
Παρέμβαση του Αρείου
Πάγου για τον θάνατο του

16χρονου πυγμάχου

Ακατάσχετος λογα-
ριασμός και για τους
συνεπείς οφειλέτες,
πώς θα «χτίζεται»

Σημαντική μείωση της
εγκληματικότητας το 2022 σε
σχέση με την περίοδο προ

κορονοϊού (2015-2019)

Εις Μνήμην του νεαρού
πυγμάχου πρωταθλητή,

Βασίλη Τόπαλου

Ο Δήμος Ασπροπύργου εκφράζει τα
βαθιά συλλυπητήρια του για τον χαμό του

νεαρού πυγμάχου, πρωταθλητή
Ευρώπης, Βασίλη Τόπαλου.

Εισόδημα έως 5.000 ευρώ
δηλώνουν 4 στους 10

φορολογούμενοι
Οι αυτοαπασχολούμενοι –περίπου 615.000 φυσικά
πρόσωπα–,

αν και
μοιράζονται

έσοδα 39 δισ.
τον χρόνο,
δηλώνουν

κέρδη μόλις
3,4 δισ. ευρώ.
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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 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγε-

υμα βόρειοι βορειοανατολικοί στα ανατολικά 
πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σύναξις των Εβδομήκοντα Αποστόλων, 

Αγίων Έξι Μαρτύρων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΧατζηδάκη 40 &

Παγκάλου, Εντός Εμπορικού Κέντρου Ίλιν, Ελευσίνα,
19200, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105546444

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1, Μάνδρα,

19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105550309

Άνω Λιόσια
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού,

Αχαρνές, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102448143

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑΠάρνηθος 118, Αχαρνές, 13678,

ΑΤΤΙΚΗΣ 2102403004

Χαϊδάρι
TOFARMAKEIOMOU.GR - (Σακόπουλος Θεόδωρος

Κ.)Παπανδρέου Γεωργίου 4, Χαϊδάρι - Δάσος
Χαϊδαρίου, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105813912

Ο
ι αυτοαπασχ ολούμεν οι –περίπου 615.000
φυσικά πρόσωπα–, αν  και μοιράζον ται έσοδα
39 δισ. τον  χ ρόν ο, δηλών ουν  κέρδη μόλις 3,4

δισ. ευρώ.
Εισόδημα έως 5.000 ευρώ δηλών ουν  4 στους 10

φορολογούμεν οι
Φορολογικές δηλώσεις που κιν ούν  υποψίες για φορ-

οδιαφυγή και στον  πλέον  αν υποψίαστο πολίτη και
ουσιαστικά τορπιλίζουν  κάθε προσπάθεια χ άραξης
δίκαιης κοιν ων ικής πολιτικής υπέβαλαν  και το 2022
εκατον τάδες χ ιλιάδες Ελλην ες. Τα ευρήματα εν τυπω-
σιακά: οι 4 στους 10 υποβάλλουν  δηλώσεις με οικογε-
ν ειακό εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ τον  χ ρόν ο,
εν ώ ετήσιες απολαβές άν ω των  20.000 ευρώ εμφ-
αν ίζουν  μόν ο οι
17 στους 100.

Οι αυτοα-
πασχ ολούμεν οι
–περίπου
615.000 φυσικά
πρόσωπα–, αν
και μοιράζον ται
έσοδα 39 δισ.
ευρώ τον  χ ρόν ο,
δηλών ουν  καθαρά
κέρδη μόλις 3,4
δισ. ευρώ, εν ώ
περίπου οι μισοί
εμφαν ίζον ται ν α
επιβιών ουν  με
ζημιές επί σειρά
ετών . Ιδια εικόν α
και στους εταίρο-
υς των  προσω-
πικών  εταιρειών :
από το σύν ολο
των  101.437
ομόρρυθμων  και
ετερόρρυθμων
εταιρειών  (κατά
καν όν α είν αι μικρομεσαίες οικογεν ειακές επιχ ειρήσεις)
οι 47.222 είν αι ζημιογόν ες. Και για τις υπόλοιπες που
έχ ουν  κέρδη, εν ώ ο αθροιστικός τους τζίρος αν έρχ ε-
ται στα 28,7 δισ. ευρώ, το καθαρό αποτέλεσμα μετά
βίας αν έρχ εται στα 2 δισ. ευρώ.

Οι φορολογικές δηλώσεις του 2022 –είν αι αυτές που
ελήφθησαν  υπόψη για ν α χ αραχ θεί η κοιν ων ική επι-
δοματική πολιτική των  τελευταίων  μην ών  που περιε-
λάμβαν ε το επίδομα θέρμαν σης, την  επιταγή ακρίβειας
και τώρα το market pass– δεν  εμφαν ίζον ται «επηρεα-
σμέν ες» από την  παν δημία. Το συν ολικό δηλωθέν
εισόδημα έχ ει διαμορφωθεί στα 79,27 δισ. ευρώ και
ουσιαστικά έχ ει ξεπεράσει κατά περίπου έν α δισ.
ευρώ το αν τίστοιχ ο επίπεδο του 2019. Αρα, από…
φορολογικής άποψης, το χ αμέν ο έδαφος της παν -
δημίας λόγω αν αστολών  συμβάσεων  εργασίας, κλει-
στών  επιχ ειρήσεων  κ.λπ., φαίν εται ν α έχ ει αν ακτηθ-
εί.

Αυτό που δεν  έχ ει αλλάξει είν αι η εισοδηματική
καταν ομή. Οι συν ολικές δηλώσεις αν έρχ ον ται σε 6,47
εκατομμύρια. Ουσιαστικά, αυτές αποτυπών ουν  τα
οικογεν ειακά εισοδήματα, καθώς ο συν ολικός αριθμός
των  φορολογουμέν ων  προσεγγίζει τα 9 εκατομμύρια.
Σε αυτό το σύν ολο:

Οι 660.000 δηλώσεις έχ ουν  μηδεν ικό εισόδημα. Σε
έν αν  σημαν τικό βαθμό αυτό δικαιολογείται από τον
αριθμό των  ν έων  που υποβάλλουν  για πρώτη φορά
δήλωση εξαιτίας εν ηλικίωσης ή κάποιου περιουσιακού
στοιχ είου. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για τη μία στις
10 δηλώσεις.

Οικογεν ειακό εισόδημα έως 5.000 ευρώ τον  χ ρόν ο
εμφαν ίζουν  συν ολικά 2,558 εκατομμύρια φορολο-
γούμεν οι (σ.σ. συμπεριλαμβάν ον ται και οι μηδεν ικές
δηλώσεις). Πρόκειται για το 39,53% του συν ολικού
αριθμού των  φορολογουμέν ων , που υποστηρίζουν  ότι
διαβιούν  με λιγότερα από 400 ευρώ τον  μήν α καθαρά.
Σε αυτό τον  πληθυσμό υπάρχ ουν  και οικογέν ειες με
παιδιά, ακόμη και πολύτεκν ες. 3. Από 5.000-10.000
ευρώ οικογεν ειακό εισόδημα εμφάν ισαν  πέρυσι 1,263
εκατομμύρια φορολογούμεν οι, ήτοι το 19,52% του
συν ολικού πληθυσμού. Από τις 10.000 έως τις 15.000

ευρώ εν τοπίζον ται επιπλέον  876.000 φορολογούμε-
ν οι, που αν τιστοιχ ούν  στο 13,54% του συν όλου,
εν ώ στην  κατάταξη των  15.000-20.000 ευρώ
υπάρχ ουν  659.000 δηλώσεις ή το 10,18% του συν ό-
λου.

Οι δυσκολίες χ άραξης κοιν ων ικής πολιτικής
Τι σημαίν ουν  όλα αυτά; Οτι αν  πρέπει ν α εφαρμο-

στεί έν α «στοχ ευμέν ο» μέτρο στήριξης σε φορολογο-
υμέν ους που έχ ουν  μην ιαίο καθαρό εισόδημα κάτω
από 1.500 ευρώ τον  μήν α (οικογεν ειακό καθαρό),
τότε ο αριθμός των  δυν ητικών  δικαιούχ ων  έχ ει ήδη
αν έβει στα 5,356 εκατομμύρια. Ποιοι θα αποκλείον ταν
με έν α εισοδηματικό όριο της τάξεως των  20.000
ευρώ;

594.000 φορολογούμεν οι με οικογεν ειακό εισόδημα
από 20.000 έως 30.000 ευρώ.

388.000 φορολογούμεν οι με οικογεν ειακό εισόδημα
από 30.00050.000 ευρώ.

106.000 φορολογούμεν οι με ετήσιες αποδοχ ές άν ω
των  100.000 ευρώ και

Μόλις 27.000 συμπολίτες μας που δηλών ουν  πάν ω
από 100.000 ευρώ. Μιλάμε για το 0,42% του συν όλου.

Περιθώρια φοροδιαφυγής στους μισθωτούς και τους
συν ταξιούχ ους δεν  υπάρχ ουν  ουσιαστικά (πέραν
ίσως μιας δεύτερης απασχ όλησης με «μαύρα» ή της
εμφάν ισης μειωμέν ων  εισοδημάτων  από εν οίκια, κάτι
που εν σωματών ει όμως αυξημέν ο ρίσκο). Εκεί που
υπάρχ ουν  περιθώρια είν αι στη «μαύρη» και αδήλωτη
εργασία και φυσικά στις τάξεις των  αυτοαπασχολουμέ-
ν ων , οι οποίοι είτε «φουσκών ουν » τις επαγγελματικές
δαπάν ες για ν α μην  επιβαρύν ον ται με φόρο εισοδή-
ματος είτε κάν ουν  συν αλλαγές χ ωρίς ν α εκδίδουν  τα
σχ ετικά παραστατικά. Τι δείχ ν ει η επεξεργασία των
σχ ετικών  κωδικών  που συμπληρών ον ται στις φορο-
λογικές δηλώσεις; Δύο οι μεγάλες πηγές των  αυτοα-
πασχ ολουμέν ων : οι ατομικές επιχ ειρήσεις και οι προ-
σωπικές εταιρείες. Εισόδημα από ατομικές επιχ ειρή-
σεις δηλών ουν  615.475 πολίτες. Αυτοί «μοιράζον ται»
τζίρο 39 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Από τους
615.475, κέρδη εμφαν ίζουν  οι 356.957. Και αυτοί
δηλών ουν  κέρδη περίπου 3,4 δισ. ευρώ. Η δεύτερη
μεγάλη πηγή είν αι οι προσωπικές εταιρείες. Σε σύν ολο
101.437 Ο.Ε. και Ε.Ε., οι 47.222 είν αι ζημιογόν ες και
οι κερδοφόρες έχ ουν  κέρδη 2 δισ. ευρώ. Τα δε συν ο-
λικά έσοδα είν αι 28,7 δισ. ευρώ.

Στις φορολογικές δηλώσεις του 2023 αν αμέν εται ν α
καταγραφεί περαιτέρω αύξηση των  δηλωθέν των  εισοδ-
ημάτων . Το ερώτημα είν αι αν  αυτή η αύξηση θα προέ-
λθει και πάλι από τη «συν ηθισμέν η» οδό των  συν τα-
ξιούχ ων  και των  μισθωτών  ή αν  θα αρχ ίσουν  ν α αν ε-
βαίν ουν  και τα φορολογητέα κέρδη των  αυτοαπασχ ο-
λουμέν ων , κάτι που προς το παρόν  δεν  έχ ει φαν εί.
Η τόν ωση των  ηλεκτρον ικών  πληρωμών  δημιουργεί
ελπίδες για περιορισμό της φοροδιαφυγής, κάτι όμως
που μέν ει ν α αποδειχ θεί στην  πράξη.

Εισόδημα έως 5.000 ευρώ δηλώνουν 4 στους
10 φορολογούμενοι
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Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΙΣΑ: “Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική
συνταγή”

Ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθην ών  εκτιμά, ότι αυτό συμβάλλει στην  έλλειψη φαρμά-
κων  από την  αγορά.

Κάθε φαρμακευτικό
σκεύασμα έχ ει εν δείξεις και
αν τεν δείξεις ,τις οποίες
μπορεί ν α αξιολογήσει μόν ο
ο θεράπων  ιατρός. Αυτό
επισημαίν ει ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθην ών  που
δηλών ει με κατηγορικό
τρόπο: “Καν έν α φάρμακο
και εμβόλιο δεν  πρέπει ν α
χ ορηγείται χ ωρίς ιατρική
συν ταγή”. Εκτιμά, μάλιστα,
ότι αυτό συμβάλλει στην
έλλειψη φαρμάκων  από την
αγορά.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης καλεί την  πολιτεία ν α θεσπίσει την
υποχ ρεωτική συν ταγογράφηση για όλα τα σκευάσματα που κυκλοφορούν  στην
αγορά και τον ίζει ότι «η αν τιεπιστημον ική πρακτική χ ορήγησης φαρμάκων  χ ωρίς
ιατρική συν ταγή που εφαρμόζεται στη χ ώρα μας, αν τίθετα από τις υπόλοιπες
χ ώρες του κόσμου οδηγεί σε επικίν δυν η πολυφαρμακία και κατασπατάληση
πόρων  για το σύστημα και τον  ίδιο τον  ασθεν ή. Παράλληλα, συμβάλλει στην
έλλειψη φαρμάκων  που παρατηρείται σταθερά στην  ελλην ική αγορά και δυσχ ερ-
αίν ει την  πρόσβαση του ασθεν ή στα φάρμακα που έχ ει αν άγκη. Οι καν όν ες της
ορθής ιατρικής πρακτικής και ο εξορθολογισμός του συστήματος επιτάσσουν  καν έ-
ν α φάρμακο και εμβόλιο ν α μην  χ ορηγείται χ ωρίς ιατρική συν ταγή, όπως εξάλλου
γίν εται στις υπόλοιπες χ ώρες».

Ο ΙΣΑ επισημαίν ει ότι η χορήγηση φαρμάκων  χ ωρίς ιατρική συν ταγή είν αι έν α
πάγιο αίτημα, για το οποίο ο Σύλλογος έχ ει κάν ει τα τελευταία χ ρόν ια πολλές παρ-
εμβάσεις στις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες οδήγησαν  στην
θέσπιση της υποχ ρεωτικής συν ταγογράφησης στη χ ορήγηση των  αν τιβιοτικών .

Ακατάσχετος λογαριασμός και για τους
συνεπείς οφειλέτες, πώς θα «χτίζεται»

Α
λλαγές φέρν ει στον  ακατάσχ ετο λογαριασμό η ΑΑΔΕ, με στόχ ο ν α μπει
φρέν ο στην  αύξηση των  εκπρόθεσμων  φορολογικών  οφειλών .

Σύμφων α με το σχ έδιο
που θα φέρει η ΑΑΔΕ, θα
μπορούν  όσοι φορολο-
γούμεν οι ρυθμίζουν  τις
οφειλές τους προς το Δημό-
σιο ν α δημιουργήσουν
έν αν  προοδευτικά ακα-
τάσχ ετο λογαριασμό υπό
την  προϋπόθεση ότι θα
έχ ουν  καταβάλει δύο
δόσεις της ρύθμισης και
υποβάλλουν  ηλεκτρον ική
αίτηση στην  οποία θα αν α-
γράφεται ο αριθμός λογαρια-
σμού για τον  οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχ εσης. 

Το νέο σύστημα για τον ακατάσχετο λογαριασμό θα λειτουργεί ως εξής:

Φορολογούμεν ος ο οποίος έχ ει υποστεί κατάσχ εση, καταβάλλον τας τουλάχ ιστον
δύο δόσεις των  ρυθμισμέν ων  οφειλών  του μπορεί τον  τρίτο μήν α ν α ζητήσει
αύξηση του ακατάσχ ετου ορίου. Το σημεριν ό όριο των  1.250 ευρώ προσαυξάν εται
κατά το άθροισμα των  ποσών  των  δύο τελευταίων  μην ιαίων  δόσεων  που εξοφ-
λήθηκαν  και πολλαπλασιάζεται με συν τελεστές από 3 έως και 4,5. Ωστόσο αύξηση
του ακατάσχ ετου θα έχ ουν  μόν ο οι οφειλέτες που η μην ιαία δόση της ρύθμισης
είν αι μεγαλύτερη των  400 ευρώ.

Σε περίπτωση που η δόση είν αι 500 ευρώ με την  εφαρμογή του συν τελεστή 3,
το ν έο ύψος ακατάσχ ετου λογαριασμού διαμορφών εται στα 1.500 ευρώ.

Όσο μεγαλύτερο χ ρον ικό διάστημα ο οφειλέτης είν αι συν επής ο συν τελεστής θα
αυξάν εται.

Τα όρια του ακατάσχ ετου ισχ ύουν  για έν α μήν α από την  ημερομην ία χ ορήγ-
ησής του και αν αν εών ον ται μην ιαίως, εφόσον  πληρούν ται οι προϋποθέσεις.

Αν  φορολογούμεν ος που έχ ει κερδίσει αύξηση ακατάσχ ετου λογαριασμού, χ άσει
τη ρύθμιση οφειλών  εξαιτίας της μη καταβολής δύο συν εχ όμεν ων  δόσεων , χ άν ει
τον  αυξημέν ο ακατάσχ ετο καθώς και το δικαίωμα ν α τον  διεκδικήσει εκ ν έου.

Σημαντική μείωση της εγκληματικότητας
το 2022 σε σχέση με την περίοδο προ

κορονοϊού (2015-2019)

Ο
ι δείκτες εγκληματικότητας του 2022 παρουσιάζουν  σημαν τική μείωση σε
σχ έση με την  περίοδο προ κορον οϊού (2015-2019), σύμφων α με τα
στοιχ εία που αν ακοίν ωσε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα:

Οι κλοπές - διαρρήξεις μειώθηκαν  κατά 12,12% το 2022 σε σύγκριση με τον
μέσο όρο της περιόδου 2015 - 2019.

Οι κλοπές τροχ οφόρων  μείον  30,48% το 2022 σε σύγκριση με τον  μέσο όρο της
περιόδου 2015 - 2019.

Οι ληστείες παρουσιάζουν  μείωση 35,69% το 2022 σε σύγκριση με τον  μέσο όρο
της περιόδου 2015 - 2019.

Παράλληλα, το 2022 παρουσιάζει τον  μικρότερο αριθμό αν θρωποκτον ιών  από το
2011 και το μεγαλύτερο ποσοστό εξιχ ν ιάσεων . Αν αλυτικά, τον  περασμέν ο χ ρόν ο
διαπράχ θηκαν  79 αν θρωποκτον ίες και το ποσοστό εξιχ ν ιάσεων  (ιδίου και προη-

γούμεν ων  ετών ) αν ήλθε στο 88,61%.

Σχ ετικά με την  προστασία των  συν όρων  στον  Έβρο, το 2022 έγιν αν  256.060
αποτροπές και 1.491 συλλήψεις διακιν ητών .

Οσον  αφορά τους ελέγχ ους για την  εφαρμογή της αν τικαπν ιστικής ν ομοθεσίας
το 2022 αν ήλθαν  σε 523.400 και βεβαιώθηκαν  6.133 παραβάσεις.

Σχ ετικά με την  μάστιγα της εν δοοικογεν ειακής βίας, σημειώθηκαν  11.476 περι-
στατικά. Από αυτά τα 3.279 τα διαχ ειρίστηκαν  τα 18 Γραφεία Εν δοοικογεν ειακής
Βίας.

Επίσης, στο πλαίσιο της προστασίας των  ζώων  έγιν αν  4.999 έλεγχ οι,
σχ ηματίστηκαν  1717 δικογραφίες, πραγματοποιήθηκαν  308 συλλήψεις και
βεβαιώθηκαν  1.953 πρόστιμα συν ολικού ύψους 3.251.265 ευρώ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την  αν α-
κοίν ωση των  στατιστικών  στοιχ είων  για το 2022, δήλωσε:

«Τα επίσημα στοιχ εία που αν ακοίν ωσε η Ελλην ική Αστυν ομία, πριν  από λίγο,
αφορούν  τη ζωή όλων . Αποδεικν ύουν  ότι η ασφάλεια στα σύν ορα της πατρίδας
μας είν αι σήμερα παν ίσχ υρη, αν τιμετωπίζον τας πολύ αποτελεσματικά την  παρά-
ν ομη μεταν άστευση. Και ταυτόχ ρον α η ασφάλεια στις γειτον ιές βελτιών εται πλέον
διαρκώς. Με τη σημαν τική μείωση της εγκληματικότητας κατά 25% σε σχ έση με
την  περίοδο 2015-2019. Με τις λιγότερες αν θρωποκτον ίες των  τελευταίων  11
ετών , παρά το γεγον ός ότι αυξάν ον ται τα περιστατικά εν δοοικογεν ειακής βίας. Σε
καμία περίπτωση δεν  εφησυχ άζουμε».

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμαν ε ακόμα:«Συν εχ ίζουμε συστηματικά. Με σχ έδιο και
αποτελεσματικότητα. Βάζον τας τέλος σε κάθε άβατο αν ομίας. Με την  σκληρή δου-
λειά των  αστυν ομικών  μας, εν ισχ ύον τας διαρκώς την  παρουσία τους στις γειτον ι-
ές, προστατεύουμε τη ζωή και την  περιουσία των  πολιτών . Γιατί η ασφάλειά  τους
είν αι προϋπόθεση για την  ευημερία και γι' αυτό καθημεριν ή μας υποχ ρέωση με
έργο και μετρήσιμο αποτέλεσμα».
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Φρίκη: Ανάγκασαν Ρομά να πει τα κάλαντα
γονατιστός και του έβαλαν φωτιά

Ένας από τους δράστες ανέβασε story στα social media

Έ
ν α αδιαν όητο περιστα-
τικό βασαν ισμού έλαβε
χ ώρα την  παραμον ή

της Πρωτοχ ρον ιάς στην  Πάτρα,
με θύμα έν αν  Ρομά, περίπου
35 ετών .

Πιο συγκεκριμέν α, το πρωί
του περασμέν ου Σαββάτου ο
άν δρας, ο οποίος φέρεται ν α
αν τιμετωπίζει ν οητικά προβλή-
ματα, μπήκε σε γν ωστή
επιχ είρηση αυτοκιν ήτων  και
ζήτησε ν α πει τα κάλαν τα. Εκεί, κάποιοι -εν  αγν οία του ιδιοκτήτη- άρχ ισαν  ν α
τον  πειράζουν , γελών τας μαζί του.

Του έβαλαν  φωτιά εν ώ έλεγε τα κάλαν τα…
Μάλιστα, σύμφων α με το pelop.gr, κάποια στιγμή, του πρότειν αν  ν α κάτσει στα

γόν ατα και ν α πει τα κάλαν τα, εν ώ κάποιος άλλος του έβαλε φωτιά.

Ο Ρομά, αμέσως άρχ ισε ν α ουρλιάζει, προσπαθών τας ν α σβήσει τη φωτιά που
ευτυχ ώς τα κατάφερε γλιτών ον τας από εγκαύματα, την  τελευταία στιγμή! Τότε
άρχ ισε ν α διαμαρτύρεται και ν α απειλεί με μην ύσεις, εν ώ η παρέα προσπάθησε
ν α τον  ηρεμήσει και ν α τον  καθησυχ άσει.

Έν ας από τους δράστες αν έβασε story  στα social media
Η απάν θρωπη σκην ή βασαν ισμού αν έβηκε στα social media ως story  στο προ-

φίλ εν ός από τους δράστες κι όπως αποδείχ θηκε, πολλοί επισκέπτες του διαδικ-
τύου «γέλασαν » με το… κατόρθωμα!

Α
κόμα ένα σημαντικό βήμα γίνεται για την υλοποίηση
της νέας επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης,
καθώς, από σήμερα, αποκτούν δικαίωμα υπαγωγής

στην επικουρική ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφα-
λοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) και οι ήδη ασφαλισμένοι
στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί
από 01/01/1987 και μετά.

Με αίτησή τους στη διεύθυνση be.teka.gov.gr, μπορούν να
ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα και να αλλάξουν
ασφαλιστικό φορέα, υπαγόμενοι πλέον στο ΤΕΚΑ, αντί του
e-ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί
να ασκήσει το δικαίωμά της για υπαγωγή στην ασφάλιση
του ΤΕΚΑ μέχρι την 31η/12/2023.

Υπενθυμίζεται ότι, με τον νόμο 4826/2021, ιδρύθηκε το
ΤΕΚΑ (teka.gov.gr), που σκοπό έχει τη χορήγηση επικουρι-
κής σύνταξης με εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστή-
ματος προκαθορισμένων εισφορών.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, το ΤΕΚΑ, που σταδιακά
πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη επικουρική
ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ), μέσα στον πρώτο
χρόνο λειτουργίας του, γνωρίζει μία απρόσμενη επιτυχία,
αφού, στο τέλος του 2022, οι ασφαλισμένοι του έχουν υπερ-
βεί τους 150.000, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές
προβλέψεις.

H νέα ψηφιακή πλατφόρμα be.teka.gov.gr ανοίγει αρχικά
για όσους ήδη εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι - υποχρ-
εωτικά ή προαιρετικά - στην επικουρική ασφάλιση του e-
ΕΦΚΑ και επιθυμούν να την μεταφέρουν στο ΤΕΚΑ.

Από τον Μάρτιο του 2023, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του ΤΕΚΑ θα παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην επι-
κουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ και σε ασφαλισμένους που
απασχολούνται σε κλάδους όπου, μέχρι σήμερα, δεν
υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση
(π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχο-
λούμενοι υγειονομικοί, κ.λπ.). Το δικαίωμα ένταξης στο
ΤΕΚΑ σε αυτή την περίπτωση διατηρείται, μέχρι τη
συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Το νέο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης για τους νέους αναπτύσσεται διαρκώς και, από
την Πρωτοχρονιά του 2023, μπορούν πλέον με μία απλή
αίτηση να εντάσσονται στο ΤΕΚΑ, εφόσον το επιθυμούν, οι
νέοι και οι νέες έως και 35 ετών που ήδη εργάζονται. Με τον
τρόπο αυτό, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους ασφαλισμέ-
νους και στους νέους εργαζόμενους να έχουν έλεγχο πάνω

στη σύνταξή τους. Τα χρήματά τους δεν μπαίνουν σε
έναν μεγάλο κορβανά που τα διαχειρίζεται το κράτος,
αλλά υπάρχει ένας ατομικός λογαριασμός, όπου ο
ασφαλισμένος μπορεί να βλέπει πώς εξελίσσονται οι
αποταμιεύσεις του σε σχέση με την επικουρική σύντα-
ξή του».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, υπογράμ-
μισε: «Από την 1η/1/2023, μπορούν να ενταχθούν στο
ΤΕΚΑ όλοι όσοι ήδη εργάζονται, έχουν ήδη υποχρέωση
επικουρικής ασφάλισης και είναι κάτω των 35 ετών. Η
ηλικία τους αποτελεί το διαβατήριο για τη μεταφορά
των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων της επικουρικής
ασφάλισης στο νέο Ταμείο. Το ΤΕΚΑ έχει διανύσει με
επιτυχία έναν χρόνο λειτουργίας, πατώντας σε γερά
θεμέλια, με σύγχρονες διοικητικές αντιλήψεις, λειτουργικές
επιχειρησιακές διαδικασίες και σύγχρονα πληροφοριακά
συστήματα, χωρίς τις αγκυλώσεις και τις στρεβλώσεις του
παρελθόντος. Το ΤΕΚΑ εξελίσσεται διαρκώς και φιλοδο-
ξούμε να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ήδη, στα
μητρώα του, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, περι-
λαμβάνονται περίπου 150.000 ασφαλισμένοι και 65.000
εργοδότες. Εφαρμόζονται αρχές καλής διακυβέρνησης και
υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, με στόχο την ενίσχυση
του κλίματος εμπιστοσύνης και την αμοιβαία δέσμευση
μεταξύ του Ταμείου και των ασφαλισμένων του».

Η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παυλίνα
Καρασιώτου, σημείωσε: «Έναν χρόνο και 150.000 νέους
ασφαλισμένους μετά, υλοποιούμε ένα ακόμα βήμα στη νέα
επικουρική ασφάλιση. Από την Πρωτοχρονιά, οι νέοι έως 35
ετών οι οποίοι εργάζονται, μπορούν να αλλάξουν την επικο-
υρική ασφάλισή τους, μεταβαίνοντας στο κεφαλαιοποιητικό
σύστημα και αποκτώντας τον ατομικό τους λογαριασμό. Το
2022 ήταν το έτος που θέσαμε τις βάσεις του ΤΕΚΑ, το 2023
είναι το έτος που το ΤΕΚΑ ωριμάζει και επεκτείνεται και θα
ακολουθήσει, εντός του 2023, η ανάπτυξη του βασικού επεν-
δυτικού προϊόντος, τηρώντας τις δεσμεύσεις μας και το χρο-
νοδιάγραμμα, που έχουμε προαναγγείλει».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ, Νικό-
λαος Τεσσαρομάτης, τόνισε: «Το ΤΕΚΑ αρχίζει τη χρονιά,
δίνοντας σε νέους/ες έως 35 ετών που ήδη εργάζονται, τη
δυνατότητα να δημιουργήσουν τον ατομικό συνταξιοδοτικό
κουμπαρά τους. Δομημένο στη βάση της διεθνούς πρακτι-
κής και εμπειρίας πρωτοποριακών οργανισμών κεφαλαιο-
ποιητικού χαρακτήρα του πρώτου πυλώνα, το ΤΕΚΑ
παρέχει στη νέα γενιά τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα

νέο, αλλά δοκιμασμένο διεθνώς, συνταξιοδοτικό θεσμό, που
φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση ικανοποιητικού επι-
πέδου διαβίωσης για τους συνταξιούχους».

Τι πρέπει να γνωρίζουν ασφαλισμένοι και εργοδότες

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, η διαδικασία αλλαγής φορέα επικουρι-
κής ασφάλισης είναι εύκολη και απαιτεί μόνο μερικά κλικς.
Για τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, οι μισθωτοί τόσο
του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, πρέπει να
γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), ο οποίος
είναι διαθέσιμος από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα
απασχόλησής τους. Επιπλέον, πρέπει να μεριμνούν για
την ενημέρωση του εργοδότη σχετικά με την αλλαγή φορέα
επικουρικής ασφάλισης.

Αντίστοιχα, οι μη μισθωτοί με υποχρέωση επικουρικής
ασφάλισης πρέπει να γνωρίζουν τον Κωδικό Αριθμό Δρα-
στηριότητάς (ΚΑΔ) τους, όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.
Επίσης, θα λαμβάνουν εφεξής διακριτό ειδοποιητήριο για
την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΤΕΚΑ.

Σε περίπτωση άσκησης παράλληλης δραστηριότητας,
αρκεί η δήλωση της μισθωτής δραστηριότητας και ο ΑΜΕ.

Με την οριστική υποβολή της σχετικής αίτησης, οι εργοδό-
τες ενημερώνονται αυτομάτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Εργοδοτών.

Η ενεργοποίηση της αλλαγής φορέα πραγματοποιείται
τον μεθεπόμενο της αίτησης μήνα, ώστε να παρέχεται επα-
ρκής χρόνος στους εργοδότες να αποτυπώσουν την αλλαγή
ασφάλισης στην καρτέλα του εργαζομένου και να ξεκινή-
σουν την υποβολή διακριτής ΑΠΔ ΤΕΚΑ.

Η αλλαγή του φορέα γίνεται μόνο μία φορά και δεν δύνα-
ται να ανακληθεί. Εφόσον οι ασφαλισμένοι επιλέξουν τη
μετάβαση, τότε για το υπόλοιπο του εργασιακού και ασφα-
λιστικού βίου τους, θα υπάγονται στον κλάδο επικουρικής
ασφάλισης του ΤΕΚΑ, αντί για του e-ΕΦΚΑ.

be.teka.gov.gr: Άνοιξε η πλατφόρμα προαιρετικής υπαγωγής
νέων εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ

Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται οι
απουσίες μαθητών λόγω γρίπης

Τ
ην  καταχ ώριση, χ ωρίς την  προσμέτρηση, των  απουσιών  έως πέν τε εργάσι-
μων  ημερών  που οφείλον ται σε εποχ ικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης από
τον  Νοέμβριο 2022 έως και τον  Μάρτιο 2023 προβλέπει εγκύκλιος που εξέ-

δωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Αν αλυτικότερα,
σύμφων α με την
ισχ ύουσα Υπουργι-
κή Απόφαση, στην
οποία παραπέμπει
η εγκύκλιος, ο
Σύλλογος Διδασκόν -
των , κατόπιν  σχ ετι-
κής αν ακοίν ωσης,
προχ ωρά στην
απόφαση ν α
καταχ ωρούν ται αλλά
ν α μην  προσμε-
τρών ται οι εν  λόγω
απουσίες, με την
προσκόμιση από
τους εν διαφερόμε-
ν ους μαθητές πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού ν οσηλευτικού ιδρύματος
ή ιδιώτη γιατρού, που ν α πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθέν ειας.

Από το υπουργείο συστήν εται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοιν ότητας ν α
τηρούν  σταθερά τα μέτρα υγιειν ής, όπως πλύσιμο χ εριών  και παραμον ή στο σπίτι
σε εν δεχ όμεν η ασθέν εια, ν α ακολουθούν  τις υποδείξεις των  ειδικών  και ν α εμπι-
στεύον ται τον  εμβολιασμό, σύμφων α με τις κατά περίπτωση οδηγίες.
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Εις Μνήμην του νεαρού πυγμάχου
πρωταθλητή, Βασίλη Τόπαλου 

Ο
Δήμος Ασπροπύργου εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήρια του για τον  χαμό
του ν εαρού πυγμάχ ου, πρωταθλητή Ευρώπης, Βασίλη Τόπαλου.

Όπως δήλωσε και ο  Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νίκος Μελετίου: «Είν αι στιγμές
που οι λέξεις δεν  έχ ουν  καμία αξία, και μον άχ α το βουβό πέν θος αρμόζει. Πριν
από έν α μήν α βραβεύαμε τ’ αδέλφια  με θαυμασμό και τιμή, και τώρα.. Πεν θεί η

οικογέν εια, πεν θεί το άθλημα, πεν θούν  οι φίλοι και συμμαθητές, πεν θεί και ο
Δήμος μας, πεν θεί και η Χώρα».

Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, τόν ισε χ αρακτηριστικά:
«Ευχ όμαστε η έρευν α των  Αρχ ών  ν α φωτίσει περισσότερο την  υπόθεση, και ν α
μάθουμε περισσότερα γι’ αυτό το τραγικό δυστύχημα. Θερμά συλλυπητήρια στην
οικογέν εια ..»

Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»: Περισσότερες
από 4.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα - Τι
αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του

Π
ερισσότερες από 4.000 γυν αίκες έχ ουν  διαγν ωστεί έγκαιρα και σήμερα
κάν ουν  θεραπεία, τον ίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε
αν άρτησή του στο Twitter - που συν οδεύεται από σχ ετικό βίν τεο - αν αφε-

ρόμεν ος στο πρόγραμμα «Φώφη Γεν ν ήματα». Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίν ει ότι γι’
αυτές τις γυν αίκες
το ραν τεβού αυτό
για την  μαστογρα-
φία μπορεί ν α τους
έσωσε τη ζωή και
καταλήγει λέγον τας
ότι «είν αι έν α ραν -
τεβού που δεν
πρέπει ν α χ άσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης
αν αφέρει συγκεκρι-
μέν α στην  αν άρτ-
ηση του:

«Mέσω του προ-
γράμματος Φώφη Γεν ν ηματά, περισσότερες από 4.000 γυν αίκες έχ ουν  διαγν ωστεί
έγκαιρα και σήμερα κάν ουν  θεραπεία. Για αυτές τις γυν αίκες, το ραν τεβού αυτό
μπορεί ν α τους έσωσε τη ζωή. Είν αι έν α ραν τεβού που δεν  πρέπει ν α χ άσεις».

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τον
θάνατο του 16χρονου πυγμάχου

Η
προκαταρκτική εξέταση είχ ε αρχ ίσει αμέσως μετά τον  τραυματισμό του
ν εαρού πρωταθλητή.

Την  κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα διεξα-
γωγή της έρευν ας για
τα αίτια θαν άτου του
16χ ρον ου και την
αν αζήτηση εν δεχ όμε-
ν ων  ποιν ικών  ευθυ-
ν ών  προς πάσα
κατεύθυν ση ζήτησε η
αν τιεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Βιργιν ία
Σακελλαροπούλου από
αθλητικό εισαγγελέα.

Σημειών εται πως η
προκαταρκτική εξέτα-
ση είχ ε αρχ ίσει αμέσως μετά τον  τραυματισμό του ν εαρού πρωταθλητή και όλο
αυτό το διάστημα διεν εργείται, μέσω ΓΑΔΑ, εν ώ πληροφορίες αν αφέρουν  ότι πρό-
κειται ν α ολοκληρωθεί.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αυτό που αν αμέν εται πλέον  είν αι η ιατροδικαστική έκθε-
ση για το θάν ατο του 16χ ρον ου για ν α επιστραφεί από την  αστυν ομία στον
εισαγγελέα η δικογραφία.

O ν εαρός πρωταθλητής Ευρώπης είχ ε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της καθιερω-
μέν ης του προπόν ησης το πρωί της Παρασκευής (16/12) σε γυμν αστήριο στην
Καλλιθέα.

Ο 16χ ρον ος αθλητής έν ιωσε μια αδιαθεσία και εν  συν εχ εία λιποθύμησε με απο-
τέλεσμα από την  πτώση ν α χ τυπήσει στο κεφάλι. Αμέσως οδηγήθηκε στο Νοσο-
κομείο όπου υποβλήθηκε σε χ ειρουργική επέμβαση.

Πόλεμος: Πώς εντόπισαν οι Ουκρανοί τους
Ρώσους στην Μακιίβκα

6
3 ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την Ουκρανική επίθεση που πραγματοποιήθηκε με
το πυραυλικό σύστημα HIMARS

Δεν πρόκειται απλώς για τον βαρύτερο απολογισμό σε μία και μοναδική επίθεση που
παραδέχεται η Μόσχα από την έναρξη της εισβολής της τον Φεβρουάριο, αλλά αποτελεί επίσης
την πρώτη ανακοίνωση για στρατιωτικές απώλειες από τον Σεπτέμβριο, όταν ο υπουργός
Αμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού είχε κάνει λόγο για 5.937 νεκρούς στις τάξεις του ρωσικού
στρατού. Η Μόσχα σε μία σπάνια ομολογία, παραδέχθηκε τις βαριές απώλειες που υπέστη
στην Μακιίβκα της ανατολικής Ουκρανίας με τον θάνατο τουλάχιστον 63 στρατιωτών,
προκαλώντας την μήνι των φιλοπόλεμων της Ρωσίας.

Τι συνέβη στην Μακιίβκα;
Χθες, νωρίς το απόγευμα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, σε μία σπάνια κίνηση, ανακοίνωσε

ότι 63 ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε με το πυραυλικό
σύστημα HIMARS, με το οποίο έχει προμηθεύσει η Ουάσινγκτον τις ουκρανικές δυνάμεις στον
πόλεμο κατά της εισβολής της Μόσχας , το οποίο επιτρέπει βομβαρδισμούς εις βάθος, πίσω
από τις εχθρικές γραμμές.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μακιίβκα, σε έδαφος κατεχόμενο από την Μόσχα
στο ανατολικό τμήμα του Ντονέτσκ, προπύργιο των φιλορώσων αυτονομιστών στην σύγκρουσή
τους με το Κίεβο που ξεκίνησε το 2014.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Αμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, που δεν
έχει ανακοινώσει ημερομηνία για την επίθεση αυτή, τέσσερις πύραυλοι στόχευσαν «προσωρινό
κέντρο ανάπτυξης» του στρατού. Δύο ακόμη πύραυλοι καταρρίφθηκαν, υποστήριξε.

Τι λένε οι Ουκρανοί;
Η Ουκρανία, που αναγνώρισε ότι πραγματοποίησε το πλήγμα στις 31 Δεκεμβρίου, παραμονή

της Πρωτοχρονιάς, παρουσίασε διαφορετικές πληροφορίες για τις ρωσικές απώλειες στην
Μακιίφκα.

Η υπηρεσία στρατηγικών επικοινωνιών του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε στο Telegram
έναν απολογισμό 400 νεκρών και 300 τραυματιών.

Από την πλευρά του το ουκρανικό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι δεν έχει οριστικές
πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών ρώσων στρατιωτών, ενώ έκανε για «μέχρι δέκα μονά-
δες» στρατιωτικών οχημάτων «όλων των τύπων» που καταστράφηκαν κατά τον βομβαρδισμό.

«Οι απώλειες σε επίπεδο προσωπικού για τις κατοχικές δυνάμεις θα διευκρινισθούν», ανα-
κοίνωσε με ανάρτηση στο Facebook χθες.

Γιατί τόσοι νεκροί;
Ο ρωσικός στρατός δεν εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ο απολογισμός είναι ιδιαιτέρως βαρύς.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αναφέρθηκαν απλώς σε μία «ζώνη συγκέντρωσης» στρατιωτών στην
Μακιίφκα.

Την Κυριακή, τα ρωσικά και τα ουκρανικά μέσα είχαν αρχίσει να κάνουν λόγο για την επίθεση
διευκρινίζοντας ότι το κτίριο το οποίο επλήγη στέγαζε ρώσους κληρωτούς, άρα μη επαγγελματίες
στρατιώτες.

Πηγή των τοπικών αυτονομιστικών φιλορωσικών αρχών δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι ο
βομβαρδισμός έγινε δυνατός από το γεγονός της χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά συρροήν από
τους συγκεντρωμένους στρατιώτες κάνοντας δυνατό τον γεωεντοπισμό τους από τον ουκρανικό
στρατό.

Σύμφωνα με τον πρώην διοικητή των φιλορώσων αυτονομιστών Ιγκόρ Στρέλκοφ, το κτίριο στέ-
γαζε ρώσους νεοσύλλεκτους και καταστράφηκε ολοσχερώς στον βομβαρδισμό διότι σε αυτό
υπήρχαν αποθηκευμένα πυρομαχικά.

«Σχεδόν το σύνολο του στρατιωτικού υλικού, τοποθετημένο δίπλα στο κτίριο χωρίς το παραμι-
κρό καμουφλάζ, καταστράφηκε επίσης», έγραψε στο Telegram, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των
θυμάτων ανέρχεται σε «πολλές εκατοντάδες».
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Συλλυπητήρια Δημάρχ ου Χρήστου
Παππού για την  απώλεια του
Δημήτρη Συμεων ίδη
Με αφορμή τον  αιφν ίδια απώλεια του
Δημήτρη Συμεων ίδη, ο Δήμαρχ ος
Χρήστος Παππούς εξέφρασε τη
λύπη του. «Είχ ε το σεβασμό όλων
μας για την  κοιν ων ική του προσφο-
ρά. Όμως για μέν α, ήταν , πάν ω απ’
όλα, καλός φίλος και γείτον ας, που
αγαπούσε ιδιαίτερα τον  τόπο μας.
Θερμά συλλυπητήρια στην  οικογέ-
ν εια, στον  κλάδο των  επαγγελματο-
βιοτεχ ν ών  και στο ΚΚΕ. Η απώλειά
του είν αι δυσαν απλήρωτη», δήλωσε
ο Δήμαρχ ος Φυλής.    

«Επιστημονικές μελέτες για τα Μέγαρα & την Νέα Πέραμο: 
Ένας ανοιχτός διάλογος για το παρελθόν, 

το παρόν και το μέλλον της πόλης»

Αν οιχ τή Πρόσκληση σε εκδήλωση παρουσίασης-αν οιχ τού διαλόγου επιστημο-
ν ικών  εργασιών  στον  «Θέογν ι»

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων  «Ο Θέογν ις», έχ ουμε την  τιμή ν α απευθύν ο-
υμε κάλεσμα προκειμέν ου ν α παρουσιαστούν  δημόσια σε εκδήλωση επιστημον ι-
κές εργασίες που έχ ουν  εκπον ηθεί και αφορούν  στα Μέγαρα και στην  Νέα Πέρα-
μο. 

Τίτλος της εκδήλωσης «Επιστημον ικές μελέτες για τα Μέγαρα, την  Νέα Πέραμο:
Έν ας αν οιχ τός διάλογος για το παρελθόν , το παρόν  και το μέλλον  της πόλης».

Σκοποί της εκδήλωσης είν αι α) η παρουσίαση και δημοσιοποίηση των  επιστημο-
ν ικών  εργασιών  που έχ ουν  γίν ει για τα Μέγαρα και την  ευρύτερη περιοχ ή,  ώστε
τα επιστημον ικά αυτά κείμεν α ν α δώσουν  τροφή για σκέψη, διάλογο και βάση για
ν έες προτάσεις στην  περιοχ ή, β) η αν ταλλαγή απόψεων  μεταξύ επιστημόν ων  και
γ) ο εμπλουτισμός γν ώσεων  του ευρέος κοιν ού, στο πλαίσιο λειτουργίας και φιλο-
σοφίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάρων  «Ο Θέογν ις».

Η εκδήλωση είν αι αν οιχ τή σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό επίπεδο (προπτυχ ιακό,
μεταπτυχ ιακό, διδακτορικό) και επιστημον ικό πεδίο και αν τικείμεν ο, στο οποίο
έχ ει εκπον ηθεί η εργασία. 

Πιθαν ή ημερομην ία διεξαγωγής είν αι η 5η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Κυριακή,
στον  χ ώρο του Συλλόγου «Ο Θέογν ις» και η διάρκεια της εκδήλωσης θα εξαρτηθεί
από το πλήθος των  εν διαφερομέν ων  ομιλητών .

Επόμεν ος στόχ ος της δράσης η έκδοση, σε ειδικό τόμο,  των  εργασιών  και της
συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί στην  εκδήλωση.

Αν  έχ ετε εκπον ήσει επιστημον ική εργασία, στο πλαίσιο ακαδημαϊκών  σας
σπουδών , που αφορά στα Μέγαρα, στην  Νέα Πέραμο και στην  ευρύτερη περιοχ ή,
και θέλετε ν α την  παρουσιάσετε, παρακαλούμε όπως επικοιν ων ήσετε μαζί μας,
στο e-mail: otheognis@gmail.com με τα στοιχ εία σας και τον  τίτλο ή και την
περίληψη της εργασίας σας, και θα είμαστε σε επαφή για την  κατά το δυν ατόν
καλύτερη οργάν ωση της εκδήλωσης.

Ευχαριστούμε!
Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Καραμπόλα 13 ΙΧ και φορτηγών στην
Εθνική Οδό 

Σ
το τροχ αίο, λόγω της πυκν ής ομίχ λης που υπήρχ ε, εν επλάκησαν  συν ολικά
13 αυτοκίν ητα, εκ των  οποίων  τα τέσσερα φορτηγά

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κίν ηση των  οχ ημάτων  στην  Εθν ική Οδό Αθην ών -
Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήν α. Η κυκλοφορία των  οχ ημάτων  στο ρεύμα προς
Λαμία διεξάγεται καν ον ικά, εν ώ στο ρεύμα προς Αθήν α διεξάγεται από τη μεσαία
και την  αριστερή λωρίδα.

Συν ολικά 13 οχ ήματα εν επλάκησαν  στην  καραμπόλα
Υπεν θυμίζεται ότι λόγω τροχ αίου ατυχ ήματος που σημειώθηκε στο 53ο χ λμο της

Αθην ών -Λαμίας στο ύψος του Αυλών α, η Τροχ αία είχ ε προχ ωρήσει σε διακοπή της
κυκλοφορίας προκειμέν ου ν α απομακρυν θούν  τα τρακαρισμέν α αυτοκίν ητα και ν α
καθαριστεί το οδόστρωμα. Στο τροχ αίο, που σημειώθηκε λίγο πριν  τις 9 το πρωί
λόγω της πυκν ής ομίχ λης που υπήρχ ε, εν επλάκησαν  συν ολικά 13 αυτοκίν ητα, εκ
των  οποίων  τα τέσσερα φορτηγά.

Λίγο πριν  από τις εν ν έα το πρωί λόγω της κακής ορατότητας από την  ομίχ λη
στην  Εθν ική Οδό στο ύψος του Αυλών α, προκλήθηκε καραμπόλα 13 οχημάτων ,
εκ των  οποίων  τέσσερα φορτηγά, έν α από αυτά μάλιστα το οποίο ήταν  φορτωμέ-

ν ο βγήκε από το οδόστρωμα.
Αυτοκίν ητα εγκαταλείφθηκαν  στη μέση του δρόμου, εν ώ άλλα ακιν ητοποιήθη-

καν . Η Τροχ αία διέκοψε την  κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήν α, εν ώ δεν  αν αφέρ-
θηκαν  τραυματισμοί.

Νωρίτερα είχ ε σημει-
ωθεί καραμπόλα στο
ρεύμα προς Λαμία

Είκοσι λεπτά πριν
την  καραμπόλα των  13
οχ ημάτων , άλλα έξι
οχ ήματα συγκρ-
ούστηκαν  στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς
Λαμία με αποτέλεσμα
ν α προκληθεί κυκλοφο-
ριακό κομφούζιο, χ ωρίς
όμως ν α διακοπεί η
κυκλοφορία.

Τα στελέχ η της Τροχ αίας προσπαθούν  ν α διευκολύν ουν  την  κίν ηση των
οχ ημάτων  και στα δυο ρεύματα της Εθν ικής Οδού, εν ώ αν αμέν εται ν α διεξάγουν
εν δελεχ ή έρευν α για τις συν θήκες των  ατυχ ημάτων .
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Το tweet της Κομισιόν για την Ελευσίνα –
Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα 2023

Σ
τον  επίσημο λογαριασμό της, η Κομισιόν  στο twitter, αν έβασε αν άρτηση
για τις ν έες πολιτιστικές πρωτεύουσες για το 2023, με την  Ελευσίν α ν α
είν αι μία από τις τρεις.

Στον  επίσημο λογαριασμό της, η Κομισιόν  στο twitter, αν έβασε αν άρτηση για
τις ν έες πολιτιστικές πρωτεύουσες για το 2023, με την  Ελευσίν α ν α είν αι μία από
τις τρεις.

Χαρακτηριστικά η αν άρτηση αν αφέρει:

«Το 2023 έφτασε και μαζί με αυτό οι ν έες ευρωπαϊκές πόλεις έρχ ον ται στο
επίκεν τρο. Ποιες είν αι όμως; Αν ακαλύψτε μαζί μας τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
του 2023 που πρωτοστατούν  όσον  αφορά το πράσιν ο, την  πρόσβαση ή την
προβολή της πολιτιστικής μας κληρον ομιάς».

Πρόκειται για την  Ελευσίν α από την  Ελλάδα, την  Τιμισοάρα από τη Ρουμαν ία
και το Βεσζπρέμ της Ουγγαρίας.

Σε μία δεύτερη αν άρτηση η Κομισιόν  αν έβασε και φωτογραφίες από τις τρεις
πολιτιστικές πρωτεύουσες.

Πότε θα πραγματοποιηθεί η τελετή έν αρξης
Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης επιστρέφει με την  αρχ ή

του 2023 στη γεν έτειρα χ ώρα του.

Με όχ ημα τον  πολιτισμό και την  τέχ ν η, η πόλη της Ελευσίν ας αλλά και ολόκ-
ληρη η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεν τρο του παγκόσμιου χ άρτη και αν αδεικν ύεται
ως πηγή κοιν ων ικής αν άπτυξης, καιν οτομίας και συλλογικότητας. Η 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει έν α πλούσιο και καιν οτόμο
καλλιτεχ ν ικό, ερευν ητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, που αν απτύσσεται σε τρεις κεν τρικούς θεματικούς άξον ες: Άν θρω-
πος | Κοιν ων ία, Περιβάλλον , Εργασία, δημιουργών τας μια βιώσιμη κληρον ομιά
πέρα από τα όρια της χ ρον ιάς του τίτλου.

Η αρχ ή σηματοδοτείται με μια φαν τασμαγορική Τελετή Έν αρξης, το Μυστήριο_0
Μυστήρια Μετάβασης, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023
στις 19:00 στο παράκτιο μέτωπο της πόλης, σε ιδέα/σύλληψη του Γεν ικού Καλλι-
τεχ ν ικού Διευθυν τή της διοργάν ωσης Μιχ αήλ Μαρμαριν ού και σκην οθεσία του
διακεκριμέν ου Βρεταν ού σκην οθέτη Chris Baldwin.

Παράλληλα, από το πρωί έως και αργά το βράδυ, η πόλη της Ελευσίν ας γιορτά-
ζει με έν α πλούσιο πρόγραμμα με εκθέσεις, συν αυλίες, πάρτι και πληθώρα
παράλληλων  εκδηλώσεων  σε όλη την  πόλη. Επιπλέον  δράσεις θα πραγματοποι-
ηθούν  και την  Κυριακή 5 Φεβρουαρίου.

Πυρετός διαβουλεύσεων για τις εκλογές
Σύσκεψη την Τετάρτη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό

Μ
έγαρο Μαξίμου και οδός Πειραιώς αν εβάζουν  ταχ ύτητες, με το βλέμμα στην
κάλπη της απλής αν αλογικής.

Η κυβέρν ηση εισέρχ εται σταδιακά σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς και πέρα
από την  ψήφιση 30 ν ομοσχ εδίων  μέχ ρι την  προκήρυξη των  εκλογών , στην
πρώτη γραμμή
έρχ εται και η στρ-
ατηγική, εν όψει
της κάλπης, αλλά
και η στελέχ ωση
των  «γαλάζιων »
ψηφοδελτίων .

Στο πλαίσιο
αυτό, αύριο το
πρωί στο Μέγαρο
Μαξίμου θα πραγ-
ματοποιηθεί
σύσκεψη, υπό
τον  Κυριάκο
Μητσοτάκη, με τα θέματα που θα κυριαρχ ήσουν , σύμφων α με πληροφορίες ν α
είν αι οι κατευθύν σεις για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι τρόποι
επικοιν ων ίας των  στόχ ων  της επόμεν ης τετραετίας.

Σκέρτσος: Το 2023 θα είν αι χ ρον ιά αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού
Πρόσωπα-κλειδιά στη διαμόρφωση του «γαλάζιου» προγράμματος είν αι:

ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος,
ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιάν ν ης Μπρατάκος,
ο πρώην  υπουργός, Χάρης Θεοχ άρης
ο γεν ικός γραμματέας συν τον ισμού της κυβέρν ησης, Θαν άσης Κον τογεώργης
και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαριν άκης.
Ακόμα αν αμέν εται ν α εξεταστεί οι κιν ήσεις για την  προβολή του κυβερν ητικού

έργου στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας εν ώ θα συζητηθεί και ο προγραμματι-
σμός για το επόμεν ο κύμα επισκέψεων  του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Αττική και
περιφέρεια, αμέσως μετά τις γιορτές. Πρώτοι σταθμοί η Κομοτην ή, η Κοζάν η, τα
Ιωάν ν ιν α και η Λάρισα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκον ται οι κιν ήσεις στο εσωτερικό της οδού Πειραιώς για
την  κατάρτιση των  ψηφοδελτίων . Υπό την  εποπτεία του υφυπουργού παρά τω
πρωθυπουργώ, Γιάν ν η Μπρατάκου, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Παύλου
Μαριν άκη και του στεν ού συν εργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Θαν άση Νέζη, οι
διεργασίες συν εχ ίζον ται, προκειμέν ου οι σχ ετικές εισηγήσεις ν α κατατεθούν
άμεσα.

Ορόσημο για τη δημοσιοποίηση των  ον ομάτων  είν αι το τέλος Ιαν ουαρίου.

Νέα Πέραμος: Της διέρρηξαν το σπίτι
δέκα φορές

Μ
άστιγα αποτελούν  πλέον  οι διαρρήξεις στη δυτική Αττική. Έν α ακόμη περι-
στατικο σημειώθηκε για πολλοστή φορά στη Νέα Πέραμο.

Η κα Γεσθημαν ή είν αι
ιδιοκτήτρια εν ός εξοχ ικού
στην  περιοχ ή και όπως
είπε της το έχ ουν  διαρρήξει
μέσα σε 20 χ ρόν ια, 10
φορές.

«Παίρν ουν  ό,τι βρουν
μπροστά τους, δεν  αφή-
ν ουν  τίποτα. Έχ ουν  βγάλει
όλα τα πράγματα από τα
ν τουλάπια…ξηλώσαν ε τους
σωλήν ες από τους τοίχ ους,
τις βρύσες από τον  κήπο,
το σπίτι έχ ει γίν ει σαν  οικοδομή» περιέγραψε χ αρακτηριστικά.

«Φοβάμαι πλέον  ν α πηγαίν ω μόν η μου στο σπίτι. Θα ήθελα ν α πάω ν α μείν ω
τώρα που είμαι συν ταξιούχ ος, αλλά φοβάμαι» είπε.

Αν έφερε πως η περιοχ ή δεν  είν αι απομον ωμέν η, κυκλοφορεί κόσμος και μάλι-
στα έχ ουν  διαρρήξει και αλλων ών  τα σπίτια. «Έχ ει και μόν ιμους κατοίκους
τριγύρω, τα υπόλοιπα σπίτια είν αι κλειστά, αλλά η περιοχ ή κατοικείται, περν άν ε
αυτοκίν ητα, πεζοί» σημείωσε.

«Κάλεσα 2-3 φορές την  αστυν ομία, καν είς δεν  φάν ηκε. Μία φορά μόν ο πριν
πολλά χ ρόν ια, ήρθε η σήμαν ση και η απάν τηση ήταν  “αφού έχ ετε εξοχ ικό γιατί
έχ ετε τόσα πράγματα μέσα;”» προσέθεσε η κα Γεσθημαν ή.

Μάλιστα, είπε πως της παρακολουθούσαν  το σπίτι για κάποιες μέρες, ειδοποίησε
την  Αστυν ομία ξαν ά, χ ωρίς ωστόσο ν α κάν ουν  κάποια εν έργεια.

Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι για
παράβαση του νόμου περί όπλων

στα Άνω Λιόσια

Σ
υν ελήφθησαν  τις πρώτες πρωιν ές ώρες σήμερα (3-1-2023) από αστυν ομι-
κούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυν σης Ασφαλείας Αττικής στα Άν ω Λιόσια 2
αν ήλικοι ημεδαποί, κατηγορούμεν οι για παράβαση του ν όμου περί όπλων .

Σύμφων α με αν ακοίν ωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Αστυν ομικοί
που κλήθηκαν  στο σημείο εν τόπισαν  τους κατηγορούμεν ους και τους συν έλαβαν ,
καθώς ν ωρίτερα είχ αν  εν εργήσει άσκοπους πυροβολισμούς. Στην  κατοχή τους
βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  πιστόλι, γεμιστήρας με 6 φυσίγγια και κάλυκας και θα
αποσταλούν  στην  Δ.Ε.Ε. για εργαστηριακή εξέταση».

Ο συλληφθέν τες με τη δικογραφία που σχ ηματίστηκε σε βάρος τους από το
Τμήμα Ασφαλείας Φυλής θα οδηγηθούν  στον  αρμόδιο Εισαγγελέα.
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
Ωρωπός, 30-12-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, ύστερα από την υπ’ αριθ. 85/2022 απόφαση του Δ.Σ. και
σύμφωνα με την ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./65/8923/20-06-2022 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 με
την οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου έως ένα (1) έτος, με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρ-
ους, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο (2) Ιατρούς, ένα (1) Γενικό Ιατρό και ένα (1) Καρδιολόγο, με σύμβα-
ση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), για την επάνδρωση του Δημοτικού Ιατρείου, την συνταγογράφηση των μελών
Κ.Α.Π.Η. αλλά και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εφόσον
υπάρχει ανάγκη, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα
δικαιολογητικά τους, στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ω., οδός Αγ. Γεωργίου 29,
τηλ. επικοινωνίας 2295032190, από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης και για δέκα (10) ημε-
ρολογιακές ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, δικαιολογητικά και προσόν-
τα αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης  με
ΑΔΑ: ΨΚΙ84651Δ8-ΞΓ6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ω.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

Εντατικά συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις
στο Δήμο Φυλής 

Μ
ε εν τατικό ρυθμό
συν εχ ίζον ται τα έργα
οδοποιίας στο Δήμο

Φυλής. Μετά τους δεκάδες
δρόμους που ασφαλτο-
στρώθηκαν  το φθιν όπωρο
στο Ζεφύρι, το μεγάλο έργο
συν εχ ίζεται  στα Άν ω Λιόσια. 

Συγκεκριμέν α στις
συν οικίες Λεφάν τω, Δρο-
σούπολη και έν α τμήμα του
Αγίου Γεωργίου  έχ ουν  ασφα-
λτοστρωθεί περισσότερα
115.000 τ. μ.   Δεκάδες δρό-
μοι και στις τρεις συν οικίες είν αι πλέον  ασφαλέστεροι μετά και τις ν έες ασφαλτο-
στρώσεις. 

Το μεγάλο έργο που περιλαμβάν ει σχ εδόν  όλες τις συν οικίες του Δήμου Φυλής
εν τάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων  Επεν δύσεων  και οι μελέτες με την  επίβλεψη
υλοποιούν ται από την  Τεχ ν ική Υπηρεσία. 

“Ήδη έχ ουμε ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις σε τρεις συν οικίες στα Άν ω Λιόσια
και συν εχ ίζουμε σταθερά και εν τατικά το μεγάλο έργο αν αβάθμισης του οδικού δικ-
τύου της πόλης μας” υπογραμμίζει ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης
Σχ ίζας. 

Την  ικαν οποίηση του για την  πορεία των  έργων  εκφράζει ο Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς: ”Με τα αλλεπάλληλα έργα ασφαλτοστρώσεων  που είν αι διαρκώς
σε εξέλιξη  έχ ουμε πετύχ ει ν α διατηρούμε σε καλή κατάσταση το οδικό δίκτυο της
Φυλής, εξασφαλίζον τας για τους δημότες μας όρους ασφαλούς διέλευσης. Ήδη έχ ο-
υμε επεκτείν ει σημαν τικά τον  οδικό άξον α της πόλης και συν εχ ίζουμε εν τατικά
την  υλοποίηση εν ός ακόμη ευρέος προγράμματος ασφαλτοστρώσεων  για την  περ-
αιτέρω αν αβάθμιση των  δρόμων   της πόλης μας ” υπογράμμισε.  

Σημαντικά αντιπλημμυρικά αλλά και αναπτυξιακά έργα στο
επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη με τον 

Δήμαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γ. Κωνσταντέλλο

Γ
. Πατούλης: «Έργα που
θωρακίζουν  τις ζωές και τις
περιουσίες των  πολιτών

παραμέν ουν  στις απόλυτες προ-
τεραιότητές μας»

Η επιτάχ υν ση της ολοκλήρω-
σης των  ν ευραλγικών  για την
πόλη αν τιπλημμυρικών  έργων ,
βρέθηκε στο επίκεν τρο της
συν άν τησης που πραγματο-
ποίησε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής
Γ. Πατούλης με τον  Δήμαρχ ο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέν ης Γ. Κων σταν τέλλο. 

Στη συν άν τηση μετείχ αν  επίσης ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Αν . Αττικής Θ. Αυγερ-
ιν ός, ο Γεν ικός γραμματέας του Δήμου Χ. Κυριακίδης, ο Αν τιδήμαρχ ος ΒΒΒ Ν.
Βάσσης, ο δημοτικός σύμβουλος ΒΒΒ Δ. Γεωργικάκος και ο Διευθυν τής τεχ ν ικών
έργων  Αν ατολικής Αττικής Γ. Ασπρουλάκης.

Ειδικότερα η συζήτηση εστιάστηκε στο έργο διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι για
το οποίο ο Περιφερειάρχ ης, όπως επισήμαν ε, έχ ει δώσει εν τολή στις τεχ ν ικές
υπηρεσίες της Περιφέρειας, ν α ολοκληρώσουν  τάχ ιστα τις διαδικασίες για την
άμεση επαν εκκίν ησή του, καθώς προσωριν ά  οι εργασίες έχ ουν  σταματήσει, όχ ι
με υπαιτιότητα της Περιφέρειας.

«Πρόκειται για έν α από τα μεγαλύτερα αν τιπλημμυρικά έργα της Περιφέρειας
στην  περιοχ ή το οποίο θα θωρακίσει αν τιπλημμυρικά το Δήμο και είμαστε αποφα-
σισμέν οι, παρά τις όποιες δυσκολίες ν α το ολοκληρώσουμε τάχ ιστα» αν έφερε χ αρ-
ακτηριστικά.

Σ΄αυτό το πλαίσιο κατά τη συζήτηση οριστικοποιήθηκαν  και δρομολογήθηκαν
βήματα και οι διαδικασίες για την  άμεση συν έχ ιση του έργου και προς αυτή την
κατεύθυν ση συμφων ήθηκε ν α συσταθεί έν α παρατηρητήριο της Περιφέρειας και
του Δήμου ΒΒΒ, με στόχ ο την  καθημεριν ή παρακολούθηση του έργου.

Από την  πλευρά του δήμου επισημάν θηκε ότι υπάρχ ει καλή πρόθεση και από
τις δυο πλευρές για ν α ολοκληρωθεί έν α έργο που είν αι ν ευραλγικής σημασίας για
την  περιοχ ή.  

Σημειών εται  πως το έργο προϋπολογισμού περίπου 20 εκ. ευρώ χ ρηματοδο-
τείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και θα εκτελεστεί από την  Περιφέρεια Αττικής.  

Επιπλέον  συζητήθηκαν  και άλλα έργα όπως η κατασκευή παιδικού σταθμού
στην  πόλη για το οποίο άμεσα θα υπογραφεί η σχ ετική προγραμματική σύμβαση
αλλά και έργα διευθέτησης ομβρίων .  

«Έργα που θωρακίζουν  τις ζωές και τις περιουσίες των  πολιτών  παραμέν ουν
στις απόλυτες προτεραιότητες μας» υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης
και πρόσθεσε πως τα μεγάλα αν τιπλημμυρικά έργα του Δήμου αλλά και άλλα που
θα αν αβαθμίσουν  την  ποιότητα ζωής των  πολιτών , θα προχ ωρήσουν  με πολύ
γρήγορους ρυθμούς. 
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Σήμερα στις 12:00 στον Ασπρόπυργο η κηδεία
του 18χρονου Δημήτρη Τσατσανίδη

Σ
υγγεν είς, φίλοι, και γν ωστοί θα τον  αποχ αιρετήσουν  όλοι μαζί σήμερα
Τετάρτη 04/01/2023 στις 12:00 στην  εκκλησία Αγίου Κων σταν τίν ου και
Ελέν ης στην  Άν ω Φούσα Ασπροπύργου.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Συλλυπητήρια...

Το ΔΣ του ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια ,στους
συγγεν είς, στην  ομάδα της Λαμπερής και στους οικείους του ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που έφυγε τόσο άδικα και τόσο ν ωρίς από κον τά μας!

Αισθαν όμαστε συν τετριμμέν οι καθώς ο Δημήτρης μεγάλωσε, ποδοσφαιρικά, στην
ακαδημία της ομάδας μας και είχ ε συμμετοχ ές και στο αν δρικό μας τμήμα!

Καλό παράδεισο Δημήτρη!!!

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΑΣ:Συλλυπητήρια…

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Α.Σ. Μεγαρικός εκφράζουν  την  θλίψη τους για τον
ξαφν ικό και άδικο χ αμό του 18χ ρον ου ποδοσφαιριστή της Λαμπερή ΑΣ Ελευσίν ας
Δημήτρη Τσατσαν ίδη.Θερμά συλλυπητήρια στην  οικογέν εια και τους οικείους του,
ας είν αι ελαφρύ το χ ώμα που θα τον  σκεπάσει.Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Καράμπελας Κων σταν τίν ος.

ΑΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Συλλυπητήρια…

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Παν ελευσιν ιακού εκφράζουν  την  θλίψη τους για τον
ξαφν ικό και άδικο χ αμό του 18χ ρον ου ποδοσφαιριστή της Λαμπερής Δημήτρη
Τσατσαν ίδη. Θερμά συλλυπητήρια στην  οικογέν εια και τους οικείους του.

ΛΑΜΠΕΡΗ:Συλλυπητήρια...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΜΠΕΡΗΣ Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2001 εκφράζει τα
θερμά και ειλικριν ή συλληπητήρια του, προς την  οικογέν εια και τους οικείους, του
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗ που έφυγε σήμερα από την  ζωή.

Ο Σύλλογος μας γίν εται ακόμη φτωχ ότερος.

Καλό ταξίδι αγαπητό μας παιδί Δημήτρη!
Ας είν αι ελαφρύ το χ ώμα που θα σε σκεπάζει!
Καλό Παράδεισο ν α έχ εις!

IKAΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Συλλυπητήρια…

Το ΔΣ του Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην  οικογέν εια του
Δημήτρη Τσατσαν ιδη για την  ξαφν ική απώλεια του παιδιού τους. Τα λόγια είν αι
φτωχ ά για την  απώλεια εν ός ν έου αν θρώπου. Θερμά συλλυπητήρια στο Σωματείο
της Λαμπερης καλό παράδεισο Δημήτρη!!

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Συλλυπητήρια…

Δεν  ξεκίν ησε καλά το ν έο έτος.
Σήμερα θρην ούμε άλλο έν α ν έο παιδί.
Το Δ.Σ και οι ποδοσφαιριστές του Αία εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια

μας στην  οικογέν εια του μικρού Δημήτρη και στον  σύλλογο της Λαμπερής.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Συλυπητήρια..

Τα λόγια είν αι φτωχ ά… Θερμά συλλυπητήρια στην  οικογέν εια 18χ ρον ου
Δημήτρη Τσατσαν ίδη που τόσο άδικα και πρόωρα έφυγε από την  ζωή. Είθε η
σκέψη όλων  μας ν α απαλύν ουν  έστω ελάχ ιστα τον  αβάσταχ το πόν ο των  δικών
του αν θρώπων . Εκφράζουμε επίσης την  συμπαράστασή μας στο σωματείο της
Λαμπερής Ελευσίν ας όπου το τραγικό παιδί ήταν  ποδοσφαιριστής. Ο Θεός ας τον
αν απαύσει κον τά του.Σύσσωμο το ΔΣ και η ποδοσφαιρική ομάδα του Μαν δραϊ-
κού.

ΕΠΣΔΑ: ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ…

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΤΟΥ
ΠOΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΛΑΜΠΕΡΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΗΜΗΤΡΗ .

Ελεύθερος ο Μπάμπης Μανωλιάς

Τ
ο επόμεν ο σταθμό της καριέρας του αν αζ-
ητά ο 24 χ ρον ος ο αριστεροπόδαρος
ποδοσφαιριστής του Βύζαν τα Μεγάρων

Μπάμπης Μαν ωλιάς ο οποίος έμειν ε ελέυθερος
από τον  Βύζαν τα.

Ο εν  λόγω έχ ει αγων ιστεί στον  Αίαν τα
Σαλαμίν ας, Προοδευτική, Ερμή Κορυδαλλού,
Μαρκό.

ΕΠΣΔΑ: ΚΛΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ

Κ14 2009 – Κ16 2007
K14

Από τους Υπεύθυνους του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος και τους συνεργάτες τους
καλούνται την ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1/2023 και ώρα
15.00 στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές
με αθλητική περιβολή (άσπρη μπλούζα –
μαύρο σορτσάκι – άσπρες κάλτσες – επικα-
λαμίδες) και να έχουν μαζί φωτοτυπία της
κάρτας υγείας:

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΜΙΜΑΣ
ΒΑΡΕΣΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΒΕϊΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΔΕΝΑΞΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΑΝΤΕΝΑ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΑΝΖΕΦ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΡΑΠΤΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΣΕΪΝΤΟΛΙ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ

Κ16 2007

Από τους Υπεύθυνους του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος και τους συνεργάτες τους
καλούνται την ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1/2023 και ώρα
15.00 στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές
με αθλητική περιβολή (άσπρη μπλούζα –
μαύρο σορτσάκι – άσπρες κάλτσες – επικα-
λαμίδες) και να έχουν μαζί φωτοτυπία της
κάρτας υγείας:

ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΒΥΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Τ)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Τ)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΕΛΛΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΜΑΡΝΕΖΟΣ
ΒΥΖΑΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΟΥΧΟ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΜΥΡΤΑΪ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΑΧΙΠ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΣ
ΒΥΖΑΣ
ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (Τ)
ΔΥΝΑΜΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΦΟΛΕΡΟΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΧΙΩΤΗΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ,
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
GIANNISFATOLIAS@GMAIL.COM
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Η ΚΕΔ όρισε τους
διαιτητές της 9ης αγωνι-

στικής της Super
League 2 την Τετάρτη

4/1/2023.
Super League 2 – 9η αγων ιστική
Τετάρτη 4/1 – 14:45

Βόρειος Όμιλος

Απόλλων  Πόν του-Παν σερραϊκός
(Τρίτη 3/1 – 14:45)

Διαιτητής: Τακίδης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Δαν δαν όπουλος, Χρυσέλης

(Ξάν θης

Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας-Ηρακλής
(Τρίτη 3/1 – 14:45)

Διαιτητής: Καραν τών ης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Καραγκιζοπουλος (Ημαθίας),

Βεργέτης (Αργολίδας)

ΠΑΟΚ Β-Απόλλων  Λάρισας (Τρίτη 3/1
– 14:45)

Διαιτητής: Στρατούδης (Έβρου)
Βοηθοί: Καρασαββαϊδης, Σακαλογλου

(Καβάλας)

ΑΕΛ-Παν αθην αϊκός Β
Διαιτητής: Πολυχ ρόν ης
Βοηθοί: Μπαλιακας (Κοζάν ης), Φρα-

γιος (Μακεδον ίας)

Ηρακλής Λάρισας-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Καλατζής
Βοηθοί: Βογιατζής (Καρδίτσας), Τσιλ-

κηταρη (Πιερίας)

Διαγόρας-Αλμωπός Αριδαίας
Διαιτητής: Ρηγόπουλος (Ηλείας)
Βοηθοί: Νικολάου, Ισσα (Αθην ών )

Βέροια-Μακεδον ικός (Πέμπτη 5/1 –
15:15)

Διατητής: Κακουλίδης (Θράκης)
Βοηθοί: Τζιότζιος (Θράκης), Καραγιάν -

ν ης (Θράκης)

Ρεπό: Νίκη Βόλου

Νότιος Όμιλος

Αιγάλεω-Καλαμάτα (15:15)
Διαιτητής: Αν δριαν ός (Ηλείας)
Βοηθοί: Σάκκας (Θεσσαλίας), Μαυρου-

δής (Ηρακλείου)

Ηλιούπολη-Απόλλων  Σμύρν ης
Διαιτητής: Φώτης Νταούλας (Δυτ. Αττι-

κής)
Βοηθοί: Πλάκας (Δυτ. Αττικής), Κυριος

(Αρκαδίας)

Προοδευτική-Παν αχ αϊκή
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτ/ν ιας)
Βοηθοί: Αραβίδης (Αθην ών ), Μαραθ-

ων ίτης (Αθην ών )

Athens Kallithea-Χαν ιά
Διαιτητής: Τζαμουτζαν τών ης (Χίου)
Βοηθοί: Παγουρτζής, Κορόν ας (Πειρ-

αιά)

ΠΑΟ Ρουφ-Επισκοπή
Διαιτητής: Αν των ίου (Αχ αϊας)
Βοηθοί: Κομισοπούλου (Χαν ιά), Γουρ-

ν ιάς (Αν . Αττικής)

Κηφισιά-Ηρόδοτος
Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Βοηθοί: Μάν ος, Δεδικούσης (Λάρισα)

ΟΦ Ιεράπετρας-Ολυμπιακός Β
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβεν ών )
Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβεν ών ), Χρι-

στοδούλου (Ημαθίας)

Ρεπό: ΑΕΚ Β

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Σ
ε συν έχ εια των  εξελίξεων  αν ακοιν ών ουμε την  έν αρξη της συν εργασίας μας
με το Στέφαν ο
Φουρν άρη !

Ο Στέφαν ος αν αλαμβάν ει
ρόλο τεχ ν ικού διευθυν τή
πλαισιών ον τας τον  Γιώργο
Καραμπλάκα στην  συγκεκρ-
ιμέν η θέση.

Ήταν  μαζί μας από την
δημιουργία της ομάδας τόσο
σε οργαν ωτικό όσο και σε
αγων ιστικό επίπεδο παν -
ηγυρίζον τας την  άν οδο
στην  Α ΕΠΣΔΑ και την
κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος της Β κατηγορίας.

Ευχ όμαστε καλή αρχ ή στα ν έα του καθήκον τα με την  ευχ ή ν α αποτελέσει την
έν αρξη μιας ν έας πετυχ ημέν ης εποχ ής για την  ομάδα μας.

ΕΕ: Υπέρ των τεστ για τους ταξιδιώτες
από την Κίνα

Ο
λοκληρώθηκε η συν εδρίαση της Επιτροπής Υγειον ομικής Ασφάλειας της ΕΕ
για τον  κορον οϊό.

Η πλειοψηφία των  κρατών -μελών  τάχ θηκε υπέρ της διεν έργειας τεστ για τους
ταξιδιώτες πριν  από την  αν αχ ώρησή τους από την  Κίν α προς την  ΕΕ, εν ώ
τον ίστηκε η αν άγκη για κοιν ή προσέγγιση στη λήψη μέτρων .

Σ.Κυριακίδου: Η εν ότητα της ΕΕ παραμέν ει το ισχ υρότερο εργαλείο μας κατά της
COVID

«Η εν ότητα της ΕΕ παραμέν ει το ισχ υρότερο εργαλείο μας κατά της COVID»
τον ίζει με αν άρτησή της στο twitter η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων ,
Στέλλα Κυριακίδου επισημαίν ον τας ότι «σήμερα η Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας της
ΕΕ συν έκλιν ε σε δράση που περιλαμβάν ει:

*Τεστ πριν  από την  αν αχ ώρηση για ταξιδιώτες από την  Κίν α

*Εν ίσχ υση της παρακολούθησης των  λυμάτων

*Αυξημέν η εσωτερική επιτήρηση».

«Η συζήτηση συν εχ ίζεται αύριο στην  IPCR (μηχ αν ισμό αν τιμετώπισης
κρίσεων )» συμπλήρωσε η Στέλλα Κυριακίδου.

Η συν τριπτική πλειοψηφία των  χ ωρών  της ΕΕ είν αι υπέρ των  τεστ πριν  από
την  αν αχ ώρηση των  ταξιδιωτών  από την  Κίν α, αν αφέρει εκπρόσωπος της Κομισι-
όν

Όλα τα κράτη μέλη συμφών ησαν  σε μια συν τον ισμέν η προσέγγιση για τη μετα-
βαλλόμεν η κατάσταση της COVID-19 στην  Κίν α και τις επιπτώσεις των  αυξημέ-
ν ων  ταξιδιών  από την  Κίν α στην  Ευρώπη στη σημεριν ή συν εδρίαση της Επιτρο-
πής Υγειον ομικής Ασφάλειας της ΕΕ, σύμφων α με εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Η συν τριπτική πλειοψηφία των  χ ωρών  είν αι υπέρ των  τεστ πριν  από την
αν αχ ώρηση, εν ώ η Κομισιόν  ετοίμασε σχ έδιο γν ωμοδότησης της για ν α καθοδηγή-
σει τη σημεριν ή συζήτηση, το οποίο τώρα θα αν αθεωρηθεί και θα εγκριθεί με βάση
τη συμβολή των  κρατών  μελών  στη συν εδρίαση. Περαιτέρω συζήτηση θα γίν ει
αύριο στην  IPCR (μηχ αν ισμό αν τιμετώπισης κρίσεων ), λαμβάν ον τας υπόψη τη
συμβολή της Επιτροπής Υγειον ομικής Ασφάλειας.

Το σχ έδιο γν ωμοδότησης της Επιτροπής Υγειον ομικής Ασφάλειας προτείν ει
μέτρα σχ ετικά με: μέτρα προσωπικής υγιειν ής και υγείας για τους ταξιδιώτες
(συμπεριλαμβαν ομέν ης της συν ιστώμεν ης χ ρήσης μάσκας σε πτήσεις από την
Κίν α), παρακολούθηση λυμάτων  για αεροσκάφη, γον ιδιωματική επιτήρηση στα αερ-
οδρόμια και αυξημέν η παρακολούθηση,αυξημέν η επαγρύπν ηση της ΕΕ όσον
αφορά στα τεστ και τους εμβολιασμούς,συζήτηση σχ ετικά με την  αν άγκη για τεστ
επιβατών  από την  Κίν α πριν  από την  αν αχ ώρηση.

Επισημαίν εται ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει ν α στοχ εύουν  στις καταλληλότερες
πτήσεις και αεροδρόμια και ν α εκτελούν ται με συν τον ισμέν ο τρόπο ώστε ν α δια-
σφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, η Κομισιόν  θα δημοσιεύσει τη
γν ώμοδότησή της Επιτροπής Υγειον ομικής Ασφάλειας μόλις εγκριθεί.

Παρέμβαση του Θ. Πλεύρη στην Επίτροπο
Υγείας για ελλείψεις φαρμάκων στην ΕΕ

Π
αρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της έλλειψης φαρμάκων
ζητά ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Συγκεκριμένα σήμερα απέστειλε επιστολή
στην αρμόδια Επίτροπο για θέματα Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου ζητώντας κεντρική πολι-

τική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόβλημα της έλλειψης των φαρμάκων που αντιμε-
τωπίζουν συνολικά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί μόνο με εσωτερικές διαδικασίες και είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξουν κεντρικές
πολιτικές στο σύνολο της Ε.Ε. Αναλυτικότερα η επιστολή που απέστειλε ο υπουργός Υγείας ανα-
φέρει: «Το τελευταίο διάστημα αυξάνεται συνεχώς το πρόβλημα επάρκειας συγκεκριμένων
φαρμάκων σε όλη την Ε.Ε. Είναι αντιληπτό ότι αυτό οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή απότοκο
της πανδημίας Covid-19, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς επίσης και
της μείωσης της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες που διαθέτουν πρώτες ύλες.

Το πρόβλημα αυτό επιχειρούν τα Κράτη-Μέλη να το αντιμετωπίσουν με εσωτερικές διαδι-
κασίες αλλά, ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν κεντρικές πολιτικές σε επίπεδο του
συνόλου της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο θα πρέ-
πει να υπάρξει άμεση κάλυψη των πολιτών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. σε όλα τα φαρμακευτι-
κά προϊόντα, ενώ σε μεσοπρόθεσμο, και εν τέλει μακροπρόθεσμο, θα πρέπει να ενισχυθεί η
παραγωγή φαρμάκων στην Ε.Ε.

Προς αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση σας θέτω τους ανωτέρω προβληματισμούς και παρακαλώ
όπως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, αξιολογήσετε τα ανωτέρω, προκειμένου να υπάρξει
μία κεντρική πολιτική από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της ελλείψεως
φαρμάκων, καθώς είναι θέμα που αφορά συνολικά τα Κράτη-Μέλη».
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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

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

Η εταιρεία Tileorganosi αν αζ-
ητά άμεσα ν α καλύψει 2
θέσεις γραμματέων .
Προσόν τα:
- Καλή γν ώση αγγλικών  σε
προφορικό και γραπτό επίπε-
δο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ -
ταχύτητα στην  πληκτρολόγ-
ηση

- Γν ώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου - Ευγέν εια
- 6ωρη εργασία με προοπτική
για ταχεία αν αβάθμιση σε
8ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίν α
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee

FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt

ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..
ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr
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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.

Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκον τα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση
ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα
Απαραίτητα προσόν τα

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας, 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

4488

ΓΑΜΟΣ
Ο Λέκκας Ευάγγελος του Ρόμπερτ  και της Σοφίκας το γενος Σία, γεν-
νημένος  στην Αυλώνα Αλβανίας και η Μιζάκου Θεοδώρα του Θωμά
και της Καλλιόπης  το γένος Σαρακατσάνη ,γεννημένη  στο Μιράκε
Λιμπραζντ  Αλβανίας .Ο γάμος θα γίνει στη δημοτική ενότητα Μαγου-
λας.
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

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 κα-
τάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ιδανική 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, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ κα-
λή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κου-
ζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
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 μπά-
νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπά-
νιο, 2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθέ-
τει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρ-
τα ασφαλείας, αυτ. θέρμαν-
ση πετρελαίου και λέβητας,
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, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τιμή
450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-
ργ. 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 ηλικιωμένο-
υς και άτομα με κινητικά πρ-
οβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση λεω-
φορείου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '90, μπάνιο, κλιματι-
σμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνι-
ση '00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τι-
μή 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:
1Όροφος: 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 εκ-
κλησία 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 ασφά-
λιση.
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

"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» ανα-
πτύσσει Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή των
Μεγάρων και αναζητά να εντάξει στην πολυκλαδική
θεραπευτική της ομάδα τις κάτωθι ειδικότητες:

1. Νοσηλευτές (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με σχέση εργασίας πλήρ-
ους ή μερικής απασχόλησης, κυλιόμενου  ωραρίου
και απολαβές ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου.
(Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ)
2. Παθολόγο, για ανεξάρτητη σχέση εργασίας
(Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΠΑΘ)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν
στο hr@medicalpsycology.eu το βιογραφικό τους
σημείωμα έως τις 16.1.2023. Στο θέμα του email να
αναγράφεται ο κωδικός της θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορέιτε να καλείτε
στο 210 6441945."
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Αργύρης Οικονόμου: «Επιβραβεύουμε τους κόπους και τις προσπάθειές
σας. Το μέλλον σας ανήκει και είμαι βέβαιος πως θα το κερδίσετε»

Ε
κδήλωση για τη βράβευση των  ν έων  φοιτητών  της Ελευσίν ας και της Μαγούλας πραγματοποιήθηκε, την  Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, στην  αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Ελευσίν ας.

Το παρών  έδωσαν  ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου,
Αν τιδήμαρχ οι του Δήμου Ελευσίν ας, Δημοτικοί & Τοπικοί Σύμβου-
λοι, ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης Γιώργος Κώτσηρας, ο Βουλευτής
Δ. Αττικής και Γραμματέας της Βουλής Βαγγέλης Λιάκος, εκπρόσω-
ποι Νομικών  Προσώπων  του Δήμου Ελευσίν ας καθώς και κομμά-
των  και ο Αν απληρωτής Διοικητής του Θριασίου Νοσοκομείου
Κλεάν θης Βαρελάς.

Οι πρωτοετείς φοιτητές βραβεύτηκαν  με έν α αν αμν ηστικό,
συμβολικό δώρο από τον  Δήμο Ελευσίν ας. Κατά τον  χ αιρετισμό
του, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου αν έφερε: «Με
μία συμβολική εκδήλωση, επιβραβεύουμε τους δικούς σας κόπους,
τη δική σας προσπάθεια, τη δική σας εξέλιξη. Έχ ον τας ζήσει κι
εγώ την  εμπειρία των  Παν ελλην ίων  και αν  και έχ ουν  περάσει
πολλά χ ρόν ια από τότε, μπορώ ν α αν τιληφθώ το άγχ ος και την
αγων ία σας. Και θέλω ν α σας πω, πως αυτό που πετύχ ατε είν αι
πολύ σπουδαίο. Από εδώ και στο εξής, παίρν ετε τη ζωή στα
χ έρια σας, χ αράσσετε τη δική σας πορεία και φτιάχ ν ετε το δικό
σας μέλλον . Στις δύσκολες συν θήκες που βιών ουμε τα τελευταία
χ ρόν ια με την  οικον ομική κρίση και την  παν δημία, η ν έα γεν ιά,
η δική σας, είν αι και αυτή που πλήττεται περισσότερο αλλά ταυ-
τόχ ρον α αυτή που φέρν ει την  ελπίδα. Είστε η γεν ιά που υπό
αν τίξοες συν θήκες κατάφερε και καταφέρν ει ν α διεκδικεί και ν α
πετυχ αίν ει τους στόχ ους της.

Η γεν ιά των  αυριαν ών  επιστημόν ων  που είμαι
βέβαιος ότι θα μας κάν ει περήφαν ους και στο μέλλον .
Η γεν ιά που παρά τις αν τιξοότητες είχ ε και έχ ει στο
πλευρό της σπουδαίους γον είς και συμπαραστάτες σε
κάθε της βήμα. Αλλά και σπουδαίους καθηγητές. Γιατί η
δική σας προσπάθεια, είν αι και η μεγαλύτερη επιβρά-
βευση των  κόπων , των  στερήσεων  και αγων ιών  των
γον ιών  και των  καθηγητών  σας. Γιατί όπως ξέρετε, οι
γον είς και καθηγητές σας, έδωσαν  κι αυτοί τον  δικό
τους αγών α μαζί με εσάς, με στόχ ο σήμερα, ν α μπορέ-
σετε ν α ακολουθήσετε τα όν ειρά σας. Θέλω λοιπόν ,
ν α σας συγχ αρώ όλους, τον  καθέν α για τη δική του
προσπάθεια αλλά και τα παιδιά που σήμερα μπορεί ν α
μην  είν αι εδώ όμως έχ ουν  όλο το μέλλον  μπροστά
τους για ν α καταφέρουν  όσα ον ειρεύον ται. Η προσπά-
θεια, η επιμον ή και η θέληση, ν α ξέρετε πως αργά ή
γρήγορα φέρν ουν  τα αποτελέσματα που θέλουμε. Το
μέλλον  σας αν ήκει και το διαμορφών ετε εσείς, όσες
δυσκολίες ή εμπόδια συν αν τήσετε μπροστά σας. Αυτό
που θέλω ν α θυμάστε, είν αι πως εσείς, τα ν έα παιδιά,
είστε οι πρεσβευτές της πόλης και όπου κι αν  σας
οδηγήσει το μέλλον , το προσωπικό ή επαγγελματικό,
ν α μην  ξεχ άσετε τον  τόπο σας».


