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Χωρίς δικαίωμα ψήφου η
συμμετοχή των δήμων
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οι διασωληνωμένοι

Υπεγράφη η σύμβαση
από τον Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη για

την ανέγερση
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού
Σχολείου στον Ασπρόπυργο

Λ. Κοσμόπουλος: «Η Περιφέρεια
Αττικής προχωρά στη δημιουργία

νέων υποδομών στην Δυτική Αττική»

Μητσοτάκης:
Επέκταση των self

test σε λιανεμπόριο,
μεταφορές και

διανομείς σσεελλ..  55

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ:  Το
παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες

ΣΣεελλ..  1133

ΈΈννααρρξξηη  ττωωνν  έέρργγωωνν  εεννεερργγεειιαακκήήςς
ααννααββάάθθμμιισσηηςς  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο
ΑΑχχααρρννώώνν

σσεελλ..  33

e-ΕΦΚΑ: Νέες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες - Ψηφιακές οι
διαδικασίες απογραφής,

μεταβολής και λήξης
ασφάλισης

σσεελλ..  66

σσεελλ..  55 ΣΣεελλ..  22
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Οι παρεμβάσεις γίνονται
στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας «Προώθη-
ση της ενεργειακής από-
δοσης της χρήσης ΑΠΕ και
της Συμπαραγωγής και
προώθηση Χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στις Αστικές Περ-
ιοχές» του Ε.Π. «Αττική». Η
πράξη συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).
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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: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες μέχρι το μεσημέρι. Από
το απόγευμα γενικά αίθριος.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το από-

γευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίας Θεοδοσίας και Γεροντίου, Αγίου

Μαρτίνου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Γεώργιος Δ.Ειρήνης 30, Ασπρόπυργος,

19300, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105574683

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105547900

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25, Μάνδρα,

19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105555844

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑχαρνών
36, Άνω Λιόσια, 13341, 
ΑΤΤΙΚΗΣ 2102472215

ΧΑΪΔΑΡΙ
Αποστολοπούλου Ελένη Δ.Καραϊσκάκη 72, Χαϊδάρι,

12461, ΑΤΤΙΚΗ 2155155727

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βανδώρου Δήμητρα Μ.Εθνικής Αντιστάσεως 117,

Αχαρνές, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102442311

Προϋπολογισμός 1 εκ. ευρώ με στόχο τη
μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογε-
νούς ενέργειας των κτιρίων και τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης υπέγραψε την  Πράξη για
την  υλοποίηση έργων  βελτίωσης

της εν εργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια
του Δημαρχ είου, στο Δήμο Αχ αρν ών ,
προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ, παρουσία του
Δημάρχ ου Αχ αρν ών  Σ. Βρεττού.

Στη συν άν τηση με αφορμή την  υπογρα-
φή, συμμετείχ αν  επίσης ο Προϊστάμεν ος
της Διαχ ειριστικής Αρχ ής της Περιφέρειας
Δ. Δρόσης και ο Διευθυν τής Τεχ ν ικών
Έργων  της Περιφέρειας Α. Καλογερόπου-
λος.

Ειδικότερα το έργο προβλέπει, μεταξύ
άλλων , επεμβάσεις που σχ ετίζον ται με την
καλύτερη θερμομόν ωση των  κτιρίων , αν τικατάσταση
φωτισμού και πεπαλαιωμέν ων  κουφωμάτων , την  εν ε-
ργειακή αν αβάθμιση του κελύφους των  κτιρίων , αλλά
και την  εγκατάσταση φωτοβολταικών  συστημάτων .

Στόχ ος είν αι η μείωση της ετήσιας καταν άλωσης
πρωτογεν ούς εν έργειας των  κτιρίων  και η μείωση των
εκπομπών  αερίων  θερμοκηπίου.

Οι παρεμβάσεις γίν ον ται στο πλαίσιο του Άξον α
Προτεραιότητας «Προώθηση της εν εργειακής απόδο-
σης της χ ρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και
προώθηση Χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίου του άν θρα-
κα στις Αστικές Περιοχ ές» του Ε.Π. «Αττική». Η
πράξη συγχ ρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Αν άπτυξης (ΕΤΠΑ).

Να σημειωθεί πως μέχ ρι σήμερα, στο πλαίσιο της
πρόσκλησης ΑΤΤ088 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής,
έχ ουν  εν ταχ θεί 31 Δήμοι με συν ολικό προϋπολογισμό
13.4 εκ. ευρώ, εν ώ είν αι σε διαδικασία ολοκλήρωσης
της αξιολόγησης 14 Δήμοι με συν ολικό αιτούμεν ο
προϋπολογισμό 6.5 εκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συν άν τησης του Περιφερειάρχ η με
τον  Δήμαρχ ο Αχ αρν ών  συζητήθηκαν  και άλλα ζητή-
ματα που σχ ετίζον ται με τις αν άγκες της πόλης, με
τον  κ. Βρεττό ν α υπογραμμίζει την  αν άγκη οδικών
έργων  σε δρόμους που υπέστησαν  καταστροφές από
την  κακοκαιρία «Μήδεια». Παράλληλα συζήτησαν  για
το μεγάλο έργο αν αβάθμισης και εκσυγχ ρον ισμού του

φωτισμού όλων  των  δρόμων  της πόλης που χ ρηματο-
δοτεί η Περιφέρεια, για αν τιπλημμυρικά και αποχ ετευ-
τικά έργα αλλά και για τις παρεμβάσεις που πρέπει ν α
γίν ουν  στη λεωφόρο Καραμαν λή.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμαν ε τα εξής:

«Δώσαμε σήμερα το «πράσιν ο» φως για την  υλο-
ποίηση έργων  εν εργειακής αν αβάθμισης σ΄έν α
εμβληματικό κτίριο της πόλης των  Αχ αρν ών  το οποίο
είν αι το Δημαρχ είο και τα κτίρια του, στα οποία δεν
έχ ει γίν ει καμία παρέμβαση εδώ και 25 χ ρόν ια. Με
στοχ ευμέν ες δράσεις και αξιοποιών τας στο έπακρο
ευρωπαϊκά χ ρηματοδοτικά εργαλεία,εν ισχ ύουμε ισόρρ-
οπα το περιβαλλον τικό αποτύπωμα όλων  των  Δήμων
της Αττικής, με στόχ ο την  αν άπτυξη και την  ευημερία
τους. Ειδικότερα για τις Αχ αρν ές, μία πόλη με μεγάλο
πληθυσμό που έχ ει τεράστιες αν άγκες, έχ ουμε τη
βούληση ν α κάν ουμε πολλά για τη βελτίωση της ποι-
ότητας της ζωής των  πολιτών  και είμαι βέβαιος ότι
μέσα από την  εξαιρετική συν εργασία που έχ ουμε με
το Δήμαρχ ο, θα το πετύχ ουμε».

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σ. Βρεττός δήλωσε:
«Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης

υπέγραψε την  προγραμματική σύμβαση για την  εν ερ-
γειακή αν αβάθμιση των  δημοτικών  κτιρίων  του Δήμου
Αχ αρν ών . Το ποσό του 1.000.000 ευρώ που εγκρίθη-
κε είν αι έν α από τα μεγαλύτερα που έχ ουν  δοθεί για
αυτό το σκοπό. Είν αι κι αυτό έν α δείγμα της εξαιρετι-
κής μας συν εργασίας με τον  Περιφερειάρχ η κ.
Πατούλη, που αποδεικν ύει έμπρακτα πως είν αι έν ας
φίλος της πόλης μας. Η προσπάθειά μας ν α εκμεταλ-
λευτούμε κάθε δυν ατότητα χ ρηματοδότησης και αξιο-
ποίησης πόρων  είν αι διαρκής και παραμέν ει βασική
μας προτεραιότητα.”

Διατηρείται η προσωπική διαφο-
ρά στους μισθούς των δημοτικών

αστυνομικών

Δ
ιατηρείται η προσωπική διαφορά στους μισθούς
των  δημοτικών  αστυν ομικών , που επέστρε-
ψαν  στους δήμους και μάλιστα με αν αδρομική

ισχ ύ σύμφων α με το  άρθρο 42, του σχ εδίου ν όμου
του υπουργείου Εσωτερικών : «Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχ ου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότ-
ητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη
δημόσια διοίκηση και την  τοπική αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμέν α, στο άρθρο 42, του σχ εδίου ν όμου
του υπουργείου Εσωτερικών : «Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχ ου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότ-
ητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη
δημόσια διοίκηση και την  τοπική αυτοδιοίκηση» που
βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βουλή, αν αφέρει:

Άρθρο 42
Δημοτική Αστυν ομία-Τροποποίηση της παρ.2 του

άρθρου 278 του Ν.4555/2018
«Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 278 του

Ν.4555/2018 (Α΄ 133) αν τικαθίσταται και η παρ.2 δια-
μορφών εται ως εξής: 29 «2. Το προσωπικό της παρ.1

μετατάσσεται στον  Δήμο, με τον  βαθμό και το μισθο-
λογικό κλιμάκιο που κατείχ ε πριν  τη θέση του σε
διαθεσιμότητα, σύμφων α με το άρθρο 81 του
Ν.4172/2013 (Α΄ 167), συν υπολογιζόμεν ου του χ ρό-
ν ου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης για
βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, καθώς επίσης και
τυχ όν  προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του
Ν.4354/2015 (Α΄ 176), αν αδρομικά από την  ημερομ-
ην ία αν άληψης καθηκόν των  στον  φορέα υποδοχ ής.
Οι μετατασσόμεν οι διατηρούν  το ίδιο ασφαλιστικό και
συν ταξιοδοτικό καθεστώς». 

Ωστόσο, όπως σημειών ει η ΠΟΕ –ΟΤΑ, «το αρμόδιο
υπουργείο άφησε εκτός της συγκεκριμέν ης ρύθμισης
και έν α άλλο κλάδο εργαζομέν ων  που υπέστη παρό-
μοιο διωγμό το προηγούμεν ο χ ρον ικό διάστημα, τους
Σχ ολικούς Φύλακες. Όπως οι Δημοτικοί Αστυν ομικοί
έτσι και οι Σχ ολικοί Φύλακες που επέστρεψαν  στην
υπηρεσία τους μετά την  διαθεσιμότητα, πρέπει ν α
τύχ ουν  εφαρμογής της αν ωτέρω διάταξης»

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί τον  υπουργό Εσωτερικών  Μ.
Βορίδη «δοθείσα την  ευκαιρία συζήτησης του συγκε-
κριμέν ου σχ εδίου Νόμου αυτές τις ημέρες στη Βουλή,
ν α πράξει αν άλογα καταθέτον τας επιπλέον  ρύθμιση
και ν α προσθέσει τον  κλάδο των  Σχ ολικών  Φυλάκων
στην  αν ωτέρω τροπολογία για την  αποκατάσταση της
αδικίας εις βάρος τους εφόσον  πρόκειται για όμοιες
περιπτώσεις».

Έναρξη των έργων ενεργειακής αναβάθμισης
στο Δημαρχείο Αχαρνών
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Ο
ι μαθητές και οι
καθηγητές των
Λυκείων  επιστρέφ-

ουν  στις σχ ολικές εγκατα-
στάσεις από τη Δευτέρα 12
Απριλίου για ν α δώσουν
συν έχ εια στην  προσπάθεια
τους σε ακόμη μια δύσκολη
χ ρον ιά.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου
Μάν δρας Ειδυλλίας έχ ουν
μεριμν ήσει για τη φρον τίδα
των  σχ ολικών  εγκαταστά-
σεων  κατά τη διάρκεια της
περιόδου που παρέμειν αν
κλειστές, όχ ι μόν ο με εν έρ-
γειες υγειον ομικής προ-
στασίας (απολυμάν σεις,
επαν αληπτικοί καθαρισμοί)
αλλά και με σημαν τικές επεμβάσεις συν τήρησης, αν α-
βάθμισης και εξωραϊσμού.

Τα έργα βελτίωσης στους αύλειους χ ώρους πραγμα-
τοποιούν ται μέσω χ ρηματοδότησης που εξασφάλισε
με συν τον ισμέν ες εν έργειες του ο Δήμος, από το
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών .

Οι σχ ολαστικός καθαρισμός των  αιθουσών  και των
λοιπών  σχ ολικών  χ ώρων  θα συν εχ ιστεί βέβαια μέχ ρι

και την  ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής περιόδου.

Η Δημοτική Αρχ ή Μάν δρας Ειδυλλίας εύχ εται στους
μαθητές και τους καθηγητές των  Λυκείων  «καλή επι-
στροφή και καλή δύν αμη στη σπουδαία προσπάθεια
που καταβάλλουν  κάτω από εξαιρετικά δύσκολες
συν θήκες».

Οι επεμβάσεις στις σχ ολικές μον άδες αφορούν  τα
κτίρια όλων  των  εκπαιδευτικών  βαθμίδων  του Δήμου
Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης.

Περιφέρεια Αττικής: «Agora
Delivery» για τη στήριξη των

επιχειρήσεων

Π
ρόκειται για έν α σημαν τικό έργο καιν οτομίας
και σπουδαιότητας για τη στήριξη των  επιχ ει-
ρήσεων  από την  Περιφέρεια Αττικής, η οποία

διαβλέπον τας από ν ωρίς την  αν άγκη διασφάλισε για
όλες τις τοπικές επιχ ειρήσεις δωρεάν  παροχ ή ψηφ-

ιακών  καταστημάτων  για την  ψηφιακή λειτουργία τους
και σε συν θήκες παν δημίας.

Το “agora deliv ery ” αποτελείται από μια εφαρμογή
για έξυπν α κιν ητά για τους καταν αλωτές και μια πλα-
τφόρμα ecommerce για τον  έμπορο για ολοκληρωμέν η
παροχ ή ηλεκτρον ικού καταστήματος άμεσα και
εν τελώς δωρεάν .

Στην  εφαρμογή παρέχ εται η δυν ατότητα για deliv -
ery  ή και για παραγγελία με click away , με πληρωμή
με μετρητά ή με τραπεζικές κάρτες, εν ώ οι επιχ ειρή-
σεις που εγγράφον ται δεν  επιβαρύν ον ται με καν έν α
κόστος ούτε και προμήθειες επί της παραγγελίας.

Κυβερνητική Επιτροπή για την
αποκατάσταση του Τατοΐου -

Χωρίς δικαίωμα ψήφου η συμμε-
τοχή των δήμων

Μ
ε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
(Πράξη 2 της 29-3-2021)   συστήν εται Κυβε-
ρν ητική Επιτροπή για τον  προγραμματισμό,

τον  συν τον ισμό και την  επιτάχυν ση των  διαδικασιών
αποκατάστασης του  Κτήματος Τατοΐου.

Σύμφων α με την  απόφαση:
Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
τον  Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόε-

δρο,
τον  Υπουργό Υποδομών  και Μεταφορών ,
τον  Υπουργό Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίμων ,
τον  Αν απληρωτή Υπουργό Εσωτερικών ,

τον  Υφυπουργό Περιβάλλον τος και Εν έργειας,
αρμόδιο για θέματα χ ωροταξίας και αστικού περιβάλ-
λον τος,

τον  Υφυπουργό Περιβάλλον τος και Εν έργειας,
αρμόδιο για θέματα φυσικού περιβάλλον τος και υδά-
των ,

τον  Γεν ικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, και

τον  Γεν ικό Γραμματέα Υποδομών  του Υπουργείου
Υποδομών  και Μεταφορών , ως μέλη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος
αν απληρών εται από τον  Γεν ικό Γραμματέα Πολιτι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα
λοιπά μέλη ορίζουν  τους αν απληρωτές τους στην
πρώτη συν εδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή συν εδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον
μήν α και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία περιλαμβάν ει τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Στις συν εδριάσεις της Επιτροπής δύν αται ν α

μετέχ ουν , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της,
χ ωρίς δικαίωμα ψήφου:

ο Συν τον ιστής της Αποκεν τρωμέν ης Διοίκησης
Αττικής,

ο Περιφερειάρχ ης Αττικής,
oι Δήμαρχ οι των  Δήμων  της Περιφέρειας Αττικής.
υπηρεσιακοί παράγον τες,
εκπρόσωποι φορέων , στους σκοπούς των  οποίων

περιλαμβάν ον ται η αποκατάσταση και αν άδειξη του
τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου
οφείλουν  ν α:

συν εργάζον ται με την  Επιτροπή για τη διαμόρφω-
ση, προώθηση και υλοποίηση των  εισηγήσεων , προ-
τάσεων  και αποφάσεών  τους,

εν ημερών ουν  την  Επιτροπή για την  πορεία υλο-
ποίησης των  αποφάσεών  τους,

παρέχ ουν  έγκαιρα στην  Επιτροπή τις αν αγκαίες
πληροφορίες και στοιχ εία, καθώς και κάθε διευκόλ-
υν ση και συν δρομή στο έργο της.

Τ
α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είν αι 1.606, εκ των

οποίων  9 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις
πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός
των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 297.086 (ημερή-
σια μεταβολή +0.5%), εκ των  οποίων  51.4%
άν δρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων  7 ημερών , 50 θεωρούν ται σχ ετιζόμε-
ν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.531 είν αι
σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα. Κορω-
ν οϊός: 1.606 ν έα κρούσματα και 76 θάν ατοι

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 76,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 8.961 θάν ατοι. Το 95.6% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Κορων οϊός:
1.606 ν έα κρούσματα και 76 θάν ατοι

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 781 (63.1% άν δρες). Η διάμεση ηλικία

τους είν αι 67 έτη. To 82.7% 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 1.870 ασθεν είς. Οι
εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 539 (ημερήσια μεταβολή
+17.17%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 530 ασθεν είς.

Μάνδρα: Επιστροφή με ασφάλεια σε αναβαθμισμένες
σχολικές μονάδες

Κορωνοϊός: 1.606 νέα κρούσματα και 76 θάνατοι
Στους 781 οι διασωληνωμένοι
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Τ
ις αλλαγές που έρχ ον ται στα εργασιακά εξήγησε
ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης
τον ίζον τας πως με το ν ομοσχ έδιο ρυθμίζεται η

τηλεργασία, οι γον ικές άδειες και θα ισχ ύουν  πρόν οιες
που εφαρμόζον ται σε όλη την  ΕΕ. Παράλληλα, ο κ.
Χατζηδάκης διέψευσε ότι πρόκειται ν α καταργηθεί το
οκτάωρο κατηγορών τας την  αν τιπολίτευση ότι
διασπείρει f ake news.

Προστασία του εργαζομέν ου την  εποχ ή της
τηλεργασίας

Για τα εργασιακά αν έφερε: «Το καθεστώς που ισχ ύει
στην  Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό είν αι των  αρχ ών  της
δεκαετίας του 80. Έχ ουν  περάσει καμιά σαραν ταριά
χ ρόν ια, έχ ουν  αλλάξει πολλά στη ζωή μας. Υπάρχ ουν
πολλές αλλαγές που έχ ουν  γίν ει εν  τω μεταξύ και στο
αν τίστοιχ ο δίκαιο της ΕΕ. Όλα αυτά πρέπει ν α τα
δούμε για ν α προσαρμοστούμε στις αν τίστοιχ ες
συν θήκες. Έχ ουμε παραδείγματος χ άριν  το θέμα της
τηλεργασίας.

Αυτό είν αι καιν ούργιο φαιν όμεν ο στη ζωή. Δεν
μπορούμε ν α το αφήσουμε αρρύθμιστο. Γιατί αν  το
αφήσουμε αρρύθμιστο μπορεί ο εργοδότης αν  δεν
υπάρχ ουν  περιορισμοί ν α βάζει τον  εργαζόμεν ο ν α
δουλεύει μετά τα μεσάν υχ τα. Δεν  το θέλουμε αυτό.
Άρα εμείς ερχ όμαστε και φέρν ουμε μία ρύθμιση που
μιλάει για το δικαίωμα της αποσύν δεσης το οποίο
πιθαν ότατα για το 99% όσων  μας ακούν  δεν  σημαίν ει
τίποτα.

Σημαίν ει ότι θα υπάρξουν  ρυθμίσεις στους σερβερς
κεν τρικά έτσι ώστε από μία ώρα και μετά ν α μην
μπορεί ο εργοδότης ν α μη μπορεί ν α στέλν ει
πράγματα στο σπίτι του αλλουν ού για ν α καταχ ράται
το δικαίωμα της τηλεργασίας που έτσι και αλλιώς στο
μυαλό μας είν αι ν α ρυθμίζεται με συμφων ία των  δύο
πλευρών ».

Επαν ερχ όμεν ος στο θέμα της τηλεργασίας τόν ισε:
«Τηλεργασία θα υπάρχ ει μόν ο σε περιπτώσεις που
συμφων ούν  το σωματείο με τους εργοδότες. Και
μπορεί – άμα συμφων ούν  – ν α εξυπηρετεί και τις δύο
πλευρές. Για διαφορετικούς λόγους. Πρέπει ν α γίν ει
συμφων ία εργαζομέν ου – εργοδότη. Φυσικά δεν  θα
επιβάλλεται μον ομερώς».

Για τις δικλείδες ασφαλείας τόν ισε: «Τα προσωπικά
δεδομέν α, τον  εξοπλισμό θα τον  πληρών ει ο
εργοδότης (τα κομπιούτερς και ό,τι χ ρειάζεσαι όταν
είσαι σπίτι σου) και επίσης θα υπάρχ ει το δικαίωμα
αποσύν δεσης με κεν τρικές ρυθμίσεις για ν α μη σε
ζαλίζουν  τη ν ύχ τα και ν α μη σου χ αλάν ε την
οικογεν ειακή ζωή».

«Συμπερασματικά, θέλω ν α πω ότι αυτοί που
κάν ουν  κριτική μιλάν ε για έν α άλλο ν ομοσχ έδιο όχ ι
για το πραγματικό», συμπλήρωσε.

Γον ική άδεια στον  πατέρα
Για τις κατηγορίες πως μέσα στην  παν δημία

προσπαθεί ν α καταργήσει το ωράριο σημείωσε: «Δεν
έχ ουμε ακόμα φέρει το ν ομοσχ έδιο. Αν  θέλαμε ν α
αιφν ιδιάσουμε θα μπορούσαμε ν α έχ ουμε φέρει όλους

αυτούς τους μήν ες το
ν ομοσχ έδιο. (….) (αυτά
που θα φέρουμε) θα είν αι
αυτά που θα γίν ον ται
στην  συν τριπτική
πλειον ότητα των  χ ωρών
της ΕΕ. Εμείς θέλουμε ν α
είμαστε μία σύγχ ρον η
ευρωπαϊκή κυβέρν ηση και
γι’ αυτό το λόγο ας πούμε
στο ίδιο πλαίσιο
ερχ όμαστε και ρυθμίζουμε
τις γον ικές άδειες βάζον τας
στην  εικόν α και τους
πατεράδες. Όχ ι μόν ο τις
μαν άδες. Δηλαδή δίν ουμε
για πρώτη φορά στα
χ ρον ικά της Ελλάδας άδεια
πατρότητας για 14 ημέρες,
πληρωμέν η, όταν  γεν ν ιέται έν α παιδί. Δεν  θα λείπει
μόν ο η μητέρα, θα λείπει και ο πατέρας. Επίσης,
δίν ουμε επιδοτούμεν η άδεια και στους δύο γον είς,
γον ική άδεια, έτσι ώστε ν α την  παίρν ει και ο πατέρας
και ν α μην  είν αι η πρόσληψη, ο λόγος αυτός, οι
γον ικές άδειες, αν τικίν ητρο για την  πρόσληψη
γυν αίκας».

«Αυτό που μας ν οιάζει είν αι παίρν ον τας τις διεθν είς
πρακτικές είν αι ν α υπάρξει μία συμφιλίωση της
οικογεν ειακής με την  εργασιακή ζωή. Διότι ακριβώς
επειδή έχ ουν  αλλάξει οι συν θήκες, έχ ουμε τηλεργασία,
έχ ουμε το καθεστώς με τα κούριερ και τα ν τελίβερι,
και εκεί παρεμβαίν ουμε υπέρ των  εργαζομέν ων , μας
εν διαφέρει ν α φέρν ουμε ρυθμίσεις προσαρμοσμέν ες
στα ν έα δεδομέν α, διότι αν  δεν  τις φέρουμε τις
ρυθμίσεις αυτές τότε πράγματι θα υπάρχ ει
εκμετάλλευση των  εργαζομέν ων », συμπλήρωσε.

Τι είν αι η ψηφιακή κάρτα εργασίας
«Φέρν ουμε την  ψηφιακή κάρτα εργασίας που είν αι

μία τομή. Τι είν αι η ψηφιακή κάρτα εργασίας; Είν αι έν α
εργαλείο με το οποίο θα καταγράφεται ηλεκτρον ικά και
θα ελέγχ εται από το Εργάν η 2 πότε πάει έν ας
εργαζόμεν ος στη δουλειά και πότε φεύγει έτσι ώστε ο
κακός εργοδότης ν α μη μπορεί ν α κάν ει κατάχ ρηση
σε βάρος του εργαζομέν ου στο ωράριο εργασίας.

Να μη μπορεί ν α τον  βάζει ν α δουλεύει υπερωριακά
χ ωρίς ν α τον  πληρών ει. Και αυτό το κάν ουμε πρώτη
φορά εμείς οι ‘κακοί’ ν εοφιλελεύθεροι. Αυτό είν αι για
μέν α έν α από τα πιο βασικά φιλεργατικά μέτρα όχ ι
του ν ομοσχ εδίου όλων  των  τελευταίων  χ ρόν ων »,
είπε και συμπλήρωσε: «Σήμερα υπάρχ ει το Εργάν η 2
που είν αι πρόγραμμα στατιστικό συλλογής στοιχ είων
αλλά είν αι σε γεν ικό επίπεδο. Αυτό θα εξατομικευτεί.
Ο εργαζόμεν ος για ν α προστατευθεί θα μπορεί ν α
καταγράφει πότε πήγε στη δουλειά του. Συμπληρών ει
το οκτάωρο. Μετά το οκτάωρο αν  θέλει και
συμφων ήσει δουλεύει υπερωριακά, πληρών εται
υπερωριακά με αυξημέν ες (απολαβές) όπως συμβαίν ει
και σήμερα. Αυτό δεν  αλλάζει. Αλλά επειδή έχ ουμε
πολλές καταγγελίες από εργαζομέν ους ότι υπάρχ ουν
πολλοί εργοδότες που τους εκμεταλλεύον ται και δεν
τους πληρών ουν  τις υπερωρίες με αυτό τον  τρόπο θα

κατοχ υρών ον ται γιατί θα υπάρχ ει καταγραφή και
δυν ατότητα καταγγελίας».

Fake news η δήθεν  κατάργηση του οκταώρου
«Μέσα στο ν ομοσχ έδιο θα υπάρχ ει μία ρύθμιση

που θεωρούν  (στην  αν τιπολίτευση) ότι είν αι δήθεν
κατάργηση του οκταώρου εν ώ ισχ ύει ήδη στην  Ελλάδα
εδώ και τριάν τα χ ρόν ια γιατί έχ ουμε και πολλά f ake
news και αν οησίες. Η διευθέτηση του χ ρόν ου
εργασίας ισχ ύει από τις αρχ ές του ’90 στην  Ελλάδα
και είν αι και ευρωπαϊκή οδηγία. Εφαρμόζεται σε όλες
της χ ώρες της ΕΕ.

Εκείν ο το οποίο εμείς αλλάζουμε ότι πέρα από τις
συμφων ίες που προβλέπον ται με το μέχ ρι τώρα
ισχ ύον  δίκαιο μεταξύ των  συν δικάτων  και των
εργοδοτών , αυτό μπορεί ν α γίν εται και μετά από
αίτημα του εργαζομέν ου. Δηλαδή, αν  εγώ δουλεύω στο
αεροδρόμιο της Ρόδου και θέλω τον  Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο ν α πάω ν α μαζέψω ελιές. Δουλεύω οκτώ
ώρες. Τον  Νοέμβριο και τον  Δεκέμβριο για ν α μαζέψω
ελιές πρέπει ν α πάρω άδεια άν ευ αποδοχ ών . Αν ευ
αποδοχ ών .

Τι λέμε εμείς. Αν  θες εσύ που έχ ει το πρόβλημα
αυτό μπορείς ν α συμφων ήσεις με τον  εργοδότη σου
ν α δουλεύεις παραπάν ω ώρες το καλοκαίρι και το
χ ειμών α ν α πας ν α μαζέψεις τις ελιές σου αλλά όχ ι με
άδεια άν ευ αποδοχ ών  αλλά πληρωμέν η. Δηλαδή εν ώ
σήμερα μειών εται το εισόδημά σου με το αυριαν ό
καθεστώς αλλάζει αυτό. Εμείς λέμε ν α γίν εται με αίτημα
του εργαζομέν ου», συν έχ ισε.

Για τις συν τάξεις
Για τις Συν τάξεις σημείωσε: «Η Νέα Δημοκρατία

πιστή σε όσα είχ ε πει προεκλογικά παρεν έβη στο
ν όμο Κατρούγκαλου έκαν ε τροποποιήσεις με το ν όμο
Βρούτση και έδωσε αυτά που μπορούσε ν α δώσει
στους αν θρώπους που είχ αν  δει ν α περικόπτεται η
σύν ταξή τους εν ώ δούλευαν  πάν ω από 30 χ ρόν ια.
(…) Εμείς εδώ δεδομέν ου ότι το κράτος έχ ει δώσει 37
δισεκατομμύρια και πάει για σαράν τα για τον
κορων οϊό. Εχ ει δώσει δύο ΕΣΠΑ για τον  κορων οϊό
μέσα σε έν α χ ρόν ο καταλαβαίν εται ότι έχ ει
περιορισμέν ες δυν ατότητες. Εξαιρετικά περιορισμέν ες.
Έχ ουμε εφαρμόσει το μαζικότερο πρόγραμμα
κοιν ων ικής στήριξης όλων  των  τελευταίων  ετών .
Μόν ο στο υπουργείο Εργασίας έχ ουμε δώσει σε έν α
χ ρόν ο 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ για 3 εκατ.
ωφελούμεν ος».

Τι αλλάζει σε τηλεργασία, άδεια πατρότητας
και υπερωρίες

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΕΪΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΚΛΙΑΡΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΣΑ ΤΟΡΝΙΚΙΔΗ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΝ
ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού 

Σχολείου στον
Ασπρόπυργο

Λ. Κοσμόπουλος:
«Η Περιφέρεια Αττι-

κής προχωρά στη
δημιουργία νέων
υποδομών στην
Δυτική Αττική»

Π
ροχ ωρούν  τα έργα
της Περιφέρειας
Αττικής στη Δυτική

Αττική, με την  υπογραφή
και της σύμβασης για την
αν έγερση του 4ου 2θέσιου Νηπιαγωγείου και του 4ου
12θέσιου Δημοτικού Σχ ολείου Ασπροπύργου (Οικοδο-
μικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις).  

Τα έργα που χ ρηματοδοτούν ται από το ΠΕΠ Αττι-
κής 2014-2020 και η πορεία ωρίμαν σης των  μελετών
που αφορούν  στη δρομολόγηση υποδομών  που θα
καλύψουν  τις ελλείψεις που υπάρχ ουν  στα σχ ολικά
συγκροτήματα της Αττικής, βρέθηκαν  μεταξύ άλλων
στο επίκεν τρο της συν άν τησης του Περιφερειάρχ η
Αττικής Γ. Πατούλη με τον  Πρόεδρο των  Κτιριακών
Υποδομών  (ΚτΥπ Α.Ε) Τ. Κατσίπο και τον  Διε-
υθύν ον τα Σύμβουλο της ΚτΥπ Α.Ε Θ. Γιάν ν αρη.

Κατά τη διάρκεια της συν άν τησης στα γραφεία της
ΚτΥπ Α.Ε. υπεγράφη και η σύμβαση για την  αν έγερ-
ση του 4ου 2θέσιου Νηπιαγωγείου και του 4ου
12θέσιου Δημοτικού Σχ ολείου Ασπροπύργου (Οικοδο-

μικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις). 
Τα έργα είν αι συν ολικού προϋπολογισμού δημο-

πράτησης 5,3 εκατ. ευρώ, έχ ουν  εν ταχ θεί στο ΠΕΠ
2014-2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑ17Λ7-ΩΑΛ) και αν αμέν εται,
σύμφων α με τη σύμβαση, ν α ολοκληρωθούν  από τον
αν άδοχ ο σε διάστημα 18 μην ών .

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος αν έφερε ότι «Η Περιφέρεια Αττι-
κής και ο Περιφερειάρχ ης Γιώργος Πατούλης συν εργά-
ζον ται με τους αρμόδιους φορείς, όπως η ΚΤΥΠ για
την  υλοποίηση έργων , αν αγκαίων  για την  περιοχ ή
μας. Τα ν έα σχ ολεία στον  Ασπρόπυργο θα συμβάλ-
λουν  καθοριστικά στην  αν αβάθμιση της εκπαίδευσης
και της ποιότητας ζωής στην  περιοχ ή μας. Σε αυτό το
πλαίσιο, συν εχ ίζουμε τις πρωτοβουλίες για δημιουργία
ν έων  υποδομών ».

Τουρισμός: «Βουτιά» στις
κρατήσεις για το καλοκαίρι

Α
ν ησυχ ητικά ν έα για την  τουριστική σεζόν : Στη
Γερμαν ία οι κρατήσεις για το καλοκαίρι έχ ουν
μειωθεί κατά 76% ακόμα και σε σχ έση με το

ούτως ή άλλως «ισχ ν ό» 2020.
Από τις κρατήσεις που γίν ον ται αυτήν  την  περίοδο

στη Γερμαν ία για τις διακοπές του καλοκαιριού, οι
περισσότερες (37%) αφορούν  την  Αν ατολική Μεσό-
γειο, δηλαδή την  Ελλάδα και την  Τουρκία.

Ακολουθούν  με διαφορά στη δεύτερη θέση Ισπαν ία
και Πορτογαλία (22%). Φαίν εται ότι οι Γερμαν οί δεν
ξεχ ν ούν  τις αγαπημέν ες τους παραλίες στη Μεσόγειο.
Σημαίν ει όμως αυτό ότι η ελλην ική αγορά κερδίζει το
στοίχ ημα της φετιν ής τουριστικής περιόδου, μετά τη
μέτρια σεζόν  του 2020 λόγω παν δημίας;

Μάλλον  όχ ι. Δυστυχ ώς, η συν ολική εικόν α εμφ-
αν ίζεται απογοητευτική, τουλάχ ιστον  προς το παρόν :
Σύμφων α με τον  Σύν δεσμο Γερμαν ικών  Τουριστικών
Επιχ ειρήσεων  (DTW), οι κρατήσεις για το φετιν ό
καλοκαίρι έχ ουν  μειωθεί κατά 76% ακόμη και σε
σύγκριση με πέρσι, τέτοια εποχ ή.

Οπως επισημαίν ει μάλιστα ο επικεφαλής του συν δέ-
σμου Μίχ αελ Φρέν τσελ στην  κυριακάτικη έκδοση της
εφημερίδας Die Welt, από τις αρχ ές Μαρτίου οι
ακυρώσεις υπερβαίν ουν  τις ν έες κρατήσεις.

Οι ελπίδες όλων  συγκεν τρών ον ται στο φθιν όπωρο
και στο δεύτερο εξάμην ο του 2021. Για τους Γερμα-
ν ούς ούτως ή άλλως ο Σεπτέμβριος θεωρείται εξαιρετι-
κή περίοδος για τις διακοπές της χ ρον ιάς.

Και όπως λέει ο Μίχ αελ Φρέν τσελ, φαίν εται ότι λόγω
της παν δημίας «οι περισσότεροι πον τάρουν  πλέον
σε διακοπές το φθιν όπωρο. Γι’ αυτό άλλωστε βλέπο-
υμε ότι οι ακυρώσεις που δεχ όμαστε γι’ αυτήν  την
περίοδο είν αι λιγότερες από εκείν ες για τους θεριν ούς
μήν ες, γύρω στο 36% τον  Σεπτέμβριο και 22% τον
Οκτώβριο».

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού
Οσο για το «διαβατήριο» ή «πιστοποιητικό» εμβο-

λιασμού για τη διευκόλυν ση των  μετακιν ήσεων  στη
θεριν ή σεζόν , ο επικεφαλής του Συν δέσμου Γερμα-
ν ικών  Τουριστικών  Επιχ ειρήσεων  το αν τιμετωπίζει
θετικά, επισημαίν ον τας ότι «ήρθε η ώρα» ν α ασκή-
σουν  και πάλι οι εμβολιασθέν τες τα θεμελιώδη
δικαιώματά τους.

Επιμέν ει μάλιστα ότι «δεν  πρόκειται για προν όμια,
αλλά για θεμελιώδη δικαιώματα».

Ι
καν οποιημέν ος από τα αποτελέ-
σματα της χ ρήσης των  self  test
εμφαν ίστηκε ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης
που έγιν ε στο Μέγαρο Μαξίμου με
θέμα την  αν τιμετώπιση της παν -
δημίας.

«Θεωρώ ότι το ξεκίν ημα των  self -
test απεδείχ θη ιδιαίτερα επιτυχ ημέν ο
και πιστεύω ότι αξίζουν  συγχ αρητήρ-
ια στους μαθητές, πρώτα και πάν ω
απ’ όλα, στους εκπαιδευτικούς, στις
οικογέν ειες των  μαθητών  που στήρι-
ξαν  αυτή την  τολμηρή πρωτοβουλία
της πολιτείας», αν έφερε ο πρωθυπο-
υργός στην  εισαγωγική του τοποθέτ-
ηση, τον ίζον τας το πόσο μπορούν
ν α συμβάλουν  τα test στον  περιορι-
σμό της μετάδοσης του κορον οϊού.

«Πιστεύω ότι είν αι πάρα πολύ σημαν τικό το
γεγον ός ότι εν τοπίσαμε 613 μαθητές και καθηγητές -
ως επί το πλείστον - ασυμπτωματικούς, οι οποίοι
βρέθηκαν  θετικοί στο self -test. Έμειν αν  σήμερα στο
σπίτι τους, δεν  εξέθεσαν  τους συμμαθητές τους και
τους συν αδέλφους τους σε κίν δυν ο μετάδοσης του
ιού», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν ώ αν α-
κοίν ωσε ότι η χ ρήση των  self -test θα επεκταθεί
σύν τομα και σε άλλες κατηγορίες εργαζομέν ων , ώστε
ν α εν τοπίζον ται εγκαίρως τα θετικά κρούσματα.

«Και αυτή είν αι η μεγάλη χ ρησιμότητα αυτού του
ν έου εργαλείου αν ίχ ν ευσης του ιού το οποίο έχ ουμε
πια στη διάθεσή μας και γι’ αυτό και το μέτρο αυτό θα
επεκταθεί πολύ σύν τομα, στο τέλος αυτής της εβδο-
μάδος, στους εργαζόμεν ους στο λιαν εμπόριο, στις
μεταφορές, σε εργαζόμεν ους οι οποίοι μεταφέρουν
φαγητό. Και, επίσης, ν α επισημάν ω και το γεγον ός ότι

στο δεύτερο διαγων ισμό για την  προμήθεια 10 εκατομ-
μυρίων  επιπλέον  self -test συμμετέχ ουν  πολλές περ-
ισσότερες εταιρείες απ’ όσες συμμετείχ αν  στον  πρώτο
διαγων ισμό. Άρα, εκτιμώ ότι και το κόστος της σχετι-
κής προμήθειας θα είν αι χ αμηλότερο», εξήγησε ο
πρωθυπουργός, ο οποίος τόν ισε ότι τα πρώτα
στοιχ εία δικαιών ουν  την  επιλογή της κυβέρν ησης και
ότι είν αι αν αγκαίο ν α αξιοποιηθεί αυτό το πρόσθετο
εργαλείο, παράλληλα με την  εν τατικοποίηση των  μορ-
ιακών  και rapid-test.

«Tα self -test δεν  είν αι υποκατάστατο για τα μορια-
κά τεστ και για τα rapid test τα οποία δρομολογεί
οργαν ωμέν α η πολιτεία. Είν αι έν α πρόσθετο εργαλείο
το οποίο έχ ουμε στη διάθεση μας και το οποίο σε
επίπεδο πληθυσμού μπορεί ν α μας δώσει έν α σημαν -
τικό πρόσθετο όπλο για ν α μπορέσουμε ν α περιο-
ρίσουμε τη διασπορά του ιού», κατέληξε στην  εισαγω-
γική του τοποθέτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπεγράφη η σύμβαση από τον Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη για την ανέγερση 

Μητσοτάκης: Επέκταση των self test σε
λιανεμπόριο, μεταφορές και διανομείς
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Κ
αταβλήθηκαν  σήμερα
περισσότερα από
108 εκατ. ευρώ σε

προπληρωμές επιδομάτων
και Δώρου Πάσχ α στους
δικαιούχ ους του ΟΑΕΔ.
Όπως αν αφέρεται σε σχ ετι-
κή αν ακοίν ωση, σήμερα, ο
ΟΑΕΔ κατέβαλε συν ολικά
108.378.903 ευρώ.

Συγκεκριμέν α, καταβλήθη-
καν  39.855.719 ευρώ δώρο
Πάσχ α αν εργίας σε 286.483
δικαιούχ ους, 65.102.048
ευρώ προπληρωμές επιδο-
μάτων  αν εργίας σε 167.448
δικαιούχ ους, 3.184.312
ευρώ δώρο Πάσχ α ειδικής
παροχ ής μητρότητας σε 16.565 δικαιούχ ες, καθώς και
λοιπές παροχ ές.

Οι πιστώσεις έγιν αν  με απευθείας κατάθεση στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των  δικαιούχ ων . Σύμφων α
με την  αν ακοίν ωση, δεν  απαιτείται καμία εν έργεια
από τους δικαιούχ ους και δεν  υφίσταται καν έν ας
λόγος προσέλευσης στα Κέν τρα Προώθησης
Απασχ όλησης (ΚΠΑ2).

Οι πληρωμές εμφαν ίζον ται στους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς εν τός τριών  εργάσιμων  ημερών , μετά την
καταβολή τους από τον  ΟΑΕΔ.

Υπεν θυμίζεται ότι η προπληρωμή των  επιδομάτων
όσων  αν έργων  έχ ουν  υποχ ρέωση δήλωσης παρου-
σίας κατά το χ ρον ικό διάστημα από 12 Απριλίου έως
9 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί, μετά τη δήλωση παρ-
ουσίας, η οποία γίν εται αποκλειστικά ηλεκτρον ικά
(gov .gr → Εργασία και ασφάλιση → Αν εργία → Δήλω-
ση παρουσίας επιδοτούμεν ων  αν έργων ).

Π
λήρως ηλεκτρον ικά πραγματοποιείται πλέον  η
απογραφή, μεταβολή και λήξη της ασφάλισης
των  φυσικών  προσώπων  (ελεύθερων  επαγγε-

λματιών  και εργοδοτών -φυσικών  προσώπων ) στον  e-
ΕΦΚΑ με τη λειτουργία δύο ν έων  ηλεκτρον ικών  υπηρ-
εσιών .

Με τις ν έες ηλεκτρον ικές υπηρεσίες, που είν αι διαθ-
έσιμες στη εν ιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου Gov .gr
και στην  ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ
(https://www.ef ka.gov .gr) με χ ρήση των  κωδικών
taxisnet, ο πολίτης μπορεί ν α προχ ωρήσει σε:

α. Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης και
βεβαίωση επαν εγγραφής.

β. Απογραφή φυσικού προσώπου στο μητρώο εργο-
δοτών .

Η πρώτη ηλεκτρον ική υπηρεσία απευθύν εται σε
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχ ολούμεν ους και
αγρότες, που επιθυμούν  ν α εγγραφούν , επαν εγγραφ-
ούν  ή διαγραφούν  από τον  e-ΕΦΚΑ. Mε την  πρόσφ-
ατη επέκταση της υπηρεσίας έχ ουν  τη δυν ατότητα
ν α εγγραφούν  ηλεκτρον ικά και τα μέλη ή οι υπεύθυν οι
επιχ ειρήσεων  που πρέπει, λόγω της ιδιότητάς τους
και υπό προϋποθέσεις, ν α ασφαλιστούν  (μέλη
ΟΕ/ΕΕ, διαχ ειριστές ΙΚΕ, μέτοχ οι ΑΕ, κλπ).

Η δεύτερη ηλεκτρον ική υπηρεσία απευθύν εται στο
σύν ολο των  πολιτών  που επιθυμούν  ν α απασχ ολή-
σουν  προσωπικό ως εργοδότες.

Σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση, «με τις ν έες
ηλεκτρον ικές υπηρεσίες ολοκληρών εται η ψηφιο-
ποίηση της διαδικασίας απογραφής, μεταβολής, λήξη
ασφάλισης στον  e-ΕΦΚΑ, για το σύν ολο των  φυσικών
προσώπων  και καταργούν ται πάν ω από 30.000
μην ιαίες επισκέψεις και αυτοπρόσωπες συν αλλαγές
στα υποκαταστήματα του e-EΦΚΑ.

Εν τάσσον ται δε στις ν έες ηλεκτρον ικές υπηρεσίες
που αν απτύχ θηκαν  στον  οργαν ισμό τους τελευταίους
12 μήν ες, χ άρη στις οποίες μόν ο το μήν α Μάρτιο
πραγματοποιήθηκαν  624.227 ηλεκτρον ικές συν αλλα-
γές, με αποτέλεσμα την  καταπολέμηση της γραφειοκρ-
ατίας στην  πράξη, τη δραστική μείωση της επισκε-
ψιμότητας των  πολιτών  στις κατά τόπους οργαν ικές
μον άδες και τη βέλτιστη αξιοποίηση των  εργαζομέν ων
του φορέα».

Αν αλυτικά, το πλήθος των  ηλεκτρον ικών  συν αλ-
λαγών  στις ν έες ηλεκτρον ικές υπηρεσίες για τον  Μάρ-
τιο του 2021:

Ηλεκτρον ικές υπηρεσίες:
1. Ευρωπαϊκή κάρτα

ασφάλισης ασθεν είας
Έν αρξη λειτουργίας

υπηρεσίας: 16/3/2020
Ηλεκτρον ικές συν αλλα-

γές Μάρτιος 2021: 17.911
2. Ασφαλιστική εν ημε-

ρότητα φυσικών
προσώπων

Έν αρξη λειτουργίας
υπηρεσίας: 15/5/2020

Ηλεκτρον ικές συν αλλα-
γές Μάρτιος 2021:
272.779

3. Βεβαίωση προϋπηρ-
εσίας

Έν αρξη λειτουργίας
υπηρεσίας: 26/6/2020

Ηλεκτρον ικές συν αλλα-
γές Μάρτιος 2021:
168.301

4. Έξοδα κηδείας
συν ταξιούχ ου

Έν αρξη λειτουργίας
υπηρεσίας: 17/7/2020

Ηλεκτρον ικές συν αλλαγές Μάρτιος 2021: 11.972
5. Βεβαίωση απογραφής
Έν αρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 14/9/2020
Ηλεκτρον ικές συν αλλαγές Μάρτιος 2021: 36.059
6. Έν αρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
Έν αρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 19/10/2020
Ηλεκτρον ικές συν αλλαγές Μάρτιος 2021: 11.186
7. Επιστροφή μειώσεων  σε κληρον όμους
Έν αρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 19/11/2020
Ηλεκτρον ικές συν αλλαγές Μάρτιος 2021: 1.156
8. Μην ιαία χ ορήγηση ασφαλιστικής ικαν ότητας
Έν αρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 1/11/2020
Ηλεκτρον ικές συν αλλαγές Μάρτιος 2021: 92.220
9. Ασφαλιστική ικαν ότητα έμμεσων  μελών
Έν αρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 1/2/2021
Ηλεκτρον ικές συν αλλαγές Μάρτιος 2021: 8.910
10. Επίδομα ασθεν είας
Έν αρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 1/2/2021
Ηλεκτρον ικές συν αλλαγές Μάρτιος 2021: 3.733
Σύν ολο ηλεκτρον ικών  συν αλλαγών : 624.227

Οδηγίες για την  πρόσβαση στις ν έες υπηρεσίες
Α) Για την  πρόσβαση στην  υπηρεσία «Απογραφή

Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών » o χ ρή-
στης εισέρχ εται  είτε μέσω της Εν ιαίας Ψηφιακής
Πύλης gov .gr και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχ ική ->

Επιχ ειρηματική Δραστηριότητα-> Μεταβολές είτε μέσω
του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ
(www.ef ka.gov .gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: Ηλεκτρ-
ον ικές Υπηρεσίες για Εργοδότες-> Απογραφή Φυσικού
Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών .

Β) Για την  πρόσβαση στις υπηρεσίες «Βεβαίωση
Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης» και «Βεβαίωση
Επαν εγγραφής» και για τους μη μισθωτούς ασφαλισμέ-
ν ους, οι οποίοι υπόκειν ται σε υποχ ρεωτική ασφάλιση
στον  e-ΕΦΚΑ, λόγω συμμετοχ ής τους σε ν ομικά πρό-
σωπα, o χ ρήστης εισέρχ εται είτε μέσω της Εν ιαίας
Ψηφιακής Πύλης gov .gr και ακολουθεί τη διαδρομή:
Αρχ ική -> Εργασία και ασφάλιση->Ασφάλιση είτε μέσω
του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ
(www.ef ka.gov .gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: Ηλεκτρ-
ον ικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες/Αυτο-
απασχ ολούμεν ους-> «Έν αρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλι-
σης» -> «Έν αρξη Ασφάλισης (χ ορήγηση Βεβαίωσης
Απογραφικής Δήλωσης για ΔΟΥ) ή «Βεβαίωση Επα-
ν εγγραφής Mη Μισθωτών .

Περισσότερα από 108 εκατ. σε προπληρωμές επιδομάτων
και Δώρου Πάσχα στους δικαιούχους του ΟΑΕΔ

e-ΕΦΚΑ: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Ψηφιακές οι
διαδικασίες απογραφής, μεταβολής και λήξης ασφάλισης

Βουλή: Κατατέθηκε το ν/σ για την
άρση των περιορισμών στους

εκλογείς εξωτερικού

Κ
ατατέθηκε στη Βουλή το προαν αγγελθέν
ν ομοσχ έδιο του υπουργού Εσωτερικών  Μ.
Βορίδη, με το οποίο αίρον ται οι περιορισμοί για

την  εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
των  εκλογέων  του εξωτερικού.

Όπως αν αφέρεται στην  έκθεση του ΓΛΚ, με το σχ έ-
διο ν όμου επέρχ ον ται επιμέρους τροποποιήσεις στο
ν .4648/2019„ αν αφορικά με την  άσκηση του
δικαιώματος εκλογέων  που βρίσκον ται εκτός ελλην ικής
επικράτειας.

Οι επερχ όμεν ες μεταβολές εστιάζον ται στα εξής
κατά βάση σημεία:

α. Καταργούν ται τα πρόσθετα κριτήρια που αποτε-
λούν  απαραίτητη προϋπόθεση για την  εγγραφή των
εν διαφερομέν ων  στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγο-
υς εξωτερικού (χ ρόν ος διαμον ής εν τός της ελλην ικής
επικράτειας, υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά την
οριζόμεν η έν ν οια).

β. Η διεύθυν ση Εκλογών  του υπουργείου Εσωτερ-
ικών  αποφασίζει για την  αποδοχ ή ή την  απόρριψη
της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους εξωτερικού.

γ. Καταργείται η Ειδική Διακομματική Επιτροπή,
στην  οποία έχ ει αν ατεθεί το έργο εξέτασης εν στά-
σεων  επί απορριπτικών  αποφάσεων  εγγραφής στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ο έλεγχ ος συγκεκριμέ-
ν ων  αιτήσεων  κατόπιν  αιτήματος μέλους ή μελών  της
Επιτροπής καθώς και o δειγματοληπτικός έλεγχ ος των
αιτήσεων  που έγιν αν  αποδεκτές.
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Ο
ι πρώτες δόσεις του μον οδο-
σικού εμβολίου της Johnson
& Johnson αν αμέν ον ται στη

χ ώρα μας μεθαύριο Τετάρτη 14, Απρ-
ιλίου. Πρόκειται για τις πρώτες 33.600
δόσεις του εμβολίου με τις οποίες θα
ξεκιν ήσει εμβολιασμός τη Δευτέρα 19
Απριλίου γν ωστοποίησε ο γεν ικός
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά
την  εν ημέρωση για το Εθν ικό Σχ έδιο
εμβολιαστικής κάλυψης κατά της
ν όσου COVID-19.

Η Johnson & Johnson αρχ ίζει τις
παραδόσεις εμβολίων  στην  ΕΕ

Από την  πρώτη μέρα που
ξεκίν ησαν  οι εμβολιασμοί μέχ ρι σήμερα, έχ ουν  πραγ-
ματοποιηθεί 2.212.000 εμβολιασμοί. Με μία δόση
έχ ουν  εμβολιαστεί 1.468.000 πολίτες, ποσοστό 14%,
και 743.000 με δύο δόσεις, ποσοστό 7%, αν έφερε.

Σχ ετικά με την  προτεραιοποίηση είπε ότι από τις
10 Απριλίου έχ ει αν οίξει η πλατφόρμα των  ραν τεβού
για την  ηλικία 60-64 για όλα τα εμβόλια και όχ ι μόν ο
για της AstraZeneca. Στις 16 Απριλίου θα αν οίξει η
πλατφόρμα για πολίτες που πάσχ ουν  από ν οσήματα
αυξημέν ου κιν δύν ου, ηλικίας 18-59 ετών  και θα ακο-
λουθήσουν  σταδιακά και οι άλλες ομάδες. Το άν οιγμα
της πλατφόρμας για τους αν θρώπους με υποκείμεν α
ν οσήματα θα γίν ει σταδιακά αν άλογα με το ν όσημα,
είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους και θα ξεκιν ήσει από τις
16 Απριλίου έως τις 19 Απριλίου. Όπως προσέθεσε η
ομάδα αυτή συμπεριλαμβάν ει 800.000 συμπολίτες μας.

Όπως είπε ακόμη, την  Τετάρτη 21 Απριλίου θα
μπορούν  ν α αρχ ίσουν  ν α κλείν ουν  ραν τεβού οι
εκπαιδευτικοί αλλά και ηλικιακή ομάδα 55 έως 59 ετών .

Το Σάββατο 24, Απριλίου θα αν οίξει η πλατφόρμα για
ραν τεβού και στις ηλικίες 50 έως 54 ετών , και τον
Ιούν ιο εκτίμησε ότι θα εμβολιάζον ται και οι ν εώτερες
ηλικίες.

Αν αφερόμεν ος στο εμβόλιο της AstraZeneca και αν
έχ ει παρατηρηθεί μειωμέν η προσέλευση για εμβολια-
σμό, είπε ότι δεν  υπάρχ ει σημαν τική μεταβολή αλλά
τόν ισε πως «είν αι δικαιολογημέν ο ν α υπάρχ ει μια
διστακτικότητα. Όμως σε σχ έση με άλλες χ ώρες της
ΕΕ «είμαστε σε καλύτερο επίπεδο και σιγά-σιγά θα
κερδηθεί η εμπιστοσύν η στο εμβόλιο».

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους, απαν τών τας σε σχ ετική
ερώτηση, είπε ότι αν  υπάρξουν  αυξημέν ες παραδό-
σεις, είν αι πιθαν ό ν α εν ταχ θούν  στην  επιχ είρηση
εμβολιασμών  ιδιώτες γιατροί αλλά και φαρμακοποιοί,
εφόσον  απαιτηθεί, και άφησε ν α εν ν οηθεί ότι αν α-
κοιν ώσεις για το θέμα αυτό θα γίν ουν  τις επόμεν ες
ημέρες.

Ποιοι θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού για εμβόλιο
μέσα στον Απρίλιο - Τη Δευτέρα ξεκινούν οι εμβολιασμοί

με Johnson&Johnson

Η λίστα με τις φοροελαφρύνσεις
που φέρνει η κυβέρνηση

Μ
ε μακρά λίστα φοροελαφρύν σεων , αλλά και με
σειρά προτάσεων  για την  αν τιμετώπιση των
χ ρεών  που δημιουργήθηκαν  μέσα στην  παν -

δημία, προσέρχ εται η Ελλην ική κυβέρν ηση στη 10η
μεταμν ημον ιακή αξιολόγηση που ξεκιν ά σήμερα Δευ-
τέρα, σε τεχ ν ικό επίπεδο και την  άλλη εβδομάδα σε
πολιτικό.

Πρόθεση του οικον ομικού επιτελείου ν α βρεθούν  τα
εργαλεία προκειμέν ου ν α αν τιμετωπιστούν  οι
δυσκολίες που δημιουργήθηκαν  εξαιτίας των  δια-
δοχ ικών  lockdown.

Στο τραπέζι των  συζητήσεων  θα βρεθούν  όλες οι
εκκρεμότητες που η κυβέρν ηση θέλει ν α οριστικοποι-
ήσει με τους εκπροσώπους των  θεσμών . Μεταξύ
αυτών  οι έκτακτες ρυθμίσεις για τις ηλεκτρον ικές απο-
δείξεις, τα τεκμήρια διαβίωσης, τα αν είσπρακτα
εν οίκια, το τέλος επιτηδεύματος, η επέκταση του
«παγώματος» της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2022
καθώς και αύξηση της έκπτωσης για εφάπαξ αποπληρ-
ωμή του φόρου εισοδήματος με επαν άληψη του περσι-
ν ού μον τέλου των  8 δόσεων .

Ακόμα, το οικον ομικό επιτελείο προτίθεται ν α
συζητήσει με τους θεσμούς το σεν άριο για διεύρυν ση
της περιμέτρου της ρύθμισης ειδικού σκοπού των  24
άτοκων  η 48 έν τοκων  δόσεων  με έν ταξη των  οφειλών
του περσιν ού κύματος της παν δημίας που έμειν αν
εκτός διακαν ον ισμού καθώς και χ ρεών  που τρέχ ουν
εν τός του 2021.

Σε επόμεν η φάση, αφού πρώτα έχ ει οριστικοποιηθ-
εί η κατάσταση των  δημοσίων  οικον ομικών , θα
συζητηθεί το θέμα της προκαταβολής φόρου εισοδήμα-
τος,

Το οικον ομικό επιτελείο θα προσκομίσει στους
δαν ειστές φάκελο με θέματα τα οποία αφορούν :

Τεκμήρια: Σχ εδιάζεται η έμμεση μείωση των  τεκ-
μηρίων , καθώς οι πληττόμεν οι θα μπορούν  ν α αξιο-
ποιήσουν  τα ποσά των  εν ισχ ύσεων  που έλαβαν  από
το κράτος (αποζημίωση ειδικού σκοπού, επιστρεπτέα
προκαταβολή, αποζημίωση για χ αμέν α εν οίκια) για ν α
καλύψουν  τα τεκμήρια διαβίωσης.

Έκπτωση φόρου: Οι φορολογούμεν οι που θα επιλέ-
ξουν  ν α εξοφλήσουν  εφάπαξ το εκκαθαριστικό της
δήλωσης θα κερδίσουν  έκπτωση η οποία εξετάζεται
ν α είν αι μεγαλύτερη από το 2% που ίσχ υσε το 2020.

Δόσεις: Εξόφληση του φόρου εισοδήματος σε 8 ίσες
μην ιαίες δόσεις, με την  πρώτη ν α καταβάλλεται έως τις
31 Ιουλίου 2021 και την  τελευταία έως το τέλος Φεβρο-
υαρίου του 2022.

Προκαταβολή φόρου: «Κούρεμα» στην  προκαταβολή
φόρου που θα κληθούν  ν α πληρώσουν  φέτος επιχ ει-
ρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με κέρδη το 2020.
Οι παρεμβάσεις, εάν  δρομολογηθούν , θα είν αι στοχ ε-
υμέν ες στις επιχ ειρήσεις εκείν ες που είχ αν  το 2020
μεγάλη πτώση στον  τζίρο τους σε σύγκριση με το
2019. ‘Έχ ει αποσυρθεί το σεν άριο μιας γεν ικευμέν ης
μείωσης του συν τελεστή φόρου έως και 100%, όπως
εφαρμόστηκε πέρυσι.

Ηλεκτρον ικές αποδείξεις: Κατάργηση ειδικά για
φέτος, δηλαδή για τα εισοδήματα του 2020, του προ-
στίμου που επιβάλλεται με συν τελεστή 22% στις απο-
δείξεις που θα λείπουν , δηλαδή στη διαφορά αν άμεσα
στο απαιτούμεν ο ύψος δαπαν ών  και στο ύψος των
δαπαν ών  που έγιν αν  με ηλεκτρον ικό χ ρήμα. Επι-
σημαίν εται ότι οι e-αποδείξεις κρύβουν  παγίδα έξτρα
φόρου για τους φορολογούμεν ους που δεν  κατάφεραν
το 2020 ν α καλύψουν  το 30% του εισοδήματός τους
με δαπάν ες με ηλεκτρον ικό χ ρήμα.

Τέλος επιτηδεύματος: Απαλλαγή από το τέλος επιτ-
ηδεύματος των  650 ευρώ των  ν έων  αγροτών  που
συμπλήρωσαν  την  πεν ταετία απαλλαγής από το τέλος
επιτηδεύματος την  31η Δεκεμβρίου 2019. Επίσης εξε-
τάζεται η μείωση του τέλους επιτηδεύματος για τις

επιχ ειρήσεις που για αρκετά μεγάλο χ ρον ικό διάστημα
του 2020 ήταν  κλειστές με κρατική εν τολή.

Μείωση φόρου 40% για δαπάν ες σε ακίν ητα: Θα
δημιουργηθεί ν έος κωδικός στο έν τυπο Ε1 της φορο-
λογικής δήλωσης που θα «ξεκλειδών ει» έκπτωση
φόρου έως 1.600 ευρώ για τους φορολογούμεν ους που
προχ ώρησαν  το 2020 στην  αν ακαίν ιση ή επισκευή
του ακιν ήτου τους.

Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση τουλάχ ιστον  μέχ ρι
το τέλος Ιουλίου, χ ωρίς ν α αποκλείεται ν α χ ρειαστεί
και φέτος περισσότερος χ ρόν ος.

Αν είσπρακτα εν οίκια: Χωρίς ν ομικές εν έργειες, δικα-
στικές περιπέτειες και επίσκεψη στην  Εφορία, οι
ιδιοκτήτες ακιν ήτων  θα γλιτώσουν  φέτος από τη φορ-
ολόγηση των  εν οικίων  που δεν  εισέπραξαν  το 2020.
Η ρύθμιση που εξετάζεται προβλέπει ότι η απαλλαγή
από τον  φόρο εισοδήματος των  αν είσπρακτων
εν οικίων  του 2020 θα παρέχ εται χ ωρίς ν α απαι-
τούν ται οι ν ομικές εν έργειες κατά των  εν οικιαστών ,
όπως η άσκηση αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθω-
μάτων , η έκδοση διαταγής πληρωμής ή διαταγής από-
δοσης χ ρήσης μισθίου κ.λπ.

Εμβολιασμοί: Πότε ανοίγει η
πλατφόρμα ραντεβού για τις
ευπαθείς ομάδες Β' και για

τους 50-59 ετών

Μ
έσα στον  Μάιο θα έχ ει ολοκληρωθεί ο εμβολια-
σμός των  αν θρώπων  που αν ήκουν  στην
ομάδα Β των  ευπαθών  ομάδων  σύμφων α με

τις εκτιμήσεις της κυβέρν ησης. Πρόκειται για 900.000
πολίτες, καρδιοπαθείς, υπερτασικούς, πάσχ ον τες

από καρδιολογικά ν οσήματα σακχ αρώδη διαβήτη,
υπέρταση, παθήσεις του αν απν ευστικού, σκλήρυν ση
κατά πλάκας, κλπ. Η πλατφόρμα για αυτήν  την  κατ-
ηγορία αν οίγει την  Παρασκευή 16 Απριλίου  

Οι ευπαθείς της ομάδας Β που αν ήκουν  στην  ηλι-
κιακή ομάδα 18-30 θα εμβολιαστούν  με Pf izer και
Moderna, εν ώ οι αν ήκον τες στην  ηλικιακή ομάδα 31-
59 θα εμβολιαστούν  με όλα τα εμβόλια, όπως αν αφέρ-
ει η ΕΡΤ.

Εξάλλου, την  Τετάρτη στις 21 του μήν α θα αν οίξει η
ηλεκτρον ική πλατφόρμα των  ραν τεβού για την  ηλικια-
κή ομάδα 55-59 ετών , τους εκπαιδευτικούς και για
ομάδες κρίσιμες για τη λειτουργία του κράτους. Την
Παρασκευή στις 23 Απριλίου θα αν οίξει η πλατφόρμα
των  ραν τεβού για την  ηλικιακή ομάδα 50-54 ετών . 

Συν ολικά τον  Απρίλιο η χ ώρα θα παραλάβει
1.620.000 εμβόλια, τον  Μάιο 2.400.000, τον  Ιούν ιο
3.110.000, δηλαδή έως το τέλος Ιουν ίου θα έχ ουν
παραληφθεί συν ολικά 7.130.000 εμβόλια. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άν ω Λιόσια,  
12/04/2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  9494
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση : Πλατεία Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714

e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού, 
για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  WC  AMEA  ΣΤΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΤΗΣ

Δ.Ε.  ΑΝΩ   ΛΙΟΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 346/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.500,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (46.500,00€

με Φ.Π.Α.24%)  

Ο Δήμαρχος Φυλής επαναδιακηρύσσει Συνοπτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό, σύμφωνα  µε  τις  διατάξεις
του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (Α' 36), και  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής, για την επιλογή
αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  WC  AMEA  ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΤΗΣ   Δ.Ε.  ΑΝΩ   ΛΙΟΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  WC  AMEA, στις  σχολικές
μονάδες  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω  Λιοσίων  του  Δήμου  Φυλής, στο  πλαίσιο  της  ένταξης  του
Δήμου  Φυλής στο  πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του  Υπουργείου  Εσωτερικών (υπ’ αριθμόν  πρω-
τοκόλλου  31559 / 22-5-2020  έγγραφο)  και  συγκεκριμένα  στην  Πρόσκληση  ΙΧ  με  τίτλο « Κατασκευή
ραμπών  και  χώρων  υγιεινής  για  την  πρόσβαση  και  την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  σχολικές  μονά-
δες».

Ειδικότερα  θα  τοποθετηθούν  δέκα  πέντε  (15)  πλήρως  εξοπλισμένα WC AMEA σε  σχολικές  μονά-
δες  της  Β /́ βάθμιας  & Α /́ βάθμιας  Εκπαίδευσης , της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω  Λιοσίων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 33196200-2  (Εξοπλισμός  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
% (προϋπολογισμός: 37.500,00 € + ΦΠΑ 24%: 9.000,00 € = 46.500,00 €).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει  τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών. 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 μήνες από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1), την Παρασκευή 23-
04-2021, ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφ-
ορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνι-
σμού, δηλαδή 23/04/2021 και ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδι-
κασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της παρούσας παραγράφου και έχουν συνά-
ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαι-
τείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβο-
λής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν
να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημο-
σιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανά-
δοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εξοικονομώ Αυτονομώ: Εγκρίθηκαν 12.579 αιτή-
σεις, «ξεκλειδώνουν» δαπάνες 308,8 εκατ. ευρώ

Ε
ξοικον ομώ Αυτον ομώ: Εγκρίθηκαν  12.579 αιτήσεις, «ξεκλειδών ουν » δαπά-
ν ες 308,8 εκατ. ευρώ

Στη δράση Εξοικον ομώ-Αυτον ομώ, υπάγον ται συν ολικά 12.579 ωφελούμεν οι με
συν ολικό επιλέξιμο
προϋπολογισμό παρεμ-
βάσεων  308.893.489
ευρώ.

Συγκεκριμέν α, σύμφ-
ων α με την  απόφαση
της Ελλην ικής Αν α-
πτυξιακής Τράπεζας, η
συν ολική επιλέξιμη
δημόσια δαπάν η των
πράξεων  αν ά Επιχ ειρη-
σιακό Πρόγραμμα, που
θα πραγματοποιηθεί,
δεν  θα υπερβεί την  εκχ ωρημέν η συγχ ρηματοδοτούμεν η δημόσια δαπάν η, οι ωφε-
λούμεν οι έχ ουν  την  υποχ ρέωση ν α εν ημερών ον ται μέσω του πληροφοριακού
συστήματος της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος Εξοικον ομώ-Αυτον ομώ
σχ ετικά με την  υπαγωγή της αίτησης τους στο πρόγραμμα και ν α αποδεχ θούν
ηλεκτρον ικά την  απόφαση υπαγωγής.

Σε περίπτωση δε, που έχ ουν  επιλέξει την  μερική ή συν ολική κάλυψη της ίδιας
συμμετοχ ής με δαν εισμό, απευθύν ον ται στο χρηματοπιστωτικό οργαν ισμό που
έχ ουν  δηλώσει κατά την  υποβολή της αίτησής τους για την  υπογραφή δαν ειακής
σύμβασης.

Η σχ ετική απόφαση έχ ει αν αρτηθεί στην  ηλεκτρον ική σελίδα για το ΕΣΠΑ, του
υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων .

ΕΟΔΥ: Σημεία για
δωρεάν rapid test

covid-19, αύριο Τρίτη,
σε όλη τη χώρα

Που σταθμεύουν οι ΚΟΜ Υ
για τις μαζικές δειγματολ-
ηψίες

Σε 118 κεν τρικά σημεία σε ολόκληρη
την  ελλην ική επικράτεια θα βρίσκον ται
αύριο, Τρίτη 13 Απριλίου, από τις 10 το
πρωί έως τα 3 μ.μ. οι Κιν ητές Ομάδες
Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθν ικού Οργαν ι-
σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προκει-
μέν ου ν α πραγματοποιηθούν  δωρεάν
rapid test για όλους τους πολίτες.

Αν αλυτικά τα σημεία δωρεάν  ελέγχ ου:

1. Σταθμός Μετρό «Σύν ταγμα»

2. Δ. Αθην αίων , Πλατεία
Μον αστηράκι

3. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης
(ΗΣΑΠ)

4. Δ. Πειραιά, Πλατεία Καν άρη,
Πασαλιμάν ι

5. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και
Ποσειδών ος (δημοτικό parking στο
ύψος της πεζογέφυρας)

6. Δ. Διον ύσου, Ηρωών  Πολ-
υτεχ ν είου και Κοιμήσεως Θεοτόκου,
'Αγιος Στέφαν ος

7. Δ. Ελευσίν ας, Κεν τρική Πλατεία
Μαγούλας

8. Δ. Αγ. Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου
55, Δημαρχ είο Αγ. Δημητρίου

9. Δήμος Χαϊδαρίου, Αν αγεν ν ήσεως
25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)

10. Δήμος Ιλίου, Αίαν τος και
Χρυσηίδος, Ίλιον

«
Το Χαμόγελο του Παιδιού» και
αυτό το Πάσχ α, κάν ει ό,τι είν αι
δυν ατό, για ν α εξασφαλίσει σε

κάθε παιδί και την  οικογέν ειά του
όμορφες γιορτές, τον ίζον τας ότι  για
κάθε παιδί η λαμπάδα του Πάσχα
συμβολίζει τη χ αρά
και την  αισιοδοξία.

Σε σχ ετική
αν ακοίν ωση
αν αφέρει ότι:

«Για ν α τα
καταφέρουμε,
καλούμε όλους εσάς
ν α συμμετέχ ετε
στη μεγάλη αυτή
προσπάθεια, ώστε
κάθε παιδί,
κυριολεκτικά αλλά
και συμβολικά, ν α
αποκτήσει τη
λαμπάδα του και την  ουσιαστική
φρον τίδα που έχ ει αν άγκη.

Η κάθε προσφορά είν αι πολύτιμη για
ν α συν εχ ίσει η ομάδα του “Χαμόγελου”
ν α είν αι αποτελεσματικά και
καθημεριν ά δίπλα σε χ ιλιάδες παιδιά …

… Στα παιδιά που μεγαλών ουν  στα
11 σπίτια μας παν ελλαδικά

… Στα ν εογν ά και παιδιά με σοβαρά
προβλήματα υγείας, που χ ρειάζον ται
ιατρική και

φαρμακευτική υποστήριξη

… Στα παιδιά που ζουν  στο όριο της
Φτώχ ειας και στις οικογέν ειές τους

… Στα παιδιά που υφίσταν ται βία και

κιν δυν εύουν  και πρέπει άμεσα ν α
μεταφερθούν  σε ασφαλές περιβάλλον

… Στα παιδιά και τους εφήβους που
εξαφαν ίζον ται

25 χ ρόν ια είμαστε δίπλα σε κάθε
παιδί, σε κάθε σημείο της Ελλάδας,
κάθε στιγμή …

… χ άρη σε όλους εσάς.

25 χ ρόν ια «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
… χ ωρίς εσέν α δεν  γίν εται.

Kαλέστε ή στείλτε SMS

Στείλτε με SMS τη λέξη ΧΑΜΟΓΕΛΟ
στο 19810*

Καλέστε από κιν ητό ή σταθερό στο
19810*

Αγοράστε την  πασχ αλιν ή σας
λαμπάδα και πολλά άλλα δώρα στο e
shop μας
https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ep
ochiaka/ »

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Βοήθησε ώστε
κάθε παιδί να αποκτήσει τη λαμπάδα του Πάσχα
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Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε
την Ενιαία Ετήσια Έκθεση 

Απολογισμού 2020

Ο
Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την  Εν ιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2020, η οποία παρουσιάζει τα
οικον ομικά αποτελέσματα σε συν δυασμό με  τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλον τος, κοιν ων ίας και
διακυβέρν ησης (ESG). Το 2020 ο ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ισχυρές οικον ομικές επιδόσεις, μεριμν ών τας

παράλληλα για τους αν θρώπους του και υποστηρίζον τας τις τοπικές κοιν ότητες. Κατά τη διάρκεια του έτους
εξασφάλισε την  απρόσκοπτη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των  πελατών  του και επιτάχυν ε την  πρόοδο
για την  επίτευξη των  στόχων  του Ομίλου σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμης αν άπτυξης. 

Σε έν α περιβάλλον  που μεταβάλλεται με όλο και ταχύτερους ρυθμούς και παρά τα γεγον ότα που επιφέρουν
μεγάλες διαταραχές, όπως η παν δημία του κορων οϊού, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εξακολουθεί ν α έχει εμπιστοσύν η στο
επιχειρηματικό του μον τέλο, αν τιμετωπίζον τας αποτελεσματικά τις σημαν τικές προκλήσεις και συμβάλλον τας στη
διαμόρφωση εν ός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλον τος. Μέσω της ολοκληρωμέν ης πληροφόρησης, αποβλέπει
στη σφαιρική παρουσίαση των  τρόπων  με τους οποίους δημιουργεί αξία για όλους τους συμ-μετόχους του. 

Η Έκθεση έχει αν αρτηθεί στην  ιστοσελίδα: www.titan-cement.com/el/newsroom/annualreports
Κύρια στοιχεία της Εν ιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2020 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ: 
— Αύξηση λειτουργικών  κερδών  (EBITDA) στα €286 εκ, τα υψηλότερα που έχουν  καταγραφεί από το 2010,

χάρη στην  αν θεκτικότητα των  αγορών , τη συγκράτηση των  δαπαν ών  και τα ευν οϊκά επίπεδα τιμών  εν έργειας.
— Εν ίσχυση ταμειακών  ροών  που οδήγησε σε μείωση του καθαρού δαν εισμού κατά €155 εκ. στα €684 εκ.
— Εν θαρρυν τικές προοπτικές των  αγορών  για αύξηση της δραστηριότητας το 2021.
— Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,40 αν ά μετοχή (€0,20 αν ά μετοχή το προηγούμεν ο

έτος) και ακύρωση ιδίων  μετοχών  που αν τιστοιχούν  σε ποσοστό 5% των  δικαιωμάτων  ψήφου κατά το δεύτερο
τρίμην ο του 2021.

— Νέοι στόχοι σε θέματα περιβάλλον τος, κοιν ων ίας και διακυβέρν ησης (ESG) για το 2025 και μετά, που
υπογραμμίζουν  τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου στη βιώσιμη αν άπτυξη και στη δημιουργία αξίας για όλους. 

— Νέος φιλόδοξος στόχος μείωσης των  εκπομπών  CO2 κατά -35% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990, καθώς ο Όμιλος προσυπογράφει το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσιν ης Συμφων ίας και την  Κλιματική
Φιλοδοξία της Παγκόσμιας Έν ωσης Τσιμέν του και Σκυροδέματος (GCCA) για την  παροχή σκυροδέματος με
ουδέτερο αν θρακικό αποτύπωμα έως το 2050. 

— Αξιοποίηση εργαλείων  αν άλυσης μεγάλων  δεδομέν ων  (big data) και τεχν ητής ν οημοσύν ης για τη  λήψη
αποφάσεων , αλλά και για τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας, την  εν ίσχυση των  δυν ατοτήτων  της
εφοδιαστικής αλυσίδας του Ομίλου και τον  επαν απροσδιορισμό του τρόπου συν εργασίας με τους πελάτες και τους
συν εργάτες του.

— Αν αγν ώριση του εργοστασίου  του Ομίλου στη Φλόριν τα (ΗΠΑ) ως της πρώτης μον άδας παραγωγής
τσιμέν του στον  κόσμο που έλαβε πιστοποίηση Platinum από το πρόγραμμα Total Resource Use and Ef f iciency
(TRUE) για μηδεν ικά απόβλητα, γεγον ός που υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση του Τιτάν α στην  εν ίσχυση της
κυκλικής οικον ομίας.  

— Θέσπιση του ν έου πλαισίου  Υγείας και Ευημερίας του Τιτάν α, το οποίο εστιάζει σε τέσσερις βασικές
περιοχές - την  σωματική, ψυχ ική, κοιν ων ική και οικον ομική ευημερία – και αποτυπών ει τη σημασία της
εφαρμογής μιας ολιστικής προσέγγισης. 

— Διατήρηση υψηλού ποσοστού εργαζομέν ων  από τις τοπικές κοιν ότητες (83%), καθώς ο Όμιλος συν έχ ισε
ν α στηρίζει την  απασχόληση των  ν έων  και το 2020, προσφέρον τας 251 θέσεις πρακτικής άσκησης. Μέσα από
το πρόγραμμα «ReGeneration Academy  f or Digital Acceleration», το οποίο αν απτύξαμε σε συν εργασία με
τοπικούς παρόχους υπηρεσιών , 24 απόφοιτοι έλαβαν  εκπαίδευση στην  επιστήμη των  δεδομέν ων  και
υποστήριξη στη διαδικασία εύρεσης εργασίας.

— Εισαγωγή μιας συν ιστώσας αμοιβών , η οποία συν δέεται με τις εκπομπές CO2 του Ομίλου, και εν ίσχυση
της εποπτείας της ατζέν τας για τη βιώσιμη αν άπτυξη σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω εν ίσχυση
της διακυβέρν ησης του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης αν άπτυξης με τη δημιουργία της θέσης Chief  Sustainability
Of f icer ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και, επιπλέον , επέκταση των  αρμοδιοτήτων  της Διεύθυν σης
Εταιρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης (ΕΚΕ) προκειμέν ου ν α αποτυπών ει την  ευρύτερη έμφαση του Ομίλου και των
συμ-μετόχων  του σε θέματα περιβάλλον τος, κοιν ων ίας και διακυβέρν ησης (ESG).

Πρότυπα αναφοράς
Η Εν ιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020 (IAR 2020) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συν τάχθηκε σύμφων α με τη βελγική

ν ομοθεσία, τον  Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρν ησης του Βελγίου (2020), τα Διεθν ή Πρότυπα Χρηματοοικον ομικής
Αν αφοράς (IFRS) και τις αρχές του Διεθν ούς Συμβουλίου Εκθέσεων  Ολοκληρωμέν ης Πληροφόρησης (ΙΙRC).

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν  από τον  Όμιλο ΤΙΤΑΝ οι Στόχοι Βιώσιμης Αν άπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για το 2030,
οι κατευθυν τήριες οδηγίες της Πρωτοβουλίας του Οικουμεν ικού Συμφών ου των  Ην ωμέν ων  Εθν ών  για την  έκδοση
Αν αφορών  Προόδου (UNGC CoP), και το καταστατικό και οι κατευθυν τήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Έν ωσης
Τσιμέν του και Σκυροδέματος (GCCA). Το 2020 ο Όμιλος άρχ ισε επίσης ν α εφαρμόζει στις εκθέσεις του τα
προβλεπόμεν α από τον  Οργαν ισμό Λογιστικών  Προτύπων  για τη Βιωσιμότητα (SASB). 

Οι ξεχωριστές και οι εν οποιημέν ες χρηματοοικον ομικές καταστάσεις της Εν ιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού
2020 υποβλήθηκαν  σε αν εξάρτητο έλεγχο από την  εταιρία ορκωτών  λογιστών  PwC. Η επισκόπηση επιδόσεων
και οι καταστάσεις για θέματα περιβάλλον τος, κοιν ων ίας και διακυβέρν ησης (ESG) υποβλήθηκαν  σε εύλογη
επαλήθευση από την  εταιρεία αν εξάρτητων  ελεγκτών  ERM Certif ication and Verif ication Serv ices (ERM CVS),
σύμφων α με το καταστατικό και τις κατευθυν τήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Έν ωσης Τσιμέν του και Σκυροδέματος
(GCCA), καθώς και με τα κριτήρια του Οικουμεν ικού Συμφών ου των  Ην ωμέν ων  Εθν ών  (UNGC) για το
προηγμέν ο επίπεδο Αν αφορών  Προόδου.

Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είν αι διεθν ής παραγωγός τσιμέν του και δομικών  υλικών . Οι δραστηριότητές του

περιλαμβάν ουν  την  παραγωγή, τη μεταφορά και τη διαν ομή τσιμέν του, έτοιμου σκυροδέματος, αδραν ών  υλικών ,
ιπτάμεν ης τέφρας, κον ιαμάτων  και άλλων  δομικών  υλικών . Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.400 άτομα και
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργών τας εργοστάσια τσιμέν του σε 10 από αυτές: ΗΠΑ,
Ελλάδα, Αλβαν ία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδον ία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθόλη τη
διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με δέσμευση ν α υπηρετεί τις θεμελιώδεις αν άγκες της
κοιν ων ίας, συμβάλλον τας ταυτόχρον α στη βιώσιμη αν άπτυξη, με υπευθυν ότητα και ακεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον  Όμιλο ΤΙΤΑΝ επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα www.titan-
cement.com. Για ν α εν ημερωθείτε σχετικά με τις δραστηριότητες στην  Ελλάδα, επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα
www.titan.gr.  

Καταβολή 20,4 εκατ. ευρώ
σε 31.461 κληρονόμους

συνταξιούχων

Ε
πιστρέφον ται 20.403.789,13 ευρώ από
μειώσεις συν τάξεων  της περιόδου Ιουν ίου
2015-Μαΐου 2016 που κρίθηκαν  αν τισυν ταγμα-

τικές, σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση του e-ΕΦΚΑ.

Η καταβολή των  ποσών  θα ολοκληρωθεί, στους
λογαριασμούς που έχ ουν  υποδείξει 5.467 κληρον όμοι
χ ωρίς διαθήκη, που ελέγχ θηκαν  από την  προη-
γούμεν η πληρωμή και 24.084 κληρον όμοι με διαθήκη.
Επιπλέον , καταβλήθηκαν  τα οφειλόμεν α ποσά σε
1.910 κληρον όμους που διόρθωσαν  τον  ΙΒΑΝ.

Συν ολικά,  , έχ ουν  πιστωθεί 75,5 εκατ. ευρώ σε
112.316 δικαιούχ ους κληρον όμους συν ταξιούχ ων .

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προβλεπόμεν ου
ελέγχ ου, αποστέλλον ται στις τοπικές υπηρεσίες του
e-ΕΦΚΑ 7.000 περιπτώσεις θαν όν των  που εμφ-
αν ίζουν  πολυπλοκότητα αν αφορικά με το βαθμό
συγγέν ειας εν ός τουλάχ ιστον  δικαιούχ ου και άλλες
6.384 περιπτώσεις θαν όν των  όπου οι κληρον όμοι
έχ ουν  δηλώσει αν τικρουόμεν α μεταξύ τους δικαιώμα-
τα.

Όπως αν αφέρεται στην  αν ακοίν ωση, για τις παρα-
πάν ω σύν θετες περιπτώσεις προγραμματίζον ται δύο
ν έες έκτακτες πληρωμές - τη M. Δευτέρα 26 Απριλίου
2021 και τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021, ώστε ν α εν ταχ θ-
ούν  οι δικαιούχ οι, κατόπιν  της αν αγκαίας επεξερ-
γασίας.

Λιανεμπόριο: Αυξημένος
τζίρος το Α’ τρίμηνο του 2021 

Π
ρωταθλητές τα αλκοολούχ α με αύξηση πωλή-
σεων  σχ εδόν  50%

Αύξηση 1,9% παρουσίασαν  οι συν ολικές πωλήσεις
σε αξία του οργαν ωμέν ου λιαν εμπορίου (καταστήματα
τροφίμων  άν ω των  100 τ.μ., σε Ηπειρωτική Ελλάδα
και Κρήτη, εξαιρούμεν ων  των  ν ησιών ) το Α’ τρίμην ο
του 2021 (στοιχ εία YTD έως 28 Μαρτίου 2021) σε
σύγκριση με την  αν τίστοιχ η περυσιν ή χ ρον ική
περίοδο. Αν τίστοιχ α, τα FMCGs (ταχ υκίν ητα καταν α-
λωτικά είδη) στο σύν ολό τους παρουσίασαν  αύξηση
πωλήσεων  σε αξία 1,2%.

Σύμφων α με την  εταιρεία Nielsen, όσον  αφορά στις
επιμέρους κατηγορίες των  ταχ υκίν ητων  καταν αλω-
τικών  προϊόν των , τα τρόφιμα και ποτά είν αι η μον α-
δική μεγάλη κατηγορία, που αν απτύσσεται με +4,2%.

Διψήφια τάση +16,5% σε είδη έν δυσης, οικιακού
εξοπλισμού, βιβλία κ.λπ.

Το σύν ολο των  κατηγοριών  Bazaar (έν δυση,
ηλεκτρικές συσκευές, βιβλία, εργαλεία, είδη κήπου,
είδη αυτοκιν ήτου, οικιακός εξοπλισμός κλπ.) εμφαν ίζει
την  πιο θετική, διψήφια τάση στο +16,5%, εν ώ
επίσης τα φρέσκα και επί ζυγίω προϊόν τα
αν απτύσσον ται, αρκετά πιο συγκρατημέν α, κατά
+1,5%.

Ευν οούν ται και τα μικρά καταστήματα
Όσον  αφορά στις διαφορετικές τυπολογίες

καταστημάτων , οι μεγάλες αίθουσες άν ω των  2.500
τ.μ. (hy permarkets) συν εχ ίζουν  ν α παρουσιάζουν
την  μεγαλύτερη αύξηση της τάξεως του +8,3% στις
πωλήσεις τους και το πρώτο τρίμην ο του 2021.
Ωστόσο σε ρυθμό αν άπτυξης ακολουθούν  και οι
μικρότερες αίθουσες, έως 400 τ.μ. στο +3,2%, γεγον ός
που σημαίν ει ότι οι αγοραστές επιλέγουν  και τα
μικρότερα καταστήματα για την  ευκολία τους, αλλά και
τα καθημεριν ά τους ψών ια.

Τέλος, η παραμον ή των  καταν αλωτών  στο σπίτι
αύξησε τις πωλήσεων  για τις κατηγορίες των  καθαρι-
στικών  φούρν ου (+47,5%), της λαδόκολλας (+28,4%),
εν ώ και οι σακούλες σκουπιδιών  έχ ουν  επίσης αυξή-
σει τις πωλήσεις τους κατά +8,1%.
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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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Δ
εν  συν ιστά «τίτλους τέλους»,  η κατάρτιση του
Καν ον ισμού Λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, σε εφαρ-
μογή της ΠΝΠ, αλλά, σύμφων α με τον  Οργαν ι-

σμό, σηματοδοτεί μια ν έα αρχ ή, με διαφάν εια και
λογοδοσία, που σέβεται τα 20 και πλέον  εκατομμύρια
ευρώ κρατικών  πόρων  που η Πολιτεία διαθέτει στο
ΚΕΘΕΑ. 

Το ΚΕΘΕΑ, απάν τησε σχ ετικά με δημοσιεύματα
στον  Τύπο σύμφων α με τα οποία «πέφτουν  τίτλοι
τέλους» στο ΚΕΘΕΑ, με αφορμή προσχ έδιο καν ον ι-
σμού εσωτερικής λειτουργίας και Οργαν ισμού το οποίο
εκπόν ησε Ομάδα Εργασίας του ΚΕΘΕΑ. 

Η αν ακοίν ωση αν αφέρει ότι: 

«To προσχ έδιο εκπόν ησε Ομάδα Εργασίας με επι-
κεφαλής την  Αν τιπρόεδρο του ΚΕΘΕΑ Φωτειν ή Λεομ-
πίλλα και μέλη της, έμπειρα στελέχ η του Οργαν ισμού,
όπως ο Γεν ικός Διευθυν τής του ΚΕΘΕΑ Βασίλης Γκι-
τάκος, που έχ ουν  συν δέσει τη παρουσία τους για
χ ρόν ια με τη λειτουργία του Οργαν ισμού, καθώς και
στελέχ η των  Υπουργείων  Υγείας και Εσωτερικών .

Η Ομάδα Εργασίας έθεσε σε διαβούλευση το
προσχ έδιο αυτό στο σύν ολο των  εργαζομέν ων  του
ΚΕΘΕΑ, προκειμέν ου ν α υπάρξει η μεγαλύτερη δυν α-
τή συμμετοχ ή, εν ώ είχ ε προηγηθεί και η πρόσκληση
για συμμετοχ ή του Συλλόγου Εργαζομέν ων  στις
εργασίες της Ομάδας, την  οποία αρχ ικά είχ ε αποδεχ θ-

εί, συμμετέχ ον τας σε συν εδριάσεις και στη συν έχ εια
αρν ήθηκε.

Από την  αν άληψη των  καθηκόν των  του, το Διοικ-
ητικό Συμβούλιο έχ ει ως αποστολή την  εξασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας του Οργαν ισμού, της διασφά-
λισης των  θέσεων  εργασίας και της περαιτέρω αν ά-
πτυξης του ΚΕΘΕΑ, τη συν έχ ιση και τη βελτίωση των
παρεχ όμεν ων  υπηρεσιών  απεξάρτησης σε όσους
αν τιμετωπίζουν  πρόβλημα με τις εξαρτήσεις και στις
οικογέν ειές τους, εφαρμόζον τας αποτελεσματικά θερα-
πευτικά εργαλεία.

Ο Οργαν ισμός κατάφερε, εν  μέσω δύσκολων  και
ιδιαίτερων  συν θηκών  που επέβαλε η παν δημία, ν α
συν εχ ίσει ν α προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου,
οι εργαζόμεν οι ν α συν εχ ίσουν  απρόσκοπτα ν α επιτε-

λούν  το έργο τους χ ωρίς αλλαγές σε θεραπευτικές
πρακτικές και παράλληλα ν α προχ ωρά την  υλοποίηση
του «μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχ εδιασμού» του
ΚΕΘΕΑ.

Συν επώς, η κατάρτιση του Καν ον ισμού Λειτουργίας
του ΚΕΘΕΑ, σε εφαρμογή της ΠΝΠ, σε καμία
περίπτωση δεν  συν ιστά «τίτλους τέλους», αλλά σημα-
τοδοτεί μια ν έα αρχ ή για τον  Οργαν ισμό, με διαφάν εια
και λογοδοσία, που σέβεται τα 20 και πλέον  εκατομ-
μύρια ευρώ κρατικών  πόρων  που η Πολιτεία διαθέτει
στο ΚΕΘΕΑ.

Είν αι επίσης ξεκάθαρο ότι δεν  καταργείται καν έν α
θεραπευτικό πρόγραμμα ούτε θεραπευτική κοιν ότητα.
Αν τιθέτως, τα προγράμματα αν αμορφών ον ται και
εν ισχ ύον ται λειτουργικά και διαχ ειριστικά, με στόχ ο
την  αποτελεσματικότητα, τη διαφάν εια και την
μεγαλύτερη δυν ατή ωφέλεια για το κοιν ων ικό σύν ολο
και για όσους έχ ουν  αν άγκη από τις υπηρεσίες τους.

Οι όποιες αλλαγές στην  οργαν ωτική δομή του
ΚΕΘΕΑ, που προτείν ον ται στο Προσχ έδιο Καν ον ι-
σμού Λειτουργίας, αποσκοπούν  στην  αν αμόρφωση
και αν αδιάρθρωση του Οργαν ισμού, με στόχ ο τη
καλύτερη αξιοποίηση των  πόρων  και του προσωπι-
κού, εν ώ παράλληλα ο διοικητικός μηχ αν ισμός
εν ισχ ύεται σε έμψυχ ο δυν αμικό προκειμέν ου ν α αξιο-
ποιηθούν  στο μέγιστο βαθμό οι αν θρώπιν οι και οικο-
ν ομικοί πόροι επ’ ωφελεία του επιστημον ικού έργου
του ΚΕΘΕΑ.

Η Ομάδα Εργασίας θα επεξεργαστεί τις παρατηρή-
σεις που εστάλησαν  στο πλαίσιο της διαβούλευσης και
το κείμεν ο στο οποίο θα καταλήξει θα σταλεί προς
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ». 

ΚΕΘΕΑ: Δεν είναι «τίτλοι τέλους» η κατάρτιση
του κανονισμού λειτουργίας αλλά μια νέα αρχή



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ: Απομένουν
εξι τελικοί…

Ο
ποδοσφαιριστής του Ακράτητου Πέτρος Βουρν άζος μίλησε για την  ομάδα
του και την  συν έχ εια του πρωταθλήματος.

<<Δύσκολη η αρχ ή για την  ομάδα μας καθώς η επαν έν αρξη του πρωταθλήματος
μας βρήκε με ήττα στο εκτός έδρας παιχ ν ίδι με το Κερατσίν ι! Θεωρώ πως δεν  μας
άξιζε αυτό το αποτέλεσμα και το πιο δίκαιο ήταν  η ισοπαλία. Ήταν  έν α παιχ ν ίδι
χ ωρίς πολλές φάσεις που πήγε στην  δύν αμη και στις προσωπικές μον ομαχ ίες!

Από την  πλευρά μας βρήκαμε τις φάσεις οι οποίες θα μπορούσαν  ν α μας δώσουν
έν α θετικό αποτέλεσμα όμως δεν  τις εκμεταλλευτήκαμε όπως θα έπρεπε. Παρόλα
αυτά η ομάδα μας προσπάθησε μέχ ρι το τελευταίο λεπτό για το καλύτερο και όλοι
οι συμπαίκτες μου τα έδωσαν  όλα ώστε ν α επιτύχ ουμε έν α γκολ αυτό όμως δεν
ήρθε και δυστυχ ώς γν ωρίσαμε την  ήττα, η οποία μας άφησε χ αμηλά στη βαθμο-
λογία. Αυτό όμως δεν  μας ρίχν ει, εμείς δεν  φοβόμαστε καν έν αν  και από την
πρώτη αγων ιστική κοιτάμε στα μάτια τους αν τιπάλους μας και το έχ ουμε αποδείξει
για όσους γν ωρίζουν ! Παίζουμε στα ίσα σε κάθε παιχ ν ίδι για την  ν ίκη και μόν ο.
Απομέν ουν  έξι ακόμα παιχν ίδια, έξι τελικοί και ο μόν ος μας στόχ ος είν αι ν α τα
κερδίσουμε ολα ώστε η ομάδα μας ν α εξασφαλίσει την  παραμον ή της στην  κατηγο-
ρία!>>.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Οι γκολτζήδες στο
νότο και βόρειο

όμιλο

Ο
ι γκολτζήδες σε Νότιο  και Βόρ-
ειο Όμιλο της Football League
μετά από  τέσσερις αγων ιστικές.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

3 γκολ: Χατζησάββας (Ιάλυσος)
2 γκολ: Παπαδόπουλος (Ιάλυσος)

Μαρουκάκης (Καλλιθέα)
1 γκολ: Τσιλιγκίρης (Αιγάλεω)
Λούκας Γκαρσία (Νίκη Βόλου)
Μπουρλάκης (Αιγάλεω)
Σταύρου (Καλλιθέα)
Λίμα (Επισκοπή)
Μουσταφίδης (Καλλιθέα)
Αλεξόπουλος (Καλαμάτα)
Μπακαγιόκο (Καλαμάτα)
Δελαπόρτας (Ρόδος)
Μέτσε (Νίκη Βόλου)
Παν τίδος (Σαν τορίν η)
Μπουσμπίμπα (Καλαμάτα)

Καν ούλας (Σαν τορίν η)
Στούπης (Καλλιθέα)
Μπαρμπαρούσης (Αιγάλεω)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

4 γκολ: Παπαδημητρίου (Ολυμπιακός
Βόλου)

3 γκολ: Πασάς (Βέροια)
Γεωργιάδης (Παν σερραϊκός)
Πόζογλου (Βέροια)
2 γκολ: Βαλαβαν όπουλος (Καβάλα)
Δεμηρτζόγλου (Πιερικός)
Μαν ιός (Αλμωπός)
Αδαμάκης (Καβάλα)
Πράν το (Παν σερραϊκός)

1 γκολ: Χαρτσιάς (Πιερικός)
Πατσέκο (Θεσπρωτός)
Κυβελίδης (Πιερικός)
Κολλάς (Καβάλα)
Βουκελάτος (Ολυμπιακός Βόλου)
Τρομπούκης (ΑΕΠ Κοζάν ης)
Μπρίτο (Τρίγλια)
Λουκίν ας (Βέροια)
Γαβριηλίδης (Καβάλα)
Σέι (ΑΕΠ Κοζάν ης)
Στίκας (Καβάλα)



Τρίτη 13 Απριλίου 2021 θριάσιο-13  

FL: Οι αγώνες της Τετάρτης σε νότο και
βορρά στην Football League

Α
ν ακοιν ώθηκε το
πρόγραμμα της
Τετάρτης για την  5η

αγων ιστική του Πρωταθλή-
ματος Football League σε
ν ότο και βορρά.

Νότιος Όμιλος
Τετάρτη 14/04/2021,

15:00
Νεάπολης Βόλου, Νίκη

Βόλου – Σαν τορίν η
Σταύρος Μαυροθαλασ-

σίτης, Αιγάλεω – Επισκοπή
Παραλίας Καλαμάτας,

Καλαμάτα – Αστέρας Βλαχ ιώτη
Ασπροπύργου, Έν ωση Παν ασπροπυργιακού – Ιάλυσος
Γρηγόρης Λαμπράκης, Καλλιθέα – Ρόδος

Βόρειος Όμιλος
ΒΑΤΑΝ Δ. Κατερίν ης, Απόλλων  Πόν του – Πιερικός
Ηγουμεν ίτσας, Θεσπρωτός – ΑΕΠ Κοζάν ης
Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας – Ολυμπιακός Β.
Νέας Τρίγλιας, Τρίγλια – Καβάλα
Σερρών , Παν σερραϊκός – Βέροια ΝΠΣ

SL2: Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου

Α
ν ακοιν ώθηκε το αγων ιστικό πρόγραμμα της 21ης αγων ιστικής της σούπερ
λίγκα 2. Αν αλυτικά:

21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/4/2021
14:45

Διαγόρας – Τρίκαλα
Λεβαδειακός – Ιων ικός

ΕΡΤ3
ΟΦ Ιεράπετρας – Ξάν θη

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/4/2021
14:45

Χαν ιά – Απόλλων  Λάρισας
Παν αχ αϊκή – Εργοτέλης ΕΡΤ3
Καραϊσκάκης – Δόξα Δράμας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ:  Το παιχνίδι
κρίθηκε στις λεπτομέρειες

Ο
στράικερ του Ακράτητου Αν ω Λιοσίων  Γιώργος Τσιγγόπουλος μίλησε για το
παιχ ν ίδι με το Κερατσίν ι και για την
συν έχ εια του πρωταθλήματος.

<<Το παιχ ν ίδι εχ θές κρίθηκε στις λεπτομέρει-
ες,φάν ηκε από την  αρχ η ότι το παιχ ν ίδι θα
κριθεί στο γκολ κ σε αυτό ευθύν εται η διακοπή
του πρωταθλήματος,δεν  θέλω ν α σταθώ σε
λεπτομέρειες κ σε δικαιολογίες κάν αμε έν α κακό
παιχ ν ίδι από μεριά μας κ έτσι δίκαια κέρδισε ο
αν τίπαλος!

Η συν έχ εια τώρα είν αι δύσκολη αλλά εξαρτά-
ται καθαρά από τα δικά μας πόδια,έχ ουμε μια
πολύ καλή ομάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές
οι οποίοι μπορούν  ν α αν τιστρέψουν  την  κατά-
σταση στην  οποία βρίσκεται η ομάδα!τελος θα
ήθελα ν α αν αφερθώ στον  προπον ητή και στον
κύριο Κώστα Μπαλή στους οποιους αξίζουν
χ ίλια μπράβο για την  όρεξη κ το πάθος που
έχ ουν  για δουλειά κ πιστεύω ότι αυτό θα βοηθή-
σει τον  σύλλογο ν α επιτευχ θεί ο στόχ ος της
ομάδας!ευχ αριστώ πολύ!!!>>.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η ΠΑΕ Ενωση Ασπροπύργου ευχαριστεί
το Αιγάλεω για την φιλοξενία

O
Πρόεδρος και το ΔΣ της ΠΑΕ  Εν ω-
σης Ασπροπύργου θέλουν  ν α ευχ α-
ριστήσουν  την  ΠΑΕ Αιγάλεω για την

φιλοξεν ία και επιφυλάσσον ται ν α αν τα-
ποδώσουν  στο παιχ ν ίδι του δευτέρου
γύρου.

Ο Πρόεδρος της ομάδας κ. Μαργέτης σε
σύν τομες δηλώσεις του μετά το τέλος του
αγών α έκαν ε ιδιαίτερη αν αφορά στο όμορφο
ποδοσφαιρικό κλίμα που δημιούργησαν  οι
παρευρισκόμεν οι στο Δημοτικό Γήπεδο
Αιγάλεω και σημείωσε πως πρέπει όλοι μας
ν α μάθουμε ν α ζούμε με την  παν δημία του
COVID και τα υγειον ομικά πρωτόκολλα.

Ομως πρέπει και η πολιτεία ν α βοηθήσει το ποδόοσφαιρο και το προϊόν  της FL
ν α μην  απαξιωθεί κι άλλο.

Το ποδόσφαιρο πρέπει ν α είν αι γιορτή και γιορτή χ ωρίς κόσμο δεν  γίν εται όμως.
Το πρωτάθλημα πρέπει ν α διεξάγεται επί ισοις οροις.

Σίγουρα μας χ αροποίησε η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα και στην  Σπάρτη και στο
Αιγάλεω που υπήρχ ε αρκετός κόσμος και ελπίζω αυτό ν α γίν ει καν όν ας για όλα τα
γήπεδα και όχ ι εξαίρεση.

Η διοίκηση οι ποδοσφαιριστές και το τεχ ν ικό επιτελείο της ομάδας πιστεύουν
πως μετά την  επίτευξη της πρώτης ν ίκης θα ξεκιν ήσει η πλήρης αν άκαμψη. Η
ομάδα όχ ι απλά θα σωθεί αλλά θα τερματίσει ψηλά.

Διαπιστεύσεις για τον αγώνα Ένωση Ασπροπύργου – Ιάλυσος

Από την  ΠΑΕ Έν ωση Ασπροπύργου και τη Διεύθυν ση Επικοιν ων ίας αν α-
κοιν ών ον ται τα εξής, για το εν τός έδρας παιχ ν ίδι της 5ης αγων ιστικής του πρω-
ταθλήματος της Football League απέν αν τι στην  ΠΑΕ Ιάλυσος (14/04, 15:00),
όσον  αφορά τις διαπιστεύσεις για τα ΜΜΕ και την  είσοδο στο γήπεδο:

Με βάση το υγειον ομικό πρωτόκολλο, οποιοδήποτε μέλος ΜΜΕ (δημοσιογράφοι,
τεχ ν ικοί, φωτογράφοι), ακόμη και με κάρτα ΠΣΑΤ/ΕΣΗΕΑ συν αφών  αν αγν ωρισμέ-
ν ων  Δημοσιογραφικών  Εν ώσεων , πρέπει ν α ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ.

Οι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι, θα πρέπει ν α αποστέλλουν  τα στοιχ εία τους
(ον οματεπών υμο – μέσο εργασίας)

στο email secretary .enosi.aspropy rgou@gmail.com
ή επικοιν ων ών τας τηλεφων ικά με τη γραμματεία στο
6987307138 Κα Γεωργιάδου Χριστίν α
για την  καταγραφή στη σχ ετική λίστα και την  έκδοση διαπίστευσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αιτήματα ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ από τα ΜΜΕ, θα πρέπει ν α γίν ουν

έως τη Τρίτη (13/04) στις 11:00. Έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας, ΔΕΝ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ.

Απάν τηση από το γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Έν ωση Ασπροπύργου, θα δίν εται
ΜΟΝΟ στο εν δεχ όμεν ο απόρριψης αιτήματος για διαπίστευση.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

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

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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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