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Ένωση Πανασπροπυργιακού - Δόξας
Ασπροπύργου

Ανακοίνωση για την προοπτική να αγωνιστεί ξανά
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Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
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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: Νεφελώδης   

Θερμοκρασία: Από 14  έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αβέρκιος, Αβερκία

Οσίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στυλιαρά Ελένη Κ.

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης , Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα

Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ.

Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ
Αθηνών 23, 2102465432

ΠΠρρόόσσττιιμμαα  πποουυ  θθααΠΠρρόόσσττιιμμαα  πποουυ  θθαα
ααγγγγίίζζοουυνν  τταα  660000ααγγγγίίζζοουυνν  τταα  660000
εευυρρώώ  ττηηνν  εεββδδοομμάάδδααεευυρρώώ  ττηηνν  εεββδδοομμάάδδαα
γγιιαα  ααννεεμμββοολλίίαασσττοουυςςγγιιαα  ααννεεμμββοολλίίαασσττοουυςς
εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  ττοουυεερργγααζζόόμμεεννοουυςς  ττοουυ
ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοομμέέαα  ππρροοιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοομμέέαα  ππρροο----
ααννααγγγγέέλλλλεειι  οο  ΆΆγγγγεεααννααγγγγέέλλλλεειι  οο  ΆΆγγγγεε----
λλοοςς  ΜΜππίίννηηςς,,  δδιιοοιικκλλοοςς  ΜΜππίίννηηςς,,  δδιιοοιικκ----
ηηττήήςς  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςςηηττήήςς  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς
ΑΑρρχχήήςς  ΔΔιιααφφάάννεειιααςς..ΑΑρρχχήήςς  ΔΔιιααφφάάννεειιααςς..

Σε σχ έση με τους
ελέγχ ους μιλών τας στην
ΕΡΤ τόν ισε: «Όσον  αφορά
τους ελέγχ ους που κάν ο-
υμε στα γηροκομεία και τα
προν οιακά ιδρύματα, έχ ο-
υμε καλύψει πάν ω από
200 φορείς. Ελέγχ ουμε έν αν  προς έν αν  τους εργαζό-
μεν ους για ν α βεβαιωθούμε ότι όσοι έπρεπε έχ ουν
τεθεί σε αν αστολή και οι υπόλοιποι τυγχ άν ουν  εμβο-
λιασμέν οι ή ν οσήσαν τες. Στις δημόσιες υπηρεσίες, σε
συν εργασία με το υπουργείο Εσωτερικών , έχ ουμε
καλύψει όλους τους φορείς δημόσιας διοίκησης και
έχ ουν  επιβληθεί μέχ ρι σήμερα πάν ω από 1.000 πρό-
στιμα των  300 ευρώ -σε κάποιους παραπάν ω από μία
φορές- που δεν  σέβον ται την  υποχ ρέωση προσκόμι-
σης rapid test».Ο διοικητής της Εθν ικής Αρχ ής Διαφά-
ν ειας, πρόσθεσε «εμείς ελέγχ ουμε όλους όσοι δεν
κάν ουν  καλά τη δουλειά τους».

Σε σχ έση με τη διεν έργεια rapid tests και τη συμμόρ-
φωση των  εργαζομέν ων  στον  ιδιωτικό τομέα με τα
υγειον ομικά μέτρα για τον  περιορισμό της εξάπλωσης
του κορον οϊού ο κ. Μπίν ης είπε ότι καθημεριν ά γίν ον -
ται περίπου 100.000 έλεγχ οι. «Κατά μέσο όρο έχ ουμε
200 – 250 παραβάσεις, στις οποίες συγκαταλέγον ται
αρκετά κλεισίματα επιχ ειρήσεων . Σύμφων α με την
ΚΥΑ που ψηφίστηκε χ θες θα γίν εται έν α rapid test, με
(κόστος) δέκα ευρώ. Σε κάποιες κατηγορίες υψηλότερ-
ου υγειον ομικού εν διαφέρον τος όπως εστίαση, ψυχ α-
γωγία, τουρισμός, τηλεόραση θα γίν ον ται δύο τεστ την
εβδομάδα με κόστος είκοσι ευρώ».

ΠΡΟΣΤΙΜΑ «ΦΩΤΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ
Μπαράζ ελέγχων για τους ανεμβολίαστους 

στον ιδιωτικό τομέα

H
π λ α τ φ ό ρ μ α
για την τρίτη -
αναμνηστική -

δόση του εμβολίου για
τον κορονοϊό
αναμένεται να ανοίξει
για όλους

Την εκτίμηση πως
σύντομα θα έρθει η
σειρά και των πολιτών
κάτω των 50 ετών να
κάνουν τρίτη
(αναμνηστική) δόση
του εμβολίου για τον
κορονοϊό έκανε την
Πέμπτη ο Γενικός
Γ ρ α μ μ α τ έ α ς
Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς
Φροντίδας Υγείας,
Μ ά ρ ι ο ς
Θεμιστοκλέους.

Μάλιστα όπως είπε η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει
προς όλους. Τόνισε μάλιστα πως η τρίτη δόση είναι
αρκετή για να αποκτήσει κάποιος μόνιμη ανοσία. 

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την

προσέλευση του
κόσμου για την
τρίτη αναμνηστική
δόση.

Α ν α π ό φ ε υ κ το
χαρακτήρισε το
ενδεχόμενο να
βρεθεί αντιμέτωπη
η Ελλάδα με το 4ο
κύμα της
πανδημίας, ο
Γ ε ν ι κ ό ς
Γ ρ α μ μ α τ έ α ς
Π ρ ω το β ά θ μ ι α ς
Φροντίδας Υγείας,
Μ ά ρ ι ο ς
Θεμιστοκλέους, 

Επικαλούμενος
τα σημαντικά
ευρήματα της

μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
εμβολιασμών στη χώρα μας, τα οποία ανακοίνωσε την
Τετάρτη ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, υπογράμμισε
πως ο τρόπος να νικήσουμε την πανδημία είναι τα
εμβόλια. «Ο κορονοϊός είναι εδώ και δε θα φύγει», είπε
μιλώντας στον ΑΝΤ1 και συμπλήρωσε πως όσο

Εμβόλιο: Σύντομα 3η δόση και για 
τους κάτω των 50 ετών 

– Αναπόφευκτο το τέταρτο κύμα εκτίμησε ο Μ. Θεμιστοκλέους
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Η
υγεία των παιδιών μας είναι
ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ.Καμία χωματερή στην
πόλη μας «νόμιμη» ή παράνομη. 

Αρκετά πληρώσαμε τόσα χρόνια  φόρο θανάτου!!!!!!
Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε το Διοικητικό

Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων κ Κηδεμόνων Ά Γενικού
Λυκείου Ασπροπύργου.

«Ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών

Δια του ΑΤ Ασπροπύργου

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του α λυκείου
Ασπροπύργου εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο του
Αλέξανδρο Τσοκανη του Νικολάου ΑΦΜ
…………………κατοίκου Ασπρόπυργου (Αγγελο-
πούλου 6) 

ΚΑΤΑ
Παντός εμπλεκόμενου — υπευθύνου, φυσικού ή

ηθικού αυτουργού ή συνεργού για τα αδικήματα άπου
κατώτερο αναφέρονται 

Ασπρόπυργος 20.10.2021

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Η επί μισό αιώνα λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής στην
πόλη μας αναμφισβήτητα αποτελεί μνημείο περιβαλλον-
τικού Χάους αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου.

Τρομακτική τάση ανόδου συμμετοχής των νεοπλα-
σιών στην περιφερειακή ενότητα δυτικής Αττικής" επιβε-
βαιώνει το ΔΤ του ΕΣΔΝΑ 293-2018 σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Και σαν να μην έφτανε η καταστροφική για την υγεία
των παιδιών μας λειτουργία της χωματερής, το τελευταίο
διάστημα ζούμε το δράμα και των παράνομων χωματε-
ρών που διάσπαρτα βρίσκονται στον Δήμο Ασπροπύρ-
γου.

Συγκεκριμένα σε άγνωστο χρόνο στη ΘΕΣΗ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ασπροπύργου και με συντε-
ταγμένες Φ 38098819 και Λ 23568022 έχουν εναποθ-
έσει άγνωστα πρόσωπα επικίνδυνα απόβλητα (μπάζα,
σκουπίδια, ελαστικά, χημικά κ.α.) Στις 1 1 Ιουλίου 2021
πυρκαγιά ξεκίνησε να καίει τα απόβλητα χωρίς μέχρι
σήμερα να έχει ουσιαστικά κατασβηστεί.

Η αποπνικτική και επικίνδυνη μυρωδιά καμένων
διαχέεται όλη την ημέρα στο σύνολο της πόλης μας. 

Αρκετά σχολεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μα
ακόμα και στο 1ο Γενικό Λύκειο που βρίσκεται στο κέν-
τρο της πόλης μας και που το εκπροσωπούμε νόμιμα
ως γονείς η μυρωδιά είναι πολλές φορές αποπνικτική,
προερχόμενη από την άνω καύση.

Η έντονη υποβάθμιση του περιβάλλοντος που προ-
καλείται από την καύση των αποβλήτων συνιστά
ΑΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ σύμφωνα
άλλωστε και με την έκθεση της διεύθυνσης περιβάλλον-
τος της περιφέρειας που σας επισυνάπτουμε και για το
λόγο αυτό προσφεύγουμε ενώπιον σας προκειμένου
να διερευνήσετε την τυχόν διάπραξη ποινικών αδικ-
ημάτων και να αποδώσετε τις δέουσες ευθύνες.

Συνημμένα προσάγουμε

Την από 27/8/2021 και με αριθμό πρωτ, 706887
έκθεση της διεύθυνσης περιβάλλοντος της περιφέρειας
Αττικής (Σχετ 1)

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΓΟΥΛΑ» ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Κατέθεσε ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 1ου Λυκείου 
ζητώντας την άμεση και εις βάθος εισαγγελική έρευνα 

Συν εχ ίζεται στη σελ.13

Έρευν α του Βιοτεχν ικού Επιμελ-
ητηρίου δείχν ει ότι οι 7 στις 10 επιχει-
ρήσεις σχ εδιάζουν  αυξήσεις, μη
αν τέχον τας άλλο το υψηλό εν εργειακό
κόστος

Ψύχ ραιμα δείχ ν ουν  ν α αν τιμε-
τωπίζουν  στην  κυβέρν ηση το επερχό-
μεν ο κύμα ακρίβειας στην  αγορά. Από
την  μία είν αι με το «δάχτυλο στη σκαν -
δάλη» ν α επέμβουν  αν  η κατάσταση
δείξει ότι πάει ν α ξεφύγει και από την
άλλη θεωρούν  στο οικον ομικό επιτε-
λείο, ότι τα πράγματα δεν  είν αι τόσο
δραματικά όσο κάποιοι θέλουν  ν α τα
εμφαν ίζουν .

Και σημειών ουν , μάλιστα, ότι σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των
οποίων  μεγάλες οικον ομίες, όπως η
Γερμαν ία και η Γαλλία, τα πράγματα
είν αι πολύ χ ειρότερα και οι αυξήσεις πολύ πιο
επώδυν ες, τουλάχ ιστον  στα ήδη πρώτης αν άγκης.

Ωστόσο, σύμφων α με το imerisia.gr, φαίν εται ν α
υπάρχει σχετική αν ησυχ ία σε ό,τι αφορά το κόστος της
εν έργειας, αφού εδώ τα πράγματα δείχν ουν  ν α είν αι
χειρότερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλι-
στα, στα αρμόδια υπουργεία δηλών ουν  ότι θα πράξουν
ό,τι απαιτηθεί προκειμέν ου οι ευάλωτοι πολίτες ν α
μην ... παγώσουν .

Αδ. Γεωργιάδης: Δεν  θα αφήσουμε τους αδύν αμους
ν α παγώσουν  

Χαρακτηριστική είν αι η τοποθέτηση του υπουργού
Αν άπτυξης Αδων ι Γεωργιάδη. Σε ερώτηση σχετικά με
την  πορεία της τιμής του πετρελαίου θέρμαν σης ο υπο-

υργός σημείωσε: «Αυτό το οποίο πρακτικά με ρωτάτε
είν αι το εξής: Εάν  αυτοί που έχουν  πραγματικά αν άγ-
κη ν α πάρουν  πετρέλαιο θέρμαν σης σε τιμή που ν α
μπορούν  ν α την  πληρώσουν , ν α μην  το πάρουν , γιατί
αν αγκαστικά θα αυξηθεί η τιμή σε αυτούς, εφόσον  τα
ίδια χρήματα θα μοιραστούν  σε περισσότερους αν θ-
ρώπους, ώστε ν α μην  ξοδέψουν  λίγο παραπάν ω αυτοί
που μπορούν  ν α το προμηθευτούν  παρά την  υψηλή
τιμή. Αυτή είν αι η ερώτηση; Γιατί αν  είν αι αυτή η
ερώτηση, για ν α σας πω την  αλήθεια, εμείς είμαστε εδώ
ν α βοηθήσουμε και αυτόν  που δεν  έχει την  οικον ομι-
κή δυν ατότητα. Γιατί το πετρέλαιο θέρμαν σης είν αι κάτι
που κάποιος το χρειάζεται και ευθύν η της πολιτείας
είν αι αυτός που πραγματικά δεν  έχει την  οικον ομική
δυν ατότητα, ν α τον  βοηθήσουμε για ν α μην  παγώσει.

ΈΈρρχχεεττααιι  ««ττσσοουυννάάμμιι»»  ααυυξξήήσσεεωωνν  
- Ανατιμήσεις από 7 στις 10 επιχειρήσεις

Εγκύκλιος Πιτσιλή για
Γονικές παροχές: 

Δωρεάν έως 800.000 ευρώ

Χ
ωρίς ν α πρέπει ν α καταβάλλουν  φόρο μπορούν  ν α
μεταβιβάζουν  οι συγγεν είς πρώτου βαθμού την
κιν ητή ή ακίν ητη περιουσία τους σύμφων α με

εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ κ Γιώργου Πιτσιλή.
Με αν αδρομική ισχ ύ από την  1η Οκτωβρίου οποιαδή-
ποτε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχ είου από ακίν ητα,
μετοχ ές, επιχ ειρήσεις έως χ ρηματικά ποσά που μετα-
βιβάζον ται με δωρεά ή γον ική παροχ ή από γον είς σε
παιδιά ή από τα παιδιά στους γον είς ή τα εγγόν ια είν αι
αφορολόγητες μέχ ρι του ποσού των  800.000 ευρώ. Για
υψηλότερα ποσά επιβάλλεται φόρος με συν τελεστή
10%.

Με βάση τις ν έες διατάξεις :

·         αυξάν εται το αφορολόγητο αν ά γον έα στις
800.000 ευρώ για μεταβιβάσεις που έχ ουν  συσταθεί
από 1ης Οκτωβρίου

·         δωρεές και γον ικές παροχ ές που έχ ουν  διεν ε-
ργηθεί μέχ ρι την  ημερομην ία αυτή, δεν  θα συν υπο-
λογίζον ται, στον  συν υπολογισμό των  προγεν έστερων
δωρεών  και γον ικών  παροχ ών  που ισχ ύει στα αφορ-
ολόγητα όρια.

Η εγκύκλιος Ε.2193/2021 της ΑΑΔΕ εν ημερών ει τις
εφορίες ότι με τον  Ν. 4839/2021 αυξάν εται το αφορ-
ολόγητο ποσό δωρεών  και γον ικών  παροχ ών  περιου-
σιακών  στοιχ είων  και χ ρηματικών  ποσών .

Συν εχ ίζετα στη σελ. 10
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Διεύθυν ση Περιουσίας και Προμ-
ηθειών

Άν ω Λιόσια, 21/10/2021
Αρ. πρωτ.: 33669

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ, Α.Τ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.
ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» 

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Αν οικτό Ηλεκτρο-
ν ικό διαγων ισμό με σφ ραγισμέ-
ν ες προσφ ορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την   πλέον

συμφ έρουσα  από  οικον ομική
άποψη  προσφ ορά  βάση  τιμής ,
για  την   υπηρεσία  με  τίτλο
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ, Α.Τ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.
ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 196.490,84€ μη συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%
(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ: € 243.648,64).

H  παρούσα  σύμβαση  αφορά
την  υπηρεσία περίφραξης του
κτιρίου του Συλλόγου Ποντίων
«Η Τραπεζούντα», που βρίσκεται
στη Δ.Ε Άνω Λιοσίων και του
Αστυνομικού τμήματος Ζεφυρίου,
του κοιμητηρίου στη Δ.Ε. Φυλής
και του Εργοταξίου του Δήμου
Φυλής.

Αναλυτική περιγραφή του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμέ-
νου της σύμβασης δίδεται στη με
αριθμό 234/2021 μελέτη της Τ.Υ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρ-
ούσας σύμβασης είναι o Δήμος
Φυλής. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβα-
ση βαρύνει την με Κ.Α.: 30-
6262.10002 σχετική πίστωση του
τακτικού προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του
Φορέα για το ποσό των 5.000€
και το υπόλοιπο 238.648,64€ του
οικονομικού έτους 2022 του
Φορέα   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
45340000-2 - Εργασίες τοποθέτ-
ησης περιφράξεων, κιγκλιδωμά-
των και εξοπλισμού ασφαλείας.

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με
χρήση  της  πλατφόρμας  του
Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του

συστήματος, την  11-11-2021 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

(Ημερομηνία και ώρα αποσφράγι-
σης).  
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η 05-
11-2021 και ώρα 16:00.μ.μ. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Περίληψη της παρούσας διακήρ-
υξης θα δημοσιευτεί στις εφημε-
ρίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Περίληψη της παρούσας Διακήρ-
υξης όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
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/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
141378

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  δια-
τάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημό-
σιες συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμο-
γή  στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  δια-
γωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά
ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφο-
ρών  είναι  για διάστημα οκτώ (8)
μηνών από την επόμενη της διε-

νέργειας του διαγωνισμού (άρθρο
97 ν. 4412/2016). 

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου
να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνι-
σμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με
την προσφορά  τους  εγγύηση
συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνι-
σμού, ήτοι 3.929,82 €, τρεις χιλιά-
δες εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ
και ογδόντα δύο λεπτά.
Για περισσότερες πληροφορίες ως
προς τα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής και τη γνωστοποίηση της
διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι
μπορούν  να  απευθύνονται
όπως  αναφέρεται  παραπάνω
στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο εννέα (9)
ημέρες  πριν  από  την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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Σοκάρει η επίθεση που
δέχτηκε ένας ανήλικος
μαθητής έξω από το 7ο

Λύκειο Καλλιθέας

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο Παίδων με ασθενο-
φόρο του ΕΚΑΒ, το μεσημέρι
της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληρ-
οφορίες το θύμα είναι ηλικίας
15-16 ετών, ενώ ίδιες πήγες
αναφέρουν ότι είχε δεχτεί πολλά
χτυπήματα στο πρόσωπο, τόσο
με τα χέρια όσο και με μεταλλικό
αντικείμενο (πιθανότατα σιδερο-
γροθιά). 

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό
από συμμαθητές του οι οποίοι
ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Περιπολικό της Άμεσης Δρά-
σης και μηχανές της Ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο διε

ξήγαγαν έρευνες για τον ξυλο-
δαρμό, ωστόσο, δεν κατέστη
δυνατός ο εντοπισμός των δρα-
στών. Στον ανήλικο, αφού του
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθ

ειες στο νοσοκομείο δόθηκε
εξιτήριο κι επέστρεψε στο σπίτι
του, ενώ είναι σε εξέλιξη προα-
νάκριση του Τμήματος Ασφα-
λείας Καλλιθέας για το περιστα-
τικό.

Αλλάζουν ξανά τα μέτρα σε σούπερ μάρκετ, αλλά και
εμπορικά κέντρα και καταστήματα. Έρχεται και άλλη
απελευθέρωση αλλά αυστηροποίηση κάποιων κανό-
νων.

Νέες αλλαγές έρχονται τις επόμενες μέρες, καθώς
αναθεωρούνται τα μέτρα πλήρους απελευθέρωσης που
άρχισαν να εφαρμόζονται πριν από 2 εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κάποια από
τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι αλλαγές
στα επιτρεπόμενα όρια πληρότητας σε καταστήματα
σούπερ μάρκετ αλλά και εμπορικά κέντρα.

Θα δοθεί δηλαδή μια πιο ευνοϊκή δυνατότητα για τους
πελάτες, ωστόσο, θα είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο για τη
χρήση μάσκας και άλλους κανόνες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο κανόνας προβλέπει έναν πελάτη ανά 9 τετραγωνικά μέτρα κάτι που θα αλλάξει το αμέ-
σως επόμενο διάστημα. Η αναλογία στο εξής θα είναι ένας πελάτης ανά 2 τ.μ.

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών
& Εμπόρων 

Ελευσίνας- Μάνδρας
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ
τη συγκέν τρωση που συν διοργαν ώσαμε με τους
εξωραϊστικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχ ής
δεσμευτήκαμε ότι δε θα κάν ουμε βήμα πίσω από

τη διεκδίκηση της θωράκισης της περιοχ ής μας από
πλημμύρες και πυρκαγιές. Καλούμε όλους τους μαζικούς
φορείς της περιοχ ής της Ελευσίν ας και της Μάν δρας,
τα σωματεία, τον  κάθε κάτοικο ξεχ ωριστά σε παρά-
σταση διαμαρτυρίας στην  Περιφερειακή Εν ότητα Δυτι-
κής Αττικής την  Τετάρτη 27 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ. 

Κλιμακών ουμε τον  αγών α μας συμμετέχ ον τας στο
παν ελλαδικό συλλαλητήριο που συν διοργαν ών ουν
δεκάδες επιτροπές αγών α πυρόπληκτων  και πλημμυρ-
οπαθών  από όλη τη χ ώρα στις 6 Νοέμβρη στις 12:00
μ.μ. στην  πλατεία Συν τάγματος. Αυτή τη φορά θα “βου-
λιάξουμε” εμείς το κέν τρο της Αθήν ας με τη μαζική παρ-
ουσία μας εκεί.

Διεκδικούμε:

Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για
όλη την περιοχή
Άμεση αποκατάσταση των ζημιών με αποζημίωση
στο 100% για σπίτια, περιουσίες, καλλιέργειες που
υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου. 
Να απαλλαγούν από χρέη σε τράπεζες, δάνεια,
εφορία. Να μην πληρώσουν δημοτικά τέλη μέχρι
να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των καταστρο-
φών.
Άμεσα εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης από το
αρμόδιο δασαρχείο και υπηρεσίες για να επανέλθ-
ει το πευκοδάσος. 
Άμεσα μέτρα δασοπροστασίας, με διάνοιξη
δασικών δρόμων, συντήρησης αντιπυρικών
ζωνών, καθαρισμό των δασών και απομάκρυνση
των εύφλεκτων υλικών.
Στελέχωση του πυροσβεστικού σώματος και του
αρμόδιου δασαρχείου με δασολόγους, δασοπόνο-
υς, δασεργάτες για να μπορούν να επιβλέψουν και
να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες εργασίες
στο δάσος.
Αναβάθμιση των έργων υποδομής στο οδικό
δίκτυο, στο δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης
που είναι πλήρως υποβαθμισμένα.
Άμεσα μέτρα στήριξης του συνόλου των επαγγε-
λματιών στις πυρόπληκτες περιοχές του δήμου
Μάνδρας.
Να στηριχθούν και να ενισχυθούν οι μελισσοκόμοι
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
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Άγριος ξυλοδαρμός μαθητή έξω από σχολείο
– Δέχτηκε χτυπήματα με σιδηρογροθιά

Αλλάζουν ξανά τα μέτρα σε σούπερ μάρκετ και εμπορικά 
Έρχεται και άλλη απελευθέρωση αλλά αυστηροποίηση κάποιων κανόνων
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Τα εξεταστικά κέντρα
για τις εξετάσεις
α π ό κ τ η σ η ς

Πιστοποιητικού Επάρκειας
Γνώσεων για Πολιτογράφηση
(ΠΕΓΠ), που θα διεξαχθούν
σε πανελλαδικό επίπεδο την
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021
ανακοίνωσε το υπουργείο
Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, με απόφαση
του γενικού γραμματέα
Ιθαγένειας, Αθανασίου
Μπαλέρμπα ως εξεταστικά
κέντρα και ειδικά εξεταστικά
κέντρα έχουν οριστεί 60
σχολικά συγκροτήματα 12
πόλεων και συγκεκριμένα σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ηράκλειο, Λάρισα, Ρόδο,
Ιωάννινα, Τρίπολη,
Καλαμάτα, Κόρινθο,
Κομοτηνή και Χαλκίδα.

Με βάση την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία, ως Εξεταστικά
Κέντρα και Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα έχουν οριστεί τα παρακάτω σχολικά συγκροτήματα:

Στην Αττική: 18ο ΓΕΛ Αθηνών, 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών, 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών, 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών, 57ο
ΓΕΛ Αθηνών, 8ο ΓΕΛ Αθηνών, 60ο Γυμνάσιο Αθηνών, 59ο ΓΕΛ Αθηνών, 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών, 7ο ΓΕΛ Αθηνών, 16ο
ΓΕΛ Αθηνών, 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου (ως ειδικό εξεταστικό κέντρο), 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου (ως ειδικό εξεταστικό
κέντρο), 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπολης, 1o ΓΕΛ Γαλατσίου (ως ειδικό εξεταστικό κέντρο), 2o ΓΕΛ Γαλατσίου, (ως ειδικό
εξεταστικό κέντρο), 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης, 3ο ΓΕΛ Αμαρουσίου, 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας, 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, 3ο
Γυμνάσιο Περιστερίου, 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω, 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης, 2ο ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας, 4ο ΓΕΛ Γλυφάδας, 4ο ΓΕΛ
Καλλιθέας, 2ο & 3ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, 1ο ΓΕΛ Αλίμου, 1ο ΓΕΛ Ελληνικού, 2ο ΓΕΛ Μοσχάτου, Ζάννειο Πρότυπο
ΓΕΛ (Πειραιάς), Ράλλειο ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά, 3o ΓΕΛ Πειραιά, ΓΕΛ Καλλίπολης, 2ο ΓΕΛ Γέρακα, 2o ΓΕΛ Αχαρνών,
2o ΓΕΛ Παλλήνης, 3o Γυμνάσιο Ελευσίνας και 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Γ' Αθήνας (Αιγάλεω) ως ειδικό εξεταστικό
κέντρο.

Στη Θεσσαλονίκη: 1o Γυμνάσιο Σταυρούπολης, 1o ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, 23o ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, 15o ΓΕΛ
Θεσσαλονίκης, 1o ΓΕΛ Σταυρούπολης και 3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης.

Στην Πάτρα: 1ο ΓΕΛ Πάτρας, 3o ΓΕΛ Πάτρας και ΓΕΛ Δεμενικών Αχαΐας.

Στο Ηράκλειο: το 8ο ΓΕΛ και το 11ο ΓΕΛ, στη Ρόδο το 1ο ΓΕΛ (Βενετόκλειο), στη Λάρισα το 6o ΓΕΛ, στα Ιωάννινα
το 2o και το 5ο ΓΕΛ, στην Τρίπολη το 3ο ΓΕΛ και το 3ο Γυμνάσιο, στην Κομοτηνή το 1o ΓΕΛ, στην Κόρινθο το 2ο
ΓΕΛ, στη Χαλκίδα το 4ο ΓΕΛ και στην Καλαμάτα το 4ο ΓΕΛ.

Η
αστικοποίηση των  συγκοιν ων ιών  στη
Δυτική Αττική, απ’άκρη σε άκρη,
προχωρά, όπως δεσμεύθηκε και ο Υφυ-

πουργός Υποδομών  και Μεταφορών  Μιχάλης
Παπαδόπουλος στη συν άν τηση που είχε χθες
ο Αν τιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής στο
γραφείο του Αν τιπροέδρου της Βουλής Θαν ά-
ση Μπούρα, με τον  Πρόεδρο Κοιν ότητας
Βιλίων  Κ. Μακρυν όρη και τον  Πρόεδρο ΚΤΕΛ
Αττικής Γ. Παπαδομιχελάκη.
Οι καθημεριν ές μετακιν ήσεις  στη Δυτική Αττι-
κή πρέπει ν α διευκολυν θούν , για λόγους
αν άπτυξης, εξωστρέφειας, εργασίας, επισκε-
ψιμότητας. 
Με την  αστικοποίηση των  συγκοιν ων ιών , σε
συν εργασία με το ΚΤΕΛ Αττικής, επιδιώκουμε
συχν ότερα δρομολόγια σε περισσότερα
σημεία και τιμή αστικού εισιτηρίου. Η αν ά-
πτυξη και η εξωστρέφεια αποτελούν  προτεραι-
ότητά μας στην  Περιφέρεια Αττικής, 

Στις Αχαρνές ο 
Αγώνας Πανελλήνιου
Κυπέλλου Mountain
Bike Downhill 2021

Ο
Δήμος Αχαρνών και η Δημοτική Φροντίδα
Αχαρνών (ΔΗΦΑ), σε συνεργασία με την
εταιρεία Cravity Freaks, διοργανώνουν το

Πανελλήνιο Κύπελλο Bike Downhill 2021, στο
Μετόχι Πάρνηθας και πιο συγκεκριμένα στο Roz
Parnithas Trial, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονι-

σμούς της ΕΟΠ και θα πληροί όλες τις προδιαγρ-
αφές για τον περιορισμό του Covid 19. 

Η διαδρομή θα έχει μήκος 1,5 χιλιόμετρα και περ-
ιλαμβάνει  μονοπάτια, χωματόδρομους και
τεχνητές κατασκευές, ενώ περνά και από τμήματα
της πίστας mtb όπου έγιναν οι Ολυμπιακοί
αγώνες το 2004.
Το άθλημα του mtb downhill είναι αγώνας ατομι-

κής χρονομέτρησης. Ο αγώνας θα είναι μονοήμε-
ρος και θα περιλαμβάνει μια προκριματική κατάβα-
ση του τελικού και χρονομέτρηση με ειδικούς σέν-
σορες.
Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν
προπονήσεις. Και τις δύο ημέρες θα υπάρχει για-
τρός του αγώνα, ομάδα διάσωσης και ασθενοφ-
όρα.

Να σημειώσουμε ότι σε παρακείμενο μονοπάτι
στο Μετόχι της Πάρνηθας είχαν διοργανωθεί
αντίστοιχοι αγώνες το 2012 και το 2013.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο:
6972266726

ΥΠΕΣ - Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

ΟΟρρίίσσθθηηκκαανν  ωωςς  εεξξεετταασσττιικκάά  κκέέννττρραα  ττοο  22oo  ΓΓΕΕΛΛ  
ΑΑχχααρρννώώνν  κκααιι  ττοο  33oo  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ΑΑσσττιικκοοπποοίίηησσηη
ττωωνν  σσυυγγκκοοιιννωωννιιώώνν

σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή,,  ααππ’’
άάκκρρηη  σσεε  άάκκρρηη  



Σύστημα ηλεκτρονικού εντοπισμού
GPS (Global Positioning System)
εγκαθιστά στα 94 δημοτικά

αυτοκίνητα που διαθέτει ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου, ξεκινώντας με το υπηρεσιακό
όχημα του Δημάρχου. κ. Νικόλαου
Μελετίου. Το GPS θα δίνει καθ’ όλη τη
διάρκεια του 24ωρου το στίγμα των
οχημάτων, αυξάνοντας την ασφάλεια του
ανθρώπινου δυναμικού που τα κινεί, την
ασφάλεια των ίδιων των αυτοκινήτων
έναντι κακόβουλων ενεργειών, την τήρη-
ση του Κ.Ο.Κ.  και  την διαχείριση του
κόστους καυσίμων, αποφεύγοντας την
όποια αλόγιστη χρήση των οχημάτων και
συνεπώς την εξοικονόμηση πόρων.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δήμα-
ρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, μετά την εγκατάσταση του
συστήματος στο όχημα του: 

«Προχωρήσαμε στον εκσυγχρονισμό
διαχείρισης των οχημάτων του Δήμου
μας με την εγκατάσταση GPS, ανα-
βαθμίζοντας την πολιτική προστασία, τις
ψηφιακές υπηρεσίες, την ασφάλεια
στους εργαζόμενους μας αλλά και την 

ασφάλεια της ίδιας της δημόσιας περ-
ιου σίας. Εκμεταλλευόμαστε «τα καλά»
της ψηφιακής εποχής και τα θέτουμε
στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέρον-
τος».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος
Αειφόρου Ανάπτυξης, Προγραμματι-
σμού, Οργάνωσης, Ποιότητας,  και Απο-
δοτικότητας, και Αγροτικής Πολιτικής, κ.
Ιωάννης Νέζης, αρμόδιος για την αποπε-
ράτωση του εν λόγω έργου,  επεσήμανε:
«Εκμεταλλευόμενοι το Διαδίκτυο των
Πραγμάτων (Internet of Things) και τις
νέες τεχνολογίες, πλέον  με το σύστημα
GPS μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγ-
μή να γνωρίζουμε τη θέση του κάθε οχή-
ματος με τη χρήση των Google Maps,
την ταχύτητά του, τις φθορές του αλλά
και τις διαδρομές που εκτελεί καθημερι-
νά. 

Η ασφάλεια αυξάνεται και η οργάνωση
καθίσταται αποτελεσματικότερη για τις
υπηρεσίες, τους  εργαζόμενους και τους
δημότες μας. 24 ώρες το 24ωρο πλέον
έχουμε «ζωντανή εικόνα» και στα κινητά
μας τηλέφωνα, έχοντας απόλυτο έλεγχο
του στόλου μας».
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Tο Σχιστό Σκαραμαγκά και το θέμα της 
αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων χώρων 

Ο Πρόεδρος Β.Ε.Π. στην Τηλε-
διάσκεψη/ Ενημέρωση επί του
Σχεδίου       του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Αττικής   για τη Νέα Προγραμματική
περίοδο 2021-2027 

Μ
ε τη συμμετοχ ή Δημάρχ ων  των
Π.Ε. Πειραιά και Νήσων  και των
Προέδρων  των  τριών  Επιμελ-

ητηρίων  του Πειραιά πραγματοποιήθηκε
την  Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 η
εν ημερωτική τηλεδιάσκεψη, που διοργά-
ν ωσαν  οι Αν τιπεριφερειάρχ ες  Πειραιά
και Νήσων , κυρίες Σταυρούλα Αν των ά-
κου και Βασιλική Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη, αν τίστοιχ α, επί του Σχ εδίου
του Περιφερειακού Επιχ ειρησιακού
Προγράμματος Αττικής, για την  Νέα
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Χαιρετισμό απηύθυν ε ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής, κ. Γεώργιος Πατούλης
και την  παρουσίαση του Σχ εδίου του
Π.Ε.Π. Αττικής για τη Νέα Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027 έκαν ε ο Προϊ-
στάμεν ος της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχ είρισης Επιχ ειρησιακού Προγράμ-
ματος Αττικής, κ. Δημήτριος Δρόσης.

Στην  τοποθέτησή του ο Πρόεδρος
του Βιοτεχ ν ικού Επιμελητηρίου Πειραιά,
κ. Γεώργιος Παπαμαν ώλης – Ντόζας,
μεταξύ άλλων , επεσήμαν ε για ακόμη μία
φορά το πρόβλημα στο Σχ ιστό Σκαρα

μαγκά και το θέμα της αξιοποίησης
των  εγκαταλελειμμέν ων  χ ώρων . 

«Αυτή τη φορά πρέπει ν α αξιοποιή-
σουμε ευρωπαϊκούς πόρους», τόν ισε,
«με βασικούς στόχ ους  την  αν τιμετώπι-
ση των  επιπτώσεων  της παν δημίας του
κορον οϊού και ταυτόχ ρον α  τον  περιο-
ρισμό της αν εργίας και την  εν ίσχ υση
της  επιχ ειρηματικότητας.

Το Βιοτεχ ν ικό Επιμελητήριο Πειραιά
θα καταθέσει αν αλυτικά τις προτάσεις
του προς την  Διαχ ειριστική Αρχ ή και θα
συν εχ ίσει ν α στέκεται αρωγός σε κάθε
πρωτοβουλία και δράση εν ίσχ υσης του
επιχ ειρηματικού περιβάλλον τος.

Δεν  είν αι εύκολη η μετάβαση στη ν έα
εποχ ή και οι Μικρομεσαίες Επιχ ειρήσεις
αυτή τη στιγμή έχ ουν  ν α αν τιμε-
τωπίσουν  τις συν έπειες της παν δημίας,
αλλά και ν α περάσουν  στο ν έο επιχ ει-
ρηματικό περιβάλλον . 

Τους βάζουμε δύσκολα για μια ακόμα
φορά , ας αξιοποιήσουμε ορθά και απο-
τελεσματικά τη μον αδική ευκαιρία που
δίν εται από τα εν ισχ υμέν α οικον ομικά
Περιφερειακά Επιχ ειρησιακά Προγράμ-
ματα», κατέληξε ο Πρόεδρος.

Στην  τηλεδιάσκεψη συμμετείχ αν  ο
Διευθυν τής του Β.Ε.Π., κ. Μιχ άλης Γιάγ-
κας και η Ειδική Συν εργάτης του Επι-
μελητηρίου, κα Ευδοκία Μαυρομμάτη.                                                                   

Εγκατάσταση GPS 
στον Στόλο Αυτοκινήτων του

Δήμου Ασπροπύργου

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816



Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου η
ημερίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με θέμα: «Η
εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Κράτη Μέλη»,
κατόπιν πρωτοβουλίας του Υφυπουργού Δικαι-
οσύνης, κ. Γιώργου Κώτσηρα.

Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διοργανώθηκε στο
πλαίσιο της «Διάσκεψης για το Μέλλον της
Ευρώπης» και του διαλόγου που έχει αναπτυχθεί,
αποτελώντας ένα χρήσιμο δικαιικό εργαλείο για
την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών,
επιβεβαιώνοντας την ενεργή και αναβαθμισμένη
συμμετοχή της χώρα μας.

Το παρών στην ημερίδα έδωσαν ο Υπουργός
Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπο-
υργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας και ο Υφυ-
πουργός κ. Γιώργος Κώτσηρας, οι οποίοι απηύθυ-
ναν σύντομους χαιρετισμούς.

Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Γιώργος Γεραπε-
τρίτης, χαρακτήρισε ως μία σημαντική στιγμή για
τη χώρα μας τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τονίζον-
τας ότι:

«Η μεγαλύτερη αξία του Χάρτη Θεμελιωδών
Ελευθεριών έγκειται ότι στην πραγματικότητα
ανασυγκροτεί, ανασυνθέτει και αποκαθιστά την
ευρωπαϊκή νομική ταυτότητα η οποία πάντοτε

στηριζόταν στη δικαιοκρατία», προσθέτοντας ότι η
απάντηση απέναντι στις φυγόκεντρες τάσεις και
δυνάμεις που επιχειρείται να αναπτυχθούν εντός
της ευρωπαϊκής οικογένειας, δεν μπορεί παρά να
είναι ένα κράτος δικαίου στην Ευρώπη, μια ευρω-
παϊκή δικαιοκρατία.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ.
Κώστας Τσιάρας, στάθηκε ιδιαίτερα στον ανα-
βαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας κατά τα τελευταία
χρόνια εν μέσω του θεσμικού διαλόγου της
Ευρώπης που διεξάγεται με τη συμμετοχή της κοι-
νωνίας των πολιτών.

«Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες
στις οποίες εδράζεται ο Χάρτης Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της Ε.Ε. αποκτούν ακόμα πιο βαθιές
ρίζες στην εθνική έννομη τάξη», τόνισε ο Υπο-
υργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. Παράλ-
ληλα, σημείωσε πως η χώρα μας διαθέτει δυνατή
φωνή στον διάλογο που διεξάγεται στο πλαίσιο της
«Διάσκεψης της Ευρώπης» για τον ανασχεδιασμό
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Στον αναβαθμισμένο ρόλο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. στη χώρα μας,
αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώρ-
γος Κώτσηρας.

«Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάνουμε μια
μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να αναδειχθούν
θεματικές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα», ανέφερε ο κ. Κώτσηρας και συμπλήρωσε: «Ο
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. είναι
ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο συνειδητά έχο-
υμε επιλέξει να αποτελέσει μέρος της ατζέντας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ανάδειξής του ως
εργαλείου ωφέλιμου για τη νομική κοινότητα και
βεβαίως την κοινωνία. Θέτουμε με ρητό τρόπο τα
ανθρώπινα δικαιώματα στον δημόσιο διάλογο και
με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τα εντάσσουμε
στις πολιτικές μας».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ακόμα ότι τα
συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την ημερίδα

που διοργανώθηκε, θα ενταχθούν στην πλατφόρ-
μα που αναλύεται από την Ε.Ε. ως άποψη της κοι-
νωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα ενός ζωντανού
κυττάρου της κοινωνίας μας, το οποίο αποτελούν οι
νέοι νομικοί.

Οι ομιλητές της ημερίδας εξέθεσαν σημαντικές
απόψεις για το μέλλον της Ε.Ε. και τη θεματική των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ υπήρξε ενεργή
συμμετοχή του ακροατηρίου, το οποίο αποτελείτο
κατά πλειονότητα από νέους νομικούς.

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν οι:
- κ. Δημήτριος Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ,
- κ. Βασίλειος Σκουρής, τέως Πρόεδρος Δικα-

στηρίου της Ε.Ε. – Ομότιμος Καθηγητής Δημοσίου
Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. – Πρόεδρος του
Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου (ΚΔΕΟΔ),

- κ. Σπύρος Φλογαΐτης, Ομότιμος Καθηγητής
Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ – Διευθυ-
ντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου
Δικαίου (EPLO),

- κ. Μαρία Γαβουνέλη, Καθηγήτρια Διεθνούς
Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ – Πρόεδρος Εθνι-
κής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

- κ. Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη,
- κ. Κοσμάς Μπόσκοβιτς, Νομικός Σύμβουλος Β’

– ΕΝΥΕΕ-ΥΠΕΞ.
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Ημερίδα Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Κράτη Μέλη»

Γιώργος Κώτσηρας: Θέτουμε με ρητό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα στον δημόσιο διάλογο 
και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τα εντάσσουμε στις πολιτικές μας»

ΤΤιι  ααλλλλάάζζεειι  σστταα  δδιιππλλώώμμαατταα  οοδδήήγγηησσηηςς  
– Κάμερες μέσα στο όχημα και άδεια στους 17αρηδες

Ο υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών, ανέλυσε τους τέσσερις βασι-
κούς άξονες που θεσπίζονται για το
αδιάβλητο των εξετάσεων και προά-
γουν το αδιάβλητο των εξετάσεων
όπως είναι με τις κάμερες κατά την
διάρκεια των εξετάσεων, διεύρυνση
του σώματος των εξεταστών, επόπτες
και αλλαγή θέσης των εξεταστών.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
παρουσιάζοντας τους άξονες του σχεδίου
ν όμου, τόν ισε πως «οδική ασφάλεια
σημαίνει καλύτεροι δρόμοι, καλύτερα οχή-
ματα, αλλά πρώτα απ’ όλα σημαίνει και
καλύτεροι οδηγοί» τόν ισε ο κ. Καραμανλής
και υπογράμμισε πως «πρέπει να μπει ορι-
στικό τέλος στο επικίν δυν ο ελλην ικό
φαινόμενο, ορισμένοι νέοι οδηγοί, πρώτα
να παίρνουν  το δίπλωμα και μετά, στο
δρόμο, να μαθαίνουν  να οδηγούν . Κι αυτό
ακριβώς κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο».

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως σε
αντίθεση με την  προηγούμενη κυβέρνηση
που είχε καταρτίσει έν α «πρόχειρο»
νομοσχέδιο «που δεν  είχε λύσει κανένα
πρόβλημα και δημιούργησε νέα προβλήμα-
τα, όπως για παράδειγμα ήταν  η διάταξη για
τις κάμερες που την  απέρριψε η Αρχή
Προστασίας Δεδομέν ων  Προσωπικού
Χαρακτήρα ή ήταν  οι 150.000 υποψήφιοι
οδηγοί που περίμεναν  να δώσουν  εξετά-
σεις, εμείς προχωράμε και επιλύουμε αυτά
τα προβλήματα με έν α σύγχρον ο
νομοσχέδιο».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών , ανέλυσε τους τέσσερις βασικούς άξο-

νες που θεσπίζονται για το αδιάβλητο των
εξετάσεων και προάγουν  το αδιάβλητο των
εξετάσεων όπως είναι με τις κάμερες κατά
την  διάρκεια των  εξετάσεων , διεύρυνση
του σώματος των  εξεταστών , επόπτες και
αλλαγή θέσης των  εξεταστών .

Ειδικότερα, είπε, «βάζουμε κάμερα μέσα
στο όχημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
έχοντας ήδη εξασφαλίσει την  έγγραφη
συγκατάθεση της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι
κάμερες θα ανήκουν  στο υπουργείο, θα
εγκαθίστανται στο όχημα ειδικά για τις εξε-
τάσεις και το υλικό θα αποθηκεύεται και θα
διατηρείται για ρεαλιστικό, νόμιμο χρον ικό
διάστημα. Σε αυτό το χρόνο, το υλικό
μπορεί να εξεταστεί είτε δειγματοληπτικά
είτε αν  γίνει κάποια καταγγελία. Μάλιστα,
αν  ο νέος οδηγός προκαλέσει ατύχημα,

τότε αυτομάτως το καταγεγραμμένο οπτι-
κοακουστικό υλικό θα εξεταστεί για να δια-
πιστωθεί αν  έχει υπάρξει παρατυπία κατά
την  εξέταση του, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται».

Σχετικά με τους εξεταστές, ο υπουργός
σημείωσε ότι «πέρα από τους ήδη
υπάρχοντες, δίνουμε την  δυνατότητα και
σε όποιον  άλλον  δημόσιο υπάλληλο το
επιθυμεί, αφού περάσει φυσικά τη σχετική
εκπαίδευση και πιστοποιηθεί, να γίνει και
αυτός εξεταστής. Έτσι σπάμε τα κυκλώμα-
τα, ενώ θα έχουμε καλά εκπαιδευμένους
και περισσότερους εξεταστές, ώστε να
προχωράει και πιο γρήγορα το πρόγραμμα
των  εξετάσεων». Παράλληλα, δημιουρ-
γούμε και ένα νέο θεσμό που είναι οι επό-
πτες, που «θα είναι μέλη της ΕΛΑΣ που θα
λάβουν  ειδική εκπαίδευση και πιστο-

ποίηση, ώστε στη συνέχεια να μπαίνουν
μέσα στο όχημα κατά την  εξέταση και να
εποπτεύουν  τη διαδικασία, είτε δειγματολ-
ηπτικά είτε επειδή υπάρχουν  κάποιες
υπόνοιες διαλυτότητας».

Ο υπουργός έθεσε στη συζήτηση και
ζήτησε από τα κόμματα να τοποθετηθούν
σχετικά με τη ρύθμιση που προβλέπει ότι
η θέση του εκπαιδευτή κατά την  εξεταστι-
κή διαδικασία να είναι στο πίσω κάθισμα
ώστε να μην  έχει τη δυνατότητα να
παρέμβει υπέρ του εξεταζόμενου. Αναμέ-
νω, είπε ο κ. Καραμανλής «με ενδιαφέρον
και την  αυριανή συζήτηση με τους φορείς
ώστε να καταλήξουμε στις τελικές αποφά-
σεις. Καθώς, εμείς δεν  είμαστε δογματικοί,
δεν  είμαστε κολλημένοι, αν  τελικά δούμε
ότι κάτι δεν  είναι σωστό το αλλάζουμε».

Σχετικά με την  δυνατότητα απόκτησης
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου από τους
17χρονους, ο υπουργός είπε ότι «δεν
ανακαλύπτουμε εμείς εδώ την  πυρίτιδα»
εξηγώντας πως αυτή θα είναι προσωρινή
και θα μπορούν  πλέον  να οδηγούν  κανο-
ν ικά, αρκεί να έχουν  και έναν  έμπειρο
οδηγό δίπλα τους, δείχνοντας «πως αυτός
είναι άλλος ένας τρόπος να δείξουμε ότι
εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, τους νέους
μας».

Ο κ. Καραμανλής, εστίασε και στις δια-
τάξεις που αφορούν  την  εκπαίδευση
οδηγών ΑμεΑ, λέγοντας πως εισάγουμε
ειδικές διατάξεις, οικοδομών τας έν α
σύστημα καινοτόμων  και αυτονόητων
προβλέψεων για τα ΑμεΑ, αλλά και για
όσους δεν  μιλούν  καλά ελλην ικά.
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ΜΜ..  ΜΜααννοουυσσάάκκηηςς  ((ΑΑΔΔΜΜΗΗΕΕ))::  ΕΕππεεννδδύύοουυμμεε  σσεε  ιισσχχυυρράά  
δδίίκκττυυαα  γγιιαα  αασσφφααλλήή  εεννεερργγεειιαακκήή  μμεεττάάββαασσηη

Βασικά σημεία από τη χθε-
σινή τοποθέτηση του κ.
Μάνου Μανουσάκη,
Προέδρου και Διευθύνοντος
Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, στο
συνέδριο Athens
Investment Forum 2021.

Ο
ι εν εργειακές υποδομές
που αν απτύσσει ο
ΑΔΜΗΕ διαδραματίζουν

καθοριστικό ρόλο στην  προ-
σπάθεια της απολιγν ιτο-
ποίησης. Μέσα από έργα ηλεκ-
τρικών  διασυν δέσεων  και την
εν ίσχ υση του Συστήματος
Μεταφοράς, ο Διαχ ειριστής
απαν τά στις πολλαπλές προκ-
λήσεις της εν εργειακής μετάβα-
σης και της κλιματικής αλλαγής.

Προϋπόθεση τα ισχ υρά
δίκτυα ηλεκτρισμού για την
εν εργειακή μετάβαση

Την  τελευταία διετία βιών ουμε
μια πρωτοφαν ή κλιματική
κρίση, με ακραίες θερμοκρασίες
και πρωτοφαν ούς έν τασης και-
ρικά φαιν όμεν α. Τις τελευταίες
εβδομάδες ζούμε μια κρίση
τιμών  στην  Εν έργεια, η οποία
ξεκίν ησε από την  αγορά φυσι-
κού αερίου και έχ ει διαχ υθεί
πλέον  σε όλους τους τομείς της
οικον ομίας. Η απάν τηση και
στις δύο αυτές κρίσεις είν αι

κοιν ή: αλλαγή του εν εργειακού
μείγματος με μετάβαση στην
καθαρή εν έργεια. Όμως η μετά-
βαση με βιώσιμους όρους
προϋποθέτει ισχ υρά δίκτυα
που θα μεταφέρουν  ικαν ές
ποσότητες καθαρής εν έργειας
από την  περιοχ ή που αυτή
παράγεται, στην  περιοχ ή που
αυτή καταν αλών εται. Την
τελευταία τετραετία, ο ΑΔΜΗΕ
χ τίζει ισχ υρά ηλεκτρικά δίκτυα
σε όλη τη χ ώρα, εξασφαλίζον -
τας σημαν τικά οικον ομικά και
περιβαλλον τικά οφέλη για όλους
τους καταν αλωτές.

Χαμηλότερες τιμές και ενερ-
γειακή ασφάλεια μέσω των
ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Με ισχ υρές ηλεκτρικές δια-
συν δέσεις, η εν ιαία ευρωπαϊκή
αγορά λειτουργεί πιο αποτελε-
σματικά, εξασφαλίζον τας χ αμ-
ηλότερες τιμές για όλους τους
καταν αλωτές.  Ταυτόχ ρον α,
εν ισχ ύεται η εν εργειακή ασφά-
λεια. Μια χ ώρα που βιών ει έν α
ακραίο καιρικό φαιν όμεν ο ή μια
φυσική καταστροφή, θα μπορεί
ν α αν τισταθμίζει τυχ όν
απώλειες στο Σύστημα με εισα-
γωγές από τις γειτον ικές χ ώρες.
Αν τίστοιχ α, όταν  θα έχ ει πλε-

όν ασμα παραγωγής από Αν α-
ν εώσιμες Πηγές Εν έργειας, θα
μπορεί ν α εξάγει το πλεον άζον
φορτίο προς όφελος της αγο-
ράς.

Ανάγκη για πιο γρήγορη
απεξάρτηση από τα ορυκτά
καύσιμα

Η κλιματική κρίση που βιών ο-
υμε την  τελευταία διετία έχ ει
εν τείν ει τον  προβληματισμό
σχ ετικά με τον  ρυθμό της εν ε-
ργειακής μετάβασης. Η θέση
μας είν αι ότι η απεξάρτηση της
χ ώρας από τα ορυκτά καύσιμα
πρέπει ν α γίν ει με ταχ ύτητα

και συν έπεια στον  εθν ικό σχ ε-
διασμό όπως αποτυπών εται
στο ΕΣΕΚ. Παράλληλα, απαι-
τείται απογείωση των  επεν -
δύσεων  σε Αν αν εώσιμες Πηγές
Εν έργειας, εάν  θέλουμε ν α
προλάβουμε το «τρέν ο» της
εν εργειακής μετάβασης χ ωρίς
ν α διακυβεύεται η εν εργειακή
επάρκεια.  

Ο ΑΔΜΗΕ θεματοφύλακας
της σταθερότητας στο ηλεκ-
τρικό σύστημα

Ο ρόλος μας ως θεματοφύλακα
της εν εργειακής ασφάλειας είν αι
ν α επισημάν ουμε το «mind the

gap». Την  αν αγκαιότητα, δηλα-
δή, η εν εργειακή μετάβαση ν α
γίν ει με ασφάλεια. Στις μελέτες
επάρκειας που καταρτίζουμε
και επικαιροποιούμε κάθε
χ ρόν ο, επισημαίν ουμε ότι η
απόσυρση των  συμβατικών
μον άδων  θα πρέπει ν α
συμβαδίζει με την  έν ταξη στην
παραγωγή ν έων  μον άδων ,
ώστε ν α αν απληρών εται η
παραγόμεν η ισχ ύς. Παράλ-
ληλα, οι ακραίες καιρικές συν θ-
ήκες φέρν ουν  το ηλεκτρικό
σύστημα στα όριά του και σε
επίπεδο λειτουργίας. 

Τα παρατεταμέν α κύματα
ψύχ ους ή καύσων α, προκα-
λούν  εκτίν αξη της ζήτησης για
ηλεκτρική εν έργεια. Αυτό συν έ-
βη και το περασμέν ο καλο-
καίρι, όταν  η ζήτηση για ηλεκ-
τρική εν έργεια εκτοξεύτηκε στο
ιστορικό ρεκόρ των  10,6 GW
εν  μέσω καύσων α. Ο ρόλος
μας είν αι ν α εφιστούμε την
προσοχ ή στους παραγωγούς
ηλεκτρικής εν έργειας ζητών τας
λειτουργική ετοιμότητα των
μον άδων  καθώς και επάρκεια
καυσίμου, όταν  αυτό απαι-
τείται. Το ίδιο κάν ουμε και
τώρα, εν  όψει του χ ειμών α και
εν  μέσω κρίσης στις τιμές της
εν έργειας.

Έως τον Μάρτιο του 2022 1.700 μόνιμοι εργαζόμενοι Θα προσληφθούν
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εκ των οποίων οι 1.000 θα είναι Μηχανικοί
που θα τοποθετηθούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων και τις ΥΔΟΜ.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης στην συνάντηση
που είχε χθες Πέμπτη με την Εκτελεστική  Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες κατά την ομιλία του στο Συνέδριο
της ΚΕΔΕ, ο υπουργός Εσωτερικών είχε  κάνει λόγο για 1.191 (555 του
2020 και 636 του 2021) προσλήψεις στους δήμους που θα έχουν ολοκ-
ληρωθεί έως τον Μάρτιο.  

Ενώ η γενική γραμματέας του υπουργείου Βιβή Χαραλαμπογιάννη είχε
μιλήσει για τον Ιούνιο. 

Ο κ. Βορίδης δεσμεύτηκε επίσης, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές ότι
άμεσα θα ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία προκειμένου να υπο-
γραφεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και η Ειδική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.).

ΒΑΕ, αυξήσεις

Στις ανησυχίες των εργαζομένων για την περικοπή του Επιδόματος
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Β.Α.Ε.) απάντησε πως για το
μόνο που μπορεί να δεσμευτεί είναι πως αυτό θα συνεχίζει να καταβάλ-
λεται έως την αναμενόμενη νέα κοινή Υπουργική Απόφαση όποτε αυτή
εκδοθεί.

Για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν δόθηκε καμιά επιπλέον
δέσμευση πέρα του κυβερνητικού προγραμματισμού για 1 πρόσληψη για
1 αποχώρηση σε όλο το Δημόσιο με βάση τις προτεραιότητες που η
κυβέρνηση θέτει. Συμπλήρωσε πως στο πλαίσιο αυτού του προγραμματι-
σμού θα προσληφθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έως τον Μάρτιο του
2022, 1.700 μόνιμοι εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 1.000 θα είναι
Μηχανικοί που θα τοποθετηθούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων
και τις ΥΔΟΜ.

Στο αίτημα για αυξήσεις μισθών των εργαζομένων απάντησε πως απο-
τελεί κυβερνητική απόφαση που ο ίδιος μεμονωμένα δεν μπορεί να
απαντήσει.

ΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΟΟΝΝ  ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟ  22002222
ΜΜ..  ΒΒοορρίίδδηηςς::  11..770000  μμόόννιιμμεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  
σσττοουυςς  ΟΟΤΤΑΑ  &&  υυπποογγρρααφφήή  ΣΣ..ΣΣ..ΕΕ
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Πιο συγκεκριμέν α προβλέπει ότι μετά τις αλλαγές, η
παράγραφος 1 του άρθρου 44 του Κώδικα διατάξεων
φορολογίας κληρον ομιών , δωρεών , γον ικών  παροχ ών
και κερδών  από τυχ ερά παίγν ια :

·        Η γον ική παροχ ή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα
που υπάγον ται στην  Α' κατηγορία της παρ. 1 του άρθ-
ρου 29 του Κώδικα (γον είς, παιδιά, σύζυγοι, παπ-
πούδες) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχ είου, υπό-
κειν ται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συν τελεστή
δέκα τοις εκατό (10%), μετά την  αφαίρεση εφάπαξ
αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων  χ ιλιάδων  (800.000)
ευρώ.

·       επίσης η γον ική παροχ ή ή η δωρεά χ ρηματικών
ποσών  προς τα ως άν ω πρόσωπα, η οποία διεν ερ-
γείται με μεταφορά χ ρημάτων  μέσω χ ρηματοπιστω-
τικών  ιδρυμάτων , υπόκειν ται σε φόρο, ο οποίος υπο-
λογίζεται με συν τελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά
την  αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτα-
κοσίων  χ ιλιάδων  (800.000) ευρώ. 

Οι δωρεές και γον ικές παροχ ές της παραγράφου αυτής
δεν  συν υπολογίζον ται στην  αιτία θαν άτου κτήση περ-
ιουσίας μεταξύ των  αυτών  προσώπων .

·       Η δωρεά ή γον ική παροχ ή χ ρηματικών  ποσών
(…) υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτο-
τελώς:

·         με συν τελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προ-
κειμέν ου για δικαιούχ ους που υπάγον ται στην  Α' κατ-
ηγορία (γον είς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες)

·          με συν τελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προ-
κειμέν ου για δικαιούχ ους που υπάγον ται στη Β' κατ-
ηγορία (αδέλφια-θείοι-αν εψιοί- λοιποί κατιόν τες και αν ι-
όν τες)

·         με συν τελεστή σαράν τα τοις εκατό (40%), προ-
κειμέν ου για δικαιούχ ους που υπάγον ται στη Γ κατ-
ηγορία (όλοι οι υπόλοιποι συγγεν είς ή οι μη συγγεν είς -
ξέν οι)

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζον ται για δωρεές και γον ικές
παροχ ές, οι οποίες συστήν ον ται από την  1η Οκτω-
βρίου 2021.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο φόρος κληρον ομιάς δεν  κατα-
ργείται και εξακολουθεί ν α ισχ ύει η φορολόγηση με
συν τελεστές από 1,5% έως και 10%, αν άλογα με την
αξία της περιουσίας με απαλλαγή για τα πρώτα 150.000
ευρώ.

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3
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Το αν αλυτικό πρόγραμμα
των  αγών ων  της 1ης
αγων ιστικής της Super
League 2. 

Α' όμιλος

Σάββατο 30/10 15:00 

Απόλλων  Λάρισας-Βέροια

Πιερικός-Θεσπρωτός

Κυριακή 31/10 15:00

Ολυμπιακός Β-Τρίκαλα

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β

Απόλλων  Πόν του-
Αλμωπός Αριδαίας

Η ρακ λής-Αν αγέν ν ησ η
Καρδίτσας

Νίκη Βόλου-Ξάν θη

Π α ν σ ε ρ ρ α ϊ κ ό ς -
Ολυμπιακός Βόλου  

Β όμιλος

Σάββατο 30/10 15:00

Κηφισιά-Ρόδος 

ΟΦ Ιεράπετρας-
Παν αθην αϊκός Β 

Εργοτέλης-Αιγάλεω 

Διαγόρας Ρόδου-ΑΕΚ Β 

Κυριακή 31/10 15:00

Αστέρας Βλαχ ιώτη-
Ηρόδοτος 

Καλλιθέα-Επισκοπή 

Χαν ιά-Καλαμάτα 

Λεβαδειακός-Καραϊσκάκης 

Γ’ Εθνική: Οι διαιτητές της πρεμιέρας
Ξεχωρίζει το ντέρμπι Ξεχωρίζει το ντέρμπι 

Πανελευσινιακός-Εθνικός ΠειραιάΠανελευσινιακός-Εθνικός Πειραιά

6ος όμιλος(1η αγωνι-
στική)

Αιολικός- Κερατσίνι (
Φωστέρης-Κουλοχέρ-
η ς - Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ -
λος9Ανατολικής Αττι -
κής)
Π αν ε λ ε υ σ ι ν ι ακ ό ς -
Εθνικός( Παναγιωτάρ-
ας - Γ κ ο ύ ν τας - Κ αρ -
φίτσας(Αθήνας)
Αήττητος Σπάτων – Αστέρας Βάρης(Αλιάγας(Δ.Αττικής-Μαραθωνίτης(Αθήνας-
Τσαγανού(Δ.Αττικής).
Θύελλα Ραφήνας – Προοδευτική(Αλαφογιάννης-Καλοαμπούκας-Καούρ-
ας(Βοιωτίας)
Αίας Σαλαμίνας – ΑΟ Πυλίου Κω(Ψαρίδης-Καλοπίσης-Καραγεώρ-
γος(Αθήνας).
Ρεπό:ΑΟ Καραβάς

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες του
Σαββατοκύριακου στην
Δυτική Αττική στην Ά και
Β΄κατηγορία

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(3η αγωνιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΦΡΑΓΚΕΙΟ 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ –
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ 

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
– ΒΥΖΑΣ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ) 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(3η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΛΙΟΣΙΩΝ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ –
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.

ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
– Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 
Δ Υ Ν Α Μ Η Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ) 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ Η Π Ε Δ Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΑΝΟΡΑΜΑΤ
ΟΣ                                         

Η πρεμιέρα της Super League 2

Προς εν ημέρωση του φίλαθλου κοιν ού και των  μελών  της
Έν ωσης Ασπροπύργου θα θέλαμε ως ΔΣ του ερασι-
τέχ ν η ν α κάν ουμε μια σύν τομη αν αδρομή στο
φετιν ό καλοκαίρι και τα πεπραγμέν α της διοίκησής
μας.
Μετά το τέλος της περσιν ής ποδοσφαιρικής σεζόν
ή οποία βρήκε την  ομάδα υποβιβασμέν η από τις
επαγγελματικές κατηγορίες, σε έκτακτο ΔΣ του ερα-
σιτέχ ν η με θέμα συζήτησης την  εξέταση των  οικο-
ν ομικών  δεδομέν ων  και τον  σχ εδιασμό για την  επό-
μεν η σεζόν , αποφασίστηκε η ομάδα ν α δηλώσει συμμε-
τοχ ή στο πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣΔΑ.
Έτσι λοιπόν  ξεκίν ησε τον  Αύγουστο ο σχ εδιασμός της ομάδας με βασικό μέλημα την
προώθηση και αν άδειξη παιδιών  από τις ακαδημίες και γεν ικότερα την  τοπική κοι-
ν ων ία και με την  παράλληλη πλαισίωση τους από 8 έμπειρους ποδοσφαιριστές,
δημιουργήθηκε έν α αξιόλογο για την  κατηγορία ρόστερ.
Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίν ησε στις 16 Αυγούστου και πραγματοποιήθηκαν  2
φιλικά.
Μετά από περίπου 20 ημέρες προετοιμασίας και αφού έχ ει ήδη γίν ει από πλευράς
ερασιτέχ ν η η δήλωση συμμετοχ ής στο πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣΔΑ, εν ημερωθηκαμε
από την  ΠΑΕ ότι έχ ει λάβει πρόσκληση από τη διοργαν ώτρια και υπάρχ ει σοβαρή
πιθαν ότητα ν α καταφέρει η ομάδα ν α αγων ιστεί στην  SL2.
Όπως είν αι φυσιολογικό, μπροστά στην  προοπτική ν α αγων ιστεί ξαν ά η ομάδα μας
στο πρωτάθλημα της Β Εθν ικής, σταματήσαμε κάθε διαδικασία αποδεσμεύον τας
τους ποδοσφαιριστές και περιμέν αμε τις εξελίξεις.
Εν  αν αμον ή των  εξελίξεων  λοιπόν , περιμέν ουμε ν α τελεσιδικήσει  η απόφαση για
την  συμμετοχ ή της ομάδας στην  SL2.
Εαν  αυτό δεν  είν αι εφικτό θα κάν ουμε κάθε εν έργεια-προσπαθεια για ν α λάβουμε
μέρος στο πρωτάθλημα της Α'ΕΠΣΔΑ όπως είχ αμε αποφασίσει εκ των  προτέρων .
Μέσα από αυτή την  αν ακοίν ωση θέλουμε ν α τον ίσουμε ότι η ΕΝΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ δεν  αν ήκει σε καν έν αν , ούτε σε εμάς. Η ΈΝΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΊΝΑΙ η ομάδα ΟΛΩΝ μας και πρέπει όλοι
σε αυτή τη δύσκολη χρον ιά ν α εν ωθουμε.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ ο πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΒΑΣ

ΕΕΠΠΣΣΔΔΑΑ::  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοουυ  
σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  σσττηηνν  ΑΑ΄́  κκααιι  ΒΒ΄́  κκααττηηγγοορρίίαα

Ένωση Πανασπροπυργιακού - Δόξας Ασπροπύργου
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Την νέα από 27/9/2021 με αριθμό πρωτ796438 έκθ-
εση της ίδιας διεύθυνσης (σχετ 2)

Πρακτικό του ΔΣ του Συλλόγου γονέων και κηδεμό-
νων για την υποβολή της παρούσας (Σχετ 3)

Και το με αριθμό 43343874695112200083 παράβολο
για την υποβολή της παρούσας (σχετ 4)

Για τους λόγους αυτούς

Ζητάμε
Να διατάξετε άμεση και εις βάθος εισαγγελική έρευνα

για τα καταγγελλόμενα επί κάθε εμπλεκόμενου
προσώπου

Ο μηνυτής»
Για το ΔΣ Συλλόγου Γονέων κ Κηδεμόνων 
Ά Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου.

Ο πρόεδρος.                  Η Γεν. Γραμματέας 

Τσοκάνης Αλέξανδρος    Καμπόλη Ολυμπία

.........................

Να σημειωθεί πως είν αι εν ήμερες για την
επικίν δυν η κατάσταση που επικρατεί στην  περιοχ ή
όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες καθώς εδώ και δύο μήν ες
στον  χ ώρο που έχ ουν  θαφτεί μη επεξεργασμέν α
απόβλητα συν εχ ίζουν  ν α καίγον ται κάτω από το έδα-
φος  παράγον τας τοξικά αέρια και θέτον τας σε  άμεσο
περιβαλλον τικό κίν δυν ο όλο τον  Ασπρόπυργο  !

Ο αρμόδιος προϊστάμεν ος της Διεύθυν σης Περιβάλ-
λον τος και Κλιματικής Αλλαγής που διαπιστών ει την
εφιαλτική αυτήν  κατάσταση καλεί την  Πυροσβεστική
ν α σβήσει τις φωτιές που παραμέν ουν , καθώς και την
Αστυν ομία ν α κάν ει τη δουλειά της!

ΝΝίίκκοοςς  ΜΜεελλεεττίίοουυ::  ΗΗ  υυππόόθθεεσσηη  έέχχεειι  ππάάεειι  σσττηηνν  εειισσααγγγγεελλίίαα,,  
ηη  ΠΠοολλιιττεείίαα  γγννωωρρίίζζεειι  κκιι  αακκόόμμηη  δδεενν  έέχχεειι  γγίίννεειι  ττίίπποοτταα  

Ο δήμαρχος Ασπροπύργου που μίλησε εχθες το πρωί στο Open, σημείωσε πως από την πρώτη
στιγμή ο ίδιος μετέβη στην περιοχή και ο Δήμος κατέγραψε και κατήγγειλε την κατάσταση ενώ

παράλληλα απευθύνθηκε στους Αρμοδίους». Επίσης, στην παρέμβασή του, ο δήμαρχος 
Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, επεσήμανε πως τα «χέρια μας [του δήμου] είναι δεμένα, δεν μπορ-

ούμε να παρέμβουμε σε τέτοιες περιπτώσεις».
«Από την πρώτη στιγμή, και πριν δημιουργηθεί το μεγάλο πρόβλημα, έχουμε πράξει τα δέοντα.

Ενημερώσαμε την Περιφέρεια [...] και η Περιφέρεια έστειλε την υπόθεση στην εισαγγελία, χωρίς να
έχει γίνει τίποτα από την οργανωμένη πολιτεία . 

Εμεις δεν έχουμε τη δυνατότητα να απομακρύνουμε τα υλικά αυτά. Δεν έχουμε ερευνήσει την
τοξικότητα, πρέπει να το κάνουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3
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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.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
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 ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«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: ifoniton-
amea@gmail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι 
για εξωτερικές εργασίες, για εταιρία

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 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 Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
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
210 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
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ΆΆδδωωννιιςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς:: ΙΙσσττοορριικκήή  μμέέρραα  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΝΝααυυππηηγγιικκήή  ΒΒιιοομμηηχχααννίίαα  

Μία προσπάθεια δύο ετών ευοδώθηκε με την είσοδο στο Ναυπηγείο Ελευσίνος του Ιταλικού 
κολοσσού Fincantieri μαζί με την Onex  

Εξασφαλίζονται τα δεδουλευμένα των εργαζόμενων και οι θέσεις εργασίας 

Ρ
αγδαίες εξελιξεις στην επι σει-
ράς ετών υπόθεση διάσωσης
των Ναυπηγείων Ελευσίνας

μετά και το επίσημο deal της ιταλικής
Fincantieri με την Onex Shipyards του
κ. Πάνου Ξενοκώστα, το οποίο εξα-
λείφει πολλά εμπόδια και δημιουργεί
τις καλύτερες προοπτικές για την ανα-
γέννηση της Ναυπηγικής Βιομηχανίας
και την εξυγίανση των ναυπηγείων
Ελευσίνας.

O υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αδω-
νις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας,
Νίκος Παναγιωτόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης πραγματο-
ποίησαν χθες  συνάντηση με τον πρόεδρο και
CEO της ONEX, κ. Πάνο Ξενοκώστα και τον
αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή ναυπηγή-
σεων του ομίλου Fincantieri , κ. Giuseppe
Giordo, ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον του
ομίλου να συμμετάσχει στην διαδικασία εξυγίαν-
σης των Ναυπηγείων Ελευσίνας σε συνεργασία
με την ΟNEX.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι
«σήμερα έγινε ένα μεγάλο βήμα στη διαδικασία
εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Ενας
από τους μεγαλύτερους ομίλους Ναυπηγείων
στον κόσμο, ο όμιλος Fincantieri, εξέφρασε γρα-
πτώς το ενδιαφέρον του να ξεκινήσει τη διαδι-
κασία για να συμμετάσχει στην προσπάθεια
εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας σε συνε-
ργασία με την ΟNEX. H Ελληνική κυβέρνηση
καλωσορίζει αυτή την πρόταση και χαιρετίζει
αυτό το εγχείρημα. Η Ελλάδα για να έχει ισχυρή
ναυπηγική βιομηχανία χρειάζεται και τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας. Τα τελευταία χρόνια δου-
λεύουμε σταθερά με τα Ναυπηγεία της Σύρου,
του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας ώστε να
φτιάξουμε επιτέλους ξανά μια
ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία στη
χώρα για την οποία όλοι  οι
Έλληνες θα είμαστε πολύ υπερήφ-
ανοι».

Ο αν. υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανά-
σης σημείωσε ότι «η σημερινή
είναι μια ιστορική μέρα που σημα-
τοδοτεί την αλλαγή σελίδας στην
Ναυπηγοεπισκευαστική βιομ-
ηχανία της πατρίδας μας. Από
την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπο-
υργός Ανάπτυξης και  Επεν-
δύσεων, κ. Αδωνις Γεωργιάδης κι
εγώ προσωπικά στηρίξαμε με όλες
μας τις δυνάμεις τη διαδικασία
εξυγίανσης των Ναυπηγείων,
προσπαθώντας να βρούμε την 

κατάλληλη λύση έτσι ώστε να επιτευχθεί μια
ανάπτυξη που αρμόζει στην ιστορική αυτή βιομ-
ηχανία. Μέσω της συνεργασίας της Fincantieri
με την ΟΝΕΧ, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
γυρίζουν σελίδα και θα βρεθούν σύντομα σε
δυναμική τροχιά ανάπτυξης καθότι ο μεγάλος
αυτός όμιλος εγγυάται τη συνεχή και αδιάλειπτη
λειτουργία τους».

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος και
γενικός διευθυντής ναυπηγήσεων του ομίλου
Fincantieri, κ. Giuseppe Giordo επισήμανε πως
«είναι ένα σημαντικό βήμα στην ελληνο-ιταλική
επιχειρηματική συνεργασία. Στόχος μας είναι να
συμβάλλουμε ώστε να δημιουργηθεί στην Ελλά-
δα μία από τις καλύτερες ναυπηγικές βιομ-
ηχανίες παγκοσμίως».

Ο Πρόεδρος & CEO της ONEX, κ. Πάνος
Ξενοκώστας τόνισε ότι «είμαστε πολύ χαρούμε

νοι που ξεκινά σήμερα μια πολύ μεγάλη συνε-
ργασία. Έχουν τεθεί πλέον όλα τα θεμέλια ώστε
να μπορέσει η εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας να οδηγήσει σε ναυπηγικό κόμβο ηγέτη
για την περιοχή. Μαζί με τον κόσμο μας είμαστε
σίγουροι ότι θα πετύχουμε».

Συνάντηση με εργαζόμενους στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας

Στη συνέχεια, όπως σημειώνεται σε ανακοίνω-
ση του υπουργείου Ανάπτυξης, ο υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης
και ο αναπληρωτής Υπουργός,  Νίκος Παπανά-
σης, παρουσία του Προέδρου & CEO της
ONEX, Πάνου Ξενοκώστα, είχαν συνάντηση με
αντιπροσωπεία εργαζομένων στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Νίκος
Παπανικολάου εκ μέρους των
εργαζομένων στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας δήλωσε ότι «εκ μέρους
των 600 εργαζομένων των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας θέλουμε να
ευχαριστήσουμε την Κυβέρνηση,
τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη τον Υπουργό, κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, τον Αναπληρ-
ωτή Υπουργό, κ. Νίκο Παπαθανά-
ση καθώς και  τον κ. Πάνο
Ξενοκώστα της ONEX για την επι-
μονή τους όλα αυτά τα χρόνια.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση, μετά
από πάρα πολλά χρόνια, να νιώθ-
ουμε υπερήφανοι ως εργαζόμενοι
για την επόμενη ημέρα που έρχε-
ται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Σας
ευχαριστούμε όλους»

ΙΙΤΤΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΑΑΥΥΠΠΗΗΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ


