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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
Θαλλελαίος, Θαλής,Λυδία, Λήδα, Λύδα 

Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού, Αγίας Λυδίας
της Φιλιππησίας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΟΕΑχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια

Αεράκης Νικόλαος Λ.Αιγαίου Πελάγους 32,
2102470189

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γωνιωτάκη Μαρία Ν.Αγωνιστών Στρατοπέδου

Χαϊδαρίου 68, 2105819843

ΑΧΑΡΝΕΣ

Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
Αριστοτέλους 132, Αχαρνές, 2102462255

Προβληματισμό έχ ουν  προκαλέσει οι μεταλλάξεις του
κορον αϊού, με τους ειδικούς ν α κρούουν  τον  κώδων α
του κιν δύν ου, εν ώ την  αν άγκη διαρκούς επα-
γρύπν ησης υπογράμμισε και ο καθηγητής Σωτήρης Τσι-
όδρας.

«Η επιδημία συν εχ ίζει ν α μας απειλεί. Χρειάζεται δια-
ρκής επιφυλακή. Αν ησυχ ώ για τα μεταλλαγμέν α στε-
λέχ η τα οποία οδηγούν  σε επαν απροσδιορισμό της
στρατηγικής αν τιμετώπισης της παν δημίας σε πολλές
ευρωπαϊκές χ ώρες», επεσήμαν ε χ αρακτηριστικά.

1. «Πονοκέφαλος» οι μεταλλάξεις
Την  αν ησυχ ία της για τις μεταλλάξεις εξέφρασε η

καθηγήτρια Παθολογίας και λοιμωξιολόγος, Ελέν η Γιαμα-
ρέλλου, μιλών τας στο MEGA.

«Οι ιοί γεν ικώς κάν ουν  εύκολα μεταλλάξεις. Απόδειξη
ότι κάθε χ ρόν ο χ ρησιμοποιούμε άλλο εμβόλιο για τη
γρίπη. Επομέν ως αν αμέν εται και στον  κορον αϊό ν α
υπάρχ ει μετάλλαξη, πόσο μάλλον  όταν  είσαι σε φάση
επιδημίας» αν έφερε η κ. Γιαμαρέλλου.

«Η πρώτη μετάλλαξη που αν τιμετωπίσαμε ήταν  η
βρεταν ική που διαδόθηκε πολύ εύκολα παγκοσμίως,
γιατί μεταδιδόταν  πολύ γρήγορα. Μετά είχ αμε τη μετάλ-
λαξη από τη Νότια Αφρική, είχ αμε τη μετάλλαξη της
Βραζιλίας και περιοδικά ακούμε για διάφορες μεταλλάξεις
όπως αυτή στον  κέν τρο της Αθήν ας, που λάθος την
ον όμασαν  αθην αϊκή. Ήταν  προφαν ώς από μεταν ά-
στες από τη Νιγηρία, είν αι έν α στέλεχ ος που το παρα-
κολουθούμε, γιατί δεν  ξέρουμε αν  το καλύπτουν  τα
εμβόλια. Τέλος έχ ουμε την  ιν δική μετάλλαξη. 

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε προχθές  στις
Αχαρνές, ύστερα από σήμα που έλαβε η Άμεση
Δράση για πυροβολισμούς.

Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ έφτασαν στο
σημείο και αντίκρισαν 20 άτομα. Στη θέα των
αστυνομικών άρχισαν να τρέχουν. Οι αστυνο-
μικοί αντιλήφθηκαν έναν 22χρονο Ρομά να
προσπαθεί να κρύψει κάτι μέσα σε χόρτα οικο-
πέδου. Τότε τον καταδίωξαν, τον ακινητο-
ποίησαν και εντόπισαν ένα ασημί πιστόλι με
γεμιστήρα και σφαίρες.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε
οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα από το σπίτι του
22χρονου. Εκεί βρέθηκαν δύο καραμπίνες και
εννιάρες σφαίρες.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο Ρομά, οι οποίοι
οδηγήθηκαν την Τρίτη στον Εισαγγελέα, όπου πήραν
προθεσμία για να απολογηθούν. Πληροφορίες αναφέρ-
ουν ότι για τους πυροβολισμούς ταυτοποιήθηκαν και
αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμα τρία
άτομα.

Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών μεταφέρ-
θηκαν κάλυκες που συνελέγησαν στο σημείο των πυρο

βολισμών αλλά και τρία όπλα που κατασχέθηκαν (ένα
πιστόλι και δύο καραμπίνες).

Καλά πληροφορημένες πηγές σημειώνουν ότι το
επεισόδιο συνδέεται με βεντέτα πολλών χρόνων ανάμε-
σα σε οικογένειες που ζουν στην ίδια περιοχή.

Πηγή:https://www.policenews.eu/

ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΝΑ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ
«Πονοκέφαλος» οι μεταλλάξεις και οι εικόνες συνωστισμού

Συλλήψεις και πυροβολισμοί στις Αχαρνές 
Οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 2 άτομα εών ταυτοποιήθηκαν 

και αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμα τρία άτομα
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Ο
Δήμος Ασπροπύργου κάθε
χρόνο τιμά τη μνήμη των
Ελλήνων του Πόντου στην

Πλατεία Γενοκτονίας, στο ομώνυμο
μνημείο στη Γκορυτσά. Φέτος,
εξαιτίας της πανδημικής κρίσης του
Covid-19, αποφασίστηκε, για λόγους
σύνεσης, να λάβει χώρα μια λιτή
εκδήλωση, με σκοπό την αποφυγή
του συνωστισμού. 

Η Εκδήλωση ξεκίνησε με επιμ-
νημόσυνη δέηση χοροστατούντος
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσοστό-
μου ενώ ομιλία, αναφορά στη θλιβε-
ρή Επέτειο πραγματοποίησε η Αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας,
κ. Σοφία Μαυρίδη. 

Κατάθεση Στεφάνων πραγματο-
ποίησαν ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Αθανά-
σιος Μπούρας, ο Γραμματέας της
Βουλής, Βουλευτής Δυτικής Αττικής
της Ν.Δ.,  κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,
κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος, η
Αντιπρόεδρος της Πανποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδας, κ. Αθηνά
Σωτηριάδου, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου
«Οι Ακρίτες του Πόντου», κ Ιωάννης
Σεπτούχας, η Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου
«Παναγία Σουμελά», κ. Άννα Παπα-
δοπούλου και  η Πρόεδρος του
Συλλόγου Ποντίων Μαγούλας Περ-
ιχώρων, κ. Άννα Τσεραχίδη. 

Για την  ημέρα,  ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
δήλωσε:

«Πέρασαν 102 χρόνια από την
φρικτή Γενοκτονία των Ομογενών
Ποντίων από το καθεστώς των Νεότο-
υρκων. 353.000 ψυχές, νέοι, γέροι,
παιδιά, δεινοπάθησαν, βασανίστηκαν
και εκτελέστηκαν μαζικά. Χιλιάδες
Ορθόδοξες Εκκλησίες, σπίτια, κτή-
ματα και  περιουσίες καταστράφηκαν.
Οι απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων
του Πόντου, εξαφανίστηκαν από

π ρ ο σ ώ π ο υ
γης, μονάχα
ένα μικρό
τμήμα τους
κατάφερε να
επιστρέψει με
ασφάλεια στην
μητροπολιτική
πατρίδα. Ήταν
το δικό μας
Ολοκαύτωμα.
Και  ενώ το
Ολο καύ τωμα
των Εβραίων
και  προσφά-
τως η Γενοκ-
τονία των
Α ρ μ ε ν ί ω ν
δικαιώθηκε παγκόσμια, η Τουρκική
ηγεσία, συνεχίζει να αρνείται πεισμα-
τικά την αναγνώριση του μαζικού
αυτού εγκλήματος και  προκαλεί ,
ασύδοτα.

Ποτέ δεν  θα σταματήσουμε ν α
μν ημον εύουμε αυτήν  την  ημέρα.

Ποτέ δεν  θα ξεχάσουμε. 
Πάν τα η 19η Μαΐου θα αποτελεί

ημέρα βαρύτατου πέν θους για τον
Ασπρόπυργο.

Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη
στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα,
βρίσκεται , με υψηλό αίσθημα
ευθύνης και με κάθε μέσο, αρωγός 

στο αίτημα του Ποντιακού Ελληνι-
σμού και των χιλιάδων Ποντίων του
Ασπροπύργου για να αναγνωριστεί
σε παγκόσμιο επίπεδο η Γενοκτονία
και έτσι να αναπαυθούν εν δικαίω οι
ψυχές των πεσόντων.

Και εξ όσων  πιστεύω και φρονώ,
εξετάζοντας την ρέουσα επικαιρότητα
αλλά και συνομιλώντας με ιδιαίτερα
πρόσωπα της πολιτικής και της ακαδ-
ημαϊκής κοινότητας, η ώρα που η
Τουρκία θα κληθεί να αναγνωρίσει το
βάρος των εγκληματικών ενεργειών
της προς τους Έλληνες Ποντίους,
πλησιάζει, αρχομένης της αναγνώρι-
σης της Γενοκτονίας των Αρμενίων
από τις Η.Π.Α.»

Ο Δήμος Ασπροπύργου τίμησε τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου
Επιμνημόσυνη δέηση  στην Πλατεία Γενοκτονίας στο ομώνυμο μνημείο στη Γκορυτσά 

ΑΑυυσσττηηρροοίί  έέλλεεγγχχοοιι  ααππόό  ττηηνν
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκοούύ
ΕΕλλέέγγχχοουυ  &&  
ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  ΥΥγγιιεειιννήήςς
σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
Λ. Κοσµόπουλος: «Οι έλεγχοι
συνεχίζονται εντατικά την θερινή
περίοδο µε άνοδο 
της επισκεψιµότητας εν µέσω 
πανδηµίας, για να προστατεύσουµε
την υγεία όλων µας»

Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, µε το άνοιγµα
δραστηριοτήτων, εστίασης και αύξησης επισ-
κεψιµότητας, η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού

Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερ-
ειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής συνεχίζει να
διενεργεί ελέγχους σε καταστήµατα της περιοχής
αρµοδιότητάς της, εντατικά µε αυστηρά κριτήρια.

Συγκεκριµένα, τον Απρίλιο διενεργήθηκαν
συνολικά 312 έλεγχοι για τήρηση µέτρων κατά
του covid-19 και των µέτρων κατά του καπνίσµα-
τος. Αυξηµένες ήταν οι παραβάσεις και 

για αυτό έγιναν αυστηρές συστάσεις σε καταστή-
µατα τροφίµων και ποτών, όπου διαπιστώθηκαν
45 παραβάσεις σε 77 επιτόπιους ελέγχους. 

108 έλεγχοι έγιναν και σε καταστήµατα εκτός
επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών, όπου έγιναν
συστάσεις σε 11 περιπτώσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ. Αττικής Λ. Κοσµό-
πουλος δήλωσε σχετικά ότι: «Η Περιφέρεια Αττι-
κής, ο Περιφερειάρχης Αττικής  και εγώ προσω-
πικά έχουµε θέσει ψηλά τον πήχη σε θέµατα
δηµόσιας υγείας, ιδιαίτερα σε αυτή την φάση της 

πανδηµίας, µε το άνοιγµα της εστίασης και του
τουρισµού. 

Οι έλεγχοι, που γίνονται από τις αρµόδιες υπηρ-
εσίες για τήρηση όλων των µέτρων σκοπεύουν όχι
σε στείρους ελεγκτικούς ή εισπρακτικούς µηχανι-
σµούς, αλλά για να διασφαλίσουµε την απρόσκο-
πτη λειτουργία των καταστηµάτων και πάνω από
όλα τη δηµόσια υγεία στην περιοχή µας και γι’αυ-
τό θα πρέπει να υπάρξει καθολική συµµόρφωση
σε όσα οι νόµοι ορίζουν».



4-θριάσιο Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Τέσσερις από τις έντεκα (4/11) περ-
ιοχές του Εθνικού Δικτύου Επιδ-
ημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ παρ-
ουσίασαν καθαρά αυξητικές τάσεις, οι
οποίες κυμάνθηκαν από +198% στα
Χανιά έως +36% στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, στον Άγιο Νικόλαο το ιικό
φορτίο στα αστικά λύματα δεν ήταν
ανιχνεύσιμο.

Την τελευταία εβδομάδα, 10-
16/5/21, στην Περιφέρεια Αττικής
καταγράφηκε στατιστικά μη σημαντική
μείωση (-3%) του εβδομαδιαίου
μέσου όρου στο ιικό φορτίο των
λυμάτων, εμφανίζοντας μια τάση σταθ-
εροποίησης του μέσου ι ικού
φορτίου, σε σχέση με την προη-
γούμενη εβδομάδα, 3-9/5/21. Το
ιικό φορτίο παραμένει σε υψηλά
επίπεδα.

Στη Θεσσαλονίκη παρατηρήθηκε
αύξηση (+36%) στο ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων, σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα, 3-9/5/21.
Η τιμή αυτή αντανακλά τη σχετικά
μεγάλη αύξηση στο ιικο φορτίο που
παρατηρήθηκε στις αρχές της προη

γούμενης εβδομάδας, η οποία όμως 
στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε μερ-
ικώς κατά το Σαββατοκύριακο.

4. Αν ησυχία για τις εικόν ες συν ω-
στισμού
Ανησυχία προκαλούν σε κυβέρνηση
και ειδικούς οι εικόνες χαλάρωσης
που καταγράφονται τις πρώτες ημέρ-
ες «ελευθερίας» με το άνοιγμα του
τουρισμού και των μετακινήσεων.

Ήδη από το περασμένο Σαββατοκύρ-
ιακο ήχησαν οι πρώτες… καμπάνες,
με τον κόσμο να σπεύδει σε νησιά
και εξοχικά και όσους έμειναν πίσω
στις πόλεις να κάνουν τις βόλτες τους
στα καταστήματα.

Από τη Δευτέρα, τόσο η κυβέρνηση
όσο και οι ειδικοί προειδοποίησαν
τους πολίτες να μην εφησυχάζουν
ενώ άμεσα τίθεται σε εφαρμογή νέο
επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων για
την τήρηση των μέτρων.

Η ανησυχία στην κυβέρνηση για τη
χαλάρωση είναι μεγάλη και όπως
είπε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης «ο ιός παραμένει».

Υποψήφιοι δικηγόροι για πρακτική άσκηση 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Το Παν επιστήμιο Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους
υποψηφίους δικηγόρους, που επιθυμούν  ν α πραγματο-
ποιήσουν  μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκει-
ας δώδεκα (12) μην ών  στη Νομική Υπηρεσία του
Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής, ν α καταθέσουν
αίτηση για την  πλήρωση δύο (2) θέσεων  ασκούμεν ων
δικηγόρων . 

Ι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΩΡΑΡΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Το χ ρον ικό
διάστημα της άσκησής τους, στο Παν επιστήμιο Δυτικής
Αττικής ορίζεται σε δώδεκα (12) μήν ες. 

Η δωδεκάμην η άσκηση των  ασκουμέν ων  στη Νομική
Υπηρεσία άρχ εται από τον  Ιούν ιο του έτους 2021 και
λήγει τον  Ιούν ιο του έτους 2022. 

Το ωράριο της ημερήσιας απασχ όλησης των  ασκούμε-
ν ων  ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες αν άλογα με τις αν άγκες
της Νομικής Υπηρεσίας. 
Υπεύθυν ος τήρησης και ελέγχ ου του παρουσιολογίου
καθώς και της απασχ όλησης των  υποψηφίων  δικηγόρ-
ων , θα είν αι ο Προϊστάμεν ος της Νομικής Υπηρεσίας
του Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Η μην ιαία αποζημίωση των  ασκούμεν ων  δικηγόρων  θα
αν έρχ εται στο ποσό των  600 ευρώ. Το παραπάν ω
ποσό δεν  υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά
μόν ο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα κατα-
βάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μην ός, με βάση
το τηρούμεν ο μην ιαίο παρουσιολόγιο, με έν ταλμα από
την  αρμόδια Διεύθυν ση Οικον ομικών  Υπηρεσιών  του
Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Στο τέλος της άσκησης θα χ ορηγείται στον  ασκούμεν ο
δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον
Προϊστάμεν ο της Νομικής Υπηρεσίας του Παν επι-
στημίου Δυτικής Αττικής. 

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α) 

Η αίτηση συμμετοχ ής στη διαδικασία επιλογής των
υποψηφίων  ασκουμέν ων  δικηγόρων  στο Παν επιστή-
μιο Δυτικής Αττικής υποβάλλεται από τον  ίδιο των
εν διαφερόμεν ο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίω-
σης και Αρχ είου της Διεύθυν σης Διοικητικού του Παν ε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής (οδός Αγίου Σπυρίδων ος και
Δημητσάν ης στο Αιγάλεω) εν τός 10 ημερών  από την
επόμεν η της αν άρτησης της δημοσίευσης της Αν α-
κοίν ωσης της σχ ετικής πρόσκλησης στην  ιστοσελίδα
του Ιδρύματος (www.uniwa.gr) (δηλαδή μέχ ρι
28.05.2021), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00
με 15:00.

Πηγή: Foititikanea.gr
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Η ιν δική μετάλλαξη φαίν εται ότι δεν
κάν ει βαριά συμπτώματα. Η ν ιγηριαν ή,
το ίδιο, αλλά δεν  είν αι πολλά τα
κρούσματα για ν α έχ ουμε αρκετά δεδο-
μέν α. Στις γν ωστές μεταλλάξεις, τα
εμβόλια που έχ ουμε είν αι δραστικά»,
εξήγησε.

2. Περισσότερες οι εισαγωγές από
τα εξιτήρια στα νοσοκομεία

Ο πρόεδρος του Παν ελλήν ιου Ιατρι-
κού Συλλόγου, Αθαν άσιος Εξαδάκτυλος
έκρουσε και αυτός από την  πλευρά του
τον  κώδων α του κιν δύν ου, καθώς
όπως αποκάλυψε, χ τες για πρώτη μέρα,
οι εισαγωγές στα ν οσοκομεία ήταν  περ-
ισσότερες από τα εξιτήρια, εν ώ το
προηγούμεν ο διάστημα συν έβαιν ε το
αν τίστροφο.

Σχ ετικά με τις μεταλλάξεις, τόν ισε ότι
αυτή τη στιγμή κυριαρχ εί η βρεταν ική
και δε φαίν εται ν α υπάρχ ει κάποια άλλη
που ν α μπορέσει ν α την  εκτοπίσει,
προσθέτον τας ότι εάν  έρθει η ιν δική
μετάλλαξη στη χ ώρα μας, που κιν είται
ταχ ύτερα, τότε θα έχ ουμε πρόβλημα.

3. Αυξήσεις στο ιικό φορτίο
Ο κ. Εξαδάκτυλος σχ ολιάζον τας την

αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα 

σε ορισμέν ες περιοχ ές, επισήμαν ε
ότι αν  το ιικό φορτίο σταθεροποιηθεί
και δε συν εχ ίσει ν α αυξάν εται, δεν
υπάρχ ει λόγος αν ησυχ ίας. Αν
συν εχ ίσει ν α αυξάν εται, προφαν ώς και
θα δώσει κρούσματα. «Δεν  πρέπει ν α
χ αλαρώσουμε. 

Η παν δημία δεν  είν αι πίσω μας. Το
όποιο άν οιγμα γίν εται, πρέπει ν α γίν ε-
ται με αυστηρότατη τήρηση των  μέτρ-
ων , με πολλή μεγάλη προσοχ ή κι έχ ον -
τας συν εχ ώς στη σκέψη μας ότι το
πρόβλημα είν αι εδώ», δήλωσε χ αρακ-
τηριστικά.

Μεγάλη αύξηση στο ιικό φορτίο στα
λύματα παρατηρήθηκε στα Χαν ιά και το
Ηράκλειο την  εβδομάδα 10 έως 16
Μαΐου 2021. Το γεγον ός αυτό είν αι
αν ησυχ ητικό, καθώς πρόκειται για δύο
περιοχ ές που υποδέχ ον ται πολλούς
τουρίστες.

Την  εβδομάδα 10-16 Μαΐου 2021,
παρατηρήθηκαν  πτωτικές ή σταθερο-
ποιητικές τάσεις, σε σχ έση με την
εβδομάδα 3-9 Μαΐου 2021, στο ιικό
φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά
λύματα των  έξι από τις έν τεκα (6/11)
περιοχ ές που ελέγχ ον ται από το
Εθν ικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων
του ΕΟΔΥ. 

Υπ. Μεταφορών: Οι αλλαγές
που έρχονται στις εξετάσεις
οδήγησης

Α
ναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέ-
διο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών με αντικείμενο την εκπαίδευση

και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών για
τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η
αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την θεω-
ρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψ-
ηφίων και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγ-
ησης οχημάτων, με σκοπό την προαγωγή της δια-
φάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδι-
κασίας και τη γενικότερη προαγωγή του επιπέδου
της οδικής ασφάλειας της χώρας.

Επιχειρείται, επίσης, ο καθορισμός ενός συστή-
ματος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών
θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας,
καθώς και αξιολόγησης των εξεταστών των υπο-
ψήφιων οδηγών.
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευ-
σης και τυχόν ενσωμάτωση σχολίων, το σχέδιο
νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Υπενθυμίζονται οι βασικοί άξονες του νέου θεσμι-
κού πλαισίου μαζί με τις ρυθμίσεις για τα ιστορικά
οχήματα:

1.Έλεγχος ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια και με
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, στα πρότυπα του
gov.gr στις θεωρητικές εξετάσεις.

Συνεχίζεται από τη σελ. 4

Συνεχίζεται στη σελ. 12



Προσλήψεις συμβασιούχων από
Δήμους, ΔΕΔΔΗΕ - Που γίνονται
αιτήσεις 

‘’Τρέχουν’’ από εχθές οι προκηρύξεις για προ-
σλήψεις προσωπικού σ ε διάφορες ειδικότητες
τους ακόλουθους δήμους 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα
(4) άτομα για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού έργου:

Κοινωνικός λειτουργός, μέλος της Μονάδας Υπο-
στήριξης Θυμάτων
Κοινωνικός λειτουργός, μέλος της Μονάδας Υπο-
στήριξης Θυμάτων (για υποστήριξη ανήλικων /
μαθητών)
Ψυχολόγος, μέλος της Μονάδας Υποστήριξης
Θυμάτων
Νομικός Σύμβουλος, μέλος της Μονάδας Υπο-
στήριξης Θυμάτων
Αιτήσεις: 19/05 - 28/05/2021.

ΔΕΔΔΗΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
[ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα
(19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παρο-
δικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης
Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης:

ΠE Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β): 8 μήνες, 2 άτομα
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ1/Α): 8 μήνες, 1
άτομο
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α): 8 μήνες, 3
άτομα

ΔΕ Οδηγών – Μηχανοδηγών – Χειριστών
(Οδηγοί - Τ5): 8 μήνες, 1 άτομο
ΔΕ Οδηγοί – Μηχανοδηγοί – Χειριστές (Χειριστές
Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Τ4/Ι): 8 μήνες, 2
άτομα
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α): 8 μήνες, 10
άτομα
Αιτήσεις: 19/05 - 28/05/2021.

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ [Κέρκ-
υρα - Παξοί]

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων
(4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου - Ηπείρου:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων: 8 μήνες, 3 άτομα
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων: 8 μήνες, 1 άτομο
Αιτήσεις: 19/05 - 28/05/2021.
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ΜΗΝΥΜΑ Γ.
ΚΩΤΣΗΡΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης και Βου-
λευτής Δυτικής Αττι-
κής, κ. Γιώργος
Κώτσηρας με αφορμή
την Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας των
Ποντίων έστειλε το
εξής μήνυμα:

«Η 19η Μαΐου τιμά-
ται ως Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας των
Ποντίων. Πριν από
102 χρόνια, οι
Έλληνες του Πόντου
γνώρισαν μια πρωτόγ-
νωρη θηριωδία,
εκδιωκόμενοι  με
βίαιο τρόπο από τον
τόπο τους.

Όσοι κατάφεραν να
γλιτώσουν από τον
απίστευτο αυτό ανθ-
ρώπινο αφανισμό,
επέστρεψαν στα πάτρ-

ια εδάφη, διατηρώντας
ζωντανή μέχρι σήμερα
τη μνήμη όσων θυσιά-
στηκαν και  επιζ-
ητώντας παράλληλα τη
δικαίωση.

Η Ελληνική Πολι-
τεία έχει  πράξει  το
αυτονόητο καθήκον
της, αναγνωρίζοντας τη
Γενοκτονία του Ποντια-
κού Ελληνισμού.
Είναι  αναμφίβολα
αναγκαίο ότι το θέμα
της αναγνώρισης της
Γενοκτονίας των Πον-
τίων πρέπει  να αποτε-
λέσει ένα διεθνές ζήτ-
ημα, έτσι  ώστε να
συντηρηθεί η Ποντια-
κή παράδοση στην
Ελλάδα και  στον
κόσμο και να εκλείψει
κάθε είδος εθνικι -
σμού και  μισαλλο-
δοξίας.

Έχουμε ηθικό
χρέος να τιμούμε την
«Ημέρα Μνήμης» και
να παλέψουμε συλλο-
γικά για έναν κόσμο
που θα βασίζεται στις
αρχές και στις αξίες
της ελευθερίας, της
ειρήνης και της δικαι-
οσύνης».

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
Πρόσληψη 301 ατόμων για τις ανάγκες των Γενικών
Απογραφών Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021

Πρόσληψη,μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τριακοσίων ενός (301) ατόμων για τις ανάγκες των
Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού –
Κατοικιών έτους 2021, στην Κεντρική Υπηρεσία
και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής
(ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), που εδρεύουν ανά την επικράτεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν
στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) www.statistics.gr όπου, σε εμφανές
σημείο, θα υπάρχει η ένδειξη «Αίτηση για σύμβα-
ση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ
μηνών, για τις ανάγκες των Απογραφών Κτιρίων
και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021».

Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε ηλεκτρο-
νική φόρμα κάνοντας χρήση των κωδικών
TAXISnet ή του e-mail τους.

Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις εργασίας στους
εξής νομούς: Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας,
Αργολίδος, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, 

Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου,
Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας,
Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας,
Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,
Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων,
Λακωνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγ-
νησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας,
Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών,
Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκι-
δικής και Χίου.

Οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α υποβάλ-
λουν  την  αίτηση τους από 23 Μαΐου και θα
ολοκληρωθεί 1 Ιουν ίου 2021.
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Η ΕΚΠΟΙΖΩ, με έρευνα της ανέλαβε την
πρωτοβουλία να αναδείξει το πρόβλημα
των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος
και συγκεκριμένα των χρεώσεων υπέρ
τρίτων.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, ανέλαβε την πρωτοβουλία
να αναδείξει το πρόβλημα των λογαρια-
σμών ηλεκτρικού ρεύματος και συγκεκριμέ-
να των χρεώσεων υπέρ τρίτων (Χρεώσεις
δήμων: Δημοτικά Τέλη/Δημοτικός
φόρος/Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ΕΡΤ,
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος
5‰ υπέρ των τελωνειακών υπαλλήλων) και
με σκοπό να διαπιστώσει τη γνώμη των
καταναλωτών σχετικά με την απόσχιση των
εν λόγω χρεώσεων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, μέσω της
ιστοσελίδας της ΕΚΠΟΙΖΩ και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, κατά την χρονική
περίοδο από 11 Μαρτίου έως 16 Μαΐου
2021.

Το δείγμα ήταν τυχαίο και αποτελείται
τόσο από τα μέλη της, όσο και από μη μέλη.

Συνολικά συλλέχθηκαν 2.052 ερωτημα-
τολόγια/ απαντήσεις.

Τα ευρήματα της έρευνας
-Αναφορικά με τους λογαριασμούς:

Tο 96,3% των ερωτηθέντων απάντησαν
ότι, επιθυμούν "καθαρούς λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος". Οι λογαριασμοί πρέ-
πει να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο
στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Tο 94,4% των ερωτηθέντων απάντησαν
ότι, επιθυμούν να αφαιρεθούν από τους
λογαριασμούς οι χρεώσεις υπέρ τρίτων
(Δημοτικά τέλη/φόροι, ΕΡΤ) και να εισπράτ-
τονται με άλλον τρόπο.

Το 84,6% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως
θα ήθελαν να σταματήσουν να τους επιβα-
ρύνουν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ
(Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων
Ρύπων για την ενίσχυση της παραγωγής
ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας/ΑΠΕ) και ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, 

τους πολύτεκνους και το κοινωνικό τιμολό-
γιο), οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το λογα-
ριασμό.

Το 85,3% απάντησε θετικά ότι, οι λογαρια-
σμοί είναι δυσνόητοι και πολύπλοκοι με
αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να τους δια-
βάσουν και να τους κατανοήσουν, λόγω του
πλήθους των χρεώσεων που συμπεριλαμ-
βάνονται, ενώ μόνο το 13,05% απάντησε
αρνητικά.

-Αναφορικά με το κοινωνικό/οικονομικό
προφίλ των καταναλωτών

Ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 1/3
των ερωτηθέντων (37,8%), ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ('Ανεργοι,
Μακροχρόνια άνεργοι, Μονογονεϊκές οικο-
γένειες, οικονομικά ασθενείς, άτομα με
αναπηρία (ΑMEA), πολυμελείς οικογένειες,
χρόνια ασθενείς, ανασφάλιστοι, ηλικιωμέ-
νοι, φοιτητές).

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι, δύο στους
τρεις καταναλωτές (ποσοστό 63,6%), δήλω-
σε πως δυσκολεύεται να πληρώσει τον
λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδικότερα, ως πρώτος λόγος ήταν οι
ιδιαίτερα αυξημένοι λογαριασμοί εξαιτίας
των χρεώσεων υπέρ τρίτων (δημοτικά
τέλη/φόροι, ΕΡΤ) και των ρυθμιζόμενων
χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ).

Ως δεύτερος λόγος ήταν η μείωση του εισο-
δήματος τους λόγω της πανδημίας, οικονομι-
κής κρίσης, ανεργίας.

Συμπεράσματα
- Οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (δημοτικά

τέλη/φόροι, ΕΡΤ) πρέπει να αποσχιστούν
από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και να εισπράττονται με άλλον τρόπο.

- Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ,
ΥΚΩ) πρέπει να σταματήσουν να επιβα-
ρύνουν τους καταναλωτές.

- Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος
πρέπει να περιέχουν αποκλειστικά και
μόνο τις χρεώσεις για την κατανάλωση
ενέργειας.

- Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατανα-
λωτών δεν μπορούν να διαβάσουν και να
κατανοήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος. Τους κρίνουν δυσνόητους.

- Οι περισσότεροι καταναλωτές που
δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαρια-
σμούς τους δηλώνουν πως αυτοί αυξάνονται
εξαιτίας και των επιπλέον χρεώσεων.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι, με βάση τα
ευρήματα της έρευνας, αλλά και τη μεγάλη
αύξηση των καταγγελιών που καταγράφει
καθημερινά, θεωρεί πως, θα πρέπει να
γίνουν άμεσα σημαντικές αλλαγές στους
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και
ειδικότερα:

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί την πολιτεία να ενεργή-
σει και να αναλάβει την πρωτοβουλία, έτσι
ώστε:

1. Οι χρεώσεις υπέρ τρίτων να αποσχι-
στούν από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος.

2. Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος να
είναι απλοί, κατανοητοί, φιλικοί, περιεκτικοί
και διαφανείς.

3. Να συμβάλλει δυναμικά στη λειτουργία
μιας ουσιαστικά ανταγωνιστικής αγοράς
ενέργειας, βασισμένης στα Ευρωπαϊκά
πρότυπα.

4. Να στηρίξει τους καταναλωτές με σκοπό
την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία
της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Δύο στους τρεις καταναλωτές δεν μπορούν
να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος

Αιμοδοσία 
της Αντικαρκινικής
Αχαρνών - Φυλής
στον Ορειβατικό

Σύλλογο Αχαρνών

Το Παράρτημα Αχαρνών και Φυλής
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία την

Κυριακή 23 Μαΐου 2021 από 10:00 π.μ.
έως 01:00 μμ. στον Ορειβατικό Σύλλογο
Αχαρνών (Φιλαδελφείας 126 Αχαρνές)

Φωτιά στη Motor Oil –
Άμεση επέμβαση της

πυρασφάλειας. 
Δεν επεκτάθηκε

Φωτιά εκδηλώθηκε εχθές
στις εγκαταστάσεις της Motor Oil

στους Αγίους Θεοδώρους,
σημαίνοντας 

συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με πληροφορίες από

την πυροσβεστική, υπήρξε συμβάν
εντός του χώρου του διυλιστηρίου,
το οποίο το διαχειρίστηκε το προ-

σωπικό του διυλιστηρίου. 
Αναφορές κάνουν λόγο για μικρή

διαρροή και έκρηξη μέσα στις
εγκαταστάσεις.

Η πυροσβεστικη έφτασε στο
σημείο, ωστόσο δεν έχει συνδρά-

μει στην επιχείρηση, αφού το περι-
στατικό αντιμετωπίστηκε από την
εσωτερική ομάδα πυρασφάλειας

των εγκαταστάσεων.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ 

Παραδόθηκαν και τα υπόλοιπα τελάρα
που είχαν φέρει οι φίλοι στο Σύλλογο
Εθελοντών ΘΡΙΑΣΊΟΥ Πεδίου από το
Σωματείο Λαϊκών Αγορών «Άγιος Γεώρ-
γιος» γεμάτα τρόφιμα , προκειμένου να
δοθούν  σε οικογένειες που τα είχαν
ανάγκη.
Ο κ. Καλυμνάκης ευχαριστεί τους καλούς
φίλους και Εθελοντές Γαληνό Παρζακώνη
και Σωτήρη Κατσάνο προσέφεραν τη
βοήθειά τους για την παράδοση!!!
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Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στον
Σχίνο Λουτρακίου - Ζημιές σε
κατοικίες προκάλεσε η φωτιά

Ζημιές σε τουλάχιστον τρεις κατοικίες προκάλε-
σε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά η
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Σχίνο

Λουτρακίου, ενώ υπάρχει ετοιμότητα προκειμένου, αν
χρειαστεί, να γίνει προληπτική εκκένωση του οικισμού
Βαμβακές.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι μέτριας

έντασης, αλλά με ισχυρές ριπές , ενώ το μέτωπο της
φωτιάς έχει νοτιοανατολική εξέλιξη, πάντα σύμφωνα με
την Πυροσβεστική.

Εξακολουθούν να επιχειρούν περίπου 90 πυροσβέ-
στες με 28 οχήματα, δυο πεζοπόρα τμήματα και το
μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν
υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς
και εθελοντές πυροσβέστες.

Τρεις παραλίες πήραν
γαλάζια σημαία σε Λουτράκι
και Αγίους Θεοδώρους
Τη δεύτερη θέση με
545 Γαλάζιες Σημαίες
κατέλαβε φέτος η Ελλά-
δα.ανάμεσα σε 49
χώρες που συμμε-
τέχουν στο Πρόγραμμα
και η ανακοίνωση έγινε
από την Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας της
Φύσης (ΕΕΠΦ)...

Η Ελλάδα κατείχε το
13,5% των συνολικών
βραβευμένων ακτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι φετινές βραβευμένες
παραλίες στη χώρα
μας έχουν αυξηθεί κατά
30, μιας και πέρσι οι
παραλίες που είχαν
κερδίσει Γαλάζια

Σημαία ήταν 515.
Πρώτη στην Ελλάδα

αναδείχθηκε και πάλι
φέτος, η Περιφερειακή
Ενότητα Χαλκιδικής, με
96 σημαίες. Η Διεθνής
Επιτροπή βράβευσε
φέτος 4.040 ακτές, 707
μαρίνες και 78 τουριστι-
κά σκάφη σε όλο τον
κόσμο.

Και φέτος, οι Γαλάζιες
Σημαίες θα κυματίσουν
στις ελληνικές ακτές,
επιβραβεύοντας την
εξαιρετική ποιότητα
υδάτων και το υψηλό
επίπεδο προσφερόμε-
νων υπηρεσιών στους
λουομένους, και διασφ-
αλίζοντας με τα κριτήρ-
ια καθαριότητας και υγι-

εινής, την προστασία
της Δημόσιας Υγείας.

Από την Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας της
Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό
Χειριστή του Διεθνούς
Προγράμματος “Γαλά-
ζια Σημαία” στη χώρα
μας, τονίζεται η ιδιαίτε-
ρη σημασία του φετι-
νού αριθμού ρεκόρ των
Γαλάζιων Σημαιών για
την Ελλάδα αφού
συμπίπτει και με τις
εκδηλώσεις για τα 70
χρόνια από την ίδρυση
της ΕΕΠΦ, της παλαιό-

τερης μη κυβερνητικής
οργάνωσης για την
προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος στη
χώρα μας.

O Δήμος Λουτρακίου -
Περαχώρας - Αγίων
Θεοδώρων, συνολικά
συγκέντρωσε 3 γαλά-
ζιες σημαίες. 

Αναλυτικά:
Λουτράκι 1
Λουτράκι 2
Πευκάκια-Άγιοι Θεό-
δωροι

«Θερμοκοιτίδα» εφαρμοσμένων 
τεχνών δημιουργεί 
ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Ο
δήμος Αγίας Βαρβάρας υπέβαλε πρόταση
χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα 

« Αττική 2014-2020» για την πράξη « Αποκατά-
σταση, ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση υφι-
στάμενου Κτιρίου, Συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ, για
τη δημιουργία θερμοκοιτίδας εφαρμοσμένων
τεχνών».

Η αρχιτεκτονική πρόταση – μελέτη περιλαμβάνει
αποκλειστικά την αξιοποίηση του Κτηρίου Κ6 και
αποτελεί  μια ολοκληρωμένη και  σύγχρονη
παρέμβαση για ένα εκπαιδευτικό – επιχειρημα-
τικό κέντρο που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις 

σημερινές απαιτήσεις των νέων καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών με ισχυρή εξωστρέφεια.

Με ιδιαίτερη προσοχή η μελετητική πρόταση 

επεξεργάζεται την δυνατότητα αποκατάστασης και
αλλαγής χρήσης καθώς και την αναγκαιότητα για τη
διατήρηση της μορφολογίας της βιομηχανικής
αρχιτεκτονικής του κτηρίου ώστε να δημιουργηθ-
εί ένας δυναμικός πυρήνας ανάπτυξης καινοτό-
μων ιδεών τέχνης και πολιτισμού, με τρόπο ώστε
να διαμορφώνεται καθημερινά μία ιδιαίτερη σχέση
μεταξύ των χρηστών και των δραστηριοτήτων του
οργανωμένου χώρου.

Η «Θερμοκοιτίδα Τεχνών» θα αποτελέσει έναν
οργανισμό για την υποστήριξη νέων καινοτόμων
καλλιτεχνικών δράσεων, την αναζήτηση συνεργα-
σιών και τη δημιουργία BrandName. 

Σκοπός της Θερμοκοιτίδας θα είναι η δημιο-
υργία πολιτιστικού πόλου, παραστάσεων και καλ-
λιτεχνικών εκδηλώσεων στον κλάδο των τεχνών
που μπορεί να συνδυάζεται με Πανεπιστημιακές
Σχολές, Ερευνητικά Κέντρα και Εκπαιδευτικές
Σχολές Τεχνών.
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ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟ ΝΗΣΙ 

Στην Κάλυμνο μεταβαίνει  ο Νίκος Χαρδαλιάς μαζί 
με τον Γ. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας

Στην Κάλυμνο θα
μεταβεί σήμερα Πέμπτη
20 Μαΐου, ο Υφυπο-
υργός Πολιτικής Προ-
στασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων, Νίκος Χαρδα-
λιάς, μαζί με τον Γενικό
Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας, Ιωάννη Κωτσιό-
πουλο και τον Πρόεδρο
του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπα-
ευσταθίου.

Ευρεία σύσκεψη θα
πραγματοποιηθεί με
συμμετοχή του Έπα-
ρχου της Περιφερεια-
κής Ενότητας
Καλύμνου, Μανώλη
Μουσελλή, του
Δημάρχου Καλυμνίων,
Δημήτρη Διακομιχάλη
και όλων των συναρμό-
διων τοπικών φορέων
(Πυροσβεστικό Σώμα,
Ελληνική Αστυνομία,
Λιμενικό Σώμα, Νοσο-
κομείο Καλύμνου κ.α.).

Την αποστολή θα συνο-
δεύει ειδική ομάδα
διαχείρισης, αποτε-
λούμενη από τον Διοικ-
ητή της 2ης ΔΥΠΕ Πειρ-
αιώς και Αιγαίου, Χρή-
στο Ροϊλό, τον Διευθυ-
ντή Ιατρικών Υπηρε-
σιών του ΕΚΑΒ,
Δημήτρη Πύρρο, τους
Καθηγητές Λοιμωξιο-
λογίας και μέλη της
Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημό-
σιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19,
Θεοκλή Ζαούτη και
Χαράλαμπο Γώγο, την
Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια Νοσηλευτικής
και Πρόεδρο του Οργα-
νισμού Διασφάλισης
της Ποιότητας στην
Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ
Α.Ε.), Δάφνη Καϊ-
τελίδου, καθώς και την
Επίκουρη Καθηγήτρια

Λοιμωξιολογίας, Καρ-
ολίνα Ακινόσογλου.

Σκοπός της επίσκεψ-
ης είναι η προσπάθεια
στήριξης όλων των
υγειονομικών υπηρε-
σιών του νησιού, η διε-
ξοδική ενημέρωση
όλων των συναρμόδιων
φορέων και ο βέλτιστος
συντονισμός τους για
την αντιμετώπιση της

πανδημίας, καθώς υπε-
νθυμίζεται ότι η Κάλ-
υμνος βρίσκεται σε
καθεστώς ειδικών περ-
ιοριστικών μέτρων έως
τη Δευτέρα, 24 Μαΐου.

Νέα ρύθμιση χρεών &  
επανένταξη οφειλετών 
σε ρυθμίσεις
Εξετάζεται η δυνατότητα να ενταχθούν

ξανά στη ρύθμισή τους πολίτες που την
έχασαν χωρίς δική τους ευθύνη

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει μιά
νέα ρύθμιση χρεών, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του
στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης

Νέα ρύθμιση χρεών και επανένταξη οφειλετών σε
ρυθμίσειςΣύμφωνα με τον υπουργό, η νέα ρύθμιση θα
είναι κατά βάση χρονική και δεν θα περιλαμβάνει μέτρα
όπως κούρεμα. Όπως διευκρίνισε η πρώτη δόση της
ρυθμισμένης οφειλής θα καταβληθεί από το 2022.

Ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι εξετάζεται επίσης το
ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν ξανά
στη ρύθμισή τους πολίτες που την έχασαν χωρίς δική
τους ευθύνη.

Διευκρινίσεις για τα
μέτρα στήριξης για
τους εργαζόμενους και
επιχειρήσεις στον
τουρισμό

Διευκρινίσεις για τα  μέτρα
στήριξης για τους εργαζόμενους
και επιχειρήσεις  στον τουρισμό
δόθηκαν από το αρμόδιο Υπο-
υργείο.

Από το Γραφείο Τύπου του
υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε
η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης
που αφορούν στους εργαζόμε-
νους σε επιχειρήσεις που ανή-
κουν στον κλάδο του τουρι-
σμού, υπενθυμίζουμε τα εξής:
Στις επιχειρήσεις του κλάδου
του τουρισμού δίνεται δικαίωμα
υπαγωγής τους στο μέτρο της

αναστολής σύμβασης εργασίας
των εργαζομένων τους, για τους
μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021,
σύμφωνα με τους ισχύοντες
ειδικούς όρους.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου του
τουρισμού μπορούν να εντάσ-
σουν εργαζόμενούς τους στον
μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
έως και τον Σεπτέμβριο 2021,
καθώς το πρόγραμμα επεκτείνε-
ται έως και τις 30/9/2021.

ΠΟΕΔΗΝ: Αποσύρεται
από την ηπειρωτική χώρα
το σκεύασμα της Johnson
& Johnson

Εκτός εμβολιαστικών  κέν τρων  στα ν οσοκομεία της
ηπειρωτικής χ ώρας βγαίν ει από αύριο το μον οδοσικό
εμβόλιο της Johnson &Johnson, σύμφων α με την
ΠΟΕΔΗΝ καθώς όπως αν αφέρει, όλες οι δόσεις κατε-
υθύν ον ται προς τα ν ησιά για την  κάλυψη του εμβολια-
στικού προγράμματος «Γαλάζια Ελευθερία».
Σύμφων α με την  ΠΟΕΔΗΝ , από αύριο σταματάν ε τα

εμβολιαστικά κέν τρα ν οσοκομείων  της ηπειρωτικής
χ ώρας ν α κάν ουν  μον οδοσικά εμβόλια κατά του κορω-
ν οϊού.

«Εν ημερωθήκαμε από ν οσοκομεία της ηπειρωτικής
χ ώρας όπως Αγρίν ιο, Μεσολόγγι, Αττικό, Πάτρα, και
αλλού, ότι από  19/5 σταματάει ο εμβολιασμός κατά του
κορον ωϊού με το μον οδοσικό εμβόλιο».
Τα ν οσοκομεία κλείν ουν  τη συγκεκριμέν η εμβολιαστι-

κή γραμμή. Τα μον οδοσικά εμβόλια μεταφέρον ται στα
ν ησιά για τον  εμβολιασμό των  κατοίκων , σημειών ει ο
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχ . Γιαν ν άκος υπογραμ-
μίζον τας ότι το σχ έδιο «Γαλάζια Ελευθερία» «δεν
βγαίν ει μέχ ρι το τέλος Ιουν ίου».
«Από τη περασμέν η εβδομάδα προειδοποιήσαμε ότι

το σχ έδιο "Γαλάζια ελευθερία" για εμβολιασμό των  μόν ι-
μων  κατοίκων  των  ν ησιών  εως τέλος Ιουν ίου δεν
βγαίν ει», αν αφέρει χ αρακτηριστικά, ζητών τας εν ημέρω-
ση αν αφορικά με το τι γίν εται από αύριο με τα ραν τε-
βού που έχ ουν  κλειστεί για το συγκεκριμέν ο εμβόλιο.
Να σημειωθεί ότι προχ θες ο γεν ικός γραμματέας Πρω-

τοβάθμιας Φρον τίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους,
στην  εν ημέρωση του υπουργείου Υγείας για την  πορεία
της παν δημίας κορων οϊού στη χώρα, αν ακοίν ωσε την

επίσπευση του προγράμματος «Γαλάζια Ελευθερία» για
τον  εμβολιασμό των  κατοίκων  19 μεγάλων  ν ησιών .
Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους αν αφερόμεν ος στην

επιχ είρηση «Γαλάζια Ελευθερία» για τον  εμβολιασμό
των  κατοίκων  των  ν ησιών , οι εθελον τές της ν έας «ομά-
δας κρούσης», θα προέρχ ον ται από την  ηπειρωτική
χ ώρα και θα μεταβαίν ουν  στα 19 μεγαλύτερα ν ησιά
προκειμέν ου ν α επιταχ υν θεί η διαδικασία του εμβολια-
σμού.
Συγκεκριμέν α, σύμφων α με όσα είπε ο κ. Θεμιστοκ-

λέους ο εμβολιασμός έχ ει ολοκληρωθεί σε 40 ν ησιά, εν ώ
εν τός της επόμεν ης εβδομάδας θα ολοκληρωθεί και σε
ακόμα 29. Αν αφερόμεν ος στα 19 μεγαλύτερα ν ησιά
είπε, ότι σε αυτά, αυξάν ον ται τα διαθέσιμα ραν τεβού
εμβολιασμού, εν ώ δημιουργούν ται ν έοι εμβολιαστικοί
σταθμοί σε Ρόδο και Κέρκυρα.

Επίσπευση του προγράμματος «Γαλάζια Ελευθερία» 
για τον εμβολιασμό των κατοίκων 19 μεγάλων νησιών
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« Ολοένα αυξανόμενη εγκλημα-
τικότητα και παραβατικότητα» επι-
σημαίνει , ο τέως περιφερειάρχης
Αττικής , Γιάννης Σγουρός , σ΄ανα-
κοίνωση του , μ΄αφορμή , « το
ειδεχθές έγκλημα στα Γλυκά Νερά
που μας έχει σοκάρει όλους». 

Ο κ. Σγουρός απευθυνόμενος
στον Πρωθυπουργό της χώρας κ.
Μητσοτάκη και στον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοϊδη,
τους καλεί να επιδιώξουν τη συνεν-
νόηση με όλα τα κόμματα, ώστε να
επιτευχθεί  η μέγιστη δυνατή
συναίνεση για τη λήψη αποτελεσμα-
τικών μέτρων προστασίας των
πολιτών.

« Χρειάζεται ένας νέος εθνικός
σχεδιασμός που θα έχει ως στρατ-

ηγικό στόχο την ασφάλεια των
πολιτών και την κοινωνική ομαλότ-
ητα, σε μια περίοδο που η πανδημι-
κή κρίση επιβαρύνει ακόμα περισ-
σότερο την χρόνια οικονομική κρίση

και επιπρόσθετα έχει πλήξει σοβαρά
τον κοινωνικό ιστό» τονίζει .

Και  προβλέπει  «δεδομένου
αυτών των συνθηκών το φαινόμενο
της εγκληματικότητας θα εντατικοποι-

ηθεί και πολύ φοβάμαι με απρόβλε-
πτες εξελίξεις».

Η Πολιτεία υπογραμμίζει ο κ. Σγο-
υρός , « οφείλει να ενισχύσει τους
μηχανισμούς καταπολέμησης των
σοβαρών εγκλημάτων κατά της ζωής
και της περιουσίας των πολιτών και
να μειώσει δραστικά την απασχόλ-
ηση του προσωπικού της
αστυνομίας αφενός σε γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες, οι οποίες θα μπορ-
ούσαν σε ένα βαθμό να μεταφερθ-
ούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και
αφετέρου στη φύλαξη «επωνύμων»
οι οποίοι απολαμβάνουν ειδικής
μεταχείρισης στα ζητήματα της ασφά-
λειας τους λόγω των προσβάσεων
που διαθέτουν στην εκάστοτε εξου-
σία».

Ζητεί «εθνικό σχεδιασμό» για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας , ο Γ. Σγουρός

Μετά την ΕΜΑΚ, υποχρεωτικός
εμβολιασμός και σε άλλους
κλάδους από φθινόπωρο
- «Σαφάρι» ελέγχων σε εστίαση 

για ωράριο και μάσκες

Η
κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη προα-
νήγγειλε την εντατικοποίηση

των ελέγχων τα Σαββατοκύριακα,
κυρίως στον τομέα της εστίασης για
την τήρηση των αποστάσεων, του
ωραρίου, αλλά και για τη χρήση μάσ-
κας. 

Παράλληλα για τα τοπικά lockdown
είπε, «αν υπάρξουν επιδημιολογι-
κές εξάρσεις θα δούμε με τι μέτρα θα
αντιμετωπιστούν». Για τον υποχρεω-
τικό εμβολιασμό τόνισε πως η συζήτ-
ηση για άλλους κλάδους θα ανοίξει το
φθινόπωρο.

«Εντείνουμε τους ελέγχους και θα
τους εντείνουμε το Σαββατοκύριακο.
Θα γίνουν έλεγχοι και στους χώρους
της εστίασης ή όπου κρίνεται ότι
μπορεί να μην τηρούνται τα μέτρα, οι
αποστάσεις ή τα ωράρια, αλλά και σε
ό,τι αφορά στη χρήση μάσκας, διότι
παρατηρείται μια χαλάρωση από τους
πολίτες ως προς αυτό το μέτρο»,
δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτον-
τας ότι  «μεγαλύτερη ελευθερία
σημαίνει και μεγαλύτερη υπευθυνότ-
ητα».

Σημείωσε δε ότι για να μπορέσο-
υμε να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες
ελευθερίες, πρέπει να πάμε σταδια-
κά, συντεταγμένα και με προσοχή.

Σχολιάζοντας την επιδημιολογική

εικόνα της χώρας, η κ. Πελώνη επι-
σήμανε ότι δεν πρέπει να κοιτάμε
μόνο τα κρούσματα, αλλά τον επταή-
μερο μέσο όρο διότι η θετικότητα
μειώνεται και υπάρχει μια εικόνα
αποκλιμάκωσης τόσο στις εισαγωγές
στα νοσοκομεία όσο και στις διασωλ-
ηνώσεις.

«Αυτή η εικόνα, ωστόσο, δεν πρέ-
πει να μας κάνει να εφησυχάζουμε.
Όλοι κουραστήκαμε πάρα πολύ το
χειμώνα από τα περιοριστικά μέτρα,
εκεί είναι η παγίδα». 

Υποχρεωτικός εμβολιασμός

Σε ό,τι αφορά στην απόφαση για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό της
ΕΜΑΚ, η κυβερνητική εκπρόσωπος
τόνισε ότι ελήφθη για υπηρεσιακούς
λόγους, καθώς πρόκειται για μια
ομάδα πολύ υψηλής ετοιμότητας και
πρέπει να είναι σε άμεση διαθε-
σιμότητα ανά πάσα στιγμή ώστε να
διασφαλιστεί η συνέχεια μιας κρίσιμ-
ης υπηρεσίας του κράτους.

«Αν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί
ή έχει νοσήσει, δεν υπάρχει δυνατότ-
ητα, όταν υπάρχει  κίνδυνος, να
λείψει ούτε ένας από μια βάρδια»,
σημείωσε και συμπλήρωσε ότι όσοι
δεν εμβολιαστούν, θα μετατεθούν σε
άλλες υπηρεσίες της πυροσβεστι-
κής.

Ερωτηθείσα σχετικά με τους λόγο-
υς που ο υποχρεωτικός εμβολια-
σμός δεν ξεκίνησε από το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, ανέφερε
ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει 

πει ότι η συζήτηση για τον υποχρ-

εωτικό εμβολιασμό των υγειονο-
μικών θα γίνει το φθινόπωρο, καθώς
τώρα είναι όλοι μέσα στη μάχη και δε
θέλουμε να δημιουργήσουμε εστίες
σύγκρουσης στον χώρο της υγείας».

Εμβολιασμός: Ανοίγει εντός Ιουνίου η
πλατφόρμα για τους 20-29

Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε
πως «αναμένεται η έναρξη για την ομάδα 20-29 μέσα στον
Ιούνιο», ενώ σήμερα η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια στις

ηλικίες 40-44 ετών «κι ανάλογα με το πώς θα κινηθεί αυτή η
ομάδα θα ανοίξει κι η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια για τους

35-39 και 30-34 ετών». 
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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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΙΤΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν.
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 5ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

PROHELLAS ΑΒΕΤΕ, ΤΗΛ 2296081051

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.

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
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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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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2.Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυ-
τοπροσωπίας υποψήφιων
οδηγών  στις θεωρητικές εξετάσεις:
Η φωτογραφία του Δελτίου Εξέτασης
υποψηφίου θα διασταυρώνεται με
ψηφιακή φωτογραφία, που θα λαμβά-
νεται κατά την είσοδο του υποψηφίου
στο εξεταστικό κέντρο, από κάμερα η
οποία θα τοποθετηθεί ειδικά για αυτό
το σκοπό. Με αυτό τον τρόπο αντιμε-
τωπίζεται το γνωστό φαινόμενο του
να προσέρχεται στις εξετάσεις άτομο
διαφορετικό από τον υποψήφιο.

3.Την  πρακτική δοκιμασία των
υποψηφίων  θα διεν εργεί έν ας εξε-
ταστής, ο οποίος πλέον θα κάθεται
στη μπροστινή θέση του συνοδηγού,
ενώ ο εκπαιδευτής θα κάθεται στο
πίσω κάθισμα. Σταματά έτσι το φαινό-
μενο του να παρεμβαίνει ο εκπαι-
δευτής στον τρόπο οδήγησης του
υποψηφίου, κατά τη διάρκεια της εξέ-
τασης.

4.Για την  εξασφάλιση της διαφά-
ν ειας, της αξιοπιστίας και  του
ευρύτερου ελέγχου των πρακτικών
εξετάσεων, η όλη δοκιμασία καταγρά-
φεται με τη χρήση οπτικοακουστικών
μέσων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών έχει ήδη έρθει σε επικοι-
νωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η

οποία διαπίστωσε ότι η συγκεκρι-
μένη πρόβλεψη είναι σύμφωνη με
τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών
Δεδομένων, σε αντίθεση με την
προβληματική πρόβλεψη στο Νόμο
του 2018 επί Υπουργίας Χρ. Σπίρτ-
ζη.

Προβλέπεται  πλέον ειδικότερα η
χρήση φορητής - κι όχι μόνιμης -
κάμερας 360ο, που διαθέτει μικρόφ-
ωνο και ειδική αποσπώμενη κάρτα
μνήμης,, στην οποία αποθηκεύεται
όλη η διαδικασία της πρακτικής δοκι-
μασίας. Η κάμερα εικονίζει ευδιάκρι-
τα ολόκληρη την καμπίνα του οχήμα-
τος και τους συμμετέχοντες στη δια-
δικασία.

5.Δημιουργείται Ολοκληρωμέν ο
Πληροφοριακό Σύστημα για την
υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων
των διαδικασιών που σχετίζονται με
τη χορήγηση, επέκταση και ανανέω-
ση της άδειας οδήγησης. Επιπλέον,
συστήνεται και λειτουργεί στο Υπο-
υργείο Υποδομών και Μεταφορών
τράπεζας θεμάτων για τις θεωρητικές
εξετάσεις.

6. Καταρτίζεται και τηρείται
Μητρώο Εξεταστών  Πρακτικής
Δοκιμασίας Υποψήφιων  Οδηγών .
Το Μητρώο αυτό θα είναι ανοιχτό σε
όλους τους τους δημοσίους υπαλλή-
λους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ. Προβλέ-
πεται και η δυνατότητα εγγραφής

ιδιωτών.

7.Καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο
Εποπτών  για τον  έλεγχο και την
εποπτεία των  θεωρητικών  και των
πρακτικών  εξετάσεων . Στο
Μητρώο αυτό θα εντάσσεται και το
ένστολο προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας, καθώς και το προσω-
πικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

8.Η επιμόρφωση Εξεταστών  και
Εποπτών  θα γίνεται από το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης.

9.Προβλέπεται  σύστημα αξιολόγ-
ησης του έργου των εξεταστών, από
την αρμόδια οργανική μονάδα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών. Το σύστημα αξιολόγησης θα
συνοδεύεται από ένα μηχανισμό επι-
βράβευσης και  κυρώσεων, οι
οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμη
και στη διαγραφή από το Μητρώο
Εξεταστών.

10.Για πρώτη φορά υπάρχουν ειδι-
κές προβλέψεις που διευκολύνουν
τις εξετάσεις ειδικών κατηγοριών
υποψηφίων. 
Προβλέπεται  ειδικό εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο και ειδική θεωρητική εξέ-
ταση ατόμων που δεν έχουν ολοκ-
ληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση, ατόμων με μαθησιακές
δυσκολίες και όσων απολαμβάνουν

το καθεστώς διεθνούς προστασίας
στη χώρα μας. Επιπλέον, προβλέπε-
ται ειδική θεωρητική εξέταση κωφών
και  βαρήκοων υποψηφίων στην
ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς
και με υπότιτλους. 

Προβλέπεται επίσης η ίδρυση ιδιω-
τικών Κέντρων Αξιολόγησης Ικανότ-
ητας και Προετοιμασίας Οδήγησης
για άτομα με κινητικά προβλήματα
(αντίστοιχα με το κρατικό κέντρο
«ΗΝΙΟΧΟΣ»), ώστε να μην επιβα-
ρύνονται περαιτέρω τα 'Ατομα με
Αναπηρία.

+1: Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους
νέους και νέες έχουν συμπληρώσει
το 17ο έτος της ηλικίας τους, να παρ-
ακολουθήσουν και να λάβουν σχετι-
κή πιστοποίηση για τα θεωρητικά και
πρακτικά μαθήματα οδήγησης στις
σχολές οδήγησης.

Με τη συμπλήρωση του 17ου
έτους της ηλικίας τους, μπορούν
ν α δώσουν  θεωρητικές εξετάσεις.

Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους, οι υποψήφιοι θα
έχουν δικαίωμα, όπως συμβαίνει
σήμερα, να δηλώσουν συμμετοχή
στη διεξαγωγή της πρακτικής δοκι-
μασίας για την απόκτηση άδειας
οδήγησης.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  4
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Στην σούπερ λίγκα 
ο Ιωνικός.
Στα μπαράζ η Ξάνθη. 
Τα αποτελέσματα

Ο Ιωνικός με ανατροπή κέρδισε με 2-1 τον Εργο-
τέλη και με 53 βαθμούς κατακτά την πρώτη θέση,
επιστρέφοντας στη SL1 μετά το 2007.

Η Ξάνθη με 51 βαθμούς τερματίζει στη 2η θέση της Σούπερ
Λίγκας 2 και θα διεκδικήσει στο διπλό μπαράζ με τον Παναι-
τωλικό την επιστροφή της στη Σούπερ Λίγκα 1. Ο Λεβαδειακός
έμεινε 3ος με 50 πόντους, θα είναι και τη νέα σεζόν στη δεύτε-
ρη επαγγελματική κατηγορία.

Τα Χανιά επικράτησαν με 2-0 του Διαγόρα και ολοκλήρωσαν
την φετινή σεζόν στην πέμπτη θέση με 42 βαθμούς.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

Play Off - Super League 2

Ιωνικός – Εργοτέλης 2-1 (74' Μουμίν, 81' Μάναλης - 60' Κοκ-
κίνης

Ξάνθη – Λεβαδειακός 1-0 (75΄Έμπερτ) 
Χανιά – Διαγόρας Ρόδου 2-0 (18' Σουντουρά, 64' Μπραμπίγια)

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ 

ΑΟ ΜΙΜΑΣ -ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: 
Οι αγωνιστικοί χώροι γέμισαν
και πάλι με παιδικές φωνές

Eπέστρεψαν στις προπονήσεις οι ακαδημίες
του Μίμα Μικρασιατικής Μεγάρων μετά από
μήνες απουσίας...

Οι αγωνιστικοί χώροι γέμισαν και πάλι με
παιδικές φωνές και οι φίλοι ξαναβρέθηκαν
μεταξύ τους.

Λ.ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: 
Μέσα στο καλοκαίρι για επιστρο-
φή του κόσμου στα γήπεδα

Μέσα στο καλοκαίρι με βάση τους εμβολιασμούς
θα ανοίξει η κουβέντα για επιστροφή του κόσμου
στα γήπεδα εξέφρασε ο υφυπουργός αθλητι-
σμού,Λευτέρης Αυγενάκης.

Οι αγώνες
της 13ης
αγωνιστ ικής
στην Football
League

Με τις αναμετρήσεις της
13ης αγωνιστικής θα
συνεχιστεί  το Σαββα-
τοκύριακο (22-23/5) το
πρωτάθλημα της
Football League.
Αναλυτικά:

Νότιος Όμιλος
Σάββατο (22/5)

Καλαμάτα - Ρόδος
(14.45 ΕΡΤ3)

Κυριακή (23/5)
Σαντορίνη - Iάλυσος
(15.30)

Ασπρόπυργος - Ιάλ-
υσος (17.00)

Νίκη Βόλου - Αστέρας
Βλαχιώτη (17.00)

Καλλιθέα - Επισκοπή
(17.00)

Βόρειος Όμιλος
Κυριακή (23/5)

Τρίγλια - Θεσπρωτός
(17.00)
Αλμωπός Αριδαίας -
Βέροια (17.00)

Πιερικός - Καβάλα
(17.00)
Απόλλων Πόντου -
Ολυμπιακός Βόλου
(17.00)

Πανσερραϊκός - Α.E.
Ποντίων Κοζάνης
(17.00)

Επέστρεψε στις
επιτυχίες η

Ένωση 
Ασπροπύργου

Επέστρεψε στις επιτυχ ίες η Εν ωση
Ασπροπύργου που επικράτησε σε
αν αβληθέν τα αγών α για την  7η
αγων ιστική της Νίκης Βόλου με 3-2
και πήρε μια βαθμολογική αν άσα.

ΣΚΟΡΕΡ: (33' Κυριαζής, 45' Μαρ-
ούδας, 72' Ζαχ αρός - 82' Ροχ άν ο,
90+3' Τζοβάρας).

Στο 81′ ο Μέτσε με κεφαλιά έστειλε
την  μπάλα στο δοκάρι της εστίας

του Ντιμίτροβιτς!

Διαιτητής: Στάμος (Αθην ών )
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης (Κορι-
ν θίας), Χριστοδούλου (Ημαθίας)
Κίτριν ες: Μέτσε

Με επτά λεπτά καθυστέρηση
ξεκίν ησε το ματς, διότι άργησε ν α
έρθει ο γιατρός του αγών α!

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προ-
πον ητής Ηλίας Φυν τάν ης):
Ντιμίτροβιτς, Τριποτσέρης,
Θεοδώρου, Αργυρόπουλος (87′
Γεωργακόπουλος), Παπαθαν ασίου
(77′ Μουκίδης (87′ Πατσατζόγλου),
Να, Κυριαζής, Ζαχ αρός, Βασιλείου,
Μαρούδας (69′ Κατίδης), Τζαν ου-
λίν ος.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Βοσν ιάδης): Περι-

στερίδης, Πολίμος (68′ Ματέα),
Αργύρης, Μπαλάφας (78′ Μπιτσά-
κος), Καλουτσικίδης, Μέτσε, Μπό-
σιο, Σαλαμούρας (46′ Τζοβάρας),
Λούκας Γκαρσία, Γκον ζάλες (46′
Κρουθ), Ροχ άν ο.

Football League (εξ αν αβολής)

Ασπρόπυργος - Νίκη Βόλου 3-2
(33' Κυριαζής, 45' Μαρούδας, 72'
Ζαχ αρός - 82' Ροχ άν ο, 90+3' Τζο-
βάρας)

Καλλιθέα - Αιγάλεω 1-0 (51' Χοτζάλι)

Παν σερραϊκός - Θεσπρωτός 1-0
(42' Μαρκιόν ι)

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

1-1 Ο Πανελευσινιακός στην Χίο
Σε αναβληθέντα αγώνα που έγινε στο
Δημοτικό στάδιο της Χίου η Μικρασιατι-
κή ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Πανελευσι-
νιακό. Η ομάδα της Χίου μετά και από
αυτό το αποτέλεσμα υποβιβάστηκε και
μαθηματικά στα τοπικά πρωταθλήματα
ωστόσο το αποτέλεσμα θεωρείτε θετικό
για την ομάδα της Χίου που δεν εχει
μπάτζετ και παίζει σε αυτό το πρωτάθλ-
ημα για τη Χίο και για την φανέλα της.

Στα αγωνιστικά στο 16′ ο Μελέκος άνοι-
ξε το σκορ για τους Χιώτες στο 16΄ ενώ
οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 72′
με τον Κακοσίμο. Υπήρξαν αρκετές
ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Στους 5 βαθμούς η Μίκρα,στους 13 η Ελευσίνα.
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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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Ε.Ε.: "Πράσινο φως" για άνοιγμα συνόρων στους πλήρως εμβολιασμένους - Τι αναφέρει η συμφωνία των 27

Πρόκειται για μέτρο που θα επιτρέψει την είσοδο
στην ΕΕ πολιτών από περισσότερες χώρες. Οι πρε-
σβευτές των 27 φέρονται επίσης να συμφώνησαν
στην αύξηση του ορίου των κρουσμάτων που έχει
μία χώρα πριν κηρυχθεί "μη ασφαλής".

Ο
ι αν τιπρόσω-
ποι των
κ ρ α τ ώ ν

μελών  της Ευρωπαϊ-
κής Έν ωσης
συμφών ησαν  την
Τετάρτη, ν α επιτρέ-
ψουν  την  είσοδο
στην  ΕΕ στους ταξι-
διώτες από τρίτες

χ ώρες οι οποίοι έχ ουν  εμβολιασθεί με τις απαραίτητες
δόσεις των  εμβολίων  κατά της Cov id που έχ ουν  εγκρ-
ιθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έγιν ε γν ωστό από ευρω-
παϊκές πηγές.

Καθώς πλησιάζει η θεριν ή τουριστική περίοδος, οι
πρεσβευτές των  27 εν έκριν αν  τη σύσταση αυτή που
προτάθηκε από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία
πάν τως δεν  έχ ει υποχ ρεωτικό χ αρακτήρα. Πρόκειται
για μέτρο που θα επιτρέψει την  είσοδο στην  ΕΕ
πολιτών  από περισσότερες χ ώρες.

Οι πρεσβευτές φέρον ται επίσης ν α συμφών ησαν
στην  αύξηση του ορίου των  κρουσμάτων  που έχ ει μία
χ ώρα πριν  κηρυχ θεί «μη ασφαλής».

"Το Συμβούλιο συν ιστά τη χ αλάρωση ορισμέν ων  εκ
των  περιορισμών  και κυρίως γι' αυτούς που έχ ουν
εμβολιαστεί με εμβόλιο που έχ ει εγκριθεί από την  ΕΕ",
αν έφερε ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν  Κρίστιαν  Βίγκαν
κατά την  καθιερωμέν η εν ημέρωση των  δημοσιογράφ-
ων .

Παράλληλα, ο Κρίστιαν  Βίγκαν  επισήμαν ε ότι «την
ίδια ώρα, για ν α μειωθεί ο κίν δυν ος ν α εισχ ωρήσουν  οι
μεταλλάξεις του κορον οϊού στην  ΕΕ, το Συμβούλιο
συμφών ησε σε έν αν  μηχ αν ισμό φρέν ου έκτακτης
αν άγκης που επιτρέπει στα κράτη μέλη ν α δρουν  γρή-
γορα και με συν τον ισμέν ο τρόπο».

Υπεν θυμίζεται πως οι χ θεσιν ές συζητήσεις που
υπήρξαν  αν αφορικά με το πράσιν ο ψηφιακό πιστο-
ποιητικό απέβησαν  άκαρπες. Σύμφων α με την  αν α-
κοίν ωση της υπηρεσίας Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοι-
ν οβουλίου, αύριο, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί ο
τέταρτος γύρος των  συν ν ομοθετών  της ΕΕ προκειμέ-
ν ου ν α βρεθεί η χ ρυσή τομή εγκαίρως για την  καλο-
καιριν ή περίοδο.

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου
αν αφέρει το ΑΠΕ, επιμέν ουν  ότι πρέπει ν α βρεθεί μια
ευρωπαϊκή λύση για δωρεάν  διαγν ωστικά τεστ "ως
μέσο αποκατάστασης του θεμελιώδους δικαιώματος
των  πολιτών  της ΕΕ στην  ελεύθερη κυκλοφορία και για
την  αποφυγή διακρίσεων  προς όσους δεν  έχ ουν
εμβολιαστεί".

Το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο προτείν ει τη χ ρήση του
μέσου Υποστήριξης Έκτακτης Αν άγκης και τη διάθεση
σημαν τικών  πόρων  για τη διασφάλιση προσβάσιμων ,
έγκαιρων  και δωρεάν  τεστ και επισημαίν ει ότι δεν  είν αι
η πρώτη φορά που το μέσο Υποστήριξης Έκτακτης
Αν άγκης θα χ ρησιμοποιηθεί για την  παν δημία, καθώς
3,5 δισεκ. ευρώ διατέθηκαν  για την  αγορά εμβολίων
κατά του cov id19 (Προκαταρκτικές Συμφων ίες Αγοράς)
και 46 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν  για τις προπαρ-
ασκευαστικές εργασίες του Πράσιν ου Ψηφιακού Πιστο-
ποιητικού.

Καθώς η συμφων ία για το "Πιστοποιητικό Cov id19"
επείγει, το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο προτείν ει την  εφα-
ρμογή της επείγουσας διαδικασίας προκειμέν ου ν α
εγκριθεί η χ ρήση του Μέσου Υποστήριξης Έκτακτης
Αν άγκης, μαζί με τον  καν ον ισμό για το Πιστοποιητι-
κού Cov id19, στη Σύν οδο της Ολομέλειας του Ιουν ίου.


