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Ο Αίας Παραλίας πήρε 
το ντέρμπι με τον Κριό 3-0

Ο Αστέρας Μαγούλας 2-1 τονΟ Αστέρας Μαγούλας 2-1 τον
ΑΟ Μίμα ΜικρασιατικήΑΟ Μίμα Μικρασιατική

Επέστρεψε στις νίκες ο Ηρακλής 
Ελευσίνας

Δυτική Αττική: 
Απίστευτο περιστατικό με άνδρα 
να επιχειρεί να εμβολιαστεί για

λογαριασμό άλλου
Η αμοιβή του για να εμβολιαστεί για λογαριασμό

του τρίτου ατόμου ήταν 25 ευρώ

«Το νερό θα παρασύρει μεγάλες 
ποσότητες εδάφους»

«Καμπανάκι» ΕΚΠΑ για
πλημμύρες στα καμένα

του καλοκαιριού

σσεελλ..  1100--1111

Έφοδος 
«θεματοφύλακα 

του Συντάγματος» 
στο ΚΕΠ 

Ασπροπύργου
Απειλές δέχθηκαν οι υπάλληλοι

σσεελλ..  33

2.831 νέα κρούσματα - 30 στη Δυτική Αττική
- Στους 91 οι νεκροί και 662 διασωληνωμένοι

Τέσσερα 
ανήλικα 

λήστεψαν οδηγό
εν κινήσει στο

Μενίδι σσεελλ..99

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

Πρόταση-βόμβα: «Να γίνει υποχρεωτικός 
ο εμβολιασμός σε όλη την Ευρώπη»

Aπό τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου
σσεελλ..  22

σσεελλ..  99

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33  
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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 με  βροχές. και τσουχτερο κρυο 
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6

μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία

Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 &

Λεωφόρος Δημοκρατίας, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Ρόκας Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα -

Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
Κοντογιάννη Μαγδαληνή Κ.

Αγίας Τριάδος 35 & Σπετσών, 2102464226

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 112 Π.Μ.
Στενή συνεργασία του Δήμου με τη  Διοίκηση της Αεροπορικής Βάσης

για την εύρυθμη και χρηστή χρήση των στρατιωτικών μονάδων 

Στο πλαίσιο μιας ευρύτε-
ρης, στρατηγικού χαρακ-
τήρα συνεργασίας,
μεταξύ Δήμου Ασπρ-
οπύργου και Στρατιωτι-
κού Αεροδρομίου Ελευ-
σίνας (112 Π.Μ.), επισ-
κέφθηκε στις 17 Δεκεμ-
βρίου 2021, ο Διοικητής,
Σμήναρχος κ. Ματθαίος
Συμεωνίδης, συνοδεία
του Επισμηναγού, κ.
Ιωάννη Πετσάκη,  τον
Δήμαρχο Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαο Μελετίου, στο
γραφείο του στο Δημα-
ρχιακό Μέγαρο Ασπρ-
οπύργου. 

Αντικείμενο της συνάν-
τησης υπήρξε η επισκόπ-
ηση των χρόνιων,
αλληλοεξυπηρετούμενων σχέσεων της Δημοτικής Αρχής
και της Διοίκησης της Αεροπορικής Βάσης. Ο Διοικητής,
Σμήναρχος κ. Ματθαίος Συμεωνίδης ευχαρίστησε τον
Δήμαρχο, κ.  Νικόλαο Μελετίου, για την διαρκή ικανο-
ποίηση των αιτημάτων της Διοίκησης της Πτέρυγας της
Πολεμικής Αεροπορίας από τον Δήμο, αφορούσα την
εύρυθμη λειτουργία του Αεροδρομίου και τη βελτίωση
της ποιότητας διαβίωσης των διαμενόντων εντός του,
και ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου, από την πλευρά
του διαβεβαίωσε τον Διοικητή πως η συνεργασία αυτή
θα συνεχίσει κατά τα ειωθότα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλας Μελετίου, δήλωσε:  «Οι Ένοπλες Δυνάμεις και
η Τοπική  Αυτοδιοίκηση, αυτοί οι δύο βασικοί θεσμοί της

Πολιτείας, συνεργάζονται και πάντα θα συνεργάζονται,
για λόγους γενικού και ειδικού δημοσίου συμφέροντος. 

Από τη μία αποτελεί χαρά μας να μεριμνούμε, στο
μέτρο που μας αναλογεί, για την εύρυθμη και χρηστή
χρήση των στρατιωτικών μονάδων, που γειτνιάζουν με
τον Δήμο μας ή βρίσκονται εντός της χωροταξικής του
αρμοδιότητας. 

Από την άλλη είμαστε ηθικά υπόχρεοι να αντα-
ποδώσουμε,  έστω και λίγο, όλα αυτά που οι άνθρωποι
των Ενόπλων Δυνάμεων μας προσφέρουν καθημερινά.
Εκείνοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια μας, σε
περίπτωση  ενεργοποίησης συγκεκριμένων επιχειρη-
σιακών πρωτοκόλλων και εμείς λοιπόν με κάθε τρόπο
θα τους αποδεικνύουμε τον προσήκοντα σεβασμό, με
την στάση μας, την δράση μας, και τις ενέργειες μας.»

ΠΠρρόότταασσηη--ββόόμμββαα::  ««ΝΝαα  γγίίννεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκόόςς  
οο  εεμμββοολλιιαασσμμόόςς  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη»»

AAππόό  ττοονν  ππρρόόεεδδρροο  ττοουυ  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  ΙΙααττρριικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

«Συμβουλεύω τους
πάντες να κάνουν το
συντομότερο δυνατό την
αναμνηστική δόση. Πρέ-
πει να παρεμποδίσουμε
την εξάπλωση του κορο-
ναϊού και των παραλ-
λαγών του με κάθε τρόπο.
Φανταστείτε τις συνέπειες
μιας παραλλαγής τόσο
θανατηφόρας όπως ο ιός
Έμπολα», τονίζει ο Φρανκ
Ούλριχ Μοντγκόμερι,
πρόεδρος του Παγκό-
σμιου Ιατρικού Συλλόγου
(WMA) και της Μόνιμης
Επιτροπής Ευρωπαίων
Ιατρών (CPME) η οποία
εκπροσωπεί τους Συλλό-
γους τους στους ευρω-
παϊκούς θεσμούς, σε
συνέντευξή του στο Αθη-
ναϊκό-Μακεδονικό Πρακ-
τορείο Ειδήσεων.

Τάσσεται υπέρ του
«υποχρεωτικού εμβολια-
σμού για όλους στην Ευρώπη, διότι οι αρνητές εκτός τού
ότι κινδυνεύουν οι ίδιοι θέτουν σε κίνδυνο και την υγεία
των άλλων» και σημειώνει ότι «δεν υπάρχει άλλη εναλλακ-
τική λύση από τον εμβολιασμό και ο κίνδυνος είναι μηδα-
μινός».

Ο κ. Μοντγκόμερι υπογραμμίζει ότι «είναι αναγκαίος ο
αναμνηστικός εμβολιασμός για τους άνω των 60 ετών, διότι
το ανοσοποιητικό τους σύστημα γίνεται πολύ πιο αδύναμο
και αυξάνεται κατά πολύ ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και
το ενδεχόμενο θανάτου».

-Υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους ναι ή όχι;

Είμαι υπέρ διότι οι αρνητές εκτός του ότι κινδυνεύουν οι
ίδιοι θέτουν σε κίνδυνο και την υγεία των άλλων. Δεν πρό-
κειται βέβαια να τους εμβολιάσουμε με τη βία, αλλά πρέπει
να υποστούν τις συνέπειες της απερισκεψίας τους: να μην
μπορούν να ταξιδέψουν, να πάνε σε μια συναυλία ή σε ένα
εστιατόριο. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει σε ολόκληρη
την Ευρώπη υποχρεωτικός εμβολιασμός.
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Μ
ία σοβαρή υπόθεση με
άντρα, ο οποίος συνε-
λήφθη γι ατί  επι χε ί ρησε

να εμβολιαστε ί  γι α λογαριασμό
τρί του  προσώπου, ερευνά η
Υποδι εύθυνση Ασφαλε ίας Δυτι-
κής Αττι κής.

Όλα έγιναν στις 18.00, απόγε-
υμα Πέμπτης στο εμβολιαστικό
κέντρου του Νοσοκομείου Δυτικής
Αττικής «Αγία Βαρβάρα» (πρώην
Λοιμωδών). 

Εκεί  ένας άντρας επέδειξε ταυ-
τότητα άλλου ατόμου επιχειρώντας
να εμβολιαστεί .

Δηλαδή, το ραντεβού είχε κλει-
στεί  στο όνομα άλλου προσώπου,
του οποίου την ταυτότητα κατείχε ο
άντρας που εμφανίστηκε για εμβο-
λιασμό.

Το προσωπικό του εμβολιαστι-
κού κέντρου αντιλήφθηκε κατά τη
διάρκεια της ταυτοπροσωπίας την
απάτη και  ενημέρωσε την
Αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε η
Άμεση Δράση, η οποία οδήγησε
στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίας
Βαρβάρας τον άντρα, ο οποίος
παραδέχτηκε την πράξη του. 

Ο άντρας αυτός είναι  τοξικομα-
νής και φέρεται να ανέφερε ότι  δεν
ήταν η πρώτη φορά που προσπά-
θησε να εμβολιαστεί  για λογαρια-
σμό τρί του προσώπου έναντι
αμοιβής.

Πηγές αναφέρουν ότι  στην κατάθ-
εσή του ο τοξικομανής ανέφερε ότι
η αμοιβή του για να εμβολιαστεί
για λογαριασμό του τρίτου ατόμου
ήταν 25 ευρώ.

Τέσσερα παιδιά λήστεψαν οδηγό εν κινήσει στο Μενίδι

Τέσσερα παιδιά από δέκα έως δεκαέξι ετών , επιτέθηκαν  και λήστεψαν  διερχ ό-
μεν η οδηγό στο Μεν ίδι.

Η ληστρική επίθεση σημειώθηκε ν υχ τεριν ές ώρες στην  οδό Αγίου Φαν ουρίου. Η
36χ ρον η οδηγός, για ν α αποφύγει μια λακκούβα, έκοψε για λίγο ταχ ύτητα, κάτι που
εκμεταλλεύτηκαν  οι αν ήλικοι δράστες και όρμησαν  σαν  αγρίμια στο αυτοκίν ητο.

Έν τρομή η οδηγός

Οι δύο αν ήλικοι προσέγγισαν  την  πόρτα του οδηγού και οι άλλοι δύο την  πόρτα
του συν οδηγού. Άν οιξαν  τις πόρτες, και μπροστά στα έν τομα μάτια της άτυχ ης
γυν αίκας, άρχ ισαν  ν α ψάχ ν ουν  τις τσέπες της, εν ώ έν ας 16χ ρον ος της άρπαξε
την  τσάν τα της, που είχ ε στη θέση του συν οδηγού. Η γυν αίκα την  κράτησε για
λίγο από τα λουριά, και αν τιστάθηκε όσο μπορούσε, αλλά τελικά ο αν ήλικος έκαμ-
ψε την  αν τίστασή της, έκλεψε την  τσάν τα και έφυγε.

Η 36χ ρον η βγήκε από το αυτοκίν ητο και ζήτησε βοήθεια. Μέχ ρι ν α έρθει η
αστυν ομία, έν ας από τους αν ήλικους επέστρεψε και της πέταξε την  τσάν τα στο
δρόμο, αλλά έλειπαν  τα χ ρήματα, το κιν ητό της τηλέφων ο και προσωπικά της έγγρ-
αφα. Όταν  έφτασαν  αστυν ομικοί της ΔΙ. ΑΣ στο σημείο, τα μέλη της άγουρης
συμμορίας είχ ε εξαφαν ιστεί. Την  έρευν α για την  εξιχ ν ίαση της ληστείας, έχ ει αν α-
λάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας.

Δυτική Αττική: Απίστευτο περιστατικό
με άνδρα να επιχειρεί να εμβολιαστεί

για λογαριασμό άλλου
Η αμοιβή του για να εμβολιαστεί για λογαριασμό του τρίτου

ατόμου ήταν 25 ευρώ

Έφοδος «θεματοφύλακα 
του Συντάγματος» 
στο ΚΕΠ Ασπροπύργου
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών φαίνεται πως
είναι ο νέος στόχος της οργάνωσης.

Μετά την εισβολή σε ΚΕΠ της Θεσσαλονίκης και στον Ασπρόπυργο
σημειώθηκε ανάλογο περιστατικό.

«Πριν τρεις ημέρες εμφανίστηκε κάποιος ισχυριζόμενος ότι είναι από
αυτούς τους προστάτες του Συντάγματος στο ΚΕΠ του δήμου, προσπάθη-
σε να εισέλθει χωρίς μάσκα και χωρίς να επιδείξει το πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού , διαπληκτίστηκε με τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν πάρει
σαφείς οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις αυτές και
ειδοποιήθηκε η αστυνομία για τα περαιτέρω», είπε ο Στάθης Ρεστέμης,
Γ.Γ. δήμου Ασπροπύργου.

Η έφοδος μάλιστα συνοδεύτηκε από απειλές προς τους υπαλλήλους.
«Την επόμενη ημέρα κάποιος τηλεφώνησε ισχυριζόμενος ότι εκπροσω-

πεί τους ανθρώπους αυτούς και απείλησε τους υπαλλήλους ότι την επό-
μενη εβδομάδα θα δουν τι θα πάθουν».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Στις 10:00 η προσέλευση
των μαθητών στα σχολεία Ερυθρών και Βιλίων

σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2021, εξαιτίας του παγετού

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης ανακοινώνει ότι η προσέλευση
των μαθητών στα σχολεία των Δημοτικών Ενοτήτων Ερυθρών και Βιλίων θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, για προληπτικούς λόγους,
εξαιτίας πιθανότητας παγετού, στις 10:00 π.μ. 

Οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν μεριμνήσει για την περίπτωση που θα απαιτ-
ηθεί ρίψη άλατος προκειμένου να αντιμετωπιστεί σφοδρότητα των καιρικών
συνθηκών.  

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Διανομή προϊόντων για τους δικαιούχους
ΤΕΒΑ (20/12 - 22/12)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικήςτο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD, FEAD, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδο Δήμος Μάνδρας-Ειδ --
υλλίας-Ερυθρών-Οινόης θα προχωρήσει σε διανομήυλλίας-Ερυθρών-Οινόης θα προχωρήσει σε διανομή
προϊόντων σε όλες τις ενότητες, στις δικαιούχες οικογένειπροϊόντων σε όλες τις ενότητες, στις δικαιούχες οικογένει --
ες από τις 20/12/2021 μέχρι και τις 22/12/2021.ες από τις 20/12/2021 μέχρι και τις 22/12/2021.

Θα διανεμηθούν σύμφωνα με τη σύνθεση της οικογένειας,Θα διανεμηθούν σύμφωνα με τη σύνθεση της οικογένειας,
νωπά προϊόντα, τρόφιμα μακράς διάρκειας και απορρυνωπά προϊόντα, τρόφιμα μακράς διάρκειας και απορρυ --
παντικά. παντικά. 

Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι θ πρέπειΓια την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι θ πρέπει
να έχουν μαζί τους τον Α.Μ.Κ.Α. τους ενώ για κάθε πληρονα έχουν μαζί τους τον Α.Μ.Κ.Α. τους ενώ για κάθε πληρο--
φορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κοινωνικό Λειτοφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κοινωνικό Λειτο --
υργό του Δήμου, Μιχάλη Αντωνίου, στο τηλέφωνο 213υργό του Δήμου, Μιχάλη Αντωνίου, στο τηλέφωνο 213
2014 924 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.2014 924 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Διαδικτυακά
Εργαστήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας,
στο πλαίσιο του Διαγωνισμού «Ανδριανός

Μιχάλαρος», του , που διεξήχθησαν στις 6, 7, 13 & 14
Δεκεμβρίου 2021 και συμμετείχαν μαθητές από τα ΕΠΑΛ
της Επιμελητηριακής του Περιφέρειας. 

O Διαγωνισμός, ο οποίος υλοποιείται στη μνήμη του
εκλιπόντος Προέδρου ΒΕΠ, Ανδριανού Μιχάλαρου, που
είχε όραμα και ανέλαβε την πρωτοβουλία για μία σειρά
δράσεων με στόχο την ανάδειξη και αναβάθμιση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Τεχνικά
Επαγγέλματα, υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο
πλαίσιο του  έργου GreenTecLab «Ενδυνάμωση
νεοσύστατων επιχειρήσεων για την  προστασία του
κλίματος», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Απώτερος σκοπός είναι να αναπτυχθούν καινοτόμες
«πράσινες» επιχειρηματικές ιδέες από μαθητές των
ΕΠΑΛ,  συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της τεχνικής
εκπαίδευσης, έτσι ώστε να γίνει πράξη ότι η Τεχνική
Εκπαίδευση είναι Επιλογή και όχι Λύση Ανάγκης.

Τα Εργαστήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας τίμησαν
με τη συμμετοχή τους και απηύθυναν  χαιρετισμό οι κ.κ.
Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ και Προέδρος της
Επιτροπής Εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου, Ιωάννης

Τσακίρης, Υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων κ,
Γεώργιος Βούτσινος, Γενικός
Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Δια Βίου Μάθησης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Κωνσταν-
τίνος – Ευάγγελος Αραβώσης,
ΓΓ Φυσικού  Περιβάλλοντος
και Υδάτων.

Επίσης ο Natalis Petrovits,
Αρχιτέκτονας, Υπεύθυνος
Έργου Πύργου Πειραιά παρ-
ουσίασε την μελέτη του Πύργου
Πειραιά ως βιώσιμο κτίριο και ο
Χρήστος Νικολούδης, Ιδρυτής
και Διευθύνων Σύμβουλος
Mantis Business Innovation
παρουσίασε το Ελληνικό
Οικοσύστημα Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων – Elevate Greece.

Στα μέσα του νέου χρόνου προγραμματίζεται να διε-
ξαχθεί ο διαγωνισμός των επιχειρηματικών ιδεών, όπου
οι ομάδες μαθητών των ΕΠΑΛ (συμμετέχοντες) θα παρ-
ουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και στη
συνέχεια θα διακριθούν οι τρεις πιο καινοτόμες ιδέες
στους κλάδους: περιβάλλον, έξυπνη και βιώσιμη

πόλη/λιμάνι, καινοτόμα προϊόντα και προηγμένα υλικά.
Να σημειωθεί ότι ο Διαγωνισμός Τεχνικής Εκπαίδευ-

σης «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ» τελεί υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
Υπουργείου Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγρ-
αμμα κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την
ιστοσελίδα του Β.Ε.Π. www.bep.gr. 

Εργαστήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά: Ολοκληρώθηκαν τα διαδικτυακά σεμινάρια στους μαθητές των ΕΠΑΛ

στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Ανδριανός Μιχάλαρος» για την Τεχνική Εκπαίδευση

Στην τελετή έπαρ-
σης σημαίας για την
30ή επέτειο ανεξαρτ-
ησίας του Καζακστάν
παρευρέθηκε ο
Δήμαρχος Αχαρνών,
Σπύρος Βρεττός.

Ως γνωστόν ο
Δήμος Αχαρνών
διατηρεί  στενούς
δεσμούς φιλίας και
αλληλεγγύης με τη
χώρα καθώς έχει
αδελφοποιηθεί  με
την πόλη Τσικμέντ.
Παράλληλα, στον δήμο κατοικούν πολλοί επανα-
πατρισμένοι  Έλληνες από το Καζακστάν οι
οποίοι και διατηρούν ισχυρές σχέσεις με τη
χώρα.

Αυτές, οι άριστες σχέσεις, επιβεβαιώθηκαν και
κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών του καλοκαιριού
όταν υπήρξε άμεση βοήθεια από την Πρεσβεία
του Καζακστάν προς τον δήμο και τους πυρόπ-
ληκτους κατοίκους του. Σημειώνεται, δε, ότι ο
δραστήριος Πρέσβης Γιερλάν Μπαουνταρμπέκ-
Κοζατάγεβ δεν χάνει ευκαιρία να βρεθεί στην
πόλη μας, όπως έπραξε στην τελετή έναρξης των
εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση.

Πρόσφατα, μάλιστα, ανέλαβε την πρωτοβουλία
να προτείνει στον Δήμο Αχαρνών να δοθεί το
όνομα του Καζακστάν σε δρόμο της πόλης, λόγω
της παρουσίας μεγάλου αριθμού κατοίκων με
καζακική υπηκοότητα

Στην ομιλία του, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο
δήμαρχος Αχαρνών τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ
των δύο χωρών μπορούν να ενισχυθούν ακόμη
περισσότερο και η αδελφοποίηση των Αχαρνών
με την πόλη Τσικμέντ συμβάλλει σε αυτή την εξέ-
λιξη. «Η ον οματοδοσία εν ός δρόμου της
πόλης μας με όν ομα του Καζακστάν  είν αι μια
συμβολική κίν ηση, που θα επιβεβαιώσει τις
σχέσεις αλληλεγγύης και φιλίας των  δύο
λαών », αν έφερε χαρακτηριστικά ο κ.Βρεττός.

Αξίζει να τονιστεί ότι στην εκδήλωση συμμε-
τείχε η Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών η
οποία εισέπραξε θετικά σχόλια για τη συμμετοχή
της. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός
Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας Νίκος
Δένδιας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γεώργιος
Πατούλης, βουλευτές, δήμαρχοι, καθώς και
εκπρόσωποι επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών
κύκλων.

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
& Εμπόρων 

Παράσταση δρόμου στο κλίμα 
των ημερών την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 
σε κεντρικό σημείο της αγοράς της
Ελευσίνας.

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ελευσίνας - Μάνδρ-

ας θέλοντας να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός γιορ-
τινού και χαρούμενου κλίματος, που έχουμε ανάγκη
μικροί - μεγάλοι αυτή την περίοδο, θα φιλοξενήσουμε
στο κέντρο της Ελευσίνας μια σύντομη παράσταση δρό-
μου το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης 21 Δεκεμβρίου.

Με αυτή τη συμβολική κίνηση θέλουμε να φέρουμε
χαμόγελα στα μικρά παιδιά (και τα μεγάλα) και να επα-
ναφέρουμε έτσι λίγη από τη μαγεία των γιορτών, που η
πανδημία και άλλοι παράγοντες μας έχουν στερήσει.
Ανάλογες δράσεις και πιο εκτεταμένες θα πραγματο-
ποιηθούν ξανά όσο η Ένωσή μας γίνεται όλο και πιο
μαζική με τη συμμετοχή και τις προτάσεις όλων των
επαγγελματιών. 

Ευχόμαστε σε όλους υγεία, κάθε καλό, προσωπική
αλλά και συλλογική επιτυχία.

Καλές γιορτές.

Στην τελετή για την 30ή επέτε ιο ανεξαρτησίας του ΚαζακστάνΣτην τελετή για την 30ή επέτε ιο ανεξαρτησίας του Καζακστάν
παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττόςπαρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός

Στενοί δεσμοί φιλίας και αλληλεγγύης δένουν τις Αχαρνές με το Τσιμκεντ 
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Τ
ους στόχους και τις πρωτοβουλίες
του Υπουργείου Δικαιοσύνης για
το 2022, ανέλυσε ο Υφυπουργός

Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, κατά την ομιλία
του στη Βουλή επί της συζήτησης για την
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022».

O αρμόδιος Υφυπουργός αφού αναφέρθηκε
σε μία σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων
που ελήφθησαν από την ηγεσία του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης κατά το 2021 και οι οποίες
βοήθησαν προς την κατεύθυνση βελτίωσης του
νομικού περιβάλλοντος, έκανε ειδική μνεία
στις πρωτοβουλίες και στους νέους άξονες
όπου θα κινηθεί το Υπουργείο ενόψει της επό-
μενης χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι στόχοι του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης προσβλέπουν:

• Στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
απονομή της Δικαιοσύνης, μέσω σημαντικών
πρωτοβουλιών όπως η ενίσχυση της ηλεκτρο-
νικής Δικαιοσύνης, μέσω της υλοποίησης ενερ-
γειών για την αύξηση της ηλεκτρονικής κατάθ-
εσης δικογράφων και την επέκταση της μηχα-
νογράφησης των Δικαστικών Υπηρεσιών,
μέσω ολοκληρωμένων πληροφοριακών
συστημάτων. Επίσης, η εκπαίδευση και δια-
ρκής επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών
και των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και η
λειτουργία Γραφείου Συλλογής και Επεξερ-
γασίας Στατιστικών Στοιχείων.

• Στην ενίσχυση συνεργασίας και την
προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης, μέσω
της συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Eurojust
για την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακ-
τικών μεταξύ δικαστικών φορέων, τον εντοπι-
σμό αναγκών επικοινωνίας και ενδυνάμωσης
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις, την εκπαίδευση δικαστικών και
άλλων νομικών επαγγελμάτων κ.ά., καθώς και
την εκπλήρωση ευρωπαϊκών υποχρεώσεων
στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας.

• Στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, μέσω της ανάπτυξης δράσεων με
στόχο την ενίσχυση της προστασίας ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων και τη διευκόλυνση
της πρόσβασής τους στις διαδικασίες της
Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε
ακόμα στην ενίσχυση των θεσμών και των
δομών προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών

ομάδων για την υποβοήθηση της άσκησης των
δικαιωμάτων τους και την πρόληψη της παρα-
βατικότητας.

Οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν τη
βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δικαστικά
Κτήρια (η συγκεκριμένη δράση αποτελεί
δράση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία), την
υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δρά-
σης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλο-
δοξίας, την υλοποίηση δράσεων του Εθνικού
Σχεδίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού με έμφ-
αση στη φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη.

Υλοποίηση πρωτοβουλιών
για την πρόληψη και αντιμετώπιση της

σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών
και την προαγωγή της ισότητας των

ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Επιπρόσθετα, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
στάθηκε ιδιαίτερα στην υλοποίηση δράσεων
για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., την υλο-
ποίηση πρωτοβουλιών για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης
των παιδιών και την προαγωγή της ισότητας
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

«Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα έχουν ως
αποτέλεσμα εντός του 2022, τη σημαντική
βελτίωση στην άμεση, αποτελεσματική και
ποιοτική πρόσβαση των πολιτών στη Δικαι-
οσύνη για την άσκηση των δικαιωμάτων τους»,
τόνισε ο κ. Κώτσηρας, υπογραμμίζοντας ότι οι
δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το
2022 στοχεύουν:

- Στην εξασφάλιση της αποδοτικότητας και
της ποιότητας του συστήματος απονομής δικαι-
οσύνης, καθώς και της ανεξαρτησίας των
δικαστικών λειτουργών.

- Στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακ-
υβέρνησης στη Δικαιοσύνη προς υποβοήθηση
του έργου των δικαστικών λειτουργών και
λοιπών εργαζομένων στο νομικό κόσμο.

- Στην ενίσχυση της προώθησης διαδικα-
σιών Δικαιοσύνης, σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, με δεδομένη την αύξηση των διαφο-
ρών με διασυνοριακό χαρακτήρα.

- Στην προστασία των θεμελιωδών δικαιω-
μάτων και αξιών.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθίσταται
αρωγός στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός
συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου μετα-
ρρυθμίσεων και της αξιοποίησης των διαθέσι-
μων χρηματοδοτικών εργαλείων, στη μεγάλη
αυτή προσπάθεια που θα οδηγήσει σε
ενίσχυση της Δικαιοσύνης, της κοινωνικής
συνοχής, της ανταγωνιστικότητας της οικο-
νομίας και εν τέλει των προοπτικών ευημερίας
της χώρας και της προστασίας των ανθρ-
ωπίνων δικαιωμάτων», σημείωσε ο κ. Κώτσηρ-
ας και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «το 2022
θα είναι μία χρονιά προοπτικής για την ελληνι-
κή Δικαιοσύνη και την ελληνική κοινωνία».

Γ. Κώτσηρας: Το 2022 θα είναι μία χρονιά προοπτικής
για την ελληνική Δικαιοσύνη και κοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                          
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΕΤΟΥΣ
2021

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επι-
τροπή του Δήμου Φυλής ανα-
κοινώνει ότι το χρηματικό βραβείο
των 200€ για τους επιτυχόντες που
εισήχθησαν στα ΑΕΙ με τις Πανελλή-
νιες Εξετάσεις 2021, θα δοθεί κατά

το χρονικό διάστημα από την Δευ-
τέρα 20/12/2021 έως Παρασκευή
24/12/2021. 
Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και
Καλές Γιορτές!

Ο Πρόεδρος Β/θμιας Σχολικής Επι-
τροπής Δήμου Φυλής
Νίκος Χατζητρακόσιας

Τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ελευσίν ας, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αργύρης
Οικον όμου, μαζί με την  Αν τιδήμαρχ ο και Πρόεδρο του ΠΑΚΠΠΑ, Εύη Άν θη και
την  Αν τιπρόεδρο, Κατερίν α Κριεκούκη. 
Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου  για ακόμη μία φορά δείχ ν ουν  το κοιν ων ικό τους
πρόσωπο, φτιάχ ν ον τας γλυκά και ευχ ετήριες κάρτες, σε συν εργασία με την  ομάδα
χ ειροτεχ ν ίας των  ΚΑΠΗ, που παρείχ αν  τα υλικά για τις κατασκευές, σε μία πράξη
αγάπης, με σκοπό την  προσφορά στους συν αν θρώπους μας που το έχ ουν  αν άγ-
κη.
Μετά την  ολοκλήρωση της επίσκεψης, παρέδωσαν  τα δημιουργήματά τους στους
εργαζόμεν ους του «Βοήθεια στο σπίτι», με σκοπό ν α δοθούν  στους ωφελούμεν ο-
υς του προγράμματος.
Με αφορμή τις ημέρες των  Χριστουγέν ν ων , ο Δήμος Ελευσίν ας σε συν εργασία με
φορείς και οργαν ισμούς δείχ ν ει την  αλληλεγγύη του σε οικογέν ειες και κυρίως, παι-
διά που το έχ ουν  αν άγκη.

ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Παρέδωσαν τα δημιουργήματά τους 
στους εργαζόμενους του «Βοήθεια στο σπίτι», 

με σκοπό να δοθούν 
στους ωφελούμενους του προγράμματος.
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ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοοςς  μμπποοννααμμάάςς  
γγιιαα  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  
Τεράστιο έργο ασφαλτοστρώσεων οδών 152.000 
χλμ. - Οσονούπω η Υπογραφή της Σύμβασης

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς για τον Δήμο
Φυλής από το Ελεγκτικό Συνέδριο που ενέκρινε τη
Σύμβαση για το τεράστιο έργο της επισκευής και
ανακατασκευής  του οδικού δικτύου του Δήμου
Φυλής. 

Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει 711 δρόμους
σε Άνω Λιόσια – Ζεφύρι και Χασιά σε έκταση
152.000 χλμ.

Το νέο σημαντικό έργο ασφαλτοστρώσεων,
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και από Ιδίους πόρους του Δήμου 

Φυλής. “Το Ελεγκτικό Συνέδριο επικυρώνει την
αρτιότητα της διαδικασίας που ακολούθησε ο
Δήμος Φυλής.

Θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρ-
ια στους συνεργάτες και στους εργαζόμενους του
Δήμου που δουλεύουν σκληρά και μεθοδικά για
την αναβάθμιση του τόπου και της καθημερινότ-
ητας των Συμπολιτών μας” δήλωσε σχετικά ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η
υπογραφή της σύμβασης.

Με στόχο  τη ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών
που υφίστανται εκφοβισμό, απειλή και τρομοκρατία, είτε
μέσω ενδοοικογενειακής βίας, είτε μέσω του διαδικτύου
η Περιφέρεια Αττικής και το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνο-
ασφάλειας  (CSI Institute) προχωρούν στην υλοποίηση
συγκεκριμένων δράσεων και παρεμβάσεων μέσω του
ABC(Antibullyingcenter).

Για την υλοποίηση τους  ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης και ο Πρόεδρος του  Διεθνούς Ινστιτούτου CSI
Εμ. Σφακιανάκης προχώρησαν στην υπογραφή
Συμφώνου Συνεργασίας. Στην υπογραφή του
Συμφώνου παραβρέθηκε και ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου,
Συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρει-
ας Αττικής. 

Όπως ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, ο κ.
Σφακιανάκης το CSI Institute έχει  προχωρήσει στη
δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογή (app) φιλικής στους
ανήλικους. 

Η εφαρμογή θα μπορεί να κατέβει σε όλα τα κινητά
τηλέφωνα, είτε έχουν λειτουργικό ios η  android. Οι ανή-
λικοι μέσω αυτής της εφαρμογής, οποιαδήποτε ώρα του
24ώρου  θα επικοινωνούν με το ABC
(Antibullyingcenter), το οποίο θα στεγάζεται στην Περιφ-
έρεια Αττικής. Στο κέντρο αυτό θα υπάρχουν Ψυχολόγοι
και κλινικοί  εγκληματολόγοι διαχείρισης πανικού και
άλλων μορφών τρόμου και ταραχής και  θα γίνεται κατα-
γραφή ανάλυση και θεραπεία του κάθε εισερχόμενου
περιστατικού. Στην συγκεκριμένη δράση θα συμβάλει το
επιστημονικό προσωπικό της τηλεφωνικής γραμμής

1110 της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο, αφού θα αξιο-
λογεί τις περιπτώσεις, θα τις παραπέμπει στα κατάλ-
ληλα στελέχη τα οποία θα επικοινωνούν με τα  παιδιά ή
τους γονείς. 

Με αφορμή την υπογραφή του Συμφώνου συνερ-
γασίας ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε: «Η Περ-
ιφέρεια Αττικής έχοντας την εμπειρία με ήδη υφιστάμενα
κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης,  αλλά και αξιο-
ποιώντας την τεχνογνωσία του CSI Institute το οποίο
δημιουργούμε μία ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης τρό-
μου και πανικού των εφήβων. 

Στο πλαίσιο αυτό θα τελεί σε λειτουργία το Υβριδικό
Κέντρο διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού των εφή-
βων  σε εγκαταστάσεις της ABC (Antibullyingcenter).
Στόχος μας είναι η προστασία και  η ψυχολογική υπο-
στήριξη των παιδιών τα οποία υφίστανται εκφοβισμό, 

απειλή και τρομοκρατία, είτε μέσω ενδοοικογενειακής
βίας, είτε μέσω του διαδικτύου».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του
Διεθνούς Ινστιτούτου CSI Εμ. Σφακιανάκης δήλωσε:

«Το Διεθνές ινστιτούτο για την κυβερνοασφάλεια «CSI
INSTITUTE» καινοτόμησε και δημιούργησε ένα μονα-
δικό εργαλείο ενάντια στο «BULLYING», το φόβο, τον
τρόμο και τον πανικό, το οποίο θα μπορεί ανέξοδα κάθε
παιδί να χρησιμοποιεί από οποιοδήποτε κινητό τηλέφω-
νο. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και καινοτομούμε ενάν-
τια στα νέα φαινόμενα που διαταράσσουν την κοινωνία
μας» 

Να σημειωθεί ότι μέσα από την καινοτόμο ψηφιακή
πλατφόρμα το κάθε παιδί που πέφτει θύμα θα επιλέγει
τον τρόπο επικοινωνίας του με τον κλινικό ψυχολόγο.
Ανάλογα με τον χαρακτήρα του παιδιού θα γίνεται η
χρήση της εφαρμογής,  εάν το παιδί δεν θέλει να το βλέ-
πουν και να το ακούν θα κάνει χρήση του γραπτού
λόγου,  εάν θέλει μόνο να μιλάει θα κάνει χρήση της
φωνής και εάν θέλει να το βλέπουν τότε θα επιλέγει το
βίντεο επικοινωνία.  Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των
περιστατικών η Περιφέρεια Αττικής μέσω του τηλεφωνι-
κού  κέντρου της γραμμής 1110 θα διαθέτει κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό από τις 8:00 το πρωί έως και
τις 8:00 το βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Όπως προβλέπει το Σύμφωνο Συνεργασίας τα δύο
Συμβαλλόμενα Μέρη,  θα προβούν σε δράσεις όπως η
οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και επιμορφωτικών
προγραμμάτων. 

Συστήνει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας CSI 

Yβριδικό κέντρο διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού των
εφήβων με την ονομασία ABC (Antibullyingcenter) 

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής Θαν άσης
Μπούρας, στην  χριστουγεν ν ιάτικη εκδήλωση

του Συλλόγου Γον έων , Κηδεμόν ων  και
Φίλων  Ατόμων  με αν απηρία «Το Εργαστήρι»,

στα Άν ω Λιόσια. 

Ο Αν τιπρόεδρος
της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης
Μπούρας, παρε-
υρέθηκε στην  χ ρι-
σ τ ουγεν ν ιάτ ι κ η
εκδήλωση του
Συλλόγου Γον έων ,
Κηδεμόν ων  και
Φίλων  Ατόμων  με
αν απηρία «Το
Εργαστήρι», στα
Άν ω Λιόσια. 
Την  εκδήλωση
τίμησε με την  παρ-
ουσία της η Πρόε-
δρος της Δημοκρ-
ατίας κα Κατερίν α

Σακελλαροπούλου, η οποία είχ ε την  ευκαιρία ν α δει
από κον τά το σημαν τικό έργο που επιτελεί “Το Εργα-
στήρι” για τα παιδιά «που δε μεγαλών ουν  ποτέ».
Ο κ. Μπούρας, ο οποίος διατηρεί μια μακροχ ρόν ια
σχ έση στήριξης με το Σύλλογο, συν εχ άρη την  Πρόε-
δρο, κα Μαρία Τουρκοχ ωρίτη, και τα μέλη του Συλλόγου
για το πολύ σημαν τικό έργο που επιτελούν  όλα αυτά τα
χ ρόν ια, βοηθών τας σημαν τικά στην  αρμον ική διαβίω-
ση των  μελών  -Ατόμων  με ν οητική υστέρηση. 
Ο Αν τιπρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα συν εχ ίσει ν α
βρίσκεται στο πλευρό των  γον ιών  και των  παιδιών  και
ν α στέκεται αρωγός στην  επίλυση των  θεμάτων  που
τους απασχ ολούν . 
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Τα 153.000€ που δόθηκαν,
μέχρι στιγμής, απο την Κοι-
νωφελη Επιχείρηση του

Δήμου για τον Χριστουγεννιάτικο
στολισμό της πόλης αποτελούν ένα
μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο αυτής της
δημοτικής αρχής, το οποίο γεννά
πλήθος ερωτημάτων. 

1. Για ποιον λόγο γίνονται τόσες
πολλές, διαδοχικές και τέτοιου εύρο-
υς αναθέσεις και μάλιστα με τη
μορφή του κατεπειγοντος; Τα Χρι-
στούγεννα δεν προέκυψαν ξαφνικά
και ουρανοκατεβατα. Προετοιμάζον-
ται έγκαιρα από τον Σεπτέμβρ-
ιο/Οκτώβριο του ίδιου έτους, ώστε
όλα να είναι έτοιμα τις πρώτες μέρες
του Δεκέμβρη. 

2. Η Δημ Αρχή συνειδητά ή
ασυνείδητα δεν προετοιμάστηκε
εγκαίρως. Καθυστέρησε να ανταπο-
κριθεί στις υποχρεώσεις της. Αντί να
οργανώσει διαγωνισμούς για τις
δραστηριοτήτες όπως ήχο, φως,
μίσθωση μηχανήματων παιχνιδιών,
επέλεξε την λογική των συνεχόμε-
νων και ακριβών αναθεσεων. 

3. Η Κοινωφελης Επιχείρηση βάφ-
τισε "καλλιτεχνικά έργα" προφανείς
και βασικές υποχρεώσεις του Δήμου

για τις λειτουργίες των Χριστουγέν-
νων. Δεν είναι δυνατόν να είναι καλ-
λιτεχνικό έργο: οι φυτεύσεις, ο ενοι-
κιαζόμενος στολισμός και ο δημο-
τικός φωτισμός. 

4. Ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν
έχουν δημοσιοποιηθεί, ως οφείλουν,
οι τεχνικές περιγραφές των αναθέ-
σεων. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ούτε
τις υποχρεώσεις των αναδόχων,
ούτε τις ποσότητες των υλικών που
έχουν συμφωνηθεί να αγοραστούν,
να φυτευτούν, να μισθωθουν. 

5. Ένα μόνο μικρό ποσό θα διατε-
θεί για μουσικές εκδηλώσεις και δρά-
σεις. Ούτε 10.000€ συνολικά δεν θα
δαπανηθούν για τους πολίτες και τα
μικρά παιδιά φέτος.

Κι ενω δίνονται αυτά τα ποσά με
τον τρόπο που δίδονται Χριστουγεν-
νιάτικο Χωριό στην πόλη μας φετος
δεν θα δημιουργηθεί. 

Το κενό αυτό θα φανεί στις διακο-
πές των Χριστουγέννων για τους
μαθητές αλλα και τους γονείς τους. 

Τα παιδιά δεν θα έχουν έναν χωρο
για να παίξουν και να διασκεδάσουν
ενω οι γονείς τους θα ειναι αναγκα-
σμένοι να τα  πηγαίνουν σε γειτονι-
κούς Δήμους. 

Ο Δήμος Ελευσίνας ήταν από τους
πρώτους  που οργάνωσε και καθιέρ-
ωσε το Χριστούγεννιατικο χωριό. Η
χρήση των μηχανηματων ήταν δωρ-
εάν ενώ στον θεσμό συμμετείχαν
εθνικοτοπικοι Σύλλογοι, κοινωνικοί
φορείς, συλλογοι ΑμΕΑ. Μια γιορτή
της πόλης με συμμετοχή παιδιών και
των φορέων της. 

Με τον καιρό όλοι οι γειτονικοι
Δήμοι δημιούργησαν κάτι αντίστοιχο.
Φέτος για πρώτη φορά η πόλη που
καθιέρωσε τον θεσμό, τον αναστέλ-
λει, ενώ οι υπόλοιπες τον συνεχίζουν
κανονικά. 

Πρόκειται για μια εξέλιξη που προ-
καλεί, ερωτηματικά δυσάρεστη
έκπληξη και λύπη. 

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που
η πόλη μας εξαιτίας των επιλογών

της δημ Αρχής υστερεί, πια, στην
παροχή υπηρεσιών προς τους δημό-
τες της, μικρότερους ή μεγαλύτερους
σε σχέση με τους γειτονικούς δήμο-
υς. 

Το Χριστούγεννιατικο χωριό όπως
και κάθε εκδήλωση που επαναλάμ-
βανεται χρειαζόταν ανανέωση,
συμπλήρωση με νέα στοιχεία. Αυτή
έπρεπε να ηταν η μέριμνα της δημ
Αρχής. Να το κάνει δηλαδή καλύτερο
και ελκυστικοτερο για τους επισκέ-
πτες του. 

Αντί γι αυτή την λογική εξέλιξη
προτίμησε να το ματαιώσει ή να το
καταργήσει. 

Γιώργος Τσουκαλάς
πρώην δήμαρχος Ελευσίνας και

επικεφαλής του Ενωτικού 
Συνδυασμού 

Γιώργος Τσουκαλάς:Χριστούγεννα
στην πόλη μας, την Ελευσίνα 
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Χαϊδάρι: Μεθυσμένος πυροβολούσε από 
το μπαλκόνι γιατί πέθανε ο σκύλος του

Στους 91 οι νεκροί 2.831 κρούσματα και 
662 διασωληνωμένοι
Συνεχίζεται η τραγωδία με

τους νεκρούς  καθώς σύμφωνα
με τον ΕΟΔΥ, ανακοινώθηκαν
χθες 91 νέες απώλειες.

Οι διασωληνωμένοι είναι 662
και τα κρούσματα 2.831.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

«Τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι 2.831 ,
εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.034.070 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων
50.5% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 200 θεωρ-
ούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.071 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 91, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 19.891 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 662 (60.9% άνδρες). Η διά-
μεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 545 (82.33%) είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι και 117 (17.67%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.666 ασθενείς.

Οι εισαγωγές 2 νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 359 (ημερήσια
μεταβολή +8.13%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 346 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)».

Η
ιστορία με τους
άσκοπους πυρ-
ο β ο λ ι σ μ ο ύ ς

κυρίως στη Δυτική Αττι-
κή, ακόμη και στη μέση
του δρόμου, έχ ει ξεφύγει
πλέον  από κάθε έλεγχ ο.
Και πρόκειται για περι-
πτώσεις που εν έχ ουν
τεράστιο κίν δυν ο καθώς
έχ ουν  υπάρξει τραυματι-
σμοί, ακόμη και θάν ατοι,
από πυροβολισμούς
κατά τη διάρκεια γαμή-
λιων  γλεν τιών  και παν -
ηγυριών .  Αυτό που
συν έβη όμως στο Χαϊ-
δάρι, ξεπερν ά την  φαν -
τασία.

Σύμφων α με δημοσίε-
υμα του enikos.gr, έν ας
άν δρας 50 ετών , συν ε-
λήφθη το μεσημέρι από
την  ομάδα Δίας στη Λεω-
φόρο Φυλής στο Χαϊδάρι,
όταν  οι γείτον ες του
ειδοποίησαν  ότι βρίσκε-
ται στο μπαλκόν ι του και
πυροβολεί με καραμπίν α
προς κάθε κατεύθυν ση. 

Οι περίοικοι τρομαγμέ-
ν οι, κρύφτηκαν  στα
σπίτια τους καθώς ο
50χ ρον ος ήταν  εμφ-
αν ώς μεθυσμέν ος, έκλαι-
γε και πυροβολούσε για
αρκετή ώρα.

Η διαπραγμάτευση με
τους αστυν ομικούς

Όταν  έφτασαν  οι
Αστυν ομικοί έξω από το
τριώροφο σπίτι του
άν δρα, προσπάθησαν
ν α τον  ηρεμήσουν .
Χρειάστηκε μάλιστα δια-
πραγμάτευση για ν α τον
πείσουν  ν α σταματήσει
ν α πυροβολεί, ν α αφή-
σει την  καραμπίν α και 

ν α τους επιτρέψει ν α
αν έβουν  στο σπίτι. Ο
50χ ρον ος πείστηκε,
υπό την  απειλή της
σύλληψης, ν α αφήσει το
όπλο του και οι αστυν ο-
μικοί κατάφεραν  ν α τον
αφοπλίσουν . Όταν  τον
ρώτησαν  γιατί πυροβο-
λούσε αδιακρίτως απάν -
τησε ότι ήταν  σε κακή
ψυχ ολογική κατάσταση
επειδή πέθαν ε ο σκύλος
του. “Έχ ασα το σκυλί
μου” τους είπε, σύμφω-
ν α με πληροφορίες του
enikos.gr και συμπλήρω-
σε ότι μέθυσε και πυρο-
βολούσε γιατί δεν
άν τεχ ε την  απώλεια.
Φυσικά, συν ελήφθη.

«Το νερό θα παρασύρει μεγάλες ποσότητες εδάφους»

«Καμπανάκι» ΕΚΠΑ για πλημμύρες στα καμένα του καλοκαιριού

Στον  απόηχ ο των  καταστροφικών
πυρκαγιών  που έπληξαν  τη χ ώρα τον
περασμέν ο Αύγουστο εστίασε η έρευ-
ν α του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπε-
ριβάλλον τος του ΕΚΠΑ, ως προς τα
επικείμεν α φαιν όμεν α διάβρωσης και
πλημμύρας. 

Σύμφων α με τα αποτελέσματά της,
στη Βόρεια Εύβοια οι περιοχ ές που
χ αρακτηρίζον ται «κόκκιν ες», δηλαδή
μεγάλης επικιν δυν ότητας, είν αι οι Ροβι-
ές, το Νεοχ ώρι, η Κρύα Βρύση, τα
Βασιλικά, το Αρτεμίσιο, η Ιστιαία, αλλά
και οι μικρότεροι οικισμοί που βρίσκον -
ται κον τά σε αυτά τα σημεία.

Στην  Αττική, στο «κόκκιν ο» είν αι η
ευρύτερη περιοχ ή της Αθήν ας (Αχ α-
ρν ές, Βαρυμπόμπη, Ιπποκράτειος
Πολιτεία, Αφίδν ες), του Μαραθών α και

του Λαυρίου.

Στην  Πελοπόν ν ησο σε μεγάλο
κίν δυν ο είν αι το Γύθειο και το Μαυρο-
βούν ι στη Λακων ία, ο Πλάταν ος
Αρκαδίας, η Αρχ αία Ολυμπία, το Πελό-
πιο, η Λιν αριά και η Μυρσίν η Ηλείας, το
Βαθύ και το Διαβολίτσι Μεσσην ίας, οι
Άγιοι Θεόδωροι Κοριν θίας και οι μικρό-
τεροι οικισμοί που βρίσκον ται κον τά
στις περιοχ ές αυτές.

Με βάση τα μον τέλα που «έτρεξε» η
επιστημον ική ομάδα με επικεφαλής την
καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου, σε
περίπτωση σφοδρών  βροχ οπτώσεων ,
σημαν τικός όγκος ν ερού και λάσπης
αν αμέν εται ν α καταλήξει στις περιοχ ές
αυτές, με αποτέλεσμα, καθώς φιλοξε-
ν ούν  αρκετά μεγάλο πληθυσμό, ν α
έρθουν  αν τιμέτωπες με σφοδρά φαιν ό-

μεν α διάβρωσης και πλημμύρας.

Αν τίστοιχ η καταστροφή παρατ-
ηρήθηκε τον  Αύγουστο του 2020 στα
Πολιτικά και τα Ψαχ ν ά της Εύβοιας,
όπου μέσα σε οκτώ ώρες έπεσαν  297
mm βροχ ής, ποσότητα αν άλογη με
αυτή που πέφτει υπό καν ον ικές συν θ-
ήκες μέσα σε έν αν  χ ρόν ο. Η περιοχή,
μάλιστα, που πλημμύρισε βρίσκεται
κον τά στην  καμέν η περιοχ ή του 2019.

«Το ν ερό θα παρασύρει μεγάλες
ποσότητες εδάφους»

Η κ. Ευελπίδου εξηγεί πως η έρευν α
που πραγματοποιήθηκε είχ ε ως πρω-
τεύον τα στόχ ο ν α παραγάγει αποτελέ-
σματα που η πολιτεία με τη σειρά της
θα πρέπει ν α χ ρησιμοποιήσει για τη
θωράκιση των  περιοχ ών  που κιν -
δυν εύουν . Όπως τον ίζει, σε μια επι-
κείμεν η μελλον τική βροχ ή, το ν ερό θα
παρασύρει στο διάβα του μεγάλες
ποσότητες εδάφους, εφόσον  δεν
υπάρχ ει η απαραίτητη βλάστηση για ν α
συγκρατήσει το χ ώμα, ν α μειώσει την
επιφαν ειακή απορροή και ν α εμπλου-
τίσει τελικά τον  υδροφόρο ορίζον τα,
προκαλών τας έν αν  φαύλο κύκλο, που
πρακτικά σημαίν ει την  αδυν αμία αν α-
γέν ν ησης της βλάστησης, τη συν εχ ή
υποβάθμιση του περιβάλλον τος και τη
σταδιακή ερημοποίησή του.

Οι συνέπειες για τη χώρα μας
είναι ολέθριες, υπενθυμίζει, καθώς
στη Βόρεια Εύβοια κάηκαν 505.000
στρέμματα, στην Αρχαία Ολυμπία

135.000, στην Ανατολική Μάνη
105.000, στην περιοχή της Αθήνας
85.000, στα Βίλια Αττικής 66.000,
γύρω από το Διαβολίτσι 47.000, στο
Λαύριο 5.500 και στην περιοχή
γύρω από την Αιγιάλεια 3.000 στρέμ-
ματα.

Η ομάδα της καθηγήτριας Νίκης Ευελ-
πίδου, αποτελούμεν η από τους ερευ-
ν ητές κ.κ. Τζουξαν ιώτη και Γαβαλά,
πραγματοποίησε και επιτόπια έρευν α
στις καμέν ες περιοχ ές της Αττικής,
βόρειας Εύβοιας και Πελοπον ν ήσου,
προκειμέν ου ν α καταγράψει τη γεωμορ-
φολογία, τα εδαφολογικά και τα γεωλογι-
κά χ αρακτηριστικά των  περιοχ ών  που
επλήγησαν . 

Τα στοιχ εία που συλλέχ θηκαν , σε
συν δυασμό με δεδομέν α βροχ όπτω-
σης, βλάστησης, ιστορικότητας των
φαιν ομέν ων  κλπ, συν δυάστηκαν  και
συμπερασματικά παρήχθησαν  χ άρτες
επικιν δυν ότητας διάβρωσης και
πλημμύρας:

Η ομάδα έχ ει ήδη προτείν ει γρήγορα,
οικον ομικά και φιλικά προς το περιβάλ-
λον  έργα για την  αν τιμετώπιση των
καταστροφών  που έπον ται της πυρκα-
γιάς και συγκεκριμέν α της απώλειας
εδάφους, των  λασποροών  και των
αιφν ίδιων  πλημμυρών . Στις περισσότε-
ρες περιοχ ές τα έργα, όπως επι-
σημαίν ει η κ. Ευελπίδου, έχ ουν  καθυ-
στερήσει, με αποτέλεσμα οι βροχ ές
που έχ ουν  πέσει τον  τελευταίο καιρό
ν α έχ ουν  προκαλέσει ήδη σημαν τική
απώλεια εδάφους.
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Ο Αστέρας
Μαγούλας 2-1 τον
ΑΟ Μίμα 
Μικρασιατική

Ένα ωραίο παιχνίδι, είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν, όσοι αψηφώντας
τις άσχημες καιρικές συνθήκες, βρέθηκαν
στο γήπεδο Μαγούλας, ανάμεσα στον
Αστέρα και τον ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής
Μελί Μεγάρων, στα πλαίσια της 11ης της
Α΄ΕΠΣΔΑ.Οι γηπεδούχοι επικράτησαν
των φιλοξενουμένων με ανατροπή 2-
1.(ημίχρονο 0-1).
Προηγήθηκε η ομάδα του Χάρη Κουστέρη
στο 10 με τον Νταούτ και ισοφάρισαν οι
γηπεδούχοι στο 65′ με απευθείας φάουλ
του Μπέχλη 65′. Το τελικό 2-1 σημείωσε
ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου 75′.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί
: Βασίλης Θωμόπουλος- Νίκος Μανούρ-
ας.
Παρατηρητής αγώνα: Κώστας Βαλσαράς.
Ιατρός αγώνα: Ανθή Βαρνακιώτη.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Μικρός,
Μυρσίνιας, Δούλος, Λογοθέτης, Χωρα-
βάτης, Τσιανάκας, Μπέχλης, Μπάλλα,
Παπακωνσταντίνου, Χαλκίδης, Απαζίδης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Αραπάκης,
Τεπετόβ,Χιονίδης, Καπνογιάννης, Οκι-
κονομόπουλος, Φυσαράκης, Τσαπάρας.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ-
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπονητής Χάρης
Κουστέρης): Βανδώρος, Α.Μήτσος, Κήτ-
τας, Εβερετ, Γαλανός, Δ. Μήτσος, Στρα-
τάκης, Μαζιώτης, Μπαγδάτογλου,
Τούσης, Σταφάι.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Γεωργακής,

Δρομούσης, Κουφής, Χατζής, Αγγελακό-
πουλος, Χατζηάδης.

Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευτι-
κού Προγράμματος Γιάν ν η Φατόλια &
Τάσο Στασιν όπουλο και τους συν εργά-
τες τους Παν αγιώτη Παυλίδη & Παν α-
γιώτη Γεωργιάδη καλούν ται την
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/12/2021 και ώρα 14.45 στο
γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφαιρ-
ιστές με αθλητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα – μαύρο σορτσάκι – άσπρες
κάλτσες – επικαλαμίδες):
* Ο ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ
1. ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
2. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
4. ΓΚΙΝΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
5. ΓΩΓΟΥΒΙΤΗΣ (ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
6. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΛΕΩΝ)
7. ΔΟΒΡΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
8. ΔΟΥΚΑΣ (ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ)
9. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
10. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
11. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
12. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
13. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ (ΛΕΩΝ)
14. ΚΟΡΡΕΣ (ΕΡΜΗΣ)
15. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
16. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ)
17. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α. (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
18. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
19. ΜΑΡΝΕΖΟΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
20. ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
21. ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
22. ΠΑΛΟΥΚΑ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
23. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
24. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
25. ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
26. ΡΗΓΑΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
27. ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
28. ΤΣΙΚΑΛΑΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
29. ΦΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ
Κ17 (2005-2006)

Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευτι-
κού Προγράμματος Γιάν ν η Φατόλια &
Τάσο Στασιν όπουλο και τους συν εργά-
τες τους Παν αγιώτη Παυλίδη & Παν α-
γιώτη Γεωργιάδη καλούν ται την
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/12/2021 και ώρα 14.45 στο
γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφαιρ-
ιστές με αθλητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα – μαύρο σορτσάκι – άσπρες

κάλτσες – επικαλαμίδες):
* Ο ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ

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. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ (ΖΩΦΡΙΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Υ., ΤΗΝ Ε.Π.Ο. ΚΑΙ ΤΗΝ
Ε.Π.Σ.Δ.Α, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
COVID-19.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ
ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ‘Η
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ RAPID TEST
48 ΩΡΩΝ.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΤΟΥΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ
ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΕ EMAIL ΜΕΧΡΙ 24ΩΡΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ.
EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANNISFA-
TOLIAS@GMAIL.COM

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

Επέστρεψε στις νίκες ο Ηρακλής 
Ελευσίνας

Επέστρεψε στις επιτυχίες ο Ηρακλής Ελευσίνας και επικράτησε για την 11η
αγωνιστική στο Γ. Ρουμελιώτης του Μεγαρικού με 2-0.
Τα τέρματα της ομάδος του Χρήστου Παλλίδη σημείωσαν οι Ρήγος(58′) και
Αλίκια(84′).
Διαιτητής ήταν ο Χρέλιας. Βοηθοί: Μαυρομάτης-Τσαγανού.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Ντεμιράι, Μυρτάι(46′ Κοντοχρήστος), Μαρινόπουλος, Χότζα,
Πουρής, Ρήγος, Τσακουρίδης(90′ Παροτσίδης), Γκόρος, Λιόλιος, Ζίου(75′
Αλίκια), Ρούσσος.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Σκλιας, Ελέζι, Χριστοδουλίδης, Χιώτης, Τζαφεράκος, Πέπ-
πας, Κώνστας, Χάντης, Άλκος, Κόρμαλης, Δρυμούσης.
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Νέα παιδιά, φοβεροί χ αρακτήρες, από την  πόλη  της
Μάν δρας και την  περιοχ ή, καταπληκτικά ταλέν τα, όμο-
ρφο ποδόσφαιρο, με πολύ πολύ μέλλον  μπροστά τους.
Μαέστρος, ο χ αρισματικός προπον ητής Γιώργος
Σωτήρχ ος . Καθοδηγητής, σύμβουλος και εμψυχ ωτής ο
Γεν ικός Αρχ ηγός Γιάν ν ης Καλούδας. Φύλακες άγγελοι οι
φυσικοθεραπευτές μας Γιώργος Καλου, Λεων ίδας Μαρ-
ούγκας και η φρον τιστής μας Anna Panidoy  

Η διοίκηση, τα μέλη, οι φίλοι του Μαν δραϊκός Αθλ-
ητικός Όμιλος είν αι συν επιβάτες σε αυτό το όμορφο
ταξίδι που έχ ει ξεκιν ήσει η ομάδα.

Έρχ εται από πολύ μακριά στον  χ ρόν ο και σκοπεύει
ν α φτάσει πολύ ψηλά. Με υπομον ή, δουλειά, υγεία,
οργάν ωση, και σχ έδιο προχ ωράμε μπροστά. ΠΑΜΕ
ΔΥΝΑΤΑ!!!

Η ΑΕ Ζεφυρίου 4-0 τη
Δύναμη Ασπροπύργου

Συνεχίζοντας τις καλές της εμφανίσεις και κάτω από

άσχημες καιρικές συνθήκες η ΑΕΖ για την 11η αγωνι-

στική της Β΄ΕΠΣΔΑ ξεπέρασε και το εμπόδιο της

Δύναμης Ασπροπύργου με 4-0.

Τα τέρματα σημείωσαν οι Κουτσιούμπας 10′ Νουνός

20′ + 70′ Αβράμης 60′

Διαιτήτευσε ο Νάκος. Βοηθοί: Αρβανιτάκης- Στα-

μούλης.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβεστάς, Πετρόπουλος, Καρανικόλας,

Ζέρβας, Λέλος, Μιχαηλίδης, Αβράμης, Βουγαζιάνος,

Ζαρκαδάκης, Νουνός, Κουτσιούμπας.

Ο Αίας Παραλίας πήρε το ντέρμπι με τον Κριό 3-0

Η ομάδα του Αίαν -
τα Παραλίας ήταν
ν ικήτρια στο
ν τέρμπι της Β’
ΕΠΣΔΑ για την  11η
αγων ιστική που
επικράτησε στο
γήπεδο Γκορυτσάς
του Κριού με 3-0
και μπήκε στο
κόλπο αν όδου.
Τα τέρματα της
ομάδος του Ηλία
Αμπαζάι σημείω-
σαν  οι Ζαφείρης
Ντούρος 10′ Μάριος
Δρούγγος 55′ και Δημήτρης Δρούγγος 70′
Ο Κριός είχ ε 2 κλασικές ευκαιρίες με τον  Γεωργιάδη και έν α δοκάρι και μια εξεπαφ-
ής απόκρουση του τερματοφύλακα.

Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Δεμερτζής-Πλάκας Σ.

Παρατηρητής αγών α Πάρης Τσιμίκος.

Οι δύο ομάδες τελείωσαν  το μάτς ο Αίας με 9 παίκτες λόγω αποβολής των  Σπαχ ίγια
και Αμπαζάι και Σφακιαν άκης για τον  Κριό 10.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπον ητής Ηλίας Αμπαζάι): Εσμε, Μπραχ ιμάι, Ντερβι-
σάι,Δρούγγος Μ, Ντούρος, Αν δρουτσόπουλος, Καρόλι, Αμπαζάι, Δρούγγος Δ, Λέκα
, Σπαχ ίγια. Αγων ίστηκαν  και οι Σότα, Σουλέν ι,Κόλα.

Στο κόλπο ο ΑκράτητοςΣτο κόλπο ο Ακράτητος
2-0 τον ΠΑΟΚ Μάνδρας2-0 τον ΠΑΟΚ Μάνδρας

Για την 11η αγωνιστική της Α’
ΕΠΣΔΑ ο Ακράτητος επέστρεψε στις
επιτυχίες και μπήκε στο κόλπο ανό-
δου. Επικράτησε του ΠΑΟΚ Μάνδρ-
ας με 2-0. 
Τα τέρματα της ομάδος του Πανα-
γιώτη Λουμάκη σημείωσαν οι 53′
Τσαλερίδης, 82′ Ρούμπος.

Διαιτήτευσε ο Χαμπιλάι . Βοηθοί:
Παύλος, Σμαήλος. (Παρατηρητής 

Διαιτησία Θοδωρής Τριανταφυ-
λλίδης).

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Καραμαλίγκας, Σουρτ-
ζής, Τσαλερίδης (65′ Mol ina),
Μυλούλης, Πετσίτης, Brai l ly,
Φιλίππου (75′ Τσομπανίδης),
Ζγούρη, Μυλόβας, Ρούμπος,
Ρεμούνδος.
ΠΑΟΚ: Τσαπουρνής, Φυσαράκ-
ης(74′ λ.τρ. Μήνος), Πίνης, Πατσάνι,
Βλαχόπουλος, Βάσης, Κλογκέρι ,
Μπάλα(71′ Δούκας Αλ.), Τζούντι(80′
Ίσσαρης), Ράλλης, Τστσανίδης(62
Ζιώγας).

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Το όνειρο έγινε ομάδα και 
η ομάδα είναι … όνειρο!
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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
είν αι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με
την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

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

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

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

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα
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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



16-θριάσιο Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021


