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Οι γυναίκες του Πήγασου Θριασίου
απέδρασαν από την Πάτρα 4-1

Ο Παν ελευσιν ιακός 3-0
τον Αήττητο Σπάτων

4η σερί ισοπαλία ο Βύζας
Μεγάρων 1-1 με τη Νέα Πέραμο

Ένας χρόνος λειτουργίας
της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του

Δήμου Φυλής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Σταμάτης Πουλής,

στον απολογισμό, αναφέρθηκε στην υλοποίηση
εμβληματικών έργων στην πόλη

ΣΣυυγγκκιιννηηττιικκήή  
ηη  ααννττααππόόκκρριισσηη  ττωωνν

δδηημμοοττώώνν  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
σσττοο  κκάάλλεεσσμμαα  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  

- Έδειξαν στην
πράξη πως 

κανένα παιδί δεν
θα μείνει χωρίς
δώρο αυτές τις

γιορτές 
σσεελλ..  1100--1111

Ρεβεγιόν με rapid
test για όλους 

Το ζήτημα θα εξετάσει η
επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων και
ανακοινώσεις θα γίνουν

άμεσα.
σσεελλ..  22--44

3.689 νέα κρούσματα κορωνοϊού – 72 στη Δυτική Αττική
85 νεκροί και 670 διασωληνωμένοι

Θ. Λιβάνιος:
Σε λίγες μέρες η 

πρόσκληση για έργα που
θα επιλέξουν οι δήμοι με
βάση τις ανάγκες τους

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

σσεελλ..  77

ΚΚιιννηημμααττοογγρρααφφιικκήή  κκααττααδδίίωωξξηη  ααππόό
ττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
Οι δράστες έσπασαν τις μπάρες διοδίων Ελευσίνας και της 

Αττικής οδού - Πέταξαν στον δρόμο μεγάλη ποσότητα ηρωίνης 
σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

σσεελλ..  22  
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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
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,
2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ -ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3,

Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
Οικονομοπούλου Μαρία

Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ

Δεκελείας 41 2102463057

Θ. Πλεύρης: Στο τραπέζι covid τεστ για όλους

Ο
έλεγχος με διαγνωστικό
τεστ για όλο τον πληθυ-
σμό βρίσκεται στο τραπέ-

ζι  ώστε να υπάρξει μια συνολική
αποτίμηση της επιδημιολογικής
εικόνας της χώρας, ανέφερε ο
Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπο-
υργός Υγείας τόνισε πως "αυτό
που εξετάζουμε είναι ότι κάποια
στιγμή θα θέλαμε να υπάρξει ένα
τεστ συνολικά όλου του πληθυ-
σμού, υπό την έννοια να μπορέ-
σουμε κάποια στιγμή να έχουμε
μια συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας, σε
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους".

Διευκρίνισε επίσης ότι για τις γιορτές προς το παρόν θα
ισχύσουν τα υπάρχοντα μέτρα. 

"Θα κάνουμε και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά,
δεν υπάρχουν σκέψεις να επιβάλλουμε περιορι-
σμούς που παραπέμπουν σε lockdown", σημείω-

σε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα θα εξετά-
σει η επιτροπή εμπειρογνωμόνων και ανα-
κοινώσεις θα γίνουν άμεσα. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες το πιθανότερο είναι να επιβληθεί
υποχρεωτικό rapid test για το ρεβεγιόν της Πρω-
τοχρονιάς, δεδομένου ότι απομένουν ούτε πέντε
ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.

Θ. Λιβάνιος: Σε λίγες μέρες η πρόσκληση
για έργα που θα επιλέξουν οι δήμοι με

βάση τις ανάγκες τους
Γ

ια ένα πακέτο δράσεων και έργων που θα επι-
λέξουν οι ίδιοι οι δήμοι να υλοποιήσουν ανάλογα
τις δικές τους ανάγκες, μίλησε ο Θεόδωρος Λιβά-

νιος, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο
πλαίσιο του digital economy forum 2021 με τίτλο "digi-
talisation, no longer a choice, but a necessity" σε
συζήτηση με θέμα "Έξυπνες, βιώσιμες πόλεις και Περ-
ιφέρειες". 

Όπως χαρακτηριστικά είπε, το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης δίνει έμφαση στην τοπική αυτοδιοίκηση.
"Θα ήταν αδιανόητο να συζητούσαμε για ψηφιακό
μετασχηματισμό του κράτους χωρίς να ακολουθήσει η
αυτοδιοίκηση την πορεία που κάνει το λεγόμενο κεντρ-
ικό κράτος" και πρόσθεσε ότι "η τοπική αυτοδιοίκηση
είναι ο θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη και
στην επιχείρηση, έχει μια σειρά αρμοδιοτήτων οι οποίες
είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας. Αποφασίσαμε
να σχεδιάσουμε σε συνεργασία με την τοπική αυτο-
διοίκηση ένα πρώτο εργαλείο προκειμένου να ακολο-
υθήσουν όλοι οι δήμοι τον ψηφιακό μετασχηματισμό". 

Όπως εξήγησε ο κ. Λιβάνιος, διαχωρίζεται σε δυο
άξονες. "Ο πρώτος αφορά στο έργο των περίπου 90
εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανά-
καμψης. Θα αφορά τους 16 μεγαλύτερους δήμους που
έχουν πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, συν τα
Τρίκαλα που είναι ένας δήμος ηγέτης στον χώρο του
ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Είναι θέμα λίγων ημερών να εκδοθεί η σχετική
πρόσκληση για να προλάβουμε μέχρι το τέλος του 2021
προκειμένου να μπορέσουν οι δήμοι να ακολουθή-
σουν και να εκτελέσουν τα έργα".

Ειδικότερα, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι κάθε
δήμος έχει στην διάθεσή του ένα συγκεκριμένο χρημα-
τικό ποσό. 

"Αποδίδουμε ένα ποσό σε κάθε δήμο, ο οποίος έχει
την δυνατότητα να επιλέξει μια σειρά δράσεων να τις
προσαρμόσει στις ανάγκες του και να προχωρήσει στην
δημοπράτηση του έργου".

Να αναφέρουμε ότι οι δράσεις αφορούν το σύνολο
των λεγόμενων έξυπνων πόλεων, όπως έξυπνα
συστήματα στάθμευσης, έξυπνη διαχείριση για τα
ΑΜΕΑ, έξυπνοι σηματοδότες, ψηφιακή πλατφόρμα δια-
βούλευσης του προϋπολογισμού του δήμου που θα
προϋποθέτει και τον ενεργό ρόλο των πολιτών, αισθη-
τήρες ποιότητας νερού ή του αέρα κά. Ο κατάλογος με
τις διαφορετικές δράσεις διαμορφώθηκε διότι "κάθε
δήμος έχει τις δικές του ανάγκες, προτεραιότητες και το
δικό του επίπεδο ψηφιακής ωρίμανσης. 

Παράλληλα, ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε και στον
δεύτερο άξονα της πρωτοβουλίας του υπουργείου που
αφορά τους υπόλοιπους 315 δήμους της χώρας. "Σε
συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης εντάσσουμε
και ξεκινάμε να βγάλουμε μια πρόσκληση από το νέο
ΕΣΠΑ η οποία θα είναι στην ίδια φιλοσοφία με του
Ταμείου Ανάκαμψης. Καθένας από τους 315 δήμους με
βάση τον πληθυσμό του θα έχει ένα ποσό στην διάθε-
σή του και θα έχει στην διάθεσή του αντίστοιχα μια
σειρά από δράσεις, έργα που μπορούν να διαλέξουν".
Ο κ. Λιβάνιος τόνισε την σπουδαιότητα της ταχύτητας,
λέγοντας ότι "αυτό που θα κάνουμε τις επόμενες μέρες
είναι να στείλουμε στην Κεντρική Ένωση των Δήμων
Ελλάδας τον κατάλογο των δράσεων και να κάνουμε
μια πρώτη προτεραιοποίηση από τους δήμους για να
δούμε τι τους ενδιαφέρει περισσότερο ή ποιες άλλες
προτάσεις έχουν". Μάλιστα, υπογράμμισε ότι στόχος
της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι "η καλύτερη εξυπηρέτ-
ηση του δημότη και του επιχειρηματία. Είναι αδιανόητο,
δήμος λίγο πριν από το 2022 να μην έχει σύστημα
ηλεκτρονικών πληρωμών ή να μην έχει σύστημα
διαχείρισης εγγράφων και να πηγαίνουν κλητήρες από
υπηρεσία σε υπηρεσία ή να μην υπάρχει μια
στοιχειώδης υποδομή κυβερνοασφάλειας. Δεύτερος
στόχος είναι η οικονομία στη λειτουργία των δήμων, να
μπορούν να αξιοποιήσουν ανθρώπινο δυναμικό εκεί
όπου θα είναι πραγματικά χρήσιμο".

Καταλήγοντας, ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε ότι "έξυπνες
πόλεις είναι το παρόν. Είναι αυτό που θα γίνει", ενώ
υπογράμμισε το μεράκι είτε αφορά στον δημόσιο είτε
στον ιδιωτικό τομέα παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο για
την εφαρμογή έργων με στόχο την βελτίωση της ποιότ-
ητας ζωής των ανθρώπων.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Ο
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνο-
μικών Δυτι κής Αττι κής καταγγέλλε ι
ότι  γί νονται  περιπολί ες – «μαϊ μού»

λόγω έλλε ιψης προσωπικού. «Θα πρέπε ι
δύο άνθρωποι  ταυτόχρονα και  να περιπο-
λούν και  να βρίσκονται  στο τμήμα», τόνι σε
μεταξύ άλλων.

Mια δημόσια καταγγελία του προέδρου της
Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής έρχεται
να ταράξει  για τα καλά τα νερά. Ο Γιώργος Στα-
ματάκης κατήγγειλε στο MEGA σημαντικές
ελλείψεις σε προσωπικό και  περιπολίες -
«μαϊμού» που υπάρχουν απλά «στα χαρτιά».

Κι αυτό γιατί  για να γίνει  μια περιπολία χρει-
άζονται δύο άτομα, τα οποία στη συγκεκριμένη
περίπτωση είναι  ο αξιωματικός υπηρεσίας και
ο φρουρός. Κατά συνέπεια για να γίνουν οι
περιπολίες πρέπει να… κλειδωθεί το τμήμα.

«Γίν ον ται περιπολίες – φαν τάσματα. Περι-
πολίες – «μαϊμού».

Στα χαρτιά φαίνεται  ότι  γίνονται, ότι  η περιοχή
αστυνομεύεται, αλλά αυτά είναι  μόνο στα χαρτιά. 

Κάποιες φορές μάλιστα αποφεύγεται να αποτ-
υπώνεται στο χαρτί  αυτή η εξαπάτηση, και  δίνε-
ται  προφορική εντολή στους αξιωματικούς
υπηρεσίας των αστυνομικών τμημάτων να επι-
κοινωνούν με το κέντρο Άμεσης Δράσης να
δίνουν ανάληψη υπηρεσίας, ότι  θα εκτελέσουν
περιπολία, με τους εαυτούς τους ως οδηγούς
και τον σκοπό του τμήματος ως συνοδό. 

Δηλαδή θα πρέπει δύο άνθρωποι ταυτόχρο-
να και να περιπολούν και να βρίσκονται στο
τμήμα», είπε ο κ. Σταματάκης στην εκπομπή
«Κοινωνία Ώρα Mega» και συνέχισε: «Οι εντο-
λές δίνονται άνωθεν. 

Από αυτούς που έχουν το δικαίωμα να
δώσουν την εντολή και που έχουν την ευθύνη
της αστυνόμευσης στην περιοχή. 

Ζητάμε να γίνει  ενδελεχής έρευνα και να απο-
δοθούν ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
Όταν το αντιληφθήκαμε δεν μπορούσαμε να μην
το καταγγείλουμε αυτό».

Κινηματογραφική καταδίωξη από την Ελευσίνα στον ΑσπρόπυργοΚινηματογραφική καταδίωξη από την Ελευσίνα στον Ασπρόπυργο
Οι δράστες έσπασαν τις μπάρες διοδίων Ελευσίνας και της Αττικής οδού
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως

της δημοσιότητας από τη κινηματο-
γραφική καταδίωξη αυτοκινήτου
που μετέφερε ηρωίνη τα ξημερώμα-
τα της Δευτέρας  με τη Δίωξη Ναρ-
κωτικών και την ΟΠΚΕ να έχουν
στήσει μπλόκο στους δράστες στα
διόδια της Ελευσίνας.

Η άγρια καταδίωξη που κατέληξε σε
πυροβολισμούς, συλλήψεις και έν αν
τραυματία, ξεκίν ησε από τα διόδια της
Ελευσίν ας, με τους Ρομά που επέβαι-
ν αν  στο Opel Astra ν α σπάν ε μπάρες
και ν α πετούν , εν ώ τους κυν ηγούσαν
στελέχ η της Δίωξης Ναρκωτικών  και
της ΟΠΚΕ, 1,7 κιλά ηρωίν η.

Όλα ξεκίν ησαν  όταν  έφτασαν  στη
Δίωξη Ναρκωτικών  πληροφορίες πως
έν α Open Astra επρόκειτο ν α μεταφέρ-
ει ηρωίν η.

Έτσι στήθηκε μπλόκο στα διόδια
της Ελευσίνας.

Όταν  εκεί βρέθηκε το αυτοκίν ητο
των  υπόπτων , έγιν ε σήμα στον  οδηγό

ν α σταματήσει αλλά εκείν ος δεν  υπά-
κουσε φυσικά και ξεκίν ησε η κιν ηματο-
γραφική καταδίωξη που διήρκεσε,
σύμφων α με αστυν ομικές πηγές, για
περισσότερα από 40 χ ιλιόμετρα, με
τον  οδηγό του αυτοκιν ήτου ν α αν α-
πτύσσει ταχ ύτητα μεγαλύτερη των  160
χ ιλιομέτρων  την  ώρα!

Από την  Ελευσίν α, ο αυτοκίν ητο
των  Ρομά κιν ήθηκε προς την  παλιά
Εθν ική Οδό, από την  οποία βγήκε και
μπήκε στη Νέα Εθν ική Οδό, με
κατεύθυν ση προς την  Αθήν α.

Έσπασε τις μπάρες των διοδίων

Ο οδηγός του Open Astra που
καταδίωξαν  Δίωξη και ΟΠΚΕ δεν  στα-
μάτησε ούτε… στις μπάρες διοδίων
στην  Ελευσίν α και στην  Αττική οδό,
σπάζον τάς τις για ν α περάσει. Σύμφω-
ν α με τις αστυν ομικές πηγές, μάλιστα,
τουλάχ ιστον  2 με 3 φορές επιχ είρησε
και ν α εμβολίσει το αυτοκίν ητο της
Δίωξης.

Στόχ ος του
οδηγού ήταν  ν α βγει
από την  Εθν ική
προς τον  Ασπρόπ-
υργο και ν α «χ αθεί»
μέσα στον  καταυλι-
σμό. Αλλά δεν  τα
κατάφερε γιατί έν ας
από τους αστυν ομι-
κούς άν οιξε πυρ
εν αν τίον  του αυτο-
κιν ήτου τους και
τραυμάτισε, ελαφρά σύμφων α με την
αστυν ομία, έν αν  από τους Ρομά στη
μέση. 

Έπεσαν  τουλάχ ιστον  2 ή 3 πυροβο-
λισμοί και μια από τις σφαίρες τραυμά-
τισε τον  έν αν  από τους επιβαίν ον τες
στο Opel Astra.

Σημειών εται, ότι κατά την  διάρκεια
της καταδίωξης πέταξαν  στο δρόμο έν α
δέμα που περιείχ ε, σύμφων α με την
ΕΛΑΣ, ηρωίν η βάρους 1 κιλού και 710
γραμμαρίων . 

Στον  τραυματία δόθηκαν  οι πρώτες
βοήθειες και στη συν έχ εια μεταφέρθηκε
στη Δίωξη Ναρκωτικών  όπου και κρα-
τείται.Όπως προβλέπεται,
σχ ηματίστηκε δικογραφία από το τμήμα
Αν θρωποκτον ιών  και ο αστυν ομικός
που πυροβόλησε έχ ει συλληφθεί.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι Ρομά
που επέβαιν αν  στο αυτοκίν ητο που
καταδιώχ θηκε είχ αν  απασχ ολήσει στο
παρελθόν  για κλοπές και ληστείες.

Καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής

ΠΠεερριιπποολλίίεεςς  ––  ««μμααϊϊμμοούύ»»  λλόόγγωω
έέλλλλεειιψψηηςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ

Στα 3.689 τα νέα κρούσματα
κορωνοϊού – 72 στη Δυτική 
Αττική
85 νεκροί και 670 διασωληνωμένοι

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι
3.689 , εκ των  οποίων  3 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός
αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 1.037.759
(ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των  οποίων  50.5%
άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων  7 ημερών , 199 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α
με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.764 είν αι σχ ετιζόμε-
ν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 85,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφ-
εί συν ολικά 19.976 θάν ατοι. Το 95.2% είχ ε υποκείμε-
ν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται δια-
σωλην ωμέν οι είν αι 670 (61.8% άν δρες). Η διάμεση
ηλικία τους είν αι 64 έτη. To 80.6% έχ ει υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των
ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 555
(82.84%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
ν οι και 115 (17.16%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι.
Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 3.667 ασθεν είς. 

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσο-
κομεία της επικράτειας είν αι 258 (ημερήσια μεταβολή -
28.13%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 335 ασθεν είς.Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων
είν αι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).

Συνεχίζεται στη σελ. 13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Τεχν ικής Υπηρεσίας

Άν ω Λιόσια, 20/12/2021
Αρ. πρωτ.: 43768

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφρ-
αγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης  εκείνο της
πλέον συμφέρουσας από οικονο-

μική άποψη προσφοράς, βάσει
τμής, για την υπηρεσία με τίτλο
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ». (Α.Μ.
251/2021)
Η συν ολική εκτιμώμεν η αξία
συμπεριλαμβαν ομέν ου του
ποσού της προαίρεσης, αν έρχε-
ται στο ποσό των  744.000,00 €
συμπεριλαμβαν ομέν ου Φ.Π.Α.
24 %  (προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α.: 300.000,00 € + Προαίρε-
ση (100% ) 300.000,00 €, Φ.Π.Α.
144.000,00 €). 
Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβα-
ση βαρύνει την με Κ.Α.:
30.6262.10008 σχετική πίστωση
του τακτικού προϋπολογισμού
για τα οικονομικά έτη 2021 και
2022 του Φορέα και εφόσον
ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης,
τα οικονομικά έτη 2023 και 2024.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι
οι εργασίες επισκευής και
συντήρησης των παιδικών χαρών
του Δήμου Φυλής συμπεριλαμβα-

νομένης της προμήθειας του
εξοπλισμού για την ασφαλή λει-
τουργία τους. 
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθ-
ούν στις παιδικές χαρές που περ-
ιλαμβάνονται στις τρείς δημοτικές
ενότητες του Δήμου και συγκεκρ-
ιμένα στην Δ.Ε. των Άνω
Λιοσίων, στην Δ.Ε του Ζεφυρίου
και στην Δ.Ε. της Φυλής, όπως
περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’
αριθμ. 251 / 2021 Μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
50870000-4 - Υπηρεσίες επισκε-
υής και συντήρησης εξοπλισμού
παιδικής χαράς, 
37535200-9 Εξοπλισμός παιδι-
κής χαράς.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δύο (2) έτη, αρχόμενης από την
υπογραφή της σύμβασης (χωρίς
να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρε-
σης) και τέσσερα (4) έτη εφόσον
ασκηθεί .
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-

κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιμη µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, την  28/01/2022,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ (Ημερομην ία και ώρα Απο-
σφ ράγισης)
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
24/01/2022 και ώρα 16:00 μ.μ. 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβα-
σης απεστάλη με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στις
14/12/2021 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί
στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 3 του άρθρου 76
του Ν. 4727/2020, θα αναρτηθεί

στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
146081.
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών- προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-
γωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι για διάστημα δώδεκα (12)

μηνών από την επόμενη της της
καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν με την
προσφορά τους εγγύηση συμμε-
τοχής ποσοστού (2%) επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι έξι χιλιάδες
ευρώ (6.000,00 €).

Για περισσότερες πληροφορίες ως
προς τα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής και τη γνωστοποίηση της
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται όπως
αναφέρεται παραπάνω στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερ-
ομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

4-θριάσιο Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Όσον αφορά τη μετάλλαξη Όμικρον,
τόνισε ότι στην Ελλάδα το στέλεχος δεν
έχει τη δυναμική που παρουσιάζει
στον υπόλοιπο κόσμο, εκτιμώντας
όμως ότι θα απασχολήσει πολύ έντονα
τη χώρα μας τον Ιανουάριο και για
αυτόν τον λόγο, δοκιμάζονται, όπως
είπε, εκτακτά σχέδια: "Καθημερινά έχο-
υμε μια πτώση στα κρούσματα,
γεγονός που μας δείχνει ότι ακόμα κι
αν κρύβεται η Όμικρον πίσω από την
Δέλτα, δεν έχει την ίδια δυναμική με το
εξωτερικό. Κάθε χώρα έχει τα μοντέλα
της, αυτή τη στιγμή το κύμα είναι έντο-
νο σε πολλές χώρες. 

Εμείς τώρα έχουμε μια αποκλιμάκωση
του 4ου κύματος, περιμένοντας την
έλευση του 5ου κύματος που θα
οφείλεται στην Όμικρον. Ανησυχούμε για ενδεχό- μενη φρενήρη διασπορά", επισήμανε.

Ο υπουργός ανέφερε για
τους ελέγχους κατά την διάρ-
κεια του γιορτών πως κατά το
διάστημα 24-31 Δεκεμβρίου θα
επιστρατευτούν όσα κλιμάκια
επιστρατεύτηκαν καθόλη την
διάρκεια της πανδημίας.

Οι έλεγχοι, όπως ανέφερε, θα
είναι οι πιο σαρωτικοί που
έχουν γίνει, ενώ σχολίασε πως
όποιο μαγαζί  διανοηθεί  να
έχει έστω και ένα ανεμβολίαστο
άτομο θα το μετανιώσει πικρά.

Για την ενίσχυση του ΕΣΥ
δήλωσε πως από αυτή την
εβδομάδα θα γίνουν συνερ-
γασίες με τον ιδιωτικό τομέα,
ενώ η πορεία της Όμικρον θα
κρίνει ποιες περαιτέρω παρεμ-

βάσεις θα υπάρξουν.

My Grand Road: Πάνω από 600 μαθητές εκπαιδεύτηκαν στο ΠΚΑ
στο Ναύπλιο το 2021. 

Η τελευταία δράση για το έτος 2021 στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του δήμου Ναυπλιέων
έγινε σε Νηπιαγωγείο της Πουλακίδας. Πάνω από 600 παιδιά του δήμου Ναυπλιέων και της
ευρύτερης περιοχής  επισκέφτηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΚΑ) του Δήμου
Ναυπλιέων από τα εγκαίνια της επαναλειτουργίας του μέχρι την 15/12/2021. Το τελευταίο
σχολείο εκτός από  το θεωρητικό και πρακτικό μέρος στο ΠΚΑ είχαν και άλλη μία δραστηριότητα
, να στολίσουν μαζί με την πρόεδρο του ΔΟΠΠΑΤ την κυρία Μαρία Ράλλη και τα στελέχη της
Τροχαίας Ναυπλίου  το Δέντρο της Οδικής Ασφάλειας . 

Στη συνέχεια οι μαθητές του νηπιαγωγείου μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο Δημαρχείο
Ναυπλίου όπου  ως πεζοί περπάτησαν έως την πλατεία Συντάγματος σφυρίζοντας τόσο τα λάθη
των οδηγών που διαπίστωναν αλλά και χειροκρότησαν τους οδηγούς που είχαν σωστή
οδηγική συμπεριφορά. Τέλος, στα παιδιά απονεμήθηκαν Βεβαίωση Συμμετοχής στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά επιπλέον τους προσφέρθηκαν όμορφά δώρα και γλυκάκια  από
τον Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Αργολίδος τον κ. Ευάγγελο Πιπέρη, τον Διοικητή της
Τροχαίας Ναυπλίου κ. Κωνσταντίνο ΘΑΝΟ, από τα στελέχη της Τροχαίας και εκπροσώπους
του ΔΟΠΠΑΤ. 

Ετοιμαζόμαστε το νέο έτος 2022 να φιλοξενήσουμε και να εκπαιδεύσουμε περισσότερους
μαθητές. Καλές γιορτές με υγεία και προσοχή στους δρόμους.

Με εκτίμηση 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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Γ
ια το σημαντικό έργο που παρέχει η Στέγη Υπο-
στηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) «Μαρίσμη» και
συνολικά οι 21 αντίστοιχες δομές οι οποίες χρημα-

τοδοτούνται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 μέσω
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ενημερώθηκε ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά την επίσκεψή
του στον χώρο της δομής που λειτουργεί στη Ηλιούπολη. 

Ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφ-
ερειάρχη Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλο, την Αντιπερ-
ιφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Μ. Κουρή και
τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρ-
ειας Δ. Δρόση, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, τόσο με
το επιστημονικό και ιατρικό προσωπικό της δομής, όσο
και με τους ίδιους τους φιλοξενούμενους. Όπως
διαπίστωσε, πρόκειται για μια πρότυπη δομή μέσω της
οποίας έχει εξασφαλιστεί υποδειγματική φροντίδα και
φιλοξενία σε συνανθρώπους μας. 

Τον Περιφερειάρχη ενημέρωσαν η υπεύθυνη της
Δομής Κ. Γιαννακοπούλου και η Προϊσταμένη Μ. Μπα-
τάγια, ενώ παραβρέθηκαν οι ψυχολόγοι Ε. Δρακο-
πούλου και  Ζ. Γιούμπαση, καθώς και ο Ν. Κουτσούρης
Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Μεταξύ
άλλων έγινε αναφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά
και στην ανάγκη να διευρυνθεί η χρηματοδότηση τέτοιου
είδους δομών καθώς η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. 

Από την πλευρά του ο Γ. Πατούλης, αφού συνεχάρη
όλο το στελεχιακό δυναμικό, δεσμεύθηκε ότι η χρημα-
τοδότηση των δομών θα συνεχιστεί και τη νέα προγραμ-
ματική περίοδο, ενώ τόνισε ότι θα ενισχυθούν επιπλέον
δομές που πληρούν τα κριτήρια. Προς την κατεύθυνση
αυτή, θα διερευνηθεί και η δυνατότητα κατασκευής νέων
ΣΥΔ με στόχο να συμβάλουν στην ποιοτικότερη φιλο-
ξενία και να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό αναγκών.
Συγκεκριμένα τόνισε: «Η υποδοχή από τους ωφελούμε-
νους, αλλά και από το στελεχιακό δυναμικό ήταν ιδιαίτε-
ρα συγκινητική. Τις γιορτινές αυτές ημέρες είχα τη χαρά
και την τιμή να βρεθώ σε μία από τις 21 Στέγες Υπο-
στηριζόμενης Διαβίωσης και να διαπιστώσω από κοντά,
με ικανοποίηση, το σημαντικό έργο που προσφέρεται
από το στελεχιακό δυναμικό. Στα πρόσωπα των συνα-

νθρώπων μας που φιλοξε-
νούνται εδώ φαίνεται η χαρά
και η αίσθηση της ασφάλειας,
γεγονός που οφείλεται στην
αγάπη και τη φροντίδα του
επιστημονικού και στελεχια-
κού δυναμικού της δομής. Η
υποδειγματική δουλειά που
παρέχεται εδώ οφείλουμε να
αποτελέσει την βασική πυξίδα
για την ανάπτυξη
αντίστοιχων πρότυπων
δομών και στο μέλλον. Στην
Περιφέρεια Αττικής αποτελεί
βασική προτεραιότητά μας η
κοινωνική προστασία και
υποστήριξη συνανθρώπων
μας που έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό έχω ζητήσει
από τον Προϊστάμενο της διαχειριστικής  μας Αρχής κ.
Δρόση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προ-
κειμένου να ενισχυθεί, τη νέα προγραμματική περίοδο,
το ποσοστό των χρηματοδοτήσεων που αφορούν σε
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Δεσμευόμαστε,
όχι μόνο ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση των συγκε-
κριμένων δομών και όλων όσοι πληρούν τα κριτήρια,
αλλά και ότι θα συμβάλουμε προκειμένου τη νέα Προγρ-
αμματική Περίοδο να εξασφαλιστούν κονδύλια για την
κατασκευή νέων ΣΥΔ». 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο Περιφερειάρχης
έδωσε συμβολικά δώρα στους ωφελούμενους της δομής
και ευχήθηκε καλές γιορτές σε όλους.     

Οι 21 δομές Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ»

2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 –
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινω-
νικής Συνοχής, προσκάλεσε τους δυνητικούς δικαιούχο-
υς στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δρά-
σεων σχετικών με την λειτουργία στεγών Υποστηριζό-

μενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Από την αξιολόγηση των υποβ-
ληθέντων προτάσεων, 10 φορείς (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα) εντάχθηκαν στον ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-
2020 για την υλοποίηση -λειτουργία 21 ΣΥΔ. Ο συνο-
λικός προϋπολογισμός ένταξης των ανωτέρω πράξεων
ανέρχεται σε 9.318.350 Ευρώ.

Στόχος
Στόχος των ΣΥΔ  είναι η παροχή χώρων για τη μόνιμη

διαβίωση - κατοικία ατόμων με νοητική αναπηρία
(Π.Ν.Ο.Υ) με κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη εκ
μέρους φορέα και υπηρεσιών όπως: διαβίωσης και
φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση
σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται,
μετακίνηση, κτλ) υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δρα-
στηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδε-
σης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνα-
τοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης,
συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων
πρόσβασης στην εργασία. Ωφελούμενοι είναι άτομα με
ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση και  άτομα με βαριά
νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική, κινητικές ή πολ-
λαπλές αναπηρίες. 

Η Περιφέρεια Αττικής  21 δομές 
που παρέχουν μόνιμη φροντίδα και διαβίωση σε

συνανθρώπους μας με νοητική υστέρηση

Ο
λοκληρώθηκε με τεράστια
επιτυχία η συγκέντρωση
παιχνιδιών, δώρων και

βιβλίων, το Σαββάτο 18 Δεκεμ-
βρίου 2021,  που διεξήχθη στο
Δημαρχείο Ασπροπύργου, σε
συνεργασία με το «Όλοι Μαζί
Μπορούμε», με κύριο στόχο
κανένα παιδί στον Ασπρόπυργο
να μην μείνει χωρίς δώρο αυτές
τις γιορτές. Η συμμετοχή  των
δημοτών ήταν συγκινητική  και η
συγκέντρωση παιχνιδιών ξεπέρα-
σε κάθε προσδοκία. 

Ο  Δήμος Ασπροπύργου και το
«Όλοι Μαζί Μπορούμε»,  με την
από κοινού δράση τους,  κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν όλους τους
δημότες, μικρούς και μεγάλους να προσφέρουν στα παιδιά αυτά που πραγ-
ματικά το έχουν ανάγκη. 

Οι ενέργειες του Δήμου,  αναφορικά με τις οικονομικά αδύναμες  οικογέ-
νειες της πόλης συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τόσο μέσω των Κοινωνικών

Υπηρεσιών όσο και των Κοινω-
νικών Δομών που λειτουργούν στο
Δήμο. Η ευημερία των πολιτών και
κυρίως των παιδιών αποτελεί κύρια
προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής
και ύψιστο στόχο της . 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου μαζί με την Αντι-
δήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας,
κ. Σοφία Μαυρίδη ευχαριστούν
θερμά όλους τους δημότες για τα
δώρα που επέλεξαν να προσφέρ-
ουν για τα παιδιά  της πόλης,
δείχνοντας με την πράξη τους την
ευαισθησία τους αλλά και  την

αλληλεγγύη τους προς αυτά τα παιδιά.  Τη δράση στήριξαν και ο Αντιδήμα-
ρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Αντώνιος Καραμπούλας, ο Εντεταλμένος
Δημοτικός  Σύμβουλος Νέων Κοινωνικών Δομών και Πρόεδρος του
«Attica tv», κ. Δημήτριος Καγιάς και η  Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρ-
ου, κ. Γεωργία Πηλιχού. 

Συγκινητική η ανταπόκριση των δημοτών Ασπροπύργου στο κάλεσμα αλληλεγγύης 
- Έδειξαν στην πράξη πως κανένα παιδί δεν θα μείνει χωρίς δώρο αυτές τις γιορτές 
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Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων και Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θανάσης Μπούρας, εκπροσώπησε τον Πρόε-
δρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταν-
τίνο Τασούλα, στις διήμερες εκδηλώσεις
«από το Ζάλογγο στον Μάρκο Μπότσαρη»
που διοργάνωσε ο Πανηπειρωτικός Σύνδε-
σμος Ελευσίνας στην πόλη της Ελευσίνας, με
αφορμή τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγ-
γενεσία, παρουσία αρχών, φορέων, συλλό-
γων και πολιτών. 

Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, ο κ. Μπούρας
κατέθεσε στεφάνι στην πλατεία Ηρώων Ελευ-
σίνας, εις μνήμη των εθνικών ηρώων της
Ηπείρου και ακολούθησε την πομπή των
αρμάτων και των λειψάνων του Μάρκου και
της Λένως Μπότσαρη.

Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, ο κ. Μπούρας
παρακολούθησε την επιμνημόσυνη Δέηση

στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου χορο-
στατούντος του Μητροπολίτη Μεγάρων και
Σαλαμίνος κκ. Κωνσταντίνου.

Για τις σημαντικές αυτές εκδηλώσεις, ο κ.
Μπούρας δήλωσε: «Παιδιά του επιφανή
Ηπειρώτη Κίτσου Μπότσαρη, η καπετάνισ-
σα Λένω και ο οπλαρχηγός Μάρκος Μπό-
τσαρης, αποτελούν σύμβολα του ελληνικού
αγώνα. Η Πρόεδρος και τα μέλη του Παν-
ηπειρωτικού Συνδέσμου Ελευσίνας,
τιμώντας τους Σουλιώτες ήρωες αποδεικ-
νύουν, για μία ακόμη φορά, τη στενή σχέση
με τα πατρώα εδάφη, τη δέσμευσή τους
στην διατήρηση της ηπειρώτικης παράδο-
σης και την ανάδειξη των αξιών του παρε-
λθόντος  στη σύγχρονη πραγματικότητα». 

Τα σημαντικά κειμήλια τοποθετήθηκαν
προς έκθεση στο ΠΑΚΠΠΑ του Δήμου
Ελευσίνας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Κατάθεση στεφανιού  στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας, 
εις μνήμη των εθνικών ηρώων της Ηπείρου 
- Ακολούθησε την πομπή των αρμάτων και των λειψάνων του Μάρκου και της Λένως Μπότσαρη.

Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση που διοργάνωσε
ο Δήμος Ελευσίνας και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε»,
το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, στο Δημαρχείο Ελευ-

σίνας.
Η δράση αφορούσε στη συγκέντρωση δώρων για τα παιδιά,
όπως παιχνιδιών ή βιβλίων ενόψει των Χριστουγεννιάτικων
εορτών.  Η ανταπόκριση των ανθρώπων της Ελευσίνας και
της Μαγούλας, όπως και σε κάθε κάλεσμα αλληλεγγύης,
ήταν συγκινητική και καθοριστική για τη συγκέντρωση
μεγάλης ποσότητας ειδών, που θα προσφέρουν πολλά παι-
δικά χαμόγελα.
Εξίσου σημαντική ήταν και η προσφορά της Κατασκευαστι-
κής Δημητρίου, που δραστηριοποιείται στον Δήμο και που
αυτοβούλως πρόσφερε 800 παιχνίδια για να ενισχύσει τη
δράση.
Ταυτόχρονα, και μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του
Δ.Σ., Γιώργου Ηλιόπουλου, οι εκδόσεις Ψυχογιός & Μίνωας
πρόσφεραν παιδικά βιβλία για τα παιδιά.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΑΠΛΟΧΕΡΑ 

ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ 
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Ένας χρόνος λειτουργίας της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Φυλής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Σταμάτης Πουλής, στον απολογισμό, τεκμηρίωσε  με στοιχεία την υλοποίηση εμβληματικών έργων 

στην πόλη και εστίασε στις 12 προγραμματικές συμβάσεις με 6 συνεργαζόμενους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στον πετυχημένο απολογισμό από τον ένα χρόνο
λειτουργίας της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του
Δήμου Φυλής αναφέρθηκε ο Διευθύνων

Σύμβουλος Σταμάτης Πουλής.
Μιλώντας, το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Δεκεμβρίου

2021, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης
Τύπου, ο Σταμάτης Πουλής τόνισε ότι η Επιχείρηση
βρίσκεται στην πρωτοπορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και τεκμηρίωσε τη θέση αυτή με αριθμούς. Παρουσία
του Δημάρχου Φυλής και Προέδρου της Επιχείρησης
Χρήστου Παππού και του Αντιπροέδρου και αναπλ.
Δημάρχου Βασίλη Γεωργιάδη είπε ότι η Αναπτυξιακή
δείχνει μεγάλη εξωστρέφεια και ήδη, ένα χρόνο μετά τη
λειτουργία της, έχει συνάψει 12 προγραμματικές συμβά-
σεις με 6 συνεργαζόμενους φορείς της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμβολή της Αναπτυξια-
κής για την υλοποίηση τριών εμβληματικών και οραμα

τικών έργων του Δήμου Φυλής, δηλαδή τη δημιουργία
Επιχειρηματικού Πάρκου, Κέντρου Μεταφορών και
Logistics  και ανέγερση Φοιτητικής Εστίας του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), μαζί με το νέο Διοικ-
ητικό Κέντρο του Δήμου Φυλής.

«Με τη βοήθεια του Δημάρχου, του Αντιπροέδρου και
όλων των μελών του ΔΣ, αυτή τη στιγμή η Αναπτυξιακή
επιβλέπει έργα συνολικής αξίας 17,92 εκατ. ευρώ, για τη
διετία 2022-2023, που θα της αποφέρουν ακαθάριστα
έσοδα 774 χιλ. ευρώ, χάρη στα οποία μπορεί να λειτο-
υργήσει έως και το 2024 χωρίς να επιβαρύνει το Δήμο
Φυλής, ούτε με ένα ευρώ», τόνισε χαρακτηριστικά ο
Σταμάτης Πουλής, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφέρει
ότι αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην πιστοποίηση της
Επιχείρησης από ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς, στο
ανώτατο επίπεδο διαχειριστικής και επιχειρησιακής
επάρκειας.

Στην συμβολή του Σταμάτη Πουλή για την ανάδειξη

της Αναπτυξιακής σε επιχειρησιακό βροχίονα και δίαυλο
συνεργασίας και σύμπραξης με τους υπόλοιπους Δήμο-
υς της Χώρας, αναφέρθηκε, με θερμά λόγια, ο Δήμα-
ρχος Χρήστος Παππούς, επισημαίνοντας το συνεχή
αγώνα για την αλλαγή της φυσιογνωμίας του Δήμου,
μέσα από την αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων και εργαλείων.

«Ο Δήμος δραστηριοποιείται σε παράλληλους
αναπτυξιακούς άξονες.

• Θέλει να μετατρέψει τη Χωματερή σε Πάρκο
Πρασίνου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
ήδη υπέγραψε τις σχετικές συμβάσεις, παρουσία
του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη και
του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη.

• Να δημιουργήσει Κέντρο Μεταφορών στο
κτήμα που βρίσκεται ανάμεσα στη Χωματερή και
στην Αττική Οδό. Να προχωρήσει στην ανέγερση
Φοιτητούπολης και νέου Διοικητικού Κέντρου στα
Άνω Λιόσια.

• Να αναβαθμίσει και να προστατέψει τον
ορεινό όγκο της Δυτικής Πάρνηθας, μέσω της προ-
γραμματικής σύμβασης που σύναψε, πριν από
λίγες μέρες, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα
Σκρέκα.

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται σε μία Ολοκληρω-
μένη Στρατηγική για την Περιβαλλοντική και Οικονομική
αναβάθμιση του Δήμου, που προσδοκούμε ότι θα απο-
φέρουν πολλαπλά οφέλη και καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας στους συνδημότες μας», τόνισε χαρακτηριστι-
κά ο Χρήστος Παππούς που ανέλαβε να δώσει και την
είδηση. «Ο Σταμάτης Πουλής αποχωρεί από τη θέση
του Διευθύνοντος Συμβούλου για να πολιτευτεί στις
προσεχείς βουλευτικές εκλογές στη Δυτική Αττική, ώστε
να μην προκύψουν κωλύματα και ασυμβίβαστα. Ωστό-
σο θα παραμείνει στο πλευρό μας, στηρίζοντας το
όραμά μας, που τον έκανε, ουσιαστικά, πρώτα
συνδημότη κι εν συνεχεία συνεργάτη μας», ανέφερε».

Στην άριστη συνεργασία του με το Σταμάτη Πουλή για
την ανάπτυξη της Επιχείρησης αναφέρθηκε ο Βασίλης
Γεωργιάδης, ο οποίος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει
όλα τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη του Δήμου, τα οποία
τη στηρίζουν, από τα πρώτα της βήματα. «Παίρνουμε
δύναμη και στήριξη από το ΔΣ και τους εργαζόμενους
του Δήμου, για να προσφέρουμε, όλοι μαζί, το καλύτερο
στους συνδημότες μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Με διαδικτυακές παρεμβάσεις τους,  στην πετυχημένη
συνεργασία των Φορέων  τους με την Αναπτυξιακή του
Δήμου Φυλής, αναφέρθηκαν οι Δήμαρχοι Σίφνου και
Σερίφου Μαρία Ναδάλη και Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Στάθης
Ραγκούσης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής Παναγιώτης Καλδής.

Παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Μαυροειδά-
κος, Γιώργιος Αβράμης και Ελένη Λιάκου, οι Πρόεδροι
των Δημοτικών Κοινοτήτων Άνω Λιοσίων Νίκος Λιόσης
και Φυλής Διονύσης Βλάχος, ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Αναπτυξιακής Αχαρνών Γιάννης Μίχας, οι Διευθυ-
ντές του Δήμου Παντελής Βάμβουκας και Θανάσης Του-
λούπας και άλλοι εργαζόμενοι.  

Τη διαδικτυακή συνέντευξη, την οποία παρακολούθη-
σαν διαδικτυακά ή δια ζώσης εκπρόσωποι των τοπικών
ΜΜΜΕ, προετοίμασε, άψογα, ο υπεύθυνος του Γραφ-
είου Δημάρχου Δημήτρης Στουραΐτης και παρουσίασε ο
Γενικός Γραμματέας Αργύρης Αργυρόπουλος.

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι με τις ομιλίες του Δημάρχου
Φυλής και Προέδρου της Αναπτυξιακής Χρήστου Παπ-
πού

https://youtu.be/3i44UCtjrE4
Του Αντιπροέδρου της Αναπτυξιακής Βασίλη Γεωρ-

γιάδη
https://youtu.be/82TBtgwnAE0
και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αναπτυξιακής

Σταμάτη Πουλή https://youtu.be/1cAj_AvD-mI

Εκτενής καθαρισμός για μια ακόμη
φορά του Παραλιακού Μετώπου Ασπρ-
οπύργου και των γύρω δρόμων από κλα-
ριά, μπάζα και σκουπίδια... παρουσία του
Αντιδημάρχου κ. Μ. Ψωμιάδη και του
Προέδρου του Συλλόγου Κατοίκων 

Παραλίας Ασπροπύργου- Αντιπροέδρου
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η κ. Αντ. Κοναξή...

Θερμές ευχαριστίες στον Τμηματάρχη
Καθαριότητας κ. Γ. Ιωάννου και τους
εργαζόμενους του Δήμου για το αποτέλε-
σμα...

Καθαρισμός του Παραλιακού Μετώπου
Ασπροπύργου και των γύρω δρόμων από

κλαριά, μπάζα και σκουπίδια
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Σχεδόν 2 περιστατικά
ενδοσχολικής βίας και
εκφοβισμού ανά σχολική

μέρα, χειρίστηκε η Εθνική Τηλεφ-
ωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS
1056 απο την έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς

Απο την αρχή της σχολικής
χρονιάς «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» έχει δεχθεί και υλοποιήσει
91 αιτήματα για παρέμβαση πρόλ-
ηψης της βίας (bullying – cyber-
bullying) στα σχολεία (3 σχολεία
ανά ημέρα)

Από την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς οι κοινωνικοί λειτουργοί και
ψυχολόγοι της Εθνικής Τηλεφωνικής
Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056
κλήθηκαν να διαχειριστούν περίπου
2 υποθέσεις ενδοσχολικής βίας και
εκφοβισμού την ημέρα. 

Οι κλήσεις πραγματοποιήθηκαν,
τόσο από τα παιδιά, όσο και από
τους γονείς, αναζητώντας λύσεις σε
ένα πρόβλημα που ξεκίνησε πριν
καλά καλά ξεκινήσει η σχολική χρο-
νιά. Παράλληλα με αυτά τα περιστα-
τικά, η δημοσιογραφική επικαιρότητα
σχεδόν «βομβαρδίζει» καθημερινά
το κοινό με ειδήσεις παιδιών που
επιτίθενται σε άλλα παιδιά με αντι-
κείμενα, κουζινομάχαιρα μέχρι και με
καπνογόνα, με παιδιά που
οδηγούνται στο νοσοκομείο μετά
απο ξυλοδαρμό απο τους συμμαθη-
τές τους, παιδιά που έπεσαν θύματα
σεξουαλικής παρενόχλησης στις
τουαλέτες, παιδί που το ανάγκασαν
να πέσει απο ύψος 3 μέτρων, παιδί
που το κούρεψαν οι συμμαθητές του
παρά τη θέλησή του. Εκτός απο την
ποσοτική αύξηση των κρουσμάτων
βίας και εκφοβισμού παρατηρείται
και μια ποιοτική αλλαγή και ένταση
σε αυτά τα φαινόμενα.

• Το 27% των μαθητών / μαθητριών
στην Ελλάδα αναφέρουν ότι έχουν
βιώσει εκφοβισμό (Statista 2021)

• Διεθνώς το 23% των μαθητών, μαθη-
τριών αναφέρουν ότι έχουν βιώσει εκφο-
βισμό αρκετές φορές μέσα σε ένα μήνα
(PISA,2018)

• Στις Η.Π.Α. το 20,2% των μαθητών,
μαθητριών αναφέρουν ότι έχουν εμπει-
ρία εκφοβισμού (National Center for
Educational Statistics, 2019).

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός 

(bullying) αποτελεί πλέον μια μάστιγα
για τη χώρα μας. Μια μάστιγα που αφή-
νει ανεξίτηλα σημάδια στο σώμα, αλλά
και στις ψυχές των παιδιών, ενώ στο
πρόσφατο παρελθόν παιδιά αυτοκτόν-
ησαν λόγω του επίμονου και έντονου
εκφοβισμού που βίωναν.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι «To
Χαμόγελο του Παιδιού» για τέταρτη
συνεχή φορά ασκεί την προεδρεία στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Εκφοβισμού
(EuropeanAntibullyingNetwork - ΕΑΝ),
το οποίο σήμερα αποτελείται από 21
μέλη, 14 ευρωπαϊκών χωρών. Στόχος
του Δικτύου είναι ο συντονισμός δρά-
σεων και η ανταλλαγή καλών πρακτικών
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε μέσα από
μία κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική να ευαι-
σθητοποιούμε το ευρύ κοινό και να
ενδυναμώνουμε παιδιά, γονείς, εκπαι-
δευτικούς για την αποτελεσματική πρόλ-
ηψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού.
Μέσα στο πλαίσιο των δράσεων του δικ-
τύου σχεδιάστηκε και υλοποιείται το
«Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πιστοποίησης
κατά του Εκφοβισμού», το οποίο προσφ-
έρει μία σαφή διαδικασία στον αγώνα για
την καταπολέμηση του εκφοβισμού και
της βίας, τόσο εντός των σχολείων, όσο
και σε μη εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» και του Ευρω-
παϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφο-
βισμού, κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ανέφ-
ερε: «Το φαινόμενο του εκφοβισμού έχει
πάρει τεράστιες διαστάσεις παγκοσμίως.
Στη χώρα μας, κάθε μέρα, καλούμαστε
να διαχειριστούμε τουλάχιστον δύο
υποθέσεις ενδοσχολικής βίας και εκφοβι-
σμού.Αποτελεί χρέος όλων μας να κιν-
ητοποιήσουμε Αρχές και Δυνάμεις
πανελλαδικά, ώστε να προστατεύσουμε
τα παιδιά μας, τα οποία είναι εκτεθειμένα
σε κινδύνους και ιδιαίτερα στις μέρες μας
στον ψηφιακό εκφοβισμό. Πονάει όταν
υπάρχουν προβλήματα. 

Ωστόσο, με τη συνεργασία και θωράκι-
ση των ανθρώπων που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση του
εκφοβισμού, πρέπει και μπορούμε να τα
προλαμβάνουμε. 

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”, έχοντας
ως στόχο την υποστήριξη των θεσμών
και της πολιτείας, αναπτύσσει εξειδικε-
υμένα εργαλεία και υλοποιεί δράσεις με
σκοπό την αποφυγή της ποινικοποίησης
της σχολικής ζωής μέσω της απαρ-
αίτητης διεπιστημονικής προσέγγισης
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
του φαινομένου.»

Είναι η στιγμή για την κινητοποίηση
όλων, όλης της κοινωνίας για την στήριξη
των παιδιών, των παιδιών μας. 

Οι γονείς που αντιλαμβάνονται
περιστατικά εκφοβισμού είναι σημαν-
τικό:

Να διαχειριστούν με ψυχραιμία την
πληροφορία που τους δίνεται και να είναι
καλά ενημερωμένοι για την έννοια του
εκφοβισμού

Να προσπαθήσουν να μάθουν όσα
περισσότερα στοιχεία γίνεται

Να εξηγήσουν στο παιδί ποιες
συμπεριφορές είναι αποδεκτές και ποιες
όχι. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και
να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων

Να θέσουν όρια στις αντιδράσεις
των παιδιών. Τα όρια βοηθούν τα παιδιά
να κατανοήσουν τους κανόνες, καλλιερ-
γούν την υπευθυνότητα, βοηθούν την
αναγνώριση των δυνατοτήτων τους, εξα-
σφαλίζουν τη σωματική και ψυχική ασφ-
άλεια, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και
την ανεξαρτησία

Να συζητήσουν για την ενσυναίσθη-
ση, την ηθική, τον σεβασμό και τη διαφ-
ορετικότητα και ότι αυτά υπάρχουν τόσο
στην πραγματική, όσο και στην εικονική
διάσταση.

Τα περιστατικά ολοένα και αυξάνονται
με τους αρμόδιους και υπεύθυνους να
βρίσκονται μπροστά σε ένα αδιέξοδο για
το πώς να το διαχειριστούν. Παρά, όμως,
την αύξηση των περιστατικών βίας και
εκφοβισμού, φαίνεται ότι εκπαιδευτικοί,
γονείς αλλά και παιδιά δεν γνωρίζουν τι
πρέπει να κάνουν για να προλάβουν
αυτά τα φαινόμενα, αλλά και να τα διαχει-
ριστούν αποτελεσματικά.

Με βάση τα παραπάνω αποδεικνύεται
η ανάγκη να σταματήσουν οι θεωρητικές
συζητήσεις και να προχωρήσει η κοι-
νωνία σε οργανωμένες και συντονισμέ-
νες δράσεις πρόληψης και αντιμετώπι-
σης του φαινομένου.

Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παι-
διά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα
από ένα σταθερό και διαχρονικό Σύμφω-
νο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, εδώ και χρόνια
προσφέρει τις υπηρεσίες του στη σχολι-
κή κοινότητα και στέκεται δίπλα στους
εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά στη
μάχη τους ενάντια σε αυτά τα φαινόμενα,
ακολουθώντας ένα ολιστικό μοντέλο
δράσης. Συγκεκριμένα:

Σε επίπεδο Πρόληψης και Ευαισθητο-
ποίησης

    Διαδραστικές παρεμβάσεις σε μαθη-
τές, εκπαιδευτικούς, γονείς

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναγ-
νωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της
σχολικής κοινότητας στην Πρόληψη
πραγματοποιεί οργανωμένες διαδραστι-
κές, βιωματικές δράσεις που απευθύνον-
ται στους μαθητές και στις μαθήτριες,
στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και
κηδεμόνες. Οι παρεμβάσεις γίνονται από
εξειδικευμένη ομάδα Ψυχολόγων του
οργανισμού σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά,
Γυμνάσια και Λύκεια πανελλαδικά. Η
δράση υλοποιείται από «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» στο πλαίσιο Συμφώνου
Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων από το
2009, το οποίο επικαιροποιήθηκε πρό-
σφατα, και σε συνεργασία με τους Σχολι-
κούς Συμβούλους, τους Υπεύθυνους
Αγωγής Υγείας, τις Περιφέρειες και τους
Δήμους

   Εκστρατεία Ενημέρωσης «ΜΙΛΑ
ΤΩΡΑ»

Υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού
Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου
YouSmile, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
υλοποιεί από το 2016 την καμπάνια
«ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» στο πλαίσιο της οποίας τα
ίδια τα παιδιά επεξεργάζονται και στέλ-
νουν μηνύματα ενάντια στον Σχολικό
Εκφοβισμό (Bullying) με στόχο να κιν-
ητοποιήσουν τους συμμαθητές τους,
τους καθηγητές και τους γονείς τους να
μην μένουν αμέτοχοι στο φαινόμενο.

    Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης
Παιδιών 116111

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί
την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης
Παιδιών 116111, η οποία παρέχει δωρε-
άν ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά,
αλλά και σε ενήλικες. Ομάδα εξειδικευμέ-
νων Ψυχολόγων είναι στη διάθεση κάθε
παιδιού και ενήλικα για την παροχή υπο-
στήριξης σε θέματα που τους απασχο-
λούν και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο
στην πρόληψη του φαινομένου της
ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. 

Η Γραμμή 116111 είναι στελεχωμένη
αποκλειστικά από εξειδικευμένους
Ψυχολόγους και διαθέσιμη δωρεάν και
πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365
ημέρες τον χρόνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
κρούει τον κώδωνα

με αφορμή τα αυξημένα περιστατικά 
ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στη χώρα 
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Παράταση Προγράμματος 3.400 νέων
θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

Μ. Βορίδης: αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα
Στην  αξιοποίηση της ψηφιακής τεχ ν ολογίας που έχ ει δρομολογηθεί για τη λειτουργία

του δημόσιου τομέα, με προτεραιότητα τη διαχείριση του προσωπικού, την επέκταση του
Μητρώου Πολιτών, τις προσλήψεις και την τηλεργασία, ανέπτυξε ο υπουργός Εσωτερικών,
Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο για την ψηφιακή οικονομία «Digital economy
forum 2021», που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινω-
ν ιών(ΣΕΠΕ).

Ο κ. Βορίδης τόν ισε την ανάγκη ο δημόσιος τομέας να επιταχύνει στην αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών, διότι εάν δεν το πράξει θα αντιμετωπίζεται ως βαρίδι και επιβραδυντής
της ιδιωτικής οικονομίας, η οποία βρίσκεται πιο μπροστά σε αυτό τον τομέα, με συνέπεια
αυτό να καταλήξει να εξελιχθεί σε ένα βαθύ πολιτικό πρόβλημα.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει το υπουργείο Εσωτερικών σε αυτό το
επίπεδο, είπε ότι αναπτύσσεται ένα ψηφιοποιημένο σύστημα διαχείρισης του προσωπικού,
στο οποίο θα αποτυπώνεται η «ταυτότητα» του κάθε υπαλλήλου, η θέση στην οποία υπηρ-
ετεί, οι διαδρομές καριέρας, τα ενδιαφέροντά του κ.λπ. ώστε να υπάρχει μια σαφής εικόνα για
το πως θα μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Το σύστημα αυτό θα συνδέεται με
μια εφαρμογή, στην οποία θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις αναρρωτικές άδειες και για την
πορεία των πειθαρχικών συμβουλίων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι σχεδιάζεται η αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών με τη δημιουργία
μεγαλύτερων πόρων αποθήκευσης και προανήγγειλε τη διασύνδεσή του από τις αρχές του
νέου έτους με τα προξενεία και με το Ειδικό Ληξιαρχείο, με αποτέλεσμα τις απευθείας
καταχωρήσεις των ληξιαρχικών πράξεων των Ελλήνων του εξωτερικού.

Δήλωσε, ακόμη, ότι συζητείται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ΑΣΕΠ, προκειμένου ο
πρώτος πανελλαδικός διαγωνισμός προσλήψεων, τον Σεπτέμβριο του 2022, να γίνει ψηφια-
κά, έστω σε πιλοτική μορφή.

Τέλος, για την  τηλεργασία στο Δημόσιο, ο υπουργός Εσωτερικών  είπε ότι για την
καθιέρωσή της απομέν ει η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την  προστασία των
προσωπικών  δεδομέν ων  και εν  συν εχ εία η επίλυση σειράς τεχ ν ικών  ζητημάτων .

Π
α ρ α τ ε ί ν ε τ α ι
μέχ ρι την  Παρ-
ασκευή 7 Ιαν ο-

υαρίου 2022, η προθε-
σμία για την  υποβολή
ηλεκτρον ικών  αιτήσεων
των  επιχ ειρήσεων  για το
ν έο πρόγραμμα επιδότ-
ησης της εργασίας για
την  πρόσληψη 3.400
αν έργων , πρώην  εργα-
ζομέν ων  σε επιχ ειρή-
σεις των  Περιφερειών
Δυτικής Μακεδον ίας και
Πελοπον ν ήσου που
επλήγησαν  από τις επι-
πτώσεις της απολιγν ιτο-
ποίησης, σε θέσεις
πλήρους απασχ όλησης.

Το πρόγραμμα, συν ο-
λικού  προϋπολογισμού
48 εκ. €, απευθύν εται
σε επιχ ειρήσεις που
δρασ τ ηριοπ ο ιούν τ αι
στην  Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδον ίας και στους
Δήμους Μεγαλόπολης,
Τρίπολης, Γορτυν ίας,
Σπάρτης, Οιχ αλίας και
Καλαμάτας.

Ωφελούμεν οι είν αι
άν εργοι εγγεγραμμέν οι
στο μητρώο του ΟΑΕΔ
των  Κέν τρων  Προώθη-
σης Απασχ όλησης
(ΚΠΑ2) που εδρεύουν
σε περιοχ ές αρμοδιότ-
ητας των  Π.Ε. Κοζάν ης
(ΚΠΑ2 Κοζάν ης και Πτο-
λεμαΐδας), Π.Ε. Φλώρι-
ν ας (ΚΠΑ2 Φλώριν ας και
Αμυν ταίου), καθώς και
του ΚΠΑ2 Τρίπολης (για
εγγεγραμμέν ους αν έργο-
υς του Δήμου Μεγαλό-
πολης), για χ ρον ικό διά-
στημα τουλάχ ιστον  εν ός
μήν α.

Η διάρκεια του προ

γράμματος είν αι 12-18
μήν ες, το ποσοστό
επιχ ορήγησης μισθού
και εισφορών  κυμαίν εται
μεταξύ 75-100%, εν ώ το
ποσό επιχ ορήγησης
κυμαίν εται μεταξύ 700 -
933 € μην ιαία και 8.397 -
16.794 € συν ολικά, αν ά-
λογα με την  κατηγορία
του αν έργου και του κλά-
δου της επιχ είρησης
που εργαζόταν . Στην
επιχ ορήγηση του μισθο-
λογικού και μη μισθολογι-
κού κόστους συμπερι-
λαμβάν ον ται δώρα
εορτών  και επίδομα
αδείας.

Ν
έες αυξήσεις «φωτιά» στο
ηλεκτρικό ρεύμα έρχ ον ται το
πρώτο δίμην ο του 2022, εν ώ
ακριβότερο είν αι το Χριστου-

γεν ν ιάτικο τραπέζι. Ταυτόχ ρον α ν έες
αν ατιμήσεις σε βασικά προϊόν τα
έρχ ον ται από τη ν έα χ ρον ιά.

Στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Εν έρ-
γειας (eex) τα συμβόλαια για την  Ελλά-
δα διαπραγματεύον ται στα 363 ευρώ
αν ά μεγαβατώρα για τον  Ιαν ουάριο και
στα 375 ευρώ για τον  Φεβρουάριο, από
237 ευρώ τον  Δεκέμβριο.

Η αυξητική τάση στις τιμές εν έργειας
είν αι παν ευρωπαϊκή. Στη Γαλλία το 

ρεύμα θα φτάσει στα 590 ευρώ τον
Ιαν ουάριο και στα 648 ευρώ τον  Φεβρ-
ουάριο. Στην  Αγγλία 466 και 438 ευρώ
αν τίστοιχ α, εν ώ στην  Ισπαν ία θα φτά-
σει 333 και 338 ευρώ.

Τον  Νοέμβριο, σύμφων α με την
Ελλην ική Στατιστική Αρχ ή ο πληθωρι-
σμός εκτιν άχ θηκε στο 4,8%. Από τα
στοιχ εία της Αρχ ής, ξεχ ωρίζουν  οι
αυξήσεις 180% στο φυσικό αέριο έν αν -
τι του Νοεμβρίου του 2020, +45,2% στο
πετρέλαιο θέρμαν σης και το +37,8%
στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Πλέον  είν αι ξεκάθαρο ότι έρχ ον ται
ν έες αυξήσεις στις τιμές στα ράφια. 

Το εν εργειακό κόστος σε συν δυασμό
με τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες έχ ουν
οδηγήσει σε ράλι αν ατιμήσεων  βασικά
προϊόν τα (21,3% στις τιμές σε αρν ί και
κατσίκι, 18,5% στο ελαιόλαδο και 11%
στις πατάτες), τιν άζον τας στον  αέρα
τον  οικογεν ειακό προϋπολογισμό.

Το Χριστουγεν ν ιάτικο τραπέζι αν αμέ-
ν εται ν α είν αι κατά 5% πιο ακριβό σε
σχ έση με το αν τίστοιχ ο του 2020 και
1% σε σχ έση με την  υψηλότερη τιμή
που καταγράφηκε το 2015 σύμφων α με
το ΙΕΛΚΑ.

Σύμφων α με το ΙΕΛΚΑ, οι αν ατιμή-
σεις είν αι αν αμεν όμεν ες καθώς εδώ και
αρκετούς μήν ες καταγράφον ται πληθ-
ωριστικές πιέσεις οι οποίες είν αι κυρίως
εισαγόμεν ες. Ο δείκτης διεθν ών  τιμών
πρώτων  υλών  (commodities) τροφίμων
παραμέν ει σημαν τικά αυξημέν ος σε
σχ έση με πριν  την  παν δημία COVID-
19. 

Όλοι οι επιμέρους δείκτες παρουσιά-
ζουν  αυξήσεις (δημητριακά, έλαια,
κρέας, γαλακτοκομικά, ζάχ αρη) με
μεγαλύτερες αυξήσεις από αυτές ν α
καταγράφον ται στα φυτικά έλαια και
στα δημητριακά. 

Οι αυξήσεις οφείλον ται κυρίως στην
αποδοτικότητα της παραγωγής στις 

μεγάλες παραγωγούς χ ώρες και στην
αύξηση της ζήτησης από τις χ ώρες της
Ασίας. 

Αρκετές από αυτές τις μεταβολές
επηρεάζουν  την  παραγωγή τροφίμων
στην  Ελλάδα λόγω των  εισαγόμεν ων
πρώτων  υλών , αλλά και τις εισαγωγές
τελικών  τροφίμων  και ποτών  από τις
διεθν είς αγορές. Άλλωστε όπως φαίν ε-
ται στο σχ ήμα 2, σε έρευν α που πραγ-
ματοποίησε το ΙΕΛΚΑ τον  Νοέμβριο-
Δεκέμβριο 2021 η πλειοψηφία των
καταν αλωτών  αποδίδει τις αυξήσεις
τιμών  στις διεθν είς τιμές πρώτων  υλών
σε ποσοστό 53% και στην  παν δημία
COVID-19 σε ποσοστό 32%.

Έν α σημαν τικό μέρος των  αυξήσεων
τιμών  πρώτων  υλών  φαίν εται ν α
έχ ουν  απορροφηθεί από τους εν διάμε-
σους κόμβους της αλυσίδας παραγωγής
και διάθεσης, παραγωγούς, μεταποιη-
τές, προμηθευτές και το λιαν εμπόριο
στην  Ελλάδα, κάτι που όμως ήταν
πρακτικά αδύν ατο ν α συν εχ ιστεί,
καθώς όλες οι επιχ ειρήσεις έχ ουν  ν α
αν τιμετωπίσουν  αυξημέν α κόστη λόγω
της συν εχ ιζόμεν ης παν δημίας στην
χ ώρα. Σημαν τικό εμπόδιο στην
διαχ είριση των  τιμών  σε χ αμηλότερα
επίπεδα αποτελούν  και οι υψηλοί
συν τελεστές ΦΠΑ.

Έρχονται νέες ανατιμήσεις 
ΠΠΠΠιιιιοοοο    αααακκκκρρρριιιιββββόόόό    ττττοοοο    ΧΧΧΧρρρριιιισσσσττττοοοουυυυγγγγεεεεννννννννιιιιάάάάττττ ιιιι κκκκοοοο    ττττρρρρααααππππέέέέζζζζ ιιιι
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4η σερί ισοπαλία ο
Βύζας Μεγάρων 1-1
με τη Νέα Πέραμο

Το ν τέρμπι των  Μεγάρων  της 11ης αγων ιστικής μεταξύ
του Βύζαν τα και της Νέας Περάμου δεν  αν έδειξε ν ικ-
ητή αφού το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή Αριστείδη 

Βάτσιου και των  βοηθών  Μιχ άλη Δημόπουλου και Χρή-
στο Πλάκα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1.Παρά το
ισόπαλο σκόρ ο Βύζας αν ακηρύχ θηκε πρωταθλητής
χ ειμών α για το 2021 με 25 βαθμούς.
Ο αγών ας διεξήχ θει σε έν α κατάμεστο γήπεδο με
ισχ υρή αστυν ομική δύν αμη και άν δρες των  ΟΠΚΕ.
Είχ ε δύν αμη πάθος αρκετές μον ομαχ ίες και σασπέν ς.
Μοιραίος παίκτης του Βύζαν τα ήταν  ο Ρεν έ Σταύρε
που έχ ασε τρείς κλασικές ευκαιρίες για γκόλ. Καλύτεροι
για τους γηπεδούχ ους ήταν  ο Φυσαράκης, ο Γκαν έζος
Τοβόρε, ο Φλέγγας, ο Χατζημελετιάδης, ο Σαχ όλι και ο
Στρατιδάκης. Από την  Νέα Πέραμο διακρίθηκε όλη η
αμυν τική της γραμμή και οι Καμπόλης, Γκελάι,
Τοπτίδης.

ΤΑ ΓΚΟΛ:

Η ομάδα της Νέας Περάμου πήρε προβάδισμα στο
σκόρ στο 32′ ο Τοπτίδης έδωσε την  ασίστ δεξιά στον
Γκελάι που με συρτό διαγών ιο σούτ έκαν ε το 0-1. Η
αν τίδραση του Βύζα έγιν ε δύο λεπτά αργότερα. Ο
Σαχ όλι έβγαλε την  σέν τρα στην  καρδια της άμυν ας της
Νέας Περάμου και ο Αργύρης Στρατιδάκης με κεφαλιά
έφερε το μάτς στα ίσια 1-1.

Ευκαιρίες για γκόλ έχ ασαν  οι : Σταύρε( 44′ 45′ 62′ ),
Δουκάκης 24′ Γεωργιάδης.
Παρατηρητής αγών α ήταν  ο Πάρης Τσιμίκος. Ιατρός του
αγών α ο Κώστας Οικον ομόπουλος. Παρατηρητής διαιτ-
ησίας ήταν  ο Θοδωρής Τριαν ταφυλλίδης.
ΒΥΖΑΣ(προπον ητής Θοδωρής Παχ ατουρίδης): Πορ-
αν ίδης, Κων σταν τιν ίδης, Αμαραν τίδης (22’ λ.τρ Φρυγα-
ν άς), Φλέγκας, Φυσαράκης, Τοβόρε, Στρατιδάκης, Χατ-
ζημελετιάδης, Σταύρε (81’ Παπαδάκης), Σελμαν άϊ,
Σαχ όλι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Φουρν άρης, Κουφής, Χαμπιλάι,
Μαν ώλης, Καραγιάν ν ης, Δρυμούσης, Μαυρον άσιος.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(Σταύρος Φωτίου): Κεχ αγιάς, Πν ευματι-
κάκης, Δράγαζης (89’ Αν αστασίου), Λημν ιάτης, Γεωρ-
γιάδης, Λουκίδης (71’ Σεβαστής), Τοπτίδης, Γκελάι,
Κοκόσι (75’ Τσακάι), Δουκάκης, Καμπόλης (81’ Νάκος).
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Ζουμπλιός, Σκεπαρν ιάς, Ελά-
ν ογλου, Αν αστασίου Ι, και Μάριος, Μπάρδης.
*** Στο γήπεδο βρέθηκαν  από την  ΕΠΣΔΑ ο Κώστας
Καράμπελας, ο Χρήστος Σοφιαν ίδης, η Γιώτα Σακά κ.α.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Πανελευσινιακός 3-0 
τον Αήττητο Σπάτων
Για την 9η αγωνιστική του 6ου ομίλου της Γ΄Εθνικής ο Πανελευσινιακός
επικράτησε στο δημοτικό
στάδιο Κοσμάς Παπανικο-
λάου του Αήττητου Σπά-
των με 3-0 και πήρε κεφ-
άλι στην βαθμολογία μετά
το Χ μεταξύ Εθνικού και
Προοδευτικής.
Τα τέρματα της ομάδος
του Μουράτ Σεροπιάν
σημείωσαν οι Ερέρα στο
11′ Βεζυρτζόγλου με
πέναλτι 45′ και ο Αντω-
νακόπουλος με πέναλτι.
Διαιτήτευσε ο Γιάννης Στεργιώτης. Βοηθοί: Δημήτρης Κατελανάκης-
Ανδρέας Καφρίτσας(Αθήνας).
Παρατηρητής διαιτησίας ο Μιχάλης Κατσαδήμας (Ανατολικής Αττικής).
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ(προπονητής Μουράτ Σεροπιάν): Γκλώτσος, Μαν-
δαμαδιώτης(84′ Καραγιάννης), Λώλος, Συριόπουλος, Παπατζίκος, Μαρής,
Μουσκάι, Αντωνακόπουλος(84′ Μακρίδης), Βεζιρτζόγλου(77′ Βαγγέλης),
Ερέρα(70′ Σεκούμπα), Ξενοπανάγος(77′ Λαζαρίδης).

ΑΗΤΤΗΤΟΣ(προπονητής Τότης Φιλακούρης): Μπουρντένης, Ιωαννίδης(46′
Πρέντι), Ασλάνι, Λαμπρίδης Γ., Μιχαηλίδης, Νομικός, Κριστιάν, Παναγό-
πουλος, Κατσέρης, Λαμπρίδης Δ.(62′ Παπανικολάου, 75′ λ.τρ. Γκρόσιος),
Καλογεράς.

Πρωταθλητής
χειμώνα ο Βύζας
Μεγάρων.
Τα αποτελέσματα
και η βαθμολογία

Πήρε φωτιά το πρωτάθλημα μετά την  4η
σερί ισοπαλία του Βύζαν τα στο ν τέρμπι
με τη Νέα Πέραμο που έληξε ισόπαλο
1-1 μπροστά σε έν α κατάμεστο γήπε-
δο. Ομως παρά την  ισοπαλία η ομάδα
των  Μεγάρων  αν ακηρύχ θηκε πρωταθλ-
ητής χ ειμών α. Στην  2η θέση ισοβάθμ-
ησαν  τρείς ομάδες. Απόλλων ας Πον -
τίων , ΑΟ Μίμας, Ν.Πέραμος. Εν ω
πάν τα απειλεί και ο Ακράτητος. Αν αλ-
υτικά τα αποτελέσματα η βαθμολογία και
επόμεν η αγων ιστική (8-9/1/2022).

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(11η αγων ιστική)

ΒΥΖΑΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 1-3
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΛΗΣ 2-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 2-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
2-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 2-0

Η

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 25
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 24
3. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 24
4. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 24
5. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 23
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 22
7. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 21
8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 20
9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13
10. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 12
11. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 11
12. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 11
13. ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 9
14. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 3
15. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1
16. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0
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Η ΝΕ Μεγαρίδας συν έχ ιζει την  εξαιρετική πορεία των
τελευταίων  εβδομάδων . Η ομάδα του Γιώργου Μάν τα-
λου έλεγξε από το ξεκίν ημα τον  αγών α με τον  Άρη
Νίκαιας και έφτασε χ ωρίς πολλά-πολλά στην  6η
συν εχ όμεν η ν ίκη της με 82-73.
ΝΕ Μεγαρίδας - Άρης Νίκαιας 82-73
Διαιτητές: Ουσταμπασίδης, Χριστοδουλάκης, Λεβεν τά-
κος
Δεκάλεπτα: 23-17, 48-33, 66-58, 82-73
ΝΕ Μεγαρίδας (Μάν ταλος): Παλαιοχ ωρίτης 10 (2), Γκάτ-
ζιας 9 (1), Γκόν τγουιν  2, Αγγελόπουλος 21 (1), Γερο-
μιχ αλός 13 (1), Μπέμπης 2, Νικολακόπουλος 5 (1), Τζά-
ιδας 4, Καλλιν ικίδης 6, Χάσα 2, Γκουαλτιέρι, Εζόμο 8.
Άρης Νίκαιας (Μωυσιάδης): Τσιότρας 15 (1), Γρηγορό-
πουλος, Πρίτσος 28 (5), Κόλλιας 8, Τάτσης, Πεταλάς 6,
Τσατάς 12 (3), Κάππης 1, Καραβαν άς 3 (1), Βάρλας.
Τέλος, τη 2η σερί ν ίκη του σημείωσε ο Μαν δραϊκός επί
του Δούκα με 70-55. Η ομάδα της Μάν δρας ξέφυγε από
το 5’ με 14-5, διατήρησε το προβάδισμα καθ’ όλη τη
διάρκεια της αν αμέτρησης και στο φιν άλε “έχ τισε” και
την  πολύτιμη διαφορά των  15 πόν των .

Μαν δραϊκός - Δούκας 70-55
Διαιτητές: Τσαχ άκης, Κον ταράτος, Σιδέρης
Δεκάλεπτα: 17-14, 38-31, 55-46, 70-55
Μαν δραϊκός (Σταθούλης): Παν όπουλος, Σταματίου 2,
Κοψιάς 21 (1), Αλεξαν δρόπουλος 19 (2), Τσάμης,
Θαν άσαιν ας, Κωστόπουλος 3 (1), Λιούν ης 16 (1), Δομ-
προγιάν ν ης 7, Κουμάν ταρος, Τσιπίδης 2.

Δούκας (Σορώτος): Αν αστασόπουλος, Μουλάς 3, Μιχ α-
ήλ 10 (1), Κορκόν τζελος 6, Λαγός 2, Μαγουλάς, Σωτ-
ηράκης 8 (1), Μαν τζιώρης 11, Λακκάς 8, Ντιαλό 7.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 10ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Μαγκουν ής (ΕΦΑΟΖ) 32
Πρίτσος (Άρης Νίκαιας) 28
Κυριλής (Πρωτέας Βούλας) 24
Ψημίτης (Αιγάλεω) 22
Μαχ αίρας (Αιγάλεω) 22
Κοψιάς (Μαν δραϊκός) 21
Μπολάτογλου (Παλαιό Φάληρο) 21
Αγγελόπουλος (Μεγαρίδα) 21

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαν δραϊκός - Δούκας 70-55
NE Mεγαρίδας - Άρης Νίκαιας
82-73
ΟΦΗ - Μελίσσια
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Παν ιών ιος - ΑΟΚ Χαν ιά

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Παλαιό Φάληρο - Ηλυσιακός 64-66
Αιγάλεω - Πρωτέας Βούλας 78-76
Κρόν ος Αγίου Δημητρίου - ΕΦΑΟΖ 82-97

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αιγάλεω 9-1 (800-713) 19
---------------------------------------------
2. ΝΕ Μεγαρίδας 9-1 (731-630) 19
3. ΕΦΑΟΖ 7-3 (784-727) 17
4. Πρωτέας Βούλας 6-4 (704-629) 16
5. Ηλυσιακός 6-4 (700-680) 16
6. Μαν δραϊκός 5-5 (639-628) 15
7. Παν ιών ιος 5-4 (720-688) 14
8. ΑΟΚ Χαν ιά 5-4 (705-679) 14
9. ΟΦΗ 4-5 (607-673) 13
10. Παλαιό Φάληρο 3-7 (662-659) 13
---------------------------------------------
11. Δούκας 3-7 (690-756) 13
12. Κρόν ος Αγίου Δημητρίου 2-8 (635-729) 12
13. Άρης Νίκαιας 2-8 (665-796) 12
14. Μελίσσια 2-7 (579-634) 11

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11Η - 22/12)
Δούκας - NE Mεγαρίδας (16:30)
Άρης Νίκαιας - ΟΦΗ (17:00)
Μελίσσια - Κρόν ος Αγίου Δημητρίου (17:00)
ΑΟΚ Χαν ιά - Μαν δραϊκός (17:00)
Ηλυσιακός - Παν ιών ιος (18:30)
Πρωτέας Βούλας - Παλαιό Φάληρο (17:00)
ΕΦΑΟΖ - Αιγάλεω (18:30)

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Οι γυναίκες του
Πήγασου Θριασίου

απέδρασαν από
την Πάτρα 4-1

Για την 8η αγωνιστική της Β΄Εθνικής γυναικών
ο Πήγασος Θριασίου της Αθηνάς Ρεντούμη
απέδρασε από την Πάτρα αφού επικράτησε του
Ατρομήτου Ζαρουχλέικων με 4-1.
Τα τέρματα σημείωσαν οι Παβάλ 2, Καλοκαιρι-
νού, Λίπο.

Τα αποτελέσματα  της 8ης αγωνιστικής της Β’
Εθνικής γυναικών:

Νέες Ατρομήτου 2018-Δόξα Πηγαδακίων
Ζακύνθου 2-0
Ατρόμητος Ζαρουχλέικων- Πήγασος Θριασίου
1-4
Εθνικός Καλαμάτας-Νίκη Τραγανού 1-0
Ίκαρος Πετρωτού Πατρών-Αμαζόνες Κορινθίας
7-0

Η βαθμολογία

Νέες Ατρομήτου 24
Δόξα Πηγαδακίων 15
Πήγασος Θριασίου 15
Ίκαρος Πετρωτού  12
Νίκη Τραγανού 12
Εθνικός Καλ. 9
Ατρόμητος Ζαρ. 3
Αμαζόνες Κορ. 0

Η επόμενη (9η) αγωνιστική (9/1)

Δόξα Πηγαδακίων- Πήγασος Θριασίου
Νίκη Τραγανού -Νέες Ατρομήτου 2018
Αμαζόνες Κορινθίας- Ατρόμητος Ζαρουχλέικων
Εθνικός Καλαμάτας – Ίκαρος Πετρωτού

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Ικαρος Νεοκτίστων 2-1 Ο Ικαρος Νεοκτίστων 2-1 
τον Μανδραικότον Μανδραικό

Ο Ικαρος Νεοκτίστων  επικράτησε στο γήπεδο Γκορυ-
τσάς του Μαν δραικού με 2-1 στα πλαίσια της 11ης
αγων ιστικής.
Τα τέρματα της ομάδος του Κώστα Λιν άρδου σημείω-
σαν  οι: Χυσολάρι Ερ. στο 5′.και Χ. Κάτσος με πέν αλτι
στο 89'. Για λογαριασμό του Μαν δραικού του Γιώργου
Σωτήρχ οθυ σκόραρε ο Λόλι 63'.

Διαιτήτευσε ο Καργάκος.Βοηθοί Λάμπρου-Καν ταν ο-
λέων .

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθαν ασίου, Νταφόπουλος, Κάτσος Χ.,
Μηλιώτης, Χυσολάρι Ε., Μάμμας, Αν δρεάδης(81′
Σούτας), Χυσολάρι Ερ.(77′ Σούτα), Κιριλίουκ, Κάτσος
Γ., Στασίν ης(88′ Φραγκόπουλος).

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ: Μαυροδημητρακάκης, Βλάν τιμιρ,
Ελέζι(60′ Μπέκας), Μπακατσέλος, Βόγκας, Κούρτι(90′
Καν άκης), Μπασέτας, Παπαν ικολάου(60′ Κατσίπης),
Κακαβάς(80′ Καραγιάν ν ης), Λόλι, Χαμηλάκης.

5η ν ίκη για την  ομάδα 
του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ

Πεντέλη-Πανελευσινιακός 69-75
Διαι τητές: Παπαφωτίου-Γρίβα-Καρακωνσταντό-
πουλος
Δεκάλεπτα: 14-19, 34-32, 54-50, 69-75
Πεντέλη (Κιτσούλης): Καρακατσάνης 4 (1), Νάσ-
σης-Ντανιας, Γιαννίκος 8, Γραμματικός 5 (1),
Χρυσός 17 (4), Τσιτσιγιάννης, Σταυριανόπουλος,
Ψαρόπουλος 25 (4), Παπαπέτρου 10 (2)
Πανελευσινιακός (Βούλγαρης - Γερογιάννης):
Νίκου 4, Κούτουλας 2, Καράμπελας 3, Θεο-
δοσίου 11 (3), Κρασάκης 2, Μουμπάρακ 25 (5),
Λεκάκης 11 (3), Παπαφλωράτος 15 (2), Ρεκου-
νιώτης, Κατσανεβάκης 2

ΝΝίίκκεεςς  γγιιαα  ΝΝΕΕ  ΜΜεεγγααρρίίδδοοςς  κκααιι  ΜΜααννδδρρααιικκόό
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

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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«Περιπολικά φαντάσματα φαίνεται να
περιπολούν κατά τις βραδινές ώρες»
Η Έν ωση Αστυν ομικών  Δυτικής Αττικής
εξέδωσε σχ ετική αν ακοίν ωση την  Κυρ-
ιακή, στην  οποία κάν ει λόγο για περιπο-
λικά - «φαν τάσματα».

Αν αλυτικά:

«Κύριε Υπουργέ

Τα τεράστια προβλήματα με την
αυξημέν η εγκληματικότητα στην  Δυτική
Αττική είν αι σε όλους γν ωστά. Όπως και
η ελλιπής αστυν όμευση η οποία είν αι
απότοκος της τεράστιας έλλειψης προ-
σωπικού στις υπηρεσίες της περιοχ ής
είν αι επίσης γν ωστή σε όλους, πλην
όμως πότε δεν  πιστεύαμε ότι θα γίν ουμε
μάρτυρες τέτοιων  εξωφρεν ικών  καταστά-
σεων  και εξηγούμαστε:

Περιπολικά φαν τάσματα (αν ύπαρκτα)
φαίν εται ν α περιπολούν  κατά τις βραδι-
ν ές ώρες 22:00-06:00 σε περιοχ ές της
δυτικής αττικής και το πλήρωμα τους ν α
αποτελείται από τον  βραδιν ό αξιωματικό
υπηρεσίας του οικείου Α.Τ και τον
σκοπό καταστήματος, όπως αυτό αν α-
γράφεται σε καταστάσεις υπηρεσίας
κάποιων  υπηρεσιών . Επίσης δίν εται
προφορική εν τολή στον  βραδιν ό αξιω-
ματικό υπηρεσίας όπως αυτός με την
σειρά του δώσει αν άληψη υπηρεσίας
εποχ ούμεν ης περιπολίας (αν ύπαρκτη)
στο κέν τρο επιχ ειρήσεων  της Άμεσης
Δράσης, προκειμέν ου ν α μην  αποτ-
υπών εται η πρωτοφαν ής αυτή απάτη σε
καταστάσεις της υπηρεσίας. Δηλαδή εάν
αυτό το ειδικό όχ ημα όπως αν αφέρεται,
κληθεί ν α εκτελέσει περιπολία τότε θα
πρέπει έν α από τα δυο ν α συμβεί:

Α) Ή κλειδωμέν α αστυν ομικά τμήματα

και περιπολία ή

Β) αν οιχ τά αστυν ομικά τμήματα και
αν ύπαρκτη περιπολία. Αν ήκουστα
πράγματα δηλαδή.

Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ σε όλο της το μεγαλείο.

Τι επιτυγχ άν ει όμως έτσι ο εμπν ευστής
αυτής της πρωτοφαν ούς εξαπάτησης:

Δείχ ν ει ότι η περιοχ ή της δυτικής αττι-
κής κατά τις βραδιν ές ώρες έχ ει
εποχ ούμεν ες περιπολίες άρα και
αστυν ομεύεται (ποιος άραγε θα εξακρ-
ιβώσει το αν τίθετο;) και δεύτερον  επι-
δεικν ύει μια ορθολογική καταν ομή του
αστυν ομικού προσωπικού η οποία όμως
είν αι αν ύπαρκτη.

Κάποιοι συν ειδητά εξαπατούν  την  κοι-
ν ων ία, χ λευάζουν  τους αστυν ομικούς

και αν αρωτιόμαστε για ποιο λόγο και τι
συμφέρον τα κρύβον ται πίσω από αυτές
τις πράξεις…

Τα ερωτήματα που προκύπτουν  από τα
παραπάν ω είν αι αμείλικτα.

Πρώτον  γν ωρίζει η φυσική ηγεσία για τα
περιπολικά φαν τάσματα στην  Δυτική
Αττική; Αν  ν αι υπάρχ ει μείζον  ζήτημα.
Αν  όχ ι επίσης υπάρχ ει ζήτημα.

Και δεύτερον  τι προτίθεται ν α πράξει για
αυτή την  πρωτοφαν ή απάτη;

Όλα τα αν ωτέρω δυστυχ ώς επιβε-
βαιών ουν  τον  καν όν α ότι στην  Δυτική
Αττική κάποιοι προτιμούν  ν α ηχούν  τα
όπλα, παρά η ν ομιμότητα, και αυτοί δεν
είμαστε ούτε εμείς, ούτε οι αστυν ομικοί
της περιοχ ής που μάχ ον ται καθημεριν ά,
ούτε βεβαίως και οι πολίτες».

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3
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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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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Φύλλο: Άνδρας, Γυναίκα 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
(ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγρ-
αμμάτων 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

1.Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανή-
ματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον

αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2.Περιγραφή θέσης: Βοηθ-
ός Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτο-
ποίηση εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλα-
κες Ασφαλείας

Φύλο: Άνδρες, Γυναίκες
Ηλικιακό όριο: Έως 50
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Security

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Οδηγός
Γ’ κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: 07.00-15.00
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Υδραυ-
λικοί

Ηλικιακό όριο: Έως 40
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Κατασκευή συστημάτων
επεξεργασίας νερού
Συντήρηση& Επισκευή
συστημάτων επεξεργασίας
νερού

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 Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021


