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ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

σελ. 3

Ξεκινούν οι εργασίες στο (Κοράλι),
μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα

Ο Παύλος Μαρινάκης
επισκέφθηκε τη Δομή
φιλοξενίας Ουκρανών
στην Ελευσίνα

Ως μια ελάχιστη ένδειξη
συμπαράστασης, ο Γραμματέας της
Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ
δώρισε παιχνίδια στα παιδιά όλων των
ηλικιών που φ ιλοξενούνται στην δομή.

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 5,5
εκατ. του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Υ πέγραψαν την προγραμματική σύμβαση ο

σελ. 3

Αν τιπεριφερειάρχ ης Λευτέρης Κοσμόπουλος
και ο Δήμαρχ ος Χρήστος Στάθης

Βίλια: Για
10.000 ευρώ
τεμάχισε σε
βαλίτσα την
38χρονη Κινέζα

– Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της γυναίκας που είχε
βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα τον Δεκέμβριο του 2020
σελ. 2-4

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΤΙΜΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Η γενοκτονία των Ποντίων ξεπερνά
τα ελληνικά όρια
σελ. 9

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2 ΝΕΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5
σελ. 7

– Το στοιχείο που πρόδωσε τον ένοχο
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΙΜΑΕΙ ΤΟ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Βραβεία και επιτυχίες στο δίπτυχο
σελ. 5
Αθλητισμός και Παιδεία!
Δ. ΦΥΛΗΣ: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
– Ξεκινούν 1η Ιουνίου οι εγγραφές για
το summer camp
σελ. 5

σελ. 2

Oι αγώνες μπαράζ των Ενώσεων
για άνοδο στην Γ΄Εθνική

Η Ακαδημία του Πανλιοσιακού
ΑΟ γέμισε από μικρούς αθλητές
ΝΕΜ: Ανανέωσε ο
Δημήτρης Γερομιχαλός

σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 2111820405
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ - ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ
Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3
Μαγούλα, 2105558731
MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.Εργατικές

Κατοικίες, Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105541721
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΕ, Δημοκρατίας 222,
2102312615

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία
από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θαλλελαίος, Θαλής, Λυδία, Λήδα,
Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού, Αγίας
Λυδίας της Φιλιππησίας

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Βίλια: Για 10.000 ευρώ τεμάχισε
σε βαλίτσα την 38χρονη Κινέζα
– Το στοιχείο που τον πρόδωσε

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή
σε βαλίτσα τον Δεκέμβριο του 2020

Τ

ο ποσό των 10.000
ευρώ ήταν το κίνητρο
δολοφονί ας
της
38χρονης Κινέζας στα Βίλια,
της οποίας το πτώμα βρέθηκε
τεμαχισμένο σε βαλίτσα στα
Βίλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, η 38χρονη Qiu
Yun Lin, δάνειζε σε άλλους
Κινέζους χρήματα, παίκτες
νόμιμου και παράνομου τζόγου. Δράστης της δολοφονίας είναι ένας συμπατριώτης της ο οποίος της χρωστούσε 10.000 ευρώ τα
οποία είχε χάσει στο καζίνο.
Μια ενεργοποίηση κινητού
τηλεφώνου, οδήγησε τους αξιωματικούς της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στον δράστη
Αυτό φαίνεται ότι ήταν το μοναδικό στοιχείο
εμπλοκής του 47χρονου άνδρα από την Κίνα,
που τοποθετείται μέσω της σύνδεσης του κινητού του τηλεφώνου στα Βίλια, τον χρόνο κατά
τον οποίο φέρεται να εγκαταλείφθηκε το θύμα

της δολοφονίας στην περιοχή. Ο 47χρονος
δράστης της δολοφονίας συνελήφθη και θα
οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από την περιοχή
του Μεταξουργείου τον Οκτώβριο του 2020 και
η βαλίτσα με τη σορό της είχε βρεθεί στα Βίλια
τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.
Συνεχίζεται στη σελ. 12

Επίσκεψη του Παύλου Μαρινάκη στη Δομή
Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ελευσίνα

Ως μια ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής
της Νέας Δημοκρατίας δώρισε παιχνίδια
στα παιδιά όλων των ηλικιών που φιλοξενούνται στην δομή.

Ο Γραμματέας της
Πολιτικής Επιτροπής
της Νέας Δημοκρατίας
Παύλος
Μαρι νάκης
επι σκέφθηκε
εχθες
19 Μαΐου, τη Δομή του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
στην Ελευσίνα, όπου
φιλοξενούνται οικογένειες εκτοπισθέντων
Ουκρανών .
Στη δομή της Ελευσί νας φι λοξενούνται
περίπου 135 ενήλικες
και 42 παιδιά ηλικίας
από 15 ημερών έως
17 ετών οι οποί οι
εκτοπίστηκαν μετά την
Ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία. Τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας
υποδέχτηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Σοφία Βούλτεψη και η Διοικήτρια της
Δομής Δέσποινα Μπαχά.
Η Διοικήτρια της Δομής ξενάγησε το Γραμματέα
και τα στελέχη του κόμματος που τον συνόδευαν

στους χώρους της δομής, μιλώντας του για την
καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών -οι οποίοι
προέρχονται κυρί ως από τη Μαρι ούπολη-.
Παράλληλα ο Γραμματέας συνομίλησε με το προσωπικό, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για την προσφορά και τον καθημερινό τους αγώνα.
Συνεχίζεται στη σελ. 12
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θριάσιο-3

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΑΛΙΟΣ ΎΔΝΑ ”

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ξ

Ξεκινούν οι εργασίες στο (Κοράλι), μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

εκινούν οι εργασίες ανακατασκευής της Πλατείας Δημοκρατίας (Κοράλι), μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.
Η σχετική μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Τ.Υ., Αθανασίου Μαυρογιάννη, στο πλαίσιο του
συνολικότερου σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για την
ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων.
Πρόκειται για μία πλατεία με σημαντική επισκεψιμότητα που γειτνιάζει με την παιδική χαρά και είχε υποστεί
εκτεταμένες φθορές και καταστροφές.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν αποξηλώσεις και καθαιρέσεις, ανακαινίσεις, επισκευές πλακοστρώσεων, επιστρώσεις και φυσικά,
φυτεύσεις και ενίσχυση του φωτισμού.
Με τις στοχευμένες παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, μετά τις εργασίες ανακατασκευής, οι χώροι
θα αναβαθμιστούν τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά,
ενώ θα ενισχυθεί και το πράσινο.
Στόχος του Δήμου μας αποτελεί η ολοένα και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, διαμορφώνοντας ασφαλή περιβάλλοντα, φιλικά και σύγχρο-

να, ιδίως για τα παιδιά και την ψυχαγωγία τους.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού, ενώ για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει κλειστή και η παιδική χαρά της πλατείας.
Για την έναρξη των εργασιών, ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου δήλωσε: «Η Πλατεία Δημοκρατίας
είναι η πρώτη από τις τρεις πλατείες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ανακατασκευής που υπογράψαμε
πρόσφατα, στην οποία και ξεκινούν ήδη οι σχετικές
εργασίες.
Οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου μας και ιδίως
εκείνοι όπου ψυχαγωγούνται τα παιδιά αποτελούν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, με γνώμονα την ασφάλεια και λειτουργικότητά τους.
Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να ξεκινήσουν και
αντίστοιχες εργασίες στην Πλατεία Νεολαίας και Πλατεία
Ειρήνης, η ανακατασκευή των οποίων περιλαμβάνεται
στην παραπάνω σύμβαση. Θα ταλαιπωρήσουμε για
λίγο τους μικρούς επισκέπτες της πλατείας, όμως το
αποτέλεσμα, είμαι σίγουρος πως θα τους ανταμείψει και
θα έχουν όλον τον χρόνο να ψυχαγωγηθούν στη νέα,
ανανεωμένη και ασφαλή πλατεία που τους ετοιμάζουμε».

Τ

ην Κυριακή 8 Μαΐ ου 2022 ο Φιλαθλητικος Σύλλογος Ασπροπύργου “Άλιος Ύδν α” και ο Σύλλογος
Γον έων και Κηδεμόν ων του 2ου Δημοτικού σχ ολείου Ασπροπύργου πραγματοποίησαν στην Κιάφα
Μάν δρας πεζοπορία με συμμετοχ ή περιπατητών από
την ευρύτερη περιοχ ή της Δυτικής Αττικής.
Η συν ολική χ ωμάτιν η διαδρομή των 6χ λμ , με εν διάμεσο σταθμό την Ιερά Μον ή Γοργοεπηκοου, έδωσε
την μον αδική ευκαιρία στους μικρούς και μεγάλους
βαδιστές ν α απολαύσουν την ομορφιά , την ηρεμία
και την χ άρη του φυσικού περιβάλλον τος που σε ορισμέν α του σημεία προσέφερε και παν οραμική θέα
στο Θριάσιο πεδίο.
Στο πέρας της διαδρομής, έχ ον τας ήδη απολαύσει
όλοι τα δροσερά κεράσματα, ομάδα κοριτσιών και αγοριών με αφορμή την Εορτή της Μητέρας επιφύλαξαν
μια ευχ άριστη έκπληξη με απαγγελία ποιήματος στο
δασοσκέπαστο αυλειο χ ώρο του Αγίου Γεωργίου.
Ο "ΑΛΙΟΣ Υ ΔΝΑ" αν αν εών ει το αθλητικό του καλεν τάρι με την προγραμματισμέν η 15χ λμ ποδηλατοβόλτα
,εν τός του Ιουν ίου, στην πόλη του Ασπρόπυργου.

Ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 5,5 εκατ.
ευρώ του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση ο Αντιπεριφερειάρχης
Λευτέρης Κοσμόπουλος και ο Δήμαρχος Χρήστος Στάθης
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος και ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας, Κοινοτήτων Οινόης & Ερυθρών.

Το έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την
Περι φέρει α Αττι κής με
προϋπολογι σμό
5.581.602 ευρώ, στόχο έχει την βελτίωση του
περιβαλλοντικού ισοζυγίου αλλά και την οδική
ασφάλεια και την βελτίωση της εικόνας της
ευρύτερης περιοχής. Για το έργο αυτό, είχε εκφ

ράσει την επιθυμία να προχωρήσει ο
Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης
και βρήκε από την πρώτη στιγμή θετική ανταπόκριση από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη και τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής
Λευτέρη Κοσμόπουλο, που συνεργάστηκαν για
να τελεσφορήσει η προγραμματική σύμβαση του
έργου.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν η Αντιδήμαρχος
Ευαγγελία Κουτσοδήμα, ο Αντιδήμαρχος Ερυθρών Μιχάλης Σακελλάρης και ο Πρόεδρος
Δημοτι κής Κοι νότητας Ερυθρών Δημήτρης
Παγώνης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια Αττικής
συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση και την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Με το συγκεκριμένο έργο ενισχύεται
ακόμα περισσότερο η οδική ασφάλεια, που αποτελεί προτεραιότητα, αλλά και η εικόνα της περιοχής μας.
Επενδύουμε σε έργα που συμβάλλουν στη
βελτίωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου αλλά
και στην ποιότητα ζωής σε κάθε γωνιά της Δυτικής Αττικής».
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4-θριάσιο

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

Ως μια ελάχ ιστη έν δειξη συμπαράστασης, ο Παύλος Μαριν άκης δώρισε
παιχ ν ίδια στα παιδιά όλων των ηλικιών που φιλοξεν ούν ται στην δομή.
«Είν αι το λιγότερο που μπορούμε ν α κάν ουμε γι’ αυτά τα παιδιά που έζησαν
μέσα στα πιο τρυφερά τους χ ρόν ια τη θηριωδία του πολέμου και του ξεριζωμού.
Η Κυβέρν ηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ολόκληρη η Νέα
Δημοκρατία, σταθήκαμε από την αρχ ή στο πλευρό της Ουκραν ίας», αν έφερε ο
Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαριν άκης σε δηλώσεις του.
Και συμπλήρωσε: «Η ιστορία των αν θρώπων αυτών είν αι παράδειγμα δύν αμης
για όλους μας. Ελπίζω σύν τομα ν α τελειώσει όλη αυτή η καταστροφική επίθεση
και ν α αποδοθεί δικαιοσύν η, για ν α μπορέσουν αυτά τα παιδιά ν α μεγαλώσουν
όπως ον ειρεύτηκαν . Θέλω επιπλέον , ν α ευχ αριστήσω θερμά το Γεν ικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη Δημητριάδη για την άμεση αν ταπόκρισή του
στο κάλεσμα των υπευθύν ων της Δομής».
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στην επίσκεψη συμμετείχ αν ακόμη, ο Συν τον ιστής της
Γραμματείας Διεθν ών Σχ έσεων και ΕΕ Λευτέρης Μωϋσιάδης, ο Συν τον ιστής της
Γραμματείας Ποιότητας Ζωής και Εθελον τισμού Βασίλης Παπαχ ρήστος, ο Τομεάρχ ης Μεταν αστευτικής Πολιτικής του ΠΣ ΟΝΝΕΔ Αλέξαν δρος Ραγκαβάς και ο
Πρόεδρος ΝΕ ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής Γιάν ν ης Σωτηρίου.
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Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΙΜΑΕΙ
ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο
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Βραβεία και επιτυχίες στο δίπτυχο Αθλ ητισμός και Παιδεία!

Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας και
Σχ ολικών
Μον άδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου, κ. Γεώργιος Φίλης,
εκπροσωπών τας τον Δήμαρχ ο Ασπροπύργου κ. Νικόλαο
Μελετίου, παρευρέθη σε Εκδήλωση Βράβευσης Μαθητών του
3ου Γυμν ασίου Ασπ ροπ ύργου. Στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχ ολείου, παρουσία του Διευθυν τή
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δρ. Αθαν άσιου
Νικολόπουλου και του μέλους
του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Δέσποιν ας
Αν δρεάδου, καθώς και του
Γυμν ασιάρχ η,
κ. Γεώργιου
Ζερβίδη, βραβεύθηκαν 11
μαθητές, που πρωτεύσαν ως
αθλητές σε Παν ευρωπαϊκά και
Παν ελλήν ια
Πρωταθλήματα
Μαχ ητικών
Αθλημάτων .
Παράλληλα, τιμήθηκε με πλακέτα και ο Γυμν ασιάρχ ης κ.

Ζερβίδης, για την τεράστια
προσφορά του στη παιδεία
της π όλης μας,
εκπ ροσωπών τας στο πρόσωπο του
και όλους τους διδάσκον τες
καθηγητές του σχ ολείου.
Επίσης, στις 11 Μαΐ ου 2022,
στο
Πν ευματικό
Κέν τρο
Ασπ ροπ ύργου, ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Π., ως εκπρόσωπος
του κ. Δημάρχ ου, παρακολούθησε τη παρουσίαση του
π ρογράμματος
Erasmus,
όπ ου ομάδα εκπ αιδευτικών
του 3ου Γυμν ασίου μετέβηκε
στην Φιλαν δία και Εσθον ία
και μελέτησε τον τρόπο λειτουργίας
στα
εκπ αιδευτικά
συστήματα τους.
Στα εν λόγω ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν έλαβαν μέρος
οι δύο υποδιευθυν τές του 3ου
Γυμν ασίου Ασπροπύργου, ο
κ. Αθαν άσιος Ντάρδας και η κ.
Αλεξάν δρα Ρούσσου, η φιλόλογος, κ. Χαρίκλεια Τζερικτίδου, το δεκαπεν ταμελές

συμβούλιο των μαθητών και
εκπρόσωποι καθηγητές από
τα Γυμν άσια και τα Λύκεια
Ασπροπύργου.
Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου κ.
Νικόλαος Μελετίου, αν έφερε
ότι:
«Το 3ο Γυμν άσιο μας

Δ. ΦΥΛΗΣ: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
– Ξεκινούν 1η Ιουνίου οι εγγραφές

εκπ λήσσει ευχ άριστα, στο
δίπτυχ ο Αθλητισμός και Παιδεία!
Ευχ όμαστε ν α συν εχ ίσει σε
αυτόν τον ρυθμό, όπ ως
βέβαια και όλα τα σχ ολεία της
πόλης! ‘

Άλλωστε, όλες οι σχ ολικές μας
μον άδες, κάθε μία με τον δικό
της ξεχ ωριστό τρόπο, προσφέρει στο υψηλό πολιτιστικό και
εκπ αιδευτικό επ ίπ εδο της
τοπική μας κοιν ων ίας».

∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών

Από τη ∆ευτέρα 20 Ιουνίου το Summer camp
Τα
δικαιολογητικά
εγγραφής υπάρχουν στην
ιστοσελίδα της ∆ηµοτικής
Φροντίδας
Αχαρνών
www.difa.gr.

Τ

ο
καλοκαιρινό
camp «Καλοκαίρι
στην Πόλη 2022»,
διοργανώνει και φέτος η
∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών από τη ∆ευτέρα 20
Ιουνίου.

Το πρόγραµµα θα εξελιχθεί σε 3 περιόδους:

-1η Περίοδος από 20-062022 έως 01-07-2022 µε
κόστος 100 ευρώ ανά
παιδί.
-2η Περίοδος από 04-072022 έως 15-07-2022 µε
κόστος 100 ευρώ ανά
παιδί.
- 3η Περίοδος από 1807-2022 έως 29-07-2022
µε κόστος 100 ευρώ ανά
παιδί.
∆ιευκρίνιση: Για το
παιδί που θα έρθει µόνο
µια εβδοµάδα το κόστος
είναι 60 ευρώ.

Οι χώροι υλοποίησης
του προγράµµατος είναι:

1ο Γυµνάσιο Αχαρνών
Λιοσίων 44 Αχαρνές
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θρακοµακεδόνων Εµµανουήλ
Παππά
66
Θρακ/νες.
∆ιευκρίνιση: Για το
παιδί που θα έρθει µόνο
µια εβδοµάδα το κόστος
είναι 60 ευρώ.

Οι χώροι υλοποίησης
του προγράµµατος είναι:
1ο Γυµνάσιο Αχαρνών
Λιοσίων 44 Αχαρνές
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θρακοµακεδόνων Εµµανουήλ
Παππά
66
Θρακ/νες
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για την εγγραφή των
παιδιών τους πρέπει να
έχουν υπόψη τους τα
εξής:

Οι ενδιαφερόµενοι αφού
κάνουν λήψη των σχετικών εγγράφων θα πρέπει να τα συµπληρώσουν
και να τα αποστείλουν
µέσω
ηλεκτρονικού
µηνύµατος (email) στη
∆Η.Φ.Α
στο
n p d d . 11 @ g m a i l . c o m .
Μαζί θα πρέπει να είναι
επισυναπτόµενη και η
απόδειξη πληρωµής η
οποία θα αναφέρει το
όνοµα του παιδιού και το
πρόγραµµα
που
θα
συµµετάσχει.
Η πληρωµή γίνεται
µόνο ηλεκτρονικά στην
Εθνική τράπεζα στον
παρακάτω αριθµό λογαρι α σ µ ο ύ :
GR230110091000000910
0931659
Κάθε παιδί θεωρείται
εγγεγραµµένο µόνο όταν
έχει πληρώσει τη συνδροµή για την εγγραφή του
πριν την έναρξη του προγράµµατος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στα
τηλ.: 210 2477900 – 210
2406630-216 7005271.
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Η GRID TELECOM ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΣΤΑΘΜΟ
ΠΡΟΣΑΙΓΙΑΛΩΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η

θυγατρική
εταιρεία
του
ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, προσηλωμένη στην αναβάθμιση
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
που παρέχει σε εθνικούς και διεθνείς παρόχους, εντάσσει στον
άμεσο σχεδιασμό της την κατασκευή νέου Καλωδιακού Σταθμού Προσαιγιάλωσης οπτικών ινών (Cable
Landing Station - CLS) στη νότια
πλευρά της Κρήτης.

Ο ν έος καλωδιακός σταθμός θα λειτουργεί ως σημείο υποδοχ ής διεθν ών
υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων οπτικών ιν ών που αν απτύσσον ται
στην
Αν ατολική
Μεσόγειο,
συν δέον τας την Ελλάδα και την
ευρύτερη περιοχ ή των Βαλκαν ίων με
πολλαπλούς προορισμούς προς την
Ευρώπη και την Ασία.
Με τη ν έα υποδομή, η Grid Telecom
θα είν αι σε θέση ν α παρέχ ει συν δεσιμότητα υψηλής αξιοπ ιστίας, μέσω
εν αλλακτικών
οδεύσεων
οπ τικών
ιν ών , με υφιστάμεν α και ν έα Data
Centers στην Κρήτη, την ηπειρωτική

Ελλάδα και κατ’ επέκταση τις γειτον ικές χ ώρες, αξιοπ οιών τας τόσο τα
υπ οθαλάσσια καλωδιακά συστήματα
MINOAS East-West και APOLLO EastWest όσο και το εκτεταμέν ο χ ερσαίο
οπτικό δίκτυο που διαθέτει.
Η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ θα προσφέρει όλες τις απαραίτητες υποδομές για

Σε εξέλιξη
αποψιλώσεις για
την αντιπυρική
περίοδο
από την
Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής
Αττικής

την ασφαλή προσαιγιάλωση, λειτουργία
και περαιτέρω διασύν δεση των καλωδιακών συστημάτων οπτικών ιν ών με
επίγεια και υποθαλάσσια τηλεπικοιν ων ιακά δίκτυα. Επιπλέον , προτίθεται ν α
παρέχ ει υπηρεσίες τεχ ν ικής υποστήριξης και συν τήρησης σε επίπεδο υποδομών και επιχ ειρησιακών εφαρμογών .
Η συν εργασία της Grid Telecom με

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ.
Αττικής Λ. Κοσμόπουλος
δήλωσε σχ ετικά: «Σε εξέλιξη
βρίσκον ται εργασίες αποψιλώσεων και των απαραίτητων καθαρισμών , καθώς
αποτελούν καίριο προληπτικό μέτρο.
Υ λοποιούμε κάθε δυν ατό μέτρο πρόληψης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας για την αν τιπυρική περίοδο στην περιοχ ή μας».

«Αν αζητούμε συν εχ ώς ν έους τρόπους για ν α επεκτείν ουμε στρατηγικά τις
υπηρεσίες μας προς τους συν εργάτες
και τους πελάτες μας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σχ εδιασμός μας
για την αν άπτυξη εν ός ν έου σταθμού
προσαιγιάλωσης υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων στην Κρήτη θα
υποστηρίξει σημαν τικά την υλοποίηση
ν έων
διεθν ών
εν αλλακτικών
οδεύσεων .
Παράλληλα, θα εν ισχ ύσει το γεωστρατηγικό ρόλο της Κρήτης ως κρίσιμου
τηλεπικοιν ων ιακού κόμβου αν οικτής
πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχ ή
της Μεσογείου και των Βαλκαν ίων »,
δήλωσε ο Γιώργος Ψυρρής, Διευθυν τής
της Grid Telecom.

Υπερσύγχρονα παλλόμενα STOP
σε επικίνδυνες διασταυρώσεις του Δ. Φυλής

Πρόκειται για οδόσημανση τελευταίας τεχνολογίας
που όχι μόνο αφυπνίζει
τους
δι ερχόμενους
οδηγούς για την αποφυγή
ατυχημάτων
σε
επικίνδυνα σημεία αλλά
έχει και μηδενικό κόστος
λειτουργίας, αφού τα παλλόμενα STOP δεν χρειάζονται καλωδιώσεις, ηλεκτρι κή εγκατάσταση και
πάροχο ενέργειας.

Ε

ργασίες καθαρισμών
και αποψιλώσεων
βρίσκον ται σε εξέλιξη
στην Περιφερειακή Εν ότητα
Δυτικής Αττικής, από την
Περιφέρεια Αττικής, υπό
τον συν τον ισμό τυο Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.
Αυτές τις ημέρες αποψιλώσεις γίν ον ται σε σημεία
της ΠΕΟΑΘ και ΠΕΟΑΚ και
θα ακολουθήσουν εργασίες
όπου χ ρειάζον ται και είν αι
αν αγκαίες για την προστασία της περιοχ ής κατά
την αν τιπυρική περίοδο.

τους διαχ ειριστές υπ οθαλάσσιων
καλωδιακών συστημάτων θα προσφέρει διασύν δεση αν οικτής πρόσβασης
στους χ ον δρεμπορικούς πελάτες, εξασφαλίζον τας μετάδοση δεδομέν ων με
τεχ ν ολογία αιχ μής διεθν ούς εμβέλειας
στη Νοτιοαν ατολική Ευρώπη και άλλους προορισμούς πέραν αυτής.

Υ

περσύγχρονα παλλόμενα STOP με
LED και φωτοβολταϊκά τοποθετήθηκαν σε επικίνδυνες διασταυρώσεις
του Δήμου Φυλής και τέθηκαν σε λειτουργία με στόχο την ενίσχυση της Οδικής
Ασφάλειας.

“Θα συνεχί σουμε
να
εργαζόμαστε για την οδική
ασφάλει α
χρησι μοποι ώντας
αποδοτι κές
λύσει ς
με
μηδενι κό
κόστος λει τουργί ας και
φιλικές προς το περιβάλλον” σημείωσε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του
και συνεχάρη τον αναπληρωτή Δημάρχου
Υποδομών Γιώργο Ραφτέλη και τους
συνεργάτες του, για την διαρκή προσπάθεια και το σημαντικό έργο τους, σε αυτόν
τον κρίσιμο τομέα.
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Παράταση τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
για την Αντίρρησης Δασικών χαρτών
και ενστάσεων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

O

Σταμάτης Πουλής

Ζητεί ο δήμαρχος Μεγαρέων από τον Κ. Σκρέκα

δήμαρχος Μεγαρέων,
Γρηγόρης Σταμούλης,
με σχετικό έγγραφό του
(αριθμ. Πρωτ: 7869/16.5.22) προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, με
κοινοποίηση
στον
Υπουργό
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
κ.
Κυριάκο
Πιερρακάκη,
στον
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο
Πατούλη, στον Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρη
Κοσμόπουλο και στους Βουλευτές
της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής
ζητά
να
δοθεί
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
προθεσμίας Αντίρρησης Δασικών
χαρτών και ενστάσεων στο
Ελληνικό Κτηματολόγιο μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2022.
Ο δήμαρχος μεταξύ άλλων στην
επιστολή του αναφέρει ότι :Η
αγανάκτηση του κόσμου είναι

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

εμφανής και αυτό προκύπτει από
τα «μηνύματα» που λαμβάνουμε
καθημερινά.

Για τους παραπάνω λόγους, θα
πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να δοθεί
παράταση τουλάχιστον μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2022, τόσο στην
υποβολή
αντιρρήσεων
στο
περιεχόμενο του δασικού χάρτη,
όσο
και
στην
προθεσμία
υποβολής ένστασης στο Ελληνικό
Κτηματολόγιο, και οι προθεσμίες
αυτές παράτασης θα πρέπει να
ισχύουν για το ίδιο χρονικό
διάστημα, ώστε οι πολίτες να
διευκολυνθούν
και
να
προχωρήσουν στις απαραίτητες
διαδικασίες, για την επίλυση των
«προβλημάτων»,
που
προκύπτουν για τις ιδιοκτησίες
τους».

2 ΝΕΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
23/5

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος Δ.Σ.
του Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού, σας προσκαλούν τη
Δευτέρα, , 23 Μαΐου 2022, σε δύο νέες διαλέξεις που θα λάβουν χώρα στην ισόγεια αίθουσα
εκδηλώσεων (Δ.Καλλιέρης) του Πνευματικού
Κέντρου, Αλέκου Παναγούλη 13 στην Πλατεία
του Αγίου Δημητρίου.
Η Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογοανατομίας-Κυτταρολόγος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κ. Πολυξένη Νικολοπούλου Σταμάτη, με
θέμα : «Κλιματική αλλαγή και ιώσεις», στις
17:00

Μήνυμα για την Ημέρα Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

H

19η Μαΐου είναι
ημέρα μνήμης
της γενοκτονίας
που συντελέστηκε σε
βάρος των Ελλήνων του
Πόντου, της πρώτης
ο ρ γ αν ω μ έ ν η ς
γενοκτονίας στον 20ο
αι ώνα. Η αναγνώρι ση
της γενοκτονί ας του
Ποντιακού Ελληνισμού
συνι στά μι α μεγάλη
ι στορι κή
πρόκληση
έναντι
των
οικουμενικών αξιών του
δικαίου και της ηθικής.
Γι ’ αυτό και συνι στά
ύψιστο εθνικό χρέος η
δι ατήρηση
της
μνήμης.Ο
Ποντι ακός
Ελληνισμός στερήθηκε
τη ζωή, τη γη, την
περι ουσί α του. Δεν
κατάφεραν ωστόσο να
του στερήσουν την
ψυχή του. Αν και
ε π ι χ ε ι ρ ή θ η κ ε
συστηματι κά
η
αλλοίωση της εθνικής
συνεί δησης και της
πολιτιστικής ταυτότητας
των Ποντίων, εν τούτοις
απέδειξαν πως η
δύναμη της ψυχής

H Πολυξένη Νικολοπούλου Σταμάτη,
διδάσκει Περιβαλλοντική Παθολογία στην Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διοργάνωσε, υλοποίησε και
διεύθυνε (2004-2014) το 2ετές Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο: «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην
Υγεία». Ασχολείται με την Έρευνα και την Ιατρική Διάγνωση.
Έχει εμπειρία στη διοργάνωση Σεμιναρίων,
Εντατικών Μαθημάτων και Συνεδρίων, στο σχεδιασμό και τη δημιουργία Προγραμμάτων Ιατρικών Σπουδών, στο Συντονισμό Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων. Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Περιβαλλοντική
Υγεία. Ειδικός Σύμβουλος στο Belgian High
Council for Public Health. Σύμβουλος στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα Περιβαλλοντικής Ευθύνης. Μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Health Care Without Harm
–Europe.
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης ENSSER IPPNW Διεθνής
Ένωση Γιατρών για την Πρόληψη του Πυρηνικού Πολέμου από το 1983, Βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 1985. Γραμματέας Δ.Σ. του
Μαριολοπούλειου - Καναγκίνειου Ιδρύματος
Επιστημών Περιβάλλοντος. Ερευνήτρια στο
«Κέντρου Επιπτώσεων του Περιβάλλοντος
στην Υγεία» του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Επιλεγμένη
Εισηγήτρια ως ειδικός σύμβουλος της Επιστημο-

είναι ανώτερη από τη
δύναμη των όπλων.

Ζώντας από κοντά
τους αγώνες και τι ς
αγωνίες του Ποντιακού
στοιχείου της Δυτικής
Αττικής, γνωρίζω από
πρώτο χέρι αυτή τη
δύναμη της ποντιακής
ψυχής.
Παρά τις περιπέτειες
και
τι ς
δυσκολί ες,
αποδει κνύεται πως ο
Ποντιακός Ελληνισμός
με αδάμαστο φρόνημα
εί ναι ακμαί ος, εί ναι

νικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την Υγεία σε σχέση με τον Περιβαλλοντικό
Αναδυόμενο Κίνδυνο για το διάστημα 2016-2021.
Τη δεύτερη διάλεξη θα δώσει η Μουσιολόγος,
κ. Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου, με θέμα :
«Το σπίτι- μουσείο του Άγγελου και της Λητούς
Κατακουζηνού», στις 19:00
Η Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1968. Σπούδασε Γαλλική
φιλολογία, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ερμηνεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, με την Σοφία ΡωκΜελά. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές
της και έλαβε το MA in Museum and Gallery
Management από το City University του Λονδίνου
το 2000, με διπλωματική θέση που αφορούσε
στον τρόπο δημιουργίας και διοίκησης ενός
Ιστορικού σπιτιού και είχε τίτλο “The
Katakouzenos House Museum: Reviving a
Legacy”. Εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα από
το 1994 σε διάφορες θέσεις και από το 2008
είναι η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μορφωτικού Ιδρύματος της τράπεζας. Έχει εργαστεί εθελοντικά στο μουσείο της
Τράπεζας της Αγγλίας (2001) και για την δημιουργία του μουσείου Μαρία Κάλλας (2013).
Είναι ιδρυτικό μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος
Κατακουζηνού (2001). Έχει ασχοληθεί με το
σχεδιασμό και εν συνεχεία τη λειτουργία της
Οικίας (που άνοιξε το 2008) και είναι Υπεύθυνη
των Εκδηλώσεων και του Αρχείου του Ιδρύματος. Υπήρξε συν-επιμελήτρια για τα ακόλουθα
βιβλία: "ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ –
ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ-TÉRIADE Μια

ζωντανός και συνεχίζει
να μεγαλο
υργεί στις νέες εστίες
του.Τ ο
παράδει γμα
αυτό δεί χνει καθαρά
πως η ιστορική μνήμη,
η ενότητα, η αλληλεγγύη, η δημιουργικότητα
και η φιλότιμη προσπάθεια είναι οι σταθεροί
πυλώνες πάνω στους
οποίους μπορούμε να
χτίσουμε το μέλλον της
Ελλάδας και του Ελληνισμού.
Σταμάτης Πουλής

φιλία ζωής. Η δημιουργία του Μουσείου Θεόφιλου", μία έκδοση του Ιδρύματος Κατακουζηνού
το 2020, υπό την αιγίδα και με επιχορήγηση του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, "Συντροφιά με τον Albert Camus' της Λητώς Κατακουζηνού έκδοση του Ιδρύματος Κατακουζηνού το
2011,
"Το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού"
εκδόσεις Πατάκη το 2015 καθώς και την 4η, 5η
και 6η έκδοση του βιβλίου "Άγγελος Κατακουζηνός, ο Βαλής μου" που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος.
Έχει συγγράψει δύο παιδικά παραμύθια "Το
ταξίδι του αστεριού" και "Η ιστορία της ίριδας
που ερωτεύτηκε ένα κυπαρίσσι", που έχουν
εκδοθεί από τα Ελληνικά Γράμματα το 1998 και
τη Μικρή Άρκτο το 2016 και εργάστηκε εθελοντικά ως ραδιοφωνική παραγωγός για πολιτιστικές εκπομπές στο web radio του δήμου Αλίµου το
2019.
Βραβεύτηκε από το Heritage and Museums –
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσεία, στο πλαίσιο των “Ευρωπαϊκών Ημερών
Πολιτιστικής Κληρονομιάς” 2020 για τη συνολική
προσφορά της στο έργο του Ιδρύματος Κατακουζηνού.
Υπήρξε φιναλίστ για το βραβείο Lifetime
Achievement Award 2020 in Greece που
θεσπίστηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο. Είναι
παντρεμένη και μητέρα μιας κόρης.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου κ. Ασημίνα Φούφα στο τηλέφωνο
2105577191 εσωτερικό 4.
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Τουρισμός για Όλους:

ΕΕ: Συμφωνία για
ελάχιστο επίπεδο
αποθήκευσης φυσικού
αερίου 80% έως την
1η Νοεμβρίου

Voucher 150 ευρώ για διακοπές
σε 200.000 δικαιούχους

Ψ

ηφίστηκε
η τροπολογία του
Υπουργείου Τουρισ μ ο ύ γ ι α το ν έ ο
πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»,
το νέας μορφής και
δομής πρόγρα μμα
εσωτερικού τουρισμού για την περίοδο 2022-2025. Το
πρόγραμμα, ύψους
3 0 ε κ ατ . ε υ ρ ώ ,
εί ν α ι χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ μ ε νο α π ό τ ο
ΕΠΑ και αφορά σε 200.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν μία ψηφιακή
κάρτα ύψους 150 ευρώ, έκαστος, για την επιδότηση των τουριστικών δαπανών
διαμονής τους.
Το νέο πρόγραμμα χρησιμοποιεί ως βάση την επιτυχημένη εφαρμογή του
«Freedom Pass», προβλέποντας μία διαδικασία πλήρως ψηφιακή - χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις - απλή και αποτελεσματική, τόσο
για τους δικαιούχους όσο και για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2022 θα γίνονται από την 1η Ιουλίου και
θα προβλέπει δωρεάν διακοπές όλο τον χρόνο.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι όροι και ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος ρυθμίζονται με την τροπολογία, ενώ οι ακριβείς λεπτομέρειες για τους
δικαιούχους θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, με την έκδοση
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η

Τεκμετάλλευσης θα πρέπει ν α

α κράτη μέλη και οι φορείς

προσπαθήσουν ν α φθάσουν το
85%. Ο στόχ ος θα είν αι το 90%
για τα επόμεν α έτη με στόχ ο την
προστασία των Ευρωπαίων από
π ιθαν ούς κλυδων ισμούς στον
εφοδιασμό.
Στόχ ος είν αι ο ταχ ύς αν εφοδιασμός των στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, ώστε ν α
μην αν τιμετωπίσουν ελλείψεις τα
ν οικοκυριά και οι επιχ ειρήσεις
την επόμεν η χ ειμεριν ή περίοδο.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων , οι ευρωβουλευτές
άσκησαν επιτυχ ώς πιέσεις για
την επίδειξη μεγαλύτερης φιλοδοξίας σε σχ έση με τους στόχ ους και την χ άραξη πορείας. Από
το 2023 και μετά, θα χ αραχ θούν
ατομικές πορείες αν απλήρωσης
με την Επιτροπή.
Οι ευρωβουλευτές διαπίστωσαν
ότι ο καν ον ισμός υπογραμμίζει
την αν άγκη οι χ ώρες της ΕΕ ν α

Από κοινού προμήθεια

Έως την 1η Αυγούστου 2022, η
Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυν τήριες γραμμές σχ ετικά με τον
τρόπο χ ρήσης εν ός μηχ αν ισμού
για την από κοιν ού προμήθεια
φυσικού αερίου, ο οποίος θα
μπορεί ν α εν εργοποιηθεί εθελον τικά από δύο ή περισσότερα
κράτη μέλη.
Σύμφων α με τον ν έο καν ον ισμό, η δυν ατότητα αποθήκευσης
θα καταστεί υποδομή ζωτικής
σημασίας. Όλοι οι φορείς αποθήκευσης θα πρέπει ν α υποβληθούν σε μία ν έα υποχ ρεωτική
πιστοποίηση για ν α αποφεύγον ται οι κίν δυν οι εξωτερικών παρεμβολών .

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ
Παρουσίαση Φωτογραφικού Έργου
Ιωάννας Βασδέκη στις 29/5 στην Ελευσίνα

Φ ω τ ογ ρ α φ ι κ ή
Λέσχη Ελευσίνας
προσκαλεί την
φωτογρ ά φο
Ιωάννα Βασδέκη
να παρουσιάσει την φωτογραφική της δουλειά, στον ειδικά
διαμορφωμένο
χώρο
του
Namaste - café-bar (Άνω Ελευσίνα - Ιατρού Παπαγιάννη 61)
την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 στις
20:30.
Μετά το τέλος της παρουσίασης θα ακολουθήσει συζήτηση
µε το κοινό. Είσοδος ελεύθερη.
“Ο τρόπος με τον οποίον
φωτογραφίζουμε, δείχνει και
τον τρόπο με τον οποίον κοιτάζουμε τον κόσμο γύρω μας”
Ιωάννα Βασδέκη
Πληροφορίες:
Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
https://photoclub-elefsina.gr/
Τηλ: 6955 28 48 59

Λίγα λόγια για την καλεσμένη
φωτογράφο:

H Ιωάννα Βασδέκη αισθάνεται ότι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που
της έχουν δοθεί είναι να εμπνεύσει ανήλικους και ενήλικες μαθητές να προσθέσουν
την τέχνη της φωτογραφίας – αλλά γενικότερα τον πολιτισμό και την αισθητική - στις
ζωές τους. Η αγάπη αυτή που μεταδίδεται
μαγικά μέσω της φωτογραφικής τέχνης,
είναι μία από τις βασικές της κινητήριες
δυνάμεις…

Στόχ ος είν αι ο ταχ ύς αν εφοδιασμός των στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, ώστε ν α
μην αν τιμετωπίσουν ελλείψεις τα
ν οικοκυριά και οι επιχ ειρήσεις
την επόμεν η χ ειμεριν ή περίοδο

διαφοροπ οιήσουν τις π ηγές
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και
ν α εν ισχ ύσουν τα μέτρα εν εργειακής απόδοσης.
Τα κράτη μέλη χ ωρίς υπόγειες
αποθηκευτικές δυν ατότητες θα
πρέπει ν α διασφαλίζουν ότι τουλάχ ιστον το 15% της μέσης
καταν άλωσής τους κατά την
τελευταία πεν ταετία θα αποθηκεύεται σε κάποιο άλλο κράτος
μέλος.
Εν αλλακτικά, θα πρέπει ν α
αν απ τύξουν έν αν μηχ αν ισμό
επ ιμερισμού βαρών π ου θα
προβλέπει χ ρηματοδοτική στήριξη για την επίτευξη των στόχ ων
αν εφοδιασμού.

Διοργανώνει και επιμελείται εκθέσεις
Ελλήνων και ξένων φωτογράφων σε
σημαντικούς εκθεσιακούς χώρους, όπως:
Central-European House of Photography,
Μουσείο Γουλανδρή, Φυσικής Ιστορίας,Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων κ.ά.
Έχει διοργανώσει, επιμεληθεί και συνεργαστεί σε διάφορες εκθέσεις, όπως του
Andre Kertesz, Josef Koudelka, Jan Saudek,

The Nude in Czech Photography, Αβραάμ
Παυλίδη και άλλων καταξιωμένων και
ανερχόμενων δημιουργών. Είναι ιδρύτρια
της fotograﬁcus κι ήταν επιμελήτρια στο
Long Room Πικερμίου.
Πέραν τούτου διδάσκει φωτογραφία
στην Αθήνα από το 2005, είναι υπεύθυνη
των Ομίλων Φωτογραφίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας κι έχει ήδη παρουσιάσει προσωπικά της έργα,σε διάφορες
εκθέσεις. Επίσης, δίδαξε και υπήρξε
συνυπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Athens House of Photography.
Ενήλικοι μαθητές και μαθήτριες της ανήκουν σήμερα στους καταξιωμένους
Έλληνες φωτογράφους.
Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό
αποκλειστικών συνεντεύξεων με αναγνωρισμένους ξένους και Έλληνες φωτογράφους & εικαστικούς. Επί σειρά ετών
είναι υπεύθυνη καλλιτεχνικού ρεπορτάζ
στο περιοδικό “Φωτογράφος”. Επιμελείται
τα καλλιτεχνικά νέα, έχει δικές της αρθρογραφικές στήλες (Τα Παράξενα της
Τέχνης & Έρως όπως Φωτογραφία) και
κάνει συνεντεύξεις με διάσημους Έλληνες
και ξένους φωτογράφους.
Επίσης υπήρξε μέλος του editorial board
του ευρωπαϊκού φωτογραφικού περιοδικού “Imago”. Από το 2005 έως το 2010 ήταν
υπεύθυνη της φωτογραφικής ενότητας
στην πολιτιστική έκδοση “Yearbook: Στιγμι-

ότυπα Ελληνικού Πολιτισμού” καθώς και
στο πολιτιστικό περιοδικό «Highlights».
Κείμενά της βρίσκονται σε καταλόγους
φωτογράφων και άλλων δημιουργών.
Επιπλέον, ειδικεύεται στο λεγόμενο
portfolio development (ανάπτυξη portfolio)
φωτογράφων και επί σειρά ετών υπήρξε
προσκεκλημένη διεθνών φεστιβάλ φωτογραφίας ως portfolio reviewer (Arles
Rencontres de la Photographie, Bratislava
Month of Photography, Budapest Month of
Photography, Krakow International Month of
Photography και άλλα.
Ως μητέρα, τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενδελεχώς με θέματα που αφορούν
στην παιδεία. Ενδιαφέρεται για εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους που ξεφεύγουν από το τετριμμένο σχολικό
σύστημα, όπως είναι τα σχολεία του δάσους (forest schooling), στοιχεία από τις μεθόδους montessori & waldorf. Πιστεύει πως
ανάμεσα στα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά
στοιχεία είναι η δημιουργικότητα, το ουσιαστικό παιχνίδι και η επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς. Δ
ιδάσκει την τσέχικη γλώσσα, με δημιουργικό τρόπο, σε παιδιά ηλικίας 4-14 ετών
στον Σύλλογο Τσεχικής Κοινότητας της
Αθήνας. Γεννήθηκε στην Αθήνα από
μητέρα Τσέχα (Εύα) και Έλληνα πατέρα
(Νικόλαος) μεγάλωσε στην Ελλάδα,
Τσεχία και Γερμανία.

Παρασκευή 20 Μαϊου 2022

θριάσιο-9

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Η γενοκτονία των Ποντίων ξεπερνά τα ελληνικά όρια.
Έχουμε καθήκον να αντισταθούμε στη λήθη, να αγωνιστούμε

Σ

ε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ελευσίνας, μέσω του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, με τους Συλλόγους
Ποντίων Ελευσίνας και Μαγούλας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής & Βουλευτής
Δ. Αττικής Θανάσης Μπούρας, ο Γραμματέας της Βουλής
Βαγγέλης Λιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης
Κοσμόπουλος, ο Α’ Επιλαχών Βουλευτής Σταμάτης Πουλής, εκπρόσωποι κομμάτων, δημοτικοί και τοπικοί
σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση ακολούθησε η λαμπαδηφορία προς την πλατεία με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου, όπου και ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις
με τις ομιλίες των Προέδρων των Συλλόγων Ποντίων
Ελευσίνας & Μαγούλας, Σοφίας Κοσμίδου & Ηλία Τσεραχίδη αντίστοιχα, του Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη
Οικονόμου & του Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας Γιώργου Βαρυθυμιάδη.
Η επετειακή εκδήλωση έκλεισε με τοπικούς χορούς και
τραγούδια.

και να διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη τη Διεθνή Αναγνώριση της,
για τη δικαίωση των 353.000 ψυχών

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Ελευσίνας ανέφερε: «Η
μνήμη δεν ξεχνά. Μένει ζωντανή και όλοι οι Έλληνες
υποκλινόμαστε με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων
της Γενοκτονίας του Πόντου. Η ιστορία μας, η ελληνική
ψυχή, το ελληνικό πνεύμα, οι ρίζες μας, είναι πάντα εκεί,
αναλλοίωτες, να μας θυμίζουν την περήφανη καταγωγή
μας. Τα πρωτοφανή εγκλήματα της 19ης Μαΐου του
1919, οι θηριωδίες και το ασύλληπτο μέγεθος των διωγμών και των βασανιστηρίων που υπέστησαν οι
Έλληνες του Πόντου από
την Τουρκική βαρβαρότητα, σημάδεψαν ανεξίτηλα
την ιστορία του τόπου μας
αλλά αποτέλεσαν και εφαλτήριο δύναμης, ομοψυχίας
και διαμόρφωσης της εθνικής μας συνείδησης. Στη
μνήμη των γονιών και των
παππούδων
μας,
των
αλησμόνητων
πατρίδων
μας που βίωσαν τη φρικτή
γενοκτονία, τον ξεριζωμό
και τον αφανισμό κάθε
ελληνοχριστιανικού
στοιχείου, έχουμε ηθικό,
ιστορικό και εθνικό χρέος
να αποτίουμε φόρο τιμής
στους χιλιάδες δολοφονηθέντες συμπατριώτες μας,
αλλά και σε εκείνους που
ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους.
Η γενοκτονία των Ποντίων όμως, ξεπερνά τα
ελληνικά όρια. Αφορά όλη
την ανθρωπότητα και έχουμε καθήκον να αντισταθούμε στη λήθη, να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη
τη Διεθνή Αναγνώριση της,
για τη δικαίωση των
353.000 ψυχών. Μόνο τότε
θα γίνει κατανοητή σε όλα
τα μήκη και πλάτη της γης,
η θηριωδία που υπέστησαν
οι Έλληνες του Πόντου και
θα επέλθει η ιστορική
απαξία στους θύτες αυτού
του φρικτού εγκλήματος.

Έχουμε πίστη στον δίκαιο αυτό αγώνα αλλά και ύψιστη
τιμή στην μνήμη των Ποντίων που σφαγιάστηκαν στην
γενοκτονία, για να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις
για τη Διεθνή Αναγνώριση της, αντιστεκόμενοι στη
σιωπή.
Άλλωστε, ο Δήμος μας όχι μόνο έλαβε ψήφισμα για την
καθολική αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων
αλλά βρίσκεται ανάμεσα στους 32 Δήμους της χώρας
που συμμετέχει στο Δίκτυο Πόλεων με Ποντιακές

Κοινότητες της Κ.Ε.Δ.Ε., μετά από αίτημά μας. Στόχος
αυτού του Δικτύου είναι ο συντονισμός των δράσεων
και ενεργειών, πανελλαδικά, για την αναγνώριση της
Γενοκτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω του Δημοτικού
μας Συμβούλου, ποντιακής καταγωγής, ανθρώπου της
γειτονιάς σας, Μπάμπη Σεμερτζίδη, μεταφέραμε το
αίτημά μας για την πραγματοποίηση της επόμενης
συνάντησης των μελών του Δικτύου, εδώ στον Δήμο
μας, εδώ στη γειτονιά σας.
Βρισκόμαστε εδώ, σε έναν ιστορικό τόπο, που φιλοξένησε τους διωχθέντες Πόντιους, που ήρθαν στην πόλη
μας, μετέφεραν τον πολιτισμό και την πλούσια ιστορία
τους, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, κυρίως
όμως το αίσθημα της δικαίωσης που τους ακολουθεί τα
τελευταία 103 χρόνια.
Ως ελάχιστη αναγνώριση όλης αυτής της διαδρομής
τους, εμείς, ως Δημοτική Αρχή, αύριο στο Δημοτικό
Συμβούλιο θα ψηφίσουμε την ονοματοδοσία της πλατείας που βρισκόμαστε, σε Πλατεία Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού. Στεκόμαστε, όχι μόνο με περηφάνια
αλλά με δέος και θαυμασμό απέναντι σε αυτό το σπουδαίο ελληνικό στοιχείο που διαπρέπει σε όλα τα επίπεδα,
απέναντι στους Συλλόγους του Δήμου μας που κρατούν
αναλλοίωτη τη μνήμη».
(Οι φωτογραφίες απο τον κ. Καλυμνάκη Γιάννη )

10 -θριάσιο
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Μέλος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος

Οδός Περσεφόνης και Ιωάννου Τραυλού Πλησίον Κτιρίου ΟΣΕ ΤΚ 19200

Ελευσίνα

Τηλ: 2105561041, κιν 6982514774 ,6974652274

diou@yahoo.com

e-mail: thriasioupe-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου
Πεδίου με απόλυτο σεβασμό, έντονη και
βαθιά περίσκεψη για τα θύματά της ναζιστικής θηριωδίας που βίωσαν και ένιωσαν για τα καλά στο πετσί τους το φασισμό και τον ναζισμό, διοργανώνει την
Τετάρτη 25 Μαΐου και ώρα 19:30 στο
πολιτιστικό κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος ,διεύθυνση Ίωνος Δραγούμη 37
Ελευσίνα εκδήλωση με θέμα:

‘’Τα μαρτυρικά
χωριά της Ηπείρου’’

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο μόνος επιζών του ολοκαυτώματος των Λιγκιάδων
Παναγιώτης Μπαμπούσκας. Στην πλάτη του είναι στηλωμένη η αξιοπρέπεια της Ελλάδας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Ο Πρόεδρος
Παππάς Βασίλειος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Φιέστα για τα επινίκια της ΝΕΜ
Πρόσκληση απευθύνει ο Δήμος
Μεγαρέων

Εχουμε την τιμή
να σας προσκαλέσουμε, την
Τετάρτη 25η
Μαϊου 2022,
ώρα 20.00,
στην Πλατεία του
Δημαρχείου
Μεγάρων, να
γιορτάσουμε
μαζί την κατάκτηση του ντάμπλ
από την Ομάδα
Μπάσκετ της
ΝΕΜ (Πρωτάθλημα και Κύπελλο) και την
άνοδό της στην
Α2 Εθνική Κατηγορία, με ένα
κοκτέϊλ πάρτυ.

Η Γενική Γραμματέας
Παππά Αρχοντία

Oι Παλαίμαχοι
του
Εθνικού
Πανοράματος με
τον Χαραυγιακό

Oι αγώνες μπαράζ των
Ενώσεων για άνοδο στην
Γ΄Εθνική
6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αν τίκυρα – ΑΟ Μοσχ άτου,
ΑΟ Χαλκίς – Απόλλων Ευπαλίου
Αίολος – Παν αργειακός.
Ρεπό έχ ει ο Τεν εάτης Αθικίων .
7ος ΟΜΙΛΟΣ

Βύζας Μεγάρων – Αστέρας

Περάματος(16:30)
ΑΟ Τυμπακίου – Απόλλων
Αγίου Ιωάν ν η
Νίκη Σητείας – Αγία Παρασκευή
Ρεπό έχ ει η Ελλάς Πον τίων .
8ος ΟΜΙΛΟΣ

Μαρκό – ΑΕ Βαθύλλου,
Ιάλυσος – Ατρόμητος Αγίου
Γεωργίου,
Ελλάς Σύρου – Άρης
Πετρούπολης.
Ρεπό έχ ει ο Αετός Λουτρών .

Οι Παλαίμαχοι του
Εθνικού
Πανοράματος
για το τουρνουά
θα αγωνιστούν
την Δευτέρα 23/5/
18:30 στο
γήπεδο της
Διάνας
Ηλιούπολης
με τον
Χαραυγιακό.
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Η Ακαδημία του Πανλιοσιακού ΑΟ γέμισε από μικρούς αθλητές

Η ακαδημία του Πανλιοσιακού ΑΟ για άλλη μια
χρονιά, γέμισε από μικρούς αθλητές.
Δεκάδες παιδιά διασκέδασαν και έμαθαν τα
μυστικά του ποδοσφαίρου με τον καλύτερο
τρόπο.
Ο αθλητισμός αποτελεί το βέλτιστο εργαλείο για
να μάθουν οι μικροί μας φίλοι την ομαδικότητα,
τη συνεργασία και την επίτευξη ενός στόχου.
Παράλληλα δυναμώνουν το πνεύμα και το
σώμα τους, ενώ αυξάνουν την εμπιστοσύνη
στον εαυτό τους.
Θέλουμε ένα ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς
που μας εμπιστεύτηκαν και φέτος, καθώς και
όλους τους χορηγούς της ακαδημίας μας. Η νέα
χρονιά κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις για τα παιδιά μας!

Oι διαιτητές της
4ης αγωνιστικής
στα μπαράζ
Ενώσεων
Ανακοινώθηκαν από την
ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές της
4ης αγωνιστικής στα
μπαράζ Ενώσεων
6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΤΙΚ. ΚΥΠΑΡΙΣΟΣ (17.00):
Φώκας, Ζουλης,
Αβραμοπούλου (Αχαϊας)
ΑΙΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
(17.00): Δημέρας,
Κωτούμπας-Κοντογιώργος
(Λάρισας)

ΧΑΛΙΔΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΠΑΥΛΙΟΥ (17.00): Ψαρίδης,
ΑργυριάδηςΑθανασόπουλος (Αθηνών)
7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Στηρίζουμε την
προσπάθεια της ομάδας μας

Δίν ουμε δυν αμικό παρόν στην εξέδρα του γηπέδου
μας την Κυριακή στις 4:30μμ στο παιχ ν ίδι για την 4η
αγων ιστική των αγών ων μπαράζ με τον Αστέρα Περάματος Ρεθύμν ου Κρήτης.
Εισιτήρια διατίθεν ται στο γήπεδο του Βύζα καθημεριν ά
από τις 6:00-8:00 μμ.
Απον ομή πρωταθλητή την Κυριακή στα Μέγαρα

Την Κυριακή 22 Μαΐ ου 2022 θα πραγματοποιηθεί
από την διοίκηση της
ΕΠΣΔΑ η απον ομή του
κυπέλλου ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ στον
Βύζαν τα.
Η απον ομή θα γίν ει πριν την έν αρξη του αγών α
μπαράζ Βύζας – Αστέρας Περάματος που έχ ει προγραμματιστεί ν α διεξαχ θεί στο Δημοτικό Γήπεδο
Μεγάρων στις 16:30 μ.μ.

ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (15.00) :

Ρεντίφης, Σούζας,
Καστρινάκης (Ανατολικής
Αττικής)

ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ (17.00):
Ζαχαρόπουλος, Πυκνής,
Τσέλιος (Ανατολικής Αττικής)
ΒΥΖΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ (16.30):
Νικόπουλος,
Χλεμπογιάννης, Τσιπούρας
(Σάμου, Φωκίδας-Φωκίδας).
8ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ-ΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (17.00):
Ζέστας, ΛαμπροπούλουΠαπαδάμ (Πειραιά)

ΙΑΛΥΣΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (17.30):
Χατζηγιάννης, ΛυτρίβηςΛεκαράκος (Πειραιά)

ΜΑΡΚΟ-ΑΕ
ΒΑΘΥΛΛΟΥ/ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΟΣ
(17.00): Βισκαδούρος Μ.,
Βισκαδούρος Α.Μπλαβάκης (Ηρακλείου)

Η διοίκηση του Βύζαν τα καλεί όλους τους φιλάθλους
της ομάδας ν α
δώσουν βρον τερό παρών στο
γήπεδο ώστε ν α εν ισχ ύσουν τον Βύζαν τα,
για ν α
κατακτήσει τη ν ίκη που αποτελεί «μον όδρομο» για
τους
κιτριν όμαυρους στην προσπάθεια για άν οδο
στην Γ’ Εθν ική.
Όλοι μαζί μια γροθιά, θα πετύχ ουμε τον στόχ ο
μας!

ΝΕΜ: Ανανέωσε ο
Δημήτρης Γερομιχαλός

Μετά την παραμονή των αρχηγών της ομάδας Άκη Καλλινικίδη και Νίκου Αγγελόπουλου, στη Νεανική Εστία Μεγαρίδος είναι πολύ ευχαριστημένοι με την ανανέωση και
του Δημήτρη Γερομιχαλού, την οποία και ανακοίνωσε η γενική αρχή του συλλόγου το απόγευμα της Τετάρτης (18/5).
Έτσι, ο κορμός της ΝΕΜ αναμένεται να βρίσκεται στο ρόστερ και για την επερχόμενη σεζόν, η οποία θα βρει τον
σύλλογο για πρώτη φορά στην ιστορία του στο επίπεδο της
Α2 Ανδρών, με την ομοιογένεια και την εμπειρία της εν λόγω τριάδας να αποτελεί το πρώτο συστατικό για ένα όμορφο γεύμα για τους πρωταθλητές του 2ου ομίλου της Β' Εθνικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Μετά τους «ανανεωμένους» δύο αρχηγούς, Καλλινικίδη και Αγγελόπουλο, δεν θα μπορούσε να λείψει από το
ρόστερ της φλόγας στην Α2 και ο Δημήτρης Γερομίχαλος.
Ο Δημήτρης με κεκτημένη ταχύτητα από την κατάκτηση
του MVP στον τελικό Κυπέλλου ανανέωσε με συνοπτικές
διαδικασίες και συνεχίζει και την νέα σεζόν με την φλόγα
στο στήθος και στο μεγάλο ταξίδι στην Α2».
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12-θριάσιο
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

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
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
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 LOGISTICS

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
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
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:

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
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
ραίτητα 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,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ
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.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704 Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

Τ

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

ην Κινέζα είχαν εντοπίσει το μεσημέρι της 29ης Δεκεμβρίου του
2020, κυνηγοί που περπατούσαν σε δύσβατη περιοχή πάνω από
την Παλαιά Εθνική Οδό στα Βίλια. Το άψυχο σώμα της ήταν σε
προχωρημένη σήψη, κρυμμένο μέσα σε μια βαλίτσα ανάμεσα σε θάμνους.
Μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, λίγες ημέρες αργότερα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για την Lιn Qiu Yun, κινεζικής καταγωγής,
η οποία είχε εξαφανιστεί στις 17 Οκτωβρίου του ίδιου έτους από την περιοχή του Μεταξουργείου.
Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί στο Α.Τ. Ομονοίας στις 17 Οκτωβρίου του
2020, ενώ επτά ημέρες αργότερα ενημερώθηκε και το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν στη οποία αναφέρει
ότι «προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη
ζωή της σε κίνδυνο».

Παρασκευή 20 Μαϊου 2022

θριάσιο-13

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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14-θριάσιο
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ
ΕΠΙΘΥΜΗΤ ΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λει τουργι ών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παραγωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπισης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει δυναμι κό και
ευχάρι στο περι βάλλον εργασί ας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396
ΘΑ
ΤΗΡΗΘΕΙ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ

Ζητούνται πωλήτριες
σε αρτοζαχαροπλαστείο
στην περιοχή του Ασπροπύργου
για πλήρη απασχόληση.
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα - Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107
Κα Κωνσταντίνα.

Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,
6973236156

ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΥΜ Ε ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ:

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜ ΑΤ ΙΣΜ ΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟ -

ΧΤ ΙΣΙΜ ΑΤ Α - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜ ΑΤ Α ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ Μ ΕΡΕΜ ΕΤ ΙΑ

Τ ΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6 9 8 9 7 4 8 6 2 1 (ΝΙΚΟΣ)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

θριάσιο-15

μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό και τζάκι και μεγάλο
κήπο, τιμή 480€, συζητήσιμη.
SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με κεντρική εγκατάσταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:0021:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§ Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα:
§ Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§ Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§ Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικόπεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρεύμα, τζάκι, θέα βουνό, αποθήκη, κήπος, κουφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ελεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κατοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ενοίκιο
περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμένες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρινα δάπεδα, φωτεινό, φρεσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανακαίνιση '21 , καλή διαρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβαση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμπρός και πίσω). Θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής
Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λειτουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπλα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00
6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρασυβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προαστιακό, στάση λεωφορείου και αγορά., τιμή 420€
6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη),
studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο, καλή κατάσταση διαμέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο, θέρμανση: κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-agents1066075). ASPIS
REAL
ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε 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 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

16-θριάσιο

Παρασκευή 20 Μαϊου 2022

