
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ο Δήμος Ελευσίνας και το «Όλοι
μαζί μπορούμε» ενώνουν τις
δυνάμεις τους για τα παιδιά

ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ PARKING
ANAZHTA O ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Οι αγώνες στην Δυτική
Αττική το Σαββατοκύριακο

MΠΑΣΚΕΤ Β΄ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΔΡΩΝ: Οι διαιτητές και οι
κομισάριοι της 9ης αγωνιστικής

ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΗΗΣΣ::  

ΜΜεειιώώννεεττααιι  ηη  δδιιάάρρκκεειιάά
ττοουυ  σσττοουυςς  33  μμήήννεεςς

Στα “σκαριά” η δημιο-
υργία  Skate Park στον

Δήμο Φυλής

σσεελλ..  1111

Κυρ. Μητσοτάκης 
- Βλ. Πούτιν στο Σότσι
Σύναψη συμφωνιών για την

ασφάλεια στη θάλασσα, 
τον τουρισμό, τα οικονομικά και

την υψηλή τεχνολογία.

σσεελλ..  22--1100

5.899 νέα κρούσματα  – 135 στη Δυτική Αττική
Στους 709 οι διασωληνωμένοι, 81 θάνατοι

Νομοθετική ρύθμιση:Νομοθετική ρύθμιση:
Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη 

για τους γονείς-αρνητές που
δεν στέλνουν 

τα παιδιά τους σχολείο
σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

Δώρο Χριστουγέννων: 
Πότε θα καταβληθεί - Τι ισχύει για
τους εργαζομένους σε αναστολή

σσεελλ..  66

σσεελλ..88

σσεελλ..  77

σσεελλ..  88
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6

μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άν ν α, Αν ν ίτα, Αν ν έτα, Αν ν αμπέλλα, Αν ν αμαρία,

Αν ν ούλα, Αν έζα, Άν ν η 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς

Παγκόσμια Hμέρα μν ήμης των  θυμάτων
των  Γεν οκτον ιών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Λιάκου Δημητρίου 12, 2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κουγιουμτζόγλου 1, Ελευσίνα - Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως, 2105561131

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα -

Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια
Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 &

Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
Πατρινού Μαρία, Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27,

2117000902

ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ννόόσσηησσηηςς::  
ΜΜεειιώώννεεττααιι  ηη  δδιιάάρρκκεειιάά  ττοουυ  σσττοουυςς  33  μμήήννεεςς

Τη μείωση της διάρκειας του πιστοποιητι-
κού ν όσησης στους τρεις μήν ες εισηγήθη-
κε η επιτροπή των  επιστημόν ων .

Αυτό σημαίν ει πως με τη λήξη του πιστο-
ποιητικού, όσοι έχ ουν  ν οσήσει θα πρέ-
πει ν α έχ ουν  κάν ει τον  προγραμματισμό
τους για ν α έχ ουν  κάν ει το εμβόλιο. Σε
αν τίθετη περίπτωση, θα ισχ ύουν  τα
μέτρα που ισχ ύουν  για τους αν εμβολία-
στους και θα πρέπει ν α υποβάλλον ται σε
rapid test για μια σειρά δραστηριοτήτων .

Σύμφων α με πληροφορίες, οι ειδικοί
εισηγήθηκαν  όσα πιστοποιητικά ν όσησης
έχ ουν  εκδοθεί έως 30 Οκτωβρίου ν α
λήξουν  στις 31 Ιαν ουαρίου 2022.

Κυρ. Μητσοτάκης - Βλ. Πούτιν στο Σότσι
Σύναψη συμφωνιών για την ασφάλεια στη θάλασσα, 

τον τουρισμό, τα οικονομικά και την υψηλή τεχνολογία.
Η ενεργειακή συνεργασία βρίσκεται

στην κορυφή της ελληνορωσικής
ατζέντας, όπως επιβεβαιώνεται από τις
κοινές δηλώσεις του Ρώσου Προέδρ-
ου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά
την συνάντηση που είχαν στο Σότσι.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας αναφέρθηκε
στις διακρατικές συμφωνίες για τέσσερις
τομείς, την ασφάλεια στη θάλασσα, τον
τουρισμό, τα οικονομικά και την υψηλή
τεχνολογία. Επίσης μίλησε για την αύξηση
που καταγράφεται στο διμερές εμπόριο,
στις ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα οι
οποίες αγγίζουν τα 650 εκατ. δολάρια,
στην ευρύτερη επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των
δύο χωρών ενώ μίλησε και για τον τομέα της ενέργει-
ας. Όπως είπε, η Ρωσία εκπληρώνει με καλή πίστη τις
υποχρεώσεις της στο θέμα της προμήθειας ενέργειας
στην Ευρώπη, θα συνεχίσει να προμηθεύει την Ελλάδα
και διαβλέπει περιθώρια αναβάθμισης της συνεργασίας
Αθήνας – Μόσχας στα ενεργειακά.

Επίσης ανακοίνωσε ότι τα αρχεία εβραϊκών κοινοτή-
των που έχει στην κατοχή της η Ρωσία από το τέλος του
Β΄ Π.Π. θα επιστραφούν στην Ελλάδα, ενώ θα επεκ-
ταθεί το έτος Ελλάδας-Ρωσίας έως τα μέσα του 2022.

Στήριξη Πούτιν στο Κυπριακό 
Αναφερόμενος στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου

και της Κύπρου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι για το
Κυπριακό η θέση της Ρωσίας είναι προς την εύρεση μία
συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του προβλή-
ματος, με σεβασμό στις αποφάσεις του ΟΗΕ.  

Παράλληλα αναφέρθηκε στο θέμα της κλιματικής
αλλαγής και στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, όπου η
Ρωσία ενίσχυσε την Ελλάδα για την πυρόσβεση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «γέφυρα
ενδυνάμωσης μεταξύ των δύο λαών και ευκαιρία
διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο κυβερνήσεων».

Στην κορυφή της ατζέντας η ενέργεια
Για τα ενεργειακά και την προμήθεια φυσικού αερίου

από τη Ρωσία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ρωσία
είναι αξιόπιστος προμηθευτής φυσικού αερίου αλλά και
η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος. ”Η Ρωσία έχει διαχρ-
ονικά τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια αποδειχθεί ένας
αξιόπιστος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ελλάδα,
όπως και η Ελλάδα είναι με τη σειρά της ένας αξιόπι-
στος εταίρος. Και ο Πρόεδρος Πούτιν το γνωρίζει καλά

αυτό, καθώς αφορά μία διάσταση της συνεργασίας με
τρίτες χώρες στην οποία ο ίδιος αποδίδει προσωπικά
μεγάλη σημασία και είναι σημαντικό, παρά το ευμετάβ-
λητο των όρων της αγοράς, οι όποιες προσαρμογές
στην προμήθεια φυσικού αερίου να μην αποκλίνουν
σημαντικά από την υφιστάμενη συμφωνία”, σημείωσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης μίλησε για τις προοπτικές περισσότερων
επενδύσεων από τη Ρωσία, ενώ αναφέρθηκε στο θέμα
του τουρισμού και στην προσπάθεια αύξησης Ρώσων
επισκεπτών προς την Ελλάδα. Όπως ενημέρωσε ο κ.
Μητσοτάκης, συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές
εξελίξεις και το τι συμβαίνει στην Ανατολική μεσόγειο.
«Δυστυχώς, η Τουρκία όχι μόνο προβαίνει σε εμπρη-
στική ρητορική, αλλά και σε επιθετικές ενέργειες που
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. 

Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στο διάλογο, στο πλαίσιο της
διεθνούς νομιμότητας», υπογράμμισε ο πρωθυπο-
υργός ενώ αναφορικά με το Κυπριακό, εξέφρασε ην
εκτίμησή του στην συνεπή και εποικοδομητική στάση
της Ρωσίας. ”Πρόκειται, εξάλλου, για ένα θέμα ύψιστης
προτεραιότητας για την Ελλάδα. Επανέλαβα τη θέση
μας για το στόχο μίας βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο των
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν μπορώ να
συμφωνήσω περισσότερο με αυτά τα οποία είπε ο
Πρόεδρος. Μία λύση η οποία θα στηρίζεται στη λογική
της μιας, διζωνικής, δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μια
νομική προσωπικότητα και μια ιθαγένεια. Οποιαδήποτε
συζήτηση για λύση δυο κρατών θα πρέπει να απο-
ρρίπτεται επί της αρχής. Και ως προς το ζήτημα των
Βαρωσίων μάλιστα επισήμανα πως αν η Τουρκία
προχωρήσει στην υλοποίηση των εξαγγελιών της για
εποικισμό της περίκλειστης πόλης, δυστυχώς, θα
κλείσει τα περιθώρια προόδου σε αυτό το ζήτημα”, τόνι-
σε ο πρωθυπουργός.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10
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ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ  
Χτυπάει «κόκκινο»  η αγωνία των

κατοίκων στον Σχίνο

Επτά μήν ες μετά την  καταστρο-
φική πυρκαγιά του Σχ ίν ου, που
έκαψε πάν ω από 70.000 στρέμμα-
τα δάσους, δεν  έχ ουν  ξεκιν ήσει
ακόμη τα αν τιδιαβρωτικά και
αν τιπλημμυρικά έργα, όπως
καταγγέλλουν  στο ΟΡΕΝ κάτοικοι
της περιοχ ής. Στην  πρόσφατη
κακοκαιρία τα ορμητικά ν ερά κατέ-
βασαν  τεράστιες ποσότητες
φερτών  υλικών  από τις καμέν ες
βουν οπλαγιές, με αποτέλεσμα ν α

κλείσει ο δρόμος Αλεποχ ωρίου –
Σχ ίν ου, εν ώ μέχ ρι σήμερα -11
ημέρες μετά - μηχ αν ήματα της
Περιφέρειας και του Στρατού
συν εχ ίζουν  ν α απομακρύν ουν
μπάζα από το οδόστρωμα.

Βομβαρδισμέν ο τοπίο θυμίζει ο
δρόμος

Ο Δημήτρης Λάμπρου, πρόεδρ-
ος της κοιν ότητας Πισίων  Λουτρ-
ακίου αν αφέρει στην  κάμερα του

OPEN ότι «έχ ουν  γίν ει ρέματα τα
οποία δεν  υπήρχ αν  ποτέ, και-
ν ούρια ρέματα που έφτασαν  μέχ ρι
τη θάλασσα σε μερικά σημεία και
έχ ουν  καταστρέψει την  άσφαλτο
σε πολλά σημεία».

Έν α από αυτά τα ρέματα
βρίσκεται στις Βαμβακιές, με τα
ορμητικά ν ερά ν α περν ούν  κυριο-
λεκτικά μέσα από τα σπίτια, παρ-
ασύρον τας και γκρεμίζον τας μάν -
τρες. 

ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ PARKING ANAZHTA O ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου καλεί κάθε εν διαφερό-
μεν ο φυσικό ή ν ομικό πρόσωπο που τυγχ άν ει
ιδιοκτήτης αδόμητων  οικοπέδων  εντός του κέν-

τρου του Δήμου Ασπροπύργου και ιδιαιτέρως
εκείνων που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγω-
να που περικλείονται από τις οδούς Υψηλάντου,
Ευαγγελιστρίας, Περικλέους, Φυλής, Καλλέργη και
εν συνεχεία Αγίου Δημητρίου, Αγίου Ιωάννη Στεφ-
άνη, Λάμπρου Κατσώνη, Ηρώων Πολυτεχνείου
έως Υψηλάντου, καθώς και εκατέρωθεν  των  οδών
αυτών  ν α εκδηλώσουν  εν διαφέρον  για τη δημιουργία
υπαίθριων  δημοτικών  χ ώρων  στάθμευσης, λόγω της
κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται στο
κέν τρο του Δήμου και λόγω των  αυξημέν ων  αν αγκών
στάθμευσης ιδιαίτερα τις ώρες αιχ μής και λειτουργίας
των  εμπορικών  και λοιπών  καταστημάτων .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν την σχετική αιτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος καθώς και να προσκομίσουν τοπο-
γραφική αποτύπωση της ιδιοκτησίας τους (τοπο-
γραφικό διάγραμμα, κτηματολογικό διάγραμμα και
φύλλο κ.α.) μέχρι και τις 31/01/2022 στο Πρωτόκολ-

λο του Δήμου Ασπροπύργου.
Βάσει της εκδήλωσης εν διαφέρον τος των  ιδιοκτητών τα
αδόμητα οικόπεδα θα εξεταστούν  από τη Διεύθυν ση
Πολεοδομίας και Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  σχ ετικά με την

καταλληλότητα τους για δημιουργία θέσεων  στάθμευσης
(θέση, πρόσβαση, αριθμός θέσεων  στάθμευσης,
εργασίες που απαιτούν ται για τη λειτουργία τους ως
χ ώρο στάθμευσης, κ.α.).

Στους 709 οι διασωληνωμένοι, 81
θάνατοι - 5.899 κρούσματα το
τελευταίο 24ωρο

Σε 5.899 αν έρχ ον ται τα ν έα κρούσματα που
εν τοπίστηκαν  στη χ ώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εν ώ
κατά το ίδιο διάστημα 81 ασθεν είς έχ ασαν  τη ζωή
τους από επιπλοκές της ν όσου. Στους 709 οι δια-
σωλην ωμέν οι που ν οσηλεύον ται στις ΜΕΘ της επι-
κράτειας.

Στο επίκεν τρο της παν δημίας παραμέν ει η Αττική,
καθώς από το σύν ολο των  ν έων  μολύν σεων  οι 1.738
εν τοπίστηκαν  στο Λεκαν οπέδιο. Ακολουθεί η Θεσ-
σαλον ίκη με 935 ν έα κρούσματα. 

To Rt για την  επικράτεια βάσει των  κρουσμάτων
εκτιμάται σε 1.07 (95% ΔΕ: 0.99 - 1.21).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 81,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφ-
εί συν ολικά 18.901 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 δια-
σωλην ωμέν οι είν αι 709 (59.9% άν δρες).

Η διάμεση ηλικία τους είν αι 64 έτη. To 79.3% 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, 576 (81.24%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερ-
ικώς εμβολιασμέν οι και 133 (18.76%) είν αι πλήρως
εμβολιασμέν οι.Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ3.579 ασθεν είς.
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Πανελλαδική απεργία στην
περιφέρεια και στάση
εργασίας στην Αθήνα από
τους τραυματιοφορείς

Παν ελλαδική κιν ητοποίηση με 24ωρη απεργία
για τα ν οσοκομεία της περιφέρειας και 5ωρη
στάση εργασίας 10:00- 15:00 για τα ν οσοκομεία
της Αττικής, αποφάσισε η Παν ελλήν ια Έν ωση
Τραυματιοφορέων  για σήμερα  9 Δεκεμβρίου, με
συγκέν τρωση στις 12:00 στο Υπουργείο Υγείας.   

Οι τραυματιοφορείς διαμαρτύρον ται για τις
ελλείψεις στα ν οσοκομεία και Κέν τρα Υγείας.

Η ΠΟΕΔΗΝ στηρίζει την  κιν ητοποίηση της
Παν ελλήν ιας Έν ωσης Τραυματιοφορέων  και καλεί
την  κυβέρν ηση ν α κάν ει άμεσα μόν ιμες προσλή-
ψεις τραυματιοφορέων  και ν α μον ιμοποιήσει τους
συμβασιούχους (ΟΑΕΔ – επικουρικούς), οι οποίοι
καλύπτουν  πάγιες και διαρκείς αν άγκες των
Νοσοκομείων  και Κέν τρων  Υγείας. Αν αφέρεται ότι
τον  Φεβρουάριο 2022, λήγει η σύμβαση 820 εργα-
ζομέν ων  από τον  ΟΑΕΔ και τον  Μάρτιο 480 επι-
κουρικών .

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΔΜΗΕ

Ο
Όμιλος ΑΔΜΗΕ προχ ωρά για
δεύτερη συν εχ ή χ ρον ιά στη
δημοσίευση της ετήσιας Έκθ-
εσης Βιώσιμης Αν άπτυξης. Η

φετιν ή Έκθεση, με έτος αν αφοράς το
2020, αποτελεί μία ολοκληρωμέν η
αν ασκόπηση των  επιδόσεων  του
Ομίλου σε θέματα βιώσιμης αν άπτυξης,
με βασικούς άξον ες την  κοιν ων ία και
το περιβάλλον . 

Παρά τις προκλήσεις της υγειον ομι-
κής και κλιματικής κρίσης, ο ΑΔΜΗΕ
διασφαλίζει την  επιχ ειρησιακή
συν έχ εια σε όλο το εύρος των  δρα-
στηριοτήτων  του. Το 2020 ο Διαχ ειρι-
στής πέτυχ ε σημαν τικά ορόσημα για
την  αν άπτυξη του Συστήματος Μεταφ-
οράς με την  συμβασιοποίηση και ολοκ-
λήρωση κρίσιμων  ηλεκτρικών  υπο-
δομών  και την  ωρίμαν ση της αγοράς
ηλεκτρικής εν έργειας με την  επιτυχ ή
εκκίν ηση και λειτουργία του Μον τέλου
Στόχ ου (Target Model). Πλέον , η ν έα
στρατηγική βιώσιμης αν άπτυξης και η
συμπερίληψή του ΑΔΜΗΕ στο
ν εοσύστατο δείκτη ESG
(Env ironmental, Social & Gov ernance)
του Χρηματιστηρίου Αθην ών  αν ταν ακ-

λά την  προσήλωση του Ομίλου στους
στόχ ους της βιωσιμότητας και της αειφ-
ορίας, όπως αυτοί ορίζον ται από τον
Οργαν ισμό Ην ωμέν ων  Εθν ών .

Βασική προτεραιότητα του
Διαχειριστή είν αι η συν εχ ής
εν ίσχ υση της διαφάν ειας σε ό,τι αφορά
τη δημοσιοποίηση στοιχ είων  σε θέματα
βιώσιμης αν άπτυξης. Για τον  λόγο
αυτό, η ν έα Έκθεση συμπεριλαμβάν ει -
σε εθελον τική βάση- επιπρόσθετους

δείκτες των  GRI Standards και εν σω-
ματών ει για πρώτη φορά επιλεγμέν ους
δείκτες των  SASB Standards σχ ετικά
με τις επιδόσεις του Ομίλου σε επίπεδο
εταιρικής διακυβέρν ησης και λειτο-
υργίας.

Ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ,
Μάν ος Μαν ουσάκης, αν έφερε σχ ετικά:
«Όραμά μας είν αι η αν άπτυξη στιβα-
ρών  υποδομών  και η θωράκιση του
ηλεκτρικού συστήματος της χ ώρας εν

μέσω εν εργειακής μετάβασης, ψηφιακού
μετασχ ηματισμού και κλιματικής
κρίσης. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας,
η αν οιχ τή γραμμή επικοιν ων ίας με τους
κοιν ων ικούς μας εταίρους είν αι καθορι-
στικής σημασίας. Λειτουργούμε με υπε-
υθυν ότητα και σεβασμό απέν αν τι
στους αν θρώπους, το περιβάλλον  και
στις τοπικές κοιν ων ίες των  περιοχ ών
όπου δραστηριοποιούμαστε. Με υψηλό
αίσθημα ευθύν ης, παραμέν ουμε με
συν έπεια δίπλα στους συμπολίτες μας
που συν εχ ίζουν  ν α δοκιμάζον ται από
την  παν δημία και τις φυσικές καταστρ-
οφές. 

Με την  υιοθέτηση των  αρχ ών  της
βιώσιμης αν άπτυξης σε όλο το φάσμα
των  δραστηριοτήτων  μας, δημιουρ-
γούμε αξία για τους μετόχ ους, τους
καταν αλωτές και το κοιν ων ικό σύν ο-
λο.» 

Η Έκθεση Βιώσιμης Αν άπτυξης είν αι
διαθέσιμη στη διαδικτυακή διεύθυν ση: 

https://www.admie.gr/sites/def ault/f il
e s / a t t a c h e d - f i l e s / t y p e -
f ile/2021/11/ADMIE_CSR2020_GR.pdf

Παράταση προθεσμίας υποβολής Πόθεν
Έσχες έως τέλος Ιανουαρίου
H τελευταία προθεσμία ήταν έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2021. Τι αναφέρει η σχετι-
κή τροπολογία που κατατέθήκε.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφ-
ερόντων (Πόθεν Έσχες) προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Μεταρρ-
υθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγου-
σες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

«Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003
(Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκ-
τηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1.1.2021 έως και 31.10.2021 και ετήσιες του έτους 2021
(χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και την 31.1.2022» αναφέρεται στην τροπολογία.
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Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, είχε την τιμή να είναι προσκεκλημένος στην Τελετή Βράβευ-
σης των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, που διακρίθηκαν σε

δύο Πανελλήνιες σχολικές διοργανώσεις.
Ο κ. Μπούρας στην τοποθέτησή του συνεχάρη τους μαθητές που κατέλαβαν

το 1ο Πανελλήνιο βραβείο για τον Ποντιακό Ελληνισμό και το 5ο Πανελλήνιο
βραβείο για το πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας “Bridging”. Τους
ευχήθηκε καλή συνέχεια στην εκπαιδευτική τους πορεία και καλή σταδιοδρομία
στη ζωή τους. 

Επίσης, συνεχάρη τους καθηγητές και τους γονείς που στάθηκαν αρωγοί στην
προσπάθεια και την επιτυχία τους. Ο κ. Μπούρας είναι ιδιαίτερα ευαισθητο-
ποιημένος σε θέματα παιδείας, καθώς και ο ίδιος προέρχεται και έχει υπηρε-
τήσει το χώρο αυτό για πολλά χρόνια.

Κλείνοντας την ομιλία του έδωσε συγχαρητήρια τόσο στο Δήμαρχο Ασπρ-
οπύργου, κ. Νίκο Μελετίου όσο και στον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας και των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Γιώργο
Φίλη.

ΤΤεελλεεττήή  ΒΒρράάββεευυσσηηςς  μμααθθηηττώώνν
ττοουυ  11οουυ  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Για τις διακρίσεις τους σε δύο 
Πανελλήνιες σχολικές διοργανώσεις

Δημόσια διαμαρτυρία πραγματοποι-
ήθηκε χ θες, Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου

2021 στις 11 π.μ. μπροστά στο δικα-
στικό μέγαρο Λεωφ. Αλεξάν δρας

Στον  Άρειο Πάγο ακόμα μια φρικτή
γυν αικοκτον ία που τελέστηκε 8 χ ρόν ια
πριν . Ας το θυμίσουμε: Στις 10 Απρ-

ιλίου 2013 ο κατηγορούμεν ος, έν ας
25χ ρον ος κτην οτρόφος, κατακρεούργ-
ησε, μέρα μεσημέρι, με 35 μαχαιριές
την  Μαρία μια 19χ ρον η φοιτήτρια, στο
ποιο κεν τρικό σημείο των  Φιλιατών
Θεσπρωτίας. “Αυτή έφταιγε επειδή με
απέρριψε”, είχ ε πει όταν  συν ελήφθη.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της

Κέρκυρας, το 2014 καταδίκασε τον
δράστη σε ισόβια κάθειρξη.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Κέρκ-
υρας, το Μάρτιο του 2021,επέβαλε
δικαίως ξαν ά ισόβια στο δράστη για
αν θρωποκτον ία σε ήρεμη ψυχ ική κατά-
σταση απορρίπτον τας κάθε ελαφρυ-
ν τικό που προέβαλε.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 θα εκδι-
καστεί στον Άρειο Πάγο η αναίρεση
που έχει υποβάλλει ο δράστης, με
την ελπίδα να πετύχει την επανεκ-
δίκαση της υπόθεσης του, την μείω-
ση της ποινής του και εν τέλει την
πρόωρη αποφυλάκιση του.

Δεν  θέλουμε ν α διαν οηθούμε ότι θα
υπάρξει μείωση της ποιν ής και πρόωρη
αποφυλάκιση του, καθώς η γυν αικοκ-
τον ία είν αι κακούργημα και πρέπει ν α
καταδικάζεται ως τέτοιο. Κάθε μήν α ή
δυο φορές το μήν α έχ ουμε αν τίστοιχ ες
γυν αικοκτον ίες, και απαιτείται η αν αλο-

γούσα ποιν ή, όπως στην  προκειμέν η
περίπτωση.

Ακόμα, ν α σημειώσουμε ότι η οικογέ-
ν εια της κοπέλας έχ ει βυθιστεί στο
πέν θος, στην  ασθέν εια εξαιτίας του,
στη συν τριβή, όπως συμβαίν ει με όλες
τις οικογέν ειες των  δολοφον ημέν ων
γυν αικών . Αυτοί μετά από κάποια χ ρό-
ν ια θα βγουν , έλεγε μια τραγική μητέρα
μιας άλλης 19χ ρον ης, εμείς όμως θα
πεν θούμε όλη μας τη ζωή.

Έχ ον τας εμπιστοσύν η στην  ελλην ι-
κή δικαιοσύν η και με το βλέμμα μας
στραμμέν ο σε αυτήν  ευελπιστούμε ότι
δεν  θα υπάρξει καμιά οπισθοχ ώρηση
και καμιά επιείκεια και δεν  θα δοθεί
από τον  Άρειο Πάγο στον  γυν αικοκτό-
ν ο η δυν ατότητα ν α δολοφον ήσει για
ακόμα μια φορά το θύμα του, προ-
σπαθών τας ν α πείσει τις/τους δικαστές
και εν όρκους ότι «Αυτή έφταιγε», που
τον  αν άγκασε ν α την  δολοφον ήσει…

Υπογράφουν  10 γυν αικείες
οργαν ώσεις.

ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΙΙΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΡΡΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΓΓΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ

ΤΤΗΗ  ΔΔΟΟΛΛΟΟΦΦΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  

Χαϊδάρι: Νερό από τις γεωτρήσεις του
Δήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για
την άρδευση χώρων πρασίνου όσο και για
τις ανάγκες της πυροπροστασίας 

Νεες πρωτοβουλίες  θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που
έχει υπογράψει ο Δήμος Χαϊδαρίου με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου Βασίλης Καρατζαφέρης και ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Καλογράνας
συναντήθηκαν με τον Καθηγητή Υδραυλικής Μηχανικής και Κοσμήτορα του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου κ. Χρίστο Καραβίτη και συζήτησαν για την αξιοποίηση των 

γεωτρήσεων του Δήμου. Συγκεκριμένα, το νερό από τις γεωτρήσεις του Δήμου μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την άρδευση χώρων πρασίνου όσο και για τις ανάγ-
κες της πυροπροστασίας στο Χαϊδάρι. Επιδίωξη του Δήμου είναι το κόστος των απαι-
τούμενων εργασιών να καλυφθεί με χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Προγράμμα-
τα..
Επίσης, συνάντηση με τον Αντιπρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Ιορδάνη

Χατζηπαυλίδη και τον Κοσμήτορα κ. Χρίστο Καραβίτη πραγματοποίησαν ο Εντεταλμέ-
νος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Πρασίνου και Αθλητισμού Γιώργος Βελέντζας
και ο Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Καλογράνας. Κατά
τη συνάντηση συζητήθηκε η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου. Με την Πρακτική Άσκηση
των νέων γεωπόνων, η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου θα ενισχυθεί σημαντικά
στην καθημερινή της λειτουργία. 
Μια άλλη πρωτοβουλία που αποφασίστηκε είναι η διοργάνωση σε σχολεία του

Δήμου δραστηριοτήτων παρουσίασης και επίδειξης στην πράξη της διαδικασίας
ξεχωριστής συγκέντρωσης των βιοαποβλήτων.



H ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΔ Αχαρνών-Θρακομακεδόνων σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ. με θέμα την θέση της
γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία. 

Θα ήταν τιμή για εμάς να παρευρεθείτε στη πρώτη εκδήλωση του γυναικείου τμήματος
Αχαρνών – Θρακομακεδόνων.

Με την παρουσία της ως κεντρική ομιλήτρια θα μας τιμήσει η Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 Αχαρνές), Κυριακή 12
Δεκεμβρίου 18:00 μ.μ.
Για την ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΔ Αχαρνών – Θρακομακεδόνων ο Πρόεδρος, Μαρίνης Πέτρος
(τηλ:6946060130)
Η Γραμματέας και υπεύθυνη του Γυναικείου Τμήματος, Τόκα Έφη (τηλ:6934605025)

Τη Χριστουγεννιάτικη φορεσιά τους
έβαλαν και φέτος οι Παιδικοί Σταθμοί
του Δήμου μας. 

Οι υπεύθυνοι των Σταθμών με
πολλή θετική διάθεση και ακόμη περ-
ισσότερη δημιουργικότητα, στόλισαν
για ακόμη μια φορά τις δομές με την
βοήθεια των μικρών μαθητών, δίνον-
τας χαρά  και στέλνοντας ένα μήνυμα
αισιοδοξίας προς όλους.

Μέσα σε εορταστικό πνεύμα, με
τραγούδια και πολλά χαμόγελα, οι
μικροί μαθητές μαζί με τους παιδαγω

γούς τους, έφτιαξαν χριστουγεννιά-
τικα στολίδια, φάτνες, άγιο-
Βασίληδες, έλκηθρα,  και στόλισαν
χριστουγεννιάτικα  δέντρα και καρα-
βάκια !  

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Νεολαίας κα Σ. Μαυρίδη συνεχάρη
τους παιδαγωγούς για τους ευφάντα-
στους  στολισμούς και υποσχέθηκε
στους μικρούς μαθητές πολλές, όμορ-
φες και  γλυκές εκπλήξεις. 
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Ο Δήμος Ελευσίνας και τοΟ Δήμος Ελευσίνας και το
«Όλοι μαζί μπορούμε» «Όλοι μαζί μπορούμε» 

ενώνουν τις δυνάμεις τους για τα παιδιά

Άρωμα Χριστουγέννων στους 
Παιδικούς Σταθμούς  Ασπροπύργου

Ε
νόψει των Χριστουγέννων, ο Δήμος Ελευσίνας και το «Όλοι μαζί μπορούμε»
ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό.Η πανδημία αλλά και η εργασια-
κή αβεβαιότητα έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες στο να στερούνται ακόμη και

τα βασικά αγαθά.

Ο Δήμος Ελευ-
σίν ας λοιπόν , σε
συν εργασία με το
«Όλοι μαζί μπορ-
ούμε», θέλον τας ν α
δώσουν  χ αρά σε
οικογέν ειες που το
έχ ουν  αν άγκη και
κυρίως στα παιδιά,
συμμετέχ ει στη
δράση  «Όλη η Αττι-
κή, μία Χριστουγεν -
ν ιάτικη αγκαλιά για
τα παιδιά», με
σκοπό τη συγκέν τρ-
ωση Χριστουγεν ν ιά-
τικων  δώρων  για τα
παιδιά της πόλης
μας.

Το Σάββατο 18
Δεκεμβρίου 2021,
από τις 10:00 π.μ.
έως τις 14:00μ.μ.
δίν ουμε ραν τεβού
στο Δημαρχ είο Ελευ-
σίν ας και σας
καλούμε ν α συμμε-
τέχ ετε για καλό
σκοπό.

Μπορείτε ν α προ-
σφέρετε δώρα,
παιχ ν ίδια, παιδικά βιβλία και ό, τι άλλο μπορεί ν α ον ειρευτεί κάθε παιδί.

Τα χ ριστουγεν ν ιάτικα δώρα που θα προσφερθούν  θα πρέπει ν α είν αι καιν ούρ-
ια, ή μεταχ ειρισμέν α σε άριστη κατάσταση, έτοιμα ν α χ ρησιμοποιηθούν .

Για τη δράση, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον όμου, δήλωσε: «Σας καλώ
όλους, ν α γίν ουμε μία μεγάλη αγκαλιά για τις οικογέν ειες και τα παιδάκια του Δήμου
μας. Σε αυτές τις δύσκολες συν θήκες, δεν  θα αφήσουμε καν έν α παιδί μόν ο, καν έ-
ν α παιδί θλιμμέν ο και καμία οικογέν εια χ ωρίς τα απαραίτητα για τις γιορτές. Η ευαι-
σθητοποίηση των  αν θρώπων  της Ελευσίν ας και της Μαγούλας έχ ει αποδειχ θεί και
αποδεικν ύεται καθημεριν ά, με πολλούς τρόπους. Είμαι σίγουρος πως φέτος τα Χρι-
στούγεν ν α, όλοι μαζί θα καταφέρουμε ν α δώσουμε χ αρά σε όλα τα παιδιά του
Δήμου μας».

Κεντρικη ομιλήτρια η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα

Εκδήλωση με θέμα η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία, 
διοργανώνει η ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΔ Αχαρνών-Θρακομακεδόνων
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ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  33  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν  ΑΑμμεεΑΑ  σσττηη  Δυτική Αττική

Μ
ε απόφαση της Γενικής
Διεύθυνσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εγκρίθηκε η Επιχο-
ρήγηση Νομικών Προσώπων Ιδιω-
τικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσ-
κοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,
για το έτος 2021 μέσω της Περιφ-
έρειας ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Στην εν λόγω απόφαση περιλαμ-
βάνονται τρεις Σύλλογοι της Περιφ-
ερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Γονέων,
Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ – Νοη-
τική Αναπηρία «Το Εργαστήρι» στα
Άνω Λιόσια επιχορηγείται με ποσό 

144.440 ευρώ, ο Σύλλογος Προ
στασίας & Αρωγής Παιδιών με

Εγκεφαλικές Κακώσεις και Ατόμων
με Αναπηρία στα Μέγαρα με ποσό
63.480 ευρώ και  ο Σύλλογος
Γονέων, Κηδεμόνων και  Φίλων
Αναπήρων Παιδιών και  Νέων
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» στην Ελευσίνα με
ποσό 9.108 ευρώ. 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Αθα-
νάσιος Μπούρας, δηλώνει  την
αμέριστη στήριξή του στους Συλλό-
γους της Δυτικής Αττικής, που με
την λειτουργία τους, στηρίζουν τα
άτομα με αναπηρία και τις οικογέ-
νειές τους, προσφέροντας σημαν-
τικό κοινωνικό έργο. 

Στα “σκαριά” η δημιουργία  Skate Park στον Δήμο Φυλής 

Έ
ν α υπερσύγχ ρον ο Skate Park
(Πάρκο Τροχ οσαν ίδας)  σε
χ ώρο 800 τ.μ πρόκειται ν α

δημιουργηθεί στον  Δήμο Φυλής, στην
συν οικία του Αγίου Γεωργίου στα Άν ω
Λιόσια (πλησίον  της Πλατείας Ηπειρ-
ωτών ). 

Αυτή τη στιγμή το έργο την
μελέτη του οποίου εκπόν ησε η
Τεχν ική Υπηρεσία, βρίσκεται
στη διαγων ιστική διαδικασία

εν ώ μέσα στους πρώτους μήν ες
του  2022 θα ξεκιν ήσει η κατασ-

κευή του. 

Σύμφων α με στοιχ εία της μελέτης “Το
πάρκο τροχ οσαν ίδας θα εν αρμον ίζεται
με τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου
EN 14974: 2019 «Skateparks - Saf ety
requirements and test methods» ή
άλλου ισοδύν αμου. 

Ο χ ώρος εγκατάστασης του
Skate Park  θα μπορεί ν α δεχ θεί τη λει-
τουργία πάρκου τροχ οσαν ίδας και ειδι-
κές για το άθλημα περιοχ ές για χ ρήστες
τροχ οσαν ίδας ή παρόμοιου εξοπλι-
σμού αθλημάτων , καθώς και ποδηλά-
των  BMX και inline skating και θα απε-
υθύν εται στους κατοίκους του Δήμου
Φυλής αλλά και στους επισκέπτες του.

Η διαμόρφωση του δαπέδου θα είν αι

τέτοια, ώστε ν α  προσφέρει  αγων ιστι-
κές προκλήσεις τόσο σε προχ ωρημέ-
ν ους και πεπειραμέν ους όσο και σε
αρχ άριους skaters. 

Τα στοιχ εία που θα αφορούν  τους
αρχ άριους αθλητές θα είν αι τοποθετ-
ημέν α σε σημεία κατάλληλα, ώστε ν α
μην  εμποδίζουν  τη ροή των  πεπειρα-
μέν ων  συν αθλητών  τους, όταν  αυτοί
χ ρησιμοποιούν  τα δικά τους στοιχ εία. 

Ο χ ώρος με τη συγκεκριμέν η δομή
του πάρκου έχ ει αξιοποιηθεί στο μέγι-
στο χ ωρίς όμως ν α είν αι υπερφορτωμέ-
ν ος και θα προορίζεται για την  άθληση
παιδιών , εφήβων  και εν ηλίκων . 

Βασικός στόχ ος είν αι η δημιουργία
εν ός υποδειγματικού κοιν όχ ρηστου
χ ώρου άθλησης και αν αψυχ ής τόσο
αν αφορικά με την  ασφάλεια χ ρήσης
όσο και με τα ποιοτικά, λειτουργικά και
παιδαγωγικά χ αρακτηριστικά σε σχ έση
πάν τοτε με τις αν άγκες των  διαφόρων
χ ρηστών , εν ισχ ύον τας έτσι την  κοι-
ν ων ικοποίηση των  συμμετεχ όν των .

“Η Δημοτική Αρχ ή μαζί με την  καλλι-
έργεια των  καθιερωμέν ων  Αθλημάτων ,
θέλει και δημιουργεί χ ώρους που μπορ-
ούν  ν α προσφέρουν  στους ν έους του
Δήμου μας Αθλήματα που τους συγκι-
ν ούν  γιατί συν δυάζουν  δεξιοτεχ ν ία και
αθλητικές ικαν ότητες. Το πρώτο
Skate Park στα Άν ω Λιόσια, είν αι μόν ο
η αρχ ή” σημειών ει ο Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 
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Σε δύο δόσεις το δώρο 
Χριστουγέννων 

στους εργαζόμενους σε
αναστολή

Σε δύο δόσεις θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέν -
ν ων  στους εργαζόμεν ους που έχ ουν  μπει σε αν α-
στολή, στον  μηχ αν ισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ή έχ ουν  υπο-
βάλλει μον ομερείς υπεύθυν ες δηλώσεις το διάστημα
Μαΐου – Δεκεμβρίου 2021.

Οι εργαζόμεν οι που έχ ουν  μπει σε αν αστολή οποι-
οδήποτε διάστημα μεταξύ Μαΐου – Δεκεμβρίου 2021
θα λάβουν  δώρο από το κράτος και από τον  εργοδότη
μέχ ρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει να καταβληθεί
το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με
αναστολή μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου όπως και το
δώρο των εργοδοτών.

Απευθείας στους λογαριασμούς των  εργαζομέν ων

Η πληρωμή προς τους δικαιούχ ους – εργαζόμεν ους
της αν αλογίας του επιδόματος εορτών  Χριστουγέν ν ων
2021 που βαρύν ει τον  κρατικό προϋπολογισμό, ολοκ-
ληρών εται αυτοματοποιημέν α από τα δεδομέν α που
τηρούν ται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», αν αφορικά με τις
ημέρες αν αστολής των  συμβάσεων  εργασίας εκάστου
μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στο μηχ αν ισμό
εν ίσχ υσης της απασχ όλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα
καταβαλλόμεν α για τις αν τίστοιχ ες αιτίες ποσά οικο-
ν ομικής εν ίσχ υσης από τον  κρατικό προϋπολογισμό.

Η αν αλογία του επιδόματος εορτών  Χριστουγέν ν ων
2021 πιστών εται απευθείας στον  τραπεζικό λογαρια-
σμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού.

Το Υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων
επεξεργάζεται τα
απολύτως αν αγκαία
στοιχ εία του Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ για το
σκοπό του ελέγχ ου και της πληρωμής της αν αλογίας
του επιδόματος εορτών  Χριστουγέν ν ων  2020, που
βαρύν ει τον  κρατικό προϋπολογισμό.

Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργαζόμεν ους,
του μέρους του επιδόματος εορτών , που βαρύν ει τον
κρατικό προϋπολογισμό ορίζεται ως αρμόδιος φορέας
το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων .
Η πληρωμή γίν εται από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  με πίστωση του τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ) εκάστου δικαιούχ ου-εργαζόμεν ου
σύμφων α με τα στοιχ εία που τηρούν ται στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ».

Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρον ική
μορφή αν αλυτική κατάσταση δικαιούχ ων -μισθωτών , η
οποία περιλαμβάν ει τα πλήρη στοιχ εία τους, τον
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το
πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός,
το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.

Εποχ ικοί Εργαζόμεν οι

Από τον  κρατικό προϋπολογισμό θα λάβουν  την

αν αλογία Δώρου Χριστουγέν ν ων  και οι εποχ ικοί
εργαζόμεν οι, με δικαίωμα υποχ ρεωτικής επαν απρό-
σληψης, των  οποίων  οι συμβάσεις τέθηκαν  σε αν α-
στολή ή οι οποίοι υπέβαλαν  μον ομερείς δηλώσεις αν α-
στολής, για το διάστημα της αν αστολής, υπολογιζόμε-
ν ο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του
αν τίστοιχ ου διαστήματος.

Υπολογισμός δώρου

Το Δώρο Χριστουγέν ν ων  καταβάλλεται στο ακέραιο
εφ’ όσον  η σχ έση εργασίας των  μισθωτών  με τον
εργοδότη είχ ε διάρκεια ολόκληρη τη χ ρον ική περίοδο,
δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχ ρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε
χ ρόν ου.

Όσοι από τους παραπάν ω μισθωτούς τους δεν
έχ ουν  συμπληρώσει το παραπάν ω χ ρον ικό διά-
στημα, δικαιούν ται αν αλογίας του Δώρου Χριστουγέν -
ν ων , η οποία υπολογίζεται σε ποσό ίσο με 2/25 του
μην ιαίου μισθού ή (2) ημερομίσθια (αν άλογα με το
συμφων ημέν ο τρόπο αμοιβής) για κάθε δεκαεν ν έα
(19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχ έσης.

Γνωστοποίηση ∆ήµου 
Μεγαρέων

Αγαπητέ δηµότη,

Η Περιφέρεια Αττικής και ο
∆ήµος Μεγαρέων µε συστηµατική
δουλειά και σε στενή συνεργασία µε
τη ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφ-
έρειαs Αττικής προχωρήσαµε στην
εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων
µέσων του ΕΣΠΑ, για νέες σύγχρο-
νες υποδοµές για την επεξεργασία
των αστικών λυµάτων καθώς και
την κατασκευή ιδιωτικών συνδέ-
σεων αποχέτευσης, χωρίς οικονοµι-
κή επιβάρυνση των κατοίκων της
περιοχής.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της µε
α.π. 3433/19.11.2021 Τροπο-
ποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξ-
ης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Αττική 2014-2020», όλες οι ιδιωτι-
κές συνδέσεις αποχέτευσης µε τους
κεντρικούς 

αγωγούς ακαθάρτων της πόλης
των Μεγάρων, θα χρηµατοδοτηθούν
από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρ-
ους, στο πλαίσιο του συγχρηµατοδο-
τούµενου Έργου: «Κατασκευή δικ-
τύου ακαθάρτων της πόλης των
Μεγάρων» που εκτελεί ο ∆ήµος
Μεγαρέων και χρηµατοδοτεί το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης µέσω του Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος της Περιφέρει-
ας Αττικής για την περίοδο 2014 –
2020.

∆ιαρκής στόχος µας είναι η
βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων µε σύγχρονα έργα και
υποδοµές, προς όφελος της υγείας
και του περιβάλλοντος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων
Γρηγόρης Σταµούλης

∆∆ωωρρεεάάνν  οοιι  ιιδδιιωωττιικκέέςς  σσυυννδδέέσσεειιςς  
ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  µµεε  ττοουυςς  κκεεννττρριικκοούύςς  

ααγγωωγγοούύςς  αακκααθθάάρρττωωνν  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Νομοθετική ρύθμιση:Νομοθετική ρύθμιση:
Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη για τους γονείς-αρνητές
που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο

Ο
ι γονείς και  οι
κηδεμόνες μαθη-
τών που δεν μερ-

ιμνούν για τη φοίτησή
τους στο σχολείο μέχρι
και το Γυμνάσιο θα είναι
αντιμέτωποι με φυλάκι-
ση μέχρι δύο έτη και
χρηματική ποινή.

Αναλυτικότερα, με
νομοθετική ρύθμιση των συναρμοδίων υπουργείων Παιδείας και Δικαι-
οσύνης την οποία κατέθεσαν στη Βουλή επιχειρείται η αποτροπή των γονέων
και κηδεμόνων να κρατούν μακριά από το σχολείο τα παιδιά τους τα οποία
είναι μαθητές, επικαλούμενοι την πανδημία ή άλλους λόγους.
Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι όποιος έχει την επιμέλεια ή την πραγματι-
κή φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως
προς την υποχρεωτική φοίτηση (μέχρι και το Γυμνάσιο), τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης μέχρι δύο έτη και χρηματική ποινή.

Το τελευταιο διάστημα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας συνεχή περιστατι-
κά γονέων-αρνητών του κορωνοϊού, οι οποίοι δεν επιτρέπουν στα παιδιά
τους να φοιτήσουν στα δημόσια σχολεία καθώς δεν αποδέχονται να συμμορ-
φωθούν με τα περιοριστικά μέτρα.
Με άλλη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι τις 31/3/2022 η προθεσμία για την
μετατροπή των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2 σε Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης βάσει του ν. 4763/2020.
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ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΗΜΑ. ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ

ΕΛΠΕ: Τεχνικό πρόβλημα σε μονάδα παραγωγής στις Εγκαταστάσεις της  
Ελευσίνας, προκάλεσε μικρή αύξηση της φλόγας και εμφάνιση άσπρου καπνού

Ανοιχτές προς αξιοποίηση
είναι  30.000 επιδοτούμενες
θέσεις εργασίας από τα 7 προ-
γράμματα του ΟΑΕΔ, που
βρίσκονται  σε εξέλιξη, ενώ
ενισχυμένα είναι τα κίνητρα
απασχόλησης των μακροχρό-
νια ανέργων.

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ
Σπύρος Πρωτοψάλτης
μιλώντας στην ΕΡΤ εστίασε
στα προγράμματα που αφορ-
ούν τους μακροχρόνια ανέργο-
υς, αναφέροντας ότι η επιδότ-
ηση των επιχειρήσεων που θα
προσλάβουν αναζητούντες
εργασία αυτής της κατηγορίας,
φτάνει μέχρι το 80% του μισθ-
ού και των εισφορών.

Τα 7 ανοιχτά προγράμματα
Τα 7 προγράμματα επιδο-

τούμενων θέσεων εργασίας
από τον ΟΑΕΔ, που είναι
ανοιχτά αυτή την περίοδο
είναι τα ακόλουθα:

Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγ-
ησης επιχειρήσεων για την
απασχόληση 3.400 ανέργων,
πρώην εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις που επλήγησαν
λόγω της απολιγνιτοποίησης
στις Περιφέρειες της Δυτικής
Μακεδονίας και της Πελοπον-
νήσου

Ειδικό Πρόγραμμα προερ-
γασίας για 2.000 ανέργους
νέους, ηλικίας 18-29 ετών,
περιοχών των Περιφερειών
Δυτικής Μακεδονίας και Πελο-
ποννήσου που επλήγησαν
από τις επιπτώσεις της απο-
λιγνιτοποίησης

Πρόγραμμα Απασχόλησης
Ανέργων από Ευπαθείς Κοι-
νωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Πρόγραμμα δεύτερης επιχει-
ρηματικής ευκαιρίας

Πρόγραμμα προεργασίας για
3.000 ανέργους νέους,
ηλικίας 18-30 στις Περιφέρειες
Στερεάς Ελλάδας, Βορείου
Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκ-
ης

Πρόγραμμα 9.200 δικαι-
ούχων "Επιταγής Επανένταξ-
ης στην αγορά εργασίας"

Πρόγραμμα Απασχόλησης
Μακροχρονίων Ανέργων 55-
67 ετών

ΟΑΕΔ:  7 ανοιχτά προγράμματα με 30.000 
επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Περιφέρεια Αττικής: 
Δωρεάν προληπτικός
έλεγχος μαστού για τις

τρίτεκνες μητέρες
Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας»

Δωρεάν προλ-
ηπτικός έλεγχος
μαστού στο Κέν-
τρο Ημερήσιας
Ν ο σ η λ ε ί α ς
«Νίκος Κούρ-
κουλος» θα
πραγματο πο ι -
είται , για όλες
τις γυναίκες, ηλικίας 38-70 ετών, μέλη του
Συλλόγου Τριτέκνων Περιφέρειας Αττικής, στο
πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που υπε-
γράφη πρόσφατα μεταξύ της Περιφέρειας και του
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγ. Σάββας».
Η δράση εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πρόγρ-
αμμα Πρόληψης και  Προσυμπτωματικού
ελέγχου για την υγεία των πολιτών του οποίου
στόχος είναι η ενημέρωση για την αναγκαιότητα
της έγκαιρης διάγνωσης, η εξοικείωση με τη
διαδικασία της κλινικής εξέτασης και η πραγμα-
τοποίησή της κατόπιν συστάσεως των ειδικών.
Με αφορμή τη συνεργασία με τον Σύλλογο Τρι-
τέκνων, επισκέφθηκαν το Κέντρο «Νίκος Κούρ-
κουλος», ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Γιάννης
Κεχρής, η πρόεδρος του Συλλόγου Θ. Μεσο-
υρίδου, καθώς και η υπεύθυνη του προγράμ-
ματος Α. Ρόντου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περιορισμένης έκτασης
τεχνικό πρόβλημα λόγω
αιφνίδιας δυσλειτο-
υργίας, παρουσιάστηκε
περίπου στις 4:20’ το
πρωί, σε μία μεμονωμένη.
Άμεσα ενεργοποιήθηκαν
τα αντίστοιχα συστήματα
προστασίας, σύμφωνα
με το σχεδιασμό της
εγκατάστασης και ακολο-
υθήθηκαν όλες οι προβ-
λεπόμενες από τις σχετι-
κές διαδικασίες ενέργει-
ες.

Ως αποτέλεσμα, παρ-
ουσιάστηκε ελεγχόμενη
εκτόνωση αερίων προς
τον πυρσό του διυλι-
στηρίου, συνοδευόμενη με μικρή αύξηση της φλό-
γας και εμφάνιση άσπρου καπνού, που είναι
ορατή από τις γύρω περιοχές. 

Πρόκειται για διαδικασία η οποία διασφαλίζει
την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την
συνολική ασφάλεια. Προβλέπεται δε, από τον
σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη

εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Τεχνικές που ακολο-
υθούνται διεθνώς για ανάλογες περιπτώσεις.

Η διαχείριση του συμβάντος από το υπεύθυνο
προσωπικό της εγκατάστασης είναι από την
πρώτη στιγμή υποδειγματική και απολύτως
σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφ-
άλειας και λειτουργίας των διυλιστηρίων, με

αποτέλεσμα να μην έχει
υπάρξει  κανένα
συμβάν ασφάλειας, ή
περιβάλλοντος. 

Για το ζήτημα ενημε-
ρώθηκαν άμεσα όλες
οι  αρμόδιες Αρχές,
σύμφωνα με τις
ισχύουσες διαδικασίες.

Επισημαίνεται ότι, το
τεχνικό πρόβλημα
είναι ήδη σε φάση στα-
διακής αποκατάστα-
σης, ενώ η πλήρης
επαναλειτουργία της
μονάδας προγραμ-
ματίζεται  μέσα στις
επόμενες ημέρες. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δια-

βεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι δεν
υπήρξε, ούτε συντρέχει λόγος ανησυχίας σχετικά
με την ασφάλειά τους, ή τυχόν επιπτώσεις στο
ευρύτερο περιβάλλον, ενώ όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, τηρούνται
στο ακέραιο.
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Παιχνίδια, βιβλία και παντός τύπου δώρα
θα συγκεντρώνονται το  Σάββατο 18 Δεκεμ-
βρίου, από τις 10.00π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
στο Δημαρχείο Αχαρνών με σκοπό να δια-
τεθούν σε παιδιά από ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, οι οποίες στερούνται ακόμα και τα
βασικά αγαθά.
Ο Δήμος Αχαρνών ιδιαίτερα ευαισθητοποι-
ημένος σε θέματα που αφορούν τα παιδιά,
συμμετέχει ενεργά στη φιλανθρωπική
δράση του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», με την
ελπίδα να μη μείνει ούτε ένα παιδί χωρίς
δώρο τα Χριστούγεννα.
Τα Χριστουγεννιάτικα δώρα που θα προ-
σφερθούν θα πρέπει να είναι καινούρια, ή
μεταχειρισμένα, σε άριστη κατάσταση, έτοι-
μα να χρησιμοποιηθούν.
Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός, η συμμετοχή του δήμου σε τέτοι-

ες δράσεις θεωρείται δεδομένη όπως και η
συμμετοχή του κόσμου που πρέπει να
στείλει ηχηρό μήνυμα αγάπης προς τα παι-
διά που βιώνουν δύσκολες συνθήκες και

δεν έχουν πρόσβαση στα βασικά αγαθά.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε
στο: oloimaziboroume.gr

Συγκέντρωση Χριστουγεννιάτικων δώρων στον δήμο Αχαρνών 
το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Όσο για τις σχέσεις Ρωσίας –ΕΕ που
επίσης συζητήθηκαν, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να
μένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας.
”Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε
και για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ρωσίας και ΝΑΤΟ - Ρωσίας. Πιστεύω,
ότι, η συνομιλία μας υπήρξε πολύ ευθεία
και πολύ ειλικρινής. Αναγνωρίζω τις
μεγάλες προκλήσεις, προκρίνω, όμως,
την ανάγκη να μένουν πάντα ανοιχτοί
οι δίαυλοι επικοινωνίας. Γιατί η έλλειψη
επικοινωνίας είναι, τελικά, χειρότερη
από τη διαφωνία καθώς αφήνει πάντα
χώρο στην καχυποψία που με τη σειρά
της προκαλεί εντάσεις. Η Ρωσία αποτε-
λεί μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονι-
κής ασφάλειας. Συνεπώς μια λειτουργι-
κή σχέση τελικά συμφέρει όλες τις πλε-
υρές. Και η Ελλάδα ως μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ προσεγ-
γίζει με πολλή προσοχή αυτές τις σχέ-
σεις και για αυτό και δεν έκρυψα την
ανησυχία μου για την αναζωπύρωση
των εντάσεων στην Ουκρανία. Πιστεύω
ότι μια σύγκρουση εκεί δεν θα έχει νικ-
ητή, θα έχει μόνο χαμένους. Για αυτό
και θεωρώ ότι οι συμφωνίες του Μινσκ
αλλά και η επαναδραστηριοποίηση του
σχήματος της Νορμανδίας μας δείχνουν
τον δρόμο. Και ας μην ξεχνάμε ότι η
Ελλάδα έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρ-
ον για την περιοχή του Ντονμπάς λόγω
της ισχυρής παρουσίας ομογενών μας
στην περιοχή”, ανέφερε ο πρωθυπο-
υργός.

«Διάλογο» με την Τουρκία 
Μετά από ερώτηση δημοσιογράφου

για τις τουρκικές ενέργειες στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν
απέφυγε να εκφράσει σαφή θέση για τα
ελληνοτουρκικά και αρκέστηκε να απαν-
τήσει ότι ο ίδιος προκρίνει το διάλογο. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας
στην ίδια ερώτηση σημείωσε ότι οι
ελληνοτουρκικές διαφορές θα λυθούν
μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. ”Το 

πλαίσιο το οποίο έχουμε προσδιορίσει
είναι πολύ σαφές και οι διαφορές μας, η
σημαντικότερη διαφορά, το ζήτημα της
διευθέτησης, οριοθέτησης των θαλασ-
σίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατο-
λική Μεσόγειο μπορεί να λυθεί μόνο στο
πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, του
Δικαίου της θάλασσας. Η Ελλάδα έχει
αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να
συνάπτει συμφωνίες οριοθέτησης. Το
έκανε με την Ιταλία, το έκανε με την
Αίγυπτο και η πρόσκλησή μας προς την
Τουρκία παραμένει απολύτως ενεργή.
Ταυτόχρονα η Ελλάδα με κάθε τρόπο θα
υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυρ-
ιαρχικά της δικαιώματα”, ξεκαθάρισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ευθεία ερώτηση δημοσιογράφου
για το αν η Ρωσία σκοπεύει να εξα-
πολύσει επίθεση κατά της Ουκρανίας, ο
Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε ότι «η Ρωσία
ακολουθεί μια φιλειρηνική πολιτική, αλλά
δικαιούται να εξασφαλίσει την ασφάλειά
της», σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να
μην μας ανησυχεί η προοπτική της
προσχώρησης της Ουκρανίας στο
ΝΑΤΟ» ενώ συμπλήρωσε ότι μετά από
πρόταση του Τζο Μπάϊντεν την οποία
και δέχθηκε ο Ρώσος Πρόεδρος, θα
συσταθεί μία επιτροπή που θα δει λεπτο-
μερειακά το θέμα και θα προχωρήσει σε
προτάσεις.

Οικονομική συνεργασία και αναφ-
ορά στο 1821

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ευχαριστώ πολύ
για την επίσκεψή σας στη Ρωσία. Στην
αρχή θα ήθελα να σταθώ σε ζητήματα
παραδοσιακά αλλά πολύ σημαντικά, τα
οποία σχετίζονται με τις ιδιαίτερες πνε-
υματικές σχέσεις, με τους δεσμούς
μεταξύ των χωρών, με την ιστορία και το
έτος ιστορίας μεταξύ Ρωσίας και Ελλά-
δος. Και ακριβώς αυτό το έτος ιστορίας
Ρωσίας - Ελλάδας συνέπεσε με τα 200
χρόνια από την έναρξη της ελληνικής
επανάστασης. Και όπως είναι γνωστό, η
Ρωσία είχε σημαντική συνεισφορά στην
επίτευξη των στόχων που έθεσε ο
ελληνικός λαός.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι και σήμε-
ρα οι σχέσεις μας αναπτύσσονται αρκετά
θετικά. Αν πέρσι είχαμε πτώση στο διμε-
ρές εμπόριο περίπου κατά 35% φέτος
έχουμε αύξηση κατά 56% και σχεδόν
έχουμε φτάσει στους δείκτες του 2009.
Ξέρω ότι πραγματοποιήθηκαν συναντή-
σεις με μέλη της ρωσικής κυβέρνησης,
μεταξύ των κυβερνήσεων έχουν επι-
τευχθεί σημαντικές, καλές συμφωνίες,
και ετοιμάστηκε ένα πακέτο συμφωνιών
που υπογράφηκε. Όλα αυτά, αλλά και
άλλα ζητήματα θα τα συζητήσουμε κατά
τη σημερινή μας συνάντηση, σε τυπική
συνάντηση, σε τυπικές συνθήκες, αλλά

και σε ανεπίσημες συνθήκες με γεύμα
εργασίας. Καλώς ορίσατε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαρι-
στώ πολύ κ. Πρόεδρε για την πρόσ-
κληση και για τη θερμή σας υποδοχή.
Είναι χαρά μου που επισκέπτομαι τη
Ρωσική Ομοσπονδία σε μία χρονιά η
οποία είναι τόσο σημαδιακή και για την
ελληνική ιστορία αλλά και για τις ελληνο-
ρωσικές σχέσεις. Πριν από 200 χρόνια
ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση η
οποία οδήγησε τελικά στο ανεξάρτητο
ελληνικό κράτος και δεν ξεχνάμε, ότι η
Ρωσία στάθηκε στο πλευρό μας και
οφείλεται και στη συνεισφορά των μεγά-
λων δυνάμεων της εποχής το γεγονός
ότι η Ελλάδα τελικά κατέκτησε την ελε-
υθερία της και την ανεξαρτησία της. Και
ήταν σημαντικό το γεγονός ότι μπορέσα-
με να δρομολογήσουμε το έτος ιστορίας
Ελλάδας - Ρωσίας για το 2021 και
πιστεύω ότι αυτό μπορεί να είναι το
έναυσμα για στενότερες σχέσεις σε όλα
τα επίπεδα, ξεκινώντας με την οικο-
νομία.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με
πολύ γρήγορους ρυθμούς καθώς η
πανδημία φτάνει στο τέλος της. Και σίγο-
υρα υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω
βελτίωσης των οικονομικών μας σχέ-
σεων και ως προς το διμερές μας
εμπόριο αλλά και ως προς τον τουρισμό.
Από εκεί και πέρα, θα έχουμε την
ευκαιρία να συζητήσουμε για πολλά
θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της
περιφερειακής ασφάλειας, η Ρωσία είναι
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας
και εκ των πραγμάτων έχει βαρύνοντα
λόγο στις εξελίξεις στην περιοχή. Και
πάλι σας ευχαριστώ που μου δώσατε
την ευκαιρία να επισκεφτώ και το Σότσι,
μία περιοχή στην οποία εξάλλου κατοι-
κούν πάρα πολλοί συμπατριώτες σας
ελληνικής καταγωγής και την οποία είχα
τη χαρά να επισκεφτώ για πρώτη φορά
πριν από 30 χρόνια όταν συνόδευα τον
πατέρα μου, τότε Πρωθυπουργό που
είχε επισκεφθεί την Ανάπα και το Γκε-
λεντζίκ. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.
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MΠΑΣΚΕΤ Β΄ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΔΡΩΝ:  Οι διαιτητές και οι
κομισάριοι της 9ης αγωνιστικής

1ος Όμιλος (9η αγων ιστική)

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου
Δ. Βικέλας 13.00 ΑΕ Ν. Κηφισιάς-ΝΕΟ Ληξουρίου
Ξυλάς-Καραμπιτσάκος-Αγγελής (Ορφαν ός)
Παπάγου 13.30 Παπάγου-ΑΠΑΣ Νάξου «Τα Φαν άρια»
Χαλαμπ αλάκ ης-Χρ ισ τ ι ν άκ ης-Κατ σ απ ρακ άκ ης
(Μωϋσιάδης)
Τ. Βογιατζής 17.00 Παν ελευσιν ιακός-Αργον αύτης Τρ.
Καλογερόπουλος Φ.-Σιδέρης-Τζίμης (Δραμεσιώτης)
Εσπέρου 17.00 Έσπερος-Έν ωση Ιλίου Παπαφωτίου-
Γρίβα-Παπαδόπουλος Χ. (Τηγάν ης)
Π. Σαλπέας 18.00 Εθν ικός-Πεν τέλη Ουσταμπασίδης-
Σπυρόπουλος-Χρηστίδης Π. (Τεφτίκης)
Απ. Κόν τος 20.15 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-ΚΑΟ Κορίν θου
Καρακάσης-Λογοθέτης-Ελ-Αν ύ (Άκελ)

2ος Όμιλος (9η αγων ιστική)

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου
Α. Βαρίκας 17.00 Παν ιών ιος-Δούκας
Καρακων σταν τόπουλος-Χρηστίδης Ηλ.-Αν των ιάδης
(Ζερδεβάς)
Νίκαιας «Ο Πλάτων » 17.00 Άρης Νίκαιας-Μαν δραϊκός
Στρέμπας-Ορφαν ός Ιορ.-Γεράν ιος (Βαμβακάς)
ΒΑΚ 17.00 ΟΦΗ-ΝΕ Μεγαρίδος Κατραχ ούρας-Τηγάν ης-
Κουκουλεκίδης Β. (Μαγγαν άς)
Μελισσίων  17.00 ΚΑΟ Μελισσίων -ΕΦΑΟ Ζωγράφου
Κον ταράτος-Κούλης Χ.-Χριστοδουλάκης (Λιμν ιάτης)
Κλαδισού 17.00 ΑΟΚ Χαν ιά-Π. Φάληρο Αν αστασίου-
Σκαν δαλάκης-Χατζημάρκος (Πετράκης)
Αν τ. Φώτσης 17.00 Ηλυσιακός-Αιγάλεω Καραβίτης-
Αποστολίδης Β.-Ναστούλης (Μπουρν άς)
Γ. Γεν ν ηματάς 17.00 Πρωτέας Β.-Κρόν ος Αγ.
Δημητρίου Ραχ ιώτης-Λαζόγκα-Αυγεριν ός (Ηπιώτης)

Α'ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Οι αγών ες της Κυριακής(9η
αγων ιστική)

18.00 ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
20.00 ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΟ
14.00 ΚΛ ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝΑ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ ΑΟ
ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
19.30 ΚΛ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
19.00 ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΡΕΠΟ  ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
15.00 ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ ΑΟΠ
ΦΑΛΗΡΟΥ

Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου
στην Α΄Β΄και Γ΄κατηγορία
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος(11η αγωνιστική)

1. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΡΕΝΤΗ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ Σάββατο 11/12/21
15:30
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ – ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ Σάββατο 11/12/21 15:30
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – Π.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κυριακή 12/12/21 13:00
ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή
12/12/21 15:00
ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΜΦΙΑΛΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κυριακή
12/12/21 15:30
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Κυριακή 12/12/21 16:30

Α Κατηγορία 2ος Όμιλος(11η αγωνιστική)

ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ
–ΑΙΓΑΛΕΩ Σάββατο 11/12/21 15:15
ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Σάββατο 11/12/21 15:30
ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ Κυριακή 12/12/21 14:00
ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ – ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – Π.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κυριακή 12/12/21 15:30
ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» Κυριακή 12/12/21 15:30

Α Κατηγορία 3ος Όμιλος(11η αγωνιστική)

ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΓΕΤ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ Σάββατο 11/12/21 16:00
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ – ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΝΤΗ –
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ Κυριακή 12/12/21 12:00
ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κυριακή
12/12/21 13:00

ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ Κυριακή 12/12/21 13:00
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κυριακή 12/12/21 15:00

Β Κατηγορία 1ος Όμιλος(10η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» Σάββατο 11/12/21 15:30
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ
Κυριακή 12/12/21 11:00
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Κυρια-
κή 12/12/21 11:30
ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Κυριακή
12/12/21 15:30

Β Κατηγορία 2ος Όμιλος(10η αγωνιστική)

ΘΗΣΕΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – Π.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Σάββατο 11/12/21 16:00
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Κυριακή 12/12/21 10:30
ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Κυριακή
12/12/21 15:30
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΝΤΗ –
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ Κυριακή 12/12/21 15:30

Γ Κατηγορία(10η αγωνιστική)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ Σάββατο 11/12/21 15:30
ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ – ΑΣ ΚΩΦΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
«ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» Σάββατο 11/12/21 16:00
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ – ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Κυριακή 12/12/21
10:30
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – Π.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κυριακή 12/12/21 10:30
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ Κυριακή 12/12/21 15:00

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ(10η Αγων ιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΒΥΖΑΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(10η Αγων ιστική)
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ρεπό: ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ , ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Οι αγώνες στην Δυτική Αττική το Σαββατοκύριακο
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

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
είναι: 
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
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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

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

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

στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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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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Μετάλλαξη Όμικρον: Εντοπίστηκε η παραλλαγή stealth που
δεν ανιχνεύεται από μοριακά τεστ

Ο
ι επιστήμον ες υποστηρίζουν  ότι εν τόπισαν  μια
"κρυφή" παραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον  που
δεν  μπορεί ν α διακριθεί από τις άλλες στα μορια-

κά τεστ (PCR) που χ ρησιμοποιούν ται ευρέως για ν α
υπάρχ ει μια γρήγορη εικόν α της εξάπλωσης του σε όλο
τον  κόσμο. Η αν ακάλυψη της ν έας μορφής της Όμικρ-
ον  ώθησε τους ερευν ητές ν α χ ωρίσουν  τη γεν εαλογία
B.1.1.529 σε τυπική Όμικρον , γν ωστή ως BA.1, και
στη ν εότερη παραλλαγή, γν ωστή ως BA.2.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο καθηγητής Francois
Balloux, διευθυν τής του Ιν στιτούτου Γεν ετικής του
Univ ersity  College του Λον δίν ου δήλωσε ότι
"υπάρχ ουν  δύο γεν εαλογίες εν τός της Όμικρον , η
BA.1 και η BA.2, που είν αι αρκετά διαφοροποιημέν ες
γεν ετικά".

"Οι δύο γεν εαλογίες μπορεί ν α συμπεριφέρον ται
διαφορετικά" πρόσθεσε ο ίδιος. Αν επίσημα, ορισμέν οι
ερευν ητές αποκαλούν  τη ν έα παραλλαγή "stealth
Omicron” επειδή δεν  έχ ει τη διαγραφή που επιτρέπει
στις δοκιμές PCR ν α την  εν τοπίσουν .

Άγν ωστο παραμέν ει το πώς προέκυψε η ν έα παρ-
αλλαγή. Εν ώ εμπίπτει στην  Όμικρον , είν αι τόσο γεν ε-
τικά διακριτό που μπορεί ν α χ αρακτηριστεί ως μια ν έα
"παραλλαγή αν ησυχ ίας" εάν  εξαπλωθεί γρήγορα. Το
ν α υπάρχ ουν  δύο παραλλαγές, BA.1 και BA.2, που
προκύπτουν  σε γρήγορη διαδοχ ή με κοιν ές μεταλλά-
ξεις είν αι "αν ησυχ ητικό" σύμφων α με έν αν  ερευν ητή
και τον ίζει ότι η επιτήρηση της δημόσιας υγείας "χ άν ει
έν α μεγάλο κομμάτι του παζλ".

Η παραλλαγή stealth έχ ει πολλές κοιν ές μεταλλάξεις
με την  τυπική Όμικρον , αλλά στερείται μιας συγκεκρι-
μέν ης γεν ετικής αλλαγής που επιτρέπει στις εργα-
στηριακές δοκιμές PCR ν α χ ρησιμοποιηθούν  ως έν α 

πρόχ ειρο και έτοιμο μέσο για την  επισήμαν ση πιθ-
αν ών  περιπτώσεων .

Η παραλλαγή εξακολουθεί ν α αν ιχ ν εύεται ως κορο-
ν οϊός από όλα τα συν ήθη τεστ και μπορεί ν α αν αγ-
ν ωριστεί ως η παραλλαγή Όμικρον  μέσω γον ιδιωμα-
τικών  (genomic) τεστ, αλλά τα πιθαν ά κρούσματα δεν
επισημαίν ον ται με τα συν ήθη PCR τεστ που δίν ουν
ταχ ύτερα αποτελέσματα.

Οι ερευν ητές λέν ε ότι είν αι πολύ ν ωρίς για ν α
γν ωρίζουμε εάν  η ν έα μορφή της Όμικρον  θα εξαπ-
λωθεί με τον  ίδιο τρόπο όπως η τυπική παραλλαγή
της, αλλά ότι η "κρυφή” έκδοση είν αι γεν ετικά διακριτή
και επομέν ως μπορεί ν α συμπεριφέρεται διαφορετικά.

Η παραλλαγή stealth εν τοπίστηκε για πρώτη φορά
μεταξύ των  γον ιδιωμάτων  του ιού Cov id που υποβ-
λήθηκαν  τις τελευταίες ημέρες από τη Νότια Αφρική,
την  Αυστραλία και τον  Καν αδά, αλλά μπορεί ν α έχ ει
ήδη εξαπλωθεί ευρύτερα. Μεταξύ των  επτά κρουσμά

των  που έχ ουν  εν τοπιστεί μέχ ρι στιγμής καν έν α
δεν  βρίσκεται στο Ην ωμέν ο Βασίλειο.

Επιστημον ική αν άλυση της όμικρον  ΒΑ.2

Οι επιστήμον ες χ ρησιμοποιούν  αν άλυση ολόκληρ-
ου του γον ιδιώματος για ν α επιβεβαιώσουν  ποια παρ-
αλλαγή έχ ει προκαλέσει μόλυν ση από τον  Cov id,
αλλά οι δοκιμές PCR μερικές φορές μπορούν  ν α
δώσουν  μια έν δειξη. Περίπου οι μισές από τις μηχ α-
ν ές PCR στο Ην ωμέν ο Βασίλειο αν αζητούν  τρία
γον ίδια στον  ιό, αλλά η Όμικρον  είν αι θετική μόν ο σε
δύο από αυτά. Αυτό συμβαίν ει επειδή η Όμικρον  έχ ει
μια γεν ετική αλλαγή που ον ομάζεται διαγραφή στο
γον ίδιο "S” ή ακίδα. Το σφάλμα σημαίν ει ότι οι δοκιμές
PCR που εμφαν ίζουν  τη λεγόμεν η "αποτυχ ία στόχ ου
του γον ιδίου S" υποδηλών ουν  έν τον α λοιμώξεις από
την  Όμικρον .


