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Διακόσια δέκα πέντε άτομα, εκ των οποίων 30 εν
ενεργεία αστυνομικοί, δύο απόστρατοι και δύο
πολιτικοί υπάλληλοι της ΕΛΑΣ, ήταν τα μέλη του

μεγάλου κυκλώματος παράνομων ελληνοποιήσεων και
«ξεπλύματος» κακοποιών, που εξαρθρώθηκε μετά από
πολύμηνη έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθ-
έσεων, όπως προκύπτει από την ογκωδέστατη δικογρα-
φία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, η οποία περι-
λαμβάνει εντυπωσιακά στοιχεία για την δράση της οργά-
νωσης, αλλά και τους «πελάτες», που στο μεγαλύτερο
μέρος τους ήταν σημαντικά ονόματα στο χώρο του
εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών ειδικότερα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας από τους 20 που συνε-
λήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου από τους «αδιά-
φθορους» της ΕΛΑΣ ήταν καταζητούμενος για εμπόριο
ναρκωτικών, για το οποίο εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης
12 ετών σε βάρος του, αλλά κυκλοφορούσε με άλλο
όνομα και καθ’ όλα νόμιμα εκδοθέντα έγγραφα. Οκτώ
ακόμα άτομα συνελήφθησαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το προηγούμενο διάστημα, επίσης για εμπόριο
μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και δύο γιατί καταζ-
ητούνταν διεθνώς με ερυθρά αγγελία για εγκληματική
δράση. Όλοι είναι Αλβανοί ελληνοποιημένοι από το
κύκλωμα, που θησαύριζε «ξεπλένοντάς» τους με νόμιμα
έγγραφα, αντί τουλάχιστον 30.000 ευρώ για το κάθε
έγγραφο.

Κομβικό ρόλο σε όλη αυτή την παρανομία είχαν ο διοικ-
ητής Τμήματος Ασφαλείας της Δυτικής Αττικής, μαζί με
την σύζυγο του, επίσης αστυνομικό στην ίδια υπηρεσία,
ωστόσο τα αρχηγικά στελέχη ήταν άλλοι. 

Συγκεκριμένα, ως αρχηγός φέρεται ένας ομογενής
από το Καζακστάν, κάτοικος ‘Ανω Λιοσίων και ως
«νούμερο 2» ένας ακόμα ομογενής από το Καζακ-
στάν, κάτοικος Ασπροπύργου, ο οποίος μάλιστα
είχε βγάλει και για τον εαυτό τους έγγραφα με άλλα
στοιχεία.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά από συντονισμένη επιχείρηση
της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, συνελήφθησαν
συνολικά 20 άτομα και συγκεκριμένα τα δύο ηγετικά στε-
λέχη, 9 αστυνομικοί, ένας πολιτικός υπάλληλος, ένας
δικηγόρος, μία υπάλληλος ληξιαρχείου και ακόμα 5
ιδιώτες ως μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Αλβανός
«πελάτης», έμπορος ναρκωτικών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 195 άτομα,
μεταξύ των οποίων 21 αστυνομικοί, 2 απόστρατοι, πολι-
τική υπάλληλος και 171 ιδιώτες.

Σύμφωνα με στοιχεία και ένα αναλυτικό «οργανόγραμ-
μα» της «μαφίας» των παράνομων ελληνοποιήσεων,
που έδωσε χθες στην δημοσιότητα το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, φαίνεται καθαρά πως πρόκειται για
μια άρτια δομημένη εγκληματική οργάνωση, στην οποία
καθοριστικό ρόλο είχαν ο αξιωματικός και η σύζυγος του,
στο γραφείο του οποίου βρέθηκε και το χρηματοκιβώτιο
με 320.000 ευρώ.

Όσον αφορά στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνω-
σης, ο «διευθυντής» της, κατηύθυνε τα υπόλοιπα μέλη
και συντόνιζε τις ενέργειές τους, έφερνε σε επαφή τους
ενδιαφερόμενους με τα «αρμόδια» μέλη της οργάνωσης
και καθόριζε το χρηματικό ποσό που έπρεπε να καταβ-
ληθεί για την έκδοση των εγγράφων. 

Παράλληλα, με τη συνδρομή του δεύτερου ηγετικού
στελέχους και υπαλλήλων δημοτολογίων και ληξια-
ρχείων, αναζητούσαν την κατάλληλη οικογενειακή
μερίδα, κυρίως Ελλήνων παλιννοστούντων από χώρες
της πρώην ΕΣΣΔ ή προέβαιναν στην κατάρτιση τέτοιων
μερίδων, μέσω δήλωσης εικονικών γάμων και γεννή-
σεων στο εξωτερικό, με τη χρήση πλαστών πιστοποιη-
τικών αλλοδαπών Αρχών.

Ο αξιωματικός στην Δυτική Αττική ήταν ο συνδετικός
κρίκος των επίορκων με τον «διευθυντή» και είχε τον
πρώτο λόγο στις διαδικασίες για την προώθηση των σχε-
τικών εγγράφων, προκειμένου να επιτευχθεί η ελληνο-
ποίηση του πελάτη, ενώ η σύζυγος του είχε το… «λεπτό
καθήκον» να ελέγχει από τις βάσεις δεδομένων της
Αστυνομίας τα ονόματα που θα έδιναν στους ενδιαφερό-
μενους, ώστε να είναι «καθαρά» και να ταιριάζουν στον
καθένα και να εκδίδει τις ταυτότητες.

Οι πελάτες ήταν κυρίως Αλβανοί με ανοιχτούς λογαρια-
σμούς με το νόμο, όπως ο 35χρονος που δολοφονήθη-
κε πριν από μερικές μέρες σε βενζινάδικο στη Νίκαια,
αλλά υπήρχαν και Έλληνες με ποινικές εκκρεμότητες
που άλλαξαν ταυτότητα.

Συνήθως έδιναν ονόματα ομογενών από την πρώην
Σοβιετική Ένωση, αλλά χρησιμοποιούσαν και ελληνικά
στοιχεία υπαρκτών προσώπων που είχαν άγνοια για ό,τι
συνέβαινε.

ΠΠώώςς  δδρροούύσσεε  ττοο  κκύύκκλλωωμμαα  
ττωωνν  ππααρράάννοομμωωνν  εελλλληηννοοπποοιιήήσσεεωωνν

––  221155  τταα  μμέέλληη  ττοουυ
Κομβικό ρόλο σε όλη αυτή την παρανομία 

είχαν ο διοικητής Τμήματος Ασφαλείας της Δυτικής 
Αττικής μαζί με την σύζυγό του

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Νέες εξελίξεις: Αποφάσεις για 3η δόση στο 4μηνο μέσα στη βδομάδα

Ά
μεσες θα είναι οι εξελίξεις για τον χρόνο της
τρίτης δόσης του εμβολίου μετά το αίτημα
Μητσοτάκη με τις αποφάσεις να αναμένονται

ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

«Έχω ζητήσει από την επιτροπή εμβολιασμών να
εξεταστεί  να συντομευθεί το διάστημα μεταξύ
δεύτερης και τρίτης δόσης», δήλωσε ο πρωθυπο-
υργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από το βήμα
της Βουλής, τονίζοντας ότι, εφόσον υπάρξει τέτοια
εισήγηση των ειδικών, ενδεχομένως θα μπορ-
ούσε να ανοίξει η αναμνηστική δόση ακόμη και
στους τέσσερις μήνες.

Ερωτηθείς για το ζήτημα αυτό ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απάντησε ότι οι
σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν πολύ σύντομα
ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας.

Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερν-
ητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην υποχρ-
εωτικότητα των εμβολιασμών για τους πολίτες 60
ετών και άνω, εξηγώντας τους λόγους για τους
οποίους ελήφθη αυτή απόφαση με αναφορά στα

μικρά ποσοστά εμβο-
λιαστικής κάλυψης
παρά το γεγονός ότι
πρόκειται για την ηλι-
κιακή ομάδα που δια-
τρέχει τον μεγαλύτερο
κίνδυνο.

Πρόσθεσε ότι  ρόλο
έπαιξε βέβαια και
ανησυχία για τη μετάλ-
λαξη «Όμικρον». Είπε
ότι  εννιά στους 10
Έλληνες που πεθ-
αίνουν σήμερα από τον
ιό είναι άνω των 60
ετών. Επτά στους 10
διασωληνωμένους στις
Μ.Ε.Θ. ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Παραπάνω
από 8 στους 10 δεν έχουν εμβολιαστεί. Πρόκειται,
λοιπόν, για εκείνους οι οποίοι κινδυνεύουν περ-
ισσότερο.

Το μέτρο δεν έχει ούτε τιμωρητικό ούτε πολύ

περισσότερο εισπρακτικό χαρακτήρα, τόνισε.
Στόχος μας είναι να εμβολιαστούν οι συμπολίτες
μας ώστε και οι ίδιοι να θωρακιστούν και να προ-
στατευθεί η δημόσια υγεία είπε και τόνισε πως
πρόκειται για ένα αντίτιμο υγείας προκειμένου να
δοθεί μια έσχατη ώθηση στους συμπολίτες μας
άνω των 60 ετών να λάβουν τη σωστή απόφαση.

Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Η
Μετάλλαξη Όμικρον  έφτασε
και στην  Ελλάδα. Όπως αν α-
κοίν ωσε ο υπουργός Υγείας,

Αθαν άσιος Πλεύρης, το πρώτο
κρούσμα του ν έου στελέχ ους του
ιού επιβεβαιώθηκε στην  Κρήτη,
όπου και έχ ουν  τηρηθεί όλα τα
μέτρα της καραν τίν ας.

Πρόκειται για πολίτη που έχ ει έρθει
από τη Νότια Αφρική και παρουσιά-
ζει ήπια συμπτώματα. Η άφιξή του
έγιν ε στις 26 Νοεμβρίου.  Έγιν ε
rapid test στο αεροδρόμιο, το οποίο
ήταν  αρν ητικό. Την  επόμεν η ημέρα
ο πολίτης εμφάν ισε ήπια
συμπτώματα και υποβλήθηκε εκ
ν έου σε rapid test, που ήταν  και
πάλι αρν ητικό. 
Στις 29 Νοεμβρίου, το αποτέλεσμα
ν έου rapid test ήταν  θετικό, εν ώ
ακολούθησε μοριακό το οποίο
κρίθηκε ύποπτο για μετάλλαξη Όμι-
κρον . Ελέγχ θηκε και σήμερα το
πρωί επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται
για το ν έο μεταλλαγμέν ο στέλεχ ος
του ιού. 

Παραμένει στο σπίτι του σε καλή
κατάσταση
Όπως αν έφερε η διοικήτρια της 7ης
Υγειον ομικής Περιφέρειας Λέν α
Μπορπουδάκη ο πολίτης παρου-
σιάζει καλή κλιν ική κατάσταση και
παραμέν ει στο σπίτι του, ακολο-
υθών τας τις οδηγίες των  γιατρών .
Αν αφερθείσα στη διαχ είριση του
περιστατικού από τις υγειον ομικές
αρχ ές της χ ώρας η ίδια επισήμαν ε
ότι «κάν αμε την  ιχ ν ηλάτηση και τη
διαχ είριση της ταυτοποίησης σε
πολύ λίγο χ ρόν ο, σε δύο 24ωρα για
ν α μπορέσει ν α γίν ει η ταυτο-
ποίηση της μετάλλαξης». Όπως
είπε, «δεν  χ άθηκε καθόλου πολύτι-
μος χ ρόν ος, δεν  χ άθηκε ούτε έν α
λεπτό».

Παράλληλα εν ημερώθηκαν  και οι
στεν ές επαφές του πολίτη και όλοι,
τόσο εκείν ος όσο και η οικογέν ειά
του είν αι απολύτως συν εργάσιμοι.
Σύμφων α με τη διοικήτρια της 7ης
ΥΠΕ «εμφαν ίζει μια ήπια συμπτω-
ματολογία, υπάρχ ει επικοιν ων ία με
τους γιατρούς, δεν  χ ρειάζεται
ν οσηλεία τουλάχ ιστον  μέχ ρι σήμε-
ρα».
Ο πολίτης που ταυτοποιήθηκε είχ ε
εν α ιστορικό ταξιδίου, το οποίο
προβλημάτισε από την  πρώτη στιγ-
μή καθώς ταξίδεψε από την  Νότια
Αφρική. Όπως επισήμαν ε, «όταν
ήρθε στην  Κρήτη, αμέσως εν εργο-
ποιήθηκε ο υγειον ομικός μηχ αν ι-
σμός σε συν εργασία και με τον
πρόεδρο του Οργαν ισμού Δημόσιας
Υγείας και όλους τους επλεκόμεν ους
φορείς»

Τι γνωρίζουμε και τι όχι για την
Όμικρον
Το ν έο στέλεχ ος Όμικρον  εξαπ-
λών εται αν ά τον  κόσμο τις τελευ-
ταίες ημέρες. Οι μεταλλάξεις του
ν έου στελέχ ους στην  περιοχ ή της
ακίδας (spike του ιού) προκαλούν
αν ησυχ ία για την  αποτελεσματικότ-
ητα των  εμβολίων . Δεν  γν ωρίζουμε
ακόμη αν  ο αυξημέν ος αριθμός των  

μεταλλάξεων  του συγκεκριμέν ου
στελέχ ους του ιού, οδηγεί σε
αυξημέν η μολυσματικότητα, αλλά
κάποια πρώτα δεδομέν α υπο-
στηρίζουν  τη θεώρηση αυτή. Από
την  άλλη η συν τριπτική πλειον ότ-
ητα των  επιβεβαιωμέν ων  κρουσμά-
των  αν ά τον  πλαν ήτη εμφαν ίζει
σχ ετικά ήπια συμπτώματα. 
Για ν α εξακριβώσουμε την  αποτελε-
σματικότητα των  εμβολίων  θα πρέ-
πει ν α περιμέν ουμε λίγο ακόμη.
Ωστόσο κάποιοι επιστήμον ες υπο-
στηρίζουν  ότι ειδικά με τις δόσεις
εν ίσχ υσης θα είν αι αποτελεσματικά
έν αν τι του ιού. Οι δόσεις
εν ίσχ υσης παρέχ ουν  αυξημέν η
προστασία έν αν τι στα ν εότερα στε-
λέχ η, γιατί οδηγούν  σε υψηλότερους
τίτλους εξουδετερωτικών  αν τισωμά-
των , και στη χ ειρότερη περίπτωση
θα παρέχ ουν  μερική προστασία
έν αν τι του όμικρον  που είν αι
καλύτερη από την  «καθόλου προ-
στασία».

Αν  θεωρηθεί ότι το ν έο στέλεχ ος
είν αι πιο μεταδοτικό, αλλά προκαλεί
λιγότερο σοβαρή ν όσο και τα εμβό-
λια είν αι αποτελεσματικά, τότε ίσως
τα πράγματα είν αι λιγότερο
αν ησυχ ητικά. 

Μ. Θεμιστοκλέους: 25.000 νέα
ραντεβού ανεμβολίαστων άνω

των 60 σε δύο μέρες

Δυνατότητα για πάνω από 3 εκατ. 
εμβολιασμούς τον Δεκέμβριο

Έχ ουμε ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια εμβολιασμούς,
αν έφερε την  Πέμπτη, στην  εξειδίκευση των  μέτρων
για τους αν εμβολίαστους άν ω των  60 ετών , ο γ.γ. Πρω-
τοβάθμιας Φρον τίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους,
παραθέτον τας στοιχ εία που δείχ ν ουν  πλέον  ότι
72,7% του εν ήλικου πληθυσμού της χ ώρας έχ ει εμβο-
λιαστεί.

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι τις τελευταίες δύο
ημέρες υπάρχ ει μεγάλη αύξηση στα ραν τεβού για την
πρώτη δόση από τους πολίτες άν ω των  60 ετών ,
τον ίζον τας πως κλείστηκαν  ήδη 25.000 ραν τεβού, εν ώ
αυτοί που πρέπει ακόμη ν α κλείσουν  ραν τεβού φτά-
ν ουν  τους 493.000.

Όπως επεσήμαν ε, μέσα στον  Δεκέμβριο υπάρχ ει
δυν ατότητα για πάν ω από 3 εκατομμύρια εμβολια-
σμούς, εν ώ θα δοθεί προτεραιότητα στα ραν τεβού της
πρώτης δόσης.

Τέλος, ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας Υγείας είπε ότι
η επιτροπή εμβολιασμών  θα αν ακοιν ώσει τις επόμεν ες
ημέρες εάν  θα περιοριστεί στο τετράμην ο ο χ ρόν ος
που ισχ ύει τώρα- δηλαδή οι έξι μήν ες- από τη δεύτερη
στην  τρίτη δόση.
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Ο Δεκέμβριος μπήκε, τα Χρι-
στούγεννα πλησιάζουν, και πλέον
πόλεις, νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ντύνονται στα γιορτινά.

Τις εντυπώσεις φυσικά κλέβουν τα
χριστουγεννιάτικα δέντρα και  δεν
είναι λίγοι εκείνοι που προτιμούν
φυσικά έλατα, τα οποία καλλιερ-
γούνται  γι ' αυτό το σκοπό στον
Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

Οι παραγωγοί μάλιστα έχουν ήδη
«κατηφορίσει» στην Αθήνα και
υπάρχουν πολλά υπαίθρια σημεία
πώλησης.
Ωστόσο, το φυσικό έλατο θα είναι
φέτος λιγάκι τσιμπημένο στην τιμή,
καθώς τόσο τα αυξημένα μεταφορικά
κόστη όσο και τα εργατικά αύξησαν
την τιμή του.
Σύμφωνα με παραγωγό ο οποίος
μίλησε στο OPEN φέτος με κόστος

50 ευρώ μπορεί να αγορά-
σει κάποιος ένα φυσικό
έλατο ύψος περίπου
περίπου 2,20 μέτρων.

Οι παραγωγοί θα μείνουν
στην Αθήνα μέχρι και τις
20 Δεκεμβρίου, πέντε
μέρες πριν τα Χριστούγεν-
να καλύπτοντας και  πιο
αργοπορημένους.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Για την έκδοση των εγγράφων,
μέλη του κυκλώματος, κάποια
από τα οποία είναι συγγενείς
των υψηλά στην ιεραρχία, είχαν
ειδικό ρόλο να εμφανίζονται ως
μάρτυρες για την ταυτοπρο-
σωπία του πελάτη, ενώ και οι
άλλοι αστυνομικοί που εμπλέ-
κονται φρόντιζαν για την συγκέν-
τρωση πληροφοριών από τη
βάση δεδομένων της ΕΛΑΣ, τις
ταυτοπροσωπίες και την έκδοση
ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

Κατά τις συνομιλίες τους τα
μέλη του κυκλώματος χρησιμο-
ποιούσαν κώδικες επικοινωνίας
με χαρακτηριστικές λέξεις για τα
έγγραφα που εξέδιδε. 

Συγκεκριμένα, ως «μπλε»
ανέφεραν το δελτίο ταυτότητας
και ως «βιβλιαράκι» το διαβα-

τήριο, ενώ όπως διαπιστώθηκε,
πολλές από τις τηλεφωνικές
συνδέσεις που χρησιμοποίησαν
στην έκδοση των εγγράφων,
ήταν καταχωρημένες τηλεφωνι-
κές συνδέσεις μελών της
εγκληματικής οργάνωσης.

Από τις έρευνες που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε οικίες, εργασια-
κούς χώρους, κατάστημα,
αυτοκίνητα καθώς και από την

κατοχή των συλληφθέντων,
μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

* 2 περίστροφα, πιστόλι, γεμι-
στήρες και 382 φυσίγγια,

* φορητός ηλεκτρονικός υπο-
λογιστής και 3 τάμπλετ,

* κεντρική μονάδα ηλεκτρονι

κού υπολογιστή, σκληρός
δίσκος και ssd δίσκος,

* 15 USB, 6 εξωτερικοί σκληρ-
οί δίσκοι, αντάπτορες και κάρτες
μνήνης,

* συσκευές gps tracker,

* 608.025 ευρώ,

* 37 κινητά τηλέφωνα και κάρ-
τες sim,

* ψηφιακή κάμερα,

* μηχάνημα πλαστικοποίησης
εγγράφων και υλικά πλαστικο-
ποίησης,

* 4 πινακίδες κυκλοφορίας
οχημάτων,

* ναρκωτικά δισκία και 

ποσότητες κοκαΐνης και κάννα-
βης,

* Πλήθος εγγράφων και
εντύπων για την έκδοση ταυτο-
τήτων και διαβατηρίων και άλλα
πειστήρια.

Σε βάρος των συλληφθέντων
σχηματίστηκε δικογραφία για -
κατά περίπτωση- εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία υπαλλή-
λου, δωροληψία υπαλλήλου,
παραβίαση υπηρεσιακού απο-
ρρήτου, πλαστογραφία, ψευδή
βεβαίωση, νόθευση και για παρ-
αβάσεις των νομοθεσιών για τη
μετανάστευση, όπλα, ναρκωτι-
κά, κά, ενώ οδηγήθηκαν 

στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο
οποίος τους παρέπεμψε στην
ειδική ανακρίτρια Διαφθοράς
προς διενέργεια κύριας ανάκρι-
σης.

Χριστούγεννα 2021:«Τσιμπημένη» φέτος η τιμή για το φυσικό έλατο
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Οδηµσιογράφος των καναλιών Novasports, µε
καταγωγή απο τη Μάνδρα Αττικής ήταν από
τα πρόσωπα που τιµήθηκαν στα δηµοσιογρα-

φικά βραβεία του ΠΣΑΤ, που έλαβαν χώρα την
Τετάρτη (1/12) το µεσηµέρι στο Μουσείο Ακρόπολης.
Συγκεκριµένα τιµήθηκε για τη µετάδοση του αγώνα
∆ανία – Φινλανδία (EURO 2020) και τη διαχείριση
του περιστατικού µε τον Κρίστιαν Έρισκεν που
συγκλόνισε όλον τον κόσµο.

Η ενηµέρωση του ΠΣΑΤ:
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Επιτρο-

πής ∆ηµοσιογραφικών Βραβείων του Πανελλήνιου
Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), που συνεδρίασε
στις 9 και 15 Νοεµβρίου, οι συνάδελφοι – µέλη του
Συνδέσµου που βραβεύονται για το 2021, µε βάση τις
υποψηφιότητες που κατατέθηκαν, αλλά και τις προτά-
σεις του ∆.Σ., είναι:

ΓΡΑΠΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
Έπαθλο ΕΣΗΕΑ «Λία Αργυριάδη»: Κωνσταντίνος

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Εφηµερίδα «Πελοπόννησος»,
Ειδικά ιστορικά ένθετα (1821-2021).

Έπαθλο Ε∆ΟΕΑΠ «Χρήστος Σβολόπουλος»: Βασίλης
ΜΑΣΤΟΡΑΣ: Εφηµερίδα “Metrosport”, για τη συνέν-
τευξη – έρευνα µε τίτλο «Οξυγόνο τους ο Πιερικός».

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
Έπαθλο «Χάρης Λυµπερόπουλος»: Γιάννης ΖΩΙΤΟΣ:

Ιστοσελίδα “Sport24.gr”,  για το θέµα µε τίτλο «Οι 7
ζωές του Βασίλη Σπανούλη».

Ειδικό Έπαθλο «Μίµης Παπαναγιώτου»: ∆ηµήτρης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Γιάννης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ:
Ιστοσελίδα “Gazzetta.gr”, για την αποστολή στο Βελι-
γράδι και τις συνεντεύξεις µε τους θρύλους του σερβι-
κού µπάσκετ.

Έπαθλο «Γιώργος Παντούρης»: Σταύρος
ΚΟΥΚΑΚΗΣ: Ιστοσελίδα “arcadikanea.gr”,για το
θέµα µε τίτλο «Πως µετά από 24 χρόνια έφτασε το
δαχτυλίδι του WNBA στην Αταλάντη Τασουλή».

Έπαθλο Ε∆ΟΕΑΠ «Πάνος Γεραµάνης»: Χρήστος
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ιστοσελίδα “BNSPORTS”, για
το θέµα µε τον Πανένκα µε τίτλο «Γιατί το έκανες;
Γιατί ήµουν βέβαιος».

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Έπαθλο «Νίκος Αντωνιάδης»: Κατερίνα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Τηλεοπτικός σταθµός «ΕΡΤ»,
για το ντοκιµαντέρ «ΑΓΩΝΕΣ».

Ειδικό Έπαθλο «Ανδρέας Μπόµης»: Γιώργος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ – Γιώργος ΛΙΩΡΗΣ: Τηλεο-
πτικός σταθµός «ΑΝΤ1», για τηµετάδοση του αγώνα
∆ανία – Φινλανδία (EURO 2020) και τη διαχείριση
του περιστατικού µε τον Κρίστιαν Έρισκεν που

συγκλόνισε όλον τον κόσµο.
Έπαθλο «Νικήτας Γαβαλάς»: Μανώλης

ΣΦΑΚΑΚΗΣ: Τηλεοπτικός σταθµός “OPEN”, στην
Εκποµπή “OPEN SPORT”, για το Αφιέρωµα για τη
ζωή του Μαραντόνα.

Έπαθλο «∆ηµήτρης Λιµπερόπουλος»: Γιάννης Μάρ-
ιος ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Tηλεοπτικός σταθµός
“Cosmote TV”,για το εξειδικευµένο κανάλι που δηµιο-
υργήθηκε αποκλειστικά για το Ράλι Ακρόπολις.

WEB TV

Έπαθλο «Άκης Τσόπελας»: Παντελής
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ – Χάρης ΣΤΑΥΡΟΥ, ιστοσελίδα
“Sport24.gr” για την εκποµπή: «Η Game Night για τον
νέο Βασιλιά του NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνµπο».

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ

Έπαθλο «Τάσος Παπαχρήστου»: Παύλος
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – Άρις ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ – ∆ηµήτρ-
ης ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ: Ραδιοφωνικός σταθµός “Real
FM” για τις ραδιοφωνικές εκποµπές κατά τη διάρκεια
των Ολυµπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Έπαθλο «Κώστας Μότσης»: Πέτρος
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ: Ραδιοφωνικός σταθµός «ΕΡΑ
ΣΠΟΡ», για το ντοκιµαντέρ για τον Μαραντόνα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Έπαθλο «Χρήστος Χαραλαµπόπουλος»: ∆ηµήτρης
MΠΙΡΝΤΑΧΑΣ: “ΙΝΤΙΜΕ Photo Agency”,για το φωτο-
γραφικό στιγµιότυπο από την προετοιµασία της ποδο-
σφαιρικής οµάδας του Παναθηναϊκού.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ

Έπαθλο Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου
Ειδήσεων: Παναγιώτα ΧΑΛΚΙΑ, «Όµιλος
ΜΕΤΡΟΣΠΟΡ»,για τη δηµοσιογραφική κάλυψη των
µη προβεβληµένων σπορ.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Το ∆. Σ του ΠΣΑΤ οµοφώνως αποφάσισε να απο-
νείµει το χρυσό σήµα του Συνδέσµου στον δηµοσιο-
γράφο Νίκο Γερακάρη, για τη λαµπρή καριέρα  που

έκανε στο αθλητικό και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο
Νίκος  ξεκίνησε την πορεία του στον κόσµο των ΜΜΕ
από την Αθλητική Ηχώ και γρήγορα καθιερώθηκε. Σε
νεαρή ηλικία έγινε µέλος του ΠΣΑΤ και µάλιστα διε-
τέλεσε και Γενικός Γραµµατέας της διοίκησης του
Συνδέσµου. Ταυτοχρόνως, άνοιξε δρόµους και στα υπό-
λοιπα ρεπορτάζ, τα οποία για ένα µεγάλο  διάστηµα
συνδύαζε µε το αθλητικό. Παράλληλα διετέλεσε
υπεύθυνος Tύπου στον ΕΟΤ και στην Εθνική Τράπε-
ζα. Ο Νίκος Γερακάρης διέπρεψε επίσης στο  ρεπορτάζ
των Υπουργείων Γεωργίας, ∆ικαιοσύνης, Εθνικής
Άµυνας και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η δηµοσιογραφική
του πληρότητα,  η συνέπεια του, αλλά και οι αποκλει-
στικές του επιτυχίες (εφηµερίδες Καθηµερινή,
Μεσηµβρινή) σηµάδεψαν τη µεγάλη καριέρα του .

Το ∆Σ αποφάσισε οµοφώνως να κάνει από εφέτος ένα
ακόµη καινοτόµο βήµα στον θεσµό αναδεικνύοντας και
βραβεύοντας  και δηµοσιογράφους εκτός του αθλητι-
κού χώρου. 

Τιµώµενο πρόσωπο για το 2021 είναι η Ευλαµπία
Ρέβη για την άρτια και κυρίως για την ανθρώπινη
δηµοσιογραφική κάλυψη του ρεπορτάζ των πυρκαγιών
στη Βόρεια Εύβοια. Η Ευλαµπία δεν είναι αθλητική
δηµοσιογράφος, όµως για εµάς αυτό δεν έχει καµιά
σηµασία. Γιατί δεν θα ξεχάσουµε ποτέ τις εικόνες που
είδαµε LIVE.  Γιατί την ώρα που η φωτιά έκαιγε την
περιοχή είδαµε µια κοπέλα µε το µικρόφωνο του
OPEN να λυγίζει ON AIR επειδή άκουγε από το στόµα
ενός ηλικιωµένου κατοίκου ότι δεν επρόκειτο να εγκα-
ταλείψει το σπίτι παρά τους κινδύνους που διέτρεχε.

Ο ΠΣΑΤ  τιµάει και δυο µέλη του, τον Κώστα
Ασηµακόπουλο ( Ethnos.gr και OPEN) και τον Βαγ-
γέλη Μητρούσια (EΡT)  που αν και αθλητικοί συντάκ-
τες βρέθηκαν στο µέτωπο των πυρκαγιών της Βόρειας
Εύβοιας  καλύπτοντας µε επάρκεια και µέτρο τα
γεγονότα, αποδεικνύοντας τη δηµοσιογραφική τους
πληρότητα.  

Είναι γνωστό εξ άλλου, παλαιόθεν,  ότι η αθλητική
δηµοσιογραφία οδηγεί σε όλα τα ρεπορτάζ.

Το ∆Σ  απονέµει τιµητική διάκριση στο µέλος  του
Συνδέσµου Τάκη Πουρναράκη για τη µεγάλη συµβολή
του,  στην …επιστροφή  του ιστορικού ράλλυ Ακρόπο-
λις και στην επιτυχηµένη διεξαγωγή του.

Το ∆Σ απονέµει  τιµητική διάκριση στο δηµοσιογρά-
φο  και παλαιό αθλητή των µεγάλων αποστάσεων Τάσο
Κοντογιαννίδη  για το µεγάλο κοινωνικό του έργο. Ο
Τάσος έχει καθιερώσει ετήσια χρηµατικά έπαθλα
στους µαθητές του Γυµνασίου και Λυκείου Σταυρ-
ούπολης Ξάνθης, από το οποίο έχει ο ίδιος αποφοιτή-
σει, ενώ είναι πάντα πρόθυµος και  στηρίζει και δηµο-
σιογράφους µε δωροεπιταγές τις ηµέρες των εορτών.

Βραβεία ΠΣΑΤ: Τιµήθηκε ο συντοπίτης µας Γιώργος Λιώρης

Μήνυμα Δημάρχου Ασπροπύργου, Ν. Μελετίου για την
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

Η
3η Δεκεμβρίου έχ ει οριστεί και καθιερωθεί ως
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων  με Αν απηρία από τη
Γεν ική Συν έλευση του Οργαν ισμού Ην ωμέν ων

Εθν ών . Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ, που
υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα άτομα με αν απ-
ηρία, προωθών τας δράσεις υποστήριξης, εν ημέρωσης
και αφύπν ισης της κοιν ων ίας μας.

Η ημέρα αυτή αποτελεί μία ευκαιρία για τις κυβερν ή-
σεις και τους οργαν ισμούς, αλλά και την  ίδια την  Κοι-
ν ων ία, ν α εστιάσουν  την  προσοχ ή τους στα δικαιώμα-
τα και τις δυν ατότητες των  αν θρώπων  με αν απηρία.
Στόχ ος είν αι η προώθηση της καταν όησης σε θέματα
αν απηρίας και η κιν ητοποίηση για την  υποστήριξη της
αξιοπρέπειας και της ευημερίας των  ΑμεΑ. 

Οι συμπολίτες μας με αν απηρία, μας εμπν έουν  καθ-
ημεριν ά και κερδίζουν  τον  σεβασμό της κοιν ων ίας για
τη δημιουργική συμμετοχ ής τους σ’ αυτή. 

Οφείλουμε ν α τους παρέχ ουμε το χ ώρο για ν α απε-
λευθερώσουν  τις δυν ατότητες τους για ν α κάν ουν  τη
διαφορά. Σήμερα, καμαρών ουμε και απολαμβάν ουμε τις

επιτυχ ίες τους στις τέχ ν ες, τον  πολιτισμό, τον  αθλητι-
σμό, τις επιστήμες και στα δημόσια πράγματα. Στέλν ο-
υμε μήν υμα όλοι μαζί για την  απρόσκοπτη πρόσβαση
των  ΑμεΑ παν τού. Είμαστε απέν αν τι σε κάθε μορφής
διάκριση ή στερεότυπο που αν αστέλλει την  ισότιμη
συμμετοχ ή τους σ’ όλες τις εκφάν σεις της καθημεριν ής
ζωής. 

Η σύγχ ρον η κοιν ων ία δεν  επικροτεί πλέον  επιδομα-
τικές πολιτικές στήριξης αλλά σχ εδιάζει και εφαρμόζει
ουσιαστικές και πραγματικές πολιτικές ίσων  ευκαιριών .
Σύμφων α με στοιχ εία του ΠΟΥ (WHO) αλλά και των
επίσημων  φορέων  του κράτους, ο αριθμός των  ΑμεΑ
στην  Ελλάδα ξεπερν ά το 1 εκατομμύριο. 

Ως Δημοτική Αρχ ή στηρίζουμε τους συμπολίτες μας
ΑμεΑ με τις Κοιν ων ικές μας Υπηρεσίες και τα αν άλογα
προγράμματα των  Νομικών  μας Προσώπων . Συν ερ-
γαζόμαστε με τους αν τίστοιχ ους φορείς- συλλόγους της
πόλης μας και συμμετέχ ουμε σε κάθε πρωτοβουλία για
δράσεις και υποδομές που έχ ουν  δικαίωμα ν α απολαμ-
βάν ουν  και αυτοί οι συμπολίτες μας. 



Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ: Συμμετέχουμε στην
Απογραφή. Στηρίζουμε το Μέλλον!

Ησυμμετοχή
στην Απογρ-
αφή έχει

σημαντικό αντίκτυπο
στην οικονομική και
κοινωνική αποτύπω-
ση του Δήμου Αχα-
ρνών δεδομένου ότι
από αυτήν εξα-
ρτώνται σημαντικές
εξελίξεις, ακόμα και
το ύψος της χρημα-
τοδότησής του από
τους Αυτοτελείς Πόρ-
ους (ΚΑΠ).

Διαδικασία Ηλεκτρ-
ονικής Αυτοαπογρα-
φής:

Ένας Απογραφέας

της ΕΛΣΤΑΤ αφήνει
στην κατοικία σας
έναν κλειστό
ανώνυμο φάκελο
που περιέχει τον
«Μοναδικό Κωδικό
Απογραφής» της
κατοικίας.

Ένας εκπρόσω-
πος του νοικοκυριού
σας, έχοντας τον
«Μοναδικό Κωδικό
Απογραφής» και �
τον κωδικό του στο
taxis μπορεί να επισ-
κεφτεί την ψηφιακή
πύλη www.gov.gr και
να απογράψει την
κατοικία και όλα τα
μέλη του νοικοκυρ-
ιού.

Όσοι πολίτες, για
οποιονδήποτε λόγο, 

δεν μπορέσουν να
αυτοαπογραφούν
ηλεκτρονικά, θα απο-
γραφούν από τον
Απογραφέα της περ-
ιοχής τους με τη δια-
δικασία της προσω-
πικής συνέντευξης.

Είσοδος στην εφα-
ρμογή “Απογραφή
Πληθυσμού – Κατοι-
κιών 2021” στον
παρακάτω σύνδεσμο
του GovGr�

https://www.gov.gr/
. . . / a p o g r a p h e -
p l e t h u s m o u -
katoikion-2021
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Δράση ενημέρωσης για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών στο Δήμο Ασπροπύργου 

«Μίλα. Σπάσε τη Σιωπή»

Μ
ε επιτυχία στέφθηκε η δράση
που οργανώθηκε την Πέμ-
πτη, 25 Νοεμβρίου από τον

Δήμο Ασπροπύργου για την Παγκόσμια
Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των
Γυναικών. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεο-
λαίας, κα Σοφία Μαυρίδη, η Διευθύντρ-
ια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ασπροπύργου κα Ι. Μαλλιάτση και τα
στελέχη του Κέντρου Κοινότητας μοίρα-
σαν ενημερωτικό υλικό και μπαλόνια
στους υπαλλήλους του Δήμου, σε κατα-
στήματα και σε περαστικούς, σε μια
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης των
πολιτών για την εξάλειψη φαινομένων
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. 

Το μήνυμα ήταν ένα κι ήταν ηχηρό.
Μίλα. Σπάσε τη σιωπή.  

Η Αντιδήμαρχος, δήλωσε σχετικά:
«Η βία κατά των γυναικών αποτελεί \

καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων. Ο Δήμος Ασπροπύργου μέσω
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
αγκαλιάζει  τις γυναίκες αυτές  που
βιώνουν καθημερινά κάθε μορφή έμφυ-
λης βίας.   Σε μια περίοδο έξαρσης του
φαινομένου, είναι περισσότερο τώρα
απαραίτητο από ποτέ άλλοτε να ενημερ-
ωθούμε και να προβούμε στην ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών, προκειμένου να
συμβάλλουμε στην εξάλειψη αυτού του
παραβατικού φαινομένου.  Είναι χρέος
όλων μας να βοηθήσουμε να ανοίξουν
τα κλειστά στόματα και να μιλήσουν,
ώστε να μην έχουμε άλλα κλειστά
μάτια.»

Ο Δήμος Ασπροπύργου στέκεται στο
πλευρό όλων των γυναικών, μέσω της
Κοινωνικής Υπηρεσίας, όπου παρέχον-
ται υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχο-
λογικής υποστήριξης σε άτομα που
υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας.

Ε
ν ημερών ουμε τους εν διαφερό-
μεν ους ότι το Σχ ολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων  έχ ει

επιλεγεί ως το Κέν τρο Υποβολής Αιτή-
σεων  Δυτικής Αττικής προκειμέν ης της
συμμετοχ ής τους στις εξετάσεις του
δευτέρου εξαμήν ου του 2021 για την
πιστοποίηση της Ελλην ικής γλώσσας
και στοιχ είων  της Ελλην ικής ιστορίας
και του Ελλην ικού πολιτισμού για
πολίτες τρίτων  χ ωρών  και αιτούν τες
άσυλο, ώστε ν α υπαχ θούν  στο καθε-
στώς του επί μακρόν  διαμέν ον τος.

Οι εξετάσεις διοργαν ών ον ται από τη
Διεύθυν ση Διά Βίου Μάθησης της Γεν ι-
κής Γραμματείας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου
Μάθησης και Νεολαίας το Σάββατο, 18
Δεκεμβρίου 2021

Στις εξετάσεις πιστοποίησης μπορούν να
συμμετέχουν:

οι νόμιμα διαμένοντες  πολίτες τρίτων
χωρών (ν . 4251/2014, Α΄80), 

οι δικαιούχοι και αιτούντες διεθνή προ-

στασία (ν . 4636/2019, Α’ 169) 
ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, που ενδια-

φέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς του
επί μακρόν διαμένοντος.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας
επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδι-
κασία του π.δ. 363/1998, Α΄242 και προ της
εφαρμογής του π.δ. 60/2010, Α  ́98) ή επι-
πέδου Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το
π.δ. 60/2010) υποβάλλονται μόνο στην εξέ-
ταση στοιχείων ελλην ικής ιστορίας και πολι-
τισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
από την Πέμπτη 25/11/2021 έως και
τη Δευτέρα 6/12/2021, αποκλειστικά
και μόνο στα κατά τόπους Κέντρα
Υποβολής Αιτήσεων. 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέ-
τουν στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων: 

1. Αίτηση συμμετοχής 
2. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου

ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρι-

σμένου από τη χώρα μας (με εξαίρεση
όσους έχουν λάβει άδεια διαμονής ως στερ-
ούμενοι διαβατηρίου)

4. Φωτοαντίγραφα Άδειας διαμονής στην
Ελλάδα ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογ-
ητικών ή βεβαίωσης ασύλου 

5. Φωτοαντίγραφο Παραβόλου 50,00 € ή
20,00 € ανάλογα με το είδος της εξέτασης,
που θα πρέπει να έχει πληρωθεί πριν  την
κατάθεση της αίτησης στο Κέντρο Υποβο-
λής Αιτήσεων 

6. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού
Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελλην ικής
Γλώσσας, εφόσον υπάρχει

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υπο-
βάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά
τους αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα
τους  ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
τους στον Υπεύθυνο του Κέντρου Υποβο-
λής Αιτήσεων.

Για την είσοδο στο Κέντρο Υποβολής
Αιτήσεων απαιτείται πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού
διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 (rapid

test που έγινε μέσα σε
48 ώρες ή PCR test
που έγινε μέσα σε 72
ώρες από την είσοδο
στο Κέντρο, σύμφω-
να με τις διατάξεις της
ΚΥΑ με αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-
11-2021 (ΦΕΚ Β΄

5138), όπως εκάστοτε θα ισχύει καθώς και
χρήση μάσκας προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφ-
ερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται:

Από την  ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ :
www.gsae.edu.gr 

στα τηλέφωνα: 2 1 0 3 4 4 2 0 1 5 ,
2103442035, 2103442092, 2103442394,
2103442041

και στο τηλέφων ο του ΣΔΕ Μεγάρων :
2296027568

ΣΔΕ ΜΕΓΑΡΩΝ: Εξετάσεις 2021 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της 
Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο
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Χριστουγεννιάτικος “μποναμάς” για
282 επιτυχόντες μαθητές του Δ. Φυλής

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Χ
ριστουγεννιάτικο δώρο στους 282 μαθη-
τές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2021, επιφυ-

λάσσει για μια ακόμα χρονιά ο Δήμος Φυλής.
Το ποσό που θα πάρει ο κάθε μαθητής ανέρχε-

ται στα 200€ και για τον σκοπό αυτόν ο πρόεδρ-
ος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Νίκος Χατζητρακόσιας εξασφάλισε έκτακτη επιχο-
ρήγηση, ύψους 57.300,00€.

ώνεται, ότι από τους 282 επιτυχόντες μαθητές,
οι 237 έχουν αποφοιτήσει από τα Λύκεια του
Δήμου, 45 μαθητές από Λύκεια εκτός περιοχής
(νυχτερινά ΕΠΑΛ, Μουσικά ή Ιδιωτικά σχολεία)
και είναι κάτοικοι του Δήμου Φυλής.    

Για τον σκοπό αυτό, ο κ. Χατζητρακόσιας προσ-
καλεί  τους επιτυχόντες, που εισάγονται για
πρώτη φορά σε Δημόσιο ΑΕΙ μέσω πανελληνίων
εξετάσεων και δεν έχουν λάβει ανάλογο βραβείο
από τον Δήμο Φυλής στο παρελθόν, να συμμε-
τάσχουν στη διαδικασία βράβευσης, προσ-
κομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να
πιστοποιούν ότι  είναι  κάτοικοι  του Δήμου
(έντυπο Ε1 ΑΑΔΕ, λογαριασμός ΔΕΚΟ και
δήλωση μόνιμης κατοικίας).

Σημειώνεται επίσης, ότι φέτος η διαδικασία
λόγω της πανδημίας θα γίνει με ψηφιακό τρόπο
και καλούνται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι να υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση, με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, στην Δευτεροβάθμια Σχολική
Επιτροπή, στο e-mail: dimosfylis2e@yahoo.gr,
μέχρι την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 1603420 και
213 1603421, από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά
το μεσημέρι.

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 72 ΔΟΣΕΙΣ 
e-ΕΦΚΑ: Σε ισχύ η νέα ρύθμιση για τους πληγέντες-από την 

πανδημία - ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Σ
ε ισχ ύ τέθηκε εχ θες 2
Δεκεμβρίου 2021 η ν έα
ρύθμιση για τους πληγέν -

τες από την  παν δημία ελεύθερο-
υς επαγγελματίες και αυτοα-
πασχ ολούμεν ους, η οποία επι-
τρέπει τον  διακαν ον ισμό των
οφειλών  προς τον  e-ΕΦΚΑ σε
έως και 72 μην ιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που
δημιουργήθηκαν  λόγω των  μέτρ-
ων  για την  αν τιμετώπιση των
αρν ητικών  συν επειών  της εμφάν ισης του κορων οϊού
εν τός της χ ρον ικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 έως
Ιουν ίου 2021, με την  προϋπόθεση ν α έχ ουν  κατα-
στεί ληξιπρόθεσμες και ν α έχ ουν  διαβιβαστεί στο
Κ.Ε.Α.Ο.

Σημειών εται ότι έχ ει ολοκληρωθεί η διαδικασία
προσδιορισμού των  οφειλών  για 767.645 μη μισθω-
τούς για το χ ρον ικό διάστημα από 01.01.2020 έως 

30.09.2021, η έν ταξη των  οποίων  στο Κ.Ε.Α.Ο.
ξεκίν ησε επίσης από 01.12.2021. Επισημαίν εται
επίσης πως οι οφειλές Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απρ-
ιλίου–Μαΐου 2020 που είχ αν  τεθεί σε αν αστολή
είσπραξης δεν  εν τάσσον ται στην  εν  λόγω ρύθμιση
καθώς δεν  θεωρούν ται ληξιπρόθεσμες. 

Η περίοδος αν αστολής είσπραξης αυτών  των
οφειλών  λήγει στις 31/12/2021.

Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμέν ης ρύθ-
μισης είν αι ότι παρακολουθείται αυτο-
τελώς, χ ωρίς ν α επηρεάζεται από τη
ύπαρξη τρεχ ουσών  οφειλών  ή την
τήρηση άλλων  παράλληλων  ρυθμίσεων
του ίδιου οφειλέτη. 

Για τον  λόγο αυτό έχ ει δημιουργηθεί
ξεχ ωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο
οποίος συν δέεται αποκλειστικά με την
συγκεκριμέν η ρύθμιση και θα πρέπει ν α
χ ρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για
την  καταβολή των  δόσεων .

Η αίτηση για την  υπαγωγή στη ρύθμι-
ση υποβάλλεται μέχ ρι την  31η Ιαν ουαρίου 2022 στις
Ηλεκτρον ικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Για οφειλέτες που
τυχ όν  εξαιρούν ται από τη πιστοποίηση στις

Ηλεκτρον ικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση θα
μπορεί ν α υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Κ.Ε.Α.Ο. κλείν ον τας έν α ηλεκτρον ικό ραν τεβού μέσα
από τον  ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.



8-θριάσιο Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων  με
Αν απηρία ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, έκαν ε την  ακό-
λουθη δήλωση:

«H 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 1992 από τον
ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα ατόμων  με Αν απηρία.
Είν αι μία ημέρα, η οποία πρέπει ν α μας υπεν θυμίζει
ότι η ζωή των  ατόμων  με Αν απηρία είν αι ίση με όλων
των  αν θρώπων . Άλλωστε αποτελούν  το 15% του
παγκόσμιου πληθυσμού. Τη μέρα αυτή δίν εται η
ευκαιρία στις Κυβερν ήσεις, τους οργαν ισμούς και τις
κοιν ων ίες ν α εστιάσουν  την  προσοχ ή τους, στα
δικαιώματα και τις δυν ατότητες των  αν θρώπων  με
αν απηρία.

Για την  κυβέρν ηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα
άτομα με αν απηρία αποτελούν  ύψιστη προτεραιότ-
ητα: 

για πρώτη φορά εν εργοποιήθηκε ο Συν τον ιστικός
Μηχ αν ισμός για την  παρακολούθηση της εφαρμογής
της Σύμβασης των  Ην ωμέν ων  Εθν ών  για τα
Δικαιώματα των  Ατόμων  με Αν απηρίες με τον  ορισμό
επιμέρους σημείων  αν αφοράς σε Υπουργεία, Δήμους
και Περιφέρειες

συστάθηκε και λειτουργεί η Εθν ική Αρχ ή Προσβα-
σιμότητας, συμβουλευτικού οργάν ου της Πολιτείας με
έργο την  προαγωγή της άσκησης του δικαιώματος της
πρόσβασης των  ατόμων  με αν απηρία σε όλους τους
τομείς της αν θρώπιν ης δραστηριότητας

Θεσπίστηκε ο  προσωπικός βοηθός για τα άτομα με
αν απηρία

δημιουργήθηκε ηλεκτρον ική πλατφόρμα καταγραφής
στοιχ είων  προσβασιμότητας όλων  των  κτιρίων
δημοσίου εν διαφέρον τος της χ ώρας, με στόχ ο την
αποτελεσματική, οριζόν τια παρέμβαση με γρήγορες
διαδικασίες για τις απαιτούμεν ες βελτιώσεις.

Αυτές είν αι μόν ο μερικές από τις δράσεις της πολι-
τείας για την  έν ταξη των  ατόμων  με αν απηρία στην
κοιν ων ική, οικον ομική και πολιτική ζωή του τόπου
μας, εν ώ επίκειται πλούσιο ν ομοθετικό έργο εν τός του
2022. 

Αξίζει, όμως, ν α τον ίσουμε ότι πέρα από τα μέτρα
που θεσπίζει η κυβέρν ηση, ο σεβασμός της ατομικής
ιδιαιτερότητας πρέπει ν α φαίν εται στη συμπεριφορά
όλων  μας στην  καθημεριν ότητα: στους χ ώρους
εργασίας, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα μέσα μεταφο-
ράς, στα πεζοδρόμια, στα σχολεία και στα παν επι-
στήμια, στο Κοιν οβούλιο.»

ΜΗΝΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ
για 3η Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με Αναπηρία

Ο σεβασμός της ατομικής ιδιαιτερότητας πρέπει να φαίνεται 
στη συμπεριφορά όλων μας κάθε μέρα και σε όλους τους χώρους 

6.260 νέα κρούσματα και
89 θάνατοι – Στους 704

οι διασωληνωμένοι

Σ
ε 6.260 αν έρχ ον ται τα ν έα κρούσματα κορο-
ν αϊού στη χ ώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφων α
με την  εν ημέρωση του ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν  89 θάν ατοι,
με τον  αριθμό των  ν εκρών  από την  εμφάν ιση της
παν δημίας ν α φτάν ει τους 18.325. Παράλληλα, σε 704
αν έρχ ον ται οι διασωλην ωμέν οι ασθεν είς στις Μον άδες
Εν τατικής Θεραπείας.

Ειδικότερα, τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευ-
ταίες 24 ώρες είν αι 6.260, εκ των  οποίων  13
εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου
της χ ώρας.

Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε
951.351 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των  οποίων
50.6% άν δρες.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 89,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 18.325 θάν ατοι.

Το 95.4% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70
ετών  και άν ω. 

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 704 (61.2% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 64 έτη. To 81.1% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Μεταξύ των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι, 558 (79.26%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμέν οι και 146 (20.74%) είν αι πλήρως εμβολια-
σμέν οι.

Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 3.533 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 453 (ημερήσια μεταβολή -
10.65%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 458 ασθεν είς.Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων
είν αι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).

Ποια από τα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών θα πρέπει 
να εμβολιαστούν πρώτα

Δ
ιευκριν ίσεις αν αφορικά με
τα παιδιά της ηλικιακής
κατηγορίας 5-11 ετών , που

θα πρέπει ν α κάν ουν  πρώτα το
εμβόλιο για τον  κορον οϊό, έδωσε
η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμω-
ξιολογίας και μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογν ωμόν ων , Βάν α Παπα-
ευαγγέλου κατά την  τακτική
εν ημέρωση για την  παν δημία στη
χ ώρα μας.

Όπως εξήγησε είν αι “παιδιά με
υποκείμεν α ν οσήματα, με χ ρόν ια
ν οσήματα, αν οσοκαταστολή” και
πρόσθεσε στη συν έχ εια πως
“είν αι σαφές ότι παιδιά που λαμ-
βάν ουν  αν οσοτροποποιητική
αγωγή, χ ρόν ια αγωγή, με
παχ υσαρκία, είν αι παιδιά που θα
πρέπει ν α εμβολιαστούν  πρώτα”.

Ως προς τις βροχ ίτιδες, η Βάν α
Παπαευαγγέλου τόν ισε πως είν αι
έν α θέμα που έχ ει συζητηθεί
αρκετά, ωστόσο τόν ισε: “Παρόλο
που στις αρχ ές της παν δημίας,
θεωρούσαμε ότι τα παιδιά με
άσθμα ή μεταλοιμώδη συριγμό
είν αι αυξημέν ου κιν δύν ου, δεν
έχ ει φαν εί κάτι τέτοιο”.

Η Βάν α Παπαευαγγέλου υπο-
γράμμισε πως δεν  έχ ει συζητηθεί
στην  Επιτροπή το εν δεχ όμεν ο
χ ορήγησης self  test στα εμβολια-

σμέν α παιδιά, ωστόσο, “είν αι κάτι
που θα μπορούσαμε ν α εξετάσο-
υμε”. Τα δεδομέν α όμως δείχ ν ουν
ότι επειδή στα Λύκεια έχ ουμε
πολύ καλό επίπεδο εμβολιαστικής
κάλυψης, δεν  έχ ουμε τόσο πολλά
κρούσματα. 

Πιο πολύ στα δημοτικά, όπου
υπάρχ ουν  αν εμβολίαστα παιδιά,
έχ ουμε αυξημέν α κρούσματα. Και
πάλι το ποσοστό στο σύν ολο
των  παιδιών  4-18 ετών  δεν  έχ ει
ξεπεράσει το 25% των  κρουσμά-
των , σταθερά εν τός του φθι-
ν οπώρου”.

Πότε θα έρθουν  στην  Ελλάδα
τα εμβόλια για παιδιά ηλικίας 5-11
ετών

Υπεν θυμίζεται ότι τη Δευτέρα,

ο γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθ-
μιας Φρον τίδας Μάριος Θεμιστοκ-
λέους, ερωτώμεν ος σχ ετικά με το
πότε θα φθάσουν  στη χ ώρα μας
τα εμβόλια για παιδιά 5-11 ετών
και πότε θα δοθεί το “πράσιν ο
φως” για ν α αρχ ίσει ο εμβολια-
σμός, τόν ισε ότι “από τις επικοι-
ν ων ίες μας με την  Pf izer ξέρουμε
πως το εμβόλιο δεν  μπορεί ν α
είν αι στη χ ώρα μας ν ωρίτερα από
τις 20 Δεκεμβρίου. Μιλάμε για την
πρώτη παραλαβή ότι θα είν αι από
τις 20 Δεκεμβρίου και μετά, το
ν ωρίτερο, δεν  ξέρουμε ακριβώς
την  ημερομην ία. Πριν  από τις 20
Δεκεμβρίου γν ωρίζουμε ότι δεν  θα
βρίσκεται το εμβόλιο στη χ ώρα
μας”.
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Νέα ελαφρά πτώση παρουσίασε το ποσοστό
της ανεργίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο,
σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη

δημοσιότητα η Eurostat. Υποχώρησε στο 12,9% από
13,1% τον Σεπτέμβριο και 13,8% τον Αύγουστο και
απέχει έτσι αισθητά σε σχέση με τα επίπεδα, στα οποία
βρισκόταν έναν χρόνο νωρίτερα.

Η Ελλάδα είναι η χώρα με το δεύτερο υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη, μετά την Ισπανία,
όπου διαμορφώνεται στο 14,5%. 

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020 ωστόσο έχει μει-
ωθεί κατά 3,5 μονάδες (ήταν στο 16,4%).

Στο σύνολο της Ευρωζώνης το ποσοστό της ανεργίας
υποχώρησε στο 7,3% τον Οκτώβριο από 7,4% τον αμέ-
σως προηγούμενο μήνα και 8,4% έναν χρόνο νωρίτερα.
Στην Ε.Ε. των 27 παρέμεινε σταθερό σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο, στο 6,7%.

Η Eurostat υπολογίζει ότι 14,312 εκατ. γυναίκες και
άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων τα
12,045 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ ήταν στην ανε-
ργία τον Οκτώβριο του 2021. Σε σχέση με τον προη

γούμενο μήνα ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά
77.000 στην Ε.Ε. και κατά 64.000 στην Ευρωζώνη. Σε
σχέση με τον Οκτώβριο του 2020 είχαμε μείωση κατά

1,65 εκατ. και 1,564 εκατ. αντίστοιχα.
Η ανεργία των νέων παραμένει η μεγάλη μάστιγα.

Περίπου 2,905 εκατ. νέοι ηλικίας έως 24 ετών ήταν άνε-
ργοι στην Ε.Ε. των 27, εκ των οποίων τα 2,367 εκατομ-

μύρια στη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό ήταν 15,9% τόσο
στην ΕΕ όσο και στη νομισματική ένωση, έχοντας
υποχωρήσει οριακά σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα.

Γ. Κώτσηρας: «Ένα
ακόμα σημαντικό βήμα που

θα βελτιώσει την
καθημερινότητα των

πολιτών»

Τ
α Υπουργεία Δικαιοσύνης και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανα-
κοινώνουν την έναρξη της λει-

τουργίας της πλατφόρμας
dikes.moj.gov.gr. Πρόκειται για μια νέα
υπηρεσία, η οποία παρέχει σε κάθε
ενδιαφερόμενο (δικηγόρο, διάδικο,
μάρτυρα κοκ) ενημέρωση μέσω Διαδικ-
τύου και σε πραγματικό χρόνο για την
πορεία των πινακίων/εκθεμάτων στα
πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια.

Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα σε όποιον
το επιθυμεί να γνωρίζει ποια υπόθεση
εκδικάζεται εκείνη τη στιγμή σε ένα
συγκεκριμένο πινάκιο ή μια συγκεκρι-
μένη αίθουσα δικαστηρίων, συμβάλλον-
τας στην αποφυγή συνωστισμού στις
αίθουσες των δικαστηρίων και στην
ομαλότερη ροή των δικαστηριακών δια-
δικασιών.

Η παρουσίαση της υπηρεσίας έγινε το
πρωί της Τετάρτης στο Πρωτοδικείο
Αθηνών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης
Κώστα Τσιάρα και τον Υπουργό Επικρ-
ατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκο Πιερρακάκη, παρουσία της
Προέδρου Πρωτοδικών και Προέδρου
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του
Πρωτοδικείου Αθηνών Σοφίας Φούρλα-
ρη, του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώρ-

γου Κώτσηρα και του Υφυπουργού 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου
Γεωργαντά.

Η δράση εντάσσεται στο μνημόνιο
συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του
ΓΓ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων Πάνου Αλεξανδρή και του ΓΓ
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα
Χριστόπουλου, υπό την εποπτεία του
Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού
Γρηγόρη Δημητριάδη στο πλαίσιο του
Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης
Διαδικασιών.

Η πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας
ξεκινά από το Πρωτοδικείο Αθηνών για
το σύνολο των αστικών και ποινικών
υποθέσεων. Σύντομα η υπηρεσία πρό-
κειται να επεκταθεί στα Πρωτοδικεία
Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας,
ενώ επίσης θα ενεργοποιηθεί και υπηρ-
εσία αποστολής SMS, μέσω της οποίας

ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να 

ενημερώνεται για την πορεία των εκθ-
εμάτων.

Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν
την δίκη/υπόθεση ενδιαφέροντος τους,
μέσω αριθμού κτηρίου, αριθμού αίθου-
σας ή κωδικού πινακίου. Η υπηρεσία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους
τους πολίτες,  χωρίς εγγραφή ή προσω-
ποποιημένη σύνδεση και αφορά αποκ-
λειστικά στην πορεία των υποθέσεων
της ημέρας (υποθέσεις που έχουν δικα-
στεί, που πρόκειται να δικαστούν ή που
δεν θα δικαστούν και ανήκουν στο ίδιο
πινάκιο).

Οι πληροφορίες  που παρουσιάζονται
είναι ανωνυμοποιημένες, κατ' εφαρμο-
γή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (GDPR). Έτσι, στο εκάστοτε
πινάκιο/έκθεμα εμφανίζονται μόνο ο
αύξων αριθμός και οι αριθμοί κατάθεσης
δικογράφου της υπόθεσης, καθώς και

τα αρχικά των διαδίκων. 

Στη συνέχεια αναγράφονται ο χρόνος
της τελευταίας ενημέρωσης και κατά
πόσο η υπόθεση παραμένει σε εκκρ-
εμότητα, εκδικάζεται εκείνη τη στιγμή ή
εκδικάστηκε, αναβλήθηκε κοκ.

Η ενημέρωση των εκθεμά-
των/πινακίων γίνεται σε πραγματικό
χρόνο μέσα από το Ολοκληρωμένο
Σύστημα Πρακτικών των Δικαστηρίων
(ΟΣΠΔ), βάσει των καταχωρήσεων διε-
ξαγωγής των αντίστοιχων συνεδριά-
σεων από τους Γραμματείς της έδρας. Η
εφαρμογή είναι προσβάσιμη από σταθε-
ρούς ή φορητούς ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές, καθώς και από έξυπνες συσκε-
υές, και είναι συμβατή με όλους τους
δημοφιλείς browser.

Σε σχετική του δήλωση ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας,
ανέφερε:

«Η πλατφόρμα που παρουσιάσαμε, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, θα παρέχει προς κάθε
ενδιαφερόμενο πολίτη ηλεκτρονική
ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο
για την πορεία των πινακίων - εκθεμά-
των στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό
βήμα που θα βελτιώσει την καθημερ-
ινότητα των πολιτών.

Αποτελεί επί της ουσίας μια ακόμα
μεταρρύθμιση στον χώρο της δικαι-
οσύνης, η οποία προσβλέπουμε ότι θα
βελτιώσει αισθητά τη δικαστηριακή καθ-

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας στην παρουσίαση της λειτουργίας του
ηλεκτρονικού πινακίου μέσω της πλατφόρμας dikes.moj.gov.gr

Στο 12,9% η ανεργία στην Ελλάδα τον
Οκτώβριο σύμφωνα με τη Eurostat
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48
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Tο πρόγραμμα του
Σαββατοκύριακου στην

Super League 2
Tο πρόγραμμα της 6ης αγων ιστικής του
Πρωταθλήματος Betsson Super League 2,
αγων ιστικής περιόδου 2021-22.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4.12.2021 (14:45)
Γήπεδο Φιλιππούπολης, Απόλλων  Λάρισας –
Ηρακλής ΕΡΤ 3
Δημοτικό Νεάπολης Βόλου, Ολυμπιακός
Βόλου – Πιερικός

ΚΥΡΙΑΚΗ 5.12.2021 (14:45)
Δημοτικό Στάδιο Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας
– Θεσπρωτός
Παν θεσσαλικό Στάδιο, Νίκη Βόλου – Α.Ο.
Ξάν θη
Μακεδον ικού, ΠΑΟΚ Β΄ - Αν αγέν ν ηση
Καρδίτσας ERTFLIX
Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων , Α.Ο. Τρίκαλα –
Απόλλων  Πόν του
Γήπεδο Αλκαζάρ, ΑΕΛ – Βέροια
Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός ΣΦΠ Β –
Παν σερραϊκός ΕΡΤ3
Ρεπό: Α.Ο. Καβάλα

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4.12.2021 (14:45)
Δημοτικό Ρόδου, Διαγόρας – ΑΕΚ Β’
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω – ΠΑΣΑ
Ηρόδοτος ERTFLIX

ΣΑΒΒΑΤΟ 4.12.2021 (17:00)
Παγκρήτιο, Εργοτέλης – Παν αθην αϊκός Β΄
ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 5.12.2021 (14:45)
Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης, Αστέρας Βλαχιώτη –
Καλαμάτα
Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων , Χαν ιά –
Κηφισιά
Δημοτικό Στάδιο Ζακύν θου, Ζάκυν θος –
Επισκοπή
Βουζουν εράκειο Στάδιο, Ο.Φ. Ιεράπετρας –
Ρόδος

ΚΥΡΙΑΚΗ 5.12.2021 (17:00)
Μιχ. Κρητικόπουλος, Καλλιθέα – Λεβαδειακός
ERTFLIX

Ρεπό: Καραϊσκάκης

Οι  Ακαδημίες του ΑΟ Πήγασος Θρια-
σιου το Σαββατο 4/12 θα δώσουν φιλι-
κά παιχνίδια με τις Αντίστοιχες ακαδ-
ημίες του Ιάσων Ιλίου Στις εγκαταστά-
σεις 5*5 Kalibaki Arena στην Ελευ-
σίνα.
Θα αγωνισθούν τα τμήματα
Παγκορασίδων 13:00 -14:00
Κορασίδες 14:00 - 15:00.
Την Κυριακή 5/12 η Γυναικεία ομαδα
ταξιδεύει για τον Πύργο Ηλείας σε ενα
ντέρμπι κορυφής (καθως και οι δυο
ομάδες βρίσκονται στην
3" θέση της βαθμολογίας ) για να αντι-
μετωπίσει την ομάδα της
ΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ στο Δημοτικο
γήπεδο και ωρα 15:00.
Η Ομοσπονδία εχει ορίσει διαιτητική
τριάδα απο το Σύνδεσμο Αχαΐας.

Οι Ακαδημίες του ΑΟ Πήγασος Θριασίου με τον Ιάσωνα Ιλίου

Σε συν έχ εια των  αρχ αιρ-
εσιών  του σωματείου
κολύμβησης «Άλμπατρος»
που έγιν αν  το Σάββατο
13 Νοεμβρίου 2021, κατά
την  πρώτη συν εδρίαση
του ν έου Δ.Σ. και μετά
από ψηφοφορία μεταξύ
των  μελών  του και ομόφ-
ων η απόφαση, το ν έο
Διοικητικό Συμβούλιο
συγκροτήθηκε σε σώμα,
ως εξής:

Πρόεδρος: Μαυραν τζάς
Αν αστάσιος

Αν τιπρόεδρος: Χλίβα
Κατερίν α

Ταμίας: Πέτρου Ελίν α

Γεν . Γραμματέας: Σπύρ-

ου Αθαν ασία

Μέλος: Καρύκη Περσεφ-
όν η

Αν απληρωματικά μέλη:

Μαρκουδάκης Εμμαν ουήλ

Εξελεγκτική Επιτροπή

Κοκκίν ου Αν των ία

Γεωργίου Γιάν ν ης

Δαρδαγιαν ν οπούλου
Κατερίν α

Οι επιδιώξεις της ν έας
Διοίκησης εστιάζον ται
στη συγκρότηση μιας
ισχ υρής ομάδας, όπως
προέκυψε και μετά από

τη συγχ ών ευση των  δυο
ιστορικών  κολυμβητικών
σωματείων  της περιοχ ής
μας «Άλμπατρος και
Τρίτων α», με έμφαση
στην  αν αν έωση και στη
διαρκή προσφορά και
υποστήριξη των  αθλητών
όλων  των  τμημάτων  του
σωματείου.

Μέσα στους στόχ ους του
ν έου διοικητικού σχ ήμα-
τος, είν αι η συν έχ εια και
η αξιοποίηση του έργου
των  προηγουμέν ων  διοι-
κήσεων  και η άψογη και
εποικοδομητική συν ερ-
γασία του με τη διοίκηση
και το προσωπικό του
Δημοτικού Κολ-
υμβητηρίου, καθώς και με
άλλους αθλητικούς και

πολιτισμικούς φορείς.

Τα μέλη της ν έας
διοίκησης του κολυμβητι-
κού σωματείου «Άλμπα-
τρος Άν ω Λιοσίων »
δεσμεύον ται ότι θα κατα-
βάλλουν  κάθε προσπάθ-
εια για την  αν άδειξη του
σωματείου ως έν α πρότ-
υπο – μον τέλο, το οποίο
θα λειτουργεί ως αθλητική
κυψέλη και πόλος έλξης
στην  αθλητική κοιν ότητα
και του οποίου το αθλ-
ητικό και κοιν ων ικό έργο,
θα είν αι εμφαν ώς αν αγ-
ν ωρίσιμο από την  τοπική
κοιν ων ία και τους αρμό-
διους θεσμικούς, δημό-
σιους και αθλητικούς φορ-
είς.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Σωματείο
Κολύμβησης «Άλμπατρος»
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»

Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο της,
που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είν αι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με
την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .
Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχαν ικές
και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότ-
ητα.
Οργάν ωση, ταχύτητα και διάθεση για ερ-
γασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη προσόντων , πρόσθετη ασφαλι-
στική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έ-
ν αν  δυν αμικό και συν εχώς αν απτυσσό-
μενο διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104898644 –
2104898520, 6974402644 – 6974402520
Email: HumanResources@etem.com

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα



Σ
υστάσεις π ρος τους
πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, μεριμνώντας

για τη λήψη μέτρων αυτοπρο-
στασίας απ ό κινδύνους π ου
προέρχονται από την εκδήλωση
των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων, απευθύνει η γενική γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει
της επ ιδείνωσης του καιρού
σήμερα και το Σάββατο 4 Δεκεμ-
βρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις
κατά τόπους ισχυρές βροχές και
καταιγίδες και τους θυελλώδεις
ανέμους.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου
προβλέπεται η εκδήλωση έντο-
νων βροχοπτώσεων, καταιγίδων
ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ
συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα
οποία αν παρασυρθούν από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχε-
ται να προκαλέσουν καταστροφ-
ές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια
και οι υδρορροές των κατοικιών

δεν είναι φραγμένα και λειτουρ-
γούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν
χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με
όχημα, κατά τη διάρκεια
καταιγίδων και βροχοπτώσεων,
αλλά και για αρκετές ώρες μετά το
τέλος της εκδήλωσής τους

* Να αποφεύγουν τις εργασίες
υπαίθρου και δραστηριότητες σε
θαλάσσιες και παράκτιες περ-
ιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης
των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων (κίνδυνος από πτώσεις κερ-
αυνών).

* Να π ροφυλαχτούν αμέσως
κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτω-
σης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή
σε αυτοκίνητο και να μην εγκατα-
λείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά
μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η
καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτω-
ση μπ ορεί να είναι π ολύ
επ ικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση
κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω

από αναρτημένες π ινακίδες και
γενικά από περιοχές, όπου ελα-
φρά αντικείμενα (π .χ. γλάστρες,
σπασμένα τζάμια κλπ .) μπορεί
να απ οκολληθούν και να
πέσουν στο έδαφος (π .χ. κάτω
από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν π ιστά τις
οδηγίες των κατά τόπ ους
αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία
κλπ.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής
Π ρ ο σ τ α σ ί α ς
(w w w .civilprotection.gr) του
υπουργείου Κλιματικής Κρίσης &
Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημε-

ρώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά
εμπ λεκόμενες κρατικές υπ ηρ-
εσίες, καθώς και τις περιφέρειες
και τους δήμους της χώρας, ώστε
να βρίσκονται σε αυξημένη
ετοιμότητα πολιτικής προστασίας,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν
άμεσα τις επ ιπτώσεις από την
εκδήλωση των έντονων καιρικών
φαινομένων.

Για π ληροφορίες και ανα-
κοινώσεις σχετικά με την επ ικρα-
τούσα κατάσταση και την βατότ-
ητα του οδικού δικτύου λόγω
εισροής πλημμυρικών υδάτων σε
αυτό, οι π ολίτες μπ ορούν να
επ ισκεφθούν την ιστοσελίδα της

Ο
Όμιλος TITAN ανακοίνωσε μέσω
της θυγατρικής του, Titan America
LLC, μια νέα επένδυση ύψους 35

εκ. δολαρίων για την κατασκευή θολωτής
αποθήκης χωρητικότητας 70.000 τόνων
στον σταθμό εισαγωγών Port Tampa Bay,
στη Φλόριντα των ΗΠΑ, καθιστώντας τον
ως τον μεγαλύτερο του είδους του στη
χώρα.

Η επ ένδυση θα ανα-
βαθμίσει την εισαγωγική
δυναμικότητα του Τιτάνα στις
ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα
αυξήσει τη δυνατότητα παρ-
οχής τσιμέντου και τσιμεντο-
ειδών προϊόντων με χαμηλό
αποτύπωμα άνθρακα στη
χώρα. 

Η αναβάθμιση του σταθ-
μού εισαγωγών Port Tampa,
γίνεται σε μια εποχή που η
αγορά στη Φλόριντα βρίσκε-
ται σε ταχεία ανάπτυξη και
αναμένονται μεγάλες επενδύσεις στον τομέα
των υποδομών. Η Ένωση Αμερικανικών Τσι-
μεντοβιομηχανιών (PCA) προβλέπει συνεχή
ανάπτυξη και αύξηση της κατανάλωσης τσι-

μέντου κατά 14,8% στις ΗΠΑ από το 2020 έως
το 2024, ποσοστό που δεν περιλαμβάνει τις
π ροοπ τικές ανόδου απ ό το π ρόγραμμα
επενδύσεων 1 τρισ. δολαρίων που έχει ανα-
κοινωθεί για τις υποδομές. 

Η αναβάθμιση του σταθμού εισαγωγών θα
ενισχύσει, επ ίσης, την ικανότητα παράδοσης
εισαγόμενων τσιμεντοειδών π ροϊόντων με
στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης

στις ΗΠΑ και τη συμβολή στην επ ίτευξη των
στόχων του Ομίλου για ουδέτερο ανθρακικό
αποτύπωμα. Η επένδυση του Τιτάνα υπογρ-
αμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου για υποστήρ-

ιξη των πελατών του στις ΗΠΑ στους κλάδους
των υποδομών και της κατασκευής κατοικιών
και εμπορικών δομών, με προϊόντα υψηλής
απόδοσης, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Με εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης
του έργου στις αρχές του 2023, η αναβάθμιση
του σταθμού  προστίθεται και σε άλλες πρό-
σφατες επενδύσεις στο εργοστάσιο τσιμέντου

Pennsuco του Τιτάνα στο
Μέντλεϊ της Φλόριντα. Οι
επενδύσεις αυτές, οι οποίες
υπ ερβαίνουν τα 20 εκ.
δολάρια, π εριλαμβάνουν
έργα όπ ως η κατασκευή
μονάδας μηχανικής επεξερ-
γασίας εναλλακτικών – δευ-
τερογενών καυσίμων, αλλά
και υπ οδομών χρήσης
φυσικού αερίου. Συνδυαστι-
κά, θα καταστήσουν δυνατή
τη σταδιακή υποκατάσταση
των ορυκτών καυσίμων με
εναλλακτικά καύσιμα χαμ-

ηλού αποτυπώματος άνθρακα, μειώνοντας
σημαντικά τόσο το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα του εργοστασίου όσο και τον όγκο των
δημοτικών απορριμμάτων προς ταφή.
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Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες ενόψει της
επιδείνωσης του καιρού στη χώρα

Όμιλος TITAN: Νέα επένδυση ύψους 35 εκατ. δολ στις ΗΠΑ
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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 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

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 ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ (SARGSYAN) ΝΟΥΝΕ (NUNE) ΤΟΥ
ΓΚΑΓΚΙΚΙ (GAGIKI) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΥΖΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΝΑΣΙΑΝ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069



Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 θριάσιο-15  

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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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


