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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
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Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Συννεφιά -  Κατά τόπους νεφελώδης
Θερμοκρασία απο 3 εως 11 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευγενία, Ευγενούλα, Ευγενίτσα, Τζένη, 

Τζενούλα, Ευγενίκη
Ευγενείας της οσιομάρτυρος, Αγίου Αχμέτ του

νεομάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., Ασπρόπυργος,

19300, ΑΤΤΙΚΗΣ2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, , 2105555844

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 79, Άνω

Λιόσια, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΕΥΗΛ. Θρακομακεδόνων 127,

2102430587

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ
3 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

Νέα αστυνομική
επιχείρηση, με τη
συμμετοχή ανδρών της
Υ π ο δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς
Δίωξης Ναρκωτικών
και της Ο.Π.Κ.Ε.,
πρ αγ ματο πο ι ή θ η κ ε
στην περιοχή του
Ζεφυρίου, στο πλαίσιο
δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η ς
ε γ κ λ η μ α τ ι κ ώ ν
υποθέσεων εμπλοκής
συμμοριών που
κατέχουν όπλα και
διακινούν ναρκωτικά
στη Δυτική Αττική.

Κατά τη διάρκεια της
ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς
διενεργήθηκε έρευνα σε
οικία στην οποία
βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν δυο (2)
πιστόλια των 9 mm με
γεμιστήρες και οκτώ (8)
φυσίγγια των 9mm .

Επισημαίνεται ότι το
ένα πιστόλι είχε κλαπεί
πριν 4 μήνες από σπίτι
αστυνομικού στην
περιοχή της Καλλιθέας
και το εντόπισαν οι
αστυνομικοί επιμελώς
κρυμμένο μέσα σε…
άπλυτα ρούχα.

Ε π ι π λ έ ο ν ,
συνελήφθησαν δύο
άνδρες ηλικίας 18 και
19 ετών καθώς και μια
37χρονη γυναίκα.

Ε
φιαλτικές στιγμές έζησαν  δύο 18χρον οι μέσα στο λεωφ-
ορείο Α10, καθώς έπεσαν  θύματα ληστείας από τέσσερ-
ις αν ήλικους. Οι δράστες, ηλικίας 15-17 ετών , σύμφων α

με τις περιγραφές των  θυμάτων , δεν  δίστασαν  ν α βγάλουν
μαχ αίρι προκειμέν ου ν α αρπάξουν  από τα παιδιά όσα χ ρήμα-
τα είχ αν  πάν ω τους αλλά και τα κιν ητά τους τηλέφων α. Και όλα
αυτά μπροστά στα μάτια των  υπολοίπων  επιβατών  του λεωφο-
ρείου.

Στη στάση του ν εκροταφείου, 4 αν ήλικοι ΡΟΜΑ, όπως περι-
γράφει στο  έν α από τα θύματα, μπήκαν  στο όχ ημα, τους
πλησίασαν  και τους έπιασαν  την  κουβέν τα. Στη συν έχ εια,
έν ας από τους δράστες ζήτησε από τον  18χ ρον ο ν α του δώσει
όσα λεφτά είχ ε στην  τσέπη. Ο 18χ ρον ος αρν ήθηκε και το άλλο
μέλος της συμμορίας έβγαλε από το τσαν τάκι του έν α μαχ αίρι.

«Δεν  παίζω, θα σε μαχ αιρώσω», είπε ο αν ήλικος αν αγκάζον -
τας έτσι τον  18χ ρον ο ν α του δώσει 10 ευρώ. Αμέσως μετά, ο
συν εργός του ακούμπησε το μαχ αίρι στα πλευρά του φίλου του
και ζήτησε και από αυτόν  ν α του δώσει τα χ ρήματα που είχ ε.

Όπως λέει στο protothema.gr ο έν ας 18χ ρον ος, το λεωφορείο
ήταν  γεμάτο αλλά καν είς δεν  τόλμησε ν α βοηθήσει τον  ίδιο και
το φίλο του. Οι αν ήλικοι πήραν  τα κιν ητά και φεύγον τας
ακούμπησαν  το μαχ αίρι στην  πλάτη και του δεύτερου θύματος
προκειμέν ου ν α τους ξεκλείδωσει το κλεμμέν ο τηλέφων ο. Τον
χ τύπησαν  με εν α μεταλλικό λοστό στο χ έρι και εξαφαν ίστηκαν .

Οι δύο 18χ ρον οι κατήγγειλαν  τη ληστεία στο ΑΤ Μεν ιδίου το οποίο διεξάγει έρευν ες για το περιστατικό. Όπως
καταγγέλλουν  οι κάτοικοι του Μεν ιδίου, οι συμμορίες των  αν ήλικων  ΡΟΜΑ δρουν  αν εξέλεγκτα στην  περιοχ ή και
συχ ν ά οπλοφορούν  σπέρν ον τας τον  τρόμο στους κατοίκους

ΑΧΑΡΝΕΣ: Εφιαλτικές στιγμές για δύο 18χρονους 

Έπεσαν θύματα ληστείας από τέσσερις ανήλικους μέσα σε λεωφορείο 
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Κορωνοϊός: 71 θάνατοι , 
655 διασωληνωμένοι και 6.667
νέες μολύνσεις

Σ
ταθερά στο επίκεντρο της πανδημίας βρίσκεται η
Αττική, ενώ υψηλός παραμένει και ο αριθμός των
μολύνσεων που καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη,

τη στιγμή που επιχειρείται μέσω νέων μέτρων και
αυξημένου testing η κατά το δυνατόν οχύρωση της
χώρας έναντι της προδιαγραφόμενης επικράτησης της
παραλλαγής Όμικρον.

Σε σύνολο 6.667 νέων κρουσμάτων που ανα-
κοίνωσε ο ΕΟΔΥ για το τελευταίο 24ωρο, τα 2.625
εντοπίζονται στην Αττική, ενώ 903 είναι τα νέα
κρούσματα κορωνοϊού που έχουν καταγραφεί στη
Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, χθες 23 Δεκεμβρίου, ο ΕΟΔΥ ανα-
κοίνωσε 71 θανάτους σε ένα 24ωρο, 655 διασωλ-
ηνωμένους, ενώ αύξηση παρατηρείται στις νέες
μολύνσεις, με 6.667 να εντοπίζονται το τελευταίο
24ωρο.

Κρουσματα στην Αττική
327 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής
421 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών
77 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής
279 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών
916 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
316 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών
241 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς
48 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

«Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά» ξεκαθάρισε
εκ νέου χθες ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρ-
ης, μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων που
τίθενται σε ισχύ από σημερα, Παρασκευή 24
Δεκεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθεί η δια-
σπορά της εξαιρετικά μεταδοτικής μετάλλαξης
Ομικρον.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αμέσως
μετά τα Χριστούγεννα, και συγκεκριμένα στις 27
Δεκεμβρίου, όταν και θα αξιολογήσει τα δεδομένα
για να κάνει τις νέες εισηγήσεις, ενώ είναι πιθανό
να εξεταστεί και το πρωτόκολλο βάσει του
οποίου θα λειτουργούν τα σχολεία.

Υπενθυμίζεται πως, όπως είναι προγραμματι-
σμένο, οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τη
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.

Δεν είναι, ωστόσο, λίγοι εκείνοι που υπο-
στηρίζουν πως θα ήταν χρήσιμο να αναθεωρηθ-
εί το πότε θα πρέπει να κλείνει ένα σχολείο όταν
καταγράφονται κρούσματα κορονοϊού. Τώρα,
ισχύει το μέτρο 50%+1 για να κλείσει ένα τμήμα,
το οποίο έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις τόσο
της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και σύσσωμ-
ης της αντιπολίτευσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι η
δεύτερη φάση μέτρων δεν θα περιλαμβάνουν
περιορισμούς τύπου lockdown και διευκρίνισε
ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα επαναφοράς του
SMS.

Τόνισε δε πως τα μέτρα δεν θα αφορούν τα σχο-
λεία αλλά μόνο την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση
και την τηλεργασία.

Σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο Σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο 
της Αττικής: Σοκαριστικά νέα στοιχεία στο φωςτης Αττικής: Σοκαριστικά νέα στοιχεία στο φως
Γυναίκες εργαζόμενες εμπλέ-

κονται στην υπόθεση της σεξουα-
λικής κακοποίησης παιδιών σε
ορφανοτροφείο της Αττικής, όπως
αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση
περιστατικών σεξουαλικής κακο-
ποίησης σε ορφανοτροφείο της
Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα η
Δόμνα Μιχαηλίδου. Στο ορφανοτρο-
φείο, στο οποίο φαίνεται πως κακο-
ποιούνταν σεξουαλικά παιδιά,
εμπλέκονται και εργαζόμενοι και
όπως τόνισε σήμερα, πρόκειται για
γυναίκες, που παρακολουθούσαν
παιδιά 7-11 ετών σε ερωτικές περι-
πτύξεις.

Η υφυπουργός Εργασίας έκανε
γνωστή την υπόθεση μετά από
επώνυμη επιστολή από τρία άτομα
για τη συγκεκριμένη δομή για το
αδίκημα της σεξουαλικής κακο-
ποίησης παιδιών.

«Υπήρχαν σεξουαλικές σχέσεις
μεταξύ παιδιών παρουσία των εργα-
ζομένων» είπε την Τετάρτη η

Δόμνα Μιχαηλίδου, προσθέτοντας
πως «εξετάστηκαν τα παιδιά αυτά,
εξετάστηκαν και όλα τα υπόλοιπα
από τους ειδικούς».

«Πήγα στην εισαγγελία, κατέθεσα
μηνυτήρια αναφορά στον αντιεισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου, πάγωσα
τη χρηματοδότηση και ξεκίνησε η
έρευνα για τη δομή αυτή με την
εθνική Αρχή διαφάνειας», τόνισε η
Δόμνα Μιχαηλίδου κι ανακοίνωσε

ότι η έρευνα θα εξαπλωθεί και σε
άλλες δομές.

Σύμφωνα με την υφυπουργό, στη
συγκεκριμένη δομή έχουν ήδη
μεταβεί  παιδίατροι  και  παιδο-
ψυχιάτροι, οι οποίοι εξετάζουν όλα
τα παιδιά. Μάλιστα, όπως σημείωσε
επίσης, από τον Ιανουάριο – Φεβρ-
ουάριο, θα πραγματοποιηθούν
έρευνες σε όλα τα ιδρύματα, παιδί-
παιδί.

«Θα οργώσουμε με ελέγχους όλη
τη χώρα, έτσι ώστε οι ειδικοί να εξε-
τάσουν τους πάντες, παιδί-παιδί»,
είπε χαρακτηριστικά.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι
«τέσσερα παιδιά απομακρύνθηκαν
από τη δομή για να εξεταστούν στο
νοσοκομείο Παίδων, ώστε να είναι
σε ουδέτερο περιβάλλον και να
μπορέσουμε να καταλάβουμε τι
γίνεται»...

Από βδομάδα οι αποφάσεις για τα σχολείαΑπό βδομάδα οι αποφάσεις για τα σχολεία
- Όχι στο - Όχι στο SMS SMS στο 13033στο 13033

Συνεχιζεται στη σελ. 15
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Ανοίγει ο δρόμος για την
τέταρτη δόση σε πολλές
χώρες του πλανήτη

Μετά το Ισραήλ ακολουθούν
Γερμανία και Βρετανία

Ραγδαία συνεχίζουν να αυξάνονται τα κρούσμα-
τα κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο με την παραλλα-
γή Omicron να γίνεται κυρίαρχη σε όλο και περ-
ισσότερες χώρες και τις κυβερνήσεις να εξετάζουν
σοβαρά το ενδεχόμενο χορήγησης της τέταρτης
δόσης του εμβολίου.

Το Ισραήλ είν αι η πρώτη χ ώρα στον  κόσμο που
εξήρε την  αν αγκαιότητα της δεύτερης αν αμν ηστικής
δόσης κατά του κορων οιού.

Η χ ώρα έδωσε το πράσιν ο φως για την  χ ορήγηση
της τέταρτης δόσης σε όσους είν αι άν ω των  60 ετών
και τους υγειον ομικούς.

«Ο κόσμος θα ακολουθήσει τα βήματά μας», έγραψε
χ θες στο Twitter ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτά-
λι Μπέν ετ.

Ο Μπέν ετ, τόν ισε επίσης ότι, πρόκειται για «εξαιρ-
ετικά ν έα που θα μας βοηθήσουν  ν α ξεπεράσουμε το
κύμα της παραλλαγής ‘Ομικρον  που εξαπλών εται αν ά
την  υφήλιο».

Η κυβέρν ηση του Τελ Αβίβ κιν ήθηκε ταχ ύτατα βλέ-
πον τας τα κρούσματα με την  παραλλαγή Όμικρον  ν α
αυξάν ον ται αν ησυχ ητικά απαγορεύον τας από τις 25
Νοεμβρίου σε ξέν ους ταξιδιώτες ν α εισέλθουν  στη
χ ώρα αλλά και επεκτείν ον τας έν αν  κατάλογο χ ωρών
υψηλού κιν δύν ου (αν άμεσά τους και οι ΗΠΑ) στις
οποίες απαγορεύεται ν α ταξιδέψουν  οι πολίτες της.

Σύμφων α με το ισραηλιν ό υπουργείο Υγείας, έχ ουν

εν τοπιστεί μέχ ρι στιγμής τουλάχ ιστον  340 κρούσματα
της μετάλλαξης Όμικρον .

Από την  πλευρά του, ο καθηγητής Ναν τάβ
Νταβίν τοβιτς διευθυν τής της Σχ ολής Δημόσιας Υγείας
στο Παν επιστήμιο Ben Gurion στο Ισραήλ και μέλος
της Επιτροπής Εμπειρογν ωμόν ων  για την  Παν δημία,
δήλωσε:

«Βλέπουμε ν α καταγράφεται φθίν ουσα πορεία της
αν οσίας, που αν τικατοπτρίζεται στη μείωση των  επι-
πέδων  αν τισωμάτων  και επίσης στις πρωτοφαν είς
λοιμώξεις, σε άτομα που είχ αν  κάν ει την  τρίτη δόση
του εμβολίου».

Ωστόσο, παραδέχ τηκε ότι η κατάσταση στο Ην ω-
μέν ο Βασίλειο είν αι διαφορετική, καθώς έχ ει ήδη κατα-
γράψει έν α τεράστιο κύμα κρουσμάτων  της μετάλλαξ-
ης Όμικρον  σε σύγκριση με το Ισραήλ.

Στη Βρεταν ία, όπως υποστηρίζει η βρεταν ική
εφημερίδα Daily  Mail», η Μεικτή Επιτροπή Εμβολια-
σμού και Αν οσοποίησης (JCVI, εξετάζει εάν  θα δώσει
το πράσιν ο φως για τη χ ορήγηση της τέταρτης δόσης
του εμβολίου κατά του κορων οιού.

Ειδικοί σε θέματα υγείας υποστηρίζουν  ότι, η δεύτε-
ρη αν αμν ηστική δόση θα μπορούσε ν α χ ορηγηθεί
τέσσερις μήν ες μετά τη τρίτη δόση του εμβολίου.

Η βρεταν ική επιτροπή εξετάζει την  αν οσολογική
απόκριση από την  επιπλέον  δόση του εμβολίου
καθώς και τα στοιχ εία ν οσηλείας στη χ ώρα.

Για τους εμπειρογν ώμον ες, σε όσους έχ ουν  υπο-
κείμεν α ν οσήματα και τους ηλικιωμέν ους, θα έπρεπε
σύν τομα ν α εγκριθεί η χ ορήγηση της τέταρτης δόσης,
που υπολογίζεται ότι μπορεί ν α ξεκιν ήσει με το Νέο
Έτος.

Από την  πλευρά του, ο καθηγητής Άν τον ι Χάρν τεν ,
αν απληρωτής πρόεδρος της Μεικτής Επιτροπής
Εμβολιασμού και Αν οσοποίησης JCVI, επισήμαν ε ότι
απαιτείται κι άλλος χ ρόν ος για ν α ληφθεί η σχ ετική
απόφαση.

«Πρέπει ν α δούμε περισσότερα δεδομέν α. Βρισκό-

μαστε σε διαφορετικές συν θήκες από το Ισραήλ και
πρέπει ν α δούμε περισσότερα δεδομέν α σχ ετικά με
τη μείωση των  επιπέδων  αν οσίας και την  αποτελε-
σματικότητα των  εμβολίων  σε σχ έση με τα στοιχ εία
των  ασθεν ών  που ν οσηλεύτηκαν  από επιπλοκές της
Cov id.

Στο μεταξύ, ο αριθμός των  κρουσμάτων  της μετάλ-
λαξης Omicron αυξάν εται με πιο αργούς ρυθμούς από
ότι προέβλεπαν  οι επιστήμον ες.

Ορισμέν οι ειδικοί εκφράζουν  φόβους ότι η Βρεταν ία
έχ ει φθάσει στα όριά της για τον  εν τοπισμό των  κρου-
σμάτων  της ιδιαίτερα μεταδοτικής παραλλαγής γεγον ός
που περιορίζει τα δεδομέν α για τη μελέτη της .

Γερμαν ία

Στη Γερμαν ία, ο ν έος υπουργός Υγείας, Καρλ Λάου-
τερμπαχ  δήλωσε ότι μία ακόμη αν αμν ηστική δόση του
εμβολίου κατά του κορων οιού είν αι πλέον  απαραίτητη
προκειμέν ου ν α μπει φρέν ο στην  εξάπλωση της
ιδιαίτερα μεταδοτικής παραλλαγής Omicron.

Η κυβέρν ηση του Όλαφ Σολτς έχ ει ήδη παραγγείλει
εκατομμύρια ν έες δόσεις του εμβολίου κατά του κορω-
ν οιού με τον  υπουργό Υγείας ν α προειδοποιεί ότι θα
χ ρειαστεί και τέταρτη δόση για την  αν τιμετώπιση του
ιδιαίτερα μεταδοτικού στελέχ ους.Σε αν ακοίν ωσή του,
το υπουργείο Υγείας αν ακοίν ωσε προχ θές ότι έχ ει
παραγγείλει 80 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των
Pf izer /Biontech.

Τέλη κυκλοφορίαςΤέλη κυκλοφορίας
– Έρχεται παράταση στην πληρωμή τους

Η
προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2022, κανονικά λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ωστόσο,
σύμφωνα με πληροφορίες, θα δοθεί παράταση, και μάλιστα «γενναία».

Πέρυσι είχε χορηγηθεί παράταση έως το τέλος Φεβρουαρίου, κάτι που εξετάζεται να γίνει και
φέτος. Υπενθυμίζεται ότι η καθυστέρηση στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας συνεπάγε-
ται τον διπλασιασμό τους.

Η πλατφόρμα myCAR

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι ιδιοκτήτες οχημάτων για την πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας 2022 που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρον ική πλατφόρμα myCAR, της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Φέτος, σε αντίθεση με προηγούμενες χρον ιές, τα ειδοποιητήρια περιλαμβάνουν QR Code,
με σκοπό τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών Ι.Χ. σε ό,τι αφορά την πληρωμή τους.Πρακτικά,
σκανάροντας τον κωδικό QR, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να πληρώσουν άμεσα
μέσω web banking και από το κινητό τους τηλέφωνο το ποσό που τους αναλογεί για τα τέλη
κυκλοφορίας 2022.  Παράλληλα, όσοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με το Διαδίκτυο, θα μπο-
ρούν να πληρώνουν το τίμημα των τελών κυκλοφορίας στις τράπεζες. Επίσης, θα υπάρχει
και η δυνατότητα πληρωμής μέσω web banking, που από φέτος πραγματοποιείται μέσω κωδι-
κού RF, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία.
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O
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλή-
σεως Ελλάδος ολοκλήρωσε την 5η μελέτη
καταγραφής των καταναλωτικών τάσεων στο

λιανεμπόριο μέσω της εξαμηνιαίας έρευνας καταναλω-
τικού κλίματος λιανεμπορίου, που πραγματοποιείται με
την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου
ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η
έρευνα έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2021 μέσω
Πανελλήνιας Έρευνας σε δείγμα 859 καταναλωτών.
Καταγράφονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα
και τάσεις σε σχέση με τις αγοραστικές συνήθειες του
κοινού από την επίδραση της πανδημίας, ενώ περι-
λαμβάνει και τον δείκτη καταναλωτικού κλίματος λιανι-
κής.

Κατ' αρχάς, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος λιανι-
κής τον Δεκέμβριο του 2021 διαμορφώθηκε στο -45,
μειωμένος σε σχέση με τον μήνα βάσης, τον Οκτώβριο
του 2019 και μειωμένος σχέση με την αντίστοιχη μέτρη-
ση του Δεκεμβρίου 2020. Όπως φαίνεται, η συγκεκρι-

μένη εξέλιξη δεν έχει να κάνει τόσο με τις μέχρι σήμε-
ρα προσδοκίες των καταναλωτών, αλλά κυρίως λόγω
της παρούσας κατάστασης των καταναλωτών για το
προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένη η μείωση στον υπο-
δείκτη παρούσας κατάστασης ήταν από το -31 στο -40,
ενώ αντίθετα ο υπο-δείκτης προσδοκιών καταγράφει
την ίδια χαμηλή τιμή με τον Δεκέμβριο 2020, -51.

Πρακτικά αυτό που καταγράφεται είναι σταθερές
προσδοκίες, αλλά επιβάρυνση των οικονομικών των
καταναλωτών, κάτι που έχει να κάνει με το αυξημένο
κόστος ενέργειας όπως θα φανεί και σε λοιπούς
δείκτες.

Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται και στις επιμέρο-
υς ερωτήσεις, οι καταναλωτές θεωρούν ότι δεν είναι μία
ικανοποιητική περίοδος για να κάνουν αγορές, τόσο οι
ίδιοι όσο και γενικά. Μάλιστα την κατατάσσουν ως τη
χειρότερη περίοδο για σημαντικές αγορές τα τελευταία
δύο χρόνια.

Οι προσδοκίες για τις δαπάνες είναι επίσης αρνητικές
και σχετίζονται άμεσα με το αυξημένο κόστος ενέργει-
ας. Το 50% εκτιμά ότι το πρώτο εξάμηνο 2021 οι δαπά-
νες για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας θα είναι αυξημέ-
νες.

Αντίθετα, το 46% εκτιμά ότι οι δαπάνες για αγορές
προϊόντων το πρώτο εξάμηνο 2021 θα είναι μειωμένες,
ενώ μόλις το 15% ότι θα είναι αυξημένες. Το ίδιο ισχύει
για τις υπηρεσίες (εισιτήρια, εστίαση), για τα οποίες
επίσης εκτιμάται από το 34% του κοινού μείωση και
μόλις 14% αύξηση. 

Σχετικά θετική είναι η μέτρηση σε σχέση με τη φορο-
λογία, για την οποία το 75% εκτιμά ότι θα μείνει αμε

τάβλητη, το 20% ότι θα παρουσιάσει μείωση και το 5%
αύξηση.

Σήμερα, σύμφωνα με τους καταναλωτές, οι δαπάνες
για λογαριασμούς αποτελούν με διαφορά τη μεγαλύτερη
δαπάνη τους ως ποσοστό του εισοδήματός τους. Συγκε-
κριμένα, αποτελούν το 30% έναντι 25% τον προη-
γούμενο Δεκέμβριο. Αντίθετα μειωμένες είναι οι δαπά-
νες για αγορές προϊόντων σε σχέση με τον προη-
γούμενο Δεκέμβριο από 31% σε 26%. Σε σχέση με τις
υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, οι δαπάνες για φόρο-
υς καταγράφονται αυξημένες, αλλά σε συνήθη για τον
μήνα Δεκέμβριο επίπεδα (καθώς τον συγκεκριμένο
μήνα γίνονται πληρωμές φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ,
τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.). Οι υπόλοιπες δαπάνες όπως
υπηρεσίες και ενοίκια δεν παρουσιάζουν ουσιαστική
μεταβολή.

Συγκεκριμένα για τις δαπάνες για αγορές προϊόντων,
που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο της μελέτης,
σημειώνεται ότι πλέον αντιπροσωπεύουν μόνο το 26%
των συνολικών δαπανών. Η κύρια κατηγορία αγορών
όσον αφορά τις δαπάνες είναι τα τρόφιμα και ποτά με
ποσοστό 41%, με μείωση από το 49% του 2020 (περίο-
δος με lockdown). Η εστίαση, η οποία είχε ανακάμψει
το καλοκαίρι και βρισκόταν στη δεύτερη θέση μαζί με τα
είδη ρουχισμού, υποχωρεί από 11% σε 7% και τα εισι-
τήρια-ξενοδοχεία από 4% σε μόλις 2%. Αντίθετα,
αύξηση παρουσιάζουν τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη
από 9% σε 11%, κάτι που αντικατοπτρίζει τις αγορές
της περιόδου Black Friday. Στις υπόλοιπες κατηγορίες
δεν καταγράφονται μεγάλες διακυμάνσεις.Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας καταγράφουν τη σημαντική αλλαγή
που επήλθε στο καταναλωτικό κοινό το τελευταίο
6μηνο, η οποία αφορά κυρίως την επίδραση του
αυξημένου κόστους ενέργειας και δευτερευόντως της
επίδρασης της κρίσης της Covid-19 στο καταναλωτικό
κλίμα και στην αγορά της λιανικής στην Ελλάδα, κατα-
λήγει ο ΣΕΛΠE.

Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις
10:30 χθες το πρωί στη διασταύρωση
κάτω από τη γέφυρα Ασπροπύργου, στο
ρεύμα εισόδου από Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα ένα φορτηγό συγκρ-
ούστηκε με ΙΧ με αποτέλεσμα να προκ-

ληθεί ουρά εκατοντάδων μέτρων στο
σημείο, που σημειωτέον είναι ήδη επιβα-
ρυμένο κυκλοφοριακά, ειδικά κατα τις
πρωινές ώρες.

Ευτυχώς προκλήθηκαν μόνο ελαφρές
υλικές ζημιές στα δυο οχήματα.

ΗΗ  ππρρόόεεδδρροοςς  
ττηηςς  ΔΔ..ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΝΝέέααςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  
ΚΚυυρριιαακκήή  ΠΠααρρααδδεείίσσηη,,

ττοο  σσυυμμββοούύλλιιοο  
κκααιι  ηη  ΟΟΝΝΝΝΕΕΔΔ  
σσααςς  εεύύχχοοννττααιι  

ΚΚααλλέέςς  ΓΓιιοορρττέέςς  !!!!

Δ. ΦΥΛΗΣ: Διακοπή νερού στην περιοχή 
του Αγίου Κυπριανού από της 8:30 έως τις
11:30 σήμερα Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 

«Καίνε» τα νοικοκυριά οι λογαριασμοί 
ενέργειας, κόβει δαπάνες ένας στους δύο

Τροχαίο στη γέφυρα Ασπροπύργου

Καταβολή τέλους και χρηματοδότησης
Δήμων, όπου λειτουγούν μοναδες 
φιλοξενίας Μεταναστών 

Τ
ην  απόδοση του εν ιαίου τέλους τρίτου τριμήν ου τρέχ ον τος έτους στους
Δήμους εν τός των  διοικητικών  ορίων  των  οποίων  λειτουργούν  μον άδες προ-
σωριν ής φιλοξεν ίας μεταν αστών ,αποφάσισαν  οι υπουργοί Οικον ομικών  και

Μεταν άστευσης.

Πρόκειται για 979.201,98 € που θα δοθούν  για την  αποπληρωμή των  οφειλόμε-
ν ων  τελών  καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίν ητης περιουσίας.

Την  απόδοση του εν ιαίου τέλους τρίτου τριμήν ου, έτους 2021, στους Δήμους
εν τός των  διοικητικών  ορίων  των  οποίων  λειτουργούν  μον άδες προσωριν ής
φιλοξεν ίας μεταν αστών , για την  αποπληρωμή των  οφειλόμεν ων  τελών  καθαριότ-
ητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίν ητης περιουσίας, συν ολικού ποσού εν ν ιακοσίων
εβδομήν τα εν ν έα χ ιλιάδων  διακοσίων  εν ός ευρώ και εν εν ήν τα οχ τώ λεπτών
(979.201,98 €), όπως υπολογίζεται από τη Γεν ική Γραμματεία Υποδοχ ής
Αιτούν των  Άσυλο (σχ ετ. 10) σύμφων α με την  παρ. 2 του άρθρου 195 του ν .
4662/2020 (Α’ 27).
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Ακριβότερος ο καφές take
away και το ντελίβερι από
1η Ιανουαρίου

Ακριβότερος κατά 10 λεπτά θα είναι ο καφές σε
πλαστικό από την 1η Ιανουαρίου.

Τ
έλος στα πλαστικά προϊόν τα μιας χ ρήσης μπαίν ει
από 1η Ιαν ουαρίου του 2022, με αποτέλεσμα ο
καφές take away  αλλά και το ν τελίβερι ν α είν αι πιο

ακριβά σε λίγες ημέρες. Αυτό θα γίν ει εξαιτίας της εφα-
ρμογής της ειδικής εισφοράς προστασίας του περιβάλ-
λον τος, που είν αι κον τά στα 10 λεπτά.

Σύμφων α με απόφαση της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε σε
ΦΕΚ: «Από την  1η Ιαν ουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφ-
ορά προστασίας του περιβάλλον τος σε take away  και
deliv ery  για τα πλαστικά προϊόν τα μίας χ ρήσης, που
«διατίθεν ται ως συσκευασία των  τροφίμων  και των
ποτών  κατά την  πώλησή τους από επιχ ειρήσεις μαζι-
κής εστίασης και από επιχ ειρήσεις λιαν ικού εμπορίου,
οι οποίες πωλούν  τρόφιμα και ποτά».

Σύμφων α με τον  Ν. 4736/2020 το ύψος της εισφοράς
προστασίας του περιβάλλον τος είν αι ορίστηκε στα 5
λεπτά του ευρώ συμπεριλαμβαν ομέν ου ΦΠΑ που
σημαίν ει ότι η τιμή του μη σερβιρισμέν ου σε τραπέζι
καφέ θα είν αι κατά 0,10 ευρώ αυξημέν η. Αφορά, δε:

Κυπελάκια για ποτά, συμπεριλαμβαν ομέν ων  των  καλ-
υμμάτων  και των  καπακιών  τους.
Περιέκτες τροφίμων , δηλαδή δοχ εία όπως κουτιά, με ή
χ ωρίς κάλυμμα, εν τός των  οποίων  τοποθετούν ται
τρόφιμα τα οποία:
1. Προορίζον ται για άμεση καταν άλωση είτε επιτόπου
είτε εκτός του καταστήματος,

2. Συν ήθως καταν αλών ον ται από το δοχ είο, και

3. Είν αι έτοιμα για καταν άλωση χ ωρίς περαιτέρω προ-
ετοιμασία, ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπε-
ριλαμβαν ομέν ων  των  περιεκτών  που χ ρησιμοποι-
ούν ται για γεύματα ταχ υφαγείων  ή άλλα γεύματα έτοιμα
προς άμεση καταν άλωση, εκτός από περιέκτες ποτών ,
πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχ ουν  τρόφ-
ιμα.
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Εργασίες καθαρισμού της Ακτής Σκαραμαγκά
πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες Καθαριότητας και
Πρασίνου του Δήμου Χαϊδαρίου. Με τη βοήθεια δυο
φορτωτών και ανοιχτού φορτηγού του Δήμου απο-
μακρύνθηκαν πολλά ογκώδη αντικείμενα, μεταξύ
αυτών και τα υπολείμματα μιας βάρκας που είχε
απομείνει εγκαταλελειμμένη στην Ακτή. 

Η Ακτή του Σκαραμαγκά είναι το φυσικό επίνειο
του Χαϊδαρίου στη θάλασσα. Οφείλουμε να τη
φροντίσουμε και να την προστατέψουμε από κάθε
απειλή!, τονισε οΔήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης
Ντηνιακός - 

Εργασίες καθαρισμού της Ακτής Σκαραμαγκά πραγματοποίησαν
οι υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Χαϊδαρίου

Ευχές ενόψει των Χριστουγέννων 
αντάλλαξε ο Δήμαρχος Αχαρνών

Σπύρος Βρεττός 
με τους εργαζόμενους του Δήμου

Τις καθιερωμένες ευχές ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αντάλλαξε
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και μέλη
της Δημοτικής Αρχής, με τους υπαλλήλους του
Δήμου.

Ο κ. Βρεττός επισκέφθηκε όλες τις υπηρεσίες
στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου όπως και τις
αποκεντρωμένες Δ/νσεις του Δήμου και τα εξωτε-
ρικά συνεργεία (ΚΕΠ, Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών - ΔΗΚΕΑ, Δημοτική
Φροντίδα Αχαρνών - ΔΗΦΑ,Στόλος καθαριότητας)
και ευχήθηκε στους εργαζόμενους η νέα χρονιά να
αποτελέσει αφετηρία δημιουργίας με υγεία και
αισιοδοξία για όλους 

Δήμος Ελευσίνας
Ακυρώνεται η ημερίδα

και εκδήλωση 
βράβευσης φοιτητών

λόγω των νέων 
περιοριστικών μέτρων

ΟΔ ή μ ο ς
Ελευσίνας,
με αίσθημα

ευθύνης απέναντι
στους Συμπολίτες
μας, αλλά και λόγω
των νέων περιορι-
στικών μέτρων που
ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, προβαίνει στην
αναβολή της προγραμματισμένης ημερίδας και
εκδήλωσης βράβευσης των φοιτητών.

Η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τις
29 Δεκεμβρίου στο Εργατικό Κέντρο, πρόκειται να
διεξαχθεί σε χρόνο που θα το επιτρέπουν οι συνθ-
ήκες, διασφαλίζοντας πρώτα και πάνω από όλα τη
δημόσια υγεία.

Ωστόσο, οι φοιτητές που επρόκειτο να βραβευ-
τούν, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να προσέ-
λθουν με τη νέα χρονιά, στο Δημοτικό Μέγαρο
Ελευσίνας, προκειμένου να παραλάβουν το δώρο
τους, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα.

Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε
είναι τα 210 5537 302 – 304.

Ευχόμαστε στους φοιτητές καλή σταδιοδρομία
και μία ελπιδοφόρα, νέα χρόνια.

Με πλατύ χαμόγελο υπο-
δέχονται τα Χριστούγεν-
να οι Παιδικοί και Βρεφ-

ονηπιακοί σταθμοί του Ζεφυρίου.
Παρά τους περιορισμούς για τη

μη διάδοση του covid 19 ο Πρόεδρ-
ός τους Γιώργος Κούρκουλος και οι
συνεργάτες του φρόντισαν και
δημιούργησαν μια άκρως Χριστου-
γεννιάτικη ατμόσφαιρα με γιορτι-
νούς στολισμούς και χριστουγεννιά-
τικους ήχους παντού. 

Με σύνθημα “η χαρά, η αγάπη, η
γιορτινή ζεστασιά και η προσμονή
των παιδιών για τα δώρα του Αη
Βασίλη δεν γνωρίζουν περιορι-
σμούς” ο Πρόεδρος των Παιδικών
σταθμών Ζεφυρίου, πιστός στην
μακρόχρονη παράδοση που καθι-
έρωσε, πρόσφερε και αυτά τα Χρι-
στούγεννα δώρα στα παιδιά και
αντάλλαξε ευχές με τους γονείς. 

“Στους παιδικούς σταθμούς, φιλο-
ξενούμε και συνδιαμορφώνουμε με
τους γονείς και τους παιδαγωγούς
το μέλλον του τόπου μας. Με την
στήριξη και τις κατευθύνσεις του
Δημάρχου μας Χρήστου Παππού
έχουμε διασφαλίσει για τα παιδιά
μας τις καλύτερες συνθήκες διαμο-
νής και έτσι θα συνεχίσουμε. Εδώ
νιώθουν ασφάλεια, εισπράττουν
αγάπη  και ζεστασιά. Ευχαριστώ
τους γονείς για την εμπιστοσύνη
τους και ιδιαιτέρως τους παιδαγω-
γούς και το προσωπικό του νομικού
προσώπου για την αφοσίωση και
την προσφορά τους” υπογραμμίζει
ο Γιώργος Κούρκουλος. 

Για την αποφυγή συνωστισμού η
διανομή των δώρων έγινε τμηματι-
κά. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 20
Δεκεμβρίου πήραν κατά την έξοδό
τους τα δώρα τους τα παιδιά του Β΄

Παιδικού Σταθμού, την Τρίτη 21
Δεκεμβρίου τα παιδιά του Βρεφικού
Σταθμού και την Τετάρτη 22 Δεκεμ-
βρίου τα παιδιά του Α΄ Βρεφονηπια-
κού σταθμού Ζεφυρίου. 

Τα παιδιά πήραν μαζί τους τις
Χριστουγεννιάτικες κατασκευές που
έφτιαξαν με τις δασκάλες τους,
γλυκά, ημερολόγιο και από ένα
παιγνίδι έκπληξη ανάλογα με την
ηλικία τους. 

Ο Γιώργος Κούρκουλος προσέφ-
ερε γιορτινά γλυκά και στους
εργαζόμενους των παιδικών
σταθμών. “Εύχομαι σε όλους καλά
Χριστούγεννα, με υγεία, χαρά,
αγάπη και ελπίδα. Μακάρι η νέα
χρονιά να μας επιστρέψει τις ελευθ-
ερίες που μας στερεί η πανδημία”
τόνισε ο Πρόεδρος των Παιδικών
σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρ-
κουλος.

Δώρα στα παιδιά των παιδικών σταθμών Ζεφυρίου
μοίρασε ο Γιώργος Κούρκουλος
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ
Ευχόμαστε σε όλους, Υγεία, Ευτυχία, Δύναμη και Αισιοδοξία!!!

Καλά Χριστούγεννα και μια Δημιουργική Νέα Χρονιά 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ Δ/ν ση       :Λ. Δημοκρ-
ατίας 18

Ταχ. Κώδικας :193 00

Πληροφ ορίες :Καμπόλη
Μαρία

Τηλέφ ων ο        :213 2006405

Fax                     :210 5572276

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ :Αποστολή προς
δημοσίευση   απόφ ασης.

Σας αποστέλλουμε προς
δημοσίευση, περίληψη της
υπ΄αρ.   223/2021 , απόφ α-
σης με   θέμα:

«Έγκριση Τεχν ικού Προγράμ-
ματος Εκτελεστέων  Έργων ,
Οικον ομικού Έτους 2022» η
οποία εγκρίθηκε

ΟΜΟΦΩΝΑ  

με δέκα έξι (16) μέλη ΥΠΕΡ
και δέκα επτά (17) μέλη
ΛΕΥΚΟ

Εγκρίν ει το Τεχν ικό Πρόγρ-
αμμα του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, σύμφ ων α με την  υπ’
αριθμ. 5/2021 Απόφ αση, της
Εκτελεστικής Επιτροπής του
Δήμου Ασπροπύργου και με
την  προσθήκη εγγραφ ής
έργου στο άξον α προτεραιότ-
ητας

«1.Περιβάλλον  και ποιότητα
ζωής», στον  υποτομέα «1.1
Φυσικό περιβάλλον », με
αύξων  αρ. 1.1.14,
τίτλο «Αν άπλαση κέν τρου
Ασπροπύργου», κωδικό
προϋπ. 64.7324.010 και
ποσό 1,00€. 

Σχετικά με τα έργα που πρέ-
πει ν α δημιουργηθούν  και
εν ταχθούν  «Σχέδιο για επέκ-
ταση περιοχή Γκορυ-
τσάς» και «Επαν έγκριση
πολεοδομικής μελέτης Παρ-
αλίας - Λαιμού Λουζιτά-
ν ιας» θα προστεθούν  στο
Τεχν ικό πρόγραμμα του 2022
με την  1η αν αμόρφ ωση. 

1.1  Φυσικό Περιβάλλον Συν ολικός Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση (φ ορέας) Προυπολογισμός 2022 κωδικοί προϋπολογισμού

1.1.1
Αν τιπλημμυρική προστασία

περιοχής Παραλίας. 
16.800.000,00 Περιφ έρεια Αττικής Π.Δ.Ε. 1,00 64.7341.001

1.1.2
Κατασκευή τάφ ρου Ο.Σ.Ε.

και διευθέτηση ρέματος
Αλατζά

1,00 Περιφ έρεια Αττικής Π.Δ.Ε. 1,00 64.7341.029

1.1.3
Μελέτες για εγκαταστάσεις

αν αν εώσιμων  πηγών
εν έργειας στα Δημοτικά

κτίρια

25.000,00 Δήμος Ασπροπύργου 25.000,00 30.7411.021

1.1.4
Έργα προστασίας και αν α-
βάθμισης περιβάλλον τος

1,00 Δήμος Ασπροπύργου 1,00 64.7341.028

1.1.5
Δημιουργία και εκμετάλευση

Α.Π.Ε. για βελτίωση του
εν εργειακού αποτυπώματος

του Δήμου

2.000.000,00 Δήμος Ασπροπύργου 500.000,00 20.7326.073

1.1.6

Μελέτη για δίκτυο φ υσικού
αερίου στον  Ασπρόπυργο

10.000,00 Δήμος Ασπροπύργου 10.000,00 30.7413.101

1.1.7
Μελέτη σχεδιασμού έργων
διαχείρισης προδιαλεγμέ-
ν ων  βιοαποβλήτων  και
αν ακυκλώσιμων  υλικών

Δήμου Ασπροπύργου
(Χρηματοδότηση

ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

283.873,85 Υπ. Περιβάλλον τος και
Εν έργειας ΥΜΕΠΕΡΕΑΑ

1,00 62.7413.115

1.1.9 Αν αζωογόν ηση υποβαθμι-
σμέν ων  περιοχών  και

βελτίωση υποδομών  πράσι-
ν ου

1,00 Δήμος Ασπροπύργου 1,00 35.7322.033

1.1.10
Αν ακατασκευή και βελτίω-
ση κοιν οχρήστων  χωρών
με την  προμήθεια - εγκατά-
σταση παιδικών  χαρών

και αν αζωογόν ησης
χωρών  πρασίν ων

0,00 Δήμος Ασπροπύργου 92.053,74 35.7332.024

1.1.11
Κατασκευη πράσιν ων

σημείων  1,0
Δήμος Ασπροπύργου 1,00 35.7322.038

1.1.12
Συν τήρηση Υπαρχουσών

Εγκαταστάσεων  Παραλικού
Μετώπου 

50.000,00 Δήμος Ασπροπύργου 50.000,00 30.7332.023

1.1.13
Κατασκευή ποδηλατόδρο-

μου κατά μήκος σιδηροδρο-
μικών  γραμμών

1,0 Δήμος Ασπροπύργου 1,00 61.7341.024

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «Περιβάλλον  και ποιότητα ζωής»              
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Ολυμπιακός Σχολή Ποδοσφαίρου Ελευσίνας

Η Σχολή Ποδοσφαίρου Ολυμπιακού Ελευσίνας, με υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης
και προσφοράς, επισκέφθηκε χθες το Διδακτικό 

Προσωπικό και τους Μαθητές του Ειδικού Νηπιαγωγείου / Δημοτικού 
Ελευσίνας. Εκεί, οι Αθλητές μας και η Διοίκηση της Σχολής προσέφεραν δώρα
στους μικρούς μαθητές του σχολείου και όλοι μαζί τραγουδήσαμε τα κάλαντα

μέσα σε κλίμα αγάπης και προσμονής των Άγιων ημερών ! 
Η Διοίκηση, το Προπονητικό Τιμ και οι αθλητές μας, Εύχονται Καλά

Χριστούγεννα, Αγάπη και Υγειά σε κάθε σπιτικό !

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ 11
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O Πανελευσινιακός ΑΟΚ στην παρά-
ταση την ΑΕ Ιλίου  93-87.

Ο Πανελευσινιακός ανέτρεψε διαφο-
ρά 21 πόντων και νίκησε την Ένωση
Ιλίου στην παράταση.

Ο Πανελευσινιακός απέφυγε το...
έμφραγμα στο πλαίσιο της 11ης αγωνι-
στικής για τον 1ο όμιλο της Β' Εθνικής.
Η ομάδα του Νίκου Βούλγαρη βρέθηκε
πίσω στο σκορ ακόμα και με 21 πόντο-
υς  εντούτοις βρήκε τον τρόπο να
στείλει το παιχνίδι στην παράταση και
εκεί  να το κερδίσει με 93-87.

Πανελευσινιακός - Ένωση Ιλίου 93-87
Διαιτητές: Αναστασίου, Ορφανός Ιορ.,

Λαζόγκα
Δεκάλεπτα: 21-23, 37-41, 51-67, 83-83

(κ.α.), 93-87
Πανελευσινιακός (Βούλγαρης): Νίκου

20 (1), Κούτουλας 6, Καράμπελας 6 (1),
Πουρής, Θεοδοσίου, Κρασάκης 3, Μπο-
υμπάρακ 37 (4), Λεκάκης 2, Παπαφ-
λωράτος 6 (1), Ρεκουνιώτης 12, Μαυρο-
μιχάλης, Δενδρινός 1.

Ένωση Ιλίου (Πανούλιας): Δάρμης 6,
Γεροκώστας 13 (1), Φούντας 17 (4),
Πανουσόπουλος 2, Καλύβας 2, Σπυρό-
πουλος 24, Μπέλλας 4, Τσιουμπρής 16
(1), Γκουντόπουλος, Πανουσόπουλος 3.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 11ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Μουμπάρακ (Πανελευσινιακός)
37

Ψαρόπουλος (Πεντέλη) 29
Σπυρόπουλος (Ένωση Ιλίου) 24
Μανούσος (ΑΕΝΚ) 22
Παπαπέτρου (Πεντέλη) 21
Νίκου (Πανελευσινιακός) 20

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πανελευσινιακός - Ένωση Ιλίου 93-87
(παρ.)

Εθνικός - Έσπερος Καλλιθέας 55-80
ΑΕΝΚ - Πεντέλη 88-78
ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - Αργοναύτης Ραφή-

νας 75-61
Παπάγος - ΝΕΟΛ 76-73

Αχαγιά '82 - ΚΑΟ Κορίνθου 66-75
Ρεπό: Φανάρια Νάξου

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 8-2 (783-737) 18

2. Φανάρια Νάξου 7-3 (791-718) 17
3. Εσπερος Καλλιθέας 7-3 (812-744)

17
4. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 7-3 (790-723) 17
5. Πανελευσινιακός 6-4 (779-707) 16
6. ΝΕΟΛ 5-5 (718-736) 15
7. Αργοναύτης Ραφήνας 5-5 (716-744)

15
8. ΑΕΝΚ 5-5 (752-719) 15
9. Εθνικός 4-7 (731-781) 15
10. ΚΑΟ Κορίνθου 4-7 (736-816) 15

11. Ένωση Ιλίου 4-6 (707-727) 14
12. Αχαγιά ’82 2-8 (652-774) 12
13. Πεντέλη 2-8 (693-734) 12

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12Η -
9/1/22)

Έσπερος Καλλιθέας - Πανελευσι-
νιακός

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

ΑΟΚ Χανιά - Μανδραϊκός 76-72

Σκούρα τα βρήκε ο ΑΟΚ Χανιά στο
κλειστό της Κλαδισού, όπου πήρε πάν-
τως τη νίκη επί του αξιόμαχου Μανδρ-
αϊκού με 76-72. Η κρητική ομάδα “έτρε-
ξε” ένα επιμέρους 19-2 από το 24’ έως
το 30’ και προηγήθηκε με 18 πόντους
διαφορά στο τέλος της 3ης περιόδου
(64-46), εντούτοις είδε τον Μανδραϊκό
να πλησιάζει μέχρι τους τέσσερις με
45,1’’ να απομένουν για τη λήξη (73-69)
Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν μάλιστα
και την επόμενη άμυνα, έκαναν όμως
λάθος στην επόμενη κατοχή και οι Κρη-
τικοί "καθάρισαν" το ματς από τη γραμ-
μή των ελευθέρων βολών.

Διαιτητές: Κωνσταντινόπουλος,
Κατσαπρακάκης, Χριστινάκης

Δεκάλεπτα: 18-18, 38-33, 64-46, 76-72
ΑΟΚ Χανιά (Κεσαπίδης): Χουχούμης

14 (1), Βαζούκης 2, Στογιάνοβιτς 16
(5/11 σουτ, 6/6 βολές, 7 ασίστ), Ψάρας
1, Καραΐσκος 4, Σανδραμάνης 4, Ρομ-
πολάκης, Νέσσης 7, Κουρέπης 16 (6/11
σουτ, 10 ριμπάουντ), Τσιρογιάννης 6,
Παπαδάκης 6.

Μανδραϊκός (Σταθούλης): Πανόπου-
λος, Σταματίου 13 (7 ριμπάουντ),
Παπανικολάου, Κοψιάς 11 (3/10 δίπον-
τα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ,
5 λάθη), Αλεξανδρόπουλος 26 (2/2
βολές, 6/13 δίποντα, 4/11 τρίποντα),
Τσάμης, Θανάσαινας, Κωστόπουλος 5
(1), Λιούνης 3 (1), Δομπρογιάννης 10,
Κουμάνταρος 3 (1), Τσιπίδης 1.

Νίκησε η ΝΕ Μεγαρίδος εκτός έδρας
τον Δούκα

Η Μεγαρίδα δεν έκανε στάση ούτε
στο ΔΑΪΣ. Η ομάδα των Μεγάρων
ανέτρεψε διαφορά 10 πόντων στα

τελευταία 12 λεπτά και νίκησε το νεα-
νικό Δούκα 86-81 για την 11η αγωνιστική 

του 2ου ομίλου της Β’ Εθνικής.

Δούκας - ΝΕ Μεγαρίδας 81-86
Διαιτητές: Θεοδωρόπουλος, Απο-

στολίδης Β., Τζίμης
Δεκάλεπτα: 27-21, 47-38, 65-62, 81-86
Δούκας (Σορώτος): Γαρμπής, Λάκ-

κας 26 (4), Ντιαλλό 8 (3), Αναστασό-
πουλος, Μουλάς 3 (1), Μιχαήλ 8 (1),
Κορκόντζελος 5, Λαγός 10, Μαγουλάς,
Σωτηράκης 15 (2), Ματζιώρης 6 (2).

ΝΕ Μεγαρίδας (Μάνταλος): Παλαι-
οχωρίτης 4, Γκάτζιας 10 (2), Γκόντγουιν,
Αγγελόπουλος 26 (2), Γερομιχαλός 15
(1), Εζόμο, Μπέμπης 6 (2), Νικολακό-
πουλος, Τζάιδας 4, Καλλινικίδης 11 (1),
Χάσα 10, Γκουαλτιέρι.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 11ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Λάκκας (Δούκας) 26
Αλεξανδρόπουλος (Μανδραϊκός)

26
Σκουλούδης (Πανιώνιος) 26
Αγγελόπουλος (ΝΕ Μεγαρίδας) 26
Κυρίτσης (Πανιώνιος) 21
Στασινόπουλος (Ηλυσιακός) 20

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δούκας - NE Mεγαρίδας 81-86
Άρης Νίκαιας - ΟΦΗ (19/1, 16:00)
Μελίσσια - Κρόνος Αγίου Δημητρίου

74-61
ΑΟΚ Χανιά - Μανδραϊκός 76-72
Ηλυσιακός - Πανιώνιος 91-96 (παρ.)
Πρωτέας Βούλας - Παλαιό Φάληρο

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΕΦΑΟΖ - Αιγάλεω 70-84

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αιγάλεω 10-1 (884-783) 21
--------------------------------------------

-2. ΝΕ Μεγαρίδας 10-1 (817-711) 21
3. ΕΦΑΟΖ 7-4 (854-811) 18
4. Ηλυσιακός 6-5 (791-776) 17
5. Πρωτέας Βούλας 6-4 (704-629) 16
6. ΑΟΚ Χανιά 6-4 (781-751) 16
7. Πανιώνιος 6-4 (816-779) 16
8. Μανδραϊκός 5-6 (711-704) 16
9. Δούκας 3-8 (771-842) 14
10. ΟΦΗ 4-5 (607-673) 13
--------------------------------------------

-11. Παλαιό Φάληρο 3-7 (662-659) 13
12. Μελίσσια 3-7 (653-695) 13
13. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 2-9 (696-

803) 13
14. Άρης Νίκαιας 2-8 (665-796) 12

* Εκκρεμούν οι (2) αγώνες Πανιώνιος
- ΑΟΚ Χανιά (10η αγωνιστική, 5/1),
ΟΦΗ - Μελίσσια (10η αγωνιστική, 12/1).

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12Η -
9/1/22)

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

ΜΠΑΣΚΕΤ Β΄ΕΘΝΙΚΗ: Νίκες για Πανελευσινιακό
ΝΕΜ . Ήττα ο Μανδραικός στα Χανιά

ΕΠΣΔΑ:  ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΗΠειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού έλαβε
υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 και
11 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., καθώς

επίσης τα Φύλλα Αγώνων του Πρωταθλήματος της διοργά-
νωσης της Ε.Π.Σ.Δ.Α, επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές
σωματεία, τους παράγοντες και τους αξιωματούχους ως
εξής:

ΚΡΥΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1384805, ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ , 4(τέσσερις) Αγωνιστικές και χρηματικό πρό-
στιμο 40€

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1289249,
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 1(μια) Αγωνιστική και χρηματικό
πρόστιμο 10€

ΣΠΑΧΙΓΙΑ ΒΙΣΑΡ, αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1479548, ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ., 1(μια) Αγωνιστική και χρηματικό πρόστι-
μο 10€

ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1318976, ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ., 1(μια) Αγωνιστική και χρηματικό πρόστι-
μο 10€

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1325847,
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ, 1(μια) Αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο
10€

ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1432938,
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ, 1(μια) Αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο
10€

Στον αξιωματούχο ΒΑΝΤΖΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ (εκπρόσωπος)
του ΚΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, απαγόρευση εισόδου στα
γήπεδα για 2 (δύο) μήνες και χρηματικό πρόστιμο 350€

Στον αξιωματούχο ABAZAJ ILIRJAN (προπονητής) του
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ., 3(τρεις) Αγωνιστικές και χρηματικό
πρόστιμο 150€

Στον αξιωματούχο ΒΑΝΤΖΟ ΘΕΟΔΩΡΟ (εκπρόσωπος)
του ΚΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, απαγόρευση εισόδου στο χώρο
των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο για 1 (ένα)
μήνα και χρηματικό πρόστιμο 150€.

Στο σωματείο ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ επιβάλει χρηματικό πρό-
στιμο 150€ καθώς δεν κατέβηκε να αγωνισθεί σε 2 (δύο)
αγώνες και δήλωσε την παραίτηση του.

Στο σωματείο ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ επιβάλει χρημα-
τικό πρόστιμο 50€ καθώς στον αγώνα Κυπέλλου στις
19/9/2021 κατέβηκε να αγωνισθεί με λιγότερους από το
ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο (λιγότερους από 9(εννέα))
ποδοσφαιριστές για την έναρξη του.

Στο σωματείο ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ επιβάλει χρηματικό
πρόστιμο 50€ καθώς στον αγώνα Κυπέλλου στις 2/10/2021
κατέβηκε να αγωνισθεί με λιγότερους από το ελάχιστο επι-
τρεπόμενο όριο (λιγότερους από 9(εννέα)) ποδοσφαιρι-
στές για την έναρξη του.

Στο σωματείο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ επιβάλει
χρηματικό πρόστιμο 50€ καθώς στον αγώνα Κυπέλλου στις
2/10/2021 κατέβηκε να αγωνισθεί με λιγότερους από το
ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο (λιγότερους από 9(εννέα))
ποδοσφαιριστές για την έναρξη του.

Στο σωματείο ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ επιβάλει χρημα-
τικό πρόστιμο 150€ καθώς παραιτήθηκε από το πρωτάθλ-
ημα υποδομής Κ10.

Στο σωματείο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ επιβά-
λει χρηματικό πρόστιμο 150€ καθώς παραιτήθηκε από το
πρωτάθλημα υποδομής Κ12.

Στο σωματείο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ επιβάλει χρηματικό πρό-
στιμο 100€ καθώς δεν κατέβηκε να αγωνισθεί σε 2 (δύο)
αγώνες του πρωταθλήματος υποδομής Κ10.

Στο σωματείο ΒΥΖΑΣ επιβάλει χρηματικό πρόστιμο
50€ καθώς δεν κατέβηκε να αγωνισθεί σε 1 (ένα) αγώνα του
πρωταθλήματος υποδομής Κ12.

Στο σωματείο Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ επιβάλει χρηματικό
πρόστιμο 50€ καθώς δεν κατέβηκε να αγωνισθεί σε 1 (ένα)
αγώνα του πρωταθλήματος υποδομής Κ08.

Στο σωματείο ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ επιβά-
λει χρηματικό πρόστιμο 50€ καθώς δεν κατέβηκε να αγωνι-
σθεί σε 1 (ένα) αγώνα του πρωταθλήματος υποδομής Κ16.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ Δ/ν ση       :Λ. Δημοκρατίας
18
ΠΡΟΣ:  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Ταχ. Κώδικας :193 00

1.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Πληροφ ορίες :Καμπόλη Μαρία

2.ΘΡΙΑΣΙΟ

Τηλέφ ων ο        :213 2006405

Fax                     :210 5572276

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ :Αποστολή προς
δημοσίευση   απόφ ασης.

Σας αποστέλλουμε προς
δημοσίευση, περίληψη της υπ’
αριθ. 224/2021, απόφ ασης με
θέμα: «Έγκριση προϋπολογι-
σμού, του Δήμου Ασπροπύργου,
Οικον ομικού ‘Έτους 2022» η
οποία εγκρίν εται 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

με δέκα έξι (16) μέλη ΥΠΕΡ  και
δέκα επτά (17) μέλη  ΛΕΥΚΟ
σύμφ ων α με τον  συν οπτικό
πίν ακα   Εσόδων  – Εξόδων  ως
κατωτέρω:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Από σήμερα έως και 2 Ιανουαρίου ισχύουν
τα ακόλουθα: 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμη
και εάν δεν υπάρχει συνωστισμός. 

Υποχρεωτική μάσκα αυξημένης προ-
στασίας KN95 ή διπλή στα σούπερ μάρκετ και
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

Ματαίωση όλων των μαζικών εορταστικών
εκδηλώσεων σε ανοικτούς χώρους (φεστιβάλ,
events κλπ)

Υποχρεωτικά τεστ (rapid ή PCR) σε ταξι-
διώτες που έρχονται στην Ελλάδα, σε όλες τις
πύλες της χώρας την 2η και την 4η μέρα μετά
την άφιξή τους.

Ισχυρή σύσταση για self test πριν από κάθε
κοινωνική εκδήλωση

Νέος γύρος μέτρων από 3 Ιανουαρίου 

Νέα μέτρα που θα αφορούν κυρίως το
ωράριο για διασκέδαση - ψυχαγωγία - εστία-
ση, όπως επίσης και την τηλεργασία θα
ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου. Αν κριθεί
αναγκαίο με βάση τα επιδημιολογικά δεδομέ-
να μπορεί να αποφασιστούν πρόσθετα μέτρα
και πριν από τις 3 Ιανουαρίου. 

Ανοιχτά τα σχολεία

Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά και εάν
χρειαστεί θα υπάρξει επικαιροποίηση του
πρωτοκόλλου λειτουργίας τους. «Ειναι μία
δυναμική κατάσταση. Την επόμενη εβδομάδα
θα έχουμε την εισήγηση της επιτροπής και θα
επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα που θα έχο-
υμε με την εξάπλωση της Όμικρον στη χώρα»
είπε ο κ. Πλεύρης.

Καμία συζήτηση για επαναφορά των SMS

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο επανα-
φοράς των SMS για τις μετακινήσεις ο υπο-
υργός Υγείας ήταν κατηγορηματικός: «Δεν
υπάρχει συζήτηση, ούτε εισήγηση που να
σχετίζεται με SMS» είπε. Επανέλαβε πως τα
μέτρα δεν θα παραπέμπουν σε γενικό lock-
down, και θα αφορούν κυρίως τη διασκέδαση
και την τηλεργασία.

Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων στις 27 Δεκεμβρίου.  

«Η χώρα μας βίωσε την ένταση του 4ου
κύματος της Δέλτα. Τις τελευταίες εβδομάδες
ήμασταν σε μία ύφεση, αλλά είχαμε και την
εξάπλωση της Όμικρον. Τις τελευταίες δύο
ημέρες παρατηρείται αύξηση των κρουσμά-
των. Τα στοιχεία που έχουμε για την Όμικρον
είναι ότι στο σκέλος της μεταδοτικότητας είναι
πάρα πολύ υψηλή, ενώ στο σκέλος της νοσηρ-
ότητας υπάρχουν κάποιες πρώτες αισιόδοξες

ενδείξεις» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός
Υγείας, Αθανάσιος Πλεύρης. 

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, Γιάννης Οικονόμου, τόνισε: «Με συνέ-
πεια και με βάση τις οδηγίες των ειδικών θα
κινηθούμε και το επόμενο διάστημα. Θα αντι-
μετωπίσουμε την Όμικρον όπως χρειαστεί.
Χωρίς πανικό, αλλά και χωρίς εφησυχασμό».
«Ο κοσμος θα μπορέσει να δει τους δικούς του,
να βγει στην αγορά, να διασκεδάσει, αλλά
τηρώντας τα μέτρα» πρόσθεσε. 

Αυξάνεται η εμβολιαστική κάλυψη

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη η εμβολιαστική
κάλυψη φτάνει στο 80% στον ενήλικο πληθυ-
σμό και στο 70% στον γενικό πληθυσμό. Επιπ-
λέον ποσοστό άνω του 72% που δικαιούται την
αναμνηστική δόση έχουν ήδη κλείσει ραντε-
βού. 

Τι ισχύει από σήμερα έως 2 Ιανουαρίου
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