ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

σελ. 3

Α. Γεωργιάδης:
Πιθανόν μέτρα
για τα καύσιμα και
το καλοκαίρι

«Ο Ασπρόπυργος
αποτελεί πρεσβεία
του Πόντου»

Mε τη δέουσα τιµή και
θρησκευτική ευλάβεια οι
εκδηλώσεις µνήµης για τη
Γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου
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Ο δήμος Ελευσίνας
εισέρχεται στην εποχή
της ηλεκτροκίνησης

σελ. 3

Στο Ταμείο
Ανάκαμψης τα
Κέντρα Υγείας
Ελευσίνας &
Μεγάρων

– Συνάντηση Γ. Κώτσηρα - Θ. Πλεύρη
σελ. 5

Νέα χρηματοδοτικά
εργαλεία για την Αυτοδιοίκηση
από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων
σελ. 9

Έρχεται ο πρώτος "μίνι
καύσωνας"

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες όλη την
εβδομάδα και στο βάθος...40αρια

σελ. 9

Τα Κέντρα Υγείας στη Δυτική Αττική θα αναβαθμιστούν
σε υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές
σελ. 2-12
Παγκόσμιος συναγερμός για την
Ευλογιά των πιθήκων:
Μεταφέρθηκε στο Αττικόν
το 1 ύποπτο κρούσμα στην Ελλάδα.
Σήμερα τα αποτελέσματα

σελ. 3

ΕΛΠΕ: Θέσεις εργασίας
για τις Βιομηχανικές
εγκαταστάσεις σε Ασπρόπυργο
και Ελευσίνα
σελ. 8

Μέχρι τις 15/9 η καλοκαιρινή
μεταγραφική περίοδος

Παρελθόν ο Γ.Λώλος από τον
Πανελευσινιακό

Το ΕΠΑΛ Μεγάρων κατέκτησε την 3η θέση
στο σχολικό πρωτάθλημα
σελ. 10-11
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν., Μπότσαρη Μάρκου 2

& Λεωφόρος Δημοκρατίας, 2105573484
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 1, 2105542410
MANΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7 - Εργατικές
Κατοικίες, 2105541344
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258
ΑΧΑΡΝΕΣ
Σενούντα Αντουάν Γ.
Κύπρου 76,
Όπισθεν Δημαρχείου, 2102469800

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

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

Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλωνά
του Ρωμαίου, Οσιομάρτυρος Λουκά εν Μυτιλήνη,
Μυροφόρου Μαρίας του Κλωπά

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

Στο Ταμείο Ανάκαμψης τα Κέντρα
Υγείας Ελευσίνας & Μεγάρων
– Συνάντηση Γ. Κώτσηρα - Θ. Πλεύρη

Γ. Κώτσηρας: «Η ενίσχυση και αναβάθμιση
των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
στη Δυτική Αττική, αποδεικνύει το έμπρακτο
και ειλικρινές ενδιαφέρον της Κυβέρνησης
για την περιοχή μας»

Σ

υνάντηση εργασίας με τον Υπουργό
Υγείας, κ. Θάνο Πλεύρη, είχε την Παρασκευή 20 Μαΐου ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ.,
κ. Γιώργος Κώτσηρας.
Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η ένταξη
των Κέντρων Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων στη
χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Μάλιστα, ο κ. Πλεύρης διαβεβαίωσε τον κ.
Κώτσηρα ότι οι δύο σημαντικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τη Δυτική Αττική θα ενισχυθούν περαιτέρω με ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.
Σε δήλωσή του ο κ. Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε: «Είχα μια εποικοδομητική συνάντηση με
τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, με τον
οποίο έχουμε αναπτύξει εδώ και καιρό μια εξαιρετική συνεργασία, με σκοπό να επιλυθούν όλα
τα ζητήματα που προκύπτουν για τη Δυτική
Αττική.

Η είδηση της ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης
των δύο Κέντρων Υγείας, σε Ελευσίνα και Μέγαρα, αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Συνεχίζεται στη σελ. 12

Γεωργιάδης: Πιθανόν μέτρα για τα
καύσιμα και το καλοκαίρι
- Κανένας φόβος για έλλειψη τροφίμων
«Πολύ πιθανόν να υπάρξουν μέτρα για τα καύσιμα και
το καλοκαίρι, στοχευμένα, όχι
οριζόντια» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Στα νησιά υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα με τα καύσιμα,
πρώτον λόγω μεταφορικών που
έχει αυξηθεί το κόστος. Δεύτερον, υπάρχουν νησιά χωρίς ανταγωνισμό, με ένα - δύο πρατήρια.
Συζητάμε σενάρια για τα νησιά, θα γίνουν ανακοινώσεις από
τον αρμόδιο υπουργό. Το πρόβλημα με τα καύσιμα απασχολεί
πάρα πολύ την κυβέρνηση» τόνισε, μιλώντας στον «ΣΚΑΪ».
«Το πρόβλημα που υπάρχει για τα καύσιμα είναι μεγάλο και
δεν οφείλεται στην αισχροκέρδεια. Βέβαια, θα βρούμε παραβάτες, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε διπλή
αύξηση: από τη μία αύξηση της τιμής του αργού, από την άλλη
και μεγάλη πτώση του ευρώ. Το 2011 είχε 147 δολάρια το βαρέλι, όμως το ευρώ είχε 1,50» εξήγησε ο υπουργός.
Όσον αφορά σε παράταση της επιδότησης στη βενζίνη, όπως
έγινε στο πετρέλαιο, επικαλέστηκε τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και εκτίμησε ότι θα κτιστεί ο δημοσιονομικός χώρος, αλλά, όπως διευκρίνισε, πρώτα πρέπει να
ξεκινήσει η εφαρμογή των μέτρων για το ρεύμα.
Για τους ελέγχους στην αλυσίδα καυσίμων, ανέφερε ότι ήδη
γίνονται και στα διυλιστήρια για να διαπιστωθεί εάν τηρείται ο

νόμος περί αισχροκέρδειας, δηλαδή αν δουλεύουν με το
περιθώριο κέρδους της 1ης
Σεπτεμβρίου 2021 (κάτι που
ισχύει για όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα).

Η προθεσμία που δόθηκε
είναι η 23η Μαΐου για να
καταθέσουν τα στοιχεία.
«Έχουν μπει, γενικότερα,
στην αγορά των καυσίμων τα
πρώτα πρόστιμα. Έχουν
βρεθεί αρκετά στοιχεία παραβίασης του πλαφόν» σημείωσε ο
Άδωνις Γεωργιάδης.
Τρόφιμα

«Συμφωνία κυρίων μεταξύ κράτους - επιχειρήσεων στην
αγορά των τροφίμων για διαμόρφωση τιμών απαγορεύεται από
το δίκαιο του ανταγωνισμού και είναι παράνομη» σημείωσε ο
υπουργός.
«Υπάρχει, βέβαια, παγκοσμίως, ανησυχία για έλλειψη τροφίμων… Το ΥΠΑΝΕ και το ΥΠΑΑΤ φτιάξαμε ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης αποθεμάτων τροφίμων, που μας καθησυχάζει. Φόβος να μην έχουμε τρόφιμα δεν υπάρχει κανένας αυτή τη
στιγμή» διαβεβαίωσε.
«Στην αισχροκέρδεια εντείνουμε τους ελέγχους και βάζουμε
πρόστιμα» υπογράμμισε ο υπουργός.
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Παγκόσμιος συναγερμός για την Ευλογιά των πιθήκων:

Μεταφέρθηκε στο Αττικόν το 1 ύποπτο κρούσμα στην
Ελλάδα. Σήμερα τα αποτελέσματα
Ύποπτο κρούσμα για πιθανή μόλυνση από Ευλογιά
των πιθήκων εξετάζεται, σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας.
Πρόκειται για έναν Άγγλο τουρίστα ο οποίος μαζί με τη
συνοδό του, ασυμπτωτική, μεταφέρθηκαν στο Αττικόν
Νοσοκομείο προκειμένου να νοσηλευτούν σε δωμάτια
αρνητικής πίεσης. Το ζευγάρι έκανε διακοπές στην Κεφαλονία.
Ο ΕΟΔΥ έλαβε δείγματα για επιβεβαιωτική εξέταση τα
οποία στάλθηκαν στο εργαστήριο αναφοράς και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα τη Δευτέρα.
Ο νεαρός άνδρας φέρει δερματικά εξανθήματα και
άλλα συμπτώματα που παραπεμπουν σε αυτά της
ευλογιάς των πιθήκων.
Οι υγειονομικές αρχές της Κεφαλονιάς, που αξιολόγησαν το περιστατικό, το χαρακτηρίζουν ως ύποπτο για
ευλογιά των πιθήκων.
Οργανώθηκε η διακομιδή του άνδρα από το ΕΚΑΒ με
όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας.

Τι είναι η ευλογιά των πιθήκων;
Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια ιογενής
λοίμωξη που κυρίως εμφανίζεται σε τροπικές περιοχές
της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής.
Πώς μπορεί να νοσήσει κάποιος από ευλογιά των
πιθήκων;

Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να μεταδοθεί μέσω
του αναπνευστικού συστήματος κατόπιν εισπνοής μεγάλου μεγέθους σταγονιδίων και μέσω επαφής με δερματικές βλάβες πάσχοντος ή μολυσμένα υλικά (π.χ. κλινοσκεπάσματα ή πετσέτες που έχει χρησιμοποιήσει
ασθενής
Μετάδοση καταγράφεται, επίσης, μέσω της επαφής
με άγρια ζώα, συνήθως πρωτεύοντα και τρωκτικά, όπως
αρουραίοι, ποντίκια και σκίουροι ή ακόμα και με ζώα
συντροφιάς που έχουν μολυνθεί από τα προηγούμενα.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
για την Αυτοδιοίκηση από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων

Νβουλί ες

έες στρατηγικές πρωτοτου Τ αμεί ου
Παρακαταθηκών και Δανείων
παρουσί ασαν ο πρόεδρος
Δημήτριος Σταμάτης και η αναπληρώτρια πρόεδρος Χριστίνα
Γιοβάνη στο πρόσφατο επι στημονι κό
συνέδρι ο
της
Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών
Γραμματέων Τ οπι κής Αυτοδι οί κησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
που αφορούσε στον επενδυτικό και αναπτυξιακό προγραμματισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Μεταξύ των δυνατοτήτων που
προσφέρονται στην Τ οπι κή
Αυτοδιοίκηση είναι οι ακόλουθες:
τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ
μέσω της υλοποίησης νέων
ολοκληρωμένων αναπτυξιακών
προγραμμάτων, χρηματοδο

τούμενων εί τε εξ ι δί ων
πόρων, είτε από κοινού με την
Ευρωπαϊ κή Τ ράπεζα Επενδύσεων,

τη σύναψη συνεργασιών σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, με
σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας, τεχνογνωσίας και καλών
πρακτι κών λει τουργί ας, με
πρόσφατη την συνεργασία με

την Caisse des Dépôts et
Consignations,
τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό
και τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που υλοποιούνται σε
συνεργασία με την Κοινωνία
της Πληροφορίας και γίνονται
πράξη με την επιχορήγηση,
ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ,
από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.

Εγκρίθηκε η πρόταση του
Δήμου Ελευσίνας για δίκτυο
ηλεκτρικών ποδηλάτων

Τ

η χρηματοδότηση ενός νέου σημαντικού
περιβαλλοντικού έργου εξασφάλισε ο
Δήμος Ελευσίνας, μετά από πρόταση
που υπεβλήθη από την Τεχνική Υπηρεσία στην
πρόσκληση «Βι ώσι μη Αστι κή Κι νητι κότητα,
Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Αστικών Μετακινήσεων» του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Η πρόταση περιλαμβάν ει την προμήθεια 30
ηλεκτρικών ποδηλάτων , αν τιβαν δαλιστικών
θέσεων κλειδώματος και φόρτισής τους, τερματικών μίσθωσης ποδηλάτου, λογισμικών
για τη χρήση και παρακολούθησή τους, Αpp
για την εύκολη μίσθωση τους, εξοπλισμό
έκδοσης έξυπν ων καρτών , εγκατάσταση
εξοπλισμού, εκπόν ηση μελέτης εφαρμογής,
υπηρεσίες εκπαίδευσης, συν δέσεις 4G, εν ώ
το συν ολικό κόστος που περιλαμβάν εται
στην πράξη του Κέν τρου Αν αν εώσιμων
Πηγών και Εξοικον όμησης Εν έργειας (ΚΑΠΕ)
αν έρχεται στις 200.000 ευρώ + ΦΠΑ.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα επιτρέπουν την
αυτόματη χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς
την παρουσία προσωπικού, που θα δίνει στους
πολίτες τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν και να
χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για το
χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα
οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα
σημεία του Δήμου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Με τη χάραξη του νέου ποδηλατοδρόμου που βρίσκεται στο έργο ανάπλασης του Δήμου, τμήμα του οποίου έχει ήδη βγει
σε διαγωνισμό, είναι σημαντικό να προωθήσουμε περιβαλλοντικούς τρόπους μετακίνησης και
να αλλάξουμε συνήθειες.
Η υποβολή της πρότασης που καταθέσαμε με
την Τεχνική Υπηρεσία ήταν στοχευμένη, ολοκληρωμένη και ανταποκρινόμενη σε μία σύγχρονη, φιλική προς το περιβάλλον πόλη, που όλοι
θέλουμε να ζούμε. Από πλευράς μας, αξιοποιούμε κάθε πρόσφορο χρηματοδοτικό εργαλείο,
με στόχο όχι μόνο την αναβάθμιση του Δήμου
μας αλλά και την εξοικονόμηση χρημάτων».
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Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

Μπορεί σπάνια να μεταδοθεί με την κατανάλωση κρέατος από μολυσμένο ζώο που δεν
έχει μαγειρευτεί επαρκώς ή με την επαφή με
το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.

Τι πρέπει να κάνω για να μην νοσήσω;
Απαιτείται η τήρηση των βασικών μέτρων
ατομικής υγιεινής.
πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό
τακτικά ή χρησιμοποιείτε αλκοολούχο αντισηπτικό
καταναλώνετε κρέας μόνο αν έχει μαγειρευτεί επαρκώς
μην πλησιάζετε άγρια ζώα, συμπεριλαμβανομένων νεκρών ζώων
μην έρχεστε σε στενή επαφή και μην μοιράζεστε ρούχα με άτομα που δεν αισθάνονται
καλά και παρουσιάζουν δερματικές βλάβες
Ποια συμπτώματα μπορεί να έχει κάποιος
που νοσεί;
Από τη στιγμή που κάποιος μολυνθεί με τον
ιό της ευλογιάς των πιθήκων χρειάζεται να
περάσουν 5 έως 21 μέρες για να εμφανιστούν
τα πρώτα συμπτώματα (συνήθως 6 με 13
ημέρες).
Αυτά μπορεί να είναι:
-Πυρετός
-Κεφαλαλγία
-Μυαλγίες
-Οσφυαλγία
-Διογκωμένοι λεμφαδένες (χαρακτηριστικό
σημείο διαφορικής διάγνωσης από την ευλογιά)
-Ρίγος
-Καταβολή δυνάμεων
-Εξάνθημα (συνήθως παρουσιάζεται 1 με 3
ημέρες μετά την εμφάνιση του πυρετού).
Σχετικά με το εξάνθημα

Συχνά προηγείται του δερματικού εξανθήματος, η εμφάνιση βλαβών σε βλεννογόνους,
όπως του στόματος.
Το εξάνθημα εντοπίζεται αρχικά στο κεφάλι
και στο πρόσωπο και στη συνέχεια επεκτείνεται σε άλλα σημεία του σώματος συμπεριλαμβανομένων των παλαμών και των πελμάτων.
Αρχικά εμφανίζεται με τη μορφή κηλίδων
και βλατίδων οι οποίες εξελίσσονται σε μικρές
φυσαλίδες, φλύκταινες και έπειτα σε εφελκίδες που τελικά υποχωρούν.
Το εξάνθημα αυτό μερικές φορές συγχέεται
με το εξάνθημα της ανεμευλογιάς.
Πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο
νόσημα;
Στους
περισσότερους
ασθενείς
τα
συμπτώματα υποχωρούν σε 2 με 4 εβδομάδες.
Πότε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας;

Εάν έχετε ένα εξάνθημα με φυσαλίδες και:
έχετε επιστρέψει από τη Δυτική ή Κεντρική
Αφρική τις τελευταίες 3 εβδομάδες
έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε
ευλογιά των πιθήκων τις τελευταίες 3 εβδομάδες
Ποια είναι η θεραπεία για την ευλογιά των
πιθήκων;
Η αντιμετώπιση της νόσου αποσκοπεί στη
βελτίωση των συμπτωμάτων. Συνήθως η
πορεία είναι ήπια και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν σε 2 με 4 εβδομάδες.

Συχνά χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
συμπτώματα αλλά και να αποτραπεί η μετάδοση της νόσου.
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«Ο Ασπρόπυργος αποτελεί πρεσβεία του Πόντου»

Mε τη δέουσα τιµή και θρησκευτική ευλάβεια πραγµατοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις
µνήµης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στον ∆ήµο Ασπροπύργου

Μ

ε ιδιαίτερο σεβασµό στη µνήµη των
353.000 χιλιάδων ψυχών των Ελλήνων
του Πόντ ου, πραγµατ οποι ήθηκαν οι
εκδηλώσεις µνήµης για τη Γενοκτονία τους στον
∆ήµο Ασπροπύργου.

Την 18η Μαΐου, παραµονή της Γενοκτονίας, το περιεχόµενο των εκδηλώσεων, περιελάµβανε, επιµνηµόσυνη δέηση στην Παναγία Σουµελά Ασπροπύργου και
έπειτα ποδηλατική λαµπαδηδροµία «Η ΦΛΟΓΑ
ΜΝΗΜΗΣ»- ΠΕΤΑΛΙΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΝΕΣ, από τον Σύλλογο Ποντίων Ασπροπύργου
«Οι Ακρίτες του Πόντου», έως το Μνηµείο Ποντιακής
Λύρας στο Γ ΚΑΠΗ στη Γκορυτσά. Η εν λόγω δράση
εντάχθηκε στο συνολικό πρόγραµµα δράσεων του ∆ικτύου Πόλεων µε Κοινότητες Απογόνων Ελλήνων της
καθ’ ηµάς Ανατολής, της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.). Πραγµατοποιήθηκε συµβολική
πορεία έως το Μνηµείο της Γενοκτονίας, όπου εκεί ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, χαιρέτισε την έναρξη των εκδηλώσεων, ενώ ακολούθησαν
µουσικές εκτελέσεις µε βάση την Ποντιακή λύρα και
ιστορικές αφηγήσεις και άλλα πολιτιστικά δρώµενα
από την Ποντιακή κοινότητα.
Ανήµερα της µνήµης της Γενοκτονίας, στις 19 Μαΐου,
ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ανέπτυξε τον ιστορικό του λόγο στην Πλατεία Γενοκτονίας, παρουσία σύσσωµης της ∆ηµοτικής Αρχής και
κατόπιν κατέθεσε στεφάνι στο Μνηµείο, προς τιµήν

των ηρωικών πεσόντων. Στεφάνια επίσης κατέθεσαν, ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής ∆υτικής
Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης και Βουλευτής ∆υτικής Αττικής της Ν.∆., κ.
Γιώργος Κώτσηρας, ο Γραµµατέας της Βουλής και
Βουλευτής ∆υτικής Αττικής της Ν.∆., κ. Ευάγγελος
Λιάκος, ο Βουλευτής ∆υτικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Γεώργιος Τσίπρας, ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής
Αττικής, κ. Λευτέρης Κοσµόπουλος, καθώς και Πρόε

Γ. Κώτσηρας: Η Ελλάδα
στις πρώτες θέσεις της
Ε.Ε. στη «Φιλική προς τα
Παιδιά Δικαιοσύνη», βάσει
του EU Justice
Scoreboard 2022

Με βάση τον πίνακα αποτελεσμάτων της
Ε.Ε. για το 2022 η Ελλάδα σημείωσε τη
μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με τα υπόλοιπα

δροι και Εκπρόσωποι των ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Ασπροπύργου, των Συλλόγων καθώς και Εκπαιδευτικοί.
Κατόπιν ακολούθησε παρέλαση στην Οδό Γενοκτονίας

από Σχολεία του ∆ήµου, Συλλόγους και Αθλητικά
Σωµατεία µε τη συνοδεία της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του Πνευµατικού Κέντρου Ασπροπύργου.

∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου:

Ποτέ δεν θα ξεχάσουµε. Πάντα η 19η Μαΐου θα αποτελεί ηµέρα βαρύτατου πένθους για τον Ασπρόπυργο.
Πάντα θα ζητάµε να αναγνωριστεί σε παγκόσµιο επίπεδο η Γενοκτονία και έτσι να αναπαυθούν ε
ν δικαίω οι ψυχές των πεσόντων.

Κλείνοντας τον λόγο του, την 19η Μαΐου, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, χαρακτηριστικά ανέφερε: «Και
σήµερα ο Εύξεινος Πόντος, κείτεται νεκρός στην Ανατολία, Άξενος, αφιλόξενος και πάλι, δίχως τους Πόντιους, µε χιλιάδες κρυπτοχριαστιανούς, που ζουν το δικό τους δράµα. Ανεπρόκοποι και
αχαΐρευτοι καθώς είναι οι Τούρκοι, ζήλεψαν ένα τόσο γόνιµο
έδαφος, µια τόσο σπουδαία γη, παρά µονάχα για να την καταστρέψουν και να την διαλύσουν πλήρως, µετά την κατάκτηση
της. Ποτέ δεν θα σταµατήσουµε να µνηµονεύουµε αυτήν την
ηµέρα. Ποτέ δεν θα ξεχάσουµε. Πάντα η 19η Μαΐου θα αποτελεί
ηµέρα βαρύτατου πένθους για τον Ασπρόπυργο. Πάντα θα ζητάµε να αναγνωριστεί σε παγκόσµιο επίπεδο η Γενοκτονία και έτσι
να αναπαυθούν εν δικαίω οι ψυχές των πεσόντων. Από την
Τουρκία φυσικά ποτέ δεν περιµένουµε να την δεχτεί και να ζητήσει συγγνώµη. Το θέµα όµως είναι το Ελληνικό Κράτος να µην
ξαναπροδώσει τους Πόντιους, γιατί τότε θα µας βρει και πάλι, όλα
τα συλλογικά όργανα του τόπου, και εµένα πρώτο απ’ όλους, στην απέναντι πλευρά !
Και εδώ θέλω να σταθώ αγαπητές Ασπροπύργιες και αγαπητοί Ασπροπύργιοι. Αδελφές Πόντιες και Αδελφοί Πόντιοι: Όπως
οι πρεσβείες αποτελούν κοµµάτι άλλης γης, άλλης χθόνας, άλλης πατρίδας, έτσι και ο Ασπρόπυργος αποτελεί πρεσβεία του
Πόντου. Εδώ στην Γκορυτσά, και στις τριγύρω περιοχές, δεν κατοικούν απλά Πόντιοι. Εδώ ΕΙΝΑΙ ο Πόντος !! Εδώ πέρα που
καλατσέβουµε και υπάρχουµε και συζητάµε και κοιταζόµαστε και αναπνέουµε, εδώ είναι ο Νέος Πόντος, και εδώ ο Πόντος ΖΕΙ
! Και όλοι µας µαζί, Πόντιοι, Αρβανίτες, Ηπειρώτες, Κρητικοί και Πελοποννήσιοι, όλοι οι πληθυσµοί της πόλης µας, από όλες
τις γωνιές της Χώρας, ως ένα, ως ΕΛΛΗΝΕΣ, ως µονάδα, ως ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΟΙ , θα πορευθούµε στο αύριο και θα διευθετήσουµε όποιο πρόβληµα θέλει προκύψει, µε ειρήνη, αλληλοκατανόηση, αλληλοσυνεργασία, αλληλοσεβασµό και οµόνοια, µα πάνω
απ’ όλα δυναµισµό !»

κράτη-μέλη και πλέον βρίσκεται στις πρώτες
θέσεις σε όλους τους δείκτες που σχετίζονται
με τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη. Η
συγκεκριμένη επίδοση αποκτά μεγαλύτερη
σημασία, δεδομένου ότι ο πίνακας του 2022
παρέχει μια βαθύτερη ανάλυση των μέτρων
που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουν ένα σύστημα Δικαιοσύνης φιλικό προς
τα παιδιά.
Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος
Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής:
«Η Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που αποτυπώνεται και στις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και οι

οποίες συνέβαλαν στη σημαντική αυτή βελτίωση των σχετικών δεικτών της χώρας μας στον
πίνακα αποτελεσμάτων.
Συγκεκριμένα:
- Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και εκκίνησε η
εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο έχει ως
άξ ονες προτεραιότητας - μεταξύ άλλων - και
τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη.
- Μέσω των πρόσφατων τροποποιήσεων του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, παρέχεται επιπρόσθετη προστασία
στα θύματα εγκληματικών πράξεων, και ιδίως,
στα πλέον ευάλωτα από αυτά, όπως τα ανήλικα θύματα.

- Ξεκίνησε η λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού», που αποτελεί ειδικά σχεδιασμένο χώρο,
ώστε η ακρόαση των παιδιών να πραγματοποιείται σε ειδικό και φιλικό προς τα παιδιά
περιβάλλον.
- Στο νέο νομικό πλαίσιο για την Εθνική Σχολή
Δικαστικών λειτουργών (ν. 4871/2021) και
συγκεκριμένα στο θεματολόγιο των προγραμμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών, προστέθηκαν για πρώτη
φορά τα δικαιώματα ανηλίκων και αρχές της
Φιλικής στα Παιδιά Δικαιοσύνης.
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Πρεσβευτής βιώσιμης Ανάπτυξης ο Δήμος Φυλής

– Αναδεικνύουμε τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη
δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος!
Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο
Δήμος Φυλής συμμετέχει ενεργά στο Bravo
2022, τον Θεσμό Κοινωνικού Διαλόγου για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται
στη χώρα μας, με τη συμμετοχή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
και ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
Ενημερωθείτε και αναδείξτε τις πρωτοβουλίες του Δήμου μας που συμβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας!
Η γνώμη σας μετράει!
Επισκεφτείτε το link :

Δήμος Αχαρνών:
Συστημένες επιστολές για
καθαρισμό οικοπέδων

Χ

ιλιάδες συστημένες επιστολές για καθαρισμό οικοπέδων από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου

Σχεδόν τέσσερις χιλιάδες (4.000) επιστολές έχει αποστείλει σε ιδιοκτήτες οικοπέδων η Δ/νση Περιβάλλοντος
και Πρασίνου του Δήμου Αχαρνών προκειμένου να
προβούν στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα και άλλα
εύφλεκτα υλικά, στα πλαίσια των μέτρων πυροπροστασίας με σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή την ταχεία επέκτασή
της.
Οι ιδιοκτήτες καλούνται εντός δέκα ημερών από την
παραλαβή της επιστολής να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Διαδικασία προστίμων από τον Νόμο για τη μη
συμμόρφωση

48

Λύκεια: Αρχίζουν οι προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις

Ξ

εκινούν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου.
Ειδικότερα, οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων
και Εσπερινών ΓΕΛ διεξάγονται από τη Δευτέρα
23 Μαΐου έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, ενώ
οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της
Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ θα
γίνουν από τη Δευτέρα 23 Μαΐου έως την Τρίτη
31 Μαΐου.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα από πέρυσι θα διεξαχθούν αυτή τη χρονιά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Για τους μαθητές και μαθήτριες των ΓΕΛ έχουν
προγραμματιστεί στις 3-10 Ιουνίου, ενώ για
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ στις 2-17 Ιουνίου.
Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς έχει αρχίσει και στα Γυμνάσια, με
την τελευταία ημέρα μαθημάτων να είναι η 30ή
Μαΐου. Οι εξετάσεις στο Γυμνάσιο θα διεξαχθούν
1-15 Ιουνίου.
Τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία θα κλείσουν
αργότερα, στις 15 Ιουνίου.

Οι δημότες, οφείλουν να γνωρίζουν επίσης ότι σύμφωνα με τον νόμο, ο Δήμος σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ιδιωτικά οικόπεδα είναι ακαθάριστα, θα μπορεί να καθαρίζει ο ίδιος το εκάστοτε οικόπεδο, χωρίς να
έχει γίνει περαιτέρω ενημέρωση.
Σ’ αυτή την περίπτωση όμως, επιβάλλεται πρόστιμο
πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου
χώρου , σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 94, περ. 26
εδάφ. Β’ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και βεβαιούται εις
βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς
καθαρισμό.

Ο καθαρισμός των οικοπέδων, περιφραγμένων ή μη,
αποτελεί πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων
και επικαρπωτών, και θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης από την υπηρεσία, ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου.
Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των πολιτών
για την ασφάλεια όλων μας, αλλά και για την προστασία
του Περιβάλλοντος και της δημοτικής και ιδιωτικής περιουσίας.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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Ι

Μεράκι και πρωτότυπες Ιστορικές αναφορές στην λαογραφική Έκθεση της ΓΡΙΖΑΣ
στορικές αναφορέ ς πε ριλάμβανε η φετινή
Λαογραφική έκθεση
το υ
Σ υ λλ ό γ ο υ
Αρβανίτικου Πολιτισμού “η ΓΡΙΖΑ”.
Αμέσως μετά τη λιτάνευση των Πολιούχων
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης το πρωί του Σαββάτου 21 Μαΐου 2022,
ανήμερα του εορτασμού
ως είθισται, οι επίσημοι
αλλά και απλός κόσμος
επισκέφθηκαν τη φιλόξενη Στέγη του πολύτιμου για το ερευνητικό και
πολιτιστικό του έργο
Αρβανίτικο Σύλλογο της
πόλης, προκειμένου να
ανταλλάξουν ευχές με
τον Πρόεδρο του Γιώργο
Καραϊσκάκη καθώς και
τα ακούραστα μέλη του
Δ.Σ που και φέτος πρω-

τοτύπησαν!
Πιο συγκεκριμένα, έφεραν στην επιφάνεια ιστορικές αναφορές για την
ίδρυση της “Κοινότητας
των
Παλαιών
(Άνω
Λιοσίων) με νόμο στις 11
-8 του 1912 ενώ για
πρώτη φορά οι Γριζοφόρες κράτησαν στα χέρια
τους κατά την περιφορά
της εικόνας, το λάβαρο
της Κοινότητας με το
έμβλημα της “Πεύκης”

Την έκθεση επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων, ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
Γιώργος Κώτσηρας, ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας,
ο Βουλευτής Ευάγγελος
Λιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος,
ο Α' επιλαχών Βουλευτής
Σταμάτης Πουλής, ο π.

Γενικός Διευθυντής της
ΕΑΓΜΕ
Ανδρέας
Τσώκος, ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Άνω Λιοσίων,
η Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου,
Αντιδήμαρχοι, Αναπληρωτές Δήμαρχοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων
του Δήμου Φυλής, μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου κι
εκπρόσωποι
Πολιτιστικών και Κοινωνικών
Φορέων
του
τόπου.
Και φυσικά η ευχή και
η υπόσχεση όλων, ήταν,
του χρόνου η Γρίζα να
στήσει την Λαογραφική
της Έκθεση στην καινούργια παραδοσιακή
της Στέγη, η οποία είναι
έτοιμη και μένουν μόνο
μικρές
λεπτομέρειες
ώστε να ανοίξει τις πόρ-

My market & ΚΕΔΕ εκπαιδεύουν
τους αυριανούς ποδηλάτες μέσω
του προγράμματος "Πόλη
με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη"

Η επιτυχ ημέν η δράση Εταιρικής Υ πευθυν ότητας,
συν εχ ίζει το ταξίδι εν ημέρωσης μαθητών για τα οφέλη
και τη σωστή χ ρήση του ποδήλατου.

Η

δράση Εταιρικής
Υ π ευθυν ότ ητ ας
"Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη"
από τα My market, υπό
την αιγίδα της Κεν τρικής
Έν ωσης Δήμων Ελλάδας,
μετά τον επ ιτυχ ημέν ο
π ρώτο
χ ρόν ο
υλοποίησης της, επεκτείν ει
για 2η συν εχ ή χ ρον ιά
την εν ημέρωση σε χ ιλιάδες μαθητές σχ ολείων
παν ελλαδικά. Με στόχ ο
την εκπ αίδευση μαθητών και την εν ημέρωση
καθηγητών και γον έων
για τα οφέλη χ ρήσης
ποδηλάτου, αλλά και ως
πιστοποιημέν η επιχ είρηση "Φιλική π ρος το
Ποδήλατο", φέτος, τα My
market, στοχ εύουν ν α
επισκεφθούν 30 σχ ολεία
σε όλη την Ελλάδα,
εν ημερών ον τας π ερισσότερους απ ό 5.000
μαθητές, στο 2ο κύκλο
του π ρογράμματος, ο
οποίος θα ξεκιν ήσει μέσα
στο Μάϊο.
Όλα αυτά π αρουσιάστηκαν στην εκδήλωση

που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της ΚΕΔΕ,
με αφορμή την έν αρξη
του 2ου κύκλου του προγράμματος "Πόλη με
Ποδήλατα – Όμορφη
Πόλη". Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της έρευν ας "το προφίλ του Έλλην α χ ρήστη
ποδηλάτου", αν αφορικά
με τις συν ήθειες και τους
π ροβληματισμούς του,
από την οποία εξήχ θησαν σημαν τικά συμπεράσματα.

Το π ρόγραμμα, κατά
τον πρώτο χ ρόν ο υλοποίησης του, το 2021,
υπολογίζεται ότι επικοιν ων ήθηκε άμεσα και
έμμεσα σε περισσότερους από 300.000 πολίτες,
εν ώ ταξίδεψε σε 19
πόλεις, προωθών τας τις
σύγχ ρον ες τάσεις για τη
βιώσιμη
αστική
κιν ητικότητα, τη προτροπή
χ ρήσης του ποδηλάτου
για κον τιν ές μετακιν ήσεις μέσα στην πόλη,
καθώς και για άθληση ή
ψυχ αγωγία.

Πρωταγωνιστές οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι στο Πανηγύρι των Πολιούχων Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης άνοιξαν την αυλαία των εκδηλώσεων στα Άνω Λιόσια
Πρωταγωνιστές οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι στο
Πανηγύρι των Πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης άνοιξαν την αυλαία των
εκδηλώσεων στα Άνω Λιόσια
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι Πολιτιστικοί – Παραδοσιακοί Σύλλογοι
έχουν κατακτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις
εορταστικές εκδηλώσεις του πανηγυριού των
Άνω Λιοσίων για τους Πολιούχους τους Αγίους
Κωνσταντίνο και Ελένη και τον τιμούν πάντα,
δίνοντας τον καλύτερό τους, εαυτό.
Είναι εκείνοι που φέρουν με επιτυχία στις
πλάτες τους μεγάλο μέρος του καλλιτεχνικού
προγράμματος και γεμίζουν στην κυριολεξία
την πλατεία Ηρώων.
Τις φετινές εκδηλώσεις άνοιξαν την παραμονή της μεγάλης γιορτής, το βράδυ της Παρασκε-

υής 20 Μαΐου 2022, οι Σύλλογοι ΤΣΟΥΚΛΙΔΙΟΥ,
ΕΠΑΤΝΗΣΙΩΝ,
ΘΕΣΣΑΛΩΝ,
ΑΙΓΕΑ,
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΩΝ και ΠΟΝΤΙΩΝ, συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας.
Ήταν όλοι τους υπέροχοι και παρά την ανοιξιάτικη ψύχρα όχι μόνο κράτησαν το κοινό
μέχρι την έναρξη της συναυλίας αλλά κέρδισαν, τον θαυμασμό και το θερμό χειροκρότημα
του κόσμου.
Τα χορευτικά παρακολούθησαν και τους
έδωσαν τα θερμά τους συγχαρητήρια, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, Αντιδήμαρχοι,
Αναπληρωτές Δήμαρχοι, Πρόεδροι Νομικών
Προσώπων και πολλά μέλη του Δημοτικού και
των Τοπικών Συμβουλίων.
Και φυσικά το εορταστικό διήμερο που ακολουθεί, έπεται συνέχεια.
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ΕΛΠΕ: Θέσεις εργασίας για τις Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα

Ο
Όμιλος
Εταιρειών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας
από τους μεγαλύτερους και πιο
δυναμικούς βιομηχανικούς και
εμπορικούς Ομίλους στην
Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, διαθέτει ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων στον
τομέα της ενέργειας. Η σταδιακή
μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή
σε
ενεργειακή
δύναμη
συνοδεύεται
από
ένα
ολοκληρωμένο αναπτυξιακό και
επενδυτικό πρόγραμμα σε νέους
τομείς και τεχνολογίες αιχμής, με
έμφαση σε έργα πράσινης
μετάβασης
και
ψηφιακού
μετασχηματισμού.

Έχοντας
ως
πρώτη
προτεραιότητα την ασφάλεια
λειτουργούμε με υπευθυνότητα για
την κοινωνία και το περιβάλλον
εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα
Εταιρικής διακυβέρνησης με
αξιοπιστία
και
διαφανείς

διαδικασίες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις
Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών
Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, για την κάλυψη των
αναγκών της σε ανθρώπινο
δυναμικό
στις
Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο,
Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη και στα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο
Μαρούσι, αναζητεί υποψήφιους
που θα απασχοληθούν στις
ακόλουθες ειδικότητες:
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Μεταλλειολόγων
–
Μεταλλουργών Μηχανικών
Χημικών
Τεχνολόγων Συντήρησης &
Αξιοπιστίας
Τεχνολόγων Έργων
Τεχνολόγων Διακίνησης και

Τεχνολόγων Υγιεινής, Ασφάλειας &
Περιβάλλοντος
Προσφέρουμε:
δυνατότητες
επαγγελματικής
εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, δυναμικό
και
αξιοκρατικό
εργασιακό
περιβάλλον,
συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των εργαζομένων μέσω διαρκούς
εκπαίδευσης και ανταγωνιστικό
πακέτο αμοιβών και παροχών.
Ως
Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζουμε έμπρακτα
τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες
ασκείται η βιομηχανική και
επιχειρηματική μας δραστηριότητα,
επομένως η εντοπιότητα (μόνιμοι
κάτοικοι όμορων Δήμων των
Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου,
Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης)
αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να
βρουν
περισσότερες
λεπτομέρειες για τις προς
κάλυψη θέσεις στη σελίδα
https://jobs.helpe.gr όπου έχουν
τη
δυνατότητα
να
συμπληρώσουν
και
να
υποβάλουν την ηλεκτρονική
αίτηση πρόσληψης καθώς και να
καταθέσουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Για
περισσότερες
πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι
υποψήφιοι
μπορούν
να
στείλουν email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση recruitment@helpe.gr

Δημιουργείται Σταθμός Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων στους Αγίους Θεοδώρους

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στους
Αγίους Θεοδώρους, είναι ένας
από τους 7 στην Πελοπόννησο
που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ

Στον ΣΜΑ Αγίων Θεοδώρων θα
γίνεται η μεταφόρτωση όλων των
αποβλήτων του Δήμου, προς τον
κεντρικό ΣΜΑ Κορίνθου.
Με απόφαση του υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ιωάννη Τσακίρη υπογράφηκε από
την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ
στις 06-05-2022, η ένταξη της
πράξης «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον
Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του
Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των
Πόρων (ΤΣ)».
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην κατασκευή επτά

Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην
Περιφέρειας Πελοποννήσου με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών μεταφόρτωσης των αποβλήτων των εξυπηρετούμενων Δήμων προς τους τελικούς αποδέκτες σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου.
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της πράξης
ανέρχεται σε 10.845.000 ευρώ.

ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ: Ολες οι
πληρωμές την εβδομάδα
23-27 Μαΐου
- Ποιοι πάνε ταμείο

Κ

αταβολές άν ω του 1,3 δισ. ευρώ σε πάν ω
από 2,5 εκατ. δικαιούχ ους θα πραγματοποιηθούν από το Υ πουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων , τον e-ΕΦΚΑ και την ΔΥ ΠΑ
την εβδομάδα 23-27 Μαΐ ου.
Στο διάστημα αυτό θα ξεκιν ήσει η πληρωμή των
κύριων και επικουρικών συν τάξεων Ιουν ίου (που
θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐ ου), εν ώ θα
πληρωθεί και το μέρος του δώρου Πάσχ α που
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους
εργαζομέν ους που είν αι εν ταγμέν οι στο μηχ αν ισμό
«ΣΥ Ν-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Ειδικότερα:
1.Από το Υ πουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υ ποθέσεων θα καταβληθούν αύριο Δευτέρα 23
Μαΐ ου 871.472 ευρώ σε 28.706 δικαιούχ ους οι
οποίοι εν τάχ θηκαν στο μηχ αν ισμό εν ίσχ υσης της
απασχ όλησης «ΣΥ Ν-ΕΡΓΑΣΙΑ» για την καταβολή
του επιδόματος εορτών Πάσχ α 2022 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίν ουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του
Φορέα:
Όσον αφορά στην πληρωμή των κύριων και επικουρικών συν τάξεων Ιουν ίου:

Την Πέμπτη 26 Μαΐ ου θα καταβληθούν 547,8
εκατ. ευρώ σε 968.278 συν ταξιούχ ους π ου
προέρχ ον ται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,
ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ
Την Παρασκευή 27 Μαΐ ου θα καταβληθούν 749,5
εκατ. ευρώ σε 1.481.632 συν ταξιούχ ους π ου
προέρχ ον ται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες,
τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και των οποίων το ΑΜΚΑ
λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
Η διαδικασία καταβολής των συν τάξεων Ιουν ίου
θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐ ου με την καταβολή στους συν ταξιούχ ους που προέρχ ον ται από
το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το
Δημόσιο και των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4,
6 και 8.
Όσον αφορά στις λοιπές τακτικές πληρωμές:
17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 750 δικαιούχ ους σε συν έχ εια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
Τέλος, στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του
e-ΕΦΚΑ, θα καταβληθούν 180.000 ευρώ σε 1.000
ασφαλισμέν ους για ληξιπρόθεσμες παροχ ές υγείας.
3. Από την Δημόσια Υ πηρεσία Απασχ όλησης
(ΔΥ ΠΑ) θα γίν ουν οι εξής καταβολές:
11 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχ ους για καταβολή επιδομάτων αν εργίας και λοιπών επιδομάτων
25 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχ ους στο πλαίσιο
επιδοτούμεν ων προγραμμάτων απασχ όλησης
700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμεν η
άδεια μητρότητας
1,5 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχ ους στο πλαίσιο
προγραμμάτων κοιν ωφελούς χ αρακτήρα
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H Ελλάδα ολοκλήρωσε
επιτυχώς την αξιολόγηση

Η χώρα μας εκπλήρωσε τους συμφωνηθέντες
όρους παρά τις οικονομικές επιπτώσεις από την
πανδημία και την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ,
σύμφωνα με το Bloomberg. Πράσινο φως για νέα
ελάφρυνση χρέους.

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εφαρμόσει
περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για
την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας εκπλήρωσε τις
δεσμεύσεις της κατά την τελευταία αξιολόγησή της
μετά τη διάσωση, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ.
Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Ελλάδα εκπλήρωσε
τους συμφωνηθέντες όρους παρά τις οικονομικές
επιπτώσεις από την πανδημία και την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο
οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, επειδή οι
πληροφορίες δεν είναι ακόμη δημόσιες.
Η 14η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αναμένεται τη Δευτέρα.
Σε μια συμβολική κίνηση που θα σηματοδοτήσει το
επίσημο τέλος της δεκαετούς κρίσης στην Ελλάδα, η
χώρα μας πρόκειται επίσης να βγει από το αυστηρό
καθεστώς παρακολούθησης μετά τη διάσωση από τα
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον
Αύγουστο.
Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης αναμένεται
να λάβουν τις τελικές αποφάσεις - τόσο για τα
περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους όσο και για
τον τερματισμό του προγράμματος ενισχυμένης
εποπτείας -- σε συνάντηση τον Ιούνιο.
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Δήμος Χαϊδαρίου:
Νέα ηλεκτρονική
πύλη “όλα σε
ένα”, λύνει τα
χέρια του δημότη

Ο

Δήμος Χαϊδαρίου έχει
ενεργοποιήσει στο πόρταλ
του
μια
νέα
δυνατότητα ηλεκτρονικής – εξ’
αποστάσεως εξυπηρέτησης των
πολιτών, που συγκεντρώνει
πλήθος υπηρεσιών σε μια εφαρμογή. Έτσι ένα πλήθος διαδικασιών, δικαιολογητικών, αιτήσεων, γίνεται πολύ εύκολα και
γρήγορα.
Το κουμπί “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες” βρίσκεται πάνω δεξιά
στην αρχική σελίδα του portal
του Δήμου haidari.gr. Με ένα
κλικ αποκτάς πρόσβαση στο νέο
ψηφιακό κέντρο υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNET για την
αυθεντικοποίηση. Έτσι αποκτάς
πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες.
Τα πιστοποιητικά ή τα άλλα
έγγραφα που ζητάει ο πολίτης

μπορούν να παραδίδονται πλήρως ηλεκτρονικά μέσα από την
ηλεκτρονική
θυρίδα
του.
Υπάρχει η δυνατότητα ο πολίτης
να παρακολουθεί την πορεία
των αιτημάτων του, να κατεβάσει το κάθε αρχείο σε μορφή
.pdf ή να αναζητήσει το πιστοποιητικό σε μεταγενέστερο
χρόνο.
Μέσω του κέντρου υπηρεσιών
του Δήμου Χαϊδαρίου, οι Δημότες μπορούν στο εξής να
αιτούνται την έκδοση πιστοποιητικών όπως πιστοποιητικό εντοπιότητας,
ταυτοπροσωπίας,
οικογενειακής κατάστασης για

μεταδημότευση κ.λπ. Μπορούν
επίσης να υποβάλλουν απομακρυσμένα το αίτημά τους για
ρύθμιση οφειλών, κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου, συνδιοργάνωση εκδήλωσης και πλήθος
άλλα πιστοποιητικά, άδειες και
βεβαιώσεις αρμοδιότητας του
Δήμου.
Σε δήλωσε της δημοτικής
αρχής αναφέρεται ότι “Ο Δήμος
μας θα συνεχίσει να αξιοποιεί
δυναμικά όλες τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή
εποχή. Με σύμμαχο την τεχνολογία, κάνουμε την καθημερινή
μας ζωή καλύτερη!”.

Έρχεται ο πρώτος "μίνι καύσωνας":

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες όλη την
εβδομάδα και στο βάθος...40αρια

Γ

ια τον πρώτο μίν ι καύσων α της χ ρον ιάς προειδοποιεί ο Γιάν ν ης Καλλιάν ος.
Συγκεκριμέν α ο μετεωρολόγος με
αν άρτησή του στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Facebook,
αν αφέρει πως από την ερχ όμεν η Τρίτη η θερμοκρασία στα
πεδιν ά ηπειρωτικά θα αγγίζει
καθημεριν ά τους 31-32°C και
τοπικά ίσως και λίγο παραπάν ω,
εν ώ από την Τετάρτη και στη
συν έχ εια ο υδράργυρος θα αρχ ίσει ν α αν εβαίν ει κι άλλο.
Σύμφων α με τα ν εότερα προγν ωστικά στοιχ εία, αν εξαιρέσουμε το γεγον ός ότι
όλες τις επόμεν ες ημέρες θα σημειών ον ται απογευματιν ές μπόρες η και τοπικές
καταιγίδες στα πιο ορειν ά τμήματα της κεν τρικής και βόρειας Ελλάδας, κατά τα
άλλα, οι συν θήκες στις υπόλοιπες περιοχ ές της χ ώρας θα είν αι καλοκαιριν ές.

Πότε ξεκινά η άνοδος της θερμοκρασίας

Ουσιαστικά μέχ ρι την προσεχ ή Τρίτη η θερμοκρασία στα πεδιν ά ηπειρωτικά
θα αγγίζει καθημεριν ά τους 31-32°C και τοπικά ίσως και λίγο παραπάν ω. Από
την Τετάρτη όμως και στη συν έχ εια ο υδράργυρος θα αρχ ίσει ν α αν εβαίν ει παραπάν ω λόγω της έλευσης θερμότερων αερίων μαζών .

Φαίν εται ότι σταδιακά, από την Τετάρτη και έπειτα, θερμότερες αέριες μάζες
από τη βόρειας Αφρική θα περάσουν πάν ω από τη Μεσόγειο και θα επισκεφτούν και τη χ ώρα μας, αν εβάζον τας αισθητά τον υδράργυρο σε τιμές κατά 7-8°C
πιο πάν ω από τις φυσιολογικές για την εποχ ή.

Αν διατηρηθούν τα υπάρχ ον τα και ν εότερα προγν ωστικά στοιχ εία, από την
Τετάρτη και έπειτα και τουλάχ ιστον μέχ ρι και την Παρασκευή - Σάββατο, ο
υδράργυρος θα αγγίξει τους 35-36°C και ειδικά από την Πέμπτη και μετά εν δεχ ομέν ως και τους 37-38°C στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχ ές της πεδιν ής ηπειρωτικής χ ώρας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
(Π.Ε.Π.Π.Π.Ε.)

Σας υπεν θυμίζουμε ότι την Κυριακή 29 Μαΐ ου πραγματοποιείται, στις
12:00 το μεσημέρι,
στο αμφιθέατρο του
ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ
Αθην ών , οδός
Εθν ικής Αν τίστασης 41, η Γεν ική
Συν έλευση της «Παν ελλήν ιας Έν ωσης Προπον ητών
Ποδοσφαίρου Παν επιστημιακής Εκπαίδευσης» στην
οποία η παρουσία σας είν αι απαραίτητη καθώς θα
συζητηθούν όλα τα θέματα που σας αφορούν άμεσα
και θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμεν ες κιν ήσεις
της Έν ωσής μας.
Σας παρακαλούμε ν α εν ημερώσετε και άλλους
συν αδέλφους, που τυχ όν δεν το γν ωρίζουν , ν α
εγγραφούν ως ν έα μέλη. Η καταβολή της ετήσιας
συν δρομής μπορεί ν α γίν ει την ίδια ημέρα κατά την
προσέλευσή σας.
Καλούν ται ΟΛΑ τα μέλη ν α προσέλθουν στην
παραπάν ω ημεροχ ρον ολογία, στον παραπάν ω
τόπο, τη συγκεκριμέν η ώρα και ν α συμμετέχ ουν
στις εργασίες της Συν έλευσης.
Η προσέλευση από τις 11.30 π.μ. για τα διαδικαστικά κ.λπ.
Για τυχ όν διευκριν ήσεις στο τηλ. 6939 493 817.
Αθήν α 20.04.2022
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΕΛΛΑΣ
ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥ ΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Το ΕΠΑΛ Μεγάρων κατέκτησε την 3η θέση στο σχολικό πρωτάθλημα
Με έξι παίκτες του Α. Σ. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ το ΕΠΑΛ
Μεγάρων κατέκτησε την τρίτη θέση στο παν ελλήν ιο
σχ ολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των Ε.Π.Α.Λ.
Ο πρόεδρος και το Δ. Σ. της ομάδας συγχ αίρει τους
ποδοσφαιριστές Γολίτσα Πέτρο , Ελέζι Σαμπάν ,
Καστάν η Αθαν άσιο, Σταμέλο Σωτήριο, Ταφάν ι Φαΐ κ &
Χύτα Νικόλαο, καθώς και όλα τα παιδιά της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ε.Π.Α.Λ. Μεγάρων , για την επιτυχ ία
τους αυτή.
Νιώθουμε υπερήφαν οι που όλα τα παιδιά έδωσαν τον
καλύτερο τους εαυτό και πέτυχ αν τον στόχ ο τους.

Με τον Χαραυγιακό σήμερα οι Παλαίμαχοι του Εθνικού Πανοράματος

Οι Παλαίμαχοι του Εθνικού Πανοράματος για το τουρνουά θα αγωνιστούν την Δευτέρα
23/5/ 18:30 στο γήπεδο της Διάνας Ηλιούπολης με τον Χαραυγιακό.

Παρελθόν ο Γ.Λώλος από
τον Πανελευσινιακό

Τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του
καριέρας αναζητά ο 23χρονος κεντρικός
αμυντικός του Πανελευσινιακού (1/6/1999)Γιώργος Λώλος.Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έλυσε
τη συνεργασία του με τον σύλλογο της Ελευσίνας. Ο ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί ακόμα
Κ20 του Ατρομήτου, στον Εθνικό, ΑΕ Σπάρτης
και Θεσπρωτό.
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Μέχρι τις 15/9 η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος
Η ΕΠΟ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι φέτος η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο πήρε παράταση ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά:

Ο τελικός
σημαδεύθηκε
από επεισόδια. Το ματς,
που ξεκίνησε
με μισή ώρα
καθυστέρηση, διεκόπη
για περίπου
35 λεπτά μετά το γκολ
που σημείωσε ο Αϊτόρ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο.

Οι αποφάσεις της ΕΠΟ:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ στην τελευταία της συνεδρίαση έλαβε τις εξής αποφάσεις.

1.Αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος υπέρ του Αντιπροέδρου της Ε.Π.Ο. κ. Στέργιου Αντωνίου, με αφορμή την
ανοίκεια, απρόκλητη και δυσφημιστική λεκτική επίθεση που
δέχτηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Super League την Πέμπτη 19 Μαΐου. Ο κ. Αντωνίου απολαμβάνει της απόλυτης εκτίμησης και εμπιστοσύνης των μελών
της Εκτελεστικής Επιτροπής και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της χώρας και τιμά την Ε.Π.Ο. με το ήθος του και με την ιδιότητα του Α’ Αντιπροέδρου και εκπροσώπου της στη Super League.

2.Ενέκρινε τις προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού
που θα εισαχθούν προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση
της Ε.Π.Ο. την 1η Ιουνίου 2022.
3.Όρισε ως ημερομηνία έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής
περιόδου την 01.07.2022 και ως ημερομηνία λήξης αυτής την
30.06.2023.
Οι μετεγγραφικές περίοδοι ορίστηκαν ως εξής:
Για τα επαγγελματικά σωματεία (ΠΑΕ)

-Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές
κινήσεις από 01.07.2022 έως και 15.09.2022
-Θερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες
για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 16.09.2022 έως και
30.09.2022
-Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.01.2023 έως και 31.01.2023
-Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.02.2023
έως και 17.02.2023
-Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 01.07.2022 έως και 30.06.2023 οι τροποποιήσεις
συμβολαίων επαγγελματιών που ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας
ΠΑΕ
-Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 01.07.2022 έως και 30.06.2023, οι αλλαγές ιδιότητας
(από ερασιτέχνες σε επαγγελματίες) σε όσους ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ
-Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη
δύναμη του ιδρυτικού σωματείου μίας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετεγγραφής ώστε να ενταχθεί στη δύναμη της ΠΑΕ και
αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των ανωτέρω περιόδων εγγραφών/μετεγγραφών που αφορά τα επαγγελματικά
σωματεία
-Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική
σεζόν από 01.07.2022 έως και 30.06.2023

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε
το Κύπελλο Ελλάδος

-Πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 01.07.2022 έως 31.07.2022
-Επανεκδόσεις ΔΑΙ επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που ήδη ανήκουν στην δύναμη ΠΑΕ ανοικτές όλη την
ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 έως και 30.06.2023
Για τα ερασιτεχνικά σωματεία ΕΠΣ (ανδρικά και γυναικεία)

-Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές
κινήσεις από 01.08.2022 έως και 31.10.2022
-Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.01.2022 έως και 31.01.2023
-Θερινές επανεγγραφές από 01.08.2022 έως και 31.10.2022
-Χειμερινές επανεγγραφές από 01.01.2023 έως και 31.01.2023
-Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) από 01.08.2022 έως και 31.10.2021
-Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών
(πρώην υποσχετικές) από 01.01.2023 έως και 31.01.2023
-Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική
σεζόν από 01.07.2022 έως και 30.06.2023
-Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 01.08.2022 έως και
31.10.2022
-Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από
01.01.2023 έως και 31.01.2023
-Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική
περίοδο από 01.07.2022 έως και 30.06.2023
-Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική
περίοδο από 01.07.2022 έως και 30.06.2023
-Επανεκδόσεις ΔΑΙ ποδοσφαιριστών που ήδη ανήκουν στην
δύναμη ενός ερασιτεχνικού σωματείου ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 έως και 30.06.2023

Το τέρμα του Ισπανού έκρινε τον τελικό. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 19ο κύπελλο της ιστορίας του. Το τριφύλλι είχε κατακτήσει το τελευταίο του Κύπελλο το 2014 και πάλι απέναντι στον
ΠΑΟΚ.
Ο τυπικά γηπεδούχος, Παναθηναϊκός είχε την πρώτη υποψία
φάσης στο 28ο λεπτό αλλά ο Ιωαννίδης δεν κατάφερε να κάνει το
σουτ μετά από σέντρα του Χουάνκαρ. Στο 32’ ο Λαόθ έδωσε πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
Ο Βιεϊρίνια σε μία προσπάθειά του να διώξει τη μπάλα βρήκε
στο πρόσωπο τον Γκατσίνοβιτς. Ο Ισπανός διαιτητής έδειξε την
παράβαση αφού συμβουλεύθηκε το VAR.
Ο Αϊτόρ εκτέλεσε εύστοχα δίνοντας προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του τριφυλλιού πανηγύρισαν στην πλευρά που
ήταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Εκείνοι εκτόξευσαν αντικείμενα με αποτέλεσμα ο διαιτητής να
δώσει εντολή για διακοπή του αγώνα. Ο τελικός συνεχίστηκε μετά
από σχεδόν 35 λεπτά.
Μετά τη διακοπή ο Παναθηναϊκός είχε μία καλή στιγμή με τον
σκόρερ του στο 37ο λεπτό. Πέντε λεπτά αργότερα οι τυπικά γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη.
Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο γκολ. Στο 44’ ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα αλλά ο Άκπομ δε
βρήκε καλά τη μπάλα κι εκείνη κατέληξε στα χέρια του Μπρινιόλι.
Στο 47’ ο Παναθηναϊκός είχε νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Παλάσιος
βρήκε τον Γκατσίνοβιτς που σούταρε αλλά η μπάλα κόντραρε και
έφυγε κόρνερ.
Στο 58ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Μπίσεσβαρ
έκλεψε από τον Πέρεθ κοντά στη μεσαία γραμμή, μπήκε μέσα
στην περιοχή αλλά πλάσαρε άουτ.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πίεζε για το τέρμα της ισοφάρισης.
Στο 79’ ο Σβαμπ πήρε την κεφαλιά και ο Κώτσιρας έδιωξε πάντα
στη γραμμή.
Η ομάδα του Λουτσέσκου είχε κι άλλες καλές στιγμές με τον Μιτρίτσα και τον Καντουρί αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.
Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπρινιόλι έδιωξε άσχημα μετά από γέμισμα του
Μιτρίτσα αλλά ο Χουάνκαρ έδιωξε προτού οι παίκτες των τυπικά φιλοξενούμενων γίνουν πιο απειλητικοί.
Αυτή ήταν και η τελευταία μεγάλη φάση του τελικού.

Διαιτήτευσε ο Ισπανός Αντόνιο Ματέου Λαόθ.
Πάου Ντέβις (α΄ βοηθός), Ρομπέρτο Παλομάρ (β΄ βοηθός),
Ευάγγελος Μανούχος (4ος διαιτητής), Ρικάρντο Μπενγκοετσέα
(VAR), Άγγελος Ευαγγέλου (AVAR).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, Βιγιαφάνιες (68’ Κουρμπέλης), Πέρεθ, Παλάσιος (93’ Σάρλια), Γκατσίνοβιτς (76’ Αλεξανδρόπουλος),
Αϊτόρ, Ιωαννίδης (75’ Καρλίτος).

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (46’ Σίντλεϊ), Αουγκούστο (52’ Σβαμπ), Κούρτιτς,
Ζίβκοβιτς, Σοάρες (46’ Καντουρί), Μπίσεσβαρ (62’ Μίτριτσα),
Άκπομ (67’ Τσόλακ).
Ρεπορτάζ-Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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
Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

Μητσοτάκη υλοποιεί στο ακέραιο όλα όσα είχε
εξαγγείλει προεκλογικά. Με συγκεκριμένο σχέδιο και
ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Τα Κέντρα Υγείας στη Δυτική Αττική θα αναβαθμιστούν σε υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές
και παράλληλα θα ενισχυθούν με το απαραίτητο
προσωπικό, ώστε να ανταπεξέλθουν στο νέο τρόπο
λειτουργίας τους.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά
τον Υπουργό και φίλο, Θάνο Πλεύρη, για το ειλικρινές ενδιαφέρον του για την περιοχή μας».

Δευτέρα 23 Μαϊου 2022

θριάσιο-13

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

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

Η Γενική Γραμματέας
Παππά Αρχοντία

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ποιοι
είναι οι τυχεροί που έχουν αργία

Δ

εν είναι λίγοι εκείνοι που περιμένουν «πωςκαι πως» το
τριήμεροτουΑγίουΠνεύματος, τοοποίο«πέφτει»φέτοςτη
Δευτέρα13Ιουνίου.
Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι αργία σε
πολλές χριστιανικές χώρες της υφηλίου, ενώ
στην Ελλάδα αρχικά ήταν αργία μόνο για τους
δημοσίους υπαλλήλους, μιας και το Άγιο
Πνεύμα αποτελεί τον προστάτη τους.
Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, επεκτάθηκε και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού
τομέα.
Αυτοί είναι λοιπόν οι «τυχεροί» - σύμφωνα με
ειδικές διατάξεις των οικείων συλλογικών
συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων - ανά κλάδο:
Βιβλιοπωλείων
Διαγνωστικών Κέντρων
Δημοσιογράφους Περιοδικών
Εργοδηγούς Σχεδιαστές
Οίκων Ευγηρίας
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κ.λπ.
Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων
Θυρωρούς
Καπνοβιομηχανιών

Κλινικών
Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών Πειραιώς - Περιχώρων)
Περιοδικών
Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων
Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ.
Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας
Ραδιοφωνικών Σταθμών
Ραδιοφώνου Τεχνικούς
Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων
Τηλεοπτικών Σταθμών
Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος
Τυπογράφους Επαρχιακών Εφημερίδων
Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων
Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών
Φωτοστοιχειοθέτες
Χειριστές βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων,
Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών
Έργων.
Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω
δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους,
ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΥΘΝΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Προμηθειών
Άν ω Λιόσια, 20/05/2022
Αρ. πρωτ.: 16922

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ
ΓΙΑ
THN:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΛΙΚΩΝ,
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΤΟΥ
ΜΕΙΩΣΗ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν ΤΙ Κ Ο Υ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ»
Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης εκείνο
της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής , για την προμήθεια
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ,
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΜΕΙΩΣΗ
ΤΟΥ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν ΤΙ Κ Ο Υ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» ΑΡ.ΜΕΛ: 07/2022.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
στο ποσό των
ανέρχεται
21.285.950,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α :
17.595.620,45 €, ΦΠΑ 13%:
629.458,70 και ΦΠΑ 24% :
3.060.871,31 €).
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι από
ιδίους πόρους.
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση προϋπολογίζεται να
ανέλθει στις 21.285.950,46€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(13%) και (24%) (προϋπολογισμός
χωρίς
ΦΠΑ:
17.595.620,45€ + ΦΠΑ 13%:
629.458,70€ + ΦΠΑ 24%:
3.060.871,31€) και θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς
των ετών 2022 ,2023,2024,2025
και συγκεκριμένα από τον
Κ.Α.35.6662.10001, με ποσό
10.000,00€ για το έτος 2022,

500.000,00€ για το έτος 2023,
10.000.000,00€ για το έτος 2024
και 10.775.950,46€ για το έτος
2025.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι
η προμήθεια υλικών, η φυτοτεχνική – αρδευτική αναβάθμιση
επιλεγμένων χώρων πρασίνου
για την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου Φυλής.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 03451000-6 «Φυτά»,
03452000-3 Δένδρα, 034513009 Θάμνοι, 14212400-4 Χώμα,
14212200-2 «Αδρανή υλικά»,
42961000-0 «Σύστημα χειρισμού
ελέγχου», 48921000-0
και
«Ηλεκτρονικά συστήματα αυτο43323000-3
ματοποίησης»,
«Εξοπλισμός
άρδευσης»,
43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»,
37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς», 44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων», 34928400-2
«Αστικός
εξοπλισμός»,
44613700-7 «Απορριμματοφόροι κάδοι», 09331200-0 «Ηλιακά
στοιχεία»,
φωτοβολταϊκά
03120000-8 «Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου», 34928200-0
34992000-7
«Περιφράξεις»,
«Πινακίδες
και
φωτεινές
πινακίδες»,
44114200-4
«Προϊόντα
σκυροδέματος»,
34991000-0 «Φωτιστικά σώματα
υπαίθριων χώρων», 31213000-2
«Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος». Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των
υπό προμήθεια ειδών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες
από την υπογραφή της.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι
προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
συστήματος, την 30/06/2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
π.μ (Ημερομην ία και ώρα Αποσφ ράγισης)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η
24/06/2022 και ώρα 16:00 μ.μ.
Προκήρυξη
της
παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
17/05/2022 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο

ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ AΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 5
- Προστέθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα
του Υ π ουργείου Δικαιοσύν ης ειδική
εν ότητα για τη Φιλική προς τα παιδιά
Δικαιοσύν η, που επικαιροποιείται διαρκώς με σκοπό την παροχ ή πληροφοριών σχ ετικά με το σύστημα απον ομής
της Δικαιοσύν ης.
- Λαμβάν ον ται πρωτοβουλίες για την
περαιτέρω εν ίσχ υση της συμμετοχ ής
των παιδιών στη λήψη αποφάσεων , με
βάση το άρθρο 12 της Διεθν ούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το
Υ π ουργείο Δικαιοσύν ης συμμετείχ ε
στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου της
Ευρώπης με θέμα: «Διαβούλευση με παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης εν ός
ν έου Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα:
Στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού

Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2
του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.di av gei a.gov .gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
:
του
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
159646.
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών- προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με
την προσφορά τους εγγύηση
συμμετοχής ποσοστού (2%) επί
της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ποσού τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδων
εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και
σαράντα
ένα
λεπτών
(351.912,41€)
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται
παραπάνω στην ηλεκτρονική
π λ α τ φ ό ρ μ α
www.promitheus.gov.gr,
του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

(2022-2027)» και η συν εισφορά του
εστίασε στη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύν η.
- Συμμετοχ ή του Υ πουργείου Δικαιοσύν ης στο consortium
του έργου
“Justice Closer to Children and their
Families”, που χ ρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
εστιάζει στην εφαρμογή της Οδηγίας
2016/800 σχ ετικά με τις δικον ομικές
εγγυήσ εις για τα π αιδιά, π ου είν αι
ύπ οπτοι ή κατηγορούμεν οι στο πλαίσ ιο
ποιν ικών διαδικασιών .
Συν εχ ίζουμε την προσπάθεια για τον
σχ εδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών , σε συν εργασία με συν αρμόδιους φορείς, ώστε το σύστημα Δικαιοσύν ης
ν α γίν ει ακόμα φιλικότερο προς τα παιδιά και ν α προσαρμόζεται στις αν άγκες
τους».
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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
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16-θριάσιο

103 χρόνια από την
Γενοκτονία των Ελλήνων του Ποντου

Μ

Γράφει ο Χαράλαμπος Σεμερτζίδης

ε αφορμή τα 103 Χρόνια απο την
Γενοκτονια των Ελλήνων του Ποντου,
τιμάμε και απαιτούμε την αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Ποντου, από
όλη την διεθνή κοινότητα και την ίδια την
Τουρκία, ωςτη δεύτερη μεγαλύτερη Γενοκτονια του 20ου αιώνα. Οι βαρβαρότητες,οι λεηλασίες, οι βιασμοι, οι δολοφονίες……που έζησαν οι Έλληνες
του Μικρασιατικου Ποντου απο το Κεμαλικο καθεστώς.

(Οι πόντιοι εζητησαν Άρτον και έλαβαν πετραν,εζητησαν ιχθυν και ελαβον
οφιν,εζητησαν τη ζωήν και ελαβον το θάνατον, εζητησαν την ελευθεριαν και
ελαβον τη δουλειαν,Αρχαγγελον εζητησαν και Δαίμων τοις εστάλη, βοήθεια
εζητησαν και τα νώτα τοις εστραφησαν).
Ήταν προσχεδιασμενος ο διωγμός και οι δολοφονίες των χριστιανών που
ζούσαν στον Ποντο (Αρμένιοι και Έλληνες του Μικρασιατικου Ποντου).
353.000 αταφοι νεκροί μας ζητούν την δικαίωση και όταν υπάρχει ιστορική
αλήθεια, οι Γενοκτονοι πρέπει να σιωπούν.
Μετά την Γενοκτονια των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον
Μουσταφά Κεμαλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους, για να εξολοθρευσουν και τους Πόντιους.
Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού που ζούσε στα βόρεια της Μ.Ασσιας,
στην περιοχή του Ποντου και παρόλο που αποτελούσαν μειονότητα , κυριαρχούσαν στην οικονομική ζωή της Περιοχής με υψηλό πνευματικό επίπεδο……θέατρα, χιλιάδες σχολεία,το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζουντας,εφημερίδες, Λέσχες…..ότι δεν κατάφερε ο σουλτάνος σε 5 αιώνες, το
κατάφερε ο Κεμαλ Ατατούρκ σε 5 χρονια…. εξολοθρευσε όλο τον Ελληνισμο.
Στις 19 Μαΐου του 1919, ο κεμαλ Ατατούρκ αποβιβαζεται στην Σαμψουντα
για να ξεκινήσει την δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής Γενοκτονίας,
υπό την καθοδήγηση των Γερμανών συμβούλων του.Μεχρι την Μικρασιατικη
καταστροφή το 1922, οι Πόντιοι που έχασαν την ζωή τους ξεπέρασαν τις
350.000.
Όσοι κατάφεραν να γλυτώσουν κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία,
ενώ γύρω στις 400.000 ήρθαν στην Ελλάδα. Οι πρώτοι πρόσφυγες έζησαν
απίστευτο ρατσισμό….Τουρκοσποροι,Γύφτοι,,Ρώσοι…..Απαγορευόταν να είναι
και υποψήφιοι και μάλιστα κάποιοι πρότειναν οι Μικρασιατες και οι Πόντιοι να
κυκλοφορούν με φουλάρι, για να ξεχωρίζουν. Ολα αυτά από την μεγάλη
πατρίδα και το μεγάλο αγκάλιασμα. Γι αυτό και οι Παππούδες μας ζησαν διπλή
απογοήτευση από την αντιμετώπιση που είχαν. Γι αυτό και αναπολουσαν τις
χαμένες πατρίδες, την γη που τους κλέψανε,τον παράδεισο που αναγκάστηκαν
να εγκαταλειψουν, τον πλούτο, τον πολιτισμό.
Αυτοί οι Γύφτοι….αυτοί οι Τουρκοσποροι, οι Ρώσοι και μετέπειτα ρωσοποντιοι συνέβαλαν κατα πολύ στην εξέλιξη του Ελληνικού κράτους.
Την Δεκαετία του 60, μετεγκατασταθηκαν οι Παππούδες μου στην Ελευσίνα,
στην περιοχή του Αεροδρομίου. Σε μια περιοχή που ήταν Βαλτός, γεμάτος καλαμιές, φτιάχτηκε μια καινούρια Ποντιακή κοινότητα. Πριν ακόμα φτιάξουν τα σπίτια
τους, η πρώτη τους προτεραιότητα ήταν να έχουν την δική τους εκκλησία, και
το κατάφεραν…..και αργότερα έφτιαξαν και έναν πολιτιστικό σύλλογο.Νυκοκυραιοι, εργατικοί, τίμιοι κέρδισαν επάξια μια θέση στη κοινωνία της
Ελευσίνας. Σε αυτή τη γενιά οφείλω την ύπαρξη μου…..Σε αυτή την γενιά όπου
έμαθα την μητρική μου γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα….την ιστορία μου….Σ’αυτη
την γενιά οφείλω να παλέψω ώστε η 19Μαιου να μην ξεχαστεί ποτέ.

*Ο Χαράλαμπος Σεμερτζίδης είναι δημοτικός σύμβουλος Ελευσίνας

