
Πότε και πώς γίνεται έκδοση
πιστοποιητικού εμβολιασμού

μέσω ΚΕΠ

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος. 

Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γλυκερία, Σέργιος, Σεργία, Σεργιαν ή, Σεργιούλα

Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος, Οσίου 
Σεργίου του ομολογητού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833

Ελευσίνα
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒενιζέλου

Ελευθερίου 79,  2105544246

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1, Μάνδρα,
19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105550309

Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι.Λεωφόρος Φυλής 186, Άνω
Λιόσια, 13343, ΑΤΤΙΚΗΣ2102474995

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΕΚαραϊσκάκη 84, Χαϊδάρι, 12461,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105985845

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ Φιλαδελφείας 64,
2102467050

Σ
το σχεδιασμό του Προγραμματικού Σχεδίου
(Master plan) προχωρά ο Οργανισμός
Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ ώστε ο

Λιμένας Ελευσίνας να ανταποκριθεί πλήρως στο
ρόλο του ως βασικού πυλώνα για την ανάπτυξη
του λιμενικού συστήματος και του πλέγματος των
θαλάσσιων μεταφορών της χώρας.

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε εναρκτήρια τηλε-
διάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρι-
νάκης, στελέχη του Οργανισμού και  στελέχη του
Γραφείου Μελετών MARNET Α.Τ.Ε. που έχει
αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την εκπόνηση του Μaster plan.  

Κατά τη τηλεδιάσκεψη ο κ. Καμαρινάκης τόνισε τη
θεμελιώδη σημασία του Master plan στην ανα-
πτυξιακή προοπτική του Λιμένα Ελευσίνας και την
ανάγκη ολιστικής προσέγγισης όλων των θεμάτων
αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ, σημειώνοντας ότι το
Master plan θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα για
τη λειτουργία του λιμένα προκειμένου να ανταπο-
κριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του σήμερα
και κυρίως του αύριο.

Από την πλευρά τους τα στελέχη του
Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ παρουσίασαν το αντι-
κείμενο του πρώτου σταδίου του Μaster plan, το
οποίο περιλαμβάνει:

Ψήφο εμπιστοσύν ης
και από τους Βρεταν ούς
στα ελλην ικά χ έρια για τη
ν αυπήγηση των  υποψή-
φιων  φρεγατών  του Πολε-
μικού Ναυτικού και την
αν αβάθμιση των  τεσσάρ-
ων  ΜΕΚΟ.

Προχ θες, τα ν αυπηγεία
Ελευσίν ας επισκέφθηκε
αν τιπροσωπεία από την
Μεγάλη Βρεταν ία, συν ο-
δευόμεν η από τον  Εμπο-
ρικό Ακόλουθο της πρε-
σβείας στην  Αθήν α. Συν αν τήθηκαν  με εκπροσώπους
των  εργαζομέν ων  αλλά και την  διοίκηση των  Ναυ-
πηγείων .

Για τους Άγγλους, τα ν αυπηγεία Ελευσίν ας έχ ουν
ιδιαίτερη σημασία, αφού εκεί ν αυπηγήθηκαν  και 7 πυρ-
αυλάκατοι – ΤΠΚ κλάσης «ΡΟΥΣΣΕΝ», που βασίζον ται
στις βρεταν ικές SUPER VITA. Διαπίστωσαν  ιδίοις
όμασι το επίπεδο της γν ώσης των  Ελλήν ων  εργαζομέ-
ν ων  και επιθεώρησαν  της εγκαταστάσεις.

Σύμφων α με πληροφορίες του enikos.gr στάθηκαν
ιδιαίτερα στο επίπεδο της τεχ ν ικής κατάρτισης των

εργαζομέν ων  και δεν  ήταν  λίγες
οι φορές που εξέφρασαν  τον
θαυμασμό τους για την  ποιότ-
ητα της δουλειάς τους, κάτι που
προσθέτει μεγάλο συγκριτικό
πλεον έκτημα στην  Ελευσίν α
για την  επιλογή ως το ν αυ-
πηγείο – από όποια χ ώρα κι αν
κερδίσει τον  διαγων ισμό – για
την  ν αυπήγηση των  ν έων  φρε-
γατών  του Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως ξεκαθάρισαν  οι Βρετα-
ν οί, όμως, όλες οι φρεγάτες και
η αν αβάθμιση των  4 ΜΕΚΟ

μπορούν  ν α γίν ουν  ταυτόχ ρον α στην  Ελευσίν α με
συγκεριμέν α χ ρον οδιαγράμματα παράδοσης.

«Όλες οι φρεγάτες»
Οι Βρεταν οί ήρθαν  ιδιαίτερα διαβασμέν οι για την

Ελευσίν α και ζήτησαν  ν α ξεν αγηθούν  σε συγκεκριμέν α
σημεία. Και κάπου εκεί, στην  συζήτηση με τους εργαζό-
μεν ους κι εκπροσώπους της διοίκησης έριξαν  την
πρώτη «βόμβα». 

ΣΣτταα  σσκκααρριιάά  ττοο  ΜΜaasstteerr  ppllaann
ττοουυ  ΛΛιιμμέέννοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Αγγλική «βόμβα» στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
Ψήφο εμπιστοσύνης και από τους Βρετανούς στα ελληνικά χέρια για τη

ναυπήγηση των υποψήφιων φρεγατών 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.11
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Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της
Πέμπτης 12/5 στο Χαϊδάρι, με μια γυναίκα να
εντοπίζεται νεκρή μετά από φωτιά σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για μια
83 ηλικιωμένη , ενώ ο σύζυγός της 90 ετων σώθη-
κε και διακομίσθηκε σε εφημερόν νοσοκομείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού
Αιγίνης στο Χαϊδάρι γύρω στις 11:15 το πρωί. Έρευ

να για τα αίτια διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της
Πυροσβεστικής .

Tweet
Πυροσβεστικό Σώμα
@pyrosvestiki

Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη
διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρι-
σμα επί της οδού Αιγίνης στο Χαϊδάρι Αττικής.
Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πότε και πώς γίνεται έκδοση 
πιστοποιητικού εμβολιασμού 
μέσω ΚΕΠ

Στα Κέν τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ) μπορούν
ν α απευθύν ον ται οι πολίτες σύμφων α με αν ακοίν ωση
της Γεν ικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας
Υγείας για την  έκδοση του Πιστοποιητικό Εμβολιασμού
αν αφέρει ο Παν ελλήν ιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
(ΠΦΣ).

Σύμφων α με την  αν ακοίν ωση η βεβαίωση μπορεί ν α
εκδοθεί την  επόμεν η ημέρα από αυτή που πραγματο-
ποιήθηκε η τελευταία δόση εμβολιασμού, αν άλογα με το
είδος του εμβολίου και μέσω της ηλεκτρον ικής πλατφ-
όρμας emv olio.gov .gr (με τη χ ρήση κωδικών
Taxisnet). Η

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

«ΘΡΙΑΣΙΟ» και συγκεκριμένα με τη Διεύθυνση
Αιμοδοσίας, διοργάνωσαν την Τρίτη, 11 Μαΐου
2021, την 3η «στοχευμένη» Εθελοντική Αιμο-
δοσία, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπρ-
οπύργου.  

Η συμμετοχή των
εθελοντών αιμο-
δοτών, για μια ακόμα
φορά ήταν μεγάλη,
αφού εξασφαλίστηκε
μια ικανοποιητική
ποσότητα αίματος,
που θα παραχωρηθ-
εί στην τράπεζα αίμα-
τος του Θριάσιου
Νοσοκομείου για την
κάλυψη των αναγκών
του. 

Η διεξαγωγή της
αιμοδοσίας κύλισε
ομαλά, τηρουμένων
όλων των υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων
με τη φροντίδα τόσο
της Αντιδημάρχου
Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και 

Νεολαίας, κ. Σοφίας Μαυρίδη και του προσωπι-
κού της Κοινωνικής Προστασίας όσο και  του
έμπειρου και  εξειδικευμένου υγειονομικού προ-
σωπικού του Νοσοκομείου.   

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου ευχαριστεί θερμά για την άψογη και
συνεχή συνεργασία τη Διευθύντρια Αιμοδοσίας κ.

Μαρία Μπάκα και το
προσωπικό και πάνω
από όλα τους εθελον-
τές αιμοδότες, δημό-
τες του Ασπρόπυρ-
γου που αποδεικ-
νύουν καθημερινά
την ευαισθησία τους
σε δράσεις κοινωνι-
κής αλληλεγγύης. 

Τόνισε δε, ότι  ο
Δήμος Ασπροπύρ-
γου θα συνεχίσει να
συνδράμει με οποιο-
δήποτε εφικτό τρόπο
το Θριάσιο Νοσοκο-
μείο και  ειδικότερα
αυτή την περίοδο
που σηκώνει  στις
πλάτες του, αυτό το
τόσο μεγάλο φορτίο
της Πανδημίας του
COVID-19.  

Πεζοδρόμια στην Μαγούλα 
- Φύτευση ακάλυπτων χώρων στην Ελευσίνα: 
στη μάχη για μια καλύτερη καθημερινότητα 

Ξεκίνησε, ήδη, η κατασκευή νέων και  η
συντήρηση παλαιότερων πεζοδρομίων σε γειτονι-
ές της Μαγούλας, αφού η σχετική σύμβαση που
υπέγραψε λίγες ημέρες πριν ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας, Αργύρης Οικονόμου, μπήκε ήδη σε τροχιά
υλοποίησης. 

Παράλληλα, όλο το προηγούμενο διάστημα,
εργαζόμενοι και συνεργεία του Δήμου προχώρη-
σαν σε καθαρισμό οδών και  κοινόχρηστων
χώρων, ώστε πλατείες, σχολεία, πάρκα και παιδι-
κές χαρές να είναι καθαρές και περιποιημένες. 

Αλλά και στην Ελευσίνα, η Διεύθυνση Καθαρι-
ότητας, δίνει καθημερινά τον αγώνα για μια καθα-
ρή και περιποιημένη πόλη, προχωρώντας σε
φυτεύσεις μικρών ακάλυπτων χώρων, που αλλά-
ζουν την εικόνα μιας γειτονιάς. 

Χαρακτηριστική, είναι η παρέμβαση που έγινε
επί της οδού Στράτου Φράγκου, όπου τη θέση των
ξερόχορτων πήραν νέα δένδρα. 

Οι Δημότες του Ασπρόπυργου πάτησαν 
ON στον Εθελοντισμό και έδωσαν Αίμα

Χαϊδάρι: Ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα 
από φωτιά σε διαμέρισμα
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Με αφορμή ανάρτηση σε
ιστοσελίδα φιλικά προσ-
κείμενη στην μείζονα αντι-
πολίτευση, ο Πρόεδρος της Α’
ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Γιάννης Κρεμύδας,
σχολίασε:

«Με αληθινή έκπληξη διαβά-
σαμε τον αντιπολιτευτικό λόγο,
με αφορμή τις επισκευές στα
σχολεία, που προσπάθησε να
αρθρώσει ιστοσελίδα, φιλικά
προσκείμενη στον επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης.

Αντιλαμβάνομαι πως αυτά που
αναφέρει είναι επιεικώς προϊόν
της απειρίας του. Ο άνθρωπος
που δεν έχει ασκήσει, ποτέ και με
οποιονδήποτε τρόπο, διοίκηση
και που περνά από τα σχολεία
μόνο απέξω, είναι αυτονόητο να
είναι άσχετος με τα ζητήματά
τους. 

Να πληροφορήσουμε λοιπόν
την ιστοσελίδα του κ. Κουλοχέρη,
ότι τα σχολεία έχουν καθημερινά
φθορές. 

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επι-
τροπή ανταποκρίνεται άμεσα σε
κάθε αίτημα Διευθυντών και
Προϊσταμένων, αλλά και πάλι οι
φθορές δεν μπορούν να αποφ-
ευχθούν, όταν καθημερινά τόσο
οι εξωτερικοί, όσο και οι εσωτερ-

ικοί χώροι τους, δέχονται όγκους
μαθητών. Ανάλογες φθορές
επισκευάστηκαν με την υποχρ-
εωτική παύση της λειτουργίας
τους, όπως επισκευάζονται δια-
ρκώς.

Να πληροφορήσουμε επίσης
την ιστοσελίδα του κ. Κουλοχέρη,
ότι στα σχολεία υπάρχουν συχνά
βανδαλισμοί. 

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία
γίνονται στόχος νεαρών που,
όταν θέλουν να σπάσουν πλάκα,
σπάνε τα σχολεία. 

Τον τελευταίο καιρό μόνο,
έχουν καταστρέψει χώρους και
αντικείμενα σε τέσσερα σχολεία,
τις ζημιές στα οποία επιδιορ-
θώσαμε άμεσα και τοποθετήσα-
με περιμετρικά συναγερμούς. 

Τέλος, να πληροφορήσουμε
τον κ. Κουλοχέρη πώς οι
εργασίες και οι παρεμβάσεις στα
συγκεκριμένα σχολικά κτίρια έγι-
ναν ύστερα από αιτήματα διευθυ-
ντών και προϊσταμένων και σε
άμεση συνεργασία μαζί τους,
όπως γίνεται οποιαδήποτε επισ-
κευή ή συντήρηση. 

Όποια αιτήματα έρχονται, ικα-
νοποιούνται κατά προτεραιότητα
και άμεσα. 

Συνεπώς οποιαδήποτε απε-
ρίσκεπτη αναφορά, θίγει πρώτα

από όλα την ίδια σχολική κοινότ-
ητα (διευθυντές, εκπαιδευτικούς
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμό-
νων) με τους οποίους διαθέτουμε
αγαστή συνεργασία.  

Αυτή είναι η αλήθεια, που δε
μπορεί να κρυφτεί πίσω από
μαύρο χιούμορ και δήθεν αστεϊ-
σμούς, με τους οποίους δε γελά-
ει κανείς παρά μόνο εκείνοι που
τoυς αναρτούν. 

Μήνυμα του 
Περιφερειάρχη Αττικής

και Προέδρου του ΙΣΑ 
Γ. Πατούληγια την

Παγκόσμια Ημέρα
Νοσηλευτών-
Νοσηλευτριών

«Τιμούμε σήμερα το αξιό-
μαχο υγειονομικό μας προ-
σωπικό που με αυταπάρν-
ηση στάθηκε και στέκεται
δίπλα στον πολίτη και στον
ασθενή, προσφέροντας την
κρίσιμη αυτή ώρα πολύτιμες
υπηρεσίες»

Σήμερα τιμούμε τους
νοσηλευτές και τις
νοσηλεύτριες μας, αυτούς
τους «αφανείς» ήρωες που
καθημερινά υπερβάλλουν
εαυτόν και δίνουν μάχη για
την προστασία της ζωής μας.
Σ  ́αυτή τη δύσκολη περίοδο
που διανύουμε, οι ιατροί μας
μαζί με τους νοσηλευτές και
το υπόλοιπο υγειονομικό
προσωπικό, είναι η «ασπίδα
μας» κατά την πανδημίας και
πυλώνας στήριξης για όλους
μας. Ο αν ιδιοτελής αγώνας
τους αλλά και η δύναμη
ψυχής που επιδεικνύουν,
αποτελούν  φάρο ελπίδας,
αισιοδοξίας και μας γεμίζουν
αισιοδοξία ότι ο «άνθρωπος»
θα ν ικήσει και όλοι μαζί θα
αφήσουμε σύντομα πίσω
μας αυτή την περιπέτεια. 

H υγειονομική κρίση με
την πανδημία του cov id-19,
ανέδειξε για μια ακόμη φορά

την επιστημονική επάρκεια,
τον επαγγελματισμό, αλλά και
το τεράστιο πλεόνασμα ανθ-
ρωπιάς, ευθύνης και κοινω-
ν ικής αλληλεγγύης, των
νοσηλευτών του δημόσιου
συστήματος υγείας της χώρας
μας. 

Οφείλουμε πολλά σε αυτό
το αξιόμαχο υγειονομικό
προσωπικό που με αυτα-
πάρνηση στάθηκε και στέκε-
ται δίπλα στον πολίτη και
στον ασθενή, προσφέρον-
τας την κρίσιμη αυτή ώρα
πολύτιμες υπηρεσίες.

Πέρα από το αυτονόη-
το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που τους
οφείλουμε, χρειάζονται να
γίνουν  ακόμη πολλά. Να
εν ισχύσουμε άμεσα το
σύστημα υγείας, με πρόσθε-
το νοσηλευτικό προσω-
πικό.Να εξασφαλίσουμε
στους νοσηλευτές μας
καλύτερες και ασφαλέστερες
συνθήκες εργασίας αλλά και
αμοιβές, που να ανταπο-
κρίνονται στο δύσκολο έργο
τους. Η στήριξη του δημό-
σιου συστήματος υγείας με
πράξεις, είναι ευθύνη όλων
μας.

Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης
πολιτικής οι Αχαρνές και η περιοχή
των Θρακομακεδόνων

Σε κατάσταση ειδικής
κιν ητοποίησης πολιτικής
προστασίας υπάγον ται οι
Αχ αρν ές και η περιοχ ή
των  Θρακομακεδόν ων
μαζί με άλλες 17 περιοχ ές
της Αττικής, με απόφαση
της Γεν ικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας. 
Συγκεκριμέν α, σε αυτούς

τους δήμους πρόκειται ν α
δρομολογηθούν  έργα που
αφορούν  σε προληπτική
απομάκρυν ση βλάστησης

(εργασίες καθαρισμού) για μείωση του κιν δύν ου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδίως σε μικ-
τές περιοχ ές δασών /πόλεων  και οικισμών .   

Η απόφαση ελήφθη μετά από συν εχ είς και αλλεπάλληλες επιτελικές και επιχ ειρη-
σιακές συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν  τις τελευταίες εβδομάδες στην  Πολιτική Προ

στασία, υπό τον  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχ άλη Χρυσοχ οϊδη και τον
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχ είρισης Κρίσεων , Νίκο Χαρδαλιά, με
συμμετοχ ή του συν όλου της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και
Δημάρχ ων  της Αττικής, εν ώ πραγματοποιήθηκε και εν αέρια κατόπτευση περιοχ ών
της Αττικής, για την  καλύτερη προετοιμασία του μηχ αν ισμού Πολιτικής Προστασίας,
στο πλαίσιο της τρέχ ουσας αν τιπυρικής περιόδου.

Τα έργα και εργασίες που θα δρομολογηθούν  με βάση την  παρούσα απόφαση αφο-
ρούν  δασοκομικούς-φυτοτεχ ν ικούς χ ειρισμούς προληπτικής απομάκρυν σης μέρους
της φυσικής βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για μείωση του κιν δύν ου σε περιοχ ές
όπως, στη ζών η μίξης δασών /πόλεων  και οικισμών  για λόγους προστασίας των
πολεοδομικών  συγκροτημάτων  από επερχ ομέν η δασική πυρκαγιά, σε περιοχ ές
ιδιαίτερης και  πολύ υψηλής προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ), εκατέρωθεν  (πλευρικά)
κατά μήκος του οδικού δικτύου που διέρχ εται μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις.

Στα έργα συμπεριλαμβάν εται και η άμεση απομάκρυν ση των  υπολειμμάτων  καθ-
αρισμού της βλάστησης που εν εργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περ-
ιβάλλον τες χ ώρους κατοικιών  και οικοπεδικές εκτάσεις, η συν τήρηση και βελτίωση
βατότητας του υφιστάμεν ου δασικού οδικού δικτύου, η συν τήρηση υφιστάμεν ων
αν τιπυρικών  ζων ών , η συν τήρηση των  πυροσβεστικών  υδροστομίων , όπως επίσης
και όποιο άλλο έργο ή εργασία κρίν εται αν αγκαία και απορρέει ως υποχ ρέωση από
το ισχ ύον  θεσμικό πλαίσιο των  φορέων  που εμπλέκον ται σε δράσεις πρόληψης για
την  αν τιμετώπιση κιν δύν ων  λόγω δασικών  πυρκαγιών  σύμφων α και με το Γεν ικό
Σχ έδιο της Πολιτικής Προστασίας για την  Αν τιμετώπιση Εκτάκτων  Αν αγκών  εξαιτίας
Δασικών  Πυρκαγιών  με την  κωδική ον ομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

Απάντηση Προέδρου της Α' βάθμιας  Σχολικής Επιτροπής 
Γιάννη Κρεμύδα σε φιλική σελίδα της μείζονος αντιπολίτευσης 
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Και οι τέσσερις φρεγάτες του ΠΝ θα ν αυπηγηθούν
στην  Ελλάδα ταυτόχ ρον α με την  αν αβάθμιση των  τεσ-
σάρων  ΜΕΚΟ και όλα μπορούν  ν α γίν ουν  στα ν αυ-
πηγεία Ελευσίν ας!

Πριν , όμως, προλάβουν  ν α συν έλθουν  οι παρευρισ-
κόμεν οι από το δίδυμο «χ τύπημα», οι Βρεταν οί εκτό-
ξευσαν  κι άλλη «βόμβα». «Θα μπορούσαμε ν α προσφ-
έρουμε επιπλέον  και την  ν αυπήγηση και 2 έως 4 ν έων
ΤΠΚ τύπου ν έων  Super Vita στην  Ελευσίν α, εάν  το
θέλει το Πολεμικό Ναυτικό»! Πρόκειται για Πυραυλακά-
τους οπλισμέν ες σαν  αστακούς, μεγαλύτερες κατά
περίπου 5 μέτρα από τις υπάρχ ουσες που ν αυπήγησε
το Πολεμικό Ναυτικό.

Η πρόταση
Η βρεταν ική ή αγγλική όπως συν ηθίζεται ν α γράφε-

ται, περιλαμβάν ει την  ν αυπήγηση στην  Ελλάδα 4ων
φρεγατών  Arrowhead 140, που ρίχ ν ει ήδη στο ν ερό για
τις δικές της αν άγκες με τον  κωδικό Ty pe 31. Πρόκει-
ται για πλοίο που βασίζεται στο σχ έδιο Iv er Huitf eld,
που έχ ει αν απτύξει η Δαν ία κι έχ ει ν αυπηγήσει τα
πλοία του δικού της Πολεμικού Ναυτικού. Οι γν ώστες
των  ν αυπηγικών  κάν ουν  λόγο για έν α πλοίο χ αμηλού
κόστους, δοκιμασμέν ο με μεγάλο ατού ότι ο «πελάτης»
μπορεί ν α κάν ει ότι θέλει με την  διαμόρφωση που
επιθυμεί.

Ταυτόχ ρον α, οι Βρεταν οί προσφέρουν  ως πλοία
εν διάμεσης λύσης τις φρεγάτες Ty pe 23, που είν αι εν
εν εργεία στο Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό. Πρόκειται για
πλοία ηλικίας 18 έως 30 ετών , οι περισσότερες εκ των
οποίων  έχ ουν  υποστεί πρόγραμμα εκσυγχ ρον ισμού
μέσης ζωής. Σύμφων α με πληροφορίες του enikos.gr οι
πιθαν ότερες για προσφορά προκρίν ον ται οι 2 Τy pe 23
που θα αποσυρθούν , HMS Monmouth και HMS
Montrose. Από τις δύο, η Monmouth δεν  έχ ει υποστεί
πρόγραμμα εκσυγχ ρον ισμού.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2



Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 θριάσιο-7

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης
& Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου
Μεγαρέων σε συνεργασία με την Γεν.
Γραμματεία Αθλητισμού θα ξεκινήσει από
την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 την λειτο-
υργία των Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους (ΠΑγΟ) «Άθληση & Ζωή»,
«Άσκηση ατόμων με ειδικές ανάγκες»,
«Άσκηση & Παιχνίδι» και «Κίνηση».

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα
υγειoνομικά πρωτόκολλα που εκδίδονται
για την καταπολέμηση της διασποράς της
πανδημίας covid-19.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να
βρουν αιτήσεις συμμετοχής στην ιστο-
σελίδα του νομικού προσώπου
www.irodoros.gr και στην είσοδο του
Σταδίου Μεγαρέων Ολυμπιονικών ενώ 

απαιτείται και η προσκόμιση ιατρικής
βεβαίωσης ικανότητας άθλησης ή
υπεύθυνη δήλωση ότι είναι υγιείς καθώς
και (1) μία φωτογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στα τηλέφωνα 2296032719 και
2296022161. 

ΑΘΛΗΣΗ & ΓΥΝΑΙΚΑ 
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρ-

ων «Αλέκος Σάλτας»
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
09:00 – 10:00 & 10:00 – 11:00 και

17:00 – 18:00

Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ν.Περά-
μου «Γ. Τσαλδάρης»

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη
09:00 – 10:00 & 10:00 – 11:00

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
15:00 – 16:00

ΑΘΛΗΣΗ & ΑΜΕΑ 
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρ-

ων «Αλέκος Σάλτας»

Τρίτη, Πέμπτη
09:00 – 10:00 & 10:00 – 11:00 
ΑΘΛΗΣΗ & ΠΑΙΔΙ 
Καθημερινά στους βρεφονηπιακούς

σταθμούς του νομικού προσώπου
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ»

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού
«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων

Ξεκινούν 24 Μαΐου τα προγράμματα 
Άθληση για Όλους 

Συνάντηση Προέδρου Β.Ε.Π. με τον
Πρόεδρο και μέλη της Διοίκησης του
Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά

Μία εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση για
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, σε εγκάρδιο
κλίμα, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γεώργιος
Παπαμανώλης – Ντόζας, με τον Πρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Θεόδωρο Καπρά-
λο, την Β΄Αντ/δρο, κα Μαρία Πιττάκη και τον  Γενικό
Γραμματέα, κ. Γεώργιο Σωτηρίου, του Ε.Σ.Π., χθες,
11 Μαίου 2021, στο Επιμελητήριο, συνεχίζοντας τις
επαφές του με Φορείς για την ανάπτυξη συνεργα-
σιών προς όφελος των μελών του Επιμελητηρίου,
την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την τόνωση
των τοπικών οικονομιών.  

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η περαιτέρω συνε-
ργασία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά με
τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά δεδομένου ότι
υπάρχουν συνδυαστικές ενέργειες, στις οποίες
μπορούν να προβούν για τη στήριξη και τη συνερ-
γασία εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Παπαμανώλης τόνισε ότι το Επιμελητήριο
στηρίζει το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Πειρ-
αιά για την άμεση προκήρυξη προγράμματος 

για την Παροχή Κεφαλαίου Επανεκκίνησης και του
λιανικού εμπορίου, ώστε να μη χαθούν θέσεις
εργασίας και να στηριχθεί η απασχόληση.

Συζητήθηκαν, τέλος, γενικότερα θέματα συνερ-
γασίας για την εύρυθμη λειτουργία της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας στον Πειραιά στα πλαίσια του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.),
που υλοποιεί ο Δήμος Πειραιά και συμφωνήθηκε η
στενότερη συνεργασία και εξειδίκευση των προβ-
λημάτων που υπάρχουν προκειμένου να εξευρεθ-
ούν λύσεις που θα τονώσουν την βιοτεχνική και
εμπορική δραστηριότητα του Πειραιά και θα
στηρίξουν την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Διευθυντής
Β.Ε.Π., κ. Μιχάλης Γιάγκας και η Ειδική Σύμβουλος
του Επιμελητηρίου, κα Ευδοκία Μαυρομμάτη.

Επαναλειτουργεί το Κολυμβητήριο
του Δήμου Φυλής από Δεύτερα 17
Μαΐου σύμφωνα με τις οδηγίες της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
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Η
αυστηροποίηση της ποι-
νής των ισοβίων από τη
μεριά της κυβέρνησης

«κουμπώνει» με τη δολοφονία
των Γλυκών Νερών και το κυνή-
γι των δραστών

Η τροποποίηση ορισμένων
πτυχών του ποινικού κώδικα αναμέ-
νεται να είναι μια από τις επόμενες
νομοθετικές κινήσεις της κυβέρν-
ησης, γεγονός που δεν μπορούσε
να προκύψει σε καταλληλότερο
μομέντουμ καθώς έρχεται σε μια
χρονική στιγμή που ολόκληρη η επι-
καιρότητα μονοπωλείται από τη
στυγερή δολοφονία της 20χρονης
Καρολίνα στα Γλυκά Νερά. Μάλιστα,
το ειδεχθές έγκλημα συζητήθηκε
χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.
Το άγριο έγκλημα αξιολογείται από
την κυβέρνηση, η οποία συζητά την
ανάληψη πρωτοβουλιών με φόντο
την ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Για την ακρίβεια, το σχέδιο για τις
προσαρμογές στον ποινικό κώδικα
βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως όλα
δείχνουν θα κατατεθεί μέσα στον
Ιούνιο. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε
ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας
Τσιάρας μιλώντας στο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών, η αυστηρο-

ποίηση των ισοβίων για τα ειδεχθή
εγκλήματα, προκειμένου να είναι
πλέον εκτιτέα τουλάχιστον τα 20 χρό-
νια, πρόκειται να είναι ένας από
τους βασικότερους άξονες του
νομοσχεδίου.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα
που του τέθηκε στο Φόρουμ ο κ.
Τσιάρας είπε σχετικά: «Σε επικοι-
νωνία που είχα με τον πρόεδρο της 

επιτροπής παρακολούθησης του
Νέου Ποινικού Κώδικα, ενημερώθη-
κα ότι η επιτροπή θα προτείνει μαζί
με το σύνολο αλλαγών από την
νομοθετημένη έκτιση της ποινής, για
να έχει κανείς το ευεργετικό πλεο-
νέκτημα της εις υφ' όρον απόλυσης
τα 2/5 στα 4/5», κάτι που σημαίνει
ότι αν αλλάξει ο νόμος «εκτιτέα θα
είναι τα 20 χρόνια».

ΓΓλλυυκκάά  ΝΝεερράά::  ΣΣυυγγκκλλοοννίίζζεειι  ηη  
ιιααττρροοδδιικκαασσττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  

- Επνιξαν με τα χέρια την 20χρονη

Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται
στο φως έπειτα από την ιατροδικαστική
έκθεση στο άψυχο σώμα της 20χρονης

Καρολίνας

Από ασφυξία προήλθε ο θάνατος της
20χρονης Καρολίνας στο σπίτι της
στα Γλυκά Νερά, σύμφωνα με το

αποτέλεσμα της νεκροψίας - νεκροτομής
που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της
Τετάρτης και την οποία διενήργησε
ιατροδικαστής της ιατρικής σχολής του
πανεπιστημίου Αθηνών. O θάνατος της
άτυχης μητέρας, ειδικότερα, οφείλεται σε
«Απόφραξη των αεροφόρων οδών,
συνεπεία ασφυξίας».

Ο δράστης της δολοφονίας έκλεισε το
στόμα της κοπέλας με κομμάτια από
ύφασμα, πιέζοντας όμως αφόρητα και
σφίγγοντάς της τα χείλη με την παλάμη των
χεριών του. Την ίδια ώρα, με τον αντίχειρα
και τον δείκτη ο ληστής της έφραξε και την
μύτη της. Έτσι η κοπέλα δεν μπορούσε να
πάρει ανάσα από πουθενά, με αποτέλεσμα
να επέλθει ο πλέον βίαιος ασφυκτικός
θάνατος. Το πρόσωπο της Καρολίνας έφερε
αμυδρά σημάδια αντίστασης που
κάμφθηκαν όμως αμέσως απ’ την δύναμη
του δολοφόνου της. 

Στο μεταξύ, εξονυχιστικές είναι οι έρευνες
των Αρχών για τον εντοπισμό των
ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την
δολοφονία της 20χρονης κοπέλας στα Γλυκά
Νερά και της ληστείας στο σπίτι της ίδιας και
του συζύγου της τα ξημερώματα της Τρίτης.
Το περιστατικό έχει συγκλονίσει ολόκληρη
την κοινωνία, ενώ όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο
Προστασίας του πολίτη, επικηρύχτηκαν με
300.000 ευρώ οι δράστες.

Προς αυστηροποίηση οι ποινές 
ειδεχθών εγκλημάτων 
- Τι είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Βγαίνει από την αποκλει-
στική 
λειτουργία για covid περι-
στατικά 
Σε επικοιν ων ία του  με τον  Αν απληρωτή Υπουργό
Υγείας κ. Βασίλη Κον τοζαμάν η, ο υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης και βουλευτής Δυτικής Αττικής Γ. Κώτσηρας εν ημερώθηκε ότι εν τος των  επόμεν ων  ημερών  το Θριασιο
Νοσοκομείο επιστρέφει στην  κατάσταση που βρισκόταν  προ της έκτακτης μετατροπής του σε ν οσοκομείο για
COVID περιστατικά. Ο κ. Κώτσηρας δήλωσε: Επιβεβαιώθηκε η βραχ ύβια επιλογή έκτακτης αν άγκης, όπως εξα-
ρχ ής είχ ε διαβεβαιώσει το Υπουργείο Υγείας.
Συν εχ ίζουμε ν α δίν ουμε τη μάχ η με την  παν δημία, προχ ωράμε το πρόγραμμα του εμβολιασμού και βήμα-βήμα
επαν έρχ ον ται βασικές κοιν ων ικές δραστηριότητες.

Λ. Κοσμόπουλος: Οι κοινές παρεμβάσεις των αιρετών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης αποδίδουν για το καλό των πολιτών της Δυτ. Αττικής

Το Θριάσιο Νοσοκομει ́ο επαναλειτουργει ́ άμεσα τις επόμενες ημέρες ως γενικό νοσοκομει ́ο και
παύει η λειτουργι ́α του ως νοσοκομει ́ο αποκλειστικά για covid-19. 
Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται μετά από σειρά ενεργειών που κάναμε, με τον Δήμαρχο Ελευσι ́νας
Αργύρη Οικονόμου, και τους Δημάρχους της Δυτικής Αττικής και συνάντηση που έκανε ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγει ́ας Β. Κοντοζαμάνη. 
Οι κοινές παρεμβάσεις των αιρετών της τοπικής αυτοδιοι ́κησης αποδι ́δουν για το καλό των πολιτών
της Δυτ. Αττικής. Ει ́μαστε παρόντες για να εξασφαλι ́σουμε την προστασι ́α της δημόσιας υγει ́ας, να
βελτιώσουμε καθοριστικά την ποιότητα ζωής στον τόπο μας.
Το Θριάσιο Νοσοκομει ́ο επαναλειτουργει ́ άμεσα τις επόμενες ημέρες ως γενικό νοσοκομει ́ο και
παύει η λειτουργι ́α του ως νοσοκομει ́ο αποκλειστικά για covid-19.



Στις 14 Μαΐου, αίρεται η απαγόρευ-
ση της μετακίνησης εκτός νομού,
σύμφωνα με τα όσα είπε κατά την
ενημέρωση των πολιτικών συντακ-
τών, η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελεία Πελώνη.  «Γίνεται ένα
εξαιρετικά σημαντικό βήμα -τόσο για
την κοινωνία, όσο και για την οικο-
νομία», όπως τόνισε η κυρία Πελώνη

Η απελευθέρωση των μετακινή-
σεων από νομό σε νομό λοιπόν θα
γίνεται  από την 6η πρωινή της 14ης
Μαΐου.

Πιο συγκκεριμένα για τη
μετακίνηση στην ενδοχώρα θα ισχύει
ισχυρή σύσταση, -αλλά όχι
υποχρέωση, για διενέργεια self test
ή μοριακού τεστ πριν το ταξίδι, ενώ
οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμο-
ποιούν και βεβαιώσεις εμβολιασμού.

Για μετακίνηση στα νησιά ωστόσο,
ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η διενέργεια self
test ή pcr 72 ώρες πριν από το ταξίδι ή οι εμβολια-
σμένοι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν
πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η υποχρέωση θα
αφορά τόσο τα ακτοπλοϊκά όσο και τα αεροπορικά
ταξίδια.

Τι θα γίνει με τα SMS στο 13033 και το 13032 και
παράταση κυκλοφορίας

Στα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να μπει ορι-
στικό τέλος στην υποχρέωση αποστολής SMS για
μετακινήσεις στο 13033 και για το λιανεμπόριο και
τα πολυκαταστήματα στο 13032. Επίσης σταματά

το click inside και το click away και οι
καταναλωτές θα προσέρχονται
ελεύθερα στα καταστήματα. Το
ωράριο κυκλοφορίας θα παραταθεί
κατά τουλάχιστον μία ώρα, ενδεχομέ-
νως και έως τις 12.30 και αντίστοιχα
θα παραταθεί και το ωράριο λειτο-
υργίας των καταστημάτων εστίασης.

Ανακοινώσεις για τον τουρισμό από
τον Χάρη Θεοχάρη

Οι ανακοινώσεις για το άνοιγμα του
τουρισμού θα γίνουν την Πέμπτη από
τον αρμόδιο υπουργό, Χάρη
Θεοχάρη και θα καλύπτουν όλες τις
πύλες εισόδου της χώρας, αεροδρό-
μια, λιμάνια και χερσαία σύνορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι
τουρίστες θα εισέρχονται στην Ελλά-
δα είτε με μοριακό τεστ 72 ωρών είτε
με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οι
τουρίστες θα πρέπει να έχουν κάνει
και τις δύο δόσεις του εμβολίου και να

έχουν περάσει 14 ημέρες από την χορήγηση της
δεύτερης δόσης. Το αρνητικό τεστ ή το πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού θα μπορεί να αναρτάται σε ψηφ-
ιακή πλατφόρμα προκειμένου οι αρχές να ελέγχουν
ποιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε rapid test. 
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ΠΠωωςς  θθαα  ττααξξιιδδεεύύοουυμμεε  ααππόό  1144  ΜΜααΐΐοουυ
σσεε  ννηησσιιάά  κκααιι  εεννδδοοχχώώρραα

Μία νέα διαγωνιστική διαδικασία,
που αποτελεί μικρογραφία των
πανελλαδικών εξετάσεων, θα

κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες. Την προ-
σεχή Κυριακή, 16 Μαΐου, 2.450 αλλογενείς
αλλοδαποί θα συμμετάσχουν στον πρώτο
γραπτό (για ορισμένους μόνο προφορικό)
διαγωνισμό για την απόκτηση του Πιστο-
ποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολι-
τογράφηση (ΠΕΓΠ), που είναι απαραίτητο
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να απο-
δείξουν ότι γνωρίζουν επαρκώς της
ελληνική γλώσσα (επίπεδο Β1) και ότι
διαθέτουν γνώσεις για τη χώρα της οποίας
επιθυμούν να γίνουν πολίτες.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε 19 εξετα-
στικά κέντρα, που κατανέμονται σε επτά
πόλεις της χώρας. Στην πρωτεύουσα
δημιουργήθηκαν 10 εξεταστικά κέντρα,
όπου θα διαγωνιστούν 1.521 υποψήφιοι,
σε τρία εξεταστικά κέντρα της Θεσσα-
λονίκης θα διαγωνιστούν 295, στη Λάρισα 

105, στο Ηράκλειο Κρήτης 95, στην
Πάτρα 91, στα Ιωάννινα 57 και στην
Τρίπολη 48 υποψήφιοι.

Παράλληλα, 25 άτομα με αναπηρίες και
211 άνω των 62 ετών θα εξεταστούν προ-
φορικά σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.

Τα εξεταστικά κέντρα
Ως εξεταστικά κέντρα ορίστηκαν στην

Αττική τα εξής σχολικά συγκροτήματα: 1ο
ΓΕΛ Πετρούπολης, 3ο Γυμνάσιο Περιστε-
ρίου, 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω, 3ο ΓΕΛ Αμαρου-
σίου, 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, 2ο ΓΕΛ
Νέας Ιωνίας, Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειρ-
αιά, Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειρ-
αιά, 1ο ΓΕΛ Αργυρούπολης, 60ο Γυμνάσιο
Αθηνών και 9ο ΓΕΛ Αθηνών (ειδικό εξετα-
στικό κέντρο).

Στη Θεσσαλονίκη, το 1ο ΓΕΛ Σταυρ-
ούπολης (εξεταστικό και ειδικό εξεταστικό
κέντρο), το 3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης και το
15ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

Στις άλλες πόλεις, το 3ο ΓΕΛ Πατρών, το
3ο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης, το Μουσικό
Σχολείο Λάρισας, το Πρότυπο ΓΕΛ Ζωσι-
μαίας Σχολής Ιωαννίνων και το 3ο ΓΕΛ
Τρίπολης.

Η άφιξη στα εξεταστικά κέντρα γίνεται
στις 7:00 και έως τις 8:00 οι ενδιαφερόμε-
νοι θα πρέπει να έχουν καταλάβει τις προ-
καθορισμένες για αυτούς θέσεις εντός των
αιθουσών. Στην είσοδο του κάθε εξεταστι-
κού κέντρου θα διενεργείται έλεγχος ταυ-

τοποίησης των εξεταζόμενων. Εκτός από
το δελτίο εξεταζόμενου, οι υποψήφιοι θα
πρέπει να έχουν μαζί τους το ισχύον ταξι-
διωτικό έγγραφό τους, την άδεια διαμονής
τους ή τη βεβαίωση εγγραφής πολίτη της
ΕΕ που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία.

Από τις 5:00 θα συνεδριάζει η Επι-
στημονική Επιτροπή στον προκαθορισμέ-
νο χώρο του υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, προκειμένου να καθο-
ρίσει τα θέματα των εξετάσεων. Η εκπομ-
πή των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα
γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήμα-
τος των πανελλαδικών εξετάσεων, αφού
έχουν κλείσει οι πύλες όλων των εξετα-
στικών κέντρων και οι διαγωνιζόμενοι
έχουν καταλάβει τις θέσεις τους.

Η διαδικασία εξέτασης
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν πρώτα

στην ελληνική γλώσσα ως προς την
κατανόηση και παραγωγή του γραπτού
λόγου, διαδικασία που θα διαρκέσει 90
λεπτά. Θα ακολουθήσει για άλλα 90 λεπτά
η εξέταση των θεμάτων Ιστορίας, Πολι-
τικών Θεσμών, Γεωγραφίας και Πολιτι-
σμού. Οι ερωτήσεις για τις συγκεκριμένες
θεματικές ενότητες αντλούνται τυχαία από
την τράπεζα θεμάτων, που είναι προσβά-
σιμη σε πλατφόρμα της Γενικής Γραμμα-
τείας Ιθαγένειας (ΓΓΙ). Μετά οι υποψήφιοι
ανά δύο προσέρχονται με μέριμνα των
επιτηρητών στους δύο αξιολογητές για την
εξέταση της ελληνικής γλώσσας στην
παραγωγή προφορικού λόγου, διάρκειας
15 λεπτών.

Πρεμιέρα του γραπτού διαγωνισμού για
απόκτηση ιθαγένειας στις 16 Μαϊου
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48

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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Λεπτομερή καταγρα-
φή και αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστα-
σης του λιμένα τόσο
από πλευράς υπο-
δομών όσο και από
λειτουργική/επιχειρη-
σιακή άποψη. 

Ανάλυση του υπερ-
κείμενου χωροταξικού
σχεδιασμού που άπτε-
ται της ανάπτυξης του
λιμένα.

Συστηματική συλλο-
γή των απόψεων όλων
των φορέων που
εμπλέκονται έμμεσα ή
άμεσα με τον λιμένα
(Υπουργεία και άλλες κεντρικές υπηρ-
εσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελ-
ητήρια, επαγγελματικοί φορείς κλπ.).

Διερεύνηση και εκτίμηση της μελλοντι-
κής προοπτικής του λιμένα και βάσει
αυτής πρόβλεψη των μελλοντικών
ροών.

Διατύπωση της νέας αναπτυξιακής στρ-
ατηγικής του λιμένα, ως σύνθεση της 

σημερινής εικόνας και της εκτιμηθ-
είσας δυναμικής του.

Επίσης έγινε εκτενής αναφορά στα
βασικότερα ζητήματα και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει σήμερα ο Λιμένας
Ελευσίνας και  τα οποία σε μεγάλο
βαθμό δρουν ανασταλτικά στην κατεύθυ-
νση ανάπτυξής του, αλλά και  στις
δυνατότητες και ευκαιρίες που 

προκύπτουν για τον λιμένα στις σημε-
ρινές συνθήκες.Τέλος, διαμορφώθηκε
το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα
των αμέσως επόμενων ενεργειών, τόσο
από πλευράς Ο.Λ.Ε. ΑΕ όσο και από
πλευράς Συμβούλου, ώστε να επι-
ταχυνθεί  και  να ολοκληρωθεί  το
συντομότερο δυνατό η εκπόνηση του
πρώτου σταδίου του Μaster plan.

Πωλείται
οικία ισόγειο
και πρώτος

όροφος
στο

Παλαιοχώρι
Μάνδρας 

σε
800 μέτρα
οικόπεδο .
Ανταλλαγή

με
διαμέρισμα
τηλέφωνο
6974 311

396.
Τιμή

συζητήσιμη

Συνεχίζεται από τη σελ. 2



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Καλαμάτα – Ασπρόπυργος 2-0
ΣΚΟΡΕΡ: 35′, 62′ Μαρκόφσκι σουτ

Διαιτητής: Τσου-
καλάς (Αθηνών)
Βοηθοί: Σταυρ-
όγλου (Αθη-
νών), Κυρίος
(Αρκαδίας)
Κίτρινες: Ηλιό-
πουλος, Νατσιό-
πουλος – Τζα-
νουλίνος, Αργ-
υρόπουλος

Καλαμάτα (Ανα-
στόπουλος):
Ταΐρης,
Μαβίνγκα, Κωνσταντινόπουλος (83′ Σαλίνες), Τσελεπίδης, Μπακα-
γιόκο, Παπατόλιος, Νατσιόπουλος (83′ Αλεξόπουλος), Σουμπινιο
(66′ Παυλίδης), Ηλιόπουλος (83′ Τριανταφυλλάκης), Φελίπε (66′
Μπουσμπίμπα), Μαρκόφσκι.

Ασπρόπυργος (Φυντάνης): Ντιμίτροβιτς, Αργυρόπουλος, Τριπο-
τσέρης, Θεοδώρου (69′ Κατίδης), Ζαχαράκης, Αντουάν, Ζάχαρος,
Κυριαζής (84′ Γεωργακόπουλος), Τζανουλίνος (69′ Πατσατζόγλου),
Λάντρι, Μαρούδας (56′ Βασιλείου).

Τα αποτελέσματα στην Football League
Για την  11η αγων ιστική της Football League σημειώθηκαν  τα εξής αποτελέ-
σματα.

Νότιος Όμιλος
Νίκη Βόλου – Ρόδος 1-2 (49' Μέτσε - 62' Τσίπρας, 90+4' Μαρτσάκης)
Ιάλυσος – Αιγάλεω 1-1 (22' Καρπαθάκης πεν . - 82' Μπουρλάκης)
Καλαμάτα – Ασπρόπυργος 2-0 (35', 61' Μαρκόφκσι)

Βόρειος Όμιλος
Απόλλων  Πόν του – Βέροια 0-3 (14' Πασάς, 70', 90' Λουκίν ας)
Αλμωπός Αριδαίας – Τρίγλια 3-0 (9', 45', 67' Μάν ιος)
Πιερικός – Παν σερραϊκός 1-0 (46' Μπουόλι)

ΓΑΜΟΣ

Ο Ιωάννης Ζάκας του Σωτηρίου και της Νικολέτας, το γένος
Κάκου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο και η Καλντουριμίδου Παρθένα του Γεωργίου
και της Δέσποινας, το γένος Ορφανίδου, που γεννήθηκε
στο Καζακστάν και κατοικεί στις Αχαρνές, θα έρθουν σε
γάμου κοινωνια στο Δήμο Ελευσίνας.
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Γ.ΜΑΥΡΩΤΑΣ:  «Φιλάθλους από
την επόμενη χρονιά»

Ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, μίλησε για τη
στάση της Πολιτείας όσον αφορά τον τελικό Κυπέλλου, αλλά και το
γενικότερο άνοιγμα του αθλητισμού.

«Με το άνοιγμα του καιρού, τους εμβολιασμούς και το ότι έχουμε περ-
ισσότερα όπλα στα χέρια μας θεωρώ ότι θα πηγαίνουμε σε μία συνεχώς
βελτιούμενη κατάσταση. Υπάρχει πλέον και η τεχνογνωσία. Είναι
σημαντικό το τείχος ανοσίας, όπως είδαμε σε άλλες χώρες. Όταν έχεις
να αντιμετωπίσεις μία πανδημία κάθε 100 χρόνια καλύτερα να
πηγαίνεις στην σίγουρη πλευρά, αρκεί να μην σου ξεφύγει η κατάστα-
ση. Εμείς θέλαμε το άνοιγμα πιο γρήγορο και καταφέραμε να πείσουμε
την επιτροπή ότι ο αθλητισμός μπορεί να πειθαρχήσει, δείξαμε κάποια
δείγματα και πέτυχε αυτό το σταδιακό άνοιγμα» είπε αρχικά και συνέχι-
σε:

«Σας διαβεβαιώ ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποι-
ήσαμε ήταν της ψυχολογίας. Ήταν πολύ σαφές σε εμένα ότι τον τελευ-
ταίο καιρό δεν κοίταγαν τα πράγματα εντελώς επιδημιολογικά, αλλά
άρχισαν να βάζουν στο πλάνο και το κομμάτι της ψυχολογίας. Τους
απασχολεί, απλώς φοβούνται το ανοργάνωτο. Όταν τελειώσει αυτή η
κρίση και κάνουμε την αποτίμηση, τότε θα αποδοθεί το τι ρόλο έπαιξε ο
καθένας. Ένιωθα πάντα μεγάλο το βάρος να ανοίξουν αθλήματα, αλλά
ένιωθα και το βάρος μην χαθεί κάποιος άνθρωπος εξαιτίας μου».

Για την αξιοποίηση των self test επεσήμανε: «Τα self test θα αξιο-
ποιηθούν. Υπήρχε ένας προβληματισμός αν μπορούμε να βασιστούμε
αποκλειστικά σε αυτά των σχολείων, γιατί στον αθλητισμό υπάρχουν
επαφές. Θα το κάνουμε χωρίς, όμως, να καταργήσουμε τα rapid, ώστε

να μην επιβαρύνονται τόσο οικονομικά. Θα κάνουμε τα rapid κάθε δύο
ή τρεις εβδομάδες. Θα παίζουν και τα self test ρόλο σε αυτή την διαδι-
κασία».

Για τον τελικό Κυπέλλου ανέφερε: «Νομίζω ότι τα νούμερα για 25.000
είναι απαγορευτικά. Είχα πει για μερικούς εκατοντάδες ή χίλιους.
Νομίζω ότι η ΕΠΟ θα πάρει την απόφασή της. Οι λοιμωξιολόγοι δεν
πρόκειται να συγκαταθέσουν για φιλάθλους. Απλώς για τις προσκλήσεις.
Περίπου 600 άτομα σύνολο. Και πέρσι στον τελικό Κυπέλλου δεν
υπήρχαν φίλαθλοι, που ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ας είναι ένας
καλός τελικός και ας τον δούμε από την τηλεόραση».

Κατέληξε λέγοντας για την επιστροφή των φιλάθλων στις κερκίδες:
«Σταδιακά θα πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο. Έτσι όπως πάνε τα πράγ-
ματα, όχι μόνο εδώ και πάλι σταδιακά θα μπορούσαμε να δούμε για
αρχή μία μικρή πληρότητα. Νομίζω θα έχουμε φιλάθλους από την επό-
μενη χρονιά, πρώτα πιλοτικά έναν αριθμό και στη συνέχεια όσο χτίζεται
η ανοσία ακόμη μεγαλύτερο».

SL2: Οι
αγώνες της

4ης 
αγωνιστικής
των πλέι

οφ/πλέι άουτ

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ:
Σάββατο (15/5)

Ο.Φ. Ιεράπετρας -
Παναχαϊκή (14:45)

Τρίκαλα - Δόξα
Δράμας (14:45)

Απόλλων Λάρισας -
Α.Ε. Καραϊσκάκης
(14:45)

ΠΛΕΪ ΟΦ
Κυριακή (16/5)

Διαγόρας - Ιωνικός
Ξάνθη - Εργοτέλης
Λεβαδειακός - Χανιά 

Ξεκινούν προπονήσεις οι ακαδημίες
ποδοσφαίρου του Βύζαντα Μεγάρων

Επιστροφή στα γήπεδα για
τις ομάδες υποδομών  του
Βύζαν τα Μεγάρων , έπειτα
από την  αν ακοίν ωση της
υγειον ομικής επιτροπής της
Γ.Γ.Α.
Σύμφων α με την  αν ακοίν ω-
ση η ημερομην ία επαν έν α-
ρξης του συν όλου του ερασι-
τεχ ν ικού αθλητισμού, είν αι η
17η Μαϊου.
Μετά τη σχ ετική απόφαση και σε αν αμον ή των  τελικών  διευκριν ήσεων , η Διοίκηση
του ΒΥΖΑΝΤΑ σε συν εργασία με τον  Τεχ ν ικό Διευθυν τή κ. Γιάν ν η Ρόκα και τους
προπον ητές των  ομάδων , εξέτασαν  τα ν έα δεδομέν α για τον  τρόπο που θα γίν ον -
ται οι προπον ήσεις, ώστε ν α τηρούν ται απαρέγκλιτα τα υγειον ομικά πρωτόκολλα
που έχ ουν  θεσπιστεί από τους αρμόδιους φορείς για την  ασφαλή διεξαγωγή τους.

Απόδοση:  ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

AΚΡΑΤΗΤΟΣ FC:   Ταχεία
ανάρρωση Γιώργο

Τ ι ς
κ αλύτερες
ευχές για
γ ρ ή γ ο ρ η
επιστροφή
στα γήπεδα
από όλη
τ η ν
οικογένεια
τ ο υ
Ακράτητου
σ τ ο ν

ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Γιώργο
Konomi μετά τον τραυματισμό που υπέστη
στο γόνατο κατά την διάρκεια του αγώνα
με τον Αετό Λουτρών.

Ο Ακράτητος ευχαριστεί…

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ευχαριστεί από καρδιάς
την ομάδα του Γ.Π.Σ Λουτρών «ΑΕΤΟΣ»
Λέσβος και ιδιαίτερα τον πρόεδρο
κ.Σπανό για την άψογη φιλοξενία που
είχε η ομάδα μας και ελπίζουμε να μας
δοθεί η ευκαιρία να ανταποδώσουμε στο
μέλλον.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο
προσωπικό του HOTEL LESVION για τον
επαγγελματισμό τους αφού φρόντισαν και
την παραμικρή λεπτομέρεια ώστε να μην
μας λείψει τίποτα.
Τέλος, τα συγχαρητήρια μας στην
διαιτητική τριάδα του αγώνα, ήταν
άψογοι.

Ταχεία ανάρρωση Γιώργο

Τις καλύτερες ευχές για γρήγορη
επιστροφή στα γήπεδα από όλη την
οικογένεια του Ακράτητου στον
ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Γιώργο
Konomi μετά τον τραυματισμό που υπέστη

στο γόνατο κατά την διάρκεια του αγώνα
με τον Αετό Λουτρών.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:  Ξεκινούν
οι προπονήσεις στις ακαδημίες
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΠΠ,
από την Δευτέρα 17/5 έχουμε επανέ-
ναρξη των προπονήσεων! Σύμφωνα
με το πρωτόκολλο τα γκρουπ θα
πρέπει να είναι σταθερά των 10 ατό-
μων! Για αυτό το λόγο χρειάζεται να
μας ενημερώσετε, έως και την Πέμπτη
13/5, ποια παιδιά επιθυμούν να
ξεκινήσουν προπονήσεις.
Μπεκιάρης Μάκης: 6970643479,
Κατσάφαρος Μιχάλης: 6983513232

ΑΣ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ:
Ε π ι σ τ ρ έ φ ο υ μ ε
στον φυσικό μας
χώρο…

Μετά από μια μεγάλη διακοπή 7
μηνών περίπου της δραστηριότητας
της Ακαδημίας μας, επιστρέφουμε
στον φυσικό μας χώρο, τα γήπεδα.
Στις 17 Μαΐου ξεκινά πάλι η αθλητική
μας δράση, σύμφωνα με όλους τους

υγειονομικούς κανόνες που ορίζει ο
ΕΟΔΥΥ και η Γενική Γραμματεία Αθλ-
ητισμού. Σύντομα θα δώσουμε
οδηγίες, για τους κανόνες ασφαλείας
που πρέπει να ακολουθούμε για την
ασφαλή προσέλευση, προπόνηση
αλλά και αποχώρηση από τις αθλητι-
κές εγκαταστάσεις. Με το καλό να
είμαστε όλοι υγιείς, να τα πούμε από
κοντά και με ασφάλεια.
Πάμε ξανά όλοι μαζί… Α. Σ.
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 

Με εκτίμηση Ιωάννης Σωτηρίου Υπ.
Γρ. Τύπου.
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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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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας
Γνώση  Microsoft Office 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

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

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω 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 Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

Η
Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023, με αφορμή
τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, σας προσ-
καλεί να ανεβάσετε στον προσωπικό σας λογαριασμό στο

Facebook και στο Instagram μία φωτογραφία από ένα ταξίδι σας στην
Ευρώπη, συμπληρώνοντας την φράση “Ευρώπη για μένα είναι…”,
κάνοντας tag τους επ ίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της
Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και βάζοντας τo ακό-
λουθο hashtag #EuropeForMe. Μην ξεχάσετε να ορίσετε την τοποθεσία
που έχει τραβηχτεί η φωτογραφία.

Όλες οι φωτογραφίες θα δημοσιευτούν μέσα από Facebook και
Instagram Stories, με σκοπό να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ειρήνη και την
ενότητα στην Ευρώπη, αλλά και όλος ο κόσμος να μάθει… “Τι είναι για
σένα η Ευρώπη”.

Το κάλεσμα θα διαρκέσει έως τις 16 Μαΐου. 
Οι επ ίσημες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Ελευσίνας Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023: Facebook & Instagram

#EUROPEFORME:
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ;
Γιορτάζουμε την Ημέρα της 
Ευρώπης όλοι μαζί!


