
Κοντοζαμάνης: Από τα σούπερ
μάρκετ θα διανέμονται δωρεάν τα
sel-test σε Αχαϊα και Αττική

Τροχαία: Αυξημένα
μέτρα ενόψει του Αγίου

Πνεύματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ

ΑΑννοοίίγγοουυνν  κκλλεειισσττοοίί  
κκιιννηημμααττοογγρράάφφοοιι,,  λλοούύνναα  ππααρρκκ,,
ππααιιδδόόττοοπποοιι,,  υυππηηρρεεσσίίεεςς  μμαασσάάζζ

ΣΤΙΣ 24 & 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Αυτοψία Επιστημόνων και 
Εκπροσώπων Πανεπιστημιακών

Ιδρυμάτων  στα καμένα 
δάση της περιοχής 
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ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ:  
Σήμερα το τουρνουά

ακαδημιών

«Πράσινο φως»
από την Κομισιόν

στο ελληνικό 
πρόγραμμα 

ανάκαμψης ύψους
30,5 δισ. ευρώ

σσεελλ..  1166

Στο ΦΕΚ το ΓΠΣ
Μεγάρων

––  ΠΠρροοσσωωππιικκήή  δδιικκααίίωωσσηη  
ττοουυ  ΘΘααννάάσσηη  ΜΜπποούύρραα

σσεελλ..  33 σσεελλ..  22

σσεελλ..  1133

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  
ΣΣύύλλλληηψψηη  22  ααννδδρρώώνν  πποουυ

ρρήήμμααζζαανν  ααυυττοοκκίίννηητταα  
σσεε  ππάάρρκκιιννγγκκ  ννεεκκρροοττααφφεείίοουυ

σσεελλ..  33

σσεελλ..  88

σσεελλ..    22--1111

σσεελλ..  55

ΟΑΕΔ: Βγήκαν οι οριστικοί πίνακες
του προγράμματος 

παιδικών κατασκηνώσεων

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι υποβληθείσες προς χρηματοδότηση
προτάσεις του Δήμου Ελευσίνας

στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
ΣΣεελλ..22--1111

σσεελλ..  66
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιή συννεφιά, Ανεμοι: Νότιοι 4-5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, 

Λεοντίτσα,Αλίνα, Αλένα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

ΑΤΤΙΚΗΣ2105598618

Ελευσίνα
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 79, 2105544250

MANΔΡΑ
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.Λεωφόρος Φυλής 110,
2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ., Θρακομακεδόνων 117,

Αχαρνές, 2102430204

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το αναπτυξιακό σχέδιο του
Δήμου Ελευσίνας για την αναβάθμιση υποδομών σχετικά
με το αστικό περιβάλλον, με τις τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου να υποβάλλουν σημαντικές προτάσεις για χρημα-
τοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Πιο συγκεκριμένα, το προηγούμενο διάστημα ολοκ-
ληρώθηκαν οι προτάσεις του Δήμου στον άξονα που
αφορά το Περιβάλλον και αφορούν: 

1. Την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων
υδάτων, στην περιοχή «Παράδεισος», με προϋπολογι-
σμό 6.530.431 € 

ΣΤΙΣ 24 & 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Αυτοψία Επιστημόνων και Εκπροσώπων 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  

στα καμένα δάση της περιοχής 

Σ
το πλαίσιο των επίμο-
νων προσπαθειών
της Διοίκησης του

Δήμου για την, κατά το
δυνατό, λυσιτελέστερη αντι-
μετώπιση των πολύπλευρ-
ων σοβαρών προβλημάτων
και επιπτώσεων, που επιφ-
έρουν οι πυρκαγιές στην
περιοχή μας, στο περιβάλ-
λον, στην υγεία, στην ποιότ-
ητα ζωής, στις περιουσίες
των συμπολιτών μας κ.λ.π,
ζητήσαμε, πέραν της ουσια-
στικής στήριξης της Πολι-
τείας και την επιστημονική
συνδρομή αρμοδίων
Σχολών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Χώρας,
καθώς και  άλλων συναφών Φορέων και
Οργανώσεων .

Εντός της ερχόμενης εβδομάδος και συγκεκρι-
μένα στις 24 και 25 Ιουνίου 2021 θα επισκεφθ-
ούν την πόλη μας- Δημαρχείο Μεγάρων, αίθουσα
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγα-
ρέων- αρμόδιοι Καθηγητές και Εκπρόσωποι των

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και
Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων

Υπαλλήλων,
με σκοπό και στόχο την αξιολόγηση, μετά από

αυτοψία, των καμένων δασών των Μεγάρων και
τη διερεύνηση, από κοινού, τρόπων αποτελε-
σματικότερης και ταχύτερης αποκατάστασης,
καθώς και άλλες ενδεδειγμένες ενέργειες, που θα
συμβάλουν ουσιαστικά στην βελτίωση του δασι-
κού πλούτου και στην ανάπτυξη της περιοχής
γενικότερα.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Οι υποβληθείσες προς χρηματοδότηση

προτάσεις του Δήμου Ελευσίνας
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

συνεχίζεται στη σελ. 11



Κοντοζαμάνης: Από  τα σούπερ μάρκετ θα
διανέμονται δωρεάν τα sel-test σε Αχαϊα
και Αττική. 

Από  σούπερ μάρκετ θα συνεχίσουν να διανέμονται δωρεάν τα
sel-test σε Αχαϊα και Αττική, για το τρίμηνο Ιούλιο- Αύγουστο και
Σεπτέμβριο, οπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Βασίλης Κονοτζομάνης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της
άρνησης των δύο φαρμακευτικών σύλλογων των παραπάνω
περιοχών να συνεχίσουν να τα διαθέτουν. 
Ο κ. Κοντοζαμάνης έκανε λόγο για «ανόητες δικαιολογίες» ανα-
φερόμενος σε αυτήν την άρνηση.  
«Σήμερα, 2 φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν αποφασίσει να μη
συνεχίσουν τη διάθεση των self tests προβάλλοντας, όπως είπε,
«είτε ανόητες δικαιολογίες είτε ανυπόστατα επιστημονικά δεδομέ-
να που πλήττουν την αξιοπιστία των τεστ και σε καμία περίπτωση
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα . Είναι οι φαρμακευτι-
κοί Σύλλογοι Αχαΐας και Αττικής» ανέφερε.
«Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των
πολιτών σε κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να προφυλάξει τους
συμπολίτες μας από τη διασπορά και τη μετάδοση του κορονοϊού. 
Και δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν δικαιούχο ακάλυπτο», υπο-
γράμμισε ο κ. Κοντοζαμάνης. Ανακοίνωσε ότι, για την περιοχή
της Αχαΐας όπου ο τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος έχει αποφ-
ασίσει την αναστολή διάθεσης self tests η κυβέρνηση θα χρησι-
μοποιήσει ως εναλλακτικό κανάλι, τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. 
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Στο ΦΕΚ το ΓΠΣ Μεγάρων
––  ΠΠρροοσσωωππιικκήή  δδιικκααίίωωσσηη  ττοουυ  ΘΘααννάάσσηη  ΜΜπποούύρραα
∆ηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 345/15.06.2021, τεύχος

∆’, η «Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆ηµοτικής Ενότητας Μεγα-
ρέων του ∆ήµου Μεγαρέων (Ν. Αττικής)» (ακολο-
υθείι δεξιά).

Θυµίζουµε  εδώ πως ο το ΓΠΣ Μεγάρων υπε-
γράφη από τον αρµόδιο Υπουργό και απεστάλη
στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά απο  συνάν-
τηση και ενηµέρωση του Αντιπροέδρου της Βου-
λής και Βουλευτής ∆υτικής Αττικής Θανάση
Μπούρα, µε τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστι-
κού Περιβάλλοντος, Νίκο Ταγαρά.

Η επίλυση του συγκεκριµένου ζητήµατος απο-
τελεί προσωπική δικαίωση του Θανάση Μπούρα,
καθώς έχει ασχοληθεί και έχει αγωνιστεί για
πάρα πολλά χρόνια, µέσω προσωπικών του παρεµ-
βάσεων προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς,
προκειµένου σήµερα το ΓΠΣ Μεγάρων να αποτε-
λεί πραγµατικότητα και ένα από τα σηµαντικότε-
ρα εργαλεία για την ανάπτυξη της περιοχής και
την διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής.

Είναι επίσημο: Ανοίγουν κλειστοί κινηματογράφοι,
λούνα παρκ, παιδότοποι, υπηρεσίες μασάζ
Αν οίγουν  πάλι κλειστοί κιν ηματογράφοι, παιδότοποι, λούν α παρκ, θεραπευτικά λουτρά και υπηρεσίες μασάζ,
όπως αν ακοίν ωσε κατά την  εν ημέρωση ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Πιο συγκεκριμέν α, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας έκαν ε γν ωστό πως από 1η Ιουλίου αν οίγουν  οι κιν -
ηματογράφοι 12μην ης λειτουργίας με επιτρεπόμεν η πληρότητα στο 50%.
Η είσοδος θα επιτρέπεται σε άτομα που είτε είν αι πλήρως εμβολιασμέν α, είτε έχ ουν  κάν ει rapid ή self  test.

Από το Σάββατο 19 Ιουνίου, επανεκκινούν τη λειτο-
υργία τους:
εμποροπανήγυρεις
υπαίθριοι παιδότοποι
λούνα παρκ
υπηρεσίες ευεξίας (μασάζ και θεραπευτικά λουτρά).

Οι εμποροπαν ήγυρεις θα ξεκιν ήσουν  τη λειτουργία τους
με το πρωτόκολλο που ισχ ύει και στην  περίπτωση των
λαϊκών  αγορών , με εξαίρεση τον  περιορισμό τήρησης
απόστασης εν ός μέτρου όταν  οι πάγκοι πώλησης είν αι
μέρος συν εχ ούς κατασκευής και εφ'όσον  οι πάγκοι
διαχ ωρίζον ται μεταξύ τους με χ ωρίσματα.

Ο οδηγός που σας διδάσκει ν α κερδίζετε 6.000 € το
μήν α από το σπίτιInv esting online

Οι παιδότοποι σε εξωτερικό χ ώρο θα αν οίξουν  με υποχ ρεωτική χ ρήση της μάσκας από όλους τους εργαζομέ-
ν ους και εν ηλίκους πελάτες.

Σε ό,τι αφορά τα λούν α παρκ, αν άμεσα στα μηχ αν ήματα θα πρέπει ν α τηρούν ται αποστάσεις τουλάχ ιστον  4
μέτρων , η χ ρήση της μάσκας είν αι υποχ ρεωτική για εργαζομέν ους και πελάτες, στην  είσοδο κάθε παιχ ν ιδιού
θα πρέπει ν α υπάρχ ει αν τισηπτικό, εν ώ μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχ ν ιδιού θα πρέπει ν α γίν εται
απολύμαν ση, ν α διατίθεν ται δωρεάν  μάσκες, τήρηση της απόστασης του 1 μέτρου όπου υπάρχ ει ουρά, αλλά
και διαρκής υπεν θύμιση για την  τήρηση των  υγειον ομικών  μέτρων  από τις μικροφων ικές εγκαταστάσεις της
επιχ είρησης και αποφυγή συν ωστισμού στα παιχ ν ίδια με μεγάλη ζήτηση με ευθύν η του επιχ ειρηματία.
Από την  ίδια ημέρα αλλάζουν  και τα δεδομέν α στο λιαν εμπόριο, καθώς το όριο του εν ός ατόμου αν ά 25τ.μ.
αλλάζει σε έν α άτομο αν ά 16τ.μ, με σκοπό την  αποφυγή των  ουρών  εκτός καταστήματος, με υποχ ρεωτική
χ ρήση μάσκας εν τός των  καταστημάτων .

συν εχ ίζεται στη σελ. 7
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άν ω Λιόσια,
17/06/2021
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ

ΦΥΛΗΣ                                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  17/06/2021

Αριθ. Πρωτ.:  17170

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Διαγων ισμού, 
για την  επιλογή αν αδόχου για
την  υπηρεσία 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ» 
Α.Μ.:  79/2021, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
74.319,40 € με Φ.Π.Α.24%

Ο Δήμαρχος Φυλής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Δια-
γωνισμό, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 4412/2016, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το Ν.4782/2021
(Α' 36), και με κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, σε συνάρτηση με τις
τεχνικές προδιαγραφές  των
εργασιών, για την ανάδειξη
αναδόχου για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ
ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»
συν ολικού εν δεικτικού προϋπο-
λογισμού 74.319,40,00 €
(59.935,00€ + Φ.Π.Α.24%
14.384,40€).

Η παρούσα σύμβαση υπηρεσίας
συντάχθηκε και αφορά την παρ-
οχή υπηρεσιών για εργασίες ανα-
νέωσης και μείωσης κόμης δένδρ-
ων με ύψος πάνω από 8 μέτρα
που βρίσκονται σε χώρους των
τριών δημοτικών ενοτήτων του
Δήμου Φυλής. 

Ο σκοπός της παρούσης μελέτης
είναι το κλάδεμα δένδρων, τα
οποία λόγω του ύψους τους και
του βάρους των κλαδιών τους
θεωρούνται επικίνδυνα και τα
οποία, μετά από έντονα καιρικά
φαινόμενα (πολύ δυνατοί άνεμοι,
χιονοπτώσεις, κ.λ.π), μπορεί να
προκαλέσουν κινδύνους για την
ασφάλεια των πολιτών και της
περιουσίας τους.

Η εργασία κατατάσσεται στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοι-
νού Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων (CPV): Κλάδεμα δένδρων
(77341000-2).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των
74.319,40 € συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 59.935,00 €,  ΦΠΑ :
14.384,40 €).
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με
Κ.Α.: 35.7333.10001 σχετική
πίστωση του τακτικού προϋπο-
λογισμού του οικονομικού έτους
2021  του Φορέα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε ένα  (1) έτος, αρχόμενης από
την υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη
διαδικασία συνοπτικού διαγωνι-
σμού του άρθρου 117 του
ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.4782/2021 (Α' 36), και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.

Η καταληκτική ημερομην ία παρα-
λαβής των  προσφ ορών  είν αι η
30/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ. O
διαγων ισμός  θα  διεξαχθεί  στο
Δημοτικό  κτήριο  που  βρίσκεται
επί  της  Πλατείας Ηρώων , Άν ω

Λιόσια, 13341 την  30/06/2021
ημέρα Τετάρτη και από ώρα
10:00 έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης
παράδοσης των  προσφ ορών ).
Εφόσον οι προσφορές θα κατατε-
θούν μέχρι και την προηγούμενη
ημέρα της ημερομηνίας υποβολής
προσφορών, υποβάλλονται στην
έδρα του Δήμου Φυλής που
βρίσκεται  επί της  Πλατείας
Ηρώων, Άνω Λιόσια, Τ.Κ 13341
και συγκεκριμένα στο  γραφείο
πρωτοκόλλου  απ’ όπου θα
λάβουν τον σχετικό αριθμό επί
αποδείξει. 
Στην περίπτωση αυτή αποστέλ-
λονται με οποιονδήποτε τρόπο
(ταχυδρομείο, courier, με φυσική
παρουσία, δια εκπροσώπου
κτλ.). 

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη
για τυχόν καθυστερήσεις στην
άφιξη των φακέλων, που απο-
στέλλονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Φάκελοι που δεν έχουν λάβει
αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα
ανωτέρω δεν γίνονται δεκτοί. 
Οι προσφορές που θα περιέλθ-
ουν στον Δήμο κατ’ αυτόν τον
τρόπο, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται υπηρεσιακά
στο αρμόδιο όργανο προ της
εκπνοής της καταληκτικής προθ-
εσμίας.

Οι προσφορές που κατατίθενται
κατά την καταληκτική ημερομ-

ηνία υποβολής προσφορών,
υποβάλλονται, ενώπιον του
αρμοδίου γνωμοδοτικού οργά-
νου, ήτοι στην Επιτροπή διενέρ-
γειας του διαγωνισμού στο Δημο-
τικό κτήριο που βρίσκεται επί της
Πλατείας Ηρώων, Άνω Λιόσια,
Τ.Κ 13341, κατά τα οριζόμενα
στην  παράγραφο  3.1.1  της
παρούσας, ενώ πρώτα έχουν
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ  ́της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικα-
σιών ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαι-
τείται για  την  παρούσα διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης, σύμφ-
ωνα και με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν.4412/16.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 213 2042714. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr. 

Η περίληψη της Διακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
και ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
αν αφ ορικά με την  Υπουργική

Απόφ αση: 
«Νέο πλαίσιο διεν έργειας

των  αρχιτεκτον ικών  διαγων ι-
σμών  και 

γεν ικά των  διαγων ισμών
μελετών  με απον ομή βρα-

βείων »
ΦΕΚ 2239/Β/31 Μαΐου 2021

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Παν ελλή-
ν ιας Έν ωσης Αρχιτεκτόν ων ,
υπερασπιζόμεν ο τη διαχρον ική
επιστημον ική αρχή ότι:  

«Ο σχεδιασμός του ευρύτερου
δημόσιου χώρου, οι κοινόχρη-
στοι χώροι και τα κτήρια, έχουν
σχέση με την ποιότητα ζωής και
αποτελούν δημόσιο αγαθό»,
θεωρεί ότι ως δημόσιο αγαθό
πρέπει να προκύπτει από διαδι-
κασίες που δεν επιδέχονται αμφ-
ισβήτηση. Στο επίπεδο του αρχι-
τεκτονικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού, η μόνη διαδικασία
αποδεκτή σε διεθνές επίπεδο,
σύμφωνα και με την UIA –
UNESCO, είναι αυτή των «Αρχι-
τεκτονικών Διαγωνισμών» και η
εφαρμογή τους επιβάλλεται  για
λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Το μέχρι σήμερα ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, με πολλές ασά-
φειες και δυνατότητα παρεκ-
κλίσεων, είχε αποτέλεσμα να
περιορίζονται σημαντικά οι περ-
ιπτώσεις πραγματοποίησης
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

Φορείς, Οργανισμοί και
Διοίκηση, κάνουν έργα παρα-
κάμπτοντας τη διαδικασία των
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών,
προβάλλοντας ως επιχείρημα τη
γραφειοκρατική διαδικασία και

τις όποιες καθυστερήσεις ως
προς την ολοκλήρωση του
έργου, όμως συχνά η αποφυγή
της θεσμοθετημένης διαδικασίας
γινόταν με σκοπό την αυτοπρο-
βολή ή την εξυπηρέτηση
ιδιωτών-μελετητών-δωρητών, σε
βάρος του δημοσίου συμφέρον-
τος. Για τον λόγο αυτό θεωρούν
τη διαδικασία αυτή «προς απο-
φυγή» με τη δικαιολογία του
επείγοντος.

Πολλά έργα (Μεγάλος Περίπα-
τος, Ομόνοια, Ελληνικό, Πανε-
πιστημίου, Ακρόπολη κλπ),
πραγματοποιούνται χωρίς Αρχι-
τεκτονικούς Διαγωνισμούς.
Φυσικό επακόλουθο είναι αυτά
τα έργα να βρίσκονται υπό
συνεχή επιστημονική αμφισβήτ-
ηση και συχνά κοινωνική
απόρριψη. Αυτό όμως επιφέρει
πολιτιστική ζημιά με την αμφι-
σβήτηση της σημασίας του αρχι-
τεκτονικού σχεδιασμού.

Διαχρονικά ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
προσπαθεί να συμβάλει στη
διαμόρφωση ενός σύγχρονου
θεσμικού πλαισίου, λαμβάνον-
τας υπόψη και τις οδηγίες UIA –
UNESCO και την προσαρμογή
της Ελληνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτικών Οδηγιών.

Πρότεινε ουσιαστικές λύσεις
προς το ΥΠΕΝ για έναν Κανονι-
σμό – Θεσμικό Πλαίσιο, που
αφορά τις εθνικές διαδικασίες
για τη διεξαγωγή Αρχιτεκτο-
νικών Διαγωνισμών, το αντι-
κείμενο, τα είδη, τη διακήρυξη,
την κρίση, τις φάσεις διεξαγωγής
τους, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις αγωνοθέτη και δια-
γωνιζομένων.

Οι προτάσεις αυτές καταγρά-
φηκαν, το 2019/2020, σε σχέδιο
επίσημης ομάδας εργασίας για τη
σύνταξη Υπουργικής Απόφασης
που θα αφορούσε το θεσμικό
πλαίσιο για τους Αρχιτεκτονι-
κούς Διαγωνισμούς.

Στο σχέδιο αυτό ορίζονταν
αρχές, προϋποθέσεις και διαδι-
κασίες διεξαγωγής Αρχιτεκτο-
νικών Διαγωνισμών και αναγ-
νωριζόταν ότι οι Διαγωνισμοί
Μελετών με απονομή βραβείων
αποτελούν μία ιδιαίτερα σημαν-
τική διαδικασία, με στόχο την
αναβάθμιση του δημόσιου
χώρου και του δομημένου περι-
βάλλοντος από αρχιτεκτονικής,
πολεοδομικής, αισθητικής, πολι-
τισμικής, περιβαλλοντικής, λει-
τουργικής και κατασκευαστικής
πλευράς.

Τελικά, ύστερα από αναμονή
πλέον του έτους, δημοσιεύτηκε η
Υπουργική Απόφαση, στις
31/05/2021, στο ΦΕΚ
2239/Β/21.

Με την προσθήκη όμως δύο (2)
σημείων στην παρ. 4 του αρ. 2
στο σχέδιο της ομάδας εργασίας,
η ΥΑ περιορίζει δραστικά το
πεδίο υποχρεωτικής διενέργειας
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών:
Ουσιαστικά τους ΚΑΤΑΡΓΕΙ!

Συγκεκριμένα, τα έργα και οι
μελέτες απαλλάσσονται της
υποχρέωσης διενέργειας Αρχι-
τεκτονικών Διαγωνισμών εφό-
σον «εντάσσονται για χρημα-
τοδότηση σε ΕΣΠΑ ή στο Ταμείο
Ανάκαμψης ή συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων ή υλοποιείται
μέσω ΣΔΙΤ». Αντίστοιχα, στο
εδάφιο γ της παραγράφου 2 του
ιδίου άρθρου απαλλάσσονται
της υποχρέωσης διενέργειας
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
«Διαμορφώσεις - αναπλάσεις και
σχεδιασμός του αστικού εξοπλι-
σμού ελεύθερων κοινόχρηστων
χώρων και ειδικότερα: σημαν-
τικών πάρκων, αλσών και
εθνικών ή δημοτικών κήπων,
κεντρικών ή ιστορικής σημασίας
πλατειών, επισκέψιμων αρχαιο-
λογικών χώρων, ζωνών προ-
στασίας της φύσης και του
τοπίου, δικτύων οδών και πεζο-
δρόμων, παραλιακών μετώπων

μεγάλου αναπτύγματος κλπ.»,
εφόσον «οι μελέτες εκπονούνται
από τεχνικές υπηρεσίες δημό-
σιας αρχής, φέρουν υπογραφή
αρχιτέκτονα και έχει γνωμοδο-
τήσει επ’ αυτών το Κεντρικό
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής».

Με αυτά τα δυο σημεία, το
πεδίο εφαρμογής της απαίτησης
για τη διενέργεια Αρχιτεκτο-
νικών Διαγωνισμών εξαφανίζε-
ται, και η Απόφαση ουσιαστικά
είναι κενή περιεχομένου, αυτο-
καταργείται, γ ιατί απλά δεν
υπάρχει δημόσιο έργο χωρίς
χρηματοδότηση και Δήμος χωρίς
Τεχνική Υπηρεσία με έναν αρχι-
τέκτονα.

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεω-
ρεί ότι η προσθήκη αυτών των
δύο σημείων και η μεγάλη καθυ-
στέρηση έκδοσης ΥΑ, παραπέμ-
πουν σε παρασκηνιακές διαδι-
κασίες και αποκαλύπτουν τη
διαχρονική πρόθεση των διοι-
κούντων για την κατάργηση των
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών,
ως εμπόδιο μιας «υποτιθέμενης
γρήγορης ανάπτυξης» που
μόνον το δημόσιο συμφέρον δεν
εξυπηρετεί.

Επειδή η Υπουργική Απόφα-
ση αυτή προσβάλει τον αρχιτεκ-
τονικό πολιτισμό, παρακάμπτει
την αξιοκρατία και αγνοεί το
Δημόσιο Συμφέρον και την Ποι-
ότητα της Ζωής, πρέπει ΑΜΕΣΑ
να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

Για τον λόγους αυτούς ο
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καλεί όλη την
Επιστημονική και Πνευματική
Κοινότητα, τα Πνευματικά
Ιδρύματα και τους Διεθνείς
Οργανισμούς να συμπαραταχθ-
ούν στο δίκαιο αίτημά του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ

Τ
ο Τμήμα Ύδρ-
ευσης του
Δήμου Φυλής

ενημερώνει  ότι , για
την Παρασκευή 18
Ιουνίου 2021, έχουν
π ρ ο γ ρ αμ μ ατι σ τε ί
εργασίες επισκευής
βλάβης στον αγωγό
δικτύου ύδρευσης
στην οδό Αχιλλέως
στη Ζωφριά Άνω
Λ ι ο σ ί ω ν .

Για την υλοποίηση
των εργασιών θα
απαιτηθεί  διακοπή
νερού την Παρασκευή 

18 Ιουνίου, από τις
8 π.μ. Μέχρι την απο-
κατάσταση της βλάβης,
χωρίς νερό θα μείνει
η περιοχή από τον
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
έως την Πτέρυγα Αερ-
οπορικών Υποδομών
- ΠΑΥ (πρώην ΜΑΚ).

Παρακαλούνται  οι
κάτοικοι να μεριμνή-
σουν για τη συγκέντρ-
ωση των απαραίτητων
ποσοτήτων νερού
που θα χρειαστούν
κατά τη διάρκεια της
διακοπής νερού. 

Διακοπή νερού σήμερα 
18 Ιουνίου στη Ζωφριά 

Τροχαία: Αυξημένα μέτρα ενόψει του Αγίου Πνεύματος

Σ
τη λήψη αυξημέν ων  μέτρων  Τροχ αίας προχ ωρά
η Ελλην ική Αστυν ομία, κατά το διάστημα από
18 έως 21 Ιουν ίου, σε όλο το οδικό δίκτυο της

χ ώρας, λόγω της αν αμεν όμεν ης αυξημέν ης κίν ησης
των  εκδρομέων , εν όψει του εορτασμού της Πεν τηκο-
στής και του Αγίου Πν εύματος.

Ειδικότερα, ο σχ εδιασμός της περιλαμβάν ει:

Αν άπτυξη μέτρων  και ειδικών  δράσεων  εν τός των
πόλεων , καθ' όλη την  εορταστική περίοδο, για την  εξα-
σφάλιση απρόσκοπτης και ασφαλούς κίν ησης οχ ημά-
των  και πολιτών  και ιδιαίτερα των  ευαίσθητων  πληθυ-
σμιακών  ομάδων .

Αυξημέν η αστυν ομική παρουσία και εν ισχ υμέν η
αστυν όμευση των  σημείων  του οδικού δικτύου, όπου
παρατηρείται συχ ν ότητα πρόκλησης τροχ αίων
ατυχ ημάτων .

Αυξημέν α μέτρα τροχ αίας στις εισόδους-εξόδους
μεγάλων  αστικών  κέν τρων , όπου παρατηρείται μεγάλη
κίν ηση οχ ημάτων .

Συγκρότηση συν εργείων  γεν ικών  και ειδικών  τροχ ο-
ν ομικών  ελέγχ ων  (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση
επικίν δυν ων  παραβάσεων  που βάσει στατιστικών
στοιχ είων  ευθύν ον ται για την  πρόκληση σοβαρών
τροχ αίων  ατυχ ημάτων , όπως υπερβολική ταχ ύτητα,
οδήγηση υπό την  επήρεια αλκοόλ, αν τικαν ον ικό προ-
σπέρασμα, χ ρήση κιν ητών  τηλεφών ων  κατά την
οδήγηση, μη χ ρήση προστατευτικού κράν ους κλπ).

Αυξημέν α μέτρα τροχ αίας σε χώρους όπου παρατ-
ηρείται μαζική διακίν ηση επιβατών  (αεροδρόμια, λιμά-
ν ια, σταθμοί, κλπ).

Έγκαιρη εξασφάλιση συν εργασίας και συν τον ισμού
με όλους τους συν αρμόδιους φορείς - Υπηρεσίες, για 

την  άμεση αν τιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
που τυχ όν  θα αν ακύψουν .

Εν ημέρωση των  πολιτών  μέσω των  Υπηρεσιών  Επι-
κοιν ων ίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που
καθίσταται αν αγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοι-
ν ού για την  ύπαρξη τυχ όν  κυκλοφοριακών  και άλλων
προβλημάτων .

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των  μέτρων , θα
βρίσκον ται σε αυξημέν η επιχ ειρησιακή ετοιμότητα
τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελλην ικής
Αστυν ομίας, κυρίως των  Υπηρεσιών  Τροχ αίας
Αστυν όμευσης. Συγκεκριμέν α, θα διατεθούν  περιπολι-
κά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το αν άλο-
γο προσωπικό και εξοπλισμό για την  αποτελεσματική
αστυν όμευση του οδικού δικτύου της χ ώρας.

Επιπλέον , κατά την  περίοδο εορτασμού της Πεν -
τηκοστής και του Αγίου Πν εύματος θα ισχ ύσει απαγόρ-
ευση κυκλοφορίας φορτηγών  ωφέλιμου φορτίου άν ω
του 1,5 τόν ου.

Με την ευκαιρία, η ΕΛΑΣ συμβουλεύει πως δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια
σημαίνει:

Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.

Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνε-
υματώδη ποτά

Σέβομαι τα όρια ταχύτητας

Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα

Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη

Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα
Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα

άτομα με αναπηρία

Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των
τροχονόμων

Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας

Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του
αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας

Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης
σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος

Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που
θα οδηγήσω.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Α
ναρτήθηκαν την Πέμπτη στον ιστότοπο του
ΟΑΕΔ τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και
παρόχων και οι πίνακες αποκλειομένων του

προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές
κατασκηνώσεις του Οργανισμού, κατόπιν της εξέ-
τασης των ενστάσεων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί έως τις 3 Σεπτεμ-
βρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις
10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με
ποσοστό 50% και άνω.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλο-
ξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 63.477
και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμμα-
τος ανέρχεται στα 29.200.000 €.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των
ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκή-
νωση του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ με 

τη  χορήγηση επιταγής διαμονής σε παιδικές
κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μονα-
δικού ηλεκτρονικού κωδικού
αριθμού.

Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που
έχουν γεννηθεί από 01.01.2005 έως 14.06.2015. Η
μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες
ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών
προσέλευσης και αναχώρησης).

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρ-
ούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασ-
κηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν τη σχετική ηλεκτρονική
διεύθυνση.

ΟΑΕΔ: Βγήκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων

Η My Grand Road και η Τροχαία Κορίνθου ενημέρωσαν τους
μαθητές του εκπαιδευτηρίου Homo Educandus Αγωγή.
Η My Grand Road σε συνεργασία με την Τροχαία Κορίνθου επισ-
κέφτηκαν  ( 15/6/2021) το εκπαιδευτήριο <<Homo Educandus
Αγωγή>>  όπου και υλοποίησαν στους μαθητές της Α/μιας εκπαίδευ-
σης πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής. Το πρόγραμμα είχε δύο
μέρη , το Θεωρητικό και το Πρακτικό. 

Το θεωρητικό μέρος περιλάμβανε ενημέρωση των μαθητών
στο θέμα της αναγκαιότητας της χρήσης ποδηλατικού κράνους και της
ζώνης ασφαλείας καθώς επίσης οι μαθητές κατανόησαν το τρόπο που
θα μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν κάθε πινακίδα σήμανσης στο
οδικό δίκτυο. 

Το πρακτικό μέρος περιλάμβανε οδήγηση ποδηλάτου ή πατι-
νιού όπου οι μαθητές χρησιμοποιώντας το κράνος ασφαλείας, οδήγ-
ησαν στο προσωρινό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που τοποθε-
τήθηκε στο προαύλιο χώρο του εκπαιδευτηρίου. Στο τέλος επιβρα-
βεύτηκαν όλοι οι  μαθητές καθώς τους  απονεμήθηκε Βεβαίωση
Συμμετοχής στο πρόγραμμα.  

Η δράση στέφθηκε με επιτυχία καθώς η διοικητής της
Τροχαίας Κορίνθου η Α/Α Τσίτου Αγλαΐα , ο υποδιοικητής Υ/Α Γεώρ-
γαρης Ανδρέας , η Ανθ/μος Κασβίκη Αθηνά , ο Αστυφύλακας
Ασημακόπουλος Παναγιώτης και ο εθελοντής του οργανισμού μας κ.
Σωτήρης Γιαννόπουλος  κατάφεραν να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις
τους στους μαθητές και ελπίζουμε οι γνώσεις αυτές μέσω των παι-
διών να μεταφερθούν  σε κάθε σπίτι  και να υποστηριχτούν από τους
γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

Επίσης ευχαριστούμε την διοίκηση του Εκπαιδευτηρίου για την πρόσκληση καθώς και τα τοπι-
κά ΜΜΕ. 

My Grand Road team, 15/6/21 



Μπορεί τον Απρίλιο του 2021 να μειώθηκαν κατά 93
εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του
Δημοσίου σε ετήσια βάση, κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη
με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία
περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολο-
γισμού του Κράτους στη Βουλή για το α΄ τρίμηνο του
2021, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία αυξήθη-
καν κατά 3,4 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά στο τέλος
Απριλίου στα 109,1 δισ. ευρώ, σε σχέση με το τέλος
Απριλίου 2020. Κι όχι μόνο αυτό 1 στους 4 οφειλέτες
χρωστά στην εφορία κάτω από 50 ευρώ. 

Όπως τονίζεται στην έκθεση, από τους 3.937.848
οφειλέτες της εφορίας, οι 853.435 χρωστούν ποσά έως
50 ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών με χρέη έως 10
ευρώ εμφανίζεται μειωμένος κατά 86.076, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στη διαγραφή, κατά το τελευταίο
τρίμηνο του 2020, οφειλών από την ΑΑΔΕ σε οφειλέτες
με χρέη ύψους έως και 10 ευρώ. Ωστόσο εμφανίζονται
ακόμα 349.877 πολίτες να χρωστούν κάτω από 1 ευρώ.  

Στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής διαπιστώνεται
αύξηση τόσο στο πλήθος των οφειλετών, όσο και στο
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Πιο συγκεκριμένα, το 32,2%
των οφειλετών χρωστά από 50 έως 500 ευρώ, και μάλι-
στα μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός αυτών αυξήθηκε κατά
48.799 προσθέτοντας ληξιπρόθεσμο ποσό ίσο με 7
εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση πηγάζει από
τους οφειλέτες με ύψος χρέους άνω του 1 εκατ. ευρώ

(αύξηση του ληξιπρόθεσμου
υπολοίπου σε αυτήν την
κατηγορία κατά 2,5 δις
ευρώ). Ο αριθμός όσων
οφείλουν αυξήθηκε κατά
236 πρόσωπα. Σημειώνεται
ότι στη συγκεκριμένη κατ-
ηγορία οφειλής συγκεν-

τρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπο-
λοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών.

Οι επιχειρήσεις είναι εκείνες που κυριαρχούν στην
αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου για οφειλές άνω
του 1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,8 δις ευρώ σε
σχέση με το τέλος Απριλίου 2020, ενώ το ύψος του ληξι-
πρόθεσμου υπολοίπου τους άγγιξε τα 63,4 δισ. ευρώ
στο τέλος του πρώτου τετραμήνου του 2021. Όσον
αφορά το πλήθος των νομικών προσώπων που
οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα
5.195, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 160 νομι-
κά πρόσωπα.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσίου

Στο τέλος Απριλίου 2021 καταγράφηκε μείωση των
συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Δημοσίου κατά 93 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον
Απρίλιο του 2020. Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
μειώθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 1,745 δισ.
ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν
κατά 56 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 570 εκατ. ευρώ.
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ΈΈγγκκλληημμαα  ΓΓλλυυκκάά  ΝΝεερράά::  
ΔΔεενν    ππεείίθθοουυνν  ττηηνν  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ    οοιι  

ααππααννττήήσσεειιςς  ττοουυ  σσυυζζύύγγοουυ    
ττηηςς  ΚΚααρροολλάάιινν

Σχεδόν  βέβαιη η έκδοση εν τάλματος
σύλληψης τις  επόμεν ες ώρες 

για τον  δολοφόν ο.

Στη ΓΑΔΑ μεταφέρθηκε χθες από την Αλόνησσο
για συμπληρωματική κατάθεση ο 32χρονος
σύζυγος της Καρολάιν, που βρήκε μαρτυρικό
θάνατο, μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά στις 11
Μαΐου.
Ο πιλότος βρισκόταν στην Αλόννησο για το μνημό-
συνο της συζύγου του, μεταφέρθηκε με ελικόπτε-
ρο της ΕΛ.ΑΣ, στην ΓΑΔΑ προκειμένου να δώσει
νέα κατάθεση στο τμήμα Ανθρωποκτονιών για
κάποια νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την
έρευνα.
Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει τα
εξής:
«Ο σύζυγος του θύματος στα Γλυκά Νερά βρίσκε-
ται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ, ώστε

να εξεταστεί ως μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας σε
νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευ-
νες».
Πιο συγκεκριμένα, από την αστυνομία αναφέρουν
πως οι απαντήσεις που δίνει ο Μπάμπης Αναγ-
νωστόπουλος για τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες βρήκε η 20χρονη σύζυγός του μαρτυρικό
θάνατο στο σπίτι τους, στα Γλυκά Νερά, δεν είναι
πειστικές.
Μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα,
ακόμη κι αυτό της έκδοσης εντάλματος σύλληψης
τις αμέσως επόμενες ώρες.

Επιπλέον χρέη 3,4 δισ. ευρώ στην εφορία σε ένα έτος Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Υπάρχει ήδη συμφων ία με τις αλυσίδες των
σούπερ μάρκετ 

Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα των  self  tests μέσω
των  φαρμακαποθηκών  θα συν εχ ίσει τον  εφοδιασμό
όσων  φαρμακείων  στην  Αχ αΐα επιθυμούν  ν α τα διαθ-
έτουν . Το υπουργείο Υγείας προετοιμάζεται ν α υλο-
ποιήσει το σχ έδιο αυτό και στην  Αττική εφόσον  ο
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής επιμείν ει στην  άρν -
ησή του ν α συν εχ ίσει τη διάθεση των  self  tests στους
πολίτες».

Επίσης, επεσήμαν ε για άλλη μια φορά τη σπουδαιότ-
ητα του προγράμματος δωρεάν  διάθεσης των  self
tests σε ομάδες του πληθυσμο.«Καταδεικν ύεται καθ-
ημεριν ά ότι τα self  tests συν έβαλαν  στον  έλεγχ ο της
διασποράς και μετάδοσης του κορων οϊού και επι-
τεύχ θηκε ν ωρίτερα και με ασφάλεια η επαν εκκίν ηση
της οικον ομικής και κοιν ων ικής δραστηριότητας της
χ ώρας» τόν ισε.

Χαρακτηριστικά αν έφερε ότι τον  μήν α Μάιο το 38%
των  καταγεγραμμέν ων  κρουσμάτων  αφορούσαν  επι-
βεβαιωμέν ους ελέγχ ους από self  test εν ώ για τον
μήν α Ιούν ιο μέχ ρι σήμερα το ποσοστό αυτό είν αι
57%. 

Από τις 12 Απριλίου, ημέρα κατά την  οποία εφαρμό-
στηκε το μέτρο των  self  tests μέχ ρι σήμερα, 33.984
θετικά κρούσματα καταγράφηκαν  κατόπιν  επαν ε-
λέγχ ων  από self  test. 

Την  ίδια περίοδο παρατηρήθηκε 75% μείωση στον
μέσο όρο ημερήσιων  κρουσμάτων , 64,5% μείωση στο
ποσοστό θετικότητας εβδομάδας, 79% μείωση στον
μέσο όρο ν έων  εισαγωγών  και 69% μείωση στον  μέσο
όρο εν εργών  ν οσηλειών .

Όπως είπε, η δράση των  self  tests είχ ε διάρκεια 2
μήν ες. Η δράση αυτή ολοκληρών εται με επιτυχ ία, και
για τον  λόγο αυτό -όπως είπε- θα συν εχ ιστεί και τους
επόμεν ους μήν ες για συγκεκριμέν ες ομάδες του
πληθυσμού όπως είν αι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλ-
ληλοι, οι εργαζόμεν οι στην  εστίαση και στον  τουρισμό
και οι ν έοι 18-30 ετών  με εξαίρεση από τις ομάδες
αυτές αυτών  που είν αι εμβολιασμέν οι.

Μέχ ρι χ θες, 10.349 φαρμακεία έχ ουν  διαθέσει
29.936.721 self  tests σε πολίτες εν ώ 102 φαρμακα-
ποθήκες έχ ουν  διεκπεραιώσει 236.878 αποστολές
τεστ. Ειδικότερα, προχ θες 8.897 φαρμακεία διέθεσαν
431.445 self  tests σε πολίτες.



Σ τη σύλληψη δυο Ελλήνων, 39 και 49
ετών, προχώρησαν οι αρχές μετά από
συστηματικές κλοπές σε σταθμευμένα

οχήματα στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Παράλληλα αναζητούνται ακόμη 4 Έλληνες και
ένας αλλοδαπός οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί
και αναζητούνται. 

Ο αλλοδαπός κατηγορείται για αποδοχή και
διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι δυο άνδρες έφτασαν με ένα όχημα στο Γ΄
Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια και παραβίασαν
σταθμευμένο αυτοκίνητο όπου αφαίρεσαν μια
τσάντα που περιείχε χρηματικό ποσό, κινητό
τηλέφωνο και προσωπικά είδη.

Στη συνέχεια, διέφυγαν προς την περιοχή του
Κερατσινίου όπου πέταξαν τα κλοπιμαία σε ένα
θάμνο για να γυρίσουν να τα πάρουν αργότερα
ενώ πρόλαβαν να πάρουν και από άλλο όχημα

ένα τσαντάκι  με χρηματικό
ποσό και προσωπικά έγγραφα.

Εντοπίστηκαν και 
συνελήφθησαν 

στον Ασπρόπυργο

Αστυνομικοί  της Ομάδας
ΔΙ.ΑΣ τους εντόπισαν στην
περιοχή του Ασπροπύργου,
τους ακινητοποίησαν ενώ στην
κατοχή τους βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν κατσαβίδι ,
σφυρί θραύσης τζαμιών και
χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την έρευνα τα
μέλη της συμμορία μετέβαιναν
στο Γ΄ Κοιμητήριο Αθηνών,

αναζητώντας οχήματα προς διάρρηξη
ανυποψίαστων πολιτών που επισκέπτονταν το
νεκροταφείο και τα στάθμευαν στο σημείο.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας στη συνέχεια
παρέδιδαν τις κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές
στον αλλοδαπό συνεργό τους, ο οποίος τις διέθ-
ετε προς πώληση στο κατάστημα ηλεκτρονικών
συσκευών ιδιοκτησίας του, στην περιοχή της
Ομόνοιας.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα,
εξιχνιάστηκαν ακόμη 24 περιπτώσεις κλοπών
από οχήματα στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών, που
διαπράχθηκαν με τον ίδιο τρόπο δράσης. Οι
συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Πειραιά.
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ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  ΣΣύύλλλληηψψηη  22  ααννδδρρώώνν  πποουυ  ρρήήμμααζζαανν  
ααυυττοοκκίίννηητταα  σσεε  ππάάρρκκιιννγγκκ  ννεεκκρροοττααφφεείίοουυ

Βελτιώνεται σταθερά η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας την τελευταία διετία:
Άνοδος κατά 3 θέσεις της Ελλάδας στην Παγκόσμια Κατάταξη 

Ανταγωνιστικότητας του Institute for Management Development (IMD)

Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία του
Institute for Management
Development (IMD) της

Ελβετίας, η ανταγωνιστική θέση της
Ελλάδας ενισχύεται για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά και παρουσιάζει άνοδο
τριών (3) θέσεων εν μέσω μάλιστα της
πανδημίας COVID-19. 

Η χώρα πλέον βρίσκεται στην 46η
θέση της σχετικής κατάταξης, από την
49η θέση που βρισκόταν πέρυσι, μεταξύ
64 χωρών.

Συνολικά τη διετία 2019 – 2020 η
ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικο-
νομίας βελτιώθηκε κατά δώδεκα (12)
συνολικά θέσεις. 

Η βελτίωση αυτή προήλθε από τη
βελτίωση του δείκτη της «Κυβερνητικής
Αποτελεσματικότητας» κατά επτά (7)

θέσεις για δε το 2020 από τη βελτίωση
του δείκτη της εγχώριας «Επιχειρηματι-
κής Αποτελεσματικότητας» κατά δεκα-
τέσσερεις (14) θέσεις. 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΕ) 

κ. Αθανάσιου Σαββάκη

Παρά την πρωτόγνωρη κρίση λόγω
της πανδημίας και των σκληρών lock-
downs, ο ιδιωτικός τομέας της οικο-
νομίας, και ειδικά η βιομηχανία και η
μεταποίηση, άντεξαν στις σφοδρές πιέ-
σεις από το περιβάλλον δραστηριο-
ποίησής τους, προσαρμοζόμενες
ταχύτατα στα νέα δεδομένα, ενισχύον-
τας έτσι τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της
χώρας. 

Με δυο σημαντικές βελτιώσεις κατά
επτά (7) θέσεις του δείκτη «Επιχειρημα-
τική Αποτελεσματικότητα» τόσο το 2019
όσο και το 2020, η πατρίδα μας ανακτά

το χαμένο έδαφος των προηγουμένων
ετών σε όρους διεθνούς ανταγωνι-
στικότητας. 

Παράλληλα, οι μεταρρυθμιστικές πρω-
τοβουλίες της Κυβέρνησης και οι ορθές
αποφάσεις της για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, υποβοηθούν επίσης καταλ-
υτικά στην επάνοδο της Ελλάδας στις
ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. 

Όμως, για την περαιτέρω ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής
οικονομίας, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να
επανέλθει στην προτεραιότητα της ανα-
πτυξιακής πολιτικής η μεταποίηση και η
βιομηχανία. 

Μόνον με σημαντικές επενδύσεις και
με κατάλληλα προγράμματα υποβοήθη-
σης της μεταποίησης για την αντιμετώπι-
ση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης
και για τον ψηφιακό της μετασχηματι-
σμό, μπορούν να παραχθούν και να
διατεθούν στην παγκόσμια αγορά διε-
θνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρ-
εσίες. 

Κατά τον ΣΒΕ είναι απαραίτητη η

συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η
διαρκής βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. 

Περαιτέρω μείωση φορολογικών
συντελεστών και εργοδοτικών εισφο-
ρών, 

Αναμόρφωση του αναπτυξιακού
νόμου με αυξημένα ποσοστά άμεσων
ενισχύσεων, ειδικά για τις μικρομεσαίες
μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την
Ελληνική περιφέρεια,

Λειτουργικές ενισχύσεις για τη βιομ-
ηχανία, 

Μείωση τελών και αναίτιων επιβα-
ρύνσεων για το σύνολο των επιχειρή-
σεων του ιδιωτικού τομέα της οικο-
νομίας, 

Θα πρέπει κατά τον Σύνδεσμο Βιομ-
ηχανιών Ελλάδος να είναι μερικά μόνον
από τα θέματα που θα βρεθούν στην
προτεραιότητα του Κυβερνητικού έργου
έως το τέλος του 2021, για την έμπρακ-
τη ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνι-
στικότητας της Ελληνικής οικονομίας. 

ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς::  ΚΚααννοοννιικκάά
οοιι  εερργγαασσίίεεςς  σσττηηνν  ΕΕΑΑΒΒ

Οι εργασίες στην ΕΑΒ θα συνεχι-
στούν κανονικά, όπως αναφέρει σε
σχόλιό του στο twitter ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις
Γεωργιάδης μετά την απόφαση του
δικαστηρίου των Θηβών το οποίο
έκανε δεκτή την αίτηση Ασφαλι-
στικών Μέτρων της ΕΑΒ.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο υπο-
υργός: "Το δικαστήριο των Θηβών
έκανε δεκτή την αίτηση Ασφαλι-
στικών Μέτρων της ΕΑΒ κατά των
κινητοποιήσεων των συνδικαλιστών
στην Πύλη του Εργοστασίου, με
σκοπό την παρεμπόδιση της εισόδου
των εργολάβων. Διατάσσει την απρ-
όσκοπτη είσοδο και έξοδο. 

Αύριο οι εργασίες θα συνεχιστούν
κανονικά".

Υπενθυμίζεται ότι  σε συνέντευξή
του στον ΣΚΑΪ 100.3, σχετικά με το
θέμα, ο υπουργός είχε δηλώσει: "Θα
αναμένουμε την απόφαση της
ελληνικής δικαιοσύνης και θα κινηθ-
ούμε αναλόγως. Εδώ και πολλές
μέρες κάνουν κινητοποιήσεις στην
πύλη, εμποδίζοντας τους εργολάβο-
υς να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό
έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την
Lockheed Martin, η οποία διά επισή-
μου επιστολής έχει εκδηλώσει για
πρώτη φορά την πρόθεσή της να
αποχωρήσει από την ΕΑΒ. 

Και έχω εξηγήσει πολλές φορές και
στους εργαζομένους της ΕΑΒ, ότι
εάν φύγει ο βασικός τους πελάτης
δεν έχει νόημα ύπαρξης η εταιρεία".
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Σ
την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δρά-
σης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
προχώρησε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου

2021, ο Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρα-
κολούθησης και Αξιολόγησης.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αφορά την περίοδο
2021-2023, αποτελεί μία ολοκληρωμένη στρατηγι-
κή για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού
και περιλαμβάνει οριζόντιες δράσεις από τους
φορείς που συγκροτούν τον Εθνικό Μηχανισμό.

Οι άξονες υψηλής προτεραιότητας του Εθνικού
Σχεδι ́ου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ει ́ναι οι ακόλουθοι:

1. Καταπολέμηση της
παιδικής φτώχειας και
των επιπτώσεών της
στα παιδιά.

2. Δικαιοσύνη φιλική
προς τα παιδιά.

3. Προστασι ́α των παι-
διών στο πλαι ́σιο των
προσφυγικών και μετα-
ναστευτικών ροών.

4. Διασφάλιση του
δικαιώματος των παι-
διών στην υγει ́α.

5. Δικαιώματα των
παιδιών στην
εκπαι ́δευση.6. Προστα-
σι ́α της οικογένειας και
των παιδιών στην
κοινότητα – αποι ̈δρυμα-

τοποι ́ηση.
7. Οριζόντια δράση για τα δικαιώματα των παι-

διών με αναπηρι ́ες.
Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος

Κώτσηρας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αισθανόμαστε

ιδιαίτερη ικανοποίηση για την υιοθέτηση του Εθνι-
κού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παι-
διού. Μια πολύμηνη διαδικασία κατάρτισής του
ολοκληρώνεται.

Η κατοχύρωση των Δικαιωμάτων των Παιδιών και
η προστασία της ανηλικότητας αποτελεί αδιαπραγ-
μάτευτη προτεραιότητα για το Υπουργείο, κάτι που

αποτυπώνεται και στον κεντρικό ρόλο που αυτό
ανέλαβε.

Η προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού γίνε-
ται με έναν οριζόντιο τρόπο που καταλαμβάνει
μεγάλο εύρος πολιτικών της δημόσιας διοίκησης.

Η προσπάθειά μας για την περαιτέρω κατοχύρω-
ση των Δικαιωμάτων των Παιδιών συνεχίζεται με
την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού
Σχεδίου και την επικαιροποίησή του, όπου αυτό
καταστεί απαραίτητο».

Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης & Ανθρ-
ωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Πάνος Αλεξανδρής, ανέφ-
ερε:«Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού έρχεται σήμερα ως μια ασπίδα προ-
στασίας, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει σειρά
ζητημάτων όπως η παιδική φτώχεια, ο κοινωνικός
αποκλεισμός, η απουσία φιλικής προς το παιδί
δικαιοσύνης, η απουσία μέριμνας για τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και να συμβάλλει
στην ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελμα-
τιών από διάφορους κλάδους (νηπιαγωγοί, δάσκα-
λοι, ιατροί κ.ά.) που έρχονται σε επαφή με παιδιά
θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Ως Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουμε θέσει εξ
αρχής ως άμεση πολιτική και θεσμική προτεραιότ-
ητα την υλοποίηση δράσεων ευθύνης που
ενισχύουν την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για τα Δικαιώματα των Παιδιών και παράλ-
ληλα διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Πληρώνται σήμερα  23.201 εργαζόμενοι για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και Μάιο

Σήμερα Παρασκευή 18 Ιουνίου, θα
πιστωθούν από το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων σε 23.201 εργαζόμενους η
αποζημίωση ειδικού σκοπού
ύψους 534 ευρώ και ο μισθός του
μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ειδικότερα , την Παρασκευή 18
Ιουνίου θα γίνουν οι ακόλουθες
καταβολές από τον μηχανισμό ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ:

5,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
21.744 εργαζομένους στον μηχανι-
σμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την πληρω-
μή της οικονομικής ενίσχυσης
βραχυχρόνιας εργασίας για το Μάιο.

504.474 ευρώ θα καταβληθούν σε
1.457 δικαιούχους για την πληρωμή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για
αναστολές συμβάσεων εργασίας

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021
(υπόλοιπα).Σύμφωνα με την απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατ-
ζηδάκη εγκρίθηκε η μεταφορά

πίστωσης ύψους 5.754.857,20 €
που αφορούν σε 23.201 πληρωμές
δικαιούχων, που αφορούν αναλυτικά:

α) Σε εργαζομένους ενταγμένους
στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

προκειμένου για την πληρωμή της
οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρό-
νιας εργασίας για τον μήνα Μάιο
2021 ύψους πέντε εκατομμυρίων
διακοσίων πενήντα χιλιάδων τρια-
κοσίων ογδόντα τριών ευρώ και
δέκα τεσσάρων λεπτών
(5.250.383,14 €) που αφορά σε
21.744 πληρωμές δικαιούχων.

β) Σε αναστολές συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων μηνών Ιανο-
υαρίου και  Φεβρουαρίου 2021
(υπόλοιπα) προκειμένου για την
πληρωμή αποζημίωσης ειδικού
σκοπού ύψους πεντακοσίων τεσ-
σάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδο-
μήντα τεσσάρων ευρώ και  έξι
λεπτών (504.474,06 €) που αφορ-
ούν σε 1.457 πληρωμές δικαι-
ούχων

ΥΥΥΥιιιιοοοοθθθθέέέέττττηηηησσσσηηηη    ττττοοοουυυυ    ΕΕΕΕθθθθννννιιιικκκκοοοούύύύ    ΣΣΣΣχχχχεεεεδδδδίίίίοοοουυυυ    ΔΔΔΔρρρράάάάσσσσηηηηςςςς    γγγγιιιιαααα    
τττταααα    ΔΔΔΔιιιικκκκααααιιιιώώώώμμμμαααατττταααα    ττττοοοουυυυ    ΠΠΠΠααααιιιιδδδδιιιιοοοούύύύ    

Από τον Εθνικό Μηχανισμό Εκπον́ησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

Γιώργος Κώτσηρας:«Μια πολύμηνη διαδικασία ολοκληρώνεται.
Η κατοχύρωση των Δικαιωμάτων των Παιδιών και η προστασία της ανηλικότητας 

αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 
ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 5ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
PROHELLAS ΑΒΕΤΕ, ΤΗΛ 2296081051

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα

οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

48
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

“Γωνιές Ανακύκλωσης”

2. Την προμήθεια
και εγκατάσταση
εξοπλισμού για την
δημιουργία 15
γωνιών ανακύκλω-
σης, με προϋπολο-
γισμό 1.810.400,00
€. Ειδικότερα, οι 15
γωνιές ανακύκλω-
σης θα περιλαμβά-
νουν τη διαλογή τεσ-

σάρων ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας ήτοι: χαρτί, πλαστικά,
γυαλί και αλουμίνιο

3. Την προμήθεια και εγκατάσταση 60 υπόγειους κάδους για την χωριστή
συλλογή: χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού και αλουμινίου, χωρ. 2,5m³ (περίπου
έκαστος), που θα τοποθετηθούν σε συστοιχίες στις “Γωνιές Ανακύκλωσης”,
προκειμένου να υπάρξει διακριτή συλλογή και διαχωρισμός ανακυκλώσιμων.
Οι κάδοι θα είναι δύο τύπων: με κλειστό πυθμένα (1ος τύπος για την συλλογή
πλαστικών, μετάλλων και χαρτιού) και με ανοιγόμενο πυθμένα (2ος τύπος για
συλλογή γυαλιού).  

4. Την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων (τύπου πρέσας) χωρ.
12 m³ με γερανό ανύψωσης για την αποκομιδή των ανωτέρω υπόγειων κάδων. 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Θανάσης Μαυρογιάννης, δήλωσε: «Η δημοτική
αρχή του Αργύρη Οικονόμου, αντιπαραβάλλει στη στείρα κριτική και τη μόνιμη
παραγωγή μιζέριας, μια ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον της Ελευσίνας
και της Μαγούλας. 

Απαιτήθηκε εργασία μηνών για τη σύνταξη των προτάσεων και των μελετών
αυτών, αλλά άξιζε η κάθε ημέρα αφού μετά από πολλά χρόνια ως Δήμος κάνο-
υμε ένα τεράστιο επενδυτικό και αναπτυξιακό άλμα».  

Συνεχίζεται από σελ. 3

Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό 
σύλλογο Ασπροπύργου 

για γραμματειακή υποστήριξη, 4ωρης
απασχόλησης 8μηνης σύμβασης.

Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 
Σταμάτης Ιωάννης
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ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ:  Σήμερα το
τουρνουά ακαδημιών
Στο ποδοσφαιρικό ev ent τουρν ουά ακαδημιών  σήμερα στο γήπεδο
Μαν δραικού, παρακαλούν ται όλοι ν α σεβαστούν  και ν α τηρήσουν  τα
προβλεπόμεν α μέτρα που ορίζει το υγειον ομικό πρωτόκολλο.

Η είσοδος όλων  θα γίν εται στην  ΘΥΡΑ Β, δίπλα στα γραφεία του
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ.

Οι ομάδες που συμμτέχουν  είν αι:

Εθν ικός Πειραιώς,
Α.Ο. Αιγαλεω,
ΠΑΟ Ηρακλής 
Ελευσίν ας,

Π.Α.Ο. Δάφν η Αθην ών ,
Απόλλων  Πον τίων
Ασπροπύργου

A.O. ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ
Παν ελευσιν ιακός Α.Ο.
Μαν δραικός ΑΟ

Football League:
Οι αγώνες του

Σαββατοκύριακου

Οι αγώνες της 17ης αγωνιστικής της
Football League το Σαββατοκύριακο.

Νότιος Όμιλος

Σάββατο 19.06.2021  17:00

Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα – Νίκη
Βόλου

Οικονομίδειο, Ιάλυσος – Αστέρας
Βλαχιώτη

Δημοτικό Ρόδου, Ρόδος – Σαντορίνη

Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω –
Καλαμάτα

Ασπροπύργου, Ένωση
Πανασπροπυργιακού – Επισκοπή

Βόρειος Όμιλος

Κυριακή 20.06.2021  17:00

Σερρών, Πανσερραϊκός – Απόλλων
Πόντου

Ανθή Καραγιάννη, Καβάλα –
Ολυμπιακός Βόλου

Δημοτικό Βέροιας, Βέροια Ν.Π.Σ. –
Πιερικός

Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτός – Αλμωπός
Αριδαίας

Νέας Τρίγλιας, Τρίγλια – ΑΕΠ Κοζάνης

Οι διαιτητές της 17ης
αγωνιστικής

Ανακοινώθηκαν απο ην ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές
του Σαββατοκύριακου στην Football League
για την 17η αγωνιστική σε νότο και βορρά.
Αναλυτικά:
Νότιος όμιλος – Σάββατο 19/6 – 17:00

Καλλιθέα-Νίκη Βόλου
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας), Βεργέτης
(Αργολίδας)
4ος: Λεμπέσης (Πειραιά)
Παρατηρητής: Παπουτσέλης (Λέσβου)

Ιάλυσος-Αστέρας Βλαχιώτη
Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά)
Βοηθοί: Χρηστάκος, Κορώνας (Πειραιά)
4ος: Αλάμπεης (Αθηνών)
Παρατηρητής: Τζίκας (Μακεδονίας)

Ρόδος-Σαντορίνη 2020
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας), Γουρνιάς
(Ανατ. Αττικής)
4ος: Βλάχος (Ανατ. Αττικής)
Παρατηρητής: Μοιραδωράκης (Πειραιά)

Αιγάλεω-Καλαμάτα
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Αναστασίου (Θεσσαλίας), Ψύλλος
(Λέσβου)

4ος: Αντωνίου (Ανατ. Αττικής)

Παρατηρητής: Γιαννουγλίδης (Αθηνών)

Ασπρόπυργος-Επισκοπή

Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)

Βοηθοί: Νικολάου, Δέτση (Αθηνών)

4ος: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)

Παρατηρητής: Τομαράς (Αιτ/νίας)

Βόρειος όμιλος – Κυριακή 20/6 – 17:00

Πανσερραϊκός-Απόλλων Πόντου

Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)

Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας), Κηλικιώτης (Ξάνθ-

ης)

4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)

Παρατηρητής: Ντοσίδης (Θράκης)

Καβάλα-Ολυμπιακός Βόλου

Διαιτητής: Μέγας (Πιερίας)

Βοηθοί: Βρούζος (Πιερίας), Σταΐκος (Λάρισας)

4ος: Τσοφλίκη (Λάρισας)

Παρατηρητής: Στρατούδης (Έβρου)

Βέροια-Πιερικός

Διαιτητής: Μπούμπας (Ηπείρου)

Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σερρών), Τυριακίδης

(Μακεδονίας)

4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)

Παρατηρητής: Μαγιάννης (Άρτας)

Θεσπρωτός-Αλμωπός Αριδαίας
Διαιτητής: Στάμος (Αθηνών)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτ. Αττικής), Τσιλίκας
(Αιτ/νίας)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Παρατηρητής: Πουλημάς (Κερκύρας)

ΠΟ Τρίγλιας-ΑΕΠ Κοζάνης
Διαιτητής: Τακίδης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Δημόπουλος (Φλώρινας), Φραγκια-
δάκης (Λασιθίου)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
Παρατηρητής: Τεβεκέλης (Μακεδονίας)

Οι κανονιέρηδες 
της Football 
League

Η λίστα με τους σκόρερ της
τρίτης επαγγελματικής κατηγο-
ρίας:

9 γκολ:
Λουκίν ας (Βέροια)

8 γκολ:
Τσιριγώτης (Επισκοπή)

7 γκολ:
Μάν ιος (Αλμωπός Αριδαίας)

Παπαδημητρίου (Ολυμπιακός
Βόλου)

Πασάς (Βέροια)
Ροχάν ο (Νίκη Βόλου)

6 γκολ:

Καν ούλας (Σαν τορίν η)
Πράν το (Παν σερραϊκός)
Μαρουκάκης (Καλλιθέα)

Καλογέρης (Απόλλων  Πόν του)

Χατζησάββας (Ιάλυσος)

5 γκολ:
Δειν όπαπας (Απόλλων  Πόν του)
Δελαπόρτας (Ρόδος)

Πόζογλου (Βέροια)

Κολλάς, Βαλαβαν όπουλος, Κόκ-
κορης (Καβάλα)

4 γκολ:

Δεμιρτζόγλου (Πιερικός)
Αδαμάκης (Καβάλα)
Μπαρμπαρούσης (Αιγάλεω)

Παπαδόπουλος (Ιάλυσος)

Μαρκόφσκι (Καλαμάτα)

Σαραν τίδης (Θεσπρωτός)
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ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:  
Ωρα μηδέν!!! 
Σκληρή αν ακοίν ωση έβγαλε η ΠΑΕ

Εν ωση Ασπροπύργου .Αν αλυτικά:
΄΄Μακελεύτηκε…μια ομάδα ολόκ-

ληρη… Έβαλλαν ….όλοι…εν αν τίον
όλων …!!!

Προπον ητές…διοίκηση…ποδοσφ-
αιριστές…!

Δεν  φταίμε όμως εμείς…
Τις φιτιλιές και τα

παράν ομα…κίν ητρα…τα έθεσαν
άλλοι!!!

Μερομακατιάρικα γν ωστά και
άγν ωστα λαμόγια!!!

Τα δικά μας αποτελέσματα…από
Σαν τορίν η και μετά γν ωστά αν αλυό-
μεν α και…αν αμεν όμεν α…

Άλλων  οι τσέπες φούσκωσαν …
Όχ ι οι δικές μας…

Υπάρχ ουν  στοιχ εία…τηλέφω-
ν α…και μαρτυρίες…ακόμη κι από
κον τοπίθαρα παιχ τάκια που μερο-
καματιαζουν  σε μεγάλο ν ησί…

Μας βάλατε ν α πλακωθούμε μεταξύ
μας και ν α κοιτάμε ο έν ας τον  άλλον
με μισό μάτι…

Ας είν αι…
Ο αλήτης…Ο «μάγκας»…Ο

τρύπιος…ποτέ δεν  θα κοιμηθεί
ήρεμα!!!

Το θεματάκι…θα φτάσει μέχ ρι την
UΕFΑ…Έτσι για τον  χ αβαλέ…

Άψογη η φιλοξεν ία στη Νεά-
πολη…Επιπέδου ευρωπαϊκού…

Μον αδική παραφων ία έν ας έμμι-
σθος που ήθελε ν α δικαιολογήσει το
μεροκάματο του στο 

ημίχ ρον ο…Κουφογιωργος Απο-
στόλης… Να του στείλουμε και μεις
κάν α 20αευρω μπόν ους…

Η ομάδα θα ολοκληρώσει τις
υποχ ρεώσεις της σωστά…

Μ έν αν  Κύριο πρόεδρο τον
Μαργέτη τον  Γιώργο! Αυτός που
πάν τα ήταν  μπροστά στα εύκολα ν α
και στα δύσκολα…! Άλλοι θετοί
σωτήρες… και πατεράδες μόν ο της
ν ίκης…ν α πάν ε για προβατίν α! Και
αυτή κερασμέν η!

Δεν  υπάρχ ουν  πουλημέν οι
παίχ τες στον  Ασπρόπυργο… Δεν
υπάρχ ει παραν οϊκός προπον ητής…
Δεν  υπάρχ ει πρόεδρος που κοιμά-
ται… Τις απαν τήσεις ν α τις βρείτε
αλλού…

Ρωτήστε την …Εθν ική ληστών
που περιφέρεται από γήπεδο σε
γήπεδο…και στήν ει αγών ες!!!

Ελάτε μάν ατζερ-κοράκια το Σάββα-
το στον  Ασπρόπυργο… Θα έχ ει
αίμα!!!

Εδώ υπάρχ ουν  πάν ω από 20 παι-
διά με οικογέν ειες…μην  τους λοιδορ-
είτε!!!

Ντροπή σας….!

Οι ποδοσφαιριστές και το
τεχνικό επιτελείο της ΠΑΕ Ένωση

Ασπροπύργου΄΄

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Ανανέωσε ο 
Θοδωρής Κωνσταντινίδης

Την πρώτη ανανέωση παίκτη από το φετινό της
ρόστερ για τη νέα χρονιά

ανακοίνωσε η ομάδα
του Βύζαντα Μεγάρων

με τον μεσοεπιθε-
τικό Θοδωρή Κων-
σταντινίδη για ένα
χρόνο.

Στην συνέχεια θα
ακολουθήσουν και
άλλοι ποδοσφαιρι-
στές.

ΑΝ.ΤΣ.

ΕΠΣΔΑ: Έγινε η
Γενική Συνέλευση
Με την  παρουσία είκοσι έν α σωματείων  διε-

ξήχθει η ετήσια Γεν ική Συν έλευση της Εν ωσης
Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Δυτικής Αττικής
στο Πν ευματικό Κέν τρο Ασπροπύργου.
Δικαίωμα ψήφου είχαν  μόν ο εν ν έα σωματεία

λόγω αν αγν ώρισης από την  ΓΓΑ.
Ψήφισαν  τα σωματεία Παν ελευσιν ιακός,

Εθν ικός Παν οράματος, Σκορπιός Φυλής,
Ερμής Άν ω Λιοσίων , Ίκαρος Νεοκτίστων ,
Ευκλείδης Μεγάρων , Ατρόμητος Ελευσίν ας,
Άγιοι Αν άργυροι Ελευσίν ας.Απείχε ο ΔΑΣ Ζεφ-
υρίου.

Συζήτηση για την επιστροφή
των φιλάθλων στα γήπεδα
Μέχ ρι το τέλος Ιουν ίου αν αμέν εται η οριστική απόφαση της Επιτροπής των  Λοι-

μωξιολόγων  για το ποιοι και πόσοι φίλαθλοι θα έχ ουν  δικαίωμα εισόδου στις
κερκίδες από την  εκκίν ηση της προσεχ ούς σεζόν .

Για πολύ καιρό τηρούν ταν  σιγή ιχ θύος, αλλά πλέον  το θέμα για την  επιστροφή
των  φιλάθλων  στις εξέδρες από την  επόμεν η σεζόν  άν οιξε για τα καλά! Και ήδη η
Επιτροπή των  Λοιμωξιολόγων  έχ ει αργήσει πάρα πολύ ν α πάρει την  απόφασή
της, αν  κάποιος σκεφτεί ότι οι ομάδες αδυν ατούν  ν α εκδώσουν  και ν α πουλή-
σουν  εισιτήρια διαρκείας και ότι τον  επόμεν ο μήν α οι… εκπρόσωποί της χ ώρας
μας αρχ ίζουν  τα «ευρωπαϊκά» παιχ ν ίδια τους.

Το θέμα άν οιξε, λοιπόν , μετά από τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της τρέχ ουσας
εβδομάδας και οι αποφάσεις αν αμέν ον ται μέχ ρι το τέλος Ιουν ίου! Αποφάσεις που
αφορούν : α) στο ποιοι θα έχ ουν  δικαίωμα εισόδου στις εξέδρες, β) στο ποσοστό
των  φιλάθλων  επί της χ ωρητικότητας κάθε γηπέδου που θα επιτρέπεται ν α
εισέρχ εται στις κερκίδες.

Η Super League 1 πιέζει όσο μπορεί για όσο το δυν ατόν  πιο γρήγορη απόφαση,
αλλά η Επιτροπή των  Λοιμωξιολόγων  τουλάχ ιστον  προς το παρόν  δεν  κιν είται –
αν  μη τι άλλο – με ταχ ύτητα… σπρίν τερ στο πεδίο του αθλητισμού. Κι αν  για το
ποσοστό των  φιλάθλων  με το οποίο θα ξεκιν ήσει η σεζόν  (και αν άλογα με τα
επιδημιολογικά δεδομέν α μπορεί ν α διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκειά της) άπαν τες
είν αι επιφυλακτικοί (κάποιοι κάν ουν  λόγο για 25%-30%, κάποιοι άλλοι για 30% –
50%), φαίν εται πως για το πρώτο ζήτημα υπάρχ ει… γκρίζος καπν ός.

Το πιθαν ότερο είν αι ν α επιτρέπεται η είσοδος μόν ο στους εμβολιασμέν ους! Κι
αν  τελικά επιβεβαιωθεί αυτό και η Επιτροπή καταλήξει σε αυτή την  απόφαση, ίσως
και το ποσοστό των  φιλάθλων  ν α μην  είν αι το 35%-30% αλλά μεγαλύτερο…

Η «ετυμηγορία» και ο… λευκός καπν ός αν αμέν εται μέχ ρι το τέλος του μήν α, αν
και η Super League 1 θα ήθελε (όπως και θα έπρεπε δηλαδή…) οι λοιμωξιολόγοι ν α
έχ ουν  ήδη «αποφαν θεί», ώστε ν α δρομολογηθεί άμεσα και η αν άλογη προετοι-
μασία των  ομάδων . Και εμείς – όπως και οι ομάδες – μόν ο υπομον ή μπορούμε ν α
κάν ουμε προς το παρόν .

Να σημειώσουμε ότι η απόφαση που θα παρθεί για την  Super League 1 από την
Επιτροπή των  Λοιμωξιολόγων , αν αμέν εται ν α επηρεάσει αν άλογα και το πρωτάθλ-
ημα της Super League 2 για την  σεζόν  2021-2022.

Νίκη στα χαρτιά με 3-0 για
τον  Αστέρα Βλαχιώτη επί
της Καλλιθέας 

Νίκη στα χ αρτιά με 3-0 για τον
Αστέρα Βλαχ ιώτη επί της Καλλιθ-
έας για αν τικαν ον ική συμμετοχ ή
ποδοσφαιριστή της Αθην αϊκής
ομάδας εν ώ της επιβλήθηκε και
χ ρηματικό πρόστιμο 3 χ ιλιάδων
ευρώ και αφαίρεση τριών
βαθμών .
Το Πρωτοβάθμιο Μον ομελές Πειθ-
αρχ ικό Όργαν ο της Έν ωσης
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2
και Β Εθν ικής Κατηγορίας έλαβε
τις παρακάτω αποφάσεις:
«ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ τον  αγών α ΠΑΕ
Αστέρας Βλαχ ιώτη – ΠΑΕ Καλλιθ-
έα υπέρ της πρώτης με σκορ 3-0.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την  αφαίρεση στην
ΠΑΕ Καλλιθέα τριών  βαθμών  από
τον  βαθμολογικό πίν ακα του
τρέχ ον τος πρωταθλήματος 2020-
21. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην  ΠΑΕ Καλ-
λιθέα χ ρηματικό πρόστιμο 3.000
ευρώ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την  επιστροφή
παραβόλου στην  ΠΑΕ Αστέρας
Βλαχ ιώτη».

Η ν έα βαθμολογία του Νοτίου
ομίλου της Football League:

ΟΜΑΔΑ – ΒΑΘΜΟΙ- ΑΓΩΝΕΣ

Καλαμάτα 32 16
ΑΣ Ρόδος 27 16

----------------------------
ΓΑΣ Ιάλυσος 24 16
ΑΟ Επισκοπής 23 16
Καλλιθέα 21 16
ΑΣ Σαν τορίν ης 21 16
Νίκη Βόλου 20 16
Αιγάλεω 19 16
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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 επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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

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
κατάσταση, 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., τι-
μή 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  

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ  ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για πα-
ραδόσεις  εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.

Αρμοδιότητες
Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις

αποθήκες της εταιρείας
Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-

ταιρείας
Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL:   lzaphiri@sime.gr  ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ:   6937477291

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

S.I.M.E. Ε.Π.Ε.                                                                  
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                   

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600

ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

AUTOGAS 1                           
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

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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Τ
ο σχέδιο ανάκαμψης και ανθ-
εκτικότητας της Ελλάδας (το
πρόγραμμα "Ελλάδα 2.0"

ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή.

Σε δηλώσεις της από την Αρχαία
Αγορά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ
Λάιεν υπογράμμισε πως το σχέδιο
"Ελλάδα 2.0" θα μεταμορφώσει την
ελληνική οικονομία". "Θα ετοιμάσει
την Ελλάδα για το μέλλον" δήλωσε
χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: "Οι
μεταρρυθμίσεις αυτές θα κάνουν πιο
ισχυρή την Ελλάδα. Το ελληνικό σχέ-
διο υποστηρίζει πράσινους στόχους,
προωθεί την ψηφιοποίηση με επεν-
δύσεις στο 5G, εκσυγχρονίζει τις
μικρές επιχειρήσεις και τη δημόσια
διοίκηση".

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε
επίσης ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις
μπορούν να γίνουν τον Ιούλιο.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το
πράσινο φως των Βρυξελλών ως την
πρώτη πράξη μίας νέας εποχής. 

"Σήμερα ένα άβατο του παρελθόν-
τος μετατρέπεται σε βήμα του παρόν-
τος και του μέλλοντος. Είναι αλήθεια
ότι η Ελλάδα ανήκει στις ωφελημένες
χώρες από την κατανομή των κον-
δυλίων, καθώς δικαιούται περίπου
31 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις

και σε δάνεια. Καταθέσαμε από τις
πρώτες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
επενδύσεων που, μαζί με τα κον-
δύλια του ΕΣΠΑ και μαζί με τις ιδιω-
τικές επενδύσεις εκτιμούμε ότι τα
συνολικά κεφάλαια που μπορούν να
κινητοποιηθούν θα αγγίξουν τα 100
δισεκατομμύρια ευρώ…Θα δημιο-
υργήσουμε 200.000 θέσεις
εργασίας και πρόσθετη εθνική ανά-
πτυξη που θα αγγίζει στο 7%. Το
σχέδιο θεμελιώνεται πάνω σε τέσσε-
ρις πυλώνες. Πράσινη μετάβαση,
ψηφιακός μετασχηματισμός,
απασχόληση, κοινωνική συνοχή και
ιδιωτικές επενδύσεις. Και θα φέρει
την αναβάθμιση του παραγωγικού
μοντέλου της χώρας μας…", τόνισε ο

Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημαντική βήμα προς την εκταμίευ-
ση των 30,5 δισ. ευρώ 

Το "πράσινο φως" από την Κομισι-
όν αποτελεί  ένα σημαντικό βήμα
προς την εκταμίευση 17,8 δισ. ευρώ
υπό μορφή επιχορηγήσεων και 12,7
δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων στο
πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης
και  ανθεκτικότητας (RRF) για την
περίοδο 2021-2026. Η χρηματοδότ-
ηση αυτή θα υποστηρίξει την εφαρ-
μογή των κρίσιμων επενδυτικών και
μεταρρυθμιστικών μέτρων που περι-
γράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Θα δια-
δραματίσει καθοριστικό ρόλο ώστε να

μπορέσει  η Ελλάδα να εξέλθει
ισχυρότερη από την πανδημία
COVID-19.

Ο μηχανισμός RRF — που βρίσκε-
ται  στο επίκεντρο του
NextGenerationEU — θα διαθέσει
έως και 672,5 δισ. ευρώ (σε τρέχου-
σες τιμές) για τη στήριξη επεν-
δύσεων και  μεταρρυθμίσεων σε
ολόκληρη την ΕΕ. Το σχέδιο της
Ελλάδας εντάσσεται στον άνευ προη-
γουμένου συντονισμένο τρόπο με
τον οποίο απαντά η ΕΕ στην κρίση
της COVID-19, με στόχο να αντιμε-
τωπίσει τις κοινές ευρωπαϊκές προκ-
λήσεις ενστερνιζόμενη την πράσινη
και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και
να ενισχύσει την οικονομική και κοι-
νωνική ανθεκτικότητα και τη συνοχή
της ενιαίας αγοράς.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο
της Ελλάδας με βάση τα κριτήρια που
καθορίζονται στον κανονισμό RRF.
Στην ανάλυση της Επιτροπής εξετά-
στηκε κατά πόσο οι επενδύσεις και οι
μεταρρυθμίσεις του σχεδίου της
Ελλάδας στηρίζουν την πράσινη και
την ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλουν
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση
των προκλήσεων που εντοπίζονται
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμή-
νου και ενισχύουν το αναπτυξιακό
δυναμικό της, τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και την οικονομική και κοι-
νωνική ανθεκτικότητά της.

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα 
ανάκαμψης ύψους 30,5 δισ. ευρώ

Η ενδυνάμωση της συνεργασίας ΥΠΕΣ με ΟΟΣΑ 
στο επίκεντρο της συνάντησης Βορίδη - Πρεβελάκη

Σ
υνάντηση με τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Γεώργιο Πρεβελάκη
είχε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης. Στο επίκεντρο της

συζήτησής των δύο ανδρών τέθηκε η ενδυνάμωση της συνεργασίας του Υπο-
υργείου Εσωτερικών με τον ΟΟΣΑ.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να διερευνηθούν δράσεις σχετικές με την
ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς στη χώρα μας,
καθώς και την περαιτέρω υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπροσθέτως, ο κ. Βορίδης ενημέρωσε τον κ. Πρεβελάκη για το νομοσχέ-
διο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά στη ρύθμιση
δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε μέλη θεσμικών οργάνων της Πολι-
τείας (lobbying), ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης στη χώρα μας του
νέου γενικού γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν.

Τις κατευθυντήριες γραμμές του υπό επεξεργασία σχετικού νομοσχεδίου
παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός στη Διάσκεψη του ΟΟΣΑ με θέμα "Το
lobbying στον 21ο αιώνα: Διαφάνεια, Ακεραιότητα, Πρόσβαση".

Προανήγγειλε, ειδικότερα, τη σύσταση ενός Εθνικού Μητρώου Διαφάνειας,
στο οποίο θα εγγράφονται υποχρεωτικά οι ενδιαφερόμενοι, με την ταυτόχρ-
ονη υποβολή από μέρους τους ενός ετήσιου καταστατικού στο οποίο θα περ-
ιγράφονται οι ακριβείς δραστηριότητές τους στο θέμα της άσκησης επιρροής.


