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Πρόγνωση Κολυδά: 16 ώρες θα
διαρκέσει η κακοκαιρία

- Ποιες περιοχές θα "χτυπήσει" την Τρίτη
Χειρότερος ο παγετός σήμερα και αύριο

Δήμος Αχαρνών:
Επικίνδυνη η κατάσταση

- Περιορίσθε τις μετακινήσεις
Μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ
ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ

γγιιαα  ττοουυςς  
εεκκααττοοννττάάδδεεςς  --  εεππίί  ώώρρεεςς

--  εεγγκκλλωωββιισσμμέέννοουυςς
οοδδηηγγοούύςς  σσττηηνν

ΑΑττττιικκήή  οοδδόό σσεελλ..  99

Νέα ψυχρολουσία
με 111 θανάτους 

- 19.075 νέα κρούσματα,
στους 655 

οι διασωληνωμένοι

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΡΡΓΓΙΙΑΑ  
σσεε  δδηημμόόσσιιοο  κκααιι  
ιιδδιιωωττιικκόό  ττοομμέέαα

σσεελλ..  55 σσεελλ..  1166

σσεελλ..  22

ΧΑΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥΧΑΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ

Σε "λευκό κλοιό"Σε "λευκό κλοιό"
η Αττικήη Αττική

σσεελλ..  22 σσεελλ..  33

Ο Πανελευσινιακός 1-1 εκτός
με τον Εθνικό Πειραιά

Ο Βύζας Μεγάρων 1-0 με 
τον Ι.Κενδριστάκη πήρε το ντέρμπι

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου 2-0
τον Θρασύβουλο σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  33

σσεελλ..  66--77--99
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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
Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία 

Μαργαρίτης, Μαργαρίτα 
Γρηγορίου του Θεολόγου, Αγίας Μαργαρίτας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Φίλης Ισίδωρος Μ.Λιάκου ,
Δημητρίου 11, 2105582462

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, Άνω Λιόσια,

2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος, 13671,
2102316737

ΧΑΙΔΑΡΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ
σσεε  δδηημμόόσσιιοο  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκόό  ττοομμέέαα

Δύο νέα μεγάλα
κύματα χιονό-
π τ ω σ η ς

μετέτρεψαν απο χθες
το απόγευμα σε
πολικό τοπίο την
Αττική. 
Το πρώτο ήρθε γύρω
στις 5 το απόγευμα και
το δεύτερο γύρω στις
10 το βράδυ της Δευ-
τέρας . Ο μετεωρολό-
γος και διευθυντής της
Εθνικής Μετεωρολογι-
κής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)
Θοδωρής Κολυδάς
στην τηλεδιάσκεψη του
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη με τους
Δημάρχους της Αττικής, προειδοποπιησε να ληφθ-
ουν όλα τα απαραίτηα μέτρα κι επέστησε την προ-
σοχή των πολιτών για το  πρωί της Τρίτης , για το
οποίο προέβλεψε μεγάλο παγετό που θα τους
δυσκολέψει .
Μετά από αυτή την πρόβλεψη ο Δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς απηύθυνε έκκληση στους

συνδημότες μας να αποφύγουν τις μετακινήσεις,
για λόγους πρόληψης των ατυχημάτων.
«Ο Δήμος, οι εργαζόμενοι και ο μηχανολογικός
εξοπλισμός είναι καλά προετοιμασμένοι και
βρίσκονται στις επάλξεις, όμως οι συνδημότες μας
πρέπει να βοηθήσουν ώστε να αποφύγουμε τυχόν
ατυχήματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρήστος
Παππούς.  

Λίγη ώρα αφότου το
υπουργείο Εσωτερ-
ικών ανακοίνωσε τηλε-
ργασία για το Δημόσιο
και το υπουργείο
Εργασίας «ισχυρή
σύσταση» για τηλερ-
γασία στον ιδιωτικό
τομέα η κυβέρνηση
κήρυξε γενική αργία
για σήμερα Τρίτη.

Εν τω μεταξύ όπως γνωστοποίησε το Μέγαρο
Μαξίμου επιστρατεύτηκαν μονάδες  στρατού και δυνά-
μεων για να δοθεί λύση στο πρόβλημα της Αττικής
Οδού. Στήθηκε  επιχείρηση απεγκλωβισμού από έξι
σημεία.

«Το μέλημά μας είναι πως θα βγάλουμε τον κόσμο από
την Αττική οδό», λένε στην κυβέρνηση εν μέσω σφο-
δρής κριτικής για τα όσα συνέβησαν.

Ειδικά για την ημέρα αυτή δεν θα ισχύσει το ποσοστό
τηλεργασίας που έχει καθοριστεί σε κάθε υπηρεσία
βάσει του πλάνου εργασιών που έχει διαμορφωθεί στο
πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
και μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και για το σύνολο των
εργαζομένων του κάθε φορέα.

Για το λόγο αυτό, οι επικεφαλής κάθε υπηρεσίας παρ-
ακαλούνται να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των
πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε
περίπτωση μέσω του δικτυακού τους τόπου για τον
τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών τους, ιδίως στις περ-
ιπτώσεις των υπηρεσιών που έχουν ως κύρια αρμοδι-
ότητα την εξυπηρέτηση του κοινού κατόπιν προγραμμα-

τισμένων ραντεβού.
Σε κάθε άλλη περίπτωση,

κατά την οποία δεν δύναται
να ασκηθεί εργασία εξ απο-
στάσεως και η προσέλευση
των υπαλλήλων δεν είναι
δυνατή, θα γίνει χρήση των
προβλεπόμενων δικαιούμε-
νων αδειών.

Από τα παραπάνω εξαιρ-
ούνται εργαζόμενοι που
απασχολούνται σε υπηρεσίες
αιχμής, οι αρμοδιότητες των

οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπι-
ση ή την πρόληψη των συνεπειών από τις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες".

Η αργία είναι μια συγκεκριμένη ημέρα ή μια περίοδος
μερικών ημερών κατά την οποία σταματούν εσκεμμένα
οι περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η
λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων και των
δημόσιων υπηρεσιών.

Εκτός από τις γνωστές αργίες, για θρησκευτικούς ή
εθνικής επετείου λόγους, αργία μπορεί να κηρυχθεί και
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η τωρινή, για
την προφύλαξη των πολιτών από ακραία καιρικά φαινό-
μενα ή καταστροφές.

Μια αργία συνήθως αφορά την επικράτεια μιας χώρας
αλλά υπάρχουν και τοπικές αργίες που αφορούν μια
πόλη που γιορτάζει τον πολιούχο της ή την απελευθέρ-
ωσή της από ξένη κατοχή.

Όσον αφορά ημέρα, θα πρόκειται για μια μορφή lock-
down κυρίως στην Αττική, με επιχειρήσεις, σχολεία και
δημόσιες επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστά για την
προστασία των πολιτών.

ΣΑΡΩΝΕΙ Η ΕΛΠΙΣ
Νέα κύματα χιονόπτωσης και παγετός σήμερα το πρωί

-Έκκληση Χρήστου Παππού για αποφυγή των μετακινήσεων
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ΥΠΕΣ: Έως και 31/1 τα αιτήματα 
των ΟΤΑ για προσλήψεις συμβασιούχων

Παρατείν εται η
π ρ ο θ ε σ μ ί α
υ π ο β ο λ ή ς
αιτημάτων  από τους
δήμους για την
π ρ ό σ λ η ψ η
συμβασιούχων  με
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμέν ου χρόν ου ή
σύμβασης μίσθωσης
έργου έως και 31/01/2022.

Σύμφωνα με Εγκύκλιοτου
ΥΠΕΣ   η προθεσμία ισχύει και
για τα αιτήματα που αφορούν
στις συμβάσεις μίσθωσης
έργου, τα οποία υποβάλλονται
απευθείας στο ΑΣΕΠ. Μετά δε
την εκπνοή της ο ειδικός
διαδικτυακός τόπος του ΥΠΕΣ
δεν θα είναι διαθέσιμος για
ανάρτηση σε αυτόν του
σχετικού πίνακα και  τυχόν

αιτήματα που υποβληθούν, δεν
θα ληφθούν υπόψη.

Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα
αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες
προσωπικού :

• Προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται
για τον καθαρισμό των
σχολικών μονάδων κατά τις
διατάξεις του άρθ. 57 του ν.
4821/2021

• Προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων
ειδικοτήτων για το οποίο

απαιτείται  έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
όπως ισχύει (όλοι οι φορείς),
συμπεριλαμβανομένων των
διευθυντικών στελεχών επί
θητεία (ΝΠΙΔ)

• Προσωπικό για το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» μόνο σε περίπτωση
α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η ς
απασχολούμενου λόγω
αποχώρησης, κατόπιν σχετικής
βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ.

Έκλεισε η Παλαιά
Εθνική οδός 

στη Μάνδρα εξαιτίας
βυτιοφόρου που

δίπλωσε λόγω του
χιονιού.

Πολλά προβλήματα όχι μόνο στο επαρχιακό
αλλά και στο εθνικό οδικό δύκτιο προκαλεί η
πυκνή χιονόπτωση που σημειώνεται από το
μεσημέρι της Δευτέρας.

Μάλιστα, στο ύψος της Μάνδρας ένα βυτιοφόρο
χωρίς αλυσίδες, δίπλωσε, με αποτέλεσμα να
σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Θήβα στην Παλαιά Εθνική
Οδό.

Τα κρούσματα εμφ-
ανίζουν τάση σταθερο-
ποίησης, ωστόσο οι
θάνατοι και οι διασωλ-
ηνώσεις παραμένουν
σε υψηλά επίπεδα.

Εχθες ανακοινώθηκαν
19.075 νέα κρούσματα και
111 θάνατοι. Στους 655 οι
διασωληνωμένοι. Tα τεστ
που διενεργήθηκαν συνο-
λικά ήταν 107.004 (PCR:
10.844, Rapid: 96.160) με
τον δείκτη θετικότητας στο
17,83%.

Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 520 (79.39%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι και 135
(20.61%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.980
ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθ-
ενών Covid-19 στα νοσο-
κομεία της επικράτειας

είναι 465 (ημερήσια μετα-
βολή +9.93%). Ο μέσος
όρος εισαγωγών του επτα-
ημέρου είναι 490 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 35 έτη.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών
με COVID-19 είναι 111,
ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγρα-
φεί συνολικά 22.748 θάνα-
τοι. Το 95.0% είχε υπο-
κείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

θμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι είναι 655 (59.2%
άνδρες). 
Η διάμεση ηλικία τους είναι
66 έτη. To 82.0% έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 520 (79.39%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι και 135
(20.61%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν

εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.980
ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθ-
ενών Covid-19 στα νοσο-
κομεία της επικράτειας
είναι 465 (ημερήσια μετα-
βολή +9.93%). Ο μέσος
όρος εισαγωγών του επτα-
ημέρου είναι 490 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 35 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη),
ενώ η διάμεση ηλικία των
θανόντων είναι 78 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Νέα ψυχρολουσία με 111 θανάτους - 19.075 νέα
κρούσματα, στους 655 οι διασωληνωμένοι

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι 520 είναι ανεμβολίαστοι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 5

ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής με νεότερη
αναρτησή του χθες αργά το απόγευμα συνέστησε
ιδιαίτερη προσοχή σε όλους υπενθυμίζοντας για
ακόμα μια φορά στους δημότες να αποφύγουν τις
άσκοπες μετακινήσεις καθώς η νύχτα με το  δεύτε-
ρο σφοδρότερο κύμα χιονοπτώσεων στην Δυτική
Αττική αλλά και η σημερινή μέρα απαιτεί εγρήγορ-
ση και διαρκή προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν
τα χειρότερα. 
Είμαστε σε πλήρη κιν ητοποίηση και συν εργασία με
τους 5 Δήμους της Δυτικής Αττικής και, ως στιγμής, οι
δρόμοι αρμοδιότητας Περιφερειακής Εν ότητας Δυτικής
Αττικής είν αι σε καλή κατάσταση. 
Ωστόσο, κλειστοί είν αι οι δρόμοι: Λεωφόρος Γεν ν ημα-
τά, από Τιτάν  μέχ ρι Δερβεν οχ ώρια 
Αλυσίδες είν αι απαραίτητες στην  ΠΕΟΑΘ Ελευσίν α-
Θήβα
Προσέχ ουμε, δεν  μετακιν ούμαστε αν  δεν  υπάρχ ει
σοβαρή αν άγκη μέχ ρι ν α περάσει το  καιρικό φαιν όμε-
ν ο .
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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

Δωρεάν rapid test σε Εργατικές
Κατοικίες και Οινόη

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-
Ερυθρών-Οινόης ενημερώνει
σχετικά με την πραγματοποίηση
δωρεάν ελέγχων ταχείας ανίχνευ-
σης κορωνοϊού (rapid test) στις
Εργατικές Κατοικ ίες Μάνδρας
και στη Δημοτική Ενότητα Οινό-
ης.  

Κλιμάκια του Ε.Ο.Δ.Υ. θα βρίσκονται την Τρίτη 25 Ιανουαρίου
2022 από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 03:00 μ.μ. στο ΚΑΠΗ Εργατικών
Κατοικιών και την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 από τις 09:00 π.μ.
μέχρι τις 03:00 μ.μ. στο ΚΑΠΗ Οινόης.
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ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

Γ. Πατούλης: « Οι προσπάθειές μας έχουν επικεντρωθεί στο να παραμείνουν ανοιχτοί όλοι οι κεντρικοί δρόμοι 

της Αττικής και όσοι οδηγούν σε νοσοκομεία-Η μάχη συνεχίζεται με όλες τις δυνάμεις μας επί ποδός»

Σ
το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφο-
ρίας της Περιφέρειας Αττικής
βρέθηκε εχθες ο Περιφερει-

άρχης Αττικής Γ. Πατούλης, προκειμέ-
νου να έχει άμεση και πλήρη εικόνα για
το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με την
κυκλοφορία στους δρόμους και να
συντονίζει τις ενέργειες του μηχανισμού 

πολιτικής προστασίας με στόχο τη
διευκόλυνση των πολιτών.

Τα εκχιονιστικά και άλλου τύπου οχή-
ματα της Περιφέρειας Αττικής-πάνω από
80 στον αριθμό-συνεχίζουν να δίνουν
μάχη, σε συνεργασία και με την Τροχαία
καθώς και τους όμορους Δήμους, προ-
κειμένου να παραμείνουν οι κεντρικοί
οδικοί άξονες της Αττικής, που είναι
στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας,
όπως για παράδειγμα οι λεωφόροι Κηφ-
ισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Μαρ-
αθώνος, Κηφισού και Λαυρίου, ανοικτοί
και προσβάσιμοι.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο ο Περιφερειάρχης
απευθύνει έκκληση στους πολίτες να
αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση,
προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο
των εκχιονιστικών μηχανημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, κατόπιν σχε-
τικής εντολής του Περιφερειάρχη στον
καθαρισμό δρόμων, που οδηγούν σε
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Προς

αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένη
την προτεραιότητα που δίνεται στην
προσβασιμότητα των πολιτών σε δομές
Υγείας, η Περιφέρεια παράλληλα με τα
ερπυστριοφόρα που διαθέτει, σε συνερ-
γασία με το ΕΚΑΒ, έχει διασφαλίσει και
έχει θέσει σε ετοιμότητα και  άλλα 10
οχήματα τύπου 4χ4, προκειμένου εφό-
σον απαιτηθεί να συνδράμουν στη μετα-
φορά ασθενών ή πολιτών που έχουν
εγκλωβιστεί και απαιτείται να μετακινηθ-
ούν.

Σε δηλώσεις του επισήμανε τα εξής:

« Όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττική βρίσκεται
επί ποδός και δίνει μάχη για την προ-
στασία και τη διευκόλυνση των πολιτών.
Βρίσκομαι εδώ στο Κέντρο Διαχείρισης
Κυκλοφορίας προκειμένου να έχω
συνεχή και άμεση εικόνα για την κατά-
σταση στους κεντρικούς δρόμους, που
είναι και στην αρμοδιότητα μας. Αυτή τη

στιγμή παρατηρούνται προβλήματα και
μποτιλιαρίσματα σε κάποιους οδικούς
άξονες εξαιτίας της πληθώρας των αυτο-
κινήτων που βρίσκονται στους δρόμους,
φαινόμενο που παρατηρείται εξαιτίας της
μαζικής φυγής των πολιτών από τις
εργασίες τους, με στόχο να μην
βρίσκονται στο δρόμο τις επόμενες ώρες
που τα καιρικά φαινόμενα θα ενταθούν.
Σε συνεργασία με την Τροχαία παρεμ-
βαίνουμε συνεχώς προκειμένου να
επιλύουμε τα προβλήματα όπου
προκύπτουν άμεσα, ωστόσο θέλω να
επαναλάβω την έκκληση μου προς τους
πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες
μετακινήσεις, προκειμένου να διευκολ-
υνθεί το έργο των εκχιονιστικών μας
οχημάτων. 

Τέλος  θα συγκαλέσουμε σύσκεψη με
τους δημάρχους προκειμένου να
συνεχιστεί η συνεργασία και ο συντονι-
σμός των ενεργειών και των δράσεων
μας και να αντιμετωπιστούν ζητήματα
όπου προκύπτουν».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Δήμος Φυλής ενημερώνει τους συνδημότες που χρειάζον-

ται  βεβαιώσεις αδυναμίας μετακίνησης , λόγω καιρικών
συνθηκών ότι από  Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και για
όσες μέρες χρειαστεί, μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις: 

στα email efikontoula@fyli.gr και d.tsoukalas@fyli.gr καθώς
και στο civilprotection@fyli.gr αναφέροντας ονομα-

τεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθ. Δελτίου Ταυτότητας, διεύθυνση
και Δημοτική Κοινότητα κατοικίας.

Επίσης να τηλεφωνούν, σε περίπτωση ανάγκης, στα τηλ.
2132042700 και 2132042701  

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Μέσω e – mail οι βεβαιώσεις

αδυναμίας μετακίνησης 
λόγω καιρικών συνθηκών

Δήμος Αχαρνών:
Επικίνδυνη η κατάσταση 

- Περιορίσθε τις μετακινήσεις
- Μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες

Οι πυκν ές  χιον οπτώσεις που έχουν  ξκιν ήσει από χθες το πρωί και
συν εχίσθηκαν  τις βραδυν ές ώρες έχουν  προκαλέσει δυσχέρεια στις
μετακιν είσεις στην  ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αχαρν ών  εν ώ μηχα-
ν ήματα του Δήμου επιχειρούν  διαρκώς  στο οδικό δίκτυο.
‼�ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι μετακιν ήσεις πρέπει ν α περιοριστούν  στις απόλυτα
αν αγκαίες και τα οχήματα ν α μετακιν ούν ται ΜΟΝΟ με αν τιολισθητικές
αλυσίδες σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Αχαρν ών .
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Απαγορεύτηκε, σύμφ-
ων α με την  ΕΛΑΣ, λόγω
της χ ιον όπτωσης, η
κυκλοφορία των  βαρέων
οχημάτων  στη ν έα εθν ι-
κή οδό Αθην ών -Λαμίας,
στο ρεύμα προς Λαμία,
από το ύψος της γέφυρας
Καλυφτάκη και από τον
κόμβο Οιν οφύτων  στο
ρεύμα προς Αθήν α. Τα
υπόλοιπα οχ ήματα
κιν ούν ται με χ ρήση
α ν τ ι ο λ ι σ θ η τ ι κ ώ ν
αλυσίδων .

Παράλληλα, απαγορ-
εύτηκε η κυκλοφορία των
φορτηγών  στην  παλαιά
εθν ική οδό Αθην ών -
Θήβας από το ύψος του
πρατηρίου CYCLON
στο ρεύμα προς Θήβα.

Επίσης, διεκόπη η
κυκλοφορία των  οχημά-
των  στα εξής σημεία:

– Στη λεωφόρο Πάρν -
ηθος, από το ύψος του
τελεφερίκ και στα δύο
ρεύματα.

– Στην  οδό Διον ύσου,
από το ύψος του 414
ΣΝΕΝ προς τον  Άγιο
Πέτρο.

Διευκριν ίσεις της ΕΛΑΣ
για την  απαγόρευση
κυκλοφορίας βαρέων
οχ ημάτων  σε τμήματα
της Αθην ών -Λαμίας

Διευκριν ίσεις για την
απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας βαρέων  οχημάτων
σε τμήματα της Αθην ών -
Λαμίας δίν ει, με αν α-
κοίν ωσή της, η Γεν ική
Αστυν ομική Διεύθυν ση
Αττικής.

Ειδικότερα, αν αφέρει
ότι με απόφαση της
Διεύθυν σης Τροχ αίας
Αττικής απαγορεύεται η
κυκλοφορία παν τός είδο-
υς βαρέως οχήματος μέγι-
στου επιτρεπομέν ου
βάρους άν ω των  3,5
τόν ων , για ιδιαίτερους
λόγους ασφαλείας προς
τον  σκοπό αποφυγής
πρόκλησης κυκλοφορ-
ιακών  προβλημάτων  και
λόγω εκδήλωσης
δυσμεν ών  καιρικών  φαι-
ν ομέν ων , από τις 08:00
σήμερα, 24 Ιαν ουαρίου,
έως την  ύφεση των  φαι-
ν ομέν ων  και στα δύο
ρεύματα κυκλοφορίας της
ν έας εθν ικής οδού Αθη-
ν ών -Λαμίας, στο τμήμα
της από το ύψος του
αν ισόπεδου κόμβου
Καλυφτάκη (χ /θ 20,060)

μέχ ρι τη χ /θ 58,520
(όρια Ν. Αττικής).

Σύμφων α με τη ΓΑΔΑ,
από την  απαγόρευση
εξαιρούν ται τα παρακά-
τω οχήματα:

– Οχ ήματα οδικής
βοήθειας

– Φορτηγά που μεταφ-
έρουν  αλάτι

– Οχήματα εκτάκτου
αν άγκης

Τέλος, η ΓΑΔΑ επι-
σημαίν ει ότι η συγκεκρι-
μέν η κυκλοφοριακή ρύθ-
μιση μπορεί ν α παρα-
ταθεί ή ν α μειωθεί, εφό-
σον  οι κυκλοφοριακές
συν θήκες το επιβάλ-
λουν .

Απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων
οχημάτων σε τμήματα της Αθηνών-Λαμίας

Για άλλη μια
φορά το “μάρμαρο” θα
το πληρώσει η λαϊκή
οικογέν εια και η
εργαζόμεν η γυν αίκα. Η
Κυβέρν ηση  στο
πλαίσιο της ατομικής
ευθύν ης και της μη
λήψης μέτρων  μπρο-
στά στη κακοκαιρία,
κλείν ει τα σχ ολεία για
δυο μέρες και εφαρμό-
ζει την  τηλεκπαίδευση. 

Είν αι προφαν ές
ότι η λήψη μέτρων
προστασίας για τον
πολίτη κοστίζουν  και
δε συμφέρουν , οπότε
η κυβέρν ηση είπε από
τη μία ν α επιβαρύν ει
το λαϊκό ν οικοκυριό
αφού το έχ ει καταδικά-
σει στην  εν εργειακή
ακρίβεια και από την
άλλη την  εργαζόμεν η
μητέρα με το ν α έχ ει το
παιδί της στο σπίτι με
τηλεκπαίδευση. 

Πολλές γυν αίκες
α ν τ ι μ ε τ ωπ ί ζ ο υ μ ε
δυσκολία στο ν α κρα-
τήσουμε τα παιδιά μας
στο σπίτι αφού
υπάρχ ει έν τον α η
πίεση από τον
εργοδότη μας. Σε πολ-
λές μας μπαίν ει το

“μαχ αίρι στο λαιμό”,
ιδιαίτερα τώρα που με
τη πρόσφατη τροπο-
λογία για τις άδειες ειδι-
κού σκοπού, η
κυβέρν ηση λύν ει τα
χ έρια της εργοδοσίας
με το ν α μειών ει το
μισθό μας κατα 50%
μπροστά στην  αν άγκη
ν α είμαστε με τα παιδιά
μας αν  κολλήσουν
Cov id. 

Υπεύθυν η
είν αι και για την  κατά-
σταση που επικρατεί
στα σχ ολεία μέσω
παν δημίας που αν αγ-
κάζει τους γον είς ν α
πληρώσουν  από τη
τσέπη τους τα rapid
test, μάσκες κ.α, χ ωρίς
ν α υπάρχ ει λήψη
κάποιου ουσιαστικού
μέτρου, ρίχ ν ον τας το
και αυτό στην  “ατομική
ευθύν η”.

Δεν  πάει άλλο,
ζητάμε εδώ και τώρα ν α
παρθούν  τα απαρ-
αίτητα μέτρα για την
προστασία τη δική μας
και των  παιδιών  μας! 

Διεκδικούμε:
Ουσιαστικά μέτρα

προστασίας σε
άσχ ημες καιρικές
συν θήκες, ώστε ν α μη
χ άν ουν  τα παιδιά την
επαφή με το σχ ολείο.  

Να παρθεί πίσω το
μέτρο της τηλεκπαίδευ-
σης. Δια ζώσης μαθή-
ματα.

Δωρεάν  και επαν α-
λαμβαν όμεν α rapid
test στα σχ ολεία.

Ολιγομελή τμήματα.
Να εξασφαλισθούν

άδειες ειδικού σκοπού
σε όλους τους εργαζό-
μεν ους που βγαίν ουν
θετικοί, ν οσούν , σε
όσους βρίσκον ται σε
καραν τίν α και σε
όσους πρέπει ν α
φρον τίζουν  μικρά παι-
διά ή ηλικιωμέν ους με
το κόστος ν α επιβα-
ρύν ει αποκλειστικά το
κράτος και τις επιχ ειρή-
σεις.

Σύλλογος Γυν αικών  Ελευσίν ας (μέλος της Ο.Γ.Ε)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Απέσυρε τα λεωφορεία στα Αμαξοστάσια ο ΟΑΣΑ
-Προβλήματα στο μετρό και στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο
Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε χθες ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων υπάρχουν σημαντικές μετα-

βολές /τροποποιήσεις στο δίκτυο των ΜΜΜ.
Σύμφωνα με την έως τώρα  ενημέρωση οι γραμμές των αμαξοστασίων Λιοσίων και Ανθούσας δεν

λειτουργούν.
Επίσης όλες οι λεωφορειακές  γραμμές που εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ Κορίνθου-Ευβοίας και

Θηβών αποσύρονται ήδη στα αμαξοστάσια.
Επιπλέον, διακόπηκε η κυκλοφορία συρμών στη Γραμμή 3 του Μετρό στο τμήμα Δουκίσσης Πλα-

κεντίας – Αεροδρόμιο καθώς και η κυκλοφορία συρμών στη  Γραμμή 1 στο τμήμα Κηφισιά – Ειρήνη.
Θα ακολουθήσει  νεότερη ενημέρωση για οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία των ΜΜΜ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε και στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ

11185.
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Σε ξενοδοχεία μπορούν να διαμείνουν όσοι πολίτες
διαθέτουν μόνιμη κατοικία εκτός Αττικής, και δεν είναι σε
θέση να επιστρέψουν στις οικίες τους εξαιτίας της κακο-
καιρίας.

Συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία αναφέρει σε
ανακοίνωσή της: «Ενημερώνουμε τους πολίτες με
μόνιμη κατοικία εκτός Αττικής που δεν είναι σε θέση να
επιστρέψουν στις οικίες τους εξαιτίας της κακοκαιρίας ότι
μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της Πολιτικής
Προστασίας 2131331038, 2131331210, 2131331216,
καθώς έχουν διασφαλιστεί ξενοδοχεία για τη διαμονή
τους».

ΓΓΠΠ: Ξενοδοχεία για όσους έχουν 
μόνιμη κατοικία εκτός Αττικής 
και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις 
οικίες τους Ανεστάλησαν  από εχθες

το µεσηµέρι στις 15:00
και µετά και για όλη την

σηµερινη ηµέρα, οι εµβολια-
σµοί κατά της covid-19, στους
νοµούς Αττικής και Εύβοιας,
λόγω των έκτακτων καιρικών
φαινοµένων.
Σύµφωνα µε δήλωση του γενι-
κού γραµµατέα Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας Μάριου
Θεµιστοκλέους στην ΕΡΤ, οι
πολίτες που ειχαν  κλείσει ραν-
τεβού για 24/1  και 25/1, θα
λάβουν ενηµερωτικό SMS στο
κινητό τηλέφωνο που είχαν
δηλώσει όταν έκλεισαν το ραν-
τεβού, µε το οποίο θα ενηµερ-
ωθούν ότι λόγω των έκτακτων
καιρικών συνθηκών, τα εµβο-
λιαστικά κέντρα παραµένουν
κλειστά και µπορούν να επανα-
προγραµµατίσουν το ραντεβού
τους.
Για τον νοµό της Αττικής, αυτό
αφορά περίπου 40.000 πολίτες
και τα διαθέσιµα ραντεβού από
την Τετάρτη έως την Κυριακή
ξεπερνούν τις 85.000.
Στην Εύβοια, τα ραντεβού για
αυτές τις δύο αυτές ηµέρες αφο-

ρούν 2.500 πολίτες και τα διαθ-
έσιµα ραντεβού από την
Τετάρτη έως την Κυριακή ξεπε-
ρνούν τις 2.500.
Έτσι, λοιπόν, οι πολίτες µπορ-
ούν να επαναπρογραµµατίσουν
τα ραντεβού τους τις επόµενες
ηµέρες, την ώρα που τους
εξυπηρετεί.
Όσον αφορά τα παιδιατρικά
εµβόλια, ήδη από χθες ανεστάλ-
ησαν οι εµβολιασµοί στο Γενικό
Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης
και επαναπρογραµµατίστηκαν
για την Πέµπτη 27/1 και για
την Παρασκευή 28/1.
Όπως δήλωσε ο κ. Θεµιστοκλέο-

υς, «σχετικά µε τα υπόλοιπα
παιδιατρικά εµβόλια, για τα
οποία δεν υπάρχουν διαθέσιµα
ραντεβού έτσι ώστε να επανα-
προγραµµατιστούν από τους
γονείς, επεξεργαζόµαστε λύση
την οποία θα ανακοινώσουµε
τις επόµενες ώρες».
Σε διάφορες άλλες περιοχές της
χώρας που ενδεχοµένως παρατ-
ηρηθούν προβλήµατα εξαιτίας
της κακοκαιρίας, οι πολίτες
µπορούν να ακυρώσουν το ραν-
τεβού τους στο σύστηµα και να
επαναπρογραµµατίσουν ένα
νέο ραντεβού τις επόµενες
ηµέρες.

Αναστολή εµβολιασµών σε Αττική και Εύβοια
--  ΕΕππααννααππρροογγρρααµµµµααττιισσµµόόςς  ρρααννττεεββοούύ

Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε αρκετές
περιοχές λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

Για την  αν τιμετώπιση προβλημάτων , στην  Αττική έχουν  αν ακληθεί
όλες οι άδειες εν ώ σε επιφυλακή βρίσκεται το σύν ολο του τακτικού

και εργολαβικού προσωπικού. Ειδικότερα, 550 άτομα και 140 οχήματα
και μηχαν ήματα έργου βρίσκον ται σε ετοιμότητα σε διάφορες περιοχές

της Περιφέρειας Αττικής.

Σ
ε κόκκιν ο συν αγερμό έχ ει
τεθεί ο κρατικός μηχ αν ισμός
και έν α από τα μεγάλα

στοιχ ήματα είν αι η απρόσκοπτη
λειτουργία του συστήματος ηλεκ-
τροδότησης της χ ώρας εν  μέσω
της κακοκαιρίας Ελπίς που πλήτ-
τει κυρίως την  Αττικοβοιωτία και
την  Εύβοια. Γι αυτό το σκοπό
πραγματοποιήθηκε έκτακτη
σύσκεψη υπό τον  υπουργό Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας, Κώστα
Σκρέκα, στο Κέν τρο Ελέγχ ου Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε Αττική, Εύβοια , Βοιωτία και Κρήτη εν τοπίζον ται τα σημαν τικότερα προβλήμα-
τα ηλεκτροδότησης, εξαιτίας της κακοκαιρίας σύμφων α με την  εν ημέρωση από τον
ΔΕΔΔΗΕ. Σε αρκετές από τις περιοχ ές υπάρχ ουν  δυσκολίες και στην  πρόσβαση
των  συν εργείων  του Διαχ ειριστή στις βλάβες, λόγω των  χ ιον οπτώσεων .

Αν αλυτικά, τα προβλήματα σημειών ον ται στις εξής περιοχ ές:

Αττική: Διακοπή της ηλεκτροδότηση στην  Παλλήν η περί την  λεωφόρο Μαραθών ος,
και την  Αν θούσα. 

Προβλήματα με το ρεύμα έχ ουν  αρκετές περιοχ ές στην  Παλαιά Πεν τέλη, τον  Γέρ-
ακα και το Πικέρμι, 

Τα συν εργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζον ται με αμείωτους ρυθμούς για την  αποκατά-
σταση της ηλεκτροδότησης αν τιμετωπίζον τας προβλήματα πρόσβασης λόγω της
χ ιον όπτωσης.

Στην  Εύβοια τα συν εργεία του ΔΕΔΔΗΕ αν τιμετωπίζουν  επίσης σοβαρά προβλή-

ματα πρόσβασης για την  αποκατάσταση των  βλαβών . Οι βλάβες εν τοπίζον ται στο
Μαν τούδι, το Αλιβέρι, τα Ψαχ ν ά και τους Ωρεούς.

Διακοπές σημειών ον ται στην  Περιοχ ή της Θήβας περί την  λίμν η Υλίκη και στο
Πήλιο προς την  ν ότια πλευρά του. Η ηλεκτροδότηση των  Σποράδων  συν εχ ίζεται
χ ωρίς προβλήματα μέχ ρι τώρα.

Στα ν ησιά η κακοκαιρία έχ ει επηρεάσει μέχ ρι τώρα το βορειοαν ατολικό Αιγαίο
(κυρίως τη Λήμν ο, τη Χίο και την  Ικαρία), τις Κυκλάδες (κυρίως Νάξο, Πάρο, Μύκο-
ν ο, Σύρο, Αμοργό, Σέριφο, Κύθν ο, Σίφν ο, Μήλο) και την  Κρήτη. Οι σημαν τικότερ-
ες βλάβες που είν αι σε εξέλιξη:

Στα Χαν ιά: Οι περιοχ ές στις οποίες σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης είν αι:
Βλητές, Πυθάρι, Κουν ουπιδιαν ά, 'Αγιος Ον ούφριος, Σταυρός. Έχ ει ήδη ξεκιν ήσει
επιθεώρηση του δικτύου για τον  εν τοπισμό της βλάβης.

Στο Αρκαλοχ ώρι, στον  οικισμό των  σεισμόπληκτων  έχ ει μεταφερθεί γεν ν ήτριες
ον ομαστικής ισχ ύος 300 kVA. Έχ ουν  ολοκληρωθεί οι αν αγκαίες καλωδιώσεις και το
Η/Ζ έχ ει ήδη εγκατασταθεί και δοκιμαστεί.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου όπου υπάρχ ει έν τον η χ ιον όπτωση, στάλθηκε έν α συν ε-
ργείο δύο ατόμων , το οποίο θα παραμείν ει όλο το βράδυ για την  άμεση αν τιμετώπι-
ση των  βλαβών .

Στις Περιφέρειες Μακεδον ίας - Θράκης, Πελοπον ν ήσου , Ιον ίου καθώς και στη
Δυτική Στερεά Ελλάδα δεν  αν τιμετωπίζον ται ιδιαίτερα προβλήματα, πέραν  των
συν ηθισμέν ων .

ΧΩΡΙΣ ΚΤΕΛ ΜΕΓΑΡΑ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 
ΚΑΙ ΒΙΛΛΙΑ - ΕΡΥΘΡΕΣ 

Διακοπές της κυκλοφορίας καταγράφονται ανα διαστήματα στο τμήμα των
επαρχιακών οδών Oινόης - Mαγούλας και Mεγάρων - Aλεποχωρίου και σε τμή-
ματα των λεωφόρων Φυλής και Τατοΐου.

Μηχ αν ήμστα καθαρίζουν  τμήμα του
δρόμου προς Άν ω Αλεποχ ώρι, καθώς
κρίν εται απολύτως αν αγκαίο ν α διατ-
ηρηθεί ο δρόμος αν οικτός, λόγω του ότι
στην  περιχ οή διαμέν ουν  μόν ιμα
κάτοικοι με προβλήματα υγείας και αν ά
πάσα στιγμή ο δρόμος χ ρήζει κυκλοφ-
ορίας.
Επισης, λίγο πριν  από τις 14:00 αν α-
κοιν ώθηκε ότι τα ΚΤΕΛ Αττικής αν αστέλλουν  τα δρομολόγιά τους προς Βίλια, Ερυθ-
ρές και  Μέγαρα.
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Την υποχρέωση
των εργοδοτών
να λαµβάνουν

µέτρα για την υγεία και
την ασφάλεια των εργα-
ζοµένων τους και να
µεριµνούν ώστε -µε
βάση την κείµενη
νοµοθεσία- να µην
θέτουν σε κίνδυνο τους
εργαζόµενους τους κατά
την εκτέλεση των καθη-
κόντων τους, υπενθ-
υµίζει το υπουργείο
Εργασίας, καθώς
βρίσκεται σε εξέλιξη η
κακοκαιρία «Ελπίς».Οι
όποιες καταγγελίες
γίνουν στο Σώµα Επιθ-
εώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) για την παρ-
αβίαση των µέτρων ασφάλειας και υγείας
των εργαζοµένων θα εξετάζονται αµέσως
µε την απαιτούµενη προσοχή και
αυστηρότητα.Υπενθυµίζεται επίσης ότι
σε περιπτώσεις όπως η τωρινή κακοκαι-
ρία εφαρµόζονται εδώ και χρόνια τα ακό-
λουθα: 

1. Όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανο

νικά και κάποιος εργαζόµενος δεν κατο-
ρθώσει να µεταβεί στην εργασία του,
παρά την καταβληθείσα από µέρους του
προσπάθεια, λόγω ανωτέρας βίας, του
οφείλεται ο µισθός της ηµέρας εκείνης. 

2. Εφόσον επιχειρήσεις απασχολούν
εργαζοµένους σε εξωτερικές θέσεις
εργασίας, αυτές πρέπει να διευθε-

τ ο ύ ν τ α ι
κατά τέτοιο
τρόπο ώστε
οι εργαζό-
µενοι να
π ρ ο σ τ α -
τ ε ύ ο ν τ α ι
από τις
δυσµενείς
κ α ι ρ ι κ έ ς
σ υ ν θ ή κ ε ς
και να λαµ-
β ά ν ο ν τ α ι
τα απαρ-
α ί τ η τ α
µ έ τ ρ α
πρόληψης
και προ-
σ τ α σ ί α ς
σ τ η ν
περίπτωση

εργαζοµένων που ανήκουν στις οµάδες
υψηλού κινδύνου (π.χ. καρδιοπαθείς). 

3. Στην περίπτωση τεχνικών και οικοδο-
µικών έργων καθώς και των εργασιών
στα λιµάνια οι εργασίες  διακόπτονται
όταν παρεµποδίζονται άµεσα από τις
καιρικές συνθήκες και επαναλαµβάνον-
ται µετά την αποκατάσταση ασφαλών

συνθηκών εργασίας. 
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η

εγκατάσταση ή χρήση ανυψωτικών
µηχανηµάτων σε καιρικές συνθήκες που
είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την
ευστάθειά τους, ενώ πρέπει να επανε-
λέγχονται από τον επιβλέποντα µηχα-
νικό αντιστηρίξεις, εκσκαφές κ.λπ. πριν
από την επανάληψη εργασιών που
διακόπηκαν λόγω παγετού.  

4. Τέλος, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-
εργοδότες  (συµπεριλαµβανοµένων των
ψηφιακών πλατφορµών) που απασχο-
λούν εργαζόµενους διανοµείς, τόσο στο
χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δρα-
στηριότητες µεταφορών/διανοµής αντι-
κειµένων µε δίτροχα οχήµατα, τονίζεται
ότι  οι εργοδότες οφείλουν αν δεν το
έχουν ήδη κάνει, να εφοδιάσουν άµεσα
τους διανοµείς µε τον κατάλληλο εξοπ-
λισµό προστασίας (κράνος, γάντια,
αδιάβροχή στολή προστασίας κλπ.) 
Πέραν της παροχής του αναγκαίου εξοπ-
λισµού ατοµικής προστασίας, οι εργοδό-
τες οφείλουν επίσης, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, να προβούν και στην
άµεση παύση εργασιών σε περίπτωση
επικράτησης ακραίων καιρικών συνθη-
κών (χιονόπτωση, παγετός).

∆∆ήήµµοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  --  ΠΠρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  ττεεττρρααπποοδδωωνν
φφίίλλωωνν  µµααςς  ααπποο  ττοο  πποολλιικκόό  ψψύύχχοοςς  

Η κακοκαιρία Ελπίδα βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτές
τις ώρες όλοι µπορούµε να βοηθήσουµε τους τετράπο-
δους φίλους µας!
� Ο ∆ήµος Ελευσίνας έχει µεριµνήσει για την επάρ-
κεια σε ξηρά τροφή αλλά και την ανατροφοδότηση των
ταϊστρων
� Εθελοντές που επιθυµούν να παραλάβουν δωρεάν
ξηρά τροφή για τα αδέσποτα ζωάκια, µπορούν να επι-
κοινωνήσουν µε το 2105541359
� Σε περίπτωση που έχουµε τη δυνατότητα, µπορούµε
να τους προσφέρουµε µια ζεστή γωνιά, στην είσοδο της
πολυκατοικίας ή του σπιτιού µας, στην πυλώτη κλπ.
� Τα συνεργεία του ∆ήµου µας βρίσκονται σε επα-
γρύπνηση! Σε περίπτωση που εντοπίσετε αδέσποτο ζώο
σε ανάγκη, παρακαλούµε ενηµερώστε τη σελίδα του
∆ήµου ή επικοινωνήστε µε το 2105541359.

Κακοκαιρία «Ελπίς»: Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
ΌΌτταανν  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  λλεειιττοουυρργγεείί  κκααννοοννιικκάά  κκααιι  κκάάπποοιιοοςς  εερργγααζζόόµµεεννοοςς  δδεενν  κκααττοορρθθώώσσεειι  νναα  µµεεττααββεείί  σσττηηνν  εερργγαασσίίαα
ττοουυ,,  ππααρράά  ττηηνν  κκααττααββλληηθθεείίσσαα  ααππόό  µµέέρροουυςς  ττοουυ  ππρροοσσππάάθθεειιαα,,  λλόόγγωω  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς,,  ττοουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  οο  µµιισσθθόόςς  ττηηςς

ηηµµέέρρααςς  εεκκεείίννηηςς,,  εεππιισσηηµµααίίννεειι  µµεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  ττοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΕΕρργγαασσίίααςς..

ΧΧοορρήήγγηησσηη  ΒΒεεββααίίωωσσηηςς  ΑΑδδυυννααµµίίααςς
ΜΜεετταακκίίννηησσηηςς  λλόόγγωω  χχιιοοννιιάά

ΣΣααςς  εεννηηµµεερρώώννοουυµµεε  ππωωςς  λλόόγγωω  ττοουυ  ιισσχχυυρροούύ  φφααιι--
ννοοµµέέννοουυ  ««ΕΕλλππίίδδαα»»  ,,οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  πποουυ  δδιιααµµέέννοουυνν
σστταα  όόρριιαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  µµααςς    κκααιι  ααδδυυννααττοούύνν  νναα  ππρροο--
σσέέλλθθοουυνν  σσττοονν  χχώώρροο  εερργγαασσίίααςς  ττιιςς  ηηµµεερροοµµηηννίίεεςς
∆∆εευυττέέρραα  2244//0011//22002222  κκααιι  ΤΤρρίίττηη  2255//0011//22002222  ,,θθαα
ππααρρααλλααµµββάάννοουυνν  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ββεεββααιιώώσσεειιςς
σσυυµµππλληηρρώώννοοννττααςς  ττηηνν  αακκόόλλοουυθθηη  ααίίττηησσηη..

ΠΠααρραακκααλλεείίσσθθεε  όόππωωςς  σσυυµµππλληηρρώώσσεεττεε  σσττηηνν  ααίίττηησσήή  σσααςς  όόλλαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  κκααιι  όόππωωςς  υυπποο--
γγρράάψψεεττεε  ααυυττήήνν..  ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλοοννττααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά    ήή  θθαα  κκααττααττίίθθεεννττααιι  ιιδδιιοοχχεείίρρωωςς  ααππόό  ττηηνν
ΤΤεεττάάρρττηη  2266//0011//22002222  ::
αα))  γγιιαα  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς  σστταα    ee--mmaaiill::  aalliiaasskkoouu@@mmaannddrraass--eeiiddyylllliiaass..ggrr  ήή  ssaarrrraass@@mmaannddrraass--eeiiddyylllliiaass..ggrr
ήή  θθαα  κκααττααττίίθθεεννττααιι  ιιδδιιοοχχεείίρρωωςς  σσττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΠΠλληηρροοφφοορριιώώνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ,,
ββ))  γγιιαα  ττηηνν  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΒΒιιλλίίωωνν  σσττοο  ee--mmaaiill::  gglloouukkooss@@mmaannddrraass--eeiiddyylllliiaass..ggrr  ήή  ιιδδιιοοχχεείίρρωωςς  σσττοο
ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  σστταα  ΒΒίίλλιιαα..
γγ))  γγιιαα  ττηηνν  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΕΕρρυυθθρρώώνν  κκααιι  ΟΟιιννόόηηςς  σσττοο  ee--mmaaiill::  dd..eerryytthhrroonn@@kkeepp..ggoovv  ήή  ιιδδιιοοχχεείίρρωωςς  σσττοο
ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  σσττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς..
ΕΕάάνν  εεππιιθθυυµµεείίττεε  νναα  ππααρρααλλάάββεεττεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  ττηηνν  ββεεββααίίωωσσήή  σσααςς  ,,  ππααρραακκααλλεείίσσθθεε  όόππωωςς  σσυυµµππλληηρρώώσσεεττεε
ττηηνν  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροοµµεείίοουυ  σσααςς  ((ee--mmaaiill))..
ΓΓιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ππλληηρροοφφοορρίίαα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  ααίίττηησσήή  σσααςς  εεππιικκοοιιννωωννήήσσττεε  σσττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  γγρρααµµµµέέςς::
αα))  ΓΓιιαα  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς::  22113322001144991188    
ββ))  ΓΓιιαα  ττηηνν  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΒΒιιλλίίωωνν  ::22226633332200001100
γγ))  ΓΓιιαα  ττηηνν  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΕΕρρυυθθρρώώνν  κκααιι  ΟΟιιννόόηηςς::  22226633332200110044



Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-9

Έκτακτη ενημέρωση από τον Υπ. 
Πολιτικής Προστασίας

Για μια πολύ δύσκολη ημέρα
μίλησε ο αρμόδιος υπο-
υργός Χρήστος

Στυλιανίδης. Τόνισε ότι και  σήμερα Τρίτη οι
συνθήκες θα είναι αντίξοες σε πολλές
περιοχές της χώρας αλλά και στην
Αττική. Από αύριο το μεσημέρι στην Αττικη τα
φαινόμενα θα εξασθενήσουν αλλά θα
υπάρχει πρόβλημα από τον παγετό. 

«Το μεγαλύτερο
πρόβλημα είναι στην Αττική Οδό όπου δυστυχώς η εταιρεία δεν κατόρθωσε να κρατήσει
τον δρόμο ανοικτό παρά τις συσκέψεις στις οποίες υποσχέθηκαν ότι θα έχουν επάρκεια
μέσων. Πιστεύω ότι πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες αυτή θα είναι η εισήγησή μου στον
πρωθυπουργό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Στυλιανίδης ζήτησε συγγνώμη από όσους ταλαιπωρούνται και είπε ότι γίνεται προ-
σπάθεια απεγκλωβισμού από τροχαία και πυροσβεστική από την Αττική Οδό. 

Πρόσθεσε ότι αν λειτουργούσε σωστά η εταιρεία διαχείρισης δεν θα αντιμετωπίζαμε το
πρόβλημα αυτή την στιγμή.Είπε ακόμα ότι τα προβλήματα ηλεκτροδότησης είναι λιγοστά
και αντιμετωπίστηκαν κυρίως στην Εύβοια.  Τόνισε ακόμα ότι ήταν εξαιρετικά μείζον να
διατηρηθεί η παροχή ρεύματος σε όλη την χώρα. 

Κάλεσε τους πολίτες για οποιοδήποτε πρόβλημα να επικοινωνούν με το 112 το οποίο
έχει σύστημα γεωεντοπισμού.

Καταβάλλεται προσπάθεια να μείνουν ανοικτοί όλοι οι οδικοί άξονες, ειδικά ο Αθηνών
– Θεσσαλονίκης και δεν επιτρέπεται σε όσους δεν έχουν αλυσίδες. Στο εθνικό δίκτυο με
την προετοιμασία που έγινε σημειώθηκαν καθυστερήσεις και προβλήματα στην γέφυρα
Καλυφτάκη αλλά αντιμετωπίστηκαν και κρατήσαμε την χώρα ανοικτή.

Αμεση παρέμβαση εισαγγελέα για τον χαμό στην Αττική Οδο

Tην παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών προκάλεσε ο εγκλωβισμός οδηγών
στην Αττική Οδό εν μέσω του χιονιά που προκάλεσε η κακοκαιρία Ελπίς. Την έρευνα θα
διενεργήσει ο προϊστάμενος της ποινικής δίωξης. 

Με εντολή της προϊσταμένης Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου διατάχθηκε η διενέρ-
γεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας θα αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για
το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών. Την έρευνα θα διενεργήσει ο προϊστάμε-
νος της ποινικής δίωξης Αντώνης Ελευθεριανός.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Πατούλης ανέφερε πως οι υπεύθυνοι της Αττικής Οδού
θα λογοδοτήσουν. «Να πάρετε τηλέφωνο τους υπευθύνους μέσω της εκπομπής να 

λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό!» είπε σε έντονο τόνο ο Περιφερειάρχης Αττικής στον
ALPHA. Κάποιος από αυτούς να βγεί και να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τι δεν έκανε. Αν

μας ζητήσει κάποιος να ανοίγουμε και την Αττική Οδό που είναι ευθύνη άλλων, να το πρά-
ξουμε αλλα αυτό θα είναι σε βάρος άλλων οδών σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση» σχολία-
σε ο κ. Πατούλης.

Τι απαντά η Αττική Οδός για τους εγκλωβισμένους οδηγούς

Αναλυτικά, η ανακοίνωση που εξέδωσε η Αττική Οδός λόγω της κακοκαιρίας Ελπίς -
Τι υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της για τους εγκλωβισμένους οδηγούς και το χάος που
δημιουργήθηκε

Η εταιρεία με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι «σε ορισμένα σημεία του αυτοκινητόδρ-
ομου, ειδικότερα στη σύνδεση της σήραγγας Βριλησσίων με την Περιφερειακή Υμηττού
και στην περιοχή του Γέρακα στο ρεύμα προς Ελευσίνα δημιουργήθηκαν έντονα κυκλο-
φοριακά προβλήματα εξαιτίας οχημάτων που ακινητοποιήθηκαν είτε λόγω μηχανικής
βλάβης είτε φόβου και έλλειψης εμπειρίας των οδηγών τους, με αποτέλεσμα να διακοπεί
η κυκλοφορία και να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της Αττικής Οδού

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός της Αττικής Οδού από το πρωί του Σαββάτου
και καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα», προκειμένου να κρατηθεί ανοιχτός ο
αυτοκινητόδρομος, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Διευκρινίζεται ότι σε ορισμένα σημεία του αυτοκινητόδρομου, ειδικότερα στη σύνδεση
της σήραγγας Βριλησσίων με την Περιφερειακή Υμηττού και στην περιοχή του Γέρακα
στο ρεύμα προς Ελευσίνα δημιουργήθηκαν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα εξαιτίας
οχημάτων που ακινητοποιήθηκαν είτε λόγω μηχανικής βλάβης, είτε φόβου και έλλειψης
εμπειρίας των οδηγών τους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να δημιουργ-
ηθούν μεγάλες ουρές.  

Η κυκλοφορία είναι υψηλή από το πρωί και δυσχεραίνει το έργο του αποχιονισμού,
ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσία φορτηγών και νταλικών σε όλο τον
δρόμο. Στο ύψος του Γέρακα μάλιστα έχουν «διπλώσει» νταλίκες οι οποίες έχουν κλείσει
κάθετα τον δρόμο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Συνεπεία αυτής της κατάστασης τα εκχιονιστικά μηχανήματα που δεν μπορούν να προ-
σπεράσουν, επιχειρούν με ανάποδη κίνηση με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διέλευσή
τους, ενώ το χιόνι που εξακολουθεί να πέφτει επιτείνει τα προβλήματα αυτά.

Στην Αττική Οδό των 70 χιλιομέτρων επιχειρούν 35 εκχιονιστικά μηχανήματα ή ένα
κάθε δύο χιλιόμετρα και υπάρχει επάρκεια αλατιού. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και την ταλαιπωρία των οδηγών, ενώ σημειώνουμε ότι
τα διόδια παραμένουν ανοιχτά με απόφαση της Εταιρείας.

Η χιονόπτωση στην ευρύτερη περιοχή είναι συνεχής και επειδή σύμφωνα με τις προγ-
νώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να ενταθεί σήμερα το από-
γευμα και την Τρίτη, συνίσταται στους οδηγούς ιδιαίτερη προσοχή και να έχουν απαραι-
τήτως μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες.

Δ. Παπαστεργίου: Η σύγχρον η και ισχυρή
Αυτοδιοίκηση θέλει σύγχρον ους τρόπους,

ν έες γν ώσεις και δεξιότητες
για την  αν τιμετώπιση  των  προκλήσεων

Σ
το πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που
καταβάλλεται από Κυβέρνηση και Τοπική
Αυτοδιοίκηση για τη συνεχή επιμόρφωση

και εκπαίδευση του συνόλου του Δημόσιου
Τομέα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου υπέγραψε από κοινού με τον Υπουργό
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, και την Πρόεδρο του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης, Παρασκευή Δραμαλιώτη Πρωτόκολλο
Συνεργασίας με στόχο τον εντοπισμό των εκπαι-
δευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του ανθ-
ρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων
επιμόρφωσης και κατάρτισης του.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστε-
ργίου δήλωσε σχετικά:

Η σύγχρονη και ισχυρή Αυτοδιοίκηση θέλει και

σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης των προκ-
λήσεων που έχει μπροστά της και για το λόγο
αυτό θεωρούμε πως τα στελέχη της Αυτο-
διοίκησης, αιρετοί και υπάλληλοι ΟΤΑ, θα πρέ-
πει να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες.
Αυτό ακριβώς πρόκειται  να κάνουμε με το
Πρωτόκολλο που υπογράψαμε μεταξύ ΥΠΕΣ,
ΚΕΔΕ και ΕΚΔΔΑ, ώστε να δούμε στην ουσία
καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
και να τις εντάξουμε στην λειτουργία των οργανι-
σμών μας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποσκοπεί στον
εντοπισμό εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 

αναγκών, όχι μόνο των υπαλλήλων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αλλά για πρώτη φορά και των αιρ-
ετών στελεχών της.

Στο πλαίσιο αυτό το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η Κ.Ε.Δ.Ε.,
λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που
έχουν τεθεί, έχουν ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό
στοχευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων,
την υλοποίηση των οποίων έχει αναλάβει το
Εθνικό Κέντρο προκειμένου να αναβαθμίσει τις
διοικητικές και ψηφιακές δεξιότητες των αιρετών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι έχει ήδη ολοκ-
ληρωθεί η πρώτη φάση προεργασίας και προγρ-
αμματίζεται η διεξαγωγή σχετικής ημερίδας εντός
του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, στην
οποία το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η Κ.Ε.Δ.Ε. θα παρου-
σιάσουν τις κεντρικές θεματικές των προγραμμά-
των που θα ακολουθήσουν.

Στην τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνε-
ργασίας παρέστησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Βασίλης Έξαρχος και ο Γενικός
Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε., Δημήτρης Καφαντάρης.

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΕΔΕ –ΕΚΔΔΑ για επιμόρφωση αιρετών και υπαλλήλων ΟΤΑ

Στην "κατάψυξη" η χώρα - Χάος στην Αττική Οδό με εγκλωβισμένους για ώρες οδηγούς 
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Βροχή έπεσαν τα γκόλ την 13η αγω-
νιστική στην Α΄και Β΄κατηγορία.
Σημειώθηκαν 35 τέρματα στην Α΄και
24 στην Β΄με ένα αγώνα που δεν
έγινε λόγω πάγου στο Πανόραμα
ανάμεσα στον Λέοντα και τον Ατρόμ-
ητο Ελευσίνας. Αναλυτικά τα αποτε-
λέσματα η βαθμολογία και η επό-
μενη αγωνιστική

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(13η αγωνιστική)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
0-0

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 2-7            

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-3

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-4

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ  2-0

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ– Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ  1-0

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ  2-3

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ 1-7

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(13η αγων ιστική)

1.           ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 31       

2.            ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 30          

3.            ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
28          

4.            ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ            27          

5.            Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ         27          

6.            ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ        24          

7.            ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  23    

8.            ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 22      

9.            ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ        18          

10.          ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
17          

11.          ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ
14          

12.          Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 11          

13.          ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ  9         

14.          ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 6             

15.          ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
2             

16.          ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  0         

Το σωματείο ‘ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ ‘ έχει +2 βαθμούς.

Το σωματείο ‘ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ‘ έχει -4 βαθμούς.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(14η αγωνιστική)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ                                                                              

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ                                                                                              

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                                                                       

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ                                                                                          

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ                                                                                     

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                   

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ                                                                       

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(13η αγωνιστική)

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ  1-5

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  1-5

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.      5-2

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ  4-1           

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(αναβλήθηκε)     

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.            ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
28          

2.            ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
25          

3.            Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ     23          

4.            ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
23          

5.            ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
22          

6.            ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ   17          

7.            ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
12         

8.            ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  11     

9.            ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ      10          

10.          Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ    10          

11.          ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ   6             

12.          ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
0         

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(14η αγων ιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ                                                                                 

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                            

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.                                                                                  

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ                                                                                   

Ρεπό: Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ, ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ

Επιμέλεια:  ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Τα αποτελέσματα η βαθμολογία και η
επόμενη αγωνιστική
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Στην  κορυφή του βαθμολογικού πίν ακα παρέμειν ε,
μετά τη 13η αγων ιστική, ο Βύζας Μεγάρων  αφού
ν ίκησε, όχ ι εύκολα, τον  ΑΟ Μίμας με 1-0.
Ο αγών ας κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον  παρά-
γον τα τύχ η αφού ο Βύζας στάθηκε τυχ ερός στο  3ο
λεπτο όταν  την  κεφαλιά του Μπαγδάτογλου απέκρουσε
το οριζόν τιο δοκάρι.
Ο Μίμας ήταν  πιο επιθετικός στο μεγαλύτερο διάστημα
του πρωτου ημιχ ρόν ου αλλά η αμυν τική διάταξη του
Βύζαν τα ήταν  αποτελεσματική.
Στο 45′ ο Κεν δριστάκης, ν έο απόκτημα ου Βύζαν τα,
αν ατράπηκε στην  περιοχ ή από τον  Κήττα σε μια
κλασσική περίπτωση πέν αλτι αλλά ο διαιτητής Αλιάγας
διέταξε τη συν έχ ιση του αγών α και η λήξη του πρώτου
ημιχ ρόν ου βρήκε τις ομάδες ισόπαλες.
Πριν  καλά καλά διαν υθούν α τα πρώτα 18ο δευτερόλε-
πτα του δευτέρου ημιχ ρόν ου, ο Βύζας ο οποίος
ξεκίν ησε επιθετικά βρέθηκε στα καρέ του Μίμα σε οργα-
ν ωμέν η επίθεση,  ο Κεν δριστάκης εκμεταλλεύτηκε τη
σύγχ ιση των  αμυν τικών  και την  εκτός θέσης τοποθέτ-
ηση του τερματοφύλακα Βαν δώρου και με αριστερό
βολέ έστειλε τη μπάλα στα δίχ τυα γράφον τας το 1-0.
Το ν τέρμπυ και η αγων ία και των  δύο ομάδων  ν α παρ-
αμείν ουν  στην  κορυφή δικαιολογεί την  ν ευρικότητα
των  παιχ τών  και συχ ν ά το σκληρό παιχ ν ίδι.  Μάλιστα
υπήρξαν  και δύο σημαν τικές αλλαγές λόγω τραυματι-
σμού. Στο 69′ βγήκε υποβασταζόμεν ος ο κεν τρικός
αμυν τικός του Μίμα Έβερετ εν ώ 83′ το ίδιο συν έβη για
λογαριασμό του Βύζαν τα με τον  τρματοφύλακα Πορ-
αν ίδη ο οποίος αν τικαταστάθηκε από τον  Κουφή.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

3′ Ο Μπαγδάτογλου μόν ος με τον  τερματοφύλακα Πορ-
αν ίδη και κεφαλιά λόμπα στέλν ει τη μπάλα στο οριζόν -
τιο δοκάρι της εστίας.
6′ Σέν τρα του Στρατάκη μπλοκάρει ο Ποραν ίδης
7′ Σουτ με καλό οπτικό πεδίο ο Φρυγαν άς από τη γραμ-
μή της μεγάλης  περιοχ ής μπλοκάρει ο Βαν δώρος
12′ Κόρν ερ από αριστερά ο Στρατάκης, πηδάει με φόρα
πάν ω απ’ όλους ο Έβερετ στη μικρή περιοχ ή αλλά πιά-
ν ει αέρα
17′ Σέν τρα ο Κων σταν τιν ίδης, ψηλά ο Στρατιδάκης,
κεφαλιά άουτ

21′ Ο Κεν δριστάκης βγάζει μπροστά, πίσω από την
άμυν α το Στρατιδάκη, ο τελευταίος από καλή θέση
στέλν ει αδύν αμο σουτ το οποίο δεν  αν ησυχ εί τον
Βαν δώρο.
24′ φάουλ από δεξιά, έξω από τη μεγάλη περιοχ ή ο
Σαχ όλι, κεφαλιά ο Μαν ώλης, μια καλή ευκαιρία την
οποία εξουδετερών ει ο Βαν δώρος
32′ Σουτ του Στρατάκη έξω από την  περιοχ ή, περν άει
άουτ μόλις δίπλα στο κάθετο δοκάρι
36′ Σέν τρα από δεξιά ο Κήττας, πιο ψηλά απ’ όλους
μπλοκάρει ο Ποραν ίδης
42′ Κεν δριστάκης παράλληλη συρτή σέν τρα από αρι-
στερά, πίσω απ’ όλους μπλοκάρει ο Βαν δώρος
45′ Αν ατροπή του Κεν δριστάκη μέσα στην  περιοχ ή
από τον  Κήττα στην  περιοχ ή, ο διαιτητής Αλιάγας έδει-
ξε παίζετε προκαλών τας τις διαμαρτυρίες τόσο του
παάγκου όσο και της κερκίδας  οι κιτριν όμαυροι διαμα-
ρτύρον ται έν τον α.
47′ 1-0 γκολ ο Κεν δριστάκης με βολέ μέσα από την
μεγάλη περιοχ ή εκμεταλλευόμεν ος σύγχ υση στην
άμυν α του Μίμα.
56′ Φάουλ του Μαν ώλη στον  Μπαγδάτογλου λίγο έξω
από την  περιοχ ή, εκτελεί ο Στρατάκης, μπλοκάρει ο
Ποραν ίδης.

59′ κον τή σέν τρα ο Μπαγδάτογλου, κόβει ο Μαν ώλης
μην  επιτρέπον τας επικίν δυν η εξέλιξη
65′ Σωτήρια επέμβαση του Έβερετ προ του επερχ ομέ-
ν ου Χατζημελετιάδη

69′ Αποχ ώρηση του Έβερετ λόγω τραυματισμού, αλλα-

γή Γεωργακής

70′ η δεύτερη καλύτερη ευκαιρία του αγών α μετά το
δοκάρι του Μπαγδάτολου στο 3′. Σέν τρα ο Σαχ όλι αρι-
στερά, διώχ ν ει ο Βαν δώρος και το οριζόν τιο δοκάρι.
Στο ρημπάουν τ δυν ατό σουτ ο Κων σταν τιν ίδης, στέλ-
ν ει σε κόρν ερ ο Βαν δώρος.

71′ Κεφαλιά του Φρυγαν ά άουτ

75′ Μαν ώλης απευθείας σουτ, διώχ ν ει ο Βαν δώρος

76′ Σουτ με προϋποθέσεις ο Μπαγδάτογλου, άουτ

81′ Σουτ του Στρατάκη πάν ω από το οριζόν τιο δοκάρι
του Βύζαν τα

Διαιτητής: Α. Αλιάγας

Βοηθοί: Ν. Μαν ούρας, Α. Καν ταν ολέων

Παρατηρητής αγών α: Πάρης Τσιμίκος

Γιατρός αγών α: Κώστας Οικον ομόπουλος

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (προπον ητής Θοδωρής Παχ ατο-
υρίδης): Ποραν ίδης (83′ λόγω τραυματισμού Κουφής),
Λύγδας, Μαν ωλιάς, Φλέγγας, Μαν ώλης, Φρυγαν άς, Κεν -
δριστάκης (90′  Καραγιάν ν ης), Χατζημελετιάδης, Κων -
σταν τιν ίδης, Σαχ όλι, Στρατιδάκης

Αν απληρωματικοί: Σταμέλος, Ρετζιάν ο, Μαυρον άσος,
Δρυμούσης, Λεβεν τούρης, Παπαδάκης

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ (προπον ητής Χάρης Κου-
στέρης): Βαν δώρος, Μήτσος Α., Κήττας, Έβερετ
(69’λόγω τραυματισμού  Γεωργακής), Γαλαν ός, Μήτσος
Δ. (68′ Κουφής), Μάκρας, Μαζιώτης, Μπαγδάτογλου,
Τούσης, Στρατάκης

Αν απληρωματικοί: Σταφάι, Δρομούσης, Αιγιν ίτης, Χρι-
στόπουλος, Μάππας, Χατζής

* Στην  αρχ ή του αγών α τηρήθηκε εν ός λεπτού σιγή στη
μν ήμη των  Λεων ίδα Νικολάου, πρώην  προέδρου του
Βύζαν τα, και Κυριάκου Φουρν άρη, παλαιμάχ ου του
Βύζαν τα.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Βύζας Μεγάρων 1-0 με 
τον Ι.Κενδριστάκη πήρε το ντέρμπι

Ο Πανελευσι-
νιακός 1-1 εκτός
με τον Εθνικό 
Πειραιά

Για την  12η αγων ιστική του 6ου ομίλου
της Γ΄Εθν ικής ο Παν ελευσιν ιακός στο
γήπεδο Αγίων  Αν αργύρων  πήρε ισο-
παλία 1-1 από τον  Εθν ικό Πειραιά.
Ο αγών ας στιγματίστηκε στην  αν ά-
παυλα από τον  τραυματισμό του προ-
πον ητή του Παν ελευσιν ιακού Μουράτ
Σεροπιάν .
Προηγήθηκαν  οι σταχ υοφόροι στο 41’
με τον  Αν των ακόπουλο και ισοφάρισε
ο Εθν ικός στο 70’ με τον  Νικολόπου-
λο.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο Παν ελευσι-
ν ιακός είχ ε δοκάρι στο 80’ με τον
σκόρερ του(Αν των ακόπουλο)

Διαιτήτευσε ο Γιώργος Παν αγιωτάρ-
ας(Αθην ών ). Βοηθοί: Νικόλαος
Αν δρέου-Μπεκιάρι Λόρεν .

ΕΘΝΙΚΟΣ(προπον ητής Πέτρος
Δημητρίου): Μουζάκης, Νταούλιας,
Νικολόπουλος, Παν τελίδης, Ζωγραφ-
άκης, Ντάφλας, Μπέλερης, Διάκος(46′
Λύγκος), Φερν αν τίν ιο, Ηλιόπουλος(81′
Κώστας), Σάμιος.

ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ(π ροπ ον ητής
Μουράτ Σεροπιάν ): Γκλώτσος, Μαν δα-
μαδιώτης, Λώλος, Αν δριόπουλος(83′
Λάμπρου), Παπατζίκος, Λαζαρίδης,
Αν των ακόπουλος(83′ Βαγγέλης),
Μπούσης, Βεζιρτζόγλου, Σεκούμπα(64′
λ.τρ. Ξεν οπαν άγος), Μουσκάι.

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου 2-0 τον
Θρασύβουλο

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου επικράτησε του Θρασύβουλου 2-0 και βελτίωσε
την βαθμολογική του θέση.

Τα τέρματα της ομάδος του Μιχάλη Κάσδαγλη σημείωσαν οι Λάσκος(37′) και
Αγγελιδάκης(65′).

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Τσέπερης, Μουστάκα(84′ Βασιλειάδης), Λαουτάρης, Πιπερίδης
Ι., Τσιριγώτης, Στεφανίδης(58′ Βαλμάς), Λάσκος, Ανθόπουλος(84′ Ντότσι),
Σωπιάδης(31′ Μερκάι), Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίνι, Ευθυμιάδης, Χατζαντωνάκης, Πετράκης, Κωνσταν-
τινίδης, Λιόσης(83′ Μαρούσκος), Μιχαήλης, Κοντούλης Α., Χαλιμούρδας(74′
Καμπόλης), Καψάλας, Κοντούλης Γ..
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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



Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-13  

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

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.

ΑΧΑΡΝΕΣ -ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
Που μπορούν οι κάτοικοι να προμηθευτούν αλάτιΠου μπορούν οι κάτοικοι να προμηθευτούν αλάτι
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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 Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Πρόγνωση Κολυδά: 16 ώρες θα διαρκέσει η κακοκαιρία 
- Ποιες περιοχές θα "χτυπήσει" την Τρίτη

Χειρότερος ο παγετός σήμερα και αύριο 
Διευκρινίσεις για την εξέλιξη της κακοκαιρίας

"Ελπίδα" έδωσε ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής
Κολυδάς κατά τη διάρκεια της απογευματινής
ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία.

"Σε καθημεριν ή βάση έχ ουμε καθορίσει έν α όριο για
ασφαλή πρόγν ωση περίπου 48 με 60 ώρες. Βλέπουμε
το προγν ωστικά μον τέλα και τα συγκρίν ουμε με τα
πραγματικά αποτελέσματα. Αυτό γίν εται σε καθημεριν ή
βάση, τέσσερις φορές το 24ωρο" είπε αρχ ικά.

Όπως εξήγησε, τα έν τον α φαιν όμεν α που ξεκίν ησαν
πριν  το μεσημέρι θα έχ ουν  διάρκεια 12 με 16 ώρες με
έν τον ες χ ιον οπτώσεις. "Το κύμα, το οποίο συν εχ ίζεται
με μεγάλες εν τάσεις θα κρατήσει και πέρα από τις οκτώ
το βράδυ και προσδιορίζεται ότι οι μεγάλες εν τάσεις θα
είν αι μέχ ρι τα μεσάν υχ τα ή μία με δύο ώρες μετά τα
μεσάν υχ τα" πρόσθεσε.

Παρότι όλα τα προγν ωστικά μον τέλα δίν ουν  μία
ύφεση, εν τούτοις σε ορισμέν ες περιοχ ές και της Αττι-
κής αλλά και γεν ικότερα της Στερεάς Ελλάδας και της
Εύβοιας, που δοκιμάζεται ιδιαίτερα, και σε έν α μικρό
μέρος της Πελοπον ν ήσου και των  Κυκλάδων  δίν ουν
μεγάλο ύψος χ ιον ιού κατά τις βραδιν ές ώρες, επεσήμα-
ν ε ο γν ωστός μετεωρολόγος.

Επεσήμαν ε δε ότι μεγάλα θα είν αι τα ύψη χ ιον ιού
μέχ ρι και τις πρώτες πρωιν ές ώρες της Τρίτης.

Στο Λεκαν οπέδιο αν αμέν εται ύφεση από το μεσημέρι
της Τρίτης "αν  και λίγο πιο ν ωρίς θα παρουσιάζουν  μία
εξασθέν ηση τα φαιν όμεν α και οι χ ιον οπτώσεις και θα
περιορίζον ται στις ορειν ές περιοχ ές" τόν ισε ο Θοδωρής
Κολυδάς.

Για τις υπολοιπες περιοχ ές της Αν ατολικής και Νότιας
Ελλάδας "θα έχ ουμε εξασθέν ηση των  φαιν ομέν ων
πρώτα στην  περιοχ ή της Φθιώτιδας και στη βόρεια 

Εύβοια και η εξασθέν ηση
θα αρχ ίσει σταδιακά από
τις πρωιν ές ώρες αύριο
από βορρά προς ν ότο".

Πού θα συν εχ ιστεί η
κακοκαιρία

Σύμφων α με τον  διευθυ-
ν τή της ΕΜΥ, οι χ ιον ο-
πτώσεις και οι έν τον ες
βροχ ές θα συν εχ ιστούν
στη ν ότια ν ησιωτική
χ ώρα εν ώ σήμερα είχ αμε
αρκετές καταιγίδες χ ιο-
ν ιού οι οποίες θα παρα-
μείν ουν  στις ν ότιες
ν ησιωτικές περιοχ ές,
όπως το Αρκαλοχ ώρι.

Με μεγαλύτερες εν τάσεις
σήμερα προβλέπεται η

χ ιον όπτωση στην  Κρήτη και γεν ικότερα στα ν ότια.
"Ύφεση σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάν ησα προβλέ-
πεται από τα ξημερωματα της Πέμπτης" εξήγησε.

Τέλος, ο παγετός θα είν αι χ ειρότερος, εν τον ότερος και
άρα πιο επικίν δυν ος και αύριο καθώς θα πέσει κι άλλο
η θερμοκρασία.


