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Τ
η Μεγάλη Τρίτη ξεκιν άει η τηλεφω-
ν ική γραμμή εμβολιασμού για την
ηλικιακή ομάδα 30 έως 39 ετών ,

όπως αν ακοίν ωσε ο υπουργός Υγείας,
Βασίλης Κικίλιας, σε συν έχ εια της σχ ετι-
κής προαν αγγελίας του πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συγκεκριμέν η ηλικιακή ομάδα θα
λάβει το εμβόλιο της AstraZeneca,
καθώς υπάρχ ει υψηλό απόθεμα αχ ρησι-
μοποίητων  σκευασμάτων  της βρεταν ι-
κής φαρμακοβιομηχ αν ίας στην  Ελλάδα.

Κι αυτό, λόγω των  αν ησυχ ιών  που
έχ ουν  προκύψει το τελευταίο διάστημα,
μετά τα δεκάδες περιστατικά θρομ-
βώσεων  σε εμβολιασμούς πολίτες της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης και του Ην ωμέν ου Βασιλείου.

Όσον  αφορά τις ηλικιακές ομάδες 40-44 και 45-49, ο
κ. Κικίλιας δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν  ν εότερες αν α-
κοιν ώσεις το επόμεν ο χ ρον ικό διάστημα.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο του τηλεοπτικού μην ύματος
για την  άρση των  περιοριστικών  μέτρων , ο κ. Μητσο-
τάκης είχ ε δεσμευτεί ότι η ν έα γραμμή θα προχ ωρήσει
με ταχ ύτατη διαδικασία, καθώς στόχ ος είν αι ν α
απλωθεί όσο το δυν ατόν  πιο γρήγορα το τείχ ος της
αν οσίας.

Την  ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός απηύθυν ε έκκληση
στους πολίτες, και ιδίως στις ευπαθείς ομάδες, ν α
σπεύσουν  ν α εμβολιαστούν , καθώς τα εμβόλια είν αι
και ασφαλή και αποτελεσματικά.

«Παρά την  άψογη οργάν ωση, δεν  είμαστε ακόμα
στα ποσοστά που θα θέλαμε, ιδίως μεταξύ των  πλέον
ευπαθών . Κι όμως, η ασφάλεια και η αποτελεσματική
δράση των  εμβολίων  αποδεικν ύον ται κάθε μέρα. Είν αι
τραγικό άν θρωποι ν α χάν ουν  τη ζωή τους, εν ώ με το
εμβόλιο θα είχ αν  σωθεί».

Επαν έλαβε δε, ότι «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  εμβολια-
σμό».

Υπεν θυμίζεται ότι μέχ ρι και σήμερα έχ ουν  πραγμα-
τοποιηθεί 2,6 εκατ. εμβολιασμοί, με περισσότερους
από 774.000 πολίτες ν α έχ ουν  λάβει και τις δύο
δόσεις των  εμβολίων .

Α
κόμη 75 θαν άτους αν ακοίν ωσε την  Πέμπτη ο
ΕΟΔΥ, με τον  συν ολικό αριθμό των  ν εκρών
από την  παν δημία ν α φτάν ει στη χ ώρα μας

τους 9.788. Παράλληλα, 822 ασθεν είς ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι, με τον  αριθμό ν α μειών εται για
δεύτερη διαδοχ ική ημέρα. Τα ν έα κρούσματα που
εν τοπίστηκαν  είν αι 2.759, έπειτα από 63.048 τεστ
που έγιν αν . Τέλος, είχ αμε 468 εισαγωγές σε ν οσοκο-
μεία, εν ώ 505 πήραν  εξι-
τήριο λόγω ίασης. 

Αν αλυτικά:

Τα ν έα εργαστηριακά
επιβεβαιωμέν α κρούσματα
της ν όσου που καταγρά-
φηκαν  τις τελευταίες 24
ώρες είν αι 2.759, εκ των
οποίων  2 εν τοπίστηκαν
κατόπιν  ελέγχ ων  στις
πύλες εισόδου της χ ώρας.
Ο συν ολικός αριθμός των
κρουσμάτων  αν έρχ εται σε
326.395 (ημερήσια μεταβο-
λή +0.9%), εκ των  οποίων
51.3% άν δρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμέν α κρούσματα
των  τελευταίων  7 ημερών ,
55 θεωρούν ται σχ ετιζόμε-
ν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.872 είν αι σχ ετιζό-
μεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

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 75,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 9.788 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 822 (62.8% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 68 έτη. To 85.8% 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 1.986 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 468 (ημερήσια μεταβολή -
15.83%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 492 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).

Από Μεγάλη Τρίτη τα ραντεβού
εμβολιασμού για τους 30 – 39 ετών

Κορωνοϊός: 822 διασωληνωμένοι - 75 θάνατοι -
2.759 νέα κρούσματα σε 63.048 τεστ
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Π
έν τε φορολογικές και ασφαλιστικές
ελαφρύν σεις για εργαζόμεν ους και
επιχ ειρήσεις αν ακοίν ωσε ο Πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρ-
κεια σύσκεψης μέσω τηλεδιάσκεψης με
αν τικείμεν ο την  επαν εκκίν ηση της ελλην ι-
κής οικον ομίας.

Συγκεκριμέν α όπως αν ακοιν ώθηκε:

1ον . Μειών εται από φέτος, σε μόν ιμη
βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν  επιχ ειρηματική δραστηριότητα, η
προκαταβολή φόρου από το 100% στο
55%.

2ον . Μειών εται, σε μόν ιμη βάση, για τα ν ομικά
πρόσωπα και τις ν ομικές ον τότητες η προκαταβολή
φόρου από το 100% στο 80% από το 2022. Ειδικά για
φέτος, αυτή μειών εται ακόμη περισσότερο, στο 70%.

3ον . Μειών εται, σε μόν ιμη βάση, από το 2022
(φορολογικό έτος 2021) ο συν τελεστής φόρου όλων
των  ν ομικών  προσώπων  και ν ομικών  ον τοτήτων ,
από το 24% στο 22%, «δηλαδή σε επίπεδα πολύ
χ αμηλότερα από αυτά που παρέλαβε η σημεριν ή
Κυβέρν ηση, που ήταν  στο 28%» όπως σημείωσε ο
πρωθυπουργός. Ο ίδιος υπεν θύμισε ότι προηγήθηκε,
πέρυσι, η μεγάλη μείωση στον  εισαγωγικό φορολογικό
συν τελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχ ειρηματική δραστηριότητα, από το 22% στο 9%.

4ον . Επεκτείν εται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες
μον άδες των  ασφαλιστικών  εισφορών  των  μισθωτών
του ιδιωτικού τομέα και το 2022.

5ον . Επεκτείν εται η αν αστολή ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης στον  ιδιωτικό τομέα και το 2022.

Παραδείγματα:

Επιχ είρηση-ν ομικό πρόσωπο που θα εμφαν ίσει για
πρώτη φορά 10.000 ευρώ κέρδη το φορολογικό έτος
2021, θα πλήρων ε το 2022 φόρο 24% και επιπλέον
προκαταβολή φόρου 24%, δηλαδή συν ολική επιβάρυ-
ν ση 48% ή 4.800 ευρώ.  Με τη ν έα ρύθμιση θα
πληρώσει φόρο 22% και προκαταβολή φόρου 17,6%
(22%*80%), δηλαδή συν ολική επιβάρυν ση 39,6% ή
3.960 ευρώ. Συν επώς, το όφελος για την  επιχ είρηση
αν έρχ εται σε 840 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχ ειρηματική δρα-

στηριότητα και εμφαν ίζει για πρώτη φορά καθαρό
εισόδημα 10.000 ευρώ, θα πλήρων ε φόρο 900 ευρώ
(9%) και προκαταβολή φόρου άλλα 900 ευρώ (9%),
δηλαδή σύν ολο 1.800 ευρώ. Με τη ν έα ρύθμιση θα
πληρώσει φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή
φόρου 495 ευρώ (9%*55%), σύν ολο 1.395 ευρώ.
Συν επώς, το όφελος για το φυσικό πρόσωπο αν έρχ ε-
ται στα 405 ευρώ.

Το δημοσιον ομικό κόστος των  τριών  πρώτων  μέτρ-
ων , τα οποία έχ ουν  συμφων ηθεί με τους θεσμούς,
αν έρχ εται σε περίπου 900 εκατ. ευρώ για το 2021 και
υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ για κάθε έν α
από τα επόμεν α χ ρόν ια, ποσό το οποίο, ωστόσο,
αν αμέν εται ν α αν τισταθμιστεί από τη βελτίωση των
προοπτικών  αν άκαμψης της οικον ομίας. Το δημοσιο-
ν ομικό κόστος των  δύο τελευταίων  μέτρων  είν αι
περίπου 1,6 δισ. ευρώ για το 2022.

«Η κυβέρν ηση έχ ει αποδείξει ότι σταθερή της προ-
τεραιότητα είν αι η μείωση της φορολογίας πριν , κατά
τη διάρκεια της παν δημίας, αλλά και μετά από αυτήν .
Και πρώτο μέλημά μας μετά την  καταπολέμηση της
υγειον ομικής κρίσης είν αι η ταχ εία αν άκαμψη της
οικον ομίας και γι’ αυτό τον  σκοπό αν ακοιν ών ουμε
σήμερα πέν τε μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν  την
βάση, το θεμέλιο, για την  αποφασιστική επάν οδο»
αν έφερε ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της σύσκεψης.

Όπως είπε, τα μέτρα αυτά θα δώσουν  τη δυν ατότ-
ητα σε επιχ ειρήσεις οι οποίες σημείωσαν  ζημίες μέσα
στην  παν δημία ν α μπορέσουν  ν α γυρίσουν  και πάλι
σε θετικό πρόσημο. Παράλληλα, πρόσθεσε, αποτε-
λούν  μέτρα τα οποία θα παράσχουν  ρευστότητα
στην  οικον ομία, αλλά θα αυξήσουν  σημαν τικά και τις
προοπτικές μιας δυν αμικής αν άκαμψης αλλά και προ-
σέλκυσης επεν δύσεων .

Μ
έχ ρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 28 Απριλίου, κατα-
βάλλεται η αν αλογία του δώρου Πάσχ α σε
όσους εργαζόμεν ους η σύμβαση εργασίας τους

τέθηκε σε αν αστολή από την  1η Ιαν ουαρίου 2021 έως
και την  31η Μαρτίου 2021, όπως ορίζει η Κοιν ή Υπο-
υργική Απόφαση, που υπεγράφη από τον  υπουργό
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , Κωστή Χατ-
ζηδάκη και τον  αν απληρωτή υπουργό Οικον ομικών ,
Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Για το διάστημα αν αστολής των  συμβάσεων
εργασίας από 1 Απριλίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021,
το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχ ους έως την
31η.5.2021. Η καταβολή βαρύν ει τον  κρατικό προϋ-
πολογισμό, πραγματοποιείται από το υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  μέσω του Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» και πιστών εται απευθείας στους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς των  δικαιούχ ων -εργαζομέν ων . Το
δώρο Πάσχ α υπολογίζεται επί του ποσού της αποζ-
ημίωσης ειδικού σκοπού.

Το ποσό του δώρου Πάσχ α που αν αλογεί στο χ ρο-

ν ικό διάστημα υπαγωγής των  εργαζομέν ων  στον
Μηχ αν ισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και βαρύν ει τον  κρατικό
προϋπολογισμό καταβάλλεται από το υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  απευθείας
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των  δικαιούχ ων -
εργαζομέν ων , ως εξής: α) για το έως την  31η.3.2021
διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως
τη Μ. Τετάρτη (28.4.2021) και β) για το διάστημα υπα-
γωγής από 1.4.2021 έως 30.4.2021, η καταβολή πραγ-
ματοποιείται έως την  31η.5.2021. Η αν αλογία στην
περίπτωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της
οικον ομικής εν ίσχ υσης βραχ υχ ρόν ιας εργασίας του
αν τίστοιχ ου διαστήματος.

Σύμφων α με την  ΚΥΑ, στην  περίπτωση των  εργα-
ζομέν ων  που εν τάχ θηκαν  στον  Μηχ αν ισμό ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ, το ποσό του δώρου Πάσχ α, που αν αλογεί
στο χ ρον ικό διάστημα υπαγωγής τους στον  Μηχ αν ι-
σμό και βαρύν ει τους εργοδότες, καταβάλλεται από
αυτούς κατά το χ ρόν ο που ορίζεται στην  υπ’
αρ.19040/7.12.1981 κοιν ή υπουργική απόφαση (Β΄
742).

Φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για
εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Έως Μ. Τετάρτη το δώρο Πάσχα για εργαζόμενους
σε αναστολή και ενταγμένους στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Νέες εφαρμογές στα
ΚΕΠ Ελευσίνας και

Μαγούλας 

Σ
υν εχ ής είν αι η αν αβάθμιση των  υπηρεσιών
των  ΚΕΠ Ελευσίν ας και  Μαγούλας. Αν άμεσα
στις ήδη γν ωστές υπηρεσίες, οι δημότες μπορ-

ούν  επίσης ν α εξυπηρετούν ται για τις εξής πράξεις: 
Αιτήματα και Δικαιολογητικά από τον  ΕΟΠΥΥ  
Διεκπεραίωση επικαιροποιημέν ης διαδικασίας  υπο-

βολής αίτησης και δικαιολογητικών , εκκαθάρισης και
αποζημίωσης από τον  ΕΟΠΥΥ των  δαπαν ών  ατο-
μικών  αιτημάτων .

Στην  παρούσα φάση εξυπηρετείται  η Υποβολή
Ατομικών  Αιτημάτων  :

1. Οπτικών
2. Ειδικής Αγωγής
3. ΄Εξοδα Μετακίν ησης Θαλασσαιμικών
4. ΄Εξοδα Μετακίν ησης Αιμοκαθαρούμεν ων
Ληξιαρχ ικές πράξεις και Δημοτολόγιο 
Χορήγηση  αποσπασμάτων  ληξιαρχ ικών  πράξεων

και πιστοποιητικών  δημοτολογίου  μέσω της Εν ιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  με χ ρήση
ψηφιακής υπηρεσίας :

1. Που συν τάχ θηκαν  μετά τις 08/05/2013
2. Που μετά το 2018 μεταβλήθηκε ή εκδόθηκε

απόσπασμά της
Εν δεικτικά : Ληξιαρχ ική πράξης γέν ν ησης, γάμου,

σύμφων ο συμβίωσης, πιστoποιητικό  ιθαγέν ειας
κ.λ.π.

Τα αν ωτέρω αποσπάσματα  και πιστοποιητικά
γίν ον ται αποδεκτά από όλους τους φορείς του
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και εφόσον
εκτυπωθούν  δεν  χ ρειάζεται περαιτέρω σφραγίδα και
υπογραφή (άρθρο 27 Ν.4727/2020

Εμβολιασμός 
Τα ΚΕΠ διεκπεραιών ουν  την  διαδικασία διαχ είρισης

και επιβεβαίωσης συν εδρίας εμβολιασμού κατά του
κορων οϊού COVID-19, μέσω της Εν ιαίας Ψηφιακής
Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Χορηγία του αν τίστοιχ ου πιστοποιητικού εμβολια-
σμού, την  επόμεν η μέρα από την  ολοκλήρωση των
δόσεων  του εμβολίου.

Σημειών εται, πως τα ΚΕΠ  χ ορηγούν   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΜΚΑ, μόν ο σε φυσικά πρόσωπα που ΔΕΝ
διαθέτουν  ΑΦΜ  και χρησιμοποιείται  αποκλειστικά
και μόν ο στα πλαίσια των   μέτρων  αν τιμετώπισης της
παν δημίας  για λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας. Με την  ολοκλήρωση της δράσης για την  αν τι-
μετώπιση της παν δημίας, δεν  υπάρχ ει δυν ατότητα
ν α χ ρησιμοποιηθεί ξαν ά.

Τα αν ωτέρω φυσικά πρόσωπα κατά την  επίσκεψή
τους στο ΚΕΠ θα  πρέπει ν α προσκομίσουν  έγγραφο
ταυτοποίησης.

Για όλες τις παραπάν ω διαδικασίες δεν  απαιτείται
προηγούμεν ο ραν τεβού με την  υπηρεσία.

Εθν ικό Μητρώο Επικοιν ων ίας 
Διαδικασία καταχ ώρισης/μεταβολής στοιχ είων  επι-

κοιν ων ίας των  φυσικών  προσώπων  στο Εθν ικό
Μητρώο Επικοιν ων ίας (Ε.Μ.Επ.) και μέσω ΚΕΠ.

Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του Ε.Μ.Επ.
είν αι η διευκόλυν ση της παροχ ής ψηφιακών
δημοσίων  υπηρεσιών  προς τους πολίτες μέσω της
Εν ιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov .gr).

Η αν ωτέρω διαδικασία δύν αται ν α γίν ει με τους
ακόλουθους τρόπους:

1. ηλεκτρον ικά στο Ε.Μ.Επ., μέσω της  της
πύλης (gov .gr)  με πιστοποιημέν η πρόσβαση στην
ειδική εφαρμογή https://notif y .gov .gr,

2. με φυσική παρουσία στα Κέν τρα Εξυπηρέτ-
ησης Πολιτών  (Κ.Ε.Π.)
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Ρ
υθμό αν άπτυξης +282% στην
αξία των  online αγορών  κατέγρα-
ψε το καν άλι του οnline σούπερ

μάρκετ στην  Ελλάδα το πρώτο τρίμην ο
του 2021 συγκριτικά με το αν τίστοιχ ο
τρίμην ο του 2020, σύμφων α με την  έκθ-
εση που έδωσε στη δημοσιότητα η
Conv ert Group.Τη μεγαλύτερη αύξηση
ως προς την  αξία των  ηλεκτρον ικών
αγορών  τους μήν ες Ιαν ουάριο, Φεβρο-
υάριο και Μάρτιο κατέγραψαν  τα ποτά
και αν αψυκτικά με +402%, τα προϊόν τα
αρτοποιίας με +366%, τα φρέσκα τρόφι-
μα με +344%, τα κατεψυγμέν α τρόφιμα
με +313% και τα συσκευασμέν α τρόφιμα
(+271%). Αύξηση +248% κατέγραψαν  τα
προϊόν τα για κατοικίδια εν ώ ακολουθ-
ούν  τα καλλυν τικά και είδη περιποίησης
(+239% ), τα χ αρτικά και είδη καθαρι-
σμού (+175%) και τα προϊόν τα περιποίησης και τρόφ-
ιμα για βρέφη και παιδιά (+97%).

Τα παραπάν ω στοιχ εία κατέγραψε η Conv ert Group
μέσω της πλατφόρμας της eRetail Audit. Στο δείγμα
του eRetail Audit περιλαμβάν ον ται 7 από τους 9 βασι-
κούς παίκτες, και όλες οι πλατφόρμες deliv ery  που
συν εργάζον ται με τα online σούπερ μάρκετ. Όπως
προκύπτει, η συν ήθεια των  online αγορών  από
σούπερ μάρκετ εδραιώθηκε με την  έκρηξη της υγειο-
ν ομικής κρίσης και ήρθε για ν α μείν ει στη ζωή του
Έλλην α καταν αλωτή.

Η εμφάν ιση των  πλατφορμών  deliv ery  μέσα στο
2020, με το ελάχ ιστο όριο παραγγελιών  ν α φτάν ει
ακόμη και στα 5 ευρώ, αλλά και οι πιο συχ ν ές online
παραγγελίες από τα ν οικοκυριά, μείωσαν  κατά 20
ευρώ τη μέση αξία του ηλεκτρον ικού καλαθιού στα
78,70 ευρώ με το ΦΠΑ, από 100 ευρώ με το ΦΠΑ στο
πρώτο τρίμην ο του 2020. Σχ εδόν  9 στα 10 ηλεκτρο-
ν ικά καλάθια φέτος περιέχ ει φρέσκα τρόφιμα, επιβε-
βαιών ον τας, σύμφων α με την  Conv ert Group, για
ακόμη μια φορά πως η τάση του καταν αλωτή ν α εμπι-
στεύεται το online καν άλι για την  ποιότητα της επιλο-
γής των  φρέσκων  τροφίμων  και την  ταχ ύτητα της
παράδοσής τους, ήρθε για ν α μείν ει στην  ελλην ική
καθημεριν ότητα.Aύξηση της εμπιστοσύν ης στο ηλεκ-

τρον ικό καν άλι αν ταν ακλά και ο δείκτης μετατροπής
(conv ersion rate) επισκέπτη σε πελάτη, ο οποίος
έφτασε το 3,8% σε σχ έση με τον  μέσο όρο του 2,9%
για το 12μην ο του 2020.Αν αφορικά με τα marketing
καν άλια, σημειώθηκε ρεκόρ με το 36% της αξίας των
πωλήσεων  ν α προέρχ ον ται από direct επισκέψεις,
αύξηση 10 ποσοστιαίων  μον άδων  συγκριτικά με το
πρώτο τρίμην ο του 2020. Όπως εξηγεί η Conv ert
Group, η αύξηση αυτή επιβεβαιών ει την  σταθερή
σχ έση εμπιστοσύν ης των  καταν αλωτών  με τους λια-
ν εμπόρους της επιλογής τους. Ταυτόχ ρον α, σημειών ε-
ται μια μείωση 4 ποσοστιαίων  μον άδων  συγκριτικά με
το προηγούμεν ο τρίμην ο (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμ-
βριο) στις πωλήσεις που προήλθαν  από διαφημίσεις
Google (25%)  και μια σημαν τική αύξηση 5 ποσο-
στιαίων  μον άδων  στην  αξία των  πωλήσεων  που
ήρθαν  από οργαν ικά αποτελέσματα (21%).Όσον
αφορά τις συσκευές που προτιμούν  οι καταν αλωτές
ως μέσο για την  πραγματοποίηση των  παραγγελιών
τους, η τηλεργασία έχ ει εν ισχ ύσει desktop και lap-
tops, από τα οποία προέρχ ον ται το 71% των  παραγ-
γελιών . Η πιο δημοφιλής μέρα και ώρα μάλιστα αν α-
δεικν ύεται η Δευτέρα στις 11:00-12:00 εν τείν ον τας
την  άποψη ότι ο Έλλην ας καταν αλωτής πραγματοποιεί
τις παραγγελίες του ν οικοκυριού εν  ώρα εργασίας και
πιθαν όν  από το σπίτι.

Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, σε μία καθοριστική συν άν τηση
εργασίας με τον  Περιφερειάρχ η Αττικής κ.

Γεώργιο Πατούλη, τον  Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτικής
Αττικής κ. Ελευθέριο Κοσμόπουλο και τον   Προϊστάμε-
ν ο της Διαχ ειριστικής Αρχ ής της Περιφέρειας, κ.
Δημήτρη Δρόση, υπέγραψε την  πράξη για την  υλο-
ποίηση έργων  βελτίωσης της εν εργειακής αποδοτικότ-
ητας (ΑΔΑ: Ω1Γ47Λ7-1ΙΞ) στον   A΄Βρεφον ηπιακό
Σταθμό του Δήμου Ασπροπύργου, προϋπολογισμού
περίπου 650.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την  εν εργειακή αν αβάθμιση και τον
εκσυγχ ρον ισμό του Α΄ Βρεφον ηπιακού Σταθμού επί
των  οδών  Αγίου Γεωργίου και Σαχ τούρη, στον  Ασπρ-
όπυργο και κρίν εται απαραίτητο, καθώς το κτήριο
χ αρακτηρίζεται από υψηλές εν εργειακές καταν αλώσεις.
Η εν εργειακή αν αβάθμιση προβλέπεται ν α επιτευχ θεί
μέσα από την  αξιοποίηση σύγχ ρον ων  τεχ ν ολογικών
εφαρμογών , με στόχ ο την  μειωμέν η καταν άλωση
εν έργειας, αλλά και την  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 απόδοσης της χ ρήσης

Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργειας και της Συμπαραγω-
γής και προώθησης Χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίου του
άν θρακα στις Αστικές Περιοχ ές» του Ε.Π. «Αττική». Η
πράξη συγχ ρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Αν άπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
δήλωσε: «Ευχ αριστώ θερμά τον  Περιφερειάρχ η μας,
Γιώργο Πατούλη, για την  αμέριστη στήριξη του στις
πρωτοβουλίες μας.  Για ακόμα μία φορά, θα πρέπει ν α
τον ίσουμε πως μόν ο όταν  η Περιφέρεια «βάλει

πλάτη», μπορεί έν ας Δήμος ν α υλοποιήσει τις προγρ-
αμματικές του δηλώσεις στο έπακρο. Η Δημοτική Αρχ ή
είχ ε δηλώσει ξεκάθαρα πως οι Αν αν εώσιμες Πηγές
Εν έργειας, η Αειφόρα Αν άπτυξη, η Ποιότητα Ζωής
αλλά και η Παιδεία, είν αι βασικοί πυλών ες του στρατ-
ηγικού σχ εδιασμού μας και η εν εργειακή αυτή αν αβάθ-

μιση του  Α΄ Βρεφον ηπιακού Σταθμού, εν σω-
ματών ει όλα τα παραπάν ω σε έν α και μόν ο
έργο. Οφείλουμε ν α καταβάλουμε κάθε προσπά-
θεια για την  ποιοτική αν αβάθμιση των  εκπαιδευ-
τικών  μας υποδομών , για τα παιδιά μας». 

Από τη πλευρά του, ο Περιφερειάρχ ης, κ.
Γεώργιος Πατούλης, δήλωσε: «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
αποτυπώματος των  πόλεων  της Αττικής θέλουμε
ν α σηματοδοτήσουμε την  πρόθεση μας ν α

προχ ωρήσουμε σε περιβαλλον τικές παρεμβάσεις με
αν απτυξιακό πρόσημο, διαμορφών ον τας έν α πρότ-
υπο 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 Δήμαρχο Νίκο
Μελετίου προχ ωράμε και σε άλλα έργα, με έμφαση
αυτά, που έχ ουν  σχ έση με την  καλύτερη αν τιπ-
λημμυρική θωράκιση της πόλης».

Εκτινάχθηκαν οι online πωλήσεις το
α΄ τρίμηνο

Πρόστιμο 70.000 ευρώ σε
ηλεκτρονικό κατάστημα εμπο-
ρίας κινητών και προϊόντων

τεχνολογίας

Π
ρόστιμο 70.000 ευρώ επέβαλε το υπουργείο
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  σε ηλεκτρον ικό
κατάστημα εμπορίας συσκευών  κιν ητών  τηλε-

φών ων  και προϊόν των  τεχ ν ολογίας.

Συγκεκριμέν α, σύμφων α με αν ακοίν ωση, η γεν ική
διεύθυν ση Προστασίας Καταν αλωτή της γεν ικής γραμ-
ματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταν αλωτή του
υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , κατόπιν
ελέγχ ου πλήθους καταγγελιών  καταν αλωτών , επέβαλε
στο ηλεκτρον ικό κατάστημα εμπορίας συσκευών  κιν -
ητών  τηλεφών ων  και προϊόν των  τεχ ν ολογίας
https://www.trackstore.gr, χ ρηματικό πρόστιμο συν ο-
λικού ύψους 70.000 ευρώ, για παραβάσεις της ν ομοθ-
εσίας για την  προστασία του καταν αλωτή.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν  σε:

* Μη παράδοση των  παραγγελθέν των  προϊόν των
παρά την  καταβολή του τιμήματος.

* Μη επιστροφή των  χ ρημάτων  στους καταν αλωτές
μετά την  ακύρωση της σύμβασης.

* Παροχ ή εσφαλμέν ης πληροφόρησης σχ ετικά με
τον  χ ρόν ο παράδοσης των  προϊόν των .

* Παραπλάν ηση των  καταν αλωτών  ως προς τις
δεσμεύσεις της επιχ είρησης για επιστροφή των
χ ρημάτων .

* Μη κάλυψη της ν όμιμης εγγύησης.
Όπως υπογραμμίζεται στην  αν ακοίν ωση, οι κατα-

ν αλωτές που εν τοπίζουν  παρόμοια φαιν όμεν α παρ-
απλαν ητικών  πρακτικών  από ηλεκτρον ικές επιχ ειρή-
σεις, καλούν ται ν α υποβάλουν  την  καταγγελία τους
στην  γραμμή καταν αλωτή 1520, καθώς και στην  ηλεκ-
τρον ική διεύθυν ση της γεν ικής διεύθυν σης Προ-
στασίας Καταν αλωτή 1520@ef polis.gr.

Ενεργειακή Αναβάθμιση του 
Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Ασπροπύργου 
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Ε
ξώδικη ειδοποίηση απέστειλε ο πρώην  δήμα-
ρχ ος Ελευσίν ας Γιώργος Τσουκαλάς στον  δημο-
σιογράφο του ΣΚΑΪ κο Άρη Πορτοσάλτε αν αφο-

ρικά με το θέμα της επέν δυσης της ΠΙΤΣΟΣ στην
Ελευσίν α.

Σε αν ακοίν ωση του ο κος Τσουκαλάς διαμαρτύρεται
για την  απουσία πολυφων ίας στην  παρουσίαση του
θέματος απο τον
δημοσιογράφο.

Παρακάτω η
αν ακοίν ωση του
πρώην  δημάρχ ου
Ελευσίν ας:

Κύριε Πορτοσα-
λτε

Εδω και καιρό
προσπαθώ για το
θεμα της ΠΙΤΣΟΣ
ν α φιλοξεν ηθούν
οι απόψεις και το
σκεπτικό της
απόφασης του δημ
Συμβουλίου
εκείν ης της περιό-
δου στην  εκπομ-
πή σας. Οφειλατε όποια κι αν  ήταν  η άποψή σας, ν α
πληροφορήσετε τους ακροατές σας ως έν δειξη πλουρ-
αλισμου και πολυφων ίας και την  άλλη άποψη. Πότε
δεν  πράξετε την  αυτον όητη υποχ ρέωση σας. Τωρα
πια με αποστολή εξωδικου οφείλετε ν α πράξετε, έστω
και τώρα έστω και κατ αυτόν  τον  τρόπο το αυτον όη-
το.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΗΛΩΣΗ

Του Γεωργίου Τσουκαλά του Κων σταν τίν ου, πρώην
Δημάρχ ου και ν υν  δημοτικού συμβούλου του Δήμου
Ελευσίν ας, κατοίκου Ελευσίν ας και επί της οδού Αλκι-
βιάδου αρ. 33Α ΤΚ 19200

ΠΡΟΣ
1. Την  εταιρεία με την  επων υμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ

ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», εδρεύουσας στο Πειραιά, και επί της
οδού Εθν άρχ ου Μακαρίου και Φαλήρεως αρ. 2, με
ΑΦΜ 998921252 όπως ν όμιμα εκπροσωπείται

2. Του Άρη Πορτοσάλτε, δημοσιογράφου, κατοίκου
ομοίως ως άν ω

***********
Στη ραδιοφων ική εκπομπή του δευτέρου εξ υμών ,

την  Τετάρτη 31.3.2021 αν απτύχ θηκε ως θέμα η
απόφαση της διοίκησης της εταιρίας ΠΙΤΣΟΣ, ν α
μεταφέρει την  έδρα εργασιών  της από την  Ελλάδα στη
γείτον α χ ώρα Τουρκία.

Κατά την  αν άπτυξη του αν ωτέρω θέματος, σχ ολιά-
σατε πως υπεύθυν ος για την  φυγή της ΠΙΤΣΟΣ από
την  Ελλάδα, είμαι εγώ, ως πρώην  Δήμαρχ ος Ελευ-
σίν ας και προσκείμεν ος στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήρα
απόφαση ν α μην  επιτρέψω ν α αν οίξει εργοστάσιο η
εταιρία στην  Ελευσίν α, επί της δημαρχ ίας μου και σε
εμέν α θα πρέπει ν α αν ατρέξουμε για την  αν αζήτηση
πολτικών  ευθυν ών .

Επειδή ο εν  λόγω ισχ υρισμός τυγχ άν ει απολύτως
αβάσιμος, προσβλητικός της προσωπικότητας μου και
κυρίως μηδεν ιστικός της συν εισφοράς μου στο Δήμο
Ελευσίν ας και τους δημότες του.

Επειδή το άρθρο 15 παρ. 2 του Συν τάγματος, ο ν .
2328/1995, που επέκτειν ε τις προβλέψεις του ν .
1178/1981 και στην  ραδιοφων ία, ο πρόσφατος ν .
4779/2021, αλλά πάν ω απ’ όλα η δημοσιογραφική
δεον τολογία, επιβάλλουν  την  διασταύρωση των  πληρ-
οφοριών  και την  εξασφάλιση της προβολής της αν τίθ-
ετης άποψης υπό ίδιες συν θήκες με τον  υπό αμφι-
σβήτηση ισχ υρισμό.

Επειδή η πραγματική αλήθεια για το θέμα της εγκα-
τάστασης της Πίτσος στην  πόλη της Ελευσίν ας είν αι
η ακόλουθη:

« Η επέν δυση της ΠΙΤΣΟΣ και ο Δήμος Ελευσίν ας

1.Όταν  η εταιρεία ΠΙΤΣΟΣ αποφάσισε ν α μεταφέρει
τις δραστηριότητες του εργοστασίου της από τον
Δήμο Ρέν τη στην  Ελευσίν α γν ώριζε εκ των  προτέρων
ότι στο σημείο στο οποίο είχ ε αποφασίσει την  μετεγ-
κατάσταση απαγορεύον ταν  παρόμοιες λειτουργίες. Τις
απαγόρευε το Γεν ικό Πολεοδομικό Σχ έδιο.

2.Γι’ αυτό ακριβώς υπήρξε απόφαση του ΟΡΣΑ που
τροποποιούσε τις
χ ρήσεις στο συγκεκρ-
ιμέν ο σημείο της
επέν δυσης επιτρέ-
πον τάς την . Όμως ο
χ ώρος γειτν ίαζε ή
καλύτερα εφαπτόταν
με το Θριάσιο Νοσο-
κομείο. Γι’ αυτό και η
Διοίκηση του Νοσο-
κομείου αν τέδρασε σε
μια προοπτική η
οποία απαγόρευε στο
ν οσοκομείο ν α αν α-
βαθμιστεί και ν α
αυξήσει τη δυν αμικότ-
ητα του σε κλίν ες
(σχ ετικό έγγραφο

ν οσοκομείου 92/26-10-2011)
3. Από την  δημοτική Αρχ ή στη συζήτηση στο

δημοτικό Συμβούλιο προτάθηκαν  χ ώροι οι οποίοι αν ή-
κουν  στα όρια της Ελευσίν ας και θα μπορούσαν  ν α
φιλοξεν ήσουν  τη συγκεκριμέν η επέν δυση. Χώροι
εγκεκριμέν οι από το Γεν ικό Πολεοδομικό Σχ έδιο για
ν α υποδεχ θούν  αν άλογες δραστηριότητες.

4. H απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου -και όχ ι
του Δημάρχ ου- η οποία περιελάμβαν ε και σαφή
αιτιολόγηση στην  άρν ησή της και εν αλλακτική για την
εγκατάσταση της δραστηριότητας πάρθηκε με 23 ψήφ-
ους υπέρ και 3 κατά και επομέν ως τάχ θηκαν  κατά της
μετεγκατάστασης, παρατάξεις από όλα τα πολιτικά
φάσματα και όχ ι μόν ο η πλειοψηφική παράταξη του
απερχ όμεν ου Δημάρχ ου, ο οποίος ειρήσθω εν  παρό-
δω δεν  αν ήκει πολιτικά στον  χ ώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
στην  ευρεία Δημοκρατική Αριστερά και απλώς υπο-
στηρίχ θηκε από τον  ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτικές εκλογές,
όχ ι βέβαια πως αυτό έχ ει σχ έση με την  απόφαση
που πάρθηκε.

Στη διάθεση σας τα πρακτικά του δημοτικού
συμβουλίου.»

Επειδή με σχ ετική ηλεκτρον ική αλληλογραφία της
πληρεξουσίας Δικηγόρου μου προς τον  δεύτερο εξ
ημών  σας κάλεσα όπως αν αγν ώσετε την  ως άν ω
παράθεση στην  εκπομπή σας, προς αποκατάσταση
της αλήθειας αλλά εσείς ουδέν  πράξατε.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με επιφύλαξη παν τός ν ομίμου δικαιώματος μου
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ
Εν τον ότατα για την  όλως καταχ ρηστική και κατάφο-

ρα αν τίθετη σε όσα επιβάλλουν  τα χ ρηστά και συν αλ-
λακτικά ήθη συμπεριφορά σας,

ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Όπως άμεσα και σε κάθε περίπτωση εν τός τριών

(3) εργάσιμων  ημερών  από την  επίδοση της παρ-
ούσας αν ακαλέσετε τα όσα δυσφημιστικά και προ-
σβλητικά της προσωπικότητας μου, ελέχ θησαν  στην
αν ωτέρω εκπομπή του δεύτερου εξ υμών  και προς
αποκατάσταση της εικόν ας μου αν αγν ώσετε την  ως
άν ω παράθεση κατά αν τίστοιχ η ημέρα και ώρα, όπερ
έλαβε χ ώρα η ως άν ω προσβλητική αν αφορά, κατόπιν
σχ ετικής γν ωστοποίησης στην  πληρεξούσια Δικηγόρο
μου.

ΑΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ
Θα προβώ σε όλες τις ν όμιμες εν έργειες για την  δια-

φύλαξη των  συμφερόν των  μου.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εν τέλλεται όπως

επιδώσει ν όμιμα την  παρούσα σε εκείν ους στους
οποίους απευθύν εται, προς γν ώση τους και για τις
ν όμιμες συν έπειες και αν τιγράψει το πλήρες κείμεν ο
της στην  σχ ετική έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 15.04.2021
Η πληρεξούσια Δικηγόρος

Εξώδικο Γ. Τσουκαλά στον δημοσιογράφο
Α. Πορτοσάλτε για την «ΠΙΤΣΟΣ»

Π. Σταμπουλίδης: Με πρωτό-
κολλα η εστίαση - Όταν ανοίξο-

υμε δεν έχει νόημα το sms
μετακίνησης

Θ
α υπάρξουν  πρωτόκολλα για τη λειτουργία της
εστίασης, δήλωσε σήμερα ο γεν ικός γραμμα-
τέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταν αλω-

τή, Παν αγιώτης Σταμπουλίδης.

Μιλών τας στον  ρ/σ «Παραπολιτικά 90,1», σημείωσε
πως «εμείς θέλουμε ν α είν αι τα μέτρα τέτοια που ν α
μπορούν  ν α εφαρμοστούν , δεν  πρόκειται ν α βάλουμε
σύν θετες πράξεις στους αν θρώπους. Ίσα -ίσα θέλο-
υμε και οι επιχ ειρήσεις ν α βρουν  σιγά-σιγά τον
φυσιολογικό τους ρυθμό και οι καταν αλωτές ν α εκτο-
ν ωθούν , αλλά πάν ω από όλα ν α διατηρήσουμε την
απόσταση, που έτσι κι αλλιώς έχ ουμε μάθει ν α τηρ-
ούμε τους τελευταίους μήν ες, ούτως ώστε ν α μην  επι-
βαρύν ουμε και άλλο τη δημόσια υγεία».

«Είμαστε έτοιμοι, απλά είν αι θέμα τυπικής αν α-
κοίν ωσης, πώς ακριβώς θα λειτουργήσουμε στους εξω-
τερικούς χ ώρους και ν ομίζω ότι με αυτόν  τον  τρόπο
σιγά-σιγά θα μπούμε σε μια καν ον ικότητα».

Ερωτηθείς αν  θα υπάρξει επέκταση των  μαγαζιών
σε πεζοδρόμια και πλατείες, ο γεν ικός γραμματέας
Εμπορίου και Προστασίας του Καταν αλωτή, απάν -
τησε πως «υπάρχ ει διάταξη που ήταν  σε ισχ ύ και θα
είν αι σε ισχ ύ ξαν ά, ν α μπορέσουμε ν α εκμεταλλευ-
τούμε όπου υπάρχ ει δυν ατότητα, χ ωρίς φυσικά ν α
κλείν ουν  τους διαδρόμους για τον  κόσμο και για τα
ΑΜΕΑ και άλλες αν άγκες που πρέπει ν α διαφυλάξο-
υμε, ν α μπορέσουμε ν α εκμεταλλευτούμε χ ώρους».

Αν αφορικά με τα sms μετακίν ησης, ο κ. Σταμπου-
λίδης επισήμαν ε πως «είν αι έν α θέμα το οποίο θα το
συζητήσουμε ξαν ά με την  επιτροπή. Θεωρώ ότι σε
αυτή τη φάση βοηθάει πάρα πολύ στο ν α υπάρχ ει μια
ελεγχ όμεν η κιν ητικότητα, ιδίως στα εμπορικά κατα-
στήματα. Ωστόσο, αν τιλαμβάν εστε ότι όταν  αν οίξο-
υμε την  εστίαση και τις διαπεριφερειακές μετακιν ήσεις
και τα λοιπά, δεν  ξέρω αν  θα υπάρχ ει ν όημα».

Για τα εμπορικά κέν τρα και τα κέν τρα αισθητικής,
δήλωσε πως «η θέση μας ήταν  ήδη αποτυπωμέν η
από τις προηγούμεν ες δύο εβδομάδες. Έχ ουμε ήδη
αποστείλει στην  επιτροπή, ξαν ά, την  εισήγησή μας
για την  επαν εκκίν ηση και αυτών  των  χ ώρων ».

Ερωτηθείς αν  υπάρχ ει περίπτωση ν α αν οίξουν  την
Μεγάλη Εβδομάδα, απάν τησε: «Επιθυμούμε ν α
αν οίξουν , αφεν ός για ν α υπάρχ ει μια διασπορά του
κόσμου και ν α μη βρεθούμε όλοι μαζί σε κεν τρικές
οδούς, άρα ν α υπάρξει μια διασπορά, άρα ν α μειώσεις
τις συν θήκες συγχ ρωτισμού. Από την  άλλη, πρέπει
ν α επαν αλειτουργήσουν  και αυτές οι επιχ ειρήσεις,
γιατί έχ ουν  δεκάδες χ ιλιάδες εργαζομέν ους, έχ ουν
επίσης τεράστια πάγια και έξοδα για τη συν τήρησή
τους και είν αι επεν δύσεις που έγιν αν  στη χ ώρα και
πρέπει ν α βρουν  και αυτές τον  τρόπο ν α αποκτή-
σουν  το εισόδημα το οποίο έχ ουν  χ άσει».

Σχ ετικά με την  κριτική για το ωράριο λειτουργίας έως
τις 11 το βράδυ στην  εστίαση, υπογράμμισε πως
«πρέπει ν α δώσουμε μάχ η όλοι μαζί για την  κίν ηση
αυτή, ν α τη διασφαλίσουμε και ν α μη μπούμε ξαν ά σε
περιπέτειες. Η εστίαση έρχ εται σε μια περίοδο που η
χ ώρα έχ ει διευρύν ει πολύ το εμβολιαστικό της πρόγρ-
αμμα, άρα σημαίν ει ότι πολύ γρήγορα θα έχ ουμε έν α
μεγάλο τείχ ος αν οσίας και σε ομάδες που παρουσιά-
ζουν  μεγαλύτερη κιν ητικότητα, περισσότερες κοιν ων ι-
κές συν αν αστροφές και είν αι πιο εκτεθειμέν ες. Έχ ον -
τας λοιπόν  αυτό και έχ ον τας και το self  test, θα
κερδίζουμε χ ώρο, άρα όσο χώρο κερδίζουμε τόσο
χ ώρο θα δίν ουμε στην  αγορά» επισήμαν ε.

«Πέρα από τα μέτρα που αν ακοίν ωσε η κυβέρν -
ηση, τα οποία χ τίζουν  και έν α μαξιλάρι αν ακούφισης,
ακόμη περισσότερο για τις επιχ ειρήσεις, ν ομίζω ότι θα
βρούμε τον  τρόπο ν α τον  δαμάσουμε τον  ιό»
συν έχ ισε ο ίδιος.

«Ο εμβολιασμός είν αι προφαν ώς το πιο ισχ υρό
μέσο, από την  άλλη όμως παρατηρούμε μια ωριμότητα
και των  πολιτών . Ιδίως στον  τρόπο που χ ρησιμοποι-
ούν  τη μάσκα, στον  τρόπο που κρατούν  κάποιες
αποστάσεις» δήλωσε ο κ. Σταμπουλίδης.
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Π
ρόθυμη ν α συν εργαστεί και με τα δύο μεγάλα
ν αυπηγεία της Αττικής, δηλαδή της Ελευσίν ας
και του Σκαραμαγκά, εμφαν ίζεται η Lockheed

Martin αν  και εφόσον  η Ελλάδα επιλέξει την  αμερικα-
ν ική πρόταση για την  κατασκευή των  τεσσάρων
ν έων  φρεγατών  του Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως σημείωσε ο Jo De Pietro, Αν τιπρόεδρος Προ-
γραμμάτων  Πλοίων  Επιφάν ειας της Lockheed Martin
Rotary  & Mission Sy stems η αμερικαν ική εταιρεία
αφού επισκέφτηκε και τα
δύο ν αυπηγεία, έχ ει κατα-
λήξει πως τόσο ο Σκαρα-
μαγκάς όσο και η Ελευ-
σίν α μπορούν , σε
συν δυασμό με τις επεν -
δύσεις που σχ εδιάζουν
ν α υλοποιήσουν  οι πιθα-
ν οί ν έοι ιδιοκτήτες, ν α
καλύψουν  τις απαιτήσεις
για τη ν αυπήγηση των
φρεγατών  στην  Ελλάδα.

Μέσω του προγράμμα-
τος για τις ν έες φρεγάτες
“δίν εται μια σημαν τική ευκαιρία αν αβίωσης της ελλην ι-
κής ν αυπηγικής βιομηχ αν ίας” σημείωσε ο κ. De
Pietro, συμπληρών ον τας ότι η Lockheed Martin θέλει
ν α δουλέψει “και με τα δύο ν αυπηγεία και με την
ελλην ική κυβέρν ηση” με στόχ ο αυτή η συν εργασία ν α
αφορά όχ ι μόν ο τα ν αυπηγεία αλλά και όλη τη βιομ-
ηχ αν ική βάση που θα τα υποστηρίζει.

“Είδαμε ότι και τα δύο ν αυπηγεία μπορούν  ν α
διαχ ειριστούν  το έργο. Όταν  επισκεφθήκαμε την
Ελευσίν α και τον  Σκαραμαγκά, αυτό που είδαμε ότι
και τα δύο ν αυπηγεία με τις επεν δύσεις που σχ εδιά-
ζουν  οι υποψήφιοι ν έοι ιδιοκτήτες τους, μπορούν  ν α
εξυπηρετήσουν  όχ ι μόν ο το πρόγραμμα μας αλλά ν α
καταστούν  και κέν τρα συν τήρησης και αν αβάθμισης
όλων  των  πλοίων  που χρησιμοποιούν  τα συστήματα
της Lockheed Martin στην  περιοχ ή”, σημείωσε χ αρακ-
τηριστικά το στέλεχ ος της αμερικαν ικής εταιρείας κατά
τη διάρκεια κλειστής συν άν τησης που πραγματοποι-
ήθηκε χ θες.

Το παράδειγμα του Fincantieri Marinette Marine
Θέλον τας ν α αν αδείξει τη σημασία του εξοπλιστικού

προγράμματος για τη ν αυπηγική βιομηχ αν ία, ο . De
Pietro έφερε ως παράδειγμα την  ιστορία του ν αυ-
πηγείου Fincantieri Marinette Marine (FMM).

Σημείωσε ειδικότερα πως μέσω της συν εργασίας με
τη Lockheed Martin για τη ν αυπήγηση πλοίων  του
αμερικαν ικού πολεμικού ν αυτικού το FMM μετατράπ-
ηκε από έν α μικρό ν αυπηγείο με 300 εργαζομέν ους
σε μια μον άδα που σήμερα έχ ει τη δυν ατότητα ν α
κατασκευάζει ταυτόχ ρον α οχ τώ πολεμικά πλοία.

“Σήμερα κάθε ημέρα 2.500 άτομα περν άν ε τις πύλες
του Fincantieri Marinette Marine και η μεταμόρφωση
αυτή με κάν ει αισιόδοξο για την  πορεία της αν αβίωσης
των  ν αυπηγείων  και εδώ στην  Ελλάδα.

Μια συν εργασία με τη Lockheed Martin μέσω του
εξοπλιστικού προγράμματος μας επιτρέπει ν α αν α-
βιώσουμε την  ν αυπηγική βιομηχ αν ία, όπως έγιν ε με
την  Ficantieri”, σημείωσε.

“Δεν  είν αι μόν ο οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και
οι υποδομές είν αι και η εκπαίδευση και το προσω-
πικό, η κατασκευή της πρώτης από τις φρεγάτες στις

ΗΠΑ θα επιτρέψει τη μεταφορά τεχ ν ογν ωσίας, καθώς
σκοπεύουμε ν α φέρουμε εργαζόμεν ους των  ελλην ικών
ν αυπηγείων  για ν α μάθουν  τις απαραίτητες διεργασίες
που απαιτούν ται για ν α καλύπτον ται οι προϋποθέσεις
που θέτει το αμερικαν ικό πολεμικό ν αυτικό”, σημείωσε
ακόμη.

Σημειών εται ότι η πρόταση της Lockheed Martin ικα-
ν οποιεί τις ελλην ικές απαιτήσεις για εγχ ώρια κατασκε-
υή, μεταφορά τεχ ν ολογίας-τεχ ν ογν ωσίας και δημιο-

υργία θέσεων  εργασίας
με την  κατασκευή του-
λάχ ιστον  τριών  εκ των
τεσσάρων  φρεγατών
στην  Ελλάδα.

Δίν εται η επιλογή της
ν αυπήγησης του
πρώτου πλοίου στο
εξωτερικό, ώστε ν α
υπάρξει η ταχ εία έν ταξή
του στις τάξεις του
Πολεμικού Ναυτικού,
κάτι που αποτελεί
επίσης μέρος της

ελλην ικής απαίτησης, εν ώ παράλληλα θα προετοιμάζε-
ται και το πλαίσιο ομαλής υλοποίησης του περαιτέρω
ν αυπηγικού προγράμματος στην  Ελλάδα.

Από την  άλλη το σύν ολο των  εργασιών  που αφορά
τον  εκσυγχ ρον ισμό των  τεσσάρων  φρεγατών  MEKO
200HN, που περιλαμβάν εται στο εξοπλιστικό πρόγρ-
αμμα, θα γίν ει αποκλειστικά στην  Ελλάδα, με την
άμεση εμπλοκή του Πολεμικού Ναυτικού. Αξίζει ν α
σημειωθεί πως αν τίστοιχ ες προτάσεις έχ ουν  παρου-
σιάσει και οι υπόλοιποι διεκδικητές του προγράμματος.

Οι φρεγάτες MMS-HN
H αμερικαν ική πρόταση αφορά τη φρεγάτα MMSC-

HN (Multi-Mission Surf ace Combatant-Hellenic
Nav y ), μια ειδικά προσαρμοσμέν η στις ελλην ικές
απαιτήσεις έκδοση των  πλοίων  μάχ ης LCS (Littoral
Combat Ship), τα οποία ήδη χρησιμοποιεί το Ναυτικό
των  Ην ωμέν ων  Πολιτειών .

Πρόκειται για πλοίο με χ αρακτηριστικά stealth,
δηλαδή με σχ εδιαστικές προβλέψεις απόκρυψης από
τα εχ θρικά ραν τάρ και άλλους αισθητήρες, μήκους 115
μέτρων  και μέγιστου πλάτους 17,5 μέτρων  και εκτόπι-
σμα, που για την  ελλην ική υλοποίηση, θα φτάσει τους
4.500 τόν ους.

Απαν τών τας σε ερώτηση για τις αν αφορές περί
προβλημάτων  στα LCS που έχ ουν  δει το φως της
δημοσιότητας, ο κ. De Pietro σημείωσε πως τα προβ-
λήματα παρουσιαστήκαν  στα δύο πρώτα πλοία LCS
που λειτούργησαν  ως πρωτότυπα και αρχ ικά ήταν
πλοία μον αδικού σκοπού, σχ εδιασμέν α για ν α
καλύπτουν  διάφορες ελλείψεις του αμερικαν ικού πολε-
μικού ν αυτικού.

“Το τρίτο LCS στο οποίο έγιν αν  και οι τελευταίες
βελτιώσεις δοκιμάστηκε στις πιο δύσκολες συν θήκες,
βρισκόταν  σε αποστολή 23 μην ών  με πάν ω από 90%
διαθεσιμότητα. Αξιοποιήσαμε τις πληροφορίες που
συλλέξαμε από δοκιμές άν ω των  6.000 ν αυτικών
μιλίων  και μέσω του MMSC προσφέρουμε έν α αξιό-
μαχ ο πλοίο που θα καλύπτει τις αν άγκες του Πολεμι-
κού Ναυτικό. Δεν  λέω ότι το πρόγραμμα δεν  είχ ε τις
προκλήσεις του ειδικά στην  αρχ ή, όμως μετά από
μεγάλες δοκιμές και είν αι πλέον  κάτι διαφορετικό”,
τόν ισε.

Συνεργασία Lockheed με Ελευσίνα και
Σκαραμαγκά με «φόντο» φρεγάτες του ΠΝ

Handelsblatt: Να υιοθετηθεί
σε όλη τη Μεσόγειο το μοντέ-
λο των ελληνικών covid-free

νησιών

Τ
ην  αν άδειξη του συστήματος οριζόν τιου εμβο-
λιασμού των  κατοίκων  των  μικρών  ν ησιών  που
εφαρμόζει η Ελλάδα, ως μον τέλου για ολόκληρη

τη Μεσόγειο, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, εισηγείται ο οικον ομικός αν αλυτής Αν τρέα Μον -
ταν ίν ο, με άρθρο του στην  Handelsblatt. 

Όπως επισημαίν ει ο αν αλυτής, η πορεία της φετι-
ν ής τουριστικής περιόδου θα εξαρτηθεί από την
ταχ ύτητα της εκστρατείας αν οσοποίησης του πληθυ-
σμού, από την  διάθεση των  εμβολιασμέν ων  ν α ταξι-
δέψουν  και πάλι και από την  προθυμία των  χ ωρών
υποδοχ ής ν α αν οίξουν  και πάλι για τουρίστες από το
εξωτερικό. «Και οι τρεις προϋποθέσεις είν αι απαρ-
αίτητες για την  αν άκαμψη εν ός τομέα που παράγει το
10% του ΑΕΠ της ΕΕ και στον  οποίο καταγράφον ται
οι μεγαλύτερες απώλειες λόγω κορον οϊού». Προκειμέ-
ν ου ν α αποκτήσουν  μεγαλύτερη εμπιστοσύν η οι ταξι-
διώτες, αλλά και όσοι θα τους υποδεχ τούν , μια επιλο-
γή είν αι η δημιουργία τουριστικών  ζων ών  χ ωρίς
Cov id, σημειών ει ο ίδιος. «Την  Κυριακή 21 Φεβρουα-
ρίου, το Καστελόριζο έγιν ε το πρώτο ν ησί της Ελλά-
δας χ ωρίς Cov id. Μέχ ρι το τέλος Απριλίου η Ελλάδα
θέλει ν α έχ ει 70 ν ησιά χ ωρίς Cov id, όλα με λιγότερους
από 3000 κατοίκους», γράφει ο κ. Μον ταν ίν ο και
συν εχ ίζει: «Αυτό είν αι το αποτέλεσμα της εκστρατείας
της ελλην ικής κυβέρν ησης, που δίν ει προτεραιότητα
στην  αν οσοποίηση μικρών  ν ησιών , τυπικών  τουρι-
στικών  προορισμών , προκειμέν ου ν α είν αι έτοιμα για
τη θεριν ή περίοδο και ν α αν αβιώσουν  τον  τουρισμό
χ ωρίς κίν δυν ο για τον  τοπικό πληθυσμό. Αυτό το
μον τέλο θα μπορούσε ν α λειτουργήσει καλά και για
άλλα ν ησιά στη Μεσόγειο, που είν αι πιο εύκολο ν α
απομον ωθούν : σκεφτείτε τις Βαλεαρίδες Νήσους, τις
Αιολίδες Νήσους ή άλλους δημοφιλείς προορισμούς για
Ευρωπαίους και Αμερικαν ούς».  

Μια τέτοια προσέγγιση, θα μπορούσε, εξηγεί, ν α
έχ ει διπλή θετική επίδραση: ν α επαν αφέρει ορισμέν ο-
υς τομείς της ΕΕ στο φυσιολογικό, γεγον ός που θα
μειώσει και την  πίεση για την  αν αγκαία οικον ομική
στήριξη και θα δημιουργήσει φορολογικά έσοδα ταυ-
τόχ ρον α με την  αν άκαμψη αυτών  των  περιοχ ών . «Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ν α στηρίξει έν α
'κλαμπ των  ν ησιών  χ ωρίς κορον οϊό', θέτον τας συγκε-
κριμέν ες προϋποθέσεις για τα μέλη του», καταλήγει ο
κ. Μον ταν ίν ο.
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E
ν α χ ρόν ο μετά την  αρχ ική συμφων ία, και στα
τέλη του τρέχ ον τος τριμήν ου, θα εγκριθεί
πλήρως το Ταμείο Αν άκαμψης, το οποίο θα

αποτελέσει τον  μεγάλο καταλύτη για την  Ελλάδα,
καθώς η ελλην ική οικον ομία αποτελεί την  απόλυτη
ν ικήτρια σε ό,τι αφορά τον  αν τίκτυπο που θα έχ ουν
οι πόροι του στην  αν απτυξιακή της δυν αμική, επι-
σημαίν ει η Société Générale σε έκθεσή της όπου
απαν τά σε κρίσιμα ερωτήματα για το μεγάλο αυτό
«όπλο» της Ευρωπαϊκής Εν ωσης.

Οι ν ικητές
Πιο αν αλυτικά, σε

ό,τι αφορά τους
«ν ικητές», σύμφων α
με τη γαλλική τράπε-
ζα, η Ελλάδα θα
επωφεληθεί το περ-
ισσότερο σε όρους
% ΑΕΠ από τις
εκταμιεύσεις του
Ταμείου, αν άμεσα
στις χ ώρες της Ευρ-
ωζών ης, εν ώ κερδι-
σμέν ες θα βγουν  και
χ ώρες της Κεν τρικής
και Αν ατολικής
Ευρώπης. Αν  και η
Ιταλία και η Ισπαν ία
θα λάβουν  τα
υψηλότερα ποσά,
περίπου 83 δισ. και
76 δισ. ευρώ αν τίστοιχ α, ή σχ εδόν  το 20% του συν ό-
λου, ωστόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ θα λάβουν  4,6%
και 6,1%, αν τίστοιχ α, και σημαν τικά χ αμηλότερο από
την  Κροατία (13%), τη Βουλγαρία (12,5%), την  Ελλάδα
(10,5%) και την  Πορτογαλία (7,4%), με την  Ελλάδα ν α
αποτελεί τη ν ικήτρια από την  περιοχ ή της Ευρ-
ωζών ης.

Η απάν τηση που δίν ει ο οίκος στο γιατί έχ ει καθυ-
στερήσει τόσο πολύ η έγκριση του Ταμείου Αν άκαμ-
ψης, είν αι… η «δημοκρατία». Αν  και ο έν ας χ ρόν ος
που απαιτήθηκε είν αι μεγάλο διάστημα σε μία παν -
δημία, ωστόσο είν αι μικρό για τα δεδομέν α των
αν τίστοιχ ων  ευρωπαϊκών  διαδικασιών  και αποφά-
σεων . Για παράδειγμα, για το πολυετές δημοσιον ομικό
πλαίσιο 2014-20, η πλήρης επικύρωση χ ρειάστηκε
πάν ω από δύο χ ρόν ια, με την  πρώτη κοιν οποίηση
επικύρωσης ν α γίν εται επτά μήν ες μετά την  έγκριση
των  ηγετών  της Ε.Ε. Για το Ταμείο Αν άκαμψης μέν ει
ν α δοθεί το πράσιν ο φως από 10 ακόμη χ ώρες,
συμπεριλαμβαν ομέν ων  δύο εκ των  τεσσάρων  «φει-
δωλών » χ ωρών , την  Πολων ία και την  Ουγγαρία, οι
οποίες αν αμέν εται ν α το επικυρώσουν  καθώς η δημο-
σιον ομική ώθηση που θα λάβουν  από τους πόρους
είν αι σημαν τική, στο 5% του ΑΕΠ τους. 

Αν  και κάποιες χ ώρες μπορεί ν α μην  προλάβουν
την  προθεσμία της κατάθεσης του Εθν ικού Σχεδίου
Αν άκαμψης (τέλη Απριλίου), ωστόσο θα δοθεί ευελιξία
ειδικά σε όσες βρίσκον ται σε φάση πολιτικής μετάβα-
σης (Ολλαν δία). Κατά τη γαλλική τράπεζα, είν αι απίθα-
ν ο η Κομισιόν  ν α απορρίψει κάποιο σχ έδιο. Το
βέβαιο είν αι πως οι χ ώρες που έχ ουν  ήδη καταθέσει
τα σχ έδιά τους, όπως η Ελλάδα, θα ξεκιν ήσουν  ν α
λαμβάν ουν  εκταμιεύσεις ν ωρίτερα, και εν τός του καλο-
καιριού.

Οι εκταμιεύσεις
Αν αφορικά με τα χ ρήματα που θα εκταμιευθούν

φέτος, όπως επισημαίν ει η Société Générale, συν ολι-
κά, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα λάβουν  έως και 60 δισ.
ευρώ, δηλαδή μια δημοσιον ομική ώθηση ύψους 0,4%
του ΑΕΠ. Κατά τη συμφων ία που έχ ει επιτευχ θεί, τα
κράτη-μέλη θα λάβουν  το 13% του ποσού που διατίθ-
εται σε έργα στο πλαίσιο του μηχ αν ισμού αν άκαμψης
και αν θεκτικότητας το 2021, δηλαδή εκταμιεύσεις έως
87 δισ. ευρώ αυτή τη χ ρον ιά. 

Ωστόσο, εν ώ το ποσό των  επιχ ορηγήσεων  θα

ζητηθεί πλήρως, το ποσό των  δαν είων  που ζητήθη-
καν  αρχ ικά είν αι πιθαν ό ν α αποδειχ θεί πολύ μικρότε-
ρο από το συν ολικό κον δύλι (τα δάν εια μπορούν  ν α
ζητηθούν  έως τα τέλη του 2023). Επιπλέον , η
SocGen εκτιμά ότι οι χ ώρες εν δέχ εται επίσης ν α
λάβουν  έως και το 13% άλλων  επιχ ορηγήσεων
(React-EU κ.λπ.) το 2021.

Πέρα από αυτό, οι εκταμιεύσεις θα γίν ον ται σταδια-
κά και σε διάστημα έξι ετών , εν ώ θα κορυφωθούν  το

2023-2024. Καθώς η ταχ ύτητα εκτέλεσης των  έργων
εξαρτάται από την  αποτελεσματικότητα κάθε κυβέρν -
ησης, η γαλλική τράπεζα αν αμέν ει ότι θα δαπαν ηθεί
μόν ο το 40% των  κεφαλαίων  του Ταμείου Αν άκαμψης
έως το 2023.

Τα δάν εια
Οσον  αφορά τα δάν εια, είν αι γν ωστό ότι συν ολικά

διαμορφών ον ται στα 360 δισ. ευρώ και ότι οι χ ώρες
δεν  μπορούν  ν α ζητήσουν  περισσότερο από το
6,8% του ακαθάριστου εθν ικού τους εισοδήματος. Ως
αποτέλεσμα, σημειών ει η SocGen, το μέγιστο ποσό
που μπορεί ν α λάβει μια χ ώρα είν αι γν ωστό, π.χ . 123
δισ. ευρώ για την  Ιταλία, 85 δισ. ευρώ για την
Ισπαν ία. Ωστόσο, όπως επισημαίν ει η γαλλική τράπε-
ζα, μερικές χ ώρες δεν  έχ ουν  καν έν α οικον ομικό
συμφέρον  ν α λάβουν  δάν ειο από την  Ε.Ε., καθώς οι
αποδόσεις των  ομολόγων  τους είν αι στα ίδια επίπεδα
ή κάτω από το επίπεδο της Ε.Ε. για όλες τις διάρκειες
των  ομολόγων  τους. Ετσι απομέν ει μία λίστα με 17
χ ώρες, μεταξύ των  οποίων  και η Ελλάδα, οι οποίες
ζήτησαν  πρόσθετα χ ρήματα από το πρόγραμμα
SURE.

Ισχ υρός αν τίκτυπος
Στο καίριο ερώτημα που αφορά τον  τελικό οικον ο-

μικό αν τίκτυπο των  πόρων  της Ε.Ε. για την  κάθε
οικον ομία, η γαλλική τράπεζα εκτιμά πως ο μεγαλύτερ-
ος εν τοπίζεται στην  Ελλάδα. Βέβαια, όπως επι-
σημαίν ει, όλα θα εξαρτηθούν  από τη φύση των  έργων
στα οποία προχ ωράει κάθε κυβέρν ηση, εάν  οι πόροι
χ ρησιμοποιηθούν  για δημόσιες δαπάν ες ή επεν -
δύσεις. Εάν  τα κον δύλια του Ταμείου χ ρησιμοποιηθ-
ούν  για ν α αν τικαταστήσουν  δημόσιους ή ιδιωτικούς
πόρους, δηλαδή για τη χ ρηματοδότηση έργων  που
έχ ουν  ήδη προχ ωρήσει αρκετά και θα είχ αν  χ ρηματο-
δοτηθεί διαφορετικά, ο οικον ομικός αν τίκτυπός του θα
μειωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η επίδραση των  κον δυλίων  της
Ε.Ε. –ο δημοσιον ομικός πολλαπλασιαστής (με βάση
τις εισαγωγές, το ποσοστό αποταμίευσης και τον  φορ-
ολογικό συν τελεστή)– διαμορφών εται στο 0,7x για την
Ευρωζών η σε μέσο όρο, με την  Ελλάδα, την  Ιταλία και
τη Γαλλία ν α επηρεάζον ται πολύ θετικότερα. Η χ ώρα
μας συγκεκριμέν α βρίσκεται στην  κορυφή με πολλαπ-
λασιαστή κον τά στο 1x, εν ώ για τη Γερμαν ία και την
Ολλαν δία διαμορφών εται κον τά στο 0,5x.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα, μεγάλη κερδισμένη
του νέου προγράμματος στην Ευρωζώνη

Πασχαλινές εκπλήξεις για
τα παιδιά των Παιδικών

Σταθμών της Φυλής 

Π
ασχ αλιν ές εκπλήξεις περίμεν αν  τα μικρά των
Παιδικών  Σταθμών  της Δημοτικής Εν ότητας
Φυλής  κατά το διήμερο 21 και 22 Απριλίου. 

Μετά από προετοιμασία ημερών  ώστε ν α τηρηθούν
αυστηρά τα μέτρα προστασίας εν άν τια στη διασπορά
του Cov id – 19, τους γον είς τους,  που παρέλαβαν
τα δώρα κατόπιν  τηλεφων ικού ραν τεβού, υποδέχ θη-
καν  στον  Παιδικό
Σταθμ,  ο Πρόε-
δρος Δημήτρης
Πουλιάσης και οι
παιδαγωγοί. 

Εκτός από τις
ευφάν ταστες λαμ-
πάδες η έκπληξη
για κάθε παιδί
ξεχ ωριστά περι-
λάμβαν ε, πασχ α-
λιν ό τσουρέκι,
παιχ ν ίδι, όμορφα
χ ειροποίητα
στολίδια που επι-
μελήθηκε το προ-
σωπικό και φυσι-
κά το κλασικό
σοκολατέν ιο
αυγό. 

Η έκπληξη
αφορούσε και
τους εργαζόμεν ους στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς
ο Πρόεδρος πρόσφερε σε παιδαγωγούς και βοηθητικό
προσωπικό, έν α εορταστικό  πακέτο με τσουρέκι,
πασχ αλιν ά αυγά και κουλούρια. 

“Μπορεί και φέτος οι συν θήκες ν α είν αι δύσκολες
αλλά οι γιορτιν ές μέρες που έρχ ον ται μας γεμίζουν
αισιοδοξία. Η ευχ ή του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου
Παππού  όπως και η δική μου, είν αι γρήγορα οι Παι-
δικοί Σταθμοί ν α γεμίσουν  ξαν ά από τις χ αρούμεν ες
φων ές των  παιδιών , κάτι που αν αμέν εται ν α συμβεί
λίγο μετά το Πάσχ α. Ως τότε,  μέν ουμε ασφαλείς και
αν αμέν ουμε την  Αν άσταση του Χριστού μας, με την
ευχ ή του χ ρόν ου ν α δώσουμε τα δώρα των  παιδιών
μας από κον τά και μετά από μια όμορφη γιορτή”
τον ίζει σχ ετικά,  ο Πρόεδρος των  Παιδικών  Σταθμών
Φυλής, Δημήτρης Πουλιάσης. 
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Γ. Πατούλης: «Η εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς και η προστασία των κατανα-
λωτών ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίο-

δο της πανδημίας είναι προτεραιότητα-Δεν θα
επιτρέψουμε φαινόμενα παραβατικότητας»

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη προς τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, τη Γενική
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρ-
ιμνας και τους Αντιπεριφερειάρχες όλων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, συμπεριλαμ-
βανομένου και του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και
κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Υγείας, τα
μεικτά κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών της
Περιφέρειας έχουν εντατικοποιήσει τους υγειονο-
μικούς ελέγχους στην αγορά, ενόψει των εορτών του
Πάσχα. 

Οι έλεγχοι εστιάζουν σε όλα τα σημεία παραγωγής,
εμπορίας και διακίνησης τροφίμων, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς, η τήρηση του
νομοθετικού πλαισίου και η διασφάλιση της δημόσιας
υγείας.

Ειδικότερα έμφαση δίνεται στην τήρηση των μέτρων
για την αποφυγή της διασποράς ιού SARS COV-2 και
της εφαρμογής των υγειονομικών κανονισμών , σε
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (λαμβάνοντας
υπόψη το επίπεδο κινδύνου) όπως, υπεραγορές τρο-
φίμων, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυο-
πωλεία, κάβες, επιχειρήσεις παρασκευής και προσφο-
ράς γεύματος με διανομή κατ’ οίκον ή κατανάλωσης
εκτός του καταστήματος, τις υπαίθριες – λαϊκές αγορές,
οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών κλπ., επιχειρή-
σεις παροχής υπηρεσιών π.χ. κομμωτήρια και πτηνοκ-

τηνοτροφικές μονάδες.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει

σχετικά:
«Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία

των καταναλωτών ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο
της πανδημίας είναι προτεραιότητα. Έχω ζητήσει οι
έλεγχοι να πραγματοποιούνται με μεγάλη προσοχή και
αυστηρότητα, αλλά και με πνεύμα συνεργασίας με τους
επαγγελματίες οι οποίοι στην πλειονότητά τους ακολο-
υθούν τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και ορθής
τιμολόγησης. Αξίζουν ιδιαίτερες ευχαριστίες στα υπηρε-
σιακά στελέχη της Περιφέρειάς μας τα οποία, παρά τις
ελλείψεις προσωπικού και κατάλληλων εργαλείων, εργά-
ζονται καθημερινά προκειμένου να προστατευθούν οι
καταναλωτές από περιπτώσεις ακατάλληλων ή αλλοιω-
μένων τροφίμων. Οφείλουμε όλοι μας, τη δύσκολη αυτή
περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, να είμαστε στο
πλευρό των πολιτών και να τους προστατέψουμε». 

Μόνο την Κυριακή του
Πάσχα θα σταματή-
σουν οι εμβολιασμοί

κατά του κορωνοϊού, όπως
αποφάσισε η κυβέρνηση. Tα
εμβολιαστικά κέντρα που λειτο-
υργούν με το εμβόλιο της
Astrazeneca θα λειτουργήσουν
σε όλη τη χώρα από Μεγάλη
Παρασκευή έως Δευτέρα του
Πάσχα, εκτός της Κυριακής.  

Ωστόσο, Τα Mega εμβολια-
στικά κέντρα, σύμφωνα με την
ΕΡΤ, θα λειτουργήσουν με τη
μισή τους δυναμικότητα, δηλα-
δή αν έχουν 48 εμβολιαστικά
κέντρα το καθένα, θα λειτο-
υργήσουν τα 24.

Θα υπάρξουν ενημερώσεις
τόσο με ανακοίνωση του υπο-
υργείου Υγείας, όσο και με
μηνύματα σε όσους αναβληθεί
το ραντεβού τους για το πότε θα οριστεί.

Με τροπολογία, που κατατίθεται στη Βουλή επεκτείνε-
ται το πρόγραμμα εμβολιασμού και πλέον θα μπορούν
ιδιωτικές κλινικές, πολυιατρεία και ιδιωτικά θεραπευτήρ-
ια, να πραγματοποιούν εμβολιασμούς.

Επιπλέον, θα επεκταθεί ο χρονικός ορίζοντας του
εμβολιασμού. Θα γίνονται μέχρι τις πρώτες βραδινές
ώρες καθώς και Σάββατα και Κυριακές. Για αυτές τις
υπερωρίες του προσωπικού θα οριστεί και το ανάλογο
αντίτιμο. 

Τον Μάιο θα γίνουν έως και 2,5 εκατ. εμβολιασμούς
και τον Ιούνιο έως και 4 εκατ. εμβολιασμούς.

Μέχρι σήμερα οι πολίτες που έχουν λάβει έστω την
πρώτη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού είναι
1.826.628, ενώ και τις δύο δόσεις έχουν λάβει 774.370
πολίτες σε όλη τη χώρα. Συνολικά, έχουν χορηγηθεί
2.600.998 δόσεις εμβολίων.

Από τη Μ.Τρίτη, ανοίγουν τα ραντεβού στις ηλικίες 30-
39 με το εμβόλιο της ΑstraΖeneca. Από τη επόμενη
μέρα, Μεγάλη Τετάρτη, θα μπορούν όσοι επιθυμούν να
προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα για να εμβολια-
στούν. Θα ακολουθήσουν οι ηλικιακές ομάδες από 40 –
44 και 45 – 49 ετών.

Ήδη έχει προγραμματιστεί το Σάββατο να ανοίξει και η
πλατφόρμα για τις ηλικίες 50-54 ετών.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
εντατικοποιούνται οι υγειονομικοί έλεγχοι στην αγορά,

ενόψει των εορτών του Πάσχα

Πώς θα λειτουργήσουν τα εμβολιαστικά κέντρα
τις μέρες του Πάσχα

Κρ. Λαγκάρντ: Στο β' εξάμ-
ηνο του 2022 οι οικονομίες
θα επιστρέψουν στα προ

πανδημίας επίπεδα

T
ην  πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεν τρικής
Τράπεζας ν α συν εχ ίσει τις αυξημέν ες αγορές
ομολόγων  το δεύτερο τρίμην ο του έτους στο

πλαίσιο του προγράμματος Παν δημίας,
επαν αβεβαίωσε σήμερα η πρόεδρος της Κρ.
Λαγκάρν τ. Η ΕΚΤ αν αμέν ει ότι από την  μέχ ρι τώρα
πρόοδο των  εμβολιασμών  η χ ρον ιά φέτος δεν  θα
χ αθεί εν τελώς για τον  τουρισμό όπως συν έβη πέρυσι.
Εκτιμά ωστόσο ότι οι οικον ομίες των  χ ωρών  της
ζών ης του ευρώ θα επιστρέψουν  στα προ της
παν δημίας επίπεδα, στην  καλύτερη περίπτωση στο
δεύτερο τρίμην ο του 2022. Ωστόσο κάποια κράτη -
μέλη θα καθυστερήσουν  περισσότερο.

Μετά τη συν εδρίαση του διοικητικού συμβουλίου η
επικεφαλής της ΕΚΤ διαβεβαίωσε ότι η Τράπεζα θα
συν εχ ίσει τις αγορές ομολόγων  το πλαίσιο του έκτακ-
του προγράμματος αγοράς στοιχ είων  εν εργητικού
λόγω παν δημίας (pandemic emergency  purchase pro-
gramme - PEPP), το συν ολικό ποσό του οποίου
αν έρχ εται σε 1,850 δισ. ευρώ, τουλάχ ιστον  μέχ ρι το
τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχ ρις
ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίν ει ότι η κρίση του
κορον οϊού έχ ει λήξει.

Τα στοιχ εία που έχ ει στη διάθεση της η ΕΚΤ
δείχ ν ουν  ότι η οικον ομική δραστηριότητα στην  ευρ-
ωζών η υποχ ώρησε στο πρώτο τρίμην ο του έτους.
Ωστόσο δείχ ν ει σημάδια αν άκαμψης από το δεύτερο
τρίμην ο. Σε κάθε περίπτωση όπως υπογράμμισε η
επικεφαλής της ΕΚΤ, η πρόοδος στη διαδικασία του
εμβολιασμού είν αι αυτή που θα επιτρέψει τη σταδιακή
χ αλάρωση των  μέτρων  περιορισμού και συν ακόλουθα
θα αν οίξει το δρόμο για μια σταθερή αν άκαμψη της
οικον ομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του
2021. Μεσοπρόθεσμα, η αν άκαμψη της οικον ομίας
της ζών ης του ευρώ αν αμέν εται ν α οδηγήσει από την
αν άκαμψη της εγχ ώριας και παγκόσμιας ζήτησης,
υποστηριζόμεν η από ευν οϊκούς όρους χ ρηματοδότ-
ησης και δημοσιον ομική ώθηση.

Σε κάθε περίπτωση ο κίν δυν ος για υποχ ώρηση της
αν άπτυξης συν εχ ίζει βραχ υπρόθεσμα ν α είν αι υπα-
ρκτός καθώς από τη μία πλευρά, παρατηρούν ται εν θ-
αρρυν τικές εξελίξεις οι οποίες συν δέον ται με τις
καλύτερες προοπτικές για την  παγκόσμια ζήτηση που
εν ισχ ύον ται από τα δημοσιον ομικά μέτρα στήριξης
καθώς και από την  πρόοδο στη διαδικασία εμβολια-
σμού. Όμως από την  άλλη πλευρά, η συν εχ ιζόμεν η
παν δημία, συμπεριλαμβαν ομέν ης της εξάπλωσης
μεταλλάξεων  του ιού και οι επιπτώσεις της στις οικο-
ν ομικές και χ ρηματοοικον ομικές συν θήκες εξακολουθ-
ούν  ν α απειλούν  τις προοπτικές αν άπτυξης.

Στο μέτωπο της ρευστότητας η κ. Λαγκάρν τ αν έφε-
ρε ότι τα μέτρα που εφαρμόζει η ΕΚΤ σε συν δυασμό
με τα δημοσιον ομικά μέτρα που εφαρμόζουν  οι κυβε-
ρν ήσεις έχ ουν  συμβάλλει στην  εξομάλυν ση των
πιστώσεων . Η ίδια υπογράμμισε ότι η φθην ή ρευ-
στότητα που παρέχ ει η ΕΚΤ στις εμπορικές τράπεζες
θα πρέπει ν α μεταφέρεται στην  πραγματική οικον ομία
από τις τράπεζες μέσω των  χ ορηγήσεων .

Η επικεφαλής της ΕΚΤ εξήρε για μία ακόμη φορά το
ρόλο του πακέτου βοήθειας Next Generation υπογρ-
αμμίζον τας ότι είν αι «επείγον  ν α τεθεί σε λειτουργία
χ ωρίς καθυστέρηση». Κάλεσε δε τα κράτη μέλη ν α
διασφαλίσουν  εγκαίρως τους ίδιους και ν α ολοκ-
ληρώσουν  τα σχ έδια αν άκαμψης προκειμέν ου ν α
διαθέσουν  τους πόρους για παραγωγικές δημόσιες
επεν δύσεις που εν ισχ ύουν  την  παραγωγικότητα.
Αυτό θα επέτρεπε στο πρόγραμμα ΕΕ επόμεν ης
γεν ιάς ν α συμβάλει σε μια ταχ ύτερη, ισχ υρότερη και
πιο ομοιόμορφη αν άκαμψη και θα αυξήσει την  οικο-
ν ομική αν θεκτικότητα και το αν απτυξιακό δυν αμικό
των  οικον ομιών  των  κρατών  μελών , υποστηρίζον τας
έτσι την  αποτελεσματικότητα της ν ομισματικής πολιτι-
κής στη ζών η του ευρώ, αν έφερε χ αρακτηριστικά.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

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 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ



Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 θριάσιο-11 

48

Εντοπίσθηκε εργα-
στήριο υδροπονικής

καλλιέργειας κάνναβης
στη Λυκόβρυση

Ε
ν τοπ ίσθηκε,  απ ό αστυν ομικούς της
Υ π οδιεύθυν σης Δίωξης Ναρκωτ ικών  της
Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττ ικής,  έν α

π λήρως οργαν ωμέν ο και εξοπ λισμέν ο εργα-
στήριο-φυτώριο,  υδροπ ον ικής καλλιέργειας
δεν δρυλλίων  κάν ν αβης στην  Λυκόβρυση Αττ ι-
κής.

Ειδικότερα,  αστυν ομικοί της αν ωτέρω Υ π ηρ-
εσ ίας,  κατόπ ιν  διερεύν ησης π ληροφοριών  για
καλλιέργεια δεν δρυλλίων  κάν ν αβης,  διασταύρ-
ωσης στοιχ είων  και εξακρίβωσης χ ώρων ,  ταυ-
τοπ οίησαν  τους καλλιεργητές-διακ ιν ητές και
π ιστοπ οίησαν  την  εγκληματ ική τους δράση.  

Όπ ως εξακριβώθηκε,  οι κατηγορούμεν οι δρα-
στηριοπ οιούν το στην  υδροπ ον ική καλλιέργεια
δεν δρυλλίων  κάν ν αβης,  με σκοπ ό την  π εραι-
τ έρω διακ ίν ηση των  π οσοτήτων  κάν ν αβης σε
διάφορα άτομα στην  π εριοχ ή της Αττ ικής 

Κατόπ ιν  των  αν ωτέρω,  π ρωιν ές ώρες της 19-
4-2021,  π ραγματοπ οιήθηκε επ ιχ είρηση
αστυν ομικών  της αν ωτέρω Υ π ηρεσ ίας,  σε
συν εργασ ία με αστυν ομικούς της Ο.Π .Κ.Ε,
κατά τη διάρκεια της οπ οίας συν ελήφθησαν  -
3- αλλοδαπ οί.  Ταυτοπ οιήθηκε και αν αζητείται
ημεδαπ ός συν εργός τους.

Σε επ ακόλουθη έρευν α σε υπ όγεια απ οθήκη
στη Λυκόβρυση,  βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν :

–  -479- δεν δρύλλια κ άν ν αβης υδροπ ον ικής
καλλιέργειας,  ύψους απ ό -10- έως -30- εκατο-
στά

–  π λήρης εξοπ λισμός εργαστηρίου κάν ν αβης
υδροπ ον ικής καλλιέργειας

–  -2- Ι .Χ.Ε.  αυτοκ ίν ητα

–  Ι .Χ.  φορτηγό αυτοκ ίν ητο

–  το χ ρηματ ικό π οσό των  -4.975- ευρώ

–  -7- κ ιν ητά τηλέφων α

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  κ .  Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών  Αθην ών .



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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SL2: Η ακτινογραφία της 22ης αγωνιστικής

Η
καν ον ική περίοδος του πρωταθλήματος της Super League 2 ολοκληρώθηκε
και πλέον  οι ομάδες κάν ουν  τα σχ έδιά τους για τα μίν ι πρωταθλήματα που
ακολουθούν .

Η καν ον ική περίοδος του πρωταθλήματος της Super League 2 ολοκληρώθηκε και
πλέον  οι ομάδες κάν ουν  τα σχ έδιά τους για τα μίν ι πρωταθλήματα που ακολουθ-
ούν .

Ο Ιων ικός τερμάτισε έξι βαθμούς μπροστά, αφού έν α γκολ του Βασίλη Τριαν τα-
φυλλάκου στο τέλος του αγών α, του διέκοψε το σερί των  ν ικών  στις οκτώ. Ο
Τριαν ταφυλλάκος μπήκε στο 68′, αν τιμετωπίζον τας για πρώτη φορά στην  καριέρα
του τον  Ιων ικό, σκόραρε στο 89′ και αποβλήθηκε στους παν ηγυρισμούς. Ο Τριαν -
ταφυλλάκος σκόραρε για τρίτο παιχ ν ίδι στη σειρά και έδωσε την  ισοπαλία 1-1
στην  ΠΑΕ Χαν ιά.

Η Ξάν θη ήταν  πολύ αποτελεσματικότερη από τα προηγούμεν α παιχ ν ίδια της
και πέτυχ ε τέσσερα γκολ επί της Παν αχ αϊκής, σε μια ν ίκη που την  κράτησε
δεύτερη και της δίν ει το δικαίωμα ν α παίξει γηπεδούχ ος με τον  τρίτο Λεβαδειακό
στα Play of f s. Δεν  άφησε καν έν α περιθώριο στην  Παν αχ αϊκή ν α διεκδικήσει την
είσοδό της στην  εξάδα, την  ώρα που μάλιστα ο Διαγόρας έχ αν ε στην  Άρτα, και η
ομάδα της Πάτρας θα μπορούσε ν α τον  ξεπεράσει.

Η ομάδα της Ρόδου όμως κράτησε τη θέση της στην  εξάδα.
Ο Εργοτέλης πέρασε με ευρεία ν ίκη 3-0 από τη Λάρισα και είν αι πέν τε βαθμούς

πίσω από Ξάν θη και Λεβαδειακό, αλλά για ν α διεκδικήσει άν οδο πρέπει ν α προ-
σπεράσει και τις δύο.

Τα Τρίκαλα δεν  κατάφεραν  ν α ν ικήσουν  τον  ΟΦ Ιεράπετρας, εν ώ η Δόξα Δρά-
μας έκλεισε την  καν ον ική περίοδο με ήττα στην  έδρα της από το Λεβαδειακό.

Ήταν  η βαρύτερη ήττα της Δόξας στην  έδρα της τα τελευταία 16 χ ρόν ια. Είχ ε ν α
χ άσει με τέσσερα γκολ από τις 23 Οκτωβρίου 2005, για την  Γ’ Εθν ική τότε 5-1
από τα Τρίκαλα.

Ο Ματίας Κάστρο δεν  είχ ε αν τίπαλο στους σκόρερ, έβαλε άλλο έν α και έφτασε
τα 14. Πολύ δύσκολο ν α υπάρξουν  αν ατροπές στην  επόμεν η φάση. Στη Δράμα
έλαμψε και πάλι το αστέρι του Λούκας Πολέτο, που πέτυχ ε το πέμπτο του γκολ
και με την  έβδομη ασίστ του, έδωσε τις περισσότερες στο πρωτάθλημα. Μόν ο στα
έξι τελευταία παιχ ν ίδια είχ ε τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

Ο Ιων ικός είχ ε την  καλύτερη επίθεση με 35 γκολ και η Ξάν θη την  καλύτερη
άμυν α με 10 γκολ. Ο Απόλλων  Λάρισας πέτυχ ε τα λιγότερα, 13, εν ώ η Δόξα Δρά-
μας δέχ τηκε τα περισσότερα, 37. Τα Τρίκαλα έφτασαν  τις εν ν έα ισοπαλίες, περισ-
σότερες από κάθε άλλη ομάδα, εν ώ η Δόξα Δράμας είχ ε μόλις τρεις.

Οι αγώνες ρεβάνς του κυπέλλου

Τ
ις ημερομην ίες των  ρεβάν ς
των  ημιτελικών  του Κυπέλ-
λου Ελλάδας γν ωστο-

ποίησε χ θές η ΕΠΟ .
Συγκεκριμέν α, οι αν αμετρήσεις

που θα δώσουν  τα εισιτήρια για
τον  μεγάλο τελικό του θεσμού
ορίστηκαν  για την  Μεγάλη
Τετάρτη 28 Απριλίου και την
Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου.

Συγκεκριμέν α, το Ολυμπιακός
– ΠΑΣ Γιάν ν ιν α θα διεξαχ θεί
την  Μεγάλη Τετάρτη (28/4) στις
19:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης»,
εν ώ το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχ θεί την  Μεγάλη Πέμπτη
(29/4) και αυτό στις 19:00.

Αν αλυτικά το πρόγραμμα των  ρεβάν ς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλά-
δας:

Μεγάλη Τετάρτη (28/4)
19:00 Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάν ν ιν α
Mεγάλη Πέμπτη (29/4)
19:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

FL: Oι αυριανοί αγώνες  σε νότιο και
βόρειο όμιλο

Σ
ε αγων ιστική δράση αύριο η Football League  με αγών ες για την  7ης αγων ι-
στική. Αν αβλήθηκε το παιχ ν ίδι της Εν ωσης Ασπροπύργου-Νίκη Βόλου μετά
τα 8 κρούσματα κορον οϊού στους γηπεδούχ ους.

Νότιος Όμιλος
15:00

Σταύρος Μαυροθαλασσίτης,
Αιγάλεω – Αστέρας Βλαχ ιώτη

Οικον ομίδειο, Ιάλυσος – Ρόδος
Γρηγόρης Λαμπράκης, Καλλιθέα

– Καλαμάτα
Π.Ι. Βαρδιν ογιάν ν ης, Επισκοπή

– Σαν τορίν η

Βόρειος Όμιλος
Αν θή Καραγιάν ν η, Καβάλα–

Βέροια Ν.Π.Σ
Ηγουμεν ίτσας, Θεσπρωτός –

Ολυμπιακός Βόλου
Νέας Τρίγλιας, Τρίγλια – Απόλλων  Πόν του
Σερρών , Παν σερραϊκός – Αλμωπός Αριδαίας
Δ.Α.Κ Κοζάν ης, Α.Ε.Π. Κοζάν ης – Πιερικός

Οι καλύτεροι που
ξεχώρησαν στον 8ο

όμιλο

Οι καλύτεροι που ξεχ ώρισαν  από
την  6η αγων ιστική του 8ου ομίλου της
Γ' Εθν ικής.

Προπον ητής: Χρυσόπουλος (ΑΟ
Πυλίου)

Τερματοφύλακας: Σταματόπουλος
(Θύελλα Ραφήν ας)

Αμυν τικός: Χατζηβασίλης (ΑΟ
Πυλίου)

Αμυν τικός: Λάμπρου (Παν ελευσι-

ν ιακός)

Αμυν τικός: Μαργέτης (Θύελλα Ραφή-
ν ας)

Αμυν τικός: Κοφσαν ίδης (Αστέρας
Βάρης)

Μέσος: Μαρκόν  (Ακράτητος)

Μέσος: Πάβλιτς (Αίας Σαλαμίν ας)

Μέσος: Δουκάκης (Παν ελευσι-
ν ιακός)

Επιθετικός: Τσιγγόπουλος (Ακράτ-
ητος)

Επιθετικός: Δρόσος (ΑΟ Πυλίου)

Επιθετικός: Τσαγκαρης (Αίας
Σαλαμίν ας)
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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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«
Η κυβέρν ηση αποφασίζει και όχ ι οι ειδικοί»
ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, σε
τηλεοπτική του συν έν τευξη. «Κατά καν όν α, 9

στις 10 φορές, 95 στις 100 φορές, έχ ουμε συν ταχ θεί
απόλυτα με τις προτάσεις των  ειδικών », αν έφερε.
«Τον  Ιαν ουάριο, όταν  κάν αμε αυστηρό lockdown,
ηταν  δική μας απόφαση, όχ ι της επιτροπής, τόν ισε
ωστόσο. για ν α προσθέσει «Το 2021 δεν  είν αι 2020».

«Όταν  αποφασίσαμε ν α κλείσουμε στα τέλη Ιαν ουα-
ρίου πολλοί αμφισβήτησαν  την  επιλογή μας. Αυτός
είν αι ο λόγος που δεν  γίν αμε Πορτογαλία και το
σύστημα Υγείας άν τεξε, αν τέχ ει και θα αν τέχ ει», υπο-
γράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός «άν οιξε» θέμα υποχ ρ-
εωτικού εμβολιασμού Θεωρώ ότι η συζήτηση για τον
υποχ ρεωτικό εμβολιασμό κάποιων
εργαζόμεν ων  - ειδικά των  υγειον ο-
μικών - πρέπει ν α αν οίξει. Φέτος ή του
χ ρόν ου εν δεχ ομέν ως ν α χ ρειαστεί ν α
κάν ουμε έν α δεύτερο εμβόλιο. Τότε θα
πρέπει ν α κάν ουμε αυτή τη συζήτ-
ηση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
σημειών ον τας ότι δεν  θέλει ν α αν οίξει
αυτή τη συζήτηση τώρα, αλλά αργότερα
το καλοκαίρι και το φθιν όπωρο θα
ολοκληρωθεί.

«Στις 3 Μαίου θα μπορέσουν  ν α
αν οίξουν  εστιατόρια, καφετέριες, θα
πάει το ωράριο στις 23:00. Είμαστε
απολύτως βέβαιοι ότι είμαστε στο τέλος
της περιπέτειας. Οι Εκκλησίες θα λειτο-
υργήσουν . Το σημαν τικότερο είν αι ότι
γν ωρίζουμε πράγματα που πριν  έν α
χ ρόν ο δεν  τα γν ωρίζαμε. Τότε δεν
γν ωρίζαμε πώς θα τελειώσει η περιπέ-
τεια. Τώρα ξέρουμε ότι τα εμβόλια είν αι
η τελική απάν τηση στο πρόβλημα του
κορων οϊού»,  επεσήμαν ε ο κ. Μητσοτάκης σε συν έν -
τεξή του στον  τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε ότι η τάση τις τελευ-
ταίες 10 ημέρες είν αι θετική γιατί μειών εται ο δείκτης
θετικότητας. «Κάθε εβδομάδα χ τίζουμε τείχ ος αν οσίας.
Τα εμβόλια είν αι ασφαλή και αποτελεσματικά. Το
άν οιγμα το οποίο κάν ουμε είν αι ελεγχ όμεν ο και οργα-
ν ωμέν ο. Όταν  οι πολίτες γν ωρίζουν  τι θα συμβεί είν αι
λιγότεροι επιρρεπείς σε παραβατικές συμπεριφορές.
Προτιμώ κάποιος ν α βγει έξω ν α φάει σε εξωτερικό
χ ώρο με όλα τα μέτρα ασφάλειας, παρά ν α βρεθεί σε
έν α σπίτι που καν είς δεν  θα τον  επιτηρεί. Η κοι-
ν ων ία και οι πολίτες συμμορφών ον ται όταν  μπορούμε
ν α τους περιγράψουμε με όση ασφάλεια μπορεί ν α
γίν ει τι θα συμβεί αύριο και μεθαύριο», σημείωσε.Ο
πρωθυπουργός αν έφερε ότι έχ ουμε τον  καιρό
σύμμαχ ο και το μεγάλο σύμμαχ ο που είν αι τα εμβόλια.

Τα πρακτικά της Επιτροπής λοιμωξιολόγων
Η συζήτηση για τα πρακτικά είν αι βαθύτατος λαϊκι-

σμός», υπογράμμισε. «Δυστυχ ώς το επίπεδο του
δημόσιου διαλόγου γύρω από το θέμα της παν δημίας -
και αν αφέρομαι στην  αν τιπολίτευση - είν αι θλιβερό»,

προσέθεσε και έφερε ως παράδειγμα τις θέσεις της για
το άν οιγμα της εστίασης. «Είν αι εν τυπωσιακό πώς
καταφέρν ουν  ν α λέν ε κάθε φορά το ακριβώς αν τίθετο
από αυτό που γίν εται. Η απόλυτη εικόν α της κατα-
στροφής δεν  αδικεί τη χ ώρα, αλλά τους ίδιος», τόν ισε.

«Νέα Σμύρν η: Αστοχ ία»
Μιλών τας ο Πρωθυπουργός για το...κίν ημα της πλα-

τείας είπε ότι είν αι εξαίρεση» είπε για το …κίν ημα της
πλατείας και τόν ισε πως η συν τριπτική πλειοψηφία
των  πολιτών  συμμορφών εται με τα μέτρα.

«Η περίπτωση της Νέας Σμύρν ης ήταν  λάθος,
αστοχ ία», συν έχ ισε και είπε ότι «αυτά τα φαιν όμεν α
δεν  τα αν τιμετωπίζεις με καταστολή», συμπλήρωσε
και απηύθυν ε έκκληση όλοι ν α δείξουμε σοβαρότητα
και υπευθυν ότητα και ειδικά κάλεσε τους ν έους ν α

χ τίσουν  κίν ημα υπέρ του εμβολιασμού.
«Έχ ουμε περάσει 14 μήν ες σ' αυτό το καθεστώς

των  περιορισμών . Η αστυν ομία έχ ει γίν ει πιο εξυπν η
στους ελέγχ ους. Μην  έχ ετε αμφιβολία ότι θα
υπάρχ ουν  έλεγχ οι στις εξόδους και θα επιβληθούν
πρόστιμα», τόν ισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Μπορ-
ούμε ν α περάσουμε έν α Πάσχ α ακόμα χ ωρίς ν α
φύγουμε», συμπλήρωσε.

Οι εμβολιασμοί
Στη συν έχ εια, αν αφερόμεν ος στους εμβολιασμούς,

ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η επιχ είρηση «Ελευθε-
ρία» είν αι εξαιρετικά καλά οργαν ωμέν η και πρωτοπορ-
ιακή για τα δεδομέν α του ελλην ικού κράτους. «Είν αι
μια μεγάλη επιτυχ ία για τη χ ώρα», τόν ισε και είπε ότι
«μπορούμε ν α κάν ουμε γρήγορα τα εμβόλια που έχ ο-
υμε στη διαθεσή μας», σημειών ον τας πως από το
Μάιο και τον  Ιούν ιο δεν  θα υπάρχ ει πρόβλημα επάρ-
κειας εμβολίων .

Ο πρωθυπουργός κάλεσε εκ ν έου τους ηλικιωμέν ους
που δεν  έχ ουν  εμβολιαστεί ν α πάν ε ν α εμβολια-
στούν . «Είν αι έν α δράμα, μια τραγωδία. Να μπορείς

ν α αποφύγεις αρρώστια που μπορεί ν α σε σκοτώσει
και ν α μην  το κάν εις για διάφορους λόγους. Τα εμβόλια
είν αι και ασφαλή και αποτελεσματικά», υπογράμμισε.

«Θέλετε ν α βρεθείτε σε μια εν τατική ν α παλεύετε για
τη ζωή σας όταν  μπορείτε με έν α απλό τσίμπημα ν α
το αποφύγετε;», συμπλήρωσε και ευχ αρίστησε τον
Αρχ ιεπίσκοπο που είπε δύο φορές ότι όλοι πρέπει ν α
εμβολιαστούμε.

«Θεωρώ ότι η συζήτηση για τον  υποχ ρεωτικό εμβο-
λιασμό κάποιων  εργαζόμεν ων  - ειδικά των  υγειον ο-
μικών - πρέπει ν α αν οίξει. Φέτος ή του χ ρόν ου
εν δεχ ομέν ως ν α χ ρειαστεί ν α κάν ουμε έν α δεύτερο
εμβόλιο. Τότε θα πρέπει ν α κάν ουμε αυτή τη συζήτ-

ηση», δήλωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης σημειών ον τας
ότι δεν  θέλει ν α αν οίξει αυτή
τη συζήτηση τώρα, αλλά
αργότερα το καλοκαίρι και το
φθιν όπωρο θα ολοκληρωθεί.

«Το όριο του υποχ ρεωτι-
κού εμβολιασμού θα είν αι
αυστηρά προσδιορισμέν ο»
τόν ισε, εν ώ εκτίμησε ότι και
οι ν έοι θα σπεύσουν  ν α
κάν ουν  το εμβόλιο και είπε
ότι θα υπάρχ ουν  και και-
ν ούργια μον οδοσικά εμβόλια.

«Το καλύτερο εμβόλιο είν αι
το γρηγορότερο. Αυτό που
μπορείς ν α κάν εις πιο γρήγο-
ρα» τόν ισε, εν ώ για τους
αρν ητές σημείωσε ότι είν αι
ελάχ ιστοι και μερικές φορές

τούς δίν ουμε μεγαλύτερη σημασία. Είπε ότι για self
test υπήρχ ε καχ υποψία. «Περν άει τη σκυτάλη της
υπευθυν ότητας στον  πολίτη. Όπως και το εμβόλιο
είν αι ατομική πράξη υπευθυν ότητας», συν έχ ισε και
αν ακοίν ωσε ότι θα προμηθευτούμε σε χ αμηλή τιμή
self  test τώρα που τα χ ρειαζόμαστε.

«Επειδή κάν ουμε πολλά περισσότερα τεστ η
θετικότητα της Ελλάδος είν αι πράσιν η», προσέθεσε.

«Το γεγον ός ότι έχ ουμε τόσα εμβόλια ασφαλή και
αποτελεσματικά είν αι έν α θαύμα της επιστήμης», τόν ι-
σε ο πρωθυπουργός σημειών ον τας ότι εμείς δεν  στα-
ματήσαμε τον  εμβολιασμό με το εμβόλιο της
AstraZeneca. «Η πιθαν ότητα ν α πάθεις κάτι από
εμβόλιο είν αι απειροελάχ ιστη. Είν αι πιθαν ότερο ν α
τρακάρεις πηγαίν ον τας στο εμβολιαστικό κέν τρο. Και
σίγουρα είν αι πιο πιθαν ό ν α κολλήσεις cov id. Όλα τα
φάρμακα έχ ουν  παρεν έργειες, αλλά πρέπει ν α
σταθμίσουμε όλα τα δεδομέν α», συμπλήρωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Κ. Μητσοτάκης: Από φθινόπωρο ανοίγει η συζήτηση
για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς


