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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος. 

Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ειρήνη, Ρένα, Ρηνιώ,Εφραίμ, Εφραίμιος, 

Εφραίμης, Ευφραίμ, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.
Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΧΑΪΔΑΡΙ
Κορέλης Εμμανουήλ Γ., Χίου 26 

& Στρατάρχου Καραϊσκάκη, 2105323330

ΑΧΑΡΝΕΣ
Πορικού Παρασκευή Ι.

Σαλαμίνος 36, 2102463245

Κ
ατά 89% αυξήθηκε η κυκλοφορία των  οχ ημάτων
σε 12 κεν τρικούς οδικούς άξον ες της Αττικής
κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας 2021,

συγκριτικά με την  αν τίστοιχ η περσιν ή περίοδο.
Ειδικότερα η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη

Λεωφόρο Ποσειδών ος, η οποία ξεπέρασε το 170%, στη
Βας. Σοφίας, όπου έφτασε το 115%, στην  Αρδηττού σε
ποσοστό 97%, αλλά και στις Λεωφόρους Κηφισού και
Μεσογείων  που ή αύξηση ξεπέρασε το 70%.

Παράλληλα ο μέσος ωριαίος αριθμός οχ ημάτων  σε
κεν τρικές οδικές λεωφόρους όπως στη Λεωφόρο Κηφι-
σού στα ρεύματα προς Λαμία και Πειραιά αν ήρθε στα
5.887 σε σύγκριση με τις αν τίστοιχ ες περσιν ές μέρες
που ήταν  3.347 οχ ήματα, εν ώ στη Λεωφόρο
Ποσειδών ος στα ρεύματα προς Πειραιά και Γλυφάδα, ο
φετιν ός μέσος ωριαίος αριθμός οχ ημάτων  κυμάν θηκε
από 2.225 έως 3040 σε σχ έση με πέρσι που δεν
ξεπέρασε τα 1220 οχ ήματα.

Η Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ συμμετέχ ει εν εργά στο
πρόγραμμα Ψυχ οκοιν ων ικής Υποστήριξης στα
πλαίσια της παν δημίας υπό την  αιγίδα του Υπουρ-
γείου Υγείας και απευθύν εται σε όλους τους Φορείς
της 2ης ΔΥΠΕ.

Η ψυχ οκοιν ων ική κρίση έχ ει καταστεί μια ξεχ ωριστή
επιδημία, όπως αν αφέρει και ο Παγκόσμιος Οργαν ισμός
Υγείας (ΠΟΥ). Η Α.Μ.Κ.Ε Προμηθέας και το Κέν τρο
Ημέρας Γαλήν η με στόχ ο την  Πρόληψη και την  Προα-
γωγή της Ψυχ ικής Υγείας του πληθυσμού στα πλαίσια
αυτής της δύσκολης συγκυρίας, οργαν ών ει το Πρόγραμ-
μα «Ψυχ οκοιν ων ική Υποστήριξη Ευάλωτων  Ομάδων
στα πλαίσια της ν όσου COVID-19».

Συγκεκριμέν α οι βασικές ομάδες στις οποίες απε-
υθύν εται το πρόγραμμα είν αι:

Γεν ικός πληθυσμός
Άτομα που έχ ουν  ν οσήσει από τον  COVID-19 και οι

οικογέν ειές τους
Λειτουργοί υγείας και ν οσηλευτικό προσωπικό
Ασθεν είς με χ ρόν ια ν οσήματα και οι οικογέν ειές τους
Άτομα με Αν απηρίες
Ευάλωτες Ομάδες:
Μον ογον εϊκές οικογέν ειες
Ρομά
Αποφυλακισμέν οι
Ηλικιωμέν οι
Άστεγοι κ.α
Άν εργοι
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α επικοι-

ν ων ήσετε με το Κέν τρο Ημέρας Γαλήν η στο 210 247
8830, ν α στείλετε mail στο inf o@promitheasamke.gr ή
ν α επισκεφτείτε τη σελίδα

https://promitheasamke.gr/thelo-na-v oithitho/ και ν α
συμπληρώσετε τη φόρμα αυτοπαραπομπής !

(Η έγκριση σκοπιμότητας του προγράμματος περι-
γράφεται στην  με Αρ. Πρωτ.: Γ3β/Γ.Π.οικ.77463 02 / 12
/ 2020 απόφαση του Υπουργείου Υγείας)

Αύξηση της κυκλοφορίας η οποία κατά μέσο όρο
έφτασε το 89% παρατηρήθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα 

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη στα
πλαίσια της νόσου COVID-19 

από το παράρτημα της Α.Μ.Κ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στις Αχαρνές



Μετά από το άνοιγμα της
εστίασης, που έγινε τη Δευ-
τέρα 3 Μαΐου, σειρά έχει το
άνοιγμα των σχολείων στις
10 Μαΐου και του τουρισμού
το Σάββατο 15 Μαΐου, οπότε
αναμένεται να απελευθερωθ-
ούν και οι υπερτοπικές μετα-
κινήσεις.

Σύμφωνα με τον έως τώρα
σχεδιασμό για τη χαλάρωση
των μέτρων για τον περιορι-
σμό της πανδημίας και με την
προϋπόθεση ότι όλα θα εξε-
λιχθούν ομαλά, όλα τα σχο-
λεία -γυμνάσια, δημοτικά και
νηπιαγωγεία- θα επαναλειτο-
υργήσουν διά ζώσης από τη
Δευτέρα 10 Μαΐου, με την πραγματοποίηση self test.

Στη συνέχεια, το Σάββατο 15 Μαΐου, θα ανοίξει και ο τουρισμός, ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί και το
άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών. Οι τουρίστες θα πρέπει να επιδεικνύουν είτε αποδεικτικό εμβο-
λιασμού, είτε αρνητικό PCR τεστ 72 ωρών.

Με το άνοιγμα του τουρισμού, αναμένεται να απελευθε-
ρωθούν και οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους
πολίτες στη χώρα. Την ίδια μέρα θα καταργηθεί πλήρως
και η υποχρέωση αποστολής SMS για τις μετακινήσεις.

Μέχρι τότε όλες οι μετακινήσεις εξακολουθούν να
γίνονται με αποστολή SMS στο 13033, ακόμα και για την
επίσκεψη σε καφέ ή εστιατόριο οι πολίτες πρέπει να στέλ-
νουν μήνυμα στο 13033 με κωδικό 6, ενώ υπάρχει και ο
χρονικός περιορισμός των 3 ωρών. 

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 3 Μαΐου διευρύνθη-
κε κατά μία ώρα το ωράριο μετακίνησης των πολιτών και η
απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά στις 11 μμ και λήγει στις
5 τα ξημερώματα.
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Υ
πεν θυμίζεται ότι τώρα εμβολιάζον ται πολίτες
30-39 ετών  (με το εμβόλιο της AstraZeneca),
40-44 (με το εμβόλιο της AstraZeneca), 45-49

με όλα τα εμβόλια, πολίτες άν ω των  50 ετών , πολίτες με
υποκείμεν α ν οσήματα υψηλού και αυξημέν ου κιν -
δύν ου, εργαζόμεν οι στον  τομέα της υγείας και εκπαι-
δευτικοί γεν ικής εκπαίδευσης.

Σύμφων α με στελέχ η του υπουργείου Υγείας τις
πρώτες ημέρες του Μαΐου θα γν ωρίζουμε πότε ακριβώς
θα είν αι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια για την  ηλικιακή
ομάδα των  40-44.

Αυτό το μήν α ξεκιν ά η τρίτη φάση της Επιχ είρησης
«Ελευθερία». Από 5 Μαΐου αυξάν εται η δυν αμικότητα
του συστήματος με την  αν άπτυξη στο σύν ολο 1.500
εμβολιαστικών  κέν τρων  με στόχ ο ν α γίν ουν  μέχ ρι και
2,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί και τον  Ιούν ιο μέχ ρι τα 4
εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Σε σχ έση με τις παραδόσεις για τους επόμεν ους δύο
μήν ες, από την  εταιρεία Pf izer θα παραδοθούν  

2.150.000 δόσεις το Μάιο και 2.425.000 τον  Ιούν ιο.
Από την  εταιρεία Moderna θα παραλάβουμε 354.000 το
Μάιο και 308.000 τον  Ιούν ιο.

Από την  εταιρεία Johnson & Johnson, 300.000
δόσεις το Μάιο, 960.000 δόσεις τον  Ιούν ιο. Η εταιρεία
AstraZeneca δεν  έχ ει επιβεβαιώσει ακόμη τις παραδό-
σεις του επόμεν ου διμήν ου. Αν αμέν ουμε έν αν  αριθμό
δόσεων  450.000-500.000 για κάθε μήν α.

Με το άν οιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου, αν αμέν εται ν α επιτραπούν  
και οι υπερτοπικές μετακιν ήσεις

AΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι εμβολιασμοί  μετά 
τη διακοπή του Πάσχα

Εντός των επόμενων ημερών θα γίνει γνωστό πότε  θα είναι
διαθέσιμα όλα τα εμβόλια για την ηλικιακή ομάδα των 40-44

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:

Πώς θα κινηθούν κατά 
την απεργία στις 6 Μαΐου
Με απεργίες και στάσεις εργασίας συμμε-

τέχουν  οι εργαζόμεν οι στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς στις κιν ητοποιήσεις που έχουν
προκηρύξει για τον  εορτασμό της Εργατικής
Πρωτομαγιάς η ΓΣΕΕ την  Τρίτη 4 Μαΐου 2021
και το Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Αθήν ας την
Πέμπτη 6 Μαΐου 2021.

Συγκεκριμέν α, σύμφων α με αν ακοιν ώσεις
των  εργαζομέν ων , τα μέσα μεταφοράς θα κιν -
ηθούν  ως εξής:

Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Ακιν ητοποιημέν α θα είν αι όλη την  ημέρα το
Μετρό γραμμές 1 (ΗΣΑΠ) και γραμμή 2&3, τα
τρόλεϊ και το τραμ λόγω της 24ωρης απεργίας
που έχουν  αποφασίσει τα αν τίστοιχα σωμα-
τεία εργαζομέν ων .

Καν ον ικά θα κιν ηθούν  τα λεωφορεία.

Με αν ακοιν ώσεις τους, τα σωματεία των
εργαζομέν ων  στις συγκοιν ων ίες καταγγέλ-
λουν  την  κυβέρν ηση «μετά από διάφορα αν τε-
ργατικά μέτρα που πάρθηκαν  στη διάρκεια της
πρωτοφαν ούς παν δημίας, με μόν ιμο ή προ-
σωριν ό χαρακτήρα, ετοιμάζεται ν α προωθήσει
μια σειρά ρυθμίσεις για την  καταστρατήγηση
της 8ωρης εργασίας, την  υπον όμευση της απε-
ργίας κα γεν ικότερα της συν δικαλιστικής δρά-
σης. Τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των
εργαζομέν ων  δεν  διαπραγματεύον ται».

Τέλος, οι εργαζόμεν οι δηλών ουν  αποφασι-
σμέν οι ν α αν τισταθούν  στα σχέδια επιστροφ-
ής σε εργασιακό μεσαίων α και θα παλέψουν
για την  υπεράσπιση του δημόσιου και κοιν ω-
ν ικού χαρακτήρα των  συγκοιν ων ιών .
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Σ
την  ηλικιακή ομάδα των  45-49 ετών  που άν οι-
ξε το Μ. Σάββατο, μέχ ρι και το  βράδυ της Δ
ευτέρας του Πάσχ α  είχ αν  κλείσει τα ραν τεβού

τους 170.000 συμπολίτες μας, σύμφων α με τον  υπο-
υργό Υγείας Βασίλη Κικίλια.

Ο κ. Κικίκιλιας επισκέφτηκε μαζί με την  υφυπουργό
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  Δόμν α Μιχ α-
ηλίδου Παράρτημα ΑμεΑ Αν ατολικής Αθήν ας (πρώην
Θ.Χ.Π. Αθήν ας και Μελισσίων ), όπου συν άν τησαν
τον  Μιχ άλη Γιοβαν ίδη, τον  πρώτο ηλικιωμέν ο  που
εμβολιάστηκε στις 27.12.2020 στο ν οσοκομείο Ευαγγε-
λισμός.

«Η Επιχ είρηση ‘’Ελευθερία’’ προχ ωρά με γρήγορους
ρυθμούς, πάν τα με ασφάλεια και σεβασμό προς τους
πολίτες. Πλέον , όλοι οι πολίτες άν ω των  30 ετών
μπορούν  ν α κλείν ουν  το ραν τεβού τους», πρόσθεσε.

Από την  πλευρά της η κ. Μιχ αηλίδου σημείωσε πως
«ο κ. κύριος Γιοβαν ίδης αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση».

«Είν αι η προσωποποίηση της ‘’Ελευθερίας’’. Από
την  αρχ ή μας είχ ε δηλώσει την  επιθυμία του ν α είν αι
ο πρώτος που θα κάν ει το ταξίδι προς την  ‘’Ελευθε-
ρία’’ για ν α φθάσει και πρώτος στο τέλος αυτής της
τόσο δύσκολης περιπέτειας. Δυν ατός και υγιής, έκαν ε
χ ιούμορ και έδωσε και σε εμάς έν α μάθημα ζωής.
Φρον τίσαμε ώστε οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας
ν α εμβολιαστούν  πρώτοι μέσα στις δομές που ζουν ,
χ ωρίς ν α μετακιν ηθούν  και ν α ταλαιπωρηθούν , ώστε
ν α τους προστατεύσουμε ως οφείλουμε. Συν εχ ίζουμε
με ταχ ύτητα τους εμβολιασμούς και σύν τομα η χ ώρα
μας θα είν αι θωρακισμέν η. Ο εμβολιασμός είν αι η
‘’Ελευθερία’’μας», είπε η υφυπουργός Εργασίας.

Βρετανία: Από τέλος Ιουνίου διακοπές χωρίς καραντίνα στην Ελλάδα
Η χώρα μας αναμένεται να μπει στην «πράσινη λίστα» της βρετανικής κυβέρνησης

Από το τέλος του Ιουνίου θα μπορούν να κάνουν διακοπές χωρίς καραντίνα σε
Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία οι Βρετανοί τουρίστες.Στην «πράσινη λίστα» της Βρε-
τανίας αναμένεται να προστεθεί και η Ελλάδα από το τέλος του Ιουνίου με τους Βρε-
τανούς τουρίστες να μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα χωρίς να
χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα όταν επιστρέφουν στη χώρα τους.Συγκεκριμένα,
όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ των «The Times» και «Guardian», οι προορισμοί
που ενδέχεται να περιληφθούν στην «πράσινη λίστα» των Βρετανών για ταξίδια
από τις 17 Μαΐου περιλαμβάνουν την Πορτογαλία, τη Μάλτα και το Γιβραλτάρ, ενώ
κατά την «Telegraph», η Ελλάδα, η Ισπανία και η Γαλλία θα μπορούσαν να προ-
στεθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Να σημειωθεί πως αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας ανακοίνωση από την βρε-
τανική κυβέρνηση αναφορικά με τους ξένους προορισμούς τους οποίους θα μπο-
ρούν να επισκεφθούν οι Βρετανοί χωρίς την υποχρέωση 14ήμερης καραντίνας με
την επιστροφή  τους.Κυβερνητική πηγή των Βρετανών υπογράμμισε πως η «πρά-
σινη λίστα» θα ενημερώνεται ανά λίγες εβδομάδες, προκειμένου να δοθεί η ευκαι-
ρία στους Βρετανούς να κάνουν κανονικά τις διακοπές τους. 

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα 
καταβληθούν τα αναδρομικά σε όσους 
έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη, 
σε δύο δόσεις.

Σύμφωνα με τα όσα έχει διαμηνύσει ο υπο-
υργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστής Χατζηδάκης, τα αναδρομικά όσων μετρούν
πάνω από 30 συντάξιμα έτη θα καταβληθούν τον
προσεχή Ιούνιο και Ιούλιο.

Ειδικότερα, στο τέλος Μαΐου μαζί με τις συντά-
ξεις του Ιουνίου θα δοθούν οι αυξήσεις και τα ανα-
δρομικά στους «νέους» συνταξιούχους (που βγή-
καν στη σύνταξη μετά το 2016) βάσει του ασφαλι-
στικού νόμου Βρούτση με αναδρομικότητα από
τον Οκτώβριο του 2019.

Αμέσως μετά την καταβολή των αυξήσεων και
των αναδρομικών στους «νέους» συνταξιούχους,
θα καταβληθούν τα ποσά με τις συντάξεις Ιουλίου
των «παλαιών» συνταξιούχων, δηλαδή εκείνων
που βγήκαν στη σύνταξη προ της 13ης Μαΐου
2016, με πάνω από 30 έτη ασφάλισης.Ωστόσο, οι
αυξήσεις για τους περισσότερους εξ αυτών θα
είναι λογιστικές, καθώς μέσω της αύξησης που θα
τους δοθεί θα μειωθεί η αρνητική προσωπική
διαφορά μεταξύ της επανυπολογισθείσας και της
καταβαλλομένης. Το συνολικό κόστος των αναδρ-
ομικών για όσους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα
έτη κινείται στα 110 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ξεκίνησε από τον ΕΦΚΑ η σταδιακή
καταβολή των αυξήσεων και των αναδρομικών για
τους συνταξιούχους που εργάζονται μετά από τη
μείωση του «πέναλτι» από το 60% στο 30% στη
σύνταξή τους.
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Εργαζόμενη και άνεργη, αυτοαπασχολούμενη, αγρότισσα,
νέα μητέρα, φοιτήτρια, συνταξιούχε, μετανάστρια και πρό-
σφυγα, o Σύλλογος Γυναικών  Ελευσίνας (μέλος της ΟΓΕ) σε

καλεί να τιμήσουμε αγωνιστικά την Πρωτομαγιά αλλά και να δυναμώσουμε
τον αγώνα μας για μια ζωή με Υγεία και δικαιώματα. Δεν θα επιτρέψουμε στα
βρώμικα  σχέδιά τους  να καταργήσουν το 8ωρο γυρνώντας μας έναν αιώνα
πίσω. 

Οι μεγάλοι εργατικοί αγώνες στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον
κόσμο με τη μαζική συμμετοχή των γυναικών αποτελούν έμπνευση για μας
και ανοίγουν το δρόμο για να ζήσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Σήμερα τον 21ο αιώνα με βάση και τις δυνατότητες της επιστήμης και της
τεχνολογίας η πάλη μας πρέπει να στοχεύει στο δικαίωμα των γυναικών για
σταθερή εργασία με μείωση του εργάσιμου χρόνου, με πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, με μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο δουλει-
άς, με μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας.

Η κυβέρνηση φέρνει τις ανατροπές του αιώνα, με βάση τις απαιτήσεις των
μεγαλοεπιχειρηματιών που :καταργούν το 8ωρο και θεσμοθετούν την 10ωρη
δουλειά, φέρνουν τις απλήρωτες υπερωρίες, επεκτείνουν την κατάργηση
της Κυριακάτικης αργίας, μονιμοποιούν και θεσμοθετούν την τηλεργασία.
Θέλουν να μην προστατευόμαστε από συλλογικές συμβάσεις, αλλά να είμα-
στε έρμαια των ατομικών συμβάσεων που δήθεν θα προκύπτουν από “ατο-
μική διαπραγμάτευση” και “ατομική επιλογή”. Η ΕΕ, οι κυβερνήσεις, οι  μεγα-
λοεπιχειρηματίες θέλουν να βάλουν στο γύψο τους συλλογικούς αγώνες μας,

τη συνδικαλιστική μας δράση. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το χτύπημα στην
απεργία και η παρέμβασή τους  στη λειτουργία των συνδικάτων εξυπηρε-
τούν αυτό το σκοπό.

Δεν θα ανεχτούμε ένα χρόνο μετά την πανδημία να πεθαίνουν άνθρωποι
γιατί δεν έχει εξασφαλιστεί ο εξοπλισμός, το μόνιμο προσωπικό και οι αναγ-
καίες κλίνες ΜΕΘ!  

Τα νοσοκομεία να έχουν μετατραπεί σε “μιας νόσου” όπως το Θριάσιο
στην περιοχή μας με χιλιάδες ασθενείς να μην  μπορούν να χειρουργηθούν
ή να νοσηλευθούν, ενώ οι κλινικάρχες να αβγατίζουν τα κέρδη τους.

Δεν μπορούμε να ζούμε με το άγχος των πρωτοκόλλων λάστιχο στους
χώρους δουλειάς, στα ΜΜΜ, της «αυτοδιάγνωσης» και να χρυσοπληρώνο-
υμε για τις προληπτικές, διαγνωστικές εξετάσεις. Δεν θα πληρώσουμε εμείς
το λογαριασμό που μας φορτώνουν ΕΕ και κυβερνήσεις για να εξασφ-
αλίσουν τα κέρδη τους οι επιχειρηματικοί κολοσσοί!

Πίσω από τα καλυμμένα στόματα τη φετινή Πρωτομαγιά παλεύουμε μαχητι-
κά έτσι ώστε η ανάπτυξη της γνώσης και της επιστήμης να γίνουν εργαλεία
απελευθέρωσης των εργαζομένων και μείωσης τους σταθερού ημερήσιου
χρόνου και όχι αλυσίδες για τη διεύρυνση της σύγχρονης σκλαβιάς και την
ένταση της εκμετάλλευσης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.......

Την  1 Μαΐου 2021 ξεκίν ησε
η αν τιπυρική περίοδος.

Είμαστε έτοιμοι στο πυρο-
φυλάκιο '' ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
''στους πρόποδες της Πάρν ηθ-
ας και συγκεκριμέν α στην
περιοχή της Αγίας Παρασκε-
υής όπου το λειτουργούμε
από πέρσι με τους εθελον τές
μας.

Βάρδιες όπου καλύπτουμε
καθημεριν ά, στην  ευρύτερη
περιοχή μας και όχι μόν ο.

Χρειαζόμαστε εθελον τές για
πυρό φύλαξη και περιπολίες,
για ν α μπορούμε ν α προστα-
τέψουμε το δάσος, την  πν οή
ζωής των  παιδιών  μας.

Όσοι επιθυμείτε άν τρες και γυν αίκες ν α συμμετάσχετε στις δράσεις μας θα χαρούμε πολύ ν α
σας γν ωρίσουμε από κον τά.

Για πληροφορίες στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.
Έλα και συ μαζί μας, αφιέρωσε λίγο χρόν ο της καθημεριν ότητας σου.
Γίν ε εθελον τής, μπορείς και εσύ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 6 ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 6 ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΔΙΠΛΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η 10η αλλά και η 11η
δια Περιφοράς Συνε-
δρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου,είναι προ-
γραμματισμένη για σήμε-
ρα  Τετάρτη 5 Μάϊου, με
την πρώτη να ξεκινά
στις  12:00 μ.μ., για τη
συζήτηση και τη λήψη
απόφασης, στο  ένα και
μοναδικό θέμα της Ημε-
ρήσιας Διάταξης:
Λήψη απόφασης, για
την «Έγκριση Β’ κατα-
νομής Κ.Α.Π. έτους
2021», από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών
των σχολείων.
Η 2η συνεδρίαση θα
αρχίσει στις13:00 μ.μ.,
όπου η ημερήσια διά-
ταξη περιλαμβάνει συνο-
λικά 19 θέματα.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2021 
135 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΥ

1886 ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6/5/2021 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΑΩΡΟΥ ΟΙ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΛΕΠΤΟ

Επαν αφορά των  ελέγχ ων  για τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Αγών ας
για προάσπιση εργατικών  δικαιωμάτων , ατομικών  και κοιν ων ικών
ελευθεριών . Είν αι αγών ας για τη Δημοκρατία.
Η Πρωτομαγιά του 2021 βρίσκει τους εργαζόμεν ους της πατρίδας
μας σε σκληρή δοκιμασία, λόγω της παν δημίας και των  δραματικών
αλλαγών , που επιχ ειρεί ν α ν ομοθετήσει η κυβέρν ηση μετατρέπον -
τας την  αγορά εργασίας σε πεδίο ν ομιμοποίησης της εργοδοτικής
αυθαιρεσίας.
Η κυβέρν ηση το έχ ει συμπεριλάβει στο ν ομοσχ έδιο για τις δήθεν
«μεταρρυθμίσεις» της πρότασής της για το Ταμείο Αν άκαμψης, αν α-
γορεύον τας το σε προαπαιτούμεν ο για την  εκταμίευση των  πόρων
του. Επιχ ειρεί κατ’ αυτόν  τον  τρόπο ν α δεσμεύσει τη χ ώρα και τις
μελλον τικές κυβερν ήσεις. Η κυβέρν ηση της ΝΔ με δική της απόφα-
ση καθιστά τις αν τεργατικές της επιλογές σε ν έου τύπου «μν ημο-
ν ιακές υποχ ρεώσεις».

Ο αγών ας των  εργα-
ζομέν ων  για δουλειά
με αξιοπρέπεια,
είν αι συν εχ ής. Να
μην  αποτελέσει η
παν δημία αφορμή
για αλλαγή εργα-
σιακών  δικαιωμάτων
σε βάρος των  εργα-
ζομέν ων  για λιγότε-
ρη Δημόσια Υγεία,
για παρεμβάσεις
στην  Δημόσια
εκπαίδευση σε όφε-
λος της ιδιωτικής. Ο
Αγών ας για ν α μην
αποτελέσει η παν -
δημία αφορμή για
περιορισμό των  ατο-
μικών  και κοιν ω-
ν ικών  ελευθεριών
είν αι αγών ας για την
Δημοκρατία.
1η Μαΐου 1886, η
μέρα ορόσημο για
τους αγών ες των
εργαζομέν ων . Η εξέ-
γερση των  εργατών
του Σικάγου το
1886, αποτέλεσε μια
από τις κορυφαίες

στιγμές της αν άπτυξης των  αγών ων  στη ν εότερη εποχ ή.
1η Μαΐου 1936, Θεσσαλον ίκη, Απεργία και μεγάλες κιν ητοποιήσεις
καπν εργατών  και άλλων  κλάδων , οδηγήθηκαν  σε βίαιη καταστολή
με θύματα από την  Κυβέρν ηση Μεταξά. Ο θρήν ος της μάν ας εν ός
θύματος, εν έπν ευσε τον  ποιητή Γιάν ν η Ρίτσο για τη συγγραφή
του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ.
1η Μαΐου 1944, η εργατική Πρωτομαγιά συν έπεσε με την  εκτέλεση
200 Ελλήν ων  πατριωτών  από τα ν αζιστικά στρατεύματα ως
αν τίποιν α. Αποτίουμε φόρο τιμής σε κείν ους που αν τιμετώπισαν
με σθέν ος το εκτελεστικό απόσπασμα του κατακτητή. Τα μην ύμα-
τα της εργατικής πρωτομαγιάς, πάν τα επίκαιρα, συσπειρών ουν
τους εργαζόμεν ους ν α διεκδικήσουν  καλύτερες συν θήκες εργασίας
και αμοιβές, που στην  χ ώρα μας, μετά την  πολυετή οικον ομική
κρίση και των  δραματικών  αλλαγών  που επέβαλε η κυβέρν ηση
στην  αγορά εργασίας, με πρόσχ ημα την  παν δημία, είν αι στην
άμεση προτεραιότητα των  εργατικών  αγών ων .
Η Δημοτική μας Παράταξη Ασπρόπυργος Αν αγέν ν ηση Τώρα, κατα-
ν οεί τα προβλήματα και θα βρίσκεται πάν τα στην  πρώτη γραμμή
των  δίκαιων  διεκδικήσεων  των  εργαζομέν ων , αγων ιζόμεν η για την
ποιότητα ζωής, με σεβασμό στην  αν θρώπιν η αξία.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ Δημοτικός
Σύμβουλος
Τσίγκος Αγησίλαος

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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Δευτέρα του Πάσχα κι όπως στις περισσότερες πόλεις έτσι και στις
Αχαρνές τα καταστήματα άνοιξαν κι άρχισαν να υποδέχονται τους
πρώτους πελάτες μετά από το 6μηνο απαγορευτικό .

Καφετέριες και εστιατόρια είναι έτοιμα με τραπεζάκια σε εξωτερικό
χώρο και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα.

Μετά από πάρα πολύ καιρό σε αυστηρό lockdown, αυτό που μας
έλειψε περισσότερο ήταν η έξοδος για ένα καφέ ή ένα ποτό, η
συνάντηση με τους φίλους μας στα στέκια που αγαπάμε, οι συζητή-
σεις και οι χαλαρές στιγμές με την παρέα μας.

Ενισχύουμε την τοπική οικονομία. Στηρίζουμε την πόλη μας!!
Ψωνίζουμε από τη γειτονιά μας !

KAΛΕΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΝΟ LOCKDOWN 

Ενισχύθηκαν τα Κοινωνικά Φαρμακεία των 
Δήμων, με τη συνδρομή της Περιφ. Αττικής

Ολοκληρώθηκε η διανομή
περίπου 80.000 κουτιών φαρμά-

κων ευρείας χρήσης από την Περιφ-
έρεια Αττικής σε όλα τα Κοινωνικά
Φαρμακεία των Δήμων, μετά από σχε-
τική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη.
Το φαρμακευτικό υλικό είναι χορηγία
της εταιρείας Reckit Benckiser Hellas
Healthcare. 

Επισημαίνεται πως τα Κοινωνικά Φαρ-
μακεία χρηματοδοτούνται μέσω της
Περιφέρειας Αττικής από το Περιφερ-
ειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και  στο
πλαίσιο της υποστήριξης τους, η Περ-
ιφέρεια επεξεργάζεται συνεχώς τρό-
πους ενίσχυσης τους σε φαρμακευ-
τικό υλικό, προκειμένου να υπάρχει
επάρκεια υλικού για την εξυπηρέτηση
των ευάλωτων ομάδων του πληθυ-
σμού, των ανασφάλιστων αλλά και των χαμηλοσυνταξιούχων.  

Το φαρμακευτικό υλικό παραδόθηκε από την εταιρεία στο Κέντρο Εφοδιασμού της Περιφέρειας, παρ-
ουσία της Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Δ. Νάνου και μελών της Επιτροπής Παραλαβής και κατό-
πιν διανεμήθηκε σε όλα τα Κοινωνικά Φαρμακεία που βρίσκονται σε λειτουργία και διαθέτουν φαρμα-
κοποιό ώστε να εξασφαλιστεί η συνετή και ασφαλής διανομή τους στους ωφελούμενους.

Τα φάρμακα είναι ευρείας χρήσης και δεν χρειάζονται ιατρική συνταγή.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διανομής των φαρμάκων ο Περιφερειάρχης Αττικής επισήμανε τα εξής:

«Η προστασία των ευάλωτων συνανθρώπων μας, ειδικά αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο είναι προτε-
ραιότητα μας. Τα  κοινωνικά φαρμακεία είναι μία σημαντική Δομή με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο και σ΄
αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια θα συνεχίσει να τα στηρίζει έμπρακτα, ενισχύοντας το δίχτυ προστασίας
των ευπαθών ομάδων. Στόχος μας είναι να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας χωρίς φάρμακα, ιδιαίτε-
ρα αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. 
Θα είμαστε στο πλευρό τους, προκειμένου να μην νιώθει κανένας μόνος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά
την εταιρεία Reckit Benckiser Hellas Healthcare για την ευγενική της χορηγία και όλο το προσωπικό
που απασχολείται στα Κοινωνικά Φαρμακεία για το έργο τους».

Με κατάνυξη και μέτρα προστασίας
η περιφορά της εικόνας του Αγίου
Γεωργίου Ζωφριάς

Με θρησκευτική κατάν υξη, μεγαλοπρέπεια και όλα τα
μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης της παν -

δημίας cov id-19, εορτάστηκε η μν ήμη του Αγίου Γεω-
ργίου, τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021, από τον  ομών υμο
Ιερό Ναό στη Ζωφριά, παρουσία του Δημάρχ ου Φυλής
Χρήστου Παππού, εκπροσώπων  της Δημοτικής Αρχ ής
και πλήθους πιστών  που προσήλθαν  τηρών τας όλα τα
μέτρα προστασίας.
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις της Παν ήγυρις του Αγίου

Γεωργίου ξεκίν ησαν  το πρωί της Δευτέρας 3 Μαΐου με
την  Παν ηγυρική Θεία Λειτουργία και ολοκληρώθηκαν  το
απόγευμα της ίδιας ημέρας με την  Παράκληση του
Αγίου Γεωργίου και την  περιφορά της Ιεράς Εικόν ας του
Αγίου, η οποία φέτος έγιν ε πέριξ του Ναού όπως
ορίζουν  τα μέτρα για τον  περιορισμό της εξάπλωσης
της παν δημίας.  
Με τα καλύτερα λόγια και τις θερμότερες ευχ αριστίες

του αν αφέρθηκε, στο κήρυγμά του, ο εφημέριος του
Ναού, Αρχ ιμαν δρίτης Ιγν άτιος Μιλτιάδου, στον  Δήμα-
ρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού, εξαίρον τας το έργο του
στον  Δήμο και τη στήριξή του στο κοιν ων ικό έργο του
Ναού, τον ίζον τας ότι βρίσκεται πάν τα κον τά του και
στην  εν ορία του. Για τη στήριξή τους ευχ αρίστησε
επίσης, εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχ ής και
πιστούς, που προστρέχ ουν  στο κοιν ων ικό έργο που
επιτελεί ο ίδιος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
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Υπερδιπλασιασμό των ωφε-
λούμενων και τριπλασιασμό των
κονδυλίων του προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού σχεδιάζει
και για φέτος το οικονομικό επιτε-
λείο, στη βάση του μοντέλου που
ίσχυσε και πέρσι.

Εξτρα εν ισχ υμέν ο πρόγραμμα Κοιν ων ικού
Τουρισμού σχ εδιάζεται και φέτος για τη σεζόν
2021-2022, με βάση το μον τέλο που ίσχ υσε για
πρώτη φορά πέρσι.

Σύμφων α με το imerisia.gr στόχ ος είν αι η επα-
ν άληψη σε γεν ικές γραμμές της περσιν ής φόρμουλας,
που οδήγησε στην  έκδοση 370.000 v oucher Κοιν ων ι-
κού Τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, στο τραπέζι βρίσκεται ο πιθαν ός
3πλασιασμός του κον δυλίου που παραδοσιακά διαθέτει
ο ΟΑΕΔ, όπως επίσης και ο υπερδιπλασιασμός των
ωφελούμεν ων , οι οποίοι θα έχουν  την  ευκαιρία για
φθην ές διακοπές ακόμα και σε 5άστερα ξεν οδοχ εία.

Με το βλέμμα στραμμέν ο στην  εν ίσχ υση του εσωτε-
ρικού τουρισμού, το υπουργείο Εργασίας και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων  και ο ΟΑΕΔ εξετάζουν  και φέτος
πρόγραμμα Κοιν ων ικού Τουρισμού – «μαμούθ».

Υπεν θυμίζεται πως παραδοσιακά ο προϋπολογισμός
του Κοιν ων ικού Τουρισμού αν έρχ ον ταν  μέχ ρι το 2019
στο επίπεδο των  10 εκατομμυρίων  ευρώ. Πέρσι τριπ-
λασιάστηκε, ώστε ν α φτάσει σε έν α επίπεδο της τάξης
των  30 εκατομμυρίων  ευρώ. Ως εκ τούτου υπερδιπλα-
σιάστηκαν  οι δικαιούχ οι – ωφελούμεν οι του v oucher
Κοιν ων ικού Τουρισμού, οι οποίοι ξεπέρασαν  πέρυσι
τους 300.000 έν αν τι 140.000 το 2019. Αν  μάλιστα προ-
στεθεί και ο αριθμός των  αν αξιοποίητων  επιταγών , οι
ωφελούμεν οι προσεγγίζουν  τις 400.000.

Κάτι αν τίστοιχ ο επεξεργάζεται το οικον ομικό επιτε-
λείο και για την  φετιν ή σεζόν . Την  δρομολόγηση
εν ισχ υμέν ου προγράμματος Κοιν ων ικού Τουρισμού και
για φέτος «φωτογράφισε» ο υπουργός Οικον ομικών ,
Χρήστος Σταικούρας, παρουσιάζον τας τις προάλλες στο
υπουργικό συμβούλιο τις ν έες δράσεις για την  επαν εκ-
κίν ηση της οικον ομίας. 

Ο 10λογος του Κοινωνικού Τουρισμού
Χαρακτηριστικά του ν έου προγράμματος αν αμέν εται

ν α είν αι η αύξηση της συμμετοχ ής του ΟΑΕΔ στο
κόστος διαμον ής με αν τίστοιχ η μείωση της συμμετοχής
των  δικαιούχ ων  σε όλα τα ξεν οδοχ εία. 

Σύμφων α με πληροφορίες, το φετιν ό πρόγραμμα
αν αμέν εται ν α κιν ηθεί στο ίδιο μήκος κύματος με το
περσιν ό το οποίο προέβλεπε έξι και όχ ι πέν τε διαν -
υκτερεύσεις, μειωμέν η συμμετοχ ή του ωφελούμεν ου και
αν ώτατο ποσό συμμετοχ ής 11,5 ευρώ αν ά άτομο αν ά
διαν υκτέρευση με πρωιν ό. Ειδικότερα, το περσιν ό
πρόγραμμα προέβλεπε:

Τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ για το
πρόγραμμα κοιν ων ικού τουρισμού από 10 εκατ. ευρώ
σε 30 εκατ. ευρώ.

Υπερδιπλασιασμό των  ωφελούμεν ων  του προγράμ-
ματος κοιν ων ικού τουρισμού από 140.000 σε 300.000.

Ειδική πρόν οια επιδότησης των  ακτοπλοϊκών  εισιτ-
ηρίων  για τους δικαιούχ ους του προγράμματος. Ο
κάτοχ ος του v oucher πληρών ει το 1/3 της τιμής, καθώς
η συν ολική έκπτωση φτάν ει στο 66% (τα υπολειπόμε-
ν α 2/3 της τιμής τα καλύπτουν  ισομερώς ο ΟΑΕΔ και η
ακτοπλοική εταιρεία).

Αύξηση της συμμετοχ ής του ΟΑΕΔ έως και 14% στο
κόστος διαμον ής και παράλληλα μείωση έως και 20%
της συμμετοχ ής των  δικαιούχων  σε όλα τα ξεν οδοχ εία 

Αύξηση της επιδότησης για διαμον ή στα ξεν οδοχ εία
2-5 αστέρων  με πρωιν ό.

Διατήρηση του ειδικού πλαισίου για κοιν ων ικό τουρι-
σμό (10 διαν υκτερεύσεις, μηδεν ική ιδιωτική συμμετοχ ή)
στα ν ησιά Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο και Κω που
σηκών ουν  το βάρος του προσφυγικού και έν ταξη για
πρώτη φορά του ν ομού Έβρου.

Αύξηση κατά 20% της μέγιστης διάρκειας των  διαν -
υκτερεύσεων  του προγράμματος από 5 σε 6 βράδια.

Μείωση της υποχ ρεωτικής διαθεσιμότητας των
κλιν ών  το καλοκαίρι και στις εορτές στο 25% έν αν τι
40%

Διπλή μοριοδότηση και πλήρη κάλυψη των  ακτοπ-
λοϊκών  εισιτηρίων  σε ΑΜΕΑ

Το πρόγραμμα του κοιν ων ικού τουρισμού 2020-
2021 ξεκίν ησε την  1η Αυγούστου.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 1Η ΔΙΕΘΝΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Εγείροντας το ενδιαφέρον τόσο του εγχώρ-
ιου, όσο και του διεθνούς καλλιτεχνικού στερ-
εώματος, ολοκληρώθηκε η πρώτη διεθνής
ανοιχτή πρόσκληση της Ελευσίνας Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Περισσότερα από
20.000 άτομα επισκέφθηκαν την ηλεκτρονική πλα-
τφόρμα υποβολής προτάσεων, ενώ καλλιτέχνες,
καλλιτεχνικές ομάδες και φορείς προερχόμενοι
από περισσότερες από 40 χώρες από όλο τον
κόσμο κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Άξιο αναφο-
ράς είναι και το γεγονός ότι το 3% των προτάσεων
είναι από την περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Τα επιλεγμένα έργα θα
πραγματοποιηθούν το

2022 και το 2023,
συνδιαμορφώνον-
τας το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα της
διοργάνωσης, το
οποίο φέρει  τον

τίτλο “ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ” και

κινείται πάνω σε τρεις
κεντρικούς θεματικούς άξο-

νες. Από τις προτάσεις που κατατέθηκαν το 66%
αφορά το θεματικό άξονα “Άνθρωπος/Κοινωνία”, το
24% το θεματικό άξονα “Περιβάλλον” και το 10% το
θεματικό άξονα “Εργασία”. Τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν μέσα στον Ιούνιο 2021.

Κοινωνικός Τουρισμός: Φθηνές διακοπές με voucher 
για 300.000 -Ενισχυμένο πρόγραμμα και φέτος

Στιγμιαίο (instant) 
self-test για Covid-19
από το Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο
Με το κινητό τηλέφωνο ή ένα τάμπλετ  και

μόλις σε τρία λεπτά θα μπορούν οι πολίτες να
δουν εάν έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό.

Το σημαντικό είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη
μόλυνση. Τη δυνατότητα δίνουν επιστήμονες του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου, οι οποίοι ανέπτυξαν έναν βιοαισθητήρα, που
μπορεί να ενσωματωθεί σε μια εύχρηστη πλατφόρμα και προ-
σφέρει αστραπιαία ανίχνευση της επιφανειακής πρωτεΐνης-
ακίδας S1 του κορβνοϊού SARS-CoV-2, του πιο σημαντικού δείκτη
του ιού, ακόμα και την πρώτη ημέρα της πιθανής μόλυνσης,
ακόμα και εάν δεν υφίσταται κανένα σύμπτωμα.

Με απλά λόγια, ο χρήστης θα έχει ένα «κιτ», το οποίο περιέχει
μια ειδική μπατονέτα για να παίρνει το δείγμα από τη μύτη ή το
στόμα, ένα διάλυμα κι ένα αναλώσιμο τροποποιημένο ηλεκτρόδιο
(όπως αυτό που χρησιμοποιείται για μέτρηση του σακχάρου), το
οποίο θα συνδέεται με μια μικρή ειδική συσκευή με το κινητό ή το
ταμπλέτ. Και ως προς τη χρήση θα είναι απλό, απλούστερο και
από τα self test. Ο ελληνικός βιοαισθητήρας μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί επίσης για την ταχεία και μαζική αξιολόγηση φαρμάκων
τα οποία μπλοκάρουν την είσοδο του ιού ή και την αλληλεπίδρα-
σή του με τα κύτταρα του ξενιστή (δηλαδή των ανθρώπων).

Αυτή την περίοδο οι ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, έχοντας μπει για τα καλά στον αγώνα κατά της COVID-
19, δουλεύουν πυρετωδώς για τη δημοσίευση των νέων δεδομέ-
νων των επιτυχημένων πρόσφατων κλινικών δοκιμών σε δείγμα-
τα από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, αλλά και σάλιο, σε συνερ-
γασία με μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο αναφοράς για τη βελτιστο-
ποίηση περισσότερων παραμέτρων του αισθητήρα. Οι ερευ-
νητές θεωρούν ότι αυτές οι βελτιώσεις αποτελούν εφαλτήριο για
την προώθηση της χρήσης του τεστ σε εκτεταμένους μαζικούς
ελέγχους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συγκεκριμένη μέθοδος ανίχνευσης του SARS-CoV-2, που
παρουσιάστηκε αρχικά πριν λίγους μήνες στο περιοδικό
«Sensors» (Αισθητήρες), επιτρέπει δυνητικά τον εντοπισμό του
κορωνοϊού ακόμη και αμέσως μετά τη μόλυνση ενός ατόμου,
δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ταυτοποίησης ασυμπτωμα-
τικών φορέων στα αρχικά στάδια της μετάδοσης του ιού. 

Η μέθοδος αυτή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου εφαρμόστηκε
ήδη σε μια  κλινική μελέτη, που διεξήχθη από ανεξάρτητη ερευ-
νητική ομάδα και τα αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν στο έγκρ-
ιτο επιστημονικό περιοδικό Journal of Virological Methods, επικ-
υρώνοντας την αποτελεσματικότητα του καινοτόμου κυτταρικού
βιοαισθητήρα, που ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα του Εργα-
στηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας
του ΓΠΑ. Συγκρινόμενη με τις παραδοσιακές μοριακές μεθόδους,
η τεχνολογία του κυτταρικού βιοαισθητήρα παρουσίασε ευαισθη-
σία της τάξης του 93 (95%CI: 86.2-96.8) και 97.8% ακρίβεια στη
διάγνωση του COVID-19. 

Ο βιοαισθητήρας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου βασίζεται σε
τροποποιημένα κύτταρα θηλαστικών τα οποία φέρουν ένα ανθ-
ρώπινο αντίσωμα κατά του αντιγόνου της επιφανειακής πρωτε-
ΐνης-ακίδας S1 του ιού. Η πρωτεΐνη S1 προσκολλάται στα
αντισώματα του βιοαισθητήρα, μεταβάλλοντας τις κυτταρικές
βιοηλεκτρικές ιδιότητες, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να
μετρηθούν μέσω μιας ειδικής βιοηλεκτρικής διάταξης.

Όπως τονίζει ο πρύτανης του Γεωπονικού πανεπιστημίου
Αθήνας και διευθυντής του  Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνο-
λογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, Σπύρος  Κίντζιος, «τα απο-
τελέσματα των κλινικών δοκιμών μάς δείχνουν ότι η μέθοδος
παρουσιάζει μεγάλη αξιοπιστία και στο άμεσο μέλλον θα δώσει
τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν το τεστ οι ίδιοι στο σπίτι
τους, ακόμη και με δείγματα σάλιου. Το πανεπιστήμιό μας, σε
συνεργασία με διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες, πρωτοπο-
ρεί με τη δημιουργία κυτταρικών βιοαισθητήρων εξαιρετικά
προηγμένης τεχνολογίας, όχι μόνους για κοινούς ιούς όπως της
γρίπης, αλλά και για πολλές άλλες επικίνδυνες λοιμώδεις νόσο-
υς».



Tετάρτη 5 Μαΐου 2021 θριάσιο-9

Η αντιστροφη μέτρηση για το
εμβόλιο κατά του κορονοϊού και
για τις ηλικίες 12-15 ετών άρχι-
σε. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργαν ισμός Φαρμάκων
(EMA) αν ακοίν ωσε τη Δευτέρα, 3 Μαΐου, ότι
ξεκίν ησε την  αξιολόγηση της χ ρήσης στις
ηλικίες 12-15 ετών  του εμβολίου των  Pf izer /
BioNTech κατά της Cov id-19, έπειτα από
αιτήματα αδειοδότησης που κατέθεσαν  οι
δύο εταιρείες για αυτήν  την  ηλικιακή ομάδα
στην  Ευρωπαϊκή Έν ωση και τις ΗΠΑ.

«Ο ΕΜΑ θα επικοιν ων ήσει τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησής του, που αν αμέν ον ται
τον  Ιούν ιο, εκτός κι αν  κριθούν  απαραίτητες
συμπληρωματικές πληροφορίες», αν έφερε ο Οργαν ι-
σμός, με έδρα το Άμστερν ταμ, σε δελτίο Τύπου.

Ο EMA αν αφέρει ότι η Επιτροπή του Φαρμάκων  για
αν θρώπιν η χ ρήση «θα διεξάγει μια ταχ εία αξιολόγηση
των  δεδομέν ων  που έδωσε η εταιρεία που εμπορεύεται
το Comirnaty ", το εμπορικό όν ομα του εμβολίου κατά
της Cov id 19, που έχ ουν  αν απτύξει το γερμαν ικό
εργαστήριο BioNTech και ο αμερικαν ικός εταίρος του
Pf izer.

Τα δεδομέν α αυτά περιλαμβάν ουν  τα αποτελέσματα
μιας ευρείας κλιν ικής έρευν ας που βρίσκεται σε εξέλιξη,
με τη συμμετοχ ή εφήβων  από την  ηλικία των  12 ετών ,
σύμφων α με τον  EMA.

Οι BioNTech και Pf izer αν ακοίν ωσαν  την  Παρασκε-
υή ότι ζήτησαν  από τον  Ευρωπαϊκό Οργαν ισμό 

Φαρμάκων  ν α επεκτείν ει στους 12-15 ετών  την  αδει-
οδότηση του εμβολίου τους στην  Ευρωπαϊκή Έν ωση,
το οποίο περιορίζεται αυτή τη στιγμή στους άν ω των  16
ετών .

Στις ΗΠΑ, οι δύο εταιρείες κατέθεσαν  στις αρχ ές
Απριλίου έν α παρόμοιο αίτημα επέκτασης της άδειας
που είχ ε εκδώσει η Ομοσπον διακή Αρχ ή Φαρμάκων
(FDA).

Καν έν α εμβόλιο δεν  υπάρχ ει προς το παρόν  για τα
παιδιά, που είν αι λιγότερο εκτεθειμέν α στο ν α ν οσή-
σουν  σοβαρά από την  ασθέν εια και για τα οποία ο
εμβολιασμός δεν  αποτελούσε προτεραιότητα μέχ ρι
τώρα. Όμως, αν τιπροσωπεύουν  έν α σημαν τικό μέρος
του πληθυσμού και θα πρέπει ν α έχ ουν  επίσης αν ο-
σοποιηθεί προκειμέν ου ν α μπει φρέν ο στη μετάδοση
της ασθέν ειας, υποστηρίζουν  ειδικοί.

Pfizer: Ξεκίνησε την αξιολόγηση 
του εμβολίου για παιδιά 12-15 ετών

ΕΕ99::  ΠΠοοιιοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  κκάάννοουυνν  δδιιοορρθθώώσσεειιςς  μμέέχχρριι
ττοο  ττέέλλοοςς  ΜΜααΐΐοουυ  --  ΠΠωωςς  εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  οο  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ
Αναδρομικές αλλαγές σε βάθος δεκαετίας - Κινδυνεύουν με υπέρογκες προσαυξήσεις και τόκους όσοι 
δεν υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 και εντοπιστούν σε μελλοντικούς ελέγχους

Διορθώσεις σε βάθος δεκαετίας
στα στοιχεία των ακινήτων τους έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν χιλιάδες
φορολογούμενοι  μέχρι  το τέλος
Μαΐου. 

Η προθεσμία για υποβολή διορθ-
ωτικού Ε9 στο Τaxisnet αφορά φορ-
ολογούμενους που αγόρασαν ή
πούλησαν κάποιο ακίνητο στη διάρ-
κεια του 2020 ή είχαν αλλαγές στην
περιουσία τους λόγω των δηλώσεων
στο Κτηματολόγιο τόσο για το 2020
όσο και για τα προηγούμενα χρόνια.

Yποχρέωση για υποβολή δήλω-
σης έχουν τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα που κατέχουν κάποιο ακίνητο
και για πρώτη φορά, εντός του 2020
ή κατά το προηγούμενο έτος, είχαν
οποιαδήποτε μεταβολή στην περιου-
σιακή τους κατάσταση.

Κινδυνεύουν όσοι δεν υποβάλουν

τροποποιητικές δηλώσεις Ε9
Oπως προβλέπει η νομοθεσία,

όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη
περιουσία τους, εφόσον αυτές
υφίστανται κατά την 1η Ιανουαρίου
του έτους φορολογίας, υποβάλλουν
εμπρόθεσμα τη δήλωση στοιχείων
ακινήτων για αυτές μέχρι την 31η
Μαΐου του επόμενου έτους. 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που θα
δηλωθούν στo Τaxisnet για την
ακίνητη περιουσία του 2020 θα υπο-
λογιστεί και ο ΕΝΦΙΑ του 2021. Στην
περίπτωση που υπάρξουν μεταβο-
λές στην ακίνητη περιουσία και για τα
προηγούμενα έτη, θα επανυπολογι-
στεί ο ΕΝΦΙΑ και για τα συγκεκριμένα
έτη.

Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβά-
λουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9
για να διορθώσουν τα στοιχεία των

ακινήτων τους κιν-
δυνεύουν να εντοπιστούν
από μελλοντικές διαστα-
υρώσεις στοιχείων που
θα γίνουν και, στις περι-
πτώσεις που θα διαπι-
στωθεί ότι εξαιτίας της μη
διόρθωσης των στοιχείων
πλήρωναν για ένα ή περ-
ισσότερα έτη ΕΝΦΙΑ λιγότερο από
αυτόν που όφειλαν κανονικά, θα
κληθούν να καταβάλουν τα διαφυγόν-
τα ποσά αναδρομικά μαζί με υπέρογ-
κες προσαυξήσεις της τάξεως του
10% - 50% και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής υπολογιζόμενους με
0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης κατα-
βολής.

Όπως έχει διευκρινίσει η Ανεξάρτ-
ητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εάν
απαιτούνται διορθώσεις της περιου-
σιακής κατάστασης, που αφορούν 

μεταβολές παλαιοτέρων ετών, θα
πρέπει να επιλεγεί το συγκεκριμένο
έτος και αφού οριστικοποιηθεί η
δήλωση, μπορεί να μεταφερθεί στα
επόμενα έτη μέχρι και το τελευταίο
έτος που ισχύει η μεταβολή, για να
ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περ-
ιουσιακή εικόνα στα έτη αυτά.

Όταν διορθωθεί η περιουσιακή
εικόνα με τον τρόπο που περιγράφε-
ται παραπάνω, στη συνέχεια θα υπο-
βάλλεται Ε9 για τη μεταβολή που
υπάρχει στο τρέχον έτος.

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων

Απαγορευεται η καύση
κλαδευμάτων από 1ης Μαΐου

Το Τμήμα Περιβάλλον τος και Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Μεγαρέων  αν ακοιν ών εται ότι σύμφων α με τον
καν ον ισμό ρύθμισης μέτρων  για την  πρόληψη και αν τι-
μετώπιση πυρκαγιών  σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις
ισχ ύουν  τα εξής
Απαγορεύεται η καύση αγροτικών  εκτάσεων  από
01/05/2021 έως 31/10/2021 χ ωρίς την  έκδοση άδειας
από την  αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και
Απαγορεύεται από 01-05-2021 έως 31-10-2021 λόγω
αυξημέν ης επικιν δυν ότητας η χ ρήση πυρός: α) στα
δάση  και στις δασικές εκτάσεις όπως αυτές ορίζον ται
και περιγράφον ται στις παρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν.
998/1979. και β) στις χ ορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς
και στις βραχ ώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκον ται
σε πεδιν ά εδάφη, σε αν ώμαλα εδάφη και σε λόφους,
όπως αυτές καθορίζον ται στο άρθρο 3 του Ν.
998/1979.

ΔΕΗ: Από 1η Μαΐου το θερινό
νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο

Το θερινό οικιακό νυχτερινό τιμολόγιο θα
ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου

Η ΔΕΗ ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν
χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1Ν,
myHome Online, myHome Enter και myHome
Enter+, ότι θα αρχίσει να ισχύει για την καλοκαιρ-
ινή περίοδο το συνεχές ωράριο 23:00 έως
07:00, όπως κάθε χρόνο, από την 1η Μαΐου 2021
έως 31η Οκτωβρίου 2021. 
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Συνεχίζεται από σελ. 3

Αναλυτικά, προκειμένου να προσέλθουν στο σχο-
λείο τη Δευτέρα, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν
μαζί τους βεβαίωση αρνητικού self test.

Το αποτέλεσμα του self  test δηλών εται στην  πλατφόρ-
μα self -testing.gov .gr και μέσω αυτής εκδίδεται η σχ ο-
λική κάρτα εφόσον  το τεστ είν αι αρν ητικό.Αξίζει ν α
σημειωθεί πως οι μαθητές φέρουν  την  σχ ολική αυτή
κάρτα μαζί τους όλη την  εβδομάδα και την  επιδεικ-
ν ύουν  στους εκπαιδευτικούς την  πρώτη ώρα της Δευ-
τέρας για το πρώτο test και της Πέμπτης για το δεύτε-
ρο test. 
Για τους εκπαιδευτικούς θα εκδίδεται η δήλωση αρν ητι-
κού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Σε
περίπτωση που δεν  υπάρχ ει πρόσβαση σε εκτυπωτή
στο σπίτι, οι γον είς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν  ν α
γράφουν  μία χ ειρόγραφη δήλωση που θα περιέχ ει τα
ίδια στοιχ εία με τη σχ ολική κάρτα, τη δήλωση αρν ητι-
κού αποτελέσματος. Εαν  κάποιος μαθητής δεν  επι-
δείξει την  σχ ολική κάρτα κατά την  είσοδό του στην
τάξη, δεν  θα γίν εται δεκτός, θα λαμβάν ει απουσία και
θα αποχ ωρεί από το σχ ολείο. Ο μαθητής θα παραμέν ει
στον  ειδικό χ ώρο που έχ ει διαμορφωθεί στο σχ ολείο
για την  αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορων οϊού
COVID-19, μέχ ρις ότου οι κηδεμόν ες του τον  παραλά-
βουν , τηρουμέν ων  όλων  των  ισχ υόν των  υγειον ομικών
μέτρων  προστασίας. Στην  περίπτωση που το self -test
είν αι θετικό, θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσμα-
τος μέσω της ίδιας πλατφόρμας για τη διεν έργεια δωρε-
άν  επαν αληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. 
Στην  ιστοσελίδα self -testing.gov .gr.υπάρχ ει σύν δε-
σμος ο οποίος παραπέμπει σε σταθερά σημεία που λει-
τουργούν  συγκεκριμέν ες ώρες, από Δευτέρα έως Παρ-
ασκευή και την  Κυριακή και εκεί αν αγράφον ται και 

οι ώρες λειτουργίας του κάθε σημείου, όπου διεν ερ-
γούν ται δωρεάν  επαν αληπτικά tests. Όπως έχ ει αν α-
κοιν ωθεί από το υπουργείο Παιδείας, σε περίπτωση
θετικού αποτελέσματος στο self  test, οι απουσίες 1-2
ημερών  μέχ ρι ν α γίν ει το επαν αληπτικό test δεν  θα
προσμετρών ται. 
Τα επαν αληπτικά test πρέπει ν α γίν ον ται εν τός 24
ωρών , εξ ου και η λειτουργία των  δημόσιων  δομών  και
τις Κυριακές. Αν  το επαν αληπτικό, πλέον , τεστ είν αι
θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν
το επαν αληπτικό τεστ είν αι αρν ητικό οι μαθητές -
εκπαιδευτικοί θα λαμβάν ουν  σχ ετική βεβαίωση από το
σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν  στο
σχ ολείο. Φυσικά, εκτός από τη διεν έργεια των  self  

tests κατ' οίκον , στα σχ ολεία θα ισχ ύουν  καν ον ικά
όλα τα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορω-
ν οϊού. 
Δηλαδή είν αι υποχ ρεωτική η χ ρήση μάσκας σε εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς χ ώρους, οι μαθητές θα κάν ουν
διαφορετικά διαλείμματα αν ά ομάδες, εν ώ σταθερές θα
είν αι οι ομάδες μαθητών  στα αθλήματα και άλλες δρα-
στηριότητες. 
Επιπρόσθετα, προβλέπον ται η χ ρήση αν τισηπτικών ,
οι σχ ολαστικοί καθαρισμοί αιθουσών  και κοιν όχ ρη-
στων  χ ώρων , οι τακτικοί αερισμοί των  χ ώρων , καθώς
επίσης και ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμέν η λειτο-
υργία κυλικείων , εργαστηρίων  πληροφορικής, χ ρήσης
μουσικών  οργάν ων  κ.ά..
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Γ΄ Εθνική: Τι ισχύει για τον υποβιβασμό

Τι αναφέρει η προκήρυξη της Γ’ Εθνικής αναφορικά με
τους υποβιβασμούς στις τοπικές Ενώσεις.

Παραμονή στη Γ΄ Εθνική/Υποβιβασμός στις Ε.Π.Σ.
Μετά την τελική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων,

οι Ομάδες που θα παραμείνουν στην Γ΄ Εθνική Κατηγο-
ρία για την περίοδο 2021 – 2022, είναι αυτές που θα
καταλαμβάνουν ανά Όμιλο τις κάτωθι θέσεις:

Στους Ομίλους 1ο και 10ο (16 ομάδες), θα παρα-
μείνουν από την 2η θέση έως και την 10η θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα. Οι Ομάδες που θα καταλαμβάνουν
από την 11η θέση και κάτω, θα υποβιβαστούν στην Α΄
Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας
Ε.Π.Σ. [συνολικά έξι (6) ομάδες].

Στους Ομίλους 2ο και 3ο (15 ομάδες), θα παραμείνουν από την 2η θέση έως και την 9η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. Οι Ομάδες που θα καταλαμβάνουν από την 10η θέση και κάτω, θα υποβιβα-
στούν στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ. [συνολικά έξι (6) ομάδες].

Στους Ομίλους 4ο και 6ο (11 ομάδες), θα παραμείνουν από την 2η θέση έως και την 8η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. Οι Ομάδες που θα καταλαμβάνουν από την 9η θέση και κάτω, θα υποβιβα-
στούν στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ. [συνολικά τρείς (3) ομάδες].

Στον 5ο Όμιλο (14 ομάδες), θα παραμείνουν από την 2η θέση έως και την 8η θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα. Οι Ομάδες που θα καταλαμβάνουν από την 9η θέση και κάτω, θα υποβιβαστούν στην
Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ. [συνολικά έξι (6) ομάδες].

Στους Ομίλους 7ο και 9ο (13 ομάδες), θα παραμείνουν από την 2η θέση έως και την 8 η θέση του
βαθμολογικού πίνακα. Οι Ομάδες που θα καταλαμβάνουν από την 9η θέση και κάτω, θα υποβιβα-
στούν στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ. [συνολικά πέντε (5) ομάδες].

Στον 8ο Όμιλο (12 ομάδες), θα παραμείνουν από την 2η θέση έως και την 8η θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα. Οι Ομάδες που θα καταλαμβάνουν από την 9η θέση και κάτω, θα υποβιβαστούν στην
Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ. [συνολικά τέσσερις (4) ομάδες].

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η νέα Γ’ Εθνική των
6 -το πολύ- ομίλων!

Νέα εικόν α θα έχ ει η Γ’ Εθν ική την
επόμεν η περίοδο, καθώς οι εξελίξεις με
την  παν δημία του κορον οϊού επηρεάζουν
την  εθν ική ερασιτεχ ν ική κατηγορία για μια
ακόμη χ ρον ιά.

Αυτή τη φορά η ΕΠΟ, ωστόσο, δεν  θα
κάν ει όσα έκαν ε το περασμέν ο καλοκαίρι,
προσπαθών τας ν α διορθώσει τις… αδικίες
που προέκυψαν  από την  πρόωρη διακο-
πή των  πρωταθλημάτων . Φέτος, θα κιν -
ηθεί στην  κατεύθυν ση της μείωσης των
ομάδων  και των  ομίλων , δημιουργών τας
μια Γ’ Εθν ική με λιγότερες ομάδες.

Εξάλλου, αυτή είν αι η κατεύθυν ση που
έδωσαν  FIFA και UEFA στην  Ομοσπον -
δία, δείχ ν ον τας τον  δρόμο για μείωση των
ομάδων .

Φέτος, η Γ’ Εθν ική είχ ε 136 ομάδες,
έστω κι αν  τέσσερις αποφάσισαν  ν α μην
πάρουν  μέρος στην  επαν έν αρξη του
πρωταθλήματος. Με την  οριστικοποίηση
της μη συν έχ ισης των  τοπικών  πρωταθλ-
ημάτων  λόγω της παν δημίας, η ΕΠΟ
άρπαξε την  ευκαιρία ν α μειώσει τις ομάδες
στην  κατηγορία, μιας και δεν  θα προβιβα-
στούν  οι 53+3 πρωταθλήτριες των  ΕΠΣ
στη Γ’ Εθν ική.

Αν τίθετα, θα υποβιβαστούν  καν ον ικά
όσες ομάδες προβλέπεται στην  προκήρ-
υξη από κάθε όμιλο. Δηλαδή, θα επιστρέ-

ψουν  στα τοπικά πρωταθλήματα 51 ομά-
δες, συμπεριλαμβαν ομέν ων  και των  τεσ-
σάρων  που δεν  συμμετέχ ουν  στην  επα-
ν έν αρξη.

Αν αφορικά με τον  προβιβασμό στη
Football League, ισχ ύει ότι προβλέπεται
στην  προκήρυξη, δηλαδή θα αν έβουν  4
ομάδες, που θα προκύψουν  από τα μπα-
ράζ των  πρωταθλητών . Αν τίστοιχ α, θα
υποβιβαστούν  4 ομάδες από τη Football
League.

Συν επώς, η Γ’ Εθν ική της ν έας σεζόν
θα απαρτίζεται από 85 ομάδες, εκτός αν  κι
άλλες επαγγελματικές ομάδες εκούσια επι-
λέξουν  ν α αγων ιστούν  στην  εθν ική ερα-
σιτεχ ν ική κατηγορία.

Οι 85 ομάδες θα χ ωριστούν  σε πέν τε ή
έξι ομίλους, με γεωγραφικά κριτήρια. Όπως
διαμορφών εται η κατάσταση, δεν  θα
υπάρχ ει τη ν έα σεζόν  κρητικός όμιλος,
όπως υπήρχ ε τα τελευταία δύο χ ρόν ια.

Για ν α διατηρηθεί αυτή η μορφή στη Γ’
Εθν ική, με 5-6 ομίλους, τότε αν αμέν εται
ν α υπάρξουν  αλλαγές στην  άν οδο των
53+3 πρωταθλητών  των  ΕΠΣ, πιθαν ώς με
τη διεξαγωγή αγών ων  μπαράζ αν όδου,
προκειμέν ου ν α προβιβάζον ται οι μισές
ομάδες. Κάτι αν άλογο εξάλλου έχ ει γίν ει
και στο παρελθόν .

Οι τελικές αποφάσεις για τη Γ’ Εθν ική
αν αμέν εται ν α ληφθούν  μέσα στον  Ιούν ιο
και ν α επικυρωθούν  στην  ετήσια Γεν ική
Συν έλευση της ΕΠΟ.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Οι αγώνες στην φουτμπόλ λιγκ 
τηνΤετάρτη

Οι αγών ες της 9ης αγων ιστικής στην
Football League την  Τετάρτη.

Νότιος Όμιλος

Τετάρτη 5/5/2021 13:00
Νεάπολης Βόλου, Νίκη Βόλου – Επισκοπή

Τετάρτη 5/5/2021 17:00
Οικον ομίδειο, Ιάλυσος – Καλαμάτα

Τετάρτη 5/5/2021 17:00
Γρηγόρης Λαμπράκης, Καλλιθέα – Αιγάλεω

Ο αγών ας Ρόδος – Εν ωση Παν ασπροπυρ-
γιακού αν αβάλλεται λόγω cov id.

Βόρειος Όμιλος

Τετάρτη 5/5/2021 17:00

ΒΑΤΑΝ Κατερίν ης, Απόλλων  Πόν του – ΑΕΠ
Κοζάν ης

Βέροιας, Βέροια ΝΠΣ – Τρίγλια
Αν θή Καραγιάν ν η, Καβάλα – Αλμωπός Αρι-

δαίας

Α ΔΑΚ Κατερίν ης, Πιερικός – Ολυμπιακός
Βόλου

Σερρών , Παν σερραϊκός – Θεσπρωτός

Οι διαιτητές των αναβληθέντων 
αγώνων της Τετάρτης

Σε αγωνιστική δράση η ΓΈθνική την Τετάρτη και Πέμπτη  με αναβ-
ληθέντες αγώνες  3ης και 4ης αγωνιστικής. Αναλυτικά.

ΤΕΤΑΡΤΗ(17:ΟΟ ΜΜ)

ΑΕ Μεσολογγίου-Μ.Αλεξανδρος Καλλιθέας ΑΣ(Τσιώρης-Νούσιας-
Μάνος(Αρτας)

Νέστος Χρυσούπολης-Απόλλων Παραλιμνίου(Χορόζογλου-Σιαμάν-
ης-Κοττανίδου(Δράμας)

Αρης Αβάτου ΑΜΣ-Αμπελόκηποι Δράμας(Κωστούλας(Αρτας)-Κορα-
κασίδης-Δόδογλου (Θράκης).

ΑΕ Ευόσμου-Ελπίς Σαππών(Ασβεστόπουλος-Ζιγκερίδης-
Μαυρίσης(Κιλκίς)

Ν.Πόρρος Καλλικράτεας-Θύελλα Σαρακηνών(Μιχούλας-Παπαδο-
πούλου-Αγγελόπουλος (Μακεδονίας)

Κοζάνη Φ.Σ-Ατρόμητος Παλαμά(Αντωνίου-Πατέτσος-
Σκυβαλίδης(Λάρισας)

Διαβολίτσι-Εθνικός Σκουλικάδου(Παναγάκος-Σόβολος-
Ισακοβίδης(Λακωνίας)

ΠΕΜΠΤΗ(17:00)

Πανελευσινιακός ΑΟ-Θύελλα
Ραφήνας(Τσατσούλης-Τζανής-Μητρά-
κος(Αθήνας).
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:  irokalli8@gmail.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Απαραίτητα Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση 
Άριστη γνώση Αγγλικής
γλώσσας
Άριστη γνώση Microsoft
Office
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΟΔΗΓΟΙ Γ, Δ, Ε
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση TIG

Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

ΑΔΕΙΑ) 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

Μ Ο Ν Τ Α Δ Ο Ρ Ο Ι -
Τ Ο Ρ Ν Α Δ Ο Ρ Ο Ι -
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Tετάρτη 5 Μαΐου 2021

Θριάσιο: ένας από τους μεγαλύτερους χερσαίους λιμένες της ΝA Ευρώπης
Τι αναφέρει νέα μελέτη της Εrnst&Υoung

Η Εrnst&Υoung δημοσίευσε τη νεότερη μελέτη της για τις προοπτικές της
Ελλάδας ως διεθνούς εμπορευματικού κέντρου. Στη μελέτη αυτή βασικό άξονα
αποτελεί ο εμπορευματικός σταθμός Θριασίου.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση αυτής της έρευνας το 2017 , η Ελλά-
δα έχει σημειώσει πρόοδο στις προσπάθειές της να εξελιχθεί σε ένα διεθνές εμπορευματικό
κέντρο, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική της θέση, την ανάκαμψη της οικονομίας και
ένα φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον.

Η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική της θέση, παράλληλα με αυξημένες επεν-
δύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών μεταφορών και logistics, έχει καταφέρει τα τελευ-
ταία χρόν ια να βελτιώσει τη θέση της ως διεθνής κόμβος logistics. Όμως, υπάρχουν ακόμη περ-
ιθώρια βελτίωσης για να επιτύχει την «αριστεία» σε αυτόν τον τομέα. Η δεύτερη έκδοση της
έρευνας της EY, «Ελλάδα: Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο», εξετάζει τον ρόλο της Ελλάδας ως
ανταγωνιστικού διαδρόμου διαμεταφοράς για το θαλάσσιο εμπόριο της Ευρώπης με την Ασία.

Στην πλήρη μορφή του, το Θριάσιο θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους χερσαίους λιμένες
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι σημαντικότερες αγορές logistics έχουν αναπτυχθεί γύρω από την Αθήνα και τη Θεσσα-
λον ίκη και συνδέονται στενά με τα κύρια θαλάσσια σημεία διεπαφής της χώρας: τα λιμάν ια του
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Η κατασκευή του νέου κέντρου εμπορευματικών μεταφορών και logistics στο Θριάσιο Πεδίο,
κοντά στον Πειραιά, θα εν ισχύσει σημαντικά τις υποδομές ενδοχώρας του λιμαν ιού, ενώ θα
διευκολύνει, επίσης, την πιθανή ανάπτυξη νέων λειτουργιών και υπηρεσιών logistics προ-
στιθέμενης αξίας. Στην πλήρη μορφή του, το Θριάσιο θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους χερ-
σαίους λιμένες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επιπλέον, το εμπορευματικό κέντρο που προβλέπεται να αναπτυχθεί στο πρώην στρατό-
πεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη – επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής
μελέτης σκοπιμότητας – αναμένεται να εν ισχύσει την αποθηκευτική χωρητικότητα του τερμα-
τικού σταθμού του λιμένα και να εν ισχύσει σημαντικά τις δυνατότητές του.

Η πρόοδος που σημείωσε ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει, επίσης, οδηγήσει στην
ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων αλυσίδας εφοδιασμού στη χώρα, με τις δύο πρώτες μεγά-
λες επενδύσεις να πραγματοποιούνται ήδη στη βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων και στην
Ηγουμεν ίτσα.

Η ελλην ική αγορά παροχής
υπηρεσιών logistics προς τρίτο-
υς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
πολλές προκλήσεις

Η αγορά 3PL στην Ελλάδα
αντιμετώπισε σημαντικές προκ-
λήσεις, ως άμεσο αποτέλεσμα
της σοβαρής ύφεσης της ελλην ι-
κής οικονομίας μετά το 2009.
Παρά την ανάκαμψή της μετά το
2014, η αγορά δεν έχει ακόμη
καταφέρει να ανακτήσει τα προ
της οικονομικής κρίσης μεγέθη,

με τον κύκλο εργασιών των ελλην ικών 3PLPs να καταγράφει αθροιστικό ετήσιο ρυθμό ανά-
πτυξης (CAGR) -2,06%, μεταξύ των ετών 2008 και 2019 (αλλά με +3,55% CAGR μετά το
2014)..

Η συρρίκνωση της κατανάλωσης και της παραγωγής, σε συνδυασμό με την αργή ανάπτυξη
του διεθνούς εμπορίου, άσκησε μεγάλη πίεση στους Έλληνες κατασκευαστές και εμπόρους να
μειώσουν τα κόστη τους, χωρίς να μειώσουν, όμως, τα επίπεδα απόδοσης και εξυπηρέτησης.

Ωστόσο, έχουν γίνει πιο θετικοί ως προς την ανάθεση βασικών λειτουργιών εφοδιαστικής
αλυσίδας σε τρίτους, επιτρέποντας σε αξιόπιστους 3PLPs που έχουν επενδύσει στην ποιότ-
ητα των υπηρεσιών και την καινοτομία, να επεκτείνουν το μερίδιο αγοράς τους και να
βελτιώσουν την απόδοσή τους. Η ελλην ική αγορά 3PL αυξήθηκε κατά 4,6% το 2019 και ανα-
μένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,8% μεσοπρόθεσμα (έως το 2023).

Οι ελλην ικές εταιρείες 3PL παρέχουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας,
με σημαντικό μέρος των εσόδων τους να προέρχεται από δραστηριότητες αποθήκευσης και
διανομής, καθώς και από την οργάνωση και τη διαχείριση οδικών μεταφορών.

Ο τομέας αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν
σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον.


