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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Βλαζάκη Σμαραγδή Ε.17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών
- Κορίνθου, Διασταύρωση Ασπροπύργου Παραπλεύρως ΙΚΑ, 2105575911
Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕΚοντούλη 1, Ελευσίνα, 2105542410

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ.Αιγαίου Πελάγους 32, Άνω
Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102470189
MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.Εργατικές Κατοικίες,
Μάνδρα, 2105541721
ΧΑΪΔΑΡΙ

TOFARMAKEIOMOU.GR - (Σακόπουλος Θεόδωρος
Κ.)Παπανδρέου Γεωργίου 4, Χαϊδάρι - Δάσος
Χαϊδαρίου, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105813912
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
(Κόχυλα Ξένη Γ.)Λεωφόρος Πάρνηθος
121,2102465660

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

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.
Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ
Ασημάκης, Ασημίνα Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια,
Ματίνα Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα Ιάκωβος,
Ιακωβίνα, Ζακελίνα *

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Το ωράριο της αγοράς την Μ. Παρασκευή
και το Μ. Σάββατο

Α

πό τις 9 το πρωί της Μεγάλης
Παρασκευής, έχ ουν τη δυν ατότητα ν α αν οίξουν τα σούπερ μάρκετ και ν α μείν ουν αν οικτά μέχ ρι τις 7
το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο
έχ ουν τη δυν ατότητα ν α λειτουργήσουν
από τις 7 το πρωί μέχ ρι τις 7 το απόγευμα.

Το υπόλοιπο λιαν εμπόριο για την
Μεγάλη Παρασκευή, θα μπορεί ν α λειτουργήσει, προαιρετικά, από τη 1 το
μεσημέρι μέχ ρι τις 7 το απόγευμα και το
Μεγάλο Σάββατο από τις 7 το πρωί
μέχ ρι τις 6 το απόγευμα.
Αυτό αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή της η
γεν ική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταν αλωτή του υπουργείου
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων .

Συγκεκριμέν α αν αφέρει, για την εν ημέρωση του
καταν αλωτικού κοιν ού και τις επιχ ειρήσεις ότι το
ωράριο λειτουργίας που αν αφέρεται στην υπ′ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.26380/23-4-2021 κοιν ή υπουργική απόφα-

ση ΦΕΚ (Β1682) εφαρμόζεται μόν ο στις υπεραγορές
τροφίμων (σούπερ μάρκετ).

Τα λοιπά καταστήματα τροφίμων του σημείου 22 του
πίν ακα της παρ.1Β του άρθρου 1 της ως άν ω ΚΥ Α,
εξαιρούν ται από εν λόγω πλαίσιο.

Συναντήσεις Μητσοτάκη για το ισραηλινό φάρμακο
για τον κορονοϊό

Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης συν αν τήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου
με τον Ναρν τίρ Αρμπέρ, ο
οποίος είν αι υπεύθυν ος για τη ν έα
θεραπεία για τον κορων οϊό που αν απτύσσεται στο Ιατρικό Κέν τρο Ichilov
του Τελ Αβίβ.
Στην συν άν τηση παραβρέθηκαν ο
Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και ο
Αν απληρωτής Υ πουργός Υ γείας
Βασίλης Κον τοζαμάν ης και κατά τη
διάρκεια της συζητήθηκαν οι εξελίξεις
σχ ετικά με την έν αρξη των κλιν ικών
δοκιμών στην Ελλάδα του ισραηλιν ού
φαρμάκου για την αν τιμετώπιση
σοβαρών επιπλοκών της ν όσου
COVID-19.

Η κλιν ική μελέτη στη χ ώρα μας θα
πραγματοποιηθεί καταρχ άς σε τρία
Ιατρικά Τμήματα ελλην ικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
– δύο στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» και έν α στο ΠΓΝ
«Αττικόν ».

Όπως αν έφερε ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας,
πρόκειται για μια ν έα μελέτη η οποία αξιοποιεί μια ν έα
μέθοδο μεταφοράς εν ός ν έου φαρμάκου, που βασίζεται στα εξωσώματα, ν αν οσωματίδια που συμμετέχ ουν
στις διακυτταρικές διεργασίες. «Είν αι μια πολλά
υποσχ όμεν η μέθοδος βάσει των όσων προκύπτουν
από τις κλιν ικές δοκιμές στο Ισραήλ. Προχ ωρούμε στη
διεξαγωγή κλιν ικής μελέτης δεύτερης Φάσης, εδώ στην
Ελλάδα, στο πλαίσιο της οποίας θα αξιολογήσουμε
παραμέτρους όπως η ασφάλεια, η δοσολογία και η
αποτελεσματικότητα», εξήγησε ο καθηγητής, εν ώ
εν ημέρωσε για τα τρία Ιατρικά Τμήματα σε δύο ν οσοκομεία, τα οποία συμμετέχ ουν στην κλιν ική μελέτη.
«Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της μελέτης Φάσης
2 ελπίζουμε ν α ακολουθήσει η μεγάλη μελέτη Φάσης 3
σε διεθν ές επίπεδο, υπό το συν τον ισμό του Καθηγητή κ. Αρμπέρ, ο οποίος είν αι ο ερευν ητής που
ξεκίν ησε με αυτήν την πρωτοπόρα ιδέα και είν αι
πίσω από την εφεύρεση», συμπλήρωσε ο κ. Τσιόδρας.
Η σημεριν ή συν άν τηση αποτελεί συν έχ εια της
συζήτησης που είχ ε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον
Ισραηλιν ό ομόλογό του Μπεν ζαμίν Νεταν ιάχ ου, κατά
την επίσκεψή του στις 8 Φεβρουαρίου στην Ιερουσα-

λήμ. Τότε ο πρωθυπουργός είχ ε δηλώσει στον κ.
Νεταν ιάχ ου την πρόθεση της Ελλάδας ν α συμμετάσχ ει και η χ ώρα μας στις κλιν ικές δοκιμές, κάτι που
είχ αν ζητήσει αρκετές ακόμη χ ώρες.

Ο κ. Μητσοτάκης, απευθυν όμεν ος στον κ. Αρμπέρ,
εξέφρασε την ικαν οποίηση του για την παρουσία του
Ισραηλιν ού καθηγητή στην Αθήν α. «Θυμάμαι πως η
σχ ετική συζήτηση προέκυψε κατά τη διάρκεια της
συν άν τησής μου με τον Πρωθυπουργό κ. Νεταν ιάχ ου. Και θυμάμαι ότι τον ρώτησα, καθώς είχ α διαβάσει σε εφημερίδες αρθρογραφία σχ ετικά με τα πολύ
εν τυπωσιακά αποτελέσματα της «Φάσης 1» της κλιν ικής μεθόδου. Τότε, ο κ. Νεταν ιάχ ου είπε «Θα καλέσω
αμέσως τον κ. Καθηγητή». Σας τηλεφών ησε και
ν άμαστε εδώ. Είν αι μεγάλη μου χ αρά που συν εργαζόμαστε. Ας ελπίσουμε πως θα αποδείξουμε στη «Φάση
2» της κλιν ικής δοκιμής ότι η μέθοδος αυτή κάν ει
θαύματα», τόν ισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Όπως συζητήσαμε και με τον καθηγητή θα πρέπει
ν α μείν ουμε ταπειν οί και μετριόφρον ες – αλλά είμαστε
πραγματικά εν θουσιασμέν οι. Μάλιστα θέλω ν α επισημάν ω πως ήρθα εδώ αυτοπροσώπως καθώς ήθελα
ιδίοις όμμασι ν α δω αρχ ικά τους αν θρώπους και στη
συν έχ εια τις εγκαταστάσεις. Μιλάμε για εξαιρετικούς
γιατρούς και αν θρώπους που εν έπν ευσαν την εμπιστοσύν η μου. Και αυτό είν αι πολύ σημαν τικό», τόν ισε ο Ναρν τίρ Αρμπέρ.
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Κορωνοϊός: 2.435 νέα κρούσματα και 73 θάνατοι
– 817 οι διασωληνωμένοι

Τ

α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είν αι 2.435, εκ των οποίων 5
εν τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχ ων στις
πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των κρουσμάτων
αν έρχ εται σε 342.908 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.3%
άν δρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμέν α
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών ,
49 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι
από το εξωτερικό και 2.478 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.
Κορων οϊός: 2.435 ν έα κρούσματα και
73 θάν ατοι – 817 οι διασωλην ωμέν οι

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών με
COVID-19 είν αι 73, εν ώ από την έν αρξη της επιδημίας έχ ουν καταγραφεί συν ολικά 10.315 θάν ατοι. Το
95.4% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άν ω. Κορων οϊός: 2.435 ν έα κρούσματα και 73
θάν ατοι – 817 οι διασωλην ωμέν οι

Ο αριθμός των ασθεν ών που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 817 (62.9% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 68 έτη. To 85.6% έχ ει

Σ

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 2.104 ασθεν είς. Οι εισαγωγές ν έων ασθεν ών
Cov id-19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 484
(ημερήσια μεταβολή -8.68%). Ο μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είν αι 463 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 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Έ

ν α απρόοπτο περιστατικό
εκτυλίχ θηκε στην Εθν ική οδό
Αθην ών -Κορίν θου όταν οδηγός
επιχ είρησε ν α διαφύγει από τον έλεγχ ο
των αστυν ομικών στα διόδια Ελευσίν ας
αν απτύσσον τας μεγάλη ταχ ύτητα.
Άμεση ήταν η αν τίδραση της Τροχ αίας
Αυτοκιν ητοδρόμων , με περιπολικά ν α
ακολουθούν το αυτοκίν ητο, όπου επέβαιν ε οικογέν εια. Ο οδηγός ισχ υρίστηκε ότι
μεταβαίν ει στο ν οσοκομείο Κορίν θου,
καθώς η σύζυγός του είχ ε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Του επέτρεψαν ν α περάσει,
αλλά κράτησαν τα στοιχ εία που τους
έδωσε για ν α γίν ει διασταύρωση των
ισχ υρισμών του.

Το 77% κρίν ει αρν ητικά την τακτική Τσίπρα και
τους υψηλούς τόν ους που έχ ει επιλέξει, εν ώ το
53,54% κρίν ει θετικά τις κυβερν ητικές πρωτοβουλίες.
Χαρακτηριστικό είν αι ότι μετά από 15 μήν ες διαχ είρισης της παν δημίας, την θέση της καταγεγραμμέν ης
μέχ ρι πρότιν ος κόπωση των πολιτών παίρν ει μία
μικρή βελτίωση στα ποσοστά του κυβερν ών τος κόμματος και της δημοφιλίας του πρωθυπουργού. Στον
αν τίποδα, οι πολίτες αποδοκιμάζουν τον ΣΥ ΡΙΖΑ για
την αν τιπολιτευτική του τακτική.

Η πρόθεση ψήφου με αν αγωγή επί των εγκύρων ,
δίν ει 39,3% στην ΝΔ, δηλαδή προβάδισμα 16,6
μον άδων έν αν τι του ΣΥ ΡΙΖΑ, ο οποίος συγκεν τρών ει
ποσοστό 22,7%.
Δίχ ως την αν αγωγή επί των εγκύρων , η διαφορά
βρίσκεται στο 15,4%, με τη ΝΔ ν α συγκεν τρών ει
ποσοστό 36,4%, έν αν τι 21% του ΣΥ ΡΙΖΑ.

Για ποιο λογο η εστίαση ανοίγει χωρίς μουσική
στα καταστήματα

Τ

ον επιστημον ικό λόγο πίσω από τον οποίο θα
αν οίξει η εστίαση χ ωρίς ωστόσο ν α υπάρχ ει
μουσική στα μαγαζιά εξήγησε ο πρόεδρος του
Παν ελλην ίου Ιατρικού Συλλόγου, Θαν άσης Εξαδάκτυλος.
Όπως τόν ισε, το συγκεκριμέν ο μέτρο έχ ει ν α κάν ει
με την έν ταση της φων ής και τα σταγον ίδια που
βγαίν ουν από το στόμα με αποτέλεσμα ν α μεταδίδεται
ο κορον αϊός.

«Χωρίς μουσική δεν θα καταβάλλεται η επιπλέον
προσπάθεια που χ ρειάζεται για ν α ακουστούμε σε
έν αν χ ώρο που έχ ει δυν ατή μουσική και η οποία
στέλν ει τα σταγον ίδιά μας και μαζί με αυτά τον ιό πιο

Δημοσκόπηση Marc: Στο
15,4% η διαφορά από τον
ΣΥΡΙΖΑ - Το 77,3% κρίνει
αρνητικά τις επιλογές του
ΣΥΡΙΖΑ

το 15,4% η διαφορά από τον ΣΥ ΡΙΖΑ - Το
77,3% κρίν ει αρν ητικά τις επιλογές του
ΣΥ ΡΙΖΑ
Αν οίγει η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ και ΣΥ ΡΙΖΑ, όπως
καταγράφει και η δημοσκόπηση της εταιρείας Μarc
που διεν εργήθηκε για το Πρώτο Θέμα, επιβεβαιών ον τας ότι η κυβέρν ηση ξεπερν άει την καμπή των προηγούμεν ων μην ών , εν ώ αν αδεικν ύει την κυριαρχ ία του
Κ. Μητσοτάκη στο πολιτικό σκην ικό.

Καταδίωξη στα διόδια Ελευσίνας για οδηγό που δεν
σταμάτησε για έλεγχο

«Η μουσική επιβάλλει μεγαλύτερη έν ταση φων ής και
προσπάθεια και οδηγεί τους αν θρώπους ν α έρχ ον ται
πιο κον τά για ν α ακουστούν και αυτό ευν οεί την
μετάδοση του ιού. Δεν υπάρχ ει καν έν ας άλλος λόγος
που απαγορεύεται η μουσική στην εστίαση. Δεν έχ ει
ν α κάν ει με τον ήχ ο, έχ ει ν α κάν ει με το ότι
οδηγούμαστε ν α προσαρμόσουμε τη φων ή μας», είπε
ο κ. Εξαδάκτυλος και πρόσθεσε:

θριάσιο-3

μακριά από εκεί που τα στέλν ει η φυσιολογική ομιλία».

Για ν α καταλήξει: «Με αυτό τον τρόπο θα είν αι
ασφαλέστερη η δραστηριότητα που αν οίγει. Με τον
άλλο τρόπο δεν θα είν αι το ίδιο ασφαλής. Υ πάρχ ει μια
παραν όηση πως το πρόβλημα είν αι πίσω μας. Δεν
είν αι πίσω μας. Είμαστε σε μια πορεία βελτίωσης και
σταθεροποίησης αλλά δεν είμαστε σε φάση που έχ ουμε ξεπεράσει εν τελώς το πρόβλημα και τα έχ ουμε
αφήσει όλα πίσω μας».

Παρόμοια εικόν α επικρατεί και στο ερώτημα για τον
καταλληλότερο πρωθυπουργό, με τον κ. Μητσοτάκη
ν α συγκεν τρών ει ποσοστό 51,3% έν αν τι 22% του
προέδρου του ΣΥ ΡΙΖΑ.

Στην πράξη, η Marc επιβεβαιών ει τα ευρήματα
όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων , όπως την
πρόσφατη της εταιρείας Pulse, όπου επίσης επιβεβαιών ει την κυριαρχ ία του Κυρ. Μητσοτάκη στο πολιτικό σκην ικό. Και αυτή η δημοσκόπηση κατέγραφε
άν οδο στα ποσοστά της Ν.Δ., μετά την μικρή καμπή
του Μαρτίου με τη διαφορά στην πρόθεση ψήφου ν α
αν έρχ εται στο 13,5%.

Το 55% έκριν ε ότι οι αν ακοιν ώσεις για φοροελαφρύν σεις και ασφαλιστικές ελαφρύν σεις κιν ούν ται στην
σωστή κατεύθυν ση, εν ώ σωστές κρίν ον ται και οι
αποφάσεις για το Πάσχ α σε ποσοστό 54%, καθώς και
αυτές που αφορούν στην εστίαση και τα σχ ολεία σε
ποσοστό 75%.
Στη δημοσκόπηση της Pulse που διεν εργήθηκε για
τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ αποτυπών ον ταν μια
αν άκαμψη της κυβερν ώσας παράταξης σε σχ έση με
αυτή του Μαρτίου κατά μια μον άδα, αλλά και μείωση
κατά 0,5% στο ποσοστό του ΣΥ ΡΙΖΑ, αν αδεικν ύον τας για μια ακόμη φορά την αδυν αμία της αξιωματικής
αν τιπολίτευσης ν α πείσει τους πολίτες με την τακτική
που ακολουθεί.
Είν αι χ αρακτηριστικό πως σύμφων α τουλάχ ιστον
με την δημοσκόπηση της Pulse, καταγράφον ταν
εισροές ν έων ψηφοφόρων της τάξεως του 8,5% στην
Ν.Δ. εν αν τιθέσει με τον ΣΥ ΡΙΖΑ που εμφαν ίζει
εισροές της τάξης του 3,5%, ποσοστό που όμως δεν
αν τισταθμίζει τις παράλληλες απώλειές του.

Παρασκευή 30Απριλίου 2021

4-θριάσιο

Κορωνοϊός: Μέχρι τον
Μειωμένα ενοίκια: Δημοσιεύθηκε η απόφαση
Σεπτέμβριο τα πιο ισχυρά
για τους ΚΑΔ Απριλίου

Μ

ετά το Πάσχ α θα λάβει το υπουργείο Οικον ομικών την απόφαση για τον χ ρόν ο καταβολής
των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακιν ήτων
που θα υποστούν «κούρεμα» εισοδήματος και κατά
τον μήν α Απρίλιο.
Εν ώ η υπουργική απόφαση με τους ΚΑΔ των επαγγελματιών που δικαιούν ται είτε ν α μην πληρώσουν
καθόλου εν οίκιο είτε ν α πληρώσουν μειωμέν ο κατά
40% εν οίκιο για τον μήν α που φεύγει, δημοσιεύτηκε
μόλις σήμερα, η απόφαση που εκκρεμεί ν α
ληφθεί είν αι αν θα
υιοθετηθεί και για τις
αποζημιώσεις του Απριλίου η λογική της προκαταβολής, ή αν θα
ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες ν α προηγηθεί η
δήλωση COVID του
Απριλίου προκειμέν ου
ν α γίν ει η πίστωση
των αποζημιώσεων
στους τραπεζικούς
λογαριασμούς.

Η λύση της προκαταβολής επιλέχ θηκε για
πρώτη φορά για την
καταβολή των αποζημιώσεων του Απριλίου. Τα χ ρήματα
έχ ουν ήδη πιστωθεί
από την ΑΑΔΕ και
πλέον η σκυτάλη έχ ει περάσει στους ιδιοκτήτες οι
οποίοι και καλούν ται κατόπιν … πληρωμής ν α υποβάλλουν τη δήλωση COVID στην ηλεκτρον ική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Είν αι αν οικτό το εν δεχ όμεν ο η τελική απόφαση για την καταβολή των αποζημιώσεων
του Απριλίου ν α ληφθεί μετά τις 14 Μαίου προκειμέν ου ν α έχ ουν συγκεν τρωθεί οι δηλώσεις και ν α μπορεί ν α αξιολογηθεί στην πράξη το πώς δούλεψε η λογική της «προκαταβολής».
Κούρεμα Απριλίου δικαιούν ται ουσιαστικά όσοι
δικαιούν ταν κούρεμα και για τον Μάρτιο όπως
προκύπτει και από την σχ ετική απόφαση. Αυτό
βοηθάει ακόμη περισσότερο στο ν α υπάρξει η «προκαταβολή» και για τον Απρίλιο. Όσον αφορά στον
Μάιο, η κατάσταση δεν θα είν αι ίδια. Όπως αν ακοιν ώθηκε χ θες από το υπουργείο Οικον ομικών , οι
«κλειστοί» (συμπεριλαμβαν ομέν ων των λιαν έμπορων ,
της εστίασης που θα αν οίξει, του πολιτισμού, της
ψυχ αγωγίας, του αθλητισμού, των μεταφορών κλπ)
δεν θα πληρώσουν εν οίκιο εν ώ κούρεμα 40% θα
δικαιούν ται μόν ο οι εργαζόμεν οι που θα παραμέν ουν
σε αν αστολή αλλά και τα παιδιά τους αν καταβάλλεται
γι’ αυτά εν οίκιο φοιτητικής στέγης. Το «κούρεμα» του
40% για τους πληττόμεν ους, το πιθαν ότερο είν αι ότι
δεν θα υπάρχ ει.

Οι δικαιούχ οι
Όλοι οι ΚΑΔ που θα δικαιούν ται κούρεμα εν οικίου
κατά 100% ή κατά 40% και για τον μήν α Απρίλιο περιγράφον ται στην απόφαση η οποία έχ ει ως εξής:

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχ είρησης, η οποία εδρεύει ή έχ ει υποκατάστημα στην Ελλην ική Επικράτεια και για την οποία
έχ ουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αν αστολής ή προσωριν ής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχ ετίζον ται με
τον κορων οϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικον ομικά λόγω της εμφάν ισης και διάδοσης του κορων οϊού
COVID-19, ήτοι επιχ είρησης η οποία:
α) έχ ει εν εργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιαν ουαρίου 2021 ή έχ ει εν εργό
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιαν ουαρίου 2021 στον οποίο αν τιστοιχ ούν τα μεγαλύτερα
ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχ ική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 τουλάχ ι-

στον έν αν από τους ΚΑΔ που περιλαμβάν εται στους
ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και Β’ του Παραρτήματος, το οποίο και
αποτελεί αν απόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την υποχ ρέωση καταβολής του συν ολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Α’- ή του 40% του συν ολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Β’- για τον μήν α Απρίλιο
2021, κατά παρέκκλιση των κείμεν ων διατάξεων περί
μισθώσεων , σύμφων α με τα οριζόμεν α στο δεύτερο
και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της

εμβόλια δεύτερης γενιάς
κατά των μεταλλάξεων

Ερευνες για «υπερόπλο» κατά όλων
των παραλλαγών του Sars-CoV-2

Ο

ι ερευν ητές θα καταφέρουν ν α αν απτύξουν
ήδη φέτος ν έα, βελτιωμέν α, ακόμη πιο ισχ υρά
εμβόλια, τα οποία θα είν αι αποτελεσματικά και
κατά των μεταλλάξεων του κορων οϊού, υποστηρίζει ο
διακεκριμέν ος επιστήμον ας Αλεξάν τερ Κεκουλέ.

«Αν αμέν ω εμβόλια δεύτερης γεν ιάς, τα οποία θα
είν αι επίσης αποτελεσματικά και έν αν τι των ν έων
μεταλλάξεων του κορων οϊού, περίπου από τον
Σεπτέμβριο. Φυσικά, θα χ ρειαστεί λίγος χ ρόν ος για
ν α χ ρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα. Το κατά
πόσον αυτό τελικά θα οδηγήσει σε έν α εμβόλιο
αποτελεσματικό για όλες τις μεταλλάξεις είν αι ακόμα
αν οιχ τό θέμα», δήλωσε ο διευθυν τής του Ιν στιτούτου
Ιατρικής Μικροβιολογίας του Παν επιστημιακού
Νοσοκομείου της πόλης Χάλε στο δίκτυο ntv .

από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχ ομέν ου (Α’
68), όπως ισχ ύει. Σε περίπτωση που οι ΚΑΔ μιας
επιχ είρησης, όπως ορίζον ται στο προηγούμεν ο εδάφιο, περιλαμβάν ον ται στους δυο ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και Β’
του Παραρτήματος, εφαρμόζεται, το ευν οϊκότερο για
τον μισθωτή, καθεστώς του ΠΙΝΑΚΑ Α’ ήτοι αυτό της
απαλλαγής από την καταβολή του μισθώματος,

β) έχ ει εν εργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιαν ουαρίου 2021 ή έχ ει εν εργό
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιαν ουαρίου 2021 στον οποίο αν τιστοιχ ούν τα μεγαλύτερα
ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχ ική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έν αν
από τους ΚΑΔ που περιλαμβάν εται στον ΠΙΝΑΚΑ Β’
του Παραρτήματος και παράλληλα έχ ει εν εργό κύριο
ΚΑΔ υποκαταστήματος/ υποκαταστημάτων την 4η
Ιαν ουαρίου 2021,ο οποίος περιλαμβάν εται στον
ΠΙΝΑΚΑ Α’ του Παραρτήματος, απαλλάσσεται από
την υποχ ρέωση καταβολής του συν ολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμεν ων διατάξεων περί
μισθώσεων , σύμφων α με τα οριζόμεν α στο δεύτερο
και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της
από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχ ομέν ου (Α’
68), όπως ισχ ύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως
υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας
της επιχ είρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην
οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συν αλλακτική
δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) – υποκατάστημα].
2. Για την εφαρμογή των οριζομέν ων στην προηγούμεν η παράγραφο, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λαμβάν ον ται, όπως αυτοί έχ ουν τροποποιηθεί στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχ ρι και
την 9η Φεβρουαρίου 2021.

3. Ειδικά για επιχ ειρήσεις που δεν ήταν εν εργές
την 4η Ιαν ουαρίου 2021, για την εφαρμογή των οριζόμεν ων στην παρ. 1 της παρούσας, λαμβάν εται
υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομην ία έν αρξής
τους από την 4η Ιαν ουαρίου 2021 και έως και τη
δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση που η
επιχ είρηση δήλωσε ημερομην ία έν αρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιαν ουαρίου 2021, λαμβάν εται
υπόψη ο εν εργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά
την έν αρξη του υποκαταστήματος από την 4η Ιαν ουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας.

«Θεωρητικά, έν α γεν ικό εμβόλιο κατά του συν όλου
των μεταλλάξεων του παν δημικού ιού Sars-CoV-2
είν αι απολύτως ν οητό, διότι ο ιός δεν μεταλλάσσεται
προς όλες τις κατευθύν σεις, αλλά προσπαθεί μον ίμως
ν α μεταλλαχ θεί στην βέλτιστη μορφή του. Θα ήταν
πιθαν ό ν α προβλεφθεί αυτή η βέλτιστη μετάλλαξή του
με τη βοήθεια προγραμμάτων υπολογιστών και ν α
αν απτυχ θεί έν α εμβόλιο που ν α λειτουργεί εν αν τίον
της. Θα περιμέν ει δηλαδή καν είς τρόπον τιν ά τον ιό
ήδη στην τελική φάση της αν άπτυξής του. Έν α
τέτοιο εμβόλιο, το οποίο για τεχ ν ικούς λόγους θα
μπορούσε ν α παραχ θεί καλύτερα με βάση την
τεχ ν ολογία mRNA, θα μπορούσε ν α αποτελέσει το
παγκόσμιο όπλο κατά του ν έου κορων οϊού», εξήγησε
ο Κεκουλέ.
Εμπιστοσύν η σε Astrazeneca, Sputnik V, Sinov ac

Στη συν έχ εια, ο διακεκριμέν ος επιστήμον ας
πρόσθεσε ότι «τα εμβόλια της Astrazeneca και άλλα
εμβόλια ιϊκού φορέα είν αι μεν εμβόλια δεύτερης
κατηγορίας, θα πρέπει καν είς ν α τα αξιολογήσει έτσι,
αλλά μπορεί επίσης ν α προστατευθεί επαρκώς με
έν α εμβόλιο δεύτερης κατηγορίας, όπως ακριβώς
μπορεί ν α φτάσει κάποιος στον προορισμό του
ταξιδεύον τας με το τρέν ο όχ ι στην πρώτη αλλά στην
δεύτερη θέση. Ο κόσμος μπορεί ν α είν αι
ευτυχ ισμέν ος που υπάρχ ουν τα εμβόλια ιϊκών
φορέων , τουλάχ ιστον για όσο διάστημα τα εμβόλια
mRNA δεν είν αι ακόμη διαθέσιμα σε αρκετές
ποσότητες».

«Παρεμπιπτόν τως, ο ίδιος θα εμβολιαζόμουν
σίγουρα με το εμβόλιο της Astrazeneca ή άλλο
εμβόλιο ιϊκού φορέα όπως το Sputnik V. Είμαι 62
χ ρον ών και άν δρας. Θα το έκαν α. Ωστόσο, για το
Sputnik, δεν υπάρχ ουν μέχ ρι στιγμής στοιχ εία. Θα
εμβολιαζόμουν εξ αρχ ής και με το κιν εζικό μυστικό
όπλο, το εμβόλιο Sinov ac. Πρόκειται για έν α εμβόλιο
το οποίο έχ ει δοκιμαστεί χ ιλιάδες φορές για την
ευλογιά του 18ου αιών α, και αν μη τι άλλο δεν μπορεί
ν α κάν ει κακό», τόν ισε.
Με βάση την βραζιλιάν ικη μετάλλαξη P.1

Ο λοιμωξιολόγος πιστεύει τέλος ότι «η έρευν α θα
εστιάσει ιδιαίτερα στη λεγόμεν η βραζιλιάν ικη
μετάλλαξη P.1 θεωρών τάς την τη βάση για την
αν άπτυξη ν έων εμβολίων . Μέχ ρι στιγμής η P.1
συν δυάζει τις χ ειρότερες από όλες τις κακές ιδιότητες
του ν έου κορων οϊού. Επομέν ως, είν αι ιδιαίτερα
εν διαφέρουσα για τη δημιουργία εμβολίων δεύτερης
γεν ιάς. Τα τρέχ ον τα στοιχ εία δείχ ν ουν ότι έν α
εμβόλιο κατά του P.1 θα προστατεύει επίσης από τις
άλλες γν ωστές μεταλλάξεις».

Πηγές: ΑΜΠΕ, ntv
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Αναστολές συμβάσεων εργασίας: Τι ισχύει για
τον Μάιο - Από 6/5 οι δηλώσεις

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν
χρήση του μέτρου

Τ

ον «οδικό χ άρτη» για τις ν έες αν αστολές
συμβάσεων εργασίας γν ωστοποίησε το υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων .

Ειδικότερα, όπως αν ακοίν ωσε, την Πέμπτη 6 Μαΐ ου
και ώρα 12:00 αν οίγει το Πληροφοριακό Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» για υποβολή δηλώσεων αν αστολής των
συμβάσεων εργασίας εργαζομέν ων για τον μήν α Μάιο.
Για το χ ρον ικό διάστημα 6-12 Μαΐ ου θα υποβάλλον ται
δηλώσεις αν αστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν ν α αφορούν είτε όλο τον Μάιο, είτε μέρος του. Σε
κάθε περίπτωση, το διάστημα αυτό δηλών ον ται
οι αν αστολές που αφορούν το διάστημα από 1
έως 12 Μαΐ ου 2021.
Από 13 Μαΐ ου οι
επιχ ειρήσεις-εργοδότες
θα μπορούν ν α προαν αγγέλλουν αν αστολές
συμβάσεων εργασίας
εργαζομέν ων , μη έχ ον τας τη δυν ατότητα μεταβολής των δηλώσεων για
την περίοδο 1-12 Μαΐ ου.

Λόγω του προαν αγγελτικού συστήματος, δεν
επιτρέπον ται οι ορθές επαν αλήψεις δηλώσεων αν αστολής συμβάσεων εργαζομέν ων για προγεν έστερα
χ ρον ικά διαστήματα. Στις περιπτώσεις που πρέπει ν α
εξυπηρετηθούν επείγουσες μελλον τικές αν άγκες των
επιχ ειρήσεων , επιτρέπον ται προαν αγγελτικά οι αν ακλήσεις αν αστολών συμβάσεων εργασίας με χ ρήση
ορθής επαν άληψης ή προσωριν ής αν άκλησης δήλωσης αν αστολής.
Το υπουργείο επισημαίν ει ότι:

Α. Επιχ ειρήσεις - εργοδότες που αν ήκουν στους
κλάδους του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και λοιπές
επιχ ειρήσεις των οποίων αν αστέλλεται η λειτουργία
τους με εν τολή δημόσιας αρχ ής σε όλη την Επικράτεια, θέτουν σε αν αστολή τις συμβάσεις εργασίας των
εργαζομέν ων τους, οι οποίοι είχ αν προσληφθεί έως
και την 31/1/2021, εκτός από αυτούς που απασχ ολούν ται σε τυχ όν επιτρεπόμεν ες δραστηριότητες. Για
τις επιχ ειρήσεις αυτές δεν ισχ ύει καν έν α κριτήριο επιλεξιμότητας.

Β. Επιχ ειρήσεις - εργοδότες που αν ήκουν στον
κλάδο του Λιαν εμπορίου σε περιοχ ές πολύ αυξημέν ου
επιδημιολογικού κιν δύν ου, που δεν επιτρέπεται η λειτουργία τους με ραν τεβού (click inside), θεωρούν ται
κλειστές με εν τολή δημόσιας αρχ ής και θέτουν σε
αν αστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομέν ων
τους, οι οποίοι είχ αν προσληφθεί έως και την
31/1/2021, εκτός από αυτούς που απασχ ολούν ται σε
επιτρεπόμεν ες δραστηριότητες. Για τις επιχ ειρήσεις
αυτές δεν ισχ ύει καν έν α κριτήριο επιλεξιμότητας.

Γ. Επιχ ειρήσεις που αν ήκουν στον κλάδο Λιαν εμπορίου, που είτε λειτουργούν χ ωρίς περιορισμούς, είτε
βρίσκον ται σε περιοχ ές που επιτρέπεται ν α λειτο-

υργήσουν με ραν τεβού (click inside), θεωρούν ται
πληττόμεν ες επιχ ειρήσεις και μπορούν ν α θέτουν σε
αν αστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομέν ων τους,
οι οποίοι είχ αν προσληφθεί έως και την 31/1/2021.
Για τις επιχ ειρήσεις αυτές ισχ ύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Δ. Επιχ ειρήσεις που αν ήκουν στους κλάδους του
Τουρισμού και των Μεταφορών θεωρούν ται πληττόμεν ες επιχ ειρήσεις και μπορούν ν α θέσουν σε αν αστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομέν ων τους, οι
οποίοι είχ αν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για
τις επιχ ειρήσεις που αν ήκουν σε αυτούς τους κλάδους ισχ ύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

E. Ειδικά για τις
επιχ ειρήσεις του κλάδου της Εστίασης, οι
οποίες επιτρέπεται
ν α λειτουργήσουν
από 03-05-2021,
σύμφων α με τους
ειδικούς όρους που
έχ ουν προσδιοριστεί
από τα συν αρμόδια
Υ πουργεία, ισχ ύει το
εξής: Οι επιχ ειρήσεις
εστίασης μπορούν
ν α θέτουν σε αν αστολή συμβάσεις
εργασίας των εργαζομέν ων τους των
οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά την λειτουργία των επιχ ειρήσεων αυτών τον Μάιο. Οι εργαζόμεν οι αυτοί θα πρέπει ν α έχ ουν προσληφθεί έως και
την 31/01/2021. Για τις επιχ ειρήσεις του κλάδου
αυτού δεν ισχ ύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Γεν ικά για τον μήν α Μάιο 2021 οι επιχ ειρήσεις που
λειτουργούν ή/και έχ ουν επιτρεπόμεν ες δραστηριότητες μπορούν ν α θέτουν σε αν αστολή μόν ο συμβάσεις εργασίας εργαζομέν ων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είν αι τουλάχ ιστον 16 ώρες,
όπως προκύπτει από τα στοιχ εία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
κατά την 29/4/2021.

θριάσιο-5

Τα σημεία δωρεάν
ελέγχων για covid-19 την
Μεγάλη Παρασκευή

Μ

εγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου, Κιν ητές Ομάδες Υ γείας (ΚΟΜΥ ) του Εθν ικού Οργαν ισμού
Δημόσιας Υ γείας (ΕΟΔΥ ) θα βρίσκον ται σε
κεν τρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου
θα πραγματοποιούν ται δωρεάν rapid test για όλους
τους πολίτες.
Τα σημεία δωρεάν ελέγχ ου είν αι τα ακόλουθα:

1.

Σταθμός Μετρό «Σύν ταγμα»

3.

Δ. Πειραιά, Πλατεία Καν άρη, Πασαλιμάν ι

2.
(ΗΣΑΠ)

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης

4.
Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδών ος
(δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας)
5.
Ίλιον

Δήμος Ιλίου, Αίαν τος και Χρυσηίδος,

6.
Δήμος Χαϊδαρίου, Αν αγεν ν ήσεως 25 (2ο
κλειστό γήπεδο)

Γ. Γεραπετρίτης: Με Johnson
& Johnson κατ'οίκον από τις 15
Μαΐου ο εμβολιασμός για τους
κατάκοιτους

«

Aπό τις 15 Μαΐ ου θα μπορούν ν α εμβολιάζον ται στο σπίτι οι κατάκοιτοι συμπολίτες μας με το
εμβόλιο της Johnson & Johnson», αν ακοίν ωσε
ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Υ πεν θυμίζεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν επιχ ειρήσεις, οι οποίες έχ ουν κάν ει έν αρξη εργασιών πριν την 1η Ιαν ουαρίου 2018, ήταν υποκείμεν ες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν
άν οιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Συν επώς, για ν α είν αι επιλέξιμες πρέπει ν α έχ ουν
υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη
την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την
31η Δεκεμβρίου 2020 και ν α μην παρουσιάζουν
αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από
1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχ έση
με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχ εία των
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχ ουν υποβληθεί
στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

Όπως είπε στον ραδιοφων ικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3
περίπου 44.000 πολίτες ηλικίας 40 έως 44 ετών μπήκαν ήδη από χ θες το βραδύ στην πλατφόρμα για ν α
κλείσουν ραν τεβού εμβολιασμού με το εμβόλιο της
AstraZeneca, εν ώ 500 από αυτούς έχ ουν ήδη εμβολιαστεί από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης.

O κ. Γεραπετρίτης έκαν ε επίσης την αν ακοίν ωση
για την έν αρξη των εμβολιασμών κατ'οίκον , με το
μον οδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson το οποίο
θα αρχ ίσει ν α χ ορηγείται από τις 5 Μαΐ ου στην Ελλάδα.
Ο κύριος Γεραπετρίτης τόν ισε ότι η διατήρηση του
SMS για λίγες ήμερες ακόμη, όπως και ο περιορισμός
στην κυκλοφορία κατά τις ν υχ τεριν ές ώρες, έχ ει και
μια συμβολική σημασία, αλλά και μια παιδαγωγική ιδιότητα.
«Οτιδήποτε αν οίγεις είν αι πιο δύσκολη άσκηση από
οτιδήποτε κλείν εις Το ν α αν οίγεις είν αι μια εύκολη
πολιτικά απόφαση, αλλά τεχ ν ικά δύσκολη», σημείωσε.
Παράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας τόν ισε ότι η
Ελλάδα πλέον «σπάει στερεότυπα» και έχ ει δημιουργήσει μια παράσταση σοβαρού ψηφιακού κράτους.

6-θριάσιο
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Και φέτος γιορτάζουμε
διαφορετικά!

Με αγάπη, ελπίδα και δύναμη

ας βγούμε υγιείς και πιο σοφοί!

Μπουραντάς Μελέτης
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ασπροπύργου
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8-θριάσιο

Γερμανία: Δεν χωράνε κοινωνικές διακρίσεις
στον εμβολιασμό

Κ

ι αν είσαι και παπάς, με την
αράδα σου θα πας: Κάπως
έτσι αν τιμετωπίζει το θέμα της
σειράς προτεραιότητας εμβολιασμού ο
υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) Όλαφ
Σολτς και ζητά επαγρύπν ηση μπροστά στον κίν δυν ο της κοιν ων ικής
διάσπασης λόγω της μη τήρησης της
σειράς των εμβολιασμών κατά του
κορων οϊού, λόγω «διασυν δέσεων ».

«Ο εμβολιασμός δεν πρέπει ν α
γίν ει κοιν ων ικό θέμα. Οι εμβολιασμοί
δεν πρέπει ν α προκαλέσουν κοιν ων ική διαίρεση. Δεν είν αι η παρουσία
γιατρών στον φιλικό μας κύκλο το
κριτήριο για ν α αποφασισθεί εάν θα
κλεισθούν τα ραν τεβού για τον εμβολιασμό. Αποκλειστικό κριτήριο είν αι η προκαθορισμέν η προτεραιότητα», δήλωσε σε σημεριν ή του συν έν τευξή στο
«Δίκτυο Συν τακτών της Γερμαν ίας»
(Redaktionsnetzwerk Deutschland / RND) ο ν υν αν τικαγκελάριος.
«Είν αι πολύ θετικό το γεγον ός ότι υπάρχ ει μια
υποχ ρεωτική σειρά εμβολιασμών . Εφόσον το εμβόλιο
είν αι σπάν ιο, πρέπει ν α διατηρήσουμε τη σειρά. Θα
προτιμούσα ν α διατηρήσουμε τη σειρά προτεραιότητας των εμβολιασμών για λίγο μεγαλύτερο χ ρον ικό
διάστημα από το ν α διακιν δυν εύσουμε μια μάχ η για
τον εμβολιασμό στην οποία θα κυριαρχ ήσουν τελικά
οι πλουσιότεροι με τις διασυν δέσεις και τις επαφές
τους», τόν ισε ο σοσιαλδημοκράτης υποψήφιος καγκελάριος.
Μέριμν α για τις υποβαθμισμέν ες περιοχ ές

«Η τοπική αυτοδιοίκηση και τα κρατίδια θα πρέπει
ν α αν απτύξουν πιο γρήγορα στρατηγικές για τον
εμβολιασμό ατόμων που κατοικούν σε υποβαθμισμέν ες περιοχ ές. Καν είς δεν ωφελείται εάν εμβολιαστούν
τα ευγεν ή προάστια, αλλά η παν δημία στις κοιν ων ικά
μειον εκτούσες περιοχ ές παραμέν ει αν εξέλεγκτη»,
τόν ισε ο Σολτς.

Όσον αφορά το θέμα της παροχ ής μεγαλύτερης ελευθερίας για τους πλήρως εμβολιασμέν ους πολίτες,
είπε: «Δεν πρέπει ν α αφήσουμε τον εαυτό μας ν α
καθοδηγείται από συζητήσεις για μια υποτιθέμεν η
δικαιοσύν η σχ ετικά με αυτό το ζήτημα, αλλά μάλλον
ν α εξετάσουμε το ζήτημα αποκλειστικά από ιατρική
άποψη. Το κρίσιμο ερώτημα είν αι εάν η απαγόρευση
κυκλοφορίας πολιτών από τους οποίους δεν προέρχ εται καν έν ας κίν δυν ος έχ ει ν όημα από λοιμωξιολογική
άποψη. Δεν το ν ομίζω. Και τότε δεν μπορεί πλέον ν α
δικαιολογηθεί πλέον και ν ομικά», κατέληξε.
Η ομοσπον διακή κυβέρν ηση αν ακοίν ωσε ότι
σύν τομα θα χ αλαρώσουν τα περιοριστικά μέτρα για
όσους εμβολιάστηκαν κατά του κορων οϊού. Η τελική
απόφαση θα ληφθεί στις 28 Μαΐ ου.
Σύμφων α με τα σημεριν ά στοιχ εία έχ ουν εμβολιαστεί σε εθν ικό επίπεδο, τουλάχ ιστον μία φορά 20,5
εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή το 24,7% του συν ολικού
πληθυσμού της χ ώρας. Σύμφων α με το ομοσπον διακό
Υ πουργείο Υ γείας, μέχ ρι στιγμής έχ ουν κάν ει κα τις
δόσεις του εμβολίου 6,1 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή
το 7,4% του πληθυσμού.
Πηγές: ΑΜΠΕ, Redaktionsnetzwerk Deutschland

ΕCDC: «Πράσινη» για δεύτερη εβδομάδα η
Ελλάδα στον δείκτη θετικότητας - Στο «βαθύ
πράσινο» όσον αφορά τον αριθμό των τεστ

«

Πράσιν η» παραμέν ει για
δεύτερη εβδομάδα η Ελλάδα
στον χ άρτη του ECDC στον
δείκτη θετικότητας και στο «βαθύ
πράσιν ο» σε ότι αφορά το testing.
Ειδικότερα,στον χ άρτη που δημοσιεύεται από το ECDC κάθε Πέμπτη
και βασίζεται σε δεδομέν α που αν αφέρον ται από τα κράτη μέλη της ΕΕ
στη βάση δεδομέν ων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης
(TESSy ) έως την Τρίτη, η Ελλάδα
στον δείκτη θετικότητας βρίσκεται
κάτω από το 4%.

Σύμφων α με το ECDC «πράσιν ο»
έχ ουν οι χ ώρες εάν το ποσοστό
ειδοποίησης 14 ημερών είν αι χ αμηλότερο από 25 περιπτώσεις αν ά
100.000 και το ποσοστό θετικότητας
δοκιμής κάτω από 4%. Επίσης, σε
επίπεδο ελέγχ ων η Ελλάδα βρίσκεται
στο «βαθυ πράσιν ο» καθώς διεν εργεί πάν ω από 5.000 τεστ αν ά 100.000 κατοίκους,

δηλαδή είν αι μια από τις λίγες χ ώρες με τα περισσότερα τεστ στην Ευρώπη.
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BioNTech: Τον Σεπτέμβριο τα
αποτελέσματα για τις δοκιμές
του εμβολίου για βρέφη

Η

BioNTech αν αμέν ει μέχ ρι τον Σεπτέμβριο ν α
έχ ει αποτελέσματα από δοκιμές του εμβολίου
κατά της COVID-19 που αν έπτυξε μαζί με
την Pf izer για μωρά από έξι μην ών , σύμφων α με το
γερμαν ικό περιοδικό Spiegel που επικαλείται τον διευθύν ον τα σύμβουλο της εταιρίας.
«Τον Ιούλιο μπορεί ν α είν αι διαθέσιμα τα πρώτα
αποτελέσματα για παιδιά από πέν τε έως 12 ετών , τον
Σεπτέμβριο για τα μικρότερα παιδιά», δήλωσε ο
Ουγούρ Σαχ ίν στο Spiegel και πρόσθεσε πως χ ρειάζεται έν α διάστημα τεσσάρων με έξι εβδομάδων προκειμέν ου ν α αξιολογηθούν τα δεδομέν α.
«Αν όλα πάν ε καλά, μόλις αξιολογηθούν τα δεδομέν α, θα μπορέσουμε ν α υποβάλουμε την αίτηση για
έγκριση του εμβολίου για όλα τα παιδιά στην
αν τίστοιχ η ηλικιακή ομάδα σε διάφορες χ ώρες», είπε.
Εκπρόσωπος της BioNTech επιβεβαίωσε το χ ρον οδιάγραμμα για τα αποτελέσματα των δοκιμών σε παιδιά μικρότερης ηλικίας.
Οι BioNTEch και Pf izer ζήτησαν από τις ρυθμιστικές αρχ ές των ΗΠΑ αυτόν τον μήν α ν α εγκρίν ουν
άδεια επείγουσας χ ρήσης του εμβολίου τους για εφήβους ηλικίας 12 έως 15 ετών .
Ο Σαχ ίν δήλωσε στο Spiegel πως η εταιρία είν αι
«στα τελευταία στάδια πριν από την υποβολή» στις
ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχ ές του εμβολίου της για
παιδιά ηλικίας 12 ετών και άν ω. Η αξιολόγηση αν αμέν εται ν α διαρκέσει τέσσερις με έξι εβδομάδες, κάτι
που σημαίν ει ότι είν αι πιθαν ό το εμβόλιο της
BioNTech ν α λάβει έγκριση για χ ρήση στην ΕΕ από
αυτή την ηλικιακή ομάδα ήδη από τον Ιούν ιο. Η
εκπρόσωπος της εταιρίας, ωστόσο, αρν ήθηκε ν α
κάν ει κάποιο σχ όλιο για τη χ ρον ική στιγμή υποβολής
της αίτησης.
Δοκιμή που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου
έδειξε πως το εμβόλιο των δύο εταιριών κατά της
COVID-19 είν αι ασφαλές, αποτελεσματικό και παράγει
ισχ υρή αν οσοαπόκριση σε εφήβους.
Το εμβόλιο των Pf izer/BioNTech, που χ ορηγείται σε
δύο δόσεις, έχ ει ήδη λάβει άδεια χ ρήσης για όσους
είν αι 16 ετών και άν ω.
Οι ν έοι είν αι λιγότερο πιθαν ό ν α ν οσήσουν σοβαρά
από COVID-19 και πιο πιθαν ό ν α μολυν θούν χ ωρίς
ν α παρουσιάσουν συμπτώματα, με αποτέλεσμα ν α
μεταδίδουν τους την COVID-19 στους άλλους.
Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters
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Ξεκίνησαν τα πρώτα έργα υπογειοποίησης του
ηλεκτρικού δικτύου

Στο Τατόι ο Κ. Σκρέκας με τον διευθύνοντα δύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ

Τ

ην περιοχ ή του Τατοΐ ου, επισκέφθηκαν ο υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας, Κώστας
Σκρέκας, και ο διευθύν ων σύμβουλος του
ΔΕΔΔΗΕ, Τάσος Μάν ος, προκειμέν ου ν α επιβλέψουν
τα πρώτα έργα υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου Μέσης Τάσης, τα οποία ξεκίν ησαν στις 23 Απριλίου, σχ εδόν δύο μήν ες πριν από την αρχ ικά προγραμματισμέν η έν αρξή τους.
Σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση, οι εργασίες, με
προϋπολογισμό 450.000 ευρώ, αφορούν στην κατάργηση εν αέριου δικτύου Μέσης Τάσης, μήκους 3,4 χ ιλιομέτρων , και αν τικατάστασής του από υπόγειο δίκτυο
μήκους 4,3 χ ιλιομέτρων . Με την ολοκλήρωση των
εργασιών , η οποία υπολογίζεται μέσα στον Ιούν ιο, το
εν αέριο δίκτυο Μέσης Τάσης επί της Λεωφόρου Τατοΐ ου, από το ύψος της συμβολής της με την είσοδο των
πρώην βασιλικών κτημάτων έως τη συμβολή της με
την οδό Αγίου Αν των ίου στον Δήμο Αχ αρν ών , θα
καταργηθεί και θα αν τικατασταθεί από υπόγειο.
Το χ ρον οδιάγραμμα του έργου προβλέπει ότι οι
εκσκαπτικές εργασίες στην περιοχ ή θα ολοκληρωθούν
έως το τέλος Μαΐ ου, εν ώ στη συν έχ εια θα ακολουθήσουν εργασίες αποξήλωσης του εν αέριου δικτύου.
Σύμφων α με τον προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, την
τετραετία 2022-2025 θα υπογειωθούν 2.152 χ ιλιόμετρα
εν αέριου δικτύου, με τις σχ ετικές μελέτες αν αφορικά
με τις περιοχ ές στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα
ν α έχ ουν ήδη ξεκιν ήσει.
Ο υπουργός, δήλωσε ότι «Πιστοί στη δέσμευσή μας,
βρισκόμαστε σήμερα στο Τατόι για ν α παρακολουθήσουμε τις εργασίες για το πρώτο έργο υπογειοποίησης
εν αέριων καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής εν έργειας.
Είν αι έν α έργο, το οποίο καταρχ ήν προστατεύει τον
σημαν τικότερο πν εύμον α πρασίν ου, που έχ ει η Αττική, από έν αν κίν δυν ο πυρκαγιάς. Και, βέβαια, βοηθάμε στο ν α μετατραπεί αυτό το πολύ σπουδαίο έργο
για την ελλην ική οικον ομία, τα αν άκτορα του Τατοΐ ου,
σε μουσείο. Και συν εχ ίζουμε την υπογειοποίηση των
εν αέριων καλωδίων σε όλη την Ελλάδα.
Εδώ έχ ουμε 3,4 χ ιλ. υπογειοποίησης καλωδίων , με
έν αν προϋπολογισμό 450.000 ευρώ. Τα επόμεν α τέσσερα χ ρόν ια, ο ΔΕΔΔΗΕ θα επεν δύσει πάν ω από
1,5 δισ. ευρώ στον εκσυγχ ρον ισμό δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής εν έργειας, μέσης και χ αμηλής τάσης,
και βέβαια στην υπογειοποίηση των εν αέριων
καλωδίων , τα οποία φυσικά όλοι ζήσαμε με τη
«Μήδεια» τι μπορεί ν α προκαλέσουν σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Από το Ταμείο Αν άκαμψης θα αξιοποιήσουμε
πόρους οι οποίοι θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ
για τον εκσυγχ ρον ισμό των δικτύων .
Η απρόσκοπτη μεταφορά ηλεκτρικής εν έργειας
συμβάλλει συν ολικά στον μετασχ ηματισμό του εν εργειακού κλάδου της χ ώρας. Προχ ωράμε σε πηγές

Κυβέρνηση: Το βλέμμα στη
Δευτέρα του Πάσχα

Σ

ε δύο βασικούς πυλώνες αναφέρθηκε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη, μηνιαία,
συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου: την πορεία του εμβολιασμού, αλλά και την κατάθεση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης, δύο θέματα που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό
το πολιτικό σκηνικό τους επόμενους μήνες.
Εν αρχή οι εμβολιασμοί. Ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης επανέλαβε για πολλοστή φορά την έκκλησή του να εμβολιαστούν ιδίως οι ευπαθείς ομάδες, σημειώνοντας πως το
95% των διασωληνωμένων δεν έχει πλήρως εμβολιαστεί. «Οσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε προστατευμένοι», ανέφερε ο πρωθυπουργός, κάνοντας ειδική μνεία στην ανταπόκριση της ηλικιακής ομάδας 30-39, η οποία σε μόλις λίγες ώρες
ξεπέρασε τις 100.000 ραντεβού. «Είναι πολύ θετικό ότι η
επιχείρηση “Ελευθερία” πηγαίνει πια στις παραγωγικές
ηλικίες», είπε, αναφερόμενος και στο επικείμενο άνοιγ-

εν έργειας, οι οποίες δεν παράγουν εκπομπές διοξειδίου του άν θρακα και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε το περιβάλλον , την ατμόσφαιρα, τη βιοποικιλότητα και θωρακίζουμε τη χ ώρα μας απέν αν τι στις
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής».
Ο κ. Μάν ος, δήλωσε ότι «Με αυτό το έργο επιτυγχ άν ουμε και προστασία του δάσους και προστασία
εν άν τια σε καιρικά φαιν όμεν α και φυσικά σημαν τική
βελτίωση των χ ρόν ων συν τήρησης και άρσης
βλαβών . Ο ΔΕΔΔΗΕ, με προν οητικότητα, είχ ε ήδη
από το 2020 δουλέψει στο κομμάτι των υπογειοποιήσεων των καλωδίων . Στην Ελλάδα τα υπόγεια καλώδια
είν αι μόλις το 11% του δικτύου, όταν στην Ευρώπη ο
μέσος όρος είν αι 50% και σε αν απτυγμέν ες ευρωπαϊκές χ ώρες κυμαίν ον ται σε ποσοστά 70% ή 80%.
Άρα καταλαβαίν ετε ότι το κεν ό που έχ ουμε ν α
κλείσουμε είν αι τεράστιο. Και το ποσό των 20 δισ.
ευρώ που θα χ ρειάζεται με έν αν πρόχ ειρο υπολογισμό είν αι επίσης τεράστιο. Το 2021 θα έχ ουμε 40%
αύξηση στις υπογειώσεις των καλωδίων και θα φτάσουμε στα 340 χ ιλιόμετρα. Για την περίοδο 2022-2025
θα κάν ουμε πάν ω από 2.150 χ ιλιόμετρα υπογειώσεις
τα οποία θα χ ρηματοδοτηθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό από τα 187 εκατ. ευρώ που έχ ουμε δεσμεύσει
στο Ταμείο Αν άκαμψης, αλλά και σε άλλα προγράμματα ώστε ν α κλείν ουμε το κεν ό με περίπου 600 χ ιλιόμετρα τον χ ρόν ο.
Το 30% του πλάν ου αυτού θα γίν ει στην Αττική
που υπέφερε το προηγούμεν ο διάστημα και έν α 28%
θα γίν ει στα ν ησιά, στον τουριστικό πυλών α της
χ ώρας. Για τα έργα αυτά θα χ ρησιμοποιήσουμε τρία
εργαλεία. Στις περιπτώσεις που μας επιτρέπει το
θεσμικό πλαίσιο χ ρησιμοποιούμε ίδιους πόρους του
ΔΕΔΔΗΕ, δευτερευόν τως τις αιτήσεις για χ ρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Αν άκαμψης τις
οποίες ετοιμάσαμε και εγκρίθηκαν και το πλάν ο
συγχ ρηματοδότησης 50%-50% με διάφορους δήμους
αν ά την Ελλάδα.
Για την επιλογή των περιοχ ών έχ ει γίν ει μελέτη
που περιέχ ει 21 κριτήρια, με βάση τα οποία επιλέγον ται εκείν ες που έχ ουν τη μεγαλύτερη σημασία, όπως
δασικές, περιοχ ές με μεγάλη πληθυσμιακή πυκν ότητα,
οικον ομική σημασία και ούτω καθεξής».
μα της πλατφόρμας για τις ηλικίες 40-49.
Ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο έδωσε βάση ο
πρωθυπουργός αφορούσε το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης,
που κατατέθηκε χθες. «Το σχέδιο “Ελλάδα 2.0” είναι μια
πολύ σημαντική δουλειά, η οποία έχει γίνει από όλους
μας, ένα σχέδιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναδιατάξει πλήρως το παραγωγικό μοντέλο της χώρας»,
σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της, η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι
είναι αναπόφευκτη αναγκαιότητα «να επιστρέψουμε σε
κανονικούς ρυθμούς ζωής, να ξαναβρεθούμε με φίλους
και αγαπημένα πρόσωπα».
Οσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας υπογράμμισε πως είναι πολύ σημαντικό
ότι η χώρα κατέθεσε από τις πρώτες το δικό της σχέδιο.
Πρόσθεσε, ωστόσο, πως είναι εξίσου σημαντικό να
προχωρήσουν όσο γίνεται γρηγορότερα οι ρυθμοί, σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, να γίνουν οι κατάλληλες
εκταμιεύσεις, ώστε να μπορέσει η οικονομία να ξεκινήσει και πάλι.
Στην κυβέρνηση, όμως, κοιτούν και πιο μεσοπρόθεσμα. Κατ’ αρχάς στην τήρηση των μέτρων για τις ημέρες
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Ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου
ακινήτου

Μ

ια επιπλέον ψηφιακή υπηρεσία σχ ετικά με το
Κτηματολόγιο εν εργοποίησε τη Μεγάλη Δευτέρα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρν ησης,
καθώς πλέον διατίθεται ψηφιακά το Πιστοποιητικό
Κτηματογραφούμεν ου Ακιν ήτου.

Η διαδικασία ολοκληρών εται μέσα σε λίγα λεπτά
από το ktimatologio.gov .gr. Ειδικότερα, ο εν διαφερόμεν ος ταυτοποιείται μέσω των κωδικών Taxisnet και
εν συν εχ εία είτε επιλέγει μεταξύ των ΚΑΕΚ που
βρίσκον ται στο όν ομά του, είτε συμπληρών ει τον
ΚΑΕΚ του ακιν ήτου για το οποίο επιθυμεί ν α εκδώσει
το πιστοποιητικό και την αιτιολογία της ν όμιμης χ ρήσης για την οποία προορίζεται. Ακολούθως, καταβάλλει το ποσό των 5 ευρώ μέσω πιστωτικής ή χ ρεωστικής κάρτας και το ηλεκτρον ικό Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμεν ου Ακιν ήτου εκδίδεται αυτόματα, φέρον τας εγκεκριμέν η ηλεκτρον ική σφραγίδα του Κτηματολογίου, καθώς και χ ρον οσφραγίδα.

Η έκδοση του συγκεκριμέν ου πιστοποιητικού είν αι
μια από τις συν ηθέστερες συν αλλαγές των πολιτών
με το Κτηματολόγιο, καθώς αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά
ακίν ητο το οποίο βρίσκεται σε περιοχ ή όπου έχ ει
ξεκιν ήσει η αν άρτηση κτηματολογικών στοιχ είων ,
αλλά ακόμη δεν έχ ει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση.
Εν δεικτικά, από το β’ εξάμην ο του 2020 μέχ ρι σήμερα ζητήθηκαν και εκδόθηκαν περί τα 80.000 Πιστοποιητικά σε όλη τη χ ώρα.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμεν ου Ακιν ήτου είν αι απαραίτητος ο προηγούμεν ος
εν τοπισμός του ακιν ήτου επί των προσωριν ών
κτηματολογικών στοιχ είων και η απόδοση σε αυτό
Κωδικού Αριθμού Εθν ικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
Όσα πιστοποιητικά έχ ουν εκδοθεί με την παλιά διαδικασία παραμέν ουν σε ισχ ύ.

Προ ημερών εν εργοποιήθηκε και η δυν ατότητα εξ
αποστάσεως ελέγχ ου σε ακίν ητα που βρίσκον ται σε
περιοχ ές όπου λειτουργεί το Κτηματολόγιο, καθώς και
η αν αβάθμιση της πλατφόρμας «Θέαση» του Κτηματολογίου (maps.gov .gr).

του Πάσχα. Χθες ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να τηρηθούν τα
μέτρα που έχουν υποδείξει οι ειδικοί και αφορούν τουλάχιστον τρεις κατηγορίες: τις υπεραστικές μετακινήσεις, τις Εκκλησίες και το όριο των ατόμων στο πασχαλινό τραπέζι. «Να μην ξεχάσουμε τους κανόνες που μας
έχουν υποδείξει οι ειδικοί», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Μητσοτάκης και συμπλήρωσε πως το γεγονός ότι τα
κρούσματα μειώνονται και οι εμβολιασμοί προχωρούν
γρήγορα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει οποιονδήποτε εφησυχασμό.
Από εκεί και πέρα, στο Μαξίμου έχουν ρίξει όλο το
βάρος στο άνοιγμα της εστίασης την ερχόμενη Δευτέρα.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο –μέχρι το επόμενο–
στοίχημα. Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί στην τήρηση των
μέτρων, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο για κανένα
πισωγύρισμα ούτε στον τομέα του ανοίγματος ούτε
βεβαίως στο υγειονομικό σκέλος, που φαίνεται πως
βαίνει καλά. Ουσιαστικά ο μήνας Μάιος, που στο τέλος
του θα μας βρει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένους, θα κινείται στη λεπτή γραμμή της ανοιχτής
οικονομίας και του ελέγχου διασποράς του κορωνοϊού.

10-θριάσιο
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΙΜΕΝΚΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΩΛΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΕΝΚΟ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο Αναστάσιος Μίχας του Γεωργίου και της
Δήμητρας το γένος Καραμπά που γεννήθηκε
στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής και η Αναστασία Ρήγου του
Μελετίου και της
Καλομοίρας το γένος Χρονοπούλου που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην
Μάνδρα Αττικής θα έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στην Ελευσίνα.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Μανδραϊκός Α.Ο: Μοίρασαν
ευχετήριες κάρτες

Α

ν τιπροσωπεία του Δ.Σ. του Μαν δραϊκού Αθλητικού Ομίλου και αθλητές, τηρών τας τα απαραίτητα μέτρα, μοίρασαν ευχ ετήριες κάρτες στα
καταστήματα της πόλης.

Μαζί με τις Πασχ αλιν ές Ευχ ές έστειλαν το μήν υμα
της υποστήριξης στην τοπική αγορά και της αλληλεγγύης στην τοπική κοιν ων ία που δοκιμάστηκε έν τον α
μήν ες τώρα.
Μείν αμε όρθιοι σε αυτό τον "Γολγοθά" και είμαστε
έτοιμοι ν α υποδεχ τούμε την Αν αστάση, την Ελπίδα,
την Ζωή.

Λευτέρης Αυγενάκης: «Ανοίγουν οι
ακαδημίες και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στις 10 Μαΐου»

Ο

Λευτέρης Αυγενάκης αποκάλυψε ότι ο Ερασιτεχνικός
αθλητισμός, αλλά και οι ακαδημίες θα αρχίσουν να λειτουργούν ξανά στις 10 Μαΐου.
Το πιο πιθανό θα είναι επανεκκίνηση με υποχρεωτικά self
test που θα πρέπει να προμηθεύονται οι Σύλλογοι.
Αναλυτικά:
«Οι Ακαδημίες και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στο σύνολο
του θα ανοίξει όταν επιστρέψουν οι μαθητές στα δημοτικά, τα
νηπιαγωγεία και τα γυμνάσια».
Κατά συνέπεια, πιθανότατα στις 10 Μαΐου τα κολυμβητήρια,
τα στάδια, τα γήπεδα και τα γυμναστήρια θα μπορούν να δεχθούν τους μικρούς αθλητές ξανά μετά από έξι ολόκληρους
μήνες.

Έπεσαν οι υπογραφ ές για δύο
γήπεδα 5Χ5 στο Δήμο Φυλής

Σ

την υπογραφή Συμβάσεων για την κατασκευή δύο
υπερσύγχρονων γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5
προχώρησε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 28 Απριλίου 2021 ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, με τον
εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας.
Η πρώτη σύμβαση αφορά στη δημιουργία νέου γηπέδου
ποδοσφαίρου 5X5 στη Δημοτική Ενότητα Φυλής και η δεύτερη , στη δημιουργία νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5 στη
συνοικία της Δροσούπολης , (πλησίον του 10ου Δημοτικό
Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου
Φυλής).
Οι συμβάσεις πιο συγκεκριμένα, αφορούν στην κατασκευή
των νέων γηπέδων, της περίφραξής τους, της βάσης των
αγωνιστικών χώρων, στη διάστρωση με συνθετικούς χλοοτάπητες, την τοποθέτηση τερμάτων και πάγκων των αναπληρωματικών και στην κατασκευή των δικτύων απορροής
των ομβρίων υδάτων (κανάλια απορροής κ.λ.π.).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρόντες κατά την υπογραφή των
Συμβάσεων κατασκευής των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων
ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας και ο
Επιστημονικός συνεργάτης του Δημάρχου Φυλής Γιάννης
Λιάκος, οι οποίοι ανέλαβαν και προχώρησαν τις διαδικασίες
με ταχύτατους ρυθμούς.
Την ευθύνη κι επίβλεψη των έργων έχει, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής.
Κατά τη διάρκεια της υπογραφής ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς επεσήμανε πως η προσπάθεια και οι πρωτοβουλίες
για την δημιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των συμπολιτών και
ιδιαίτερα της νεολαίας, ανήκει στις προτεραιότητες του Δήμου
Φυλής, που δεν θα σταματήσει να διεκδικεί και να πετυχαίνει σημαντικά έργα, που αφορούν στην Παιδεία, τον
Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.
Ο Χρήστος Παππούς εξάλλου, απηύθυνε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη για την έμπρακτη στήριξή του και τη δημιουργία νέων
υποδομών στο Δήμο Φυλής.

θριάσιο-13

Η ακτινογραφία της 1ης αγωνιστικής των Playoff και Play Out

Μ

ε εν τυπωσιακά αποτελέσματα ξεκίν ησαν τα Play of f και τα Play out της Super League 2, που άλλαξαν
τα δεδομέν α και εκτόξευσαν το εν διαφέρον για τη συν έχ εια. Τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά οι
αποστάσεις πλέον έγιν αν μικρότερες.

Ο Λεβαδειακός στους τρεις βαθμούς από τον Ιων ικό
Ο Ιων ικός ισοφάρισε δύο φορές το Λεβαδειακό, ωστόσο οι Βοιωτοί έφυγαν με τη ν ίκη από τη Νεάπολη και
πλησίασαν τον πρωτοπόρο στους τρεις βαθμούς. Ο Λεβαδειακός έμειν ε για τέταρτο παιχ ν ίδι αήττητος στη
Νεάπολη, εν ώ ο Ιων ικός ήταν δέκα παιχ ν ίδια αήττητος, από τις 3 Μαρτίου, όταν είχ ε χ άσει πάλι με 3-2, από
τον Εργοτέλη.
Ο Εμαν ουέλ Κον έ, που είχ ε ν α σκοράρει τρία χ ρόν ια, αλλά και πάν ω από έξι χ ρόν ια με τη φαν έλα του
Λεβαδειακού, πέτυχ ε το γρηγορότερο γκολ στο φετιν ό πρωτάθλημα στα 30 δευτερόλεπτα από τη σέν τρα.
Ο Λευτέρης Ματσούκας πριν από 11 μέρες ήταν ο πρωταγων ιστής στη Λιβαδειά με έν α γκολ και μια ασίστ. Τα
ίδια ακριβώς επαν έλαβε και χ θες, αλλά δεν ήταν αρκετά στον Ιων ικό. Ισοφάρισε και έφτιαξε το γκολ της
δεύτερης ισοφάρισης στο Γιώργο Μάν αλη. Ο επιθετικός του Ιων ικού ήλθε από τον πάγκο για 18η φορά και
πέτυχ ε το πέμπτο του γκολ ως αν απληρωματικός, όπως και τα προηγούμεν α, μόν ο που τα άλλα
συν οδεύτηκαν με ν ίκη, αυτό με ήττα.

Θύμα των ισοπαλιών της παραμέν ει η Ξάν θη!
Το αποτέλεσμα της Νεάπολης θα ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία ν α μπει στο κυν ήγι της πρώτης θέσης και η
Ξάν θη, ωστόσο δεν κατάφερε ν α ν ικήσει στην έδρα της την ΠΑΕ Χαν ιά και έπεσε στον τρίτη θέση. Ακόμα και
αν έμειν ε για 13ο παιχ ν ίδι αήττητη, οι πολλές ισοπαλίες συν εχ ίζουν ν α της κοστίζουν . Μάλιστα ήταν η τρίτη
σε τρία παιχ ν ίδια φέτος με την ΠΑΕ Χαν ιά.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκαν ε μέσα σε οκτώ μέρες δεύτερη “ζημιά”, καθώς την περασμέν η
εβδομάδα πήρε και από τον Ιων ικό 1-1. Έτσι παρέμειν ε αήττητη ως τώρα στις έδρες όλων των ομάδων που
παίζουν στα Play of f ! Έχ ει ν ικήσει τον Εργοτέλη, εν ώ πήρε ισοπαλία από Ιων ικό, Λεβαδειακό, Ξάν θη (δύο
φορές) και Διαγόρα!
Ο Βαγγέλης Αν δρέου της ΠΑΕ Χαν ιά έφτασε τους 100 αγών ες στην κατηγορία.

Ο Εργοτέλης ν ίκησε στο τέλος
Ο Εργοτέλης επικράτησε του Διαγόρα με 3-1, αλλά έφτασε στο 82′ για ν α κάν ει το 2-1. Απέχ ει πέν τε βαθμούς
από την δεύτερη θέση και στη Λιβαδειά στο επόμεν ο παιχ ν ίδι θα επιδιώξει ν α την πλησιάσει. Ο Γιώργος
Μαν ουσάκης, αφού ν ωρίτερα είχ ε χ άσει πέν αλτι, πέτυχ ε το 8ο γκολ του στο πρωτάθλημα και πέμπτο στα έξι
τελευταία παιχ ν ίδια.
Ο Διαγόρας κατάφερε ν α ισοφαρίσει το γρήγορο γκολ που δέχ τηκε, με το Μιχ άλη Μπαστακό. Ο Καλαματιαν ός
σέν τερ φορ πέτυχ ε το 20ο γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, στο 100ο παιχ ν ίδι του.
Ο τεχ ν ικός της ομάδας της Ρόδου, Σάκης Θεοδοσιάδης, έφτασε τα 200 παιχ ν ίδια στην προπον ητική του
καριέρα σε Β’ και Γ’ κατηγορία.
Ο Παν αγιώτης Λιν άρδος του Διαγόρα συμπλήρωσε 100 αγών ες στα ελλην ικά πρωταθλήματα.

Play Out
Με σπουδαίες ν ίκες εκτός έδρας στο ξεκίν ημα των Play out η Α.Ε. Καραϊσκάκης και ο Ο.Φ. Ιεράπετρας
αμφισβητούν τις εκτιμήσεις ότι θα είν αι οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας. Και αν καταφέρουν κάτι αν άλογο και στη δεύτερη αγων ιστική, το εν διαφέρον θα κορυφωθεί.
Η Α.Ε. Καραϊσκάκης ελπίζει και πάλι!
Η Α.Ε. Καραϊσκάκης θριάμβευσε στα Τρίκαλα, κάν ον τας μάλιστα για πρώτη φορά στη σεζόν διαδοχ ικές ν ίκες,
αλλά και πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2019. Μάλιστα κέρδισε τα δύο τελευταία παιχ ν ίδια της, όσα είχ ε
κερδίσει και στα 21 προηγούμεν α του πρωταθλήματος!
Ο αγών ας κρίθηκε με μια κεφαλιά του Παν τελή Θεολόγου. Ο 30χ ρον ος κεν τρικός αμυν τικός σκόραρε για τρίτο
διαδοχ ικό παιχ ν ίδι, με κεφαλιά όπως και στα προηγούμεν α. Είν αι εν τυπωσιακό ότι πέτυχ ε τρία γκολ στα τρία
τελευταία παιχ ν ίδια πρωταθλήματος, εν ώ είχ ε μόλις έν α στα 110 προηγούμεν α παιχ ν ίδια πρωταθλήματος της
καριέρας του!
Τα Τρίκαλα εκτός από τον αγών α, έχ ασαν και τον τερματοφύλακά τους. Ο τραυματισμός του Αστέριου
Γιακουμή έφερε κάτω από τα δοκάρια των Τρικάλων μόλις στο 19ο λεπτό τον Αρμάν το Περλέσι. Ο Αλβαν ός
τερματοφύλακας έγιν ε ο δεύτερος ν εότερος παίκτης, που αγων ίζεται στο φετιν ό πρωτάθλημα της Super League
2, σε ηλικία μόλις 18 ετών και τριών μην ών . Φυσικά είν αι και ο ν εότερος τερματοφύλακας. Μόν ο ο επιθετικός
της Δόξας Δράμας Δημήτρης Κυριακίδης ήταν μικρότερος από τον Περλέσι. Στις 7 Μαρτίου έπαιξε σε ηλικία 17
ετών και 11 μην ών .
Είν αι επίσης εν τυπωσιακό ότι η διαφορά ηλικίας του Περλέσι με το Γιακουμή είν αι σχ εδόν 15 χ ρόν ια!
Την ευρύτερη ν ίκη του στην κατηγορία ο ΟΦΙ
Ο ΟΦ Ιεράπετρας παραμέν ει τελευταίος, αλλά έδειξε ότι θα δώσει τη δική του μάχ η. Πλησίασε στους πέν τε
βαθμούς τη Δόξα Δράμας, αφού τη ν ίκησε μέσα στην έδρα της με το εν τυπωσιακό 3-0. Για την ομάδα του
Τιμόθεου Καβακά, ήταν η ευρύτερη ν ίκη στην ιστορία της στην κατηγορία.
Η Δόξα Δράμας υποχ ωρεί συν εχ ώς, καθώς έχ ει μόλις έν α βαθμό στα έξι τελευταία παιχ ν ίδια. Τα αμυν τικά της
προβλήματα είν αι πολλά, καθώς δέχ τηκε για έκτη φορά φέτος και τρίτη στα τέσσερα τελευταία παιχ ν ίδια της,
τουλάχ ιστον τρία γκολ. Με αυτά που δέχ τηκε από τον Ο.Φ. Ιεράπετρας έφτασε τα 40 στο πρωτάθλημα.
Πλέον η Δόξα έχ ει δύο βαθμούς πίσω της την ΑΕ Καραϊσκάκης, με αυτό το συν δυασμό αποτελεσμάτων .
Ισοπαλία στην Πάτρα
Η Παν αχ αϊκή προηγήθηκε του Απόλλων α Λάρισας, αλλά οι φιλοξεν ούμεν οι κέρδισαν δύο πέν αλτι, σκόραραν
στο έν α και ισοφάρισαν σε 1-1, για ν α πάρουν έν α βαθμό, που ίσως τους φαν εί χ ρήσιμος στη συν έχ εια.
Στο πρώτο πέν αλτι υπέπεσε ο Δημήτρης Αν άκογλου, δημιουργών τας μια εν τυπωσιακή σύμπτωση.
Έχ ει υποπέσει σε δύο πέν αλτι όλα κι όλα στην καριέρα του. Και τις δύο στο φετιν ό πρωτάθλημα και τις δύο σε
παιχ ν ίδια της Παν αχ αϊκής με τον Απόλλων α Λάρισας! Καν έν α από τα δύο δεν κατέληξε σε γκολ! Στις 31 Ιαν ουαρίου στη Λάρισα είχ ε κάν ει χ έρι, αλλά αστόχ ησε ο Αθαν ασιάδης, τώρα αν έτρεψε τον Γιάκο, αλλά ο Κολοβούρης απέκρουσε την εκτέλεση του Σκούπρα. Ο Κώστας Σκούπρας του Απόλλων α Λάρισας εκτέλεσε για
πρώτη φορά πέν αλτι στην επαγγελματική του καριέρα.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

λματικός χώρος

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,

6945106860 (29.10.19)

ΑΥΤΟΝΟΜΗ

λματικός

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,

ΘΕΡΜΑΝΣΗ,

ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-

τος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-

οπύργου,τριφατσο με

εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές

οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-

γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ενοικιάζεται επαγγεχώρος

105

τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-

οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
διατίθεται
εστίασης

για

Δεν

χώρο

(προτίμηση

ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατά-

στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου

Δημοκρατίας
πωλείται

και

ο επαγγελματικός εξοπ-

λισμός του. Τηλέφωνο

ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

Μονοκατοικία 60 τμ. στα
στη θέση Δεμερτζή πίσω

υτεχνείου.

Διατίθεται και για επαγγε-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
(ενοικίαση ή πώληση)

(Οδός Παγκάλου) 300τμ

+ 100τμ βοηθητικός χώρ-

Ενοικιάζεται οικία (1ος

να έχει σταθερή εργασία

TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,

συζητήσιμη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

κάθετα στην Ηρώων Πολ-

ος. τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

& 6949073467

Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6987305649

οχη θέα στο Θριάσιο και

Ασπροπύργου!Πληρο-

κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

6986257643

στα, μονοκατοικία 90

καρποφόρα δέντρα, πω-

λείται λόγω ανάγκης, τιμή

20.000€τηλ: 2105126436

τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,

Πωλείται επιχείριση

τον κόλπο του καραμαγ-

'00, τιμή 35.000€

Στον Ασπρόπυργο στη
ευκαιρίας.

καφέ στο κέντρο του
φορίες κ.σοφια

τηλ.6909156985

σίνας. Τηλ. 6979244790

ημιτελής μεζονέτα 162
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

στην Ελευσίνα, ζητεί
οδήγησης, κάτοικο περ-

ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ:

210

5546957,

6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με

ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

δίπλωμα Γ' κατηγορίας,

ζητείται από εταιρεία γα-

λακτοκομικών προϊόντων

Ελληνίδα αποκλειστι-

στον Ασπρόπυργο Αττι-

γασία για φροντίδα ηλι-

εσία σε ex-van πώληση.

κή με πείρα ζητά ερ-

κιωμένων στην περιοχή

του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ

Fax: 210-5576988

καθαρίστρια με δίπλωμα

κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

5573042.

ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

309.000€, συζητήσιμη

Τηλέφωνο: 210-

"Εταιρεία καθαρισμών

master), 2 μπάνια, σε

οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-

Γραφείο: Φυλής 8 Ά

ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,

θέση Ρυκιά, σε τιμή

δρας - Μαγούλας & Ελευ-

κατάσταση, ανακαίνιση

κήπος, ελεύθερη, άριστη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται Οικόπεδο

Ασπρόπυργος.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925

διών στις περιοχές Μάν-

λαμβάνει τη φύλαξη παι-

νοικτό πάρκιν, αποθήκη,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ

Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ

μπάνιο, wc, σε οικόπεδο

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΕΡΓΑ.

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

προσόψεως, 3 υ/δ (το 1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Κυρία Ελληνίδα ανα-

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,

400 τ.μ., θέα βουνό, α-

από το Δημοτικό σχολείο

μέτρα, σε οικογένεια που

ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-

6981035626

κεντρικό κατάστημα

πικοινωνίας 6945106860

στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ

τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1

τοπος, μονοκατοικία 280

6974792931 κος Σταύρ-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Νεόκτιστα Ασπροπύργου

ση Ασπροπύργου κοντά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

master), κατασκευή '78,

ληλο για

οροφος) στη διασταύρω-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος

φαρμακείο / γραφεία)

σης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλ-

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

κής. Επιθυμητή προϋπηρΕπικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ

για πωλήσεις προϊόντων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ

ηλικίας από 20 έως 35

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

σε εκθεσιακούς χώρους,
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70

341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.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

ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ξαρτήτως μορφωτικού επιΑπαραίτητα Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Τρι- πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
τοβάθμια Εκπαίδευση
Άριστη γνώση Αγγλικής Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου
γλώσσας
Άριστη γνώση Microsoft
Office
Μ Ο Ν Τ Α Δ Ο Ρ Ο Ι Επιθυμητά Προσόντα
Τ Ο Ρ Ν Α Δ Ο Ρ Ο Ι Ηλικία: έως 40 ετών
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
αυτοκινήτου
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΟΔΗΓΟΙ
Γ,
Δ,
Ε ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητά προσόντα
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
πέδου
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα
Προσόντα Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
αυτοκινήτου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
λώματος Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση TIG
Επιθυμητά Προσόντα
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- Επιθυμητά Προσόντα
ξαρτήτως μορφωτικού επι- Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεπέδου
ξαρτήτως μορφωτικού επιΠροϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
αυτοκινήτου
ΟΧΙ Απαραίτητη
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 Ελευσίνα, 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

16-θριάσιο
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