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Ευρωχαρτική: Σχεδιάζον-
τας μια… Endless ανα-

πτυξιακή πορεία

Προφυλακιστέος ο
ηθοποιός και σκηνοθ-

έτης Δημήτρης
Λιγνάδης

Βουλή: Μέτρα
κατά της

σεξουαλικής
βίας –

Τι προβλέπουν

Χωρίς παράτα-
ση τα τέλη

κυκλοφορίας

Μητσοτάκης σε Τσίπρα:
Κατηγορείτε την κυβέρνηση
ότι καλύπτει παιδεραστές;

Τέλος χρόνου για 10 φορο-
λογικές υποχρεώσεις, ποιες

λήγουν σήμερα
σσεελλ..  99

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΑΣΟΣ ΔΟΥΚΑΣ:  Ο ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΣεελλ..  1133

σσεελλ..  22

Χρυσό Βραβείο για το Δήμο
Ασπροπύργου  στα Best City

Awards 2020
με τον Νέο Βιοκλιματικό Βρεφονηπιακό

Σταθμό στο Ρουπάκι 
σσεελλ..  33σσεελλ..  55

σσεελλ..  77

σσεελλ..  44

σσεελλ..  22

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ:
ΠΑΝΤΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ

ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ
ΠΑΙΚΤΕΣ

ΣΣεελλ..  1122

«Εδώ και ένα μήνα η
κοινωνία υπέστη ένα
σκληρό σοκ. Η κοινή
άμυνα είναι κίνηση

απελευθέρωσης. Κι
όμως τις τελευταίες

ημέρες πρωταγωνιστές
δεν είναι τα θύματα.
Ένα καινούριο κύμα
λαϊκισμού και θολών

κατηγοριών διακινείται.
Σαν οι βιαστές να

διαχωρίζονται σε αρι-
στερούς και δεξιούς. Ο

κατήφορος αυτός
ξεστρατίζει την υπόθε-

ση του ελληνικού
#ΜeΤoo»,
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Καλός και ζεστός καιρός αναμένεται την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021. Θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση.Πηγή: meteo.gr - https://meteo.gr/deltio.cfm

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίας Φωτειν ής, Αγίας Αν ατολής της Μάρτυρος, Οσίου

Πορφυρίου, Αγίου Σεβαστιαν ού δουκός, 
Αγίου Φωτειν ού του Μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, Ασπρόπυργος,2155453833

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙερά Οδός 22,

2105546448

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα - Εργατικές

Κατοικίες,  2105541344 

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑχαρνών 36,

2102472215

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΖΩΓΑ Θ. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΚέκροπος 14 & Φαβιέρου,
ΑΤΤΙΚΗΣ 2105812323

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού ΑΤΤΙΚΗΣ

2102448143

Α
υστηροποίηση ποιν ών , ίδρυση metoo.gov .gr,
μητρώο για επαγγελματίες που έρχ ον ται σε
επαφή με αν ήλικους, υποχ ρεωτικό κώδικα

δεον τολογίας για επιχ ειρήσεις δρομολογεί μεταξύ
άλλων  για την  καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας.

Τη σειρά πρωτοβουλιών  που στόχ ο έχ ουν  ν α απο-
τρέψουν  φαιν όμεν α βίας και κακοποίησης αν ακοίν ω-
σε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη
Βουλή, στη συζήτηση για την  ποιότητα της Δημοκρ-
ατίας και του Δημοσίου Διαλόγου.

Όπως τόν ισε, οι εν  λόγω εν έργειες «έχ ουν  έν α
διπλό στόχ ο: Πρώτον , ν α εν ισχ υθεί ακόμα περισσό-
τερο το ν ομικό μας οπλοστάσιο για
τη δίκαιη τιμωρία των  εν όχ ων  του
παρελθόν τος και του παρόν τος.
Αλλά κυρίως ν α αποτραπούν  τα
εγκλήματα του μέλλον τος, δημιο-
υργών τας έν α πλαίσιο ασφάλειας και
εμπιστοσύν ης σε κάθε πολίτη».

Αν αλυτικά, όπως εξήγγειλε:
«Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν , αλλά-

ζει ο Ποιν ικός Κώδικας. Αυστηροποι-
ούν ται οι ποιν ές για τα αδικήματα
κατά της γεν ετήσιας ελευθερίας. Σε
ό,τι δε αφορά τους αν ήλικους, η
παραγραφή αν αστέλλεται μέχ ρι την
εν ηλικίωση του θύματος, με ν έα ηλι-
κιακά όρια. Εν ώ συγκεκριμέν ες
υποθέσεις θα εκδικάζον ται πια κατά
προτεραιότητα»

«Εγκαιν ιάζεται επίσης μία κεν τρική διαδικτυακή
πύλη, metoo.gov .gr, όπου θα συγκεν τρών ον ται όλες
οι πληροφορίες και όλες οι πολιτικές μας γύρω από
αυτό το θέμα. Αλλά κυρίως θα μπορούν  ν α υποβάλ-
λον ται και καταγγελίες μέσω chat σε πραγματικό
χ ρόν ο» αν έφερε στη συν έχ εια, αν ακοιν ών ον τας την
δεύτερη κυβερν ητική πρωτοβουλία για το θέμα.

«Θεσπίζουμε έν α ειδικό μητρώο για όλους τους
επαγγελματίες οι οποίοι έρχ ον ται σε επαφή με παιδιά
και με εφήβους, με αυστηρές προϋποθέσεις εγγραφής.
Για παράδειγμα, προπον ητές, εργαζόμεν οι σε κατασ-
κην ώσεις, εργαζόμεν οι σε προσφυγικές δομές. Το
μητρώο αυτό το οποίο, το έχ ουν  όλες οι σοβαρές
χ ώρες που θέτουν  προϋποθέσεις για όποιον  δουλεύει
με παιδιά -και προφαν ώς δεν  αν αφέρομαι στον  χ ώρο
της εκπαίδευσης- θα πρέπει ν α λειτουργεί σε συν ερ-
γασία με το Υπουργείο Δικαιοσύν ης, την  ΕΛ.ΑΣ, τις
αστυν ομικές αρχ ές», πρόσθεσε επίσης.

Τέταρτον , όπως αν έφερε ο πρωθυπουργός: «Συγκρ-
οτείται κεν τρική δομή στη Γεν ική Γραμματεία Οικογε-
ν ειακής Πολιτικής και Ισότητας των  Φύλων  για την
αξιολόγηση αλλά κυρίως και για την  εξωδικαστική
επίλυση αυτής της κατηγορίας. Εν ώ σύν τομα θα έρθει
προς κύρωση στη Βουλή η σύμβαση 190 της Διεθν ούς

Οργάν ωσης Εργασίας, του ILO, για την  εξάλειψη της
βίας και της παρεν όχ λησης».

Όσον  αφορά τις παρεμβάσεις στους χ ώρους
εργασίας, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, «σε συμφων ία
με τους κοιν ων ικούς εταίρους, θεσπίζον ται υποχ ρεω-
τικοί κώδικες δεον τολογίας σε κάθε επιχ είρηση, με
προβλέψεις για τη συμπεριφορά και κυρώσεις σε
όσους δεν  τις τηρούν . Έν α παράδειγμα ν α αν αφέρω
μόν ο, πολλές χ ώρες στον  κόσμο έχ ουν  θεσπίσει
πολιτικές, τις λεγόμεν ες «open door». Έν ας υφιστάμε-
ν ος μπαίν ει στο γραφείο εν ός προϊσταμέν ου και η
πόρτα πρέπει ν α είν αι αν οιχ τή, για λόγους ευν όητο-

υς. Δεν  είν αι δύσκολες παρεμβάσεις αυτές. Είν αι παρ-
εμβάσεις που με συν εν ν όηση με τους κοιν ων ικούς
εταίρους μπορούμε εύκολα ν α τις εισάγουμε στον
τρόπο με τον  οποίο εργαζόμαστε, στον  χ ώρο της
εργασίας. Και βέβαια θεσπίζουμε και τη δυν ατότητα
της υποχ ρεωτικής διαθεσιμότητας του φερόμεν ου ως
θύτη με αν αστολή αποζημίωσης μέχ ρι τη διαλεύκαν ση
της συγκεκριμέν ης υπόθεσης. Γιατί σε έν α κράτος
δικαίου καν είς δεν  είν αι έν οχ ος μέχ ρι ν α καταδικα-
στεί από τη Δικαιοσύν η».

Όπως ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, οι παρεμβάσεις
αυτές, «δεν  εξαν τλούν ται μόν ο στον  ιδιωτικό τομέα.
Γι’ αυτό και στο πειθαρχ ικό δίκαιο και των  δημοσίων
υπαλλήλων , των  γιατρών  του ΕΣΥ, των  Σωμάτων
Ασφαλείας, θεσπίζεται ειδικό πειθαρχ ικό παράπτωμα
παρεν όχ λησης στο χ ώρο εργασίας».

Κλείν ον τας την  αν αφορά του στις κυβερν ητικές
πρωτοβουλίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έφερε πως
«Τέλος, επεκτείν ουμε σε όλα τα σχ ολεία πια, από το
Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα της σεξουαλικής διαπαι-
δαγώγησης το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά τη
φετιν ή χ ρον ιά. Γιατί ο σεβασμός, όχ ι μόν ο στο άλλο
φύλο αλλά και στη διαφορετικότητα, πρέπει ν α διδάσ-
κεται από ν ωρίς».

Βουλή: Μέτρα κατά της σεξουαλικής βίας
– Τι προβλέπουν

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου η
Αιμοδοσία του Δήμου Αχαρνών

Σ
ε μία περίοδο όπου οι αν άγκες των  συν αν θ-
ρώπων  μας για αίμα είν αι αυξημέν ες η Διεύθυ-
ν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής και ο Σύλλογος

Εργαζομέν ων  του Δήμου Αχ αρν ών  σε συν εργασία με
το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιν -
γκ διοργαν ών ουν  ακόμα μία δράση εθελον τικής αιμο-
δοσίας.

� Δημαρχ είο Αχ αρν ών
� Παρασκευή 5 Μαρτίου, 09:00 – 13:00
Η προσφορά προς το συν άν θρωπο θα πρέπει ν α

αποτελεί καθημεριν ό βίωμα και στάση ζωής❗�
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Σ
ε υψηλούς τόν ους κιν ήθηκε η πρωτολογία του
Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, στην  συζήτ-
ηση για την  ποιότητα του δημόσιου διαλόγου η

οποία γίν εται υπό το φως των  αποκαλύψεων  στο
χ ώρο του Πολιτισμού.

Ο πρωθυπουργός τον ίζον τας ότι όλα ξεκίν ησαν
από τη μαρτυρία της Σοφίας Μπεκατώρου σε εκδήλω-
ση της ΓΓ Αθλητισμού, υπογράμμισε την  αν άγκη για
περισσότερη αλήθεια και δικαιοσύν η ώστε ν α αν τιμε-
τωπιστούν  αποτελεσματικά τέτοια φαιν όμεν α.

«Προκάλεσα αυτή τη συζήτηση γιατί αυτή η διαδι-
κασία εξυγίαν σης κιν δυν εύει ν α χ άσει το στόχ ο της,
ν α μετατραπεί σε πεδίο κομματικής αν τιπαράθεσης.
Λες και το έγκλημα έχ ει χ ρώμα και η ν τροπή ιδεο-
λογία», αν έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν ώ αμέσως
μετά τοποθετήθηκε για την  ποιότητα του δημόσιου
διαλόγου, τις φημολογίες, τις αν αρτήσεις στο διαδίκτυο.

«Εδώ και έν α μήν α η κοιν ων ία υπέστη έν α σκληρό
σοκ. Η κοιν ή άμυν α είν αι κίν ηση απελευθέρωσης. Κι
όμως τις τελευταίες ημέρες πρωταγων ιστές δεν  είν αι τα
θύματα. Έν α καιν ούριο κύμα λαϊκισμού και θολών
κατηγοριών  διακιν είται. Σαν  οι βιαστές ν α διαχ ωρίζον -
ται σε αριστερούς και δεξιούς. Ο κατήφορος αυτός
ξεστρατίζει την  υπόθεση του ελλην ικού #ΜeΤoo»,
τόν ισε ο πρωθυπουργός, εν ώ απευθυν όμεν ος στον
Αλέξη Τσίπρα ρώτησε: «Κατηγορείτε την  κυβέρν ηση
ότι καλύπτει παιδεραστές και η ΝΔ διακιν εί κύκλωμα
αν ηλίκων ;», εν ώ έστρεψε τα βέλη του κατά βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ, της κ. Ελευθεριάδου και του κ. Πολάκη
συγκεκριμέν α, για δημόσιες τοποθετήσεις τους με τις
οποίες άφην αν  υπον οούμεν α για τη ΝΔ και τα
ασυν όδευτα αν ήλικα.

Όπως ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, ασχ ολήθηκε
προσωπικά με το πρόβλημα των  ασυν όδευτων
αν ηλίκων , προκειμέν ου ν α το λύσει και για αυτό
δημιούργησε ειδική γραμματεία με επικεφαλής την
κυρία Αγαπηδάκη, η οποία και έδωσε λύση. «Έσκυψε
στο πρόβλημα και το έλυσε. Δεν  σας καταλογίζω

πρόθεση γιατί δεν  το λύσατε εσείς» είπε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυν όμεν ος
στον  Αλέξη Τσίπρα, εν ώ σήκωσε και
πάλι τους τόν ους για μία αν άρτηση του
Παύλου Πολάκη στο διαδίκτυο,
καλών τας τον  Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ν α
τον  διαγράψει. «Περιμέν ω αν  μη τι άλλο
αυτή τη συμπεριφορά ν α την  καταδικά-
σετε απερίφραστα και κάποια στιγμή ν α
διαγράψετε στέλεχ ός σας για αυτά τα
οποία λέγον ται», τόν ισε ο κ. Μητσοτάκ-
ης.

Υπόθεση Λιγν άδη
Στην  συν έχ εια ο πρωθυπουργός αν α-

φέρθηκε στην  πολύκροτη «υπόθεση Λιγ-
ν άδη», τον ίζον τας ότι όταν  ξεκίν ησε η
φημολογία, του ζητήθηκαν  εξηγήσεις και εκείν ος είπε
πως δεν  έχ ει καμία εμπλοκή.

«Την  ημέρα που έγιν ε η πρώτη καταγγελία, του
ζητήθηκε ν α παραιτηθεί και η υπόθεση πήγε στη
δικαιοσύν η», ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος
αμέσως μετά μίλησε για την  εμπλοκή του ον όματος
του με τον  Δημήτρη Λιγν άδη, που επιχ είρησε ν α
κάν ει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Είπατε ότι ο κ. Λιγν άδης είν αι φίλος μου. Ζήτημα
αν  τον  είχ α δει 2 φορές. Τοποθετήθηκε στη θέση του
καλλιτεχ ν ικού διευθυν τή του Εθν ικού από την  Υπο-
υργό Πολιτισμού. Όταν  τοποθετήθηκε καν είς δεν
μίλησε», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, εν ώ προσέφ-
ερε κάλυψη στη Λίν α Μεν δών η. «Η κυρία Μεν δών η
είν αι μία αποτελεσματική υπουργός» τόν ισε ο κ.
Μητσοτάκης, εν ώ αν αφέρθηκε στην  συμμετοχ ή της
στο ξεμπλοκάρισμα μεγάλων  έργων . Παράλληλα όμως
παραδέχ θηκε ότι έκαν ε λάθος η υπουργός στον  χ αρ-
ακτηρισμό «επικίν δυν ο άν θρωπο» που απέδωσε
στον  Δημήτρη Λιγν άδη.

«Δεν  είν αι επαγγελματίας πολιτικός. Λάθος που χ αρ-
ακτήρισε τον  κ.Λιγν άδη «επικίν δυν ο». Λάθος μεγάλο

λάθος, το λέω πρώτος», ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης,
εν ώ αμέσως μετά αν αφέρθηκε στην  πρωτοβουλία της
κυβέρν ησης για την  αλλαγή του ποιν ικού κώδικα σε
θέματα γεν ετήσιας αξιοπρέπειας. «Αυστηροποιούν ται
οι ποιν ές για αδικήματα κατά γεν ετήσιας ελευθερίας»
αν ακοίν ωσε ο πρωθυπουργός, εν ώ όπως είπε «για
τους αν ήλικους η παραγραφή αν αστέλλεται μέχ ρι την
εν ηλικίωση του θύματος με ν έα ηλικιακά όρια».

Παράλληλα αν ακοίν ωσε τη ν έα κεν τρική διαδικτυα-
κή πύλη metoo.gov .gr. όπου θα μπορούν  ν α υπο-
βάλλον ται καταγγελίες σε πραγματικό χ ρόν ο, αλλά και
έν α ειδικό μητρώο.

«Θεσπίζουμε ειδικό μητρώο για όλους τους επαγγε-
λματίες που έρχ ον ται σε επαφή με παιδιά και εφήβο-
υς. Το μητρώο αυτό το οποίο έχ ουν  όλες οι σοβαρές
χ ώρες, θα λειτουργεί σε συν εργασία με το Υπουργείο
Δικαιοσύν ης, την  Ελλην ική Αστυν ομία, τις αστυν ομι-
κές αρχ ές», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος
συμπλήρωσε ότι θα έρθει προς κύρωση στη Βουλή η
σύμβαση 190 της διεθν ούς οργάν ωσης εργασίας για
εξάλειψη της βίας και της παρεν όχλησης, εν ώ από
τον  Σεπτέμβριο επεκτείν εται σε όλα τα σχ ολεία το
πρόγραμμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Μητσοτάκης σε Τσίπρα: Κατηγορείτε την κυβέρνηση
ότι καλύπτει παιδεραστές;

Τ
α Best City  Awards 2020, που
διοργαν ών ει η Boussias Media
Group, υπό την  Αιγίδα της ΚΕΔΕ

και της Περιφέρειας Αττικής, επιβρα-
βεύον τας για 4η χ ρον ιά την  Καιν οτομία
και την  Ποιότητα Ζωής στις Ελλην ικές
Πόλεις, απέν ειμαν  στις 22 Φεβρουα-
ρίου, στον  Δήμο Ασπροπύργου, το
Χρυσό Βραβείο (Gold) στον  Πυλών α
Green City  / Κατηγορία Green School
Building, για τον  ν εοαν εγερθέν τα Πρότ-
υπο Βιοκλιματικό Βρεφον ηπιακό
Σταθμό στο Ρουπάκι. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και της Κριτι-
κής Επιτροπής του διαγων ισμού, κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου, συν εχ άρη
όλες τις πόλεις που υπέβαλαν  υποψηφι-
ότητες και ιδιαίτερα αυτές που απέσπα-
σαν  διακρίσεις στα βραβεία και δήλωσε:
«Ο ιός cov id-19 ήρθε, απείλησε, αλλά
τον  αν τιμετωπίσαμε. Η Αυτοδιοίκηση
χ ρησιμοποίησε κάθε διαθέσιμη
δυν ατότητα, αν οίγον τας και ν έους δρό-
μους. Σταθήκαμε δίπλα στον  πολίτη,
καιν οτομήσαμε, βρήκαμε λύσεις μέσω
της τεχ ν ολογίας, αξιοποιήσαμε το αν θ-
ρώπιν ο δυν αμικό, στηριχ θήκαμε στην
εμπειρία των  υπαλλήλων , αν οιχ θήκαμε

στην  κοιν ων ία, βρήκαμε τρόπους συν -
εργασίας, αλλάξαμε κάποιες συν ήθειες…
και πετύχ αμε! Οι λύσεις που έδωσαν  η
ΚΕΔΕ, οι Δήμοι, οι υπάλληλοι, οι ίδιοι οι
πολίτες, απέδειξαν  ότι το “έξυπν ο”
είν αι ν α τολμάς (και) ν α αλλάζεις, με
πρώτιστο μέλημα την  κοιν ων ία.

Συν εχ ίζουμε!».
O Δήμαρχ ος Ασπροπύργου και μέλος

της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ,
κ. Νικόλαος Μελετίου, αφού ευχ α-
ρίστησε τους διοργαν ωτές και την  κριτι-
κή επιτροπή, χ αρακτηριστικά τόν ισε:
«Ο Δήμος Ασπροπύργου, σχ εδιάζον τας

με γν ώμον α την  Ατζέν τα 2030 της Ε.Ε.
για την  Βιώσιμη Αν άπτυξη και πιο
συγκεκριμέν α τους στόχ ους 7 - Φθην ή
και Καθαρή Εν έργεια, 9 - Βιομηχ αν ία,
Καιν οτομία και Υποδομές και 10 -
Βιώσιμες Πόλεις και Κοιν ότητες, κατασ-
κεύασε έν αν  Πρότυπο Βιοκλιματικό,
Βρεφον ηπιακό Σταθμό στον  οικισμό

Ρουπάκι, έν α ν εόδμητο σύγχ ρον ο
κτίριο, με χ ώρους διαμορφωμέν ους,
ώστε ν α φιλοξεν ούν  και ν α εξυπηρ-
ετούν  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της
ευαίσθητης βρεφον ηπιακής ηλικίας.
Κτίριο τεχ ν ικά σχ εδιασμέν ο και
κατασκευασμέν ο από υλικά που
εξασφαλίζουν  τη μέγιστη δυν ατή
εξοικον όμηση εν έργειας, φυσικό
αερισμό, φωτισμό και κλιματισμό,
και  χ ρήση φιλικών  υλικών  προς το
περιβάλλον  και την  αν θρώπιν η
υγεία. Παραμέν ουμε πάν τοτε θερμοί
υποστηρικτές της καιν οτομίας και
της τεχ ν ολογικής εξέλιξης, αν αγ-
ν ωρίζον τας την  αξία του βιοκλιματι-
κού σχ εδιασμού στην  εποχ ή μας,
βασικού πυλών α της αστικής αειφο-
ρίας και της κτηριακής λειτουργικότ-
ητας, και αποφασίζουμε όλα τα σχ ο-
λικά κτήρια που θα εγείρον ται από
τούδε και στο εξής ν α υπόκειν ται
αυστηρά σε βιοκλιματικές προδιαγρ-

αφές. Αν εβάζουμε τον  πήχ η, θέτουμε
υψηλότερους στόχ ους, στη δουλειά μας,
στην  ζωή των  παιδιών  μας και  πορ-
ευόμαστε με αυτοπεποίθηση σε έν α
βιώσιμο μέλλον ». 

Χρυσό Βραβείο για το Δήμο Ασπροπύργου  στα Best City
Awards 2020

με τον Νέο Βιοκλιματικό Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Ρουπάκι 
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Ο
Δημήτρης Λιγν άδης κρίθηκε προφυ-
λακιστέος με την  σύμφων η γν ώμη
αν ακρίτριας και εισαγγελέα, σε μία

απόφαση που πάρθηκε τα ξημερώματα της
Παρασκευής.

Οι υπερασπιστικοί του ισχ υρισμοί, τους
οποίους εξέθεσε στο πολυσέλιδο απολογ-
ητικό του υπόμν ημα, και οι απαν τήσεις
που έδωσε για τέσσερις ώρες εν ώπιον  της
19ης τακτικής αν ακρίτριας δεν  έπεισαν
τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι τον
έκριν αν  προσωριν ά κρατούμεν ο.

Ο ηθοποιός και σκην οθέτης πέρασε την
πόρτα της αν ακρίτριας το μεσημέρι τις 14:30, εν ώ
ν ωρίτερα είχ ε απορριφθεί το αίτημά του για ακύρωση
της προδικασίας. Μετά την  απολογία του στην  Ευελ-
πίδων  έφτασαν  η πρώην  υφυπουργός Παιδείας
Ελέν η Κούρκουλα, στεν ή φίλη του Δημήτρη Λιγν άδη,
και ο πρώην  σύζυγός της και ιδιοκτήτης του
Action24, Διον ύσης Παν αγιωτάκης, καθώς και ο αδε-
λφός του ηθοποιού, Γιάν ν ης Λιγν άδης.

Η Ελέν η Κούρκουλα και ο Διον ύσης Παν αγιωτάκης
προτάθηκαν  ως μάρτυρες από τον  κατηγορούμεν ο,
για ν α καταθέσουν  υπέρ του και ν α στηρίξουν  το
άλλοθι που προβάλλει η υπεράσπιση του κ. Λιγν άδη.

Ο ηθοποιός και σκην οθέτης ισχ υρίζεται ότι τον
Αύγουστο του 2015 βρισκόταν  φιλοξεν ούμεν ος στο
σπίτι τους στην  Ιθάκη και όχ ι στην  Επίδαυρο, όπου
σύμφων α με την  κατάθεση μάρτυρα-θύματος ο

σκην οθέτης τον  βίασε σε ξεν οδοχ είο της περιοχ ής.

«Ήταν  μία πολύ δύσκολη διαδικασία. Θα προ-
σφύγουμε κατά της διάπραξης της αν ακρίτριας για
την  προσωριν ή κράτηση. Είν αι μία δικογραφία χ ωρίς
στοιχ εία, μία δικογραφία που αν  δεν  ήταν  Λιγν άδης
θα ήταν  με συν οπτικές διαδικασίες ελεύθερος»,
αν έφερε σε δηλώσεις του ο Αλέξης Κούγιας.

«Είμαι αθώος, ουδέποτε στη ζωή μου εκδήλωσα
ερωτικό – σεξουαλικό εν διαφέρον  για αν ήλικα πρό-
σωπα, ουδέποτε ήρθα σε ερωτική – σεξουαλική
επαφή με οποιοδήποτε αν ήλικο πρόσωπο, με ή
χ ωρίς τη συν αίν εση του, ουδέποτε έχ ω κάν ει χ ρήση
ν αρκωτικών  και ουδέποτε κάτι είχ α ούτε διέθεσα σε
οποιον δήποτε τρίτο οποιαδήποτε ν αρκωτική ουσία»,
αν αφέρει στο υπόμν ημά του ο Δημήτρης Λιγν άδης.

Προφυλακιστέος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Δημήτρης Λιγνάδης
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Δ
εν  θα δοθεί παράταση
στην  προθεσμία για
την  πληρωμή των

τελών  κυκλοφορίας, η οποία
λήγει αύριο 26 Φεβρουαρίου.
Αυτό αποσαφήν ισε, μιλών τας
στο ραδιόφων ο του ΣΚΑΪ, ο
υπουργός Οικον ομικών  Χρή-
στος Σταϊκούρας.

Αν αφερόμεν ος στα μέτρα
στήριξης, εστίασε στο πρό-
γραμμα κάλυψης παγίων
δαπαν ών  επιχ ειρήσεων ,
ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς
και στο πρόγραμμα «Γέφυρα
2» για τα δάν εια των  επιχ ει-
ρήσεων . Προσέθεσε δε, ότι
τα μέτρα στήριξης θα
εμπλουτίζον ται για όσο χ ρει-
αστεί, όμως όσο παρατείν ον -
ται οι περιοριστικοί όροι στη
λειτουργία της οικον ομίας
τόσο είν αι αν έφικτο ν α καλ-
υφθούν  όλες οι απώλειες.

Επισήμαν ε χ αρακτηριστικά
ότι για κάθε 15 ήμερες που μέν ει κλειστό το λιαν εμ-
πόριο στις «κόκκιν ες περιοχ ές», τα ταμειακά διαθέσι-
μα της χ ώρας περιορίζον ται κατά 1-1,2 δισ. ευρώ, το
πρωτογεν ές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού μειών ε-
ται κατά 0,7% και ο ρυθμός αν άπτυξης επιβαρύν εται
κατά 0,8%.

Τέλος, αν έφερε ότι τις επόμεν ες ημέρες θα εκταμιε-
υθούν  πόροι για τον  6ο κύκλο της «επιστρεπτέας
προκαταβολής» (που αφορά στον  τζίρο του Ιαν ουα-
ρίου) και στη συν έχ εια θα ακολουθήσει και ο 7ος
κύκλος (με βάση τη μείωση του τζίρου το α′ τρίμην ο).

Χωρίς παράταση τα τέλη κυκλοφορίας ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω
απαραίτητων τεχνικών εργασιών
σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό
ύδρευσης, θα σημειωθεί πτώση

της πίεσης έως και πλήρης διακο-
πή της παροχής του νερού στο

Δήμο Ελευσίνας και συγκεκριμένα
στην περιοχή της παραλίας από

το ύψος της οδού Αγάθου έως την
οδό Κανελλοπούλου.

Διάρκεια:  από τις 9.00 το πρωί
της Κυριακής 28 Φεβρουαρίου έως

την περάτωση των εργασιών, η
οποία εκτιμάται έως τις 6.00 το

απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχι-
στοποίησης της διάρκειας των
εργασιών και επαναφοράς της

υδροδότησης.
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Σ
ε πιλοτική λειτουργία τίθεται από σήμερα το
σύστημα ηλεκτρον ική τιμολόγησης, όπως αν α-
κοιν ώθηκε από το υπουργείο Οικον ομικών .

Με ν έες προδιαγραφές, σύμφων α με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα για την  ηλεκτρον ική τιμολόγηση, θα
εκδίδον ται τα ηλεκτρον ικά τιμολόγια από τα πληροφο-
ριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς

επιχ ειρήσεις.

Το υπουργείο Οικον ομικών  καθώς και το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης προχώρησαν  στην  εν αρμό-
ν ιση των  ελλην ικών  καν όν ων  με τις ν έες κοιν ές ευρ-
ωπαϊκές προδιαγραφές για τα πληροφοριακά συστήμα-
τα που χ ρησιμοποιούν ται τόσο για την  ηλεκτρον ική
τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις, όσο και για την
ηλεκτρον ική τιμολόγηση μεταξύ επιχ ειρήσεων .

Ο ν έος τρόπος τιμολόγησης θα επιφέρει μείωση στη
διακίν ηση πλαστών  παραστατικών , περιορισμό της
φοροδιαφυγής, επιτάχ υν ση της αποπληρωμής των
ηλεκτρον ικών  τιμολογίων  για Δημόσιες Συμβάσεις και
εν ιαίες προδιαγραφές ηλεκτρον ικής τιμολόγησης
μεταξύ επιχ ειρήσεων .

Εν δεικτικά, οι καν όν ες που εν αρμον ίστηκαν  αφορ-
ούν :

Τον  τρόπο αρίθμησης του τιμολογίου που εκδίδεται
στην  Ελλάδα.

Το είδος του παραστατικού (όπως τιμολόγιο
πώλησης, τιμολόγιο παροχ ής υπηρεσιών  κ.λπ.).

Τον  μον αδικό αριθμό καταχ ώρησης του τιμολογίου
για φορολογικούς σκοπούς στα πληροφοριακά συστή-
ματα της ΑΑΔΕ.

Τον  σύν δεσμο στο Διαδίκτυο, όπου οι πάροχ οι
υπηρεσιών  ηλεκτρον ικής έκδοσης στοιχ είων  δημο-

σιεύουν  το ηλεκτρον ικό τιμολόγιο.
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις, με τους ν έους

καν όν ες παρέχ εται η δυν ατότητα άμεσης αποστολής
των  ηλεκτρον ικών  τιμολογίων  στις αρμόδιες αν αθέτου-
σες αρχ ές και οικον ομικές υπηρεσίες, με στοιχ εία
που διευκολύν ουν  την  ηλεκτρον ική συλλογή των
δικαιολογητικών  πληρωμής. Εν δεικτικά, αν αφέρεται
ότι οι δημόσιες συμβάσεις το 2020 αν ήλθαν  περίπου

σε 190.000, για 48.000 αν αδόχ ους, εν ώ οι εν τολές
πληρωμής με αν τίστοιχ ες τιμολογήσεις έφτασαν  τις
585.000.

Οι σχ ετικές εφαρμογές και υποδομές για τις δημό-
σιες συμβάσεις αν απτύχ θηκαν  από τη Γεν ική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και περιλαμβάν ουν :

Νέες διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέν τρου Διαλειτο-
υργικότητας προς τους φορείς του Δημοσίου, τους
προμηθευτές και τους παρόχ ους υπηρεσιών  ηλεκτρο-
ν ικής έκδοσης στοιχ είων .

Το Μητρώο Αν αθετουσών  Αρχ ών  για την  Ηλεκτρο-
ν ική Τιμολόγηση.

Την  Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρον ικού Τιμολογίου.

Οι παραπάν ω ν έοι καν όν ες για τα Πληροφοριακά
Συστήματα βασίζον ται στις προβλέψεις των  Κοιν ών
Υπουργικών  Αποφάσεων  για την  Ηλεκτρον ική
Τιμολόγηση και τον  Εθν ικό Μορφότυπο του Ηλεκτρο-
ν ικού Τιμολογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ
2425/Β/18-6-2020) και στις προβλέψεις των  αποφά-
σεων  για τη διαβίβαση δεδομέν ων  στην  ΑΑΔΕ (ΦΕΚ
2470/Β/22-6-2020) και τις υποχ ρεώσεις των  παρόχ ων
υπηρεσιών  ηλεκτρον ικής έκδοσης Στοιχ είων  (ΦΕΚ
551/Β/20-2-2020).

Νέες προδιαγραφές για την έκδοση ηλεκτρονικών
τιμολογίων προς το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις

Ηλ. Μόσιαλος: Έξι εμβόλια
προστατεύουν 100% από τη
νοσηλεία για την Covid-19

Έ
ξι εμβόλια είν αι κατά 100% αποτελεσματικά,
όσον  αφορά την  προστασία που παρέχ ουν
από ν οσηλεία ή θάν ατο, εάν  μετά τον  εμβο-

λιασμό κάποιος κολλήσει κορον οϊό, είτε το επικρα-
τούν  στέλεχ ος στην  Ευρώπη είτε την  παραλλαγή που
κυκλοφορεί κυρίως στην  Αγγλία.

Αυτό αν αφέρει σε αν άρτηση του στο Facebook ο
καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της
Σχ ολής Οικον ομικών  και Πολιτικών  Επιστημών  του
Λον δίν ου (LSE), ο οποίος παραθέτει και σχ ετικό
πίν ακα. Τα έξι εμβόλια είν αι των  Pf izer/BioNTech,
Moderna, Οξφόρδης/AstraZeneca, Johnson &
Johnson, Nov av ax και το ρωσικό Sputnik.

Κάν ει λόγο για «τεράστια επιτυχ ία των  εμβολίων »
και επισημαίν ει «πως για το στέλεχ ος της ν ότιας Αφρ-
ικής χ ρειαζόμαστε περισσότερα επιδημιολογικά και
κλιν ικά στοιχ εία για ν α βγάλουμε ασφαλή συμπερά-
σματα».

Όπως επισημαίν ει, «ίσως κάποιοι ν α εκτεθούμε
στον  ιό, αφού εμβολιαστούμε. Αλλά ελπίζω ν α είν αι
καθησυχ αστικό ν α γν ωρίζουμε πως, έχ ον τας κάν ει το
εμβόλιο, δεν  χ ρειάζεται ν α φοβόμαστε τόσο για τον
εαυτό μας. Και θα συν εχ ίσουμε ν α προσέχ ουμε και
τους άλλους που δεν  έχ ουν  εμβολιαστεί ακόμα, προ-
σέχ ον τας για κάποιους μήν ες».
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Μ
ε «όπλο» ένα επενδυτικό πρόγραμμα που
αποδίδει καρπούς από τους πρώτους μήνες εφα-
ρμογής του, και «καταλύτη» ένα νεανικό ηγετικό

δίδυμο αποφασισμένο να εφαρμόσει μια σταθερή και
δυναμική αναπτυξιακή φιλοσοφία, η Ευρωχαρτική, ξεδιπ-
λώνει τη στρατηγική της με στόχο να κατακτήσει ηγετική
θέση στον κλάδο του χάρτου και των απορρυπαντικών.

Και οι αριθμοί ήδη δικαιώνουν τις επιλογές της διοίκησης
του Γιώργου Τρακάκη και του Θανάση Χριστόπουλου που
είναι αποφασισμένοι να μετατρέψουν την οικογενειακή
επιχείρηση σε μία «πολυεθνική» με βάση την Ελλάδα.

Η εταιρεία με την πολυετή τεχνογνωσία και εμπειρία
στην επεξεργασία χάρτου, είναι πιο γνωστή στο ευρύτερο
κοινό από το brand Endless με σήμα τον κύκνο. Αυτό, όμως
δεν είναι παρά το επίκεντρο μιας δραστηριότητας που
σήμερα περιλαμβάνει ένα ευρύτατο portfolio προϊόντων
με 355 κωδικούς, οι οποίοι διαμορφώθηκαν μετά από μία
περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης από το 1985 οπότε και
ιδρύθηκε. Ήταν η χρονιά που δύο φίλοι, ο Γιάννης Τρακάκ-
ης και ο Νίκος Χριστόπουλος, αποφάσιζαν να συνεργα-
στούν, ξεκινώντας την παραγωγή ειδών χάρτου για οικιακή
και επαγγελματική χρήση, με την εταιρεία ΧΡΙΣΤΡΑΚ Ο.Ε.
και μόλις 7 εργαζόμενους.

Σήμερα η διοίκηση έχει περάσει στη δεύτερη γενιά των
οικογενειών Τρακάκη και Χριστόπουλου, προωθώντας μια
νέα εταιρική ταυτότητα και κουλτούρα. Η αλλαγή σημα-
τοδότησε την έναρξη μιας δυναμικής πορείας,
με νέα οράματα, κρατώντας πάντα ως
έμπνευση τις αξίες, το δυναμισμό και τον παρ-
αδειγματικό τρόπο συνεργασίας των ιδρυτών.
Στόχος, όμως των συνεχιστών, είναι να περά-
σουν την Ευρωχαρτική σε μία νέα εποχή στην
οποία η εταιρεία θα διπλασιάσει το μέγεθος
της, θα διεκδικήσει ακόμα μεγαλύτερα μερίδια,
με προϊόντα που θα αποτελέσουν σημείο ανα-
φοράς απέναντι στον ανταγωνισμό. Κάτι που
βέβαια θεωρείται εντός «παραμέτρων βολής»
για την ελληνική βιομηχανία.

Η διοικητική αλλαγή συνέπεσε χρονικά με
την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου 17 εκατ.
ευρώ σε εγκαταστάσεις και μηχανολογικό
εξοπλισμό, την ανέγερση νέων παραγωγικών
εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων
15.000 τ.μ., που ολοκληρώθηκε πέρυσι, διαμο-
ρφώνοντας σταθμό για την εξέλιξη και την
περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωχαρτικής.

Η επένδυση έφερε αποτελέσματα από την πρώτη στιγ-
μή επιτυγχάνοντας αύξηση της παραγωγικότητας κατά
50% με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του 2020, η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα
της εταιρείας στα χαρτικά ανέβηκε στους 350 τόνους την
ημέρα, παρουσιάζοντας αύξηση 40%, ενώ στα απορρυ-
παντικά έφτασε τους 250 τόνους, αυξημένη κατά 40%. Η
νέα παραγωγική δυνατότητα ενίσχυσε σημαντικά και την
εξαγωγική δραστηριότητα της Ευρωχαρτικής, που μέσα
στο έτος ολοκλήρωσης της επένδυσης πέτυχε αύξηση της
τάξης του 60% στις εξαγωγές της σε εξειδικευμένα προϊόν-
τα χάρτου υψηλής ποιότητας. Ταυτόχρονα, διαμόρφωσε και
προϋποθέσεις για ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, που
σήμερα ξεπερνούν τις 240.

Οι εξαγωγές, δεν διαμόρφωναν μέχρι πρότινος, μεγάλο
τμήμα της δραστηριότητας της εταιρείας. Αυτό βέβαια δεν
εμπόδισε την Ευρωχαρτική να τις αναπτύξει. Τα προϊόντα
της, εκτός από τις γειτονικές αγορές των Βαλκανίων και
της Ευρώπης, φτάνουν μέχρι την Αυστραλία και τις ΗΠΑ!
Πλέον με την ενίσχυση του δυναμικού παραγωγής, η περ-
αιτέρω διεύρυνση των εξαγωγών, περιλαμβάνεται στους
κεντρικούς σχεδιασμούς.

Με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, η νέα επένδυση
αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά τα επόμενα χρό-
νια, σε μια αγορά που θα διατηρήσει θετικό ρυθμό έως το
τέλος της δεκαετίας, συγκαταλέγοντας την Ευρωχαρτική
στις βιομηχανίες που, αφενός θα επωφεληθούν από την
ανοδική τροχιά της ζήτησης σε προϊόντα φροντίδας και

καθαρισμού –ιδιαίτερα μετά τις προκλήσεις που έφερε η
πανδημία.

Άλλωστε η διαρκής αναπτυξιακή πορεία, είναι ένα
στοιχείο που συνοδεύει τα τελευταία χρόνια τις χρήσεις της
Ευρωχαρτικής, ακόμη και κατά τη δύσκολη περίοδο που
ακολούθησε τα capital controls. Στον πίνακα που ακολουθεί
αποτυπώνεται η ανάπτυξη της εταιρείας σε ετήσια βάση
για την προηγούμενη πενταετία.

ΕΤΟΣ           ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ)

2016                          13,87%

2017                          -4,13%

2018                          3,35%

2019                         12,65%

2020                          8,24%

Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν τις επιλογές της
διοίκησης, διαμορφώνοντας και τις προϋποθέσεις για την
εδραίωση της εταιρείας και την κατάκτηση ηγετικής θέσεις
στον κλάδο. Για την Ευρωχαρτική, οι επενδύσεις για την
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με
σημαντικά περιθώρια κέρδους διαμορφώνουν εδώ και
χρόνια τη συνταγή για κερδοφορία. Κάτι που γίνεται σε

συνδυασμό με την συνετή διαχείριση και τον σεβασμό
στους συνεργάτες της. Μια στρατηγική που εκτός από την
ίδια την εταιρεία δίνοντας αξία στους μετόχους, στους
εργαζομένους αλλά και στην κοινωνία.

Μέσα στην επόμενη πενταετία, βασική επιδίωξη της
εταιρείας είναι ο διπλασιασμός του δυναμικού της και η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Κεντρικοί μοχλοί στην
επίτευξη του στόχου είναι η προϊοντική καινοτομία, ο τεχνο-
λογικός εκσυγχρονισμός και η διαρκής βελτίωση. Είναι η
μέθοδος με την οποία θα διαμορφωθούν και οι κατάλληλες
προϋποθέσεις για την επίτευξη και του εταιρικού οράμα-
τος: Επενδυτικές πρακτικές ανάπτυξης, μέσα σε υγιές
οικονομικό περιβάλλον, με στόχο να ικανοποιεί απόλυτα
τις ανάγκες των πελατών της με ποιοτικά, ασφαλή και
προσιτά προϊόντα.

Ευρωχαρτική: Σχεδιάζοντας μια… Endless ανα-
πτυξιακή πορεία

Η εταιρική κουλτούρα και η φιλοσοφία της διοίκησης δια-
δραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την ανά-
πτυξη της Ευρωχαρτικής. Κεντρικός άξονας, είναι μια λιτή
και ευέλικτη δομή που διασφαλίζει αποτελεσματικές διαδι-
κασίες. Μέσα από αυτήν επιτυγχάνεται ο διαρκής τεχνολο-
γικός εκσυγχρονισμός, η καινοτομία στα προϊόντα και η
άριστη εξυπηρέτηση των πελατών στο πανελλαδικό δίκτυο
της εταιρείας. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον άρτιων
εργασιακών σχέσεων, που επίσης διαμορφώνει ένα από
τα «ατού» της Ευρωχαρτικής. Άλλωστε, τόσο ο Γιώργος
Τρακάκης όσο και ο Θανάσης Χριστόπουλος, που μοιρά-
ζονται το μεγάλο γραφείο της διεύθυνσης της εταιρείας,

είναι νέοι οι οποίοι εκτός από τις σπουδές τους, έχουν
σύγχρονη αντίληψη για το πώς πρέπει να διοικείται αλλά
και να ευημερεί μια εταιρεία, με σημαντικές «επενδύσεις»
και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Αξίζει να σημειωθεί και η ουσιαστική συμμετοχή στην
πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ μας, η οποία αποσκοπεί στην
ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματι-
κού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας. Ως Ελληνική
εταιρία η Ευρωχαρτική υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία
που έχει ως στόχο την ανάδειξη της Ελληνικότητας.

ΤΟ STORY ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ

Η σημερινή Ευρωχαρτική, «χτίστηκε» μέσα από ένα
story 35 ετών, που ξεκίνησε όταν οι ιδρυτές της αποφάσι-
σαν να συνεργαστούν βλέποντας πρόσφορο το έδαφος για
την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας στην παραγωγή
ειδών χάρτου για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Ήταν
το 1985.

Το 1993, η αρχική εταιρία ΧΡΙΣΤΡΑΚ, γίνεται
ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ λανσάροντας το σήμα του κύκνου και
το brand Endless. Η εταιρεία ακολουθεί μια ραγδαία ανοδι-
κή πορεία, με διαδοχικές επεκτάσεις των παραγωγικών
εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων της.

Το 1994 λειτουργεί το πρώτο της υποκατάστημα στη
Θεσσαλονίκη και παράλληλα λανσάρει το χάρτινο τραπε-
ζομάντιλο, μια δική της πατέντα, δημιουργώντας μια νέα
αγορά. Ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε να παράγει υγρά
απορρυπαντικά, ενώ το προσωπικό της έφτανε πια τους
90 εργαζομένους.

Το 2001, γίνεται άλλο ένα βήμα ανάπτυξης με τη
λειτουργία γραφείων και αποθηκευτικών χώρων σε
νέο κτίριο έκτασης 4.000 τ.μ. στη Νέα Μαγνησία Θεσ-
σαλονίκης για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες
του υποκαταστήματος που εξυπηρετεί την αγορά της
Β. Ελλάδας.

Το 2004: προχωρά στην πρώτη μεγάλη επένδυση
σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό
εξοπλισμό. Πλέον, απασχολεί 174 άτομα προσω-
πικό.

Το 2007 οι αυξημένες ανάγκες και παραγωγή
οδηγούν στη δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων
έκτασης 8.250m² στη θέση Φάκα, στον Ασπρόπυργο.

Το 2018 τίθενται οι νέες βάσεις της συνεχούς ανά-
πτυξης με την υλοποίηση της 2ης επένδυσης σε
εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, που
αλλάζουν το τοπίο παραγωγής και στα δύο business
units της εταιρείας.

Το 2019, έρχεται η ώρα για την αλλαγή στο «τιμόνι», με
τη διοίκηση να περνά στη δεύτερη γενιά των οικογενειών
Τρακάκη και Χριστόπουλου.

Το 2020, ολοκληρώνεται το επενδυτικό πλάνο των 17
εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλι-
σμό.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η εταιρία χωρίζει τις δραστηριότητες της σε 3 βασικούς
τομείς: την ανάπτυξη και παραγωγή χαρτικών και απο-
ρρυπαντικών με το brand name Endless, την ανάπτυξη και
παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και τις εξαγωγές.
Από τους 355 κωδικούς, οι 221 αφορούν επαγγελματικά
προϊόντα και 134 καταναλωτικά. Ως προς την κατανομή
ανά κατηγορία παραγωγής 133 κωδικοί αφορούν χαρτικά,
118 τα απορρυπαντικά, και άλλοι 104 τα λοιπά προϊόντα.

Οι υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις, οι
αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία της βρίσκονται στον
Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι εγκατε-
στημένο το υποκατάστημα που εξυπηρετεί τη Βόρεια
Ελλάδα. Η Ευρωχαρτική, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερ-
ες του κλάδου Χαρτιού – Απορρυπαντικού και βρίσκεται
στη λίστα των μεγαλύτερων εταιριών της Ελλάδας, με
βάση τη λίστα της ICAP. Είναι επίσης μέλος της πρωτο-
βουλίας “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ” που αποσκοπεί στην ανάδειξη
και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και
παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

Ευρωχαρτική: Σχεδιάζοντας μια… Endless
αναπτυξιακή πορεία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άνω Λιόσια,  24/02/2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Αριθ. Πρωτ.:  4469
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού, 
για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»
Α.Μ.: 352/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
59.999,89 € χωρίς Φ. Π. Α. (72.736,04€ με ΦΠΑ 6% και
24%)  

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό  μειοδοτικό
διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε συνάρτηση
µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό  προμήθεια  ειδών,
για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΥΤΟΥ».

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
καθαριότητας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
για το έτος 2021, σύμφωνα με ανάλογα αιτήματα που
υπέβαλαν οι υπηρεσίες του Δήμου και η υπηρεσία
Καθαριότητας και τα Νομικά του Πρόσωπα, σύμφωνα με
την με αριθμό  352/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Φυλής. 
Θα γίνει προμήθεια ειδών, τα οποία  ανάλογα με τον
κωδικό CPV, διαχωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες
κατηγορίες:
• Κατηγορία ειδών Α
<<Χαρτικά είδη>> με  CPV 33760000-5
• Κατηγορία ειδών Β
<<Απορρυπαντικά και σαπούνια>> με CPV 39831200-8
• Κατηγορία ειδών Γ
<<Διάφορα είδη ευπρεπισμού>> με CPV 39830000-9 και
CPV 39222110-8
• Κατηγορία ειδών Δ <<
Σάκοι απορριμμάτων>> με CPV 19640000
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παραπάνω
ειδών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
72.736,04€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% και 24%
12.736,15€ (Προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ 59.999,89€,
ΦΠΑ 6% 554,61€, ΦΠΑ 24% 12.181,54€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εξάντλησης των
προς προμήθεια ειδών και μέχρι 31/12/2021 το αργότερο.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου
Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1), την Τρίτη 09/03/2021, ώρα
11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
& έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή
09/03/2021 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων
και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από
ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.  
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική
διακήρυξη. 
Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν
πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού
επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη
των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ανάληψη Καθηκόντων 

Π
αρουσία του Δημάρχ ου κ. Αργύρη Οικον όμου, αν έλαβε τα καθήκον τα της η
ν έα Εν τεταλμέν η Σύμβουλος Δημοτικής Αστυν ομίας κα. Στέλλα Κάβουρα –
Σερεμέτη. 

Η κα. Κάβουρα – Σερεμέτη, αν αλαμβάν ει την  ευθύν η συν έχ ισης του έργου της
Δημοτικής Αστυν ομίας, δίν ον τας έμφαση στα θέματα της καθημεριν ότητας του
Δημότη. 

Ευχ όμαστε Καλή Επιτυχ ία στα ν έα της καθήκον τα! 

Για περισσότερους το δίχτυ προστασίας για όσους
δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους

Γ
ια περισσότερους το δίχ τυ προστασίας για όσους δεν  μπορούν  ν α
πληρώσουν  το ρεύμα τους

Δικαιούχ οι του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επαν ασύν δεσης είν αι τα ν οικοκυριά
χ αμηλού εισοδήματος που είχ αν  αποσυν δεθεί από το δίκτυο έως και την  31η
Δεκεμβρίου 2020, αν τί της 30ής Απριλίου 2020 που προέβλεπε η προηγούμεν η
Κοιν ή Υπουργική Απόφαση του Ιουλίου 2020.

Με Κοιν ή Απόφαση των  Υπουργών  Περιβάλλον τος και Εν έργειας και Οικον ο-
μικών , Κώστα Σκρέκα και Χρήστου Σταϊκούρα, του Αν απληρωτή Υπουργού Οικο-
ν ομικών , Θόδωρου Σκυλακάκη και του Υφυπουργού Οικον ομικών , Απόστολου
Βεσυρόπουλου, επεκτείν εται η ρύθμιση που αφορά στην  επαν ασύν δεση του

ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτα ν οικοκυριά, τα οποία έχ ουν  αποσυν δεθεί από το
δίκτυο παροχ ής ηλεκτρικής εν έργειας λόγω ληξιπρόθεσμων  οφειλών .

Συγκεκριμέν α, στο πλαίσιο στήριξης των  αδύν αμων  ν οικοκυριών  και λαμβάν ον -
τας υπόψη τις δυσμεν είς επιπτώσεις από την  παν δημία Cov id-19, με τη ν έα
Κοιν ή Υπουργική Απόφαση, δικαιούχ οι του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επα-
ν ασύν δεσης είν αι τα ν οικοκυριά χ αμηλού εισοδήματος που είχ αν  αποσυν δεθεί
από το δίκτυο έως και την  31η Δεκεμβρίου 2020, αν τί της 30ής Απριλίου 2020 που
προέβλεπε η προηγούμεν η Κοιν ή Υπουργική Απόφαση του Ιουλίου 2020.

Από την  επέκταση της ρύθμισης, εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν  περισσότερα
από 1.500 ευάλωτα ν οικοκυριά, που αποδεδειγμέν α αδυν ατούν  ν α εξοφλήσουν
τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε:

«Η έμπρακτη στήριξη των  οικον ομικά ευάλωτων  συμπολιτών  μας, που δυσκο-
λεύον ται αποδεδειγμέν α ν α έχ ουν  πρόσβαση σε βασικές εν εργειακές υπηρεσίες,
αποτελεί μία από τις κεν τρικές προτεραιότητες της Κυβέρν ησης και του Πρωθυπο-
υργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με τη σημεριν ή μας απόφαση, επεκτείν ουμε το δίχ τυ προστασίας για περισσό-
τερα από 1.500 ν οικοκυριά χ αμηλού εισοδήματος, δίν ον τάς τους τη δυν ατότητα
ν α αποκτήσουν  πάλι ρεύμα στα σπίτια τους».

Ο Υπουργός Οικον ομικών , Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε:

«Η Κυβέρν ηση, από την  αρχ ή της υγειον ομικής κρίσης, στηρίζει την  κοιν ων ία
στον  βέλτιστο δυν ατό βαθμό, με γν ώμον α την  κοιν ων ική δικαιοσύν η και την  οικο-
ν ομική αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τείν ουμε κατά προτεραιότητα χ είρα
βοηθείας στους πιο αδύν αμους συμπολίτες μας, οι οποίοι δοκιμάζον ται εν τον ότερα
από τις επιπτώσεις της παν δημίας.

Η σημεριν ή απόφασή μας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της μέριμν ας αυτής,
καθώς επεκτείν ει τη ρύθμιση για την  επαν ασύν δεση του ηλεκτρικού ρεύματος,
καλύπτον τας σημαν τικό αριθμό ευάλωτων  ν οικοκυριών ».Σημειών εται ότι, σύμφω-
ν α με την  προβλεπόμεν η από τον  ν όμο διαδικασία, η αρμοδιότητα εξέτασης των
αιτημάτων  επαν ασύν δεσης έχ ει εκχ ωρηθεί στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση, και συγκε-
κριμέν α σε επιτροπές που αποτελούν ται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχ ής,
του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής εν έργειας.

Οι εν  λόγω επιτροπές αξιολογούν  την  οικον ομική και περιουσιακή κατάσταση
των  αιτούν των  και χ ορηγούν  το ειδικό βοήθημα, εφόσον  η αποσύν δεση αφορά
την  κύρια κατοικία και ταυτόχ ρον α ικαν οποιούν ται τα εισοδηματικά και περιουσια-
κά κριτήρια, όπως αν αφέρον ται στην  απόφαση υπαγωγής στο Κοιν ων ικό Οικιακό
Τιμολόγιο (ΚΟΤ).
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Τέλος χρόνου για 10 φορολογικές υποχρεώσεις,
ποιες λήγουν σήμερα

Τέλος χρόνου για την τακτοποίηση σειράς φορολο-
γικών υποχρεώσεων που η προθεσμία τους λήγει σήμε-
ρα 26 Φεβρουαρίου. Εκατομμύρια φορολογούμενοι
καλούνται να πληρώσουν τη δόση του ΕΝΦΙΑ, τα τέλη
κυκλοφορίας, το φόρο εισοδήματος και μια σειρά
φόρων.

Ο συνολικός λογαριασμός ξεπερνά τα 2 δις ευρώ και
οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τακτοποιήσουν εγκαίρ-
ως τις υποχρεώσεις τους, χωρίς μάλιστα να έχουν
δυνατότητα αναστολής. Σε αντίθετη περίπτωση οι οφει-
λές θα καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Σήμερα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου θα πρέπει:
1. Επιχειρήσεις και ιδιώτες να πληρώσουν την τελευ-

ταία δόση του φόρου εισοδήματος.

2. Ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν την τελευταία
δόση του ΕΝΦΙΑ.

3.Να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021. Το
φετινό ειδοποιητήριο για την πληρωμή των τελών κυκλο-
φορίας περιλαμβάνει και έναν QR Code. Σκανάροντας
τον κωδικό αυτό, οι φορολογούμενοι μπορούν να
πληρώνουν εύκολα τα τέλη, μέσω mobile banking,
χωρίς να γράφουν τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.
Επίσης, οι κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να
πληρώσουν τα τέλη είτε με web banking ή με την κατα-
βολή του ποσού σε υποκαταστήματα τραπεζών και
ΕΛΤΑ.

4.Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που επιθυμούν να καταθέ-
σουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες κυκλοφορίας και να
θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία αποφεύγοντας τη
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Η ψηφιακή κατάθεση
των πινακίδων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας της ΑΑΔΕ mycar.aade. gov.gr με λίγα κλικ στον
υπολογιστή τους ή στο κινητό τους. Όσοι εντοπιστούν
μετά την υποβολή της δήλωσης ακινησίας να κυκλοφορ-
ούν τα οχήματά τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με την
επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ το οποίο τριπλασιάζε-
ται (30.000 ευρώ) σε περίπτωση υποτροπής ενώ ταυ-
τόχρονα αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγ-
ησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

5. Να υποβληθούν οι δηλώσεις φόρου κληρονομιών,
δωρεών και γονικών παροχών, οι οποίες έληγαν εντός
του Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου 2020 καθώς και των
δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε
η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης,
ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή. Με αυτό τον τρόπο
οι φορολογούμενοι θα μπορέσουν να καλύψουν μέρος ή
το σύνολο των τεκμηρίων τους, προκειμένου να απο-
φύγουν την πληρωμή επιπλέον φόρου.

Σύμφωνα με το νόμο τα χρηματικά ποσά που δίνονται
από διάφορους συγγενείς ή τρίτους σε φορολογούμενο,
αυτός που λαμβάνει το χρηματικό ποσό, δύναται με το
ποσό αυτό να καλύψει δαπάνες απόκτησης περιου-
σιακών στοιχείων, εφόσον η δωρεά ή η γονική παροχή
ολοκληρωθούν εντός του επίμαχου φορολογικού έτους.
Επειδή όμως, παρατάθηκε η δυνατότητα ολοκλήρωσης
των σχετικών πράξεων μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021,

όσες έχουν γίνει μετά την 1η Ιανουαρίου, υπολογίζονται
κανονικά για την κάλυψη των τεκμηρίων του έτους 2020.

6. Να υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις για τα
ποσά από τις αγροτικές επιδοτήσεις οι οποίες ανάγονται
σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν
λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του
2020.

7. Να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις του 2019
σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για τις
οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.

8. Να υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις των φορο-
λογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφο-
ράς της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή
εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω
του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν
εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή.

9. Να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή
συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων
προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας,
αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία
νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις απο-
δοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2020.

10. Να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις που
υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του
δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθε-
σμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονι-
κού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον
εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, και
οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η βεβαίωση
από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του
2020.

Τέλος χρόνου για 10 φορολογικές υποχρεώσεις,
ποιες λήγουν σήμερα
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  
ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς

ΑΑττττιικκήήςς    ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

  Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιό-
μενες βάρδιες.
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και
Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα
40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

 Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμε-
νες βάρδιες.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν 
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΣΗΡΙΑΛ ΠΟΥ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΣΤΙΝΓΚ
Αναζητούνται άντρες από 18 ως 55 ετών για να συμμε-
τάσχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί σε γυρίσματα που θα
πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ασπροπύργου. 
Τα γυρίσματα θα γίνουν τέλη Φλεβάρη με αρχές Μάρτη,
στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στον Ασπρόπυργο (δίπλα στην
Αττική οδό) 
Η ανακοίνωση αφορά στο σίριαλ Σιωπηλός Δρόμος που θα
προβληθεί στο Mega Channel τους επόμενους μήνες. Το
σενάριο του σίριαλ υπογράφουν οι σεναριογράφοι των
Άγριων Μελισσών. 
Τα γυρίσματα θα είναι κυρίως βραδινά και οι άντρες που
θα συμμετάσχουν θα υποδυθούν ρόλους Αστυνομικών
(χωρίς ατάκες) 

Η συμμετοχή θα είναι μια φορά ή και περισσότερες. 

Δεν απαιτείται εμπειρία. 

Δίδεται αμοιβή.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν: 

Μία κοντινή και μια ολόσωμη φωτογραφία

Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλικία και περιοχή διαμονής 

στο mail : grosplancasting@gmail.com

Με την υποσημείωση ότι ενδιαφέρονται για τα γυρίσματα
στον Ασπρόπυργο

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Τσιάμης Νίκος
Υπεύθυνος Κάστινγκ
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΕΧ METAL AE
1. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
2. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ή ΙΕΚ  ΑΠΟ ΑΝΩΝΗΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22960-21028
Email : info@exmetal.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μεγάλη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με έδρα την Ελευσίνα  

ζητά για το λογιστήριο της   Βοηθό Λογιστή  με προυπηρεσία από 1-3 χρόνια, 
για πλήρη απάσχόληση, κάτοικο περιοχής Θριασίου Πεδίου. 

πληροφορίες Κος Πέτρος  τηλ. 6976623623 -Email:petrpapama@yahoo.gr  

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 12:00-14:00 στο Αττικό

Πολυιατρείο (Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου -

Ελευσίνα. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6932439508  & 210 5545994
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ

Τ
ο ΔΣ του
ΔΑΟ
ΖΩΦΡΙΑΣ

είναι στην ευχάρι-
στη θέση να ανα-
κοινώσει και να
ενημερώσει τα
μέλη του ,φιλάθ-
λους μας, αθλητές
μας , τους χορη-
γούς μας και
όλους τους
κατοίκους της
Ζωφριάς, ότι ολοκληρώθηκε με
επ ιτυχία η Ειδική Αθλητική Αναγ-
νώριση στο άθλημα του ποδοσφ-
αίρου από την ΓΓΑ.

Εν μέσω δύσκολων συνθηκών
καραντίνας που βιώνουμε όλοι
μας παρά το γεγονός ότι χρειά-
στηκαν πολλά έγγραφα σε βάθος
χρόνου πολλών ετών π ίσω και
αλλαγή καταστατικού, καταφέραμε
και παρουσιάσαμε έναν άρτιο
φάκελο που πληρούσε όλες τις

προϋποθέσεις (διοικητικές, αγω-
νιστικές, οικονομικές) και πλέον
αναγραφόμαστε ως επ ίσημο
μέλος της ΓΓΑ με Αριθμό
Μητρώου ΜΙ57.

Αναφέρουμε δε, ότι έχουμε την
ίδια Αθλητική Αναγνώριση και στο
άθλημα της καλαθοσφαίρισης.

Θεωρούμε ότι είναι το λιγότερο
που μπορούσαμε να κάνουμε ως
φόρο τιμής σε αυτούς που ίδρυ-
σαν τον σύλλογό μας και τους
υποσχόμαστε ότι η ομάδα , όπως
ΥΠΗΡΧΕ , ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ. Επόμενος στόχος
ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗ ΖΩΦΡΙΑ!!!!!

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιώργος Γκούβρας

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ:
ΠΑΝΤΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ
ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ

ΠΑΙΚΤΕΣ

Οτεχ ν ικός διευθυν τής της
ΠΑΕ Εν ωσης Ασπροπύρ-
γου Σπύρος Μαραθων ίτης

τόν ισε:
<<Το κεφάλι κάτω το έχ ουμε μόν ο

όταν  χ ρειάζετε ν α κάν ουμε κάποιες
ασκήσεις.

Αυτό το πάν τρεμα αν άμεσα στην
εμπειρία το ταλέν το και το πάθος
είν αι που θέλω πάν τα σε μια ομάδα

Είν αι σημαν τικό σε μία ομάδα ν α
έχ εις παίκτες που έχ ουν  όρεξη και
διάθεση ν α δώσουν  πράγματα ν α
βελτιωθούν  ν α εξελιχ θούν . Πάν τα
μου αρέσει ν α δουλεύω με τέτοιους
παίκτες.

Είμαστε ιδιαίτερα χ αρούμεν οι που η Έν ωση Ασπρ-
οπύργου έχ ει γίν ει πόλος έλξης για πολλούς ποδοσφ-
αιριστές.

Εγώ προσωπικά δεν  έχ ω ξαν αδεί κάτι παρόμοιο.
Είν αι βλέπεις και οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις

Και μάλιστα στην  Αθήν α και βέβαια το προπον ητικό
επιτελείο με πρωταγων ιστή τον   προπον ητή Χρήστο
Βαζέχ α>>.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

Αν ακοιν ώθηκαν  από την  ΚΕΔ οι διαιτητές που θα
διευθύν ουν  τις αν αμετρήσεις της 11ης αγων ιστικής
του πρωταθλήματος της Super League 2.

ΣΑΒΒΑΤΟ(14:45)

Διαγόρας-ΑΕ Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκης)
Βοηθοί: Δελής (Βοιωτίας), Κων στάν τιος (Εύβοιας)
4ος: Μαχ αίρας (Αθην ών )

ΟΦ Ιεράπετρας-ΑΟ Τρίκαλα
Διαιτητής: Στάμος (Αθην ών )
Βοηθοί: Γαρεφαλάκης (Ηρακλείου), Τσολακίδης (Αθη-
ν ών )
4ος: Πατεμτζής (Ηρακλείου)

ΠΑΕ Χαν ιά-Ιων ικός
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Οικον όμου (Αχ αΐας), Μάν ος (Λάρισας)
4ος: Αν δριαν ός (Αχ αΐας)

KYΡΙΑΚΗ

Εργοτέλης-Απόλλων  Λάρισας (13:45)
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Νιδριώτης (Αθην ών ), Πλακάς (Δυτ. Αττικής)
4ος: Κόκκορης (Αρκαδίας)

Λεβαδειακός-Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Βλάχ ος (Αν ατ. Αττικής)
Βοηθοί: Γουρν ιάς (Αν ατ. Αττικής), Κόττορος
(Δωδ/ν ήσου)
4ος: Λεμπέσης (Πειραιά)

Παν αχ αϊκή-Ξάν θη
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθην ών )
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Χριστοδούλου (Ημαθίας)
4ος: Μπακογιάν ν ης (Αθην ών )
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ΤΑΣΟΣ ΔΟΥΚΑΣ:  Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ι
σχ ύς εν  τη Εν ώσει, είν αι το δόγμα του
Προέδρου του ΠΑΟΚ Μάν δρας κ. Τάσου
Δούκα , ότι αφορά την  διαχ είριση των

τοπικών  αθλητικών  ζητημάτων  , ιδιαίτερα στον
τομέα του ποδοσφαίρου

Σε μια συζήτηση που είχ ε  ο κ. Δούκας επαν έ-
λαβε δημόσια πρόσκληση για την  έν ωση , σε
εν ιαίο σωματείο, των  δυο αθλητικών  συλλόγων  της
περιοχ ής , του Μαν δραϊκού και του ΠΑΟΚ Μάν δρ-
ας.

Υποστήριξε ότι η πρότασή του θα εν ισχ ύσει
σημαν τικά την  αθλητική υπεραξία της πόλης και
ότι από αυτή την  έν ωση θα προκύψει έν α ισχ υρό
σωματείο , με προοπτική και βλέψεις , εν ώ προσφέρει
μια αξιοπρεπή εκπροσώπηση της πόλης στο αγων ι-
στικό πεδίο.

Παράλληλα υπογράμμισε την  δυν ατότητα για πιο
εύκολη και βατή οικον ομική επιχ ορήγηση από την
τοπική δημοτική διοίκηση

Όπως είπε ο κ. Δούκας , η πρότασή του βρίσκει
σύμφων ο και τον  Δήμαρχο κ. Χρήστο Στάθη

“Εμείς ως ΠΑΟΚ Μάν δρας , με το διοικητικό μας
συμβούλιο αποφασίσαμε ότι είμαστε υπέρ της έν ωσης
των  δυο ιστορικών  συλλόγων . Όμως , την  ίδια αποφα-
σιστικότητα δεν  επέδειξε το δ.σ. του Μαν δραϊκού.
Λυπάμαι για αυτό . Γιατί πιστεύω ότι μόν ο με εν ότητα
αποκτούμε την  αν αγκαία ισχ ύ , ικαν ή ν α δούμε το
αθλητικό μέλλον  της περιοχ ής μας με ελπίδα και προ-
οπτική.” είπε ο κ. Δούκας

Μάλιστα τόν ισε ότι με την  έν ωση θα δημιουργηθούν

οι πλέον  καλύτερες προϋποθέσεις για την  προσέλ-
κυση των  ν έων  παιδιών  και την  δημιουργία ισχ υρών
Ακαδημιών  , που θα είν αι σε θέση ν α τροφοδοτή-

σουν  την  εν ιαία ομάδα, εν ώ συμπλήρωσε ότι με
αυτόν  τον  τρόπο θα αποφευχ θεί η φυγή πολλών
ν έων  αν θρώπων  , που αν αζητούν  την  αθλητική τους
τύχ η σε συλλόγους εκτός της πόλης μας

“Θα τους δίν εται πλέον  η δυν ατότητα αλλά και οι
ευκαιρίες ν α αν απτυχ θούν  και ν α δημιουργήσουν
αθλητικά στην  περιοχ ή τους”, υπογράμμισε χ αρακτηρ-
ιστικά ο Πρόεδρος του ΠΑΟΚ Μάν δρας

Μιλών τας για την  πορεία και τα σχ έδια του ΠΑΟΚ
Μάν δρας σημείωσε τα παρακάτω :

“Αν εξάρτητα από την  αν ταπόκριση ή μη της
πρότασής μας , ο σύλλογός μας προχ ωράει με σχέδιο
και στρατηγική , δίν ον τας ξεχ ωριστή βαρύτητα στην
δημιουργία και εν ίσχ υση των  Ακαδημιών  μας .

Προς αυτή την  κατεύθυν ση εργαζόμαστε με
συν έπεια και σεβασμό στα παιδιά μας και τους γον είς
τους και με την  ευκαιρία αυτή καλώ όλες και όλους ν α
στηρίξουν  την  συλλογική μας προσπάθεια”

πηγή: Athenswest 

Λ.ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Η ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Ο
πρόεδρος της Σούπερ Λιγκ 2-Φούτμπολ Λιγκ
Λεων ίδας Λεουτσάκος μίλησε και αν αφέρθηκε
στις αποφάσεις που πάρθηκαν  στην  Λίγκα.

Παράλληλα, τόν ισε ότι μπορεί η έν αρξη της Φούτμπολ
Λιγκ ν α γίν ει πριν  τις 28 Μαρτίου εν ώ για το Πρωτάθλ-
ημα της Σούπερ Λιγκ επισήμαν ε ότι είν αι το καλύτερο
των  τελευταίων  10 χ ρόν ων .

Αν αλυτικά τα όσα
είπε:

Για τις αποφάσεις
σε Σούπερ Λιγκ 2-
Φούτμπολ Λιγκ:
«Στην  Σούπερ Λιγκ
2 οριστικοποιήθηκε-
έγκριση δώσαμε
στον  τρόπο διεξαγω-
γής των  πλέι οφ και
πλέι άουτ. Πέν τε
αγών ες θα δώσει η
κάθε ομάδα.  Από τις
θέσεις 1 έως 6 για τα
play  of f  και για τα
play  out από τις
θέσεις 7 έως 12.

Στην  Φούτμπολ
Λιγκ δεν  θα γίν ει το
ίδιο, μιας και ζητήσα-
με ν α πάρουμε παράταση για τη διάρκεια του πρωταθ-
λήματος μέχ ρι 27/6 και δεν  προλαβαίν ουμε ν α παίξο-
υμε play  of f  και play  out.

Για την  έν αρξη της Φούτμπολ Λιγκ που έχ ει οριστεί
στις 28 Μαρτίου: «Βεβαίως ισχ ύει η ημερομην ία. Αν
είμαστε και πιο έτοιμοι, μπορεί ν α αρχ ίσουμε και
ν ωρίτερα».

Χωρίς play  of f  - play  out

Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super
League 2 – Football League. Έκλεισε σημαν τική
συμφων ία η Λίγκα με την  εταιρεία έν δυσης Nike για
τρία χ ρόν ια.

Τροποποιήθηκε η προκήρυξη της Football League,
το πρωτάθλημα της οποίας θα διεξαχ θεί χ ωρίς play
of f s και play  outs. Παράλληλα, καθορίστηκε και
εγκρίθηκε ο τρόπος διεξαγωγής των  play  of f s και play
outs της Super League 2. Τέλος, συζητήθηκαν  διαδι-

καστικά θέματα
για την  ακόμη
μεγαλύτερη
βελτίωση της
εικόν ας των
γηπέδων  της
Super League 2.

Η εν ημέρωση
της Λίγκας:
«Ολοκληρώθηκε
το Διοικητικό
Συμβούλιο της
Super League 2
– Football
League, όπου
συζητήθηκαν  και
αποφασίστηκαν :

Καθορίστηκε
και εγκρίθηκε ο
τρόπος διεξαγω-

γής των  play  of f s και play  outs της Super League 2.
Τροποποιήθηκε η προκήρυξη της Football League,

το πρωτάθλημα της οποίας θα διεξαχ θεί χ ωρίς play
of f s και play  outs.

Πραγματοποιήθηκε εν ημέρωση των  ΠΑΕ για το Αθλ-
ητικό Νομοσχ έδιο, για τα τηλεοπτικά εν ώ συζητήθη-
καν  διαδικαστικά θέματα για την  ακόμη μεγαλύτερη
βελτίωση της εικόν ας των  γηπέδων  της Super League
2».

ΕΠΣΔΑ:  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Το Σάββατο 27/2/2021 και ώρα 19:30 θα πραγματο-
ποιηθεί Τηλεδιάσκεψη των  Αθλητών  που βρίσκον ται
στη διαδικασία Προεπιλογής Προεθν ικών  Ομάδων
ΕΠΣΔΑ με τους Υπευθύν ους του Εκπαιδευτικού Προ-
γράμματος και όλο το Staf f .

Για τους αθλητές που βρίσκον ται στις παρακάτω
λίστες η παρουσία τους είν αι υποχ ρεωτική.

- Για την  Κ14:

ΔΟΒΡΗΣ-ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ-ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.-
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
(ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΝΕΤΗΣ ΚΩΝ.-ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΜΑΖΓΑΣ-ΓΚΙΟΛΙΑΣ-
ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)

ΚΕΛΛΗΣ-ΜΥΡΤΑΪ-ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ-ΜΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΤΣΙΚΑΛΑΣ-ΑΛΑΜΑΝΟΣ-ΑΔΡΙΩΤΗΣ (ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΜΑΥΡΙΔΗΣ-ΓΚΙΝΗΣ-ΧΕΡΟΛΙΔΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΧΙΩΤΗΣ-ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)

ΔΟΥΚΑΣ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ-ΓΩΓΟΥΒΙΤΗΣ
(ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ)

ΜΟΥΧΟ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ (ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ)

- Για την Κ15:

ΠΑΤΙΣΤΗΣ-ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ-ΟΥΡΑΪ-ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ-
ΣΤΡΑΤΗΣ-ΝΑΣΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΛΙΑΣΚΟΣ-ΤΟΓΙΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ-ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ-
ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ-ΤΣΕΒΑΣ-ΡΕΤΖΕΠΗΣ-ΛΙΟΣΗΣ-
ΦΥΤΟΖΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ-ΓΕΡΑΝΙΟΣ-ΝΤΟΥΚΑΣ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΦΛΑΒΙΟ-ΣΥΡΟΣ-ΚΟΣΜΙΔΗΣ
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ)

ΦΟΡΤΟΥΛΑΚΗΣ-ΜΠΑΛΗΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΔΟΥΜΕΝΗΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)

ΜΥΡΤΟ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ)

ΤΟΥΡΤΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ
(ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

ΜΠΑΣΑ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)

*Οι ομάδες είν αι υπεύθυν ες ν α εν ημερώσουν  τους
αθλητές τους.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-

λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER

ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:

irokalli8@gmail.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

• ΟΔΗΓΟΙ Γ, Δ, Ε
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

• ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

• Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

• ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ ΑΔΕΙΑ) 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

• MARKETING ASSIS-
TANT
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότι-
μου Κολεγίου στους τομείς
Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας
Άριστή γνώση  Microsoft
Office 
Άριστη γνώση  Social Media

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

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Α
ν οίγει ο δρόμος για την  εν εργοποίηση της δια-
δικασίας χ ορήγησης προκαταβολής έν αν τι της
μελλον τικής σύν ταξης, καθώς προωθείται προς

δημοσίευση η Κοιν ή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των
υπουργών  Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη και Ψηφιακής Διακυβέρν ησης Κυριά-
κου Πιερρακάκη, σε συν έχ εια της λήψης θετικής γν ω-
μοδότησης από το ΔΣ του e-ΕΦΚΑ σήμερα.

Σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση, οι βασικότερες
ρυθμίσεις της ΚΥΑ, που εξειδικεύει τη ν ομοθετική ρύθ-
μιση (άρθρο 34 του ν . 4778/2021-ΦΕΚ Α'
26/19.2.2021), η οποία ψηφίστηκε, πριν  από λίγες
ημέρες από τη Βουλή, είν αι οι ακόλουθες:

1. Το ποσό προκαταβολής έν αν τι της σύν ταξης
χ ορηγείται με βάση τις προϋποθέσεις και τις διαδι-
κασίες που προβλέπον ται
στο ν όμο και στην  ΚΥΑ,
χ ωρίς ν α ακολουθούν ται οι
κείμεν ες διαδικασίες έκδοσης
συν ταξιοδοτικής απόφασης.
Η χ ορήγηση του ποσού
πιστοποιείται με την  έκδοση
βεβαίωσης χ ορήγησης μέσω
του πληροφοριακού συστήμα-
τος του e-ΕΦΚΑ. Η βεβαίωση
χ ορήγησης προκαταβολής
δεν  συν επάγεται δικαίωμα
προσωριν ής ή οριστικής
συν ταξιοδότησης και δεν
συν ιστά συν ταξιοδοτική
απόφαση.

2. Η απόφαση ισχ ύει για
τα πρόσωπα που υποβάλ-
λουν  αίτηση συν ταξιοδότ-
ησης στον  e-ΕΦΚΑ, συμπερι-
λαμβαν ομέν ου του πρώην
ΝΑΤ. Εξαιρούν ται τα πρόσω-
πα που δικαιούν ται ή λαμβά-
ν ουν  προκαταβολή σύν ταξης
κατά το άρθρο 57Α του Κώδι-
κα Πολιτικών  και Στρατιωτικών  Συν τάξεων .

Οι κατηγορίες των  δικαιούχ ων  προκαταβολής
σύν ταξης

3. Τα πρόσωπα που υποβάλλουν  αίτηση συν τα-
ξιοδότησης, λόγω γήρατος, δικαιούν ται ποσό προκατα-
βολής ως εξής:

- 384 ευρώ, εφόσον  έχ ουν  συμπληρώσει κατά την
ημερομην ία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της
ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες
ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχ ικά) σε οποιοδήποτε
εν ταγμέν ο στον  e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλι-
σης ή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000
ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχ ικά) σε οποιο-
δήποτε εν ταγμέν ο στον  e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας
ασφάλισης.

- 360 ευρώ, εφόσον  έχ ουν  συμπληρώσει κατά την
ημερομην ία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της
ηλικίας τους και 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή
και χ ωρίς ν α έχ ουν  συμπληρώσει το 62ο έτος της
ηλικίας τους, εφόσον  πληρούν  τη στιγμή της αίτησης
τις προϋποθέσεις συν ταξιοδότησης με βάση τις διατά-
ξεις των  εν ταγμέν ων  στον  e-ΕΦΚΑ τέως φορέων  κύρ-
ιας ασφάλισης.

4. Πρόσωπα που υποβάλλουν  αίτηση συν ταξιοδότ-
ησης, λόγω αν απηρίας, δικαιούν ται ποσό 384 ευρώ,
εφόσον  πληρούν  τις κατά περίπτωση οριζόμεν ες
ελάχ ιστες χ ρον ικές προϋποθέσεις συν ταξιοδότησης
και έχ ουν  εν  ισχ ύ γν ωμάτευση της αρμόδιας Υγειον ο-
μικής Επιτροπής των  ΚΕΠΑ, που πιστοποιεί το ελάχ ι-
στο απαιτούμεν ο ποσοστό αν απηρίας, όπως αυτό
ορίζεται για κάθε περίπτωση δικαιούχ ου.

5. Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν  αίτηση συν τα-
ξιοδότησης, λόγω θαν άτου ασφαλισμέν ου ή θαν άτου
συν ταξιούχ ου, λαμβάν ουν  ποσό προκαταβολής έν αν -
τι της σύν ταξης:

- 384 ευρώ για τον  επιζών τα σύζυγο ή μέρος
συμφών ου συμβίωσης. Για την  καταβολή του αν ωτέρω
ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση τόσο των  ελάχ ιστων
χ ρον ικών  προϋποθέσεων  συν ταξιοδότησης του
θαν όν τος ασφαλισμέν ου όσο και των  λοιπών  προϋ-
ποθέσεων  που ορίζον ται στις παρ. 2 και 3 του άρθρ-
ου 12 του ν . 4387/2016.

- 384 ευρώ επιπλέον  για τους λοιπούς δικαιούχ ους,
επιμεριζόμεν ο ισομερώς μεταξύ τους. Για την  καταβο-
λή του ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση των  προϋ-
ποθέσεων  που ορίζον ται για τον  κατά περίπτωση

δικαιούχ ο.

6. Για τη συμπλήρωση όλων  των  αν ωτέρω χ ρο-
ν ικών  προϋποθέσεων  προσμετράται ο χ ρόν ος ασφά-
λισης που έχ ει διαν υθεί διαδοχ ικά σε οποιον δήποτε
φορέα ασφάλισης εν ταγμέν ο στον  e-ΕΦΚΑ. Δεν  απαι-
τείται για την  προσμέτρησή του η πλήρωση των  δια-
τάξεων  της διαδοχ ικής ασφάλισης του άρθρου 19 του
ν . 4387/2016.

7. Δεν  χ ορηγείται η προκαταβολή έν αν τι ποσού
σύν ταξης, όταν  οφείλον ται ασφαλιστικές εισφορές, το
ποσό των  οποίων  υπερβαίν ει τα προβλεπόμεν α από
τις σχ ετικές διατάξεις αν ώτατα όρια, όταν  χ ορηγείται
ήδη προσωριν ή ή οριστική σύν ταξη από τον  e-ΕΦΚΑ
οποιασδήποτε κατηγορίας ή όταν  η αίτηση συν τα-
ξιοδότησης κρίν εται με τις διατάξεις της ν ομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης (E.E.) ή των  Διακρατικών
Συμβάσεων .

Η διαδικασία

8. Η χ ορήγηση της προκαταβολής έν αν τι σύν ταξης
γίν εται με τη συμπλήρωση ειδικού πεδίου κατά την
υποβολή της ηλεκτρον ικής αίτησης στον  e-ΕΦΚΑ, η
οποία επέχ ει θέση υπεύθυν ης δήλωσης ότι κατά το
χ ρόν ο υποβολής συν τρέχ ουν  οι απαιτούμεν ες προϋ-
ποθέσεις.

9. Γι' αυτούς που υποβάλλουν  αίτηση συν ταξιοδότ-
ησης και έχ ουν  ηλικία από 62 έως 67 έτη, ελέγχ εται
μόν ο (και αρκεί ν α διαπιστωθεί) η συν δρομή της
ηλικίας και των  ετών  ασφάλισης.

10. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (άτομα κάτω των
62 ετών , αιτήσεις συν ταξιοδότησης, λόγω αν απηρίας
και θαν άτου) ελέγχ εται η συν δρομή των  ελάχ ιστων

προϋποθέσεων  για θεμελίωση συν ταξιοδοτικού
δικαιώματος από οποιον δήποτε πρώην  φορέα κύριας
ασφάλισης εν ταγμέν ο στον  e-ΕΦΚΑ.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις, η συν δρομή των  προϋ-
ποθέσεων  διαπιστών εται αποκλειστικά με βάση τα
στοιχ εία που τηρούν ται στα πληροφοριακά συστήμα-
τα του e-ΕΦΚΑ και λοιπών  φορέων , προκειμέν ου η
διαδικασία ν α είν αι κατά το δυν ατόν  σύν τομη και ευέ-
λικτη. Δεν  διεν εργείται επιπλέον  διασταύρωση των
στοιχ είων  των  πληροφοριακών  συστημάτων  με το
φυσικό φάκελο του ασφαλισμέν ου.

Επιπροσθέτως, τα αν αγκαία έγγραφα ή στοιχ εία
που απαιτούν ται, για ν α διαπιστωθεί, αν  πληρούν ται
οι προϋποθέσεις για τη χ ορήγηση της προκαταβολής
(ημερομην ία γέν ν ησης, πιστοποιητικό οικογεν ειακής

κατάστασης, ληξιαρχ ική πράξη
θαν άτου, η απόφαση πιστο-
ποίησης του ποσοστού αν απ-
ηρίας, κ.ά.) και μπορούν  ν α
αν τληθούν  με ηλεκτρον ικά
μέσα, αν τλούν ται χ ωρίς συμμε-
τοχ ή του αιτούν τος και χ ωρίς
προσκόμισή του σε φυσική
μορφή. Σε περίπτωση που δεν
προκύπτει η συν δρομή των
προϋποθέσεων  του χ ρόν ου
ασφάλισης από τα πληροφορια-
κά συστήματα αρκεί η υπεύθυ-
ν η δήλωση του αιτούν τος.

12. Ειδικά οι ασφαλισμέν οι
που έχ ουν  ήδη υποβάλει
αίτηση απον ομής σύν ταξης
γήρατος, αν απηρίας ή θαν άτου,
μέχ ρι την  έν αρξη ισχ ύος του
άρθρου 34 ν . 4778/2021 (εκκρ-
εμείς συν τάξεις), υποβάλλουν
ειδική αίτηση χ ορήγησης της
προκαταβολής σε ειδική πλατφ-
όρμα που θα δημιουργηθεί στην
Εν ιαία Ψηφιακή Πύλη του

Δημοσίου (gov .gr). H εν  λόγω πλατφόρμα θα αν οίξει
τις αμέσως επόμεν ες ημέρες και θα υπάρξει σχ ετική
εν ημέρωση από τον  ε-ΕΦΚΑ. Σύμφων α με πληροφο-
ρίες, η πλατφόρμα αν αμέν εται ν α εν εργοποιηθεί
περίπου στις 10 Μαρτίου.

Η αίτηση επέχ ει θέση υπεύθυν ης δήλωσης για τη
συν δρομή όλων  των  προϋποθέσεων  και περιλαμβάν ει
τα εξής στοιχ εία:

α) τον  αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συν τα-
ξιοδότησης,

β) ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούν τος και

γ) ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θαν όν τος, όπου απαιτείται.

13. Όταν  συν τρέχ ουν  οι προϋποθέσεις χ ορήγησης
της προκαταβολής έν αν τι σύν ταξης, εκδίδεται αυτομα-
τοποιημέν α βεβαίωση χ ορήγησης, η οποία κοιν οποι-
είται, μέσω ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου, στον
αιτούν τα.

14. Το ποσό της προκαταβολής καταβάλλεται κάθε
μήν α και αν αδρομικά από την  πρώτη μέρα του επό-
μεν ου μήν α υποβολής της αίτησης συν ταξιοδότησης,
έως ότου εκδοθεί η προσωριν ή ή οριστική απόφαση
συν ταξιοδότησης. Τυχ όν  οφειλές του ασφαλισμέν ου
στον  e-ΕΦΚΑ δεν  θα παρακρατούν ται από το ποσό
της προκαταβολής, αλλά από τα ποσά της προσωρι-
ν ής και οριστικής σύν ταξης.

15. Αφού εκδοθεί η προσωριν ή ή οριστική απόφαση
συν ταξιοδότησης, η προκαταβολή σύν ταξης
συμψηφίζεται με τα αν αδρομικά ποσά σύν ταξης που
θα χ ορηγηθούν .

Οι όροι και η διαδικασία για τη χορήγηση προκαταβολής
έναντι της μελλοντικής σύνταξης


