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Μ
έχ ρι το τέλος της εβδομάδας θα αν ακοιν ώσει η
κυβέρν ηση τι θα ισχ ύσει για το Πάσχ α, όμως
υπό τις παρούσες συν θήκες θα αποτελέσει

έκπληξη πρώτου βαθμού αν  δοθεί το «πράσιν ο φως»
για μετακιν ήσεις την  πασχ αλιν ή περίοδο.

Όταν  χ θες (19/4) αν ακοιν ώθηκαν  1.607 ν έα
κρούσματα, 78 θάν ατοι και 847 διασωλην ωμέν οι ασθε-
ν είς, μοιάζει με τεράστιο ρίσκο το εν δεχ όμεν ο ν α επι-
τραπούν  οι μετακιν ήσεις από ν ομό σε ν ομό. Μπορεί
η κυβέρν ηση, αν τιλαμβαν ό-
μεν η κυρίως την  κόπωση
των  πολιτών , ν α ήθελε ν α
δώσει αυτή τη δυν ατότητα
ως μία ακόμα βαλβίδα απο-
συμπίεσης της κοιν ων ίας,
όμως φαίν εται ότι το μόν ο
που λείπει είν αι οι επίσημες
αν ακοιν ώσεις για συν έχ εια
της απαγόρευσης των  μετα-
κιν ήσεων . Όπως λέν ε κυβε-
ρν ητικές πηγές, «η επιδ-
ημιολογική κατάσταση παρ-
αμέν ει επιβαρυμέν η και η
πίεση στο ΕΣΥ συν εχ ίζε-
ται. Η Επιτροπή των
ειδικών  αξιολογεί συν εχ ώς
τα δεδομέν α -τα ν έα κρούσματα, τις εισαγωγές στα
ν οσοκομεία, τους διασωλην ωμέν ους, τις καιρικές
συν θήκες- και εισηγείται στην  Κυβέρν ηση που παίρ-
ν ει τις αποφάσεις».

Όσο για τους ειδικούς, δεν  φαίν εται ν α υπάρχ ει διά-
θεση ν α εισηγηθούν  κάποια επιπλέον  χ αλάρωση των
μέτρων  που θα έδιν ε τη δυν ατότητα μίας πασχ αλιν ής
απόδρασης. Ο λόγος είν αι ότι φοβούν ται μία πιθαν ή
διασπορά από τους εκδρομείς σε περιοχ ές που σήμε-
ρα το ιικό φορτίο είν αι σε χ αμηλά επίπεδα και από
την  άλλη εκτιμούν  ότι μπορεί ν α επιβαρυν θεί ακόμα
περισσότερο το Εθν ικό Σύστημα Υγείας. Ως σεν άριο,
είχ ε πέσει στο τραπέζι η χ ρήση των  self -test προμει-
μέν ου ν α ταξιδέψει κάποιος το Πάσχ α, όμως φαίν εται
ότι και αυτή η πιθαν ότητα δεν  θα έχ ει τύχ η.

Το μόν ο που ίσως μπορεί ν α συζητηθεί για την  εορ-
ταστική περίοδο, είν αι ν α επιτραπούν  οι διαδημοτικές
μετακιν ήσεις και άλλες μέρες εκτός Σαββάτου και Κυρ-
ιακής, που ούτως ή άλλως είν αι ελεύθερες.

Συζήτηση Κυρ. Μητσοτάκη με Αρχ ιεπίσκοπο
Ιερών υμο για τη λειτουργία των  εκκλησιών

Την  εκτίμηση του ότι τελικά οι κάτοικοι των  μεγάλων
αστικών  κέν τρων  δεν  θα καταφέρουν  ν α ταξιδέψουν
στην  περιφέρεια, έκαν ε και ο Αρχ ιεπίσκοπος Αθην ών

κ. Ιερών υμος, μετά την  συν άν τηση που είχ ε με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο των  εγκαιν ίων  της
επετειακής έκθεσης της Βουλής για τα 200 χ ρόν ια από
την  Επαν άσταση του 1821. «Το θέμα δεν  είν αι μόν ο
ότι θέλουμε ν α πάμε (σ.σ. στο χ ωριό) και δεν  μας
αφήν ουν ε. Και οι κάτοικοι, ιδίως των  ν ησιών ,
φοβούν ται την  επιδρομή προς τα εκεί, μήπως έχ ουμε
μετακίν ηση του κορον οϊού περισσότερη. Ας κάν ουμε
υπομον ή, πιστεύω ο Μάιος θα είν αι καλύτερος», είπε

συγκεκριμέν α ο
Αρχ ιεπίσκοπος
Ιερών υμος για το
εν δεχ όμεν ο της
πασχ αλιν ής από-
δρασης. Μέσα
στην  εβδομάδα
αν αμέν εται ν α
αν ακοιν ωθεί και το
πως θα λειτουργή-
σουν  οι εκκλησίες
κατά την  πασχ αλι-
ν ή περίοδο, θέμα
που συζήτησαν  ο
πρωθυπουργός με
τον  Αρχ ιεπίσκο-
πο. Σύμφων α με

κυβερν ητικές πηγές, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε
σε πολύ καλό κλίμα, κάτι που τόν ισε και ο κ.
Ιερών υν ος. «Βρήκαμε μια λύση ν α κάν ουμε έν αν
συμψηφισμό ώστε ν α μην  ταράξουμε τα πράγματα»,
είπε χ αρακτηριστικά ο Αρχ ιεπίσκοπος μετά την
συν άν τηση του με τον  πρωθυπουργό. Όπως αν αφέρ-
ουν  πληροφορίες, η περιφορά του Επιταφίου τη
Μεγάλη Παρασκευή θα γίν ει περιμετρικά των  ν αών ,
εν ώ στους εξωτερικούς χ ώρους των  εκκλησιών  θα
γίν ει και η Αν άσταση και μάλιστα ν ωρίτερα και όχ ι τα
μεσάν υχ τα, λόγω των  περιοριστικών  μέτρων . Πιθαν ό-
τερη ώρα τέλεσης της στις 9 το βράδυ. Άγν ωστο παρ-
αμέν ει τι θα αποφασισθεί σχ ετικά με τον  αριθμό των
πιστών  που θα επιτρέπεται ν α είν αι εν τός του ν αού.
Ήδη υπάρχ ει αίτημα από πλευράς Εκκλησίας για
αύξηση του ορίου πιστών  και συγκεκριμέν α από έν αν
αν ά 25 τμ, σε έν αν  αν ά 15 τμ. Για το θέμα της λειτο-
υργίας των  ν αών  κατά την  εορταστική περίοδο θα
συν εδριάσει σήμερα και αύριο η Διαρκής Ιερά Σύν ο-
δος και τις προτάσεις της θα μελετήσει η Επιτροπή
λοιμωξιολόγων , ώστε ν α κάν ει και τις τελικές εισηγή-
σεις προς την  κυβέρν ηση. Μέχ ρι την  Παρασκευή
αν αμέν εται ν α ξεκαθαρίσουν  τα πράγματα, τόσο για
το θέμα των  μετακιν ήσεων  το Πάσχ α, όσο και για το
πως θα λειτουργήσουν  οι εκκλησίες το επόμεν ο διά-
στημα.

Έ
ν α ν εογέν ν ητο βρέφος, το οποίο είχ ε ακόμα
τον  ομφάλιο λώρο, τυλιγμέν ο σε μια κουβέρτα
βρήκε σε έν α χ ωράφι μια γυν αίκα στον  Ασπρ-

όπυργο.
Μια γυν αίκα στον  Ασπρόπυργο βρήκε σε χ ωράφι

έν α εγκαταλελειμμέν ο ν εογέν ν ητο βρέφος, το οποίο
είχ ε ακόμα τον  ομφάλιο λώρο, τυλιγμέν ο σε μια κου-
βέρτα.

Η γυν αίκα που εν τόπισε το ν εογέν ν ητο κοριτσάκι
ειδοποίησε αμέσως την  Αστυν ομία. Το εγκαταλελειμμέ-
ν ο μωράκι είχ ε έρθει μόλις κυριολεκτικά στον  κόσμο.

Οι άν δρες της άμεσης δράσης που έφτασαν  στο
σημείο προσπάθησαν  ν α ζεστάν ουν  αρχ ικά όπως
μπορούσαν  το μωρό και στη συν έχ εια κάλεσαν  ασθε-
ν οφόρο.

Λίγα λεπτά αργότερα οι διασώστες το μετέφεραν  στο
ν οσοκομείο Παίδων  «Αγλαΐα Κυριακού»

Είν αι καλά στην  υγεία του
Οι γιατροί διαπίστωσαν  ότι πάλεψε για τη ζωή του

και κέρδισε,
καθώς είν αι
καλά στην  υγεία
του, παρά τις
κακουχ ίες που
αν τιμετώπισε
στα πρώτα
λεπτά της ζωής
του.

Οι αστυν ομι-
κοί δεν  αποκ-
λείουν  το
εν δεχ όμεν ο η μητέρα ν α γέν ν ησε σε εκείν ο το
σημείο και ν α εγκατέλειψε το βρέφος.

Με την  υπόθεση ασχ ολείται το τμήμα του Ασπρ-
οπύργου, εν ώ έχ ει εν ημερωθεί και η εισαγγελία.

Θα ληφθεί και πάλι κατάθεση από τη γυν αίκα που
βρήκε το κοριτσάκι, εν ώ θα γίν ει έρευν α σε γειτον ικά
σπίτια στην  περιοχ ή.

Απομακρύνεται το σενάριο άρσης απαγόρευσης
των διαπεριφερειακών μετακινήσεων

Ασπρόπυργος: Eγκαταλελειμμένο βρέφος
βρέθηκε σε χωράφι .Είναι καλά στην υγεία του
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Μ
ια παράλληλη – με το εμβολια-
στικό πρόγραμμα «Ελευθερία» –
εκστρατεία εξελίσσεται το τελευ-

ταίο διάστημα, καθώς επιστήμον ες και
κυβέρν ηση κρίν ουν  ότι το ποσοστό των
πολιτών  άν ω των  60 ετών  που έχ ουν
κλείσει ραν τεβού με την … αν οσία δεν
είν αι ικαν οποιητικό. Η αγων ία που
εκδηλών ουν  προκύπτει από το γεγον ός
ότι ο συγκεκριμέν ος πληθυσμός είν αι ο
πλέον  ευάλωτος σε σοβαρές επιπλοκές
από τη λοίμωξη Cov id-19, για αυτό και
επιμέν ουν  ότι στόχ ος παραμέν ει το
100%.

Αυτός ήταν , άλλωστε, ο «πυρήν ας»
του επιχ ειρήματος βάσει του οποίου
ξεδιπλώθηκε το σχ έδιο προτεραιοποίησης, με την
Εθν ική Επιτροπή Εμβολιασμών  ν α αν οίγει πρώτα τον
δρόμο στους πλέον  ευπαθείς, σε μία προσπάθεια ν α
συρρικν ωθεί η μαύρη λίστα των  θυμάτων  της παν -
δημίας.

Εμβολιασμοί στην Ευρώπη
Πιο συγκεκριμέν α και σύμφων α με τα τελευταία

στοιχ εία του Ευρωπαϊκού Κέν τρου Ελέγχ ου και Πρόλ-
ηψης Νοσημάτων  (ECDC), το 71% των  Ευρωπαίων
άν ω των  80 ετών  είχ αν  λάβει έως και χ θες τουλάχ ι-
στον  μία δόση του εμβολίου έν αν τι του SARS-CoV-2.
Μάλιστα, από αυτούς το 48% είχ ε επισκεφτεί εις διπ-
λούν  το εμβολιαστικό κέν τρο. Στη χ ώρα μας, όμως, το
αν τίστοιχ ο ποσοστό δεν  ξεπερν ά – σύμφων α με τα
ίδια δεδομέν α – το 55,4%, με τους ιθύν ον τες του
προγράμματος «Ελευθερία» ν α υπεν θυμίζουν  σε κάθε
ευκαιρία πως η πλατφόρμα των  ραν τεβού παραμέν ει
εν εργή και συν επώς όποιος το επιθυμεί έχ ει τη
δυν ατότητα ν α κλείσει ραν τεβού ακόμη και σήμερα.
Μάλιστα, η συγκεκριμέν η πληθυσμιακή ομάδα είχ ε τη
δυν ατότητα ν α εν ταχ θεί στο σύστημα, ήδη από τις
11 Ιαν ουαρίου. Αν τιθέτως, στην  Πορτογαλία (βάσει
πάν τα των  στοιχ είων  του ECDC) το αν τίστοιχ ο
ποσοστό αγγίζει το 89,8%, στην  Ιταλία το 73,2% και
στη Γαλλία το 62%. Αν τίστοιχ α, σε ό,τι αφορά την
άλλη κρίσιμη ηλικιακή κατηγορία, αυτή των  ηλικιών  70-
79, προκύπτει ότι μόλις τέσσερις στους δέκα (38%)
πολίτες που αν ήκουν  σε αυτή έχ ουν  κάν ει ήδη τη μία
δόση του εμβολίου – όταν  στα τέλη Μαρτίου το ποσο-
στό δεν  ξεπερν ούσε το 18,2%.

Παρ’ όλ’ αυτά, πρέπει ν α υπογραμμιστεί ότι στα
συγκεκριμέν α στοιχ εία που αφορούν  τις χ ώρες της
ΕΕ/ΕΟΧ δεν  συν υπολογίζεται η εξέλιξη στην  πορεία
της δέσμευσης ραν τεβού. Εάν  όμως λάβει καν είς
υπόψη του και το δεδομέν ο των  προγραμματισμέν ων
ραν τεβού, τότε στην  ομάδα των  70-74 το ίδιο ποσο-
στό αν εβαίν ει στο 57%, εν ώ στους 75-79 σκαρφ-
αλών ει στο 75%.

Η τρίτη ευάλωτη πληθυσμιακή κατηγορία, σύμφων α
με τους ειδικούς είν αι εκείν η των  πολιτών  60-69 ετών ,
εκ των  οποίων  εκτιμάται ότι περίπου έν ας στους τρεις
(29,7%) έχ ει ήδη… τσιμπηθεί.

Θάν ατοι και διασωλην ώσεις
Σε κάθε περίπτωση, η βαρύτητα του στοιχ ήματος

ν α δημιουργηθεί όσο το δυν ατόν  συν τομότερα
«τείχ ος αν οσίας» στον  ηλικιωμέν ο πληθυσμό αποτ-
υπών εται από τους «σκληρούς δείκτες» που αφορούν
τους θαν άτους και τις διασωλην ώσεις. Πιο συγκεκριμέ-
ν α έχ ει υπολογιστεί ότι στη χ ώρα μας η συχ ν ότητα
θαν άτου από λοίμωξη Cov id-19 είν αι 3.474 αν ά εκα-
τομμύριο πληθυσμού ηλικίας 80 ετών  και άν ω, 1.272
έως και 1.754 αν ά εκατομμύριο πληθυσμού σε άτομα
70-79 ετών  και 510 έως και 915 αν ά εκατομμύριο
πληθυσμού ηλικίας 60-69 ετών . Αν τιστρόφως αν άλο-
γα, η θν ησιμότητα πέφτει θεαματικά στις μικρότερες
ηλικίες: Η συχ ν ότητα θαν άτου είν αι 23 ως 35 αν ά
εκατομμύριο πληθυσμού σε άτομα 30-39 ετών  και 46
ως 94 αν ά εκατομμύριο πληθυσμού σε άτομα 40-49
ετών .

Το εν τυπωσιακό, ωστόσο, είν αι ότι ήδη στη χ ώρα
μας αποτυπών εται το όφελος του εμβολιασμού στις
ομάδες υψηλού κιν δύν ου. Ειδικότερα, από την  ημέρα
που ξεκίν ησε η εμβολιαστική εκστρατεία «Ελευθερία»
έως και τις αρχ ές Απριλίου, από τους 1.039 θαν άτους
που είχ αν  καταγραφεί στις ηλικίες 80 έως 89 ετών , οι
925 δεν  είχ αν  λάβει το εμβόλιο (90%).

Εξάλλου, το εν δεχ όμεν ο ν α εμβολιάζον ται οι
πολίτες και με μία τρίτη δόση εν τός 12 μην ών  από τη
δεύτερη, άφησε αν οιχ τό ο διευθύν ων  σύμβουλος της
Pf izer, Αλμπέρ Μπουρλά, εν ώ πρόσθεσε ότι κατά
πάσα πιθαν ότητα ο εμβολιασμός κατά του Cov id-19
θα πρέπει ν α είν αι ετήσιος, μετέδωσε με το αμερικα-
ν ικό δίκτυο CNBC. «Έν α σεν άριο είν αι η πιθαν ότητα
μιας τρίτη δόσης, κάπου μεταξύ έξι και 12 μην ών  μετά
την  δεύτερη και στη συν έχ εια ετήσιος επαν εμβολια-
σμός», δήλωσε χ αρακτηριστικά.

Ασυνεπείς στο ραντεβού με την…
ανοσία οι 60+

Σ
τους 847 (όσοι και τη Δευτέρα) αν έρχ ον ται οι
ασθεν είς που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι,
σύμφων α με την  αν ακοίν ωση του ΕΟΔΥ την

Τρίτη. Παράλληλα, 87 άν θρωποι έχ ασαν  τη ζωή τους,
με τον  συν ολικό αριθμό των  ν εκρών  ν α φτάν ει τους
9.627. Εν τοπίστηκαν  3.789 ν έα κρούσματα έπειτα
από 78.428 τεστ που έγιν αν  εν ώ, το τελευταίο 24ωρο
έγιν αν  468 εισαγωγές σε ν οσοκομεία και δόθηκαν  229
εξιτήρια λόγω ίασης. 

Αναλυτικά:

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι
3.789, 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 320.629 (ημε-
ρήσια μεταβολή +1.2%), εκ των  οποίων  51.3% άν δρ-
ες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευ-
ταίων  7 ημερών , 50 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι
από το εξωτερικό και 2.960 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη

γν ωστό κρούσμα.
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 87,

εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 9.627 θάν ατοι. Το 95.5% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης
λοίμωξης από το ν έο κορων οϊό (COVID-19)

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 847 (61.4% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 68 έτη. To 85.5% 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 1.963 ασθεν είς. Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών
Cov id-19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 406
(ημερήσια μεταβολή -13.25%).

Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 502
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).

Κορωνοϊός: 847 διασωληνωμένοι - 87 θάνατοι -
3.789 νέα κρούσματα

Εβδομαδιαία ενημέρωση ενε-
ργών κρουσμάτων κορωνοϊού

στη Δυτική Αττική
Λ. Κοσμόπουλος: «Σταθερά κρίσιμη η πορεία

της πανδημίας στην περιοχή μας»

Τ
α στοιχ εία για τα εν εργά κρούσματα στη Δυτική
Αττική σύμφων α με την  εβδομαδιαία εν ημέρωση
του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και του

Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, αν ακοιν ών ει ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος.

Στη Δυτική Αττική το σύν ολο εν εργών  κρουσμάτων
είν αι 878.

Σε ν οσηλεία είν αι 161 συμπολίτες μας και σε
απομόν ωση κατ’ οίκον  717 άτομα.

Στον  Δήμο Ελευσίν ας το σύν ολο εν εργών  κρου-
σμάτων  είν αι 191.

Στον  Δήμο Ασπροπύργου, 243 εν εργά κρούσματα.
Στον  Δήμο Μάν δρας-Ειδυλλίας, 80 εν εργά κρούσμα-

τα.
Στον  Δήμο Μεγαρέων , 214 εν εργά κρούσματα. 
Στον  Δήμο Φυλής, 150 εν εργά κρούσματα.

Η εξέλιξη των  εν εργών  κρουσμάτων  τις τελευταίες
οκτώ εβδομάδες είν αι:

(ΔΥΣ=Δεν  Υπάρχ ουν  Στοιχ εία)
Δυτική Αττική  259-351-452-528-696-ΔΥΣ-982-878

εν εργά κρούσματα.
Αν α Πόλη:
Στον  Δήμο Ασπροπύργου 44-40-72-112-175-210-

252-243
Στον  Δήμο Ελευσίν ας  50-73-110-120-187-ΔΥΣ-216-

191
Στον  Δήμο Μάν δρας-Ειδυλλίας, 18-21-31-64-74-

ΔΥΣ-74-80
Στον  Δήμο Μεγαρέων  78-127-127-106-129-ΔΥΣ-

270-214
Στον  Δήμο Φυλής, 69-90-112-126-131-ΔΥΣ-170-150

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λευτέρ-
ης Κοσμόπουλος αν έφερε ότι: «Τα επιδημιολογικά
δεδομέν α δείχ ν ουν  ότι η περιοχ ή μας είν αι σε μια
κρίσιμα σταθερή κατάσταση. Συν εχ ίζουμε ν α τηρούμε
τα μέτρα, ν α φρον τίζουμε ν α εμβολιασθούν  οι ευπαθ-
είς συμπολίτες μας και εύχ ομαι ολόψυχα ν α αν α-
ρρώσουν  οι συν άν θρωποί μας που ν οσηλεύον ται».
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Μ
ετά το γήπεδο “Ρουμε-
λιώτης”, το Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. πραγματο-

ποίησε εργασίες επισκευής και
ευπρεπισμού στο κλειστό γήπεδο
“Α. Δασκαλάκης” .

Συγκεκριμέν α πραγματοποιήθη-
καν : αν τικατάσταση των  παλαιών
κουφωμάτων  στα αποδυτήρια με
ν έα θερμομον ωτικά κουφώματα
αλουμιν ίου με μηχ αν ισμό που καθι-
στά εφικτό το άν οιγμα τους λόγω
ύψους, τοποθέτηση σιτών  στα εν
λόγω κουφώματα, αν τικατάσταση
του εν ισχ υτή της μικροφων ικής
εγκατάστασης του γηπέδου, επιδι-
όρθωση του αν τιολισθητικού τάπ-
ητα στην  είσοδο του κοιν ού και
πλήρης αν ακατασκευή των  W.C. του κοιν ού ( υδραυ-
λική εγκατάσταση, πλακίδια, είδη υγιειν ής, ελαιοχ ρω-
ματισμός, φωτιστικά led κ.λ.π. )

Στόχ ος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. είν αι στο άμεσο
μέλλον  ν α πραγματοποιηθούν  και άλλες εργασίες στο
συγκεκριμέν ο γήπεδο που φιλοξεν εί μεγάλο αριθμό

αθλητών  και παιδιών  της πόλης, δρών τας έτσι
συμπληρωματικά στα έργα που θα ξεκιν ήσουν  σύν το-
μα από τον  Δήμο Ελευσίν ας ( αν τικατάσταση παρκέ,
στεγαν οποίηση οροφής, εργασίες στον  αύλειο χ ώρο
κ.λ.π.) καθιστών τας το “Α. Δασκαλάκης” έν α σύγχ ρο-
ν ο και ασφαλές αθλητικό χ ώρο της πόλης μας.

Ο
αριθμός των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται λόγω κορων οϊού
στις Μον άδες Εν τατικής Θερα-

πείας της Γερμαν ίας έχ ει φτάσει σχ εδόν
τις 5.000.

Συγκεκριμέν α, ν οσηλεύον ται συν ολικά
4.949 σοβαρά ασθεν είς με κορων οϊό σε
γερμαν ικά ν οσοκομεία, σύμφων α με το
Μητρώο Εν τατικής Θεραπείας της Γερ-
μαν ικής Διεπιστημον ικής Έν ωσης Εν τα-
τικής και Επείγουσας Ιατρικής (Div i). Η
τελευταία φορά κατά την  οποία υπήρχ ε
τόσο μεγάλη πίεση στις ΜΕΘ της χ ώρας
ήταν  στα μέσα Ιαν ουαρίου.

Ο πρόεδρος της Div i, Γκέρν οτ Μαρξ,
χ αρακτήρισε την  κατάσταση στις γερμαν ικές Μον άδες
Εν τατικής Θεραπείας «ιδιαίτερα πιεσμέν η, όπως και
πριν . Νέοι, συχ ν ά πολύ ν έοι, ασθεν είς με Cov id 19,
στα 30 ή τα 40 τους εισάγον ται κάθε μέρα στις ΜΕΘ.
Η πίεση είν αι μεγάλη επειδή πρέπει παράλληλα ν α
ν οσηλευτούν  και άλλα περιστατικά έκτακτης αν άγκης
τα οποία εισάγον ται στα ν οσοκομεία και πρέπει
επίσης ν α γίν ουν  εγχ ειρήσεις», τόν ισε.

Ο Μαρξ κάλεσε τους πολιτικούς ν α ψηφίσουν  γρήγο-
ρα τον  Νόμο για την  προστασία από τις λοιμώξεις.
«Αυτό είν αι επειγόν τως απαραίτητο, ώστε η κατάστα-

ση ν α μην  κλιμακωθεί περαιτέρω και το σύστημα
υγείας μας ν α μην  υπερφορτωθεί», δήλωσε.

Το ομοσπον διακό κοιν οβούλιο, η Bundestag πρό-
κειται ν α θεσπίσει το παν εθν ικό φρέν ο έκτακτης
αν άγκης για ν α περιορίσει την  παν δημία του κορων ο-
ϊού αύριο, Τετάρτη.

Στη συν έχ εια, την  Πέμπτη, ο ν έος Νόμος για την
προστασία από τις λοιμώξεις θα πρέπει ν α εγκριθεί
και από την  Άν ω Βουλή, την  Bunderat, στην  οποία
εκπροσωπούν ται τα 16 κρατίδια, ώστε ν α τεθεί σε
ισχ ύ την  επόμεν η εβδομάδα.

Κλειστό “Α. Δασκαλάκης” μεταμορφώνεται σε έναν
σύγχρονο και ασφαλή αθλητικό χώρο

Γερμανία: Σχεδόν 5.000 οι ασθενείς στις ΜΕΘ -
Ασφυκτιούν τα νοσοκομεία

ΥΠΟΙΚ: Νέα μέτρα φοροε-
λαφρύνσεων για νοικοκυριά

και επιχειρήσεις

Ν
έα μέτρα φορολογικής ελάφρυν σης και
διευκόλυν σης ν οικοκυριών  και επ ιχ ειρή-
σεων  αν ακοίν ωσε την  Τρίτη το υπ ουρ-

γείο Οικον ομικών ,  εν ημερών ον τας ότ ι η τροπ ο-
λογία θα ψηφιστεί την  Τετάρτη στη Βουλή.

Η ανακοίνωση του Υπ.  Οικονομικών:

«Η Κυβέρν ηση και το Υ π ουργείο Οικον ο-
μικών ,  έχ ον τας π λήρη αν τ ίληψη των  συν θηκών
π ου έχ ει δημιουργήσει η π αν δημία,  π ροχ ωρούν
σε ν έες θεσμικές π αρεμβάσεις στην  κατεύθυ-
ν ση της φορολογικής ελάφρυν σης και της διευ-
κόλυν σης των  ν οικοκυριών  και των  επ ιχ ειρή-
σεων ,  με γν ώμον α την  κοιν ων ική δικαιοσύν η.

Σε νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφιστεί
αύριο,  Τετάρτη,  περιλαμβάνονται :

Η π ρόβλεψη για τη δυν ατότητα καταβολής του
φόρου εισοδήματος φυσικών  και ν ομικών
π ροσώπ ων  φορολογικού έτους 2020,  σε οκτώ
(8) ισόπ οσες μην ιαίες δόσεις.

Η π αροχ ή έκπ τωσης 3% για τα φυσικά π ρό-
σωπ α,  εφόσον  η δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος υπ οβληθεί μέχ ρι τ ις 28 Ιουλίου 2021 και ο
οφειλόμεν ος φόρος π ου π ροκύπ τει απ ό αυτή
καταβληθεί εφάπ αξ μέχ ρι τ ις 30 Ιουλίου 2021.

Η δυν ατότητα εμπ ρόθεσμης υπ οβολής της
δήλωσης φυσικών  και ν ομικών  π ροσώπ ων
μέχ ρι τ ις 27 Αυγούστου 2021,  με την  καταβολή
των  δύο π ρώτων  μην ιαίων  δόσεων .

Η π ρόβλεψη για τη δυν ατότητα καταβολής του
ΕΝΦΙΑ σε έξι (6) ισόπ οσες μην ιαίες δόσεις,  με
π ρώτη δόση τον  Σεπ τέμβριο του 2021.

Η άρση της φορολόγησης βάσει των  αν τ ικειμε-
ν ικών  κριτηρίων  διαβίωσης για όσους έχ ουν
π ληγεί απ ό την  π αν δημία,  εφόσον  σε έν α απ ό
τα δύο (2) π ροηγούμεν α φορολογικά έτη δεν
υπ ήρξε εφαρμογή του εν αλλακτ ικού τρόπ ου
υπ ολογισμού της ελάχ ιστης φορολογίας.

Η μη επ ιβολή,  στους π ληττόμεν ους υπ όχ ρεο-
υς και στους φορολογούμεν ους άν ω των  60
ετών ,  της π ροσαύξησης φόρου π ου π ροκύπ τει
εάν  το δηλωθέν  π οσό με ηλεκτρον ικές συν αλλα-
γές είν αι μικρότερο του 30% του π ραγματ ικού
εισοδήματος.

Η μείωση,  στο ήμισυ,  για υπ όχ ρεους π ου δεν
εμπ ίπ τουν  στην  αν ωτέρω π ερίπ τωση,  της π ρο-
σαύξησης φόρου π ου π ροκύπ τει για δηλωθέν
π οσό με ηλεκτρον ικές συν αλλαγές το οπ οίο
υπ ερβαίν ει το 20% και υπ ολείπ εται του 30%
του π ραγματ ικού εισοδήματος.

Η εξαίρεση των  έκτακτων  εισοδημάτων  απ ό
τον  π ροσδιορισμό του π ραγματ ικού εισοδήμα-
τος επ ί του οπ οίου υπ ολογίζεται το ελάχ ιστο
π οσό δαπ αν ών  με ηλεκτρον ικά μέσα π ληρωμής.

Η π ρόβλεψη ότ ι τα εισοδήματα απ ό εν οίκ ια,
τα οπ οία δεν  έχ ουν  εισπ ραχ θεί απ ό τους ιδιοκ-
τήτες ακ ιν ήτων ,  δεν  θα συν υπ ολογίζον ται στο
συν ολικό εισόδημά τους,  με μόν η π ροϋπ όθεση
την  κοιν οπ οίηση εξωδίκου στον  μισθωτή.

Η π αράταση της δυν ατότητας για επ ιλογή
υπ οβολής χ ωριστών  δηλώσεων  των  συζύγων
μέχ ρι τ ις 6 Μαΐ ου 2021.

Το π αραπ άν ω π λέγμα ρυθμίσεων  συμβάλλει,
ώστε ν οικοκυριά και επ ιχ ειρήσεις ν α
εκπ ληρώσουν  τ ις φορολογικές υπ οχ ρεώσεις
τους,  λαμβάν ον τας ιδιαίτερη μέριμν α για όσους
επ λήγησαν  απ ό τ ις οικον ομικές επ ιπ τώσεις της
υγειον ομικής κρίσης.

Η Κυβέρν ηση στηρίζει και θα συν εχ ίσει ν α
στηρίζει την  κοιν ων ία και την  οικον ομία,  ώστε
ν α βγουν  όρθιες απ ό την  π αρούσα δοκ ιμασία
και ν α αν ακάμψουν  το ταχ ύτερο δυν ατό».
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Τ
ο Χαϊδάρι είν αι ο πρώτος Δήμος στη χ ώρα που
ξεκιν ά, σε συν εργασία με τον  ΟΑΣΑ, το πιλο-
τικό πρόγραμμα στο οποίο οι κάτοικοι της

πόλης θα μπορούν  ν α κάν ουν  κράτηση θέσης σε
άμεσο χ ρόν ο, μέσω εφαρμογής από κιν ητό τηλέφων ο.

Τα δρομολόγια στο Χαϊδαρι
Τα δρομολόγια της πιλοτικής γραμμής, τα οποία και

ξεκιν ούν  σήμερα, θα
εν ταχ θούν  στη Δημο-
τική Συγκοιν ων ία Χαϊ-
δαρίου, συν δέον τας
την  περιοχ ή του
Δάσους με το κεν τρικό
Χαϊδάρι και τον  Σταθμό
Μετρό Αγία Μαρίν α,
εν ώ η διαδικασία κράτ-
ησης είν αι αρκετά
απλή και δωρεάν  για
τους δημότες, οι οποίοι
σε πραγματικό χ ρόν ο
θα μπορούν  ν α βλέ-
πουν  από το κιν ητό
τους που βρίσκεται το
λεωφορείο.

Τα δρομολόγια ξεκιν ούν  από την  Πλατεία Ελευθε-
ρίας κάθε 40 λεπτά, από τις 7 το πρωί μέχ ρι τις 10 το
βράδυ και θα ακολουθούν  την  διαδρομή Πλατεία Ελε-
υθερίας – Πλάτων ος – Κύπρου – Κουν έλια – Προφήτ-
ης Ηλίας – ‘Αν οιξη – Χρ. Περραιβού – Χρυσοστόμου
Σμύρν ης – Χίου – Μετρό Αγία Μαρίν α – Αττίκ – Πλα-
στήρα – Χρ. Περραιβού – ‘Αν οιξη – Προφήτης Ηλίας –
Κουν έλια – Κύπρου – Λεωφόρος Αθην ών  1 – Λεωφόρ-
ος Αθην ών  2 – Ηρώων  Πολυτεχ ν είου – Πλατεία Ελε-
υθερίας.

Τον ίζεται ότι ο σχ εδιασμός και η υλοποίηση της και-
ν οτόμου εφαρμογής έγιν ε από την  επιστημον ική
ομάδα του Παν επιστήμιου Θεσσαλίας, μέλη της οποίας
συν εργάστηκαν  στεν ά όλη αυτή την  περίοδο με τα
στελέχ η του Δήμου Χαϊδαρίου.

Όπως αν αφέρει ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Βαγγέλης
Ντην ιακός, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «σε μια κρίσιμη περίοδο,
παρέχ ουμε τη δυν ατότητα στους δημότες μας ν α

μετακιν ούν ται εν τός της πόλης μας δωρεάν , με ασφά-
λεια και χ ωρίς συν ωστισμό. Ευχ αριστούμε θερμά τον
ΟΑΣΑ για την  εμπιστοσύν η που δείχ ν ει στον  Δήμο
μας ώστε ν α ξεκιν ήσει στο Χαϊδάρι αυτό το πραγματι-
κά καιν οτόμο πρόγραμμα αλλά και την  ομάδα του
Παν επιστημίου Θεσσαλίας για την  εξαιρετική δουλειά
και την  άρτια εφαρμογή που είμαι σίγουρος ότι θα
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για την

εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοιν ού
σε όλη τη χ ώρα.
Σε μια ν έα ψηφια-
κή εποχ ή, ως
Δήμος Χαϊδαρίου
θα συν εχ ίζουμε
ν α αξιοποιούμε τις
δυν ατότητες που
μας παρέχ ουν  οι
ν έες τεχ ν ολογίες
με βασική μας
προτεραιότητα την
αν αβάθμιση της
καθημεριν ότητας
των  πολιτών ».

Σχ ολιάζον τας τη λειτουργία της πιλοτικής γραμμής, ο
διευθύν ων  σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Νίκος Αθαν ασό-
πουλος δηλών ει: «Ο ΟΑΣΑ εστιάζει στις δυν ατότητες
που δίν ει η τεχ ν ολογία και τα ευφυή συστήματα μετα-
φορών . Η εισαγωγή καιν οτόμων  εφαρμογών  στις μετα-
κιν ήσεις των  επιβατών , καθιστούν  τον  Οργαν ισμό
πρωτοπόρο στη «ψηφιοποίηση» της αστικής κιν -
ητικότητας. Αν αμφίβολα, η χ ρήση εν ός τέτοιου «ευφ-
υούς» συστήματος μεταφορών  από τον  ΟΑΣΑ μπορεί
ν α συν εισφέρει σημαν τικά στην  αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοιν ού, με προσαρμογή
στις αν άγκες μετακίν ησης, και στην  ορθολογικότερη
διαχ είριση των  μέσων  μεταφοράς και της εκτέλεσης
του συγκοιν ων ιακού έργου».

Επισημαίν εται ότι οι πολίτες που δεν  είν αι τόσο
εξοικειωμέν οι με την  τεχ ν ολογία, θα μπορούν  ν α
κάν ουν  κράτηση και τηλεφων ικά από την  προη-
γούμεν η ημέρα. Οι κρατήσεις θα γίν ον ται μέσω της
σελίδας https://www.haidari.gr/smartbus/ ή στο 15250.

Ο
Πρόεδρος του Οργαν ισμού Άθλησης και
Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ.
Ιωάν ν ης Κατσαρός εν ημερών ει τους

Δημότες ότι, την  Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 θα
πραγματοποιηθούν , εκ ν έου rapid test στην
Παραλία Ασπροπύργου στο χ ώρο του Β’ ΚΑΠΗ
κατόπιν  τηλεφων ικού ραν τεβού στο τηλέφων ο
2105573549 (Υπεύθυν ος, κ. Αν τών ιος Κον αξής,
Αν τιπρόεδρος Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.).

Να επισημάν ουμε ότι, στο Α΄ΚΑΠΗ συν εχ ίζον -
ται οι δειγματοληπτικοί έλεγχ οι για τον  COVID-19,
καθημεριν ά, κατόπιν  τηλεφων ικού ραν τεβού στα
τηλέφων α 2105577862, 2105579341 και
2105579470.  

Υπεν θυμίζουμε στα προς εξέταση άτομα ότι: 
*Η εξέταση θα πραγματοποιείται έπειτα από

τηλεφων ικό ραν τεβού.
*Για την  μετακίν ησή τους απαιτείται μήν υμα

στο 13033 (κωδικός 1).
*Θα πρέπει υποχ ρεωτικά ν α έχ ουν  μαζί τους

ΑΜΚΑ, αστυν ομική ταυτότητα και αποδεικτικό
διαμον ής (λογαριασμό τηλεφών ου, ΔΕΚΟ, τράπε-
ζας κ.ά.).

*Θα πρέπει ν α ακολουθούν  πιστά τις οδηγίες
που προβλέπον ται από τα υγειον ομικά πρωτό-
κολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ.). 

Δήμος Χαϊδαρίου: Κράτηση θέσης στα δημοτικά
λεωφορεία από το κινητό

Διεξαγωγή Rapid Test την Τετάρτη 21 Απριλίου
στο Β΄ΚΑΠΗ Ασπροπύργου

ΙΟΒΕ: Η ελληνική οικονομία θα ανα-
πτυχθεί το 2021 με ρυθμό 3,5-4%

Ηελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί το 2021 με
ρυθμό 3,5-4%, με βάση το βασικό σενάριο των
εξελίξεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ίδρ-

υματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
και την τριμηνιαία έκθεσή που παρουσιάστηκε σήμερα δια-
δικτυακά. Εφόσον η υγειονομική κρίση υποχωρήσει
βραδύτερα, περιορίζοντας την τουριστική περίοδο και επα-
νακάμψει το φθινόπωρο με καθυστερήσεις στην απορρ-
όφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανάπτυξη θα
είναι ηπιότερη (1,5-2%). Η ανεργία θα κυμανθεί μεταξύ
15,5-16%.

Όπως ανέφερε, κατά την παρουσίαση της Έκθεσης, ο
γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, η
εξέλιξη και αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι η ίδια
σε όλον τον πλανήτη, με ορισμένες περιοχές να βρίσκονται
πλέον πιο κοντά στην επιστροφή στην κανονικότητα και
άλλες ακόμη σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι άμεσες οικο-
νομικές προοπτικές είναι θετικές, όμως σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορεί να θεωρηθεί πως το υγειονομικό πρόβλημα
έχει αμετάκλητα τιθασευτεί και πως η συνέχεια θα είναι
ευθύγραμμη και στην οικονομία, προσέθεσε.

«Δεδομένου του μεγέθους και πρωτοφανών χαρακτηρι-
στικών της κρίσης, η συνολική απόκριση δεν μπορεί να
κριθεί ως αρνητική. Για την πρόοδο στον εμβολιασμό του
πληθυσμού, κανείς δεν θα μπορούσε να τη θεωρεί δεδο-
μένη μόλις πριν λίγους μήνες. Στο οικονομικό πεδίο η
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική έχουν συντονιστεί
για να προσφέρουν ένα αναγκαίο δίκτυ ασφαλείας», ανέφ-
ερε ο κ. Βέττας.

Σχετικά με τις διαρθρωτικές διαστάσεις του ζητήματος,
σημείωσε ότι η τεχνολογική πρόοδος σε κομβικές περιοχές
έχει υπάρξει πολύ σημαντική, ενώ οι δομές του παγκο-
σμίου εμπορίου δεν έχουν διαρραγεί και ως αποτέλεσμα,
δεν αναμένεται αρνητική τάση στην παραγωγικότητα ή στη
συμμετοχή στην εργασία. «Όμως, τα όρια παρεμβάσεων
της οικονομικής πολιτικής εξαντλούνται, η υπερχρέωση
συσσωρεύεται σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο και μια
σειρά νέων προκλήσεων απαιτούν επείγουσα αντιμετώπι-
ση», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, είπε πως η
επαναφορά αυτή σε κατάσταση δίδυμων ελλειμμάτων, που
χαρακτήρισαν και την προηγούμενη δεκαετή κρίση, αν και
βέβαια για νέους εξωγενείς λόγους, δεν μπορεί παρά να
προκαλεί ανησυχία. «Αξιολογώντας τις προοπτικές ανά-
πτυξης για την τρέχουσα χρονιά διαφαίνεται ισχυρή ανά-
καμψη στο δεύτερο μισό της με ρυθμό πραγματικής
μεγέθυνσης στο 3,5-4%, χωρίς να αποκλείεται και μια περ-
ισσότερο αρνητική εξέλιξη. Οι τάσεις αποπληθωρισμού
αναμένεται να αντιστραφούν, όπως και να υπάρχει θετική
ανταπόκριση στο εμπορικό ισοζύγιο, εκτίμησε ο κ.Βέττας.

Ο κ.Βέττας σημείωσε επίσης ότι:
-Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να επανέλθει από την

επόμενη χρονιά σε πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα
είναι συστηματικά αλλά όχι υπερβολικά, μεσοπρόθεσμα
της τάξης του 1% του ΑΕΠ. Το μείγμα εσόδων και
δαπανών θα πρέπει να λάβει σαφές αναπτυξιακό πρό-
σημο, με συστηματική ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας
και στοχευμένη χρήση θετικών μέτρων για ηλεκτρονικές
συναλλαγές ως κίνητρο για στροφή στην τυπική οικονομία.

-Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι υψηλής σημασίας. Οι πόροι
που θα εισέλθουν, όσο σημαντικού ύψους και να είναι, δεν
επαρκούν σε καμία περίπτωση για να καλύψουν το επεν-
δυτικό κενό από μόνοι τους, αλλά είναι κρίσιμο να δημιο-
υργήσουν πλαίσιο για κινητοποίηση ιδιωτικών επεν-
δύσεων.

-Η βαθύτερη δυσκολία του εγχειρήματος σε σχέση με το
Ταμείο Ανάκαμψης είναι πως μεγάλα τμήματα της ελληνι-
κής δημόσιας διοίκησης και της επιχειρηματικότητας δεν
είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στην ολοκλήρωση απαιτ-
ητικών επενδυτικών σχεδίων. Η επιτυχία του θα συναρτηθ-
εί από την ευρύτερη οικονομική πολιτική και τον προσανα-
τολισμό της.

-Είναι απαραίτητη η εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της
εργασίας με συστηματική μείωση του φορολογικού και
ασφαλιστικού της βάρους, στοχευμένα προγράμματα ενε-
ργητικών πολιτικών και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμά-
των κατάρτισης.

-Η νέα κρίση δείχνει ξεκάθαρα την ανάγκη βελτίωσης
της αποτελεσματικότητας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στον χώρο της υγείας υπάρχει έντονη ανάγκη βελτίωσης
της δομής και λειτουργίας, με ενίσχυση της πρωτοβάθμιας
φροντίδας, ψηφιακών συστημάτων πληροφόρησης και
διασύνδεσης μονάδων.

-Οι προκλήσεις εξισορρόπησης και δομικής μεταρρύθμι-
σης της ελληνικής οικονομίας είναι πιο έντονες από ποτέ.
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Σ
τα πλαίσια της
συν εχ ούς προσπάθειας
της Δημοτικής Αρχ ής

για συν τήρηση των  Σχ ολικών
Δομών  ακόμα και τις ημέρες
της παν δημίας ο Αν τιδήμα-
ρχ ος κ. Α. Παπαδόπουλος & ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συλλό-
γου - Αν τιπρόεδρος
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αν τ. Κον α-
ξής, φρόν τισαν  ν α γίν ουν
εργασίες στον  Δημοτικό Παι-
δικό Σταθμό Παραλίας Ασπρ-
οπύργου από συν εργεία του
Δήμου Ασπροπύργου, αλλάζον τας αισθητά την  όψη
του.

Συγκεκριμέν α μετά τη δημιουργία ν έας παιδικής
χ αράς και χ ώρου ψυχ αγωγίας στο προαύλιο, ελαιοχ ρω-
ματιστές προχ ώρησαν  σε βάψιμο του κτιρίου και των

στηθαίων , τεχ ν ίτες έφτιαξαν  τα πεζοδρόμια πέριξ
αυτού & σιδεράδες κατασκεύασαν  ν έο στύλο για τη
σημαία.

Θερμές ευχ αριστίες σε όλους για τη συν εργασία και
το άριστο αποτέλεσμα.

Α
πό σήμερα χ ιλιάδες ιδιοκτήτες ακιν ήτων
θα αρχ ίσουν  ν α βλέπουν  στους τραπε-
ζικούς τους λογαριασμούς το ποσό που

δικαιούν ται ως αποζημίωση για τα μειωμέν α
εν οίκια που εισέπραξαν  τους μήν ες Νοέμβριο
2020 - Ιαν ουάριο 2021, και βρίσκον ταν  σε
εκκρεμότητα.

Συν ολικά το ποσό που θα καταβληθεί
αν έρχ εται σε 15 εκατ. ευρώ και αφορά 100.000
ιδιοκτήτες. 

Πρόκειται για περιπτώσεις ιδιοκτητών  ακιν ή-
των  που το προηγούμεν ο διάστημα είχ αν  προ-
βεί σε διορθώσεις των  δηλώσεων  COVID που
είχ αν  υποβάλει για τους δύο τελευταίους μήν ες
του 2020 αλλά και τον  Ιαν ουάριο του 2021. 

Την  Πέμπτη και Παρασκευή αν αμέν εται ν α πραγμα-
τοποιηθεί η πληρωμή των  αποζημιώσεων  στους ιδιοκ-
τήτες ακιν ήτων  για τα κουρεμέν α εν οίκια των  μην ών
Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2021.

Υπεν θυμίζεται ότι η αποζημίωση για το Μάρτιο κατα-
βάλλεται χ ωρίς οι ιδιοκτήτες ν α έχ ουν  υποβάλει τη
σχ ετική δήλωση COVID. Θα δοθεί με βάση τις
δηλώσεις COVID Φεβρουαρίου.

Α
ν ακοιν ώσεις για την
εν ίσχ υση των  μακροχ ρό-
ν ια αν έργων  αλλά και των

εποχ ικά εργαζόμεν ων  στον  Τουρ-
ισμό προαν ήγγειλε με δηλώσεις
του ο αν απληρωτής υπουργός
Οικον ομικών , Θεόδωρος Σκυλα-
κάκης.

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης
μιλών τας στον  ΑΝΤ1, σημείωσε
πως όσοι επλήγησαν  από την
παν δημία δεν  θα πληρώσουν  άδι-
κους φόρους, τον ίζον τας πάν τως
πως οι τελικές αποφάσεις δεν
έχ ουν  ληφθεί.

Ακόμα σύμφων α με τον  αν απ-
ληρωτή υπουργό οι απαιτούμεν ες
δαπάν ες με ηλεκτρον ικές συν αλ-
λαγές πρέπει ν α φτάν ουν  στο
30% του εισοδήματος, όμως στην
συγκεκριμέν η περίπτωση οι τελικές αποφάσεις δεν
έχ ουν  ληφθεί ακόμα και θα περιλαμβάν ουν  όπως
φαίν εται σύν θετα κριτήρια, ποια θα είν αι και ηλικιακά.

Για τις αποζημιώσεις των  ιδιοκτητών  ακιν ήτων  για μει-
ωμέν α ή μηδεν ικά εν οίκια, σημείωσε πως τα χ ρήματα
είν αι διαθέσιμα και πως άμεσα θα υπάρξουν  πληρω-
μές.

Συνεχείς παρεμβάσεις του δήμου Ασπροπύργου
στην παραλία

Μειωμένα ενοίκια : Ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων
για Νοέμβριο 2020 - Ιανουάριο 2021

Ανακοινώνονται έκτακτα μέτρα για τους
μακροχρόνια ανέργους

Κυρ. Μητσοτάκης: Στα μέσα
Μαΐου η έναρξη της επιστροφ-

ής στην κανονικότητα

Τ
α μέσα Μαΐου όταν και ξεκινά η τουριστική δρα-
στηριότητα, προσδιόρισε ο πρωθυπουργός και
πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ως χρο-

νικό ορόσημο για την έναρξη της επιστροφής στους ρυθ-
μούς της κανονικότητας, κατά την ομιλία του σε διαδικ-
τυακό σεμινάριο στο πλαίσιο της «Πολιτικής Ακαδημίας
Στελεχών Plus» της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Η
ελληνική οικονομία μετά την πανδημία - Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, ΕΣΠΑ, Μεταρρυθμίσεις».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος της
πανδημίας, και τόνισε ότι αυτή η αισιοδοξία τεκμηριώνε-
ται από την εξαιρετικά υψηλή εμπιστοσύνη την οποία
έχει χτίσει η Ελλάδα, ειδικά στους κύκλους των ξένων
επενδυτών.

Στο σεμινάριο, έκαναν παρουσίαση και απάντησαν σε
ερωτήσεις των στελεχών της ΝΔ ο πρόεδρος του
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Μιχάλης
Αργυρού, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του
Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο Γενικός Γραμμα-
τέας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλ-
κος.

«H υγειονομική κρίση με το έναν ή τον άλλο τρόπο φτά-
νει στο τέλος της. Οι εμβολιασμοί έχουν αυξηθεί σημαντι-
κά και θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο τους επόμενους
δύο μήνες. Θα βοηθήσει ο καιρός, θα βοηθήσουν τα self-
test και είναι δεδομένο ότι εντός ενός εύλογου χρονικού
διαστήματος -το οποίο, πιστεύω, ότι θα είμαστε σε θέση
να το προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επό-
μενες ημέρες- θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε ρυθ-
μούς κανονικότητας και η οικονομική δραστηριότητα θα
αρχίσει και πάλι να παίρνει μπρος. Mε προφανώς, ημε-
ρομηνία ορόσημο τα μέσα Μαΐου, όπου σκοπεύουμε να
ανοίξουμε τον τουρισμό μας -ο οποίος είναι τόσο σημαν-
τικός για την ελληνική οικονομία- σε επισκέπτες από το
εξωτερικό υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι είτε
εμβολιασμένοι, είτε θα έχουν περάσει την ασθένεια, είτε
θα έχουν έρθει με ένα αρνητικό test», τόνισε ο κ.Μητσο-
τάκης.

Πρόσθεσε ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται για τους
τουρίστες, επί της ουσίας, "η μετεξέλιξη της πρότασης
που είχε πρώτος καταθέσει για το ευρωπαϊκό green pass
η οποία υιοθετήθηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ως κεντρική φιλοσοφία, προκειμένου να επιτρέψουμε τις
ελεύθερες μετακινήσεις εντός της ΕΕ, για να στηριχθούν
και οι οικονομίες οι οποίες είναι πιο εξαρτημένες από
τον τουρισμό, όπως η δική μας".

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στο Ταμείο Ανάκαμψης και το
ΕΣΠΑ τα οποία όπως είπε "αφορούν όλους τους Έλληνες
πολίτες" και τόνισε ότι "δεν μιλάμε, εδώ για έναν κουβά
με κεφάλαια, χρήματα, τα οποία απλά θα πάνε σε
κάποιες μεγάλες εταιρείες. Ειδικά το σχέδιο του Ταμείου
Ανάκαμψης -με το ΕΣΠΑ είστε προφανώς, πιο, εξοικειω-
μένοι, καθώς είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο το
οποίο έχει υποστηρίξει την ελληνική οικονομία εδώ και
δεκαετίες- αλλά για το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαπι-
στώσετε ότι είναι μια δουλειά η οποία έχει και εθνικό
αλλά και περιφερειακό πρόσημο».

Αισιοδοξία για προοπτικές οικονομίας
Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικο-

νομίας ο πρωθυπουργός τόνισε:
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνι-

κής οικονομίας μετά το τέλος της πανδημίας. Είμαι αισιό-
δοξος, διότι, η εμπιστοσύνη την οποία έχει χτίσει η
πατρίδα μας -ειδικά στους κύκλους των ξένων επεν-
δυτών- είναι αυτή την εποχή εξαιρετικά υψηλή. 'Αρα,
υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για επενδύσεις
στην Ελλάδα. Είμαι αισιόδοξος, διότι, εκμεταλλευτήκαμε
την περίοδο της πανδημίας για να δρομολογήσουμε
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει την οικο-
νομία μας πιο ανταγωνιστική. Και είμαι, επίσης, αισιόδο-
ξος διότι η Ελλάδα σε πείσμα κάποιων που προέβλεπαν
τα χειρότερα τελικά -καθώς μπορούμε πια να κάνουμε
με αρκετή ασφάλεια έναν απολογισμό του πως διαχει-
ρίστηκαν οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες την πανδημία-
τα κατάφερε πολύ καλύτερα από τις πιο πολλές ευρω-
παϊκές χώρες».

Να σημειωθεί ότι το σημερινό σεμινάριο της «Πολιτικής
Ακαδημίας Στελεχών Plus» παρακολούθησαν στελέχη
της ΝΔ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, ενώ από τον Αύγουστο του 2019 έχουν πραγμα-
τοποιηθεί περισσότερες από 30 αντίστοιχες εκδηλώσεις
σε όλη τη χώρα. Την αποψινή εκδήλωση άνοιξε ο Γραμ-
ματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ΝΔ
Βασίλης Φεύγας και ακολούθησε εισήγηση του Γραμμα-
τέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Γιώργου Στεργίου.
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Υ
πεγράφη από τον  Περιφερειάρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη η απόφαση για την  έν αρξη των
έργων  εν εργειακής αν αβάθμισης σε Βρεφον -

ηπιακό Σταθμό στο Δήμο Ασπροπύργου, προϋπολογι-
σμού περίπου 650.000 ευρώ, παρουσία του
Δημάρχ ου Ασπρ-
οπύργου Ν. Μελετίου

Γ. Πατούλης: «
Επεν δύουμε στοχ ε-
υμέν α στην  περιβαλ-
λον τική αν αβάθμιση
δημοτικών  κτιρίων , με
στόχ ο την  αισθητή
και μετρήσιμη βελτίω-
ση της ποιότητας
ζωής των  πολιτών »

Ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ. Πατούλης
υπέγραψε την  Πράξη
για την  υλοποίηση
έργων  βελτίωσης της
εν εργειακής αποδο-
τικότητας (ΑΔΑ: Ω1Γ47Λ7-1ΙΞ) σε Βρεφον ηπιακό
Σταθμό στο Δήμο Ασπροπύργου, προϋπολογισμού
περίπου 650.000 ευρώ, παρουσία του Δημάρχ ου
Ασπροπύργου Ν. Μελετίου.

Στη συν άν τηση με αφορμή την  υπογραφή, συμμε-
τείχ αν  επίσης, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής
Λ. Κοσμόπουλος και  ο Προϊστάμεν ος της Διαχ ειριστι-
κής Αρχ ής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης 

Ειδικότερα το έργο αφορά στην  εν εργειακή αν αβάθ-
μιση και τον  εκσυγχ ρον ισμό του βρεφον ηπιακού
σταθμού επί των  οδών  Αγ. Γεωργίου και Σαχ τούρη,
στον  Ασπρόπυργος και κρίν εται απαραίτητο καθώς το
κτήριο χ αρακτηρίζεται από υψηλές εν εργειακές κατα-
ν αλώσεις.

Η εν εργειακή αν αβάθμιση προβλέπεται ν α επι-
τευχ θεί μέσα από την  αξιοποίηση σύγχ ρον ων  τεχ ν ο-
λογικών  εφαρμογών , με στόχ ο την  μειωμέν η καταν ά-
λωση εν έργειας, αλλά και η επίτευξη υψηλού επιπέδου
θερμικής άν εσης. Με τις προτειν όμεν ες παρεμβάσεις η
υπολογιζόμεν η ετήσια εξοικον όμηση πρωτογεν ούς
εν έργειας είν αι 194,2 (kWh/m2).

Οι παρεμβάσεις γίν ον ται στο πλαίσιο του Άξον α
Προτεραιότητας «Προώθηση της εν εργειακής απόδο-

σης της χ ρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και
προώθηση Χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίου του άν θρα-
κα στις Αστικές Περιοχ ές» του Ε.Π. «Αττική». Η
πράξη συγχ ρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Αν άπτυξης (ΕΤΠΑ).

Να σημειωθεί πως
μέχ ρι σήμερα, στο
πλαίσιο της πρόσ-
κλησης ΑΤΤ088 της
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Αττικής, έχ ουν
εν ταχ θεί 31 Δήμοι με
συν ολικό προϋπολο-
γισμό 13.4 εκ. ευρώ,
εν ώ είν αι σε διαδι-
κασία ολοκλήρωσης
της αξιολόγησης 14
Δήμοι με συν ολικό
αιτούμεν ο προϋπο-
λογισμό 6.5 εκ. ευρώ. 

Ο Δήμαρχ ος
Ασπροπύργου Ν.
Μελετίου ευχ α-
ρίστησε τον  κ.

Πατούλη για την  πρωτοποριακή πρωτοβουλία, όπως
τη χ αρακτήρισε, υπογραμμίζον τας τη σημασία της για
τη αν αβάθμιση της ποιότητας της ζωής των  κατοίκων
και ειδικότερα των  παιδιών .

Από την  πλευρά του ο Περιφερειάρχ ης επισήμαν ε,
μεταξύ άλλων , τα εξής:

«Επεν δύουμε στοχ ευμέν α στην  περιβαλλον τική
αν αβάθμιση δημοτικών  κτιρίων , με στόχ ο την  αισθητή
και μετρήσιμη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών . Με αυτή μας την  πρωτοβουλία που στόχ ο
έχ ει την  εν ίσχ υση του περιβαλλον τικού αποτυπώμα-
τος των  πόλεων  της Αττικής θέλουμε ν α σηματοδοτή-
σουμε την  πρόθεση μας ν α προχ ωρήσουμε σε περι-
βαλλον τικές παρεμβάσεις με αν απτυξιακό πρόσημο,
διαμορφών ον τας έν α πρότυπο που θα πρέπει ν α
συμμετάσχ ουν  όλοι οι Δήμοι.

Ο Ασπρόπυργος είν αι έν ας μεγάλος Δήμος, ιδιαίτερα
επιβαρυμέν ος και σ΄αυτό το πλαίσιο εστιάζουμε  σε
παρεμβάσεις που θα αλλάξουν  σταδιακά την  εικόν α
της πόλης. Σε συν εργασία με τον  άξιο Δήμαρχ ο Ν.
Μελετίου προχ ωράμε και σε άλλα έργα, με έμφαση
αυτά που έχ ουν  σχ έση με την  καλύτερη αν τιπ-
λημμυρική θωράκιση της πόλης».

«
Οι βεβαιώσεις συν ταξιοδότησης, που θα
εκδίδουν  πιστοποιημέν οι δικηγόροι και λογιστές,
θεωρούν ται ισχ υρές και παράγουν  πλήρη

απόδειξη ως προς τα στοιχ εία τα οποία εμπεριέχ ουν .
Αν  δεν  γίν ει η επικύρωση εν τός 30 ημερών  θεωρείται
πως εγκρίθηκε και η σύν ταξη απον έμεται» δήλωσε ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σε
ραδιοφων ική του συν έν τευξη..

«Ρίχ ν ουμε περισσότερα όπλα στη μάχ η για ν α
τελειώσουμε με την  καθυστέρηση στην  απον ομή των
συν τάξεων . τόν ισε ο υπουργός στον  Realf m. Αυτός
είν αι ο λόγος που τους χ ρησιμοποιούμε στην
απον ομή των  συν τάξεων , καθώςθα μπορούν  ν α
διαπιστών ουν  τον  χ ρόν ο ασφάλισης . ν α εκδίδουν
σχ ετική βεβαίωση, ν α διαπιστών ουν  την  ύπαρξη μη
οφειλόμεν ων  εισφορών  του αυτοαπασχ ολούμεν ου ή
του ελεύθερου επαγγελματία, ν α εκδίδουν  προ-
συν ταξιοδοτική βεβαίωση, ν α κάν ουν  σχ έδιο πράξης
διακαν ον ισμού οφειλών  αλλά και ν α εκδίδουν  σχ έδια
απόφασης είτε προσωριν ής είτε μόν ιμης είτε
επικουρικής σύν ταξης.

Βεβαίως, θα γίν ον ται έλεγχ οι για τον  τρόπο, με τον
οποίο θα εργάζον ται οι συγκεκριμέν οι επαγγελματίες.

Θα γίν εται δειγματοληπτικός έλεγχ ος τουλάχ ιστον  στο
5% των  εκδόσεων .

Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ δεν  θα έχ ουν  την  ευθύν η
για τα λάθη των  ιδιωτών . Υπάρχ ουν  αυστηρές
κυρώσεις και πρόστιμα για τους ιδιώτες, σε περίπτωση
λάθους. Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ θα συν εχ ίζουν  ν α
εκδίδουν  καν ον ικά συν τάξεις και ταυτόχ ρον α θα τους

ελέγχ ουν  και τους ιδιώτες» τόν ισε. 

Δεν  έχ ουν  όλες οι συν τάξεις την  ίδια
πολυπλοκότητα. Εν ώ κάποιος περίμεν ε 4 χ ρόν ια και
είχ αμε και μεγάλο στοκ συν τάξεων , με όλα αυτά τα
όπλα πλέον  επιταχ ύν ουμε την  διαδικασία.

Το κόστος θα είν αι λογικό και θα καλύπτεται από
τον  ΕΦΚΑ. Γίν ον ται διαβουλεύσεις με το οικον ομικό
επιμελητήριο. Δεν  υπάρχ ει λόγος ν α πάει κάποιος
στους πιο γν ωστούς λογιστές και δικηγόρους. Μπορείς
με τα ποσά που θα εκδίδει ο ΕΦΚΑ ν α εκδίδει την
σύν ταξή του.» κατέληξε ο υπουργός. 

Εναρξη των έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε
Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Δήμο Ασπροπύργου

Χατζηδάκης: Σε 30 ημέρες η έκδοση συντάξεων
από πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους
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Μ
ε στόχ ο την  ολοκληρωμέν η αν άδειξη και αξιο-
ποίηση εν ός σημαν τικού τεχ ν ικού έργου της
ρωμαϊκής εποχ ής, του Αδριάν ειου Υδραγω-

γείου, ξεκιν άει συν εργασία της ΕΥΔΑΠ με το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την  Περιφέρεια Αττι-
κής και τους εν διαφερόμεν ους Δήμους που θα αποκ-
τήσουν  σημαν τικά πλεον εκτήματα όσον  αφορά ην
άρδευση της περιοχ ής αλλά και την  διαμόρφωση
χ ώρων  ψυχ αγωγίας  και
πολιτισμού.

Σε τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε
σήμερα με αν τικείμεν ο
το Αδριάν ειο Υδραγω-
γείο συμμετείχ αν   η
Υπουργός Πολιτισμού
κ. Λίν α Μεν δών η, ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής
κ. Γιώργος Πατούλης, ο
Διευθύν ων  Σύμβουλος
της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης
Σαχ ίν ης  και εκπρόσω-
ποι των  Δήμων  Αθή-
ν ας, Αμαρουσίου, Αχ α-
ρν ών , Ηρακλείου, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης-
Ψυχ ικού, Χαλαν δρίου. Μεταξύ άλλων  στη συν άν τηση
αποφασίστηκε οι επεν δύσεις για την  ολοκληρωμέν η
αξιοποίηση του έργου, ν α προταθούν  για έν ταξη στη
ν έα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027
προκειμέν ου ν α επωφεληθούν  όλοι οι φορείς που
συμμετέχ ουν   στην  προσπάθεια αλλά κυρίως οι δήμοι
που βρίσκον ται στην  διαδρομή του υπόγειου υδραγω-
γείου από τις πηγές της Πάρν ηθας έως το Κολων άκι,
συν ολικού μήκους πάν ω από 20 χ ιλιόμετρα.

Το Αδριάν ειο Υδραγωγείο αποτελεί μν ημείο μον αδι-
κής ιστορικής και πολιτιστικής κληρον ομιάς, το οποίο
λειτουργεί περίπου 1900 χρόν ια μετά την  κατασκευή
του. Η διαχ είριση των  υδάτων  του βρίσκεται στη
δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ. Αξίζει ν α σημειωθεί ότι σήμε-
ρα οδηγούν ται στη θάλασσα ετησίως τουλάχ ιστον
800.000 κμ. υπόγειου ν ερού της πόλης, που
προέρχ εται από το Αδριάν ειο Υδραγωγείο. Αν  αξιο-
ποιηθεί το Υδραγωγείο, το ν ερό αυτό μπορεί ν α χ ρη-
σιμοποιηθεί για μη πόσιμες χ ρήσεις καλύπτον τας
σημαν τικές αν άγκες των  Δήμων  από τους οποίους
διέρχ εται.  

Η ολοκληρωμέν η αξιοποίηση υδάτιν ου πόρου και
μν ημείου που προτείν ει η ΕΥΔΑΠ αν ταποκρίν εται σε
στόχ ους όπως:

● Η προστασία του μν ημείου.
● Η αν άπλαση της ζών ης που διαν ύει το Αδρ-

ιάν ειο Υδραγωγείο με στόχ ο τη μείωση της μέσης θερ-
μοκρασίας στην  πόλη.  

● Η αξιοποίηση του ν ερού για  τις τοπικές
αν άγκες άρδευσης και η διασύν δεση του μν ημείου με
έργα πν οής των  περιοχ ών  που διαν ύει.

● Η εν ίσχ υση της αν θεκτικότητας και της
βιώσιμης αν άπτυξης, μέσα από τη διασύν δεση του
έργου με τις αν άγκες της τοπικής οικον ομίας, του
πολιτισμού, της εκπαίδευσης κλπ.  

Ο Διευθύν ων  Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χ. Σαχ ίν ης
δήλωσε: «Η υπόγεια υδάτιν η διαδρομή από την  Πάρν -
ηθα έως το κέν τρο της Αθήν ας μπορεί ν α εξελιχ θεί σε
έν αν  αγωγό αν άπτυξης, πράσιν ου και οξυγόν ου  για
όλους τους δήμους από τους οποίος διέρχ εται. Η
ΕΥΔΑΠ είν αι έτοιμη ν α προσφέρει όσα χ ρειάζον ται
για την  επιτυχ ία της κοιν ής προσπάθειας.»

Δήλωση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίν ας
Μεν δών η

«Κύριε Σαχ ίν η, ευχ αριστούμε πολύ για την  πρωτο-
βουλία της σημεριν ής συν άν τησης. Είχ αμε την  ευκαι-
ρία πριν  από κάποιο διάστημα ν α τα πούμε από
κον τά για αυτή την  πρωτοβουλία σας, της αν άδειξης
του Αδριάν ειου Υδραγωγείου που, όπως είπατε κι
εσείς, είν αι ίσως το μον αδικό παράδειγμα χ ρήσης εν ός
έργου που πραγματοποιήθηκε τον  2ο αιών α μ.Χ. και
εξακολουθεί ν α χ ρησιμοποιείται αδιαλείπτως για
περίπου 2.000 χ ρόν ια. 

Έχ ει λεχ θεί ότι οι επόμεν οι πόλεμοι στη γη θα

γίν ουν  για το ν ερό. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαν τι-
κή την  πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ, διότι δεν  διασώζο-
υμε απλώς έν α τεχ ν ικό έργο της αρχ αιότητας, έν α
μν ημείο της πολιτιστικής μας κληρον ομιάς, που
συν δέεται με την  παρουσία του αυτοκράτορα Αδρια-
ν ού στην  Αθήν α, αλλά διασώζουμε και αξιοποιούμε
εξαιρετικά μεγάλο όγκο ύδατος.  Το γεγον ός ότι θέλετε
ν α σώσετε και το ν ερό, αυτό το τεράστιο αγαθό, που

πηγαίν ει στη θάλασσα,
καθιστά το έργο σας και
την  πρωτοβουλία σας
ό,τι πιο σημαν τικό.

Έν α πολύ σημαν τικό
τεχ ν ικό έργο της αρχ αι-
ότητας διασχ ίζει την
Αττική, περν ά από οκτώ
δήμους, περίπου όπως
συν έβαιν ε και στην
αρχ αιότητα. Το Αδριά-
ν ειο Υδραγωγείο δεν
υδροδοτούσε μόν ο την
Αθήν α, το άστυ, αλλά
υδροδοτούσε και αττι-
κούς δήμους. Τα αρχ αιο-

λογικά κατάλοιπα είν αι εμφαν ή σε πολλά σημεία της
διαδρομής του Υδραγωγείου και προφαν ώς το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια των  υπηρεσιών
του είν αι πολύ πρόθυμο ν α συν εργαστεί μαζί σας για
την  αν άδειξη αυτού του έργου. Παράλληλα, σε συν ερ-
γασία με τους Δήμους μπορούμε ν α κηρύξουμε –άρα
ν α προστατεύσουμε δυν άμει των  διατάξεων  του
αρχ αιολογικού ν όμου- ν εότερες κατασκευές, έργα μετά
το 1830, που κρίν ον ται σημαν τικές και χ ρήζουν  προ-
στασίας και αποκατάστασης. 

Έν α σημείο που θα ήθελα ν α τον ίσω είν αι η αν άγκη
το έργο αυτό ν α αποκτήσει και ψηφιακά χ αρακτηριστι-
κά και ν α αν αδείξει έργα αν τίστοιχ ης τεχ ν ικής και
τεχ ν ολογίας που βρίσκον ται διάσπαρτα σε όλη την
ελλην ική επικράτεια. Το Υδραγωγείο της Νικόπολης,
για παράδειγμα, ή της Μυτιλήν ης, που χ ρον ολο-
γούν ται στην  αν τίστοιχ η εποχ ή με το Αδριάν ειο Υδρ-
αγωγείο. Παράλληλα, υπάρχ ουν  όλα τα δεδομέν α για
ν α χ ρησιμοποιηθεί το έργο του Αδριαν είου ως εργαλείο
εξωστρέφειας, προκειμέν ου ν α προβάλλει την  Αττική
και τους οικείους Δήμους, διασυν δέον τας τους με
πόλεις και Περιφέρειες άλλων  ευρωπαϊκών  χ ωρών  που
διαθέτουν  αν άλογα μν ημεία και μάλιστα αν τίστοιχ ης
ιστορικής περιόδου. Έτσι το εγχ είρημα θα αποκτήσει
ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμεν η αξία».

Δήλωση Περιφερειάρχ η Αττικής Γιώργου Πατούλη
Πρόκειται για έν α σημαν τικό πολιτιστικό, ιστορικό

και Περιβαλλον τικό έργο. Η Περιφέρεια Αττικής είν αι
απόλυτα προσηλωμέν η στο εν  λόγω έργο και διαθέ-
σιμη ν α συν δράμει στο σχ εδιασμό, τη διαχ είριση και
την  υλοποίηση αυτής της ολοκληρωμέν ης και βιώσιμης
παρέμβασης αν άδειξης του Αδριάν ειου Υδραγωγείου.
Η Διαχ ειριστική μας Αρχ ή, η Διεύθυν ση Τεχ ν ικών  μας
Υπηρεσιών  και ο ν έο συσταθείς Αν απτυξιακός Οργα-
ν ισμός της Περιφέρειας Αττικής, θα συν δράμουν , ο
καθέν ας στο πλαίσιο των  αρμοδιοτήτων  του, στην
υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου εγχ ειρήματος.

Οι Ολοκληρωμέν ες Χωρικές Επεν δύσεις που έκαν αν
τα πρώτα βήματα εφαρμογής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020, αποτελούν  για εμάς στην  Περιφέρεια Αττι-
κής, έν α πολύ σημαν τικό αλλά ταυτόχ ρον α και απαιτ-
ητικό εργαλείο, το οποίο σκοπεύουμε ν α αξιοποιήσο-
υμε στο μέγιστο δυν ατό βαθμό, προς όφελος των
Δήμων  αλλά και των  πολιτών  της Περιφέρειας.

Θέλω ν α ευχ αριστήσω ιδιαίτερα την  Υπουργό Πολι-
τισμού και Αθλητισμού κα Μεν δών η, που «αγκάλιασε»
αυτή την  πρωτοβουλία καθώς και την  ΕΥΔΑΠ που
διαθέτει τους απαιτούμεν ους πόρους για την  προετοι-
μασία των  προκαταρκτικών  μελετών  και του Στρατηγι-
κού Σχ εδίου. Η ν έα Προγραμματική Περίοδος 2021-
2027 βρίσκεται ήδη εδώ! Η Διαχ ειριστική μας Αρχ ή και
εγώ προσωπικά, έχ ουμε ξεκιν ήσει το προκαταρκτικό
σχ εδιασμό του ν έου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, εν ός
επιχ ειρησιακού προγράμματος που φιλοδοξούμε ν α
είν αι αν τάξιο της ιστορίας της μεγαλύτερης Περιφέρειας
της Χώρας.

Αξιοποιείται το Αδριάνειο Υδραγωγείο, ένα τεχνικό
θαύμα της ρωμαϊκής εποχής.

Θεσμοί: Διαφωνούν με
νέες ρυθμίσεις οφειλών,

ζητούν στοχευμένα μέτρα

Κ
αθώς ο καιρός περν άει και διακρίν εται στο
βάθος του ορίζον τα η έξοδος από την  παν -
δημία, οι απαιτήσεις των  θεσμών  επαν έρχ ον -

ται 

Στους θεσμούς δεν  αρέσουν  οι ρυθμίσεις οφειλών
με πολλές δόσεις γιατί καταστρέφουν  την  κουλτούρα
πληρωμών . Ακόμη και τώρα, εν  μέσω παν δημίας, οι
πληροφορίες αν αφέρουν  ότι διαμήν υσαν  στην
κυβέρν ηση τη θέση τους αυτή εν όψει σχ ετικών
σχ εδίων  για τις φορολογικές οφειλές, κάτι που είν αι
πιθαν ό ν α απασχ ολήσει τη διήμερη 10η μεταμν ημο-
ν ιακή αξιολόγηση, σε επίπεδο επικεφαλής, που ξεκι-
ν άει σήμερα.

Εδώ και έν α χ ρόν ο, η παν δημία έχ ει βάλει στην
άκρη τις επιμέρους διαφορές των  δύο πλευρών  και η
κυβέρν ηση έχ ει εξασφαλίσει έν α σερί θετικών  αξιολο-
γήσεων , προωθών τας όσες μεταρρυθμίσεις επιτρέπει
η συγκυρία. Καθώς, όμως, ο καιρός περν άει και δια-
κρίν εται στο βάθος του ορίζον τα η έξοδος από την
παν δημία, οι απαιτήσεις επαν έρχ ον ται, εν ώ παράλ-
ληλα ν έες προτεραιότητες αν αδεικν ύον ται. Ετσι, για
παράδειγμα, οι θεσμοί δίν ουν  τώρα έμφαση και
ζητούν  από την  κυβέρν ηση καλύτερη στόχ ευση των
μέτρων  στήριξης.

Οι μεταρρυθμίσεις επαν ακτούν , επίσης, σιγά σιγά
τη σημασία τους. Οι θεσμοί θα ζητήσουν  ν α τηρηθ-
ούν  τα χ ρον οδιαγράμματα για το ν έο πτωχ ευτικό,
που θα τεθεί σε ισχ ύ από 1/6/21 για φυσικά πρόσω-
πα. Σύμφων α με πληροφορίες, θέτουν  επίσης θέμα
εφαρμογής των  ν έων  αν τικειμεν ικών  αξιών  των  ακι-
ν ήτων  άμεσα, για τον  υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Οι δαπάν ες των  μέτρων  στήριξης έχ ουν  υπερβεί τα
14 δισ. ευρώ φέτος και είν αι πιθαν ό ν α αυξηθούν
περαιτέρω. Ο επικεφαλής οικον ομικός σύμβουλος του
πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης άφησε χ θες, μιλών τας
στον  ΣΚΑΪ, αν οιχ τό το εν δεχ όμεν ο ν α υπάρξει έν α
πρόγραμμα για την  επαν εκκίν ηση του τουρισμού,
αν άλογο με αυτό της εστίασης. 

Ο προϋπολογισμός, βέβαια, δεν  πάσχ ει από τα 300
εκατ. ευρώ εν ός τέτοιου προγράμματος, αλλά από
πολύ περισσότερα. Ηδη, οι δύο πλευρές έχ ουν
συμφων ήσει ότι το έλλειμμά του θα ξεπεράσει φέτος
το 7% του ΑΕΠ, από 3,88% του ΑΕΠ που προβλεπό-
ταν  αρχ ικά. Εξ ου και η αν άγκη για καλύτερη στόχ ευ-
ση των  μέτρων  και οι επιφυλάξεις για ν έες ρυθμίσεις
πολλαπλών  δόσεων .

Τις αποφάσεις, βεβαίως, θα τις λάβει τελικά η
κυβέρν ηση, αλλά είν αι σίγουρο ότι και αυτή θα επι-
διώξει συν αίν εση στον  μεγαλύτερο δυν ατό βαθμό.
Αλλωστε, αυτή η αξιολόγηση συν δέεται και με
εκταμίευση 770 εκατ. ευρώ από τις επιστροφές
κερδών  ευρωπαϊκών  τραπεζών  από ελλην ικά ομόλογα
και άρα είν αι αυξημέν ου εν διαφέρον τος.

Στο τραπέζι αν αμέν εται ν α βάλει η κυβέρν ηση και
τα σχ έδιά της για αν αστολή των  τεκμηρίων  και της
υποχ ρέωσης για κάλυψη του 30% του εισοδήματος με
ηλεκτρον ικές συν αλλαγές. Το βάρος, όμως, πέφτει στα
πιο μακροπρόθεσμα σχ έδιά της για παράταση και το
2022 και ει δυν ατόν  μον ιμοποίηση, όπως είπε χ θες
και ο κ. Πατέλης, των  ελαφρύν σεων  που ισχ ύουν
φέτος και συγκεκριμέν α της αν αστολής της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης και των  μειωμέν ων  ασφαλι-
στικών  εισφορών . 

Σημειών εται ότι η κυβέρν ηση ετοιμάζει και το πρό-
γραμμα σταθερότητας 2021-24, που θα υποβληθεί στις
Βρυξέλλες την  ερχ όμεν η εβδομάδα και το μεσοπρόθε-
σμο πρόγραμμα 2021-25, έν α μήν α μετά. Και όλα
αυτά, εν ώ δεν  έχ ει ξεκαθαριστεί ακόμη ποιοι θα είν αι
οι μελλον τικοί δημοσιον ομικοί περιορισμοί μετά την
παν δημία και την  άρση της ρήτρας γεν ικής διαφυγής
που ισχ ύει φέτος – και πιθαν ότατα και του χ ρόν ου. 

Στη διήμερη διαπραγμάτευση αν αμέν εται ν α επαν ε-
ξετασθούν , επίσης, τα χ ρον οδιαγράμματα για τον
μηδεν ισμό των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του Δημοσίου
και οι προοπτικές μηδεν ισμού τους στο τέλος του
χ ρόν ου, όπως και το χ ρον οδιάγραμμα εξόφλησης των
δαν είων  με εγγύηση του Δημοσίου που κατέπεσαν .



Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 θριάσιο-9

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμά-
κων σημείωσε ότι τα οφέλη του
εμβολίου της J&J υπερτερούν των κιν-
δύνων

Σ
το συμπέρασμα ότι τα ασυν ήθιστα θρομβοεμ-
βολικά επεισόδια που έχ ουν  εμφαν ιστεί σε
πολύ μικρό αριθμό εμβολιασμέν ων  στις Ην ωμέ-

ν ες Πολιτείες όν τως συν δέον ται με το εμβόλιο της
Johnson & Johnson κατέληξε ο Ευρωπαϊκός Οργαν ι-
σμός Φαρμάκων  (EMA).

Στη ς συν άν τηση, η επιτροπή ασφαλείας του Οργα-
ν ισμού (PRAC)
συμπέραν ε ότι πρέ-
πει ν α προστεθεί μία
προειδοποίηση για
ασυν ήθιστα περιστα-
τικά θρομβώσεων  με
χ αμηλά αιμοπετάλια
στις πληροφορίες για
το σκεύασμα και ότι
πρέπει τα περιστατι-
κά αυτά ν α κατηγορ-
ιοποιηθούν  ως εξαιρε-
τικά σπάν ιες παρε-
ν έργειες του εμβολίου.
Ωστόσο ο ΕΜΑ
σημείωσε ότι τα οφέλη
του εμβολίου υπερτερ-
ούν  των  κιν δύν ων
των  παρεν εργειών .

Η επιτροπή, όπως αν αφέρεται στη σχ ετική αν α-
κοίν ωση, έλαβε υπ’ όψη της όλα τα διαθέσιμα
στοιχ εία, συμπεριλαμβαν ομέν ων  των  8 σοβαρών  περ-
ιπτώσεων  θρομβώσεων  στις ΗΠΑ μεταξύ περισσότερ-
ων  από 7 εκατομμυρίων  εμβολιασμέν ων . Όλα τα
κρούσματα σημειώθηκαν  σε άτομα κάτω των  60 ετών ,
στην  πλειοψηφία τους γυν αίκες, εν τός τριών  εβδομά-
δων  από τον  εμβολιασμό. Τα διαθέσιμα στοιχ εία δεν
επιτρέπουν  στον  EMA ν α μιλήσει για συγκεκριμέν ους
παράγον τες κιν δύν ου. Τα ασυν ήθιστα περιστατικά,

όπως αν αφέρεται, είν αι παρεμφερή με αυτά που κατα-
γράφηκαν  σε μικρό αριθμό εμβολιασμέν ων  με το εμβό-
λιο της AstraZeneca.

Σύμφων α με δημοσκόπηση της YouGov  στις Ην ω-
μέν ες Πολιτείες, η απόφαση των  αμερικαν ικών  αρχ ών
ν α αν αστείλουν  τη χ ορήγηση του εμβολίου της
Johnson & Johnson επέδρασε αρν ητικά στην  εμπι-
στοσύν η της κοιν ής γν ώμης: το ποσοστό των  Αμερι-
καν ών  που θεωρεί το εμβόλιο ασφαλές μειώθηκε κατά
15 μον άδες μετά την  αν ακοίν ωση, εν ώ το ποσοστό
όσων  το θεωρούν  αν ασφαλές αυξήθηκε κατά 13 μον ά-
δες.

Φάουτσι: Έως
την  Παρασκευή
η απόφαση για
Johnson &
Johnson

Υπεν θυμίζε-
ται πως ο δρ.
Άν τον ι Φάουτσι
δήλωσε την
Κυριακή ότι η
απόφαση για
αν  θα ξεκιν ήσει
εκ ν έου στις
ΗΠΑ η χ ορήγ-
ηση του
εμβολίου της
Johnson &
Johnson πιθ-
αν όν  ν α ληφθεί
την  Παρασκε-
υή.

Σημειών εται ότι οι αμερικαν ικές ρυθμιστικές αρχ ές
υγείας πρότειν αν  την  περασμέν η εβδομάδα την  αν α-
στολή της χ ορήγησης του εμβολίου της J&J έπειτα
από τα περιστατικά που σημειώθηκαν  με την  σπάν ια
εμφάν ιση θρόμβων  αίματος σε έξι γυν αίκες από τους
περίπου επτά εκατομμύρια εμβολιασμέν ους με το
συγκεκριμέν ο σκεύασμα στις ΗΠΑ.

ΕΜΑ για Johnson & Johnson: Πιθανή σύνδεση
του εμβολίου με «πολύ σπάνιες» θρομβώσεις

Έ
ρχεται «καταιγίδα» κατασχέσεων, ποιους βάζει στο
στόχαστρο των ελέγχων η ΑΑΔΕ

Σχέδιο επτά σημείων για την αποκάλυψη υποθέσεων
φοροδιαφυγής ετοιμάζεται να βάλει σε εφαρμογή η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το ολοκληρωμένο σχέδιο προβλέπει διαρκεις διαστα-
υρώσεις και σάρωση των φορολογικών στοιχείων, προκει-
μένου να εντοπιστούν υποθέσεις απόκρυψης φορολογητέας
ύλης.

Ταυτόχρονα, στο ολοκληρωμένο σχέδιο που θέτει η
ηγεσία της ΑΑΔε για το 2021, μεταξύ των στόχων για την
ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, προβλέπει «φορ-
οσαφάρι» το οποίο θα οδηγήσει σε ηλεκτρονική κατάσχεση
από τους τραπεζικούς λογαριασμούς 4 εκατομμυρίων οφει-
λετών του δημοσίου .

Το σχέδιο δίνει και φέτος Ιδιαίτερη έμφαση στην πραγμα-
τοποίηση εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων,
αποβλέποντας στη διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.
Στοχος είναι να εντοπιστούν υποθέσεις φοροδιαφυγης
συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικώνενισχύσεων
στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών του
Covid-19

Ειδικότερα για το έτος 2021 προγραμματίζουμε μεταξύ
άλλων:

• Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που
υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώείχαν σημαντική
δραστηριότητα.

• Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ
συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ μετα δηλωθέν-
τα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολο-
γικού έτους 2019

•Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροπο-
ποίηση δηλώσεων Ε9.

• Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορο-
λογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες
αποδοχές.

• Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης
στα πλαίσια της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

• Διασταύρωση για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες
αποδοχές.

• Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες
μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων καρτών.

Για φέτος οι «στόχοι» των διασταυρώσεων θα επιλέγονται
είναι οι εξής:

• ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και
πληροφοριών

• εντοπισμός όσων υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ,
ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.

• εντοπισμός διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκρ-
οών (έσοδα) στις δηλώσεις ΦΠΑ, με τα δηλωθέντα εισοδή-
ματα δηλώσεων φορολογικού έτους 2019

• εντοπισμός υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση
δηλώσεων Ε9.

• διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής με αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών.

• διασταύρωση για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες
αποδοχές.

• εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες
μισθώσεις (τύπου Airbnb)

• αξιοποίηση δεδομένων τραπεζικών καρτών.
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, για το 2021 δρομολογούνται:
επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων
περαιτέρω αυτοματοποίηση των κατασχέσεων (αλλά και

ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων)
αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης οφειλετών για

τήρηση ρυθμίσεων με τουλάχιστον 55.000 οχλήσεις-υπομνή-
σεις

διασύνδεση όλων των Πληροφοριακών Συστημάτων της
ΑΑΔΕ (TΑXIS, TAXISNET, ICISNET, ELENXIS) με το νέο
πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης
ληξιπρόθεσμων οφειλών "EISPRAXIS"

Το σχέδιο ελέγχων του 2021 στηρίζεται και στην
Διασύνδεση Ταμειακών με ΑΑΔΕ. Όπως τονίζεται, μέσα
στο 2021 θα ολοκληρωθεί η περιβόητη online σύνδεση των
επιχειρήσεων με την εφορία. Και συγκεκριμένα,» μέσω της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των Online ταμειακών
μηχανών θα πραγματοποιείται η διαβίβαση των παραστα-
τικών σε πραγματικό χρόνο και ανά συναλλαγή (onebyone).
Προσδοκώμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την Αρχή
αναμένονται να είναι:

η αυτοματοποίηση, η τυποποίηση, ο εκσυγχρονισμός και
η απλοποίηση της διαδικασίας για την επισκόπηση, ανάλ-
υση και παροχή στοιχείων των οικονομικών δεδομένων των
επιχειρήσεων,

η βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που
επιλέγονται προς έλεγχο,

η απλούστευση και η επιτάχυνση της διαδικασίας επι-
στροφών Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ για τις συνε-
πείς επιχειρήσεις,

Έρχεται «καταιγίδα» κατασχέσεων, ποιους βάζει στο
στόχαστρο των ελέγχων η ΑΑΔΕ

«Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο

αιώνες μετά».

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, είχ ε τη τιμή
ν α παρευρεθεί χ τες Δευτέρα 19 Απριλίου, στα

εγκαίν ια της επετειακής έκθεσης για τα 200 χ ρόν ια
από την  Ελλην ική επαν άσταση «Αν τικρίζον τας την
Ελευθερία! Στη Βουλή των  Ελλήν ων , δύο αιών ες
μετά».

Η παν ηγυρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στην  αίθουσα συν εδριάσεων  της Βουλής των  Ελλή-
ν ων  αν ήμερα του εορτασμού της Ημέρας Φιλελλην ι-
σμού και Διεθν ούς Αλληλεγγύης παρευρέθηκαν  μεταξύ
άλλων  η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Αικατερίν η
Σακελλαροπούλου, ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο Αρχ ιεπίσκοπος Αθην ών  και Πάσης
Ελλάδος, κ. Ιερών υμος, η Πρόεδρος της επιτροπής
«Ελλάδα 2021», κα Γιάν ν α Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη,
ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ων άση, κ. Αν τών ης
Παπαδημητρίου, η πρόεδρος του Λυκείου Ελλην ίδων ,
κα Ελέν η Τσαλδάρη, το Προεδρείο της Βουλής, εκπρ-
όσωποι των  ελλην ικών  κομμάτων , διπλωματικοί εκπρ-
όσωποι κ.α. 

Ο κ. Μπούρας μαζί με όλους τους προσκεκλημέν ο-
υς, τηρών τας όλα τα μέτρα υγειον ομικής προστασίας,
ξεν αγήθηκαν  και θαύμασαν  τα εκθέματα που
βρίσκον ται στο Περιστύλιο της Ολομέλειας και στην
αίθουσα «Ελευθέριος Βεν ιζέλος».
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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

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 θριάσιο-11 

48

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΔΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΤΑΜΑΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Αναστασία Κελεπούρη
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, (α  ́όροφος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20573
Email: promithies@marathon.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21 και ισχύει, για την προμήθεια στεγάστρων στάσεων
λεωφορείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει
της τιμής.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 46.989,80 Ευρώ (καθαρή αξία 37.895,00
€, ΦΠΑ 24% 9.094,80 €, σύνολο 46.989,80 €), θα καλυφθεί από  Χρηματοδότηση ΠΔΕ, ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει
από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η 5η Μάϊου ημέρα
Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α  ́όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνι-
σμού, κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού
μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου

Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται μετά
την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλ-
λου). Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προη-
γούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 29/04/2021 ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν
έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγι-
στούν.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επι-
τροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη συνέχεια
κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας.

Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας (Έντυπο Οικονομικής Προ-

σφοράς) στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ ήτοι
378,95€ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.marathon.gr ή από το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από
το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 

Μαραθώνας 20-04-2021
Α.Π 7016

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια στεγάστρ-
ων στάσεων λεωφορείου 



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΓΓΑ:  Αναδιάρθρωση επαγγελματικών
κατηγοριών ποδοσφαίρου

Μ
ε εκπροσώπους ομοσπον διών  διαβουλεύτηκε για περισσότερες από πέν τε
ώρες ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγεν άκης, σε
δύο τηλεδιάσκεψεις που πραγματοποιήθηκαν .

Τους εν ημέρωσε για το το ν έο αθλητικό ν ομοσχ έδιο, το οποίο τις επόμεν ες
ημέρες θα συζητηθεί στη Βουλή και περιλαμβάν ει:  διατάξεις εν αρμόν ισης με την
Ολιστική Μελέτη των  FIFA/UEFA  αν αμόρφωση θεσμικού πλαισίου Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού> αν αδιάρθρωση επαγγελματικών  κατηγοριών  ποδοσφ-
αίρου> ρυθμίσεις για τον  Εθν ικό Οργαν ισμό Καταπολέμησης Ντόπιν γκ ν έο πλαίσιο
για τους προπον ητές και σύσταση Μητρώου Προπον ητών > απελευθέρωση μεταγρ-
αφών  ερασιτεχ ν ών  αθλητών  ασφάλιση ερασιτεχ ν ών  αθλητών . Το ν έο αθλητικό
ν ομοσχ έδιο τις επόμεν ες ημέρες θα συζητηθεί στη Βουλή και περιλαμβάν ει αν α-
διάρθρωση επαγγελματικών  κατηγοριών  ποδοσφαίρου.

Επίσης αν αφέρθηκε στην  καταν ομή των  χ ρημάτων  από το στοίχ ημα σε επαγγε-
λματικό και ερασιτεχ ν ικό αθλητισμό.

Όσον  αφορά το ν έο αθλητικό ν ομοσχ έδιο και τη συγχ ών ευση της Super League
2 με τη Football League από την  επόμεν η αγων ιστική περίοδο, που φέρει τον
τίτλο «Αν αδιάρθρωση επαγγελματικών  κατηγοριών  ποδοσφαίρου», η παρουσίαση
που έγιν ε, προβλέπει τα εξής:

• Προσαρμογή στις ν έες οικον ομικές συν θήκες της χ ώρας μας στην  εποχ ή της
κρίσης.

• Στόχ ος η ουσιαστική εξασφάλιση βιωσιμότητας:
-> Καταργείται η Football League και συγχ ων εύεται με την  Super League 2
-> Εξορθολογίζεται το κατώτατο όριο του ελάχ ιστου μετοχ ικού κεφαλαίου των

Π.Α.Ε.
-> Τουλάχ ιστον  οι μισοί ποδοσφαιριστές που θα δηλών ον ται σε κάθε φύλλο

αγών α πρέπει ν α πληρούν  τις προϋποθέσεις συμμετοχ ής σε ελλην ική εθν ική
ομάδα.

-> Έτσι εξασφαλίζεται και η στελέχ ωση των  εθν ικών  ομάδων  από εν εργούς και
μάχ ιμους ποδοσφαιριστές.

Σπύρος Μαραθωνίτης: Αναδιοργάνωση αυτό
που πρόκειται να συμβεί το καλοκαίρι

O
πρώην  τεχ ν ικός διευθυν τής της Εν ωσης Ασπροπύργου Σπύρος
Μαραθων ίτης τόν ισε:

<<Εγώ το λέω αν αδιοργάν ωση αυτό που πρόκειται ν α συμβεί το καλοκαίρι στο
ελλην ικό πρωτάθλημα.

Τα πράματα έχ ουν  ως εξής, δεν  πέφτει καμία ομάδα από τη Superleague 2
πέφτουν  δύο ομάδες από κάθε όμιλο της Football League και αν εβαίν ουν  τέσσερις
από τη Γ Εθν ική.

Τέλος η Football League
Και πλέον  θα υπάρχ ει Superleague 2 με δύο ομίλους και με προϋποθέσεις ν α

πληρούν  κάποια κριτήρια οι ομάδες σε πρώτη φάση οικον ομικά.
Και από την  επόμεν η χ ρον ιά ακόμα πιο δύσκολα γιατί θα μπει και το γηπεδικό.
Γ εθν ική τέλος όπως την  ξέραμε μέχ ρι σήμερα που θυμίζει περισσότερο τοπικό,
λιγότεροι όμιλοι πλέον  λιγότερες ομάδες, φέτος θα πέσουν  Όσοι ήταν  ν α

πέσουν  και δεν  θα αν έβει καν έν ας από το τοπικό.
Σίγουρα οι πιθαν ότητες για ν α πετύχ ει όλο αυτό θα είν αι πολύ περισσότερες

από ότι συμβαίν ει μέχ ρι σήμερα>>.

Σε δράση σήμερα η Super League
2 με την τελευταία αγωνιστική

Σε αγωνιστική δράση σήμερα της Super
League 2 με την τελευταία στροφή  της
22ης αγωνιστικής .

Super League 2 – 22η αγων ιστική
16:30

ΑΕ Καραϊσκάκης-Διαγόρας
Διαιτητής: Κατσικογιάν ν ης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Μην ούδης, Βρούζος (Πιερίας)
4ος: Τάσης (Ηπείρου)
Δόξα Δράμας-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Μπούμπας (Ηπείρου)
Βοηθοί: Αν αστασιάδης (Σερρών ), Φαλτάκας (Γρε-

βεν ών )

4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Τρίκαλα-ΟΦ Ιεράπετρας
Διαιτητής: Μέγας (Πιερίας)
Βοηθοί: Κηλικιώτης (Ξάν θης), Γουρν ιάς (Αν ατ. Αττι-

κής)
4ος: Τσιμεν τερίδης (Κοζάν ης)
Ιων ικός-Χαν ιά
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Σταΐκος, Νίκζας (Λάρισας)
4ος: Αν των ίου (Αν ατ. Αττικής)
Ξάν θη-Παν αχ αϊκή
Διαιτητής: Βρέσκας (Πιερίας)
Βοηθοί: Κουφός, Τυριακίδης (Μακεδον ίας)
4ος: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Απόλλων  Λάρισας-Εργοτέλης
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθην ών )
Βοηθοί: Παγουράς (Βοιωτίας), Δέτση (Αθην ών )
4ος: Στάμος (Αθην ών )

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ FC: Στα πλαίσια επαγγελμα-
τικών ομάδων

Ο
Ακράτητος
κιν ούμεν ος στα
πλαίσια επαγγε-

λματικών  ομάδων  διαθέτει
στο εξής πλήρη αν άλυση
των  αγών ων  των  οποίων
πραγματοποιεί, φιλικών
και επισήμων , μέσω βιν -
τεοσκόπησης με τεχ ν ητή
ν οημοσύν η δίν ον τας την
δυν ατότητα στο προπον -
ητικό team και στους
ποδοσφαιριστές ν α αξιο-
λογήσουν  πλήρως όλο τον
αγών α με σκοπό την  βελτίωση τους σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο.

Δύο φακοί 4K αποτυπών ουν  όλο το γήπεδο και με ειδικό λογισμικό που
εν τοπίζει μόν ο του την  μπάλα και κάν ει αυτόματα zoom και panning χ ωρίς αν θ-
ρώπιν η παρέμβαση, καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες και τα highlights του αγών α
δίν ον τας το πλεον έκτημα της τακτικής αν άλυσης της αν αμέτρησης από τον
προπον ητή προς τους ποδοσφαιριστές.

Σχ εδιασμέν ο από εκπαιδευτές ποδοσφαίρου παρέχ ει τα εφόδια στον  προ-
πον ητή ν α μεγεθύν ει όποια εικόν α θέλει, ν α εστιάσει σε όποιον  παίκτη επιθ-
υμεί, είτε έχ ει την  μπάλα είτε είν αι στην  άλλη γων ία του γηπέδου, ν α τον  προ-
σθέσει με ετικέτα και ν α κάν ει ιδιωτική συν ομιλία μαζί του για αξιολόγηση των
κιν ήσεων  του στο γήπεδο, και με απλά σχ ήματα με γραμμές και βέλη στην
οθόν η ν α του δώσει ν α καταλάβει τι ακριβώς ζητάει από αυτόν  την  ώρα του
αγών α.

Το βίν τεο του αγών α αν εβαίν ει σε ειδική πλατφόρμα στην  Δαν ία και αφού επε-
ξεργαστεί, είν αι διαθέσιμο μετά από 24 ώρες περίπου στους υπευθύν ους της
ομάδας μας.

Αν  οι εκάστοτε αν τίπαλοι του Ακράτητου θελήσουν  πρόσβαση στις μεταξύ μας
αν αμετρήσεις έχ ον τας όλες τις παραπάν ω δυν ατότητες για αν άλυση του αγών α,
μπορούν  ν α επικοιν ων ήσουν  για περισσότερες πληροφορίες με την  κα Γιώτα
Σακκά στο 6989 781211 ή με τον  κ. Κώστα Μπαλή στο 6980 334443

Oι διαιτητές των πλέι οφ
Σε αγωνιστική δράση σήμε-
ρα η 5ης αγωνιστική των

πλέι οφ . Αναλυτικά.

17:15 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολ-
ης

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκαν ή-
σου)

Βοηθοί: Νικολακάκης (Λασιθίου),
Νικολαΐδης (Μακεδον ίας)

4ος: Κουτσιαύτης (Άρτας)
VAR: Σάν τος (Πορτογαλία)
ΑVAR: Μπαλτάς (Αχ αΐας)

19:30 Άρης – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Ντελαζόν τ (Γαλλία)
Βοηθοί: Ζακράν ι (Γαλλία), Χαγκέτ

(Γαλλία)
4ος: Σκουλάς (Θεσσαλίας)
VAR: Μπαστιέν  (Γαλλία)
ΑVAR: Μωυσιάδης (Ηπείρου)

21:30 ΑΕΚ – Παν αθην αϊκός
Διαιτητής: Χίγκλερ (Ολλαν δία)
Βοηθοί: Χόν ιγκ (Ολλαν δία), Μπλουέ-

μιν κ (Ολλαν δία)
4ος: Φωτιάς (Πέλλας)
VAR: Μάν σχ οτ (Ολλαν δία)
ΑVAR: Καλαμπόκης (Αιτ/ν ιας)
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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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