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Περισσότεροι από
1.760.000 πολίτες έχουν

εμβολιαστεί τουλάχιστον
με μια δόση, ποσοστό

που αντιστοιχεί σε εμβο-
λιαστική κάλυψη 16,75%,

ενώ 770.000 πολίτες
έχουν εμβολιαστεί και με
τις δυο δόσεις, ποσοστό

7,35%.
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Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
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Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
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Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές

και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕΛεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,

Ασπρόπυργος - Πλατεία Ωρολογίου,  2105575614

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105547900

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου

114, Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105550323

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊδάρι

- Δάσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105320973

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βαρβούνης Εμμανουήλ Κ.Λιοσίων 66, Αχαρνές,

13671, ΑΤΤΙΚΗΣ2102407650

Γ
ια άλλη μια φορά κατα-
ρρίπτεται το αρν ητικό
ρεκόρ σε αριθμό δια-

σωλην ωμέν ων  από την
αρχ ή της παν δημίας στην
Ελλάδα, καθώς και πάλι παρ-
ατηρείται αυξητική τάση στις
ΜΕΘ. Τα ν έα κρούσματα
είν αι λιγότερα, δεδομέν ων
των  μειωμέν ων  ελέγχ ων  αν ά
τη χ ώρα την  Κυριακή.
Αν τιθέτως, και πάλι οι αν θ-
ρώπιν ες απώλειες ειν αι δεκά-
δες σε έν α 24ωρο.

Πιο αν αλυτικά, σύμφων α με τον  ΕΟΔΥ τα ν έα
εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου
που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι 1.607,
εκ των  οποίων  7 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων
στις πύλες εισόδου της χ ώρας.

Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται
σε 316.879 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των
οποίων  51.3% άν δρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευ-
ταίων  7 ημερών , 59 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι
από το εξωτερικό και 3.072 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη
γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών
με COVID-19 είν αι 78, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδ-
ημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 9.540 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 διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 847 (62.1%

άν δρες). Η διάμεση ηλικία τους είν αι 68 έτη. To 85.6%
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 1.943 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 468 (ημερήσια μεταβολή -
5.45%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 509 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).

Π
ροχ ωράει η υπόθεση  της εγκατά-
στασης πυροσβεστικού κλιμακίου
στο Δήμο Φυλής. 

Η αρχ ή έγιν ε με την  εισήγηση του Περ-
ιφερειάρχ η Αττικής Κων σταν τίν ου Θεοφ-
ιλόπουλου, προς το Επιτελείο του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, για την  εγκατάσταση
εποχ ικού κλιμακίου. 

Το σχ ετικό εισηγητικό έγγραφο φέρει
ημερομην ία 14-04-2021 και θεωρείται
βέβαιο ότι θα γίν ει δεκτό, καθώς το Επιτε-
λείο έχ ει ήδη συμφων ήσει. Στη σύσκεψη
που έγιν ε στο Δημαρχ είο Φυλής, στις 8
Απριλίου 2021, ο Δήμαρχ ος Χρήστος
Παππούς και ο Αν τιδήμαρχ ος Μιχ άλης
Οικον ομάκης το είχ αν  ζητήσει από τον
Υποστράτηγο Ιωάν ν η Πετρούτσο και τον
Περιφερειάρχ η Κων σταν τίν ο Θεοφιλόπου-
λο και η πρότασή τους είχ ε γίν ει αποδεκ-
τή. 

Στη διάρκεια της σύσκεψης είχ ε παρουσιαστεί ο
συν ολικός σχ εδιασμός του Δήμου Φυλής, με κομβικό
σημείο τη δημιουργία Εν ιαίου Τοπικού Συν τον ιστικού
Κέν τρου Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα είχ ε τεθεί,
από την  πλευρά του Δήμου, ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την  υλοποίηση του σχ εδιασμού, η
εγκατάσταση  μόν ιμου κλιμακίου του Πυροσβεστικού
Σώματος. 

Μετά την  θετική εισήγηση του Περιφερειάρχ η, αν α-
μέν εται ν α εγκατασταθεί, άμεσα, το εποχ ικό κλιμάκιο,
εν ώ ο Δήμος θα προχ ωράει το σχ έδιο για τη Δημιο-

υργία του Κέν τρου Πολιτικής Προστασίας. 
Αν αφορικά με την  εξέλιξη αυτή, ο Αν τιδήμαρχ ος

Μιχ άλης Οικον ομάκης δήλωσε ότι η σύσταση εποχ ι-
κού κλιμακίου θα συμβάλει στην  αν τιπυρική προ-
στασία της περιοχ ής και ιδιαίτερα εν  όψει της ν έας
αν τιπυρικής περιόδου. 

“Είν αι σημαν τικό ότι η δύν αμη του Πυροσβεστικού
Σώματος θα βρίσκεται πλησιέστερα στο Δήμο Φυλής
και θα είν αι ευκολότερος ο συν τον ισμός με τα μέσα
πυρόσβεσης του Δήμου και του Σύν δεσμου Πάρν ηθας
(ΣΥΝ.ΠΑ)”, δήλωσε ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς.  

Μεγαλύτερη η «ασφυξία» στις ΜΕΘ - 1.607 νέα
κρούσματα

Αντιπυρική θωράκιση του Δήμου Φυλής με την εγκατάσταση
κλιμακίου του Πυροσβεστικού Σώματος
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Κ
αταβάλλεται σήμερα, 20 Απριλίου 2021, η αποζ-
ημίωση ειδικού σκοπού σε 4.226 δικαιούχ ους.
Συγκεκριμέν α, με απόφαση του υπουργού

Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  Κωστή Χατ-
ζηδάκη, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού
ύψους 2.127.366 ευρώ από τον  Ε.Φ. 1033-501-
0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικον ομικού έτους 2021,
για 4.226 πληρωμές δικαιούχ ων , που αφορούν  αν αλ-
υτικά:

α) Σε αν αστολές συμβάσεων  εργασίας εργαζομέν ων
έτους 2020 για την  πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, ύψους 425.108 ευρώ. Συν ολικά 729 πληρω-
μές δικαιούχ ων .

β) Σε αν αστολές συμβάσεων  εργασίας εργαζομέν ων
μην ών  Ιαν ουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021,
για την  πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
ύψους 752.021 ευρώ. Συν ολικά 1.705 πληρωμές δικαι-
ούχ ων .

γ) Σε μον ομερείς υπεύθυν ες δηλώσεις των  εργαζομέ-
ν ων  με δικαίωμα υποχ ρεωτικής επαν απρόσληψης σε
επιχ ειρήσεις-εργοδότες κύριων  και μη κύριων  ξεν ο-
δοχ ειακών  και τουριστικών  καταλυμάτων , καθώς και

σε επιχ ειρήσεις-εργοδότες τουριστικών  λεωφορείων ,
για την  πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
ύψους 37.548 ευρώ. Συν ολικά 80 πληρωμές δικαι-
ούχ ων .

δ) Σε μον ομερείς υπεύθυν ες δηλώσεις των  επαγγε-
λματιών  της τέχ ν ης και του πολιτισμού, ξεν αγών  και
τουριστικών  συν οδών  και άλλων  εργαζομέν ων  ειδικών
κατηγοριών  που απασχ ολούν ται στον  κλάδο του
τουρισμού, για την  πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, ύψους 912.688 ευρώ. Συν ολικά 1.712 πληρ-
ωμές δικαιούχ ων .

Μ
έχ ρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν  περισσότερ-
οι από 2.530.000 εμβολιασμοί, αν έφερε ο
γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας

Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την  εν ημέρωση
για την  πορεία του σχ εδίου
«Ελευθερία».

Περισσότεροι από 1.760.000
πολίτες έχ ουν  εμβολιαστεί του-
λάχ ιστον  με μια δόση, ποσο-
στό που αν τιστοιχ εί σε εμβο-
λιαστική κάλυψη 16,75%, εν ώ
770.000 πολίτες έχ ουν  εμβολια-
στεί και με τις δυο δόσεις,
ποσοστό 7,35%.

Με βάση τον  προγραμματισμό
που έχ ει γίν ει, άν οιξε η πλατφ-
όρμα ραν τεβού για τους πολίτες
με υποκείμεν α ν οσήματα αυξημέν ου κιν δύν ου των
ηλικιών  από 18-59, εν ώ την  Τετάρτη 21 Απριλίου θα
αν οίξει η πλατφόρμα για ν α μπορούν  ν α κλείν ουν
ραν τεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής
ομάδας 55-59. Ακολούθως, το Σάββατο 24 Απριλίου θα

αν οίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε ν α μπορούν  ν α
κλείν ουν  ραν τεβού οι ηλικίες 50-54.

Σχ ετικά με τις παραδόσεις των  εμβολίων , ο κ. Θεμι-
στοκλέους
είπε ότι από
την
BioNTech-
Pf izer αν α-
μέν ον ται
2.150.000
δόσεις τον
Μάιο και
2.425.000
τον  Ιούν ιο.
Από τη
Monterna
αν αμέν ον -
ται 354.000
τον  Μάιο και

408.000 τον  Ιούν ιο. Από την  Johnson & Johnson
έχ ουν  παραληφθεί 33.600 δόσεις κι αν αμέν ον ται
300.000 τον  Μάιο και 960.000 τον  Ιούν ιο. Τέλος, από
την  AstraZeneca αν αμέν ον ται 450.000 δόσεις για
κάθε μήν α.

Μετά τον εντοπισμό θαλάσσιας ρύπανσης μπρ-
οστά από τον προβλήτα του κεντρικού λιμένα

Ε
ργασίες απορρύπαν σης από εξειδικευμέν ο
συν εργείο πραγματοποιήθηκαν  και σήμερα
στην  περιοχ ή του κόλπου Ελευσίν ας, μετά τον

εν τοπισμό θαλάσσιας ρύπαν σης μπροστά από τον
προβλήτα του κεν τρικού λιμέν α και στον  ευρύτερο
θαλάσσιο χ ώρο.

Χθες στο σημείο έσπευσε έν α περιπολικό σκάφος
όπου, κατόπιν  ελέγχ ου, εν τοπίστηκε θαλάσσια
ρύπαν ση αποτελούμεν η από ελαφρά ιριδίζον τα αυτο-
διαλυόμεν α πετρελαιοειδή διάσπαρτα σε μορφή
κηλίδων , συν ολικής έκτασης περίπου 50 τετραγω-
ν ικών  μέτρων . Για την  αν άληψη εν εργειών  εν ημε-
ρώθηκε ο Οργαν ισμός Λιμέν α Ελευσίν ας Α.Ε.

Στην  εν  λόγω περιοχ ή πραγματοποιήθηκαν  και

χ θες εργασίες απορρύπαν σης με την  τοποθέτηση
απορροφητικών  υλικών  και την  πραγματοποίηση
μηχ αν ικών  αν αδεύσεων  από αν τιρρυπαν τικό σκάφος
και ταχ ύπλοο.

Καταβάλλεται σήμερα η αποζημίωση ειδικού
σκοπού σε 4.226 δικαιούχους

Μ. Θεμιστοκλέους: Πάνω από 2,5 εκατ. οι εμβολιασμοί -
Οι παραδόσεις εμβολίων Μάιο και Ιούνιο

Άδεια πατρότητας - Προ-
στασία από απολύσεις και

για τους άνδρες

«
Στηρίζουμε και τους δύο γον είς στο μεγάλωμα και
στην  αν ατροφή των  παιδιών » είπε η Μαρία Συρ-
εγγέλα,  υφυπουργός Δημογραφικής Πολιτικής και

Οικογέν ειας μιλών τας στην  ΕΡΤ. 

«Το ν ομοσχ έδιο που φέρν ει η κυβέρν ηση στην
Βουλή έρχ εται ν α επιλύσει μια σειρά από ζητούμεν α
που έχ ουν  προκύψει λόγω των  καταιγιστικών
αλλαγών  στο χ ώρο της απασχ όλησης που έφερε η
παν δημία» τόν ισε.

Οι σημαν τικότερες αλλαγές, σύμφων α μετηυν  υφυπο-
υργό ειν αι:

Άδεια πατρότητας

Θα εφαρμόζεται πλέον  και στη χ ώρα μας, όπως και
στην  ΕΕ

Η απόλυση θα απαγορεύεται και για τους άν τρες, σε
περίπτωση γέν ν ας της συζύγου τους, και μάλιστα επί
έξι μήν ες ακριβώς όπως ισχ ύει και στις γυν αίκες

Γον ική άδεια 14 ημερών  που αφορά και τους δύο
γον είς

Επιδοτούμεν η από τον  ΟΑΕΔ για δύο μήν ες άδεια και
για τους άν τρες

Επίσης, προβλέπεται ν α δοθούν  κίν ητρα και οικον ο-
μική στήριξη στις ιδιωτικές εταιρείες αλλά και αυτές του
ευρύτερου δημοσίου τομέα επιχ ειρήσεις για δημιουργία
χ ώρων  φύλαξης παιδιών  εργαζομέν ων   

Ξεπέρασε όλες τις προηγούμενες
η προσέλευση για δωρεάν εξέταση

Rapid Test στη πλατεία Ηρώων
Άνω Λιοσίων

Μ
ε προσέ-
λευση
που

έφτασε περί τα
700 άτομα και
ξεπέρασε όλες τις
προηγούμεν ες,
πραγματοποιήθη-
κε σήμερα Δευ-
τέρα 19 Απριλίου
στην  πλατεία
Ηρώων  Άν ω Λιοσίων  (Δημαρχ είου) η δωρεάν  εξέταση
Rapid Test, για διάγν ωση του COVID 19 από κλιμάκια
του ΕΟΔΥ.

H σημεριν ή είν αι η 8η πρωτοβουλία για δωρεάν
τεστ που γίν εται στο Δήμο Φυλής καθώς έχ ουν  προη-
γηθεί δύο στο Δημαρχ είο Άν ω Λιοσίων  , δύο στο
Ζεφύρι, μία παραμον ές Χριστουγέν ν ων  στο “συν τρι-
βάν ι” της λεωφόρου Φυλής με τη μέθοδο driv e
through, μια στους εργαζόμεν ους των  Κοιν ων ικών
Δομών ” καθώς και μία ακόμη με rapid test, στην  κεν -
τρική πλατεία Άν ω Λιοσίων .

Ο Αν απληρωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ικής Πολιτικής
Γιώργος Αν των όπουλος έδωσε το “παρών ” στην  Πλα-
τεία Ηρώων  όπου από ν ωρίς το πρωί βρισκόταν  και η
επόπτρια υγείας Πασχ αλία Ζάχ ου.

Όπως επισημαίν ει ο Γιώργος Αν των όπουλος, σύμφ-
ων α με τις κατευθύν σεις του Δημάρχ ου Χρήστου
Παππού, ο Δήμος Φυλής θα συν εχ ίσει τη διεν έργεια
δωρεάν  test σε συν εργασία με τον  ΕΟΔΥ και το επό-
μεν ο διάστημα, καθώς η χ ωρίς προηγούμεν ο προσέ-
λευση του κόσμου, καταδεικν ύει και τη συγκεκριμέν η
κοιν ων ική αν άγκη. Ο ίδιος εξάλλου, με την  επιστημο-
ν ική ιδιότητα του γιατρού, υπογραμμίζει πως: Η απα-
ρέγκλιτη τήρηση των  μέτρων  προστασίας σε συν δυα-
σμό και με την  εξέλιξη του εμβολιασμού είν αι η μόν η
διέξοδος, για τη μείωση των  κρουσμάτων  και τη στα-
διακή επιστροφή μας, στην  καν ον ικότητα.

Επιχειρήσεις απορρύπανσης στον κόλπο της Ελευσίνας
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Π
ροκειμέν ου ν α καταρτιστούν
οι προσωριν οί πίν ακες κατά-
ταξης και διοριστέων  για την

πλήρωση με σειρά προτεραιότητας,
μεταξύ άλλων , μιας (1) θέσης τακτι-
κού προσωπικού Παν επιστημιακής
Εκπαίδευσης στο Εθν ικό Τυπογραφ-
είο (Προεδρία της Κυβέρν ησης)
σύμφων α με την  Προκήρυξη ΑΣΕΠ
7Κ/2020 (Φ.Ε.Κ. 38/τ.
ΑΣΕΠ/23.9.2020) και  επειδή οι υπο-
ψήφιοι θα τύχ ουν  ειδικής πρακτικής
δοκιμασίας, για ν α υπάρχ ει ικαν ός
αριθμός υποψηφίων ,

το ΑΣΕΠ καλεί

τους υποψήφιους που περιλαμβά-
ν ον ται στον  πίν ακα της παρούσας αν ακοίν ωσης, οι
οποίοι, έπον ται  στους πίν ακες κατάταξης με βάση τη
συν ολική τους βαθμολογία, σύμφων α με τα δηλωθέν τα
στην  ηλεκτρον ική τους αίτηση στοιχ εία, ν α υποβά-
λουν  ηλεκτρον ικά τα σχ ετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρον ικής υποβολής
των  δικαιολογητικών  στο Β΄ Στάδιο αρχ ίζει στις 20
Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 6 Μαΐου
2021 ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00. 

Επισημαίν εται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάν ον ται
στον  αν αρτημέν ο πίν ακα και δεν  αποστείλουν  στο
Α.Σ.Ε.Π. ηλεκτρον ικά στο Β΄ Στάδιο τα απαιτούμεν α
δικαιολογητικά εν τός της προαν αφερόμεν ης προθε-
σμίας, αποκλείον ται από την  περαιτέρω διαδικασία.

Διευκριν ίζεται ότι,  σύμφων α με σχ ετική σύσταση
του υπευθύν ου Προστασίας Δεδομέν ων , οι υποψήφιοι
εμφαν ίζον ται μόν ο με τον  αριθμό μητρώου υποψ-
ηφίου, ο οποίος αν αγράφεται και στην  ηλεκτρον ική
τους αίτηση.

Για την  ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής
των  ηλεκτρον ικών  αιτήσεων  και δικαιολογητικών
συμμετοχ ής, συν ιστάται στους υποψήφιους ν α μην
περιμέν ουν  την  τελευταία ημέρα για ν α υποβάλλουν
την  ηλεκτρον ική τους αίτηση με τα επισυν απτόμεν α
απαιτούμεν α δικαιολογητικά καθώς τυχ όν  υπερφόρτω-
ση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύν δεση με αυτό θα
μπορούσε ν α οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυν αμία υπο-
βολής αυτών .

Το ΑΣΕΠ δεν  φέρει ευθύν η για τυχ όν  αδυν αμία
υποβολής ηλεκτρον ικής αίτησης και επισυν απτόμε-
ν ων  δικαιολογητικών  που οφείλεται στους προαν αφε-
ρόμεν ους παράγον τες.

Για τυχ όν  τεχ ν ικές διευκριν ίσεις και μόν ο σχ ετικά
με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των
ηλεκτρον ικών  αιτήσεων  και δικαιολογητικών  συμμε-
τοχ ής, οι υποψήφιοι μπορούν  ν α απευθύν ον ται στη
Διεύθυν ση Διαχ είρισης Δεδομέν ων  & Ηλεκτρον ικών
Υπηρεσιών  του ΑΣΕΠ ακολουθών τας τον  σύν δεσμο
ή τηλεφων ικά (2131319100 - Επιλογή 4):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχ ρι 20:00 (Ειδικά κατά την
29η Απριλίου 2021 κατά τις ώρες 08:00 μέχ ρι 13:30)

Τις αργίες

Κατά τις ώρες 10:00 μέχ ρι 16:00 (Εξαιρουμέν ων  της
30ης Απριλίου, 1ης, 2ας, 3ης & 4ης Μαΐου 2021)

Για γεν ικές διευκριν ίσεις σχ ετικά με την  Προκήρυξη
και τη συμμετοχ ή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι
σπουδών  κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν  ν α απε-
υθύν ον ται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών  του
ΑΣΕΠ 

τηλεφων ικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:00 μέχ ρι 14:00) 

ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr

Τ
ην  πρόσληψη 18 υπαλλήλων  προωθεί μέσω
ΑΣΕΠ αν ακοίν ωσε η Εφορεία Αρχ αιοτήτων
Δυτικής Αττικής.

Το ν έο προσωπικό θα υπογράψει 7μην η σύμβαση
εργασίας.

Οι εν διαφερόμεν οι για τις θέσεις πρέπει ν α πληρ-
ούν  τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που
θέτει η προκήρυξη.

Δυν ατότητα συμμετοχ ής στο ν έο διαγων ισμό έχ ουν
όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών .

Από την  καταν ομή των  θέσεων  προκύπτει ότι θα
προσληφθούν  πτυχ ιούχ οι Τεχ ν ολογικής Εκπαίδευσης
και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχ ρεωτικής
Εκπαίδευσης.

Οι εν διαφερόμεν οι θα πρέπει ν α καταθέσουν  τις
αιτήσεις τους έως τις 26/04/21.

Η καταν ομή των  θέσεων :

ΤΕ Λογιστών  1
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι) 10
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες) 3
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό 4

ΑΣΕΠ: Β΄ Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή
δικαιολογητικών Προκήρυξης 7κ/2020

Υποχρεωτικός ο μοριακός
έλεγχος Covid για τους υπόχρε-

ους κατάταξης στις Ένοπλες
Δυνάμεις

Σ
το πλαίσιο πρόληψης για την  αποφυγή διάδο-
σης της ν όσου Cov id-19, οι υπόχ ρεοι για
κατάταξη με τη 2021 Γ΄ ΕΣΣΟ του Στρατού

Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας και με τη 2021
Β΄ ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού (Μάιος 2021) υπο-
βάλλον ται υποχ ρεωτικά σε μοριακό έλεγχ ο αν ίχ ν ευ-
σης (τεστ PCR) του κορων οϊού, 48-72 ώρες, πριν
από την  ημερομην ία κατάταξής τους.

Αυτό αν αφέρει σχ ετική αν ακοίν ωση που αν αρτήθη-
κε στην  ιστοσελίδα της Στρατολογίας.

Ο έλεγχ ος αν ίχ ν ευσης διεν εργείται δωρεάν  στα
δημόσια ν οσοκομεία, στα κέν τρα υγείας, σε καθορι-
σμέν α περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά ν οσο-
κομεία, με την  επίδειξη του σημειώματος κατάταξης
και του δελτίου αστυν ομικής ταυτότητας (Άρθρο 3
ν .4790/2021, Α΄ 48), προστίθεται στην  αν ακοίν ωση.

ΕΟΔΥ: Σε ποια σημεία θα
γίνονται δωρεάν rapid tests

την Τρίτη

Τ
ρίτη 20 Απριλίου, Κιν ητές Ομάδες Υγείας
(ΚΟΜΥ) του Εθν ικού Οργαν ισμού Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκον ται σε κεν τρικά

σημεία σε ολόκληρη την  επικράτεια, όπου θα πραγμα-
τοποιούν ται δωρεάν  rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν  ελέγχ ου είν αι τα ακόλουθα:

1.            Σταθμός Μετρό «Σύν ταγμα», 10:00-
15:00

2.            Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης
(ΗΣΑΠ) , 10:00-15:00

3.            Δ. Πειραιά, Πλατεία Καν άρη, Πασαλιμά-
ν ι, 10:00-15:00

4.            Δ. Αλίμου,  Καλαμακίου και Ποσειδών ος
(δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00-
15:00

5.            Δ. Διον ύσου, Ηρωών  Πολυτεχ ν είου και
Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφαν ος, 10:00-15:00

6.            Δ. Χαίδαρίου, Αν αγεν ν ήσεως 25 (2ο
κλειστό γήπεδο), 10:00-15:00

7.            Δ. Ιλίου, Αίαν τος και Χρυσηίδος, Ίλιον ,
10:00-15:00

18 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής

Ταυτοποιήθηκε ο dj των
κορωνοπάρτι της Κυψέλης

Σ
την  ταυτοποίηση εν ός 55χ ρον ου που θεωρ-
είται ο «dj» των  κορων οπάρτι στην  πλατεία
Αγίου Γεωργίου Κυψέλης, προχ ώρησε η

αστυν ομία. 
Εις βάρος του 55χ ρον ου σχ ηματίσθηκε δικογραφία

για παράβαση του ν όμου περί cov id καθώς θεωρείται
συν διοργαν ωτής των  αυτοσχ έδιων  πάρτι.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον  εισαγγελέας λόγω
παρέλευσης αυτοφώρου και στο πλαίσιο αυτό ο κατ-
ηγορούμεν ος θα κληθεί ν α καταθέσει τι γν ωρίζει για
άλλα άτομα που συμμετείχαν  στις συγκεν τρώσεις.

Προβληματισμός επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου για
τα φαιν όμεν α ακραίου συν ωστισμού στις πλατείες
που μπορούν  ν α λειτουργήσουν  ως εστίες υπερμετά-
δοσης του κορων οϊού οδηγών τας σε πισωγύρισμα σε
ό,τι αφορά τα μέτρα περιορισμού.



Τρίτη 20 Απριλίου 2021 θριάσιο-5

Θ
έμα ημερών  είν αι οι επίσημες κυβερν ητικές
αν ακοιν ώσεις για τα δεδομέν α που θα
ισχ ύσουν  φέτος το Πάσχ α, αν  θα επιτρέπον -

ται ή όχ ι οι μετακιν ήσεις εκτός Νομού. 

Νωρίτερα, ερωτηθείσα σχ ετικά κατά την  εν ημέρωση
των  πολιτικών  συν τακτών , η κυβερν ητική εκπρόσω-
πος, Αριστοτελία Πελών η, έκαν ε γν ωστό πως εν τός
αυτής της εβδομάδας η επιτροπή των  ειδικών  θα αξιο-
λογήσει την  υγειον ομική κατάσταση  και θα κάν ει τις
εισηγήσεις της. Στη
συν έχ εια, η κυβέρν ηση θα
είν αι αυτή που λάβει και θα
αν ακοιν ώσει τις αποφάσεις
της. 

Σύμφων α με την  κ.
Πελών η, η προσπάθεια
του ΣΥΡΙΖΑ ν α εμφαν ίσει
χ ειραγωγούμεν η την  επιτρ-
οπή είν αι αποτυχ ημέν η.

Για τα κορων οπάρτι,
σημείωσε πως βρισκόμαστε
σε έν α κρίσιμο σταυροδρό-
μι εν όψει Πάσχ α, είν αι
εύλογη η κόπωση των  πολιτών , ν α κάν ουμε όλοι
υπομον ή, προέτρεψε. Απαν τών τας σε σχ ετική
ερώτηση, εξήγησε πως η ΕΛΑΣ δεν  μπορεί ν α υποκα-
ταστήσει τη μαζική συν είδηση και πως αν  παρέμβει
ν α διαλύσει συν αθροίσεις σε πλατείες, αυτό θα μπορ-
ούσε ν α φέρει και μεγαλύτερη διασπορά του ιού, αλλά
και επεισόδια. Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε, γη
παρουσία της αστυν ομίας είν αι διακριτική. 

Η κυβερν ητική εκπρόσωπος απηύθυν ε εκ ν έου
έκκληση ν α τηρηθούν  τα υγειον ομικά μέτρα, επι-
σημαίν ον τας πως η πλειον ότητα των  πολιτών  τα
τηρεί και κάν ει υπομον ή.

Κατά την  εισαγωγική τοποθέτησή της, η κ. Πελών η
υπογράμμισε πως το επιδημιολογικό φορτίο εξακολο-
υθεί ν α είν αι ιδιαίτερα επιβαρυμέν ο σε όλη την  Επι-
κράτεια και ιδιαίτερα στην  Αττική, την  Κεν τρική και
Δυτική Μακεδον ία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και Δυτική
Ελλάδα. Διαπιστών εται, ωστόσο, είπε, μια τάση στα-
διακής, αλλά αργής αποκλιμάκωσης, που απεικον ίζεται
τόσο στον  δείκτη θετικότητας, όσο και στον  δείκτη
αν απαραγωγής του ιού, τον  rt.

«Βρισκόμαστε συν επώς σε μία ιδιαίτερα εύθραυστη
ισορροπία και οφείλουμε όλοι ν α συν εισφέρουμε στην
αν άσχ εση της διασποράς. Η συν εχ ής επαγρύπν ηση,
η αποφυγή συν αθροίσεων , η καθολική χ ρήση της
μάσκας, ο καλός αερισμός των  κλειστών  χ ώρων , αλλά
και η προτίμηση εξωτερικών  χ ώρων , αποτελούν
στοιχ ειώδη μέτρα ατομικής και συλλογικής άμυν ας»
επαν έλαβε. Ταυτόχ ρον α, ζήτησε ν α αξιοποιήσουμε τα
όπλα που έχ ουμε πλέον  στη διάθεσή μας: Τα self
test και τον  εμβολιασμό.

Η κυβερν ητική εκπρόσωπος υπεν θύμισε πως από
σήμερα ξεκίν ησε η δωρεάν  - με επίδειξη του ΑΜΚΑ -
διαν ομή των  self  test σε εργαζόμεν ους του ιδιωτικού
και του δημόσιου τομέα για τους οποίους η χ ρήση

είν αι πλέον  υποχ ρεωτική.

Πρόκειται για τους εργαζόμεν ους στο λιαν εμπόριο,
την  εστίαση, τις μεταφορές, τις χ ρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες, τις υπηρεσίες καθαρι-
σμού, τα κουρεία, κομμωτήρια και κέν τρα αισθητικής,
καθώς και τις υπηρεσίες τυχ ερών  παιχ ν ιδιών  και
στοιχ ημάτων . Όπως επίσης είν αι και για τους εργαζό-
μεν ους στα Κέν τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών , στο πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και στις υπηρεσίες καθα-

ριότητας, καθώς και
τους δικαστικούς λειτο-
υργούς και υπαλλήλο-
υς.

Όλοι αυτοί υποχ ρε-
ούν ται ν α δηλών ουν
το αποτέλεσμα στην
ειδική πλατφόρμα
άμεσα, με εξαίρεση
την  πρώτη εβδομάδα,
η οποία θα είν αι εβδο-
μάδα προσαρμογής,
και για την  οποία
έχ ουν  περιθώριο
δήλωσης μέχ ρι την

επόμεν η Κυριακή 25 Απριλίου.

Κατά την  κ. Πελών η, την  ίδια στιγμή, «χ άρη στην
εξαιρετική προσπάθεια των  υγειον ομικών  μας και την
αξιοποίηση της  ψηφιακής τεχ ν ολογίας- συν εχ ίζεται με
τρόπο υποδειγματικό η επιχ είρηση "Ελευθερία".

Όπως υπεν θύμισε, από την  Παρασκευή άν οιξε η
πλατφόρμα των  ραν τεβού για τους πολίτες ηλικίας 18-
59 ετών  με υποκείμεν α ν οσήματα αυξημέν ου κιν -
δύν ου, εν ώ από μεθαύριο Τετάρτη θα αν οίξει η πλα-
τφόρμα για τους εκπαιδευτικούς και την  ηλικιακή
ομάδα 55-59 ετών . Το επόμεν ο Σάββατο 24 Απριλίου
θα μπορούν  ν α κλείν ουν  ραν τεβού και οι πολίτες
ηλικίας 50-54 ετών .

Απαν τών τας σε άλλες ερωτήσεις, η κυβερν ητική
εκπρόσωπος επαν έλαβε ότι η δημοσιοποίηση των
πρακτικών  της επιτροπής των  λοιμωξιολόγων  θα πολι-
τικοποιούσε μια συζήτηση που είν αι αμιγώς επιστημο-
ν ική και σημείωσε ότι κάτι τέτοιο δεν  βοηθά τους επι-
στήμον ες ν α κάν ουν  τη δουλειά τους και ν α εκφρά-
σουν  εν τός της επιτροπής την  αν εξάρτητη επιστημο-
ν ικής τους άποψη.

Για τις μετακιν ήσεις των  τουριστών  και το αν  υπό-
κειν ται στους ίδιους περιορισμούς με τους Έλλην ες
πολίτες, διεκρίν ισε πως πρόκειται για έν α πιλοτικό
άν οιγμα, είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε με
PCR test 72 ωρών  σε πολίτες συγκεκριμέν ων
χ ωρών . «Θα επαν αλάβω ότι δεν  αφορά μετακιν ήσει
εν τός της χ ώρας, αφορά συγκεκριμέν α αεροδρόμια,
απευθείας μετακιν ήσεις των  ξέν ων  επισκεπτών  στον
προορισμό τους και θα επαν αλάβω ότι όλοι οι ξέν οι
επισκέπτες υπόκειν ται στους ίδιους περιορισμούς και
στα ίδια πρωτόκολλα που ισχ ύουν  και για τους
Έλλην ες πολίτες», ξεκαθαρίζον τας πως οι επισκέπτες
δεν  μπορούν  ν α μετακιν ηθούν  από ν ομό σε ν ομό.

ΟΑΕΔ: Παράταση έως 26/4
Απριλίου για αιτήσεις επιχει-

ρήσεων στο πρόγραμμα
ψηφιακού μάρκετινγκ

Τ
ην  παράταση έως και τη Δευτέρα 26 Απριλίου
2021, της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρον ικών
αιτήσεων  των  επιχ ειρήσεων  για συμμετοχ ή στο

ν έο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την  απόκτηση επαγγε-
λματικής εμπειρίας αν έργων  έως 29 ετών  που έχ ουν
καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετιν γκ, αποφάσισε η
Διοίκηση του Οργαν ισμού.

Υπεν θυμίζεται ότι η συμμετοχ ή έχ ει μηδεν ικό
κόστος και διαχ ειριστικό βάρος για τις επιχ ειρήσεις,
καθώς οι ασκούμεν οι αποζημιών ον ται απευθείας από
τον  ΟΑΕΔ και δεν  εν έχ ει κρατική εν ίσχ υση.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμε-
ν ους 550 ευρώ μην ιαία, καλύπτον τας κατά 100% την
αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό
κίν δυν ο. Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες
την  ημέρα, 5 ημέρες την  εβδομάδα για 6 μήν ες και
δεν  υπάρχ ει δέσμευση για τις επιχ ειρήσεις μετά το
τέλος του προγράμματος. 

Στη δράση εν τάσσον ται επιχ ειρήσεις που δραστηρ-
ιοποιούν ται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύον τες) με
συν άφεια στο ψηφιακό μάρκετιν γκ ή διαθέτουν  τμήμα-
τα μάρκετιν γκ, καθώς και σε επιχ ειρήσεις που ο ιδιοκ-
τήτης ή έν ας εργαζόμεν ος απασχ ολούν ται στο ψηφ-
ιακό μάρκετιν γκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφια-
κού περιεχ ομέν ου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας
ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχ αν ών  αν αζήτησης,
σχ εδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετιν γκ
στο διαδίκτυο και στα μέσα κοιν ων ικής δικτύωσης,
τρόποι χ ρήσης των  κιν ητών  τεχ ν ολογιών  και
συσκευών , εμπειρία στο επιχ ειρηματικό μον τέλο του
ηλεκτρον ικού εμπορίου) για τουλάχ ιστον  έν α έτος.

Οι  επιχ ειρήσεις εν τάσσον ται στο πρόγραμμα, αν ά-
λογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Οι εν διαφερόμεν ες επιχ ειρήσεις θα πρέπει ν α υπο-
βάλουν  αίτηση εκδήλωσης εν διαφέρον τος του ιστότο-
που του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στο Κέν τρο Προώθησης
Απασχ όλησης (ΚΠΑ2) που αν ήκει η έδρα ή το υπο-
κατάστημά τους.

Οι προκηρυχ θείσες θέσεις αν ά ΚΠΑ2 έχ ουν  κατα-
ν εμηθεί σύμφων α με τον  αν αρτημέν ο πίν ακα. Σε
περίπτωση υπερκάλυψης των  θέσεων , οι υπεράριθμες
αιτούμεν ες θέσεις (έως 30%) θα τεθούν  σε αν αμον ή
και θα ικαν οποιηθούν  εφόσον  υπάρξουν  κεν ές
θέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την  έν ταξη επιχ είρη-
σης στο πρόγραμμα, είν αι ν α μην  έχ ει προβεί σε
μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια εν ός
μήν α πριν  από την  ημερομην ία υποβολής της
αίτησης.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός
αν έρχ εται σε 16.500.000 €, συγχ ρηματοδοτείται από
την  Ελλάδα και την  Ευρωπαϊκή Έν ωση μέσω του
Ε.Π. «Αν άπτυξη Αν θρώπιν ου Δυν αμικού, Εκπαίδευ-
ση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χ ρηματοδότ-
ηση από την  Πρωτοβουλία για την  Απασχ όληση των
Νέων  (ΠΑΝ).

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες
πληροφορίες, οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α επισκε-
φτούν  την  ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/-/program-
ma-apokteses-epangelmatikes-empeirias-sto-psephi-
ako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton

Αρ. Πελώνη: Εντός της εβδομάδας οι αποφάσεις
και οι ανακοινώσεις για το Πάσχα

ΥΠΟΙΚ: Έως 31/12 η πληρωμή
βεβαιωμένων οφειλών που

τελούσαν σε αναστολή μέχρι 30/4

Α
πόφαση με την  οποία παρατείν εται, μέχ ρι και
τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η καταβολή των  βεβαι-
ωμέν ων  στις Δημόσιες Οικον ομικές Υπηρεσίες

(Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέν τρα οφειλών  οι οποίες
τελούν  σε αν αστολή είσπραξης μέχ ρι 30-4-2021
υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Οικον ομικών , Από-
στολος Βεσυρόπουλος.

Η παράταση αν αστολής κρίν εται επιβεβλημέν η λόγω
των  συν θηκών  που επικρατούν , στο πλαίσιο των

μέτρων  αν τιμετώπισης των  αρν ητικών  συν επειών  της
παν δημίας σε συγκεκριμέν ους τομείς της οικον ομίας.
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Π
αρατείν ον ται έως και τη Μεγάλη Δευτέρα, 26
Απριλίου, οι περιορισμοί στις πτήσεις εσωτερι-
κού και εξωτερικού, εν ώ με ν έα notam επιτρέ-

πεται η είσοδος στη χ ώρα μας χ ωρίς επταήμερη καρ-
αν τίν α των  μον ίμων  κατοίκων  των  κρατών -μελών  της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης, της Συμφων ίας Σέν γκεν , του
Ην ωμέν ου Βασιλείου, των  Ην ωμέν ων  Πολιτειών  Αμε-
ρικής, των  Ην ωμέν ων  Αραβικών  Εμιράτων , της
Σερβίας και του Ισραήλ.

Απαραίτητη προϋπόθεση όσων  εισέρχ ον ται στην
Ελλάδα είν αι ν α
έχ ουν  πιστοποιη-
τικό από την  αρμό-
δια Αρχ ή της χ ώρας
τους για εμβολιασμό
ή αρν ητικό μοριακό
τεστ των  τελευ-
ταίων  72 ωρών .

Συγκεκριμέν α, η
Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ)
αν ακοιν ών ει στο
επιβατικό κοιν ό τη
ν έα notam, σύμφω-
ν α με την  οποία η
είσοδος στην  επι-
κράτεια των
μον ίμων  κατοίκων
των  κρατών -μελών
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, της Συμφων ίας Σέν γκεν ,
του Ην ωμέν ου Βασιλείου, των  Ην ωμέν ων  Πολιτειών
Αμερικής, των  Ην ωμέν ων  Αραβικών  Εμιράτων , της
Σερβίας και του Ισραήλ, επιτρέπεται χ ωρίς επταήμερη
καραν τίν α:

Α) Εφόσον  έχ ουν  διαγν ωστεί αρν ητικοί σε εργα-
στηριακό έλεγχ ο για κορον οϊό COVID-19 με τη μέθοδο
PCR εν τός των  τελευταίων  72 ωρών  πριν  από την
άφιξή τους στην  Ελλάδα ή

Β) στην  περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιασμού
για κορον οϊό COVID-19 και προσκόμισης από αυτούς
πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην  αγγλική γλώσσα,
το οποίο έχ ει εκδοθεί από δημόσια Αρχ ή, υπό την
προϋπόθεση της παρόδου 14 ημερών  από την  ολοκ-
λήρωση του εμβολιασμού.

Σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς αεροπορικών
μετακιν ήσεων  για τις πτήσεις εσωτερικού/εξωτερικού,
θα ισχ ύουν  έως τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021,
στις 6:00, και είν αι οι ακόλουθες:

- Πτήσεις εσωτερικού: Αεροπορική οδηγία (Cov id-19
notam) που αφορά πτήσεις εσωτερικού (τακτικά επι-
βατικά δρομολόγια, γεν ικής αεροπλοΐας και επαγγελμα-
τικά δρομολόγια - domestic f lights, commercial and
general/business av iation). Η notam προβλέπει ότι
επιτρέπον ται σε όλα τα αεροδρόμια της χ ώρας μόν ο
οι ουσιώδεις μετακιν ήσεις εσωτερικού (Essential
Trav el) που περιλαμβάν ουν  ταξίδι για θέματα υγείας,
για επαγγελματικούς - επιχ ειρηματικούς σκοπούς, για
αν τικειμεν ικούς οικογεν ειακούς λόγους (επαν έν ωση
οικογεν ειών ) και για επιστροφή στη μόν ιμη κατοικία.

- Απαγόρευση εισόδου στην  Ελλάδα των  υπηκόων
τρίτων  κρατών  πλην  των  κρατών  της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης και της Συμφων ίας Σέν γκεν : Η notam προβ-
λέπει απαγόρευση εισόδου στη χ ώρα των  υπηκόων
τρίτων  κρατών  πλην  των  κρατών  της Ευρωπαϊκής

Έν ωσης και της Συμφων ίας Σέν γκεν . Από την  αερο-
πορική οδηγία εξαιρούν ται οι επιβάτες που ταξιδεύουν
για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και οι μόν ιμοι
κάτοικοι των  ακόλουθων  12 χωρών : Ην . Βασίλειο,
Αυστραλία, Νέα Ζηλαν δία, Νότια Κορέα, Ταϋλάν δη,
Ρουάν τα, Σιγκαπούρη, Ην ωμέν α Αραβικά Εμιράτα,
Ρωσία, Σερβία, Ην ωμέν ες Πολιτείες Αμερικής και Ισρα-
ήλ.

- Επτά ημέρες καραν τίν α στις αφίξεις από το εξωτε-
ρικό: Όλοι οι επιβάτες που εισέρχ ον ται στη χ ώρα μας

από οποιοδήπο-
τε κράτος της
αλλοδαπής υπό-
κειν ται σε
υποχ ρεωτικό
προληπτικό περ-
ιορισμό κατ'
οίκον  ή στον
τόπο προσωρι-
ν ής διαμον ής
που δηλών εται
στη φόρμα PLF,
για επτά ημέρες,
εκτός αν  διαφορ-
ετικά ορίζεται
δηλαδή αν  είν αι
πολίτες των
χ ωρών  της ΕΕ
της Συν θήκης
Σέν γκεν , του

Ην . Βασιλείου, των  ΗΠΑ, των  ΗΑΕ, της Σερβίας και
του Ισραήλ, οι οποίοι θα εισέρχ ον ται στην  Ελλάδα
χ ωρίς επταήμερη καραν τίν α αν  είν αι εμβολιασμέν οι ή
αν  έχ ουν  αρν ητικό PCR τεστ Cov id-19, που θα έχ ει
διεν εργηθεί μέχ ρι 72 ώρες πριν  την  άφιξη τους.

Στους επιβάτες εξωτερικού, επιπρόσθετα, θα γίν εται
και δειγματοληπτικός έλεγχ ος κατά την  άφιξη τους,
βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger
Locator Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπι-
στώσουν  επιβάτη θετικό, η καραν τίν α θα ισχ ύει για
14 ημέρες.

- Διεθν είς αφίξεις με αρν ητικό τεστ 72 ωρών : Η
notam προβλέπει ότι όλοι οι επιβάτες διεθν ών  πτή-
σεων  θα εισέρχ ον ται στην  χ ώρα μας με αρν ητικό
PCR τεστ Cov id-19, το οποίο θα έχ ει διεν εργηθεί
μέχ ρι 72 ώρες πριν  την  άφιξή τους. Υπεν θυμίζεται ότι
στους επιβάτες θα γίν εται και δειγματοληπτικό test
κατά την  είσοδό τους στην  ελλην ική επικράτεια βάση
του PLF.

- Υποχ ρεωτική συμπλήρωση Passenger Locator
Form: Με τη notam προβλέπεται η υποχ ρεωτική
συμπλήρωση της φόρμας, στην  ηλεκτρον ική διεύθυ-
ν ση trav el.gov .gr, από όλους τους επιβάτες διεθν ών
πτήσεων  προς Ελλάδα. Επίσης, είν αι υποχ ρεωτική η
συμπλήρωση της φόρμας PLF και για τους επιβάτες
πτήσεων  εξωτερικού που είν αι μόν ιμοι κάτοικοι Ελλά-
δας και αν αχ ωρούν  από τα αεροδρόμια της χ ώρας
μας.

- Αν ώτατο όριο 4.000 ταξιδιωτών  από Ρωσία: Ειδικά
για τη Ρωσία (μόν ιμοι κάτοικοι) παραμέν ουν  οι ακόλο-
υθοι περιορισμοί: Αφίξεις μόν ο στα αεροδρόμια Αθή-
ν ας, Θεσσαλον ίκης και Ηρακλείου και αν ώτατο όριο
εισόδου στην  Ελλάδα 4.000 επιβατών  την  εβδομάδα.

Για όλες τις αεροπορικές οδηγίες ισχ ύουν  οι εξαιρέ-
σεις ως έχ ουν  από τις προϋπάρχ ουσες notams.

ΥΠΑ: Χωρίς 7ήμερη καραντίνα η είσοδος των
ταξιδιωτών- Ποιες χώρες αφορά

Πέντε τραυματίες από επίθεση
με μαχαίρι μέσα σε τέμενος στα

Τίρανα

Π
έν τε άν θρωποι που προσεύχ ον ταν  μέσα σε
έν α τέμεν ος στα Τίραν α μαχ αιρώθηκαν   από
έν αν  άν δρα ο οποίος συν ελήφθη, αν έφερε η

αστυν ομία. Είν αι η πρώτη φορά που σημειών εται
επίθεση σε χ ώρο λατρείας.

Η αστυν ομία αν ακοίν ωσε ότι έχ ουν  ξεκιν ήσει οι
έρευν ες για τις συν θήκες και τα κίν ητρα της επίθεσης,
τα οποία δεν  έχ ουν  ακόμη καθοριστεί.

Ο 34χ ρον ος φερόμεν ος δράστης εισέβαλε στο τέμε-
ν ος στο κέν τρο της πρωτεύουσας περίπου στις
14:30, τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας) και επιτέθηκε
σε πέν τε άτομα που προσεύχ ον ταν   υπογράμμισε η
αν ακοίν ωση της αστυν ομίας.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν  στο ν οσοκομείο, αλλά η
ζωή τους δεν  διατρέχ ει κίν δυν ο.

Σύμφων α με τον  ειδησεογραφικό ιστότοπο ειδή-
σεων  Shqiptarja, ο ύποπτος ον ομάζεται Ρούν τολφ
Νικολάι και μπήκε στο τέμεν ος μέσα από μια κον τιν ή
πιτσαρία, όπου φέρεται επίσης ν α μαχ αίρωσε έν αν
σερβιτόρο.

Τοπικά μέσα εν ημέρωσης αν έφεραν  επίσης ότι ο
φερόμεν ος δράστης υπέφερε από κατάθλιψη και
καταζητείτο από την  αστυν ομία για έν α άλλο περιστα-
τικό επίθεσης με μαχ αίρι που συν έβη τον  Μάρτιο.

Ο πατέρας του 34χ ρον ου τόν ισε στο Shqiptarja
πως η οικογέν εια τους μεταν άστευσε από την  Βόρεια
Μακεδον ία και πως ο γιος του έπασχ ε από κατάθ-
λιψη. Ο πατέρας είπε ότι ως οικογέν εια αν ήκουν  στην
καθολική πίστη, αλλά έν ας ιμάμης στη γειτον ιά τους
συγκέν τρων ε τα παιδιά της γειτον ιάς και τους δίδασκε
για το Ισλάμ. Ο πατέρας δήλωσε ότι ο Ρούν τολφ
πήγαιν ε από όταν  ήταν  μαθητής στο τέμεν ος, αλλά
σύμφων α με αυτόν  δεν  είχ ε γίν ει δεκτός από άλλους
πιστούς.

Η αστυν ομία δεν  επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα.
«Ελπίζω ότι δεν  είν αι μια τρομοκρατική εν έργεια, »,

δήλωσε σε τοπικά μέσα εν ημέρωσης ο ιμάμης του
τεμέν ους Αχ μέτ Καλάτζα.

Επισήμως αθεϊστικό κράτος κατά την  κομμουν ιστι-
κή περίοδο (1945-1991) όταν  η θρησκευτική πίστη
ήταν  παράν ομη, η πλειοψηφία των  κατοίκων  της
Αλβαν ίας είν αι μουσουλμάν οι, αλλά το έν α τέταρτο
των  κατοίκων  είν αι χ ριστιαν οί (καθολικοί και ορθόδο-
ξοι).

Η θρησκευτική αν εκτικότητα κυριαρχ εί στη χ ώρα,
οι Αλβαν οί δεν  διστάζουν  ν α αυξάν ουν  τις εορταστι-
κές εκδηλώσεις με την  κοιν ή παρουσία σε αυτές
άλλων  κοιν οτήτων  και οι μικτοί γάμοι είν αι συχ ν οί.
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Η
Βρεταν ία αν ακοίν ωσε μόλις τέσσερις θαν άτους
εξαιτίας της Cov id-19 τις τελευταίες 24 ώρες,
τον  χ αμηλότερο αριθμό από τον  περασμέν ο

Σεπτέμβριο, με την  χ ώρα ν α προσθέτει την  Ιν δία
στην  «κόκκιν η» λίστα χ ωρών  εξαιτίας της παν δημίας
μετά τον  εν τοπισμό στη Βρεταν ία μιας παραλλαγής
του ιού που εν τοπίστηκε στη χ ώρα αυτή της Ασίας.

Σημειών εται πως οι αριθμοί των  θαν άτων  εξαιτίας
του ν έου κορων οϊού είν αι συχ ν ά μικρότεροι τις Δευ-
τέρες εξαιτίας καθυστερημέν ων  εγγραφών  κατά τη
διάρκεια των  Σαββατοκύριακων .

Τις προηγούμεν ες 24 ώρες επίσης καταγράφηκαν
2.963 κρούσματα του ν έου κορων οϊού, εν ώ 32,93
εκατομμύρια άν θρωποι έχ ουν  λάβει τουλάχ ιστον  μια
δόση εμβολίου κατά της ν όσου. Πάν ω από 10 εκατομ-
μύρια άν θρωποι έχ ουν  λάβει και τις δόσεις εν ός
εμβολίου.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάν κοκ δήλωσε πως στην
χ ώρα έχ ει καταγραφεί μια κάποια μετάδοση της ν οτιο-
αφρικαν ικής παραλλαγής του ιού στην  κοιν ότητα αν
και τόν ισε πως περίπου τα 2/3 των  κρουσμάτων
σχ ετίζον ται με τα διεθν ή ταξίδια.

Ο υπουργός αν ακοίν ωσε πως το Λον δίν ο προσέθε-
σε την  Ιν δία στην  «κόκκιν η λίστα» χ ωρών  μετά τον
εν τοπισμό 103 κρουσμάτων  εν ός παραλλαγμέν ου
στελέχ ους του κορον οϊού που εν τοπίστηκε στη χ ώρα
αυτή της ν ότιας Ασίας.

«Πήραμε τη δύσκολη αλλά ζωτικής σημασίας απόφα-
ση ν α προσθέσουμε την  Ιν δία στην  κόκκιν η λίστα.
Αυτό σημαίν ει ότι όποιος δεν  είν αι κάτοικος του Ην ω-

μέν ου Βασι-
λείου ή Ιρλαν -
δός ή Βρεταν ός
υπήκοος δεν
μπορεί ν α εισέ-
λθει στο Ην ω-
μέν ο Βασίλειο
αν  βρέθηκε
στην  Ιν δία τις
προηγούμεν ες
10 ημέρες»,
είπε ο Χάν κοκ
στο κοιν οβούλιο.

«Οι κάτοικοι του Ην ωμέν ου Βασιλείου και της Ιρλαν -
δίας και οι Βρεταν οί πολίτες που βρέθηκαν  στην
Ιν δία τις τελευταίες 10 ημέρες πριν  από την  άφιξή
τους θα πρέπει ν α περάσουν  καραν τίν α σε ξεν ο-
δοχ είο για 10 ημέρες από τη στιγμή της άφιξης τους»,
πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι καν όν ες θα τεθούν  σε ισχ ύ στις 4 τα ξημερώμα-
τα τοπική ώρα την  Παρασκευή, συμπλήρωσε.

Νωρίτερα σήμερα ο Βρεταν ός πρωθυπουργός Μπόρ-
ις Τζόν σον  ακύρωσε το προγραμματισμέν ο του ταξίδι
στην  Ιν δία, το οποίο θα πραγματοποιούν ταν  την
επόμεν η εβδομάδα, λόγω της κατάστασης της επιδ-
ημίας του κορον οϊού στη χ ώρα αυτή της Ασίας.

Ο αριθμός των  ν έων  ημερήσιων  κρουσμάτων  κορω-
ν οϊού στην  Ιν δία σπάει το έν α τραγικό ρεκόρ μετά το
άλλο, καθώς η χ ώρα είν αι αν τιμέτωπη με έν α σφοδρό,
δεύτερο κύμα της επιδημίας.

Σ
υν ομιλία με τον  με τον  Αρχ ιεπίσκοπο Αθην ών
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερών υμο είχ ε τη
Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης, στο περιθώριο των  εγκαιν ίων  της
επετειακής έκθεσης της Βουλής για τα 200 χ ρόν ια από
την  Επαν άσταση του 1821.

Κυβερν ητικές πηγές
έκαν αν  λόγο για συζήτηση
σε «πολύ καλό κλίμα», εν ώ
στο επίκεν τρο βρέθηκε ο
τρόπος λειτουργίας των
Ιερών  Ναών  και των
εξωτερικών  χ ώρων  αυτών ,
την  περίοδο του Πάσχ α, με
τήρηση όλων  των
υγειον ομικών  μέτρων .

Μαξίμου και Εκκλησία
βρίσκον ται σε συν εν ν όηση
για το πλαίσιο λειτουργίας
των  εκκλησιών , ωστόσο
αποφάσεις αν αμέν εται ν α
ληφθούν  από την  επιτροπή των  λοιμωξιολόγων , εν ώ
αύριο, Τρίτη, συν εδριάζει η Διαρκής Ιερά Σύν οδος. 

Η πρόταση της Εκκλησίας
Αν άσταση στις πλατείες και αύξηση του αριθμού

των  πιστών  αν ά τετραγων ικό μέτρο στους ν αούς,
αποτελούν  τα δύο κεν τρικά σημεία τα οποία περιέχ ει
η πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος προς την
κυβέρν ηση.

Η Εκκλησία προσβλέπει στον  καλό καιρό –το
Πάσχ α είν αι στις 2 Μαΐου–, που θα επιτρέψει την
παραμον ή των  πιστών  στους εξωτερικούς χ ώρους
των  ν αών  και των  μον αστηριών . 

Όπως είχ ε γράψει η «Κ», η Διαρκής Ιερά Σύν οδος
(ΔΙΣ) έχ ει αποστείλει επιστολή στην  ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  με τις
προτάσεις της για τη λειτουργία όλων  των  ιερών  ν αών
και των  ιερών  μον ών , ιδιαιτέρως κατά την  περίοδο
της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος καθώς και της
Διακαιν ησίμου, τηρουμέν ων  των  απαραίτητων

υγειον ομικών  μέτρων .

Εν α άτομο αν ά 15 τ.μ.
Η ΔΙΣ προτείν ει ο αν ώτατος αριθμός των  ατόμων

εν τός των  μεγάλων  ν αών  ν α είν αι τα 100 άτομα,
καθώς επίσης και ν α ισχ ύει η αν αλογία έν ας πιστός

αν ά 15
τετραγων ικά μέτρα
κλειστού χ ώρου.
Η πρόταση αυτή
διαφέρει από την
κυβερν ητική
γραμμή που
εφαρμόζεται έως
τώρα για έν α
άτομο αν ά 20
τετραγων ικά μέτρα
μέσα σε έν αν
κλειστό χ ώρο
(π.χ . σούπερ
μάρκετ).

Η ΔΙΣ
δικαιολογεί την  πρότασή της για έν α άτομα αν ά 15
τ.μ. λέγον τας ότι το ύψος των  ν αών  και ο καλός
καιρός του Πάσχ α θα επιτρέψει τον  πολύ καλό
εξαερισμό των  ν αών . Παράλληλα, η Ιερά Σύν οδος
ζητεί από την  κυβέρν ηση ν α δώσει το πράσιν ο φως
οι πιστοί ν α παραμέν ουν  στους αύλειους χ ώρους και
στις πλατείες των  ν αών , ώστε ν α αποτρέπεται ο
συν ωστισμός των  ατόμων .

Αλλωστε, στην  επιστολή προς το αρμόδιο
υπουργείο η ΔΙΣ εισηγείται οι λειτουργίες ν α γίν ον ται
στους εξωτερικούς χ ώρους. Για παράδειγμα, η
αποκαθήλωση το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής
προτείν εται ν α γίν ει στους εξωτερικούς χ ώρους των
ν αών  εν ώ η λιταν εία του Επιταφίου πέριξ των  ν αών .

Πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος είν αι ν α
υπάρξει γρήγορη συν εν ν όηση με την  κυβέρν ηση για
τη λειτουργία των  ν αών  και ν α αποτραπεί τυχ όν
έν ταση στις σχ έσεις των  δύο πλευρών , όπως συν έβη
κατά τα Θεοφάν ια.

ΑΑΔΕ: 1.000 τηλέφ-
ωνα τη μέρα σε

φορολογούμενους

Μ
ε σχ εδόν  1.000 φορολογούμεν ους κάθε μέρα
επικοιν ων ούσε το 2020 η ΑΑΔΕ μέσω τηλε-
φών ου ή e-mail, προκειμέν ου ν α τους εν ημε-

ρώσει για χ ρέη και άλλες φορολογικές εκκρεμότητες.
Περίπου οι μισοί από αυτούς αν ταποκρίθηκαν .

Πρέπει βέβαια ν α σημειωθεί ότι λόγω των  έκτακτων
συν θηκών  που δημιούργησε η παν δημία, αν εστάλη
έν α σημαν τικό μέρος του αρχ ικού σχ εδιασμού για τις
δράσεις που είχ αν   ως σκοπό τη συμμόρφωση των
φορολογουμέν ων . Είν αι χ αρακτηριστικό ότι το 2019 η
ΑΑΔΕ επικοιν ών ησε συν ολικά με 886.000 ασυν επείς
φορολογούμεν ους, εν ώ πέρυσι ο αριθμός αυτός έπεσε
στις 310.000, δηλαδή μία μείωση κατά 65% σε ετήσια
βάση.

Η μείωση τού πλήθους των  επικοιν ων ιών  οφείλεται
στο γεγον ός ότι η δράση για τα ληξιπρόθεσμα ήταν  σε
αν αστολή από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο 2020
εξαιτίας της παν δημίας.

Οι περισσότερες περιπτώσεις επικοιν ων ίας αφορ-
ούσαν  φορολογούμεν ους με «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα
χ ρέη. Συγκεκριμέν α, είτε μέσω τηλεφων ικής κλήσης,
είτε μέσω ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου, η ΑΑΔΕ επι-
κοιν ών ησε με πάν ω από 242.000 φορολογούμεν ους
που εμφάν ισαν  καιν ούργια χρέη ύψους 190 εκατ.
ευρώ.

Από αυτούς συμμορφώθηκαν  154.391 φορολογούμε-
ν οι (περίπου το 64%), οι οποίοι κατέβαλαν  σχ εδόν
90 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 47% της συν ολικής οφειλής.

Ο δεύτερος πιο συν ηθισμέν ος λόγος επικοιν ων ίας
ήταν  η μη εμπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ. Ο συν ολικός
αριθμός των  αν αμεν όμεν ων  δηλώσεων  ΦΠΑ για το
2020 ήταν  3,5 εκατομμύρια. Παρά το γεγον ός ότι το
ποσοστό εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ
κυμαίν εται στο 98%, υπήρξαν  66.864 υπόχ ρεοι οι
οποίοι δεν  το έκαν αν . Η ΑΑΔΕ επικοιν ών ησε μαζί
τους μέσω τηλεφών ου ή με e-mail και οι 12.411 από
αυτούς (18,6%) συμμορφώθηκαν .

Θα πρέπει, μάλιστα, ν α σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ είχ ε
στείλει και υπεν θυμιστικό ηλεκτρον ικό μήν υμα πριν
την  καταληκτική ημερομην ία υποβολής της δήλωσης
ΦΠΑ.

Τηλεφων ικές κλήσεις έγιν αν  και σε περίπου 30.000
φορολογούμεν ους που δεν  υπέβαλαν  φορολογική
δήλωση (φυσικού ή ν ομικού προσώπου), δήλωση Ε9
(φυσικού ή ν ομικού προσώπου) και ΦΜΥ.

Στόχ ος των  συγκεκριμέν ων  δράσεων  της ΑΑΔΕ
είν αι η ευαισθητοποίηση των  πολιτών  σε θέματα φορ-
ολογικού εν διαφέρον τος, η καλλιέργεια φορολογικής
συν είδησης και η εκούσια συμμόρφωση των  φορολο-
γουμέν ων .

Μητσοτάκης – Ιερώνυμος συζήτησαν για τη
λειτουργία των εκκλησιών το Πάσχα

Βρετανία: Μόλις 4 θάνατοι τις τελευταίες 24 ώρες, ο
χαμηλότερος αριθμός από τον Σεπτέμβριο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 9ης / 2021  συν εδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 62 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης, για την «Έγκριση μερικής ανάκλησης και μερικής 
επανάληψης, της υπ’ αριθμ. 271/2020 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Οικ. Έτους 
2021», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58/2021 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η Απριλίου 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
18:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ  ́αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η οποία αντικατέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005  Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση (Β’ 539), το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ’αριθμ. 6046/8-4-2021,
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με
την διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67,  της παρ. 51  (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και 167, παρ.12  του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2 του Ν.4635/2019).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 33 μελών, συμμετείχαν στην τηλε-
διάσκεψη, 30 μέλη και ονομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 16) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  17) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  18) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ       19) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 21) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22) ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
8) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 23) ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 24) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
11) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     26) ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 27) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
15) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 30) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
2) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
3) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε  ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την 
έναρξη της μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης, σύμφωνα με την υπ  ́αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η οποία αντικα-
τέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 539)  και
εισηγούμενος το 4ο θέμα της   ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης, για την «Έγκριση μερικής
ανάκλησης και μερικής επανάληψης, της υπ’ αριθμ. 271/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί
Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Οικ. Έτους 2021», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58/2021 Απόφ-
αση της Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών την  υπ΄αριθμ 58/2021 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΗΓΔΩΨΝ-ΟΩΘ,  η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση.   

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των οποίων οι απόψεις
και τοποθετήσεις τους αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνε-
δρίασης. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:
• Την εισήγηση του Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
• Την υπ  ́αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερ-

ικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η οποία αντικατέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 539) (Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης)

• Τις διατάξεις των άρθρων 67,  της παρ. 51  (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ-
ου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και 167, παρ.12  του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις δια-
τάξεις του άρθρου 184, παρ.2 του Ν.4635/2019),

• Την υπ΄αριθμ. 58/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΗΓΔΩΨΝ-ΟΩΘ,  
• Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, και την διαλογική συζήτηση

μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Συνε-
δριάσεως, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία, ΥΠΕΡ  της  «Έγκρισης μερικής ανάκλησης και μερικής επανάληψης,
της υπ’ αριθμ. 271/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφω-
τισμού, Οικ. Έτους 2021», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής»,
τάχθηκαν  δέκα πέντε (15) μέλη του συμβουλίου, και συγκεκριμένα οι κ.κ.

1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  11) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ      12) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
5) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
8) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΚΑΤΑ  ψήφισαν, δέκα πέντε (15) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.:
1) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8) ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 10) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 11) ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 12) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7) ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 14) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

15) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την μερική ανάκληση της προηγούμενης απόφασης 271/2020 της Οικονομικής Επιτροπής,
όσον αφορά τον συντελεστή των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού της συγκεκριμένης κατηγο-
ρίας, (μη στεγασμένους χώρους  «χρησιμοποιούμενους για επαγγελματική χρήση, όπως βιομηχανίες, Βιο-
τεχνίες, μηχανουργεία, καταστήματα, φροντιστήρια, εκπαιδευτήρια, μάνδρες οικοδομών, ξυλείας, σταθμοί
αυτοκινήτων, κάμπινγκ, αποθήκες, εργοταξιακούς χώρους και συναφείς επιχειρηματικές
δραστηριότητες»)άνω των 6.000 τ.μ. (σελ. 15, υπό τον αριθμό 16 της απόφασης 271/2020 της Οικονομικής
Επιτροπής) και η επανάληψη της ως προς την εν λόγω (υπο)κατηγορία με  διόρθωση του συντελεστή από
0,62 σε 0,606, δεδομένου ότι οι σχετικές αποφάσεις και εγκρίσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του
Δημοτικού Συμβουλίου δεν απονέμουν δικαίωμα, δεν υπάρχει όφελος τρίτου από αυτές και επιπλέον,
εκτός από επιβαλλόμενη με βάση την αρχή της νομιμότητας, η κατά τα ανωτέρω μερική ανάκληση και επα-
νάληψη, με διόρθωση του συντελεστή 0,62 σε 0,606, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και ειδικότερα  την
αποφυγή δικαστικών διενέξεων.

Με την διόρθωση του ανωτέρω συντελεστή από 0,62 σε 0,606 και σύμφωνα με τα υπάρχοντα στην υπηρ-
εσία στοιχεία, ο Δήμος Ασπροπύργου προϋπολογίζει να εισπράξει για τέλη Καθαριότητος και Φωτισμού
για το έτος 2021τα παρακάτω :
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Σύμφ ων α λοιπόν  με τα παραπάν ω, η προβλεπόμεν η λογιστική κατάσταση της Υπηρεσίας Καθαριότ-
ητος και Φωτισμού για το έτος 2021 απεικον ίζεται στον  παρακάτω πίν ακα. 

Συγκεν τρωτικός  πίν ακας  προβλεπομέν ων   ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
έτους 2020  των  Υπηρεσιών  Καθαριότητος και Φωτισμού

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα η προβλεπόμενη Λογιστική κατάσταση της Υπηρεσίας Καθ-
αριότητος και Φωτισμού παρουσιάζει έλλειμμα -1.430.127,52€ για το έτος 2021, το οποίο υπολογίζεται να
καλυφθεί από: α)  τις νέες οικίες και την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, β) τα τέλη, τα οποία, αφορούν παρ-
ελθόντα έτη, και θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν για πρώτη φορά στο έτος 2021 (κωδ. Προϋπ. 2111
ποσού 240.041,45€), γ) την εισπραξιμότητα της ομάδας 32 (κωδ. Προϋπ. 3211 ποσού 464.078,09€) δηλαδή
από τέλη που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα έτη και δ) από ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από
εισπραχθέντα δημοτικά τέλη (κωδ. Προϋπ. 5113.000  ποσού   715.771,25€). Τα προαναφερόμενα ποσά,
ήτοι, κωδ. Προϋπ. 2111 240.041,45 –€, κωδ. Προϋπ. 3211– 464.078,09€ και κωδ. Προϋπ. 5113.000
ποσού 715.771,25 € θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό έτους 2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθμό 62.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Ευχαριστίες του δημάρχου Αχαρνώνκ Βρετ-
τού προς τον κ. Μαρτίνο, που τον 

χαρακτηρίζει μεγάλο ευεργέτη

Έ
τοιμες ν α παρα-
δοθούν  στη
σχ ολική κοιν ότ-

ητα είν αι και οι αίθουσες
του Προφήτη Ηλία.
Παρά τα πολλά εμπό-
δια, καταφέραμε ν α
αν ταποκριθούμε στις
προσδοκίες των
συν δημοτών  μας με
εγκαταστάσεις σύγχ ρο-
ν ες, καθαρές και ασφα-
λείς που θα δώσουν
χ αρά στους μικρούς
μαθητές ❗
➡Οφείλω ν α ευχ αρι-

στήσω τον  κ. Μαρτίν ο, τον  μεγάλο ευεργέτη της πόλης μας, που για μια ακόμη
φορά αν ταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Αν τιδημάρχ ου Παιδείας Χριστίν ας Κατσαν -
δρή και θα αν αλάβει την  περίφραξη και τον  εξοπλισμό του εξωτερικού χ ώρου.

Το συγκρότημα του Προφήτη Ηλία είν αι έν α μεγάλο παράδειγμα για το πως μπο-
ρεί ν α αλλάξει η εικόν α των  σχ ολείων  με σκληρή δουλειά από υπηρεσίες και αν τιδ-
ημάρχ ους, όπως η Λουίζα Κοσμίδου, η Χριστίν α Κατσαν δρή και ο Γιώργος Σιδηρό-
πουλος
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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
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48

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΨΟΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΟ ΙΛΙΟΥ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΒΕΡΟΝΑΥΣ Ν.Ε.

Σύμφων α με τον  Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό
Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχ ους της ν αυτικής εταιρείας με την  επων υμία
‘’ΒΕΡΟΝΑΥΣ Ν.Ε.’’ η οποία εδρεύει στoν  Ασπρόπυργο Αττικής, 16χ λμ Ε.Ο Αθη-
ν ών -Κορίν θου, σε Τακτική Γεν ική Συν έλευση την  3η Ιουν ίου 2021, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στoν  Ασπρόπυργο Αττικής,
16χ λμ Ε.Ο Αθην ών -Κορίν θου, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερη-
σίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την  εταιρική

χ ρήση που έληξε στις 31-12-2020.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Κερδών  και

Ζημιών  για την  εταιρική χ ρήση που έληξε στις 31-12-2020. 
3. Απαλλαγή των  μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύν η αποζ-

ημιώσεως για την  εταιρική χ ρήση που έληξε στις 31-12-2020. 
4. Έγκριση αμοιβών  των  μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου για την  εταιρική

χ ρήση 2020. 
5. Εκλογή ν έου Διοικητικού Συμβουλίου για την  εταιρική χ ρήση 2021.
6. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας. 
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει.
Κάθε μέτοχ ος που επιθυμεί ν α μετάσχ ει στην  Τακτική Γεν ική Συν έλευση οφείλει

ν α καταθέσει τις μετοχ ές του προ  της συν ελεύσεως σε Τράπεζα και ν α προσ-
κομίσει την  σχ ετική απόδειξη ή ν α καταθέσει τις μετοχ ές του στην  Γεν ική Συν έ-
λευση.

Σε περίπτωση όπου κατά την  αν ωτέρω ημερομην ία δεν  συν τελεστεί απαρτία η
Γεν ική Συν έλευση θα συν έλθει εκ ν έου, όπως ορίζεται από τον  ν όμο και το κατα-
στατικό, την  ίδια ώρα και στον  ίδιο χ ώρο. 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021
Το Διοικητικό Συμβ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΑΥΣ Ν.Ε.

Σύμφων α με τον  Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο
καλεί τους κ.κ. Μετόχ ους της ν αυτικής εταιρείας με την  επων υμία ‘’ΣΤΕΦΑΝΑΥΣ
Ν.Ε.’’ η οποία εδρεύει στoν  Ασπρόπυργο Αττικής, 16χ λμ Ε.Ο Αθην ών -Κορίν θου,
σε Τακτική Γεν ική Συν έλευση την  3η Ιουν ίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
μεσημβριν ή στα γραφεία της Εταιρείας στoν  Ασπρόπυργο Αττικής, 16χ λμ Ε.Ο
Αθην ών -Κορίν θου, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης
:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την  εταιρική

χ ρήση που έληξε στις 31-12-2020.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Κερδών  και

Ζημιών  για την  εταιρική χ ρήση που έληξε στις 31-12-2020. 
3. Απαλλαγή των  μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύν η αποζ-

ημιώσεως για την  εταιρική χ ρήση που έληξε στις 31-12-2020. 
4. Έγκριση αμοιβών  των  μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου για την  εταιρική

χ ρήση 2020.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει.

Κάθε μέτοχ ος που επιθυμεί ν α μετάσχ ει στην  Τακτική Γεν ική Συν έλευση οφείλει
ν α καταθέσει τις μετοχ ές του προ  της συν ελεύσεως σε Τράπεζα και ν α προσ-
κομίσει την  σχ ετική απόδειξη ή ν α καταθέσει τις μετοχ ές του στην  Γεν ική Συν έ-
λευση.

Σε περίπτωση όπου κατά την  αν ωτέρω ημερομην ία δεν  συν τελεστεί απαρτία η
Γεν ική Συν έλευση θα συν έλθει εκ ν έου,  όπως ορίζεται από τον  ν όμο και το
καταστατικό, την  ίδια ώρα και στον  ίδιο χ ώρο. 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλ



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

12-θριάσιο Τρίτη 20 Απριλίου 2021
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Eπιτυχία το πανελλήνιο πρωτάθλημα
20km βάδην  στα Μέγαρα

Μ
εγάλο αθλητικό
γεγον ός έλαβε
χ ώρα  στην  παρα-

λία Μεγάρων  (βαρέα)στο
Παν ελλήν ιο πρωτάθλημα
20 km βάδην , αν δρών  και
γυν αικών . Παραβρέθηκαν
μέλη του ν έου Δ.Σ του
ΣΕΓΑΣ, καθώς και η ν έα
πρόεδρος Σοφία
Σακοράφα, κάτοχ ος
παγκόσμιου ρεκόρ και
παν ευρωπαϊκού μεταλλίου
στο Ακόν τιο.

Θερμά συγχ αρητήρια σε αθλητές και αθλήτριες, που έλαβαν  μέρος και ιδιαίτερα
στους ν ικητές/ριες της κάθε κατηγορίας.

Επίσης συγχ αρητήρια αξίζουν , ο ΣΕΓΑΣ για την  διοργάν ωση και το Ν.Π του
Δήμου ΗΡΟΔΩΡΟΣ και ο Α. Ο.  Μεγάρων , για την  βοήθεια και υποστήριξη, που
παρείχ αν  σ´ αυτήν  την  διοργάν ωση, που τιμά και αν αδεικν ύει τον  τόπο μας
Παν ελλαδικά.

Αύριο η τελευταία αγωνιστική της
σούπερ λίγκα 2

Η
προτελευταία αγω-
ν ιστική της καν ο-
ν ικής περιόδου της

Super League 2 βρήκε τον
Ιων ικό ν α παν ηγυρίζει ν α
επικρατεί ίσως στο καθορι-
στικότερο παιχ ν ίδι της
σεζόν , που τον  έφερε
πλέον  οκτώ βαθμούς μπρ-
οστά από Ξάν θη και Λεβα-
δειακό.

Ο Ιων ικός όχ ι μόν ο υπε-
ρασπίστηκε τη διαφορά
του στη Λιβαδειά, αλλά την  αύξησε. Για ν α γίν ει αυτό υποχ ρέωσε τον  Λεβαδειακό
στην  πρώτη ήττα του εν τός έδρας μετά από 19 αγών ες. Ο Ιων ικός κέρδισε το
όγδοο διαδοχ ικό παιχ ν ίδι του, κάν ον τας ρεκόρ στην  επαγγελματική ιστορία του.

Τώρα ο Λεβαδειακός απέκτησε συγκάτοικο στη δεύτερη θέση, την  Ξάν θη. Η
ακριτική ομάδα από τη μια δεν  μπόρεσε ν α πλησιάσει την  πρώτη θέση, ωστόσο
είν αι πιο κον τά στην  διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, που δίν ει ελπίδες αν όδου
μέσω αγών ων  διαβάθμισης με την  προτελευταία της Super League. Πλέον  ο Λεβα-
δειακός και η Ξάν θη μπαίν ουν  σε μια συν αρπαστική μον ομαχ ία για την  δεύτερη
θέση.

Και η Ξάν θη βρέθηκε πίσω στο σκορ στην  Ιεράπετρα και γύρισε το παιχ ν ίδι, για
ν α πετύχ ει την  έκτη ν ίκη στα 11 τελευταία παιχ ν ίδια της, που είν αι αήττητη.

Η ΠΑΕ Χαν ιά και ο Εργοτέλης αν  δεν  παν ηγύρισαν , σίγουρα αν ακουφίστηκαν ,
εξασφαλίζον τας τη θέση τους στην  εξάδα. Η ΠΑΕ Χαν ιά ν ίκησε τον  Απόλλων α
Λάρισας και ο Εργοτέλης πήρε πολύτιμη ισοπαλία μέσα στην  Πάτρα, αφού μάλιστα
η Παν αχ αϊκή προηγήθηκε.

Αυτή η ισοπαλία ήταν  ότι χ ειρότερο για την  Παν αχ αϊκή, που τώρα δεν  έχει την
τύχ η της στα χ έρια της. Αν  και προηγήθηκε, αν  και έχ ασε πέν αλτι, η ομάδα της
Πάτρας έμειν ε στο 1-1, που την  έβγαλε εκτός εξάδας προσωριν ά. Εκεί επέστρεψε
ο Διαγόρας, ν ικών τας τα Τρίκαλα, και έχ ει πλέον  αυτός τον  πρώτο λόγο για την
εξάδα. Του αρκεί η ν ίκη ή απλά ν α μη ν ικήσει η Παν αχ αϊκή.

Και βέβαια μόν ο εύκολο δεν  είν αι για την  Παν αχ αϊκή ν α ν ικήσει στην  Ξάν θη,
στη συγκεκριμέν η χ ρον ική στιγμή.

Την  Τετάρτη λοιπόν  διεξάγεται η τελευταία αγων ιστική της καν ον ικής διάρκειας,
με άμεση την  εκκρεμότητα για την  έκτη ομάδα των  Play of f s. Η μάχ η της κορυφής
έχ ει δρόμο στην  επόμεν η φάση του πρωταθλήματος.

Oι κανονιέρηδες της
σούπερ λίγκα 2

13 γκολ:

Κάστρο (Ιων ικός)

7 γκολ:

Μαν ουσάκης (Εργοτέλης)

6 γκολ:

Αραβίδης, Μπιαν κόν ι (Λεβαδειακός)

5 γκολ:

Κουσκουν άς (Παν αχαϊκή)

4 γκολ:

Πολέτο (Λεβαδειακός)

Μάν αλης, Ρόλε, Πλατέλλας (Ιων ικός)

Ευθυμίου (Τρίκαλα)

Μαυριάς (Δόξα Δράμας)

Κόν ραν τ, Τσέλιος (Εργοτέλης)

Μπαστακός (Διαγόρας Ρόδου)

Ντάλα Κόστα, Γκίν η (ΟΦ Ιεράπετρας)

Βασιλόγιαν ν ης, Διαμαν τόπουλος
(Χαν ιά)

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

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

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση TIG

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

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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