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ΜΠΑΣΚΕΤ:
Οι διαιτητές του Σαββατοκύριακου
σε Elite League, Β’ και Γ’ Εθνική

Oι Παλαίμαχοι του Βύζαντα με
τον Πελοπίδα Θήβας στις 17/10

Η HELLENiQ ENERGY
σταθερός υποστηρικτής της

Νέας Γενιάς

Χρηματικά έπαθλα σε 105 αποφοίτους
Λυκείων από τους

Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας,
Μάνδρας και Μεγαρέων

ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΕΕΝΝΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΕΕΝΝΝΝΕΕΑΑ  
ΑΑΤΤΟΟΜΜΩΩΝΝ    ΑΑΤΤΟΟΜΜΩΩΝΝ    

γγιιαα  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  
ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς  &&  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςςΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς  &&  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς

σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςςσσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς

σσεελλ..  1133

Έτοιμος ο Διαγωνισμός για την 
ανάπλαση του Πάρκου Μαγούλας

Xώρος αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις & παιδική χαρά
σσεελλ..  22

Ασπρόπυργος: 
Φυλάκιση 3 ετών 
με αναστολή για τα
υποσιτισμένα
άλογα

«Δεν αποδείχθηκε καμία κακοποίηση» λέει η
οικογένεια του 72χρονου σε ανακοίνωση της

στον απόηχο της απόφασης του εφετείου

σσεελλ..  1166

σσεελλ..  33σσεελλ..  99

Σπείρα «ξάφριζε»
καταστήματα 

Δύο συλλήψεις σε Αχαρνές 
και Μύκονο ΣΣεελλ..  22

Κολωνός: Πώς έφτασε η αστυνομία στην
σύλληψη της μητέρας της 12χρονης 

- - Της απαγέλθηκε η κατηγορία της μαστροπείας Της απαγέλθηκε η κατηγορία της μαστροπείας 

-  Εμπλοκή & της συζύγου του Ηλία Μίχου στην υπόθεση – Ένταλμα σύλληψης από
την ΕΛ.ΑΣ

Γ. Κώτσηρας 
Δημιουργείται ειδικό ποινικό 
μητρώο για κακοποιητές 
ανηλίκων σσεελλ..  55

σσεελλ..  33--1144

Παιδεραστές:
Δίνουν χιλιάδες

ευρώ για να δουν 
online βιασμούς

παιδιών

Τα σύμβολα που
χρησιμοποιούν οι

παιδοβιαστές
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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
Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγν άτιος,

Ιγν άτης, Ιγν ατία Παγκόσμια Ημέρα Όρασης
(Κατά της Τύφλωσης)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕΤσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 

Έναντι ΙΚΑ,  2102473229

ΑΧΑΡΝΕΣ

Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.

Μόλας 12 & Φαναρίου 24, 2102463103

Πώς δρούσαν -  Φυσίγγια,
μαχαίρι, πλήθος κινητών
τηλεφώνων, χρηματο-
κιβώτιο, σιδερολοστός και
κλειδιά μοτοσυκλετών
βρέθηκαν στις έρευνες

Συνελήφθησαν, απογευματι-
νές ώρες της 11-10-2022, στις
Αχαρνές και στο νησί της Μυκό-
νου, δύο ημεδαποί 21 και 23
ετών, μέλη συμμορίας που
διέπραττε διαρρήξεις – κλοπές
από καταστήματα, σε περιοχές
της Αττικής από αστυνομικούς
του Τμήματος Εγκλημάτων κατά
Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής. Ταυτοποι-
ήθηκε και αναζητείται 22χρόνος ημεδαπός συνεργός
τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, από το Φεβρουάριο
του 2022, είχε διαπιστωθεί η εγκληματική δράση των δύο
συλληφθέντων, η οποίοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε
εγκληματική ομάδα, η δράση της οποίας εκτείνονταν σε
διαρρήξεις – κλοπές από καταστήματα σε περιοχές της
Αττικής.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, μετέβαιναν στα

καταστήματα που είχαν στοχοποιήσει,
χρησιμοποιώντας τα επιχειρησιακά τους
οχήματα και αφού παραβίαζαν με άγνω-
στο τρόπο την πρόσοψη ή κάποιο παράθ-
υρο των καταστημάτων, εισέρχονταν σε
αυτά και αφαιρούσαν πλήθος τιμαλφών
και χρηματικών ποσών.

Επειδή τα καταστήματα βρίσκονταν σε
πυκνοκατοικημένες περιοχές, με συνεχή
κίνηση πεζών και οχημάτων, οι δράστες
χρησιμοποιούσαν διακριτούς μεταξύ τους
ρόλους, προκειμένου να αποφύγουν τη
σύλληψη.

Το συνολικό ποσό που αποκόμισε η
συμμορία από τη δράση της υπερβαίνει
το 1.000.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν
στους δράστες και στις οικίες τους,

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: -38- φυσίγγια των 12 mm ,
-1- μαχαίρι, πλήθος κινητών τηλεφώνων, χρηματο-
κιβώτιο, σιδερολοστός και κλειδιά μοτοσυκλετών.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν
εξιχνιαστεί -2- περιπτώσεις διαρρήξεων – κλοπών σε
καταστήματα στη Κηφισιά και στο Περιστέρι.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα
δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών.

Με γοργούς ρυθμούς ολοκ-
ληρώθηκαν όλες οι προβ-
λεπόμενες διαδικασίες

προκειμένου να βγει «στον αέρα»
ο διαγωνισμός για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου ανάπλασης
στο Πάρκο Μαγούλας.

Δωρέα του Αθ. Μαρτίνου 
η μελέτη 

Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε και
δόθηκε -ως δωρεά- στον Δήμο
Ελευσίνας, κατόπιν πρωτοβουλίας
και ενεργειών του Δημάρχου
Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου από
την Αιγέας ΑΜΚΕ.

Μετά την εκπόνηση της μελέτης,
υπό την επίβλεψη της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας,
αυτή κατατέθηκε στο Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής και διαβιβάστηκε
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέ-
πονται για τη δωρεά μελετών, η μελέτη εγκρίθηκε από
την οικονομική επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας και κατό-
πιν καταρτίστηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου
να βγει το έργο σε διαγωνισμό.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη αφορούν
στη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου, τη διαμόρφ-
ωση χώρου αναψυχής, την ενίσχυση του πρασίνου, τη
δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικής
χαράς.

Το υπάρχον γήπεδο μπάσκετ θα αναβαθμιστεί, ενώ θα
δημιουργηθούν και γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου.

Η υπάρχουσα παιδική χαρά θα εμπλουτιστεί και θα
επεκταθεί, ενώ θα ενισχυθεί και σημαντικά το πράσινο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το έργο χρηματοδοτείται από
το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισε
αυτή η Δημοτική Αρχή από το ΥΠΕΣ.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονό-
μου: «Με την πολύτιμη συμβολή του φίλου της πόλης
μας, κυρίου Αθανάσιου Μαρτίνου πήραμε στα χέρια μας
μία μελέτη που θα αλλάξει τελείως την εικόνα του σημε-
ρινού πάρκου Μαγούλας. 

Μετά την παραλαβή της δωρεάς, τρέξαμε όλες τις δια-
δικασίες για να καταρτιστούν τα τεύχη δημοπράτησης
και να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός. Πρόκειται για ένα
ακόμη μεγάλο έργο για τον Δήμο μας που η έναρξη και
ολοκλήρωσή του θα σημάνει μία νέα εποχή. Ένας μεγά-
λος, σύγχρονος χώρος, με πολύ πράσινο και δραστηρι-
ότητες για μικρούς και μεγάλους, σύγχρονες υποδομές,
όπως ακριβώς αξίζει ο Δήμος μας και οι δημότες του.
Αυτά τα έργα, χρειάζονται και την υπομονή μας αλλά και
τη δική σας. 

Γνωρίζουμε όλοι, πως αυτή η υπομονή αξίζει τον κόπο
για να διαμορφώσουμε #αλλιώς την καθημερινότητα
μας. Μια καθημερινότητα που για πολλά χρόνια στε-
ρήθηκε ο Δήμος μας».

Σπείρα «ξάφριζε» καταστήματα 
Δύο συλλήψεις σε Αχαρνές και Μύκονο 

Έτοιμος ο Διαγωνισμός για την 
ανάπλαση του Πάρκου Μαγούλας

Νέος χώρος αναψυχής, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις & παιδική χαρά



Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-3

ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΕΕΝΝΝΝΕΕΑΑ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΩΩΝΝ    
γγιιαα  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς  &&  
ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς

Ο Δήμος Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ.
506/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτρ-
οπής, πρόκειται να προχωρήσει στην πρό-
σληψη εννέα ( 9 ) ατόμων με εμπειρία για
εργασία τετράμηνης (4 μήνες) διάρκειας
(Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου), για την υπηρεσία Καθαρι-
ότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Φυλής.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Φυλής, από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου
2022 έως και την Πέμπτη  20 Οκτωβρίου
2022, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

– Πιστοποιητικό γέννησης.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
– Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής

Ταυτότητας.
– Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
– Επαγγελματική Άδεια αντίστοιχου Χειριστή

Μηχανήματος Έργου.
– Βεβαίωση τριετούς (τουλάχιστον) προϋπ-

ηρεσίας.
– Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει

εργαστεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δήμο
Φυλής.

– Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενι-
κά προσόντα πρόσληψης στο Δήμο Φυλής.

– Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης.
– Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ
– Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
– Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παρ-

αστατικού από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός
Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ).

Ο χρόνος έναρξης του τετραμήνου για όσους επι-
λεγούν, θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης εργασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Αν τιμέτωπη με τη βαριά κατηγορία της διακεκριμέν -
ης μαστροπείας σε βάρος της 12χ ρον ης κόρης της,
μετέβη χ θες  στα δικαστήρια, η 37χ ρον η μητέρα του
παιδιού από τα Σεπόλια.

Μετά την  έκδοση εν τάλματος σύλληψης η 37χ ρον η
μητέρα του παιδιού καλείται ν α λογοδοτήσει  στην
αν ακρίτρια της υπόθεσης, για τα στοιχ εία που την
καθιστούν  εμπλεκόμεν η στην  φρικώδη υπόθεση που
διερευν ούν  οι δικαστικές Aρχ ές, οι οποίες χ θες οδήγ-
ησαν  στην  φυλακή τους δύο πρώτους κατηγορούμε-
ν ους για την  σεξουαλική βία και εξώθηση στην  πορ-
ν εία του παιδιού.

Η κατηγορία που απαγγέλθηκε σε βάρος της
37χ ρον ης, μητέρας οκτώ παιδιών , είν αι αν τίστοιχ η με
εκείν η που βαρύν ει τον  ήδη προσωριν ά κρατούμεν ο
Ηλία Μίχ ο. Ο καταστηματάρχ ης με σωρεία στοιχ είων
που περιλαμβάν ον ται στη δικογραφία φαίν εται πως
«διέθετε» μέσω του διαδικτύου το σώμα της 12χ ρον ης
σε εν διαφερόμεν ους ν α έχ ουν  καταν αγκαστικές
σεξουαλικές πράξεις με το αν ήλικο παιδί.

Σύμφων α με ν ομικούς, η κατηγορία
σε βάρος της μητέρας θα μπορούσε
ν α αφορά όχ ι μόν ο εν εργό συμμε-
τοχ ή της στην  εμπορία του παιδιού
και τη ν ομή των  «αμοιβών », αλλά
ακόμη και την  «αν οχ ή» που ίσως
επεδείκν υε, ουσιαστικά την  διευκόλ-
υν ση σε όσα διαλαμβάν ον ταν  σε
βάρος του παιδιού της, από τον
εργοδότη της ίδιας.

Δικαστικές πηγές υιοθετών τας το
σκεπτικό έμπειρων  αξιωματικών
τον ίζουν  πως το κοριτσάκι φαίν εται
πως όχ ι μόν ο ήταν  ελεύθερο ν α
κυκλοφορεί ως αργά τη ν ύχ τα, αλλά
χ ρησιμοποιούσε ακριβά αν τικείμεν α,
κιν ητό, ποδήλατο και άλλα, χ ωρίς ν α αν ησυχ ούν  όλα
αυτά τη μητέρα. Η γυν αίκα είχ ε τεθεί στο στόχ αστρο
της Αστυν ομίας αμέσως μετά την  καταγγελία της
φρικώδους υπόθεσης, καθώς η εν  γέν ει συμπεριφορά 

της φαίν εται ν α προβλημάτισε τις Αρχ ές που την
θεώρησαν  «αφύσικη» ή δυσαν άλογα ψύχ ραιμη ή ύπο-
πτη έν αν τι συγκεκριμέν ων  ορατών  δεδομέν ων  σε
σχ έση με το κοριτσάκι.

Κολωνός: Πώς έφτασε η αστυνομία στην σύλληψη της 
μητέρας της 12χρονης - Όσα την «πρόδωσαν»

Της απαγέλθηκε η κατηγορία της μαστροπείας 
-  Εμπλοκή & της συζύγου του Ηλία Μίχου στην υπόθεση – Ένταλμα σύλληψης από την ΕΛ.ΑΣ

«Έπεσαν» πυροβολισμοί
στο Ζεφύρι 

Οι αστυνομικές αρχές 
εντόπισαν κάλυκες
Δεν υπάρχουν τραυματίες

Την  κιν ητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ προκάλεσε ο
ήχος πυροβολισμών  στο Ζεφύρι .
Η κιν ητοποίηση της αστυν ομίας ήταν  άμεση,
στην  περιοχή μετέβησαν  ισχυρές δυν άμεις
της ΟΠΚΕ , οι οποίες εν τόπισαν  κάλυκες .
Πάν τως μέχρι στιγμής δεν  υπάρχουν  αν αφο-
ρές για τραυματισμούς.
Αν αφορές σχετικά με το περιστατικό κάν ουν
λόγο  ότι πριν  από τους πυροβολισμούς είχε
σημειωθεί έν τον ος διαπληκτισμός μεταξύ
ατόμων .
. 

συνεχίζεται στη σελ. 14

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ                     ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( JCB ) 3 (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2.ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( BOB-CAT  )        2 (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
3.ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΕΡΓΟΥ ( ΑΡΠΑΓΗΣ )          2 (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.        
4. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)                                                            2 (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  13/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:  35419

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αν οικτού Ηλεκτρον ικού Διαγω-
ν ισμού κάτω των  ορίων  για την
παροχή υπηρεσιών  με τίτλο
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ» 
Α.Μ.:  188/2022, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
70.000,00€ συμπεριλαμβαν ομέ-
ν ου Φ. Π. Α. 24%  

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνι-
σμό κάτω των ορίων, σύμφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκαν με το
Ν.4782/2021 (Α' 36) και ισχύουν,
και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου
για την παροχή υπηρεσιών με
τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συνολι-
κού ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού 70.000,00€ συμπεριλαμβα-
νομένου Φ. Π. Α. 24%.

H παρούσα σύμβαση αφορά την
ασφάλιση όλων των οχημάτων
και των μηχανημάτων έργου του
Δήμου Φυλής, όπως φαίνονται
στους πίνακες της Τεχνική Έκθε-
ση της μελέτης, για χρονικό διά-
στημα ενός (1) έτους από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης. Οι παρεχόμενες υπηρ-
εσίες κατατάσσονται στους ακό-
λουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 66514110-0 «Υπηρεσίες
ασφάλισης μηχανοκίνητων
οχημάτων».
Ο εν δεικτικός προϋπολογισμός
για την  παροχή της αν ωτέρω
υπηρεσίας αν έρχεται μεικτά στο
ποσόν  των  70.000,00€ με ΦΠΑ
24%  (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: 56.451,61€). 
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση θα καλυφθεί από τους
επιμέρους Κ.Α. των διαφόρων
υπηρεσιών του Δήμου, του προϋ-
πολογισμού των Οικονομικών
ετών 2022 & 2023 σαν συνεχιζό-
μενη δαπάνη ως εξής :

Για το έτος 2022, στον  K.A.
20.6253.10001, με ποσό
5.833,00 €, 
Και για το έτος 2023, πρόβλεψη
στους: 
K.A. 10.6253.10001, με ποσό
12.000,00 € 
K.A. 15.6253.10001, με ποσό
8.000,00 €
K.A. 20.6253.10001, με ποσό
19.167,00 €
K.A. 25.6253.10001, με ποσό
6.000,00 €
K.A. 35.6253.10001, με ποσό
12.000,00 € 

K.A. 40.6253.10001, με ποσό
5.000,00 € 
K.A. 50.6253.10001, με ποσό
2.000,00 €   

Η εκτέλεση της παραπάνω υπηρ-
εσίας, δεν διαιρείται σε ομάδες.
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των οχημάτων και των
μηχανημάτων έργου του Δήμου
Φυλής, όπως αναφέρονται στην
υπ’ αριθμ. 188/2022 Μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμέ-
νου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με την
διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού κάτω των
ορίων και με κριτήριο  κατακύρω-
σης  την πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 όπως τρο-
ποποιήθηκε με το Ν.4782/2021
(Α' 36).

Η καταληκτική ημερομην ία παρα-
λαβής των  προσφ ορών  είν αι η
01/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα
16:00.

Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα
διενεργηθεί με χρήση του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Προμήθειες και Υπηρεσίες του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr) την
07/11/2022, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00.
Η προκήρυξη και το πλήρες
κείμενο της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγρα-
φα της σύμβασης της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ,
η οποία έλαβε Συστημικό Αύξον-
τα Αριθμό:  173765  και ανα-
ρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να
συμμετέχουν ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα
στην Ελλάδα δραστηριότητα
ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων,
καθώς επίσης και διαμεσολα-
βούντα στις ασφαλίσεις πρόσω-
πα, σύμφωνα με το Ν. 2496/97
«Ασφαλιστική σύμβαση» όπως
ισχύει, αποδεικνυόμενης της ιδι-
ότητας των ενδιαφερομένων με
επίσημα έγγραφα. Είναι υποχρ-
εωτική η υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμε-
νο διαμεσολαβούν στην ασφάλι-
ση πρόσωπο (πράκτορας,
μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων
κλπ.) για λογαριασμό ποιάς ή
ποιών ασφαλιστικών εταιρειών
διαμεσολαβούν και η προσκόμι-
ση αντιγράφου σύμβασης συνερ-
γασίας με αυτήν ώστε να αποκ-
λειστεί η περίπτωση υποβολής
περισσότερων της μίας προσφο-
ράς από την αυτή Ασφαλιστική
Επιχείρηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, 

τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες),  εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής, 2% της
προεκτιμούμενης αξίας της
σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπο-
λογισμός), εκτός Φ. Π. Α., ποσού
χιλίων εκατόν τριάντα ευρώ
(1.130,00 €). Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβά-
νει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι
μέχρι 150 ημερών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού, άλλως η προσφορά απο-
ρρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν από τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 213 2042714. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγω-
νισμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφόρμα του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΔΑ: 6ΦΩΧΟΡΙΑ-ΜΡΩ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                    
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο

ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                         
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  ΡΟΔΟΥ 181 &
ΣΕΡΗΝΟΥ  
Τ.Κ. 104 43 - ΣΕΠΟΛΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ε.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΤΗΛ.: 210 5102421 
e-mail:  e.theodoraki@dbda.gr

Βαθμός ασφ αλείας: Αδιαβάθμ-
ητο

Βαθμός προτεραιότητας:
Επείγον

ΑΘΗΝΩΝ
Χρόν ος διατήρησης: Τριετία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Δημοτικό Βρεφ οκομείο Αθη-
ν ών  διακηρύσσει ηλεκτρον ική
αν οικτή διαδικασία σύν αψης
δημόσιας σύμβασης άν ω των
ορίων , για την  προμήθεια
μέσων  ατομικής προστασίας,
για τις αν άγκες των  δικαιούχων
εργαζομέν ων  του Δ.Β.Α προϋ-
πολογισμών  οικον ομικών  ετών
2023-2024, με κριτήριο αν άθε-
σης την  πλέον  συμφ έρουσα
από οικον ομική άποψη προσφ -
ορά αποκλειστικά βάσει τιμής,
ανά άρθρο, επί των τιμών των
άρθρων των ενδεικτικών προϋ-
πολογισμών της Υπηρεσίας, για
την ανάδειξη μειοδότη – προμηθ-
ευτή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr, όπου
έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 173598 
Χρόνος έναρξης υποβολής προ-
σφορών: 13/10/2022 ώρα 08:00,
Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών: 14/11/2022 ώρα
12 το μεσημέρι.
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης
της Σύμβασης ορίζεται η ημερομ-
ηνία ανάρτησης του υπογεγραμ-

μένου από τα συμβαλλόμενα
μέρη συμφωνητικού - σύμβασης
στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. (άρθρο 38,
παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στο
άρθρο 11 της υπ’ αριθμ.
76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β).
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης
της προμήθειας: Ως συμβατικός
χρόνος παράδοσης των ειδών της
εν λόγω προμήθειας ορίζεται ως
εξής: για το 1ο συμβατικό έτος το
χρονικό διάστημα των τριών (3)
μηνών από την ημερομηνία υπο-
γραφής της σχετικής σύμβασης,
ημερομηνία ανάρτησης της στο
ΚΗΜΔΗΣ και για το 2ο συμβατικό
έτος εντός τριών (3) μηνών από
την έναρξη του 2ου συμβατικού
έτους. 

Ο συν ολικός εν δεικτικός προϋ-
πολογισμός της Υπηρεσίας
αν έρχεται στο ποσό
#631.109,50#€, συμπεριλαμβα-
ν ομέν ων  των  αν αλογούν των
Φ.Π.Α. 6% , 13%  και 24%
(568.499,60 άν ευ Φ.Π.Α. 6% ,
13%  και 24% ), προϋπολογι-
σμών  οικον ομικών  ετών  2023-
2024.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προη-
γμένη ηλεκτρονική υπογραφή
που υποστηρίζεται τουλάχιστον
από αναγνωρισμένο (εγκεκριμέ-
νο) πιστοποιητικό, το οποίο
χορηγήθηκε από πάροχο υπηρε-
σιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο
εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να
εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφω-
να με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και
τις διατάξεις του άρθρου 6 της
Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη εν
λόγω διαδικασία, θα κατατεθεί
από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που θα καλύπτει το δύο (2) τοις
εκατό (%) επί της εκτιμώμενης
αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του/των προ-
σφερόμενου/ων άρθρου/άρθρων.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς θα πρέπει να
συμπληρώσουν και να υποβάλ-
λουν μαζί με την προσφορά τους
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με
τις οδηγίες της σχετικής Διακήρ-
υξης.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται
δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει

τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 &
4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του
Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με
τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 &
379 παρ. 12 ν. 4412/2016. Σε
περίπτωση µαταίωσης ή ακύρω-
σης του ∆ιαγωνισµού, τα έξοδα
δημοσίευσης θα βαρύνουν το
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.
Για την υπογραφή της σύμβασης
απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 4 του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
(για το/τα άρθρο/α στο/στα
οποίο/α συμμετέχει), εκτός
Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και
την υπογραφή της σύμβασης.
Γνωστοποίηση της Προκήρυξης
της παρούσας σύμβασης έχει
αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα
για δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στις 06/10/2022.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης, θα καταχωριστεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promi theus .gov .gr,
όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό
και στην ιστοσελίδα της Αναθέ-
τουσας Αρχής στη διεύθυνση
(URL) http://www.dbda.gr/ στο
πεδίο: ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.
Η παρούσα περίληψη της Δια-
κήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα
δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο
σε δύο τοπικές εφημερίδες σύμφ-
ωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016:
1. «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»
2. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΕΣ  ΑΓΓΕΛΗ-
ΛΥΚΟΥΔΗ

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ ΑΜΥΝΑ
– Ξεκινούν Μαθήματα και Εγγραφές 

Με την βοήθεια του Θεού και τις ευχές από ψηλά του αγαπημένου μας
Ορέστη Δημητρίου, συνεχίζουμε το έργο που εκείνος 

ξεκίνησε στο Δήμο Φυλής πριν από 25 χρόνια. 
Βίνα Ασίκη  και συνεργάτες 

Πληροφορίες εγγραφές 6980038314 Σωτήρη Πέτρουλα 38 Άνω Λιόσια 
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Γ. Κώτσηρας 
Δημιουργείται ειδικό 
ποινικό μητρώο για 
κακοποιητές ανηλίκων 

Τη δημιουργία ενός ειδικού ποινικού μητρώου,
όπου θα καταγράφονται όσοι έχουν διαπράξει
αδικήματα κακοποίησης ανηλίκων, προανήγγειλε

στον ΣΚΑΪ 100,3 υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος
Κώτσηρας στη σκιά του βιασμού της 12χρονης. 

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι με το μητρώο αυτό, το
οποίο είναι υπό επεξεργασία, θα μπορεί ο εργοδότης ο
οποίος σκοπεύει να προσλάβει κάποιον, να γνωρίζει εάν
έχει διαπράξει ένα τέτοιο αδίκημα.

Ανέφερε επίσης, ότι θα επαφίεται στη συνέχεια στη
βούληση του εργοδότη η πρόσληψή του, ωστόσο επε-
σήμανε ότι η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη,
ιδιαίτερα όταν κάποιος πρόκειται να εργαστεί σε τομέα
που σχετίζεται με παιδιά.

Ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι "αυτή τη στιγμή το νομοθ-
ετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα για τα αδικήματα που
σχετίζονται με ανηλίκους, είναι - με πρωτοβουλία της
κυβέρνησης - το μέγιστο δυνατό που υπάρχει, και που
προβλέπει η νομοθεσία, καθώς υπάρχει μία μόνο ποινή,
αυτή της ισόβιας κάθειρξης. Επιπλέον, όλα τα αδικήματα
σχετικά με την ανηλικότητα, διώκονται πλέον αυτεπαγ-
γέλτως, ενώ οι συγκεκριμένες υποθέσεις εξετάζονται
κατά προτεραιότητα".

Τα μέλη του Εμπορικού
Συλλόγου Μεγάρων  
διοργαν ών ουν  Λευκή

Νύχτα προσφορών  και
εκπτώσεων , την  Παρασκευή

21 Οκτωβρίου.
Η εκδήλωση πραγματοποι-

είται με τη συν εργασία του
Εμπορικού Συλλόγου, της
Περιφερειακής Εν ότητας
Δυτικής Αττικής και της 

Τοπικής Κοιν ότητας
Μεγάρων .

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Συνάντηση εργασίας με 
τον υφυπουργο 
Απόστολο Βεσυρόπουλο

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό
Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολο Βεσυρ-
όπουλο, για  διάφορα θέματα που άπτονται
της αρμοδιότητας του και αφορούν και την
περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Εμπορικός
Σύλλογος
Μεγάρων
Κάλεσμα συμμετοχής
στην ‘’Λευκή Νύχτα’’
στις 21 Οκτωβρίου 
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Ενημερωτικές Ομιλίες
Σχετικά με τον Σακχαρώδη

Διαβήτη στο Α΄ και Β΄
Κ.Α.Π.Η. Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης
Κατσαρός, προσκαλεί όλα τα μέλη του οργανι-
σμού και μη, σε δύο προγραμματισμένες ενημερ-
ωτικές ομιλίες σχετικά με τον Σακχαρώδη Δια-
βήτη, με ομιλητή τον Χρήστο Νοδάρα - Ειδικό
Παθολόγο, μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής
Εταιρείας.

Η πρώτη ομιλία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 19
Οκτωβρίου στο Α΄Κ.Α.Π.Η. και η δεύτερη, την
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στο Β΄ Κ.Α.Π.Η. (Παρ-
αλία).

Ώρα έναρξης, κοινή, στις 10.00 π.μ.

Σε οικογενειακό κλίµα
παρουσία πολλών αθλ-
ητών και γονέων τελέ-

στηκε ο καθιερωµένος Αγια-
σµός για τη νέα αγωνιστική
περίοδο του Αθλητικού Συλλό-
γου Πάλης ΛΕΩΝΤΙ∆ΕΣ το
βράδυ της Τετάρτης 12 Οκτω-
βρίου 2022 στο Κλειστό Γυµνα-
στήριο της ∆ροσούπολης. 

Τον Αγιασµό τέλεσε ο π.
∆ηµήτρης Παναγακόπουλος ο
οποίος έδωσε τις ευχές του σε
∆ιοίκηση, Προπονητές και
Αθλητές για µια καλή χρονιά
µε πολλές νίκες και χωρίς τρα-
υµατισµούς. 

Β ί ν τ ε ο :
https://youtu.be/VW7cO6I0EgQ

Μετά το καλωσόρισµα από τα
φιλόξενα µέλη της ∆ιοίκησης
του Συλλόγου (έλειπε λόγω
ασθενείας ο Πρόεδρος ∆ηµήτρ-
ης Πιερράκης) το λόγο έλαβε ο
προπονητής των ∆ιεθνών και
Πανελλήνιων διακρίσεων
Νίκος Αποστόλου, ο οποίος
αναφέρθηκε στις µεγάλες
δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο

Σύλλογος και
στην γιγάντια
προσπάθεια που
καταβάλλουν οι
Αθλητές και οι
ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς
τους προκειµέ-
νου να συµµε-
τάσχουν σε κορ-
υφαίους αγώνες
αλλά και για
την πολύτιµη
στήριξη που παρέχει η
∆ιοίκηση του ∆ήµου Φυλής και
οι διαχρονικοί Χορηγοί του
Συλλόγου. 

Κλείνοντας τη σύντοµη
τοποθέτηση του ο Νίκος Απο-
στόλου κάλεσε κοντά του στο
βήµα τους σπουδαίους Αθλητές
Πάλης που έχουν σηκώσει την
Ελληνική Σηµαία σε Παγκό-
σµιους και Ευρωπαϊκούς
αγώνες, Μιχάλη Ιωσηφίδη
(Πρωταθλητή Ευρώπης) Νίκο
Ιωσηφίδη (Πρωταθλητή
Ευρώπης που θα συµµετάσχει
σε Παγκόσµιους αγώνες στην
Ισπανία) και Μάριο Καπανταή

(θα συµµετάσχει στη Βαλκα-
νιάδα της Ρουµανίας). Ο Νίκος
Αποστόλου κατέληξε µε ευχαρ-
ιστίες προς τον ∆ήµο Φυλής
και τους Χορηγούς του Συλλό-
γου, εκφράζοντας την πεποίθη-
ση ότι και στη νέα αγωνιστική
περίοδο θα στηρίξουν το έργο
των ΛΕΩΝΤΙ∆ΩΝ, που όπως
υπογράµµισε,  πάνω απ΄ όλα,
είναι µια µεγάλη οικογένεια
που λειτουργεί και κατακτά
σηµαντικές νίκες χάρις στο
πνεύµα ενότητας που τη διαπ-
νέει. Βίντεο:
https://youtu.be/RfZZ8e2BAWU

∆∆εεσσµµεεύύσσεειιςς  κκααιι  εευυχχέέςς
στον Αγιασµό του Αθλητικού Συλλόγου

Πάλης ΛΕΩΝΤΙ∆ΕΣ στα Άνω Λιόσια 



N. Κεραμέως: 
Τέλος στις 
συνδικαλιστικές 
άδειες των 
εκπαιδευτικών

Με την εφαρμογή της
διάταξης μπαίνει τέλος σε μια
πρακτική 40 ετών, σύμφωνα
με την οποία στα μέλη των
ΔΣ της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ
χορηγούνταν πλήρης απαλλαγή
-με αποδοχές- από τα διδακτικά
καθήκοντα.

Φρένο στις συνδικαλιστικές
άδειες των εκπαιδευτικών βάζει
το υπουργείο Παιδείας
εφαρμόζοντας την ελάχιστη
πρόβλεψη του νόμου 1264/82.

Πιο συγκεκριμένα, με την
εφαρμογή της διάταξης μπαίνει
τέλος σε μια πρακτική 40 ετών
σύμφωνα με την οποία στα μέλη
των διοικητικών συμβουλίων
των δύο συνδικαλιστικών
φορέων των εκπαιδευτικών
ΟΛΜΕ και ΔΟΕ χορηγούνταν
πλήρης απαλλαγή -με
αποδοχές- από τα διδακτικά

καθήκοντα. 

Τις υπουργικές αποφάσεις
των προηγούμενων ετών δεν
υπέγραψε φέτος η Νίκη
Κεραμέως εξορθολογίζοντας το
καθεστώς των συνδικαλιστικών
αδειών, και βάζοντας τέλος στη
λογική «επάγγελμα
συνδικαλιστής».

Έτσι από τα δύο ΔΣ της ΟΛΜΕ
και της ΔΟΕ πλήρη απαλλαγή
από τα διδακτικά καθήκοντα
έχουν μόνο ο πρόεδρος και ο
Γενικός Γραμματέας 15 ημέρες
άδεια, ανά μήνα, ο
Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας, και
9 ημέρες, ανά μήνα, τα
υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.
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Σ
ε εφιάλτη για τα ελλην ικά ν οικοκυριά έχ ουν
καταστεί η ακρίβεια και η εν εργειακή κρίση,
γεγον ός που αν τικατοπτρίζεται και στα φρον -
τιστήρια μέσης εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές

Λυκείου είν αι λιγότεροι φέτος συγκριτικά με τα προη-
γούμεν α χ ρόν ια.

Πιο συγκεκριμέν α, σύμφων α με τον  πρόεδρο του
Συν δέσμου Φρον τιστών  Βορείου Ελλάδος, Νίκο Πετρ-
όπουλο, οι μαθητές που ξεκίν ησαν  μαθήματα στα
φρον τιστήρια φέτος είν αι κατά 10 – 15% λιγότεροι. Και
όπως τον ίζει, πέραν  του βραχ ν ά της ακρίβειας που
παίζει τον  κύριο λόγο σε αυτό το φαιν όμεν ο,
υπάρχ ουν  και άλλα αίτια.

«Οι γον είς αν ησυχ ούν  ιδιαίτερα για το πώς θα μπο-
ρέσουν  ν α αν ταπεξέλθουν  όσον  αφορά στην  εν έργεια
και είν αι επιφυλακτικοί. Μετά από τη βασική περίοδο
των  εγγράφων  του Σεπτεμβρίου είδαμε με τους συν α-
δέλφους μια μείωση του 10 – 15% των  μαθητών  στα
φρον τιστήρια. Προσπαθούμε ν α το διαχ ειριστούμε. Οι
τιμές μας είν αι πάν τα προσαρμοσμέν ες σε οικογέν ειες
με μέσα και χ αμηλά εισοδήματα. Κάποιοι επέλεξαν  ν α
καθυστερήσουν  την  έν αρξη των  μαθημάτων . Προ-
σπαθούν  ν α εξοικον ομήσουν  χ ρήματα γιατί έχ ει ήδη
περάσει έν ας μήν ας μαθημάτων », εξηγεί ο ίδιος στο
ThessToday .gr.

«Οι γον είς σε αυτό το οικον ομικό περιβάλλον  βλέ-
πουν  ότι υπάρχ ουν  αυξήσεις σε όλο το φάσμα του
οικογεν ειακού προϋπολογισμού. Είν αι προβληματισμέ-
ν οι και είν αι φυσιολογικό. Έχ ουμε ν α κάν ουμε με προ-
σωπικές επαφές όμως, τους κάν ουμε την  πρότασή
μας. Δεν  είμαστε απρόσωποι. Τα περισσότερα φρον -
τιστήρια είν αι συν οικιακά. Είν αι δίπλα στον  γον έα.
Βλέπουμε ότι ζητάν ε περισσότερες δόσεις για ν α αν τα-
πεξέλθουν  και ν α βοηθήσουν  τα παιδιά τους», προ-
σθέτει.

Ο ρόλος της υπογεννητικότητας

Πέραν  του κύματος ακρίβειας που αποτέλεσε τροχ ο-
πέδη για πολλά παιδιά ώστε ν α παρακολουθήσουν
μαθήματα σε φρον τιστήριο, ο κ. Πετρόπουλος κάν ει
ιδιαίτερη αν αφορά και στην  υπογεν ν ητικότητα που
μειών ει τον  μαθητικό πληθυσμό στη χ ώρα, κατά συν έ-
πεια και στα φρον τιστήρια, όπως επίσης και στη μετα-
ν άστευση πολλών  Ελλήν ων  στο εξωτερικό. «Έν α
μέρος της μείωσης, όχ ι βέβαια το μεγαλύτερο, θεωρούμε
ότι οφείλεται και στην  υπογεν ν ητικότητα. Είν αι κάτι
που δεν  πρέπει ν α παραβλέπουμε. Με τα χ ρόν ια οι
γεν ν ήσεις παιδιών  μειών ον ται και σιγά σιγά αυτό έχ ει
αν τίκτυπο και σε μας. Επίσης πολλά ν εαρά ζευγάρια
την  περίοδο της κρίσης έφυγαν  για το εξωτερικό. Και
αυτό θεωρούμε πως συν ετέλεσε στη μείωση του μαθη-
τικού πληθυσμού», σημειών ει.

Μικρές οι αυξήσεις των διδάκτρων: «Έπρεπε να
γίνουν για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε»

Εν ώ όσον  αφορά στις αυξήσεις στα δίδακτρα, 
αγγίζουν  το 7 – 8%, με τον  κ. Πετρόπουλο ν α επι-

σημαίν ει ότι είν αι μικρές αν αλογικά με το κύμα ακρίβει-
ας και έγιν αν  ώστε ν α μπορέσουν  τα φρον τιστήρια ν α

αν ταπεξέλθουν  στο μισθολογικό κόστος και στις αν άγ-
κες της εν έργειας.

«Είχ αμε μια αύξηση 10% του μισθολογικού κόστους.
Ως επιχ ειρήσεις που αν ήκουν  στον  κλάδο της παρ-
οχ ής υπηρεσιών , το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου μας
πηγαίν ει στο μισθολογικό. Είμαστε υπέρ της αύξησης
του κατώτατου μισθού. Οι εργαζόμεν οί μας πρέπει ν α
αν ταπεξέλθουν  στις υποχ ρεώσεις τους εν  μέσω του
κύματος πληθωρισμού. Από την  άλλη, αυτό που ζητά-
με από την  πολιτεία είν αι ν α δει το θέμα του μη μισθ-
ολογικού. 

Αυξάν ον τας δηλαδή τον  κατώτατο μισθό, αυξάν ον ται
και οι ασφαλιστικές μας εισφορές. Έν α από τα αιτήμα-
τά μας είν αι ν α υπάρξει περαιτέρω μείωση των  ασφα-
λιστικών  εισφορών . Αυτό θα το αιτηθούμε και όταν
γίν ει η συζήτηση για την  αύξηση του κατώτατου μισθ-
ού μέσα στη ν έα χ ρον ιά. Επίσης τα δίδακτρά μας την
περίοδο της δεκαετούς κρίσης είχ αν  μειωθεί και είχ αν
σταθεροποιηθεί μέχ ρι την  έν αρξη της παν δημίας.
Έπρεπε ν α γίν ει μια μικρή αύξηση σε μας για ν α μπο-
ρέσουμε ν α αν ταπεξέλθουμε», σημειών ει.

Στην επιφάνεια τα «απόνερα» της τηλεκπαίδευσης

Μέσα σε αυτό το κλίμα αν ησυχ ίας και αβεβαιότητας,
θετικό σημάδι είν αι ότι οι φετιν οί υποψήφιοι για τις
παν ελλαδικές εξετάσεις, βρίσκον ται σε καλύτερη κατά-
σταση συγκριτικά με τους μαθητές που εξετάστηκαν
παν ελλαδικά πέρυσι, σύμφων α με τον  κ. Πετρόπουλο,
καθώς με την  πάροδο του χ ρόν ου ελαττών ον ται τα
κεν ά από την  τηλεκπαίδευση. Ο ίδιος σημειών ει ότι ο
κορον οϊός και το απότοκο της τηλεκπαίδευσης ήταν
σαν  μια πέτρα που έπεσε σε λίμν η, όπου το κύμα
στην  αρχ ή ήταν  μεγάλο, αλλά σιγά σιγά η κατάσταση
ομαλοποιείται.

Αθλητικό υλικό μοίρασε σε όλα τα Γυμν άσια και
Λύκεια του Δήμου Φυλής, το πρωί της Τετάρτης
12 Οκτωβρίου 2022,  ο Πρόεδρος της Δευτερο-
βάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακό-
σιας. Η διαν ομή κάλυψε το σύν ολο των  αιτημά-
των  των  Διευθυν τών  των  σχ ολείων  για το
πρώτο τετράμην ο της ν έας σχ ολικής χ ρον ιάς. 

Η διανομή αθλητικού υλικού εντάσσεται
στις   ετήσιες τακτικές δράσεις που έχει καθ-
ιερώσει ο Νίκος Χατζητρακόσιας και αποσ-
κοπεί στην εκγύμναση και ψυχαγωγία των
μαθητών. 

Χαρακτηριστικά ήταν  τα επιφων ήματα και τα
χ αμόγελα τους όταν  αν τίκρισαν  τις μπάλες των
διαφόρων  αθλημάτων  που μετέφερε στα σχ ολεία
ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επι-
τροπής. 

“Η Παιδεία και ο αθλητισμός αποτελούν  διαρκή
προτεραιότητα του Δήμου Φυλής για τους ν έους
και τις ν έες της πόλης μας και αυτό γίν εται στη
πράξη, σύμφων α με τις κατευθύν σεις του
Δημάρχ ου Χρήστου Παππού”, δήλωσε, σχ ετικά,
ο Νίκος Χατζητρακόσιας.

ΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΑΑΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΑΑ
ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

ΦΦρροοννττιισσττήήρριιαα::  ΛΛιιγγόόττεερροοιι  μμααθθηηττέέςς  φφέέττοοςς  λλόόγγωω  αακκρρίίββεειιααςς
- Οι γονείς ζητούν περισσότερες δόσεις στα δίδακτρα



213. Αυτό είν αι το σοκαριστικό
ν ούμερο όσων  είχ αν  επικοιν ων ή-
σει με τον  53χ ρον ο βιαστή και
μαστροπό Ηλία Μίχ ο για ν α βιά-
σουν  το 12χ ρον ο παιδί στα
Σεπόλια. 

Στον  απόηχ ο αυτής της εξοργι-
στικής υπόθεσης, ειδικοί υπογρ-
αμμίζουν  τους κιν δύν ους που
αν τιμετωπίζουν  τα παιδιά που
σερφάρουν  στο διαδίκτυο. Υπο-
λογίζεται ότι έν α στα πέν τε παιδιά
έχ ει πέσε θύμα διαδικτυακής σεξο-
υαλικής παρεν όχ λησης.

Ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυν ος
Γραμμής Βοήθειας Ελλην ικού Κέν -
τρου Ασφαλούς Διαδικτύου δήλω-
σε ότι: «Υπάρχ ουν  online βιασμοί
παιδιών  πολύ μικρών  ηλικιών
μέχ ρι και 5 ετών  όπου φτάν ουν
σε πιστωτικές και χ ρεωστικές κάρ-
τες ν α πληρών ουν  4.000 και
5.000 ευρώ για ν α το παρακολουθ-
ήσουν ».

Μετά τη διακίνηση όπλων και
ναρκωτικών, η διακίνηση παι-
δοπορνογραφικού υλικού
βρίσκεται στη δεύτερη θέση της
«μαύρης» λίστας, με πρωταγω-
νιστές κυρίως ανθρώπους υπε-
ράνω πάσης υποψίας.

«Δρουν  σε όλα τα κοιν ων ικά
δίκτυα με ψεύτικα προφίλ. Προ-
σεγγίζουν  παιδιά και άλλους παιδε-
ραστές. Ακολουθούν  επαγγέλματα
που έχ ουν  ν α κάν ουν  με παιδιά,
δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, γιατροί,
είν αι δύσκολο ν α τους αν τιληφθ-
είς».

Οι παιδεραστές του διαδικτύου
εκβιάζουν  αν ήλικα παιδιά που
πολλές φορές υποκύπτουν  και
στέλν ουν  τα ίδια υλικό σε βίν τεο.

Τα σύμβολα που χρησιμοποι-
ούν οι παιδοβιαστές

Μιλών τας στο MEGA και τον
Νίκο Ευαγγελάτο, ο Μαν ώλης Σφα-
κιαν άκης, πρόεδρος του Διεθν ούς

Ιν στιτούτου Κυβερν οασφάλειας
CSI, αποκάλυψε τα σύμβολα που
χ ρησιμοποιούν  μεταξύ τους οι
παιδόφιλοι για ν α συν εν ν οούν ται.

«Δυστυχ ώς υπάρχ ουν  αν άμεσά
μας, τους συν αν τάμε, τους βλέπο-
υμε αλλά δεν  ξέρουμε. Χρησιμο-
ποιούν  κάποια σύμβολα, είν αι
μύησης και χ αιρετισμού».

Σύμφων α με τον  κ. Σφακια-
ν άκη: «Ή τα φοράν ε πάν ω τους ή
κάν ουν  τατουάζ. Είν αι σύν ηθες
ν α έχ ουν  μικρά τατουάζ σε διάφο-
ρα σημεία που εκείν οι ξέρουν  για
ν α αν αγν ωρίζει ο έν ας τον  άλλον ,
ν α μπορέσουν  ν α είν αι μαζί».

Ο πρόεδρος του Διεθν ούς Ιν στι-
τούτου Κυβερν οασφάλειας CSI
αποκάλυψε ότι τα σύμβολα αυτά
αλιεύθηκαν  από το dark web και
δεν  κυκλοφορούν  στο «καν ο-
ν ικό» διαδίκτυο.

Συνεννοήσεις σε εύκολα προ-
σβάσιμες εφαρμογές

Ωστόσο, όπως αποδεικν ύεται
και από την  περίπτωση της
12χ ρον ης στα Σεπόλια, οι συν εν -
ν οήσεις μεταξύ των  παιδοβιαστών
γίν ον ται και σε εφαρμογές που
είν αι πολύ πιο εύκολο ν α αποκτή-
σει πρόσβαση οποιοσδήποτε το
επιθυμεί.

Ο 53χ ρον ος παιδοβιαστής φέρε-
ται ν α είχ ε φτιάξει προφίλ με το
υλικό της αν ήλικης, το οποίο
διαχ ειριζόταν  ο ίδιος, σε έν α chat
γν ωριμιών , την  ελλην ική εφαρμο-
γή Blindchat.gr.

Ο δράστης είχ ε δεχ τεί, μέσω της

συγκεκριμέν ης εφαρμογής στην
οποία αν αρτούσε φωτογραφίες της
12χ ρον ης, 213 τηλεφων ικές κλή-
σεις από εν  δυν άμει βιαστές. Ο
42χ ρον ος Γιάν ν ης Σοφιαν ίδης
που συν ελήφθη ήταν  έν ας από
τους βιαστές της και καταχ ωρημέ-
ν ος στο κιν ητό της ως «Πελάτης».

«Μακριά από τα social media
τα παιδιά δημοτικού»

Οι ειδικοί τον ίζουν  πως οι μαθη-
τές Δημοτικού επιβάλλεται ν α
απέχ ουν  από τα κοιν ων ικά
δίκτυα. Την  ίδια στιγμή, η συμπε-
ριφορά των  αν ήλικων  είν αι αυτή
που πρέπει ν α χ τυπήσει καμπα-
ν άκι κιν δύν ου στους γον είς και το
σχ ολείο.

«Δεν  συν αν αστρέφεται με
συν ομήλικους, έν α παιδί απο-
μον ών εται και ασχ ολείται
συν εχ ώς με το κιν ητό χ ωρίς ν α
ξέρουμε με ποιον  μιλάει, μπορεί
ν α έχ ει διαταραχ ές στον  ύπν ο
του».Οι επιστήμον ες επι-
σημαίν ουν  πως οι γον είς πρέπει
ν α εν ημερών ουν  διαρκώς τα παι-
διά τους για τους κίν δυν ους που
εν έχ ει η αν εξέλεγκτη χ ρήση του
διαδικτύου, ωστόσο όχ ι με φόβο.

«Υπάρχ ει και το dark διαδίκτυο
που δεν  ακολουθεί τους καν όν ες
Δικαίου που υπάρχ ουν  στον
πραγματικό κόσμο. Στην  Ευρω-
παϊκή Έν ωση γίν εται κουβέν τα ότι
είν αι παράν ομο of f line θα πρέπει
ν α είν αι παράν ομο και online»,
τόν ισε ο κ. Κορμάς.
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Νίκαια: Βρέθηκε η 
14χρονη Μαρκέλλα

- Υπέστη σωματική και 
σεξουαλική κακοποίηση

Εφιαλτικές ώρες έζησε στα χέρια των απαγωγέων της
η 14χρονη Μαρκέλλα, που αγνοούνταν από την περα-
σμένη Παρασκευή από τη Νίκαια.

Ενώ η κοινωνία βρίσκεται ακόμα σοκαρισμένη από
την φρικτή υπόθεση της 12χρονης στα Σεπόλια, ακόμα
δύο υποθέσεις κακοποίησης παιδιών έχουν να συντα-
ράξουν κι άλλο.

Μετά την είδηση για βιασμό 14χρονης στα Πατήσια
από τον πατέρα της, η σεξουαλική κακοποίηση της
Μαρκέλλας συνταράσσει ακόμα περισσότερο την κοινή
γνώμη.

Το κορίτσι βίωσε φριχτές στιγμές στα χέρια των απα-
γωγέων της όλες αυτές τις μέρες, όπως σημείωσε στο
MEGA ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμό-
γελου του Παιδιού».

«Πέρασε φριχτή κατάσταση μαζί τους αυτές τις μέρες
και κακοποιήθηκε και σωματικά και σεξουαλικά. Αυτοί οι
άνθρωποι προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν και
αναγκάστηκαν να την αφήσουν αν φύγει λόγω της
δημοσιότητας που πήρε το θέμα», είπε ο κ. Γιαννόπου-
λος. Η 14χρονη βρέθηκε στο Μαρκόπουλο Αττικής

Το χρονικό της απαγωγής
Υπενθυμίζεται ότι η αρπαγή της 14χρονης σημειώθη-

κε μπροστά στην αδελφή της, όταν τα δύο κορίτσια
κατευθύνονταν προς τον φούρνο που βρίσκεται κοντά
στο σπίτι τους.

Τότε, ένας άνδρας άρπαξε με βία την Μαρκέλλα, την
έβαλε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκαν, με την
αδελφή της να ειδοποιεί αμέσως τους γονείς τους.

Παιδεραστές: Δίνουν χιλιάδες ευρώ για να δουν 
online βιασμούς παιδιών
Τα σύμβολα που χρησιμοποιούν οι παιδοβιαστές

Αυτοκτόνησε 12χρονος μαθητής 
- Τον βρήκε κρεμασμένο η- Τον βρήκε κρεμασμένο η

δίδυμη αδερφή του – Φόβοι γιαδίδυμη αδερφή του – Φόβοι για
“παιχνίδι” θανάτου“παιχνίδι” θανάτου

Μ
αθητής Γυμν ασίου, κρεμάστηκε με τη ζών η
του καράτε στο διαμέρισμα της οικογέν ειας
στην  Καρδίτσα. Ο 12χ ρον ος εν τοπίστηκε

ν εκρός από τη δίδυμη αδερφή του. Οι γον είς έτρεξαν
αλλά δυστυχ ώς δεν  υπήρχ αν  περιθώρια. Πολύ γρήγο-
ρα έφτασε ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά οι προσπάθ-
ειες για αν άν ηψη του παιδιού στο ν οσοκομείο της
πόλης δεν  απέδωσαν .

Οι αστυν ομικοί που κλήθηκαν  και πήγαν  στο δια-
μέρισμα της οικογέν ειας κατέσχ εσαν  τους υπολογι-
στές και τα λάπτοπ που υπήρχ αν  στο σπίτι. Ο
12χ ρον ος ήταν  έν α ήσυχ ο παιδί και όπως λέν ε καθη-
γητές στο σχ ολείο του, δεν  είχ ε απασχ ολήσει ποτέ με
τη συμπεριφορά του. Ήταν  επιμελής και δεν  είχ αν
παρατηρηθεί φαιν όμεν α bully ing. Αυτό σε συν δυα-

σμό με το γεγον ός ότι δεν  έδειχ ν ε ν α αν τιμετωπίζει
ψυχ ολογικά προβλήματα και δεν  είχ ε εκδηλώσει ποτέ
την  πρόθεση ν α βάλει τέλος στη ζωή του, κάν ουν
τους αστυν ομικούς ν α εστιάσουν  σε μια άλλη
κατεύθυν ση.

Θεωρείται πολύ πιθαν ό, πίσω από την  αυτοκτον ία
ν α κρύβεται έν α διαδικτυακό παιχ ν ίδι θαν άτου. Κάτι
που αν αμέν εται ν α φαν εί από τους υπολογιστές που
κατασχ έθηκαν . Οι γον είς και η δίδυμη αδερφή του αδι-
κοχ αμέν ου μαθητή παραμέν ουν  σε κατάσταση σοκ. 

Οι γον είς είν αι γεωπόν οι στο επάγγελμα και εργά-
ζον ταν  σε εταιρεία παραγωγής ν τομάτας στην  περ-
ιοχ ή. Το παιδί γράφτηκε στο 1ο Γυμν άσιο Καρδίτσας
και όπως αν αφέραμε δεν  είχ ε απασχ ολήσει ποτέ με
τη συμπεριφορά του. Η είδηση της αυτοκτον ίας
«πάγωσε» την  εκπαιδευτική κοιν ότητα της πόλης, με
συμμαθητές και καθηγητές ν α περιμέν ουν  τις απαν -
τήσεις από την  αστυν ομική έρευν α.

Στο σπίτι της οικογέν ειας στην  Καρδίτσα έσπευσε
από την  πρώτη στιγμή ψυχ ολόγος για ν α στηρίξει τη
12χ ρον η που ήταν  εκείν η που είδε πρώτη τις αν ατρ-
ιχ ιαστικές εικόν ες. Σύμφων α με τα στοιχ εία που 

έχ ουν  γίν ει γν ωστά, το παιδί είπε σε εκείν η και
στους γον είς, ότι θα πάει ν α διαβάσει στο δωμάτιό
του. Τότε καν είς δεν  περίμεν ε αυτά που θα ακολουθ-
ούσαν . Κάποια στιγμή η αν ήλικη αποφάσισε ν α πάει
στο δωμάτιο και είδε τον  αδερφό της κρεμασμέν ο.

Το διαμέρισμα βρίσκεται κον τά στο δημαρχ είο
Καρδίτσας και η είδηση που κυκλοφόρησε γρήγορα,
συν τάραξε ολόκληρη την  πόλη. Στα χ έρια της
αστυν ομίας βρίσκον ται και τα κιν ητά τηλέφων α των
γον έων  και εν τός της ημέρας αν αμέν ον ται ν έα
στοιχ εία για την  αυτοκτον ία .
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Στην  εκδήλωση, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε την  Τρίτη, 11 Οκτωβρίου
2022, στο Μέγαρο Μουσικής Αθην ών , η
HELLENiQ ENERGY απέν ειμε επαίν ο-
υς και χ ρηματικά έπαθλα σε 105 αποφ-
οίτους Λυκείων  από τους Δήμους Ασπρ-
οπύργου, Ελευσίν ας, Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας και Μεγαρέων . Συν ολικά, μέσω
του Προγράμματος «Proud of  Youth»,
θα βραβευτούν  φέτος 464 αριστούχ οι
απόφοιτοι Γεν ικών  και Επαγγελματικών
Λυκείων  των  Ακαδημαϊκών  ετών  2020-
2021 και 2021-2022, των  όμορων  προς
τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Δήμων . 

Πιο συγκεκριμέν α, εκτός από τους αρι-
στούχ ους Λυκείων  στο Θριάσιο, θα βρα-
βευτούν  255 αριστούχ οι απόφοιτοι από
τους Δήμους Αμπελοκήπων -Μεν εμέν ης,
Δέλτα και Κορδελιού-Εύοσμου της Δυτι-
κής Θεσσαλον ίκης, καθώς και 104 αρι-
στούχ οι απόφοιτοι από τον  Δήμο
Κοζάν ης, που εν τάχ θηκε για πρώτη
χ ρον ιά στο πρόγραμμα με την  έν αρξη
λειτουργίας του μεγάλου πάρκου φωτο-
βολταϊκών  της «ΕΛΠΕ Αν αν εώσιμες».  

Την  εκδήλωση τίμησαν  με την  παρου-
σία τους, η Υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων  Νίκη Κεραμέως και
σύσσωμη η ηγεσία του Υπουργείου, ο
Μητροπολίτης Σαλαμίν ας και Μεγαρέων ,
μέλη της Ακαδημαϊκής Κοιν ότητας,
καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. 

Από την  HELLENiQ ENERGY παρέ-
στησαν  ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου Ιωάν ν ης Παπαθαν ασίου, ο
Διευθύν ων  Σύμβουλος Αν δρέας Σιάμισι-
ης και στελέχ η της Διοίκησης του
Ομίλου.

Η HELLENiQ ENERGY από το 2009
έχ ει βραβεύσει συν ολικά 4.250 αρι-

στούχ ους αποφοίτους από 34 Γεν ικά
και 16 Επαγγελματικά Λύκεια, οι οποίοι
συν έχ ισαν  τις σπουδές τους στην  Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, αποδεικν ύον τας
στην  πράξη τη διαχ ρον ική στήριξή της
στους ν έους αν θρώπους που κάν ουν
τα πρώτα βήματά τους για ν α κατακτή-
σουν  την  επιστημον ική γν ώση και ν α
καταρτιστούν  επαγγελματικά.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου
HELLENiQ ENERGY Ιωάν ν ης Παπαθ-
αν ασίου, απευθυν όμεν ος στους αρι-
στούχ ους απόφοιτους, τόν ισε: «Σήμερα
έχ ετε ήδη κατακτήσει έν α σημαν τικό
σταθμό της ζωής σας, τις Παν ελλαδικές
εξετάσεις. Συν εχ ίστε με αυτοπεποίθη-
ση ν α τοποθετείτε τον  πήχ η ψηλά. Να

διευρύν ετε τους ορίζον τές σας, ν α
κυν ηγάτε τα όν ειρα και τις φιλοδοξίες
σας. 

Τολμήστε ν α χ αράξετε τη δική σας
πορεία και ν α βρείτε τον  προορισμό
που θέλετε. 

Εμείς, ως Όμιλος HELLENiQ ENER-
GY, θα συν εχ ίσουμε ν α στηρίζουμε τη
ν έα γεν ιά του τόπου. Θα συν εχ ίσουμε
ν α επεν δύουμε στο αύριο της χ ώρας
μας.»

Ο Διευθύν ων  Σύμβουλος Αν δρέας Σιά-
μισιης, επισήμαν ε στην  ομιλία του:
«Στην  HELLENiQ ENERGY δεσμευό-
μαστε ότι θα είμαστε πάν τα στο πλευρό

της ν έας γεν ιάς, περήφαν οι για τα επι-
τεύγματά της, τις επιτυχ ίες της, τις προ-
σπάθειές της.

Η στήριξη των  ν έων  φοιτητών  αποτε-
λούσε και αποτελεί για εμάς συν ειδητή
προτεραιότητα. Με το Πρόγραμμα

«Proud of  Youth» στεκόμαστε δίπλα
σας και ευελπιστούμε ν α συμβάλλουμε,
στο μέτρο που μας αν αλογεί, στην
επίτευξη των  στόχ ων  σας. Η
HELLENiQ ENERGY θα συν εχ ίσει ν α
επεν δύει συν ειδητά στους ν έους αν θ-
ρώπους αυτής της χ ώρας, γιατί αν τιπρ-
οσωπεύουν  τις φιλοδοξίες όλων  μας για
έν α καλύτερο μέλλον .»

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως,
δήλωσε σχ ετικά: «Συγχ αίρω από καρ-
διάς όλους τους μαθητές και τις μαθήτρ-
ιες που έθεσαν  υψηλούς στόχ ους, προ-
σπάθησαν  και τους πέτυχ αν , μέσα
από τη διαδικασία των  Παν ελλαδικών
Εξετάσεων . Ιδιαίτερα θα ήθελα ν α
συγχ αρώ και τους αφαν είς συν αγων ι-
στές σας, παιδιά μας, τους γον είς και
τους εκπαιδευτικούς, που σας
στηρίζουν  όλο αυτό το διάστημα και
τώρα απολαμβάν ουν  κι εκείν οι, όπως
και εσείς, τη χ αρά της αν ταμοιβής των
κόπων  σας. 

Έν α μεγάλο μπράβο και στους φορείς
που αν αγν ωρίζουν  τις επιδόσεις σας,
βραβεύον τάς σας για αυτές. Εύχ ομαι ν α
έχ ετε καλή πρόοδο στις σπουδές σας,
ν α στοχ εύετε ψηλά και ν α κατακτάτε τις
κορυφές, τη μία μετά την  άλλη, γεμίζον -
τας ικαν οποίηση και υπερηφάν εια,
όπως και εμείς για εσάς. Να ακολουθή-
σετε τα όν ειρά σας και ν α τα κάν ετε
πραγματικότητα.»

Η HELLENiQ ENERGY σταθερός υποστηρικτής της Νέας Γενιάς 
Χρηματικά έπαθλα σε 105 αποφοίτους Λυκείων από τους Δήμους 

Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων

Εγκρίθηκαν νέα ποσά για την εξυγίανση των ΟΤΑ
Έκτακτη επιχορήγηση στους δήμους αποκλειστικά και μόνο για 
την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων τους

Ν
έα επιχορήγηση, συνολικού ύψους 19,3 εκατ.
ευρώ σε Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας,
υπέγραψε πρόσφατα ο Αναπληρωτής Υπο-

υργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, στο πλαίσιο του
προγράμματος ΑΚΣΙΑ για την εξόφληση υποχρεώσεων
των Ο.Τ.Α. από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και
διαταγές πληρωμής.

Ειδικότερα, με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση
εγκρίνεται επιχορήγηση αποκλειστικά και μόνο για την
εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απο-
ρρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφά-
σεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η
Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθει-

ες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή
αποζημιώσεις από αδικοπραξία, 

Σε Δήμους της Χώρας, ποσό ύψους έως
15.611.242,22 ευρώ

Σε Περιφέρειες της Χώρας, ποσό ύψους έως
3.659.987,73 ευρώ

Υπογραμμίζεται ότι, με την παρούσα απόφαση επιχο-
ρήγησης Δήμων και Περιφερειών ύψους
19.271.229,95 ευρώ, από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα οι
συνολικές πιστώσεις που διατέθηκαν στους ΟΤΑ για την
αποπληρωμή υποχρεώσεών τους από διαταγές πληρω-
μής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις διαμορφώνον-
ται σε περίπου 42 εκατ. ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος

Πέτσας, δήλωσε: «Εξυγιαίνουμε τους ΟΤΑ, ενισχύουμε
την πραγματική οικονομία. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτυγχά-
νοντας την περαιτέρω απομείωση των υποχρεώσεών
τους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές
πληρωμής. Μετά από μία υπερδεκαετή κρίση, κατά τη
διάρκεια της οποίας η Αυτοδιοίκηση είχε μεγάλα προβ-
λήματα και δημιούργησε συσσωρευμένες υποχρεώσεις
και οφειλές, το Υπουργείο Εσωτερικών στηρίζει
συστηματικά και οργανωμένα τους Δήμους και τις Περ-
ιφέρειες της χώρας για την αποπληρωμή των υποχρ-
εώσεών τους, χρημάτων δηλαδή που αφενός
πηγαίνουν στην πραγματική οικονομία και αφετέρου
εξυγιαίνουν τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης προς όφε-
λος των πολιτών».

Η
HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Proud of
Youth» το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, επιβράβευσε για 14η συνεχόμενη χρονιά τους αρι-
στούχους αποφοίτους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
που διαμένουν στους όμορους Δήμους του Θριασίου Πεδίου. 
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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 

" 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 " 

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

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166



Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-11 

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 
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«Το 12,5% των αδιάφορων της ποδοσφαιρι-
κής βάσης δεν μπορεί να εκβιάζει τη συντρι-
πτική πλειοψηφία του 87,5%» τόνισε ο Υφυπο-
υργός Αθλητισμού για το Μητρώο και χαιρέτ-
ησε την πρόθεση αρκετών ΕΠΣ, που αναθεω-
ρούν τη στάση τους και πιέζουν την ΕΠΟ για να
ξεκινήσει άμεσα η αγωνιστική δραστηριότητα!

«Δεν εκβιαζόμαστε από τις αντιδημοκρατι-
κές αποφάσεις της ΕΠΟ και των ΕΠΣ, το 12,5%
των αδιάφορων της ποδοσφαιρικής βάσης δεν
μπορεί να εκβιάζει τη συντριπτική πλειοψηφία
του 87,5%» τόνισε στη Βουλή ο Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγε-
νάκης, απαντώντας σε ερώτηση της Ευαγ-
γελίας Λιακούλη, για το ερασιτεχνικό ποδόσφ-
αιρο στον νομό Λάρισας και το Μητρώο εγγρ-
αφής των αθλητικών σωματείων.

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι «γονείς,
αθλητές, “υγιείς” παράγοντες σωματείων,
βλέπουν ποιοι βάζουν ταφόπλακα στο ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο. Η συντριπτική πλειονότ-
ητά τους θέλει διαφάνεια και νοικοκύρεμα» και
επισήμανε πως «χαιρόμαστε που πολλές
ΕΠΣ έχουν ήδη κάνει βήματα για να αναθεω-
ρήσουν τη στάση τους και πιέζουν την ΕΠΟ για
να ξεκινήσει άμεσα η αγωνιστική δραστηριότ-
ητα».

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού επανέλαβε ότι
«εμείς συνεχίζουμε και είναι αυτονόητο ότι
παραμένουμε ανοιχτοί στον διάλογο, με σεβα-
σμό όμως στα 6.362 σωματεία όλων των αθλ-
ημάτων, που έχουν προσέλθει στο Μητρώο και
στηρίζουν το νοικοκύρεμα και την τάξη στο
αθλητικό οικοδόμημα».

Υπενθύμισε πως «καταθέσαμε διάταξη, με
την οποία ουσιαστικά, διευκολύνουμε επιπ-
λέον 301 ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωμα-
τεία, ώστε να τακτοποιηθούν, καθώς και 240
σωματεία άλλων αθλημάτων! Μάλιστα, η διά-
ταξη συζητείται και ψηφίζεται αύριο στην Ολο-
μέλεια», κάνοντας αναφορά στη ρύθμιση που
θα επιτρέπει και στα σωματεία εκείνα που
ακόμα δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, εφό-
σον έχουν καταθέσει ολοκληρωμένη αίτηση και
κατέχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, να
κάνουν χρήση των δημόσιων αθλητικών εγκα-

ταστάσεων και να αδειοδοτούνται για τη διεξα-
γωγή αγώνων από τις Περιφέρειες.

Επιπλέον, ο κ. Αυγενάκης, υπενθύμισε τους
σκοπούς του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλ-
ητικών Σωματείων («νομιμότητα, η τάξη και η
διαφάνεια στο αθλητικό οικοδόμημα και η παρ-
οχή καθολικής πρόσβασης σε όλους»), τα
οφέλη του, τις ανακολουθίες της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και τις τερά-
στιες ευθύνες της ΕΠΟ και των ΕΠΣ που ανέ-
στειλαν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα κόν-
τρα στη βούληση των 2.260 ποδοσφαιρικών
τους σωματείων σε σύνολο 2.585, καταλήγον-
τας (ειδικά για την περιοχή της Λάρισας):

«Συνολικά, τα 78 από τα 83 (94%) ενεργά
ποδοσφαιρικά σωματεία της ΕΠΣ Λάρισας
προσήλθαν στο Μητρώο. Η φασαρία, λοιπόν,
γίνεται για το 6% των μη εγγεγραμμένων και
όχι για το 94% των νόμιμων; Για να καταλά-
βω».

Ολόκληρη η ομιλία του Υφυπουργού Αθλητι-
σμού:

«Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, γιατί
μου δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσω και το
Σώμα για τις εξελίξεις στο θέμα του ερασι-
τεχνικού ποδοσφαίρου.

Με το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 θεσπίσαμε
το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωμα-
τείων. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό! Το
Μητρώο Αθλητικών Σωματείων είχε προβλεφ-
θεί με το ν. 4373/2016 του κ. Κοντονή, που απαι-
τούσε μια σειρά από γραφειοκρατικές και
χρονοβόρες διαδικασίες και δικαιολογητικά.
Εμείς απλοποιήσαμε τις διαδικασίες!

Το Μητρώο αποτελεί, ουσιαστικά, προέκτα-
ση της χορήγησης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρ-
ισης, που προβλέφθηκε στον ν. 2725/1999.

Στόχος μας: η νομιμότητα, η τάξη και η διαφ-
άνεια στο αθλητικό οικοδόμημα και η παροχή
καθολικής πρόσβασης σε όλους.

Μπορούν άπαντες να γνωρίζουν ανά άθλ-
ημα, πόσα νοικοκυρεμένα, νόμιμα και ενεργά

ερασιτεχνικά σωματεία υπάρχουν: οι γονείς
που εμπιστεύονται τα παιδιά τους, οι αθλητές,
οι προπονητές, οι χορηγοί, τα στελέχη.

Και, βεβαίως, οι διακριθέντες αθλητές να
κάνουν χρήση της μοριοδότησης για την εισα-
γωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η εγγραφή των σωματείων στο Μητρώο είναι
η νομιμοποίησή τους. Αυτά τα νόμιμα και ενε-
ργά αθλητικά σωματεία, μπορούν, μεταξύ
άλλων, να απολαμβάνουν τις παροχές της
Πολιτείας:
� χρηματοδοτούνται ετησίως και απευθείας

από τον «κουμπαρά» στήριξης, μέσω της φορ-
ολογίας των κερδών των παικτών του Στοιχή-
ματος
� χρησιμοποιούν τις δημόσιες αθλητικές

εγκαταστάσεις
� απολαμβάνουν τα κίνητρα που έχει

θεσπίσει η Πολιτεία.
Μάλιστα, για να διευκολυνθούν όλα τα Σωμα-

τεία αυτή την τριετία, δώσαμε τρεις παρατά-
σεις για την εγγραφή τους, έως:

1) 31/07/2022 (δόθηκε από πέρσι, για ένα
έτος, λόγω πανδημίας).

2) 17/08/2022 (κατόπιν αιτήματος του
Προέδρου της ΕΠΟ)

3) 05/09/2022 (λόγω της συνάντησης με FIFA-
UEFA).

Στις 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήσαμε
τετραμερή σύσκεψη στο Υφυπουργείο Αθλητι-
σμού, με εκπροσώπους, της FIFA, της UEFA
και της ΕΠΟ. Μάλιστα, συμμετείχε ο Πρόεδρ-
ος της κ. Τάκης Μπαλτάκος. Αντικείμενο της
συνάντησης: η υποχρέωση των ερασιτεχνικών
ποδοσφαιρικών σωματείων να διαθέτουν την
Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και να εγγραφούν
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωμα-
τείων.

Στη σύσκεψη, η ΕΠΟ:
α) αποδέχτηκε την απόλυτη υποχρέωση της

ύπαρξης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.
β) δεσμεύτηκε για νέα συνάντηση στις

07/09/2022 με επικαιροποιημένη λίστα με τα
ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία ανά ΕΠΣ,
ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος.

Όμως, η ΕΠΟ ανέβαλε τη συνάντηση. Δεν
τήρησε τη δέσμευσή της, ούτε παρουσίασε
ποτέ διαφορετική λίστα ενεργών ποδοσφαιρ-
ικών σωματείων, από αυτή που είχαμε ήδη
επισήμως από τις ΕΠΣ.

Μάλιστα, η ΕΠΟ, δια του Προέδρου της,
προχώρησε σε μια σειρά από ανακολουθίες:

• ενώ με e-mail (στις 28-07-2022) ζητούσε
παράταση εγγραφής των σωματείων στο
Μητρώο…

• αμέσως μετά την 4μερή σύσκεψη, δήλωσε
δημόσια πως «θα πιέσουμε για να αποκτή-
σουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση όλα τα
σωματεία»,

• αλλά στην ομιλία του στη Γ.Σ. της ΕΠΟ στις
30/09/2022 ο κ. Μπαλτάκος έλεγε «βρισκόμα-
στε σήμερα εδώ επειδή υπάρχουν απο-
λιθώματα της δεκαετίας του ’50 … Ούτε ειδική
αθλητική αναγνώριση θα έπρεπε να υπάρχει,
ούτε η Περιφέρεια να δίνει άδεια και να παρ-
εμβαίνει η Αστυνομία ώστε να μην τους αφήνει
να παίξουν ποδόσφαιρο».

Οι πράξεις αυτές αποδεικνύουν την έλλειψη
αξιοπιστίας από την πλευρά της Ομοσπονδίας
και πολλών ΕΠΣ και δεν δείχνουν κανένα
πνεύμα συνεργασίας στον κοινό στόχο της
εφαρμογής συνθηκών διαφάνειας.

Ωστόσο, στο Υφυπουργείο κάναμε άλλη μια
προσπάθεια διευκόλυνσης των Σωματείων.
Κατόπιν αιτημάτων ορισμένων ΕΠΣ και στο
πλαίσιο της διάθεσης συνεργασίας που σταθ-
ερά έχουμε, καταθέσαμε διάταξη, με την
οποία ουσιαστικά, διευκολύνουμε 301 επιπ-
λέον ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία,
ώστε να τακτοποιηθούν, καθώς και 240 σωμα-
τεία άλλων αθλημάτων!

Μάλιστα, η διάταξη συζητείται και ψηφίζεται
αύριο στην Ολομέλεια!

Επιπλέον, ήδη από τις 26 Σεπτεμβρίου 2022
ενημερώσαμε, με επιστολή, τις FIFA και UEFA
για την κατάθεση της εν λόγω διάταξης, καθώς
και την μη προσέλευση της ΕΠΟ στο προκαθο-
ρισμένο ραντεβού μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που απέστειλαν οι
54 ΕΠΣ της χώρας μας στο Υφυπουργείο Αθλ-
ητισμού, υφίστανται, κατά δήλωσή τους, 2.585
ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία.

Μέχρι σήμερα, στο Μητρώο, είναι πλήρως
εγγεγραμμένα 1.959 ερασιτεχνικά ποδοσφαι-
ρικά σωματεία, ενώ οι αιτήσεις επιπλέον 301
ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων
βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου ή και «θερα-
πείας».

Συνεπώς, από τα 2.585 ενεργά σωματεία
που δηλώνουν οι 54 ΕΠΣ, τα 2.260 αθλητικά
σωματεία, δηλαδή το 87,5% έχουν συνταχθεί με
τις επιταγές του νόμου και έχουν προσέλθει
στο Μητρώο.

Ωστόσο, στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ στις
30/09/2022, η πλειοψηφία των Ενώσεων ψήφι-
σε υπέρ της αναστολής των πρωταθλημάτων,
αποφασίζοντας να βάλουν ταφόπλακα στο
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, προχώρησαν ακόμη παραπέρα,
στο εντελώς αντιδημοκρατικό: αν κάποια ΕΠΣ
αποφασίσει την έναρξη του πρωταθλήματός
της, θα αποβάλλεται από την ΕΠΟ.

Δηλαδή, ΕΠΟ και Ενώσεις:
• τάχθηκαν κατά του αθλητικού νόμου,
• στράφηκαν κατά των ίδιων τους των

Σωματείων, αφού η συντριπτική πλειονότ-
ητα (87,5%) έχει ήδη κινηθεί υπέρ της
νομιμότητας, επιλέγοντας να αγωνίζεται
με συνθήκες τάξης και διαφάνειας.

• αγνόησαν τα οφέλη, που έχουν λάβει
τα σωματεία από την ύπαρξη του
Μητρώου.

Ιδίως:
�� το 2021, τα ερασιτεχνικά σωματεία,

χάρις στο Μητρώο, έλαβαν απευθείας από
την Πολιτεία, για πρώτη φορά, το ποσό
των 2.500 ευρώ έκαστο για την αντιμετώπι-
ση των εκτάκτων συνθηκών της παν-
δημίας,
�� τα Χριστούγεννα του 2021, για πρώτη

φορά το κάθε σωματείο έλαβε το ποσό
–τουλάχιστον- των 1.600 ευρώ (για κάθε
άθλημα που καλλιεργεί) από την φορ-
ολόγηση των κερδών των παικτών του
στοιχήματος.
�� Τον Ιανουάριο του 2023 τα εγγεγραμ-

μένα στο Μητρώο ερασιτεχνικά σωματεία
θα λάβουν νέα οικονομική ενίσχυση από
τη φορολόγηση των κερδών του Στοιχή-
ματος. Έχει ανακοινωθεί ήδη στις 04-08-
2022 από τον Υπουργό Οικονομικών: «το
μέτρο είναι μόνιμου και διαρκούς χαρακ-
τήρα και νέα χρηματοδότηση προγραμ-
ματίζεται να δοθεί τον Ιανουάριο».

Λ. Αυγενάκης: ‘Δεν εκβιαζόμαστε από τις αντιδημοκρατικές αποφάσεις της ΕΠΟ και των ΕΠΣΛ. Αυγενάκης: ‘Δεν εκβιαζόμαστε από τις αντιδημοκρατικές αποφάσεις της ΕΠΟ και των ΕΠΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΡΜΠΑΝ (ARBAN) ΓΚΟΤΖΑΪ (GOXHAJ) ΤΟΥ ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL) ΚΑΙ
ΤΗΣ ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΟΝΑΪ (NONAJ) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΟ ΦΙΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Α.Ο. ΖΩΦΡΙΑΣ

Πέρασαν  δύο εβδομάδες από την  ορισμέν η ημερομ-
ην ία έν αρξης του Πρωταθλήματος και ακόμα λύση δεν
έχ ει βρεθεί! ΓΓΑ και ΕΠΟ ποδοπατάν ε το ερασιτεχ ν ικό
ποδόσφαιρο με πρόσχ ημα και των  δύο το καλό του...
Προφαν ώς όμως το καλό είν αι η διεξαγωγή των  αγών ων
και όχ ι η αν αστολή.

Άραγε, έχ ουν  αν αλογιστεί τις αρν ητικές συν έπειες για
τα σωματεία;

Άραγε έχ ουν  γν ώση με πόσο κόπο κρατάμε τα σωμα-
τεία "ζων ταν ά";

Μήπως ξεχ ν άν ε ότι κι εμείς ερασιτέχ ν ες είμαστε;
Μπορούν  ν α μας δώσουν  λύσεις για τις εμβόλιμες

Τετάρτες που όπως όλα δείχ ν ουν  θα είν αι πολλές;
Πώς θα πείσουμε τους ερασιτέχ ν ες ποδοσφαιριστές

ν α έρθουν  ν α αγων ιστούν  και ν α παρατήσουν  τις δου-
λειές τους;

Θα δώσουν
παράταση ν α
τελειώσουν  τα
πρωταθλήματα έν α
μήν α μετά ή θα τα
πάμε σερί Κυρια-
κή, Τετάρτη, Κυρ-
ιακή όπως την
περσιν ή σεζόν , με
αποτέλεσμα την
ξεκάθαρη αλλοίωση
του πρωταθλήμα-
τος και με μεγάλο
κίν δυν ο της σωμα-

τικής ακεραιότητας των  ερασιτεχ ν ών  ποδοσφαιριστών ;
Αυτό που θα καταφέρετε στο τέλος είν αι ν α μας διώξε-

τε κι εμάς τους λίγους που έχ ουμε απομείν ει και η
μον αξιά δεν  έκαν ε ποτέ σε καν έν αν  καλό!

Καλην ύχ τα ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο...
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Οι Παλαίμαχοι της Δάφνης Ερυθρών 
με τον ΑΕΣ Ελεώνα

Τ
ην Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 18:30 η ομάδα των παλαι-
μάχων της Δάφνης Ερυθρών θα δώσει τον επόμενο αγώνα
με την ομάδα του ΑΕΣ Ελεώνα στο γήπεδο Γεώργιος

Κατσιφής στον Ελεώνα Θηβών.Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο
κ.Γεώργιος Μεγαρίτης.

Oι Παλαίμαχοι του Βύζαντα με
τον Πελοπίδα Θήβας στις 17/10

Την  Δευτέρα 17 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 
στο Εθν ικό Στάδιο Μεγαρέων  

Ολυμπιον ικών  θα διεξαχθεί φιλικός 
αγών ας Παλαιμάχων  αν άμεσα στον  Βύζαν τα

Μεγάρων  και του Πελοπίδα Θήβας.

Νεανική Εστία 
Μεγαρίδος B.C: 
Στην Θεσσαλονίκη
με τον Ηρακλή

Η ΝΕ Μεγαρίδας θα
ταξιδέψει στη Θεσσα-
λονίκη, όπου θα αντι-
μετωπίσει το Σάββατο

στο Ιβανώφειο τον
Ηρακλή Θεσσαλονίκης
Καλαθοσφαίριση, για
τη 2η αγωνιστική της

Elite League –
Ερρίκος Ντυνάν στις
15 Οκτωβρίου 17:00

Σέντρα στις 6/11 στην
Betsson Super League 2

Ολοκληρώθηκε το
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό
Συμβούλιο της
Super League 2,
το οποίο έλαβε τις
εξής αποφάσεις:
Όλες οι αποφά-
σεις από το ΔΣ
της διοργαν ώτρ-
ιας.
1) Μετά τη γν ω-
στοποίηση από
την  ΕΠΟ για τον
προβιβασμό των
τριών  ομάδων  από τη Γ Εθν ική και την  εν ημέρωση της
Ε.Ε.Α. για τον  έλεγχ ο φακέλων  των  ν έων  μελών , αν α-
βάλλει την  έν αρξη του Πρωταθλήματος Betsson Super
League 2 για τις 6 Νοεμβρίου 2022.
2) Κατόπιν  αιτήματος της ίδιας ΠΑΕ και ομόφων ης
ψήφισής του από το σώμα, η ΠΑΕ Διαγόρας θα
αγων ίζεται στην  τρέχ ουσα περίοδο, στον  Α Όμιλο του
Πρωταθλήματος Betsson Super League 2 ακολο-
υθών τας το πρόγραμμα της ΠΑΕ Ξάν θη που
αποχ ώρησε.
3) Ο Ηρακλής Λάρισας που θα αγων ιστεί επίσης στον
Α Όμιλο, θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του Εκπρ-
οσώπου Γ Εθν ικής, όπως αν αφέρεται στην  ιστοσελίδα
της διοργαν ώτριας.
4) Για τον  Β Όμιλο και σε κλήρωση που διεξήχ θη στο
συμβούλιο αν άμεσα στους προβιβασθέν τες από τη Γ
Εθν ική, η Ηλιούπολη θα ακολουθήσει το πρόγραμμα
της ΠΑΕ Διαγόρας εν ώ ο ΠΑΟ Ρουφ της ΠΑΕ Εργοτέλ-
ης που αποχ ώρησε.
5) Το πρωτάθλημα της Κ19 θα ξεκιν ήσει επίσης στις 6
Νοεμβρίου 2022, χ ωρισμέν ο στους υπάρχ ον τες δυο
ομίλους και ακολουθών τας το πρόγραμμα του πρωταθ-
λήματος Betsson Super League 2.

ΜΠΑΣΚΕΤ:  Οι διαιτητές του
Σαββατοκύριακου σε Elite
League, Β’ και Γ’ Εθνική
Αναλυτικά οι διαιτητές στην Elite League:

Σάββατο 15/10

Απ. Κόντου 16.00 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Ελευθερούπολη
Μηλαπίδης-Σκανδαλάκης-Κατσαπρακάκης
(Μπίκας)
Χολαργού 17.00 Παπάγου-Ερμής Σχηματαρίου
Tσώνος-Νάστος-Τηγάνης (Μωϋσιάδης)
Αγ. Θωμά 17.00 Μαρούσι-Αίας Ευόσμου Στρέμ-
πας-Ζιώγας-Ασλανίδης (Ζερβούδης)
Ιβανώφειο 17.00 Ηρακλής ΚΑΕ 2022-ΝΕ Μεγα-
ρίδος Γερακίνης-Ελευθεριάδης-Παζώλης
(Δροσόπουλος)
Υμηττού 17.00 Αμύντας-Πανερυθραϊκός
Τσαχάκης-Γεράνιος-Τεφτίκης (Παυλόπουλος),
(youtube.com/hellenicbf)
Ήλιδας 17.00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Τρίτων
Καρπάνος-Τσιμπούρης-Μαρινάκης (Θεοδοσό-
πουλος)
Αλ Δημόγλου 17.00 ΕΚ Καβάλας-Ψυχικό Λόρ-
τος-Μπακάλης-Δέλλας (Στουπίδης)

Κυριακή 16/10
Μεσολογγίου 15.00 Χαρ. Τρικούπης-Αγρίνιο
Ευφραιμίδης-Ταρενίδης Κ.-Χατζημπαλίδης
(Πατσαντζόπουλος)/TV

Οι διαιτητές στη Β Εθνική:

2ος Όμιλος
Σάββατο 15/10
Α. Βαρίκας 17.00 Πανιώνιος-Πεύκη Απο-
στολίδης Β.-Ουσταμπασίδης-Βελέντζας
(Τεφτίκης)
Εσπέρου 17.30 Έσπερος-Π. Φάληρο Σπυρό-
πουλος-Κονταράτος-Λεβεντάκος (Αναστασίου)

Γ. Γεννηματάς 16.30 Πρωτέας Β.-Δούκας Αργ-
υρούδης-Αντωνιάδης-Ναστούλης (Τηγάνης)
Δ. Βικέλας 18.30 ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Αιγάλεω Ανα-
στασίου-Κούλης Χ.-Παπαδόπουλος Χρ. (Λιμ-
νιάτης)
ΒΑΚ 17.00 ΟΦΗ-Πανελευσινιακός Καραβίτης-
Καλογριάς-Κουκουλεκίδης Β. (Τζωρτζάκης)
Τέντα Διαγόρας Ρόδου 14.00 Διαγόρας Ρ.-ΑΟΚ
Χανιά Μπούκας-Σιδέρης-Χρηστίδης Παύλ.
(Ξάνθος)

Οι διαιτητές στη Γ Εθνική:

3ος Όμιλος
Κυριακή 16/10

1ος Μάνδρας 17.00 Μανδραϊκός-Ποσειδών Ν.
Ψυχικού Ραπτογιάννης-Βαγγάλης (Αλετράς)
Ραφήνας (κ.θ.) 17.00 Αργοναύτης Τρ.-Πικέρμι
Κούλης Κ.-Γαραντζιώτης (Φαλούκας)
Εσπέρου 15.30 Ίκαρος Καλλιθέας-Αιολικός
Μυτ. Νάστος-Μπακετέα (Βακαλούδης)
Κοκκινιάς Αμαρ. 16.00 Νίκη Αμαρουσίου-
Ένωση Αττάλου Τσάλας-Νικολιάς (Κυριόγλου)
Π. Σαλπέας 15.00 Φοίνιξ Πειραιά-ΦΟ Βροντά-
δου Πετράκης Γ.-Τσικριτσάκη (Δραμεσιώτης)
Α’ Μοσχάτου 17.00 Ελευθερία Μ.-Δάφνη Δημου-
λάς-Σπυρλιδάκης (Βακαλούδης)
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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.

Η ίδια η διάταξη του Ποινικού Κώδικα ορίζει ότι μαστρο-
πεία διαπράττει:«Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακο-
λασία άλλων, προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή
υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συμμετέχει στην
πορνεία ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10)
έτη και χρηματική ποινή» ο νόμος ορίζει επίσης, μεταξύ
άλλων ότι :

«Με κάθειρξη και χρηματική ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος
αν το έγκλημα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου
των δεκαπέντε (15) ετών, β) με απατηλά μέσα, γ) από τον
ανιόντα συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από θετό
γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν
εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία
επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή».

Σύμφωνα με την υπεράσπιση της γυναίκας υπάρχουν
εξηγήσεις για αυτά που της καταλογίζονται. Ωστόσο, εκτιμά-
ται πως ενδέχεται το κατηγορητήριο που θα συνταχθεί σε
βάρος της να περιέχει και άλλες κατηγορίες πλην της βασι-
κής που απαγγέλθηκε  και οδήγησε στην σύλληψή της.

Η μητέρα της 12χρονης πέρασε τη νύχτα στη ΓΑΔΑ. Σύμφ-
ωνα με πληροφορίες δύο από τα παιδιά της βρίσκονται με
τη γιαγιά τους, ενώ πέντε φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο
Παίδων.

Συνελήφθη για ναρκωτικά και ο πατέρας του κοριτσιού

Άλλο ένα μέλος της οικογένειας της 12χρονης από τον
Κολωνό που έπεσε θύμα βιασμού συνελήφθη το πρωί της
Πέμπτης.

Συμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον 41χρονο 

πατέρα της 12χρονης με τους αστυνομικούς να του περ-
νούν χειροπέδες για υπόθεση ναρκωτικών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η σύλληψη του πατέρα του
κοριτσιού έγινε το βράδυ της Τετάρτης αφού στο σπίτι της
οικογένειας στον Κολωνό βρέθηκε μικροποσότητα ναρκω-
τικών κατά τη διάρκεια της έρευνας για την υπόθεση του βια-
σμού της 12χρονης και τη σύλληψη της μητέρας της για
μαστροπεία.

Αστυνομικές πηγές, δε, κάνουν λόγο για καταιγιστικές
εξελίξεις εντός των επόμενων ωρών ή ημερών σε ό,τι αφορά
την υπόθεση των ενταλμάτων γενικότερα.

Πέρα από την 37χρονη -η οποία οδηγήθηκε στην ανα-
κρίτρια με βασική κατηγορία αυτή της διακεκριμένης μαστρ-
οπείας- και τους δύο κατηγορούμενους -τον Ηλία Μίχο και
τον Γιάννη Σοφιανίδη οι οποίοι έχουν κριθεί προφυλακιστέ-
οι- στο κάδρο ερευνών της ΕΛ.ΑΣ έχουν μπει κι άλλα πρό-
σωπα. 

Ολα παραπέμπουν στην ύπαρξη κυκλώματος μαστρο-
πείας και παιδεραστίας, και με αυτό τον τρόπο το περιέγρ-
αψε ο νέος δικηγόρος της μητέρας, Απόστολος Λύτρας, ο
οποίος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή
της, αλλά παραδέχτηκε την ύπαρξη εμβασμάτων
εξηγώντας ότι η 12χρονη είχε πάρει την κάρτα της μητέρας
της και τον αριθμό του τραπεζικού της λογαριασμού.

Την ώρα που γίνονταν αυτές οι δηλώσεις, η Αρχή Ξεπ-
λύματος Μαύρου Χρήματος είχε ήδη αρχίσει να κάνει φύλλο
και φτερό τους λογαριασμούς τόσο του 53χρονου όσο και της
37χρονης, με σκοπό να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το
αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δρα-
στηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι κατηγορούμενοι θα 

βρεθούν αντι-
μέτωποι με
ακόμη ένα
κακούργημα: του
ξ ε π λ ύ μ α τ ο ς
βρόμικου χρήμα-
τος.

Υπενθυμίζεται
πως, μέσα σε
αυτό το πλαίσιο,
η γιαγιά της

12χρονης προέβη τις προηγούμενες ημέρες σε μια σοβαρ-
ότατη καταγγελία για τη σύζυγο του Ηλία Μίχου.

«Είμαστε σε άθλια κατάσταση, δεν μπορείτε να καταλά-
βετε… Η γυναίκα του πήγε σπίτι και προσπάθησε να
πληρώσει την μάνα του παιδιού για να μη μιλήσει, να
αποσύρει την καταγγελία και λέει η μάνα του “φύγε από ‘δω,
μη σε θάψω”. 

Δεν πληρώνεται η ψυχολογία του παιδιού και η τιμή του,
ενός 12χρονου παιδιού με δέκα χιλιάρικα… ούτε με εκατομ-
μύρια! Δηλαδή, αν ήμουν εγώ στη θέση της, δεν ξέρω τι θα
έκανα. Πώς κρατήθηκε η κοπέλα, γιατί είναι μια κοπελίτσα
μικρή κι αυτή, είναι 35-36 χρόνων, παντρεύτηκε μικρή και
έκανε παιδιά. Πώς κρατήθηκε… Δεν ξέρω, εγώ δεν θα κρα-
τιόμουν αν ήμουν στη θέση της» ανέφερε χαρακτηριστικά η
γιαγιά. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι βάσει των διαλό-
γων που έχουν στις εκατοντάδες σελίδες των απομαγνητοφ-
ωνημένων συνομιλιών η σύζυγος του 53χρονου γνώριζε την
υπόθεση.
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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
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Ασπρόπυργος: Φυλάκιση 3 ετών 
με αναστολή για τα υποσιτισμένα άλογα
«Δεν αποδείχθηκε καμία κακοποίηση» λέει η οικογένεια του 72χρονου σε ανακοίνωση
της στον απόηχο της απόφασης του εφετείου

Μ
ε ποιν ή φυλάκισης τριών  ετών  με αν αστολή και
χ ρηματική ποιν ή 3.600 ευρώ καταδικάστηκε
από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων  Αθη-

ν ών  ο 72χ ρον ος εκτροφέας και ιδιοκτήτης χ ώρου
στον  Ασπρόπυργο όπου το 2016 βρέθηκαν  υποσιτι-
σμέν α άλογα.

Οι καταγγελίες του
Παν ελλήν ιου Συλλό-
γου Προστασίας
Ιπποειδών  κιν ητο-
ποίησαν  τις εισαγγε-
λικές αρχ ές (Εισαγγε-
λέα Προστασίας
Ζώων ) και οδήγησαν
σε αυτοψία του
χ ώρου και στη
συν έχ εια την  υπόθ-
εση εν ώπιον  της
Δικαιοσύν ης.

«Δεν  αποδείχ θηκε καμία κακοποίηση» λέει η οικογέ-
ν εια του 72χ ρον ου σε αν ακοίν ωση της στον  απόηχ ο
της απόφασης του εφετείου

Παρακάτω δημοσιεύουμε αν ακοίν ωση της κας Ελέν ης
Καπάτου, κόρης του κατηγορούμεν ου:

«Από 3.5 χ ρον ια η ποιν ή φυσικά έπεσε έγιν ε 3 Και
με αν αστολή διότι δεν  αποδείχ θηκε καμία κακοποίηση

.. έμειν ε η ποιν ή για μη σωστές εγκα-
ταστάσεις και για την  ευζωία.. άλλο
κακοποίηση άλλο ευζωία… το ότι έν α
ζωο είν αι άρρωστο γερν αει και είν αι η
ηλικία του ν α πεθάν ει … δεν  το πετά-
με .. δεν  το σκοτών ουμε δεν  το κάν ο-
υμε λουκάν ικα όπως πολλές φορές μας
κατηγόρησε η συγκεκριμέν η κυρια στα
site αλλά ποτέ στο δικαστήρια δεν  τα
παραδεχ τηκε … αν  έστεκαν  όλα όσα
αν εβάζει και μας στοχ οποιεί ο πατέρας
μας με την  αυστηροποίηση των  ν όμων
αυτή την  στιγμή δεν  θα ήταν  έξω και
ελεύθερος … αν αφέρει πως υπεστει
τραμπουκισμο εκείν η που μας τραμ-
πουκίζει οικογεν ειακώς από το 2006..
δημόσια … έδειξε άσχ ετα ζωα από
αυτά που πήρε από τον  πατέρας μας
.. εν ώ τα ζωα που ακολουθούν  στις φωτογραφίες και
είν αι μια χ αρά τα έκρυψε δεν  τα εμφάν ισε ποτέ … είπε
πως παρακολουθούσε το πατέρας μας ν α είν αι κακο-
ποιητης από αρχ ές καλοκαιριού μέχ ρι τον  Δεκέμβρη
που έγιν ε η ιστορία .. δηλαδή έβλεπε ζωα ν α είν αι σε
άθλιες συν θήκες 6 μήν ες και δεν  έκαν ε τίποτα; Απλά
τραβούσε φωτογραφίες ; 

Έτσι κάν ουν  οι φιλόζωοι; .. και αφού τον  παρακολο-
υθούσε τόσο στεν α μια φωτογραφία του έν α βίν τεο ν α
ασκεί βασαν ισμό; 

Δεν  τράβηξε … η ποιν ή βγήκε στις δικαστικές αίθου-
σες .. και όπως και ν α τα παρουσιάζει κρίθηκε πως
πρέπει ν αν αι έξω… οποτε δεν  είν αι κακοποιητης …
μην  παίζετε με τις λέξεις ώστε ν α κερδίσετε ακόλουθο-
υς και ν α μοστράρετε το iban σας … την  επόμεν η
φορά που θα χ ρησιμοποιηθεί το όν ομα μας ώστε ν α
δημιουργούν ται συκοφαν τικές εν τυπώσεις για δια-
συρμό και διαπόμπευση της οικογέν ειας μας στο εύρη
κοιν ό με παρότρυν ση για αν άρμοστα σχ όλια και λαϊκά
δικαστήρια θα κιν ηθούμε ν ομικά …


