
Λιθοβολισμός τρένων
σε Ασπρόπυργο

και Θήβα
Καθημερινές είναι πλέον οι επιθέσεις που
δέχονται αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ψεκασμοί καταπολέμησης των
κουνουπιών με drone

στη Λίμνη Κουμουνδούρου

Συνεχίζονται οι δράσεις σε όλες τις περιοχές
της Δυτικής Αττικής με συντονισμό του
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Rapid tests:
Διευκρινήσεις του υπ. Εργασίας για
επιχειρήσεις και εργοδότες
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Επιστολή προς ΕΠΣΔΑ για την εύρυθμη
λειτουργία των αγώνων της ένωσης

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ
Σε ένα ακόμα Πανευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Kick Boxing η ομάδα του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς  εεττοοιιμμόόττηηττααςς
εεννόόψψεειι  ττηηςς  χχεειιμμεερριιννήήςς

ππεερριιόόδδοουυ  
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Θ. Πλεύρης: 
250 ευρώ η εφημερία 

για ιδιώτες γιατρούς που
θα στηρίξουν το ΕΣΥ
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ «TΗΕ GREEN CITY» 

Τα Πράσινα Κινητά Σημεία
2 φορές την εβδομάδα 

στον Ασπρόπυργο 

1 εκατ. ευρώ
στους Δήμους Μάνδρας - Ειδυλλίας και Μεγαρέων 

για πρόληψη έναντι φυσικών καταστροφών

Στο πλευρό των
κατοίκων 

και δημοτικών αρχών 
οι Αθανάσιος Μπούρας 
και Γ. Κώτσηρας για τη 
θωράκιση της Δυτικής
Αττικής απέναντι στα

επικίνδυνα φυσικά
φαινόμενα
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφελώδης   

Θερμοκρασία: Από 13  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ερμαίος, Ερμαίας, Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος

Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέρου, Οσίου
Ιωαννικίου του Μεγάλου, Οσίου Γεωργίου 

Καρσλίδη του Ομολογητή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α. 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Μπαρδής Μελέτιος Ι.Βενιζέλου Ελευθερίου 8,

2105546633

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
Αριστοτέλους 132, 2102462255

Στο πλευρό των κατοίκων 
και τοπικών αρχών 

οι Αθανάσιος Μπούρας 
και Γ. Κώτσηρας για τη θωράκιση
της Δυτικής Αττικής απέναντι στα

επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα

Τη χρηματοδότηση
των Δήμων Μάνδρας
- Ειδυλλίας και Μεγα-
ρέων, με το συνολικό
ποσό ύψους 1 εκατ.
ευρώ (1.000.000,00
€), για την πρόληψη
και αντιμετώπιση
ζημιών και καταστρο-
φών που προκα-
λούνται από θεομ-
ηνίες, ενέκρινε το
Υπουργείο Εσωτερ-
ικών.

Συγκεκριμένα, με
απόφαση (αρ.
80267/02-11-2021)
που υπογράφει ο
Αναπληρωτής Υπο-
υργός Εσωτερικών
κ. Στέλιος Πέτσας, ο
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας - Ερυθρών - Οινόης
θα λάβει το ποσό επιχορήγησης των 600.000 ευρώ
και αντίστοιχα ο Δήμος Μεγαρέων το ποσό των
400.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση των δύο Δήμων της Δυτικής
Αττικής έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ενεργειών
του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και Βουλευτή Δυτι-
κής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργου Κώτσηρα, σε
συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτο-
διοίκησης και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερ-
ικών κ. Στέλιο Πέτσα καθώς μετά από συνεχείς
παρεμβάσεις  του Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Θανάση Μπούρα  και σε

συνεργασία με τους Δημάρχους Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας και Μεγαρέων .

Σε σχετική δήλωσή του, ο κ. Κώτσηρας αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Η έγκριση οικονομικής
ενίσχυσης των Δήμων Μάνδρας - Ειδυλλίας -
Ερυθρών - Οινόης και Μεγαρέων από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, αποτελεί για ακόμα μία φορά
απτή απόδειξη του έμπρακτου ενδιαφέροντος της

Κυβέρνησης για
την περιοχή της
Δυτικής Αττικής, η
οποία δυστυχώς
τα τελευταία χρό-
νια έχει πληγεί
α λ λ ε π ά λ λ η λ α
από καταστροφι-
κές πλημμύρες
και πυρκαγιές.

Θα ήθελα να
ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω
προσωπικά τον
Α ν α π λ η ρ ω τ ή
Υπουργό Εσωτε-
ρικών, κ. Στέλιο
Πέτσα, για την
αγαστή και δια-
ρκή συνεργασία
που έχουμε, προ-
κειμένου να
καλύψουμε κάθε

ανάγκη των Δήμων της Δυτικής Αττικής.
Βρίσκομαι συνεχώς σε επαφή και συνεννόηση με

τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς της περ-
ιοχής μας, προκειμένου τα αιτήματά τους να προω-
θούνται και να διεκπεραιώνονται άμεσα με στόχο
τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών
μας στη Δυτική Αττική».

Παράλληλα ο κος Μπούρας δηλώνει ότι θα εξα-
κολουθεί να παρακολουθεί στενά την πορεία υλο-
ποίησης, από όλες τις κατευθύνσεις, των απαρ-
αίτητων διαδικασιών για την άμεση αποκατάσταση
των ζημιών στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής
Αττικής. 

1 εκατ. ευρώ στους Δήμους Μάνδρας 
- Ειδυλλίας και Μεγαρέων 

για πρόληψη έναντι φυσικών καταστροφών

Θ. Πλεύρης: 250 ευρώ η εφημερία για ιδιώτες γιατρούς που θα στηρίξουν το ΕΣΥ

«Ζητάμε από τους ιδιώτες γιατρούς να ενισχύσουν το Σύστημα Υγείας. Εάν
δεν υπάρξει ανταπόκριση στα κίνητρα που δίνουμε θα πάμε και σε υποχρ-
εωτικές διαδικασίες για να μπουν στο σύστημα» ανέφερε ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης κατά την υποστήριξη της τροπολογίας που κατέθεσε στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την οδική ασφά-
λεια..

Ο κ. Πλεύρης, εξήγησε πως με την τροπολογία αυτή «παρέχεται η δυνατότ-
ητα σε ιδιώτες γιατρούς, ειδικοτήτων που έχει ανάγκη το σύστημα, να μπορέ-
σουν να παράσχουν υπηρεσίες για συγκεκριμένο διάστημα και να αμείβονται
για την κάθε εφημερία που θα κάνουν με το ποσό των 250 ευρώ- και μάλιστα
υπάρχει και μια συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε αυτά να είναι
με αυτοτελή φορολόγηση». Ο υπουργός σημείωσε πως ήδη «λαμβάνουμε

υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στην Θεσσαλονίκη και την Θεσσαλία» και παράλληλα «ζητάμε και από ιδιώτες για-
τρούς να ενισχύσουν το Σύστημα».

Επισήμανε δε πως με το ίδιο ποσό θα αμείβονται και οι γιατροί του ΕΣΥ για εφημερίες που κάνουν πάνω από το πλαφόν
και με τα ίδια φορολογικά κίνητρα.

Παράταση στην υποχρεωτικότητα
Σχετικά με τη διάταξη της τροπολογίας που αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού, ο

υπουργός ανέφερε ότι η επανεξέταση του μέτρου επεκτείνεται μέχρι της 31/12/2021. Οι ανεμβολίαστοι μόνιμοι γιατροί θα
βρίσκονται σε αναστολή όσο χρειαστεί, ενώ στους ανεμβολίαστους επικουρικούς δεν θα τους ανανεωθεί η σύμβαση
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Ο
Δήμος Ασπροπύργου
υιοθετεί και υλοποιεί το
πρόγραμμα αν ακύκλω-

σης «The Green City » σε συν ερ-
γασία με την  Περιφέρεια Αττικής,
τον  ΕΔΣΝΑ και την  εταιρεία
Citipost που απευθύν εται σε
περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες,
στους 66 Δήμους της Περιφέρει-
ας.  

Το εν  λόγω πρόγραμμα υλοποι-
εί προκαθορισμέν α δρομολόγια
στην  πόλη του Ασπρόπυργου
και περιλαμβάν ει τη στάθμευση
εν ός ειδικού οχ ήματος, στο
οποίο οι δημότες μπορούν  ν α
προσκομίζουν  διαχ ωρισμέν α τα
αν ακυκλώσιμα υλικά. Με τον
τρόπο αυτό, συμμετέχ ουν  εν ε-
ργά στην  αν ακύκλωση και
παράλληλα επιβραβεύον ται με
πόν τους.

Η δήλωση συμμετοχ ής – εγγρα-
φής στο «The Green City » γίν ε-
ται με τους παρακάτω 3 τρόπους:

1. Μέσω της mobile εφαρμογής
The Green City , που είν αι διαθέ-
σιμη σε Google Play  και App
Store

2. Στα Κιν ητά Πράσιν α Σημεία, μέσω της ειδικής
touch οθόν ης  ή μέσω γραπτής αίτησης

3. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
https://www.thegreencity .gr/

Τα υλικά που μπορούν  οι δημότες ν α προσφέρουν
στα Κιν ητά Πράσιν α Σημεία είν αι: Χαρτί/χ αρτόν ι,
Πλαστικά, Αλουμίν ιο, Αν οξείδωτα  και Μεταλλικά Αν τι-
κείμεν α, Γυαλί, Βρώσιμα Έλαια, Ρούχ α
(έν δυση/υπόδηση) και Υφάσματα. 

Καθημερινές είναι πλέον οι επιθέσεις που δέχον-
ται αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε περιοχές
πλησίον καταυλισμών Ρομά.

Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου λιθοβολήθηκε στην περ-
ιοχή της Θήβας η αμαξοστοιχία 56 που εκτελούσε το
δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη και στον Ασπρ-
όπυργο η αμαξοστοιχία 1327 που εκτελούσε το
δρομολόγιο Κιάτο – Αθήνα του Προαστιακού. Στη
δεύτερη περίπτωση υπήρξαν υλικές ζημιές ενώ
ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Μόλις χτες, επίθεση με πέτρες δέχθηκε αμαξο-
στοιχία του Προαστιακού στην περιοχή του Ταύρου
με αποτέλεσμα να υπάρξουν υλικές ζημιές, καθώς
και αμαξοστοιχία επίσης στην περιοχή της Θήβας.

Είναι προφανές πως αν δεν παρθούν μέτρα
υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε σύντομα έλλειψη
τροχαίου υλικού λόγω των ζημιών ενώ πάντα
υπάρχει και η πιθανότητα τραυματισμού επιβατών
και εργαζόμενων από θραύση τζαμιών.

Λιθοβολισμός τρένων σε Ασπρόπυργο 
και Θήβα
Καθημερινές είναι πλέον οι επιθέσεις που δέχονται 
αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ «TΗΕ GREEN CITY» 

Τα Πράσινα Κινητά Σημεία 2 φορές την 
εβδομάδα στον Ασπρόπυργο 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Ετοιμότητα ενόψει της
χειμερινής περιόδου 

Με αισιοδοξία και σιγουριά ξεκιν ά  η προετοιμασία
της χ ειμεριν ής περιόδου, όπως διαπιστώθηκε στην
συν εδρίαση  του Συν τον ιστικού Τοπικού Οργάν ου
Δήμου Φυλής  που πραγματοποιήθηκε χ θες το πρωί,
υπό την  Προεδρία του Αν τιδημάρχ ου Πολιτικής Προ-
στασίας Μιχ άλη Οικον ομάκη, στην  αίθουσα Μελίν α
Μερκούρη στο Δημαρχ είο Άν ω Λιοσίων .

Σύμφων α με τα στοιχ εία που αν ακοίν ωσε ο Μιχ άλης
Οικον ομάκης την   αν τιπυρική περίοδο  2021
εκδηλώθηκαν  στο Δήμο Φυλής συν ολικά 211 πυρκαγι-
ές από τις οποίες οι 200 ήταν  στην  ύπαιθρο και οι 11
σε δασικές εκτάσεις.  

“Ο σχ εδιασμός που είχ αμε κάν ει, με τις ν έες προ-
σθήκες και τις βελτιώσεις του, αν ταποκρίθηκε πλήρως
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της φετιν ής χ ρον ιάς. Ο
Δήμος είχ ε μία εξαιρετική πρώτη απόκριση και προ-
σβολή συμβάν των  πυρκαγιάς.  Συν εργάστηκε γρήγορα
και αποτελεσματικά με την  Πυροσβεστική Υπηρεσία,
καλύτερα -θα έλεγα- από κάθε άλλη χ ρον ιά” υπογράμ-
μισε ο Αν τιδήμαρχ ος Πολιτικής Προστασίας.  

Στους στόχ ους για τη ν έα χ ρον ιά ο Μιχ άλης Οικο-
ν ομάκης αν ακοίν ωσε πως ήδη έχ ει δρομολογηθεί η
αγορά ακόμα 4 μικρών  πυροσβεστικών  οχ ημάτων ,
εκτίμησε πως το  κτίριο που θα στεγάσει στα Άν ω Λιό-
σια το Εν ιαίο Συν τον ιστικό Κέν τρο Επιχ ειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας θα λειτουργήσει  το επόμεν ο
καλοκαίρι και αν αφέρθηκε στις εν έργειες της Πολιτικής
Προστασίας για την  δημιουργία εν ός σώματος εκπαι-
δευμέν ων  εθελον τών  που θα συν δράμουν  την  πυρο-
σβεστική σε κάθε έκτακτο περιστατικό.

Σε ότι αφορά στο σχ εδιασμό για τον  χ ειμών α ο Αν τι-
δήμαρχ ος Πολιτικής Προστασίας είπε πως στην  κακο-
καιρία Μπάλλος λειτούργησαν  καλά το ν έο αν τιπ-
λημμυρικό έργο και η λίμν η αν άσχ εσης με την  και-
ν ούργια προσθήκη και παρά τον  μεγάλο όγκο ν ερού
δεν  υπήρξαν  ιδιαίτερα προβλήματα. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ  12
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Συνεχίζεται από τη σελ.3

Τα Πράσιν α Κιν ητά Σημεία επισκέπτον ται τον  Ασπρόπυργο 2 φορές την  εβδομάδα κάν ον τας στάση σε 3 δια-
φορετικά σημεία. Σε περίπτωση αλλαγών  στα δρομολόγια οι εν διαφερόμεν οι θα εν ημερών ον ται μέσω της ηλεκ-
τρον ικής εφαρμογής.

Αν αλυτικά το πρόγραμμα των  δρομολογίων :

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου καλεί τους δημότες να κάνουν
πράξη την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «The Green City» και

συγχρόνως να επωφελούνται από τις επιβραβεύσεις που τους παρέχονται. Τέλος,
υπενθυμίζουμε ότι, οι Μπλε Κάδοι που βρίσκονται στις γειτονίες της πόλης είναι

διαθέσιμοι μόνο για την απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών.   

Ωράριο                                               ΤΕΤΑΡΤΗ                                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η Στάση09:30-12:00          Πλατεία Ηρώων  1ο Δημοτικό Σχ ολείο         Πλατεία Ηρώων  1ο Δημοτικό Σχ ολείο
2η Στάση12:30-14:25          Φυλής και Θρασυβούλου πλησίον  LIDL      Φυλής και Θρασυβούλου πλησίον  LIDL  
3η Στάση   14:45-15:45       Γ ΚΑΠΗ Ασπροπύργου οδός Γεν οκτον ίας   Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου       

οδός Μπουμπουλίν ας 



Με συντονισμό του Αντιπεριφερει-
άρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη
Κοσμόπουλου, προχωρά το πρόγρ-
αμμα καταπολέμησης κουνουπιών
σε περιοχές αρμοδιότητας Περιφερ-
ειακή Ενότητα Δυτικής, από τις
αρμόδιες υπηρεσίες Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας. 

Ο 12ος κύκλος προγραμματι-
σμένης εφαρμογής προνυμφοκτο-
νι ́ας από αέρος με  

DRONE στην Λι ́μνη Κουμου-
νδούρου του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, θα πραγματοποιηθει ́ την
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021.

Ακόμα, ο 23ος κύκλος προγραμμα-
τισμένης εφαρμογής προνυμφοκτο-
νι ́ας θα πραγματοποιηθει ́ την Πέμ-
πτη 4 Νοεμβρίου στις περιοχές των
Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλι ́ας και
Μεγαρέων και την Παρασκευή 5
Νοεμβρίου στις περιοχές των
Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσι ́νας
και Φυλής. 

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-5 

Κοινωφελής
Εργασία: 
Το 2022 οι 25.000
προσλήψεις στους
δήμους

Τ
ο 2022 θα γίνουν οι 25.000 προσλήψεις στους δήμους μέσω
του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ,
όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, μετά από σχετική
ενημέρωση από το υπουργείο Εργασίας και τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Ποιοι «κόβονται» από τις αιτήσεις
Αιτήσεις δεν μπορούν να κάνουν ωφελούμε-
νοι των προηγούμενων προγραμμάτων Κοι-
νωφελούς εργασίας.
Ο νέος κύκλος θα αφορά  περίπου 25.000
ωφελούμενους και θα προσφέρει εργασία
οκτάμηνης διάρκειας, ενώ ο μισθός θα είναι
551 ευρώ (καθαρά).

Οι δικαιούχοι
Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω
κριτηρίων του ΑΣΕΠ, ενώ δικαιούχοι είναι
μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα
ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε
μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγο-
ρίες:

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν
εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών
στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

εγγεγραμμένοι μακροχρόν ια άνεργοι στα

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και
τεχνολογικού τομέα

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα
τυπικά τους προσόντα

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του
ΟΑΕΔ

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισο-
δήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα – Οι ειδικότ-
ητες
Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση
απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφ-
έρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφε-
ρειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρ-
εσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150
ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο
που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα
οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο
του προγράμματος.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντι-
στοιχούν  σε εκατοντάδες ειδικότητες
Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογι-
κής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπι-
κού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών,
νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφ-
ονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών,
βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας,
βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδό-
μων, οδηγών και γεν ικών καθηκόντων.

Ψεκασμοί καταπολέμησης των κουνουπιών
με drone στη Λίμνη Κουμουνδούρου 

Συνεχίζονται οι δράσεις σε όλες τις περιοχές της Δυτικής 
Αττικής με συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Λ. Κοσμόπουλου

Ά
μεση υπήρξε η ανταπόκριση του Δήμου
Φυλής στο αίτημα για τοποθέτηση ειδικών
σημάτων για τα διερχόμενα ελάφια στη

λεωφόρο Φυλής,  φαινόμενο, που το τελευταίο
διάστημα,  έχει ενταθεί. 
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμης, η
Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Φυλής
Ελένη Λιάκου αλλά και ο αναπληρωτής
Δημάρχου και υπεύθυνος για την οδοσήμανση
Γιώργος Ραφτέλης ανταποκρίθηκαν με
αμεσότητα στο αίτημα του δραστήριου Φιλοζωι-
κού - Πολιτιστικού Συλλόγου “ΑγαπάΖΩ”  και
της κας Αικατερίνης Ζερβάκη, και τοποθέτησαν
πολλές ταμπέλες από τα σημεία όπου
διέρχονται ελάφια με κίνδυνο δυστυχήματος.  
Πρόσφατα μάλιστα, σημειώθηκε ο θάνατος
ενός ελαφιού από διερχόμενο ΙΧ. 
Κατόπιν της άμεσης ανταπόκρισης, ο Φιλο-

ζωικός Σύλλογος και η κα Ζερβάκη με ανάρτ-
ησή τους σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ευχα-
ρίστησαν δημόσια τους  εκπροσώπους του
Δήμου Φυλής, εφιστώντας ταυτόχρονα την προ-
σοχή στους διερχόμενους οδηγούς να μην ανα-
πτύσσουν, μεγάλες ταχύτητες καθώς κιν-
δυνεύουν όχι μόνο τα   ζώα αλλά και η ίδια τους
η ζωή!   

Δήμος Φυλής : Ειδική οδοσήμανση για την 
προστασία ελαφιών και οδηγών 
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Γ. Πατούλης: «Το Μητροπολιτικό Πάρκο
Α. Τρίτσης εγκαινιάζει μια σειρά δράσεων
άθλησης και ευεξίας που στόχο έχουν να

συμβάλουν τη δύσκολη αυτή περίοδο στη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και

ποιότητας ζωής»

Ο
Φορέας Διαχ είρισης του Μητροπολιτικού Πάρ-
κου Περιβαλλον τικών  και Εκπαιδευτικών  Δρα-
στηριοτήτων  και Αν άπτυξης Κοιν ων ικής Οικο-

ν ομίας «Αν τών ης Τρίτσης» σε συν εργασία με την  Ε.
Ντελιδάκη, δημοσιογράφο υγείας, π ιστοποιημέν η
συν τον ίστρια γιόγκα γέλιου και σύμβουλο θετικής
ψυχ ολογίας – συγγραφέα και τη δασκάλα χ ορού και
χ ορογράφο, Δ. Κουκλάκη, διοργαν ών ουν   τις παρακά-
τω δράσεις. 

1. Δωρεάν  μαθήματα ΧΑΡΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΗΣ για
σωματική, ψυχ ική, ν οητική και πν ευματική υγεία.
Στόχ ος είν αι ν α εν σωματωθούν  όλες οι κοιν ων ικές
ομάδες, αν εξαρτήτως ηλικίας. Τα τμήματα θα είν αι ολι-
γομελή, τηρών τας τα προβλεπόμεν α μέτρα για την
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των  συμμε-
τεχ όν των  και θα πραγματοποιούν ται κάθε Κυριακή
στις 18.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ., στην  αίθουσα
«Ίριδα» στην  Οθων ική αυλή εν τός του χ ώρου του
Μητροπολιτικού Πάρκου. Ημέρα έν αρξης των  μαθημά-
των  ορίζεται η Κυριακή 7 Νοεμβρίου του 2021. Για περ-
αιτέρω πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων  παρακα-
λούμε όπως επικοιν ων ήσετε με την  υπεύθυν η της
αν ωτέρω διοργάν ωσης, κα Ε. Ντελιδάκη στο τηλέφων ο
6979981756 |email: edelidaki@gmail.com. 

2. Δωρεάν  μαθήματα χ ορού για ΟΛΟΥΣ. Στη δράση
εν σωματών ον ται όλες οι  κοιν ων ικές ομάδες, όπως για
παράδειγμα άτομα με κιν ητικές δυσκολίες καθώς και
φίλοι - συν οδοί και φρον τιστές αυτών . Τα τμήματα και
σε αυτή τη περίπτωση θα είν αι ολιγομελή, τηρών τας τα
προβλεπόμεν α μέτρα για την  προστασία της υγείας και
της ασφάλειας των  συμμετεχ όν των  και θα πραγματο-
ποιούν ται κάθε Πέμπτη στις 15.00 μ.μ. έως τις 19.00
μ.μ. και Σάββατο στις 11.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.,
στην  αίθουσα «Ίριδα» στην  Οθων ική αυλή εν τός του
χ ώρου του Μητροπολιτικού Πάρκου. Ημέρα έν αρξης
των  μαθημάτων  ορίζεται η Πέμπτη 4 του Νοεμβρίου
του 2021. 

Για περαιτέρω πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων
παρακαλούμε όπως επικοιν ων ήσετε με την  υπεύθυν η
της αν ωτέρω διοργάν ωσης, κα Δ. Κουκλάκη στο τηλέφ-
ων ο 6948208181. 

Με αφορμή τα παραπάν ω προγράμματα  ο Περιφερ-
ειάρχ ης Αττικής επισημαίν ει: «Το Μητροπολιτικό
Πάρκο Α. Τρίτσης εγκαιν ιάζει μια σειρά δράσεων  άθλ-
ησης και ευεξίας  που στόχ ο έχ ουν  ν α συμβάλουν  τη
δύσκολη αυτή περίοδο που διαν ύουμε στη βελτίωση
των  συν θηκών  διαβίωσης και ποιότητας ζωής. Το
πάρκο με σταθερά βήματα μετεξελίσσεται σε όαση
πρασίν ου, αν αψυχ ής, πολιτισμού και εκπαίδευσης.
Ευχ αριστώ θερμά τόσο τους δήμους της περιοχ ής, όσο
και τα μέλη του  Φορέα τα οποία υπό τον  συν τον ισμό
της Γεν ικής Διευθύν τριας Μ. Χατζηαθαν ασίου και του
Πρόεδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχ είρισης Αν τι-
πρύταν η Έρευν ας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Γεω-
πον ικού Παν επιστημίου Αθην ών , Σ. Ζωγραφάκη
συμβάλλουν  καθοριστικά στην  υλοποίηση των
στόχ ων  που έχ ουμε θέσει από την  πρώτη στιγμή». 

Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμι-
κής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα είν αι
τετραήμερος και θα διαρκέσει από την  Παρασ-
κευή 5 έως και την  Δευτέρα 08 Νοεμβρίου
2021.

Στην  περιοχή του Θριάσιου πεδίου,
κέν τρο εορτασμού θα είν αι η 112 Πτέρυγα
Μάχης στην  Ελευσίν α.

Από την  Παρασκευή 05 έως και την
Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021, θα λειτουργεί στα-
τική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών  και

ελικοπτέρων . Ειδικευμέν ο προσωπικό θα
παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα καθώς
και για το έργο, την  αποστολή, την  κοιν ων ική
προσφορά και την  συν δρομή της Πολεμικής
Αεροπορίας στην  πρόληψη και αν τιμετώπιση
έκτακτων  αν αγκών .

Η Πτέρυγα θα είν αι επισκέψιμη για το
κοιν ό τις εξής ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021 (09:00 – 17:00)
Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2021 (09:00 – 17:00)
Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2021 (09:00 – 17:00)

Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 (13:00– 17:00)

Λόγω των  περιορισμών  της παν δημίας COVID-
19, η είσοδος των  επισκεπτών  στην  112
Πτέρυγα Μάχης θα πραγματοποιείται με την
επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
ν όσησης τελευταίου εξαμήν ου ή αρν ητικό
rapid test των  τελευταίων  48 ωρών  ή μοριακό
τεστ των  τελευταίων  72 ωρών  για τους εν ήλι-
κες και self test των  τελευταίων  24 ωρών  για
τους αν ήλικους έως 18 ετών . Ακόμα, υπεν θ-
υμίζεται ότι η χρήση μάσκας είν αι υποχρεωτι-
κή

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

Ξεκίνησε εκτεταμένο 
πρόγραμμα συντήρησης και
επισκευής του οδικού δικτύου

του Δήμου Αχαρνών

Α
πό τη συμβολή της οδού Φ.Δέδε, μέσω
των  δρόμων  Αρχαίου Θεάτρου-Εθν ικής
Αν τιστάσεως και έως τη συμβολή της

Αγίου Διον ύσιου, ξεκίν ησε το απόγευμα της
Δευτέρας 1ης Νοεμβρίου, το εκτεταμέν ο πρό-
γραμμα συν τήρησης και επισκευής του οδι-
κού δικτύου του Δήμου Αχαρν ών .

Ο Δήμος Αχαρν ών  με ίδιους πόρους, απόρρ-
οια της συν ετής οικον ομικής του διαχείρισης
και με τη συν δρομή των  Τεχν ικών  Υπηρε-
σιών  και του αρμόδιου αν τιδημάρχου Νικόλα-
ου Δαμάσκου, ξεκίν ησε έν α πρόγραμμα εργα-
σιών  συν τήρησης του οδοστρώματος σε διάφ-
ορα σημεία της πόλης, προϋπολογισμού
530.000 ευρώ, με στόχο την  αν αβάθμιση της
καθημεριν ότητας των  κατοίκων  της πόλης.
Ο Δήμαρχος Αχαρν ών  Σπύρος Βρεττός σε
δηλώσεις του αν έφερε: «Το αμέσως επόμεν ο
διάστημα σκοπεύουμε ν α διευρύν ουμε τα
έργα οδοποιίας σε όλες τις περιοχές της
πόλης είτε από ιδίους πόρους είτε σε συν ερ-
γασία με την  Περιφέρεια Αττικής. Συν εχίζουμε
με στόχο μέσα στα επόμεν α χρόν ια ν α απο-
καταστήσουμε το σύν ολο του οδικού μας δικ-
τύου. Γν ωρίζουμε το πρόβλημα, μας ταλαι-
πωρεί όλους εδώ και παρά πολλά χρόν ια και
κάν ουμε ότι είν αι δυν ατόν  για άμεσες παρεμ-
βάσεις».

Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2021

Δωρεάν Δράσεις Υγείας Ευεξίας και Χορού
στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»



Τιμώντας τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση, η Περιφέρ-
εια Αττικής διοργάνωσε την

έκθεση 'Οι φορεσιές της Αττικής'
στην Ελευσίνα, την οποία επισκέφ-
θηκαν εκατοντάδες κόσμου,
γνωρίζοντας την παράδοση που
διασώζεται μέσα από την λαογραφία.

Η έκθεση έληξε την Κυριακή 31
Οκτωβρίου, με μια παραδοσιακή γιο-
ρτή, με συμμετοχή λαογραφικών
συλλόγων και τον Σπύρο Μπρέμπο
στο τραγούδι.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτι

κής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπου-
λος ανέφερε: «Στηρίζουμε τον πολιτι-
σμό και αναδεικνύουμε τις ιδιαίτερες
πτυχές της λαογραφίας στη Δυτική
Αττική, που διαθέτει πλούσια ιστορία,
όπως και πολύ δραστήριους φορείς
λαογραφίας, σωματεία και ανθρώπο-
υς που ασχολούνται με αγάπη για τις
παραδόσεις και την ιστορία της περ-
ιοχής μας. 

Θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε
αντίστοιχες εκδηλώσεις και να επεν-
δύουμε σε δράσεις για τον πολιτισμό
στην περιοχή μας».
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Ολοκληρώθηκε η έκθεση «Οι Φορεσιές 
της Αττικής» στην Ελευσίνα

Λ. Κοσμόπουλος: «Στηρίζουμε τον πολιτισμό, αναδεικνύουμε
τις ιδιαίτερες πτυχές της λαογραφίας στη Δυτική Αττική»

ΣΕ ΖΕΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ΓΙΟΡΤΗ 
3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 

Σ
ε μια ιδιαίτερα θερμή και συν αισθηματικά φορτισμέν η ατμόσφαιρα με πολύ
κέφι πραγματοποιήθηκε την  Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 η Γιορτή για την  3η
ηλικία για περισσότερα από 120 μέλη των  ΚΑΠΗ  (Μεγάρων , Ν. Περάμου,

Αγ. Παν τελεήμον α και Κιν έτας) του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» προς τιμήν  των  ηλικιω-
μέν ων  συμπολιτών  μας που συν εχ ίζουν  ακόμα ν α προσφέρουν  στην  κοιν ων ία
μας αποτελών τας εν εργό κομμάτι της .

Στο οικογεν ειακό κέν τρο «Διόν υσος» ο εμπν ευστής της γιορτής Αν τιπρόεδρος
του ν ομικού προσώπου κ. Νικόλαος Νικόλιζας διοργάν ωσε για ακόμη μια χ ρον ιά
μία επιτυχ ημέν η κατά γεν ική ομολογία εκδήλωση στην  οποία τηρήθηκαν  όλα τα
προβλεπόμεν α υγειον ομικά πρωτόκολλα για την  καταπολέμηση του Cov id-19.

Οι προσκεκλημέν οι απόλαυσαν  πλούσια εδέσματα και ποτά εν ώ διασκέδασαν
και χ όρεψαν  με τα τραγούδια του κ. Σπυρίδων α Μπρέμπου υπό την  συν οδεία του
δεξιοτέχ ν η του βιολιού συμπολίτη μας κ. Αθαν ασίου Μαργέτη. 

Παρόν τες ήταν  και ο σπουδαίος ηθοποιός κ. Κώστας Πρέκας, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Ελλήν ων  Ηθοποιών  κ. Σπύρος Μπιμπίλας, ο κ. Κώστας Βεν ετσάν ος και
ο συμπολίτης μας δημοσιογράφος κ. Νίκος Ηλιόπουλος.  Το ν ομικό πρόσωπο απέ-
ν ειμε τιμητικές πλακέτες στους δύο πρώτους ως αν αγν ώριση για την  προσφορά
τους στον  ελλην ικό πολιτισμό.

Τιμητικές πλακέτες απέν ειμε επίσης στους κυρίους Γεώργιο Αθαν ασιάδη και Αν α-
στάσιο Μπέλση, δύο συν ταξιούχ ους δημοτικούς υπαλλήλους που εθελον τικά
συμβάλουν  καθημεριν ά στην  περιποίηση των  εξωτερικών  χ ώρων  του ΚΑΠΗ  Νέας
Περάμου. 

Την  εκδήλωση τίμησαν  επίσης με την  παρουσία τους ο Δήμαρχ ος Μεγαρέων  κ.
Γρηγόριος Σταμούλης, ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής των  Ελλήν ων  κ. Αθαν άσιος
Μπούρας ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτ. Αττικής κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος, Αν τιδήμαρχ οι και Δημοτικοί Σύμβουλοι
καθώς και το μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» κ. Δημήτριος Πλαταράς, ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοιν ότητας Ν. Περάμου κ. Ιωάν ν ης Σεβαστής, και ο τ.
Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» κ. Γεώργιος Σακελλαρίου.

Η φετιν ή εκδήλωση είχ ε και μία ιδιαίτερη σημασία καθώς τις επόμεν ες ημέρες θα
υποβάλουν  τις παραιτήσεις τους η κα Ρήγα και ο κ. Νικόλιζας από τις θέσεις της
Προέδρου και του Αν τιπροέδρου του ν ομικού προσώπου ολοκληρών ον τας έτσι μία
θητεία ιδιαίτερα δημιουργική. 

Δήμος Αχαρνών: Συμβουλευτική 
και ψυχολογική υποστήριξη από το 
Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας
του Δήμου Αχαρνών (Κεντρική
Δομή και Παράρτημα Ρομά), παρέχει
υποστήριξη στους δημότες και τους
ωφελούμενους του προγράμματος
με συμβουλευτικές και ψυχολογικές
υπηρεσίες από την ομάδα  των
ψυχολόγων του Αικατερίνη Μέγα,
Λεωνίδα Παλίλη και  Ιουλία Μεσ-
σήνη.

Για ραντεβού και επιπλέον πληροφ-
ορίες μπορείτε:
Να καλείτε καθημερινά από Δευτέρα
έως και Παρασκευή και από τις 9:00
π.μ. έως και τις 14:00 μ.μ. στα
τηλέφωνα: 213-2123121, 213-
2123115 και 213-2123113 ή
Να στέλνετε email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: kentrokoinoti-
tas@acharnes.gr



Χ
ωρίς την τρίτη δόση, μελλοντικά εν δεχο-
μέν ως να μην είναι δυνατή η χρήση των
πιστοποιητικών εμβολιασμών στις καθ-

ημεριν ές δραστηριότητες των πολιτών. Μία
ημέρα μετά την ανακοίνωση μέτρων για τους
ανεμβολίαστους, ένα νέο θέμα συζήτησης έχει
ανοίξει και αφορά μόνο τους εμβολιασμένους.

Όπως τον ίζουν  κυβερν ητικοί παράγον τες
αλλά και μέλη της επιστημον ικής κοιν ότ-
ητας εκτός από την  αν αγκαιότητα επίσπευ-
σης της τρίτης δόσης, ίσως χρειαστεί ν α
μπει και ημερομην ία λήξης στα πιστοποιη-
τικά εμβολιασμού.

Αν  και η συζήτηση άν οιξε μόλις χθες από
τον  υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρν ησης ,
αυτό πρακτικά θα σήμαιν ε πως χωρίς την
τρίτη δόση μελλον τικά ν α μην  είν αι δυν ατή
η χρήση των  πιστοποιητικών  εμβολιασμών
στις καθημεριν ές δραστηριότητες των
πολιτών .

Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή το πιστοποιητικό
εμβολιασμού είν αι… ελευθέρας, εν ώ σίγουρα κάτι τέτοιο
για ν α γίν ει θα πρέπει ν α έχει αν οίξει η πλατφόρμα για
τρίτη δόση για όλον  τον  εν ήλικο πληθυσμό.

Ο υφυπουργός πάν τως αποκάλυψε ότι έχει ξεκιν ήσει
μια συζήτηση στην  επιστημον ική κοιν ότητα για τον
χρόν ο, για τον  οποίον  καλύπτεται ο εμβολιασμέν ος.
«Εμείς είμαστε έτοιμοι για ν α διαμορφώσουμε αν αλόγως
την  ισχύ του πιστοποιητικού. 

Αυτή τη στιγμή δεν  υπάρχει ημερομην ία λήξης
του πιστοποιητικού, αλλά είν αι καταν οητό ότι
μετά από έν αν  χρόν ο από τη δεύτερη δόση του,
κάποιος δεν  μπορεί ν α έχει την  ίδια ασφάλεια
που είχε στο εξάμην ο», επισήμαν ε.

Την  ημερομην ία λήξης στα πιστοποιητικά εμβο-
λιασμού πάν τως εν στερν ίζεται και ο καθηγητής
Κοιν ων ικής και Προληπτικής Ιατρικής του Παν ε-
πιστημίου Αθην ών , Γιάν ν ης Τούν τας.

Βλέπουμε ν α παρουσιάζον ται κρούσματα αν ά-
μεσα στους εμβολιασμέν ους, διότι έχουν  παρέλθ-
ει 4 ή 6 μήν ες από τον  πλήρη εμβολιασμό και
είν αι εκτεθειμέν οι στη μόλυν ση», λέγον τας ότι θα
έπρεπε ν α έχει αν οίξει πολύ ν ωρίτερα η πλατφ-
όρμα για την  τρίτη δόση για όλες τις ηλικίες άν ω
των  18 ετών . «Να μη χάσει καν είς χρόν ο ν α
κάν ει την  τρίτη δόση. Είν αι σωτήρια σε αυτή τη
φάση που βρισκόμαστε και λειτουργεί πολύ προ-
στατευτικά», υπογράμμισε.

Εξέφρασε φόβους για κλιμάκωση της παν δημίας. Χαρ-
ακτήρισε τα ν έα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρν ηση ως
«σωστά, απαραίτητα και αν αγκαία, που θα έπρεπε ν α
ληφθούν  ν ωρίτερα», αλλά επεσήμαν ε ότι αυτά δεν
αρκούν .
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Η εκρηκτική εικόν α της παν -
δημίας του κορον οϊού, οι
εν δείξεις για ν έα “μαύρα” ρεκόρ
το επόμεν ο διάστημα, οι μεγά-
λες επιφυλάξεις αν  ως τα Χρι-
στούγεν ν α η κατάσταση θα
είν αι διαχ ειρίσιμη, δημιουργούν
ερωτηματικά για την  επάρκεια
των  μέτρων  που αν ακοιν ώθη-
καν  χ τες από την  κυβέρν ηση.

Μετά από πολύωρες διαβου-
λεύσεις, τόσο στο Μέγαρο
Μαξίμου υπό τον  Πρωθυπο-
υργό, όσο και στην  Επιτροπή
των  Εμπειρογν ωμόν ων , υιοθε-
τήθηκε από την  κυβέρν ηση η
στρατηγική του… lockdown
στους αν εμβολίαστους σε όλη
τη χ ώρα, και όχ ι μόν ο σε “κόκ-
κιν ες” περιοχ ές, με ισχ ύ από
το ερχ όμεν ο Σάββατο.

Ωστόσο,  έν τον ες είν αι οι
αν τιδράσεις και στον  εμπορικό
κόσμο αλλά και σε εστίαση και
ψυχ αγωγία, εν ώ οι χ ρήστες του
twitter έκαν αν  μέσα σε 2 ώρες
trend το hashtag #κρούσματα.

Εκτός των περιοριστικών
μέτρων η Εκκλησία

Πολλές συζητήσεις προκαλεί η
εξαίρεση των  πιστών  από την
υποχ ρέωση του rapid test για
την  είσοδο τους στην
εκκλησία, κι εν ώ τον  επόμεν ο
μήν α, στην  τελική ευθεία για τα
Χριστούγεν ν α, ξεκιν ούν  μεγά-
λες θρησκευτικές γιορτές.

Η πρόσφατη γιορτή του Αγίου
Δημητρίου αν έδειξε ότι το
μέτρο της μάσκας δεν  τηρείται
ευλαβικά στους ν αούς, το
αν τίθετο μάλιστα, κάτι που
πολλοί εκτιμούν  ότι καθιστά

επικίν δυν η τη συγκεκριμέν η
απόφαση.

“Η εξαίρεση της εκκλησίας
δείχ ν ει ότι η κυβέρν ηση δεν
θέλει ν α αν οίξει μέτωπο μαζί
της” εκτιμά επιστήμον ας που
έχ ει γν ώση των  διαβου-
λεύσεων , μη κρύβον τας την
αν ησυχ ία του.

Κεντρική απόφαση η κανο-
νικότητα για τους εμβολια-
σμένους

Συζητήσεις πυροδοτεί και το
γεγον ός ότι τελικά δεν  υπήρξε
απόφαση για επαν αφορά της
μάσκας, κάτι που οπωσδήποτε
θα αφορούσε όλη την  κοιν ότ-
ητα, εμβολιασμέν ους και μη.

Σύμφων α με πληροφορίες
ήταν  κεν τρική η απόφαση ν α
μην  επηρεαστεί στο ελάχ ιστο η
καθημεριν ότητα των  εμβολια-
σμέν ων , καθώς εκτιμήθηκε ότι
αυτό θα έστελν ε λάθος μήν υμα
σε όσους έχ ουν  ακόμη επιφυ-
λάξεις και δεν  κάν ουν  το εμβό-
λιο.

Παράλληλα υπάρχ ουν  κάποι-
ες φων ές που αποδίδουν  την
απόφαση αυτή στον  “φόβο”
του πολιτικού κόστους, αλλά
και σε “φόβο” ότι μια τέτοια
απόφαση θα δημιουργούσε
δυσαρέσκεια σε όσους έκαν αν
το καθήκον  τους, κι εν ώ τώρα
τους ζητείται ν α κάν ουν  άμεσα
την  3η, αν αμν ηστική δόση του
εμβολίου, έτσι ώστε ν α μην
“τιν αχ θεί στον  αέρα” έστω
αυτό το 61% της αν οσίας που
έχ ει επιτευχ θεί ως τώρα.

Παράλληλα, η υποχ ρέωση για
rapid test για την  είσοδο σε

χ ώρους διασκέδασης, εμπορι-
κά καταστήματα, κομμωτήρια
κ.α. προκαλούν  την  έν τον η
αν τίδραση και των  κατα-
στηματαρχ ών , οι οποίοι
μιλούν  για έν α ακόμη “οικον ο-
μικό χ τύπημα”.

Τα δύσκολα μέτρα που
ζήτησαν Επιστήμονες

Σύμφων α με πληροφορίες
ήταν  αρκετοί οι Επιστήμον ες
που εισηγήθηκαν  πιο σκληρά
μέτρα, όπως η απαγόρευση
της μουσικής στις “κόκκιν ες”
περιοχ ές αλλά και απαγορευ-
τικό στην  είσοδο αν εμβολία-
στων  σε καφέ, μπαρ,
εστιατόρια και σούπερ μάρκετ
σε περιοχ ές εξαιρετικά επιβαρ-
υμέν ες, όπως είν αι η Βόρεια
Ελλάδα.

Εξαδάκτυλος – Οι εμβολια-
σμένοι μετά από 6 μήνες
είναι σχεδόν… ανεμβολία-
στοι 

Την  αν ησυχ ία τους για την
έξαρση των  κρουσμάτων  κορο-
ν αϊού δεν  έκρυψαν  ο Αθαν ά-
σιος Εξαδάκτυλος και ο Αλκι-
βιάδης Βατόπουλος.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του
Παν ελλήν ιου Ιατρικού Συλλό-
γου, Αθαν άσιος Εξαδάκτυλος,
υπογράμμισε πως το μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα είν αι οι αν εμ-
βολίαστοι άν ω των  50 ετών .

Χαρακτήρισε δευτερευούσης
σημασίας τις τυχ όν  δυσκολίες
που παρουσιαστούν  στους
ελέγχ ους για την  τήρηση των
μέτρων  σε καταστήματα εστία-

σης, τον ίζον τας πως το κρίσι-
μο είν αι ν α μην  προκύψουν
θέματα όπως π.χ . το ν α μην
βρίσκει κρεβάτι κάποιος για
εγχ είρηση καρδιάς, εξαιτίας της
πίεσης που δέχ εται το Εθν ικό
Σύστημα Υγείας.

Ενστάσεις για τις εκκλησίες
Παράλληλα, εξέφρασε εν στά-

σεις αν αφορικά με τη συμμε-
τοχ ή σε λατρευτικές εκδηλώσεις
μαζικού χ αρακτήρα σε
εκκλησίες, θεωρών τας πως θα
πρέπει ν α ζητείται rapid test
από τους αν εμβολίαστους.

Τρίτη δόση οπωσδήποτε
Σε ό,τι αφορά την  3η δόση

εμβολίου κατά της COVID-19, ο
κ. Εξαδάκτυλος είπε πως θα
πρέπει ν α γίν εται μετά την
πάροδο 6 μην ών , προκειμέν ου
ν α διατηρηθεί η προστασία
έν αν τι του ιού. Επεσήμαν ε,

πως κάποιος πλήρως εμβολια-
σμέν ος, μετά την  πάροδο των
6 μην ών , είν αι σχ εδόν …
αν εμβολίαστος. 

Επιπροσθέτως, σημείωσε
πως θα έπρεπε ν α υπάρχ ει
κάποιος τρόπος μέτρησης της
άμυν ας του οργαν ισμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν
και η τοποθέτηση του Καθη-
γητή Μικροβιολογίας, Αλκη
Βατόπουλου, ο οποίος είπε
πως «πρέπει ν α γίν ει η 3η
δόση του εμβολίου, για ν α
ισχ υροποιήσουμε την  άμυν α
του οργαν ισμού».

Ο κ. Βατόπουλος σημείωσε,
επίσης, πως τα στοιχ εία του
ΕΟΔΥ δείχ ν ουν  ότι είν αι μικρ-
ός ο αριθμός των  εμβολιασμέ-
ν ων  που ν οσηλεύον ται με
COVID-19 σε ΜΕΘ, προκειμέ-
ν ου ν α καταδείξει πως τα εμβό-
λια είν αι ασφαλή και αποτελε-
σματικά.

– Μονόδρομος η τρίτη δόση για όλους
Θα έχουν ημερομηνία λήξης τα πιστοποιητικά εμβολιασμού;
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Στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. κύκλωμα με
λεία 60.000 ευρώ από ηλικιωμένους

Για 35 υποθέσεις απάτης κατ-
ηγορούνται δύο Ρομά, 37 και 38
ετών, που συνελήφθησαν από
αστυνομικούς του τμήματος
Προστασίας Περιουσιακών
Δικαιωμάτων της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, θύματά
τους ήταν κυρίως ηλικιωμένοι
τους οποίους προσέγγιζαν έξω
από τράπεζες ή εμπορικά κέν-
τρα παριστάνοντας άλλοτε τους
λογιστές και άλλοτε τους υπαλλή-
λους της εφορίας.

Έχοντας μαζί τους φορητή
συσκευή POS χρέωναν τις 

κάρτες τους με ποσά από 500
έως 1.000 ευρώ για την εξόφλ-
ηση δήθεν οφειλών που είχαν οι
ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσω-
πα.

Υπολογίζεται ότι τη συγκεκρι-
μένη μέθοδο κατάφεραν να απο-
σπάσουν από τα θύματά τους
ποσό που ξεπερνά τις 60.000
ευρώ.

Ακόμα, οι συλληφθέντες κατ-
ηγορούνται για τρεις ληστείες
καθώς υποχρέωσαν με τη
χρήση βίας ηλικιωμένους να 

κάνουν αναλήψεις χρημάτων
που στη συνέχεια τους απέσπα-
σαν.

Η έρευνα για την υπόθεση
ξεκίνησε πριν από περίπου ενά-
μιση μήνα και οι δύο συλληφθ-
έντες οδηγούνται σήμερα στον
εισαγγελέα. Σε βάρος τους
σχηματίστηκε δικογραφία για
απάτη, ληστεία και συγκρότηση
εγκληματικής οργάνωσης. Αναζ-
ητούνται για συμμετοχή στην
υπόθεση ακόμα τρία άτομα,
συγγενείς των δύο συλληφθέν-
των.

Για 35 υποθέσεις απάτης κατηγορούνται δύο Ρομά, 37 και 38 ετών,
που συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Προστασίας
Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας.

Rapid tests: 
Διευκρινήσεις του υπ. Εργασίας
για επιχειρήσεις και εργοδότες
To Υπουργείο  Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων  αναφορικά με τη διενέργεια των
Rapid Test και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών,
εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι
δίνεται προθεσμία στην υποβολή της υπεύθυνης
δήλωσης για τα test που αφορούν σε
ανεμβολίαστους και μη νοσήσαντες εργαζόμενους.

Ειδικότερα στην
α ν α κ ο ί ν ω σ η
σημειώνεται:
Παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής
της υπεύθυνης δήλωσης
«περί τήρησης της
υποχρέωσης υποβολής
των ανεμβολίαστων

και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 κατά την εβδομάδα
αναφοράς», έως και τη Δευτέρα 08/11 και ώρα 24.00 για τις
εβδομάδες αναφοράς 18-24 Οκτωβρίου και 25-31 Οκτωβρίου.

Αναφορικά με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης
επιχειρήσεων –εργοδοτών διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας
διαγνωστικών ελέγχων νόσησης», προστίθενται οι ακόλουθες
τρεις τιμές:

(ε) Μη παροχή εργασίας με φυσική παρουσία για άλλους
λόγους

(στ) Έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο που καλύπτει την
εβδομάδα αναφοράς

(ζ) Κατοχή πιστοποιητικού νόσησης εν ισχύ, σύμφωνα με την
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού

Β) Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να εξαιρούνται οριστικά
από την προσυμπλήρωση στο εν λόγω έντυπο (μενού: μητρώα
– στοιχεία προσωπικού) , οι ακόλουθες περιπτώσεις
εργαζομένων, που τυχόν εμφανίζονται στο σύστημα ως
υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης:

– περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους έχει επέλθει η
λύση της σύμβασης εργασίας τους (με καταγγελία ή με
οικειοθελή αποχώρηση)

– περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν αποβιώσει

Γ) Επισημαίνεται ότι δίνεται η δυνατότητα διαγραφής και μη
συμπεριληψής τους στην υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης
δήλωσης, των εργαζομένων που δεν είναι υπόχρεοι σε
διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232
Κ.Υ.Α. (π.χ. εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ 14
ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και
εμφανίζονται ως υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου).
Επίσης δίνεται η δυνατότητα ορθής επανάληψης του εντύπου
εντός της ταχθείσας προθεσμίας υποβολής.

Δ) Για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος
εργασίας τους εβδομαδιαίως και ως εκ τούτου ισχύουν τα
προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ΄αριθ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α. για τις περιπτώσεις μειωμένης
απασχόλησης.

Ε) Επιχειρήσεις-Εργοδότες εργαζομένων για τους οποίους δεν
υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε4 στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ», όπως για παράδειγμα περιπτώσεις εργατών γης,
αλιεργατών και εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες
ιδιωτικών οικοδομικών έργων, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής
της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει η
υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α..

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κον τά
στον  καταυλισμό Ρομά στην  Αγιά Σωτήρα, στο
Μεν ίδι.

Σύμφων α με πληροφορίες, αυτοκίν ητο στο οποίο
επέβαιν αν  τρία άτομα, πέρασε μπροστά από άν δρες
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, τους έβρισε και τους πέταξε αν τι-
κείμεν α, χ ώρίς όμως ν α υπάρξει τραυματισμός. 

Οι ειδικοί φρουροί πρόλα-
βαν  και είδαν  την  πιν ακίδα
του αυτοκιν ήτου, το οποίο

εν τόπισαν  αστυν ομικοί της ΟΠΚΕ. Μέσα βρίσκον ταν
τρεις Ρομά, οι οποίοι είχ αν  δαν ειστεί το όχ ημα από
έν αν  φίλο τους. 

Οι ίδιες πληροφορίες αν αφέρουν  πως είν αι γν ωστοί
στις αρχ ές.Έως αυτή την  ώρα έχ ουν  συλληφθεί δύο
άτομα.

Πηγή: https://www.newsit.gr

Επεισόδιο κοντά στον καταυλισμό Ρομά
στην Αγιά Σωτήρα, στο Μενίδι
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

Σωματείο Συνταξιούχων
ΙΚΑ Ελευσίνας-Μάνδρας
και περιχώρων

ΚΑΛΕΣΜΑ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τα Σωματεία και οι Φορείς της Ελευσίν ας
και της γύρω περιοχ ής που υπογράφο-
υμε το παρόν  κείμεν ο δηλών ουν ε την
αμέριστη υποστήριξή μας στους πυρόπ-
ληκτους της Δήμου Μάν δρας, της Βαρ-
υμπόμπης και των  Θρακομακεδόν ων ,
στους υπόλοιπους πυρόπληκτους της
Αττικής, της Βόρειας Εύβοιας, όλης της
Ελλάδας, που αποφάσισαν  ν α πραγμα-
τοποιήσουν  μεγάλο συλλαλητήριο το
Σάββατο 6 Νοέμβρη στο Σύν ταγμα. 
Ο αγών ας τους, είν αι και δικός μας. Ο
λαός της περιοχ ής γν ωρίζει από πρώτο
χ έρι τι θα πει ν α είν αι σε μόν ιμη απειλή
η ζωή και η περιουσία του λόγω έλλειψης
μέτρων  προστασίας από φυσικές κατα-
στροφές. 
Δεν  συμβιβαζόμαστε ούτε με το «μαύρο»
τοπίο της φωτιάς, ούτε με το «καφέ» της
πλημμύρας
Πριν  περίπου δύο μήν ες, χ άσαμε και
πάλι έν α μεγάλο μέρος του φυσικού
πλούτου της περιοχ ής, έν α ακόμα
πν εύμον α πρασίν ου για όλη την  Αττική,

με τις μεγάλες πυρκαγιές στο όρος
Πατέρα και στην  περιοχ ή γύρω από τα
Βίλια. Βρεθήκαμε αν υπεράσπιστοι
εξαιτίας της απουσίας μέτρων  αν τιπυρι-
κής προστασίας. Βρεθήκαμε με ΜΗΔΕΝ
δασεργάτες στο Δασαρχ είο Αιγάλεω που
έχ ει στην  ευθύν η του ολόκληρη τη Δυτι-
κή Αττική, με αποτέλεσμα ν α μην  έχ ει
γίν ει καν έν ας καθαρισμός του δάσους
και άλλες αν αγκαίες εργασίες μέσα σε
αυτό. Βρεθήκαμε με πεν ιχ ρή χ ρημα-
τοδότηση για διάν οιξη και συν τήρηση
δασικών  δρόμων . Βρεθήκαμε με υποστε-
λεχ ωμέν η την  πυροσβεστική και με
μέσα απαρχ αιωμέν α ή ελλιπώς συν τηρ-
ημέν α. 
Τώρα έχ ουμε μπροστά μας το χ ειμών α.
Οι επιστήμον ες εδώ και μήν ες «κρούουν
τον  κώδων α του κιν δύν ου», τον ίζον τας
ότι ο δήμος Ελευσίν ας  κιν δυν εύει άμεσα
σε εν δεχ όμεν η κακοκαιρία. Ήδη ζήσαμε
το εφιάλτη με τον  «Μπάλο» πριν  λίγες
μέρες. Πολλοί δρόμοι στην  Ελευσίν α
μετατράπηκαν  σε ποτάμια. Χαρακτηρι-
στικότερα παραδείγματα η οδός Καν ελλο-
πούλου και όλη η περιοχ ή του καλ-
υμπακίου, το Κέν τρο Υγείας Ελευσίν ας
που για άλλη μια φορά ήταν  απροσπέλα-
στο, αλλά και το ίδιο το κέν τρο της
πόλης που θύμιζε Βεν ετία!
Με ευθύν η της Κυβέρν ησης, της Περιφ-
έρειας Αττικής και των  Δημοτικών
Αρχ ών , τα αν αγκαία έργα αν άσχ εσης
στους ορειν ούς όγκους της περιοχ ής,
λόγω των  φον ικών  πλημμυρών  πριν  4
χ ρόν ια, παραμέν ουν  μελέτες(!), εν ώ τα
αν τιδιαβρωτικά έργα στο όρος Πατέρα
λόγω των  πυρκαγιών  του καλοκαιριού
παραμέν ουν  «σχ έδια επί χ άρτου». Τα

αν αγκαία έργα σε Σαραν ταπόταμο, Κατε-
ρίν ι και Σούρες δεν  έχ ουν  ακόμα ολοκ-
ληρωθεί ή σε πολλές περιπτώσεις είν αι
αν επαρκή. 
Με ευθύν ες διαχ ρον ικές, γιν όμαστε για
πολλά χ ρόν ια στο ίδιο έργο θεατές!
Είμαστε αυτοί που το 2017 θρην ήσαμε
24 δικούς μας αν θρώπους από τις
πλημμύρες στο Δήμο Μάν δρας εξαιτίας
της έλλειψης μέτρων  αν τιπλημμυρικής
προστασίας. 
Είμαστε αυτοί που φέτος το καλοκαίρι
είδαμε τις φωτιές στη βιομηχ αν ική περ-
ιοχ ή της Μαγούλας κυριολεκτικά ν α
γλείφουν  μεγάλες αποθήκες logistics και
εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Είμαστε αυτοί που σε κάθε βροχ ή φοβό-
μαστε ν α μετακιν ηθούμε στους δρόμους
της πόλης μας γιατί μετατρέπον ται σε
χ ειμάρρους.
Είμαστε οι μικροί επαγγελματίες της περ-
ιοχ ής, που κάθε χ ειμών α επιστρατεύο-
υμε σακιά με άμμο και άλλους αυτοσχ έ-
διους τρόπους για ν α προστατεύσουμε
τις επιχ ειρήσεις μας και το εμπόρευμά
μας. 
Βγαίν ουμε στο δρόμο! Διεκδικούμε αποζ-
ημιώσεις στο 100% της ζημιάς για τους
πληγέν τες, αλλά ταυτόχ ρον α διεκδι-
κούμε ουσιαστικά έργα και μέτρα προ-
στασίας της ζωής και της περιουσίας μας.
Θύματα και πληγέν τες από φυσικές
καταστροφές θα συν εχ ίσουμε ν α έχ ο-
υμε, αν  τώρα δεν  σταματήσουμε την
εγκληματική πολιτική που θεωρεί κόστος
τα αν αγκαία έργα και μέτρα πρόληψης και
προστασίας. 
Διεκδικούμε: 
Να αποζημιωθούν  όλοι οι πληγέν τες των

τελευταίων  ετών  στο 100% της ζημιάς
που έχ ουν  υποστεί.
Τώρα ν α παρθούν  όλα τα αν αγκαία
μέτρα μπροστά στο χ ειμών α για ν α μην
έχ ουμε ν έες καταστροφές. Να καθαρι-
στούν  τα ρέματα και τα φρεάτια, ν α
προχ ωρήσουν  όλα τα απαραίτητα έργα
στο όρος Πατέρα και στους γύρω ορει-
ν ούς όγκους. Να ξεκιν ήσουν  χ ωρίς
άλλες καθυστερήσεις τα έργα διευθέτησης
των  ρεμάτων  και αν τιπλημμυρικής θωρά-
κισης στην  περιοχ ή μας. 
Η αν τιπλημμυρική θωράκιση της περ-
ιοχ ής ν α εν ταχ τεί στο πλαίσιο εν ός
ολοκληρωμέν ου σχ εδιασμού επίπεδο
Αττικής, κι όχ ι ν α κουκουλωθεί με έργα -
«μπαλώματα» που αν τί ν α λύν ουν ,
οξύν ουν  ή μεταφέρουν  το πρόβλημα σε
άλλη περιοχ ή.
Να στελεχ ωθούν  με όλο το αν αγκαίο
προσωπικό, μόν ιμα και σταθερά, όλες οι
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που
παίζουν  αποφασιστικό ρόλο στην  πρόλ-
ηψη  και την  αν τιμετώπιση της καταστρ-
οφής όπως το Δασαρχ είο, η Πυροσβε-
στική και άλλα.
ΟΛΟΙ στο ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
που διοργαν ών ουν  Επιτροπές, Σωμα-
τεία και Φορείς από περιοχ ές που επλήγ-
ησαν  από φυσικές καταστροφές.
ΟΛΟΙ το ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Νοέμβρη στις 12 το
μεσημέρι στο Σύν ταγμα.

Έν ωση Επαγγελματιών  Βιοτεχ ν ών  κι
Εμπόρων  Ελευσίν ας – Μάν δρας
Σύλλογος Γυν αικών  Ελευσίν ας
Σωματείο Συν ταξιούχ ων  ΙΚΑ Ελευσίν ας-
Μάν δρας και περιχ ώρων
Σωματείο Εργαζομέν ων  ΟΤΑ Θριασίου
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Σε ένα ακόμα Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Kick Boxing η ομάδα του

Σε ένα ακόμα Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kick Boxing  θα
συμμετάσχει ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΣ Ελευσίς
Σε λίγες μέρες ο προπονητής Χατζής Χασάν ,

θα συνοδεύσει την Εθνική Ομάδα και  τους Αθλητές του,
Χατζή Μπαριέ, Γκιλέκα Βασίλη & Παπακωνσταντίνου 
Γιάννη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kick Boxing -

WAKO που θα διεξαχθεί στο Μαυροβούνιο στις 5 Νοεμβρίου 
Ευχόμαστε στην Εθνική μας Ομάδα και στους αθλητές μας

Καλή Επιτυχία
Συμφωνία Αετού Κoρυδαλλού - Πανελευσινιακού για
τον Γ. Ταμπουρατζή

Ποδοσφαιριστής του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
Α.Ο. και επίσημα
είν αι πλέον  ο 18χ ρο-
ν ος φέρελπις μέσος
Γιώργος Ταμπουρατ-
ζής μετά την  οριστική
συμφων ία μεταξύ των
διοικήσεων  του
ΑΕΤΟΥ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ και
του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
Α.Ο.
ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΣ!!!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
Ο Σύνδεσμος μας έχει την καλή διάθεση να
βοηθήσει στο έργο σας

Επιστολή έστειλε ο Σύν δεσμος Διαιτητών  Δυτικής Αττικής προς την  ΕΠΣΔΑ που
αν αφέρει τα εξής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
‘Εδρα:ΕΠΣΓΟΥ Νίκου Νέζη γηπ. <<Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ>>
Τηλ. Προέδρου: 6989703851 email: leaguewest2015@gmail.com

Αριθ. Πρωτ. : 333 Ελευσίν α 1/11/2021
ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΕΠΣΔΑ
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κύριε Πρόεδρε,
Θα θέλαμε ν α σας εν ημερώσουμε γραπτώς αυτά που έχ ουμε πει και προφορικά.
Ο Σύν δεσμος μας έχ ει την  καλή διάθεση ν α βοηθήσει στο έργο σας για την  εύρ-
υθμη λειτουργία των  αγών ων  της έν ωσης.
Έχ ουμε την  δυν ατότητα της:
1) κάλυψης όλων  των  αγών ων  Α και Β κατηγορίας ΕΠΣΔΑ με μη εν  εν εργεία διαιτ-
ητές (Παρατηρητές) τοπικού αλλά και εθν ικού πρωταθλήματος.
2)την  κάλυψη εν  εν εργεία διαιτητών
3)την  κάλυψη και αν αβάθμιση των  αγών ων  ακαδημιών  όλης της δυτικής Αττικής
4)την  κάλυψη των  επιτροπών
α)ΤΕΔ (Τεχ ν ική επιτροπή διαιτησίας)
β)Π.Ε.Κ.Π (Πειθαρχ ική επιτροπή καταστατικών  παραβάσεων )
γ)Επιτροπή παρατηρητών  διαιτησίας
δ)κάθε άλλη επιτροπή που είν αι αν αγκαία
5)την  λειτουργία Σχ ολών  Διαιτησίας
Σας εν ημερών ουμε ότι ο Σύν δεσμός μας έχ ει την  δυν ατότητα ν α εγγράψει στα
μητρώα μελών  της διαιτησίας τους διαιτητές που αγων ίζον ται στο πρωτάθλημα της
έν ωσης και είν αι ν όμιμοι ως προς το καταστατικό του Συν δέσμου μας αλλά και
των  καν ον ισμών  ΕΠΟ, FIFA, UEFA.
Ο Σύν δεσμός μας είν αι αν αγν ωρισμέν ος από το πρωτοδικείο και από την  ΓΓΑ και
είν αι μέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Εφ όσον  δεχ θείτε την  πρόταση μας για βοήθεια και συν εργασία <ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ>
ώστε ν α ωφεληθεί το ποδόσφαιρο της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ είμαστε πρόθυμοι ν α μη
συν εχ ίσουμε δικαστικά τα ν όμιμα δικαιώματα μας.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                  ΜΠΕΓΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αλλη μία προσθήκη ο Μανδραικός. 
Πήρε τον Γιώργο Λόλι

Ακόμη ένα ταλέντο
στην ομάδα του Μαν-
δραικού. Πρόκειται
για τον 20χρονο
επιθετικό Γιώργο
Λόλι. Η διοίκηση τον
καλωσορίζει και του
εύχεται  υγεία και
καλές επιτυχίες.



12-θριάσιο Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΡΕΒΕΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΧΑΓΚΕΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ
Ο  BACEVANI RAFAEL (ΜΠΑΤΣΕΒΑΝΗ ΡΑΦΑΕΛ) 

ΤΟΥ  PELLUMB (ΠΕΛΟΥΜΠ)  ΚΑΙ ΤΗΣ ALKETA (ΑΛΚΕΤA)
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΥΖΙ (IZI) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ BERAT (ΜΠΙΡΑΤ ) 

ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΩΝΟΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 
ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ  ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ
Ο Γαστουνιώτης Δημήτριος του Χρήστου  και της Σοφίας 

το γένος Τσαντίλα γεννηθείς στην Αθήνα 
κάτοικος Μάνδρας Αττικής  και η  Δημητριάδου Δήμητρα

του Χρήστου και της Ελένης  το γένος Αλεξοπούλου 
γεννηθείσα στην ΑΘήνα, κάτοικος  Μάνδρας Αττικής 

πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο
Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής. 

Εξέφρασε τον  προβλημα-
τισμό του  για την  υδρολογι-
κή συμπεριφορά της περ-
ιοχ ής μετά τις πυρκαγιές
του καλοκαιριού στην  Βαρ-
υμπόμπη και αφού αν έλυσε
διεξοδικά το σχ έδιο δράσης
σε κάθε μορφή κακοκαιρίας
αν ακοίν ωσε πως έχ ει γίν ει
ήδη η προμήθεια 400
τόν ων  αλατιού εν ώ μέχ ρι τα
τέλη Νοεμβρίου προχ ωρά
και η μίσθωση 3 μικρών  και
3 μεγάλων  εκχ ιον ιστικών
μηχ αν ημάτων  ώστε ο Δήμος ν α είν αι έτοιμος ν α αν τι-
μετωπίσει εν δεχ όμεν α ακραία καιρικά φαιν όμεν α. 

Πέραν  των  μηχ αν ημάτων  που διαθέτει ο Δήμος
προβλέπεται η μετατροπή εν ός οχ ήματος του Συν δέ-
σμου Πάρν ηθας σε αλατιέρα, η μετατροπή εν ός φορτ-
ηγού του Δήμου σε αλατιέρα, η μίσθωση 3  φορτηγών
για τη μεταφορά αλατιού, 3 JCB και 3 Bobcat  για τη
διαχ είριση αλατιού και την  διάν οιξη δρόμων  καθώς και
η μίσθωση εν ός γεραν οφόρου για  απομάκρυν ση 

οχ ημάτων  σε περίπτωση που
χ ρειαστεί.
Ο κ. Οικον ομάκης διαβεβαίωσε
πως ο Δήμος Φυλής στις πυρκαγι-
ές, στις έν τον ες βροχ οπτώσεις
αλλά και στο χ ιον ιά είν αι
απολύτως έτοιμος και μπορεί μέσα
σε χ ρόν ο έως δέκα λεπτών  ν α
φτάσει δίπλα στο δημότη και ν α
τον  βοηθήσει σε ότι χ ρειάζεται.
Ο Διοικητής του 10ου Πυροσβε-
στικού Σταθμού αν τιπυραγός
Πέτρος Μπούγιας υπογράμμισε
την  αρτιότητα της συν εργασίας

και την  καλή οργάν ωση  του Δήμου Φυλής και σημείω-
σε πως αν αλόγως των  συν θηκών  η περιοχ ή τα πήγε
εξαιρετικά το καλοκαίρι που πέρασε. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Προϊσταμέν η Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής κ. Σκεμπέ αλλά και
ο Προϊστάμεν ος Πολιτικής Προστασίας της Αποκεν τρ-
ωμέν ης Διοίκησης Αττικής κ. Καστρίτης. 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοιν ότητας Άν ω Λιοσίων
Νίκος Λιόσης συν εχ άρη τον  Μιχ άλη Οικον ομάκη για 

την  ετοιμότητα και την  έγκαιρη αν τιμετώπιση των  περ-
ιστατικών . 
Ο  Αν τιδήμαρχ ος Ζεφυρίου Γιάν ν ης Μαυροειδάκος
υπογράμμισε πως τα μηχ αν ήματα του Δήμου και η καλή
συν εργασία με την  Περιφέρεια  Δ. Αττικής για τον  δια-
ρκή καθαρισμό του ρέματος της Εσχ ατιάς σε συν δυα-
σμό με την  πρόοδο του έργου για τη διευθέτησή του,
εξασφαλίζουν  καλύτερη οχ ύρωση φέτος στο Ζεφύρι.  
Η Αν τιδήμαρχ ος Φυλής Ελέν η Λιάκου υπογράμμισε την
ετοιμότητα του μηχ αν ισμού στη Χασιά και διαβεβαίωσε
πως παραμέν ει σε εκγρήγορση και για τη χ ειμεριν ή
περίοδο. 
Τέλος ο Αν τιδήμαρχ ος Πολιτικής Προστασίας κλείν ον -
τας τη συν εδρίαση ευχ αρίστησε όλους τους αρμόδιους
φορείς και τους συν αδέλφους του στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την  καλή συν εργασία, το μόν ιμο και
έκτακτο προσωπικό Πολιτικής Προστασίας που υπερέ-
βαλαν  εαυτόν   εν ώ έκαν ε ιδιαίτερη αν αφορά στο Δήμα-
ρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού που ήταν  παρών  σε όλες
τις  δύσκολες στιγμές και στήριξε σθεν αρά τον  αν τιπ-
υρικό σχ εδιασμό. 
Στη συν εδρίαση μετείχ αν  επίσης εκπρόσωποι της
Περιφέρειας Δ. Αττικής και της Δημοτικής Αστυν ομίας
του Δήμου Φυλής.

Συν εχ ίζεται από σελ.3
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Δηλώσεις συμμετοχής στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας του Δήμου 

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Προστασίας & Προαγωγής

Δημόσιας Υγείας , κ. Πολυτίμη
Ηλία, στο τηλέφωνο
2105575596  έως 11/11/2021,
Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-
14:00.

Από 1 έως 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 στο Δημαρχείο
(ισόγειο- Γραφείο Διεύθυνσης) και ώρες:

9:00π.μ.-17:00μ.μ (Δευτέρα 01/11-Παρασκευή
05/11) 9:00π.μ.-14:00μ.μ.(Σαββατοκύριακο 6,7/11)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

.....ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.....

Λόγω των  γιορτών  των
Χριστουγέν ν ων  και της
Πρωτοχ ρον ιάς, κάθε
χ ρόν ο προσφέρουμε τα
πακέτα αγάπης, με τρόφι-
μα μακράς διάρκειας,
γλυκά με την  βοήθεια την
δική σας. 
Έτσι και φέτος θέλουμε ν α
μας στηρίξετε και πάλι,
ώστε καμιά οικογέν εια ν α
μην  έχ ει άδειο τραπέζι, τις
γιορτές που έρχ ον ται.
Χρειαζόμαστε τρόφιμα
μακράς διάρκειας και είδη
προσωπικής υγιειν ής, για
τις οικογέν ειες που υπο-
στηρίζουμε.
Οι ελλείψεις πολλές και
δυσκολευόμαστε ν α αν τα-
πεξέλθουμε στις αν άγκες
των  οικογεν ειών .
Οικογέν ειες με μικρά παι-
διά αλλά και μον ογον εϊ-
κές, που δυσκολεύον ται
και η αν εργία καλπάζει.
Μην  ξεχ ν άμε ότι πολλοί,
δεν  θα πάρουν  ούτε
κάποιο επίδομα ή μέρι-
σμα.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ
ΣΥΓΚ Ε Ν ΤΡ ΩΝ Ο Ν ΤΑΙ
ΑΠΟ  ΠΕΜΠΤΗ 4/11/2021
ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
23/12/2021

Όποιος φίλος - φίλη μπορ-
εί ν α προσφέρει οτιδήπο-
τε επικοιν ων ήστε μαζί
μας.
'' Το πιο όμορφο πράγμα

είν αι ν α βλέπεις έν α πρό-
σωπο που υποφέρει ν α
χ αμογελά και ακόμα πιο 

όμορφο ν α ξέρεις πως ο
λόγος που χ αμογελά είσαι
ΕΣΥ ''
Για όποια άλλη πληροφο-
ρία επικοιν ων ήστε στα
τηλέφων α 6937191968 -
6971724357 Παρασκευάς
Γαρυφάλλου.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι 
για εξωτερικές εργασίες, για εταιρία

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ) Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και ERP

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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