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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης 

 συγχαίρει τον Ηλία Μουσταϊρα 

 

 
 

Δναρ δικόρ μαρ άνθπυπορ, ο Ηλίας Μοσσταϊρας,  καλόρ ζςνεπγάηηρ με θεηική 

θηηεία ζηην ηοπική αςηοδιοίκηζη ανέλαβε ηην εςθύνη ηος Πποέδπος ηηρ Γιοικήζευρ ηηρ 

Δνυζηρ Δπισειπήζευν & Βιομησανιών Γςηικήρ Αηηικήρ με έδπα ηην Δλεςζίνα. 

Ο Ηλίαρ Μοςζηαΐπαρ είναι ζηέλεσορ ανάπηςξηρ αγοπάρ, με ζποςδέρ Πολιηικού 

Μησανικού, και είναι κάηοσορ ηπιών μεηαπηςσιακών ηίηλυν: ζηην Πεπιβαλλονηική 

Γιασείπιζη – Βιώζιμη Ανάπηςξη, ηη Γιοίκηζη Δπισειπήζευν και ηη Σηπαηηγική Γιοίκηζη 

Κπαηών και Πεπιθεπειών. Δίναι εκηελεζηικό μέλορ ηος Σςμβοςλίος Γιοίκηζηρ ηος 

«ΔΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΔΩΝ» (WELDING GREEK INSTITUTE), 

Δθνικού Φοπέα Σςγκολλήζευν, μοναδικού και αποκλειζηικού μέλοςρ ηυν Γιεθνών 

Οπγανιζμών Σςγκολλήζευν, ήδη από ηο 2018, και εκπποζυπεί ηο Δλληνικό Ινζηιηούηο 

Σςγκολλήζευν. 

Σςγσπόνυρ, εκηελεί σπέη Ανηιπποέδπος Γ.Σ. ζηο Δθνικό Σςλλογικό Σύζηημα 

Δναλλακηικήρ Γιασείπιζηρ (ΣΣΔΓ) ζςζκεςαζιών «ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Α.Δ.», ηος οποίος έσει διαηελέζει Γενικόρ Γιεςθςνηήρ και Γιεςθύνυν Σύμβοςλορ ηο έηορ 

2017. 
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Η Δνυζη Δπισειπήζευν και Βιομησανιών Γςηικήρ Αηηικήρ ςπό ηην αιγίδα ηος 

ΣΒΑΠ, με πεπιζζόηεπα από 25 ιδπςηικά ζηελέση  εκπποζυπώνηαρ πεπίπος 7.000 βιοηεσνικέρ 

και βιομησανικέρ δπαζηηπιόηηηερ  θιλοδοξεί να αποηελέζει ηον κοπμό ηηρ 

επισειπημαηικόηηηαρ ζηην Γςηική Αηηική και να αναδείξει ηο ιζηοπικό κεθάλαιο και ηην 

πποζθοπά ηηρ μεηαποιηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηην εξέλιξη ηυν ζύγσπονυν κοινυνιών κι έσει 

ζηόσο ηην δικηύυζη και ζςνέπγεια μεηαξύ ηυν μελών για ηην πποώθηζη ηυν 

επαγγελμαηικών και επισειπημαηικών δπαζηηπιοηήηυν ηοςρ  καθώρ και ηην πποάζπιζη ηυν 

εηαιπικών ζςμθεπόνηυν ηυν μελών ζηα πλαίζια ηηρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ και θα λειηοςπγεί 

με ηην ζηενή ζςνεπγαζία και επίβλετη ηος Σςνδέζμος Βιομησανιών Αηηικήρ. 

Με ηην γνυζηοποίηζη ηος γεγονόηορ ηηρ ανάλητηρ ηυν καθηκόνηυν ηος Ηλία 

Μοςζηαφπα υρ Πποέδπος ζηην νεοφδπςθείζα Δνυζη ο Γήμαπσορ Μεγαπέυν Γπηγόπηρ 

Σηαμούληρ δήλυζε: 

« Ο καλόρ θίλορ και ζςνεπγάηηρ μος ζηο Γήμο Μεγάπυν Ηλίας Μοσσταϊρας είναι έναρ 

άπιζηορ επιζηήμοναρ με εξαιπεηική καηάπηιζη και πολλέρ ικανόηηηερ πος ππαγμαηικά ηος 

έσοςν δώζει θηεπά ζηην επαγγελμαηική ηος ζηαδιοδπομία η οποία εξελίζζεηαι αλμαηυδώρ 

και μαρ κάνει πεπήθανοςρ.  

Με ηην ανάλητη ηυν καθηκόνηυν ηος υρ Πποέδπος ζηην νεοφδπςθείζα Δνωση 

Δπιτειρήσεων & Βιομητανιών Γστικής Αττικής πεπιποιείηαι  ιδιαίηεπη ηιμή ζηο ππόζυπό 

ηος αλλά και ζηο Γήμο μαρ. Δπιθςμώ από καπδιάρ να εκθπάζυ ηα θεπμά μος ζςγσαπηηήπια, 

να ηος εςσηθώ  καλή δύναμη και καλή επιηςσία ζηο δύζκολο έπγο πος ανέλαβε και είμαι 

ζίγοςπορ όηι θα ανηαποκπιθεί ζηα ζημανηικά καθήκονηά ηος καηά ηον καλύηεπο ηπόπο. Φίλε 

Ηλία ΔΥΓΔ. Δύσομαι ζύνηομα και ειρ ανώηεπα. 
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