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Το ΚΕΠ Υγείας Ασπροπύρ-
γου συμμετέχει στην εκστρα-

τεία για την πρόληψη του
καρκίνου του παχέος εντέρου

Ξεκινούν οι υποβολές
δηλώσεων αναστολής
συμβάσεων εργασίας

Μαρτίου

Ο Θανάσης
Μπούρας στη
«μάχη» για τη

διαφάνεια και τις
δημοσιεύσεις στον
επαρχιακό Τύπο

Στα 2.219 τα νέα
κρούσματα κορω-
νοϊού, με 35 νέους

θανάτους

««ΑΑυυλλααίίαα»»  κκααιι  ττυυππιικκάά
γγιιαα  ττηη  ΧΧααλλυυββοουυρργγιικκήή

Πώς έφθασε στην κατάρρευση η
ιστορική βιομηχανία

«Πράσινο φως» από το ΚΣΝΜ
στην οριστική μελέτη αποκατά-

στασης του ανακτόρου, στο
τέως βασιλικό κτήμα Τατοΐου

σσεελλ..  88

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΛΟΥΚΕΤΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Β΄ ΚΑΙ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ

ΣΣεελλ..  1133

σσεελλ..  33

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ- Επίδομα
534 ευρώ: 

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου οι πληρωμές
αναστολών ΦεβρουαρίουΑναλυτικά οι
καταβολές που θα γίνουν σε 611.618
δικαιούχους. σσεελλ..  33σσεελλ..  22

σσεελλ..  77

σσεελλ..  44

σσεελλ..  22--99

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ 3ΕΤΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΣεελλ..  1122

Στην  αίτησή της η Εθν ική
Τράπεζα αν αφέρει πως, η
υπαγωγή της Χαλυβουργικής
στη διαδικασία της ειδικής
διαχείρισης είν αι η μον αδική
διέξοδος για τη διάσωση της
επιχείρησης ή των  επιμέρους
λειτουργικών  συν όλων  αυτής
μέσω της μεταβίβασης του
συν όλου του εν εργητικού ή
των  επιμέρους λειτουργικών
συν όλων  αυτής σε τρίτο
βιώσιμο φορέα και για την  ικα-
ν οποίηση του συν όλου των
πιστωτών  της.
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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
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρχέλαος
Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα
Κόνων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕΑχαρνών 7,

2105576029

Ελευσίνα
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒενιζέλου

Ελευθερίου 79, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ
2105544246

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου

56, Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105555550
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.Δημαρχείου 15, Άνω
Λιόσια, 2102475470

ΧΑΪΔΑΡΙ
Αποστολοπούλου Ελένη Δ.Καραϊσκάκη 72, Χαϊ-

δάρι, 2155155727\
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, Αχα-
ρνές, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102448143

Κ
ον τά έν αν  αιών α από
την  ημέρα που ο Θ.
Αγγελόπουλος και τα

παιδιά του Δημήτρης, Παν α-
γιώτης και Γιάν ν ης, ξεκίν αγαν
το 1925 το εμπόριο ειδών
σιδήρου και 60 χ ρόν ια από
την  ημέρα που θεμελιώθηκε η
πρώτη υψικάμιν ος στη χ ώρα,
η εταιρεία Χαλυβουργική,
συμφερόν των  της οικογέν ειας
του Κων σταν τίν ου Αγγελό-
πουλου, που έχ ει πν ιγεί στα
χ ρέη και δεν  λειτουργεί επί
της ουσίας τα τελευταία χ ρό-
ν ια, αν αμέν εται ν α ρίξει και
τυπικά αυλαία το αμέσως προ-
σεχ ές διάστημα.

Την  περασμέν η εβδομάδα και συγκεκριμέν α στις 23
Φεβρουαρίου, η Εθν ική Τράπεζα κατέθεσε στο Μον ο-
μελές Πρωτοδικείο Αθην ών  αίτηση για την  υπαγωγή
της Χαλυβουργικής, που τα τελευταία χ ρόν ια πέραν
όλων  των  άλλων  προβλημάτων  συγκλον ίστηκε και
από την  εν δοοικογεν ειακή κόν τρα μεταξύ του βασι-
κού μετόχ ου Κων σταν τίν ου Αγγελόπουλου και των
υιών  του Παν αγιώτη και Γεωργίου Αγγελόπουλου που
πέτυχ αν  ν α θέσουν  τον  πατέρα τους σε δικαστική
συμπαράσταση, στο καθεστώς της Ειδικής διαχ είρι-
σης. Ως ημερομην ία συζήτησης της αίτησης ορίσθηκε
η 5η Απριλίου του 2021 στο Πρωτοδικείο Αθην ών .

Οι απαιτήσεις της Εθν ικής Τράπεζας από τη Χαλ-
υβουργική, σύμφων α με τη βεβαίωση του ορκωτού
ελεγκτή αν τιπροσωπεύουν  ποσοστό 52,6% με βάση
το ισοζύγιο με ημερομην ία αν αφοράς 31/12/2018,
δηλαδή πολύ περισσότερο από το 40% που απαιτεί ο
ν όμος για ν α αιτηθεί την  υπαγωγή της Χαλυβουργικής
στο καθεστώς της Ειδικής Διαχ είρισης.

Στην  αίτησή της η Εθν ική Τράπεζα αν αφέρει πως,
η υπαγωγή της Χαλυβουργικής στη διαδικασία της ειδι-
κής διαχ είρισης είν αι η μον αδική διέξοδος για τη διά-
σωση της επιχ είρησης

Σ
τα 2.219 αν έρχ ον ται
τα ν έα κρούσματα
Cov id-19, όπως αν α-

κοιν ώθηκε από τον  ΕΟΔΥ, με
35 ν έους θαν άτους. Στους
449 αν έρχ ον ται οι διασωλ-
ην ωμέν οι.

Από τα ν έα κρούσματα των
τελευταίων  24 ωρών , 21
εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου
της χ ώρας.

Από την  έν αρξη της επιδ-
ημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 6.632 θάν ατοι. Το
95.7% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άν ω.

Η διάμεση ηλικία των  διασωλην ωμέν ων  είν αι 68 έτη.
To 85.1% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70
ετών  και άν ω. Από την  αρχή της παν δημίας έχ ουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.389 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-

μεία της επικράτειας είν αι 365 (ημερήσια μεταβολή -
7.36%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 316 ασθεν είς.

Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 44 έτη
(εύρος 0.2 έως 105 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των
θαν όν των  είν αι 79 έτη.

«Αυλαία» και τυπικά για τη Χαλυβουργική
Πώς έφθασε στην κατάρρευση η ιστορική βιομηχανία

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 9

Στα 2.219 τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, με
35 νέους θανάτους

Δωρεάν rapid tests στον
Δήμο  Ελευσίνας

Δ
ωρεάν  ελέγχ ους ταχ είας αν ίχ ν ευσης αν τιγόν ου
(rapid test) θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Ελευ-
σίν ας σε συν εργασία με τον  Εθν ικό Οργαν ι-

σμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την  Δευτέρα  8
Μαρτίου 2021.

Τα rapid test θα πραγματοποιηθούν  από τις 10.00
ως τις 15.00 στην  Κεν τρική Ηρώων  Ελευσίν ας.

Οι πολίτες που εν διαφέρον ται ν α κάν ουν  το τεστ,

θα πρέπει ν α έχ ουν  στείλει
προηγουμέν ως μήν υμα για
μετακίν ηση 1 στο 13033,
ν α γν ωρίζουν  τον  ΑΜΚΑ
τους, τον  Αριθμό Δελτίου
Ταυτότητας, καθώς και τον
αριθμό του κιν ητού τους
τηλεφών ου, στο οποίο θα
αποσταλεί το αποτέλεσμα
του rapid test.

Στο χ ώρο που θα διεν εργούν ται τα τεστ, οι προσε-
ρχ όμεν οι οφείλουν  ν α τηρούν  όλα τα προβλεπόμεν α
υγειον ομικά μέτρα προστασίας από τον  κορον οϊό
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Κ
ατατέθηκε η με αριθμό 783-
52/03.03.2021 υπουργική
τροπολογία στο Σχ έδιο

Νόμου του Υπουργείου Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων  «Για τον  εκσυγχρ-
ον ισμό, την  απλοποίηση και την
αν αμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των  δημοσίων  συμβάσεων ,
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυν ας και της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την
αν άπτυξη και τις υποδομές», όπου
το άρθρο 4 αφορά στη δημοσίευση
διακηρύξεων  στον  περιφερειακό και
τοπικό τύπο.

Συγκεκριμέν α, σύμφων α με το εν
λόγω άρθρο, παρατείν εται η
δημοσίευση διακηρύξεων  στον  περ-
ιφερειακό και τοπικό τύπο μέχ ρι τις
31.12.2023.

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, ήταν  σε διαρκή επικοι-
ν ων ία με εκδότες του περιφερειακού και του τοπικού
τύπου και με την  παρέμβασή του στους αρμόδιους
φορείς συν ετέλεσε καθοριστικά στο ν α δοθεί αυτή η
παράταση.

Ο κ. Μπούρας μεσολάβησε ώστε ν α κληθεί στην
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ο Πρόεδρ-
ος της Έν ωσης Ιδιοκτητών  Ημερήσιων  Επαρχ ιακών
Εφημερίδων , κος Γρηγόρης Τριαν ταφυλλόπουλος,
προκειμέν ου ν α εκθέσει τις απόψεις της Έν ωσης επί
του θέματος.

Στη σημεριν ή συν εδρίαση στην  Ολομέλεια της Βου-
λής, ο κ. Μπούρας ως Προεδρεύων  αν οίγον τας τη
συζήτηση του αν ωτέρω Σχ εδίου Νόμου, αν αφέρθηκε
στην  τροπολογία, δηλών ον τας ιδιαίτερα ικαν οποιημέ-

ν ος για τη θετική αυτή εξέλιξη, ευελπιστών τας σε μελ-
λον τική οριστική επίλυση του ζητήματος.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Μπούρας υπεραμύν θηκε του
επαρχ ιακού τύπου, λέγον τας ότι πρόκειται για έν α
ζων ταν ό κομμάτι της κοιν ων ίας, που προσφέρει
σημαν τικά σε όλες τις δραστηριότητες της επαρχ ίας,
όχ ι μόν ο στην  εν ημέρωση. Ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή
περίοδο που διαν ύουμε, ο επαρχ ιακός και τοπικός
τύπος επιβιών ει κάτω από δυσμεν είς οικον ομικές
συν θήκες, καθώς οι διαφημίσεις από τις τοπικές
επιχ ειρήσεις έχ ουν  μειωθεί. Οπότε είν αι πολύ σημαν -
τική η συν έχ ιση των  δημοσιεύσεων  των  διακηρύξεων .

Ο κ. Μπούρας αποδεικν ύει για άλλη μια φορά ότι
βρίσκεται διαχ ρον ικά στο πλευρό του τοπικού τύπου,
αν αγν ωρίζον τας τη σημαν τική συμβολή του στις τοπι-
κές κοιν ων ίες και δεσμεύεται ότι θα είν αι πάν τα
αρωγός σε οποιοδήποτε ζήτημα αν τιμετωπίζουν .

Τ
ο Κέν τρο Υγείας
Ελευσίν ας επισ-
κέφτηκε ο Δήμα-

ρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρ-
ης Οικον όμου, συν ο-
δευόμεν ος από τον
Αν τιδήμαρχ ο και Εν τετα-
λμέν ο Σύμβουλο για
θέματα cov id Ιατρό Φ.
Τατάκη. Στην  επίσκεψή
του ο Δήμαρχ ος,
συν ομίλησε με τον  Διε-
υθυν τή του Κέν τρου κ.
Τσιάν το, το ιατρικό και
ν οσηλευτικό προσωπικό
του Κέν τρου, συγχ αίρ-
ον τας τους για το έργο
που προσφέρουν , έν α
έργο που έγιν ε ακόμη
δυσκολότερο λόγω της
παν δημίας.

Όπως, είπε χ αρακτηρι-
στικά στους γιατρούς και
τους ν οσηλευτές: «Αυτές τις ημέρες συμπληρών εται
έν ας χ ρόν ος από την  έν αρξη της παν δημίας στη
χ ώρα μας. Όλο αυτό το διάστημα, το ιατρικό και παρα-
ϊατρικό προσωπικό στάθηκε στο ύψος των  περιστά-
σεων  και σας ευχ αριστούμε γι’ αυτό».

Υπεν θυμίζεται ότι το Κέν τρο Υγείας Ελευσίν ας, λει-
τουργεί ως Εμβολιαστικό Κέν τρο τηρών τας άψογα τα
υγειον ομικά πρωτόκολλα και τις προβλεπόμεν ες διαδι-
κασίες, εν ώ ο Δήμος έχ ει αν αλάβει τη μεταφορά
δημοτών  που για λόγους αν ωτέρας βίας δεν  μπορούν
ν α προσέλθουν  μόν οι τους προς εμβολιασμό.

Κατά τη συν άν τηση, ο Δήμαρχ ος επαν έλαβε ότι θα
συν εχ ίσει ο Δήμος Ελευσίν ας ν α είν αι αρωγός στους
γιατρούς και ν οσηλευτές του Κέν τρου, στο βαθμό που
του αν αλογεί, στο πλαίσιο της πολύ καλής συν ερ-
γασίας που υπάρχ ει μέχ ρι τώρα.

Ωστόσο, στη συζήτηση έγιν ε λόγος και για τα θέμα-
τα στελέχ ωσης του Κέν τρου, με τον  Δήμαρχ ο ν α
αν αλαμβάν ει πρωτοβουλία ώστε ν α έρθoυν  στο Κέν -
τρο Παιδίατρος και Ακτιν ολόγος.

Ο Θανάσης Μπούρας στη «μάχη» για τη διαφάνεια
και τις δημοσιεύσεις στον επαρχιακό Τύπο

Επίσκεψη Οικονόμου στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
«Ο Δήμος να είναι αρωγός στους γιατρούς και

νοσηλευτές του Κέντρου»

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ- Επίδομα
534 ευρώ: 

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου οι πληρωμές ανα-
στολών ΦεβρουαρίουΑναλυτικά οι καταβολές που
θα γίνουν σε 611.618 δικαιούχους.

Π
αρασκευή 5 Μαρτίου θα γίν ει η καταβολή
ποσού 260,52 εκατ. ευρώ σε 611.618 δικαι-
ούχ ους, σύμφων α με τον  προγραμματισμό

του υπουργείου. Αν αλυτικά οι καταβολές έχ ουν  ως
εξής:- Ποσό 254,9 εκατ. ευρώ αφορά στην  καταβολή
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους 532.208 εργα-

ζομέν ους, των  οποίων  οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν
σε αν αστολή κατά τον  Φεβρουάριο.-

Ποσό 3,12 εκατ. ευρώ αφορά στην  καταβολή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 8.272 δικαιούχ ους
για αν αστολές συμβάσεων  εργασίας Ιαν ουαρίου, για

τις οποίες υποβλήθηκαν  συμπληρωματικές δηλώσεις.-
Ποσό 2,4 εκατ. ευρώ περίπου αφορά σε επιδόματα

αδείας 71.092 εργαζομέν ων  που έχ ουν  εν ταχ θεί
στον  Μηχ αν ισμό  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».- 

Τέλος, ποσό 55.686 ευρώ αφορά σε πληρωμή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 116 δικαιούχ ους,
στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής μον ομερών
υπεύθυν ων  δηλώσεων  από εργαζομέν ους με δικαίωμα
υποχ ρεωτικής επαν απρόσληψης στον  κλάδο του
τουρισμού.

Η Ιταλία μπλοκάρει 250.000
φιάλες του εμβολίου της

AstraZeneca που προορίζονταν
για την Αυστραλία

Ο
ι ιταλικές αρχ ές αποφάσισαν  ν α μπλοκάρουν
την  εξαγωγή 250.000 φιαλιδίων  εμβολίου κατά
του κορον οϊού, της εταιρίας AstraZeneca, τα

οποία προορίζον ταν  για Αυστραλία. Οι συγκεκριμέν ες
δόσεις εμβολίου τοποθετήθηκαν  μέσα στα φιαλίδια
από ιταλική επιχ είρηση, η οποία βρίσκεται στο
Αν άν ι, κον τά στην  ιταλική πρωτεύουσα.

Η σχ ετική απόφαση ελήφθη από την  κυβέρν ηση
του Μάριο Ντράγκι, χ ωρίς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ν α
εκφράσει αν τίρρηση, όπως αν αφέρει ο ιταλικός
Τύπος. Η πρωτοβουλία θεωρείται ν όμιμη, βάσει της
απόφασης της Κομισιόν  για Μηχ αν ισμό Ελέγχ ου των
Εξαγωγών , η οποία ελήφθη στις 30 Ιαν ουαρίου.

Οι δόσεις εμβολίου που κατασχ έθηκαν  πρόκειται
ν α αν αδιαν εμηθούν  στις χ ώρες μέλη της Έν ωσης και
είν αι η πρώτη φορά που έν α κράτος της Ε.Ε., κάν ει
χ ρήση του συγκριμέν ου ελέγχ ου των  εξαγωγών .
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Υ
περχ ρεωμέν ες επιχ ειρήσεις: Βήμα βήμα η δια-
δικασία για έν ταξη στη «δεύτερη ευκαιρία»

Σε ισχ ύ τέθηκε από την  1η Μαρτίου η διαδικασία
εξυγίαν σης των  επιχ ειρήσεων , οι οποίες αν τιμε-
τωπίζουν  προβλήματα υπερχ ρέωσης, στο πλαίσιο του
ν έου ν όμου για τη ρύθμιση οφειλών  και παροχ ή
δεύτερης ευκαιρίας. Σύμφων α με ν έα διαδικασία
επιχ ειρήσεις και τα ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδε-
υματίες, θα έχ ουν  τη δυν ατότητα, ακολουθών τας
συγκεκριμέν α βήματα, ν α ρυθμίσουν  τις οφειλές τους
και ν α συν εχ ίσουν  την  επιχ ειρηματική δραστηριότητά
τους.

Ειδικότερα, τα βήματα που προβλέπον ται στη διαδι-
κασία είν αι τα εξής:

1ο Βήμα. Κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογν ώμον α
και Σχ εδίου Συμφων ίας Αν αδιάρθρωσης Οφειλών .

Η συγκεκριμέν η έκθεση θα πρέπει ν α περιέχ ει,
μεταξύ άλλων , το προφίλ του οφειλέτη, την  υφιστά-
μεν η οικον ομική κατάσταση της επιχ είρησης, τις οφει-
λές του οφειλέτη αν ά κατηγορία πιστωτή, την  επισ-
κόπηση επιχ ειρηματικού σχ εδίου, την  οικον ομική
αν άλυση βιωσιμότητας, τη διεν έργεια ελέγχ ων  – εξακρ-
ιβώσεων , τις εν αλλακτικές λύσεις ρύθμισης των
οφειλών  της επιχ είρησης και τις βασικές αρχ ές προ-
τειν όμεν ης συμφων ίας εξυγίαν σης.

Όλοι οι εγκεκριμέν οι εμπειρογν ώμον ες είν αι διαθέσι-
μοι στο ειδικό Μητρώο Εμπειρογν ωμόν ων  Αν αδιάρθρ-
ωσης Οφειλών  της Ειδικής Γραμματείας Διαχ είρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικον ομικών
(www.key d.gov .gr ή www.gov .gr), από το οποίο οι
εν διαφερόμεν οι οφειλέτες μπορούν  ν α επιλέξουν
εμπειρογν ώμον α για την  έν αρξη της διαδικασίας της
εξυγίαν σης. Υπεν θυμίζεται ότι από τις 15.2.2021 έχ ει
τεθεί σε λειτουργία το εν  λόγω Μητρώο, στο οποίο
μπορούν  ν α εγγράφον ται φυσικά και ν ομικά πρόσω-
πα που κατέχ ουν  εξειδικευμέν η χ ρηματοοικον ομική
εμπειρία σε αν αδιαρθρώσεις οφειλών , συμπεριλαμβα-
ν ομέν ων  των  οικον ομολόγων , λογιστών  – φορο-
τεχ ν ικών  Α΄ τάξης και ορκωτών  ελεγκτών .

2ο Βήμα. Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογν ώμον α
και ψήφιση του Σχ εδίου Συμφων ίας Εξυγίαν σης από
τους πιστωτές.

Οι πιστωτές αξιολογούν  την  έκθεση του εμπειρογ-
ν ώμον α και ψηφίζουν  υπέρ ή κατά του Σχ εδίου
Συμφων ίας Εξυγίαν σης.

Η ψηφοφορία διεν εργείται ηλεκτρον ικά, μέσω της
Ηλεκτρον ικής Πλατφόρμας Εξυγίαν σης, και με την
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η πλατφόρμα παράγει
βεβαίωση αποτελεσμάτων . Η διαδικασία θεωρείται
επιτυχ ής, εφόσον  υπερψηφίσει η πλειοψηφία των
πιστωτών .

Η Ηλεκτρον ική Πλατφόρμα Εξυγίαν σης θα είν αι
προσβάσιμη από τις 15.4.2021, μέσω της ιστοσελίδας
της Ειδικής Γραμματείας Διαχ είρισης Ιδιωτικού Χρέους
(www.key d.gov .gr) και της εν ιαίας πύλης του
Δημοσίου (www.gov .gr). Μέχ ρι τότε, οι πιστωτές
δύν αν ται ν α προβαίν ουν  σε υπογραφή της συμφ-
ων ίας, έτσι ώστε ν α εκδηλών ουν  τη θετική τους
ψήφο.

3ο Βήμα. Επικύρωση Συμφων ίας Εξυγίαν σης από
το Δικαστήριο.

Στην  περίπτωση υπερψήφισης της Συμφων ίας
Εξυγίαν σης από την  πλειοψηφία των  πιστωτών , ο
οφειλέτης ή οι πιστωτές υποβάλλουν  αίτηση στο δικα-
στήριο προς επικύρωσή της. Επισημαίν εται ότι με την
υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχ εται αυτο-
δικαίως αν αστολή κατασχ έσεων  και πλειστηριασμών
από όλους τους πιστωτές. Η δικαστική επικύρωση της
συμφων ίας την  καθιστά δεσμευτική προς όλους τους
πιστωτές, ακόμη και αυτούς που την  καταψήφισαν .

Σημειών εται, ότι αν  μια επιχ είρηση αν τιμετωπίζει μη
αν αστρέψιμα προβλήματα βιωσιμότητας, και δεν  μπο-
ρεί ν α εν ταχ θεί στις διαδικασίες της εξυγίαν σης, τότε
από την  1η Μαρτίου 2021, έχ ει τεθεί σε ισχ ύ και η
δυν ατότητα ν α ακολουθήσει τη διαδικασία της 2ης

ευκαιρίας, μέσω της οποίας παρέχ εται η πλήρης διαγρ-
αφή όλων  των  οφειλών , με ταυτόχ ρον η ρευστοποίηση
της περιουσίας της.

Θα πρέπει ν α τον ιστεί ότι οι Διοικούν τες των  αν ω-
τέρω επιχ ειρήσεων  λαμβάν ουν  απαλλαγή οφειλών ,
εφόσον  δεν  έδρασαν  με δόλο. Η διαδικασία για την
απαλλαγή οφειλών  υλοποιείται μέσω αίτησης στο δικα-
στήριο, εφόσον  η επιχ είρηση πληροί τα ακόλουθα
κριτήρια επιλεξιμότητας:

- κύκλος εργασιών  άν ω των  700.000 ευρώ,
- περιουσία άν ω των  350.000 ευρώ,
- αριθμός εργαζομέν ων  πλέον  των  10.

Αν αφορικά με τη διαδικασία της εξυγίαν σης και αν α-
διάρθρωσης οφειλών , υπογράφηκαν  χ θες οι τρεις σχ ε-
τικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Συγκεκριμέν α:
1. Η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του ελάχ ι-

στου περιεχ ομέν ου της προβλεπόμεν ης στο άρθρο 48
του ν . 4738/2020 (Α΄ 207) έκθεσης του εμπειρογ-
ν ώμον α, καθώς και των  διαδικασιών  που πρέπει ν α
τηρήσει για την  κατάρτιση της έκθεσής του».

Πρόκειται για μία σημαν τική πρωτοβουλία του Υπο-
υργείου Οικον ομικών , καθώς για πρώτη φορά καθο-
ρίζον ται ν ομοθετικά οι τεχ ν ικές προδιαγραφές που θα
πρέπει ν α έχ ει μια τέτοια έκθεση.

2. Η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας
και ηλεκτρον ικών  προδιαγραφών  της ηλεκτρον ικής
πλατφόρμας για τη διεξαγωγή της ηλεκτρον ικής ψηφοφ-
ορίας μεταξύ των  πιστωτών  για την  έγκριση σχ εδίου
συμφων ίας εξυγίαν σης στο πλαίσιο του ν . 4738/2020
(Α΄ 207) «Ρύθμιση οφειλών  και παροχ ή δεύτερης
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για μία σημαν τική πρωτοβουλία του Υπο-
υργείου Οικον ομικών , καθώς για πρώτη φορά ψηφιο-
ποιούν ται οι διαδικασίες ρύθμισης οφειλών  των  επιχ ει-
ρήσεων , μέσω της εξυγίαν σης.

Σημειών εται ότι οι ηλεκτρον ικές πλατφόρμες για τη
λειτουργία των  διαδικασιών  της εξυγίαν σης επιχ ειρή-
σεων , σχ εδιάστηκαν  από την  Ειδική Γραμματεία
Διαχ είρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικον ο-
μικών , σε συν εργασία με τη Γεν ική Γραμματεία Ψηφια-
κής Διακυβέρν ησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
και τη Γεν ική Γραμματεία Πληροφοριακών  Συστημά-
των  Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης, από την  οποία υποστηρίζον ται δια-
ρκώς και φιλοξεν ούν ται στις υποδομές της. Ειδικότε-
ρα, η πλατφόρμα του Μητρώου Εμπειρογν ωμόν ων
Αν αδιάρθρωσης Οφειλών  είν αι διασυν δεδεμέν η με τις
αν τίστοιχ ες πλατφόρμες της Επιτροπής Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχ ων  (Ε.Λ.Τ.Ε.) και του Οικον ο-
μικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε), έτσι ώστε ν α
γίν εται άμεσα η διασταύρωση των  στοιχ είων  και οι
υποψήφιοι ν α μη χ ρειάζεται ν α προσκομίσουν  πρό-
σθετα δικαιολογητικά.

Με όλες τις αν ωτέρω εν έργειες, μειών εται η γραφειο-
κρατία και βελτιών εται η διαφάν εια.

3. Η Υπουργική Απόφαση «Κατάρτιση ολοκληρωμέ-
ν ου καταλόγου ελέγχ ου για τις αιτήσεις επικύρωσης
συμφων ιών  εξυγίαν σης», η οποία καθορίζει τον  κατά-
λογο ελέγχ ου για τις αιτήσεις συμφων ιών  εξυγίαν σης
που κατατίθεν ται στο δικαστήριο προς επικύρωση.
Εξειδικεύον ται, δηλαδή, όλα τα συν οδευτικά έγγραφα
της συμφων ίας εξυγίαν σης, προσαρμοσμέν α στις
αν άγκες των  πολύ μικρών , μικρών  και μεσαίων
επιχ ειρήσεων .

Τον ίζεται ότι, εφόσον  οι επιχ ειρήσεις δεν  ακολουθή-
σουν  τη διαδικασία της εξυγίαν σης, τότε δύν αν ται ν α
ρυθμίσουν  τα χ ρέη τους, μέσω του εξωδικαστικού
μηχ αν ισμού, ο οποίος θα εν εργοποιηθεί την  1η Ιου-
ν ίου του 2021.

Η Κυβέρν ηση και το οικον ομικό επιτελείο, στηρίζει
έμπρακτα την  προσπάθεια των  επιχ ειρήσεων  ν α
καταστούν  βιώσιμες, ώστε ν α συμβάλουν  εν εργά
στην  οικον ομική αν άπτυξη της χ ώρας.

Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις: Βήμα βήμα η
διαδικασία για ένταξη στη «δεύτερη ευκαιρία»

Ξεκινούν οι υποβολές
δηλώσεων αναστολής
συμβάσεων εργασίας

Μαρτίου

Α
πό  Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και μέχ ρι τη Δευ-
τέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00, είν αι
διαθέσιμο το Πληροφοριακό Σύστημα

«ΕΡΓΑΝΗ» για την  υποβολή δηλώσεων  αν αστολής
συμβάσεων  εργασίας εργαζομέν ων .

Εν τός του αν ωτέρω χ ρον ικού διαστήματος, υπο-
βάλλον ται δηλώσεις αν αστολής συμβάσεων  εργασίας
που αφορούν  όλο το μήν α Μάρτιο ή μέρος αυτού. Στο
ίδιο χ ρον ικό διάστημα δηλών ον ται ν ομίμως και οι
αν αστολές συμβάσεων  εργασίας εργαζομέν ων  που
αφορούν  τις ημερομην ίες: 1/3, 2/3, 3/3 και 4/3/2021.

Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση, από
8/3/2021 και ώρα 16:01 και μετά, οι επιχ ειρήσεις-
εργοδότες θα μπορούν  ν α προαν αγγέλλουν  μόν ο
ν έες αν αστολές συμβάσεων  εργασίας εργαζομέν ων ,
μη έχ ον τας τη δυν ατότητα μεταβολής των  δηλώσεων
για το διάστημα από την  1η/3/2021 έως και την
8η/3/2021 και ώρα 16:00.

Διευκριν ίζεται ότι, έν εκα του προαν αγγελτικού
συστήματος, δεν  επιτρέπον ται οι ορθές επαν αλήψεις
δηλώσεων  αν αστολής συμβάσεων  εργαζομέν ων  για
προγεν έστερα χ ρον ικά διαστήματα. Στις δε περι-
πτώσεις που πρέπει ν α υπηρετηθούν  επείγουσες
μελλον τικές αν άγκες των  επιχ ειρήσεων , επιτρέπον ται
προαν αγγελτικά οι αν ακλήσεις αν αστολών  συμβά-
σεων  εργασίας με χ ρήση ορθής επαν άληψης ή προ-
σωριν ής αν άκλησης δήλωσης αν αστολής.

Covid-19: 6 συλλήψεις και
πρόστιμα 450.450 ευρώ για

παραβίαση των μέτρων

Έ
ξι συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 450.450
ευρώ είν αι ο απολογισμός των  χ θεσιν ών
ελέγχ ων  των  αρμόδιων  υπηρεσιών  για την

τήρηση των  μέτρων  περιορισμού του κορον οϊού.

Εν δεικτικά, η ΕΛ.ΑΣ προχ ώρησε, μεταξύ άλλων , σε
σύλληψη προσωριν ά υπεύθυν ου καφετέριας -
αν αψυκτηρίου για εξυπηρέτηση τριών  καθήμεν ων
πελατών . Στον  υπεύθυν ο επιβλήθηκε πρόστιμο
3.000 ευρώ και επιπλέον  5.000 ευρώ στον  ιδιοκτήτη
του καταστήματος, εν ώ στον  κάθε πελάτη βεβαιώθηκε
πρόστιμο 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού
κίν ησης. Η Εθν ική Αρχ ή Διαφάν ειας επέβαλε
πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και 15 ημέρες αν αστολή
λειτουργίας σε τουριστικό κατάλυμα στην  Αθήν α γιατί
υπήρχ αν  πελάτες που δεν  ήταν  στην  λίστα όσων
διαμέν ουν  σε αυτό.

Συν ολικά χ θες διεν εργήθηκαν  75.699 έλεγχ οι και
καταγράφηκαν  1.462 περιπτώσεις παραβίασης των
μέτρων  επιδημιολογικού συν αγερμού. Από αυτές το
80,6% ήταν  για άσκοπη μετακίν ηση και το 18,1% για
μη χ ρήση μάσκας.
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Ο
Υπουργός Οικον ομικών  δήλωσε ότι τα ταμεια-
κά διαθέσιμα της χ ώρας αν έρχ ον ται σήμερα
στα 34 δισ. ευρώ εν ώ, το lockdown στοιχ ίζει

750 εκατ. ευρώ κάθε εβδομάδα.

Στο αν αγκαίο, δημοσιον ομικό κόστος για τη στήριξη
της κοιν ων ίας και της πραγματικής οικον ομίας αν αφ-
έρθηκε ο υπουργός Οικον ομικών  κ. Χρήστος Σταϊ-
κούρας και υπογράμμισε οτι η Ελλάδα διαθέτει τα απα-
ραίτητα ταμειακά διαθέσιμα και το υπ. Οικον ομικών
έχ ει λάβει όλες τις απαραίτητες προβλέψεις και δικ-
λείδες ασφαλείας, με διττό στόχ ο: πρώτον , ν α πιάσει
τόπο η δημοσιον ομική στήριξη και, δεύτερον , ν α μην
υπάρξει κίν δυν ος δημοσιον ομικού εκτροχ ιασμού.

Το συν ολικό κόστος στήριξης της κοιν ων ίας από
τον  προϋπολογισμό εκτιμάται φέτος σε 11,6 δισ.
ευρώ, έν αν τι της αρχ ικής πρόβλεψης για 7,5 δισ.,
λόγω της επιμον ής των  αρν ητικών  επιδημιολογικών
δεδομέν ων . Ο κ.
Σταϊκούρας εξήγ-
ησε ότι κάθε εβδο-
μάδα lockdown
κοστίζει 750 εκατ.
ευρώ και ότι η επι-
βάρυν ση του
προϋπολογισμού
από τη ν έα παρά-
ταση των  περιορι-
στικών  μέτρων
μέχ ρι τις 16
Μαρτίου θα αν έλθ-
ει σε 1,2 δισ.
ευρώ. Από αυτά,
περίπου τα 520
εκατ. ευρώ αφορ-
ούν  στη στήριξη του εμπορίου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της χ ώρας αν έρχ ον ται σήμε-
ρα στα 34 δισ. ευρώ, δήλωσε ο υπουργός, υπογραμ-
μίζον τας, ωστόσο, ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν  είν αι
απεριόριστοι. Όμως, η σωστή διαχ είριση, σε συν δυα-
σμό με τη δυν ατότητα που έχ ει πλέον  η Ελλάδα ν α
δαν είζεται από τις αγορές, αλλά και το πλαίσιο δημο-
σιον ομικής χ αλάρωσης που έχει αποφασιστεί σε ευρ-
ωπαϊκό επίπεδο, αποτελούν  τις κύριες δικλείδες ασφα-
λείας. Και όλα αυτά, η Ελλάδα τα έχ ει καταφέρει εν ώ
βρίσκεται σε καθεστώς εν ισχ υμέν ης εποπτείας από
το 2018 και δεν  διαθέτει επεν δυτική βαθμίδα. Η συν ε-
τή δημοσιον ομική πολιτική και η αν άκτηση της αξιοπι-
στίας αν τισταθμίζουν  τους βαθμούς δυσκολίας για
επιτυχ είς εξόδους στις αγορές. Σύμφων α με τον  υπο-
υργό Οικον ομικών , επιπλέον  μαξιλάρι για τους δημο-
σιον ομικούς κραδασμούς αποτελεί το φως που διαφ-
αίν εται για το τέλος της κρίσης από την  παν δημία, με
την  ταχ ύτατη εξέλιξη του προγράμματος εμβολιασμού.

Ο κ. Σταϊκούρας μιλών τας στο συν έδριο “Fin Forum
2021, Shaping the f uture of  banking & f inance”,
σημείωσε ότι το υπ. Οικον ομικών  δεν  λαμβάν ει
υπόψη του μόν ο τις αν άγκες μέχ ρι τη λήξη της παν -
δημίας, αλλά και τις χ ρηματοδοτικές αν άγκες της πραγ-
ματικής οικον ομίας και της κοιν ων ίας στη μετά-Cov id
εποχ ή.

Σε όλη αυτή την  προσπάθεια συμβάλλουν  οι διεθ-
ν είς αγορές, παρά την  πρόσφατη αύξηση των  αποδό-
σεων  στις αγορές ομολόγων , χ άρη στην  εν ίσχ υση της
αξιοπιστίας της ελλην ικής οικον ομίας, αλλά και οι κομ-

βικές αποφάσεις που έχ ουν  ληφθεί και λαμβάν ον ται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρώτον , προτείν εται η παράταση της δημοσιον ομι-
κής ευελιξίας και για το 2022. Αυτό επιτρέπει στην
Ελλάδα τη συν έχ ιση επεκτατικής δημοσιον ομικής
πολιτικής.

Δεύτερον , προτείν εται περαιτέρω ευελιξία μέχ ρι το
2023, με στόχ ο ν α επαν έλθουν  τα κράτη μέλη στη
δημοσιον ομική κατάσταση που ήταν  το 2019.

Τρίτον , προτείν εται ν α ληφθεί πρόν οια ώστε ν α
μην  αποσυρθούν  γρήγορα τα μέτρα στήριξης, κάτι το
οποίο υποστηρίζει και η Ελλην ική Κυβέρν ηση και
πρόκειται ν α συζητηθεί περαιτέρω στο προσεχ ές
Ecof in.

Σε ό,τι αφορά στην  πρόσφατη άν οδο των  αποδό-
σεων  στις αγορές
ομολόγων , ο κ.
Σταϊκούρας δήλωσε
ότι αυτή είν αι μόν ο
μία παράμετρος
που λαμβάν εται
υπόψη από το υπ.
Οικον ομικών  για τα
σχ έδια δράσης του.
Υπάρχ ουν  πολλοί
αστάθμητοι παρά-
γον τες και αβεβαι-
ότητες, είπε. Για
τους λόγους αυτούς,
όπως πρόσθεσε,
υπάρχ ει στρατ-
ηγικός σχ εδιασμός

και έτοιμα εν αλλακτικά σεν άρια. Πάν τως, σε αυτή τη
φάση, αν  και υπάρχ ει πίεση στα διαθέσιμα της
χ ώρας, υπάρχ ει ασφάλεια και προσδοκάται στο προ-
σεχ ές διάστημα ομαλοποίηση, λόγω βελτίωσης των
επιδημιολογικών  δεδομέν ων  και του εμβολιασμού,
αν έφερε ο υπουργός Οικον ομικών .

Σχ ετικά με τη στήριξη της πραγματικής οικον ομίας,
ο κ. Σταϊκούρας κάλεσε τις τράπεζες ν α συν δράμουν
ακόμα περισσότερο στη χ ρηματοδότηση των  μικρομε-
σαίων  επιχ ειρήσεων  με τρόπο βιώσιμο και αν α-
πτυξιακό.

Από την  πλευρά της, η πολιτεία, στον  έν α χ ρόν ο
της υγειον ομικής κρίσης, έχ ει στηρίξει την  πραγματική
οικον ομία με 27 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, ποσό 7 δισ.
ευρώ εν τάσσεται στο πρόγραμμα των  Επιστρεπτέων
Προκαταβολών  – μεγάλο μέρος των  οποίων  είν αι μη
επιστρεπτέο. Ποσό 6,4 δισ. κατευθύν θηκε σε αν έργο-
υς και μισθωτούς, μέσω επιδομάτων , αν αστολών
εργασίας κ.ά. Επιπλέον , δάν εια 7,5 δισ. σε 32.000
επιχ ειρήσεις έχ ουν  χ ορηγηθεί από το Ταμείο Εγγυο-
δοσίας και το ΤΕΠΙΧ. Το 93% των  δαν είων  και το
55% των  πόρων  αφορούσαν  σε μικρές και μεσαίες
επιχ ειρήσεις.

Τέλος, αν αφερόμεν ος στο Ταμείο Αν άκαμψης, ο κ.
Σταϊκούρας τόν ισε ότι η κυβέρν ηση έχ ει ετοιμάσει έν α
σχ έδιο χ ρηματοδότησης έργων  και μεταρρυθμίσεων .
Στο πλαίσιο αυτό, από τα 32 δισ. του Ταμείου, τα 5,5
δισ. ευρώ αν αμέν εται ν α εισρεύσουν  φέτος, με τη
μορφή επιχ ορηγήσεων  (4,2 δισ.) και δαν είων  (1,3
δισ. ευρώ).

Σταϊκούρας: Το lockdown κοστίζει 750 εκατ. ευρώ
κάθε εβδομάδα

Μ. Σχοινάς: Η Ελλάδα
πρωταθλήτρια Ευρώπης

στον εμβολιασμό

Ε
ύσημα και θερμά συγχ αρητήρια επ έδωσε
ο αν τ ιπ ρόεδρος της Ευρωπ αϊκής Επ ιτρ-
οπ ής για την  Προώθηση του Ευρωπ αϊ-

κού Τρόπ ου Ζωής,  Μαργαρίτης Σχ οιν άς,  για
«τη σοβαρότητα του ελλην ικού κράτους» και
«την  οργάν ωση των  αν θρώπ ων » π ου εμπ λέ-
κον ται σ τη μεγάλη εμβολιαστ ική π ροσπ άθεια
με απ οτέλεσμα,  όπ ως είπ ε,  η Ελλάδα ν α είν αι
σήμερα «π ρωταθλήτρια Ευρώπ ης του εμβολια-
σμού»,  μια ευρωπ αϊκή χ ώρα π ου τα κατάφερε
εκεί π ου άλλες χ ώρες δεν  μπ όρεσαν .

Συν άν τηση Ν .  Χαρδαλιά - Μ.  Σχ οιν ά,  σ τ ις

εγκαταστάσεις της Πολιτ ικής Προστασ ίας

Κατά την  επ ίσκεψή του στο Εμβολιαστ ικό
Κέν τρο «Προμηθέας» στο Μαρούσ ι,  σ το
π λαίσ ιο της π ρώτης ημέρας της επ ίσκεψής του
στην  Ελλάδα,  ο κ .  Σχ οιν άς τόν ισε ότ ι «ήξερα
π ριν  έρθω ότ ι η Ελλάδα είν αι π ρωταθλητής
Ευρώπ ης στον  εμβολιασμό,  αλλά τώρα καταλα-
βαίν ω το γιατ ί:  Βλέπ ω αν θρώπ ους οργαν ωμέ-
ν ους,  βλέπ ω έν α κράτος σοβαρό,  βλέπ ω αν θ-
ρώπ ους με χ αρά ν α ετοιμάζον ται ν α εμβολια-
στούν ,  ό, τ ι βλέπ ω μου θυμίζει Ευρώπ η».

Αξίζουν  συγχ αρητήρια,  π ροσέθεσε,  σε όλους
«όσοι είν αι υπ εύθυν οι γι '  αυτό το θαύμα.
Στην  π ράξη δείχ ν ουμε ότ ι η Ελλάδα είν αι μια
ευρωπ αϊκή χ ώρα π ου μπ ορεί ν α τα καταφέρει
εκ εί π ου άλλοι δεν  τα κατάφεραν  τόσο καλά».

Ο κ .  Σχ οιν άς επ ισήμαν ε τον  συμβολισμό
της σημεριν ής ημέρας κατά την  οπ οία «η
χ ώρα ξεπ έρασε το έν α εκατομμύριο δόσεις,
έχ ον τας εμβολιάσει το 6, 5% του π ληθυσμού
με μία δόση και το 3, 5% και με τ ις δύο
δόσεις».  Επ ίσης,  έχ ει έν α αν απ τυξιακό π ρό-
γραμμα για 1. 000 εμβολιαστ ικά κ έν τρα και απ ό
τα χ αμηλότερα π οσοστά χ αμέν ων  δόσεων
στην  Ευρώπ η».  Σημαν τ ικός συν τελεστής
αυτής της επ ιτυχ ίας,  υπ ογράμμισε ο αν τ ιπ ρόε-
δρος της Επ ιτροπ ής,  είν αι ότ ι έχ ει σ τη διάθε-
σή της «την  τ ελειότ ερη τ εχ ν ολογική π λατφόρ-
μα για ραν τεβού».

Κλείν ον τας τη δήλωσή του,  είπ ε ότ ι «έχ ουμε
π ολλή δουλειά μπ ροστά μας»,  αλλά έχ ει γίν ει
«μια εξαιρετ ική αρχ ή» και απ ηύθυν ε και π άλι
θερμά συγχ αρητήρια σε όσους συν έβαλαν  σ ’
αυτό «το θαύμα».

e-ΕΦΚΑ: Πότε
καταβάλλονται οι κύριες

και επικουρικές
συντάξεις

Τ
ο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών
συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του e-
ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2021, στο

πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής
των κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
- Στις 24 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι

κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
τράπεζες και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

- Στις 26 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν

οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή
των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
τράπεζες και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

- Στις 29 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι
κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, (δηλαδή
των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

- Στις 30 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι
κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ.
ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
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Δ
ημοσιον ομικό περιθώριο
για την  μον ιμοποίηση
φορολογικών  ελαφ-

ρύν σεων  αν αζητά η κυβέρν ηση,
την  στιγμή που το παράθυρο
που άν οιξε η Κομισιόν  για αν α-
στολή των  αυστηρών  καν όν ων
του Συμφών ου Σταθερότητας και
για έτος 2022 δημιουργεί προσ-
δοκίες.

Το εν δεχ όμεν ο ν α προχ ωρή-
σει η συζήτηση προκειμέν ου ν α
υλοποιηθεί η πρόταση της Κομι-
σιόν  περί συν έχ ισης της ρήτρας
διαφυγής, δημιουργεί ελπίδες ότι
μπορούν  τελικά ν α βρεθεί το
δημοσιον ομικό περιθώριο με
στόχ ο την  εφαρμογή εν ός προ-
γράμματος μόν ιμων  μειώσεων
στα φορολογικά βάρη που σηκών ουν  ν οικοκυριά και
επιχ ειρήσεις.

Με όλα τα εν δεχ όμεν α ν α παραμέν ουν  αν οιχ τά η
κυβέρν ηση εξετάζει το εν δεχ όμεν ο ν α μον ιμοποιηθ-
ούν  φορολογικές ελαφρύν σεις όπως η κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης, στους μισθούς του ιδιωτικού
τομέα αλλά και για τα εισοδήματα που πρόκειται ν α
αποκτηθούν  από επιχ ειρηματική δραστηριότητα,
μερίσματα, εν οίκια και τόκους ή η ν έα μείωση στις
ασφαλιστικές εισφορές. Παρόλα αυτά η εφαρμογή εν ός
τέτοιου σχ εδίου θα πρέπει ν α ξεπεράσει τον  σκόπε-
λο ν α προκληθεί μόν ιμη επιβάρυν σης στα δημόσια
οικον ομικά, γεγον ός που έχ ει επισημάν ει η Κομισιόν .

Σε αυτούς τους περιορισμούς θα πρέπει ν α προστε-
θεί και η επιμον ή των  δαν ειστών  ότι τα μόν ιμα μέτρα,
θα πρέπει ν α είν αι δημοσιον ομικά ουδέτερα. Εφόσον
η υγειον ομική κρίση αρχ ίζει ν α υποχ ωρεί, τότε και τα
μέτρα στήριξης πρέπει ν α περιορίζον ται και ν α υπο-
καθίσταν ται από μέτρα αν άκαμψης. Η απόσυρση τους
θα πρέπει ν α γίν εται σταδιακά.

Με βάση τα παραπάν ω ο σχ εδιασμός του οικον ομι-
κού επιτελείου προβλέπει την  αν τικατάσταση των
οριζόν τιων  και γεν ικευμέν ων  μέτρων  στήριξης και την
εφαρμογή εν ός ν έου μον τέλου εν ισχ ύσεων  και
κιν ήτρων  σε επιχ ειρήσεις με κριτήρια την  πτώση του
τζίρου, το είδος της δραστηριότητα και την  συμμετοχ ή
τους στη παραγωγική και αν απτυξιακή διαδικασία.

Η κυβέρν ηση επιθυμεί οι παρεμβάσεις ν α μην  φέρ-
ουν  μόν ο ελαφρύν σεις στους ιδιαίτερα επιβαρυμέν ους
φορολογούμεν ους, αλλά ν α αποτελέσουν  και κίν ητρο
για την  προσέλκυση επεν δύσεων , διατηρών τας ταυ-
τόχ ρον α την  θετική δημοσιον ομική εικόν α που έχ ει
δημιουργήσει η χ ώρα.

Αυτό σημαίν ει ότι δεν  πρέπει ν α δοθεί λάθος σήμα
στις αγορές για ταμειακή χ αλάρωση διόγκωση του
ελλείμματος και του χ ρέους τη στιγμή μάλιστα που ο
προϋπολογισμός κιν είται στο όριο.

Το οικον ομικό επιτελείο της κυβέρν ησης δεν  θέλει
σε καμία περίπτωση ν α διαταράξει τις σχ έσεις που
έχ ει δημιουργήσει με τις αγορές, οι οποίες παρακολο-
υθούν  επισταμέν α την  πορεία των  δημοσιον ομικών
της χ ώρας.

Αυτό σημαίν ει ότι στο μικροσκόπιο των  επεν δυτών
είν αι τα μέτρα στήριξης που έχ ει σχ εδιάσει η κυβέρν -
ηση για την  αν τιμετώπιση των  συν επειών  από την
παν δημία, αλλά και την  κατάσταση των  ταμειακών
διαθέσιμων  τα οποία λειτουργούν  ως «μαξιλαράκι»
ασφαλείας για τους επεν δυτές.

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει και το μέγεθος του ελλείμματος
το οποίο προκλήθηκε εξαιτίας των  έκτακτων  αν αγ-
κών , αλλά και την  εξέλιξη του δημόσιου χ ρέους που
βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και αποτελεί
δομικό πρόβλημα για την  οικον ομία.

Δημοσιονομικό περιθώριο για φοροελαφρύνσεις
αναζητά η κυβέρνηση

Η Amazon ανοίγει στο Λον-
δίνο ένα σούπερ μάρκετ

χωρίς ταμεία

Ο
κολοσσός των  διαδικτυακών  αγορών  Amazon
αν οίγει σήμερα στο Λον δίν ο, για πρώτη φορά
εκτός των  ΗΠΑ, έν α σούπερ μάρκετ που επι-

τρέπει στους καταν αλωτές ν α κάν ουν  τις αγορές τους
χ ωρίς ν α περν ούν  από το ταμείο, σε έν α ν έο βήμα
στον  έν τον ο ο αν ταγων ισμό με τους παραδοσιακούς
εμπόρους.

Το κατάστημα Amazon Fresh, στο εμπορικό κέν τρο
Ealing Broadway , «είν αι το πρώτο παν τοπωλείο στο
Ην ωμέν ο Βασίλειο που επιτρέπει ν α γίν ον ται οι αγο-
ρές και στη συν έχ εια απλά ν α εξέρχ εται» ο πελάτης
από το κατάστημα, χ ωρίς ν α περν ά από ταμείο.
«Είν αι επίσης το πρώτο φυσικό κατάστημα της
Amazon έξω από τις ΗΠΑ», σύμφων α με αν ακοίν ω-
ση.

Οι πελάτες μπορούν  ν α σκαν άρουν  έν α κωδικό
QR στα έξυπν α τηλέφων ά τους μπαίν ον τας στο
κατάστημα, στη συν έχ εια ν α κάν ουν  τις αγορές τους
και ν α βγουν  απευθείας από το κατάστημα. Ωστόσο,
κάθε προϊόν  που παίρν ει ο καταν αλωτής από τα
ράφια χ ρεών εται αυτομάτως στον  λογαριασμό του
μέσω της εφαρμογής στο τηλέφων ό του.

Το κατάστημα λειτουργεί με αισθητήρες, κάμερες και
αλγόριθμους "deep learning" (της τεχ ν ολογίας που έχ ει
σχ εδιαστεί για ν α επιτρέπει σε μία συσκευή ν α
'αποκτά' γν ώσεις), όπως εξηγεί η Amazon σε προωθη-
τικό της βίν τεο.

Το κατάστημα προσφέρει «μια μεγάλη ποικιλία
προϊόν των  με το σήμα της ίδιας της Amazon, όπως
κρέας, ψάρι, φρούτα και λαχαν ικά, αρτοσκευάσματα,
έτοιμα γεύματα και προϊόν τα πρώτης αν άγκης».

Η Amazon, που ήταν  ήδη σε άν οδο στο Ην ωμέν ο
Βασίλειο πριν  από τη παν δημία και αν ταγων ιζόταν
ολοέν α και πιο έν τον α με έν α κλάδο λιαν εμπορίου σε
κρίση, είδε τη θέση της ν α εν ισχ ύεται από την  παν -
δημία, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο των  συμβατικών
καταστημάτων  για μήν ες.
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Τ
ο Ελλην ικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών  Πόλεων , μέλος του Δικτύου
του Παγκόσμιου Οργαν ισμού

Υγείας, και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ασπροπύργου, σε συν εργασία με τον
Όμιλο Βιοιατρική συν διοργαν ών ουν  τη
Διαδημοτική Δράση  Πρόληψης του
Καρκίν ου του παχ έος εν τέρου. 

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπρ-
οπύργου συμμετέχ ει εν εργά και σε
αυτήν  την  Εκστρατεία. Βασιζόμεν οι
στα προληπτικά πρωτόκολλα του
Π.Ο.Υ.  προτρέπουμε όλους τους δημό-
τες: 

1. Να κάν ουν  τον  ετήσιο έλεγχ ο
Αν ίχ ν ευσης Αιμοσφαιρίν ης Κοπράν ων ,
αν  είν αι 50 έως 75 ετών , στα συν ερ-
γαζόμεν α Διαγν ωστικά Κέν τρα του Ομίλου της Βιοιατρ-
ικής.

2. Να εγγραφούν  στο λογισμικό των  ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου μας, για ν α εν ημερών ον ται
εγκαίρως για την  επαν εξέταση τους, μέσα από τον
ακόλουθο σύν δεσμο:

https://exetaseis.kepy geias.org/identity /account/re
gister

3. Να λάβουν  ηλεκτρον ικά το εν ημερωτικό υλικό
δημιουργών τας προφίλ στο  λογισμικό των  ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ Ασπροπύργου. 

4. Έν ας μικρός αριθμός πολιτών  (έως 10% του
συν όλου των  παραπεμπόμεν ων ) αν ασφάλιστων  και
απόρων , που έχ ουν  λάβει ειδικό παραπεμπτικό μέσω
του Δήμου τους ότι αν ήκουν   στις ευπαθείς ομάδες,
θα εξυπηρετείται δωρεάν . 

Οι εν διαφερόμεν οι Δημότες αρχ ικά προσέρχ ον ται
στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου (Διεύθυ-
ν ση Κοιν ων ικής Προστασίας/ Δοϊράν ης και Θεοτοκο-
πούλου,  θέση Γερμαν ικά), όπου και υπογράφουν
την  φόρμα εγγραφής και καταχ ωρούν ται στο λογι-
σμικό. Με αν τίγραφο της φόρμας αυτής απευθύν ον ται
και  επισκέπτον ται τα διαγν ωστικά, του  Ομίλου Βιοι-
ατρικής στο α) Αιγάλεω, Λεωφόρο Αθην ών  429Α –
τηλέφων ο: 2105317794 και β) στο Περιστέρι, Λεωφόρο
Παν αγή Τσαλδάρη 75-77 – τηλέφων ο: 2105775588. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκριν ήσεις, οι
εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α επικοιν ων ούν  με το
ΚΕΠ Υγείας Ασπροπύργου στο τηλέφων ο 210
5575596 και στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
kepy geias@aspropy rgos.gr .

Το ΚΕΠ Υγείας Ασπροπύργου συμμετέχει στην εκστρατεία για
την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου

Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρ-
ονικές υπηρεσίες της Γενικής

Γραμματείας Πληροφορ-
ιακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης το Σαββα-
τοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Σ
ας ενημερώνουμε ότι λόγω προγρ-
αμματισμένων εργασιών αναβάθμι-
σης των υποδομών της Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης, κατά το χρονικό διάστημα από
Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 21:00 έως και
Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 12:00
(μεσημέρι) δεν θα είναι διαθέσιμες οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η
ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της. Περισ-
σότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται
στο έγγραφο που έχει αναρτηθεί στον
σύνδεσμο
https://www.gsis.gr/DownTime_6-3-
2021_GSIS.pdf
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«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 04/03/2021
Αρ.πρωτ. : 3711             

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
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 16 Μαρτίου
του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφ-
όρου Μαραθώνος 104, α  ́όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγω-
νισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προσφορές θα παραλαμβά-
νονται 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. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παρα-
λαβή των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγω-
νισμού 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, επι-
στρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγι-
στούν.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδή-
ποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφ-
ορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο
(Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης,
για να αποσφραγισθούν στη συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγω-
νισμού 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, διαφορετι-
κά θα αποκλείονται. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σμού 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 Αν τιδήμαρχος
Οικον ομικής Διαχείρισης και Διαφ άν ειας

Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

Τ
ις οριστικές μελέτες (αρχ ιτεκτον ική, στατική,
ηλεκτρομηχ αν ική), οι οποίες αφορούν  στην
αποκατάσταση του θεριν ού αν ακτόρου στο

Τατόι, εν έκριν ε σήμερα, με ομόφων η γν ωμοδότησή
του, το Κεν τρικό Συμβούλιο Νεωτέρων  Μν ημείων .
Έτσι, όπως τον ίζει αν ακοίν ωση του υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, «προχ ωρά με γοργούς ρυθ-
μούς και εν τός χ ρον οδιαγραμμάτων  η υλοποίηση του
εμβληματικού σχ εδίου αν άπλασης του τ. βασιλικού
κτήματος στο Τατόι».

Το ΥΠΠΟΑ πληροφορεί επίσης, ότι «σύμφων α με
τη μελέτη, προβλέπεται η οικοδομική, λειτουργική και
αισθητική αποκατάσταση του μν ημείου στην  εποχ ή
του Γεωργίου Α'.
Το αν άκτορο
μετατρέπεται σε
μουσείο και οι
χ ώροι του θα
αν ταν ακλούν
την  περίοδο του
Γεωργίου του Α΄,
εκθέτον τας
έπιπλα, αν τι-
κείμεν α, πίν α-
κες, αλλά και
χ αρτώες μαρτ-
υρίες, που τεκ-
μαίρουν  την  δια-
δρομή της τ.
βασιλικής οικογέ-
ν ειας. Παράλ-
ληλα, στους χ ώρους του υπογείου, θα υπάρχ ουν  αίθ-
ουσες για εκπαιδευτικά προγράμματα ή μικρές θεματι-
κές περιοδικές εκθέσεις, εν ώ η αίθουσα του κιν ηματο-
γράφου, θα χ ρησιμοποιείται για προβολές συν αφούς
ιστορικού υλικού».

«Το κτιριακό συγκρότημα αν ακτά τα ποιοτικά χ αρ-
ακτηριστικά του, την  αρχ ιτεκτον ική του ταυτότητα ως
αν τίγραφο αγροικίας στο Peterhof , τον  μν ημειακό
χ αρακτήρα, αλλά και την  αν άδειξη των  στοιχ είων  της
αυθεν τικότητας του. Επισημαίν εται ότι η επαν αφορά
στην  εποχ ή του Γεωργίου Α', σύμφων α με την  εγκε-
κριμέν η μελέτη, προτάθηκε μόν ο σε όσα στοιχ εία
υπήρχ ε επαρκής επιστημον ική τεκμηρίωση»,
συμπληρών ει η αν ακοίν ωση του ΥΠΠΟΑ, προσθέ-
τον τας ότι «στην  οριστική αρχ ιτεκτον ική μελέτη περι-
λαμβάν ον ται τροποποιήσεις ως προς την  εγκεκριμέν η
προμελέτη, καθώς εν σωματών ον ται στοιχ εία από την
υπό εκπόν ηση μουσειογραφική μελέτη, προκειμέν ου
ν α εμπλουτισθεί περαιτέρω το μουσειολογικό αφήγημα.
Ταυτόχ ρον α ο στόχ ος είν αι η βελτίωση της λειτουρ-
γικότητας του κτηρίου, ώστε ν α καταστεί λειτουργικό
και φιλικό προς τον  επισκέπτη».

Πιο συγκεκριμέν α, σε ό,τι αφορά την  αρχ ιτεκτον ική
μελέτη, το ΥΠΠΟΑ αν αφέρει:

«Στο ισόγειο, διατηρείται η κεν τρική είσοδος στη
βόρεια όψη του κτιρίου, δεδομέν ου ότι αν τιστοιχ εί
στην  εποχ ή της υφιστάμεν ης διαμόρφωσης του
χ ώρου της κύριας εισόδου με το κλιμακοστάσιο. Η
υφιστάμεν η εσωτερική διαμόρφωση αποτελεί επέμβα-
ση της 2ης περιόδου (1913-1947) του κτιρίου και
ειδικότερα (το έτος 1937) επί Γεωργίου Β', ώστε ν α
καταστεί μεγαλύτερος και εν ιαίος ο χ ώρος της εισόδου,
του κτιρίου. Επί Γεωργίου Α' ο χ ώρος αυτός ήταν
μικρότερος και η κλίμακα αν όδου στον  Α' όροφο ήταν
διαφορετική. Διατηρείται και αποκαθίσταται το στέγα-

στρο της κεν τρικής εισόδου, στην  υφιστάμεν η μορφή
του, με τα υφιστάμεν α μεταλλικά φουρούσια, καθώς
αν αφέρεται στην  ίδια χ ρον ική περίοδο με την  κεν τρι-
κή είσοδο. Διαμορφών εται η είσοδος και για ΑμεΑ.

Διατηρείται η κλίμακα που οδηγεί από το ισόγειο στη
στάθμη του υπογείου, πλησίον  του αν αβατορίου τρο-
φίμων , για λόγους μουσειολογικούς, καθώς από την
σκάλα αυτή, σε συν δυασμό με το αν αβατόριο, γιν ό-
ταν  η επικοιν ων ία από την  κουζίν α (υπόγειο) στο
ισόγειο. Επίσης, για μουσειολογικούς λόγους διατηρ-
είται η κλίμακα που οδηγούσε από το γραφείο του ισο-
γείου, στα υπν οδωμάτια, στον  Α΄ όροφο.

Στον  Α'
όροφο, αν αδια-
μορφών εται ο
χ ώρος γύρω
από την  ξύλιν η
κλίμακα. Παρα-
μέν ουν  τα μεγά-
λα παράθυρα
στη ν ότια όψη
του κτιρίου.
Επισημαίν εται
ότι για την
περίοδο του
Γεωργίου Α',
υπάρχ ει φωτο-
γραφικό υλικό
για τους εσωτερ-
ικούς χ ώρους

του ισογείου, κυρίως από το γραφείο του Γεωργίου Α',
το σαλόν ι και στους χ ώρους της ν ότιας πλευράς του
κτιρίου.

Στον  Β' όροφο (σοφίτα), διατηρείται το σύν ολο των
υφιστάμεν ων  φεγγιτών , εκτός από δύο, οι οποίοι
καταργούν ται, καθώς προβλέπεται η επαν αφορά του
δυτικού αετώματος της στέγης.

Στη στάθμη υπογείου, διαμορφών ον ται επιπλέον
χ ώροι υγιειν ής για το κοιν ό».

Συν οπτικά, οι εργασίες που προβλέπον ται για την
αποκατάσταση του αν ακτόρου αφορούν  σε «εργασίες
στερέωσης και επισκευής σύμφων α με την  τεχ ν ική
περιγραφή της στατικής μελέτης, εργασίες διαρρύθμι-
σης, (κατασκευή ν έων  χ ώρων  υγιειν ής, εν σωμάτωση
αν ελκυστήρων  κλπ), εκ ν έου κατασκευή όλων  των
Η/Μ εγκαταστάσεων , σύμφων α με την  τεχ ν ική περι-
γραφή της μελέτης η/μ εγκαταστάσεων  ώστε ν α
καλύπτον ται πλήρως λειτουργικά οι ν έες χ ρήσεις των
χ ώρων , εργασίες συν τήρησης διακοσμητικών
στοιχ είων , εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλον τος
χ ώρου».

Το κτίριο του θεριν ού αν ακτόρου αποτελεί αν τίγρα-
φο αγροικίας του Peterhof . Εκπον ήθηκε από τον
αρχ ιτέκτον α Σάββα Μπούκη, ο οποίος, ύστερα από
εν τολή του Γεωργίου Α', μετέβη το 1880 στην  Αγία
Πετρούπολη για τον  σκοπό αυτό. Η αν έγερση του
κτιρίου ξεκίν ησε το 1884 και ολοκληρώθηκε το 1886.
Η σημεριν ή εικόν α του αν ακτόρου είν αι προϊόν  μετα-
τροπών  και τροποποιήσεων  που έγιν αν  από την  τ.
βασιλική οικογέν εια για πρακτικούς, αισθητικούς και
για λόγους εκσυγχ ρον ισμού. Υλοποιήθηκαν  σε τρεις
κυρίως περιόδους. Το έτος 1967 το αν άκτορο σφρ-
αγίστηκε οριστικά και παραμέν ει κλειστό έως και σήμε-
ρα.

«Πράσινο φως» από το ΚΣΝΜ στην οριστική μελέτη
αποκατάστασης του ανακτόρου, στο τέως βασιλικό

κτήμα Τατοΐου
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ή των
επι-

μέρους λειτουργικών  συν όλων  αυτής
μέσω της μεταβίβασης του συν όλου του
εν εργητικού ή των  επιμέρους λειτουρ-
γικών  συν όλων  αυτής σε τρίτο βιώσιμο
φορέα και για την  ικαν οποίηση του
συν όλου των  πιστωτών  της.

Σε άλλο σημείο της αίτησης σημειών ε-
ται πως η υπαγωγή της Χαλυβουργικής
στη διαδικασία ειδικής διαχ είρισης είν αι
ο μόν ος ορατός τρόπος για την  επίτε-
υξη του βέλτιστου οικον ομικού αποτελέ-
σματος, προς το συμφέρον  των
πιστωτών  της καθώς, όπως υπο-
στηρίζει, η επιχ ειρούμεν η με την
υπό κρίση διαδικασία ταχ εία
πώληση του εν εργητικού της Χαλ-
υβουργικής αποτρέπει την
απαξίωσή της και τον  περιου-
σιακό κατακερματισμό της.

Πώς έφθασε στην  κατάρρευση
η ιστορική βιομηχ αν ία

Την  τελευταία δεκαετία στην
Ελλάδα έχ ει σημειωθεί καθίζηση
της κατασκευαστικής δραστηριότ-
ητας. Εν ας αν τιπροσωπευτικός
δείκτης της είν αι η καταν άλωση
χ άλυβα οπλισμού σκυροδέματος,
που εν ώ το 2008 ήταν  περίπου
2,3 εκατ. τόν ους, το 2019 είχ ε
μειωθεί σε μόλις 400.000 τόν ους,
δηλαδή 1,9 εκατομμύριο τόν ους
λιγότερους. Ητοι, πτώση της ζήτ-
ησης κατά 80%. Σε αυτό το περι-
βάλλον , η Χαλυβουργική είν αι
πρακτικά κλειστή από την  περίοδο
2014-2015 και το προσωπικό της απο-
μειώθηκε δραστικά τα επόμεν α έτη
μέσω αλλεπάλληλων  προγραμμάτων  εθε-
λουσίας εξόδου. Η εταιρεία δεν  έχ ει
δημοσιεύσει ισολογισμό από το 2016
και, ούτως ή άλλως, εκείν η αλλά και οι
προηγούμεν ες χ ρήσεις ήταν  βαθιά
ζημιογόν ες σε λειτουργικό επίπεδο. Η
ιδιοκτησία Κων σταν τίν ου Π. Αγγελό-
πουλου διά της παροχ ής ταμειακών
διευκολύν σεων  ή μικρών  αυξήσεων
κεφαλαίου έκτοτε χ ρηματοδοτούσε ορια-
κά και μόν ον  την  εταιρεία για ν α
καλύπτει βασικά της κόστη. Πώς όμως
έφθασε σε αυτό το σημείο;

Το κρίσιμο σημείο εκτιμάται πως ήταν
οι μεγάλες επεν δύσεις του 2003 σε δύο
επιπλέον  ελασματουργεία. Η Χαλυβουρ-
γική είχ ε ήδη έν α και από τα δύο ν έα,
για τα οποία δαν είστηκε έν α σημαν -
τικότατο ποσό, της τάξης των  200 εκατ.
από την  Εθν ική, λειτούργησε πρόσκαι-
ρα μόν ον  το έν α, αφού λίγα χ ρόν ια

μετά, το 2009-2010, η ζήτηση κατέρρευ-
σε. Η ύφεση εξαφάν ισε και την  πρώτη
ύλη που για τις χ αλυβουργίες είν αι τα
παλιοσίδερα ή scrap από τις κατεδα-
φίσεις και τις αποσύρσεις εξοπλισμού.
Χωρίς scrap πρέπει ν α εισάγον ται
παλιοσίδερα, αυξάν ον τας κατακόρυφα
το κόστος παραγωγής. Η κρίση έφερε
και μεγάλη άν οδο των  τιμών  του ηλεκ-
τρικού, που χ ρησιμοποιείται για την
τήξη του μετάλλου. Πέρα όμως από όλα
αυτά, οι χ αλυβουργίες στην  Ευρώπη
είχ αν  ήδη καταδικαστεί από την  παγ-
κοσμιοποίηση και την  αν άδυση της
Κίν ας, αλλά και της Ασίας εν  γέν ει, σε

κυρίαρχ ο παραγωγό χ άλυβα. Οι ευρω-
παϊκές χ αλυβουργίες, άλλωστε, όπως και
οι ελλην ικές «πάτησαν » πάν ω στη
μεταπολεμική αν οικοδόμηση της
Ευρώπης, και της Ελλάδας με καθυ-
στέρηση λόγω του Εμφυλίου, αλλά και
στον  ευρωπαϊκό προστατευτισμό που
καθιστούσε τις εισαγωγές εκτός
Ευρώπης απαγορευτικές. Υπεν θυμίζεται
πως στη Γηραιά Ηπειρο ιδρύθηκε το
1951 με τη Συν θήκη των  Παρισίων  η
Ευρωπαϊκή Κοιν ότητα Αν θρακα και Χάλ-
υβα (ο «πρόγον ος» της Ευρωπαϊκής
Εν ωσης), η οποία κατ’ ουσίαν  προα-
σπίστηκε και γιγάν τωσε την  ευρωπαϊκή
χ αλυβουργία. Δεν  είν αι τυχ αίο πως η
μεγάλη αν άπτυξη των  ελλην ικών  χ αλ-
υβουργιών  ξεκίν ησε κάπου εκεί, τη
δεκαετία του 1950. Εξήν τα επτά χ ρόν ια
μετά, στις αρχ ές του 2017, η Alv arez &
Marsal παρέδωσε στις τράπεζες μελέτη,
που της είχ αν  παραγγείλει οι ίδιες για
ν α ακτιν ογραφήσουν  τον  κλάδο και ν α
διαπιστώσουν  τη βιωσιμότητά του, μιας
και προβλήματα είχ αν  εκδηλώσει και οι

άλλοι δύο μεγάλοι χ αλυβουργικοί όμιλοι
της χ ώρας, η Χαλυβουργία Ελλάδος και η
Σιδεν όρ/Sov el. Η έκθεση εκείν η
συμπεραίν ει πως υπήρχ ε πράγματι
πλεον άζουσα παραγωγική δυν αμικότητα
και, ως εκ τούτου, έπρεπε ν α διακοπεί
οριστικά η λειτουργία κάποιων  μον ά-
δων .

Πόσα και πού χ ρωστά η Χαλυβουργι-
κή

Η Χαλυβουργική χ ρωστά στην  Εθν ική
Τράπεζα, 296,055 εκατ. ευρώ βάσει του
ισοζυγίου της εταιρείας με ημερομην ία
31/12/2018, εν ώ βάσει των  στοιχ είων

της Τράπεζας η απαίτηση αν ήλθε σε
301,791 εκατ. ευρώ που εκπροσωπεί
ποσοστό 53,7% του συν όλου των
απαιτήσεων  και την  30η.11.2020, σε
343,773 εκατ. ευρώ.

Το δε σύν ολο των  υποχ ρεώσεων  της
Χαλυβουργικής την  31η Δεκεμβρίου του
2016, βάσει των  τελευταίων  διαθέσιμων
δημοσιευμέν ων  οικον ομικών  της κατα-
στάσεων , αν έρχ εται στα 497,200 εκατ.
ευρώ εν ώ την  31 Δεκεμβρίου 2018
βάσει του ισοζυγίου ξεπερν ά τα
562,311 εκατ. ευρώ.

Με βάση το ισοζύγιο της 31η Δεκεμ-
βρίου του 2018, η Χαλυβουργική χ ρω-
στά συν ολικά στις Τράπεζες 448,209
εκατ. ευρώ, εκ των  οποίων  296,055
εκατ. ευρώ στην  Εθν ική, 132,898 εκατ.
ευρώ στην  Πειραιώς, 10,478 εκατ. ευρώ
στην  Alpha Bank και 8,776 εκατ. ευρώ
στη Eurobank. Προς δημόσιες επιχ ειρή-
σεις και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) οι οφειλές της αγγίζουν

τα 41,576 εκατ. ευρώ και προς τους
προμηθευτές τα 6,511 εκατ. ευρώ. Το
άν οιγμα προς τις φορολογικές αρχ ές
είν αι 454.054 ευρώ, 1,347 εκατ. ευρώ
προς τα ασφαλιστικά ταμεία και 36,126
εκατ. ευρώ προς διάφορους πιστωτές
εν ώ οι αν αβαλλόμεν ες φορολογικές
υποχ ρεώσεις διαμορφών ον ταν  στις
31/12/2018 στα 26,43 εκατ. ευρώ και
στα 1,746 εκατ. ευρώ οι υποχ ρεώσεις
παροχ ών  στο προσωπικό.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες
δημοσιευμέν ες στο ΓΕΜΗ, ο τζίρος της
Χαλυβουργικής το 2016 κατήλθε στα 8,1

εκατ. ευρώ από 16,8 εκατ. ευρώ
που ήταν  το 2015 εν ώ το αποτέ-
λεσμα μετά φόρων  διαμορφώθηκε
σε ζημιά 41,4 εκατ. ευρώ το 2016
έν αν τι ζημιάς 35,1 εκατ. ευρώ το
2015.

Επίσης με βάση τις επιφυλάξεις
αλλά και προσαρμογές (για τη
χ ρήση του 2015), και τις δημοσιε-
υμέν ες οικον ομικές καταστάσεις
των  χ ρήσεων  2015 και 2016 και
το προσχ έδιο των  οικον ομικών
καταστάσεων  της χ ρήσης του
2017, προκύπτει ότι τα Ίδια Κεφά-
λαια της εταιρείας, όχ ι απλώς,
έχ ουν  καταστεί κατωτέρα του 1/10
του μετοχ ικού κεφαλαίου, αλλά
έχ ουν  καταστεί αρν ητικά για τρεις
συν εχ όμεν ες χ ρήσεις 2015, 2016
και 2017, εν ώ μέχ ρι σήμερα η
Γεν ική Συν έλευση δεν  έχ ει μεριμ-
ν ήσει για τη λήψη των  προβλεπό-

μεν ων  από το άρθρο 47 του Κ.Ν.
2190/1920 μέτρων .

Η εμπορική πίστη της Χαλυβουργικής
έχ ει κλον ισθεί προ πολλού, με αποτέλε-
σμα πολλοί δαν ειστές της ν α έχ ουν
προσπαθήσει δια της δικαστικής οδού
ν α εισπράξουν  τις απαιτήσεις τους,
εκδίδον τας σε βάρος της διαταγές πληρ-
ωμής, όπως η ΔΕΗ, η EFG Eurobank, η
ABC Factors και η Alpha Bank.

Ο αθεράπευτος κλον ισμός της εμπορ-
ικής πίστης της Χαλυβουργικής, οι άκαρ-
πες προσπάθειες διευθέτησης των
χ ρεών  της για παρατεταμέν ο χ ρον ικό
διάστημα, όπως επίσης και η διαρκούσα
έλλειψη εμπορικής δραστηριότητάς της
συν ηγορούν  υπέρ του μη αν αστρέψι-
μου και της μον ιμότητας της αδυν αμίας
της ν α εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες
χ ρηματικές της υποχ ρεώσεις προς
πάσης φύσεως πιστωτές της, αν αφέρε-
ται στην  αίτηση υπαγωγής της στην
Ειδική Διαχ είριση.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

1391 άτομα εφοδίασε με τρόφ-
ιμα το Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου Φυλής

Ο
λοκληρών εται αύριο ,Παρασκευή 5 Μαρτίου, με
επιτυχ ία η δεύτερη τακτική διαν ομή τροφίμων
για το 2021 από το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο

του Δήμου Φυλής προς τους δικαιούχ ους του προ-
γράμματος.

Η διαν ομή ξεκίν ησε στις 26 Φεβρουαρίου και με
ίδιους πόρους του Δήμου Φυλής, εν ίσχ υσε με τρόφιμα
παν τοπωλείου 757 οικογέν ειες που αν αλύον ται σε
συν ολικά 1391 άτομα. Διαν εμήθηκε ζάχ αρη, γάλα,
μακαρόν ια, ν τομάτα, ρύζι φακές, φασόλια, αλεύρι και
λάδι για έν α μήν α.

Παράλληλα με προσπάθειες της Κοιν ων ικής Υπηρ-
εσίας εξασφαλίστηκε μια σημαν τική χ ορηγία από την
αεροπορική εταιρεία Aegean η οποία προσέφερε και

διατέθηκαν  στους ωφελούμεν ους εκατον τάδες
έτοιμα προμαγειρεμέν α γεύματα, από αυτά που
προσφέρον ται στους πελάτες της εταιρείας κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού .

«Στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία συν εχ ίζουμε εν τα-
τικά τις προσπάθειες μας για τη στήριξη των
δημοτών  μας που χ ρειάζον ται βοήθεια. Η υγειο-
ν ομική κρίση βαθαίν ει την  προϋπάρχ ουσα οικο-
ν ομική δυστοκία και δυστυχ ώς ο αριθμός των
οικον ομικά ευάλωτων  συμπολιτών  μας αυξάν ει.
Με το Δήμαρχ ο Χρήστο Παππού, έχ ουμε ήδη
προχ ωρήσει στις απαραίτητες εν έργειες, ώστε η
μεγάλη και πολυεπίπεδη κοιν ων ική ομπρέλα προ-
στασίας, που έχ ουμε αν οίξει όλα αυτά τα χ ρόν ια
για τους δημότες που χ ρειάζον ται στήριξη, ν α
εν ισχ υθεί και ν α καλύψει και τις ν έες αν άγκες της
κοιν ων ίας μας» υπογραμμίζει ο Αν απληρωτής
Δημάρχ ου Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργος Αν των όπου-
λος.

Οι δικαιούχ οι προσήλθαν  με ραν τεβού στην  Κοιν ω-

ν ική Υπηρεσία για την  αποφυγή συν ωστισμού και η
διαν ομή έγιν ε με την  αυστηρή τήρηση όλων  των  υγει-
ον ομικών  πρωτοκόλλων  προστασίας κατά του Cov id
19.
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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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Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ 3ΕΤΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ο
Μαν δραϊκός Αθλητικός Όμιλος σχ εδιάζει, στα πλαίσια του 3ετούς αν α-
πτυξιακού σχ εδίου του, ν α ιδρύσει ν έα τμήματα, ν έες ακαδημίες.

Εκτός από το ποδόσφαιρο και το βόλλευ στόχ ος μας είν αι ν α δώσουμε ν έες αθλ-
ητικές ευκαιρίες στα παιδιά της πόλης μας: πιν γκ-πον γκ, τεν ν ις, αερόμπικ, γυμν α-
στική,
κολύμβηση,
πυγμαχ ία, χ αν -
τμπολ, σκάκι.

Θα στηρ-
ιχ τούμε στους
δεκάδες εθελον -
τές μας και θα
συν εργαστούμε
με τους ειδικούς
προπον ητές
που έχ ει η πόλη
μας. Θα αξιοποι-
ήσουμε τις
υπάρχ ουσες
αθλητικές υποδο-
μές και θα διεκδι-
κήσουμε ν έες.

Υπάρχ ει σχ έ-
διο, υπάρχ ει θέλ-
ηση και σύν τομα
θα αν ακοιν ώσο-
υμε τις πρώτες δράσεις μας. Ο εφιάλτης της παν δημίας θα τελειώσει και ο αθλητι-
σμός θα δώσει έν α μεγάλο παρών  στη ζωή των  παιδιών  μας.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΡΕΚΟΥΣΗΣ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

Σ
υν εχ ιζει το θέατρο του παραλόγου και παραθετω κάποιες απορίες στον
φίλαθλο κόσμο...

Ας υποθέσουμε ότι εφόσον  η προθεσμία της Επιτροπής διοργάν ωσης πρωταθλ-
ημάτων  της ΕΠΟ ήταν  ξεκάθ-
αρη ότι λήγει Τετάρτη 3/3 τότε
οι ομάδες που δεν  δήλωσαν
συμμετοχ ή ή ψήφισαν
<<λευκό>> έχ ουν  υποβιβα-
στεί;;;;

Μέχ ρι και αργά χ θές το
βράδυ όλες οι πληροφορίες
λέν ε ότι δεν  είχ αν  δηλώσει
συμμετοχ ή όλες οι
ομάδες..Δηλαδή δήλωσαν  λίγο
πριν  τα μεσάν υχ τα κάποιοι
και πρόλαβαν  τον  υποβιβα-
σμό στο παραπέν τε;

3)Τελικά ήταν  τελεσίγραφο η
αν ακοίν ωση της ΕΠΟ ή

απλά έν ας άτυπος εκφοβισμός
προς τα σωματεία εν ώ ταυ-
τόχ ρον α όλοι ήξεραν  ότι θα
γίν ει διακοπή των  προπον ή-
σεων ;

Ποιοί επωφελήθηκαν  απο αυτή την  κίν ηση και ποια συμφέρον τα εξυπηρέτησε
όταν  η πλειοψηφία των  σωματείων  φών αζε οτι ν αί θέλουμε το ξεκίν ημα όμως με
σωστή οργάν ωση και σχεδιασμό;

ΓΓΑ: Τι ισχύει για Football League
και Γ’ Εθνική

Η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενημερώνει σχετικά
με το τί ισχύει στον αθλητισμό μετά τις κυβερνητικές
ανακοινώσεις .

Lockdown: Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενημερώνει
σχετικά με το τί ισχύει στον αθλητισμό μετά τις κυβερνητικές
ανακοινώσεις της Τετάρτης.

Πού θα έχουμε δράση και πού όχι – Ποιες είναι περιοχές
αυξημένου κινδύνου όπου αναστέλλεται η δραστηριότητα.

Η ανακοίνωση:
Έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων,

αναστέλλονται από σήμερα και έως τις 15 Μαρτίου η
δυνατότητα προπονήσεων και αγώνων για όλα τα
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, η λειτουργία και χρήση
κολυμβητηρίων και άλλες αθλητικές δραστηριότητες, στις
περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου ανά την επικράτεια.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου έχουν ενταχθεί η
Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες
Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας,
Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας (εκτός του Δήμου Σκύρου),
Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας (εκτός του Δήμου Μεγανησίου),
Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ηρακλείου, Σάμου και οι
Δήμοι Καλύμνου, Χίου και Ρόδου.

Από xθές λοιπόν, έως και την Καθαρά Δευτέρα, 15
Μαρτίου, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ Β’ 843, 03/03/2021) για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19», ισχύουν τα εξής, ως προς τις
επιτρεπόμενες αθλητικές δραστηριότητες,:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
«Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλ-

ητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περι-
πτώσεων:

• Της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων
αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3) ατόμων,
συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την
παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών
αθλημάτων.

• Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για
προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών:

α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα
ποδοσφαίρου ανδρών Super League Ι και Super League ΙΙ,
Α’ κατηγορίας ανδρών καλαθοσφαίρισης (Basket League),
Α’ κατηγορίας ανδρών πετοσφαίρισης (Volley League)
και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά

πρωτόκολλα των οικείων διεθνών ομοσπονδιών,
β) των εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών, που έχουν

αγωνιστικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα

γ) για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αγώνων που
αποτελούν κριτήριο πρόκρισης σε διεθνείς διοργανώσεις,
όπου συμμετέχουν αθλητές στους οποίους έχει ήδη επιτραπεί
η προπόνηση με προηγούμενες αποφάσεις.

• Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω
εξαιρέσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται
υγειονομικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει υποχρεωτικό
εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19,
με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

• Της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους
αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Ελληνικής
Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), για την κάλυψη των
αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και
Παραολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2021.

Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων για
θεραπευτική άσκηση από τους θεραπευόμενους και τα ΑμεΑ,
καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον

α) έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος
θεραπείας,

β) προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που
επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την
τρέχουσα χρονική περίοδο.

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

«Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλ-
ητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περι-
πτώσεων:

• Της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων
αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3) ατόμων,
συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την
παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών
αθλημάτων.

• Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για
προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών:

α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα
ποδοσφαίρου ανδρών Super League Ι και Super League ΙΙ,
Α’ κατηγορίας ανδρών καλαθοσφαίρισης (Basket League),
Α’ κατηγορίας ανδρών και γυναικών πετοσφαίρισης (Volley

League ανδρών και γυναικών)
Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών,
Α1 κατηγορίας υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών,
Α1 κατηγορίας χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών
και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά

πρωτόκολλα των οικείων διεθνών ομοσπονδιών,
β) των εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών, που έχουν

αγωνιστικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα

γ) για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αγώνων που
αποτελούν κριτήριο πρόκρισης σε διεθνείς διοργανώσεις,
όπου συμμετέχουν αθλητές στους οποίους έχει ήδη επιτραπεί

η προπόνηση με προηγούμενες αποφάσεις.
• Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για

προπονήσεις, χωρίς την παρουσία θεατών, των ομάδων που
μετέχουν στο πρωτάθλημα

α) ποδοσφαίρου ανδρών Football League,
β) ποδοσφαίρου γυναικών Α’ εθνικής,
γ) ποδοσφαίρου σάλας ανδρών Α’ εθνικής,
δ) ποδοσφαίρου ανδρών Γ’ εθνικής,
ε) καλαθοσφαίρισης ανδρών Α2 κατηγορίας.
• Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω

εξαιρέσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται
υγειονομικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει υποχρεωτικό
εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19,
με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

• Της λειτουργίας έως τριών (3) χιονοδρομικών κέντρων -
δύο (2) στη Βόρεια και ένα (1) στη Νότια/Κεντρική Ελλάδα-,
κατόπιν υπόδειξης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών
Αθλημάτων, για χρήση αποκλειστικά από αθλητές
σωματείων χιονοδρομίας, με ονομαστικούς καταλόγους
επικυρωμένους από την οικεία Ομοσπονδία.

• Κατά τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων τα σαλέ
παραμένουν κλειστά, τα λιφτ χρησιμοποιούνται ατομικά και η
χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους
τους χώρους, ενώ οι αθλητές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε
εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο για COVID-19, με τεστ
αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

• Της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους
αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Ελληνικής
Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), για την κάλυψη των
αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και
Παραολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2021.

• Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων για
αθλητές σωματείων, υποψήφιους Σχολών Επιστημών
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Στρατιωτικών Σχολών,
εφόσον

α) τηρείται η απόσταση του ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ.
νερού στα ανοικτά κολυμβητήρια και ενός (1) ατόμου ανά 30
τ.μ. νερού στα κλειστά κολυμβητήρια,

β) διενεργείται εβδομαδιαίο τεστ για κορωνοϊό COVID- 19,
γ) τηρούνται τα αποδυτήρια κλειστά.
Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων για

θεραπευτική άσκηση από τους θεραπευόμενους και τα ΑμεΑ,
καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον

α) έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος
θεραπείας,

β) προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που
επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την
τρέχουσα χρονική περίοδο.

Διευκρινιστικές οδηγίες που θα εξεικεύουν την ΚΥΑ θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ στο πεδίο Αθλητισμός
και COVID-19.
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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

Μ
ε τα ματς της 13ης αγων ιστικής συν εχ ίζεται η αγων ιστική δράση στο πρω-
τάθλημα της Σούπερ Λίγκας 2 το Σαββατοκύριακο (6-7/3).

Η αν αμέτρηση του Ιων ικού με την  Ξάν θη και της Παν αχ αικής με τον  Διαγόρα
δεσπόζουν  από το πρόγραμμα.Αν αλυτικά:

Σάββατο (6/3)

14.45 Ιων ικός - Ξάν θη
(ΕΡΤ 3)

Κυριακή (7/3)

13.30 Εργοτέλης - Δόξα
Δράμας (ERTSPORTS 4)

13.45 Α.Ε. Καραϊσκάκης -
Ο.Φ. Ιεράπετρας (ERT-
SPORTS 3)

14.45 Απόλλων  Λάρισας -
Τρίκαλα (ERTSPORTS 2)

14.45 Χαν ιά - Λεβαδειακός
(ERTSPORTS)

20.30 Παν αχ αϊκή - Διαγόρας (ΕΡΤ 3)

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

Ο πίν ακας των  σκόρερ της Super League 2 μετά από δώδεκα αγων ιστικές.

7 ΓΚΟΛ: Κάστρο (Ιων ικός),

4 ΓΚΟΛ: Γκίν η (ΟΦΙ), Μπαστακός (Διαγόρας Ρόδου),

3 ΓΚΟΛ: Μπάτροβιτς (Παν αχ αϊκή), Διαμαν τόπουλος (Χαν ιά), Τζιώρας (Λεβαδει-
ακός), Αραβίδης (Παν αχ αϊκή), Μπιαν κόν ι (Λεβαδειακός), Τσέλιος (Εργοτέλης),

2 ΓΚΟΛ: Κουσκουν άς (Παν αχ αϊκή), Γιούσης (Παν αχ αϊκή), Ευθυμίου (Τρίκαλα),
Αλμπάν ης (Τρίκαλα), Σταματής (Τρίκαλα), Ομάρ (Ιων ικός), Μαραθων ίτης (Καραϊ-
σκάκης), Καπν ίδης (Ξάν θη), Μαν ουσάκης (Εργοτέλης), Μπουτσάκης (Εργοτέλης),
Αγγελόπουλος (Δόξα Δράμας), Τάτος (Ξάν θη), Μπουρσέλης (Εργοτέλης), Κόν ραν τ
(Εργοτέλης), Νίλι (Λεβαδειακός), Μεν σά (Δόξα Δράμας), Ρόλε (Ιων ικός), Πλατέλας
(Ιων ικός), Βασιλόγιαν ν ης (Χαν ιά),

1 ΓΚΟΛ: Κόκας (Παν αχ αϊκή), Τζαλόσι, Σουλιώτης, Σκόν δρας (Τρίκαλα), Μυτίδης,
Μύγας, Λιάγκας, Πολέτο (Λεβαδειακός), Ντάλα Κόστα, Μπαράτα, Λεμον ής (ΟΦΙ),
Ντοριβάλ, Γεωργίου, Λιν άρδος, Κον τοχ ρήστος (Διαγόρας Ρόδου), Μπριλάν τε,
Θυμιάν ης, (Ξάν θη), Μπραμπίγια (Χαν ιά), Δειν όπαπας, Δούμτσιος, Λόβριτς (Καραϊ-
σκάκης), Πατριν ός (Εργοτέλης), Μαυρίας, Βάν τερσον  (Δόξα Δράμας), Αθαν ασιάδ-
ης, Μπάμπης, Μπαστιάν ος (Απόλλων  Λάρισας), Μασέν α (Χαν ιά), Έμπερτ (Ξάν θη),
Νιάσε (Ιων ικός), Αλάεθ (Διαγόρας Ρόδου), Άν τερσον  (Δόξα Δράμας), Ομπράν τοβιτς
(Απόλλων  Λάρισας), Σμυρλής (Διαγόρας Ρόδου), Νίκας (Λεβαδειακός), Βογιατζής
(ΟΦΙ), Ριζογιάν ν ης (Τρίκαλα), Aν άκογλου (Παν αχ αϊκή), Μεχ ία (Λεβαδειακός), Δημό-
πουλος (Λεβαδειακός),

ΑΥΤΟΓΚΟΛ: Θυμιάν ης (Ξάν θη), Σουλιώτης (Τρίκαλα).

ΛΟΥΚΕΤΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ

Λ
ουκέτο ξαν ά στον  ερασιτεχ ν ικό αθλητισμό έβαλε κυβέρν ηση και λοιμωξιολό-
γοι με τα ν έα μέτρα, που αν ακοίν ωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας,
Νίκος Χαρδαλιάς. Κυβέρν ηση και λοιμωξιολόγοι σκοτών ουν  τον  ερασιτεχ ν ικό

αθλητισμό για δεύτερη σεζόν …
Μοιραία στο

ποδόσφαιρο η
αν αστολή και των
προπον ήσεων
σε πάρα πολλές
περιοχ ές
τελειών ει οριστικά
τόσο τη Γ’ Εθν ι-
κή όσο και το
Γυν αικείο Πρωτά-
θλημα. Η δε
Football League
είν αι πάλι στον …
αέρα, υπάρχ ει
αλαλούμ και απαι-
τούν ται διευκρι-
ν ήσεις για μια
κατηγορία, που
είν αι μόν ιμα σε
κατάσταση εκτάκ-
του αν άγκης…

Αν τίθετα, δεν
επηρεάζον ται μόν ο στο ποδόσφαιρο SL1 και SL2, στο μπάσκετ η A1 και στο
βόλεϊ επίσης η πρώτη κατηγορία (μόν ο αν δρών ), τα πρωταθλήματα των  οποίων
συν εχ ίζον ται καν ον ικότατα.

Η ΓΓΑ από την  πλευρά της γν ωστοποίησε τα ακόλουθα:
«Σύμφων α με τα ν έα μέτρα, που αν ακοιν ώθηκαν  πριν  από λίγο και ΜΟΝΟ στο

επίπεδο πολύ αυξημέν ου κιν δύν ου (βαθύ κόκκιν ο), στο οποίο βρίσκον ται Αττική,
Θεσσαλον ίκη, Κοριν θία, Αχ αΐα, Αργολίδα, Αρκαδία, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια
εκτός Σκύρου, Αιτωλοακαρν αν ία, Λευκάδα εκτός Μεγαν ησίου, Λάρισα, Άρτα,
Θεσπρωτία, Ηράκλειο, Σάμος, Χίος και Ρόδος, από χ θές Πέμπτη 4 Μαρτίου έως και
την  Καθαρά Δευτέρα, 15 Μαρτίου, ισχ ύουν  πλέον  τα εξής ως προς τις επιτρεπόμε-
ν ες αθλητικές δραστηριότητες:

- Αν αστολή της λειτουργίας και χ ρήσης οργαν ωμέν ων  αθλητικών  εγκαταστά-
σεων , εκτός από τη λειτουργία των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  για προπον ήσεις
και αγών ες, χ ωρίς την  παρουσία θεατών , των  ομάδων  που μετέχ ουν  στα πρωταθ-
λήματα:

ποδοσφαίρου της Α' και Β' Εθν ικής κατηγορίας αν δρών  (Super League I και
Super League II),

• καλαθοσφαίρισης της Α' Εθν ικής κατηγορίας αν δρών  (Basket League)
• πετοσφαίρισης της Α' Εθν ικής κατηγορίας αν δρών  (Volley  League)
• ευρωπαϊκών  διοργαν ώσεων , σύμφων α με τα ειδικά πρωτόκολλα των  οικείων

διεθν ών  ομοσπον διών .
- Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των  παραπάν ω εξαιρέσεων  είν αι δυν ατή

μόν ο εφόσον  ακολουθείται υγειον ομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάν ει υποχ ρεω-
τικό εβδομαδιαίο και πριν  από κάθε αγών α, προληπτικό έλεγχ ο των  αθλητών  για
COVID-19 με τεστ αν τιγόν ου από διαπιστευμέν α εργαστήρια.

- Επιτρέπεται, επίσης, η χ ρήση των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  από όσους αν α-
φέρον ται σε ον ομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γεν ική Γραμματεία Αθλητι-
σμού, κατόπιν  εισήγησης της Ελλην ικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της
Ελλην ικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), για την  κάλυψη των  αν αγκών
προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγών ες του έτους
2021.
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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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