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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΑΚΚΑΑΘΘΕΕΚΚΤΤΗΗ  ΗΗ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΗΗ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  55  ΣΣΤΤΑΑ  55

Ο ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
‘’ΑΠΕΔΡΑΣΕ’’ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-0 ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ σσεελλ..  1100--1111

Τρία εργαστήρια υδροπονικής
καλλιέργειας κάνναβης

εντοπίστηκαν από άνδρες της Ασφάλειας
Αχαρνών στους Θρακομακεδόνες

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

Τοποθετήθηκαν από τον Δήμο
Φυλής οι πρώτες δυο αίθουσες

προσχολικής αγωγής 

Eurostat: Η Ελλάδα είχε τις
λιγότερες απώλειες θέσεων

εργασίας στο lockdown 

Αθρόα συμμετοχή στο 4ημερο
δωρεάν μαστογραφίας 

Που διοργάνωσαν Κοινωνική Υπηρεσία 
και Αντικαρκινική Αχαρνών – Φυλής 

NEEΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Εξασφάλισε την προμήθεια και συντήρηση της
ενεργειακής πυρασφάλειας, στις σχολικές του

μονάδες, ο Δήμος Ασπροπύργου

σσεελλ..  99

σσεελλ..  66

σσεελλ..  33σσεελλ..  77

σσεελλ..  33

Στο έλεος του ιού Αττική
και Θεσσαλονίκη με
ρεκόρ κρουσμάτων

Κοροναϊός :
1.547 νέα

κρούσματα και
10 θάνατοι –
Στους 108 οι 

διασωληνωμέ-
νοι

ΕΕΚΚΟΟΨΨΑΑΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΡΡΔΔΕΕΛΛΑΑ  
ΓΓ..  ΠΠΑΑΤΤΟΟΥΥΛΛΗΗΣΣ  --  

ΧΧΡΡ..  ΣΣΤΤΑΑΘΘΗΗΣΣ    ΕΕγγκκααίίννιιαα
σσττηηνν  ΠΠ..ΕΕ..ΟΟ..  

ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ--ΘΘΗΗΒΒΩΩΝΝ  
ΠΠααρρααδδόόθθηηκκεε  ππλλήήρρωωςς  

εεκκσσυυχχρροοννιισσμμέέννοοςς  οο  οοδδιικκόόςς  άάξξοοννααςς    
μμεε  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  αασσφφααλλεείίααςς  εεννάάννττιιαα  

σσεε  ππιιθθααννάά  ππλληημμμμυυρριικκάά  φφααιιννόόμμεενναα
σσεελλ..  22--1166σσεελλ..  22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Παροδική συννεφιά  

η θερμοκρασία από 15-25 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αβραάμ, Αβραμία , Μελιτίν α, Μελίτη, Μελίτα, Μελίν α *

Αν αστασία, Νατάσα, Νατάσσα, Τασία, 
Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης

Οσίου Αβραμίου, Αγίας Μελιτην ής μάρτυρος, Αγία
Αν αστασία η Ρωμαία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 7, 210-5576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-
ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

Λ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3- ΜΑΓΟΥΛΑ, 210-5558731

MANΔΡΑ
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 56, 210-5555550

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 32 , 210 2470189

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 7 
210-5820751

Τα εγκαίνια στα έργα αναμόρφω-
σης, βελτίωσης και εκσυγχρονι-
σμού της παλαιάς εθνικής οδού

Αθηνών-Θηβών (Π.Ε.Ο.ΑΘ.Θ) πραγμα-
τοποιήθηκαν τη Δευτέρα  (26/10) στο
ύψος του κόμβου Μάνδρας, παρουσία
του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη, του Αντιπεριφερειάρχη  Λευ-
τέρη Κοσμόπουλου και του Δημάρχου
Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης
Χρήστου Ε. Στάθη. 

Την τελετή ευλόγησαν ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Σαλαμίνας και Μεγάρ-
ων Κωνσταντίνος και ο Πανοσιολογιότατος Αρχι-
μανδρίτης Μακάριος.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των έργων σε έναν
δρόμο που είχαν χαθεί ανθρώπινες ζωές κατά την
πλημμύρα του 2017, ο κος Στάθης δήλωσε: 

«Τα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν αφορ-
ούσαν στα αυτονόητα. Θεωρώ ότι 24 άνθρωποι
από ψηλά αυτή τη στιγμή χαμογελούν. Αν μου επι-
τρέπετε κύριε Περιφερειάρχα, αυτός ο δρόμος έχει
περάσει στη συνείδησή μας εδώ στους συμπολίτες

μου, στον κόσμο της Μάνδρας, ως ο δρόμος των
αθανάτων».

Από την πλευρά του ο κος Πατούλης δήλωσε
μεταξύ άλλων: 

«Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να παραδίδουμε
στο λαό της Μάνδρας, και όχι μόνο, ένα από τα
εμβληματικότερα έργα που έχουν γίνει στη Δυτική
Αττική. Ένα δρόμο σύγχρονων οδικών προδιαγρα-
φών, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
των διερχομένων αλλά και την αποφυγή νέων κατα-
στροφών από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα».

ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΔΕΛΑ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ - ΧΡ. ΣΤΑΘΗΣ 

Εγκαίνια στην Π.Ε.Ο. 
ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ 

Παραδόθηκε πλήρως εκσυχρονισμένος ο οδικός
άξονας με προδιαγραφές ασφαλείας ενάντια 

σε πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα

Συγκεκριμένα,  ο ΕΟΔΥ ανα-
κοίνωσε 1.547 νέα κρούσματα
του νέου ιού στην Ελλάδα, εκ

των οποίων 78 συνδέονται με γνωστές
συρροές και 52 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Με τον χειρότερο τρόπο επιβε-
βαιώνονται δυστυχώς οι εφιαλτικές
προβλέψεις για πολλές χιλιάδες
κρούσματα ημερησίως, με τη χώρα μας
να σπάει το «φράγμα» των 1.000 επι-
βεβαιωμένων περιπτώσεων και μια
μέρα αργότερα να… σπάει και αυτό
των 1.500. Πλέον τα 2.000 κρούσματα
που κάποτε ακουγόταν ένα μακρινό
νούμερο, σήμερα απέχει… μια ανάσα.

Συγκεκριμένα,  ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.547 νέα
κρούσματα του νέου ιού στην Ελλάδα, εκ των οποίων
78 συνδέονται με γνωστές συρροές και 52 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι
34299, εκ των οποίων το 55.3% άνδρες, ενώ 4.003
(11.7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε-
ρικό και 12.552 (36.6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνω-
στό κρούσμα.

Αναλυτικά ο χάρτης των κρουσμάτων
52 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν

στις πύλες εισόδου της χώρας
1 εισαγόμενο κρούσμα που προσήλθε αυτοβούλως

για έλεγχο
419 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των

οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές
384 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των

οποίων 6 συνδέονται με γνωστές συρροές
4 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας
5 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας, εκ των οποίων 1

συνδέεται με γνωστή συρροή
1 κρούσμα στην Π.Ε. Άρτας
10 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας
6 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
2 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
34 κρούσματα στην Π.Ε.

Στο έλεος του ιού Αττική και Θεσσαλονίκη
με ρεκόρ κρουσμάτων

Κοροναϊός : 1.547 νέα κρούσματα και 10 θάνατοι – Στους 108 οι διασωληνωμένοι

Συνεχίζεται στη σελ. 16



Εντοπίστηκαν, από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Αχαρνών, τρία πλήρως οργανωμένα
και εξοπλισμένα εργαστήρια υδροπονικής καλλι-
έργειας κάνναβης, εντός οικίας στους Θρακομα-
κεδόνες.

Συνελήφθησαν στους Θρακομακεδόνες, δύο
ημεδαποί (ηλικίας 31 και 27 ετών) και 32χρονη
αλλοδαπή, για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτ-
ησιογόνων Ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρ-
εσίας, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών για
φυτεία υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης,
εντός οικίας στην περιοχή των Θρακομακεδόνων,
εντόπισαν την οικία, ταυτοποίησαν τους εμπλεκό-
μενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους
δράση.

Κατόπιν των ανω-
τέρω, απογευματι-
νές ώρες της 22-
10-2020, πραγμα-
τοποιήθηκε έρευ-
να στην οικία, εντός
της οποίας και σε
τρεις διαφορετι -
κούς χώρους,
εντοπίσθηκαν τρία
πλήρως οργανω-
μένα και  εξοπλι-
σμένα εργαστήρια υδροπονικής καλλιέργειας κάν-
ναβης. Πλησίον της οικίας εντοπίσθηκαν και
συνελήφθησαν οι τρεις εμπλεκόμενοι.

Από τις έρευνες βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν:

159 δενδρύλλια κάνναβης
ύψους 10-40 εκατοστών, τα
οποία εκριζώθηκαν από
πλαστικές γλάστρες

Εξοπλισμός εργαστηρίου
υδροπονικής καλλιέργειας
κάνναβης

Ηλεκτρονική ζυγαριά
Συσκευασία περιέχουσα

κάνναβη συνολικού βάρους -24- γραμμαρίων
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγε-

λέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 θριάσιο-3

Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθη-
καν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων για
την ένταξη έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 4 Προσ-
κλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 5 Αποφάσεις του Υπουρ-
γείου,που δημοσιεύθηκαν από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
και έπειτα, εντάσσοντας αντίστοιχο αριθμό πράξεων
Δήμων στις Προσκλήσεις IV, VIII, XκαιXIτου “Φιλόδημου
II”.. Δύο μάλιστα εξ αυτών αφορούν τους Δήμους Ασπρ-
οπύργου και Μεγαρέων. 

NEEΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Εξασφάλισε την προμήθεια και συντήρηση της ενεργειακής 
πυρασφάλειας, στις σχολικές του μονάδες, ο Δήμος Ασπροπύργου

Πως οι ΟΤΑ μπορούν να 
συμμετέχουν στην 

“Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Μείωσης Αποβλήτων”

Επιστολή στην ΚΕΔΕ, προκειμένου να ενημερ-
ωθούν οι Δήμοι για να συμμετέχουν με δράσεις
στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβ-

λήτων”21-29 Νοεμβρίου 2020, απέστειλε ο Ελληνικός
Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Όπως σημειώνεται στην Επιστολή, Οργανισμοί Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Αρχές, ενώσεις, επιχειρή-
σεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά
ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες καλούνται να
υποβάλλουν Αιτήσεις συμμετοχής τους στην “Ευρωπαϊ-
κή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων”, τη μεγαλύτερη
ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους.  

Μπορούν να διοργανωθούν διαδικτυακά ή αν το επι-
τρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες δια ζώσης: ημερίδες,
εκθέσεις, διαγωνισμοί, ενημερώσεις ή δρώμενα με
στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοι-
νού για τη μείωση των αποβλήτων.  

Στην ιστοσελίδα www.ewwr.eu υπάρχει σειρά ιδεών,
αλλά και μπορεί να γίνει η εγγραφήέως τις 13 Νοεμβρίου
2020, ακολουθώντας τις οδηγίες. Πέρυσι κατά την “Ευρ-
ωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων” υλοποιήθηκαν
16.570 δράσεις.

Β] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 68581/12.10.2020

Δήμος ΜΕΓΑΡΕΩΝ
«Κατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στο Δήμο Μεγαρέων»

- Υποέργο 1:«Αντικατάσταση κερκίδων στο δημοτικό γήπεδο Βύζαντα και τη δημιουργία νέων αποδ-
υτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων»

- Υποέργο 2:«Κατασκευή χώρου ρίψεων Δημοτικού Σταδίου Μεγάρων»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 807.945,94 €
(εκ των οποίων 207.945,94 € είναι ίδιοι πόροι του Δήμου)

 
Γ] ΝΕΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της
Xώρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 70572/23.10.2020

Δήμος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
«Επικαιροποίηση – έλεγχος – προμήθεια - συντήρηση ενεργειακής πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια
του Δήμου Ασπροπύργου»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 133.300,00€

Τρία εργαστήρια υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης
εντοπίστηκαν από άνδρες της Ασφάλειας Αχαρνών στους Θρακομακεδόνες
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Παρατείνεται η υποχρέω-
ση εφαρμογής των έκτακ-
των και προσωρινών μέτρ-
ων για την Περιφέρεια Αττι-
κής ως προς την οργάνωση
του τόπου και του χρόνου
τηλεργασίας.

Aυτης της υποχρεωτικής
τηλεργασίας για το 40%
των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες του

ιδιωτικού τομέα και του κλι
μακωτού ωραρίου ανά

μισή ώρα εντός διώρου
κατά την προσέλευση και
την αποχώρησή τους,
σύμφωνα με Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (ΚΥΑ).

Όπως ορίζει η ΚΥΑ, για
επιτακτικούς λόγους προ-
στασίας της δημόσιας
υγείας έναντι του κορωνο-

ϊού, παρατείνεται έως τις 30 
Νοεμβρίου 2020 η

υποχρέωση εφαρμογής
των έκτακτων και προσωρ-
ινών μέτρων για την Περιφ-
έρεια Αττικής ως προς την
οργάνωση του τόπου και
του χρόνου εργασίας, που
προβλέπεται στο άρθρο
235 του ν. 4727/2020 (Α΄
184).

Τηλεργασία: Παρατείνεται για το 40% των εργαζομένων στην 
Περιφέρεια Αττικής -Τι αναφέρει η νέα ΚΥΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας:
Ξεπέρασαν τις 1.000 οι 
παραβάσεις για μετακίνηση
από 00:30 έως 05:00

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη
χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης του κορονο-
ϊού. Ξεπέρασαν τα 1000 τα πρόστιμα για
μετακίνηση, τις ώρες που έχει επιβληθεί απαγόρ-
ευση κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό προχθες, πραγματοποιήθηκαν
σε όλη την επικράτεια (42.683) έλεγχοι και
βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

(240) παραβάσεις για μετακίνηση από 00:30
έως 05:00 και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά
πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

o (183) στην Αττική,
o (41) στη Θεσσαλονίκη,
o (6) στη Θεσσαλία,
o (5) στην Κεντρική Μακεδονία,
o (4) στην Ήπειρο και
o (1) στη Δυτική Μακεδονία.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου έχουν
βεβαιωθεί συνολικά (1.020) σχετικές παραβάσεις.



Tέσσερ ις
α σ θ ε ν ε ί ς
κα τ έ λ η ξ α ν
την Τετάρτη
α π ό
κορωνοϊό σε
νοσοκομεία
της Χώρας

Ειδικότερα,
έ ν α ς
8 3 χ ρ ο ν ο ς
που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο
Γιαννιτσών, ένας 56χρονος που
νοσηλευόταν σε απλή κλίνη του
Ευαγγελισμού, μία 50χρονη που
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο
Παμμακάριστος και μία 64χρονη που
νοσηλευόταν στο «Αττικόν».

Και οι
τ έ σ σ ε ρ ι ς
έπασχαν από
υποκείμενα
νοσήματα.

Χθες, άφησε
την τελευταία
της πνοή
επίσης στο
«Αττικόν» μία
55χρονη η

οποία δεν έπασχε από υποκείμενα
νοσήματα.

Πλέον ο αριθμός των νεκρών από
κορωνοϊό στη χώρα μας ανέρχεται σε
586.
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Διευκρινίσεις σχετικά με
τον τρόπο αμοιβής των μισθ-
ωτών του ιδιωτικού τομέα την
28η Οκτωβρίου παρέχουν η
Γενική Συνομοσπονδία
Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και
το Κέντρο Πληροφόρησης
Εργαζομένων και Ανέργων
της Συνομοσπονδίας
(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ)

Διευκρινίσεις σχετικά με
τον τρόπο αμοιβής των μισθ-
ωτών του ιδιωτικού τομέα την
28η Οκτωβρίου παρέχουν η
Γενική Συνομοσπονδία
Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και
το Κέντρο Πληροφόρησης
Εργαζομένων και Ανέργων
της Συνομοσπονδίας
(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση, η εορτή της
28ης Οκτωβρίου περιλαμβά-
νεται στις αργίες που από το
νόμο έχουν χαρακτηριστεί ως

προαιρετικές, εκτός εάν έχει
χαρακτηριστεί αργία από διά-
ταξη Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμού
εργασίας της επιχείρησης,
από επιχειρησιακή συνήθεια
και έθιμο, κατά το οποίο η
επιχείρηση παραμένει κλειστή
την ημέρα αυτή.

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις στη χώρα μας αργούν
στην περίπτωση που η ημέρα
αυτή (28η Οκτωβρίου) έχει

χαρακτηριστεί αργία από διά-
ταξη ΣΣΕ, κανονισμού
εργασίας της επιχείρησης,
από επιχειρησιακή συνήθεια
και έθιμο, κατά το οποίο η
επιχείρηση παραμένει κλειστή
την ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά
τον ίδιο τρόπο, μπορεί να
ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι
ως προς την προσαύξηση της
αμοιβής για την εργασία που
παρέχεται νόμιμα κατά την
ημέρα της 28ης Οκτωβρίου.

Tέσσερις ασθενείς κατέληξαν από κορωνοϊό 
σε νοσοκομεία της Χώρας

28η Οκτωβρίου : Πώς πρέπει να πληρωθούν 
όσοι εργάζονται την αργία 

Οι υποχρεώσεις των Δήμων για τη 
φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Σε συνέχεια του
ν.4710/2020 σχετικά με
την προώθηση της ηλεκ-
τροκίνησης, εκδόθηκε
Απόφαση του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος με
τεχνικές οδηγίες για τα
“Σχέδια Φόρτισης Ηλεκ-
τρικών Οχημάτων”
(Σ.Φ.Η.Ο.), την οποία το
Υπουργείο ήδη απέστει-
λε στις Τεχνικές Υπηρ-
εσίες των ΟΤΑ.  Η Απόφ-
αση ορίζει τις λεπτομέρ-
ειες για τις σχετικές
ενέργειες στις οποίες
πρέπει να προβούν οι
Δήμοι.

Όπως αναφέρεται στο αρ.3 της Απόφασης, ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. ορίζε-
ται ο οικείος Δήμος.

Εφόσον υφίστανται πραγματικές ανάγκες που τεκμηριώνονται επαρκώς ή ο προγραμ-
ματισμός / αποτελεσματικότητα της χωροθέτησης των σχετικών υποδομών εντός της
περιοχής παρέμβασης το επιτάσσει, Φορέας Εκπόνησης δύναται να είναι 2 ή περισσό-
τεροι όμοροι Δήμοι (στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ τους ή μετά από
σύσταση Συνδέσμου) ή η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) στο πλαίσιο Προγραμ-
ματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΤΑ και της ΠΕΔ («Διαδημοτικό» Σ.Φ.Η.Ο.). Σε αυτή την
περίπτωση, και εφόσον δεν υφίσταται ήδη Σύνδεσμος 2 ή περισσοτέρων Δήμων, ο
οικείος Δήμος απευθύνει προς τους όμορους Δήμους που βρίσκονται εντός της εν δυνά-
μει περιοχής παρέμβασης Πρόσκληση με σκοπό τη διερεύνηση συνεργασίας για την
από κοινού κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο.

Ο Φορέας Εκπόνησης (δηλαδή ο Δήμος ή οι Δήμοι) που αναλαμβάνει την κατάρτιση
Σ.Φ.Η.Ο. είναι αρμόδιος για:

- τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας,

-  την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.,

- τη δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για την
πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών σε σχέση με τα σημεία επαναφόρτι-
σης H/O και τους χώρους στάθμευσης Η/Ο,

- τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Φ.Η.Ο., τον προσ-
διορισμό και ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών που προκύπτουν και την κατάθεση
προτάσεων για συμπλήρωση / επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. μέσω σύνταξης Έκθεσης
Αξιολόγησης ανά τρία έτη,

- τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας, καθώς και την παροχή του απαι-
τούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή,

- την ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρ-
τιση του Σ.Φ.Η.Ο.,

- την υποστήριξη κάθε τυχόν άλλης διοικητικής ή υπηρεσιακής ανάγκης που μπορεί να
προκύψει για την επιτυχή κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση του Σ.Φ.Η.Ο.
πέραν των παραπάνω.

Στο αρ.13 της Απόφασης τονίζεται ότι η εκπόνηση των Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να χρηματοδο-
τείται από πόρους του Πράσινου Ταμείου, βάσει του άρθρου 17 του ν.4710/2020. 

Το ίδιο άρθρο αναφέρεται στην περίπτωση ανάθεσης της εκπόνησης της υπηρεσίας των
Σ.Φ.Η.Ο. σε εξωτερικό συνεργάτη (Ανάδοχο), προσδιορίζοντας την ενδεικτική εκτίμηση
της αμοιβής και τον προϋπολογισμό της διαδικασίας ανάθεσης, αναλογικά με τον πληθυ-
σμό του Δήμου.
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Ματίνα Παγώνη
το 75% των ΜΕΘ στην 
Αττική είναι καλυμμένο
Η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα

Ελλάδος» για τις εξελίξεις του κορονοϊού, ανέφερε πως
το 75% των ΜΕΘ στην Αττική είναι καλυμμένο

Δεν σταματά ο προβληματισμός στην επιτροπή των
ειδικών και την κυβέρνηση από τα σταθερά αυξημένα
κρούσματα του κορονοϊού που καταγράφονται καθημερ-
ινά στη χώρα μας, καθώς και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου,
όπως και το Σαββατοκύριακο, τα νέα περιστατικά μόλ-
υνσης ανήλθαν σε πάνω από 700, συγκεκριμένα σε 715.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για
νέα μέτρα, ενώ την ίδια ώρα δοκιμάζονται οι αντοχές του
ΕΣΥ, καθώς οι διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 95, ενώ
συνολικά οι ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται σε
δομές του ΕΣΥ ανέρχονται σε 922.

Ενδεικτικό είναι ότι, όπως τόνισε μιλώντας στην εκπομ-
πή «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN TV η Ματίνα Παγώνη,
πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, στην Αττική ήδη είναι καλυμμένο
το 70%-75% των ΜΕΘ. 

Στην ερώτηση εάν μας έχει ξεφύγει η κατάσταση,
δήλωσε πως είναι ακόμη υπό έλεγχο, ωστόσο έκρουσε
τον κώδωνα του κινδύνου για το ΕΣΥ από τις 20 Νοεμ-
βρίου, όταν θα κάνουν την εμφάνισή τους και οι διάφορ-
ες ιώσεις.

Παράλληλα, η κυρία Παγώνη στηλίτευσε τις εικόνες
συνωστισμού που καταγράφηκαν στον εορτασμό του
Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως
αυτές δεν περνούν το σωστό μήνυμα στους πολίτες που
έχουν, πλέον, κουραστεί. Επιπλέον, η πρόεδρος της
ΕΙΝΑΠ τόνισε πως «δεν μπορεί να γίνει γενικό lock-
down» και πως «θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα
μέτρα. Αν τα κρούσματα φτάσουν τα 2.000 δεν θα μπο-
ρέσουμε να ανταπεξέλθουμε ως σύστημα υγείας».

Στον εορτασμό του Αγίου
Δημητρίου Άνω Λιοσίων 
ο Δήμαρχος Φυλής 

Στον Ιερό Ναό  του Αγίου Δημητρίου Άνω
Λιοσίων  έδωσε το παρών ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς το απόγευμα της μεγάλης
γιορτής την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. 
Ο Δήμαρχος, είχε εγκάρδια συνομιλία κι
αντάλλαξε ευχές,  με τον εμβληματικό Ιερέα
που έχει συνδέσει άρρηκτα την ζωή του, με τον
Άγιο Δημήτρη Άνω Λιοσίων, π. Γεώργιο Βακά-
λογλου, ο οποίος κι έσπευσε να τον καλωσο-
ρίσει.  
Την παραμονή των Θρησκευτικών διήμερων
εκδηλώσεων στον Αρχιερατικό Εσπερινό χορ-
οστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Ιλίου κ.κ. Αθηναγόρας παρουσία Ιερέων από
όλες τις ενορίες του Δήμου Φυλής. 
Ο Μητροπολίτης στο σύντομο αλλά εμπνευ-
σμένο λόγο του μίλησε για τον βίο του Αγίου
Δημητρίου,  ευχόμενος με τη βοήθεια του,  οι
δυσκολίες που βιώνει η ανθρωπότητα εξαιτίας
της πανδημίας, να τελειώσουν σύντομα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εφημέριος του ιερού
Ναού π. Νικόλαος Κοτίνης, είχε φροντίσει τα
πάντα ώστε να τηρηθούν όλα τα μέτρα προ-
στασίας ενάντια στη διασπορά του κορωνοΐου.  

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο 

(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &
Πάγκαλου - Ελευσίνα. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
6932439508 & 210 5545994

Eurostat : Η Ελλάδα είχε τις λιγότερες
απώλειες θέσεων εργασίας στο lockdown 

Η Ελλάδα ήταν μία από τις πλέον αποτελεσματικές
ευρωπαϊκές χώρες στην προστασία των θέσεων
εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όταν η πανδημία
προκάλεσε lockdowns ανά την ΕΕ, σύμφωνα με
πειραματική έρευνα που διενήργησε η Eurostat.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις πλέον αποτελεσματικές
ευρωπαϊκές χώρες στην προστασία των θέσεων
εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όταν η πανδημία
προκάλεσε lockdowns ανά την ΕΕ, σύμφωνα με
πειραματική έρευνα που διενήργησε η Eurostat.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξέδωσε η κοινοτική
στατιστική υπηρεσία, κάτω από το 2% των εργαζόμενων
στην Ελλάδα έχασε τη δουλειά του.
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Μ ε συμμετοχή που ξεπέρ-
ασε κάθε προσδοκία
ολοκληρώθηκε το τετρα-

ήμερο δωρεάν μαστογραφιών που
διοργάνωσαν η Κοινωνική Υπηρ-
εσία του Δήμου Φυλής και η Αντι-
καρκινική Αχαρνών – Φυλής, με
την υποστήριξη της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).  

Πιο συγκεκριμένα τηρώντας όλα τα
μέτρα προστασίας και με κανονισμέ-
να τηλεφωνικά ραντεβού ώστε να
μην υπάρχει συνωστισμός, η Κινητή
Μονάδα Μαστογραφίας βρέθηκε στο
Ζεφύρι το Σάββατο 24 Οκτωβρίου

ενώ από την Κυριακή 25 έως και
την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι εξετά-
σεις συνεχίστηκαν και ολοκληρώθη-
καν στα Άνω Λιόσια. 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών
Δομών Γιώργος Αντωνόπουλος
βρέθηκε από την πρώτη στιγμή
κοντά στη σημαντική πρωτοβουλία,
όπως και ο Διευθυντής της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας,  Γιάννης Τέγος. 

Ο Αντιδήμαρχος δεν παρέλειψε, να
ευχαριστήσει με θερμά λόγια την
Αντικαρκινική Αχαρνών – Φυλής,
τον Πρόεδρο της Παναγιώτη Καζανά
και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου  για την άψογη συνερ-
γασία καθώς και την ΚΕΔΕ που με
τα στοχευμένα προγράμματά της,
καλύπτει  σημαντικές κοινωνικές
ανάγκες.  

Επεσήμανε επίσης,  πως  η μεγάλη
προσέλευση κατά τη δύσκολη
περίοδο που διανύουμε, επιβάλει
να υπάρξει  και  συνέχεια όπως
άλλωστε και τα προηγούμενα χρό-
νια. 

“Θα εξακολουθήσουμε με όλες μας
τις δυνάμεις να στηρίζουμε αυτές τις
κοινωνικές δράσεις. Η ανταπόκριση
είναι μεγάλη και έχουμε χρέος να
δώσουμε διεξόδους στις ανάγκες
των συμπολιτών μας  για δωρεάν
προληπτικούς ελέγχους κι εξετάσεις,
που στην κυριολεξία σώζουν ζωές”
τόνισε ο Γιώργος Αντωνόπουλος,
λαμβάνοντας τη δέσμευση 

Αθρόα συμμετοχή στο 4ημερο δωρεάν μαστογραφίας 
Που διοργάνωσαν Κοινωνική Υπηρεσία και Αντικαρκινική Αχαρνών – Φυλής 

Παράταση έκθεσης 
«Άνθρωποι στον Χρόνο»

Στο Παλαιό Ελαιουργείο έως και την 
Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον του
κοινού για την
έκθεση "Άνθρω-
ποι  στον
Χρόνο" της
Ασπασίας Στα-
υροπούλου μας
δίνει τη χαρά να
δώσουμε εκ
νέου παράταση,
προκειμένου να
αποφευχθεί μεν
ο συνωστισμός
αλλά και  να
δοθεί  η
δυνατότητα σε περισσότερους επισκέπτες, να
περιηγηθούν στην εικαστική γλυπτική εγκατά-
σταση.

Η έκθεση λοιπόν, θα βρίσκεται στον χώρο του
Παλαιού Ελαιουργείου έως και την Κυριακή 8
Νοεμβρίου, σε νέο ωράριο: 18.00-21.00. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την ένθερμη
ανταπόκρισή σας, στην πολιτιστική εκδήλωση
που διοργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Ελευσίνας.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Επιχορήγηση για φυσικό αέριο αντί πετρελαίου

Ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης είναι ένας από τους 22 Δήμους της Αττικής που
συμμετέχει στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρ-
ελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που έθεσε σε εφαρμογή το Υπουργείο Περ-

ιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται με συγχρημα-
τοδότηση από το ΕΣΠΑ, η οποία ενισχύει σε
ποσοστά 65% – 100% τις δαπάνες των νοι-
κοκυριών για τις σωληνώσεις τους λέβητες,
κλπ.

Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής αιτή-
σεων από τους δικαιούχους μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Αττικής που
υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα

https://www.edaatti ki s.gr/gr/house/cost-
offers/financing-espa

Διαδικασία υποβολής Αίτησης

Οι υποψήφιοι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση επιχορήγησης καθώς
και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά στα κεντρικά Γραφεία της ΕΔΑ Αττικής η οποία αποτελεί το
φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης.

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση επί της δράσης μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΔΑ Αττικής
στο e-mail: Info_Epixorigisi@edaattikis.gr.

Η προθεσμία για την  υποβολή των  αιτήσεων  λήγει στις 28 Μαΐου 2021.
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Ο
ι δράσεις που έχ ει θέσει σε εφαρμογή η Περιφ-
έρεια Αττικής, σε συν εργασία με τον  ΙΣΑ
βρέθηκαν  στο επίκεν τρο της συν άν τησης του

Περιφερειάρχ η Αττικής και Προέδρου του ΙΣΑ  Γ.
Πατούλη με τον  Πρόεδρο της Επιτροπής Εμπειρογ-
ν ωμόν ων  του Υπουργείου Υγείας και λοιμωξιολόγο, Σ.
Τσιόδρα. 

Μεταξύ άλλων  ο Γ. Πατούλης αν αφέρθηκε στη σύστα-
ση των  Κιν ητών   Ομάδων   Επίσκεψης στο Σπίτι
ΚΟΕΣ, οι οποίες έχ ουν  στελεχ ωθεί με ιατρούς εξειδι-
κευμέν ους και ν οσηλευτές Παν επιστημιακού επιπέδου
για εξέταση και λήψη δειγμάτων  ριν οφαρυγγικών  με την
τεχ ν ική PCR μοριακή τεχ ν ική καθώς και στην  ηλεκτρ-
ον ική πλατφόρμα 1110 στην  οποία οι πολίτες μπορ-
ούν  ν α απευθύν ον ται δωρεάν  σε 24ωρη βάση.  Να
σημειωθεί ότι το κέν τρο έχ ει πάν ω από 140 γιατρούς
και ψυχ ολόγους εθελον τές, εν ώ μέχ ρι σήμερα έχ ουν
απευθυν θεί σε αυτό πάν ω από 100.000 πολίτες. Ο
Περιφερειάρχ ης έκαν ε ιδιαίτερη αν αφορά στις εν ημερ-
ωτικές δράσεις της Περιφέρειας καθώς και στη συγκρ-
ότηση ομάδας 700 πιστοποιημέν ων  ιατρών  που θα
αν αλάβουν  την  εν ημέρωση του κοιν ού για τον  κορω-
ν οϊό. 

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζον ται δράσεις σε
δομές της Αυτοδιοίκησης, σχ ολεία και σε  συλλόγους
γον έων  κα κηδεμόν ων . 

Να σημειωθεί ότι ο Περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης ως Α’
Αν τιπρόεδρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της
ΕΝΠΕ υπογράμμισε ότι είν αι αν αγκαίο ν α εξασφαλιστεί
μια καθημεριν ή ροή εν ημέρωσης των  Περιφερειαρχ ών
προκειμέν ου ν α γν ωρίζουν  τη χ αρτογράφηση των
κρουσμάτων  και ν α εν εργούν  σε προληπτικό επίπεδο
αποτελεσματικότερα.  

Από την  πλευρά του ο κ. Τσίοδρας τόν ισε ότι οι πρω-
τοβουλίες που έχ ει αν αλάβει η Περιφέρεια και ο ΙΣΑ
είν αι σημαν τικές και  συμβάλουν   στην  εθν ική προ-
σπάθεια για τον  περιορισμό των  κρουσμάτων  του
Κορων οϊού. 

Στη συν έχ εια πρόσθεσε ότι ο Γ. Πατούλης, τόσο ως
Περιφερειάρχ ης, όσο και ως Πρόεδρος του ΙΣΑ μπορεί
ν α έχ ει έν α ουσιαστικό ρόλο στην  εθν ική προσπάθεια
που καταβάλλεται.  

Επιπλέον  υπογράμμισε ότι μέσα από μια στεν ή
συν εργασία με τις Περιφέρειες και την  εν ημέρωση τους
για τη χ αρτογράφηση των  κρουσμάτων  μπορεί  ν α
υλοποιηθεί μια καλύτερη διαχ είρισή και ν α τεθούν  σε 

εφαρμογή προληπτικές δράσεις και πρωτοβουλίες
εν ημέρωσης από τους Περιφερειάρχ ες. 

Ο Γ. Πατούλης αφού ευχ αρίστησε τον  κ. Τσίοδρα για
την  επίσκεψή του στην  Περιφέρεια επισήμαν ε ότι η
Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ, με συγκεκριμέν ες δρά-
σεις που έχ ουν  αν αλάβει συμβάλουν  στην  εν ίσχ υση
του έργου της Πολιτείας και του ΕΟΔΥ. «Η συν έχ ιση
της στεν ής συν εργασίας μας μπορεί ν α συμβάλει στην
αποτελεσματικότερη προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Κοιν ός μας στόχ ος είν αι ν α εν ισχ ύσουμε το δίχ τυ
προστασίας των  πολιτών  και σε αυτό το πλαίσιο θέλω
ν α ευχ αριστήσω τον  κ. Τσιόδρα για τη διάθεση συν ε-
ργασίας» τόν ισε ο Γ. Πατούλης.   

Στη συν άν τηση συμμετείχ ε ο Εκτελεστικός Γραμμα-
τέας Γ. Σελίμης καθώς και υπηρεσιακά στελέχ η. 

Συνάντηση Γ. Πατούλη - Σ. Τσιόδρα
Να τεθούν σε εφαρμογή προληπτικές δράσεις και 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης από τους Περιφερειάρχες. 

Σ τη σύλληψη τεσσάρων (4) μελών οργανω-
μένου κυκλώματος κατοχής, απόκρυ-
ψης-αποθήκευσης και  διακίνησης

μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην
Ελληνική επικράτεια και κυρίως στο Νομό
Αττικής προχώρησαν αστυνομικοί της Υπο-
διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσα-
λονίκης σε συνεργασία με αστυνομικούς
της Ο.Π.Κ.Ε. Άνω Λιοσίων και ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. Ανατολικής Αττικής.
Πρόκειται για 47χρονο ημεδαπό και τα τρία
παιδιά του ηλικίας 28, 26 και 19 ετών, σε
βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική
δικογραφία.

Στην κατοχή τους και σε έρευνα που ακο-
λούθησε σε τριώροφη κατοικία που διέμε-
ναν στην περιοχή των Αχαρνών, βρέθηκαν
επιμελώς κρυμμένα σε αποθηκευτικό
χώρο της ταράτσας και στο εσωτερικό πλα-
στικής δεξαμενής πετρελαίου, οπότε και
κατασχέθηκαν:

12 κιλά και 409 γραμμάρια ηρωίνη,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
2 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν
για τις συνεννοήσεις τους.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμό-
διο Εισαγγελέα.

Προκήρυξη για 16 θέσεις εργασίας στην
περιφέρεια Αττικής
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου,
συν ολικά δεκαέξι (16) ατόμων  για την  κάλυψη εποχ ικών  ή παρο-
δικών  αν αγκών  της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην  Αθήν α Ν.
Αττικής.

Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις Κτηνιάτρων σε περιοχές της
περιφέρειας Αττικής.

Οι υποψήφιοι για την  απόδειξη των  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των  λοιπών  ιδιοτήτων  τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν  ν α υποβάλουν  ηλεκτρον ικά στη διεύθυν ση ηλεκτρον ικού
ταχ υδρομείου (grammateia.ad@patt.gov .gr) ή ταχ υδρομικά με
συστημέν η επιστολή όλα τα απαιτούμεν α από την  παρούσα αν α-
κοίν ωση και το «Παράρτημα αν ακοιν ώσεων  Συμβάσεων  εργασίας
Ορισμέν ου Χρόν ου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφων α με τα οριζόμεν α
στην  εν ότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του αν ωτέρω Παραρτήματος.

Στην περιοχή των Αχαρνών
Σύλληψη μελών οργανωμένου κυκλώματος αποθήκευσης
και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών
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ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
Τοποθετήθηκαν από το Δήμο Φυλής οι πρώτες δυο αίθουσες προσχολικής αγωγής 

Τ
οποθετήθηκαν
χθες στο 2ο
Ν ηπιαγ ωγ είο

Άνω  Λιοσίων οι πρώτες
δύο ,από τις συνολικά
επτά, προκατασκευασμέ-
νες αίθουσες προσχολι-
κής αγωγής που εξασφ-
άλισε για τη σχολική
κοινότητα ο Δήμος
Φυλής με ιδίους πόρους
. Στο χώρο κατά την
διάρκεια των εργασιών
παρέστη ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος  Παπ-
πούς ο οποίος έκανε αυτοψία στο χώρο
και τις νέες αίθουσες που εγκαταστάθη-
καν. 

«Ο Δήμος  Φυλής από τα τέλη του περ-
ασμένου Μαΐου που ενημερώθηκε από τη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής  για τις ανάγκες σε νέες
σχολικές αίθουσες ολοκλήρωσε ένα μαρ-
αθώνιο διαδικαστικών ενεργειών θα
δώσουν λύση στο πρόβλημα της προσχο-
λικής εκπαίδευσης» υπογραμμίζει ο Χρή-
στος Παππούς. 

Ο Δήμαρχος Φυλής αναλύοντας το
πλάνο των ενεργειών της διοίκησης  για
την αντιμετώπιση της κατάστασης επι-
σημαίνει πως 

« Ο Δήμος Φυλής είναι έτοιμος να
λειτουργήσει άμεσα νέο νηπιαγωγείο
στο κέντρο των Άνω Λιοσίων ενώ
ολοκληρώθηκε η μελέτη για την
κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στη
συνοικία της Ζωφριάς».

Ο Χρήστος Παππούς ανέφερε ακόμα
πως την επόμενη σχολική χρονιά θα
προστεθεί στις δομές της προσχολικής
αγωγής άλλη μια μονάδα στη Δρο-
σούπολη και καταλήγει: «Ευχαριστώ τους
συνεργάτες μου και τις υπηρεσίες του
Δήμου για την άμεση ανταπόκρισή τους
και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι καθώς
όπως είπα το κτιριακό πρόβλημα τέθηκε 

κατά τρόπο συγκεκριμένο στο Δήμο
Φυλής μόλις στα τέλη  Μαΐου  του 2020». 

Την ενέργειες για την εξασφάλιση των
αιθουσών και την τοποθέτησή τους συντό-
νισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θανάσης Σχίζας ο οποίος με διαδικασίες
εξπρές κατάφερε μέσα στον Αύγουστο να
ολοκληρώσει τις διαδικασίες  και να εξα-
σφαλίσει τις  επτά νέες  αίθουσες. 

«Για μία ακόμη φορά ήμασταν συνεπείς
στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους
συνδημότες μας, και κάναμε το παν για
να λυθεί το συντομότερο το θέμα της στέ-
γασης των παιδιών της προσχολικής
αγωγής. Θα ήταν παράβλεψη όμως να
μην αναφερθώ στις συντονισμένες ενέρ-

γειες των συνεργατών
μου στην Τεχνική Υπηρ-
εσία  οι οποίοι μέσα στο
καλοκαίρι συνέβαλαν τα
μέγιστα στην θετική αυτή
εξέλιξη» υπογραμμίζει ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων Θανάσης Σχίζας.  

Οι δυο αίθουσες
έχουν τοποθετηθεί σε
βάση έδρασης από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα και η
επιφάνειά τους  είναι 48
τ.μ. η κάθε μια. Διαθέ-
τουν 2 WC, είναι εφοδια-

σμένες με συναγερμό, σύστημα θέρμαν-
σης –κλιματισμού,  θερμοσίφωνα, πυρο-
σβεστική φωλιά, αυτόματο σύστημα πυρ-
ανίχνευσης καπνού και αλεξικέραυνο ενώ
υπάρχει εγκατεστημένο πλήρες ηλεκτρο-
λογικό, υδραυλικό και αποχετευτικό
δίκτυο. 

Οι νέες αίθουσες έχουν κατασκευαστεί
με όλες τις εγκεκριμένες τεχνικές προδια-
γραφές που ορίζει ο νόμος.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα τοποθετ-
ηθούν ακόμα τέσσερις αίθουσες σε ιδιόκ-
τητο χώρο του Δήμου Φυλής πίσω από το
3ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων και ακολούθως άλλη
μια αίθουσα στην Δημοτική Κοινότητας
Φυλής στο χώρο του νηπιαγωγείου.  
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ΑΚΑΘΕΚΤΗ Η ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 5 ΣΤΑ 5

Στο ν τέρμπι της Β΄κατηγορίας 5η αγω-
ν ιστική η Δύν αμη Ασπροπύργου επι-
κράτησε της ΑΕ Ζεφυρίου με 3-1
κάν ον τας το 5Χ5.

Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου
Λαμπριν άτου σημείωσαν  οι Τριαν τα-
φύλλου 12’, Πετρόπουλος 25’ και Λαμ-
πριν άτος Ι. 43’.

Για λογαριασμό της ΑΕΖ με αυτογκόλ
του Παπαϊωάν ν ου(14’).

Διαιτητής ήταν  ο Χρέλιας.Βοηθοί: Καρ-
αγιάν ν ης Πολύζος.

ΔΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος, Σταύρου,
Τσιρικλός, Παπαϊωάν ν ου, Λαμπριν άτος
Γ., Στλίδης, Χαλιβόπουλος(60’ Αν τω-
ν ιάδης), Γερον ικολός(73’ Τζόκας), Λαμ-
πριν άτος Ι., Πετρόπουλος(90’ Αμα-
ν ατίδης), Τριαν ταφύλλου(60’ Δαμίγος).

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Καμπόλης,
Γελαγώτης, Καραγκούρης, Λέλος,
Σπαν όπουλος, Γιάγκος(72’ Σερεμέτης),
Αβράμης, Κοτρώτσιος, Καραγιαν ν όπου-
λος(62’ Σιριν ίδης), Μπουραν τάς, Χατ-
ζηγιάν ν ης(46′ Καραν βίρ).

BYΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
ΤΑΧΕΙΑ

ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΤΟΝ
ΤΑΣΟ ΠΑΡΑΣΙΔΗ

Σε επιτυχ ημέν η χ ειρουργική επέμβαση
υποβλήθηκε στο ΥΓΕΙΑ ο
ποδοσφαιριστής της ομάδας του
Βύζαν τα Τάσος Παρασίδης.

Ευχ όμαστε στον  Τάσο ν α έχ ει ταχ εία
αν άρρωση και ν α επαν έλθει γερός και
δυν ατός κον τά μας, αφού αποτελεί

αν απόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας.
Επίσης ευχ όμαστε ταχ εία αν άρρωση και στο ν εαρούς ποδοσφαιριστές της
ακαδημίας του Βύζαν τα Δημήτρη Σταμέλο και Θωμά Μωραΐτη.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                    Ο Γεν ικός Γραμματέας
Ιωάν ν α Ρήγα                    Αν τών ης Υψηλάν της 

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΘΕΑΜΑ
Με τους συν τοπίτες Μίμας

Μικρασιατική & σχ ολή Ολυμπια-
κού Μεγάρων  εν τός έδρας και με
την  έν ωση Παν /κου Δόξας
εκτός, έδωσαν  φιλικά παιχ ν ίδια
τα τμήματα της ακαδημίας του
Μεγαρικού.

Η Κ17 αγων ίστηκε εκτός έδρας
με το αν τίστοιχ ο τμήμα της έν ω-
σης Παν ασπροπυργιακού Δόξας
στο γήπεδο της γκορυτσάς και οι
παίκτες του Γ. Χατζή έδειξαν  για
άλλη μία φορά τον  καλό τους
εαυτό αφού πήραν  το διπλό με
σκορ 3-6.

Οι Κ15 και Κ13 αγων ίστηκαν  με
τα αν τίστοιχ α τμήματα της σχ ο-
λής Ολυμπιακού Μεγάρων . Με
ισοπαλία 3-3 έληξε το παιχ ν ίδι
της Κ15 εν ώ με ήττα 0-5 έληξε η
Κ13. Οι προπον ητές κ.κ. Χατζής
Γ., Σαμπάν ης Κ. και Πουλάκος
Γ. συν εχ ίζουν  τα φιλικά εν  όψει
της έν αρξης του πρωταθλήματος
της ΕΠΣΔΑ αποκοιμίζον τας
πληροφορίες για τις ομάδες τους.

Οι μικροί Κ9 & Κ7 του Κ. Σαμπάν η, του έδωσαν  και κατάλαβε στο παιχ ν ίδι, με
τον  έτερο συν τοπίτη Μίμας Μικρασιατική. Παιχ ν ίδι, γέλιο και ''ιδρωμέν η φαν έλα''
κυριάρχ ησαν  στα παιχ ν ίδια μεταξύ τους, όπου όλα τα παιδιά έπαιξαν  με την
ψυχ ή τους μπάλα και χ άρηκαν  το παιχ ν ίδι.

Τα αποτελέσματα σε αυτός τις ηλικίες δεν  έχ ουν  καμία σημασία, αρκεί που όλα
τα παιδιά παιρν ούν  όμορφα με τους φίλους τους.

Ευχ αριστούμε τις ομάδες του Μίμα, της σχ ολής Ολυμπιακού Μεγάρων  και της
Έν ωσης Παν /κού Δόξας για την  συν εργασία και την  φιλοξεν ία.

ΕΠΣΔΑ:  ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ
Α΄ΚΑΙ Β

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγων ιστική)

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    Σάβ-
βατο    31/10/20    15:00    

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΒΥΖΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ    Σάββατο    31/10/20
15:00        
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    Κυρ-
ιακή    01/11/20    15:00    

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ    Κυριακή
01/11/20    15:00    

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ     ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Κυριακή    01/11/20    15:00    

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ     ΓΗΠΕΔΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Κυρια-
κή    01/11/20    15:00    

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    Κυριακή    01/11/20
15:00   

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγων ιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΟ
ΦΥΛΗΣ     ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    Σάββατο
31/10/20    15:00    

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    Σάββατο    31/10/20
15:00    

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ    Σάββατο    31/10/20
15:00        

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.     ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Σάββατο
31/10/20    15:00        

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ    ΔΥΝΑΜΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    Σάββατο
31/10/20    15:00    

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ     ΓΗΠΕΔΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Κυρια-
κή    01/11/20    12:00

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ    Κυρια-
κή    01/11/20    15:00



Ο ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ‘’ΑΠΕΔΡΑΣΕ’’ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Ο Ευκλείδης γν ώρισε την  ήττα για την  5η αγων ιστι-
κή της Β΄ΕΠΣΔΑ στα Μέγαρα από τον  Κριό Ασπρ-
οπύργου με 0-2.
Τα τέρματα των  φιλοξεν ουμέν ων  σημείωσαν  οι
Καριόρης(51’ αυτογκόλ) και Δημητρέλη(57’
Ο Κριός είχ ε δοκάρι με τον  Σφακιαν άκη Αγγ.(20’).
Διαιτητής ήταν  ο Νάκος.Βοηθοί Τζαμπουράς-Ζειμ-
πέκης.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Μάργαρης, Ζεν άτι, Στρατούρης, Καρ-
ιόρης, Κασέλα, Αράπου, Μήλος(85’ Λέκκα), Θεοχ άρ-
ης, Τσούτσι, Ζιάι, Κόλα(60’ Ζερβός).
ΚΡΙΟΣ: Σωπιάδης, Αδελφόπουλος, Χατζηδάκης(80’
Πουρουζίδης), Σφακιαν άκης Αν ., Γιαϊλίδης,
Συμεων ίδης, Σφακιαν άκης Αγγ.(59’ Σακόβ), Λακάι,
Δημητρέλης(80’ Παπαδόπουλος Χ.), Χαϊν τούτης,
Μασμαν ίδης(76’ Μιχ αηλίδης).

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 θριάσιο-11  

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
ΤΟΝ YOUSSEF EL KHATTABI

Ο Ακράτητος ανα-
κοίνωσε την απόκτηση
του Βέλγου ποδοσφαιρι-
στή YOUSSEF EL KHAT-
TABI.

Έχει γεννηθεί το 1999
στις Βρυξέλες και
αγωνίζεται στην επίθεση.

Ξεκίνησε το ποδόσφαι-
ρο από τις ακαδημίες της
FC BRUSSELS ενώ την
τελευταία χρονιά αγω-
νιζόταν στην OLYMPIC
SARLEROI.

Τον καλωσορίζουμε
στην ομάδα μας.

Η ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Η Αργώ Μεγάρων σημείωσε την πρώτη της νίκη
στο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας αφού επικράτ-
ησε στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης των Αγίων
Αναργύρων Ελευσίνας με 3-1.
Τα τέρματα για την ομάδα του Θάκη Μαργέτη
σημείωσαν ο Βαρελάς 2 (9’, 81’) και Μπέλ-
σης(74’).
Για τους γηπεδούχους σκόραρε στο 40’, ο Ράλ-
λης.
Διαιτητής ήταν ο Φούρκας.Βοηθοί: Τερζόπουλος-
Τόσσιος.
ΑΓΙΟΙ ANAΡΓΥΡΟΙ: Καραμπίνης, Ζαμπέτας(62’
Μεχμέτι), Πίνης, Ρούπας, Τρόκα, Ζιμπέρι Α.,

Κούρτι Α.(62’ Ζιμπέρι Ι.), Καψής, Καφαντάρης,
Ράλλης, Πρίφτι(46’ Στασινής).

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ: Κουφής, Λιόσης, Ηλίας, Καλαϊ-
τζής Ν., Στρατούρης, Κούρσος(54’ Μανθόπου-
λος), Χαμπιλάι, Καλιπέτσης(67’ Καλαϊτζής Α.),
Σονίλ, Βαρελάς(54’ Μπέλσης), Κασιμάτης(67’
Παλούκα).

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜ ΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ Μ ΑΓΟΥΛΑΣ 2-0 ΟΙ ΠΑΛΑΙΜ ΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ Μ ΑΓΟΥΛΑΣ 2-0 
ΤΟΥΣ ΟΜ ΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΤΟΥΣ ΟΜ ΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τελευταίο φιλικό ματς πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος της Ένωσης
Βετεράνων ποδοσφαιριστών Πειραιά ,και οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του
Αστέρα Μαγούλας κέρδισαν τους ομολόγους τους του Ασπρόπυργου με
σκορ 2-0.

Τα γκολ οι Τιπτίρης και Σέλε..Διαιτήτευσε ο κ. Κολλημένος.
Πριν την έναρξη του ματς ,προηγήθηκε εκτός του Πρωτοκόλλου Υγείας για

τον Κορονοιο,και οι εξετάσεις από γιατρους σε όλους τους ποδοσφαιριστές
και των δυο ομάδων.

Το ματς τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος της Ένωσης Βετερά-
νων ποδοσφαιριστών Πειραιά Κανέλλος Τσιρμπας.

Ευχαριστούμε τους Βετεράνους του Ασπρόπυργου για το ωραίο ποδόσφ-
αιρο που έπαιξαν.

Την 1η Αγωνιστική ο Αστέρας Μαγούλας αντιμετωπίζει την ομάδα της Δρα-
πετσώνας στο γήπεδο Ρουμελιώτης στις 7.30.

Καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία σε όλες τις ομάδες.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Κώστας Λινάρδος): Δήμας,Ταμπα-
κάκης, Πασαλίδης, Παπαδόπουλος, Στραιτούρης, Γκίκας, Σέλε,Τυρλής,
Μπαριάμογλου, Τιπτιρής, Παγώνης, Χατζησίμος, Δόβρης.



12-θριάσιο Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 

6699778800887733009948

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ -

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ  irokalli8@gmail.com

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Πωλείται οικία
ισόγειο και

πρώτος όροφος
στο Παλαιοχώρι
Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο .

Ανταλλαγή με
διαμέρισμα

τηλέφωνο 6974
311 396. 

Τιμή συζητήσιμη



14-θριάσιο Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 

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.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
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 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, 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 Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

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

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπ-
ηρεσία 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: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ

ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ
ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ. ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑ 2
ΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6945178800 κος ΣΤΕΛΙΟΣ.  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2105570474 ΚΑΙ 2105573734

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον
ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης 400€ 
Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

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 Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
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 2 1 0
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 Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 

Δράμας
26 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
1 κρούσμα στην Π.Ε. Εύβοιας
12 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
6 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
3 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
3 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Ικαρίας
51 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ

των οποίων 14 συνδέονται με γνωστή
συρροή

13 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
5 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
15 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
4 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
13 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
8 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
5 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας
61 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ

των οποίων 12 συνδέονται με γνωστές
συρροές

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου
5 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
1 κρούσμα στην Π.Ε. Λευκάδας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Λήμνου
10 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας, εκ

των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές
συρροές

10 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Νάξου
8 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
34 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
18 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας
57 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης, εκ

των οποίων 7 συνδέονται με γνωστές

συρροές
5 κρούσματα στην

Π.Ε. Ρόδου
158 κρούσματα

στην Π.Ε. Σερρών,
εκ των οποίων 31
συνδέονται με γνω-
στές συρροές, ενώ
24 προέρχονται
από δράση τυχαίας
δειγματοληψίας του
ΕΟΔΥ

1 κρούσμα στην
Π.Ε. Σποράδων

16 κρούσματα
στην Π.Ε. Τρικά-
λων, εκ των οποίων
1 συνδέεται με γνω-
στή συρροή

1 κρούσμα στην
Π.Ε. Φθιώτιδας

4 κρούσματα στην
Π.Ε. Φλώρινας

9 κρούσματα στην
Π.Ε. Χαλκιδικής, εκ
των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή
συρροή

4 κρούσματα στην Π.Ε Χανίων
3 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επόμενα
μέτρα που μελετά η κυβέρνηση είναι:

Απαγόρευση κυκλοφορίας εκτός
νομού. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πώς θα
εφαρμοστεί, ενώ ήδη εφαρμόζεται για

τους νομούς που βρίσκονται σε επίπεδο
συναγερμού 4. Δεν επιτρέπεται η
μετακίνηση από νομό σε νομό σε αυτές
τις περιοχές. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπε-
ται η μετακίνηση εκτός νομού για την
Κοζάνη και για την Καστοριά που είναι
στο κόκκινο.

Λουκέτο στην εστίαση. Στο τραπέζι
είναι το μέτρο τύπου Παρίσι, δηλαδή να
κλείνουν τα καταστήματα εστίασης από

τις 9 το βράδυ.
Στο άμεσο διάστημα θα εξεταστεί η δια-

κοπή (απαγόρευση) κυκλοφορίας να γίνε-
ται νωρίτερα από τις 00:30. Πρόκειται για
ένα μέτρο που έχει ήδη προταθεί στην
επιτροπή των λοιμωξιολόγων.

Αύξηση της τηλεργασίας
Περιορισμό των μετακινήσεων για

πολίτες άνω των 65 ετών. Ένα μέτρο
που είχε ακουστεί, είχε διαψευστεί, αλλά
επανέρχεται στο προσκήνιο.

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε τα νέα κρούσματα κορονα-
ϊού σε Αττική και Θεσσαλονίκη.ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2


