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ΕΛΕΥΣΙΝΑ
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ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ, Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50 &
Μπότσαρη, Ζεφύρι,2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ.Θρακομακεδόνων 117,

,2102430204

Συνάντηση Δημάρχου Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαου Μελετίου με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε., κ. Απόστολο Καμαρ-

ινάκη για την ανάδειξη της «Θαλάσσιας Ιεράς
Οδού»

Στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ασπροπύργου υπο-
δέχτηκε ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Νικόλαος
Μελετίου τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανι-
σμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε., κ. Απόστο-
λο Καμαρινάκη   με σκοπό την συνεργασία των δύο
πλευρών για την ανάπτυξη της καινοτόμου θαλάσ-
σιας διαδρομής «Θαλάσσια Ιερά Οδός". 

Σε ένα ιδιαίτερο θετικό κλίμα,  αντάλλαξαν από-
ψεις και προτάσεις για τις  προοπτικές ανάδειξης
σημείων αναψυχής και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
στον Δήμο Ασπροπύργου, όπου η Θαλάσσια Ιερά
Οδός  διερχόμενη από το Στενό της Σαλαμίνας
“συναντά” την χερσαία, αρχαία, Ιερά Οδό στο ύψος
της λίμνης Κουμουνδούρου. 

Ειδικότερα, συζητήθηκε το ενδεχόμενο κατασκε-
υής πλωτής προβλήτας στην παραλία Ασπροπύρ-
γου, όπου υπάρχουν χώροι αναψυχής και λειτουρ-
γούν πολλά καταστήματα εστίασης.

Επίσης δίνεται η ευκαιρία στους επισκέπτες να
γνωρίσουν και άγνωστες πτυχές της ιστορίας του
τόπου, όπως να περιηγηθούν στην παράκτια ζώνη
του Δήμου και το σημείο όπου σήμερα βρίσκονται
κυβόλιθοι από λευκό μάρμαρο που αποτελούν
λείψανα της θεμελίωσης πύργου εποχής φραγκο-
κρατίας στον οποίο η πόλη του Ασπροπύργου
οφείλει το όνομά της, καθώς και  να ξεναγηθούν στο
Λαογραφικό Μουσείο. 

Η “Θαλάσσια Ιερά Οδός”, που προωθεί ο Ο.Λ.Ε.
ΑΕ αφορά την χάραξη της νέας θαλάσσιας σύνδε-
σης Πειραιά- Ελευσίνας μέσω πλοιαρίων, που θα
εκτελούν ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα
θαλάσσιας περιήγησης και αναψυχής. Η νέα
θαλάσσια διαδρομή θα αποτελεί βάση για την
ευρύτερη ανάπτυξη της πολιτιστικής προβολής και
τουριστικής προώθησης της Δυτικής Αττικής.

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου δεσμεύτηκε
να συμβάλει τα μέγιστα στην πραγματοποίηση της
πρωτοβουλίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. παρέχοντας κάθε
δυνατή συνδρομή, προς την ανάδειξη του πολιτι-
στικού και τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης
περιοχής. 
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Στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ασπροπύργου υποδέχτηκε ο Δήμαρχος της
πόλης, κ. Νικόλαος Μελετίου τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανι-
σμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε., κ. Απόστολο Καμαρινάκη   με
σκοπό την συνεργασία των δύο πλευρών για την ανάπτυξη της και-
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Γιατροί και επιστήμον ες προειδο-
ποιούν  για περαιτέρω αύξηση κρου-
σμάτων  και θαν άτων , εν ώ τον ίζουν
πως η κορύφωση του κύματος της
πανδημίας δεν  φαίν εται ακόμη στον
ορίζον τα. Την  ίδια ώρα, τα ν οσοκο-
μεία βρίσκον ται στα όριά τους και η
κυβέρνηση παρότι διαμηνύει πως το
lockdown δεν  είναι επιλογή, έχει ρίξει
στο τραπέζι ν έα μέτρα.

Δραματικές προειδοποιήσεις για
έκρηξη κρουσμάτων  και ν εκρών

Σε αυτό το πλαίσιο, ο καθηγητής
Πν ευμον ολογίας, Νίκος Τζαν άκης,
μιλών τας στον  ΑΝΤ1 είπε ότι τα κρ-
ούσματα θα κυμαίν ον ται μεταξύ

9.000 και 11.000 τις επόμεν ες τρεις
βδομάδες, αλλά δεν  φαίν εται ακόμη η
κορύφωση του ν έου κύματος της
πανδημίας.

– Γεωργιάδης: Παράθυρο για αποκ-
λεισμό ανεμβολίαστων  στην  εστίαση

Σε αυτό το πλαίσιο και μιλών τας
στον  ΣΚΑΪ ο Άδων ις Γεωργιάδης, α-
παντώντας στο ερώτημα εάν  θα μπο-
ρούσαν  για παράδειγμα ν α αποκλει-
στούν  από την  εστίαση ή ν α υπο-
βάλλον ται σε τεστ καθημεριν ά οι α-
ν εμβολίαστοι, ο κ. Γεωργιάδης απάν -
τησε πως «όλα αυτά είν αι εν δεχόμε-
να ανοιχτά, θα μπορούσαν  δυνητικά
να γίνουν  αν  η κατάσταση γίν ει πολύ

χειρότερη».

Απέκλεισε κατηγορηματικά το εν -
δεχόμεν ο καθολικού lockdown λέγον -
τας ότι όλα τα μέτρα που εξετάζει η
κυβέρνηση έχουν  στόχο να μην  επ-
ηρεάσουν  τη ζωή των  εμβολιασμέ-
νων  που κινδυνεύουν  μεν  να κολλή-
σουν  ή να νοσήσουν  από κορονοϊό
αλλά δεν  κιν δυν εύουν  ν α πεθά-
νουν . 

Εξέφρασε την  ικαν οποίησή του
από την  εφαρμογή των  ν έων  μέτρων
λέγον τας ότι «ξεκόλλησαν» τη πορεία
των  εμβολιασμών  καθώς έχουν  οδ-
ηγήσει σε εκατον τάδες ραν τεβού
πρώτης δόσης.
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– Νέα μέτρα στο τραπέζι λίγο πριν την κορύφωση του

νέου κύματος πανδημίας 

Α. Γεωργιάδης: Παράθυρο για αποκλεισμό
ανεμβολίαστων στην εστίαση

Ανοίγει από Δευτέρα 
η πλατφόρμα για επίδομα

θέρμανσης
Χρ. Σταικούρας : Η προκαταβολή
αναμένεται να καταβληθεί στους 

δικαιούχους στις 10 Δεκεμβρίου.

T
ο βράδυ της Δευτέρας (15/11) ή την Τρίτη (16/11) θα ανοίξει η πλα-
τφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης,
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.
Σύμφωνα με τον υπουργό, η προκαταβολή αναμένεται να
καταβληθεί στους δικαιούχους στις 10 Δεκεμβρίου.
Ειδικότερα:
- Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξουν οι πύλες της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση για την υποβολή των
αιτήσεων.
- Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των
αιτήσεων από τους δικαιούχους
-  Έως τις 10 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν προκαταβολικά όσοι
έλαβαν το επίδομα θέρμανσης πέρυσι. Περίπου 700.000  νοι-
κοκυριά θα λάβουν σε πρώτη φάση το επίδομα θέρμανσης που
είχαν εισπράξει πέρυσι. Με την κατάθεση των τιμολογίων αγο-
ράς καυσίμων θα λάβουν το υπόλοιπο επίδομα μέχρι τις 30
Δεκεμβρίου 2021.
- Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα λάβουν το επίδομα οι νέοι δικαι-
ούχοι, τα νοικοκυριά δηλαδή που θα πάρουν για πρώτη φορά
επίδομα θέρμανσης λόγω της διεύρυνσης των εισοδηματικών
και περιουσιακών κριτηρίων.
Το φετινό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 750
ευρώ και τα ποσά είναι αυξημένα κατά 36% για τα νοικοκυριά
χωρίς παιδιά,  49% για τις οικογένειες με ένα παιδί,  59% για
όσους έχουν δύο παιδιά και 68% για τις οικογένειες με 3 παιδιά.
Το κονδύλι του επιδόματος για τη σεζόν 2021-2022 θα ανέλθει
συνολικά σε 168 εκατ. ευρώ από 84 εκατ. ευρώ πέρυσι

Έσπασαν ΑΤΜ τράπεζας επειδή δεν τους άφηναν
να μπουν χωρίς πιστοποιητικά

Σ
το Αυτόματο Μηχάνημα Συναλλαγής (ΑΤΜ) στην Εθνική Τρά-
πεζα επί της λεωφόρου Φυλής ξέσπασαν τη μανία τους Ρομά το
πρωί της Τρίτης, επειδή δεν τους άφηναν να εισέλθουν στην

τράπεζα χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσιοσίευμα της εφημερίδας Δυτική
Όχθη, υπάλληλοι της τράπεζας απαγόρευσαν την είσοδο σε παρευρ-
ισκόμενους Ρομά έξω από την Τράπεζα, οι οποίοι δε διέθεταν έγγρ-
αφα πιστοποίησης σε σχέση με τον εμβολιασμό, τη νόσησή τους ή τη
διενέργεια μοριακού/rapid test, με βάση τα νέα μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν για την προστασία από τον Covid-19.

Αρκετοί από αυτούς αντέδρασαν έντονα και οι πιο… θερμόαιμοι
ξέσπασαν τον θυμό τους, καταστρέφοντας την οθόνη στο μηχάνημα
αυτόματων συναλλαγών που βρίσκεται  έξω από την τράπεζα.
Ευτυχώς, πολύ σύντομα αποχώρησαν και το επεισόδιο δεν έλαβε
περαιτέρω έκταση.
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Νέα απομάκρυνση μπαζών στη Διασταύρωση & πέριξ 
Ι. Ναού Αναλήψεως Χριστού Παραλίας Ασπροπύργου

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ. Ψωμιάδης & ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου κ. Αντ. Κοναξής φρόντισαν
ώστε να γίνει από συνεργεία του Δήμου για
μια ακόμη φορά εκτενής καθαρισμός
μπαζών και κλαριών πέριξ της Σχολής
Εμποροπλοιάρχων (Α.Ε.Ν.) & του Ενορια-
κού Ι. Ναού Αναλήψεως Χριστού Παρ-
αλίας Ασπροπύργου, ικανοποιώντας σχε-
τικό αίτημα του Εφημέριου π. Ιωάννη Γεω-
ργουλάκη, καθώς και σε Διασταύρωση,
Παραλιακό Μέτωπο και επί των οδών Αγ.
Μηνά, Νικ. Ουρανού, Γ. Παπαμελετίου,
Μ.Ασίας, Αργοσαρωνικού,  Ανεξαρτησίας,
Δ. Ακρίτα, Σπετσοπούλας  κ.α.
Θερμή παράκληση να διατηρηθούν οι
χώροι αυτοί καθαροί..
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Σ
ε συνέχεια της πρόσφατης
σύσκεψης, με εκπροσώπους
του Θριασίου Νοσοκομείου

αλλά και του Κ.Υ. Ελευσίνας για την
πορεία της πανδημίας στον Δήμο
Ελευσίνας , πραγματοποιήθηκε, το
πρωί της Τετάρτης 10/11, εκ νέου
συνάντηση του Δημάρχου Ελευ-
σίνας, Αργύρη Οικονόμου, με τους
Διευθυντές της Α/Βάθμιας &
Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, κ.κ. Κάπο
και Νικολόπουλο, με στόχο τη θωρά-
κιση των σχολείων του Δήμου μας
αλλά και την προστασία των μαθητών.

Στη συνάντηση συμμετείχε η αρμό-
δια Αντιδήμαρχος Παιδείας, Εύη
Άνθη, οι Πρόεδροι των Σχολικών
Επιτροπών, Στέλλα Κάβουρα-Σερε-
μέτη και Κατερίνα Τζιγκιτζέλα, καθώς
και ο Γ.Γ. του Δήμου μας, Γιάννης
Παναγιωτούλιας.

Από πλευράς Δημάρχου υπήρξε
ενημέρωση για τις κινήσεις του
Δήμου, στο κομμάτι της πρόληψης

και της καθαριότητας, καθώς όπως
ανέφερε: «Τα σχολεία του Δήμου

μας λειτουργούν με τον μέγιστο
αριθμό προσωπικού καθαριότητας,
ενώ αναμένεται να προσληφθούν
επιπλέον υπάλληλοι, μέσω προγρ-
αμμάτων του ΟΑΕΔ. 

Στόχος η καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των αναγκών των παι-
διών και η ασφάλειά τους» ενώ
συμπλήρωσε:«Παροτρύνω όλους
τους συμπολίτες μας, μικρούς και
μεγάλους, να προβαίνουν σε τακτικό
διαγνωστικό έλεγχο (rapid tests) στο
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, που βρίσκεται
σταθερά, στο ισόγειο του κτηρίου
του ΠΑΚΠΠΑ. 

Το κλιμάκιο διεξάγει  καθημερι-
νούς, δωρεάν ελέγχους και  η
συμμετοχή μας κρίνεται αναγκαία για
την ακριβή αποτύπωση της πορείας
της πανδημίας σε Ελευσίνα και
Μαγούλα».

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Εκ νέου σύσκεψη για τη θωράκιση των σχολείων και 
την προστασία των μαθητών εν μέσω πανδημίας

Στο επίκεντρο το προσωπικό καθαριότητας κι η πρόσληψη επιπλέον υπάαλλήλων , μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. 

Παρ’ ολίγον 
τραγωδία στην
Ελευσίνα
– Εκπυρσοκρότησε

όπλο αστυνομικού
Από λάθος χειρισμό το όπλο

αστυνομικού εκπυρσοκρότησε
με αποτέλεσμα μία σφαίρα να
καρφωθεί σε περιπολικό

Το περιστατικό συνέβη έξω
από το Αστυνομκό Τμήμα
Ελευσίνας, όπου αστυνομικός
περιεργαζόταν το υπηρεσιακό του
πιστόλι.
Ξαφνικά από ένα λάθος χειρισμό το

όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλε-
σμα μία σφαίρα να καρφωθεί σε περ-
ιπολικό που βρισκόταν σταθμευμένο 
έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τύχη
δεν υπήρξαν τραυματίες, διότι το
περιπολικό ήταν άδειο.
Για το περιστατικό διενεργείται έρευ-
να, ενώ ο αστυνομικός θα ελεγχθεί
πειθαρχικά.

Χειροπέδες σε 65χρονο διαρρήκτη στον
Ασπρόπυργο

Σ
υν ελήφθη στον  Ασπρόπυργο
την  1η Νοεμβρίου, από αστυν ο-
μικούς της Υποδιεύθυν σης Ασφ-

άλειας Αθην ών , 65χ ρον ος μέλος
εγκληματικής ομάδας που διέπραττε
συστηματικά κλοπές από οικίες, στην
ευρύτερη περιοχ ή της Αττικής.

Σε βάρος του 65χ ρον ου και ακόμα
δυο μελών  της σπείρας που αν αζ-
ητούν ται, σχ ηματίστηκε δικογραφία
για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης συμμορίας που διαπράττει κλο-
πές κατ’ επάγγελμα και κατά συν ήθεια με επιδίωξη οικον ομικού οφέλους και για
άρν ηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, από την  έρευν α προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας
προέβαιν αν  συστηματικά σε κλοπές από οικίες, αφαιρών τας χ ρηματικά ποσά,
ηλεκτρον ικές συσκευές, τιμαλφή και οποιοδήποτε αν τικείμεν ο με δυν ατότητα
μεταπώλησης.
Από την  προαν ακριτική έρευν α, εξιχ ν ιάστηκαν  δύο περιπτώσεις κλοπών  από
οικίες σε Πετράλων α και Νέο Κόσμο.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον  κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών  Αθην ών .



Στο πλαίσιο της
ενεργειακής αναβά-
θμισης του ηλεκτρο-
φωτισμού της πόλης
των Αχαρνών, αφού
σήμερα γνωρίζουμε
ότι το 50% της ηλεκ-
τρικής κατανάλωσης
σε μια πόλη
προέρχεται από το
δίκτυο οδοφωτι-
σμού, καταλαβαίνο-
υμε πως η εξοι-
κονόμηση ενέργειας
στον Δήμο Αχαρνών
καθίσταται πλέον
επιτακτική ανάγκη.

Την ποιοτική και
ενεργειακή αναβάθ-
μιση υποδομής του
Δήμου Αχαρνών με
τεχνολογία φωτι-
στικών led και
σύστημα τηλεδιαχείρισης σε ολόκληρο το κόστος
– συνολικού προϋπολογισμού 10.553.657,36
ευρώ – συμπεριέλαβε στη 2η αναμόρφωση του
τεχνικού της προγράμματος η Περιφέρεια Αττικής.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός με
αυτή την ευκαιρία θα ήθελε να ευχαριστήσει τον
Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη αλλά και τον κ.
Νίκο Πέππα, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
Αττικής για τη συνδρομή τους σε ένα ζήτημα
υψίστης σημασίας για τον Δήμο μας.

Ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή είχε ανα-
δείξει την ανάγκη της αλλαγής των φωτιστικών
σωμάτων με νέα τύπου led, καθώς αποτελεί ένα
ζήτημα υψίστης σημασίας με θετικά αποτελέσμα-
τα στον τομέα του εκσυγχρονισμού και της ασφά-
λειας.

Το επόμενο βήμα πλέον είναι η υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
και Δήμου για να προχωρήσει ένα έργο τεράστιας
σημασίας για τις Αχαρνές.

6 - θριάσιο                                                                                                                                                        Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού
στο Δήμο Αχαρνών με τεχνολογία LED

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ
ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ--ΕΕΙΙΔΔΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  

ΔΔηημμόόσσιιαα  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  --
ΣΣχχέέδδιιοο  ΦΦόόρρττιισσηηςς  

ΗΗλλεεκκττρριικκώώνν  ΟΟχχηημμάάττωωνν
((ΣΣ..ΦΦ..ΗΗ..ΟΟ..))  έέωωςς  ττιιςς  2244//1111

ΟΟ
ΔΔήήμμοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς--  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  έέχχεειι
εεννττααχχθθεείί  ππρροοςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη
ααππόό  ττοο  ΠΠρράάσσιιννοο  ΤΤααμμεείίοο  γγιιαα  ττηηνν

εεκκππόόννηησσηη  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΦΦόόρρττιισσηηςς  ΗΗλλεεκκττρριικκώώνν
ΟΟχχηημμάάττωωνν  ((ΣΣ..ΦΦ..ΗΗ..ΟΟ..)),,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα
ππααρρέέχχεειι  οορργγααννωωμμέένναα  σσττοουυςς  δδηημμόόττεεςς,,
εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  κκααιι  εεππιισσκκέέππττεεςς  ττοουυ  ττηη
δδυυννααττόόττηητταα  φφόόρρττιισσηηςς  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  οοχχηημμάά--
ττωωνν..

ΩΩςς  ««ΣΣχχέέδδιιοο  ΦΦόόρρττιισσηηςς  ΗΗλλεεκκττρριικκώώνν
ΟΟχχηημμάάττωωνν  ((ΣΣ..ΦΦ..ΗΗ..ΟΟ..))»»  οορρίίζζεεττααιι  ττοο  ππρρόόγγρρ--
ααμμμμαα  χχωωρροοθθέέττηησσηηςς  δδηημμοοσσίίωωςς  ππρροοσσββάάσσιι--
μμωωνν  σσηημμεείίωωνν  εεππααννααφφόόρρττιισσηηςς  ΗΗλλεεκκττρρ--
ιικκώώνν  ΟΟχχηημμάάττωωνν  κκααννοοννιικκήήςς  ιισσχχύύοοςς  ((ήήττοοιι
AACC  ήή  DDCC  σσυυσσκκεευυέέςς  ιισσχχύύοοςς  33,,77  kkWW  έέωωςς  2222
kkWW))  ήή  υυψψηηλλήήςς  ιισσχχύύοοςς  ((AACC  ήή  DDCC  σσυυσσκκεευυέέςς
ιισσχχύύοοςς  >>2222kkWW))  κκααιι  θθέέσσεεωωνν  σσττάάθθμμεευυσσηηςς
ΗΗλλεεκκττρριικκώώνν  ΟΟχχηημμάάττωωνν,,  πποουυ  εεκκπποοννεείίττααιι
ααππόό  ττοουυςς  δδήήμμοουυςς  εεννττόόςς  ττωωνν  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν
ττοουυςς  οορρίίωωνν..

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττοουυ
ΣΣχχεεδδίίοουυ,,  οο  ΔΔήήμμοοςς  ππρροοσσκκααλλεείί  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς
ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  δδηημμόόσσιιααςς
δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοο  ππρροοκκρρ--
ιιννόόμμεεννοο  σσεεννάάρριιοο  χχωωρροοθθέέττηησσηηςς,,  όόππωωςς
ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσττοουυςς  σσχχεεττιικκοούύςς  χχάάρρττεεςς..

ΣΣααςς  κκααλλοούύμμεε  νναα  εεκκφφρράάσσεεττεε  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς
κκααιι  τταα  σσχχόόλλιιάά  σσααςς  μμέέσσωω  ee--mmaaiill  σσττηηνν  αακκόό--
λλοουυθθηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη::  ssffiioo@@mmaannddrraass--eeiiddyyll--
lliiaass..ggrr

ΜΜεε  ααυυττόό  ττοονν  ττρρόόπποο  όόλλοοιι  μμααζζίί  σσυυνν--σσχχεε--
δδιιάάζζοουυμμεε  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττοουυ  ττόόπποουυ  μμααςς,,
σσυυμμββάάλλοουυμμεε  σσττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  κκααθθηημμεερρ--
ιιννώώνν  μμααςς  ππρροοββλληημμάάττωωνν  κκααιι  εεφφααρρμμόόζζοουυμμεε
σσττηηνν  ππρράάξξηη  ττηη  ββιιώώσσιιμμηη  ααννάάππττυυξξηη..

ΗΗ  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  θθαα  δδιιααρρκκέέσσεειι  μμέέχχρριι  ττηηνν
2244ηη  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22002211..

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Χαϊδάρι,
Αιγάλεω και Ασπρόπυργο

Λ
όγω μεταφοράς ογκωδών
αντικειμένων (δεξαμενών),
από την Πέμπτη 11/11/2021

έως και  την Παρασκευή
12/11/2021 και  κατά τις ώρες
01.15΄ έως 04.30΄, θα πραγματο-
ποιηθεί προσωρινή και πλήρης
διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων , με εξαίρεση τα οχήματα
μεταφοράς των εν λόγω ογκωδών
αντικειμένων, τα οποία θα κινηθ-
ούν αντίθετα, στα ακόλουθα οδικά
δίκτυα, τομέα Δήμων Αιγάλεω, Χαϊ-
δαρίου & Ασπροπύργου:

Παράδρομος της Λ. Κηφισού, στο
τμήμα μεταξύ του ο.α. 102 (ύψος
ζυθοποι ίας ΑΜΣΤΕΛ) και  της
συμβολής του με την Ιερά Οδό.

Ν.Ε.Ο.Α.Κ., στο τμήμα μεταξύ της
εξόδου για Σκαραμαγκά και του φαναριού των διυλιστηρίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημά-
των να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθ-
ούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
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Επιδρομή «μαϊμού»
τεχνικών κινητής τηλεφωνίας

στην Ελευσίνα

Ζητούν να εισέλθουν σε κατοικίες, 
με πρόσχημα 

ενημέρωση για οπτικές ίνες

Εν ημερωθήκαμε από συμπολίτες μας, πως τις
τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν  στην  πόλη,
"υπάλληλοι" από εταιρείες κιν ητής τηλεφ-
ων ίας και ζητούν  ν α εισέλθουν  σε κατοικίες,
με το πρόσχημα της εν ημέρωσης για οπτικές
ίν ες.
Παρακαλούμε για την  προσοχή σας καθώς
υπάρχει κίν δυν ος εξαπάτησης.
Ταυτόχρον α, αυτές τις μέρες κυκλοφορούν  και
απογραφείς για την  απογραφή του πληθυσμού
σε Ελευσίν α & Μαγούλα.
Οι εργαζόμεν οι στην  απογραφή φέρουν  ειδικό
καρτελάκι με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ και είν αι
ευκόλως αν αγν ωρίσιμοι.
Η συμμετοχή μας στην  απογραφή πληθυσμού
είν αι σημαν τική. 

Συντήρηση σχολείων και του ανοικτού γηπέδου
«Ανδρέας Δασκαλάκης» 

μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθη-
καν δύο ακόμη σημαντικά έργα για τον Δήμο
Ελευσίνας, συνολικού ποσού 559.720,00
ευρώ.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση, μέσω του
προγράμματος, αφορά στη συντήρηση σχολικών
μονάδων και ανοικτών αθλητικών χώρων του
Δήμου Ελευσίνας και αποτελείται από 2 υποέρ-
γα: 

Το πρώτο αφορά στη συντήρηση δημοτικών
σχολικών μονάδων 1ου και 3ου Γυμνασίου της
Δ.Ε. Ελευσίνας και σχετίζεται με οικοδομικές
εργασίες και εργασίες νέων ηλεκτρομηχανολο-
γικών εγκαταστάσεων (499.720€).

Το δεύτερο ενταχθέν, στο πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης», έργο αφορά σε εργασίες
συντήρησης του ανοικτού γηπέδου καλαθοσφ-
αίρισης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας
Δασκαλάκης" (60.000€).

Για τη χρηματοδότηση των έργων, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, ανέφερε: «O
Δήμος μας έχει, πλέον, τις προϋποθέσεις να
διεκδικεί προγράμματα και να κάνει χρήση
χρηματοδοτικών εργαλείων. Έτσι λοιπόν, η
πρώτη ένταξη σε χρηματοδότηση του προγράμ-
ματος Τρίτσης είναι γεγονός. Η συντήρηση των
σχολείων του Δήμου μας αλλά και των αθλητικών
χώρων, αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής
Αρχής, στοχεύοντας στην ασφάλεια και  τον
εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δήμου».

Σ
τα Δημαρχεία Άνω Λιοσίων και Φυλής πραγ-
ματοποιούνται, από την περασμένη εβδομά-
δα, τα μαθήματα  του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διοίκηση Επιχειρη-
σιακών Λειτουργιών” του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (ΠΑ.Δ.Α).

Πρόκειται για ένα ΠΜΣ που χρηματοδοτεί ο
Δήμος Φυλής, με στόχο να αναπτύξει το επι-
στημονικό δυναμικό του Δήμου και τον προβ-
ληματισμό για τις αναπτυξιακές προοπτικές του
και για τα εργαλεία που απαιτούνται για το σκοπό
αυτό. Ανάμεσα στους φοιτητές του ΠΜΣ είναι και
πολλοί συνδημότες μας που έγιναν δεκτοί, σύμφ-
ωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής,
αφού υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις και τα αναγ-
καία δικαιολογητικά. 

Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή εξέφ-
ρασε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

”Από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε το εγχείρημα
της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής ως
αναπτυξιακή προϋπόθεση του Δήμου μας. Είμαι
ευτυχής που τα μαθήματα γίνονται εδώ, τώρα που

το επέτρεψαν οι υγειονομικές
συνθήκες, καθώς η διδασκαλία
στα Άνω Λιόσια περιλαμβάνεται
στη σύμβαση του Δήμου με το
Πανεπιστήμιο. Καλωσορίζω
τους καθηγητές και τους φοιτ-
ητές στον τόπο μας και είμαι
βέβαιος ότι θα τον αγαπήσουν
όσο κι εμείς”, τόνισε. 

Τις ευχαριστίες του στο Δήμο
Φυλής για την άψογη συνερ-
γασία, εξέφρασε ο Διευθυντής
του ΠΜΣ, καθηγητής Πέτρος
Καλαντώνης. “Η συνεργασία μας
με το Δήμο είναι άψογη και
θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτό,
εκ μέρους του Πρύτανη του
ΠΑ.Δ.Α Παναγιώτη Καλδή, το
Δήμαρχο Χρήστο Παππού και
τους συνεργάτες του και ιδίως την Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη και την
Αντιδήμαρχο Ελένη Λιάκου που φροντίζουν ώστε

τα αμφιθέατρα των Δημαρχείων Άνω Λιοσίων και
Φυλής να φιλοξενούν τους καθηγητές και τους
φοιτητές μας”, δήλωσε ο καθηγητής. 

Στα Δημαρχεία Άνω Λιοσίων και Φυλής τα μαθήματα 
για το Μεταπτυχιακό του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδών χρηματοδοτείται απο τον Δήμο Φυλής, με στόχο την ανάπτυξη και
ισχυροποίηση του επιστημονικού δυναμικού της πόλης
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Γιατί ανοίγει 
νωρίτερα η 
πλατφόρμα για 
την τρίτη δόση 
εμβολίου

Σ
τους 5,5 μήνες μετά τη
δεύτερη δόση του
εμβολίου θα ανοίγει για

όλους τους πολίτες η πλατφόρ-
μα των ραντεβού τρίτης δόσης
σύμφωνα με την Βάνα Παπαε-
υαγγέλλου, καθηγήτρια παιδια-
τρικής και μέλος της επιτροπής
εμπειρογνωμόνων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ εξήγησε
ότι με αυτό τον τρόπο η τρίτη
δόση θα χορηγείται  στους
πολίτες τις ημέρες που θα
συμπληρώνονται οι έξι μήνες.

«Επειδή καταλαβαίνουμε την
αγωνία του κόσμου συζητήσα-
με χθες με τον γ.γ. τον κ. Θεμι-
στοκλέους να ανοίγει η πλατφ-
όρμα στους 5,5 μήνες, έτσι
ώστε όλοι, στις μέρες που
κλείνουν τους έξι μήνες να
πάνε να κάνουν τη δόση τους».

Η τρίτη δόση να γίνει στη
σωστή ώρα

Η κ. Παπαευαγγέλλου, πρό-
σθεσε ότι  συζητήθηκε στην

Εθνική Επιτροπή Εμβολια-
σμού η χορήγηση της τρίτης
δόσης νωρίτερα ωστόσο δεν
υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδο-
μένα που να υποστηρίζουν κάτι
τέτοιο «και πρέπει να επικεν-
τρώσουμε να γίνει στη σωστή
ώρα, σε όλους».

Πρόσθεσε ωστόσο πως ενώ
γίνεται συζήτηση για την τρίτη
δόση, ένας στους τέσσερις άνω
των 80 ετών παραμένουν ανεμ-
βολίαστοι, αυτοί δηλαδή που
κινδυνεύουν περισσότερο να
νοσηλευτούν, να μπουν στις
ΜΕΘ ή να χάσουν τη ζωή τους.

Αποτύχαμε στο να τους
πείσουμε όλους να εμβολια-
στούν

Στάθηκε ιδιαίτερα στη
σημασία να πειστούν να εμβο-
λιαστούν όλοι οι άνω των 50,
λέγοντας χαρακτηριστικά

«αποτύχαμε σε αυτό, ας το
πούμε, ας μη φοβόμαστε τις
λέξεις».

Η καθηγήτρια εξέφρασε πάν-
τως την ικανοποίησή της για
των εμβολιασμών τις τελευταίες
εβδομάδες.

Για τα σχολεία τόνισε ότι προ-
φανώς και δεν θα κλείσουν
καθώς γενικά στα παιδιά τα
πράγματα πάνε καλά. 

Η λειτουργία των σχολείων,
σημείωσε, δεν επιβαρύνει την
πανδημία και  ενώ όταν
ξεκίνησαν τα σχολεία τα
κρούσματα σε παιδιά ήταν το
27% τώρα το ποσοστό αυτό
έχει πέσει στο 24%. Η κ. Παπα-
ευαγγέλλου ανέφερε πως το
πρωτόκολλο όπως έχει σχε-
διαστεί με το εξαντλητικό τεστιν-
γκ για τα παιδιά έχει συμβάλει
σε αυτή την πορεία.

Ο ΑΔΜΗΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Ο
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)
στηρίζει τον πυρόπληκτο Δήμο

Διονύσου μέσω του θεσμού του αναδόχου
αποκατάστασης και αναδάσωσης, με το
ποσό των 600.000 ευρώ.

Η έγκριση της αναδοχής από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει
τον δρόμο για την αποκατάσταση δασικών
εκτάσεων καθώς και την υλοποίηση αντι-
διαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων
στην περιοχή του Κρυονερίου, που
κρίνονται απαραίτητα ενόψει της χειμερι-
νής περιόδου.
Μέσα από έργα που συνδράμουν έμπρ-

ακτα στην επούλωση της Βορειοανατολι-
κής Αττικής, ο Διαχειριστής αυξάνει το
ποσό που έχει διαθέσει σε δράσεις Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης εντός του 2021,
σε 1,2 εκατ. ευρώ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλω-

σε σχετικά:
«Ο Διαχειρι-
στής στέκε-
ται αρωγός
στην εθνική
προσπάθεια
α π ο κ α τ ά -
στασης του
φ υ σ ι κ ο ύ

πλούτου που απώλεσε η χώρα κατά τις
πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού
και απείλησαν την “καρδιά” του ενεργεια-
κού μας συστήματος, στο Κρυονέρι. 
Σε αυτό το πλαίσιο, αναλάβαμε την πρω-

τοβουλία για την αναδάσωση και αντιπ-
λημμυρική θωράκιση των καμένων εκτά-
σεων του Δήμου Διονύσου. 
Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του

Συστήματος Μεταφοράς για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής απειλής, ο
ΑΔΜΗΕ  στέκεται στο πλευρό όλων όσων
δοκιμάζονται από τις συνέπειες της πρω-
τοφανούς οικολογικής καταστροφής».

Πανελλαδικό «λουκέτο»
στην εστίαση στις 16 
Νοεμβρίου – Τα αιτήματα

Ο
ι επαγγελματίες της εστίασης αποφάσισαν  ν α
προχ ωρήσουν  σε κιν ητοποιήσεις την  ερχ όμεν η
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΕΣΕ

καλεί τους εστιάτορες ν α κλείσουν  τα καταστήματά
τους εκείν η την  ημέρα.
Στη σχ ετική αν ακοίν ωση αν αφέρεται πως «η εστίαση
αν αζητεί μέτρα στήριξής της, για την  αποφυγή λουκέ-
των  και απώλειας θέσεων  εργασίας» και παραθέτει τα
εξής αιτήματα:
• Μη επιστροφή των  επιστρεπτέων  προκαταβολών .
• Συν έχ ιση της επιδότησης εν οικίου.
• Επαν αφορά του μέτρου αν αστολή των  συμβάσεων
εργασίας.
• Απαλλαγή από την  καταβολή δημοτικών  τελών .
• Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
• Συν έχ ιση της επιδότησης των  δόσεων  δαν είων , και
• Νέες χ ρηματοδοτήσεις αν άλογες εκείν ων  του2020 και
των  αρχ ών  του 2021.

Μητσοτάκης προς επιχειρηματίες εστίασης – λιανεμπο-
ρίου: Δεν θα ξανακλείσουμε

Σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε την  Δευτέρα στο
Μαξίμου, μεταξύ παραγόντων  της εστίασης και του πρωθυ-
πουργού, ο κ. Μητσοτάκης ήταν  κατηγορηματικός, ότι «δεν
θα κλείσουμε», παροτρύνοντας τους επαγγελματίες να
κάνουν  τον  προγραμματισμό τους. Σημειώθηκε, επίσης, η
συνεισφορά τους στους ελέγχους κι ότι η πρώτη εφαρμογή
των  μέτρων  έγινε χωρίς εν τάσεις. Από την  πλευρά των
εκπροσώπων των  φορέων  τέθηκαν , επίσης, επιμέρους
ζητήματα που αφορούν  τους συγκεκριμένους κλάδους.
Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Θέλω καταρχάς
να σας ευχαριστήσω για την  υπευθυνότητα που ήδη
δείχνει η εστίαση και το εμπόριο στην  εφαρμογή των  νέων
μέτρων . Θα ξαναπώ ότι η οικονομία και η κοινων ία δεν  θα
ξανακλείσουν . Οι εμβολιασμένοι δεν  θα στερηθούν  τις ελε-
υθερίες τους και όποιοι ακόμα δεν  έχουν  εμβολιαστεί θα
πρέπει να προστατευτούν . Για να συμβούν , όμως, όλα
αυτά ταυτόχρονα εκτός από την  αστυνόμευση χρειάζεται
προφανώς και συνεργασία και φαίνεται ότι με κύριο όπλο
την  πειθώ αυτήν  την  κατακτάμε.
Νομίζω ότι όλοι δεχόμαστε ότι δεν  μπορεί σε κάθε κατά-
στημα ή σε κάθε cafe να υπάρχει και από ένας ελεγκτής
όσο εξαιρετική δουλειά και αν  κάνει η Ελλην ική Αστυνομία
και η Εθν ική Αρχή Διαφάνειας, συνεπώς η υπόθεση της
δημόσιας υγείας περνάει και στα δικά μας χέρια. Θα έλεγα
ότι από ένα σημείο και πέρα γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι
αστυνόμοι της υγείας μας κι εσείς οι προστάτες της υγείας
των  υπαλλήλων  και των  πελατών  σας. Παράλληλα πιστεύω
ότι έτσι υπερασπίζεστε και τη φήμη των  επιχειρήσεων  σας,
γιατί θα ήταν  ολέθριο από μία αμέλεια να στιγματιστούν  ως
εστίες μετάδοσης του κορονοϊού. Και ακριβώς γι’ αυτό τα
γεν ικά μέτρα που ισχύουν  σε όλη την  Ευρώπη που ουσια-
στικά δεν  διαφέρουν  και πολύ μεταξύ τους η έξαρση που
βιώνουμε, αυτό το τέταρτο κύμα είναι κοινή και κοινοί είναι
και οι τρόποι άμυνας.
Σε καμία περίπτωση, όμως, μία μικρή αναστάτωση που
δέχομαι ότι υπάρχει στη δουλειά σας δεν  μπορεί να συγκρ-
ιθεί με το όφελος που προσφέρει στην  αγορά και στη χώρα
η τήρηση των  υγειονομικών  μέτρων  και βέβαια δεν  μπορεί
να συγκριθεί και με την  απόφασή μας να παραμείνουμε
ανοιχτοί και να μείνουν  ανοιχτές οι οικονομικές δραστηρι-
ότητες όλο αυτό το διάστημα με τους κανόνες που έχουμε
θεσπίσει.



Μ
πορεί το 70%, από το σύνολο των δημοτικών
υπαλλήλων των περιφερειών της Ελλάδος να είναι
καλυμμένο, όμως το 30% δεν μπορεί να θεωρηθεί

αμελητέο, εάν σκεφτεί κανείς ότι αφορά σε πολίτες παραγωγικής
ηλικίας που μετακινούνται σε σημαντικό βαθμό και επομένως
είναι πιο εύκολο να διασπείρουν σε διάφορες κοινότητες τον ιό.

Διαπιστώνεται από τα ποσοστά
εμβολιασμού υπαλλήλων ανά δήμο, όπως
άλλωστε συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο, ότι
τα χαμηλά νούμερα κάλυψης είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με τον  υψηλό αριθμό
κρουσμάτων. Ουραγοί στους εμβολιασμούς
εμφανίζονται περιοχές της Βόρειας Ελλάδας,
εκεί όπου το σύστημα υγείας βρίσκεται στην
εντατική, ενώ οι υγειονομικοί στέλνουν
καθημερινά δραματικές εκκλήσεις για
διενέργεια περισσότερων  εμβολιασμών .
Υψηλό ποσοστό ανεμβολίαστων
καταγράφεται και σε Θεσσαλία, Αχαΐα, ενώ
στην Αττική το πιο προβληματικό πεδίο
διαπιστώνεται στη δυτική πλευρά.

Σύμφωνα με στοιχεία, που παρουσιάζει
το protothema.gr, στους συνολικά 108.913
δημοτικούς υπαλλήλους όλης της χώρας,
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες είναι οι 74.884
και ανεμβολίαστοι οι 34.029, που σημαίνει
ότι τρεις στους δέκα που καθημερινά
εξυπηρετούν πλήθος κόσμου και έρχονται
σε επαφή με πολλούς κατοίκους δεν έχουν

τα απαραίτητα αντισώματα απέναντι στη
νόσο Covid-19.

Οι πρωταθλητές
Έχει ενδιαφέρον, όμως, να ρίξει κανείς

μια ματιά στους πρωταθλητές. Ο δήμος με τη
μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη είναι της
Σικίνου με το 100% των  δημοτικών
υπαλλήλων να έχει θωρακιστεί απέναντι
στον ιό. Ακολουθούν ο δήμος Κιμώλου με
95%, Ζαγορίου με 93%, Παξών με 91%,
Ανάφης με 90%, Πόρου με 90%, Κέας με
89%, Οινουσσών με 89%, Κύθνου με 88%
και Ελαφονήσου με επίσης 88%.

Εάν παρατηρήσει κανείς την πρώτη
δεκάδα της επιτυχ ίας, ως προς την
εμβολιαστική κάλυψη, θα αντιληφθεί ότι
ανάμεσα σε αυτά τα μέρη βρίσκονται και
νησιά που το καλοκαίρι έφεραν των τίτλων
των  «πράσινων» προορισμών , των
απαλλαγμένων  δηλαδή περιοχών  από
υψηλή συγκέντρωση κορωνοϊού.

Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσοστό
εμβολιασμού διαπιστώνεται στον  δήμο
Σύμης, με μόνο το 40% των υπαλλήλων να
έχει αντισώματα απέναντι στη σαρωτική
επέλαση του κορωνοϊού.

Το ποσοστό ανεμβολίαστων υπαλλήλων

στον δήμο Αθηναίων
Όσον αφορά στην πρωτεύουσα, που

κατέχει την  αρνητική πρωτιά στα
κρούσματα, στον  δήμο Αθηναίων  οι
ανεμβολίαστοι υπάλληλοι είναι σχεδόν τρεις
στους δέκα, ενώ το 69% έχει είτε νοσήσει
είτε εμβολιαστεί. 

Στα προάστια της Αθήνας, στους δήμους
Χαλανδρίου και Κηφισιάς το αντίστοιχο
ποσοστό διαμορφώνεται στο 69%, ενώ
στου Παλαιού Φαλήρου στο 68%.

Τα ποσοστά είναι ανησυχητικά εάν
σκεφτεί κανείς ότι ένας μεγάλος αριθμός, οι
1.990 από τους 6.441 υπαλλήλους του
δήμου Αθήνας είναι ανεμβολίαστοι. Στον
δήμο Κηφισιάς απασχολούνται, επίσης,
πολλοί και όπως αποδεικνύεται 365 από
τους 1.162 είναι ανεμβολίαστοι.

Απογοητευτική η εικόνα στη Δυτική
Αττική, με 245 από τους 517 υπαλλήλους
στον  δήμο Απροσπύργου να είναι
ανεμβολίαστοι και το 53% μόνο
θωρακισμένο. Στον  δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας, 106 από τους 257 υπαλλήλους
είναι απροστάτευτοι απέναντι στη νόσο
Cov id-19 και μόνο το 59% των
εργαζομένων διαθέτει αντισώματα. Στον
δήμο Ελευσίνας το αντίστοιχο ποσοστό
διαμορφώνεται στο 60%.

Με χαμηλές ταχύτητες, όσον αφορά στην
εμβολιαστική κάλυψη, κινούνται και ο δήμος
Δράμας με 162 από τους 392 υπαλλήλους να
μην έχουν εμβολιαστεί και το 59% να έχει
θωρακιστεί, ο δήμος Κατερίνης με κάλυψη
μόνο 56% και Λαγκαδά με επίσης 56%.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους για τη
δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη
Βόρεια Ελλάδα η οποία έχει μπει στο βαθύ
κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη.

Μελανά χρώματα παρατηρούνται και στη
Δυτική Αχαϊα, με το 58% μόνο των
υπαλλήλων εμβολιασμένο, ενώ αξίζει να
παρατηρήσει κανείς και την κατάσταση στα
νησιά με τον  υψηλότερο βαθμό
προσέλευσης τουριστών κατά τους θερινούς
μήνες.

Στη Μύκονο, 73 από τους 230
υπαλλήλους είναι ανεμβολίαστοι, ενώ οι
εμβολιασμένοι αποτελούν το 68%.

Στην Πάρο, από την άλλη, οι αριθμοί
εγείρουν μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς από
τους 237 υπαλλήλους οι 84 είναι
ανεμβολίαστοι, με το 65% μόνο να έχει
αντισώματα.

Οι ουραγοί

Τελευταίοι και καταϊδρωμένοι στην
εμβολιαστική κάλυψη οι δήμοι Σκύδρας με 78
από τους 160 υπαλλήλους ανεμβολίαστους
και το 51% εμβολιασμένο, Σφακίων με 20
από τους 41 ανεμβολίαστους και
εμβολιασμένο το 51%, Λειψών με 24 από
τους 49 ανεμβολίαστους και 51%
εμβολιασμένο, Αγκιστρίου με εννέα από
τους 18 ανεμβολίαστους και το 50%
εμβολιασμένο, Σιθωνίας με 149 από τους
283 ανεμβολίαστους και με το 47%
εμβολιασμένο και Σύμης με 31 από τους 51
ανεμβολίαστους και με το 40%, μόνο,
εμβολιασμένο.

Πάντως, ο Νοέμβριος έχει αποδειχτεί,
μέχρι στιγμής, μαύρος μήνας με πάνω από
50.000 κρούσματα, σε ένα οκταήμερο και
περισσότερους από 400 νεκρούς.
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Κατατέθηκε στη Βουλή η υπ’ αριθμό 1126-
91/08-11-21 τροπολογία (επισυνάπτεται)
στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαι-

οσύνης, με θέμα «Τροποποιήσεις του Ποινικού
Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοι-
πές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
σύμφωνα με την οποία παρατείνεται για ακόμη
τρεις μήνες από την 1η Οκτωβρίου 2021, η κατα-
βολή από το πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων
αμοιβών των εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν συνεχείς οι
επαφές του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευ-
τή Δυτικής Αττικής Θανάση Μπούρα τόσο με το
Προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων των Ναυ-
πηγείων, όσο και με τους συναρμόδιους Υπουρ-
γούς.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
3.375.000 ευρώ και διατίθεται από πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό
Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, συνεχίζεται
απρόσκοπτα η
καταβολή της
μισθοδοσίας των
εργαζομένων των
Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας έως ότου
ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες
μεταβίβασης στη
νέα ιδιοκτησία. 

Το ως άνω σχέ-
διο νόμου
συζητήθηκε εχθές
10 Νοεμβρίου, θα ψηφιστεί σήμερα Πέμπτη 11
Νοεμβρίου και θα αποτελεί νόμο του κράτους
εντός της εβδομάδος, μετά τη δημοσίευση του
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Ο κ. Μπούρας στέκεται πάντα αρωγός στις
εξελίξεις των Ναυπηγείων, ελπίζοντας ότι πλέον 

φτάνουμε στο τέλος της ομηρίας των εργαζομέ-
νων, καθώς οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί
από την πλευρά της Κυβέρνησης είναι οι κατάλ-
ληλες για να περάσουν τα Ναυπηγεία σε μία και-
νούργια και καλύτερη εποχή εξυγίανσης. 

ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ: παρατείνεται για ακόμη τρεις
μήνες η καταβολή των αμοιβών των

εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, από
το πολεμικό Ναυτικό 

Ανεμβολίαστοι 3 στους 10 δημοτικούς υπαλλήλους της χώρας
Απογοητευτική η εικόνα και στη Δυτική Αττική. Στον δήμο Απροσπύργου μόνο  

το 53% είναι θωρακισμένο απέναντι στη νόσο  



Ηττα οι γυναίκες του 
Ακράτητου στου Ζωγράφου
από τον Αγιο Θωμά

Άγιος Θωμάς – Ακράτητος 3-0
Την ήττα γνώρισαν τα κορίτσια του Ακράτητου για
το πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής 2η αγωνιστική κατ-
ηγορίας γυναικών ΕΠΟ από την αντίστοιχη του
Αγίου Θωμά στο γήπεδο Ζωγράφου.
Τα κορίτσια αγωνίστηκαν με πολύ πάθος και τα 90′
αλλά η αντίπαλη ομάδα ήταν πιο αποτελεσματική.
Σύνθεση :
Αγωνίστηκαν οι : Τσομπανοπούλου Ιλ,
Νάκου(Βασιλικούδη) Παππά, Γεωργαλά, Χάψα,
Παπαδοπούλου, Θάνο, Ροίδη(Τσομπανοπούλου
Ζ.)Νικολακοπούλου, Δήμου,
Γκίτσα(Χαραλαμπίδη).

5ος ΟΜΙΛΟΣ
1.Άγιος Θωμάς(4-1)4
2.ΑΕΚ(1-0)3
3.ΑΕ Λήμνου(1-1)1

4.Ακράτητος ΑΠΟ(1-4)1
5.Γυναίκες Περιστερίου ΓΠΣ(1-2)1
*Ρεπό έκαναν ΑΕΚ και ΑΕ Λήμνου.

Επόμενη αγωνιστική(3η) 14/11/21

Ακράτητος ΑΠΟ-ΑΕ Λήμνου
ΑΕΚ-Άγιος Θωμάς
Ρεπό:Γυναίκες Περιστερίου ΓΠΣ

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Το πρόγραμμα στους
δύο ομίλους  της 2ης
αγωνιστικής του Πρω-
ταθλήματος Betsson
Super League 2,
αγωνιστικής περιό-
δου 2021-2022

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
13.11.2021 (15:00)

Ανθή Καραγιάννη,
ΑΟ Καβάλα – Ανα-
γέννηση Καρδίτσας
Πανθεσσαλικό Στά-
διο, Νίκη Βόλου –
Ν.Π.Σ. Βέροια
Α.Σ. Μακεδονικού,
ΠΑΟΚ Β’ – Πανσερρ-
αϊκός

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.11.2021
(15:00)
Ηγουμενίτσας,
Θεσπρωτός – Πιερ-
ικός

Αριδαίας, Αλμωπός
Αριδαίας – Απόλλων
Πόντου
Νεάπολης Βόλου,
Ολυμπ ιακός Βόλου –
Ηρακλής
Αλκαζάρ, Α.Ε.Λ. –
Απόλλων Λάρισας
Ρεπό: Α.Ο. Ξάνθη

**Ο αγώνας Α.Ο.
Τρίκαλα –
Ολυμπ ιακός Σ.Φ.Π.
Β΄ αναβάλλεται για
την Τετάρτη 8.12.21

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
13.11.2021 (15:00)

Αγίων Αναργύρων,
Καραϊσκάκης Άρτας –
Κηφισιά
Δημοτικό Στάδιο
Ζακύνθου, Α.Π.Σ.
Ζάκυνθος – Αιγάλεω

Βουζουνεράκειο, Ο.Φ.
Ιεράπετρας – Καλλιθ-
έα

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.11.2021
(15:00)

Απόστολος Νικολαΐδ-
ης, Παναθηναϊκός Β’ –
ΑΕΚ Β’
Παγκρήτιο Στάδιο,
Εργοτέλης – Επ ισκο-
πή
Δημοτικό Στάδιο
Σπάρτης, Αστέρας
Βλαχιώτη – Ρόδος
Δημοτικό Στάδιο
Ρόδου, Διαγόρας –
Λεβαδειακός
Γάλλου, Χανιά – Ηρό-
δοτος

Ρεπό: Καλαμάτα

Επιμέλεια: 
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Εποχή Νίκου Βούλγαρη στον
ΑΟΚ Πανελευσινιακό. 

Παραιτήθηκε ο Ματθαίος Καραχάλιος

Ο Πανελευσι-
νιακός ΑΟΚ ανα-
κοινώνει την ένα-
ρξη συνεργασίας
του με τον προ-
πονητή κ. Νίκο
Βούλγαρη, μετά
την παραίτηση του
κ. Ματθαίου Καρ-
αχάλιου, Βοηθού
της Ομάδας και
Τεχνικό Διευθυντή
των Ακαδημιών
μας.

Η αθλητική διαδρομή του Νίκου είναι γνωστή στους πάντες όλα
αυτά τα χρόνια , με συμμετοχή πάνω από 20 χρόνια σε συλλόγο-
υς που πρωταγωνίστησαν στις Εθνικές Κατηγορίες.
Η προσωπικότητα του, σε συνδυασμό με την φιλοδοξία και την
γνώση του για την ομάδα και την κατηγορία, εμπνέουν εμπι-
στοσύνη και σιγουριά για την επόμενη μέρα!
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα και ευχόμαστε
η ομάδα μας να φτάσει εκεί που ονειρευόμαστε μαζί σου!

Οι αγώνες της 2ης αγωνιστικής
της Super League 2 το Σαββα-

τοκύριακο
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η Αγωνιστική)

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ                         
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ                     
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ                    
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ                         
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ -
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ                     
ΒΥΖΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ                         
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ                         

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ -
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η Αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                         
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                         
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ                         
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                     
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ -
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ                         
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ                  

Εθελοντική 
αιμοδοσία ο
Σύνδεσμος 
Προπονητών
Ποδοσφαίρου
Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην συνέχεια των ενε-
ργειών κοινωνικής
προσφοράς ο Σύνδε-
σμος Προπονητών
Ποδοσφαίρου Αθή-
νας (Σ.Π.Π.Α.) πραγ-
ματοποιεί 3η Εθελον-
τική Αιμοδοσία την
Δευτέρα 15 Νοεμ-
βρίου 2021 και ώρα
09:30 – 15:00.
Δηλώσεις συμμετοχής
έως ΚΑΙ την Παρασκε-
υή 12 Νοεμβρίου
2021 στο τηλέφωνο 211-1820294 και ώρες 09:30 – 13:00.
Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη, γιατί όσοι περισσότεροι
τόσο το καλύτερο.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΔΙΝΕΙΣ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙΣ ΖΩΕΣ !!!

EΠΣΔΑ: Οι αγώνες του 
Σαββατοκύριακου στην 

Δυτική Αττική
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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.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με τον
Ερυθρό Σταυρό, σε συνέχεια της προσπάθειας αύξησης της
δύναμης των μελών της τράπεζας αίματος, θα πραγματοποιή-
σει εθελοντική αιμοληψία στις 14/11/2021 ημέρα Κυριακή και
ώρα 09:00 – 13:30 στα γραφεία του Συλλόγου Αρχαίου
Θεάτρου 31 Αχαρνές.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
2102463256 καθημερινά και ώρες 09:00 - 13:00 το πρωί και
18:00 - 20:30 το απόγευμα.
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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 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

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
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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



16-θριάσιο Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


