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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές νεφώσεις   

Η θερμοκρασία από 10-18 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πρώτη και Δευτέρα εύρεσις τιμίας κεφαλής 

προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218, - Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα

ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ελευθερίου Βενιζέλου 79, 2105544246

MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.

Φυλής 1 & Πύλου - Δάσος,2105320973

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βανδώρου Δήμητρα Μ.

Εθνικής Αντιστάσεως 117, 2102442311

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΖΗΤΑ Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δέσμευση της ορθοπεδικής κλινικής
του Θριασίου  Νοσοκομείου 

και μετατροπή της σε κλινική Covid-19
Δήμαρχος Ελευ-

σίνας : «Η Ελευσίνα
έχει βάλει πλάτη στην
εθνική υπόθεση της
καταπολέμησης της
πανδημίας, αλλά δεν
μπορεί να κάνει
εκπτώσεις στην
ετοιμότητα του Νοσο-
κομείου της». 

Την άμεση ανάκ-
ληση της υπουργικής
απόφασης για
δέσμευση της ορθοπε-
δικής κλινικής του
Θριασίου Νοσοκο-
μείου και μετατροπή της σε κλινική Covid- 19 , ζητά με
επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, Β. Κικίλια και
τον Διοικητή του Νοσοκομείου Δ. Αντωνίου, ο Δήμα-
ρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου. 

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος σημειώνει χαρακτηρι-
στικά πως «αυτές οι αποφάσεις δεν μπορούν να παίρ-
νονται αιφνιδιαστικά, καθώς αφορούν το σύνολο της
Δυτικής Αττικής». 

Και σημείωσε ότι «η τοπική κοινωνία της Ελευσίνας,
έχει βάλει πλάτη στην εθνική υπόθεση της καταπολέμ-
ησης της πανδημίας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. 

Το Θριάσιο Νοσοκομείο οφείλει να λειτουργεί σε πλήρη
ετοιμότητα, γιατί η βιομηχανική περιοχή μας απαιτεί ένα
μάχιμο νοσοκομείο».   

Σημειώνεται, πως η επιστολή κοινοποιήθηκε και στους
Βουλευτές του Β2’  τομέα Δυτικής Αττικής, καθώς και
στον Διοικητή της ΔΥΠΕ. 

Τις επόμενες ημέρες, ο Δήμαρχος θα επισκεφτεί από
κοντά την Διοίκηση του Νοσοκομείου προκειμένου να
ενημερωθεί προσωπικά για την εξέλιξη του αιτήματός
του. 

Η συν έχ εια στη σελ. 12

ΘΘεεττιικκήή  ηη  ααννττααππόόκκρριισσηη  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  
σσττηη  δδοομμήή  ττωωνν  ΚΚΕΕΠΠ  ΥΥγγεείίααςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Ο
Δήμος Ασπροπύρ-
γου, με την  ιδιότητά
του ως μέλος του

Ελλην ικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών  Πόλεων  –
Προαγωγή Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκό-
σμιου Οργαν ισμού Υγείας,
συμμετέχ ει εν εργά  και
στηρίζει το πρόγραμμα
δημιουργίας και λειτουργίας
των  δημοτικών  Κέν τρων
Πρόληψης Υγείας.

Βασικός στόχ ος των  ΚΕΠ
Υγείας είν αι η εν ημέρωση
όλων  των  πολιτών  και η
διοργάν ωση προληπτικών
εξετάσεων  για τα 11 κύρια
ν οσήματα, προτειν όμεν α
από τον  Παγκόσμιο Οργα-
ν ισμό Υγείας, καθώς έχ ει
αποδειχ θεί με μελέτες πως
η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και αν ίχ ν ευση
τυχ όν  συμπτωμάτων  κρίν εται αποτελεσματική και
δύν αται ν α σώσει ζωές.

Με τη δομή του ΚΕΠ Υγείας στοχ εύουμε  στην  υλο-
ποίηση δράσεων  πρόληψης και προαγωγής της υγείας,
στην  ευαισθητοποίηση και εν ημέρωση των  δημοτών
μας, παρέχ ον τας  τους  την  δυν ατότητα ν α υποβάλ-
λον ται σε εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχ ου. 

Αξιοποιών τας την  τεχ ν ολογία και τις δράσεις του 

Ελλην ικού Διαδημοτικού Δικ-
τύου Υγιών  Πόλεων  έχ ουμε εξα-
σφαλίσει για όλους τους Δημότες
τη δωρεάν  χ ρήση και πρόσβα-
ση σε έν α ν έο αν αβαθμισμέν ο
Λογισμικό πρόγραμμα των  ΚΕΠ
Υγείας, το οποίο θα χ ρησιμο-
ποιηθεί από τον  Δήμο και σαν
βασικό εργαλείο επικοιν ων ίας
και εν ημέρωσης των  Δημοτών
για την  προφύλαξη τους από το
ν έο κορων οϊό COVID-19.

Μέσα από το ν έο λογισμικό,
εφαρμόζον ται διεθν ή πρω-
τοκόλλα αποτύπωσης των
αν αγκών  υγείας του πληθυ-
σμού. Αυτοματοποιημέν α, το
λογισμικό εν ημερών ει τους
πολίτες, μέσα από το προσω-
πικό τους προφίλ, σχ ετικά με
τις προληπτικές εξετάσεις που

προτείν ει ο Παγκόσμιος Οργαν ισμός Υγείας. 
Τα 11 ν οσήματα στα οποία επικεν τρών εται το ΚΕΠ

Υγείας μέσα από το λογισμικό είν αι  ο Καρκίν ος του
Παχ έος Εν τέρου, ο Καρκίν ος του Τραχ ήλου της Μήτρ-
ας, ο Καρκίν ος του Μαστού, ο Καρδιαγγειακός
Κίν δυν ος, το Αν εύρυσμα Κοιλιακής Αορτής, ο Καρκίν ος
του Προστάτη, το  Μελάν ωμα, η Κατάθλιψη, η Οστε-
οπόρωση,  η Χρόν ια Αν απν ευστική Πν ευμον οπάθεια
και η Άν οια.
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Μετακινήσεις για λιανεμπόριο με sms στο 13032, η διάρκεια και οι περιορισμοί
Σε λειτουργία αναμένε-

ται να τεθεί ο πενταψήφ-
ιος αριθμός 13032 που
θα αφορά αποκλειστικά σε
μετακινήσεις πολιτών για
ψώνια από τα καταστήματα
του λιανεμπορίου,
παράλληλα με το άνοιγμα
της αγοράς.

Η διαφαινόμενη παράτα-
ση του lockdown για
ακόμα μία εβδομάδα,
βάζει για λίγο «φρένο»
στο 13032, καθώς αυτό
θα ισχύσει μόνο με το
άνοιγμα της αγοράς.

Το μήνυμα στο 13032
θα έχει χρονικό περιορι-
σμό 3 ωρών, ενώ σύμφ-
ωνα με πληροφορίες θα μπορει να αποσταλεί μόνο μια φορά την ημέρα.

Για τις αγορές από σούπερ μάρκετ, φούρνους, φαρμακεία κλπ ισχύει το
γνώριμο 13033, όπως συμβαίνει και σήμερα.

«Αυτήν τη στιγμή εξετάζουμε μέτρα ειδικά για το λιανεμπόριο, θέλουμε μαζί
με τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Παπαθανάση τεχνολογικά μέτρα, τα οποία θα
επιτρέψουν το γρηγορότερο άνοιγμα του λιανεμπορίου για να μπορέσει να 

λειτουργήσει  κι  η
αγορά», είχε αναφέρει
νωρίτερα ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
κ. Πιερρακάκης, σε συνέν-
τευξή του στον ραδιοφω-
νικό σταθμό Παραπολιτικά
fm.

Κλειδών ει η παράταση
μιας τουλάχιστον

εβδομάδας 
στο lockdown

Η έκρηξη στο ποσοστό
θετικότητας φέρνει  πιο
κοντά την παράταση του
lockdown. 

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, οι περιορισμοί θα
παραταθούν για τουλάχι-

στον μία εβδομάδα ενώ αλλαγές έρχονται στον τρόπο ψωνίζουμε καθώς θα
εισαχθεί νέος πενταψήφιος αριθμός, κάνοντας στην άκρη το 13033. Τι εξετά-
ζει η κυβέρνηση για τα σχολεία.

Κλειδώνει η παράταση μιας τουλάχιστον εβδομάδας στο lockdown καθώς,
όπως αποκαλύπτει η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, ο δείκτης θετικότητας σκαρφά-
λωσε το 5% ενώ την ίδια στιγμή γεμίζουν οι ΜΕΘ σε όλη τη χώρα. 

Λ. Κοσμόπουλος: «Η καρδιά της Αττικής θα χτυπά στην Ελευσίνα το 2023»

Για την πορεία των έργων και των διαδικασιών
προς την τελική ευθεία για την Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης-Ελευσίνα 2023, είχαν
σύσκεψη εργασίας ο εργασίας Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης, ο Αντιπεριφερειάρχη Δυτ.
Αττικής Λ. Κοσμόπουλος, ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργ. Οικονόμου.
Εξ αρχής ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης έχει εκφράσει την βούληση να στηρίξει

εμπράκτως το εγχείρημα
της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης-
Ελευσίνα 2023, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Λευτέρης
Κοσμόπουλος παρακολο-
υθεί στενά τις εξελίξεις και
δεσμεύθηκαν να συμβάλ-
λουν τα μέγιστα ώστε να

επωφεληθεί συνολικά η
περιοχή και οι κάτοικοί
της.
Στη συνάντηση, την οποία
θα ακολουθήσουν και
επόμενες όπως και
αυτοψία του Περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη στην Ελευσίνα,
έγινε ευρεία συζήτηση και
δ ι α τ υ π ώ θ η κ α ν
δεσμεύσεις από πλευράς
της Περιφέρειας Αττικής
για έργα υποδομής και
πολιτισμού στην Ελευ-
σίνα, στο πλαίσιο και σε
συνάρτηση με τις ανάγκες 

της Πολιτιστικής. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμα η Αντιπεριφερει-
άρχης Πολιτισμού Μαρία Βιδάλη, ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ελευσίνας Αθανά-
σιος Μαυρογιάννης, ο Αντιδήμαρχος με αρμοδιότ-
ητες στην Πολιτιστική Φώτιος Τατάκης και υπηρε-
σιακοί παράγοντες.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: «Η Περιφέρεια Αττικής
και εγώ προσωπικά έχουμε διαρκές ενδιαφέρον
και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε συζητήσεις που
αφορούν το μεγάλο πρότζεκτ της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Με τη συμβολή και
του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, και με τις
δυνάμεις όλων των φορέων της πόλης, στόχος
μας είναι η καρδιά της Αττικής να χτυπά στην Ελευ-
σίνα το 2023».

ΣΣύύσσκκεεψψηη  εερργγαασσίίααςς  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληη,,  
μμεε  ττοονν  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΔΔυυττ..  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι

ττοονν  ΔΔήήμμααρρχχοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς    γγιιαα  ττηηνν  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή
ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς--ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002233
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Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 2.147, εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 182.783 (ημε-
ρήσια μεταβολή +1,2%), εκ των οποίων 51,8% άνδρ-
ες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευ-
ταίων 7 ημερών, 55 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 2.492 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.

Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός
τεστ, συνολικά 55.543 με τα 25.131 να είναι μοριακά
και τα 30.412 rapid. Επί του συνόλου η θετικότητα
υποχώρησε στο 3,86% έναντι 5,63% χθες, ημέρα
που είχαν γίνει πολύ λιγότεροι έλεγχοι.

Από τα παραπάνω κρούσματα:

1.047 εντοπίζονται στην Αττική (396 προχθες).
205 είναι από τη Θεσσαλονίκη (85 προχθες).
Οι νέες λοιμώξεις στο Λεκανοπέδιο και στην ΠΕ

Νήσων, προέρχονται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως
ακολούθως:

95 από την Ανατολική Αττική (42 προχθες).
95 από τον Βόρειο Τομέα Αθήνας (86 προχθες).
49 από τη Δυτική Αττική (20 προχθες).
140 από τον Δυτικό Τομέα Αθήνας (55 προχθες).
285 από τον Κεντρικό Τομέα Αθήνας (95 προχθες).
100 από τον Νότιο Τομέα Αθήνας (33 προχθες).

259 από τον Πειραιά (58 προχθες).
24 από τις Νήσους Αργοσαρωνικού (7 προχθες)

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 22,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφ-
εί συνολικά 6.343 θάνατοι. Το 95,7% είχε υποκείμε-
νο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι είναι 357 (χθες 346). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 69 έτη. To 86,6% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.291 ασθενείς.

Σοκ με 2.147 κρούσματα, 357 διασωληνωμένους
Ξεπέρασαν και τις πιο δυσοίωνες εκτιμήσεις οι μολύνσεις 



Το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ανα-
κοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά

είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών
Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο
Αχαρνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής,
ανά Υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Ανακοίνωση για την πρόληψη (25) ατόμων τεχνικού προ-
σωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) μηνών
για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρ-
μογών/Α.Ε.Α. :
11 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

3 ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
4 ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών
1 ΔΕ Οικοδόμων
1 ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων
1 ΔΕ Σιδεράδων Αλουμινάδων
1 ΔΕ Ψυκτικών
1 ΔΕ Ξυλουργών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υπο-
βάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακό-
λουθη διεύθυνση:
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77- ΑΘΗΝΑ
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπι-
κού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου,(τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298).
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Σ
ύμφωνα με
την εβδομα-
διαία αναφο-

ρά της Πολιτικής
Προστασίας, κατα-
γράφεται αποκλιμά-
κωση του αριθμού
των ενεργών κρου-
σμάτων στην επικρά-
τεια του Δήμου μας
(29 την 22α Φεβρο-
υαρίου έναντι του
αριθμού των 39 ενε-
ργών κρουσμάτων τη
15η Φεβρουαρίου),
μια αρκετά ελπιδοφ-
όρα εξέλιξη.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημει-
ωθεί πως ο αριθμός των
νοσηλευομένων ασθενών
αυξήθηκε από 7 σε 12

νοσηλευόμενους ασθενείς
σήμερα, μια ανησυχητική
αύξηση τόσο σε απόλυτο αριθμό
όσο και στην αναλογία των 

νοσηλευομένων ασθ-
ενών στο επίπεδο του
Δήμου μας.

Απευθύνουμε έκκληση
προς όλους τους συνδημό-
τες μας για τήρηση του
μέγιστου βαθμού συμμόρ-
φωσης προς τα ισχύοντα
μέτρα ατομικής προ-
στασίας, προκειμένου να
διαφυλάξουμε έτσι τον
Δήμο μας, ενώ σας απε-
υθύνουμε παράλληλα
έκκληση εμβολιασμού,
σύμφωνα με το εμβολια-
στικό πρόγραμμα της
Πολιτείας.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση
στους νοσούντες συνδημότες
μας.

ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "ΜΗΔΕΙΑ"
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αν και η κακοκαιρία αποτελεί παρελθόν, οι υπηρεσίες
του Δήμου συνεχίζουν να μεριμνούν για τις ανάγκες
των πολιτών. 
Συγκεκριμένα, παράλληλα και  με  άλλες υπηρεσίες του
Δήμου Ασπροπύργου το διήμερο της κακοκαιρίας, υπό
την εποπτεία του Αντιδημάρχου Ανθρωπίνων Πόρων,
Ενίσχυσης της Απασχόλησης και Δημοτικής
Αστυνομίας, κ. Μιχάλη Ψωμιάδη, η Δημοτική
Αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αιτήματα κατοίκων για
μεταφορά τους σε υγειονομικές μονάδες, καθώς και
εξυπηρέτησε αιτήματα δημοτών για εμβολιασμό,  σε
συνεργασία με τα εμβολιαστικά κέντρα Ασπροπύργου
και Ελευσίνας και σε συνεννόηση με τον Αντιπεριφερ-
ειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Ελευθέριο Κοσμόπουλο,
ενέργεια που συνεχίζει έως και σήμερα. Καθοριστική,
επίσης, στάθηκε η συνδρομή της Δημοτικής
Αστυνομίας και στα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου
για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, αλλά και στην
ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»,
αφού οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου υπερφο-
ρτίστηκαν εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών. 

Ενημέρωση Ενεργών Κρουσμάτων στον Δήμο Ελευσίνας 

29 την 22α Φεβρουαρίου έναντι του αριθμού των
39 ενεργών κρουσμάτων τη 15η Φεβρουαρίου

Συνολικά είκοσι πέντε προσλήψεις για το Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα
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ΗΗ  ΘΘεεααττρριικκήή  ΟΟμμάάδδαα  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  ((ΘΘ..ΟΟ..ΖΖ))  
σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσττοο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΣΣάάττιιρρααςς

""ΜΜώώμμοοςς  οο  ΠΠααττρρεεύύςς""

48

Ηζοφερή πραγματικότητα  με την πανδημία
και τα ακραία καιρικά φαινόμενα… τους σει-
σμούς και τους εγκλεισμούς… τις καταγ-

γελίες και τα λουκέτα, δεν πτόησε τους ερασιτέχνες
που συνεχίζουν να εκφράζονται μέσω του θεάτρου.
Έτσι λοιπόν  η Θεατρική Ομάδα 

Ζεφυρίου του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού
του Δήμου Φυλής"Η ΠΑΡΝΗΘΑ", μπορεί να μην έχει
καταφέρει μέχρι στιγμής λόγω covid -19,  να παρου-
σιάσει τη νέα θεατρική παράσταση που ετοιμάζει
("Φον Δημητράκης"), αλλά ανταποκρίθηκε και
συμμετέχει στο κάλεσμα του 13ου Πανελλήνιου
Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων "Μώμος ο
Πατρεύς".

ΤΤοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  θθαα  γγίίννεειι  δδιιααδδιικκττυυαακκάά  ττοο  ΣΣάάββββααττοο
2277//22  κκααιι  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  2288//22..

Θα «ανέβουν» σε διαδικτυακή πλατφόρμα τα καλύτε-
ρα σατιρικά 10λεπτα της  χρονιάς, μαζί με τα ιντερμέδια
της ερασιτεχνικής ομάδας Πάτρας

«Ρεφενέ» που θα μαγνητοσκοπηθούν στην Πάτρα και
θα δομήσουν  μια ενιαία σπονδυλωτή παράσταση που
ενδέχεται να παρουσιαστεί και σε τηλεοπτικό κανάλι
πανελλήνιας εμβέλειας.    

Η επιτροπή που θα επιλέξει τα καλύτερα βίντεο απο-
τελείται από:

Έναν εκπρόσωπο του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας
Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών

Θεάτρου
'Εναν  εκπρόσωπο της Ένωσης Τοπικού Τύπου (δημο-

σιογράφος)
'Εναν ψήφο που εκπροσωπεί ομάδα της Ένωσης

Αποφοίτων 
Τμήματος Θεατρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
'Εναν ψήφο που εκπροσωπεί ομάδα του Ερασιτεχνι

κού Σχήματος Πάτρας Ρεφενέ.
Οι 31 φετινές υποψηφιότητες θα αναρτηθούν  σε δια-

δικτυακή  πλατφόρμα του Πατρινού Καρναβαλιού το
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου,

ώρα 21:00. Το αρχειακό υλικό θα περιλαμβάνει α) Βιν-
τεοσκοπημένο  θεατρικό δρώμενο β) Ιστορικό κάθε ομά-
δας και φωτογραφικό υλικό.

Η ανακοίνωση των 10 καλύτερων σατιρικών δρώμε-
νων που θα προκρίνει η Επιτροπή Επιλογής του Φεστι-
βάλ και ανάρτηση τους (ως ενιαία  παράσταση), με
συνδετικά ιντερμέδια του Ε.Σ.Π. «Ρεφενέ» θα γίνει την

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00. Η ίδια παρά-
σταση, την ίδια ώρα  θα προβληθεί και σε τηλεοπτικούς
σταθμούς.

Την ίδια μέρα (Κυριακή 28.2.2021 ώρα 22:00) και μετά
την  ανάρτηση/προβολή της Ενιαίας Παράστασης και σε
διαδικτυακή  επικοινωνία, θα ψηφίσουν και οι 31 εκπρό-
σωποι των ομάδων που  συμμετέχουν φέτος στο Φεστι-
βάλ, διαμορφώνοντας την ΕΚΤΗ  ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΨΗΦΟ
που μαζί με τις 5 ψήφους που προαναφέρθηκαν  θα βγά-
λουν τα 3 βραβεία της χρονιάς (1 ο , 2 ο , 3 ο ).

Όλες οι φετινές συμμετοχές θα παραμείνουν στη δια-
δικτυακή  πλατφόρμα του Πατρινού Καρναβαλιού και θα
προβάλλονται από  τηλεοπτικούς σταθμούς, καθ’ όλη τη
διάρκεια το φετινού Καρναβαλιού

(μέχρι δηλαδή την Κυριακή 14.03. 2021) τουλάχιστον.

(Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε το link της διαδικ-
τυακής πλατφόρμας που θα ανέβουν τα βίντεο όλων των
συμμετεχόντων.)

ΠΠηηγγήή::  hhttttppss::////tthheeaattrrooffyyllooss..bbllooggssppoott..ccoomm//  ((ΘΘεεααττρρόό
ΦΦυυλλοοςς))  

Προσωρινές 
κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις θα ισχύσουν
σε τμήμα του 

αυτοκινητόδρομου,
Κορίνθου- Πατρών

Προσωριν ές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχ ύσουν
σε τμήμα του αυτοκιν ητόδρομου, Κορίν θου- Πατρών ,
λόγω της άσκησης πυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας,
που θα πραγματοποιηθεί στις σήραγγες Δερβεν ίου, οι
οποίες βρίσκον ται μεταξύ του κόμβου Λυκοποριάς και
του κόμβου Δερβεν ίου, στην  Κοριν θία.

Ειδικότερα, σύμφων α με την  «Ολυμπία Οδό», για
την  ασφάλεια των  συμμετεχ όν των  στην  άσκηση και
των  διερχ όμεν ων  οδηγών , από τις 10:00 το πρωί της
Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου, έως το αργότερο τις 06:00
το πρωί της Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου θα πραγματο-
ποιηθεί τοπικός ολικός αποκλεισμός του αριστερού
κλάδου του αυτοκιν ητοδρόμου (κατεύθυν ση προς
Αθήν α), με εξυπηρέτηση και των  δύο κατευθύν σεων
μεταξύ των  χ ιλιομετρικών  θέσεων  136,7 και 138,9 με
αμφιδρόμηση του δεξιού κλάδου (κατεύθυν ση προς
Πάτρα) του αυτοκιν ητοδρόμου.

Να σημειωθεί ότι η προγραμματισμέν η άσκηση θα
πραγματοποιηθεί σε συν εργασία με την  Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία και με τη συμμετοχ ή όλων  των
εμπλεκόμεν ων  φορέων , του υπουργείου Υποδομών ,
της Αστυν ομίας και του ΕΚΑΒ.
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Ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρη-
γόρης Σταμούλης, επιμένει να
γίνει το Κέντρο Υγείας Μεγάρ-
ων, Κέντρο Αναφοράς για τον
κορωνοϊό, με έγγραφο αίτημα
στον διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ
κ. Χρήστο Ροϊλό, όπως αναφ-
έρει δελτίο τύπου από το γρα-
φείο επικοινωνίας του δήμου.
Συγκεκριμένα:

Ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρη-
γόρης Σταμούλης μετά την
επίσκεψη, που πραγματο-
ποίησε τη Δευτέρα 22 Φεβρο-
υαρίου το πρωϊ, στο Κέντρο
Υγείας Μεγάρων, απέστειλε
έγγραφο στον διοικητή της
2ης ΔΥΠΕ κ. Χρήστο Ροϊλό,
(αριθμ. Πρωτ: 2920/22.9.2021) με το οποίο
αιτείται να εγκριθεί άμεσα η λειτουργία του Κέν-
τρου Υγείας Μεγάρων ως Κέντρου Αναφοράς
covid – 19.

Στο ως άνω έγγραφο ο δήμαρχος αναφέρει:
« Κύριε Διοικητά
Σας γνωρίζουμε, ότι τον Μάρτιο του 2020,

κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της παν-
δημίας και με την προοπτική, ότι το Κ.Υ. Μεγάρ-
ων θα γίνει κέντρο αναφοράς για τον κορωνοϊό,
ο δήμος δημιούργησε, σε συνεργασία με το Κ.Υ
Μεγάρων, εντός του κτιρίου αυτού, χώρο για
την υποδοχή και την εξέταση υπόπτων κρου-
σμάτων κορονοϊού.

Δυστυχώς όμως το Κ.Υ Μεγάρων δεν συμπερ-
ιελήφθη στα κέντρα αναφοράς για τον κορω-
νοϊό, που ανακοινώθηκαν τότε.

Με το σχετικό, από τις 21 Οκτωβρίου 2020,

είχαμε επισημάνει την ανάγκη, όπως το Κ.Υ
Μεγάρων γίνει κέντρο αναφοράς για τον κορω-
νοϊό και να διενεργούνται σε αυτό τα σχετικά
τεστ. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, κρίνεται
αδήριτη η ανάγκη να ικανοποιηθεί το παραπά-
νω αίτημα.

Παρακαλούμε, όπως προβείτε στις άμεσες και
αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου το Κ.Υ Μεγάρ-
ων να γίνει κέντρο αναφοράς για τον κορωνοϊό,
για να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες του
δήμου, να κάνουν δωρεάν τα τεστ κορωνοϊού σε
αυτό.

Με την βεβαιότητα, ότι θα ικανοποιήσετε, το
ταχύτερο δυνατόν, το δίκαιο αίτημά μας, σας
ευχαριστούμε εκ των προτέρων».

Εν τω μεταξύ ο δήμαρχος Μεγαρέων, τη Δευ-
τέρα 22 Φεβρουαρίου το πρωί, επισκέφθηκε το
Κέντρο Υγείας Μεγάρων προκειμένου να δει από
κοντά την εξέλιξη του προγράμματος των εμβο-
λιασμών.

Εκεί μίλησε με την διευθύντρια
του Κέντρου Υγείας κ. Ιωαν-
νίδου και με τους γιατρούς,
που ασχολούνται με την υλο-
ποίηση του προγράμματος των
εμβολιασμών.

Μετά από την επίσκεψή του
αυτή ο κ. Σταμούλης προέβη
στην παρακάτω δήλωση:

«Ήλθα σήμερα εδώ στο Κέν-
τρο Υγείας Μεγάρων και μίλησα
με την διευθύντρια και με τους
γιατρούς οι οποίοι είναι επιφο-
ρτισμένοι με την υλοποίηση του
προγράμματος εμβολιασμών
και εκφράζω την ικανοποίησή
μου για την άψογη διαδικασία
με την οποία σε καθημερινή

βάση εμβολιάζονται 48 συμπολίτες.
Ελπίζω σύντομα να υπάρξει δυνατότητα εμβο-

λιασμού μεγαλύτερου αριθμού συμπολιτών από
τα δύο εμβολιαστικά κέντρα, που ήδη λειτουρ-
γούν στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο
Κέντρο Υγείας, γεγονός που θα εξαρτηθεί από
τον αριθμό των αγοραζομένων από την Κυβέρν-
ηση εμβολίων, να προσληφθούν σύντομα οι δύο
γιατροί  σύμφωνα με την προκήρυξη που
υπάρχει και επιπροσθέτως να εγκριθεί άμεσα η
λειτουργία του Κέντρου Υγείας και ως Κέντρου
Αναφοράς κρουσμάτων κορωνοϊού.

Διαπίστωσα ιδίοις όμασι την τιτάνια προσπά-
θεια, που καταβάλλεται από το σύνολο του ιατρ-
ικού και νοσηλευτικού προσωπικού και από
τους διοικητικούς υπαλλήλους του Κέντρου
Υγείας Μεγάρων εκφράζοντας την ευαρέσκειά
μου και τα θερμά μου συγχαρητήρια προς
όλους».

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγμα-
τοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 49 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 6.934 rapid test από τα οποία
ανευρέθηκαν 103 κρούσματα (1,49%).
Στον Δήμο Αχαρνών (ΠΕ Ανατολικής Αττικής), πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test και
προέκυψαν 9 θετικά (7,76%).
Αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

Γρ. Σταμούλης: «Το Κέντρο Υγείας Μεγάρων πρέπει να γίνει
Κέντρο Αναφοράς για τον κορωνοϊό»

Εγγραφο αίτημα προς τον διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Χρήστο ΡοϊλόΕγγραφο αίτημα προς τον διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό

Τα αποτελέσματα των Rapid Test του
ΕΟΔΥ στις 22 Φεβρουαρίου 2021 

στον Δήμο Αχαρνών
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Στην αντιπλημμυρική προστασία του κέντρου των Αχαρνών θα συμβάλει
καθοριστικά η υλοποίηση της οριστικής μελέτης συλλεκτήρα Σ2 και δεξα-
μενής ανάσχεσης Δ2 στον Παλαιό Οικισμό του Δήμου στην οδό Κολοκο-

τρώνη.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και δη με τον Περιφερειακό Σύμβουλο,
Θανάση Κατσιγιάννη, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός προσυπέγραψε
στη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων την έγκριση
κατασκευής ενός έργου που θα διευκολύνει την καθημερινότητα των Δημοτών.

Σκοπός της μελέτης είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασμού της αντιπλημμυρικής
προστασίας του κέντρου της πόλης, και πιο συγκεκριμένα της περιοχής που περ-
ικλείεται από τον δακτύλιο της οδού Αριστοτέλους, ώστε να περιοριστεί το πρόβ-
λημα των πλημμυρών και να μην υπάρξει εκ νέου κίνδυνος ακόμα και για ανθ-
ρώπινες απώλειες.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστι-
κού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» του κ. Αθανάσιου Μαρτίνου.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία  Κοινωφελούς Έργου

«ΑΙΓΕΑΣ» του κ. Αθανάσιου Μαρτίνου.

ΚΚααθθοορριισσττιικκήή  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιππλληημμμμυυρριικκήή
ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  κκέέννττρροουυ  ττωωνν  

ΑΑχχααρρννώώνν  ηη  δδεεξξααμμεεννήή  ααννάάσσχχεεσσηηςς  ΔΔ22
σσττοονν  ΠΠααλλααιιόό  ΟΟιικκιισσμμόό  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  
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Μπλόκο σε αλλαγή παρ-
όχου ηλεκτρικής ενέργειας
για ανεξόφλητες οφειλές
άνω των 150 ευρώ επιχειρ-
εί να βάλει η ΡΑΕ.

Όπως αναφέρει η εφημε-
ρίδα Καθημερινή, η ΡΑΕ 

εισηγείται για τους οικια-
κούς καταναλωτές ανώτατο
όριο ανεξόφλητης οφειλής
για να μπορούν να αλλά-
ξουν πάροχο τα 150 ευρώ
(τετραμηνιαίο λογαριασμό),
για τους μη οικιακούς που 

είναι συνδεδεμένοι με τη
χαμηλή τάση τα 200 ευρώ
και για τους καταναλωτές
μέσης τάσης τα 1.000
ευρώ.

Καταναλωτές που χρω-
στούν στον υφιστάμενο 

πάροχό τους πάνω από
αυτά τα ποσά θα πρέπει
για να αλλάξουν πάροχο
είτε να αποπληρώσουν τα
χρέη τους είτε να τα διακα-
νονίσουν.

Δίνεται  επίσης η
δυνατότητα στον παλαιό
προμηθευτή να υποβάλει
στον αρμόδιο διαχειριστή
εντολή απενεργοποίησης
της παροχής για διάστημα
6 μηνών μετά την αλλαγή
προμηθευτή, στην
περίπτωση που ο πελάτης
δεν τηρεί τον διακανονισμό
αποπληρωμής της οφειλής
του και υπό την προϋπόθ-
εση ότι οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του αντίστοιχου σε
τουλάχιστον 6 μηνιαίους
λογαριασμούς ρεύματος.

Ένα τρίτο μέτρο που
προτείνει η ΡΑΕ προκειμέ-
νου να αποθαρρύνει  το
φαινόμενο των μετακινή-
σεων από πάροχο σε πά-

ροχο αφήνοντας πίσω
οφειλές είναι η δημιουργία
ενός συστήματος τύπου
"Τειρεσία" που θα αξιοποι-
ούν οι προμηθευτές για να
αξιολογούν τον βαθμό φερ-
εγγυότητας των κατανα-
λωτών. 

Πρόκειται  για ένα
σύστημα επισήμανσης
οφειλών στο οποίο θα
έχουν πρόσβαση οι προμ-
ηθευτές και θα αφορά τους
οφειλέτες λογαριασμών
ρεύματος που θέλουν να
αλλάξουν πάροχο.

Προτείνεται μάλιστα να
υπάρχει  διαβάθμιση της
επισήμανσης και συγκεκρι-
μένα “κόκκινη” για όσους
κινούνται  στα όρια των
οφειλών των ανώτατων
ορίων που προτείνει και
“πράσινη” για όσους ανε-
ξάρτητα από το ύψος των
οφειλών έχουν προχωρή-
σει σε διακανονισμό.

Μπλόκο στην αλλαγή παρόχου για ανεξόφλητες
οφειλές στους λογαριασμούς ρεύματος
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  
ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς

ΑΑττττιικκήήςς    ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

  Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιό-
μενες βάρδιες.
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και
Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα
40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

 Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμε-
νες βάρδιες.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν 
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΣΗΡΙΑΛ ΠΟΥ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΣΤΙΝΓΚ
Αναζητούνται άντρες από 18 ως 55 ετών για να συμμε-
τάσχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί σε γυρίσματα που θα
πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ασπροπύργου. 
Τα γυρίσματα θα γίνουν τέλη Φλεβάρη με αρχές Μάρτη,
στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στον Ασπρόπυργο (δίπλα στην
Αττική οδό) 
Η ανακοίνωση αφορά στο σίριαλ Σιωπηλός Δρόμος που θα
προβληθεί στο Mega Channel τους επόμενους μήνες. Το
σενάριο του σίριαλ υπογράφουν οι σεναριογράφοι των
Άγριων Μελισσών. 
Τα γυρίσματα θα είναι κυρίως βραδινά και οι άντρες που
θα συμμετάσχουν θα υποδυθούν ρόλους Αστυνομικών
(χωρίς ατάκες) 

Η συμμετοχή θα είναι μια φορά ή και περισσότερες. 

Δεν απαιτείται εμπειρία. 

Δίδεται αμοιβή.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν: 

Μία κοντινή και μια ολόσωμη φωτογραφία

Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλικία και περιοχή διαμονής 

στο mail : grosplancasting@gmail.com

Με την υποσημείωση ότι ενδιαφέρονται για τα γυρίσματα
στον Ασπρόπυργο

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Τσιάμης Νίκος
Υπεύθυνος Κάστινγκ
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΕΧ METAL AE
1. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
2. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ή ΙΕΚ  ΑΠΟ ΑΝΩΝΗΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22960-21028
Email : info@exmetal.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μεγάλη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με έδρα την Ελευσίνα  

ζητά για το λογιστήριο της   Βοηθό Λογιστή  με προυπηρεσία από 1-3 χρόνια, 
για πλήρη απάσχόληση, κάτοικο περιοχής Θριασίου Πεδίου. 

πληροφορίες Κος Πέτρος  τηλ. 6976623623 -Email:petrpapama@yahoo.gr  

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
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Συ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
από τη σελ. 2

Ο δημότης
πολύ εύκολα και
γρήγορα, από το
σπίτι του και
εν τελώς δωρεάν
μπορεί ν α εγγρα-
φεί στο ν έο
λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας  του Δήμου Ασπροπύργου
μέσα από τον  ακόλουθο σύν δεσμο: 

https://exetaseis.kepy geias.org/identity /account/regi
ster

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή,  ο κάθε δημότης θα
μπορεί ν α  εν ημερών εται για τις Δράσεις του Δήμου
σχ ετικά με την  Πρόληψη της Υγείας,  όπως επίσης θα
λαμβάν ει συμβουλευτικές πληροφορίες σχ ετικά για τον
COVID-19. Αυτοματοποιημέν α μέσω SMS και e-mail το
λογισμικό εν ημερών ει τον  δημότη σχ ετικά με τις προλ-
ηπτικές εξετάσεις που πρέπει ν α κάν ει αν άλογα με την
ηλικία και το φύλο του, εν ώ παράλληλα υπεν θυμίζει στο
δημότη όταν  έρθει η ώρα για τον  τακτικό επαν έλεγχ ό
του.

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου
καλεί τους δημότες του Ασπροπύργου ν α προχ ωρή-
σουν  στην  εγγραφή τους είτε ηλεκτρον ικά, είτε  μέσω
ραν τεβού στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, το οποίο στεγά-
ζεται στην  Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας του
Δήμου Ασπροπύργου, στην  οδό Δοϊράν ης και Θεοτο-
κοπούλου, θέση Γερμαν ικά, Ασπρόπυργος. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι
μπορούν  ν α απευθύν ον ται καθημεριν ά από 9:00 έως
τις 13:30 στο τηλέφων ο επικοιν ων ίας 210 5575596 και
στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση kepy geias@aspropy r-
gos.gr.
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Το Σάββατο 27/2/2021 και ώρα 19:30
θα πραγματοποιηθεί Τηλεδιάσκεψη των
Αθλητών που βρίσκονται στη διαδικασία
Προεπιλογής Προεθνικών Ομάδων
ΕΠΣΔΑ με τους Υπευθύνους του Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος και όλο το
Staff.
Για τους αθλητές που βρίσκονται στις
παρακάτω λίστες η παρουσία τους είναι
υποχρεωτική.
Για τον λόγο αυτόν κάθε αθλητής θα
αναγραφεί κατά την είσοδο του στην
πλατφόρμα ZOOM  Όνομα – Επίθετο –
Ακαδημία.

Για την Κ14:

ΔΟΒΡΗΣ-ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ-ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Α.-ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΝΕΤΗΣ ΚΩΝ.-ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΜΑΖΓΑΣ-
ΓΚΙ ΟΛΙ ΑΣ-Π ΑΠ ΑΓΙ ΑΝ ΟΠ ΟΥΛΟΣ-

ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
Φ ΩΤ ΟΠ ΟΥΛΟΣ-Π ΑΠ ΑΓΕΩΡΓΙ ΟΥ-
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΚΕΛΛΗ Σ-Μ ΥΡ Τ ΑΪ -ΣΤ ΑΥΡΑ ΚΗ Σ-
ΜΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΤΣΙΚΑΛΑΣ-ΑΛΑΜΑΝΟΣ-ΑΔΡΙΩΤΗΣ
(ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
Μ ΑΥΡΙ ΔΗ Σ-ΓΚΙ Ν Η Σ-ΧΕΡΟΛΙ ΔΗ Σ
(ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
Χ Ι Ω Τ Η Σ - Τ Σ Α Λ Α Β Ρ Ε Τ Α Σ -
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ( ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
Δ Ο Υ Κ Α Σ - Μ Π Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Ι Δ Η Σ -
ΓΩΓΟΥΒΙΤΗΣ (ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ)
ΜΟΥΧΟ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ (ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ)

Για την Κ15:

ΠΑΤΙΣΤΗΣ-ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ-ΟΥΡΑΪ-
Τ ΑΜ Π ΑΚΑΚΗ Σ-ΣΤ ΡΑΤ Η Σ-Ν ΑΣΗ Σ
(ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΛΙΑΣΚΟΣ-ΤΟΓΙΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-
Μ ΥΛΩΝ ΟΠ ΟΥΛΟΣ-ΚΕΛΑΪ ΔΙ Τ Η Σ-
Κ Α Π Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ - Β Α Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ -
Τ Σ Ε Β Α Σ - Ρ Ε Τ Ζ Ε Π Η Σ - Λ Ι Ο Σ Η Σ -
ΦΥΤΟΖΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
Τ Ρ Ι Π Ο Λ Ι Τ ΣΙ Ω Τ Η Σ- Γ Ε Ρ Α Ν Ι Ο Σ-
ΝΤΟΥΚΑΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΦΛΑΒΙΟ-
ΣΥΡΟΣ-ΚΟΣΜΙΔΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΦΟΡΤΟΥΛΑΚΗΣ-ΜΠΑΛΗΣ (ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΔΟΥΜΕΝΗΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΜΥΡΤΟ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ)
Τ Ο Υ Ρ Τ Α Σ - Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Α Τ Ο Σ -
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΜΠΑΣΑ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)

*Οι ομάδες είναι υπεύθυνες να ενημε-
ρώσουν τους αθλητές τους.

ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ
ΑΑ..ΟΟ::    ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ......

ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ
ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΑΑ..ΟΟ..  εευυχχααρρ--
ιισσττεείί  ττηηνν  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΑΑρρχχήή  κκααιι  ττοο
ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  ΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ..  ΔΔήήμμοουυ

ΕΕλλεευυσσίίννααςς  πποουυ  μμεερρίίμμννηησσαανν  γγιιαα
ττηηνν  εεξξέέτταασσηη..

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  εεππααννέέννααρρξξηηςς
ττωωνν  ππρροοπποοννήήσσεεωωνν  ττωωνν  οομμάάδδωωνν
ττηηςς  ΓΓ''  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  αακκοο--
λλοουυθθώώννττααςς  ππιισσττάά  ττοο  υυγγεειιοοννοομμιικκόό
ππρρωωττόόκκοολλλλοο,,  οοιι  ααθθλληηττέέςς,,  οοιι  ππρροο--

πποοννηηττέέςς  κκααιι  οοιι  εεμμππλλεεκκόόμμεεννοοιι
ππααρράάγγοοννττεεςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  υυπποοββ--
λλήήθθηηκκαανν  χχθθέέςς  ΤΤρρίίττηη  2266//22  σσεε  μμοορρ--

ιιαακκήή  εεξξέέτταασσηη  CCOOVVIIDD--1199..

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Λ.ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε
η τηλεδιάσκεψη με
τον Υφυπουργό
Αθλητισμού Κύριο
Λευτέρη Αυγενάκη
με θέμα συζήτησης
την έναρξη των
προπονήσεων των
ακαδημιών και
των ερασιτεχνών
ποδοσφαιριστών.
Τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία της κ. Νίνας
Ξενοχρήστου.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι κ.κ Γιάννης Χρυσάφ-
ης ,Μιχάλης Γκιτάκος, η κ. Νίνα Ξενοχρήστου και το
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιογράφων κ.
Γιάννης Παρασύρης.
Ο Υπουργός ήταν σαφής ,ευθύς και κατατοπιστικός εκφ-
ράζοντας τόσο προσωπικές απόψεις όσο και επίσημες
θέσεις.

Πήρε ξεκάθαρα θέση υπέρ του ανοίγματος των ακαδ-
ημιών ποδοσφαίρου για το οποίο δεσμεύτηκε ότι
υπάρχουν καθοριστικές ενέργειες από μέρος του έως
την επόμενη εβδομάδα.
Ήταν πολύ θετικό να ακούμε τον Κύριο Αυγενακη να
λέει εμφατικά ότι θα το παλέψει με κάθε τρόπο, και να
λέει ευθέως ότι λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που
ζούμε ακόμα και η Αθλητική αρχή βρίσκεται κάτω από τις
εισηγήσεις των λοιμοξιολογων οι οποίες "καλώς ή
κακώς", καθορίζουν τα πάντα.

Στα πλαίσια της ειλικρίνειας και της καλής ενημερωσης
φίλων αθλητών, προπονητών και παραγόντων που από
χθες επικοινωνούν μαζί μου, οφείλω να πω ότι σχετικά
με την οικογένεια του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σε
επίπεδο ανδρών τα μηνύματα δεν ήταν εξίσου θετικά η
ξεκάθαρα.
Υπάρχουν πολλές παράμετροι που δεν γίνεται να αναλ-

υθούν δημόσια οι οποίες για μένα προς το παρόν
έστω,δεν είναι αισιόδοξες.
Σίγουρα οι ενώσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις παραμετρ-
ους αυτές και έχω την αίσθηση ότι σύντομα θα υπάρξουν
εξελίξεις και κυρίως..ανακοινώσεις.

Ελπίζω σύντομα όλο αυτό να τελειώσει και να μπορούμε
τόσο με τα παιδιά των ακαδημιών μας, όσο και με τους
αθλητές των ανδρικών ομάδων μας να δώσουμε ξανά
ραντεβού στα γήπεδα.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ F.C: ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ

ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΣΑΣ ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ

Προχειρότητες, προχειρότητες, προχειρότητες….
Ένα ωραίο πρωί αποφασίσατε να κλείσετε τον  αθλητισμό
και έν α ωραίο πρωί αποφασίσατε ν α τον
ξανανοίξετε..…μάλιστα!
Ενδιάμεσα το απόλυτο ΜΗΔΕΝ, και εξηγούμαστε:
Κύριοι…
Θα έπρεπε να μας γνωστοποιήσετε ακριβές χρονοδιάγρ-
αμμα έναρξης & λήξης του πρωταθλήματος?
Θα έπρεπε ν α μας γν ωστοποιήσετε τι οικον ομική
εν ίσχυση θα έχουν , και αν  θα έχουν  τα σωματεία όσον
αφορά τις διαιτησίες?
Θα έπρεπε ν α μας γν ωστοποιήσετε τι οικον ομική
εν ίσχυση θα έχουν , και αν  θα έχουν  τα σωματεία όσον
αφορά τα κόστη για τα rapid test λόγω Cov id-19?
Θα έπρεπε να μας γνωστοποιήσετε αν  θα έχουμε κάποια
οικονομική εν ίσχυση όσον  αφορά τους εκτός έδρας
αγώνες?
Θα έπρεπε με κάθε λεπτομέρεια να μας γνωστοποιήσετε το
πλαίσιο που θα πρέπει να ακολουθηθεί πιστά από όλους
μας ώστε ν α μην  υπάρχει περίπτωση για
πισωγύρισμα?(εκτός αν  ξεκινάτε το πρωτάθλημα για να το
διακόψετε πάλι…)
Η νομίζετε πως οι πρόεδροι των  ερασιτεχν ικών  σωματείων
(ναι, αυτοί οι ρομαντικοί που ματώνουν  για να στηρίξουν
την  τρέλα τους) έχουν  χρήματα να φάνε και οι κότες?
Ρωτήσατε τις ομάδες τις επαρχίας και των  νησιών  αν  το
ρόστερ με το οποίο ξεκίνησαν  είναι ακόμα πλήρες και μπο-
ρούν  να κατέβουν  να αγων ιστούν? (πολλοί ποδοσφαιρι-
στές έκαναν  συμφων ία για σεζόν  χωρίς να είναι ν τόπιοι και
ήδη έχουν  αποχωρήσει)
Το μόνο που είπατε, όποιος δεν  κατέβει ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ!!!
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΟΥΜΕ
Μία φορά να νοιώσουμε σε αυτή την  χώρα πως υπάρχει
πρόγραμμα καημό το έχουμε…
Υ.Γ : Προς αποφυγή παρεξηγήσεων  και επειδή εμείς σαν
Ακράτητος φωνάζουμε από την  πρώτη μέρα να γίνει επα-
νεκκίνηση στον  αθλητισμό, δηλώνουμε ότι όποτε μας
ζητηθεί θα είμαστε έτοιμοι να αγων ιστούμε.

ΕΠΟ: Παράταση μέχρι τις 27 Ιουνίου στην ολοκλήρωση της Football League

Το πρωτάθλημα της Football League θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου 2021, όπως είναι ήδη γνωστό, αλλά στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφασίσθηκε και πότε θα ολοκληρωθεί…

Η ημερομηνία που προτάθηκε από τη διοργανώτρια και πέρασε από την Ομοσπονδία είναι η 27 Ιουνίου 2021,
γεγονός που σημαίνει αναγκαστική παράταση του αρχικού αγωνιστικού πλάνου.

Το τυπικό μέρος της έγκρισης της συγκεκριμένης ημερομηνίας θα γίνει από την ΟΥΕΦΑ μετά από σχετικό αίτημα,
που θα αποσταλεί από την ΕΠΟ και φυσικά θα περάσει.

Να σημειωθεί ότι η FL, που θα γίνει σε δύο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια έχοντας από 10 ομάδες σε κάθε γκρ-
ουπ δεν θα έχει τελικά πλέι οφ και πλέι άουτ, αρά μόνο τις 18 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου.

ΕΠΣΔΑ:  ΛΙΣΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 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 Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. 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 κα-
τάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία 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 προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

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 MAIL:

irokalli8@gmail.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

• ΟΔΗΓΟΙ Γ, Δ, Ε
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
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

• ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

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

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

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

• ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ ΑΔΕΙΑ) 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

• MARKETING ASSIS-
TANT
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότι-
μου Κολεγίου στους τομείς
Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας
Άριστή γνώση  Microsoft
Office 
Άριστη γνώση  Social Media

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
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