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- Τι προβλέπεται για τα 2
προγράμματα

Αρχή με το ΘΡΙΑΣΙΟ
την Παρασκευή 21/5

Ενεργοποίηση του σχεδίου
επιστροφής στην 

κανονική λειτουργία των
νοσοκομείων

Επένδυση 80 εκατ. ευρώ από αμερικανικό fund

Σε υπερσύγχονο Κέντρο logistics θα 
μεταμορφωθεί ακίνητο του πρώην εργοστασίου

της Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο

Από 21 Μαΐου 
διαθέσιμα για τους

40-44 όλα τα εμβόλια

Μήνυμα κατά του
εφησυχασμού 

από τον
Κ. Μητσοτάκη
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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 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιούλιος, Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία,
Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια,Γαλάτεια, Γαλατία

Φαεινός, Φαεινή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος
Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου, 2105573484

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ

Παγκάλου 81, 2105547602

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25,  2105555844

Άνω Λιόσια

Κεχαγιά Γεωργία Κ.Λεωφόρος Φυλής 75,
Φυλή, 2102411911

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γωνιωτάκη Μαρία Ν.Αγωνιστών Στρατοπέδου

Χαϊδαρίου 68, 2105819843

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε
ΟΕΔεκελείας 41 & Ξενοφώντος, 2102463057

Έρχ εται  η επέν δυση του
αμερικαν ικού επεν δυτικού
f und ΗΙG Capital για την  αν ά-
πτυξη σύγχ ρον ων  εγκαταστά-
σεων  logistics στην  περιοχ ή
του Ασπροπύργου, στο
ακίν ητο του πρώην  εργο-
στασίου της Χαλυβουργίας
Ελλάδος στον  Ασπρόπυργο.

Πριν  από λίγες ημέρες,
σημειώθηκε σημαν τική πρόο-
δος στη διαδικασία εξαγοράς
από την  HIG δαν είων  ύψους
90 εκατ. ευρώ της Χαλυβουργίας
Ελλάδος, συμφερόν των  της
οικογέν ειας Μάν εση. Πρόκειται
για οφειλές προς την  Εθν ική
Τράπεζα και την  Τράπεζα Πει-
ραιώς, οι οποίες είχ αν  πραγματοποιήσει σχ ετικό διαγω-
ν ισμό πώλησης πριν  από μερικούς μήν ες.

Με την  ολοκλήρωση και της εν  λόγω διαδικασίας, η
HIG θα ελέγχ ει χ ρέη 140 εκατ. ευρώ της Χαλυβουργίας
Ελλάδος, καθώς είχ ε εξαγοράσει και επιπλέον  οφειλές
50 εκατ. ευρώ από την  Eurobank. Στο πλαίσιο αυτό,
δρομολογείται η διαγραφή των  χ ρεών  αυτών , με αν τάλ-
λαγμα την  απόκτηση της έκτασης των  290 στρεμμάτων
στην  περιοχ ή του Ασπροπύργου. 

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου συγκρ-
οτήματος αποθηκών, επιφανείας 100.000 τ.μ., με
το ύψος της επένδυσης να εκτιμάται ότι θα προ-
σεγγίσει ή ενδεχομένως και να ξεπεράσει τα 80
εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική θέση του συγκεκριμέν ου ακιν ήτου,
δίπλα στα ΕΛΠΕ και με άδεια λιμέν α, αποτελεί σοβαρό
δέλεαρ και εκ των  βασικών  λόγων  για τους οποίους η
HIG έχ ει προκρίν ει την  αν άπτυξη υποδομών  logistics. 

Σύμφων α με το στρατηγικό σχ έδιο που έχ ει εκπον -
ηθεί, η έν αρξη των  έργων  κατασκευής του ν έου κτιρίου
θα είν αι εφικτή εν τός 12 μην ών  από την  ολοκλήρωση
της μεταβίβασης του ακιν ήτου, εν ώ το ακίν ητο θα είν αι
λειτουργικό έν α χ ρόν ο μετά, δηλαδή εν τός δύο ετών
από την  απόκτηση της έκτασης.

Ασφαλώς για το ζήτημα αυτό θα απαιτηθεί και η
συν αίν εση του μον αδικού εν απομείν αν τος πιστωτή
της εταιρείας, της Alpha Bank, προς την  οποία οφείλε-
ται δάν ειο 170 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφων α με αρμό-
διες πηγές, υπάρχ ει θετική στάση από την  πλευρά της
Alpha Bank, ώστε ν α καταστεί εφικτή η υλοποίηση του
παραπάν ω σχ εδίου, με δεδομέν ο ότι εν ισχ ύεται
κατακόρυφα η βιωσιμότητα της Χαλυβουργίας Ελλάδος,
καθώς θα απαλλαγεί από έν α σημαν τικό μέρος του
δαν εισμού της και θα είν αι ευκολότερη η επιστροφή της
στην  κερδοφορία. Αλλωστε, η εταιρεία έχ ει παραμείν ει
λειτουργική τα τελευταία χ ρόν ια, αξιοποιών τας τις εγκα-
ταστάσεις της στον  Βόλο, γεγον ός που λειτουργεί υπέρ
των  προοπτικών  επιβίωσής της.

Σήμερα  Τρίτη 18 Μαΐου, Κινητές Ομάδες
Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά
σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα
πραγματοποιούνται rapid test για όλους τους
πολίτες. Τα σημεία δωρεάν ελέγχου για τον κορο-
νοϊό είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με σχετική
ενημέρωση από τον Οργανισμό:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00
Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ),

09:30 -15:00
Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30

-15:00
Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημο-

τικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -
15:00

Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμή

σεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00
Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον,

09:00 -15:00
Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλει-

στό γήπεδο) , 09:00 -15:00
Δ. Νέας Σμύρνης, Πλ. Νέας Σμύρνης, 09:30 -

15:00

Επένδυση 80 εκατ. ευρώ από αμερικανικό fund
Σε υπερσύγχονο Κέντρο logistics θα 

μεταμορφωθεί ακίνητο του πρώην εργοστασίου
της Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο

ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ
ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΑΙ ΙΛΙΟΝ

Συνεχίζεται στη σελ. 6
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Σ
το Δημαρχ είο Ελευσίν ας,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
συν τον ισμού μεταξύ του

Δημάρχ ου Αργύρη Οικον όμου, της
Προέδρου του ΠΑΚΠΠΑ, Εύης Άν θη,
του Αν τιπροέδρου Βαγγέλη Ρόκα, και
εκπροσώπων  των  αθλητικών  σωμα-
τείων  καλαθοσφαίρισης και πετοσφ-
αίρισης, με αν τικείμεν ο την  ασφαλή
επαν έν αρξη των  αθλητικών  δρα-
στηριοτήτων  στα αν οιχ τά και κλειστά
γήπεδα των  αν τίστοιχ ων  αθλημάτων .

Οι εκπρόσωποι του Παν ελευσιν ια-
κού, της Ακαδημίας Μπάσκετ, του
Ο.Κ.Ε, της Φιλοθέης Μαγούλας, του
ΚΕΛΕΟΣ και του Α.Ο Ελευσίς συζήτ-
ησαν  όλες τις παραμέτρους του ζητή-
ματος, στο πλαίσιο των  οδηγιών  της
σχ ετικής ΚΥΑ.

Έτσι από την  Δευτέρα 17 Μαΐου, οι
ακαδημίες άρχ ισαν  και πάλι τις προ-
πον ήσεις τους, με τη σχ ολική κάρτα μαθητών  cov id
f ree και την  παροχ ή self  tests από τον  Δήμο μας,
εφόσον  απαιτηθεί.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχ ος, Αργύρης Οικον όμου,
πρέπει όλοι ν α φρον τίσουμε ώστε μετά από έν α μεγά-
λο διάστημα απαγορεύσεων , τόσο η οργαν ωμέν η, όσο
και η ατομική άθληση οφείλουν  ν α αν τιμετωπίζον ται με
σοβαρότητα και όχ ι επιπόλαια, με γν ώμον α πάν τα την
ασφάλεια της δημόσιας υγείας.

Κατά τη σύσκεψη, συζητήθηκαν  επίσης και οι εν έρ-
γειες που πραγματοποιεί ήδη, αλλά και τα έργα υποδο-
μής που προετοιμάζει ο Δήμος, ώστε ν α υπάρχ ει
ισόρροπη αν άπτυξη των  αθλημάτων  σε όλους τους
αθλητικούς χ ώρους της Ελευσίν ας και της Μαγούλας.

Στην  κατεύθυν ση αυτή, ο Δήμαρχ ος θα επισκεφτεί
προσωπικά τους αθλητικούς χ ώρους το επόμεν ο διά-
στημα.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μειώνονται τα κρούσματα 
και οι διασωληνωμένοι
Συνεχίζεται η μείωση των κρουσμάτων του

κοροναϊού με 687 από τα 1.402 νέες μολύνσεις
να εντοπίζονται στην Αττική.

Τα πρωτεία έχει το κέντρο της Αθήνας με 157
νέα κρούσματα. Τριψήφιος αριθμός μολύνσεων
καταγράφεται και σε Ανατολική Αττική, νότια
προάστια και Πειραιά.

Από κοντά ακολουθεί και ο Δυτικός Τομέας
Αθηνών με 92 νέα κρούσματα.

Δείτε την κατανομή στο Λεκανοπέδιο:
Ανατολική Αττική: 106
Βόρειος Τομέας Αθηνών: 75
Δυτική Αττική: 50
Δυτικός Τομέας Αθηνών: 92
Κεντρικός Τομέας Αθηνών: 157
Νήσοι: 2
Νότιος Τομέας Αθηνών: 101
Πειραιάς: 104

Αρχή με το ΘΡΙΑΣΙΟ την Παρασκευή 21/5
Ενεργοποίηση του σχεδίου επιστροφής στην κανονική

λειτουργία των νοσοκομείων

Ξ
εκινά από την
Παρασκευή η
εν εργ οποίηση

του σχεδίου επιστροφής
στην κανονική λειτουργία
των νοσοκομείων.

Η επιδημιολογική εικό-
να της χώρας και κυρίως
η κάμψη που παρουσιά-
ζεται το τελευταίο χρονικό
διάστημα, τόσο στις εισα-
γωγές σε απλές κλίνες
νοσηλείας, όσο και στη
μείωση του αριθμού των
διασωληνωμένων και
στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας, δίνει τη 

δυνατότητα να υλοποι-
ηθεί σταδιακά το σχέδιο
επιστροφής στην κανο-
νικότητα των νοσοκο-
μείων που είχαν εμπλα-
κεί στην αντιμετώπιση
των περιστατικών Covid.

Ειδικότερα,  την επό-
μενη Παρασκευή 21
Μαΐου, το Νοσοκομείο
Θριάσιο θα λειτουργήσει
στο πλαίσιο της κανονι-
κής λειτουργίας. Σταματά-
ει, δηλαδή, η αποκλειστι-
κή του χρήση ως Νοσο-
κομείο Covid.

Την Κυριακή 23 Μάϊου
θα είναι η τελευταία 

εφημερία που θα κάνει
το Νοσοκομείο Ερρίκος
Ντυνάν και θα ξεκινήσει
επίσης η σταδιακή λειτο-
υργία του Νοσοκομείου
Σισμανογλείου.

Μέσα στην εβδομάδα
από τα νοσοκομεία ΚΑΤ,
Γ. Γεννηματάς και
Αττικόν στην Αθήνα θα
δοθούν οι κλίνες που
είχαν δεσμευτεί για τον
κορονοϊό σε περιστατικά
τα οποία είναι non Covid.

Το σχέδιο του υπουρ-
γείου Υγείας, θα
εκτυλίσσεται ανάλογα με
την επιδημιολογική εικό-

να της χώρας.
«Κατά την διάρκεια της

πανδημίας κανένα
Νοσοκομείο δεν ανέστει-
λε την λειτουργία του.
Όλες οι μονάδες υγείας
λειτουργούσαν και
εξυπηρετούσαν τους
συμπολίτες μας, τόσο
αυτούς που έπασχαν από
κορονοϊό, όσο και τους
συμπολίτες μας που
είχαν άλλα ζητήματα
υγείας να αντιμε-
τωπίσουν.

Υπήρξε αναστολή προ-
γραμματισμένων χειρο-
υργείων, τα οποία δεν
ήταν επείγοντα και
έκτακτα. Να θυμίσω για
μια ακόμα φορά ότι όλα
τα επείγοντα και έκτακτα
περιστατικά αντιμε-
τωπίζονταν κανονικά
από το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, όπως και συγκε-
κριμένα περιστατικά που
έχουν να κάνουν κυρίως
με τους ογκολογικούς
ασθενείς», ανέφερε κατά
την ανακοίνωση των
πρώτων νοσοκομείων
που θα επιστρέψουν
στην κανονικότητα ο
αναπληρωτής υπουργός
Υγείας, Βασίλης Κοντο-
ζαμάνης.

Βουλή: Την Τετάρτη στην Ολομέλεια το
νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια

Την προσεχή Τετάρτη εισάγεται για συζήτηση στην Ολο-
μέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη
συνεπιμέλεια. 
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε

εχθές στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, νομο-
τεχνικές βελτιώσεις, κάλεσε τα κόμματα, ιδίως εκείνα που
ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, να καταθέσουν
τις προτάσεις τους, με τροπολογίες στο σχέδιο νόμου,
ξεκαθάρισε όμως ότι δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές
προτάσεις που αποδομούν το νομοσχέδιο.
«Το ζητούμενο είναι στο τέλος της ημέρας να δώσουμε

το δικαίωμα στα παιδιά να μεγαλώνουν με τους δύο
γονείς. Δεν είναι θέμα ούτε νικητών ούτε χαμένων και
πρέπει να το καταλάβουμε αυτό», ανέφερε ο υπουργός
Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας στην τελευταία συνεδρία-
ση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, επί του
νομοσχεδίου για τη συνεπιμέλεια. «Δεν είναι θέμα ούτε
του πατέρα ούτε της μητέρας. Είναι θέμα το οποίο ανα-
δεικνύεται από το πραγματικό δικαίωμα του παιδιού,
αλλά και από την ίδια την ανάγκη της σημερινής πραγμα-
τικότητας, να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που κρυμμένο
εδώ και αρκετά χρόνια στο χαλί, δεν τύγχανε ούτε ουσια-
στικά της ανάδειξης του ούτε της αντιμετώπισης του»,
είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε: «Αν
υπάρχουν όντως και κάποιες άλλες προτάσεις πέραν των
κατατεθειμένων τροπολογιών, είμαστε εδώ για να τις
δούμε και για να τις ακούσουμε και ενδεχομένως, να
δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει».
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ / Ν Σ Η
ΟΙ ΚΟΝΟΜΙ ΚΩ Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφ ορίες: Κελεπούρη Αν α-
στασία
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Μαραθών ος 104,
(α  ́όροφ ος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20573
Email:  promithies@marathon.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για τις «Εργασίες Συν τήρησης
Κοιν οχρήστων  Χώρων
Πρασίν ου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω
των ορίων με σφραγισμένες προ-
σφορές και κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
Εργασίες Συντήρησης Κοινοχρή-
στων Χώρων Πρασίνου του
Δήμου Μαραθώνος εκτιμώμενης
αξίας 372.726,02 Ευρώ συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
(καθαρή αξία 369.720,17 €).

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέ-
τουσας αρχής: Δήμος Μαρ-
αθώνος, Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαρ-
αθώνος 104, (α  ́ όροφος), Τ.Κ.
190 05 Ν. Μάκρη, Τηλ.
2294320585, 2294320573,
email: promithies@marathon.gr,
Ιστοσελίδα: www.marathon.gr 
2) Κωδικοί CPV:  77211400-6
«Υπηρεσίες κοπής δέντρων»,
90922000-6 «Υπηρεσίες καταπο-
λέμησης επιβλαβών εντόμων»
και 77312000-0 «Υπηρεσίες
εκκαθάρισης από αγριόχορτα»
3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας: EL 30

4) Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.marathon.gr.
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν
επιτρέπεται η επίδοση αντιπρο-
σφορών, εναλλακτικών προσφο-
ρών και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαρά-
δεκτες. 
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι
νόμιμα κατέχουν την άδεια για
άσκηση δραστηριότητας συναφή
με το αντικείμενο της παρούσας
υπηρεσίας, και να δύνανται να
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-
σης της σύμβασης. 
7) Υποβολή προσφορών: Οι προ-
σφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονι-
κά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφ-
ερόμενα στο Ν.4155/13, στους
όρους της διακήρυξης και στο
άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013,
ως εξής: 
- Ημερομην ία έν αρξης υποβολής
προσφ ορών : 17/05/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00 
- Καταληκτική ημερομην ία και
ώρα υποβολής προσφ ορών :
14/06/2021 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 23:59
- Ημερομην ία αποσφ ράγισης
προσφ ορών  (Διεν έργειας Δια-
γων ισμού): Την  τρίτη εργάσιμη
ημέρα μετά την  καταληκτική ημε-
ρομην ία υποβολής των  προσφ -
ορών  και συγκεκριμέν α
17/06/2021 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:30 π.μ. 
- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:
132050
Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας
δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο-
βολής προσφοράς στο Σύστημα. 
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διά-
στημα τριών  (3) ετών από την
επόμενη της διενέργειας του δια-
γωνισμού
9) Γλώσσα σύνταξης προσφο-
ρών: Ελληνική. 
10) Χρηματοδότηση: 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό του Δήμου Μαρ-
αθώνος των ετών 2021-2022-23
από ίδιους πόρους τους με Κ.Α.
35.6275.01, 35.6277.10,
70.6277.04 και  το Υπουργείο
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με
ΚΑΕ 2292, που επιχορηγεί το
Δήμο Μαραθώνος για την αντι-
μετώπιση δαπανών οργάνωσης
και λειτουργίας της Ε  ́ Κατασκή-
νωσης Αγίου Ανδρέα Αττικής,
(ΚΑ 15.6484.02 Δήμου)
11) Διάρκεια Σύμβασης: Τρία έτη
(3) από την υπογραφή της
σύμβασης και με την ολοκλήρω-
ση εκτέλεσης του συμβατικού
αντικειμένου. 
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμε-
τοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00%
του προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α., ήτοι 7.394,40  €, για το
σύνολο των ομάδων (τμημάτων)
του διαγωνισμού. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης
ορίζεται σε ποσοστό 5,00% της
συμβατικής αξίας για τα προσφε-
ρόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του
διαγωνιζόμενου. 
13) Προδικαστική Προσφυγή:
Προσφυγή μπορεί να υποβάλλε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.   
14) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά
του υποψήφιου αναδόχου θα
συμπεριλαμβάνονται όλα τα
έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. 
15) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της
παρούσας σύμβασης θα αποστα-
λεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνο-
λικό κείμενο της διακήρυξης θα
αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και
το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
(www.promitheus.gov.gr), καθώς
και στο portal του Δήμου
www.marathon.gr, ενώ η παρ-
ούσα περίληψη στις εφημερίδες,
το διαύγεια και τον πίνακα ανα-
κοινώσεων του δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ / Ν Σ Η
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Κελεπούρη
Αναστασία
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104,
(α  ́όροφος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20573
Email: promithies@marathon.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Επισκευή και
συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου
Μαραθώνος και προμήθεια
ανταλλακτικών»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω
των ορίων με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής, για την Επισκευή και
συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου
Μαραθώνος και προμήθεια
ανταλλακτικών εκτιμώμενης
αξίας 496.000,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%. (καθαρή αξία
400.000,00 €).

1) Στοιχεία επικοινωνίας
αναθέτουσας αρχής: Δήμος
Μαραθώνος, Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ.
Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος),
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη, Τηλ.
2294320585, 2294320573,
email: promithies@marathon.gr,
Ιστοσελίδα: www.marathon.gr

2) Κωδικοί CPV:  50110000-9
«Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης οχημάτων και
παρεπόμενου εξοπλισμού»,
34300000-0 «Μέρη και
εξαρτήματα για αυτοκίνητα
οχήματα και για τους κινητήρες
τους».

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης/εκτέλεσης της

υπηρεσίας: EL 30

4) Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.marathon.gr.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν
επιτρέπεται η επίδοση
αντιπροσφορών, εναλλακτικών
προσφορών και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι
νόμιμα κατέχουν την άδεια για
άσκηση δραστηριότητας συναφή
με το αντικείμενο της παρούσας
υπηρεσίας, και να δύνανται να
παρέχουν εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης της σύμβασης.

7) Υποβολή προσφορών: Οι
προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο
Ν.4155/13, στους όρους της
διακήρυξης και στο άρθρο 11 της
Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

– Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 05/05/2021 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 16:00

– Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών:
31/05/2021 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 23:59

– Ημερομηνία αποσφράγισης
προσφορών (Διενέργειας
Διαγωνισμού): Την τέταρτη
εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και
συγκεκριμένα 04/06/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

– Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:
120991

Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους

οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού

9) Γλώσσα σύνταξης
προσφορών: Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου Μαραθώνος των ετών
2021-2022 από ίδιους πόρους
του με Κ.Α. 20.6263.01.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Ένα έτος
(1) από την υπογραφή της
σύμβασης και με την
ολοκλήρωση εκτέλεσης -του
συμβατικού αντικειμένου.

12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση
συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό
2,00% του προϋπολογισμού
χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 8.000,00 €,
για το σύνολο των ομάδων
(τμημάτων) του διαγωνισμού. Για
τα ποσά των εγγυήσεων ανά
ομάδα (τμήμα) γίνεται αναφορά
στη διακήρυξη. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται
σε ποσοστό 5,00% της
συμβατικής αξίας για τα
προσφερόμενα είδη, χωρίς το
ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

13) Προδικαστική Προσφυγή:
Προσφυγή μπορεί να
υποβάλλεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει.  

14) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά
του υποψήφιου αναδόχου θα
συμπεριλαμβάνονται όλα τα
έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη.

15) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της
παρούσας σύμβασης θα
αποσταλεί στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το συνολικό κείμενο της
διακήρυξης θα αναρτηθεί στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
(www.promitheus.gov.gr), καθώς
και στο portal του Δήμου
www.marathon.gr, ενώ η
παρούσα περίληψη στις
εφημερίδες, το διαύγεια και τον
πίνακα ανακοινώσεων του
δήμου.

O Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

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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Τους παιδικούς σταθμούς της
Ελευσίνας και της Μαγούλας
επισκέφτηκε ο Αργύρης Οικονό-
μου, μαζί με την αρμόδια Αντιδή-
μαρχο Εύη Άνθη, και την Πρόε-
δρο του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Μαγούλας, Σοφίας
Στάμου, ανήμερα της επανέναρξ-
ης λειτουργίας τους. 

Κατά την επίσκεψη, ο Δήμα-
ρχος Ελευσίνας, συνομίλησε με
το προσωπικό των σταθμών
αλλά και με γονείς, για θέματα
λειτουργίας και ασφάλειας των
σταθμών. 

Όπως δήλωσε ο Αργύρης
Οικονόμου «βρεθήκαμε σήμερα
εδώ, στους χώρους που οι μικροί
Ελευσινιώτες και Μαγουλιώτες

κάνουν τα πρώτα τους σχολικά
βήματα. 

Χώροι στους οποίους όλο το
προηγούμενο διάστημα που οι 

σταθμοί ήταν κλειστοί, κάναμε
τις απαραίτητες εργασίες, ώστε
να είναι σήμερα περιποιημένοι,
ασφαλείς και φροντισμένοι».

Τ
ην  πληρωμή των
αποζημιώσεων  για
την  αποζημίωση

δώρου Πάσχ α Απριλίου
για αν αστολές συμβά-
σεων  εργασίας και μία
ακόμη καταβολή αν αδρο-
μικών  σε κληρον όμους
θαν όν των  συν ταξιούχ ων
περιλαμβάν ει, μεταξύ
άλλων , ο προγραμματι-
σμός των  καταβολών  από
το υπουργείο Εργασίας
και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων , τον  e-ΕΦΚΑ και
τον  ΟΑΕΔ, για την  εβδο-
μάδα 17-21 Μαΐου. Συν ο-
λικά θα καταβληθούν  80,5
εκατ. ευρώ σε περισσότε-
ρους από 695.000 δικαι-
ούχ ους.

Ειδικότερα, όπως αν αφ-
έρεται σε σχ ετική αν α-
κοίν ωση:

1. Από το υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  θα γίν ουν  οι
εξής καταβολές:

– 29 εκατ. ευρώ για
585.000 δικαιούχ ους που
αφορά στην  αποζημίωση
δώρου Πάσχ α του μην ός
Απριλίου για αν αστολές
συμβάσεων  εργασίας.

– 2 εκατ. ευρώ για 3.000
δικαιούχ ους (αφορά υπό-
λοιπα αν αστολών  έτους
2020, αν αλογία δώρου
Χριστουγέν ν ων , υπόλοι-
πα αν αστολών  2021).

2. Από τον  e-ΕΦΚΑ θα
γίν ουν  την  περίοδο 17-21
Μαΐου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

– 14 εκατ. ευρώ θα
καταβληθούν  σε 19.185
δικαιούχ ους για παροχ ές
σε χ ρήμα (επιδόματα
ασθεν είας, μητρότητας,
ατυχ ήματος, έξοδα
κηδείας).

– 16,9 εκατ. ευρώ θα
καταβληθούν  σε 520
δικαιούχ ους σε συν έχ εια
έκδοσης αποφάσεων  για
εφάπαξ.

– Επιπροσθέτως, 6.500
ευρώ θα καταβληθούν  σε
14 δικαιούχ ους για κληρο-
ν ομικές παροχ ές επικο-
υρικής σύν ταξης.

Έκτακτες πληρωμές

3. Από τον  ΟΑΕΔ θα
γίν ουν  οι εξής καταβολές:

– 25 εκατ. ευρώ σε
62.500 δικαιούχ ους για
καταβολή επιδομάτων
αν εργίας και λοιπών  επι-
δομάτων .

– 15 εκατ. ευρώ σε
6.000 δικαιούχ ους στο
πλαίσιο επιδοτούμεν ων
προγραμμάτων  απασχόλ-
ησης.

– 500.000 ευρώ σε
1.000 μητέρες για επιδο-
τούμεν η άδεια μητρότ-
ητας.

Για το διάστημα 17-21
Μαΐου δεν  υπάρχ ουν
π ρ ο γρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν ε ς
πληρωμές από τον
ΟΠΕΚΑ.

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ
Επίσκεψη Αργύρη Οικονόμου στους 
παιδικούς σταθμούς 

Οι πληρωμές που θα
γίνουν έως τις 21 Μαΐου
από e- efka και ΟΑΕΔ

Πότε θα λειτουργήσουν τα «ιδιωτικά»
εμβολιαστικά κέντρα 
– Πόσες μονάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να μπουν στη διαδικασία των
εμβολιασμών και ιδιωτικές δομές υγείας όπως ιδιωτικές
κλινικές, πολυϊατρεία και διαγνωστικά κέντρα που δήλω-
σαν πρόθεση συμμετοχής ότι στο εμβολιαστικό εγχείρ-
ημα της χώρας.
Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την
ενημέρωση της Δευτέρας, μέχρι στιγμής 300 ιδιωτικές
δομές υγείας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στη σχετική
πλατφόρμα, προκειμένου ενταχθούν στην αλυσίδα εμβο-
λιασμού.

Σημειώνεται ότι στις 5/5 αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα
emvolio.gov.gr οι προδιαγραφές, όσον αφορά στη στε-
λέχωση και τον εξοπλισμό, που απαιτούνται για ένταξη
ιδιωτικών φορέων στη λίστα με τα εμβολιαστικά κέντρα
καθώς και η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις
δομές που προτίθενται να συμμετάσχουν. Στελέχη της
αγοράς αναφέρουν στο insider.gr ότι οι προδιαγραφές
είναι συμβατές, με τις περισσότερες ιδιωτικές δομές να
τις διαθέτουν ήδη ή να χρειάζονται μικρές παρεμβάσεις.
Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Υγείας, οι ιδιωτι-
κοί φορείς θα ενταχθούν στο ήδη υπάρχον σύστημα με τις
δημόσιες δομές και η διαδικασία που προβλέπεται  για
τον προγραμματισμό των ραντεβού θα είναι η ίδια με
αυτήν που ακολουθείται και για τα δημόσια εμβολιαστικά
κέντρα.
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Η
χηρό αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα την Κυριακή 16
Μαΐου έστειλαν χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζό-
μενες, με έντονο το μαζικό παρών της νεολαίας,

που ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΕΔΥΕ, συνδι-
κάτων και μαζικών φορέων, διαδήλωσαν
μπροστά από το ΥΠΕΘΑ και στη συνέχεια
πορεύτηκαν με μια μεγάλη πορεία στην ισρ-
αηλινή και την αμερικάνικη πρεσβεία. 

Με πανό, πλακάτ, συνθήματα καταδίκα-
σαν το έγκλημα του κράτους δολοφόνου του
Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ -
ΕΕ, έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης
στον παλαιστινιακό λαό ενώ πάν-
δημο εκφράστηκε το αίτημα
να σταματήσει τώρα η αναβά-
θμιση των σχέσεων με το
Ισραήλ στην οποία
προχωράει η κυβέρνηση της
ΝΔ, σε συνέχεια αυτής του
ΣΥΡΙΖΑ, «Να κλείσουν οι
βάσεις του θανάτου, καμιά
συμμετοχή στα σχέδια των
φονιάδων των λαών ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ» που κάνουν πλάτες
στην ισραηλινή επιθετικότητα. 

Η πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πορεία που ακολούθησε,
βρήκε σε κάθε της βήμα τεράστια ανταπόκριση και από τον
κόσμο, με συνεχή τα χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια, τα
κορναρίσματα από τους διερχόμενους οδηγούς κι ενώ άλλοι
σταματούσαν στην άκρη του δρόμου για να τραβήξουν βίντεο,
να κορνάρουν, να χαιρετίσουν σε ένδειξη συμπαράστασης
στον παλαιστινιακό λαό. 

«Όνειρό μας είναι η Ειρήνη» έγραψαν στα πανό και τις πικέ-
τες τους οι φίλοι του «Κόκκινου Αερόστατου» από γειτονιές της
Αθήνας που έστειλαν το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα αλληλεγ-
γύης στον παλαιστινιακό λαό.

«Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του λαού μας» απαιτούσε
με το πανό της η Γενική Ένωση Παλαιστινίων Φοιτητών, ενώ
με χειροκροτήματα υποδέχτηκαν την πορεία Παλαιστίνιοι που
ήταν συγκεντρωμένοι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ την
οποία η κυβέρνηση είχε θωρακίσει με ισχυρές δυνάμεις των
ΜΑΤ. Εκεί ο Γρ. Αναγνώστου οργανωτικός γραμματέας της
ΕΕΔΥΕ ανέφερε: «καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την

κυβέρνηση της ΝΔ που συνεχίζει να ανα-
βαθμίζει τις πολιτικές, οικονομικές και στρα-
τιωτικές σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του
Ισραήλ. Αλληλεγγύη στη Παλαιστίνη»!

Στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Άμυνας
χαιρετισμό απηύθυνε ο Ν. Παπαναστάσης,
αντισυνταγματάρχης ε.α., βουλευτής του ΚΚΕ

και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
ΕΕΔΥΕ, ο οποίος σημείωσε πως «το

νέο έγκλημα σε
βάρος των Παλαι-
στινίων από το
κράτος-δολοφόνο
Ισραήλ είναι ένα
έγκλημα που γίνε-
ται με τις πλάτες
των ΗΠΑ και της
ΕΕ. 

Η ελληνική
κυβέρνηση και τα

άλλα αστικά κόμματα καλύπτουν ανοιχτά την επιθετικότητα του
Ισραήλ. Έχουν ευθύνη αλλά και συμβολή σ' αυτήν την εξέλιξη»,
τονίζοντας πως «πάνω απ' όλα βάζουν τους αμερικα-
νοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς». 

Καλούμε τους νέους της χώρας μας να καταδικάσουν το
έγκλημα που στηρίζεται φαρδιά πλατιά από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ
και τις κυβερνήσεις τους. Να καταδικάσουν την κυβέρνηση της
ΝΔ, που μιλάει "δικαίωμα στην αυτοάμυνα". Να καταδικάσουν
τον υποκριτή ΣΥΡΙΖΑ, που ως αριστερή κυβέρνηση του
ΝΑΤΟ, απογείωσε την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική
συνεργασία με το Ισραήλ.» τόνισε στον χαιρετισμό του ο Χρή-
στος Χαλκιαδάκης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ.

Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ακόμη πιο αποφασιστικά η
λαϊκή πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και Πανε-
πιστήμιο, σε κάθε γειτονιά για την απεμπλοκή της Ελλάδας από
τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους, τόνισε ο
Γιώργος Λαμπράκης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη ο οποίος και έκανε την κεν-
τρική ομιλία στη συγκέντρωση της ΕΕΔΥΕ στο υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας.

Συνεχίζεται από σελ. 2

Υπενθυμίζεται πως η HIG σχεδιάζει να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα και εν  γένει την
αγορά logistics, έχοντας εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο, μέρος του οποίου είναι και η απόκτηση του συγκεκριμέ-
νου ακινήτου της Χαλυβουργίας Ελλάδος. 

Ενα άλλο σκέλος του εν  λόγω σχεδίου πραγματώθηκε πριν
από λίγους μήνες, με την επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο
της εξειδικευμένης εταιρείας logistics Makios Logistics. Πρό-
κειται για εταιρεία που κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των
αποθηκών «ψυγείων» στη Βόρεια Ελλάδα και διαθέτει δύο
σχετικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
(Καλοχώρι και Γέφυρα). 

Η εταιρεία δρομολογεί την κάθοδό της και στην αγορά της
Αττικής, αφού έχει πλειοδοτήσει σε πλειστηριασμό για την
απόκτηση ενός ακινήτου logistics, επίσης στον Ασπρόπυρ-
γο, το οποίο πρόκειται να αναπτύξει.

Αν κι επί του παρόντος, ο ρόλος της Makios στην επέν-
δυση του ακινήτου της Χαλυβουργίας δεν έχει αποσαφηνιστεί,
είναι σαφές ότι θα έχει ενεργό ρόλο. Στόχος της HIG είναι να
αναλάβει μέρος του μεταφορικού έργου της αποθήκευσης, δια-
λογής και διακίνησης των εμπορευμάτων που εισέρχονται
στη χώρα μέσω του λιμαν ιού του Πειραιά και προορίζονται για
τις υπόλοιπες αγορές της Ε.Ε. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάζει
να αξιοποιήσει τη διεθνή παρουσία της για τη διενέργεια επα-
φών με πιθανούς ξένους πελάτες-χρήστες των εγκαταστά-
σεων που σχεδιάζει. Το πλάνο της HIG υπολογίζεται ότι θα
έχει υλοποιηθεί στο σύνολό του σε περίπου πέντε χρόν ια
από σήμερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό

Η
κατάθεση του φακέλου για την ίδρυση
του υδατοδρομίου Κυλλήνης στις
αρχές Μαΐου στο υπουργείο Μεταφο-

ρών και Υποδομών, είναι έργο που φέρει από
πίσω του την υπογραφή και επιτυχημένη συνερ-
γασία πολλών μερών. 

Η ένωση των Hellenic Seaplanes και Ελληνι-
κά Υδατοδρόμια έχει αναλάβει τον ρόλο του
συμβούλου για τη σύνταξη και οργάνωση του
τεχνικού φακέλου του υδατοδρομίου της
Κυλλήνης ενώ τόσο η δημοτική όσο και η λιμενι-
κή αρχή με πρωτεργάτες τον Δήμαρχο Ανδρ-
αβίδας-Κυλλήνης, κ. Ιωάννη Λέντζα και τον
Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, κ. Ιωάννη
Βαρβαρέσο βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις
δύο εταιρείες για την από κοινού σχεδίαση
όλων των βημάτων που απαιτούνται για την
αδειοδότηση και τη μετέπειτα κατασκευή και
διαχείριση του υδατοδρομίου.   

H κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να μην έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις συντονισμένες
ενέργειες που σημειώνονται καθώς αποτελεί
σταθερά αρωγός στην προσπάθεια της ανά-
πτυξης και ενίσχυσης του δικτύου υδατοδρ-
ομίων στην Ελλάδα.

Έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα στην Ηλεία!
Για τις θετικές εξελίξεις στο θέμα της αδει-

οδότησης του υδατοδρομίου της Κυλλήνης
τοποθετήθηκε με δηλώσεις του ο Βουλευτής Ν.
Ηλείας, κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος:  

«Ο Νομός Ηλείας μπαίνει πλέον στον χάρτη
των υδατοδρομίων της χώρας , μετά και την
κατάθεση του τεχνικού φακέλου στο Υπουργείο
Μεταφορών και Υποδομών για την αδειοδότηση
του υδατοδρομίου της Κυλλήνης, και αυτή είναι
μία πάρα πολύ θετική εξέλιξη, η οποία σαφώς
μας ικανοποιεί και αποτελεί την απαρχή και για
άλλες ανάλογες παρεμβάσεις. 

Πρόκειται για ένα έργο ανάπτυξης, στο
οποίο πίστεψα από την πρώτη στιγμή και επι-
κεντρώθηκαν οι ενέργειές μου σε αυτή την
κατεύθυνση και σαφώς σήμερα είμαι ιδιαίτερα
ευτυχής που οι παρεμβάσεις και οι πιέσεις έφε-
ραν αποτελέσματα. 

Έχω συνεργαστεί στενά και με τον Δήμαρχο
Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Γιάννη Λέντζα αλλά
και με άλλους Δημάρχους της Ηλείας για αυτό
το θέμα. 

Με το υδατοδρόμιο της Κυλλήνης έγινε το
πρώτο μεγάλο βήμα και θα είναι ένα από τα
πρώτα υδατοδρόμια που θα λειτουργήσουν
στην χώρα. Πλέον ανοίγει ο δρόμος για την
δημιουργία και άλλου υδατοδρομίου στην Ηλεία.
Εργάζομαι σε αυτή την κατεύθυνση και
πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε θετική εξέλιξη».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους
ανέφερε σχετικώς: 

Η Κυλλήνη με την άφιξη των υδροπλάνων
άρα και την προσθήκη μίας ακόμα σημαντικής
μεταφορικής επιλογής αναβαθμίζει την ελα-

στικότητα μετακίνησης των ντόπιων, ισχυρο-
ποιεί τις εμπορικές ευκαιρίες που ανοίγονται
στις τοπικές επιχειρήσεις ενώ παράλληλα
δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης νέων τουρι-
στικών προϊόντων, όπως ο περιηγητικός τουρι-
σμός με υδροπλάνο, που συνδέεται άρρηκτα με
τον τουρισμό κρουαζιέρας που ήδη το λιμάνι
της Κυλλήνης φιλοξενεί επιτυχώς εδώ και χρό-
νια. 

Hellenic Seaplanes: Το πρόγραμμα πτή-
σεων σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Δ. Ελλάδα 

Η έντονη κινητικότητα γύρω από τις αδειοδο-
τήσεις των υδατοδρομίων συμπλέει με την
ετοιμότητα και το σχεδιασμό που ακολουθεί η
Hellenic Seaplanes αναφορικά με την πτητική
λειτουργία της και το πρόγραμμα πτήσεων που
θα ακολουθήσει.

Ειδικότερα η αεροπορική εταιρεία έχει εντά-
ξει στο πλάνο της, πτήσεις με τα αεροσκάφη
της στην Πάτρα, στα υπάρχοντα υδατοδρόμια
των Ιονίων νήσων, στα υδάτινα πεδία προσθα-
λάσσωσης και αποθαλάσσωσης υδροπλάνων
που αφορούν τα υπόλοιπα νησιά των Επτανή-
σων και προχωρά στον υπολογισμό του αριθ-
μού των ταξιδιών που θα πραγματοποιούνται
ημερησίως στον εκάστοτε προορισμό.

Παράλληλα, η Hellenic Seaplanes προχωρά
τον πτητικό της σχεδιασμό και για άλλες περ-
ιοχές με περίοπτη θέση να έχουν τα υδατοδρό-

μια στην Πελοπόννησο, στο Μεσολόγγι και στη
Ναύπακτο.

Η Πελοπόννησος σε πρώτο πλάνο!
Αναφορικά με το δίκτυο υδατοδρομίων που

δημιουργείται στην Πελοπόννησο, πρόσφατα
κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου
Μεταφορών και Υποδομών και ο τεχνικός φάκε-
λος του υδατοδρομίου της Καλαμάτας ενώ δια-
μορφώνονται οι συνθήκες ώστε να δρομολογ-
ηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και για τα
υδατοδρόμια στη Δυτική και Ανατολική Μάνη,
στη Μονεμβασιά, στην Ελαφόνησο, ενώ θετικά
νέα έρχονται και από την Αρκαδία καθώς στο
προσεχές διάστημα θα κατατεθεί και ο φάκε-
λος του υδατοδρομίου της Λίμνης Τάκα.

Στην Ηλεία, τα αισιόδοξα μηνύματα για την
ανάπτυξη των υποδομών του νομού δεν σταμα-
τούν στο υδατοδρόμιο της Κυλλήνης καθώς η
αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και για το
υδατοδρόμιο στη Λίμνη Καϊάφα. 

Συγκεκριμένα, η επικείμενη συνάντηση
μεταξύ της ένωσης των εταιρειών Hellenic
Seaplanes και Ελληνικά Υδατοδρόμια με τον
Δήμαρχο Ζαχάρως, κ. Κώστα Αλεξανδρό-
πουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΕΤΑΔ Α.Ε. (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου), κ.
Στέφανο Βλαστό θα φέρει εξελίξεις σχετικά
με την εκκίνηση των διαδικασιών αδειοδότ-
ησης του υδατοδρομίου στη λίμνη. 

Το υδατοδρόμιο στην Κυλλήνη είναι  βήμα ανάπτυξης για όλη την Ηλεία!Το υδατοδρόμιο στην Κυλλήνη είναι  βήμα ανάπτυξης για όλη την Ηλεία!
Άμεσες οι εξελίξεις και για άλλα υδατοδρόμια σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα! 

Σταμπουλίδης: Σε υψηλά επίπεδα ο
τζίρος της Κυριακής στο λιανεμπόριο

Δικαιώθηκε η απόφαση του υπουργείου Αν άπτυξης
ν α λειτουργήσουν  τα καταστήματα την  περασμέν η
Κυριακή, τόν ισε στο ΣΚΑΪ 100,3 ο γγ Εμπορίου
Παν αγιώτης Σταμπουλίδης.

Σημείωσε ότι ο προχ θεσιν ός τζίρος κιν ήθηκε στο
50% του Σαββάτου, ποσοστό πολύ μεγάλο για Κυρια-
κή.Ο κ. Σταμπουλίδης τόν ισε ότι τα καταστήματα θα
είν αι αν οιχ τά και την  ερχ όμεν η Κυριακή.

Τέλος, αν αφερόμεν ος στους ελέγχ ους για την  τήρηση
των  υγειον ομικών  μέτρων , δήλωσε ότι ο ελεγκτικός
μηχ αν ισμός είν αι παρών , ωστόσο έχ ει μεγάλη
σημασία και η ατομική υπευθυν ότητα.
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τιμά την 18η Μαΐου 
Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων 

– Ανοιχτή για το κοινό η 
Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών

Επαναλειτουργεί το Δημοτικό Ωδείο
Φυλής με όλα τα μέτρα προστασίας

ΗΔιεύθυνση της Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Φυλής
ανακοινώνει ότι επαναλειτουργεί από το

απόγευμα της Δευτέρας 17 Μαΐου, το Δημοτικό
Ωδείο Φυλής, στο πλαίσιο της απόφασης της
κυβέρνησης για σταδιακή άρση των περιοριστικών
μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας covid-
19.

Η επαναλειτουργία του Ωδείου γίνεται σύμφωνα
με όλα τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
για τον περιορισμό της πανδημίας. 

Οι σπουδαστές θα προσέρχονται στο Ωδείο με τη
Δήλωση Αποτελέσματος self test για covid-19, ενώ
δεν θα επιτραπεί η παρακολούθηση μαθημάτων σε
όσους σπουδαστές δεν την προσκομίσουν. 
Τα μαθήματα ξεκινούν σε όλα τα τμήματα του
Ωδείου.

Συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτι-
κής Αττικής στον εορτασμό της Διεθνούς
Ημέρας Μουσείων 2021

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας
Μουσείων 2021 με θέμα "Το μέλλον των Μουσείων.
Αναστοχασμός και Επανεκκίνηση" το Διεθνές
Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) προσκαλεί τα μουσεία
να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το κοινό σε
μια ιδιαίτερα σημαντική καμπή για την κοινωνία μας,
ύστερα από τις πρωτοφανείς συνθήκες που διαμορ-
φώθηκαν από την εξάπλωση του COVID-19.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανταποκρ-
ινόμενη στην πρόσκληση του Ελληνικού Τμήματος του
ICOM συμμετέχει και φέτος στον ψηφιακό εορτασμό με
τις εξής ψηφιακές δράσεις:

1. "Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών", "Αρχαιολογικό
Μουσείο Μεγάρων". Βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις
παραγωγής Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής σε
συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών/E-learning, Κέντρο Επιμόρφωσης και
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)/YouGoCulture,
σκηνοθεσία Ελπίδας Σκούφαλου, για την Αρχαιολογική
Συλλογή Αχαρνών και το Αρχαιολογικό Μουσείο
Μεγάρων.

2. "Ψηφιακή παρουσίαση των μουσικών αυλών του
Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγάρων»

Η επιστημονική έρευνα, συντήρηση, αποκατάσταση
και επανέκθεση των μουσικών αυλών του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Μεγάρων εκτελείται στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου έργου «ΜΝΗΣΙΑΣ: Επαύξηση
και εμπλουτισμός πολιτιστικών τεκμηρίων μέσω ψηφ-
ιακής διαδραστικής ανασύνθεσης του ήχου των αρχαι-
οελληνικών μουσικών οργάνων» στο πλαίσιο του Α΄
Κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινο-
τομώ» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020
υπό τη διεύθυνση του Εργαστηρίου Φωνής και Προ-
σβασιμότητας /Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Οι δράσεις θα είναι προσβάσιμες από την ημέρα του
εορτασμού, 18.5.2021, στην ιστοσελίδα www.efada.gr
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Η είσοδος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων και
στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών θα είναι ελεύθε-
ρη για το κοινό κατά την ημέρα του εορτασμού
τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Άνοιξε η πλατφόρμα εγγραφών στους Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Με στόχ ο την  καλύτερη εξυπηρέτηση των  γον έων  κι εφαρμόζον τας
τα αν αγκαία μέτρα για την  προστασία της δημόσιας υγείας, οι εγγραφ-
ές για το σχ ολικό έτος 2021/22 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης θα πραγματοποιηθούν  μέσω της
ηλεκτρον ικής πλατφόρμας μέχ ρι και τις 30 Ιουν ίου 2021 από την
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου https://mandras-eidy llias.gr

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Οργαν ισμό Κοι-
ν ων ικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (ΔΟΚΑΠΜΕ), εν ώ για πληροφο-
ρίες ή διευκριν ίσεις μπορείτε ν α επικοιν ων είτε στο τηλέφων ο 210
5555311.

Ο Δημοτικός Οργαν ισμός εν ημερών ει ότι αν αμέν ει και την  έν αρξη
των  αιτήσεων  του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α (v oucher) για τους
παιδικούς σταθμούς, για το οποίο θα υπάρξει εν ημέρωση προς τους
εν διαφερόμεν ους, καθώς απαιτείται εκ μέρους τους σχ ετική αίτηση.

Ο Σύλλογος Μικρασιατών  Ελευσίν ας σας
προσκαλεί στην  : 
ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ του Γιώργου
Ευστρατιάδη που θα πραγματοποιηθεί στο
Μουσείο του Συλλόγου μας (Λαμψάκου 13).
Μέσα από τα εκθέματά της, η συλλογή, μας ταξι-
δεύει στον χώρο και τον χρόνο της πόλης της
Ελευσίνας, καθώς αποτυπώνει μερικά από τα
σημαντικότερα μνημεία και κτίρια  της πόλης.  Ο
Λόφος των Αρχαίων, με τις αρχαιότητες, το
εκκλησάκι της Παναγίτσας και το ρολόι, ο Άγιος
Ζαχαρίας, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός, είναι μερι-
κές μόνο από τις στάσεις του επισκέπτη της έκθε-
σης. 
Πλάι σ’ αυτά, μια σειρά από μουσικά όργανα απ’
όλον τον κόσμο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμε-
ρα. Ανάμεσα τους, φυσικά, και τα παραδοσιακά

όργανα της Μικράς Ασίας: το σαντούρι, το κανονά-
κι, η πολίτικη λύρα, το ούτι, το βιολί, το λαούτο κι
ο κεμεντζές του Πόντου.
Τα εκθέματα συμπληρώνουν μινιατούρες
επίπλων και διάφορες άλλες κατασκευές.
Πρόκειται για ένα δείγμα καθαρής λαϊκής τέχνης
από έναν μικρασιατικής καταγωγής Ελευσίνιο. Ο
Γιώργος Ευστρατιάδης, γεννημένος στον Συνοικι-
σμό, όπου ζει μέχρι και σήμερα, αγάπησε τον
τόπο του, κρατώντας παράλληλα άσβεστες τις μνή-
μες των γονιών του για της Αλησμόνητες
Πατρίδες.
Η έκθεση θα ανοίξει τις πόρτες της στο κοινό την
Κυριακή 23 Μαΐου 2021 και θα μπορείτε να την
επισκεφθείτε  κάθε Κυριακή 11:00 – 13:00 και
18:30 – 20:30  και τις Τετάρτες 18:00 – 20:00,
έως τις 30 Ιουνίου 2021.

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ του Γιώργου Ευστρατιάδη

Στο Μουσείο του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας

Μουσείο Ιστορίας Και Λαογραφίας Συλλόγου Μικρασιατών
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Οδηγίες προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο
Έγκαιρα αντιμετωπίστηκε πυρκαγιά στους πρόποδες του όρους Πατέρα στην Βλυχάδα Ν. Περάμου

Λ. Κοσμόπουλος: «Σε εγρήγορση για να
προστατεύσουμε το περιβάλλον του

τόπου μας»

Μ
ε την  άμεση κιν ητοποίηση των  δυν άμεων  της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής
Προστασίας, αν τιμετωπίστηκε με επιτυχ ία

πυρκαγιά που προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής
16 Μαΐου στη Βλυχ άδα Ν. Περάμου, αν ακόπτον τας
έγκαιρα εστία που θα μπορούσε ν α επεκταθεί και λόγω
των  ισχ υρών  αν έμων  στις όμορες δασικές εκτάσεις. 

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος
βρέθηκε στο σημείο και με την  ολοκλήρωση της
επιχ είρησης, ευχ αρίστησε τους εμπλεκόμεν ους: 

«Συγχ αρητήρια στην  άμεση αν τίδραση στους άν δρες
του Πυροσβεστικού Σώματος και στους πιλότους των
Πυροσβεστικών  αεροσκαφών . Έν α ευχ αριστώ στον
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεω-
ργίου για την  άμεση αποστολή πυροσβεστικών  αεροσ-
καφών  και ισχ υρών  δυν άμεων  στους πρόποδες του
όρους Πατέρα στην  Άν ω Βλυχ αδα σε μια περιοχ ή με
πλούσια δασική βλάστηση.

Η Περιφέρεια Αττικής και εγώ προσωπικά είμαστε σε
συν εχ ή εγρήγορση, με άμεση και αγαστή συν εργασία
με όλους τους εμπλεκόμεν ους φορείς, την  Πυροσβε-
στική, τα σώματα ασφαλείας, τους Δήμους και τις εθε-
λον τικές ομάδες, που δίν ουν  τον  καλύτερο εαυτό
τους, για ν α προστατεύσουμε το περιβάλλον  του
τόπου μας».

ΕΕΕΕ ππππ ιιιι ππππ λλλλ έέέέ οοοο νννν
εεεεννννίίίίσσσσχχχχυυυυσσσσηηηη    555522220000
εεεεκκκκαααα ττττ ....     εεεευυυυρρρρ ώώώώ
σσσσεεεε    ΜΜΜΜ μμμμΕΕΕΕ

- Τι προβλέπεται για
τα 2 προγράμματα
Λεπτομέρειες για τον  καθορισμό των
ποσών  εν ισχ ύσεων  των  επεν δυτικών
σχ εδίων  που υπάγον ται στα καθεστώτα
«Γεν ική Επιχ ειρηματικότητα» και
«Επιχ ειρηματικότητα Πολύ Μικρών  και
Μικρών  Επιχ ειρήσεων » του Αν απτυξια-
κού Νόμου 4399/2016, του έτους 2021,
έδωσαν  στη δημοσιότητα τα υπουργείο
Αν άπτυξης & Επεν δύσεων  και Οικον ο-
μικών .

Σε απόφαση που υπέγραψαν  ο Νίκος
Παπαθαν άσης και ο Θεόδωρος Σκυλα-
κάκης ποσό της φορολογικής απαλλαγής
ορίζεται:

•    Για το καθεστώς της Γεν ικής Επιχ ει-
ρηματικότητας στα 280.000.000€.
•    Για το καθεστώς της Επιχ ειρημα-
τικότητας Πολύ Μικρών  και Μικρών
Επιχ ειρήσεων  στα 5.000.000€. 

Το ποσό της επιχ ορήγησης, επιδότησης
χ ρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότ-
ησης του κόστους της δημιουργούμεν ης
απασχ όλησης ορίζεται:

•    Για το καθεστώς της Γεν ικής Επιχ ει-
ρηματικότητας στα 120.000.000€.
•    Για το καθεστώς της Επιχ ειρημα-
τικότητας Πολύ Μικρών  και Μικρών
Επιχ ειρήσεων  στα 400.000.000€. 

Το συν ολικό ποσό της επιχ ορήγησης,
της επιδότησης χ ρηματοδοτικής μίσθω-
σης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμεν ης απασχ όλησης και των  

δύο καθεστώτων  εν ίσχ υσης, ήτοι
520.000.000€, θα καλυφθεί μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων  Επεν δύσεων
του Υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων .

Ο αν απληρωτής υπουργός Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων  Νίκος Παπαθαν άσης
δήλωσε χ αρακτηριστικά: «Σε συν ερ-
γασία με το Υπουργείο Οικον ομικών ,
εν ισχ ύουμε έμπρακτα την  επιχ ειρημα-
τικότητα - τόσο σε περιφερειακό όσο και
σε εθν ικό επίπεδο - και επιταχ ύν ουμε
τις διαδικασίες για την  αν άπτυξη όλο και
περισσότερων  επεν δυτικών  σχ εδίων ».

Ο αν απληρωτής υπουργός Οικον ο-
μικών ,. Θεόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε:
«Συν εργαζόμαστε άριστα με το Υπουρ-
γείο Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  για την
προώθηση επεν δύσεων  και την  κάλυψη
του επεν δυτικού κεν ού, που αποτελεί
κεν τρικό στόχ ο της οικον ομικής πολιτι-
κής».

Ο υφυπουργός Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων , Γιάν ν ης Τσακίρης δήλωσε:

«Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων  
Επεν δύσεων  η κυβέρν ηση επιχ ειρεί ν α
υλοποιήσει έν αν  από τους βασικότερους
άξον ες της οικον ομικής πολιτικής της
την  δεδομέν η χ ρον ική στιγμή, που δεν
είν αι άλλος από την  προώθηση και την
χ ρηματοδότηση επεν δύσεων .

Η υπογραφή της Κοιν ής Υπουργικής
Απόφασης για τον  καθορισμό των
ποσών  για τα επεν δυτικά σχ έδια που
υπάγον ται στον  Αν απτυξιακό Νόμο
4399/2019, αποτελεί μια ακόμη έμπρακ-
τη προσπάθεια για την  κάλυψη του
επεν δυτικού κεν ού που τόσο έχ ει
ταλαν ίσει την  χ ώρα μας τους τελευταίους
μήν ες και που με τις συν τον ισμέν ες
προσπάθειες μας σύν τομα θα μπορέσει
ν α καταστεί απόλυτα διαχ ειρίσιμο».

Τι πρέπει να προσέχουμε

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο
Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα

και κλαδιά κατά τους θερινούς
μήνες.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταρι-
ές στα δάση ή σε χώρους που
υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

Αποφύγετε εργασίες που ενδέχε-
ται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ.
ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή
άλλου εργαλείου που δημιουργεί
σπινθήρες).

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.
Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο

δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξ-
ης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρό-
σβασης σε περιόδους υψηλού
κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή
κοντά σε δάσος

Δημιουργείστε μια αντιπυρική
ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζον-
τας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρ-
ων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις
πευκοβελόνες και τα κλαδιά.

Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το
ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την
ηλικία και την κατάστασή τους.

Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από
τα δένδρα και τους θάμνους.

Μην αφήνετε τα κλαδιά των δέν-
δρων να ακουμπούν στους τοίχους,
τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπι-
τιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας από-
σταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το
σπίτι.

Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση
έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρ-
ου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα
από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη
μεγαλύτερη προστασία απομα-
κρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη
βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε
απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων
εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της
φυσικής βλάστησης που επιβάλλον-
ται για την προστασία των κτιρίων
δεν προσκρούουν σε καμία
περίπτωση στις διατάξεις της δασι-
κής νομοθεσίας.

Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρο-
ρροές ή σωλήνες στους τοίχους του
σπιτιού.

Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα
από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα
και τις μπαλκονόπορτες.

Φροντίστε ώστε τα καλύμματα
στις καμινάδες και τους αεραγω-
γούς του σπιτιού να είναι από
άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισ-
δύσουν σπίθες.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντι-
κείμενα κοντά στο σπίτι.

Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε

κλειστούς και προφυλαγμένους
χώρους.

Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες
δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.

Προμηθευτείτε τους κατάλληλους
πυροσβεστήρες και φροντίζετε για
τη συντήρησή τους.

Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσμα-
τος με μήκος ανάλογο της περιοχής
που θέλετε να προστατεύσετε.

Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή
νερού, μια απλή αντλία που λειτουρ-
γεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα
σωλήνα νερού.

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυρ-

οσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και
δώστε σαφείς πληροφορίες για:-
την τοποθεσία και το ακριβές σημείο
που βρίσκεστε,-   την τοποθεσία, το
ακριβές σημείο και την κατεύθυνση
της πυρκαγιάς.-   το είδος της βλά-
στησης που καίγεται.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι

σας
Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα

υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου
σε κλειστούς και προφυλαγμένους
χώρους.

Κλείστε όλες τις διόδους (καμινά-
δες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι
ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες

στο εσωτερικό του σπιτιού.
Κλείστε τις παροχές φυσικού

αερίου και υγρών καυσίμων μέσα
και έξω από το σπίτι.

Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια
και στα παράθυρα.

Διευκολύνετε την πρόσβαση πυρ-
οσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας
την πόρτα του κήπου.

Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερ-
ική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από
την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης στη στέγη.

Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσμα-
τος και απλώστε τους ώστε να
καλύπτεται η περίμετρος του σπι-
τιού.

Αν η ορατότητα είναι μειωμένη,
ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτε-
ρικά φώτα του για να γίνεται ορατό
μέσα από τους καπνούς.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά
Βγείτε από το σπίτι και σβήστε

αμέσως τις μικροεστίες που απομέ-
νουν.

Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες,
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την
περίμετρο και τους εξωτερικούς
χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμε-
νο αναζωπυρώσεων.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο
σπίτι σας

Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός

αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξα-
σφαλισμένη.

Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο.
Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα
σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα
υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από
εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που
βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι:-
Κλείστε καλά τις πόρτες και τα
παράθυρα.-  Φράξτε τις χαραμά-
δες με βρεγμένα πανιά για να μην
μπει μέσα ο καπνός.-  Απομακρύνε-
τε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.-

Μεταφέρετε στο εσωτερικό των
δωματίων τα έπιπλα που βρίσκον-
ται κοντά στα παράθυρα και τις
εξωτερικές πόρτες.-  Κλείστε τις
ενδιάμεσες πόρτες για να επιβρ-
αδύνετε την εξάπλωση της πυρκα-
γιάς.-  Γεμίστε την μπανιέρα, τους
νιπτήρες και τους κουβάδες με εφε-
δρικό νερό.-  Συγκεντρωθείτε όλοι
μαζί σε ένα δωμάτιο.-  Φροντίστε να
υπάρχει φακός και εφεδρικές μπα-
ταρίες μαζί σας σε περίπτωση δια-
κοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζ-
ητείστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.

Αν διαταχθεί οργανωμένη απο-
μάκρυνση από την περιοχή ακολο-
υθείστε πιστά τις οδηγίες των
Αρχών και τις διαδρομές που θα
σας δοθούν.



Μ ήνυμα κατά του εφησυχα-
σμού στη γέφυρα προς το
πέρασμα στην οικονομική

και κοινωνική κανονικότητα στέλνει
ο πρωθυπουργός.

"Πολλοί συμπολίτες μας φαίνεται να
πιστεύουν ότι έχουμε ήδη οριστικά ξεμ-
περδέψει με την πανδημία, πράγμα το
οποίο προφανώς δεν συμβαίνει.
Βεβαίως και βλέπουμε μία σημαντική
αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρου-
σμάτων, στις εισαγωγές στα νοσοκο-
μεία και στις διασωληνώσεις, η παν-
δημία όμως είναι ακόμα εδώ", τόνισε ο
κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της τακτι-
κής σύσκεψης για την πορεία της παν-
δημίας. "Ελευθερία δεν σημαίνει ανε-
υθυνότητα", πρόσθεσε ο πρωθυπο-
υργός, και ζήτησε από τους πολίτες να
τηρήσουν πλήρως τα "λίγα μέτρα τα
οποία έχουν απομείνει" και από τους
επαγγελματίες, ειδικά της εστίασης, να
εφαρμόσουν απόλυτα τα μέτρα που

έχουν καταρτιστεί με βάση τις συστά-
σεις των ειδικών.

"Θα είμαστε αυστηροί στην επιβολή
του νόμου καθώς είναι πάρα πολύ
σημαντικό αυτή η θετική πορεία η οποία
έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδο-
μάδες να συνεχιστεί απρόσκοπτα",
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ανάγκη διαρκούς επα-
γρύπνησης τόνισε ο καθηγητής Σωτήρ-
ης Τσιόδρας. "Η επιδημία συνεχίζει να
μας απειλεί. Χρειάζεται διαρκής
επιφυλακή. Ανησυχώ για τα μεταλλαγ-
μένα στελέχη τα οποία οδηγούν σε
επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής
αντιμετώπισης της πανδημίας σε πολ-
λές ευρωπαϊκές χώρες", επεσήμανε ο
κ. Τσιόδρας.

Δήλωση του πρωθυπουργού 
Θέλω να εκφράσω από τη μία την

ικανοποίησή μου και τη χαρά μου για το
γεγονός ότι από την Παρασκευή που
μας πέρασε απελευθερώθηκαν οι
μετακινήσεις και προσθέσαμε βαθ-
μούς ελευθερίας ως προς την οικονομι-
κή και την κοινωνική ζωή.

Από την άλλη να εκφράσω τον προβ-
ληματισμό μου για το γεγονός ότι πολ-
λοί συμπολίτες μας φαίνεται να
πιστεύουν ότι έχουμε ήδη οριστικά ξεμ-
περδέψει με την πανδημία, πράγμα το
οποίο προφανώς δεν συμβαίνει.
Βεβαίως και βλέπουμε μία σημαντική
αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρου-
σμάτων, στις εισαγωγές στα νοσοκο-
μεία και στις διασωληνώσεις, η παν-
δημία όμως είναι ακόμα εδώ, καραδο-
κεί, το τείχος ανοσίας δεν έχει χτιστεί
ακόμα στο βαθμό που θα θέλαμε, παρ

ότι εμβολιάζουμε παραπάνω από
100.000 συμπολίτες μας κάθε μέρα.

Κατά συνέπεια, οφείλω να ζητήσω
πολύ μεγάλη προσοχή για τις επόμε-
νες εβδομάδες, πλήρη εφαρμογή των
λίγων μέτρων τα οποία έχουν απο-
μείνει ως προς τη χρήση της μάσκας,
την αποφυγή των συνωστισμών και
βέβαια απόλυτη συμμόρφωση των
επαγγελματιών του κλάδου, ειδικά του
χώρου της εστίασης, με τα μέτρα, έτσι
όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τους
ειδικούς.

Θα είμαστε αυστηροί στην επιβολή
του νόμου, καθώς είναι πάρα πολύ
σημαντικό αυτή η θετική πορεία η οποία
έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδο-
μάδες να συνεχιστεί απρόσκοπτα και
καθώς θα φτάνουμε πια στον Ιούνιο και
θα έρχονται πολλοί περισσότεροι
επισκέπτες στη χώρα μας, τα επιδ-
ημιολογικά δεδομένα να είναι πολύ
καλύτερα από ό,τι είναι και σήμερα
ώστε να περάσουμε ένα καλοκαίρι
πραγματικά ελεύθερο.

Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυ-
νότητα. 

Να το ξαναπούμε αυτό: ελευθερία
δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Είμαστε
ελεύθεροι να κάνουμε πολλά περισσό-
τερα πράγματα από αυτά που κάναμε
πριν από κάποιες εβδομάδες, αλλά
οφείλουμε να εξακολουθούμε να είμα-
στε προσεκτικοί, να προστατεύουμε
τους εαυτούς μας, αυτούς που αγαπά-
με. Και βέβαια μέσα από τη συμπερ-
ιφορά μας και την ατομική ευθύνη προ-
στατεύουμε και το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο. 
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Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου,
η Ειδική Μόν ιμη Επιτροπή Θεσμών  και
Διαφάν ειας της Βουλής των  Ελλήν ων ,
υπό την  προεδρία  του Αν τιπρόεδρου
της Βουλής και Βουλευτή Δυτικής Αττι-
κής, κ. Θαν άση Μπούρα, συν εδρίασε
για ν α εκφράσει γν ώμη επί του διορι-

σμού της κας Σπυρι-
δούλας Πρεσβεία και του
κ. Γαλην ού Μπρη, στις
θέσεις Προϊσταμέν ης και
Αν απληρωτή αυτής στο
Σώμα Επιθεώρησης και
Ελέγχ ου των  Κατα-
στημάτων  Κράτησης,
όπως προτάθηκε από
τον  Υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, κ.
Ελευθέριο Οικον όμου.

Με βάση τις πιο πρό-
σφατες ρυθμίσεις του Ν
4760/2020 επαν απροσ-
διορίστηκε η αποστολή
του Σώματος Επιθεώρη-
σης και Ελέγχ ου των

Καταστημάτων  Κράτησης για ν α αν τα-
ποκρίν εται στις απαιτήσεις της σύγχ ρ-
ον ης εποχ ής και συν ίσταται στη διε-
ν έργεια τακτικών  και έκτακτων  ελέγχ ων
επί της τήρησης των  μέτρων  ασφαλείας,
επί των  συν θηκών  κράτησης, των  υγει-
ον ομικών  συν θηκών  και των  παρεχ ό-

μεν ων  υπηρεσιών  περίθαλψης στα
Καταστήματα κ.α. 

Επιπλέον , το Σώμα διαμορφών ει
προτάσεις επί του λειτουργικού και στρ-
ατηγικού σχ εδιασμού και επί ν ομοθε-
τικών  και διοικητικών  πρωτοβουλιών  για
την  αν τιμετώπιση της διαφθοράς και της
εγκληματικότητας στα Καταστήματα
Κράτησης, εν ώ εισηγείται προς τον
Γεν ικό Γραμματέα Αν τεγκληματικής
Πολιτικής επί πειθαρχ ικών  παραπτωμά-
των  των  επικεφαλής των  Τμημάτων
Εξωτερικής Φρούρησης και του υπηρε-
τούν τος με απόσπαση αστυν ομικού
προσωπικού.

Η αν ταποδοτική και ποιοτική λειτο-
υργία των  δομών  κράτησης της χ ώρας,
αλλά και ο σεβασμός των   αν θρώπιν ων
δικαιωμάτων  κρατουμέν ων  και εργαζο-
μέν ων  στις δομές αυτές, αποτελούν
προτεραιότητα για την  Πολιτεία. 

Η Αν τεισαγγελέας Εφετών , κυρία
Σπυριδούλα Πρεσβεία και ο Αν τεισαγγε-
λέας Εφετών , κύριος Γαλην ός Μπρης,
συγκεν τρών ουν  τη γν ώση και την

εμπειρία για ν α αν αδείξουν  τον  ελεγ-
κτικό και εποπτικό ρόλο του Σώματος
Ελέγχ ου και Επιθεώρησης των  Κατα-
στημάτων  Κράτησης, στην  κατεύθυν ση
της διασφάλισης της εύρυθμης λειτο-
υργίας των  Καταστημάτων  της χ ώρας
μας. 

Τα μέλη της Επιτροπής αν αγν ώρισαν
ομοφών ως την  αξία των  προτειν όμε-
ν ων  δικαστικών  λειτουργών  και απε-
δέχ θησαν , κατά πλειοψηφία, τις προτά-
σεις του Υφυπουργού κ. Οικον όμου, ως
προς τις τοποθετήσεις στις θέσεις Προϊ-
σταμέν ης και Αν απληρωτή αυτής στο
Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχ ου των
Καταστημάτων  Κράτησης.

Ο κ. Μπούρας, παρεν έβη κατά τη
διάρκεια της συζήτησης παρέχ ον τας
διευκριν ήσεις αν αφορικά με στατιστικά
δεδομέν α που παρουσιάστηκαν  στην
Επιτροπή και συν τόν ισε, συν ολικά, μια
εποικοδομητική συζήτηση για έν α πολύ
ευαίσθητο κοιν ων ικό θέμα.

«Επιλογή Προϊσταμένης και Αναπληρωτή αυτής στο Σώμα 
Eπιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης»

- ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΣΙΟΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Μήνυμα κατά του εφησυχασμού 
από τον Κ. Μητσοτάκη

Από 21 Μαΐου 
διαθέσιμα για τους
40-44 όλα τα εμβόλια

Α
πό την Παρασκευή 21 Μαΐου η ηλικιακή
ομάδα των 40-44 ετών θα μπορεί να κάνει
όλα τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα, όπως

ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής
ενημέρωσης για τον εμβολιασμό, ο Γενικός Γραμ-

ματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος
Θεμιστοκλέους. 
Όπως πρόσθεσε, ανάλογα με την εξέλιξη των

ραντεβού για εμβολιασμούς από τη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα θα εξαρτηθεί το πότε θα είναι διαθ-
έσιμα όλα τα εμβόλια για τους 35-39 και στη
συνέχεια για τους 30-34 ετών.
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48

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο τουΑσπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512
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Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι
Μάνδρας  σε 800 μέτρα

οικόπεδο. Ανταλλαγή με διαμέρισμα
τηλέφωνο 6974 311 396.

Τιμή συζητήσιμη



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Ο Δήμος Φυλής τιμά την
“Ημέρα Μνήμης

για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου”

ΓΑΜΟΣ
Ο Ιωάν ν ης Ζάκας του Σωτηρίου και της Νικολέτας 

το Γέν ος Κάκου γεν ν ηθείς στην  Αθήν α
κάτοικος Ασπροπύργου και η Καλν τουριμίδου Παρθέν α 
του Γεωργίου και της Δέσποιν ας το γέν ος Ορφαν ίδου , 

γεν ν ηθείσα στο Καζακστάν  κάτοικος Αχαρν ών  πρόκειται ν α έλθουν
σε γάμο που θα τελεσθεί στον  Δήμο Ασπροπύργου

ΓΑΜΟΣ

Ο ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΠΕΚΚ ΤΟΥ ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο Στέφανος Λαμπριανίδης  του Ιωακείμ και της Ελένης 

το Γένος Μπίκου γεννηθείς στο Μόναχο Γερμανίας
κάτοικος Μονάχου Γερμανίας και η Τραχιώτη Παρασκευή του Γεωργίου

και της Μαρίας το γένος Πανουργιά, γεννηθείσα στην Αθήνα κάτοικος
Μονάχου Γερμανίας πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεσθεί στο

παρεκκλήσιο της Αγίας Σκέπης στις Αφίδνες Αττικής
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Oι διαιτητές της τελευταίας 
αγωνιστικής των πλέι οφ/πλέι άουτ

της Σούπερ Λίγκας 2 

Aνακοινώθηκαν  οι διαιτητές της τελευταίας
αγωνιστικής των πλέι οφ/πλέι άουτ της Σούπερ
Λίγκας 2 την Τρίτη και Τετάρτη.Αναλυτικά, όλοι οι
ορισμοί:

Τρίτη (18/5)

15.30 Παναχαϊκή - Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αργολίδας), Νηδριώτης (Αθηνών)
4ος: Λέμπεσης (Πειραιά)

15.30 Τρίκαλα - Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Αλαμπέης (Αθηνών)
Βοηθοί: Βιστεντζάτζος (Ανατ. Αττικής), Τσολακίδης

(Αθηνών)
4ος: Πουλόπουλος (Πειραιά)

15.30 Α.Ε. Καραϊσκάκης - Ο.Φ. Ιεράπετρας
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σερρών), Δέτση (Αθηνών)
4ος: Τσουκαλάς (Αθηνών)

Τετάρτη (19/5)

15.30 Ιωνικός - Εργοτέλης
Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Βοηθοί: Ψαρρής (Ζακύνθου), Κόλλιας (Ηπείρου)
4ος: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

15.30 Ξάνθη - Λεβαδειακός
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Νικολακάκης (Λασιθίου), Νικολαΐδης

(Μακεδονίας)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)

15.30 Χανιά - Διαγόρας
Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτ. Αττικής), Φίλος (Βοιωτίας)
4ος: Ψύχουλας (Βοιωτίας)

Το πρόγραμμα των Play Off / Out
της 5ης αγωνιστικής SL2
Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα των
αγώνων της 5ης αγωνιστικής ημέρας Play Off και Play
Out του Πρωταθλήματος Super League 2 αγωνιστικής
περιόδου 2020-2021.

PLAY OFF
Τετάρτη 19.5.2021 15:30
Νεάπολης, Ιωνικός – Εργοτέλης
Ξάνθη Arena, Ξάνθη – Λεβαδειακός
Περιβολίων, Χανιά – Διαγόρας

PLAY OUT
Τρίτη 18.5.2021 15:30
Παναχαϊκής Αγυια, Παναχαϊκή – Δόξα Δράμας
Τρικάλων, Τρίκαλα – Απόλλων Λάρισας
Αγίων Αναργύρων, ΑΕ Καραϊσκάκης – ΟΦ Ιεράπετρας

Ο  Ακράτητος 4-0 τον Πυθαγόρα Σάμου

Για την 9η αγωνιστική του 8ου ομίλου που έγινε χθές το
πρωί στο γήπεδο Φυλής ο Ακράτητος επικράτησε του
ΑΨΕΣ Πυθαγόρα Κοντακέικων Σάμου με 4-0 φτάνοντας
τους 12 βαθμούς.
Τα τέρματα σημείωσαν οι: Τσιγγόπουλος 31’  -
Δαούτης43’  ,Μιχαηλίδης 51’  Marcon.

Διαιτητής Μαράνος.Βοηθοί: Μητράκος-
Ισσα(Αθήνας).Παρατηρητής αγώνα Φάνης Μαλαν-
δρίνος.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Παναγιώτης Λουμάκης):
Μουζάκης,Καριατλής, Χριστόπουλος, Μιχαηλίδης,
Δαούτης, Τσαπούρας, Κοντιζάς, Marcon , Κατσιούλης,
Τσιγγόπουλος,Πρίντεζης.

ΠΑΓΚΟΣ: Στεριανός,
Μιχάλης, Λίτσης, Λου-
βέρδης, Παππάς,
Αμπαρά, Νικολάου,
Βουρνάζος, Μπαλής Α.

ΑΨΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΚΟΝΤΑΚΕΙΚΩΝ(προ-
πονητής Σταμάτης Κου-

λούρης): Μαρμαράς, Τσεβερνάκου, Αμυρσώνης, Δρι-
τσάκης, Χαντζηανδρέου, Βελάνης, Κοκκινάκης, Σεχάι,
Κανδύλας, Κάρσας, Πλατίγκος.
ΠΑΓΚΟΣ: Σαράντου, Κατσίκας, Μπρέγκνα,Πουρλιδάρ-
ης.

Απόδοση:  ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Στην Χίο ο Πανελευσινιακός
Ο Πανελευσινιακός αγωνίζεται την Τετάρτη στην
Χίο σε αναβληθέντα μάτς με την Μικρασιατική για
την 7η αγωνιστική του 8ου ομίλου.

Διαιτητής: Νικόπουλος (Θεσσαλίας). Βοηθοί :
Καλινιώτης (Σάμου), Ψύλλος (Λέσβου).  Παρατ-
ηρητής: Μαχαίρας (Χίου)

Football League –
τα εξ αναβολής
ματς την Τετάρτη

Αν ακοιν ώθηκαν  από την
ΚΕΔ οι διαιτητές των  εξ
αν αβολής αν αμετρήσεων
της Football League σε
Βόρειο και Νότιο όμιλο
που θα διεξαχ θούν  την
Τετάρτη (19/5) και την
Πέμπτη (20/5).

Νότιος όμιλος
Ασπρόπυργος-Νίκη
Βόλου (7η αγων ιστική)
Διαιτητής: Στάμος
(Αθην ών )
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης
(Κοριν θίας),
Χριστοδούλου (Ημαθίας)
4ος: Αν των ίου (Αν ατ.
Αττικής)
Παρατηρητής: Λιαν ός
(Βοιωτίας)

Καλλιθέα-Αιγάλεω (9η
αγων ιστική)
Διαιτητής: Λάμπρου
(Εύβοιας)
Βοηθοί: Κων στάν τιος

(Εύβοιας), Καλύβας
(Φθιώτιδας)
4ος: Κατοίκος (Αθην ών )
Παρατηρητής: Μάν θος
(Αχ αΐας)

Αστέρας Βλαχ ιώτη-
Επισκοπή (Πέμπτη 20/5
– 11η αγων ιστική)
Διαιτητής: Βλάχ ος (Αν ατ.
Αττικής)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας),
Αθαν ασοπούλου
(Μεσσην ίας)
4ος: Δραγάτης (Αν ατ.
Αττικής)
Παρατηρητής:
Αν αστασόπουλος
(Αρκαδίας)
Βόρειος όμιλος

Παν σερραϊκός-
Θεσπρωτός (9η
αγων ιστική)
Διαιτητής: Παρχ αρίδης
(Δράμας)
Βοηθοί: Τσακίρης
(Δράμας), Κουκούμης
(Καβάλας)
4ος: Τσιάρας (Καβάλας)
Παρατηρητής: τρατούδης
(Έβρου)

Η Ενωση Ασπροπύργου με τη
Νίκη Βόλου

Η  Ενωση Ασπροπύργου υποδέχεται την Τετάρτη
σε αναβληθέντα αγώνα για την 7η αγωνιστική τη
Νίκη Βόλου. Η νίκη είναι μονόδρομος για τους

παίκτες του Ηλία Φυντάνη ώστε να ανακάμψει βαθ-
μολογικά.

Διαιτητής: Στάμος (Αθηνών)Βοηθοί: Μπουρτ-
ζοβίτης (Κορινθίας), Χριστοδούλου (Ημαθίας)
4ος: Αντωνίου (Ανατ. Αττικής).Παρατηρητής:
Λιανός (Βοιωτίας)

SL2:  Η ακτινογραφία της 4ης αγωνιστικής των
Playoff και Playout

Συναρπαστική αναμένεται την Τετάρτη η τελευταία αγωνιστική των
Playoffs, αλλά και των Playouts, της Super League 2, μετά τα
αποτελέσματα της Κυριακής. Οι δύο πρώτες θέσεις και η 11η ακόμα δεν
έχουν κριθεί και επτά ομάδες βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Ο επίμονος Εργοτέλης!

Ο Εργοτέλης πέτυχε τη νίκη της αγωνιστικής, αφού έκανε “διπλό” στην
Ξάνθη και παραμένει ζωντανός στο κυνήγι της ανόδου. Η ομάδα του
Γιάννη Ταουσιάνη έκανε το τέσσερα στα τέσσερα στα Playoffs και πλέον
είναι σε απόσταση βολής δύο βαθμών από την κορυφή, ενώ στην κανονική
διάρκεια τερμάτισε 11 βαθμούς μακριά.

Η Ξάνθη, με τη νίκη της επί του Ιωνικού είχε περάσει πρώτη. Ωστόσο το
γκολ του Ηλία Τσέλιου, στο 99ο παιχνίδι της καριέρας του με τη φανέλα του
Εργοτέλη, ήταν αρκετό να την ρίξει στην τέταρτη θέση, αφού βέβαια
σταμάτησε και ένα σερί 15 αγώνων χωρίς ήττα για την ακριτική ομάδα!

Ο Λεβαδειακός νίκησε 3-0 την ΠΑΕ Χανιά και πέρασε στην κορυφή της
βαθμολογίας, στο ντεμπούτο του Σωκράτη Οφρυδόπουλου στον πάγκο
του. Μπορεί να έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Ιωνικό και απόλυτη
ισοβαθμία στα μεταξύ τους παιχνίδια, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται
μπροστά ο Λεβαδειακός με το κριτήριο της καλύτερης άμυνας.

Δεύτερος λοιπόν είναι ο Ιωνικός, που επικράτησε 5-3 του Διαγόρα στη
Ρόδο σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Ο Ιωνικός είχε να πετύχει πέντε γκολ σε
αγώνα εκτός έδρας εδώ και 25 χρόνια. Για την Α’ Εθνική στις 25
Φεβρουαρίου 1996 είχε νικήσει 5-2 τον Εθνικό στο “Γεώργιος
Καραϊσκάκης”, με τρία γκολ του Νίκου Φρούσου και δύο του Ηλία Σαββίδη.
Ο Διαγόρας είχε να δεχτεί πέντε γκολ γηπεδούχος από τις 25 Νοεμβρίου
2012, όταν είχε χάσει για το Περιφερειακό πρωτάθλημα τότε, 5-1 στην έδρα

του από τον Κυανού Αστέρα Βάρης.

Ελπίζει ακόμα η ΑΕ Καραϊσκάκης

Στα Playouts η Α.Ε. Καραϊσκάκης λίγο έλειψε να πετύχει άλλη μια νίκη με
ανατροπή, όμως ο Στέφανος Αθανασιάδης την ισοφάρισε σε 2-2 για τον
Απόλλωνα Λάρισας στο τέλος του αγώνα και τώρα η ομάδα της Άρτας
εξαρτάται από τα άλλα παιχνίδια. Το γκολ του Αθανασιάδη μάλιστα έσωσε
οριστικά τον Απόλλωνα από την αγωνία της τελευταίας αγωνιστικής.

Τα Τρίκαλα και η Δόξα Δράμας δεν θα πανηγύριζαν το βαθμό στο μεταξύ
τους παιχνίδι, αν νικούσε η Α.Ε. Καραϊσκάκης. Τώρα όμως έχουν την τύχη
τους στα χέρια τους, καθώς με νίκη στο τελευταίο παιχνίδι αποφεύγουν την
11η θέση του πρωταθλήματος.
Γεμάτη γκολ και ανατροπές ήταν και αυτή η αγωνιστική των Playouts,
φτάνοντας τα τρία γκολ μέσο όρο ανά αγώνα.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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
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19η ΜΑΙΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ  ΤΗΣ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Συμπληρών ον ται  εκατόν  δύο  (102 )
χ ρόν ια από την  Γεν οκτον ία του Ελλην ι-
σμού του Πόν του

19η Μαΐου  1919, η ημέρα που τέθηκε
σε εφαρμογή το σχ έδιο  για την  τελειωτι-
κή εξόν τωση των  Ελλήν ων  σε όλο τον
Πόν το, σε μια ατέλειωτη πορεία θαν ά-
του, έν α «Άσβουιτς εν  ροή», όπως χ αρ-
ακτηριστικά αν αφέρει ο καθηγητής Πολ-
υχ ρόν ης Εν επεκίδης.

Μέχ ρι το 1924  η γη του Πόν του είχ ε
γίν ει θέατρο μιας θηριωδίας:  χ ωριά
αν ασκάφηκαν ,  εκκλησίες καταστράφη-
καν ,  σχ ολεία γκρεμίστηκαν , 353.000
Έλλην ες Πόν τιοι εξολοθρεύτηκαν , εν ώ οι
επιζών τες ξεριζωμέν οι από τις πατρογο-
ν ικές εστίες τους έφθασαν   ως πρόσφυ-
γες σε χ ώρες της πρώην  Σοβιετικής
Έν ωσης και στην  Ελλάδα, αφήν ον τας
πίσω τους έν αν  πολιτισμό 3 χ ιλιετιών ,
προγον ικά εδάφη, εκκλησίες, τάφους και

σχ ολεία, με μον αδικές αποσκευές τις
μν ήμες και τον  πόν ο της καρδιάς τους.

Οι μέθοδοι που χ ρησιμοποιήθηκαν
ήταν  η εκτόπιση, η εξάν τληση στις
κακουχ ίες, τα βασαν ιστήρια, η πείν α και
η δίψα, και πορείες θαν άτου στην  έρημο.

Η 19η Μαΐου δίν ει την  αφορμή,  ν α
αν ασύρουμε μν ήμες και ν α αν αλογι-
στούμε το χ ρέος μας απέν αν τι στα
θύματα της γεν οκτον ίας.

Οι ν εότερες  γεν ιές οφείλουμε ν α
γν ωρίζουμε και ν α τιμούμε την  ιστορία
μας, οφείλουμε ν α συν εχ ίσουμε εν ωμέ-
ν οι ν α δίν ουμε τον  αγών α μας για την
επιβίωση της ιστορικής μν ήμης.

Η διεθν ής βιβλιογραφία και τα κρατικά
αρχ εία πολλών  χ ωρών  εμπεριέχ ουν
πλήθος μαρτυριών  για τη γεν οκτον ία
που διαπράχ θηκε κατά των  Πον τίων
κατοίκων  της τότε οθωμαν ικής αυτοκρα-
τορίας. Η γεν οκτον ία πραγματοποιήθηκε
παράλληλα με γεν οκτον ίες εις βάρος και
άλλων  πληθυσμών , δηλαδή των
Αρμεν ίων  και των  Ασσυρίων .

Οι χ ιλιάδες πρόσφυγες που εγκατα-
στάθηκαν  στις Νέες Πατρίδες ήταν  η
απαρχ ή μιας δύσκολης, αλλά δημιουργι-
κής πορείας για τον  πον τιακό ελλην ι-
σμό.

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, οι Πόν τιοι
με την  εργατικότητα, τη θέληση και τη
δύν αμη της ψυχ ής τους κατάφεραν  με το
χ ρόν ο ν α εν ταχ θούν  στην  ελλην ική
κοιν ων ία και ν α συμβάλουν  τα μέγιστα
στην  αν άπτυξη και την  πρόοδο της
Ελλάδας σε οικον ομικό, πολιτιστικό και
κοιν ων ικό επίπεδο.

Η Βουλή των  Ελλήν ων  αν αγν ώρισε με
ν όμο (Ν.2193/1994) τη γεν οκτον ία το
1994, και καθιέρωσε την  19η Μαΐου ως
«Ημέρα Μν ήμης για τη Γεν οκτον ία των
Ελλήν ων  στο Μικρασιατικό Πόν το». 

Η αν αγν ώριση αυτή, παρόλη την
εβδομηκον ταετή καθυστέρηση, δικαίωσε
ηθικά τον  πον τιακό ελλην ισμό και συν έ-
δεσε τον  σύγχ ρον ο ελλην ισμό με την
ιστορική του μν ήμη. Σήμερα πολλές
χ ώρες έχ ουν  προχ ωρήσει στην  αν αγ-
ν ώριση της Γεν οκτον ίας των  Ελλήν ων
του Πόν του.

Απαιτούμε:

Την Παγκόσμια Καταδίκη της Τουρ-
κιάς για την Γενοκτονία των  Ελλήνων
του Πόντου,  των  Αρμενίων και των
Ασσυρίων.

Την αναγνώριση της Γενοκτονίας,
από την Τουρκία και όλους τους Διε-
θνείς    Οργανισμούς.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής
Παράταξης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΩΡΑ

Δημοτικός Σύμβουλος
Τσίγκος Αγησίλαος

Μήνυμα Άγη Τσίγκου: Συνεχής Αγώνας για την αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, από την Τουρκία και όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς


