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Η ΑΕ Ζεφυρίου 1-0 στις καθυστερήσεις 
τον Ίκαρο Νεοκτίστων

‘’Πολυβόλο’’ εκτός έδρας 
ο Αίας Παραλίας

Ο Λέων 4-2 εκτός έδρας τη Δύναμη
Ασπροπύργου

Άνω Λιόσια: 
Μαχαίρωσαν 10 φορές 

46χρονο στη μέση 
του δρόμου

Τ. Θεοδωρικάκος για «Θεµατοφύλακες»:

««∆∆εενν  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  
εεππιιττρρέέψψοουυµµεε  νναα  υυππάάρρξξεειι  ααυυττόό  ττοο

ππααρραακκρράάττοοςς  ττηηςς  ππααρράάννοοιιααςς»»

σσεελλ..  1111

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΠΑΛ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η Δημοτική Αρχή βράβευσε
τους μαθητές για την 

εφευρετικότητά τους και τις
καινοτόμες ιδέες τους 

σσεελλ..    55

Κορωνοϊός: 3.225 νέα κρούσματα, 90 θάνατοι, 
708 διασωληνωμένοι

Mε μεγάλη συμμετοχη το Seajets Ράλι
Παλλάδιο στον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας

Εντυπωσίασε τους λάτρεις
του μηχανοκίνητου

αθλητισμού και όχι μόνο 
σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

1100  σσυυλλλλήήψψεειιςς  μμεελλώώνν
εεγγκκλληημμααττιικκήήςς  οορργγάάννωωσσηηςς  

σε Ελευσίνα Ασπρόπυργο και Μάνδρα
Εξιχνιάστηκαν 59 περιπτώσεις κλοπών με το περ-

ιουσιακό όφελος να ξεπερνά τα 330.000 ευρώ

σσεελλ..  1133

σσεελλ..  22

σσεελλ..  88

σσεελλ..  77
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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
Άρης , Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στρά-

τος,Ευστρατούλα
Αυξέν τιος, Αυξέν της, Αυξεν τία, Ευγέν ιος,Ορέστης,

Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα,
Λουκάς, Λουκία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στυλιαρά Ελένη Κ., Λεωφόρος 

Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία

Αριστοτέλους 132, Α2102462255

ΠΠααρρααττεείίννοοννττααιι  γγιιαα  αακκόόμμηη  ττρρεειιςς  μμήήννεεςς  οοιι  σσυυμμββάά--
σσεειιςς  CCOOVVIIDD

Για την  απόφαση του
Υπ. Εσωτερικών , ν α
παραταθούν  οι συμβά-
σεις ορισμέν ου χ ρό-
ν ου των  εργαζομέν ων
που προσλήφθηκαν
στις Περιφέρειες και
στους δήμους, προκει-
μέν ου ν α αν τιμετωπι-
στούν  οι αυξημέν ες
αν άγκες της παν δημίας
για άλλους 3 μήν ες,
εν ημερώθηκε το Σαβ-
βατο  ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ. Πατούλης,
σε σχ ετική τηλεφων ική
επικοιν ων ία που είχ ε
πριν  από λίγη ώρα, με
τον  Υπ. Εσωτερικών
Μ. Βορίδη.

Με αφορμή αυτή την  εξέλιξη, επισημαίν ει τα εξής:

«Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  Μ. Βορίδη και
της κυβέρν ησης ν α παρατείν ει τις συμβάσεις του
έκτακτου προσωπικού για ακόμα 3 μήν ες, είν αι πολύ
θετική, με δεδομέν ες τις αυξημέν ες αν άγκες που έχ ουν

υπηρεσίες μας, εξαιτίας κυρίως της υγειον ομικής κρίσης.
Ως Περιφέρεια Αττικής και αν αγν ωρίζον τας τις σημαν τι-
κές υπηρεσίες που προσφέρουν  στη λειτουργία μας οι
συγκεκριμέν οι εργαζόμεν οι, θα συν εχ ίσουμε ν α διεκδι-
κούμε και την  περαιτέρω παραμον ή τους και πλέον
των  3 αυτών  μην ών , καθώς την  κρίν ουμε αν αγκαία για
την  απρόσκοπτη λειτουργία μας, προς όφελος των
πολιτών ».

1100  σσυυλλλλήήψψεειιςς  μμεελλώώνν  
εεγγκκλληημμααττιικκήήςς  οορργγάάννωωσσηηςς  

σε Ελευσίνα Ασπρόπυργο και Μάνδρα
Εξιχνιάστηκαν 59 περιπτώσεις κλοπών με το περιουσιακό 
όφελος να ξεπερνά τα 330.000 ευρώ

Ε
ξαρθρώθηκε, από
την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Δυτικής

Αττικής σε συνεργασία με το
Τμήμα Ασφαλείας Μεγα-
ρέων, εγκληματική οργάνω-
ση που διέπραττε συστημα-
τικά διαρρήξεις-κλοπές
οικιών σε Αττική και Περιφ-
έρεια.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο
ευρείας επιχείρησης, που
πραγματοποιήθηκε πρωινές
ώρες της 10-12-2021 σε Ελευ-
σίνα, Μάνδρα και Ασπρόπυρ-
γο, από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών και τη
συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ, Ο.Π.Κ.Ε., Άμε-
σης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και της Διεύθυνσης
Αστυνομικών Επιχειρήσεων, εννέα (9) ημεδαποί,
ηλικίας 19 έως 40 ετών και 45χρονος αλλοδαπός, μέλη
της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται (5)
επιπλέον μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -για τα κατά
περίπτωση αδικήματα- της εγκληματικής οργάνωσης,
των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής, νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
αντιποίηση αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί
προσωπικών δεδομένων, ενώ για την υπόθεση
προέκυψε και η εμπλοκή αστυνομικού, ο οποίος κατ-
ηγορείται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Της επιχείρησης προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, του
Τμήματος Ασφαλείας Μεγαρέων και της Υποδιεύθυ-
νσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, η οποία οδήγησε στην
αποκάλυψη της εγκληματικής δράσης των ανωτέρω,
τουλάχιστον από τον μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους και
στην ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της σπείρας
στοχοποιούσαν οικίες, για τις οποίες συγκέντρωναν
πληροφορίες για τις συνήθειες των ενοίκων και την
ύπαρξη τιμαλφών μεγάλης αξίας.

Τις οικίες «χτυπούσαν» ομάδες με διαφορετική κάθε
φορά σύνθεση, αποτελούμενες από τουλάχιστον (4)
μέλη με προκαθορισμένους ρόλους, τα οποία όμως
ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την χρήση «επιχειρη-
σιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων.
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Άνω Λιόσια: 
Μαχαίρωσαν 10 φορές 
46χρονο στη μέση 
του δρόμου

Άγριο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του
Σαββάτου, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω
Λιόσια.

Σύμφωνα με την αστυνομία το θύμα ήταν ένας
46χρονος με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος
κινούνταν πεζός και τον οποίο μαχαίρωσαν τρεις
άνδρες, περίπου 10 φορές.

Το κίνητρο της επίθεσης φαίνεται να είναι ληστεία,
αφού οι δράστες πήραν την τσάντα του θύματος.

Το θύμα έχει μεταφερθεί στο Θριάσειο Νοσοκο-
μείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ
του Σαββάτου με τις έρευνες της Αστυνομίας να
είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

ΣΣυυννάάννττηησσηη  εερργγαασσίίααςς  ΔΔ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  μμεε  ττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΚΚΤΤ..ΥΥΠΠ
γγιιαα  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  σσχχοολλεείίωωνν  σσεε  ΕΕλλεευυσσίίνναα  &&  ΜΜααγγοούύλλαα

Συν άν τηση εργασίας με τη Διοίκηση
της ΚΤ.ΥΠ, είχ αν  την  Πέμπτη 9
Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας,
Αργύρης Οικον όμου και οι Αν τιδήμα-
ρχ οι, Θαν άσης Μαυρογιάν ν ης και
Μεν έλαος Μίχ ας.

Αν τικείμεν ο της συν άν τησης ήταν
οι εξελίξεις στο θέμα αν έγερσης και
λειτουργίας σχ ολείων  στην  Ελευσίν α
και τη Μαγούλα.

Μεταξύ των  αιτημάτων  του Δήμου,
ήταν  η λειτουργία του 3ου Δημοτικού
Σχ ολείου Μαγούλας με όλον  τον  απα-
ραίτητο εξοπλισμό και με την  άμεση
διοικητική παραλαβή από τον  Δήμο
Ελευσίν ας.

Φυσικά, υπήρξε εν ημέρωση για όλες τις εξελίξεις της
διαγων ιστικής διαδικασίας του 1ου – 2ου Δημοτικού
Σχ ολείου Ελευσίν ας, στο ακίν ητο «Μελεδήμα», καθώς
και του 2ου – 7ου Νηπιαγωγείου Ελευσίν ας, που θα
αν εγερθεί στην  οδό Αλκιβιάδου.

Σταθερό βέβαια, παραμέν ει και το αίτημα για το οικό-
πεδο της ΚΤ.ΥΠ., στον  χ ώρο μπροστά από το Πυρ-
ουν άκειο Λύκειο, για αν έγερση αθλητικών  εγκαταστά-
σεων

Από πλευράς Δήμου, τέθηκε το ζήτημα της άμεσης
εξεύρεσης πόρων  για την  υλοποίηση και ολοκλήρωση
των  αν ωτέρω έργων , εν ώ η διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ
δεσμεύτηκε πως θα δημοπρατηθούν  έως τα τέλη του
2022.

Έν α ιδιαίτερα σημαν τικό
βήμα για την  αν αβάθμιση
των  αθλητικών  χ ώρων  του
Δήμου Αχ αρν ών  έγιν ε το
πρωί της Πέμπτης με την
υπογραφή της προγραμμα-
τικής σύμβασης με αν τι-
κείμεν ο την  «Προμήθεια
Υλικών  και Εξοπλισμού για
την  Αν αβάθμιση των  Αθλ-
ητικών  Εγκαταστάσεων
Δήμου Αχ αρν ών ». Ο Υφυ-
πουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού κ. Λευτέρης
Αυγεν άκης βρέθηκε στο
Δημαρχ είο Αχ αρν ών , όπου
με τον  Δήμαρχ ο Σπύρο Βρεττό υπέγραψαν  τη
σχ ετική σύμβαση, που προβλέπει τη βελτίωση
και αν αβάθμιση των  αθλητικών  χ ώρων  της
πόλης. Πρόκειται για έν α ουσιαστικό έργο για
τις Αχ αρν ές, καθώς το συν ολικό ποσό χ ρημα-
τοδότησης από τη Γεν ική Γραμματεία Αθλητι-
σμού ξεπερν άει τις 500.000 για ν α πραγματο-
ποιηθούν  εργασίες, που θα κάν ουν  τα γήπεδα
σύγχ ρον α και ασφαλή.

Εδώ και πολλά χ ρόν ια δεν  είχ αν  διατεθεί χ ρή-
ματα για τη συν τήρηση των  αθλητικών  αυτών
χ ώρων , κάτι που τώρα θα συμβεί μετά την
πρωτοβουλία του κ. Αυγεν άκη, ο οποίος αν τι-
μετώπισε με ιδιαίτερη θέρμη το σχ ετικό αίτημα
του Δημάρχ ου κ. Σπύρου Βρεττού, δίν ον τας
λύση σε έν α δυσεπίλυτο ζήτημα, που όμως έχ ει
επίπτωση σε όλη την  αθλητική ζωή της πόλης.

Αμέσως μετά την  υπογραφή ο κ. Αυγεν άκης
επεσήμαν ε πως υπάρχ ει στεν ότατη συν ερ-
γασία με τον  Δήμαρχ ο Αχ αρν ών  λόγω και του
Εθν ικού Αθλητικού Κέν τρου στο Ολυμπιακό
Χωριό, για το οποίο παραχ ωρήθηκε από τον
Δήμο επιπλέον  έκταση προκειμέν ου ν α
συμβάλλει στην  εξελισσόμεν η αν αβάθμισή του
σε υπερτοπικό αθλητικό πόλο. «Φρον τίζουμε
διαρκώς για τον  εκσυγχ ρον ισμό των  αθλητικών
εγκαταστάσεων  σε όλη την  Ελλάδα, προς όφε-
λος της αθλητικής οικογέν ειας και κάθε τοπικής
κοιν ων ίας, για τη συν εχ ή αν άπτυξη του αθλητι-
σμού μας», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Αθλ-
ητισμού.

Από τη δική του πλευρά ο Δήμαρχ ος κ. Βρετ-
τός επεσήμαν ε: «Για μια ακόμη φορά θέλω ν α
ευχ αριστήσω εγκάρδια τον  υφυπουργό κ. Αυγε-
ν άκη όχ ι μόν ο για την  ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας της προγραμματικής σύμβασης, αλλά
κυρίως γιατί αποδεικν ύει συν εχ ώς και εμπράκ-
τως πως είν αι έν ας πραγματικός φίλος της
πόλης μας. Στο διάστημα της θητείας του, έχ ει
καταφέρει ν α επιδείξει σημαν τική αποτελεσμα-
τικότητα και συν έπεια λόγων  και πράξεων , κάτι
που αποτελεί και τη μεγαλύτερη απόδειξη των
προθέσεών  του για έργα ουσίας. Για έργα που
συμβάλλουν  στην  αν άπτυξη του αθλητισμού
προς όφελος κάθε αθλούμεν ου, αλλά και της
τοπικής κοιν ων ίας. Εδώ στις Αχ αρν ές έχ ουμε
ήδη δει τα αποτελέσματα τόσο με τη δημιουργία
του Εθν ικού Προπον ητικού Κέν τρου στο
Ολυμπιακό Χωριό, όσο και με τη συν εργασία
μας σε άλλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
και όσες σχ εδιάζον ται. Με την  προγραμματική
σύμβαση που υπογράψαμε, σύν τομα θα δούμε
τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης μας ν α
αν αβαθμίζον ται και ν α αποτελούν  πόλο έλξης
για κάθε δημότη μας».

Υπεν θυμίζεται ότι μόλις προ εν ός μήν α ο κ.
Αυγεν άκης είχ ε βρεθεί στο Ολυμπιακό Χωριό,
όπου παρουσίασε το όραμά του για τη δημιο-
υργία του Εθν ικού Προπον ητικού Κέν τρου,
μέσω του οποίου μετά από 17 ολόκληρα χ ρόν ια
θα αν αβαθμιστούν  οι αθλητικές εγκαταστάσεις
της περιοχ ής και θα μετατραπούν  σε έν α
πν εύμον α αθλητισμού και αν αψυχ ής.

ΥΥπποογγρράάφφηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΛΛ..  ΑΑυυγγεεννάάκκηη  
ηη  ππρροογγρρααμμμμααττιικκήή  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττωωνν

ααθθλληηττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν
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«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» 

Υπογραφή συμφωνίας πώλησης ΔΕΠΑ Υποδομών

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., οι πωλητές ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. υπέγραψαν  τη σύμβαση πώλησης του συνόλου των μετοχών της παραπάνω εταιρείας στην Italgas
SpA, αντί συνολικού τιμήματος ύψους €733 εκατ., με την αναλογία της συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ»
(35%) να ανέρχεται στα €256 εκατ.
Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις συνήθεις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές
αρχές. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» κύριος Ανδρέας Σιάμισιης, σχολίασε: «Η υπογραφή της
σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών. Η συναλλαγή αυτή
εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Vision 2025», με στόχο την ανακατανομή κεφαλαίων προς δραστηριότητες
που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση και το μετασχηματισμό του Ομίλου και δεν αποτελούν μειοψηφικές συμμε-
τοχές. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων σε πράσινη ενέργεια, καθώς και για
διανομή προς τους μετόχους μας σαν ένα έκτακτο μέρισμα.»

Την Τετάρτη 
15 Δεκεμβρίου τα 

Βραβεία
Αυτοδιοίκησης! 

Τον  πρ. Πρόεδρο της Ελλην ικής Δημοκρ-
ατίας Προκόπη Παυλόπουλο, Ολυμπιον ίκες,
τον  Περιφερειάρχη,  Δημάρχους και Εθελον -
τές βραβεύουν  η Έν ωση Δημάρχων  Αττικής
και η Π.Ε.Δ.Α. στο πλαίσιο του Θεσμού
ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Η εκδήλωση θα γίν ει στο Μέγαρο Μουσικής
και διοργαν ών εται για 8η συν εχή χρον ιά.
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Γ. Πατούλης: «Παραμέν ουμε στην
πρώτη γραμμή της μάχ ης εν άν τια στην
παν δημία, με ν έες πρωτοβουλίες για την
ευαισθητοποίηση των  πολιτών »

Μία ακόμα πρωτοβουλία αν έλαβε η
Περιφέρεια Αττικής σε συν εργασία με
τον  Ιατρικό Σύλλογο Αθην ών , στο
πλαίσιο της συν εχ ιζόμεν ης προσπάθει-
άς τους, για την  ευαισθητοποίηση των
πολιτών  και την  υγειον ομική θωράκιση
απέν αν τι στην  παν δημία. 

Ειδικότερα δημιούργησαν  έν α εν ημερ-
ωτικό βίν τεο με θέμα: «ΕμβολιάΖΩμαι
σήμερα! Ούτε αύριο Ούτε ΜΕΘαύριο».

Στο βίν τεο παίρν ουν  μέρος υγειον ομι-
κοί της "πρώτης γραμμής", όπως ο πν ε-
υμον ολόγος και ο προϊστάμεν ος της
Νοσηλευτικής Μον άδας COVID από το 

Γ.Ν.Α Σισμαν όγλειο καθώς και πολίτες
από διαφορετικές κοιν ων ικές ομάδες. Ο
εκπαιδευτικός, ο οδηγός ταξί, ο συν τα-
ξιούχ ος, ο φοιτητής, όπως και εγκυμο-
ν ούσες γυν αίκες, μας λέν ε ΝΑΙ στο
εμβόλιο!

«Ο εμβολιασμός είν αι το μεγαλύτερο
όπλο εν άν τια στην  παν δημία. Εν ών ο-
υμε τις φων ές μας στέλν ον τας το ηχ ηρό
μήν υμα σε όλους τους πολίτες πως ο
εμβολιασμός σώζει ζωές. Η Περιφέρεια
Αττικής και ο ΙΣΑ, παραμέν ουν  στην
πρώτη γραμμή της μάχ ης εν άν τια στην
παν δημία με ν έες πρωτοβουλίες για την
ευαισθητοποίηση των  πολιτών », τόν ισε
ο Περιφερειάρχ ης Αττικής και Πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Δείτε το βίν τεο στο παρακάτω link:

https://y outu.be/uzGS0RhCL6o

«ΕμβολιάΖΩμαι σήμερα! Ούτε αύριο Ούτε ΜΕΘαύριο »
Το μήνυμα του νέου Σποτ ενημέρωσης της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ

Ο
Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Πρόεδρ-

ος της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας και Σχολικών Μονά-
δων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης,  κ. Γεώργιος Φίλης, βρά-
βευσαν την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου
2021,  μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς του Επαγγελματικού
Λυκείου Ασπροπύργου, στην
αίθουσα «Δημήτριος Καλλιέρ-
ης», στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου. Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος
Μελετίου, στην προσφώνηση του
ανέφερε ότι  «αφορμή για την εν
λόγω βράβευση, στάθηκαν οι
επαναλαμβανόμενες και
συνεχόμενες διακρίσεις του
Ε.Π.Α.Λ. Ασπροπύργου, του
οποίου για τέταρτη συνεχή χρονιά οι μαθητές του κατάφεραν
με την εφευρετικότητά τους, τις καινοτόμες  ιδέες τους και την
αφοσιωμένη εργασία τους, να διακριθούν σε σπουδαίους δια-
γωνισμούς και να αποσπάσουν πολλαπλούς επαίνους,
γεμίζοντας  την πόλη μας με περηφάνια και αυξάνοντας την
καλή μας φήμη». Από τη δική του πλευρά, ο Πρόεδρος, κ. Φίλης,
χαρακτηριστικά προσέθεσε πως η Δημοτική Επιτροπή Παι-
δείας θα αποτελεί σταθερά  «μέγα αρωγό… χρηματο-
δοτώντας, στηρίζοντας και επιλύοντας όλα τα υφιστάμενα
προβλήματα αλλά και όλες τις καινοτόμες προσπάθειες, στο
χώρο της παιδείας».

Συγκεκριμένα, το project των μαθητών του ΕΠΑΛ, «Ο Πόντον
εν κειμήλιον», ένα ψηφιακό λεύκωμα εθνικής τεκμηρίωσης με
αποθησαυρίσματα του Πόντου, βρέθηκε στην 1η θέση της κατά-
ταξης, αποσπώντας εξαιρετικά θετικές κριτικές. Παράλληλα,
οι βραβευθέντες βρέθηκαν στον τελικό του JA Greece ανάμε-
σα στις 10 καλύτερες Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις, όπου
και έλαβαν την 5η θέση με την επιχειρηματική τους ιδέα
Bridging «Γεφυρώνοντας τις Γενιές», ενώ συμμετείχαν και σε 

διαγωνισμό  που αφορούσε την Κοινωνική Καινοτομία με το
project «Ιστορίες Ζωής» στην οποία έλαβαν την 8η θέση. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύθηκαν οι εξής
μαθητές: Ζερζελίδης Κων/ος, Μαυρίδου Όλγα, Παπαδοπούλου
Σοφία, Χουρτσιλίδη Ειρήνη, Λαζαρίδης Γεώργιος, Γιαρτσέβα
Γεωργία, Τσομκαλίδου Φωτεινή, Αθανασιάδης Κων/ος, Νικολα-
ΐδη Ιωάννα, Ανδρεάδη Αναστασία, Κωστίδη Αγάπη, Σαββίδης
Ευστάθιος, Παυλίδου Αθηνά, και Παροτσίδης Ιωάννης, για το
project «Ο Πόντος εν κειμήλιον», και οι Νικολάου Γεράσιμος,
Μαργαρίτης Λεωνίδας, Τσομκαλίδου Φωτεινή, Κατσούρης
Ευάγγελος, Λυσαίος Παντελεήμων, Ζερζελίδης Κωνσταντίνος,
Λαζαρίδης Γεώργιος, Γιαρτσέβα Γεωργία, Μαράτος Σταύρος,
Μπορμπόκης Κων/ος, Μοχάμμαντ Αχάντ Αμπντούλ, Σιρινίδου
Κλεαρέτη, Τριανταφυλλίδη Ελένη, Τσάτσα Ελευθερία, για το
project «Bridging – Γεφυρώνοντας της Γενιές». 

Ακόμη, βραβεύθηκαν και οι παρακάτω καθηγητές, μα και
άνθρωποι που συνέδραμαν με τον δικό τους τρόπο, είτε οργα-
νωτικά, είτε εκπαιδευτικά, είτε υπό μορφή χορηγίας, είτε ηθικά,
στην συγκριμένη πορεία αριστείας του ΕΠΑΛ: Γατσώρης Θεό-

δωρος Δ/ντης ΕΠΑΛ, Γιωτο-
πούλου Γεωργία Υπεύθυνη Εκπ.
ΕΠΑΛ, Βολοβότσης Γεώργιος,
Υπεύθυνος Εκπ. ΕΠΑΛ, Κου-
τσουδάκη Μαρία, Υπευθ. Εκπ.
ΕΠΑΛ , Σαρρής Αντώνης Δ/ντης
1ου Γεν. Λυκείου,  Γιαννέτου
Μαρία - Δημοσιογράφος,
Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΣΕΝ/JA
Greece, Δημητροπούλου Γεω-
ργία - Επικεφαλής Σχέσεων
ΕΛΠΕ με Τοπικές Κοινωνίες &
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Νοτίου Ελλάδος, Νικολόπουλος
Αθανάσιος - Διευθυντής ΔΕΔΑ,
Μπεζαντάκου Δανάη – Διε-
υθύνουσα Σύμβουλος της NAVI-
GATOR SHIPPING CONSUL-
TANTS, Ευθυμίου Μαρία, Καθ.
ΕΚΠΑ – Ιστορικός.

Τους παραπάνω βράβευ-
σαν, πέραν του Δήμαρχου Ασπροπύργου, κ. Μελετίου Νικόλα-
ου και του Πρόεδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  κ. Φίλη
Γεώργιου,  ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, κ. Κώτσηρας Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Μπούρας Αθανάσιος,  ο Γραμμα-
τέας της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Λιάκος Ευάγ-
γελος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής Αττικής, κ.  Κοσμόπουλος
Ελευθέριος, ο Γ.Γ. Δήμου Ασπροπύργου κ. Ρεστέμης, Ευστάθ-
ιος, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικών Δομών & Αντιπρ-
όεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου, κ. Καγιάς, Δημήτριος,  η Πρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου, κ. Πηλιχού Γεωργία, ο
Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αντώνης Κοναξής, το Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου Ασπροπύργου, κ. Καλλιέρης Κων/ος,  το Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, κ. Χατζηπολυχρόνη Φαίη,  και η Πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κ. Στραιτούρη Νότα. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΡΟΝΙΑ
Η Δημοτική Αρχή βράβευσε τους μαθητές για την εφευρετικότητά τους και τις καινοτόμες ιδέες τους 



Ενόψει των γιορτινών ημερών των Χριστουγέννων, η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Μεγάρων ανα-
λαμβάνει την κοινωνική πρωτοβουλία να συλλέξει τρόφιμα μακράς διάρκειας για αυτούς που το έχουν
ανάγκη. 
Αναγνωρίζοντας ότι μέσα από την αλληλεγγύη και την αγάπη μπορούμε να στηρίξουμε τις οικογένειες

που το έχουν ανάγκη, καλούμε, όλους όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν, 
στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Μεγάρων (28ης Οκτωβρίου 115, 19100) 
από Δευτέρα 13/12 έως Πέμπτη 16/12, 6.00 – 8.00 το απόγευμα.
Τα είδη που συγκεντρώνονται είναι:

Προϊόντα μακράς διάρκειας (λάδι, γάλα εβαπορέ, ζυμαρικά, όσπρια κ.α.)
Είδη παντοπωλείου (σάλτσες ντομάτας, κονσέρβες, καφές, αλάτι, ζάχαρη, μπαχαρικά, αλεύρι, φρυγανιές,
μέλι, μπισκότα δημητριακά κ.α.)

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και βιώνουν δύσκολες στιγμές και αγω-
νιζόμαστε ώστε όλοι και όλες να μπορέσουμε να ζήσουμε την ζωή που μας αξίζει. 

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Μεγάρων

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτή-
σεων συμμετοχής στο έργο:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ –
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν »   

στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ
«Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτι-

σης - Πιστοποίησης εργαζομένων της
Περιφέρειας Αττικής από το

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (mis
5 0 7 0 8 7 9 )

Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙA - ΒΕΠ, στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», έχει
αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της
Πράξης: «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρ-
τισης - Πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφ-
έρειας Αττικής από το Βιοτεχνικό Επιμελητήρ-
ιο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5070879, σύμφω-
να με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  763 /03-03-
2021(ΑΔΑ: 6ΒΖΗ7Λ7 - ΒΤΦ) Απόφαση
Έ ν τ α ξ η ς .   

Η Πράξη, αποτελεί μία ολοκληρωμένη προ-
σπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής
υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής,
επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης
επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων
όλων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
στην Περιφέρεια Αττικής ανεξαρτήτως κλάδου
απασχόλησης για την προσαρμογή τους στις
αλλαγές της τοπικής όσο και υπερτοπικής
αγοράς εργασίας (οικονομικές, τεχνολογικές,
περιβαλλοντικές, προσαρμογή σε μοντέλα
τηλεργασίας δεδομένων των συνθηκών
COVID-19, κ.α.) και στο νέο αναπτυξιακό περ-
ιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο απευθύνεται σε 760 συνολικά
εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικο-
νομίας ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλ-
ησης, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις
γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξει-
δικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και
θεματικές, που δύναται να αξιοποιηθούν από
όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλά-
δου απασχόλησης, σχετιζόμενες με τις ανα-
πτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας
Αττικής, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτή-
των τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγε-
λματικής τους ικανότητας.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -
EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του
Π Δ Ε .  

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής
Υποβολής:  08/12/2021 και ώρα 12:00:00.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των
αιτήσεων θα είναι 08/01/2022  και  ώρα
23:59:00 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλ-
λονται στο ιδιαίτερο site του έργου στη διεύθυ-
νση: https://pepatt.bep.gr/ όπου βρίσκεται και
το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνουν τυχόν ερωτήματά τους μόνο μέσω
email στο pep@bep.gr  από το οποίο θα λαμ-
βάνουν και τις σχετικές απαντήσεις.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
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Το Πάρκο Τρίτση «ντύνεται» γιορτινάΤο Πάρκο Τρίτση «ντύνεται» γιορτινά
-Στις 16 Δεκεμβρίου ανοίγει η αυλαία των 

Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων με δωρεάν βαρκάδα
για τους πολίτες στο πλωτό εορταστικό χωριό που θα

στηθεί στη μεγαλύτερη λίμνη του Πάρκου

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
στο έργο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ –
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ»

Μ
΄ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα
γιορτινό τρόπο στις 16
Δεκεμβρίου, θα ανοίξει η

αυλαία των Χριστουγεννιάτικών
εκδηλώσεων στο Πάρκο Τρίτση, από
τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Ειδικότερα θα δοθεί η δυνατότητα σε
όλους τους πολίτες να κάνουν, δωρεάν,
βαρκάδα στη μεγαλύτερη λίμνη του Πάρ-
κου όπου θα είναι στημένο το μοναδικό
πλωτό εορταστικό χωριό της Αττικής.

Οι επισκέπτες του Πάρκου θα μπορ-
ούν να απολαύσουν τις ομορφιές του
Πάρκου σ΄ένα άκρως εορταστικό κλίμα
και σ΄ένα λαμπερό περιβάλλον καθώς
ήδη ο Φορέας Διαχείρισης του Μητρο-
πολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας
«Αντώνης Τρίτσης», προέβη στον φωτι-
στικό στολισμό και στην μουσική κάλυψη
του χώρου Πάρκου. 

Ειδικότερα, κατά μήκος της κεντρικής
διαδρομής και περιμετρικά των λιμνών,
χάρη στον επιπρόσθετο εορταστικό
φωτισμό αναδείχθηκαν οι δενδρο-
στοιχίες και το υδάτινο στοιχείο και ταυ-
τόχρονα ο επισκέπτης του χώρου έχει
την ευκαιρία να περιηγηθεί στο πάρκο
υπό την αντίστοιχη εορταστική μουσική
υπόκρουση.

Επισημαίνεται πως τόσο ο φωτισμός
όσο και το ηχητικό σύστημα εναρ-

μονίζονται και σέβονται την ορνιθο-
πανίδα του χώρου και το περιβάλλον
γενικότερα. 

Ο φωτισμός είναι σε θερμούς τόνους
και ο ήχος καλύπτει συχνότητες όπως
αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθ-
εσία έτσι ώστε να μην υπάρχει όχληση
τόσο στην πανίδα όσο και στους επισκέ-
πτες του Πάρκου.

«Την ερχόμενη Πέμπτη 16 Δεκεμ-
βρίου καλούμε όλους τους πολίτες να
έρθουν στο Πάρκο Τρίτση όπου όλοι
μαζί θα δώσουμε το σύνθημα της έναρξ-
ης των Χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων, απολαμβάνοντας ένα
μοναδικό και πρωτότυπο σκηνικό,
απόλυτα εναρμονισμένο στις γιορτινές
μέρες. 

Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε
όλους τους πολίτες και τους παροτρύνο-
υμε να επισκεφθούν και να απο-
λαύσουν το αναβαθμισμένο Πάρκο
Τρίτση το  οποίο «φόρεσε» τα γιορτινά
του προκειμένου να υποδεχθεί τους
επισκέπτες του. 

Σταδιακά το Πάρκο αλλάζει όψη,
εκσυγχρονίζεται και μετατρέπεται σ΄ένα
χώρο ψυχαγωγίας, αθλητισμού αλλά και
εκπαίδευσης. Θα συνεχίσουμε με τους
ίδιους ρυθμούς μέχρι το όραμά μας να
μετατραπεί το Πάρκο σε μία μητροπολι-
τική όαση πρασίνου, να γίνει πραγμα-
τικότητα», σημείωσε ο κ. Πατούλης.  

Ενόψει των γιορτινών ημερών των Χριστουγέννων
ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίαα  σσυυλλλλοογγηηςς  ττρροοφφιιμμωωνν  γγιιαα  ααυυττοούύςς  πποουυ  ττοο  έέχχοουυνν  ααννάάγγκκηη  ααππόό  ττηηνν  ΟΟρργγάάννωωσσηη  ΜΜεελλώώνν  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ΠΠΣΣ  ΜΜεεγγάάρρωωνν
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Mε μεγάλη συμμετοχη το Seajets Ράλι Παλλάδιο στον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας

Εντυπωσίασε τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο 

Το Ράλι Παλλάδιο ξεκίνησε
και φέτος λέγεται «Seajets
Ράλι Παλλάδιο» με τη συμμε-
τοχή του κόσμου να είναι
πολύ υψηλή. Η έναρξη έγινε
υπό την με την παρουσία του
υφυπουργού αθλητισμού

κύριο Αυγενάκη του
δημάρχου κυρίου
Στάθη του υπουρ-
γού του υφυπουρ-
γού δικαιοσύνης
Κώτσηρα του αντι-
περιφερειάρχη κ
Κοσμόπουλου.

Ο αγώνας αποτελείται
από τις ειδικές διαδρομές
«Μέγαρα-Άγιος Ιωάννης»,
«Αλεποχώρι» και «Μελε-
τάκι». Οι τρείς ειδικές δια-

δρομές θα γίνουν από
δύο φορές και τα συνολικά
αγωνιστικά χιλιόμετρα θα
είναι 75,03.

Το Seajets 41ο Ράλι
Παλλάδιο προσμετρά στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ράλι Ασφάλτου και Κύπελ-
λο Ράλι Ασφάλτου απο-
τελώντας τον 5ο και τελευ-
ταίο γύρο των συγκεκριμέ-
νων θεσμών. Ταυτόχρονα
αποτελεί τον 6ο γύρο του
Πανελληνίου Πρωταθλή-
ματος Ράλι Ιστο

Λόγω της παν-
δημίας υπάρχουν
οικογένειες που
στερούνται ακόμα
και τα βασικά
αγαθά. 

Οι γιορτές
πλησιάζουν και
πολλοί γονείς
αδυνατούν να προ-
σφέρουν τα χρι-
στο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ α
δώρα που κάθε
παιδί περιμένει.

To ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ και
φέτος δεν θα αφή-
σει κανένα παιδί
χωρίς το δώρο του.

Σε συνεργασία με όλους τους Δήμους
της Αττικής, το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ διοργανώνει δράση
συγκέντρωσης χριστουγεννιάτικων
δώρων, για τα παιδιά κάθε Δήμου.

Η δράση πρόκειται να πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021,
από τις 10:00 έως τις 14:00. Ο χώρος
συγκέντρωσης θα είναι το Δημαρχείο
κάθε περιοχής.

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ θα
καλεί τους κατοίκους της Αττικής να
προσφέρουν για τα παιδιά του Δήμου
τους δώρα, παιχνίδια, παιδιά βιβλία και
ό, τι άλλο μπορεί να ονειρευτεί κάθε
παιδί.

Τα χριστουγεννιάτικα δώρα που θα
προσφερθούν θα πρέπει να είναι και-
νούρια, ή μεταχειρισμένα, σε άριστη
κατάσταση, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε
στο oloimaziboroume.gr

Συμβολική η φωταγώγηση του 
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Δήμο Φυλής 

Χρήστος Παππούς: Εύχομαι οι φετινές γιορτές να 
είναι οι τελευταίες με μέτρα κατά της πανδημίας 

Με τη
φωταγώγηση του
Χριστουγεν ν ιάτικου
Δέν τρου, από το
Δήμαρχ ο Φυλής
Χρήστο Παππού,
το βράδυ της 9ης
Δεκεμβρίου 2021,
άν οιξε και επίσημα
η εορταστική
περίοδος των  Χρι-
στουγέν ν ων  και
της Πρωτοχ ρον ιάς
στο Δήμο Φυλής. 

Στην  τελετή, που
οργαν ώθηκε από
τον  Πολιτιστικό και
Αθλητικό Οργαν ι-
σμό «Η

ΠΑΡΝΗΘΑ», υπό τις κατευθύν σεις του Προέδρου Γιώργου Μαυροειδή, εφαρμό-
στηκαν  τα μέτρα κατά της μετάδοσης του κορον οϊού, εξ ου και η περιορισμέν η
παρουσία επισήμων  και συν δημοτών  μας. 

Συν έπραξε η Φιλαρμον ική του Δήμου Φυλής παρουσιάζον τας πρόγραμμα με
κάλαν τα και χ ριστουγεν ν ιάτικους ύμν ους. 

Η τελετή φωταγώγησης ολοκληρώθηκε με ρίψη πυροτεχ ν ημάτων  από την  ταρά-
τσα του Δημαρχ είου Άν ω Λιοσίων .

Στο σύν τομο μήν υμά του ο Χρήστος Παππούς ευχ ήθηκε Καλά Χριστούγεν ν α και
ευτυχ ισμέν η Πρωτοχ ρον ιά και εξέφρασε την  ελπίδα ν α είν αι οι φετιν ές γιορτές οι
τελευταίες που γιορτάζουμε λαμβάν ον τας μέτρα κατά της μετάδοσης του κορον ο-
ϊού.  

Συγκέντρωση Χριστουγεννιάτικων
δώρων σε όλους τους Δήμους 

της Αττικής το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου
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Ποια εμβόλια χορηγούνται 
στην τρίτη δόση 

Ν
έα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη χορήγηση της τρίτης
δόσης, την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης, αλλά και
τα μέτρα που ισχύουν για τους άνω των 60 ετών έφερε

η συνεχιζόμενη «πίεση» της πανδημίας και η εμφάνιση της
παραλλαγής «Όμικρον».

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επανεξέτασε τις συστά-
σεις χορήγησης της τρίτης δόσης και ομόφωνα γνωμοδότησε
για τη χορήγησή της σε όλους τους πολίτες ηλικίας άνω των 18
ετών, στους τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολια-
σμού με τις δυο δόσεις, όπως και μετά προηγηθείσα λοίμωξη.
Εξαιρούνται τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, όπου μπορεί ο
εμβολιασμός να γίνει και ένα μήνα μετά τη χορήγηση της 2ης
δόσης.

Επίσης, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε την
μείωση του χρόνου πιστοποιητικού νόσησης στους τρεις μήνες,
καθώς έκρινε ότι οι νέες μεταλλάξεις και οι παραλλαγές του
κορωνοϊού όπως η «Όμικρον», φαίνεται ότι επαναμολύνει ως
έναν βαθμό και όσους έχουν νοσήσει. Υπενθυμίζεται ότι από 2
Δεκεμβρίου, το πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά ύστερα
από διαγνωστικό έλεγχο PCR.

Επιπλέον από σήμερα 13 Δεκεμβρίου θα θεωρούνται ανεμ-
βολίαστοι (δεν θα ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού) οι άνω
των 60 ετών που δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση και
έχουν κλείσει επτάμηνο από την δεύτερη δόση. Από 16 Ιανουα-
ρίου οι πολίτες άνω των 60 ετών που δεν έχουν κάνει καμία
δόση θα έχουν διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα.

Για τον γενικό πληθυσμό το πιστοποιητικό εμβολιασμού
ισχύει για ένα χρόνο, ωστόσο έχει ανοίξει η συζήτηση σε ευρω-
παϊκό επίπεδο να μειωθεί ο χρόνος στους 9 μήνες. Δηλαδή, αν
στους 9 μήνες δεν γίνει η αναμνηστική δόση, το πιστοποιητικό
εμβολιασμού θα λήγει αυτόματα σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Ποια εμβόλια χορηγούνται στην αναμνηστική δόση
Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 2 δόσεις Pfizer, Moderna ή

AstraZeneca: Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 3 μήνες
μετά, με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 1 δόση Johnson & Johnson:
Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 2 μήνες μετά, με μία
δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna

1η δόση με εμβόλιο Pfizer, Moderna ή Astra Zeneca: 2η δόση
με εμβόλιο J&J. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δε συστήνει
τον εμβολιασμό με αναμνηστική δόση.

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση και νόσηση

Νόσηση πριν τον εμβολιασμό: 1 δόση εμβολίου J&J. Συστή-
νεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον 3 μήνες
μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna.

Εμβολιασμός με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca: Συστήνεται
εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον 3 μήνες μετά
με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna.

1η δόση με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca: Νόσηση μετά την
1η δόση εμβολιασμoύ. Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά
τη νόσηση με μια δόση Pfizer ή Moderna (ολόκληρη δόση) για
ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Αναμνηστική δόση συστήνεται 3
μήνες μετά από τη 2η δόση με 1 δόση Pfizer ή Moderna μισή
δόση.

Ολοκλήρωση εμβολιασμού με J&J. Νόσηση μετά τον εμβο-
λιασμό. Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με
μια δόση Pfizer, μισή δόση Moderna ή J&J.

Ολοκλήρωση εμβολιασμού με 2 δόσεις Pfizer, Moderna ή
AstraZeneca. Νόσηση μετά τον εμβολιασμό. Συστήνεται εμβο-
λιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer ή μισή δόση
Moderna.

Ο χρόνος αύξησης των αντισωμάτων μετά την τρίτη δόση
είναι γρήγορος, είναι ταχύς, εντός μιας έως τρεις ημέρες, δεδο-
μένου ότι η τρίτη δόση προκαλεί δευτερογενή ανοσιακή 

ανταπόκριση. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα η αναμ-
νηστική δόση αυξάνει κατά 20 φορές το επίπεδο των εξουδετε-
ρωτικών αντισωμάτων και τριπλασιάζει τον αριθμό των
μνημονικών Τ και Β λεμφοκυττάρων. Σύμφωνα, μάλιστα, με το
CDC, η τρίτη δόση με την εμφάνιση της παραλλαγής «Όμικρ-
ον», δεν είναι πολυτέλεια ή υπερβολή αλλά απόλυτη αναγκαι-
ότητα.

Τι ισχύει για τους άνω των 60 ετών
Από τις 13 Δεκεμβρίου, σε περίπτωση που κάποιος άνω των

60 ετών δεν έχει κάνει την αναμνηστική δόση και έχει κλείσει
επτάμηνο από την δεύτερη δόση, λογίζεται ως «ανεμβολία-
στος». Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, της συγκεκριμένης κατ-
ηγορίας πολιτών παύουν να ισχύουν, κάτι που σημαίνει ότι δεν
θα έχουν πρόσβαση σε κλειστούς χώρους, θα υφίστανται τους
αντίστοιχους περιορισμούς των ανεμβολίαστων και την
υποχρέωση για rapid test.

Επίσης όσοι άνω των 60 ετών, δεν έχουν κάνει καμία δόση
έως τις 16 Ιανουαρίου θα έχουν διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ
κάθε μήνα. Ο νόμος δίνει την δυνατότητα στον υπουργό Υγείας
να επεκτείνει το μέτρο και για όσους θα γίνουν 60 ετών από την
1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά.

Συνεχίζεται η δωρεάν 
διάθεση self test

Συνεχίζεται και την ερχόµενη εβδοµάδα η
διανοµή δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ
(self test) σε όσους πολίτες δεν το έχουν

προµηθευτεί, µε στόχο την καλύτερη δυνατή
καταγραφή της επιδηµιολογικής εικόνας της
χώρας και την αποφυγή της διασποράς του ιού
SARS-CoV-2 την περίοδο των εορτών.

Συγκεκριµένα, από τις 13/12/2021 έως τις
18/12/2021 και ώρα 17.00, οι ενήλικοι πολίτες,
εµβολιασµένοι και µη, που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή
ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ, θα µπορούν να προµηθ-
εύονται δωρεάν ένα self test από τα φαρµακεία
της χώρας.

Η δωρεάν διάθεση self test θα γίνεται µόνο
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, έτσι ώστε οι
φαρµακοποιοί κατά τις διηµερεύσεις και διαν-
υκτερεύσεις να µπορούν να εξυπηρετούν έκτακ-
τες ανάγκες.

Αν και το µέτρο δεν είναι υποχρεωτικό,
καλούνται όλοι οι πολίτες να υποβληθούν σε
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έως τις 18/12, ώστε να
περιορίσουµε το ιικό φορτίο και την κυκλοφορία
του ιού ενόψει της εορταστικής περιόδου.

ΥΥππόό  κκρράάττηησσηη  οοιι  
««θθεεµµααττοοφφύύλλαακκεεςς  ττοουυ  
ΣΣυυννττάάγγµµααττοοςς»»..  ΣΣήήµµεερραα  ηη  
ααπποολλοογγίίαα  ττοουυςς  
Υπό κράτηση παραµενουν µέχρι και σηµερα ∆ευ-

τέρα, οπότε  και θα απολογηθούν στον Ανακριτή Κατε-
ρίνης, οι έντεκα συλληφθέντες για την αρπαγή του
διευθυντή Γυµνασίου του Αιγινίου Πιερίας.

Τα µέλη της αυτοαποκαλούµενης οµάδας "Θεµατο-
φύλακες του Συντάγµατος" που, το πρωί της Παρασκε-
υής, ακινητοποίησαν τον διευθυντή τη στιγµή που
εισερχόταν στο σχολείο, του πέρασαν χειροπέδες και
τον µετέφεραν δια της βίας στο κοντινό αστυνοµικό
τµήµα όπου συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν  ενώπιον του
εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης.

Σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη
για το κακούργηµα της αρπαγής από κοινού, όπως
επίσης για τα πληµµελήµατα της συµµορίας, της δια-
τάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και της παραβίασης
των µέτρων για την αποτροπή µολυσµατικών ασθε-
νειών. Επιπλέον, κατά περίπτωση, ασκήθηκε δίωξη
για απλή σωµατική βλάβη, παραβίαση προσωπικών
δεδοµένων και διασπορά ψευδών ειδήσεων (όλα σε 

βαθµό πληµµελήµατος). Ακολούθως παραπέµφθη-
καν να απολογηθούν στον Ανακριτή από τον οποίο
έλαβαν προθεσµία για σήµερα  ∆ευτέρα και κατόπιν
επέστρεψαν στα κρατητήρια της ∆ιεύθυνσης
Αστυνοµίας Πιερίας.

ΥΥπποουυρργγόόςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ΠΠοολλίί  ΤΤέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς
ππααρράάννοοµµεεςς  σσυυµµππεερριιφφοορρέέςς  θθαα  χχττυυππηηθθοούύνν  σσττηη  ρρίίζζαα
ττοουυςς……

«∆εν πρόκειται να επιτρέψουµε να υπάρξει αυτό το
παρακράτος της παράνοιας» δήλωσε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόµε-
νος στο πρωτοφανές επεισόδιο στο Γυµνάσιο Αιγινίου
Πιερίας και την «σύλληψη» του Γυµνασιάρχη από
τους αυτοαποκαλούµενους «Θεµατοφύλακες του
Συντάγµατος».

«Πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι το 2021 δεν
είναι 2012», υπογράµµισε ο υπουργός σε συνέντευξή
του στον ”Σκάι”.και τόνισε όλες τόσο η ∆ίωξη Ηλεκτρ-
ονικού Εγκλήµατος όσο και όλες οι άλλες υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνοµίας ελέγχουν τα πάντα γύρω
από αυτές τις έκνοµες, παράνοµες συµπεριφορές,
συγκεντρώνουν όλο το αναγκαίο υλικό και θα διαβιβα-
στεί στις εισαγγελικές Αρχές για ποινική αξιολόγηση.

«Οι ενέργειες στο Γυµνάσιο της Πιερίας ήταν
απολύτως παράλογες, παράνοµες, προκλητικές, προσέ-
βαλαν την κοινή λογική», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και
προσέθεσε: «Θέλω να είµαι ξεκάθαρος σε όλους ότι δεν
πρόκειται να επιτρέψουµε να υπάρξει αυτό το παρα-
κράτος της παράνοιας. Τέτοιου είδους παράνοµες
συµπεριφορές θα χτυπηθούν στη ρίζα τους… ∆εν είναι
επιτρεπτές από το σύνολο της κοινωνίας και στρέφον-
ται σε βάρος εκπαιδευτικών, σε βάρος αστυνοµικών οι
οποίοι κάνουν σωστά την δουλειά τους υλοποιούν
συνειδητά τα καθήκοντά τους για να φροντίσουν την
υγεία και την ασφάλεια των πολιτών».

Τ. Θεοδωρικάκος για «Θεµατοφύλακες» «∆εν πρόκειται να 
επιτρέψουµε να υπάρξει αυτό το παρακράτος της παράνοιας»
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H Παπαστράτος ανακοινώνει  την
έναρξ η ολοκληρωμένου
προγράμματος αναδάσωσης στην

Αττική, με τη φύτευση 70.000 δέντρων
έως το 2023 και τη φροντίδα τους μέχρι το
2026.

Σημαντικά στοιχεία του έργου:

– Είναι το πρώτο πρόγραμμα Αναδόχου
Αναδάσωσης που ξεκίνησε να υλοποιείται  μετά
από τις φετινές πυρκαγιές.

– Η Παπαστράτος αναλαμβάνει  τη φύτευση
των 70.000 δέντρων μέχρι το 2023 και τη
φροντίδα τους μέχρι το 2026.

– Στο επίκεντρο του προγράμματος
αναδάσωσης της Παπαστράτος είναι  η
Ιπποκράτειος Πολι τεία, περιοχή που
δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών
του καλοκαιριού.

– Συνολικά θα αναδασωθούν 1.000
στρέμματα (500 στρέμματα στην Ιπποκράτειο
Πολι τεία και  500 στρέμματα στον Άγιο
Στέφανο) με δέντρα συμβατά στην ελληνική
βιοποικιλότητα και  σε συνεργασία με την
Πολιτεία & την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

– Η αρχή έγινε συμβολικά στον Άγιο
Στέφανο, σε περιοχή που δεν μπορεί  να
αναγεννηθεί  φυσικά, με φύτευση των πρώτων
300 δέντρων (είδη δέντρων: χαρουπιές,
κουτσουπιές, κουμαριές, κυπαρίσσια, πεύκα,
σχίνα, αριές).

– Το έργο ξεκίνησε την Κυριακή, 5
Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού,
με τη συμβολική συμμετοχή εργαζομένων της
Παπαστράτος.

– Το συντονισμό και  την εποπτεία έχει

αναλάβει  ομάδα επιστημόνων, ενώ θα 

εφαρμοστούν οι  βέλτιστες πρακτικές φύτευ-
σης και παρακολούθησης, διεθνώς.

– Με την ολοκλήρωση κάθε φυτευτικής περι-
όδου, η Παπαστράτος θα ενημερώνει δημόσια
τους αρμόδιους φορείς για την πορεία του
προγράμματος και για βελτιωτικές κινήσεις.

– Η πρωτοβουλία είναι  στο πλαίσιο του
προγράμματος της εταιρείας «Συνεχίζουμε
Μαζί» ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται  σε 1
εκατομμύριο ευρώ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Παπαστράτος, κ. Χρήστος Χαρπαντίδης,
δήλωσε σχετικά με το πρόγραμμα: «Η κλιματι-
κή κρίση είναι  εδώ. Είναι μια πραγματικότητα
που μετά το φετινό καλοκαίρι  κανείς δεν μπορ-
εί  να αγνοεί . Οι διαπιστώσεις δεν αρκούν.

Είναι ώρα για δράση. Μέσα από το πρόγρ-
αμμα της Παπαστράτος για τη φύτευση και τη
φροντίδα 70.000 δέντρων παίρνουμε θέση
απέναντι  στη μεγαλύτερη πρόκληση του πλα-
νήτη μας. Με οδηγό την επιστήμη, με εμπι-
στοσύνη στους ειδικούς αλλά και με ένα σχέδιο
άμεσο και  ολοκληρωμένο, επιδιώκουμε να
δώσουμε ξανά πνοή στο Φυσικό Περιβάλλον
της Αττικής».

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, κ. Γιώργος Αμυράς, αναφέρθηκε στη
σημασία της πρωτοβουλίας της Παπαστράτος,
σημειώνοντας πως: «Η Παπαστράτος κάνει
χρήση ενός νέου εργαλείου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, δηλαδή του Αναδόχου της 

Αναδάσωσης και της Αποκατάστασης. Σε
αυτήν την πλαγιά, εκεί  που  βλέπετε καμένα,
από αύριο θα βλέπετε καινούρια βλαστάρια,
χάρη στην αναδάσωση της εταιρείας. Η κλιμα-
τική κρίση είναι  αδυσώπητη, μας δείχνει  τα
δόντια της και πιστεύω ότι  μόνο με συμπράξεις
και συνέργειες μπορούμε να την αντιμετωπίσο-
υμε.»

Ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ευάγγε-
λος Γκουντούφας δήλωσε από την πλευρά του
πως: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που σήμερα
ξεκινάμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την
περιοχή της Αττικής.

Σε συνεργασία με την εταιρεία Παπαστράτος,
η οποία ανταποκρίθηκε και έδειξε μεγάλη ευαι-
σθησία στο να συμβάλει  στην αναδάσωση μιας
τριπλοκαμένης περιοχής. 

Σε συνεργασία με την εταιρεία, εμπλουτίζουμε
και βοηθάμε τη φύση με φυτά που θα είναι  και
πυρανθεκτικά, χρησιμοποιώντας μια μί ξη
κωνοφόρων πλατύφυλλων δέντρων, αυξάνον-
τας έτσι  και  τη βιοποικιλότητα αλλά και την
ανθεκτικότητα της φύσης.»

Η πρωτοβουλία «Συνεχίζουμε Μαζί» υλο-
ποιείται  στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμ-
ης Ανάπτυξης της Παπαστράτος. Εντάσσεται
στη δέσμη ενεργειών για την καταπολέμηση
της κλιματικής κρίσης, στόχο για τον οποίο η
εταιρεία θα κατευθύνει  κάθε χρόνο το 50% των
πόρων που προσφέρει  για πρωτοβουλίες
στήριξης του κοινωνικού συνόλου.

ΠΠΑΑΠΠΑΑΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΟΟΣΣ:: ΑΑΑΑννννααααδδδδάάάάσσσσωωωωσσσσηηηη    μμμμεεεε         
7700..000000  δδέέννττττρρρραααα    σσσσεεεε     ππππυυυυρρρρόόόόππππλλλληηηηκκκκττττεεεεςςςς     
ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςςςς     ΑΑΑΑττττττττ ιιιικκκκήήήήςςςς
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Η ΑΕ Ζεφυρίου 1-0 στις καθυστερήσεις 
τον Ίκαρο Νεοκτίστων
Με τέρμα που σημείωσε ο Κων σταν -
τιν ίδης στο δέυτερο λεπτό των  καθυστε-
ρήσεων  92′ η ΑΕ Ζεφυρίου έκαμψε την
αν τίσταση του Ικάρου Νεοκτίστων  με 1-0
και ξαν αμπήκε στο κόλπο αν όδου.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο Ικαρος στάθηκε
άτυχ ος κέρδισε πέν αλτι στο 35′ σε αν α-
τροπή του Κίριλιουκ με τον  Γρ. Κάτσο ν α
στέλν ει την  μπάλα άουτ. Εν ώ είχ ε και 2
δοκάρια από τον  Αν δρεάδη και τον  Κίρι-
λιουκ.
Οι γηπεδούχ οι τελείωσαν  το μάτς με 9 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής με δεύτερη κίτριν η
κάρτα των  Μπουραν τά 56′ και Κων σταν τιν ίδη 90+3) ο σκόρερ έβγαλε την  φαν έλα στους
παν ηγυρισμούς.
Διαιτητής ήταν  ο Χρόν ης. Βοηθοί: Καραγιάν ν ης-Αρβαν ιτάκης.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ(προπον ητής Μάριος Παπαν ικολάου):  ΑΣΒΕΣΤΑΣ, ΠΕΤΡΌΠΟΥΛΟΣ,
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ, ΛΕΛΟΣ, ΖΕΡΒΑΣ, ΣΠΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ, ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ (65′
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ) ΒΟΥΓΑΖΙΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗΣ, ΝΗΣΊΔΗΣ, ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ.
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ(προπον ητής Κώστας Λιν άρδος):Παπαθαν ασίου, Νταφόπουλος(46′
Τοπαλοβ), Κάτσος Χρήστος, Μάμας,  Χυσολάρι Εν τρι, Σούτας,  Αν δρεάδης, Χυσολάρι Εραλ-
ν το,  Κύριλιουκ, Κάτσος Γρηγόρης, Στασίν ης.

Οι γυναίκες του Πανελευσινιακού 41-35 σε
αναβληθέντα ματς

Επιστροφή στις ν ίκες
για τις γυν αίκες του
Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ
στον  εξ αν αβολής
αγών α για την  6η αγων ι-
στική της Α' Κατηγορίας
ΕΣΚΑΝΑ.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
41-35
Διαιτητές: Παπαφωτίου,
Κον ταξάκης

Δεκάλεπτα: 10-12, 21-16, 29-22, 41-35
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κοσμά): Μεγαλούδη Κ. 7(1), Τσίρμπα 4, Οικον ό-
μου 4, Μεγαλούδη Π. 3, Κασαμπά, Χαραλαμποπούλου, Πολυζώτη 5,
Γιαν ν ακούλια 8, Κον τού 2, Καλογρίδη, Τσιούν η 8(2)
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Γκλεζάκου): Παπαδοπούλου 18(4), Γκλεζάκου
2, Δαρζέν τα 4, Λέκα 5, Κολοβού, Ραφελέτου 3(1), Μπαϊμπάκη 3
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Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική 2-0
την Ζωφριά

Συνεχίζοντας τις καλές της εμφανίσεις ο ΑΟ
Μίμας Μικρασιατική επικράτησε στα Μέγαρα της
φολότιμης Ζωφριάς με 2-0. Και ισοβάθμισε στην
πρώτη θέση μετά το στραβοπάτημα του Βύζα στην
Μάνδρα.

Τα τέρματα της ομάδος του Χάρη Κουστέρη
σημείωσαν οι Στρατάκης 48′ και Εβερετ 89′ 

Ο τελευταίος είχε δοκάρι σε κτύπημα φάουλ
54′. Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Οικονό-
μου-Μαυρομάτης.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπονητής
Χάρης Κουστέρης): Βανδώρος, Μήτσος Α, Κήτ-
τας, Εβερετ, Γαλανός, Μήτσος Δ(83′ Γεωργακής),
Κ ο υ φ ή ς ( 4 6 ΄ Σ τ ρ α τ ά κ η ς ) ,
Μαζιώτης(88΄Αγγελακόπουλος), Μπαγδάτογ-
λου(89΄Χατζηάδης), Τούσης, Σταφ-
άι(46΄Γκουτσούλας).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Γεωργακής,
Δρυμούσης, Στρατάκης, Χατζής, Γκοτσούλας,
Χατζηάδης, Παπανικόλας.

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑ(προπονητής Κώστας Μαργαρίτης):
Πλατανιάς Ι, Κουτσούμπας, Σταύρου, Λάβδας,
Νίκα, Μιράκα(74′ Σιδηρόπουλος Κ), Σπυρόπου-
λος(58΄Σειτανίδης), Ρεφενδάριος, Καλαμαράς(61′
Πυλαρινός), Αθανασίου, Χαλεριάν.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Σιδηρόπουλος Μ,
Χάσα, Πλατανιάς Γ, Σειτανίδης, Σιδηρόπουλος Κ,
Νικολάου, Πυλαρινός.

Πλησίασε στην κορυφή
η Νέα Πέραμος 2-0 την Ενωση

Ασπροπύργου
Για την  10η αγων ιστική η Νέα Πέραμος επικράτησε της
Εν ωσης Ασπροπύργου με 2-0. Μετά τη ν ίκη αυτή και
το στραβοπάτημα του Βύζα στην  Μάν δρα πλησίασε
στον  έν αν  βαθμό και την  προσεχ ή Κυριακή πάει στα
Μέγαρα στο ν τέρμπι. Οι γηπεδούχ οι δεν  είχ αν  στον
πάγκο τους τον  προπον ητή Χάρη Κοπιτσή και τον
ποδοσφαιριστή Πατσιον ίδη που είν αι τιμωρημέν οι.
Τα τέρματα σημείωσαν  οι Τοπτίδης με πέν αλτι 56′ και
Δουκάκης 63′.
Στο 47′ ο Ελάν ογλου αν έτρεψε μέσα στην  περιοχ ή τον
Νεστουράι(Ε.Α) και ο διαιτητής Χρέλιας(βοηθοί Καν τα-
ν ολέων -Παπαδόπουλος) έδειξε παίζετε.
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Ελάν ογλου, Πν ευματικάκης, Δράγαζ-
ης, Λιμν ιάτης(85′ Ζουμπλιός), Γεωργιάδης, Λουκίδης, 

Τοπτίδης, Γκελάι, Κοκόσι(74′ Σεβαστής), Δουκάκης,
Καμπόλης(83′ Νάκος).
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Αν αγν ώστου, Τζαχ ρήστας,
Τυρλής Η., Αξιώτης, Καρδάμης, Τυρλής Χ., Τσιρικλός,
Στύλλα, Νεστουράι, Κουρουπάκης, Πέτσας.

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ
Κ15 (2007-2008) Κ17 (2005-2006)

Από τους Υπεύθυνους του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Γιάννη
Φατόλια & Τάσο Στασινόπουλο και τους συνεργάτες τους Πανα-
γιώτη Παυλίδη & Παναγιώτη Γεωργιάδη καλούνται τη ΔΕΥΤΕΡΑ
13/12/2021 και ώρα 14.45 στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με αθλητική περι-
βολή (άσπρη μπλούζα – μαύρο σορτσάκι – άσπρες κάλτσες-
επικαλαμίδες):
1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ)
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΖΩΦΡΙΑ)
3. ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ)
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)

5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΥΝΑΜΗ)
6. ΑΣΒΕΣΤΑΣ (ΖΕΦΥΡΙ)
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ)
8. ΚΥΠΑΡΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
9. ΛΙΑΣΚΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
10. ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ (ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ)
11. ΜΠΑΛΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
12. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
13. ΝΤΑΛΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
14. ΝΤΑΡΒΙΝ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
15. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
16. ΠΑΤΣΙΟΣ (ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ)
17. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
18. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
19. ΠΡΙΦΤΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ)
20. ΣΒΥΡΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
21. ΣΕΜΠΡΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
22. ΣΤΑΣΙΝΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)
23. ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
24. ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ)
25. ΧΟΤΖΑ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
26. ΠΑΛΑΧΑΡ (ΛΑΜΠΕΡΗ)

Πατατράκ ο Βύζας…
Νέα γκέλα εκτός έδρας 1-1 στην
Μάνδρα με τον ΠΑΟΚ

Νέο πατατράκ… για τρίτη συν εχ όμεν η αγων ιστική για
τον  Βύζα Μεγάρων  που ήρθε ισόπαλος 1-1 στην  Μάν -
δρα με τον  ΠΑΟΚ. Οι Μεγαρείς έχ ουν  συγκάτοικο στην
πρώτη θέση τον  ΑΟ Μίμα με δεύτερη τη Νέα Πέρα-
μο.Προσπάθησε ο Βύζας όσο μπορούσε ν α πετύχ ει
γκολ όμως δεν  τα κατάφερε χ άν ον τας πολύτιμο έδαφ-
ος ν α ξεφύγει στην  βαθμολογία.
Ο αγών ας έγιν ε σε έν α ακατάλληλο αγων ιστικό χ ώρο
που εγκυμον ούσε κιν δύν ους για τους ποδοσφαιριστές.

ΤΑ ΓΚΟΛ:

45+1 ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο κων σταν τιν ίδης έβγαλε την  σέν τρα
και ο Αμαραν τίδης με τακουν άκι 0-1.
73′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Κόμπε(αυτογκόλ) 1-1.

Διαιτήτευσε ο Χ. Μαν ούρας. Βοηθοί: Ν.Μαν ούρας -Δ.
Τσαγαν ού.
Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν  το παιχ ν ίδι με 10 ποδο-
σφαιριστές λόγω αποβολής στο 90′ του Λύγδα και Δούκα
Δ.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπον ητής Σταύρος Κομιώτης):
Τσαπουρν ής, Φυσαράκης, Πίν ης, Πατσάν ι, Βλαχ ό-
πουλος, Μπάλλα(51΄Τσατσαν ίδης), Βάσης, Ράλλης(74′
Λαζαρίδης), Ντάργκο(90′ Δούκας Α), Δούκας Δ, Κλογ-
κέρι.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Μήν ος, Δούκας Α, Ζιώγας,
Σπαχ ίγια, Παν αγιωτόπουλος, Τσατσαν ίδης, Λαζαρίδης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Θοδωρής Παχ ατο-
υρίδης): Ποραν ίδης, Λύγδας, Αμαραν τίδης, Φλέγκας,
Φυσαράκης, TOWORFE, Κων σταν τιν ίδης, Καραγιάν -
ν ης(46′ Παπαδάκης- 84’Σταύρε), Στρατιδάκης, Σελμα-
ν άι(69΄Φρυγαν άς), Σαχ όλι.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Σταύρε, Φουρν άρης, Φρυγαν άς,
Θεοδωρόπουλος, Χατζημελετιάδης, Χαμπιλάι, Παπαδάκ-
ης, Δρυμούσης, Λεβεν τούρης.

Ο Λέων 4-2 εκτός έδρας τη
Δύναμη Ασπροπύργου

Ο Λέων  επικράτησε για την  10η αγων ιστική εκτός
έδρας της Δύν αμης Ασπροπύργου με 4-2.
Τα τέρματα των  φιλοξεν ουμέν ων  σημείσαν  οι Νικολό-
πουλος 3(15′, 26′, 92′), Σαμπάν ης 88′.
Για λογαριασμό των  γηπεδούχ ων  σκόραραραν  οι
Χαλιλόπουλος(33′), Ντον τοβέτσι(50′).
Στο γήπεδο βρέθηκε και ο παλαίμαχ ος ποδοσφαιριστής
Νίκος Τσιαν τάκης(φωτό) με τον  Νίκο Λαμπριν άτο
αν τίπαλος με την  τοπική ομάδα.
Διαιτητής ήταν  ο Παύλος. Βοηθοί :Πλάκας Σ-Τόσιος.
ΔΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος, Γκίν ης, Ορφαν ίδης,
Μαυρίδης(24′ λ.τρ. Αν των όπουλος), Λαμρπιν άτος,
Παπαδόπουλος(46′ Σάλτας), Χαλιλόπουλος, Τριαν τα-
φύλλου, Αμαν ατίδης(72′ Τσισκάκης), Στυλίδης(92′ λ.τρ.
Χαριτίδης), Ντον τοβέτσι.
ΛΕΩΝ: Τσουτσάν ης, Λουκόπουλος, Δεληγιάν ν ης,
Κατσαρός, Μήτρου, Μαλαματίδης, Νικολόπουλος, Σαμ-
πάν ης, Κορδεράς, Λούφης(66′ Γιαν ν ακουδάκης), Καρ-
ασσαβίδης Χ.(66′ Φλούδας).

‘’Πολυβόλο’’ εκτός έδρας 
ο Αίας Παραλίας

Ο Αίας Παραλίας Ασπρ-
οπύργου επικράτησε για
την  10η αγων ιστική εκτός
έδρας(Παν όραμα) του Παν -
λιοσιακού με 5-0 και
πλησίασε στις πρώτες
θέσεις της βαθμολογίας.
Τα τέρματα της ομάδος του
Ηλία Αμπαζάι σημείωσαν  οι
Δρούγος Δ.(14′, 28′), Καρό-
λι(13′), Αμπαζάι(15′)  Διον -
υσόπουλος(59′).
Διαιτητής ήταν  η Κωτσον ούρη. Βοηθοί: Αν δρέου -
Κορέστη.
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ: Γκουβόπουλος Α. Α.(39′ Γεωργιάδ-
ης), Γκιων άκης(46′ Φρέθης), Ράζος, Γκουβόπουλος Α.,
Λιατίφης, Αρβαν ίτης(65′ Σερέπας), Σκύβαλος, Τσεβάς,
Μπίτσας, Γεωργούλας, Γιαν ν ίκης.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Θωμάς, Μπραχ ιμάι(57′ Λέκκας),
Ντερβισάι, Δρούγος Μ., Ντούρος, Σουλέν ι, Καρόλι(46′
Διον υσόπουλος), Αμπαζάι(46′ Λαν άι), Δρούγος Δ.,
Σπαχ ίγια(64′ Βλάχ ος), Αν δρουτσόπουλος.
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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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Η δράση των ομάδων λάμβανε χώρα κυρίως
μεσημβρινές ή βραδινές ώρες και στόχος τους ήταν
αποκλειστικά χρυσαφικά αξίας και χρήματα.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν πλήθος
αυτοκινήτων, τα οποία συνεχώς ανανέωναν προς
αποφυγή εντοπισμού τους.

Το ρόλο του «τσιλιαδόρου» αναλάμβαναν συνήθως
γυναίκες και η αποστολή τους ήταν να ελέγχουν εάν
απουσιάζουν οι ένοικοι και εν συνεχεία να επο-
πτεύουν την περιοχή με σκοπό να ενημερώσουν τους
«μπουκαδόρους», σε περίπτωση απρόσμενης άφιξης
του θύματος ή της Αστυνομίας.

Οι φυσικοί αυτουργοί (μπουκαδόροι), εισέρχονταν

στην οικία με τον πιο πρόσφορο κάθε φορά τρόπο 

(παραβίαση παράθυρου-θύρας, ανασφάλιστη είσο-
δο), ενώ για την αποφυγή αναγνώρισής τους χρησι-
μοποιούσαν τζόκεϊ, μάσκες και γάντια.

Ο οδηγός του οχήματος διαφυγής, βρισκόταν σε δια-
ρκή ετοιμότητα, εξωτερικά της οικίας, προκειμένου να
διασφαλίσει την άμεση απομάκρυνσή τους.

Επιπρόσθετα η σπείρα, προκειμένου να προσδώσει
νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδά της, ίδρυε επιχει-
ρήσεις (λειτουργικές και εικονικές), ενώ μέρος των
εσόδων επενδύονταν σε νέες επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες.

Κατά την διεξαγωγή ερευνών σε οικίες και επιχειρή-
σεις στην Ελευσίνα, Μάνδρα και Ασπρόπυργο, βρέθη-

καν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

28- ρολόγια
πλήθος κοσμημάτων
το χρηματικό ποσό των -41.114- ευρώ
7- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
35- κινητά τηλέφωνα
μπλε φάρος
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν -59-

διαρρήξεις-κλοπές σε οικίες, σε διάφορες περιοχές της
Αττικής, της Βοιωτίας, της Χαλκίδας, της Λαμίας, του
Αγρινίου, της Πρέβεζας, της Αχαΐας και της Χαλκίδας.

Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση,
από την ανωτέρω εγκληματική της δράση, ξεπερνά τις
-330.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Λογαριασμοί ρεύματος: Έρχεται μεγαλύτερηΛογαριασμοί ρεύματος: Έρχεται μεγαλύτερη
έκπτωση στο φυσικό αέριοέκπτωση στο φυσικό αέριο

«Πρόγευση» για τις παρεμβάσεις
που εξετάζει η κυβέρνηση ως
ασπίδα στις «εκρηκτικές» αυξή-
σεις των τιμών στην ενέργεια
έδωσαν τόσο ο πρωθυπουργός,
όσο και ο υπουργός Περιβάλλον-
τος.

Συγκεκριμέν α, σε συν έν τευξή του στον  «Ελεύθερο
Τύπο» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έφερε πως η ΔΕΠΑ
Εμπορίας ήδη εξετάζει την  αύξηση της έκπτωσης στο
φυσικό αέριο για τους οικιακούς καταν αλωτές για τον
μήν α Δεκέμβριο, όπου οι καταν αλώσεις είν αι αυξημέ-
ν ες, προσθέτον τας πως αν άλογη πρόν οια θα ληφθεί
και για το πρώτο 3μην ο του 2022.

Μιλών τας παράλληλα χ θες το πρωί στον  τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΪ ο υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας
Κώστας Σκρέκας θύμισε ότι η επιδότηση για το ρεύμα
έχ ει χ ρον ικό ορίζον τα μέχ ρι το τέλος Δεκεμβρίου και

πρόσθεσε πως αν  το επόμεν ο διάστημα συν εχ ιστούν
οι αυξήσεις στις τιμές, η εν ίσχ υση θα παραμείν ει,
κυρίως για τους πιο ευάλωτους. Η Ευρώπη λέει ότι πρέ-
πει ν α μπουν  κάποια κριτήρια για ν α βοηθηθούν  οι
οικογέν ειες που το έχ ουν  πραγματικά αν άγκη. «Εξετά-
ζουμε ποια είν αι αυτά τα κριτήρια», είπε.

Ο υπουργός εξήγησε πως το μεγάλο πρόβλημα της
αύξησης της τιμής του ρεύματος προέρχ εται από τις
εκρηκτικές αυξήσεις στην  τιμή του φυσικού αερίου. «Η
τιμή του αερίου αυξήθηκε 4 και 5 φορές από την  περ-
σιν ή χ ρον ιά» είπε. Υπεν θύμισε ότι για το φυσικό αέριο
μέχ ρι τώρα έχ ει δοθεί 15% έκπτωση στα ν οικοκυριά,
αλλά αν αγν ώρισε ότι αυτό δεν  αρκεί και γι’ αυτό θα
αυξηθεί. Ο ακριβής αριθμός της έκπτωσης θα αν ακοι-
ν ωθεί τις επόμεν ες ημέρες, είπε. Σημείωσε ακόμη ότι η
έκπτωση θα συν εχ ιστεί για το πρώτο τρίμην ο του ν έου
έτους.

Όπως έγραψε  η «Ναυτεμπορική» με την  τιμή λιαν ικής
του φυσικού αερίου ν α αυξάν εται πάν ω από 180% τον
Νοέμβριο σε σχ έση με τον  αν τίστοιχ ο περσιν ό μήν α
και τη χ θεσιν ή τιμή του συμβολαίου ν α «κρατιέται»
πάν ω από τα 105 ευρώ, αλλά και την  τιμή χ ον δρικής
του ηλεκτρικού ρεύματος ν α κρατιέται σταθερά πάν ω
από τα 220-230 ευρώ η μεγαβατώρα, δεν  υπάρχ ει

πλέον  καν έν α περιθώριο αμφισβήτησης της αν άγκης
παράτασης των  μέτρων  στήριξης και το 2022.

Οι αν ακοιν ώσεις αν αμέν ον ται μέχ ρι τα μέσα Ιαν ουα-
ρίου, καθώς τότε θα έχ ουν  πλέον  «περάσει» στους
λογαριασμούς και οι επιδοτήσεις του Δεκεμβρίου. Με
τον  πληθωρισμό για τον  Νοέμβριο ν α κλείν ει στο 4,8%
και τις εν δείξεις για τον  Δεκέμβριο ν α παραπέμπουν  σε
ακόμη μεγαλύτερες μεταβολές τιμών , το ερώτημα που
απασχ ολεί πλέον  το οικον ομικό επιτελείο και τα συν α-
ρμόδια υπουργεία Οικον ομικών  και Περιβάλλον τος είν αι
ποιο θα είν αι το περιεχ όμεν ο και η διάρκειά τους. Και
επί των  δύο -διάρκειας και περιεχ ομέν ου- αν αμέν ον ται
έν τον ες διαβουλεύσεις με τους θεσμούς, οι οποίοι
ζητούν  επίμον α από την  αρχ ή της εν εργειακής κρίσης
ν α μη συν εχ ιστούν  τα οριζόν τια μέτρα στήριξης, όπως
αυτά που θεσπίστηκαν  μετά τον  Σεπτέμβριο για το
ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφων α με τα στοιχ εία που έδωσε στη δημοσιότητα η
ΕΛΣΤΑΤ την  Παρασκευή οι αυξήσεις στην  εν έργεια τον
Νοέμβριο ήταν  εκρηκτικές. Το κόστος του φυσικού
αερίου αυξήθηκε 180,9% σε σχ έση με τον  περασμέν ο
Νοέμβριο, εν ώ του πετρελαίου θέρμαν σης ήταν
αυξημέν ο κατά 45,2%. Οι τιμές σε καύσιμα και λιπαν τι-
κά ήταν  αυξημέν ες κατά σχ εδόν  25%.
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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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Σ
ε 3.225 ανέρχονται τα νέα
κρούσματα κορωνοϊού
στη χώρα το τελευταίο

24ωρο, σύμφωνα με τον
ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διάστημα, κατε-
γράφησαν 90 θάνατοι. 

Παράλληλα, σε 708 ανέρχον-
ται οι διασωληνωμένοι ασθε-
νείς στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Τα νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευ-
ταίες 24 ώρες είναι 3.225 , εκ
των οποίων 7 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται  σε
1.002.877 (ημερήσια μεταβολή
+0.3%), εκ των οποίων 50.5%
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιω-
μένα κρούσματα των τελευταίων
7 ημερών, 88 θεωρούνται σχε-
τιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε-
ρικό και 2.730 είναι σχετιζόμε

να με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με

COVID-19 είναι 90, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί  συνολικά 19.248
θάνατοι. Το 95.3% είχε υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 708 (59.9% άνδρες). Η
διάμεση ηλικία τους είναι 64
έτη. 

To 79.0% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται  διασωληνωμέ-
νοι, 570 (80.51%) είναι ανεμ-

βολίαστοι ή μερικώς εμβολια-
σμένοι και 138 (19.49%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Από
την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.613
ασθενείς.

Οι εισαγωγές2 νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 407 (ημερή-
σια μεταβολή +15.3%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 400 ασθε-
νείς. Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι  38 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η
διάμεση ηλικία των θανόντων
είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως
106 έτη).

Κατανομή ανακοινωθέντων
εγχώριων κρουσμάτων: Από το
σύνολο των 3.225 νέων κρου-
σμάτων του νέου ιού στη χώρα
10 είναι εισαγόμενα εκ των
οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρα.

Η κατανομή των 3.215 νέων
εγχώριων κρουσμάτων ανά
Περιφερειακή Ενότητα έχει ως
εξής:

112 κρούσματα στην ΠΕ Ανα-
τολικής Αττικής 

128 κρούσματα στην ΠΕ Βόρ-
ειου Τομέα Αθηνών 

55 κρούσματα στην ΠΕ Δυτι-
κής Αττικής

146 κρούσματα στην ΠΕ Δυτι-
κού Τομέα Αθηνών

319 κρούσματα στην ΠΕ Κεν-
τρικού Τομέα Αθηνών

85 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου
Τομέα Αθηνών 

138 κρούσματα στην ΠΕ Πειρ-
αιώς 

13 κρούσματα στην ΠΕ
Νήσων

Κορωνοϊός: 3.225 νέα κρούσματα, 90 θάνατοι, 708 διασωληνωμένοι
55 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής55 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής


