
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Δωρεάν rapid tests
από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σε Δημοτικό Ιατρ-

είο Μαγούλας και Ισόγειο ΠΑΚΠΠΑ

Αναγκαία κρίνεται η αποσυμφόρηση
του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας καθώς η δομή

αντιμετωπίζει και κλινικά περιστατικά

Επιχειρησιακή άσκηση στην Πάρνηθα
με πέντε Ειδικές Μονάδες

Άμεσης Επέμβασης και Απεγκλωβισμού
ασθενών και πολιτών

– Παρών ο Δήμαρχος Σπ. Βρεττός
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

12.108 νέα κρούσματα
84 νεκροί και 665
διασωληνωμένοι

ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ

«Μπλόκο» σε αιολικό
σταθμό παραγωγής 
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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: βροχή και χιόνι 
Θερμοκρασία απο - 1  έως  4 βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ζωσιμάς, Ζωσιμίν α, Ξέν ος, Ξέν ιος, Ξέν η,
Ξέν ια,Φίλων ας, Φίλων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος,2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 76,2105548122

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 &
Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 328, 2102316792

Κλειστά όλα τα σχολεία 
της Δυτικής Αττικής σήμερα και αύριο 

Αρνητική γνω-
μ ο δ ό τ η σ η
ψήφισε το

Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό
Συμβούλιο Αττικής
επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων του έργου
«Αιολικός Σταθμός
Παραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας ισχύος
54 MW» της εταιρ-
είας ZIKOS ENER-
GY SMPC στη θέση
Γεννηματά-Πέτρα
Αετού της Δημοτικής
Ενότητας Βιλίων,
Ερυθρών Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στη
συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2022.
Η Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτι-
κής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος έχει εκφράσει
και έχει κάνει πράξη την πολιτική βούληση για
προστασία του περιβάλλοντος στη Δυτική Αττική,
σε μια περιοχή που έχει πληγεί από φυσικές κατα-
στροφές. Συνεπώς, και επί της Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου
που ετέθη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά,
καθώς η χωροθέτηση του έργου δεν είναι σύμφ-
ωνη με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδια-
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, αλλά και με το Ρυθμιστικό Σχέδιο
Αθήνας (ΡΣΑ). Επιπλέον, δεν εξετάσθηκαν εναλ-
λακτικές λύσεις για το έργο, ορισμένα από τα
στοιχεία του οποίου αφορούν σε άλλο έργο και σε
άλλες περιοχές της χώρας. Ως εκ τούτου, το Περ-
ιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ψήφισε αρνητική
γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για το έργο που αφορά 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Ο Δήμος Ασπροπύργου, μετά από απόφαση
του Δημάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου και σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ενημε-
ρώνει ότι, ΚΛΕΙΣΤΑ θα παραμείνουν όλα τα
Σχολεία του Δήμου, καθώς και οι Βρεφικοί και
Παιδικοί Σταθμοί,  λόγω των έκτακτων καιρ-
ικών συνθηκών, τη Δευτέρα 24/1 και την Τρίτη
25/1 για την ασφάλεια των μαθητών.  

Κλειστά τα σχολεία σε Ελευσίνα & Μαγούλα

Τα σχολεία του Δήμου Ελευσίνας  θα μείνουν
κλειστά Δευτέρα και Τρίτη συμπεριλαμβανομέ-
νων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ιδιω-
τικών και δημοσίων.

Για την Τετάρτη, θα υπάρξει επαναξιολόγηση βάσει
της κατάστασης που θα επικρατεί.

Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη Δημάρχων με την
Περιφέρεια Αττικής.

Αυτή μάλιστα, ήταν και εξαρχής η εισήγηση μου για τη
διασφάλιση της προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τα ανοιχτά παράθυρα, που επιβάλλει το πρωτόκολλο
λόγω Covid19, σε συνδυασμό με το ψύχος και τη χιονό-
πτωση που περιμένουμε δεν θα μπορούσαν να μας
οδηγήσουν σε άλλη απόφαση.

Κλειστά τα σχολεία σε Μάνδρα, Βίλια και Ερυθρές 

Με απόφαση του Δημάρχου Χρήστου Ε. Στάθη τα σχο-
λεία στις Δημοτικές Ενότητες Βιλίων κι Ερυθρών, τη
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου και την Τρίτη 25/1, θα παρα-
μείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους, λόγω των 

δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη
χώρα. Ωστόσο, αν και τα σχολεία θα μείνουν κλειστά, οι
μαθητές θα κάνουν μάθημα κανονικά μέσω τηλεκ-
παίδευσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Αλέξανδρος Κόπτσης ανακοίνωσε:

«Σε περιπτώσεις που η Τοπική Αυτοδιοίκηση, κατά
λόγο αρμοδιότητας, αποφασίζει την αναστολή λειτο-
υργίας σχολικών μονάδων εξαιτίας ακραίων καιρικών
φαινομένων, προβλέπεται εφαρμογή τηλεκπαίδευσης
κατά τις πρωινές ώρες και για την Πρωτοβαθμια και για
τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

»Η τηλεκπαίδευση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την
απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
όταν για έκτακτους αντικειμενικούς λόγους δεν μπορεί
αυτή να διεξαχθεί δια ζώσης».

ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ
«Μπλόκο» σε αιολικό σταθμό παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας στα Βίλλια
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΟΠΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Επι ποδός ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 
για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας στη Δυτική Αττική 
Λ. Κοσμόπουλος: «Συντονίζουμε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την προστασία 
και διευκόλυνση των πολιτών 
στις επικείμενες δυσχερείς 

καιρικές συνθήκες»

Σε ετοιμότητα για την επικείμενη κακοκαιρία
βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Αττικής στη Δυτική Αττική, με
συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Μετά την προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρ-
ολογικής Υπηρεσίας για παγετό και  χιονο-
πτώσεις και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ο
Αντιπεριφερειάρχης συγκάλεσε συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αττικής, προκειμέ-
νου να συντονισθούν οι απαραίτητες ενέργειες
με τα σώματα ασφαλείας και τους Δήμους και ακο-
λούθησε ευρεία σύσκεψη του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη με τους Δημάρχου της
Αττικής και την πολιτική ηγεσία του αρμοδίου
Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, για τις περιοχές της Δυτικής
Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής

Λ ε υ τ έ ρ η ς
Κ ο σμ ό πο υ λο ς
επεσήμανε ότι η
Περιφέρεια Αττι-
κής έχει μεριμ-
νήσει  για να
υπάρχει  επάρ-
κεια μέσων,
μηχανημάτων και
δυναμικού, για
να αποφευχθεί
κάθε πιθανός
κίνδυνος και
πρόβλημα εν
όψει της κακοκαι-
ρίας. Υπάρχουν
μηχανήματα σε όλα τα καίρια σημεία, υπάρχει
μέριμνα για το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφ-
έρειας Αττικής καθώς και επάρκεια αλατιού, για
κάθε περίπτωση. 

Ο εξοπλισμός της Περιφέρειας Αττικής στη
Δυτική Αττική κατανέμεται στα παρακάτω σημεία: 2
bobcat με λεπίδα, 2 εκχιονιστικά, 1 πολυμηχάν-
ημα ερπηστριοφόρο διασωστικό, 2 εκχιονιστικά,
2 φορτωτές σε Βίλια/ Οινόη, 1 JCB με αλάτι στην
Οινόη, 1 γερανός σε κεντρικό σημείο στην Μάν-
δρα, 2 JCB, 2 φορτωτές, 1 πλατφόρμα (D8) στη 

Μάνδρα, 4 εκχιονι-
στικά, 1 JCB, 1 φορτω-
τής σε Κάζα, 1 φορτω-
τής και 1 εκχιονιστικό
στη Φυλή καθώς και 1
4Χ4 με λεπίδα σε
όποιο σημείο
υπάρχει ανάγκη.

Κατά την συνεδρίαση
του Συντονιστικού
Πολιτικής Προστασίας
Δυτικής Αττικής, επι-
σημάνθηκε η ανοιχτή
επικοινωνία για κάθε
έκτακτο με την Πυρο-

σβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία, την Τροχαία
και τους Δήμους σε κάθε περιοχή. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπου-
λος δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια Αττικής θέτει
στη διάθεση των πολιτών μέσα και προσωπικό,
επαρκέστατο για να αντιμετωπίσουμε την επι-
κείμενη κακοκαιρία. Από πλευράς μου,
συντονίζω όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να
αποφύγουμε προβλήματα λόγω παγετού και χιο-
νοπτώσεων. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και
ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο».

12.108 νέα κρούσματα 84 
νεκροί και 665 διασωληνωμένοι

Την ώρα που το κύμα της
Όμικρον  βρίσκεται σε φάση
επιβράδυνσης λόγω των καιρ-
ικών συνθηκών, όπως εκτι-
μούν  οι ειδικοί, ο ΕΟΔΥ ανα-
κοίν ωσε χθες  12.108
κρούσματα εκ των οποίων τα
4.170 στην  Αττική και τα 1182 στη Θεσσαλον ίκη.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 84, ενώ
από την  έναρξη της επιδημίας έχουν  καταγραφεί συνολι-
κά 22.635 θάνατοι. Το 95.0% είχε υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω..Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 665 (59.1% άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 81.1% έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των
ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 537
(80.75%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και
128 (19.25%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. 

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Κυριακής, ο κ. Σαρη-
γιάννης ανέφερε πως δεν  αποκλείεται να δούμε πολλές
περιοχές να καταγράφουν  αυξητική τάση κρουσμάτων.
Σύμφωνα με την  ανακοίνωση του ΕΟΔΥ οι περιοχές που
εμφαν ίζουν  τριψήφιο είναι τουλάχιστον  25, αναμέσά τους
είναι: η Αργολίδα με 133, η Αχαία με 433, το Ηράκλειο με
583, η Κόρινθος με 218, η Λάρισα με 266 και τα Χαν ιά με
349.

Η  διασπορά στην Αττική:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 564
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 206
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1217
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 547
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 516
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 463
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 582
ΝΗΣΩΝ 75

Δεδομένης της αυξημένης
κινητικότητας των πολιτών
στο Κέντρο Υγείας Ελευ-
σίνας, για τη διεξαγωγή
rapid tests και με σκοπό
την αποσυμφόρησή του,
δεδομένου ότι η δομή αντι-
μετωπίζει και κλινικά περι-
στατικά αλλά είναι επιφορ-
τισμένη και με κατ’ οικον
εμβολιασμούς, πλην της
διενέργειας διαγνωστικών
ελέγχων, θα θέλαμε να σας
υπενθυμίσουμε πως:
Δωρεάν rapid tests διενερ-
γούνται από κλιμάκιο του
ΕΟΔΥ:
1. Δευτέρα 11:00-17:00
(Ισόγειο ΠΑΚΠΠΑ)
2. Τετάρτη 09:30-15:00
(Ισόγειο ΠΑΚΠΠΑ)
3. Πέμπτη 11:00-17:00
(Δημοτικό Ιατρείο
Μαγούλας)
4. Παρασκευή 09:30-15:00
(Ισόγειο ΠΑΚΠΠΑ)

Για όλους τους ανωτέρω
λόγους αλλά και για την
αμεσότερη και καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών,
παροτρύνουμε τους ενδια-
φερόμενους πολίτες και
φυσικά, τη μαθητική

κοινότητα να προσέρχον-
ται στο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
για τη δωρεάν διεξαγωγή
rapid tests.
Υπενθυμίζεται, πως σε
όλες τις δημόσιες δομές,
βεβαίωση αρνητικού απο-

τελέσματος -βάσει των
οδηγιών και αποφάσεων
της πολιτείας- λαμβάνουν
οι εμβολιασμένοι και οι
μαθητές έως 17 ετών.
Σας ευχαριστούμε για την
κατανόηση.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Δωρεάν rapid tests από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
σε Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας και στο Ισόγειο του ΠΑΚΠΠΑ

Αναγκαία κρίνεται η αποσυμφόρηση του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας, καθώς η
δομή αντιμετωπίζει και κλινικά περιστατικά 
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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Παράταση για εξόφληση

Βεβαιώσεων ΤΑΠ 
έως 31-1-2022

Ο Αντιδήμαρχος Εσόδων κ. Γιώργος Αβράμης
ενημερώνει στους συνδημότες που έχουν παραλάβει

βεβαιώσεις Τ.Α.Π για μεταβίβαση ακινήτου 
με ημερομηνία έκδοσης έως 31-12-2021, ότι παρατείνεται η

ισχύς της εν λόγω βεβαίωσης έως 31-01-2022 βάσει του
Ν.4876/2021, ΦΕΚ Α 251/23-12-2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με το αρμόδιο γραφείο Αντιδημάρχου Εσόδων 

στο τηλ. 210 2474377

Τραγωδία στην 
Πατρών - Αθηνών: 

22χρονη κατέβηκε 
να δει τη ζημιά από 
τροχαίο και την 
σκότωσε φορτηγό
Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν

τη μία το μεσημέρι στην εθνική οδό
Πατρών – Αθηνών. 22χρονη έχασε
τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα,
όταν την παρέσυρε φορτηγό.

Ωστόσο, σύμφωνα με το pelop.gr ο 
θάνατος της κοπέλας ήρθε μετά

από μια τραγική συγκυρία.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε

συγκρούστηκε με άλλο όχημα και η
ίδια κατέβηκε για να διαπιστώσει το
ύψος των ζημιών που είχαν προκ-
ληθεί.

Οπως κινήθηκε επί  του οδο-
στρώματος, παρασύρθηκε από ένα
μεγάλο φορτηγό με αποτέλεσμα να
βρει τραγικό θάνατο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο
ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στο σημείο
έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ και
αστυνομία, διακόπτοντας την κυκλοφ-
ορία για αρκετή ώρα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

αιολικό σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 54
MW» της εταιρείας ZIKOS ENERGY SMPC στη θέση Γεν-
νηματά-Πέτρα Αετού της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, Ερυθ-
ρών Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής,
στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2022.
Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος δήλωσε: «Είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση μας,
κατά έργων ανεπιθύμητων στην τοπική κοινωνία. Έχουμε
δώσει μάχες σε μεγάλες φυσικές καταστροφές και δεν είμα-
στε διατεθειμένοι να συναινέσουμε σε έργα που δεν έχουν τη
σύμφωνη γνώμη των συμπολιτών μας. Όσον αφορά το
συγκεκριμένο έργο, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
εξετάσθηκε και από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας
Αττικής, που εξέφρασε τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις
της».

Θερμαινόμενοι χώροι έως την λήξη των
έκτακτων καιρικών φαινομένων

θα λειτουργήσουν στο Δήμο Αχαρνών

�Για το διάστημα της
κακοκαιρίας ο Δήμος
Αχ αρν ών  εν ημερών ει
τους πολίτες του ότι
διατίθεν ται  οι παρακάτω
θερμαιν όμεν οι χ ώροι
από το Σάββατο
22/01/2022 έως και την
λήξη των  έκτακτων  καιρ-
ικών  φαιν ομέν ων , με
την  τήρηση όλων  των
προβλεπόμεν ων  μέτρων
ασφάλειας για τον  Cov id
19 :
1ο  ΚΑΠΗ : Πλατεία
Αγίου Νικολάου (παλαιό
Δημαρχ είο), τηλ.: 210-
2402122, 08:00-20:00
3ο  ΚΑΠΗ: Κεφαλλην ίας
& Φιλαδελφείας 217, τηλ.:
210-2387587, 08:00-
20:00. 
✅ Τις βραδιν ές ώρες από
τις 20:00 μ.μ θα παραμέ-
ν ει αν οικτός χ ώρος στο
Δημαρχ είο Αχ αρν ών .
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Δίμηνη παράταση για μεταβιβάσεις ακινήτων

Τ
ην παράταση της προθεσμίας
που εκπνέει στις 31 Ιανουα-
ρίου, για την υπογραφή

συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με
τις παλιές αντικειμενικές αξίες, προανήγ-
γειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας,

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του στον τηλε-
οπτικό σταθμό Open, ο υπουργός, σχο-
λιάζοντας το θέμα με το αδιαχώρητο σε
εφορίες και συμβολαιογραφεία για τις
εκκρεμούσες αιτήσεις μεταβιβάσεων,
είπε ότι «έχουμε γρήγορα ανακλαστικά».
Και πρόσθεσε πως «έχει δημιουργηθεί
θέμα, και για αυτό για όσους έκαναν
αίτηση μέχρι τέλους του έτους δίνουμε
μια δίμηνη παράταση». Παράλληλα,
σημείωσε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και
το νέο πλαίσιο για τις αντικειμενικές
αξίες, καθώς με βάση αυτές αναμένον-
ται σημαντικά και απαραίτητα έσοδα για
το Δημόσιο. Οπότε, μόλις ολοκληρωθεί η
διαδικασία με τις εκκρεμότητες σχετικά
με τις αιτήσεις του προηγούμενου έτους,

θα πρέπει να μπει η αγορά στη νέα αυτή
φάση.

Όσον αφορά στη ρύθμιση των 36- 72
δόσεων, ο υπουργός είπε ότι:

«θα δώσουμε έναν μήνα παράταση
για τα χρέη που δημιουργήθηκαν από
τον Μάρτιο 2020 μέχρι τον Ιούλιο
2021». Σημειώνεται ότι η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στη
ρύθμιση λήγει στις 26 Ιανουαρίου.
Περίπου 820.000 οφειλέτες της εφορίας,
που έχουν χαρακτηριστεί πληγέντες (με
βάση τους ΚΑΔ) από την πανδημία, θα
πρέπει να ρυθμίσουν χρέη ύψους 2,26
δισ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις
υπάρχουσες πληροφορίες, έως τώρα
λιγότεροι από 50.000 οφειλέτες έχουν
υποβάλει αίτηση.

Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να
συνοδευτεί με καταβολή της πρώτης
δόσης μέσα σε τρεις ημέρες από την
αίτηση για ρύθμιση. 

Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης
καταβάλλονται έως την τελευταία εργά-
σιμη ημέρα των επομένων μηνών. 

Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν
αποπληρωμή σε έως 36 μηνιαίες δόσεις
χωρίς τόκο, ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο
2,5%. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας
δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από
τα 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνο

λικού ύψους- συμπεριλαμβανομένων
τόκων και προσαυξήσεων- έως 1.000
ευρώ, ή κατώτερο από τα 50 ευρώ για
ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους-
συμπεριλαμβανομένων τόκων και προ-
σαυξήσεων- άνω των 1.000 ευρώ. Σε
περίπτωση καθυστέρησης καταβολής
δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση
5%.

Σε πλήρη
ετοιμότητα για να
παρέμβουν, κατά
την διάρκεια
έντονων καιρ-
ικών φαινομέ-
νων, όπου κριθεί
α ν α γ κ α ί ο
βρίσκονται οι
πέντε Ειδικές
Μονάδες Άμεσης
Επέμβασης και
Απεγκλωβισμού ασθενών και πολιτών,
οι οποίες συστήνονται για πρώτη φορά
μετά από σχετική εισήγηση του Περιφερ-
ειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΙΣΑ Γ.
Πατούλη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
διατυπώνουν το σχετικό αίτημα μέσω
του 1110

Το πρωί της Κυριακής πραγματοποι-
ήθηκε επιχειρησιακή άσκηση των πέντε
ειδικών μονάδων και του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού στο parking
του τελεφερίκ στην Πάρνηθα. Κατά τη
διάρκεια της σχετικής άσκησης ο Περιφ-
ερειάρχης Γ. Πατούλης έδωσε τις βασι-
κές κατευθύνσεις και οδηγίες για την
αποστολή και τον τρόπο επέμβασής
τους.

Με αφορμή την επιχειρησιακή άσκηση
ετοιμότητας ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρ-
ος Βρεττός δήλωσε:

“Από το πρωί βρισκόμαστε στους δρό-
μους του Βόρειου Τομέα του Δήμου μας,
προκειμένου να έχω άμεση εικόνα της
κατάστασης που διαμορφώνεται από τις
καιρικές συνθήκες.

Στην Πάρνηθα βρίσκεται ένα από τα
σημεία που έχει δημιουργήσει η Περιφ-
έρεια Αττικής με ειδικές μονάδες επέμβα-

σης. Είχα
την ευκαι-
ρία να
συνομιλή-
σω με τον
Περιφερει-
άρχη κ.
Γ ι ώ ρ γ ο
Π α το ύ λ η
για την
π ρ ω τ ο -
β ο υ λ ί α

αυτή στο πλαίσιο της δράσης στο πάρ-
κινγκ του τελεφερίκ.

Την ίδια ώρα η Πολιτική Προστασία
του Δήμου μας βρίσκεται σε ετοιμότητα
για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, προκειμέ-
νου να παράσχει βοήθεια όπου χρεια-
στεί.

Είμαστε σε συνεχή επιφυλακή και
ενημερώνουμε όλους τους δημότες να
είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί”.

Στην επιχειρησιακή άσκηση, συμμε-
τείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης
Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Γ. Κεχρής, ο
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Ν.
Πέππας, ο Συντονιστής του Επιχειρησια-
κού Κέντρου (ΚΕΠΙΧ)της Περιφέρειας
Αττικής και του ΙΣΑ, Γ. Στεφανάκος, ο
Δήμαρχος Αχαρνών Σ. Βρεττός, ο Εντε-
ταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για
θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και Αντιπ-
λημμυρικής Προστασίας Αθ. Κατσιγιάν-
νης, η Χ. Γαλλανοπούλου συνεργάτιδα
του Περιφερειάρχη και συντονίστρια των
εξωτερικών συνεργειών του ΚΕΠΙΧ., ο
Κ. Λογοθέτης Σύμβουλος σε θέματα οδι-
κής ασφάλειας και στελέχη της Περιφέρ-
ειας και του ΙΣΑ.

Τ
ηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας,
Αργύρη Οικονόμου και του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων
ΥΠΕΝ, Μανώλη Γραφάκου, το πρωί της Παρασκευής 21 Ιανουαρίου.

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του Δημάρχου, ήταν το μείζον θέμα της αποχέτευσης, που ταλαιπωρεί εκα-
τοντάδες σπίτια του Δήμου μας.
Από πλευράς Δημάρχου, κατέστη σαφής η άμεση ανάγκη υλοποίησης του
έργου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και ο συντο-
νισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, για
τις περιοχές που δεν έχει κατασκευαστεί δευτερεύον δίκτυο αλλά και για
εκείνες, που διαθέτουν αλλά δεν είναι λειτουργικό, όπως επίσης, και για την
περιοχή του Παραδείσου και του Αεροδρομίου.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Δήμαρχος θα επιδιώξει νέα σύναντηση και
με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΥΔΑΠ.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου:
«Γνωρίζω πολύ καλά πόσο έχουν ταλαιπωρηθεί οι πολίτες με το θέμα της
αποχέτευσης. Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, κατα-
βάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κλιμάκωση του αιτήματος άμε-
σης υλοποίησης του έργου, σε όλους του συναρμόδιους φορείς. Οι επαφές
μας είναι ουσιαστικές και συνεχείς και θα συνεχίσουν να είναι μέχρι να φέρ-
ουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε».

Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Ελευσίνας
με τον Γενικό Γραμματέα 

Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ με θέμα
την αποχέτευση 

Επιχειρησιακή άσκηση στην Πάρνηθα 
με πέντε Ειδικές Μονάδες Άμεσης Επέμβασης και

Απεγκλωβισμού ασθενών και πολιτών

– Παρών ο Δήμαρχος Σπ. Βρεττός



Σε εγρήγορση βρίσκεται ο μηχανι-
σμός της Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Αχαρνών, αλλά και όλες οι
υπηρεσίες του Δήμου, λόγω του
σφοδρού κύματος κακοκαιρίας
«Ελπίδα», που πλήττει απο τα ξημε-
ρώματα της Κυριακής τη χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει τοποθετηθεί
αλάτι στα εξής σημεία:

Ολυμπιακό Χωριό: Καταστήματα,
Πολυκλινική, Πάνω από τον Στίβο,
Δίπλα στην Αστυνομία, Ανθαγορά –
Αμυγδαλέζα – Θερμοκήπια

Βαρυμπόμπη: Φλόγα – Εκκλησία
Αγίας Τριάδας, Πλατεία Θρακομα-

κεδόνες: Αγία Τριάδα, Δημοτικό σχο-
λείο (Βέροιας), Ημαθίας και
Φλωρίνης Πανόραμα: Οδός Γαλήνης,
Εκκλησία Αγία Παρασκευής, Οδός
Αετόπετρας

Λεωφόρος Πάρνηθος ανά 300μ.

Παράλληλα σε ετοιμότητα βρίσκονται
7 οχήματα του Δήμου , άλλα 2 μισθ-
ωμένα εκχιονιστικά, ενώ σε επιφυλα-
κή υπάρχουν οχήματα ιδιωτών, σε
περίπτωση που παραστεί ανάγκη. 

Μέσω της Περιφέρειας έχει εξασφα-
λιστεί επαρκής ποσότητας αλατιού,
για να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με
τις ανάγκες που θα προκύψουν.
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Σ
ε δωρεά αν ακ-
υκλώσιμων  ηλεκ-
τ ρ ι κ ώ ν

συσκευών  προχώρησε η
εταιρεία αν ακύκλωσης
ECORESET προς τον
Δήμο Ασπροπύργου, στο
πλαίσιο του πιλοτικού
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
Lif eReWee. H παραλαβή
των  ηλεκτρικών
συσκευών  πραγματοποι-
ήθηκε από τον  Δήμαρχο
Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαο Μελετίου και την
Αν τιδήμαρχο Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας
κ. Σοφία Μαυρίδη, στην
Κοιν ων ική Υπηρεσία του
Δήμου. 

Ο Δήμαρχος, κ. Νικό-
λαος Μελετίου εξέφρασε
τις ευχαριστίες του προς 

τους εκπροσώπους
της εταιρείας για την
προσφορά τους στον
Δήμο Ασπροπύργου και
ειδικότερα τον  Αν τιπρ-
όεδρο, κ. Σταύρο Θεο-
δωρόπουλο και τον
Γεν ικό Διευθυν τή, κ.
Σπύρο Καραμούτσο
καθώς και την  κ. Σοφία
Μαν τέ (Gov ernment
Af f airs and
Sustainability  Agent),
επισημαίν ον τας την
σπουδαιότητα της εν
λόγω πράξης αλλά και
την  χ ρησιμότητα των
συγκεκριμέν ων  

συσκευών . Από τη
μεριά της η Αν τιδήμα-
ρχος, κ. Μαυρίδη τόν ισε
ότι,  η αν ακύκλωση ξεκι-
ν άει από τη σωστή
συμπεριφορά και την
ευαισθητοποίηση όλων
απέν αν τι στο περιβάλ-
λον , το οποίο ζούμε και
μεγαλών ουμε τα παιδιά
μας. Παράλληλα, αν έφε-
ρε ότι στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου
υλοποιούν ται εκπαιδευ-
τικά προγράμματα για το
περιβάλλον  και την
αν ακύκλωση με στόχ ο
την  εν ημέρωση  των
παιδιών  και  των  εκπαι-
δευτικών . 

Ο Αν τιπρόεδρος της 

εταιρείας  ECORESET,
κ. Θεοδωρόπουλος τόν ι-
σε τον  περιβαλλον τικό
και οικολογικό χ αρακ-
τήρα της εταιρείας, η
οποία έχει ως αν τικείμε-
ν ο τη βιομηχαν ική αν άκ

τηση πρώτων  υλών
από επιστροφές παρα-
γωγής και σύν θετα υλικά
με στόχ ο τη μέγιστη
δυν ατή εκτροπή υλικών
από την  ταφή.

Οι αν ακυκλώσιμες
ηλεκτρικές συσκευές θα
διαν εμηθούν  για την
κάλυψη αν αγκών   της
Διεύθυν σης Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας
και της Διεύθυν ση Κοι-
ν ων ικής Προστασίας. 

Δωρεά ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών
συσκευών από την εταιρεία ECORESET

στον Δήμο Ασπροπύργου

Η κ α κ ο κ α ι ρ ί α
“Ελπίδα” ήδη έκαν ε
αισθητή την  παρουσία
της με πολύ χ αμηλές
θερμοκρασίες και
τσουχ τερό κρύο. Τα
αδέσποτα ζώα σε αυτές
τις συν θήκες έχ ουν
μεγαλύτερες αν άγκες
σε τροφή.

Λόγω των  δυσμεν ών
καιρικών  συν θηκών
που ήδη επικρατούν
από χ θες, ο Δήμος
Αχ αρν ών  έχ ει ήδη
προμηθεύσει τους εθε-
λον τές με ικαν ή
ποσότητα τροφών  οι
οποίες προορίζον ται
για τα απροστάτευτα
αδέσποτα ζώα.

Σημεία σίτισης αδέ-
σποτων  ζώων :

� Θρακομακεδόν ες

� Τελεφερίκ

� Ολυμπιακό χ ωριό
� Λεωφόρος Πάρν -

ηθος

� Προφήτης Ηλίας

� Κόκκιν ος Μύλος

Παρακαλούν ται οι
δημότες αν  θέλουν , ας
βοηθήσουν  κάποιο
ζώο παρέχ ον τας του
τροφή και ν ερό, τις
ημέρες που θα διαρκέ-
σει η κακοκαιρία.

Ο Δήμος Αχ αρν ών
παρέχ ει τροφή σε
όποιον  θέλει ν α ταΐσει
κάποιο αδέσποτο και
παρακαλούμε οποίος
θέλει ν α βοηθήσει ν α
καλέσει στα τηλέφων α:
2 1 3 2 0 7 2 3 8 2 - 3 ,
2132072300.

Ευχ αριστούμε για
την  φιλοζωική
συν είδηση και την
αν ταπόκρισή σας.

Ο Δήμος Αχαρνών
κοντά στα αδέσποτα
καθόλη τη διάρκεια

της κακοκαιρίας

ΑΧΑΡΝΕΣ -ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
Που μπορούν οι κάτοικοι να προμηθευτούν αλάτιΠου μπορούν οι κάτοικοι να προμηθευτούν αλάτι
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«Διαδοχικά καιρικά
συστήματα προβλέπεται
να προκαλέσουν κακο-
καιρία, με το όνομα
"ΕΛΠΙΣ", στη χώρα μας
τις επόμενες ημέρες. Το
πρώτο καιρικό σύστημα
θα μας επηρεάσει από το
Σάββατο 22/1/2022 και το
δεύτερο, που θα είναι πιο
ισχυρό, από τη Δευτέρα
24/1/2022. Τα κύρια χαρ-
ακτηριστικά θα είναι οι
πολύ χαμηλές θερμοκρ-
ασίες, οι πυκνές χιονο-
πτώσεις, ακόμα και σε
πεδινές περιοχές».

Για το λόγο αυτό, καλεί
όλους τους δημότες να
είναι ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί και να ακολουθούν,
πιστά, τις βασικές, καθώς
και τις αναλυτικές οδηγίες
για χιονοπτώσεις και
παγετό, στο πλαίσιο των
ανακοινώσεων του Υπο-
υργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας.

Ενδεικτικά, οι δημότες
παρακαλούνται να αποφ-
εύγουν κάθε περιττή
μετακίνηση, κατά τη διάρ-
κεια των έντονων καιρ-
ικών φαινομένων, να
προσέχουν τις μετακινή-
σεις τους, σε περιοχές
όπου προβλέπονται χιο-
νοπτώσεις και να χρησι-
μοποιούν αντιολισθητικές
αλυσίδες, αν είναι
απολύτως απαραίτητο, να
μετακινηθούν με
αυτοκίνητο.

Σας ενημερώνουμε ότι,
ο Δήμος Ασπροπύργου,
εν όψει της χειμερινής
περιόδου 2021-2022, για
την προστασία των
δημοτών, τις ημέρες, που
θα επικρατεί δριμύ
ψύχος, έχει ορίσει ως
χώρους φιλοξενίας-προ-
στασίας πολιτών, τα παρ-
ακάτω δημοτικά κτίρια:

1) Πνευματικό Κέντρο
Ασπροπύργου, Αλέκου
Παναγούλη 13, τηλ. επι-
κ ο ι ν ω ν ί α ς :
2105577593/210557719
1

2) Α΄ ΚΑΠΗ, Ειρήνης
και Σωτήρη Πέτρουλα,
τηλ. επικοινωνίας:
2105579341 

3) Β΄ ΚΑΠΗ, Σόλωνος
και Σωκράτους, στον
οικισμό ¨Παραλίας¨ του
Δήμου Ασπροπύργου,
τηλ. επικοινωνίας:
2105573549

4) Γ΄ ΚΑΠΗ, οδός
Γενοκτονίας, στον οικι-
σμό ¨Γκορυτσάς¨ του
Δήμου Ασπροπύργου,
τηλ. επικοινωνίας:
2105598125

Υπενθυμίζεται ότι,
ισχύουν τα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας
υγείας, από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-
19.

Οι θερμαινόμενοι χώροι
φιλοξενίας-προστασίας

πολιτών στον Δήμο 
Ασπροπύργου 

Σύµφωνα µε το ∆ελτίο
Επικίνδυνων Καιρικών
Φαινοµένων που εξέδωσε

η Εθνική Μετεωρολογική
Υπηρεσία, προβλέπονται χιονο-
πτώσεις και παγετός στην Ανα-
τολική Στερεά Ελλάδα (περι-
λαµβανοµένης και της Αττι-
κής), από τις πρώτες πρωινές
ώρες του Σαββάτου 22 Ιανουα-
ρίου 2022 έως και τις απογε-
υµατινές της Τρίτης 24 Ιανουα-
ρίου 2022.

Στόχος του ∆ήµου είναι να κρα-
τήσει ανοιχτό το οδικό δίκτυο,
για να εξασφαλίσει τη λειτο-
υργία της τοπικής οικονοµίας
και της τοπικής κοινωνίας. 
Για το σκοπό αυτό θα εφαρµό-
σει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
για τις θεοµηνίες που προβλέ-
πει την ανάπτυξη του µηχανο-
λογικού του εξοπλισµού και
των εργαζοµένων του στις τρεις
δηµοτικές κοινότητες (Άνω
Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής), µε
κεντρικό εργοτάξιο τον αύλειο
χώρο του Ιερού Ναού Παναγίας
Κανάλας. 

Τον κεντρικό συντονισµό έχει ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, σε συνεργασία µε τον
Αντιδήµαρχο Πολιτικής Προ-
στασίας Μιχάλη Οικονοµάκη
και τους τοπικούς Αντιδ-
ηµάρχους Ζεφυρίου Γιάννη
Μαυροειδάκο και Φυλής Ελένη
Λιάκου. 
Ωστόσο, επί ποδός θα βρίσκεται
το σύνολο της δηµοτικής οµά-
δας και ιδίως οι Αντιδήµαρχοι
Θανάσης Σχίζας, Βασίλης Γεω-
ργιάδης και Μαρίνος Σαρλάς, οι
οποίοι διαθέτουν προσωπικό
τεχνικών ειδικοτήτων. Σε
ετοιµότητα επίσης θα βρίσκεται
ο Αντιδήµαρχος Γιώργος
Αβράµης και η αρµόδια υπηρ-
εσία για τη σίτιση των αδέσπο-
των ζώων.   
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΝ∆ΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ
Παρακαλούνται οι συνδηµότες
µας:
Να αποφεύγουν τις άσκοπες
µετακινήσεις
Να προστατεύσουν τα αντι-
κείµενα που µπορεί να παρα-
συρθούν από τον άνεµο

Να σταθµεύουν τα αυτοκίνητά
τους στη µια πλευρά του δρό-
µου, ώστε να διευκολύνουν τα
εκχιονιστικά µηχανήµατα 
Να τηλεφωνούν, σε περίπτωση
ανάγκης, στα τηλ. του ∆ήµου
Φυλής 2132042700 και
2132042701

Επιπλέον, διατίθεται στους
συνδηµότες µας που έχουν
ανάγκη, θερµαινόµενη αίθουσα
στο ∆ηµαρχείο Άνω Λιοσίων,
καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου
Αξίζει να σηµειωθεί τέλος,  ότι
ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς συµµετείχε το
µεσηµέρι της Παρασκευής 21 -
1 2022 στην τηλεδιάσκεψη των
∆ηµάρχων Αττικής την οποία
συγκάλεσε εν όψει κακοκαι-
ρίας, η Περιφέρεια Αττικής.  

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ
Ο ∆ήµος διαθέτει επάρκεια
αλατιού, το οποίο θα διαθέσει
και στους δηµότες ανάλογα µε
την εξέλιξη των καιρικών φαι-
νοµένων. 

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ::  ΣΣΕΕ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΤΤΟΟ
ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ΕΕΚΚΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗΣΣ    

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ
ΘΘΕΕΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑΣΣ  

ΤΤΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΟΟΠΠΟΟΥΥ  ΟΟΙΙ
∆∆HHMMOOTTEEΣΣ  ΘΘAA  MMΠΠOOPPOOYYNN  NNAA
ΠΠPPOOMMHHΘΘEEYYTTOOYYNN  AAΛΛAATTII
AAΠΠOOXXIIOONNIIΣΣMMOOYY  ΣΣTTAA  EEΞΞHHΣΣ
ΣΣHHMMEEIIAA::

ΦYΛH

∆HMOTIKO KATAΣTHMA

ΠAI∆IKH XAPA - ΛIBA∆I

ANΩ ΛIOΣIA

KENTPIKO ∆HMAPXEIO

ΠANAΓIA KANAΛA

ΠΛATEIA BOPEINOY

ΠΛATEIA HΠEIPΩTΩN

AΓIO ∆HMHTPIO

EYAΓΓEΛIΣTPIA

KOΛYMBHTHPIO

ΠΛATEIA KENE

OIKIΣMOΣ ΓENNHMATA - 

ΓPAΦEIA ΠPAΣINOY

ZEΦYPI

∆HMOTIKO KATAΣTHMA

THΛ.EΠIKOINΩNIAΣ:
2132042700,2132042701
15691
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Την υποχρέωση των εργοδοτών να
λαµβάνουν µέτρα για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζοµένων
τους υπενθυµίζει το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε αφορµή την
κακοκαιρία «Ελπίς» και τις
προβλέψεις της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για

την επικράτηση αντίξοων 

καιρικών συνθηκών σε όλη τη 
χώρα.Σύµφωνα µε ανακοίνωση του
υπουργείου, «οι εργοδότες
οφείλουν να µεριµνούν, ώστε, µε
βάση την εργατική νοµοθεσία, να
µην θέτουν σε κίνδυνο τους
εργαζοµένους τους κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους και

στην προκειµένη περίπτωση
οφείλουν λάβουν ιδιαίτερη µέριµνα
για όσους εργαζόµενους
απασχολούνται σε εξωτερικούς
χώρους.
Επιπλέον, για τους εργαζόµενους

διανοµείς, οι εργοδότες οφείλουν,
εάν δεν το έχουν κάνει, να
εφοδιάσουν τους διανοµείς άµεσα
µε τον κατάλληλο εξοπλισµό
προστασίας (κράνος, γάντια,
αδιάβροχη στολή προστασίας,
κ.λπ.). 

Προέχει η προστασία των
εργαζόµενων διανοµέων, κυρίως δε
κατά τις βραδινές ώρες, που οι
συνθήκες θα γίνουν ακόµη πιο
δύσκολες».

«Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες
καταγγελίες γίνουν στο Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για
την παραβίαση των µέτρων
ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων θα εξεταστούν όλες µε

Σε επιφυλακή για
την αντιµετώπιση
πιθανών προβ-

ληµάτων από την κακο-
καιρία των προσεχών
ηµερών βρίσκονται όλες
οι υπηρεσίες του ∆ήµου
Χαϊδαρίου. Ανοιχτός όλο
το 24ωρο ο θερµαινόµε-
νος χώρος στο ∆ηµαρχείο. 
Η υπηρεσία Πολιτικής

Προστασίας βρίσκεται σε
ετοιµότητα για την
περίπτωση που χρειαστεί
να γίνει καθαρισµός των
δρόµων της πόλης από το
χιόνι µε τον φορτωτή
(JCB) του ∆ήµου και ένα
όχηµα που διέθεσε ο
ΑΣ∆Α εξοπλισµένο µε
εκχιονιστικό «µαχαίρι». 
Ο ∆ήµος έχει προµηθευτεί αλάτι

για την αντιµετώπιση του παγετού
στις οδούς της πόλης. Οι κάτοικοι
µπορούν να προµηθευτούν από τον
∆ήµο αλάτι για τα πεζοδρόµια µπρ-
οστά από τις κατοικίες τους. Η διά-
θεση αλατιού στους κατοίκους
έγινε  το Σάββατο και την Κυριακή, 

ώρες 8:00 – 15:00, από τη ∆ιεύθυ-
νση Καθαριότητας, Ρίµινι & Πλου-
τάρχου (πλησίον εισόδου Στρατοπέ-
δου Καραϊσκάκης Α’), τηλ. 210
5818860.  
Η υπηρεσία Πρασίνου εκτέλεσε
εργασίες κοψίµατος κλαδιών, τα
οποία υπήρχε κίνδυνος να πέσουν 

λόγω ισχυρών ανέµων ή
µεγάλου βάρους του χιο-
νιού. 

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ζζήήττηησσεε  ααππόό  ττηηνν
ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  νναα
υυππάάρρξξεειι  ααυυξξηηµµέέννηη  µµέέρριιµµ--
νναα  ώώσσττεε  νναα  ππααρρααµµεείίννοουυνν
ααννοοιιχχττέέςς  ηη  ΕΕθθννιικκήή  οοδδόόςς
ΑΑθθηηννώώνν  ΚΚοορρίίννθθοουυ  κκααιι  οοιι
ππρροοσσββάάσσεειιςς  σστταα  ΝΝοοσσοοκκοο--
µµεείίαα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο
ΧΧααϊϊδδάάρριι..

Για όλο το διάστηµα που
θα επικρατούν πολύ χαµ-
ηλές θερµοκρασίες, θα
είναι ανοιχτός όλο το
24ωρο ο θερµαινόµενος
χώρος στο ∆ηµαρχείο Χαϊ-

δαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας
213 2047200.
Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου καλεί τους
πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτι-
κής Προστασίας για τη λήψη µέτρ-
ων αυτοπροστασίας από κινδύνους
που προέρχονται από την εµφανιση
των ακραίων καιρικών φαινοµένων.

Υπ. Εργασίας: Τι ισχύει για εργαζόµενους που 
απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους εν µέσω κακοκαιρίας

∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ::  ΣΣεε  εεππιιφφυυλλαακκήή  γγιιαα  ττηηνν  
ααννττιιµµεεττώώππιισσηη    ππρροοββλληηµµάάττωωνν  ααππόό  ττοονν  χχιιοοννιιάά  

ΖΖήήττηησσεε  υυππάάρρξξεειι  ααυυξξηηµµέέννηη  µµέέρριιµµνναα  ώώσσττεε  νναα  ππααρρααµµεείίννοουυνν  ααννοοιιχχττέέςς  ηη  ΕΕθθννιικκήή  οοδδόόςς  ΑΑθθηηννώώνν
ΚΚοορρίίννθθοουυ  κκααιι  οοιι  ππρροοσσββάάσσεειιςς  σστταα  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίαα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι..

Δωρεάν rapid test σε Εργατικές
Κατοικίες και Οινόη
Ο Δήμος Μάνδρ-
ας -Ε ι δ υ λλ ί ας -
Ερυθρών-Οινόης
ενημερώνει σχετι-
κά με την πραγμα-
τοποίηση  δωρεάν
ελέγχων ταχείας
ανίχνευσης κορω-
νοϊού (rapid test)
στις Εργατικές
Κατοικίες Μάνδρας
και στη Δημοτική
Ενότητα Οινόης.  

Κλιμάκια του Ε.Ο.Δ.Υ. θα βρίσκονται την Τρίτη 25 Ιανο-
υαρίου 2022 από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 03:00 μ.μ. στο
ΚΑΠΗ Εργατικών Κατοικιών και την Πέμπτη 27 Ιανουα-
ρίου 2022 από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 03:00 μ.μ. στο
ΚΑΠΗ Οινόης.

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: 
Αναγκαστική διακοπή

κυκλοφορίας στην 
Λ. Δερβενοχωρίων

Σύμφων α με αν ακοίν ωση της ΕΛ.ΑΣ, διακόπηκε απο
χ θες το πρωί η κυκλοφορία των  οχ ημάτων , λόγω
χ ιον όπτωσης, στα παρακάτω σημεία του οδικού δικ-
τύου, της Αττικής:
Λεωφ. Πάρν ηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και στα
δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
Π.Ε.Ο. Αθην ών  - Θήβας, ύψος πρατηρίου υγρών  καυ-
σίμων  ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα, απαγόρευση
κυκλοφορίας φορτηγών .
Λ. Δερβεν οχ ωρίων , από το ύψος της καν τίν ας με την
επων υμία «ΘΑΝΑΣΗΣ», ρεύμα κυκλοφορίας προς
Βοιωτία. (από 08:05’ ώρα χ θες.
Αποκαταστάθηκε, χ θες το απόγευμα , σύμφων α με
την  ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των  οχ ημάτων  σε τμήματα
του οδικού δικτύου της Αττικής, που είχ ε διακοπεί
λόγω της χ ιον όπτωσης.
Ειδικότερα, καν ον ικά διεξάγεται στη λεωφόρο
Διον ύσου (περιφερειακή Πεν τέλης) από το ύψος του
Αγίου Πέτρου προς Πεν τέλη και στην  οδό Διον ύσου
(περιφερειακή Διον ύσου) από το ύψος του "414" προς
Νέα Μάκρη.
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Μήνυμα από το 112 σε
Αττική και Εύβοια 

– Προειδοποίηση για
επικίνδυνες χιονοπτώσεις

Το απόγευμα της Κυριακής εστάλησαν τα πρώτα
μηνύματα του 112 σε Αττική και Εύβοια, προειδο-
ποιώντας για επικίνδυνες χιονοπτώσεις

ώτα προβλήματα να έχουν κάνει την εμφάνισή
τους, επελαύνει η κακοκαιρία «Ελπίδα», που έχει
φέρει χιονοπτώσεις και δριμύ ψύχος σχεδόν σε ολόκ-
ληρη τη χώρα.

Στο επίκεντρο του χιονιά βρίσκονται η ανατολική
Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου και η
Κρήτη.

Ωστόσο, το απόγευμα της Κυριακής εστάλησαν τα
πρώτα μηνύματα του 112 σε Αττική και Εύβοια, προ-
ειδοποιώντας για επικίνδυνες χιονοπτώσεις.

Γεωργιάδης: Για όσο 
χρειαστεί τα γενναία 
μέτρα στήριξης για το 
ηλεκτρικό ρεύμα

Οι μειώσεις φόρων θα πρέπει να εξετάζον-
ται υπό το πρίσμα της αντοχής της οικονομίας
τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Έχουμε λάβει γενναία μέτρα στήριξης στο
ρεύμα και θα συνεχίζουμε να λαμβάνουμε για
όσο διάστημα χρειαστεί» επισήμανε ο υπο-
υργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ και απαν-
τώντας σε ερωτήματα πολιτών για την ακρίβεια.

«Τον βασικό μισθό τον αυξάνουμε για δεύτε-
ρη φορά από τον Μάιο για να αυξήσουμε το
διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας. Στο
ρεύμα δίνουμε επιδότηση, ενώ σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ το διαθέσιμο εισόδημα τελικά των
πολιτών λόγω των διαδοχικών μειώσεων
φόρων που έχουμε κάνει, έχει αυξηθεί και δεν
έχει μειωθεί», είπε, μεταξύ άλλων ο υπουργός
Ανάπτυξης.

Αναφορικά με περαιτέρω επιθετικά μέτρα
μειώσεων φόρων, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:
«Αυτά πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα
της αντοχής της οικονομίας».

Ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης αρμόδιος για Θέματα Διεθνούς Συνερ-
γασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Γιώργος Κώτσηρας, ενημέρ-
ωσε την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρ-

ατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, για τις δράσεις του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης που άπτονται του τομέα των αρμοδιοτήτων του.
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ.
Κώτσηρας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
σχετικά με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την περαιτέρω ενίσχυση
των δικαιωμάτων των παιδιών, των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και την
εν γένει προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας, καθώς και για τις ενέρ-
γειες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής και διε-
θνούς συνεργασίας, στα παραπάνω αντικείμενα.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την ανάρτηση από την Προεδρία της
Ελληνικής Δημοκρατίας: https://www.presidency.gr/synantisi-me-ton-yfy-
poyrgo-di kaiosyni s-armodio-gi a-themata-diethnoys-synergasias-kai -
a n t h r o p i n o n - d i k a i o m a t o n - g i o r g o -
kotsira/?fbclid=IwAR3C2b6bHUUYKG4xcObpqvzF2_kpKMUZ5cHFagSrEA
FBTvNyfttSZfGmUIY 

Συνάντηση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Ο Γ. Κώτσηρας ενημέρωσε την κα Σακελλαροπούλου, για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την περαιτέρω ενίσχυση των

δικαιωμάτων των παιδιών, των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και την εν γένει προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας,

Κύκλωμα παράνομων 
συνταγογραφήσεων:
Πέντε συλλήψεις
Πέν τε συλλήψεις έκαν ε η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο ερευ-
ν ών  για παράν ομες συν ταγογραφήσεις. Ειδικότε-
ρα, η αστυν ομία πραγματοποίησε έρευν ες σε οικίες
και επαγγελματικούς χ ώρους εμπλεκόμεν ων
προσώπων .

Η έρευν α της αστυν ομίας για το κύκλωμα παράν ο-
μων  συν ταγογραφήσεων  αφορά σε 126 φυσικά
πρόσωπα και 2 ν ομικά, εν ώ μέσα σε αυτούς περι-
λαμβάν ον ται 61 γιατροί που εργάζον ται στο δημό-
σιο.

Συγκεκριμέν α, σύμφων α με την  αν ακοίν ωση της
αστυν ομίας από 14 Δεκεμβρίου 2021 έως και 15
Ιαν ουαρίου 2022, διεν εργήθηκαν  συν ολικά 232
έρευν ες.

Πιο αν αλυτικά, οι έρευν ες πραγματοποιήθηκαν  σε
Θεσσαλον ίκη, Αττική, Πιερία, Ημαθία, Κοζάν η,
Γρεβεν ά, Πέλλα, Χαλκιδική, Αρκαδία, Μεσσην ία,
Λακων ία, Ιωάν ν ιν α, Αχ αΐα, Ηλεία, Ζάκυν θο, Αιτω-
λοακαρν αν ία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Κυκλά-
δες, Λάρισα και Μαγν ησία.

Συν ολικά, βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν , ως σχ ε-
τιζόμεν α με την  υπόθεση:

548.355 ευρώ,
6 χ ρυσές λίρες Αγγλίας,
5.610 Κορών ες Σουηδίας,
αεροβόλο πιστόλι,πιστόλι κρότου, περίστροφο
κρότου,
κυν ηγετικό όπλο και 27 φυσίγγια,
αν αδιπλούμεν ο μαχ αίρι και 12 βεγγαλικά,
121 συσκευές κιν ητής τηλεφων ίας,
54 ηλεκτρον ικοί υπολογιστές, tablet, laptop,
87 σκληροί δίσκοι κ.λπ. αποθηκευτικά μέσα,
1.399 φαρμακευτικά σκευάσματα,
360 συν ταγές φαρμάκων ,
274 ν αρκωτικά δισκία,
10 βιβλιάρια καταθέσεων  και
πλήθος χ ειρόγραφων  σημειώσεων .
Στο πλαίσιο των  ερευν ών  συν ελήφθησαν  5 άτομα,
για τις κατά περίπτωση παραβάσεις των  ν ομοθε-
σιών  για τα ν αρκωτικά, τα όπλα, τις φωτοβολίδες
και τα πυροτεχ ν ήματα.
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Διπλό μεταγραφικό
χτύπημα

ο Αίας παραλίας!!

Η
ομάδα του Αία Παραλίας ήρθε σε
συμφωνία με τον Πέτρο Ρούπα τον
22χρονο αμυντικό ο οποίος έλυσε

την συνεργασία του με την Λαμπερή Ελευ-
σίνας που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην
Α ΕΠΣΔΑ, πρόκειται για έναν ταλαντούχο
και δυναμικό ποδοσφαιριστή ο οποίος θα
δώσει λύσεις στο ιστορικό σωματείο, αξίζει
να σημειωθεί ότι έχει αγωνιστεί στο παρελθ-
όν για 4 χρόνια στην ομάδα ενώ είναι γέν-
νημα θρέμμα της ακαδημίας του συλλό-
γου, Πέτρο καλώς ήρθες στην οικογένεια
μας και σού ευχόμαστε καλή επιτυχία ώστε
να συμβάλεις στα μέγιστα στον φετινό
στόχο της ομάδας!!!
Η άλλη είναι ο Θοδωρής Διονυσοπουλος
14 χρόνος εξίσου ταλαντούχο πιτσιρίκα ο
οποίος προωθήθηκε και επίσημα στην
αντρική ομάδα τού Αίαντα και αναμένεται
να βοηθήσει και αυτός με την σειρά του
στους φετινός στόχους.
Καλή αρχή Θοδωρή και σε σένα και καλή
επιτυχία.

Πολυβόλο ο Απόλλω-
νας Ποντίων Ασπρ-
οπύργου για την 13η
αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος της
Α΄κατηγορίας συνέτρι-
ψε στο ουδέτερο γήπε-
δο Νέας Περάμου του
ΠΑΟΚ Μάνδρας 7-2
που αγωνίστηκε με
μόλις 14 ποδοσφαιρι-
στές. Με τη νίκη αυτή
το συγκρότημα του
Κώστα Κρασώνη ξαναμ-
πήκε στο κόλπο ανό-
δου.

Τα τέρματα για τους νικ-
ητές σημείωσαν οι:
Αθανασιάδης 4(8’ 11’
36’ 52’), Κουσίδης 5’
Σιδηρόπουλος, 45’
Μαρτέκας 82’. Για
λογαριασμό του ΠΑΟΚ
σκόραραν οι Δ. Δούκας

43’ και Α’ Δούκας 57’.
Διαιτήτευσε ο Λάμπρ-
ου. Βοηθοί: Παπαδό-
πουλος-Μαυρομάτης.

ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητή
ς Σταύρος Κομιώτης):
Σπαχίγια, Φυσαράκης,
Πίνης, Πατσάνι, Κλογ-
κέρι(79’ Τσιανάκας),
Σκόνδρας, Φλορέα,
Χάντι, Ντάντι(19’ Α’
Δούκας), Δούκας Δ,
Ράλλης(55’Μπάλλα).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπ
ονητής Κώστας
Κρασώνης. Βοηθός
Νίκος Τζαφέρης):
Ηλιάδης, Λαζαρίδης,
Παρο-
τσίδης,(46’Μπαρντόκ),
Κομιώτης, Βουρνά-

ζος(79’ Κουρτσου-
νίδης), Νάκας, 

Κου-

σίδης(63’Πουρουζίδης)
, Σιδηρόπουλος, Καρα-
γεώργος, Κωστα

Οδοστρωτήρας ο Απόλλωνας 
Ποντίων Ασπροπύργου
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Ο Αστέρας Μαγούλας 3-0
στον Ασπρόπυργο

Ο Αστέρας Μαγούλας για την 13η αγωνιστική
απέδρασε με το τρίποντο απο τον Ασπρόπυργο
και  επικράτησε για την 13η αγωνιστική της
Α΄ΕΠΣΔΑ της Ενωσης με 3-0.
Τα τέρματα σημειωσαν οι Χιονίδης 2(30' 40'),
Φυσαράκης 67'.
Διαιτήτευσε ο Χρέλιας. Βοηθοί: Πλάκας, Καρα-
γιάννης.

Λευκή ισοπαλία στην Φυλή.
Ακράτητος-Σκορπιός

Το γειτον ικό ν τέρμπι των  Αν ω Λιοσίων
Ακράτητος-Σκορπιός δεν  αν έδειξε ν ικητή
αφού το σφύριγμα του διαιτητή Φώτη Ντάουλα
βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς γκόλ.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο τερματοφύλακας του
Ακράτητου Καραμαλίγκας απέκρουσε πέν αλτι
στο 28' που κτύπησε ο Δημητρόπουλος. Εν ώ
στο 69' ο Ακράτητος είχε δοκάρι με τον  Σκα-
μαν τζούρα.

Διαιτήτευσε ο Φώτης Ντάουλας.Βοηθοί:
Οικον όμου-Πλάκας.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Καραμαλίγκας, Γκούβερος(74′
Σκαμαν τζούρας), Σουλτζής, Μηλούλης,
Πετσίτης, Γκούρι, Νταγιάν τας, Μυλοβάς(61′
Χριστοδούλου), Ρούμπος, Τσαλερίδης(61′ Του-
λοβασίλης), Ρεμούν δος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλεξόπουλος, Μπαλωμέν ος, Σκα-
μαν τζούρας, Αρκουμάμν ης, Σερέτης, Αν των ό-
πουλος, Καραγιαν ν ίδης, Καρτέρης, Κίτσας(72′
Μπραχίμ), Δημητρόπουλος, Χωματιαν ός.

O Kριός Ασπροπύργου
απέδρασε από το Ζεφύρι

Ο Κριός Ασπροπύργου επικράτησε εκτός  έδρας
της ΑΕ Ζεφυρίου στο ντέρμπι της Β΄κατηγορίας
13η αγωνιστική με 5-1 και είναι μόνος του στην
κορυφή.
Τα τέρματα του Κριού σημείωσαν  οι Λακάι(52′),
Μεϊμαρίδης(59′), Χαϊντούτης(68′),
Γεωργιάδης(82′, Σοφιανίδης  71′.
Στο 30' ο Κριός είχε και δοκάρι με τον
Δημητρέλη.
Για λογαριασμό της ΑΕΖ σκόραρε ο Νούνος( 55′
πέναλτι).

Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόνης. Βοηθοί: Παύλος-
Τσαγγανού.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβεστάς, Ζαρκαδάκης(46′
Μαυρομίχαλος), Βουγαζιάνος, Λέλος,
Σπηλιόπουλος, Ζέρβας, Αβραμίδης(31′
Μιχαηλίδης), Σπυρίδης, Κωνσταντινίδης(75′
Σερεμέτης), Νησίδης, Νούνος(74′ Πετρόπουλος).

ΚΡΙΟΣ: Σοφιανίδης, Μαζμανίδης, Πουρουζίδης,
Συμεωνίδης, Σφακιανάκης, Χαϊντούτης, Λακάι,
Γεωργιάδης(84′ Λειβαδάς), Δημητρέλης(76′
Σιδηρόπουλος), Τόλας(81′ Γιαϊλίδης),
Μεϊμαρίδης(76′ Στυλιανού).

Ο Μανδραικός 5-2 τον Πανλιοσιακό

Ο Μαν δραικός επέστρεψε στις επιτυχ ίες και επικράτ-
ησε για την  13η αγων ιστική στο γήπεδο Γιώργος Ρουμε-
λιώτης του φιλότιμου Παν λιοσιακού με 5-2.Τα τέρματα
για την  ομάδα του Γιώργου Σωτήρχ ου σημείωσαν  οι:
Χαμηλάκης 3, Λόλι, Πέτρου. Για λογαριασμό του Παν -
λιοσιακού του Δημήτρη Πλαβούκου σκόραραν  οι Καρ-
ιώρης, Καλαιτσίδης.
Τραυατίστηκε και αποχ ώρησε ο Αμαρίλν το(Μαν δρ) και
τη ν ίκη την  αφιερών ου οι παίκτες στον  ίδιο. Ακόμα
αγων ίστηκε σαν  αλλαγή και έκαν ε ν τεμπούτο ο 14χ ρο-
ν ος Παρασκευάς Τσιρίκλος.

Παρά το τσουχ τερό κρύο η διοίκηση του Μαν δραικού φρόν τισε ν α έχ ουν  οι ποδοσφαιριστές κουβέρτες στου πάγ-
κους και ζεστό τσάι στα αποδυτήρια. Τα παιδιά φρόν τισαν  με το ταλέν το τους ν α ζεστάν ουν  με έν α πλούσιο
ποδσοφαιρικό θέαμα.
Διαιτήτευσε ο Κωτσον ούρη. Βοηθοί: Τόσιος, Κορέστη.
Ο Παν λιοσιακός διαμαρτύρεται για δύο πέν αλτι σε αν ατροπές του Ηλία Καλαιτσίδη στο δεύτερο ημίχ ρον ο.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπον ητής Γιώργος Σωτήρχ ος): Κοπαλάς, Παλιγγίν ης, Βάσα, Μπακατσέλος, Κατσίλης, Βόγκας,
Αμαρίλν το, Λόλι, Χαμηλάκης, Πρίφτης, Καν άκης.

ΠΑΓΚΟΣ: Μπασέτας, Πέτρου, Δουδέσης, Καζαν τζίδης, Τσιρίκλος, Καριώτης.

ΑΟ ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ(προπον ητής Δημήτρης Πλαβούκος): Βαθείας, Γεωργέλλης, Ράζος, Γκουβόπουλος, Λιατίφ-
ης(70’Ζειμπέκης), Αρβαν ίτης, Καμίλης Σ(73′ Νικολακόπουλος), Καλαϊτσίδης, Σερέπας, Καριώρης, Καμίλης Π.
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Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο της,
που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είν αι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με
την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχαν ικές
και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότ-
ητα.
Οργάν ωση, ταχύτητα και διάθεση για ερ-
γασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη προσόντων , πρόσθετη ασφαλι-
στική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έ-
ν αν  δυν αμικό και συν εχώς αν απτυσσό-
μενο διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104898644 –
2104898520, 6974402644 – 6974402520
Email: HumanResources@etem.com

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την 
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα

48
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ,
ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ARGON,
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6972807187

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι εκπαι-
δευτικές μονάδες και της Δυτικής Αττικής, τη  Δευτέρα,
καθώς και την Τρίτη , λόγω χιονοπτωσεων και παγε-
τού  και στην περιοχή μας. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από ευρεία σύσκεψη
όλων των Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων της
Αττικής υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη.

Παραμένουμε σε ετοιμότητα και επιφυλακή για να
αποφύγουμε προβλήματα λόγω των καιρικών φαινο-
μένων.

Προτεραιότητα μας η προστασία των συμπολιτών
μας.Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Περιφέρεια
Αττικής.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ
ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο
εντος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικια-
ση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύρ-
γου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισό-
γειο) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126
τεραγωνικά μέτρα, κα-
τάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία
(1ος οροφος) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύρ-
γου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά μέτρα, σε

οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για ε-
παγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860
(29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγ-
γελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος
& Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931
κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ.
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου στη θέση Δε-
μερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθ-
ετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ.
, μπάρμπεκιου και
υπέρ οχη θέα στο Θρ-
ιάσιο και τον κόλπο
του καραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

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

AIRCONDITION,
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 Ημε-
ρος τοπος, μονοκα-
τοικία 280 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3
υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400
τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άρι-
στη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νε-
όκτιστα, μονοκατοικία
90 τ.μ., 3 υ/δ, κήπος
60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδει-
σος, ημιτελής μεζονέτα
162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ
(το 1 master), 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη
25 τ.μ., τιμή 309.000€,
συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις
περιοχές  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 αποκλει-
στική με πείρα ζητά
εργασία για φροντίδα
ηλικιωμένων στην περ-
ιοχή 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 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονι-
έρα για ενοικίαση στην
περιοχή του Ασπρ-
οπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

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
γαλακτοκομικών πρ-
οϊόντων στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επι-
κοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email:
info@dikomas.gr

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

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, από εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα

οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Φύλλο: Άνδρας, Γυναίκα 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
(ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγρ-
αμμάτων 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

1.Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανή-
ματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον

αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2.Περιγραφή θέσης: Βοηθ-
ός Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτο-
ποίηση εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλα-
κες Ασφαλείας

Φύλο: Άνδρες, Γυναίκες
Ηλικιακό όριο: Έως 50
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Security

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Οδηγός
Γ’ κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: 07.00-15.00
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Υδραυ-
λικοί

Ηλικιακό όριο: Έως 40
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Κατασκευή συστημάτων
επεξεργασίας νερού
Συντήρηση& Επισκευή
συστημάτων επεξεργασίας
νερού

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



16-θριάσιο Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022


