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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος. 

Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πατρίκιος, Πατρίτσιος, Πατρικία, Θεόγν ωστος, 

Θεογν ωσία, Θεόκτιστος,Μέν αν δρος
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτον ίας των Ελλήνων του Πόντου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Βλαζάκη Σμαραγδή Ε.,Διασταύρωση Ασπροπύργου 
- Παραπλεύρως ΙΚΑ, 2105575911

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ.Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως

88, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105541216

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλου 12 &

Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι.Πίνδου 13,
2102472223

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γωνιωτάκη Μαρία Ν.Αγωνιστών Στρατοπέδου

Χαϊδαρίου 68, 2105819843

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσιρομάλη Αφροδίτη Ι.Θρακομακεδόνων 242,

Αχαρνές, 13672, ΑΤΤΙΚΗΣ2102435820

Στο γήπεδο του Παν ελευσιν ιακού
παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ελευ-
σίν ας, Αργύρης Οικον όμου, την
πρώτη ημέρα επαν έν αρξης των
αθλητικών  δραστηριοτήτων . 

Με παρόν τες τον  Αν τιδήμαρχ ο
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών , Θαν άση Μαυρο-
γιάν ν η, και τον  Αν τιπρόεδρο του
ΠΑΚΠΠΑ, Βαγγέλη Ρόκα, ο Δήμαρχ ος
Ελευσίν ας αν έφερε: 

«Η έν αρξη των  ακαδημιών  του Παν ε-
λευσιν ιακού συν οδεύτηκε από ελπιδοφ-
όρα μην ύματα για την  επιστροφή των
μικρών  αθλητών  στην  αγων ιστική δράση.

Παρά τις αν τίξοες συν θήκες, λόγω παν -
δημίας, καταφέραμε ν α αν ακατασκευάσο

υμε τον  αγων ιστικό χ ώρο και
την  εξέδρα, εν ώ συν εχ ίζουμε με
ν έες, ουσιαστικές παρεμβάσεις
για έν αν  αθλητικό χ ώρο ιστορι-
κής μν ήμης, που αποτελεί και
πρέπει ν α αποτελεί σημείο αν α-
φοράς για την  πόλη.

Πρότασή μου, κάθε Μάιο, ν α
πραγματοποιείται τουρν ουά
Ακαδημιών  του Παν ελευσιν ια-
κού, με την  αρωγή του Δήμου,
στη μν ήμη του παλαίμαχ ου
ποδοσφαιριστή και Προέδρου
των  παλαιμάχ ων , Νίκου Αδάμ.

Η Ελευσίν α οφείλει ν α τιμά
τους αν θρώπους που συν έβα-
λαν  στην  ιστορική παρακαταθ-
ήκη της πόλης».

Ερευνητική ομάδα της Σχολής Μηχανικών, αποτε-
λούμενη από τους καθηγητές: Καλκάνη Κων/νο, Καμι-
νάρη Σταύρο, Παπαγέωργα Παναγιώτη του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Πυρ-
ομάλη Δημήτριο του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής
Σχεδίασης και Παραγωγής, κατασκεύασε χαμηλού
κόστους μηχανικούς αναπνευστήρες (πλαστικό και
μεταλλικό) μιας χρήσης.

Ειδικότερα, αξιοποιώντας αρχικά σχέδια της συσκευής
“RapidVent” για τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) από
το Πανεπιστήμιο του “Illinois”, ΗΠΑ – το οποίο προέβη
στην παραγωγή μηχανικών αναπνευστήρων με την εν
λόγω τεχνολογία – διερεύνησε τη δυνατότητα βελτιστο-
ποίησης και παραγωγής τους στο ΠΑΔΑ.

Τελικός στόχος είναι να δοθεί ευχερής εναλλακτική
λύση στο πρόβλημα έλλειψης αναπνευστήρων στα
συστήματα υγείας παγκοσμίως, σε περιόδους πανδημίας
για την υποστήριξη ατόμων με αναπνευστική δυσχέρεια
που να μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα παρ-
οχής οξυγόνου σε ένα νοσοκομείο ή ακόμη και αξιο-
ποιώντας μια φιάλη οξυγόνου και μάλιστα με δυνατότητα
άμεσης μαζικής παραγωγής.

Η προσθετική κατασκευή (“additive manufacturing”),
όπου εμπίπτει η εν λόγω τεχνολογία είναι ένα ταχέως
αναπτυσσόμενο πεδίο που έχει εξελιχθεί από τις απλές
εφαρμογές τρισδιάστατων εκτυπωτών σε έναν εντελώς

νέο τρόπο σχεδιασμού και κατασκευής αντικειμένων.
Οι συγκεκριμένοι αναπνευστήρες, εν συνεχεία, δοκι-

μάστηκαν με χρήση σχετικής διάταξης προσομοίωσης
πραγματικών συνθηκών λειτουργίας. Τα αρχικά αποτε-
λέσματα κρίνονται θετικά, τόσο στην ποιότητα κατασκε-
υής όσο και στην απόδοσή τους (ρύθμιση ρυθμού
εισπνοή-εκπνοής, λειτουργία βαλβίδας εκτάκτου ανάγ-
κης κλπ.).

Ο πρύτανης του ΠΑΔΑ συνεχάρη την ερευνητική
ομάδα  και την ευχαρίστησε για το έργο της δηλώνοντας
τη συνεχή στήριξη του Ιδρύματος σε σχετικές δράσεις.
Ακόμη, τόνισε τη σημασία της διεπιστημονικής συνερ-
γασίας που καλλιεργείται στο ΠΑΔΑ, αναδεικνύοντας το
ως πρωτοπόρο πανεπιστήμιο καινοτομίας.

«Τουρνουά Ακαδημιών Πανελευσινιακού
στη μνήμη του Νίκου Αδάμ»

Με πρωτοβουλία του Δήμου Ελευσίνας 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Παράγει με τρισδιάστατη εκτύπωση μηχανικούς

αναπνευστήρες προηγμένης σχεδίασης
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Στην πλατεία Καρά-
βου θα βρεθεί σήμερα
Τετάρτη  κλιμάκιο του
Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας με
σκοπό τη διενέργεια
Rapid Test για την
ανίχνευση του Κορω-
νοϊού.

Η εξέταση θα είναι
ΔΩΡΕΑΝ και θα πραγ-
ματοποιηθεί  από τις
09:30 το πρωί μέχρι
τις 14:30 το μεσημέρι
στην πλατεία Καράβου.
Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
θα πραγματοποιήσει το
τεστ με απόλυτη ασφά-
λεια, εύκολα και γρήγο-
ρα.Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
Θα μετακινηθούν για την πραγματοποίηση του τεστ
με τον κωδικό 1 στο 13033.

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την
αστυνομική τους ταυτότητα. 

Σε έλεγχο μπορούν να υποβληθούν παιδιά 

άνω των 10 ετών. Θα πρέπει να ακολουθούν
πιστά τις οδηγίες που προβλέπονται από τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφα-
λείας κτλ). Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα θα
γίνει μέσω sms στο κινητό τηλέφωνο που θα
δώσει κάθε δημότης.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
Διεξαγωγή rapid test στην πλατεία Καράβου

Μαζικές εργασίες συντήρησης στα σχολικά 
κτήρια του Δήμου Ασπροπύργου

Η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Ασπρ-
οπύργου το χρονικό
διάστημα, όπου οι
σχολικές μονάδες
παρέμειναν κλειστές,
λόγω των μέτρων για
τον περιορισμό της
Πανδημίας του
COVID-19,  

προχώρησε σε
εργασίες συντήρησης
και καλλωπισμού των 

σχολικών κτιρίων
του Δήμου Ασπρ-
οπύργου. 

Συγκεκριμένα, τα
συνεργεία του Δήμου,
υπό την επίβλεψη του
Αντιδημάρχου Τεχνι-
κής Υπηρεσίας, 

κ. Αναστάσιου
Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ
π ρα γμα το π ο ί η σα ν
εργασίες συντήρησης
και   ελαιοχρωματι-
σμού στο  Βρεφον-
ηπιακό Σταθμό Ολοκ-
ληρωμένης Φρον-
τίδας (ΒΣΟΦ) στα
Γερμανικά, στον Παι-
δικό Σταθμό στη Γκο

ρυτσά και στον Παι-
δικό Σταθμό στην
Παραλία Ασπροπύρ-
γου.

Παράλληλα, διαμο-
ρφώσαν εκ νέου την
διάβαση πεζών,
όπου βρίσκεται στον
Γ’  Βρεφικό Σταθμό
στην περιοχή Τρύπα
Αλεπούς.   

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Ο Δήμαρχος Ελευσίν ας συν αν τήθηκε με την
Προϊσταμέν η του Τμήματος Προσχολικής

Αγωγής, Κατερίν α Κολιοφώτη 
και την  Προϊσταμέν η του Βρεφον ηπιακού

Σταθμού ΟΑΕΔ, Άν ν α Τοπτσή,

Λ
ειτουργούν  και πάλι οι Παιδικοί Σταθμοί του
Δήμου μας στην  Ελευσίν α και τη Μαγούλα! Οι
παιδαγωγοί και το υπόλοιπο προσωπικό υπο-

δέχ τηκαν  τους μικρούς μας φίλους με χ αμόγελα και
εν θουσιασμό! 

Ο Δήμαρχ ος, Αργύρης Οικον όμου, με την  Πρόεδρο
του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, Εύη Άν θη-Γκιόκα, επισκέφθη-
καν  τις παιδαγωγικές γων ιές της πόλης μας και
βεβαιώθηκαν  ότι οι μικροί μαθητές και μαθήτριες
έχ ουν  όλα όσα χ ρειάζον ται για ν α συν εχ ίσουν  απρ-
όσκοπτα και δημιουργικά το υπόλοιπο της σχ ολικής
χ ρον ιάς. 

Ο Δήμαρχ ος συν ομίλησε με την  Προϊσταμέν η του
Τμήματος Προσχ ολικής Αγωγής, Κατερίν α Κολιοφώτη,
την  Προϊσταμέν η του Βρεφον ηπιακού Σταθμού
ΟΑΕΔ, Άν ν α Τοπτσή, και τις υπεύθυν ες και το προ-
σωπικό των  υπόλοιπων  δομών .

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
«Δεν ξεχνάμε και 
αγωνιζόμαστε για τη
δικαίωση του Ποντιακού
Ελληνισμού»

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, τιμώντας
και φέτος την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου έκανε τη ακόλουθη
δήλωση:
«Η 19η Μαΐου, με ομόφωνη απόφαση της
Βουλής των Ελλήνων το 1994, ανακηρύχθηκε
Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου. 
Την 19η Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της
Μικρασιαστικής Εκστρατείας, που ξεκίνησε το
1914, με επικεφαλής τον Κεμάλ Ατατούρκ,
αρχίζει η σκληρότερη φάση της γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού που θα διαρκέσει
έως το 1923. 
Με βάση επίσημα στοιχεία τα θύματα της
Γενοκτονίας υπολογίζονται σε πάνω από
353.000. 
Κοινός στόχος όλων μας και ηθική υποχρέω-
ση της ανθρωπότητας προς τους αδερφούς
μας Έλληνες του Πόντου είναι η Διεθνής
Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. 
Τιμούμε τη μνήμη, όλων εκείνων που χάθη-
καν άδικα, δεν ξεχνάμε και αγωνιζόμαστε για τη
δικαίωση του Ποντιακού Ελληνισμού.»
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΙΜΩΤΑ

Τα θερμά του συλλυπητήρια για την
απώλεια του δημοσιογράφου Στέφα-
ν ου Σιμωτά, εξέφρασε ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 
«Η αν απάν τεχ η απώλεια του Στέφα-
ν ου αφήν ει δυσαν απλήρωτο κεν ό
στον  Τύπο και στην  Αυτοδιοίκηση. 
Τη θλίψη μας επιτείν ει το γεγον ός ότι
μπορούσε ν α προσφέρει πολλά ακόμα.

Θερμά συλλυπητήρια στην  οικογέν ειά
του» δήλωσε ο Δήμαρχ ος Φυλής. 

Εντός του έτους η προκήρυξη για 
πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών στο ΕΣΥ

Την  περαιτέρω
εν ίσχ υση του
Εθν ικού Συστήμα-
τος Υγείας με 4.000
μόν ιμες προσλή-
ψεις ν οσηλευτικού
προσωπικού, αν α-
κοίν ωσαν  με κοιν ή
τους δήλωση ο
υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας και
ο υπουργός Εσωτε-
ρικών  Μάκης
Βορίδης.

Όπως αν αφέρεται, η διαδικασία των
προσλήψεων  θα πραγματοποιηθεί με
διαδικασίες ΑΣΕΠ και θα έχ ει προκ-
ηρυχ θεί εν τός του τρέχ ον τος έτους.
Να σημειωθεί ότι ειδικά για τους
ν οσηλευτές που υπηρέτησαν  ως επικο-
υρικοί στην  παν δημία, θα προβλέπεται
αυξημέν η μοριοδότηση.

Αν αλυτικά η δήλωση των  δύο υπο-
υργών :

«Όπως έχ ει ήδη αν ακοιν ώσει ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η
κυβέρν ηση προχ ωρά στην  περαιτέρω

εν ίσχ υση του
Εθν ικού Συστή-
ματος Υγείας με
4.000 μόν ιμες
προσλήψεις
ν οσηλευτών ,
πρωτίστως από
όσους υπηρέτ-
ησαν  ως επικο-
υρικοί στην
παν δημία.

Οι ν οσηλευτές
αυτοί θα προσληφθούν  με διαδικασίες
ΑΣΕΠ, μέσω διαγων ισμού που θα
προκηρυχ θεί εν τός του τρέχ ον τος
έτους. Ειδικά για τους ν οσηλευτές που
υπηρέτησαν  ως επικουρικοί στην  παν -
δημία, θα προβλέπεται αυξημέν η μορ-
ιοδότηση.

Είν αι η ελάχ ιστη αν αγν ώριση της
συν εισφοράς τους στο Εθν ικό Σύστημα
Υγείας.

Η στήριξη των  δομών  υγείας θα
συν εχ ίσει ν α είν αι προτεραιότητα για
την  κυβέρν ηση και αποτελεί παρακα-
ταθήκη για το Εθν ικό Σύστημα Υγείας
του 21ου αιών α».
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Α
πό το Υπουρ-
γείο Εργασίας
& Κοινωνικών

Υποθέσεων διευκρ-
ινίζεται  ότι  για την
εβδομάδα που
τελειώνει  στις 23
Μαΐου 2021 οι
εργαζόμενοι του ιδιω-
τικού τομέα που
απασχολούνται στους
κλάδους που
εμπίπτουν στις σχετι-
κές Κοινές Υπουργι-
κές Αποφάσεις (λια-
νεμπόριο, εστίαση,
χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηρ-
ιότητες, μεταφορές,
υπηρεσίες καθαρι-
σμού, κομμωτήρια,
κουρεία και  κέντρα
αισθητικής, υπηρ-
εσίες τυχερών παιχνι-
διών και στοιχημάτων,
σχολές οδηγών,
φροντιστήρια και κέν-
τρα ξένων γλωσσών,
φορείς παροχής
εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιο-
τήτων, δραστηριότητες
βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών,
τουρισμός, ωφε-
λούμενοι των Προγρ

αμμάτων Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα του
ΟΑΕΔ που απασχο-
λούνται  σε Δήμους,
Περιφέρειες, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών) θα διε-
νεργούν αυτοδιαγνω-
στικό έλεγχο (sel f
test), υποχρεωτικά μία
φορά την εβδομάδα.

Το υπουργείο
Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων
συστήνει  τη διενέρ-
γεια και δεύτερου self
test, για τον καλύτερο
έλεγχο του επιδημιο-
λογικού φορτίου και
τον ταχύτερο περιορι-
σμό της διασποράς
του κορωνοϊού.

Το αποτέλεσμα θα
πρέπει να δηλώνεται
στην Πλατφόρμα
Δήλωσης COVID-19
tests στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ», με τη
συμπλήρωση του
ειδικού εντύπου
«Υπεύθυνη Δήλωση
Εργαζομένων καταγρ-
αφής αποτελέσματος
COVID-19 TEST».

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00
Το παράρτημα Αχαρνών Φυλής του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κατά των

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ε.ΣΥ.Ν.) πραγματοποιεί διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:
Τοξικοεξάρτηση: Ένα κοινωνικό φαινόμενο σε εξέλιξη.

Ποιοι ευθύνονται για την του έξαρση.

Self test: 
Τι ισχύει έως τις 23 Μαΐου 
για εργαζομένους ιδιωτικού 
τομέα, ΟΤΑ μέσω 
Κοινωφελούς

«Βουτάμε στα βαθιά»
Καθαρισμός του βυθού στο
Λιμανάκι του Αλεποχωρίου

Μ
ε το σύνθημα «Βουτάμε στα βαθιά», ο Ναυταθλ-
ητικός Όμιλος Αλεποχωρίου σε συνεργασία με
τους Αυτοδύτες Λουτρακίου και την ομάδα Beach Cleaning, προχώρησαν στον καθαρισμό του

βυθού στο λιμανάκι του Αλεποχωρίου.

Ανασύρθηκαν πλήθος αντικειμένων όπως μπουκάλια, σίδερα, καρέκλες, ελαστικά, πλαστικά, κατεστρ-
αμμένος αλιευτικός εξοπλισμός κ.α.  
Την οικολογική δράση συνέδραμε και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης, παραχωρώντας
όχημα για τη φόρτωση και απομάκρυνση των ανασυρθέντων αντικειμένων, με την Πρόεδρο του ΔΟΚΑΠ
Ευαγγελία Κουτσοδήμα, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη Μπότση και τον Πρόε-
δρο της Κοινότητας Βιλίων Κωνσταντίνο Μακρυνόρη να παρίστανται στη διαδικασία.   
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Μ
ε γραπτό μήνυμα
στο κινητό τους θα
ενημερωθούν οι

υποψήφιοι των Πανελληνίων
2021 πού πέρασαν και πώς
έγραψαν.

Οι ψηφιακές δράσεις για όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης βρέθη-
καν στο επίκεντρο της σύσκεψης
της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Νίκης Κεραμέως με τον
Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για
θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκο Πιερρακάκη..

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε ότι οι
υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξε-
τάσεων 2021, αρχής γενομένης από
φέτος, θα ενημερωθούν με γραπτό
μήνυμα στο κινητό τους α) για τη
βαθμολογία τους και β) για το τμήμα
ή σχολή επιτυχίας τους.Κατά τη
σύσκεψη, έγινε συνοπτική παρου-
σίαση των ψηφιακών δράσεων
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευ-
σης που αναμένεται να ολοκληρ-
ωθούν πριν το φθινόπωρο, καθώς
και αυτών που αφορούν σε ευρύτε-
ρες παρεμβάσεις στις τεχνολογι-
κές υποδομές των εκπαιδευτικών
δομών, ώστε να αναπτυχθεί ένα
υψηλών επιδόσεων ψηφιακό
οικοσύστημα, αλλά και να καλλιεργ-
ηθούν περαιτέρω ψηφιακές δεξιότ-
ητες.

Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι εξής
δράσεις:

Το ψηφιακό απόσπασμα απολ-
υτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης: Η δυνατότητα, δηλαδή, που θα

υπάρχει σύντομα για έκδοση ψηφ-
ιακού αποσπάσματος απολυτήριων
τίτλων σχολικών μονάδων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης.

E-Εγγραφές Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης: H πρώτη εγγραφή
στα νηπιαγωγεία που λειτουργεί
από το Μάρτιο του 2021 θα εμπλου-
τιστεί κι άλλο, με την προσθήκη της
νέας λειτουργικότητας ψηφιο-
ποίησης του Ατομικού Δελτίου
Υγείας Μαθητή και του Βιβλιαρίου
Υγείας-Εμβολίων, το οποίο θα
ισχύσει και για την πρώτη δημοτικού.

E-Εγγραφές Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης: Η εφαρμογή e-
eggrafes, που έχει ήδη ενεργοποιηθ-
εί από το προηγούμενο σχολικό έτος
για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
αξιοποιεί το σύστημα αυθεντικο-
ποίησης του χρήστη μέσω των δια-
πιστευτηρίων του Taxisnet, και απε-
υθύνεται στους γονείς/κηδεμόνες ή
τους ίδιους τους μαθητές που επιθ-
υμούν εγγραφή, ανανέωση εγγρα-
φής ή μετεγγραφή σε δημόσιο ΓΕΛ
ή ΕΠΑΛ.

Αναδιοργάνωση διαδικασίας
κάλυψης θέσεων αναπληρωτών
εκπαιδευτικών: Για πρώτη φορά θα
καταχωρίζονται τα κενά των σχο-
λικών μονάδων σε μια ενιαία εφαρ-
μογή που θα διαλειτουργεί με υφι-
στάμενες εφαρμογές του ΥΠΑΙΘ, με
στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό
και τη γρήγορη κάλυψη των λειτο-
υργικών κενών, απλοποιώντας
παράλληλα τις διαδικασίες για τους
υποψήφιους αναπληρωτές και
μειώνοντας το διοικητικό κόστος
εξυπηρέτησης τους. Η ανάληψη
υπηρεσίας των αναπληρωτών θα
ολοκληρώνεται εξ ολοκλήρου ψηφ-
ιακά, μέσω της σύναψης ψηφιακής 

σύμβασης, κατά την ανάληψη της
υπηρεσίας τους στις σχολικές μονά-
δες.

Ενημέρωση Υποψηφίων Πανελ-
λαδικών Εξετάσεων: Οι υποψήφιοι
των Πανελλαδικών Εξετάσεων,
αρχής γενομένης από φέτος, θα
ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα
στο κινητό τους α) για τη βαθμολογία
τους και β) για το τμήμα ή σχολή
επιτυχίας τους.

Αναβάθμιση των κυκλωμάτων
πρόσβασης των σχολείων στο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ολοκ-
ληρώθηκε ένα σημαντικό κύμα ανα-
βαθμίσεων συνδέσεων των σχο-
λικών μονάδων: 29% των σχολείων
έχουν σύνδεση ADSL έως 24 Mbps,
60% των σχολείων έχουν σύνδεση
με VDSL έως 50 και 100 Mbps, ενώ
τα υπόλοιπα σχολεία είναι συνδεδε-
μένα σε δίκτυα οπτικών ινών με
ταχύτητες μεγαλύτερες από 100
Mbps. Η διαδικασία περαιτέρω
αναβάθμισης των ταχυτήτων σύνδε-
σης των σχολικών μονάδων είναι
διαρκής και αναμένονται κι άλλες
βελτιώσεις, στο πλαίσιο του Σύζε-
υξις ΙΙ.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλω-
σε:

«Η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της εκπαίδευσης. Συζητήσαμε δρά-

σεις για την περαιτέρω αναβάθμιση
και ανάπτυξη των ψηφιακών
συστημάτων, πάντοτε σε εξαιρετική
συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφ-
ιακής Διακυβέρνησης. Οικο-
δομώντας στο κεκτημένο της τηλεκ-
παίδευσης, εργαζόμαστε καθημερ-
ινά για το αναβαθμισμένο σχολείο,
το αναβαθμισμένο Πανεπιστήμιο
του αύριο, με γνώμονα την ανάπτυξη
ψηφιακών δεξιοτήτων, τον
εκσυγχρονισμό των δικτύων, την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
μας.

Στόχος μας, η συνολική αναβάθ-
μιση του εκπαιδευτικού έργου, ο
εκσυγχρονισμός αλλά και η απλο-
ποίηση -γραφειοκρατικών, χρο-
νοβόρων μέχρι σήμερα- διαδικα-
σιών, για την καλύτερη, ταχύτερη
και ακόμη πιο διαφανή εξυπηρέτηση
του συνόλου της εκπαιδευτικής
κοινότητας.»

O Υπουργός Επικρατείας, αρμό-
διος για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

«Η παιδεία είναι ο σπουδαιότερος
μηχανισμός μείωσης ανισοτήτων
στην ιστορία. Χάρη στο σύστημα
παιδείας, η Ελλάδα κατόρθωσε να
απελευθερώσει το σπουδαίο δυνα-
μικό της και να αλλάξει παράδειγμα
προς το καλύτερο. Σε όλο το φάσμα
των σπουδών, η τεχνολογία έρχεται
να ενδυναμώσει τους πολίτες, από
την πρώτη εγγραφή των παιδιών
στο νηπιαγωγείο έως την απόκτηση
του πανεπιστημιακού πτυχίου και
την δημοσίευση διατριβών. Για
όλους τους κλάδους της εκπαίδευ-
σης, τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμο-
ποιούνται ως μοχλός προόδου και
επιταχυντής της ανάπτυξης, προ-
σωπικής και κοινωνικής».

Πανελλήνιες 2021: Έρχονται αλλαγές
- Ενημέρωση με SMS για βαθμολογία και σχολή επιτυχίας

Μ
ετά την Εσχατιά σειρά παίρνει
ένα ακόμη αντιπλημμυρικό
έργο, το οποίο αναμένεται να

ξεκινήσει άμεσα για τη διευθέτηση του
ρέματος  της Καναπίτσας. Έχει συνολικό
μήκος 12,6 χιλιόμετρα και ξεκινάει από
τον Κόκκινο Μύλο φτάνοντας έως τη
λεωφόρο Θρακομακεδόνων. 

Στη συνάντηση που είχαμε με τον Διε-
υθυντή έργων της εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ κ.
Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο ενημερ-
ωθήκαμε για τον προγραμματισμό του
έργου και το χρονοδιάγραμμά του.

Τα δύο αυτά πολύ σημαντικά έργα που
τόσο πολύ έχει ανάγκη η πόλη μας, θα
χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο
Υποδομών & Μεταφορών και πρόκειται
να σημάνουν το οριστικό τέλος ενός εκ
των μεγαλύτερων προβλημάτων των
Αχαρνών, αυτό της αντιπλημμυρικής
θωράκισης.

Εμείς από την πλευρά μας είμαστε εδώ
για να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι
μας για τη γρήγορη ολοκλήρωση τους❗

#spirosvrettos #αντιπ-
λυμμηρικά #erga #workin-
progress #acharnes
#dimosacharnon

Ξεκινά η διευθέτηση του ρέματος της ΚαναπίτσαςΞεκινά η διευθέτηση του ρέματος της Καναπίτσας
με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση των Αχαρνώνμε στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση των Αχαρνών

Με τέσσερις προτάσεις 
συμμετέχει ο Δήμος Αγίων
Αναργύρων-Καματερού 
στα Bravo Awards

Ο
Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερ-
ού συμμετέχει στα βραβεία Bravo
Sustainabi l i ty Dialogue and

Awards  για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τις
εξής τέσσερις πρωτοβουλίες οι οποίες
έχουν επιλεχθεί να είναι υποψήφιες για
βράβευση:
α) Εκπόνηση μελέτης με τίτλο Ανάπτυξη
πρότυπου υδροσυστήματος για τη
διαχείριση των όμβριων υδάτων της περ-
ιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την
παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλ-
λοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης
Τρίτσης του έργου LIFE-IP AdaptInGR
(https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/)
β) Η Συμμετοχικότητα ως βασικός
πυλώνας για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων της πανδημίας
γ) Καινοτομία στη διαχείριση απορριμμά-
των
δ) Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής
διαβούλευσης
Με την ψήφο σας αναδεικνύετε τα καλύτε-
ρα προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης
που αναπτύσσονται από φορείς, επιχει-
ρήσεις, Δήμους/ Περιφέρειες, Κοινωνία
Πολιτών.

Στην τελική βαθμολογία, η ψηφοφορία του
κοινού θα αποτελέσει το 40% και το υπό-
λοιπο 60% θα διαμορφωθεί από την ειδι-
κή επιτροπή.

Ψηφίζετε στο παρακάτω link:

https://bravo.sustainablegreece2020.co
m/gr/pract i ces-by-org/dhmos-ag i wn-
anargyrwn-kamatero.281.html
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OOPPEENNIINNGG  ΓΓΙΙΑΑ
ΤΤΟΟ  ΘΘΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟ

ΣΣΙΙΝΝΕΕΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ
ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ

ΣΣττιιςς  2211  ΜΜααίίοουυ
ηημμέέρραα  εεοορρτταασσμμοούύ  ττωωνν

ΠΠοολλιιοούύχχωωνν  ΑΑγγιιώώνν  
ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  &&  ΕΕλλέέννηηςς

ΤΕΒΑ/FEAD"- Δήμος Φυλής
Ψυχαγωγία για τους ενήλικες και πολλές 
δραστηριότητες για τα παιδιά!

Στο πλαίσιο των Συνοδευτικών
Μέτρων του Ε.Π. "Επισιτιστι-
κής και Βασικής Υλικής

Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD", η Κοινω-
νική Σύμπραξη Δυτικής Αττικής, με
επικεφαλής τον Δήμο Φυλής, έχει
ετοιμάσει για εσάς για την εβδομά-
δα που διανύουμε ένα πρόγραμμα
γεμάτο ενημέρωση και ψυχαγωγία
για τους ενήλικες αλλά και πολλές
δραστηριότητες για τα παιδιά!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19/5/2021 –
21/5/2021

�Τετάρτη 19 Μαΐου στις 17:30
«Γιόγκα για παιδιά»
JoinZoomMeeting
https://us05web.zoom.us/j/8225672
8379?pwd=VHRqd1M4aDd2eUd4Z
k1YK281aGJmdz09
Meeting ID: 822 5672 8379
Passcode: Kj4Wu6

�Τετάρτη 19 Μαΐου στις 18:00
«Γνωριμία με τους Μεγάλους
Ζωγράφους»(5-13 ετών)
Νικόλαος Λύτρας

Η κυρία Ελενίτσα, θα μας γνωρίσει
έναν πολύ διάσημο Έλληνα ζωγρά-
φο, και μαζί της θα φτιάξουμε το
«Αγόρι με το ψάθινο καπέλο» 
Υλικά: Χαρτί ακουαρέλας, τέμπερ-
ες& πινέλα  ή μαρκαδόρους ή χρω-
ματιστές ξυλομπογιές, , μολύβι,
ξύστρα, γόμα. 
JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/8811687
0659?pwd=UFlnS3JzMUR4bWd5T
FVoK3p3Z1EyZz09
Meeting ID: 881 1687 0659 
Passcode: 059898

�Τετάρτη 19 Μαΐου στις 20:00
«Παιδική παράσταση»
«Οι δώδεκα βασιλοπούλες» των
αδερφών Γκρίμ»
Δώδεκα βασιλοπούλες και ένας
πατέρας βασιλιάς, δώδεκα ζευγάρια
παπούτσια που κάθε πρωί ήταν
σκισμένα, και ένα μεγάλο μυστήριο
να λύσουμε! Μια παράσταση με
μουσική και παιχνίδι .
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/8931881
8836?pwd=cGVwV1QyeDNnOUt4d
itpTkZEK0RaQT09
Meeting ID: 893 1881 8836 
Passcode: 878358

�Πέμπτη 20 Μαΐου στις 17:30
«Η Μουσική είναι παιχνίδι»
Έλα να μάθουμε μουσική παίζον-
τας! Ετοιμάσου για ρυθμό!
JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/8674606
1641?pwd=c3BqRmx3enQrWTEvN
DBvN2RWWFJkUT09
Meeting ID: 867 4606 1641
Passcode: 855621

�Πέμπτη 20 Μαΐου στις 18:00
«Γιόγκα για ενήλικες»
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/8250071
6345?pwd=d1Q3STcxM3ROMFcw
UXFmWW04aTI5UT09

Meeting ID: 825 0071 6345
Passcode: cbF4d0

�Πέμπτη 20 Μαΐου στις 18:30
«Παραμύθο-εργαστήρι»
Παραμύθια με ξωτικά από την
Ιρλανδία! Ελάτε να ακούσετε παρ-
αμύθια με ξωτικά, και να φτιάξουμε
όλοι μαζί και το δικό μας παραμύθι!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8150071
8607?pwd=NmYvbS9yZld4b2psMk
5IMUN5aktHZz09
Meeting ID: 815 0071 8607 
Passcode: 878653

�Πέμπτη 20 Μαΐου στις 20:30
«Παράσταση ενηλίκων – Θεατρ-
ικό Αναλόγιο»
«Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη»
Με τον Θωμά Κινδύνη και τη Νάνσυ
Κλαμπάτσα στην Αρχαία Ελληνική
Λύρα

Ένα θεατρικό αναλόγιο στο οποίο ο
Θεατράνθρωπος Θωμάς Κινδύνης
θα μας απαγγείλει μια από τις γνω-
στότερες Ελληνικές Τραγωδίες 

με τη συνοδεία Αρχαίας Ελληνικής

λύρας. 
Στη διάρκεια θα υπάρχει και σχολια-
σμός καθώς και ανάλυση των
σκηνών για καλύτερη κατανόηση
του έργου.
JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/8923239
2480?pwd=T3pqV0xpaUN3b0dTO
DJSUG13SzduZz09
Meeting ID: 892 3239 2480
Passcode: 893804

�Παρασκευή 21 Μαΐου στις 11:00
«Διατροφική ενίσχυση ανοσο-
ποιητικού συστήματος» 
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7882944
0852?pwd=LzRkdmh0SEdvL3poSz
llK3R2L01KUT09
Meeting ID: 788 2944 0852
Passcode: 123

�Παρασκευή 21 Μαΐου στις 12:00
«Διατροφή στη τρίτη ηλικία»
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7706342
7563?pwd=RHEvdjJ3NWU3TTVCd
kZGdHVsWlpOQT09
Meeting ID: 770 6342 7563
Passcode: 123

�Παρασκευή 21 Μαΐου στις 18:00
«Γιόγκα για παιδιά»
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/8194094
0310?pwd=aE04UFNpbDJzVVlzQ0
puQWQ5SnBkUT09
Meeting ID: 819 4094 0310
Passcode: tawUW1

�Παρασκευή 21 Μαΐου στις 18:30
«Εργαστήριο τραγουδιού για
παιδιά»
Ας τραγουδήσουμε!
Η Δανάη είναι τραγουδίστρια και θα
μας μάθει και εμάς να τραγουδάμε!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8838607
3639?pwd=Z1RsYzFKQ1RPN25iNl
VaUGtqbkZ5QT09
Meeting ID: 883 8607 3639
Passcode: 185290

Ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-
Οινόης και ο Δημοτικός Οργανισμός Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού

(ΔΟΚΑΠ), ακολουθώντας τα προβλεπόμενα περ-
ιοριστικά μέτρα ενάντια στην covid-19, προσα-
ρμόζουν τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, Πολιούχων της
Μάνδρας, στα εν λόγω μέτρα και στις απαιτήσεις
προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η 21η Μαΐου, συμπίπτει με το "άνοιγμα" των
κινηματογράφων που ακολουθεί τη σταδιακή
άρση των περιοριστικών μέτρων στην ελληνική
κοινωνία και  στον θερινό κινηματογράφο
"ΑΣΤΡΟΝ" θα προβληθεί η ταινία "ΦΑΝΤΑΣΙΑ"
με το Γιάννη Στάνκογλου.

Η ταινία που εμπνέεται από την ελληνική λαϊκή
μουσική και αποτελεί σύμφωνα με το σκηνοθέτη
της «κινηματογραφικό φόρο τιμής στο λαϊκό τρα-
γούδι», θα προβληθεί στις 21, 22 και 23 Μαΐου.
Η είσοδος και το αναψυκτικό θα είναι δωρεάν.

Η έναρξη προβολής θα είναι στις 21:00, παρα-
καλείστε όμως να προσέρχεστε για λόγους τήρη-
σης των μέτρων τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.  
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19η Μαΐου: Ημέρα Μνήμης για τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Η Γενοκτονία των Ποντιακού
Ελληνισμού από τους Τούρκο-
υς αναγνωρίστηκε επισήμως
το 1994 με νόμο από τη Βουλή
και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται
ως Ημέρα Μνήμη.

Η Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθη-
κε το 1994 με απόφαση της Βουλής
των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο
στις 19 Μαΐου.

Στις 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρ-
κεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας,
ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη
Σαμψούντα του Πόντου και δρο-
μολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη
φάση της Γενοκτονίας των Ποντιακού
Ελληνισμού, η οποία έγινε στο
πλαίσιο του Απελευθερωτικού Αγώνα
των Τούρκων κατά των Δυτικών
(Αγγλογάλλων, Ιταλών, Ελλήνων),
που κατείχαν εδάφη της Μικράς
Ασίας. Από 200.000 έως 350.000
είναι οι Ελληνoπόντιοι, που εξολοθρ-
εύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά
την περίοδο 1916-1923, σ' ένα σύνο-
λο 750.000 περίπου.

Στις αρχές του 1991, η κοινοβουλευ-
τική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε
ομόφωνα πρόταση του προέδρου
του Ανδρέα Παπανδρέου, ύστερα
από επιστολή των ποντίων βουλευ-
τών του κινήματος, για την κατάθεση
πρότασης νόμου για την επίσημη
αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκ-
τονίας των Ποντίων και την καθιέρω-
ση της 19ης Μαΐου ως «Ημέρας
Μνήμης της Γενοκτονίας των Πον-
τίων». Έτσι, την 1η Απριλίου 1992,
22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν
τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία
ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας
από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του
1993, η πρόταση νόμου επανακατα-
τέθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου
1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το
σώμα στις 24 Φεβρουαρίου 1994. O
νόμος 2193/94, που δημοσιεύτηκε
στις 11 Μαρτίου 1994 στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Φύλλο 32 Α')
καθιερώνει την 19η Μαΐου ως Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου.

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Αρμενίων από τον πρόεδρο

των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η φετινή επέτειος των 102 χρόνων,
από την έναρξη της Γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού από το Τουρ-
κικό κράτος, αναπόφευκτα στο μυαλό
όλων των Ελλήνων, συνδέεται με την
πρόσφατη αναγνώριση της Γενοκ-
τονίας των Αρμενίων από τον πρόε-

δρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν.

«Μετά από την αναγ-
νώριση της Γενοκ-
τονίας των Αρμενίων
από τον  κ. Μπάιντεν
ανοίγουν όλοι οι δρό-
μοι και για την αναγ-
νώριση της Γενοκ-
τονίας των Ποντίων»,
θα πει στον Αθήνα
9.84, ο πρόεδρος της
Παμποντιακής Ομο-
σπονδίας Ελλάδος
(ΠΟΕ), Γιώργιος Βαρ-
υθυμιάδης, τονίζοντας
ότι «για όπου συντελέ-
στηκε ή συντελείται
ακόμα και σήμερα
γενοκτονία θα πρέπει
να καταδικάζεται. Δεν
υπάρχει πλέον καμία
δικαιολογία για τον
δυτικό κόσμο και για
κάποιους, που είχαν
αμφιβολίες, για τη μη αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ποντίων, εκτός
κι αν οι ίδιοι έχουν προξενήσει γενοκ-
τονίες».

Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης
«Παρά τις σημερινές συνθήκες της

υγειονομικής κρίσης έχουμε βρει τρό-
πους, σεβόμενοι τα μέτρα και την
υγεία των πολιτών, να τιμήσουμε και
φέτος την ημέρα Μνήμης των
353.000 αθώων θυμάτων της Γενοκ-
τονίας του Ποντιακού Ελληνισμού»
αναφέρει ο κ. Βαρυθυμιάδης. «Από
σήμερα έχουν στηθεί τα περίπτερα
της Ποντιακής Νεολαίας στη πλατεία
Συντάγματος και έως τις 20 Μαΐου,
θα ενημερώνουν τον κόσμο με
φυλλάδια και προβολές video.
Παράλληλα θα γίνονται και ενημερω-
τικές εκπομπές στο διαδίκτυο από τη
νεολαία μας ενώ από, σήμερα, 14
Μαΐου και έως την 19η Μαΐου θα διε-
νεργούνται πανελλαδικά αιμοδοσίες
με σύνθημα «Δίνω αίμα για το αίμα
που χύθηκε». 

Φωταγώγηση της Βουλής
Στα χρώματα του πένθους και του

αίματος, το μαύρο και το κόκκινο θα
φωταγωγηθεί την 19η Μαΐου 2021, η
Βουλή των Ελλήνων, ημέρα Μνήμης
των 353.000 αθώων θυμάτων της
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-
σμού, ενώ θα απεικονίζεται πάνω
στο κτήριο το γράμμα G, αρχικό
γράμμα της λατινικής λέξης
Genocide. Την ίδια μέρα η πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρ-
οπούλου, θα απευθύνει μήνυμα για
τη θλιβερή  επέτειο.

«Μετά από εισήγηση δική μας ο
πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας,
δέχτηκε τη φωταγώγηση για την επέ-
τειο της Γενοκτονίας των Ποντίων
καθώς για το 2021, λόγω της επε-
τείου των 200 ετών από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης, έχει
αποφασιστεί  από την κυβέρνηση το
κτίριο της Βουλής να φωταγωγηθεί
μόνον αναφορικά με την επέτειο της 

Επανάστασης» αναφέρει ο κ. Βαρ-
υθυμιάδης.

Εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη

Στις 19 Μαΐου, ημέρα της 102ης
επετείου έναρξης της Γενοκτονίας, η
ΠΟΕ θα πραγματοποιήσει λιτές
εκδηλώσεις, την ίδια ώρα, στις 7:00
το απόγευμα, σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη στη πλατεία Συντάγματος και
στην πλατεία Αγίας Σοφίας
αντίστοιχα. Στην Αθήνα θα γίνει κατά-
θεση στεφάνων στο Μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη και αλλαγή της
προεδρικής φρουράς με Πόντιους
Εύζωνες.

Στις 23 Μαΐου η πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, θα παραβρεθεί στην επιμ-
νημόσυνη δέηση, που θα πραγματο-
ποιηθεί στην Μητρόπολη Αθηνών και
κατόπιν θα καταθέσει στεφάνι στο
μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 

Διαδικτυακή εκδήλωση
Στις 19 Μαΐου στις 8.00 το βράδυ θα

πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδή-
λωση με τη συμμετοχή του Άγγελου
Συρίγου, Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αν. καθ. Διεθνούς
Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής,
του ελληνικής καταγωγής γερουσια-
στής των ΗΠΑ Λεωνίδα Ραπτάκη, του
πρόεδρου της Ειδικής Μόνιμης Επι-
τροπής Ελληνισμού της Διασποράς
και βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης,
Σάββα Αναστασιάδη και του Νίκου
Μιχαηλίδη καθηγητή Ανθρωπολογίας
του Πανεπιστημίου στο Μιζούρι-Σεν
Λούις.

Πηγή: © SanSimera.gr
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Μ
έσω τηλεδιάσκεψης θα
συνεδριάσει  σήμερα
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021,

στις 10:00 το πρωί, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τη
συμμετοχή και των Προέδρων των
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
(ΠΕΔ).

Υπενθυμίζεται πάντως ότι, σύμφ-
ωνα με τη δήλωση του αρμόδιου για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αναπληρ-
ωτή Υπ. Εσωτερικών, Στέλιου
Πέτσα, στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών,  κατατίθεται σήμερα στη
Βουλή το νέο εκλογικό Νομοσχέδιο
για τις Δημοτικές και Περιφερειακές
Εκλογές.

Στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με
την επίσημη Ανακοίνωση, θα
συζητηθούν τα εξής Νομοσχέδια:

- Το Ν/Σ για την τηλεργασία στο
Δημόσιο Τομέα.

Υπενθυμίζουμε ότι  η επίσημη
διαβούλευση έχει λήξει στις 12 

Μαΐου  .
- Το Ν/Σ με το «νέο πλαίσιο για

την ευζωία των ζώων συντροφιάς».
Η διαβούλευση βρίσκεται σε εξέ

λιξη, με αξιοσημείωτη συμμετοχή
, έως την 20η Μαΐου.  

- Το Ν/Σ του Υπουργείου Τουρι-
σμού «Ανάπτυξη ιαματικού τουρι-
σμού και λοιπές διατάξεις».

Το θέμα απασχόλησε την αυτοδι-
οικητική επικαιρότητα στα μέσα
Φεβρουαρίου, με τη σφοδρή αντίδρ-
αση  του Συνδέσμου Δήμων Ιαμα-
τικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), αλλά
και της ΚΕΔΕ  , με τον Υπουργό
Τουρισμού τότε να εξαπολύει πρω-
τοφανή επίθεση για ...προδοσία
κατά των αυτοδιοικητικών.

Περαιτέρω, στην αυριανή συνε-
δρίαση περιλαμβάνονται οι θέσεις
της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης
για τις διαδικασίες κύρωσης και
ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Συνεδριάζει σήμερα η ΚΕΔΕ 
– Ημέρα κατάθεσης του Ν/σ για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές.

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΑ
ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ
ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ

Την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλή-
νων του Πόντου στις 19 Μαΐου, τιμά ο Δήμος Ελευ-
σίνας με μία συμβολική φωταγώγηση των Δημοτικών
Μεγάρων στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα. 

Πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη στις 20:30 στη
Μαγούλα και στις 21:00 στην Ελευσίνα, θα αναρτηθ-
ούν μαύρα πανιά στους εξωτερικούς χώρους των
Μεγάρων, τα οποία θα είναι φωταγωγημένα με κόκ-
κινο χρώμα και θα ακούγονται πένθιμα εμβατήρια. 

Παράλληλα, το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ θα αναρτήσει στην
ιστοσελίδα του αλλά και  στην σελίδα του στο
Facebook, ειδικό αφιερωματικό video, επιμελημένο
από τους θεατρολόγους του. 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου,
δήλωσε σχετικά: 

«Ο Δήμος μας και εγώ προσωπικά, δεν θα μπορ-
ούσαμε παρά να αποτίνουμε φόρο τιμής στους
Έλληνες του Πόντου που έπεσαν θύματα μιας πρω-
τοφανούς θηριωδίας. Όσοι γλίτωσαν και άφησαν
πίσω τις πατρογονικές εστίες, έμελλε να ζήσουν νέο
Γολγοθά ως νεοπρόσφυγες, πολλοί  από τους
οποίους ήρθαν και εδώ στην Ελευσίνα. 

Σήμερα, τιμούμε την Ημέρα της Γενοκτονίας των
Ποντίων, ενώνοντας τη φωνή μας με όσους ζητούν να
αναγνωριστεί η ιστορική πραγματικότητα στη διεθνή
κοινότητα. 

Και παράλληλα, ευχαριστούμε τους απογόνους των
Ποντίων για την τεράστια συμβολή τους στην ανάταση
του ελληνικού κράτους».  
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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

Δ. Χαϊδαρίου: Μεταφέρεται ο Σταθμός του ΕΟΔΥ 

Ο Σταθμός του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον Δήμο Χαϊδαρίου, για τη δωρ-
εάν διενέργεια rapid tests διάγνωσης του κορωνοϊού, μεταφέρεται από την
Τετάρτη 19 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Χαϊδαρίου.

Η προσέλευση στην αίθουσα θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την
αυτόνομη είσοδο της οδού Φιλοπάππου, όπισθεν του Δημαρχείου.

Για κάθε πληροφορία, οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου μπορούν να επικοινω-
νούν με τον Δήμο:

Με το γραφείο του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Υπηρεσίας κ. Φώτη Θεο-
δωρακόπουλου, τηλ 213 2047225.

Με το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, τηλ 213 2047267.
Με το Γραφείο Δημότη, τηλ 213 2047300.
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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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΖΑΦΑΡΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

12-θριάσιο Tετάρτη 19 Μαΐου 2021

Ο Δήμος Φυλής τιμά την
“Ημέρα Μνήμης

για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου”

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ Ο ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ
2021
Έρχονται οι νέες αντικειμε-
νικές αξίες

Η
αντίστροφη μέτρηση για την  ανα-
κοίνωση των  νέων  αντικειμεν ικών
αξιών  έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένε-

ται γίνει πράξη μέσα στο καλοκαίρι.

Ο ΕΝΦΙΑ βέβαια του 2021 δεν πρόκειται
να επηρεαστεί, αφού θα υπολογιστεί με
αυτές που ήδη ισχύουν σήμερα και θα
παραμείνει αμετάβλητος.  

Βέβαια οι όποιες μεταβολές στις αντικειμε-
ν ικές αξίες, θα ισχύσουν  από την  1η Ιανο-
υαρίου του 2022.

Σύμφων α με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία από το Μητρώο Αξιών  Μεταβιβά-
σεων  Ακινήτων  δείχνουν  ότι τον  Απρίλιο,
μόνο στη Νομαρχία Αθηνών άλλαξαν  χέρια
835 ακίνητα. Συνολικά στο πρώτο τετράμ-
ηνο του έτους, στη συγκεκριμένη περιφέρ-
εια, πραγματοποιήθηκαν  2.522 μεταβιβάσεις
ακινήτων .
Στην  πρώτη θέση βρίσκεται ο Δήμος Αθη-

ναίων  όπου τους πρώτους τέσσερις μήνες
του 2021, εν  μέσω κορωνοϊού και lockdown,
έγιναν  1.110 μεταβιβάσεις.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες,

οι φορολογούμενοι θα έχουν  πλέον  την
δυνατότητα να επιλέξουν  αν  τους συμφέρ-
ει να μεταβιβάσουν  ένα ακίνητο τώρα ή θα
ήταν  καλύτερα να το πράξουν  από το νέο
έτος.  Και αυτό διότι στις νέες αξίες δεν  θα
υπάρχουν  μόνο αυξήσεις, αλλά και μειώσεις
και ως εκ τούτου κάποιοι θα βγουν  κερδι-
σμένοι.

Παράλληλα θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος
προκειμένου να προετοιμαστεί από την
ΑΑΔΕ ο ΕΝΦΙΑ του 2022.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκτιμητές ακι-
νήτων  εισηγούνται αυξήσεις κατά μέσον
όρο 50% – 60% στις περιοχές του κέντρου
της Αθήνας όπου καταγράφεται σημαντική
άνοδος της ζήτησης κατά τη διάρκεια των
τελευταίων  πέντε ετών  λόγω του Airbnb.
Στα Βόρεια Προάστια οι αυξήσεις είναι χαμ-

ηλότερες και κινούνται κατά μέσον  όρο
20%-30% ενώ μεγάλες είναι οι αυξήσεις στα
νότια προάστια της Αττικής που έχουν
ευνοηθεί από την  αυξημένη ζήτησης κατοι-
κιών  από επενδυτές του εξωτερικού και
από το έργο του Ελλην ικού καθώς και στις
συνοικίες των  δυτικών  προαστίων .
Οι περιοχές όπου αναμένεται να υπάρξει
έκρηξη τιμών  είναι κυρίως αυτές όπου η
ψαλίδα μεταξύ αντικειμεν ικών  και εμπορ-
ικών  παραμένει μεγάλη και μετά την  τελευ-
ταία αναπροσαρμογή των  τιμών  ζώνης τον
Ιούν ιο του 2018. 

Πιο συγκεκριμένα οι περιοχέςπου θα
δουν μεγάλες αυξήσεις είναι:
Συνοικίες του κέντρου της Αθήνας όπως
Κουκάκι, Εξάρχεια, Κυψέλη, Κολων άκι,
Πατήσια, Αμπελόκηποι, Παγκράτι.
Περιοχές των  νοτίων  προαστίων  και συγκε-
κριμένα η παραλιακή ζώνη της Γλυφάδας,
της Βούλας, της Βουλιαγμένης, του Ελλην ι-
κού, όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες
τιμές πώλησης των  ακινήτων , αλλά και μεγά-
λες αποκλίσεις μεταξύ εμπορικών  και αντι-
κειμεν ικών  αξιών .
Γειτον ιές του Πειραιά και πολλές από τις
λεγόμενες «λαϊκές» συνοικίες σε Κορυδαλλό,
Αιγάλεω, Περιστέρι.
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PlayPark soccer Club:  1η μέρα
της επαναλειτουργίας μας !!!!!

Με μεγάλη χαρά είδαμε πρόσωπα
χαμογελαστά , γεμάτα όρεξη , να συνεχίσουν

να κάνουν αυτό που αγαπούν με τον ίδιο ζήλο
και διάθεση , ακριβώς από εκεί που

σταμάτησαν στις αρχές του περασμένου
Νοέμβρη.

Οι σημερινοί αγώνες πλέι
οφ στη Σούπερ λίγκα 2

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 (Βοι-
ωτίας)
4ος: Ψύχουλας (Βοιωτίας)

Tα σενάρια ισοβαθμίας στα
πλέι οφ της Super League 2

Συναρπαστική αναμένεται σήμερα η τελευταία αγωνιστική.

Λεβαδειακός, Ιωνικός, Εργοτέλης και Ξάνθη θα τα δώσουν όλα
για όλα προκειμένου να κερδίσουν την άνοδο.

Όλα λοιπόν θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική, όπου αυτές οι
τέσσερις ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν την πρώτη θέση,
αλλά μπορεί και να τερματίσουν και στην τέταρτη θέση! Ποιος θα
είναι πρώτος και θα ανέβει στη Super League; Ποιος θα είναι
δεύτερος, για να διεκδικήσει άνοδο σε αγώνες μπαράζ με τον
Παναιτωλικό;
Καμία ομάδα από τις τέσσερις δεν έχει την τύχη στα χέρια της,
καθώς εξαρτάται και από τα αποτελέσματα των άλλων η τελική
της θέση.
Ο Λεβαδειακός με νίκη στην Ξάνθη είναι πρώτος, σε περίπτωση
που δεν νικήσει ο Ιωνικός. Ή αν νικήσει και ο Ιωνικός, δεν
πετύχει περισσότερα γκολ από τον Λεβαδειακό.
Ο Ιωνικός με νίκη επί του Εργοτέλη θα είναι πρώτος με την
προϋπόθεση να μη νικήσει ο Λεβαδειακός. Ή αν νικήσει και ο
Λεβαδειακός, να πετύχει ο Ιωνικός περισσότερα γκολ. Σε άλλη
περίπτωση είναι δεύτερος.
Δηλαδή αν ισοβαθμήσουν Λεβαδειακός και Ιωνικός θα
υπερτερεί όποιος βάλει περισσότερα γκολ την Τετάρτη. Αν
βάλουν τα ίδια, υπερτερεί ο Λεβαδειακός.
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ισοπαλιών. Όποιος μεταξύ
Λεβαδειακού και Ιωνικού κάνει την πιο «πλούσια» σε γκολ,
είναι πρώτος. Αν κάνουν ίδιες υπερτερεί ο Λεβαδειακός.
Η Ξάνθη με νίκη είναι πρώτη, μόνο αν το Ιωνικός-Εργοτέλης
έλθει ισόπαλο. Σε άλλη περίπτωση είναι δεύτερη.

Αν ο Εργοτέλης νικήσει, θα είναι πρώτος με την προϋπόθεση να
νικήσει η Ξάνθη το Λεβαδειακό, αφού έχει την ισοβαθμία μαζί
της. Σε άλλη περίπτωση είναι δεύτερος.

Σημειώνεται ότι όποια ομάδα κάνει νίκη είναι στην πρώτη δυάδα,
ανεξάρτητα τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι.

Επίσης ομάδα που θα ηττηθεί δεν μπορεί να είναι στις δύο
πρώτες θέσεις.

Με ισοπαλία είναι σίγουρα στη δυάδα Ιωνικός και Λεβαδειακός.
Ενώ η ισοπαλία είναι καταδικαστική για Ξάνθη και Εργοτέλη.

Για Ξάνθη και Εργοτέλη παίζουν ρόλο μόνο τα αποτελέσματα
ανεξάρτητα σκορ. Τα σκορ ενδιαφέρουν μόνο Ιωνικό και
Λεβαδειακό και μάλιστα τα επιθετικά γκολ και μόνο.

Αυτοί είναι όλοι οι συνδυασμοί αποτελεσμάτων στα δύο παιχνίδια
(Το αποτέλεσμα για συντομία γράφεται 1, Χ, 2 όπως στο
ΠΡΟΠΟ)

Ιωνικός-Εργοτέλης 1 και Ξάνθη-Λεβαδειακός 1
1ος Ιωνικός, 2η Ξάνθη

Ιωνικός-Εργοτέλης 1 και Ξάνθη-Λεβαδειακός Χ
1ος Ιωνικός, 2ος Λεβαδειακός

Ιωνικός-Εργοτέλης 1 και Ξάνθη-Λεβαδειακός 2
1ος όποιος μεταξύ Ιωνικού και Λεβαδειακού πετύχει
περισσότερα γκολ και ο άλλος 2ος. Αν πετύχουν τον ίδιο αριθμό,
1ος Λεβαδειακός, 2ος Ιωνικός.

Ιωνικός-Εργοτέλης Χ και Ξάνθη-Λεβαδειακός 1
1η Ξάνθη, 2ος Ιωνικός

Ιωνικός-Εργοτέλης Χ και Ξάνθη-Λεβαδειακός Χ
1ος όποιος μεταξύ Ιωνικού και Λεβαδειακού πετύχει
περισσότερα γκολ και ο άλλος 2ος. Αν πετύχουν τον ίδιο αριθμό,
1ος Λεβαδειακός, 2ος Ιωνικός.

Ιωνικός-Εργοτέλης Χ και Ξάνθη-Λεβαδειακός 2
1ος Λεβαδειακός, 2ος Ιωνικός

Ιωνικός-Εργοτέλης 2 και Ξάνθη-Λεβαδειακός 1
1ος Εργοτέλης, 2η Ξάνθη

Ιωνικός-Εργοτέλης 2 και Ξάνθη-Λεβαδειακός Χ
1ος Λεβαδειακός, 2ος Εργοτέλης

Ιωνικός-Εργοτέλης 2 και Ξάνθη-Λεβαδειακός 2
1ος Λεβαδειακός, 2ος Εργοτέλης

Τα κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν στα Play-offs και Play-outs

1. Μεταξύ τους παιχνίδια (Κ.Δ & P.O/O)

2. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους (Κ.Δ & P.O/O)

3. Καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων της σεζόν

4. Καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων της σεζόν

5. Η ομάδα που ήταν ψηλότερα στη βαθμολογία στην κανονική
περίοδο

Οι ισοβαθμίες

Λεβαδειακός και Ιωνικός, θα υπερτερεί όποιος έχει την καλύτερη
επίθεση. Αν έχουν ίδια επίθεση, ο Λεβαδειακός με καλύτερη
άμυνα.
Λεβαδειακός και Εργοτέλης, ο Λεβαδειακός από τα μεταξύ τους.

Ξάνθη και Ιωνικός, η Ξάνθη από τα μεταξύ τους.
Εργοτέλης και Ξάνθη, ο Εργοτέλης από τα μεταξύ τους.
Λεβαδειακός και Ξάνθη, υπάρχει ακόμα το μεταξύ τους, αλλά
δεν μπορεί να ισοβαθμήσουν.

Ιωνικός και Εργοτέλης, υπάρχει ακόμα το μεταξύ τους, αλλά δεν
μπορεί να ισοβαθμήσουν.
Δεν υπάρχει περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας με οποιονδήποτε
συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

FL:  Δύο ματς
σήμερα

Δύο αναβληθέντα μάτς
για την 7η, 9η
αγωνιστική στο Νότιο
όμιλο της Football
League θα γίνουν
σήμερα.

Νότιος όμιλος

Τετάρτη (19/5)

17.00 Ασπρόπυργος -
Νίκη Βόλου (7η
αγωνιστική)

Διαιτητής: Στάμος (Αθη-
νών)

Βοηθοί: Μπουρτ-
ζοβίτης (Κορινθίας),
Χριστοδούλου
(Ημαθίας)
4ος: Αντωνίου (Ανατ.
Αττικής)

17.00 Καλλιθέα - Αιγά-
λεω (9η αγωνιστική)

Διαιτητής: Λάμπρου
(Εύβοιας)

Βοηθοί: Κωνστάντιος
(Εύβοιας), Καλύβας
(Φθιώτιδας)

4ος: Κατοίκος (Αθη-
νών)

ΓΙΑΝΝΑ ΡΗΓΑ: Συγχαρητήρια…

Πολλά συγχαρητήρια
στον Ανδρέα Πανταζή
πρωταθλητή του ΑΟ
Μεγάρων, αφού στη
διάρκεια των Δια-
συλλογικών Αγώνων
κατάφερε να "προσγει-
ωθεί" στα 16,86 μ. στο
τριπλούν και να γίνει ο
κορυφαίος Ευρωπαίος της χρονιάς στην κατηγορία
Κ23.
Είναι τιμή για το ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου
Μεγαρέων να έχουμε τον Ανδρέα πρεσβευτή του προ-
γράμματος Kinesis στα πλαίσια του ERASMUS plus με
στόχο την εκπαίδευση στελεχών αθλητικών φορέων για
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης & της ισότητας
των ίσων ευκαιριών παιδιών που προέρχονται από
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας.
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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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΨΑΛΤΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΩΣ 30.5.2021 . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6977002774
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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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Κ
ατατέθηκε στη Βουλή το ν ομοσχ έδιο για το ν έο
εκλογικό σύστημα στην  τοπική αυτοδιοίκηση
όπου καταργείται η απλή αν αλογική και οι

δημοτικές αρχ ές θα εκλέγον ται με πλειοψηφία 43%+1
από την  πρώτη Κυριακή.

Πλαφόν  3% και εκλογές αν ά πεν ταετία
Στις αλλαγές που φέρν ει το ν ομοσχ έδιο του υπουρ-

γείου Εσωτερικών  μπαίν ει πλαφόν  3% για την  είσοδο
εν ός συν δυασμού στο δημοτικό συμβούλιο, εν ώ οι
εκλογές θα γίν ον ται αν ά πεν ταετία και όχ ι αν ά τετρα-
ετία όπως ίσχ υε.

«Το παρόν  σχέδιο ν όμου επιλύει μια σειρά σοβα-
ρών  ζητημάτων  που συν δέον ται με την  εφαρμογή
του ν .455/2018 (Α’ 133) στις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2019, που επέβαλε μια άκριτη εφαρμογή της λεγό-
μεν ης «απλής αν αλογικής» στον  τρόπο καταν ομής
των  εδρών  του δημοτικού και περιφερειακού συμβου-
λίου», αν αφέρεται χ αρακτηριστικά στο ν ομοσχ έδιο.

Καταν ομή των  εδρών  με τα πριν  το 2019 ισχ ύον τα
«Το παρόν  σχέδιο ν όμου επιδιώκει την  επαν αφορά

σε γεν ικές γραμμές του μηχ αν ισμού καταν ομής εδρών
που ίσχ υε πριν  το 2019, για τη διαμόρφωση εν ός
εκλογικού συστήματος που θα ευν οεί τη συν επή υλο-
ποίηση του προγραμματικού λόγου του εκλεγέν τος
δημάρχ ου και περιφερειάρχ η, αν τίστοιχ α, μέσω της
διασφάλισης της αν αγκαίας πλειοψηφίας στο δημοτικό
και περιφερειακό συμβούλιο», επισημαίν εται.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι βάσει του ν ομοσχ εδίου οι
επόμεν ες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πραγ-
ματοποιηθούν  στις 8 Οκτωβρίου 2023 και η εγκατά-
σταση των  ν έων  αρχ ών  θα γίν ει την  πρώτη ημέρα
του 2024.

Τέλος η απλή αναλογική στους δήμους –
Δημοτικές αρχές με 43%+1

Η
Βουλή των  Ελλήν ων  τιμά την  Ημέρα Μν ήμης
της
Γεν οκ-

τον ίας των
Ελλήν ων  του
Πόν του, όπως
έχ ει καθιερωθ-
εί η 19η
Μαΐου, φωτα-
γωγών τας
απόψε την
πρόσοψη του
κτηρίου της με
συμβολικό
λογότυπο-
μήν υμα.  Με
την  εν έργεια
αυτή το
Ελλην ικό Κοι-
ν οβούλιο,
όπως αν αφέρ-
ει σε αν α-
κοίν ωσή του,
δηλών ει την
άσβεστη ιστο-
ρική μν ήμη
και το διαρκές αίτημα της ιστορικής αποκατάστασης
για την  εξόν τωση των  Ελλήν ων  του Μικρασιατικού
Πόν του.

Επίσης, σήμερα Τετάρτη 19 Μαΐου, στις 09:30 το
πρωί, θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συν εδρίαση της
Ολομέλειας της Βουλής για την  Ημέρα Μν ήμης της

Γεν οκτον ίας των  Ελλήν ων  του Πόν του.

Η Βουλή των  Ελλήν ων , στις 24 Φεβρουαρίου 1994,
αν αγν ώρισε επίσημα τη γεν οκτον ία των  Πον τίων  από
το τουρκικό κράτος και ψήφισε ομόφων α τον  ορισμό
της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μν ήμης της Γεν οκτον ίας
των  Ελλήν ων  του Πόν του με τον  ν όμο 2193/1994.

Η Βουλή τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου

Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός
για COVID-19 στους πυροσβέ-

στες της ΕΜΑΚ

Υ
ποχρεωτικός καθίσταται ο εμβολιασμός για την πανδημία
COVID-19, των υπηρετούντων στην ΕΜΑΚ του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, σύμφωνα με διαταγή που υπογράφει ο

αρχηγός του Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, και η
οποία κοινοποιήθηκε σήμερα στους διοικητές των οκτώ ΕΜΑΚ σε όλη
τη χώρα.

Όπως επισημαίνεται στη διαταγή, «για την εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών, μετά την κοινοποίηση τής διαταγής, θα υπηρετούν σε
αυτές υποχρεωτικά μόνον όσοι υπάλληλοι έχουν προβεί στον σχετικό
εμβολιασμό».

Σε όσους από τους υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ δεν έχουν εμβολια-
στεί ή δεν έχουν προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους κατά της
COVID-19, το Αρχηγείο δίνει χρονικό περιθώριο μέχρι τις 11 Ιουνίου
2021 να τον προγραμματίσουν, εφόσον το επιθυμούν, διαφορετικά,
όσοι δεν θέλουν τελικά να κάνουν το εμβόλιο, θα αντικατασταθούν
από άλλους πυροσβέστες, που έχουν εμβολιαστεί και αυτοί θα μετα-
τεθούν σε άλλες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτής της διαταγής καλούνται οι υπηρεσίες να απο-
στείλουν στο Αρχηγείο μέχρι την 21-5-2021, αθροιστικό κατάλογο, (όχι
ονομαστικό), όσων έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, όσων έχουν
ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία και όσων δεν έχουν προγραμματίσει
να εμβολιαστούν.

Στην διαταγή αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο
της ανάγκης περιορισμού και αντιμετώπισης της πανδημίας και
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας της ΕΜΑΚ, καθώς εντάσ-
σονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και είναι
πολύ πιθανόν να μεταβούν στο εξωτερικό για παροχή βοήθειας
πολιτικής προστασίας, με έξοδα της Ε.Ε., αλλά και για επιχειρησια-
κές επεμβάσεις σε όλη την επικράτεια, γι' αυτό κρίνεται απαρ-
αίτητος ο εμβολιασμός όλων των υπηρετούντων στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες. Αρμόδιος αξιωματικός του Π.Σ. διευκρίνισε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ότι αυτό γινόταν πάντα στην ΕΜΑΚ, με τα εμβόλια όλων των
μεταδοτικών ασθενειών, καθώς είναι πολύ πιθανό ανά πάσα στιγμή
να χρειαστεί να μεταβούν για επιχειρήσεις στο εξωτερικό και πρέ-
πει να είναι θωρακισμένοι απέναντι στις επιδημίες. Τόνισε επίσης
ότι και σε άλλες περιπτώσεις, όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν,
μετατίθενται σε άλλες υπηρεσίες και αντικαθίστανται από συναδέ-
λφους τους που είναι εμβολιασμένοι.


