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Προς χαλάρωση
των μέτρων στο
λιανεμπόριο
Μητσοτάκης:
«Στόχος ένα
ασφαλές Πάσχα
αλλά και ένα ακόμα
πιο ελεύθερο
καλοκαίρι»

σελ. 4

Τελικές Υπογραφές για την
ανέγερση
του 4ου Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού
Σχολείου Ασπροπύργου

σελ. 5

σελ. 2

Το 1ο Λύκειο Ελευσίνας επισκεύθηκε η
υπουργός παιδείας
Νίκη Κεραμέως
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σελ. 3

Κικίλιας για J&J: «Μένουμε
έξω από την πολυφωνία Ακολουθούμε τους ειδικούς»

Γ

ια σταθεροποίηση και ελαφρά μείωση της πορείας
της πανδημίας στη χώρα
μας, έκανε λόγο ο υπουργός
Υγείας, Β.Κικίλιας, κατά την
ενημέρωση στο υπουργείο
Υγείας. «Παρατηρείται σταθεροποίηση, ελαφρά μείωση σε όλες
τις περιοχές της χώρας εκτός
από την ανατολική Μακεδονία και
τη Θράκη όπου υπάρχει έντονη
αυξητική τάση, η οποία πιέζει και
τα νοσοκομεία μας στην βόρεια
Ελλάδα»,

Σελ. 9

Οι χώρες της ΕΕ
συμφώνησαν στην έκδοση
ταξιδιωτικών πιστοποιητικών
Covid για να ανοίξει ξανά ο
τουρισμός
σελ. 6

Νέα ΚΥΑ για ενίσχυση 400
ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες
σελ. 7

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ενωση Ασπροπύργου
3-0 τον Ιάλυσο Ρόδου
Σελ. 13

Τροπολογία προβλέπει τη
διενέργεια rapid test από
τους δήμους και την πρόσληψη κατάλληλου
προσωπικού
σελ. 5
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Επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως
στο Λύκειο Μάνδρας

Τ

ο Γεν ικό Λύκειο Μάν δρας επισκέφθηκε σήμερα η Υ πουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, με
αφορμή την επιστροφή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στις αίθουσες.
Η κα Κεραμέως συν ομίλησε για περισσότερο από μία ώρα με τους μαθητές και τους
καθηγητές, απαν τών τας σε πολλές ερωτήσεις και βέβαια στην επίκαιρη που αφορούσε τα ατομικά τεστ αν ίχ ν ευσης κορων οϊού (self test).

Επίσκεψη της Υ πουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως στο Λύκειο Μάν δραςΣτο περιθώριο
της επίσκεψης η Υ πουργός είχ ε συζήτηση
με το Δήμαρχ ο κο Χρήστο Ε. Στάθη, ο
οποίος την ευχ αρίστησε που βρέθηκε σε
ακόμη μία περίπτωση στο πλευρό των μαθητών της
περιοχ ής και της εξέφρασε την ικαν οποίηση του για
την επιστροφή της σχ ολικής κοιν ότητας, έστω μόν ο
των Λυκείων , στο φυσικό της περιβάλλον .
Στην αν τιπροσωπεία του Δήμου μαζί με τον κο
Στάθη ακόμη βρέθηκαν η Αν τιδήμαρχ ος Διοικητικών

Υ πηρεσιών και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχ ολικής
Επιτροπής Σωτηρία Αργυρίου, η εν τεταλμέν η σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού και Παιδείας Ευαγγελία Κουτσοδήμα, ο εν τεταλμέν ος σύμβουλος Σχ ολικών Κτιριακών Υ ποδομών και Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχ ολικής Επιτροπής Μελέτιος Αδάμ.

Προς χαλάρωση των μέτρων στο λιανεμπόριο

Τ

ο περαιτέρω άν οιγμα μιας σειράς εμπορικών δραστηριοτήτων που παραμέν ουν κλειστές εξαιτίας των περιοριστικών
μέτρων προετοιμάζει το Μαξίμου, με
«οδηγό» τα self -tests και βασική
προϋπόθεση την αποκλιμάκωση
του επιδημιολογικού φορτίου.
Με τον αυτοδιαγν ωστικό έλεγχ ο
των πολιτών στη «φαρέτρα» της
κυβέρν ησης, ο υπουργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων Άδων ις
Γεωργιάδης, τόν ισε πως αν συν εχ ιστεί η τάση αποκλιμάκωσης που
παρατηρείται «θα μπορούμε ν α
πάμε με τη διαδικασία των self tests σε μεγαλύτερη χ αλάρωση στο
λιαν εμπόριο».

Μιλών τας στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης αν έφερε πως «μέχ ρι σήμερα,
που είν αι η 10η μέρα από τη λειτουργία του λιαν εμπορίου δεν φαίν εται ν α έχ ει επηρεαστεί η εικόν α. Όμως
μέχ ρι τη 14η μέρα αυτό μπορεί ν α έχ ει αλλάξει» είπε
και διευκρίν ισε πως τα επόμεν α στάδια χ αλάρωσης
των μέτρων δεν θα περιοριστούν στα sms αλλά θα
αφορούν και στον αθέμιτο αν ταγων ισμό που δημιουργείται με τη μη λειτουργία των εμπορικών κέν τρων και
των mall».
Σύμφων α με τον κ. Γεωργιάδη, «πρώτη προτεραιότητα είν αι η ομαλοποίηση της αγοράς. Αν αφέρθηκε στα
self -tests ως υπερόπλο που έφερε αισιοδοξία στην
κοιν ων ία, «καθώς μας γλίτωσε από έν α μεγάλο κομμάτι του ιού» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι τη μεγάλη
κορύφωση της παν δημίας την έχ ουμε αφήσει πίσω
μας. Χαρακτήρισε, ωστόσο, πρόωρη την όποια συζήτηση για άν οιγμα των μετακιν ήσεων το Πάσχ α.

Σε σχ έση με το άν οιγμα της εστίασης, παρέπεμψε
στις χ θεσιν ές εικόν ες από τη έν αρξης λειτουργίας των
πάμπ στο Λον δίν ο και εξέφρασε την αν ησυχ ία του.
«Αν αύριο αν οίγαμε εδω την εστίαση και βλέπατε
αυτές τις εικόν ες δεν θα τρομάζατε και λίγο; Καλό είν αι
ν α ξέρουμε τι ζητάμε. Να μην πάρουμε περισσότερα
ρίσκα από όσα πρέπει. Να καν ουμε βήματα προσεκτικά».
Με «μον τέλο σχ ολείων » η επέκταση των Self -tests
Η επέκταση του μέτρου του self -test και στους
υπόλοιπους κλάδους της κοιν ων ικής και οικον ομικής

ζωής, που αν αμέν εται ν α αν ακοιν ωθεί, πρόκειται ν α
έχ ει σύμφων α με πληροφορίες στοιχ εία «υποχ ρεωτικότητας», ίδια με αυτά που ισχ ύουν και στα σχ ολεία. Αυτό πρακτικά σημαίν ει πως όπως έν ας μαθητής
δεν μπορεί ν α πάει στο σχ ολείο χ ωρίς την επίδειξη
αρν ητικού τεστ, θα υπάρξει ίδια ισχ υρή σύσταση και
για τους εργαζομέν ους στο λιαν εμπόριο, στους εργαζόμεν ους σε ν τελίβερι, στους οδηγούς λεωφορείων , αλλά
και γι’ αυτού που εργάζον ται στα σούπερ μάρκετ.
Επειδή προφαν ώς δεν υπάρχ ει ελεγκτικός μηχ αν ισμός για ν α ελέγξει το εύρος όλων αυτών των κλάδων ,
η κυβέρν ηση θα προβεί σε «ισχ υρή σύσταση», προτάσσον τας την ατομική ευθύν η των πολιτών , η οποία
ούτως ή άλλως έχ ει πρωτεύον τα ρόλο σε όλη τη διάρκεια της παν δημίας.
Στην κυβέρν ηση πράγματι είν αι ιδιαιτέρως ικαν οποιημέν οι από το πώς εξελίχ θηκε μέχ ρι τώρα η διαδικασία των self tests και σκέφτον ται την εφαρμογή
του ίδιου μον τέλου σε όλους τους κλάδους, μέχ ρι ν α
φτάσουμε στην αν οσία της αγέλης μέσω του εμβολιασμού. Συν επώς, και η έξοδος του Πάσχ α θα γίν ει με
«υποχ ρεωτικό» self test, αλλά και οι υπόλοιποι κλάδοι που θα αν οίξουν –τουρισμός, εστίαση– θα ακολουθήσουν το ίδιο μον τέλο. Στην κυβέρν ηση έχ ουν
καταλήξει στο συμπέρασμα πως η μέθοδος αυτή είν αι
η πιο ασφαλής ώστε ν α υπάρχ ει ταυτόχ ρον α οικον ομική δραστηριότητα και μαζί έλεγχ ος, κατά το
δυν ατόν , του ιού.
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Το 1ο Λύκειο Ελευσίνας επισκεύθηκε η υπουργός
παιδείας Νίκη Κεραμέως

Σ

το 1 ο Γεν ικό Λύκειο Ελευσίν ας,
βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης, η
Υ πουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων , Νίκη Κεραμέως, και ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον όμου.
Η Υ πουργός Παιδείας διαπίστωσε από
κον τά το πολύ καλό επίπεδο των σχ ολικών
συγκροτημάτων , αποτέλεσμα της συν εργασίας της εκπαιδευτικής κοιν ότητας με τον
Δήμο Ελευσίν ας και ειδικότερα την Πρόεδρο
της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής,
Κατερίν α Τζιγκιτζέλα.

Άλλωστε, ο Δήμος Ελευσίν ας σε όλο το διάστημα της παν δημίας έχ ει υπάρξει παρών
στις προσπάθειες διαφύλαξης της δημόσιας
υγείας στην σχ ολική κοιν ότητα, όπως ήταν
πρόσφατα η διεν έργεια rapid tests στις σχ ολικές καθαρίστριες, στους φύλακες και στους λειτουργούς των
σχ ολικών κυλικείων , αλλά και η παροχ ή self tests.

Στο επίκεν τρο της συζήτησης, βρέθηκαν και θέματα
που δεν αφορούν την παν δημία, αλλά τις σχ ολικές
υποδομές της πόλης και στα οποία η Δημοτική Αρχ ή
δίν ει ιδιαίτερη σημασία.
Σε αυτά συγκαταλέγον ται το Μουσικό Σχ ολείο, το
Βαθμολογικό Κέν τρο Δυτικής Αττικής, τα Επαγγελματι-

Σ

κά Λύκεια και την προώθηση των θεμάτων που αφορούν την ΚΤΥ Π και τον υλικοτεχ ν ικό εξοπλισμό.

Ο Αργύρης Οικον όμου, αφού ευχ αρίστησε την
Υ πουργό για την παρουσία της στην Ελευσίν α, τόν ισε πως «ως Δημοτική Αρχ ή δίν ουμε 2 πολύ μεγάλη
σημασία στο επίπεδο των σχ ολικών υποδομών στην
Ελευσίν α και τη Μαγούλα. Έχ ουν γίν ει πολλά αλλά
όταν μιλάμε για τα παιδιά μας, ο πήχ ης πρέπει ν α
είν αι ακόμη πιο ψηλά. Θέλω ν α ελπίζω ότι η επίσκεψή
σας εδώ σηματοδοτεί την πιο στεν ή συν εργασία του
Δήμου μας και του Υ πουργείου Παιδείας».

Κορωνοϊός: 3.089 νέα κρούσματα, στους
809 οι διασωληνωμένοι

ε 3.089 αν έρχ ον ται τα κρούσματα του κορον οϊού και στους 81 οι ν εκροί στην χ ώρα μας το
τελευταίο 24ωρο, όπως αν ακοίν ωσε ο ΕΟΔΥ το
απόγευμα της Τετάρτης (14/4).
Ο αριθμός των διασωλην ωμέν ων έσπασε κάθε
προηγούμεν ο ρεκόρ, σκαρφαλών ον τας στους 809.

Από τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, 12 εν τοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχ ων στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο
συν ολικός αριθμός των κρουσμάτων αν έρχ εται σε 304.184 (ημερήσια μεταβολή +1.0%),
εκ των οποίων 51.3% άν δρες.

της επικράτειας είν αι 562 (ημερήσια μεταβολή
+22.71%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είν αι 525 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).
Πού εν τοπίζον ται τα ν έα κρούσματα
Η γεωγραφική καταν ομή των 3.089 κρουσμάτων

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών , 55
θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.410 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη
γν ωστό κρούσμα. To για την επικράτεια εκτιμάται σε 0.98.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών με COVID-19
είν αι 81, εν ώ από την έν αρξη της επιδημίας
έχ ουν καταγραφεί συν ολικά 9.135 θάν ατοι. Το 95.5%
είχ ε
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω.

Ο αριθμός των ασθεν ών που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 809 (62.4% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 67 έτη. To 83.9% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω. Από την αρχ ή της παν δημίας έχ ουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.912 ασθεν είς. Οι
εισαγωγές ν έων ασθεν ών Cov id-19 στα ν οσοκομεία

Cov id-19 που αν ακοίν ωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχ ει ως
εξής:
167 κρούσματα στην ΠΕ Αν ατολικής Αττικής
194 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθην ών
101 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής
174 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθην ών
390 κρούσματα στην ΠΕ Κεν τρικού Τομέα Αθην ών
174 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθην ών
174 κρούσματα στην ΠΕ Πειραιώς

θριάσιο-3

Τα ΚΕΠ διασυνδέονται με το
Μητρώο Πολιτών και εκδίδουν σε
λίγα λεπτά οκτώ πιστοποιητικά

Α

πό σήμερα, τα ΚΕΠ διασυν δέον ται με το
Μητρώο Πολιτών έχ ον τας την δυν ατότητα ν α
εκδίδουν αυτόματα οκτώ πιστοποιητικά, τα
οποία οι εν διαφερόμεν οι πολίτες θα παίρν ουν την
ίδια μέρα. «Η σημεριν ή ημέρα είν αι μια ημέρα-τομή για
τη λειτουργία των Κέν τρων Εξυπηρέτησης Πολιτών »
δήλωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν ησης,
αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών ,
Γιώργος Γεωργαν τάς, ο οποίος κατά την επίσκεψή του
σήμερα το πρωί στο ΚΕΠ Πειραιά συν αν τήθηκε με
τον δήμαρχ ο Πειραιά Γιάν ν η Μώραλη.
Όπως τόν ισε ο κ. Γεωργαν τάς «σήμερα, τα ΚΕΠ
διασυν δέον ται με το Μητρώο Πολιτών , δίν ον τας τη
δυν ατότητα στον πολίτη ν α υποβάλλεΜητρι ψηφιακά
αιτήσεις για οκτώ σημαν τικά πιστοποιητικά δημοτικής
και αστικής κατάστασης και παράλληλα ν α τα παραλαμβάν ει σε μηδεν ικό χ ρόν ο. Η υφιστάμεν η, χ ρον οβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους πολίτες
δύο επισκέψεις στα ΚΕΠ, σταματά. Πλέον , η παραλαβή πραγματοποιείται την ίδια στιγμή με την αίτηση»
και υπογράμμισε ότι ο όγκος των αιτήσεων ήταν τεράστιος και μπορεί ν α έφταν ε και «τις 3 εκατομμύρια
πράξεις περίπου τον χ ρόν ο». Τα πιστοποιητικά που
μπορεί ν α ζητήσει ο πολίτης είν αι:
1) Πιστοποιητικό Γεν ν ήσεως επικαιροποιημέν ο
2) Πιστοποιητικό Οικογεν ειακής κατάστασης επικαιροποιημέν ο
3) Ληξιαρχ ική πράξη γέν ν ησης από τον 08/2013
(για πρώτη φορά on line από τα ΚΕΠ)
4) Ληξιαρχ ική πράξη γάμου από τον 08/2013 (για
πρώτη φορά on line από τα ΚΕΠ)
5) Ληξιαρχ ική πράξη Συμφών ου Συμβίωσης από
τον 08/2013 ( για πρώτη φορά on line από τα ΚΕΠ)
6) Ληξιαρχ ική Πράξη Θαν άτου από τον 08/2013 (για
πρώτη φορά on line από τα ΚΕΠ)
7) Πιστοποιητικό Ιθαγέν ειας (για πρώτη φορά on
line από τα ΚΕΠ).
8) Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγεν ών εφόσον έχ ει
εκδοθεί για μια φορά (για πρώτη φορά on line από τα
ΚΕΠ).
Να σημειώσουμε ότι τα παραπάν ω πιστοποιητικά
αποτελούν τον συχ ν ότερο λόγο επίσκεψης πολιτών
στα ΚΕΠ αφού για το 2019 είχ αν εκδοθεί συν ολικά
3.190.790 πιστοποιητικά. Ακόμα και μετά την καθιέρωση του gov .gr το 2020, οπότε και επήλθε μείωση
της τάξης του 30%, τα ΚΕΠ κλήθηκαν ν α εκδώσουν
τα εν λόγω πιστοποιητικά 2.130.821 φορές.
Η συγκεκριμέν η δυν ατότητα υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο της αν αβάθμισης των ΚΕΠ σε μον αδικό
σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος, είτε για διαδικασίες που δεν διεκπεραιών ον ται μέσω του gov .gr,
είτε για τους πολίτες που δεν έχ ουν τις ψηφιακές δεξιότητες για ν α χ ρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες
του Δημοσίου. Η δράση σχ εδιάστηκε και υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο του Εθν ικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) της Γεν ικής Γραμματείας
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης και Απλούστευσης Διαδικασιών .
Ο δήμαρχ ος Πειραιά Γιάν ν ης Μώραλης εξέφρασε
την ικαν οποίησή του, με αυτή την διευκόλυν ση,
αρκεί ν α σκεφτούμε ότι για τον όγκο των αιτήσεων
που φτάν ουν τα 3 εκατομμύρια δεν θα χ ρειαστεί ν α
έρθουν δυο φορές οι πολίτες. «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα
όταν κυβερν ητικά στελέχ η επισκέπτον ται τον δήμο
μας για ν α δουν τις δομές και τις υπηρεσίες μας. Τα
ΚΕΠ του δήμου Πειραιά, έχ ουν περάσει πλέον σε μια
ν έα εποχ ή σύγχ ρον ης εξυπηρέτησης των πολιτών ,
παρέχ ον τας έν α ευρύ φάσμα ηλεκτρον ικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, που επιταχ ύν θηκε εξαιτίας της
παν δημίας και των ν έων δυν ατοτήτων που μας
παρέχ ει η κεν τρική διοίκηση μέσω του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης. Ο ψηφιακός μετασχ ηματισμός είν αι πλέον εμφαν ής και πιστεύω πως η σημεριν ή κυβέρν ηση τα πάει πάρα πολύ καλά σ΄ αυτόν τον
τομέα. Με την περαιτέρω διασύν δεση των ΚΕΠ με τις
υπηρεσίες του κράτους, όλο και λιγότεροι πολίτες θα
χ ρειάζεται ν α επισκέπτον ται με φυσική παρουσία τα
ΚΕΠ, με αποτέλεσμα ν α εξυπηρετούν ται αμεσότερα
και αυτό είν αι πολύ σημαν τικό».
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Μητσοτάκης: «Στόχος ένα ασφαλές Πάσχα αλλά και
ένα ακόμα πιο ελεύθερο καλοκαίρι»

Τ

ην εκτίμηση ότι βαδίζουμε στην τελευταία αλλά
πιο ευαίσθητη φάση της παν δημίας, εξέφρασε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυν όμεν ος στην
Κοιν οβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, τον ίζον τας ότι «εχ θρός παραμέν ει η κούραση, όμως, η χ αλάρωση στους
περιορισμούς δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται, ν α φέρει
χ αλάρωση στην επαγρύπν ηση».
Ο πρωθυπουργός αν αφέρθηκε στους «συμμάχ ους»
απέν αν τι στην παν δημία, που είν αι τα εμβόλια, τα
self -test και η βελτίωση των καιρικών συν θηκών ,
αν ακοιν ών ον τας παράλληλα ότι από τη Δευτέρα η
χ ρήση των self -test επεκτείν εται
και για τους χ ώρους εργασίας.
«Έχ ει τεράστια σημασία ν α
συν εχ ίσουμε ν α βαδίζουμε με
υπευθυν ότητα στο δρόμο που
χ αράξαμε, συν δυάζον τας από τη
μια την προστασία της υγείας μας
με την προσεκτική επαν αλειτουργία δραστηριοτήτων στην οικον ομία, στην καθημεριν ότητα,
στην εκπαίδευση. Να αποφύγουμε, δηλαδή, υπερβολές που θα
μας αν άγκαζαν ν α κάν ουμε βήματα πίσω», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ειδικότερα για τα self -test τα χ αρακτήρισε ως «έν α
σημαν τικό πρόσθετο αμυν τικό όπλο δίπλα στα υπόλοιπα, στη μάσκα, στις αποστάσεις, στην ατομική υγιειν ή» και τους εμβολιασμούς ως «έν α σοβαρό προγεφύρωμα προς το τείχ ος αν οσίας το οποίο χ τίζεται με
γρήγορους ρυθμούς». Όπως είπε στους βουλευτές
«στόχ ος είν αι ν α φτάσουμε σε έν α ασφαλές Πάσχ α
αλλά και σε έν α ακόμα πιο ελεύθερο καλοκαίρι»,
ζητών τας όμως «ν α μη γίν ον ται πρόωρες εκτιμήσεις
για τα μέτρα τα οποία λαμβάν ον ται». «Η απειλή παραμέν ει και γι’ αυτό έχ ουμε αποδείξει ότι προχ ωράμε
πάν τα βήμα-βήμα και αφού κάθε εβδομάδα, σε συν εργασία με τους ειδικούς, αξιολογούμε τα επιδημιολογικά
δεδομέν α», επεσήμαν ε.

Σχ ετικά με τους εμβολιασμούς, ο κ. Μητσοτάκης
είπε ότι στα τέλη Απριλίου συν ολικά θα φτάσουν στα
3.200.000. 2.000.000 πολίτες θα έχ ουν κάν ει τουλάχ ιστον μία δόση, ακόμα 1.200.000 θα είν αι πλήρως
θωρακισμέν οι, εν ώ αν αφέρθηκε και στο θέμα που
έχ ει προκύψει με το εμβόλιο της Johnson & Johnson.
«Παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις.

Πιστεύω, ελπίζω, εύχ ομαι ότι η καθυστέρηση των
δεδομέν ων για το εμβόλιο της Johnson & Johnson θα
είν αι προσωριν ή, όμως σε καμία περίπτωση -και θέλω
ν α το επαν αλάβω αυτό- καν είς δεν αμφισβητεί την
ασφάλεια, αλλά κυρίως και τη σημασία των εμβολίων
για ν α μπορέσουμε ν α αν τιμετωπίσουμε την παν δημία» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ζητών τας παράλληλα την κιν ητοποίηση των βουλευτών στις περιφέρειες τους ώστε ν α πείσουν τους πιο ηλικιωμέν ους
πολίτες ν α εμβολιαστούν . «Το όφελος από τον εμβολιασμό είν αι απείρως μεγαλύτερο από το όποιο ρίσκο
κάποιος αν τιλαμβάν εται ότι μπορεί ν α έχ ει που ν α
τον οδηγεί τελικά στην επιλογή ν α μην εμβολιαστεί»,

ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

«Νέος χ άρτης για την εργασία»

Εκτός όμως από το θέμα της παν δημίας, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης εστίασε και στο υπό κατάρτιση εργασιακό
ν ομοσχ έδιο. Σύμφων α με τον πρωθυπουργό «η
κυβέρν ηση με αυτόν το ν όμο κοιτάει στα μάτια την
πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Αν οίγει τα αυτιά
της στην αλήθεια και συν ομιλεί με τον υπαρκτό
κόσμο της εργασίας και όχ ι με έν α φάν τασμα που
έρχ εται από το παρελθόν , συν δυάζει τις
προοπτικές της ατομικής προκοπής με την
αν άπτυξη της εθν ικής
οικον ομίας προς όφελος όλων . Με λίγα
λόγια δίν ει τον πρώτο
ρόλο στον εργαζόμεν ο
και στην πρόοδο του
τόπου».
Για το θέμα του
οκταώρου και των
αν τιδράσεων κομμάτων της αν τιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρν ηση ότι σχ εδιάζει την κατάργηση
του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν απόλυτος.
«Λοιπόν , λίγες κουβέν τες και καλές. Το οκτάωρο παραμέν ει κατοχ υρωμέν ο ως έχ ει. Εκείν ο που προστίθεται είν αι το δικαίωμα του εργαζόμεν ου ν α ζητήσει ο
ίδιος, σε συν εν ν όηση με τον εργοδότη του, ν α εργαστεί πιο πολύ για έν α διάστημα, κερδίζον τας σε άδεια,
σε μία εποχ ή που θα το επιλέξει ο ίδιος. Τόσο απλά.
τόσο λειτουργικά. Τις άλλες καιν οτομίες με κορυφαία
την προστασία των γυν αικών και την προώθηση
ισότητας».

Ο πρωθυπουργός μιλών τας για την εργασιακή μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρν ηση είπε ότι «πρόκειται για το ν έο χ άρτη για την εργασία που, ύστερα
από σαράν τα χ ρόν ια, φέρν ει, επιτέλους, και τα ευρωπαϊκά δεδομέν α για τον Έλλην α εργαζόμεν ο, τι προβλέπει, τι προστατεύει, ποιον προστατεύει από
καταχ ρήσεις των εργοδοτών σχ ετικά με απλήρωτες
υπερωρίες ή αδήλωτη εργασία καθώς στην ψηφιακή
του κάρτα θα δηλών ει ο ίδιος το πόσο δούλεψε.
Θεσπίζει πρώτη φορά άδεια μετ’ αποδοχ ών και για
τον πατέρα και δίν ει γον ική άδεια για το ζευγάρι.
Κατοχ υρών ει -και αυτό είν αι εξαιρετικά σημαν τικό- για
πρώτη φορά το δικαίωμα αποσύν δεσης στην τηλεργασία. Γν ωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι συχ ν ά δίν εται
άλλοθι υπέρ απασχ όλησης και θέτει, επιτέλους, έν α
πλαίσιο ασφάλισης αλλά και ασφάλειας για όσους εργάζον ται σε εργασίες deliv ery και κούριερ.»

Επίσης, σύμφων α με όσα είπε στους βουλευτές της
ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξισών εται η αποζημίωση
απόλυσης για τους εργατοτεχ ν ίτες με εκείν η των υπολοίπων υπαλλήλων , κάτι που αποτελούσε και πάγιο
αίτημα του Κομμουν ιστικού Κόμματος, εν ημερών ον τας
παράλληλα ότι το σχ έδιο ν όμου θα μπει σύν τομα σε
δημόσια διαβούλευση.

Self tests σε ειδικές ομάδες
εργαζομένων ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα

Υ

ποχ ρεωτικά θα είν αι τα self tests σε μια
σειρά επαγγελματικών χ ώρων του ιδιωτικού
τομέα, τόν ισε ο υπουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης κατά την
εν ημέρωση για την πορεία της Cov id-19 στην Ελλάδα.
Γκ. Μαγιορκίν ης: Το self test γίν εται σε άτομα που
δεν έχ ουν συμπτώματα
Β. Κον τοζαμάν ης: Υ ποχ ρεωτικά self tests για
εργαζόμεν ους σε συγκεκριμέν ους κλάδους του δημόσιου τομέα
Β. Κικίλιας: Συγκρατημέν η αισιοδοξία για την πορεία
της παν δημίας
Ο κ. Χατζηδάκης τόν ισε πως τα self tests θα επεκταθούν στις εξής δραστηριότητες:
Λιαν εμπόριο, περιλαμβαν ομέν ων των σούπερ
μάρκετ
Εστίαση
Μεταφορές
Υ πηρεσίες καθαρισμού
Κουρεία
Κομμωτήρια
Κέν τρα αισθητικής
Υ πηρεσίες τυχ ερών παιχ ν ιδιών .
Για τις παραπάν ω δραστηριότητες τα self tests
είν αι υποχ ρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομέν ων στους χ ώρους αυτούς, μία φορά την εβδομάδα.
Οι εργαζόμεν οι θα εισέρχ ον ται στην πλατφόρμα και
θα επιλέγουν τη δήλωση αποτελέσματος για τους
εργαζόμεν ους. Θα μεταφέρον ται στη σχ ετική πλατφόρμα, της ΕΡΓΑΝΗ, τόν ισε ο κ. Χατζηδάκης
εκτιμών τας πως όλα θα λειτουργήσουν ομαλά.
Με αρν ητικό αποτέλεσμα ο εργαζόμεν ος πηγαίν ει
καν ον ικά στην εργασία του.
Οι εργοδότες είν αι υποχ ρεωμέν οι ν α εν ημερώσουν
τους εργαζόμεν ους για την υποχ ρεοτικότητα των self
tests.

Αρ. Πελώνη: Οι καταγγελίες
Κοντονή δημιουργούν μείζον
πολιτικό ζήτημα

"

Οι καταγγελίες του Σταύρου Κον τον ή δημιουργούν μείζον πολιτικό ζήτημα" τόν ισε σε σχ όλιό
της η Κυβερν ητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία
Πελών η σχ ετικά με τις σημεριν ές δηλώσεις του
πρώην υπουργού της κυβέρν ησης ΣΥ ΡΙΖΑ, καλών τας
παράλληλα τον πρόεδρο της αξιωματικής αν τιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα ν α πάρει θέση.
Ολοκληρώθηκε η κατάθεση Κον τον ή για τις
δηλώσεις του περί της αλλαγής της δωροδοκίας από
κακούργημα σε πλημμέλημα
Απάν τηση του ΣΥ ΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυβερν ητική
εκπρόσωπο, για τις τοποθετήσεις του κ. Κον τον ή

"Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύν ης του ΣΥ ΡΙΖΑ
κατήγγειλε επισήμως δόλια επίσπευση των αλλαγών
στον Ποιν ικό Κώδικα το 2019 προκειμέν ου ν α μετατραπεί η δωροδοκία από κακούργημα σε πλημμέλημα
για ν α ευν οηθούν συγκεκριμέν α συμφέρον τα" είπε ο
κ.Πελών η και πρόσθεσε ότι "ο κ. Κον τον ής
προχ ώρησε ακόμη περισσότερο καταγγέλλον τας ότι η
τότε κυβέρν ηση μετέφερε τη διεν έργεια των εκλογών
μία εβδομάδα μετά την αρχ ική εξαγγελία για ν α πραγματοποιηθεί η συν εδρίαση της Βουλής και ν α ψηφιστεί ο ν έος Ποιν ικός Κώδικας".
Η κ.Πελών η κατέληξε:

"Η σπουδή του ΣΥ ΡΙΖΑ ν α εκδώσει αν ακοίν ωση,
χ ωρίς ν α παίρν ει θέση επί της ουσίας των καταγγελιών του πρώην υπουργού της κυβέρν ησής του,
δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά. Αν αμέν ουμε τις απαν τήσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος δεν μπορεί ν α
συν εχ ίσει ν α σιωπά".
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Χαϊδάρι: Ξεκινάει τη λειτουργία της η πιλοτική γραμμή
της Δημοτικής Συγκοινωνίας με προκράτηση θέσης

Ξ

εκιν άει Πέμπτη 15 Απριλίου 2021,
τη λειτουργία της η πιλοτική γραμμή
της Δημοτικής Συγκοιν ων ίας Χαϊδαρίου, με προκράτηση θέσης.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου είν αι ο πρώτος
Δήμος στη χ ώρα που υλοποιεί αυτό το
καιν οτόμο πρόγραμμα, σε συν εργασία με
τον ΟΑΣΑ και το Παν επιστήμιο Θεσσαλίας.

Η λεωφορειακή γραμμή συν δέει την
Πλατεία Ελευθερίας στο Δάσος με το κεν τρικό Χαϊδάρι και τον Σταθμό Αγία Μαρίν α
μέσω κυκλικής διαδρομής που περιλαμβάν ει τις ακόλουθες στάσεις:

Πλατεία Ελευθερίας – Πλάτων ος – Κύπρου – Κουν έλια – Προφήτης Ηλίας – Άν οιξη – Χρ. Περραιβού –
Χρυσοστόμου Σμύρν ης – Χίου – Μετρό Αγία Μαρίν α –
Αττίκ – Πλαστήρα – Χρ. Περραιβού – Άν οιξη – Προφήτης Ηλίας – Κουν έλια – Κύπρου – Λεωφόρος Αθην ών
1 – Λεωφόρος Αθην ών 2 – Ηρώων Πολυτεχ ν είου –
Πλατεία Ελευθερίας.
Τα δρομολόγια ξεκιν ούν από την Πλατεία Ελευθε-

ρίας κάθε 40 λεπτά, από τις 7 το πρωί μέχ ρι τις 10 το
βράδυ.
Η προκράτηση θέσης από κιν ητό τηλέφων ο γίν εται
με την ειδική εφαρμογή Smart Bus την οποία οι
κάτοικοι μπορούν ν α κατεβάσουν από το
www.haidari.gr/smartbus . Προκράτηση θέσης μπορεί
ν α γίν ει και τηλεφων ικά από την προηγούμεν η μέρα,
στην ειδική τηλεφων ική γραμμή του Δήμου 15250.

Τροπολογία προβλέπει τη διενέργεια rapid test από τους
δήμους και την πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού

Μ

ε τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης που κατατέθηκε
σήμερα στη Βουλή στο ν ομοσχ έδιο
του υπουργείου Αν άπτυξης περί αδειοδοτήσεων δίν εται η αρμοδιότητα στους δήμους για
τη διεν έργεια rapid test και η δυν ατότητα
προσλήψεων για το σκοπό αυτό.

Στην παρ.2 ορίζεται ότι: «Ειδικά για τη διεν έργεια
δοκιμασιών ταχ έων μοριακών ελέγχ ων (rapid test) οι
OTA Α’ βαθμού μπορούν ν α προσλάβουν κατάλληλο
ιατρικό ή ν οσηλευτικό προσωπικό έως τις 31.5.2021
σύμφων α με το αρ.74 του ν .4745/2020, η ισχ ύς του
οποίου παρατείν εται έως την αν ωτέρω ημερομην ία
ειδικά για το προσωπικό αυτό. Το προσωπικό που
προσλαμβάν εται σύμφων α με την παρούσα δεν μπορεί ν α είν αι μεγαλύτερο σε αριθμό από την αν τιστοιχ ία έν ας Υ πάλληλος για κάθε 25.000 συν ολικού
μόν ιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Τυχ όν
κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη
μον άδα. Η ισχ ύς των αν ωτέρω συμβάσεων δεν
δύν αται ν α εκτείν εται πέραν της 30ης.6.2021».
Σύμφων α με την έκθεση του Γεν ικού Λογιστηρίου

Τελικές Υπογραφές για την ανέγερση
του 4ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού
Σχολείου Ασπροπύργου

Τ

ην ικαν οποίησή του εκφράζει ο Δήμαρχ ος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου αφού οι
διαρκείς προσπάθειες της Δημοτικής Αρχ ής, 15
σχ εδόν ετών , βρήκαν αν ταπόκριση και το έργο της
αν έγερσης του 4ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου και του
4ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχ ολείου Ασπροπύργου
συν ολικού προϋπολογισμού 5.300.000 ευρώ, θα γίν ει

πραγματικότητα.
Έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης από τον
Περιφερειάρχ η Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη στα γραφεία
της ΚτΥ π Α.Ε. θα ξεκιν ήσουν άμεσα οι εργασίες
κατεδάφισης των παλαιών κτισμάτων επί της οδού
Κριεζή και Δόξης.
Τα δύο ν έα διδακτήρια θα κατασκευαστούν σε χ ρον ικό ορίζον τα 18 μην ών ακολουθών τας τις σύγχ ρον ες
προδιαγραφές βιοκλιματικού σχ εδιασμού, εν ώ θα προσφέρουν τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς έν α σύγχ ρον ο εκπαιδευτικό περιβάλλον
που θα αν ταποκρίν εται στις αν άγκες του σήμερα και
του αύριο.

Ζ. Ράπτη: Από τους βασικούς
στόχους του υπ. Υγείας η
ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ

«

Ειδικότερα με το άρθρο 2 της τροπολογίας
«Διεν έργεια δοκιμασιών ταχ έων μοριακών
τεστ (rapid test) από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού»
ορίζον ται τα εξής:

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι : «οι ΟΤΑ Α’ βαθμού ν οούν ται ως φορείς διεν έργειας δοκιμασιών ταχ έων μοριακών ελέγχ ων (rapid test)
και υπέχ ουν μέσω του συμβεβλημέν ου ιατρικού προσωπικού τους την υποχ ρέωση ηλεκτρον ικής καταγραφής στο Εθν ικό Μητρώο Ασθεν ών COVID-19 σύμφων α με το αρ.31ο του ν .4737/2020 ».

θριάσιο-5

του Κράτους, με την παραπάν ω ρύθμιση προκαλείται
δαπάν η σε βάρος των δήμων , η οποία «εκτιμάται από
το αρμόδιο Υ πουργείο στο ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου, κατ’ αν ώτατο όριο», χ ωρίς
ωστόσο ν α διευκριν ίζεται πως θα καλυφθεί η παραπάν ω δαπάν η.

Τέλος στην παρ.3 ορίζεται ότι: «Για την προμήθεια
ταχ έων μοριακών ελέγχ ων (rapid test), εφόσον ο
ΕΟΔΥ δεν διαθέτει σε έν αν ΟΤΑ Α’ βαθμού τον αν αγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχ έων μοριακών ελέγχ ων
(rapid test), η παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020
ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2ο του
ν .4682/2020 διατηρείται σε ισχ ύ έως τις 30.6.2021».
Δηλαδή οι δήμοι θα μπορούν ν α προχ ωρήσουν σε
αν αθέσεις για την προμήθεια rapid test, οι οποίες θα
γίν ον ται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χ ωρίς
προηγούμεν η δημοσίευση, με απόφαση της Οικον ομικής Επιτροπής του δήμου, όπως με απόφαση της
ίδιας επιτροπής θα γίν ουν και οι αν αγκαίες προσλήψεις.

Η εν ίσχ υση του ΚΕΘΕΑ και η περαιτέρω επέκταση του θεραπευτικού του έργου αποτελούν
βασικούς στόχ ους του υπουργείου Υ γείας, προκειμέν ου ν α συν εχ ίσει με ακόμη πιο αποτελεσματικό
τρόπο, το σημαν τικό έργο που ήδη επιτελεί», τον ίζει
σε αν ακοίν ωσή της η υφυπουργός Υ γείας, Ζωή
Ράπτη.
Εν δεικτικά, σημειών ει η κ. Ράπτη, για πρώτη φορά
μέσα στην τελευταία δεκαετία, το ΚΕΘΕΑ, εν ισχ ύεται
φέτος με 46 ν έες θέσεις μόν ιμου προσωπικού
αορίστου χ ρόν ου. Επιπλέον , ο Οργαν ισμός εξακολουθεί ν α χ ρηματοδοτείται με 20 εκ. ευρώ ετησίως από
κρατικούς πόρους. Η δε λειτουργία των θεραπευτικών
προγραμμάτων και των θεραπευτικών κοιν οτήτων
του ΚΕ.Θ.Ε.Α. συν εχ ίζεται απρόσκοπτα, προσφέρον τας σημαν τικές υπηρεσίες σε συν αν θρώπους μας
που το έχ ουν αν άγκη.
Οι αλλαγές που προωθούν ται, συμπληρών ει, έχ ουν
ως μον αδικό στόχ ο τη βελτίωση των υπηρεσιών του.
Σε αυτό το πλαίσιο μέρος του συν ολικού σχ εδίου για
την εν ίσχ υση του ρόλου του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είν αι και η
δημιουργία, για πρώτη φορά, εν ός πλήρους, συν εκτικού και διαφαν ούς Οργαν ογράμματος και Καν ον ισμού
Λειτουργίας, σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχ ομέν ου που επικυρώθηκε από τη Βουλή. Το
Οργαν όγραμμα και ο Καν ον ισμός Λειτουργίας θα αποτελέσουν βασικά θεσμικά εργαλεία διασφάλισης της
λειτουργίας, της διαφάν ειας και της αξιολόγησης του
παραγόμεν ου έργου.
Ήδη, όπως επισημαίν ει η κ. Ράπτη, έν α προσχ έδιο
Οργαν ογράμματος και Καν ον ισμού Λειτουργίας, το
οποίο επεξεργάστηκε Ομάδα Εργασίας από έμπειρα
στελέχ η, που έχ ουν διασυν δέσει την πορεία τους
εδώ και χ ρόν ια με τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Α.,
εστάλη σε όλους τους εργαζόμεν ους.
Πρόκειται, όπως υποστηρίζει η υφυπουργός, για μια
διαδικασία εσωτερικής διαβούλευσης του Οργαν ισμού,
επί του συγκεκριμέν ου προσχ εδίου, εν ώ μετά την
ολοκλήρωση της διαβούλευσης, όλες οι προ- ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν στην έκδοση ταξιδιωτικών
πιστοποιητικών Covid για να ανοίξει ξανά ο τουρισμός

Ο

ι χ ώρες της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης συμφών ησαν
επισήμως σήμερα στην
έκδοση ταξιδιωτικών πιστοποιητικών Cov id ως έν α βήμα για ν α
αν οίξει ξαν ά ο τουρισμός το
φετιν ό καλοκαίρι και θα διαπραγματευθoύν λεπτομέρειες με τους
ευρωβουλευτές τον Μάιο, έγιν ε
γν ωστό από δύο διπλωματικές
πηγές.

Φον Ντερ Λάιεν : Πιο κον τά
στον στόχ ο μας για τη θέσπιση
του πιστοποιητικού έως τον
Ιούν ιο
Τα πιστοποιητικά θα επιτρέψουν σ' αυτούς που έχ ουν εμβολιασθεί, που έχ ουν
αν αρρώσει από την Cov id-19 ή που έχ ουν αρν ητικό
διαγν ωστικό τεστ ν α ταξιδεύουν ευκολότερα μέσα
στην ΕΕ.
Οι 27 χ ώρες μέλη «υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους
ν α έχ ουν έτοιμο το πλαίσιο μέχ ρι το καλοκαίρι του
2021», αν αφέρεται σε έγγραφο που υιοθετήθηκε από
τους πρεσβευτές των χ ωρών της ΕΕ και το οποίο είδε
το Ρόιτερς.
Το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο, το οποίο πρέπει
επίσης ν α συμφων ήσει στην πρόταση ώστε αυτή ν α
τεθεί σε ισχ ύ, πρόκειται ν α διαμορφώσει τη θέση του
αργότερα αυτό το μήν α και οι τελικές συν ομιλίες αν άμεσα στους ευρωβουλευτές, τους πρεσβευτές των
χ ωρών και την Κομισιόν αν αμέν εται ν α αρχ ίσουν
τον Μάιο.
Οι χ ώρες της ΕΕ εργάζον ται παραλλήλως για ν α διασφαλίσουν «ότι έχ ουν εφαρμοσθεί οι απαραίτητες
τεχ ν ολογικές λύσεις», αν αφέρεται στην απόφαση των

Α

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.

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.

Γεωργιάδης: Πρώτη εικόνα
αποκλιμάκωσης – Μεγαλύτερη
χαλάρωση στο λιανεμπόριο
εφόσον διατηρηθεί

Γ

ια «μικρή τάση αποκλιμάκωσης» της παν δημίας,
έκαν ε λόγο ο υπουργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων Άδων ις Γεωργιάδης, τον ίζον τας πως αν
συν εχ ιστεί θα μπορούμε ν α πάμε με τη διαδικασία
των self -tests σε μεγαλύτερη χ αλάρωση στο λιαν εμπόριο.
Διαβάστε ακόμη: Lockdown: «Παράθυρο» για άν οιγμα εστίασης αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά

27 της ΕΕ, ώστε τα ν έα πιστοποιητικά, ψηφιακά ή σε
χ αρτί, ν α μπορούν ν α χ ρησιμοποιηθούν μόλις εγκριθούν .
Η συμφων ία των κρατών μελών περιλαμβάν ει
προβλέψεις κατά των διακρίσεων σε βάρος αυτών
που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν ν α εμβολιασθουν
και επιτρέπει τη διεν έργεια εν ός φάσματος από τεστ
για ν α αποδεικν ύεται η αν άρρωση.
Εν ώ τα κράτη μέλη θα είν αι υποχ ρεωμέν α ν α αν αγν ωρίζουν τα εγκεκριμέν α από την ΕΕ εμβόλια, συγκεκριμέν ες χ ώρες θα μπορούν επίσης ν α εκδίδουν
πιστοποιητικά που καλύπτουν εμβόλια, όπως το
ρωσικό Sputnik ή το κιν εζικό Sinov ac, τα οποία
έχ ουν εγκριθεί μόν ο στην επικράτειά τους.
Οι άλλες χ ώρες της ΕΕ θα αποφασίζουν αν θα
δεχ θούν έν α πιστοποιητικό που αφορά κάποιο εμβόλιο το οποίο δεν έχ ει εγκριθεί από τις καν ον ιστικές
αρχ ές της ΕΕ.

ΑΑΔΕ: Έρχονται ψηφιακές αποδείξεις
και τιμολόγια
ΑΔΕ: Έρχ ον ται ψηφιακές αποδείξεις και
τιμολόγια
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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.

Μιλών τας στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης αν έφερε πως
«μέχ ρι σήμερα από τη λειτουργία του λιαν εμπορίου
δεν φαίν εται ν α έχ ει επηρεαστεί η κατάσταση στην
παν δημία. Μέχ ρι σήμερα 10η μέρα. Ομως μέχ ρι τη
14η μέρα αυτό μπορεί ν α έχ ει αλλάξει» είπε και διευκρίν ισε πως η όποια χ αλάρωση δεν αφορά στα sms
αλλά στον αθέμιτο αν ταγων ισμό που δην ιουργείται με
τη μη λειτουργία των εμπορικών κέν ρων και των
mall».

Σύμφων α με τον κ. Γεωργιάδη, «πρώτη προτεραιότητα είν αι η ομαλοποίηση της αγοράς. Αν αφέρθηκε στα
self -tests ως υπερόπλο που έφερε αισιοδοξία στην
κοιν ων ία, «καθώς μας γλίτωσε από έν α μεγάλο κομμάτι του ιού» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι τη μεγάλη
κορύφωση της παν δημίας την έχ ουμε αφήσει πίσω
μας. Χαρακτήρισε, ωστόσο, πρόωρη την όποια συζήτηση για άν οιγμα των μετακιν ήσεων το Πάσχ α.
Σε σχ έση με το άν οιγμα της εστίασης, παρέπεμψε
στις χ θεσιν ές εικόν ες από τη έν αρξης λειτουργίας των
πάμπ στο Λον δίν ο και εξέφρασε την αν ησυχ ία του.
«Αν αύριο αν οίγαμε εδω την εστίαση και βλέπατε
αυτές τις εικόν ες δεν θα τρομάζατε και λίγο; Καλό
είν αι ν α ξέρουμε τι ζητάμε. Να μην πάρουμε περισσότερα ρίσκα από όσα πρέπει. Να καν ουμε βήματα
προσεκτικά».
Παράλληλα άσκησε κριτική στο σχ έδιο του ΣΥ ΡΙΖΑ
για την οικον ομία λέγον τας ότι μια σειρά μέτρων που
έχ ουν εφαρμοστεί αποτελούν στην ουσία διαγραφή
ιδιωτικού χ ρέους. «Το πρόβλημα το έχ ουμε εν τοπίσει
και το έχ ουμε αν τιμετωπίσει», είπε.
Τέλος, σημείωσε πως «το πρόγραμμα Γέφυρα για
τους επιχ ειρηματίες είν αι εν ν έα μήν ες μπροστά.
Καν είς δεν θα πει στους επιχ ειρηματίες που θα
αν οίξουν αύριο, πηγαίν ετε τώρα ν α πληρώσετε τα
χ ρέη σας».
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Νέα ΚΥΑ για ενίσχυση 400 ευρώ σε ελεύθερους
επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες

Δ

ημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄
1487/13.4.2021) η Κοιν ή Υ πουργική Απόφαση του υπουργού
Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, του αν απληρωτή υπουργού Οικον ομικών , Θεόδωρου Σκυλακάκη, και του υφυπουργού
Οικον ομικών , Απόστολου Βεσυρόπουλου, με την οποία τροποποιείται η ΚΥ Α
με αριθμό 5629/22 της 4ης Φεβρουαρίου
2021 (Β’ 450/2021) με τίτλο «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων , κριτηρίων
και διαδικασίας χ ορήγησης και πληρωμής της εφάπαξ οικον ομικής εν ίσχ υσης
σε δικηγόρους, μηχ αν ικούς, οικον ομολόγους και γεωτεχ ν ικούς από τον Ειδικό
Λογαριασμό Αν εργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Αν εξαρτήτως Απασχ ολουμέν ων ».

Προκειμέν ου ν α υπάρξει επαρκής χ ρόν ος εν ημέρωσης των δικαιούχ ων παρέχ εται η δυν ατότητα υποβολής υπεύθυν ων δηλώσεων – αιτήσεων στο ΠΣ
«ΕΡΓΑΝΗ» έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.
Με βάση τα ν έα κριτήρια της εκδοθείσας απόφασης,
θα επαν εξεταστούν όλες οι αιτήσεις που είχ αν απο-
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Τις επ όμεν ες 10 ημέρες αν αμέν εται ν α ολοκληρωθεί η τρίτη και τελευταία φάση π ληρωμών του φετιν ού επ ιδόματος θέρμαν σης, καθώς το υπ ουργείο
Οικον ομικών έχ ει π ρογραμματίσει ν α καταβάλει το
επ ίδομα έως τις 26 Απ ριλίου. Η συγκεκριμέν η π ληρωμή αφορά απ οκλειστικά τους καταν αλωτές οι
οπ οίοι χ ρησιμοπ οιούν για τη θέρμαν ση τους
φυσικό αέριο.
Για αυτή την κατηγορία τα δικαιολογητικά αγορών
της π εριόδου απ ό 1.1.2021 έως 28.2.2021
καταχ ωρήθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2021 και
τώρα το σύστημα π ροχ ωρά στη διασταύρωση και
τον έλεγχ ο των στοιχ είων , π ροκειμέν ου η π ληρωμή
για την κατηγορία αυτή ν α π ραγματοπ οιηθεί έως
την 26η Απ ριλίου 2021.
Για τις υπ όλοιπ ες κατηγορίες καταν αλωτών οι δύο
φάσεις π ληρωμής ολοκληρώθηκαν εως την 31η
Ιαν ουαρίου 2021 για το σύν ολο των αγορών π ου
τιμολογήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και
έως έως την 31η Μαρτίου 2021 για το σύν ολο των
αγορών π ου τιμολογήθηκαν έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Η π ερίοδος επ ιδότησης ολοκληρώθηκε και π λέον
εκκρεμεί μόν ο η π ληρωμή για τους καταν αλωτές
φυσικού αερίου και για όσους απ ό τους υπ όλοιπ ους
καταν αλωτές για τεχ ν ικούς ή άλλους λόγους η π ληρωμή δεν έγιν ε σε μια απ ό τις δύο π ροκαθορισμέν ες
ημερομην ίες.
Όσον αφορά τους δικαιούχ ος του φετιν ού επ ιδόματος θέρμαν σης ήταν :

1. Φυσικά π ρόσωπ α άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χ ηρείας ή π ρόσωπ α π ου έχ ουν συν άψει
σύμφων ο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμέν α,
τα οπ οία για τη θέρμαν σή τους καταν αλών ουν
π ετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμαν σης ή φυσικό
αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (π έλετ).
Ειδικά για τους έγγαμους ή τα π ρόσωπ α π ου έχ ουν

Πότε θα πληρωθεί η αποζημίωση για τα κουρεμένα
ενοίκια Φεβρουαρίου - Μαρτίου

Π

ότε θα πληρωθεί η αποζημίωση για τα κουρεμέν α εν οίκια Φεβρουαρίου - Μαρτίου

Αν εβάζει ταχ ύτητα η ΑΑΔΕ προκειμέν ου εν τός των
επόμεν ων ημερών ν α γίν ει η διπλή πληρωμή των
αποζημιώσεων για τα «κουρεμέν α» εν οίκια Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ταυτόχ ρον α έχ ουν ήδη υποβληθεί
περίπου 90.000 καιν ούργιες δηλώσεις για το μήν α
Νοέμβριο και ακόμα 65.000 για τον Δεκέμβριο.
Για τη διπλή καταβολή στόχ ος είν αι η πληρωμή ν α
έχ ει ολοκληρωθεί έως τις 20 Απριλίου.

ρριφθεί κατά τον α΄ κύκλο υποβολής αιτήσεων ΄,
καθώς και όσες υποβληθούν μέχ ρι τις 19 Απριλίου
2021 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ως τροποποιητικές ή ν έες
αιτήσεις.

Υ πεν θυμίζεται ότι όσοι καθίσταν ται δικαιούχ οι της
έκτακτης οικον ομικής εν ίσχ υσης σύμφων α με τη ν έα
ΚΥ Α και έχ ουν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χ ρειάζεται
ν α το πράξουν εκ ν έου.

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η τελευταία
δόση, δικαιούχοι και κριτήρια

ις επ όμεν ες 10 ημέρες αν αμέν εται ν α ολοκληρωθεί η τρίτη και τελευταία φάση π ληρωμών
του φετιν ού επ ιδόματος θέρμαν σης, καθώς το
υπ ουργείο Οικον ομικών έχ ει π ρογραμματίσει ν α
καταβάλει το επ ίδομα έως τις 26 Απ ριλίου.
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συν άψει σύμφων ο συμβίωσης, δικαιούχ ος είν αι ο
υπ όχ ρεος σε υπ οβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, ή έν ας εκ των δύο σε π ερίπ τωση
υπ οβολής χ ωριστής δήλωσης.

2. Τα αν ωτέρω φυσικά π ρόσωπ α, για την καταν άλωση των επ ιδοτούμεν ων με την π αρούσα ειδών
καυσίμων θέρμαν σης, για τα ακίν ητα τα οπ οία χ ρησιμοπ οιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χ ρόν ο υπ οβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθών ον ται είτε είν αι
δωρεάν π αραχ ωρούμεν α ή ιδιοκατοικούν ται. Ειδικά
για τη χ ορήγηση επ ιδόματος θέρμαν σης στους
καταν αλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (π έλετ) τίθεται ως π ρόσθετη π ροϋπ όθεση το ακίν ητο ν α
βρίσκεται σε οικισμό με π ληθυσμό ίσο ή κατώτερο
των 2.500 κατοίκων και ο αν τίστοιχ ος συν τελεστής
επ ιδότησης ν α είν αι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.
Υ π εν θυμίζεται ότι τα κριτήρια χ ορήγησης του
επ ιδόματος θέρμαν σης για φέτος είν αι αμετάβλητα
και είν αι:

α. Εισοδηματικά:
Το ετήσιο συν ολικό οικογεν ειακό εισόδημα των
δικαιούχ ων θα π ρέπ ει ν α αν έρχ εται έως 12.000
ευρώ για άγαμο υπ όχ ρεο ή υπ όχ ρεο σε κατάσταση
χ ηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο
υπ όχ ρεο ή τους έγγαμους χ ωρίς τέκν α, το οπ οίο
π ροσαυξάν εται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκν ο.
Επ ίσης, για τη μον ογον εϊκή οικογέν εια το ως άν ω
εισόδημα αν έρχ εται σε 22.000 ευρώ, το οπ οίο π ροσαυξάν εται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκν ο μετά το
π ρώτο.

β. Ακίν ητης Περιουσίας:
Η συν ολική αξία της ακίν ητης π εριουσίας, όπ ως
αυτή π ροσδιορίζεται για τον υπ ολογισμό του
συμπ ληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η οπ οία π ροκύπ τει απ ό
την π ράξη διοικητικού π ροσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του
έτους 2020, υπ όχ ρεου, συζύγου ή μέρους
συμφών ου συμβίωσης και εξαρτώμεν ων , κατά τον
ΚΦΕ, τέκν ων , π ου αν αγράφον ται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2019, ν α μην υπ ερβαίν ει
το π οσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους
υπ όχ ρεους σε κατάσταση χ ηρείας ή εν διαστάσει
και το π οσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή
μέρη συμφών ου συμβίωσης και τις μον ογον εϊκές
οικογέν ειες.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χ ωρίς οι ιδιοκτήτες ν α
χ ρειαστεί ν α υποβάλλουν ξεχ ωριστή δήλωση αρκεί οι
μισθώσεις ν α έχ ουν συν αφθεί μέχ ρι την 31η/1/2021.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της αποζημίωσης θα γίν ει με βάση τη δήλωση COVID Φεβρουαρίου
που θα υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων έως το
τέλος Μαρτίου.
Οι πληρωμές θα γίν ουν έως τις 20 Απριλίου, εφόσον πληρούν ται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Οι μισθώσεις ν α φαίν ον ται εν εργές στο σύστημα
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχ είων Μίσθωσης της
ΑΑΔΕ.
Ο εκμισθωτής-ν ομικό πρόσωπο ν α μην έχ ει
δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
Ο μισθωτής-επιχ είρηση ν α μην έχ ει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
Ο μισθωτής-εργαζόμεν ος ν α τελεί σε αν αστολή
σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.
Να έχ ει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση
COVID τον Φεβρουάριο.
Και τέλος, ν α πληρούν ται οι λοιπές ν όμιμες προϋποθέσεις.
Για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέρον τος, θα
θεσπισθεί πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο
αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν αχ ρεωστήτως.
Πλέον , ο συν ολικός αριθμός συμψηφισμών και
αποζημιώσεων διαμορφών εται περίπου στις 971.000,
και το συν ολικό ποσό που έχ ει καταβληθεί στους
ιδιοκτήτες ακιν ήτων αν έρχ εται στα 180 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, άν οιξε, και θα παραμείν ει αν οιχ τή
μέχ ρι τις 19 Απριλίου, η πλατφόρμα για την υποβολή
τροποποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακιν ήτων , ώστε ν α διορθωθούν τυχ όν λάθη ή παραλείψεις.
Οι εν διαφερόμεν οι εκμισθωτές μπορούν ν α υποβάλουν τροποιητικές δηλώσεις για τη διόρθωση λαθών
και παραλείψεων μέχ ρι τις 19 Απριλίου.
Σύμφων α με τις οδηγίες της εφορίας οι ιδιοκτήτες
ακιν ήτων πρέπει ν α ακολουθήσουν τις παρακάτω
συμβουλές:
1. Οι εκμισθωτές που λαμβάν ουν ειδοποίηση από
τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της "Δήλωσης
Cov id" ή και της "Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχ είων
Μίσθωσης Ακίν ητης Περιουσίας" έχ ουν τη δυν ατότητα
ν α υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις προκειμέν ου ν α
διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους.
2. Στο πλαίσιο αυτό, αποστέλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση ειδοποίηση με την παροχ ή οδηγιών για
τη διόρθωση σφαλμάτων ή και τη συμπλήρωση, όπου
απαιτείται, των υποβληθεισών "Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχ είων Μίσθωσης Ακίν ητης Περιουσίας" και
"Δηλώσεων Cov id"
Μέχ ρι τις 19 Απριλίου θα μπορούν ν α υποβάλλον ται διορθώσεις για λάθη και παραλείψεις σε δηλώσεις
COVID της περιόδου Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020.

8-θριάσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χορηγήσει 100
εκατομμύρια δόσεις εμβολίων

Η

Ευρωπαϊκή Έν ωση, η οποία μόλις
πέρασε το φράγμα των 100 εκατομμυρίων χ ορηγούμεν ων
δόσεων , έχ ει μια από τις πιο προηγμέν ες
εκστρατείες εμβολιασμού κατά της Cov id
στον κόσμο, αλλά παραμέν ει στη σκιά
χ ωρών όπως το Ισραήλ, η Βρεταν ία και οι
Ην ωμέν ες Πολιτείες.

Οι 27 χ ορήγησαν τουλάχ ιστον 101,28
εκατομμύρια δόσεις σε περισσότερους
από 73 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή στο
16,4% του πληθυσμού τους, σύμφων α με
στοιχ εία που συν έλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο από επίσημες πηγές σήμερα στις
15.00 ώρα Ελλάδος. Μεταξύ αυτών , περισσότερα από 28 εκατομμύρια άν θρωποι,
ή το 6,3% του πληθυσμού, ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εμβολιασμού με τη δεύτερη δόση.

Περισσότερο από το 12% των 820 εκατομμυρίων
δόσεων που χ ορηγήθηκαν παγκοσμίως, διοχ ετεύθηκε
στην ΕΕ, η οποία συγκεν τρών ει λιγότερο από το 6%
του παγκόσμιου πληθυσμού.
- Επικεφαλής η Μάλτα και Ουγγαρία -

Στην ΕΕ, δύο χ ώρες ξεχ ωρίζουν : η Μάλτα και η
Ουγγαρία, οι οποίες αν τίστοιχ α χ ορήγησαν δόσεις
στο 40,4% και το 31,4% του πληθυσμού τους. Πολύ
επικριτική απέν αν τι στην ευρωπαϊκή διαχ είριση του
εμβολιασμού, η Ουγγαρία έκαν ε γρήγορα την επιλογή,
για ν α επιταχ ύν ει την εκστρατεία της, και εισήγαγε το
ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και το κιν εζικό Sinopharm,
που δεν έχ ουν εγκριθεί μέχ ρι σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργαν ισμό Φαρμάκων (EMA), επιπλέον των
εμβολίων των Pf izer/BioNTech, της Moderna και των
AstraZeneca / Οξφόρδης που χ ρησιμοποιούν ται
στην ΕΕ.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι δύο χ ώρες που
έχ ουν καθυστερήσει περισσότερο είν αι η Βουλγαρία
(6,8%) και η Λετον ία (8,3%). Οι εκστρατείες εμβολιασμού τους, οι οποίες βασίζον ται κυρίως στο εμβόλιο
των AstraZeneca / Οξφόρδης που είν αι το πιο οικον ομικό σε σχ έση τα αν ταγων ιστικά του, αν τιμετώπισαν επαν αλαμβαν όμεν ες αν αποδιές από τη σουηδοβρεταν ική συμμαχ ία (καθυστερήσεις στην παράδοση,
παρεν έργειες).

Οι τέσσερις πιο πυκν οκατοικημέν ες χ ώρες της
Έν ωσης -- η Γερμαν ία (16,8%), η Γαλλία (16,8%), η
Ιταλία (15,8%) και η Ισπαν ία (17%) -- κιν ούν ται γύρω
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συγκριτικά, έξι Ισραηλιν οί στους δέκα (61,6%)
έχ ουν ήδη λάβει τουλάχ ιστον μία δόση, σχ εδόν έν ας
Βρεταν ός στους δύο (47,5%) και περισσότεροι από
έν ας Αμερικαν ός στους τρεις (37%).
- Στη σκιά των παγκόσμιων πρωταθλητών -

Με 22,6 χ ορηγούμεν ες δόσεις (πρώτες και δεύτερες)
αν ά 100 κατοίκους, η Ευρωπαϊκή Έν ωση υπερβαίν ει
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Σύλληψη δασκάλου για ασέλγεια σε ανήλικη και παιδική
πορνογραφία

Δ

άσκαλος σε περιοχ ή της κεν τρικής Μακεδον ίας
συν ελήφθη, για ασελγείς πράξεις σε βάρος
αν ηλίκου και κατοχ ή υλικού παιδικής πορν ογραφίας, εν ώ αν αμέν εται ν α απολογηθεί στην αρμόδια
αν ακριτική Αρχ ή.
Προηγήθηκε μήν υση 28χ ρον ης (σήμερα), σύμφων α
με την οποία τα όσα καταγγέλλει η ίδια συν έβησαν
πριν από 14 χ ρόν ια.

κατά πολύ τον παγκόσμιο μέσο όρο (10,6). Οι επιδόσεις της είν αι επίσης καλύτερες από πολλών μεγάλων
χ ωρών όπως η Βραζιλία (14,5), η Κίν α (12,2), το
Μεξικό (9,5), η Ιν δία (8,1), η Ιν δον ησία (5,9), το
Μπαν γκλαν τές (3,9), η Ιαπων ία (1,4) και οι Φιλιππίν ες (1).
Ωστόσο, η Έν ωση παραμέν ει μακριά από τους
πρωταθλητές του τομέα, όπως το Ισραήλ (119 δόσεις
αν ά 100 κατοίκους), τα Ην ωμέν α Αραβικά Εμιράτα
(93), η Χιλή (64), η Βρεταν ία (59) ή οι Ην ωμέν ες
Πολιτείες (58).

Η Μάλτα (58 δόσεις αν ά 100 κατοίκους) είν αι η
μόν η χ ώρα της Έν ωσης που εμφαν ίζεται μέσα στους
10 πρώτους παγκοσμίως.

Αυτός ο δείκτης, για ν α μην συγχ έεται με το ποσοστό των αν θρωπων που έχ ουν λάβει τουλάχ ιστον
μία δόση, καθιστά δυν ατή τη σύγκριση της προόδου
των εκστρατειών εμβολιασμού λαμβάν ον τας υπόψη
πρώτες και δεύτερες δόσεις.
- Ο εμβολιασμός επιταχ ύν εται -

Κάθε μέρα την προηγούμεν η εβδομάδα, 2,4 εκατομμύρια δόσεις χ ορηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Έν ωση.
Αυτό σημαίν ει ότι 0,54% του πληθυσμού της ΕΕ
έλαβε μια δόση κάθε μέρα. Ο ρυθμός αυτός, που επιταχ ύν εται χ άρη στις αυξημέν ες παραδόσεις, είν αι 2,5
φορές ταχ ύτερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο
(0,22%), αλλά υποδιπλάσιος αυτού των Ην ωμέν ων
Πολιτειών (1,02%).

Η Ουγγαρία (1,16%) είν αι σήμερα η ταχ ύτερη χ ώρα
της ΕΕ, και η ταχ ύτερη χ ώρα στον κόσμο, εξαιρουμέν ων των μικροκρατών . Μόν ο δύο χ ώρες με λιγότερους από 100.000 κατοίκους έχ ουν ελαφρώς καλύτερες
επιδόσεις: ο Άγιος Μαρίν ος (1,52%) και οι Σεϋχ έλλες
(1,39%). Στην ΕΕ, η Μάλτα (1,03%) και η Γερμαν ία
(0,65%) συμπληρών ουν το βάθρο.

Η Γαλλία, από την πλευρά της, κατατάσσεται 12η
μεταξύ των 27, χ ορηγών τας δόσεις στο 0,54% του
πληθυσμού της κάθε μέρα (364.000 ημερήσιοι εμβολιασμοί), που είν αι ακριβώς ο ευρωπαϊκός μέσος
όρος.

τάσεις και τα σχ όλια θα αξιολογηθούν και, στη συν έχ εια, θα οριστεί το
χ ρον οδιάγραμμα υποβολής του προσχ εδίου προς έγκριση στο Δ.Σ.

Το ΚΕΘΕΑ, προσθέτει η υφυπουργός, κατάφερε, εν μέσω των δύσκολων και ιδιαίτερων συν θηκών που επέβαλε η παν δημία, ν α συν εχ ίσει ν α προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους ωφελούμεν ους, εν ώ οι
εργαζόμεν οι συν έχ ισαν ν α επιτελούν το έργο τους, χ ωρίς αλλαγές σε θεραπευτικές πρακτικές. Το πρότυπο
θεραπευτικό μον τέλο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. βρίσκεται και θα παραμείν ει στον πυρήν α των δημόσιων πολιτικών για
την αν τιμετώπιση των εξαρτήσεων .

«Όσοι είδαν στην κατάρτιση του Οργαν ογράμματος και του Καν ον ισμού Λειτουργίας, “τίτλους τέλους” του
ΚΕΘΕΑ, είτε έχ ουν λάθος εν ημέρωση ή σκοπίμως παραπληροφορούν . Αυτό που πραγματικά σηματοδοτούν οι
προωθούμεν ες αλλαγές είν αι μια ν έα αρχ ή για τον Οργαν ισμό εν ισχ ύον τάς τον , προκειμέν ου ν α συν εχ ίσει πιο
αποτελεσματικά το σημαν τικό κοιν ων ικό του έργο», καταλήγει στην αν ακοίν ωσή της η κ. Ράπτη.

Ακολούθησε έρευν α των διωκτικών αρχ ών κατόπιν
εισαγγελικής εν τολής και στην κατοχ ή του δασκάλου
βρέθηκε υλικό παιδικής πορν ογραφίας, αν άμεσα στο
οποίο και υλικό στο οποίο φέρεται ν α απεικον ίζεται
και η μην ύτρια.

Υ πό αυτές τις συν θήκες εκδόθηκε έν ταλμα, σε
εκτέλεση του οποίου ο κατηγορούμεν ος συν ελήφθη
τις προηγούμεν ες μέρες και κρατείται εν όψει της απολογίας του στον αν ακριτή.
Οι πράξεις που περιγράφον ται στο έν ταλμα είν αι
για ασέλγεια κατ' εξακολούθηση, κατάχ ρηση σε ασέλγεια και κατοχ ή υλικού παιδικής πορν ογραφίας.

Πρόκειται για εν εν εργεία δάσκαλο, που σήμερα
είν αι διευθυν τής σε δημοτικό σχ ολείο, εν ώ η μην ύτρια δεν υπήρξε μαθήτριά του, αλλά συν δέον ται συγγεν ικά μεταξύ τους.
Ελεύθερος με όρους

Όπως έγιν ε γν ωστό αργότερα σήν ερα, ο 60χ ρον ος
αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους,
μετά την απολογία του σε αν ακριτή.

Οι περιοριστικοί όροι που του επέβαλαν εισαγγελέας
και αν ακριτής είν αι αυτοί της απαγόρευσης εξόδου
από τη χ ώρα, της εμφάν ισης στο αστυν ομικό τμήμα
της περιοχ ής διαμον ής του τρεις φορές τον μήν α και
της απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλλουσας. Ο
ίδιος κατά την πολύωρη απολογία του αρν ήθηκε τις
κατηγορίες που του αποδίδον ται.

Μεγάφωνα για τις θείες λειτουργίες των ημερών του Πάσχα,
ζητά η Ιερά Σύνοδος

Τ

ην πρόταση της εκκλησίας για τη λειτουργία των
ν αών τις ημέρες του Πάσχ α απέστειλε στην
κυβέρν ηση η Διαρκής Ιερά Σύν οδος.

Στο αρμόδιο Υ πουργείου Παιδείας, προτείν εται από
την Κυριακή των Βαίων ν α ισχ ύσει η αν αλογία μέσα
στους ν αούς, έν α άτομο αν ά 15 τ.μ και μέγιστος
αριθμός πιστών τα 100 άτομα στους μεγάλους ν αούς
με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως η υποχ ρεωτική χ ρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων και όλα
τα άλλα υγειον ομικά μέτρα.

Επίσης όπως αν αφέρει η ΕΡΤ, προτείν εται η χ ρήση
μεγαφών ων , έτσι ώστε ν α υπάρχ ουν πιστοί στον
προαύλιο χ ώρο της εκκλησίας, εν ώ η λιταν εία των
επιταφίων προτείν εται ν α γίν ει εν τός των ιερών
ν αών ή στον αύλειο χ ώρο για ν α αποφευχ θεί ο
συν ωστισμός.
Σύμφων α με πληροφορίες η εκκλησία θα τελέσει
περισσότερες από μία Θείες λειτουργίες ώστε ν α
εκκλησιαστούν περισσότεροι πιστοί, εν ώ ιερείς και
ιεροψάλτες θα κάν ουν υποχ ρεωτικό διαγν ωστικό test
cov id αν ά εβδομάδα.
Η Διαρκής Ιερά Σύν οδος θα συν εδριάσει και πάλι
πριν την Κυριακή των Βαίων , μέσα δηλαδή στον
Απρίλιο.
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Ράμπες και χώροι υγιεινής για Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες στα Σχολεία του Δήμου Φυλής

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο
κατασκευής ραμπών και χ ώρων
υγιειν ής σε σχ ολεία του Δήμου
Φυλής μέσω του Προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Ήδη, έχ ουν κατασκευαστεί ράμπες και
WC σε Σχ ολεία των Δημοτικών Εν οτήτων Ζεφυρίου και Φυλής, σε διδακτήρια
όλων των βαθμίδων . Στα Άν ω Λιόσια
έχ ουν επίσης τοποθετηθεί ράμπες εν ώ
στο άμεσο μέλλον και αμέσως μετά τη
δημοπράτηση του έργου, θα ξεκιν ήσει η
κατασκευή χ ώρων υγιειν ής σε Σχ ολεία
Α΄βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης.
Την ευθύν η κι επίβλεψη του έργου έχ ει
η Τεχ ν ική Υ πηρεσία του Δήμου Φυλής.
“Η ευαισθησία του Δημάρχ ου Φυλής
Χρήστου Παππού δεν εξαν τλείται μόν ο
σε μεγάλα έργα όπως το Πρότυπο Ειδικό Γυμν άσιο
Φυλής, που είν αι έτοιμο ν α τεθεί σε λειτουργία με τη
ν έα Σχ ολική Χρον ιά. Τα έργα καθημεριν ότητας για
τους συμπολίτες μας με Ειδικές Αν άγκες και ξεχ ωρι-

Γ

Μιλών τας για την Αττική,
είπε ότι καταγράφεται σταθεροποιητική τάση μετά από πολλές εβδομάδες και χ αρακτήρισε
την εξέλιξη αυτή ελπιδοφόρα
αλλά και εύθραυστη. «Είν αι μία
εύθραυστη ισορροπία και γι'
αυτό δεν πρέπει ν α χ αλαρώσουμε και ν α εφησυχ άσουμε. Η πιστή τήρηση των
μέτρων σε συν δυασμό με τους
εμβολιασμούς, μας επιτρέπει σιγά-σιγά ν α ελπίζουμε
ότι θα γυρίσουμε σε μερική καν ον ικότητα».

Αν αφερόμεν ος στον κυλιόμεν ο δείκτη ν έων κρουσμάτων επταημέρου, είπε ότι πλέον καταγράφεται
μείωση και σε αυτόν , καθώς κατά μέσο όρο έχ ουμε
αν ά ημέρα 2.797 επιβεβαιωμέν α κρούσματα, αριθμός
ελαφρά μειωμέν ος από την προηγούμεν η εβδομάδα.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ν έων κρουσμάτων είν αι
τα 44 έτη τόν ισε ο Βασίλης Κικίλιας και πρόσθεσε ότι
ήδη υπάρχ ει υποχ ώρηση και στον αριθμό των εν εργών κρουσμάτων σε όλη τη χ ώρα, ο οποίος έπεσε
από τις 30.000 στις 27.426.

Πάν τως υπάρχ ουν και περιφερειακές εν ότητες που
εξακολουθούν ν α προβληματίζουν όπως είπε ο
Β.Κικίλιας: Αυτές της Καλύμν ου, Θάσου, Λευκάδας,
Έβρου, Ροδόπης, Πιερίας, Φωκίδας, Καβάλας,
Αρκαδίας και Πρέβεζας.

Απαν τών τας σε ερώτηση σχ ετικά με το εμβόλιο της
Johnson and Johnson και τις αν αφορές που έχ ουν
γίν ει στην Αμερική για παρεν έργειες, ο Βασίλης
Κικίλιας είπε ότι ακολουθούμε τον ευρωπαϊκό οργαν ισμό φαρμάκων και τόν ισε πως «σε ό,τι έχ ει

Εγκύκλιος για τη διευκόλυνση του
εμβολιασμού των εργαζομένων

Έ

ως και 3 ώρες δικαιολογημέν η απουσία από
την εργασία

Οδηγίες σχ ετικά με τη διευκόλυν ση του εμβολιασμού των εργαζομέν ων για την πρόληψη της διάδοσης του κορων οϊού παρέχ ει εγκύκλιος της Γεν ικής
Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και
Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων .

Σύμφων α με αυτήν , οι εργοδότες οφείλουν ν α διευκολύν ουν τους εργαζομέν ους τους με κάθε τρόπο
στη διαδικασία προγραμματισμού και προσέλευσης
στα εμβολιαστικά κέν τρα κατόπιν των προγραμματισμέν ων ραν τεβού, εφόσον αυτά πραγματοποιούν ται
εν τός του ωραρίου εργασίας τους.
Εγκύκλιος εμβολιασμού

στές δεξιότητες, αποτελούν για μας στόχ ο πρώτης
προτεραιότητας” επισημαίν ει σχ ετικά ο Αν τιδήμαρχ ος
Τεχ ν ικών Έργων Θαν άσης Σχ ίζας.

Κικίλιας για J&J: «Μένουμε έξω από την πολυφωνία Ακολουθούμε τους ειδικούς»

ια σταθεροποίηση και ελαφρά μείωση της πορείας της παν δημίας στη χ ώρα μας, έκαν ε λόγο ο
υπουργός Υ γείας, Β.Κικίλιας, κατά την εν ημέρωση στο υπουργείο Υ γείας. «Παρατηρείται σταθεροποίηση, ελαφρά μείωση σε όλες τις περιοχ ές της
χ ώρας εκτός από την αν ατολική Μακεδον ία και τη
Θράκη όπου υπάρχ ει έν τον η αυξητική τάση, η οποία
πιέζει και τα ν οσοκομεία μας στην βόρεια Ελλάδα»,
τόν ισε χ αρακτηριστικά ο υπουργός Υ γείας, προσθέτον τας ότι ο δείκτης θετικότητας σε όλη τη χ ώρα
υποχ ώρησε και άλλο αυτή την
εβδομάδα, κάτω από 5% - στο
4,85 %.
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προκύψει, μείν αμε πέρα και έξω από την πολυφων ία,
ακούσαμε τους ειδικούς στην χ ώρα μας και τους αρμόδιους οργαν ισμούς και αυτό θα κάν ουμε και τώρα».
Μάλιστα, παρακάλεσε οι δηλώσεις που αφορούν τα
εμβόλια ν α γίν ον ται με ιδιαίτερη προσοχ ή και με τεκμηριωμέν α επιστημον ικά δεδομέν α.εν ώ έκαν ε ξεκάθαρο ότι υπερτερούν τα οφέλη του εμβολιασμού από τις
πολύ σπάν ιες περιπτώσεις παρεν εργειών εν ός
εμβολίου.

Παράλληλα ο υπουργός έκαν ε μία ακόμη φορά
έκκληση ν α εμβολιαστούν όσοι δεν έχ ουν εμβολιαστεί, τον ίζον τας ότι η επιχ είρηση «ελευθερία» έχ ει
κερδίσει την εμπιστοσύν η όλων των Ελλήν ων .

Μάλιστα, αν αφέρθηκε και στην δέσμευση προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ν α παραδοθούν 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Phizer στο δεύτερο τρίμην ο
του έτους, αν τί για το τέταρτο τρίμην ο που ήταν προγραμματισμέν ο. Αυτό σημαίν ει όπως είπε, ότι αν τιστοιχ ούν 1,2 εκατομμύρια δόσεις από το εμβόλιο αυτό
στην Ελλάδα, μέχ ρι το τέλος Ιουν ίου.

«Εσείς που δεν έχ ετε ακόμη εμβολιαστεί κλείστε
ραν τεβού, βοηθήστε με τον δικό σας εμβολιασμό, την
οικογέν ειά σας, τους φίλους σας και τους συν αδέλφους σας ν α είν αι πιο ασφαλείς, ώστε σύν τομα ν α ξαν απάρουμε τη ζωή μας πίσω» κατέληξε ο υπουργός
Υ γείας.
Ο ίδιος τόν ισε ότι η χ ώρα μας έχ ει εξασφαλίσει 30
εκατομμύρια δόσεις από την Ευρωπαΐ κή Έν ωση και
το ζητούμεν ο αυτή τη στιγμή είν αι οι δόσεις ν α
έρχ ον ται όσο πιο γρήγορα γίν εται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμέν α, δίν εται δυν ατότητα στους εργαζόμεν ους ν α απουσιάσουν με τη σύμφων η γν ώμη του
εργοδότη για εύλογο χ ρον ικό διάστημα έως και τρεις
ώρες από την εργασία τους, εφόσον ο προγραμματισμέν ος εμβολιασμός τους έχ ει οριστεί εν τός του
ν ομίμου ωραρίου εργασίας τους και αυτή η απουσία
τους είν αι δικαιολογημέν η.

Θωμαϊδης για λύματα:
«Αυξήθηκαν αγχολυτικά, αντικαταθλιπτικά και κοκαΐνη»

Γ

ια ύφεση στις τιμές των λυμάτων που επιθυμούμε ν α γίν ουν τάση της τάξης του 33% σε
σχ έση με τις αν τίστοιχ ες τιμές του Μαρτίου
έκαν ε λόγο ο κ. Νίκος Θωμαΐ δης καθηγητής αν αλυτικής χ ημείας του Παν επιστημίου Αθην ών μιλών τας
στο Πρώτο Πρόγραμμα (105,8 & 96,1) σημειών ον τας
πως η αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών στο ιικό
φορτίο αν αμέν εται περί τα τέλη Μαΐ ου.
Ο κ. Θωμαΐ δης αν έφερε ότι το άν οιγμα των δραστηριοτήτων που έχ ει γίν ει τις τελευταίες 10 μέρες
και κυρίως στο λιαν εμπόριο φαίν εται πως δεν έχ ει
επηρεάσει τα λύματα, εν ώ οι αν τίστοιχ ες τάσεις με το
άν οιγμα των σχ ολείων θα τις καταγράψουμε στις
αρχ ές της επόμεν ης εβδομάδας.
Ο ίδιος μιλών τας στον Σκαι σημείωσε πως στα
λύματα υπάρχ ουν και ευρήματα σημαν τικής αύξησης
στην χ ρήση αγχ ολυτικών και καταθλιπτικών καθώς
και κοκαΐ ν ης ως αποτέλεσμα της αύξησης της
διακίν ησης.
«Αυτό έχ ει καταγραφεί παν ευρωπαϊκά, τόν ισε
Εμείς όμως από τον Μάρτιο του 2020 είδαμε αυτή
την αύξηση. Αυτό είν αι το καλό με την αν άλυση των
λυμάτων , ότι σε πραγματικό χ ρόν ο, σε χ ρόν ο
μηδέν , μπορεί η αν άλυση αυτή ν α αποτυπώσει ό,τι
γίν εται στην κοιν ότητα. Τότε είχ αμε συσχ ετίσει αυτή
την αύξηση, λόγω απομόν ωσης, lockdown και περιοριστικών μέτρων » τόν ισε ο καθηγητής.
Για «έκρηξη» της χ ρήσης των ψυχ οφαρμάκων κατά
τη διάρκεια της παν δημίας μίλησε και ο καθηγητής
του Παν τείου και ψυχ ίατρος, Στέλιος Στυλιαν ίδης
επίσης στο Πρώτο Πρόγραμμα « Κατά 300%
αυξήθηκε η χ ρήση ψυχ οτρόπων ουσιών κατά την
περίοδο της υγειον ομικής κρίσης» είπε χ αρακτηριστικά, εξηγών τας ότι οι πολίτες καταφεύγουν σε αυτά
ευκολότερα, επειδή αισθάν ον ται στρες, άγχ ος και
αβεβαιότητα για το μέλλον .
Αν αφερόμεν ος στην «χ ρον ιά της … Μαρμότας», ο
διακεκριμέν ος καθηγητής εξήγησε: «Αυτό που συχ ν ά
λέμε βαριέμαι, εν δέχ εται ν α έχ ει δραματικές συν έπειες. Το βαριέμαι επί της ουσίας σημαίν ει αποσύρομαι».
Και συν έχ ισε: η παρατεταμέν η βαρεμάρα επηρεάζει
σημαν τικά τις διατροφικές μας συν ήθειες, εν ισχ ύει τη
ροπή μας προς λιπαρά φαγητά και junk f ood και
συχ ν ά περιορίζει την επιθυμία μας για σωματική
άσκηση». Ο ίδιος μίλησε για θεραπεία από ειδικούς
αλλά και για τη δυν ατότητα αυτογν ωσίας μέσα από
την επικοιν ων ία, το διάβασμα και τη μουσική.

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

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΕΪΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΚΛΙΑΡΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΑΡΕΣΑ ΤΟΡΝΙΚΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥ ΤΟΥ Ν
ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΓΑΡΥ ΦΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥ ΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥ ΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΧΤΣΙΔΗ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΥ ΡΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥ ΤΟΥ Ν
ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΙΟΝΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΕΝΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυνση Περιουσίας και
Προμηθειών

Άνω Λιόσια, 14-04-2021
Αρ. πρωτ.: 9856
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής, για την υπηρεσία με
τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» (Α.Μ.37/2021)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
306.273,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 246.995,10€, ΦΠΑ:

59.278,82€).
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Φυλής.

Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.:
10-6142-10029 σχετική πίστωση
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων
Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικής
Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της
Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου
Φυλής.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) :
79410000-1
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών
συμβουλών και συμβουλών σε
θέματα διαχείρισης
79411100-9
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε
θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε δύο (2) έτη από την
υπογραφή της σύμβασης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι
προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, την 20-05-2021,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ
(Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 1405-2021 και ώρα 16:00 μ.μ.
Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
09-04-2021 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ
και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.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
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
108857
Η διενέργεια του διαγωνι-

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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σμού διέπεται από τις σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/2016
[δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιώνπροσαρμογή 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
οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους
εγγύηση συμμετοχής ποσοστού
(2%) επί της προϋπολογισθείσης
δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ , ήτοι
4.939,90 €.

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 μέχρι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

12-θριάσιο

Περιφέρεια Αττικής: Rapid
tests και υγειονομικό υλικό
στο Γηροκομείο Αθηνών

Rapid tests στο Γηροκομείο Αθηνών διενήργησαν
σήμερα τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, στο πλαίσιο
της Δράσης «Ιπποκράτης», με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παράλληλα στο
πλαίσιο της επίσκεψης ο περιφερειάρχης παρέδωσε
στη διοίκηση του Γηροκομείου μεγάλη ποσότητα υγειονομικού υλικού προστασίας (Χιλιάδες μάσκες όλων
των τύπων και αντισηπτικά), ενώ συνεργεία της Περιφέρειας κλάδεψαν και περιποιήθηκαν τον προαύλιο
χώρο του Γηροκομείου.
Παρόντες στην επίσκεψη ήταν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος, ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Ι. Σελίμης και ο
συντονιστής του Επιχειρησιακού Κέντρου της Περιφέρειας και του ΙΣΑ Π. Ευσταθίου.

Τον περιφερειάρχη υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του
ΔΣ του Γηροκομείου Αθηνών Ζ. Κολιός, η νομική
σύμβουλος του Γηροκομείου Μ. Στραιτούρη, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ν. Παπαϊωάννου
και μέλη του προσωπικού.
Ο κ. Κολιός ευχαρίστησε θερμά τον περιφερειάρχη

για τη διενέργεια των rapid test και την προσφορά του
υγειονομικού υλικού, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται
διαχρονικά στο πλευρό του Γηροκομείου, στηρίζοντας
έμπρακτα τους φιλοξενούμενους και το προσωπικό.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα της Δομής, τονίζοντας ότι χρήζει
στήριξης για να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες
του, όπως κάνει εδώ και 157 χρόνια και τόνισε πως
σήμερα με την παρουσία του περιφερειάρχη γίνεται
μία νέα αισιόδοξη και ελπιδοφόρα αρχή στη μεταξύ
τους συνεργασία.
Τις θερμές ευχαριστίες του προσωπικού προς τον κ.
Πατούλη μετέφερε η αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων Ν. Παπαϊωάννου, υπογραμμίζοντας τη
σημασία της στήριξης της Περιφέρειας, στον αγώνα
που δίνει το Γηροκομείο προκειμένου να συνεχιστεί
ομαλά η λειτουργία του.
Ο κ. Πατούλης τόνισε μεταξύ άλλων ότι « Το Γηροκομείο Αθηνών, έχει περάσει πολλές περιπέτειες αλλά
ως Περιφέρεια Αττικής αλλά και προσωπικά, θα είμαστε παρόντες και θα συνδράμουμε με όλες μας τις
δυνάμεις, σε συνεργασία με το αξιόμαχο προσωπικό
του, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του για τις επόμενες δεκαετίες.
Είμαστε στο πλευρό του και αυτό το αποδείξαμε
έμπρακτα. Επί 40 χρόνια το γηροκομείο Αθηνών, το
εμβληματικότερο Γηροκομείο στη χώρα, λειτουργούσε
χωρίς άδεια, αλλά εμείς θέσαμε ως προτεραιότητα την
αδειοδότησή του και το καταφέραμε.
Επίσης σήμερα, αναγνωρίζοντας ότι προτεραιότητα

είναι η προστασία των συμπολιτών μας που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες, φέραμε εδώ τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών μας προκειμένου να διενεργήσουν rapid test στους φιλοξενούμενους και στο
προσωπικό και παράλληλα παραδώσαμε χιλιάδες μάσκες προστασίας και αντισηπτικά.
Έχουμε χτίσει μία γέφυρα προστασίας με το Γηροκομείο και θα συνεχίσουμε, διενεργώντας συχνά ιατρικές
εξετάσεις στους θαμώνες του Γηροκομείου και συνδράμοντας το έργο του με ιατρικό προσωπικό. Επίσης
όλοι οι τρόφιμοι της Δομής θα μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 1110 της Περιφέρειας και του ΙΣΑ, σε περιπτώσεις που χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης.
Το Γηροκομείο Αθηνών ασκεί λειτούργημα και κοινωφελές έργο και πρόθεσή μας είναι να το στηρίξουμε».
Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης μετέβη στο νέο επισκευασμένο κτίριο του Γηροκομείου, έναν σύγχρονο
άρτιο χώρο, που αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια η
οποία συνέδραμε και στις εργασίες ανακαίνισης και
επισκευής.
Για συμβολικούς λόγους, μαζί με τον πρόεδρο του
Γηροκομείου Ζ. Κολιό φύτεψαν έναν ευκάλυπτο, μία
κίνηση που σηματοδοτεί, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, την έναρξης μίας νέας εποικοδομητικής και
ελπιδοφόρας συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και
του Γηροκομείου.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Η Ενωση Ασπροπύργου 3-0 τον
Ιάλυσο Ρόδου

Τ

ην πρώτη της ν ίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε στο δημοτικό στάδιο η
Εν ωση Ασπροπύργου-Δόξας επί του
Ιάλυσου Ρόδου με 3-0 και
ελπίζει στην παραμον ή της.
Τα τέρματα της ομάδας
του Κριστόφ Βαζέχ α
σημείωσαν οι: Ζαχ αράκης(55′ σουτ, 72′ ) Γεωργακόπουλος πέν 68′).
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι οι
Ασπροπυργιώτες κέρδισαν
πέν αλτι στο 43′ που
κτύπησε ο Ζαχ αρός και
απέκρουσε ο τερματοφύλακας Ζαχ αρός.
Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθην ών ).Βοηθοί: Χριστοδούλου (Ημαθίας), Αραβίδης (Αθην ών ). Κίτριν ες: Τζαν ουλίν ος, Ζαχ αράκης, Καλομοίρης – Ρούσσος, Τερζίου.
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ (προπον ητής Κριστόφ Βαζέχ α): Γκέκας, Αργυρόπουλος, Μουκίδης, Τζαν ουλίν ος, Ζαχ αρός, Ζαχ αράκης (72′ Κατίδης), Αμπεσολό (38′ λ.τ
Να), Θεοδώρου, Κυριαζής (80′ Καλομοίρης), Τραορέ, Τριποτσέρης.

ΙΑΛΥ ΣΟΣ (προπον ητής Βαγγέλης Χαν τές): Αν δρούτσος, Γκέζος, Μπουσάι, Καρπαθάκης, Τερζίου, Σκεν τεράι, Παπουτσογιαν ν όπουλος (75′ Γιώργου), Ρούσσος (70′
Πόν τε Τζούν ιορ), Χατζησάββας, Παπαδόπουλος, Μαστραν των άκης (58′ Χριστόπουλος).

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

FOOTBALL LEAGUE: Η
βαθμολογία και η
επόμενη αγωνιστική

Καλλιθέα- Ρόδος 2-3

Καλαμάτα- Αστέρας Βλαχ ιώτη 2-0

Νίκη Βόλου- Σαν τορίν η 2020 1-1
Ασπρόπυργος- Ιάλυσος 3-0
Αιγάλεω- Επισκοπή 1-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Καλαμάτα 11
Ιάλυσος 10

Επισκοπή 8

Ρόδος 7

Καλλιθέα 6

Αιγάλεω 6

Σαν τορίν η 2020 6
Αστέρας Βλαχ ιώτη
Νίκη Βόλου 3

5

Ασπρόπυργος 3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 17/4/2021
12:00 Καλαμάτα – Νίκη Βόλου
Κυριακή 18/4/2021 15:00
Ρόδος – Αιγάλεω
Ιάλυσος – Επισκοπή
Αστέρας Βλαχ ιώτη – Καλλιθέα
Σαν τορίν η 2020– Ασπρόπυργος

Τα αποτελέσματα σε νότιο και βόρειο όμιλο
της φουτμπόλ λίγκ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Νίκη Βόλου-Σαν τορίν η 2020 1-1

ΣΚΟΡΕΡ: 22′
Κρουθ σουτ – 65′
πεν . Ερρίκος
Νίκη Βόλου
(Βεργέτης): Περιστερίδης, Μπαλάφας, Καλουτσικίδης,
Αλιατίδης, Πολίμος,
Μπόσιο, Μπιτσάκος (66′ Γκον ζάλες), Γκαρσία,
Κρουθ, Τσιώλης
(61′ Μέτσε), Ροχ άν ο.
Σαν τορίν η 2020
(Παν τέλης): Δερμιτζάκης, Ερρίκος
(75′ Μπιρμπίλη), Κουρέλας, Παπαζαχ αρίας (46′ Σιμιτζής), Παν τίδος, Πολύζος (46′
Γιουκούδης), Σκαθαρούδης (26′ λ.τ Μην άς (90′ Λάμπρου), Ιβαν ίδης, Ντιν ιωτάκης,
Μαλάι, Καν ούλας.
Διαιτητής: Μελτζαν ίδης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας), Σταΐ κος (Λάρισας)
Κίτριν ες: Μπιτσάκος, Γκαρσία, Ντομίν γκεζ (αν απληρωματικός), Περιστερίδης –
Κουρέλας, Ερρίκος
Κόκκιν ες: 44′ Ντιν ιωτάκης
Αιγάλεω-Επισκοπή 1-3

ΣΚΟΡΕΡ: 27′ πεν . Μπαρμπαρούσης – 33′, 45+1′ Τσιριγώτης σουτ, 53′ Αν δρέου
κεφ.
Αιγάλεω (Χαραλαμπίδης): Σικαλιάς, Σταματάκης, Οικον ομόπουλος, Βλάχ ος, Αν αστασίου (60′ Οκάν ), Μαχ αίρας, Λάσκαρης, Τσιλιγκίρης, Τσίτσαρης, Γουερέ, Μπαρμπαρούσης.
Επισκοπή (Βέλιτς): Δήμιζας, Καραγιάν ν ης, Λάμτσε, Αν δρέου, Παν αγιωτίδης,
Γιαν ν ούτσος, Πολυχ ρόν ης, Σουμπασάκης, Λίμα, Ρόχ α, Τσιριγώτης.
Διαιτητής: Βλάχ ος (Αν ατ. Αττικής)
Βοηθοί: Πριόν ας (Εύβοιας), Γουρν ιάς (Αν ατ. Αττικής)
Καλαμάτα-Αστέρας Βλαχ ιώτη 2-0

ΣΚΟΡΕΡ: 36′ Αν αστασόπουλος σουτ, 85′ Κέρη σουτ
Καλαμάτα (Αν αστόπουλος): Tαΐ ρης, Κέρη, Μπακαγιόκο, Τσελεπίδης, Κων σταν τιν όπουλος, Αν αστασόπουλος (68′ Παπατόλιος), Παυλίδης (81′ Τριαν ταφυλλάκης),
Σουμπίν ιο (81′ Αλεξόπουλος), Φελίπε (68′ Μαρκόφσκι), Μαβιν γκά, Μπουσμπίμπα
(58′ Ηλιόπουλος).
Αστέρας Βλαχ ιώτη (Βαζάκας): Φαρμάκης, Κουρτέσης (72′ Ευαγγελιδάκης), Πρίκας,
Κορν έζος, Μάγκας, Νικολάου, Καλλέργης (62′ Παπούλης), Μπρακαμόν τε (81′
Παπουτζίδης), Σκεν τεράι, Βερν άρδος (81′ Τουλουβασίλης), Μάρτσεφ (81′ Πατσαρούχ ας).
Διαιτητής: Μπακογιάν ης (Αθην ών )
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης (Κοριν θίας), Νιδριώτης (Αθην ών )
Κίτριν ες: Τσελεπίδης, Σουμπίν ιο, Κέρη – Καλλέργης
Καλλιθέα-Ρόδος 2-3

ΣΚΟΡΕΡ: 50′ Καββαδίας σουτ, 54′ Μαρουκάκης σουτ – 17′ Αρν αρέλλης σουτ, 68′
Δελαπόρτας φάουλ, 71′ Βουργουν τζής σουτ
Στο 49′ ο Χοτζάλι εκτέλεσε πέν αλτι το οποίο απέκρουσε ο Πίτκας!
Καλλιθέα (Τάτσης): Πάν τος, Παν τελίδης (77′ Φέκκας), Κρητικός, Καλύβας (89′
Εν γκουέμ), Καν τέ (77′ Σάμιος), Παπαγγελής, Καραγιάν ν ης (46′ Χοτζάλι), Μαρουκάκης, Στούπης, Σταύρου (60′ Τσιν τών ης), Καββαδίας.
Ρόδος (Βελιτζέλος): Πίτκας, Νικολόπουλος (58′ Πεχ λιβαν όπουλος), Καψάλης, Χύσι
(58′ Βουργουν τζής), Καραγεώργης, Ριτάκκο (46′ Δελαπόρτας), Αρν αρέλλης (43′ λ.τ
Μακρής), Μαρτσάκης (67′ Ρεβυθόπουλος), Μπαξεβάν ος, Τσίπρας, Σέρεν τιουκ.
Διαιτητής: Χ. Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Δ. Βεργέτης (Αργολίδας), Παγγουράς (Βοιωτίας)
Κίτριν ες: Καλύβας, Παν τελίδης – Μπαξεβάν ος, Σέρεν τιουκ, Πεχ λιβαν όπουλος,
Βουργουν τζής, Πίτκας.

14-θριάσιο

Πέμπτη 15 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
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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

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

