
ΝΝωωρρίίττεερραα  ααππόό  κκάάθθεε  φφοορράά
τταα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  
Πρόγραμμα ψεκασμών του Δήμου 
Ελευσίνας σε πλατείες, παιδικές χαρές,
πάρκα, γήπεδα, αλσύλλια κ.α

ΜΜεε  όόλλεεςς  ττιιςς
σσύύγγχχρροοννεεςς

ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς
ηη  ππιισσίίνναα  γγιιαα  
θθεερρααππεευυττιικκήή
κκοολλύύμμββηησσηη

σσττοο  
ΕΕρργγαασσττήήρριιοο

ΕΕιιδδιικκήήςς
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιι--

κκήήςς  
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς

κκααιι  
ΚΚααττάάρρττιισσηηςς
ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Α. Οικονόμου: «Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας
συγκαταλέγεται σήμερα στα ελάχιστα

δημόσια σχολεία της Ελλάδας
που διαθέτουν αντίστοιχες υποδομές»

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ
αιρετών αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής

για το Θριάσιο Νοσοκομείο

Λ. Κοσμόπουλος:Λ. Κοσμόπουλος:
«Ζητάμε άμεσα άρση«Ζητάμε άμεσα άρση

της απόφασηςτης απόφασης
λειτουργίας τουλειτουργίας του

Θριασίου Θριασίου 
ως νοσοκομείουως νοσοκομείου
αποκλειστικά αποκλειστικά 
για για covid-19covid-19»»

Την Τρίτη 11 Μαΐου 
η πληρωμή των αποζημιώσεων
για τις αναστολές συμβάσεων

εργασίας του Απριλίου. 

Τι θα καταβληθεί απο τον ΟΑΕΔ

Οι μάσκες παραδόθηκαν από τον Χρήστο
Ρούσσα της εταιρίας «Ηλεκτροφωτιστική ΑΦΟΙ

ΡΟΥΣΣΑ» στον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Γιάννη Κρεμύδα

Δωρεά 20.000 μασκών για
τους μαθητές νηπιαγωγείων

και δημοτικών σχολείων
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Παράταση των αιτήσεων 
έως τις 13 Μαΐου για το Κατασκηνωτικό 

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
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Η Δημοτική Αρχή Συγχαίρει
τον Αθλητή Γιώργο Πηλίδη για

την Πρόκριση του στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
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Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών  σε
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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
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σίμων

Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα

Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.Βενιζέλου
Ελευθερίου 76, 2105548122

MANΔΡΑ

Πέππας ΙωάννηςΥψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα
Νικολάου, Μάνδρα, 2105555236

Άνω Λιόσια

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Λεωφόρος Φυλής 197,2102474337

ΧΑΪΔΑΡΙ
Σελέκου Χρυσάνθη Μ.Θερμοπυλών 105, Χαϊδάρι,

2105314802

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού,

Αχαρνές, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ2102448143

Τ
ην επαναλειτουργία του Θριασίου Νοσοκο-
μείου στην πρότερή του κατάσταση, με επα-
νεξέταση της αιφνίδιας μετατροπής του σε

νοσοκομείο αποκλειστικά για περιστατικά covid-
19, ζητούν από το Υπουργείο Υγείας ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος και οι Δήμαρχοι Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου, Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης,
Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης, Ασπροπύρ-
γου Νίκος Μελετίου.

Η κοινή επιστολή των αιρετών της αυτο

διοίκησης της Δυτικής Αττικής προς τον Υπο-
υργό Υγείας Β. Κικίλια και τον Αναπληρωτή Υπο-
υργό Υγείας Β. Κοντοζαμάνη εστάλη μετά από
συνάντηση που προηγήθηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής, κατόπιν αιτήματος του
Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου, απο-
δεικνύοντας το κοινό μέτωπο στη Δυτική Αττική για
το Θριάσιο Νοσοκομείο, καθώς και την επιτακτική
ανάγκη για επαναφορά της λειτουργίας του, με
σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην
περιοχή. 

Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 13 Μαΐου και ώρα
15:00, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των
δικαιούχων της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές
Κατασκηνώσεις και των παρόχων κατασκηνωτικών
επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Κατασ-
κηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2021 του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2021
έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης
και έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με
ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός αριθμός των παι-
διών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις

είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προ-
γράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου www.gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στις
διευθύνσεις:

Δικαιούχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση →
Κατασκηνώσεις → Προγράμματα κατασκηνώσεων
ΟΑΕΔ)

https:/ /www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-
apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed/programmata-
kataskenoseon-oaed

Πάροχοι (Αρχική  → Εργασία και ασφάλιση  → Ανε-
ργία  → Πάροχοι κατασκήνωσης)

https:/ /www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-
apaskholeses-ergat ikou-dunamikou-oaed/parokhoi-
kataskenoses

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγμα-
τικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2019
μέχρι 28.000 €, οι οποίοι το έτος 2020: 

Κοινό μέτωπο αιρετών αυτοδιοίκησης
Δυτικής Αττικής για το Θριάσιο Νοσοκομείο

Λ. Κοσμόπουλος: «Ζητάμε άμεσα άρση τηςΛ. Κοσμόπουλος: «Ζητάμε άμεσα άρση της
απόφασης λειτουργίας του Θριασίου απόφασης λειτουργίας του Θριασίου 

ως νοσοκομείου αποκλειστικά για ως νοσοκομείου αποκλειστικά για covid-19covid-19»»

Παράταση των αιτήσεων έως τις 13 Μαΐου για το
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11
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Στην αποδοχή της δωρεάς είκοσι χιλιά-
δων (20.000) μασκών, με τη διαμεσολά-
βηση της εταιρίας «Ηλεκτροφωτιστική
ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΑ», προκειμένου να διατεθ-
ούν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργα-
ζομένους στα Δημοτικά και  Νηπιαγωγεία,
προχώρησε η Α΄ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής.  

Οι μάσκες παραδόθηκαν από τον Χρή-
στο Ρούσσα στον Πρόεδρο της Πρωτοβά-
θμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννη
Κρεμύδα και θα διανεμηθούν στα σχο-
λεία, ενόψει της επαναλειτουργίας τους,
τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Ο κ. Κρεμύδας ευχαρίστησε, εκ μέρους
του Δημάρχου Χρήστου Παππού,  τον κ.
Ρούσσα και την εταιρία Eurolamp SA για
τη χορηγία, τονίζοντας ότι με τις πρωτο-
βουλίες τους αναδεικνύεται το ισχυρό
«παρών» του επιχειρηματικού κόσμου
στις προκλήσεις που ανέδειξε η παν-
δημία.  Και πρόσθεσε:«Οι ραγδαίες αλλαγές που
προκάλεσε η υγειονομική κρίση έφεραν στο
προσκήνιο το σημαντικό πρόσωπο της Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο είναι αναγκαίο να
επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις. Θέλω να ευχαρι-
στήσω ιδιαίτερα την εταιρία ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΑ και

προσωπικά τον Χρήστο Ρούσσα, για την
πρωτοβουλία και την κοινωνική ευαισθησία
του. 

Ο  Χρήστος Παππούς πιστεύει στη συνε-
ργασία ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
και στις τοπικές επιχειρήσεις, που όταν
ενώνουν τις δυνάμεις τους, δρουν προς
όφελος των συνδημοτών μας κι εν  προκει-
μένω, των μαθητών του Δήμου μας».

Από την πλευρά του, ο κ. Ρούσσας αναγ-
νώρισε το σημαντικό έργο που επιτελούν η
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και προ-
σωπικά ο Πρόεδρος της Γιάννης Κρεμύδας
στα σχολεία του Δήμου, τους ευχαρίστησε
για την καλή συνεργασία και τόνισε: «Οι
συνθήκες που έχει διαμορφώσει η παν-
δημία είναι για όλους δύσκολες και χρέος
μας είναι, όσο μπορούμε και όπου μπορ-
ούμε, να τις κάνουμε ευκολότερες. Με
γνώμονα την κοινωνική υπευθυνότητα, θα
συνεχίσουμε να προάγουμε πρωτοβουλίες

και δράσεις, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της
Παιδείας. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου
μας».

ΥΠΕΣ: Πρόσθετο 
κονδύλι στους Δήμους

για τους 
ναυαγοσώστες Την πληρωμή των αποζημιώσεων για τις ανα-

στολές Απριλίου περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο
προγραμματισμός των καταβολών από Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ
και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 10-15 Μαΐου.  Συνο-
λικά θα καταβληθούν 278,3 εκατ. ευρώ σε πάνω
από 532.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα:
1.Την Τρίτη 11 Μαΐου θα καταβληθεί  από το

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
το ποσό που αντιστοιχεί στις αποζημιώσεις ειδι-
κού σκοπού των 472.899 εργαζομένων, των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε ανα-
στολή κατά τον μήνα Απρίλιο. Το συνολικό κον-
δύλι ανέρχεται σε 212, 2 εκατ. ευρώ.

2.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 10-
15 Μαΐου οι εξής καταβολές:

15,6 εκατ. ευρώ  θα καταβληθούν σε 550 δικαι-
ούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφά-
παξ.

Επιπροσθέτως, 6.900 ευρώ θα καταβληθούν σε
21 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικο-
υρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20 εκατ. ευρώ σε 51.000 δικαιούχους για κατα-
βολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομά-
των

15 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο
πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλ-
ησης

15  εκατ. ευρώ για Προγράμματα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα

500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδο-
τούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 10-15 Μαΐου δεν υπάρχουν
προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

Οι μάσκες παραδόθηκαν από τον Χρήστο Ρούσσα της εταιρίας «Ηλεκτροφωτιστική ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΑ»
στον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννη Κρεμύδα

Δωρεά 20.000 μασκών για τους μαθητές
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Ο κ. Πέτσας
τόνισε στους
δημάρχους και
τον πρόεδρο
της ΠΕΔ Κρήτ-
ης ότι  η
κυβέρνηση θα
συνεχίσει  να

στηρίζει τους δήμους με έκτακτες ενισχύσεις, ενώ
ανακοίνωσε ότι -σε συνεργασία με το υπουργείο
Οικονομικών και το υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής- εξετάζεται η δυνατότητα
στήριξης σε ό,τι αφορά το κόστος ναυαγοσωστών
στις πολυσύχναστες παραλίες.

«Όταν μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους δήμο-
υς, αυτό που πρέπει να γίνεται είναι και μεταβίβα-
ση πόρων. Είμαστε σε επαφή με το υπουργείο
Οικονομικών και το υπουργείο Ναυτιλίας και
συζητάμε για την αναγκαιότητα να βρεθεί κονδύλι
που θα αντιμετωπίζει αυτές τις ευθύνες. Υπο-
λογίζουμε ότι θα είναι ένα κονδύλι περίπου 8-10
εκατ. ευρώ, που θα αρκεί για να καλύψει αυτές τις
ανάγκες για τους ναυαγοσώστες», υπογράμμισε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

Την Τρίτη 11 Μαΐου η πληρωμή των αποζημιώσεων 
για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας του Απριλίου. 

Τι θα καταβληθεί απο τον ΟΑΕΔ.
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Το έργο αναμένεται
να ολοκληρωθεί στο

μέσο του καλοκαιριού

«Φως στο τούνελ» για το
πρόβλημα υδροδότησης στον
οικισμός Αγία Σωτήρα – Πανόρ-
αμα μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Το πρόβλημα της υδροδότ-
ησης είναι πολύ σοβαρό για την
περιοχή η οποία στην πλειοψ-
ηφία της είναι ενταγμένη στο
σχέδιο πόλης. 

Ωστόσο αυτό δεν ώθησε τους
υπεύθυνους ωστε να λυθεί το
θέμα και δεν υπήρχαν εξελίξεις
επί σειρά ετών. Σαν να μην έφτα-
νε αυτό, οι πλημμύρες του 2017
διέλυσαν στην κυριολεξία τις
όποιες παρεμβάσεις είχαν γίνει
μέχρι τότε.

Αυτή τη στιγμή με ουσιαστικές
ενέργειες της Δημοτικής Αρχής
Μάνδρας-Ειδυλλίας το πρόβ-
λημα της υδροδότησης φτάνει
στην οριστική του λύση καθώς τα
εμπόδια που υπήρχαν μεταξύ
ΔΕΔΔΗΕ και Δασαρχείου ξεπε-

ράστηκαν. 
Έτσι, σε 15 περίπου ημέρες,

θα αρχίσει η διαδικασία έγκρι-
σης των μελετών και  στη
συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία
του δήμου θα αναδείξει τους
αναδόχους για την ολοκλήρωση
του έργου.

Ήδη το δίκτυο στον οικισμό
έχει ολοκληρωθεί και αυτό που
απομένει είναι η σύνδεση με τα
αντλιοστάσια. Το έργο αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί στο μέσο
του καλοκαιριού, αν δεν
υπάρχουν ενστάσεις.

Συγκεκριμένα, οι αιρ-
ετοί τονίζουν ότι η αιφ-
νιδιαστική απόφαση του
Υπουργείου Υγείας
έχει προκαλέσει δυσα-
ρέσκεια και κύμα αντι-
δράσεων των κατοίκων,
καθώς η Δυτική Αττική
αποτελεί  πυλώνα της
βιομηχανίας της χώρας
μας, με πληθώρα βιομ-
ηχανιών, ενώ ταυτόχρο-
να στερείται επαρκούς
υγειονομικής κάλυψης
με τα Κέντρα Υγείας να
μένουν υποστελεχωμέ-
να. 

Ε π ι π ρ ο σ θ έ τω ς ,
ιδιαίτερα τους προ-
σεχείς θερινούς μήνες,
αναμένονται  επισκέ-
πτες, οικιστές και λουό-
μενοι στην περιοχή της
Δυτικής Αττικής με απο-
τέλεσμα να αυξάνονται
οι ανάγκες και τα έκτακτα
περιστατικά στην περ-
ιοχή μας. 

Σχετικά ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Δυτικής Αττι-
κής δήλωσε ότι: «Είναι
κατανοητές οι ανάγκες
του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, ωστόσο,
πρέπει  να ληφθούν
υπόψιν οι  ιδιαίτεροι
παράγοντες στη Δυτική
Αττική, η βιομηχανία και
η έλλειψη άλλης δομής
δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς
υγείας, όπως και  η
αύξηση του πληθυ-
σμού τους επόμενους
μήνες. 

Οι πολίτες της Δυτι-
κής Αττικής χρειαζόμα-
στε το Θριάσιο Νοσοκο-
μείο για να είμαστε ασφ-
αλείς απέναντι σε έκτακ-
τα περιστατικά και για
αυτό ζητάμε άμεσα την
επανεξέταση της λειτο-
υργίας του αποκλειστι-
κά για covid-19 περι-
στατικά». 

Συν εχ ίζεται από σελ. 2

Σε τροχιά λύσης η υδροδότηση 
της περιοχής Αγία Σωτήρα–Πανόραμα

Καλωσόρισμα τουΚαλωσόρισμα του
Δημάρχου Χρήστου Δημάρχου Χρήστου 
Παππού σε Παππού σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητέςεκπαιδευτικούς και μαθητές
Καλωσόρισμα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

εν  όψει της επαν εκκίν ησης των  μαθημάτων
στα σχ ολεία, τη Δευτέρα 10 Μαΐου
2021,απηύθυν ε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς.
“Καλωσορίζουμε την  εκπαιδευτική κοιν ότητα
στα σχ ολεία και ευχ όμαστε, ν α συν εχ ίσει,
απρόσκοπτα, τη δραστηριότητά της. Οι
Πρόεδροι των  Σχ ολικών  Επιτροπών  Γιάν -
ν ης Κρεμύδας και Νίκος Χατζητρακόσιαςκαι
οι εργαζόμεν οι του Δήμου έχ ουν  καταβάλει
κάθε προσπάθεια για την  ασφαλή επιστρο-

φή τους στα σχ ολεία.
Παράλληλα, φρόν τισαν
για την  καλή συν τήρηση
των  διδακτηρίων , στο
διάστημα που ήταν  κλει-
στά. Η Παιδεία αποτελεί
προτεραιότητα του
Δήμου μας και πάν ω σε
αυτή την  κατεύθυν ση
κιν ούμαστε όλοι”, τόν ισε
ο Δήμαρχ ος Φυλής.  
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Με αφορμή αναρτήσεις στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι
οποίες δημιουργούν λανθα-
σμένες εντυπώσεις με στόχο
την παραπληροφόρηση των
πολιτών και τη διαστρέβλωση
της αλήθειας, η Δημοτική Αρχή
αποσαφηνίζει:

«Η παράταξη μας εξαρχ ής
επεδίωξε τη συν εργασία και τη
συν αίν εση θεωρών τας τις αρχ ές
υγιούς πολιτικής, εξακολουθεί δε ν α
τις στηρίζει σε κάθε περίπτωση που
αν τιμετωπίζον ται έτσι από όλους
τους συμμετέχ ον τες.

Άλλωστε αποτελεί σεβασμό και
προς το πν εύμα του ν ομοθέτη του
τελευταίου εκλογικού ν όμου.

Στις περιπτώσεις όμως που οι
συν εργασίες δεν  παράγουν  έργο
αλλά το αν τιστρατεύον ται, η Δημοτι-
κή Αρχ ή καλείται ν α προστατεύσει
τους πολίτες από αυτές.  

Από άγον ες πολιτικές που προ-
καλούν  διαρκώς δυσλειτουργία στο
Δημοτικό Συμβούλιο, οδηγών τας το
χ ωρίς αιτιολογημέν η απουσία σε
έλλειψη απαρτίας, με αποκορύφωμα
την  τελευταία συν εδρίαση, στην
οποία ψηφιζόταν  η  βοήθεια των
διατακτικών  για οικον ομικά αδύν α-
μους συμπολίτες μας εν όψει των
εορτών . 

Η παράταξη μας διοικεί με το
«εμείς» κι όχ ι με το «εγώ»,
όπως άλλωστε παροτρύν ει και
ο ν όμος

Καλή Αν άσταση σε όλους,
Χριστιαν ική και πν ευματική».

Στάθης Χρήστος

Αδάμ Μελέτιος

Αργυρίου Σωτηρία

Δουδέσης Δημήτριος

Καλαρίδη Κατερίν α

Κολοβέν τζος Παν αγιώτης

Κουτσοδήμα Ευαγγελία

Μπότσης Αριστοτέλης

Σακελλάρη Μαγδαλην ή

Σακελλάρης Μιχ άλης

Φράγκος Κων σταν τίν ος

Με αφορμή την  αλλαγή Προέδρου
στον  ΔΟΚΑΠ ο Δημάρχ ος Χρήστος
Ε. Στάθης δήλωσε:

«Ολοκληρώθηκε μετά από περισ-
σότερο από εν άμιση χ ρόν ο ο 

κύκλος του κου Κων σταν τίν ου
Ρόκα, στην  προεδρία του Δημοτι-
κού Οργαν ισμού Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού και θέλω
ν α τον  ευχ αριστήσω για τη συν ερ-
γασία και την  προσπάθεια του. Ο
κος Ρόκας θα συν εχ ίσει ν α προσφ-
έρει τις υπηρεσίες του στον  Οργα-
ν ισμό αφού κατόπιν  δικής μου
απόφασης διατηρεί την  ιδιότητα του
μέλους.

Παράλληλα θέλω ν α ευχ ηθώ επιτ-
υχ ία στη ν έα Πρόεδρο του ΔΟΚΑΠ,
κα Κουτσοδήμα Ευαγγελία και ν α
της εκφράσω την  προσμον ή μου
για περισσότερο πολιτισμό στο
Δημοτικό Οργαν ισμό».  

ΝΝωωρρίίττεερραα  ααππόό  κκάάθθεε  φφοορράά  τταα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  
Πρόγραμμα ψεκασμών του Δήμου Ελευσίνας σε πλατείες, 
παιδικές χαρές, πάρκα, γήπεδα, αλσύλλια κ.α  

Ο
Δήμος Ελευσίν ας, έχ ει ξεκιν ήσει
ήδη και ν ωρίτερα από κάθε άλλη
χ ρον ιά, το πρόγραμμα ψεκα-

σμών , απεν τόμωσης και μυοκτον ίας σε
όλους τους δημόσιους κοιν όχ ρηστους
χ ώρους (πλατείες, παιδικές χ αρές,
πάρκα, αν οικτά γήπεδα, αλσύλλια, ρέμα-
τα, φρεάτια κ.α.), που εμπίπτουν  στη
διοικητική του αρμοδιότητα. 

Οι ψεκασμοί πραγματοποιούν ται με
εγκεκριμέν α σκευάσματα για το αστικό
και περιαστικό περιβάλλον . 

Ωστόσο, μόν ο με τη συν δυαστική
δράση του Δήμου και των  δημοτών  γίν ε-
ται αποτελεσματικότερη η καταπολέμηση
κουν ουπιών . 

Στο πλαίσιο αυτό, συν ίσταται και οι
πολίτες ν α λαμβάν ουν  μέτρα για την
προστασία όλων  μας. 

Πώς μπορώ ν α προφυλαχ θώ;
Μπορείτε ν α προστατεύεστε από τα

τσιμπήματα των  κουν ουπιών , κυρίως
από το σούρουπο έως το πρωί και ν α
περιορίζετε τα σημεία που αφήν ουν  τα

αυγά τους, στους ιδιόκτητους χ ώρους
σας:

• Φοράτε μακριά μαν ίκια και παν τελό-
ν ια, αν οιχ τόχ ρωμα και φαρδιά ρούχ α.

• Χρησιμοποιείτε εν τομοαπωθητικά
σώματος (εγκεκριμέν α στη χ ώρα), στο
ακάλυπτο δέρμα και επάν ω από τα
ρούχ α, με μία από τις παρακάτω δραστι-
κές ουσίες: - DEET (N,N – διεθυλοτολο-
υαμίδη), ή - Iκαριδίν η (icaridin), ή -
IR3535, ή - Citriodiol Eucaly ptus citri-
odora oil, hy drated, cy clized (ec oil
(h/c)). Ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες
χ ρήσης.

• Kάν ετε συχ ν ά λουτρά καθαριότητας.
• Τοποθετείστε και χ ρησιμοποιείτε

σήτες σε παράθυρα, πόρτες, μπαλκον ό-
πορτες.

• Χρησιμοποιείτε κουν ουπιέρα (και σε
κούν ιες και καρότσια βρεφών ).

• Χρησιμοποιείτε εν τομοκτόν α/ εν το-
μοαπωθητικά χ ώρου (εγκεκριμέν α στη
χ ώρα), π.χ . ταμπλέτες ή υγρά (στην
πρίζα), «φιδάκια», αεροζόλ κλπ. Ακολο-
υθείτε πάν τα αυστηρά τις οδηγίες χ ρή-

σης.
• Χρησιμοποιείτε αν εμιστήρες ή κλιμα-

τιστικά.
• Ποτίζετε -κατά προτίμηση- τις πρωι-

ν ές ώρες.
• Κουρεύετε τακτικά το γρασίδι, τους

θάμν ους και τις φυλλωσιές.
• Μην  αφήν ετε στάσιμα ν ερά πουθε-

ν ά, μέσα και έξω από το σπίτι σας, στα
μπαλκόν ια, στην  αυλή, στο χ ωράφι σας.
Τα κουν ούπια αφήν ουν  τα αυγά τους σε
στάσιμα ν ερά (ακόμα και σε μικρές
συλλογές ν ερού):

- Αδειάζετε/ αν αν εών ετε το ν ερό ή
αν αποδογυρίστε ή καλύψτε όλα τα αν τι-
κείμεν α που μαζεύουν  ν ερό, πχ : βαρέ-
λια, κουβάδες, κάδους, λεκάν ες, βάζα,
πιατάκια γλαστρών , ελαστικά αυτοκιν ή-
των , καρότσια, βάρκες, στέρν ες,
ποτίστρες ζώων , διακοσμητικές λιμ-
ν ούλες, πηγάδια, δεξαμεν ές.

- Απομακρύν ετε τα στάσιμα ν ερά από
εγκαταλελειμμέν ες πισίν ες και σιν τριβά-
ν ια, δεξαμεν ές, υπόγεια, θεμέλια οικο-
δομών .

- Καθαρίστε τις υδρορροές, τα φρεάτια
και τα λούκια από φύλλα και σκουπίδια.

- Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαε-
ρισμού των  βόθρων .

Ανακοίνωση Δημοτικής Αρχής Μάνδρας-Ειδυλλίας σχετικά 
με αναρτήσεις στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες 

δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις

ΚΚοορροοννοοϊϊόόςς::  771122  ννέέαα  
κκρροούύσσμμαατταα  χχθθεεςς  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή
ΥΥψψηηλλόόςς  οο  ααρριιθθμμόόςς  σστταα  κκρροούύσσμμαατταα  κκοορροοννοοϊϊοούύ  σσττηηνν
ΑΑττττιικκήή  γγιιαα  αακκόόμμηη  έένναα  2244ωωρροο..  ΑΑννααλλυυττιικκάά  ηη  γγεεωωγγρρααφφ--
ιικκήή  κκααττααννοομμήή  ττοουυςς  σσττοο  ΛΛεεκκααννοοππέέδδιιοο  

ΟΟ  ΕΕθθννιικκόόςς  ΟΟρργγααννιισσμμόόςς  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  ((ΕΕΟΟΔΔΥΥ))  αανναα--
κκοοίίννωωσσεε  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  ((0099//0055))  όόττιι  τταα
εερργγαασσττηηρριιαακκάά  εεππιιββεεββααιιωωμμέένναα  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα  ττοουυ
κκοορροοννοοϊϊοούύ  εείίννααιι  11..442288..
ΑΑππόό  ααυυττάά,,  τταα  771122  εεννττοοππίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή,,  ηη  οοπποοίίαα
σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  μμεεγγάάλλοο  ππρρόόββλληημμαα  δδιιαασσπποο--
ρράάςς..

ΤΤαα  κκρροούύσσμμαατταα  σσττιιςς  99//55  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή

ΣΣττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  0099//0055//22002211  εεννττοοππίίσσττηηκκαανν
771122  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  ΕΕΟΟΔΔΥΥ..  ΗΗ  κκαατταα--
ννοομμήή  ττωωνν  κκρροουυσσμμάάττωωνν  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  σσήήμμεερραα  εείίννααιι
εεξξήήςς::

ΑΑννααττοολλιικκήή  ΑΑττττιικκήή    6644
ΒΒόόρρεειιοοςς  ΤΤοομμέέααςς  ΑΑθθηηννώώνν    7766
ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή    4477
ΔΔυυττιικκόόςς  ΤΤοομμέέααςς  ΑΑθθηηννώώνν    110055
ΚΚεεννττρριικκόόςς  ΤΤοομμέέααςς  ΑΑθθηηννώώνν  224444
ΝΝήήσσοοιι    22
ΝΝόόττιιοοςς  ΤΤοομμέέααςς  ΑΑθθηηννώώνν    8899
ΠΠεειιρρααιιάάςς    8855
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Με λαμπρότητα τα 
θυρανοίξια του Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου 
στη Χασιά
Με θρησκευτική λαμπρότητα, κατάνυξη και βαθιά
συγκίνηση τελέστηκαν χθες Παρασκευή 7 Μαϊου,
τα θυρανοίξια στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου που βρίσκεται στο Κοιμητήριο
της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής. 
Την Ακολουθία των θυρανοιξίων τέλεσε ο
εφημέριος του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Φυλής πρωτοπρεσβύτερος Δημήτρ-
ιος Παναγακόπουλος παρουσία του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού και μικρού αριθμού
πιστών λόγω των μέτρων προστασίας από τον
covid 19. 
Ο πατέρας Δημήτριος συγκινημένος μπροστά
στην κλειστή δυτική πύλη του ναού έψαλλε μαζί
με ψάλτες και πιστούς το «Ἄρατε πύλας»,ώστε
να ανοίξουν οι πύλες και το εκκλησάκι να παρα-
δοθεί στους πιστούς για τη λατρεία του Θεού.
Ακολούθως χοροστάτησε της Ακολουθίας του
πανηγυρικού Εσπερινού μετ΄ αρτοκλασίας για
την εορτή του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου ενώ
έγινε και λιτάνευση της εικόνας του Αγίου στο
προαύλιο του ναού.
Στο κήρυγμά του ο πατέρας Δημήτριος υπο-
γράμμισε: «είμαστε τυχεροί που το Κοιμητήριο
μας φέρει το όνομα του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου. Έχουμε την τιμή ο αγαπημένος, παρ-
θένος και επιστήθιος φίλος του Χριστού να είναι

δίπλα μας. Είναι εκείνος που παίρνει τις ψυχές
και τις πάει στον πατέρα Θεό με παρρησία και με
τις προσευχές που κάνουμε είναι εκείνος που θα
μεσιτέψει και στη Δευτέρα Παρουσία θα κατατά-
ξει με φιλευσπλαχνία τον καθένα μας εκεί που
πρέπει». 
Ο πατέρας Δημήτριος ευχαρίστησε το εκκλησια-
στικό συμβούλιο και τους πιστούς για την στήρ-
ιξή τους υπογραμμίζοντας «Με το εκκλησιαστικό
συμβούλιο προσπαθήσαμε μέσα σε ενάμιση μήνα
να λειτουργήσουμε το Ναό. Σήμερα κάναμε απλά
θυρανοίξια και όταν ολοκληρωθεί ο ναός θα
γίνουν τα επίσημα εγκαίνια. Ευχαριστούμε
όλους για τη στήριξή τους και τις δωρεές τους»
κατέληξε. Στους πιστούς εκτός από άρτο και
γλυκά προσφέρθηκε ως δώρο και ένα πήλινο
λιβανιστήρι. 

Πυρκαγιά μικρής έκτασης
κοντά στο Γυμνάσιο των
Αγίων Θεοδώρων

Πυρκαγιά μικρής εντάσεως και  εκτάσεως
εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 9 Μαΐου περί
της 12.00 στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων
κοντά στο Γυμνάσιο της πόλης. 

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη των εθελοντών
δασοπυροσβεστών “Οι Άγιοι Θεόδωροι” με τέσσε-
ρα οχήματα & 6 εθελοντές Δασοπυροσβέστες.
Χάρη στην άμεση επέμβαση τους, η φωτιά δεν
πήρε διαστάσεις, ενώ έκαψε περί τα 150 – 200
τετραγωνικά χορτολιβαδικής έκτασης.
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Από το Επαγγελματικό Επιμελητήρ-
ιο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Αττικής και τον ΙΣΑ 

Τ
ο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττι-
κής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών,

δίνει από τη Δευτέρα 10/5/2021 τη δυνατότητα
στα μέλη του για διενέργεια δωρεάν Rapid test,
μία δράση που αναμένεται να συμβάλει στην
τόνωση της επιχειρηματικότητας, καθώς θα
περιορίσει τη μετάδοση του κορονοϊού.
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης και ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου συμφώνησαν, το Κέντρο
Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών να οργανώσει στον Κεν-
τρικό, Νότιο, Δυτικό και Βόρειο Τομέα της Περ-
ιφέρειας Αττικής, ειδικό χώρο για την λήψη
Αντιγονικών test (Rapid test) στο πλαίσιο της
επιδημιολογικής έρευνας και της συνεργασίας
με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Η διαδικασία προβλέπει καταρχήν τη λήψη
Rapid test και ακολούθως σε περίπτωση
θετικότητας την ειδική λήψη του μοριακού τεστ
PCR.
Η πληροφόρηση θα γίνεται στο πλαίσιο της
προσωπικής διαδικασίας στον κάθε έναν, ο
οποίος θα εξετάζεται και θα υπάρχει δυνατότ-
ητα να δοθεί έγγραφη βεβαίωση στα αρνητικά
τεστ. Για την παραπάνω διαδικασία θα λάβουν
μέρος οι ιατροί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι του
Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττι-
κής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι
είναι εξειδικευμένοι στο συγκεκριμένο αντι-
κείμενο της επιδημιολογικής έρευνας, ενώ τις
γραμματείες στα τέσσερα σημεία της Αττικής
θα ενισχύσουν και εργαζόμενοι του Επαγγε-
λματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Με αφορμή την έναρξη της δράσης ο Περιφερ-
ειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχε-

τικά:
«Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ συνεχίζουν να
στηρίζουν έμπρακτα τον επιχειρηματικό κόσμο
της Αττικής και μέσα από στοχευμένες δράσεις
πρόληψης, συμβάλλουμε στην αποτελεσματικό-
τερη προστασία τόσο των επιχειρηματιών όσο
και των καταναλωτών. Αυτή την περίοδο της
σταδιακής επανεκκίνησης του επιχειρείν,
οφείλουμε να είμαστε στο πλευρό τους, με όσα
μέσα διαθέτουμε, με στόχο να διευκολύνουμε τη
λειτουργία της αγοράς, η οποία για μεγάλο διά-
στημα δοκιμάζει τις αντοχές της εξαιτίας της
πανδημίας. Με αυτό το σκοπό, και στο πλαίσιο
της Δράσης Ιπποκράτης, μέσω της οποίας διε-
νεργούμε καθημερινά χιλιάδες rapid test σε όλη
την Αττική, προχωράμε σε συνεργασία με το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ένα βήμα
παραπάνω, προσφέροντας δωρεάν test για
τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες που δραστηριοποιούνται στην Αττική.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΕΕΑ Γ.
Χατζηθεοδοσίου για την άριστη συνεργασία
όλο αυτό διάστημα.  Ως Περιφέρεια Αττικής θα
συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στον επιχειρ-
ηματικό κόσμο της Αττικής και να συνδράμουμε
στην προσπάθεια ανάκαμψης της επιχειρημα-
τικότητα. Ενωμένοι και αλληλέγγυοι θα τα κατα-
φέρουμε».  
Για τη νέα δράση στήριξης της επιχειρημα-
τικότητας, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου τονίζει: «Σε μία κρίσιμη στιγμή
για την οικονομία μας, καθώς αρχίζει η σταδια-
κή επιστροφή στην κανονικότητα, οφείλουμε
όλοι να σταθούμε δίπλα στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγε-
λματίες που έχουν πληγεί βαρύτατα από τις
οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.
Με αυτή την πρωτοβουλία στηρίζονται έμπρ-
ακτα όσοι δεν μπορούν να λάβουν δωρεάν self-
test από την Πολιτεία. Πρόκειται για μία στοχε-
υμένη δράση και θέλω να ευχαριστήσω δημό-
σια τον Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργο
Πατούλη για τη γόνιμη συνεργασία που έχουμε,
όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά καθ΄όλη
την περίοδο της πανδημίας. Η συνένωση δυνά-
μεων μόνο οφέλη μπορεί να φέρει στον αγώνα
που δίνουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες για
τη βιωσιμότητα τους και δίνει το παράδειγμα για
το πως πρέπει να κινηθούμε όλοι, ώστε να
συμβάλουμε στην τόνωση της επιχειρηματικότ-
ητας και στην ανάκαμψη της οικονομίας μας.»

Την  Κυριακή 9
Μαΐου  γιορτάζει η
Μητέρα… Η θεμέλιος
λίθος του σπιτιού
μας, το πρώτο κύττα-
ρο της Ελλην ικής κοι-
ν ων ίας, η Θεομητορι-
κή «Πηγή» της Ορθό-
δοξης Πίστης μας, και
ο μεγαλύτερος
« α ν ε π ί σ η μ ο ς » ,
«άτυπος» θεματο-
φύλακας της παγκό-
σμιας ειρήν ης! 

Μπορεί η γιορτή ν α
καθιερώθηκε από το κίν ημα γυν αικών -
μητέρων  στην  Αμερική το 1965, όμως
εμείς στην  Ελλάδα είχ αμε ιεροποιήσει το
πρόσωπο της μητέρας, από αρχ αιοτά-
των  χ ρόν ων . Ας θυμηθούμε λίγο την
Σπαρτιάτισσα μητέρα, την  Κρητικιά
μητέρα, την  Αν τίκλεια, την  μητέρα του
Οδυσσέα… Μα και την  ηρωίδα μητέρα
στην  Εθν ική Επαν άσταση του 1821,
την  μητέρα στην  οργάν ωση «Η Φαν έλα
του Στρατιώτη» το 1939. 

Οι αφόρητοι πόν οι του τοκετού δεν
σταματάν ε για μια μητέρα, μετά από τη
γέν ν α. Η μητέρα πον ά για πάν τα, μιας
και η «καρδιά» της πλέον  ζει, επεκ-
τείν εται, παρεπιδημεί και σε άλλο σώμα,
αυτό του παιδιού της.  Όσο πον ά όμως
στα δυσάρεστα, άλλο τόσο ευφραίν εται
με τα ευχ άριστα των  παιδιών  της. Γι’
αυτό οι μητέρες αποτελούν  τον  κύριο
διαμορφωτή στην  αν άπτυξη προσωπι-
κοτήτων , οικογεν ειών , κοιν ων ιών ,
πόλεων , κρατών , εθν ικών  και ιστορ-
ικών  ταυτοτήτων , γιατί υπήρξαν  άρρη-

κτα συν δεδεμέν ες με τους απογόν ους
τους, παιδιά και εγγόν ια. 

Τα ιδαν ικά, οι αξίες μας, η αν θρωπιά
μας, το φιλότιμο μας, η καλοσύν η μας, οι
δείκτες προόδου και ευτυχ ίας μας, όλα
ξεκιν ούν  από την  μητέρα μας! Και η
μητέρα ζει αιών ια εν τός μας, πάν τα την
κουβαλάμε μέσα μας, στο πιο σπουδαίο
δωμάτιο της ψυχ ής μας.  

Χρόν ια πολλά λοιπόν  στην  Ελλην ίδα
Μητέρα, την  Παγκόσμια Μητέρα, την
Ασπροπύργια Μητέρα, μα και έν α τερά-
στιο ευχ αριστώ, απλά και μόν ο που
υπάρχ ει και μας χ αρίζει τη ζωή. 

Με τιμή,

Νικόλαος  Ι. Μελετίου
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου

Μέλος του Δ. Σ. της Κεν τρικής Έν ω-
σης  

Μήνυμα Δημάρχου Ασπροπύργου για
την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ανακοίνωση για την
Ημέρα της Αντιφασιστικής
Νίκης των Λαών

Η Ελλην ική Επιτροπή για τη Διεθν ή
Ύφεση και Ειρήν η (ΕΕΔΥΕ) τιμά την  9η
Μάη, την  Ημέρα που οι Λαοί μέσω της
πάλης τους θριάμβευσαν  εν άν τια στον
φασισμό. Αποτίουμε φόρο τιμής στους
ν εκρούς, στους τραυματίες, στους
αν άπηρους, σε όλους όσοι με κάθε
τρόπο πάλεψαν  και αγων ίστηκαν  εν άν -
τια στον  φασισμό – ν αζισμό, τόσο στη
χ ώρα μας, όσο και σε όλο τον  κόσμο,
βάζον τας τη δική τους αν εξάλειπτη σφρ-
αγίδα στην  πάλη εν άν τια στο σάπιο
σύστημα που τον  γεν ν ά, μαζί με την
εκμετάλλευση, τη φτώχ εια, τον  πόλεμο,
την  προσφυγιά.

Αποτίουμε φόρο τιμής στην  ΕΣΣΔ
που με τη στάση της, παρά τα εκατομ-
μύρια ν εκρούς και τραυματίες, τις τερά-
στιες υλικές καταστροφές, αποτέλεσε
βασικό αιμοδότη στην  πάλη και έπαιξε
καταλυτικό ρόλο στην  Μεγάλη Αν τιφασι-
στική Νίκη των  Λαών .

Σήμερα, 76 χ ρόν ια μετά, οι λαοί
βρίσκον ται αν τιμέτωποι με την  κλιμάκω-
ση των  αν ταγων ισμών  και της επιθε-
τικότητας αν άμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ,
την  ΕΕ, με τη Ρωσία, την  Κίν α και με
την  εμπλοκή δεκάδων  κρατών , στο έδα-
φος της ν έας, ακόμη βαθύτερης γεν ικε-
υμέν ης οικον ομικής κρίσης. Εστίες
πολέμου καίν ε σε όλη την  υδρόγειο, εν ώ
η τεράστια συγκέν τρωση δύν αμης
πυρός στην  Αν ατολική Μεσόγειο, στην
Ουκραν ία και συν ολικά στη συν οριογρ-
αμμή με τη Ρωσία, οι δεκάδες ασκήσεις –
πρόβες πολέμου, προειδοποιούν  για
τεράστιους κιν δύν ους.

Η κυβέρν ηση της ΝΔ κλιμακών ει την
επίθεση στα δικαιώματα της λαϊκής οικο-
γέν ειας και παράλληλα βαθαίν ει την
εμπλοκή της χ ώρας μας στους ιμπεριαλι-
στικούς σχ εδιασμούς και πολέμους. 

Η επικείμεν η αν αν έωση της Ελλην οα-
μερικαν ικής Συμφων ίας για τις Βάσεις, οι
επιθετικές πρωτοβουλίες που αν αλαμβά-

ν ει η χ ώρα μας για λογαριασμό των  ΗΠΑ
– ΝΑΤΟ – ΕΕ την  μετατρέπουν  όχ ι
μόν ο  σε πολεμικό ορμητήριο, αλλά ταυ-
τόχ ρον α και σε στόχ ο αν τιποίν ων .
Καμία σχ έση δεν  έχ ουν  όλα τα παρα-
πάν ω με την  ασφάλεια και την  άμυν α
της χ ώρας μας. 

Μπροστά σε όλες τις επικίν δυν ες
εξελίξεις, απαιτείται ετοιμότητα κι επα-
γρύπν ηση. Χρειάζεται ν α δυν αμώσει
αποφασιστικά, ακόμη περισσότερο η
λαϊκή πάλη, που μπορεί ν α βάλει εμπό-
δια σε αυτή την  πολιτική, που μπορεί ν α
συμβάλλει για ν α αν οίξει ο δρόμος για
την  ικαν οποίηση των  σύγχ ρον ων  λαϊ-
κών  αν αγκών . 

Αυτή τη λαϊκή πάλη είν αι που
φοβούν ται το κεφάλαιο και οι κυβερν ή-
σεις του και επιστρατεύουν  την  έν ταση
της καταστολής, την  αστυν ομοκρατία,
την  περιστολή δημοκρατικών  δικαιωμά-
των  κι ελευθεριών .

Η 9η Μάη στέκεται και θα στέκεται ορό-
σημο στην  ιστορία αποκαλύπτον τας
την  αστείρευτη δύν αμη της λαϊκής
πάλης, φαν ερών ον τας πως αυτός ο
κόσμος μπορεί ν α αλλάξει και θα αλλάξει.
Κόν τρα στον  αν τικομμουν ισμό, στην
παραχ άραξη της ιστορίας, στην  προ-
σπάθεια εξίσωσης του φασισμού με τον

κομμουν ισμό, που συστηματικά επιδίδε-
ται το κεφάλαιο και οι εν ώσεις του, με
πρώτη και καλύτερη την  ΕΕ, που απα-
γορεύει Κομμουν ιστικά Κόμματα στην
Ευρώπη, αν αγορεύει σε ήρωες τους
συν εργάτες των  Ναζί κι επιχ ειρεί ν α
μετατρέψει την  9η Μάη σε μέρα της
Ευρώπης, αν αδεικν ύον ται ξεκάθαρα η
αν ωτερότητα και τα επιτεύγματα του
σοσιαλισμού, που όχ ι μόν ο κατατρόπω-
σε τον  φασισμό, αλλά ήδη από τις αρχ ές
του προηγούμεν ου αιών α κατάφερε ν α
εξασφαλίσει δουλειά για όλους με
δικαιώματα, παιδεία. 

Πέτυχ ε ν α εξαλείψει μολυσματικές ασθ-
έν ειες, ν α εξασφαλίσει πλήρη ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη, προστασία των
λαών  από φυσικές καταστροφές.

Όσο μελάν ι και ν α χ ύσουν  η αστική
τάξη, οι κυβερν ήσεις και τα επιτελεία
της, δεν  μπορούν  ν α κρύψουν  την
ιστορική αλήθεια που αποδεικν ύει πως
οι λαοί έχ ουν  τη δύν αμη ν α βγουν  στο
προσκήν ιο, ν α διεκδικήσουν  τη ζωή
που τους αξίζει, ν α κλείσουν  στο χ ρο-
ν ον τούλαπο της ιστορίας το σάπιο εκμε-
ταλλευτικό σύστημα και ν α οικοδομή-
σουν  έν α κόσμο με πραγματική ειρήν η,
φιλία, ευημερία, αλληλεγγύη, αμοιβαίες και
επωφελείς σχ έσεις μεταξύ τους.

Δωρεάν Rapid test σε επιχειρηματίες και
ελεύθερους επαγγελματίες
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Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου και
Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Νικό-

λαος Μελετίου, ως εκπρόσωπος της Δημο-
τικής Αρχής, στο άγγελμα της πρόκρισης
του Ασπροπύργιου αθλητή ελευθέρας
πάλης (65 kg), στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο,  Γιώργο Πιλίδη, απέ-
στειλε, στον ίδιο και στην οικογένεια του,
το ακόλουθο  μήνυμα:

«Γιώργο Πιλίδη, εξ ονόματος όλων των
Ασπροπύργιων, σου απευθύνω τα πιο
θερμά μας συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς
ευχαριστίες μας, για το τιτάνιο αυτό κατόρθωμά
σου.  Κατάφερες μια πολυσήμαντη σειρά από
νίκες, σε ξένο έδαφος, στο Παγκόσμιο Προολ-
υμπιακό Τουρνουά Πάλης στη Βουλγαρία, επικρ-
ατώντας με τεχνική υπεροχή και απαράμιλλο σθέ-
νος σε όποιον αθλητή βρέθηκε μπροστά σου. 

Στον χθεσινό σου αγώνα, αν και τραυματισμέ-
νος, αρνήθηκες να «παραδώσεις», και υπερ-
νικώντας το ένστικτο επιβίωσης σου, νίκησες τον
σπουδαίο Σλοβένο αντίπαλο σου, κερδίζοντας
την πολυπόθητη πρόκριση για τη μεγαλύτερη γιο-
ρτή του αθλητισμού.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την
οικογένεια σου για την ιδιαίτερη μαχητική παιδεία
που σου παρείχε, καθώς και τον προπονητή σου
Νίκο Φωτιάδη. 

Δεσμεύομαι προσωπικά, πως θα εξακολουθώ
να στηρίζω τόσο τον αθλητικό σου σύλλογο,
«Μέγα Αλέξανδρο», όσο και όλους τους αθλητι-
κούς συλλόγους της πόλης. 

Ο Ασπρόπυργος δεν είναι τυχαία η πιο σπου-
δαία Ελληνική πόλη, όσον αφορά τα βαρέα

αθλήματα. Αθλητές σαν και σένα την σηκώνουν
στο βάθρο που της αρμόζει. 

Σου εύχομαι ολόψυχα καλή σου επιτυχία στους
Ολυμπιακούς στο Τόκιο. Να γίνεις ακόμα μια
φορά η αιτία, να υψωθεί η Ελληνική Σημαία σε
ξένο έδαφος. 

Στην Αρχαία Ελλάδα συνήθιζαν οι πόλεις να
γκρεμίζουν ένα μέρος από τα τείχη τους, όταν
ένας αθλητής-πολίτης τους κέρδιζε στους
Ολυμπιακούς, με την λογική ότι «αφού είχαν ένα
τόσο ανδρείο υπερασπιστή, τι να τα κάνουν τα
τείχη;!” 

Αν και ο Ασπρόπυργος δεν διαθέτει τείχη, προ-
τείνω στους σημερινούς νέους, ένεκεν της προ-
κρίσεως σου αυτής, και γενικότερα της πρωταθλ-
ητικής σου σταδιοδρομίας, να «γκρεμίσουν» τα
τείχη του φόβου τους, να εμπλακούν με τα βαρέα
αθλήματα, να σε θέσουν ως πρότυπο συμπεριφο-
ράς, και να σε μιμηθούν στο μέλλον, αποτίνοντας
τον ύψιστο φόρο τιμής τόσο στην πόλη μας όσο
και στην Πατρίδα μας !

Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων !

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ    

Η Δημοτική Αρχή Συγχαίρει τον Αθλητή Γιώργο Πηλίδη για την Πρόκριση του στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο

Τ
ην αντίθετη γνώμη του Δημοτικού
Συμβουλίου Μεγαρέων να επιτρέψει
την εκτέλεση έργων για τη διέλευση του

αγωγού υπερυψηλής τάσης μέσα από τις σχε-
διασμένες διαδρομές μέσω κατοικημένων και
άλλων περιοχών, κάνει γνωστή με έγγραφό του
ο Δήμος στον Περιφερειάρχη Αττικής και στους
Δημάρχους των γειτονικών Δήμων, Μάνδρας-
Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης
ως εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου κάνει γνωστή την αρν-
ητική θέση του Δημοτικού Συμβουλίου προς
τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη
και τον καλεί να αρνηθεί και ο ίδιος να εκδώσει
οποιαδήποτε άδεια εκσκαφής μέχρις ότου εκδι-
κασθεί η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας στο οποίο ο Δήμος έχει προσφύγει.

Τα επιχειρήματα του Δήμου γίνονται γνωστά
μέσα από δημοσίευση της επιστολής και περι-
λαμβάνουν αυτή καθ’ αυτή την προσφυγή εναν-
τίον του έργου, μέχρι την εκδίκασή της από το
ΣτΕ. Επίσης ο Δήμος επικαλείται την έλλειψη
μελέτης των επιπτώσεων του έργου στο περι-
βάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ο αγωγός θα
περνά κοντά σε περιοχές πολιτισμικού ενδιαφ-
έροντος, χαρακτηρισμένων μνημείων (Μεταβ-
υζαντινό Τείχος), από την κοίτη ρεμάτων  και
του υγροβιοτόπου Βουρκάρι.

Το Δημοτικό Συμβουλίο 
Μεγαρέων αντίθετο 

στην εκτέλεση 
έργων για τη διέλευση του

αγωγού υπερυψηλής τάσης 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων  καλεί τον 
Περιφερειάρχη Αττικής να αρνηθεί  να

εκδώσει οποιαδήποτε άδεια εκσκαφής
μέχρις ότου εκδικασθεί η υπόθεση στο

Συμβούλιο της Επικρατείας
στο οποίο ο Δήμος έχει προσφύγει.



Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της
Δημοτικής Αρχής Ελευσίνας, το Εργαστήρ-
ιο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) διαθέτει πλέον όλες τις
προδιαγραφές και τα νόμιμα πιστοποιητικά, προκει-
μένου να τεθεί σε λειτουργία η πισίνα της θεραπευ-
τικής κολύμβησης. 
Υπενθυμίζεται, ότι για χρόνια η πισίνα δεν πληρ-

ούσε τις νόμιμες προδιαγραφές, τελώντας ουσιαστι-
κά σε αχρηστία, και χρειάστηκαν οι στοχευμένες
κινήσεις και δράσεις της Δημοτικής Αρχής σε συνε-
ργασία με την Πρόεδρο της Β/Βάθμιας Σχολικής
Επιτροπής, κα Τζιγκιτζέλα Κατερίνα και την Ειδική
Συνεργάτη του Δημάρχου, κα Παππά Σοφία, προ-
κειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης
και πιστοποίησης. 
Έτσι, μετά την πάροδο πολλών ετών, ικανοποιήθη-
κε ένα πάγιο αίτημα της διεύθυνσης του σχολείου
και φυσικά των μαθητών.
Υπενθυμίζεται πως στο σχολείο φοιτούν 60 έφηβοι
μαθητές και η χρήση της πισίνας θα βοηθήσει
σημαντικά στην αποκατάσταση μαθητών με ειδικές
ανάγκες. 
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ επισκέφτηκε και ο Δήμαρχος Ελευ-

σίνας, Αργύρης Οικονόμου, όπου αφού συνεχάρη
τους καθηγητές του σχολείου και τον Διευθυντή, κ.
Κάτωνα Βαζαίο, για το έργο τους, δήλωσε: 
«Η θεραπευτική κολύμβηση συμβάλει στην ψυχική
ανάταση και τις ασκήσεις αποκατάστασης των
μαθητών με ιδιαίτερες δεξιότητες. Γι’ αυτό θέλαμε να
λύσουμε τις εκκρεμότητες που μπλόκαραν τη χρήση
της πισίνας εδώ και χρόνια. 
Το σχολείο είχε πισίνα, αλλά δεν υπήρχε η βούληση
να «τρέξουν» οι διαδικασίες πιστοποίησής της όλα
τα προηγούμενα χρόνια. Χαίρομαι που το πετύχαμε
και σήμερα το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ελευσίνας, είναι από τα
ελάχιστα δημόσια σχολεία που διαθέτουν τέτοιες
υποδομές.  Άλλωστε, ήταν και μία από τις πρώτες
δεσμεύσεις όταν αναλάβαμε την ευθύνη διοίκησης
του Δήμου». 
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ΜΜεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ηη  ππιισσίίνναα  γγιιαα  θθεερρααππεευυττιικκήή  κκοολλύύμμββηησσηη
σσττοο  ΕΕρργγαασσττήήρριιοο  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς

κκααιι  ΚΚααττάάρρττιισσηηςς  ((ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..ΚΚ..))  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Α. Οικονόμου: «Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας συγκαταλέγεται σήμερα στα ελάχιστα
δημόσια σχολεία της Ελλάδας που διαθέτουν αντίστοιχες υποδομές»

Παίρνει μπροστά το σχέδιο
για την ΠΙΤΣΟΣ – Αναζητείται
χώρος στον Ασπρόπυργο
Το σχέδιο της Pyramis για την επανεκκίνηση
τουλάχιστον δύο γραμμών παραγωγής του
εργοστασίου της Πίτσος στον Ρέντη.
Το μεγάλο βήμα για την επαναλειτουργία
τουλάχιστον δύο γραμμών παραγωγής του
εργοστασίου της Πίτσος στον Ρέντη, έγινε,
όπως δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις.

Με ανάρτησή του στο twitter o υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης δήλωσε σχετικά:

Άδωνις Γεωργιάδης
@AdonisGeorgiadi

·
8 Μαΐ

Χθες αργά το απόγευμα ενημερώθηκα επισήμως
από την εταιρία «Pyramis» ότι το μεγάλο βήμα

για την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων της
«Πίτσος» έγινε. Είμαι υπερήφανος που άλλη μια
πρωτοβουλία μας πιάνει τόπο, για να δημιουρ-

γούν εκ νέου θέσεις εργασίας που χάθηκαν.
Συνεχίζουμε!
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΟΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΟΥΡΑΓΕΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΪΗΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 θριάσιο-11 

Συνεχίζεται από σελ. 2

είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή
έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής

προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τηλήξη της προθε-

σμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (οικογενειακό εισόδημα,
αριθμός παιδιών) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
(ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του
μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ,  με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει
τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που
έχουν γεννηθεί από 01.01.2005 έως 14.06.2015. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες
(συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης).

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφαλιστική ταυτότητα, στο εισόδημα και στην ανεργία των δικαιούχων
αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγε-
λτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέ-
λευσης στα ΚΠΑ2 για την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγε-
λτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την από-
δοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην
οικογενειακή μερίδα και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
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Τέλος καλό όλα
καλά… Στις 17
Μαΐου ανοίγουν οι
Ακαδημίες!

Ξεκιν ήσουν  προπον ήσεις στα τμήματα
υποδομής. Συγκεκριμέν α, η Επιτροπή
των  ειδικών  εισηγήθηκε στην  κυβέρν -
ηση την  άρση της αν αστολής λειτουργίας
τους από τις 17 Μαίου.
Από την  συγκεκριμέν η ημερομην ία οι
αθλητικές ακαδημίες θα είν αι σε θέση ν α
λειτουργήσουν  σε αν οιχ τούς χ ώρους,
σε μικρά, σταθερά γκρουπ μέχ ρι δέκα
άτομα και για τρεις εβδομάδες.
Η ώρα της επαν αλειτουργίας των  αθλ-
ητικών  ακαδημιών  πλησιάζει! Μετά από
αν αμον ή περίπου επτά μην ών , χ ιλιάδες
παιδιά θα έχ ουν  ξαν ά την  ευκαιρία ν α
βρεθούν  στα γήπεδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Από τις 10/5/2021 ν α ξεκιν ήσουν  προ-
πον ήσεις όσες κατηγορίες και αθλήματα
ομαδικά ή ατομικά έχ ουν  διοργαν ώσεις
από τον  Μάιο έως και τον  Σεπτέμβριο
του 2021, συμπεριλαμβαν ομέν ων  των
ηλικιακών  κατηγοριών  (παίδων -εφήβων -
ν έων ) που έχ ουν  μοριοδοτούμεν α για
τα ΑΕΙ πρωταθλήματα.
• Από τις 10/5/2021 ν α κάν ουν  χ ρήση
κολυμβητηρίων  και οι αθλούμεν οι
πολίτες, με τις ίδιες συν θήκες testing
όπως και οι αθλητές, εν ώ οι πλήρως
εμβολιασμέν οι πολίτες δεν  χ ρειάζεται ν α
κάν ουν  τεστ. Βασική προϋπόθεση
αποτελεί η μη υπέρβαση του μέγιστου
αριθμού χ ωρητικότητας των  κολ-
υμβητηρίων , σύμφων α με τα υγειον ομι-
κά πρωτόκολλα και τους καν όν ες απο-
στάσεων , εν ώ οι αθλούμεν οι πολίτες
μπορούν  ν α χ ρησιμοποιούν  τα κολ-
υμβητήρια σε ώρες που δεν  αθλούν ται
σε αυτά επαγγελματίες αθλητές. Το πρό-
γραμμα ορίζεται με ευθύν η της διοίκησης
κάθε κολυμβητηρίου.

• Από 15/05/2021 ν α ξεκιν ήσουν  οι
αγών ες στα αθλήματα που αν ήκουν  στο
χ αμηλό και χ αμηλο-μεσαίο επίπεδο επι-
κιν δυν ότητας.

Από 17/5 ν α ξεκιν ήσουν  οι αθλητικές
Ακαδημίες με ατομικές προπον ήσεις σε
μικρά, σταθερά γκρουπ έως δέκα (10)
ατόμων  για 3 εβδομάδες.

Από 01/06/2021 ν α ξεκιν ήσουν  οι
αγών ες στα αθλήματα που αν ήκουν  στο
μεσαίο επίπεδο επικιν δυν ότητας.

Από 01/06/2021 ν α ξεκιν ήσουν  οι
προπον ήσεις για τα ατομικά αθλήματα
χ αμηλής επικιν δυν ότητας σε γκρουπ
των  6 (αν τί για γκρουπ των  2 που είν αι
μέχ ρι τώρα).

Από 07/06/2021 ν α ξεκιν ήσουν  οι
αγών ες στα αθλήματα που αν ήκουν  στο
υψηλό επίπεδο επικιν δυν ότητας.

Την  έν αρξη των  ιπποδρομιών  στον
Ιππόδρομο Μαρκοπούλου καθώς οι
αγών ες θα γίν ον ται χ ωρίς θεατές και
μόν ο με τους απολύτως απαραίτητους
συν τελεστές.

Για τα ιδιωτικά γυμν αστήρια τα μέλη
της υποεπιτροπής αθλητισμού θα μελε-
τήσουν  το υγειον ομικό πρωτόκολλο που
έχ ει κατατεθεί στην  ΓΓΑ για παρατηρή-
σεις, προκειμέν ου ν α διερευν ηθούν  οι
συν θήκες επαν έν αρξης τους π.χ . στην
αρχ ή πιλοτικά μόν ο με εμβολιασμέν ους
πολίτες και ν α γίν ει εισήγηση στην  Επι-
τροπή. Όλα τα παραπάν ω με χ ρήση
self -test στις προπον ήσεις, που θα
γίν ον ται μια φορά την  εβδομάδα, παρ-
ουσία του γιατρού ή του υπεύθυν ου
COVID-19 της ομάδας ο οποίος
βεβαιών ει τη διεξαγωγή τους.

Προετοιμάζονται στα Μέγαρα
για το άνοιγμα του αθλητισμού

Μετά το γήπεδο Tennis έτοιμο, φρέσκο συντηρημένο και το γήπεδο Μπάσ-
κετ στο Στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» από το προσωπικό του Σταδίου
και των Παιδικών σταθμών του «ΝΠΔΔ Ηρόδωρος Δήμου Μεγαρέων.Προε-
τοιμάζονται καθημερινά για το «άνοιγμα» του αθλητισμού!

Μετά από δύο χ ρόν ια παρουσίας μου
στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου  Α.Ο. Αστέρας Μαγούλας,
βρίσκομαι στην  δύσκολη θέση ν α αν α-
κοιν ώσω ότι προσωπικοί λόγοι δεν  μου
επιτρέπουν  ν α συν εχ ίσω ν α προσφέρω
από την  θέση αυτή.
Εκφράζω τις θερμές μου ευχ αριστίες σε

όλους όσους συν εργάστηκαν  μαζί μου
ξεκιν ών τας από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Κοιν ός στόχ ος και μέγιστη προσπάθεια

μας ήταν  η εύρυθμη λειτουργία και μια
επιτυχ ημέν η πορεία της ομάδας.
Ταυτόχ ρον α ευχ αριστώ από καρδιάς

τους προπον ητές Καραπαν αγιώτη
Θαν άση, Δημοσθέν η Ρόκα και Γιάν ν η 

Μπότση καθώς και όλο το τεχ ν ικό επιτε-
λείο για το έργο τους.
Φυσικά χ ρωστάω και αποδίδω έν α

Πολύ Μεγάλο ευχ αριστώ στους παίκτες-
αθλητές, την  ψυχ ή και το σώμα της ομά-
δας μας, οι οποίοι σε αν τίξοες συν θήκες
στάθηκαν  πιστοί και απέδωσαν  το μέγι-
στο των  δυν ατοτήτων  τους. 
Αποχ ωρών τας πρέπει ν α ευχ αριστήσω

και τους δημότες-φιλάθλους για την  εμπι-
στοσύν η που έδειξαν  στο πρόσωπό
μου και για την  αγων ιστική τους στήριξη.

Πιστεύω ακράδαν τα στη δύν αμη που
έχ ει ο αθλητισμός και στην  προσφορά
της ομάδας του Αστέρα Μαγούλας στη
ν εολαία της πόλης μας.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
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Για την 8η αγωνιστική του 8ου
ομίλου της Γ΄ Εθνικής σε ένα μάτς
ζωής και θανάτου με διακοπές και
τραυματισμούς αλλά με δυνατό
άνεμο και με φωτιά που πήρε το
χωράφι από τα καπνογόνα των
φιλάθλων ο Αετός Λουτρών και ο
Ακράτητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι
1-1.

ΓΚΟΛ: 40' Σταύρος Δαούτης,
Πετρουζέλης(πέν  40+7).

ΔΟΚΑΡΙ: 53' Πολύζος(Αετός)
Διαιτητής Τζαμουτζαντώνης-

Πετρίδης-Τραουδάς(Χίου). Παρατ-
ηρητής διαιτησίας
Παπου τσέλης(Λέσβου ).Κόκκι νη
Σουρτζής(Ακράτητου  90+3).

ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ(προπον.
δίδυμο Θεαγένης Διονυσάτος-Θανά-
σης Τσίγκας):  Κάμπερ,  Μουτζούρ-
ης(58' Χρυσάφης), Δρακούλης,
Τσομπανέλλης, Πετρουζέλλης, Σεφ-
ουλάι(79'Τριλιανός), Μιχαλάκης,
Κ ρ ι π ι ν τ ί ρ η ς ,
Παπαδόπουλος(63 'Βλαστέλλης),
Καπταγιάννης, Πολύζος.

ΠΑΓΚΟΣ: Τοπάλι, Ευαγγελέλλης,
Διμπάμπης ,  Μιχαλακέλλης, Γιανα-
κουδάκης, Χαλκοδαίμων, Παπάζογ-
λου.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: (προπονητής Πανα-
γιώτης Λουμάκης): Μουζάκης,
Δαούτης, Καριατλής, Πρίντεζ-
ης(42'Σουρτζής), Αμπάρα,
Κατσιούλης(63' Τσομπανίδης), Χρι-
στόπουλος(63' Τσαπούρας),Κονόμ
(20'Ζιβάνοβιτς), Τσιγγόπουλος,
Ρεμούνδος, (66' Νικολάου).

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ημέρα Μνήμης για την 
Φίλαθλο Ελευσίνα

Ήταν εκείνη η νύκτα
που το τραγούδι της
χαράς έγινε πένθιμο. 8
Μαΐου 1960, 8.30 το
βράδυ όταν συγκρ-
ούστηκαν λίγο πριν το
σταθμό της Ροδοδάφνης, κοντά στο Αίγιο,
πούλμαν γεμάτο φιλάθλους του Πανελευσινιακού,
με αμαξοστοιχία  που επίσης ήταν γεμάτη με φιλά-
θλους της Ελευσίνας.

Θυμόμαστε με σεβασμό τους αδικοχαμένους
φιλάθλους του Πανελευσινιακού :

Ελευθερία Κουβίδου
Μανώλη Καρποδίνη
Γιώργο Θεοδώρου
Δημήτρη Βερύκιο
οι οποίοι έχασαν την ζωή τους απο την σύγκρ-

ουση επιβατικού λεωφορείου με τραίνο σε «προ-
σωρινά» αφύλακτη διάβαση στην Ροδοδάφνη Αχα-
ϊας.

Η φύλακας ειδοποιηθηκε λανθασμένα για την
ώρα διέλευσης του τραίνου.

Η τραγικότητα του γεγονότος, που συγκλόνισε
την Ελευσίνα αλλά και την φίλαθλο Ελλάδα, αναφ-
έρεται στο ότι και τα δυο μέσα μεταφοράς είχαν
100% πληρότητα από Ελευσίνιους φιλάθλους.

Το τραίνο μάλιστα ναυλώθηκε τελευταία στιγμή
για να καλύψει τις ανάγκες επιστροφής τους από
την Πάτρα, όπου είχαν παρακολουθήσει τον Πανε-
λευσινιακό να επιτυγχάνει περίτρανη νίκη επί του
Ολυμπιακού Πάτρας με σκόρ 5-3.

Η ομάδα βρισκόταν σε τροχιά ανόδου στην Α΄
Εθνική και  αυτή η προοπτική κινητοποίησε
απίστευτο αριθμό φίλων και οπαδών που την ακο-
λούθησαν με όποιο μέσο, στην Αχαϊκή πρω-
τεύουσα.

Όταν συνέβη το δυστύχημα, οι πρώτοι εκδρο-
μείς είχαν ήδη επιστρέψει στην Ελευσίνα και
ετοίμαζαν γιορτή υποδοχής.

Την επόμενη ημέρα ο τύπος της εποχής, ασχο-
λήθηκε ιδιαίτερα με την πρωτοφανή για τα αθλητι-
κά συμβάντα της χώρας, είδηση. Περιέγραφαν στιγ-
μές πόνου και απόγνωσης που διαδραματίζονταν
σε κάθε γωνιά της πόλης. Μικρές ιστορίες που θα
μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την μετακίνηση
κάποιων φιλάθλων, που δεν επέστρεψαν.

Για την ιστορία, η ενδεκάδα με την οποία
αγωνίστηκε ο Πανελευσινιακός σε εκείνη την ανα-
μέτρηση:

ΚΑΛΛΙΤΖΑΚΗΣ, ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ,
ΜΟΥΡΙΚΗΣ, ΔΟΥΚΑΣ, ΚΑΡΜΠΟΝΗΣ, ΔΗΜΑΣ,
ΑΔΑΜ, ΣΑΡΙΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ, ΚΑΠΑΡΟΣ,
ΜΟΥΡΑΤΗΣ, ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ.

Τα γκόλ  πέτυχαν οι ΜΟΥΡΑΤΗΣ 3 (τρία),
ΚΑΠΑΡΟΣ και ΣΑΡΙΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ.

Ολα τα προηγούμενα χρόνια ο Σύνδεσμος
Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πανελευσινιακού,
διοργάνωνε εκδρομή με την συμμετοχή συγγενών
των θυμάτων, φίλων αθλητών, ποδοσφαιριστών,
τελώντας επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο που
έχει τοποθετηθεί στο σημείο, καθώς επίσης και
ποδοσφαιρικό αγώνα με επίλεκτη ομάδα Παλαι-
μάχων της περιοχής.

Φέτος όπως και πέρυσι οι συνθήκες δεν επέτρ-
εψαν τόσο την επίσκεψη στην Ροδοδάφνη όσο και
την διεξαγωγή του παραδοσιακού αγώνα.

Αιωνία η μνήμη τους.

Ο ΑΟ Πυλίου Κω
άλωσε την Ελευσίνα 1-0

Με τέρμα που σημείωσε ο Μαν ώλης
Χατζηφούν τας 15'  ο ΑΟ Πυλίου για την
8η αγων ιστική του 8ου ομίλου στην
Γ΄Εθν ική σημείωσε σπουδαία ν ίκη στο
στάδιο <<Κοσμάς Παπαν ικολάου>>
στην  Ελευσίν α επί του Παν ελευσιν ια-
κού με 1-0.

Η ομάδα των  σταχ υοφόρων  ζήτησε
πέν αλτι στο 58' σε μαρκάρισμα του
Κακοσίμου.

Διαιτητής Γιώργος Παν αγιωτάρας.
Βοηθοί: Αλέξαν δρος Ισσα(Αθήν ας). Βίν α
Λαμπροπούλου(Βοιωτίας).Παρατηρητής
αγών α Μέγας Καραμπίν ης.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ(προπον -
ητής Θεόφιλος Καλύβας): Παλιγγίν ης,
Αρβαν ιτάκ ης(81'Οικ ον ομόπ ουλος),
Μπούσης, Σταγάκης(81'Λογοθέτης),
Μακρίδης, Παν αγιωτόπουλος, Καβαλιέρ-
ης(33'Δουκάκης), Κακάμης(57'Σε-
κούμπα), Παν αγιωτόπουλος,Λάμπρου,
Κακοσίμος.

Talent City FC: Επέλεξε τα
όνειρα σου! Ποτέ μην το
βάζεις κάτω!

Το μήνυμά μου για σήμερα είναι…
Επέλεξε τα όνειρα σου!
Νιώσε τη δύναμη σου!
Πίστεψε σε εσένα!

Μην τα παρατάς!
Ποτέ μην το βάζεις κάτω!
Σήκω!
Προχώρα!
Εμψύχωνε τον εαυτό σου, σε κάθε σου βήμα,

στην κάθε σου στιγμή! Πάντα να του μιλάς θετι-
κά, με λόγια γεμάτα με αυτοπεποίθηση,
δύναμη και σιγουριά!

Επέλεξε τα όνειρά σου και με αγάπη αφο-
σιώσου σε αυτά!

Πόσες φορές έχεις σκεφτεί να τα παρατή-
σεις ή ακόμα και να απαρνηθείς τα όνειρα σου
για να είσαι αποδεκτός, αγαπητός ή ακόμα και
για να ταιριάξεις κάπου.

Είσαι Ικανός να υλοποιήσεις τα πάντα! Το
μόνο που χρειάζεται είναι να πιστέψεις σε
αυτό! Να πιστέψεις στον όνειρο… δηλαδή σε
εσένα!

Αντί να κοιτάξεις αυτούς που δεν πέτυχαν,
στρέψε το βλέμμα σε αυτούς που τα κατάφερ-
αν και υλοποίησαν τα όνειρα τους!

Μόνο όταν πιστεύεις, μπορείς και βλέπεις
τις ευκαιρίες, μπορείς και αναγνωρίζεις τους
θησαυρούς και τις ευλογίες πίσω από το κάθε
τι. Μπορείς και προχωράς ανεξάρτητα από το
τι τώρα συμβαίνει.

Xρειάζεται πίστη και αφοσίωση το όνειρο.
Μπορεί να μην υλοποιηθεί τώρα, αλλά εάν
παραμείνεις πιστός σε αυτό θα το πετύχεις, θα
συμβεί…Και πάντα να θυμάσαι…

Για να μπορείς να το ονειρευτείς, σημαίνει
ότι μπορείς να το υλοποιήσεις κιόλας!

Φιλικά,
Nina Xenochristou
Marketing Communication’s

Manager
Talent City FC

Ακαδημίες Μανδραικού ΑΟ: 
Δευτέρα 17 Μαΐου ξανά μαζί μετά

από 7 μήνες

Δευτέρα 17 Μαΐου ξανά μαζί μετά από 7
μήνες. Θα ενημερωθείτε για το πλήρες πρόγρ-
αμμα των προπονήσεων και τις οδηγίες που
θα ακολουθήσουμε για την ασφάλεια των παι-
διών μας.

Μας έλειψε πολύ η  γι αυτό σχεδιάζουμε να
καλύψουμε το χαμένο χρόνο προσφέροντας
και όμορφες καλοκαιρινές ποδοσφαιρικές
εκπλήξεις!

Σας περιμένουμε να γεμίσουμε με παιδικά
χαμόγελα το Φράγκειο» Γήπεδο Μανδραϊκού.

FL:  Αναβλήθηκε το μάτς της Ενωσης 
Ασπροπύργου-Αστέρα Βλαχιώτη

O αγών ας αν άμεσα στις ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ της 10ης αγων ιστικής ημέρας του Πρω-

ταθλήματος Football
League 2020-21, που
είχ ε οριστεί ν α διε-
ξαχ θεί την  Κυριακή
09/05/2021 και ώρα
17:00 στο Δημοτικό
Στάδιο Ασπροπύργου
αν αβλήθηκε  λόγω
cov id 19»στην  ομάδα

της Λακων ίας.

8ος ΟΜΙΛΟΣ: Τσίμπησε  βαθμό στην
Μυτιλήνη ο Ακράτητος
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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 Δευτέρα 10 Μαΐου 2021


