

Θεάτρου Άνω Λιοσίων «Υπερφωτισμένοι» ξανανε-
βαίνει στη σκηνή του ΣΙΝΕ ΡΟΔΟΝ και κάνει την
πρεμιέρα του έργου στον Σταφιδόκαμπο, υπό τις
σκηνοθετικές οδηγίες του Σταφιδοκαμπίτη Γιάννη
Γαλανόπουλου, το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 στις
21:30.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην παράσταση συμμε-
τέχει με τη φωνή του ο ταλαντούχος Γιάννης Ζου-
γανέλης, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση των
«Υπερφωτισμένων» με μεγάλη χαρά και υποστηρ-
ικτική διάθεση στην ερασιτεχνική ομάδα που μετρά
ήδη τέσσερις παραγωγές μέσα σε τρία χρόνια.

Η κωμωδία του Αρκά παρουσιάζεται υπό την
αιγίδα του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δήμου Ανδρ-
αβίδας Κυλλήνης, με την υποστήριξη του Δήμου
Φυλής και την διοργάνωση του Πνευματικού και
Καλλιτεχνικού Κέντρου Σταφιδοκάμπου.
Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους και το έργο
κατάλληλο για θεατές άνω των 12 ετών.

“Εχθροί εξ αίματος”  οι ΥΠΕΡΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ Άνω Λιοσίων
εκπροσωπούν το όμορφο πρόσωπο του Δήμου Φυλής

Στον Σταφιδόκαμπο της Ανδραβίδας Κυλλήνης
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Με γοργούς ρυθμούς 
η διαδικασία καταβολής

ενισχύσεων σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν από την
πανδημία του Covid-19

Γ. Πατούλης: « Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο
πλευρό τους και με άλλες δράσεις»

Η
Περιφέρεια Αττικής, μετά την  ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης των  αιτημάτων  χ ρημα-
τοδότησης από επιχ ειρήσεις που επλήγησαν

από την  παν δημία του Cov id-19  και την  έγκριση
9.617 αιτημάτων  εξ αυτών , προχ ωρά με γοργούς ρυθ-
μούς τη διαδικασία καταβολής των  εν ισχ ύσεων  στους
δικαιούχ ους.  Πιο συγκεκριμέν α, έχ ει ήδη ολοκληρωθ-
εί η μεταφορά πόρων  από το ΠΕΠ Αττικής στον
Εν διάμεσο Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ), ο οποίος έχ ει
την  ευθύν η για τον  έλεγχ ο των  αιτημάτων  εκταμίευ-
σης των  επιχ ειρήσεων  και για τη διεν έργεια των  σχ ε-
τικών  πληρωμών .

Μέχ ρι σήμερα έχ ει αποδοθεί μη επιστρεπτέα
εν ίσχ υση σε περισσότερες από 1.500 μικρές και
πολύ μικρές επιχ ειρήσεις συν ολικού ποσού άν ω των
45 εκ. €, τηρών τας αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας
με βάση την  ημερομην ία υποβολής των  αιτημάτων
εκταμίευσης.
Η διαδικασία θα συν εχ ιστεί καθ’ ‘όλη τη διάρκεια του

καλοκαιριού και αν αμέν εται ν α ολοκληρωθεί εν τός του
Σεπτεμβρίου, σύμφων α πάν τα με τον  ρυθμό υποβο-
λής αιτημάτων  καταβολής από τους δικαιούχ ους και
την  πληρότητα των  φακέλων  τους.
Παράλληλα, η αρμόδια επιτροπή, εξετάζει τις εν στά-
σεις που υποβλήθηκαν  από τις επιχ ειρήσεις που δεν
έλαβαν  χ ρηματοδότηση, με προοπτική ν α ολοκληρ-
ωθεί η σχ ετική διαδικασία σύμφων α με το χ ρον ο-
διάγραμμα που ορίζεται στην  οικεία πρόσκληση.

Επαγγελματίες της Ελευσίν ας και της Μάν δρας,

Την  Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε
συν εδρίαση των  μελών  της Έν ωσης που κατέλαβαν  τις
πρώτες θέσεις στις αρχ αιρεσίες που πραγματοποιήθη-
καν  στις 7,8,9,12 & 15 Ιουλίου όπως προβλέπει το
καταστατικό της Έν ωσης Επαγγελματιών  Εμπόρων  &
Βιοτεχ ν ών  Ελευσίν ας - Μάν δρας. Η σύσταση του ν έου
Διοικητικού Συμβουλίου είν αι η εξής :

Γκίν ης Ευάγγελος - Πρόεδρος, Αποκορον ιωτάκης
Αν δρέας - Αν τιπρόεδρος, Χιώτης Χρήστος - Γραμμα-
τέας, Καζακάκης Δημήτριος - Ταμίας, Γκίκα Παρασκευή
- Μέλος, Αρτεμισία Ρεν τούμη - Μέλος και Θεοδώρου
Χαράλαμπος - Μέλος.

Όλοι όσοι έχ ουμε την  τιμή και την  ευθύν η ν α βρισ-
κόμαστε σε αυτές τις θέσεις θα θέλαμε ν α χ αιρετίσουμε
την  μαζική συμμετοχ ή των  επαγγελματιών  στις αρχ αι-
ρεσίες της Έν ωσης. Απευθυν όμαστε στον  κάθε μικρό
επαγγελματία, έμπορο, αυτοαπασχ ολούμεν ο και βιο-
τέχ ν η της Ελευσίν ας και της Μάν δρας και τον  καλούμε
σε περαιτέρω εν ίσχ υση και μαζικοποίηση της Έν ωσης
μας. Με την  πείρα του προηγούμεν ου διαστήματος που
όλοι μαζί καταφέραμε ν α ακουστούμε δυν ατά και ν α
κατακτήσουμε και κάποια από τα αιτήματα μας, χ ωρίς
ν α χ άν ουμε χ ρόν ο θα οργαν ώσουμε τη διεκδίκηση
των  επαγγελματιών  για :

Tην  άμεση καταβολή του έκτακτου επιδόματος των
3.000 ευρώ για το λιαν εμπόριο καθώς και τα 1.000 ευρώ
για τους εργαζόμεν ους μας όπως είχ ε εξαγγείλει ο Υπο-
υργός Αν άπτυξης

Μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη
επιστρεπτέα, για όλες τις μικρές επιχ ειρήσεις που
επλήγησαν  από τα περιοριστικά μέτρα του προηγούμε-
ν ου διαστήματος

Nα μη γίν ουμε όμηροι των  μαγαζιών  μας, αν αγκα-
σμέν οι ν α εργαζόμαστε ατελείωτες ώρες και τις Κυρια-
κές για ν α καρπωθούν  πάλι τη μερίδα του λέον τος οι
μεγάλες επιχ ειρήσεις και τα μεγάλα εμπορικά κέν τρα
που ολοέν α και εν ισχ ύον ται απέν αν τι μας. Να κατα-
ργηθεί τώρα ο ν όμος - τερατούργημα που καταργεί την
Κυριακάτικη αργία

Καταγγέλουμε τους συν εχ όμεν ους αυστηρούς
ελέγχ ους στα μαγαζιά μας που δημιουργούν  έν α κλίμα
έμμεσης ευθύν ης των  μικρών  επαγγελματιών  για την
ολοέν α και αυξαν όμεν η διασπορά του cov id 19, εν ώ
ταυτόχ ρον α όλοι βλέπουμε τα πρωτόκολλα - λάστιχ ο
και τους αν ύπαρκτους ελέγχ ους στις ν αυτιλιακές εταιρ-
είες και στους μεγαλοεπιχ ειρηματίες του τουρισμού. 

Προτρέπουμε τους ελεγκτικούς μηχ αν ισμούς του

κράτους, αν τί ν α κυκλοφορούν  κάθε μέρα στα μαγαζιά
και τις γειτον ιές μας, ν α προχ ωρήσουν  στους απαρ-
αίτητους ελέγχ ους στους μεγάλους χ ώρους δουλειάς της
περιοχ ής, για την  προστασία της υγείας όλων , αλλά και
για την  αποφυγή εν ός ακόμα καταστροφικού lockdown
που χ ρησιμοποιήθηκε ως φάρμακο δια πάσα ν όσο το
προηγούμεν ο διάστημα. Καλούμε όλους τους επαγγε-
λματίες της Ελευσίν ας και της Μαν δρας ν α είν αι σε
επαγρύπν ηση και ν α καταγγείλουν  κάθε απόπειρα
άδικης επιβολής προστιμου στο Δ.Σ. (6944178641 &
6977043937) μιας και η κυβέρν ηση από τη μία δίν ει
μισοδαν εικά και ψίχ ουλα και από την  άλλη επιβάλει
άδικα πρόστιμα στους μικρούς επαγγελματίες, προ-
σπαθών τας ν α μας φορτώσει τις δικές της εγκληματικές
ευθύν ες για την  ν έα διαφαιν όμεν η έξαρση της παν -
δημίας.

Άμεσα θα αποστείλουμε αίτημα σε κάθε δημοτική
παράταξη των  δήμων  Ελευσίν ας και Μάν δρας καθώς
και στους δύο δημάρχ ους, για ν α συν αν τηθούμε, ν α
μεταφέρουμε τα αιτήματα μας και ν α ακούσουμε τις
απόψεις τους μα κυρίως και τις εν έργειες στις οποίες
σκοπεύουν  ν α προχ ωρήσουν  σχ ετικά με τα ζητήματα
που μας αφορούν , από το πιο μικρό μέχ ρι και το πιο
μεγάλο το επόμεν ο διάστημα.

Κλείν ον τας θα θέλαμε ν α γν ωστοποιήσουμε σε όλους
το ν έο mail της Έν ωσης, enosiev e.elma@gmail.com

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας

Γκίν ης Ευάγγελος                   Χιώτης Χρήστος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΝΔΡΑΣ

Η σύσταση του νέου Δ.Σ και τα επόμενα βήματα 

"Πράσινο φως" για τον 
εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών

- Στις 30 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα 
για ραντεβού

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην παιδική και
εφηβική ηλικία παρατηρείται στη χώρα μας και τα
παιδιά αποτελούν πηγή διασποράς, ανέφερε η
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Μαρία Θεοδωρίδου κατά την ενημέρωση για το
Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη
covid-19. 
"Οι συνεχείς μολύνσεις των παιδιών θα οδηγή-
σουν σε νέες μεταλλάξεις", ανέφερε η κα Θεο-
δωρίδου και γνωστοποίησε πως με βάση τα επιδ-
ημιολογικά δεδομένα της χώρας, η Εθνική Επιτρ-
οπή Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θετικά για τον 

εμβολιασμό παιδιών
12-15 ετών.

Αναφερόμενη στα
εμβόλια της Pfizer
και της Moderna που
έχουν εγκριθεί  για
τον εμβολιασμό των
παιδιών, τόνισε ότι
είναι αποτελεσματικά
και ασφαλή. 

Είπε ότι  η ανε-
πιθύμητη παρενέρ-
γεια περικαρδίτιδας-
μυοκαρδίτιδας στα
παιδιά είναι σπάνια, "στην Αμερική έχουμε 18
περιπτώσεις σε 1 εκατ. εμβολιασθέντων".
Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι ανέμελο, χρειά-

ζεται μεγάλη προσοχή, η μετάλλαξη Δέλτα έχει
αλλάξει τα επιδημιολογική δεδομένα και απειλεί 

κυρίως τους ανεμβολίαστο-
υς, τόνισε η κ. Θεοδωρίδου.
Ο Μάριος Θεμιστοκλέους
γνωστοποίησε ότι η πλατφ-
όρμα των ραντεβού για τους
12 ετών και άνω θα ανοίξει
την Παρασκευή στις 30 Ιου-
λίου.
Όπως είπε ο ΓΓ Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας κατά την
ενημέρωση, τα ραντεβού
μπορεί να κλείσει στο emvo-
l io.gov.gr με κωδικούς
Taxisnet οποιοσδήποτε από

τους γονείς ανήκει στην ίδια οικογενειακή μερίδια
με το παιδί ή στα ΚΕΠ και στα φαρμακεία
Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται στα εμβο-

λιαστικά κέντρα συνοδευόμενα από τον γονέα ή
κηδεμόνα τους.
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Στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Γνωμοδοτήσεις για έγκριση ΜΠΕ 2 εταιρειών στον Ασπρόπυργο 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του,
Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να
συνεδριάσει την Τετάρτη, 28-7-2021 και
ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγμα-
τοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. 

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης
συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά
στον εξής σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php
?option=com_content&view=article&id=
4 0 3 3 4 : 1 8 i - s y n e d r i a s i - p - s -
2021&catid=123&Itemid=98

Συνεδρίαση 18η
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Συζήτηση επερώτησης του ανεξάρτ-
ητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π.
Ασημακόπουλου με θέμα την παύση
των εργασιών από τον ανάδοχο πριν
την ολοκλήρωση του έργου που έχει
δημοπρατηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Ύδρας στο κεντρικό λιμάνι της
Ύδρας.

2. Συζήτηση επερώτησης του ανεξάρτ-
ητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π.
Ασημακόπουλου με θέμα τη λειτουργία
του ΧΑΔΑ Ύδρας στην περιοχή Μαν-
δράκι-Κρίταμι Ύδρας.

3. Συζήτηση επερώτησης των Περιφε-
ρειακών Συμβούλων της παράταξης
«Δύναμη Ζωής» κ.κ. Αικ. Λογοθέτη,
Σπ. Αγγέλη, Χρ. Καραμάνου, Γ. Μπα-
λάφα με θέμα την εκτέλεση των εργα-
σιών αποψίλωσης των πρανών και
απομάκρυνσης εύφλεκτης ύλης στο
βασικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας
Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση σκοπιμότητας και συμμε-

τοχής της Περιφέρειας Αττικής στην υπό
σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εται-
ρεία με την επωνυμία «Δίκτυο Περιφερ-
ειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλα-
γή- Climattica».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Β. Κόκκαλης και ο Εντεταλμένος
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
γεωργίου)

2. Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκ-
ληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
έτους 2021 Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Ν. Πέππας)

3. Έγκριση πρότασης και ορισμός
ποσού εξωδικαστικής - συμβιβαστικής
επίλυσης των εκκρεμών αντιδικιών με
την εταιρεία με την επωνυμία
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που ανεφύησαν στο
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», ανάδοχος του οποίου
ανεδείχθη η ως άνω εταιρεία κατόπιν
διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού από
την Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτές
περιγράφονται και αποτυπώνονται στις
προσφυγές της αναδόχου εταιρείας κατά
της Περιφέρειας Αττικής με αριθμ. κατά-
θεσης: α) ΠΡ664/2018, β) ΠΡ572/2018,
γ)ΠΡ665/2018, δ) ΠΡ1634/2018, ε)
ΠΡ1205/2018, στ) ΠΡ1208/2018, ζ)
ΠΡ1204/2018, η) ΠΡ1206/2018, θ)
ΠΡ1635/2018 και ι) ΠΡ826/2018 Προ-
σφυγών, οι οποίες εκκρεμούν προς
εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφε-
τείου Αθηνών.

(Εισηγητής ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

4. Απόδοση ανταποδο-
τικού τέλους λαϊκών αγο-
ρών στους Δήμους χωρι-
κής αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Αττικής για
το Α΄ Εξάμηνο του 2021. 

(Συνεισηγητές ο Αντι-
περιφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας και ο Αντιπεριφ-
ερειάρχης κ. Στ. Μελάς)

5. Τροποποίηση της
υπ’  αριθμ. 242/2019
(ΑΔΑ: 6B2Ν7Λ7-ΡΣΗ) απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως
προς τον ορισμό αναπληρωτή εκπρ-
οσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου
Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
"ΦΑΕΘΩΝ” των Δήμων Ιλίου, Πετρ-
ούπολης και Αγίων Αναργύρων-Καματε-
ρού. 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Α. Λεωτσάκος)

6. Έγκριση λήψης μόνιμων μέτρων
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί του
οδικού άξονα Σταυρού-Λαυρίου (Ε.Ο.
89), που αφορούν μονοδρόμηση (από
νότο προς βορρά) της Λεωφ. Βασ.
Κων/νου, από την οδό Βασ. Όλγας έως
και προς την οδό Χρ. Ζωίτσα, στο Δήμο
Κρωπίας.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)στο
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων της υφιστάμενης
δραστηριότητας αποθήκευσης καυσίμων

της εταιρείας «REVOIL ΑΕΕΠ» που
βρίσκεται στη θέση Μπατάλα στη Βιομ-
ηχανική Περιοχή του Ασπροπύργου στο
Δήμο Ασπροπύργου του νομού Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων της υφιστάμενης
δραστηριότητας (μονάδας) αποθήκευσης
και διακίνησης υγρών καυσίμων της
εταιρείας «ΕΛΙΝΟÏΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» που
βρίσκεται στην περιοχή Νεόκτιστα στο
Δήμο Ασπροπύργου του νομού Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

9. Επιλογή των μελών του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινο-
τομίας Αττικής (Π.Σ.Ε.Κ.) άρθρου 10 του
Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/Α'/08.12.2014) όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 8 Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ
83/Α’ /11.5.2016).

(Εισηγητής η Αντιπεριφερειάρχης κ.
Αικ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη).

Κλειστό από 1η – 31 Αυγούστου στο Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων
- 17 Αυγούστου ξεκινούν οι νέες εγγραφές και 1η Σεπτέμβρη τα μαθήματα 

ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας  
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για voucher στους 
παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Ά
νοιξε η πλατφόρμα, και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις
3 Αυγούστου,  για τις αιτήσεις που αφορούν την απόκ-
τηση voucher δωρεάν φιλοξενίας στους παιδικούς σταθ-

μούς (δημοτικούς και ιδιωτικούς). 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστο-

σελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr) και να
υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά. Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του
TaxisNet.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, δικαίωμα
συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοα-
πασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι. 

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάστα-
ση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η
κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορ-
ισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος και οικογενειακής
κατάστασης) τα προς φιλοξενία παιδιά/άτομα με αναπηρία,
σε αντίστοιχες δομές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει κι ο Δήμος Ελευσίνας με τις
δομές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που επο-
πτεύει στο τμήμα του ΠΑΚΠΠΑ του Δήμου Ελευσίνας.  

Καθώς, ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρ-
ου δημόσια δαπάνη και δεδομένου ότι στο Δήμο Ελευσίνας οι
γονείς δεν καταβάλλουν τροφεία, η συγκεκριμένη  χρημα-
τοδότηση θα ενισχύσει επιπλέον τις δημοτικές δομές που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία, οι ενδιαφερ-
όμενοι μπορούν να αντλήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ:
https://www.eetaa.gr/. 

Επίσης, στο γραφείο προσχολικής αγωγής του ΠΑΚΠΠΑ,
στο τηλέφωνο 210 5546565 και στο mail:
vita.paidikoς@gmail.com.
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ΠΠρροοσσττιιθθέέμμεεννηη  ααξξίίαα  σσττηηνν  ττοοππιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα

Ο
Λιμένας Ελευσίνας θεωρείται κόμ-
βος αναφοράς , λόγω της στρατ-
ηγικής γεωγραφικής του θέσης. Με

ρόλο αναμφίβολα σημαντικό ως ένας
ακόμη δυναμικός κρίκος στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα της Δυτικής Αττικής για την
εξυπηρέτηση της αγοράς.
Ουσιαστικά αποτελεί τη μοναδική διέξοδο

για την επέκταση του λιμένα Πειραιά όπου
δεν εξυπηρετούνται χύδην φορτία και
βρίσκεται σε περιοχή όπου δραστηριο-
ποιούνται οι περισσότερες βιομηχανίες
της Αττικής. Γειτνιάζει με βασικούς οδι-
κούς άξονες και το σιδηροδρομικό δίκτυο
και αποτελεί το φυσικό επίνειο του Θριά-
σιου, όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί
το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο
μεταφορών και logistics της Ελλάδας.

Η σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο
Η σύν δεση του Λιμέν α Ελευσίν ας με το σιδηροδρο-

μικό δίκτυο, όπως πρόσφατα έγιν ε γν ωστό από τον
ΟΣΕ, θα συμβάλλει σημαν τικά στην  τόν ωση της τοπι-
κής οικον ομίας.

Ειδικότερα, ο ΟΣΕ μελετά τη σύν δεση του Λιμέν α
Ελευσίν ας με το τρέν ο μέσω του έργου του Δυτικού
Προαστιακού και την  δημιουργία του εμβληματικού δια-
μετακομιστικού κέν τρου του Θριασίου (Θριάσιο ΙΙ), με
στόχ ο την  ευρύτερη αν άπτυξη των  συν δυασμέν ων
εμπορευματικών  μεταφορών .

Σύμφων α με όσα αν ακοίν ωσε ο Πρόεδρος και Διε-
υθύν ων  Σύμβουλος του ΟΣΕ, κ. Σπύρος Πατέρας, στο
4ο Συν έδριο Υποδομών  & Μεταφορών -ITC 2021, στο
έργο για την  αν άταξη του σιδηροδρομικού δικτύου της
χ ώρας, συν ολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, προβλέπεται
έν α πλάν ο σύν δεσης όλων  των , περί του σιδηροδρό-
μου, εφοδιαστικών  δραστηριοτήτων , που συν δυαστι-
κά μπορούν  ν α λειτουργήσουν  ως “μοχ λός εκτίν αξης”
του μεταφορικού εμπορικού έργου.

Δράσεις για την Ενίσχυση της επιχειρηματικότ-
ητας

Ζωτικής σημασίας είν αι η
συν εργασία του Λιμέν ος

Ελευσίν ας με το Εμπο-
ρικό και Βιομηχ αν ικό

Επιμελητήριο Πειρ-
αιώς (Ε.Β.Ε.Π.)
κατόπιν  σχ ετικής
πρωτοβουλίας του
Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ ο ς
Συμβούλου του

Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Από-
στολου Καμαριν άκη,

στο πλαίσιο μίας “μάρ-
κετιν γκ’ προσέγγισης του

Οργαν ισμού στον  επιχ ειρ-
ηματικό κόσμο για τα πολλαπλά πλεον εκτήματα και τις
δυν ατότητες εξυπηρέτησης της εμπορευματικής
κίν ησης από τις λιμεν ικές υπηρεσίες στην  Ελευσίν α.

Συγκεκριμέν α, εν ισχ ύεται η συν εργασία του Λιμέν ος
Ελευσίν ας με το Εμπορικό και Βιομηχ αν ικό Επιμελ-
ητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) κατόπιν  σχ ετικής πρωτο-
βουλίας του Διευθύν ον τος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
κ. Απόστολου Καμαριν άκη, στο πλαίσιο μίας “μάρκε-
τιν γκ’ προσέγγισης του Οργαν ισμού στον  επιχ ειρημα-
τικό κόσμο για τα πολλαπλά πλεον εκτήματα και τις
δυν ατότητες εξυπηρέτησης της εμπορευματικής
κίν ησης από τις λιμεν ικές υπηρεσίες στην  Ελευσίν α.

Ειδικότερα, με επιστολή του προς το ΕΒΕΠ ο κ.
Καμαριν άκης απεύθυν ε πρόταση συν εργασίας μεταξύ 

Ο.Λ.Ε. ΑΕ – Ε.Β.Ε.Π. σε θέματα αν άπτυξης που

δρομολογεί ο Οργαν ισμός με εξωστρεφείς και και-
ν οτόμους σχ εδιασμούς για την  ν αυτική “αν αγέν ν ηση”
του Λιμέν α Ελευσίν ας. Στο κείμεν ο της επιστολής αν α-
φέρεται ο σημαν τικός ρόλος του Λιμέν α Ελευσίν ας στη
διακίν ηση των  χ ύδην  φορτίων  καθώς και οι σχ εδια-
σμοί του Ο.Λ.Ε. ΑΕ που μεταξύ άλλων  αφορούν :

Τη μετατροπή του λιμέν α Ελευσίν ας σε “πράσιν ο
λιμέν α- ECO port”, στο πλαίσιο της ν έας εποχ ής εξω-
στρέφειας που διακρίν ει τον  φορέα διαχ είρισης του,
εν άν τια στο ρεύμα που θέλει εδώ και δεκαετίες την
περιοχ ή της Ελευσίν ας “ν εκροταφείο πλοίων ”.

Τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέν τρου, αξιο-
ποιών τας τη γειτν ίαση του Λιμέν α με το εθν ικό οδικό
δίκτυο, το τρέν ο και το αεροδρόμιο της περιοχ ής.

Την  αν άγκη δημιουργίας “πράσιν ου” διαλυτηρίου
πλοίων  με προδιαγραφές λειτουργίας κατά τα πρότυπα
και τη σχ ετική ν ομοθεσία της ΕΕ, στο πλαίσιο της
αν άπτυξης της κυκλικής οικον ομίας στην  Ελλάδα.

Τη χ άραξη της “Θαλάσσιας Ιεράς Οδού” που θα
συν δέει τον  Πειραιά και τους όμορους Δήμους με την
Ελευσίν α, στο πλαίσιο της ELEVSIS 2023-Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Το λιμάνι της Ελευσίνας στηρίζει την επένδυση
στο Ελληνικό

Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκον ται όλες οι
υπηρεσίες του Οργαν ισμού Λιμέν ος Ελευσίν ας ΑΕ για
την  προετοιμασία άμεσης εξυπηρέτησης της αυξημέν -
ης διακίν ησης χ ύδην  φορτίων  που αν αμέν εται στο
Λιμέν α της Ελευσίν ας, λόγω της έν αρξης των  εργασιών
του εμβληματικού έργου στο Ελλην ικό.

Σήμερα ο εμπορικός Λιμέν ας της Ελευσίν ας διαθέτει
τις απαραίτητες υποδομές, την  κατάλληλη τεχ ν ογ-
ν ωσία και υπηρεσίες προκειμέν ου ν α αν ταποκριθεί με
τον  καλύτερο δυν ατό τρόπο στην  επικείμεν η αύξηση
του όγκου εργασιών  φορτοεκφόρτωσης οικοδομικών
υλικών  για τις αν άγκες υλοποίησης εν ός τόσο μεγάλου
έργου όπως αυτό στο Ελλην ικό.

Σημειών εται ότι ο  Οργαν ισμός Λιμέν ος Ελευσίν ας ΑΕ
έχ ει ήδη αποδείξει τη δυν αμική του καθώς εν  μέσω
παν δημίας ο Λιμέν ας της Ελευσίν ας συν έχ ισε ν α είν αι
σε πλήρη λειτουργία για τις αν άγκες της ελλην ικής αγο-
ράς και αν ταποκρίθηκε με επιτυχ ία στην  αυξημέν η
εμπορευματική κίν ηση παρέχ ον τας υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου και τηρών τας όλα τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας για την  υγεία εργαζομέν ων  και χ ρηστών .

Απομάκρυνση ναυαγίων
Μετά τις τιτάν ιες προσπάθειες του ΟΛΕ ν α πάψει η

Ελευσίν α ν α θεωρείται τόπος ρύπαν σης και “ν εκροτα-
φείο πλοίων ”, έχ ουν  ήδη απομακρυν θεί οριστικά από
την  Ελευσίν α 9 επικίν δυν α και επιβλαβή πλοία και
ν αυάγια. Από το 2009 είχ ε ν α απομακρυν θεί ν αυάγιο
από την  περιοχ ή.

Η Διοίκηση του Ο.Λ.Ε. ΑΕ συν εχ ίζει ασταμάτητα την
προσπάθεια για την  απομάκρυν ση όλων  των
επικίν δυν ων -επιβλαβών  πλοίων  και ν αυαγίων , προκ-
ηρύσσον τας συν εχ είς διαγων ισμούς εκποίησης τους.

Επιπλέον , ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ εξετάζει την  προοπτική
δημιουργίας καταδυτικών  τουριστικών  κέν τρων  στον
κόλπο της Ελευσίν ας και σε σημεία όπου δεν  θα παρ-

εμποδίζεται η θαλάσσια ν αυσιπλοΐα, με στόχ ο ν α αξιο-
ποιηθούν  ορισμέν α ν αυάγια που δεν  θα μπορούν  ν α
αν ελκυθούν  από τον  βυθό, προωθών τας έτσι έν α ν έο
είδος τουριστικού προϊόν τος στην  περιοχ ή, προς
τόν ωση της τοπικής οικον ομίας.

Δράσεις Προστασίας Περιβάλλοντος

Στον  Λιμέν α Ελευσίν ας  ελλιμεν ίζεται πλέον  το ειδικό
αν τιρρυπαν τικό σκάφος περισυλλογής πετρελαιοειδών
τύπου «ΑΚΤΑΙΑ», το οποίο θα βρίσκεται σε πλήρη
ετοιμότητα ώστε ν α παρέχ ει ταχ ύτατα τις υπηρεσίες
του για την  άμεση αν τιμετώπιση κάθε πιθαν ού περι-
στατικού θαλάσσιας ρύπαν σης στον  κόλπο της Ελευ-
σίν ας.
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ππρροοσσδδίίδδεειι  ττοο  ΛΛιιμμάάννιι  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Το ΑΚΤΑΙΑ, που μέχ ρι πρότιν ος ήταν  ελλιμεν ισμέν ο

εκτός των  ορίων  δικαιοδοσίας του Οργαν ισμού Λιμέν ος
Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, είν αι στο εξής διαθέσιμο για ν α
επιχ ειρεί στην  περιοχ ή του κόλπου της Ελευσίν ας
χ ωρίς χ ρον οκαθυστέρηση και σε πρώτη ζήτησή του
από τον  Οργαν ισμό για την  έγκαιρη και αποτελεσμα-
τικότερη αν τιμετώπιση περιστατικών  ρύπαν σης. Ο
ελλιμεν ισμός του ΑΚΤΑΙΑ στην  Ελευσίν α εν ισχ ύει το
έργο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την  προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλον τος με τη χ ρήση σύγχ ρον ων  πλωτών
αν τιρρυπαν τικών  μέσων , εν ώ γίν εται διερεύν ηση για
την  χ ρήση στο άμεσο μέλλον  και εν αερίων  μέσων
τύπου drones σε συν εργασία με άλλες βιομηχ αν ίες
που δραστηριοποιούν ται στην  περιοχ ή.

Σύγχρονος ενεργειακός κόμβος – Μνημόνιο Συνε-
ργασίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ- ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Η συν εργασία των  δύο φορέων  αν αβαθμίζει τον  Λιμέ-
ν α Ελευσίν ας, που καθίσταται πλέον  σημαν τικός εν ε-
ργειακός κόμβος στην  αν άπτυξη της αλυσίδας εφοδια-
σμού με φορτηγά LNG (LNG Truck Loading)- όπου
μέσω φορτηγών  δύν αται ν α μεταφερθεί LNG σε μη-δια-
συν δεδεμέν ες εγκαταστάσεις αν ά την  επικράτεια-
μέσω της χ ρήσης των  λιμεν ικών  του εγκαταστάσεων
για την  εξυπηρέτηση της μεταφοράς LNG από και
προς τη ν ήσο Ρεβυθούσα, όπου βρίσκεται και ο Τερ-
ματικός Σταθμός LNG του ΔΕΣΦΑ.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνονται:

Οι θέσεις χ ρήσης τριών  λιμεν ικών  εγκαταστάσεων
(Κρόν ος Ελευσίν ας, Πέραμα Μεγαρίδος και Αλμύρα
Μεγάρων ) για τη θαλάσσια μεταφορά βυτιοφόρων  φορτ-
ηγών  LNG με πορθμεία από και προς την  κον τιν ή
ν ήσο Ρεβυθούσα, μετά την  ολοκλήρωση όλων  των
απαραίτητων  κυκλοφοριακών  και περιβαλλον τικών
μελετών , καθώς και μελετών  ασφαλείας, που θα γίν ουν
με μέριμν α και χ ρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ.

Ο σταθμός φόρτωσης θα δώσει τη δυν ατότητα χ ρή-
σης του φυσικού αερίου σε καταν αλωτές περιοχ ών ,
όπου δεν  έχ ει αν απτυχ θεί το Ελλην ικό Εθν ικό
Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και θα διευκολύν ει
τη χ ρήση του ως καυσίμου στη ν αυτιλία (πλοία με
καύσιμο LNG).

Τέλος, ο ΔΕΣΦΑ αν αλαμβάν ει με δικούς του πόρους
την  επέκταση του κτιρίου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ στην  είσοδο
του κεν τρικού Λιμέν α Ελευσίν ας, ώστε ν α καλυφθούν
οι αυξημέν ες πλέον  αν άγκες του Οργαν ισμού για τη
στέγαση όλων  των  υπηρεσιών  του, εν ώ άμεσα θα
πραγματοποιήσει εκδηλώσεις για την  εν ημέρωση των
κατοίκων  της περιοχ ής σχ ετικά με τη διακίν ηση και τα
οφέλη του φυσικού αερίου, η χ ρήση του οποίου αποσ-
κοπεί στη σταδιακή μείωση των  εκπομπών  ατμοσφαι-
ρικών  ρύπων .

Ο σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων  LNG (LNG Truck
Loading Station) εξασφαλίζει την  ασφάλεια εφοδιασμού
και προσφέρει μία οικον ομική και ευέλικτη λύση για
βιομηχ αν ίες, βιοτεχ ν ίες, αγροτικές εγκαταστάσεις και
οικιακούς καταν αλωτές σε περιοχ ές απομακρυσμέν ες
από το δίκτυο φυσικού αερίου, εν ισχ ύον τας την  αν τα-
γων ιστικότητα των  επιχ ειρήσεων  και δίν ει, επιπλέον ,
τη δυν ατότητα χ ρήσης του φυσικού αερίου και ως
καύσιμο στη ν αυτιλία.

Έργα αναβάθμισης της εικόνας σε Ελευσίνα – Ν.
Περάμο- Πάχη Μεγάρων

Νέα εκσυγχ ρον ισμέν η εικόν α απέκτησε το παρα-
λιακό μέτωπο στη Νέα Πέραμο και την  Πάχ η Μεγάρων  

μετά τις τεχ ν ικές εργασίες αλλαγής στον  ηλεκτροφω-
τισμό, που πραγματοποίησε ο Οργαν ισμός Λιμέν ος
Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ στη Χερσαία Ζών η των  Λιμέ-
ν ων  (ΧΖΛ) της περιοχ ής, αρμοδιότητάς του.

Ειδικότερα, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ αν τικατέστησε, με ιδίαν
δαπάν η, όλους τους παλαιού τύπου λαμπτήρες στους
στύλους ηλεκτροδότησης με σύγχ ρον α φωτιστικά
σώματα εξοικον όμησης εν έργειας τύπου LED, συμπε-
ριλαμβαν ομέν ων  και των  βραχ ιόν ων  αν τιστήριξης
τους, όπως επίσης και των  μεταλλικών  ιστών  λόγω
εκτεταμέν ης φθοράς, με στόχ ο την  ασφαλέστερη διέ-
λευση πεζών  και οχ ημάτων , την  εν εργειακή αν αβάθ-
μιση της περιοχ ής και την  εξοικον όμηση εν έργεια

Νέα εξωραϊσμέν η όψη αποκτά και το παραλιακό
μέτωπο της Ελευσίν ας, μετά την  αλλαγή στον   ηλεκτρ-
οφωτισμό που πραγματοποίησε ο Οργαν ισμός Λιμέν ος
Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ στη Χερσαία Ζών η Λιμέν α (ΧΖΛ)
αρμοδιότητάς του.

Το έργο υλοποιήθηκε κατόπιν  σχ ετικής απόφασης
του Διευθύν ον τος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Από-
στολου Καμαριν άκη και εν τάσσεται στο γεν ικότερο
σχ εδιασμό τεχ ν ικών  εργασιών  του Οργαν ισμού, που
στόχ ο έχ ουν  την  αν αβάθμιση της εικόν ας του παρα-
λιακού μετώπου της Ελευσίν ας εν  όψει της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Ειδικότερα, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ αν τικατέστησε με ιδίαν
δαπάν η τους παλαιούς λαμπτήρες στους στύλους ηλεκ-
τροδότησης με σύγχ ρον ους λαμπτήρες εξοικον όμησης
εν έργειας τύπου LED, για την  ασφαλέστερη διέλευση
των  κάτοικων  και την  εν εργειακή αν αβάθμιση της περ-
ιοχ ής.

Απόδοση χώρων στους δήμους

Αξίζει ν α σημειωθεί έν α πάγιο αίτημα των  τοπικών
κοιν ων ιών  έγιν ε πραγματικότητα από τον  ΟΛΕ που
παραχ ώρησε χ ερσαίες εκτάσεις της Ζών ης Λιμέν ος
Ελευσίν ας στην  τοπική κοιν ων ία για κοιν όχ ρηστο και
κοιν ωφελή σκοπό.

Μεγάλες εκτάσεις της Χερσαίας Ζών ης Λιμέν ος (ΧΖΛ),
δικαιοδοσίας του Οργαν ισμού Λιμέν ος Ελευσίν ας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, παραχ ωρούν ται στους Δήμους Ελευ-
σίν ας, Μεγαρέων  και Ασπροπύργου, μετά τις συν τον ι-
σμέν ες εν έργειες του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, προς ικαν οποίηση
εν ός πάγιου αιτήματος των  τοπικών  κοιν ων ιών  .

Οι παραχ ωρούμεν ες εκτάσεις αφορούν  χ ερσαία
σημεία στη Ζών η Λιμέν ος Ελευσίν ας, Μεγάρων  και
Ασπροπύργου, τα οποία δεν  χ ρησιμοποιούν ται
πλέον  για λιμεν ικές εργασίες και μέχ ρι σήμερα δεν
εν τάσσον ται στα σχ έδια αν άπτυξης του Λιμέν α.

Η απόδοση της χ ρήσης των  αν ωτέρω εκτάσεων
στους Δήμους αποσκοπεί στην  αξιοποίηση τους προς
όφελος των  τοπικών  κοιν ων ιών  και αποτελεί πράξη
υποστήριξης τους καθώς έχ ει κοιν όχ ρηστο και κοι-
ν ωφελή σκοπό.

Πολιτιστικές δράσεις ΟΛΕ

Για πρώτη φορά κτιριακή υποδομή του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
άν οιξε τις πύλες της στο κοιν ό για πολιτιστικές
εκδηλώσεις με επίκεν τρο τον  Λιμέν α Ελευσίν ας και
πραγματοποιήθηκε έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας με
θέμα ο Λιμεν εργάτης στην  Ελευσίν α, σε μία συγκιν ητι-
κή εκδήλωση.

Η Έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας, που πραγματο-
ποίησε ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ στο αν ακαιν ισμέν ο κτήριο στην
προβλήτα της πρώην  Αμερικαν ικής Βάσης, εν τάσσεται
στις δράσεις εξωστρέφειας που διακρίν ουν  τον  Οργα-
ν ισμό και έχ ουν  ως βασικό στόχ ο την  “συν εργασία
και εν ότητα όλων  των  τοπικών  φορέων  ώστε ν α έλθει
πιο κον τά η κοιν ων ία της Ελευσίν ας με το λιμάν ι της
πόλης”, όπως χ αρακτηριστικά τόν ισε στον  χ αιρετισμό
του ο Διευθύν ων  Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Από-
στολος Καμαριν άκης.

Άλλωστε, ο Λιμέν ας Ελευσίν ας είν αι άρρηκτα δεμέν ος
με την  ιστορία του τόπου και τον  μόχ θο των  κατοίκων
του.

Επίσης χ ώροι της Χερσαίας Ζών ης Λιμέν α Ελευσίν α
θα φιλοξεν ήσουν  εορταστικές εκδηλώσεις της Ελευ-
σίν ας 2023-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
μετά το μν ημόν ιο Συν εργασίας που έχ ουν  υπογράψει
ΟΛΕ και Πολιτιστική.

Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής

Στο Μν ημόν ιο δίν εται ιδιαίτερη βαρύτητα στην
προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων  εκπαίδευσης
και κατάρτισης, που θα εν ισχ ύσουν  και την  λειτουργία
του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με την  αν αβάθμιση του γν ωστικού επι-
πέδου και των  δεξιοτήτων  των  εργαζομέν ων .

Επίσης στο Μν ημόν ιο Συν εργασίας συμπεριλαμβά-
ν ον ται:

Η κοιν ή βούληση για την  αν άπτυξη δράσεων  έρευ-
ν ας και καιν οτομίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν  το
Δημόσιο συμφέρον  και θα συμβάλλουν  στην  εξοι-
κον όμηση πόρων .

Αν άπτυξη ν έων  τεχ ν ολογιών  σε κοιν ά προγράμμα-
τα.

Στους επόμεν ους δύο μήν ες θα ακολουθήσει σύμβα-
ση σύμπραξης, η οποία θα περιλαμβάν ει Master Plan
με τις κατευθύν σεις της στρατηγικής συν εργασίας των
δύο Φορέων , συγκεκριμέν ες δράσεις αν άπτυξης καθώς
και προθεσμίες υλοποίησης τους.
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

ΓΑΜΟΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΙΤΣΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΙ Η ΑΡΑΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΩΠΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ( ΜΕΝΙΔΙ ).

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 ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛ. 2130993031, MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι

εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΕΠΕΤΟΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΠΛΑΧΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΖΟΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΕΚΡΙΖΕΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΤΑΣΚΕΝΔΗ  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Με κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Ναού
στην Ι.Μ. Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στη Δημοτική Ενότητα Φυλής

Με μεγαλοπρέπεια και βαθιά θρησκευτική κατάν υξη
τελέστηκαν , την  Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, τα Ιερά
Εγκαίν ια του Μητροπολιτικού Ναού της Ιεράς Μητρόπολ-
ης Ωρωπού και Φυλής της Εκκλησίας των  Γν ησίων  Ορθ-
οδόξων  Χριστιαν ών  (ΓΟΧ), που βρίσκεται στη Μον ή των
Αγίων  Κυπριαν ού και Ιουστίν ης, στη Δημοτική Εν ότητα
Φυλής.

«Ιστορική ημέρα για τη Μητρόπολη» χ αρακτήρισε την
ημέρα των  εγκαιν ίων  του Ναού ο Μητροπολίτης Ωρωπού
και Φυλής κ. Κυπριαν ός, και ευχ αρίστησε θερμά για την
συμμετοχ ή τους τούς Αρχ ιερείς από την  Ελλάδα και το
εξωτερικό, τον  Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού, τους
εκπροσώπους της Δημοτικής και της Τοπικής Αρχ ής και
το πλήθος των  πιστών  που συν έρευσαν , τηρών τας όλα
τα μέτρα προστασίας για τον  περιορισμό της παν δημίας
cov id-19, και τίμησαν  την  τελετή των  εγκαιν ίων .

Της τελετής των  εγκαιν ίων  που πραγματοποιήθηκε το
πρωί της Κυριακής, προΐστατο  ο Μακαριότατος
Αρχ ιεπίσκοπος κ. Καλλίν ικος. Είχ ε προηγηθεί Όρθρος
και λιτάν ευση, γύρω από το Ναό, συν οδεία μόν ο των
Αρχ ιερέων  και Ιερέων . Μετά τα εγκαίν ια τελέστηκε πολ-
υαρχ ιερατική Θεία Λειτουργία  προεξάρχ ον τος του Αρχ ιε-
πισκόπου κ. Καλλιν ίκου και ακολούθως ο Μητροπολίτης
κ. Κυπριαν ός υποδέχ θηκε με εγκαρδιότητα αρχ ιερείς,
κληρικούς και επισήμους, στο Μεγάλο Αρχ ον ταρίκι της Μον ής.

Ο παλαιός Ναός της Μον ής Αγίων  Κυπριαν ού και Ιουστίν ης είχ ε
υποστεί ζημιές στον  μεγάλο σεισμό που «χ τύπησε» την  Αττική το
1999, και κατεδαφίστηκε. Στη θέση του οικοδομήθηκε ο μεγάλος, λαμ-

πρός και μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός Ναός που εγκαιν ιάστηκε την
Κυριακή 25 Ιουλίου. Στην  αν οικοδόμηση του Ναού συν έβαλαν  και οι
Τοπικές Αρχ ές, τις οποίες ο Μητροπολίτης κ. Κυπριαν ός ευχ α-
ρίστησε θερμά. 
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Γενική Συνέλευση στις 30/7 ο Μανδραικός ΑΟ

Το Δ.Σ. προσκαλεί όλα τα Μέλη σε Τακτική Γεν ική Συν έλευση την  Παρασκευή 30
Ιουλίου και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία μας, στο Φράγκειο Δημοτικό Γήπεδο Μάν -
δρας, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:
1. Εκλογή Προεδρείου Γεν ικής Συν έλευσης.
2. Απολογία διοίκησης και αποδοχ ή πεπραγμέν ων .
3. Οικον ομικός απολογισμός
4. Τροποποίηση – εν αρμόν ιση Καταστατικού
4. Παράταση της Θητείας του Δ.Σ., με βάση το σχ ετικό ν όμο, για έν α τρίμην ο για
την  ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού.
5. Προγραμματισμός του επόμεν ου έτους
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμεν ης από τον  Νόμο και το Καταστατικό
απαρτίας, η Γεν ική Συν έλευση θα επαν αληφθεί στις 7/08/2021 την  ίδια ώρα και
στον  ίδιο χ ώρο, χ ωρίς την  αποστολή ν έας, ειδικής προς τούτο, πρόσκλησης.
Για το ΔΣ

Κατσίλης-Παλιγγίν ης στην  α' ομάδα

Ο Μαν δραικός ΑΟ καλωσορίζει  στην  οικογέν εια τον
ν εαρό 17χ ρον ο  αμυν τικό Σταύρο Κατσίλη και τον 19
χ ρον ο αμυν τικό Γιώργο  και  τους εύχ εται υγεία και
καλές επιτυχ ίες.
Ο Σταύρος είν αι έν α από τα παιδιά της Ακαδημίες
Ποδοσφαίρου, που θα στελεχ ώσουν  τον  Μαν δραϊκό.

ΑΝ.ΤΣ.

Νέο, ενισχυμένο, Δ.Σ.
απέκτησε ο Α.Ο. Ζωφριάς
Συγκροτήθηκε σε σώμα το ν έο Διοικ-
ητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου
Ζωφριάς, όπως προέκυψε μετά τις
αρχ αιρεσίες της 21ης Ιουλίου.
Κοιν ή πεποίθηση αποτελεί, ότι ο σύλλο-
γος βγαίν ει… εν ισχ υμέν ος και π ιο
δυν ατός, μια και στο ν έο συμβούλιο
είν αι έν τον ο το τοπικό στοιχ είο, με τη
συμμετοχ ή σε θέσεις-κλειδιά επιχ ειρημα-
τιών  που δραστηριοποιούν ται στην
αγορά της Ζωφριάς και όχ ι μόν ο.
Ομόφων α τα μέλη του Α.Ο.Ζ.
συμφών ησαν  στον  μεγάλο στόχ ο της
ν έας διοίκησης που αποτελεί η δημιο-
υργία του «σπιτιού» του συλλόγου, του
γηπέδου της Ζωφριάς!
Η σύν θεση του ν έου Δ.Σ.
Πρόεδρος: Γκούβρας Γεώργιος.
Α’ Αν τιπρόεδρος: Στεργίου Δημήτρης.
Β’ Αν τιπρόεδρος: Αποστολόπουλος
Γεώργιος.

Γεν ικός Γραμματέας: Μάγκος Νικόλαος.
Ταμίας: Φύτρος Ευάγγελος.
Ειδικός Γραμματέας: Παν αγιωτόπουλος
Βασίλειος.
Υπεύθυν ος Δημοσίων  Σχ έσεων :
Ραβαν ός Ευάγγελος.
Α’ Γεν ικός Αρχ ηγός: Μουές Νικόλαος.
Β’ Γεν ικός Αρχ ηγός: Βάν ας Δημήτριος.
Μέλος: Βάν ας Μιχ άλης.
Μέλος: Μήν ος Ηλίας.
Αν απληρωματικό Μέλος: Γραψόπουλος
Στέφαν ος.
Αν απληρωματικό Μέλος: Μπαμπαλής
Αν αστάσιος.
Αν απληρωματικό Μέλος: Ξυδιάς Χρή-
στος.

Όπως αν ακοιν ώθηκε από τον  Α.Ο.Ζ. τη
θέση του τεχ ν ικού διευθυν τή αν αλαμβά-
ν ει ο Διον ύσιος Αλεξάτος και αυτή του
υπεύθυν ου επικοιν ων ίας ο Λεων ίδας
Δημήτρουλας.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ξεκινά δυναμικά την νέα χρονιά ο Απόλλωνας
Ποντίων Ασπροπύργου!

Στις 20/8 θα ξεκίνησει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας Πον-
τίων Ασπροπύργου όπως δείχνουν οι πρώτες κινήσεις- να
κάνει και φέτος μια αξιοπρεπή πορεία στην Α΄Κατηγορία της
ΕΠΣΔΑ και ίσως να διεκδικήσει και κάτι περισσότερο.
Ήδη έχει αρχίσει ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά σε συνερ-
γασία με την Διοίκηση και στο προσεχές μέλλον θα ανακοινωθ-
ούν οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις για την ομάδα του Απόλ-
λωνα.
Προπονητής παρέμεινε ο Θοδωρής Παχατουρίδης(φωτό).
Τεχνικός διευθυντής ο Γιάννης Λαμπριανίδης(φωτό).

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ανανέωσε και ο Αλκης Πέππας
στον Μεγαρικό

Το Δ.Σ. του Α.Σ. Μεγαρικός ανανέωσε την συνε-
ργασία του με τον Αλκη Πέππα. Η διοίκηση του
εύχεται να έχει καλή ποδοσφαιρική σεζόν, με
υγεία και χωρίς τραυματισμούς.
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Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ ανακοίνωσε την Φιλία Καλογρίδη
Ο Πανελευσινιακός ανακοίνωσε την προ-

σθήκη της Φιλίας Καλογρίδη στο γυναι-
κείο τμήμα του.

Η Φιλία με ύψος 1,75 έρχεται να δώσει
λύσεις στις θέσεις small forward και power
forward.

Ξεκίνησε σε ηλικία 10 ετών, ως παγκορ-
ασίδα, στον Δία Χαϊδαρίου, από το 2013
έως το 2015 ανήκε στον ΝΕΦΟ Νικηφόρ-
ος και από το 2016 μέχρι την περσινή χρο-
νιά αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό ως κορ-
ασίδα, μετέπειτα ως νεάνιδα και τον τελευ-
ταίο χρόνο στο τμήμα Under 21.

Παράλληλα, σπουδάζει μάρκετινγκ στο
Μητροπολιτικό Κολέγιο Αθηνών.

Πρόκειται για μια πειθαρχημένη παίκτρ-
ια, με αίσθηση του ομαδικού πνεύματος,
αθλητική και δυναμική που θα προσφέρει
σημαντικές επιλογές στην ομάδα.Φιλία,
καλώς ήρθες!

Ένας παλιός γνώριμος, ο
Γιάννης Καραγιάννης επέ-
στρεψε στον Βύζαντα και θα
ενισχύσει  σημαντικά την
μεσαία γραμμή της ομάδας.

Ο ποδοσφαιριστής βρέθη-
κε στα γραφεία της ομάδας,
όπου παρουσία στελεχών
της διοίκησης υπέγραψε
συμφωνία για έναν χρόνο.

Επίσης και τυπικά ποδο-
σφαιριστής της ομάδας
είναι ο επιθετικός Αργύρης
Στρατιδάκης, όπου και
αυτός υπέγραψε το νέο του
δελτίο με την ομάδα του
Βύζαντα επικυρώνοντας
την προφορική συμφωνία που είχε κάνει με τον
τεχνικό διευθυντή της ομάδας Κώστα Γιαννα-
κάρη.

Καλωσορίζουμε τόσο τον Γιάννη Καραγιάννη,
όσο και τον Αργύρη Στρατιδάκη στην ποδοσφ-

αιρική οικογένεια του Βύζαντα και τους ευχόμα-
στε να έχουν υγεία για να βοηθήσουν τον σύλλο-
γο στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η
διοίκηση.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Χρήστος Μπουρλής: 
Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία

Ο προπονητής Χρήστος Μπουρλής ανακοίνωσε
ότι μετά απο 2 χρόνια περίπου ήρθε η στιγμή να
αποχωρήσει απο την ομάδα του Ακράτητου Ανω
Λιοσίων! Ο ίδιος τόνισε:
<<Ευχαριστώ τους αθλητές-ποδοσφαιριστές που
συνεργάστηκα μαζί τους,καθώς και τους γονείς
που εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους στον σύλλογο
και σε εμένα προσωπικά,επίσης θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον κ. Κώστα Μπαλή, τον Παναγιώτη
Λουμάκη, την κ. Γιώτα Σακκά, τον κ. Χρήστο Σπή-
λιο τον κ. Γιάννη, τον κ. Νίκο Ζαρκαδάκη,και τον
Σταύρο Ζήση για την άψογη συνεργασία μας.
Τελος εύχομαι απο καρδιάς στον Ακράτητο να
πετύχει όλους τους στόχους του>>.

ΑΝ.ΤΣ.

Άξια εκπροσώπηση του Συνδέσμου Διαιτητών
ποδοσφαίρου Δυτικής Αττικής στην ΟΔΠΕ

Άξια Εκπροσώπηση του
Συν δέσμου διαιτητών  ποδο-
σφαίρου Δυτικής Αττικής στην
ΓΣ της ΟΔΠΕ με τον  Πρόεδρο
Δημόπουλο Ευάγγελο και τον
Α Αν τιπρόεδρο Κολλημέν ο
Κων σταν τίν ο. Με πρόταση

του Προέδρου της ΟΔΠΕ Καραμάν η Ηλία ο Πρόεδρος
μας Δημόπουλος Ευάγγελος αν έλαβε την  μία θέση του
Γραμματέα της ΓΣ η οποία ψηφίστηκε θετικά από όλους
τους αν τιπροσώπους των  Συν δέσμων  που παρα-
βρέθηκαν  στην  ΓΣ. Ο Α αν τιπρόεδρος αν έλαβε την
εκπροσώπηση του Συν δέσμου της Δυτικής αττικής.
Πάρθηκαν  σημαν τικές αποφάσεις για το μέλλον  της
οργαν ωμέν ης διαιτησίας . 25 Σύν δεσμοι από όλη την
χ ώρα έδωσαν  το Παρών  εν  μέσω καλοκαιριού. Ευχ ό-
μαστε ν α έχ ουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και ν α Βρε-
θεί η κατάλληλη λύση στο πρόβλημα που μας απασχ ο-
λεί. Ευχ όμαστε σε όλους τους συν αδέλφους που παρ-
αβρέθηκαν  στην  ΓΣ καλή επιστροφή στα σπίτια τους
και τις οικογέν ειες τους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

AN.TΣ.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Υπέγραψαν Καραγιάννης -Στρατιδάκης

Γιάννης Μπότσης:  Δύσκολη η φετινή
χρονιά από πλευράς προσαρμογής

Ο έμπειρος προπον ητής Γιάν ν ης Μπότσης όσον
αφορά το φετιν ό πρωτάθλημα τόν ισε:
<<Για εμάς που είμαστε προπον ητές η χ ρον ιά που
έρχ εται θα είν αι πάρα πολύ δύσκολη από πλευράς
προσαρμογής των  παικτών  σε ρυθμούς με μεγάλες
εν τάσεις. Αλλά και από πλευράς τακτικής, θα
προέρχ ον ται από μεγάλη αποχ ή,και αυτό θα δυσκολέ-
ψει τις προσπάθειες τους. 

Θα χ ρειαστεί αρκετό χ ρόν ο στην  επαν έν ταξη σε
αγών ες και σε τακτικές προσεγγίσεις. Η φυσική κατά-
σταση θα επαν έλθει μετα από πολλυ καιρό και αυτό
πάν τα πολλυ προσεκτικά από εμάς όλους τους προ-
πον ητές και γυμν αστές..θελω ν α πιστεύω πως σύν το-
μα θα έρθουν  τα κατάλληλα για ν α μπορούμε ολοιμας
ν α σχ ηματιζουμε μια,εικόν α για τους ποδοσφαιριστές
όμορφη αλλά και σωστή.
Ο Γιάν ν ης Μπότσης είν αι κάτοχ ος διπλώματος UEFA
A’.

ΑΝ.ΤΣ
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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

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 6
946288952

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  

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ  ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για πα-
ραδόσεις  εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.
Αρμοδιότητες

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL:   lzaphiri@sime.gr  ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ:   6937477291

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

S.I.M.E. Ε.Π.Ε.                                                                  
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                   

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600

ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

AUTOGAS 1                           
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  
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A
πεβίωσε  σε ηλικία 93 χ ρον ών  ο
πρώην  πρόεδρος των
Ναυπηγείων  Νεωρίου Νικόλαος

Ταβουλάρης. Πρόκειται για μια
προσωπικότητα που άφησε το στίγμα
της στη σύγχ ρον η ιστορία των
ελλην ικών  ν αυπηγείων , τα οποία
σήμερα βρίσκον ται σε διαδικασία
αν αδιάρθρωσης και αν ασυγκρότησης.

Διετέλεσε αξιωματικός του Στρατού,
όπου αποστρατεύθηκε το 1963
οικειοθελώς με τον  βαθμό του
ταγματάρχ η για ν α ασχ οληθεί με τις
επιχ ειρήσεις σε διυλιστήρια και
ν αυπηγεία, δηλαδή στη βαριά
βιομηχ αν ία, όπου διέγραψε μια
«δεύτερη καριέρα». Υπήρξε στεν ός
συν εργάτης επί σειρά ετών  του έλλην α
μεγιστάν α Σταύρου Νιάρχ ου, εν ώ
υπέκυψε για λίγο διάστημα και στη
γοητεία της πολιτικής και συγκεκριμέν α
στις αρχ ές της δεκαετίας του 1990,
όταν  ήταν  κον τά στον  Αν δρέα
Αν δριαν όπουλο αρχ ικά και στον
Αν τών η Σαμαρά στη συν έχ εια.

Η πολιτική εν ασχ όληση ήταν
βραχ εία, καθώς απορροφήθηκε ξαν ά

από τις επιχ ειρήσεις. 
Ετσι ως μπίζν εσμαν  πλέον  και όχ ι

ως μάν ατζερ προχ ώρησε στην
απόκτηση των  Ναυπηγείων  του
Νεωρίου Σύρου και της Ελευσίν ας από
κοιν ού με ομάδα συν εργατών . 

Ο όμιλος των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας
και Νεωρίου Σύρου ολοκλήρωσε πολλές
παραγγελίες του Πολεμικού Ναυτικού
(ΠΝ). 

Διαβλέπον τας όμως ότι άλλες
παραγγελίες από αυτό μάλλον  δεν  έχ ει,
στράφηκε σε εμπορικές δουλειές.
Ναυπήγησε δύο επιβατηγά του Αιγαίου
(«Νήσος Μύκον ος», «Νήσος Χίος») και
σκάφη ακτοπλοΐας για τις γραμμές της
Βεν εζουέλας: δύο οχ ηματαγωγά-
επιβατικά πλοία αν οικτού τύπου τα
οποία θα δρομολογηθούν  στην
ακτοπλοΐα της χ ώρας της Λατιν ικής
Αμερικής.

Πριν  από λίγα χ ρόν ια συν αίν εσε στη
μεταβίβαση των  μετοχ ών  που κατείχ ε
στα Ναυπηγεία στην  Onex Shipy ards
του Πάν ου Ξεν οκώστα,

σηματοδοτών τας την  αλλαγή σελίδας
του ιστορικού ν αυπηγείου. 

Ο υπουργός Αν άπτυξης Αδων ις
Γεωργιάδης, σε αν άρτησή του στο
Twitter, εξέφρασε τα θερμά
συλλυπητήριά του στην  οικογέν εια του

Νικόλαου Ταβουλάρη, προσθέτον τας
πως παρά τα πρόσφατα προβλήματα ο
επιχ ειρηματίας πρόσφερε στην
ελλην ική οικον ομία. «Είχ α την  ευκαιρία
ν α συν εργαστώ μαζί του και όχ ι πάν τα
υπό εύκολες συν θήκες, αλλά ήταν  στη

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος στα ναυπηγεία Ελευσίνας Νίκος Ταβουλάρης
Πρόκειται για μια προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της στη σύγχρονη ιστορία των ελληνικών ναυπηγείων
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Ε
νημέρωση για το πολύπλευρο έργο και τους
αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του Οργανι-
σμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ είχαν

κατά την επίσκεψη τους στα γραφεία του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ, στην Ελευσίνα, ο Γραμματέας Πολιτικής Επι-
τροπής της ΝΔ κ. Γεώργιος Στεργίου, ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής
κ. Γεώργιος Κώτσηρας και ο Γραμματέας της
Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής κ. Ευάγγελος Λιάκος, στο πλαίσιο της περιο-
δείας που πραγματοποίησαν την Πέμπτη, 22 Ιου-
λίου, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής,  με
πρώτο “σταθμό” τον Λιμένα Ελευσίνας, όπου
τους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ.κ. Γεώργιος Κουμπέ-
τσος και Απόστολος Καμαρινάκης αντίστοιχα,
καθώς και στελέχη του Οργανισμού. 

Κατά την  συν άν τηση εργασίας, που πραγματοποι-
ήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο κ. Καμαριν άκης αν έ-
πτυξε τις δράσεις που υλοποιεί ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ και μεταξύ
άλλων  αφορούν :

Σχ εδιασμό της ν έας θαλάσσιας σύν δεσης Πειραιά-
Ελευσίν ας, “Θαλάσσια Ιερά Οδός”, που θα εν ών ει 7
Δήμους με πολιτιστικά δρώμεν α σε έν α πλωτό ταξίδι
μέσω πλοιαρίων  αν αψυχ ής σε ιστορικά ν ερά. Τα
εγκαίν ια της ν έας γραμμής δρομολογούν ται για τις
αρχ ές 2023 σε συν δυασμό  με την  έν αρξη της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας- Eleusis 2023 και με συμμετοχ ή
της τριήρους “ΟΛΥΠΙΑΣ” με πλήρωμα 170 εθελον τές
κωπηλάτες.

Απομάκρυν ση όλων  των  ν αυαγίων  και των
επικίν δυν ων -επιβλαβών  πλοίων  που παραμέν ουν  επί
δεκαετίες στον  κόλπο της Ελευσίν ας ώστε ν α σταμα-
τήσει η περιοχ ή ν α θεωρείται “ν εκροταφείο πλοίων ”
και προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων  για τις αν άγκες
αποσυν αρμολόγησης, στο πλαίσιο της κυκλικής οικο-
ν ομίας και με την  συν αίν εση όλων  των  κοιν ων ικών
φορέων  της περιοχ ής.

Το Σύμφων ο Συν εργασίας που υπέγραψαν  Ο.Λ.Ε.
ΑΕ και Ελευσίν α 2023 -Πολιτιστική Πρωτεύουσα, που
προβλέπει παραχ ώρηση χ ώρων  της Χερσαίας Ζών ης
Λιμέν ος Ελευσίν ας (ΧΖΛ) για την  τέλεση των  εορτα-
στικών  εκδηλώσεων .

Παραχ ώρηση μεγάλων  εκτάσεων  του παραλιακού
μετώπου της ΧΖΛ στους Δήμους Ελευσίν ας, Μεγαρέων
και Ασπροπύργου για κοιν όχ ρηστο και κοιν ωφελή
σκοπό, με στόχ ο την  αξιοποίηση τους προς όφελος
των  τοπικών  κοιν ων ιών .  

Εκπόν ηση του master plan του Λιμέν α Ελευσίν ας
σε ολιστικό επίπεδο. 

Προώθηση της εξυπηρέτησης των  χ ύδην  φορτίων
από τις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Ε. ΑΕ θεωρών τας ότι ο
Λιμέν ας Ελευσίν ας λειτουργεί συμπληρωματικά -και όχ ι
αν ταγων ιστικά- με τον  Λιμέν α Πειραιά και έχ ει την
δυν ατότητα εξυπηρέτησης της Ναυτιλίας Μικρών  Απο-
στάσεων . 

Αν άδειξη του ρόλου του Λιμέν α της Ελευσίν ας, ως
φυσικού επίν ειου του Θριάσιου Πεδίου, με την  σύν δε-
ση του με το σιδηροδρομικό δίκτυο για την  προώθηση
των  logistics και την  εν ίσχ υση του δικτύου των
συν δυασμέν ων  εμπορευματικών  μεταφορών . 

Σύμφων ο Συν εργασίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με το Παν ε-
πιστήμιο Δυτικής Αττικής, που προβλέπει την
δυν ατότητα πρακτικής μετεκπαίδευσης των  σπουδα-
στών  στις λιμεν ικές εγκαταστάσεις της Ελευσίν ας. 

Σύστημα Εκσυγχ ρον ισμού της λειτουργίας των
Λιμεν ίσκων  δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ με κατάρτιση ν έων
καν ον ισμών  για την  απρόσκοπτη και ορθή διαχ είριση
της αγκυροβολίας αλιευτικών  σκαφών  και σκαφών  αν α-
ψυχ ής. 

Αν άπτυξη του Λιμέν α Ελευσίν ας σε εν εργειακό
κόμβο, όπως προβλέπει το Σύμφων ο Συν εργασίας
που υπεγράφη μεταξύ Ο.Λ.Ε. ΑΕ και ΔΕΣΦΑ ΑΕ για
θέματα αν άπτυξης, επέκτασης και προώθησης της
διαθεσιμότητας του υγροποιημέν ου φυσικού αερίου
(ΥΦΑ / Liquef ied Natural Gas [LNG]) ως περιβαλλον -
τικά φιλικού καυσίμου. 

Εκσυγχ ρον ισμός των  υπηρεσιών  του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με
αν αβάθμιση των  συστημάτων  μηχ αν ογράφησης –
μηχ αν οργάν ωσης και στελέχ ωσης τμημάτων  με προ-
σωπικό.  

Διερεύν ηση συν εργασίας με ΕΛ.ΠΕ σε θέματα εταιρ-
ικής κοιν ων ικής ευθύν ης.

Συμμετοχ ή σε προγράμματα ηλεκτροδότησης με
αν αν εώσιμες πηγές εν έργειας και cold ironing.

Πρωτοβουλίες για την  προστασία του  θαλάσσιου
περιβάλλον τος με μόν ιμο ελλιμεν ισμό του αν τιρρυ-
παν τικού σκάφους “ΑΚΤΑΙΑ” στην  Ελευσίν α ώστε ν α
αν τιμετωπίζεται ταχ ύτερα και άμεσα πιθαν ό περιστα-
τικό θαλάσσιας ρύπαν σης, καθώς και πρόβλεψη για
την  χ ρήση στο άμεσο μέλλον  εν αερίων  μέσων  τύπου
drones σε συν εργασία με άλλες βιομηχ αν ίες που δρα-
στηριοποιούν ται στην  περιοχ ή.  

Υλοποίηση σειράς τεχ ν ικών  έργων  (επισκευή
κτηρίων , αλλαγή ηλεκτροφωτισμού, “έξυπν α”ηλιακά
παγκάκια) που αν αβαθμίζουν  αισθητικά και εν εργειακά
την  εικόν α στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίν ας, της
Ν. Περάμου και Πάχ ης Μεγάρων . 

Σειρά πολιτιστικών  δράσεων  σε αν ακαιν ισμέν ες
κτιριακές υποδομές του Ο.Λ.Ε. ΑΕ που φέρν ουν
κον τά την  τοπική κοιν ων ία με τον  Λιμέν α (Έκθεση
Ιστορικής Φωτογραφίας με θέμα ο “Λιμεν εργάτης στην
Ελευσίν α, θετική αν ταπόκριση στο εν διαφέρον
σκην οθετών  διεθν ούς κύρους για ν α χ ρησιμοποιή-
σουν  χ ώρους της ΧΖΛ Ελευσίν ας σε γυρίσματα κιν -
ηματογραφικών  ταιν ιών ).

Προώθηση δημιουργίας καταδυτικών  κέν τρων  προς
τουριστική αξιοποίηση των  ν αυαγίων  που δεν  μπορ-
ούν  ν α αν ελκυστούν .

Οργάν ωση των  καραβοστασίων  για τα παροπλισμέ-
ν α πλοία με τον  καθορισμό ν έων   όρων  και προδια-
γραφών  υποδοχ ής και φιλοξεν ίας πλοίων  και πρόταση
για κίν ητρα απόδοσης αν ταποδοτικών  τελών  στις
τοπικές κοιν ων ίες.

Προωθητικές εν έργειες για την  προσέλκυση ν έων
φορτιών  οικοδομικών  υλικών , λόγω της έν αρξης του
εμβληματικού έργου στο Ελλην ικό και την  αν αμεν ό-
μεν η αν άπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας. 

Συν εργασία με όλες τις βιομηχ αν ικές μον άδες της
περιοχ ής.

Ο κ. Στεργίου εξήρε το έργο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την
αν άδειξη του αν απτυξιακού ρόλου του Λιμέν α Ελευ-
σίν ας και συν εχ άρη την  Διοίκηση και προσωπικά τον
Διευθύν ον τα Σύμβουλο για το όραμα και τις καιν οτόμες
πρωτοβουλίες του, οι οποίες“αποτελούν  κοσμογον ία
σε επίπεδο Ο.Λ.Ε. ΑΕ” όπως αν έφερε χ αρακτηριστικά,
επισημαίν ον τας ότι οι δράσεις του Οργαν ισμού δεν
περιορίζον ται στα στεν ά πλαίσια της εμπορικής λειτο-
υργίας του Λιμέν α Ελευσίν ας, αλλά διευρύν ον ται και σε
τομείς Πολιτισμού,Τουρισμού, Προστασίας Περιβάλ-
λον τος, Τεχ ν ολογίας και Αν άπτυξης της ευρύτερης
περιοχ ής με εν ίσχ υση της επιχ ειρηματικότητας προς
όφελος της οικον ομίας και των  τοπικών  κοιν ων ιών .

Ο κ. Κώτσηρας εστιάζον τας στα έργα και στις δρά-
σεις που προγραμματίζει ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ, δήλωσε: «Τα
έργα και δράσεις  που σχ εδιάζει ο Οργαν ισμός Λιμέν ος
Ελευσίν ας, τα οποία προσδοκά και υποδέχ εται η τοπι-
κή κοιν ων ία, θα βοηθήσουν  στην  κοιν ή μας προσπά-
θεια ώστε ν α δημιουργηθούν  οι απαραίτητες συν θήκες
για τη βιώσιμη αν άπτυξη της περιοχ ής. Στηρίζω εν εργά
και έμπρακτα κάθε τέτοια προσπάθεια που είν αι επ’
ωφελεία της κοιν ων ίας».

Αν αφερόμεν ος στον  ρόλο του Λιμέν α Ελευσίν ας ο κ.
Λιάκος δήλωσε “ είν αι σπουδαίο ν α στρέφον ται επιτέ-
λους τα βλέμματα στην  Δυτική Αττική. Οι δυν ατότητες
της είν αι απερίγραπτες, το στήριζα και θα το στηρίζω
μέχ ρι ν α δικαιωθούν  οι προσδοκίες όλων  μας. Το λιμά-
ν ι της Ελευσίν ας μπορεί και πρέπει ν α έχ ει πρωταγω-
ν ιστικό ρόλο στην  αν απτυξιακή τροχ ιά της περιοχ ής
μας”.

Στην  συν άν τηση εργασίας συμμετείχ αν  ακόμη ο
Οργαν ωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης ΝΔ κ. Σπύρ-
ος Σταθούλης, ο Επικεφαλής για θέματα Α΄βαθμού
Αυτοδιοίκησης ΝΔ κ. Ευστάθιος Ρεστέμης και ο Πρόε-
δρος της ΔΕΕΠ Δυτικής Αττικής της ΝΔ κ. Γιάν ν ης
Λιν άρδος καθώς και τοπικά στελέχ η του κόμματος.  

Διακρίν ον ται (από αριστερά προς δεξιά) οι κ .κ .  Γεώργιος Κώτσηρας Υ φυπουργός Δικαιοσύν ης καιΔιακρίν ον ται (από αριστερά προς δεξιά) οι κ .κ .  Γεώργιος Κώτσηρας Υ φυπουργός Δικαιοσύν ης και
Βουλευτής Δυτικής Αττ ικής,  Γεώργιος Κουμπέτσος Πρόεδρος Ο.Λ.Ε.  ΑΕ, Γεώργιος Στεργίου Βουλευτής Δυτικής Αττ ικής,  Γεώργιος Κουμπέτσος Πρόεδρος Ο.Λ.Ε.  ΑΕ, Γεώργιος Στεργίου 
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