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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: Ηλιοφάνεια  

Η Θερμοκρασία απο 11  έως 23  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10,14,18,22,26, 30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λεων ίδας, Λεων ίδης, Λεώ, Λεων ιδία,

Κρήσκης *
Αγίου Λεων ίδη Ιερομάρτυρος, Άγιου Κρήσκη

του Μάρτυρα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Μαγγίνα Πηγή Ν.

Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφ. Δημοκρατίας,
2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια

Οικονομοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

ΑΧΑΡΝΕΣ
Πορικού Παρασκευή Ι.

Σαλαμίνος 36, 2102463245

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Στην τελική ευθεία  για τη νέα αύξηση του 
κατώτατου μισθού από την Πρωτομαγιά 

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδι-
κασίες για τη νέα αύξηση του κατώτα-
του μισθού από την Πρωτομαγιά στον

ιδιωτικό τομέα. Στις 15 Απριλίου το ΚΕΠΕ θα
πρέπει να παραδώσει το οριστικό πόρισμά
του στην κυβέρνηση έχοντας ως γνώμονα τις
προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των
ινστιτούτων. Στις 29 Απριλίου έχει οριστεί το
υπουργικό συμβούλιο – όπου θα παρουσια-
στεί και θα εγκριθεί η τελική πρόταση του υπο-
υργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και θα ανα-
κοινωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη.

Στο 6% - 8% η αύξηση 
Η αύξηση του κατώτατου μισθού κλειδώνει σε

επίπεδα μεταξύ 6% και 8% (πέραν του 2%) ώστε
να καλυφθεί ο υψηλός πληθωρισμός που
ροκανίζει τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων. Αυτό
σημαίνει ότι ο νέος κατώτατος μισθός θα διαμορφ-
ωθεί από 703 κατ ελάχιστον έως 716 ευρώ την
Πρωτομαγιά.        

Σύμφωνα με πληροφορίες το επικρατέστερο σενάριο
προβλέπει την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερ-
ομισθίου κατά 6% από τον επόμενο μήνα, φτάνοντας τα 

703 ευρώ τον μήνα και τα 29,62 ευρώ την ημέρα.
Η κυβέρνηση προτίθεται να δώσει αυτή τη σημαντική

αύξηση σε μια περίοδο που καλπάζει ο πληθωρισμός
και χιλιάδες εργαζόμενοι τα βγάζουν πολύ δύσκολα σε
πέρας.

Στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2022 ο κατώτα-
τος μισθός αυξήθηκε κατά 2%, φθάνοντας τα 663 ευρώ
τον μήνα (μεικτά), που εάν υπολογιστεί σε 12μηνη βάση
ανέρχεται σε 774 ευρώ τον μήνα.

Το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την αγορά και οδήγ-
ησε, στην πράξη, την κυβέρνηση να επισπεύσει τη δια-
δικασία αύξησης του κατώτατου μισθού, παράλληλα με
την αύξηση του ΑΕΠ, δημιουργεί τις συνθήκες για
σενάρια κοντά στο 6%, ώστε ο νέος κατώτατος από την
1η Μαΐου να φτάσει στα 703 ευρώ και σε 14μηνη βάση
τα 820 ευρώ.

Τ
ην  αν άγκη ν α ληφθούν  από το υπουργείο
Υποδομών  και Μεταφορών  άμεσα μέτρα και
αποφάσεις προκειμέν ου ν α αν τιμετωπιστεί η

εκτίν αξη των  τιμών  και ν α προχ ωρήσει ομαλά η υλο-
ποίηση των  έργων  υποδομών , που εκτελούν ται ή
πρόκειται ν α εκτελεστούν  σε όλους τους Δήμους της
χ ώρας, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπα-
στεργίου.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ με επιστολή που απέστειλε
στον  υπουργό Υποδομών  και Μεταφορών  Κ. Καρα-
μαν λή μεταφέρει την  έν τον η αν ησυχ ία των
δημάρχ ων  της χ ώρας σχ ετικά με τις επιπτώσεις που
έχ ει στην  ομαλή υλοποίηση των  έργων  υποδομών
που εκτελούν ται ή πρόκειται ν α εκτελεστούν  στο
επόμεν ο διάστημα, η εκτίν αξη του κόστους κατασκε-
υής τους.

Επισημαίν ει πως το πρόβλημα ξεκίν ησε μεν  από τα
τέλη του 2020, αλλά οξύν θηκε τις τελευταίες εβδομά-
δες, από την  έν αρξη των  πολεμικών  επιχ ειρήσεων
στην  Ουκραν ία μέχ ρι σήμερα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σήμερα έχουν
σταματήσει να υλοποιούνται πολλά έργα ύδρευ-
σης και αποχέτευσης με εξασφαλισμένη χρημα-
τοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος,
εξαιτίας της μεγάλης αύξησης στις τιμές των σωλ-
ηνώσεων PVC, που ξεπερνά το 100%. 

Αντίστοιχο πρόβλημα δημιουργείται στην υλο-
ποίηση έργων που αφορούν νέες κτιριακές υπο-
δομές και μεταλλικά κτίρια, λόγω της αύξησης
των τιμών χάλυβα – οικοδομικού σιδήρου άνω
του 100%. 

Στα δε έργα ασφαλτόστρωσης, όπου το κόστος
της ασφάλτου έχει αυξηθεί κατά 200%, το πρόβ-
λημα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είν αι πως έργα
που ήδη «τρέχ ουν » ν α σταματούν , με τους αν αδόχ ο-
υς ν α ελπίζουν  ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση των
τιμών  κάποια στιγμή στο μέλλον , προκειμέν ου ν α τα
συν εχ ίσουν .

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Συνάντηση εργασίας με
τον Υφυπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Νίκο
Ταγαρά είχε ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος την
Τετάρτη 13 Απριλίου.

Στη συνάντηση τέθηκαν
τα χωροταξικά θέματα της
Δυτικής Αττικής καθώς και
άλλα ζητήματα αρμοδιότ-
ητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, ο Αντιπεριφ-
ερειάρχης Λ. Κοσμόπουλος
έθεσε στον Υφυπουργό την
εξέλιξη της μελέτης ειδικού
χωρικού σχεδιασμού για
τον Δήμο Μάνδρας-Ειδ-

υλλίας, την αποκατάσταση των
ορεινών όγκων των Γερανείων,
αφού μόλις ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία των κορμοδεμάτων και τέλος,
την εξέλιξη της προγραμματικής
σύμβασης των έργων αποκατάστα-
σης των ορεινών όγκων Δυτ. Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής
Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχετικά:
«Συνεργαζόμαστε με τον αρμόδιο
Υφυπουργό, ώστε να προχωρήσουν
γρηγορότερα μια σειρά από θέματα
και είμαι αισιόδοξος για την θετική
έκβασή τους. 

Προχωράμε για να παραδώσουμε
στους συμπολίτες μας έργα υποδο-
μής, για τη Δυτική Αττική που αξίζο-
υμε».

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου 
με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Ταγαρά

Η μελέτη ειδικού χωρικού σχεδιασμού για τον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας & η αποκατάσταση των
ορεινών όγκων των Γερανείων, στην ατζέντα των συνομιλιών 

Πότε ξεκινά η
αποπληρωμή για την 

επιστρεπτέα προκαταβολή
Μετά το Πάσχα, 700.000 επιχειρήσεις και
επαγγελματίες που έλαβαν  τις κρατικές

εν ισχύσεις, ν α καλούν ται ν α ξεκιν ήσουν
την  αποπληρωμή τους.

Θ
έμα χ ρόν ου είν αι ο καθορισμός του τρόπου
αποπληρωμής γις τις επιστρεπτέες προκατα-
βολές. Μετά το Πάσχ α, 700.000 επιχ ειρήσεις

και επαγγελματίες που έλαβαν  τις κρατικές
εν ισχ ύσεις, ν α καλούν ται ν α ξεκιν ήσουν  την  αποπ-
ληρωμή τους.

Αν τίστοιχ α, επιχ ειρήσεις και ελεύθεροι επαγγε-
λματίες θα πρέπει ν α αποφασίσουν  αν  θα επιστρέ-
ψουν  στο τέλος Μαϊου εφάπαξ το ποσό που τους
αν αλογεί και ν α λάβουν  έξτρα έκπτωση 15% ή θα επι-
λέξουν  αποπληρωμή σε μην ιαίες δόσεις από τον
ερχ όμεν ο Ιούν ιο. 

Αυτό προϋποθέτει έως τότε η ΑΑΔΕ ν α έχ ει ολοκ-
ληρώσει την  διαδικασία εκκαθάρισης των  ποσών  που
αν αλογούν  σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία και
επιχ είρηση. Με την  έκδοση των  εκκαθαριστικών  τα
οποία θα αν αρτηθούν  στο διαδικτυακό τόπο της
ΑΑΔΕ στην  επιλογή «my AADE/ ο λογαριασμός
μου/Προσωποποιημέν η πληροφόρηση/ Στοιχ εία
Οφειλών  εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή», θα εν ημερ-
ωθούν  όλοι για το ποσό που θα πρέπει ν α επιστρέ-
ψουν  στο κράτος.

Αμέσως μετά την  αν άρτηση των  εκκαθαριστικών ,
επιχ ειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχ ουν
έν α εύλογο περιθώριο ν α αποφασίσουν  εάν  επιλέ-
γουν  ν α αποπληρωθούν  εφάπαξ τα οφειλόμεν α και
ν α κερδίσουν  μεγαλύτερη έκπτωση (συν ολικά έως και
80%) ή θα επιλέξουν  την  τμηματική αποπληρωμή του
ποσού σε βάθος χ ρόν ου έως και 5 ετών , μέχ ρι το
τέλος του 2026.Οι επιχ ειρήσεις που επωφελήθηκαν
του μέτρου και έχ ουν  τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρη-
σης θέσεων  εργασίας τελικά θα επιστρέψουν  από τα
περίπου 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ που χ ορηγήθηκαν ,
τα 3 δισ. ευρώ εν ώ τα υπόλοιπα 5,3 δισ. ευρώ θα
είν αι μη επιστρεπτέα επιχ ορήγηση.

Την παραχώρηση αιγίδας για τα 
Λάσκεια 2022

ζήτησε ο Δήμαρχος Ελευσίνας από τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλώρο

Μ
ε τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ,
Κωνσταντίνο Φλώρο
συναντήθηκαν, ο Δήμα-

ρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου και ο Αντιδήμαρχος,
Λεωνίδας Παππάς.

Αφορμή της συνάντησης απο-
τέλεσε η επερχόμενη εκδήλω-
ση μνήμης για τον Βασίλειο
Λάσκο, που διοργανώνεται κάθε
χρόνο με τη μεγαλοπρέπεια
που αρμόζει.

Το Υποβρύχιο «Κατσώνης»,
με Κυβερνήτη τον Λάσκο,
βυθίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου
1943 μετά από μετά από μάχη
με γερμανικό καταδιωκτικό,
παίρνοντας στον «υγρό τάφο»
τον Κυβερνήτη του και 27 άνδρες Υπαξιωματικούς και Ναύτες.

Η Ελευσίνα κάθε χρόνο, με σεβασμό, τιμά τη θυσία του Ήρωα Βασίλειου Λάσκου, στο μνημείο που
βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο.

Λόγω της σημαντικότητας του εορτασμού, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, ζήτησε την παραχώρηση αιγίδας
για τα «Λάσκεια 2022», η οποία πέρα από τον συμβολικό χαρακτήρα θα προσδώσει επιπλέον κύρος
στην εκδήλωση.

Από πλευράς Δημάρχου, υπήρξε και σχετική ενημέρωση για τις δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος
αλλά και πρόσκληση για συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε εκθέσεις αλλά και εκδηλώσεις με τη
συνδρομή της Μπάντας τους, στην Ελευσίνα.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου: «Η επίσκεψή μου στον Αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, ήταν και θεσμική αλλά και προσωπική, αφού για πολλά χρόνια υπήρξαμε συνάδελφοι. Σε αυτό
το πλαίσιο, ανέδειξα την ανάγκη παραχώρησης αιγίδας σε μία ξεχωριστή και τιμητική εκδήλωση που
διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Ελευσίνα και αφορά στα Λάσκεια. Μία εκδήλωση μνήμης για τον
Βασίλειο Λάσκο, του τελευταίου κυβερνήτη του υποβρυχίου “Κατσώνης”, που γεννήθηκε στην Ελευ-
σίνα και θυσιάστηκε για την πατρίδα μας»
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Εν ώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις,
εργοληπτικές εταιρείες που έχ ουν  αν α-
λάβει μετά από διαγων ισμούς την
κατακύρωση των  έργων , ν α μην
έρχ ον ται ν α υπογράψουν  τις συμβά-
σεις προτιμών τας την  κατάπτωση των
εγγυήσεων  που έχ ουν  δώσει, από το
ν α αν αλάβουν  έν α έργο που «δεν  τους
βγαίν ει οικον ομικά».

“Για την  Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’
Βαθμού, υπογραμμίζει ο κ. Παπαστε-
ργίου, είν αι σημαν τικό ν α μην  σταμα-
τήσει η υλοποίηση έργων  που είν αι
απαραίτητα για την  εν ίσχ υση της τοπι-
κής αν άπτυξης κι απασχ όλησης, αλλά
και για τη βελτίωση της καθημεριν ότ-
ητας των  πολιτών . Ιδιαίτερα την
τρέχ ουσα χ ρον ική περίοδο, που
υπάρχ ει εξασφαλισμέν η χ ρηματοδότ-
ηση μέσα από προγράμματα όπως το
Φιλόδημος, το Αν τών ης Τρίτσης, το
Ταμείο Αν άκαμψης αλλά και το ΕΣΠΑ,
πρέπει ν α βρούμε τρόπο ώστε τα χ ρή-
ματα αυτά ν α αξιοποιηθούν  το ταχ ύτε-
ρο δυν ατόν  και ν α μην  υπάρξει καμία
καθυστέρηση στην  υλοποίηση των
έργων ”.

Ως εκ τούτου, τον ίζει “είν αι απαρ-
αίτητο ν α προχ ωρήσει άμεσα το υπο

υργείο Υποδομών  στην  έκδοση
απόφασης, που θα προβλέπει ν έες,
ρεαλιστικές αν αθεωρήσεις τιμών , για
όλες τις εργασίες που αφορούν  την
εκτέλεση δημόσιων  έργων . 

Επίσης, προς την  κατεύθυν ση αυτή
είν αι αν αγκαίο ν α ληφθεί μέριμν α ώστε
το αν αθεωρημέν ο προς τα πάν ω
κόστος, ν α καλυφθεί από τα προγράμ-
ματα που χ ρηματοδοτούν  τα έργα των
Δήμων  μας. 

Ταυτόχ ρον α, κρίν ουμε αν αγκαίο ν α
υπάρξει και ν ομοθετική ρύθμιση από
το Υπουργείο σας, για παράταση των
προθεσμιών  όλων  των  συμβάσεων
δημόσιων  έργων ”.

“Ως Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλά-
δος, καταλήγει ο Δ. Παπαστεργίου,
πιστεύουμε πως οι έκτακτες καταστά-
σεις σαν  αυτές που βιών ουμε, απαι-
τούν  έκτακτες κι άμεσες αποφάσεις.
Είν αι αν αγκαίο μέσα από τη συν ερ-
γασία μας ν α βρεθεί μια ρεαλιστική και
ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που
αν τιμετωπίζουν  οι Δήμοι και οι κατασ-
κευαστικές εταιρείες, προκειμέν ου ν α
μην  αποστερηθούν  οι τοπικές μας κοι-
ν ων ίες και η χ ώρα έργα απαραίτητα,
που θα διασφαλίσουν  προοπτικές αν ά-
πτυξης κι έν α καλύτερο μέλλον , για
όλους”.

Δ. Παπαστεργίου: “Είν αι απαραίτητο ν α προχωρήσει άμεσα
το υπουργείο Υποδομών  στην  έκδοση απόφασης, που θα

προβλέπει ν έες, ρεαλιστικές αν αθεωρήσεις τιμών , για όλες τις
εργασίες που αφορούν  την  εκτέλεση δημόσιων  έργων ”

Η συν έχ εια από τη σελ. 2
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Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρ-
ας, βρέθηκε  την Τετάρτη 13/4 στο ενα-

ρκτήριο δρομολόγιο της νέας αστικής γραμμής
861 του ΟΑΣΑ, η οποία θα πραγματοποιεί καθ-
ημερινά,  τη διαδρομή Ελευσίνα- Μάνδρα (μέσω
Οικισμού Τιτάν)- Οινόη- Βίλια- Ερυθρές και
αντίστροφα.

Ο κ. Μπούρας καθόλη τη διάρκεια
της διαδρομής ήταν ιδιαίτερα συγκιν-
ημένος και ικανοποιημένος, καθώς
πήρε σάρκα και οστά, ένα έργο που
από καιρό είχε οραματιστεί και πάλε-
ψε για την πραγμάτωσή του. 

Η ολοκλήρωση της νέας αυτής
γραμμής υλοποιήθηκε μετά από
πολύμηνη, κοπιαστική και με πολλά
πισωγυρίσματα διαδικασία, όμως, με
το πείσμα που διακατέχει τον Αντι-
πρόεδρο ο στόχος επετεύχθη.

Σε συνομιλίες που είχε ο κ. Μπούρ-
ας με αρκετούς κατοίκους, που θα

εξυπηρετούνται από αυτή τη γραμμή, έδειξαν
την ευγνωμοσύνη τους και την ικανοποίησή
τους. 

Το σημαντικό αυτό έργο ήρθε για να μείνει. Οι
κάτοικοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται με υπε-
ρσύγχρονα και καθαρά αστικά λεωφορεία και με
χαμηλό κόστος (1,20€). 

Ο κ. Μπούρας εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες του για την άμεση ανταπόκριση στον Υφυ-
πουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη
Παπαδόπουλο, τον Πρόεδρο Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), Γιάννη
Γκόλια και τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνια-
κής και Εμπορικής Λειτουργίας του ΟΑΣΑ,
Δημήτρη Αποστολίδη. 

Συμπαραστάτες στις ενέργειες του Αντιπροέδρ-
ου της Βουλής υπήρξαν ο ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης  Κοσμόπου-
λος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας
Βιλίων, Κωνσταντίνος Μακρυνόρης, ο Αντιδή-
μαρχος Ερυθρών, Μιχάλης Σακελλάρης, ο Πρόε-
δρος Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών, Δημήτριος
Παγώνης και βέβαια ο Δήμαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας, Χρήστος Στάθης. 

Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό
των κατοίκων της Δυτικής Αττικής, όπως διαχρ-
ονικά άλλωστε πράττει, θέτοντας ως προτεραι-
ότητα την βελτίωση της καθημερινότητάς τους
αλλά και την άμεση αντιμετώπιση των ζητημά-
των που τους απασχολούν.

ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΟΥΠΟΛΗΣ 
Παρουσίασε σε ειδικό FORUM ο Δήμος Φυλής

“Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας και νέου
Διοικητικού Κέντρου με τη διαδικασία της
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ), αποτελεί ένα εμβληματικό έργο που θα
αλλάξει τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής και
θα τον επανατοποθετήσει στο ελληνικό και στο
διεθνές γίγνεσθαι”, τόνισε ο Δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς.

Μιλώντας, το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Απριλίου 2021,
στην 4η Συνάντηση (FORUM) ΣΔΙΤ ο Χρήστος Παπ-
πούς τόνισε ότι ο Δήμος έχει παραδώσει, από τις 4 Απρ-
ιλίου 2022, στον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωρ-
γιάδη, το φάκελο του έργου, από το οποίο προσδοκά
πολλαπλά κοινωνικά οφέλη.  

“Επενδύουμε στους ανθρώπους, στην επιστήμη και στη
καινοτομία. Υλοποιούμε δράσεις με κεντρικό άξονα την
ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς”, τόνισε χαρακτηρι-
στικά και αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη συνεργασία
του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). 

“Ήμασταν από εκείνους που αγκαλιάσαμε, από την
πρώτη στιγμή, το ΠΑΔΑ, ως αναπτυξιακό μοχλό και
συνεργαζόμαστε για τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος  Σπουδών στα Άνω Λιόσια και στη Φυλή.

Σχεδιάζουμε επίσης την ανέγερση της Φοιτητικής
Εστίας και την εγκατάσταση προπτυχιακού αγγλόφωνου
τμήματος με αντικείμενο τα logistics”, πρόσθεσε και
κατέληξε ως εξής: Αρχικά, η διαδικασία των ΣΔΙΤ δαι-
μονοποιήθηκε στη Χώρα μας. 

Σήμερα συναντά  ευρεία αποδοχή, που πολλές φορές
ξεπερνάει το  μέτρο. Αυτό που πιστεύουμε εμείς είναι ότι
πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που πρέπει
και μπορούμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος των
συνδημοτών μας.

Όφελος πολυδιάστατο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα
την αύξηση του τζίρου των τοπικών επιχειρήσεων λιανι-
κού εμπορίου που υπολογίζεται σε 700 χιλ. Ευρώ
ετησίως.

Με τη γλώσσα των αριθμών μίλησε ο Σταμάτης Που-
λής, μέλος του ΔΣ της Αναπτυξιακής του Δήμου Φυλής,
η οποία έχει την ευθύνη της ωρίμανσης του έργου. 

“Το σχέδιο αποτελείται δύο υποέργα: Τη Φοιτητική 
Εστία δυναμικότητας 1.100 μονόκλινων δωματίων, με 

εστιατόριο, αμφιθέατρο κλπ και το Διοικητικό Κέντρο
και το Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.
Το κόστος κατασκευής των δύο υποέργων υπολογίζεται
σε 70 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων τα 3,3 εκατ. αφορούν
στο κόστος συντήρησης”, ανέφερε.

Στη συνάντηση μίλησαν στελέχη της Κυβέρνησης (ο
αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο
Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης και οι
ΓΓ ΣΔΙΤ Ορέστης Καβαλάκης, Αγροτικής Ανάπτυξης
Δημήτρης Παπαγιαννίδης και Διαχείρισης Αποβλήτων
Μανώλης Γραφάκος), οι Περιφερειάρχες Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης και Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρ-
κος, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, τραπεζικά και
κατασκευαστικά  στελέχη κά.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας,στο εναρκτήριο 
δρομολόγιο της νέας αστικής γραμμής 861 Ελευσίνα-Ερυθρές 
Συγκίνηση και ικανοποίηση για την υλοποίηση της νέας αστικής γραμμής στη Δυτική Αττική  
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Εκτεταμένη προσπάθεια απομάκρυνσης των παράνομων 
αφισών από κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναβάλλεται λόγω κρουσμάτων

κορονοϊού το Κλασσικό Ράλλυ Φυλής  

Η Ελληνι-
κή Λέσχη
Κλασσικού
Α υ το κ ι νή -
τ ο υ
προχωράει
στην αναβο-
λή του
Κλασσικού
Ρ ά λ λ υ
Φυλής.

Η απόφα-
σή μας
αυτή, πηγά-
ζει από το
γεγονός ότι
δυο μέρες μετά από το πρόσφατο συμβούλιό μας,
κάποια μέλη της οργανωτικής επιτροπής βρέθη-
καν θετικά στον Κορονοϊό, οι περισσότεροι με
ήπια συμπτώματα ευτυχώς.

Στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί νέα ημερ-
ομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Ζητούμε
συγγνώμη από όλους τους συμμετέχοντες και
ευχόμαστε περαστικά στα μέλη μας!

Ο Πρόεδρος 
Το Δ.Σ.

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

Για μια ακόμη φορά η Αττική
βρέθηκε αντιμέτωπη με τις
ξεπερασμένες πρακτικές πολι-
τικών κομμάτων, που επιλέ-
γουν για την προβολή των πολι-
τικών τους μηνυμάτων να χρησι-
μοποιήσουν παράνομα το
δημόσιο χώρο, προκαλώντας
περιβαλλοντική και αισθητική
ρύπανση .

Η σημερινή Διοίκηση της Περ-
ιφέρειας Αττικής έχει αναδείξει
ως προτεραιότητα την αισθητική
αναβάθμιση της εικόνας του
Λεκανοπεδίου, καθώς και την
ενίσχυση της ασφάλειας όσων
κινούνται  στο κύριο οδικό
δίκτυο της. 

Στο πλαίσιο αυτό, με εντολή
του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη απομα-
κρύνονται άμεσα οι παράνομες
αφίσες, τα διαφημιστικά πανό και
τα επικίνδυνα λάβαρα που είχαν
παράνομα τοποθετηθεί σε γέφ-
υρες, σε στύλους ηλεκτροφωτι-
σμού και  φωτεινούς σηματοδό-
τες, για να προβάλουν κομματι-
κή εκδήλωση συγκεκριμένου
πολιτικού σχηματισμού, που θα
διεξαχθεί τις μέρες αυτές.

Η προσπάθειά μας να διατηρ-
ηθεί η Αττική καθαρή και ασφα-
λής είναι διαρκής και για το
σκοπό αυτό τα συνεργεία της
Περιφέρειας Αττικής καταβάλ-
λουν καθημερινή προσπάθεια ,
απομακρύνοντας κάθε είδους
παράνομο διαφημιστικό υλικό
ανεξαρτήτως από το αν αφορά
πολιτική παράταξη, καλλιτεχνικό
πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο
προβάλλεται  παράνομα και
δημιουργεί προβλήματα στην
καθημερινότητα των πολιτών και
ταυτόχρονα υποβαθμίζει 

το αστικό περιβάλλον.Για μια
ακόμη φορά καλούμε όλους και
κυρίως τα πολιτικά κόμματα,
που η στάση και συμπεριφορά
τους πρέπει να αποτελεί υπό-
δειγμα υπευθυνότητας και
σεβασμού προς το περιβάλλον
και  την καθημερινότητα των
πολιτών, να αξιοποιούν για την
προβολή των δραστηριοτήτων
τους σύγχρονα μέσα που δεν
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια
των πολιτών και  δεν υπο-
βαθμίζουν την εικόνα και το
περιβάλλον της Αττικής.

Διακοπή νερού στο 
κέντρο των Άνω Λιοσίων 

Σε διακοπή της υδροδότησης στο κέντρο των
Άνω Λιοσίων προχώρησε  χθες το τμήμα  Ύδρ-
ευσης του Δήμου Φυλής, λόγω σοβαρής βλάβης

που παρουσιάστηκε σε κεντρικό αγωγό που
βρίσκεται στη Λεωφόρο Πάρνηθος. 

Συνεργεία του Δήμου Φυλής βρίσκονται επί
τόπου και καταβάλλουν προσπάθειες για την απο-
κατάσταση της βλάβης η οποία αναμένεται να απο-

κατασταθεί εγκαίρως

Αρνητική στη μετατροπή του ΕΠΑΛ Ελευσίνας
σε Πρότυπο ΕΠΑΛ, η δημοτική αρχή Ελευσίνας 

Ο δήμαρχος Ελευσίνας με νεα ανάρτησή του στα social
media αναφέρει επι του θέματος: 
‘’Η μετατροπή αυτή θα έχει ως επακόλουθο τη διάκριση
μεταξύ των μαθητών, αφού η είσοδος θα γίνεται με συγκε-
κριμένα κριτήρια, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να
μείνουν εκτός. 
Αυτά συζητήσαμε σήμερα, στη συνάντηση που είχαμε με

την Πρόεδρο της Β/Βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Κατερίνα Τζιγκιτζέλα και τον Γ.Γ. Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Βουτσινό Γιώργο. 
Εκφράσαμε τις αγωνίες μας, τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η αλλαγή αλλά και την πρόθεσή μας να
προστατέψουμε το σχολείο και τους μαθητές.’ ’



Η
Περιφέρεια Αττικής προτίθε-
ται ν α συμμετάσχ ει στη Διεθ-
ν ή Έκθεση Τροφίμων  –

Ποτών  «Sial Paris» που θα πραγμα-
τοποιηθεί  από 15 – 19 Οκτωβρίου
2022 στο Εκθεσιακό Πάρκο “Paris
Nord Villepinte” του Παρισιού. 

Η πρόσκληση απευθύν εται μόν ο
σε επιχ ειρήσεις τροφίμων  και ποτών
που δραστηριοποιούν ται εν τός της
Αττικής και της Δυτικής Αττικής.

Η διεθν ής έκθεση «Sial Paris»
(www.sialparis.com) για περισσότερα
από 50 χ ρόν ια αποτελεί μία από τις
σπουδαιότερες και μεγαλύτερες διεθ-
ν είς εκθέσεις τροφίμων  και ποτών
στον  κόσμο. 

Σε αυτήν  αποκαλύπτον ται οι
τάσεις και οι καιν οτομίες που διαμορ-
φών ουν  τη βιομηχ αν ία τροφίμων  του
αύριο, εν ώ δημιουργεί σημαν τικές
ευκαιρίες για τους συμμετέχ ον τες
στην  σύν αψη εμπορικών  συμφω-
ν ιών  με υψηλής ποιότητας αγοραστές
του εξωτερικού.

Φέτος, για την  Περιφέρεια Αττικής
έχ ει προβλεφθεί ν α χ ορηγηθεί εκθε-
σιακός χ ώρος

στο περίπτερο της Ελλην ικής Εται-
ρείας Επεν δύσεων  και Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε.

(Enterprise Greece) που θα επιμελ-
ηθεί του Εθν ικού Περιπτέρου, στην
Αίθουσα 2-Γεν ικά

Τρόφιμα (National Pav ilions-Hall 2).
Με την  παρουσία της στην  διοργά-

ν ωση «Sial Paris», η Περιφέρεια
Αττικής επιδιώκει

ν α αν αδείξει, προβάλλει και ν α
προωθήσει τον  αγροτοδιατροφικό
τομέα της. 

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής
Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχ ετικά:
«Επιδιώκουμε την  εξωστρέφεια και
την  προβολή των  μον αδικών
προϊόν των  της Δυτικής Αττικής διε-
θν ώς και για αυτό καλώ τους παρα-
γωγούς της περιοχ ής μας ν α συμμε-
τέχ ουν ».

Όσοι εν διαφερόμεν οι-επιχ ειρήσεις
τροφίμων  και ποτών  εν διαφέρον ται
ν α λάβουν  μέρος ως εκθέτες στο
περίπτερο της Περιφέρειας καλούν ται
ν α εκδηλώσουν  το εν διαφέρον  τους
μέχ ρι και την  Παρασκευή 22/04/2022
με υποβολή της σχ ετικής αίτησης,
των  παραστατικών  που τη συν ο-
δεύουν  καθώς και της υπεύθυν ης
δήλωσης θεωρημέν ης με το γν ήσιο
της υπογραφής (ακολουθούν
συν ημμέν α) στη Δ/ν ση Αγροτικής
και Κτην ιατρικής Πολιτικής στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: agroti -
ki1@patt.gov.gr (και κοινοποίηση
σ τ ο
thanos.antonopoulos@patt.gov.gr,
vstavroulaki@patt.gov.gr και isala-
manou@patt.gov.gr).
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ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 

ενόψει της προετοιμασίας & λήψης μέτρων για την αντιπυρική περίοδο

Συνεδρίασε την Τρίτη 12 Απρ-
ιλίου, το Συντονιστικό Τοπικό
Όργανο, για τη λήψη μέτρων

πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της
αντιπυρικής περιόδου 2022.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο
Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονό-
μου, οι Αντιδήμαρχοι Λεωνίδας Παππάς
& Μενέλαος Μίχας, ο Διοικητής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Λιμε-
νάρχης Άγγελός Γραμματέας, ο Προϊ-
στάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής Νικόλαος Καστρίτης,
η Πορϊσταμένη του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας
Δ. Αττικής, Βασιλεία Σκεμπέ, ο Αντι-
σμήναρχος Δημήτριος Ελένης, η Γ.Γ.
του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου Μαρία Αρβανιτάκη – Καρέλου
και αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου
Ελευσίνας.

Τα θέματα που εξετάστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση αφορούσαν στον προγραμ-
ματισμό έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο οδικό
δίκτυο και η απομάκρυνση των υπολειμμάτων, καθώς και ο καθαρισμός σε εγκατα-
στάσεις ή/και υποδομές, πλησίον δασικών εκτάσεων, με τη συνδρομή της Δασικής
Υπηρεσίας.

Ταυτόχρονα, τέθηκε η ανάγκη λήψης
μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης
πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απο-
ρριμμάτων αλλά και ο συντονισμός αντι-
μετώπισης έκτακτων αναγκών και
διαχείρισης των συνεπειών που προκα-
λούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα
πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την
κωδική ονομασία «Ιόλαος».

Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα και
διαδικασίες υλοποίησης της δράσης
οργανωμένης προληπτικής απομάκρυ-
νσης πολιτών, σύμφωνα με τα προβ-
λεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπι-
σης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών «Ιόλαος» αλλά και η
αξιοποίηση των εθελοντικών
οργανώσεων πολιτικής προστασίας που
δραστηριοποιούνται στον Δήμο, με δρά-

σεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Στο ανωτέρω πλαίσιο και με γνώμονα την πρόληψη για την προστασία των πολιτών

και των περιουσιών τους, ο Δήμος Ελευσίνας απευθύνει έκκληση προς όλους τους
ιδιοκτήτες οικοπέδων για τον καθαρισμό τους, όπως προβλέπει ο νόμος.

Δήμος Αχαρνών: Διανομή τροφίμων 
ΤΕΒΑ Μ. Δευτέρα & Μ. Τρίτη

ΟΔήμος Αχαρνών ενημερώνει τους Δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν επιλέξει να είναι ωφελούμενοι του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», ότι η διανομή των
προϊόντων θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου
2022 από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00μ.μ., στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου
επί της οδού Αχαρνέων Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν στους δικαιούχους είναι ελαιόλαδο, φακές, γραβι-
έρα, ζυμαρικά,  κοτόπουλο νωπό, πορτοκάλια, καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, υγρό
πιάτων, χοιρινό κρέας, βόειο κρέας, γάλα εβαπορέ, ρύζι, φρυγανιές, φέτα, σαμπουάν,
μήλα, φασόλια, ζάχαρη.

Οι δικαιούχοι, θα παραλαμβάνουν την ποσότητα που τους αναλογεί, με την επίδειξη
του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας και του αριθμού ΑΜΚΑ (σε επίσημο έγγρ-
αφο) κατόπιν μηνύματος με αλφαβητική σειρά, ως εξής :

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18/04/2022 9:00π.μ. –
11:00π.μ. Α-Η

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18/04/2022 11:00π.μ. –
13:00μ.μ. Θ-Κ

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 18/04/2022 13:00μ.μ. –
15:00μ.μ. Λ-Μ

Μ.ΤΡΙΤΗ 19/04/2022 9:00π.μ. – 11:00π.μ.
Ν-Π

Μ.ΤΡΙΤΗ 19/04/2022 11:00π.μ. – 13:00μ.μ.
Ρ-Σ

Μ.ΤΡΙΤΗ 19/04/2022 13:00μ.μ. – 15:00μ.μ. Τ-Ψ
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο

σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που
φέρει εξουσιοδότηση του ωφελούμενου, με σφραγίδα βεβαίωσης γνησίου της υπογρα-
φής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, έχοντας μαζί και τον αριθμό ΑΜΚΑ του ωφε-
λούμενου (σε επίσημο έγγραφο).

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και
προς αποφυγή καταστάσεων συνωστισμού, οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν με γρα-
πτό μήνυμα SMS για την ακριβή ημέρα και ώρα κατά την οποία θα πρέπει να προσέ-
λθουν προκειμένου να παραλάβουν τα προϊόντα που τους αναλογούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους.
Ο κάθε δικαιούχος να φέρει μαζί του το δικό του στυλό.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Λ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση
Τροφίμων-Ποτών «Sial Paris» στο Παρίσι



Ο
λο και πιο έν τον οι γίν ον ται οι
φόβοι για… φτωχ ό πασχ αλιν ό
τραπέζι φέτος. Για πολλούς είν αι

αμφίβολο αν  θα καταφέρουν  ν α έχ ουν
τον  παραδοσιακό οβελία, ελέω ακρίβει-
ας.

Κι αυτό γιατί η τιμή του τη Μεγάλη
Εβδομάδα αν αμέν εται ν α αγγίξει- αν  όχ ι
και ν α ξεπεράσει- τα 15 ευρώ το κιλό
στα συν οικιακά κρεοπωλεία.

Όπως αν αφέρει στο skai.gr, ο αν τι-
πρόεδρος του Συν δέσμου Ελλην ικής
Κτην οτροφίας (ΣΕΚ), Χρήστος Τσομπά-
ν ος, φέτος η τιμή των  αμν οεριφίων  έχ ει
αυξηθεί σημαν τικά.

Συγκεκριμέν α, η τιμή του αρν ιού εκτι-
μά ότι θα κιν ηθεί την  ερχ όμεν η εβδομά-
δα στα 14 ευρώ το κιλό και του κατσι-
κιού στα 15 ευρώ το κιλό. «Πρέπει ν α
προσπαθήσουμε ν α συγκρατήσουμε τις
τιμές. Οι συν ταξιούχ οι των  300 ευρώ και
οι εργαζόμεν οι των  500 ευρώ πώς θα
αγοράσουν  αρν ί για το Πάσχ α;», επι-
σημαίν ει.

Το αυξημέν ο κόστους ζωοτροφών
όπως είν αι αν αμεν όμεν ο έχ ει συμπαρ-
ασύρει και τις τιμές των  παραγωγών , οι
οποίοι σύμφων α με τον  κ. Τσομπάν ο,
πωλούν  περίπου 1 ευρώ ακριβότερα
από πέρυσι. «Πέρυσι πωλούσαμε 6,5-
7,5 ευρώ το κιλό και φέτος 7,5-8,5 ευρώ.
Λαμβάν ον τας υπόψη και το κόστος των
σφακτικών  (1,5 ευρώ), το αρν ί φεύγει
από εμάς γύρω στα 10 ευρώ και καταλή-
γει ν α διατίθεται στη λιαν ική έν αν τι 14-
15 ευρώ», τον ίζει ο ίδιος.

Αγοράζουν νωρίτερα
Πάν τως, παρά την  αυξημέν η τιμή του

οβελία, ο πρόεδρος του ΣΕΚ αν αφέρει
ότι η ζήτηση έχ ει εκτοξευθεί, ακόμα και
έν α μήν α πριν  το Πάσχ α, καθώς οι
καταν αλωτές προσπαθούν  ν α εξασφ-
αλίσουν  καλύτερη τιμή. «Παρά το

γεγον ός ότι πάν τα οι Έλλην ες είν αι της
τελευταίας στιγμής, εδώ κι έν α μήν α αγο-
ράζουν  αρν ιά και τα βάζουν  στον
καταψύκτη τους».

Εν δεικτικά, κρεοπωλείο στη Θεσσα-
λον ίκη που πέρυσι τέτοια περίοδο είχ ε
πουλήσει 50-60 αρν ιά, φέτος σε διά-
στημα δύο εβδομάδων  –τρεις εβδομάδες
πριν  το Πάσχ α- έχ ει διαθέσει 400
αρν ιά.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι παρά το
γεγον ός ότι φέτος το Πάσχ α των  Καθο-
λικών  πέφτει μια εβδομάδα πριν  το δικό
μας, και συγκεκριμέν α την  ερχ όμεν η
Κυριακή, δεν  τίθεται θέμα ελλείψεων
στην  αγορά. Αν  και η Ελλάδα εξάγει
σημαν τικές ποσότητες σε Ιταλία και
Ισπαν ία, η διαθεσιμότητά τους αν τι-
σταθμίζεται από τις εισαγωγές που κάν ει
η χ ώρα μας, κυρίως από τη Ρουμαν ία.

Γονατίζει η ακρίβεια τους κτηνοτρ-
όφους

Σήμερα πουλάμε στα 8 ευρώ το κιλό
αρν ί και κατσίκι. Αν  βάλουμε και τα
έξοδα μεταφοράς κλπ, στον  καταν αλω-
τή θα φθάσει στα 11 με 12 ευρώ το κιλό,
είπε στην  ΕΡΤ ο πρόεδρος του Κτην ο-
τροφικού Συν εταιρισμού Τυρν άβου
Αργύρης Μπαϊρακτάρης.

Την  περίοδο του κορον αϊού περάσα-
με πολύ δύσκολα, αλλά βάλαμε πλάτη
στην  αγορά, πουλούσαμε ακόμη και με
2,5 ευρώ το κιλό, είπε. Οι τιμές στις ζωο-
τροφές έχ ουν  αν έβει στα ύψη και το
μέλλον  είν αι αβέβαιο.

Πέρυσι τέτοια εποχ ή αγοράζαμε το
καλαμπόκι 18 λεπτά το κιλό και σήμερα
το αγοράζουμε 45. Το τριφύλλι δεν  ξέρο-
υμε καν  με ποια τιμή θα φύγει από τα
χ ωράφια, τα λιπάσματα από 170 ευρώ
πέρυσι πήγαν  στα 1000 ευρώ εφέτος,
είπε.

Πώς ξεχωρίζουμε τα ελληνικά
κρέατα

Σχ ετικά με τις λεγόμεν ες ελλην οποιή-
σεις κρεάτων  οι καταν αλωτές πρέπει ν α
προσέχ ουν  τις σφραγίδες πάν ω στα
κρέατα και ν α εμπιστεύον ται τα κρεο-
πωλεία της γειτον ιάς τους, είπε.

Σχ ετικά με το πώς ξεχ ωρίζουμε τα
ελλην ικά από τα εισαγόμεν α κρέατα,
είπε ότι τα κρέατα με το ρόδιν ο χ ρώμα
είν αι τα ελλην ικά λόγω της πρόσφατης
σφαγής τους.

Πόσο πωλούνται τα αμνοερίφια
στη Βαρβάκειο – Εκτιμάται ότι θα
φτάσουν ακόμη και τα 16 ευρώ το
κιλό

Στη Βαρβάκειο αγορά, σήμερα, η τιμή
πώλησης των  αμν οεριφίων  διαμορ-
φών εται στα 10 ευρώ το κιλό, είπε στην
ΕΡΤ ο πρόεδρος των  κρεοπωλών  της
Βαρβακείου αγοράς, Γιώργος Ευρι-
πιώτης.

Πιστεύω πως θα υπάρχ ει επάρκεια
μέχ ρι και το Μεγάλο Σάββατο είπε.

Σχ ετικά με τις τιμές των  αμν οεριφίων
στα κρεοπωλεία, σύμφων α με την
Παν ελλήν ια Ομοσπον δία Καταστηματα-
ρχ ών  Κρεοπωλών , οι τιμές κυμάν θη-
καν :

Το 2020 έως 9,5 ευρώ / κιλό.
Το 2021 έως 13,5 ευρώ / κιλό.
Εφέτος οι εκτιμήσεις είν αι ότι θα κυμα-

ν θούν  έως και 16 ευρώ / κιλό

Τα στοιχεία του ΙΝΚΑ: Αυξημένο
κατά 35% το πασχαλινό τραπέζι
φέτος

Στα ύψη οι τιμές του οβελία – Αν αμέ-
ν εται ν α φτάσει ακόμη και τα 16 ευρώ το
κιλόΥπεν θυμίζεται ότι σύμφων α με την  

έρευν α που πραγματοποιήθηκε από
το ΙΝΚΑ, φέτος το πασχ αλιν ό τραπέζι
θα είν αι ακριβότερο κατά 35%.

Αν αλυτικότερα το πασχ αλιν ό τραπέζι
αν αμέν εται ν α κοστίσει:

Αρν ί (13 € /κιλό) = 130 € (10 κιλά)
Κοκορέτσι (1,2 κιλά): 19,5 €
Μαρούλι (2 τμχ ): 1,20 €
Κρεμμύδι φρέσκο (2 τμχ ): 1 €
Άν ηθος: 0,60 €
Ντομάτες (1 κιλό) = 2 €
Αγγούρια (2 τμχ ) = 1,30 €
Τζατζίκι (1 κιλό) = 3,45 €
Μαγειρίτσα (500 γρ. συκώτι + ζαρζα-

βατικά): 10 €
Τυρί φέτα (500 γρ.): 5 €
Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα (500

γρ.): 7 €
Ψωμί (1 κιλό): 2,20 €
20 αυγά κόκκιν α βαμμέν α: 13,20 €
Κάρβουν α (20 κιλά): 22 €
Κουλούρια (1 κιλό): 10,90 €
Τσουρέκι (1 κιλό): 15 €
Κρασί (1,5 λίτρο): 4,5 €
10 Μπύρες: 16 €
6 Αν αψυκτικά: 3,80 €
Φρούτα: 3 €
Γλυκά: 10 €
Διάφορα απρόβλεπτα (λάδι, ρεύμα):

15 €
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Οβελίας από… χρυσάφι
– Αναμένεται να φτάσει ακόμη και τα 16 ευρώ το κιλό

Αν τιδιαβρωτικά και αν τιπλημμυρικά έργα σε έκταση
7.715 στρεμμάτων  στην  περιοχ ή Βαρυμπόμπης –
Τατοΐου παραδόθηκαν  κατά τη διάρκεια επιτόπιας
επίσκεψης του υπουργού Περιβάλλον τος & Εν έργειας,
Κώστα Σκρέκα, του υφυπουργού Περιβάλλον τος &
Εν έργειας, Γιώργου Αμυρά και του γεν ικού γραμματέα
Δασών , Κων σταν τίν ου Αραβώση, μαζί με τη γεν ική
διευθύν τρια της Coca-Cola Τρία Έψιλον , Μαρία Αν α-
ργύρου – Νίκολιτς.

Σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση, το έργο αποκα-
τάστασης, δωρεάς ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που ως αν ά-
δοχ ος είχ ε αν αλάβει η Coca-Cola στην  Ελλάδα (Coca-
Cola Τρία Έψιλον  & Coca-Cola Hellas), είν αι το
μεγαλύτερης έκτασης έργο που υλοποιήθηκε στον
ν ομό Αττικής.

Παρέχ ει την  αν τιδιαβρωτική και αν τιπλημμυρική
θωράκιση που έχ ει αν άγκη η περιοχ ή, επιτρέπον τας
τη φυσική αν αγέν ν ηση του δάσους.

H πρωτοβουλία αυτή συν δέεται με την  ευρύτερη
στρατηγική της εταιρείας για την  αν τιμετώπιση της κλι-
ματικής κρίσης. Με δέσμευση για μηδεν ικές εκπομπές
διοξειδίου του άν θρακα μέχ ρι το 2040, η εταιρεία έχ ει
ήδη προχ ωρήσει στην  κατάργηση του πλαστικού στις
δευτερογεν είς συσκευασίες, μέσα από τις ν έες πολ-
υσυσκευασίες αλουμιν ίου από 100% αν ακυκλώσιμο
χ αρτόν ι, τη χ ρήση rPET, αλλά και τη μετάβαση σε
100% αν αν εώσιμες πηγές εν έργειας και εν έργειας χ αμ-
ηλών  εκπομπών  άν θρακα.

Κατά την  παράδοση του έργου ο υπουργός Περιβάλ-
λον τος & Εν έργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «H
Coca-Cola στην  Ελλάδα, με υψηλό αίσθημα ευθύν ης
και κοιν ων ικής προσφοράς, μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές του περασμέν ου καλοκαιριού στήριξε με
εν θουσιασμό τον  θεσμό του Αν αδόχ ου Αποκατάστα-
σης και Αν αδάσωσης.

H συν εισφορά της στη μεγάλη εθν ική προσπάθεια
για την  αν ασυγκρότηση των  πυρόπληκτων  περιοχ ών
και την  προσαρμογή των  δασικών  οικοσυστημάτων
στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης είν αι πολύτιμη.

Συν ολικά, η Coca-Cola έχ ει χ ρηματοδοτήσει με 1,8
εκατ. ευρώ αν τιδιαβρωτικά και αν τιπλημμυρικά έργα
στη Βαρυμπόμπη και στο Τατόι, σε έκταση 7.715
χ ιλιάδων  στρεμμάτων .

Σήμερα, τα έργα αυτά, που ολοκληρώθηκαν  μέσα σε
λίγους μήν ες, παραδόθηκαν  στις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Περιβάλλον τος και Εν έργειας. Πρόκει-
ται για παρεμβάσεις που θα εν ισχ ύσουν  την  αν τιπ-
λημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχ ής και θα
συμβάλλουν  στην  αν αγέν ν ηση του φυσικού μας
πλούτου».

Aποκατάσταση 7.715 στρεμμάτων 
σε Βαρυμπόμπη – Τατόϊ
Δέσμευση για μακροπρόθεσμη παρακολούθηση 
της περιοχής
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«Τα νέα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου
(άτομα) που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24
ώρες ήταν 9.308. Ο
συνολικός αριθμός των
ατόμων που νόσησαν
ανέρχεται σε 3.216.256
(ημερήσια μεταβολή
+0.3%), εκ των οποίων
49.0% άνδρες.

Ο αριθμός πιθανών νέων επανα-
λοιμώξεων που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες ήταν 176 ενώ
από την αρχή της πανδημίας SARS-
CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται
σε 119.722(3.6% του συνολικού
αριθμού των θετικών αποτελεσμά-
των).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 είναι 57, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρ-
αφεί συνολικά 28.406 θάνατοι. Το
95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
334.. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70
έτη. To 92.5% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 

Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 183
(54.79%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερ-
ικώς εμβολιασμένοι και 151 

(45.21%) είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι. Από την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.544
ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών
COVID-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 245 (ημερήσια μεταβο-
λή -20.71%). 

Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 307 ασθενείς. Η
διάμεση ηλικία των κρουσμάτων
είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη),
ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων
είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη)».

Η κατανομή στην Αττική:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 514
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 710
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 95
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 490
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ:

1.079
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 470

ΜΟΝΟ 95 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  
9.308 κρούσματα, 57 νεκροί 9.308 κρούσματα, 57 νεκροί 
και 334 στις ΜΕΘκαι 334 στις ΜΕΘ

Τ
ο ποσό που θα λάβει καθένας από τους 326
δήμους που θα ενισχυθούν για την πυροπρο-
στασία υπολογίζεται με βάση την «επικινδυνότ-

ητα», τον πληθυσμό και άλλους παράγοντες – το συνο-
λικό ποσό, όμως, των 16,9 εκατ. ευρώ παραμένει
μικρό σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες.

Η ετήσια ενίσχυση των δήμων αφορά την πραγματο-
ποίηση προληπτικών καθαρισμών σε περιοχές αρμοδι-
ότητάς τους (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κ.ά.), την
απομάκρυνση κλαδιών από καθαρισμούς που πραγμα-
τοποιούν οι ιδιοκτήτες οικοπέδων (πρόβλημα ιδιαίτερα
μεγάλο σε περιαστικούς δήμους), την πραγματοποίηση
προληπτικών καθαρισμών σε δασικές εκτάσεις που
βρίσκονται κοντά σε περιοχές κατοικίας και άλλα. 

Η κατανομή των πιστώσεων στους δήμους γίνεται
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας με βάση έναν αλγόριθμο:

μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (60%) έχουν οι περ-
ιοχές που έχουν από το 1980(!) χαρακτηριστεί με ένα
προεδρικό διάταγμα ευαίσθητες στον κίνδυνο πυρκα-
γιάς, ενώ συνυπολογίζονται το ποσοστό δασοκάλυψης
(25%), ο πληθυσμός (10%), οι περιοχές Natura (2%),
ο αριθμός των τουριστικών εγκαταστάσεων (1%) και η
ύπαρξη ακτογραμμής (1%).

Τα κριτήρια αυτά με τη συγκεκριμένη ποσόστωση
είχαν γίνει αποδεκτά από την Κεντρική Ενωση Δήμων
το 2009 και διατηρούνται έως σήμερα.

Με αυτές τις ετήσιες πιστώσεις ενισχύονται σχεδόν
όλοι οι δήμοι της χώρας (326 από τους 332). Τις
σημαντικότερες πιστώσεις θα λάβουν φέτος οι Δήμοι
Ρόδου (258.000 ευρώ), Δυτικής Λέσβου (204.700
ευρώ), Χίου (187.800 ευρώ), Ωρωπού (185.000
ευρώ), Μυτιλήνης (159.300 ευρώ), Σπάρτης (158.000
ευρώ), Κεντρικής Κέρκυρας (155.400 ευρώ), Τρίπολης
(149.000 ευρώ), Αργους-Μυκηνών (145.000 ευρώ), 

Αγρινίου (144.000 ευρώ), Βόλου (139.000 ευρώ),
Διονύσου (131.700 ευρώ), Κορινθίων (129.000 ευρώ),
Ζακύνθου (125.500 ευρώ) και Γρεβενών (120.000
ευρώ). Ο Δήμος Αθηναίων θα λάβει φέτος για τους
ίδιους σκοπούς 118.000 ευρώ.

Πυρκαγιές: Οι περιοχές υψηλού κινδύνου 
Ποσό 1,49 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε διαδημοτικούς συνδέσμους για Πεντέλη, Υμηττό,
Πάρνηθα, Λαυρεωτική, Δυτική Αττική και Τροιζηνία.

συν εχ ιζεται στη σελ. 14
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Οι αγώνες της
Super League 2 το
Σαββατοκύριακου

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.04.2022 / 14:45
Π.Κ. Ρέντη, Ολυμπιακός ΣΦΠ Β –
Αλμωπός Αριδαίας
Β. Καρακίτσος, Α.Ο. Τρίκαλα –
ΠΑΟΚ Β
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.04.2022 / 14:45
Βέροιας, ΝΠΣ Βέροια – Α.Ο. Ξάνθη
/ ΕΡΤ3
Αλκαζάρ, ΑΕΛ – Ολυμπιακός Βόλου
Μακεδονικού, Απόλλων Πόντου –
Πιερικός
Καυτανζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακλής –
Θεσπρωτός
Σερρών, Πανσερραϊκός – Καβάλα

Φιλιππούπολης, Απόλλων Λάρισας
– Νίκη Βόλου
Ρεπό: Αναγέννηση Καρδίτσας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.04.2022 / 14:45
Λιβαδειάς, Λεβαδειακός – Παναθη-
ναϊκός Β / ΕΡΤ3
Π.Ι.Βαρδινογιάννης, Επισκοπή –
ΑΕΚ Β
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.04.2022 / 17:00
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω –
Εργοτέλης / ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.04.2022 / 14:45
Ρόδου, Ρόδος – Καλαμάτα
Ν. Αλικαρνασσού, ΠΑΣΑ Ηρόδοτος
– Καραϊσκάκης Άρτας
Καλλιθέας, Καλλιθέα – Αστέρας
Βλαχιώτη / ERTSPORTS
Βουζουνεράκειο, ΟΦ Ιεράπετρας –
Διαγόρας
Ζακύνθου, ΑΠΣ Ζάκυνθος - Χανιά
Ρεπό: Κηφισιά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(30η αγων ιστική)
ΚΥΡΙΑΚΗ

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΒΥΖΑ)13:00
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ     (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 13:30)        
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
13:30)        
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
(ΜΑΓΟΥΛΑΣ 13:30)        
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ(ΣΤΑΔΙΟ
ΦΥΛΉΣ 17:00)        
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    17:00        
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    17:00)        
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΒΥΖΑΣ
(ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    17:00)    

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(24η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(17:00)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)        
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ            
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.    (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)    

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
13:30)        
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΔΥΝΑΜΗΣ
17:00)    

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Οι συμμετοχές αυξάνονται, 
η επιτυχία του event είναι δεδομένη!
Οι αγώνες θα γίνουν
στην πανέμορφη νέα
αθλητική εγκατάσταση
της Μάνδρας, σε ένα
μαγευτικό φυσικό περι-
βάλλον!
Δίπλα στο δάσος, στις
παρυφές της διάσημης
Ιεράς Μονής Παναγίας
Γοργοεπηκόου με
πανοραμική θέα στον
ελευσινιακό κόλπο. Οι
νεαροί ποδοσφαιριστές
και οι συνοδοί τους θα
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκτός από τα ποδοσφαιρικά ταλέντα, να γνωρίσουν την
όμορφη γραφική πόλη της Μάνδρας, τις εκπληκτικές φυσικές ομορφιές της, τις διάσημες
ταβέρνες της και τα ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής.
Ο Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος και ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας σας περιμένει όλους
στην φιλόξενη πόλη μας!

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου
στην Δυτική Αττική



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 Παρασκευή 15 Απριλίου 2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr                     

Αθήνα, 14/04/22
Αρ. πρωτ.: 325398

Ανακοίνωση 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών  Εσωτερικών - ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη Δ/ν ση
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρ-

ωτ. 48715/13-04-22 έγγραφο η Με-
λέτη Περιβαλλον τικών  Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ), με:
Α) τίτλο έργου:  «Μον άδα κατά-
ψυξης και συντήρησης σε ψυκτι-
κούς θαλάμους ευπαθών προϊόν-
των » υποκατηγορία Α2, ομάδα:
9η, α/α: 229 (Κέν τρα αποθήκευ-
σης και διανομής με ή χωρίς ψύξη
και κατάψυξη).
Β) θέση έργου:  θέση ‘’Πηλιχό’’,
Αγίας Σοφίας 23, στο Δήμο Ασπρ-
οπύργου, της Π.Ε. Δυτ. Αττικής,
της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε.
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλον-
τική αρχή τη Δ/ν ση Περιβάλλον -
τος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεν τρωμέν ης Διοίκησης
Αττικής
Ε) Για την  παροχή σχετικών περ-
ιβαλλον τικών  πληροφοριών : 1)
την  αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περ-
ιβάλλον τος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή
κοιν ού:  Δευτέρα- Παρασκευή,
9:00-15:00, τηλ.:  210-6984302)
και 2) το Ηλεκτρον ικό Περιβαλλον-

τικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγε-
γραμμένους χρήστες στη διεύθυ-
νση http: eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομην ία έναρξης και λήξης
δημόσιας διαβούλευσης:
14/04/22- 27/05/22
Ζ) ημερομην ίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση από-
ψεων  εν διαφερομέν ου κοιν ού:
18/04/22- 27/05/22 στη Γραμματεία
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττι-
κής (E-mail: ssona@patt.gov .gr/)
ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασμού της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Μεσογείων  239 και Παρίτση, Ν.
Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θρ-
ιάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov .gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr  

Αθήνα, 14/04/22
Αρ. πρωτ.: 324908

Ανακοίνωση 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών  Εσωτερικών - ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη Δ/ν ση

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρ-
ωτ. 48081/11-04-22 έγγραφο η Με-
λέτη Περιβαλλον τικών  Επι-
πτώσεων  (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.:
2111655227 και με:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα εκτροφ-
ής ωοτόκων ορν ίθων- πτηνοτρ-
οφείο» υποκατηγορία Α2, ομάδα:
7η, α/α: 2 (Εγκαταστάσεις εκτροφ-
ής ωοτόκων ορν ίθων).
Β) θέση έργου:  θέση ‘’Ακρες ή
Μύγιαρι’’, στο Δήμο Μεγαρέων ,
της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της Περιφ-
έρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ΠΤΗΝΕΚ Α.Ε.
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλον-
τική αρχή τη Δ/ν ση Περιβάλλον -
τος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεν τρωμέν ης Διοίκησης
Αττικής
Ε) Για την  παροχή σχετικών περ-
ιβαλλον τικών  πληροφοριών : 1)
την  αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περ-
ιβάλλον τος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή

κοιν ού:  Δευτέρα- Παρασκευή,
9:00-15:00, τηλ.:  210-6984302)
και 2) το Ηλεκτρον ικό Περιβαλλον-
τικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγε-
γραμμένους χρήστες στη διεύθυ-
νση http: eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομην ία έναρξης και λήξης
δημόσιας διαβούλευσης:
13/04/22- 26/05/22
Ζ) ημερομην ίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση από-
ψεων  εν διαφερομέν ου κοιν ού:
18/04/22- 26/05/22 στη Γραμματεία
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττι-
κής (E-mail: ssona@patt.gov .gr /)
ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασμού της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Μεσογείων  239 και Παρίτση, Ν.
Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θρ-
ιάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov .gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κυριακή 17 Απριλίου στο Δημαρχείο Αχαρνών 

ΗΗμμέέρραα  ΥΥιιοοθθεεσσίίααςς  κκοουυττααββιιώώνν
κκααιι  ζζώώωωνν  σσυυννττρροοφφιιάάςς

ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή
ανώτερος

§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχι-
στον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θ-
έση με χειρισμό παλετοφόρου ορ-
θίου

§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην  επικοι-
νωνία

§  Επιθυμητή γν ώση και εμπειρία
στη χρήση φορητών  τερματικών
barcode (RF scanner)

ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΥΥΨΨΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

Απαραίτητα Προσόντα: 

§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή
ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίν ητου
ανυψωτικού περονοφόρου μηχανή-
ματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχι-
στον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θ-
έση χειριστή reach truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φ-
ορητών τερματικών barcode (RF s-
canner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην  επικοι-
νωνία
§  Επιθυμητή γν ώση λειτουργίας
συστημάτων WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. 
αναζητά προσωπικό για τις αποθήκες

της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr 
ή στο τηλ. 210-9466204
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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

Η συνέχεια από τη σελ. 9

Ακόμα 1,49 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε επτά συνδέσμους
δήμων: από 300.000 ευρώ στους συνδέσμους δήμων του
Πεντελικού Ορους και του Υμηττού, 280.000 ευρώ στον
σύνδεσμο δήμων της Πάρνηθας, 250.000 ευρώ στον Ανα-
πτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, 175.000 ευρώ στον
Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά,
150.000 ευρώ στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής
και 35.000 ευρώ στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Τροιζηνίας.
Το ποσό είναι αναλογικό, αλλά τα κριτήρια στην περίπτω-
ση αυτή είναι πολιτικά.

Η ενίσχυση για τους δήμους και τους συνδέσμους
προέρχεται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και
επομένως κατανέμεται από το υπουργείο Εσωτερικών. Το
ποσό παραμένει αμετάβλητο τα τελευταία χρόνια αλλά
κάθε έτος υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από τους δήμο-
υς, ότι είναι ανεπαρκές για να καλύψει τις πραγματικές
ανάγκες. Ενα ζήτημα βέβαια παραμένει με ποιον τρόπο
ελέγχονται οι δήμοι ότι τα ποσά αυτά διατίθενται για τους
σκοπούς που προορίζονται και αν γίνεται ορθολογική
διαχείριση.

Παράλληλα με με πρωτοβουλία του υπουργού κ.
Στυλιανίδη γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί κονδύλι 4
εκατομμυρίων ευρώ διαθέσιμο μέσω του ευρωπαϊκού
μηχανισμού RescEU για τη μίσθωση επιπλέον εναέριων
μέσων πυρόσβεσης. Εξέλιξη που θα μετατρέψει την Ελλά-
δα σε «κόμβο». Σε περίπτωση που ξεπεραστούν γραφειο-
κρατικού χαρακτήρα αγκυλώσεις και εκταμιευθούν τα
χρήματα, τα επιπλέον ελικόπτερα θα σταθμεύουν στην
Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα θα είναι 

διαθέσιμα και στον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προ-
στασίας.

Ολοκληρώνεται ο κύκλος συσκέψεων Πυροσβεστι-
κής και Δασικής Υπηρεσίας

Ολοκληρώνεται σταδιακά η σειρά συναντήσεων σε όλη
την Ελλάδα των στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος και
Δασικής Υπηρεσίας – συναντήσεις που σηματοδοτούν μια
νέα αρχή στη συνεργασία μεταξύ των δύο υπηρεσιών,
μετά από 24 χρόνια.

Εχθες, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψ-
ης με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειών Βορείου
και Νοτίου Αιγαίου, υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, τον Υφυπο-
υργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Αμυρά, τον Υφυπουργό Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο
Τουρνά, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
Βασίλειο Παπαγεωργίου και τον Γενικό Γραμματέας
Δασών, Κωνσταντίνο Αραβώση.

Υπενθυμίζεται ότι για την καλύτερη προετοιμασία του
μηχανισμού ενόψει αντιπυρικής περιόδου, τα δύο Υπουρ-
γεία ένωσαν τις δυνάμεις τους και εγκαινίασαν μια νέα
συνέργεια, διοργανώνοντας κοινές συναντήσεις ανά την
Ελλάδα των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με
τα στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας. Με σκοπό τον καλύτε-
ρο συντονισμό και την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε
θέματα δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης, καθώς και
για την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ρόλων.

Οι δυο πρώτες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε
Θεσσαλονίκη και Λάρισα υπό τον Υπουργό Χρήστο 

Στυλιανίδη και τον Υφυπουργό Γιώργο Αμυρά, ενώ ακο-
λούθησαν συσκέψεις σε Ιωάννινα, Πάτρα και Κρήτη, υπό
τους Υφυπουργούς Ευάγγελο Τουρνά και Γιώργο Αμυρά.

Κατά τη  συνάντηση με τα στελέχη του Πυροσβεστικού
Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας από Βόρειο και Νότιο
Αιγαίο, επισφραγίστηκε η κοινή βούληση όλων των εμπλε-
κομένων για στενή συνεργασία σε όλα τα στάδια αντι-
μετώπισης των πυρκαγιών και συγκεκριμένα, στην πρόλ-
ηψη, την καταστολή και την αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος.

Το «παρών» στη σύσκεψη έδωσαν οι Αντιπεριφερει-
άρχες Βορείου Αιγαίου, Παναγιώτης Χριστόφας, Πανα-
γιώτης Κουφέλος, Βασίλειος Πανουράκης και Παντελής
Βρουλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Χρήστος
Ευστρατίου, καθώς και ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς
Δ/νσης Πολ. Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
Αθανάσιος Δρόσος. Μετείχαν, επίσης, ο Υπαρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Πετρ-
ούτσος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περι-
βάλλοντος του ΥΠΕΝ, Ευάγγελος Γκουντούφας, η Προϊ-
σταμένη της Γενικής Δ/νσης Δασών, Άρτεμις Αλεξιάδου
και οι Δ/ντες Δασών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου
και Κυκλάδων.

Ο κύκλος των συναντήσεων θα κλείσει τη Δευτέρα, 18
Απριλίου, με την αντίστοιχη σύσκεψη που θα πραγμα-
τοποιηθεί για την Αττική.

(πηγή: kathimerini.gr)



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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν  εεππιιθθυυμμηηττήή..

ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  --ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  
ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ

ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..  
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  0066::0000--1188::0000..

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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