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Σε τέσσερα μέτω-
πα κινήθηκε η
τ ηλεδ ιάσκεψη

του κυβερνητικού επιτε-
λείου με τους περιφερει-
άρχες και τον πρόεδρο
της ΚΕΔΕ, , με αντικείμε-
νο τη διασπορά του παν-
δημικού ιού στην κοινότ-
ητα. 

Ειδικότερα, στη διάρ-
κεια της σύσκεψης:

- Εξετάστηκε η θέσπι-
ση περαιτέρω κινήτρων
για την ένταξη γιατρών
σε νοσοκομεία της περ-
ιφέρειας, δεδομένων των αυξημένων αναγκών που
έχει προκαλέσει η πανδημία.

- Συζητήθηκε η δυνατότητα αναδιάταξης του ιατρ-
ικού προσωπικού που υπηρετεί σε Κέντρα Υγείας
και εμβολιαστικά κέντρα, ώστε να διασφαλιστεί η
καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους για την κάλυψη
όλων των αναγκών του πληθυσμού.

- Επισημάνθηκε η σημασία της συμμετοχής της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια να πει-
στούν οι πολίτες που διστάζουν να εμβολιαστούν,
περιλαμβανομένης της δυνατότητας ενημέρωσης
των πολιτών σε προσωπικό επίπεδο και σε περι-
βάλλον εμπιστοσύνης, μέσω εξατομικευμένων
εκστρατειών ενημέρωσης.

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
- Νέα μέτρα «λόγω 

επιδημιολογικής «έκρηξης»

Συναγερμός σήμανε σε δημοτικό σχολείο, όταν εντοπίστηκε μία 11χρονη μαθήτρια από τον δάσκαλό της, να έχει
πάνω της κουζινομάχαιρο. Πιο συγκεκριμένα, σε σχολείο της Δυτικής Αττικής, δύο μέρες πριν από την εθνική επέ-
τειο στις 28 Οκτωβρίου, ένας μαθητής ενημέρωσε τον δάσκαλό του ότι μία συμμαθήτριά του έχει φέρει μαχαίρι
στο σχολείο.

”Απειλούσε να σκοτώσει τη σημαιοφόρο και τους παραστάτες”
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του σταθμού MEGA, μόλις ο δάσκαλος κοίταξε στην τσάντα του κοριτσιού διαπίστωσε

ότι όντως υπήρχε ένα μαχαίρι και μάλιστα κουζινομάχαιρο. 
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι γονείς και η παιδοψυχολόγος του σχολείου, ενώ το κορίτσι φαίνεται να είπε μέσα στην

τάξη ότι είχε σκοπό να σκοτώσει τη σημαιοφόρο και τους παραστάτες της παρέλασης.
Η μητέρα του κοριτσιού υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα αστείο μεταξύ του παιδιού και δύο συμμαθητριών της.
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Α
πό τη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση για
την αποστολή sms σε ανεμβολίαστους πολίτες,
προκειμένου να πειστούν να κάνουν το εμβό-

λιο κατά του κορονοϊού, πολλοί από τους επιστήμονες
διαφώνησαν ανοιχτά. Ωστόσο, τα sms θα σταλούν,
αλλά όχι σε όλους τους ανεμβολίαστους πολίτες, σύμφ-
ωνα με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος όπως είπε, εκκρεμεί μια
υπουργική απόφαση για να ξεκινήσει η αποστολή sms
σε ανεμβολίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απόφαση του υπουργείου
Υγείας, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες, ενώ
αποσαφήνισε ότι, λόγω και των κανόνων για την προ-
στασία των προσωπικών δεδομένων, «sms θα σταλούν
μόνο σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συντα-
γογράφηση και κατά κανόνα είχαν κλείσει κάποιο ραν-
τεβού για εμβολιασμό, που δεν υλοποιήθηκε».

«Στην άυλη συνταγογράφηση είναι εγγεγραμμένοι
περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες, από τους οποίους

περίπου 400.000 δεν έχουν εμβολιαστεί. Σε αυτούς,
στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής, θα γίνει μια
υπόμνηση μέσω sms», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
«δεν θα είναι καθημερινή αυτή η ενημέρωση, θα έχει
μια περιοδικότητα. Θα είναι ένα υπενθυμιστικό μήνυμα
για την υγεία του ιδίου και του συνόλου, μόνο καλό θα
κάνει», λέγοντας ότι ακόμη και 1-2 στους 5 που δεν
έχουν εμβολιαστεί, αν παρακινηθεί από τα sms, μόνο
όφελος θα υπάρξει.

Για τους εμβολιασμένους με το μονοδοσικό εμβόλιο
της Johnson, ο Γιώργος Γεωργαντάς είπε ότι «εντός
διμήνου από την πρώτη δόση, έχουν δικαίωμα για την
δεύτερη δόση. Θα έρθει και σε αυτούς υπενθυμιστικό
μήνυμα».

Για όσους έχουν κάνει δύο δόσεις, σε ότι αφορά την
τρίτη δόση, είπε ότι «ήδη αποστέλλονται sms σε όσους
είναι άνω των 50 ετών. Με το sms υπενθυμίζεται η

δυνατότητα να γίνει η τρίτη, η λεγόμενη αναμνηστική
δόση του εμβολίου, έναντι του κορονοϊού. Ισχύει το ίδιο
και για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ανεξαρτή-
τως ηλικίας».

Τέλος, ανέφερε ότι «περισσότεροι από 340.000
πολίτες έχουν κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου, ενώ
παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα. Είναι ήδη
πάνω από το 30% όσων είχαν δικαίωμα να κάνουν
την τρίτη δόση».

Αναρτήθηκε η απόφαση του αναπ-
ληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ.
Στυλιανού Πέτσα για την ένταξη ενός
ακόμη έργου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, με χρηματοδότηση από το Πρόγρ-
αμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», που
αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών
οχημάτων.

Για την απόφαση αυτή ο Αντιδήμα-
ρχος Αειφόρου Ανάπτυξης, Προγραμ-
ματισμού, Οργάνωσης, Ποιότητας,  και
Αποδοτικότητας, και Αγροτικής Πολιτι-
κής, κ. Ιωάννης Νέζης, εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την «επιβράβευ-
ση» της υποβληθείσας πρότασης από
τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
καθώς και την πολύτιμη συνεισφορά
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
στη σύνταξη της πρότασης. 

Με το πρόγραμμα αυτό ενισχύεται ο
υπηρεσιακός στόλος οχημάτων με:

Ένα επιβατικό όχημα πέντε θέσεων
Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο έξι

θέσεων

Ένα ηλεκτρικό μικρό φορτηγό με
υδραυλικά ανατρεπόμενο κάδο

Δύο μικρά ηλεκτρικά φορτηγά
ανοικτού τύπου

Ένα ηλεκτρικό σάρωθρο
Έξι ηλεκτρικούς φορτιστές οχημά-

των
Η χρήση τους θα μειώσει την ατμο-

σφαιρική ρύπανση και θα συμβάλλει
στην οικονομικότερη εκπλήρωση των
υποχρεώσεων των υπηρεσιών του
Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου, δήλωσε ότι:
«Ξεκίνησε με το 4ο Δημοτικό και
συνεχίζεται με την ηλεκτροκίνηση. Η
πρόταση που εγκρίθηκε έγινε με
γνώμονα την οικονομία, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την
άμεση ανάγκη να αποκτήσει ο Δήμος
μας καινούργια, ασφαλή οχήματα
σύγχρονων προδιαγραφών στη Δημο-
τική Συγκοινωνία και τη Διεύθυνση
Καθαριότητας». 

Σ
την δωρεάν ιατροφαρμακευτική, ιδιωτική
ασφάλιση για τους 5.050 μαθητές των Δημο-
τικών  και Νηπιαγωγείων, προχωρά η Πρω-

τοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Φυλής. Η
πρωτοβουλία, για την γιγάντια αυτή προσπάθεια
λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών, ανήκει στον
Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Γιάννη Κρεμύδα και
ελήφθη με σκεπτικό ότι η υγειονομική κρίση αύξησε
τα ποσοστά ανεργίας και αποδυνάμωσε, οικον ο-
μικά, τα νοικοκυριά, στερώντας τα από την πρό-
σβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που έγιν αν  σε
συν εργασία με μεγάλη Ασφαλιστική Εταιρία,
αφορούν  όλους τους μαθητές και καλύπτουν
μόν ιμη ολική ή μερική αν ικαν ότητα από
ατύχημα, καθώς και ιατροφαρμακευτικά έξοδα
από ατύχημα ή έκτακτη ασθέν εια.

Η κάλυψη ισχύει κατά τη διάρκεια του σχο-
λικού ωραρίου, των  εκπαιδευτικών  εκδρομών
και περιπάτων , καθώς και την  διαδρομή των
μαθητών  από και προς τα σχολεία, μία ώρα
πριν  την  έν αρξη και μία ώρα μετά το πέρας
των  μαθημάτων . Ήδη οι περισσότεροι γον είς
έχουν  λάβει και συμπληρώσει την  σχετική
υπεύθυν η δήλωση και η αν ταπόκρισή τους
είν αι θετική.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής

Επιτροπής Γιάν ν ης Κρεμύδας τόν ισε:
«Η Υγεία είν αι το πολυτιμότερο αγαθό και

αποτελεί υποχρέωσή μας ν α τη διασφαλίζο-
υμε για τα παιδιά μας. Με τη σκέψη ότι πολλοί
γον είς δεν  έχουν  αυτή τη δυν ατότητα,
προχ ωρήσαμε στην  ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των  μαθητών  σε ότι αφορά την
παρουσία τους στα σχολεία, καθώς εκεί περ-
ν ούν  έν α μεγάλο μέρος της ημέρας τους και
δεν  μπορεί ν α αποκλειστεί ο κίν δυν ος κάποι-
ου ατυχήματος στα διαλείμματα.

Ήταν  πραγματικά μια δύσκολη προσπάθεια,
λόγω του μεγάλου αριθμού των  μαθητών ,
ωστόσο όπου υπάρχει θέληση, βρίσκουμε
πάν τα τη δύν αμη ν α τα καταφέρουμε.

Θέλω ν α ευχαριστήσω όλους όσοι συν έβαλ-
λαν  στην  επιτυχή της έκβαση και, ιδιαίτερα
για μια ακόμα φορά, τον  Δήμαρχό μας Χρήστο
Παππού, γιατί χωρίς τη δική του σταθερή και
ακλόν ητη θέση «προτεραιότητα στην  Παι-
δεία», τίποτε δε θα ήταν  κατορθωτό».

Την  ικαν οποίησή του εξέφρασε και ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, υπογραμ-
μίζον τας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αν εβάζουν
πολύ ψηλά τον  πήχη των  παροχών  στη
δημόσια εκπαίδευση και τα σχολεία του
Δήμου.

ΝΕΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ’’ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Εξοπλίζεται με νέα & ασφαλή 

ηλεκτρικά οχήματα ο στόλος του 

Δήμος Φυλής: Δωρεάν ιατροφαρμακευτική
ιδιωτική ασφάλιση για τους 5.050 μαθητές
των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
Ποιους αφορά η αποστολή sms για εμβολιασμό 



- Αναδείχθηκε η σημασία των ελέγχων, όχι μόνο
όσον αφορά στην είσοδο εμβολιασμένων πολιτών
σε αμιγείς χώρους, αλλά και για την επιβεβαίωση
της ταυτοπροσωπίας. 

Τις επόμενες εβδομάδες η Εθνική Αρχή Διαφά-
νειας και η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα εντατικοποιήσουν σε
ολόκληρη την επικράτεια τη διενέργεια ελέγχων για
την τήρηση των μέτρων πρόληψης διασποράς του
κορονοϊού, με την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων στους παραβάτες.

Η τηλεδιάσκεψη, με αντικείμενα την ενίσχυση
των περιφερειακών νοσοκομείων, την τόνωση των
ελέγχων για την τήρηση των υφιστάμενων μέτρων
και την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, πραγ-
ματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του υπουργού
Υγείας, Θάνου Πλεύρη, της αναπληρώτριας υπο-
υργού, Μίνας Γκάγκα και των υπουργών Επικρα-
τείας, Γιώργου Γεραπετρίτη και Άκη Σκέρτσου. 

Η Βόρεια Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει στο
«κόκκινο» με την πίεση στις ΜΕΘ να είναι εμφανής
αφού τα κρεβάτια στα νοσοκομεία έχουν σχεδόν
γεμίσει από περιπτώσεις Covid.

Και πάλι μέτρα

Έτσι, η χώρα συνεχίζει να κάνει βήματα προς τα
πίσω, με την κυβέρνηση να εξετάζει την επιβολή 

νέων μέτρων χωρίς ωστόσο να μιλά για καθολικό
lockdown με σκοπό να ανακόψει την ανοδική πορ-
εία των κρουσμάτων.

Ένα λοιπόν από τα μέτρα που εξετάζεται είναι ο
περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας των κέντρων
διασκέδασης και των εστιατορίων μέχρι τη μία τα
μεσάνυχτα. 

Παράλληλα, θα υπάρξει αυστηροποίηση των
ελέγχων το επόμενο διάστημα κυρίως στην εστία-
ση και στη διασκέδαση με στόχο να διαπιστωθεί
κατά πόσο τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες.

Σε ό,τι αφορά τους κλειστούς χώρους εστίασης
και διασκέδασης δεν αποκλείεται επίσης η επιστρ-
οφή στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή να επι-
τρέπονται μόνο εμβολιασμένοι και καθήμενοι και με
αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Για τους ανοιχτούς χώρους είναι πιθανό να υπάρ-
ξουν πιο αυστηρά πρωτόκολλα για τους εξωτερι-
κούς χώρους.

Στο τραπέζι των προτάσεων είναι μεταξύ άλλων
η αύξηση του αριθμού των rapid test που θα πρέ-
πει να κάνουν οι ανεμβολίαστοι με δικά τους έξοδα
κάθε εβδομάδα. 

Δηλαδή να πάνε στα δύο test σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα ή ακόμα και στα τρία για συγκεκρι-
μένες ομάδες εργαζόμενων.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2



To ΥΠΕΣ εξέδωσε νέα Πρόσκληση
για το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”.
Πρόκειται για την Πρόσκληση ΧΙΙ με
τίτλο « Κατασκευή, επισκευή,
συντήρηση και εξοπλισμός εγκατα-
στάσεων καταφυγίων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για
την υλοποίηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων του αρ.10 του
ν.4830/2021 ». Ο συνολικός προϋ-
πολογισμός ανέρχεται  σε
40.000.000,00 ευρώ.

Ως  έναρξη  υποβολής  αιτημάτων
ένταξης  στο  Πρόγραμμα  ορίζεται  η
ημερομηνία έκδοσης  της    παρ-
ούσας  Πρόσκλησης  και  ως  ημερ-
ομηνία  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η
31η Μαρτίου 2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
10.300,00 53

ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ33.100,00
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ9.300,00
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

10.900,00

ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  15.300,00

ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.000,003
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ   14.200,00 
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Επιτροπή Κατοίκων 
Βαρυμπόμπης 

- Θρακομακεδόνων
ΚΑΛΕΣΜΑ 

Καλούμε όλους τους κατοίκους της περιοχής να
συμμετέχουν στο συλλαλητήριο μαζί με όλους τους
πληγέντες της Ελλάδας, πολλαπλασιάζοντας την δύνα-
μή μας ,ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση που έχει
ευθύνη για τις καταστροφές που έχουμε υποστεί ,διεκ-
δικώντας όλα όσα μας ανήκουν. Τα αιτήματα μας είναι
δίκαια  συνεχίζουμε σαν επιτροπή την συλλογή υπογρ-
αφών κάτω από το υπόμνημα των αιτημάτων μας.

ΟΛΟΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ 12 Η ΩΡΑ ΣΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ

«Παίρνουμε τις ζωές μας πίσω»
ΠΟΥΛΜΑΝ ΘΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΣΤΙΣ 10 Η ΩΡΑ
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ:

6947280884,6989746256,6975740405)

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας η αντικατάσταση
Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στη Λ. Σχιστού 

–Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση από τον Γ. Πατούλη και τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου Β. Ντηνιακό

ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Χρηματοδότηση Δήμων για την 
κατασκευή & εξοπλισμό εγκαταστάσεων 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Β. Ντηνιακός υπέγραψαν προγραμ-
ματική για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στη Λ. Σχιστού».  Παρ-
όντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Α. Λεωτσάκος
και η Εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Τεχνικών Έργων Ε. Κοσμίδη. 

Τ
ο έργο το οποίο χ ρηματοδο-
τείται από την  Περιφέρεια Αττι-
κής και έχ ει προϋπολογισμό

176.500,00 €, συμπεριλαμβαν ομέ-
ν ου ΦΠΑ, στόχ ο έχ ει την  αποκα-
τάσταση της δυν ατότητας ηλεκτρο-
φωτισμού στη Λεωφ. Σχ ιστού και
συγκεκριμέν α από την  Ιερά Οδό
και μέχ ρι το όριο με τον  Δήμο
Κορυδαλλού. Το συν ολικό μήκος
του τμήματος της Λεωφ. Σχ ιστού
που αν ήκει στον  Δήμο Χαϊδαρίου
είν αι 1.250 μέτρα.
Οι εργασίες που προβλέπον ται για

την  αν τικατάσταση και επαν αλει-
τουργία του δικτύου ηλεκτροφωτι-
σμού αφορούν  μεταξύ άλλων  στη
διάν οιξη τάφρου διέλευσης σωλ-
ην ώσεων  και καλωδίων , στην
τοποθέτηση σιδηροϊστών , ν έων
βάσεων  αγκύρωσης, φρεατίων

ελέγχ ου, αν τικατάσταση των  φωτιστικών  με ν έα φωτιστικά Led 80 - 110 W, στην  αποκατάσταση οδοστρώματος
κλπ. 
Ο Γ. Πατούλης με αφορμή την  υπογραφή της σύμβασης επισήμαν ε ότι «η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει έμπρακ-
τα στη βελτίωση και την  εν εργειακή αν αβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού» και συμπλήρωσε ότι με το συγκε-
κριμέν ο έργο εν ισχ ύεται ακόμα περισσότερο η οδική ασφάλεια. 
Από την  πλευρά του ο Δήμαρχ ος Β. Ντην ιακός ευχ αρίστησε τον  Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη για τη στήριξη καθώς
και για τη συμβολή της Περιφέρειας στην  υλοποίηση σημαν τικών  έργων  και υποδομών  στο δήμο. Στο πλαίσιο της
συν άν τησης συζήτησαν  για το προγραμματισμό και την  ωρίμαν ση ν έων  έργων  που θα χ ρηματοδοτηθούν  από
την  Περιφέρεια Αττικής.    
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ΟΑνεξάρτητος Διαχειριστής
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΑΔΜΗΕ) παρουσιάζει

την ανανεωμένη εφαρμογή για φορητές
συσκευές «IPTO Analytics», με σκοπό
την πληρέστερη ενημέρωση των
πολιτών για την πρόοδο της ενεργειακής
μετάβασης.

Η ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής
ενσωματώνει με σχηματικό τρόπο δεδο-
μένα για το ενεργειακό μείγμα, μέσα από
δείκτες εκπομπών CO2 οι οποίοι ενημε-
ρώνονται σε πραγματικό χρόνο. 

Στη νέα κατηγορία «Εκπομπές CO2»,
οι χρήστες του IPTO Analytics μπορούν
να περιηγηθούν στις επιλογές:

•    Κοντέρ CO2, με τον δείκτη έντασης
εκπομπών CO2, ανάλογα με το μείγμα
ηλεκτροπαραγωγής,

•    Μηδενικές Εκπομπές, με τον δείκτη
που μετρά το ποσοστό του ενεργειακού
μείγματος που δεν επιβαρύνει το περι-
βάλλον με εκπομπές CO2,

•    Καθαρές Ώρες, με την «μαργαρίτα»
της καθαρής ενέργειας που αποτυπώνει
εύληπτα τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενε-
ργειακό μείγμα για κάθε ώρα της ημέρας.

Το IPTO Analytics αποτελεί το πιο πρό-
σφατο ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας του
ΑΔΜΗΕ για την παροχή ανοιχτών δεδο-
μένων όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αξιο-
ποιώντας διαδραστικά γραφήματα και
χάρτες, η εφαρμογή προσφέρει άμεση
και ζωντανή πληροφόρηση για βασικές
παραμέτρους 

του ηλεκτρικού συστήματος, όπως η
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, το μείγμα
ηλεκτροπαραγωγής και το ισοζύγιο των
διεθνών διασυνδέσεων.

Στόχος του Διαχειριστή είναι η συνεχής
αναβάθμιση του IPTO Analytics με πρό-
σθετες λειτουργικότητες, προκειμένου η
εφαρμογή να καταστεί σημείο αναφοράς
για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
της νέας γενιάς στην κατανάλωση πρά-
σινης ενέργειας και την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης,
δήλωσε σχετικά: «Το IPTO Analytics
είναι συνυφασμένο με τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ και την
προώθηση της ενεργειακής δημοκρ-
ατίας. Με την ενσωμάτωση ακόμη περ-
ισσότερων ανοιχτών δεδομένων, η εφα-
ρμογή του Διαχειριστή εξελίσσεται σε ένα
πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης και
εκπαίδευσης μικρών και μεγάλων για τον
τρόπο που παράγουμε και καταναλώνο-
υμε ηλεκτρική ενέργεια σε καθημερινή
βάση και τον αντίκτυπο που αυτός έχει
για το περιβάλλον».

Η ανανεωμένη εφαρμογή IPTO
Analytics είναι διαθέσιμη δωρεάν στα
Ελληνικά και τα Αγγλικά για συσκευές
Android και iOS, μέσω των παρακάτω
συνδέσμων:

Google Play:
https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=com.ipto.analytics

App Store:
https://apps.apple.com/gr/app/ipto-ana-
lytics/id1553494141?l=el&nbsp;

Ο Πρόεδρος του Κοιν ωφελούς
Ιδρύματος «Κληροδότημα Αθαν ασίου
Στυλ. Γκίν η» και Δήμαρχ ος Μεγαρέων ,
κ. Γρηγόρης Σταμούλης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι:

Κατά το τρέχ ον  έτος 2021 θα γίν ει
προικοδότηση μέχ ρι δέκα (10) κορ-
ασίδων  των  Μεγάρων  δια καταθέσεως
σε λογαριασμό στην  Εθν ική Τράπεζα
του χ ρηματικού ποσού των  500 €,
μετά την  προσκόμιση ληξιαρχ ικής
πράξης γάμου, σύμφων α με το άρθρο 3
του Οργαν ισμού Διοικήσεως και Λειτο-
υργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 131/5-6-
1979 τ. Α).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων  συμμε-
τοχ ής έχ ουν  κορασίδες, το ετήσιο
εισόδημα των  οποίων  δεν  ξεπερν ά τις
5.269,00 €, χ ωρίς περιουσιακή κατά-
σταση, άγαμες, δημότισσες Μεγάρων ,
ηλικίας 15-40 ετών  (γεν ν ηθείσες κατά
τα έτη 1981-2006). Πληρουμέν ων  των
παραπάν ω προϋποθέσεων  προτεραι-
ότητα θα επιδειχ θεί στις ορφαν ές κορ-
ασίδες.

Οι αιτήσεις συμμετοχ ής των  εν διαφε-
ρόμεν ων  θα υποβάλλον ται στο Γραφείο
Δημάρχ ου από τις 1/11/2021 έως τις
30/11/2021.

Κατά την  υποβολή των  αιτήσεών
τους οι εν διαφερόμεν ες θα πρέπει ν α
υποβάλλουν  συν ημμέν α τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

Α. Για ν έες άν ω των  18 ετών

– Αίτηση συμμετοχ ής που παρέχ εται
στον  Δήμο Μεγαρέων

– Φωτοαν τίγραφο Αστυν ομικής Ταυ-
τότητας

– Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατά-
στασης (δεν  το προσκομίζετε, ζητείται
αυτεπάγγελτα από την  υπηρεσία μας)

– Βεβαίωση Μον ίμου Κατοικίας
– Εκκαθαριστικό σημείωμα των  δύο

τελευταίων  ετών  της κορασίδος και των
γον έων

Ε9

Β. Για ν έες 15-18 ετών

– Αίτηση συμμετοχ ής που παρέχ εται
στον  Δήμο Μεγαρέων  και υποβάλλεται
από τον  γον έα

– Φωτοαν τίγραφο Αστυν ομικής Ταυ-
τότητας

– Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατά-
στασης (δεν  το προσκομίζετε, ζητείται
αυτεπάγγελτα από την  υπηρεσία μας)

– Βεβαίωση Μον ίμου Κατοικίας
– Εκκαθαριστικό σημείωμα των  δύο

τελευταίων  ετών  των  γον έων  του
αν ηλίκου

– Ε9 των  γον έων  του αν ηλίκου

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
Δήμαρχ ος Μεγαρέων

Στη 3η ΔΩΡΕΑΝ
διάθεση
καυσόξυλων
προχωρά ο Δήμος
Αχαρνών, λόγω
αυξημένων αναγκών
Συνεχίζετε η 3η δωρεάν διάθε-
ση καυσόξυλων από το Δήμο
για τους δημότες των Αχαρνών.

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει
ότι προχωράει στη 3η
ΔΩΡΕΑΝ διάθεση καυσόξυλων
για οικιακή χρήση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για
περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσουν με
τη Διεύθυνση Πρασίνου:

☎ 2132072356, 2132072548

� Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δήμος Μεγαρέων: Προικοδότηση άπορων
νέων γυναικών από το «Κληροδότημα 

Αθανασίου Στυλιανού Γκίνη»

IIPPTTOO  AAnnaallyyttiiccss::  ΓΓιιαα  ττοο  
ππεερριιββάάλλλλοονν  όόλλεεςς  οοιι  ώώρρεεςς  δδεενν

εείίννααιι  ίίδδιιεεςς

Tο mobile app του ΑΔΜΗΕ 
για την καθαρή ενέργεια



Το Τμήμα  Κοι-
νωνικής Μέρ-
ιμνας του

Δήμου Χαϊδαρίου σε
συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων, στο πλαίσιο
της πρόληψης της
οστεοπόρωσης διορ-
γανώνει Δωρεάν
μέτρηση οστικής
πυκνότητας και
εκτίμηση κινδύνου
κατάγματος.

Η μέτρηση γίνεται
με φορητή συσκευή
μέτρησης οστικής
πυκνότητας με τη
χρήση υπερήχων στο
οστό της πτέρνας, η
οποία παρέχει ακριβή ποσοτικό
προσδιορισμό της κατάστασης του
οστού.

Υπάρχει δυνατότητα για εκτίμηση
αποτελεσμάτων από τον εθελοντή
ιατρό Ορθοπεδικό κ. Μιχαήλ Σουκά-
κο μετά το πέρας της εβδομαδιαίας
δράσης για όποιον επιθυμεί.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
όλους τους δημότες μας ανεξαρτή-
τως φύλου. (το πρόγραμμα αφορά
ηλικίες 45-70 ετών).

Συστήνεται ειδικά σε: 
1.Γυναίκες που έχουν μπει στην

εμμηνόπαυση
2.Γυναίκες μικρότερης ηλικίας, εφό-

σον έχουν κάνει ολική υστερεκτομή.
3.Γυναίκες που κάνουν χρόνια

χρήση κορτιζόνης
4.Γυναίκες με προβλήματα Θυρεο-

ειδούς Αδένα,&
5.Γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογε-

νειακό ιστορικό οστεοπόρωσης.

Η εξέταση θα γίνεται με την τήρηση
όλων των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων για covid-19 (μάσκα, πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό
νόσησης ή rapid test) κατόπιν ραντε-
βού, από 01 έως 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2021 στο Δημαρχείο (ισόγειο- Γραφ-
είο Διεύθυνσης) και ώρες:

9:00π.μ.-17:00μ.μ (Δευτέρα 01/11-
Παρασκευή 05/11)

9 : 0 0 π . μ . -
14:00μ.μ.(Σαββατοκύριακο 6,7/11)

*Όσοι δημότες συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, να υπογράψουν τη
φόρμα συμμετοχής-εγγραφής στο
ΚΕΠ Υγείας Χαϊδαρίου.
https://exetaseis.kepygeias.org/iden
tity/account/register

Πληροφορίες/Τηλ: 2105812080
E m a i l :

kepygeiashaidari@gmail.com

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  σσεεμμιιννάάρριιοο  
ΑΑ΄́  ΒΒοοηηθθεειιώώνν  ––  ΚΚΑΑΡΡΠΠΑΑ  
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Τ
ο Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων, σε
συνεργασία με το ΝΠΔΔ

ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας και
τους Διασώστες της Εθελοντικής
Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων
ΕΔΟΚ, διοργάνωσε το Σάββατο 30
Οκτωβρίου 2021, στο Στέκι Πολιτι-
σμού του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, το εξαιρ-
ετικά χρήσιμο σεμινάριο Α’ Βοηθ-
ειών «Η γνώση σώζει ζωές».

Οι συμμετέχοντες στη δράση,
εκπαιδεύτηκαν εντελώς δωρεάν
στις βασικές  Α΄ Βοήθειες και στην
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
(ΚΑΡΠΑ), καθώς έλαβαν και τη σχε-
τική βεβαίωση παρακολούθησης.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν υπάλ-
ληλοι του ΝΠΔΔ σε θέσεις που
έχρηζαν εκπαίδευσης πρώτων
βοηθειών, όπως βρεφονηπιοκόμοι,
καθηγητές φυσικής αγωγής και
φύλακες γηπέδων, αλλά και εκπρό-
σωποι αθλητικών ομάδων που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσε
το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων,
που μαρτυρά την ανάγκη επανάλ-
ηψης παρόμοιας δράσης, ώστε να 

επωφεληθούν ακόμη περισσότερ-
οι πολίτες.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, δήλωσε
«Στον Δήμο Ελευσίνας είμαστε
σταθερά προσανατολισμένοι  σε
δράσεις που αναδεικνύουν το
δημόσιο αγαθό της υγείας, της
πρόληψης, του σεβασμού στη ζωή.
Είμαι βέβαιος ότι η επιτυχία της
σημερινής διοργάνωσης θα είναι
προπομπός ανάλογων δράσεων
και στο άμεσο μέλλον».

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ
Δ. Ελευσίνας & Αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού, Σεβασμία Άνθη-Γκιόκα
δήλωσε «Είναι μεγάλη μας χαρά
που μέσω του ΚΕΠ Υγείας Ελευ-
σίνας-Μαγούλας και τη συνεργασία
μας με το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων μπορούμε να
παρέχουμε στους εργαζόμενους
του Δήμου, στους συνεργάτες και
στους πολίτες εν γένει τέτοιες δρά-
σεις, που προάγουν την υγεία και
καθιστούν τους επαγγελματίες ικα-
νούς να ανταποκριθούν σε κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης».

Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας 
Διοργανώνει το Τμήμα  Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χαϊδαρίου

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου –
Παγκόσμια Μέρα Πρόληψης κατά
του Καρκίν ου του Μαστού –
πραγματοποιήθηκε κοιν ή παρέμ-
βαση του  Συλλόγου  Γυν αικών
Ελευσίν ας και του Σωματείου
Εργαζομέν ων  Θριασίου Νοσοκο-
μείου στη 2η ΥΠΕ για ν α λειτο-
υργήσει τμήμα Ψηφιακής Μαστο-
γραφίας στο ΘΡΙΑΣΙΟ ν οσοκο-
μείο, για ν α εξασφαλισθεί ο
συστηματικός δωρεάν  προλ-
ηπτικός έλεγχ ος των  γυν αικών
της Δυτικής Αττικής.

Στα πλαίσια της κιν ητοποίησης,
αν τιπροσωπεία του Συλλόγου και
του Σωματείου συν αν τήθηκε με
την  υποδιοικήτρια της 2η ΥΠΕ, η
οποία δεσμεύθηκε ότι θα συμπερ-
ιληφθεί σύγχ ρον ος ψηφιακός
μαστογράφος στις προμήθειες
μηχ αν ημάτων  για το ΘΡΙΑΣΙΟ
ν οσοκομείο με χ ρηματοδότηση
από το Ταμείο Αν άκαμψης.

Συν εχ ίζον τας τις παρεμβάσεις
μας, συν αν τηθήκαμε με τον  αν τι-
περιφερειάρχ η Δυτικής Αττικής,
την  Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, ο
οποίος δεσμεύθηκε ότι και η Περ-
ιφερειακή Εν ότητα Δυτικής Αττι-
κής θα στηρίξει το αίτημα μας για
προμήθεια ψηφιακού μαστογράφ-
ου στο ΘΡΙΑΣΙΟ ν οσοκομείο.

Στις συν αν τήσεις αν αδείξαμε ότι

χ ιλιάδες γυν αίκες ταλαιπωρούν ται
ή αν αγκάζον ται ν α πληρών ουν
στον  ιδιωτικό τομέα για τον  προλ-
ηπτικό τους έλεγχ ο, λόγω της
αν υπαρξίας μαστογράφου στο
ΘΡΙΑΣΙΟ ν οσοκομείο ή σε οποια-
δήποτε άλλη δημόσια μον άδα
υγείας της Δυτικής Αττικής.

Δεσμευόμαστε ν α συν εχ ίσουμε
τις κοιν ές παρεμβάσεις μας για:

► προμήθεια ψηφιακού μαστο-
γράφου, ψηφιακού υπερηχ οτομο-
γράφου και συστήματος αυτόματ-
ης σάρωσης του μαστού στο
ΘΡΙΑΣΙΟ ν οσοκομείο

► ν α εν ισχ υθεί με ιατρικό και

παραιατρικό προσωπικό το ακτι-
ν οδιαγν ωστικό τμήμα του
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ν οσοκομείου – με
επαν ασύσταση της καταργηθ-
είσας θέσης ακτιν ολόγου, κάλυψη
των  9 κεν ών  οργαν ικών  θέσεων
τεχ ν ολόγων  ακτιν ολόγων  και χ ει-
ριστών  ιατρικών  συσκευών , μον ι-
μοποίηση των  2 επικουρικών
ακτιν ολόγων  και των  3 συμβα-
σιούχ ων  εργαζομέν ων  που
καλύπτουν  κρίσιμες αν άγκες λει-
τουργίας του τμήματος 

► στελέχ ωση των  Κέν τρων
Υγείας Ασπροπύργου και Ελευ-
σίν ας με γυν αικολόγους.

Μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ 
– Πότε αρχίζει η χειμερινή περίοδος

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό
τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό)
συνεχούς ωραρίου, ισχύει  το υφιστάμενο
ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σε εφαρμογή αναμένεται να τεθεί από 1ης
Νοεμβρίου το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέω-
ση (μειωμένο νυχτερινό) τμηματικού ωραρίου
σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Το μειωμένο οικιακό τιμολόγιο θα ισχύσει και
φέτος,  έως τις 30 Απριλίου 2022, ως εξής:

· 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους
πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της
Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων
με αυτήν νησιών.

· 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους
πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω
ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να
λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή
τους.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό
τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό)
συνεχούς ωραρίου, ισχύει  το υφιστάμενο
ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00
έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον
σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει
μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν
ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές
ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και  να
λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν
μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές
ωράριο.

ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Θεσμικές παρεμβάσεις Θεοδωρικάκου στην ηγεσία της Άμεσης Δράσης

Α
λλαγές στην ηγεσία της
Άμεσης Δράσης εξήγ-
γειλε ο υπουργός Προ-

στασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος, ανα-
κοινώνοντας δέσμη πέντε
μέτρων, καθώς και δύο
θεσμικές πρωτοβουλίες, για
βελτίωση της αποτελεσμα-

τικότητας της ΕΛ.ΑΣ., στον απόηχο της αιματηρής καταδίωξης στο
Πέραμα που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα υπάρξει πλήρης αναμόρφω-
ση του Κανονισμού Λειτουργίας της Άμεσης Δράσης και διασφά-
λιση της συνεχούς επανεκπαίδευσης του συνόλου των αστυνο-
μικών, καθώς και ψηφιοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων.
Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εφοδιαστούν με κάμερες όλοι οι
αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ και των περ-
ιπολικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμι-
σε ότι ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας του παρέδωσε την
Παρασκευή, εντός της πενθήμερης προθεσμίας που είχε τεθεί,
το πόρισμα με την επιχειρησιακή αξιολόγηση της δράσης της
ΕΛ.ΑΣ. στο αιματηρό περιστατικό της προηγούμενης Παρασκε-
υής στο Πέραμα. «Όσα έγιναν ως τώρα σε επίπεδο δικαστικής
και πειθαρχικής διερεύνησης της υπόθεσης είναι τα απολύτως
προβλεπόμενα από τους Νόμους. Αποτελούν αυτονόητη
υποχρέωση ενός Κράτους Δικαίου, όπως είναι η Ελλάδα. Σε ένα
Κράτος Δικαίου η Πολιτεία οφείλει πρώτη να εφαρμόζει τον
Νόμο» ανέφερε και πρόσθεσε: «Η κοινή γνώμη ασφαλώς είναι
προβληματισμένη με όσα διαδραματίστηκαν, με εντολές που
δόθηκαν για λήξη της καταδίωξης, με αλλεπάλληλες διαρροές
εσωτερικών επικοινωνιών της Άμεσης Δράσης, με την έλλειψη
συντονισμού».

«Η Ελληνική Αστυνομία είναι ένας ζωντανός κρατικός οργανι-
σμός που διαρκώς βελτιώνεται. Τίποτα και κανένα περιστατικό
δεν περνά και δεν πρέπει να περνά, χωρίς αξιολόγηση. Με
βάση τα δεδομένα που προέκυψαν και το πόρισμα που μου
παρέδωσε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. προχωράμε μπροστά, με ένα
σχέδιο μεταρρυθμίσεων της Αστυνομίας με πέντε μέτρα και
πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογής, καθώς και σε δύο δράσεις
θεσμικού χαρακτήρα. Με στόχο την καθοριστική βελτίωση των
υπηρεσιών ασφαλείας, που προσφέρει η αστυνομία στους
πολίτες» συμπλήρωσε.

Πέντε μέτρα
Τα πέντε μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος:

1. Πλήρης αναμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας της Άμεσης
Δράσης με αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών ευρωπαϊκών
κρατών. Ακριβής περιγραφή των επιχειρησιακών σχεδίων και
των καθηκόντων που αντιστοιχούν στους αστυνομικούς. «Ξεκαθ-
αρίζεται ότι δεν μπορεί να διακόπτεται καμία καταδίωξη και
έρευνα ατόμων που ελέγχονται για παραβατική και παράνομη
συμπεριφορά και δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή σε περιοχές
και ομάδες υψηλής παραβατικότητας» ανέφερε ο υπουργός και
πρόσθεσε πως την ευθύνη υλοποίησης, αξιοποιώντας την κατάλ-
ληλη ομάδα αξιωματικών, αναλαμβάνει ο υφυπουργός, Λευτέρ-
ης Οικονόμου, και η δράση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί ως το
τέλος Νοεμβρίου.

2. Διασφάλιση της συνεχούς επανεκπαίδευσης του συνόλου των
αστυνομικών με προτεραιότητα τους αστυνομικούς που υπηρε-
τούν στην Ομάδα ΔΙΑΣ, οι οποίοι διαχειρίζονται μεγάλο εύρος
θεμάτων ασφάλειας και αστυνόμευσης στην υπηρεσία του
πολίτη. Τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο, όσο και στην επικοινωνία
με τους πολίτες και τη γνώση των Νόμων. Δημιουργούνται ειδικά
«σχολεία μετεκπαίδευσης» των ειδικών φρουρών. Η δράση αυτή
ξεκινά 01/12/2021 και ολοκληρώνεται ως τις 30/09/2022 για την

ομάδα ΔΙΑΣ.

3. Ψηφιοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων, με αξιοποίηση
τεχνολογίας αιχμής, προκειμένου να διευκολύνεται η ολοκληρω-
μένη επιχειρησιακή εικόνα και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός
των δυνάμεων στο πεδίο της Αμέσου Δράσεως. Και, άμεση
αντίστοιχη εκπαίδευση των αξιωματικών που υπηρετούν στο
Κέντρο Επιχειρήσεων. Ολοκλήρωση ως τον Σεπτέμβριο ’22.

4. Άμεσος εφοδιασμός με κάμερες του συνόλου των αστυνο-
μικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ και των περιπο-
λικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Εξάντληση κάθε νομικής
δυνατότητας ώστε η σχετική προμήθεια από την ΕΛ.ΑΣ. να
πραγματοποιηθεί μέσα στο 2022.

5. Αλλαγές στη διάταξη δυνάμεων και στην ηγεσία της Άμεσης
Δράσης με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την παρ-
οχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς την κοινωνία,
ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Ενίσχυση του Κέντρου Επι-
κοινωνίας με 20 νέους αστυνομικούς, με στόχο να βελτιωθεί η
ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση της Άμεσης Δράσης στα περι-
στατικά που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Έχω ζητήσει από τον
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. η υλοποίηση των σχετικών μέτρων να πραγ-
ματοποιηθεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα».

Δύο θεσμικές πρωτοβουλίες
Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος:

«Πέραν των ανωτέρω πέντε πρωτοβουλιών, σε θεσμικό επίπε-
δο προωθούμε τους επόμενους τρεις μήνες το Νομοσχέδιο για
την Αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας και της παρεχόμεν-
ης εκπαίδευσης στο σύνολο των αστυνομικών της χώρας. Στόχος
μία αστυνομία φιλική στον πολίτη, που σέβεται την δημοκρατική
νομιμότητα και είναι άτεγκτη και αποτελεσματική απέναντι στο
έγκλημα, την αστυνομία του 21ου αιώνα».
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Γιώργος Τσουκαλάς: «Η Δημοτική Αρχή με 
πρόθεση φαλκιδεύει τον δημοκρατικό διάλογο»
Αποκαλυπτική συνέντευξη του πρώην δημάρχου Ελευσίνας στο «Θ»

Ερωτ:Ερωτ: Για ποιον λόγο ζητάτε κρίσιμα θέματα να
συζητιούνται στο δημ Συμβούλιο ενω σύμφωνα
με το νόμο μπορούν οι αποφάσεις να παρθούν
στην Οικονομική Επιτροπή;

ΑπαντΑπαντ: Όχι μόνο για λόγους αριθμητικής αφού
ειναι προτιμότερο να συζητούν 27 σύμβουλοι και
όχι μόνο οι 7 της Οικονομικής Επιτροπής.
Κυρίως γιατί αυτός είναι ο θεσμικός ρόλος του
δημ Συμβουλίου. Να συζητά ολα τα θέματα που
απασχολούν την πόλη. Ιδιαίτερα δε τα πιο δυσκο-
λα. Συνειδητά η δημ Αρχή υποβαθμίζει τον απο-
φασιστικό ρόλο του για να “περάσει” κρίσιμα και
ουσιώδη δημοτικα θέματα. Για να υπερισχύσουν
οι συσχετισμοί της Οικονομικής Επιτροπής. Με
πρόθεση φαλκιδευει τον δημοκρατικό διάλογο
για να καλύψει τη γυμνια των επιχειρημάτων της.
Συζητά δευτερεύουσας σημασίας θέματα στο δημ
Συμβούλιο γιατί αυτό την εξυπηρετεί.

Ερωτ: Ερωτ: Γιατί αντιδράσατε στη δημιουργία της
Αναπτυξιακης Δημ Επιχείρησης;

Απαντ: Απαντ: Γιατί η συγκεκριμένη Εταιρεία δεν προ-
σθέτει τίποτε παραπάνω απο τις δυνατότητες που
προσφέρει  ο νόμος στους Δήμους για να
προχωρήσει κάθε φορά το δημοτικο έργο. Δεν
αποτελεί, επομένως, εναλλακτική. Δεν υπήρξε
επίσης κάποιο αίτημα για τη δημιουργία αυτης της
Εταιρείας. Οι τρεις δημοι που την ιδρύουν (Ελευ-
σίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα) δεν έχουν
προχωρήσει πάνω από από δύο χρόνι τώρα σε
καμία κοινή διακήρυξη ή ενέργεια ώστε η Εταιρ-
εία να αποτελέσει το επιστέγασμα αυτής της κιν-
ητικότητας και της προσπάθειας.

Ερωτ: Ερωτ: Για ποιους λόγους κατά τη γνώμη σας
συμμετέχει ο Δήμος Ελευσίνας στην Αναπτυξια-
κή;

Απαντ: Απαντ: Για λόγους καθαρά ψηφοθηρικους και
ρουσφετολογικους. Για να συμμετάσχει στις προ-
σλήψεις που θα γίνουν και στις αναθέσεις που θα
ακολουθήσουν. Ο Δήμος Ελευσίνας θεωρεί ότι η 

Δημοτική Εταιρεία τού δίνει τη δυνατότητα να διε-
υρύνει μια πολιτική πελατειακων σχέσεων. Η 

κυνική συμμαχία που διοικεί τον Δήμο κάνει ο,
τι περνάει από το χέρι της ώστε να στηρίξει τα
συμφέροντά της και την επανεκλογή της.

Ερωτ Ερωτ : Για ποιον λόγο ασχολείστε με έργα της
περιοδου σας όπως πχ η ανεγερση του 3ου
Δημοτικου Μαγούλας, τα αντιπλημμυρικα έργα
στην Ανω Ελευσίνα

Απαντ: Απαντ: Στην πολιτική είναι σημαντικό να υπενθ-
υμίζεις ώστε ο πολίτης να μπορεί να διακρίνει και
να συγκρίνει. Τα δύο αυτά έργα που αναφέρατε
όπως και τα αντιπλημμυρικα της Μαγούλας απο-
τελούν τα σημαντικότερα έργα υποδομής στον
Δημο μας. Έχουν ιστορία.  

Είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθει-
ας της δικής μας δημ Αρχής. Καταρρίπτουν τη
λογική οτι ως δημ Αρχή δεν είχαμε ωριμάσει και
προχωρήσει σημαντικά έργα υποδομών. Αυτομά-
τως αποτελούν και το μέτρο σύγκρισης με τη
σημερινή Διοίκηση του Δήμου.

Ερωτ:Ερωτ: Με αφορμή την παραίτηση της προέδρου
της Κοινωφελους Επιχείρησης και τη δήλωση
του κου Σεμερτζίδη οτι δεν θα αναλαβει θέση στη

Διοίκηση του
Δ ή μ ο υ
δηλώσατε ότι
η εσωτερική
κρίση στη δημ
Αρχή θα
συ ν ε χ ι σ τε ί .
Που βασίζετε
αυτή την
εκτίμηση;

ΑπαντΑπαντ: Η
ε σ ω τε ρ ι κ ή
διαπαλη στη
δημ Αρχή
ε μφανί στη κε

από τα πρώτα της βήματα μετά την εκλογή της.
Ουσιαστικά δεν υπήρξε “περίοδος χάριτος”,
περίοδος κοινωνικής ανοχής και συγκατάθεσης
στο εσωτερικό της. 

Η κατάσταση
αυτή αντικατοπτρ-
ιζε ένα χάσμα
που υπήρχε και
εντείνεται μεταξύ
της κοινωνίας και
του Δήμου. Αυτο
το πρωτογνωρο
γεγονός οφειλε-
ται στο ότι στην
δημ Αρχή δεν
υπήρχε καμία
σοβαρή προερ-
γασία για τα θέμα-
τα που είχε να

αντιμετωπίσει. Γι αυτό και η επιτυχία της μετα-
τράπηκε τόσο γρήγορα σε ματαίωση και απογοή-
τευση

Ερωτ: Ερωτ: Και για ποιόν λόγο η δημ Αρχή δεν μπο-
ρεί να αντιστρέψει συτο που εσείς ορίζετε ως αρν-
ητικό κλίμα γι αυτήν;

Απαντ Απαντ : Εφόσον η δημ Αρχή δεν μπόρεσε να
κεφαλαιοποιησει οφέλη σε μια ευνοϊκή περίοδο
γι αυτήν  πολύ δύσκολα θα μπορέσει να το κάνει
τώρα που τα κοινωνικά αδιέξοδα εντείνονται και
έχει απωλεσει σημαντικό μέρος της κοινωνικής
συναίνεσης.

Θεωρώ, επισης, ότι το βασικότερο πρόβλημα
βρίσκεται εντός της δημ Αρχής. Δεν υπάρχει κου-
λτούρα διαλόγου και σύνθεσης των διαφορετικών
απόψεων. Απουσιάζει κάποιο σχέδιο που θα
πείσει όσους δυσπιστουν και δυσανασχετουν.

Ερωτ:Ερωτ: Μήπως όμως η κοινωνία έχει περισσό-
τερες απαιτήσεις και από την αντιπολίτευση;

Απαντ: Απαντ: Σαφώς και έχει και οφείλει να έχει.
Νομίζω οτι η αντιπολίτευση ξεπέρασε γρήγορα το
σοκ που της προκάλεσε το ποσοστό της νίκης της
δημ Αρχής. Χρειάζεται  να γίνει  ακόμη πιο
αιχμηρή, συγκεκριμενη, εναλλακτική. Να βηματι-
σει ενωτικα στα θέματα αιχμής και ακουγοντας την
κοινωνία να δημιουργήσει τη δική της εναλλακτι-
κή πρόταση.

‘‘’’ΗΗ  εεππιιττυυχχίίαα  ττηηςς
ΔΔηημμ..  ΑΑρρχχήήςς  
μμεεττααττρράάππηηκκεε  
ττόόσσοο  γγρρήήγγοορραα  σσεε
μμααττααίίωωσσηη  κκααιι  
ααπποογγοοήήττεευυσσηη’’’’

ΓΓ..  ΤΤσσοουυκκααλλάάςς

‘‘’’ΟΟ  δδήήμμοοςς  
σσυυμμμμεεττέέχχεειι  
σσττηηνν  ΑΑννααππττυυξξιιαακκήή  
ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  
γγιιαα  λλόόγγοουυςς  
ψψηηφφοοθθηηρριικκοουυςς  κκααιι    
ρροουυσσφφεεττοολλοογγιικκοουυςς’’’’

ΓΓ..  ΤΤσσοουυκκααλλάάςς

Δ
ύο χρόνια μετά τις δημοτικές εκλογές του 2019 και ακριβώς δυο χρόνια
πριν αυτές του 2023, αρχίζουν να γίνονται πιο έντονες οι αντιπαραθέσεις
μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, πράγμα το οποίο απαντάται και στη δυτι-

κή Αττική, είδικά σε έναν δήμο όπως η Ελευσίνα.
Ήδη άρχισαν να διεξάγονται Δημοτικά Συμβούλια δια ζώσης – με την παρουσία

δημ. συμβούλων- και οι διαφωνίες παίρνουν «σάρκα και οστά».

Υπενθυμίζουμε πως οι εκλογές του 2019 διεξήχθησαν με τη μέθοδο της απλής ανα-
λογικής, με συνέπεια πολλές δημοτικές αρχές ναι μεν να μην έχουν πλειοψηφία στα
Δημοτικά Συμβούλια αλλά με την παρέμβαση της Κυβέρνησης, η πλειοψηφία γινό-
ταν να επιτευχθεί μέσω των Οικονομικών Επιτροπών του εκάστοτε δήμου.

Αυτό το αναφέρουμε διότι σε συζήτηση που είχαμε με τον πρώην δήμαρχο Ελευσίνας
και επικεφαλής του Ενωτικού Συνδυασμού κο Γιώργο Τσουκαλά, ανάμεσα στα ερωτή-
ματα που του θέσαμε ήταν και το πως ο δήμος Ελευσίνας εφόσον έχει εξασφαλισμένη
πλειοψηφία στα Δημοτικά Συμβούλια, αρκετές αποφάσεις λαμβάνονται στις Οικονομικές
Επιτροπές. Φλέγον ζήτημα αποτελέι και η συμμετοχή του δήμου Ελευσίνας στην Ανα-
πτυξιακή Επιχείρηση για την οποία κατέθεσες τις θέσεις του. Οι απαντήσεις ήταν ενδιαφ-
έρουσες και παρακάτω μεταφέρουμε ολόκληρη συζήτηση με τον κο Τσουκαλά:
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ΕΠΣΔΑ: 
H βαθμολογία
και η επόμενη
αγωνιστική στην
Α΄και Β΄
κατηγορία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγων ι-
στική)
ΒΥΖΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
– Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
2-0
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-7
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ 1-1
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ –
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-0
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΣ 3-3

ΕΠΟΜΕΝΗ(5η Αγων ιστι-
κή)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ –
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ –
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
– ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
– ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 12
2. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
12
3. ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 10
4. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
10
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
8
6. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 6
7. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 6
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 4
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 4
10. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4
11. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 3
12. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 2
13. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1
14. ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ 0
15. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ 0
16. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγων ι-
στική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 
5-1
ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
– ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 0-0
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – 

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9
2. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 9
3. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 9
4. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ 7
5. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ. 6
6. ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 4
7. ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3
8. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3
9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 3
10. ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3
11. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 1
12. ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο. 0

ΕΠΟΜΕΝΗ (5η Αγων ιστι-
κή)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
– ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
– Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –
ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ρεπό: Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Ικαρος Νεοκτίστων 5-1 με ανατροπή τον Πανλιοσιακό

Ο Ικαρος Νεοκτίστων Ασπροπύργου συνεχίζοντας τις καλές του εμφανίσεις
ξεπέρασε και το εμπόδιο του ΑΟ Πανλιοσιακού με 5-1.
Τα τέρματα της ομάδος του Κώστα Λινάρδου σημείωσαν οι: Σούτα(21′),
Κυριλίουκ(27′), Σούτα Κ.(38′, 60′) και Χυσολάρι Εν.(45′).Για λογαριασμό του
Πανλιοσιακού του Δημήτρη Πλαβούκου που προηγήθηκε στο σκόρ το τέρμα
σημείωσε ο Γιαννίκης 11′.
Διαιτητής ήταν ο Οικονόμου. Βοηθοί: Σταμούλης-Τόσιος.
ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθανασίου, Νταφόπουλος(58′ Χυσολάρι Ερ.), Κάτσος Χ.,
Μηλιώτης, Κάτσος Γ., Μάμμας, Ανδρεάδης, Σούτας(76′ Σύρος), Σούτα Κ.(80′
Μυλωνάς), Κυριλίουκ, Χυσολάρι Εν.(58′ Ρούσσος).
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ: Γεωργιάδης, Γκιωνάκης, Ράζος(55′ λ.τρ. Σκύβαλος),
Καμίλης, Γκουβόπουλος, Σερέπας, Ζεϊμπέκης(46′ Γεωργέλης), Τσεβάς,
Βίτσας, Ελευθεριάδης, Γιαννίκης.

Ο Ερμής Ανω Λιοσίων 3-0
τον Ατρόμητο Ελευσίνας

Ο Ερμής Ανω Λιοσίων επικράτ-
ησε στο γήπεδο Πανοράματος
του Ατρομήτου Ελευσίνας με
3-0. Τα τέρματα σημείωσαν οι
Ιακωβίδης(4′), Θάνος(30′),
Χατζηιωαννίδης(50′).
Διαιτητής ήταν ο Φαρμάκ-
ης.Βοηθοί: Νάκος-Αρβανιτάκ-
ης.

ΕΡΜΗΣ: Μάμαλης, Θάνος,

Πουμπουρίδης Α.(46′ Λακο-
υμέντας), Σαρσαρίδης(46′
Στέφου), Πουμπουρίδης Σ.,
Καπογιάννης(83′ Μπάσιο),
Κόλα(46′ Θεοφανίδης), Κοντο-
γιάννης, Ιακωβίδης(69′ Ντούρ-
ος), Κεχρής, Χατζηιωαννίδης.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Παλημέρης,
Μίχας, Τσιφρίκας, Γκαραγ-
κούνης, Δρούλιας, Αντωνίου,
Μήτσος(67′ Βατούγιος), Τσο-
υμάνης, Σιδηρόπουλος, Κορω-
ναίος, Φιλιππής(59′ Κοντολαι-
μάκης).

Η Δύναμη Ασπροπύργου 3-1 τον Ευκλείδη

Η Δύναμη Ασπροπύργου επικράτησε στην έδρα της του
Ευκλείδη Μεγάρων με 3-1. Τα τέρματα για τους γηπεδούχους
σημείωσαν οι: Τσιρικλός(12′), Ντοντοβέτσι(26′) και Χαλιλόπου-
λος(86′).Για λογαριασμό του Ευκλείδη σκόραρε ο Γιάχο 43′.
Διαιτητής ήταν ο Καργάκος.Βοηθοί: Τόσιος, Σταμούλης.

ΔΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος, Σταύρου, Λαμπρινάτος Γ., Σάλτας,
Τριανταφύλλου, Στυλίδης, Παπαδόπουλος(61′ Δαμίγος), Χαλιλό-
πουλος, Αμανατίδης(85′ Μαυρίδης), Ντοντοβέτσι, Τσιρικλός(79′
Γκίνης).
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ζένελι, Στρατούρης(71′ Τσούτσης), Κόλα, Ζεϊνάτι,
Καριόρης, Θεοχάρης, Αργυρίου(62′ Κασιμάτης) Καραμπίνος(46′
Σονίλ), Γιάχο, Παλούκα, Κρυάδας.
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4Χ4 ο Σκορπιός Φυλής 2-1 
εκτός τον Πυρρίχιο

Ο Σκορπιός Φυλής επικράτησε στο γήπεδο
Γκορυτσάς του Πυρρίχιου Ασπροπύργου με 2-
1 κάνοντας το 4χ4 σε ισάριθμους αγώνες.

Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Σύρου
σημείωσαν οι: Δημητρόπουλου(5′) και
Μπήκα(21′). Για λογαριασμό της ομάδος του
Μιχάλη Κάσδγλη σκόαρε ο Αγγελιδάκ 67′.

Διαιτητής ήταν  ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί:
Οικονόμου-Τσαγανού.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Τσέπερης, Μουστάκα, Μερκάι,
Βασιλειάδης(28′ Ανθόπουλος), Τσιριγώτης,
Πιπερίδης Α.(75′ λ.τρ.  Στεφανίδης), Λάσκος,
Πιπερίδης Γ., Τσούλφας(59′ Παντελής),
Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλεξόπουλος, Μπαλωμένος(58′
Μπραχίμ), Σερέτης, Αρκουμάνης(71′ λ.τρ.
Αντωνόπουλος), Σκαμαντζούρας(69′ Μπαλωμέ-
νος), Καραγιαννίδης, Μπήκας, Γρίμας, Δημητρ-
όπουλος, Ντόκα(79′ Καρτέρης), Χωματιανός(79′
Τσικρικάς).

Ο Ηρακλής Ελευσίνας με τον
Λιόλιο 1-0 την Μικρασιατική

Ο Ηρακλής Ελευσίν ας έκαμψε την  αν τίσταση του
ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής με 1-0. Το τέρμα που έδωσε
τους τρείς βαθμούς και την  πρώτη ν ίκη για τους
πράσιν ους σημείωσε στο 86΄ο Λιόλιος.

Διαιτητής ήταν   ο Δημόπουλος. Βοηθοί: Παύλος-
Μαυρομμάτης.

ΗΡΑΚΛΗΣ(Μάκης Μπεκιάρης): Κλαδάς, Μαριν ό-
πουλος, Μπέγκου(80′ Τουρλίδης Κ.), Χότζα, Ρήγος,
Λούφης, Αλίκια(85′ Ρούσος), Γκόρος, Λιόλιος, Ζίου,
Τσακουρίδης(90′ Τουρλίδης Χ.).

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπον ητής Χάρης Κουστέρης):
Βαν δώρος, Μήτσος, Κήττας, Έβερετ(4′ λ.τρ. Σταφ-
άι), Γαλαν ός, Μήτσος, Κουφής(46′ Γεωργάκης),
Μαζιώτης(70′ Χατζής), Μπαγδάτογλου, Τούσης, Στρ-
ατάκης.

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας 
με 10 παίκτες και με 10 παίκτες και 
χαμένο πέναλτι 1-1 χαμένο πέναλτι 1-1 
με τον ΑΟ Ζωφριάςμε τον ΑΟ Ζωφριάς

Δεν ανέδει ξε νι κητή το παιχνίδι  τουΔεν ανέδει ξε νι κητή το παιχνίδι  του
ΠΑΟΚ Μάνδρας με τον ΑΟ ΖωφριάςΠΑΟΚ Μάνδρας με τον ΑΟ Ζωφριάς
που το σφύριγμα του διαι τητή Γιώργουπου το σφύριγμα του διαι τητή Γιώργου
Χρόνη βρήκε τι ς δύο ομάδες ισόπαλεςΧρόνη βρήκε τι ς δύο ομάδες ισόπαλες
με 1-1.με 1-1.

Ο αγώνας δι εξήχθει  σε ένα κακό αγωνιστι κό χώρο που εγκυμονούσε κι νδύνους για τουςΟ αγώνας δι εξήχθει  σε ένα κακό αγωνιστι κό χώρο που εγκυμονούσε κι νδύνους για τους
ποδοσφαιριστές και  των δύο ομάδων.ποδοσφαιριστές και  των δύο ομάδων.

Αξί ζε ι  να σημειωθεί  ότι  οι  γηπεδούχοι  του Νίκου Τζαφέρη στάθηκαν άτυχοι  όταν κέρδισανΑξί ζε ι  να σημειωθεί  ότι  οι  γηπεδούχοι  του Νίκου Τζαφέρη στάθηκαν άτυχοι  όταν κέρδισαν
πέναλτι  στο 60′ που κτύπησε ο Δούκας και  απέκρουσε ο τερμτοφύλακας της Ζωφριάς Πλαταπέναλτι  στο 60′ που κτύπησε ο Δούκας και  απέκρουσε ο τερμτοφύλακας της Ζωφριάς Πλατα--
νιάς.νιάς.
Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας τελε ίωσε το παιχνίδι  με 10 ποδοσφαιριστές αφού αποβλήθηκε στο 77΄μεΟ ΠΑΟΚ Μάνδρας τελε ίωσε το παιχνίδι  με 10 ποδοσφαιριστές αφού αποβλήθηκε στο 77΄με
δεύτερη κί τρι νη κάρτα ο Χατζηαντωνάκης.δεύτερη κί τρι νη κάρτα ο Χατζηαντωνάκης.

Προηγήθηκαν οι  γηπεδούχοι  Χαλεπιάν(48′) αυτογκόλ, και  ισοφάρισε ο ΑΟΖ με τον ΝικολάουΠροηγήθηκαν οι  γηπεδούχοι  Χαλεπιάν(48′) αυτογκόλ, και  ισοφάρισε ο ΑΟΖ με τον Νικολάου
7676
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:  Τσαπουρνής, Βλαχόπουλος, Χατζηαντωνάκης, Μάχλης, Κλογκέρι , ΦυσαΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:  Τσαπουρνής, Βλαχόπουλος, Χατζηαντωνάκης, Μάχλης, Κλογκέρι , Φυσα--
ράκης, Βάσης, Ράλλης(70′ Μήνος), Καλι τσουνάκης(46′ Ζιώγας), Δούκας(86′ Σαμπάνης), Ντάρράκης, Βάσης, Ράλλης(70′ Μήνος), Καλι τσουνάκης(46′ Ζιώγας), Δούκας(86′ Σαμπάνης), Ντάρ--
ιο.ι ο.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλατανιάς Ι., Κουτσούμπας, Καλαμάρας, Νίκας, Λάβδας, Ξενάκης, Ρεφενδάριος,ΖΩΦΡΙΑ: Πλατανιάς Ι., Κουτσούμπας, Καλαμάρας, Νίκας, Λάβδας, Ξενάκης, Ρεφενδάριος,
Χαλεπιάν(51′ Πυλαρινός), Νικολάου, Σωτηρόπουλος(77′ Κούρτη), Πλατανιάς Γ..Χαλεπιάν(51′ Πυλαρινός), Νικολάου, Σωτηρόπουλος(77′ Κούρτη), Πλατανιάς Γ..

Στο πλευρό του Πανλιοσιακού ΑΟ ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας

Σ
υν άν τηση με τον  Γιώργο Κώτσηρα, Υφυ-
πουργό Δικαιοσύν ης και βουλευτή Δυτι-
κής Αττικής, είχε ο ιδρυτής και τεχν ικός

διευθυν τής του Παν λιοσιακού, Δημήτρης Πλα-
βούκος.

Ο κ. Κώτσηρας, δήλωσε την  έμπρακτη στήρ-
ιξη του στην  ομάδα μας, η οποία προάγει τον
υγιή αθλητισμό και δίν ει ευκαιρία σε ν έα παι-
διά, με κάθε τρόπο και δήλωσε έν θερμος υπο-
στηρικτής της αθλητικής αν άπτυξης στη Δυτική
Αττική την  οποία ον ειρεύεται αλλιώς και εργά-
ζεται για αυτό.

Από την  άλλη πλευρά, ο κ. Πλαβούκος
εν ημέρωσε τον  Υφυπουργό για τους στόχους
της ν έας αθλητικής χρον ιάς αλλά και για όλη
τη προσπάθεια που πραγματοποιείται στον
Παν λιοσιακό, με στόχο καλούς αθλητές σήμε-
ρα, καλύτερους αν θρώπους αύριο.

Ευχαριστούμε πολύ τον  κ. Γιώργο Κώτσηρα
για τον  χρόν ο του, την  επικοδομητική συζήτ-
ηση και κυρίως την  υποστήριξη.



12-θριάσιο Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΑΪΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ  ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η HAMZAJ ELENI 

TOY KERIM KAI THΣ RESMIE  ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑSΕΜΙ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ  ΣΤΗ KUCHOVA ΑΛΒΑΝΙΑΣ KATOIKOΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ 

ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ  ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ 

48
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Αντίστροφη μέτρηση 
για το δορυφορικό 
Ίντερνετ ευρείας 
χρήσεως στην Ελλάδα

Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία
του δορυφορικού Ίντερνετ ευρείας
χρήσεως στην Ελλάδα με κοινή υπο-
υργική απόφαση που υπέγραψαν ο
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης Θοδωρής Λιβάνιος και ο Υφυπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Νίκος Ταγαράς, κατόπιν εισήγησης
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων.

Ειδικότερα, η υπ’ αρ.57/ΦΕΚ Β’
4938/25-10-2021 Κοινή Υπουργική
Απόφαση: επικαιροποιεί την ειδική
διαδικασία για την αδειοδότηση της
εγκατάστασης τυποποιημένων
κατασκευών κεραιών και θεσπίζει νέο
κανονιστικό πλαίσιο για την τοποθέτ-
ηση των τυποποιημένων κεραιών
που πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές ασφαλείας.

Οι κεραίες που περιγράφονται παρ-
απάνω θα χρησιμοποιούνται από τις
εταιρείες προκειμένου να παρέχουν
στους καταναλωτές υπηρεσίες Ίντερ-
νετ μέσω δορυφόρου, εξασφαλίζον-
τας σταθερή σύνδεση σε υψηλές
ταχύτητες και χαμηλό χρόνο απόκρι-
σης.
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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.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για 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 6
946288952

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
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«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: ifoniton-
amea@gmail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 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 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
213 200640
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
210 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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ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΠΠάάιιααττ  ––  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηη::  
ΕΕππιιττάάχχυυννσσηη  ττηηςς  δδιιμμεερροούύςς  

σσυυννεερργγαασσίίααςς  
μμεε  ««φφόόννττοο»»  ττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Η
πορεία των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα
βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα
(1/11/2021) ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αδωνις Γεωργιάδης με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Τζέφρι Πάιατ.
«Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδ-
ης συναντήθηκε με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι
Πάιατ. 
Στο επίκεντρο της συζήτησης η πορεία των αμερικανικών επεν-
δύσεων στην Ελλάδα και η περαιτέρω σύσφιξη των διμερών
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών», έγρα-
ψε ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο twitter.
Σε δήλωσή του ο κος Τζέφρι Πάιατ στάθηκε στην επιταχυνση
των συνεργασιών στο εμπόριο και τις επενδύσεις σε ολόκ-
ληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ελευσίνας, αξιο-
ποιώντας την δυναμική του επιτυχημένου Στρατηγικού Διαλό-
γου.


