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Τα αποτελέσματα,
η βαθμολογία στην Α΄και Β΄κατηγορία

και η επόμενη αγωνιστική

ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΩΩΝΝ  --ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΗΗΣΣ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  33--00

ΣΣΚΚΟΟΡΡΠΠΙΙΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  --  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ
ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  11--11

ΠΠεερριισσττααττιικκόό  οομμηηρρίίααςς
σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  

ΕΕίίχχεε  κκάάννεειι  φφυυλλαακκήή  γγιιαα  ξξυυλλοοδδααρρμμόό
οο  4499χχρροοννοοςς,,  πποουυ  ααππεειιλλοούύσσεε  νναα

σσκκοοττώώσσεειι  ττηη  μμηηττέέρραα  ττοουυ

ΑΑπποομμαακκρρύύννθθηηκκεε  ττοο  1100οο
εεππιικκίίννδδυυννοο--εεππιιββλλααββέέςς  ππλλοοίίοο
ααππόό  ττοονν  κκόόλλπποο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Τα χρήματα  από την εκποίηση του  Ε/Γ -Τ/Ρ  “ΕΥΤΥΧΙΑ Π”
που θα αποδοθούν στον Ο.Λ.Ε. ΑΕ, λόγω των οφειλών της

πρώην πλοιοκτήτριας εταιρείας 
προς τον Οργανισμό, θα διατεθούν  αποκλειστικά για την
απομάκρυνση επικίνδυνων-επιβλαβών πλοίων από τον

ιστορικό λιμένα της Ελευσίνας “Φονιάς” 

σσεελλ..  1100--1111

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 
895 ενεργά

κρούσματα στη
Δυτική Αττική

σσεελλ..    33

Κορωνοϊός: 3.841 νέα κρούσματα, 96 θάνατοι, 
709 διασωληνωμένοι

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  
ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκωωνν  

ΔΔώώρρωωνν  γγιιαα  τταα  
ππααιιδδιιάά  ττοουυ  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ  
σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

5500  ΠΠυυρροοββοολλιισσμμοοίί
σσεε  οοιικκίίαα  κκααιι  κκααφφεεττέέρριιαα  

σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα
Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες

σσεελλ..  22

σσεελλ..  99

σσεελλ..  1166
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Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
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Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
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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
Αρριαν ός, Αριαν ός, Αρρειαν ός, Αρειαν ός, 

Αρριαν ή, Αριάν α
Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας, Λευκός, 

Λευκή, Λευκούλα, Λευκάδα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δεκελείας 51, 2102448377

ΠΠεερριισσττααττιικκόό  οομμηηρρίίααςς  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  
ΕΕίίχχεε  κκάάννεειι  φφυυλλαακκήή  γγιιαα  ξξυυλλοοδδααρρμμόό  οο  4499χχρροοννοοςς

πποουυ  ααππεειιλλοούύσσεε  νναα  σσκκοοττώώσσεειι  ττηη  μμηηττέέρραα  ττοουυ

Π
εριστατικό ομηρίας μητέρας από τον  γιό της έλαβε
χ ώρα στην  οδό Καραολή, στις Αχ αρν ές, λίγο μετά
τη 1 τα μεσάν υχ τα της Κυριακής

Έν ας 49χ ρον ος απειλούσε ν α σκοτώσει την  μητέρα
του και στη συν έχ εια ν α αν ατιν άξει την  πολυκατοικία
όπου έμεν ε.
Σύμφων α με πληροφορίες του newsbomb.gr, ο 49χ ρο-

ν ος, στο παρελθόν  είχ ε απασχ ολήσει ξαν ά τις Αρχ ές,
καθώς είχ ε μπει φυλακή για ξυλοδαρμό της τότε
συζύγου του. 
Μάλιστα, το ζευγάρι έχ ει χ ωρίσει εν ώ η γυν αίκα έχ ει
κάν ει ασφαλιστικά μέτρα στον  49χ ρον ο.
Σύμφων α με πληροφορίες του, ο άν δρας πριν  από έν α

μήν α είχ ε προκαλέσει εκ ν έου επεισόδιο με την
συμπεριφορά του, με τους γείτον ες ν α καλούν  την
αστυν ομία.
Να σημειωθεί πως ο 49χ ρον ος διέμεν ε με την  μητέρα
του και είν αι το μικρότερο από τα τρία παιδιά της οικο-
γέν ειας, εν ώ αν τιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εθισμού
με τον  τζόγο.
Ισχ υρές δυν άμεις της Αστυν ομίας παρουσία διαπραγ-
ματευτή απέτρεψαν  τα χ ειρότερα.
Μετά από τη διαπραγμάτευση ο γιος άφησε ελεύθερη

τη μητέρα του αλλά την  ώρα της σύλληψής του, τρα-
υμάτισε με μαχ αίρι τον  αστυν ομικό,,  ο οποίος
ν οσηλεύεται στο 401.

ΠΠυυρροοββοολλιισσμμοοίί  σσεε  οοιικκίίαα  κκααιι
κκααφφεεττέέρριιαα  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

Άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον σπιτιού
και καφετέριας που είναι ακριβώς από κάτω στα
Άνω Λιόσια, νωρίς το πρωί της Δευτέρας 

Για λευκό όχημα στο οποίο επέβαιναν του-
λάχιστον δύο άτομα τα οποία έβγαλαν όλα και
γάζωσαν οικία, κάνουν λόγο οι αυτόπτες μάρτ-
υρες στην οδό Φυλής στα Λιόσια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο τρόπος που
έδρασαν οι δράστες παραπέμπει σε "μήνυμα"
που ήθελαν να στείλουν στον ιδιοκτήτη της 

οικίας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ‘εσπευ-
σαν  στο σημείο, και απέκλεισαν τον  δρόμο μπρ-
οστά από την καφετέρια στην οδό Φυλής στα
Άνω Λιόσια. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν 50 πυρο-
βολισμοι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ωστόσο όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά,
ενώ  άντρες της σήμανσης συνέλεξαν στοιχεία
από το σημείο.
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Παγκόσμιος συναγερμός 
O πρώτος νεκρός 
ασθενής της 
μετάλλαξης Όμικρον

Π
αγκόσμιος συν αγερμός με την  είδηση που μεταδίδουν  τα βρεταν ικά μέσα εν ημέρωσης για τον  πρώτο
ν εκρό από τη μετάλλαξη Ομικρον . Τουλάχ ιστον  έν ας ασθεν ής έχ ει επιβεβαιωθεί ότι έχ ασε τη ζωή του
από το ν έο στέλεχ ος, όπως αν ακοίν ωσε ο Μπόρις Τζόν σον .

Μιλών τας κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κέν τρο εμβολιασμού κον τά στο Πάν τιν γκτον , στο δυτικό Λον δίν ο,
ο Τζόν σον  είπε χ αρακτηριστικά: «Δυστυχ ώς ν αι, η Ομικρον  προκαλεί ν οσηλεία και δυστυχ ώς τουλάχ ιστον
έν ας ασθεν ής έχ ει επιβεβαιωθεί ότι πέθαν ε».

Προχ θες, ο Βρεταν ός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι οι δύο δόσεις εμβολίου δεν  θα είν αι αρκετές για την
αν τιμετώπιση της Ομικρον , έπειτα από τα ευρήματα μελέτης της υπηρεσίας Υγείας του Ην ωμέν ου Βασιλείου που
δείχ ν ει ότι οι αν αμν ηστικές δόσεις αποκαθιστούν  σε μεγάλο βαθμό την  προστασία απέν αν τι στην  παραλλαγή.

Όπως αν ακοίν ωσε ο Παγκόσμιος Οργαν ισμός Υγείας το ν έο στέλεχ ος φαίν εται ν α μεταδίδεται περισσότερο
από την  μετάλλαξη Δέλτα, προκαλεί λιγότερο σοβαρά συμπτώματα και καθιστά τα εμβόλια λιγότερο αποτελεσμα-
τικά.

Σύμφων α με τον  ΠΟΥ, η πιο γρήγορη αυτή μετάδοση διαπιστώθηκε όχ ι μόν ο στη Νότια Αφρική, όπου η Δέλτα
ήταν  λιγότερο επικρατούσα, αλλά και στο Ην ωμέν ο Βασίλειο όπου η παραλλαγή αυτή είν αι κυρίαρχ η.

Ουρές στα εμβολιαστικά κέν τρα, τελείωσαν  τα self  test

Μεγάλες ουρές σχ ηματίστηκαν  στα κέν τρα εμβολιασμού των  μεγάλων  πόλεων  του Ην ωμέν ου Βασιλείου μετά
την  έκκληση του Μπόρις Τζόν σον  προς όλους τους εν ήλικες ν α κάν ουν  εν ισχ υτική δόση εμβολίου, ειδικά σε
Λον δίν ο και Μάν τσεστερ. Επίσης υπήρξαν  ζητήματα όσον  αφορά την  κράτηση ραν τεβού διαδικτυακά.

«Η υπηρεσία ραν τεβού εμβολιασμού κατά της COVID αν τιμετωπίζει αυτή τη στιγμή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση
άρα έχ ει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα αν αμον ής» αν έφερε ν ωρίτερα σήμερα σε μήν υμά της στο Twitter η Εθν ι-
κή Υπηρεσία Υγείας. «Για όλους όσους βρίσκον ται σε αν αμον ή, θα τους συν ιστούσαμε ν α ξαν απροσπαθήσουν
αργότερα σήμερα  ή αύριο» επισήμαιν ε.

Διαθέσιμα δεν  είν αι επίσης τα self  test. «Συγγν ώμη, δεν  υπάρχ ουν  αυτή τη στιγμή άλλα διαθέσιμα αυτοδιαγ-
ν ωστικά τεστ», αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή της η επίσημη υπηρεσία.

Χριστούγεννα: Ρεβεγιόν με τεστ και… ανοιχτά παράθυρα

Ε
μβολιασμό έν αν τι του κορων οϊού παιδιών  και
εν ηλίκων  και τεστ πριν  από το ρεβεγιόν  και
οποιαδήποτε κοιν ων ική συν άθροιση, τόσο για

τους εμβολιασμέν ους όσο και για τους αν εμβολίαστους,
συν ιστούν  οι ειδικοί επιστήμον ες για τα Χριστούγεν ν α
και την  Πρωτοχ ρον ιά, που και φέτος θα πρέπει ν α
εορταστούν  συν τηρητικά: με τις ίδιες παρέες και (κατά
το δυν ατόν …) αν οιχ τά παράθυρα.

Με τον  εμβολιασμό των  παιδιών  ηλικίας 5 έως 11
ετών  ν α ξεκιν άει την  προσεχ ή Τετάρτη, οι επιστήμο-
ν ες προτρέπουν  τους γον είς ν α προγραμματίσουν  το
ραν τεβού, τον ίζον τας ότι τα παιδιά «κολλάν ε και
μεταδίδουν  τον  ιό όπως οι εν ήλικοι». Είν αι εν δεικτικό
ότι από τον  Μάιο και μετά, με το άν οιγμα πολλών  δρα-
στηριοτήτων , την  επικράτηση του στελέχ ους «Δέλτα»
αλλά και τον  εκτεταμέν ο έλεγχ ο για τα σχ ολεία, τα
κρούσματα σε παιδιά έχ ουν  εξαπλασιαστεί.

«Υπάρχ ει μια αύξηση το τελευταίο διάστημα στα
κρούσματα στα παιδιά. Στις αρχ ές Οκτωβρίου το 25%
των  κρουσμάτων  ήταν  σε παιδιά 4 έως 18 ετών . Τώρα
το ποσοστό έχ ει φτάσει το 29%. Από τον  Μάιο έως
τώρα τα κρούσματα στα παιδιά έχ ουν  εξαπλασιαστεί,
όταν  σε άλλες ηλικίες έχ ουν  διπλασιαστεί έως τριπλα-
σιαστεί. Το ίδιο παρατηρείται σε όλη την  Ευρώπη», επι-
σημαίν ει  η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας,
διευθύν τρια της Β΄ Παιδιατρικής Κλιν ικής του ΕΚΠΑ στο
ν οσοκομείο Παίδων  Π. & Α. Κυριακού, Μαρία Τσολιά.
Οπως τον ίζει, «τα παιδιά και κολλάν ε και μεταδίδουν
όπως οι εν ήλικοι, ειδικά με το στέλεχ ος “Δέλτα”. Δεν
ισχ ύει αυτό που λεγόταν  στην  αρχ ή, ότι δηλαδή δεν
έχ ουν  ρόλο στην  επιδημία. Μελέτες που έχ ουν  γίν ει
έκτοτε με σωστή μεθοδολογία μάς έχ ουν  δείξει το αν τίθ-
ετο. Τα παιδιά συν τηρούν  την  παν δημία».

Σύμφων α με τα στοιχ εία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ, τα
επιβεβαιωμέν α κρούσματα σε άτομα έως 17 ετών  ξεπε-

ρν ούν  πλέον  τις 169.000
και αποτελούν  το 17,2%
των  κρουσμάτων  που
έχ ουν  καταγραφεί από την
αρχ ή της παν δημίας. Εως
τις αρχ ές Μαΐου είχ αν
καταγραφεί 26.000
κρούσματα σε παιδιά και
εφήβους (7,6% των  κρου-
σμάτων  έως τότε).

Αυτό που δεν  έχ ει αλλά-
ξει είν αι η βαρύτητα της
ν όσου στα παιδιά. Είν αι
εν δεικτικό ότι από τους
περίπου 4.800 ασθεν είς με
COVID-19 που
ν οσηλεύον ταν  την  περα-
σμέν η Πέμπτη στη χ ώρα
μας, το 1,17% αφορούσε
παιδιά και εφήβους, εν ώ
έως και την  Πέμπτη είχ αν
καταγραφεί τέσσερις θάν α-
τοι σε αυτές τις ηλικίες. Ο
ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και πρόεδρος της
Ελλην ικής Παιδιατρικής Εταιρείας, Αν δρέας Κων σταν -
τόπουλος, αν αφέρει ότι «η κλιν ική εικόν α των  παιδιών
ομολογουμέν ως είν αι πολύ πιο ήπια και συχ ν ά
ασυμπτωματική. Υπάρχ ει ωστόσο έν α μικρό μερίδιο
των  παιδιών  που θα περάσει πιο σοβαρά τη ν όσο, θα
ν οσηλευτεί και εν δεχ ομέν ως ν α καταλήξει. 

Κατά καν όν α πρόκειται για παιδιά με υποκείμεν α
ν οσήματα, ωστόσο μπορεί ν α συμβεί και σε παιδιά
απόλυτα υγιή όπως ήταν  η 14χ ρον η που έχ ασε η ζωή
της πριν  από μία εβδομάδα. Αρα και τα παιδιά κιν -
δυν εύουν . 

Λιγότερο μεν , αλλά κιν δυν εύουν », επισημαίν ει ο
καθηγητής. Και τον ίζει ότι «η πρόληψη γίν εται κυρίως
μέσω των  εμβολιασμών , ειδικά σε μια περίοδο που το
ιικό φορτίο είν αι πολύ υψηλό. Τα εμβόλια είν αι αθώα και
οι παρεν έργειες ελάχ ιστες, ειδικά στα παιδιά 5 έως 11
ετών . 

Το θέμα των  παρεν εργειών  και κυρίως της μυοκα-
ρδίτιδας, περικαρδίτιδας σε εφήβους έχ ει υπερτον ισθεί.
Εάν  κάποιος ν οσήσει με COVID-19, οι πιθαν ότητες
εκδήλωσης μυοκαρδίτιδας είν αι έξι φορές υψηλότερες
και η ίδια η επιπλοκή είν αι πιο σοβαρή».

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 
895 ενεργα κρούσματα 

στη Δυτική Αττική
Υψηλοί οι δείκτες κρουσμάτων  COVID-19 στη Δυτική
Αττική και αυτήν  την  εβδομάδα, σύμφων α με το εβδο-
μαδιαίο δελτίο κρουσμάτων  κορων οϊού που καταγράφ-
ει η Γεν ική Γραμματεία πολιτικής Προστασίας την
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 και γν ωστοποιεί ο Αν τι-
περιφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπου-
λος, επισημαίν ον τας την  λήψη μέτρων  προστασίας
από τους πολίτες.
Στη Δυτική Αττική το σύν ολο εν εργών  κρουσμάτων
είν αι 895.
Σε ν οσηλεία είν αι 58 συμπολίτες μας και σε απομό-
ν ωση κατ’ οίκον  837 άτομα.

Αν αλυτικά τα κρούσματα αν ά Δήμο:
Στον  Δήμο Ελευσίν ας το σύν ολο εν εργών  κρουσμά-
των  είν αι 205.
Στον  Δήμο Ασπροπύργου, 171 εν εργά κρούσματα.
Στον  Δήμο Μάν δρας-Ειδυλλίας, 71 εν εργά κρούσματα.
Στον  Δήμο Μεγαρέων , 171 εν εργά κρούσματα. 
Στον  Δήμο Φυλής, 277 εν εργά κρούσματα.
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Μ
ετά την  κιν ητή τηλεφων ία και το
5G που αν απτύχθηκε στη χώρα
μας αν εβαίν ον τας συν εχώς θέσεις

στην  κατάταξη της ΕΕ, η Deutsche
Telekom εκτος απροόπτου - σήμερα το
απόγευμα αν αμέν εται ν α παρουσιάσει
έν α άλλο μεγάλο project, που θα αφορά
το Fiber to The Home (οπτική ίν α μέχρι το
σπίτι).

Σύμφων α με πληροφορίες του
euro2day.gr, ο Τ. Χέτγκες, επικεφαλής
της DT, σε συν άν τησή του με τον  Κυριά-
κο Μητσοτάκη στο στο Μαξίμου θα αν α-
κοιν ώσει επεν δύσεις σε οπτική ίν α που
αφορά σε σταθερή τηλεφων ία και inter-
net, εκεί όπου η χώρα μας φαίν εται ν α
υστερεί.

Αν  και η τελευταία αν αφορά της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής σχετικά με τον  δείκτη
DESI (Digital Economy and Society
Index) παρουσίαζε ν ούμερα του 2019, η
χώρα μας στον  δείκτη της διασυν δε-
σιμότητας εμφαν ιζόταν  στην  27η θέση.

Το mega project θα αν τικαταστήσει το
παλιό δίκτυο του χαλκού που είχε
κατασκευάσει ο ΟΤΕΟΤΕ +1,18%, αν εβά-
ζον τας τις ταχύτητες του Ιnternet.

Τα δίκτυα οπτικών  ιν ών  υπολογίζεται
ότι φτάν ουν  σε 500.000 σπίτια, με στόχο

του ΟTΕ στο τέλος του 2022 ν α φτάσει το
1 εκατ. κατοικίες. Δεν  είν αι τυχαίο ότι σε
πρόσφατες δηλώσεις για τις επεν δύσεις
σε δίκτυα, ο CEO του ΟTΕ Μιχάλης Τσα-
μάζ είχε τον ίσει ότι ο όμιλος ηγείται σε
αυτόν  τον  τομέα καθώς την  προη-
γούμεν η πεν ταετία επέν δυσε πάν ω
από 5 δισ. ευρώ, εν ώ το πρόγραμμα για
την  τρέχουσα τετραετία φτάν ει τα 2 δισ.
ευρώ. «Αυτά τα ποσά έχουν  εγκριθεί
από τους μετόχους μας και αν αζητούμε
τρόπους για ν α μπορέσουμε ν α τα αυξή-
σουμε», είχε πει χαρακτηριστικά ο κ.
Τσαμάζ.

Υπεν θυμίζεσαι ότι πρόσφατα ο υπο-
υργός Ψηφιακής Διακυβέρν ησης κ. Πιε-
ρρακάκης είχε υποστηρίξει ότι έχουν
γίν ει σημαν τικά βήματα τα τελευταία χρό-
ν ια, αν  και πρέπει ν α επιταχυν θούν  οι
συν δέσεις οπτικών  ιν ών . Ο ίδιος μίλησε
για έν α «κεν ό» δύο εκατομμυρίων
συν δέσεων  που θα πρέπει ν α καλυφθεί
από τις επεν δύσεις των  παρόχων , με τη
βοήθεια του κράτους και με ν έα εργαλεία.
Συγκεκριμέν α από το σύν ολο των  4,8
εκατ. γραμμών  σήμερα, οι 3,5 εκατ. θα
μπορούν , μέσα στα επόμεν α χρόν ια, ν α
προσφέρουν  ταχύτητες πάν ω από 100
Mbps (με δίκτυο οπτικών  ιν ών  έως τις
υπαίθριες καμπίν ες). Ωστόσο, προς το
παρόν , μόν ον  το 13% των  γραμμών
έχουν  συν δεθεί με αυτές τις ταχύτητες.

Θεσσαλονίκη:
Πέθανε η γυναίκα που πυροβολήθηκε 

μέσα σε ζαχαροπλαστείο

Γυν αίκα  άν οιξε πυρ εν αν τίον  άλλης γυν αίκας μέσα σε ζαχ αρ-
οπλαστείο, στη Νέα Μάδυτο της Θεσσαλον ίκης.

Η 55χ ρον η γυν αίκα, που πυροβολήθηκε λίγο πριν  τις 10:30 το
πρωί της Δευτέρας,  κατά τη διακομιδή της από το Κέν τρο Υγείας
Μαδύτου στο ν οσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλον ίκης,
άφησε την  τελευταία της πν οή ί.

Προσωπικές διαφορές

«Ήρθε πριν  από λίγο ο αδελφός της θαν ούσης και μας είπε ότι
πέθαν ε κατά τη μεταφορά της σε ν οσοκομείο της Θεσσαλον ίκης.
Μεταξύ της δράστιδος και του θύματος φαίν εται ότι υπήρχ αν  οικο-
γεν ειακές ή προσωπικές διαφορές. Η δράστις κατέβηκε από
αυτοκίν ητο και πυροβόλησε με καραμπίν α την  άτυχ η γυν αίκα.
Έριξε τρεις ριπές», λέει στο ethnos.gr ο πρόεδρος της κοιν ότητας
Νέας Μαδύτου, Επαμειν ών δας Όχ ον ος.

Για τουλάχ ιστον  τρεις ριπές από κυν ηγετικό όπλο κάν ει λόγο και
η αστυν ομία. Η δράστις αμέσως εγκατέλειψε το σημείο και αν αζ-
ητείται. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχ είρηση της αστυν ομίας για
τον  εν τοπισμό της.

Εως σήμερα στη χ ώρα μας έχ ει εμβο-
λιαστεί έν αν τι του SARS-CoV-2 το
47,65% των  εφήβων  ηλικίας 15 έως 17
ετών  και το 31,5% των  παιδιών  12 έως
14 ετών . «Εκτιμώ ότι δεν  έχ ουμε πάει
άσχ ημα», σημειών ει η κ. Τσολιά,
τον ίζον τας ότι «συγκριτικά με τις ΗΠΑ,
όπου οι εμβολιασμοί εφήβων  άρχ ισαν
πιο ν ωρίς, τα στοιχ εία είν αι καλά. Στις
ΗΠΑ, το 60% των  εφήβων  12 έως 17
ετών  έχ ουν  κάν ει μία δόση του εμβολίου
και το 50% έχ ουν  εμβολιαστεί πλήρως.
Και ήδη στη χ ώρα μας βλέπουμε τις
πρώτες εν δείξεις μείωσης του αριθμού
των  κρουσμάτων  σε εφήβους σε περ-
ιοχ ές με υψηλή σχ ετικά εμβολιαστική
κάλυψη σε αυτή την  ηλικιακή ομάδα».

Ερωτήματα σε παιδιάτρους

Από την  περασμέν η εβδομάδα, όταν
αν ακοιν ώθηκε η έν αρξη των  εμβολια-
σμών  των  παιδιών  5 έως 11 ετών , οι
παιδίατροι λαμβάν ουν  συν εχ ώς ερωτή-
ματα από γον είς για το τι ν α κάν ουν . Η
κ. Τσολιά επισημαίν ει ότι «οι περισσότε-
ροι είν αι θετικοί στον  εμβολιασμό, αλλά
κάποιοι έχ ουν  επιφυλάξεις. Ρωτούν  εάν
θα ήταν  καλύτερα ν α περιμέν ουν  λίγο
για ν α δουν  εάν  το εμβόλιο έχ ει παρε-
ν έργειες. Τους λέμε ότι υπάρχ ει ήδη
εμπειρία από τις ΗΠΑ, όπου έχ ουν
εμβολιαστεί περίπου 5 εκατ. παιδιά
ηλικίας 5 έως 11 ετών  και οι αν ε-
πιθύμητες εν έργειες είν αι σπάν ιες και
όχ ι σοβαρές».

Οπως τον ίζει ο κ. Κων σταν τόπουλος,
«για ν α πεισθούν  οι γον είς και τα παιδιά
θα πρέπει ο παιδίατρος ν α αφιερώσει
χ ρόν ο και ν α τους μιλήσει κατ’ ιδίαν .
Χρειάζεται μια διαλογική συζήτηση πρό-
σωπο με πρόσωπο. Αλλά θα πρέπει ο
γιατρός ν α κατέχ ει το θέμα. Θα δεχ θεί
πολλές ερωτήσεις. Εάν  δεν  γν ωρίζει, δεν
πρόκειται ν α πείσει τους γον είς».

Εν όψει των  εορτών  των  Χριστουγέν -
ν ων  και με τον  SARS-CoV-2 ν α
συν εχ ίζει ν α κυκλοφορεί στην  κοιν ότ-
ητα, η κ. Τσολιά και ο κ. Κων σταν τό-
πουλος καλούν  παιδιά και γον είς ν α
είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ν α
συν εχ ίσουν  ν α τηρούν  μια συν τηρητική
στάση. «Να μη συν αν τιόμαστε με πολ-
λές διαφορετικές παρέες, ν α μην  αλλάζο-
υμε παρέες. Οσα παιδιά μπορούν  ν α
εμβολιαστούν  ν α το κάν ουν . Από εκεί
και πέρα θα πρέπει ν α αποφεύγον ται οι
συν αθροίσεις με πολλά άτομα και θα
πρέπει οι χ ώροι ν α είν αι αεριζόμεν οι.
Και καλό θα είν αι ν α κάν ουμε έν α τεστ
πριν  πάμε σε μια κοιν ων ική εκδήλωση,
αν εμβολίαστοι και εμβολιασμέν οι. Και τα
ευάλωτα άτομα παρά τον  εμβολιασμό ν α
κάν ουν  όσο είν αι εφικτό χ ρήση της μάσ-
κας», συν ιστά η κ. Τσολιά.

Ο κ. Κων σταν τόπουλος σημειών ει ότι
«σε εορταστικές εκδηλώσεις που γίν ον -
ται για τα παιδιά αυτές τις ημέρες θα πρέ-
πει οι μεν  εν ήλικοι ν α είν αι πλήρως
εμβολιασμέν οι και με την  τρίτη δόση, και
σε περίπτωση που δεν  έχ ουν  κάν ει την

τρίτη δόση ας κάν ουν  έν α τεστ για ν α
είν αι σίγουροι ότι δεν  έχ ουν  κολλήσει.
Και τα παιδιά ν α έχ ουν  κάν ει rapid
τεστ».

Εμβολιασμός παιδιών 5-11 ετών

Tην  προσεχ ή Τετάρτη ξεκιν άει ο εμβο-
λιασμός των  παιδιών  5 έως 11 ετών  κατά
της COVID-19 στη χ ώρα μας. Οι εμβο-
λιασμοί θα πραγματοποιούν ται από παι-
διάτρους σε ν οσοκομεία και σε δομές
Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας Υγείας σε 75
περιοχ ές της χ ώρας. 

Στην  Αττική οι εμβολιασμοί θα πραγ-
ματοποιούν ται σε πέν τε σημεία: ν οσο-
κομείο Παίδων  Αγία Σοφία, Παίδων  Πεν -

τέλης, Ασκληπιείο Βούλας, Κέν τρο
Υγείας Αγίας Σοφίας στον  Πειραιά και
Κέν τρο Υγείας Περιστερίου. Κλιμάκια της
επιχ είρησης «Ελευθερία» θα μεταβούν
το επόμεν ο διάστημα σε ν ησιά και απο-
μακρυσμέν ες περιοχ ές για «καταδρομι-
κούς εμβολιασμούς» σε παιδιά. 

Στα παιδιά 5 έως 11 ετών  χ ορηγείται το
έν α τρίτο της δόσης που δίν εται στις
μεγαλύτερες ηλικίες (10 μικρογραμμάρια
έν αν τι 30 μικρογραμμαρίων ). 

Η αποτελεσματικότητα του παιδικού
εμβολίου φτάν ει το 90,7% για την  πρόλ-
ηψη συμπτωματικής λοίμωξης. Στις ΗΠΑ
έχ ουν  ήδη εμβολιασθεί 5 εκατ. παιδιά,
χ ωρίς ν α έχ ουν  παρατηρηθεί σοβαρές
και απρόσμεν ες παρεν έργειες.

Mega project οπτικών ινών αναμένεται να 
παρουσιάσει στο Μαξίμου η Deutsche Telekom
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Ο Νίκος Αν δρουλάκης είν αι και επίσημα πρόεδρος
του Κιν ήματος Αλλαγής έπειτα από τη σαρωτική ν ίκη
του στο δεύτερο γύρο των  εκλογών  στο ΚΙΝΑΛ, όπου
επικράτησε του Γιώργου Παπαν δρέου. 

Το πρωί της Δευτέρας, μετέβη στη Χαριλάου Τρικούπη
για την  τελετή παραλαβής από τον  γραμματέα του
ΚΙΝΑΛ.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Αν δρουλάκης τόν ισε πως
«είν αι μεγάλη ημέρα σήμερα για την  παράταξη.
Προχ ωράμε δυν αμικά για ν α αν ασυγκροτήσουμε την
Κεν τροαριστερά. Έχ ει αν άγκη ο τόπος για μια φων ή
προόδου, ρεαλισμού, μια ισχ υρή σοσιαλδημοκρατική
φων ή. Και στόχ ος μου είν αι αυτό ν α το προσφέρει το
ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη διότι και ο τόπος
πρέπει ν α αλλάξει σελίδα. Να πάμε σε μια εποχ ή,
όπου οι πολίτες θεωρούν  ότι τα κόμματα δίν ουν  λύση
και δεν  είν αι μηχ αν ισμοί πελατειακοί που διχ άζουν  και
δεν  βοηθούν  ν α πάει ο τόπος μπροστά».

Συν ομιλών τας με τους δημοσιογράφους, ο ν εοεκλε-
γείς πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τόν ισε ότι δεν  περίμεν ε
αυτήν  τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. «Οι εκλογές
τελείωσαν . 

Πάμε εν ωτικά», σημείωσε και απέδωσε το πολιτικό
γεγον ός που προκλήθηκε με τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ σε
τρεις παράγον τες. Στο γεγον ός ότι η παν δημία δεν
επέτρεψε ν α γίν ουν  σημαν τικά πολιτικά γεγον ότα και η
εκλογική διαδικασία του ΚΙΝΑΛ έδωσε τη δυν ατότητα 

ν α εκφραστεί η βάση της παράταξης, στον  τραγικό
θάν ατο της Φώφης Γεν ν ηματά, καθώς και το ότι το
πεδίο δράσης της Κεν τροαριστεράς είν αι μεγάλο.

Σύμφων α με πληροφορίες, ο κ. Αν δρουλάκης δεν  θα
παραστεί στη προσύν οδο των  Ευρωπαίων  Σοσιαλι-
στών , στις Βρυξέλλες, την  Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου.

Στην  κυβέρν ηση αν αμέν ουν  τις κιν ήσεις που θα
κάν ει ο  ν έος αρχ ηγός του Κιν ήματος Αλλαγής.  Μάλι-
στα ο κ. Μητσοτάκης έστειλε τα πρώτα μην ύματα
λέγον τας πως «η κυβέρν ηση δεν  έκρυψε ποτέ ότι
αν αζητά ουσιαστικές, ποιοτικές προτάσεις από την
αν τιπολίτευση. Ελπίζω ν α τις ακούσει τώρα από το
τρίτο κόμμα της Βουλής, γιατί το δεύτερο, δυστυχ ώς,
αποδείχ θηκε ήδη ουραγός σε αξιοπιστία». 

Στην   κυβερν ητική πλευρά εκτιμούν  πως σε μια
σειρά κομβικών  θεμάτων   θα μπορούσε ν α υπάρξει έν α
ευρύτερο κλίμα συν αίν εσης. Για παράδειγμα αυτό θα
μπορούσε ν α αφορά τα μέτρα για την  αν τιμετώπιση της
παν δημίας ή τις οικον ομικές παρεμβάσεις για τη στήρ-
ιξη επιχ ειρήσεων  και ν οικοκυριών .

Νίκος Ανδρουλάκης: Και επίσημα πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ 
– Προχωράμε δυναμικά να ανασυγκροτήσουμε την κεντροαριστερά

Δ
ήλωση του Προέδρου
της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος Δ.

Παπαστεργίου, με αφορμή την
σημερινή πληροφόρηση απο
τον Υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη ότι, στο προς
ψήφιση Νομοσχέδιο του Υπο-
υργείου Εσωτερικών για την
προστασία του Εθελοντισμού,
πρόκειται να κατατεθεί τροπο-
λογία για την παράταση ισχύος
των συμβάσεων προσωπικού
ΙΔΟΧ ΟΤΑ Α' Βαθμού και ΝΠ
αυτών, για τον covid-19.

«Η Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος εκφράζει την ικανο-
ποίηση της για την 

αποδοχή του αιτήματος μας
από την Κυβέρνηση, ώστε να
παραταθούν εκ νέου και για
τρεις μήνες οι συμβάσεις του
προσωπικού που απασχο-
λούνταν στους ΟΤΑ, με σκοπό
την αποτροπή της διάδοσης
του covid-19 και τον περιορι-
σμό των συνεπειών του στις
τοπικές μας κοινωνίες.

Η συμβολή των συγκεκριμέ-
νων εργαζομένων στην προ-
σπάθεια που έγινε μέχρι σήμε-
ρα ήταν απολύτως θετική και
εφόσον η πανδημία εξακολο-
υθεί να μας απασχολεί, ήταν
επιβεβλημένη η εκ νέου παρά-

ταση των συμβάσεων τους, με
δεδομένη και την καθυστέρηση
των νέων προγραμμάτων κοι-
νωφελούς εργασίας.

Το αίτημα των Δήμων για κάλ-
υψη των υπαρχόντων κενών
στις υπηρεσίες μας με μόνιμο
προσωπικό, με προτεραιότητα
στις κοινωνικές και τεχνικές
μας υπηρεσίες καθώς και η
αντιμετώπιση των προβλημά-
των που δημιουργεί η υποστε-
λέχωση στην καθημερινή λειτο-
υργία των Δήμων μας, εξακολο-
υθούν να παραμένουν ως ζητή-
ματα ψηλά στην ατζέντα των
διεκδικήσεων της Κ.Ε.Δ.Ε.»

Δ. Παπαστεργίου: «Ήταν επιβεβλημένη η εκ νέου 
παράταση των συμβάσεων  συμβάσεων Covid»

Δ. ΦΥΛΗΣ: Συνάντηση εργασίας
Θανάση Σχίζα με Νίκο Λιόση για
το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμμα-
τος 2022

Τ
α 58 έργα που υλοποιεί ή δρομολογεί η Διοίκηση
του Χρήστου Παππού στο Δήμο Φυλής και περι-
λαμβάν ον ται στο Σχ έδιο Τεχ ν ικού Προγράμματος

του Δήμου για το έτος 2022, τέθηκαν  επί τάπητος στη
συν άν τηση εργασίας που είχ αν  το πρωί της Δευτέρας
13 Δεκεμβρίου 2021, ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρ-
εσιών  Θαν άσης Σχ ίζας και ο Πρόεδρος της Κοιν ότητας
Άν ω Λιοσίων  Νίκος Λιόσης.
Πρόκειται για 58 συν εχ ιζόμεν α και ν έα έργα που είτε

βρίσκον ται σε στάδιο υλοποίησης είτε έχ ουν  δρομο-
λογηθεί είτε προγραμματίζον ται για το ν έο έτος, σε όλη
την  επικράτεια του Δήμου, όπως περιλαμβάν ον ται στο
Σχ έδιο Τεχ ν ικού Προγράμματος που έχ ει αποσταλεί
προς έγκριση στην  Αποκεν τρωμέν η Διοίκηση Αττικής.

Κατά τη συν άν τηση, ο Αν τιδήμαρχ ος Θαν άσης
Σχ ίζας εν ημέρωσε τον  Πρόεδρο της Κοιν ότητας Νίκο
Λιόση για την  πρόοδο των  συν εχ ιζόμεν ων  έργων  και
τον  καταμερισμό των  ν έων  έργων  για το 2022, με έμφ-
αση στα έργα που έχ ουν  προταθεί για την  Κοιν ότητα
Άν ω Λιοσίων . 
Για την  κατάρτιση του Σχ εδίου Τεχ ν ικού Προγράμμα-

τος 2022, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς αν έφ-
ερε: “Ο Δήμος Φυλής πρωτοστατεί σε έργα σε όλη την
Αττική τα τελευταία χ ρόν ια, και το 2022, για ακόμη μία
χ ρον ιά, διεκδικεί τη “μερίδα του λέον τος” σε έργα υπο-
δομής. Στόχ ος μας ήταν  εξαρχ ής και παραμέν ει
πάν τα, η περαιτέρω αν αβάθμιση των  υποδομών  του
Δήμου και η διαρκής βελτίωση της καθημεριν ότητας και
της ποιότητας ζωής των  δημοτών  μας”, κατέληξε ο
Δήμαρχ ος Φυλής.



Η 9η Συνάντηση Βετεράνων Enduro διοργανώνεται στις 19/12/2021 στα Μέγαρα,
με εκκίνηση από τον Άγιο Σαράντη.

"Μετά από δύο χρόνια απόχης ήρθε η ώρα να συναντηθούμε στα βουνά και να
περάσουμε ωραία κάνοντας enduro. Ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε την 9η
Συνάντηση Βετεράνων Enduro που διοργανώνει η ΛΕ. Μ. Μ. κάθε χρόνο. Φέτος θα
πραγματοποιηθεί 19 Δεκεμβρίου, στο γνωστό εκκλησάκι του Αγίου Σαράντη στα
Μέγαρα. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες."

Για περισσότερες πληρφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της Λέσχης Μοτοσικλετι-
στών Μεγάρων στο facebook, ή μιλήστε με τον Γιάννη στο 6973 534067 και με τον
Νίκο στο 6977 837790.

Στο event είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, αλλά και το πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού ή νόσησης, και 24ωρο Rapid Test.

Σχεδόν 157 εκατ. ευρώ
σε πάνω από
630.000 δικαιούχο-

υς θα καταβληθούν στο
πλαίσιο των πληρωμών που
θα πραγματοποιηθούν από
το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων,
τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και
τον ΟΠΕΚΑ κατά την εβδο-
μάδα 13-17 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα:

1. Από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων την περίοδο 13-
17 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι ακόλουθες
καταβολές:

23,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
247.478 εργαζομένους των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστο-
λή, ως δώρο Χριστουγέννων.

6,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
56.154 εργαζομένους, ενταγμένους στη
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για δώρο Χριστουγέννων

6,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
29.390 εργαζομένους ενταγμένους στον
Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για την
πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης
βραχυχρόνιας εργασίας για το Νοέμβριο.

267.588 ευρώ θα καταβληθούν σε
1.173 δικαιούχους, ενταγμένους στη
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για υπόλοιπα Σεπτεμ-
βρίου και Οκτωβρίου 2021

2. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 13-17
Δεκεμβρίου θα γίνουν οι ακόλουθες
καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών
πληρωμών του Φορέα:

21,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης
αποφάσεων για εφάπαξ

305.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 340

δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα
(επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας,
ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

30.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 55
δικαιούχους για κληρονομικές παροχές
επικουρικής σύνταξης

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής
καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους
για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων

25 εκατ. ευρώ σε 7.500 δικαιούχους
στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμά-
των απασχόλησης

3,5 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους
για προγράμματα κοινωφελούς χαρακ-
τήρα

800.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

4. Τέλος, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο
ΟΠΕΚΑ, την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου, θα
καταβληθεί η προσαύξηση της εισοδ-
ηματικής ενίσχυσης των ωφελούμενων
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήμα-
τος (ΕΕΕ). 

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 53,3
εκατ. ευρώ και τα ωφελούμενα νοικοκυρ-
ιά είναι 250.000.

6 - θριάσιο                                                                                                                                                           Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Νέο ισχυρό «κύμα» κακοκαιρίας

Χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και
στην Πάρνηθα

ΟΛΕΣ οι πληρωμές ΟΑΕΔ, e-ΕΦΚΑ,
ΟΠΕΚΑ, Υπ. Εργασίας

την εβδομάδα 13-17 Δεκεμβρίου

Ν
έο ισχυρό «κύμα» κακοκαιρίας
με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες
αναμένεται από σήμερα Τρίτη

14 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον μετεω-
ρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη με επι-
δείνωση στην ανατολική ηπειρωτική
Ελλάδα και το δυτικό Αιγαίο.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν
συμπεριλαμβάνεται η Εύβοια αλλά και ο
νομός Αττικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
χιόνια θα κάνουν την εμφανισή τους
ακόμη και στα ορεινά της Αττικής
(Πάρνηθα, Κιθαιρώνας).

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη

Στην κεντρική – ανατολική Μακε-
δονία, την ανατολική Θεσσαλία, την
Εύβοια, τα νησιά του βορείου Αιγαίου,
την ανατολική Στερεά και πρόσκαιρα
στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδε-
κάνησα προβλέπονται νεφώσεις παρο

δικά αυξημένες με τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις

θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ανατολι-
κής ηπειρωτικής χώρας.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται
λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες
κυρίως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διε-
υθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια πελάγη
τοπικά 7 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 8
μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 6 με 8
βαθμούς στα βόρεια, τους 9 με 11 στα
κεντρικά και τους 12 με 14 στα δυτικά,
και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Παγετός θα σημειωθεί τοπικά στα
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις
πρωινές και βραδινές ώρες.

Η 9η Συνάντηση Βετεράνων Enduro 
έρχεται στις 19/12/2021 στα Μέγαρα
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ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Επίσημη υποδοχή των καθηγητών και φοιτητών του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος από το Δήμαρχο Φυλής 

Τους καθηγητές και φοιτ-
ητές του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (ΠΑ.Δ.Α), οι οποίοι
φιλοξενούνται στο Δήμο
Φυλής, καλωσόρισε, επίσημα,
στην πόλη ο Δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς. 

Παρουσία του Πρύτανη Παναγιώτη
Καλδή, του Διευθυντή του ΠΜΣ
Πέτρου Καλαντώνη και της Υποδιε-
υθύντριας Κατερίνας Κικίλια, ο Χρή-
στος Παππούς τόνισε ότι η υπο-
στήριξη του ΠΑ.Δ.Α, από την πρώτη
μέρα της ίδρυσής του, αποτέλεσε
αναπτυξιακή επιλογή του Δήμου
Φυλής και πρόσθεσε ότι η συνερ-
γασία αυτή ήδη έχει διευρυνθεί με
την Προγραμματική Σύμβαση για την
ανέγερση Φοιτητικής Εστίας και
Διοικητικού Κέντρου στο Δήμο
Φυλής, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

Εξέφρασε, ακόμα την ελπίδα ότι ο 

Δήμος Φυλής θα φιλοξενήσει Σχο-
λές και Τμήματα του ΠΑ.Δ.Α, επι-
σημαίνοντας ότι, μετά τις διακοπές
των Χριστουγέννων, θα καταθέσει τη
σχετική πρόταση στο Πανεπιστήμιο. 

Ο Πρύτανης κι ο Διευθυντής του
ΠΜΣ, από την πλευρά τους επεσή

μαναν το άριστο επίπεδο της συνε-
ργασίας του Πανεπιστημίου με το
Δήμο Φυλής, ενώ ο Πρύτανης τόνισε
ότι ο Δήμος Φυλής εκτός από όραμα
έχει και ικανά στελέχη. Απευθυνόμε-
νος στους φοιτητές, αρκετοί από
τους οποίους είναι δημότες Φυλής ο 

Πρύτανης είπε ότι, με τη χορηγία
του ΠΜΣ, ο Δήμος τους δίνει μια
εξαιρετική ευκαιρία να διευρύνουν
τους γνωστικούς τους ορίζοντες.
“Αξιοποιείστε την ευκαιρία που σας
δίνεται”, προέτρεψε τους φοιτητές ο
Πρύτανης.  

Μ
ετά από πρόσκληση της Λέσχ ης Αυτοκιν ήτων
Start Line, η My  Grand Road σε συν εργασία
με το 1ο Σύστημα Προσκόπων  Ελευσίν ας

συμμετείχ ε σε παράλληλη εκδήλωση εν όψει του 41ου
Ράλλυ Παλάδιου με εκκίν ηση την  Μάν δρα Αττικής το 

Σάββατο 11/12/2021. Συγκεκριμέν α μέλη του οργα-
ν ισμού μας και των  προσκόπων  παρευρέθηκαν  στον
χ ώρο στάθμευσης των  αυτοκιν ήτων  ράλλυ στην  Μάν -
δρα όπου εν ημέρωσαν  τους συμμετέχ ον τες οδηγούς
και συν οδηγούς αλλά και τους θεατές για τα μέτρα οδι

κής ασφάλειας αλλά και της κυκλοφοριακής αγωγής . 
Επίσης σε κάθε αυτοκίν ητο ράλλυ τοποθετήθηκε

ειδικό αυτοκόλλητα με κοιν ων ικό μήν υμα στο πλαίσιο
της 10ης Δεκεμβρίου -Παγκόσμια ημέρα για τα Αν θ-
ρώπιν α Δικαιώματα σε συν δυασμό με την  Πρόληψη
των  Τροχ αίων  ατυχ ημάτων  αλλά και την  Κλιματική
Αλλαγή. 

Επιπλέον  τα μέλη της διοργάν ωσης   έδωσαν
εκκίν ηση σηκών ον τας την  σημαία του Αγών α στα
αγων ιστικά οχ ήματα καθώς και χ ειροκρότησαν  τους
αγων ιζόμεν ους. 

Η συμμαχ ία φορέων  συν εχ ίζεται προκειμέν ου ν α
συμβάλλουμε στην  μείωση των  οδικών  τροχ αίων
συγκρούσεων  αλλά και συν άμα ν α προβάλουμε τα
Αν θρώπιν α Δικαιώματα. Επίσης εν ημερώθηκαν  στον
χ ώρο της εκκίν ησης ο Υφυπουργός Αθλητισμού κύρ-
ιος Ελευθέριος Αυγεν άκης, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης κ. Γιώργος Κώτσηρας, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτικής Αττικής κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο Δήμα-
ρχ ος Μάν δρας Ειδυλλίας κ. Χρήστος Στάθης και άλλοι
επίσημοι παρευρισκόμεν οι. 

Ευχ αριστούμε την  διοργαν ώτρια λέσχ η για την  τιμ-
ητική απον ομή στους εκπροσώπους των  φορέων  μας
στην  βραδιν ή εκδήλωση της απον ομής των  κυπέλων
στους ν ικητές του αγών α καθώς ευχ αριστούμε ιδιαίτε-
ρα το ξεν οδοχ είο ELEFSIS HOTEL για την  υποστήρ-
ιξη προκειμέν ου ν α υλοποιηθεί η δράση. 

Δικαίωμα στην  Υγεία, αλλά και Υποχ ρέωσή μου ν α
σέβομαι την  Υγεία του Άλλου .

Με εκτίμηση 

MY GRAND ROAD      &        1ο  ΣΥΣΤΗΜΑ   
ΠΡΟΚΣΟΠΩΝ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σωτήρης Γιαν ν όπουλος         Δημήτρης Ελέν ης 

MY GRAND ROAD  &  1ο  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΣΟΠΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κοινή δράση με τίτλο ‘’Δικαίωμα στην Υγεία, αλλά και
Υποχρέωσή μου να σέβομαι την Υγεία  του Άλλου’’



ΝΝαα  ααννττιικκρροούύσσοουυνν  ττοο  εειιςς  ββάάρροοςς  ττοουυςς
κκααττηηγγοορρηηττήήρριιοο  εεππιιχχεείίρρηησσαανν  οοιι
2200  κκααττηηγγοορροούύµµεεννοοιι  γγιιαα  σσυυµµµµεε--

ττοοχχήή  σσττοο  κκύύκκλλωωµµαα  ττωωνν  ππααρράάννοοµµωωνν
εελλλληηννοοπποοιιήήσσεεωωνν  ααπποολλοογγοούύµµεεννοοιι  εεννώώππιιοονν
ττηηςς  αανναακκρρίίττρριιααςς..  ΕΕξξ  ααυυττώώνν  1133  ααφφέέθθηηκκαανν
εελλεεύύθθεερροοιι  κκααιι  77  οοδδηηγγήήθθηηκκαανν  σσττηη  φφυυλλαα--
κκήή..

Μεταξύ των προφυλακισµένων ο ∆.Ε., ο
φερόµενος ως «εγκέφαλος» της οργάνω-
σης, και ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Ασφ-
αλείας στη ∆υτική Αττική ο οποίος,
σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Realnews,
ισχυρίστηκε πως ως διοικητής δεν είχε
υπηρεσιακή επαφή µε την έκδοση ταυτο-
τήτων ενώ τις όποιες επαφές του µε παρ-
αβατικούς, τις απέδωσε στην προσπάθεια
του να συγκεντρώνει πληροφορίες,
βάση…οδηγιών και από τους ανωτέρους
του.

Ο κατηγορούµενος δικαιολόγησε τις
αναζητήσεις του στο πληροφοριακό
σύστηµα της αστυνοµίας στην προσπάθ-
εια του να διερευνήσει παράνοµες πρά-

ξεις ή για να εξυπηρετήσει δικηγόρους
και άλλους που ρωτούσαν τι χρειάζεται
για την έκδοση ταυτότητας. Κύκλωµα
παράνοµων ελληνοποιήσεων

ΚΚύύκκλλωωµµαα  ππααρράάννοοµµωωνν  εελλλληηννοοπποοιιήήσσεεωωνν::
ΗΗ  ……κκλληηρροοννοοµµιιάά

Όσον αφορά τώρα τα 320.000 ευρώ που
βρέθηκαν στο χρηµατοκιβώτιο του γραφ-
είου του τα δικαιολόγησε
ως…κληρονοµιά από τον αδελφό της
µητέρας του. «…Ο θείος µου ήταν
ιδιαίτερα εύπορος και δεν είχε δηµιο-
υργήσει δική του οικογένεια….Για 30
ολόκληρα χρόνια ήταν λογιστής, αποκό-
µιζε υψηλά εισοδήµατα από την εργασία
του και είχε δηµιουργήσει µεγάλη περ-
ιουσία…. Λόγω της φύσης της εργασίας
του, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης,
όπως πολλοί Έλληνες, διατηρούσε χρή-
µατα σε µετρητά. Ήταν εξαιρετικά
οικονόµος και ζούσε πολύ απλή και µετρ-
ηµένη ζωή…Τα 3 τελευταία χρόνια της
ζωής του διαγνώστηκε µε καρκίνο. Επει-
δή ήταν µόνος τον φιλοξένησα στο σπίτι

που διαµένω και ανέλαβα εξ ολοκλήρου
την φροντίδα του….

Ο θείος µου, λίγο πριν αποβιώσει, µου
παρέδωσε σε µετρητά 320.000 περίπου
ευρώ. .Επειδή επρόκειτο για µεγάλο
χρηµατικό ποσό, θεώρησα ασφαλές να
τοποθετήσω τα χρήµατα µέσα στο χρηµα-
τοκιβώτιο που βρισκόταν στο γραφείο της
υπηρεσίας µου… Επρόκειτο να τα
δηλώσω στις φορολογικές αρχές, το επό-
µενο οικονοµικό έτος (2022) , ως είχα την
σχετική υποχρέωση. Κύκλωµα παράνο-
µων ελληνοποιήσεων

Από την πλευρά του ο κατηγορούµενος
ως «εγκέφαλος» του κυκλώµατος παρα-
δέχτηκε µόνο µία περίπτωση µιλώντας
για εξυπηρέτηση σε γνωστό του που του
ζήτησε να παρουσιαστεί ως µάρτυρας
ταυτοπροσωπίας στην έκδοση ταυτότητάς
του. Οµολόγησε ότι αυτός του βρήκε και
το πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης που χρειαζόταν, το οποίο όπως
ισχυρίστηκε το προµηθεύτηκε από άγνω-
στο άτοµο στην Οµόνοια, παραδεχόµενος

ότι πήρε και 5000 ευρώ.

Το 2021, το ίδιο άτοµο, του είπε ότι έχασε
την ταυτότητα και ζήτησε την βοήθειά
του για να βγάλει νέα. Αρχικώς αρνήθη-
κε αλλά λόγω του ότι είχε οικονοµικές
δυσκολίες και προβλήµατα υγείας του
βρήκε ένα χαρτί, πάλι από την Οµόνοια,
για το οποίο έλαβε 15.000 ευρώ.
Ο εξάδελφός του, φερόµενος ως «Νο2 «
στην οργάνωση ισχυρίστηκε ότι από τους
εµπλεκόµενους γνωρίζει µόνο τον εξάδε-
λφό του µε τον οποίο ωστόσο δεν έχει
σχέσεις από το 1995.
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Κύκλωµα παράνοµων ελληνοποιήσεων:
ΤΤιι  εείίππεε  σσττηηνν  ααπποολλοογγίίαα  ττοουυ  οο  ∆∆ιιοοιικκηηττήήςς  γγιιαα  τταα  332200..000000  εευυρρώώ  σσττοο  χχρρηηµµααττοοκκιιββώώττιιοο

ΤΤαα  δδιικκααιιοολλόόγγηησσεε  ωωςς……κκλληηρροοννοοµµιιάά  ααππόό  ττοονν  ααδδεελλφφόό  ττηηςς  µµηηττέέρρααςς  ττοουυ..

ΕΕΟΟ∆∆ΥΥ::  33..884411  ννέέαα  κκρροούύσσµµαατταα,,  9966  
θθάάννααττοοιι,,  770099  δδιιαασσωωλληηννωωµµέέννοοιι

Σε 3.841 ανέρχονται
τα νέα κρούσµατα κορω-
νοϊού στη χώρα το τελευ-
ταίο 24ωρο, σύµφωνα µε
τον ΕΟ∆Υ.

Κατά το ίδιο διάστηµα,
κατεγράφησαν 96 θάνα-
τοι. 

Παράλληλα, σε 709 ανέρχονται οι διασωληνωµένοι ασθε-
νείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωµένα κρούσµατα της νόσου

που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.841, εκ των
οποίων 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας.

Ο συνολικός αριθµός των κρουσµάτων ανέρχεται σε
1.006.706 (ηµερήσια µεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 50.5%
άνδρες.1 Με βάση τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα των τελευ-
ταίων 7 ηµερών, 101 θεωρούνται σχετιζόµενα µε ταξίδι από
το εξωτερικό και 2.718 είναι σχετιζόµενα µε ήδη γνωστό
κρούσµα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών µε COVID-19 είναι 96, ενώ από
την έναρξη της επιδηµίας έχουν καταγραφεί συνολικά
19.345 θάνατοι. 2 Το 95.3% είχε υποκείµενο νόσηµα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθµός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωµέ-
νοι είναι 709 (59.9% άνδρες). Η διάµεση ηλικία τους είναι 64
έτη. To 79.4% έχει υποκείµενο νόσηµα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω.

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωµένοι,
571 (80.54%) είναι ανεµβολίαστοι ή µερικώς εµβολιασµένοι
και 138 (19.46%) είναι πλήρως εµβολιασµένοι. Από την αρχή
της πανδηµίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.615 ασθενείς.

Οι εισαγωγές3 νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκοµεία της
επικράτειας είναι 333 (ηµερήσια µεταβολή -18.18%). Ο µέσος
όρος εισαγωγών του επταηµέρου είναι 393 ασθενείς.

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).

ΨΨηηφφιιαακκάά  ππλλέέοονν  
οοιι  δδωωρρεεέέςς  κκααιι  γγοοννιικκέέςς
ππααρροοχχέέςς  αακκιιννήήττωωνν

ΓΓιιαα  αακκόόµµαα  δδύύοο  σσυυννααλλλλααγγέέςς  µµεε  ττηηνν  ΑΑΑΑ∆∆ΕΕ,,  οοιι
φφοορροολλοογγοούύµµεεννοοιι  δδεενν  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  ππλλέέοονν  νναα  εεππιισσ--
κκέέππττοοννττααιι  ττηηνν  ∆∆ΟΟΥΥ,,  όόππωωςς  αανναακκοοίίννωωσσεε  ηη  ΑΑννεε--
ξξάάρρττηηττηη  ΑΑρρχχήή  ∆∆ηηµµοοσσίίωωνν  ΕΕσσόόδδωωνν..

ΑΑππόό  σσήήµµεερραα  ∆∆εευυττέέρραα,,  1133  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ,,  οοιι
δδηηλλώώσσεειιςς  φφόόρροουυ  δδωωρρεεώώνν  κκααιι  γγοοννιικκώώνν  ππααρροοχχώώνν
υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  µµέέσσωω  ττοουυ  mmyyPPrrooppeerrttyy..

ΌΌππωωςς  ττοοννίίζζεεττααιι,,  µµέέσσωω  ττηηςς  ψψηηφφιιαακκήήςς  εεφφααρρµµοο--
γγήήςς,,  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ααρρχχιικκέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  δδωωρρεεέέςς
αακκιιννήήττωωνν,,  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  εεννττόόςς  ααννττιικκεειιµµεεννιικκοούύ
σσυυσσττήήµµααττοοςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο
ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  µµεεττααββιιββάάζζεεττααιι  µµεε  σσυυµµββοο--
λλααιιοογγρρααφφιικκόό  έέγγγγρρααφφοο  δδωωρρεεάάςς  ήή  γγοοννιικκήήςς  ππααρροοχχήήςς..

ΜΜάάλλιισστταα,,  ααππόό  ττιιςς  2200  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ,,  οοιι  δδηηλλώώσσεειιςς
ααυυττέέςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ψψηηφφιιαακκάά..

ΣΣεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  δδηηλλώώσσεειιςς,,  πποουυ  έέχχοουυνν  υυπποοββλληηθθεείί
σσττιιςς  ααρρµµόόδδιιεεςς  ∆∆ΟΟΥΥ  σσεε  έέννττυυππηη  µµοορρφφήή,,  εεξξαακκοολλοουυθθ--
οούύνν  νναα  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  δδιιεεκκππεερρααιιώώννοοννττααιι  κκααννοοννιικκάά,,
εεκκττόόςς  αανν  οοιι  σσυυµµββααλλλλόόµµεεννοοιι  ττιιςς  αανναακκααλλέέσσοουυνν..

Διαθέσιμη και για τις 13Διαθέσιμη και για τις 13
Περιφέρειες η ηλεκτρον ική Περιφέρειες η ηλεκτρον ική 
ανανένωση άδειας οδήγησηςανανένωση άδειας οδήγησης

Διαθέσιμες είναι πλέον και για τις 13 Περιφέρ-
ειες της χώρας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για
την  ανανέωση της άδειας οδήγησης και τη
χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας,
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου
(gov.gr).

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν να ανα-
νεώσουν ψηφιακά την άδεια οδήγησής τους η
οποία παύει να είναι σε ισχύ λόγω ηλικιακών
ορίων ή για ιατρικούς λόγους.

Η διαδικασία
Προκειμένου να αιτηθούν την ανανέωση της

άδειας οδήγησής τους, οι πολίτες εισέρχονται
στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet, 

ενημερώνονται για τις ειδικότητες των γιατρών
που χρειάζεται να γνωμοδοτήσουν για την ικανότ-
ητα τους να οδηγούν και τους χορηγείται ένας
τετραψήφιος αριθμός (PIN). 

Στη συνέχεια, επισκέπτονται τους γιατρούς,
στους οποίους γνωστοποιούν τον τετραψήφιο
PIN, ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση και ο κάθε
γιατρός να ενημερώσει ηλεκτρονικά την εφαρμο-
γή με το αποτέλεσμα.

Εφόσον κριθούν ικανοί για οδήγηση από
όλους τους γιατρούς, οι πολίτες ενημερώνονται
από την εφαρμογή με γραπτό μήνυμα στο κινητό
τους τηλέφωνο (SMS) και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email), ότι μπορούν να ολοκ-
ληρώσουν την αίτηση εντός έξι μηνών.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά με την
επισύναψη φωτογραφίας, δείγματος υπογραφής
και την έκδοση και πληρωμή του κατάλληλου
παράβολου.
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Ο Δήμος Ασπροπύργου, για μια
ακόμη φορά συνεχίζει  να στηρίζει
την προσπάθεια του Όλοι Μαζί
Μπορούμε, με σκοπό να προσφέρει
βοήθεια και χαρά  σε παιδιά
οικογενειών που στερούνται ακόμα
και τα βασικά αγαθά. 

Όσο πλησιάζουν οι γιορτές και
πολλοί γονείς αδυνατούν να
προσφέρουν χριστουγεννιάτικο
δώρο στα παιδιά τους, το Όλοι Μαζί
Μπορούμε διοργανώνει δράση
συγκέντρωσης χριστουγεννιάτικων
δώρων. 

Καλούμε λοιπόν όλους τους
δημότες να συνδράμουν την εν λόγω
δράση προσφέροντας  δώρα,
παιχνίδια, παιδικά  βιβλία και ό,τι
άλλο μπορεί να χαρίσει χαμόγελο στα
παιδιά της πόλης του το έχουν
πραγματικά ανάγκη. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί, το
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 από
τις 10:00 έως τις 14:00 στην Πλατεία
Δημαρχείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το  Γραφείο της
Αντιδημάρχου Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας, κ Σοφίας Μαυρίδη στα
τηλέφωνα 2132006740-42-49.

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  
ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκωωνν  
ΔΔώώρρωωνν  γγιιαα  τταα  
ππααιιδδιιάά  ττοουυ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ  
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ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΑΑ..ΛΛ  --ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ  ΑΑ..ΛΛ..  00--44

ΟΟ  ΕΕρρμμήήςς  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  εεππιικκρράάττηησσεε  μμεε  44--00  σσττοο  γγεειιττοο--
ννιικκόό  ννττέέρρμμππιι  ττοουυ    ΑΑσσττέέρραα  ΑΑ..ΛΛ..
ΤΤαα  ττέέρρμμαατταα  σσηημμεείίωωσσαανν    οοιι  ΑΑννττωωννίίοουυ((5533′′,,  5555′′)),,  ΘΘεεοοφφ--
ααννίίδδηηςς((7755′′))  ΙΙαακκωωββίίδδηηςς((9900′′))..
ΔΔιιααιιττήήττεευυσσεε  οο  ΜΜααυυρροομμάάττηηςς..  ΒΒοοηηθθοοίί::  ΑΑρρββααννιιττάάκκηηςς,,
ΚΚααμμάάιι..
ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ::  ΕΕλλεευυθθεερριιάάδδηηςς,,  ΚΚααλλααμμιιώώττηηςς  ΣΣ..,,  ΚΚααλλαα--
μμιιώώττηηςς,,  ΕΕ..,,  ΡΡοουυσσάάκκηηςς,,  ΚΚααλλααμμιιώώττηηςς  ΒΒ..,,  ΧΧααννττζζόόκκοοςς,,
ΚΚααλλααμμιιώώττηηςς  ΑΑ..,,  ΚΚυυρρίίττσσηηςς,,  ΑΑξξήήςς,,  ΝΝττάάννοοςς  ΠΠ..,,
ΠΠααλλααββόόςς..
ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ::  ΚΚυυππααρρίίδδηηςς,,  ΘΘάάννοοςς,,  ΚΚίίσσσσααςς,,  ΠΠοουυμμπποουυρρίίδδηηςς
ΠΠ..,,  ΚΚοοννττοογγιιάάννννηηςς,,  ΣΣααρρσσααρρίίδδηηςς,,  ΠΠοουυμμπποουυρρίίδδηηςς  ΛΛ..,,
ΛΛαακκοουυμμέέννττααςς,,  ΙΙαακκωωββίίδδηηςς,,  ΑΑννττωωννίίοουυ,,  ΘΘεεοοφφααννίίδδηηςς((8811′′
ΜΜππάάσσιιοο))..

ΣΣΚΚΟΟΡΡΠΠΙΙΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  --ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ
ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  11--11

ΟΟ  ΣΣκκοορρππιιόόςς  ΦΦυυλλήήςς  κκααιι  οο  ΑΑσσττέέρρααςς  ΜΜααγγοούύλλααςς  αανναα--
δδεείίχχθθηηκκαανν  ιισσόόππααλλοοιι  11--11  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ππααννοορράάμμααττοοςς
γγιιαα  ττηηνν  1100ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ττηηςς  ΑΑ΄́κκααττηηγγοορρίίααςς..
ΠΠρροοηηγγήήθθηηκκεε  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς  μμεε  ττοονν  ΦΦυυσσαα--
ρράάκκηη  4400''  κκααιι  ιισσοοφφάάρριισσαανν  οοιι  γγηηππεεδδοούύχχοοιι  μμεε  ττοονν
ΔΔηημμηηττρρόόπποουυλλοο  5511''..
ΔΔιιααιιττήήττεευυσσεε  οο  ΝΝττάάοουυλλααςς..ΒΒοοηηθθοοίί::  ΟΟιικκοοννόόμμοουυ--  ΚΚαανντταα--
ννοολλέέωωνν..
ΣΣΚΚΟΟΡΡΠΠΙΙΟΟΣΣ::  ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς,,  ΜΜππααλλωωμμέέννοοςς,,  ΣΣκκααμμαανν--
ττζζοούύρρααςς,,  ΣΣεερρέέττηηςς,,  ΜΜππίίκκααςς,,  ΚΚααρρααγγιιααννννίίδδηηςς,,  ΑΑρρκκοο--
υυμμάάννηηςς,,  ΜΜππρρααχχίίμμιι,,  ΧΧωωμμααττιιααννόόςς,,  ΝΝττόόκκαα,,  ΔΔηημμηηττρρόόπποουυ--
λλοοςς..
ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ::  ΜΜιικκρρόόςς,,  ΜΜυυρρσσιιννιιάάςς,,  ΔΔοούύλλοοςς,,  ΛΛοογγοοθθέέττηηςς,,
ΧΧωωρρααββάάττηηςς,,  ΦΦυυσσααρράάκκηηςς,,  ΜΜππέέχχλληηςς,,  ΜΜππάάλλλλαα,,  ΠΠααππαα--
κκωωννσσττααννττίίννοουυ,,  ΑΑππααζζίίδδηηςς..

ΑΑκκρράάττηηττοοςς--  ΕΕθθννιικκόόςς  ΠΠααννοορράάμμααττοοςς
00--11

ΟΟ  ΕΕθθννιικκόόςς  ΠΠααννοορράάμμααττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  1100ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  εεππιι--
κκρράάττηησσεε  σσττηηνν  φφυυλλήή  σσττοο  γγεειιττοοννιικκόό  ννττέέρρμμππιι  ττοουυ
ΑΑκκρράάττηηττοουυ  μμεε  00--11..  ΤΤοο  ττέέρρμμαα  πποουυ  έέδδωωσσεε  ττοουυςς  ττρρεείίςς
ββααθθμμοούύςς  σσττηηνν  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΑΑδδάάκκττυυλλοουυ
σσηημμεείίωωσσεε  οο  ΑΑ....  ΜΜαανναασσίίδδηηςς  8800''..
ΗΗ  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΑΑκκρράάττηηττοουυ  έέχχεειι  ππααρράάπποονναα  ααππόό  ττηηνν
δδιιααιιττηησσίίαα  ττοουυ  ΚΚωωννσσττααννττιιννίίδδηη..  ΒΒοοηηθθοοίί::  ΔΔηημμόόπποουυλλοοςς,,
ΜΜααυυρροομμάάττηηςς..
ΑΑΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΤΤΟΟΣΣ::  ΚΚααρρααμμααλλίίγγκκααςς,,  ΓΓκκοούύββεερροοςς,,  ΣΣοουυρρττζζήήςς,,
ΠΠεεττσσίίττηηςς,,  ΜΜυυλλοούύλληηςς,,  ΜΜππρρααΐΐλλιι,,  ΧΧρριισσττοοδδοούύλλοουυ,,
ΣΣγγοούύρρηη,,  ΜΜοολλίίνναα,,  ΤΤσσααλλεερρίίδδηηςς..
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ::  ΚΚοολλιιάάκκηηςς,,  ΚΚααββάάκκοοςς,,  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς,,  ΠΠοουυ--
λλιικκίίδδηηςς,,  ΠΠααννααϊϊλλίίδδηηςς,,  ΤΤζζααννέέττοοςς,,  ΤΤσσοουυττσσάάννηηςς,,  ΓΓεεγγέέςς,,
ΜΜαανναασσίίδδηηςς  ΑΑ..,,  ΚΚααττσσίίκκηηςς,,  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς..

ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΩΩΝΝ  --ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΗΗΣΣ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  33--00

ΟΟ  ΑΑππόόλλλλωωννααςς  ΠΠοοννττίίωωνν  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  εεππιικκρράάττηησσεε
ττοουυ  ΗΗρραακκλλήή  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  μμεε  33--00  κκααιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ααππόό--
σστταασσηη  ααννααππννοοήήςς  ααππόό  ττηηνν  κκοορρυυφφήή
ΤΤαα  ττέέρρμμαατταα  ττηηςς  οομμάάδδοοςς  ττοουυ  ΚΚώώσστταα  ΚΚρραασσώώννηη
σσηημμεείίωωσσεε    οο  ΠΠααννττεελλίίδδηηςς  ((66′′,,  1144′′))  ΚΚοουυσσίίδδηηςς((2266′′))..
ΟΟιι  ννιικκηηττέέςς  εείίχχαανν  κκααιι  δδοοκκάάρριι  σσττοο  6600''  μμεε  ττοονν
ΣΣυυμμεεωωννίίδδηη..
ΔΔιιααιιττήήττεευυσσεε  οο  ΑΑρριισσττεείίδδηηςς    ΒΒάάττσσιιοοςς..  ΒΒοοηηθθοοίί::  ΠΠλλάάκκααςς
ΧΧ..,,  ΠΠααύύλλοοςς  ΧΧ..
ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ::  ΗΗλλιιάάδδηηςς,,  ΛΛααζζααρρίίδδηηςς((5566′′  ΑΑσσλλααννίίδδηηςς)),,
ΠΠααρροοττσσίίδδηηςς,,  ΚΚοομμιιώώττηηςς  ΠΠ..,,  ΜΜππααρρννττόόκκ,,  ΝΝάάκκααςς,,  ΚΚοουυ--
σσίίδδηηςς((6655′′  ΠΠοουυρροουυζζίίδδηηςς((8866′′  λλ..ττρρ..  ΚΚοομμιιώώττηηςς  ΣΣ..)),,  ΣΣιιδδ--
ηηρρόόπποουυλλοοςς,,  ΠΠααννττεελλίίδδηηςς,,  ΚΚωωσσττααρράάςς((4466′′  ΚΚααρρααγγεεώώρρ--
γγοοςς)),,  ΣΣυυμμεεωωννίίδδηηςς((6655′′  ΑΑθθαανναασσιιάάδδηηςς))..

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ 4-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-0
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 2-6
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-1
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 1-
1
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ-ΕΝΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-0
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ 2-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 24
2. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 24
3. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 23
4. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 21
5. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 20
6. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 20
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 19
8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 12
10. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 11
11. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10
12. ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 8
13. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 8
14. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 3
15. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1
16. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0

Το σωματείο ‘ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ ‘ έχ ει +2 βαθμούς.
Το σωματείο ‘ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ‘ έχ ει -4 βαθμούς.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (11η Αγων ιστική)

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

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(10η αγων ιστική)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-5
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2-1
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ 2-4
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ 1-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 22
2. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 19
3. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 19
4. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 17
5. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 14
6. ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 13
7. ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10
8. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10
9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9
10. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 7
11. ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 6
12. ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0
…Μαν δραικός και Κριός Ασπροπύργου
έκαν αν  το ρεπό τους.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (11η αγων ιστική)

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ , Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Τα αποτελέσματα η βαθμολογία στην Α΄και
Β΄κατηγορία και η επόμενη αγωνιστική
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Έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες ο Μανδραϊ-
κός επέστρεψε στο δρόμο των επιτυχιών, καθώς
νίκησε εκτός έδρας τον Άρη Νίκαιας 73-56 στο
πρώτο, χρονικά, παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής
για το 2ο όμιλο της Β’ Εθνικής.

Άρης Νίκαιας - Μανδραϊκός 56-73
Διαιτητές: Στρέμπας, Ορφανός Ιορ., Γεράνιος
Δεκάλεπτα: 14-15, 30-29, 44-56, 56-73
Άρης Νίκαιας (Παύλος): Τσιότρας 11, Γρηγορ-

όπουλος 2, Πρίτσος 5, Κόλλιας 13, Πεταλάς 12
(1), Τσάτας 2, Παπαδάκης, Καππής 11, Καραβα-
νάς, Βαρδάς.

Μανδραϊκός (Σταθούλης): Σταματίου 2, Κοψιάς
29 (5), Αλεξανδρόπουλος 12 (2), Τσάμης, Θανά-
σαινας 2, Κωστόπουλος 9 (3), Λιούνης 5, Δομ-
προγιάννης 10, Κουμάνταρος, Τσιπίδης 4.

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΜ ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η ΝΕ Μεγαρίδας στα πλαίσια της 9ης αγωνιστι-
κής στον 2ο όμιλο της Β΄Εθνικής απέδρασε από
το Ηράκλειο 48-70.

Τα δεκάλεπτα: 14-18, 21-38, 37-51, 48-70.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πανιώνιος - Δούκας 72-81
Άρης Νίκαιας - Μανδραϊκός 56-73
ΟΦΗ - NE Mεγαρίδας 48-70
Μελίσσια - ΕΦΑΟΖ 66-70
ΑΟΚ Χανιά - Παλαιό Φάληρο 76-71
Ηλυσιακός - Αιγάλεω 81-78 (παρ.)
Πρωτέας Βούλας - Κρόνος Αγίου Δημητρίου

77-65

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10Η - 19/12,
17:00)

Μανδραϊκός - Δούκας
NE Mεγαρίδας - Άρης Νίκαιας
ΟΦΗ - Μελίσσια
Πανιώνιος - ΑΟΚ Χανιά
Παλαιό Φάληρο - Ηλυσιακός
Αιγάλεω - Πρωτέας Βούλας
Κρόνος Αγίου Δημητρίου - ΕΦΑΟΖ

1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΈΘΝΙΚΗ

Πανελευσινιακός - Αργοναύτης Ραφήνας 88-73

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10Η - 19/12,
17:00)

Πεντέλη - Πανελευσινιακός
Ένωση Ιλίου - Εθνικός
Αργοναύτης Ραφήνας - ΑΕΝΚ
ΝΕΟΛ - ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.
ΚΑΟ Κορίνθου - Παπάγος
Φανάρια Νάξου - Αχαγιά '82
Ρεπό: Έσπερος Καλλιθέας

Ισόπαλοι 1-1 Πανελευσινιακός-
ΑΟ Καραβά
Ο Πανελευσινιακός ΑΟ έχασε πολύτιμο έδαφος να ξεφύγει βαθμολογικά αλλά
παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στον σφριγηλό  ΑΟ Καραβά σε αγώνα για τον 6o
όμιλο της ΓΈθνικής και πέρασε δεύτερος μετά τη νίκη χθές της Προοδευτι-
κής επί του Αιολικού.

Προηγήθηκαν οι σταχυοφόροι του Μουράτ Σεροπιάν στο 3’ με τον Αντω-
νακόπουλο και ισοφάρισε η ημάδα του Βασίλη Σπάθα με τον Καρυτινό στο
51’.
Διατήτευσε ο Αναστάσιος Γιαννούκος(Δωδεκάνησα). Βοηθοί: Νίκος Κουρμα-
διάς (Δωδεκάνησα), Παύλος Παπαδόπουλος(Κιλκίς). 

Παρατηρητής διαιτησίας Μανώλης Ζώρζος.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ (προπονητής Μουράτ Σεροπιάν): Κουρουπάκης,
Μανδαμαδιώτης (87′ Βαγγέλης), Λώλος (73’ Μουσκάι), Συριόπουλος, Παπαν-
τζίκος, Μαρής, Αντωνακόπουλος, Μπούσης (73’ Ξενοπανάγος), Βεζιρτζόγ-
λου, Ερέρα, Λαζαρίδης (63’ Σεκούμπα)

ΑΟ ΚΑΡΑΒΑΣ(προπονητής Βασίλης Σπάθας): Κούτσικος, Κανελλόπουλος,
Τσίνα, Ντούμπερετ, Φιαμέγκος, Καρυτινός (93′ Τσιτσάνης), Ψυχογιός (93′
Αμαραντίδης), Παπαθανασίου, Μαρούδας (13’ Ευθυμιάδης) (93′ Γκούμας),
Νικολόπουλος (81’ Λίτσι), Ξυγκάκης.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Eφυγε ο Αντώνης Λύγκος
Θλίψη στο ποδόσφαιρο του Πειραιά που έφυγε
από την ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Αντώνης Λύγκος σε ηλικία 69 ετών (6/12/1952-
11/12/2021).
Είχε αγωνιστεί σε ΑΣ Ποντίων Δραπετσώνας,
Χαλκίδα, και Ασπρόπυργο.
H στήλη απευθύνει τα θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους του. Καλό παράδεισο. Θα τον θυμόμαστε
πάντα. Από τους καλύτερους αμυντικούς που
πέρασαν στον χώρο.

Μπάσκετ Β΄Εθνική: Nίκες για Πανελευσινιακό, 
Μανδραικό και ΝΕ Μεγαρίδος

O Mεγαρικός 4-0 τον Θρασύβουλο
Φυλής

Για την  10η αγων ιστική της Α΄ΕΠΣΔΑ ο Μεγαρικός
επικράτησε του φιλότιμου Θρασύβουλου με 4-0.
Τα τέρματα της ομάδος του Ζήση Ζήκου σημείωσε ο
Αλκος 3 (29′ 37′ 50′), Χριστοδουλίδης 66′.
Διαιτήτευσε ο Άν τι Χαμπιλάι. Βοηθοί: Ν.
Παπαδόπουλος, Π. Καραγιάν ν ης.
Παρατηρητής αγών α: Κώστας Βαλσαράς. Γιατρός:
Κώστας Οικον ομόπουλος
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπον ητής Ζήκος Ζήσης): Χόν τος,
Ελέζι, Χριστοδουλίδης (70′ Τζαφεράκος), Χιώτης,
Χατζής, Πέππας, Τσολιάκος (46′ Βασιλειάδης), Χάν της
Χ.(59′ Μαυρίδης), Άλκος Κόρμαλης, Δρυμούσης (70′
Κών στας)
Αν απληρωματικοί: Χάν της Π., Σκλιάς
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ (προπον ητής Ζόραν
Γέφτοβιτς): Ελθίν ι, Λύτρας (46′ Βασιλείου),
Ευθυμιάδης, Πετράκης, Καλύβας, Λιόσης, Μιχ άλης,
Καψαλάς, Καμπόλης, Κον τούλης, Αλεξόπουλος
Αν απληρωματικοί: Καπουράν η, Κόκκορης.
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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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Μεγάλο «κούρεμα» χρεών για δάνεια και χρέη προς τα Ταμεία
Ελπιδοφόρα ήταν τα πρώτα αποτελέσματα από τις ρυθμίσεις ή και το «κούρεμα» χρεών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες
από τις εντάξεις στον μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Σ
υγκεκριμένα, ο νέος μηχανισμός έχει παράξει
παράγει ρυθμίσεις χρεών αλλά και «κουρέματα»
που αγγίζουν ακόμα και το 80%, με μια αυτοματο-

ποιημένη διαδικασία που βασίζεται σε αλγόριθμο σε
οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις εισοδήματος,
περιουσίας και οφειλής
Ο αλγόριθμος του νέου μηχανισμού, παρήγαγε μέχρι
πρόσφατα 36 προτάσεις ρύθμισης οφειλών, κατόπιν της
διεξαγωγής των απαιτούμενων ελέγχων, και οι ιδιώτες
θεσμικοί πιστωτές ψήφισαν θετικά υπέρ των 24 εξ
αυτών.
Στις υπόλοιπες 12 αιτήσεις, ο λόγος της απόρριψης ήταν
ότι οι εγγυητές των οφειλετών δεν παρείχαν πρόσβαση
για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων τους (π.χ.
εισοδήματα, από καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα,
ακίνητη περιουσία κ.λπ.).

Οι υποθέσεις που ρυθμίστηκαν
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ρυθμίστηκαν
μεταξύ άλλων οι εξής υποθέσεις υπερχρεωμένων νοι-
κοκυριών:
1. Τριμελής οικογένεια από την Αττική με συνολικές
οφειλές άνω των 170.000 ευρώ προς 5 τράπεζες (35%
στεγαστικά και 65% καταναλωτικά δάνεια) και ληξιπρόθ-
εσμες οφειλές άνω των 13.000 (240 ισβαση ευρώ προς
τον e-ΕΦΚΑ, υπέβαλε αίτηση ρύθμισης και παρήχθη από
τον αυτοματοποιημένο αλγόριθμο πρόταση ρύθμισης
οφειλών ως εξής:
α) Για τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς:
διαγραφή άνω των 27.000 ευρώ (δηλαδή «κούρεμα»
των οφειλών κατά 16%) και αποπληρωμή του υποπ-
λοίπου σε 35 έτη (420 δόσεις), με μηνιαία δόση 46 ευρώ.
β) Για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ: αποπληρωμή σε 20
έτη 13.000 (240 δόσεις), με μηνιαία δόση 90 ευρώ.
2. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό από την Αττική με
συνολικές οφειλές άνω των 43.000 ευρώ (από κατανα-
λωτικά δάνεια προς τρεις τράπεζες και ληξιπρόθεσμες
οφειλές άνω των 3.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, η ρύθμι-
ση προβλέπει:

α) Για τις οφειλές προς τους χρημα-
τοδοτικούς φορείς: διαγραφή άνω
των 34.000 ευρώ (δηλαδή «κούρε-
μα» των οφειλών κατά 80%) και
αποπληρωμή του υπολοίπου σε 10
έτη (120 δόσεις), με μηνιαία δόση 75
ευρώ.
β) Για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ:
διαγραφή άνω των 125 ευρώ (δηλα-
δή «κούρεμα» των οφειλών κατά
4%) και αποπληρωμή του υπο-
λοίπου σε 7 έτη (84 δόσεις), με
μηνιαία δόση 50 ευρώ.
Συνολικά, ο οφειλέτης θα πληρώνει
μηνιαίως 125 ευρώ, ενώ έχει
δυνατότητα αποπληρωμής 130 ευρώ
μηνιαίως, σύμφωνα με τα δηλωθέν-
τα στοιχεία.

3. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό από τη Χίο με συνολικές
οφειλές άνω των 12.000 ευρώ προς δύο τράπεζες από
καταναλωτικά δάνεια, υπέβαλε αίτηση ρύθμισης και από
τον μηχανισμό προέκυψε πρόταση ρύθμισης, με αποπ-
ληρωμή σε 3 έτη και μηνιαία δόση 375 ευρώ.
Ο οφειλέτης είχε δηλώσει ότι έχει δυνατότητα να
πληρώνει 380 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τα δηλωθέν-
τα στοιχεία.

4. Τετραμελής οικογένεια από την Κρήτη με συνολικές
οφειλές άνω των 43.300 ευρώ προς έναν χρηματοδοτικό
φορέα (90% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά δάνεια)
και ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 3.600 ευρώ προς
την ΑΑΔΕ και άνω των 43.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ,
υπέβαλε αίτnση ρύθμισης και παρήχθη από τον αυτομα-
τοποιημένο αλγόριθμο πρόταση ρύθμισης οφειλών ως
εξής:

α) Για τις οφειλές προς τις τράπεζες: αποπληρωμή σε 9 
έτη (108 δόσεις), με μηνιαία δόση 490 ευρώ.

β) Για τις οφειλές προς την ΑΑΔΕ: αποπληρωμή σε 8 έτη
(96 δό σεις), με μηνιαία δόση 50 ευρώ.

γ) Για τις οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ: αποπληρωμή σε 9
έτη (108 δόσεις), με μηνιαία δόση 525 ευρώ.

Συνολικά, θα πληρώνει μηνιαίως 1.065 ευρώ, ενώ έχει
δυνατότητα αποπληρωμής 1.070 ευρώ, σύμφωνα με τα
δηλωθέντα στοιχεία.
5. Τετραμελής οικογένεια από τη Δράμα με συνολικές
οφειλές άνω των 170.000 ευρώ από στεγαστικά δάνεια
και ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 13.000 ευρώ προς
την ΑΑΔΕ, καλείται να τις ρυθμίσει ως εξής:

α) Για τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς:
διαγραφή άνω των 33.000 ευρώ (δηλαδή «κούρεμα»
των οφειλών κατά 20%) και αποπληρωμή σε 35 έτη (420
δόσεις), με μηνιαία δόση 580 ευρώ.

β) Για τις οφειλές προς την ΑΑΔΕ: αποπληρωμή σε 35
έτη με τα (420 δόσεις), με μηνιαία δόση 67 ευρώ

Η
πανδημία και τα μέτρα που υιοθε-
τήθηκαν για την αντιμετώπισή της
επιβάρυναν σημαντικά την καθημερ-

ινότητά μας, δημιουργώντας ανησυχίες για την
ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζόμενων σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η EY Ελλάδος, η Hellas
EAP και το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχο-
λογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
θέλοντας να διερευνήσουν την έκταση και τις
διαστάσεις του προβλήματος, διεξήγαγαν
από κοινού έρευνα για την ψυχική υγεία και
ευεξία των εργαζόμενων στην Ελλάδα.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον
Μάιο / Ιούνιο του 2021, την περίοδο που στην
Ελλάδα ολοκληρωνόταν το δεύτερο καθολικό
lockdown, και συμπληρώθηκε από 1.232
εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα της χώρας, φέρνει στο φως ανησυχητι-
κά ευρήματα για τις επιπτώσεις της παν-
δημίας στην καθημερινότητα και στην ψυχική
υγεία των Ελλήνων εργαζόμενων.

Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν εννέα
μεταβλητές: άγχος, κατάθλιψη, σωματο-
ποίηση, θυμός, μοναξιά, ποιότητα ζωής (well-
being), εργασιακή ποιότητα ζωής, στάσεις
απέναντι στην απομακρυσμένη εργασία και
στάσεις απέναντι στην ψυχική υγεία.
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο διεξαγωγής
της έρευνας, 35% των συμμετεχόντων εργά-
ζονταν εξ αποστάσεως, 30% διά ζώσης και
35% στο πλαίσιο ενός υβριδικού σχήματος
εργασίας.

Αυξημένες ενδείξεις κατάθλιψης, άγχο-
υς και θυμού

Η έρευνα κατέγραψε υψηλά ποσοστά για
μια σειρά από συμπτώματα που σχετίζονται
με την κατάθλιψη. Έτσι, πάνω από το ένα
τρίτο των εργαζόμενων που συμμετείχαν
στην έρευνα αισθάνονται μελαγχολία (35%)
και απαισιοδοξία για το μέλλον (35%), ή
δηλώνουν ότι δεν έχουν όρεξη για τίποτε
(34%).

Αρκετά εκτεταμένα είναι και τα
συμπτώματα που σχετίζονται με το άγχος, με
δυο στους τρεις (68%) να αισθάνονται νευρ-
ικότητα ή εσωτερική ταραχή, 40% να βρίσκον-
ται σε υπερένταση και 18% να νιώθουν φόβο.
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας
έχουν οδηγήσει και σε εκδηλώσεις θυμού,
καθώς 70% των ερωτώμενων αισθάνονται
εκνευρισμό, 3 στους 10 έχουν ανεξέλεγκτα

ξεσπάσματα θυμού, και 2 στους 10 αναφέρ-
ουν ότι μπλέκουν συχνά σε λογομαχίες.

Αναμενόμενη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο
των lockdowns, ήταν και η ένταση του αισθή-
ματος της μοναξιάς. Οι μισοί συμμετέχοντες
δήλωσαν ότι αισθάνονται από λίγη έως πάρα
πολλή μοναξιά, ενώ το 17% δηλώνουν ότι
αισθάνονται απομονωμένοι, με τις γυναίκες
και τους νέους να εμφανίζουν τα υψηλότερα
ποσοστά μοναξιάς.

Έντονα είναι και τα φαινόμενα σωματο-
ποίησης, δηλαδή της έκφρασης των ψυχολο-
γικών ή συναισθηματικών προβλημάτων ως
σωματικά συμπτώματα, όπως ο πονοκέφα-
λος, το έντονο στρες και οι κρίσεις πανικού.
Ενδεικτικά, ένας στους τρεις εργαζόμενους
(35%) δηλώνει ότι εμφάνισε αδυναμία και
ζαλάδα, 15% έχουν ναυτία ή στομαχικές δια-
ταραχές, και 1 στους 10 παρατήρησε
δυσκολία στην αναπνοή και πόνους στην καρ-
διά ή στο στήθος.

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεό-
τεροι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με την έρευνα, οι συνθήκες της
πανδημίας φαίνεται να έχουν επηρεάσει τους
εργαζόμενους, ωστόσο, στις περισσότερες
μεταβλητές, τα προβλήματα είναι εντονότερα
στις γυναίκες, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότε-
ρες τιμές άγχους, κατάθλιψης και σωματο-
ποίησης από τους άνδρες συμμετέχοντες,
ενώ εμφανίζουν και χαμηλότερη τιμή ποιότ-

ητας ζωής. Το εύρημα αυτό πιθανώς συνδέε-
ται με το ότι οι γυναίκες έχουν συχνά δυσανά-
λογα μεγάλη ευθύνη για περισσότερες δρα-
στηριότητες, πέραν της εργασίας τους. Ειδικά
στην περίοδο των δύο lockdowns στην Ελλάδα,
είναι βέβαιο ότι κλήθηκαν να ισορροπήσουν
μεταξύ αντικρουόμενων προτεραιοτήτων,
όπως η φροντίδα των παιδιών και οι οικιακές
εργασίες, δουλεύοντας ταυτόχρονα, σε αρκε-
τές περιπτώσεις, από το σπίτι.  Παρά τις
έντονες αρχικές ανησυχίες για τις επιπτώσεις
της πανδημίας στους μεγαλύτερους σε ηλικία,
φαίνεται πως τελικά δείχνουν μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα από τους νεότερους, οι οποίοι,
στον αντίποδα, παρουσιάζουν υψηλότερες
τιμές άγχους, κατάθλιψης, σωματοποίησης
και θυμού.

Συγχρόνως, η παρουσία παιδιών στην οικο-
γένεια φαίνεται ότι μειώνει τις ψυχολογικές
επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς οι εργαζό-
μενοι που έχουν παιδιά εμφανίζουν χαμηλό-
τερα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης, σωματο-
ποίησης και μοναξιάς, ενώ εμφανίζουν και
υψηλότερη ποιότητα ζωής.

Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι τα
προβλήματα, σε γενικές γραμμές, διαφ-
αίνονται εντονότερα στους εργαζόμενους σε
δημόσιους φορείς και σε όσους εργάζονται εξ
αποστάσεως, ενώ τα στελέχη που κατέχουν
διοικητικές θέσεις εμφανίζουν χαμηλότερες
τιμές άγχους, κατάθλιψης, σωματοποίησης
και μοναξιάς από τους υπόλοιπους εργαζό-
μενους.

Πώς επιδρά η πανδημία στην ψυχική υγεία των εργαζομένων στην Ελλάδα
Το 40% των εργαζομένων στη χώρα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν το στρες που βιώνουν ενώ ένα 45%
δηλώνουν ότι αισθάνονται κουρασμένοι όταν ξεκινάει η μέρα τους. Τι δείχνει έρευνα της ΕΥ.
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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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ΑΑπποομμαακκρρύύννθθηηκκεε  ττοο  1100οο  εεππιικκίίννδδυυννοο--εεππιιββλλααββέέςς  ππλλοοίίοο
ααππόό  ττοονν  κκόόλλπποο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Τα χρήματα  από την εκποίηση του  Ε/Γ -Τ/Ρ  “ΕΥΤΥΧΙΑ Π” που θα αποδοθούν στον Ο.Λ.Ε. ΑΕ, λόγω
των οφειλών της πρώην πλοιοκτήτριας εταιρείας 

προς τον Οργανισμό, θα διατεθούν  αποκλειστικά για την απομάκρυνση επικίνδυνων-επιβλαβών
πλοίων από τον ιστορικό λιμένα της Ελευσίνας “Φονιάς” 

Έ
ν α ακόμη επικίν δυν ο -επιβλαβές πλοίο, που
επί σειρά ετών  ήταν  εγκαταλελειμμέν ο στον
κόλπο της Ελευσίν ας, απομακρύν θηκε οριστι-

κά από την  θαλάσσια ζών η αρμοδιότητας του Οργαν ι-
σμού Λιμέν ος Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ,  μετά την  διε-
ν έργεια επιτυχ ούς πλειοδοτικού διαγων ισμού. 

Πρόκειται για το επιβατηγό- τουριστικό πλοίο
“ΕΥΤΥΧΙΑ Π” (Ν. Ζακύν θου 3), το οποίο βρισκόταν
στη θέση  “Κρόν ος” και ήταν  χ αρακτηρισμέν ο ως
επικίν δυν ο- επιβλαβές. Το πλοίο απομακρύν θηκε
ρυμουλκούμεν ο εκτός περιοχ ής δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε.
ΑΕ. Είχ ε καταφθάσει με τον  ίδιο τρόπο, ρυμου-

λκούμεν ο καθόσον  δεν  φέρει μηχ αν ή, στις 30-6-2008
από τον  λιμέν α Ζακύν θου στην  Ελευσίν α, όπου στη
συν έχ εια εγκαταλείφθηκε από τον  τότε πλοιοκτήτη
του.  

Με εισήγηση του Διευθύν ον τος Συμβούλου Ο.Λ.Ε.
ΑΕ, κ. Απόστολου Καμαριν άκη προς το ΔΣ, τα χ ρή-
ματα του τιμήματος από την  εκποίηση του  Ε/Γ -Τ/Ρ
“ΕΥΤΥΧΙΑ Π” που θα αποδοθούν  στον  Ο.Λ.Ε. ΑΕ,
λόγω των  οφειλών  της πρώην  πλοιοκτήτριας εταιρείας
προς τον  Οργαν ισμό, θα διατεθούν   αποκλειστικά για
την  απομάκρυν ση επικίν δυν ων -επιβλαβών  πλοίων
από τον  ιστορικό λιμέν α της Ελευσίν ας “Φον ιάς”. 

Το έργο της απομάκρυν σης ν αυαγίων  και
επικίν δυν ων  επιβλαβών  πλοίων , τα οποία παραμέ-
ν ουν  επί δεκαετίες στην  Ελευσίν α επιβαρύν ον τας το
θαλάσσιο περιβάλλον  και δημιουργών τας προβλήματα
στην  ν αυσιπλοΐα, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα
της Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ. Συν ολικά, από τον
Απρίλιο του 2020 μέχ ρι σήμερα, έχ ουν  απομακρυν θ-
εί 10 επικίν δυν α-επιβλαβή πλοία και ν αυάγια από την
περιοχ ή αρμοδιότητας του. 

Ταυτόχρονα εξετάζεται και η προοπτική δημιο-
υργίας καταδυτικών τουριστικών κέντρων στον
κόλπο της Ελευσίνας και σε σημεία όπου δεν θα
παρεμποδίζεται η θαλάσσια ναυσιπλοΐα, με
στόχο να αξιοποιηθούν ορισμένα ναυάγια που
δεν θα μπορούν να ανελκυθούν από τον βυθό,
προωθώντας έτσι ένα νέο είδος τουριστικού
προϊόντος στην περιοχή, προς τόνωση της τοπι-
κής οικονομίας.


