
Χωρίς δικηγόρο οι 2
κατηγορούμενοι για τον

βιασμό της 12χρονης
- Τηρούν το δικαίωμα

της σιωπής

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4487 Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Ο Απόλλωνας Ποντίων
ανακοίνωσε τον Πάπι
Μοχάμεντ Κουρούμα

Τραυματίστηκε σοβαρά κατά την διάρκεια του
φιλικού αγώνα ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ

Μάνδρας Μάριος Μουστάκας

Σάρωσε τα μετάλλια η
Ομάδα του Ασπροπύργου

στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Χειροπάλης

στη Γαλλία

Τροπολογία ΓεωργιάδηΤροπολογία Γεωργιάδη
για αποζημιώσειςγια αποζημιώσεις

€95 εκατ. στους€95 εκατ. στους
εργαζόμενους σταεργαζόμενους στα

Ναυπηγεία ΣκαραμαγκάΝαυπηγεία Σκαραμαγκά

σσεελλ..  1133

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 
Όλα έτοιμα για την κατασκευή
του Σπιτιού των Μικρασιατών

στην Άνω Ελευσίνα σσεελλ..  33

Το τρίτο ακριβότερο ρεύμα
και φυσικό αέριο στην 
Ευρώπη πληρώνουν οι

Έλληνες
Στην  Ελλάδα οι λιγότεροι έξυπν οι μετρητές

ρεύματος στην  Ευρώπη, εν ώ σημειών ον ται 
και οι περισσότερες διακοπές ρεύματος

λόγω οφειλών .

σσεελλ..  22 σσεελλ..  33--44

σσεελλ..  22σσεελλ..  22

ΠΠΠΠρρρροοοοσσσσωωωωππππιιιικκκκόόόόςςςς    γγγγ ιιιιααααττττρρρρόόόόςςςς::::     
Δωρεάν και χωρίς καμία επιπλέον 
χρέωση και οι 10 νέες ειδικότητες γιατρών

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΣΕΒΕΕ
ΕΕππιιτταακκττιικκήή  ααννάάγγκκηη

ττοο  ‘‘’’ππάάγγωωμμαα’’’’
των ασφαλιστικών εισφορών 
ελευθέρων επαγγελματιών και

αυτοαπασχολούμενων για το 2023
ΣΣεελλ..  33

ΒΒιιαασσμμόόςς  
1122χχρροοννηηςς::  

ΜΜηηχχααννιικκόόςς  σσεε  
μμεεττααφφοορριικκήή  
εεττααιιρρεείίαα  σσττοονν  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
οο  ΙΙωωάάννννηηςς  
ΣΣοοφφιιααννίίδδηηςς

ΣΣεελλ..  88

Νέο φρικτό περιστατικό: 

Συνελήφθη 40χρονος
για τον βιασμό της
14χρονης κόρης του
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιή συννεφιά 

Η θερμοκρασία από 18  έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαθον ίκη, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, 

Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Φλωρεν τία,
Φλωρέν τα, Φλωρέν α, , Φλωρέν τζα, Ντία,

Φλωρέν τιος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ,

Λεωφ ΝΑΤΟ 218  - Γκοριτσά2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 79, 2105544250

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7 - Εργατικές

Κατοικίες, 2105541344

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α., Τσακάλωφ 11 & 
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού,

Αχα2102448143

Πολλά μετάλλια απέσπασε στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Χειροπάλης 2022, στη Γαλλία, η Εθνική
Ομάδα Χειροπάλης, η οποία απαρτίζεται κατά το
μεγαλύτερο μέρος της από Ασπροπύργιους αθλ-
ητές.  Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεξήχθη από τις
26/09 έως τις 02/10, στη μικρή γραφική πόλη της
Διέππης στη Νορμανδία, υπό την αιγίδα της Διεθ-
νούς Ομοσπονδίας του αθλήματος (International
Federation Of Armwresling). Η Εθνική Ομάδα της
Ελλάδας έλαβε μέρος ανάμεσα σε 27 χώρες, με 12
αθλητές, και 8 από αυτούς ήταν Ασπροπύργιοι. 

Οι βραβευμένοι Ασπροπύργιοι αθλητές της Εθνι-
κής Ομάδας Χειροπάλης είναι: 

Αριστερό χέρι 
- Μέχρι 15 ετών: Διαμαντής Γρηγόρης 1ος,

Πατσενκο Ιωάννης 2ος,  Μισαϊλίδης Ματθαίος 3ος
- Μέχρι 18 ετών: Ιακωβίδης Στάθης 1ος, Καϊτα-

λιδης Γιώργος 2ος, Παπαδόπουλος Χρήστος 4ος
- Μάστερ +40: Φιλικίδης Δημήτρης  1ος 
- Seniors: Φισατίδης Βασίλης 6ος, Γούσης Πανα-

γιώτης 7ος, Πέτρου Βασίλης 12ος

Πρόκειται για 95 εκατ.
ευρώ που 

συμπεριλαμβάνονται στο
πρόστιμο ύψους 120 

εκατομμυρίων που 
επιδίκασε σε βάρος της

Ελλάδας το Διεθνές 
Διαιτητικό Δικαστήριο.

Τροπολογία για να πληρωθ-
ούν οι αποζημιώσεις των
εργαζομένων στα Ναυ-

πηγεία Σκαραμαγκά έως το τέλος
του χρόνου ετοιμάζεται σύμφωνα
με τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κος Γεωργιάδης μίλησε χθες
στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά
παρουσία εκπροσώπων της ναυ-
τιλίας και των παραγωγικών τάξεων του μεγαλύτερου
λιμανιού της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρόκειται για 95 εκατομμύρια ευρώ που συμπεριλαμ-
βάνονται στο πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων που
επιδίκασε σε βάρος της Ελλάδας το Διεθνές Διαιτητικό
Δικαστήριο.

Από τη νέα χρονιά θα αναλάβει η νέα διοίκηση στα
Ναυπηγεία και θα λειτουργήσουν τα ναυπηγεία υπό την
ηγεσία του Γιώργου Προκοπίου για τον οποίο ο υπουργός
τόνισε: «Δεν υπάρχει κανένα ερωτηματικό για το αν θα
πετύχει ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου. Δεν είναι μόνο
θέμα ευφυίας του ανθρώπου είναι και το μεράκι που
έχει».

συνεχίζεται στη σελ. 11

Σάρωσε η Ομάδα του Ασπροπύργου 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χειροπάλης στη Γαλλία

Τροπολογία Γεωργιάδη 
για αποζημιώσεις €95 εκατ. στους εργαζόμενους

στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
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ΕΕππιιτταακκττιικκήή  ααννάάγγκκηη  ττοο  ‘‘’’ππάάγγωωμμαα’’’’
των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών 
και Αυτοαπασχολούμενων για το 2023

Επιστολή προς τον
Υπουργό Εργασίας
κ. Κ. Χατζηδάκη έστει-

λε η ΓΣΕΒΕΕ ζητώντας
το πάγωμα των 

ασφαλιστικών 
εισφορών Ελευθέρων
Επαγγελματιών και 

Αυτοαπασχολούμενων

Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη
έστειλε την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, η

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών
και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) ζητώντας το
πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων
Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων για το
2023 ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα καταβο-
λής τους ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ
μετά και την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας
τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών των μη
μισθωτών που καταβάλλονται για τον κλάδο της
σύναξης, από την 1.1.2023 έως την 31.12.2024
προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετή-
σιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προη-
γούμενου έτους όπως και τα ποσά των ασφαλι

στικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης .
Αυτό όπως υπογραμμίζει η ΓΣΕΒΕΕ «σημαίνει

ότι οι συνολικές τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές
των μη μισθωτών ( ελευθέρων και αυτοαπασχο-
λούμενων) , θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν
προς τα πάνω από 1/1/2023 με βάση την μέση ετή-
σια αύξηση του πληθωρισμού, που εκτιμάται ότι θα
είναι περίπου 10%».

Ωστόσο οι συνεχόμενες ανατιμήσεις, κυρίως
λόγω της υπέρμετρης αύξησης των τιμών ενέργει-
ας, έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά τόσο τα εισοδή-
ματα των νοικοκυριών όσο και το κόστος λειτο-
υργίας των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρή-
σεις ο εντεινόμενος συνδυασμός μειωμένης ζήτ-
ησης και αύξησης των λειτουργικών εξόδων έχει
πολλαπλασιάσει τις επιχειρήσεις εκείνες που αντι-
μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. 

Σ
τη δημοσιότητα έδωσε η Αστυν ομία τα στοιχ εία
του δεύτερου συλληφθέν τα κατηγορούμεν ου
για τον  βιασμό της 12χ ρον ης στον  Κολων ό.

Ο Ιωάν ν ης Σοφιαν ίδης, 42 ετών , γεν ν ήθηκε στη
Νίκαια Αττικής, και είν αι κάτοικος Ασπροπύργου.
Εργαζόταν  ως μηχ αν ικός αυτοκιν ήτων  σε μεταφορική
εταιρεία στην  περιοχ ή. Ο ίδιος έχ ει τρία αν ήλικα παι-
διά, με το μεγαλύτερο ν α είν αι έν α κορίτσι 12 ετών ,
όσο και το παιδί που βίασε.

Σε βάρος του Ιωάν ν η Σοφιαν ίδη ασκήθηκε ποιν ική
δίωξη για γεν ετήσια πράξη με αν ήλικο συμπληρώσαν -
τα και μη τα 12 έτη έν αν τι αμοιβής κατ’ εξακολούθηση
και εμπορία αν θρώπων .

Στον  αν ακριτή οι παιδεραστές Μίχ ος και Σοφ-
ιαν ίδης

Στις 11.00 χθες το πρωί οδηγήθηκαν   από τον  7ο
όροφο των  κρατητηρίων  της ΓΑΔΑ, στην  33η αν α-
κρίτρια, ο 53χ ρον ος Ηλίας Μίχ ος, που φέρεται ν α
είν αι ο βασικός κατηγορούμεν ος της σοκαριστικής
υπόθεσης με θύμα το 12χ ρον ο κορίτσι, καθώς και ο
42χ ρον ος Ιωάν ν ης Σοφιαν ίδης, έν ας από τους φερό-
μεν ους παιδόφιλους-βιαστές.

Η 12χ ρον η αν αγν ώρισε 12 από τους βιαστές της

Καταιγιστικές είν αι οι εξελίξεις σχ ετικά με την  υπόθ-
εση του βιασμού της 12χ ρον ης στον  Κολων ό καθώς
οι τελευταίες πληροφορίες από αστυν ομικές πηγές
αν αφέρουν  ότι το κορίτσι αν αγν ώρισε περισσότερα
από 10 άτομα ως βιαστέςτου.

Σύμφων α με τις ίδιες πηγές η αν αγν ώριση των  βια-
στών  έγιν ε από την  12χ ρον η μέσα από φωτογραφίες
ταυτοτήτων  γεγον ός που δείχ ν ει ότι τα άτομα αυτά
δεν  ήταν  σεσημασμέν α για παρόμοιες υποθέσεις.

Οι αστυν ομικοί έφτασαν  στις φωτογραφίες αυτές
από την  εφαρμογή που είχ ε φτιάξει ο 53χ ρον ος κατ-
ηγορούμεν ος Ηλίας Μίχ ος προκειμέν ου ν α προσελ-
κύει τους «πελάτες».

Χωρίς δικηγόρο οι κατηγορούμενοι για τον βια-
σμό της 12χρονης - Τηρούν το δικαίωμα της σιω-
πής

Με... κλειστό στόμα θα απολογηθούν  ο 53χ ρον ος
και ο 42χ ρον ος, για την  υπόθεση του βιασμού της
12χ ρον ης στα Σεπόλια, καθώς δεν  υπάρχ ει δικηγόρ-
ος, ν α αν αλάβει την  εκπροσώπηση τους.

Σύμφων α με πληροφορίες, έν ας εκ των  διορισθέν -
των , ο δικηγόρος Βασίλης Χρον όπουλος, δέχ τηκε ν α

τους εκπροσωπήσει τυπικά, μόν ο για ν α δηλώσουν
ότι, κάν ουν  χ ρήση του δικαιώματος της σιωπής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο κατηγορούμεν οι
εν ώπιον  του αν ακριτή θα τηρήσουν  το δικαίωμα της
σιωπής πριν  αν ακριτής και εισαγγελέας αποφασίσουν
για την  ποιν ική τους μεταχ είριση.

Ηδη, δύο δικηγόροι από τον  κατάλογο των  διορισθ-
έν των  ήρθαν  στην  αν άκριση και αρν ήθηκαν  ν α αν α-
λάβουν  την  υπεράσπιση των  δυο κατηγορουμέν ων
για το βιασμό της 12χ ρον ης στα Σεπόλια.

Την  ίδια στάση τήρησε, σύμφων α με πληροφορίες,
και τρίτος δικηγόρος ο οποίος, όταν  ειδοποιήθηκε
τηλεφων ικά από την  αν άκριση, απάν τησε ότι
αρν είται ν α αν αλάβει την  υπεράσπισή τους.

ΒΒιιαασσμμόόςς  1122χχρροοννηηςς::  ΜΜηηχχααννιικκόόςς  σσεε  μμεεττααφφοορριικκήή  
εεττααιιρρεείίαα  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  οο  ΙΙωωάάννννηηςς  ΣΣοοφφιιααννίίδδηηςς
Τι περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που του ασκήθηκε

Νέο φρικτό περιστατικό: Συνελήφθη
40χρονος για τον βιασμό της 14χρονης
κόρης του

Γ
ια ασέλγεια σε βάρος της 14χρον ης κόρης
του συν ελήφθη έν ας 40χ ρον ος, στα Πατή-
σια Αττικής.

Πρόκειται για Αιγύπτιο, ο οποίος οδηγήθηκε
στον  εισαγγελέα με τις κατηγορίες προσβολής γεν ε-
τήσιας αξιοπρέπειας και κατάχ ρηση αν ηλίκου σε
ασέλγεια, κατ’ εξακολούθηση, καθώς φέρεται ν α
ασελγούσε συστηματικά στο παιδί του.

Σύμφων α με πληροφορίες του Αθην αϊκού-Μακε-
δον ικού Πρακτορείου Ειδήσεων  από πηγές της
ΕΛΑΣ, την  περασμέν η Δευτέρα, καθηγητές του
σχ ολείου της 14χ ρον ης, στην  περιοχ ή των  Πατ-
ησίων , διαπίστωσαν  ότι το κορίτσι ήταν  υπό την
επήρεια αλκοόλ. Αμέσως μετά διακομίστηκε σε
Νοσοκομείο Παίδων , όπου, μόλις συν ήλθε, είπε
στους γιατρούς ότι έπιν ε για ν α ξεχ άσει «αυτά που
της έκαν ε» ο πατέρας της, εδώ και τρία χ ρόν ια,
και ειδικότερα ότι ασελγούσε σε βάρος της.

Οι γιατροί εν ημέρωσαν  την  αστυν ομία κι ο
40χ ρον ος Αιγύπτιος συν ελήφθη το βράδυ της ίδιας
ημέρας. Στη συν έχ εια ο κατηγορούμεν ος οδηγήθη-
κε στον  εισαγγελέα, ο οποίος τον  παρέπεμψε σε
αν ακριτή, όπου θα οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη.

Το κορίτσι, το οποίο έχ ει αδέλφια, πρόκειται ν α
εξεταστεί από ιατροδικαστή. Παράλληλα, σε εξέλιξη
βρίσκεται η έρευν α της Υποδιεύθυν σης Προ-
στασίας Αν ηλίκων .

συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,
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Σ
ημαν τική επιδείν ωση αν αμέν εται
ν α παρουσιάσει ο καιρός στην
Ελλάδα από τις απογευματιν ές

ώρες της Πέμπτης και από τα βορειοδ-
υτικά, σύμφων α με τον  μετεωρολόγο ,
Κλέαρχ ο Μαρουσάκη.

Αιτία γι’ αυτή την  εξέλιξη είν αι το βαρ-
ομετρικό χ αμηλό από την  περιοχ ή της
Σαρδην ίας, το οποίο εν ώ τα αρχ ικά
προγν ωστικά στοιχ εία θέλαν ε ν α
κιν είται αρκετά ν ότια, επηρεάζον τας
κατά κύριο λόγο τα ν ότια θαλάσσια τμή-
ματα της επικράτειας, πλέον  η κατάστα-
ση αυτή έχ ει αν ατραπεί, με αποτέλεσμα
αυτό το κύμα κακοκαιρίας ν α ακολουθή-
σει μια πιο βόρεια τροχ ιά, προκαλών τας
ισχ υρή και επικίν δυν η κακοκαιρία  σε
αρκετές περιοχ ές της χ ώρας μας.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Οπως αν αφέρει σε αν άρτησή του ο
μετεωρολόγος, σύμφων α και με τα τελευ-
ταία προγν ωστικά στοιχ εία, η μεταβολή
του καιρού που αν αμέν ουμε θα περι-
λαμβάν ει ισχ υρές βροχ ές – καταιγίδες,
πολύ ισχ υρούς αν έμους ακόμα και
ψύχ ρα – κρύο.

Αν αλυτικότερα:
Προς το βράδυ της Πέμπτης ισχ υρές

βροχ ές και καταιγίδες θα αρχ ίσουν  ν α
απασχ ολούν  τμήματα της βορειοδυτικής
χ ώρας. Μέσα στη ν ύχ τα προς την  Παρ-
ασκευή τα φαιν όμεν α αυτά θα επεκταθ-

ούν  ν οτιότερα και αν ατολικότερα επηρ-
εάζον τας το σύν ολο της δυτικής χ ώρας,
αλλά και τμήματα του κεν τρικού ηπειρω-
τικού κορμού.

Προς το μεσημέρι της Παρασκευής και
στη συν έχ εια τα φαιν όμεν α αυτά θα
απασχ ολήσουν  θαλάσσια – παραθα-
λάσσια τμήματα της χ ώρας μας, εν ώ
ταυτόχ ρον α θα ξεκιν ήσει και η βελτίωση
του καιρού και από τα βορειοδυτικά που
θα αφορά τη δυτική και κεν τρική χ ώρα.

Το Σάββατο το κύμα κακοκαιρίας θα
αφορά τα αν ατολικά και ν ότια με έν αν
καιρό βορείου ρεύματος στα αν ατολικά
ηπειρωτικά και το δυτικό Αιγαίο (που
σημαίν ει ψυχ ρός καιρός με κατά τόπους
βροχ ές μέτριας έν τασης αλλά και πολύ
ισχ υρό – θυελλώδη βοριά), εν ώ προς
Κρήτη και Δωδεκάν ησα αν αμέν ον ται
πιο ισχ υρές βροχ ές – καταιγίδες.

Την  Κυριακή ο καιρός θα έχ ει πλέον
βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχ ές
για ν α μας μείν ουν  οι δυν ατοί βοριάδες
στο Αιγαίο και τα αν ατολικά με τάση
όμως σταδιακής υποχ ώρησης και καθώς
θα πηγαίν ουμε προς το απόγευμα –
βράδυ, εν ώ η ψύχ ρα θα είν αι αρκετά
έν τον η προς τα αν ατολικά όπου θα
επιδρά και ο βοριάς.

Αξίζει ν α τον ιστεί ότι υπάρχ ει υψηλός
κίν δυν ος για πλημμυρικά επεισόδια  σε
τμήματα της δυτικής, κεν τρικής και
ν ότιας χ ώρας ιδιαίτερα σε περιοχ ές που
βλέπουν  σε θαλάσσιες – παραθαλάσ-
σιες εκτάσεις.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Μάλιστα με βάση την τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Μάλιστα με βάση την τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
4 στις 10 επιχειρήσεις δεν είχαν σχεδόν καθόλου ρευστά 4 στις 10 επιχειρήσεις δεν είχαν σχεδόν καθόλου ρευστά 

διαθέσιμα οδηγώντας το 40% των επιχειρήσεων διαθέσιμα οδηγώντας το 40% των επιχειρήσεων 
στο να έχουν τουλάχιστον μια ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τοστο να έχουν τουλάχιστον μια ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το

Δημόσιο ή τους Ιδιώτες, με τις οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕΔημόσιο ή τους Ιδιώτες, με τις οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ
να αποτελούν την κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό.να αποτελούν την κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό.

«Με βάση τα παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι μια αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών των μη μισθωτών στην παρούσα συγκυρία θα επιτείνει τα ήδη
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων. 

Τονίζουμε ότι οι επιπτώσεις της ακρίβειας είναι εξίσου σοβαρές με εκείνες
της υγειονομικής κρίσης, όπου όπως φαίνεται δεν έγινε καμία αναπροσαρμο-
γή -και ορθώς- στο σκέλος των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθ-
αλψης. Ειδικότερα και με βάση τον νόμο θα έπρεπε οι ως άνω ασφαλιστικές
εισφορές να είχαν αναπροσαρμοστεί το 2021 κατά 1,2% που ήταν η μέση ετή-
σια αύξηση του πληθωρισμού. Επιπλέον, επειδή υπάρχει και η άποψη ότι η
μη αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών θα έχει αρνητικές επι-
πτώσεις για το ύψος των μελλοντικών συντάξεων, υπενθυμίζουμε ότι οι μη
μισθωτοί έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία
ώστε το ποσό της μελλοντικής τους σύνταξης να είναι υψηλότερο από αυτό
που καθορίζει η μικρότερη κατηγορία», υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά στην τρέχουσα συγκυρία να διασφαλιστεί κατά το μέτρο του
δυνατού η δυνατότητα καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθ-
ωτών καθώς μια σοβαρή αύξηση τους μπορεί να οδηγήσει και το 25%
περίπου των ασφαλισμένων που έχουν ήδη επιλέξει ανώτερες ασφαλιστικές
κατηγορίες να επιλέξουν τελικά χαμηλότερες ή/και την χαμηλότερη, ώστε να
μην αυξηθεί και το κόστος ασφάλισης. Αυτό όπως είναιεπόμενο θα εξουδετε-
ρώσει και τις όποιες προσδοκίες αύξησης των ασφαλιστικών εσόδων
υπάρχουν.

ΘΕΩΡΟΎΜΕ ότι θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του
νόμου 4387/2016 ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών να παρα-
μείνουν ως έχουν τουλάχιστον για το 2023.

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 ο 14ος
Ορεινός Αγώνας “ΑΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ”

- Σπεύσατε για συμμετοχή 

ΚΚαακκοοκκααιιρρίίαα  ππρροο  ττωωνν  ππυυλλώώνν  
– Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
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H Ελευσίνα τίμησε την Επέτειο 
Απελευθέρωσης της πόλης από 
τη Γερμανο-Ιταλική Κατοχή

78 χρόνια συμπληρώθηκαν από την Απελε-
υθέρωση της Ελευσίνας από τη Γερμανο-Ιτα-
λική Κατοχή.

ΟΔήμος Ελευσίνας, με κάθε σεβασμό και επι-
σημότητα, τίμησε την Επέτειο των 78
ετών, με την τέλεση δοξολογίας στον Ιερό

Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων και επιμνημό-
συνη δέηση, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
και πανηγυρικός λόγος, ο οποίος εκφωνήθηκε από
τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Λιάσκο.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ελευ-

σίνας Αργύρης Οικονόμου, ο εκπρόσωπος της
Ελληνικής Κυβέρνησης, Υφυπουργός Δικαιοσύνης
και Βουλευτής Δυτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας,
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής Αθανάσιος Μπούρας, ο εκπρόσωπος της
Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής Γιώργος Τσίπρας, ο εκπρόσωπος της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Γραμματέας της Βου-
λής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιά-
κος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου
Ελευσίνας Γιώργος Ηλιόπουλος και Λεωνίδας Παπ-
πάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημήτρης Λιάσκος και
Νικόλαος Τσίτσος, ο Πρόεδρος του ΣΔΚ Ελευσίνας
Ιωάννης Γιαννίκος, ο Διοικητής της 112 Π.Μ.
Ταξίαρχος Ιπτάμενος Βασίλειος Τόσιος, ο Πλοία-
ρχος Λιμενικού Σώματος Άγγελος Γραμματέας, η
Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Γεωργία
Γιαγτζόγλου, η Πρόεδρος του Πανηπειρωτικού
Συνδέσμου Ελευσίνας Ελένη Γκόγκου και ο Εμμα-
νουήλ Μαλαχιάς, μέλος του Δ.Σ. της Χιακής Ένω-
σης, καθώς και εκπρόσωποι της Σχολικής Κοινότ-
ητας του Δήμου Ελευσίνας και πλήθος μαθητών.

Η κατάθεση
στεφάνων και η
εκφώνηση του
π α ν η γ υ ρ ι κ ο ύ
λόγου πραγματο-
ποιήθηκαν στην
Πλατεία Λαού,
έμπροσθεν του
αγάλματος του
Ελευθερίου Βενι-
ζέλου, ακολούθη-
σε η τήρηση ενός
λεπτού σιγής και
η ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου
από τη Φιλαρμο-
νική του Δήμου
Ελευσίνας.

Μ
ε μεγάλη επιτυχ ία πραγμα-
τοποιήθηκαν  την  Τρίτη 11
Οκτωβρίου τα εγκαίν ια της

Έκθεσης Μυστήριο_29  Ελευσίν α
– Ωμό Μουσείο, στο Μουσείο
Μπεν άκη / Πειραιώς 138. Έν α
εμβληματικό έργο – προάγγελος
του προγράμματος της 2023 Ελευ-
σίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης σε συν διοργάν ωση με
το Μουσείο Μπεν άκη, για τη θεατή
και αθέατη ιστορία της Ελευσίν ας.
Μια σπάν ια διαδρομή στα
Μυστήρια και τη μον αδικότητα
μιας πόλης – διαχ ρον ικού σημείου
αν αφοράς όλης της ελλην ικής ιστο-
ρίας. Ομιλούν τα πορτρέτα, φωτο-
γραφικά ν τοκουμέν τα Ελλήν ων
και διεθν ών  καλλιτεχ ν ών , λιθογρ-
αφίες, σπάν ια εκθέματα συλλεκ-
τών  και πολύτιμα μουσειακά αν τι-
κείμεν α. Η Έκθεση θα διαρκέσει
από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 27
Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο. 

Την  Έκθεση εγκαιν ίασε ο Νικό-
λας Γιατρομαν ωλάκης, Υφυπο-
υργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
αρμόδιος για θέματα Σύγχ ρον ου
Πολιτισμού, ο οποίος τόν ισε τη
σπουδαιότητα του έργου της Πολι-
τιστικής Πρωτεύουσας της

Ευρώπης για την  Ελλάδα αλλά και
τον  κόσμο . Xαιρετισμό απηύθυν ε
ο Επιστημον ικός Διευθυν τής του
Μουσείο Μπεν άκη, Γιώργης Μαγ-
γίν ης, η Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, Δέσποιν α Γερουλάν ου,
ο Γεν ικός Καλλιτεχ ν ικός Διευθυ-
ν τής της 2023 Ελευσίς, Μιχ αήλ
Μαρμαριν ός, ο Δήμαρχ ος Ελευ-
σίν ας, Αργύρης Οικον όμου και ο
Θεοφιλέστατος Άγιος Επίσκοπος
Ελευσίν ας Δωρόθεος, εκπρόσω-
πος της αυτού Παν αγιότητος του

Οικουμεν ικού Πατριάρχ ου κ.κ
Βαρθολομαίου. Στην  Έκθεση
παρέστησαν , επίσης, εκπρόσω-
ποι από τον  χ ώρο των  εικα-
στικών , των  τεχ ν ών  και της πολι-
τικής, θεσμικοί φορείς και περισ-
σότεροι από 550 επισκέπτες. 

Το Μυστήριο_29  Ελευσίν α –
Ωμό Μουσείο, υπό την  επιμέλεια
της αρχ ιτέκτον ος – μουσειολόγου
Ερατώς Κουτσουδάκη, επιχ ειρεί
ν α ερμην εύσει την  πόλη ως Έκθε-
μα προσκαλών τας το κοιν ό σε μια
διαδρομή στον  πυρήν α της ύπα-
ρξής της· από την  αρχ αιότητα και
τους ν εότερους χ ρόν ους, στην
παράδοση και την  εσωτερική
μεταν άστευση, την  προσφυγιά,

τη βιομηχ αν ική αν ά-
πτυξη, την
πολύπαθη εργασιακή
πραγματικότητα, τη
σχ έση της πόλης με
τις τέχ ν ες και τον
Αισχ ύλο, του οποίου
είν αι γεν έτειρα, στους
αν θρώπους αλλά και
τις κοιν ότητες που τη
συν θέτουν .

Η είσοδος στο
Μυστήριο_29  Ελευ-
σίνα - Ωμό Μουσείο
είναι δωρεάν

Επιμέλεια Έκθεσης: Ερατώ
Κουτσουδάκη

Διάρκεια: 13 Οκτωβρίου έως
27 Νοεμβρίου 

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη
/ Πειραιώς 138, Αθήνα

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη,
Κυριακή: 10:00-18:00, Παρασκε-
υή, Σάββατο: 10:00-22:00

Οργάνωση & Εκτέλεση παρα-
γωγής: Delta Pi

Συνδιοργάνωση: 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα &
Μουσείο Μπενάκη

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

#Mystery29 #ElefsinaRawMuseum 
Με μεγάλη επιτυχία τα Εγκαίνια της Έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 
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Θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου
Αχαρνών για την απώλεια

του ζωγράφου Σπύρου Παπανίκα

Εναν από σημαντικότερους καλλιτέχνες-
ζωγράφους αποχαιρετούν με θλίψη οι Αχα-
ρνές. Ο Σπυρίδων Παπανίκας, αδερφός της

ηθοποιού Καίτης Παπανίκα έφυγε από τη ζωή αφή-
νοντας δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της τέχνης
αλλά και στους μαθητές που πέρασαν από τα “χέρια”
του όλες αυτές τις δεκαετίες.

Τα θερμά του συλλυπητήρια εξέφρασε ο δήμαρχος
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός για την απώλεια του ζωγρά-
φου-χαράκτη Σπύρου Παπανίκα, ο οποίος είχε διατε-
λέσει καθηγητής του στο σχολείο.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Αχαρνών σε μήνυμα
του:“Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον χαμό του
δασκάλου μου και καταξιωμένου διεθνώς καλλιτέχνη
Σπύρου Παπανίκα. Ενός ιδιαίτερα αγαπητού δημιουρ-
γού που έζησε, εργάστηκε και δημιούργησε στην πόλη
μας.Οι Αχαρνές θα θυμούνται για πάντα τη σημαντική
του προσφορά, τη δοτικότητα και την ευγένειά του. Τα
θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά και σε όλους
τους οικείους του”.

Το χαµηλότερο επίπεδο πολιτικού
ήθους επέλεξε να ακολουθήσει για µια
ακόµα φορά η παράταξη της κυρίας
Ρένας ∆ούρου, αυτή τη φορά εργαλειο-
ποιώντας ένα ανήλικο κορίτσι, θύµα
σεξουαλικής βίας, για µικροπολιτικά
οφέλη.

Ουραγός στο παλαιοκοµµατικό «γαϊ-
τανάκι» που άνοιξε το κόµµα της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης, δίνοντας πολι-
τική χροιά σε µια υπόθεση ποινικού
δικαίου, η παράταξη «∆ύναµη Ζωής»
κατέθεσε ερώτηση, µε την οποία ζητά
να πληροφορηθεί αν υπάρχει οποιαδή-
ποτε οικονοµική σχέση µεταξύ της Περ-
ιφέρειας Αττικής µε τον φερόµενο ως
παιδοβιαστή.

Στις αήθεις σπέκουλες της κυρίας
∆ούρου και των χειριστών της κοµµατι-
κής µονταζιέρας του ΣΥΡΙΖΑ απαντάµε
όπως πάντα: µε ΚΑΘΑΡΕΣ κουβέντες.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες µας προχώρη-
σαν άµεσα σε επισταµένη έρευνα, από
την οποία προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν
υφίσταται καµία οικονοµική σχέση στο
ΑΦΜ και το όνοµα του φερόµενου ως
παιδοβιαστή. ΚΑΜΙΑ. 

Όσον αφορά το σκέλος της ερώτησης
και την απαράδεκτη αναφορά «περί σιω-
πής» και «υποχρέωσης της διοίκησης να
δώσει καθαρές εξηγήσεις», έχουµε να
επισηµάνουµε πως πρόκειται για ακόµη
ένα θεσµικό ατόπηµα της παράταξης
και της επικεφαλής της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής. 

Πέντε χρόνια δεν δίδαξαν την κυρία
∆ούρου ότι θεσµικά δεν µπορεί ο Περ-
ιφερειάρχης να εκφέρει άποψη για ένα
έγκληµα – όσο ειδεχθές και αν αυτό
είναι – τη στιγµή που η έρευνα της

αστυνοµίας και της δικαιοσύνης είναι
σε εξέλιξη. Αν η παράταξη της κυρίας
∆ούρου δεν έχει µάθει να σέβεται τους
θεσµούς, η διοίκηση της Περιφέρειας
δεν πρόκειται να την ακολουθήσει.

Ο σεβασµός όµως στους θεσµικούς
ρόλους, δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε
άποψη, και µάλιστα ισχυρή και ξεκάθα-
ρη:

Καµία ανοχή στους παιδεραστές!
Η σηµερινή ∆ιοίκηση της Περιφέρει-

ας Αττικής δεν παίζει µε τα ζητήµατα
ηθικής τάξης, ιδιαίτερα όταν αφορούν
τη ζωή των παιδιών µας. Είµαστε δίπλα
στα ανήλικα θύµατα σεξουαλικής βίας
και στις οικογένειές τους, χωρίς αστε-
ρίσκους. 

Και είναι ασφαλώς ευνόητο ότι δεν
φέρει ευθύνη, όποιος είχε επικοινωνία
µε τον υπόψη κατηγορούµενο, κατά
παρελθόντα χρόνο και χωρίς οποιαδή-
ποτε γνώση περί των εξόχως θλιβερών
εγκληµάτων του. 

Η διοίκηση της Περιφέρειας δεν
απαντά όµως µόνο µε ξεκάθαρα λόγια.
Απαντά και µε ξεκάθαρα έργα.

Ας ενηµερωθεί λοιπόν η κυρία ∆ούρ-
ου και τα µέλη της παράταξής της, ότι
επί θητείας της παρούσας διοίκησης
στηρίζεται σταθερά η λειτουργία δεκά-
δων δοµών σε όλη την Αττική για την
προστασία και την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών σε θύµατα σεξουαλικής,
σωµατικής και ψυχολογικής βίας –
γυναίκες και ανήλικα παιδιά.

Ας ενηµερωθεί ότι η Περιφέρεια
Αττικής υλοποιεί δεκάδες δράσεις για
την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
των πολιτών σε θέµατα ασφαλούς χρή-
σης του διαδικτύου από παιδιά και εφή-

βους, στην καταπολέµηση του bullying,
του trafficking, των έµφυλων στερε-
οτύπων και διακρίσεων και της ρητορι-
κής του µίσους.

Ας ενηµερωθεί ότι η Περιφέρεια
Αττικής αναπτύσσει πρόγραµµα ψηφια-
κού εγγραµµατισµού και στις Σχολές
Γονέων, σε συνεργασία µε Καθηγητές
του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, δίνοντας ιδιαίτερη
έµφαση στην ενηµέρωσή τους και για
την δράση παιδεραστών, τόσο στο πραγ-
µατικό, όσο και στον ψηφιακό κόσµο. 

Όσο και να προσπαθήσουν τα γνωστά
«παπαγαλάκια» να εργαλειοποιήσουν
ένα απεχθές και αυτονόητα απόλυτα
καταδικαστέο από κάθε σώφρονα άνθρω-
πο γεγονός, λειτουργώντας περισσότερο
ως θλιβερά τρολ του διαδικτύου, παρά
µε τη θεσµική τους ιδιότητα, δεν θα
πετύχουν τίποτε.

Ας αφήσουν λοιπόν τα µισόλογα και
τα άθλια υπονοούµενα η κα ∆ούρου και
η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν πιστεύουν
πραγµατικά και όχι υποκριτικά αυτό
που αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους,
ότι δηλαδή «δεν συνιστούν απόδειξη
ενοχής οι φωτογραφίες και το βίντεο»
του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερει-
αρχών και άλλων πολιτικών προσώπων,
µε τον φερόµενο ως δράστη, του οποίου
αυτονόητα αγνοούσαµε το πραγµατικό
ποιόν και τον άρρωστο χαρακτήρα, να
το πουν καθαρά και µετά να σωπάσουν. 

Στη φάση που βρίσκεται αυτή τη
στιγµή η υπόθεση που µας έχει
συγκλονίσει όλους, µεγαλύτερη αξία
έχει η αντίδραση της ∆ικαιοσύνης και
όχι ο πόλεµος δηλώσεων µεταξύ κοµµά-
των και παρατάξεων, για ένα έγκληµα
το οποίο όλοι αποδοκιµάζουµε.

ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς::  ΚΚααµµίίαα  ααννοοχχήή  σσττοουυςς  ππααιιδδεερραασσττέέςς..  ΠΠρροοσσττααττεεύύοουυµµεε  τταα  ππααιιδδιιάά  
µµααςς..  ΗΗ  εερργγααλλεειιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  ππόόννοουυ  εείίννααιι  ννττρροοππήή



ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
Λήψη μέτρων για να
εξασφαλιστεί τώρα
φθηνό φυσικό αέριο
για τους κατοίκους του
Ολυμπιακού Χωριού

Όπως είναι γνωστό το
Ολυμπιακό Χωριό κατασκευά-
στηκε για τις ανάγκες των
ολυμπιακών αγώνων και σήμε-
ρα σε αυτό ζουν χιλιάδες λαού
που οι κατοικίες τούς

παραχωρήθηκαν μετά τη λήξη
τους με κοινωνικά κριτήρια.

Στο Ολυμπιακό Χωριό από
κατασκευής του υπάρχει κεντρ-
ικό σύστημα θέρμανσης φυσι-
κού αερίου και καμία κατοικία
δεν έχει λέβητα πετρελαίου.
Μάλιστα είχε διαφημιστεί

«ενεργειακό πρότυπο». Σήμε-
ρα οι κάτοικοι αυτής της περ-
ιοχής έρχονται αντιμέτωποι με
το πανάκριβο φυσικό αέριο,
και ουσιαστικά καταδικάζονται
στην παγωνιά για τον ερχόμε-
νο χειμώνα. Μεγάλο ερωτημα-
τικό υπάρχει και για την εξα-
σφάλιση της θέρμανσης σε μια
σειρά κρίσιμες υποδομές που

στεγάζονται στην περιοχή
όπως σχολικές μονάδες, Κέντρο
Υγείας, Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία και άλλα.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ αντί να
προειδοποιεί για το δύσκολο
χειμώνα και να απειλεί το λαϊκό
κόσμο, να πάρει τώρα όλα τα
αναγκαία μέτρα για να εξασφα-
λιστεί η απρόσκοπτη  θέρμανση
στο Ολυμπιακό Χωριό.  Οι
κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωρ-
ιού πρόσφατα πραγματο-
ποίησαν μία από τις  μεγαλύτε-
ρες συγκεντρώσεις που έχουν
γίνει το τελευταίο διάστημα και
διεκδικούν:

- Έκτακτη οικονομική
ενίσχυση στους κατοίκους του
Ολυμπιακού Χωριού για την
κάλυψη του ενεργειακού κόστο-
υς, καθώς έχουν πρόσβαση
αποκλειστικά στο φυσικό αέριο.

Δωρεάν εγκατάσταση και
τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφ-
ωνα σε κάθε κατοικία.

- Απρόσκοπτη παροχή φυσι-
κού αερίου και απαγόρευση
της διακοπής του στα σχολεία,
στον βρεφονηπιακό σταθμό
και στις αθλητικές εγκαταστά-
σεις, καθώς και στο Κέντρο
Υγείας και την Πυροσβεστική

Υπηρεσία.
- Δραστική μείωση και πλαφ-

όν στα τιμολόγια του φυσικού
αερίου, του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και του πετρελαίου.

- Να καταργηθεί ο Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης και του
ΦΠΑ σε φυσικό αέριο, βενζίνη
και  πετρέλαιο.

- Μείωση των δημοτικών
τελών λόγω του ενεργειακού
κόστους τουλάχιστον στο 50%.

- Να σταματήσουν άμεσα οι
απειλές - Καμία διακοπή φυσι-
κού αερίου και ηλεκτρικού
ρεύματος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός
ποια μέτρα προτίθεται να
πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε
να ικανοποιήσει τις δίκαιες
διεκδικήσεις των κατοίκων και
να εξασφαλισθεί φθηνό φυσικό

αέριο στο Ολυμπιακό Χωριό
ιδιαίτερα τώρα μπροστά στον
ερχόμενο χειμώνα.

Οι Βουλευτές
Γκιόκας Γιάννης
Κανέλλη Λιάνα
Κατσώτης Χρήστος
Μανωλάκου Διαμάντω
Παφίλης Θανάσης
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ΔΥΠΑ: Τη Δευτέρα ξεκινούν 
οι αιτήσεις για 3.000 θέσεις 
εργασίας, με επιδότηση 
έως 8.400 ευρώ

Τ
ο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά «επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων,
ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περισσότερο Ανα-

πτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση
στις γυναίκες».

Τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022, στις 13:00, ξεκινούν οι
αιτήσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Διοικ-
ητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τις 3.000 θέσεις Γ’
κύκλου του «προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω,
στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της
χώρας, με έμφαση στις γυναίκες». Αιτήσεις θα μπορούν
να υποβάλλονται, μέχρι τις 30-11-2022 ή μέχρι εξαντλή-
σεως των θέσεων.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), τα ποσά της επιχορήγ-
ησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρό-
σληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης
για 12 μήνες έχουν ως εξής:

– 467 ευρώ μηνιαία/5.598 ευρώ ετήσια για ανέργους
ηλικίας 30-49 ετών

– 560 ευρώ μηνιαία/6.718 ευρώ ετήσια για ανέργους
ηλικίας 50 ετών και άνω

– 606 ευρώ μηνιαία/7.277 ευρώ ετήσια για μακροχρόνια
ανέργους 30 ετών και άνω

– 653 ευρώ μηνιαία/7.837 ευρώ ετήσια για μακροχρόνια
ανέργους 50 ετών και άνω

– 700 ευρώ μηνιαία/8.397 ευρώ ετήσια για άνεργες
γυναίκες 30 ετών και άνω

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν,
θα υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υπο-
δείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την
κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα
προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψ-
ηφίων για την πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει
μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν από την
αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική
ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα τρία έτη
(τρέχον και δύο προηγούμενα).

Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χρι-
στουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Παιδικοί σταθμοί: Στάση εργασίας την Πέμπτη – Αντιδρούν στην 
επέκταση του ωραρίου λειτουργίας

Σ
τάση εργασίας για το σύν ολο των  εργαζομέν ων  στους δημοτικούς παιδικούς
σταθμούς για σήμερα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, από τις 11:30 το πρωί μέχ ρι τη
λήξη του ωραρίου, προκήρυξε η Παν ελλήν ια Ομοσπον δία Εργαζομέν ων  Οργα-

ν ισμών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).
Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει συγκέν τρωση διαμαρτυρίας την  ίδια ημέρα, στις 12

το μεσημέρι, έξω από τον  χ ώρο συν εδρίασης του Εθν ικού Συμβουλίου Προσχ ολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Σολωμού 60 – Αθήν α).

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αν τιδρά στην  πιθαν ότητα επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των  παι-
δικών  σταθμών , θέμα το οποίο θα απασχ ολήσει τη συν εδρίαση του Εθν ικού Συμβου-
λίου Προσχ ολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

Σύμφων α με την  Ομοσπον δία, το εν δεχ όμεν ο αυτό θα μετατρέψει τους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς από παιδαγωγικές δομές σε «παιδοφυλακτίρια», καθώς θα υπο-
βαθμίσει τις υπηρεσίες που προσφέρουν  στα φιλοξεν ούμεν α παιδιά.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΕΔΑ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ 



Χ
ωρίς καμία επιπλέον  χ ρέω-
ση για τους πολίτες θα είν αι
ο προσωπικός γιατρός και

για τις αλλαγές 10 ειδικότητες ιατρι-
κής που θα είν αι σύν τομα διαθέσι-
μες για τους πολίτες.

Οι ειδικότητες που εν τάσσον -
ται

Η πλατφόρμα για ν α κάν ουν
σύμβαση οι γιατροί με 10 επιπ-
λέον  ειδικότητες αν οίγει σήμερα
στον  ΕΟΠΥΥ και θα περιλαμβάν ει
τις εξής:

αιματολογίας,
γαστρεν τερολογίας,
εν δοκριν ολογίας – διαβητο-

λογίας,
καρδιολογίας,
ν ευρολογίας,
ν εφρολογίας,
ρευματολογίας,
παθολογικής ογκολογίας,
πν ευμον ολογίας-φυματιολογίας

και
φυσικής ιατρικής και αποκατά-

στασης.

Ωστόσο, όπως οι Παθολόγοι και
οι Γεν ικοί Γιατροί που ήδη έχ ουν
αν αλάβει καθήκον τα, έτσι και οι
υπόλοιποι γιατροί που θα εν ταχ θ-
ούν  στο σύστημα θα πρέπει ν α
εξετάζουν  απολύτως δωρεάν  τους
πολίτες που θα έχ ουν  εγγεγραμμέ-
ν ους στη λίστα τους.

Μάλιστα και στη ν έα σύμβαση
που θα υπογράψουν  προβλέπον -
ται και ποιν ές για όσους παρα-
βούν  τους όρους και μπορεί ν α
θέλουν  ν α πάρουν  επιπλέον  χ ρή-
ματα εκτός ωραρίου που έχ ει ορι-
σθεί.

Να σημειωθεί ότι οι 10 ν έες
ειδικότητες αφορούν  μόν ο ιδιώτες 

γιατρούς αφού προσωπικοί για-
τροί στο δημόσιο θα παραμείν ουν
μόν ο οι Παθολόγοι και οι Γεν ικοί
Γιατροί οι οποίοι εν τάχ θηκαν
υποχ ρεωτικά.

Τα πρόστιμα για τους γιατρ-
ούς

Στη σύμβαση που θα υπογρά-
ψουν  οι γιατροί που θα εν ταχ θ-
ούν  από δω και πέρα προβλέπε-
ται πως θα πρέπει δωρεάν  ν α
παρέχ ουν  τις υπηρεσίες τους
αφού απαγορεύεται ρητά ν α
λάβουν  επιπλέον  χ ρήματα.

Ειδικότερα τον ίζεται: «Ο β'
συμβαλλόμεν ος δεν  μπορεί ν α
αρν ηθεί την  παροχ ή των  υπηρε-
σιών  του στους δικαιούχ ους του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είν αι εγγεγραμ-
μέν οι στον  κατάλογο του και απα-
γορεύεται ρητά ν α ζητήσει ή ν α
εισπράξει επιπλέον  αμοιβή».

Εμφατικά μάλιστα περιγράφεται:
«Ο β' συμβαλλόμεν ος, για την
παροχ ή ιατρικών  υπηρεσιών
Π.Φ.Υ με το θεσμικό πλαίσιο του
προσωπικού ιατρού, αποδέχ εται
την  αποζημίωση με αμοιβή κατά
κεφαλή για το σύν ολο του πληθυ-
σμού ευθύν ης του, βάσει της ηλι-
κιακής ομάδας καθώς και τις λοιπές
καθοριζόμεν ες πάγιες και αν ά 

ιατρική πράξη χ ρηματικές παρ-
οχ ές».

Σε ό,τι αφορά στις ποιν ές εάν
γιατρός εν τοπισθεί ν α λαμβάν ει
χ ρήματα θα διακόπτεται η σύμβα-
ση εν ώ μπορεί ν α του στερηθεί
και εισόδημα από υπηρεσίες που
παρείχ ε. Σε περίπτωση υπαίτιας
παράβασης των  όρων  της σύμβα-
σης από τον  β' συμβαλλόμεν ο, η
οποία έχ ει αποδειχ θεί και αιτιολογ-
ηθεί πλήρως από τα αρμόδια ελεγ-
κτικά όργαν α του Ε.Ο.Π.Υ .Υ ,
όπως αυτά προκύπτουν  από την
εκάστοτε ισχ ύουσα ν ομοθεσία και
τις αποφάσεις του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατ-
ηρεί το δικαίωμα επιβολής ποιν ι-
κής ρήτρας στον  β' συμβαλλόμεν ο
για ποσό έως ίσο με το 30% των
οφειλόμεν ων  από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάν ες ιατρικών
υπηρεσιών  του τελευταίου τριμή-
ν ου προ του χ ρόν ου τέλεσης της
διαπιστωθείσας παράβασης».

Όπως είχ ε γράψει το ethnos.gr,
η ηγεσία του υπουργείου Υγείας
προτίθεται ν α δημιουργήσει και
ειδική υπηρεσία στην  οποία οι
πολίτες θα μπορούν  ν α καταγ-
γείλουν  τον  προσωπικό τους για-
τρό εάν  τους ζητήσει επιπλέον
χ ρήματα.
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Όλα έτοιμα για την κατασκευή
του Σπιτιού των Μικρασιατών

στην Άνω Ελευσίνα

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ελευ-
σίνας και του αναδόχου του έργου, για την κατασ-
κευή του Σπιτιού των Μικρασιατών στην Άνω Ελευ-

σίνα.
Πρόκειται για τον χώρο πολιτισμού, ο οποίος μετά από

χρόνια καθυστερήσεων μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και θα
στεγάσει τις μικρασιατικές μνήμες.

Φέτος, με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρ-
ασιατική Καταστροφή, ο Δήμος Ελευσίνας τιμά με τον
καλύτερο τρόπο την ξεχωριστή αυτή, επέτειο, εκκινώντας τις
διαδικασίες για την κατασκευή ενός ακόμη εμβληματικού
έργου.

Σημειώνεται πως τόσο η μελέτη όσο και η διαγωνιστική
διαδικασία διεξήχθησαν από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Ελευσίνας.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας που
είχε την ευθύνη σύνταξης των μελετών του έργου και διεξα-
γωγής του διαγωνισμού κύριος Μαυρογιάννης Αθανάσιος,
δήλωσε: «Η κατασκευή του συγκεκριμένου χώρου πολιτι-
σμού, αφενός, έρχεται να ικανοποιήσει μια διαχρονική ανάγ-
κη για την ανέγερση ενός πολιτιστικού χώρου στην «καρδιά»
του συνοικισμού της Ελευσίνας, αφετέρου, έχει και έναν
συμβολικό χαρακτήρα: 100 χρόνια μετα την καταστροφή της
Σμύρνης και την εγκατάσταση των πρώτων προσφύγων
στην Ελευσίνα, ο Δήμος μας τιμώντας τον ελληνισμό της
Μικράς Ασίας και αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά
τους στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη της
Πόλης, προχωράει στην ανέγερση ενός χώρου πολιτισμού
με στόχο την διάσωση, διατήρηση και μετάδοση των
στοιχείων της ιστορία και του πολιτισμού των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονό-
μου: «Όλα έτοιμα για την έναρξη του έργου κατασκευής του
Σπιτιού των Μικρασιατών. Ένα έργο, που αποτέλεσε προεκ-
λογική μου δέσμευση και μετά από χρόνιες καθυστερήσεις
γίνεται πράξη. Η Άνω Ελευσίνα θα αποκτήσει τον δικό της
χώρο πολιτισμού και οι μικρασιατικές μνήμες το σπίτι τους».

Α. Γεωργιάδης: Έκκληση στους 
βιομηχάνους τροφίμων για το 
«καλάθι του νοικοκυριού»

Τι απαντά ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών Τροφίμων

Σε τηλεδιάσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
(ΣΕΒΤ) συμμετείχε ο υπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να
συμμετάσχουν οι βιομήχανοι στην προσπάθεια σχημα-
τισμού του «καλαθιού του νοικοκυριού» με τις συγκρατ-
ημένες τιμές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Γραμμα-
τέας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, κ.
Σωτήρης Αναγνωστόπουλος είχαν σήμερα τηλεδιάσ-
κεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).
Από τον ΣΕΒΤ μετείχαν ο Πρόεδρος, κ. Γιάννης

Γιώτης, οι Αντιπρόεδροι κ. κ. Γρηγόρης Αντωνιάδης και
Ευστάθιος Λοϊζος, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Μανώλης
Καραμολέγκος, τα μέλη του ΔΣ, κ. Αγγελική Οικονόμου,
κ. Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς και κ. Αλέξανδρος Κίκιζας
και η Γενική Διευθύντρια, κ. Βάσω Παπαδημητρίου.

Τι είπε ο Γεωργιάδης
Μετά τη σύσκεψη ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επεν-

δύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ζήτησε

από την βιομηχανία τροφίμων να συμμετάσχει στην
προσπάθεια για το «καλάθι του νοικοκυριού» με εποικο-
δομητικό τρόπο έτσι ώστε να «χτίσουμε» ένα καλάθι
προϊόντων που θα προσφέρεται στον Έλληνα κατανα-
λωτή στις χαμηλότερες δυνατές τιμές, κάτω από τον
πληθωρισμό.

Ο Σύνδεσμος αποδέχτηκε την πρόταση του Υπουρ-
γείου, δεσμεύτηκε να ενημερώσει τα μέλη του και να
εργαστεί εποικοδομητικά με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ
ώστε το καλάθι του νοικοκυριού να έχει επιτυχία και να
βοηθήσει σημαντικά στη διαβίωση του ελληνικού νοι

κοκυριού μέσα σ’ αυτές τις πρωτοφανώς δύσκολες
συνθήκες.

Η Κυβέρνηση ασφαλώς θα συνεχίσει τις πρωτοβου-
λίες σε όλο το μήκος της αγοράς για να επιτύχει τις
καλύτερες δυνατές τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή».

Σημειώνεται ότι η τηλεδιάσκεψη μαγνητοφωνήθηκε
και τηρήθηκαν πρακτικά έτσι ώστε να είναι απολύτως
ασφαλής η τήρηση των κανόνων περί του ανταγωνι-
σμού.

ΠΠΠΠρρρροοοοσσσσωωωωππππιιιικκκκόόόόςςςς     γγγγιιιιααααττττρρρρόόόόςςςς::::     
Δωρεάν και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση 
και οι 10 νέες ειδικότητες γιατρών



Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-9

Τα ελληνικά νοικοκυριά πληρώνουν
πανάκριβα, σε σχέση με το εισόδημά
τους, το ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και μετά
τις υψηλές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση του ACER
(Σύνδεσμος των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας της Ε.Ε.) η Ελλάδα εμφανίζει
το 2022 το τρίτο υψηλότερο κόστος οικια-
κού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη,
μετά την Πορτογαλία και τη Νορβηγία,

Σύμφωνα με την έκθεση του ACER το
ποσοστό εισοδήματος που δαπανούν τα
ελληνικά νοικοκυριά για να πληρώσουν
τους λογαριασμούς ρεύματος το 2022
υπερβαίνει το 6% από λίγο πάνω από
4% που ήταν το 2020, και είναι το υψηλό-
τερο μετά την Πορτογαλία (προσεγγίζει
το 8%) και τη Νορβηγία (πάνω από 7%).

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ελλά-
δα, πίσω από τη Βουλγαρία και τη Γερ-
μανία και για το ποσοστό του διαθέσιμου
εισοδήματος που δαπανάται για τους
λογαριασμούς φυσικού αερίου, με το
ποσοστό να διαμορφώνεται το 2022
περίπου στο 13% από 3% το 2020.

Βεβαίως η Ελλάδα και προ κρίσης ήταν
στις πρώτες θέσεις στον ευρωπαϊκό
κατάλογο της ακρίβειας, όμως τα
στοιχεία δείχνουν επιδείνωση από το
2020, που βρισκόταν στην πέμπτη θέση.

Αρνητικές πρωτιές
Δεν είναι όμως μόνον αυτές οι

αρνητικές πρωτιές της χώρας. Η
Ελλάδα ήταν το 2021 η χώρα με τη
λιγότερη διείσδυση των έξυπνων
μετρητών και μάλιστα σε απόσταση
από την αμέσως επόμενη χώρα, την
Πολωνία, με βαθμό διείσδυσης
κοντά στο 15%.

Το ποσοστό διείσδυσης έξυπνων
μετρητών στην Ελλάδας είναι μόλις
3% έναντι 54% του ευρωπαϊκού
μέσου όρου, με τον ACER να επι-
σημαίνει ότι η έλλειψη έξυπνων
μετρητών αποτελεί εμπόδιο στην
ενισχυμένη συμμετοχή των κατανα-
λωτών στην αγορά.

ο κατά πόσον θα αλλάξει η εικόνα
για τη χώρα θα εξαρτηθεί από το πόσο
γρήγορα θα προχωρήσει ο διαγωνισμός
για την αντικατάσταση 7,5 εκατ. μετρη-
τών περί του 1 δισ. ευρώ που επανεκ-
κίνησε ο ΔΕΔΔΗΕ τον Μάρτιο του 2021 σε
συνέχεια μιας μακράς διαδικασίας που
καρκινοβατούσε από το 2014.

Η Ελλάδα κατείχε το 2020 την πρώτη
θέση στη λίστα ευρωπαϊκών χωρών με
τις περισσότερες διακοπές ρεύματος
λόγω οφειλών, αλλά και πρώτη στη λίστα
με τις υψηλότερες ληξιπρόθεσμες οφει-
λές ευάλωτων καταναλωτών, που έφτα-

σαν το 50% έναντι 14,6% του ευρωπαϊκού
μέσου όρου.

Αρνητική είναι η κατάταξη της χώρας το
2020 και σε σχέση με τις δυνατότητες των
καταναλωτών να θερμαίνουν τα σπίτια
τους, οι οποίες εύλογα θα έχουν επιδει-
νωθεί μετά την ενεργειακή κρίση. Η
χώρα μας κατείχε το 2020 την τρίτη χειρ-
ότερη θέση μετά τη Βουλγαρία και την
Κύπρο.

Το τρίτο ακριβότερο ρεύμα και φυσικό αέριο στην 
Ευρώπη πληρώνουν οι Έλληνες

Στην  Ελλάδα οι λιγότεροι έξυπν οι μετρητές ρεύματος στην  Ευρώπη, εν ώ σημειών ον ται 
και οι περισσότερες διακοπές ρεύματος λόγω οφειλών .

Μητσοτάκης: Απαντά την Παρασκευή στον Τσίπρα για 
ακρίβεια και αισχροκέρδεια

Σ
τη Βουλή θα προσέλθει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή, προκειμένου να
απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο

αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας για
την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτά την κυβέρνηση γιατί δεν λαμ-
βάνει ουσιαστικά μέτρα αισχροκέρδειας και δεν διενεργεί τους
αναγκαίους ελέγχους περιστολής των φαινομένων αθέμιτης
κερδοφορίας και αν προτίθεται να μειώσει έμμεσους φόρους σε
τρόφιμα και καύσιμα.

Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση Τσίπρα προς τον πρωθυπο-
υργό:

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2022

Θέμα: «Η κυβέρνηση τρο-
φοδοτεί την αισχροκέρδεια
αντί να προστατεύσει τους
πολίτες»

Οι εκρηκτικές ανατιμή-
σεις στην ενέργεια, στα
καύσιμα και σε είδη
πρώτης ανάγκης, έχουν
δημιουργήσει ασφυκτικές

συνθήκες σε εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και
ναρκοθετούν τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικο-
νομίας.

Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη ζοφερή πραγματικότ-
ητα που βιώνει η κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα μας.

Παράλληλα, η Eurostat κατέγραψε πρόσφατα την Ελλάδα
ανάμεσα στις τέσσερις μόλις χώρες της ΕΕ όπου το ποσοστό
πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε το διά-
στημα 2019 - 2021. Ενώ η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει νέα αύξηση των
ανισοτήτων από το 2020, μετά την σταδιακή μείωση που είχε
παρατηρηθεί την περίοδο 2016 - 2019. Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει
επίσης ότι τα ασθενέστερα νοικοκυριά ξοδεύουν το 80% του
εισοδήματος σε ενοίκιο και τρόφιμα, ήδη από το 2021. Και το 71%
των εργαζομένων, σύμφωνα με το ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, έχει αναγκαστεί
να μειώσει την κατανάλωση βασικών ειδών διατροφής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται πει-
σματικά να ρυθμίσει την αγορά της ενέργειας με πλαφόν στη
χονδρική και λιανική τιμή στο ρεύμα, να περιορίσει το περιθώρ-

ιο κέρδους των παραγωγών ενέργειας, να προχωρήσει σε
πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών και επανακρατικο-
ποίηση της ΔΕΗ ώστε να λειτουργήσει ως επιχείρηση κοινής
ωφέλειας.

Ενδεικτικό είναι ότι μόνο για τον Σεπτέμβριο 2022, τα υπε-
ρκέρδη των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, για τους οικιακούς
και εμπορικούς πελάτες, ανέρχονται σε 485 εκατ. €.

Φαινόμενα όμως αισχροκέρδειας και απορρύθμισης των αγο-
ρών τροφοδοτούνται και από την απροθυμία της κυβέρνησης να
πραγματοποιήσει αποτελεσματικούς ελέγχους.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο
αποτυπώνουν νέα έκρηξη του πληθωρισμού στο 12,1%, σταθερά
πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ ακόμη πιο ανησυχητικό
είναι ότι είχαμε την υψηλότερη μηνιαία αύξηση του πληθωρισμού
σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. 

Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ότι ο εθνικός δείκτης πληθ-
ωρισμού εκτινάχθηκε στο 12% και ο εναρμονισμένος στο 12,1%.
Επιπρόσθετα, η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους ενε-
ργειακούς πληθωρισμούς στην Ευρώπη και μάλιστα με αυξητι-
κές τάσεις, ενώ ταυτόχρονα είμαστε στην προτελευταία θέση
στην ΕΕ ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Εδώ και ένα χρόνο που η ακρίβεια σαρώνει την χώρα, πλήτ-
τοντας βάναυσα το σύνολο του παραγωγικού ιστού, νοικοκυριά
και εργαζόμενους, η κυβέρνηση ούτε ουσιαστικά μέτρα λαμβά-
νει για την αναχαίτιση της κρίσης ούτε προβαίνει σε συστηματι-
κούς ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας και την προ-
στασία των πολιτών.

Επειδή τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρειάζονται
άμεσα μέτρα ελάφρυνσης από το κύμα ακρίβειας που πλήττει τη
χώρα.

Επειδή η αδράνεια της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα στην
αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, οδηγεί σε φαινόμενα αισχρο-
κέρδειας και πλήρους απορρύθμισης της αγοράς.

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός,
1) Προτίθεται η Κυβέρνηση να μειώσει έμμεσους φόρους σε

τρόφιμα και καύσιμα ώστε να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση
της κοινωνίας;

2) Γιατί η Κυβέρνηση δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την
αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και δεν διενεργεί τους αναγ-
καίους ελέγχους περιστολής των φαινομένων αθέμιτης κερδοφ-
ορίας;

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

Η Ύπατη Αρμοστεία και η
CRS εγκαινιάζουν μια νέα
ηλεκτρονική πλατφόρμα
που συνδέει πρόσφυγες με
εργοδότες στην Ελλάδα 

Η
λεκτρον ική πλατφόρμα, η οποία συν δέει
πρόσφυγες που αν αζητούν  εργασία στην
Ελλάδα με υποψήφιους εργοδότες,
δημιούργησαν  η Ύπατη Αρμοστεία του

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην  Ελλάδα και η
Catholic Relief  Serv ices (CRS).

Η πλατφόρμα adamajobcenter.crs.org αν αμέν εται
ν α λειτουργήσει ως έν α φιλικό προς τον  χ ρήστη
ηλεκτρον ικό εργαλείο που θα επιτρέπει στους
εργοδότες ν α εν τοπίζουν  τους κατάλληλους υποψ-
ηφίους για τις κεν ές θέσεις εργασίας και στους
εν διαφερόμεν ους ν α αν αζητούν  και ν α υποβάλ-
λουν  αίτηση για αυτές τις κεν ές θέσεις εργασίας.

«Αυτό που δημιουργήσαμε είν αι ουσιαστικά έν ας
εικον ικός χ ώρος όπου μπορούν  ν α ‘συν αν τηθούν '
πρόσφυγες και εργοδότες», δηλών ει η αν τιπρόσω-
πος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην  Ελλάδα, Μαρία Κλάρα Μάρτιν , και
προσθέτει: «Στόχ ος μας είν αι, αφεν ός, ν α
βελτιώσουμε την  προσβασιμότητα των  προσφύγων
στην  ελλην ική αγορά εργασίας και, αφετέρου, ν α
διευκολύν ουμε τους εργοδότες ν α προσεγγίσουν
έν α ν έο δυν ητικό εργατικό δυν αμικό, μέσω του
οποίου θα μπορούσαν  ν α καλύψουν  τις εργασιακές
αν άγκες τους και ν α δημιουργήσουν  έν α πιο
συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον ».

Η πρωτοβουλία έρχ εται ν α υποστηρίξει το έργο
του Κέν τρου Adama στην  Αθήν α, το οποίο
παρέχ ει δια ζώσης και εξ αποστάσεως υπηρεσίες
απασχ ολησιμότητας και κοιν ων ικές υπηρεσίες σε
αιτούν τες άσυλο και πρόσφυγες στην  Ελλάδα.

Από τα τέλη του 2021 το Κέν τρο έχ ει βοηθήσει
σχ εδόν  200 πρόσφυγες ν α συμμετάσχ ουν  σε
συν εν τεύξεις εύρεσης εργασίας, με περισσότερους
από τους μισούς ν α έχ ουν  προσληφθεί με επιτ-
υχ ία.

Η πλατφόρμα περιλαμβάν ει επίσης μια εν ότητα με
διαθέσιμα εκπαιδευτικά σεμιν άρια ή εργαστήρια, με
σκοπό ν α συγκεν τρωθούν  αυτού του είδους οι
πληροφορίες και ν α εν θαρρυν θούν  οι επιχ ειρήσεις
του ιδιωτικού τομέα και άλλοι φορείς ν α προσφέρ-
ουν  εξατομικευμέν ες ευκαιρίες κατάρτισης στους
πρόσφυγες, που θα τους εξοπλίσουν  με περισσό-
τερα εφόδια κατά την  είσοδό τους στην  ελλην ική
αγορά εργασίας.

Σημειών εται ότι η πλατφόρμα αποτελεί μέρος του
ευρύτερου προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην  Ελλάδα για τη
στήριξη της έν ταξης των  προσφύγων  σύμφων α με
την  Εθν ική Στρατηγική Έν ταξης της Ελλάδας και σε
στεν ή συν εργασία με το Υπουργείο Μεταν άστευ-
σης και Ασύλου.
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:

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

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 
Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ
Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα
και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :
6944636483 

Δήμος Ιλίου: Ξεκ ινούν οι συναντήσεις της Σχολής ΓονέωνΔήμος Ιλίου: Ξεκ ινούν οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων
Ξεκιν ούν  οι συν αν τήσεις της Σχ ολής

Γον έων  του Ψυχ οπαιδαγωγικού Κέν τρου
Παιδιού και Οικογέν ειας του Δήμου Ιλίου,
που σκοπό έχ ει τη στήριξη των  γον έων ,
προκειμέν ου ν α αν ταποκριθούν  με επιτ-
υχ ία στο σύν θετο και απαιτητικό ρόλο
τους.

Ο δήμος καλεί κάθε εν διαφερόμεν ο ν α
δηλώσει συμμετοχ ή στην  ηλεκτρον ική
διεύθυν ση kentropaidi.ilion@gmail.com για
τις προγραμματισμέν ες θεματικές που θα
πραγματοποιηθούν  δωρεάν , τις παρακάτω ημερομην ίες:

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου  Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου  Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου  Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
Η Σχ ολή Γον έων  του Ψυχ οπαιδαγωγικού Κέν τρου Παιδιού και Οικογέν ειας λειτο-

υργεί στο πλαίσιο του έργου «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογέν ειας»,
σε συν εργασία με τον  Κοιν ων ικό Φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α απευθύν ον ται
στο Ψυχ οπαιδαγωγικό Κέν τρο Παιδιού και Οικογέν ειας του Δήμου, τηλ.
2177361020, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες επικοιν ων ίας13:00
– 20:00.

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο
και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 " 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Δεξί χέρι 
- Μέχρι 15 ετών: Διαμαντής Γρη-

γόρης 2ος, Πατσενκο Ιωάννης 2ος,
Μισαϊλίδης Ματθαίος 3ος

- Mέχρι 18 ετών: Ιακωβίδης Στάθης
1ος,  Καϊταλιδης Γιώργος 2ος,
Παπαδόπουλος Χρήστος 2ος

-Μάστερ +40: Φιλικίδης 1ος
-Seniors:  Φισατίδης Βασίλης 3ος,

Γούσης Παναγιώτης 6ος , Φιλικίδης
Δημήτρης 2ος, Πέτρου Βασίλης 13ος

Να σημειωθεί πως ο Δημήτρης
Φιλικίδης ήταν ο πρώτος Έλληνας που
αγωνίστηκε τόσο στην κατηγορία
Μaster όσο και στην Seniors, κατακ-
τώντας και στις δύο μετάλλια.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του
Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου
Μελετίου: «Ο Ασπρόπυργος συνεχίζει
ακάθεκτα να θριαμβεύει στα βαρέα

αθλήματα, και να συνεισφέρει στην
λεγόμενη αθλητική διπλωματία, που
συνεπάγεται η ύψωση της γαλανόλευ-
κης ανά την υφήλιο. Συγχαρητήρια
στα παιδιά, συγχαρητήρια και στον
προπονητή». 

Σχετικά επίσης τοποθετήθηκε και ο
Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η, κ. Ιωάν-
νης Κατσαρός: «Χαίρομαι πολύ που οι
προσπάθειες μας απέδωσαν καρπούς.
Όπως ξέρουν όλοι έχουμε δώσει τον
καλύτερο μας εαυτό για να στηρίξο-
υμε αυτούς τους αθλητές, και τώρα
τιμούν και τον Δήμο μας, και τον
Οργανισμό μας, αλλά και εμάς τους
ίδιους μαζί, προσωπικά. 

Όλα τα μετάλλια από εδώ και μπρος
‘ανήκουν’ στον Ασπρόπυργο !»

Ο ίδιος ο προπονητής, και αθλητής
Δημήτρης Φιλικίδης, αναφέρθηκε:
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμα-

ρχο Ασπροπύργου Νίκο Μελετίου, όσο
και στον Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
Γιάννη Κατσαρό !

Μας έχουν στηρίξει πάρα πολύ,
ζωτικά θα έλεγα, συνεπώς είμαστε
στη θέση να αφιερώσουμε αυτά τα

μετάλλια στην πόλη μας !
Ο Ασπρόπυργος πλέον έχει αρχίσει

να γίνεται λίκνο αναγέννησης αυτού
του πανάρχαιου ελληνικού αθλήμα-
τος, και εμείς θα συνεχίσουμε να είμα-
στε οι ρομαντικοί ‘εραστές’ του.»

Δημήτρης Φιλικίδης, : Ο Ασπρόπυργος πλέον έχει
αρχίσει να γίνεται λίκνο αναγέννησης αυτού του

πανάρχαιου ελληνικού αθλήματος 
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Υπό την Αιγίδα και την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), της Ελληνικής Αστυνομίας, της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων
(ΕΟΣΛΜΑ-Υ), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άθλησης για όλους FISpT, και της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Άθλησης για όλους UESpT, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού
Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ
Το αθλητικό αυτό γεγονός του 7ου Αυθεντικού Φειδιππίδειου Δρόμου Αθήνα–Σπάρτη–Αθήνα

490 χλμ κινείται σε ένα τρίπτυχο, συμβολίζοντας το ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ, την ιστορικής
σημασίας πορεία του Φειδιππίδη και την ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά προβλή-
ματα των τοπικών κοινωνιών.  Η ΖΟΤΕΝ σε συνεργασία με τον Α.Π.Σ «ΑΘΗΝΑΙΟΙ
ΔΡΟΜΕΙΣ» και με τον Φυσιολατρικό Αθλητικό Ορειβατικό Σύνδεσμο (Φ.Α.Ο.Σ.) θα είναι
υπεύθυνη για τη διοργάνωση και υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος. Η βασική
μας δέσμευση είναι να χρησιμοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη μας αποτε-
λεσματικά, να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και να είμαστε
υπεύθυνοι για τα απόβλητα που παράγονται από αυτό το αθλητικό γεγονός.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
104 Ώρες (εκκίνηση και τερματισμός στον χώρο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών)
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 06:00 π.μ.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ τελευταίου δρομέα: 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η διαδρομή θα ακολουθήσει όλον τον αρχαίο δρόμο από Αθήνα προς Ελευσίνα, Μέγαρα,
Αρχαία Κόρινθο και μετά προς Αγ. Βασίλειο, Αρχ. Κλεωνές, για να φτάσει στην Αρχαία
Νεμέα. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδρομή προς Μαλανδρένι, Λύρκεια, Καρυά, θα
ανέβει το Αρτεμίσιο, θα κατέβει στη Νεστάνη και θα περάσει από Τεγέα, για να μπει πλέον
στο δρόμο Τρίπολης-Σπάρτης και να φτάσει στο άγαλμα του Λεωνίδα, στο Στάδιο της
Σπάρτης.

Έτσι θα διασφαλιστεί η πιστότερη διαδρομή που διέτρεξε ο Αρχαίος Ημεροδρόμος Φει-
διππίδης.

Επιστροφή από τον ίδιο ακριβώς δρόμο. Συνολική διαδρομή 490 χλμ.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ – ΣΠΑΡΤΗ (245 ΧΙΛ / 43 ΩΡΕΣ):
ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ – ΜΕΓΑΡΑ (41 χλμ) 5:30 ώρες (μόνο σταθμός ελέγχου)
ΚΑΠΗ ΚΙΝΕΤΑΣ (55ο χλμ) Κεντρικός σταθμός – σταθμός ξεκούρασης
MEΓΑΡΑ – ΕΞΑΜΙΛΙΑ (46,1 χλμ) 7:00 ώρες
ΕΞΑΜΙΛΙΑ – ΝΕΜΕΑ (31,1 χλμ) 5:30 ώρες
ΝΕΜΕΑ – ΝΕΣΤΑΝΗ (51,5 χλμ) 11:00 ώρες
ΝΕΣΤΑΝΗ – ΤΕΓΕΑ (22,5 χλμ) 4:00 ώρες
ΤΕΓΕΑ – ΣΠΑΡΤΗ (52,8 χλμ) 10:00 ώρες

Έρχεται ο 7ος Φειδιππίδειος ΔρόμοςΈρχεται ο 7ος Φειδιππίδειος Δρόμος
Η διαδρομή θα ακολουθήσει όλον τον αρχαίο δρόμο από Αθήνα προς Ελευσίνα, Μέγαρα & Αρχαία Κόρινθο 

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΕΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΪΚΟΒ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ ΤΖΙΖΑΚ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΙΡΙΝΑ ΚΟΣΤΕΝΚΟ
(IRINA COSTENCO)
TOY ΑΝΑΤΟΛΙ (ANA-

TOLI) ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΝΟΒ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ

ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ



ΠΑΟΚ Μάνδρας: 
Περαστικά Μάριε...
Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Μάνδρας Μάρ-

ιος Μουστάκας τραυματίστηκε σοβαρά κατά την
διάρκεια του φιλικού αγώνα προετοιμασίας με
τον Κριό Ασπροπύργου με κάταγμα στη μύτη.

ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ...

Η διοίκηση και οι συμπαίκτες του εύχονται
περαστικά στον αθλητή στον εν λόγω ποδοσφαι-

ριστή και του ευχόμαστε καλή επάνοδο.
Επίσης ευχαριστούμε την γιατρό για την

πολύτιμη βοήθεια της κατά την αναμονή του
ασθενοφόρου. 
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Δ
ύσκολες εποχές για το ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο σε όλους
τους τομείς σε όλη την Ελλάδα .

Αν όπως λέμε όλοι ΑΓΑΠΑΜΕ το
ποδόσφαιρο και τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΌ να
θυμάστε ότι η λέξη και το συναίσθημα
της ΑΓΆΠΗΣ συνοδεύονται από
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ.

Ο κόσμος μας έχει αλλάξει πολύ ,
όλοι τρέχουν χωρίς να ξέρουν τον προο-
ρισμό.

Οι παίκτες τα σωματεία οι διοικήσεις
οι προπονητές 3 χρόνια τώρα σερί με
καραντίνα και μια σεζόν “”ψευτοπρω-
ταθλημα”” όχι απλά εμειναν στάσιμοι
αλλα πήραν την κατιούσα.

Οι παίκτες πλέον έχουν χάσει τη διά-
θεση και τα κίνητρα τους,οι διοικήσεις
έπαψαν κι αυτές να “”επενδύουν “” με
οποιον τρόπο στις ομάδες τους , οι προ-
πονητές δεν ξέρουν τι είδους προετοι-
μασία να κάνουν ποτέ θα ξεκινήσουν
ποτέ θα τελειώσουν .

Αλλά θα ήθελα να σταθώ περισσότε-
ρο στους παίκτες .

Οι διοικήσεις δύσκολα θα αλλάξουν
οπτική. Εμείς οι προπονητές προσπαθ-
ούμε με κάθε κόστος να κάνουμε με
αξιοπρέπεια τη δουλειά μας ,αλλά για
την νεολαία ο αθλητισμός είναι το
σημαντικότερο κομμάτι στο οποίο
δυστυχώς δεν στέκεται κάνεις.

Χάσαμε τα “”παιδιά μας “”!
Και δεν θα σταθώ σε γήπεδα ,ωράρ-

ια, εγκαταστάσεις κλπ που ταλαιπωρ-
ούν πολλές ομάδες ( π.χ στο γήπεδο του
Σ.Ε.Φ. προπονούνται 13 ομάδες !!!)
αλλά θα εστιάσω περισσότερο στα
“”παιδιά μας “”.

Μιλάω ως προπονητής αλλά πιο
συγκεκριμένα ως γονεας .

Χανόμαστε….
Τα παιδιά είναι το μέλλον μιας

χώρας, μια κουλτούρας, ενός πολιτι-
σμού.

Τα παιδιά είναι τα πάντα!
Ο επόμενος γιατρός, ο επόμενος

δάσκαλος ,ο επόμενος αξιωματικός κι
εμείς τα “καταστρέφουμε” δυστυχώς.
Τα κρατάμε πίσω, αντί να τα ωθούμε
προς τα εμπρός.

Εμείς οι προπονητές και οι διοικήσεις
των ομάδων.

Θα μπορούσα να αναφέρω και

γονείς που
είναι ακόμα
πιο σημαν-
τικό ,αλλά
κανείς δεν
γνωρίζει τα
του οίκου του
άλλου και για
να μην
υ π ά ρ ξ ε ι
ίχνος προ-
σβολής από
μέρους μου
δεν θα αναφ-
ερθώ περαι-
τέρω και θα
σταθώ καθαρά στο ποδόσφαιρικο κομ-
μάτι .

Φέρτε τα παιδιά στον ερασιτεχνικό
αθλητισμό αφήστε να παίξουν, να αλλά-
ζουν ομάδες χωρίς αντάλλαγματα,
χωρίς σκοπιμότητες χωρίς ενεχυρες
διαδικασίες στην πλάτη τους .

Κι όταν λέω παιδιά δεν αναφερομαι
μόνο στις ακαδημίες ,που είναι ο θεμέ-
λιος λίθος, αλλά τα παιδιά που ηλικιακά
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ερασι-
τεχνικά πρωταθλήματα ( 14 έως 39 ετών
).

Τα παιδιά αυτά δουλεύουν μία και δύο
δουλειες.

Κάποιοι εξ αυτών έχουν δικά τους
παιδιά, άλλοι έχουν να διαχειριστούν
δύσκολες προσωπικες ή οικογενειακές
καταστάσεις κι εμείς αντί να βοηθήσο-
υμε τους βυθίζουμε περισσότερο. Τους
κόβουμε την χαρα και τον αθλητισμό. Τη
νίκη και την ήττα .

Αν και όταν κάποιοι από εμάς ανοίξο-
υμε το πλούσιο Ελληνικό λεξικό και
δούμε τι σημαίνει η λέξη ερασιτεχνικό
ίσως αναθεωρήσουμε .

Τα τελευταία 3 χρόνια και έχοντας 14
χρόνια ως προπονητής διαπιστώνω ότι
τα παιδιά δεν ασχολούνται με τον αθλ-
ητισμό γενικότερα αλλά και με το ποδό-
σφαιρο ειδικότερα όπως παλιά, για
όλους τους λόγους που προανέφερα (
καραντίνα – μισά πρωταθλήματα – τρα-
γικές διοικήσεις – τραγικόι προπονητές
κ.α.).

Ολοι κοιτάζουν το συμφέρον τους και
σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν το
συμφέρον της ίδιας τους της ομάδας
αλλά πράττουν εγωιστικά.

Ο εγωισμός σκοτώνει φίλοι μου !
Σκοτώνει ανθρώπους, σκοτώνει

ψυχές, σκοτώνει αξιοπρέπειες.
Χωρίς προειδοποίηση… έτσι απλά

ξυπνάς ένα πρωί και είσαι άδειος…
από ανθρώπους, από συναίσθημα, από
ήθος…

Υπάρχουν παιδιά δίπλα μας που
έχουν χάσει το νόημα της ζωής… που
αφήνονται… και σωματικά αλλά κυρίως
ψυχικά..

Παιδική παχυσαρκία, βία, εκφοβι-
σμός.

Δεν επιτρέπεται να γυρνάμε το
βλέμμα σε αυτά τα παιδιά!

Δεν επιτρέπεται εν έτει 2022 να έχει
χαθεί εντελώς η έννοια της ευγενούς
άμιλλας!

Αυτή η έννοια που θα έπρεπε να
πρωταγωνιστεί σε όλα τα αθλήματα.

Δεν επιτρέπεται να βάζουμε τρικλο-
ποδιές στα παιδιά μας, διακόπτοντας
οποιοδήποτε πρωτάθλημα, αντί να
είμαστε εμείς εκείνοι που θα χτίσουμε
στέρεους δρόμους να πατήσουν!

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην
ευθύνη του κράτους και τους ιθύνοντες
επειδή και αυτούς εμείς τους ορίζουμε.

Σαν προπονητής – γονέας λοιπόν κι
εγώ δεν μπορώ να δεχτώ την πιθανότ-
ητα να μην ξεκινήσει η να μην ολοκληρ-
ωθεί και το φετινό πρωτάθλημα σε όλες
τις ερασιτεχνικές κατηγορίες επειδή δύο
ομοσπονδίες αποτελούμενες από ενή-
λικες δεν δύνανται να βρουν τη χρυσή
τομή σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει πρ

Με εκτίμηση και σεβασμό πάντα
και προς πάντες.

Μαυρόπουλος Ιωάννης.
Γονέας – Προπονητής 

Ποδοσφαίρου

ΓΈΘΝΙΚΗ: Παρατείνεται η
προθεσμία της ΕΠΟ μέχρι
17/10
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ μετά τη σημε-
ρινή (11/10) της συνεδρίαση έκανε γνωστό ότι
παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου
2022 η προθεσμία για δήλωση συμμετοχής των
ομάδων στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι “”βγαλμένο από καρδιάς “”

Ο Απόλλωνας Ποντίων 
ανακοίνωσε τον Πάπι
Μοχάμεντ Κουρούμα

Η ομάδα ποδοσφαίρου του Απόλλωνα
Ποντίων Ασπροπύργου ανακοίνωσε τον

32χρονο(25-11-1989) επιθετικό από την
Γουινέα Πάπι Μοχάμεντ Κουρούμα. Ο εν
λόγω ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στην
Σύρο, Παναιγιάλειο, Μακεδονικό, Ιωνικό,
Ήφαιστος Περιστερίου, Ατρόμητο Πειρ-
αιά, Παναργειακό,Κιθαιρώνα Καπαρελ-

λίου, ΑΟ Πόρος,Αστέρας Ιτέας, Διαγόρας
Αγίας Παρασκευής.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και

υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  pet-shop ζωοτροφών
της Ελευσίν ας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ
09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..Γν ώστης
υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.Για βιογραφικά στο
e-mail grosyn@outlook.com

Κυρία, στην περιοχή της Ελευ-
σίνας, άνεργη, αναζητά 

απογευματινή εργασία σε γραφείο,
ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο, 

υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα 

λιανικής, φροντιστήριο.
Απόφοιτη Αμερικανικού

Κολλεγίου, Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ:  693 724 3938

Ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 140 τμ 

στον Ασπρόπυργο επί της
Λεωφόρου  Δημοκρατίας 

με 50 τμ πατάρι και χώρος 
στάθμευσης 150 τμ περίπου.

Επικοινωνία 
στο 6981788414
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
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 αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 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 ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

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

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

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

Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο ή με οικία
εντός σχεδίου.
Επικοινωνία: 6988342861

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε περ-
ιφραγμένο χώρο 1 στρεμ-
μάτων 
Τηλ: 6949897678

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-

νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, 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 θ-
έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.
Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€

6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (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 θέρμαν-
ση, 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

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν  επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



16-θριάσιο Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022


