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«Συνάντηση Υφυπουργού Μεταφορών
Κεφαλογιάννη και Χαραλάμπους της
Hellenic Seaplanes … με φόντο τις

πτήσεις υδροπλάνων στην Ελλάδα … Η
αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει..!»

Κορωνοϊος: 831 δια-
σωληνωμένοι - 86 θάνα-
τοι - 3.015 νέα κρούσμα-

τα σε 61.323 τεστ

KKYYAA::  ΠΠεερριικκοοππέέςς
μμιισσθθώώνν  σσττοο  
ΔΔηημμόόσσιιοο  σσεε

όόσσοουυςς  δδεενν  σσυυμμφφωω--
ννοούύνν  μμεε  ττοο  υυπποοχχρρ--
εεωωττιικκόό  sseellff--tteesstt
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ττηηνν  ΑΑΧΧΕΕΠΠΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΣΣ
ππρροοςς  ττοονν  ΔΔήήμμοο
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Οι 9 αλλαγές στις φορο-
λογικές δηλώσεις

Απαλλαγή από τεκμήρια,
τι ισχύει για αποδείξεις,

πότε υποβάλλονται, πότε
πληρώνονται οι φόροι σσεελλ..  66

σσεελλ..  33
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Επτά παίκτες του
Ασπροπύργου θετικοί

στον ιό covid 19 ΣΣεελλ..  1133

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ΑΑππόό  33//55  ηη
εεσσττίίαασσηη  --  ΑΑππόό  1100//55  

ΔΔηημμοοττιικκάά,,  ΓΓυυμμννάάσσιιαα  --  ΑΑππόό
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ΔΗΛΩΣΗ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Jysk: Επέκταση με
νέο κατάστημα στην

Ελευσίνα
σσεελλ..  44

«Διανύουμε την τελευταία και
πιο ευαίσθητη φάση του
πολέμου με τον κορωνοϊό.
Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη
κούραση. Αλλά υπάρχουν
δίπλα μας και νέοι σύμμαχοι:
Οι εμβολιασμοί, τα self-test,
αλλά και ο καλύτερος καιρός
μάς κάνουν αισιόδοξους ότι η
πρωτοφανής αυτή περιπέτεια
τελειώνει.  
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις
που βαθμιαία θα πυκνώσουν.Ανεμοι: Αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4

μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων
τοπικά μέχρι 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νέαρχος, Νιάρχος

Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης,
Ναθαναηλία, Ναθανηλία

Ημέρα της Γης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛεωφόρος ΝΑΤΟ
218, Ασπρόπυργος - Γκοριτσά, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ

2105598618

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΧατζηδάκη 40 &

Παγκάλου, Εντός Εμπορικού Κέντρου Ίλιν, 

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 79, Άνω Λιόσια,

13341, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102482990

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 114, Μάνδρα,  2105550323

ΧΑΪΔΑΡΙ
Αποστολοπούλου Ελένη Δ.Καραϊσκάκη 72, Χαϊδάρι,

12461, ΑΤΤΙΚΗΣ 2155155727

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΑριστοτέλους 200-202,,

2102477292

Τ
ο άν οιγμα της εστίασης και την  κυκλοφορία ως
τις 11 το βράδυ από 3 Μαΐου, των  Δημοτικών
και των  Γυμν ασίων  από 10 Μαΐου και του Τουρ-

ισμού και των  υπερτοπικών  μετακιν ήσεων  από 15
Μαΐου, αν ακοίν ωσε και επίσημα ο πρωθυπουργός, με
δήλωσή του, το απόγευμα της Τετάρτης.

Όπως εξήγησε, τα επιδημιολογικά δεδομέν α επιτρέ-
πουν  τον  συγκεκρι-
μέν ο «οδικό χ άρτη»,
αλλά υπό προϋποθέ-
σεις:

Η εστίαση θα
αν οίξει υποχ ρεωτικά
σε εξωτερικούς χ ώρ-
ους, με υποχ ρεωτικά
self -test στους εργα-
ζομέν ους, με απο-
στάσεις μεταξύ των
τραπεζοκαθισμάτων
και τήρηση των
μέτρων  υγιειν ής.

Και στα σχ ολεία
που αν οίγουν  απαρ-
αίτητος είν αι ο προηγούμεν ος αυτοδιαγν ωστικός
έλεγχ ος (self -test) για μαθητές, εκπαιδευτικούς και
διοικητικό προσωπικό, όπως και οι υπόλοιποι καν ό-
ν ες προστασίας στις αίθουσες.

Σύμφων α με τον  πρωθυπουργό, και ο Τουρισμός
αν οίγει με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχ ουν
εμβολιαστεί, όσο και για εκείν ους που θα πρέπει ν α
ταξιδεύουν  με test. Από την  ίδια ημέρα, από 15
Μαΐου, είν αιο ελεύθερες και οι υπερτοπικές μετακιν ή-
σεις για όλους τους πολίτες, εν ώ θα επιτραπούν  και
ορισμέν ες δραστηριότητες του Πολιτισμού.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ
Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πιο αν αλυτικά, ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπο-

υργού είχ ε ως εξής:

«Διαν ύουμε την  τελευταία και πιο ευαίσθητη φάση
του πολέμου με τον  κορων οϊό. Ξέρω ότι υπάρχ ει
μεγάλη κούραση. Αλλά υπάρχ ουν  δίπλα μας και ν έοι
σύμμαχ οι: Οι εμβολιασμοί, τα self -test, αλλά και ο
καλύτερος καιρός μάς κάν ουν  αισιόδοξους ότι η πρω-
τοφαν ής αυτή περιπέτεια τελειών ει.  

Αφού, λοιπόν , ο χ ρόν ος είν αι μαζί μας, έχ ουμε
αν άγκη από ορατότητα
και προοπτική. Από
έν αν  σαφή, «οδικό
χ άρτη» για το επόμεν ο
διάστημα. Γι’ αυτόν  θα
σας μιλήσω σήμερα. 

Η παν δημία στη χ ώρα
μας δείχ ν ει ν α σταθερο-
ποιείται, έστω και σε
υψηλά επίπεδα κρουσμά-
των . Το Σύστημα Υγείας,
χ άρη στην  αυτοθυσία
των  γιατρών  και των
ν οσηλευτών  μας, αν τα-
ποκρίν εται στην  πίεση.
Και η πολιτική της στα-
διακής και ελεγχ όμεν ης

άρσης των  περιορισμών  αποδίδει. Γιατί, έστω και
αργά, ο δείκτης θετικότητας υποχ ωρεί.  

Το σημαν τικότερο, όμως, είν αι ότι τα εμβόλια είν αι
αποτελεσματικά και το τείχ ος αν οσίας χ τίζεται με γρή-
γορους ρυθμούς. Είν αι, δυστυχ ώς, γεγον ός ότι η
συν τριπτική πλειον ότητα όσων  διασωλην ών ον ται
είν αι, πλέον , αν εμβολίαστοι συμπολίτες μας.

Έχ ω πει ότι στόχ ος μας είν αι έν α ασφαλές Πάσχ α
και έν α ελεύθερο καλοκαίρι. Όμως το πρώτο δεν  γίν ε-
ται ν α υπον ομεύσει το δεύτερο. Γι’ αυτό και το
Πάσχ α πρέπει ν α μην  ταξιδέψουμε. Η Αττική και οι
μεγάλες πόλεις έχ ουν , ακόμα, πολλούς φορείς του
CΟVID. Η μαζική μετακίν ησή τους εν έχ ει τον
κίν δυν ο ν α διασπείρει τον  ιό παν τού. Και, ξέρουμε,
ότι οι ν οσηλείες στην  περιφέρεια είν αι δύσκολες. Πρέ-
πει, λοιπόν , ν α σκεφ-
τούμε όχ ι μόν ο τις διακο-

Κ. Μητσοτάκης: Από 3/5 η εστίαση - Από 10/5 Δημοτικά,
Γυμνάσια - Από 15/5 Τουρισμός, υπερτοπικές

Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, καλωσόρισε την  Δευτέρα 19 Απρ-
ιλίου, στην  αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,

κλιμάκιο του ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ, αν αβιών ον τας έτσι μία
συν εργασία 100 περίπου ετών . 

Η ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ (AHEPA: American Hellenic
Educational and Progressiv e Association) είν αι μια
ομογεν ειακή οργάν ωση αφοσιωμέν η στο ν α προάγει
ελλην ικά θέματα σε ολόκληρο τον  κόσμο. Με διαχ ρο-
ν ικά περισσότερα από 250.000 μέλη, μεταξύ αυτών
και τρεις πρώην  προέδρους των  ΗΠΑ (Ρούζβελτ,
Τρούμαν , Φορν τ), έχ ει συν εισφέρει με πολυάριθμες
δωρεές στη χ ρηματοδότηση ιατρικών  και άλλων  ερευ-
ν ών  στις Η.Π.Α. και την  Ελλάδα (π.χ . Νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ), καθώς και σε προγράμματα μαθητικών  υπο-
τροφιών . Η συν εισφορά της ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ ήταν  καθ-
οριστική για την  πόλη του Ασπροπύργου, καθώς
συγχ ρηματοδότησε το ρολόι του Ασπροπύργου το
1930, επί κοιν οτάρχ η Ιωάν ν η Λιάκου. 

Μετά από 91 χ ρόν ια η συν εργασία αυτή μεταξύ της
ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ και του Δήμου Ασπροπύργου, αν α-
βιών ει, με την  προσφορά σημαν τικών  ποσοτήτων
τροφίμων  για τις αν άγκες του Κοιν ων ικού Παν τοπω-
λείου. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρόν τες ήταν  οι
κκ. Ευάγγελος Λιάκος, Βουλευτής Β' Δυτικής Αττικής,
Μελέτιος Μπουραν τάς, Μέλος του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Ασπροπύργου, Βαρσάμης Κων σταν -
τίν ος, κυβερν ήτης ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ, Τσουκν ακης
Αργύρης, Β. Π. Φιλαν θρωπίας ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ, Κατηφ-
όρης Χρήστος, μέλος επιτροπής ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ, και

Βλαχ οδιαμάν της Ιωάν ν ης,  μέλος τμήματος ΑΧΕΠΑ
ΕΛΛΑΣ Π. Φάληρο/εκπρόσωπος χ ορηγιών .

«Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω θερμά την  ΑΧΕΠΑ
ΕΛΛΑΣ», τόν ισε χ αρακτηριστικά ο Δήμαρχ ος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, «για την  κοιν ων ική
εταιρικότητα και αλληλεγγύη που επιδεικν ύει, επιβο-
ηθών τας τον  Δήμο μας ν α φέρει εις πράξη το γν ωστό
μας σύν θημα: ‘Καν έν ας Ασπροπύργιος μόν ος στην
κρίση’. Είν αι τούτη ακριβώς η στιγμή, που η κοιν ων ία
έχ ει τη μεγαλύτερη αν άγκη από την  πλήρη άν τληση
των  διατιθέμεν ων  πόρων  της. Δυστυχ ώς η παν δημία
του COVID19 δημιούργησε μία καιν ούργια κρίση από
μόν η της, με αποτέλεσμα το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο
ν α επιφορτίζεται με όλο και αυξαν όμεν ες αν άγκες,
των  οικον ομικά και βιολογικά πληγέν των  από τον  ιό.
Μα η Δημοτική Αρχ ή δεν  αφήν ει καν έν αν  δημότη,
που το έχ ει αν άγκη, στην  τύχ η του.»    

Φιλανθρωπική Δράση Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την
ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ προς τον Δήμο Ασπροπύργου 

Η συνέχεια στη σελ. 11
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Π
ερικοπές μισθών  σε υπαλλήλους του
Δημοσίου σε περίπτωση που δεν
συμφων ούν  ν α εφαρμόσουν  το υποχ ρ-

εωτικό μέτρο του διαγν ωστικού ελέγχ ου
ν όσησης από τον  κορων οϊό (self  tests), ή που
παρακωλύουν  τη σχ ετική διαδικασία, προβλέπει
η ν έα κοιν ή υπουργική απόφαση που δημο-
σιεύτηκε στο ΦΕΚ. 

Σύμφων α με την  ΚΥΑ τα self  test είν αι
υποχ ρεωτικά για τους:

Adv ertisement
α) υπαλλήλους των  Οργαν ισμών  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού που απασχ ο-
λούν ται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
των  Ο.Τ.Α.,

β) απασχ ολούμεν ους στις πάσης φύσεως υπηρεσίες
καθαριότητας των  φορέων  που εμπίπτουν  στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας,

γ) υπαλλήλους των  Κέν τρων  Εξυπηρέτησης
Πολιτών  (Κ.Ε.Π.) και

δ) δικαστικούς υπαλλήλους.

Η ΚΥΑ προβλέπει ότι σε περίπτωση που τα όργα-
ν α που είν αι κατά περίπτωση αρμόδια ν α διαπι-
στώσουν  ότι τα πρόσωπα έχ ουν  υποβληθεί στον
υποχ ρεωτικό διαγν ωστικό έλεγχ ο, κατά τα οριζόμεν α
και ότι επιδεικν ύουν  κατά την  προσέλευσή τους στον
τόπο εργασίας τη δήλωση αποτελέσματος του διαγν ω-
στικού ελέγχ ου, υποχ ρεούν ται ν α μην  επιτρέψουν
την  παροχ ή εργασίας με φυσική παρουσία στον  τόπο
εργασίας στα πρόσωπα αυτά, εφόσον : 

α) δεν  έχ ουν  υποβληθεί στη διεν έργεια του υποχ ρ-
εωτικού διαγν ωστικού ελέγχ ου ή δεν  επιδεικν ύουν
την  προβλεπόμεν η στο άρθρο 4 δήλωση αποτελέσμα-

τος ή 

β) προσκομίζουν  δήλωση ή βεβαίωση θετικού απο-
τελέσματος που προέκυψε από τη διεν έργεια του διαγ-
ν ωστικού ελέγχ ου. Η μη τήρηση των  προβλεπόμεν ων
στο προηγούμεν ο εδάφιο υποχρεώσεων  συν ιστά πει-
θαρχ ικό παράπτωμα για τα αρμόδια όργαν α.

Σε περίπτωση που τα υπόχ ρεα πρόσωπα δεν  υπο-
βάλλον ται σε διαγν ωστικό έλεγχ ο ή δεν  καταχ ωρίσουν
το αποτέλεσμα του αυτοδιαγν ωστικού ελέγχ ου,  η
αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του φορέα
προβαίν ει στις απαραίτητες εν έργειες για την  περικο-
πή των  αποδοχ ών  του υπόχ ρεου προσώπου λόγω
υπαίτιας μη παροχ ής εργασίας σύμφων α με τις κείμε-
ν ες διατάξεις εξαιτίας της μη συμμόρφωσης. .

Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του
φορέα υποχ ρεούται ν α εν ημερών ει τα υπόχ ρεα πρό-
σωπα, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχ ρεώσεις
τους και τις συν έπειες μη συμμόρφωσής τους με
αυτές.

Π
αραμέν ει η πίεση στο ΕΣΥ,
με τον  ΕΟΔΥ ν α αν α-
κοιν ών ει την  Τετάρτη, ότι

ν οσηλεύον ται διασωλήν ωμέν οι 831
ασθεν είς. Παράλληλα, 86 άν θρωποι
έχ ασαν  τη ζωή τους με τους ν εκρούς
από τη παν δημία στη χ ώρα μας ν α
φτάν ουν  τους 9.713. Τα ν έα
κρούσματα που εν τοπίστηκαν  είν αι
3.015 έπειτα από 61.323 τεστ, εν ώ
το τελευταίο 24ωρο έγιν αν  556 εισα-
γωγές σε ν οσοκομεία της επικράτειας
και δόθηκαν  είν αι 564.

Αν αλυτικά:

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέ-
ν α κρούσματα της ν όσου που κατα-
γράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι
3.015, εκ των  οποίων  14
εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου
της χ ώρας.

Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται
σε 323.639 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των
οποίων  51.3% άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α
κρούσματα των  τελευταίων  7 ημερών , 61 θεωρούν ται
σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.833
είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα. To �� για
την  επικράτεια εκτιμάται σε 0.96 (95%Crl: 0.31 - 1.51)

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

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 86,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 9.713 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 831 (62.1% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 68 έτη. To 85.7% 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 1.976 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 556 (ημερήσια μεταβολή
+36.95%).

Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 501
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).

KYA: Περικοπές μισθών στο Δημόσιο σε όσους δεν
συμφωνούν με το υποχρεωτικό self-test

Μητσοτάκης: Από τη Μεγάλη
Εβδομάδα ξεκινούν οι εμβολια-

σμοί στους άνω των
30 ετών

«
Από την  Μεγάλη Εβδομάδα ξεκιν ά μία ν έα
γραμμή εμβολιασμού για συμπολίτες μας άν ω
των  30 ετών , με ταχ ύτατη διαδικασία» δήλωσε

στο μήν υμά του ο πρωθυπουργός, αποκαλύπτων τας
ότι την  επόμεν η εβδομάδα αν αμέν εται ν α αν οίξει η
πλατφόρμα των  ραν τεβού για τους άν ω των  30 ετών .

«Στόχ ος είν αι ν α απλωθεί ακόμη πιο γρήγορα στη
χ ώρα το τείχ ος της αν οσίας στη χ ώρα» προσέθεσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

e- ΕΦΚΑ - οφειλές: Ηλεκτρονι-
κά η άρση της κατάσχεσης εις

χείρας τρίτων

Σ
το πλαίσιο του ψηφιακού μετασχ ηματισμού
των  παρεχ όμεν ων  υπηρεσιών  του e-ΕΦΚΑ και
της διευκόλυν σης των  συν αλλαγών  των  οφει-

λετών  με το φορέα, τέθηκε σε λειτουργία η ν έα ηλεκ-
τρον ική υπηρεσία «άρσης κατάσχεσης εις χ είρας
τρίτων », η οποία επιτρέπει ταυτόχ ρον α με την  υπο-
βολή αίτησης για την  υπαγωγή των  οφειλών  σε καθε-
στώς ρύθμισης, την  υποβολή από τον  οφειλέτη
αίτησης χ ορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χ είρας
τρίτων /πιστωτικών  ιδρυμάτων .

Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση, με τη
ν έα υπηρεσία, η αίτηση για άρση κατάσχ εσης πραγ-
ματοποιείται άμεσα με ηλεκτρον ικό τρόπο και παύει η
αν αγκαιότητα της φυσικής παρουσίας του οφειλέτη
στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, καθώς
πλέον  αρκεί η επιλογή του σχ ετικού πλαισίου επιλο-
γής που έχ ει εν σωματωθεί στην  ηλεκτρον ική αίτηση
ρύθμισης.

Ο οφειλέτης, δηλαδή, εφόσον  υπάρχ ουν  εν εργές
κατασχ έσεις εις βάρος του ή/και συν υπόχ ρεων
προσώπων , θα μπορεί με έν α «κλικ» μέσω διαδικ-
τύου ν α αιτηθεί και την  άρση αυτών .

Επισημαίν εται ότι, σύμφων α με τις ισχ ύουσες δια-
τάξεις, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χ ορήγηση
άρσης επί κατάσχ εσης εις χ είρας τρίτων  είν αι αφεν ός
μεν  η υπαγωγή της οφειλής σε καθεστώς ρύθμισης και
η εξόφληση της πρώτης δόσης αυτής αφετέρου δε η
υποβολή σχ ετικής αίτησης από τον  οφειλέτη.

«Λουκέτα» λόγω
κρουσμάτων στα

Λύκεια του 
Ασπροπύργου

Α
υξάν ον ται ραγδαία τα τμήματα και τα σχ ολεία
που κλείν ουν  από τότε που άν οιξαν  τα
Λύκεια, στις 12 Απριλίου.

Δείτε παρακάτω τα κλειστά τμήματα του ΕΠΑΛ
Ασπροπύργου σύμφων α με τη λίστα του υπουργείου
Παιδείας:

Το υπουργείο Παιδείας δημοσιεύει τη λίστα με τα
τμήματα σχ ολείων  που κλείν ουν  όταν  εν τοπίζον ται
κρούσματα κορον οϊού, στην  ιστοσελίδα του.

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
28/04/2021

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
29/04/2021 Α5 (Α Τάξη), Α5-ΑΓΓΛ (Α Τάξη), Α5-
ΑΟ (Α Τάξη), Α5-ΑΥ (Α Τάξη), Α5-ΝΓ (Α Τάξη), Α5-
ΠΡΟΣ (Α Τάξη) από 16/4 έως και 29/4

Κορωνοϊος: 831 διασωληνωμένοι - 86 θάνατοι -
3.015 νέα κρούσματα σε 61.323 τεστ
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Τ
ο ν έο κατάστημα JYSK αν οίγει αύριο Πέμπτη
22 Απριλίου στην  Ελευσίν α καθώς το πλάν ο
επέκτασης της δαν έζικης αλυσίδας που πλέον

φτάν ει τα 43 καταστήματα στην  Ελλάδα, συν εχ ίζεται
παρά τις αν τίξοες συν θήκες που δημιουργεί η παν -
δημία.

Λόγω των  συν θηκών  η JYSK θα πραγματοποιήσει
τα επίσημα εγκαίν ια όταν  επιτρέψουν  οι συν θήκες,
όμως από αύριο το κατά-
στημα θα είν αι αν οιχ τό
με όλα τα μέτρα ασφα-
λείας και σύμφων α με τις
τρέχ ουσες διατάξεις για
τη λειτουργία εμπορικών
καταστημάτων .

Η JYSK άν οιξε το
πρώτο της κατάστημα
στην  Αθήν α τον  Σεπτέμ-
βριο του 2015 και ακο-
λούθησαν  πολλά ακόμα
καταστήματα σε όλη τη
χ ώρα. Σύμφων α με σχ ε-
τική αν ακοίν ωση, η είσοδος της JYSK στην  ελλην ική
αγορά αλλά και η επέκτασή της είν αι το αποτέλεσμα
της εμπιστοσύν ης που έδειξε ο ιδρυτής της, Lars
Larsen, στην  Ελλάδα και στις προοπτικές αν άπτυξης
της χ ώρας μας. Η διοίκηση της εταιρείας, παρά τις
ιδιαίτερα αν τίξοες συν θήκες που δημιούργησε η παν -
δημία συν εχ ίζει το πλάν ο επέκτασής της που προβ-
λέπει πολλά ν έα καταστήματα αλλά και αν ακαιν ίσεις
υπαρχ όν των  καταστημάτων  τα επόμεν α χ ρόν ια.

Ο Sandor Szimeiszter, Country  Manager JYSK
Ελλάδας, Ουγγαρίας και Αυστρίας αν αφέρει: «Το κατά-
στημα της Ελευσίν ας δείχ ν ει την  προσήλωσή μας στο
πλάν ο αν άπτυξης του δικτύου μας με επόμεν ο μεγάλο
στόχ ο ν α ξεπεράσουμε τα 60 καταστήματα μέσα στα

επόμεν α χ ρόν ια. Κάθε μεγάλος δήμος και πόλη της
Ελλάδας αποτελεί πιθαν ή περιοχ ή για έν α κατάστημα
JYSK και για αυτό εξετάζουμε συν εχ ώς κτίρια που θα
μπορούσαν  ν α φιλοξεν ήσουν  καταστήματα που ν α
καλύπτουν  τις προδιαγραφές μας. Η JYSK έχ ει πλέον
εδραιωθεί ως μια μεγάλη αλυσίδα στο χ ώρο των  ειδών
σπιτιού, κήπου και ύπν ου και έχ ει αποκτήσει
πιστούς πελάτες στην  Ελλάδα. Η εμπειρία μας από

την  δημιουργία πάν ω
από 3.000 κατα-
στημάτων  σε 51
χ ώρες στον  κόσμο
αλλά και η εμπειρία
που έχ ουμε αποκτή-
σει από το 2015
στην  Ελλάδα μας
βοηθάει ν α αν τιμε-
τωπίζουμε τις
δυσκολίες που
προκύπτουν  από
την  παν δημία και
συν εχ ίζουμε ν α δου-
λεύουμε εν τατικά για

την  προετοιμασία και άλλων  ν έων  καταστημάτων
τόσο στην  Αθήν α όσο και στην  επαρχ ία. Ταυτόχ ρο-
ν α σύν τομα θα ξεκιν ήσει και έν α πλάν ο αν α-
καιν ίσεων  καταστημάτων  που έχ ουν  ήδη αρκετά χ ρό-
ν ια λειτουργίας με βάση το ν έο concept που εφαρμό-
ζεται ήδη στα ν έα μας καταστήματα και προσφέρει μια
ακόμα καλύτερη αγοραστική εμπειρία».

Ταυτόχ ρον α με την  επέκταση και αν αβάθμιση του
δικτύου καταστημάτων  αλλά και την  αν άπτυξη του
τζίρου η εταιρεία θέλει ν α αν απτύξει περισσότερο την
μάρκετιν γκ επικοιν ων ία και παρουσία της εν ώ η
ομάδα των  στελεχ ών  της μεγαλών ει συν εχ ώς καθώς
προστίθεν ται τομείς που απαιτούν  ν έες δεξιότητες,
όπως για παράδειγμα το καν άλι Β2Β.

Ν
έα ευρεία σύσκεψη υπό τον  υπο-
υργό Προστασίας του Πολίτη,
Μιχ άλη Χρυσοχ οΐδη, και τον  υφυ-

πουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχ είρι-
σης Κρίσεων , Νίκο Χαρδαλιά, πραγματο-
ποιήθηκε την  Τετάρτη στο κτήριο Φάρος
της Πολιτικής Προστασίας, σε συν έχ εια
των  συσκέψεων  επιτελικού κι επιχ ειρησια-
κού σχ εδιασμού που πραγματοποιήθηκαν
στις 15 Απριλίου, με συμμετοχ ή του συν ό-
λου της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστι-
κού Σώματος.

Με αν τικείμεν ο τη βέλτιστη προετοι-
μασία και τη διασφάλιση του καλύτερου
συν τον ισμού σε επίπεδο Τοπικής Αυτο-
διοίκησης για το σύν ολο της χ ώρας εν όψει της αν τιπ-
υρικής περιόδου 2021, συζητήθηκαν  διεξοδικά η εν
εξελίξει προετοιμασία σε επιχ ειρησιακό επίπεδο, με
έμφαση στην  εν ίσχ υση της συν εργασίας με όλους
τους δήμους της χ ώρας, εν ώ εξετάστηκαν  τοπικές ιδι-
αιτερότητες και αν άγκες, ώστε ν α διασφαλιστεί η μέγι-
στη κιν ητοποίηση όλων  των  συν αρμόδιων  φορέων .
Ιδιαίτερη προσοχ ή δόθηκε επίσης σε ζητήματα καθαρ-
ισμών , καλύτερης αξιοποίησης των  εθελον τικών
οργαν ώσεων , καθώς και ελέγχ ου υποδομών  και
μέσων  από τις αρμόδιες δημοτικές αρχ ές.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε
ιδιαίτερα τη σημασία της διαρκούς επικοιν ων ίας μεταξύ
δήμων  και κεν τρικής διοίκησης σε όλες τις δράσεις
που άπτον ται της πυροπροστασίας, εν ώ τόν ισε ότι ο
σχ εδιασμός είν αι εδώ, ο μηχαν ισμός βρίσκεται σε
πλήρη ετοιμότητα και η συν εργασία με τους φορείς της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είν αι στεν ή καθ’ όλη τη
διάρκεια της αν τιπυρικής περιόδου.

Στη σύσκεψη συμμετείχ αν  ο γεν ικός γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο
εθν ικός διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος
Δημακογιάν ν ης, ο αρχ ηγός ΠΣ, αν τιστράτηγος Στέφα-
ν ος Κολοκούρης, ο υπαρχ ηγός ΠΣ, αν τιστράτηγος
Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, καθώς και ο προϊστάμεν ος
Κλάδου Επιχ ειρήσεων  ΠΣ, υποστράτηγος Χρήστος
Λάμπρης.

Μέσω τηλεδιάσκεψης πήραν  μέρος ο πρόεδρος της
Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων  Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης
Παπαστεργίου, ο γεν ικός διευθυν τής ΚΕΔΕ, Ιωάν ν ης
Καραγιάν ν ης, ο πρόεδρος της επιτροπής Πολιτικής
Προστασίας της ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώμος και η εκτελε-
στική της επιτροπή, καθώς και οι πρόεδροι των  13
Περιφερειακών  Εν ώσεων  Δήμων  (ΠΕΔ) της χ ώρας.

Jysk: Επέκταση με νέο κατάστημα
στην Ελευσίνα

Πολιτική Προστασία: Προετοιμασία με ΚΕΔΕ-ΠΕΔ
ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Στον εισαγγελέα καλείται ο
dj για τα κορωνοπάρτι στην

πλατεία Αγίου Γεωργίου

Σ
ε εξηγήσεις καλείται 55χ ρον ος που φέρεται ν α
είχ ε αν αλάβει την  μουσική κάλυψη στα πάρτι
που έγιν αν  την  Παρασκευή και το Σάββατο

στην  Πλατεία Αγίου Γεωργίου, στην  Κυψέλη.
Μετά την  ταυτοποίηση του και την  διαβίβαση της

δικογραφίας στον  εισαγγελέα, ο 55χ ρον ος Dj στα δύο
αποκαλούμεν α «κορων οπάρτι» καλείται τώρα σε
αν ωμοτί κατάθεση, ως διοργαν ωτής ή συν διοργαν ωτής
των  συγκεν τρώσεων  που έλαβαν  χ ώρα στην  Κυψέλη.
Ο ελεγχ όμεν ος, φέρεται ν α είν αι επαγγελματίας dj,
εν ώ σε πλάν α από τα πάρτι φαίν εται ν α έχ ει
«στήσει» τον  επαγγελματικό του εξοπλισμό, με
κον σόλες κλπ, σε μία άκρη της πλατείας, βάζον τας
μουσική μέχ ρι τις πρώτες πρωιν ές ώρες, τόσο την
Παρασκευή όσο και το Σάββατο.

Με εν τολή της Εισαγγελίας, ο 55χ ρον ος καλείται σε
κατάθεση με την  ιδιότητα του υπόπτου διάπραξης
του αδικήματος της παραβίασης των  μέτρων  κατά της
παν δημίας (άρθρο 285 ΠΚ περί παραβίασης μέτρων
για την  πρόληψη ασθεν ειών ) στην  Υποδιεύθυν ση
Ασφάλειας Αττικής.

Μετά την  κατάθεση του στους αστυν ομικούς, ο
φάκελος θα επιστραφεί στην  Εισαγγελία όπου και θα
κριθεί η περαιτέρω ποιν ική μεταχ είριση που θα έχ ει ο
ερευν ώμεν ος. Παράλληλα, οι έρευν ες των  αρχ ών  για
κάθε άλλο υπαίτιο συν εχ ίζον ται, ώστε για κάθε
περίπτωση που εν τοπίζεται ν α αποστέλλεται
δικογραφία στον  εισαγγελέα.

Κατατέθηκε στη Βουλή, τροπολογία
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαι-

οσύνης  με θέμα «Κώδικας Δικαστικών
Υπαλλήλων»

Σ
ύμφων α με την  οποία παρατείν εται για χ ρο-
ν ικό διάστημα τριών  μην ών , από 1.4.2021 έως
30.6.2021, όσο και το χ ρον ικό διάστημα παρά-

τασης του προγράμματος ν αυπήγησης, η καταβολή
από το πολεμικό Ναυτικό των  μην ιαίων  αμοιβών  των
εργαζομέν ων  των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας. 

Η εν  λόγω ν ομοθετική ρύθμιση είν αι αποτέλεσμα
πολλών  και διαρκών  επαφών  του κ. Μπούρα τόσο με
το Προεδρείο του Σωματείου Εργαζομέν ων  των  Ναυ-

πηγείων  όσο και με τους συν αρμόδιους Υπουργούς
κκ. Νικόλαο Παν αγιωτόπουλο, Άδων ι Γεωργιάδη και
Χρήστο Σταϊκούρα.

Η συν ολική δαπάν η, σύμφων α με το αρμόδιο Υπο-
υργείο, αν έρχ εται στο ποσό των  3.175.000 ευρώ και
διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων  Επεν δύσεων  (Εθν ικό Σκέλος) του Υπουρ-
γείου Εθν ικής Άμυν ας. 

Κατ’ αυτόν  τον  τρόπο, συν εχ ίζεται απρόσκοπτα η
καταβολή της μισθοδοσίας των  εργαζομέν ων  των
Ναυπηγείων  Ελευσίν ας έως ότου ολοκληρωθούν  οι
διαδικασίες μεταβίβασης στη ν έα ιδιοκτησία. 

Η τροπολογία θα αποτελεί ν όμο του κράτους εν τός
της εβδομάδος, μετά την  δημοσίευσή της στην  εφημε-
ρίδα της κυβέρν ησης. 

Ο κ. Μπούρας, πάν τα προσηλωμέν ος στον  στόχ ο
της υγιούς αν άπτυξης των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, θα
παρακολουθεί στεν ά το θέμα της πληρωμής των  εργα-
ζομέν ων  και θα παρεμβαίν ει όπου χ ρειάζεται, μέχ ρι
την  οριστική λύση για τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας με ν έο
επεν δυτή.



Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 θριάσιο-5

Π
αρών  … εξ’ αποστάσεως ήταν  σήμε-
ρα ο  Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερν τογάν  στα εγκαίν ια ν οσο-

κομείου- δώρο του Τούρκου προέδρου στον
στεν ό του φίλο, όπως τον  αποκάλεσε,
αλβαν ό πρωθυπουργό Έν τι Ράμα, εν όψει
των  βουλευτικών  εκλογών , που είν αι ν α
γίν ουν  την  Κυριακή 25 Απριλίου στη χ ώρα.

Το ν οσοκομείο, το οποίο χ αρακτηρίστηκε
και από τις δυο πλευρές σύμβολο της αλβα-
ν ο-τουρκικής φιλίας, βρίσκεται στην  πόλη
Φίερι της Αλβαν ίας, ολοκληρώθηκε μόλις σε
μόλις δυόμισι μήν ες, κόστισε 70 εκατομμύρια
ευρώ και περιέχ ει 150 κλίν ες και 6 κλιν ικές.

Ο Έν τι Ράμα, μιλών τας στα εγκαίν ια, υπο-
στήριξε ότι το ν οσοκομείο «συμβολίζει τον  Ήλιο που
αν ατέλλει ξαν ά στην  Αλβαν ία μετά από μια σκοτειν ή
περίοδο», εν ώ αν αφερόμεν ος στην  παν δημία Cov id
19 ευχ αρίστησε τον  Ερν τογάν  επειδή εξασφάλισε
στην  Αλβαν ία μεγάλο αριθμό των  κιν έζικων  εμβολίων .

Ο Ράμα είπε ακόμα ότι το ν οσοκομείο αποτελεί την
αφετηρία μιας κοιν ής πορείας με την  Τουρκία, που θα
μετατρέψει το υγειον ομικό σύστημα στην  Αλβαν ία σε
success story  και σημείο αν αφοράς και για τις γειτον ι-
κές χ ώρες. Πρόσθεσε επίσης ότι η Αλβαν ία είν αι
τυχ ερή που έχ ει την  Τουρκία «τόσο φίλη και ταυτόχ ρ-
ον α τόσο έτοιμη ν α βρεθεί δίπλα στην  Αλβαν ία».

Στρατηγική συν εργασία

Στο πλαίσιο αυτό αν αφέρθηκε και σε άλλους τομείς
συν εργασίας μεταξύ των  δύο χ ωρών , όπως είν αι η
αν αστήλωση των  πολιτιστικών  αξιών  στα παραδοσια-
κά κέν τρα των  πόλεων  Αργυροκάστρου και Μπερ-
ατίου, την  αν άπτυξη του τουρισμού, την  επέν δυση
στον  βιομηχ αν ικό τομέα, την  λειτουργία στα Τίραν α
κλάδου του πολυτεχ ν είου της Κων σταν τιν ούπολης.

Από τη δική του πλευρά, ο Τούρκος πρόεδρος,
μιλών τας εξ' αποστάσεως, αν αφέρθηκε «στον  αδελφό
αλβαν ικό λαό» όπως τον  χ αρακτήρισε, και στην  αν ε-
ρχ όμεν η στρατηγική συν εργασία, η οποία κατά τον
Ερν τογάν , πηγάζει από την  κοιν ή ιστορία πολιτισμού
μεταξύ των  δύο λαών .    Στο πλαίσιο αυτό, επωφε-
λήθηκε της ευκαιρίας ν α ευχ ηθεί στον  αλβαν ικό λαό
για το Ραμαζάν ι.

Σ
ήμερα καταβάλλον ται άλλα 200
εκατ. ευρώ προς τους ιδιοκτή-
τες, για τους μήν ες Φεβρουάρ-

ιο και Μάρτιο του 2021, τόν ισε από
το βήμα της Βουλής ο υπουργός
Οικον ομικών  Χρ. Σταϊκούρας, αν αφε-
ρόμεν ος στη ρύθμιση για επέκταση
(και για τον  μήν α Απρίλιο), της
απαλλαγής των  μισθωτών  επαγγελμα-
τικής μίσθωσης, από την  υποχ ρέω-
ση καταβολής του συν ολικού
μισθώματος.

Οι δικαιούχ οι θα δουν  την  πίστω-
ση στους λογαριασμούς τους έως το
βράδυ, αν άλογα με τις ροές πίστωσης
της κάθε τράπεζας.

Όπως εν ημέρωσε το σώμα ο κ. Σταϊκούρας, «χ θες
το βράδυ έγιν ε μια επιπλέον  καταβολή περίπου 16
εκατ. ευρώ σε περίπου 98.000 ΑΦΜ, (που είν αι)
εκκρεμότητες για την  περίοδο Νοεμβρίου 2020 - Ιαν ο-
υαρίου 2021» και εν τός της ημέρας ήταν  προγραμματι-
σμέν ο ν α καταβληθούν  «άλλα περίπου 200 εκατ.
ευρώ στους ιδιοκτήτες για τους μήν ες Φεβρουάριο και
Μάρτιο του 2021».

Αν αφερόμεν ος στην  κατάθεση συμπληρωματικού
προϋπολογισμού ύψους 3 δισ. ευρώ στο ίδιο
ν ομοσχ έδιο, επαν έλαβε ότι το ύψος των  μέτρων  που
εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν  για την  εν ίσχ υση ν οικοκ-
υριών  και επιχ ειρήσεων  που πλήττον ται από την
παν δημία, αν έρχ εται στα 14 δισ. ευρώ από 7,5 δισ.,
που είχ ε ο προϋπολογισμός.

Αλβανία: Προεκλογική παρέμβαση Ερντογάν σε
εγκαίνια νοσοκομείου - δώρο στον Ράμα

Χρ. Σταϊκούρας: Επιπλέον
200 εκατ. στους ιδιοκτήτες για
τα επαγγελματικά μισθώματα    
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e-ΕΦΚΑ: Πρόσκληση
απασχόλησης σε

συνταξιούχους υπαλλήλους
του για απονομή συντάξεων

Η
διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αν ακοίν ωσε την  πρόσ-
κληση απασχ όλησης με καθεστώς σύμβασης
έργου συν ολικά 100 συν ταξιούχ ων  πρώην

υπαλλήλων  του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, συν ολικής
διάρκειας οκτώ μην ών , χ ωρίς τη δυν ατότητα αν αν έω-
σης, για το έργο της υποστήριξης των  διαδικασιών
απον ομής συν τάξεων  σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ σε
Αθήν α, Θεσσαλον ίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Λαμία, Λάρι-
σα, Πάτρα και Τρίπολη.

Η λήξη προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων  είν αι η
10η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Για την  επιτυχ ή υποβολή της αίτησης, οι εν διαφερ-
όμεν οι θα πρέπει ν α πληρούν  τις παρακάτω προϋ-
ποθέσεις:

1. Να είν αι συν ταξιούχ οι γήρατος, πρώην  υπάλ-
ληλοι του e-ΕΦΚΑ και των  εν ταχ θέν των  σε αυτόν
ασφαλιστικών  φορέων  και του Δημοσίου.

2. Η απασχ όλησή τους κατά το χ ρόν ο της εν ερ-
γούς υπηρεσίας τους ν α ήταν  σε αν τικείμεν α, όπως
επεξεργασία των  αιτημάτων  παράτασης αν απηρικών
συν τάξεων , απον ομή και παράταση του εξωιδρυματι-
κού επιδόματος, μεταβίβαση σύν ταξης, λόγω θαν άτου,
απον ομή συν τάξεων  όλων  των  κατηγοριών , διαδι-
κασία ελέγχ ου στην  αν ακεφαλαίωση του χ ρόν ου ασφ-
άλισης και των  εισφορών , καθώς και υποστήριξη της
γραμματείας συν τάξεων  επεξεργασίας των  αιτημάτων
συν τάξεων  για τουλάχ ιστον  τρία έτη.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει ν α είν αι ηλικίας έως 70
ετών .

Για την  υποβολή των  αιτήσεων  έχ ει τεθεί σε
εφαρμογή ειδική ηλεκτρον ική υπηρεσία στην
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.ef ka.gov .gr) και είν αι
προσβάσιμη μέσω της διαδρομής www.ef ka.gov .gr ->
Αρχ ική σελίδα -> Ηλεκτρον ικές Υπηρεσίες για Συν τα-
ξιούχ ους -> Πρόσκληση για απασχ όληση συν τα-
ξιούχ ων  πρώην  υπαλλήλων  του e-ΕΦΚΑ και του
Δημοσίου.

Χρ. Σταϊκούρας: Επιπλέον 200 εκατ. στους
ιδιοκτήτες για τα επαγγελματικά μισθώματα  
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ν
ν έα σημαν τικές αλλαγές, οι οποίες αφορούν
τον  υπολογισμό και τον  τρόπο εξόφλησης των
φόρων  που θα προκύψουν  από την  εκκαθάρι-

ση των  φετιν ών  δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος,
καθώς επίσης και τις προθεσμίες υποβολής των
δηλώσεων , αν ακοίν ωσε χ θες το υπουργείο Οικον ο-
μικών .

Στόχ ος των  αλλαγών  αυτών  είν αι ν α αποτραπούν
υπέρμετρα υψηλές φορολογικές επιβαρύν σεις σε βάρος
εκατομμυρίων  φυσικών  προσώπων  που επλήγησαν
οικον ομικά από την  παν δημία του κορον οϊού και
υπέστησαν  σημαν τικές εισοδηματι-
κές απώλειες κατά τη διάρκεια του
2020, αλλά και ν α διευκολυν θούν
όλοι οι φορολογούμεν οι στην
εκπλήρωση της υποχ ρέωσης ν α
δηλώσουν  τα εισοδήματα του 2020
στην  εφορία και ν α πληρώσουν
τυχ όν  επιπλέον  φόρους που θα
προκύψουν . 

Σύμφων α με τα όσα αν ακοίν ωσε
χ θες το υπουργείο Οικον ομικών ,
τέσσερις κατηγορίες φορολογουμέ-
ν ων  που επλήγησαν  οικον ομικά
από την  επιδημία του κορον οϊού
κατά τη διάρκεια του 2020 θα
απαλλαγούν  πλήρως από τα τεκ-
μήρια διαβίωσης στις φετιν ές φορο-
λογικές δηλώσεις. Επιπλέον , για τις
ίδιες κατηγορίες φορολογουμέν ων
δεν  θα ισχ ύσει το μέτρο της επιβο-
λής φόρου 22% σε περίπτωση μη κάλυψης ποσοστού
30% του ετήσιου εισοδήματος του 2020 με δαπάν ες
εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρον ικών  μεθόδων  πληρωμής.

Επιπλέον , σύμφων α με τα όσα προκύπτουν  από
την  αν ακοίν ωση του υπουργείου, αλλά και με βάση τα
όσα διευκρίν ισε χ θες ο υφυπουργός Οικον ομικών
Απόστολος Βεσυρόπουλος, η πλατφόρμα της Αν ε-
ξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων  Εσόδων  (ΑΑΔΕ) για την
ηλεκτρον ική υποβολή των  φετιν ών  δηλώσεων  φορο-
λογίας εισοδήματος φυσικών  και ν ομικών  προσώπων
αν αμέν εται ν α τεθεί σε λειτουργία στο δεύτερο δεκαή-
μερο του Μαΐου και ν α παραμείν ει αν οικτή ακόμα και
μέχ ρι το τέλος Αυγούστου, προκειμέν ου ν α διευκολ-
υν θούν  οι φορολογούμεν οι στην  εκπλήρωση των
υποχ ρεώσεών  τους.

Οι 9 σημαν τικές αλλαγές που επέρχ ον ται στη φετι-
ν ή διαδικασία υποβολής των  δηλώσεων  φορολογίας
εισοδήματος, υπολογισμού και πληρωμής των  φόρων
είν αι, αν αλυτικά, οι εξής:

1 Κατά την  εκκαθάριση των  φετιν ών  δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φυσικών  προσώπων , θα
απαλλαγούν  πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης οι
παρακάτω κατηγορίες φορολογουμέν ων :

α) Όσοι ασκούν  ατομικές εμπορικές και βιοτεχ ν ικές
επιχ ειρήσεις, ατομικές επιχ ειρήσεις παροχ ής υπηρε-
σιών  και ελευθέρια επαγγέλματα και κατά τη διάρκεια
του 2020 είτε αν αγκάστηκαν  ν α αν αστείλουν  τη λειτο-
υργία των  καταστημάτων  ή των  εγκαταστάσεων  παρα-
γωγής ή των  γραφείων  τους είτε υποχ ρεώθηκαν  ν α
περιορίσουν  σε μεγάλο βαθμό τις επαγγελματικές τους
δραστηριότητες και υπέστησαν  σημαν τική μείωση
τζίρου, εξαιτίας των  μέτρων  περιορισμού της κυκλοφο-
ρίας των  πολιτών  και άσκησης επαγγελματικών  δρα-
στηριοτήτων , τα οποία ελήφθησαν  για την  αν τι-
μετώπιση της επιδημίας του κορον οϊού.

β) Οι εργαζόμεν οι στις επιχ ειρήσεις και στους ελεύθ-
ερους επαγγελματίες των  παραπάν ω περιπτώσεων ,
εφόσον  οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν  σε αν α-
στολή για μεγάλο χ ρον ικό διάστημα κατά τη διάρκεια
του 2020.

γ) Οι εργαζόμεν οι στις επιχ ειρήσεις και στους ελεύθ-
ερους επαγγελματίες των  παραπάν ω περιπτώσεων
που εν τάχ θηκαν  στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

δ) Οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  που υποχρεώθηκαν  ν α
εισπράξουν  εν οίκια μειωμέν α κατά 40% τους μήν ες
Μάιο έως Αύγουστο 2020 ή και Νοέμβριο-Δεκέμβριο
2020, καθώς και όσοι εξαν αγκάστηκαν  ν α εισπράξουν
εν οίκια μειωμέν α τουλάχ ιστον  κατά 30% τους μήν ες
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.

Οι τέσσερις παραπάν ω κατηγορίες φορολογουμέν ων
θα φορολογηθούν  φέτος αποκλειστικά με βάση τα
πραγματικά εισοδήματα που απέκτησαν  το 2020, τα
οποία θα είν αι σαφώς μειωμέν α σε σύγκριση με τα
εισοδήματα του 2019, λόγω των  απαν ωτών  lock-
downs. Ουσιαστικά, οι φορολογούμεν οι που υπάγον -
ται στις παραπάν ω τέσσερις κατηγορίες δεν  θα διατρέ-
ξουν  φέτος τον  κίν δυν ο η εφορία ν α τους προσδιο-
ρίσει τεκμαρτό εισόδημα βάσει των  δαπαν ών  διαβίω-
σης για τα σπίτια, τα ΙΧ αυτοκίν ητα, τις βάρκες ή τα
σκάφη αν αψυχ ής κ.λπ. Μον αδική προϋπόθεση για ν α
κερδίσουν  απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης είν αι
τα δύο προηγούμεν α χ ρόν ια ν α μην  έχ ουν  φορολογ-
ηθεί με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Θα πρέπει, δηλα-
δή, τουλάχ ιστον  σε μία από τις δύο προηγούμεν ες
χ ρον ιές ν α μην  είχ ε προσδιοριστεί το φορολογητέο
εισόδημά τους με τεκμαρτό τρόπο.

Τι θα ισχ ύσει για τις e-αποδείξεις

2 Επιπλέον , κατά την  εκκαθάριση των  φετιν ών
δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων , όσοι φορολογούμεν οι υπάγον ται στις
παραπάν ω 4 κατηγορίες πληγέν των  οικον ομικά από
την  παν δημία του κορον οϊού, καθώς επίσης και όσοι
έκλεισαν  μέχ ρι και πέρυσι το 60ό έτος της ηλικίας
τους, εφόσον  δεν  έχ ουν  καταφέρει ν α καλύψουν
ποσοστό 30% του ατομικού ετησίου εισοδήματος του
2020 με δαπάν ες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρον ικών
μεθόδων  πληρωμής (μέσω πιστωτικών  ή χ ρεωστικών
ή προπληρωμέν ων  καρτών  ή μέσω web-banking
κ.λπ.), δεν  θα επιβαρυν θούν  με επιπλέον  φόρο εισο-
δήματος 22% επί του ακάλυπτου ποσού. 

3 Για όσους φορολογούμεν ους δεν  εμπίπτουν  στις
παραπάν ω πρόσθετες εξαιρέσεις αλλά κατά τη διάρ-
κεια του 2020 εξόφλησαν  με ηλεκτρον ικά μέσα πληρω-
μής δαπάν ες που αν τιστοιχ ούν  σε ποσοστό μεταξύ
20% και 30%  ατομικού ετήσιου εισοδήματος του
2020, ο επιπλέον  φόρος εισοδήματος με τον  οποίο θα
επιβαρυν θούν  λόγω μη κάλυψης του 30% θα υπολογι-
στεί επί του ποσού που παρέμειν ε ακάλυπτο (επί της
διαφοράς μεταξύ του ποσού των  εξοφληθεισών
δαπαν ών  και του ποσού που αν τιστοιχ εί στο 30%
του εισοδήματος) με συν τελεστή μειωμέν ο κατά 50%,

δηλαδή με 11% αν τί με 22%. Π.χ . έν ας φορολογούμε-
ν ος ο οποίος εμπίπτει στην  υποχ ρέωση ν α έχ ει εξο-
φλήσει με ηλεκτρον ικά μέσα πληρωμής δαπάν ες που
αν τιστοιχ ούν  στο 30% του ατομικού ετησίου πραγμα-
τικού εισοδήματος του 2020, εάν  κατάφερε τελικά ν α
εξοφλήσει με ηλεκτρον ικά μέσα πληρωμής δαπάν ες
που αν τιστοιχ ούν  στο 25% του εισοδήματός του, ο
επιπλέον  φόρος που θα κληθεί ν α πληρώσει θα υπο-
λογιστεί με 11% (κι όχ ι με 22%) επί του ακάλυπτου
5% του ετησίου εισοδήματός του. Ειδικότερα, εάν  ο
φορολογούμεν ος αυτός απέκτησε εισόδημα 20.000
ευρώ και οι δαπάν ες που πραγματοποίησε με ηλεκτρ-

ον ικές πληρωμές αν ήλθαν  σε 5.000
ευρώ (στο 25% του εισοδήματος) αν τί
σε 6.000 ευρώ (στο 30% του εισοδή-
ματος) που θα έπρεπε καν ον ικά, θα
κληθεί ν α πληρώσει επιπλέον  φόρο
που θα υπολογιστεί με συν τελεστή
όχ ι 22% αλλά 11% επί της διαφοράς
των  1.000 ευρώ που έμειν ε ακάλυπτη.
Θα κληθεί ν α πληρώσει δηλαδή επιπ-
λέον  φόρο 110 ευρώ, αν τί 220 ευρώ.

4 Επιπλέον , για όλους τους φορολο-
γούμεν ους που υπόκειν ται στην
υποχ ρέωση ν α έχ ουν  εξοφλήσει με
ηλεκτρον ικά μέσα πληρωμής δαπάν ες
συν ολικού ποσού ίσου με το 30% του
ετησίου πραγματικού εισοδήματος του
2020, τα έκτακτα εισοδήματα που
απέκτησαν  το 2020 δεν  θα συν υπο-
λογιστούν  στο ετήσιο αυτό εισόδημα.
Ως εκ τούτου το ποσό του εισοδήμα-

τος που θα ληφθεί υπόψη ως βάση για την  εφαρμογή
του 30% και τον  υπολογισμό της συν ολικής δαπάν ης
που πρέπει ν α έχ ει εξοφληθεί με ηλεκτρον ικά μέσα
πληρωμής θα είν αι πολύ μικρότερο και εν  τέλει και το
ποσό της δαπάν ης που πρέπει ν α έχ ει καλυφθεί θα
είν αι σημαν τικά χ αμηλότερο. 

5 ευν οϊκές ρυθμίσεις για ιδιοκτήτες ακιν ήτων

Για τους ιδιοκτήτες ακιν ήτων , η ηγεσία του υπουρ-
γείου Οικον ομικών  αν ακοίν ωσε χ θες κι άλλες 5 ευν οϊ-
κές ρυθμίσεις και διευκολύν σεις, οι οποίες προβλέ-
πουν  ότι:

1) Ο Εν ιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακιν ήτων  (ΕΝΦΙΑ)
του 2021 θα υπολογιστεί με βάση τις ισχ ύουσες σήμε-
ρα αν τικειμεν ικές αξίες ακιν ήτων  κι όχ ι με τις ν έες
που θα προκύψουν  από τις επικείμεν ες αν απροσαρ-
μογές.

2) Ο φετιν ός ΕΝΦΙΑ θα μπορεί ν α εξοφληθεί σε έξι
(6) ισόποσες μην ιαίες δόσεις, από τον  Σεπτέμβριο
του 2021 έως τον  Φεβρουάριο του 2022. 

3) Αποζημιώσεις συν ολικού ύψους 15 εκατομμυρίων
ευρώ που αφορούν  σε εκκρεμείς δηλώσεις COVID
100.000 περίπου ιδιοκτητών  για αν αγκαστικές
μειώσεις κατά 40% στα εν οίκια των  μην ών  Νοεμβρίου,
Δεκεμβρίου 2020 και Ιαν ουαρίου 2021 εξοφλούν ται
άμεσα στους δικαιούχ ους, το αργότερο έως σήμερα το
απόγευμα.

4) Έως την  Παρασκευή το αργότερο θα έχ ουν
καταβληθεί και οι διπλές αποζημιώσεις για τα μη
εισπραχ θέν τα ποσά εν οικίων  των  μην ών  Φεβρουα-
ρίου και Μαρτίου 2021 σε περισσότερους από 200.000
ιδιοκτήτες ακιν ήτων . Οι αποζημιώσεις αυτές αν έρχ ον -
ται στο 80% των  μη εισπραχ θέν των  εν οικίων .

5) Εν τός των  προσεχ ών  ημερών  θα εκδοθεί και η
υπουργική απόφαση για τον  καθορισμό των  εφαρμο-
γής της διάταξης που προβλέπει έκπτωση από τον
φετιν ό φόρο εισοδήματος του 40% των  δαπαν ών  των
ιδιοκτητών  για εργασίες εν εργειακής, λειτουργικής και
αισθητικής αν αβάθμισης των  ακιν ήτων  τους.

Οι 9 αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις
Απαλλαγή από τεκμήρια, τι ισχύει για αποδείξεις, πότε

υποβάλλονται, πότε πληρώνονται οι φόροι
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Σ
υν άν τηση εφ’ όλης της ύλης με στόχ ο την  λει-
τουργία των  υδατοδρομίων  και τον  προγραμμα-
τισμό των  πτήσεων  των  υδροπλάν ων  μέσα

στους επόμεν ους μήν ες! 

Το μέλλον  για τα υδροπλάν α και η αν οδική πορεία
που σημειών εται στην  αν άπτυξη του δικτύου υδατο-
δρομίων  στην  Ελλάδα ήταν  τα θέματα  που τέθηκαν
επί τάπητος στη συν άν τηση
που είχ ε ο Υφυπουργός Μεταφ-
ορών , κ. Γιάν ν ης Κεφαλογιάν -
ν ης με τον  Πρόεδρο και Διε-
υθύν ον τα Σύμβουλο της
Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλα
Χαραλάμπους, στο υπουργείο
Υποδομών  και Μεταφορών . 

Κατά την  συν άν τηση, η
συζήτηση στράφηκε προς την
εν ημέρωση του Υφυπουργού
για όλα τα ν έα γύρω από την
προετοιμασία της αεροπορικής
εταιρείας όν τας έν α βήμα πριν
την  εκκίν ηση της πτητικής λει-
τουργίας της.

Ειδικότερα, ο CEO της
Hellenic Seaplanes εν ημέρωσε
τον  κ. Κεφαλογιάν ν η για τον
προγραμματισμό για φέτος των
πρώτων  πτήσεων  της εταιρείας,
, τα ν έα  υδροπλάν α που θα
έρθουν  στην  Ελλάδα, το
σύστημα κρατήσεων  που θα
αν ακοιν ωθεί και θα είν αι διαθέ-
σιμο στο κοιν ό τις επόμεν ες
ημέρες καθώς και όλα τα θέματα που πρέπει ν α ρυθμι-
στούν  για την  λειτουργία των  υδατοδρομίων . 

Η στρατηγική συν εργασία που σύν αψε η εταιρεία με
την  IFLY περιλαμβάν ει μεταξύ άλλων  την  αξιοποίηση
των  εγκαταστάσεων  της IFLY για λειτουργία της
Hellenic Seaplanes στο αεροδρόμιο Μεγάρων  για την
υποστηρικτική λειτουργία και συν τήρηση των  υδροπ-
λάν ων  της, την  παροχ ή συν δυαστικών  υπηρεσιών
στο επίπεδο της μίσθωσης αεροπλάν ων , ελικοπτέρων
και υδροπλάν ων  διαμορφών ον τας από κοιν ού ολοκ-
ληρωμέν α τουριστικά προϊόν τα και πακέτα περιηγητι-
κούτουρισμού.

Αν αφορικά με το δίκτυο υδατοδρομίων  που δημιο-
υργείται στη χ ώρα μας, η συζήτηση στράφηκε στις
ν έες εξελίξεις που έφερε το πρόσφατο ταξίδι του Υφυ-
πουργού στη Δυτική Μακεδον ία και στο ν έο «χ άρτη»
μεταφορών  που δομείται με την  προσθήκη των  5
ν έων  υδατοδρομίων  που πρόκειται ν α κατασκευα-
στούν  στις λίμν ες με πρωτοβουλία της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδον ίας και των  τοπικών  δήμων
Αμυν ταίου και Καστοριάς. Είχ ε προηγηθεί η συν άν -
τηση του περιφερειάρχ η Δυτικής Μακεδον ίας κ. Γιώρ-
γου Κασαπίδη στην  Αθήν α με τον  κ. Νικόλα Χαραλάμ-
πους κατά την  οποία συζητήθηκαν  οι διαδικασίες
αδειοδότησης των  υδατοδρομίων  στη Δυτική Μακε-
δον ία.

Παράλληλα συζητήθηκε η ετοιμότητα των  υδατοδρ-
ομίων  που έχ ουν  ήδη άδεια λειτουργίας (Κέρκυρα
Παξοί και Πάτρα), τα υδατοδρόμια που βρίσκον ται
λίγο πριν  την  λήψη της άδειας (Βόλος, Ρέθυμν ο, Πάτ-
μος, Τήν ος, Σίφν ος, Ιός, Σκύρος, Ερεικούσσα, Οθω-
ν ούς, Μαθράκι, Καλαμάτα, Σκόπελο, Αλόν ν ησο,
Κυλλήν η, Ιωάν ν ιν α, Σητεία, Λουτράκι, Καβάλλα και
Αμφιλοχ ία), τα 30 υδατοδρόμια σε όλα τα ν ησιά των
Κυκλάδων  και των  Δωδεκαν ήσων  που έχ ει αν αλάβει
την  ολοκλήρωση τους η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
(εκτός της Φολεγάν δρου), τα 5 υδατοδρόμια της Εύβοι-
ας σε συν εργασία με τον  ΟΛΝΕ όπου τις επόμεν ες
ημέρες ολοκληρών ουν  την  αδειοδοτική τους διαδικασία
καθώς και τα υδατοδρόμια Χίου, Ψαρών  και Οιν ου-
σσών  όπου επαν ήλθαν  δυν αμικά στην  τροχ ιά αδει-

οδότησής τους.

Έγιν ε αν αφορά για τα υδατοδρόμια Ιον ίων  Νήσων
(Ζάκυν θος, Ιθάκη, Κεφαλον ιά, Λευκάδα και Μεγαν ήσι)
τα οποία φαίν εται ν α ξεκολλάν ε και ν α παίρν ουν
σειρά αδειοδότησης με πρωτοβουλία της Περιφέρειας
Ιον ίων  Νήσων  και της ΔΕΠΑΝ, επίσης ότι η Περιφέρ-
εια Πελοπον ν ήσου ξεκίν ησε την  δημιουργία υδατοδρ-

ομίου στην  λίμν η Τάκα, εν ώ
παράλληλα στην  Πελοπόν ν ησο
υδατοδρόμια όπως  το Κατάκολο,
το Ναύπλιο και Νέα Κίος  εν ώ
είχ αν  προβάδισμα στην  αδειοδο-
τική διαδικασία φαίν ον ται ν α
έχ ουν   κολλήσει.  Την  διαδικασία
δημιουργίας υδατοδρομίου έχ ουν
επίσης ξεκιν ήσει  ο Δήμος  Αγ.
Κων σταν τίν ου – Καμέν α Βούρλα,
Δήμος Κίσσαμου, Δήμος Ιεράπετρ-
ας εν ώ εμφαν ίζεται ν έο υδατοδρό-
μιο στο παραλιακό μέτωπο της
Αττικής  αυξάν ον τας την   δυν αμι-
κή που έχ ει ξεκιν ήσει ν α παίρν ει
το εθν ικό δίκτυο υδατοδρομίων
στην  Ελλάδα.

Εν διαφέρον  και συζητήσεις για
την  έν αρξη αδειοδότησης υδατο-
δρομίων  έχ ουν  ξεκιν ήσει με τον
Δήμο Αβδήρων , τον  Δήμο Άγιου
Ευστράτιου, τον  Δήμο Αγριν ίου
στην  λίμν η Λυσιμαχ ία, Δήμο Βόν ι-
τσας για υδατοδρόμιο στο Άκτιο,
Δήμο Αλεξαν δρούπολης, Δήμο
Αμφίπολης, Δήμο Ναύπακτου,
Δήμο Αν ατολικής Μάν ης, Δήμο

Δυτικής Μάν ης, Δήμο Αριστοτέλη, Δήμο Αράχ οβας &
Αν τικύρων , Δήμο Μετεώρων , Δήμο Ελαφον ήσου,
Δήμο Ερμιον ίδας, Δήμο Ζαχ άρους, Δήμο Ικαρίας,
Δήμο Λήμν ου, Δήμο Λοκρών , Δήμο Πάργας, Δήμο
Ύδρας, Δήμο Σπετσών , Δήμο Τροιζην ίας Μεθάν ων ,
Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, Λίμν ης Πλαστήρα, Δήμο Μεγα-
ρέων , Δήμο Κατερίν ης και αρκετοί άλλοι …  

Ο Υφυπουργός κ. Γιάν ν ης Κεφαλογιάν ν ης σε σχ ετι-
κή του δήλωση  αν έφερε:

«Τα έργα του δικτύου των  υδατοδρομίων  αποτελούν
υψίστης σημασίας επεν δύσεις για την  ελλην ική οικο-
ν ομία και  το δίκτυο εθν ικής μεταφορικής υποδομής.
Η Κυβέρν ηση και το Υπουργείο Μεταφορών  αποτελεί
αρωγός του οράματος της δημιουργίας εν ός ισχ υρού
δικτύου που θα στηρίξει πραγματικά και ουσιαστικά
την  αν άπτυξη του κλάδου των  υδροπλάν ων , δίν ον -
τας έν α έξτρα αν ταγων ιστικό πλεον έκτημα στους τρό-
πους μετακίν ησης των  συμπολιτών  μας αλλά και στον
τουρισμό μας. Η ν ησιωτική Ελλάδα είν αι σε προτεραι-
ότητα και ο στόχ ος μας είν αι ν α ξεκιν ήσουμε τις πτή-
σεις των  υδροπλάν ων  σε όλη την  χ ώρα… Παράλληλα
με την  αν άπτυξη του δικτύου οι λίμν ες μας αποκτούν
την  ικαν ότητα  αεροπορικής διασύν δεσης».    

Σε τοποθέτηση του ο Πρόεδρος και Διευθύν ων
Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαρα-
λάμπους δήλωσε: 

«Με την  εμφαν ή και ουσιαστική στήριξη της παρ-
ούσας κυβέρν ησης, οι επαγγελματίες του χ ώρου των
υδροπλάν ων  βρεθήκαν  στην  ευχ άριστη θέση ν α δια-
κρίν ουν  πιο ξεκάθαρα τον  μεγάλο στόχ ο, τη λειτο-
υργία των  υδατοδρομίων  και τις πολύ σύν τομα πτή-
σεις των  αμφίβιων  αεροπλάν ων ! Η διαδικασία αδει-
οδότησης υδατοδρομίων  απλοποιήθηκε και είδαμε
μέσα σε έν α χ ρόν ο, παρόλα τα εμπόδια που μας
έφερε ο κορων οϊός, ν α αυξάν εται το εν διαφέρον  γύρω
από την  δημιουργία υδατοδρομίων  και τον  ερχ ομό
των  υδροπλάν ων ! Η καλή συν εργασία των  δημόσιων
φορέων  με τις επιχ ειρηματικές και επεν δυτικές πρωτο-
βουλίες είν αι το κλειδί για ν α εν τείν ουμε τις συλλογικές
προσπάθειες, ώστε το δίκτυο υδατοδρομίων  ν α πάρει
«σάρκα και οστά» κάν ον τας την  Ελλάδα Μαλδίβες της
Ευρώπης …». 

«Συνάντηση Υφυπουργού Μεταφορών Κεφαλογιάννη και
Χαραλάμπους της Hellenic Seaplanes … με φόντο τις

πτήσεις υδροπλάνων στην Ελλάδα … Η αντίστροφη μέτρηση
έχει αρχίσει..!» 

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: AΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΤΟΥΛΗ- ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΟΤΗΤΑΣ

Έ
χ ουν  κορυφωθεί στην  παρούσα περίοδο,
όπως καταγγέλλει και ο Σύλλογος των  Υπαλλή-
λων  της Περιφέρειας Αττικής, οι αυθαίρετες

μετακιν ήσεις έμπειρων  υπαλλήλων  της Περιφέρειας,
σε άσχ ετες με τις γν ώσεις και την  εμπειρία τους
θέσεις, επειδή δεν  συμμορφώθηκαν  στις ασφυκτικές
πιέσεις της Διοίκησης προκειμέν ου ν α υπογράψουν
παράν ομες εισηγήσεις, αρν ούμεν οι ν α υποδυθούν  το
ρόλο της «μαριον έτας» που τους έχ ει επιφυλαχ θεί
από τον  κ. Πατούλη.

Παράλληλα απλόχ ερα προσφέρον ται θέσεις ευθύν ης
σε «πρόθυμους» ν α συμβιβαστούν  με τη ν οσηρή
κατάσταση ετσιθελισμού και καταστρατήγησης της
ν ομοθεσίας που έχ ει επιβληθεί στην  Περιφέρεια Αττι-
κής από τον  Σεπτέμβριο του 2019.

Στην  αλλοπρόσαλλη πρακτική διαχείρισης του αν θ-
ρώπιν ου δυν αμικού προστίθεται και το πρόβλημα της
υποστελέχ ωσης της Περιφέρειας, για το οποίο η
Διοίκηση περί άλλα τυρβάζει, προσλαμβάν ον τας
αφεν ός με αδιαφαν είς διαδικασίες επιλογής συμβα-
σιούχ ους, εκμεταλλευόμεν η τις αν άγκες της παν -
δημίας και αν αθέτον τας αφετέρου σε άμισθους
συμβούλους το ρόλο του τοποτηρητή των  Υπηρε-
σιών .

Η παράταξή μας κατήγγειλε κατ΄ επαν άληψη τα
φαιν όμεν α αυτά, χ ωρίς αποτέλεσμα. Ορισμέν οι μάλι-
στα που συμπορεύον ται ψοφοδεώς με την  παρούσα
Διοίκηση, αμφισβήτησαν  την  δυν ατότητα και την
υποχ ρέωση της αν τιπολίτευσης ν α ασκεί κριτική, με
το επιχ είρημα ότι δεν  υπάρχ ει πρόβλημα αφού οι
θιγόμεν οι υπάλληλοι δεν  προσέφυγαν  ακόμη στα
δικαστήρια για ν α δικαιωθούν , πληρών ον τας φυσικά
από τη τσέπη τους τα δικαστικά έξοδα…..

Καλούμε για ακόμη μια φορά τη Διοίκηση ν α σεβα-
στεί την  αρχ ή της αξιοκρατίας και το προσωπικό της
Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο είχ αμε μακρά και
ειλικριν ή συν εργασία την  περίοδο 2003-2014,
επιλύον τας προβλήματα στο πλαίσιο δημοκρατικού
διαλόγου.

Καλούμε τον  κ. Πατούλη ν α πάψει ν α συμπεριφέρε-
ται με μικρότητα στα στελέχ η της Περιφέρειας που
δεν  είν αι πρόθυμα ν α ικαν οποιήσουν  «χ ατήρια»
φίλων  και ημετέρων  και απαιτούμε ν α αν αληφθούν  οι
αν αγκαίες πρωτοβουλίες για τη στελέχ ωση των  Υπηρ-
εσιών  και την  προκήρυξη κάλυψης των  θέσεων
ευθύν ης των  Υπηρεσιών  με τρόπο αν τικειμεν ικό και
διαφαν ή.

Προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας της Περιφέρ-
ειας και εν  τέλει των  πολιτών  της Αττικής.
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Με «σφραγίδα» του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου κρίθηκαν απολύτως διαφανείς
και νόμιμες οι διαδικασίες προμήθειας
του απαραίτητου εξοπλισμού που
διαθέτει ο  ΕΔΣΝΑ στους Δήμους της
Αττικής

Μ
ε αφορμή επιστολή που απέστειλε προς τον
ΕΔΣΝΑ,  η Επιτροπή
Περιβάλλον τος, Εν έρ-

γειας και Διαχ είρισης Απορριμ-
μάτων  της ΠΕΔΑ (16-4-2021),
η οποία υπογράφεται από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής,
Δήμαρχ ο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμέν ης (ΒΒΒ) κ. Δ. Κων -
σταν τέλλο, με την  οποία
αφεν ός αμφισβητείται η λογική
της επίτευξης των  στόχ ων
της αν ακύκλωσης μέσω της
αν άπτυξης συν εργασιών ,
αφετέρου γίν εται επίκληση
δήθεν  ν ομικών  πλημμελειών
των  διαδικασιών  που ακολο-
υθήθηκαν  από τον  ΕΔΣΝΑ,
θα θέλαμε για την  αποκατά-
σταση της αλήθειας ν α επι-
σημάν ουμε τα παρακάτω:

Πρώτον , αποτελεί προτεραιότητα του ΕΔΣΝΑ η
εν ίσχ υση του εξοπλισμού των  Δήμων , για ν α διευ-
κολύν ουμε την  προσπάθεια για αλλαγή του μον τέλου
διαχ είρισης των  απορριμμάτων  στην  Αττική. 

Ο ΕΔΣΝΑ, λαμβάν ον τας υπ΄ όψιν  ότι η διαλογή
στην  πηγή αποτελεί σύμφων α με τις Κοιν οτικές
Οδηγίες και το ν έο Εθν ικό Σχ έδιο Διαχ είρισης Αποβ-
λήτων  ( ΕΣΔΑ ), το πλέον  δόκιμο σύστημα για την
επίτευξη των  στόχ ων  της εκτροπής από την  ταφή
αποβλήτων  και θέλον τας ν α συν δράμει στην  προ-
σπάθεια των  δήμων  της Αττικής, προχ ώρησε στην
προμήθεια εξοπλισμού που θα χ ρησιμοποιηθεί για τον
σκοπό αυτό από τους Δήμους της Αττικής. Μέρος
μάλιστα του εξοπλισμού που αποκτήθηκε στο παρελθ-
όν , δόθηκε από την  προηγούμεν η Διοίκηση του
ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής στον  κ. Κων -
σταν τέλλο και χ ρησιμοποιήθηκε και από το Δήμο
ΒΒΒ, χ ωρίς ν α γίν ει τότε καμία αν αφορά σε δήθεν
ν ομικές πλημμέλειες της διαδικασίας προμήθειας.
Ποιος ξέρει τι μεσολάβησε από τότε και ο Δήμαρχ ος
ΒΒΒ άλλαξε γν ώμη; 

Δεύτερον , για ν α περάσουμε από το μον τέλο της
ταφής των  απορριμμάτων , στο μον τέλο της διαλογής
στην  πηγή, απαιτούν ται συν εργασίες, κι όχ ι «τρικλο-
ποδιές». 

Στον  πυρήν α της λογικής των  εν εργειών  του
ΕΔΣΝΑ είν αι ότι η επίτευξη των  στόχ ων  του ΕΣΔΑ
και του ΠΕΣΔΑ Αττικής - που τελεί σε επικαιροποίηση
- προϋποθέτει την  αν άπτυξη συν εργασίας αν άμεσα
στους δήμους της Αττικής και τον  ΕΔΣΝΑ,  ο οποίος
αποτελεί τον  κατά ν όμο ΦοΔΣΑ της Αττικής και επο-
μέν ως τον  αρμόδιο φορέα για την  εκπόν ηση και υλο-
ποίηση του Περιφερειακού Σχ εδίου Διαχ είρισης Αποβ-
λήτων  (ΠΕΣΔΑ) Αττικής.

Με την  επιστολή της Επιτροπής, δυστυχ ώς αμφι-
σβητείται η λογική της επίτευξης των  στόχ ων  της
αν ακύκλωσης μέσω της αν άπτυξης συν εργασιών .
Προφαν ώς ο υπογράφων  την  επιστολή δεν  είν αι
οπαδός της ομαδικής προσπάθειας και συν εργασίας,
αν  και  –η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί προν ομιακό
πεδίο αν άπτυξης συν εργασιών . Εν ώ στην  ίδια επι-
στολή δεν  γίν εται καν έν ας λόγος για την  αν άγκη

επίτευξης των  στόχ ων  της εκτροπής από την  ταφή
αποβλήτων  σύμφων α με το ΕΣΔΑ, αν τιθέτως αν αδεικ-
ν ύον ται δήθεν  ν ομικές πλημμέλειες της διαδικασίας. 

Τρίτον , όλες οι διαδικασίες που ακολουθεί η
Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, περν ούν  από τον  έλεγχ ο των
αρμόδιων  ελεγκτικών  αρχ ών  του Κράτους. 

Η σημεριν ή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ τηρεί απόλυτα τη
ν ομιμότητα. Αυτό που φαίν εται ότι διέφυγε της προ-
σοχ ής όσων  συν έταξαν  την  επιστολή, είν αι ότι η
προμήθεια απορριμματοφόρων  και καφέ κάδων  στις

οποίες προχ ώρησε ο ΕΔΣΝΑ έχ ει ήδη διέλθει του
προσυμβατικού ελέγχ ου ν ομιμότητας του Ελεγκτικού
Συν εδρίου το οποίο με τις με αρ.  497 και 503/2020
πράξεις του Στ’ Κλιμακίου εν έκριν ε τη σύν αψη των
συμβάσεων , υπό την  προϋπόθεση ότι θα έχ ει διασφ-
αλιστεί η διάθεση του εξοπλισμού στους δήμους δια
της σύν αψης προγραμματικών  συμβάσεων . 

Προγραμματικών  συμβάσεων  που ήδη συν ήφθησαν
με τους δήμους που έσπευσαν  ν α εκδηλώσουν  εν δια-
φέρον , γεγον ός που είχ ε ως αποτέλεσμα την  ολοκλήρ-
ωση της διαδικασίας 

Συν επώς όλα όσα αν αφέρον ται στο κείμεν ο της
επιστολής περί δήθεν  παραβίασης των  άρθρων  75
του Ν. 3463/2006 και 227 του Ν. 4555/2018, «περί
παραβίασης των  αρχ ών  της διαφάν ειας και της οικο-
ν ομικότητας», περί «αοριστίας, για τις προδιαγραφές
των  οχ ημάτων », περί «απουσίας χ ρον οδιαγράμμα-
τος» εκτός του ό,τι είν αι επί της ουσίας αβάσιμα, δια-
ψεύδον ται από την  πραγματικότητα και από το εν δια-
φέρον  που επέδειξαν  ήδη οι δήμοι της Αττικής.

Όσον  αφορά την  προσπάθεια κάποιων , που φαίν ε-
ται ότι πάσχ ουν  από σύν δρομο βον απαρτισμού
επιχ ειρών τας ν α υποκαταστήσει η δική τους άποψη,
τον  εκ του Συν τάγματος αδιαμφισβήτητο θεσμικό και
εγγυητικό ρόλο του Αν ώτατου Δημοσιολογιστικού Δικα-
στηρίου, αυτό εκθέτει τους ίδιους και μόν ον  αυτούς. 

Τέταρτον , «πέφτουν  από τα σύν ν εφα», όσοι
πετούν  στο «δικό τους συν ν εφάκι».

Ο συν τάκτης της επιστολής προφαν ώς έχ ει ασθεν ή
μν ήμη, ή πετά στο δικό του «συν ν εφάκι», όταν
ισχ υρίζεται ότι «πέφτει από τα σύν ν εφα» για την  τηρ-
ούμεν η διαδικασία που ακολούθησε ο ΕΔΣΝΑ. Όπως
αν αφέρουμε και παραπάν ω, ο ΕΔΣΝΑ ήδη και δια της
προηγούμεν ης διοικήσεώς του είχ ε προχ ωρήσει σε
αν άλογη προμήθεια εξοπλισμού απορριμματοφόρων ,
ίδιων  προδιαγραφών  και καφέ κάδων  η οποία είχ ε
ομοίως διέλθει του προσυμβατικού ελέγχ ου του Ελεγ-
κτικού Συν εδρίου. Ήδη ο εξοπλισμός έχ ει διατεθεί
στους δήμους της Αττικής (στους οποίους συγκαταλέ-
γεται και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέν ης),
συμβάλλον τας στην  εν εργοποίηση της Διαλογής στην
Πηγή των  βιοαποβλήτων  που αποτελεί έν α από τα

πιο κρίσιμα μεγέθη – ως ρεύμα αποβλήτου - για την
επίτευξη των  στόχ ων  για την  αν ακύκλωση. 

Μάλιστα η συγκεκριμέν η, παλαιότερη, προμήθεια
είχ ε προβλεφθεί ν α χ ρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρο-
υς του ΕΔΣΝΑ. Ωστόσο μετά από εν έργειες της σημε-
ριν ής διοίκησης τόσο η παλαιότερη προμήθεια όσο και
η ν έα επιδιώκεται ν α εν ταχ θούν  στο ΕΣΠΑ (ο
ΕΔΣΝΑ έχ ει ήδη υποβάλλει προτάσεις στην  αρμόδια
Διαχ ειριστική Αρχ ή), γεγον ός που σημαίν ει ότι επι-
διώκουμε ν α μην  υπάρξει η παραμικρή επιβάρυν ση
των  δήμων  της Αττικής και κατ΄ επέκταση των
δημοτών . Αλλά εύλογα αν αρωτιόμαστε, στο πρόσφατο
παρελθόν  και για τον  εξοπλισμό που ήδη πήρε τότε ο
υπογράφων  την  επιστολή, δεν  είχ ε αν ησυχ ήσει για
την  πηγή χ ρηματοδότησης; Ξαφν ικά τώρα αν ησυχ εί; 

Πέμπτον , είν αι ξεκάθαρος ο τρόπος τιμολόγησης
του ΕΔΣΝΑ. Η σημεριν ή Διοίκηση δεν  κάν ει «κρυφ-
ές» χ ρεώσεις.

Ο ΕΔΣΝΑ δεν  κάν ει κρυφές χ ρεώσεις στους Δήμο-
υς. Σε ό,τι αφορά τις αν αφορές στην  επιστολή περί
του Καν ον ισμού Τιμολόγησης του ΕΔΣΝΑ είν αι προφ-
αν ές ότι στις Προγραμματικές Συμβάσεις (άρθρο 5)
αν αφέρεται το αυτον όητο, ότι δηλαδή για το κόστος
των  εισερχ ομέν ων  απορριμμάτων  θα ισχ ύει ο εκάστο-
τε εν  ισχ ύ ευρισκόμεν ος Καν ον ισμός Τιμολόγησης και
δεν  τίθεται ζήτημα χ ρηματοδότησης των  δράσεων
αυτών  εμμέσως δια του Καν ον ισμού, όπως εσφαλμέν α
και αν αιτιολόγητα εκλαμβάν εται στο κείμεν ο της επι-
στολής.

Τέλος, και σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις ότι η διαδι-
κασία δήθεν  «πάσχ ει» επειδή δήθεν  δεν  έχ ει ολοκ-
ληρωθεί η επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, επι-
σημαίν εται ότι η αν άγκη αν άπτυξης προγραμμάτων
διαλογής στην  πηγή βιοαποβλήτων  και λοιπών  αν ακ-
υκλώσιμων  αποβλήτων , υπάρχ ει ως πρόβλεψη στο
υπό επικαιροποίηση ΠΕΣΔΑ Αττικής. Εν ώ επιβε-
βαιών εται και στο επικαιροποιημέν ο ΕΣΔΑ. Καν έν ας
σοβαρός δεν   αμφισβητεί την  αν άγκη αν άπτυξης και
οργάν ωσης συστημάτων  διαλογής στην  πηγή από
τους δήμους της Αττικής. 

Μάλιστα θα περίμεν ε καν είς η Επιτροπή Περιβάλ-
λον τος της ΠΕΔΑ ν α συν ηγορεί υπέρ της επίσπευσης
των  διαδικασιών  αν άπτυξης και οργάν ωσης προγραμ-
μάτων  διαλογής στην  πηγή και όχ ι ν α θέτει αν ύπαρκ-
τα ζητήματα, δήθεν  ν ομικών  πλημμελειών .

Για τη σημεριν ή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν
υπάρχ ουν  καλά και κακά παιδιά.

Η επίτευξη των  στόχ ων  της αν ακύκλωσης είν αι
μείζον  Εθν ικός και Περιφερειακός Στόχ ος, με
αν τίκτυπο στην  καθημεριν ότητα των  πολιτών  και στη
βιωσιμότητα των  πόλεων . 

Η συν δυασμέν η συν εργασία, πάν ω σε έν α ρεαλι-
στικό κι εφαρμόσιμο σχ έδιο, ΕΔΣΝΑ  και Δήμων , θα
ωφελήσει τους πολίτες της Αττικής. Είν αι η πιο «ασφ-
αλής οδός» ώστε οι στόχ οι που έχ ουν  τεθεί ν α εφα-
ρμόζον ται οριζόν τια, εξασφαλίζον τας το μέγιστο
επίπεδο συν τον ισμού, αν ταλλαγής τεχ ν ογν ωσίας και
συν εργασίας. Η συν εργασία αυτή θα στηριχ θεί με
όρους ειλικρίν ειας και ισοτιμίας, κι όχ ι χ ωρίζον τας τους
Δημάρχ ους σε «καλά» και «κακά παιδιά», όπως γιν ό-
ταν  μέχ ρι πρότιν ος. 

Αυτή η συν εργασία με όρους ειλικρίν ειας και ισο-
τιμίας απουσίαζε το προηγούμεν ο χ ρον ικό διάστημα,
χ ωρίς φυσικά ποτέ ν α εν οχ ληθεί ο υπογράφων  για
λογαριασμό της επιτροπής της ΠΕΔΑ την  επιστολή. 

Όπως ποτέ δεν  διαμαρτυρήθηκε και δεν  δυσαρέ-
στησε την  προηγούμεν η Διοίκηση της Περιφέρειας για
το γεγον ός ότι η Αττική εξακολουθούσε ν α θάβει τα
σκουπίδια της, χ ωρίς ν α προχ ωρά ούτε έν α ν έο έργο.
Ίσως η Φυλή ν α ήταν  πολύ μακριά από το Δήμο του
για ν α εν οχ λείται, αλλά το πιο προφαν ές, είν αι ότι
αποτελούσε έν α από τα «χ αϊδεμέν α παιδιά» της
προηγούμεν ης Περιφερειακής Αρχ ής, στην  αν επιτυχ ή
προσπάθειά της ν α εγκλωβίσει πρόσωπα και ψήφους
από το χ ώρο της Κεν τροδεξιάς. 

Ο Πρόεδρος του  Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Βασίλειος Κόκκαλης                            

Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

Ο ΕΔΣΝΑ μαζί με τους Δήμους, υλοποιούν το
μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακύκλωσης που

υλοποιήθηκε ποτέ στην Αττική
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Σ
ε τουλάχ ιστον  183 κλοπές από αυτοκίν ητα με
θραύση υαλοπιν άκων  ή με τη μέθοδο της
απασχ όλησης, από κατοικίες,  πορτοφολιών

και τσαν τών  από τουρίστες και διερχ όμεν ους πολίτες
στο κέν τρο της Αθήν ας ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς,
καθώς και σε τρεις ληστείες και δύο κλοπές Ι.Χ.Ε.
αυτοκιν ήτων , εμπλέκον ται, σύμφων α με την  ΕΛΑΣ,
τα μέλη εγκληματικής οργάν ωσης, που εξαρθρώθηκε
από την  Υποδιεύθυν ση Ασφάλειας Αθην ών .

Οι ίδιοι δράστες δρα-
στηριοποιούν ταν  και
στη διακίν ηση ν αρκω-
τικών  στο κέν τρο της
Αθήν ας, αλλά και στην
παράν ομη διακίν ηση
αλλοδαπών  από και
προς τη χ ώρα.

Συν ελήφθησαν
συν ολικά 28 μέλη της,
μεταξύ των  οποίων  και
αρχ ηγικό, εν ώ στη
δικογραφία περιλαμβά-
ν ον ται συν ολικά 57
άτομα, από τα οποία πέν τε έγκλειστοι σε φυλακές και
αστυν ομικός, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής,
κατηγορούμεν ος για παραβίαση υπηρεσιακού απορρή-
του.

Προηγήθηκε έρευν α, στο πλαίσιο της οποίας διαπι-
στώθηκε ότι, τουλάχ ιστον  κατά το τελευταίο έτος, τα
μέλη της εγκληματικής  αυτής οργάν ωσης, με διαφορε-
τική κάθε φορά σύν θεση, διέπρατταν  ληστείες και
κλοπές από διερχ όμεν ους πολίτες και κλοπές από
σταθμευμέν α οχ ήματα, αφαιρών τας χ ρήματα, τιμαλφή
και ηλεκτρον ικές συσκευές (smartphones, tablets
κ.λπ.).

Δραστηριοποιούν ταν  στο κέν τρο της Αθήν ας, με
μεγαλύτερη συχ ν ότητα σε Εξάρχ εια, Σύν ταγμα, Ομό-
ν οια, Ακρόπολη, Νέο Κόσμο.

Κατά τη διάπραξη κλοπών  από πεζούς επέλεγαν
«εύκολους στόχ ους», εν ώ οι «ομάδες κρούσης» απο-
τελούν ταν  από τουλάχ ιστον  τρία άτομα με συγκεκρι-
μέν α καθήκον τα και ειδικότερα:

- το πρώτο και πιο έμπειρο μέλος της ομάδας εν τό-
πιζε τον  «στόχ ο», κυρίως πολίτες με μειωμέν η σωμα-
τική διάπλαση, γυν αίκες ή αν υποψίαστους τουρίστες

- το δεύτερο μέλος, με τη μέθοδο της απασχ όλησης,
αφαιρούσε προσωπικά αν τικείμεν α (τσάν τες, ταξιδιω-
τικές βαλίτσες κ.λπ.) και

- το τρίτο μέλος είχ ε ρόλο «τσιλιαδόρου» και παρα-
λάμβαν ε τα κλοπιμαία, σε περίπτωση που τα υπόλοι-
πα μέλη της ομάδας γίν ον ταν  αν τιληπτά.

Επιπλέον  η εγκληματική οργάν ωση πραγματοποι-
ούσε κλοπές σε:

- σταθμευμέν α οχ ήματα, όπου υπήρχ αν  αν τικείμε-

ν α τοποθετημέν α σε εμφαν ή σημεία (καθίσματα ή
ταμπλό), δίν ον τας σημασία στο βαθμό παλαιότητας
των  αυτοκιν ήτων  και στα αν τικλεπτικά τους συστήμα-
τα,

- οικίες, που είχ αν  πρόσφορη και εύκολη πρόσβα-
ση από παράθυρα, μπαλκον όπορτες, αν ασφάλιστες
θύρες εισόδων  κ.λπ.

- μέσα μαζικής μεταφ-
οράς (Μ.Μ.Μ.), με τη
μέθοδο υπαρκτού ή
τεχ ν ητού συν ωστι-
σμού.

Για την  εγκληματική
τους δράση χ ρησιμο-
ποιούσαν  ως ορμητήρια
ξεν οδοχ είο και δύο δια-
μερίσματα στο κέν τρο
της Αθήν ας, όπου
αποθηκεύον ταν  τα κλο-
πιμαία έως τη
μεταπώλησή τους.

Ειδικότερα, οι ηλεκτρον ικές συσκευές παραδίδον ταν
σε κλεπταποδόχ ους της οργάν ωσης. Εκείν οι προέβαι-
ν αν  στην  επαν αφορά των  εργοστασιακών  ρυθμίσεων
των  συσκευών  και στη συν έχ εια τα μεταπωλούσαν
ως μεταχ ειρισμέν α.

Οι συλλήψεις έγιν αν  σε αστυν ομική επιχ είρηση
πρωιν ές ώρες χ θες, Τρίτη, με τη συν δρομή αστυν ο-
μικών  της Ο.Π.Κ.Ε.

Στις έρευν ες που πραγματοποιήθηκαν  βρέθηκαν
και κατασχ έθηκαν :

διαρρηκτικά εργαλεία και μαχ αίρια

κιν ητά τηλέφων α, ηλεκτρον ικές συσκευές, κοσμήμα-
τα (αλυσίδες, βραχ ιόλια, δακτυλίδια κ.λπ.) και έγγραφα
προερχ όμεν α από κλοπές

3.870 ευρώ

τέσσερα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίν ητα

180 ταυτότητες και 19 διαβατήρια ελλην ικών  Αρχ ών

37 ελλην ικές άδειες οδήγησης και

92 ταξιδιωτικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια κτλ)
αλλοδαπών  Αρχ ών .

Μέρος των  κλοπιμαίων  που κατασχ έθηκε αφορούσε
τουλάχ ιστον  90 από τις περιπτώσεις κλοπών .

Σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, οι περισσότεροι από τους
κατηγορούμεν ους έχ ουν  συλληφθεί πάν ω από 200
φορές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  εν ώπιον  του εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών  Αθην ών .

Έκλεβαν και λήστευαν συνεχώς στο κέντρο της
Αθήνας - 28 συλλήψεις, άλλοι 57 στη δικογραφία

ΔΗΛΩΣΗ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τ
η συμπερίληψη της τροπολογίας στο Σχ έδιο
Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύν ης, με θέμα
«Κώδικας Δικαστικών  Υπαλλήλων », μέσω της

οποίας παρατείν εται για χ ρον ικό διάστημα τριών
μην ών  (από 1/4/2021 έως 30/6/2021), όσο δηλαδή το
χ ρον ικό διάστημα παράτασης προγράμματος ν αυπήγ-
ησης,  η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των
μην ιαίων  απολαβών  των  εργαζομέν ων  στα Ναυπηγεία
Ελευσίν ας,  χ αιρέτησε ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης
και Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος Κώτσηρας.

Μέσω της συγκεκριμέν ης ν ομοθετικής ρύθμισης, η
οποία συμπεριελήφθη στο ν ομοσχ έδιο του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύν ης, εξασφαλίζεται η αν εμπόδιστη
καταβολή των  μισθών  των  εργαζομέν ων  των  Ναυ-
πηγείων .  

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας,
αν έφερε:

«Η πρόσφατη ν ομοθετική ρύθμιση που εν τάσσεται
μέσω τροπολογίας στο υπό ψήφιση ν ομοσχ έδιο του
Υπουργείου Δικαιοσύν ης, δεν  αποτελεί τίποτα άλλο
από το καθήκον  που έχ ει η σημεριν ή Κυβέρν ηση για
την  άοκν η στήριξη των  εργαζομέν ων  στα Ναυπηγεία
Ελευσίν ας.

Θα ήθελα ν α τον ίσω ότι βρίσκομαι διαρκώς με όλες
μου τις δυν άμεις  στο πλευρό των  εργαζομέν ων  στα
Ναυπηγεία Ελευσίν ας».
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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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ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΩΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

πές μας, αλλά
και την  υγεία
των  κατοίκων

στα χ ωριά και τα ν ησιά μας.

Ξέρω ότι αυτό ίσως δυσαρεστή-
σει κάποιους. Αλλά αποτελεί τη
μόν η επιλογή, που συν δυάζει τις
επιφυλάξεις των  γιατρών  και τις
αν άγκες της κοιν ων ίας και της
οικον ομίας. Και βέβαια, η μόν η
που θα μας επιτρέψει, αμέσως
μετά το Πάσχ α, ν α προχωρήσο-
υμε σε μεγαλύτερη απελευθέρωση
των  δραστηριοτήτων .

Υπό την  προϋπόθεση,
συν επώς, ότι δεν  θα αν τιμε-
τωπίσουμε ν έα έξαρση, μπορ-
ούμε ν α ακολουθήσουμε έν α
χ ρον οδιάγραμμα με τρεις σταθ-
μούς:

Πρώτον , τη Δευτέρα 3 Μαΐου
επαν αλειτουργεί η Εστίαση σε
εξωτερικούς χ ώρους. Και η
κυκλοφορία διευρύν εται έως τις
11 το βράδυ. Με υποχ ρεωτικά
self -test στους εργαζομέν ους.
Αποστάσεις στα τραπεζο-
καθίσματα. Και τα γν ωστά μέτρα υγιειν ής.

Δεύτερον , στις 10 Μαΐου αν οίγουν  και πάλι γυμν ά-
σια και δημοτικά σχ ολεία. Και εδώ θα ισχ ύουν  οι
αυτοδιαγν ωστικοί έλεγχ οι για μαθητές, εκπαιδευτικούς
και διοικητικό προσωπικό. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι
καν όν ες προστασίας στις αίθουσες.

Τρίτον , το Σάββατο 15 Μαΐου αν οίγει ο Τουρισμός.
Με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχ ουν  εμβολια-

στεί, όσο και για εκείν ους που θα πρέπει ν α ταξι-
δεύουν  με test. Στις 15 Μαΐου, επίσης, απελευθε-
ρών ον ται οι υπερτοπικές μετακιν ήσεις για όλους τους
πολίτες. Εν ώ θα επιτραπούν  και ορισμέν ες δραστηρι-
ότητες του Πολιτισμού.

Αυτό τον  δρόμο πρέπει ν α τον  βαδίσουμε προσεκ-
τικά και εν ωμέν οι. Γιατί τα δεδομέν α γεν ν ούν  αισιο-
δοξία. Όμως, προϋποθέτουν  και πειθαρχ ία. 

Με την  προοπτική άρσης των  περιορισμών , όποιος
έχ ει κουραστεί δεν  έχ ει, πια, το άλλοθι ν α αυθαιρετεί.
Και όσοι αλόγιστα συν αθροίζον ται σε πλατείες, επιτέ-
λους, ας σταματήσουν . Αν  και λίγοι μπροστά στα εκα-
τομμύρια των  συν επών , μπορεί ν α βλάψουν  πολλούς.

Τους εαυτούς τους και τους δίπλα τους.

Επαν έρχ ομαι, ωστόσο, στο πιο κρίσιμο θέμα: τους
εμβολιασμούς. Παρά την  άψογη οργάν ωσή τους, δεν
είμαστε ακόμα στα ποσοστά που θα θέλαμε, ιδίως

μεταξύ των  πλέον  ευπαθών . Κι
όμως, η ασφάλεια και η αποτε-
λεσματική δράση των  εμβολίων
αποδεικν ύον ται κάθε μέρα.
Είν αι τραγικό άν θρωποι ν α
χ άν ουν  τη ζωή τους, εν ώ με το
εμβόλιο θα είχ αν  σωθεί. 

Θα σας καλέσω, λοιπόν , για
μία φορά ακόμη, θα σας παρα-
καλέσω, ν α θωρακίσετε την
υγεία σας με αυτό το μεγάλο
δώρο της επιστήμης. Ο
κίν δυν ος δεν  καραδοκεί στο
εμβόλιο. Αλλά στην  αρρώστια
και στον  πόν ο. Και οι αριθμοί
δείχ ν ουν  πως είν αι πιο πιθαν ό
έν α ατύχ ημα στο δρόμο, παρά
κάποιο πρόβλημα από τον
εμβολιασμό.

Από την  Μεγάλη Εβδομάδα,
μάλιστα, ξεκιν ά και μία ν έα
γραμμή εμβολιασμού για
συμπολίτες μας άν ω των  30
ετών , με ταχ ύτατη διαδικασία.
Στόχ ος είν αι ν α απλωθεί ακόμη

πιο γρήγορα στη χ ώρα το τείχ ος της αν οσίας στη
χ ώρα. Εν ώ ήδη τριπλασιάζεται σε όλη την  επικράτεια
και η διαν ομή των  self -test. Σε λίγο ο Υπουργός
Υγείας θα προβεί και σε πιο αν αλυτικές αν ακοιν ών εις.

Όλα αυτά μας φέρν ουν  ακόμη πιο κον τά σε έν α
καλοκαίρι μεγαλύτερης ελευθερίας και ευημερίας. Ας
πιστέψουμε, λοιπόν , στους εαυτούς μας. Κι ας το
υποδεχ τούμε ασφαλείς, εν ωμέν οι και αισιόδοξοι».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  2



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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SL2 :  Φινάλε... Τα
αποτελέσματα της

τελευταίας αγωνιστικής

Σ
την  τελευταία αγων ιστική του
πρωταθλήματος της σούπερ
λίγκα 2 σημειώθηκαν  τα εξής

αποτελέσματα.

(22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Καραϊσκάκης – Διαγόρας 2-1
Δόξα Δράμας – Λεβαδειακός 0-4
Τρίκαλα – ΟΦ Ιεράπετρας 0-0
Ιων ικός – Χαν ιά 1-1
Ξάν θη – Παν αχ αϊκή 4-0

Απόλλων  Λάρισας – Εργοτέλης 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ(τελική)

ΙΩΝΙΚΟΣ 47
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 41
ΞΑΝΘΗ 41
ΕΡΓΟΤΈΛΗΣ 36                                           
ΧΑΝΙΑ 35
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 30
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 29
ΑΠΌΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 24
ΤΡΙΚΑΛΑ 24
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 21
ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 16
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 13

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Επτά παίκτες του Ασπροπύργου θετικοί
στον ιό covid 19

Ύ
στερα από την  διεν έργεια μοριακών  τεστ PCR επτά ποδοσφαιριστές της
ΠΑΕ ΈΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και έν α μέλος του τεχ ν ικού επιτελείου
έχ ουν  επιβεβαιωθεί ως θετικά στον  ιό COVID – 19 κρούσματα.

Ως εκ τούτου εν ημερώθηκαν  όλα τα αρμόδια όργαν α (ΓΓΑ, Υγειον ομική
Επιτροπή της διοργαν ώτριας SL2 – FL) και έχ ουν  ακολουθηθεί όλα τα απαραίτητα
μέτρα βάσει υγειον ομικού πρωτοκόλλου από πλευράς ΠΑΕ.

To μίνι πρωτάθλημα ανόδου θα ολοκληρ-
ωθεί στις 19 Μαΐου

T
η Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου θα ξεκιν ήσουν  τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ
της Super League 2. Οι 12 ομάδες της κατηγορίας θα δώσουν  από πέν τε
παιχ ν ίδια εν ώ η τελευταία (5η) αγων ιστική θα διεξαχ θεί στις 19 Μαΐου (ημέρα

Τετάρτη). 

Αν αλυτικά οι ημερομην ίες με τις πέν τε αγων ιστικές:

-1η αγων ιστική: Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου

-2η αγων ιστική: Τετάρτη 5 Μαΐου

-3η αγων ιστική: Κυριακή 9 Μαΐου

-4η αγων ιστική: Κυριακή 16 Μαΐου

-5η αγων ιστική: Τετάρτη 19 Μαΐου

Οι ομάδες που θα τερματίσουν  από την  1η μέχ ρι την  3η θέση στην  καν ον ική
διάρκεια θα δώσουν  τρία παιχ ν ίδια εν τός στα πλέι οφ, εν ώ αυτές που θα τερ-
ματίσουν  στις θέσεις 7-9, θα δώσουν  επίσης τρία παιχ ν ίδια εν τός στα πλέι άουτ.

Ο Λεβαδειακός θα τερματίσει δεύτερος ή τρίτος.

Ο δεύτερος θα υποδεχ τεί τον  τρίτο, τον  τέταρτο και τον  πέμπτο, εν ώ θα παίξει
εκτός έδρας με τον  πρώτο (Ιων ικό) και τον  έκτο.

Ο τρίτος θα φιλοξεν ήσει τον  τέταρτο, τον  πέμπτο και τον  έκτο, εν ώ θα τεθεί
αν τιμέτωπος μακριά από το γήπεδό του με τον  πρώτο (Ιων ικό) και το δεύτερο.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Οι κανονιέρηδες στην
φουτμπόλ λιγκ

5 γκολ

Μαρουκάκης (Καλλιθέα)

3 γκολ

Χατζησάββας (Ιάλυσος)

2 γκολ

Παπαδόπουλος (Ιάλυσος)

Μπαρμπαρούσης (Αιγάλεω)

Δελαπόρτας (Ρόδος)

Τσιριγώτης (Επισκοπή)

Ζαχ αράκης (Ασπρόπυργος)

1 γκολ

Λούκας Γκαρσία, Μέτσε, Κρουθ (Νίκη
Βόλου)

Τσιλιγκίρης, Μπουρλάκης (Αιγάλεω)

Ρούσσος (Ιάλυσος)

Λίμα, Αν δρέου (Επισκοπή)

Αρν αρέλλης, Βουργουν τζής, Μπαξε-
βάν ος (Ρόδος)

Σταύρου, Μουσταφίδης, Στούπης,
Καββαδίας (Καλλιθέα)

Παν τίδος, Καν ούλας, Ερρίκος (Σαν το-
ρίν η)

Αλεξόπουλος, Μπακαγιόκο, Μπου-
σμπίμπα, Αν αστασόπουλος, Κέρη
(Καλαμάτα)

Βερν άρδος, Κορν έζος (Αστέρας
Βλαχ ιώτη)

Γεωργακόπουλος (Ασπρόπυργος)

ΓΓΑ: Καταβάλλονται «13.268.500 € σε 4.811
ερασιτεχνικά σωματεία

Ε
νεργό ξανά από το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για εγγραφές και επικαιρο-
ποίηση στοιχείων, καταβάλλονται και τα 3,6 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης σε 1.403
δικαιούχα σωματεία, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού στη Βουλή.

«Με το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων πράττουμε το αυτονόητο: νοικοκυρεύουμε το
αθλητικό τοπίο, βάζουμε τάξη, πάντα με διαφανείς διαδικασίες, σε ένα καθεστώς ημι-
νομιμότητας που υπήρχε στα ερασιτεχνικά σωματεία» τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση της
Βουλευτού, Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, με θέμα «στήριξη των εγγεγραμ-
μένων αθλητικών σωματείων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και μετά την 10η
Δεκεμβρίου 2020».

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε στην Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε χτες (ΦΕΚ
Β’ 1593, 20/04/2021) περί «Καθορισμού για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και
των λεπτομερειών

* για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο
«Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων»

* για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό
μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και

* για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης»
και επισήμανε ότι από σήμερα το απόγευμα θα λειτουργεί η σχετική πλατφόρμα

της ΓΓΑ και θα μπορεί να δεχθεί αιτήσεις, θα μπορούν όλα τα σωματεία να ξεκινή-
σουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων τους.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά το 2020:
* 4.034 ερασιτεχνικά σωματεία ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εγγραφή τους και

είναι απολύτως νόμιμα και τακτοποιημένα
* 853 ερασιτεχνικά σωματεία είχαν προβλήματα στα δικαιολογητικά των αιτήσεών

τους και δεν πρόλαβαν να τις «θεραπεύσουν» ως το τέλος Ιανουαρίου 2021   
* 1.054 ερασιτεχνικά σωματεία βρίσκονται, επιπλέον, στην αναμονή από

01/01/2021.
Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε, επιπλέον, ότι στη β’ φάση οικονομικής ενίσχυσης που

θα ξεκινήσει εντός των ημερών:
* Θα καταβληθούν 3.596.500€ σε 1.403 σωματεία.
Τα Σωματεία αυτά, ολοκλήρωσαν την προεγγραφή τους από τις 11 έως και τις 31

Δεκεμβρίου 2020 και δεν έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση, ενώ τη δικαιούνται,
όπως τα 3.408 σωματεία (εγγεγραμμένα έως τις 10/12/2020) που εισέπραξαν
9.672.000€.

Συνεπώς, το συνολικό ποσό ενίσχυσης των 4.811 ερασιτεχνικών σωματείων είναι
13.268.500€

Μάλιστα, ο Υφυπουργός Αθλητισμού ζήτησε «συγνώμη για αυτή την καθυστέρηση
καταβολής των 3.596.500€ σε 1.403 σωματεία, που έχει να κάνει με γραφειοκρατικές
διαδικασίες», δεσμεύτηκε ότι θα τακτοποιηθούν άμεσα και επισήμανε πως «στηρίζο-
υμε τα ερασιτεχνικά σωματεία, στηρίζουμε τους αθλητές μας, κάνουμε πράξη την
αθλητική μας μεταρρύθμιση, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας».
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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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