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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόση Ιωάννα Σ.Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,
Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105576927
Ελευσίνα

Κατελανάκη Ελευθερία Μ.Παγκάλου 42, Ελευσίνα,
19200, ΑΤΤΙΚΗΣ 6972633469
MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,
Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105556375

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αναστόπουλος ΣταμάτιοςΔημαρχείου & Στρατηγού
Λιόση, Άνω Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102473654
ΧΑΪΔΑΡΙ

Αποστολοπούλου Ελένη Δ.Καραϊσκάκη 72, Χαϊδάρι,
12461, ΑΤΤΙΚΗΣ 2155155727
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΑριστοτέλους 200-202, Αχαρνές, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102477292

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

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα
αυξηθούν.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίου Αριστάρχου Αποστόλου, Αγίας
Θωμαΐδος μάρτυρος, Όσιος Σάββας ο
Νέος ο εν Καλύμνω

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Κορωνοϊός: 4.033 νέα κρούσματα και 93 θάνατοι
Στους 802 οι διασωληνωμένοι

Τ

α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είν αι 4.033, εκ των
οποίων 15 εν τοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχ ων στις πύλες εισόδου της
χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των
κρουσμάτων αν έρχ εται σε 301.103
(ημερήσια μεταβολή +1.4%), εκ των
οποίων 51.3% άν δρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμέν α
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών , 55 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με
ταξίδι από το εξωτερικό και 2.401
είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό
κρούσμα. Κορων οϊός: 4.033 ν έα
κρούσματα και 93 θάν ατοι

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών με COVID-19 είν αι 93,
εν ώ από την έν αρξη της επιδημίας έχ ουν καταγραφεί
συν ολικά 9.054 θάν ατοι. Το 95.6% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω. Κορων οϊός:
4.033 ν έα κρούσματα και 93 θάν ατοι

Ο αριθμός των ασθεν ών που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 802 (63.2% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 67 έτη. To 83.4% 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 1.901 ασθεν είς. Οι
εισαγωγές ν έων ασθεν ών Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 458 (ημερήσια μεταβολή 15.03%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είν αι 520 ασθεν είς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είν αι 44 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των
θαν όν των είν αι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και
του ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας

Υ

πό την προεδρία του Γεν ικού
Γραμματέα Χωρικού Σχ εδιασμού & Αστικού Περιβάλλον τος, Ευθύμιου Μπακογιάν ν η, συν εδρίασε το Κεν τρικό Συμβούλιο Αρχ ιτεκτον ικής, όπου εξετάστηκε και
έλαβε θετική γν ωμοδότηση, μεταξύ
άλλων , το σχ έδιο ολοκληρωμέν ης
προσβασιμότητας και παρεμβάσεις
για την εν ίσχ υση της βαδισιμότητας
και του ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίν ας στο πλαίσιο της πολιτιστικής
πρωτεύουσας Ευρώπης 2023.

Λαμβάν ον τας υπόψη την αν άγκη
αν αδιοργάν ωσης του αστικού χ ώρου
της Ελευσίν ας μέσα από έν α
συν δυασμέν ο κυκλοφοριακό και
πολεοδομικό σχ εδιασμό που θα αν αδείξει τα ποιοτικά
χ αρακτηριστικά της ως «πολιτιστική πρωτεύουσα
Ευρώπης 2021», προτείν ον ται παρεμβάσεις που αφορούν στη α) δημιουργία ασφαλούς οδικού περιβάλλον τος, στη β) δημιουργία ολοκληρωμέν ου, συν εκτικού
και συν εχ ούς δικτύου κίν ησης πεζών , γ) σε μον οδρομήσεις και δ) στην υλοποίηση εν ός ολοκληρωμέν ου
δικτύου κίν ησης ποδηλάτου.
Η μελέτη που έλαβε τη θετική γν ωμοδότηση από το
Κεν τρικό Συμβούλιο Αρχ ιτεκτον ικής αφορά σε παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξον ες του Δήμου Ελευσίν ας, οι οποίοι απορροφούν τους μεγαλύτερους φόρτους της περιοχ ής και είν αι οι ακόλουθοι: Οδός Εθν ικής Αν τιστάσεως, Αρκαδίου, Αλκιβιάδου, Δήμητρος,

Πίν δου, Ικον ίου, Γρ. Λαμπράκη, Ελ. Βεν ιζέλου, Πλάτων ος, Ηρώων Πολυτεχ ν είου, Φουτρή, Μουρίκη, οδοί
εν τός του δακτυλίου των οδών Ηρ. Πολυτεχ ν είου,
Βεν ιζέλου, Εθν . Αν τιστάσεως και Φρ. Φουτρή και
εν τός του τμήματος ν οτίως της οδού Ηρώων Πολυτεχ ν είου μεταξύ της Παγκάλου και του αρχ αιολογικού
χ ώρου, οι οδοί Καν ελλοπούλου, Ωκεαν ίδων , η Ιερά
Οδός και η οδός Παγκάλου. Επιπλέον , έχ ουν προβλεφθεί σημειακές αστικές αν απλάσεις οι οποίες έχ ουν
ως κύριο στόχ ο την αύξηση της αστικής φύτευσης και
τη δημιουργία μικρών χ ώρων πρασίν ου, εν ώ η
παρέμβαση περιλαμβάν ει την προσθήκη αστικών
καθιστικών , στοιχ είων φωτισμού καθώς και την εν σωμάτωση στοιχ είων ν έων τεχ ν ολογιών .
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Σ

Πάσχα: Σχέδιο για μετακινήσεις με
«διαβατήριο» τα self tests

ενάρια για άρση των περιορισμών του lockdown στη
μετακίνηση από νομό σε νομό
φέρουν οι πληροφορίες να επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να
επιτραπεί υπό όρους και κατόπιν αρνητικού self test η μετακίνηση εκτός
νομού το Πάσχα ώστε οι πολίτες να
καταφέρουν να κάνουν Ανάσταση στο
χωριό τους.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η
μετακίνηση από νομό σε νομό θα μπορούσε να γίνει υπό προϋποθέσεις
εφικτή με τη διενέργεια self test, όπως
αυτό που πλέον κάνουν οι μαθητές
στα σχολεία. Το πείραμα με το άνοιγμα
Λυκείων θεωρείται πετυχημένο και με
αφορμή αυτό -υπό την προϋπόθεση
ότι θα συνεχιστεί η πορεία αποκλιμάκωσης στα
κρούσματα από τον κορονοϊό- θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στον γενικό πληθυσμό που επιθυμεί να κάνει
Πάσχα στο χωριό.
Η μετακίνηση εκτός νομού για τις ημέρες των εορτών
του Πάσχα θα συνοδεύεται σε κάθε περίπτωση υπό
αυστηρά μέτρα και δειγματοληπτικούς ελέγχους ώστε να
διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει κατάχρηση. Ο έλεγχος θα
αφορά τόσο στο αρνητικό self test όσο και τα στοιχεία
για τον τόπο προορισμού του πολίτη. Πάντως το self

test αναμένεται να λειτουργήσει ως το «διαβατήριο» για
τη μετακίνηση εκτός νομού το Πάσχα, εφόσον τελικά
κριθεί ότι το σχέδιο είναι εφικτό να υλοποιηθεί τεχνικώς.

Κατά μία δεύτερη εκδοχή και ανάλογα με την εξέλιξη
των κρουσμάτων, εξετάζεται να επιτραπεί η μετακίνηση
εκτός νομού αλλά μόνο σε περιοχές με ίδιο χρώμα στον
χάρτη επιδημιολογικού κινδύνου. Το σενάριο αυτό,
όμως, έχει πολλά πρακτικά ζητήματα που φαίνεται ότι
θα είναι δύσκολο να επιλυθούν.

ΕΡΓΟΣΕ: Παραδίδεται ο εμπορικός σταθμός Θριασίου
Ολοκληρώθηκε η δεύτερη λειτουργική φάση των έργων

Σ

την τελική ευθεία βρίσκεται η παράδοση ενός
έργου κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της
χώρας μας σε περιφερειακό logisticshub, του
Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο (ΕΚΘΠ)
Οι τελευταίες λεπτομέρειες για την υπογραφή του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από τον διαχειριστή
της υποδομής, ΟΣΕ, συζητήθηκαν εχθές, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Χρήστου Βίνη, στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, όπου συναντήθηκε με τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ και εκπροσώπους του αναδόχου, ΑΚΤΩΡ-ALSTROMTRANSPORTSA.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός πολύ σημαντικού
έργου, καθώς το συγκρότημα αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο και σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών στη χώρα μας, μέσω του οποίου
επιτυγχάνεται η συγκέντρωση των περισσότερων σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων που είναι σήμερα διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Το ΕΚΘΠ θα αποτελέσει τον
κεντρικό εμπορευματικό σταθμό
της Ελλάδας, ενώ διαθέτει τις
προδιαγραφές ώστε να λειτουργήσει και ως ένα σημαντικό
διεθνές εμπορευματικό κέντρο.
Στο ευρύτερο συγκρότημα θα
στεγάζονται τελωνεία, εργοστάσια συντήρησης του ΟΣΕ, αλλά
και μεγάλες εταιρείες διαχείρισης και logistics.

Μάλιστα, η σημασία του
έργου του ΕΚΘΠ λαμβάνει
ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις
αν αναλογιστεί κανείς τη συνδεσιμότητά του με κρίσιμες υποδομές, όπως το λιμάνι του
Ικονίου (ΟΛΠ), τον αερολιμένα
Αθηνών και το οδικό δίκτυο,
έχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα περισσό-

τερα logisticscentersτης Ευρώπης, τα
οποία συνήθως συνδέονται με δύο
μέσα μεταφοράς, κυρίως οδικά και σιδηροδρομικά.

θριάσιο-3

Νέα σύγχρονα στέγαστρα στάσεων στον δήμο Μάνδρας

Τ

α πρώτα στέγαστρα στις στάσεις των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς, από τα συν ολικά επτά
που θα τοποθετηθούν στη Δ.Ε. Μάν δρας,

τέθηκαν στη διάθεση των πολιτών .
Με προσεγμέν η αισθητική που στοχ εύει στη συν ολική αν αβάθμιση της εικόν ας του Δήμου μας και τη
διευκόλυν ση της καθημεριν ότητας των κατοίκων ,
ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες και καρποφόρησε μια
προσπάθεια που αποτελεί μόν ο την αρχ ή, καθώς ο
Δήμαρχ ος Χρήστος Ε. Στάθης στοχ εύει στην αν τικατάσταση των στάσεων σε όλη την επικράτεια του
Δήμου.
«Ας φρον τίσουμε όλοι μαζί τις πόλεις μας, ας τις
κάν ουμε καλύτερες και ομορφότερες», δήλωσε ο κος
Στάθης.

· Κατασκευή των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων
για την υλοποίηση και διεκπεραίωση των λειτουργιών
του Συγκροτήματος.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αφορά στη σύμβαση «Κατασκευή
Β’ Λειτουργικής Φάσης Συγκροτήματος
Θριασίου και Κατασκευή Σ.Σ. Ζεφυρίου»(ΑΣ 541/13) που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής
(Π.Ε.Π. Αττικής) 2007-2013 και περιλαμβάνει τα εξής:
· Έργα επιδομής τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός του
Συγκροτήματος,

· Έργα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης του συνόλου των γραμμών

«Σήμερα βρισκόμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση
να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε την παράδοση ενός
εμβληματικού έργου, που
αποτελεί τον σημαντικότερο
κόμβο συνδυασμένων μεταφορών στη χώρα μας. Γι’ αυτό
θέλω να συγχαρώ την ανάδοχο κοινοπραξία και όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς
για την άρτια υλοποίηση ενός
έργου που σηματοδοτεί την
έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής εποχής για την πρωτεύουσα, αλλά και ένα
σημαντικό βήμα προς το μέλλον για τον τομέα των μεταφορών. Αυτό το έργο αποτελεί
αναμφισβήτητα ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία
της ΕΡΓΟΣΕ και στην
συμβολή της στην ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας» δήλωσε ο κ.
Βίνης, με την αφορμή της
χθεσινής επίσκεψης.
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Ψήφος αποδήμων: «Στα μαχαίρια» ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ για
την κατάργηση της διακομματικής επιτροπής

Η

κατάργηση της διακομματικής επιτροπής
–πέραν της άρσης των άλλων περιορισμών
για την εγγραφή τους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του εξωτερικού- δίν ει συν έχ εια στην αν τιπαράθεση ΝΔ και ΣΥ ΡΙΖΑ για το ν ομοσχ έδιο Βορίδη.
Νοθεία
Γιάν ν ης Ραγκούσης και υπουργείο Εσωτερικών
αν ταλλάσσουν πυρά καθώς ο κοιν οβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥ ΡΙΖΑ έκαν ε λόγο για επιχ είρηση ν οθείας των εκλογικών καταλόγων μέσω της κατάργησης
της ειδικής διακομματικής επιτροπής. Για ν όθευση της
λογικής εκ μέρους του κ. Ραγκούση έκαν ε λόγο το
υπουργείο Εσωτερικών .

«Η κα Τζάκρη είπε πως το κόμμα της όχ ι μόν ο δεν
ήταν υπέρ των εν λόγω περιορισμών , αλλά
υποσχ έθηκε ότι θα τους καταργήσει αμέσως μόλις επιστρέψει στη διακυβέρν ηση της χ ώρας. Έχ ον τας
υπόψη ότι η κα Τζάκρη εκφράζει την επίσημη θέση
του ΣΥ ΡΙΖΑ, ο κ. Βορίδης, έφερε άμεσα ν όμο στη
Βουλή που καταργεί τους περιορισμούς και έτσι όποιος συμπολίτης μας είν αι εγγεγραμμέν ος σε εκλογικούς
καταλόγους και διαμέν ει στο εξωτερικό θα μπορεί ν α
ψηφίζει από τον τόπο κατοικίας του» τόν ισε ο εκπρόωπος Τύπου της ΝΔ.

«Νοθεία των εκλογικών καταλόγων είν αι
αυτό που επιχ ειρεί με
το ν έο Ν/Σ για την
ψήφο των αποδήμων ,
η δεξιά ΜητσοτάκηΒορίδη. Πως; Καταργούν τη διακομματική
επιτροπή που είχ ε
αποφασιστεί ν α ελέγχ ει
τους ν έους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους
που θα σχ ηματιστούν
από τους απόδημους».

Συν αίν εση ή
Βορίδη;
«Θα πρέπ ει
η ΝΔ ν α
εξηγήσ ει γιατί
αν αιρεί το
ν όμο που
ψήφισε η ίδια
πριν από
λίγους μήν ες
και αν αυτό
που ψήφισε με
τον
προηγούμεν ο
υπουργό ήτ αν προσχ ηματικό» τόν ισε σε συν έν τευξή
της στο Θέμα FM η Όλγα Γεροβασίλης θέτον τας το
ερώτημα: «Τι επιλέγει η ΝΔ για την ψήφο αποδήμων ;
Συν αίν εση ή Βορίδη;»

Συγκεκριμέν α ο κοιν οβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΣΥ ΡΙΖΑ με αν άρτησή του στο f acebook των
επίμαχ ων σημείων και
άρθρων του
ν ομοσχ εδίου έγραψε:

«Δεν έχ ει λόγο ύπαρξης»
Από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίν ει ότι η διακομματική επιτροπή δεν έχ ει καν έν α λόγο ύπαρξης καθώς συστάθηκε κατά το παρελθόν
και είχ ε ως έργο τον έλεγχ ο των προϋποθέσεων εγγραφής εν ός εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους,
όπως αυτές έχ ουν τεθεί από τον ν όμο, αν αφέρει
στην απάν τηση του το υπουργείο.

Υ πεν θυμίζεται ότι οι προϋποθέσεις για ν α ασκήσουν οι Έλλην ες του εξωτερικού το εκλογικό τους
δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους, δηλαδή χ ωρίς
ν α χ ρειαστεί ν α ταξιδέψουν στην Ελλάδα, είν αι η διαμον ή στη χ ώρα δύο από τα τελευταία 35 χ ρόν ια και η
υποβολή φορολογικής δήλωσης σε αυτή.
Όπως εξηγεί το Υ ΠΕΣ, με το σχ έδιο ν όμου που
έχ ει κατατεθεί και την άρση των προϋποθέσεων
αυτών η ύπαρξη της επιτροπής καθίσταται πλέον
άν ευ αν τικειμέν ου.

Υ πεν θυμίζει επίσης στον βουλευτή του ΣΥ ΡΙΖΑ και
πρώην υπουργού Εσωτερικών , ότι τα κόμματα, αμέσως μετά από κάθε αν αθεώρηση, λαμβάν ουν πλήρες
αν τίγραφο των εκλογικών καταλόγων , στο οποίο με
διάταξη του ν όμου 4648/2019 συμπεριλαμβάν ον ται
και ειδικοί κατάλογοι εκλογέων εξωτερικού.

Προσθέτει, υπεν θυμίζον τας ότι δικαίωμα συμμετοχ ής στην εκλογική διαδικασία έχ ουν αποκλειστικά
όσοι είν αι ήδη εγγεγραμμέν οι στους εκλογικούς καταλόγους.

«Καμία ν έα εγγραφή εκλογέα δεν πραγματοποιείται
βάσει των διατάξεων του ήδη ισχ ύον τος ν όμου, καμία
ν έα εγγραφή δεν πραγματοποιείται και με το κατατεθέν σχ έδιο ν όμου», διαβεβαιών ει το υπουργείο Εσωτερικών .
Η ΝΔ το αν ακίν ησε μετά τη δήλωση Τζάκρη
Ο Τάσος Γαϊτάν ης τόν ισε ότι η ΝΔ αν ακίν ησε το
σχ ετικό ζήτημα ύστερα από τη συν έν τευξή της κας
Τζάκρη, αν απληρώτρια Τομεάρχ η Εξωτερικών του
ΣΥ ΡΙΖΑ, στον Εθν ικό Κήρυκα.

Γεωργιάδης: Άνοιγμα της εστίασης και
μετά ο τουρισμός

Μετά το Πάσχα πιστεύω θα
μπορούμε να ανοίξουμε την
εστίαση, είπε ο υπουργός

O

υπουργός Αν άπτυξης Αδων ις Γεωργιάδης
έστειλε μήν υμα αισιοδοξίας στους
επαγγελματίες και τους εργαζόμεν ους της
πολύπαθης εστίασης, λέγον τας ότι εστιατόρια και
καφέ μπορούν ν α αν οίξουν ν ωρίτερα από τον

Κατηγόρησε το ΣΥ ΡΙΖΑ ότι αλλάζει πάλι τη στάση
του και αν αιρεί όσα υποστήριξε η αρμόδια τομεάρχ ης.
«Τελικά λέν ε ψέματα στους Έλλην ες του εξωτερικού,
εν ώ δείχ ν ουν την προχ ειρότητα με την οποία
ασκούν αν τιπολίτευση»
αν έφερε.

«Επί υπουργίας Θεοδωρικάκου καταλήξαμε, με ευρεία κομματική συν αίν εση και ευθύν η, σε ν όμο που
ψήφισε και η ΝΔ και σήμερα επιχ ειρεί ν α αν αιρέσει»
επισημαίν ει η κα Γεροβασίλη και προσθέτει:

«Έρχ εται λοιπόν σήμερα ο κ. Βορίδης, με προφαν ή
κουτοπον ηριά και δηλών ον τας ότι δεν είν αι άν θρωπος των συν αιν έσεων και επιθυμεί ν α εφαρμόσει την
δική του άποψη, κατά την οποία όπως έχ ει δηλώσει
δεν πρέπει ν α ξαν ακυβερν ήσει η Αριστερά τη χ ώρα!
Το χ ειρότερο όμως δεν είν αι η προσωπική επιθυμία
του κ. Βορίδη αλλά το γεγον ός ότι το σύστημα που
εισηγείται δεν υπάρχ ει σε καμία χ ώρα της Ευρώπης!
Γιατί έχ ει ως συν έπεια την αλλοίωση της ψήφου στο
εσωτερικό. Πρέπει ν α αποδεικν ύεται η σχ έση του
πολίτη με τη χ ώρα, εξ ου και ακολουθήσαμε από την
πλευρά μας μον τέλα άλλων ευρωπαϊκών χ ωρών ».
Το προαν ήγγειλε ο Μητσοτάκης
Παράλληλα η κα Γεροβασίλη επιχ ειρών τας ν α
καλύψει τη γκάφα της Θεοδώρας Τζάκρη με τις
δηλώσεις της τελευταίας στον Εθν ικό Κήρυκα επισημαίν ει ότι «έρεισμα στο ν ομοθετικό πυροτέχ ν ημα
Βορίδη έδωσε ο κ. Μητσοτάκης με τις προαν αγγελίες
του σε απόδημους στη Λατιν ική Αμερική.

»Αυτός που έδωσε το έρεισμα στον κ. Βορίδη, προφαν ώς δεν είν αι η κ. Τζάκρη αλλά ο κ. Μητσοτάκης ο
οποίος στις 21 Μαρτίου στη συζήτηση που έκαν ε με
απόδημους Έλλην ες στη Λατιν ική Αμερική προαν ήγγειλε αυτό που έφερε ο κ. Βορίδης ο οποίος σκέφτηκε
ότι ήταν μία καλή ευκαιρία ν α το “γυρίσει όλο στον
ΣΥ ΡΙΖΑ”, φέρν ον τας την πρόταση την οποία είχ ε
ήδη επεξεργαστεί και την οποία είχ ε ήδη προαν αγγείλει ο κ. Μητσοτάκης.

»Ποια στάση επιλέγει η κυβέρν ηση ΝΔ τελικώς απέν αν τι στον απόδημο ελλην ισμό: αυτή των συν αιν έσεων που επετεύχ θη επί κ. Θεοδωρικάκου ή την τορπιλιστική τακτική του κ. Βορίδη;»

τουρισμό, δηλαδή, πριν τις 14 Μαΐ ου που αν οίγει τις
πόρτες της η Νο.1 βιομηχ αν ία της χ ώρας.

Οπως τόν ισε χ αρακτηριστικά, η εστίαση θα αν οίξει
και ίσως προηγηθεί του τουρισμού. «Μετά το Πάσχ α
πιστεύω θα μπορούμε ν α αν οίξουμε εάν η εξέλιξη της
παν δημίας είν αι ομαλή» δήλωσε χ αρακτηριστικά
μιλών τας στον staum;o ΣΚΑΪ. Ωστόσο κατέστησε
σαφές πως θα ξεκιν ήσει με τραπέζια στους
εξωτερικούς χ ώρους. Παράλληλα, επεσήμαν ε πως η
πλατφόρμα για την επιδότηση στην εστίαση
πιθαν ότατα θα είν αι έτοιμη μέχ ρι τις 10 Μαΐ ου.

Σχ ετικά με το λιαν εμπόριο δήλωσε πως γίν εται
αγών ας δρόμου από την κυβέρν ηση και το υπουργείο
Αν άπτυξης ώστε ν α εν ταχ θεί στην διαδικασία των
self test. Στην περίπτωση που αυτό επιτευχ θεί τις
επόμεν ες μέρες είν αι εφικτό εν δεχ ομέν ως τη Δευτέρα
ν α υπάρχ ει περαιτέρω άν οιγμα του κλάδου με τον
περιορισμό του SMS στο 13032 των τριών ωρών και
όλων των μέτρων προστασίας χ ωρίς click inside.

Δήλωση του Δημάρχου Ελευσίνας,
Αργύρη Οικονόμου, για τις εξελίξεις που
αφορούν το Θριάσιο Νοσοκομείο

Γ

ια τις εξελίξεις που αφορούν τη μετατροπή του
Θριάσιου Νοσοκομείου, σε αποκλειστικά ν οσοκομείο cov id, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης
Οικον όμου, έκαν ε την παρακάτω δήλωση:
«Οι πρωτοβουλίες που πήραμε για τη μη μετατροπή
του Θριασίου σε αποκλειστικά ν οσοκομείο cov id είν αι
γν ωστές. Δυστυχ ώς, οι σχ εδιασμοί του Υ πουργείου
Υ γείας παραμέν ουν οι ίδιοι, καθώς όπως οι ίδιοι αν αφέρουν δεν είν αι μόν ο τα επιδημιολογικά δεδομέν α,
είν αι και η γεωγραφική θέση της Ελευσίν ας και η
εγγύτητά της με βασικούς συγκοιν ων ιακούς κόμβους
που επιβάλλουν αυτή την επιλογή.
Ωστόσο, όπως το διεκδικήσαμε μαζί με την τοπική
κοιν ων ία, υπάρχ ουν και κάποια αιτήματά μας που
εισακούστηκαν .
Έτσι:
- Από τις 15 Απριλίου το Κ.Υ . Ελευσίν ας τις ημέρες
της Γεν . Εφημερίας του Νοσοκομείου θα εξυπηρετεί
σε 24ωρη βάση
- Προστίθεν ται κρίσιμες ειδικότητες, όπως αυτή του
παιδιάτρου και του ορθοπεδικού
Κλείν ον τας αυτές τις σύν τομες αν αφορές, ν α επισημάν ω ότι ακόμη περιμέν ουμε ν α διευθετηθεί επισήμως το τι μέλλει γεν έσθαι στην περίπτωση εργατικού
ατυχ ήματος. Εκεί δεν μπορεί ν α υπάρχ ει μερική ικαν οποίηση των αιτημάτων μας. Υ πάρχ ει μόν ο μία
λύση: η αν τιμετώπισή τους στο Θριάσιο.
Και, φυσικά, επιμέν ουμε ν α υπάρχ ει από τώρα
χ ρον ικός προσδιορισμός από το Υ πουργείο των αποφάσεων που αφορούν το Θριάσιο».

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Εμβολιασμοί: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για
ευπαθείς ομάδες και για 50-59

Τ

ην Παρασκευή 16 Απριλίου
ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τις ευπαθείς ομάδες,
γνωστή και ως κατηγορία Β (καρδιοπαθείς, υπερτασικούς, πάσχοντες από
καρδιολογικά νοσήματα σακχαρώδη
διαβήτη, υπέρταση, παθήσεις του
αναπνευστικού, σκλήρυνση κατά πλάκας, κλπ.), ενώ το άνοιγμα θα γίνει
σταδιακά ανάλογα με τα νοσήματα.
Αυτό ανακοινώθηκε κατά την τακτική
ενημέρωση για την πορεία του εμβολιασμού στην Ελλάδα.

Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Μάριο Θεμιστοκλέους, έως σήμερα
έχουν χορηγηθεί 2.212.000 δόσεις
εμβολίου κατά της Covid-19,
σημειώνοντας ότι με μια δόση έχουν εμβολιαστεί
1.428.000 άνθρωποι (14% εμβολιαστική κάλυψη).

Αναφορικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού, είπε ότι το
Σάββατο 10 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για τις ηλικίες
60-64 ετών προκειμένου να τους δίνεται η δυνατότητα
να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια. Παράλληλα
την προσεχή Παρασκευή κι έως την Δευτέρα ανοίγει η
πλατφόρμα για τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα
αυξημένου κινδύνου, ηλικίας 18-59 ετών.

Σύμφωνα δε με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι ευπαθείς της
ομάδας Β που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-30 θα
εμβολιαστούν με Pfizer και Moderna, ενώ οι ανήκοντες
στην ηλικιακή ομάδα 31-59 θα εμβολιαστούν με όλα τα
εμβόλια. Εκτιμάται ότι μέσα στον Μάιο θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των ανθρώπων που ανήκουν στην
ομάδα Β, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 900.000.

Ηλικιακή ομάδα 50-59 ετών
Σύμφωνα με τον προγραμματισμός, την Τετάρτη στις
21 Απριλίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα των
ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 55-59 ετών, τους
εκπαιδευτικούς και για ομάδες κρίσιμες για τη λειτουργία
του κράτους.
Το Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα των
ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 50-54 ετών.

Συνολικά τον Απρίλιο η χώρα θα παραλάβει 1.620.000
εμβόλια, τον Μάιο 2.400.000, τον Ιούνιο 3.110.000,
δηλαδή έως το τέλος Ιουνίου θα έχουν παραληφθεί
συνολικά 7.130.000 εμβόλια.
Το εμβόλιο της Johnson & Johnson
Σύμφωνα με την ενημέρωση, την Τετάρτη (14/4) παραλαμβάνουμε 33.600 δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου

της Johnson & Johnson και οι εμβολιασμοί με αυτό το
σκεύασμα ξεκινούν την Δευτέρα 19 Απριλίου.

Η αμερικανική εταιρεία έχει δεσμευθεί να παραδώσει
55 εκατομμύρια δόσεις στην ΕΕ μέχρι το τέλος Ιουνίου
και άλλα 120 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο, δήλωσε
αυτό το μήνα ο επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ Τιερί
Μπρετόν.
Η Ελλάδα θα λάβει 1,3 εκατομμύρια από αυτά τα
εμβόλια: 70.000 δόσεις τον Απρίλιο, 300.000 δόσεις
εντός του Μαΐου και 960.000 τον Ιούνιο.

Τι είπαν για το AstraZeneca
Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
Μαρία Θεοδωρίδου, αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις θρομβώσεων και θρομβοπενίας από το εμβόλιο της
AstraZeneca: «Παρατηρούμε προσεκτικά όλα τα τρέχοντα δεδομένα», είπε, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις θρομβώσεων μετά από εμβολιασμό».
Είπε ότι δεν υπάρχει τεκμηριωμένη συσχέτιση με
προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης, καθώς και με άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες. Πρόκειται για μία
περίπτωση ανά 100.000. Τόνισε ότι το ενθαρρυντικό
είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές για περιστατικά θρομβώσεων με την δεύτερη δόση του εμβολίου.
Στη χώρα μας έχουν γίνει πάνω από 380.000 δόσεις
AstraZeneca και μόνο μία περίπτωση έχει αναφερθεί
στον ΕΜΑ.

Επανέλαβε την απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμών για χορήγηση του εμβολίου σε άτομα άνω των 30
ετών και ότι δεν ενδείκνυται λήψη αντιπηκτικής αγωγής
πριν τον εμβολιασμό.

Σκουπίδια τέλος στη Φυλή, δήλωσε ο Χρήστος Παππούς
στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔΑ)

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ

ην έν τον η αν τίδραση του Δημάρχ ου Φυλής
Χρήστου Παππού προκάλεσε το σχ έδιο Περιφερειακού Σχ εδιασμού για τη Διαχ είριση των
Απορριμμάτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ), που παρουσίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην Περιφερειακή Έν ωση
Δήμων (ΠΕΔΑ), το μεσημέρι της Τρίτης 13 Απριλίου
2021, ο Περιφερειάρχ ης Γιώργος Πατούλης.
Ο Χρήστος Παππούς αν έβασε τους τόν ους, με το
σκεπτικό ότι το σχ έδιο ρίχ ν ει, για ακόμα μια φορά, το
βάρος της διαχ είρισης των απορριμμάτων στη Φυλή
και ζήτησε την απόσυρσή του. Άσκησε σκληρή κριτική στη μελετητική ομάδα που το εκπόν ησε, επισημαίν ον τας ότι προβλέπει την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων , δυν αμικότητας

660 χ ιλ. τόν ων , στη Φυλή. Πρόσθεσε ότι η προτειν όμεν η μον άδα στοχ εύει στην επεξεργασία των απορριμμάτων όλης της Αττικής, πλην του Πειραιά και της
Βορειοαν ατολικής Αττικής που χ ωροθέτησαν
αν τίστοιχ ες μον άδες στο Σχ ιστό και στο Γραμματικό.
“Κάθε Περιφερειακή Εν ότητα οφείλει ν α υποδείξει
χ ώρο για τη διαχ είριση των απορριμμάτων της. “Ο
Πειραιάς και η Βορειοαν ατολική Αττική αν έλαβαν το
μερίδιο της ευθύν ης που τους αν αλογεί. Το ίδιο θα
κάν ουν και οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής. Απομέν ει
ν α αν αλάβουν τις ευθύν ες τους οι υπόλοιπες Περιφερειακές Εν ότητες.
Σε ότι αφορά το Δήμο Φυλής, τελειώσαμε. Εξυπηρετήσαμε, για πεν ήν τα χ ρόν ια τη Αττική και θα
συν εχ ίσουμε ν α την εξυπηρετούμε μέχ ρι ν α κορεσθεί
η Χωματερή, δηλαδή για δύο ή το πολύ τρία χ ρόν ια,
που είν αι απαραίτητα για ν α δοθεί ν έα λύση. Έχ ουμε
δρομολογήσει την αποκατάσταση της Χωματερής με τη

θριάσιο-5

Τροπολογία του ΥΠΕΣ
ρυθμίζει σειρά θεμάτων για
δήμους και περιφέρειες

Σ

ειρά ρυθμίσεων ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών
με τροπολογία που κατατέθηκε στο ν ομοσχ έδιο για το σύστημα εσωτερικού ελέγχ ου και άλλες διατάξεις.
Συγκεκριμέν α στα εν ν ιά συν ολικά άρθρα της τροπολογίας προβλέπον ται τα εξής:
Άρθρο 1: Παρατείν εται μέχ ρι 30 Ιουν ίου η προθεσμία για τη σύσταση Αν απτυξιακών Οργαν ισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Άρθρο2: Διαγράφον ται βεβαιωμέν ες οφειλές προς
τους ΟΤΑ α΄ βαθμού από επιχ ειρήσεις εκμίσθωσης
οχ ημάτων για παραβάσεις διατάξεων περί στάθμευσης, οι οποίες έχ ουν συν τελεστεί πριν από τις 23
Φεβρουαρίου 2007, χ ωρίς ν α προσδιορίζεται το ύψος
των οφειλών .
Άρθρο 3: Διαγράφον ται υπόλοιπα βεβαιωμέν ων
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού, μέχ ρι του ποσού των 10 ευρώ συν ολικά αν ά
οφειλέτη.
Άρθρο 4: Η Οικον ομική Επιτροπή θα μπορεί «κατά
την κρίση της» ν α αποφασίζει για τη σύν αψη
δημοσίων συμβάσεων αν άθεσης σε ιδιώτες και των
υπηρεσιών ταφής και αποκομιδής ν εκρών .
Άρθρο 5: Τροποποιείται το άρθρο 202 του Ν.
3463/2006 (Κώδικας Δήμων ) αν αφορικά με τη χ ορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων
σε τρίτεκν ους.
Άρθρο 6: Οι ΔΕΥ Α θα μπορούν έως τις 30 Ιουν ίου
ν α αιτούν ται οικον ομικής εν ίσχ υσης από τους
μετόχ ους δήμους, με την ταυτόχ ρον η εκχ ώρηση
μέρους των μελλον τικών τους εσόδων σ΄ αυτούς, έως
την πλήρωση του ποσού της εν ίσχ υσης που έλαβαν .
Άρθρο 7: Οι δήμοι έως 31 Οκτωβρίου θα παραχ ωρούν ατελώς κοιν όχ ρηστους χ ώρους για την αν άπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειον ομικού
εν διαφέρον τος, μέχ ρι του διπλάσιου χ ώρου από την
αρχ ική παραχ ώρηση.
Άρθρο 8: Παρατείν εται έως 30 Ιουν ίου η δυν ατότητα αν άθεσης από δήμους και περιφέρειες δημοσίων
συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αν τιμετώπιση τα παν δημίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χ ωρίς προηγούμεν η δημοσίευση.
Άρθρο 9: Παρατείν εται έως 30 Ιουν ίου η δυν ατότητα προσαύξησης έως 30% του αριθμού ωρών υπερωριακής απασχ όλησης των υπαλλήλων δήμων ή περιφερειών και του προσωπικού της δημοτικής
αστυν ομίας που συμμετέχ ουν σε κλιμάκια ελέγχ ου
των μέτρων κατά της παν δημίας.
δημιουργία Πάρκου Πρασίν ου και Αν αν εώσιμων
Πηγών Εν έργειας (ΑΠΕ) και είμαστε αποφασισμέν οι
ν α απεμπλακούμε από τη διαχ είριση των απορριμμάτων ”, τόν ισε ο Χρήστος Παππούς.
Η άκαμπτη στάση του Χρήστου Παππού, ο οποίος
ζήτησε την
καταν όηση
και τη συμπαράσταση των
συν αδέλφων
του
Δημάρχ ων
της Αττικής,
οδήγησε στη
δέσμευση του
Περιφερειάρχ η ότι θα
επιδιώξει διάλογο με τους
Δήμους κάθε
Περιφερειακής
Εν ότητας κι ότι, μόλις ολοκληρώσει τον κύκλο των
επαφών του, θα επαν έλθει.

6-θριάσιο

Ν. Χαρδαλιάς: Τις τελευταίες 14 ημέρες έχουν γίνει σε
όλη τη χώρα σχεδόν 700.000 rapid test και μοριακά τεστ

«

Τις τελευταίες 14 ημέρες έχ ουν γίν ει σε όλη
την χ ώρα σχ εδόν 700.000 rapid test και μοριακά τεστ από τα συν εργεία του ΕΟΔΥ και
τους υγειον ομικούς σχ ηματισμούς των Εν όπλων
Δυν άμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ώ στα
φαρμακεία έχ ουν διατεθεί περίπου 2.700.000 self
test και πάν ω από 516.000 συμπολίτες μας έχ ουν
ήδη ολοκληρώσει το self test», αν έφερε - μεταξύ
άλλων - ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχ είρισης Κρίσεων , Νίκος Χαρδαλιάς, μετά την
αυτοψία που πραγματοποίησε στο ν έο mega εμβολιαστικό κέν τρο της Πολιτικής Προστασίας στις
εγκαταστάσεις του Οργαν ισμού Λιμέν ος Πατρών .

Ξεκιν άει την Πέμπτη η λειτουργία του ν έου mega
εμβολιαστικού στην Πάτρα

Παράλληλα, τόν ισε ότι «το κράτος, η πολιτεία και η
πολιτική προστασία είν αι εδώ, εν ώ οι άν δρες και οι
γυν αίκες των Εν όπλων Δυν άμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας δίν ουν τη δική τους μάχ η, έτσι ώστε ν α
μπορέσουμε ν α ξεπεράσουμε αυτή την παγκόσμια
κατάσταση». Επίσης, απηύθυν ε παράκληση «για
τήρηση των μέτρων , ώστε ν α μπορέσουμε ν α ξεφύγουμε όσο πιο σύν τομα γίν εται από την εξέλιξη της
παν δημίας», εν ώ είπε ότι «τέλη Μαΐ ου θα αν οίξει η
πλατφόρμα και για τις ηλικιακές ομάδες 40 - 49 ετών ,
ώστε ν α μπορούν ν α προγραμματίσουν τον Ιούν ιο
τα ραν τεβού για εμβολιασμό».

Όσον αφορά στην επιδημιολογική κατάσταση της
Πάτρας, ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε ότι «τα υγειον ομικά
στοιχ εία δείχ ν ουν ν α είν αι σταθερά τα τελευταία εικοσιτετράωρα», αλλά αυτό, όπως πρόσθεσε, «δεν
σημαίν ει τίποτα, γιατί ο ιός έχ ει αποδείξει ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί ν α έχ ουμε έξαρση και διασπορά».
Απαν τών τας σε ερώτηση δημοσιογράφου, για τον
αν θα επιτραπούν την περίοδο του Πάσχ α οι μετακι-

Γ

ΑΑΔΕ: Έρχονται ψ ηφιακές
αποδείξεις και τιμολόγια

Α

ΑΔΕ: Έρχονται ψηφιακές αποδείξεις και τιμολόγια

Μέσα στους επόμεν ους δύο μήν ες αν αμέν εται ν α
ξεκιν ήσει η λειτουργία για όλες τις επιχ ειρήσεις η ψηφιακή έκδοση παραστατικών τιμολογίων και αποδείξεων με ταυτόχ ρον η εν ημέρωση των ηλεκτρον ικών
βιβλίων εν ώ μέσα από τα δεδομέν α του My data θα
προσυμπληρών ον ται οι δηλώσεις ΦΠΑ.

ν ήσεις από ν ομό σε ν ομό, ο Νίκος Χαρδαλιάς αν έφερε χ αρακτηριστικά: «Όλα στην ώρα τους. Για εμάς,
κάθε ημέρα είν αι και έν α διαφορετικό στοίχ ημα. Παρακολουθούμε καθημεριν ά τις εξελίξεις και σε σύν τομο
χ ρον ικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι ν α αξιολογήσουμε τα επιδημιολογικά δεδομέν α σε όλη τη χ ώρα και
ν α πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις». «Σε κάθε
περίπτωση», συν έχ ισε, «τα self test είν αι έν α
συμπληρωματικό εργαλείο στη μεγάλη προσπάθεια
που κάν ουμε σε όλη την χ ώρα με τα rapid test και τα
μοριακά τεστ».

Σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου, σχ ετικά με την
τήρηση των μέτρων , ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι «συν τριπτικά ο ελλην ικός λαός
έχ ει κάν ει τεράστιες θυσίες και εγώ προσωπικά από
αυτό το μετερίζι που έχ ω κληθεί ν α συν δράμω στην
προσπάθεια αυτή, ν ιώθω μεγάλη ευγν ωμοσύν η για το
μέσο πολίτη, που με υπομον ή και επιμον ή όλους
αυτούς τους μήν ες, κάθισε στο σπίτι, τήρησε τα μέτρα
και θυσίασε τον οικογεν ειακό προγραμματισμό του».
Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε, «τώρα, όλοι μαζί εν ωμέν οι, μέσα από έν α συγκεκριμέν ο προγραμματισμό και
στρατηγική, ετοιμαζόμαστε ν α πάρουμε τις ζωές μας
πίσω».

Για ποιους «παγώνει» το τέλος επιτηδεύματος, επιπλέον 3 δισ.
ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

ια ποιους «παγώνει» το τέλος επιτηδεύματος, επιπλέον 3 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας στην οικονομία κατέθεσε η κυβέρνηση.
Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για την «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες
ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός
κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση»
προβλέπει την υλοποίηση σειράς μέτρων για την αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού.
Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:
Δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή «αυξημένης
αποζημίωσης ειδικού σκοπού», σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
των κειμένων διατάξεων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε
τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη.
Μετατίθεται από την 1η-1-2021, η δυνατότητα συμμόρφωσης των εκδοτών με την υποχρέωση σύνταξης των ετήσιων
οικονομικών εκθέσεων σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο.
Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο και η διαδικασία
χορήγησης κρατικής αρωγής [επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)] προς επιχειρήσεις και
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από
θεομηνίες.
Συνιστώνται επιτροπές κρατικής αρωγής. Προβλέπεται ότι
οι διαδικασίες κάθε είδους ενίσχυσης για θεομηνίες, υλοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής.
Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2020 (παράταση της
απαλλαγής που ίσχυε για το έτος 2019), οι αγρότες κανονικού
καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα
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πέντε 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς
παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη
μέχρι 12 μέτρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει τη
δυνατότητα επέκτασης της μείωσης ή ακόμα και κατάργησης
του τέλους επιτηδεύματος για τις πληττόμενες επιχειρήσεις
και τους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την πανδημία.
Ήδη στο τραπέζι υπάρχει η παράταση για την αναστολή
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία ήδη εφαρμόζεται
για το 2021, καθώς και η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών
με την προσαρμογή των τεκμηρίων στη νέα πραγματικότητα.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από την υποχρέωση πληρωμής
του τέλους επιτηδεύματος εξαιρούνται 11 κατηγορίες επαγγελματιών.
Οι κατηγορίες αυτές είναι:
Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή
ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή
μεγαλύτερη του 80%.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό
έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους,
εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση
ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη
από την πρώτη έναρξη εργασιών
Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος
συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο
έτος της ηλικίας.
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων,
Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη
μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που
βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αιτήματα
πολιτών και επιχ ειρήσεων , αν ταποκρίθηκε η Αν εξάρτητη Αρχ ή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)εν μέσω
παν δημίας, εκδίδον τας παράλληλα πάν ω από
850.000 έγγραφα που ζήτησαν οι εφορίες και άλλοι
κρατικοί φορείς. Σύμφων α με τον διοικητή της ΑΑΔΕ
Γιώργο Πιτσιλή «στόχ ος πλέον της Αρχ ής είν αι οι
ακόμα πιο εξελιγμέν ες εφαρμογές προκειμέν ου ν α
γίν ουν πιο φιλικές προς τον χ ρήστη».
Η παν δημία επέβαλε την επιτάχ υν ση των ψηφιακών διαδικασιών και όπως είπε ο κ. Πιτσιλής
στόχ ος είν αι ν α κεφαλαιοποιηθούν τα ψηφιακά επιτεύγματα και ν α οδηγηθούν σε αυτό που ον ομάζεται
«εξέλιξη της ψηφιακής σχ έσης με τον πολίτη χ ωρίς
γεωγραφικούς περιορισμούς».

Σε αυτό το πλαίσιο η ΑΑΔΕ προγραμματίζει μια
σειρά έργων μέσω του Ταμείου Αν άκαμψης, με στόχ ο
την αν αβάθμιση της.

Μέσα στους επόμεν ους δύο μήν ες αν αμέν εται ν α
ξεκιν ήσει η λειτουργία για όλες τις επιχ ειρήσεις η ψηφιακή έκδοση παραστατικών τιμολογίων και αποδείξεων με ταυτόχ ρον η εν ημέρωση των ηλεκτρον ικών
βιβλίων εν ώ μέσα από τα δεδομέν α του My data θα
προσυμπληρών ον ται οι δηλώσεις ΦΠΑ.

Παράλληλα προωθείται και η ψηφιακή έκδοση ΑΦΜ
εν ώ έρχ εται και εφαρμογή μεταβολής ΚΑΔ και δημιουργίας υποκαταστήματος μέσω Taxisnet. Όπως
σημείωσε, προτεραιότητα της ΑΑΔΕ για το για το 2021
είν αι η προάσπιση της δημόσιας υγείας, αλλά και της
οικον ομίας.
Σύμφων α με το απολογισμό πεπραγμέν ων της
ΑΑΔΕ που έκαν ε ο κ. Πιτσιλής, εν μέσω παν δημίας
οι επισκέψεις των φορολογούμεν ων στην εφορία
μειώθηκαν κατά 2 εκατομμύρια, εν ώ συγκεν τρώθηκαν
επιπλέον 2,7 εκατομμύρια iban φορολογούμεν ων , με
τη λίστα πλέον που έχ ει στην κατοχ ή της η ΑΑΔΕ
ν α φτάν ει τα 4 εκατομμύρια.

Στον απολογισμό των περίπου 80 ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ξεχ ωρίζουν μεταξύ άλλων :
Το My businessSupport μέσω του οποίου καταβλήθηκαν σε 737.000 επιχ ειρήσεις 7,8 δισ. ευρώ.
Η εφαρμογή για το επίδομα θέρμαν σης με 690.000
αιτήσεις από το My θέρμαν ση
Η εφαρμογή για τις δηλώσεις Cov id για την αποζημίωση ιδιοκτητών ακιν ήτων όπου 232.000 ΑΦΜ
έχ ουν λάβει 44,5 εκατ. ευρώ μέσω συμψηφισμών και
είν αι έτοιμες για συμψηφισμό άλλες 15.000 αιτήσεις.
Συν ολικά 365.000 δικαιούχ οι έχ ουν λάβει πάν ω από
87 εκατ. ευρώ είτε μέσω συμψηφισμών , είτε με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού.
Η πλατφόρμα My Car με 135.000 ψηφιακές ακιν ησίες οχ ημάτων και έκδοση 685.000 αποδεικτικών μη
οφειλής τελών κυκλοφορίας .
Η χ ορήγηση 125.000 κλειδάριθμων με ταυτοποίηση
μέσω τηλεφών ου και 12.500 μέσω βιν τεοκλήσης.
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Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν-Πούτιν - Ο πρόεδρος των
ΗΠΑ πρότεινε τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής «σε τρίτη χώρα»

Τ

η διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής σε τρίτη χώρα πρότεινε σήμερα
ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε
με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ
Πούτιν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μπάιντεν ζήτησε από τον Πούτιν να συμβάλει
στη «μείωση των εντάσεων» και του πρότεινε να συναντηθούν «σε μια τρίτη χώρα»
εντός των επόμενων μηνών ώστε «να
οικοδομήσουμε μια σταθερή και προβλέψιμη σχέση με τη Ρωσία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι
η Ουάσινγκτον θα υπερασπιστεί τα εθνικά
συμφέροντά της απέναντι στις ενέργειες
της Ρωσίας, όπως στις κυβερνοεπιθέσεις και την παρέμβαση σε εκλογές.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα που αφορούν τον
έλεγχο των εξοπλισμών και την ασφάλεια. Ο Μπάιντεν

εξέφρασε την ανησυχία του «για την αιφνιδιαστική
συγκέντρωση ρωσικών μονάδων στην κατεχόμενη Κριμαία και στα σύνορα με την Ουκρανία». Τόνισε επίσης
ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Σ

την εκτίμηση ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί εφέτος με ρυθμό 4,2%, ανακτώντας έτσι τις
μισές απώλειες του 2020, προέβη ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Ανέφερε, παράλληλα, ότι «ως οικονομικό επιτελείο λειτουργούμε όχι μόνο με βασικό σενάριο,
αλλά και με δυσμενές σενάριο». Στο πλαίσιο
αυτό, η στρατηγική τού οικονομικού επιτελείου
είναι η στήριξη της κοινωνίας όσο είναι εφικτό
και «υπάρχουν κινήσεις που προσαρμόζονται
ανάλογα με τη δυναμική της υγειονομικής
κρίσης».

Ειδικά για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, είπε πως
«λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε
για την κατανάλωση αλλά και τον όγκο των ηλεκτρονικών συναλλαγών», με στόχο την ειδική μεταχείριση για
συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας. Δήλωσε, εξάλλου,
ότι μία άλλη εκκρεμότητα των δηλώσεων, η εξαίρεση
από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος
για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας καλύφθηκε από
το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη
Βουλή. «Η ενότητα φορολογικές δηλώσεις αντιμετωπίζεται με ολιστικό τρόπο και θα υπάρξουν ανακοινώσεις»,
μόλις αξιολογηθούν κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία
που αναμένει το υπουργείο.
Έκανε, επίσης, λόγο για μια σειρά εκκρεμοτήτων που
πρέπει να κλείσουν. Ειδικότερα, σε σχέση με τη διατήρηση και το 2021 της μειωμένης προκαταβολής
φόρου, ανέφερε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν το καλοκαίρι. «Δεν θα το δούμε τώρα, δεν είναι στο πλαίσιο της
10ης αξιολόγησης, θα το δούμε αρχές καλοκαιριού ανά-

Λύκεια: Πόσοι μαθητές έκαναν
τελικά το self test;

Σ

ύμφων α με την τελευταία εν ημέρωση των
στοιχ είων από την Ελλην ική Στατιστική Υ πηρεσία, οι μαθητές στα δημόσια και ιδιωτικά
λύκεια της χ ώρας είν αι 254.351. Σύμφων α με το υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές λυκείου που έκαν αν self
test και πήγαν στο σχ ολείο αφού υπέβαλαν τη
βεβαίωση στο σύστημα αν έρχ ον ται σε 160.100. Αυτό
σημαίν ει ότι σχ εδόν οι μισοί μαθητές λυκείου δεν έκαν αν το τεστ και δεν μπήκαν στην τάξη. Ή μήπως
όχ ι;

Μετά από σχ ετική ερώτηση του «MR», το υπουργείο Παιδείας διευκριν ίζει ότι το χ άσμα των αριθμών
προκύπτει από:

Χρ. Σταϊκούρας: Το ΑΕΠ θα αυξηθεί εφέτος κατά 4,2% - Στο τέλος
του Απριλίου οι πληρωμές της «επιστρεπτέας προκαταβολής 7»

Σχετικά με την υποβολή των εφετινών φορολογικών δηλώσεων, ο υπουργός είπε (μιλώντας
στα Παραπολιτικά FM) ότι «πολύ σύντομα, αν
όχι αυτήν την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, θα
υπάρχουν ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο σε
ό,τι αφορά στο πότε ξεκινά η υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων και πότε ολοκληρώνεται, σε πόσες δόσεις θα
είναι, αν θα υπάρχει έκπτωση και πόση θα είναι αυτή
για εφάπαξ καταβολή, τι θα γίνει με τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές».

θριάσιο-7

λογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα που θα έχουμε
τότε», ανέφερε. Και σημείωσε ότι «θέλουμε να το υλοποιήσουμε, όπως το υλοποιήσαμε και πέρυσι αλλά είναι
πολύ νωρίς». Πρόσθεσε δε, ότι «μόλις σήμερα καταθέσαμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει
ότι εξακολουθούμε να ενισχύουμε την οικονομία, αλλά
αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι να ισορροπήσει η κατάσταση
θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι επιπλέον υλοποιήσουμε».

Ο κ. Σταϊκούρας προσδιόρισε για το τέλος του Απριλίου την έναρξη πληρωμών της «επιστρεπτέας προκαταβολής 7» και πως για την πορεία των αιτήσεων ανέφερε ότι είναι και θέμα φόρτου εργασίας των λογιστών.
Θεώρησε ότι είναι ικανοποιητικός ο αριθμός αιτήσεων
έως τώρα, που έχει υπερβεί τις 200.000, αναφέροντας
πως σε μία ημέρα χθες υπήρξαν 40.000 αιτήσεις. «'Αρα
με αυτόν το ρυθμό μπορεί στο τέλος να υπερβαίνουν τις
300.000», πρόσθεσε, με βάση «αυτούς που όντως
έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν». Επεσήμανε,
ωστόσο, ότι σε προηγούμενους κύκλους πολλοί έκαναν
αίτημα «ενώ γνώριζαν ότι δεν είναι δικαιούχοι».
Τέλος, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες στον
«δρόμο» προς την εκταμίευση της προκαταβολής των 4
δισ. ευρώ του Σχεδίου Ανάκαμψης, κάνοντας λόγο για
διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδας και άλλων κρατών,
όπως η Γαλλία, και προσδιορίζοντας την έλευση των
χρημάτων περί το τέλος του α' εξαμήνου.

Κάποιους που εκτύπωσαν την κάρτα μαθητή μεν
αλλά χ ωρίς ν α δηλώσουν το αρν ητικό αποτέλεσμα.
Κάποιους που έκαν αν χ ειρόγραφη κάρτα γιατί δεν
είχ αν εκτυπωτή.
Κάποιους δεν είχ αν ΑΜΚΑ
Κάποιους που πράγματι δεν πήγαν .
Υ πεν θυμίζεται ότι η πλατφόρμα δήλωσης των αποτελεσμάτων των self test για μαθητές, εκπαιδευτικούς
και προσωπικό των σχ ολικών μον άδων άν οιξε την
περασμέν η Κυριακή. Όπως αν έφερε κατά την χ θεσιν ή εν ημέρωση των πολιτικών συν τακτών η κυβερν ητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελών η παραλήφθηκαν πάν ω από 380.000 τεστ και έγιν αν 250.000
ηλεκτρον ικές δηλώσεις εκπαιδευτικών και μαθητών .
Ερωτηθείσα για την απόκλιση μεταξύ του αριθμού των
τεστ που διατέθηκαν και του αριθμού των αποτελεσμάτων που δηλώθηκαν η ίδια απέρριψε τα περί
«αν αν τιστοιχ ίας». «Θυμίζω ότι υπάρχ ουν και οι χ ειρόγραφες δηλώσεις αρν ητικών τεστ, υπάρχ ουν μαθητές που δεν προσήλθαν στο σχ ολείο κάν ον τας
εν δεχ ομέν ως χ ρήση απουσιών και υπάρχ ουν μαθητές των εσπεριν ών σχ ολείων που θα έκαν αν σήμερα
(σ.σ. χ θες) το πρωί το τεστ» εξήγησε.

Βάσει της σχ ετικής ΚΥ Α τα τεστ στην εκπαιδευτική
κοιν ότητα πρέπει ν α διεν εργούν ται δύο φορές την
εβδομάδα και συγκεκριμέν α την προηγούμεν η ημέρα
της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχ ολικής εβδομάδας
και πριν από την έν αρξη των μαθημάτων . Ο έλεγχ ος
θα πρέπει ν α πραγματοποιείται δηλαδή κάθε Κυριακή
και Τετάρτη, καθώς συν ιστάται η πραγματοποίησή του
ν α γίν εται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση
στο σχ ολείο.

Η διεν έργεια self test είν αι υποχ ρεωτική για τους
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό
προσωπικό των λυκείων , καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, το διοικητικό και
λοιπό προσωπικό των σχ ολείων Ειδικής Αγωγής.

8-θριάσιο

ΓΕΦΥΡΑ 2: Βήμα βήμα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την
επιδότηση επιχειρηματικών δανείων

Σ

ε λειτουργία έως και τις 9 Μαίου θα παραμείν ει
η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από
τις επιχ ειρήσεις προκειμέν ου ν α εν ταχ θούν
στο πρόγραμμα επιδότησης επιχ ειρηματικών δαν είων ,
το "Γέφυρα 2".
Στόχ ος του υπουργείου Οικον ομικών είν αι μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτημάτων ,
τη διασταύρωση των στοιχ είων και την επιλογή των
δικαιούχ ων , οι πρώτες κρατικές επιδοτήσεις ν α δοθούν σε επιχ ειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με
«πράσιν α» δάν εια στις 31 Μαΐ ου με αν αδρομική ισχ ύ
από τον Απρίλιο.
Σε επόμεν η φάση θα ξεκιν ήσει η επιδότηση των μη
εξυπηρετούμεν ων δαν είων , καθώς οι δαν ειολήπτες θα
πρέπει πρώτα ν α προχ ωρήσουν σε διαδικασία ρύθμισης με την τράπεζα και κατόπιν ν α ξεκιν ήσει η καταβολή της επιδότησης, όπως έγιν ε και με το πρόγραμμα
«Γέφυρα» για τα στεγαστικά δάν εια.
Τα βήματα που πρέπει ν α ακολουθήσει μια
επιχ είρηση μόλις αν οίξει η πλατφόρμα είν αι :
• Υ ποβάλει αίτηση στην ηλεκτρον ική πλατφόρμα
της Ειδικής Γραμματείας Διαχ είρισης Ιδιωτικού Χρέους
του Υ πουργείου Οικον ομικών ,
[http://www.key d.gov .gr. Παράλληλα,
έχ ει]http://www.key d.gov .gr. Παράλληλα, έχ ει αν αρτηθεί ο οδηγός χ ρήσης της πλατφόρμας, καθώς και
χ ρήσιμο εν ημερωτικό υλικό, όπως συχ ν ές ερωτήσεις –
απαν τήσεις.
• Θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχ ος επιλεξιμότητας,
κατά τον οποίο θα διεν εργούν ται έλεγχ οι και διασταυρώσεις στοιχ είων , προκειμέν ου ν α διαπιστωθεί κατά
πόσο πληρούν ται τα κριτήρια που έχ ουν τεθεί. Τα
στοιχ εία θα αν τλούν ται αυτόματα από βάσεις δεδομέν ων του Δημοσίου και των τραπεζών ή των διαχ ειριστών δαν είων .
• Έγκριση κρατικής επιδότησης με ηλεκτρον ικό
τρόπο. Δηλαδή θα εκδίδεται μια Απόφαση Έγκρισης
Επιδότησης, και ο οφειλέτης θα ειδοποιείται με ηλεκτρον ικό μήν υμα - email.
• Συν εν ν όηση οφειλέτη με τράπεζα ή διαχ ειριστεί
δαν είου για τη ρύθμιση του μη εξυπηρετούμεν ου
δαν είου
• Καταβολή της κρατικής επιδότησης : στις 31 Μαΐου
και θα αφορά αν αδρομικά και στη δόση δαν είου του
Απριλίου, για τα εν ήμερα δάν εια και το αργότερο έως
τις 15 Ιουλίου για μη εξυπηρετούμεν α επιχ ειρηματικά
δάν εια καθώς πρώτα θα πρέπει ν α υπάρξει σχ ετική
ρύθμιση. Στη συν έχ εια θα καταβληθεί η επιδότηση, η
οποία ξεκιν ά 1 μήν α μετά τη σύν αψη σύμβασης ρύθμισης δαν είου με την τράπεζα ή τον διαχ ειριστή
δαν είου.
Το ποσοστό επιδότησης, η οποία διαρκεί 8 μήν ες,
για τα εξυπηρετούμεν α δάν εια ξεκιν ά από 90%

Προετοιμασία εν όψει
αντιπυρικής περιόδου

Λ. Κοσμόπουλος: «Εργαζόμαστε
συνεχώς για την προστασία του περιβάλλοντος,
την ομορφιά του τόπου μας και την
ασφάλεια των πολιτών»

Προετοιμάζον ται πλήρως οι μηχ αν ισμοί και οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Εν ότητας Δυτικής Αττικής,
υπό τον συν τον ισμό του Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτ.
Αττικής Λ. Κοσμόπουλου, εν όψεις της αν τιπυρικής
περιόδου.
Έπειτα από τα καιρικά φαιν όμεν α του χ ειμών α, τα
συν εργεία της Περιφερειακής Εν ότητας Δυτικής Αττι-

μην ιαίως για τους 3 πρώτους μήν ες, υποχ ωρεί στο
80% τους επόμεν ους 3 και στο 70% τους τελευταίους
2 μήν ες. Λίγο χ αμηλότερα ξεκιν ά η επιδότηση για τα
μη εξυπηρετούμεν α δάν εια. Στη συγκεκριμέν η
περίπτωση, το ποσοστό της επιδότησης αρχ ίζει από
80% μην ιαίως για τους 3 πρώτους μήν ες, υποχ ωρεί
στο 70% τους επόμεν ους 3 και στο 60% τους τελευταίους 2 μήν ες. Όσον αφορά τα δάν εια που έχ ουν
καταγγελθεί, το ποσοστό της επιδότησης ξεκιν ά από
το 50% για τους τρεις πρώτους μήν ες, τους επόμεν ους τρεις υποχ ωρεί στο 40% και στο 30% τους τελευταίους δύο μήν ες του προγράμματος.
Τα κριτήρια για ατομική επιχ είρηση – ελεύθερο επαγγελματία με εξυπηρετούμεν ο δάν ειο είν αι :
• ν α μην απασχ ολεί προσωπικό
• ν α έχ ει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ
• ν α έχ ει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
έως 40.000 ευρώ
• ν α διαθέτει λοιπά χ ρηματοοικον ομικά προϊόν τα –
όπως μετοχ ές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ.
• ν α διαθέτει ακίν ητη περιουσία – μη υποθηκευμέν η
– αξίας έως 600.000 ευρώ.
Για πολύ μικρή επιχ είρηση με εξυπηρετούμεν ο
δάν ειο θα πρέπει :
• ν α έχ ει έως 10 άτομα προσωπικό
• ν α έχ ει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
• ν α έχ ει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
έως 1 εκατ. ευρώ
• ν α διαθέτει λοιπά χ ρηματοοικον ομικά προϊόν τα –
όπως μετοχ ές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ
• ν α διαθέτει ακίν ητη περιουσία - μη υποθηκευμέν η
- αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ

Τα κριτήρια για μικρή επιχ είρηση που έχ ει εξυπηρετούμεν ο δάν ειο:
• ν α έχ ει έως 50 άτομα προσωπικό
• ν α έχ ει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
• ν α έχ ει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
έως 5 εκατ. ευρώ
• ν α διαθέτει λοιπά χ ρηματοοικον ομικά προϊόν τα –
όπως μετοχ ές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ
• ν α διαθέτει ακίν ητη περιουσία - μη υποθηκευμέν η
- αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
Μια μεσαία επιχ είρηση που έχ ει εξυπηρετούμεν ο
δάν ειο θα πρέπει
• ν α έχ ει έως 250 άτομα προσωπικό
• ν α έχ ει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
• ν α έχ ει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
έως 25 εκατ. ευρώ
• ν α διαθέτει λοιπά χ ρηματοοικον ομικά προϊόν τα –
όπως μετοχ ές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ
• ν α διαθέτει ακίν ητη περιουσία – μη υποθηκευμέν η
– αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
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Συμφωνία Χρήστου Παππού με
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών για την στήριξη των
τοπικών επιχειρήσεων

Σ

υν άν τηση εργασίας με αν τιπροσωπία της
Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθην ών είχ ε το πρωί στο γραφείο του ο
Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, στο πλαίσιο των
προσπαθειών του Δήμου για τη στήριξη της τοπικής
αγοράς.

Στη συν άν τηση αποφασίστηκε η σύμπραξη του
Δήμου Φυλής με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθην ών για τη διοργάν ωση δράσεων που θα
εν ισχ ύσουν το επιχ ειρείν και στηρίξουν με εργαλεία
αν άπτυξης τις μικρομεσαίες επιχ ειρήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο συμφων ήθηκε ν α λειτουργήσει
άμεσα στο Δημαρχ είο Άν ω Λιοσίων γραφείο -εν είδει
παραρτήματος- του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου το
οποίο σε συν εργασία με τον αρμόδιο Αν τιδήμαρχ ο
Γιώργο Αβράμη θα είν αι σε αν οιχ τή γραμμή και θα
συν δράμει τους επαγγελματίες της περιοχ ής .
Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς αφού
ευχ αρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου
Αθην ών για την παρουσία τους στο Δήμο
υπογράμμισε: πως «σήμερα θέσαμε τις βάσεις για τη
συν εργασία του Δήμου, των φορέων και τους
επαγγελματίες της περιοχ ής με το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθην ών . Στόχ ος μας είν αι η εν ίσχ υση
και η περαιτέρω τόν ωση της τοπικής αγοράς». Ο
Χρήστος Παππούς εκτίμησε πως Δήμος και
Επιμελητήριο θα έχ ουν αγαστή συν εργασία η οποία
θα είν αι προς όφελος της περιοχ ής και των
επαγγελματιών .
Στη σύσκεψη μετείχ αν από την πλευρά του Δήμου
ο αρμόδιος Αν τιδήμαρχ ος Οικον ομικών Υ πηρεσιών
–Τοπικής και Οικον ομικής Αν άπτυξης Γιώργος
Αβράμης, ο Αν απληρωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ικής
Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος εν ώ από την
πλευρά του Επιμελητηρίου παρέστησαν ο Α΄
Αν τιπρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Γρέν ζελος, ο
Β΄Αν τιπρόεδρος Γιάν ν ης Βαφειαδάκης και το μέλος
του Δ.Σ. Σπύρος Δαμιαν ός. Την Έν ωση
Επαγγελματοβιοτεχ ν ών Άν ω Λιοσίων και Ζεφυρίου
εκπροσώπησε ο Γραμματέας της Αλέξαν δρος
Χειράκης.
VIDEO:Δήλωση Χρήστου Παππού για τη σύμπραξη
του Δήμου με το Ε.Ε.Α.
https://y outu.be/W0a5HY _97Uw

κής προχ ωράν ε σε εκτεταμέν ες εργασίες
αποψιλώσεων , καθαρισμών και την αν τιμετώπιση αν αγκαίων ζητημάτων σε δασικές περιοχ ές.
Στόχ ος των εργασιών η πρόληψη κιν δύν ων πυρκαγιάς σε κάθε σημείο αρμοδιότητας Περιφερειακής Εν ότητας Δυτικής
Αττικής.

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αν έφερε ότι:
«Η αν τιπυρική περίοδος που θα ξεκιν ήσει
σε λίγες εβδομάδες πρέπει ν α μας βρει
έτοιμους, ν α έχ ουμε τακτοποιήσει με κάθε
τρόπο πρόληψης κάθε πιθαν ή αιτία πυρκαγιάς στην περιοχ ή μας. Για το σκοπό
αυτό, σχ εδιάζω και συν τον ίζουμε με τις
αρμόδιες υπηρεσίες Περιφερειακής Εν ότητας Δυτικής
Αττικής εγκαίρως καθαρισμούς, όπου χ ρειάζεται, για με

σκοπό την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχ ής μας».
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Κτηματολόγιο: Πρόσβαση σε μηχανικούς,
συμβολαιογράφους

ικαιώματα «ψηφιακής» πρόσβασης στη βάση
δεδομέν ων του κτηματολογίου αποκτούν εκτός
από τους δικηγόρους οι συμβολαιογράφοι και οι
μηχ αν ικοί. Η πρόσβαση θα είν αι διαβαθμισμέν η,
αφορά μόν ο τις περιοχ ές που έχ ουν κτηματογραφηθεί, εν ώ η υπηρεσία θα είν αι δωρεάν . Η διαβάθμιση της
πρόσβασης στην ψηφιακή βάση δεδομέν ων του
κτηματολογίου (μέσω της πύλης gov .gr),
από τους απλούς πολίτες έως τους ειδικούς
επαγγελματίες, καθορίζεται με κοιν ή απόφαση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρν ησης και Δικαιοσύν ης που θα υπογραφεί
μέσα στις επόμεν ες ημέρες. Σύμφων α με
πληροφορίες της «Κ», η απόφαση για την
οποία συν εργάστηκαν οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Κώστας Τσιάρας και ο
υφυπουργός Γιώργος Στύλιος προβλέπει τα
εξής:
Κάθε φυσικό ή ν ομικό πρόσωπο θα έχ ει
δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχ εία που το
αφορούν , με τη χ ρήση των κωδικών του
Taxis. Επίσης, εφόσον γν ωρίζει το ΚΑΕΚ
άλλων ακιν ήτων θα μπορεί ν α δει το κτηματολογικό
διάγραμμα και την απεικόν ισή τους, χ ωρίς όμως πληροφορίες περί των ιδιοκτητών .
Οι δικηγόροι εξακολουθούν ν α είν αι οι μόν οι επαγγελματίες που θα έχ ουν πλήρη πρόσβαση σε όλη τη
βάση δεδομέν ων του κτηματολογίου, όπως συμβαίν ει
και σήμερα. Το ίδιο και οι δικαστικοί επιμελητές, οι
οποίοι όμως μπορούν ν α αν αζητούν πληροφορίες
μόν ο για ακίν ητα της περιφέρειας όπου ασκούν τα
καθήκον τά τους.
Οι συμβολαιογράφοι θα έχ ουν δικαίωμα πρόσβασης
στις κτηματολογικές εγγραφές και στοιχ εία που αφορούν το δικαίωμα κυριότητας και δουλείας.
Οι μηχ αν ικοί, τέλος, θα μπορούν ν α έχ ουν πρόσβαση σε πληροφορία που σχ ετίζεται με τη σύν ταξη
τοπογραφικών διαγραμμάτων (για καταχ ώριση ν έων ή
διόρθωση παλαιών ). Επίσης, μέσω του αριθμού του
ακιν ήτου (ΚΑΕΚ, μον αδικός αριθμός που έχ ει κάθε
ακίν ητο στις κτηματογραφημέν ες περιοχ ές) θα μπορούν ν α αν αζητούν δικαιώματα κυριότητας και δουλείας, με σκοπό την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι
και μηχ αν ικοί θα πιστοποιούν ται από τους συλλογικούς φορείς τους και θα τους εκδίδεται έν ας λογαριασμός πρόσβασης στη βάση δεδομέν ων .

Η αν αζήτηση θα γίν εται μέσω ΚΑΕΚ, διεύθυν σης,
στοιχ είων ιδιοκτήτη ή άλλων κριτηρίων που θα προσφέρει η εφαρμογή.
ktimatologio-prosv asi-se-michanikoy ssy mv olaiograf oy s0
Το σύστημα θα κρατάει αρχ είο του ποιος αν αζητάει
τι, προκειμέν ου ν α μπορεί ν α εν τοπιστεί κάποια

ασυν ήθιστη δραστηριότητα. Οι ίδιοι όροι πρόσβασης
θα ισχ ύσουν και για τα υποθηκοφυλακεία ή τα μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία (φωτ. INTIME NEWS).
Να σημειωθεί ότι η αν αζήτηση αφορά μόν ο τις περιοχ ές στις οποίες η κτηματογράφηση έχ ει ολοκληρωθεί.
Στην ψηφιακή εποχ ή η πρόσβαση αυτή… δεν έχ ει
ωράρια λειτουργίας (προσφέρεται όλο το 24ωρο) και
είν αι δωρεάν . Το σύστημα πάν τως θα κρατάει αρχ είο
του ποιος αν αζητάει τι, προκειμέν ου ν α μπορεί ν α
εν τοπιστεί κάποια ασυν ήθιστη δραστηριότητα. Οι ίδιοι
όροι πρόσβασης θα ισχ ύσουν και για τα υποθηκοφυλακεία ή τα μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία, όπου η
αν αζήτηση γίν εται μόν ο επιτόπου.

«Με τον τρόπο αυτό θα μπει μια τάξη. Πλήρη
ν ομικό έλεγχ ο σε όλα τα στοιχ εία του κτηματολογίου
μπορεί ν α προσφέρει μόν ο ο δικηγόρος. Αν τίθετα,
μέχ ρι σήμερα στα περισσότερα υποθηκοφυλακεία
μπαίν ει όποιος θέλει, χ ωρίς ουσιαστικό έλεγχ ο», λέει ο
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθην ών , Δημ.
Βερβεσός. «Για τον κλάδο μας είν αι μια εξέλιξη που θα
μας λύσει τα χ έρια, καθώς δεν θα αν αγκάζον ται οι
μηχ αν ικοί ν α αν αζητούν δικηγόρους για ν α κάν ουν
εργασία που δεν αφορά τη ν ομική κατάσταση του ακιν ήτου», λέει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασιν ός.

Εβδομαδιαία ενημέρωση ενεργών κρουσμάτων
κορωνοϊού στη Δυτική Αττική

Λ. Κοσμόπουλος: «Πρέπει να συνεχίσουμε είμαστε προσεκτικοί με τα μέτρα προστασίας κατά του covid-19»

Τ

α στοιχ εία για τα εν εργά κρούσματα στη
Δυτική Αττική σύμφων α με την εβδομαδιαία εν ημέρωση του ΕΟΔΥ , του Υ πουργείου Υ γείας και του Υ πουργείου Πολιτικής
Προστασίας, αν ακοιν ών ει ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος.
Στη Δυτική Αττική το σύν ολο εν εργών κρουσμάτων είν αι 982.
Στον Δήμο Ελευσίν ας το σύν ολο εν εργών
κρουσμάτων είν αι 216.
Στον Δήμο Ασπροπύργου, το σύν ολο εν εργών κρουσμάτων είν αι 252.
Στον Δήμο Μάν δρας-Ειδυλλίας, το σύν ολο
εν εργών κρουσμάτων είν αι 74.
Στον Δήμο Μεγαρέων , το σύν ολο εν εργών κρουσμάτων είν αι 270.
Στον Δήμο Φυλής, το σύν ολο εν εργών κρουσμάτων είν αι 170.

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αν έφερε ότι: «Δυστυχ ώς τα επιδημιολογικά δεδομέν α στη χ ώρα και στην περιοχ ή μας κατά συν έπεια δείχ ν ουν αρν ητική πορεία. Αν αμέν ον τας βελτίωση, πρέπει ν α συν εχ ίσουμε ν α τηρούμε τα μέτρα προστασίας κατά του κορων οϊού».

θριάσιο-9

Μάσκες - αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια στα καταστήματα
των Άνω Λιοσίων μοίρασαν Δήμος
Φ υλής και Ε.Ε.Α.

Τ

α καταστήματα του Δήμου Φυλής στα Άν ω Λιόσια επισκέφτηκε σήμερα Τρίτη 13 Απριλίου,
αν τιπροσωπεία της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθην ών (ΕΕΑ), συν οδεία του
Αν απληρωτή Δημάρχ ου σε θέματα Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργου Αν των όπουλου και του Αν τιδημάρχ ου
Οικον ομικών Υ πηρεσιών –Τοπικής και Οικον ομικής
Αν άπτυξης Γιώργου Αβράμη.

Η επίσκεψη έγιν ε στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον αφορά την αν άγκη τήρησης των μέτρων , προκειμέν ου ν α παραμείν ει αν οιχ τό
το λιαν εμπόριο και ν α στηριχ θεί η τοπική αγορά.
Με το μήν υμα «Μέν ουμε στην Τοπική Αγορά» και
«Ψων ίζουμε με ασφάλεια από τα καταστήματα της γειτον ιάς μας» η αν τιπροσωπία του Ε.Ε.Α και του
Δήμου συζήτησε με τους καταστηματάρχ ες για τα
προβλήματα της αγοράς και μοίρασε έν τυπο υλικό,
μάσκες και αν τισηπτικά σε καταστηματάρχ ες, υπαλλήλους και πελάτες.
Στη διαν ομή παρέστησαν από το Ε.Ε.Α ο Α΄ Αν τιπρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Γρέν ζελος, ο Β΄ Αν τιπρόεδρος Γιάν ν ης Βαφειαδάκης και το μέλος του Δ.Σ.
Σπύρος Δαμιαν ός. Η επίσκεψη εν τάσσεται στο
πλαίσιο δράσεων του ΕΕΑ, σε συν εργασία με την
Περιφέρεια Αττικής, για τη διαν ομή υγειον ομικού και
εν ημερωτικού υλικού σε καταστήματα, μετά την επαν αλειτουργία του λιαν εμπορίου.
«Είμαστε ακόμη σε δύσκολη περίοδο σε ότι αφορά
την παν δημία. Μέν ον τας και στηρίζον τας τα τοπικά
καταστήματα πέραν όλων των άλλων αποφεύγουμε
τις μετακιν ήσεις και μειών ουμε τη διασπορά του ιού.
Η επαν εκκίν ηση του λιαν εμπορίου είν αι έν α πρώτο
βήμα αισιοδοξίας που πρέπει ν α προσέξουμε και ν α
το κρατήσουμε πάση θυσία αν οιχ τό» υπογράμμισε ο
Αν απληρωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ικής Πολιτικής και
αρμόδιος για θέματα παν δημίας Γιώργος Αν των όπουλος.
«Επισκεφτήκαμε με κλιμάκιο του Ε.Ε.Α. τα καταστήματα στο κέν τρο των Άν ω Λιοσίων και μιλήσαμε
από κον τά με εργαζόμεν ους και επαγγελματίες για τα
προβλήματα που αν τιμετωπίζουν . Διαπιστώσαμε με
ικαν οποίηση πως οι επιχ ειρηματίες τηρούν τα μέτρα
προστασίας. Αυτό μας επιτρέπει ν α αισιοδοξούμε σε
σταδιακό άν οιγμα και άλλων δραστηριοτήτων . Είμαστε
εν εργά δίπλα στον εμπορικό κόσμο της περιοχ ής μας
και ήδη έχ ουμε δρομολογήσει και θα αν ακοιν ώσουμε
άμεσα, σημαν τικές δράσεις που θα τον ώσουν την
τοπική αγορά και θα εν ισχ ύουν την επιχ ειρηματικότητα στην περιοχ ή μας» υπογράμμισε ο Αν τιδήμαρχ ος
Οικον ομικών Υ πηρεσιών –Τοπικής και Οικον ομικής
Αν άπτυξης Γιώργος Αβράμης ο οποίος ευχ αρίστησε το
κλιμάκιο του Ε.Ε.Α για την παρουσία του στο Δήμο.

10-θριάσιο
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Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ,
αναζητά για τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Μάνδρας
Αττικής τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες 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 κυλιόμενες βάρδιες.
Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396
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θριάσιο-11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυνση Περιουσίας και
Προμηθειών
Άνω Λιόσια, 13-04-2021
Αρ. πρωτ.: 9634

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΥ ΤΖΕΛΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥ ΤΟΥ Ν ΣΤΟΝ
ΙΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΑΥ ΡΙΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο Γεώργιος Κυριαζίδης του Λουκά και της
Δέσπ οινας το γένος Κουγιουμτζίδη π ου γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής και κατοικεί στην
Γκορυτσά Ασπ ροπ ύργου και η Ευθυμία Χαραλαμπ ίδου του Γεωργίου και της Όλγας το
γένος Παπ αδοπ ούλου π ου γεννήθηκε στον
Πειραιά Αττικής και κατοικεί στην Γκορυτσά
Ασπ ροπ ύργου θα έλθουν σε γάμο π ου θα
γίνει στον Ασπ ρόπ υργο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΓΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ.
2147α, Ο.Τ. 2151α, ΚΑΙ Ο.Τ.
855Α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 2147α, Ο.Τ.
2151α, ΚΑΙ Ο.Τ. 855Α ΣΤΗΝ Δ.Ε.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ».
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται
στο
ποσό
των
245.965,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: € 198.358,87, ΦΠΑ :
€ 47.606,13).
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο και το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕ Ρ Ι Β Α Λ Λ ΟΝΤΙ Κ ΟΥ

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019-2020,
στον άξονα προτεραιότητας 1
AΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
«ΑΣΤΙΚΗ
2019», καθώς και ο Δήμος
Φυλής.
Το 80% του προϋπολογιζόμενου ποσού της μελέτης θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο
και το Χρηματοδοτικό Πρόγραμ«ΔΡΑΣΕΙΣ
μα
ΠΕ Ρ Ι Β Α Λ Λ ΟΝΤΙ Κ ΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019-2020,
στον άξονα προτεραιότητας 1
AΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
«ΑΣΤΙΚΗ
2019», ενώ το υπόλοιπο 20%
από ίδιους πόρους του Δήμου
Φυλής.
Η δαπάνη για την εν σύμβαση
βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Δήμου Φυλής και θα καλυφθεί
από τους Κ.Α. 35.7135.10001 και
35.7135.10002 για το οικονομικό έτος 2021.

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια όλου του απαραίτητου και κατάλληλου εξοπλισμού για την αναβάθμιση χώρων
πρασίνου στην θέση Ο.Τ. 2147α
και Ο.Τ. 2151α της Δ.Ε. Άνω
Λιοσίων του Δήμου Φυλής και
κοινόχρηστου χώρου με χρήση
παιδικής χαράς θέση Ο.Τ. 855Α,
της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου
Φυλής, οι οποίοι βρίσκονται
εντός των ορίων του Δήμου και η
χρήση τους μπορεί να επιφέρει
πολλά και πολλαπλασιαστικά
οφέλη.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»,
«Πολυόργανα
37442900-8

44112200-0
γυμναστικής»,
«Επενδύσεις
δαπέδων»,
34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός», 03451000-6 «Φυτά»,
43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης».

Η διαδικασία θα διενεργηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής
πύλης
του
www.promitheus.gov.gr
07/05/2021,
συστήματος, την
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ.. (Ημερομηνία Αποσφράγισης
Προσφορών)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η
29/04/2021 και ώρα 16:00.μ.μ.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις
εφημερίδες:
ΘΡΙΑΣΙΟ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ι
σ
τ
ό
τ
ο
π
ο
http://et.diav geia.gov .gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
:
πύλη

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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http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
108856
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές
του
Ν.4412/2016
διατάξεις
έργων,
[δημόσιες συμβάσεις
και υπηρεσιώνπρομηθειών
προσαρμογή
στις
οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
ενώσεις οικονομικών φορέων,
που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού
(άρθρο 97 ν. 4412/2016).
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν
με την προσφορά τους εγγύηση
συμμετοχής ποσοστού (2%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνισμού, ήτοι 3.967,20 €.
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
όπως αναφέρεται παραπάνω
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr,
του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο οκτώ (8)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

12-θριάσιο

Γυναίκα και ποδόσφαιρο: Συμμετείχαν πάνω
από 50 σωματεία

Σ

την επαν αληπτική τηλεδιάσ κεψη των σωματείων της Β και Γ Εθν ικής κατηγορίας γυν αικών η οποία πραγματοποιήθηκε και στην οποία συμμετείχ αν
πάν ω από 50 σωματεία από όλη την Ελλάδα ( Έβρος εώς και Κρήτ η) έγιν ε
μια πρώτ η καταγραφή των απόψεων και των προβληματισμών των ομάδων σχ ετικά με την διεξαγωγή των πρωταθλημάτ ων .

Όμως λόγω του ότ ι χ ιλιάδες αθλήτ ριες μέλη των ομάδων αυτών ,και παρά την
βεβαιότ ητα της απερχ ομεν ης επιτροπης περί εν αρξης των προπον ήσ εων την
τρέχ ουσα εβδομάδα , παραμέν ουν έκ τος προπον ήσ εων και γηπέδων
αποφασίσ τηκε ν α περιμέν ουμε μέχ ρι και την Τετάρτη 14/04 για κάπ οια πιθαν ή
αν ακοίν ωση επαν έν αρξης των προπον ήσ εων .

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Είκοσι ποδοσφαιριστές πήρε μαζί του ο Ιάλυσος
για τον Ασπρόπυργο

Ο

προπον ητής του Ιάλυσου Βαγγέλης Χαν τές θα έχ ει στην διάθεσή του 20
ποδοσφαιριστές εν όψει της σημεριν ής εκτός έδρας αν αμέτρησης της 5ης
αγων ιστικής του πρωταθλήματος της Football League στο Νότιο όμιλο με
αν τίπαλο την Εν ωση Ασπροπύργου.

Αν αλυτικά η αποστολή: Ζουν ίν ιο, Αν δρούτσος, Γιώργου, Γκέζος, Ευθυμιάδης,
Καν τούτσης, Καρπαθάκης, Μαν ιώτης, Μαστραν των άκης, Μπουσάι, Παπαδόπουλος, Παπουτσογιαν ν όπουλος, Πατσίλης, Ρούσσος, Σκεν τεράι, Σταθόπουλος,
Τερζίου, Τσιγάρος, Χατζησάββας, Χριστόπουλος.

Σε περίπ τωση που έχ ουμε κάπ οια θετική εξέλιξη σε αυτον τον τομέα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 19:00 ακόμα μια τηλεδιάσ κεψη για το καθορισμό της
περαιτέρω στάσ ης των ομάδων .
Σε περίπ τωση που δεν έχ ουμε κάπ οιο ν εότ ερο έως την Τετάρτη τότ ε δεν θα
πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσ κεψη.

Τ

Oι αγώνες της 21ης αγωνιστικής στην
σούπερ λίγκα 2

ο αν αλυτικό πρόγραμμα των αγών ων της 21ης αγων ιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League 2 .

Σάββατο 17/4/2021 14:45

Δημοτικό Ρόδου «Ο Διαγόρας», Διαγόρας ΓΣ 1905 – Τρίκαλα Α.Ο
Δημοτικό Λιβαδειάς, Λεβαδειακός Α.Π.Ο. – Ιων ικός Α.Ο. 1965
Βουζουν εράκειο, ΟΦ Ιεράπετρας 1970 – Α.Ο. Ξάν θη
Κυριακή 18/4/2021 14:45

Γήπεδο Περιβολίων , Χαν ιά – Απόλλων Λάρισας
Αγίων Αν αργύρων , ΑΕ Καραϊσκάκης Αρτας– Δόξα Δράμας 2017
Παν αχ αϊκής «Αγυια», Παν αχ αϊκή – Εργοτέλης Γ.Σ. 88

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

θριάσιο-13

Ποινή -3 βαθμούς στην Ενωση Ασπροπύργου
για τον Β.Μπαξεβάνο

Κ

ατά την τελευταία του συν εδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου
της Ε.Π.Ο. έλαβε τις
εξής αποφάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ
Έν ωση Παν ασπροπυργιακού – Δόξα Ασπροπύργου,
μέχ ρι την πλήρη και
ολοσχ ερή εξόφληση του
αιτούν τος ποδοσφαιριστή
Βασιλείου Μπαξεβάν ου,
κατά τα διαλαμβαν όμεν α
στο διατακτικό της 149/2020
τελεσίδικης απόφασης του
Δικαστηρίου τούτου την
ποιν ή της αφαίρεσης τριών
(3) βαθμών από το βαθμολογικό πίν ακα του πρωταθλήματος που αυτή θα αγων ιστεί κατά την τρέχ ουσα αγων ιστική περίοδο 2020- 2021, εν τός προθεσμίας πέν τε
(5) εργάσιμων ημερών από την επομέν η ημέρα της κοιν οποίησης της παρούσας.

Οι κανονιέρηδες
στην σούπερ
λίγκα 2

13 γκολ:
Κάστρο (Ιων ικός)
7 γκολ:
Μαν ουσάκης (Εργοτέλης)
6 γκολ:
Μπιαν κόν ι (Λεβαδειακός)
5 γκολ:
Κουσκουν άς, Αραβίδης (Παν αχ αϊκή)
4 γκολ:
Ρόλε, Πλατέλλας (Ιων ικός)Ευθυμίου
(Τρίκαλα)Μαυριάς (Δόξα Δράμας)Τσέλιος
(Εργοτέλης)Μπαστακός (Διαγόρας
Ρόδου)Γκίν η (ΟΦ Ιεράπετρας)Βασιλόγιαν ν ης, Διαμαν τόπουλος (Χαν ιά),Τάτος
(Ξάν θη)
3 γκολ:
Κον έ (Διαγόρας Ρόδου),Ριζογιάν ν ης
(Τρίκαλα),Κούστα, Ντάλα Κόστα (ΟΦ
Ιεράπετρας)Αθαν ασιάδης (Απόλλων
Λάρισας),Μαραθων ίτης
(Καραϊσκάκης),Κόν τος, Αγγελόπουλος
(Δόξα Δράμας),Νιάσε, Μάν αλης
(Ιων ικός),Πολέτο, Τζιώρας (Λεβαδειακός),Γιούσης, Μπάτροβιτς (Παν αχ αϊκή),Πατριν ός, Μπουρσέλης, Κόν ραν τ

(Εργοτέλης).
2 γκολ:
Χατζής (Απόλλων Λάρισας),Βάν τερσον (Δόξα Δράμας),Λιν άρδος (Διαγόρας
Ρόδου),Μυτίδης, Κωστή, Νίλι (Λεβαδειακός),Μεν σά (Δόξα Δράμας),Μπουτσάκης(Εργοτέλης),Σχ ρόιγεν , Κ. Γκαρσία,
Έμπερτ, Καπν ίδης (Ξάν θη),Ομάρ
(Ιων ικός),Σκόν δρας, Αλμπάν ης, Σταματής (Τρίκαλα)Ναζίμ, Λόβριτς, Δούμτσιος
(Καραϊσκάκης)
1 γκολ:
Πέιος, Κοκκίν ης, Κωσταν άσιος (Εργοτέλης),Άν τερσον (Δόξα
Δράμας)Σκούπρας, Μόρας, Ομπράν τοβιτς, Μπάμπης, Μπαστιάν ος (Απόλλων
Λάρισας), Κουϊρουκίδης, Κοτσών ης,
Βλαχ ομήτρος (Ιων ικός),Αν άκογλου,
Κόκας (Παν αχ αϊκή),Μαρίν ος, Θεοχ άρης, Μεχ ία, Δημόπουλος, Νίκας, Λιάγκας,
Μύγας (Λεβαδειακός),Πέλκας, Σουλιώτης,
Ντιαλόσι (Τρίκαλα,. nΦουάσης, Αποστολίδης, Χιν τζίδης, Βογιατζής, Λεμον ής, Μπαράτα (ΟΦ Ιεράπετρας),Σαν δραβέλης, Σμυρλής, Αλάεθ, Κον τοχ ρήστος, Γεωργίου, Ντοριβάλ (Διαγόρας
Ρόδου),Ντίν ας, Μικελτάν τζε,
Δημούτσος, Σιατραβάν ης, Θυμιάν ης,
Μπριλάν τε (Ξάν θη)Τριαν ταφυλλάκος,
Νίκολιτς, Καμαρά, Κάρλος, Δημητριάδης,
Μασέν α, Μπραμπίγια (Χαν ιά)Γιαν ν ιώτης, Δειν όπαπας (Καραϊσκάκης).

FL: Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων. Ο
Ασπρόπυργος με τον Ιάλυσο

Σε αγων ιστική δράση σήμερα για την 5η αγων ιστική (εμβόλιμης) στο
πρωτάθλημα της Football League σε Βόρειο και Νότιο όμιλο.
Νότιος
όμιλος(15:00)

Νίκη ΒόλουΣαν τορίν η 2020
Διαιτητής:
Μελτζαν ίδης
(Ημαθίας)
Βοηθοί: Δέλλιος
(Πέλλας), Σταΐ κος
(Λάρισας)
4ος: Τσιοφλίκη
(Λάρισας)
Παρατηρητής:
Καλύβας (Ευρυταν ίας)

Αιγάλεω-Επισκοπή
Διαιτητής: Βλάχ ος (Αν ατ. Αττικής)
Βοηθοί: Πριόν ας (Εύβοιας), Γουρν ιάς (Αν ατ. Αττικής)
4ος: Δραγάτης (Αν ατ. Αττικής)
Παρατηρητής: Συμεων ίδης (Σάμου)

Καλαμάτα-Αστέρας Βλαχ ιώτη
Διαιτητής: Μπακογιάν ης (Αθην ών )
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης (Κοριν θίας), Νιδριώτης (Αθην ών )
4ος: Κόκκορης (Αρκαδίας)
Παρατηρητής: Πάν ου (Αιτ/ν ίας)
Ασπρόπυργος-Ιάλυσος
Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθην ών )
Βοηθοί: Χριστοδούλου (Ημαθίας), Αραβίδης (Αθην ών )
4ος: Κατοίκος (Αθην ών )
Παρατηρητής: Λιαν ός (Βοιωτίας)

Καλλιθέα-Ρόδος
Διαιτητής: Χ. Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Δ. Βεργέτης (Αργολίδας), Παγγουράς (Βοιωτίας)
4ος: Ψυχ ούλας (Βοιωτίας)
Παρατηρητής: Φαν τόπουλος (Πειραιά)
Βόρειος όμιλος
Απόλλων Πόν του-Πιερικός
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Βοηθοί: Σάββας, Αν αστασιάδης (Σερρών )
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
Παρατηρητής: Κοφίτσας (Καρδίτσας)

Θεσπρωτός-ΑΕΠ Κοζάν ης
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτ/ν ίας)
Βοηθοί: Τσιλίκας (Αιτ/ν ίας), Κακαφών ης (Αχ αΐ ας)
4ος: Αν δριαν ός (Αχ αΐ ας)
Παρατηρητής: Πουλημάς (Κέρκυρας)

Αλμωπός Αριδαίας-Ολυμπιακός Βόλου
Διαιτητής: Σιν τόρης (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας), Θαν ασιάς (Ηπείρου)
4ος: Κατσικογιάν ν ης (Ηπείρου)
Παρατηρητής: Λέφας (Πιερίας)

ΠΟ Τρίγλιας-Καβάλα
Διαιτητής: Πολυχ ρόν ης (Πιερίας)
Βοηθοί: Τυριακίδης (Μακεδον ίας), Κορών ας (Πειραιά)
4ος: Μέγας (Πιερίας)
Παρατηρητής: Σαββόγλου (Ξάν θης)

Παν σερραϊκός-Βέροια
Διαιτητής: Φώτης Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Μποζατζίδης (Μακεδον ίας), Καλλής (Αν ατ. Αττικής)
4ος: Τακίδης (Κιλκίς)
Παρατηρητής: Γαβριηλίδης (Θράκης)

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

14-θριάσιο

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

λματικός χώρος

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,

6945106860 (29.10.19)

ΑΥΤΟΝΟΜΗ

λματικός

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,

ΘΕΡΜΑΝΣΗ,

ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-

τος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-

οπύργου,τριφατσο με

εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές

οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-

γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ενοικιάζεται επαγγεχώρος

105

τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-

οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
διατίθεται
εστίασης

για

Δεν

χώρο

(προτίμηση

ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατά-

στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου

Δημοκρατίας
πωλείται

και

ο επαγγελματικός εξοπ-

λισμός του. Τηλέφωνο

ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

Μονοκατοικία 60 τμ. στα
στη θέση Δεμερτζή πίσω

υτεχνείου.

Διατίθεται και για επαγγε-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
(ενοικίαση ή πώληση)

(Οδός Παγκάλου) 300τμ

+ 100τμ βοηθητικός χώρ-

Ενοικιάζεται οικία (1ος

να έχει σταθερή εργασία

TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,

συζητήσιμη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

κάθετα στην Ηρώων Πολ-

ος. τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

& 6949073467

Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6987305649

οχη θέα στο Θριάσιο και

Ασπροπύργου!Πληρο-

κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

6986257643

στα, μονοκατοικία 90

καρποφόρα δέντρα, πω-

λείται λόγω ανάγκης, τιμή

20.000€τηλ: 2105126436

τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,

Πωλείται επιχείριση

τον κόλπο του καραμαγ-

'00, τιμή 35.000€

Στον Ασπρόπυργο στη
ευκαιρίας.

καφέ στο κέντρο του
φορίες κ.σοφια

τηλ.6909156985

σίνας. Τηλ. 6979244790

ημιτελής μεζονέτα 162
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

στην Ελευσίνα, ζητεί
οδήγησης, κάτοικο περ-

ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ:

210

5546957,

6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με

ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

δίπλωμα Γ' κατηγορίας,

ζητείται από εταιρεία γα-

λακτοκομικών προϊόντων

Ελληνίδα αποκλειστι-

στον Ασπρόπυργο Αττι-

γασία για φροντίδα ηλι-

εσία σε ex-van πώληση.

κή με πείρα ζητά ερ-

κιωμένων στην περιοχή

του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ

Fax: 210-5576988

καθαρίστρια με δίπλωμα

κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

5573042.

ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

309.000€, συζητήσιμη

Τηλέφωνο: 210-

"Εταιρεία καθαρισμών

master), 2 μπάνια, σε

οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-

Γραφείο: Φυλής 8 Ά

ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,

θέση Ρυκιά, σε τιμή

δρας - Μαγούλας & Ελευ-

κατάσταση, ανακαίνιση

κήπος, ελεύθερη, άριστη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται Οικόπεδο

Ασπρόπυργος.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925

διών στις περιοχές Μάν-

λαμβάνει τη φύλαξη παι-

νοικτό πάρκιν, αποθήκη,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ

Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ

μπάνιο, wc, σε οικόπεδο

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΕΡΓΑ.

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

προσόψεως, 3 υ/δ (το 1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Κυρία Ελληνίδα ανα-

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,

400 τ.μ., θέα βουνό, α-

από το Δημοτικό σχολείο

μέτρα, σε οικογένεια που

ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-

6981035626

κεντρικό κατάστημα

πικοινωνίας 6945106860

στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ

τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1

τοπος, μονοκατοικία 280

6974792931 κος Σταύρ-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Νεόκτιστα Ασπροπύργου

ση Ασπροπύργου κοντά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

master), κατασκευή '78,

ληλο για

οροφος) στη διασταύρω-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος

φαρμακείο / γραφεία)

σης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλ-

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

κής. Επιθυμητή προϋπηρΕπικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ

για πωλήσεις προϊόντων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ

ηλικίας από 20 έως 35

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

σε εκθεσιακούς χώρους,
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70

341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.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

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ξαρτήτως μορφωτικού επιΑπαραίτητα Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Τρι- πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
τοβάθμια Εκπαίδευση
Άριστη γνώση Αγγλικής Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου
γλώσσας
Άριστη γνώση Microsoft
Office
Μ Ο Ν Τ Α Δ Ο Ρ Ο Ι Επιθυμητά Προσόντα
Τ Ο Ρ Ν Α Δ Ο Ρ Ο Ι Ηλικία: έως 40 ετών
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
αυτοκινήτου
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΟΔΗΓΟΙ
Γ,
Δ,
Ε ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητά προσόντα
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
πέδου
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα
Προσόντα Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
αυτοκινήτου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
λώματος Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση TIG
Επιθυμητά Προσόντα
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- Επιθυμητά Προσόντα
ξαρτήτως μορφωτικού επι- Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεπέδου
ξαρτήτως μορφωτικού επιΠροϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
αυτοκινήτου
ΟΧΙ Απαραίτητη
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 Ελευσίνα, 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

16-θριάσιο

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

