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Έτοιμος προς χρήση
ο νέος Συνεδριακός πολυχώρος

που μίσθωσε ο Δήμος Ελευσίνας,
ενόψει της διοργάνωσης της

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023
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Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
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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:Αραιή συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 9  έως 19  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος

Μεγάλη Τετάρτη, Αγίου Ζακχαίου του
Αποστόλου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Γκιόκα Άννα

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54, 2105549968

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7, 
- Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 

2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 

Βενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, 2102448143

Συμμορία, που
κατηγορείται ότι
διέπραξε περισ-

σότερες από 45 κλοπές,
εξαρθρώθηκε από το
Τμήμα Ασφαλείας Ωρω-
πού με τη συνδρομή της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Βορειοανατολικής
Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα
με την ΕΛΑΣ, κατά την
διάρκεια συντονισμένης
επιχείρησης, στην περ-
ιοχή της Μαγούλας Αττι-
κής, συνελήφθησαν έξι
μέλη της εγκληματικής
οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται
ένας συνεργός τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα
αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκρ-
ιμένες κλοπές, ληστρική κλοπή και παράβαση της
νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική οργάνω-
ση.

Το Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού ύστερα από
πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε τη δράση της
συμμορίας που είχε συσταθεί τουλάχιστον από τις
αρχές του φθινοπώρου του 2021 και διέπραττε
κλοπές από σπίτια. Όπως εξακριβώθηκε από την
αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης,
δρούσαν μεθοδικά και με εναλλασσόμενη σύνθε-
ση και είχαν ως ορμητήριο την περιοχή της
Μαγούλας, διέπρατταν κλοπές από οικίες στις
περιοχές του Ωρωπού, του Σχηματαρίου, των
Οινοφύτων και Δηλεσίου Βοιωτίας καθώς και σε
περίχωρα της Χαλκίδας.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν τα ιδιόκ-
τητα οχήματά τους ως “επιχειρησιακά”, στα οποία

τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας,
που οι ίδιοι αφαιρούσαν από την περιοχή των
Οινοφύτων. Στη συνέχεια, “χτυπούσαν” κατοικίες,
όταν απουσίαζαν οι ένοικοι, και αφαιρούσαν
κυρίως χρήματα, κοσμήματα και λοιπά τιμαλφή,
αλλά και διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές.

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα, διαπι-
στώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης
έχουν διαπράξει τουλάχιστον 45 κλοπές σε οικίες
και μια σε όχημα, ενώ έχουν αφαιρέσει έξι φορές
πινακίδες κυκλοφορίας από αυτοκίνητα.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκό-
μισαν ανέρχεται, σύμφωνα με την εκτίμηση της
ΕΛΑΣ, στο ποσό των 250.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια
των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν,
μεταξύ άλλων: Οκτώ τηλεοράσεις, 5 ηλεκτρονικές
παιχνιδομηχανές, 3 φορητοί υπολογιστές, κοσμή-
ματα και 2 αυτοκίνητα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι
αστυνομικές έρευνες.

Π
αράταση δύο μηνών στους προϋπολογι-
σμούς των δήμων δίνει τροπολογία που
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουρ-

γείου Ναυτιλίας: «Εκσυγχρονισμός του θεσμι-
κού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των
πλοίων αναψυχής και των τουριστικών 

ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας του κλάδου των επαγγελματικών
πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις», που
ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 6: «Παράταση ισχύος
προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού» ορίζεται
ότι: «Ειδικά για 2022, προθεσμία παρ. του άρθ-
ρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α’ 114), ως προς ισχύ του προϋπο-
λογισμού των Ο.Τ.Α. α’βαθμού, παρατείνεται από
λήξη έως 31η.5.2022».

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς των προϋπολογι-
σμών των δήμων λήγει κάθε χρόνο το αργότερο
την 31η Μαρτίου, ενώ ανάλογη παράταση είχε
δοθεί και το 2021.

Συλλήψεις 6 μελών εγκληματικής 
οργάνωσης στη Μαγούλα Αττικής

Εξαρθρώθηκε σπείρα που «ρήμαζε» σπίτια - Πάνω από
250.000 ευρώ η λεία τους

Δήμοι: Δίμηνη παράταση στους προϋπολογισμούς 
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Θύμα άγριας επίθεσης και διαπόμ-
πευσης στο facebook, από τέσσερις
συνομήλικες της έπεσε μια 17χρονη
μαθήτρια Λυκείου στην Ελευσίνα.

Η ανήλικη, ελληνικής καταγωγής,
όπως αναφέρουν αστυνομικές
πηγές κατήγγειλε στο Τμήμα Ασφα-
λείας Ελευσίνας, την επίθεση που
δέχτηκε από τις συμμαθήτριες της.

Όπως κατέθεσε στους αστυνομι-
κούς μια 17χρονη κοπέλα με κατα-
γωγή από την Αλβανία την παγίδεψε
και με το πρόσχημα να της δώσει
χρήματα για μια ηλεκτρονική παραγ-
γελία ρούχων, της ζήτησε να συναν-
τηθούν στην εκκλησία των Δώδεκα
Αποστόλων στην Ελευσίνα.

Στο ραντεβού εμφανίστηκε η
17χρονη με τρεις ακόμη φίλες της.

Η φερόμενη δράστιδα σύμφωνα
με την καταγγέλλουσα, της επιτέθηκε
και άρχισε να την χτυπάει στο πρό-

σωπο με σιδερένιο αντικείμενο που
είχε βάλει μέσα από το γάντι που
φορούσε.

Ταυτόχρονα, την έπιασε από τα 
μαλλιά και άρχισε να την βρίζει και

την απειλεί ότι θα φτύσει αίμα, αν
ξανασχοληθεi με το ταίρι της.

Μια από τις φίλες της βιντεοσκο-
πούσε τον ξυλοδαρμό, και όπως
διαπίστωσε στη συνέχεια το θύμα,
ανέβασαν λίγες αργότερα το βίντεο
στο Facebook.

Την επόμενη ημέρα η 17χρονη
μαθήτρια πήγε στο Τμήμα Ασφα-
λείας Ελευσίνας και υπελαβε μήνυση
σε βάρος της συμμαθήτριας της και
κατονόμασε τις τρεις φίλες της.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον
Εισαγγελέα Ανηλίκων, ενώ η παθ-
ούσα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα Βραδυνή

Ελευσίνα: Ξυλοδαρμός μαθήτριας στους Δώδεκα Αποστόλους
Μια από τις φίλες της βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό και ανέβασαν λίγες αργότερα το βίντεο στο Facebook

10.005 νέα κρούσματα, 
46 θάνατοι και 298 
διασωληνωμένοι

Τ
α νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου(άτομα) που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 10.005. Ο

συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν
ανέρχεται σε 3.252.248 (ημερήσια μεταβολή
+0.3%), εκ των οποίων 49.0% άνδρες.
Οι ν έοι θάν ατοι
ασθεν ών  με
COVID-19 είν αι
46, εν ώ από
την  έν αρξη της
ε π ι δ η μ ί α ς
έχ ουν  καταγρα-
φεί συν ολικά
28.701 θάν α-
τοι. Το 95.5%
είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και
άν ω.
Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 298 (67.4% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 70 έτη. To 93.3% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών
που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 167 (56.04%)
είν αι μη εμβολιασμέν οι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και
131 (43.96%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την
αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ
4.575 ασθεν είς.
Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  COVID-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 208 (ημερήσια μεταβολή
+22.35%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 237 ασθεν είς.Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων
είν αι 36 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).
Ειδικότερα, στην  Αττική τα κρούσματα καταν έμον ται
ως εξής:
Αν ατολική Αττική   478
Βόρειος Τομέας Αθήν ας   700
Δυτική Αττική        133
Δυτικός Τομέας Αθήν ας     517
Κεν τρικός Τομέας Αθήν ας  1235  
Νήσων          68
Νότιος Τομέας Αθήν ας     500
Πειραιάς     517

Πασχαλινά Δώρα στα παιδιά 
των Βρεφικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ

απο την ΚΕΔΑ Ασπροπύργου

Ά
γιες μέρες του θείου
πάθους και η Κοινωφε-
λής Επιχείρηση του

Δήμου Ασπροπύργου θέλησε
να δώσει χαρά στα παιδιά των
Βρεφικών Σταθμών και των
Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης της πόλης, μοι-
ράζοντάς τους πασχαλινά
δώρα.  Ο Πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος επισκέφθηκε
όλους τους Βρεφικούς Σταθ-
μούς συνομίλησε με τους
Υπεύθυνους ανταλλάσσοντας
ευχές για το Πάσχα. 

Στη συνέχεια μαζί με τον
Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΑ,
κ. Δημήτριο Καγιά επισ-
κέφθηκαν τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλ-
ησης, όπου τους υπο-
δέχτηκαν εκπαιδευτικοί
και μαθητές με τις πασχα-
λινές τους δημιουργίες,
αποτέλεσμα της εξαιρετι-
κής δουλειάς που γίνεται
στα ΚΔΑΠ. Έδωσαν ευχές
για προσωπική και οικο-
γενειακή ευτυχία τις ημέρ-
ες των εορτών και μετέφε-
ραν το μήνυμα του
Δημάρχου Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαου
Μελετίου για Καλό Πάσχα
και Καλή Ανάσταση. 
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Τ
ο ΕΚΕ-ΔΑ και το Κέν τρο
Πληροφόρησης Εργαζομέ-
ν ων  & Αν έργων  της Συν ο-

μοσπον δίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ)
μέσα από μια σειρά απαν τήσεων
σε βασικά ερωτήματα εν ημερών ει
τους μισθωτούς του ιδιωτικού
τομέα για το δώρο Πάσχα. Οι
εργαζόμεν οι έχουν  την  δυν ατότ-
ητα ν α υπολογίσουν  μόν οι τους
το Δώρο Πάσχα που δικαιούν ται
στο παρακάτω σύν δεσμο:
https://www.kepea.gr/calc-doro-
pasxa.php

Κατοχύρωση δώρου Πάσχα

Το δώρο Πάσχα, όπως και το
δώρο Χριστουγέν ν ων  και το
επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν
περαιτέρω με την  Εθν ική Γεν ική
ΣΣΕ του έτους 20101 (άρθρο 1) για
τους εργαζόμεν ους ιδιωτικού
δικαίου σε όλη την  ελλην ική επι-
κράτεια.

Οι διατάξεις του θεσμικού
πλαισίου για τα δώρα εορτών
είν αι δημοσίας τάξεως, με συν έ-
πεια ν α μην  επιτρέπεται και ν α
είν αι άκυρη κάθε αν τίθετη ρητή ή
σιωπηρή συμφων ία, καθώς και η
παραίτηση του εργαζόμεν ου από
την  αξίωση καταβολής τους.

Ποιοι εργαζόμεν οι το δικαι-
ούν ται

Σύμφων α με την  ισχύουσα
ν ομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που
απασχολούν ται στον  ιδιωτικό
τομέα με σχέση εξαρτημέν ης
εργασίας αορίστου ή ορισμέν ου
χρόν ου, πλήρους ή μερικής
απασχόλησης σε οποιοδήποτε
εργοδότη δικαιούν ται Δώρο
Πάσχα.

Πώς υπολογίζεται το δώρο
Πάσχα

Για τον  υπολογισμό του ποσού
των  Δώρων  λαμβάν εται υπόψη ο
τρόπος αμοιβής των  μισθωτών
δηλαδή αν  αμείβον ται με ημερ-
ομίσθιο ή με μισθό. Η χρον ική
περίοδος που υπολογίζεται το
Δώρο Πάσχα αρχίζει από την  1η
Ιαν ουαρίου μέχρι και την  30η
Απριλίου κάθε έτους. 

Έτσι, οι εργαζόμεν οι που η
σχέση εργασίας τους με τον
εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς δια-
κοπή όλη τη χρον ική περίοδο
που αν αφέραμε δηλαδή από 1ης
Ιαν ουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου
κάθε έτους, δικαιούν ται ολόκληρο
το Δώρο που είν αι ίσο με μισό
(1/2) μην ιαίο μισθό για τους
αμειβόμεν ους με μισθό και με 15
ημερομίσθια για τους αμειβόμεν ο-
υς με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η
σχέση εργασίας κάποιου μισθω-
τού με τον  εργοδότη του δεν  είχε
διάρκεια ολόκληρο το προαν αφε-
ρόμεν ο χρον ικό διάστημα, δικαι-
ούται ν α λάβει αν αλογία δώρου,
η οποία υπολογίζεται ως εξής:
προκειμέν ου για αμειβόμεν ο με
μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του
μισού μην ιαίου μισθού ή έν α ημε-
ρομίσθιο, εν ώ για τους αμειβόμε-
ν ους με ημερομίσθιο για κάθε 8
(οκτώ) ημερολογιακές ημέρες
διάρκειας της εργασιακής σχέ-
σης. 

Εάν  η σχέση εργασίας διαρκέ-
σει λιγότερο από οκτώ ημέρες,
δικαιούται αν άλογο κλάσμα για
δώρο Πάσχα.

Εκτός από την  περίπτωση που
η εργασία παρασχέθηκε χωρίς
διακοπή όλο το διάστημα από την
1η Ιαν ουαρίου έως την  30ή Απρ-
ιλίου, στο διάστημα αυτό
συν υπολογίζον ται και όλες οι
ημέρες που οι εργαζόμεν οι-ες
απουσιάζουν  ν όμιμα από την
εργασία τους (π.χ. με ετήσια
άδεια, με άδεια μητρότητας, με
σπουδαστική άδεια).

Ειδικά ως προς την  απουσία
των  εργαζομέν ων  λόγω ασθέν ει-
ας, στο διάστημα υπολογισμού
του δώρου Πάσχα συν υπο-
λογίζον ται τα «τριήμερα ασθε-
ν είας», δηλαδή ο χρόν ος απου-
σίας κατά τον  οποίο δεν  κατα-
βάλλεται επίδομα ασθεν είας, εν ώ
αφαιρούν ται τα διαστήματα που
καταβάλλεται από τον  ασφαλι-
στικό φορέα επίδομα ασθεν είας.

Παράδειγμα: Αν  έν ας μισθωτός
απουσίασε από την  εργασία του
λόγω ασθέν ειας 60 μέρες και
πήρε επίδομα ασθεν είας από το
ασφαλιστικό του ταμείο για 40
ημέρες, θα αφαιρεθούν  από το
χρον ικό διάστημα της εργασιακής
σχέσης μόν ο οι 40 ημέρες για τις
οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο
Πάσχα

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται τη
Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Το
δώρο Πάσχα υπόκειται σε εισφο-
ρές υπέρ ΕΦΚΑ, Φόρου Μισθ-
ωτών  Υπηρεσιών . Νοείται βέβαια
ότι ο εργοδότης μπορεί ν α κατα-
βάλει το δώρο και ν ωρίτερα από
την  παραπάν ω ημερομην ία.

Το δώρο Πάσχα σε καμία
περίπτωση δεν  επιτρέπεται ν α
καταβληθεί σε είδος, αλλά μόν ο
σε χρήμα.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ
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Έτοιμος προς χρήση ο νέος Συνεδριακός πολυχώρος που μίσθωσε ο Δήμος Ελευσίνας
ενόψει της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023

Υ
πεγράφη η σύμβαση για τη μίσθωση του
ακινήτου στην οδό Χαριλάου, το οποίο
και θα αποτελέσει χώρο συνεδριάσεων

και εκδηλώσεων ενόψει της διοργάνωσης της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο, προσφά-
τως ανακαινισμένο, ο οποίος πληροί όλες τις
διατάξεις πυρασφάλειας και έχει κατασκευαστεί
με φιλικά προς το περιβάλλον και οικολογικά
υλικά κατά την τελευταία ανακαίνιση.

Ο Δήμος Ελευσίνας, τα τελευταία 2,5 χρόνια
συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθεια για την
απόκτηση υποδομών, με χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα το ΙΡΙΣ, το Ελευσίς, το οίκημα Μορφό-

πουλου, χώροι που θα αποτελέσουν, όχι μόνο
εστίες φιλοξενίας των εκδηλώσεων της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας αλλά και μία σημαντική παρα-
καταθήκη και κληρονομιά για τους πολίτες της
Ελευσίνας & της Μαγούλας.

Παρά το γεγονός ότι ήδη μεγάλα έργα υπο-
δομών βρίσκονται σε εξέλιξη μετά από ενέργειες
της Δημοτικής Αρχής, οι καθυστερήσεις όλων
των προηγούμενων ετών επιβάλλουν ρεαλιστικές
και άμεσες λύσεις για τη στέγαση 

των εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας, κάτι που αποτέλεσε και ισχυρή σύσταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο χώρος

Πρόκειται για ενιαίο ισόγειο χώρο 900 περίπου
τετραγωνικών ο οποίος βρίσκεται 50 μέτρα από
τη θάλασσα και δίπλα στις εγκαταστάσεις του
Παλαιού Ελαιουργείου όπου λαμβάνουν χώρα
τα Αισχύλεια. 

Το κτήριο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από
τον Αρχαιολογικό χώρο και από την ταράτσα
του έχει θέα στο ρολόι και στα αρχαία της πόλης
καθώς επίσης και στον κόλπο της Ελευσίνας.
Στην δεξιά πλευρά «βλέπει» το ελαιουργείο και
τις παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις του.

Οι εγκαταστάσεις του είναι φιλικές προς τα
ΑμΕΑ, πλήρως εξοπλισμένες και διαμορφωμένες,
βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών.

Ο προαύλιος χώρος είναι περίπου ενός στρέμ-
ματος, μια τεράστια αυλή μεγάλης χωρητικότητας
για εκδηλώσεις, παραστάσεις και προβολές.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρ-
ης Οικονόμου: «Η προσπάθεια που καταβάλλο-
υμε για τις υποδομές του Δήμου μας είναι τερά-
στια. Αυτήν τη στιγμή, αν είχαν γίνει τα αυτονόη

τα από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου
δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία μίσθωσης πολ-
υχώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς θα
είχαμε έτοιμες υποδομές. Αυτό φυσικά, δεν συνέ-
βη αφού το 2019 δεν παραλάβαμε απολύτως
τίποτα. 

Οι υποδομές του Δήμου και οι ανακατασκευές
κομβικών κτηρίων για τους πολίτες της πόλης
αλλά και τις ανάγκες της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας, βρίσκονται σε εξέλιξη μετά από αγώνα
που καθημερινά καταβάλλουμε. Λίγους μήνες
πριν τη διοργάνωση μπήκαμε στη διαδικασία
μίσθωσης και ενός μεγάλου χώρου για τη φιλο-
ξενία εκδηλώσεων.

Ο χώρος αυτός τίθεται άμεσα στη διάθεση των
αναγκών της Πολιτιστικής καθώς παρελήφθη
από τον Δήμο μας, πλήρως ανακαινισμένος και
σύγχρονος, έτοιμος προς χρήση».

ΟΟιι  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ
εείίννααιι  φφιιλλιικκέέςς
ππρροοςς  τταα  ΑΑμμΕΕΑΑ,,  

ππλλήήρρωωςς  εεξξοοππλλιισσμμέέννεεςς
κκααιι  δδιιααμμοορρφφωωμμέέννεεςς,,

ββάάσσεειι  ττωωνν  
ααππααιιττοούύμμεεννωωνν  ππρροο--

δδιιααγγρρααφφώώνν..
ΟΟ  ππρροοααύύλλιιοοςς  χχώώρροοςς
εείίννααιι  ππεερρίίπποουυ  εεννόόςς

σσττρρέέμμμμααττοοςς,,  
μμιιαα  ττεερράάσσττιιαα  ααυυλλήή

μμεεγγάάλληηςς  
χχωωρρηηττιικκόόττηηττααςς  γγιιαα  

εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,  
ππααρραασσττάάσσεειιςς  
κκααιι  ππρροοββοολλέέςς

Νωρίτερα η δεύτερη δόση, ύψους
61 εκατ. ευρώ, της έκτακτης 
επιχορήγησης στους ΟΤΑ Α’ 

Τ
η δεύτερη δόση, ύψους
61 εκατ. ευρώ, της
έκτακτης επιχορήγησης

στους ΟΤΑ Α’  και Β’  βαθμού,
υπέγραψε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών, Στέ-
λιος Πέτσας.

Η ενίσχυση είναι από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και προσφέρεται

προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις του κύματος
των ανατιμήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Συγκε-
κριμένα, η πρόσθετη χρηματοδότηση στους δήμους είναι
συνολικού ύψους 57 εκατ. ευρώ και στις περιφέρειες 4
εκατ. ευρώ.    
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση, αντίστοιχου ύψους
στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, είχε δοθεί
στις 17 Μαρτίου 2022, με τον προγραμματισμό για τη
δεύτερη δόση να είναι έως τις αρχές Μαΐου του ίδιου
έτους. 

Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ανα-
κοινώνουμε, σήμερα, τη δεύτερη δόση -συνολικού
ύψους 61 εκατ. ευρώ– της νέας έκτακτης ένεσης ρευ-
στότητας προς τους δήμους και τις περιφέρειες της
χώρας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις έκτακτες

ανάγκες που προκαλεί η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση
εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», δήλωσε
ο κ. Πέτσας.

Συνολικά, σε συνέχεια της δέσμευσης του αναπληρω-
τή υπουργού Εσωτερικών κατά τη συνεδρίαση -στις 9
Μαρτίου- της κοινής προπαρασκευαστικής ομάδας
εργασίας που έχει συσταθεί ανάμεσα στην ΚΕΔΕ και τα
υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και
της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε, την ίδια
ημέρα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με
τους περιφερειάρχες, η έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας
προς τους δήμους, συνολικού ύψους 114 εκατ. ευρώ,
αντιστοιχεί σε μία πρόσθετη μηνιαία τακτική ΚΑΠ.
Ομοίως και η έκτακτη ενίσχυση, συνολικού ύψους 8
εκατ. ευρώ, προς τις περιφέρειες της χώρας.
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ΔΔώώρραα,,  ππααιιχχννίίδδιιαα  κκααιι  ττσσοουυρρέέκκιιαα  
γγιιαα  ττοο  ΠΠάάσσχχαα  μμοοίίρραασσαανν  σστταα  ππααιιδδιιάά  οοιι  ΠΠααιιδδιικκοοίί

ΣΣττααθθμμοοίί  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ

Μ
ε ευχές, δώρα, τσο-
υρέκια, κουλούρια
και πασχαλινές

δημιουργίες αποχαιρετούν
για τις ολιγοήμερες διακο-
πές του Πάσχα, τα παιδιά
που φιλοξενούν, οι Παιδι-
κοί Σταθμοί Ζεφυρίου.

Αν και τα παιδιά των Παι-
δικών Σταθμών δεν στε-
ρήθηκαν τα πασχαλινά
τους δώρα ακόμη κι όταν
οι Παιδικοί Σταθμοί ήταν
κλειστοί λόγω της παν-
δημίας, ωστόσο φέτος η
χαρά των παιδιών, των
παιδαγωγών και της
Διοίκησης του Σταθμού
ήταν μεγαλύτερη, αφού οι
Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν και τα παιδιά
δημιούργησαν και τα ίδια πασχαλινές κατασκε-
υές, ενώ έφτιαξαν κουλούρια και αυγά, βιώνοντας
την πασχαλινή ατμόσφαιρα με τους φίλους τους
και τις παιδαγωγούς τους.

Τα πακέτα με τα πασχαλινά δώρα περιλαμβά-
νουν ένα παιχνίδι ανάλογο της ηλικίας των παι-
διών, τσουρέκι και ένα καλάθι με κουλούρια που
πρόσφερε ο Παιδικός Σταθμός, καθώς και κου-
λούρια και λαζαράκια  που παρασκεύασαν τα
ίδια τα παιδιά με τις παιδαγωγούς τους, κόκκινα
αυγά που έβαψαν τα παιδιά στους σταθμούς και
πασχαλινές δημιουργίες που κατασκεύασαν τα
ίδια υπό την καθοδήγηση των παιδαγωγών τους.

Το πλούσιο πακέτο, μαζί με τις ευχές του για
Καλό Πάσχα, πρόσφερε προσωπικά ο Πρόεδρος
των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου, Γιώργος Κούρ-
κουλος, σε κάθε παιδί, τη Μεγάλη Δευτέρα 18 Απρ-
ιλίου στα παιδιά του Β’ Παιδικού Σταθμού, ενώ
σήμερα, Μ. Τρίτη 19 Απριλίου θα προσφέρει στα
παιδιά του  Βρεφικού Σταθμού “Μικρόκο-
σμος”¨και αύριο, Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου, στα
παιδιά του Α’ Παιδικού Σταθμού. 

Για αποφυγή συνωστισμού, τα πασχαλινά δώρα
προσφέρονται στα παιδιά στο σχόλασμα, ενώ
κουλούρια, κόκκινα αυγά και κατασκευές δημιο-
υργήθηκαν λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προ-
στασίας κατά του κορονοϊού.

Όπως κάθε χρόνο, εξάλλου, ο Γιώργος Κούρ-
κουλος πρόσφερε στις παιδαγωγούς
και τους εργαζόμενους στους Παιδι-
κούς Σταθμούς κουλούρια και τσο-
υρέκια.

“Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
που φέτος οι συνθήκες της παν-
δημίας επέτρεψαν στα παιδιά, όχι
μόνο να παραλάβουν τα ίδια τα
δώρα τους, αλλά να εμπλουτίσουν
με τις δημιουργίες τους το πασχα-
λινό καλάθι τους”, υπογράμμισε ο
Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών
Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος και
ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Φυλής
Χρήστο Παππού για τη σταθερή και
διαρκή στήριξή του στους Παιδι-
κούς Σταθμούς. 

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΤΟΝ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΗΜΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
ΕΔΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ 136 74
- ΤΗΛ. 210 2463256
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com

Τ
ην  Κυριακή 10 Απριλίου διεξήχ θει η ετήσια
Γεν ική μας Συν έλευση που συμπεριλάμβαν ε τις
εγκρίσεις απολογισμού – προϋπολογισμού και

έκτακτης εισφοράς υπέρ Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε., τον  απολογι-
σμό πεπραγμέν ων  του περασμέν ου έτους, καθώς και
την  διεν έργεια αρχ αιρεσιών  εκλογής ν έου Δ.Σ. και
Ελεγκτικής Επιτροπής.

Συγχ αρητήρια στους υποψηφίους για την  συμμε-
τοχ ή και την  εν  γέν ει παρουσία τους στην  εκλογική
διαδικασία, καθώς και θερμές ευχ αριστίες στα μέλη
μας που προσήλθαν  δείχ ν ον τας το εν διαφέρον  τους
για τα κυν ηγετικά τεκταιν όμεν α, συμπορεύον ται και
αγων ίζον ται για το μέλλον  του κυν ηγιού, στηρίζουν
με τη παρουσία τους τον  Σύλλογό μας και έλαβαν
μέρος στην  Γεν ική Συν έλευση και τις αρχ αιρεσίες
αν άδειξης του ν έου Δ.Σ. για την  επόμεν η διετία.

Στο πέρας της Γεν ικής Συν έλευσης πριν  την  εκλο-
γική διαδικασία, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του
όπλου. Ο τυχ ερός λαχ ν ός είν αι το Νο 0166.

Όσον  αφορά την  σύν θεση του ν έου Δ.Σ. που ήρθε
σε σώμα με την  υπ’ αριθμ. 771/18-04-2022 απόφαση
καταν ομής αξιωμάτων  είν αι:

Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΜΕΛΟΣ: ΔΙΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΜΕΛΟΣ: ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΦΥΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.

Ο ΤΑΜΙΑΣ Κρεούζης Γεώργιος διορίστηκε από το
Δασαρχ είο Πάρν ηθας με την  41952/01-04-22 Απόφα-
ση της Δασάρχ η Πάρν ηθας.

Για την  Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγον ται οι:
1. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ        ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



Ιδιαίτερα εποικο-
δομητική και σε θετικό
κλίμα ήταν η συνάν-
τηση που πραγματο-
ποίησε ο Πρόεδρος
του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Πειραιά,
Γιώργος Παπα-
μανώλης – Ντόζας, με
τον Δ/ντή του Γραφ-
είου του Γενικού
Γραμματέα Διεθνών
Οικονομικών Σχέ-
σεων και Εξωστρέφει-
ας του Υπουργείου
Εξωτερικών και
Προέδρου του Δ.Σ.
του Enterprise
Greece, Γιάννη
Σμυρλή, την Πέμπτη
14 Απριλίου 2022,
στο Υπουργείο Εξωτε-
ρικών.

Με τον Διε-

υθυντή του γραφείου
του  κ. Γενικού
συζητήθηκαν οι προ-
τάσεις και οι δράσεις,
τις οποίες κατέθεσε το
Επιμελητήριο, προ-
κειμένου να ενισχυθεί
και  τονωθεί  η εξω-
στρέφεια των επιχει-
ρήσεων μελών του.

Ο κ. Παπα-

μανώλης ευχαρίστησε
τον Δ/ντή και αναφέρ-
θηκε στον ουσιαστικό
ρόλο του Γενικού
Γραμματέα, Γιάννη
Σμυρλή, ο οποίος
κατά την ενημέρωση
των μελών του Β.Ε.Π.
στην εκδήλωση που
πραγματο πο ι ή θ η κε
στις 17 Ιανουαρίου

2022, με θέμα την
τόνωση της εξωστρέφ-
ειας των επιχειρή-
σεων, υπήρξε θετικός
και  υποστηρικτικός
των προτάσεων του
Επιμελητηρίου.

Ο Πρόεδρος
Β.Ε.Π. ανέφερε,
τέλος, ότι  η υλο-
ποίηση των δράσεων
πρόκειται να αρχίσει
τον προσεχή Ιούνιο
και θα υπάρξει συνερ-
γασία με τους συνα-
ρμόδιους φορείς και
τα μέλη του Επιμελ-
ητηρίου.

Στη συνάν-
τηση παραβρέθηκε η
Ειδική Συνεργάτης
του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Πειραιά,
Ευδοκία Μαυρομμάτη.

Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 θριάσιο-7

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  
σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν,,  γγιιαα  ττοονν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  

δδρράάσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ττόόννωωσσηη  ττηηςς  εεξξωωσσττρρέέφφεειιααςς  
ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ––  μμεελλώώνν  ττοουυ

«Ανακύκλωση στις Λαϊκές
Αγορές της Αττικής» 

- Βρες το «πράσινο σημείο»,
ανακύκλωσε και κέρδισε

Η
Περιφέρεια Αττικής, σε συν εργασία με τον
Εν ιαίο Διαβαθμιδικό Σύν δεσμο Νομού Αττικής
(ΕΔΣΝΑ), ξεκιν ά την  υλοποίηση εν ός ολοκληρ-

ωμέν ου επικοιν ων ιακού προγράμματος , για την
προώθηση της αν ακύκλωσης, της ξεχ ωριστής συλλο-
γής βιοαποβλήτων  και την  εφαρμογή των  καν όν ων
της κυκλικής οικον ομίας.

Κεν τρικό μήν υμα του Προγράμματος Επικοιν ων ίας
είν αι το « Δώσε Αξία στα σκουπίδια σου» και στο
πλαίσιο αυτό υλοποιείται μια ξεχ ωριστή δράση, που θα
αν απτυχ θεί στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττι-
κής, σε συν εργασία με τους επαγγελματίες και παρα-
γωγούς που δραστηριοποιούν ται στο συγκεκριμέν ο
χ ώρο. 

Η δράση «Ανακύκλωση στις Λαϊκές Αγορές της
Αττικής», ξεκινά την Τρίτη 26 Απριλίου  και θα δια-
ρκέσει συνολικά τέσσερις εβδομάδες, ως τις 24
Μαΐου.

Καθημεριν ά , σε 20 λαϊκές  αγορές, σε διαφορετικούς
Δήμους, που έχ ουν  επιλεγεί από την  αρμόδια Διεύθυ-
ν ση της Περιφέρειας Αττικής , θα βρίσκεται έν α «κιν -
ητό πράσιν ο σημείο» του ΕΔΣΝΑ , μαζί με ομάδα
εκπαιδευμέν ων  προωθητών , οι οποίοι θα αν αλάβουν
μεταξύ άλλων :  

ν α προβάλλουν  στους πολίτες τα οφέλη της
αν ακύκλωσης 

ν α τους εν ημερώσουν  για τους τρόπους με τους
οποίους μπορούν  εύκολα ν α αν ακυκλών ουν , στον
τόπο που ζουν

ν α τους δώσουν  τη δυν ατότητα ν α εγγραφούν  σε
προγράμματα επιβράβευσης κι αν ταπόδοσης,  με
βάση τις ποσότητες που θα αν ακυκλών ουν  

ν α τους εν ημερώσουν  για τη χ ωριστή συλλογή βιοα-
ποβλήτων  μέσω της χ ρήσης του καφέ κάδου , αλλά και
ν α τους μοιράσουν  δωρεάν  πιστοποιημέν ο κομποστ
που παράγεται σήμερα από τον  ΕΔΣΝΑ, μέσα από
την  επεξεργασία των  «πράσιν ων » απορριμμάτων . 

Το αν αλυτικό πρόγραμμα της δράσης και τις λαϊκές
αγορές που θα εξελίσσεται καθημεριν ά, θα αν αρτηθεί
στην  ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ ( www.edsna.gr) και της
Περιφέρειας Αττικής. 

Παράλληλα, η δράση θα υποστηριχ θεί και με ραδιοφ-
ων ικό spot που θα προβληθεί στο διάστημα που η
δράση θα  εξελίσσεται. 

Τους στόχ ους της Δράσης παρουσίασε ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης σε ειδική εκδήλωση, παρ-
ουσία του Προέδρου της Παν αττικής Ομοσπον δίας
Σωματείων  Πωλητών  Λαϊκών  Αγορών  Δ. Μουλιάτου,
του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ και Αν τιπεριφερειάρχ η
Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη, Προέδρων  Ομο-
σπον διών  Παραγωγών , πωλητών  Λαϊκών  Αγορών ,
Αν τιπεριφερειαρχ ών , Δημάρχ ων , Αν τιδημάρχ ων ,
περιφερειακών  συμβούλων  και άλλων .

Μηνύματα ισότητας και
αποδοχής από τους
μαθητές του 2ου
Λυκείου Ελευσίνας

Μ
ια ευχ άριστη έκπληξη αποτελεί η πρωτοβουλία των
μαθητών  του Πυρουν άκειου Λυκείου Ελευσίν ας, με
την  υποστήριξη των  δασκάλων  και του δήμου.

Συγκεκριμέν α προέβησαν  σε εικαστικές παρεμβάσεις
στον  χ ώρο του σχ ολείου μεταφέρον τας επίκαιρα
μην ύματα μέσω της δημιουργικότητας τους!

Στην  πρωτοβουλία αν αφέρθηκε με μήν υμα του ο δήμα-
ρχ ος Ελευσίν ας κος Αργύρης Οικον όμου:
«Δουλειά μας είν αι, αυτήν  την  έμπν ευση ν α την
εν ισχ ύσουμε, με δράσεις που αν ταποκρίν ον ται στις
αν άγκες τους και ήδη προετοιμάζουμε. Χρειαζόμαστε τη
δημιουργική τους έκφραση, την  άποψη και τη ματιά τους
στη διαμόρφωση της εικόν ας του Δήμου μας!»



Χ
ρήσιμες συμβουλές για την επιλογή και τον ορθό
χειρισμό παραδοσιακών τροφίμων για το
τραπέζι μας, όπως το κρέας, τα τυριά, τα

αυγά αλλά και τη σοκολάτα με τη μορφή των γνωστών σε
όλους μας σοκολατένιων αυγών, δίνει στους κατανα-
λωτές ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ),
καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, συστήνει:
Να προμηθευόμαστε τρόφιμα μόνο από

επίσημα και κατά συνέπεια, ελεγχόμενα
σημεία της αγοράς.

Να δίνουμε προσοχή στις συνθήκες υγιει-
νής του προσωπικού και στην καθαριότητα
του εξοπλισμού και του χώρου του καταστή-
ματος που επιλέγουμε για την αγορά τρο-
φίμων.

Όταν αγοράζουμε κρέας, να διαπιστώνο-
υμε πρώτα (με τις αισθήσεις μας) ότι είναι
τοποθετημένο μέσα σε ψυγεία ή σε ψυχόμε-
νες προθήκες που λειτουργούν
«κρατώντας» την ψύξη.

Να θυμόμαστε ότι όταν αγοράζουμε τα
τρόφιμα που θέλουμε, προμηθευόμαστε
πρώτα τα λιγότερο ευάλωτα σε αλλοίωση
(π.χ. ξηρά τρόφιμα όπως ζυμαρικά, ψωμί,
ξηρούς καρπούς, φρούτα και λαχανικά), ενώ
στο τέλος αγοράζουμε τα πιο ευάλωτα σε
αλλοίωση (δηλαδή τα πιο «ευαλλοίωτα» όπως
κρέας, πουλερικά, ψάρια) και πάντα φρον-
τίζουμε να τα τοποθετήσουμε στο ψυγείο το
συντομότερο δυνατό. 

Το οικιακό μας ψυγείο θα πρέπει να λειτο-
υργεί σωστά, δηλαδή η θερμοκρασία
συντήρησης να κυμαίνεται από +1°C έως
+4°C, ενώ η θερμοκρασία κατάψυξης να
είναι μικρότερη ή το πολύ ίση με -18°C.

Γεν ικά, όταν αγοράζουμε τα τρόφιμα για το

πασχαλινό τραπέζι, εξε-
τάζουμε προσεκτικά την
επισήμανση των
προϊόν των  και τις
ενδεικτικές πινακίδες
πώλησης.

Αμνοερίφια
Όταν  αγοράζουμε

αμνοερίφια, πρέπει να
προσέχουμε σε κάθε
σφάγιο να υπάρχουν
οπωσδήποτε σφραγίδες
και στα δύο ημιμόριά του.
Συγκεκριμένα, σε σχέση με την υποχρεωτι-
κή σφραγίδα σε κάθε ημιμόριο σφαγίου ισχύει
ότι:

Στα σφάγια αμνοεριφίων εγχώριας παρα-
γωγής (δηλαδή από ζώα που έχουν εκτραφεί
στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και
έχουν σφαγεί στη χώρα μας), η σφραγίδα
καταλληλότητας που αναζητούμε, είναι
χρώματος «λαμπρού κυανού» (χρωστική Ε
133), δηλ. «τυρκουάζ» και ωοειδούς σχήμα-
τος (με σχήμα αυγού), στο κέντρο της οποίας
αναγράφεται ο κωδικός αριθμός κτην ιατρικής
έγκρισης του σφαγείου που έχουν σφαγεί και
περιφερειακά τα αρχικά GR και τα διακριτικά
της Ε.Ε.

Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί
σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και διακινούνται
προς τη χώρα μας, πρέπει να φέρουν την
παραπάνω ωοειδή σφραγίδα χρώματος επι-
λογής του κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. και
τα χαρακτηριστικά στοιχεία (κωδικός αριθμός 

έγκρισης σφαγείου, χώρας και διακριτικών
της Ε.Ε.) τα οποία εφαρμόζονται στη χώρα

σφαγής τους.
Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί

σε τρίτες χώρες και εισάγονται στη χώρα μας,
πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας
χρώματος καστανού με τα χαρακτηριστικά
στοιχεία της χώρας προέλευσης.

Όταν αγοράζουμε σπλάχνα και κρέας
πρέπει να προσέχουμε:

Όταν αγοράζουμε σπλάχνα, παρατηρ-
ούμε να μην υπάρχουν οζίδια ή/και κύστεις,
ούτε να φαίνονται μεταβολές στο χρώμα και
φυσικά να μην είναι εκτεθειμένα στο περι-
βάλλον.

Όταν επιλέγουμε κατεψυγμένα κρέατα,
πρέπει να εξετάζουμε την ημερομηνία κατά-
ψυξης και την ημερομηνία λήξης του προϊόν-
τος.

Όταν αγοράζουμε αυγά:
Εξετάζουμε τις προβλεπόμενες ενδείξεις

στη συσκευασία, όπως την κατηγορία ποιότ-
ητας, βάρους και την ημερομηνία ελάχιστης
διατηρησιμότητας.

Για την καλή συντήρηση διατηρούμε τα
αυγά σε δροσερό χώρο.

Για τη βαφή των αυγών, ακολουθούμε
προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται
στις συσκευασίες βαφής αυγών και βάφουμε
μόνο τα αυγά που δεν έχουν σπάσει κατά
τον βρασμό.

Σοκολατένια αυγά
Όταν αγοράζουμε σοκολατέν ια αυγά:

Επιλέγουμε σημεία πώλησης τροφίμων,
όπου ισχύουν οι γεν ικοί κανόνες υγιεινής
κατά τη συντήρηση, την έκθεση και τη διάθ-
εση από σταθερά και επώνυμα σημεία
πώλησης τροφίμων.

Επειδή στα σοκολατέν ια αυγά περιέχονται
παιχν ίδια μικρών διαστάσεων, προσέχουμε
να μην τα δίνουμε σε παιδιά μικρής ηλικίας
που μπορεί να πνιγούν. 

Προσέχουμε την υποχρεωτική αναγραφή
της σύνθεσης (π.χ. «σοκολάτα γάλακτος»,
«σοκολάτα υγείας») και την ημερομηνία ανά-
λωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
ορθές πρακτικές κατά το χειρισμό τροφίμων
στο σπίτι μπορείτε να βρείτε στον σχετικό
σύνδεσμο.

Αν διαπιστώσουμε στην αγορά υποβαθμι-
σμένα, ακατάλληλα, αλλοιωμένα τρόφιμα ή
αντιμετωπίσουμε φαινόμενα εξαπάτησης ή
παραπλάνησής, υπάρχει πάντα ο πεντα-
ψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 11717 για καταγ-
γελίες.
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ΕΦΕΤ: Πασχαλινές συμβουλές προς τους καταναλωτές

ΠΠάάσσχχαα  22002222::  
ΤΤαα  μμέέττρραα  ττηηςς  ΤΤρροοχχααίίααςς  γγιιαα

ττηηνν  ««μμεεγγάάλληη  έέξξοοδδοο»»  

Αυξημένα θα είναι τα μέτρα που σχεδιάζει η Τροχαία σε όλη την επικράτεια για την περίοδο των εορτών
του Πάσχα αλλά και της Πρωτομαγιάς, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων που θα ισχύσουν και μέχρι της 3/5/2022.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός των μέτρων της ΕΛΑΣ περι-
λαμβάνει:

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των
ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευ-
ση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότ-
ητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων
αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημά-
των.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασι-
κές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφ-
όρησης

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών
ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων
παραβάσεων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρ-
εια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ.), καθώς και παρ-
αβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την

πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (χρήση κινητών
τηλεφώνων κατά την οδήγηση).

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται
μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί,
κ.λ.π.)

Παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας
για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την
παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

Ενημέρωση των πολιτών μέσω των Υπηρεσιών Επικοι-
νωνίας, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία
πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφορ-
ιακών και άλλων προβλημάτων.

Τι θα ισχύσει για την κυκλοφορία των φορτηγών
H Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία

τονίζει πως για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη
βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο του Πάσχα,
εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφ-
θούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης
των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους
άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας των φορτηγών θα ισχύει από τη Μεγάλη Πέμπτη (21/4)
από τις 15:00 έως τις 22:00 και από τη Μεγάλη Παρασκευή
(22/4) από τις 6:00 έως τις 16:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει από τη Δευ-
τέρα (25/4), από τις 12:00 έως τις 22:00, ενώ την Τρίτη (26/4)
από τις 11:00 έως τις 23:00.

Ποια φορτηγά εξαιρούνται
(α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα

με ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά
αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά
αυτοκίνητα δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που
μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα όπως αυτά αναφέρ-
ονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ {άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της
κοινής υπουργικής απόφασης 50786/3319/2014 (Β’ 2418)},
εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων
που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου

φορτίου.
(β) Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα)

όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
(γ) Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιω-

τικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά
προϊόντα.

(δ) Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωι-
κής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονι-
σμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνο-
δεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

(ε) Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
(ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο, κ.λπ.) όταν κινούνται
για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και
μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου
οργανισμού.

(στ) Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον
ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται
από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

(ζ) Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών
και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρη-
σιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για
την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.

(η) Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για
ιατρικούς σκοπούς.

(θ) Τα μηχανήματα έργου των ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήμα-
τα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περι-
στατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας
Διεύθυνσης Τροχαίας.

(ι) Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
(ια) Τα φορτηγά οχήματα και μηχανήματα έργου των εταιρ-

ειών παραχώρησης που διαχειρίζονται τους αυτοκινητόδρομο-
υς και των υπεργολάβων τους, προκειμένου να εκτελούν απρ-
όσκοπτα το έργο που τους έχει ανατεθεί.

(ιβ) Τα φορτηγά οχήματα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού».
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Γνωστοί – άγνωστοι κατέστρεψαν
για δεύτερη φορά, τα προστατευ-
τικά κολονάκια στην παραλία της

Βαρέας.Προσπαθούν να προκαλέσουν
ατύχημα, αδιαφορώντας για την ζωή
συμπολιτών, τονίζει σε ανακοίνωσή του
ο Δήμος Μεγαρέων.

‘’Είναι γνωστό  το πρόβλημα στην
παραλία της Βαρέας, όπου σε ένα τμήμα
του δρόμου έχουν  υποστεί ζημία τα
πεζοδρόμια και το οδόστρωμα (ποδ-
ηλατόδρομος) από την μανία της θάλασ-
σας και υπάρχει όντως κίνδυνος, για
όσους κινούνται με αυτοκίνητα ακόμα και
για εκείνους, που κάνουν περίπατο  με
τα πόδια.

Είναι σε όλους επίσης γνωστό ότι
Δήμος έχει κάνει ενέργειες, για να απο-
κατασταθεί η ζημία σε όλο το κατεστρα-
μένο παραλιακό μέτωπο της Βαρέας κι
ως ότου αρχίσουν τα έργα (είναι εξασφ-
αλισμένη η χρηματοδότησή τους) προ-
σωπικό των εξωτερικών συνεργείων του
Δήμου είχε τοποθετήσει  στα επικίνδυνα

σημεία  προστατευτικά κολονάκια κατά
μήκος του ποδηλατοδρόμου ώστε να
έχουν την προσοχή τους οι κινούμενοι
στην παραλία και να μην κινδυνεύουν. 

Για δεύτερη φορά οι γνωστοί άγνωστοι
κατέστρεψαν τα κολονάκια πιστεύοντας
ότι με αυτό τον τρόπο θα εκθέσουν την
Διοίκηση του Δήμου αγνοώντας τον
κίνδυνο, που διατρέχουν όσοι κινούνται
στον παραλιακό δρόμο ή μάλλον που
είναι και το πιθανότερο επιδιώκοντας να
προκαλέσουν ατύχημα.

Το γεγονός αυτό να υποθέσει κανείς
ότι είναι τυχαίο,  όταν προηγούνται σχε-
τικές αναρτήσεις με επικριτικά σχόλια
στα social media;

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά φανε-
ρώνει ξεκάθαρα, ότι κάποιοι έχουν τυφ-
λωθεί από το αντιπολιτευτικό μένος, που
τους διακατέχει και πλέον χαρακτηρίζον-
ται ως  αδίστακτοι με αυτή την εγκλημα-
τική συμπεριφορά τους την οποία  ανα-
μφίβολα  οι πολίτες στο σύνολό τους την
αποδοκιμάζουν.

Σε κάθε περίπτωση η αντίδραση του 

Δήμου ήταν αστραπιαία και τα προ-
στατευτικά κολονάκια τοποθετήθηκαν
στην θέση τους   από την  Υπηρεσία των
εξωτερικών συνεργείων του Δήμου.

Οσο για τους δολιοφθορείς τους 

καταγγέλουμε και τους παραδίδουμε
στην κρίση των πολιτών.Παράλληλα θα
υποβληθεί  μήνυση κατ’ αγνώστων, προ-
κειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να ανα-
καλύψουν τους ενόχους.’’

Ν
έα ημερομηνία για τη
χορήγηση του επιδό-
ματος καυσίμων έδωσε

την Μεγάλη Τρίτη, μιλώντας
στην ΕΡΤ, η αναπληρώτρια
κυβερνητική εκπρόσωπος,
Αριστοτελία Πελώνη. Η πλατφ-
όρμα για αιτήσεις στο gov.gr
επρόκειτο να ανοίξει πριν το
Πάσχα, ωστόσο, ήδη έχουν
σημειωθεί καθυστερήσεις, που πάνε για
πιο μετά την έκτακτη ενίσχυση για καύσι-
μα.

Όπως είπε ειδικότερα η κυρία Πελώνη,
από την Τρίτη του Πάσχα θα έχουμε την
εκταμίευση της ενίσχυσης που θα δοθεί
για τα καύσιμα και αφορά δικαιούχους με
οικογενειακό εισόδημα έως 30.000
ευρώ.

Σχετικά με την συγκράτηση των τιμών
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η κ.
Πελώνη ανέφερε ότι η κυβέρνηση επεξε-
ργάζεται σχέδιο για την απορρόφηση του
μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στις
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και εξετά-
ζει διάφορες επιλογές με στόχο να σπά-
σει το αποτέλεσμα που έχουμε πάνω στις
τιμές.

Οι ενδιαφερόμενοι, για να λάβουν την
επιδότηση θα εισέρχονται χρησιμο-
ποιώντας μόνο τους κωδικούς τους.
Όσοι δεν έχουν smartphones και αδυνα-
τούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη
κάρτα μπορούν να λάβουν το ποσόν της
επιδότησης στον τραπεζικό λογαριασμό
που θα έχουν υποδείξει.

Η οικονομική ενίσχυση για τα καύσιμα
ορίζεται στα:

30 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών -
μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην
υπόλοιπη Ελλάδα

35 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών -
μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περ

ιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περ-
ιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή
Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας

40 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, με
κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα

50 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με
κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων,
Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην
Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τα 40 ευρώ της κάρτας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν από
τον εκάστοτε δικαιούχο. Δηλαδή, είτε να
χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό σε
ένα γέμισμα, είτε να το αξιοποιεί τμηματι-
κά σε παραπάνω από μια συναλλαγή σε
πρατήριο, πάντα εντός του τριμήνου από
τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο. Η
επιδότηση καλύπτει το σύνολο των καυ-
σίμων που προμηθεύεται κανείς από τα
βενζινάδικα, δηλαδή τη βενζίνη, το
πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο, έως
την ποσότητα των 180 λίτρων.

Πλεύρης: Βρισκόμαστε σε
επιφυλακή για την έξαρση
ηπατίτιδας σε παιδιά 

Ο
υπουργός Υγείας εξέφρασε την
ανησυχία του για την έξαρση
ηπατίτιδας σε παιδιά στην Αγγλία.

Εξήγησε ότι σε τρεις τουλάχιστον περι-
πτώσεις στο εξωτερικό, χρειάστηκε να
γίνει μεταμόσχεση σε παιδιά ηλικιών από
3 έως 5.
Στη χώρα μας δεν έχει βρεθεί κρούσμα
ωστόσο βρισκόμαστε σε αυξημένη επιφυ-
λακή.

Για Σανγκάη: Πάντα είμαστε επιφυλακτι-
κοί με τα στοιχεία που δίνει η Κίνα

Σχετικά με το πρωτοφανούς σκληρότητας
lockdown στη Σανγκάη, ο κ. Πλεύρης
τόνισε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από τη
μετάλλαξη Όμικρον, «απλά η Κίνα θέλει
να ακολουθεί μια πολιτική ‘’μηδενικού
Covid’ ’».
Συμπλήρωσε ωστόσο ότι «από εκεί και
πέρα, πάντα είμαστε επιφυλακτικοί στα
στοιχεία τα οποία δίνονται από τη συγκε-
κριμένη χώρα, αλλά δεν έχουμε κάποια
ένδειξη για να μας ανησυχεί συγκριτικά
με την υπάρχουσα μετάλλαξη της όμικρ-
ον».

Σε εγρήγορση ο ΕΟΔΥ για τα κρούσματα
ηπατίτιδας σε παιδιά διεθνώς. 

Προβληματισμός επικρατεί διεθνώς για τα
αυξανόμενα κρούσματα ηπατίτιδας σε

μικρά παιδιά που καταγράφονται σε διά-
φορες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις
Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήδη, ο ΕΟΔΥ, με ανακοίνωσή του,
ενημέρωσε για την κατάσταση στην Ελλά-
δα, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει
καταγραφεί κρούσμα.
Κάλεσε ωστόσο τους γιατρούς να είναι σε

επαγρύπνηση για την έγκαιρη ανίχνευση
παιδιών ηλικίας έως και 16 ετών που
παρουσιάζουν συμπτώματα ηπατίτιδας
χωρίς σαφή αιτιολογία, αλλά και να ενημε-
ρώνουν άμεσα τον Οργανισμό σε ένα
τέτοιο ενδεχόμενο.

Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ο ιός της
ηπατίτιδας Α μεταδίδεται με:

την κατανάλωση τροφής ή νερού που
έχουν έρθει σε επαφή, κατά κάποιο
τρόπο, με κόπρανα ατόμου που πάσχει
από ηπατίτιδα Α. Αυτό εξηγεί τον όρο
«κοπρανο-στοματική» οδός μετάδοσης
της ηπατίτιδας Α και το γιατί η νόσος εμφ-
ανίζεται πιο συχνά σε περιοχές χαμηλού
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, με ανε-
παρκές δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης
και σε ομάδες ατόμων με πτωχή ατομική
υγιεινή.

τη στενή επαφή με άτομο που έχει
ηπατίτιδα Α ή με σεξουαλική (στοματο-
πρωκτική) επαφή.
σπανίως με αίμα (χρησιμοποίηση συριγ-

γών σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών)
κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της
νόσου που ο ιός βρίσκεται για λίγες μέρες
στο αίμα των ασθενών.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ηπατίτιδας

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, το κλινικό
σύνδρομο εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας
έως 16 ετών, κυρίως 2-5 ετών, και περι-
λαμβάνει σοβαρή οξεία ηπατίτιδα με αξιο-
σημείωτα αυξημένες τρανσαμινάσες,
συχνά με ίκτερο. Σε παιδιά ηλικίας έως 10
ετών, συχνά παρατηρήθηκαν γαστρεντερ-
ικά συμπτώματα, συνήθως έμετοι, που
προηγήθηκαν του ίκτερου.

Επίδομα καυσίμων: Από την Τρίτη 
του Πάσχα η καταβολή
- Τι διευκρίνισε η Αριστοτελία Πελώνη

Δολιοφθορές για πολλοστή φορά  στην παραλία της Βαρέας
Δ. Μεγαρέων : ‘’Θα υποβληθεί  μήνυση κατ’ αγνώστων, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να ανακαλύψουν τους ενόχους.’’
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ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: 
Συγχαρητήρια σε Βύζαντα 
Μεγάρων και ΠΑΟΚ Μάνδρας

Ο Μανδραικός έστειλε συγχαρητήριο
τελεγράφημα στον ΒΥΖΑ και ΠΑΟΚ Μάν-
δρας. Αναλυτικά.

Θερμά συγχαρητήρια στο ιστορικό
σωματείο ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ Μεγάρων για την
ανάδειξή του ως πρωταθλητής!.

Σας συνοδεύουν οι ευχές μας για καλή
επιτυχία στα μπαράζ ώστε να κερδίσετε
την άνοδο στην Γ Έθνική. Με την ευκαι-
ρία της ολοκλήρωσης του πρωταθλήμα-
τος της Ά ΕΠΣΔΑ, συγχαίρουμε επίσης
τον συντοπίτη μας ΠΑΟΚ Μάνδρας, που
με το σημερινό αποτέλεσμα κατάφερε να
παραμείνει στην κατηγορία. Ευχόμαστε
καλή συνέχεια.

Για το ΔΣ του Μανδραϊκός Αθλητικός
Όμιλος ο Πρόεδρος, Χρήστος Παπακων-
σταντίνου o Γραμματέας, Βασίλης
Ασπιώτης

Αγώνες Κυπέλλου επαναληπτικοί για
την (4η φάση) σήμερα στις 17:00.

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

(ΒΥΖΑ)-(πρώτο μάτς 0-2)

ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΦΥΛΗΣ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
(πρώτο μάτς 0-0)

Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ:  NEM
BC- Φοίνικας Πειραιά

Απόψε το βράδυ Μ.Τετάρτη στις 20:00
στο κλειστό Γυμναστήριο Π. Σαλπέας η

ΝΕ Μεγαρίδος θα δώσει αγώνα κυπέλλου
για την 6η αγωνιστική(ημιτελικός) με τον

Φοίνικα Πειραιά.

Στόχαστρο πολλών ομάδων της Δυτικής
Αττικής και όχι μόνο ο Florea
Ο 24 χ ρόν ος Ικαν ότατος ακραίος επιθετικός Γιάν -
ν ης Φλορέα"" πιστών εται "" την  παραμον ή του
ΠΑΟΚ Μαν δρας στην  Α' επσδα με τα κρίσιμα γκολ
που πέτυχ ε από τον  Γεν άρη και έπειτα που αποκ-
τήθηκε από την  ομάδα του ΠΑΟΚ Μαν δρας.
Πέτυχ ε σε 18 αγών ες - 12 γκολ καθώς και πολλές
ασιστ όπως επίσης σκόραρε σε όλες τις κρίσιμες
αν αμέτρησεις με Βύζα και Ν. Πέραμο και έδωσε
πολλά τρίπον τα στην  ομάδα του .
Ο Φλορέα ο οποίος αποκτήθηκε στη χ ειμεριν ή
περίοδο από το Φάληρο όπου πρόλαβε ν α πετύχ ει
9 γκολ σε 11 αγών ες .
Να υπεν θυμίσουμε ότι ο εν  λόγο ποδοσφαιριστής
έχ ει ξαν ά αγων ιστεί στο πρωτάθλημα της επσδα τη
σεζόν  2019/2020 με την  ομάδα των  Αγίων  Αν α-
ργύρων  Ελευσίν ας όπου πέτυχ ε σε 20 αγών ες - 21 γκολ.

Φιλικό αγώνα σήμερα ο Αστέρας Μαγούλας με τον
ΠΑΟ Ρούφ

Δυνατή φιλική αναμέτρηση για τον Αστέρα μας, ο οποίος υποδέχεται εντός
έδρας τον ΠΑΟ ΡΟΥΦ, πρωταθλητή  του 7ου ομίλου της Γ' Εθνικής &
υποψήφιο για άνοδο στη Super League 2. Την  Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου
5.30 μμ  στο Δημοτικό Γήπεδο Μαγούλας.
Σας περιμένουμε όλες & όλους, να παρακολουθήσουμε ένα όμορφο
θέαμα!
Υπενθυμίζεται πως στο γήπεδο θα είναι στη διάθεση σας, οι εναπομείναν-
τες λαχνοί της Λαχειοφόρου Αγοράς μας ) η οποία "τρέχει" ακόμα!
Ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα μας!



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 Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων,
Άν ω ΛιόσιαΤηλ.: 2132042718e-
mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άνω Λιόσια 19/04/2022
Αριθ. Πρωτ. : 13306

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΕ ΑΠΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ»

Α.Μ: 6/2022 προϋπολογισμού
300.000,00 €  (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φυλής πρ-
οκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ά-
νω των ορίων ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΕ ΑΠΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ», ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού συνολικής αξίας
300.000,00€
(Προϋπολογισμός  246.786,13 € +
ΦΠΑ 13% 7.108,40 € + ΦΠΑ 24%:
46.105,47 € = 300.000,00€)
Η Δαπάνη θα καλυφθεί από τον
Κ.Α 64-6474.10001 του  τακτικού
προϋπολογισμού  του  Δήμου
Φυλής  και θα επιβαρύνει τον πρ-
οϋπολογισμό του οικονομικού έτο-
υς 2022. 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV : 03451000-6
«Φυτά», 03452000-3 «Δένδρα»,
03451300-9 «Θάμνοι», 03450000-
9 «Προϊόντα φυτωρίων δέντρων»,
03120000-8 «Προϊόντα κηπευτι-
κής και φυτωρίου», 16150000-1
«Κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλ-
ητικών γηπέδων», 14212400-4
«Χώμα», 34928400-2 «Αστικός ε-
ξοπλισμός», 44114200-4 «Προϊόν-
τα σκυροδέματος», 34928200-0
«Περιφράξεις», 31500000-1 «Φω-
τιστικά σώματα και ηλεκτρικοί λαμ-
πτήρες», 44212250-6 «Ιστοί»,
31213100-3 «Κυτία διανομής ηλεκ-
τρικού ρεύματος», 43323000-3
«Εξοπλισμός άρδευσης»,
44164310-3 «Σωλήνες και εξαρτή-
ματα», 77310000-6 «Φύτευση και

συντήρηση χώρων πρασίνου»,
77313000-7 «Υπηρεσίες συντήρη-
σης πάρκων».
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και
Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Δια-
δικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr)

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η
27/05/2022 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 16:00μ.μ, κατά την οποία λή-
γει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών από το σύστημα του
ΕΣΗΔΗΣ. 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
και του (υπό)φακέλου «Οικονομι-
κή Προσφορά», την 02/06/2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ
από τους πιστοποιημένους χρή-
στες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός
Συστήματος Διαγωνισμού στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 159198

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov .gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
19-04-2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19-04-2022

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27/05/2022
Ώρα: 16:00:00 μ.μ

Για την έγκυρη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικο-
νομικοί φορείς πρέπει να διαθέ-
τουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής κι
απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκ-
τρονικό σύστημα (Για την έγκυρη
συμμετοχή – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολο-
υθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη δια-

δικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορ-
είς (προσφέροντες),  εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής, ποσού των τεσ-
σάρων χιλιάδων εννιακοσίων τρ-
ιάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα
δύο λεπτών (4.935,72€).

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφ-
ωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Η προθεσμία εκτέλεσης της προ-
μήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) μή-
νες από την υπογραφή της σύμβα-
σης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρ-
ούσας σύμβασης είναι το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ απο
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ–
055 στην οποία είναι ενταγμένο το
έργο αριθ. 2021ΣΕ05500009
Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την
«Πρόληψη και αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών των πυρ-
καγιών έτους 2021»
(τμ.2003ΣΕ05500005).

Οι οικονομικοί φορείς που συμμε-
τέχουν στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανι-
κή ή βιοτεχνική δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο της προ-
μήθειας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό έχουν Προσφέροντες όπως α-
ναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθ-
ρο 2.2.1  της Διακήρυξης.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφο-
ρές και εναλλακτικές προσφορές.
Γλώσσα : Ελληνική.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της δια-
κήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή
που θα ανακηρυχτεί ανάδοχος.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042759. Οι ενδιαφερόμενοι οικο-
νομικοί φορείς μπορούν να έχουν
πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ι-
στοσελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr. καθώς και την
επίσημη πλατφόρμα του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.Περιληπτι
κή διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο
Δημοτικό κατάστημα και στον
Τύπο. 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η συμμέτοχη Εθελοντών για την ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της περ-
ιοχής μας, στο βουνό του Δήμου Φυλής η οποία κινδυνεύει από τις πυρκαγιές, οι
οποίες μάλιστα γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες λόγω και της κλιματικής αλλαγής,
θεωρείται απολύτως επιτακτική.
¨Έχουμε όλοι μας καθήκον να προφυλάξουμε όσο πράσινο μας απέμεινε.Η ελάχι-
στη προσφορά μερικών ωρών την ημέρα από εθελοντές – εθελόντριες, είναι απα-
ραίτητη.Για πληροφορίες στο τηλ. 6946712843 Δημήτρης βραχίδης. 
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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

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:

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΓΑΜΟΣ 

Ο TΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΓΑΝΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΑ Ν.ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



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

Διατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
μέτρα, κατάλληλο για φαρ-
μακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
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 επαγγελμα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών μέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση Δεμερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλ-
πο του Σκαραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, ΑIRCON-
DITION, 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 επικοινωνίας
6987305649
Πωλείται επιχείριση καφέ
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία
100 τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master),

κατασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται 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 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.μ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τι-
μή 309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία εν-
τός σπιτιού στις περιοχές
Ελευσίνα και Ασπρόπυρ-
γο  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 βιογραφικό
σας στο email afroditiri-
gafarmaki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6978814347

Ελληνίδα αποκλειστική
με πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωμένων 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 Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περιοχή
του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 θριάσιο-15  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών για κατάστημα
στην Ελευσίνα. Τηλ. 6938437614

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

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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