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Γ
ια την  πορεία υλοποίησης σημαν -
τικών  έργων  αποκατάστασης και
αν άδειξης του αρχ αιολογικού

χ ώρου της Ελευσίν ας εν ημερώθηκαν
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο
σημείο χ θες η Υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λ. Μεν δών η και ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης.

Η Περιφέρεια, χ ρηματοδοτεί μέσω του
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 την  Α φάση του
έργου στερέωσης, αποκατάστασης και
αν άδειξης του αρχ αιολογικού χ ώρου της
Ελευσίν ας, προϋπολογισμού 1,65 εκ.
Ευρώ. Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια
της συν άν τησης ο Περιφερειάρχ ης Αττι-
κής έδωσε το πράσιν ο φως για την  περ-
αιτέρω χ ρηματοδότηση των  έργων  με
ποσό 650.000 ευρώ για την  στερέωση των  βραχ ωδών
πραν ών  του Πλουτών ειου μν ημείου, την  μεταφορά
διευθέτηση διάσπαρτων  αρχ ιτεκτον ικών  μελών  της
ευρύτερης περιοχ ής του Τελεστηρίου και λοιπές υπο-
στηρικτικές εργασίες για την  επιτυχ ή ολοκλήρωση της
Α φάσης.

Επίσκεψη του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λ. Μεν -
δών η στον  Αρχ αιολογικό χ ώρο Ελευσίν ας

Στο πλαίσιο της συν άν τησης συζητήθηκε το πολύ
σημαν τικό έργο της διαμόρφωσης της πύλης εισόδου
και του περιβάλλον τος χ ώρου του αρχ αιολογικού
χ ώρου, υποέργο για το οποίο, όταν  ολοκληρωθούν  οι
μελέτες και τα τεύχ η δημοπράτησης, θα εγκριθεί από
τη Διαχ ειριστική Αρχ ή ως προς τη χ ρηματοδότηση
του. Επιπλέον  έγιν ε αν αφορά για την  αξιοποίηση του
παλαιού ελαιουργείου, όπου ο Περιφερειάρχ ης Γ.
Πατούλης έκαν ε γν ωστό ότι η Περιφέρεια θα συμβάλει
στην  αν ακατασκευή του με το ποσό των  6 εκ. 900
χ ιλιάδων  Ευρώ. Στο πλαίσιο της συν άν τησης
συζητήθηκαν  και οι πρωτοβουλίες που χ ρειάζεται ν α
αν αληφθούν  για τη σύν δεση του αρχ αιολογικού
χ ώρου της Ελευσίν ας μέσω της Ιεράς Οδού με την
Ακρόπολη.

Τον  Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη και την  Υπουργό Λ.
Μεν δών η, συν όδευαν  στην  επίσκεψη ο Γεν ικός
Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γ. Διδασκά-
λου, ο δήμαρχ ος Ελευσίν ας Α. Οικον όμου, ο Αν τιπερ-
ιφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλος, ο Εκτε-
λεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γ. Σελίμης, ο
Προϊστάμεν ος της Διαχ ειριστικής Αρχ ής της Περιφέρει-
ας Δ. Δρόσης και η Προϊσταμέν η της Εφορείας Αρχ αι-
οτήτων  Δυτικής Αττικής Χ. Μερκούρη.

Επίσκεψη του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λ. Μεν -
δών η στον  Αρχ αιολογικό χ ώρο Ελευσίν ας

Επίσκεψη του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λ. Μεν -
δών η στον  Αρχ αιολογικό χ ώρο Ελευσίν ας

Επίσκεψη του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λ. Μεν -
δών η στον  Αρχ αιολογικό χ ώρο Ελευσίν ας

Μετά την  ολοκλήρωση της επίσκεψης στον  Αρχ αιο-
λογικό χ ώρο, ο κ. Πατούλης και η κ. Μεν δών η, συν ο-
δεία και του δημάρχ ου κ. Οικον όμου, επισκέφθηκαν
το χ ώρο του ελαιουργείου, εν ώ είχ αν  την  ευκαιρία ν α
συζητήσουν  και για την
προετοιμασία που γίν εται

H
μετεγκατάσταση του Καζίν ου της Πάρν ηθας
στο Μαρούσι αποτελεί μία επέν δυση
200.000.000 ευρώ, που προβλέπει σε μία

έκταση 55.000 τετραγων ικών  μέτρων  τη δημιουργία
τουριστικού
συγκροτήματος με
ξεν οδοχ είο πολυτελείας
(πέν τε αστέρων ),
αίθουσες εκδηλώσεων ,
εστίαση, υπόγεια
πάρκιν γκ και 30
στρέμματα πράσιν ο,
κήπους και
κοιν όχ ρηστους χ ώρους.
Συν ολικά θα
απασχ οληθούν  2.000
εργαζόμεν οι.

Στο συγκρότημα
τουρισμού αν αψυχ ής
που θα δημιουργηθεί στο
Mαρούσι θα συστεγαστεί μία ιστορική επιχ είρηση, το
Kαζίν ο Πάρν ηθας, στην  οποία το Δημόσιο, μέσω της
ETAΔ, είν αι ο βασικός μέτοχ ος με 49% (51% κατέχ ει
η Athens Resort Casino, της οποίας μέτοχ οι είν αι με
70% η Regency  Entertainment, που έχ ει και το man-
agement και με 30% η Karenia Enterprises. Στο
μετοχ ικό κεφάλαιο της Regency  Entertainment
συμμετέχ ουν  οι όμιλοι Λασκαρίδη, Kόκκαλη, τρεις
συστημικές τράπεζες και ξέν α f unds).Ταυτόχ ρον α, η

εταιρία που έχ ει τη διαχ είριση του καζίν ου στο
Μαρούσι έχ ει προβλέψει μια σειρά αν τισταθμιστικών
οφελών  και προγραμμάτων  κοιν ων ικής ευθύν ης για τις
τοπικές κοιν ων ίες.

Επίσης, έχ ει
υποβληθεί και ειδική
κυκλοφοριακή μελέτη
τόσο για τις βελτιωτικές
παρεμβάσεις που
πρόκειται ν α γίν ουν
στην  ευρύτερη περιοχ ή
όσο και για τους τρόπους
αν τιμετώπισης των
υφιστάμεν ων
κυκλοφοριακών
προβλημάτων . Tα έργα
θα γίν ουν  με δαπάν ες
των  επεν δυτών . Tο
επόμεν ο βήμα για την

εταιρία είν αι ν α ετοιμάσει και ν α καταθέσει στην
Eπιτροπή Eλέγχ ου και Eποπτείας Παιγν ίων  (EEEΠ)
τη σχ ετική αίτηση για τη μεταφορά του καζίν ου στο
Mαρούσι, συν οδευόμεν η από τον  «Φάκελο
Tεκμηρίωσης», τα περιεχ όμεν α του οποίου
καταγράφον ται αν αλυτικά στο ν έο ν ομοθετικό πλαίσιο
(N.4790/21) με το οποίο άν αψε το πράσιν ο φως για
τη μετεγκατάσταση του Kαζίν ου Πάρν ηθας στο
Mαρούσι.

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λ. Μενδώνη στον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας

Oλοκληρώνεται η διαδικασία για την εξαγορά εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού του χώρου του παλαιού Ελαιουργείου

Η συνέχεια στη σελ. 8

Επένδυση 200.000.000 € η μετεγκατάσταση του
Καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι
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Τ
α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα
της ν όσου Cov id-19, που καταγράφηκαν  τις
τελευταίες 24 ώρες από τον  ΕΟΔΥ, είν αι 3.833,

εκ των  οποίων  16 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων
στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός
των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 308.006 (ημερήσια
μεταβολή +1,3%), εκ των  οποίων  51,3% άν δρες. Με
βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευταίων  7
ημερών , 60 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.636 είν αι
σχ ετιζόμεν α με ήδη
γν ωστό κρούσμα.

Τρεις οι πιο συχνές
μεταλλάξεις του SARS-
CoV-2 στην Ελλάδα

Ο αριθμός των
ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι είν αι
819 (62,9% άν δρες). Η
διάμεση ηλικία τους είν αι
68 έτη. To 84,9% 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 1.925 ασθεν είς. Οι εισαγωγές ν έων
ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας
είν αι 526 (ημερήσια μεταβολή -6,41%). Ο μέσος όρος
εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 515ασθεν είς.Η
διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 44 έτη (εύρος
0,2 έως 106 έτη).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με Cov id-19 είν αι 104,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 9.239 θάν ατοι. Το 95,5% είχ ε υποκείμεν ο

ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 79 έτη (εύρος 0,2έως 106
έτη).

Από την  1η Ιαν ουαρίου 2020 μέχ ρι σήμερα, στα
εργαστήρια που διεν εργούν  ελέγχ ους για τον  ν έο
κορον οϊό(SARS-CoV-2) και που δηλών ουν
συστηματικά το σύν ολο των  δειγμάτων  που ελέγχ ουν ,
έχ ουν  συν ολικά ελεγχ θεί 4.420.307 κλιν ικά δείγματα

εν ώ από Μον άδες
Υγείας και Κλιμάκια
του ΕΟΔΥ που
διεν εργούν  ελέγχ ους
Rapid Ag έχ ουν
ελεγχ θεί 2.893.942
δείγματα. O μέσος
όρος του επταημέρου
είν αι 53.940
δειγματοληπτικοί
έλεγχ οι.

Γεωγραφική
καταν ομή των  3.833
κρουσμάτων

Η γεωγραφική
καταν ομή των  3.833 κρουσμάτων  cov id-19 που
αν ακοίν ωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχ ει ως εξής:  

260 κρούσματα στην  ΠΕ Αν ατολικής Αττικής  
201 κρούσματα στην  ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθην ών   
118 κρούσματα στην  ΠΕ Δυτικής Αττικής 
243 κρούσματα στην  ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθην ών  
555 κρούσματα στην  ΠΕ Κεν τρικού Τομέα Αθην ών  
185 κρούσματα στην  ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθην ών   
283  κρούσματα στην  Π.Ε. Πειραιώς 

Α
ν ακοιν ώθηκαν  οι προθεσμίες υποβολής
δηλώσεων  για το Μηχ αν ισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
(δεύτερη ευκαιρία). Ειδικότερα, όπως αν αφέρε-

ται σε σχ ετική αν ακοίν ωση του Υπουργείου Εργασίας
και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων :

1. Σε επιχ ειρήσεις-εργοδότες που δεν  κατέστη
δυν ατή για λόγους αν ωτέρας βίας η υποβολή δήλωσης
έν ταξης στο Μηχ αν ισμό
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δίν εται
εκ ν έου η δυν ατότητα
υποβολής δηλώσεων
«Αίτηση/δήλωση έν ταξης
στο Μηχ αν ισμό "ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α΄ φάση)» και
«Αίτηση/δήλωση έν ταξης
στο Μηχ αν ισμό "ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α΄ φάση) -
Ορθή Επαν άληψη» για
τους μήν ες Ιαν ουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο
2021.

Η επαν αληπτική διαδικασία είν αι δυν ατή μόν ο εφό-
σον , σύμφων α με την  οριζόμεν η διαδικασία του άρθρ-
ου 7 της αριθμ. οικ. 23103/478/13/6/2021 ΚΥΑ (Β'
2274), γν ωστοποιήθηκε η μείωση του χ ρόν ου
εργασίας των  εργαζομέν ων  που εν τάσσον ται στο
Μηχ αν ισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, μέσω του εν τύπου Ε4:
Πίν ακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Για τους μήν ες Ιαν ουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο
2021, η αν ωτέρω δυν ατότητα δίν εται μόν ο σε επιχ ει-
ρήσεις που δεν  έχ ουν  υποβάλει «Αίτηση/δήλωση
έν ταξης στο Μηχ αν ισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β΄ φάση)».

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων  & ορθών  επαν αλή-
ψεων : από 16/4/2021 έως και 21/4/2021.

2. Δίν εται η δυν ατότητα υποβολής των  δηλώσεων
«Αίτηση/δήλωση έν ταξης στο Μηχ αν ισμό "ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β΄ φάση)» και «Αίτηση/δήλωση έν ταξης
στο Μηχ αν ισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β΄ φάση) - Ορθή
Επαν άληψη» για τους μήν ες Ιαν ουάριο, Φεβρουάριο

και Μάρτιο 2021, εν τός
της κάτωθι προθεσμίας
και, ειδικότερα:

- για εργαζόμεν ους
για τους οποίους δεν
έχ ει υποβληθεί δήλωση
Β΄ φάση,

- για τους εργαζόμε-
ν ους οι οποίοι αποκ-
λείστηκαν  από τις
πληρωμές της Β΄
φάσης.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων  & ορθών  επαν αλή-
ψεων : από 22/4/2021 έως και 29/4/2021.

Σημειών εται ότι, πριν  υποβληθούν  οι διορθώσεις με
το έν τυπο «Αίτηση/δήλωση έν ταξης στο Μηχ αν ισμό
"ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β' φάση) - Ορθή Επαν άληψη» για
τους εργαζόμεν ους οι οποίοι αποκλείστηκαν  από τις
πληρωμές της Β΄ φάσης, οι εργοδότες μπορούν  ν α
αν αζητούν  την  τελευταία δήλωση για τη Β' φάση και,
επιλέγον τας το κουμπί «Διαχ είριση», ν α εν ημερών ον -
ται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομέν ων  από τις
πληρωμές της Β' φάσης.

Κορονοϊός: 3.833 κρούσματα, 819 διασωληνωμένοι,
104 θάνατοι

Ράμπες και χώροι υγιεινής
για  ΑμεΑ 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, που αποσκοπεί στην  εξυπηρέτ-

ηση κι ευκολότερη πρόσβαση των  μαθητών  με Αν απ-
ηρίες και υλοποιείται μέσω του Προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Ήδη, όπως εν ημερών ει ο Δήμος, έχ ουν  κατασκευα-
στεί ράμπες και WC σε Σχ ολεία των  Δημοτικών  Εν ο-
τήτων  Ζεφυρίου και Φυλής, σε διδακτήρια όλων  των
βαθμίδων . Στα Άν ω Λιόσια έχ ουν  επίσης τοποθετηθεί
ράμπες στα σχ ολεία, εν ώ στο άμεσο μέλλον  και αμέ-
σως μετά τη δημοπράτηση του έργου, θα ξεκιν ήσει η
κατασκευή χ ώρων  υγιειν ής σε σχ ολεία Α’βάθμιας και
Β’βάθμιας εκπαίδευσης.

Την ευθύνη κι επίβλεψη του έργου έχει η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής.

«Η ευαισθησία του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού 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 ωριστές δεξιότητες, αποτελούν  για μας
στόχ ο πρώτης προτεραιότητας», επισημαίν ει σχ ετικά
ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας.

Διανομή τροφίμων
στους ωφελούμενους
του ΤΕΒΑ, από τις Κοι-

νωνικές Δομές του
Δήμου Ασπροπύργου

Δ
ιαν ομή τροφίμων  στους ωφελούμεν ους του
ΤΕΒΑ, από τις Κοιν ων ικές Δομές του Δήμου
Ασπροπύργου

Οι Κοιν ων ικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου, ως
φορέας υλοποίησης Επιχ ειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν δρομής για το

«Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους»
ΤΕΒΑ, θα πραγματοποιήσουν  διαν ομή τροφίμων  και
ειδών  πρώτης αν άγκης στους δικαιούχ ους του Κοιν ω-
ν ικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η παραλαβή των  προϊόν των  θα πραγματοποιηθεί
στις 19, 20, 21, 22, και 23 Απριλίου 2021στο παλαιό
κτίριο των  Κοιν ων ικών  Δομών , Μπουμπουλίν ας
26,κατόπιν  ραν τεβού. Οι ωφελούμεν οι του προγράμ-
ματος θα ειδοποιηθούν  με μήν υμα για την  ακριβής
ώρα παραλαβής των  προϊόν των , προς αποφυγή
συν ωστισμού.

Παρακαλούν ται όλοι οι ωφελούμεν οι ν α φέρουν  μαζί
τους μάσκα προστασίας και ν α τηρούν  όλα τα απαι-
τούμεν α μέτρα προστασία καθώς και τη Βεβαίωση
ΑΜΚΑ.

«Συν-Εργασία»: Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις
«δεύτερης ευκαιρίας»
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Η
προϊσταμέν η της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
εν ημερώθηκε για τα ψευδή δημοσιεύματα και
κιν ητοποιήθηκε άμεσα, δίν ον τας εν τολή για

την  διεν έργεια προκαταρκτικής εξέτασης
Στο στόχ αστρο της

Εισαγγελίας τίθεν ται
σειρά ψευδών  ειδήσεων
που κυκλοφορούν  τις
τελευταίες ημέρες στο
διαδίκτυο, σχ ετικά με
την  διαδικασία των  αυτο-
διαγν ωστικών  τεστ
ν όσησης από τον  κορο-
ν οϊό COVID-19, που
πρέπει ν α κάν ουν  οι
μαθητές.

Τα δημοσιεύματα αυτά
αν αφέρουν  ψευδώς πως
αν  έν ας μαθητής κάν ει
το self  test και βγει δεύτερη φορά θετικός, θα
οδηγείται σε «δομή cov id», κάτι που δεν  προβλέπεται
πουθεν ά στην  σχ ετική κοιν ή υπουργική απόφαση

(ΚΥΑ), η οποία αν αφέρει λεπτομερώς την  διαδικασία
που ορίζεται, με δωρεάν  έλεγχ ο εν τός 24 ωρών  σε
δημόσια δομή, περιορισμό στο σπίτι μέχ ρι τον  επα-
ν έλεγχ ο και εφαρμογή του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ σε

περίπτωση που ο
ελεγχ όμεν ος έχ ει την
λοίμωξη

Η προϊσταμέν η της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών
εν ημερώθηκε για τα
ψευδή δημοσιεύματα και
κιν ητοποιήθηκε άμεσα,
δίν ον τας εν τολή για
την  διεν έργεια προκα-
ταρκτικής εξέτασης.
Εν τολή της εισαγγελέως
στον  εισαγγελικό λειτο-
υργό που θα χ ειριστεί
την  έρευν α, είν αι ν α

εν τοπίσει τα επίμαχ α δημοσιεύματα και ν α διακρ-
ιβώσει αν  και από ποιους έχ ει διαπραχ θεί το αδίκημα
της διασποράς ψευδών  ειδήσεων

Α
ν έβηκαν  οι τόν οι κατά τις κοιν ές δηλώσεις του
Νίκου Δέν δια και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
με τον  Έλλην α ΥΠΕΞ ν α δηλών ει ότι η

Τουρκία δεν  μπορεί ν α κάν ει μαθήματα στην  Ελλάδα.

Ο έλλην ας ΥΠΕΞ έκαν ε αν αφορά στην  παραβα-
τικότητα της Τουρκίας και στις υπερπτήσεις στον
εν αέριο χ ώρο της Ελλάδας, υπεν θυμίζον τας στον  κ.
Τσαβούσογλου ότι η Τουρκία έχ ει υπογράψει τη συν θ-
ήκη της Λωζάν ης, η
οποία θα συν εχ ίσει ν α
ισχ ύει ακόμα και αν  δεν
την  αποδέχ εται η γειτο-
ν ική χ ώρα.

Εκν ευρισμέν ος στην
απάν τησή του ο Τσα-
βούσογλου που κατ-
ηγόρησε τον  Νίκο Δέν δια
για προκλητικές
δηλώσεις. 

Στην  αρχ ική του δήλω-
ση, ο κ. Τσαβούσογλου
τόν ισε ότι ο πρόεδρος
της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερν το-
γάν  πρότειν ε τη διεξαγω-
γή συν όδου με θέμα την
αν ατολική Μεσόγειο.

«Συζητήσαμε όλα τα θέματα στις μεταξύ μας σχ έσεις
και υφίσταται μια διαφορά απόψεων  στο θέμα του
Αιγαίου», είπε ο κ.Τσαβούσογλου υπογραμμίζον τας
πως «πιστεύουμε ότι τα μεταξύ μας ζητήματα μπορ-
ούν  ν α επιλυθούν  με εποικοδομητικό διάλογο». Όσον
αφορά τη διευθέτηση των  διαφορών  ν ομίζω ότι πρέ-
πει ν α συν εχ ίσουμε τον  διάλογο που ξεκιν ήσαμε
σήμερα, είπε ο Μ. Τσαβούσογλου.

Ο Έλλην ας υπουργός Εξωτερικών  έκαν ε λόγο για μια
"θετική ατζέν τα οικον ομικών  θεμάτων  για ν α
προχ ωρήσουμε τις σχ έσεις μας μπροστά" και "ν α
αλλάξουμε το κλίμα που υπάρχ ει στις ελλην οτουρκικές
σχ έσεις".

Υπογράμμισε όμως ότι "αν αγκαία προϋπόθεση είν αι
η αποκλιμάκωση και η αποφυγή εν εργειών  και
δηλώσεων  που δυν αμιτίζουν  το κλίμα".

"Η Ελλάδα υποστηρίζει την  εν ταξιακή πορεία της
Τουρκίας, εφόσον  αυτή το επιθυμεί", σημείωσε, υπο-

γραμμίζον τας όμως ότι απαράβατος όρος είν αι ο σεβα-
σμός στις αρχ ές και τις αξίες της ΕΕ.

Όσον  αφορά την  επικείμεν η πεν ταμερή για το
Κυπριακό τόν ισε την  αν άγκη "όλες οι πλευρές θα
προσέλθουν  σ' αυτή με εποικοδομητικό πν εύμα" εν ώ
επεσήμαν ε πως μόν η αποδεκτή λύση είν αι η "διζων ι-
κή, δικοιν οτική ομοσπον δία, αυτή που στηρίζουν  όλοι
οι διεθν είς παράγον τες"

Αν αφορικά με το μεταν αστευτικό, ο κ. Δέν διας επε-
σήμαν ε ότι συμφών ησε με τον  Τούρκο ομόλογό του
ότι πρόκειται για "ευρωτουρκικό ζήτημα" και υπογράμ-
μισε την  αν άγκη η Τουρκία ν α τηρεί τις υποχ ρεώσεις
που απορρέουν  από τη δήλωση του 2016, εν ώ υπε-
ν θύμισε την  εργαλειοποίηση μεταν αστευτικού στον
Έβρο πέρσι.

Αν έφερε ακόμη ότι μια αν τιστροφή της απόφασης
της Τουρκίας ν α μετατρέψει την  Αγία Σοφία σε τζαμί
θα ήταν  "προς το συμφέρον  της Τουρκίας αλλά και της
εικόν ας της διεθν ώς".

"Ελλάδα και Τουρκία είν αι προορισμέν ες ν α ζουν
μαζί σε μια περιοχ ή με πολλά σύν θετα προβλήματα",
τόν ισε. Είν αι προς συμφέρον  και των  δύο χ ωρών  ν α
συν εργαστούμε στα πλαίσια της καλής γειτον ίας για
την  ασφάλεια, την  ευημερία και την  ειρήν η. Δεν
αγν οούμε την  πραγματικότητα ξέρουμε ότι έχ ουμε
πολύ δρόμο αλλά μπορούμε ν α κάν ουμε έν α πρώτο
βήμα σήμερα".

Εισαγγελική έρευνα για ψευδή δημοσιεύματα, για μαθητές που
«θα οδηγούνται σε δομές covid» αν είναι 2η φορά θετικοί

Σύγκρουση Δένδια - Τσαβούσογλου στις
κοινές δηλώσεις

Διένειμε 2 τόνους ψάρια σε
δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής

Σ
ε ν έα έκτακτη διαν ομή ψαριών  σε δικαιούχ ους
του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου του Δήμου
Φυλής, προχ ώρησε η Κοιν ων ική Υπηρεσία του

Δήμου, την  Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, λαμβάν ον τας
όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της εξάπλωσης του
κορον οΐου.

Συν ολικά διατέθηκαν  στους δικαιούχ ους δύο τόν οι
ν ωπών  ψαριών  (2.000 κιλά). Τα ψάρια πρόσφερε
στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία η Ιχ θυόσκαλα Κερατσιν ίου
με εν έργειες του Αν απληρωτή Δημάρχ ου Κοιν ων ικής
Πολιτικής Γιώργου Αν των όπουλου. Πρόκειται για
δεύτερη διαν ομή ψαριών  που πραγματοποιείται μέσα
σε σχ εδόν  έν α μήν α, καθώς είχ ε προηγηθεί διαν ομή
προς τις πολύτεκν ες οικογέν ειες – δικαιούχ ους του
Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου, την  Τρίτη 9 Μαρτίου. Οι
διαν ομές ψαριών  γίν ον ται κυκλικά προς τους δικαι-
ούχ ους του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου σε κάθε παρα-
λαβή, έτσι ώστε σταδιακά ν α επωφεληθούν  όλοι οι
δικαιούχ οι.

«Συν εχ ίζουμε εν τατικά τις κοιν ων ικές μας δράσεις
και εν  μέσω της παν δημίας, σύμφων α και με τις εν το-
λές του Δημάρχ ου Χρήστου Παππού, αξιοποιών τας
κάθε μέσο, πρόγραμμα και φορέα. Η Ιχ θυόσκαλα Κερ-
ατσιν ίου, από την  πρώτη στιγμή που ζητήσαμε την
αρωγή της, βρίσκεται δίπλα μας και μας δίν ει τη
δυν ατότητα ν α προσφέρουμε ν ωπά ψάρια, αρκετές
φορές τον  χ ρόν ο, στους δικαιούχ ους των  δομών
μας», υπογραμμίζει ο Αν απληρωτής Δήμαρχ ος Γιώργος
Αν των όπουλος.

Με αμείωτο ρυθμό
συνεχίζονται οι εργασίες

ανάπλασης  στο Αγροκήπιο
του Δήμου Ασπροπύργου 

Σ
ύμφων α με το Τεχ ν ικό Πρόγραμμα του Δήμου
Ασπροπύργου,  τα συν εργεία της Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας, υπό την  επίβλεψη του αρμόδιου

Αν τιδημάρχ ου, κ. Αν αστάσιου Παπαδόπουλου  πραγ-

ματοποιούν  εν τατικές εργασίες αν άπλασης περιμετρι-
κά του Αγροκηπίου, με σκοπό την  άμεση διαμόρφω-
ση  του περιβάλλον τος χ ώρου.

Συγκεκριμέν α, έχ ει ήδη ξεκιν ήσει η υλοποίηση των
τεχ ν ικών  παρεμβάσεων , με τη διαμόρφωση των  κρα-
σπέδων , την  τοποθέτηση ν έων   πλακών  πεζοδρ-
ομίων  επί της οδού Κορυτσάς, εν ώ εγκαταστάθηκε και
ν έο σύγχ ρον ο σύστημα ηλεκτροφωτισμού.        
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Μ
ία εν διαφέρουσα διαδικτυακή εν ημερωτική διά-
λεξη πραγματοποιεί την  Παρασκευή 16 Απρ-
ιλίου, ο Δήμος Ελευσίν ας

και το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοιν ότητας Μαγούλας. 

Το αν τικείμεν ο της διάλεξης
αφορά τις επιπτώσεις της παν -
δημίας στη συν αισθηματική κατά-
σταση των  παιδιών  σε καιρούς
παν δημίας και στη συμβουλευτι-
κή γον έων  πάν ω σ’ αυτό το ζήτ-
ημα. 

Την  ώρα που πληθαίν ουν  οι
μελέτες που καταδεικν ύουν  ότι
το πρόβλημα, όχ ι μόν ο είν αι
υπαρκτό αλλά απασχ ολεί όλο και
περισσότερες οικογέν ειες, η πρω-
τοβουλία αυτή του Δήμου και του
Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοιν ότητας έρχ εται ν α αν αδείξει
το ζήτημα και ν α συμβάλλει στον
δημόσιο διάλογο. 

Σημειών εται, πως στη διάλεξη
που θα είν αι αν οιχ τή προς παρ-
ακολούθηση μέσω της πλατφόρμας Zoom αλλά και στο
Facebook, επιστήμον ες θα τοποθετηθούν  αλλά και θα
παρέχ ουν  συμβουλές προς τους γον είς. Πρόκειται για
τον  κ. Χασιώτη Πέτρο, Επιμελητή Β΄ στην  Παιδο-
ψυχ ιατρική Μον άδα ΓΝΕ Θριασίου και την  Λιάπη
Σοφία, Τελειόφοιτη Ψυχ ολογίας ΕΚΠΑ. Σύν τομο χ αιρε-
τισμό θα απευθύν ει ο Δήμαρχ ος, Αργύρης Οικον όμου,
και ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής, Λ. Κοσμό-

πουλος. 
Για τη σημασία της διάλεξης ο Αργύρης Οικον όμου

σημείωσε: 
«Η οικον ομική αν ασφάλεια και τα

κλειστά σχ ολεία, έχ ουν  δημιουργήσει
έν αν  επικίν δυν ο συν δυασμό. Και
μπορεί τα παιδιά μας ν α μην  ν οσούν
με το ίδιο ποσοστό από την  παν -
δημία, έχ ουν  όμως ν α διαχειριστούν
άλλα επίσης σοβαρά ζητήματα, όπως
είν αι το άγχ ος, οι ψυχ ολογικές διατα-
ραχ ές, οι εν τάσεις στην  οικογέν εια
και, δυστυχ ώς, τα αυξημέν α περιστα-
τικά κακοποίησης. 

Περιμέν ω και εγώ με μεγάλο εν δια-
φέρον  ν α ακούσω από τους επιστή-
μον ες πως μπορούμε ν α συμβάλλο-
υμε στην  ομαλοποίηση αυτών  των
ζητημάτων . 

Ευχ αριστώ θερμά, λοιπόν , την
Σοφία Στάμου και τα Μέλη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοιν ότ-
ητας Μαγούλας για αυτή την  τόσο αξι-
όλογη πρωτοβουλία τους». 

Πληροφορίες εκδήλωσης: 
Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 19:30
Σύν δεση μέσω Zoom στο

https://us02web.zoom.us/j/4079814403
Και Meeting ID: 407 981 4403
Σύν δεση μέσω Facebook στην  σελίδα του Συμβου-

λίου Δημοτικής Κοιν ότητας Μαγούλας. 

Δ
ιευκριν ιστική εγκύκλιο για την  κατοχ ή δεύτερης
θέσης στο Δημόσιο εξέδωσε το υπουργείο Εσω-
τερικών  μετά από πλήθος ερωτημάτων  υπαλλή-

λων  και υπηρεσιών  αν αφορικά με τη δυν ατότητα πρό-
σληψης αν απληρωτών  εκπαιδευτικών  οι οποίοι
κατέχ ουν  ήδη θέση στο Δημόσιο.

Το υπουργείο Εσωτερικών  εν ημερών ει για τα ακόλο-
υθα:

Σύμφων α με την  παρ.1 του άρ.104 του Συν τάγμα-
τος: «1.Kαν έν ας από τoυς υπαλλήλoυς πoυ αν αφ-
έρoν ται στo πρoηγoύμεν o άρθρo δεν  μπoρεί ν α διoρι-
στεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή oργαν ισμoύ
τoπικής αυτoδιoίκησης ή άλλoυ ν oμικoύ πρoσώπoυ
δημoσίoυ δικαίoυ ή δημόσιας επιχ είρησης ή
oργαν ισμoύ κoιν ής ωφέλειας. Kατ’ εξαίρεση μπoρεί ν α
επιτραπεί με ειδικό ν όμo o διoρισμός και σε δεύτερη
θέση, εφόσoν  τηρoύν ται oι διατάξεις της επόμεν ης
παραγράφoυ.»

Δυν άμει των  παρ.1,2 του άρ.35 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν .3528/2007, όπως ισχ ύει) ορίζεται ότι:

«1.Απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με οποια-
δήποτε σχ έση, σε δεύτερη θέση:

α) δημοσίων  υπηρεσιών ,
β) ν ομικών  προσώπων  δημοσίου δικαίου…
Διατάξεις ειδικών  ν όμων  που επιτρέπουν  το διορι-

σμό σε δεύτερη θέση εξακολουθούν  ν α ισχ ύουν .
Υπάλληλος που κατά παράβαση των  διατάξεων  των

παραπάν ω παραγράφων  διορίζεται σε δεύτερη θέση
και αποδέχ εται το διορισμό του θεωρείται ότι παραι-
τείται αυτοδίκαια από την  πρώτη θέση».

Περαιτέρω, στις διατάξεις των  παρ. 1, 2 και 4 του
άρθρου 1 του ν . 1256/1982, ορίζον ται τα εξής:

«1.Απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους
έμμισθους και άμισθους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή
μισθωτούς που απασχ ολούν ται στο Δημόσιο και τα
Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου του άρθρου 9 του Ν 1232/1982 για την  “επα-
ν αφορά σε ισχ ύ τροποποίηση και συμπλήρωση των
διατάξεων  του Ν Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις” και,
άσχ ετα από τη φύση της σχ έσεως που τους συν δέει

με το Δημόσιο ή το ν ομικό πρόσωπο, ν α διορισθούν
ή προσληφθούν  και σε δεύτερη θέση ή απασχ όληση
στο δημόσιο τομέα αυτό, τόσο στην  ημεδαπή, όσο
και στην  αλλοδαπή.

Ως δεύτερη θέση ή απασχ όληση κατά την  προη-
γούμεν η παράγραφο δεν  ν οείται η συμμετοχ ή σε
ειδικό διοικητικό δικαστήριο, ή συμβούλιο, ή επιτροπή
ή ομάδα εργασίας, μόν ιμης ή ευκαιριακής μορφής όταν
η απασχ όληση σ` αυτά δεν  είν αι πλήρης και έμμισθη.
Επίσης ως δεύτερη απασχόληση δεν  ν οείται η
απασχ όληση που δεν  είν αι κατά πλήρες ωράριο
εργασίας, ….

…Για τους κατά την  παρ. 1 δημοσίου τομέα λειτουρ-
γούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς και συν ταξιούχ ους,
είν αι δυν ατός ο διορισμός ή η πρόσληψη σε δεύτερη
θέση ή απασχ όληση, όταν  πρόκειται, για κύριο και
βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των  αν ωτέρων  και
αν ωτάτων  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  για εμπειρογ-
ν ώμον ες, ειδικούς επιστήμον ες ή τεχ ν ικούς και για
τους κατά τα άρθρα 50 του Ν. 993/1979 και 8 του Ν.
1232/1982 ειδικούς συμβούλους και επιστημον ικούς
συν εργάτες και ειδικούς επιστήμον ες της Προεδρίας
της Δημοκρατίας του Ν. 161/1975 καθώς και για μετακ-
λητούς ή με θητεία λειτουργούς του άρθρου 9 του ιδίου
ν όμου, εφ` όσον  συν τρέχ ουν  οι ειδικοί όροι και
ουσιαστικές προϋποθέσεις που θα καθορίζον ται για
κάθε κατηγορία ή για κάθε περίπτωση με κοιν ές απο-
φάσεις του Υπουργού Προεδρίας Κυβερν ήσεως, Οικο-

ν ομικών  και του οικείου Υπουργού. Οι αποφάσεις
αυτές δημοσιευόμεν ες στην  Εφημερίδα της Κυβερν ή-
σεως, θα ορίζουν  ακόμα τα προσόν τα κα το ποσοστό
επί των  αποδοχ ών  της χ ρον ικά δεύτερης θέσεως ή
απασχ ολήσεως που θα δικαιούται ν α απολαμβάν ει ο
λειτουργός, υπάλληλος, μισθωτός ή συν ταξιούχ ος που
σε καμιά περίπτωση δεν  μπορεί ν α υπερβεί το όριο
του άρθρου 6 του παρόν τος».

Επίσης, στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25
του ν .4354/2015 προβλέπεται «Ως δεύτερη θέση ή
απασχ όληση, σύμφων α με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν . 1256/1982 (Α΄ 65), ν οείται αυτή
της οποίας η αμοιβή υπερβαίν ει τον  εισαγωγικό βασικό
μισθό υπαλλήλου κατηγορίας υποχ ρεωτικής εκπαίδευ-
σης».

Σχ ετική είν αι η αριθμ.469/2009 απόφαση του Διοικ-
ητικού Εφετείου Αθην ών  με την  οποία απορρίπτεται η
αίτηση αν αστολής αν αφορικά με την  εκτέλεση αποφά-
σεων  αν άκλησης πρόσληψης προσωριν ού αν απληρω-
τή εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων , ο
οποίος παράλληλα κατείχ ε μόν ιμη θέση στο ΙΚΑ. Οι
σχ ετικές αποφάσεις αν ακλήθηκαν , καθώς και η αποκ-
τηθείσα προϋπηρεσία των  σχ ολικών  ετών  κατά τα
οποία ο εν  λόγω υπάλληλος υπηρετούσε ως εκπαιδευ-
τικός, λόγω αν τίθετης προς το άρθρο 104 παρ.1 του
Συν τάγματος, του άρθρου 1 παρ.1 του ν .1256/1982
και του άρθρου 35 παρ.1 του ν .3528/2007 παράλ-
ληλης κατοχ ής δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα.

Λαμβαν ομέν ων  υπόψη των  προαν αφερομέν ων , οι
Διευθύν σεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει ν α
προβαίν ουν  σε εν δελεχ ή έλεγχ ο των  προϋποθέσεων
και κωλυμάτων  των  προς διορισμό υπαλλήλων , ιδίως
ως προς την  κατοχ ή δεύτερης θέσης στο δημόσιο.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακα-
λούν ται ν α την  κοιν οποιήσουν , με κάθε πρόσφορο
τρόπο, στους υπαλλήλους καθώς και σε όλους τους
φορείς που υπάγον ται ή εποπτεύον ται από αυτούς.
Επιπλέον  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
παρακαλείται για την  άμεση κοιν οποίηση της παρ-
ούσας στις αρμόδιες Διευθύν σεις Εκπαίδευσης καθώς
και στους προσληφθέν τες εκπαιδευτικούς προς
γν ώση και περαιτέρω ν όμιμες εν έργειες.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην  ηλεκτρον ική
διεύθυν ση της Υπηρεσίας μας: www.y pes.gr, στη δια-
δρομή: «Αν θρώπιν ο Δυν αμικό Δημοσίου Τομέα –
Αν θρώπιν ο Δυν αμικό».

Διαδικτυακή ενημερωτική διάλεξη για την πανδημία και τις
επιπτώσεις της την οικογένεια από τον Δήμο Ελευσίνας και

το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας

Ανακοινώσεις Στ. Πέτσα για
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

δήμων στο ΤΠΔ

Τ
ην  παράταση μέχ ρι τις 30 Ιουλίου της υποβολής
καταγραφής των  ληξιπρόθεσμων  υποχ ρεώσεων
των  δήμων  που έληγε τον  Απρίλιο όπου και

έπρεπε ν α καταβάλετε το ποσό, αν ακοίν ωσε χ θες ο
αν απληρωτής
υπουργός
Εσωτερικών
Στ. Πέτσας
κατά τη
χ θεσιν ή
συν εδρίαση
της ΚΕΔΕ.

Η
παράταση
αυτή, όπως
είπε ο κ.
Πέτσας,  συμφων ήθηκε με το υπουργείο Οικον ομικών
και θα περάσει με τροπολογία στη Βουλή την
επόμεν η Τετάρτη. Επίσης έχ ει συμφων ηθεί  με το
υπουργείο  Οικον ομικών  για ακόμη έν α
χ ρηματοδοτικό πρόγραμμα 70 εκατ. ευρώ με «σφικτό»
χ ρον οδιάγραμμα, με αποπληρωμή μέχ ρι 30 Ιουν ίου,
προκειμέν ου οι δήμοι ν α έχ ουν  ρευστότητα για την
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων  υποχ ρεώσεων .

Τέλος ο κ. Πέτσας απαν τών τας στο αίτημα της
ΚΕΔΕ για αν αστολή πληρωμών  των  τοκοχ ρεολυτικών
δόσεων  των  δήμων  προς το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δαν είων  για το 2021 και μεταφορά τους προς
πληρωμή στο 2022 σε ισόποσες άτοκες δόσεις, είπε
πως το υπουργείο Εσωτερικών  είν αι σε συζητήσεις με
το Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δαν είων  και το
υπουργείο Οικον ομικών , για το θέμα.

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για την κατοχή δεύτερης
θέσης στο Δημόσιο
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Ε
ικόν α σταθεροποίησης παρουσιάζει το τρίτο
επιδημικό κύμα τις τελευταίες ημέρες, στο
μεγαλύτερο μέρος της χ ώρας μας, επιτρέπον τας

στην  κυβέρν ηση -παρόλο πάν τως που τα ν οσοκο-
μεία συν εχ ίζουν  ν α δέχ ον ται ασφυκτική πίεση- ν α
σχ εδιάσει εν  μέρει το σταδιακό άν οιγμα της χ ώρας το
προσεχ ές διάστημα.

Oπως υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης
Κικίλιας, τα ημερήσια κρούσματα ήταν  τις τελευταίες
επτά ημέρες κατά μέσο όρο 2.800, όταν  την  προη-
γούμεν η Τετάρτη ήταν  περ-
ισσότερα από 3.000, τα
εν εργά κρούσματα έχ ουν
υποχ ωρήσει σε 27.500 από
περισσότερα από 30.000
που ήταν  πριν  από μία
εβδομάδα, εν ώ ο δείκτης
θετικότητας έχ ει σταθερο-
ποιηθεί κάτω από το 6%
(5,47% ήταν  την  προη-
γούμεν η εβδομάδα).

Στο ποσοστό θετικότητας
εστίασε μάλιστα και η κυβερν ητική εκπρόσωπος, Αρι-
στοτελία Πελών η, παρουσιάζει σταδιακή μείωση.
Έσπευσε, πάν τως, ν α επισημάν ει πως η ισορροπία
παραμέν ει εύθραυστη, κάν ον τας λόγο για την  «τελευ-
ταία και πιο ευαίσθητη φάση της παν δημίας στην
οποία βαδίζουμε».

Στο σημείο αυτό αν αφέρθηκε στους τρεις παράγον -
τες που αποτελούν  «συμμάχους» για το άν οιγμα της
χ ώρας. Και δεν  είν αι άλλοι από τα εμβόλια, τα self
test -τα οποία μάλιστα από την  προσεχ ή Δευτέρα
επεκτείν ον ται σε χ ιλιάδες εργαζόμεν ους του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα- καθώς και τις καλές καιρικές συν θ-
ήκες.

Σε ό,τι αφορά στα αυτοδιαγν ωστικά τεστ, στην
κυβέρν ηση είν αι ιδιαιτέρως ικαν οποιημέν οι από την
εξέλιξη της διαδικασίας και σταδιακά 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. Μάλιστα, το συγκεκριμέν ο μέτρο εξετάζε-
ται και για τη… μεγάλη έξοδο των  εκδρομέων  του
Πάσχ α, εφόσον  πάν τα υπάρχ ει το «πράσιν ο φως»
των  ειδικών . Lockdown: Ο σχ εδιασμός για την  «απε-
λευθέρωση» δραστηριοτήτων

Πότε θα σταματήσουμε ν α στέλν ουμε SMS
Η περιβόητη «επιστροφή στην  καν ον ικότητα» περ-

ιλαμβάν ει σειρά χ αλάρωσης μέτρων , αν άμεσα στα
οποία βρίσκον ται και οι μετακιν ήσεις.

Σημειών εται πως εδώ και αρκετούς μήν ες, όπως και
στο πρώτο κύμα της παν δημίας, οι μετακιν ήσεις
συν δυάστηκαν  με το SMS στο 13033, η αποστολή
του οποίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κάθε
φορά που κάποιος επιθυμεί ν α βγει από το σπίτι του.

Με δεδομέν ο ότι το επόμεν ο διάστημα -έστω και
σταδιακά θα αρθούν  οι συγκεκριμέν οι περιορισμοί- το
SMS στο 13033 οδεύει προς κατάργηση.

Σύμφων α με τον  σχ εδιασμό, το άν οιγμα της εστία-
σης οδεύει για την  Τρίτη 4 Μαΐου -αρχ ικά σε εξωτερι-
κούς χ ώρους- και ο τουρισμός για την  Παρασκευή στις
14 Μαΐου. Όπερ σημαίν ει ότι οι μετακιν ήσεις θα
αν οίξουν  και σταδιακά θα αποχ αιρετίσουμε και την
αποστολή SMS.

Πάν τως, δεν  είν αι βέβαιο ότι ακόμη και ν α αν οίξει η
κυκλοφορία, θα είν αι ελεύθερες οι μετακιν ήσεις όλη
την  ημέρα. Πρόκειται για έν α ζήτημα που εξαρτάται
από πολλούς παράγον τες, και κυρίως τα επιδημιολογι-

κά δεδομέν α τον  επόμεν ο
μήν α. Lockdown: Ο σχ εδια-
σμός για την  «απελευθέρω-
ση» δραστηριοτήτων

Ο σχ εδιασμός για «απελε-
υθέρωση» δραστηριοτήτων

Οι ημερομην ίες για την
«επιστροφή στην  καν ον ικότ-
ητα» μπορεί ν α μην  έχ ουν
κλειδώσει ακόμη, ωστόσο
υπάρχ ει έν α προσχ έδιο στο
τραπέζι της κυβέρν ησης.

Σύμφων α με αυτό, malls, κέν τρα αισθητικής και
φρον τιστήρια -μόν ο όμως για τους μαθητές Λυκείου-
αν αμέν εται ν α σηκώσουν  ρολά στις 19 Απριλίου,
δηλαδή την  επόμεν η Δευτέρα.

To Σάββατο 24 Απριλίου εν δέχ εται ν α υπάρξει
πλήρης απελευθέρωση του λιαν εμπορίου και οι κατα-
ν αλωτές θα μπορούν  ν α ψων ίζουν  καν ον ικά, δίχ ως
click away  και click in shop / click inside.

Σύμφων α με το MEGA, η εστίαση θα αν οίξει την
Τρίτη του Πάσχ α 4 Μαΐου, μόν ο σε εξωτερικούς χ ώρ-
ους, με τραπεζάκια και θα συν οδεύεται από αυστηρά
μέτρα προστασίας τόσο για εργαζομέν ους όσο και για
πελάτες. Μάλιστα, πιθαν ολογείται ν α τεθεί σε ισχ ύ και
μειωμέν ο ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα της
εστίασης αλλά και η παραχώρηση επιπλέον  εξωτερι-
κού χ ώρου. Lockdown: Ο σχ εδιασμός για την  «απελε-
υθέρωση» δραστηριοτήτων

Η απόφαση για επαν αλειτουργία του κλάδου που
έχ ει πληγεί περισσότερο από την  παν δημία θα γίν ει
με γν ώμον α και την  τουριστική περίοδο, η οποία
αν οίγει επισήμως στις 14 Μαΐου, γεγον ός που
σημαίν ει ότι η εστίαση δεν  μπορεί ν α είν αι κλειστή με
τουρίστες στη χ ώρα.

Η σχ ετική συν εδρίαση των  ειδικών  του υπουργείου
Υγείας αν αμέν εται ν α πραγματοποιηθεί την  εβδομάδα
ακριβώς μετά το Πάσχ α.

Σε ό,τι αφορά την  επαν αλειτουργία των  γυμν ασίων
και των  δημοτικών  σχ ολείων , πληροφορίες αν αφέρ-
ουν  ότι πιθαν ή ημερομην ία είν αι η Δευτέρα 10 Μαΐου
και στόχ ος του υπουργείου είν αι η απρόσκοπτη λειτο-
υργία τους έως το τέλος της σχ ολικής χ ρον ιάς.

Ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν  και από τις εισηγήσεις
των  ειδικών , με βάση τα επιδημιολογικά δεδομέν α και
την  εικόν α της παν δημίας του κορον αϊού.

Lockdown: Ο σχεδιασμός για την
«απελευθέρωση» δραστηριοτήτων

Τι αποκάλυψε ο Τόμπρας
στην προανακριτική για Παππά

Α
ποκαλύψεις για την  υπόθεση «Καλογρίτσας
gate», φέρεται ν α έκαν ε ο Κυριάκος Τόμπρας,
κατά την  εισαγωγική του τοποθέτηση, στην

Προαν ακριτική επιτροπή της Βουλής για το Νίκο
Παππά και τις τηλεοπτικές άδειες.

Ο μάρτυρας φέρεται ν α υποστήριξε ότι το καλοκαίρι
του 2016 οι Χούρι της κατασκευαστικής εταιρείας CCC
εκδήλωσαν  το εν διαφέρον  για συμμετοχ ή στον  τηλεο-

πτικό διαγων ισμό και απόκτηση καν αλιού. Σύμφων α
πάν τα με τον  κ. Τόμπρα «ήθελαν  εταιρεία φιλική
προς στην  κυβέρν ηση, ετοιμοπαράδοτη επέν δυση
και έτοιμο καν άλι». Ο ίδιος φέρεται ν α είπε ότι ο κ.
Καλογρίτσας ήταν  ο τρίτος επιχ ειρηματίας που προ-
σέγγισαν .

Όπως είπε ο κ. Τόμπρας, πρώτα απευθύν θηκε
στον  Γιώργο Κουρή, καθώς είχ ε εκπομπή σε τηλεο-
πτικό σταθμό, μετά στον  Βρυών η και έπειτα στον  Χ.
Καλογρίτσα.

«Ο Κουρής μου ζήτησε 48ώρες προθεσμία για ν α
μιλήσει με την  κυβέρν ηση. Τελικά με πήρε και μου
είπε: «Δεν  μπορώ, δεν  με εμπιστεύον ται τα
μαλ@@@ν α. Και ο Βρυών ης δεν  μπορούσε», φέρεται
πως είπε ο κ. Τόμπρας.

Σε ότι αφορά την  «τρίτη επιλογή», αυτή του Καλο-
γρίτσα, υποστήριξε ότι πήγε «γιατί έπρεπε ν α πάω. Ο
Καλογρίτσας μου λέει «μπορώ». Όλη η αγορά τον
φών αζε «κόκκιν ο» εργολάβο. Δεν  θα παιδευόμουν
πολύ ν α πείσω τους Χούρι ότι είν αι φιλικός στην
κυβέρν ηση. Όλοι τον  ήξεραν ».

Ο κ. Τόμπρας αν έφερε ότι ο ίδιος δεν  έδωσε το
«παρών » με φυσική παρουσία σε συν άν τηση μεταξύ
του Νίκου Παππά με Χούρι ή με Καλογρίτσα. Ωστόσο,
αποκάλυψε ότι συμμετείχ ε σε κοιν ή τηλεφων ική
συν ομιλία όταν  οι Χούρι – Καλογρίτσας επισκέφτηκαν
τον  κ. Παππά στο Μέγαρο Μαξίμου λίγες ημέρες πριν
την  διεξαγωγή του τηλεοπτικού διαγων ισμού προκειμέ-
ν ου ν α καθοριστούν  οι λεπτομέρειες της μεταφοράς
χ ρημάτων .

Σύμφων α πάν τα με όσα έχ ουν  μεταδοθεί, όταν  ο
κ. Τόμπρας κλήθηκε ν α αποκαλύψει ποιοι ήταν  οι
White House και White Porsca, φέρεται ν α απάν τησε
ότι αν  πει ον όματα κιν δυν εύει, προσθέτον τας χ αρακ-
τηριστικά «Δεν  είδατε τι έπαθε ο Καραϊβάζ;»

Ερωτηθείς σχ ετικά με τον  διαγων ισμό και το τίμημα,
ο κ. Τόμπρας φέρεται ν α είπε ότι δεν  εισακούστηκε
και ότι τον  παρέκαμψαν :

«Η πρόταση ήταν  ν α βγει από τράπεζα των  Χούρι
επιταγή σε διαταγή για Καλογρίτσα ώστε με transf er
ν α τα φέρει στην  Τράπεζα Αττικής. Μάλλιασε η
γλώσσα μου ν α τους εξηγώ ότι αυτό δεν  γίν εται. Ήταν
παράν ομο καθώς ο διαγων ισμός ήταν  έτσι φτιαγμέν ος
ώστε ν α δέχ εται εγγυητική μόν ο από ελλην ική τράπε-
ζα. Με παρέκαμψαν  και την  Παρασκευή πριν  από
τον  διαγων ισμό επειδή διαφων ούσα, οι Χούρι – Καλο-
γρίτσας πήγαν  στο Μέγαρο Μαξίμου. Με πήρε τηλέφω-
ν ο ο Καλογρίτσας και μου το είπε. Ο Χούρι και ο
Παππάς ήξεραν  Αγγλικά αλλά ο Καλογρίτσας δεν
ήξερε και με έβαλε αν οικτή ακρόαση. Τους είπα ότι η
ιδέα της εγγυητικής είν αι «σκ@τά» και πως αν  η
κυβέρν ηση την  αποδεχ θεί εγώ δεν  φέρω ευθύν η. Ο
Παππάς αρχ ικά τους είπε ν α στείλουν  απευθείας τα
λεφτά. Ο Χούρι μου είπε πως έχ ω δίκιο. Μετά από
αυτό ο Χούρι έριξε την  ιδέα για υπεργολαβία».
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Έρευνα-KPMG: Εργαζόμε-
νοι-επιχειρήσεις προτιμούν

τηλεργασία και στη μετά
Covid εποχή

Σ
ημαν τικός αριθμός εργαζομέν ων  θα προτι-
μούσε την  εργασία αποκλειστικά εξ αποστά-
σεως έν αν τι αυτής με φυσική παρουσία μόν ο

και θα επέλεγε ν α ζει εκτός μεγάλων  αστικών  κέν τρ-
ων , σύμφων α με τα αποτελέσματα του 4ου κύκλου
της έρευν ας «Βαρόμετρο για τις συν θήκες εργασίας
στην  εποχ ή της ν όσου COVID-19» της KPMG.

Η έρευν α πραγματοποιήθηκε από 19-28/2/2021 και
αφορούσε το σύν ολο των  εργαζομέν ων  στην  ελλην ι-
κή επικράτεια. Αν αλύθηκαν  568 έγκυρα ερωτηματολό-
για, από το σύν ολο αυτών  το 47% είν αι άν τρες και το
53% γυν αίκες.

Από τα βασικά ευρήματα της έρευν ας KPMG
προκύπτει η βεβαιότητα ότι έν α καιν ούριο μον τέλο
εργασίας θα επικρατήσει στη μετά COVID-19 εποχ ή,
με διαφαιν όμεν η την  επικράτηση της εξ αποστάσεως
εργασίας. Αυτό εν ισχ ύεται και από το γεγον ός ότι
μόν ο το 22% των  CEOs δηλών ει ότι σκοπεύουν  ν α
επιστρέψει το σύν ολο των  εργαζομέν ων  τους στο
γραφείο με φυσική παρουσία μετά τη λήξη των  κυβε-
ρν ητικών  μέτρων , εν ώ οι υπόλοιποι σκοπεύουν  ν α
καθιερώσουν  κάποιο μον τέλο που θα περιλαμβάν ει
την  εξ αποστάσεως εργασία (ως παροχ ή ή υβριδικό
μον τέλο ή κατ' αποκλειστικότητα) αποσκοπών τας
πρωτίστως στη μεγιστοποίηση της ικαν οποίησης των
εργαζομέν ων .

Οι ίδιοι οι εργαζόμεν οι και μάλιστα τα ν εότερα ηλι-
κιακά άτομα κάτω των  40 ετών , εάν  είχ αν  τη
δυν ατότητα ελεύθερης επιλογής, θα προτιμούσαν  την
εξ αποστάσεως εργασία (51%), οι δε γυν αίκες της
ίδιας ηλικιακής ομάδας το επιλέγουν  σε ποσοστό
57%. Το ποσοστό παραμέν ει ιδιαίτερα υψηλό στο
σύν ολο των  συμμετεχ όν των  στην  έρευν α (42%).

Σημαν τικός αριθμός εργαζομέν ων , αξιοποιών τας
την  εξ αποστάσεως εργασία, θα επέλεγε ν α εργάζεται
εκτός μεγάλων  αστικών  κέν τρων , επιθυμητή επιλογή
για τα άτομα κάτω των  40 ετών  σε ποσοστό 56%. Η
επιλογή αυτή μπορεί ν α είν αι το αποτέλεσμα της καθ-
ημεριν ότητας που έχ ουν  βιώσει εξαιτίας των  μέτρων
περιορισμού τον  τελευταίο χ ρόν ο ή/και μια εκδήλωση
επιθυμίας αξιοποίησης αυτής της δυν ατότητας, η
οποία πιθαν όν  και ν α επιβραδύν ει τον  ρυθμό αν ά-
πτυξης των  μεγάλων  αστικών  κέν τρων .

Για πρώτη φορά, τόσο από τις απαν τήσεις των
εργαζόμεν ων , όσο και από των  προϊσταμέν ων  τους,
παρατηρείται ότι υπάρχ ει στο πλαίσιο της εξ αποστά-
σεως εργασίας, συν ολική μείωση στην  αν τιλαμβαν ό-
μεν η παραγωγικότητα. Η όποια βελτίωση της παραγω-
γικότητας δείχ ν ει ν α προκύπτει από άλλους παράγον -
τες, πχ  η αύξηση των  ωρών  απασχ όλησης που κατά
κοιν ή ομολογία φαίν εται ν α είν αι μία πραγματικότητα
για όσους εργάζον ται εξ αποστάσεως (68%). Σταθερά
οι εργαζόμεν οι συν εχ ίζουν  ν α αξιολογούν  την  παρα-
γωγικότητά τους ελαφρώς πιο θετικά απ' ότι την  αξιο-
λογούν  οι προϊστάμεν οί τους.

Η αμφισβήτηση αν αφορικά με την  παραγωγικότητα
της εξ αποστάσεως εργασίας εν ισχ ύεται και από το
γεγον ός ότι σημαν τικός αριθμός των  εργαζομέν ων
ασχ ολείται με αλλότρια θέματα κατά τη διάρκεια του
ωραρίου εργασίας, πχ  πραγματοποίηση οικιακών
εργασιών  όπως μαγείρεμα, καθώς και περιήγηση στα
social media και online αγορές, είν αι μόν ον  μερικές
από αυτές τις ασχ ολίες.

Οι εταιρείες φαίν εται ν α στοχ εύουν  σε πρόσθετες
επεν δύσεις για τον  εκσυγχ ρον ισμό των  πληροφορ-
ιακών  τους συστημάτων , με την  τάση αυτή ν α είν αι
πιο έν τον η στις πολυεθν ικές και ν α εν δημεί ο
κίν δυν ος διεύρυν σης του χ άσματος μεταξύ ελλην ικών
και πολυεθν ικών , εάν  ληφθεί υπόψη ότι οι υποδομές
των  πολυεθν ικών  ήταν  πιο σύγχ ρον ες πριν  από την
παν δημία.

Τ
ο άν οιγμα του τουρισμού ετοιμάζει πυρετωδώς η
κυβέρν ηση καθώς η Ελλάδα την  ερχ όμεν η Δευ-
τέρα 19 Απριλίου θα κάν ει έν α πρώτο βήμα για

ν α αν οίξει την  τουριστική βιομηχ αν ία.
Η κυβερν ητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελών η

αν αφερόμεν η στο πιλοτικό άν οιγμα του τουρισμού
από την  ερχ όμεν η εβδομάδα για ορισμέν ες χ ώρες,
τόν ισε ότι οι επισκέπτες θα έρχ ον ται με αρν ητικό
τεστ ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.

«Οι επισκέπτες θα
υφίσταν ται τους ίδιους
περιορισμούς που
έχ ουν  και οι έλλην ες
πολίτες».

Την  ερχ όμεν η εβδομά-
δα το κυβερν ητικό επιτε-
λείο αν αμέν εται ν α άρει
τους περιορισμούς για
υποχ ρεωτική καραν τίν α
σε ταξιδιώτες από την
ΕΕ και άλλες πέν τε
χ ώρες που έχ ουν  εμβο-
λιαστεί ή έχ ουν  αρν ητικό τεστ κορον αϊού.

«Θα σταματήσουμε σταδιακά τους περιορισμούς
στις αρχ ές της επόμεν ης εβδομάδας, πριν  από το
άν οιγμα στις 14 Μαΐου», δήλωσε χ θες αν ώτερος αξιω-
ματούχ ος του υπουργείου Τουρισμού στο ειδησεογρα-
φικό πρακτορείο Reuters.

Ο τουρισμός και οι πτήσεις
Εκτός απροόπτου από τη Δευτέρα, οπότε και λήγει

η προηγούμεν η οδηγία και η σχ ετική notam της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι ταξιδιώτες από
την  Ε.Ε. συν  τις πέν τε αυτές χ ώρες θα μπορούν  ν α
έρχ ον ται στην  Ελλάδα μέσω εν ν έα αεροδρομίων  και
ν α κάν ουν  αμέσως τις διακοπές τους χ ωρίς καραν -
τίν α, πάν τοτε υπό την  προϋπόθεση πως θα έχ ουν
πιστοποιητικό από την  αρμόδια αρχ ή της χ ώρας τους
για εμβολιασμό ή αρν ητικό μοριακό τεστ των  τελευ-
ταίων  72 ωρών .

Τα εν ν έα αεροδρόμια για τα οποία θα ισχ ύει αυτός
ο διακαν ον ισμός είν αι αυτά σε Αθήν α, Θεσσαλον ίκη,
Ηράκλειο, Χαν ιά, Ρόδο, Κω, Μύκον ο, Σαν τορίν η και
Κέρκυρα. Επιπλέον , οι ίδιοι όροι θα ισχ ύσουν  και για
όσους έρχ ον ται οδικώς στη χ ώρα από τις δύο βασικές
συν οριακές πύλες της.

Υπεν θυμίζεται ότι από τις 4 έως και τις 19 Απριλίου
ισχ ύει απαγόρευση εισόδου στην  Ελλάδα των
υπηκόων  τρίτων  κρατών  πλην  των  κρατών  της Ευρ-
ωπαϊκής Εν ωσης και της Συμφων ίας Σέν γκεν .

Από την  αεροπορική οδηγία εξαιρούν ται οι επιβάτες
που ταξιδεύουν  για ουσιώδεις λόγους (essential rea-

sons) και οι μόν ιμοι κάτοικοι των  ακόλουθων  10
χ ωρών : Ην . Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλαν δία,
Νότια Κορέα, Ταϊλάν δη, Ρουάν τα, Σιγκαπούρη, Ην ω-
μέν α Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία και Ισραήλ. Τουρισμός :
Άν οιγμα από τις 19 Απριλίου - οι προϋποθέσεις

Υπεν θυμίζεται ότι τον  περασμέν ο μήν α η Ελλάδα
ήρε την  υποχ ρεωτική καραν τίν α μίας εβδομάδας για
τους Ισραηλιν ούς ταξιδιώτες που έχ ουν  εμβολιαστεί

και φέρουν  αρν ητικό
τεστ, εν ώ πριν  από λίγες
ημέρες αν ακοιν ώθηκε ότι
θα αν οίξει τον  τουριστικό
της τομέα, βασικό μοχ λό
αν άπτυξης της οικο-
ν ομίας της, από τα μέσα
Μαΐου.

Ολοι οι παραπάν ω επι-
βάτες που εισέρχ ον ται
στη χ ώρα μας από οποι-
οδήποτε κράτος της
αλλοδαπής, συμπεριλαμ-
βαν ομέν ων  των  κρατών -

μελών  της Ευρωπαϊκής Εν ωσης, υπόκειν ται έως τις
19 Απριλίου σε υποχ ρεωτικό προληπτικό περιορισμό
κατ’ οίκον  ή στον  τόπο προσωριν ής διαμον ής που
δηλών εται στη φόρμα PLF (Passenger Locator Form),
για επτά ημέρες, εκτός αν  παραμέν ουν  στην  Ελλάδα
για μικρότερο χ ρον ικό διάστημα, οπότε ο προσωριν ός
περιορισμός ισχ ύει για αυτό το χ ρον ικό διάστημα,
δηλαδή μέχ ρι την  αν αχ ώρησή τους.

Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστών ουν  κάποιον
επιβάτη θετικό, η καραν τίν α ισχ ύει για 14 μέρες.
Στους επιβάτες εξωτερικού επιπροσθέτως γίν εται και
δειγματοληπτικός έλεγχ ος κατά την  άφιξή τους, βάσει
της διαδικασίας που προβλέπει το PLF.

Σωτήριο το διαβατήριο εμβολιασμού
«Will y ou go to My konos this summer?» (θα πάμε

στη Μύκον ο αυτό το καλοκαίρι;), τιτλοφορείται μελέτη
της Bank of  America.

Για την  Bof A  το διαβατήριο εμβολιασμού, θα μπορ-
ούσε ν α προσφέρει μια σαν ίδα σωτηρίας για τις τουρι-
στικές χ ώρες, λειτουργών τας θετικά τόσο για την
τουριστική βιομηχ αν ία όσο και επίσης για το ευρώ.

Να σημειωθεί,  πως οι τουριστικές εισπράξεις στην
Ελλάδα , με βάση τα μην ύματα εν τός και εκτός Ελλά-
δας και των  εκτιμήσεων  του ΣΕΤΕ, αν αμέν εται ν α
κυμαν θούν  εφέτος στο 40%-50% αυτών  του 2019
(18,2 δισ. ευρώ), εν ώ σύμφων α με τον  επικεφαλής
οικον ομολόγο της Eurobank Τάσο Αν αστασάτο πλήρ-
ης αν άκτηση των  προ παν δημίας επιπέδων  (2019)
δεν  αν αμέν ον ται πριν  το 2024.

Τουρισμός : Άνοιγμα από τις 19 Απριλίου –
οι προϋποθέσεις

Παπαστεργίου για λαϊ-
κές αγορές: Πάγια θέση
της ΚΕΔΕ το συμφέρον

των καταναλωτών

Τ
ις πάγιες θέσεις της Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων
Ελλάδας  και της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού,
όσον  αφορά τη λειτουργία των  λαϊκών  αγορών ,

αν ακοιν ών ει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,  με αφορμή,
όπως υποστηρίζει, το σχ ετικό ν ομοσχ έδιο που
προωθεί η κυβέρν ηση και μέχ ρι αυτό ν α βγει σε
επίσημη διαβούλευση.

Ειδικότερα, ο κ. Παπαστεργίου τονίζει ότι: 

Πρώτον , αδιαμφισβήτητα είν αι αν αγκαίο ν α υπάρξει
έν ας ουσιαστικός εκσυγχ ρον ισμός του μον τέλου λει-
τουργίας των  λαϊκών  αγορών , που θα εξυπηρετεί το
συμφέρον  των  καταν αλωτών  και θα διασφαλίζει τις
θέσεις εργασίας όσων  απασχ ολούν ται σε αυτές.  

∆εύτερον , θεωρείται δεδομέν ο και αυτον όητο ότι οι
λαϊκές αγορές πρέπει ν α είν αι, στο σύν ολο τους,
στην  εποπτεία των  ∆ήμων  της χ ώρας. 

«Είν αι μια αρμοδιότητα κι ευθύν η που πρέπει ν α
αν ήκει αποκλειστικά στην  Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού
προκειμέν ου -μεταξύ άλλων - ν α μπορούν  οι ∆ήμοι,
και στο μέλλον , ν α καθορίζουν  το χ ώρο που θα διε-
ξάγον ται οι λαϊκές αγορές, ν α ασκούν  αποτελεσματικό
έλεγχ ο, ν α φρον τίζουν  για την  εύρυθμη λειτουργία και
καθαριότητα του χ ώρου που τις φιλοξεν εί και φυσικά
ν α καθορίζουν  το ύψος του εισπραττόμεν ου ημερή-
σιου τέλους, το οποίο θα αξιοποιείται προς όφελος της
εύρυθμης λειτουργίας τους», σημειών ει ο κ. Παπαστε-
ργίου. 
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από το δήμο
Ελευσίν ας εν ό-

ψει και των  εκδηλώσεων  για την  Ελευσίν α Πολιτιστική
Πρωτεύουσα 2023.

Ο Περιφερειάρχ ης ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης και η Υπουργός Πολιτισμού προχ ώρησαν
στις παρακάτω δηλώσεις:

Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίν ας Μεν δών η:

«Είχ αμε την  ευκαιρία σήμερα με τον
Περιφερειάρχ η Αττικής Γιώργο Πατούλη
ν α κάν ουμε μια σύν τομη περιήγηση
στον  αρχ αιολογικό χ ώρο της Ελευσίν ας.
Σε έν α χ ώρο εξαιρετικά σημαν τικό, όχ ι
μόν ο για την  ιστορία και την  αρχαιο-
λογία της πόλης της Ελευσίν ας, όχ ι
μόν ον  για την  ιστορία της αρχ αίας θρη-
σκείας, αλλά και για την  Αττική και για
την  Ελλάδα. Το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού σε συν εργασία με την
Περιφέρεια με χ ρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ 2014-2021 εκτελεί σημαν τικά
έργα στον  αρχ αιολογικό χώρο της Ελευ-
σίν ας. Έχ ον τας συζητήσει με τον  κύριο
Περιφερειάρχ η προ κάποιων  εβδομά-
δων  τις ηυξημέν ες αν άγκες του αρχ αιο-
λογικού χ ώρου και της πόλης, αποφ-
ασίσαμε ν α κάν ουμε την  σημεριν ή περ-
ιήγηση, προκειμέν ου ν α δούμε μαζί και
κυρίως ν α εν ημερωθούν  ο Περιφερει-
άρχ ης και οι υπηρεσίες του για τις περ-
αιτέρω επιβεβλημέν ες εργασίες, για τις
επιπλέον  παρεμβάσεις εν τός του αρχ αιολογικού
χ ώρου, προκειμέν ου όχ ι μόν ον  ν α συν εχ ίσει, αλλά
και ν α εν ισχ υθεί η χ ρηματοδότηση των  έργων  μέσω
του Περιφερειακού Επιχ ειρησιακού Προγράμματος.

Έχ ω πει πολλές φορές ότι το 2023, χ ρον ιά που θα
πραγματοποιηθεί η Πολιτιστική Πρωτεύουσα, είν αι μια
τεράστια ευκαιρία για την  Ελευσίν α, για μία πόλη που
έχ ει πολύ μεγάλη σημασία για την  Αττική, αλλά και
ιδιαίτερη πολιτισμική βαρύτητα στη μεγάλη ιστορική
διάρκεια. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Εάν  σκεφτεί καν είς ότι

στην  πραγματικότητα όλες οι πρωτοβουλίες για την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα ξεκίν ησαν  μετά τον  Ιούλιο
του 2019, βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη χ ρον ικά στιγμή.
Στόχ ος μας είν αι στο τέλος του 2022 ο αρχαιολογικός
χ ώρος, το υφιστάμεν ο μουσείο, οι υποδομές εν  γέν ει
της πόλης, ν α είν αι έτοιμες.

Επιπλέον  το επόμεν ο διάστημα ολοκληρών εται η
διαδικασία για την  εξαγορά εκ μέρους του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού του χ ώρου του παλαιού
Ελαιουργείου, προκειμέν ου ν α ξεκιν ήσουν  αμέσως οι
απαραίτητες μελέτες για την  δημιουργία του ν έου
αρχ αιολογικού μουσείου, αν τάξιου της ιστορίας της

συγκεκριμέν ης περιοχ ής και της συγκεκριμέν ης
πόλης. Ευχ αριστώ ιδιαίτερα τον  Περιφερειάρχ η, την
Διαχ ειριστική Αρχ ή της Περιφέρειας και τις υπηρεσίες
της Περιφέρειας για την  εξαιρετικά καλή και αποδοτική
συν εργασία».

Δήλωση Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη

Βρισκόμαστε σε έν αν  από τους σημαν τικότερους
αρχ αιολογικούς χ ώρους του τόπου μας, εδώ στην
Ελευσίν α, η οποία αποτελεί τη ζων ταν ή μαρτυρία της

ιστορικής πορείας της Αττικής μέσα στους αιών ες.
Δικαίως έχ ει οριστεί ως Πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης για το 2023.

Η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει έμπρακτα στο έργο
στερέωσης, αποκατάστασης και αν άδειξης του αρχ αιο-
λογικού χ ώρου της Ελευσίν ας, διαθέτον τας κον δύλι
1,65 εκ. ευρώ μέσω του Ε.Π. Αττική 2014-2020.
Επιπλέον  σήμερα, με την  υπογραφή συμπληρωματι-
κής σύμβασης προσθέτουμε και για την  ολοκλήρωσή
των  εργασιών , ακόμα 650.000 ευρώ.

Στη συν άν τησή μας με την  Υπουργό κ. Μεν δών η
συζητήσαμε για τα αν αγκαία βήματα που
απαιτούν ται προκειμέν ου ν α εξασφαλιστεί
μέσω του ΠΕΠ επιπλέον  κον δύλι 1,5 εκ.
ευρώ για έργα που θα αφορούν  στην
πύλη εισόδου του αρχ αιολογικού χ ώρου.

Θέλω ν α ευχ αριστήσω την  κ. Μεν δών η
αλλά και όλα τα στελέχ η του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη δημιουρ-
γική συν εργασία. Σήμερα είχ αμε την  χ αρά
ν α δούμε την  πορεία υλοποίησης των
έργων , εν ώ εν ημερωθήκαμε και για την
προετοιμασία που γίν εται από το δήμο
Ελευσίν ας εν όψει και των  εκδηλώσεων  για
την  Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα
2023. Στο πλαίσιο της επίσκεψής μας
μεταβήκαμε και στην  Ελαιουργική όπου η
Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει με έν α
ποσό 6 εκ. 900 χ ιλιάδων  Ευρώ στην  αν α-
κατασκευή του.

Η αν άδειξη του ιστορικού και πολιτιστι-
κού πλούτου της Αττικής αποτελεί για τη
διοίκηση της Περιφέρειας βασικό άξον α

στρατηγικού σχ εδιασμού, μια ουσιαστική επέν δυση
στο πλαίσιο της αειφόρου αν άπτυξης. Θέλω για μια
ακόμα φορά ν α τον ίσω, ότι αξιοποιών τας τους αυξημέ-
ν ους πόρους του ΕΣΠΑ μέσα από τη ν έα προγραμμα-
τική περίοδο του ΠΕΠ Αττικής 2021 – 2027, θα
συν εχ ίσουμε με αμείωτη έν ταση και σε συν εργασία με
όλους τους συν αρμόδιους φορείς τη χ ρηματοδότηση
σημαν τικών  έργων  που στοχ εύουν  στην  αν άδειξη και
την  προβολή του πολιτιστικού αποτυπώματος της
Αττικής.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  2

«
Θα χ ρειαστεί ν α στηρίξουμε την  οικον ομία με
14 δισ. το 2021. Το βασικό σεν άριο είν αι αυτό.
Είμαστε εδώ για ν α βοηθήσουμε όσο μπορούμε

την  κοιν ων ία και για όσο χ ρειαστεί»,  ξεκαθάρισε με
δηλώσεις του ο υπουργός Οικον ομικών , Χρήστος
Σταϊκούρας.

«Το κόστος της
παν δημίας σε ό,τι αφορά
τη λήψη μέτρων  στήριξης
της κοιν ων ίας από την
πλευρά της πολιτείας είν αι
38 δισ. ευρώ μέχ ρι
σήμερα» πρόσθεσε
μιλών τας στο Πρώτο
Πρόγραμμα  και
συμπλήρωσε: «Θα υπάρξει
δημοσιον ομική ευελιξία
αλλά όχ ι δημοσιον ομικός
εκτροχ ιασμός και αυτό
αφορά στην  Ευρώπη και στην  Ελλάδα».

Αν αφερόμεν ος στα μέτρα στήριξης των  πληγέν των
ο κος Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι: «Όσο αν οίγει η
οικον ομία θα περιορίζον ται, όχ ι όμως άμεσα. Τα μέτρα
στήριξης θα αποσυρθούν  όταν  θα έχ ει εξασφαλιστεί,
ότι έχ ει σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην  οικον ομία.
Άρα δεν  θα έχ ουμε ν έα μέτρα λιτότητας, όπως αυτά
που είχ αμε στο παρελθόν ».

Πρόσθεσε δε ότι «στο τέλος του 2022 θα φτάσουμε
οικον ομικά στο επίπεδο του 2019. Αυτό σημαίν ει ότι

θα χ ρειαστεί μία διετία για ν α καλύψουμε τις απώλειες
εν ός έτους. Αυτή είν αι η εικόν α στην  Ευρώπη, άρα
και στην  Ελλάδα. Στη χ ώρα μας θα έχ ουμε μία ισχ υρή
αν άπτυξη το 2021 σε σχ έση με το 2020, που
περίπου θα καλύψει τη μισή χ αμέν η διαδρομή».

«Πολύ σύν τομα, τις
επόμεν ες ημέρες, θα
υπάρξουν  αν ακοιν ώσεις για
την  υποβολή των
φορολογικών  δηλώσεων ,
καθώς και για τις προθέσεις
της κυβέρν ησης για τις
ηλεκτρον ικές συν αλλαγές»
δήλωσε ο υπουργός
Οικον ομικών  και
συμπλήρωσε: «σε σχ έση με
τη ν έα επιστρεπτέα
προκαταβολή 7, η προσδοκία
μας είν αι ν α ξεκιν ήσουν

τέλος Απριλίου οι καταβολές. Εκτιμάμε επίσης, ότι
μέχ ρι το τέλος Μαΐου θα έχ ει αν οίξει και το
πρόγραμμα της επιδότησης παγίων  δαπαν ών ».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην  Ουκραν ία, ο
κος Σταϊκούρας εξήγησε ότι «οποιαδήποτε μεταβολή
του παγκόσμιου οικον ομικού περιβάλλον τος,
επηρεάζει την  Ευρώπη. Άρα και η Ελλάδα επηρεάζεται
ως μέλος της Ε.Ε. Πάν τα το οικον ομικό επιτελείο έχ ει
βασικό σεν άριο και δυσμεν ή σεν άρια. Άρα οφείλουμε
ν α έχ ουμε και τα αρν ητικά σεν άρια πάν ω στο
τραπέζι».

Σταϊκούρας: «Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας -
Το' '22 θα φτάσουμε στο επίπεδο του '19»

Ανεβαίνει 10 και πλέον βαθ-
μούς η θερμοκρασία Παρασκευή

και Σάββατο - Αφρικανική
σκόνη

Σ
ημαν τική άν οδο στα δυτικά και ν ότια τμήματα
της χ ώρας, καθώς και μικρή πτώση στα κεν τρι-
κά τμήματα αν αμέν εται ν α παρουσιάσει αύριο

η θερμοκρασία, εν ώ το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή
άν οδο σε ολόκληρη τη χ ώρα.

Συν ολικά, σύμφων α με τα προγν ωστικά στοιχ εία
του Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθην ών /Meteo.gr, το
διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου η άν οδος της θερ-
μοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα θα είν αι της τάξης των
10 βαθμών  Κελσίου και ακόμα μεγαλύτερη στην
Κρήτη.

Παράλληλα, σύμφων α με το προγν ωστικό σύστημα
DUSTMeteo του Εθν ικού Αστεροσκοπείου
Αθην ών /meteo.gr, λόγω της επικράτησης αν έμων
ν ότιων  διευθύν σεων  στην  ευρύτερη περιοχ ή της
Ελλάδας, αν αμέν εται ν α εκδηλωθεί έν τον η μεταφορά
αφρικαν ικής σκόν ης. Η ημέρα με τις μεγαλύτερες
συγκεν τρώσεις σκόν ης θα είν αι το Σάββατο.
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Θ
ετική εξέλιξη για το υπουργείο Οικον ομικών
αποτελεί το γεγον ός ότι τα φορολογικά έσοδα
το Μάρτιο κιν ήθηκαν  εν τός των  προβλέψεων .

Παράλληλα, το πρωτογεν ές έλλειμμα ήταν  χ αμηλότερο
κατά 900 εκατ. ευρώ σε σχ έση με τον  στόχ ο του
προϋπολογισμού το α΄ τρίμην ο του 2021.

Σύμφων α με τα προσωριν ά στοιχ εία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, το πρωτογεν ές έλλειμμα το διάστημα
Ιαν ουαρίου-Μαρτίου διαμορφώθηκε σε 3,4 δισ. ευρώ
έν αν τι στόχ ου για πρωτογεν ές έλλειμμα 4,3 δισ. ευρώ.

Αν αφερόμεν ος στην  πορεία των  φορολογικών  εσό-
δων  για το μήν α Μάρτιο, ο αν απληρωτής υπουργός
Οικον ομικών  κ. Θόδωρος Σκυλακάκης  τόν ισε ότι «η
εξέλιξη αυτή -παρά το μη προβλεπόμεν ο στον  προϋ-
πολογισμό lock down των  τελευταίων  μην ών -, οφείλε-
ται πιθαν ότατα στην  καλύτερη του αν αμεν όμεν ου
αν τίδραση της οικον ομίας, τόσο στη διάρκεια των
επαν αλαμβαν όμεν ων  lockdown του 2021 όσο και στο
τελευταίο τρίμην ο του 2020.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού
Μαρτίου 2021

Σημειών εται ότι οι προβλέψεις εσόδων
του προϋπολογισμού στηρίχ θηκαν  στην
υπόθεση σημαν τικά μεγαλύτερης ύφεσης
κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήν ου
του 2020 σε σχ έση με αυτή που τελικά
διαπίστωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σημαν τικό ρόλο
στην  μέχ ρι σήμερα αν θεκτικότητα των
δημοσίων  εσόδων  έχ ει διαδραματίσει η
διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών  και
ο υψηλός -για τις συν θήκες της πολύ
δύσκολης για όλους αυτής περιόδου-
βαθμός συμμόρφωσης των  φορολογουμέ-
ν ων  στις υποχ ρεώσεις τους. Η στάση
αυτή των  φορολογούμεν ων   είν αι καθορι-
στική για την  αν τοχ ή των  δημόσιων
οικον ομικών  και αποτελεί συν επώς θεμέ-
λια λίθο της δυν αμικής αν άκαμψης που προσδοκούμε
ότι θα ακολουθήσει μετά την  λήξη της παν δημίας».

Είν αι χ αρακτηριστικό ότι το Μάρτιο τα έσοδα από
φόρους αν ήλθαν  σε 2.918 εκατ. ευρώ, μειωμέν α κατά
391 εκατ. ευρώ ή 11,8% έν αν τι του στόχ ου που έχ ει
περιληφθεί στην  εισηγητική έκθεση του Προϋπολογι-
σμού 2021. Εάν  ληφθεί υπόψη ότι η είσπραξη του
μερίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος μετατοπίζεται
χ ρον ικά σε επόμεν ο μήν α, τα έσοδα από φόρους
εμφαν ίζον ται αυξημέν α κατά 70 εκατ. ευρώ ή 2,1%.». 

Όπως αν ακοίν ωσε το υπουργείο Οικον ομικών , σε
τροποποιημέν η ταμειακή βάση, για την  περίοδο του
Ιαν ουαρίου - Μαρτίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα
στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους
5.725 εκατ. ευρώ έν αν τι στόχ ου για έλλειμμα 6.605
εκατ. ευρώ που έχ ει περιληφθεί για το αν τίστοιχ ο διά-
στημα του 2021 στην  εισηγητική έκθεση του Προϋπο-
λογισμού 2021 και ελλείμματος 1.822 εκατ. ευρώ το
αν τίστοιχ ο διάστημα του 2020. Το πρωτογεν ές αποτέ-
λεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 3.424 εκατ.
ευρώ, έν αν τι στόχ ου για πρωτογεν ές έλλειμμα 4.365
εκατ. ευρώ και πρωτογεν ούς πλεον άσματος 494 εκατ.
ευρώ για την  ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των  καθαρών  εσόδων  του κρατικού προϋ-

πολογισμού αν ήλθε σε 11.497 εκατ. ευρώ, παρουσιά-
ζον τας μείωση κατά 669 εκατ. ευρώ ή 5,5%  έν αν τι
της εκτίμησης για το αν τίστοιχ ο διάστημα που έχ ει
περιληφθεί στην  εισηγητική έκθεση του Προϋπολογι-
σμού 2021. 

Τα συν ολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
αν ήλθαν  σε 12.481 εκατ. ευρώ, μειωμέν α κατά 733
εκατ. ευρώ ή 5,5% έν αν τι του στόχ ου. Τα έσοδα από
φόρους αν ήλθαν  σε 10.542 εκατ. ευρώ, μειωμέν α κατά
326 εκατ. ευρώ ή 3,0% έν αν τι του στόχ ου που έχ ει
περιληφθεί στην  εισηγητική έκθεση του Προϋπολογι-
σμού 2021. 

Οι επιστροφές εσόδων  αν ήλθαν  σε 983 εκατ. ευρώ,
μειωμέν ες κατά 64 εκατ. ευρώ από το στόχ ο (1.047
εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επεν δύσεων  (ΠΔΕ) αν ήλθαν  σε 1.112 εκατ. ευρώ,
μειωμέν α κατά 303 εκατ. ευρώ έν αν τι του στόχ ου.

Ειδικότερα, τον  Μάρτιο 2021 το σύν ολο των  καθα-

ρών  εσόδων  του κρατικού προϋπολογισμού αν ήλθε
στα 2.964 εκατ. ευρώ μειωμέν ο κατά 949 εκατ. ευρώ
σε σχ έση με τον  μην ιαίο στόχ ο. Η μείωση αυτή
οφείλεται κυρίως στο γεγον ός ότι τον  Μάρτιο 2021 δεν
εισπράχ τηκαν : (α) ποσό 461 εκατ. ευρώ που αφορά
μέρισμα της Τράπεζας της Ελλαδος (κατηγορία
«Φόροι»), (β) ποσό 163 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα
από ANFAs & SMPs από την  Τράπεζα της Ελλάδος
ΕΛΛ+0,65% (κατηγορία «Μεταβιβάσεις»), και (γ) ποσό
303 εκατ. ευρώ που αφορά το προβλεπόμεν ο αν τίτιμο
από την  αξιοποίηση της έκτασης του πρώην  Διεθν ούς
Αεροδρομίου στο Ελλην ικό (κατηγορία «Πωλήσεις
παγίων  περιουσιακών  στοιχ είων »). Στο σχ έδιο προϋ-
πολογισμού 2021 είχ ε εκτιμηθεί ότι τα παραπάν ω
έσοδα θα εισπραχ θούν  τον  Μάρτιο 2021.

Τα συν ολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
αν ήλθαν  σε 3.345 εκατ. ευρώ, μειωμέν α έν αν τι του
μην ιαίου στόχ ου κατά 929 εκατ. ευρώ. 

Τα έσοδα από φόρους αν ήλθαν  σε 2.918 εκατ.
ευρώ, μειωμέν α κατά 391 εκατ. ευρώ ή 11,8% έν αν τι
του στόχ ου που έχ ει περιληφθεί στην  εισηγητική έκθ-
εση του Προϋπολογισμού 2021. Εάν  ληφθεί υπόψη ότι
η είσπραξη του μερίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος
μετατοπίζεται χ ρον ικά σε επόμεν ο μήν α, τα έσοδα

από φόρους εμφαν ίζον ται αυξημέν α κατά 70 εκατ.
ευρώ ή 2,1%. 

Οι επιστροφές εσόδων  του Μαρτίου 2021 αν ήλθαν
σε 381 εκατ. ευρώ, σημειών ον τας αύξηση κατά 21
εκατ. ευρώ έν αν τι του μην ιαίου στόχ ου (361 εκατ.
ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ αν ήλθαν  σε 275 εκατ.
ευρώ, μειωμέν α κατά 80 εκατ. ευρώ έν αν τι του
μην ιαίου στόχ ου.

Οι δαπάν ες του κρατικού προϋπολογισμού για την
περίοδο του Ιαν ουαρίου - Μαρτίου 2021 αν ήλθαν  στα
17.222 εκατ. ευρώ και παρουσιάζον ται μειωμέν ες κατά
1.549 εκατ. ευρώ έν αν τι του στόχ ου (18.771 εκατ.
ευρώ).

Πιο συγκεκριμέν α, σημαν τικό μέρος των  υπό κατα-
ν ομή πιστώσεων  που επρόκειτο ν α μεταφερθούν
στην  κατηγορία των  μεταβιβάσεων  εν τός της περιό-
δου Ιαν ουαρίου -  Μαρτίου, τελικά δεν  μεταφέρθηκαν ,
κυρίως διότι υπήρξε μεταγεν έστερη του προϋπολογι-
σμού απόφαση, ν α εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της
επιστρεπτέας προκαταβολής και από πόρους του
ΠΔΕ.

Οι ταμειακές πληρωμές που σχ ετίζον ται με τα εξοπ-
λιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθν ικής Άμυν ας

(κατηγορία αποκτήσεων  παγίων  περιου-
σιακών  στοιχ είων ), κιν ήθηκαν  αυξητικά
σε σχ έση με τον  αρχ ικό στόχ ο κατά 437
εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των  σχ ε-
τικών  συμβάσεων . Ομοίως αυξητικά
κιν ήθηκαν  και οι δαπάν ες τόκων  κατά
216  εκατ. ευρώ σε σχ έση με τον  αρχ ικό
στόχ ο. 

Το σκέλος του ΠΔΕ κιν ήθηκε αν τίρρο-
πα σε σχ έση με τον  τακτικό προϋπολογι-
σμό, παρουσιάζον τας αύξηση σε σχ έση
με τον  στόχ ο κατά 1.297 εκατ. ευρώ
(πληρωμές 2.192 εκατ. ευρώ έν αν τι
στόχ ου 895 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των
αν ωτέρω αυξημέν ων  πληρωμών  του μέτρ-
ου της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η προσωριν ή εικόν α των  κυριότερων
πληρωμών  των  μέτρων  κατά της παν -

δημίας για την  περίοδο Ιαν ουαρίου - Μαρτίου, έχ ει ως
εξής:

α) η δαπάν η αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της
παν δημίας του COVID-19 (μισθωτών ) ύψους 1.014
εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  (κατηγορία
μεταβιβάσεων ),

β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 672 εκατ.
ευρώ από την  κατηγορία των  μεταβιβάσεων  και 1.107
εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών  ύψους 137
εκατ. ευρώ, λόγω μειωμέν ων  μισθωμάτων  που λαμβά-
ν ουν ,

δ) η επιχ ορήγηση προς τον  ΟΠΕΚΑ ύψους 85 εκατ.
ευρώ, για την  αποπληρωμή δαν είων  πληγέν των  από
την  παν δημία και

ε) η επιδότηση τόκων  δαν είων  μικρών  και μεσαίων
επιχ ειρήσεων  ύψους 47 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ. 

Οι δαπάν ες του κρατικού προϋπολογισμού για την
περίοδο του Ιαν ουαρίου - Μαρτίου 2021 παρουσιάζον -
ται αυξημέν ες σε σχ έση με την  αν τίστοιχ η περίοδο
του 2020 κατά 4.297 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των
προαν αφερθέν των  μέτρων  κατά της παν δημίας και
των  αυξημέν ων  πληρωμών  εξοπλιστικών  προγραμμά-
των  και τόκων .

Προϋπολογισμός 2021: Άντεξαν τα φορολογικά
έσοδα τον Μάρτιο

Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη στις ΗΠΑ

για την «κυβερνοεπίθε-
ση της Μόσχας»

Ο
επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας
Ζοζέπ Μπορέλ εξέφρασε σήμερα εκ μέρους
των  27 χ ωρών  μελών  της Ευρωπαϊκής Έν ω-

σης την  αλληλεγγύη του στις Ην ωμέν ες Πολιτείες, στο
θέμα των  κυβερν οεπιθέσεων  στη διάρκεια της προεκ-
λογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του
2020, την  ευθύν η για τις οποίες απέδωσε η Ουάσιν -
γκτον  στη Ρωσία.

«Συμμεριζόμαστε τις αν ησυχ ίες των  εταίρων  μας
(...) Όλοι οι παράγον τες πρέπει ν α απέχ ουν  από
κάθε αν εύθυν η και αποσταθεροποιητική συμπεριφορά
στον  κυβερν οχ ώρο», αν αφέρει σε μια αν ακοίν ωση ο
Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Ο Μπορέλ αν αφερόταν  στη μεγάλης κλίμακας κυβερ-
ν οεπίθεση του 2020 εν αν τίον  της SolarWinds, μιας
αμερικαν ικής εταιρίας έκδοσης λογισμικού έν α προϊόν
της οποίας «πειράχ θηκε» ώστε ν α παρουσιαστεί έν α
πρόβλημα σε χ ρήστες του, περιλαμβαν ομέν ων
αρκετών  αμερικαν ικών  ομοσπον διακών  υπηρεσιών .

Η κυβέρν ηση του πρόεδρου Τζο Μπάιν τεν  κατηγο-
ρεί επίσημα τη Ρωσία ότι είν αι υπεύθυν η για την
επίθεση και αν ακοίν ωσε σήμερα μια σειρά οικον ο-
μικών  κυρώσεων  εν αν τίον  της χ ώρας αυτής καθώς και

την  απέλαση 10 Ρώσων  διπλωματών .

Ο Αμερικαν ός πρόεδρος υπέγραψε προεδρικό διά-
ταγμα που θα επιτρέψει την  επιβολή και ν έων
κυρώσεων  κατά της Ρωσίας ώστε ν α προκληθούν
«στρατηγικές και οικον ομικές συν έπειες» εις βάρος
της, «εάν  συν εχ ίσει ή ευν οήσει την  κλιμάκωση των
εν εργειών  διεθν ούς αποσταθεροποίησης», προειδο-
ποιεί σε αν ακοίν ωσή του ο Λευκός Οίκος.

«Η Ευρωπαϊκή Έν ωση και τα κράτη μέλη της εκφρά-
ζουν  την  αλληλεγγύη τους στις Ην ωμέν ες Πολιτείες
απέν αν τι στις συν έπειες των  κακόβουλων  δραστηριο-
τήτων  στον  κυβερν οχ ώρο και κυρίως και στην  κυβερ-
ν οεπίθεση στη SolarWinds», αν έφερε ο Ζοζέπ Μπο-
ρέλ σε αν ακοίν ωση που εκδόθηκε στις Βρυξέλλες.
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ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  
ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς

ΑΑττττιικκήήςς    ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

  Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιό-
μενες βάρδιες.
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και
Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα
40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

 Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμε-
νες βάρδιες.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν 
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396



ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΕΧ METAL AE
1. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
2. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ή ΙΕΚ  ΑΠΟ ΑΝΩΝΗΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22960-21028
Email : info@exmetal.gr
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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΛΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΔΕΜΕΡΤΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ  στον Ιερό Ναό Αγίου
Νεκταρίου στα Άνω Λιόσια

Ασπρόπυργος : 15/04/2021
Αρ. πρωτ : 884

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Αμοιβές και έξοδα Παρ-
οχής υπηρεσιών λειτουργικής
υποστήριξης  ΚΔΑΠ»

O Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύρ-
γου (Κ.Ε.Δ.Α)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό παροχής
υπηρεσιών, με έγγραφες σφραγι-
σμένες προσφορές για την υπηρ-
εσία «Αμοιβές και έξοδα Παρ-
οχής υπηρεσιών λειτουργικής
υποστήριξης  ΚΔΑΠ», προϋπο-
λογισμού 74.400,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)
και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής στο σύνολο
των παρεχομένων υπηρεσιών
και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 86 και 117 του
Ν.4412/2016. Η οικονομική προ-

σφορά δίδεται σε ευρώ και
αφορά το σύνολο των υπηρε-
σιών του διαγωνισμού, όπως
περιγράφονται και προδιαγράφ-
ονται στην αριθμ. 10/2021 τεχνι-
κή μελέτη της Κοινωφελούς
Επιχείρησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
και ώρα 11.00 π.μ.  ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών,
στα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης επί της οδού Ιωάν-
νη Στεφανή 7, Ασπρόπυργος. 
Προσφορές που κατατίθενται
μετά την παραπάνω ημερομηνία
και ώρα, είναι εκπρόθεσμες καιε-
πιστρέφονται.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
καταθέσουν γραπτή σφραγι-
σμένη προσφορά,αυτοπροσώπω-
ςή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημέ-
νου εκπροσώπου στην επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού,
ηοποία θα τις αποσφραγίσει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται για τον παρόντα
διαγωνισμό από το τμήμα προμ-
ηθειών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στο τηλέφωνο
2168002441 , από την  υπάλ-
ληλο Παππού Μαρία τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες, μετά τη
δημοσίευση της διακήρυξης και
μέχρι την προηγούμενη ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν τα τεύχη της διακήρυξης
από τα γραφεία της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης στην οδό
οδού Ιωάννη Στεφανή 7 , Ασπρ-
όπυργος από τις ίδιες υπαλλή-
λους που προαναφέρθηκαν ή να
τους αποσταλούν μέσω e-mail
μετά από συνεννόηση με την
Υπηρεσία μέχρι και την προη-
γούμενη ημέρα της δημοπρ-
ασίας, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 9:00 έως 13:00.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Super League 2: Οι διαιτητές της
21ης αγωνιστικής

Σάββατο 17/04

14:45 Διαγόρας-Τρίκαλα
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Πλακάς, Οικονόμου Κ. (Δυτ. Αττικής)
4ος διαιτητής: Λεμπέσης (Πειραιά)

14:45 Λεβαδειακός-Ιωνικός
Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Παπαδάκης (Ηρακλείου), Κολοσιώνης (Αιτωλοακαρνανίας)
4ος διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)

14:45 ΟΦΙ-Ξάνθη
Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)
Βοηθοί: Βεργέτης Δ. (Αργολίδας), Μαλανδρής (Χαλκιδικής)
4ος διαιτητής: Κουκουράκης (Χανίων)

Κυριακή 18/04

14:00 Χανιά-Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Χριστοδούλου (Ημαθίας), Βιτσεντζάτος (Αν. Αττικής)
4ος διαιτητής: Πατεμτζής (Ηρακλείου)

14:45 Καραϊσκάκης-Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Βοηθοί: Σταύρογλου (Αθηνών), Κακαφώνης (Αχαΐας)
4ος διαιτητής: Σιντόρης (Θεσπρωτίας)

14:45 Παναχαϊκή-Εργοτέλης
Διαιτητής: Κοτσάνης (Δράμας)
Βοηθοί: Γαρεφαλάκης (Ηρακλείου), Δέλλιος (Πέλλας)
4ος διαιτητής: Μέγας (Πιερίας)

Οι διαιτητές στην
φούτμπολ λίγκ  Σάβ-

βατο και Κυριακή
Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές και τους βοηθούς

της 6ης αγων ιστικής της Football League.

Βόρειος όμιλος

Κυριακή 18 Απριλίου

15:00 Βέροια-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθην ών )
Βοηθοί: Νικολάου (Αθην ών ) – Κουφός (Μακε-

δον ίας)
4ος διαιτητής: Βουρν έλης (Μακεδον ίας)
Παρατηρητής: Κωτούλας (Κιλκίς)

15:00 Καβάλα-ΑΕΠ Κοζάν ης
Διαιτητής: Δραγάτης (Αν . Αττικής)
Βοηθοί: Τοροσιάδης – Νταβέλας (Μακεδον ίας)
4ος διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάν θης)
Παρατηρητής: Ντοσίδης (Θράκης)

15:00 Ολυμπιακός Βόλου-Παν σερραϊκός
Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά)
Βοηθοί: Κων στάν τιος (Ευβοίας) – Βρούζος

(Πιερίας)
4ος διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Παρατηρητής: Κων σταν τίν ου (Αιτωλοακαρ-

ν αν ίας)

15:00 Πιερικός-Τρίγλια
Διαιτητής: Θεοχ άρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Καλύβας (Φθιώτιδας) – Μάν ος (Λάρι-

σας)
4ος διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Παρατηρητής: Κων σταν τάρας (Καβάλας)

15:00 Αλμωπός Αριδαίας-Απόλλων  Πόν του
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Δημόπουλος (Φλώριν ας) – Βογιατζής

(Καρδίτσας)
4ος διαιτητής: Τσιμεν τερίδης (Κοζάν ης)
Παρατηρητής: Τρύφων  (Δράμας)

Νότιος όμιλος
Σάββατο 17 Απριλίου

12:00 Καλαμάτα-Νίκη Βόλου
Διαιτητής: Τάσης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Διαμάν της (Ηπείρου) – Κύριος

(Αρκαδίας)
4ος διαιτητής: Βεργέτης Χρ. (Αρκαδίας)
Παρατηρητής: Μαζαράκης (Κεφαλλην ίας/Ιθάκ-

ης)

Κυριακή 18 Απριλίου
14:00 Σαν τορίν η-Ασπρόπυργος
Διαιτητής: Κόκκορης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας) – Τσολακίδης (Αθη-

ν ών )
4ος διαιτητής: Μαχ αίρας (Αθην ών )
Παρατηρητής: Λαμπαδαρίου (Πειραιά)

14:30 Ρόδος-Αιγάλεω
Διαιτητής: Καδδάς (Αχ αΐας)
Βοηθοί: Οικον όμου Σπ. (Αχ αΐας) – Καραθα-

ν άσης (Αν . Αττικής)
4ος διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκης)
Παρατηρητής: Τσαγγάρης (Δωδεκαν ήσου)

15:00 Ιάλυσος-Επισκοπή
Διαιτητής: Στάμος (Αθην ών )
Βοηθοί: Παγουρτζής – Χρηστάκος (Πειραιά)
4ος διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθην ών )
Παρατηρητής: Ζαν ν ετίδης (Δωδεκαν ήσου)

15:00 Αστέρας Βλαχ ιώτη-Καλλιθέα
Διαιτητής: Λάμπρου (Ευβοίας)
Βοηθοί: Δελής (Βοιωτίας) – Ψύλλος (Λέσβου)
4ος διαιτητής: Βλάχ ος (Αν . Αττικής)
Παρατηρητής: Τομαράς (Αιτωλοακαρν αν ίας)

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:  Δελτίο
τύπου

Κ
οιν οποιήθηκε ηλεκτρον ικά σήμε-
ρα Πέμπτη 15/4/2021  η υπ’
αριθ. 7596/2021 απόφαση της

Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που με αφορμή την
παν δημία στερεί και επίσημα από την
ομάδα του Βύζαν τα την  ολοκλήρωση
του στόχ ου της, δηλαδή την  κατάκτηση
του πρωταθλήματος και την  άν οδο
στην  Γ’ Εθν ική,  αφού επί 6 αγων ιστι-
κές είχ ε ισάριθμες ν ίκες και συγκατοι-
κούσε στην  πρώτη θέση του βαθμολογι-
κού πίν ακα με την  ομάδα του Απόλλω-
ν α Πον τίων .

Οφείλουμε ν α διευκριν ίσουμε, ότι με
έγγραφο που αποστείλαμε στην  ΕΠΣΔΑ
ήμασταν  μια από τις ομάδες που σε
τοπικό επίπεδο ζητήσαμε ν α αγων ι-
στούμε και μια εκ των  τεσσάρων  συν ο-
λικά ερασιτεχ ν ικών  σωματείων  στην
Ελλάδα που ήθελαν  την  συν έχ εια των
πρωταθλημάτων .

Ήρθε όμως η  εν  λόγω απόφαση για
ν α στερήσει την  δυν ατότητα και στους
ποδοσφαιριστές ν α παίξουν  ποδόσφαι-
ρο.

Γι’ αυτό κάποιοι από τους ποδοσφαι-
ριστές της ομάδας μας, ζήτησαν  ν α
τους δοθεί η δυν ατότητα ν α
συν εχ ίσουν  ν α παίξουν  ποδόσφαιρο

σε ομάδες Γ’ Εθν ικής από τις οποίες
είχ αν  προτάσεις, την  στιγμή που στην
κατηγορία αυτή το πρωτάθλημα είν αι σε
εξέλιξη.

Η διοίκηση του Βύζαν τα αποφάσισε
ν α τους δώσει την  δυν ατότητα ώστε και
ν α πάρουν  παιχ ν ίδια στα πόδια τους,
αλλά και ν α μπορέσουν  ν α επιβιώσουν
οικον ομικά σε μια εποχ ή δύσκολη για
όλους τους εργαζόμεν ους και όλα τα
επαγγέλματα.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ στο φίλαθλο κόσμο
της ομάδας μας, πως οι ποδοσφαιριστές
του Βύζαν τα θα παραχ ωρηθούν  με όλες
τις εγγυήσεις που προβλέπον ται, ώστε
στις 30 Ιουν ίου 2021 ν α επιστρέψουν
στον  Βύζαν τα και ν α εν ταχ θούν  στο
ρόστερ του.

Σεβόμεν οι τις αποφάσεις του κυρία-
ρχ ου οργάν ου του Ελλην ικού Ποδοσφ-
αίρου, περιμέν ουμε με αγων ία την  επι-
στροφή της ιστορικής μας ομάδας, του
ΒΥΖΑΝΤΑ στα γήπεδα για ν α ολοκ-
ληρώσουμε αυτό που – με αφορμή την
παν δημία –  αφήσαμε στην  μέση.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας
Ιωάννα Ρήγα

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

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

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:  irokalli8@gmail.com



Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 θριάσιο-15  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

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

ΟΔΗΓΟΙ Γ, Δ, Ε
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση TIG

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

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

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

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

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

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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