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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εμείς είμαστε όλοι εδώ! Στις θέσεις μας. Στην υπηρεσία των πολιτών. Εσείς μείνετε σπίτι!
Υπομονή. Θα νικήσουμε!
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου επισκέφθηκε τις
υπηρεσίες του δήμου: Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Πολυϊατρείο, Ιατρεία,
Φυσικοθεραπευτήρια, Καθαριότητα, Ελαιοχρωματιστές, Τμήμα Πρόνοιας, Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Βοήθεια στο Σπίτι, Υπηρεσίες ΚΑΠΗ, Υπηρεσία Πρασίνου,
Υπηρεσία Ηλεκτρολόγων, Διοικητικές Υπηρεσίες, στις Κοινότητες Αμπελοκήπων και
Μενεμένης. Συνομίλησε με εργαζόμενους και πολίτες. Ενημερώθηκε από τους εργαζομένους
και αντάλλαξε μαζί τους απόψεις.
Σ’ ότι αφορά τον τομέα υγείας εξυπηρετούνται όλα τα περιστατικά από τις δομές υγείας
του δήμου.
Στον ευαίσθητο τομέα καθαριότητας του δήμου, μετά τους καθαρισμούς και τις
απολυμάνσεις

νηπιαγωγείων,

δημοτικών

σχολείων,

γυμνασίων,

λυκείων,

παιδικών-

βρεφονηπιακών σταθμών, δημοτικών κτηρίων και ιερών ναών, συνεχίζεται το πλύσιμο
πλατειών, πάρκων, οδών και αθλητικών εγκαταστάσεων με νερό από τις γεωτρήσεις του
δήμου και ειδικό υλικό καθαρισμού.
Η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου τέθηκε σε λειτουργία με διαφορετική ώρα
έναρξης εργασίας του προσωπικού της. Ειδικότερα:
• Στις 23.30’ αναλαμβάνει εργασία το προσωπικό με 2 απορριμματοφόρα (1 για κοινά
απορρίμματα κι 1 για την ανακύκλωση).
• Στις 06.00’ αναλαμβάνει εργασία προσωπικό με 6 απορριμματοφόρα (4 για τα κοινά
απορρίμματα και 2 για την ανακύκλωση).
Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. : 2313 313600 Fax : 2310 729654
E-mail : info@ampelokipi-menemeni.gr

• Στις 07.00’ αναλαμβάνει υπηρεσία προσωπικό με 1

φορτηγό

και

1

φορτωτή για αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και μπάζων.
• Στις 07.00’ αναλαμβάνει υπηρεσία προσωπικό με 1 πλυντήριο πλατειών-πάρκωνοδών-αθλητικών εγκαταστάσεων και με ένα πλυντήριο κάδων.
• Στις 10.00’ αναλαμβάνει υπηρεσία προσωπικό με 5 απορριμματοφόρα (4 για κοινά
απορρίμματα, 1 για ανακύκλωση) καθώς και με 1 πλυντήριο για πλύσιμο κάδων.
Η εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος έχει επιλεγεί για να μην συνωστίζεται το
προσωπικό και για λόγους καλύτερης κι αποτελεσματικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας
καθαριότητας.
Είμαστε όλοι εδώ! Στις θέσεις μας! Μείνετε σπίτι. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Υπομονή. Θα νικήσουμε!
Λάζαρος Κυρίζογλου
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Α’ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας

Παρακολουθήσετε σχετικό βίντεο στο:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Q7UoCGPGbdHhU4l5bGFM0LubzGWd03F
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