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Έκτακτα μέτρα για την επάρκεια
σε αλεύρι, έλαια

και λιπάσματα στην Ελλάδα
- Θα δηλώνονται όλα τα αποθέματα.
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ΑΟ Μίμα-Μικρασιατικής Μεγάρων
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Κ. Μητσοτάκης: Ομιλία στη Βουλή για τα
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ΈΈκκτταακκττοοςς  φφόόρροοςς  σστταα  υυππεερρκκέέρρδδηη
ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  εεννέέρργγεειιααςς

--  ΤΤοο  9900%%  θθαα  εεππιισσττρρααφφεείί  σσττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο

σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις και ισχυροί άνεμοι

Θερμοκρασία απο 4 έως 11  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης

Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ιερομάρτ-
υρος Αρτέμον ος επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
ακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 

211820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α., Περικλέους 40 &

Κοντούλη, 2105547581

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.

Δημαρχείου 15, 
2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπουτσής Διονύσιος Π.

Αριστοτέλους 185, 
2102477442

Ο χώρος των 300 στρεμμάτων στον Δήμο
Ασπροπύργου για την ίδρυση κοινού νεκροτα-
φείου Δυτικής Αττικής έχει βρεθεί και έχει
δεσμευτεί από το 1990

Σ
ε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρ-
ξουν εξελίξεις σχετικά με την ίδρυση του
διαδημοτικού νεκροταφείου της Δυτικής

Αττικής, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε
σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του
ΜέΡΑ25, Κρίτωνα Αρσένη.

Ο υφυπουργός ενημέρωσε πως «αυτό που
κάνουμε και θα το δείτε να ξεδιπλώνεται το επό-
μενο χρονικό διάστημα, είναι ότι αναζητούμε σε
συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον βέλτιστο τρόπο
χρηματοδότησης του έργου». Δεσμεύομαι είπε ο
κ. Πέτσας πως «το επόμενο χρονικό διάστημα θα
έχετε περισσότερα στοιχεία γι’ αυτό».

Επισήμανε πως ο χώρος των 300 στρεμμάτων
στον Δήμο Ασπροπύργου για την ίδρυση κοι-
νού νεκροταφείου Δυτικής Αττικής έχει βρεθεί
και έχει δεσμευτεί από το 1990. Πρόσφατα ο
προέδρος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτή-
των υπέβαλε αίτημα για τη χρηματοδότηση
καθώς από την ετήσια εισφορά των δήμων σε
καμία περίπτωση δεν επαρκεί για μια τέτοια
αγορά. 

Αυτό που με τα συναρμόδια υπουργεία αναζ-
ητούμε είναι ο βέλτιστος τρόπος χρηματοδότ-
ησης του έργου. Αυτό που μας απασχολεί αυτή
τη στιγμή είναι να λύσουμε το θέμα που έχει
προκύψει με τα ζητήματα των απαλλοτριώσεων
στην περιοχή μετά την παρέλευση δεκαπέντε και
πλέον ετών και οι διατάξεις του άρθρου 88 του
ν. 4759/2020 θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέ-
σεις. Είμαστε, λοιπόν, είπε ο υφυπουργός, σε
συζήτηση με τους δημάρχους της περιοχής και
αυτό που μπορώ να πω αυτήν τη στιγμή είναι
ότι θα βρούμε τη λύση για τη χρηματοδότηση
χωρίς κανένα νομικό πρόβλημα.

Εξελίξεις για την ίδρυση του διαδημοτικού 
νεκροταφείου Δυτικής Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Tα έργα
αντιπλημμυρικής θωράκισης 

είναι παραπάνω 
από αναγκαία»

Ο
λοκληρώθηκε την  περασμέν η
Πέμπτη 17 Μαρτίου η παρέμβαση
που έγιν ε από την  Περιφέρεια

Αττικής επί της ΠΕΟΑΚ στο πλαίσιο του
μεγάλου έργου αν τιπλημμυρικής θωράκι-
σης Νέας Περάμου.

Το έργο αυτό ταλαιπωρεί μεν  τους
κατοίκους της περιοχ ής, καθώς εκτελείται
σταδιακά, αλλά θα αποδώσει σε ασφάλεια
σε βάθος χ ρόν ου.

Οι εργασίες από πλευράς της Περιφέρει-
ας Αττικής ξεκίν ησαν  στις 11 Ιαν ουαρίου
2022 και ολοκληρώθηκαν  στις 17
Μαρτίου 2022. Το έργο αφορά σε αυτή τη
φάση την  τοποθέτηση αγωγού στην  οδό
Θωμά Γεωργιάδη και την  εκτροπή των
υδάτων  από την  οδό στην  Σχ ολή Πυρο-
βολικού Ν. Περάμου, όπως και τομές στο
ύψος της Οδού Νικολάου Πλαστήρα ως
Ν. Κρυάδα.

Καθώς ολοκληρώθηκαν  αυτές οι παρεμ-
βάσεις από την  Περιφέρεια Αττικής, έγιν ε
προσωριν ή αποκατάσταση. 

Ολοκληρώθηκε η αντιπλημμυρική
παρέμβαση στην ΠΕΟΑΚ 

για τη θωράκιση της Νέας Περάμου 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονο-
μικών για τον εκσυγχρονι-

σμό του πλαισίου λειτουργίας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το
νέο μειωμένο Ενιαίο Φόρο Ιδιοκ-
τησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), η τρο-
πολογία για την επιδότηση καυ-
σίμων.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται οικο-
νομική διευκόλυνση σε κάθε φυσικό
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων
και ελευθέρων επαγγελματιών, που
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας
με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα
φορολογικού έτους 2020 έως τριάν-
τα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προς
τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη
του κόστους κατανάλωσης καυ-
σίμων κίνησης των μηνών Απρ-
ιλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022.

Για τους μήνες της παρ. 1, η οικο-
νομική ενίσχυση ανέρχεται συνολι-
κά στα ακόλουθα ποσά:

α) Πενήντα (50) ευρώ για δικαι-
ούχους -ιδιοκτήτες οχημάτων πλην
μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με
κύρια κατοικία στις Περιφέρειες
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περ-
ιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περ-
ιφέρειας Αττικής και στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Σποράδων της Περιφ-
έρειας Θεσσαλίας,

β) σαράντα (40) ευρώ για δικαι-
ούχους -ιδιοκτήτες οχημάτων πλην
μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με

κύρια κατοικία στην υπόλοιπη
Ελλάδα,

γ) τριάντα πέντε (35) ευρώ για
δικαιούχους -ιδιοκτήτες μοτο-
συκλετών- μοτοποδηλάτων, με
κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων
Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή
Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής και στην Περιφερειακή
Ενότητα Σποράδων της Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας, και

δ) τριάντα (30) ευρώ για δικαι-
ούχους -ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών-
μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία
στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Επίσης επιδοτείται το κόστος του
πετρελαίου κίνησης που διατίθεται
στην εσωτερική αγορά από την 1η
Απριλίου 2022 έως την 30η Απρ-
ιλίου 2022. 

Το ύψος αυτής ανέρχεται σε 0,12

ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί
της αξίας των τιμολογίων πώλησης
προ ΦΠΑ που εκδίδονται από τα
διυλιστήρια. 

Το τελικό συνολικό ύψος της
επιδότησης υπολογίζεται επί των
συνολικών λίτρων καυσίμου που
διατίθενται στην εσωτερική αγορά
από τα διυλιστήρια ή τις εταιρίες
εμπορίας καυσίμων προς τα πρα-
τήρια καυσίμων και τους βιομηχανι-
κούς πελάτες.

Χορηγείται επίσης αποζημίωση
ειδικού σκοπού κατά τον μήνα
Απρίλιο 2022 στις υπηρεσίες ταξί,
ήτοι επιχειρήσεις με κύριους ΚΑΔ
49.32 και ΚΑΔ 52.21.29.01, όπως
αυτοί ισχύουν κατά τη 17η Μαρτίου
2022, συνολικού ύψους διακοσίων
(200) ευρώ, για την κάλυψη του
αυξημένου κόστους καυσίμων
κίνησης των οχημάτων που χρησι-
μοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγε-
λματικής τους δραστηριότητας.

Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Π
αρατείνονται και στον Δήμο Ελευσίνας οι συμβάσεις εργαζομένων
που προσελήφθησαν για τις ανάγκες της πανδημίας, οπως ανα-
κοινώθηκε κι επίσημα από τον ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη.

Η συμβολή των υπαλλήλων στην καθαριότητα και την κοινωνική υπηρεσία
είναι αδιαμφισβήτητα, βαρύνουσας σημασίας για τις ανάγκες της καθημερ-
ινότητας, ιδίως σε μία περίοδο έξαρσης της πανδημίας.

Έτσι, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι
εν λόγω συμβάσεις ορισμένου χρόνου ανανεώνονται έως και τις 31 Μαΐου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου: «Είναι μία
θετική εξέλιξη τόσο για τους συμβασιούχους όσο και για τον Δήμο και
μακάρι να μπορούσαμε να επεκτείνουμε τις συμβάσεις για μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα. 

Οι υπηρεσίες που παρέχει το προσωπικό είναι εξαιρετικά σημαντικές για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας και γι’ αυτόν τον λόγο, ζητήσα-
με εκ νέου και με κάθε τρόπο την ανανέωσή τους.

Το ίδιο θα πράξουμε και μετά το πέρας της παράτασης, ελπίζοντας προφ-
ανώς, κάποια στιγμή, η εργασιακή αβεβαιότητα να αποτελεί παρελθόν για
την κοινωνία μας».

Τ
έλος στο πρόστιμο των 100 ευρώ για
τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών
από τις 15 Απριλίου δήλωσε στην ΕΡΤ ο

Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης από το περι-
στύλιο της Βουλής. Ο υπουργός προσέθεσε ότι
θα εισπραχθεί το ποσό έως τα 300 ευρώ που
αντιστοιχεί μέχρι τις 15 Απριλίου, ενώ υπογράμ-
μισε ότι το μέτρο θα επανεξεταστεί τον Σεπτέμβρ-
ιο, άρα τελεί σε αναστολή για τους υπόλοιπους
μήνες.

«H Eπιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, όπου θα
παρουσιαστεί το συνολικό σχέδιο της Κυβέρν-
ησης για την αποκλιμάκωση των μέτρων και το
χρόνο αποκλιμάκωσης αυτών που αφορούν τα
τεστ, την είσοδο στους κλειστούς χώρους και
την ανάγκη να υπάρχει πιστοποιητικό, προκειμέ-
νου να εισερχόμαστε σε χώρους. Βάσει των απο-
φάσεων της Επιτροπής, θα ληφθούν και οι απο-
φάσεις της Κυβέρνησης», ανέφερε ο υπουργός
Υγείας.

Νωρίτερα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας
Μίνα Γκάγκα σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, ανα-
φέρθηκε στο θέμα αυτό, επισημαίνοντας πως αν
τα κρούσματα πέσουν σε 200 με 300 την ημέρα
τότε θα μπορούσαμε να πάμε σε μια απελευθέρ-
ωση αλλά δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το επίπεδο.

Κατατέθηκε η τροπολογία 
για την επιδότηση καυσίμων

Θ. Πλεύρης  Από 15 Απριλίου 
καταργούνται τα πρόστιμα για 
ανεμβολίαστους άνω των 60 
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Συν εχ ιζεται από τη σελ. 2

Αν αμέν εται πλέον  ν α υλοποιηθεί το έργο του αγωγού της ΕΥΔΑΠ, όπως και το έργο συν δέσεων  αποχ έτευσης
το επόμεν ο χ ρον ικό διάστημα από τον  Δήμο Μεγαρέων .

Έπειτα από την  ολοκλήρωση και αυτών  των  έργων  αυτών  η Περιφέρεια Αττικής θα προχ ωρήσει σε οριστική
ασφαλτόστρωση.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης απαιτείται ν α εκτελεσθούν  δύο μήν ες μετά την  ολοκλήρωση της τελευταίας εκσκα-
φής, για τεχ ν ικούς λόγους και την  ασφάλεια του έργου. Μόλις είν αι εφικτό το παραπάν ω, η Περιφέρεια Αττικής
θα εκτελέσει εργασίες οριστικής ασφαλτόστρωσης, καθ’ όλο το μήκος και πλάτος της ΠΕΟΑΚ της Νέας Περάμου.

Σχ ετικά, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Εκτελείται έν α μεγάλο έργο για την  ασφάλεια και την  αν τιπλημμυρική
θωράκιση της Νέας Περάμου, από την  Περιφέρεια Αττικής. Γν ωρίζουμε πόσο ταλαιπωρούν ται οι κάτοικοι της
Νέας Περάμου. Ωστόσο, δεδομέν ων  των  κιν δύν ων  της κλιματικής αλλαγής που ζούμε τα τελευταία χ ρόν ια όπως
και του πρόσφατου παρελθόν τος στην  Νέα Πέραμο, το έργο της αν τιπλημμυρικής θωράκισης είν αι παραπάν ω
από αν αγκαίο. Η Περιφέρεια Αττικής θα συν εχ ίσει τις παρεμβάσεις και τα έργα με στόχ ο την  ασφάλεια στην  περ-
ιοχ ή μας».
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Α
νοίγει την Τρίτη, στις 29 Μαρτίου
2022, η πλατφόρμα ntanta-
des.gov .gr και το «Μητρώο

Επιμελητών», όπου θα εγγραφούν όσες
και όσοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν
και να απασχοληθούν ως επιμελήτριες
και επιμελητές στο πλαίσιο του συγχρ-
ηματοδοτούμεν ου προγράμματος
«Νταντάδες της Γειτον ιάς».

Το πρόγραμμα αφορά στην  κατ’
οίκον  φρον τίδα βρεφών  και ν ηπίων
ηλικίας από 2 μην ών  έως 2,5 ετών
(2 ετών  και 6 μην ών ) και προβλέπει
την  οικον ομική εν ίσχυση των  εργα-
ζομέν ων  γον έων , των  μον ογον έων ,
των  αν αδόχων  και ιδιαίτερα των
μητέρων  για τη χρήση πιστοποιημέ-
ν ων  υπηρεσιών  φρον τίδας των
παιδιών  τους. 

Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί
πιλοτικά σε 32 δήμους της χώρας και
στη συν έχεια θα υλοποιηθεί σε όλη
την  επικράτεια.

Οι δήμοι στους οποίους θα εφαρ-
μοστεί πιλοτικά το πρόγραμμα μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2022 είν αι οι παρ-
ακάτω:

Δήμος Αβδήρων
Δήμος Βόρειας Κυν ουρίας
Δήμος Καβάλας
Δήμος Ορεστιάδας
Δήμος Αμφιλοχ ίας

Δήμος Γόρτυν ας

Δήμος Καρπάθου
Δήμος Παλαμά
Δήμος Αν ατολι-

κής Σάμου
Δήμος Δίου-

Ολύμπου
Δήμος Κρωπίας
Δήμος Πην ειού
Δήμος Άν δρου
Δήμος Εμμαν ο-

υήλ Παππά
Δήμος Λεβαδέων
Δήμος Πρέβεζας
Δήμος Αποκορών ου
Δήμος Εορδαίας

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Δήμος Ρήγα Φεραίου
Δήμος Βέλλου-Βόχας
Δήμος Ευρώτα
Δήμος Μαν τουδίου–Λίμν ης–Αγίας

Άν ν ας
Δήμος Σάμης
Δήμος Βοϊου
Δήμος Ικαρίας
Δήμος Μυκόν ου
Δήμος Σουλίου
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού
Δήμος Νάξου και Μικρών  Κυκλά-

δων
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

Ποια δικαιολογητικά απαιτούν ται

Στο «Μητρώο Επιμελητών » μπορ-
ούν  ν α εγγραφούν  σε αυτή τη φάση
όσες και όσοι μπορούν  ν α εξυπηρ-
ετήσουν  τους παραπάν ω δήμους.
Για την  εγγραφή τους υποβάλλουν
αποκλειστικά ηλεκτρον ική αίτηση.
Για την  εγγραφή τους είν αι απαρ-
αίτητη η συμπλήρωση ή η αν άρτηση
των  παρακάτω στοιχείων : 

α) Δελτίο ταυτότητας.

β) Άδεια διαμον ής ή άλλο ν ομιμο-
ποιητικό έγγραφο σε ισχ ύ που
παρέχει πρόσβαση στην  εργασία,
σύμφων α με την  κείμεν η ν ομοθεσία
για τους πολίτες τρίτων  χωρών , τους
δικαιούχους διεθν ούς προστασίας,
τους ομογεν είς και τους πολίτες
κρατών  μελών  της ΕΕ.

Το δωρεάν Iντερνετ 
επιστρέφει στο μετρό

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο θα
έχουν και πάλι οι επιβάτες του μετρό στην
Αθήνα, με το ίντερνετ να... επιστρέφει για τις
γραμμές 2 και 3.

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες στις γραμμές 2
και 3 του Μετρό της Αθήνας θα έχουν ξανά
δυνατότητα για δωρεάν πρόσβαση στο
διαδίκτυο, καθώς σύμφωνα με την Athens
Transport, η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες)
και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
θα προχωρήσουν σε μνημόνιο συνεργασίας
με διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών.

Το Υπουργείο θα αναλάβει την υλοποίηση
του project, ενώ η ΣΤΑΣΥ θα προσφέρει σε
αντάλλαγμα δωρεάν διαφημιστική προβολή
των ψηφιακών υπηρεσιών που μπορεί να
βρει ο πολίτης στο gov.gr στους χώρους
που ούτως ή άλλως παρέχει σε διαφημιζόμε-
νους (όπως στο εσωτερικό των συρμών ή
στις στάσεις).

Η πρώτη εγκατάσταση σχετικού εξοπλι-
σμού έγινε το 2013 σε δοκιμαστική μορφή
μετά από τις πρώτες εξαγγελίες του 2011
από τον Υπουργό Υποδομών της τότε
κυβέρνησης, κ. Ραγκούση.

Τότε, λειτούργησε σε 7 σταθμούς, όμως δεν
συντηρήθηκε και μοιραία σταμάτησε να λει-
τουργεί και να παρέχεται στους επιβάτες.

Φορτηγό τυλίχθηκε στις 
φλόγες στο Σχιστό

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι
όταν φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στη
λεωφόρο Σχιστού-Σκαραμαγκά.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως περιπολικό
της αστυνομίας, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν
στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής
με τέσσερις πυροσβέστες που έσβησαν τη
φωτιά.

Σ
ε στάδιο υλο-
ποίησης περ-
νούν σημαντι-

κά έργα του Δήμου
Ελευσίνας  στο
πλαίσιο του εκτεταμέ-
νου προγράμματος
παρεμβάσεων με
στόχο την αναβάθμιση
της προσβασιμότητας
και  της ποιότητας
ζωής των κατοίκων.

Μετά και την ολοκ-
λήρωση της διαδι-
κασίας δημοπράτ-
ησης και  ανάδειξης
οριστικού αναδόχου
από την Οικονομική
Επιτροπή, μπαίνει σε
τροχιά έναρξης ένα
ακόμη έργο που
αφορά σε ανακατασκε-
υή και  κατασκευή
νέων πεζοδρομίων
στην Ελευσίνα.

Αξίζει να σημειωθεί,
πως εργασίες κατασ-
κευής νέων πεζοδρ-
ομίων και  συντήρη-
σης υπαρχόντων
έχουν ήδη ολοκληρ-
ωθεί  στη Δημοτική

Ενότητα Μαγούλας,
και μάλιστα νωρίτερα
του ορισθέντος χρο-
νοδιαγράμματος, ενώ
πρόσφατα υπεγράφη
και νέα σύμβαση για
συνέχιση των εργα-
σιών στην περιοχή.

Όλες οι  ανωτέρω
παρεμβάσεις, αφορ-
ούν σε έναν συνολικό
σχεδιασμό βελτίωσης
και αναβάθμισης του
δικτύου κίνησης
πεζών αλλά και στην
ανεμπόδιστη και ασφ-

αλή μετακίνηση των
ΑμΕΑ.

Όπως δήλωσε ο
Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου:
«Μικρά και  μεγάλα
έργα καθημερινότητας
βρίσκονται σε στάδιο
εξέλιξης, ενώ άλλα
περνούν σε στάδιο
υλοποίησης. Η καθ-
ημερινότητα, η
βελτίωση και αναβάθ-
μισή της είναι ένας
παράγοντας που
αφορά στο σύνολο

των συμπολιτών μας
και σε αυτό στοχεύο-
υμε με σημαντικές
ενέργειες. Γνωρίζουμε
τα προβλήματα της
πόλης στο κομμάτι
αυτό και  αυτές οι
παρεμβάσεις είναι και
η μεγαλύτερη πρόκ-
ληση για τη Δημοτική
Αρχή. Θέλουμε μία
πόλη σύγχρονη, φιλι-
κή προς όλους και
δουλεύουμε σκληρά
προς αυτήν την
κατεύθυνση».

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις
- Από τους πρώτους δήμους που θα εφαρμοσθεί πιλοτικά 

ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας



Σ
το Βαμβακάρειο Ίδρυμα και στο 29ο ν ηπιαγωγείο βρέθηκαν  Δημοτικοί
Αστυν όμοι και ο αρμόδιος Αν τιδήμαρχ ος Μιχ άλης Βρεττός , στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος  «Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική ασφάλεια». 

Το πρόγραμμα που έχ ει σχ εδιάσει εξ ολοκλήρου η Δημοτική Αστυν ομία του Δήμου
μας έχ ει λάβει την  έγκριση του υπουργείου Παιδείας και εν ημερών ει τα παιδιά μας
για τις βασικές αρχ ές οδικής ασφάλειας και της σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφο-
ράς.  Τόσο τα παιδιά του ν ηπιαγωγείου όσο και οι φιλοξεν ούμεν οι του Βαμβακάρει-
ου συμμετείχ αν  με εν θουσιασμό στη διαδικασία και δήλωσαν  συμμετοχ ή στο δια-
γων ισμό του προγράμματος, προσφέρον τας τις δικές τους δημιουργίες❗.
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Ενεημερωτικές δράσεις σε σχολεία από τη
Δημοτική Αστυνομία  Αχαρνών για την 

«Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική ασφάλεια» 

Μ
εγάλη ήταν η συμμετοχή των αθλητών,
το Σάββατο, 12 Μαρτίου στη διοργάνω-
ση των Φιλικών Αγώνων Στίβου 2022

στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας, οι οποίοι ήταν
αφιερωμένοι στον «Σωκράτη Γκιόλια».  

Ο Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας συμμετείχε στους
αγώνες με 40 παιδιά,  ηλικίας 2,5 έως και 12
ετών, τα οποία έλαβαν μέρος σε δρόμους
ταχύτητας, vortex και άλμα εις μήκος, απο-
σπώντας μεγάλο χειροκρότημα από τους παρε-
υρισκόμενους. 

Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν ο ΑΟ
ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ενώ συμμετείχαν και οι
αθλητικοί  σύλλογοι  ΣΚΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΟ ΕΡΜΗΣ, ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,
ΠΑΟ. Σε όλα τα παιδιά απονεμήθηκαν μετάλλια,
βεβαιώσεις συμμετοχής καθώς και δώρα, ενώ
είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με τη μασ-
κότ του Μπομπ Σφουγγαράκι και την Ντόρας της
Εξερευνήτριας. 

Συμμετοχή του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Ασπροπύργου στους Φιλικούς
Αγώνες Στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
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Κ. Μητσοτάκης: Ομιλία στη Βουλή για τα μέτρα κατά της ακρίβειας
Έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
- Το 90% θα επιστραφεί στο Δημόσιο

O
Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην Ολομέλεια της Βου-
λής στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μεταξύ άλλων περ-

ιλαμβάνει και τα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός στο τελευταίο του διάγγελμα.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι
εταιρείες ενέργειας πρέπει να καταθέσουν μερίδιο των
συγκυριακών τους υπερκερδών για την άρση αυτής της ανατα-
ραχής και ανακοίνωσε πως θα μπει έκτακτος φόρος σε αυτά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι έχει ήδη δώσει εντολή
στην ΡΑΕ, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να
αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιρειών ενέργειας, από τον
περασμένο Οκτώβριο ως σήμερα και με βάση το πόρισμα θα
κινηθεί η κυβέρνηση.

«Είναι μια δύσκολη τεχνικά άσκηση, γιατί η τοπική αγορά
συνδέεται με την παγκόσμια, ευρωπαϊκή αγορά μέσα από
πολυδαίδαλες διαδρομές. Δεν προσφέρεται συνεπώς για
εύκολα συνθήματα και απαιτεί τεκμηριωμένη δουλειά».

«Ένα είναι σίγουρο: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη,
οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση
των απωλειών που είχαν οι πολίτες. Δεν θα διστάσω ούτε εγώ
ούτε το οικονομικό επιτελείο να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφο-
ρά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη», ενώ διευκρίνισε πως ο
φόρος θα αφορά μόνο τους παραγωγούς ρεύματος.

Απαντώντας στη δευτερολογία του στον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως
«εάν υποθέταμε ότι τα υπερκέρδη ήταν πράγματι 1,4 δισ.
ευρώ, βλέποντας συγκριτικά τα οικονομικά αποτελέσματα των
προηγούμενων ετών, έρχομαι και σας λέω ότι με διάταξη της
κυβέρνησης, το 90% των υπερκερδών θα επιστραφεί στο
ελληνικό δημόσιο. Αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης. 

Στο 90% των υπερκερδών, θα μπει έκτακτη φορολόγηση και
θα επιστραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό».

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «δεν μπο-
ρούμε να φορολογήσουμε κέρδη πριν αυτά παραχθούν. Εδώ
υπάρχει ένα ζήτημα: εάν οι υπολογισμοί σας είναι σωστοί. Αν
είναι σωστοί, αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα, αλλά νομίζω
ότι δεν είναι σωστοί. Έχω αμφιβολίες για τα νούμερα. Επίσης
δεν μετράτε σωστά την έκπτωση που δίνουν οι παραγωγοί»,
είπε και συμπλήρωσε πως καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν
έχει εισπράξει προς το παρόν έστω ένα ευρώ από τα υπε-
ρκέρδη. «Στην Ιταλία, ο κ. Ντράγκι είπε θα βάλει 10% φόρο. Ας
δούμε λοιπόν πόσο θα είναι αυτά τα υπερκέρδη και θα δούμε
πως θα επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό» τόνισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μειωμένος ΕΝΦΙΑ

Ο πρωθυπουργός επίσης τόνισε ότι το υπό συζήτηση
νομοσχέδιο υπηρετεί μια διπλή στόχευση, υλοποιεί την προεκ-
λογική δέσμευση των φοροελαφρύνσεων ειδικά στην ακίνητη
περιουσία και απαντά σε επίκαιρες ανάγκες, διότι, όπως
είπε, η παρέμβασή ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα σχεδόν
όλων των Ελλήνων πολιτών . «Μειώνοντας τον ΕΝΦΙΑ όχι κατά
30 % όπως είχαμε υποσχεθεί αλλά περισσότερο κατά 35%
χάρη σε μια πολιτική ευθύνης που θέλει τις κοινωνικές παρ-
οχές να στηρίζονται στις δημοσιονομικές μας αντοχές. Φέτος οι
Έλληνες θα πληρώσουν 920 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε
σχέση με ότι τους είχε βεβαιωθεί το 2018 από την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πληρώσουν 354 εκατομμύρια λιγότερα σε
σχέση με αυτό που πλήρωναν το 2019 μετά τις πρώτες
μειώσεις ΕΝΦΙΑ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της ΝΔ»
σημείωσε.

«Σχεδόν 8 στους 10 συμπολίτες μας θα δουν έως και 40%
μειωμένο τελικά τον φόρο για τα ακίνητά τους» είπε ο πρωθυ

πουργός και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να διευκρινίσει αν θα
ψηφίσει τις συγκεκριμένες μειώσεις.

«Από τον επόμενο μήνα αυξάνεται σημαντικά η επιδότηση
των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου που για τα
σπίτια θα φτάσει έως και το 80% και τα 72 ευρώ ανά MWh από
40 ευρώ που είναι σήμερα.

Για τους επαγγελματίες η ενίσχυση θα είναι διπλάσια ώστε
να καλύπτει τελικά το 50% της αύξησης και να φτάσει έως τα
130 ευρώ την MWh.

Επίσης οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας θα στηριχθούν με
200 ευρώ που θα διατεθούν τον Απρίλιο σε 900.000 χαμηλο-
συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικους και άτομα με ειδι-
κές ανάγκες. Θα είναι ακατάσχετα και δεν θα συμψηφίζονται
με άλλες οφειλές.

Επίσης 250.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-
ματος θα εισπράξουν το Απρίλιο διπλή δόση, ενώ οικογένειες
θα έχουν 1,5 επιπλέον δόση επιδόματος παιδιού.

Ωφελημένα θα είναι 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά με περισ-
σότερα από 3,2 εκατομμύρια μέλη», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο
ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε χ θες 23.106
κρούσματα  καθώς και 53 θαν ά-
τους το τελευταίο 24ωρο σύμφω-

ν α με την  τελευταία εν ημέρωση για τον
κορον οϊό στην  Ελλάδα. Επίσης, στα
ν οσοκομεία ν οσηλεύον ται 338 διασωλ-
ην ωμέν οι ασθεν είς με Cov id.

Σύμφων α με την  επιδημιολογική έκθε-
ση του ΕΟΔΥ:

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου που καταγράφη-
καν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι 23.106,
εκ των  οποίων

20 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων
στις πύλες εισόδου της χ ώρας.

Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων
αν έρχ εται σε 2.861.993 (ημερήσια μετα-
βολή +0,8%), εκ των  οποίων  49,2%
άν δρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα
των  τελευταίων  7 ημερών , 158 θεωρ-
ούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το
εξωτερικό και 1.385 είν αι σχ ετιζόμεν α
με ήδη γν ωστό κρούσμα.

To Rt για την  επικράτεια βάσει των

κρουσμάτων  εκτιμάται σε 1,04 (95%
ΔΕ: 0,95 - 1,13).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-
19 είν αι 53, εν ώ από την  έν αρξη της
επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά
27.083 θάν ατοι.

Το 95,3% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι
338 (63,9% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 70 έτη. To 90,8% έχ ει υπο-
κείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και
άν ω.

Μεταξύ των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 210
(62,13%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμέν οι και 128 (37,87%) είν αι
πλήρως εμβολιασμέν οι.

Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων
είν αι 35 έτη (εύρος 0,2 έως 112 έτη),
εν ώ η διάμεση ηλικία των  θαν όν των
είν αι 79 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Η καταν ομή των  κρουσμάτων

Στην  Αττική εν τοπίστηκαν  8.320
κρούσματα κορον οϊού την  Τετάρτη 23
Μαρτίου  εκ των  οποίων  τα 1.138 είν αι
στην  Αν ατολική Αττική, τα 1.517 στον
Βόρειο Τομέα Αθην ών , τα 933 στον
Δυτικό Τομέα Αθην ών , τα 2.289 στο
κέν τρο της Αθήν ας και ακόμα 1.054 στο
Νότιο Τομέα. Από την  άλλη, στην  Θεσ-
σαλον ίκη βρέθηκαν  ακόμα 2.433 ν έες
μολύν σεις κορον οϊού.

256 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

23.106 κρούσματα, 338 
διασωληνωμένοι & 53 θάνατοι

Γεμάτα γήπεδα και ένα self test την 
εβδομάδα για τους μαθητές  εισηγήθηκε
η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

«Ναι» στην μείωση των self test από 2 σε 1 στα σχολεία εισηγήθηκε η
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας.

Οι γονείς λοιπόν στην επόμενη διανομή των self test  θα προμηθευ-
τούν ένα self test και όχι δύο όπως γινόταν.

Επιπλέον η επιτροπή συμφώνησε στην αύξηση της χωριτικότητας των
γηπέδων στο 100%, το οποίο αναμένεται να ισχύσει από το Σάββατο.

Έτσι οι αγώνες σε ποδόσφαιρο (εκτός Super League, καθώς αγωνίζεται
η Εθνκή Ελλάδας) και μπάσκετ το σαββατοκύριακο θα μπορούν να γίνουν σε
γεμάτα γήπεδα.
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Το πρόγραμμα εξυγίανσης
για τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας, σύμφωνα με όλες τις

ενδείξεις και τις πληροφορίες, αλλά
και τις διαβεβαιώσεις κορυφαίων
υπουργών της κυβέρνησης αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος
Οκτωβρίου.

Τις προηγούμενες ημέρες προη-
γήθηκαν τρεις συναντήσεις. Η πρώτη
ήταν μεταξύ των συναρμόδιων υπο-
υργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη.

Η εντολή του πρωθυπουργού,
σύμφωνα με όσα διέρρευσαν, ήταν να
αναλάβει ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης τον
συντονισμό της τελικής διαμόρφωσης
του σχεδίου εξυγίανσης του Ναυ-
πηγείου Ελευσίνας.

Η δεύτερη συνάντηση έγινε στο γρα-
φείο του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη με το
προεδρείο του σωματείου εργαζομέ-
νων στο Ναυπηγείο Ελευσίνας και των
συνδικαλιστικών παρατάξεων που
συμμετέχουν σε αυτό.

Ο υπουργός Αδ. Γεωργιάδης, φέρε-
ται να διαβεβαίωσε τους συνδικαλιστές
ότι:Θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή η
νομοθετική διάταξη που θα ρυθμίζει τις
οφειλές του Ναυπηγείου Ελευσίνας

προς το Πολεμικό Ναυτικό, τις Τράπε-
ζες, τους εργαζόμενους και άλλους
πιστωτές.

Το Ναυπηγείο θα εξασφαλίσει
σημαντικό έργο από τα προγράμματα
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά
αυτό το θέμα θα το αποφασίσει ο υπο-
υργός Νίκος Παναγιωτόπουλος τους
επόμενους έξι μήνες.

Έφτασε στο υπουργείο το σχετικό
έγγραφο – δέσμευση από την αμερι-
κανική εταιρεία DFC η οποία θα
χρηματοδοτήσει τη λειτουργία του
Ναυπηγείου. Η καθυστέρηση οφείλε-
ται στην αλλαγή στη διοίκηση της εται-
ρείας.

Θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
των εργαζομένων και θα εξασφαλι-
στούν οι θέσεις εργασίας, καθώς και οι
συλλογικές συμβάσεις.

Ωστόσο, ο Αδ. Γεωργιάδης υπο-
γράμμισε με νόημα ότι το σχέδιο
εξυγίανσης, θα πρέπει να έχει ευρεία
αποδοχή στη Βουλή από τα κόμματα
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ
και είναι προϋπόθεση για να επιτύχει
το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα στο
Ναυπηγείο και δεν δεσμεύτηκε να
δοθούν για τους 4 συν 6 μήνες από το
χρονικό διάστημα από τις 30 Σεπτεμ-
βρίου του 2021, η διαφορά από την
μείωση κατά 30% της μισθοδοσίας
των εργαζομένων.

Οι συνδικαλιστές τόνισαν ότι ο κάθε

εργαζόμενος, θα χάσει από 5.000 έως
10.000 ευρώ, όμως ο υπουργός κατ-
ηγορηματικά το απέκλεισε λέγοντας ότι
«δεν μπορεί να αλλάξει τη συμφωνία
με τους επενδυτές».

Οι εργαζόμενοι έχουν αποφασίσει
να πραγματοποιήσουν γενική συνέ-
λευση στις 29 Μαρτίου για να εκτιμή-
σουν την κατάσταση και να λάβουν
αποφάσεις.

Η τρίτη συνάντηση έγινε στην Ουά-
σιγκτον ανάμεσα στον αναπληρωτή
υπουργό Νίκο Παπαθανάση με τους
Αμερικανούς επενδυτές και τον νέο
πρόεδρο Scott A. Nathan της DFC, ο
οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθή-

κοντα του. Στη συνάντηση τους υπήρ-
ξε διαβεβαίωση από τους εκπρ-
οσώπους του χρηματοπιστωτικού
οργανισμού ότι θα συμμετάσχουν στο
επιχειρηματικό εγχείρημα του Ναυ-
πηγείου Ελευσίνας με ένα ποσό που
ανέρχεται σε 64 εκατ. δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι οι οφειλές του
Ναυπηγείου Ελευσίνας προς το Δημό-
σιο και στους άλλους πιστωτές προ-
σεγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ και
συζητείται η διαγραφή 200 εκατ. ευρώ,
αλλά υπάρχει αντίδραση από το Πολε-
μικό Ναυτικό που δεν συναινεί στην
διαγραφή των οφειλών.

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Υποσχέσεις ολοκλήρωσης 
των διαδικασιών εξυγίανσης σε έξι μήνες

Ε
ιδικά μέτρα προ-
κειμέν ου ν α εξα-
σφαλιστεί η επάρ-

κεια ορισμέν ων  προϊόν -
των , όπως τα άλευρα και
τα ηλιέλαια, θέτει σε εφα-
ρμογή η κυβέρν ηση.Τη
στιγμή που ελλην ικά
σούπερ μάρκετ
ξεκίν ησαν  ν α βάζουν
πλαφόν  στις πωλήσεις
ηλιελαίου και αλευριού, τροπολογία που κατατέθηκε σε
ν ομοσχ έδιο του υπουργείου Οικον ομικών  εισάγει έν α
ειδικό πλαίσιο για την  αν τιμετώπιση φαιν ομέν ων
όπως οι τεχ ν ητές ελλείψεις και η αισχ ροκέρδεια.
Βασικός άξον ας του σχ εδίου θα είν αι ν α δηλών ον ται
όλα τα αποθέματα.

Στην  τροπολογία, που δημοσίευσε το Taxheav en,
επισημαίν εται ότι επιχ ειρήσεις που δραστηριοποι-
ούν ται στην  αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπο-
ρίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίν ησης, διαν ομής και
αποθήκευσης γεωργικών  προϊόν των  και τροφίμων
στην  Ελλην ική Επικράτεια, υποβάλλουν  εν τός προθ-
εσμίας δύο (2) ημερών  από τη δημοσίευση της κοιν ής
απόφασης της παρ. 6, δήλωση, σύμφων α με την  παρ.
3, με τα στοιχ εία αποθεμάτων  σε:α) πρώτες ύλες για

την  παραγωγή λιπασμάτων ,β)
λιπάσματα,γ) ζωοτροφές,δ)
ωμά δημητριακά παν τός είδο-
υς και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι,
σίκαλη, κριθάρι, βρώμη,
καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπ-
υρο,ε) άλευρα και ιδίως αλεύρ-
ια σιταριού ή σμιγαδιού και
αλεύρια δημητριακών , στ)
ηλίαν θο, καιζ) φυτικά έλαια,
εκτός από το ελαιόλαδο, και

ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοιν ικέλαιο και αρα-
βοσιτέλαιο.

Οι επιχ ειρήσεις αυτές θα πρέπει ν α γν ωστοποιούν ,
κατ’ ελάχ ιστο, τα εξής στοιχ εία:α) την  ποσότητα των
αποθεμάτων , σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα
υγρά και σε τεμάχ ια όπου εν δείκν υται,β) τη χ ώρα
προέλευσης των  προϊόν των ,γ) την  τοποθεσία αποθ-
ήκευσης των  αποθεμάτων  και, ιδίως, τη διεύθυν ση και
τον  ταχ υδρομικό κώδικα,δ) τα στοιχ εία επικοιν ων ίας
της επιχ είρησης και, ιδίως, την  επων υμία και τον  δια-
κριτικό τίτλο, την  έδρα, τον  αριθμό τηλεφών ου, τη
διεύθυν ση ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου, καθώς και τα
ειδικότερα στοιχ εία επικοιν ων ίας του ν όμιμου εκπρ-
οσώπου της.

Κατασχ έσεις και πρόστιμα στους απείθαρχ ους

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρον ικά μέσω ειδικού
συν δέσμου που βρίσκεται στον  κεν τρικό ιστότοπο
του Υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , ο
οποίος είν αι προσβάσιμος μέσω της Εν ιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov .gr - ΕΨΠ). Η πρό-
σβαση γίν εται μέσω των  κωδικών  πρόσβασης του
Γεν ικού Εμπορικού Μητρώου των  υπόχ ρεων  επιχ ει-
ρήσεων  ή, εφόσον  αυτοί δεν  υπάρχ ουν , μέσω των
κωδικών  πρόσβασης στο «TAXIS».Η μη υποβολή ή η
υποβολή αν ακριβούς δήλωσης, σύμφων α με το παρόν
επισύρει την  αθροιστική επιβολή κυρώσεων  ως εξής:α)
κατάσχ εση των  αν αφερόμεν ων  ειδών , στο μέτρο που
δεν  έχ ουν  δηλωθεί ή έχ ουν  δηλωθεί αν ακριβώς, καιβ)
διοικητικό πρόστιμο ύφους από χ ίλια (1.000) έως
εκατό χ ιλιάδες (100.000) ευρώ, αν άλογα με τη
βαρύτητα της παράβασης.

Οι έλεγχ οι θα γίν ον ται από το υπουργείο Αγροτικής
Αν άπτυξης και Τροφίμων , τη Γεν ική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας του Καταν αλωτή και τη Διυ-
πηρεσιακή Μον άδα Ελέγχ ου Αγοράς του Υπουργείου
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , καθώς και τον  Εν ιαίος
Φορέας Ελέγχ ου Τροφίμων . Το μέτρο θα έχ ει ισχ ύ
τριών  μην ών , εν ώ με απόφαση του υπ. Αν άπτυξης
μπορεί ν α παραταθεί

Έκτακτα μέτρα για την επάρκεια σε
αλεύρι, έλαια και λιπάσματα στην Ελλάδα 
- Θα δηλώνονται όλα τα αποθέματα. Κατασχέσεις και πρόστιμα στους απείθαρχους
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Η 26η αγωνιστική της Super
League 2 το Σαββατοκύριακο

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής του Πρωταθλήμα-
τος Super League 2,του Σαββατοκύριακου.

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.03.2022 (14:45)
Τρικάλων, ΑΟ Τρίκαλα – ΑΟ Ξάνθη
Πανθεσσαλικό, Νίκη Βόλου – Αλμωπός Αριδαίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.03.2022 (17:00)
Σερρών, Πανσερραϊκός – ΝΠΣ Βέροια / ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.03.2022 (14:45)

Αλκαζάρ, ΑΕΛ – Πιερικός
Φιλιππούπολης, Απόλλων Λάρισας – Αναγέννηση

Καρδίτσας
Μακεδονικού, ΠΑΟΚ Β – Θεσπρωτός / ERTSPORTS
Νεάπολης Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου – Καβάλα
Ρεπό: ΠΟΤ Ηρακλής
• Ο αγώνας ΟΣΦΠ Β – Απόλλων Πόντου αναβάλλεται

λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ Ολυμπιακός
ΣΦΠ Β στις Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Ελπίδων.

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.03.2022 (14:45)

Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω – Επισκοπή / ΕΡΤ3
Περιβολίων, Χανιά – Παναθηναϊκός Β
Ρόδου, Διαγόρας – Καραϊσκάκης Άρτας
Σπάρτης, Αστέρας Βλαχιώτη - Εργοτέλης

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.03.2022 (13:45)

Ν. Αλικαρνασσού, ΠΑΣΑ Ηρόδοτος - Ρόδος

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.03.2022 (14:45)

Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα – Κηφισιά / ΕΡΤ3
Ζακύνθου, ΑΠΣ Ζάκυνθος - Καλαμάτα
Ρεπό: Λεβαδειακός
• Ο αγώνας ΟΦ Ιεράπετρας – ΑΕΚ Β αναβάλλεται λόγω

συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΕΚ Β στις Εθνικές
Ομάδες Ανδρών και Ελπίδων.

1ος όμιλος

Άρης Αβάτου-Ανα-
γέννηση Πλαγιάς: 3-0

Αλεξανδρούπολη-
Νέστος Χρυσούπολης
0-3

Απόλλων Παραλιμ-
νίου-Ορφέας Ξάνθης:
4-1

Εθνικός Σοχού-Θερ-
μαϊκός: 2-0

Νέος Μέγας Αλέξαν-
δρος Ορφανίου-Δόξα
Δράμας: 1-3

Πανδραμαϊκός-Αγρο-
τικός Αστέρας 0-3

2ος όμιλος

Άγιος Ματθαίος-Λευ-
κίμμη: 0-1

Α.Σ. Γιαννιτσών-ΑΕ
Ποντίων Κοζάνης: 0-
2

Ηρακλής Αμπελοκή-
πων-Θύελλα Σαρακ-
ηνών: 0-3

Κοζάνη-Μακεδο-
νικός: 1-0

Κτηνοτροφικός Αστέρ-
ας-Μέγας Αλέξανδρ-
ος Τρικάλων
Ημαθίας: 0-3

Ποσειδών Μηχα-
νιώνας-Εδεσσαϊκός:
0-1

Τα αποτελέσματα στον 1ο και 2ο όμιλο

Επιτυχής η εκδήλωση του 
ΑΟ Μίμα-Μικρασιατικής 
Μεγάρων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες
ημέρες  εκδήλωση της ομάδας του ΑΟ Μίμα Μικρασιατι-
κής Μελί Μεγάρων στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η νέα επετειακή φανέ-
λα με αφορμή τα 100 χρόνια από την μικρασιατική 

καταστροφή , η οποία ήδη έχει προκαλέσει θετικότα-
τα σχόλια και έχει κάνει την ομάδα γνωστή στους μικρ-
ασιατικούς και όχι μόνο κύκλους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν για την
προσφορά τους στο σύλλογο , τόσο ο επί 6 χρόνια προ-
πονητής της ομάδας ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ(φωτό) , όσο
και ο έμπειρος τερματοφύλακας και βοηθός προπονητή
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΠΠΑΣ.

Ο Λευτέρης μάλιστα παρέλαβε την τιμητική πλακέτα
μαζί με την κόρη του ,δείχνοντας έμπρακτα τον τρόπο
που πρέπει να αντιμετωπίζεται το αγαπημένο μας άθλ-
ημα, χωρίς βία και με τα παιδιά στην πρώτη γραμμή.

Στη συνέχεια των τιμώμενων προσώπων δόθηκε
τόπος στα νιάτα με νεαρούς αθλητές να βραβεύονται για
την πρόοδο τους στο χώρο του ποδοσφαίρου. Συγκεκρ-
ιμένα τιμήθηκαν οι ΠΕΤΡΟΣ ΣΒΙΓΚΟΣ ( ΑΕΚ ), ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ( ΑΕΚ ) και ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΣ (
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ )

Την εκδήλωση  τίμησαν με την παρουσία τους ο
δήμαρχος Μεγάρων και Ν.Περάμου κ.Σταμούλης ,ο αντι-
δήμαρχος κ.Καράμπελας, ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΜΕ 

κ.Καλλιπόζης, ο πρόεδρος του ΗΡΩΔΟΡΟΥ κ.Τσιούνης
, ο δημοτικός σύμβουλος κ.Δάλλας και ο αντιπεριφερει-
άρχης κ.Κοσμόπουλος.

Επίσης στην εκδήλωση μας παρευρέθηκαν εκπρόσω-
ποι της ΕΠΣΔΑ και των ομάδων της περιοχής μας αλλά
και του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ. Συγκεκριμένα βρέθηκαν
εκπρόσωποι από τις εξής ομάδες ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ,
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ, ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ , ΕΝΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή
που μας κάνατε.

Την εκδήλωση έντυσε μουσικά η κ.Μοσχολιού με την
ορχήστρα της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς που είσαστε
στο πλευρό μας και στηρίζετε την ομάδα μας με κάθε
δυνατό τρόπο, σε όλες τις δράσεις της , σε κάθε της
βήμα .

ΧΑΡΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ…ΣΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ …



Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 θριάσιο-11 

ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ των Παλαι-
μάχων του Εθνικού Πανοράματος από τις αρχαι-
ρεσίες που διεξήχθηκαν ενώ παράλληλα ενώ
παράλληλα ακολούθησε η κοπή πίτας της ομά-
δας με τυχερή της βραδιάς την μικρή Λυδία
Τσιάκαλου που βρήκε το φλουρί και κέρδισε
ένα ωραίο δώρο.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΓΙΑΓΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΦΑΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ

Μ Ε Λ Η : Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ,ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΠΣΔΑ: Οι σημερινοί
αγώνες στην Δυτική Αττική

Ολοκληρώνεται σήμερα η 23η αγωνιστική
με τρία παιχνίδια.Αναλυτικά.

ΠΕΜΠΤΗ(16:30)

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
HABILAJ A., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ)
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.,
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ε.

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΒΥΖΑΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ., ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.,
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π.

Α' ΚΑΤΗΓ ΟΡΙΑ( 24η
αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:30)

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ)        

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ (ΒΥΖΑ)    

ΚΥΡΙΑΚΗ(16:30)

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - Δ.Α.Ο
Ζ Ω Φ Ρ Ι Α Σ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)            

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ -
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ι Κ Η
( Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)    

Α Π Ο Λ Λ Ω Ν

ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ -
Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)            

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
Η Ρ Α Κ Λ Η Σ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ
( Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)            

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ
( Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
Ι.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)            

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ -
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)    

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(21η
αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:30)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ. - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)            

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)            

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ (Γ.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)    

ΚΥΡΙΑΚΗ (12:30)
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ -

Κ Ρ Ι Ο Σ
Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ
(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου στην Δ. Αττική

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε με
ανάρτηση της, τις
η μ ε ρ ο μ η ν ί ε ς
διεξαγωγής για τους
αγώνες ανόδου σε SL2
και Γ' Εθνική.

Η ανακοίνωση της
ΕΠΟ:

Σύμφωνα με απόφαση
της Επιτροπής
Διοργανώσεων, οι

η μ ε ρ ο μ η ν ί ε ς
διεξαγωγής των
αγώνων ανόδου από τη
Γ΄ Εθνική στη SL2 και
των αγώνων ανόδου
από τα πρωταθλήματα
των ΕΠΣ στη Γ΄ Εθνική,
είναι οι ακόλουθες.

Ε Ι Δ Ι Κ Ο
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ SL
2:

1η    αγωνιστική
17.04

2η    αγωνιστική
20.04

3η    αγωνιστική
01.05
4η    αγωνιστική 08.05
5η    αγωνιστική 11.05
6η    αγωνιστική 15.05
7η    αγωνιστική 22.05

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ

ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

1η    αγωνιστική 08.05
2η    αγωνιστική 11.05
3η    αγωνιστική 15.05
4η    αγωνιστική 22.05
5η    αγωνιστική 25.05

6η    αγωνιστική 29.05
7η    αγωνιστική 05.06   

Στη φωτογραφία ο παλαίμαχος
ποδοσφαιριστής και προπονητής στην 

Α΄ομάδας ΕΠΣΔΑ κ. Γιώργος Αδάκτυλος στην
κάλπη.

Οι ημερομηνίες των αγώνων ανόδου προς
SL2 και Γ' Εθνική

Τα αποτελέσματα στην Super
League 2

Στούς αναβληθέντες αγώνες της Super
League 2 ο Λεβαδειακός και η Καλλιθέα

αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 ενώ ο
Απόλλων Πόντου επικράτησε του

Ολυμπιακού Βόλου 1-0. Αναλυτικά οι
σκόρερ.

Απόλλων Πόντου-Ολυμπιακός Βόλου: 1-0
(44″ Κουάκου)

Λεβαδειακός-Καλλιθέα: 1-1 (7′ Νίλι-9′
Ευαγγέλου)



ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Περιγραφή θέσης:  Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες 
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching,
laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 

Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

1)Περιγραφή θέσης:
Πικαδόροι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης:
Φορτοεκφορτωτές
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού
παλετοφόρου
Γνώση χρήσης RF SCANNER
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθοί
χειριστή κλάρκ  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER
4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές
κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 
Απόφοιτοι Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων
και νωπών  ψαριών.

12-θριάσιο Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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14-θριάσιο Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, ΑIR-
CONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

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

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

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

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

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

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

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

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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΞΑΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, ΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Παρακαλούμε απο-
στείλατε το βιογραφ-
ικό σας στο email
afroditirigafarma-
ki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας :6978814347

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών 
για  κατάστημα στην Ελευσίνα 

Τηλ. 6938437614

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ .
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ 

ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031,

MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com
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