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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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά
βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: 

Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου, 

Οσίας Ανθούσας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕΑχαρνών 7,

Ασπρόπυργος,  2105576029

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105547900

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου

114, Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.Λεωφόρος Φυλής 110,

Άνω Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ 2130990064

ΧΑΪΔΑΡΙ
Κορέλης Εμμανουήλ Γ.Χίου 26 & Στρατάρχου Καραϊ-

σκάκη, Χαϊδάρι - Πλατεία Ηρώων,2105323330

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - ΜαρίαΑριστοτέλους 132, Αχα-

ρνές, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102462255

Τ
ην  απαλλαγή των  αγροτών  και των  αλι-
έων  από την  καταβολή του τέλους
επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος

2020, επιβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής
Αν άπτυξης και Τροφίμων , Σπήλιος Λιβαν ός,
μιλών τας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Σε αν αφορά του για τη μετά-cov id εποχ ή,
ο κ. Λιβαν ός σημείωσε ότι η αν άπτυξη θα
έρθει από την  περιφέρεια και σε αυτό το
πλαίσιο το ΥΠΑΑΤ, σε συν εργασία με το
υπουργείο Οικον ομικών , έχ ει δώσει στους
αγρότες πάν ω από 470 εκατ. ευρώ, με τα 186
εκατ. ευρώ από αυτά ν α είν αι από επιστρε-
πτέες προκαταβολές και τα υπόλοιπα είν αι
άμεσες εν ισχ ύσεις σε ομάδες αγροτών  σε όλη
την  Ελλάδα.

«Η κυβέρν ηση στηρίζει τους Έλλην ες αγρότες με
όποιον  τρόπο μπορεί. Στόχ ος μας είν αι ν α στηρίξο-
υμε την  ελλην ική περιφέρεια» είπε σχ ετικά ο αρμόδιος
υπουργός και πρόσθεσε: «Αν  θέλουμε ν α πάμε στο
επόμεν ο στάδιο μετά την  παν δημία, η αν άπτυξη θα
έλθει μέσα από την  περιφέρεια. Και έν ας από τους
βασικούς πυλών ες αν άπτυξης ελπίζω- και γι’ αυτό
δουλεύουμε- ν α είν αι η αγροτική μας οικον ομία».

Αν ακοίν ωσε τέλος ότι έχ ει εισηγηθεί τον  εμβολιασμό
των  εργαζομέν ων  στην  κον σερβοποιία, λόγω των  ιδι-
αιτεροτήτων  που υπάρχ ουν  στον  συγκεκριμέν ο
τομέα, αφού πρόκειται για μια σημαν τική εξαγωγική
δραστηριότητα που εξαν τλείται σε έν α δίμην ο, εν ώ οι
εργαζόμεν οι εργάζον ται σε κλειστούς χ ώρους.

Σ
ε Άν ω Λιόσια και Ασπρόπυργο συν ελήφθησαν
από το Τ.Α Κηφισιάς 8 μέλη εγκληματικής οργά-
ν ωσης, τα οποία διέπρατταν  συστηματικά

ληστείες και κλοπές σε περιοχ ές της Αν ατολικής Αττι-
κής.

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της επιχ είρησης
συν ελήφθη άν τρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε
καταδικαστική απόφαση για ληστεία και παράβαση του
Νόμου περί όπλων .

Ειδικότερα, μετά από πολύμην η έρευν α του Τ.Α.
Κηφισιάς, διαπι-
στώθηκε ότι οι κατ-
ηγορούμεν οι είχ αν
συστήσει και εν ταχ θ-
εί σε εγκληματική
ομάδα, που διέπραττε
συστηματικά κλοπές
και ληστείες σε οικίες
σε διάφορες περιοχ ές
της αν ατολικής Αττι-
κής.

Η εγκληματική
ομάδα διακριν όταν
για την  υποδομή και
την  διαρκή δράση
της, μετα μέλη της ν α ακολουθούν  καν όν ες ιεραρχ ίας
και ν α εν εργούν  με διακριτούς ρόλους (φυσικοί αυτο-
υργοί, τσιλιαδόροι, κατοπτεύον τες, οδηγοί οχ ημάτων ),
έχ ον τας σχ εδόν  καθημεριν ή επαφή μεταξύ τους.

Δύο από τους κατηγορουμέν ους,οι οποίοι τυγχ ά-
ν ουν  αδέλφια, είχ αν  το ρόλο των  αρχ ηγών -καθοδ-
ηγητών  αλλά και την  ευθύν η του επιχ ειρησιακού σχ ε-
διασμού.

Ως προς τον  τρόπο δράσης, πρωιν ές και μεσημβρι-
ν ές κυρίως ώρες, κιν ούν το με τα “επιχ ειρησιακά” οχ ή-
ματα, σε ομάδες τουλάχ ιστον  -3- ατόμων , προκειμέ-
ν ου ν α κατοπτεύσουν  οικίες-υποψήφιους στόχ ους.

Κατόπιν , αφού διαπίστων αν  την  απουσία των
εν οίκων  και παρακάμπτον τας τυχ όν  υφιστάμεν α
μέτρα ασφαλείας, παραβίαζαν  με τη χ ρήση ειδικών
διαρρηκτικών  εργαλείων , κύριες εισόδους, μπαλκον ό-
πορτες ή παράθυρα και εισέρχ ον ταν  σε αυτές. Όταν

οι συν θήκες το απαιτούσαν , μέλη τους αν αρρ-
ιχ ούν ταν  σε βεράν τες ή μπαλκόν ια των  οικιών .

Στη συν έχ εια ερευν ούσαν  επισταμέν α όλους τους
χ ώρους και αφαιρούσαν  χ ρηματικά ποσά, κοσμήματα,
ηλεκτρον ικές συσκευές και άλλα αν τικείμεν α αξίας.

Σε περιπτώσεις που τα μέλη της εγκληματικής ομά-
δας εισέρχ ον ταν  εν τός των  οικιών  και διαπίστων αν
την  ύπαρξη εν οίκων , τους απειλούσαν  είτε λεκτικά
είτε με τη χ ρήση αν τικειμέν ων , τους ακιν ητοποι-

ούσαν  και ολοκλήρων αν  την
εγκληματική τους δράση.

Επιπλέον  διαπιστώθηκε ότι
σε κάποιες περιπτώσεις,
απασχ ολούσαν  τους εν οίκο-
υς στους εξωτερικούς χ ώρους
των  οικιών  τους και παράλ-
ληλα συν εργοί τους
εισέρχ ον ταν  χ ωρίς ν α
γίν ουν  αν τιληπτοί στις οικίες
και αφαιρούσαν  χ ρηματικά
ποσά, κοσμήματα και διάφο-
ρα τιμαλφή.

Από την  έρευν α διαπι-
στώθηκε ότι τα μέλη της ομάδας έχ ουν  διαπράξει με
τους προαν αφερόμεν ους τρόπους -43- κλοπές και -4-
ληστείες σε οικίες, σε διάφορες περιοχ ές της Αν ατολι-
κής Αττικής.

Το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η σπείρα
υπερβαίν ει τις -500.000- ευρώ.

Μετά από έρευν ες στις οικίες των  κατηγορουμέν ων ,
βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  κοσμήματα, ρολόγια, κιν -
ητά τηλέφων α, ηλεκτρον ικές συσκευές, το χ ρηματικό
ποσό των  -300- ευρώ και -6- οχ ήματα.

Οι συλληφθέν τες, με τη δικογραφία που
σχ ηματίστηκε σε βάρος τους για εγκληματική οργάν ω-
ση, ληστείες, διακεκριμέν ες κλοπές και παράβαση της
Νομοθεσίας περί όπλων  και περί πρόληψης και κατα-
στολής της ν ομιμοποίησης εσόδων  από εγκληματικές
δραστηριότητες, οδηγούν ται στην  αρμόδια εισαγγελική
Αρχ ή.

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για
τους αγρότες και για το 2020

Συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης σε
Ασπρόπυργο και Άνω Λιόσια
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Τ
α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου που καταγράφη-
καν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι 1.718,

εκ των  οποίων  3 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο
συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ ε-
ται σε 295.480 (ημερήσια μεταβολή +0.6%),
εκ των  οποίων  51.4% άν δρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων  7 ημερών , 63 θεωρούν ται σχ ε-
τιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.067
είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.
Κορων οϊός: 1.718 ν έα κρούσματα και 52
θάν ατοι

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19
είν αι 52, εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν
καταγραφεί συν ολικά 8.885 θάν ατοι. Το 95.6% είχ ε
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.
Κορων οϊός: 1.718 ν έα κρούσματα και 52 θάν ατοι

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 780 (63.6% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 67 έτη. To 83.2% 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 1.859 ασθεν είς. Οι
εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 460 (ημερήσια μεταβολή -8.73%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 515
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 (εύρος 0.2 έως 103 έτη). 

Ξ
εκίν ησε  η σταδιακή παράδοση
των  πρώτων  40 κατοικιών  του οικι-
σμού «Ελευσίν α IV», παρουσία

του Υπουργού Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  Κωστή Χατζηδάκη και του
Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη,
που σε μια συμβολική τελετή παρέδωσαν
τα κλειδιά στους πρώτους 8 δικαιούχ ους
οικιστές.

Στο αμέσως επόμεν ο χ ρον ικό διάστημα
θα παραδοθούν  και οι υπόλοιπες
κατοικίες του οικισμού «Ελευσίν α IV» και
θα ακολουθήσουν  οι 40 κατοικίες του οικι-
σμού «Ελευσίν α V». Σημειών εται ότι οι 80
κατοικίες είχ αν  κληρωθεί στους δικαιούχ ο-
υς από τον  τέως Οργαν ισμό Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ) το 2009.

Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, «Η παράδοση των
80 εργατικών  κατοικιών  στην  Ελευσίν α ήταν  μια
«Οδύσσεια» για τους δικαιούχ ους που κράτησε
δυστυχ ώς 12 χ ρόν ια. Σήμερα παραδίδον ται οι 40,
πολύ σύν τομα θα παραδοθούν  και οι υπόλοιπες,
χ άρη στις προσπάθειες που έκαν ε το τελευταίο έτος η
διοίκηση του ΟΑΕΔ. Συν εχ ίζουμε για ν α κλείσουμε
αν τίστοιχ ες εκκρεμότητες στην  Κέρκυρα, στα Γιαν ν ι-
τσά και στα Γρεβεν ά. Είν αι διπλή υποχ ρέωσή μας ν α
αν τιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν  τους εργαζό-
μεν ους, τους αν θρώπους του μόχθου. Και δέσμευσή
μας είν αι ότι θα κάν ουμε το καλύτερο δυν ατό σε όλα
τα επίπεδα για ν α είμαστε εν τάξει στις υποχ ρεώσεις
μας».

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης
σημείωσε ότι: «Σήμερα ξεκίν ησε η αρχ ή του τέλους
της ομηρείας των  80 δικαιούχ ων  εργατικής κατοικίας
στην  Ελευσίν α. Εκ μέρους της Ελλην ικής Πολιτείας
θέλω ν α ζητήσω συγγν ώμη για την  12χ ρον η ταλαι-
πωρία στην  οποία υποβλήθηκαν  οι συμπολίτες μας.
Μετά από εν τατικές προσπάθειες, καταφέραμε ν α
ξεπεράσουμε τα κάθε λογής εμπόδια και ν α παρ-
αδώσουμε τα πρώτα κλειδιά, όπως είχ αμε δεσμευτεί
και ήταν  υποχ ρέωσή μας απέν αν τι στην  τοπική κοι-
ν ων ία. Συν εχ ίζουμε ν α κλείν ουμε μία-προς-μία τις
εκκρεμότητες που παραλάβαμε, με στόχ ο την  αποπε-
ράτωση όλων  των  έργων  του τέως ΟΕΚ που δεν
έχ ουν  ολοκληρωθεί ακόμα».

Παρόν τες στην  εκδήλωση ήταν  ο αν τιπρόεδρος της
Βουλής Αθαν άσιος Μπούρας, ο υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης Γιώργος Κώτσηρας, ο βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής Βαγγέλης Λιάκος, ο αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής
Αττικής Ελευθέριος Κοσμόπουλος και ο δήμαρχ ος
Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου.

Η παράδοση των  κατοικιών  σηματοδοτεί την  ολοκ-
λήρωση εν ός σημαν τικού έργου που ξεκίν ησε το 2005
και παρουσίασε μεγάλες καθυστερήσεις. Χάρη στις
συν τον ισμέν ες και εν τατικές προσπάθειες της
Διοίκησης και των  αρμόδιων  Υπηρεσιών  του ΟΑΕΔ,
σε στεν ή συν εργασία με τους τοπικούς φορείς και
εκπροσώπους, η αποπεράτωση των  οικισμών  βρίσκε-
ται πλέον  στο τελικό στάδιο.

Οι οικισμοί «Ελευσίν α ΙV» και «Ελευσίν α V» περι-
λαμβάν ουν  80
κατοικίες, σε
διώροφα κτίρια
με κεραμοσκεπή
καθώς και 2
καταστήματα,
μια αίθουσα
συγκέν τρωσης
και διαμορφωμέ-
ν ο περιβάλλον -
τα χ ώρο. Εν τός
των  οικισμών
υπάρχ ουν  το
παλαιό διατηρη-
τέο βιομηχ αν ικό
κτίσμα της
πρώην  «Ελαιο-
υργικής» καθώς
και τα διατηρη-
τέα κτίρια
«ΙΡΙΣ» και «Καμιν άδα», που θα αποκατασταθούν  για
πολιτιστικές χ ρήσεις στο πλαίσιο των  αν αγκών  του
Δήμου Ελευσίν ας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης το 2023. Το κτίσμα της πρώην  «Ελαιουργι-
κής» θα αποκατασταθεί μέσω προγραμματικής σύμβα-
σης Πολιτισμικής Αν άπτυξης που θα συν αφθεί μεταξύ
του ΟΑΕΔ, του Δήμου Ελευσίν ας, του Υπουργείου
Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής, εν ώ τα κτίρια
«ΙΡΙΣ» και «Καμιν άδα» θα αποκατασταθούν  μέσω
προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής αν άπτυξης
μεταξύ του ΟΑΕΔ, του Δήμου Ελευσίν ας, του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής, συν ολι-
κού προϋπολογισμού 2.200.000€ που υπογράφηκε
τον  Δεκέμβριο του 2020 και θα χρηματοδοτηθεί από
τον  ΟΑΕΔ έως του ποσού των  1.600.000 €.

Κορωνοϊός: 1.718 νέα κρούσματα και 52 θάνατοι
Στους 780 οι διασωληνωμένοι

Παραδόθηκαν οι πρώτες εργατικές κατοικίες
του ΟΑΕΔ στην Ελευσίνα

Δωρεάν rapid test Covid-19
στον Δήμο Ελευσίνας

Ο
Δήμος Ελευσίν ας, σε συν εργασία με τον
ΕΟΔΥ, πραγματοποιεί εν τατικούς ελέγχ ους
ταχ είας αν ίχ ν ευσης κορoν οϊού (rapid tests),

με στόχ ο την  ασφάλεια των  δημοτών  σε Ελευσίν α &
Μαγούλα, δεδομέν ης και της επαν εκκίν ησης του λια-
ν εμπορίου.

Έτσι λοιπόν , τη Δευτέρα 12 Απριλίου, από τις
10:00 έως και τις 15:00 θα πραγματοποιηθούν  έλεγχ οι
στην  Πλατεία Ηρώων  Ελευσίν ας, εν ώ την  Τρίτη 13
Απριλίου, από τις 10:00 έως και τις 15:00, κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στην  Κεν τρική Πλατεία
Μαγούλας.

Ο εργαστηριακός έλεγχ ος αφορά σε όλους τους
δημότες της Ελευσίν ας & της Μαγούλας, οι οποίοι θα
προσέρχ ον ται πεζοί στα αν ωτέρω σημεία.

Κατά την  προσέλευσή τους οι πολίτες, θα χ ρειαστεί
ν α αποστείλουν  τον  αριθμό 1 στο 13033 και ν α
γν ωρίζουν  τον  ΑΜΚΑ ή τον  αριθμό της αστυν ομικής
τους ταυτότητας.

Στον  χ ώρο, όπου θα διεν εργούν ται τα tests, οι
προσερχ όμεν οι οφείλουν  ν α τηρούν  όλα τα προβ-
λεπόμεν α υγειον ομικά μέτρα προστασίας από τον
κορoν οϊό.
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Τ
ο άν οιγμα των  εμπορικών  καταστημάτων  στη
Θεσσαλον ίκη με τη μέθοδο του click away
αν ακοίν ωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προ-

στασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της καθ-
ιερωμέν ης εν ημέρωσης για την  εξέλιξη της παν -
δημίας.

Την  ίδια ώρα, όσον  αφορά την  Αχ αΐα, γν ωστο-
ποίησε την  επαν αλειτουργία του λιαν εμπορίου τόσο
με click away  όσο και με click inside, όπως δηλαδή
ισχ ύει και στην  υπόλοιπη Ελλάδα.

Για την  Κοζάν η, ωστόσο, αποφασίστηκε η δια-
τήρηση του προσωριν ού «λουκέτου» λόγω του
υψηλού επιδημιολογικού φορτίου.

Το άν οιγμα των  καταστημάτων  θα εφαρμοστεί
από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου.

Υπεν θυμίζεται ότι το λιαν εμπόριο επαν εκκίν ησε σ’
όλη την  Ελλάδα -με εξαίρεση τους ν ομούς Θεσσα-
λον ίκης, Αχ αΐας και Κοζάν ης- στις 5 Απριλίου με τη
μέθοδο του click inside και του click away , καθώς και
με την  αν αγκαία τήρηση όλων  των  απαιτούμεν ων
προληπτικών  μέτρων  (self  tests, αποστάσεις, μάσ-
κες).

Αν οίγουν  τα πρακτορεία ΟΠΑΠ
Την  ίδια ώρα, ο κ. Χαρδαλιάς αν ακοίν ωσε την  επα-

ν αλειτουργία των  πρακτορείων  ΟΠΑΠ σ’ όλη την  επι-
κράτεια. Εξαιρούν ται ωστόσο, τα καταστήματα OPAP
Play  και OPAP VTLs.

Τι αλλάζει στην  Αττική
Μικρές αλλαγές θα εφαρμοστούν  από τη Δευτέρα και

στη λειτουργία του λιαν εμπορίου στην  Αττική (σ.σ. θα
ισχ ύσει και στην  υπόλοιπη Ελλάδα). Συγκεκριμέν α,
καταργείται το αν ώτατο όριο των  20 πελατών  αν ά
κατάστημα, αν εξαρτήτως επιφάν ειας, και πλέον
ισχ ύουν  τα εξής:

Για τα καταστήματα έως 500 τ.μ.: Αν αλογία 1 ατό-
μου αν ά 25 τ.μ.

Για τα καταστήματα άν ω των  500 τ.μ.: Αν αλογία 1
ατόμου αν ά 25 τ.μ. για τα πρώτα 500 τ.μ. + 1 άτομο
αν ά 100 τ.μ. για τις επιφάν ειες πέραν  των  500 τ.μ.

Παραμέν ουν  κλειστά τα πολυκαταστήμα
Όσον  αφορά τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά

κέν τρα, η απαγόρευση λειτουργίας παρατείν εται και
την  επόμεν η εβδομάδα σ’ όλες τις περιοχ ές της Ελλά-
δας.

Παράλληλα, δεν  ελήφθη απόφαση για επέκταση της
άρσης των  διαδημοτικών  μετακιν ήσεων  πέραν  των
Σαββατοκύριακων , με αποτέλεσμα οι περιορισμοί ν α
παραμέν ουν  σε ισχ ύ για τις καθημεριν ές (σ.σ. από
Δευτέρα έως Παρασκευή).

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο σημεριν ός αριθμός των
κρουσμάτων  αν ήλθε σε 2.747, με τους διασωλην ωμέ-
ν ους ασθεν είς ν α εκτιν άσσον ται σε 790, σημειών ον -
τας ν έο ρεκόρ. Τέλος, κατά το τελευταίο 24ωρο, πέθα-
ν αν  78 άτομα.

Συνάντηση της Ένωσης
Δημάρχων με κ. Στέλιο Πέτσα

Μ
ε τον  Αν απληρωτή Υπουργό Εσωτερικών  κ.
Στέλιο Πέτσα συν αν τήθηκε αν τιπροσωπεία
του Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Α. Ήταν  μια συν άν τηση

γν ωριμίας που διεξήχ θη σε πολύ φιλικό περιβάλλον . 

Ο κ. Υπουργός άκουσε με ιδιαίτερο εν διαφέρον
την  δραστηριότητα της Έν ωσης κατά την  δώδεκα έτη
παρουσία της στα Αυτοδιοικητικά δρώμεν α ως φορέας
στήριξης του έργου των  αιρετών  της Τ.Α.  και της
Πολιτείας και εξέφρασε την  επιθυμία του για περαι-
τέρω συν εργασία. 

Η συζήτηση επικεν τρώθηκε στο ν έο εκλογικό
ν ομοσχ έδιο κατά την  διαβούλευση του οποίου η
ΕΝ.Δ.Α. κατέθεσε σχ ετικές βελτιωτικές προτάσεις.  Ο
Πρόεδρος κ. Π. Καμάρας αφού μετέφερε την  σύμφ-
ων η γν ώμη της ΕΝ.Δ.Α.  στις βασικές ρυθμίσεις του
ν όμου, αν έπτυξε σειρά προτάσεων  η υιοθέτηση των
οποίων  θα συν έβαλλε στην  αν αβάθμιση του θεσμού,
ιδίως στο κρίσιμο θέμα της καταστατικής θέσης των
αιρετών .

Συμφων ήθηκε ν α επαν αληφθούν  οι συν αν τήσεις,
εν ώ ο κ. Πέτσας εξέφρασε την  θέληση του, με θεσμι-
κές ριζικές παρεμβάσεις και  αν άλογες χ ρηματοδοτή-
σεις που θα συν οδεύουν  τις ν έες αρμοδιότητες, ν α
καταστεί η Αυτοδιοίκηση στο άμεσο μέλλον  πυλών ας
αν άπτυξης και κοιν ων ικής αλληλεγγύης. Και στην
πορεία προς αυτό τον  στόχ ο όπως δήλωσε είν αι
αν οικτός σε κάθε διάλογο. 

Εκτός του Προέδρου κ. Π. Καμάρα,  παρέστησαν  ο
Αν τιπρόεδρος κ. Κ. Αν αστόπουλος πρ. Δήμαρχ ος
Ύδρας,  ο Γεν . Γραμματέας κ. Θ. Γεωργάκης   πρ.
Δήμαρχ ος Ηλιούπολης,  τα μέλη του Δ.Σ. κ. Β. Γιαν -
ν ακόπουλος  Αν τιπεριφερειάρχ ης Αττικής & πρ.
Δήμαρχ ος Αγίας Παρασκευής,  κ. Π. Ειρην άκης  πρ.
Δήμαρχ ος Αγίου Δημητρίου.

Δωρεάν ο εξοπλισμός
και η εγκατάσταση 

φυσικού αερίου

Ε
πιχ ορηγεί, μέσω ΕΣΠΑ, τις δαπάν ες εγκατά-
στασης φυσικού αερίου σε κατοικίες η
Επιχ είρηση Διαν ομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής. 

Το ύψος της επιχ ορήγησης ξεκιν άει από το 65% της
δαπάν ης και μπορεί ν α φτάσει το 100%. Η επιχ ορήγ-
ηση αφορά στο κόστος των  μελετών  και του εξοπλι-
σμού (λέβητας, καυστήρας, δίκτυο, σώματα, καμιν άδα
κλπ). Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών  λήγει
στις 28 Μαΐου 2021.

Για την  εν ημέρωση των  καταν αλωτών  η Εταιρίας
Διαν ομής Αερίου Αττικής θα μοιράσει εν ημερωτικά
φυλλάδια, το Σαββάτο 10 Απριλίου 2021, στην  Πλα-
τεία Δημαρχ είου Άν ω Λιοσίων  από 10:30 μέχ ρι 14:30.  

Για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά οι
εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α επισκέπτον ται την  ιστο-
σελίδα www.edaattikis.gr  ή ν α απευθύν ουν  τα ερω-
τήματά τους στο inf o_Epixorigisi@edaattikis.gr 

Καλά προετοιμασμένα τα Λύκεια σε Ελευσίνα και
Μαγούλα για τη Δευτέρα 12 Απριλίου. 

Μέριμνα για δωρεάν rapid test σε σχολικές καθαρίστριες, φύλακες
και κυλικεία από τον Δήμο 

Κ
αλά προετοιμασμέν α είν αι τα Λύκεια σε
Ελευσίν α και Μαγούλα, ώστε ν α υποδεχ θ-
ούν  την  εκπαιδευτική κοιν ότητα στην

επαν έν αρξη των  δια ζώσης μαθημάτων  από την
Δευτέρα 12 Απριλίου. 

Ο Δήμος Ελευσίν ας έχ ει μεριμν ήσει για την
επάρκεια αν τισηπτικών , τους σχ ολαστικούς καθα-
ρισμούς, αλλά και για ειδικότερα μέτρα που αφορ-
ούν  την  προσαρμοσμέν η λειτουργία κυλικείων  και
εργαστηρίων  πληροφορικής. 

Όπως εν ημερών ει σχ ετικά η Κατερίν α Τζιγκιτζέ-
λα, Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτρ-
οπής του Δήμου Ελευσίν ας, μετά την  αν ακοίν ωση
της επαν έν αρξης των  μαθημάτων  ο Δήμος
μερίμν ησε ώστε ν α προχ ωρήσουν  σε δωρεάν
rapid test σχ ολικές καθαρίστριες, φρον τιστές
κιλικίων  και σχ ολικοί φύλακες που το επιθυμούσαν . Αν άλογη δυν ατότητα θα υπάρχ ει σε όλη τη διάρκεια των
επόμεν ων  μην ών . 

Λιανεμπόριο: Τι αλλάζει στην Αττική
από Δευτέρα
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Με απολυμάνσεις , μάσκες και
αντισηπτικά η επαναλειτουργία
των Λυκείων στο Δήμο Φυλής 

Έ
τοιμα για την  επαν αλειτουργία τους είν αι τα
Λύκεια του Δήμου Φυλής και για το πρώτο
κουδούν ι που θα ηχ ήσει το πρωί της Δευτέρ-

ας 12 Απριλίου 2021, μετά από δυο μήν ες σιγής. 
Το πρωί

της Πέμ-
πτης 8
Απριλίου
ξεκίν ησαν
οι σχ ολα-
στικές
απολυμάν -
σεις που
πραγματο-
ποιήθηκαν
σε όλα τα
διδακτήρια
των
Λυκείων  σε
Άν ω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή. 

Όπως επισημαίν ει ο Πρόεδρος της Β’ Βάθμιας Σχ ο-
λικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής Νίκος Χατζητρακό-
σιας “Σύμφων α με τις κατευθύν σεις του Δημάρχ ου
Χρήστου Παππού, ολοκληρώθηκαν  οι απολυμάν σεις
και στις 6 σχ ολικές μαν άδες  του Δήμου Φυλής, σε
αίθουσες, βοηθητικούς και εξωτερικούς χ ώρους  εν ώ
οι μαθητές θα παραλάβουν  για το ν έο ξεκίν ημα προ-
στατευτικές μάσκες και αν τισηπτικά. 

Εξάλλου, η προετοιμασία  του Δήμου Φυλής προ-
σέλκυσε τον  τηλεοπτικό φακό του ΑΝΤ 1 που βρέθη-
κε στο 2ο Λύκειο Άν ω Λιοσίων  το μεσημέρι της Πέμ-
πτης και κατέγραψε στιγμιότυπα που προβλήθηκαν
στο Κεν τρικό  Δελτίο Ειδήσεων  της 8ης Απριλίου. 

Π
ληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ, συν ολικού
ύψους 161 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν
την  περίοδο 12-16 Απριλίου.

Μεταξύ αυτών , όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν α-
κοίν ωση του υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων , ξεχ ωρίζει η επιστροφή των  μειώσεων
της περιόδου Ιουν ίου 2015-Μαΐου 2016 στους κληρ-
ον όμους θαν όν των  συν ταξιούχ ων  που έχ ουν  κληρο-
ν ομικό δικαίωμα από διαθήκη τη Δευτέρα 12 Απρ-
ιλίου, σύμφων α με το χ ρον οδιάγραμμα, που είχ ε αν α-
κοιν ώσει η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ στις αρχ ές του
έτους.

Ειδικότερα:

1. Στο πλαίσιο των  έκτακτων  πληρωμών  του e-
ΕΦΚΑ, τη Δευτέρα 12 Απριλίου θα γίν ουν  οι ακόλουθ-
ες καταβολές:

- 13,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 24.084 δικαι-
ούχ ους για αν αδρομικά κληρον όμων  θαν όν των
συν ταξιούχ ων , με κληρον ομικό δικαίωμα από διαθ-
ήκη.

- 23.783 ευρώ θα καταβληθούν  σε 25 δικαιούχ ους
για επιδόματα ασθεν είας και μητρότητας.

2. Στο πλαίσιο των  τακτικών  πληρωμών  του e-
ΕΦΚΑ, την  περίοδο 12-16 Απριλίου θα πραγματοποι-
ηθούν  οι εξής καταβολές:

- 11,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 460 δικαι-
ούχ ους σε συν έχ εια έκδοσης αποφάσεων  για εφάπαξ.

- 836.000 ευρώ θα καταβληθούν  σε 1.050 δικαι-
ούχ ους για παροχ ές σε χ ρήμα (επιδόματα μητρότητας,
ασθεν είας, ατυχ ήματος, έξοδα κηδείας).

- Τέλος, 9.500 ευρώ θα καταβληθούν  σε 20 δικαι-

ούχ ους για κληρον ομικές παροχ ές επικουρικής
σύν ταξης.

3. Από τον  ΟΑΕΔ θα γίν ουν  κατά την  περίοδο 12-
16 Απριλίου οι εξής καταβολές:

- 80 εκατ. ευρώ σε 370.000 δικαιούχ ους για καταβο-
λή επιδομάτων  αν εργίας και λοιπών  επιδομάτων . Από
το ποσό αυτό, τα 50 εκατ. ευρώ αφορούν  σε δώρα
Πάσχ α και προκαταβολές αν εργίας.

- 40 εκατ. ευρώ σε 32.000 δικαιούχ ους στο πλαίσιο
επιδοτούμεν ων  προγραμμάτων  απασχ όλησης.

- 14 εκατ. ευρώ αφορούν  σε 31.000 δικαιούχ ους
που συμμετέχ ουν  σε προγράμματα κοιν ωφελούς χ αρ-
ακτήρα.

- 500.000 ευρώ θα καταβληθούν  σε 1.000 μητέρες
για επιδοτούμεν η άδεια μητρότητας.

Σημειών εται ότι για την  εν  λόγω περίοδο δεν
υπάρχ ουν  προγραμματισμέν ες καταβολές από το ίδιο
το υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων
και τον  ΟΠΕΚΑ.

Τ
ο δάν ειο επαν εκκίν ησης είν αι συν δεδεμέν ο με
τις επιστρεπτέες 1-3 και δίν ει τη δυν ατότητα
στις επιχ ειρήσεις ν α αποκτήσουν  ρευστότητα

για ν α αν τεπεξέλθουν . Συγκεκριμέν α, μπορούν  ν α
πάρουν  ως δάν ειο το 35% του ποσού που άν τλησαν
από τις επιστρεπτέες 1-3, αν αλαμβάν ον τας όμως την
υποχ ρέωση ν α αποπληρώσουν  το 100% του ποσού
των  επιστρεπτέων  σε 60 δόσεις (φωτ. ΑΠΕ).

Στην  εν εργοποίηση δύο μέτρων , τα οποία δυν ητικά
μπορούν  ν α φθάσουν  στο 1 δισ. ευρώ, προχ ωράει το
υπουργείο Οικον ομικών  το προσεχ ές διάστημα, με
στόχ ο την  παροχ ή ρευστότητας στις επιχ ειρήσεις
κατά την  επαν εκκίν ησή τους. Το πρώτο μέτρο είν αι η
επιδότηση παγίων  δαπαν ών  και το δεύτερο προσφέρ-
ει τη δυν ατότητα στις επιχ ειρήσεις που συμμετείχ αν
στις επιστρεπτέες 1 έως 3, με εργαζομέν ους και οι
οποίες είχ αν  όλο το 2020 μείωση τζίρου τουλάχ ιστον
30%, ν α λάβουν  το 35% του συν ολικού ποσού των
επιστρεπτέων  1-3 ως επιχ ορήγηση που μπορεί ν α
χ ρησιμοποιηθεί για πληρωμή μελλον τικών  φορολο-
γικών  και ασφαλιστικών  οφειλών , μέχ ρι τα τέλη του
2021.

Από τούδε και στο εξής, όπως αν αφέρουν  κύκλοι
του υπουργείου Οικον ομικών , τα μέτρα στήριξης θα
είν αι στοχ ευμέν α, κάτι που σημαίν ει ότι δεν  θα
υπάρξει επιστρεπτέα προκαταβολή 8, εν ώ πιθαν όν
ολοκληρών εται ο κύκλος των  μηδεν ικών  εν οικίων  του-
λάχ ιστον  στο λιαν εμπόριο. Σε όσες επιχ ειρήσεις αν τι-
μετωπίζουν  προβλήματα ή σε περιοχ ές που κλείν ουν
εξαιτίας της υγειον ομικής κρίσης, η κυβέρν ηση θα εν ε-
ργοποιεί την  αποζημίωση ειδικού σκοπού, όπως
έκαν ε πρόσφατα για τις επιχ ειρήσεις της Θεσσα-
λον ίκης και της Πάτρας.

Τα δύο μέτρα
Επιχ ορήγηση επαν εκκίν ησης: Το «εργαλείο» που

τίθεται σε εφαρμογή είν αι συν δεδεμέν ο με τις επιστρε-
πτέες 1-3 και δίν ει τη δυν ατότητα στις επιχ ειρήσεις

ν α αποκτήσουν  ρευστότητα για ν α αν τεπεξέλθουν .
Συγκεκριμέν α, μπορούν  ν α λάβουν  ως επιχ ορήγηση
το 35% του ποσού που άν τλησαν  από τις επιστρε-
πτέες 1-3, προκειμέν ου ν α πληρώσουν  φόρους
(ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) και εισφορές
ώς το τέλος του χ ρόν ου, αν αλαμβάν ον τας όμως την
υποχ ρέωση ν α αποπληρώσουν  το 100% του ποσού
των  επιστρεπτέων  σε 60 δόσεις. Η εν αλλακτική είν αι
ν α αξιοποιήσουν  τη ρύθμιση που ισχ ύει για όλους,
δηλαδή ν α επιστρέψουν  το 50% που έλαβαν  σε 60
δόσεις, ωστόσο αυτό δεν  λύν ει το πρόβλημα της άμε-
σης ρευστότητας για την  επαν εκκίν ησή τους.

Σύμφων α με πληροφορίες, περίπου 25.000 επιχ ει-
ρήσεις που έλαβαν  το κρατικό δάν ειο από τους τρεις
πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής, είχ αν
πτώση τζίρου άν ω του 30% το 2020. Πρόκειται κυρίως
για μικρά εμπορικά καταστήματα, επιχ ειρήσεις εστία-
σης και κάποιες άλλες παροχ ής υπηρεσιών  όπως
γυμν αστήρια. 

Αυτές οι επιχ ειρήσεις έχ ουν , όπως αν αφέρουν  από
το υπουργείο Οικον ομικών , έν α κοιν ό χ αρακτηρι-
στικό: δεν  έχ ουν  πρόσβαση στον  τραπεζικό δαν ει-
σμό και ως εκ τούτου δεν  έχ ουν  κεφάλαια για την
επαν εκκίν ησή τους και την  πληρωμή των  υποχ ρ-
εώσεών  τους σε φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία.
Οι αν ωτέρω επιχ ειρήσεις κιν δυν εύουν  με «λουκέτο»
πριν  αν οίξει η οικον ομία, ή ν α προχ ωρήσουν  σε
μείωση προσωπικού.

Παράδειγμα: Μικρή επιχ είρηση στον  τομέα της
εστίασης έλαβε από τους τρεις πρώτους κύκλους επι-
στρεπτέας προκαταβολής, συν ολικά 20.000 ευρώ,
καταγράφον τας απώλεια τζίρου 45% την  περασμέν η
χ ρον ιά. Το υπουργείο Οικον ομικών  τής δίν ει τη
δυν ατότητα ν α λάβει επιχ ορήγηση ίση με το 35% του
ποσού των  επιστρεπτέων , δηλαδή 7.700 ευρώ (το
ποσό αυτό δεν  επιστρέφεται). Το ποσό που θα πρέ-
πει ν α αποπληρώσει από τον  Ιαν ουάριο του 2022

αν έρχ εται στις 20.000 ευρώ δηλαδή, στο 100% της
επιστρεπτέας σε 60 δόσεις. Χάν εται το δικαίωμα που
προσφέρεται ν α γλιτώσει το «κούρεμα» έως και 50%
των  επιστρεπτέων  προκαταβολών  των  τριών  πρώτων
κύκλων . Από το υπουργείο Οικον ομικών  αν αφέρουν
ότι οι επιχ ειρήσεις που βρίσκον ται στο όριο και πολύ
κον τά στο «λουκέτο» θα προσφύγουν  στον  δαν εισμό
που προσφέρει η κυβέρν ηση.

Επιδότηση παγίων  δαπαν ών , συν ολικού ύψους 500
εκατ. ευρώ: Σύμφων α με όσα αν ακοίν ωσε η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Οικον ομικών , η επιδότηση
των  παγίων  δαπαν ών  των  επιχ ειρήσεων  που
απασχ ολούν  προσωπικό θα έχ ει τελικά τη μορφή
χ ορήγησης πιστωτικού υπολοίπου, που θα μπορεί ν α
χ ρησιμοποιηθεί για την  αποπληρωμή μελλον τικών
φορολογικών  και ασφαλιστικών  υποχ ρεώσεων . Η
επιχ είρηση θα έχ ει το δικαίωμα ν α επιλέξει το ποσό
της εν ίσχ υσης που θέλει ν α καταν είμει για την  πληρ-
ωμή φορολογικών  οφειλών  και το ποσό που θέλει ν α
χ ρησιμοποιήσει για την  πληρωμή ασφαλιστικών
οφειλών . Η εν ίσχ υση θα υπολογιστεί ως ποσοστό
των  παγίων  δαπαν ών  που πραγματοποιήθηκαν
εν τός του 2020 και δεν  έχ ουν  καλυφθεί από το πακέ-
το των  κρατικών  εν ισχ ύσεων  για την  αν τιμετώπιση
των  επιπτώσεων  από την  παν δημία. Για ν α είν αι
επιλέξιμη μία επιχ είρηση θα πρέπει ν α πληροί σωρευ-
τικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Να αν ήκει σε πληττόμεν ους κλάδους.
Να έχ ει υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

και τις δηλώσεις Ε3 για την  περίοδο που υποχ ρε-
ούται.

Να παρουσιάζει ζημία προ φόρων  τουλάχ ιστον  30%
είτε σε σχ έση με τα ακαθάριστα έσοδά της είτε σε
σχ έση με τα συν ολικά έξοδά της για το 2020.

Να εμφαν ίζει πτώση τζίρου τουλάχ ιστον  30% το
2020 σε σχ έση με το 2019. Σημειών εται ότι ειδικά για
τις ν έες επιχ ειρήσεις και αυτές που απέκτησαν  πρό-
σφατα υποκατάστημα, δίν εται έμφαση στη ζημία και
όχ ι στην  πτώση του τζίρου.

Να μην  ήταν  προβληματική το 2019 εκτός κι αν
αν ήκει στις πολύ μικρές ή μικρές επιχ ειρήσεις.

Καταβολές 161 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και
ΟΑΕΔ την εβδομάδα 12-16 Απριλίου

Νέα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων
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«
Πριν  από τρεις εβδομάδες αν ακοιν ώσαμε ότι
εν τάσσουμε στην  εθν ική στρατηγική για την
αν ίχ ν ευση του κορον οϊού και το επιστημον ικό

εργαλείο των  self  test, το οποίο είν αι έγκυρο, χ ρησι-
μοποιείται ήδη σε χ ώρες στον  υπόλοιπο κόσμο και
στην  Ευρώπη», τόν ισε ο υφυπουργός στον  πρωθυ-
πουργό, Ακης Σκέρτσος, σε συν έν τευξή του στο
ραδιόφων ο του ΣΚΑΪ.

Επεσήμαν ε ωστόσο ότι η Ελλάδα είν αι από τις
πρώτες χ ώρες που το διαθέτει δωρεάν  σε κάθε πολίτη
της χ ώρας, τον ίζον τας πως έχ ουμε ξεκιν ήσει τη στα-
διακή προμήθεια, τον  εφοδιασμό σε συγκεκριμέν ες
ομάδες πληθυσμού μέχ ρι ν α φθάσουμε σε όλους τους
πολίτες της χ ώρας. Διαπίστωσε ότι αυτή τη στιγμή
εκπαιδευτικοί και μαθητές Λυκείου έχ ουν  ήδη προμηθ-
ευτεί τα τεστ από τα φαρμακεία από την  περασμέν η
Πέμπτη. «Τα χ θεσιν ά στοιχ εία έδειξαν  ότι ήδη
περίπου 380.000 με 400.000 άτομα έχ ουν  προμηθευ-
τεί τα τεστ άρα έχ ει πάει πολύ καλά η διαδικασία του
εφοδιασμού τόσο των  φαρμακείων  όσο και των
πολιτών . Έχ ουμε αν αρτήσει στην  πλατφόρμα self -
testing.gov .gr μια σειρά από οδηγίες τις οποίες καλό
είν αι ν α διαβάσουν  οι γον είς και τα παιδιά. Υπάρχ ει
πλήρες υλικό, υπάρχ ει βίν τεο, ερωταπαν τήσεις. Μπο-
ρούν  γον είς, μαθητές και εκπαιδευτικοί ν α επισκεφθ-
ούν  την  ιστοσελίδα και ν α εν ημερωθούν  για τη διαδι-
κασία».

Στη συν έχ εια ο κ. Σκέρτσος εξήγησε αν αλυτικά τη
διαδικασία του self  testing και το πώς δηλών εται το
όποιο αποτέλεσμα στην  πλατφόρμα είτε για ν α επα-
ν αληφθεί έν α δεύτερο δωρεάν  επιβεβαιωτικό τεστ σε
δημόσια δομή, είτε για ν α λάβει ο εξεταζόμεν ος
βεβαίωση και ν α φοιτήσει στο σχ ολείο του. Τόν ισε ότι
η διαδικασία είν αι απλή, κρατάει ούτε έν α λεπτό και
υπάρχ ει αν αμον ή εν ός τετάρτου για το αποτέλεσμα.

Υπογράμμισε επίσης πως το self  test είν αι έν ας
πρόδρομος προειδοποιητικός δείκτης που μας εν ημε-
ρών ει ειδικά τους ασυμπτωματικούς πολίτες, που είν αι
περίπου το 1/3 όσων  ν οσούν  από cov id, ώστε ν α
λάβουμε μέτρα προστασίας.

«Ήδη σήμερα, που παρακολουθούμε την  πλατφόρ-
μα έχ ουμε διαπιστώσει ότι περίπου 35 μαθητές και
εκπαιδευτικοί έχ ουν  δηλώσει ότι είν αι θετικοί κάτι που
σημαίν ει ότι αύριο θα άν οιγαν  τα σχ ολεία και αυτοί οι
μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πήγαιν αν  σχ ολείο χ ωρίς
ν α γν ωρίζουν  ότι ν οσούν . Αυτή είν αι η χρησιμότητα
αυτού του εργαλείου», τόν ισε.

«Εχ ουμε επιλέξει μία σταδιακή αν άπτυξη εφοδια-
σμού της αγοράς ώστε ν α υπάρχει μια ομαλή ροή και
εξοικείωση τόσο των  φαρμακοποιών  με το προϊόν  το
οποίο διαθέτουν  στο κοιν ό όσο και των  πολιτών »,
πρόσθεσε. Εξήγησε ότι η αρχ ή έγιν ε με τους εκπαι-
δευτικούς και τους μαθητές, μέσα στην  εβδομάδα θα
ακολουθήσουν  κυρίως οι εργαζόμεν οι στο λιαν εμπόριο
όπου δηλαδή υπάρχ ει επαφή με το κοιν ό, στην
εστίαση, σε όσες επιχ ειρήσεις λειτουργούν  με τη μέθ-
οδο του take away , στις μεταφορές και σε κάποιους
τομείς που έχ ουν  σχ έση με τη λειτουργία του
δημοσίου.

Για την  πιθαν ή εφαρμογή των  self  test για διαπερ-
ιφερειακές μετακιν ήσεις το Πάσχ α

«Εισάγουμε στην  καθημεριν ότητά μας τη λογική και
την  αν αγκαιότητα της τακτικής της συστηματικής διάγ-
ν ωσης», υπογράμμισε ο Ακης Σκέρτσος επισημαίν ον -
τας πως αυτό είν αι κάτι που έχ ει πολύ σημαν τική
επιδημιολογική χ ρησιμότητα γιατί κατ′ αυτόν  τον
τρόπο εν τοπίζον ται οι φορείς.

Το ν α μπορεί κάθε πολίτης ν α ελέγχ ει την  πορεία
της υγείας του, όπως είπε «είν αι πάρα πολύ σημαν -
τικό για την  ελεγχ όμεν η και ασφαλή λειτουργία της
οικον ομίας και της κοιν ων ίας ώστε ν α μπορέσουμε ν α
άρουμε τα περιοριστικά μέτρα που βρίσκον ται σε εφα-
ρμογή εδώ και κάποιους μήν ες».

Πρέπει ν α επιλέγουμε πολύ αυστηρά τους αν θ-
ρώπους με τους οποίους κοιν ων ικοποιούμαστε

Πρόσθεσε ότι από το Πάσχ α και μετά, από τον
Μάιο και μετά, με βάση τα τεστ και την  αν άπτυξη του
εμβολιασμού -που έχ ουμε πει ότι οι ευάλωτες ομάδες
θα έχ ουν  κάν ει τουλάχ ιστον  μία δόση- θα μπορούμε
πλέον  ν α ζητάμε για οριστική άρση των  βασικών  περ-
ιοριστικών  μέτρων  στην  οικον ομία. Τα ατομικά μέτρα
προστασίας το 2021 θα συν εχ ίσουν  ν α μας συν ο-
δεύουν  διότι είν αι αν αγκαία όσο υπάρχ ει ακόμα έν α
κομμάτι του πληθυσμού το οποίο είν αι αν εμβολίαστο.
Μάσκες, αποστάσεις και αποφυγή συν αθροίσεων .

Πρέπει ν α επιλέγουμε πολύ αυστηρά τους αν θ-
ρώπους με τους οποίους κοιν ων ικοποιούμαστε όσο
ακόμη δεν  έχ ουμε υψηλά ποσοστά αν οσίας».

Απαν τών τας σε σχ ετική ερώτηση ο κ. Σκέρτσος
είπε ότι τα αυτοδιαγν ωστικά τεστ έχ ουν  υψηλό βαθμό
πιστότητας αλλά ακριβώς γι αυτό στα θετικά κάν ουμε
επαν αληπτικό rapid για ν α επιβεβαιώσουμε ότι είν αι
πράγματι σωστό το αποτέλεσμα.

Βλέπουμε εν θαρρυν τικά στοιχ εία σε σχ έση με την
αποκλιμάκωση

Συν ολικά τόν ισε ότι πρέπει ν α εστιάσουμε στις δύο
εργάσιμες εβδομάδες που έχ ουμε μπροστά μας. Αυτό
όμως που μπορεί ν α επιβεβαιώσει όπως είπε είν αι
κάποια «εν θαρρυν τικά στοιχ εία σε σχ έση με την
αποκλιμάκωση του επιδημιολογικού φορτίου. Δηλαδή
βλέπουμε τις τελευταίες 4-5 μέρες μια μείωση και του
απόλυτου αριθμού κρουσμάτων  αλλά και ακόμα
σημαν τικότερα του δείκτη θετικότητας στην  κοιν ότητα
και ταυτόχ ρον α υπάρχ ει αποκλιμάκωση και στις εισα-
γωγές, που είν αι το βασικό πρόβλημα που αν τιμε-
τωπίζει αυτή τη στιγμή το Σύστημα Υγείας».

Τόν ισε πως πρέπει ν α καταλάβουμε ότι «μπαίν ουμε
σε μία ν έα πραγματικότητα σε ό,τι έχ ει ν α κάν ει με τη
συν ύπαρξη με τον  ιό. Κρούσματα θα υπάρχ ουν  και
θα καταγράφον ται και πολλά. Έχ ουμε αν τίστοιχ α
παραδείγματα και με το πώς λειτουργεί ο ιός της
γρίπης. Κρούσματα υπάρχ ουν , υπάρχ ει όμως και το
εμβόλιο, υπάρχ ει η προστασία που θα μας προσφέρει
το εκτεταμέν ο testing άρα μπορεί καθέν ας ν α
γν ωρίζει καλύτερα πώς ν α κιν ηθεί σε έν α περιβάλλον
που ακόμα κυκλοφορεί ο ιός».

Είπε αν αλυτικά ότι «μέχ ρι το Πάσχ α θα έχ ουμε
εμβολιάσει τουλάχ ιστον  2 εκατ. με τουλάχ ιστον  μία
δόση, άρα έν α σημαν τικό κομμάτι θα αρχ ίσει ν α
αποκτά αν τισώματα, έν α άλλο κομμάτι ταυτόχ ρον α
έχ ει ν οσήσει, και έχ ουμε και τα self  test και τα τεστ
τα οποία πραγματοποιούν ται. Αρα υπάρχ ει μεγαλύτε-
ρη δυν ατότητα ν α ελέγχ ουμε καλύτερα όσους ν οσούν
και αυτοί ν α λάβουν  τα μέτρα τους και ν α περιορι-
στούν ». Από κει και πέρα θα υπάρξουν  αν αλυτικές
αν ακοιν ώσεις για το πώς θα διαχ ειριστούμε την  κατά-
σταση το Πάσχ α.

Τόν ισε ότι «δεν  θα υπάρξει καμία αν τίφαση και
καμία παράδοξη διαχ είριση σε σχ έση με την  είσοδο
τουριστών  στη χ ώρα και τη διαπεριφεριακή
μετακίν ηση. Ό,τι γίν ει θα αφορά τόσο τους ξέν ους
επισκέπτες μας όσο και τους Έλλην ες».

Για το θέμα των  εμβολίων
«Ο Απρίλιος και ο Μάιος είν αι οι πλέον  κρίσιμοι

μήν ες που θα θωρακιστεί ο ευάλωτος πληθυσμός»,
είπε ο κ. Σκέρτσος. Από τα τέλη Μαΐου θα αν οίξει ο
εμβολιασμός και για τον  γεν ικό πληθυσμό και θα
αρχ ίσει ν α κατεβαίν ει σταδιακά το ηλικιακό όριο.
«Σύν τομα θα γίν ουν  αν ακοιν ώσεις για έν α ευρύτερο
άν οιγμα των  εμβολιασμών  από την  επόμεν η εβδομά-
δα».

Για το εν δεχ όμεν ο ν α άν οιγαν  ν ωρίτερα η εστίαση
και οι εξωτερικοί χ ώροι

«Χρειάζεται ν α εκμεταλλευθούμε τον  καλό καιρό»,
αν αγν ώρισε ο κ. Σκέρτσος δηλαδή ν α μεταφερθεί η

αν άγκη όλων  μας
ν α κοιν ων ικοποι-
ηθούμε και ν α
δούμε γν ωστούς,
φίλους, συγγεν είς
αλλά αυτό πρέπει
ν α γίν ον ται πάν -
τοτε με τα κατάλ-
ληλα μέτρα.
«Φορών τας τη
μάσκα μας,
κρατών τας απο-
στάσεις και επιλέ-
γον τας πολύ
αυστηρά με ποιους
θα συν υπάρξουμε
για κάποιες ώρες».

Πρέπει ν α κοιν ων ικοποιηθούμε ξαν ά αλλά με προ-
σοχ ή και αυστηρά μέτρα. Πρέπει ο κόσμος ν α βγαίν ει
έξω εκμεταλλευόμεν ος τον  καλό καιρό αλλά δεν  πρέ-
πει ν α συμμετέχ ει σε μαζικές συν αθροίσεις και χ ωρίς
μάσκα.

Για τα προβλήματα αν αφορικά με την  καταχ ώρηση
πιθαν ού θετικού αποτελέσματος

Όπως είπε ο κ. Σκέρτσος είν αι υποχ ρεωτικό ν α
καταχ ωρείται το αποτέλεσμα. Για ν α προσέλθει μαθη-
τής ή εκπαιδευτικός στο σχ ολείο πρέπει ν α έχ ει μία
βεβαίωση είτε χ ειρόγραφη είτε εκτυπωμέν η ότι έχ ει
κάν ει το τεστ και είν αι αρν ητικό». Τις πρώτες μέρες
θα υπάρξει ευελιξία μέχ ρι ν α υπάρχ ει εξοικείωση αλλά
υπάρχ ει στοιχ είο υποχ ρεωτικότητας στην  αν αφορά
του αποτελέσματος για την  παρακολούθηση των  μαθ-
ημάτων .

Δίν ον τας διευκριν ίσεις και απαν τών τας σε σχ ετικό
ερώτημα, τόν ισε ότι μπαίν ουμε σε μία διαδικασία
αυτορύθμισης και καθέν ας θα πρέπει ν α μην  επιδεικ-
ν ύει αν εύθυν η συμπεριφορά. «Δεν  μπορούμε ν α
έχ ουμε έν α κράτος πατερούλη από πάν ω μας. Ο καθ-
έν ας παίρν ει την  υγεία του στα χ έρια του και συμπε-
ριφέρεται υπεύθυν α ως ώριμος εν ήλικος πολίτης. Από
κει και πέρα οι κηδεμόν ες έχ ουν  την  ευθύν η των
παιδιών  τους. Θεωρώ αδιαν όητο έν ας γον ιός που έχ ει
την  ευθύν η ν α στείλει το παιδί του υγιές στο σχ ολείο,
ν α καταλάβει ότι το παιδί δεν  έχ ει κάν ει το τεστ και
δεν  κάν ει κάτι γι αυτό είτε ότι το έχ ει κάν ει και είν αι
θετικό και ν α το στείλει σχ ολείο».

Για τις ΜΕΘ και το Σύστημα Υγείας
Σε ερώτηση σχ ετικά με το αν  υπάρχ ουν  πολίτες

που χ ρειάζον ται ΜΕΘ και δε βρίσκουν  ο κ. Σκέρτσος
απάν τησε ότι «Το Εθν ικό Σύστημα Υγείας, τόσο το
δημόσιο όσο και το ιδιωτικό έχ ει εξαν τλήσει τις
δυν ατότητές του ν α καλύπτει τις αν άγκες του γι αυτό
και χ ρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχ ή απ′ όλους μας.
Παρέχ εται η αν αγκαία ν οσηλεία, υπάρχ ουν  περίπου
30-40 περιστατικά, τα οποία όμως καλύπτον ται.
Συν επώς δεν  υπάρχ ει ουρά για ν α μπει καν είς στην
εν τατική αλλά σίγουρα το Σύστημα λειτουργεί στο όριά
του».

Κλείν ον τας τη συν έν τευξή του με τον  κυβερν ητικό
σχ εδιασμό για τους μήν ες μετά το καλοκαίρι, ο Ακης
Σκέρτσος τόν ισε τα εμβόλια θα είν αι κομμάτι της ζωής
μας σε σχ έση με τον  κορον οϊό. Επεσήμαν ε ότι εμβο-
λιασμοί θα γίν ον ται, η Ελλάδα έχ ει παραγγείλει υπερ-
πολλαπλάσιο αριθμό εμβολίων , έχ ουμε δεσμεύσει 30
εκατομμύρια δόσεις μέσω της ευρωπαϊκής συμφων ίας,
άρα επάρκεια εμβολίων  θα υπάρχ ει.

«Ο εμβολιασμός κατ′ επέκταση θα γίν ει έν α κομμάτι
της διαδικασίας θωράκισης της δημόσιας υγείας», εξήγ-
ησε και πρόσθεσε ότι «εφόσον  πετύχ ουμε το στόχ ο
της αν οσίας του πληθυσμού, που μιλάμε για ποσοστό
της τάξης του 70-75-80 τοις εκατό, από κει και πέρα
πλέον  επιδημιολογικά δεν  θα μιλάμε ξαν ά για μέτρα
σαν  αυτά που πήραμε τον  τελευταίο χ ρόν ο. ’Αρα σε
καμία περίπτωση δεν  θα έχ ουμε τέτοια κλεισίματα».
Από τα μέσα Μαΐου μπορούμε ν α μιλάμε πλέον  με
βάση το ρυθμό εμβολιασμού, τον  πληθυσμό που θα
έχ ει εμβολιαστεί αλλά και την  πορεία του ιού που
γν ωρίζουμε ότι λόγω του καλού καιρού μειών εται η
μεταδοτικότητά του, ότι θα μπορούμε ν α πάμε πλέον
σε έν α οργαν ωμέν ο, ασφαλές άν οιγμα, οριστικά πια».

Σκέρτσος: «Παράθυρο» για διαπεριφερειακές
μετακινήσεις το Πάσχα με self test
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Ο
λοκληρωμέν η πρόταση, για τη δημιουργία
Εν ιαίου Τοπικού  Συν τον ιστικού Κέν τρου
Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Φυλής, με

βασικό βραχ ίον α κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος (ΠΣ), κατέθεσε  το πρωί της Πέμπτης 8 Απριλίου
2021, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, στο
Συν τον ιστή Επιχ ειρήσεων  Αττικής Υποστράτηγο ΠΣ
Ιωάν ν η Πετρούτσο και στον  Περιφερειάρχ η   Αττικής
Αρχ ιπύραρχ ο  Κων σταν τίν ο Θεοφιλόπουλο. 

Στη διάρκεια της σύσκεψης, στην  οποία συμμετείχ ε
ο αρμόδιος Αν τιδήμαρχ ος Μιχ άλης Οικον ομάκης την
παρουσίαση της πρότασης έκαν ε, η προϊσταμέν η της
Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φυλής
Παρασκευή Ηλία. 

Τεκμηριών ον τας την  πρόταση ο Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς επεσήμαν ε ότι “ο Δήμος Φυλής
έχ ει αν τιμετωπίσει επαν ειλημμέν α  τις συν έπειες των
φυσικών   κατα-
στροφών   και
έχ ει πληρώσει
βαρύ τίμημα σε
αν θρώπιν ες
ζωές και σε
δημόσιες και
ιδιωτικές υποδο-
μές”  για ν α
προσθέσει ότι: 

“Η
αποτίμηση
αυτών  των
εμπειριών  αν α-
δεικν ύει  την
αν άγκη  δημιο-
υργίας εν ός
Εν ιαίου  Συν το-
ν ιστικού Κέν τρ-
ου σε τοπικό
επίπεδο, με βασικό μοχ λό κλιμάκιο του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, ώστε μέσα από τις συν έργειες όλων
των  εμπλεκόμεν ων  φορέων , ν α υπάρξει η καλύτερη
δυν ατή παροχ ή προστασίας του Πολίτη”. 

Καταλήγον τας τόν ισε,  ότι ο Δήμος Φυλής είν αι έτοι-
μος ν α αν ταπεξέλθει στις αν άγκες δημιουργίας του
Συν τον ιστικού Κέν τρου, το συν τομότερο δυν ατό. 

Ο Συν τον ιστής Επιχ ειρήσεων  Αττικής του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος Ιωάν ν ης Πετρ-
ούτσος από την  πλευρά του,  απέδωσε τα εύσημα
στο Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και στον  Αν τι-
δήμαρχ ο Πολιτικής Προστασίας Μιχ άλη Οικον ομάκη
για την  πρωτοποριακή πρόταση,  επισημαίν ον τας
πως η Αυτοδιοίκηση και οι Τοπικές Κοιν ων ίες είν αι
εκείν ες, που λόγω της εγγύτητας γν ωρίζουν  καλά τις
συν θήκες της κάθε περιοχ ής και μπορούν  ν α κάν ουν
πιο αποτελεσματική την  αν τιμετώπιση έκτακτων
αν αγκών  και φυσικών  καταστροφών . 

Την  στήριξή τους για την  υλοποίηση της πρότασης
εξέφρασαν  επίσης ο Περιφερειάρχ ης   Αττικής
Αρχ ιπύραρχ ος  Κων σταν τίν ος  Θεοφιλόπουλος, ο
Διοικητής του 10ου Σταθμού Αθην ών  Αν τιπύραρχ ος
Πέτρος Μπούγιας, εκπρόσωποι εθελον τών  της Πολιτι-
κής Προστασίας και  υπηρεσιακοί παράγον τες που
συμμετείχ αν  στη σύσκεψη. 

Η Πρόταση του Δήμου Φυλής
Σκοπός της Πρότασης είν αι η δημιουργία εν ός αν ε-

ξάρτητου, εν εργειακά, Κέν τρου Επιχ ειρήσεων  Πολιτι-
κής Προστασίας με εξασφάλιση επικοιν ων ιών  σε κάθε
πιθαν ή καταστροφή το οποίο θα είν αι ασφαλές ακόμα
και στην  περίπτωση του σεισμού.  

Στην  Πρόταση περιλαμβάν ον ται ιστορικά στοιχ εία,
γεωμορφολογικά χ αρακτηριστικά καθώς και επιγραμμα-
τικός  απολογισμός των  σημαν τικών  έργων  που
έχ ουν  γίν ει για την  αν τιμετώπιση φυσικών  φαιν ομέ-
ν ων  που τεκμηριών ουν  τη δημιουργία του Τοπικού
Συν τον ιστικού Πυροσβεστικού Κέν τρου. 

Σχ ετικά με τις τεχ ν ικές παραμέτρους του Εν ιαίου
Τοπικού  Κέν τρου  Επιχ ειρήσεων   Πολιτικής  Προ-
στασίας αν αφέρον ται τα εξής: 

Μέσα από την  καλή  πρακτική των  τελευταίων
ετών , που  αποτυπών εται  με την  έγκαιρη αν τι-
μετώπιση αρκετών  συμβάν των   εν  τη γεν έσει τους,

αλλά και από συν εχ ή διϋπηρεσιακή αν αζήτηση βέλτι-
στων  πρακτικών , έγιν ε αν τιληπτό ότι η κοιν ή  προ-
σπάθεια  όλων  των  εμπλεκόμεν ων  φορέων  (Πυροσβε-
στικό Σώμα, Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Φυλής, Σύν δε-
σμος Πάρν ηθας (ΣΥΝ.ΠΑ,) Εθελον τικές Ομάδες)
έδωσε καλύτερα αποτελέσματα ως προς την  επίτευξη
των  στόχ ων  του κάθε φορέα.

Η συστηματικότερη  συν εργασία,  ωστόσο,  θα
μπορούσε  ν α βοηθήσει στη βελτίωση της αποδο-
τικότητας , μέσα από την  δημιουργία οικον ομίας
κλίμακας. Έτσι προέκυψε και η ιδέα εν ός  Εν ιαίου
Κέν τρου Επιχ ειρήσεων  Πολιτικής Προστασίας   σε
τοπικό επίπεδο,  με βασικό βραχ ίον α δράσης κλιμά-
κιο του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Πυροσβεστική
Υπηρεσία,  ειδικά στις δασικές πυρκαγιές, θα έχ ει τον
κύριο λόγο στον  σχ εδιασμό  και  τον  συν τον ισμό
των  εμπλεκόμεν ων  φορέων . Με αυτόν  τον  τρόπο θα

αποφεύγεται ο
κατακερματισμός
μέσων  και θα
επιτυγχ άν εται επι-
τήρηση σε
μεγαλύτερη έκτα-
ση. Π.χ . δεν  θα
έχ ει στην  φάση
της ετοιμότητας ο
κάθε φορέας τους
πόρους όπου
αυτός ν ομίζει και
όποια ώρα θέλει
αλλά εκεί που θα
του υποδεικν ύει
το Πυροσβεστικό
Σώμα.

Επίσης θα είν αι
δυν ατή η άμεση
επικούριση της

Π.Υ. με μέσα τόσο στην  πρόληψη, με κοιν ό σχ εδια-
σμό τομέων  στην  επιτήρηση αλλά και κατά την  κατα-
στολή με άμεση διάθεση μέσων  από τον  κοιν ό χ ώρο. 

Σε δεύτερο χ ρόν ο το Εν ιαίο Τοπικό Συν τον ιστικό
Κέν τρο μπορεί ν α εν εργοποιήσει εθελον τές στο
πλαίσιο έρευν ας και διάσωσης περιπατητών  γεγον ός
που πολύ συχ ν ά συμβαίν ει στην  περιοχ ή μας. 

Αξιοποιών τας τις συν έργειες μεταξύ των  εμπλεκομέ-
ν ων  φορέων  Πολιτικής Προστασίας   αποφεύγον τας
διασπορά πόρων  και τις αλληλεπικαλύψεις  φορέων
ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε ν α παρέχ ουμε στον
πολίτη τις καλύτερες δυν ατές υπηρεσίας.

Για τον  λόγο αυτό ζητούμε την  ίδρυση, σε πρώτο
χ ρόν ο, εποχ ικού πυροσβεστικού κλιμακίου το οποίο
θα έχ ει όμως προοπτική μόν ιμου πυροσβεστικού κλι-
μακίου.

Η διαθέσιμη έκταση για τη δημιουργία του Συν τον ι-
στικού Κέν τρου είν αι περίπου 2.500 τ.μ. και μπορεί
ν α επεκταθεί αν  κριθεί αν αγκαίο και θα περιλαμβάν ει
:

• Γραφείο Πυροσβεστικού κλιμακίου 
• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  
• Γραφεία εθελον τικών  ομάδων
• Αίθουσα επιχ ειρήσεων  – συσκέψεων  
• χ ώρο στάθμευσης 
• αποθηκευτικό χ ώρο 
Ο σχ εδιασμός για τη ν έα αν τιπυρική περίοδο
Μετά τη σύσκεψη ο Αν τιδήμαρχ ος Μιχ άλης Οικον ο-

μάκης με  τον  Συν τον ιστή Επιχ ειρήσεων  Αττικής
Υποστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος Ιωάν ν η
Πετρούτσο, τον   Περιφερειάρχ η   Αττικής Αρχ ιπύρα-
ρχ ο  Κων σταν τίν ο Θεοφιλόπουλο, αξιωματικούς και
υπηρεσιακούς παράγον τες επισκέφθηκαν  διάφορα
κομβικά σημεία του Δήμου Φυλής προκειμέν ου ν α
γίν ει σχ εδιασμός για τη ν έα αν τιπυρική περίοδο.
Συζητήθηκαν  προτάσεις για τη δημιουργία πυροφυ-
λακίων  και την  τοποθέτηση δεξαμεν ών  ν ερού για τον
εφοδιασμό πυροσβεστικών  οχ ημάτων  και ελικοπτέρ-
ων  και άλλες παρεμβάσεις. 

Βασική παράμετρο του σχ εδιασμού αποτελεί η από
αέρος κατάσβεση με ελικόπτερα και για το σκοπό
αυτό θα τοποθετηθούν , έγκαιρα, υδατοδεξαμεν ές σε
κατάλληλα σημεία, για τον  εφοδιασμό τους με ν ερό. 

Δημιουργία Συντονιστικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας
με Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο Δήμο Φυλής
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Τ
ον  Ιούν ιο υπολογίζεται ν α ξεκιν ή-
σουν  ν α εμβολιάζον ται οι υγιείς
σαραν τάρηδες, όπως λέει ο υπο-

υργός Βασίλης Κικίλιας σε συν έν τευξή
του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην  οποία επι-
σημαίν ει πως «εάν  τηρηθούν  οι παραδό-
σεις του β' τριμήν ου, υπολογίζουμε τον
Ιούν ιο ν α ξεκιν ήσουμε ν α εμβολιάζουμε
τους υγιείς σαραν τάρηδες».

Απαν τών τας σε σχ ετική ερώτηση με
το ποσοστό όσων  δεν  εμβολιάζον ται,
κάλεσε για μια ακόμη φορά του ηλικιωμέ-
ν ους ν α εμβολιστούν . «Θέλω ν α απε-
υθύν ω για μία ακόμη φορά έκκληση
στους ηλικιωμέν ους συμπολίτες μας που
δεν  έχ ουν  εμβολιαστεί, ν α το κάν ουν
το συν τομότερο δυν ατό» αν αφέρει ο
υπουργός Υγείας, ο οποίος λέει ότι το
φθιν όπωρο θα επαν εξεταστεί το ζήτημα του υποχ ρ-
εωτικού εμβολιασμού. «Όσον  αφορά τους υγειον ομι-
κούς μας, οι γιατροί μας έχ ουν  εμβολιαστεί κατά του
κορον οϊού σε έν α ποσοστό 80%, το ποσοστό στους
ν οσηλευτές είν αι χ αμηλότερο, αλλά πιστεύω ότι θα
αν έβει και άλλο. Το φθιν όπωρο, σε ουδέτερο χ ρόν ο,
θα ξαν αδούμε από την  αρχ ή το ζήτημα του υποχ ρεω-
τικού εμβολιασμού», αν αφέρει χ αρακτηριστικά.

Ελπίζουμε μέσα στο Μάιο να έχουμε σημαντική
υποχώρηση της πανδημίας

Ο ίδιος απαν τών τας σε ερώτηση του Μ.Κεφαλογιάν -

ν ν η για το πότε αν αμέν εται ν α δείξει σημάδια
υποχ ώρησης η παν δημία, επισημαίν ει πως «το πότε
ακριβώς δεν  είν αι γν ωστό. Ελπίζουμε μέσα στον  Μάιο
ν α έχ ουμε σημαν τική υποχ ώρηση». Όσον  αφορά στο
ποσοστό αν οσίας του γεν ικού πληθυσμού στη χ ώρα
μας εξηγεί ότι «από 10% στα τέλη του 2020, οπωσδή-
ποτε έχ ει αυξηθεί σημαν τικά με την  κυκλοφορία του
ιού από τότε, στο τρίτο κύμα που διαν ύουμε. Ο
συν δυασμός της αν οσίας αυτής με τον  εμβολιασμό,
αλλά και άλλους παράγον τες που τόν ισε και ο καθη-
γητής Τσιόδρας, όπως η βελτίωση του καιρού και η
συμμόρφωση στα μέτρα, θα οδηγήσει σε σταδιακή
βελτίωση της κατάστασης».

Σ
υν ολικά 258 μαθητές και
εκπαιδευτικοί που
υποβλήθηκαν  σε self -test

έχ ουν  δηλώσει ήδη στη σχ ετική
πλατφόρμα ότι είν αι θετικοί στον
κορων οϊό, σύμφων α με ν εότερες
πληροφορίες, εν όψει της
επαν αλειτουργίας των  Λυκείων  όλης
της χ ώρας από αύριο Δευτέρα, 12
Απριλίου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχ εία
που έχ ει συλλέξει το υπουργείο
Παιδείας, σύμφων α με τις ίδιες
πληροφορίες, από τις 8 π.μ. το πρωί
της Κυριακής μέχ ρι το απόγευμα 136
μαθητές είχ αν  δηλώσει θετικοί στην
Cov id-19, εν ώ τα αρν ητικά δείγματα
αν έρχ ον ται σε 55.878.

Ως προς το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, θα
θετικά self -tests αν έρχ ον ται μέχ ρι στιγμής σε 122 και
τα αρν ητικά σε 22.995.

Βάσει των  διαθέσιμων  στοιχ είων , δεδομέν ου ότι οι
μαθητές Λυκείων  αν έρχ ον ται σε 254.351 (239.736
στα δημόσια, 14.615 στα ιδιωτικά Λύκεια κατά τα
τελευταία στοιχ εία της ΕΛΣΤΑΤ), έχ ει καταθέσει στη
σχ ετική πλατφόρμα το αποτέλεσμα του self -test το
22% εξ αυτών . Κατά τα στοιχ εία της ΕΛΣΤΑΤ, οι
καθηγητές αν έρχ ον ται σε 23.652 (21.736 στα
δημόσια, 1.916 στα ιδιωτικά).

Από τις 8 π.μ., σε σύν ολο 84.131 καταχ ωρισμέν ων
αποτελεσμάτων , παρατηρείται χ αμηλή θετικότητα
(0,3%) και προέκυψαν  258 δυν ητικά ν οσούν τες,
σημείων αν  πηγές του υπουργείου Παιδείας.

Πηγές του υπουργείου αν έφεραν  ν ωρίτερα πως, με
αυτόν  τον  τρόπο, εν τοπίστηκαν  μη συμπτωματικοί

δυν ητικά ν οσούν τες, οι οποίοι θα πρέπει ν α κάν ουν
επαν αληπτικό τεστ και -σε κάθε περίπτωση- ν α μην
πάν ε σχ ολείο.

Το επαν αληπτικό τεστ θα είν αι rapid σε κρατική
δομή. Εάν  βγει αρν ητικό, μαθητές και εκπαιδευτικοί
θα μπορούν  ν α μεταβούν  στο σχ ολείο.

Σημειών εται ότι από σήμερα Κυριακή 11 Απριλίου
είν αι διαθέσιμη η υπηρεσία της δήλωσης
αποτελεσμάτων  των  self -tests, στην  πλατφόρμα
self -testing.gov .gr.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και βοηθητικό
προσωπικό των  σχ ολικών  μον άδων  είν αι
υποχ ρεωτικό ν α δηλών ουν  στην  πλατφόρμα το
αποτέλεσμα του τεστ για την  Cov id-19 (θετικό ή
αρν ητικό) και κατά την  προσέλευση στο σχ ολείο
οφείλουν  ν α έχ ουν  μαζί τους βεβαίωση αρν ητικού
τεστ, ώστε η επαν αλειτουργία των  γεν ικών  και
επαγγελματικών  Λυκείων  όλης της χ ώρας από αύριο
Δευτέρα 12 Απριλίου ν α γίν ει με ασφάλεια.

Β. Κικίλιας: Τον Ιούνιο θα εμβολιάζουμε τους υγιείς
40ρηδες - Ελπίζουμε τον Μάιο σε σημαντική

υποχώρηση της πανδημίας

Self-test: Πάνω από 250 μαθητές και καθηγητές
θετικοί στον κορωνοϊό

Σταϊκούρας: Δύσκολοι
οι επόμενοι μήνες μετά

τον κορονοϊό

Τ
ο ζήτημα της άρσης των  αυστηρών  δημοσιον ο-
μικών  καν όν ων  του Συμφών ου Σταθερότητας
έθεσε ο υπουργός Οικον ομικών , Χρήστος Σταϊ-

κούρας. Όπως υπογράμμισε κάτι τέτοιο θα πρέπει ν α
γίν ει εφόσον  προχ ωρήσουν  οι εμβολιασμοί και όταν
λυθούν  τα ζητήματα που αφορούν  τις καθυστερήσεις
στην  λειτουργία του Ταμείου Αν άκαμψης.

O Χρήστος Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι οι επόμεν οι
μήν ες θα είν αι δύσκολοι και η επιστροφή στην  καν ο-
ν ικότητα θα είν αι σταδιακή, εν ώ η μετά – κορον οϊό
εποχ ή θα φέρει στο προσκήν ιο ν έες προκλήσεις,
που σχ ετίζον ται με τη δομή της οικον ομίας, τον
μετασχ ηματισμό της αγοράς εργασίας και την  ψηφιακή
μετάβαση.

Με αυτά τα δεδομέν α, τόν ισε την  αν άγκη ν α
γίν ουν  γρήγορα και αποφασιστικά βήματα σε τρία,
καθοριστικής σημασίας, πεδία:

1. Τη συν έχ ιση της συν ετής δημοσιον ομικής
χ αλάρωσης και την  απαραίτητη προετοιμασία, ώστε η
επάν οδος στη δημοσιον ομική ισορροπία ν α γίν ει
στον  κατάλληλο χ ρόν ο και με τρόπο που θα στηρίξει
την  οικον ομική δραστηριότητα και θα προστατεύσει
την  απασχ όληση. «Υπό την  προϋπόθεση ότι οι
εμβολιασμοί θα εξελιχ θούν  με βάση τον  σχ εδιασμό, οι
επόμεν οι μήν ες δίν ουν  την  ευκαιρία ν α προχ ωρήσο-
υμε, σταδιακά και προσεκτικά, στην  εφαρμογή μέτρ-
ων  με πιο αν απτυξιακό χ αρακτήρα, τα οποία θα
στηρίξουν  τη μετάβαση στη μετά- κορον οϊό εποχ ή.
Τέτοιου είδους πολιτικές πρέπει ν α παραμείν ουν  σε
ισχ ύ τουλάχ ιστον  μέχ ρι το Ταμείο Αν άκαμψης ν α
αποκτήσει ρυθμό», αν έφερε ο κ. Σταϊκούρας.

2. Την  ταχ ύτερη δυν ατή εκταμίευση πόρων  από το
Ταμείο Αν άκαμψης και, κυρίως, τη βέλτιστη αξιο-
ποίησή τους κατά τρόπο που θα εν ισχ ύσει την  αν ά-
πτυξη και την  κοιν ων ική συν οχ ή. Ο υπουργός επι-
σήμαν ε ότι «η ελλην ική κυβέρν ηση έχ ει προχ ωρήσει
σημαν τικά το Εθν ικό Σχ έδιο Αν άκαμψης και Αν θεκ-
τικότητας, έν α ρεαλιστικό φιλόδοξο, σύγχ ρον ο και
εξωστρεφές σχ έδιο, που θα λειτουργήσει ως καταλύτης
για τον  αν απροσαν ατολισμό της οικον ομίας μας προς
έν α ν έο, καιν οτόμο, αν ταγων ιστικό και κοιν ων ικά
δίκαιο παραγωγικό πρότυπο».

3. Την  επιτυχ ή αν τιμετώπιση της φτώχ ειας και της
αν ισότητας, μέσω παρεμβάσεων , όπως η μείωση της
φορολογικής επιβάρυν σης της εργασίας, η λήψη πρό-
σθετων  μέτρων  αύξησης της συμμετοχ ής στο εργατικό
δυν αμικό, ιδίως για κοιν ων ικές ομάδες με μικρότερη
συμμετοχ ή (π.χ . γυν αίκες, μεταν άστες, ν έοι), η υλο-
ποίηση σημαν τικών  μεταρρυθμίσεων  που θα
βελτιώσουν  την  ποιότητα της παρεχ όμεν ης εκπαίδευ-
σης και θα συμβάλουν  στη γεφύρωση του «ψηφιακού
χ άσματος», μια αποτελεσματική κοιν ων ική πολιτική,
που θα διασφαλίζει όχ ι μόν ο ότι το «δίχ τυ» κοιν ων ι-
κής προστασίας είν αι όσο ισχ υρό και ευρύ απαιτείται,
αλλά και ότι αποτρέπει «παγίδες φτώχ ειας» οι οποίες
θα διαιων ίσουν  την  άν ιση καταν ομή εισοδήματος,
καθώς και η διεύρυν ση της φορολογικής βάσης, για τη
δημιουργία ισχ υρής οικον ομίας, χ ωρίς κοιν ων ικούς
αποκλεισμούς.

Στην  κλειστή διαδικτυακή συζήτηση συμμετείχ αν : η
γεν ική διευθύν τρια του ΔΝΤ Kristalina Georgiev a, η
πρόεδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde, ο Ευρωπαίος
Επίτροπος Οικον ομικών  Paolo Gentiloni, ο πρόεδρος
του Eurogroup Paschal Donohoe, καθώς και οι υπο-
υργοί Οικον ομικών  της Γερμαν ίας Olaf  Scholz, της
Γαλλίας Bruno Le Maire, της Ιταλίας Daniele Franco,
της Ισπαν ίας Nadia Calv ino, της Πορτογαλίας Joao
Leao, του Λουξεμβούργου Pierre Gramegna, της Σου-
ηδίας Magdalena Andersson, της Νορβηγίας Jan Tore
Sanner, της Φιν λαν δίας Matti Vanhanen, της Δαν ίας
Nicolai Wammen και της Ελβετίας Ueli Maurer.
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Ο
Πρόεδρος της Κεν τρικής Έν ωσης
Δήμων  Ελλάδας, Δημήτρης Παπα-
στεργίου πήρε μέρος στην  δια-

δικτυακή ημερίδα που οργάν ωσε η Περ-
ιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Κέν τρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct Patras με θέμα «Χρηματοδοτήσεις
για κλιματικά ουδέτερες πόλεις με
έξυπν ες εφαρμογές».

Πρωτοβουλία Εν ημέρωσης της Κεν τρι-
κής Έν ωσης Δήμων  Ελλάδας για το
Ταμείο Αν άκαμψης

Στην  ημερίδα ο κ. Παπαστεργίου αν α-
κοίν ωσε ότι η ΚΕΔΕ έχ ει ξεκιν ήσει μια
πρωτοβουλία εν ημέρωσης όλων  των
Δήμων  της χ ώρας για τα χ ρον οδιαγράμ-
ματα του Ταμείου Αν άκαμψης που θα
αφορούν  στις αν απλάσεις αλλά και στα έργα που θα
μεταλλάξουν  τις πόλεις σε κλιματικά και εν εργειακά
ουδέτερες.

Η ΚΕΔΕ θα συμβάλει ώστε ν α γίν ει προτεραιο-
ποίηση των  έργων  και ν α μην  παρουσιαστούν
αλληλεπικαλύψεις ώστε όλοι οι Δήμοι ν α μην  αφήσουν
ούτε έν α ευρώ ν α πάει χ αμέν ο από το σημαν τικό
αυτό χ ρηματοδοτικό εργαλείο.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχ ος Τρικκαίων
τόν ισε την  αν άγκη για ολιστική αν τιμετώπιση του
σχ εδιασμού των  πόλεων  του μέλλον τος που θα είν αι
εν εργειακά και περιβαλλον τικά ουδέτερες. Αν αφέρθη-
κε στις τολμηρές αποφάσεις που θα πρέπει ν α πάρ-
ουν  οι Δήμοι αλλά και η κεν τρική εξουσία  για πόλεις
που θα δίν ουν  χ ώρο στους πολίτες και στο πράσιν ο
και τις αν αν εώσιμες πηγές εν έργειας.

Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη
Παπαστεργίου:

«Είν αι σημαν τικές αυτές οι πρωτοβουλίες για ν α
κουβεν τιάζουμε όλοι το πώς οραματιζόμαστε τις πόλεις
του μέλλον τος. Με το Ταμείο Αν άκαμψης έχ ουμε την
ευκαιρία ν α σχ εδιάσουμε ολιστικά τις πόλεις και ν α
παραδώσουμε στα παιδιά μας έν α περιβάλλον  φιλικό
και βιώσιμο. Ναι στην  ηλεκτροκίν ηση αλλά μην
ξεχ ν άμε ότι οι πόλεις της Ελλάδας, εκτός Αθήν ας και
Θεσσαλον ίκης, περπατιούν ται και αυτό πρέπει ν α
καταφέρουμε. Να δώσουμε χώρο στους πεζούς και
στα ποδήλατα, με ήπια κυκλοφορία για τα απαραίτητα
οχ ήματα.

Έξυπν ες πόλεις δεν  είν αι μόν ο οι πόλεις που χ ρη-
σιμοποιούν  τις ν έες τεχ ν ολογίες. Έξυπν ες είν αι οι
πόλεις που σέβον ται, αφουγκράζον ται και κάν ουν
πράξη τις αν άγκες των  πολιτών  και σχ εδιάζουν  το
μέλλον .

Οι Δήμοι αλλά και η κεν τρική εξουσία πρέπει ν α
τολμήσουμε και ν α αν αμετρηθούμε με τις προκλήσεις
του μέλλον τος για πόλεις ουδέτερες και βιώσιμες»

Π
οιοι «γλιτών ουν » φέτος από το τέλος επιτ-
ηδεύματος

Σεν άρια μείωσης ή ακόμα και κατάργησης του
τέλους επιτηδεύματος για τις πληττόμεν ες επιχ ειρή-
σεις και τους επαγγελματίες που έχ ουν  πληγεί από
την  παν δημία, εξετάζει το υπουργείο Οικον ο-
μικών .

Ήδη στο τραπέζι υπάρχ ει η παράταση για την
αν αστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η
οποία ήδη εφαρμόζεται για το 2021, καθώς και η
ελάφρυν ση των  φορολογικών  βαρών  με την  προ-
σαρμογή των  τεκμηρίων  στη ν έα πραγματικότητα.

Ωστόσο, χ ιλιάδες επιχ ειρήσεις και επαγγελματίες
θα βρεθούν  αν τιμέτωποι και με την  επιβάρυν ση
που φέρν ει στο λογαριασμό της εφορίας το τέλος
επιτηδεύματος.

Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρν ηση εξετάζει τα
δημοσιον ομικά περιθώρια προκειμέν ου ν α
προχ ωρήσει είτε στην  αν αστολή της για τους πληττό-
μεν ους, είτε τουλάχ ιστον  σε έν αν  υπολογισμό αν αλο-
γικά με τους μήν ες που δεν  βρέθηκαν  σε αν αστολή.

Πληροφορίες αν αφέρουν  ότι και σε αυτή την
περίπτωση, κριτήριο προκειμέν ου κάποιος ν α
εν ταχ θεί σε αυτή την  κατηγορία θα είν αι ο τζίρος.

Το έν α σεν άριο θέλει οι επαγγελματίες που έχ ουν
σημειώσει μείωση τζίρου πάν ω από 20% ν α απαλλα-
γούν  από την  καταβολή του τέλους.

Το άλλο σεν άριο περιλαμβάν ει κλιμακωτή μείωση του
τέλους επιτηδεύματος, αν άλογα με το μέγεθος της μείω-

σης του τζίρου.
Και σε αυτό το μέτωπο οι αποφάσεις αν αμέν ον ται

όταν  θα υπάρχ ει σαφής εικόν α το δημοσιον ομικών
περιθωρίων  και βέβαια πριν  το άν οιγμα της εφαρμογής
για την  υποβολή των  φορολογικών  δηλώσεων . Εφό-
σον  προκριθεί αυτό το σεν άριο, η κατηγορία αυτών
των  φορολογούμεν ων  θα προστεθεί σε όσους έτσι και
αλλιώς απαλλάσσον ται από το τέλος επιτηδεύματος.

Ποιοι απαλλάσσονται

Οι οριστικές αποφάσεις αν αμέν εται ν α ληφθούν  την
άν οιξη και μέχ ρι τον  Μάιο, σύμφων α με πηγές του

υπουργείου Οικον ομικών , εν ώ η έκταση των  απαλ-
λαγών , θα αποφασιστεί σε συν άρτηση με την  εξέλιξη
των  δημοσιον ομικών  αν τοχ ών .

Σύμφων α με τη ν ομοθεσία, από την  υποχ ρέωση
πληρωμής του τέλους επιτηδεύματος εξαιρούν ται 11
κατηγορίες επαγγελματιών . Οι κατηγορίες αυτές είν αι :

Τα πρόσωπα που ασκούν  ατομική εμπορική
επιχ είρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν

αν απηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
Οι εμπορικές επιχ ειρήσεις και ελεύθεροι επαγγε-

λματίες που ασκούν  τη δραστηριότητά τους σε
χ ωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε
ν ησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν  πρόκει-
ται για τουριστικούς τόπους.

Οι ατομικές εμπορικές επιχ ειρήσεις και η ατομική
άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον  δεν
έχ ουν  παρέλθει 5 έτη από την  πρώτη έν αρξη
εργασιών

Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχ ειρήσεις, εφό-
σον  υπολείπον ται 3 έτη από το έτος της συν τα-
ξιοδότησής του.

Ως έτος συν ταξιοδότησης ν οείται για τη φορολογι-
κή ν ομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.

Οι Κοιν ων ικές Συν εταιριστικές Επιχ ειρήσεις
Οι Συν εταιρισμοί Εργαζομέν ων
Οι αγρότες-μέλη αγροτικών  συν εταιρισμών
Οι αγροτικοί συν εταιρισμοί
Οι σχ ολικοί συν εταιρισμοί
Οι Φορείς Κοιν ων ικής και Αλληλέγγυας Οικον ομίας

με τη μορφή Κοιν ων ικής Συν εταιριστικής Επιχ είρησης
ή Συν εταιρισμού Εργαζομέν ων

Οι επιχ ειρήσεις, αν εξαρτήτως ν ομικής μορφής, που
βρίσκον ται σε εκκαθάριση, πτώχ ευση ή αδράν εια»

Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ : Πρωτοβουλία της
ΚΕΔΕ για την ενημέρωση των Δήμων για τα χρονοδιαγράμματα

του Ταμείου Ανάκαμψης

Ποιοι «γλιτώνουν» φέτος από το τέλος
επιτηδεύματος

Βρετανία: 32 εκατ. εμβολια-
σμένοι με την πρώτη δόση,

7,47 εκατ. και με τις δύο

Η
Βρεταν ία διέν ειμε 586.339 επιπλέον  εμβόλια
κατά της COVID-19, με αποτέλεσμα ο συν ο-
λικός αριθμός τους ν α πλησιάζει τα 40 εκατομ-

μύρια, σύμφων α με τα ημερήσια στοιχ εία που δημο-
σιεύθηκαν  σήμερα.

Έτσι, η Βρεταν ία έχ ει χ ορηγήσει μέχ ρι τώρα σε

32,12 εκατομμύρια αν θρώπους την  πρώτη δόση εν ός
εμβολίου και σε 7,47 εκατομμύρια μια δεύτερη δόση,
έτσι ώστε ν α αρχ ίσει ν α ξαν αν οίγει την  οικον ομία
όπως υπολογίζει.

Τα στοιχ εία δείχ ν ουν  επίσης πως άλλοι 1.730 άν θ-
ρωποι βρέθηκαν  θετικοί στον  ιό, από 2.589 το προη-
γούμεν ο 24ωρο, εν ώ επτά άν θρωποι πέθαν αν  σε
διάστημα 28 ημερών  έπειτα από έν α θετικό διαγν ω-
στικό τεστ, έν αν τι 40 το Σάββατο.
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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



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
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Ν
έα μείωση του πληθωρισμού τον  Μάρ-
τιοΣυν εχ ίστηκε και τον  Μάρτιο εφέτος η καθο-
δική πορεία του πληθωρισμού, καθώς σημείω-

σε μείωση 1,6% σε σχ έση με τον  Μάρτιο 2020, από
μείωση 1,3% τον  Φεβρουάριο εφέτος και έν αν τι μηδε-
ν ικής μεταβολής τον  Μάρτιο 2020 σε σχέση με τον
Μάρτιο 2019, όπως αν ακοίν ωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ωστόσο, μεταξύ Μαρτίου και Φεβρουαρίου εφέτος
υπήρξε αύξηση 1,2%. Ειδικότερα, αν ατιμήσεις κατα-
γράφηκαν  σε: Έν δυση και υπόδηση (20%) λόγω επα-
ν αφοράς μέρους των  τιμών  στα επίπεδα πριν  από τις
χ ειμεριν ές εκπτώσεις, Εισιτήρια μεταφοράς επιβατών
με αεροπλάν ο (17,1%), Πετρέλαιο θέρμαν σης (5,6%),
Καύσιμα και λιπαν τικά (4,7%), Φρούτα ν ωπά (1,7%)
και Είδη άμεσης καταν άλωσης ν οικοκυριού (1,4%).
Στον  αν τίποδα, οι τιμές μειώθηκαν  σε: Ψάρια ν ωπά
(3,8%), Γάλα ν ωπό πλήρες (2%), Πουλερικά (1,2%),
Αλκοολούχ α ποτά μη σερβιριζόμεν α (0,9%), Τυριά
(0,6%) και Τηλεφων ικές υπηρεσίες (0,3%).

Όπως αν ακοίν ωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του γεν ικού
δείκτη τιμών  καταν αλωτή τον  Μάρτιο κατά 1,6% προ-
ήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες
αγαθών  και υπηρεσιών :

1. Από τις μειώσεις των  δεικτών  κατά:
*0,3% στην  ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχ α

ποτά», λόγω μείωσης κυρίως των  τιμών  σε: χ οιριν ό,
πουλερικά, γάλα ν ωπό πλήρες, ελαιόλαδο, ν ωπά
λαχ αν ικά, κατεψυγμέν α λαχ αν ικά, πατάτες, αν αψυκτι-
κά. Μέρος της μείωσης αυτής αν τισταθμίστηκε από

την  αύξηση κυρίως των  τιμών  σε: ν ωπά ψάρια, τυριά,
γλυκά κουταλιού- μαρμελάδες- μέλι.

*0,5% στην  ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπ-
ν ός», λόγω μείωσης κυρίως των  τιμών  στα αλκοολούχ α
ποτά (μη σερβιριζόμεν α).

*16,9% στην  ομάδα «Έν δυση και υπόδηση», λόγω
μείωσης των  τιμών  στα είδη έν δυσης και υπόδησης.

*1,7% στην  ομάδα «Διαρκή αγαθά- είδη ν οικοκυριού
και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των  τιμών  σε:
υφαν τουργικά προϊόν τα οικιακής χ ρήσης, οικιακές
συσκευές και επισκευές, υαλικά- επιτραπέζια σκεύη
και σκεύη οικιακής χ ρήσης, είδη άμεσης καταν άλωσης
ν οικοκυριού.

*1,1% στην  ομάδα «Υγεία», λόγω μείωσης κυρίως
των  τιμών  στα φαρμακευτικά προϊόν τα. Μέρος της
μείωσης αυτής αν τισταθμίστηκε από την  αύξηση
κυρίως των  τιμών  στις ιατρικές υπηρεσίες.

*0,8% στην  ομάδα «Μεταφορές», λόγω μείωσης
κυρίως των  τιμών  σε: εισιτήρια μεταφοράς επιβατών
με αεροπλάν ο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών  με
σιδηρόδρομο, οδικές μεταφορές επιβατών ,
συν δυασμέν ες μεταφορές επιβατών . Μέρος της
μείωσης αυτής αν τισταθμίστηκε από την  αύξηση
κυρίως των  τιμών  σε: καιν ούργια αυτοκίν ητα, καύσιμα
και λιπαν τικά.

*1,6% στην  ομάδα «Επικοιν ων ίες», λόγω μείωσης
κυρίως των  τιμών  στις τηλεφων ικές υπηρεσίες.

*0,3% στην  ομάδα «Αν αψυχ ή- πολιτιστικές δρα-
στηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως των  τιμών  στα
μικρά είδη αν αψυχ ής- άν θη, κατοικίδια ζώα. Μέρος της
μείωσης αυτής αν τισταθμίστηκε από την  αύξηση
κυρίως των  τιμών  στα διαρκή αγαθά αν αψυχ ής.

*0,5% στην  ομάδα «Ξεν οδοχ εία- καφέ- εστιατόρια»,
λόγω μείωσης κυρίως των  τιμών  στα ξεν οδοχ εία-
μοτέλ- παν δοχ εία.

*1,4% στην  ομάδα» 'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες»,
λόγω μείωσης κυρίως των  τιμών  σε: άλλα είδη ατομικής
φρον τίδας, άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις αυξήσεις των  δεικτών  κατά:

*0,1% στην  ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως
των  τιμών  σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμαν σης.
Μέρος της αύξησης αυτής αν τισταθμίστηκε από τη
μείωση κυρίως των  τιμών  σε: ηλεκτρισμό, στερεά
καύσιμα.

Παράλληλα, ο γεν ικός δείκτης παρουσίασε αύξηση
1,2% τον  Μάρτιο 2021 σε σύγκριση με τον  Φεβρουάρ-
ιο 2021, έν αν τι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά
την  αν τίστοιχ η σύγκριση του προηγούμεν ου έτους.

Όσον  αφορά στον  εν αρμον ισμέν ο δείκτη, αυτός
μειώθηκε 2% τον  Μάρτιο εφέτος σε σχ έση με τον
Μάρτιο 2020, από μείωση 1,9% τον  Φεβρουάριο εφέ-
τος και έν αν τι αύξησης 0,2% τον  Μάρτιο 2020 σε
σύγκριση με τον  Μάρτιο 2019. Εν ώ, ο εν αρμον ισμέ-
ν ος δείκτης σημείωσε αύξηση 1% τον  Μάρτιο 2021 σε
σύγκριση με τον  Φεβρουάριο 2021, έν αν τι αύξησης
1,2% που σημειώθηκε κατά την  αν τίστοιχ η σύγκριση
του προηγούμεν ου έτους.

Νέα μείωση του πληθωρισμού τον Μάρτιο
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Η
Απόφαση της ΕΠΟ για οριστική
διακοπή των  Τοπικών  Πρω-
ταθλημάτων , έρχ εται ν α επιβε-

βαιώσει το χ ρον ικό εν ός προαν αγγελθ-
έν τος θαν άτου. Το Ερασιτεχ ν ικό Ποδό-
σφαιρο δέσμιο μια αλλοπρόσαλλης πολι-
τικής, οδηγείτε με μαθηματική ακρίβεια
στον  μαρασμό και την  απαξίωση.
Αν υπολόγιστο το κόστος σε όλα τα
επίπεδα. Και αγων ιστικά και οικον ομι-
κά. Έν α κόστος που θα “πληρωθεί” στις
χ ρον ιές που έρχ ον ται. Χωρίς ν α θέλο-
υμε ν α γίν ουμε μάν τεις κακών  ειδή-
σεων  προβλέπουμε πως πολλά τοπικά
σωματεία δεν  θα μπορέσουν  ν α ξεπε-
ράσουν  αυτό το κτύπημα και η συμμε-
τοχ ή τους σε επόμεν α πρωταθλήματα
θα καταστεί από πολύ δύσκολη έως
αδύν ατη.

Με αν ακοίν ωσή της η ΕΠΟ ματαίωσε
και επίσημα όλα τα πρωταθλήματα ΕΠΣ
για τη σεζόν  2020-21. Αν αλυτικά:

– Η Ετήσια Τακτική Γεν ική Συν έλευ-
ση της Ε.Π.Ο. θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 25/06/2021 και ώρα 10:00,
στο ξεν οδοχ είο Grand Hay at, Συγγρού
115.

– Εν έκριν ε τη διεξαγωγή φιλικού
αγών α της Εθν ικής Ομάδας Αν δρών  με
τη Νορβηγία στο Όσλο, στις 6/6.

– Ματαίωσε όλα τα πρωταθλήματα
των  Εν ώσεων  Ποδοσφαιρικών  Σωμα-
τείων  (ΕΠΣ) της σεζόν  2020-21.

– Επικύρωσε τη διεξαγωγή των  πρω-
ταθλημάτων  Γ΄ Εθν ικής Κατηγορίας και
Α΄ Κατηγορίας Γυν αικών  με το επικαιρο-
ποιημέν ο υγειν ομικό πρωτόκολλο της
ΓΓΑ. Με την  ίδια απόφαση αν ατίθεται

στους παρατηρητές των  αγών ων  η
αρμοδιότητα για τη διεν έργεια του
ελέγχ ου, όσον  αφορά στην  υποβολή
των  μελών  των  αποστολών  των  ομά-
δων  σε test Cov id-19 και στην  παρα-
λαβή των  αποτελεσμάτων  της εξέτασης
εν ός εκάστου.

– Όρισε τους προέδρους και τα μέλη
όλων  των  διαρκών  και ειδικών  Επιτρ-
οπών  της Ομοσπον δίας, όπως αυτές
προβλέπον ται στο άρθρο 42 του κατα-
στατικού της. Πρόεδροι των  Επιτρ-
οπών  ορίστηκαν  οι:

Οικον ομική Επιτροπή: Κλέαρχ ος Τζα-
φέρης

Επιτροπή Διοργαν ώσεων : Άγγελος
Δαν ιήλ

Τεχ ν ική Επιτροπή: Τάκης Παπαχ ρή-
στος

Επιτροπή Γυν αικείου Ποδοσφαίρου:
Κυριάκος Φύτρας

Ιατρική Επιτροπή: Τάκης Καρράς
Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών :

Παν αγιώτης Διακοφώτης
Επιτροπή Ασφαλείας και γηπέδων :

Δημοσθέν ης Κουπτσίδης
Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφ-

αίρου: Θόδωρος Ζαγοράκης
Επιτροπή Εθν ικών  Ομάδων : Τάκης

Παπαχ ρήστος
Επιτροπή Διαμεσολαβητών : Χρήστος

Φαφούτης
Υπεύθυν ος Διαχ είρισης Ποιότητας

(ISO): Άγγελος Δαν ιήλ
Εκπρόσωπος ΕΠΟ στη SL1: Αστέρ-

ιος Αν των ίου
Εκπρόσωπος ΕΠΟ στη SL2:

Λεων ίδας Θωμαΐδης

Eκλεισε οριστικά το θέμα της ανα-
διάρθρωσης

Ο
Λευτέρης Αυγεν άκης έκλεισε οριστικά το θέμα της αν αδιάρθρωσης στην
Σούπερ Λιγκ 1, καθώς όπως αποκάλυψε σε συν έν τευξη του εν ημερώθηκε
επίσημα από την  Λίγκα, ότι πάρθηκε απόφαση, πως το πρωτάθλημα της

μεγάλης κατηγορίας, θα συν εχ ιστεί με 14 ομάδες και του χ ρόν ου.

Ακόμη, επιβεβαίωσε, την  κατάργηση  με ν όμο, της Football league, και την  εν ο-
ποίηση της με την  Σούπερ Λιγκ 2, κάτι που ζήτησε απο τον  ίδιο η Λίγκα (Σούπερ
Λιγκ 2 και Football league), καθώς δεν  μπορούσε όπως είπε η ίδια, ν α πάρει
απόφαση με το 3/4, που απαιτείται. Έτσι, όπως αν έφερε, κλήθηκε ο ίδιος ν α
δώσει την  λύση και το έκαν ε, μετά απο συν αν τήσεις με την  Έν ωση Β’ και Γ’
Εθν ικής και την  ΕΠΟ.

Όπως αν έφερε, ο κ. Αυγεν άκης, θα γίν ει μια εν ιαία Σούπερ Λιγκ 2, με προυποθ-
έσεις και καν όν ες και αν αγκαίο μετοχ ικό κεφάλαιο 250 χ ιλ. ευρώ.

Όσο για το πόσες ομάδες θα μετέχ ουν  στη ν έα Σούπερ Λιγκ 2, που θα δημιο-
υργηθεί, αυτό, θα εξαρτηθεί, όπως είπε “από το πόσες ομάδες θα μπορέσουν  ν α
αν ταποκριθούν  στις προϋποθέσεις που έχ ουμε θέσει”.

Ο Αυγεν άκης αν αφέρθηκε ακόμη στο ποσοστό απο το στοίχ ημα που ήδη
έχ ουν  ξεκιν ήσει ν α λαμβάν ουν , επαγγελματικές και ερασιτεχ ν ικές ομάδες. Ο ίδιος
χ αρακτήρισε μεγάλη κατάκτηση της κυβέρν ησης Μητσοτάκη, την  υπόθεση αυτή,
καθώς ήταν  έν α πάγιο αίτημα, αλλά καν είς δεν  το έκαν ε στο παρελθόν .

Όπως είπε τα χ ρήματα που θα λαμβάν ουν  κάθε χ ρόν ο οι ομάδες είν αι “απο 50-
70 εκ. ευρώ το χ ρόν ο και θα μοιράζον ται πεν ήν τα-πεν ήν τα στον  επαγγελματικό
και τον  ερασιτεχ ν ικό αθλητισμό. Τα επαγγελματικά σωματεία έχ ουν  ήδη προει-
σπράξει, τα ερασιτεχ ν ικά θα το κάν ουν  μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό το συζητούσαμε
πολλά χ ρόν ια και είμαι υπερήφαν ος που η κυβέρν ηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
έρχ εται με απόλυτη δημοκρατικότητα και διαφάν εια ν α εν ισχ ύσει στον  επαγγελμα-
τικό και τον  ερασιτεχ ν ικό αθλητισμό” αν έφερε ο κ. Αυγεν άκης.

Το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο οδηγείτε με
μαθηματική ακρίβεια στον μαρασμό
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Tο Αιγάλεω 1-0 την Ενωση
Ασπροπύργου

Γ
ια την  4η αγων ιστική της Football League το Αιγάλεω επικράτησε στο Σταύρ-
ος Μαυροθαλασσίτης της Εν ωσης Ασπροπύργου με 1-0.

Το ν ικητήριο τέρμα της ομάδας του Αποστόλη Χαραλαμπίδη που έδωσε τους
τρείς βαθμούς στο σίτυ σημείωσε στο 55΄με κεφαλιά ο Γιώργος Μπαρμπαρούσης
ύστερα από
σέν τρα του
Μαγκάκη.

Διαιτητής:
Ψύχ ουλας (Βοι-
ωτίας). Βοηθοί:
Φίλος (Βοι-
ωτίας), Κόττορ-
ος
(Δωδ/ν ήσου).

ΑΙΓΑΛΕΩ
(προπον ητής
Απόστολος
Χαραλαμπίδης):
Σικαλιάς, Μαγ-
κάκης, Αν α-
στασίου, Οικον ομόπουλος, Παπαν ικόλας (50′ λ.τ Βλάχ ος), Μαχ αίρας, Λάσκαρης,
Τσιλιγκίρης, Χαν τί (75′ Κασν έτση), Σταματάκης (46΄Τσίτσαρης), Μπαρμπαρ-
ούσης(90′ Πιν ιώτης)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (προπον ητής Κριστόφ Βαζέχ α): Γκέκας, Αργυρόπουλος, Μου-
κίδης, Ντούμπερετ, Ζαχ αρός, Αμπεσολό, Θεοδώρου, Κυριαζής, Τραορέ, Μαρούδας,
Τριποτσέρης.

Tα αποτελέσματα της
φουτμπόλ λιγκ σε νότο

και βορρά
Νότιος όμιλος
Επισκοπή – Καλλιθέα 0-0
Αιγάλεω-Ασπρόπυργος 1-0 (54′ Μπα-

ρμπαρούσης)
Ρόδος-Καλαμάτα 0-0
Ιάλυσος-Σαν τορίν η 1-0 (60′ Χατ-

ζησάββας πεν .)
Αστέρας Βλαχ ιώτη-Νίκη Βόλου 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ιάλυσος 10
Καλαμάτα 8
Καλλιθέα 7
Αιγάλεω 6
Επισκοπή 6
Σαν τορίν η 5
Αστέρας Βλαχ ιώτη 5
Ρόδος 4
Νίκη Βόλου 2
Ασπρόπυργος 0

ΕΠΌΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (5Η)
ΝΙΚΗ ΒΌΛΟΥ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΑΣΠΡΌΠΥΡΓΟΣ-ΙΑΛΥΣΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΈΑ-ΡΟΔΟΣ

Βόρειος όμιλος

Καβάλα-Πιερικός 3-0 (47′,85′ Αδαμάκ-
ης, 49′ Στίκας)

Θεσπρωτός- Τρίγλια 0-0
Βέροια-Αλμωπός Αριδαίας 2-0 (61′ 79»

Πόζογλου)
Ολυμπιακός Βόλου-Απόλλων  Πόν του

1-0 (47′ Παπαδημητρίου)
ΑΕΠ Κοζάν ης-Παν σερραϊκός 0-2 (52′,

54′ Πράν το)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Καβάλα 12
Βέροια 12
Ολυμπιακός Βόλου 9
Παν σερραϊκός 7
Πιερικός 6
Θεσπρωτός 4
Νέα Τρίγλια 2
Αλμωπός Αριδαίας 2
ΑΕ Πον τίων  Κοζάν ης 2
Απόλλων  Πόν του 1
ΕΠΌΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (5Η)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ-ΒΕΡΟΙΑ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΊΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΒΌΛΟΥ
ΤΡΙΓΛΙΑ-ΚΑΒΑΛΑ

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Λόγω κορωνοιού αναβλήθηκε το μάτς Αστέρας
Βάρης -Πανελευσινιακός

Τ
ο παιχ ν ίδι του 8ου ομίλου Αστέρας Βάρης-Παν ελευσιν ιακός αν αβλήθηκε
αφού πέν τε παίκτες της ομάδας από την  Δυτική Αττική βρέθηκαν  θετικοί
στον  Κορων οιό.

Ανακοίνωσε μεταγραφές ο Ακράτητος Ανω
Λιοσίων

Π
έν τε προσθήκες αν ακοίν ωσε ο Ακράτητος f c. Συγκεκριμέν α.

Nikola Ziv anov ic 25 ετών  επιτελικός μέσος Σέρβος ποδοσφαιριστής .
Πρώην  ομάδες ΑΕΚ, Αν αγέν ν ηση Ιεράπετρας, Ατρόμητος, Jedinstv o Ub, ΑΟ

Άν οιξης και Προοδευτική.

Σταύρος Δαούτης 32 χ ρον ος αμυν τικός . Εχει αγων ιστεί στην  Θράκη Φερρών ,
στον  Ηρακλή Πετρούπολης εν ώ για πολλά χ ρόν ια προσέφερε τις υπηρεσίες του
στον  ΑΟ Ιλίου με τον  οποίο παν ηγύρισε πρωταθλήματα σε επίπεδο τοπικού και
διετέλεσε και αρχ ηγός της ομάδας την  περίοδο 2019-2020.

Κων σταν τίν ος Μπούκης 19 ετών (γεν .2002).Ο Κων σταν τίν ος ξεκίν ησε από τις
υποδομές του Ατρόμητου Αθην ών  και εν  συν εχ εία πήγε στον  Αχ αρν αικό.
Αγων ίζεται στην  μεσαία γραμμή.

Κων σταν τίν ος Τσαπούρας 22 ετών (1999).Μέσος. Αγων ιζόταν  στον  Φωστήρα
Ηλιούπολης εν ώ την  φετιν ή χ ρον ιά ξεκίν ησε προετοιμασία με το Αιγάλεω.

Αλέξαν δρος Χριστόπουλος επέστρεψε στην  ομάδα από τον  Αχ αρν αικό.
Δεν  χ ρειάζον ται πολλά λόγια για τον  Αλέξαν δρο, τον  ξέρουμε και μας ξέρει.
Είμαστε σίγουροι πως η εμπειρία του θα μας βοηθήσει ν α πετύχ ουμε τους

στόχ ους που έχ ουμε θέσει για την  φετιν ή χ ρον ιά.
Αλέξαν δρε welcome back!
Η διοίκηση Τους καλοσωρίζει στην  οικογέν εια του Ακράτητου και τους εύχ εται

πάν τα επιτυχ ίες.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Talent City: Συνεχίζουμε……. Stay tuned

Μ
ετά την  αν ακοίν ωση που είχ αμε κάν ει
για την  έν αρξη συν εργασίας μας με το
scout Αν τρέα Κιλιμάτο, ο οποίος προ-

στέθηκε στο team της Talent City , προχ ωρήσα-
με στη δημιουργία ν έου τμήματος scouting &
management και τη δημιουργία αν άλογης ιστο-
σελίδας! Οποιοδήποτε θέλει ν α δει το δυν αμικό
της εταιρίας μας ή ν α εν ταχ θει στο έμψυχ ο
δυν αμικό της, μπορεί ν α επικοιν ων ήσει μαζί μας.
Και συν εχ ίζουμε……. Stay  tuned.

SL2: Τα αποτελέσματα και η
βαθμολογία της 20ης αγωνι-

στικής

Σ
τους αγώνες για την 20η αγωνιστική
σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα.

Τρίκαλα – Α.Ε. Καραϊσκάκης 1-0 (53′ Ευθ-
υμίου)

Ξάνθη – Διαγόρας 2-0 (33′ Κέβιν Γκαρσία,
57′ Σχρόιγεν)

Εργοτέλης – Ο.Φ. Ιεράπετρας 4-0 (9′
Κωστανάσιος, 35′ Μανουσάκης, 90+2 Πέιος,
Κοκκίνης 90+4).

Παναχαϊκή – Χανιά 3-2 (12′ Κουσκουνάς, (33′
90+6 Αραβίδης) – 32′ Διαμαντόπουλος, 79′
Τριανταφυλλάκος)

Ιωνικός – Δόξα Δράμας 4-2(5′, 64′ Κάστρο,
23′ Ρόλε, 66′ Νιάσε – 82′, 90′ Κόντος.

Απόλλων Λάρισας – Λεβαδειακός 1-2 (89′
πεν. Χατζής – 61′, 90+2′ πεν. Μπιανκόνι κεφ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΙΩΝΙΚΟΣ 43
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 38
ΞΑΝΘΗ 35
ΕΡΓΟΤΈΛΗΣ 32
ΧΑΝΙΑ 31
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 28
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 27
ΑΠΌΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 24
ΤΡΙΚΑΛΑ 23
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 20
ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 12
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καραϊσκάκης – Δόξα Δράμας
Διαγόρας – Τρίκαλα
Λεβαδειακός – Ιωνικός
ΟΦ Ιεράπετρας – Ξάνθη
Χανιά – Απόλλων Λάρισας
Παναχαϊκή – Εργοτέλης

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



14-θριάσιο Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

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

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

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

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

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

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

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

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:  irokalli8@gmail.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Απαραίτητα Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση 
Άριστη γνώση Αγγλικής
γλώσσας
Άριστη γνώση Microsoft
Office
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

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

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση TIG

Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

ΑΔΕΙΑ) 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

Μ Ο Ν Τ Α Δ Ο Ρ Ο Ι -
Τ Ο Ρ Ν Α Δ Ο Ρ Ο Ι -
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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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