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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Τρίτο
Κύκλο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών

«MSc Βιομηχανικά Συστήματα
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ.ΚΩΤΣΗΡΑ ΜΕ
Ν.ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Έμφαση στην ενίσχυση του εκπαιδευτι-
κού περιβάλλοντος της Δυτικής Αττικής

Πώς θα γίνει ο
επανυπολογισμός

των συντάξεων
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
η υπουργική απόφαση αντικαθιστά την
παλαιότερη απόφαση του επανυπολογι-

σμού των συντάξεων (οικ. 26083/2016, όπως
ισχύει), η οποία ακυρώθηκε ως συνέπεια των
αποφάσεων του ΣτΕ τον Οκτώβριο του 2019.

ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου στηρίζει την

κυβερνητική καμπάνια
«Ο Αθλητισμός στο

Προσκήνιο»

ΧΧααρρδδααλλιιάάςς  ::  ΜΜέέχχρριι  22  χχλλμμ..  μμεε
ττοουυςς  κκωωδδιικκοούύςς  22  κκααιι  33  ––

ΆΆσσκκηησσηη  μμόόννοο  μμεε  ππόόδδιιαα  κκααιι
πποοδδήήλλααττοο  μμεε  ττοονν  κκωωδδιικκόό  66

Σοβαρός παράγοντας
επιπλοκών και θνητότητας
της Covid-19 η παχυσαρκία

σσεελλ..  88

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
AO ZΩΦΡΙΑΣ:

SOS!!!
ΣΣεελλ..  1133

σσεελλ..  66

Προσλήψεις ανέργων
δημοτών 55-67 ετών
στον Δήμο Μάνδρας

σσεελλ..  22σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

σσεελλ..  77

σσεελλ..  55

Γ’ Εθνική: Αποχώρη-
σαν επτά ομάδες

ΣΣεελλ..  1133

Τα νέα μέτρα που θα
εφαρμοστούν στην

Ελλάδα για την αποτρο-
πή της εξάπλωσης του
κοροναϊού ανακοίνωσε

κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης της

Τετάρτης, ο υπουργός
Πολιτικής Προστασίας,

Νίκος Χαρδαλιάς
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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
Γενικά αίθριος καιρός.

Περιορισμένη ορατότητα κατά τόπους κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και τις βραδινές
ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα υπόλοιπα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα *

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕΛεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,
Ασπρόπυργος - 2105575614

Ελευσίνα
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα
Γ.Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα Νικολά-

ου 114, Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Ζαλαβρά ΕλένηΛεωφόρος Φυλής 240,
2102471445

ΧΑΪΔΑΡΙ
Ζενέτου Μαρία Δ.Αγίας Παρασκευής 17, Χαϊδάρι -

Δάσος,  2105815974

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, Αχα-

ρνές, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102448143

Σ
τα 2.702 αν έρχ ον ται τα
ν έα κρούσματα κορον οϊού
στην  χ ώρα μας το τελευταίο

24ωρο εκ των  οποίων  20
εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων
στις πύλες εισόδου της χ ώρας,
εν ώ 40 συμπολίτες μας έχ ασαν
την  ζωή τους σύμφων α με τα
στοιχ εία του ΕΟΔΥ.

Ο συν ολικός αριθμόςτων  κρου-
σμάτων  αν έρχ εται σε 197.279
(ημερήσια μεταβολή +1.4%), εκ
των  οποίων  51.7% άν δρες. Με
βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα
των  τελευταίων  7 ημερών , 63 θεω-
ρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από
το εξωτερικό και 2.419 είν αι σχ ε-
τιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Από την  έν αρξη της επιδημίας
έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά 6.597 θάν ατοι. Το 95.7%
είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και
άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 431 (70.1% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 68έτη. To 84.9% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 1.376 ασθεν είς. Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών
Cov id-19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 394
(ημερήσια μεταβολή +36.33%). Ο μέσος όρος εισα-
γωγών  του επταημέρου είν αι 304 ασθεν είς.

Ο
Δήμος Μάν δρας – Ειδυλλίας γίν εται ο πρώτος
Δήμος της χ ώρας που προέβη σε προσλήψεις
αν έργων  ηλικίας 55 έως 67 ετών  μέσω Προ-

γράμματος ΟΑΕΔ, δίν ον τας την  ευκαιρία σε ευάλωτους
ηλικιακά αν έργους ν α επαν εν ταχ θούν  στην  αγορά
εργασίας.

Μετά από ομόφ-
ων η απόφαση του
Δημοτικού Συμβου-
λίου η οποία ελήφθη
στις 20.07.2020, ο
Δήμος Μάν δρας –
Ειδυλλίας εν τάχ θηκε
στο Πρόγραμμα
Απασχ όλησης Μακρ-
οχ ρόν ιων  Αν έργων
55-67 ετών  ήδη από
23.07.2020, το
οποίο υλοποιεί το
Υπουργείο Εργασίας
σε συν εργασία με
τον  ΟΑΕΔ. Αν τι-
κείμεν ο – Σκοπός
του προγράμματος
είν αι η δημιουργία
10.000 ν έων  θέσεων
εργασίας πλήρους
απασχ όλησης, για
την  απασχ όληση
μακροχ ρόν ια αν έρ-
γων , ηλικίας 55 έως
67 ετών .

Το πρόγραμμα απευθύν εται σε: α) κάθε είδους Νομι-
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχ ειρή-
σεις, φορείς και οργαν ισμούς του δημόσιου τομέα,
όπως αυτός επαν αοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51
του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν  τακτικά οικο-
ν ομική δραστηριότητα, και γ) επιχ ειρήσεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων
και Περιφερειών ) του Ν. 3852/2010, που ασκούν
οικον ομική δραστηριότητα. Οι ωφελούμεν οι θα πρέπει
ν α είν αι άτομα ηλικίας 55 έως 67 ετών , άν εργοι εγγεγρ-
αμμέν οι στο μητρώο αν έργων  των  Υπηρεσιών  του
ΟΑΕΔ, για χ ρον ικό διάστημα τουλάχ ιστον  δώδεκα
(12) μην ών . Η διάρκεια της επιχ ορήγησης/ προγράμ-

ματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήν ες με δυν ατότ-
ητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12), ύστερα από
αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εν τός τριάν τα
(30) ημερολογιακών  ημερών  από τη λήξη του αρχ ικού
12μην ου απασχ όλησης.

Ο Δήμος Μάν δρας – Ειδυλλίας εκφράζον τας έμπρακ-
τα το εν διαφέρον  και την  αγων ία του για τους πολίτες
που ηλικιακά βρίσκον ται σε δύσκολη θέση ν α επι-
στρέψουν  στην  αγορά εργασίας ξεκίν ησε την  διαδι-
κασία προσλήψεων  και τοποθέτησης των  ωφελούμε-
ν ων  σε θέσεις εργασίας ήδη από 15.09.2020, εν ώ
μέχ ρι 14.12.2020 πραγματοποιήθηκαν  τριάν τα έξι (36)
προσλήψεις.

Άμεσος στόχ ος είν αι ν α ωφεληθούν  τα μέγιστα οι
μακροχ ρόν ιοι άν εργοι του Δήμου καθώς λόγω ηλικίας
δεν  έχ ουν  εύκολη πρόσβαση στην  επαν έν ταξη στην
αγορά εργασίας, και ν α αποφευχ θεί το αποτέλεσμα,
σε αυτή την  κρίσιμη ηλικία, στέρησης του δικαιώματος
σύν ταξης.

Κορονοϊός: 2.702 νέα κρούσματα και 40
νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Προσλήψεις ανέργων δημοτών 55-67 ετών στον
Δήμο Μάνδρας
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Υπεγράφη από τον  Περιφερει-
άρχ η Αττικής Γ. Πατούλη η σύμβα-
ση για την  έν αρξη έργων  βελτίωσης
της οδικής ασφάλειας σε πάν ω από
600 σημεία στο οδικό δίκτυο αρμο-
διότητας της Περιφέρειας , προϋπο-
λογισμού 28 εκ. ευρώ

Γ. Πατούλης: «Με στοχ ευμέν ες
παρεμβάσεις επεν δύουμε στον
εκσυγχ ρον ισμό του οδικού δικτύου
σε  όλο το εύρος της Αττικής, με
στόχ ο την  αποτελεσματικότερη
προστασία των  πολιτών »

Το «πράσιν ο» φως για την  έν α-
ρξη υλοποίησης έργων  βελτίωσης
της οδικής ασφάλειας σε δεκάδες
σημεία του οδικού δικτύου αρμοδι-
ότητας της Περιφέρειας, έδωσε ο
Περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης, ο οποίος υπέγραψε τη
σχ ετική σύμβαση.

Το συγκεκριμέν ο έργο προβλέπει στοχ ευμέν ες παρ-
εμβάσεις σε περισσότερα από 600 σημεία του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής,  στα
οποία διαπιστωμέν α κατόπιν  αυτοψιών  των  υπηρε-
σιακών  στελεχ ών  της Περιφέρειας αλλά και σχ ετικών
αν αφορών  πολιτών  και αστυν ομικών  αρχ ών  παρου-
σιάζεται υψηλή επικιν δυν ότητα.

Ειδικότερα έχ ουν  εκπον ηθεί σχ ετικές μελέτες με τις
οποίες στοχ ευμέν α θα αρθεί η επικιν δυν ότητα με
κάθε πρόσφορο μέσο,  όπως για παράδειγμα μέσω της

τοποθέτησης στηθαίων  ασφαλείας,  διαγραμμίσεων ,
σήμαν σης, αλλαγής κλίσεων , ν έων  ασφαλτο-
στρώσεων . 

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίν ει
σχ ετικά:

« Προτεραιότητά μας είν αι έν α ασφαλέστερο οδικό
δίκτυο με λιγότερα ατυχ ήματα στους δρόμους και  άν ε-
τες όπως και ταχ είες μετακιν ήσεις για όλους τους
πολίτες της Αττικής. Σ’ αυτό το πλαίσιο με στοχ ευμέ-
ν ες παρεμβάσεις επεν δύουμε στον  εκσυγχ ρον ισμό
του οδικού δικτύου σε όλο το εύρος της Αττικής, με
στόχ ο την  αποτελεσματικότερη προστασία των
πολιτών ».

Ο
Πρόεδρος του Οργαν ισμού Άθλησης και Φρον -
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας του Δήμου Ασπρ-

οπύργου, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός αν τα-
ποκριν όμεν ος στη πρωτοβουλία, μία
εκ των  13, του Υφυπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρη
Αυγεν άκη και συμμεριζόμεν ος τα
ισχ υρά μην ύματα που μπορεί ν α
εκπέμψει η αθλητική οικογέν εια και
την  επίδραση που ασκεί ο αθλητι-
σμός σε κάθε κοιν ων ικό στρώμα,
συμμετέχ ει στην  κυβερν ητική καμπά-
ν ια ευαισθητοποίησης της κοιν ων ίας
«Ο Αθλητισμός στο Προσκήν ιο».

Η καμπάν ια εστιάζει στον  εν τοπι-
σμό, την  καταπολέμηση και την  εξα-
φάν ιση της σεξουαλικής και κάθε
άλλης μορφής βίας, αλλά και την  αν τιμετώπιση φαιν ο-
μέν ων  διακρίσεων , ρατσισμού, διαφθοράς και
κατάχ ρησης εξουσίας, τόσο στον  αθλητισμό μας όσο
και στο κοιν ων ικό σύν ολο, με μην ύματα όπως:

Να κυν ηγάς τις διακρίσεις, αλλά ποτέ ν α μην  κάν εις
διακρίσεις.

Να ξεπερν άς τα όρια σου, αλλά καν είς ν α μην  έχ ει
το δικαίωμα ν α ξεπερν ά τα δικά σου όρια.

Να φοράς με περηφάν ια το χ ρώμα της ομάδας σου

και ν α μη σε ν οιάζει το χ ρώμα του διπλαν ού σου.
Να μετράς ν ίκες, ν α μετράς ήττες, αλλά ν α μη

μετράς πληγές.
Τώρα πιο πολύ από ποτέ, πρέπει ν α θυμηθούμε τι

πραγματικά έχ ει αξία.
Τη δράση θα υποστηρίξει ο ΟΑΦΝΤΗ με εξειδικευμέ-

ν ο προσωπικό που θα λάβει υπόψη του τα κοιν ων ικά
χ αρακτηριστικά της τοπικής κοιν ων ίας.

Υπεγράφη  η σύμβαση για την έναρξη έργων βελτίω-
σης της οδικής ασφάλειας σε πάνω από 600 σημεία στο

οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας

ο Δήμος Ασπροπύργου στηρίζει την κυβερνητική
καμπάνια «Ο Αθλητισμός στο Προσκήνιο»

Αναστέλλεται η
κατεδάφιση αυθαιρέτων σε
αιγιαλούς, παραλίες, λίμνες

-Τροπολογία

Μ
ε τροπολογία που κατατέθηκε χ θες το βράδυ
στο ν ομοσχ έδιο για τις δημόσιες συμβάσεις
και υπογράφεται από δώδεκα υπουργούς και

υφυπουργούς,  αν αστέλλεται η κατεδάφιση
αυθαιρέτων  σε αιγιαλούς, παραλίες, λίμν ες κ.λπ.

Συγκεκριμέν α στο άρθρο 3 της τροπολογίας ορίζεται
ότι αν αστέλλεται μέχ ρι τις 31 Οκτωβρίου η εκτέλεση
πρωτοκόλλων  κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής
για έργα που κάθε είδους έργα που έχ ουν
κατασκευαστεί αυθαίρετα στον  αιγιαλό, την  παραλία,
την  όχ θη, το πυθμέν α και το υπέδαφος του βυθού
της θάλασσας, λιμν οθάλασσας, λίμν ης, ποταμού.

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Οι
18χρονοι που πρέπει φέτος να

υποβάλουν φορολογική δήλωση

Φ
ορολογικές δηλώσεις 2021: Οι 18χ ρον οι που
πρέπει φέτος ν α υποβάλουν  φορολογική
δήλωση

Φορολογική δήλωση, ξεχ ωριστή από τους γον είς
τους, θα πρέπει ν α υποβάλλουν  οι ν έοι που έχ ουν
ν α δηλώσουν  οποιοδήποτε πραγματικό ή τεκμαρτό
εισόδημα εν τός του 2020.

Την  πρώτη τους σύσταση με την  ΑΑΔΕ, θα
κάν ουν  φέτος πολλοί 18 χ ρον οι οι οποίοι θα κληθούν
ν α καταθέσουν  φορολογική δήλωση ξεχ ωριστά απο
τους γον είς τους εφόσον  έχ ουν  αν  δηυλώσουν  εισόδ-
ημα.

Δεν  εξαιρούν ται από την  υποχ ρέωση υποβολής
δήλωσης τα εν ήλικα τέκν α, όπως είν αι οι φοιτητές
που αν αγν ωρίζον ται ως εξαρτώμεν α μέλη του φορολο-
γούμεν ου, εφόσον  το προηγούμεν ο έτος απέκτησαν
έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα, ακόμα και από τόκους
καταθέσεων .

Ποιοι 18χρονοι πρέπει να κάνουν φορολογική
δήλωση

Eιδικότερα, σύμφων α με τη ν ομοθεσία, ν έος ή ν έα
που έχ ει συμπληρώσει τα 18 έτη ηλικίας εν τός του
προηγούμεν ου έτους υποχ ρεούται φέτος ν α υποβάλει
ξεχ ωριστή φορολογική δήλωση, εφόσον :

δεν  συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γον είς του
αλλά διαμέν ει σε κτίσμα στο οποίο κατέχ ει έστω κι
έν α μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας
ή σε κτίσμα το οποίο του παραχ ωρήθηκε δωρεάν
από τους γον είς του ή από κάποιον  φίλο του.

έχ ει στο όν ομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό
στοιχ είο που λαμβάν ει υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης
(ΙΧ αυτοκίν ητο, σκάφος κ.λπ.)

απέκτησε εν τός του 2020 οποιασδήποτε άλλης μορ-
φής εισόδημα (π.χ . από μισθούς, επιδόματα, εν οίκια,
αγροτικές ή επιχ ειρηματικές δραστηριότητες,

υπεραξίες από μετοχ ές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια
κ.λπ.)

ίδρυσε εν τός του 2020 οποιαδήποτε επιχ είρηση
στο όν ομά του

προχ ώρησε εν τός του 2020 σε έν αρξη ελευθέριου
επαγγέλματος

Προσοχ ή: Οι ν έοι που υποχ ρεούν ται ν α υποβάλ-
λουν  φορολογική δήλωση και δεν  έχ ουν  ΑΦΜ, θα
μπορούν  ν α το λάβουν  μέσω του aadeliv e.

Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικ-
τύου.

Ποιοι εξαιρούν ται Από την  υποχ ρέωση υποβολής
φορολογικής δήλωσης εξαιρούν ται οι 18χ ρον οι που
δεν  εμφάν ισαν  καθόλου εισοδήματα ή περιουσιακά
στοιχ εία που αποτελούν  τεκμήρια (κατοικία,
αυτοκίν ητο κ.οπ) εν τός του 2020, εφόσον  φιλοξε-
ν ήθηκαν  σε σπίτια γον έων , άλλων  συγγεν ών  ή
φίλων , ή εφόσον  είν αι φοιτητές και λόγω σπουδών
διαμέν ουν  με εν οίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν  στην
οποία ζουν  οι γον είς τους.
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Ι
σχ υρός σεισμός6 Ρίχ τερ σημειώθηκε στις 12.16
το μεσημέρι της Τετάρτης περίπου 16 χ λμ. ν ότια
της Ελασσόν ας.

Σύμφων α με το Γεωδυν αμικό Ιν στιτούτο του Αστερ-
οσκοπείου Αθην ών  το εστιακό βάθος εν τοπίζεται στα
7,8 χ λμ.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέν τρο εκτιμά το
μέγεθος στα 6,2 Ρίχ τερ.

Ισχ υρός σεισμός 6 ρίχ τερ κον τά στην
Ισχ υρός σεισμός 6 ρίχ τερ κον τά στην
Η δόν ηση ήταν  ιδιαίτερα επιφαν ειακή, για αυτό και

έγιν ε αισθητή σε μεγάλη χ ιλιομετρική ακτίν α.

Ο Δήμαρχ ος Ελασσόν ας, Νίκος Γάτας, δήλωσε έχ ει
δώσει ήδη εν τολή ν α ξεκι-
ν ήσουν  έρευν ες για τυχ όν
ζημιές σε όλα τα δημόσια
και δημοτικά κτίρια. Με
απόφαση της Περιφερεια-
κής Διεύθυν σης Εκπαίδευ-
σης Θεσσαλίας κλείσαν ε
όλα τα σχ ολεία στην  περ-
ιοχ ή εν ώ με εν τολή του
περιφερειακού διευθυν τή,
Γιώργου Δον δοτσάκη,
γίν εται έλεγχ ος όλων  των
κτηριακών  εγκαταστάσεων
για τυχ όν  ζημιές.

Σύμφων α με τα τοπικά ΜΜΕ, οι κάτοικοι της Λάρι-
σας βγήκαν  έν τρομοι σε πλατείες και δρόμους.  Στο
κέν τρο της πόλης έπεσαν  σοβάδες από πολυκα-
τοικίες.

Τρεις ακόμα σεισμικές δον ήσεις, άν ω των  4 βαθμών
της κλίμακας ρίχ τερ, ακολούθησαν  μέσα σε διάστημα
περίπου μισής ώρας. Ο πρώτος, σημειώθηκε στις
12:19 ήταν  4,7 ρίχ τερ με εστιακό βάθμος 10 χ λμ.

Ο δεύτερος στις 12:26 είχ ε μέγεθος 4,2 ρίχ τερ και ο
τρίτος και πιο ισχ υρός ήταν  μεγέθους 4,9 ρίχ τερ.

Προβλήματα στις τηλεπικοιν ων ίες
Προβλήματα στις τηλεπικοιν ων ίες αν τιμετωπίζουν  ο

Βόλος και η Μαγν ησία μετά την  ισχ υρή σεισμική δόν -
ηση που ταρακούν ησε την  Θεσσαλία.

Στον  Βόλο η δόν ηση έγιν ε ιδιαίτερα αισθητή και
χ ιλιάδες κάτοικοι βγήκαν  στους δρόμους. Οι πρώτες
πληροφορίες αν αφέρουν  ότι στην  πρωτεύουσα της
Μαγν ησίας δεν  έχ ουν  αν αφερθεί τραυματισμοί ή ζημι-
ές, παρά το γεγον ός ότι η ισχ υρή δόν ηση είχ ε μεγάλη
διάρκεια με αυξομειώσεις κατά την  διάρκεια του σει-
σμού.

Τα δίκτυα της κιν ητής τηλεφων ίας στον  Βόλο αν τι-
μετωπίζουν  επίσης μεγάλα προβλήματα λόγω του σει-
σμού αλλά και της υπερφόρτωσης των  δικτύων  και η
επικοιν ων ία είν αι δύσκολη τις πρώτες αυτές στιγμές.

Ο σεισμός έγιν ε αισθητός και στην  Δυτική Θεσ-
σαλία, στις περιοχ ές των  Τρικάλων  και της Καρδίτσας,

όπου και στις δύο πόλεις ο κόσμος βγήκε στους δρό-
μους για ασφάλεια. Και σε αυτές τις περιοχ ές τα δίκτυα
τηλεπικοιν ων ίας τόσο στην  κιν ητή, όσο και στην
σταθερή τηλεφων ία, έχ ουν  πολλά προβλήματα.

Τι λένε οι σεισμολόγοι
Με επιφύλαξη αν τιμετωπίζουν  οι σεισμολόγοι την

εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην  Ελασσόν α.
Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπα-
ζάχ ος δεν  απέκλεισε το εν δεχ όμεν ο εν ός πολύ
ισχ υρού μετασεισμού ίδιου μεγέθους με τον  σημεριν ό
των  6 ρίχ τερ προσθέτον τας ότι θα ακολουθήσουν
αρκετοί μετασεισμοί. Μάλιστα ο κ. Παπαζάχ ος τόν ισε
ότι σε καμία περίπτωση δεν  πρέπει ν α λειτουργή-
σουν  αύριο, Πέμπτη τα σχ ολεία. Επίσης, πρόσθεσε
ότι ο κόσμος πρέπει ν α είν αι προσεκτικός και μείν ει

έξω από τα σπίτια του
για κάποιες ώρες. Στε-
λέχ η της αρμόδιας
διεύθυν σης του Υπουρ-
γείου Υποδομών  μαζί
με κλιμάκια μηχ αν ικών
ετοιμάζον ται ν α μετα-
βούν  στην  περιοχ ή.

Οπως τόν ισε ο πρόε-
δρος του ΟΑΣΠ,
Ευθύμιος Λέκκας, το
εστιακό βάθος του σει-
σμού ήταν  πολύ μικρό
(7,8 χ λμ) για αυτό έγιν ε

αισθητός σε όλη τη Θεσσαλία, την  Αθήν α αλλά και
μέχ ρι τα σύν ορα.

Ο κ. Λέκκας συν έστησε ν α μην  λειτουργήσουν
σήμερα τα σχ ολεία στη Θεσσαλία και ν α παραμείν ει ο
κόσμος για λίγες ώρες έξω από τα σπίτια του. Σύμφω-
ν α με τον  καθηγητή Γεωολογίας ήταν  έν ας «πολύ
μεγάλος σεισμός».

Για πολύ μεγάλο σεισμό μίλησε και ο Διευθυν τής του
Γεωδυν αμικού Ιν στιτούτου, Ακης Τσελέν της, προσθέ-
τον τας ότι «σε αυτή τη φάση μελετάμε την  εξέλιξη του
φαιν ομέν ου συν ιστών τας την  προσοχ ή των
κατοίκων  της περιοχ ής».

Το μέγεθος του σεισμού στην  περιοχ ή της Ελασσό-
ν ας βρίσκεται στο όριο, περίπου, των  σεισμών  που
εκδηλών ον ται στη συγκεκριμέν η περιοχ ή, δήλωσε ο
καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Παν επι-
στημίου Θεσσαλον ίκης (ΑΠΘ), Μαν ώλης Σκορδίλης.

«Το ρήγμα της περιοχ ής έχ ει δώσει σεισμούς στο
παρελθόν . Ο πιο πρόσφατος είν αι στον  18ο αιών α.
Ηταν  το 1781, με μέγεθος 6,2 Ρίχ τερ. Ο σεισμός που
έγιν ε σήμερα είν αι περίπου στο όριο των  σεισμών
που δίν ει η περιοχ ή», αν έφερε χ αρακτηριστικά ο
καθηγητής.

«Κατά πάσα πιθαν ότητα πρόκειται για τον  κύριο
σεισμό», σημείωσε ο κ. Σκορδίλης και σημείωσε πως
«υπήρξαν  και αρκετοί μετασεισμοί με αρκετά μεγάλα
μεγέθη, γεγον ός που είν αι λογικό»

Ισχυρός σεισμός 6 ρίχτερ κοντά στην
Ελασσόνα

Το σχέδιο της Κυβέρνησης για
τη ρύθμιση των κορονοχρεών

Τ
ο σχ έδιο της Κυβέρν ησης για τη ρύθμιση των
κορον οχ ρεών

Οι θεσμικοί παράγον τες της αγοράς ζητούν  μια
γεν ν αία ρύθμιση στη λογική των  120 δόσεων , προ-
κειμέν ου επιχ ειρήσεις και ν οικοκυριά ν α μπορέσουν
ν α αν τεπεξέλθουν  στις υποχ ρεώσεις τους, ωστόσο
οι δαν ειστές αρν ούν ται.

Το γρίφο της ρύθμισης των  χ ρεών  που εν  μέσω
παν δημίας και περιοριστικών  μέτρων  αυξάν ον ται
διαρκώς, καλείται ν α λύσει το οικον ομικό επιτελείο
της κυβέρν ησης. Τα στοιχ εία δείχ ν ουν  ότι όσο παρ-
ατείν εται το lockdown και η αγορά παραμέν ει κλει-
στή, εκατομμύρια ν οικοκυριά και επιχ ειρήσεις μεταθ-
έτουν  για αργότερα παλιές και ν έες οφειλές προς την
εφορία και το Δημόσιο. Το ερώτημα ωστόσο είν αι
πως θα καταφέρουν  οι φορολογούμεν οι ν α αν τεπε-
ξέλθουν  στις υποχ ρεώσεις τους όταν  θα σταματήσει
η περίοδος «παγώματος» των  πληρωμών  και έρθει η
ώρα του λογαριασμού.

Ήδη τα συσσωρευμέν α χ ρέη, παρά τα μέτρα
στήριξης και τις αν αστολές πληρωμών , πλησιάζουν
τα 110 δισ ευρώ. Σύμφων α με τα τελευταία στοιχ εία
της ΑΑΔΕ Το συν ολικό ύψος των  ληξιπρόθεσμων
χ ρεών  (παλαιά και ν έα) εν ισχ ύθηκε σε 108,1 δισ.
ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου, παρουσιάζον τας αύξηση
539 εκατ. ευρώ σε σχ έση με τον  Νοέμβριο. Απ’
αυτά, βέβαια, τα 24 δισ. ευρώ θεωρούν ται αν επίδεκ-
τα είσπραξης, εν ώ τα υπόλοιπα 84 δισ. ευρώ λαμβά-
ν ον ται ως το πραγματικό υπόλοιπο των  βασικών
ληξιπρόθεσμων  οφειλών .

Με αυτά τα δεδομέν α το οικον ομικό επιτελείο
γν ωρίζει ότι χ ρειάζεται ο σχ εδιασμός συν ολικής
λύσης που θα δώσει «αν άσα» σε επιχ ειρήσεις και
ν οικοκυριά προκειμέν ου ν α υπάρξουν  βροχ ή λουκέ-
τα μετά το τέλος των  μέτρων  στήριξης. Το 2020 τα
ν έα χ ρέη προς την  εφορία και το Δημόσιο, έφτασαν
συν ολικά τα 7,1 δισ ευρώ. Πλέον  στο οικον ομικό
επιτελείο γν ωρίζουν  ότι όσο τα περιοριστικά μέτρα
παρατείν ον ται και η αγορά παραμέν ει κλειστή τα
χ ρέη θα «φουσκών ουν », κάν ον τας περισσότερο
δύσκολη τη συν ολική λύση.

Το αν ησυχ ητικό στοιχ εία μάλιστα δεν  είν αι μόν ο
το ύψος των  οφειλών , αλλά και το γεγον ός ότι κάθε
μήν α αυξάν εται και ο αριθμός των  φορολογούμεν ων
που δημιουργούν  χ ρέη στην  εφορία. Το 2020 έκλει-
σε με 4.045.217 φυσικά και ν ομικά πρόσωπα ν α
χ ρωστούν  σε εφορία και Δημόσιο. Από αυτούς οι
1.849.948 βρίσκον ται αν τιμέτωποι με τον  κίν δυν ο
των  κατασχ έσεων .

Υπό αυτές τις συν θήκες θεσμικοί παράγον τες της
αγοράς ζητούν  μια γεν ν αία ρύθμιση στη λογική των
120 δόσεων , προκειμέν ου επιχ ειρήσεις και ν οικοκ-
υριά ν α μπορέσουν  ν α αν τεπεξέλθουν  στις υποχ ρ-
εώσεις τους. Ωστόσο, από την  πλευρά της κυβέρν -
ησης έχ ει καταστεί σαφές ότι οι δαν ειστές είν αι
αν τίθετη σε μια τόσο «γεν ν αία» ρύθμιση οφειλών .

Ως εκ τούτου, στο τραπέζι υπάρχ ουν  σεν άρια
που θυμίζουν  περισσότερο την  πάγια ρύθμιση των
12 ή 24 δόσεων , με το πιο πιθαν ό σεν άριο ν α μιλά
για διπλασιασμό των  δόσεων , αν άλογα με το είδος
της οφειλής. Ταυτόχ ρον α, οι επιτελείς του υπουρ-
γείου επιθυμούν  η ρύθμιση ν α μην  είν αι οριζόν τια,
αλλά περισσότερο στοχ ευμέν η, με κριτήρια που θα
οδηγούν  σε μια πιο εξειδικευμέν η λύση αν άλογα με
την  περίπτωση.

Παρόλα αυτά, αξιωματούχ οι του υπουργείου Οικο-
ν ομικών  σημειών ουν  ότι οι τελικές αποφάσεις θα
ληφθούν  όταν  πλέον  ο εφιάλτης της παν δημίας και
κυρίως των  περιορισμών  στην  οικον ομία θα είν αι
πίσω μας, προκειμέν ου ν α υπάρχ ει συν ολική εικόν α
για τις αν άγκες που έχ ουν  δημιουργηθεί και το τελικό
ύψος των  οφειλών  που θα έχ ουν  μείν ει απλήρωτες.
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Τ
α ν έα μέτρα που θα εφαρμοστούν  στην  Ελλάδα
για την  αποτροπή της εξάπλωσης του κορον α-
ϊού αν ακοίν ωσε κατά τη διάρκεια της εν ημέρω-

σης της Τετάρτης, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας,
Νίκος Χαρδαλιάς

Τα ν έα μέτρα που θα εφαρμοστούν  στην  Ελλάδα
για την  αποτροπή της
εξάπλωσης του κορο-
ν αϊού αν ακοίν ωσε
κατά τη διάρκεια της
εν ημέρωσης της
Τετάρτης, ο υπουργός
Πολιτικής Προ-
στασίας, Νίκος Χαρδα-
λιάς.

Συγκεκριμέν α, όπως
είπε από αύριο, Πέμ-
πτη, στις 06:00 και
μέχ ρι την  Τρίτη 16
Μαρτίου, σε όλη την
Ελλάδα, η μετακίν ηση με κωδικό «6» θα γίν εται χ ωρίς
αυτοκίν ητο και θα ισχ ύει μόν ο για άσκηση με τα
πόδια ή με ποδήλατο. «Καν είς σε όλη τη χ ώρα δε θα
μπορεί ν α στείλει το 6 και ν α πάει σε άλλη περιοχή»
είπε χ αρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Ακόμα αυστηροποιείται η μετακίν ηση με τους κωδι-
κούς «2» για ψών ια και «3» -στο κομμάτι που αφορά
τις τράπεζες-, όπου θα πρέπει ν α γίν εται είτε εν τός
του δήμου κατοικίας, είτε σε ακτίν α 2 χ ιλιομέτρων .

Ακόμα, όσον  αφορά το ν ούμερο «4» τα ελεγκτικά
όργαν α μπορούν  ν α ζητούν  περεταίρω διευκριν ίσεις.

Ποιες περιοχ ές μπαίν ουν  στο «βαθύ κόκκιν ο»

Ακόμα, στο επίπεδο πολύ αυξημέν ου κιν δύν ου
(βαθύ κόκκιν ο) κατατάσσεται η Περιφέρεια Αττικής,
καθώς και οι ακόλουθες Περιφερειακές Εν ότητες: Αχ αΐ -
ας, Αρκαδίας, Θεσσαλον ίκης, Λάρισας, Λευκάδας
(εκτός από το Μεγαν ήσι), Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορι-
ν θίας, Θεσπρωτίας, ‘Αρτας, Σάμου, Βοιωτίας, Χίου,
Αιτωλοακαρν αν ίας, Ρόδου, Ηρακλείου και Ευβοίας

(εκτός από τη Σκύρο).
Επίσης, στο συγκεκρι-
μέν ο επίπεδο κατατάσ-
σεται και ο Δήμος Καλ-
υμν ίων .

Όλες οι υπόλοιπες
περιοχ ές της Ελλάδας
κατατάσσον ται στο
επίπεδο αυξημέν ου
κιν δύν ου (κόκκιν ο).

Εξαίρεση αποτελεί η
περιφέρεια Λάρισας
όπου τα μέτρα θα τεθ-

ούν  σε ισχ ύ από το Σάββατο, 6 Μαρτίου προκειμέν ου
ν α γίν ει η διαχ είριση των  συν επειών  του σεισμού.

Απαγόρευση κυκλοφορίας
Στις περιοχ ές που βρίσκον ται στο «κόκκιν ο» η

κυκλοφορία δεν  θα επιτρέπεται από τις 9 το βράδυ
έως τις 5 το πρωί.

Στις περιοχ ές που βρίσκον ται στο «βαθύ κόκκιν ο»
αν απροσαρμόζεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας θα
ξεκιν ά στις 7 αν τί για τις 6. Μόν ες εξαιρέσεις η Αττική
και η Θεσσαλον ίκη, όπου τις καθημεριν ές η απαγόρ-
ευση θα ξεκιν ά από τις 9 το βράδυ και έως τις 5 το
πρωί.

Ο
δρόμος για τις ηλεκτρον ικές
μεταβιβάσεις ακιν ήτων  αν οίγει
με απόφαση της ΑΑΔΕ, με την

οποία μπαίν ει τέλος στην  ταλαιπωρία
των  φορολογουμέν ων , αφού η όλη δια-
δικασία θα γίν εται από το γραφείο του
συμβολαιογράφου. Σύμφων α με την
απόφαση που υπογράφεται από τον
διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιστιλή, το
ν έο σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά
μέχ ρι την  1η Ιουν ίου 2021 μόν ο για τις
αγοραπωλησίες ακιν ήτων  και τις
δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακιν ήτων .
Μετά την  ημερομην ία αυτή η διαδικασία
θα είν αι υποχ ρεωτική. Επίσης, μέχ ρι
τις 31 Μαΐου 2021 η διαδικασία υποβο-
λής της δήλωσης ΦΜΑ θα πραγματοποι-
είται είτε με τη ν έα ηλεκτρον ική διαδι-
κασία είτε σύμφων α με την  ισχ ύουσα
σήμερα διαδικασία.

Αν αλυτικά, τα βήματα, όπως τα προβ-
λέπει η απόφαση του διοικητή της
ΑΑΔΕ είν αι τα εξής:

- Οι αρχ ικές εμπρόθεσμες δηλώσεις
φόρου μεταβίβασης ακιν ήτων  (δηλώσεις
ΦΜΑ) για τη σύν ταξη συμβολαιογραφι-
κού εγγράφου πώλησης, που αφορούν
ακίν ητα τα οποία βρίσκον ται σε περ-
ιοχ ές στις οποίες ισχ ύει το σύστημα
αν τικειμεν ικού προσδιορισμού αξίας
ακιν ήτων , υποβάλλον ται ηλεκτρον ικά.
Ηλεκτρον ικά επίσης υποβάλλον ται και
οι δηλώσεις για τη ματαίωση του συμβο-
λαιογραφικού εγγράφου, εφόσον  οι αρχ ι-
κές έχ ουν  υποβληθεί με τον  ίδιο

τρόπο. Συν τάσσεται μία δήλωση αν ά
αγοραστή αν εξαρτήτως του αριθμού των
πωλητών  και των  μεταβιβαζομέν ων  ακι-
ν ήτων .

Δηλώσεις που αφορούν  οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση επιβολής φόρου
μεταβίβασης ακιν ήτων , επαν άληψη ή
διόρθωση συμβολαίου καθώς και
πώληση ακιν ήτου σε εκτέλεση προ-
συμφών ου, υποβάλλον ται σε έν τυπη
μορφή.

Στην  περίπτωση που δεν  υπάρχ ει η
δυν ατότητα ηλεκτρον ικής υποβολής της
δήλωσης ΦΜΑ λόγω αποδεδειγμέν ης
τεχ ν ικής αδυν αμίας, η δήλωση υποβάλ-
λεται σε έν τυπη μορφή στη ΔΟΥ μετά
από αίτηση των  υπόχ ρεων  σε δήλωση
και απόφαση του προϊσταμέν ου της
Διεύθυν σης Εφαρμογής Φορολογίας
Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της
ΑΑΔΕ.

- Η δήλωση ΦΜΑ συμπληρών εται από
τον  πιστοποιημέν ο συμβολαιογράφο
που θα καταρτίσει την  συμβολαιογραφι-
κή πράξη και υποβάλλεται από τους
συμβαλλομέν ους με τη χ ρήση των  προ-
σωπικών  τους κωδικών  TAXISnet. Αν ε-
ξάρτητα από το γεγον ός ότι η δήλωση
συμπληρών εται από τον  συμβολαιογρά-
φο, η υποβολή αυτής από τους συμβαλ-
λομέν ους συν επάγεται την  αποδοχ ή
του περιεχ ομέν ου της και την  ακρίβεια
των  δηλουμέν ων  από αυτούς. Εφόσον
ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η

υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ έχ ει για τον
αγοραστή τις συν έπειες της υποβολής
υπεύθυν ης δήλωσης ως προς τη
συν δρομή των  προϋποθέσεων  της
απαλλαγής.

- Με τη δήλωση υπολογίζον ται από
τον  συμβολαιογράφο η αξία των  ακιν ή-
των , με τη συμπλήρωση των  φύλλων
υπολογισμού, των  απαλλαγών  και του
οφειλόμεν ου φόρου και συν υποβάλλον -
ται τα κατά περίπτωση ν όμιμα δικαιο-
λογητικά.

- Με την  υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ
εκδίδον ται αμέσως η πράξη διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοι-
ν οποιείται στον  υπόχ ρεο σε φόρο και
η ταυτότητα οφειλής. Μετά τη σύν ταξη
του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο
συμβολαιογράφος υποχ ρεούται ν α
καταχ ωρήσει τα στοιχ εία αυτού και ν α
το επισυν άψει στην  ως άν ω ηλεκτρον ι-
κή εφαρμογή.

Με την  υποβολή δήλωσης για τη
ματαίωση συμβολαίου εν τός έτους από
την  υποβολή της αρχ ικής εκδίδεται
άμεσα ατομικό φύλλο έκπτωσης.

- Η αρμόδια ΔΟΥ εν ημερών εται ηλεκ-
τρον ικά αμέσως μετά την  υποβολή της
δήλωσης ΦΜΑ και ελέγχ ει την  ακρίβεια
των  δηλούμεν ων  και τη συν δρομή των
προϋποθέσεων  απαλλαγής μέσα σε 60
ημέρες από την  υποβολή αυτής. Σε
περίπτωση που απαιτούν ται πρόσθετα

δικαιολογητικά, ο φορολογούμεν ος
καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης
και Σχ έσεων  με τους φορολογουμέν ους
για την  υποβολή των  επιπλέον
ζητούμεν ων  δικαιολογητικών  εν τός 5
εργάσιμων  ημερών .

- Η συν ημμέν η πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου εκδίδεται σε κάθε
περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου
μεταβίβασης είτε αυτή υποβάλλεται ηλεκ-
τρον ικά είτε σε έν τυπη μορφή.

- Όλες οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης
ακιν ήτων  (είτε υποβάλλον ται ηλεκτρον ι-
κά είτε σε έν τυπη μορφή) καταχ ωρ-
ούν ται στο ηλεκτρον ικό βιβλίο μεταγρα-
φής δηλώσεων  ΦΜΑ.

- Από τη δημοσίευση της παρούσας
καταργείται οποιαδήποτε προηγούμεν η
απόφαση προβλέπει διαφορετικά για τα
οριζόμεν α στην  παρούσα.

- Η απόφαση αυτή ισχ ύει από τη
δημοσίευσή της στην  Εφημερίδα της
Κυβερν ήσεως. Μέχ ρι και την  31η Μαΐου
2021 οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης
ακιν ήτων , για τις οποίες προβλέπει η
παρούσα, δύν αν ται ν α υποβάλλον ται
χ ωρίς τη χ ρήση της ηλεκτρον ικής εφαρ-
μογής. Από την  1η Ιουν ίου 2021 η
υποβολή των  δηλώσεων  ΦΜΑ γίν εται
αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρον ικής
εφαρμογής.

Χαρδαλιάς : Μέχρι 2 χλμ. με τους κωδικούς 2 και 3 –
Άσκηση μόνο με πόδια και ποδήλατο με τον κωδικό 6

ΑΑΔΕ: Ανοίγει ο δρόμος για τις ηλεκτρονικές
μεταβιβάσεις ακινήτων

Θ. Λιβάνιος: Το σημαντικό είναι ότι δεν
υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί και

ανθρώπινες απώλειες

«
Το σημαν τικό είν αι ότι δεν  υπάρχ ουν  σοβαροί
τραυματισμοί και αν θρώπιν ες απώλειες, καθώς
η αν θρώπιν η ζωή είν αι πάν ω από όλα», δήλω-

σε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θοδωρής
Λιβάν ιος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
στο γήπεδο του Δαμασίου του Δήμου Τυρν άβου,
αν αφορικά με την  εξέλιξη και τα αποτελέσματα του
ισχ υρού σεισμού που σημειώθηκε στην  ευρύτερη
περιοχ ή. 

Μεταξύ άλλων  ο κ. Λιβάν ιος επισήμαν ε ότι με βάση
τον  σχ εδιασμό, κλιμάκιο του υπουργείου Υποδομών
βρίσκεται ήδη στην  περιοχ ή ώστε ν α πραγματοποιή-
σει τους ελέγχ ους στα δημόσια κτίρια, όπως είν αι τα
ν οσοκομεία, τα γηροκομεία και τα Κέν τρα Υγείας,
ώστε ν α μπορέσουν  ν α επιστρέψουν  οι φιλοξε-
ν ούμεν οι εφόσον  τα κτίρια είν αι κατάλληλα. Όπως
τόν ισε, το κυβερν ητικό κλιμάκιο βρέθηκε άμεσα στην
περιοχ ή ώστε ν α ληφθούν  όλα τα απαραίτητα μέτρα
για την  αν ακούφιση των  πολιτών  που επλήγησαν
από το σεισμό, προσθέτον τας χ αρακτηριστικά ότι
«είν αι σημαν τικό ν α διατηρήσουμε όλοι την  ψυχ ρ-
αιμία καθώς σταδιακά θα μπούμε σε μία καν ον ικότ-
ητα».

Ο υφυπουργός είπε παράλληλα ότι αν αμέν εται ν α
γίν ει σταδιακά και έλεγχ ος των  ιδιωτικών  κτιρίων ,
ώστε ν α εν τοπιστεί αν  είν αι κατοικήσιμα η μη.
Σημείωσε δε,  ότι στο γήπεδο του Δαμασίου θα
υπάρξουν  σκην ές για όσους χ ρειάζον ται, αλλά και
φαγητό και κάθε είδος πρώτης αν άγκης προκειμέν ου
ν α είν αι όσο το δυν ατόν  πιο ομαλή η πρώτη μέρα. 

Τέλος, ο κ. Λιβάν ιος είπε πως είν αι πολύ σημαν -
τικό ότι δεν  υπάρχ ει πρόβλημα με τις τηλεπικοι-
ν ων ίες, καθώς έχ ουν  αποκατασταθεί μετά τον  σει-
σμό, τον ίζον τας παράλληλα πως και ο ΔΕΔΔΗΕ
έκαν ε έν αν  αγών α δρόμου για ν α αποκατασταθούν
τα δίκτυα μέσης τάσης.



6-θριάσιο Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Τ
ον  τρόπο εφαρμογής των  αυξημέν ων  συν τελε-
στών  αν απλήρωσης του ν . 4670/2020 για
όσους συν ταξιοδοτήθηκαν  με τις διατάξεις προ

του ν . 4387/2016, (πριν  από την  13η.05.2016),
προβλέπει, μεταξύ άλλων , υπουργική απόφαση, την
οποία πρόκειται ν α υπογράψει ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , Παν αγιώτης
Τσακλόγλου.

Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση, η υπο-
υργική απόφαση αν τικαθιστά την  παλαιότερη απόφα-
ση του επαν υπολογισμού των  συν τάξεων  (οικ.
26083/2016, όπως ισχ ύει), η οποία ακυρώθηκε ως
συν έπεια των  αποφάσεων  του ΣτΕ τον  Οκτώβριο του
2019.

Η ν έα υπουργική απόφαση αφορά σε κύριες συν τά-
ξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, (εκτός του πρώην
ΟΓΑ), οι οποίες είτε έχ ουν  ήδη επαν υπολογιστεί είτε
εκκρεμεί ο επαν υπολογισμός τους. Αποτελείται από
επτά άρθρα, τα οποία αφορούν  στο πεδίο εφαρμογής
της, τους καν όν ες αν απροσαρμογής των  συν τάξεων ,
τις συν τάξιμες αποδοχ ές, τα ποσοστά αν απλήρωσης,
τα έτη ασφάλισης, τον  προσδιορισμό της καταβλητέας
από 1.10.2019 σύν ταξης και τη διαδικασία αν απρο-
σαρμογής.

Βασικά σημεία της απόφασης

Τα βασικά σημεία της απόφασης αφορούν  στον
υπολογισμό του αν ταποδοτικού μέρους της σύν ταξης,
βάσει των  ν έων , βελτιωμέν ων  συν τελεστών  αν απλήρ-
ωσης του ν . 4670/2020 για όσους έχ ουν  συν ταξιοδοτ-
ηθεί με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Υπεν θ-
υμίζεται ότι ο υπολογισμός, βάσει των  αυξημέν ων
συν τελεστών  αν απλήρωσης, για όσους συν ταξιοδο-
τήθηκαν , μετά την  εφαρμογή του ν . 4387/2016,
προβλέφθηκε στην  εγκύκλιο του ΥΠΕΚΥΠ με Α.Π.
15982/2020.

Η αν απροσαρμογή, από 01.10.2019, όλων  των
κύριων  συν τάξεων  που χ ορηγήθηκαν  με προγεν έστε-
ρες του ν . 4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιείται,
βάσει των  στοιχ είων  επί των  οποίων  πραγματοποι-
ήθηκε ο πρώτος επαν υπολογισμός και αν απροσαρμο-
γή του διαστήματος από 13.05.2016 έως 30.09.2019.
Οι βελτιωμέν οι συν τελεστές αν απλήρωσης εφαρμόζον -
ται άμεσα χ ωρίς επαν άληψη του πρώτου επαν υπολο-
γισμού και της αν απροσαρμογής.

Όπως επισημαίν εται στην  αν ακοίν ωση, προκειμέ-
ν ου ν α προσδιοριστεί η καταβλητέα από 01.10.2019

σύν ταξη, γίν εται σύγκριση του καταβαλλόμεν ου την
30ή.09.2019 ποσού εθν ικής σύν ταξης, αν ταποδοτι-
κής σύν ταξης και προσωπικής διαφοράς με το άθροι-
σμα εθν ικής σύν ταξης, αν ταποδοτικής σύν ταξης και
προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τους
αυξημέν ους συν τελεστές αν απλήρωσης. Η σύγκριση
των  ποσών  διεν εργείται μεταξύ καθαρών  ποσών  προ
φόρου.

Αν  το καθαρό προ φόρου ποσό που ελάμβαν ε ο
συν ταξιούχ ος προ της 30ής.09.2019 εξακολουθεί ν α
είν αι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει με
τους αυξημέν ους συν τελεστές αν απλήρωσης, τότε
εξακολουθεί ν α καταβάλλεται το υψηλότερο ποσό. Η
διαφορά τους εξακολουθεί ν α καταβάλλεται στο δικαι-
ούχ ο ως προσωπική διαφορά και ακολουθών τας τις
σχ ετικές προβλέψεις του ν όμου.

Στην  περίπτωση που, λόγω των  αυξημέν ων  συν τε-
λεστών  αν απλήρωσης, προκύπτει αυξημέν ο ποσό
στο δικαιούχ ο σε σχ έση με ό,τι ελάμβαν ε προ της
30ής Σεπτεμβρίου 2019, τότε το ποσό της αν ταποδο-
τικής σύν ταξης προσαυξάν εται κατά το έν α πέμπτο
της τυχ όν  πρόσθετης διαφοράς, που προκύπτει, για
την  περίοδο από την  1η Οκτωβρίου 2019 έως την

31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ' έτος
έως την  31η Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφων α με την  αν ακοίν ωση, με τον  τρόπο αυτό,
εξασφαλίζεται ότι κάθε συν ταξιούχ ος προ του 2016 θα
λαμβάν ει τουλάχ ιστον  όσα ελάμβαν ε, εάν  όχ ι περισ-

σότερα. Για όσους έχ ουν  πάν ω από 30 έτη ασφάλι-
σης θα αν απροσαρμοστούν  προς τα πάν ω οι αν τα-
ποδοτικές συν τάξεις τους, εν ώ εν δέχ εται ν α υπάρ-
ξουν  και αυξήσεις των  καθαρών  ποσών , που αυτοί
λαμβάν ουν .

Τέλος, τυχ όν  αν αδρομικά ποσά που θα προκύψουν
για τους συν ταξιούχ ους για το διάστημα από τον
Οκτώβριο 2019 μέχ ρι την  εφαρμογή της αν απροσαρ-
μογής, αυτά θα τους αποδοθούν  εφάπαξ.

«Με αυτήν  την  υπουργική απόφαση, κλείν ει ο
κύκλος των  επαν υπολογισμών  και αποκαθίσταν ται οι
αδικίες των  χ αμηλών  συν τελεστών  αν απλήρωσης του
προηγούμεν ου ν όμου 4387/2016 για όσους είχ αν
πολλά χ ρόν ια ασφάλισης. Πρόκειται για το τελευταίο
σημαν τικό βήμα συμμόρφωσης στις αποφάσεις του
ΣτΕ του Οκτωβρίου 2019 και, σε συν δυασμό με τα
υπόλοιπα πρόσφατα μέτρα επιτάχ υν σης απον ομής
των  συν τάξεων , συμπληρών ει το πλέγμα εν εργειών
της κυβέρν ησης και του υπουργείου προς ομαλο-
ποίηση της λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστή-
ματος» τον ίζεται στην  αν ακοίν ωση του υπουργείου
Εργασίας.

Πώς θα γίνει ο επανυπολογισμός των
συντάξεων

Θετική η ανταπόκριση των
πολιτών στη δομή των ΚΕΠ

Υγείας Ασπροπύργου

Ο
Δήμος Ασπροπύργου, με την  ιδιότητά του ως
μέλος του Ελλην ικού Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών  Πόλεων  – Προαγωγή Υγείας

(ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκόσμιου Οργαν ισμού Υγείας,
συμμετέχ ει εν εργά  και στηρίζει το πρόγραμμα δημιο-
υργίας και λειτουργίας των  δημοτικών  Κέν τρων  Πρόλ-
ηψης Υγείας.

Βασικός στόχ ος των  ΚΕΠ Υγείας είν αι η εν ημέρωση
όλων  των  πολιτών  και η διοργάν ωση προληπτικών
εξετάσεων  για τα 11 κύρια ν οσήματα, προτειν όμεν α
από τον  Παγκόσμιο Οργαν ισμό Υγείας, καθώς έχ ει
αποδειχ θεί με μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική
παρέμβαση και αν ίχ ν ευση τυχ όν  συμπτωμάτων
κρίν εται αποτελεσματική και δύν αται ν α σώσει ζωές.

Με τη δομή του ΚΕΠ Υγείας στοχ εύουμε  στην  υλο-
ποίηση δράσεων  πρόληψης και προαγωγής της υγείας,
στην  ευαισθητοποίηση και εν ημέρωση των  δημοτών
μας, παρέχ ον τας  τους  την  δυν ατότητα ν α υποβάλ-
λον ται σε εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχ ου. Αξιο-
ποιών τας την  τεχ ν ολογία και τις δράσεις του Ελλην ι-

κού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών  Πόλεων  έχ ουμε  εξα-
σφαλίσει για όλους τους Δημότες τη δωρεάν  χ ρήση και
πρόσβαση σε έν α ν έο αν αβαθμισμέν ο Λογισμικό πρό-
γραμμα των  ΚΕΠ Υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
από τον  Δήμο και σαν  βασικό εργαλείο επικοιν ων ίας
και εν ημέρωσης των  Δημοτών   για την  προφύλαξη
τους από το ν έο κορων οϊό COVID-19.

Μέσα από το ν έο λογισμικό, εφαρμόζον ται διεθν ή
πρωτοκόλλα αποτύπωσης των  αν αγκών  υγείας του
πληθυσμού. Αυτοματοποιημέν α, το λογισμικό
εν ημερών ει τους πολίτες, μέσα από το προσωπικό
τους προφίλ, σχ ετικά με τις προληπτικές εξετάσεις
που προτείν ει ο Παγκόσμιος Οργαν ισμός Υγείας. Τα
11 ν οσήματα στα οποία επικεν τρών εται το ΚΕΠ
Υγείας μέσα από το λογισμικό είν αι  ο Καρκίν ος του
Παχ έος Εν τέρου, ο Καρκίν ος του Τραχ ήλου της
Μήτρας, ο Καρκίν ος του Μαστού, ο Καρδιαγγειακός
Κίν δυν ος, το Αν εύρυσμα Κοιλιακής Αορτής, ο
Καρκίν ος του Προστάτη, το  Μελάν ωμα, η Κατάθλιψη,
η Οστεοπόρωση,  η Χρόν ια Αν απν ευστική
Πν ευμον οπάθεια και η Άν οια.

Ο δημότης πολύ εύκολα και γρήγορα, από το σπίτι
του και εν τελώς δωρεάν  μπορεί ν α εγγραφεί στο ν έο
λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας  του Δήμου Ασπροπύργου
μέσα από τον  ακόλουθο σύν δεσμο:

https://exetaseis.kepy geias.org/identity /account/reg
ister

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή,  ο κάθε δημότης θα
μπορεί ν α  εν ημερών εται για τις Δράσεις του Δήμου
σχ ετικά με την  Πρόληψη της Υγείας,  όπως επίσης θα
λαμβάν ει συμβουλευτικές πληροφορίες σχ ετικά για τον
COVID-19. Αυτοματοποιημέν α μέσω SMS και e-mail
το λογισμικό εν ημερών ει τον  δημότη σχ ετικά με τις
προληπτικές εξετάσεις που πρέπει ν α κάν ει αν άλογα
με την  ηλικία και το φύλο του, εν ώ παράλληλα
υπεν θυμίζει στο δημότη όταν  έρθει η ώρα για τον
τακτικό επαν έλεγχ ό του.

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου
καλεί τους δημότες του Ασπροπύργου ν α
προχ ωρήσουν  στην  εγγραφή τους είτε ηλεκτρον ικά,
είτε  μέσω ραν τεβού στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, το
οποίο στεγάζεται στην  Διεύθυν ση Κοιν ων ικής
Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, στην  οδό
Δοϊράν ης και Θεοτοκοπούλου, θέση Γερμαν ικά,
Ασπρόπυργος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι
μπορούν  ν α απευθύν ον ται καθημεριν ά από 9:00 έως
τις 13:30 στο τηλέφων ο επικοιν ων ίας 210 5575596
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Ο
Υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης κ. Γιώργος
Κώτσηρας συν αν τήθηκε

με την  Υπουργό Παιδείας κ.
Νίκη Κεραμέως με την  οποία
συζήτησαν  τη δυν ατότητα
κοιν ών  δράσεων  για τα δικαιώμα-
τα του παιδιού και την  εκπαιδευ-
τική πολιτική, θέματα αν θρ-
ωπίν ων  δικαιωμάτων  και για το
πώς μπορούν  ν α εμπλουτίσουν
το σχ ολικό πρόγραμμα μέσα στα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων .

Επιπλέον , κατά τη διάρκεια της
συν άν τησης, συζητήθηκε η αν άγκη
εν ίσχ υσης των  εκπαιδευτικών  δομών
της Δυτικής Αττικής, καθώς ο κ.
Κώτσηρας έθεσε στην  Υπουργό αν αλ-
υτικά τα εκπαιδευτικά προβλήματα της
περιοχ ής, εν ώ αν αφέρθηκε και στο ζήτ-
ημα του χ αρακτηρισμού των
Γυμν ασίων  Βιλίων  και Ερυθρών  σε
δυσπρόσιτα.

Επίσης, αν αφέρθηκαν , μεταξύ άλλων ,
στη δυν ατότητα δημιουργίας πειραμα-
τικών  και πρότυπων  σχ ολείων  στην
περιοχ ή (παρατίθεται το link της πρόσ-
κλησης εκδήλωσης εν διαφέρον τος προς
τα σχ ολεία όλης της χ ώρας:
https://www.minedu.gov .gr/news/47930-

26-02-21-af ksanoume-ta-proty pa-kai-ta-
peiramatika-sxoleia-se-oli-ti-xora-
diev ry noume-to-dikty o-me-antikeimeni-
ka-
kritiria?f bclid=IwAR27bf Rs02b4iICANat
OqY_6Haxlqso3SK8F1f 9v _-
9YOdKUeiWMWy 9BQzw ).

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης κ.
Κώτσηρας έκαν ε την  ακόλουθη δήλωση:
«Βρισκόμαστε σε στεν ή και διαρκή
συν εργασία με την  Υπουργό Παιδείας
προκειμέν ου ν α επιτευχ θεί η εν ίσχ υση
του εκπαιδευτικού περιβάλλον τος της
περιοχ ής μας. Η αν άληψη πρωτοβου-
λιών  στον  τομέα της παιδείας αποτελεί
πάν τοτε για εμέν α άξον α προτεραιότ-
ητας.»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΚΩΤΣΗΡΑ
ΜΕ Ν.ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Έμφαση στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
της Δυτικής Αττικής



8-θριάσιο

«Καταχωρηστέο
στο ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

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

Μαραθώνας 03/03/2021
Αρ. πρωτ. : 3711

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών  συν τήρησης – τεχν ικής υποστήριξ-
ης Η/Υ, εξυπηρετητών , συστημάτων  και δικτύων  Τ.Π.Ε. Δήμου
Μαραθών ος έτους 2021.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παρ-
οχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εξυπηρετ-
ητών, συστημάτων και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος έτους 2021
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, βάσει της τιμής. 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
49.996,80 € (καθαρή αξία 40.320,00 € + Φ.Π.Α. 9.676,80 € = σύνολο
49.996,80 €) και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.

Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δημοσίευση της διακήρ-
υξης και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η 15
Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.µ. έως
10:30 π.µ.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτι-
κής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, επί της
Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α  ́όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προσφορές θα παρα-
λαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου
με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την
10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με τους εξής
δύο τρόπους: 

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανω-
τέρω. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθε-
σμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαρ-
αθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για
την παραλαβή των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά
λήγει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού δηλαδή την 12η Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15:00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δημοτικό
Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να
αποσφραγιστούν.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδή-
ποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφ-
ορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργα-
νο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθ-
εσης, για να αποσφραγισθούν στη συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας.

Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση του έντυπου της
υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς) στην Ελληνική γλώσσα, διαφορε-
τικά θα αποκλείονται. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.marathon.gr ή από
το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από τον πίνακα ανακοινώσεων
ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

7�⃣ ημέρες την  εβδομάδα τα συν εργεία του Δήμου μας
θα δίν ουν  για άλλη μία φορά τον  δικό τους αγών α με
γν ώμον α την  εξασφάλιση εν ός βιώσιμου και υγιούς
περιβάλλον τος. 

Το πρόγραμμα δημοσιοποιείται ώστε οι δημότες ν α
είν αι σε θέση ν α προγραμματίσουν  τις εργασίες τους,
για ν α μη μέν ουν  μεγάλου μεγέθους αν τικείμεν α εκτε-
θειμέν α για μέρες. ♻�

Η
στεν ή σχ έση μεταξύ του COVID-19 και της
παχ υσαρκίας αποτελεί για τον  Διεθν ή Οργαν ι-
σμό Παχ υσαρκίας μια ευκαιρία για άμεση

συλλογική δράση στην  αν τιμετώπιση της παχ υσα-
ρκίας. Μία πρόσκληση για έν α καλύτερο και πιο υγιές
μέλλον . Τα μέτρα που ελήφθησαν  διεθν ώς για τον
περιορισμό της παν δημίας οδήγησαν  σε αλλαγές στη
διατροφή, τα επίπεδα σωματικής άσκησης, καθώς και
σε επιδείν ωση της ψυχ ικής υγείας, αιτίες που αυξά-
ν ουν  τον  κίν δυν ο παχυσαρκίας και άλλων  μη μετα-
δοτικών  ασθεν ειών , αν αφέρει η Ελλην ική Ιατρική
Εταιρεία Παχ υσαρκίας
(ΕΙΕΠ), με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Παχ υσα-
ρκίας, στις 4 Μαρτίου, με
κεν τρικό μήν υμα "Ev ery
BODY Needs Ev ery body ".

Σύμφων α με την  ΕΙΕΠ, η
παχ υσαρκία αποτελεί
πλέον  έν αν  από τους
σοβαρότερους παράγον τες
επιπλοκών  και θν ητότητας
της ν όσου Cov id-19. Τα
συν εχ ώς αυξαν όμεν α
αν ησυχ ητικά δεδομέν α για
τη σχ έση μεταξύ του
Cov id-19 και της υποκείμεν ης παν δημίας παχ υσα-
ρκίας, αν αδεικν ύουν  την  αν άγκη για άμεση κιν ητο-
ποίηση της παγκόσμιας κοιν ότητας.

«Αν αγν ωρίζον τας την  πολυπλοκότητα της παχ υσα-
ρκίας επιβάλλεται άμεσα δίκαιη, ολοκληρωμέν η και
αν θρωποκεν τρική προσέγγιση για την  αν τιμετώπιση
αυτής της ν όσου σε όλο το φάσμα, από την  πρόληψη
έως τη θεραπεία», αν αφέρει ο Ευθύμιος Καπάν ταης,
πρόεδρος της Ελλην ικής Ιατρικής Εταιρείας Παχ υσα-
ρκίας.

Σημειών ει ότι εν τός του πλαισίου της ν όσου Cov id-
19 επιβάλλεται:

*Tα άτομα που ν οσούν  από παχ υσαρκία ν α

συμπεριληφθούν  στις ομάδες που έχ ουν  προτεραιότ-
ητα για εμβολιασμό έν αν τι της ν όσου Cov id-19.

*Επάν δρωση του συστήματος υγείας με προσωπικό
εκπαιδευμέν ο στη διαχ είριση παχύσαρκων  ασθεν ών ,
με γν ώση στην  πολυπλοκότητα της ν όσου και στις
αν άγκες φρον τίδας τους.

*Εξοπλισμός του συστήματος υγείας με υποδομές
ικαν ών  προδιαγραφών  για τη διαχ είριση των  προβ-
λημάτων  υγείας των  παχ ύσαρκων  συν αν θρώπων

μας.

«Η άμεση μαζική
κιν ητοποίηση σε όλα
τα επίπεδα πρόληψης
και αν τιμετώπισης της
παχ υσαρκίας αποτελεί
τη σημαν τικότερη
επέν δυση για το
σύστημα υγείας, υπο-
λογίζον τας τη συχ ν ότ-
ητά της και τις επι-
πτώσεις της στην  ατο-
μική και δημόσια
υγεία», αν αφέρει ο
Χρήστος Γαλαν άκης,

Γεν ικός/ Οικογεν ειακός γιατρός, μέλος του Δ.Σ. της
ΕΙΕΠ και συμπληρών ει: «Σε αυτή την  προσπάθεια
είμαστε όλοι απαραίτητοι, ως υγειον ομικοί και ως
σύστημα υγείας, ως οικογέν εια και ως εκπαιδευτικό
σύστημα και ως πολίτες μέλη μιας ευσυν είδητης και
ευαισθητοποιημέν ης κοιν ων ίας και πολιτείας».

Η Παγκόσμια Ημέρα Παχ υσαρκίας αποτελεί σημείο
αν αφοράς για τοπικές, εθν ικές και διεθν είς δράσεις
στην  υποστήριξη των  αν θρώπων  με παχ υσαρκία.
Μέσα από το πρίσμα του φετιν ού μην ύματος, η
Ελλην ική Ιατρική Εταιρεία Παχ υσαρκίας κρίν ει απαρ-
αίτητο ν α γίν ει καταν οητό ότι η παχ υσαρκία δεν  είν αι
επιλογή τρόπου ζωής. Είν αι χ ρόν ια ν όσος που απαι-
τεί θεραπεία και υπάρχ ει αν άγκη για εκπαίδευση και
εξειδίκευση στην  παχ υσαρκία.

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης
των Δημοτών δημοσιοποιεί το νέο πρόγραμμα

αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων❗❗�

Σοβαρός παράγοντας επιπλοκών και θνητότητας
της Covid-19 η παχυσαρκία
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Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου εν ημερών ει
όλους τους εν διαφερόμεν ους,

ότι,  ξεκίν ησαν  οι αιτήσεις για τον
Τρίτο Κύκλο του Προγράμματος Μετα-
πτυχ ιακών  Σπουδών  «MSc Βιομηχ α-
ν ικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσι-
κού  Αερίου», που φιλοξεν είται στο
αν απαλαιωμέν ο κτίριο της «Αλων ίστρ-
ας» του Δήμου Ασπροπύργου. 

Υπεν θυμίζουμε ότι, το Πρόγραμμα
Μεταπτυχ ιακών  Σπουδών  (ΠΜΣ)
“MSc in Oil and Gas Process
Sy stems Engineering” αξιοποιεί τις
υπάρχ ουσες και αν αδυόμεν ες ευκαι-
ρίες που δίν ον ται στο αν ταγων ιστικό
και δυν αμικό πεδίο των  υδρογον αν θ-
ράκων  και υλοποιείται από επιστημο-
ν ική ομάδα με αποδεδειγμέν η και
εκτεν ή εμπειρία σε καταξιωμέν α μεταπτυχ ιακά προ-
γράμματα σπουδών  στο πεδίο της εν έργειας.

Η Εκδήλωση εν διαφέρον τος και οι αιτήσεις για τον
Τρίτο Κύκλο του ΠΜΣ γίν ον ται έως  την  Κυριακή 14
Μαρτίου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες  και υποβολή αιτή-
σεων  συμμετοχ ής οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α
επισκεφθούν   την  ιστοσελίδα του Προγράμματος στον
παρακάτω σύν δεσμο https://oilgasmsc.gr/  και ν α
συμπληρώσουν   την  Αίτηση Συμμετοχ ής στο ΠΜΣ.

Ε
πίσκεψη στο Ζεφύρι πραγμα-
τοποίησε, το πρωί της Τετάρτ-
ης 3 Μαρτίου 2021, ο Υπο-

υργός Προστασίας του Πολίτη Μιχ άλ-
ης Χρυσοχ οΐδης.

Ο Υπουργός που συν οδευόταν
από τον  Διευθυν τή της Αστυν ομικής
Διεύθυν σης Δυτ. Αττικής και το Διοικ-
ητή της Υποδιεύθυν σης Ασφαλείας
Δυτ. Αττικής, εν ημερώθηκε, στο
Δημαρχ είο Ζεφυρίου, από το Δήμα-
ρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και τον
Αν τιδήμαρχ ο Ζεφυρίου Γιάν ν η Μαυρ-
οειδάκο για την  κατάσταση που επι-
κρατεί στο Ζεφύρι και στο Δήμο
Φυλής, γεν ικότερα.

Ο Δήμαρχ ος κι ο Αν τιδήμαρχ ος του
ζήτησαν  ν α εν ταθεί η αστυν όμευση
στην  περιοχ ή, επισημαίν ον τας ότι ο Δήμος Φυλής
στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Πολιτείας, με
σκοπό την  εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας
στους συν δημότες μας.

Από την  πλευρά του ο Υπουργός τόν ισε ότι είν αι
αποφασισμέν ος ν α πατάξει την  παραβατικότητα στην
περιοχ ή, στη βάση εν ός, απόλυτα προσαρμοσμέν ου

στις αν άγκες της, επιχ ειρησιακού σχ εδίου μακράς
διάρκειας. Για την  εκπόν ηση και την  εφαρμογή του
επιχ ειρησιακού σχ εδίου, θα συν εργαστούν , όπως
είπε, ο Αττικάρχ ης και οι αρμόδιοι Αστυν ομικοί Διε-
υθυν τές, σύμφων α με τις κατευθύν σεις που θα
λάβουν  από τον  ίδιο. Πρόσθεσε ακόμα ότι θα
εν ισχ ύσει τις αστυν ομικές δυν άμεις της περιοχ ής και
ιδίως τις εξειδικευμέν ες, όπως τα ΤΑΕ και οι ΟΠΚΕ.

Άψογη βρήκε η Διαχειριστική
Αρχή τη διαχείριση του επισιτι-

στικού προγράμματος ΤΕΒΑ
από το Δήμο Φυλής

Ά
ψογη, από κάθε άποψη, είν αι η διαχ είριση του
επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ από την
Κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής. Στη

διαπίστωση αυτή κατέληξε το πόρισμα της Διαχ ειρι-
στικής Αρχ ής, στο πλαίσιο τακτικού ελέγχ ου που διε-
ν εργήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2021 και αφορούσε
σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Αττικής, μεταξύ
των  οποίων  ο Δήμος Φυλής έχ ει την  βασική ευθύν η,
ως επικεφαλής εταίρος.

Ο έλεγχ ος διεν εργήθηκε σε όλα τα πεδία υλο-
ποίησης του έργου: Από την  υποβολή της πρότασης

και την  τήρηση των  φακέλων , μέχ ρι την  καταλ-
ληλότητα των  χ ώρων  αποθήκευσης των  τροφίμων ,
τη διασταύρωση των  Δελτίων  Αποστολής με τα
στοιχ εία της Αποθήκης, την  αν τιστοίχ ιση της
ποσότητας κάθε διαν ομής με τα τρόφιμα που παρέ-
λαβαν  οι ωφελούμεν οι, καθώς και την  αποτελεσμα-
τικότητα του συστήματος πληροφόρησης των  δικαι-
ούχ ων .

Την  ικαν οποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχ ος Χρή-
στος Παππούς. “Ο έλεγχ ος πιστοποίησε αυτό που
ως επικεφαλής εταίρος είχ αμε συν αποφασίσει με
τους αδελφούς Δήμους της Δυτικής Αττικής. Ότι
δηλαδή θα υλοποιούσαμε, όλοι μαζί, έν α πρόγραμμα
κάλυψης των  βασικών  αν αγκών  σε τρόφιμα για τους
άπορους συμπολίτες μας, με απόλυτη προσήλωση
στις αρχ ές της ν ομιμότητας, της διαφάν ειας και της
ίσης μεταχ είρισης. Ευχ αριστώ τους συν αδέλφους
Δημάρχ ους της Δυτικής Αττικής, τον  Αν απλ. Δήμα-

ρχ ο Γιώργο Αν των όπουλο και τους εργαζομέν ους της
Κοιν ων ικής Υπηρεσίας. Η συν ολική δουλειά φέρν ει
αποτελέσματα προς όφελος των  συμπολιτών  μας”,
τόν ισε χ αρακτηριστικά Δήμαρχ ος Φυλής.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Τρίτο Κύκλο 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

«MSc Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού  Αερίου» 

Επισκέφθηκε το Ζεφύρι ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

WEBINAR 6/3: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
& ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
COVID-19

Ο
Δήμος Ελευσίν ας και η Κοιν ωφελής Επιχ είρη-
ση του Δήμου Ελευσίν ας στα πλαίσια λειτο-
υργίας του Δημοτικού Ιατρείου, επιδιώκουν

την  ορθή εν ημέρωση και ευαισθητοποίηση των
δημοτών  στο θέμα της ν όσου cov id-19.

Έτσι, σας προσκαλούν  στο διαδικτυακό σεμιν άριο
(webinar), με θέμα: «Εμβολιασμός και σύγχ ρον ες
εξελίξεις στη θεραπεία της ν όσου Cov id-19», που
διοργαν ών εται υπό την  αιγίδα της Έν ωσης
Πν ευμον ολόγων  Ελλάδος (Ε.Πν .Ελ), το Σάββατο 6
Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00.

Η παρακολούθηση του webinar μπορεί ν α
πραγματοποιηθεί μέσω σύν δεσης στη πλατφόρμα
zoom, χ ρησιμοποιών τας τον  κάτωθι σύν δεσμο:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87491077715

Meeting ID: 874 9107 7715

Find y our local
number:https://us02web.zoom.us/u/kc1dYJVzS3

Στυλιαν ή Μυτιλην αίου, ιατρός Πν ευμον ολόγος-
Φυματιολόγος, Μέλος της Έν ωσης Πν ευμον ολόγων
Ελλάδας, της Ελλην ικής Πν ευμον ολογικής Εταιρείας
και της Ευρωπαϊκής Πν ευμον ολογικής Εταιρείας

Σχ ολιασμός : Γεώργιος Κουρούν ης,  ιατρός, Ειδικός
Παθολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Ελευσίν ας

Χαιρετισμό απευθύν ουν :

Αργύρης Οικον όμου, Δήμαρχ ος Ελευσίν ας

Γεώργιος Κρομμύδας, Πν ευμον ολόγος, Μέλος Δ.Σ.
Έν ωσης Πν ευμον ολόγων  Ελλάδας, Ελλην ικής
Πν ευμον ολογικής Εταιρείας, Ευρωπαϊκής
Πν ευμον ολογικής Εταιρείας.

Ζωή Στραϊτούρη, Αν τιπρόεδρος Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης Δήμου Ελευσίν ας

Τη συζήτηση συν τον ίζουν :

Γεώργιος Κρομμύδας, Πν ευμον ολόγος, Μέλος Δ.Σ.
Έν ωσης Πν ευμον ολόγων  Ελλάδας, Ελλην ικής
Πν ευμον ολογικής Εταιρείας και Ευρωπαϊκής
Πν ευμον ολογικής Εταιρείας

Φώτιος-Παν αγιώτης Τατάκης, ιατρός, Εν τεταλμέν ος
Δημοτικός Σύμβουλος Ελευσίν ας για θέματα Δημόσιας
Υγείας, Αν τιδήμαρχ ος Πολιτισμού
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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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ΑΛΛΑΞΕ ΟΜΑΔΑ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός, Ανδρέας
Νομικός βρήκε νέα στέγη και θα αγωνίζεται με τα
χρώματα του Αήττητου Σπάτων.

Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής με επαγγελματικές παρ-
αστάσεις σε Β´ και Γ´ Εθνική (με την Ζάκυνθο και τον
Πανηλειακό) τα τελευταία χρόνια ήταν ο αρχηγός του
Ακράτητου Ανω Λιοσίων.

ΑΝ.ΤΣ.

Η. Μόσιαλος: Ο εμβολιασμός για
Covid-19 στη διάρκεια της

εγκυμοσύνης δεν συσχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο

Ο
εμβολιασμός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύν ης
δεν  συσχ ετίζεται με αυξημέν ο κίν δυν ο για τις
έγκυες ή τα βρέφη και τα ν εογέν ν ητα, όπως

προκύπτει από την  αν άλυση στοιχ είων  στις ΗΠΑ,
όπου έως και τις 19 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν  περ-
ισσότεροι από 30 χ ιλιάδες εμβολιασμοί για Cov id-19
σε έγκυες γυν αίκες. Αυτό επισημαίν ει σε αν άρτηση
του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας
Ηλίας Μόσιαλος της Σχ ολής Οικον ομικών  και Πολι-
τικών  Επιστημών  του Λον δίν ου (LSE).

Στις ΗΠΑ, χ ρησιμοποιών τας την  εφαρμογή V-Saf e
για κιν ητά τηλέφων α, οι εμβολιασμέν οι μπορούν  ν α
αν αφέρουν  στα αμερικαν ικά Κέν τρα Ελέγχ ου
Λοιμώξεων  (CDC) εάν  ν ιώσουν  πως βιών ουν
αν επιθύμητες εν έργειες μετά τον  εμβολιασμό για
Cov id-19. Μέσω του V-Saf e οι εμβολιασμέν οι
μπορούν  ν α αν αφέρουν  με έν α μήν υμα κειμέν ου το
ζήτημα και κάποιος από το CDC μπορεί ν α τους
καλέσει για περαιτέρω έλεγχ ο και πληροφορίες.

Έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2021 στο V-Saf e
καταγράφηκαν  πάν ω από 30 χ ιλιάδες εγκυμοσύν ες.
Για την  ακρίβεια καταγράφηκαν  16.039 εμβολιασμοί
εγκύων  με το εμβόλιο της Pf izer και 14.455

εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Moderna (σύν ολο
30.494).

Οι συμμετέχ ουσες συν ήθως επικοιν ων ούν  μέσω
του V-Saf e, μία φορά αν ά τρίμην ο, μετά τον  τοκετό
και όταν  το ν εογέν ν ητο είν αι τριών  μην ών . Το πιο
συν ηθισμέν ο ζήτημα στις αν αφορές που έγιν αν , ήταν
ο τοπικός πόν ος στο σημείο του εμβολιασμού. Δεν
υπήρξε όμως καμία στατιστική διαφορά μεταξύ των
αν επιθύμητων  εν εργειών  που αν αφέρθηκαν  μεταξύ
γυν αικών  εγκύων  και μη-εγκύων , στις ηλικίες 16 έως
54 ετών .

Συγκρίν ον τας τα στοιχ εία από τις εμβολιασμέν ες για
Cov id-19 έγκυες με τα στοιχ εία των  αρχ είων
μητρώου, δεν  υπήρχ αν  διαφορές:

- Στην  έκβαση της εγκυμοσύν ης: Δεν  αυξήθηκαν  τα
ποσοστά αποβολών  (ν ωρίτερα από την  20η εβδομάδα
κύησης) ή θν ησιγέν ειας (μετά την  20η εβδομάδα της
κύησης),

- Στις επιπλοκές: Δεν  καταγράφηκαν  διαφορές στην
εμφάν ιση διαβήτη κύησης, προεκλαμψίας ή υπέρτασης
κύησης, εκλαμψίας ή εν δομήτριας καθυστέρησης της
αν άπτυξης.

Αν τίστοιχ α, όσον  αφορά τα ν εογέν ν ητα των  εμβο-
λιασμέν ων  για Cov id-19 μητέρων , δεν  καταγράφηκαν
διαφορές σε πρόωρες γεν ν ήσεις, συγγεν είς αν ωμαλίες,
αν επαρκή αν άπτυξη για την  ηλικία κύησης ή ν εογν ι-
κούς θαν άτους. Επί του παρόν τος, περίπου 2.000
εγκυμοσύν ες παρακολουθούν ται από το V-SAFE.
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Γ’ Εθνική: Αποχώρησαν επτά ομάδες

Η
Γ’ Εθν ική μετράει
αν τίστροφα για
την  επιστροφή της

στην  καν ον ικότητα και οι
δηλώσεις συμμετοχ ής θα
κρίν ουν  πολλά.

Η αν τίστροφη μέτρηση
για την  επιστροφή της Γ’
Εθν ικής έχ ει ήδη ξεκιν ή-
σει. Οι ομάδες πήραν  το
«πράσιν ο φως» για προ-
πον ήσεις και αρχ ίζουν
σιγά σιγά ν α πατούν
γήπεδο, ακολουθών τας το
υγειον ομικό πρωτόκολλο
με τα εβδομαδιαία τεστ το οποίο και θα πρέπει ν α τηρήσουν .

Το παραπάν ω αποτελεί τη βασική προϋπόθεση προκειμέν ου ν α δοθεί το τελικό
Ok για την  αγων ιστική δράση από τους ειδικούς και την  υγειον ομική επιτροπή της
ΓΓΑ.

Η διεξαγωγή εν ός γύρου με συγκεκριμέν ους αγών ες αποτελεί την  κύρια σκέψη
της επιτροπής της ΕΠΟ, ωστόσο, όλα θα ξεκαθαρίσουν  την  Παρασκευή (5/3). Η
Εκτελεστική Επιτροπή θα πάρει την  τελική απόφαση μετά την  εισήγηση της επιτρ-
οπής διοργαν ώσεων .

Μέχ ρι στιγμής έχ ουν  αποχ ωρήσει 7 ομάδες. Πρόκειται για τις Δαμάστα, Δόξα
Νέου Σιδηροχ ωρίου, Κοζάν η, Γιούχ τα, Οπούν τιο Μαρτίν ου, ΑΕ Νέαπολης και Άρη
Ρεθύμν ου.

Κάτι που σημαίν ει, εάν  δεν  αλλάξει κάτι τις επόμεν ες ώρες πως η συν τριπτική
πλειοψηφία θα πάρει καν ον ικά στη συν έχ ιση της Γ’ Εθν ικής, παρά τις αν τιδράσεις
που κατά διαστήματα έχ ουν  αν ακύψει.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

Α
ν ακοιν ώθηκε  το πρόγραμμα των  αγών ων  της 13ης αγων ιστικής  του Πρω-
ταθλήματος Super League 2 αγων ιστικής το Σαββατοκύριακο.

Σάββατο 06/03/2021 14:45 ΕΡΤ 3

Νεάπολη Νίκαιας, Ιων ικός – Ξάν θη

Κυριακή 07/03/2021 13:45 ERT-
SPORTS 3

Δημοτικό Αγίων  Αν αργύρων , Α.Ε.
Καραϊσκάκης – ΟΦ Ιεράπετρας

Κυριακή 07/03/2021 14:45 ERT-
SPORTS

Γήπεδο Περιβολίων , Χαν ιά – Λεβα-
δειακός

Κυριακή 07/03/2021 20:30 ΕΡΤ 3

Παν αχ αϊκής Αγυιά, Παν αχ αϊκή – Διαγόρας

Κυριακή 07/03/2021 13:30 ERTSPORTS 4

Παγκρήτιο Στάδιο, Εργοτέλης – Δόξα Δράμας

Κυριακή 07/03/2021 14:45 ERTSPORTS 2

Γήπεδο Φιλιππούπολης, Απόλλων  Λάρισας – Τρίκαλα

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ

Μ
ετά τη διεν έργεια
cov id test που
πραγματοποιήθη-

καν  βρέθηκαν  θετικά 3
άτομα από το προσω-
πικό φύλαξης του
Σταδίου Μεγαρέων
Ολυμπιον ικών  (τα οποία
ήταν  ασυμπτωματικά).

Για το λόγο αυτό η
εγκατάσταση θα μείν ει
κλειστή για 2 ημέρες
(από χ θές έως και σήμε-
ρα Πέμπτη το απόγε-
υμα), καθώς θα πραγμα-
τοποιηθούν  απολυμάν -
σεις και καθαρισμοί από ειδικό συν εργείο σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χ ώρους.

Ο Δήμος Μεγάρων  για την  καταν όηση παρακαλεί όλους τους Δημότες που
κάν ουν  χ ρήση της αθλητικής εγκατάστασης ν α τηρούν  όλα τα μέτρα προστασίας
και ν α σέβον ται τις υποδείξεις του προσωπικού του Σταδίου.

AO ZΩΦΡΙΑΣ: SOS!!!

Z
ητείτε μια στέγη,
έν α μικρό σπιτάκι,
ας είν αι μόν ο δυο

δωμάτια μον άχ α, προκει-
μέν ου ν α στεγάσει ζευγάρι
εν οριτών  μας, φιλήσυχ ων
συν αν θρώπων  μας, που
διαμέν ουν  σε έν α πολύ
παλιό παράπηγμα κάτω
από άθλιες συν θήκες. Ο
σύζυγος εργάζεται με έν α
πεν ιχ ρό μισθό και η
σύζυγος, με προβλήματα
υγείας, δεν  εργάζεται. Το
ζευγάρι μπορεί ν α συν τηρ-
είται και ν α αν ταποκρίν ε-
ται στην  εξόφληση των  μην ιαίων  λογαριασμών . Δεν  ζητάμε κάποια οικον ομική ή
άλλη επιβάρυν ση. Μόν ο στέγη. Όποιος γν ωρίζει για κάποιο μικρό σπιτάκι, στην
περιοχ ή Ζωφριάς, Άν ω Λιοσίων , Καματερού, Ζεφυρίου, ας επικοιν ων ήσει μαζί μου
στο 6937130308 (π. Ιγν άτιος) ή ας στείλει μήν υμα στο messinger.

Επίσης το ΔΣ του ΔΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ είν αι στην  ευχ άριστη θέση ν α αν ακοιν ώσει
και ν α εν ημερώσει τα μέλη του ,φιλάθλους μας, αθλητές μας , τους χ ορηγούς μας
και όλους τους κατοίκους της Ζωφριάς, ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχ ία η Ειδική Αθλ-
ητική Αν αγν ώριση στο άθλημα του ποδοσφαίρου από την  ΓΓΑ.

Εν  μέσω δύσκολων  συν θηκών  καραν τίν ας που βιών ουμε όλοι μας παρά το
γεγον ός ότι χ ρειάστηκαν  πολλά έγγραφα σε βάθος χ ρόν ου πολλών  ετών  πίσω και
αλλαγή καταστατικού, καταφέραμε και παρουσιάσαμε έν αν  άρτιο φάκελο που
πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις (διοικητικές, αγων ιστικές, οικον ομικές) και πλέον
αν αγραφόμαστε ως επίσημο μέλος της ΓΓΑ με Αριθμό Μητρώου ΜΙ57.

Αν αφέρουμε δε, ότι έχ ουμε την  ίδια Αθλητική Αν αγν ώριση και στο άθλημα της
καλαθοσφαίρισης. Θεωρούμε ότι είν αι το λιγότερο που μπορούσαμε ν α κάν ουμε ως
φόρο τιμής σε αυτούς που ίδρυσαν  τον  σύλλογό μας και τους υποσχ όμαστε ότι η
ομάδα , όπως ΥΠΗΡΧΕ , ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. Επόμεν ος στόχ ος
ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗ ΖΩΦΡΙΑ!!!!!

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιώργος Γκούβρας
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΚΡΑΝΙΔΟΥΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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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
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