
Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακα-
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Κώστας Καραμανλής:

Συμπληρώνουμε ακόμη ένα
κομμάτι στο “παζλ” των μεγά-
λων έργων του Λεκανοπεδίου

ΠΠααρρεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν
εεννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  εειισσοοδδηημμάάττωωνν
ττοο  22002233
Τι προβλέπεται για

αυξήσεις μισθών και
συντάξεων

Τα πακέτο των εν
λόγω μέτρων, έχουν

τόσο μόνιμο, όσο
και έκτακτο 

χαρακτήρα, και το
ύψος τους ανέρχεται
σε συνολικά 4,2 δισ. 
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Εφυγε ο Γιώργος Νημάς. Σήμερα
στις 11 η κηδεία του στην Ελευσίνα

Η ακαδημία του Ίκαρου
Νεοκτίστων ευχαριστεί…

ΓΈΘΝΙΚΗ: Ο Βύζας με την Ζάκ-
υνθο, ο Πανελευσινιακός 

στο Νεοχώρι

Πλεύρης για ελλείψεις φαρμά-
κων: Ομαλοποίηση μέχρι τέλη
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σσεελλ..  55

Βασίλης Τόπαλος: Την
Πέμπτη το τελευταίο

«αντίο» στον 16χρονο
πυγμάχο

σσεελλ..  55

ΣΣεελλ..  44

σσεελλ..  22
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Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
Ασπροπύργου ο Γιάννης  Χατζηθεο-
δοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών σσεελλ..  44
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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 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 παροδικά αυξημένες
τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι

τοπικά περιορισμένη.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4
στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 3

με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θεώνη, Θεωνάς Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Συγκλητική

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕΣαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., , ΑΤΤΙΚΗΣ
2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
MEDICARE PHARMACIES - ΕΛΕΝΗ Κ ΣΤΥΛΙΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ Γ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΟΕΛεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ
Πέππας ΙωάννηςΥψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα

Νικολάου,  2105555236

Άνω Λιόσια
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.Λεωφόρος Φυλής 110,

2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού,

2102448143

Χαϊδάρι
TOFARMAKEIOMOU.GR - (Σακόπουλος Θεόδωρος

Κ.)Παπανδρέου Γεωργίου 4,  2105813912

Κώστας Καραμανλής:
Συμπληρώνουμε ακόμη ένα

κομμάτι στο “παζλ” των μεγά-
λων έργων του Λεκανοπεδίου

Έ
ν α ακόμη σημαν τικό έργο για την  Αθήν α
μπαίν ει στην  τελική ευθεία για ν α ξεκιν ήσει,
αφού με την  προκήρυξη του διαγων ισμού για

την  επέκταση της
Γραμμής 2 του
Μετρό προς το
Ίλιον , μπαίν ουν  οι
βάσεις για ν α αλλά-
ξει ο συγκοιν ω-
ν ιακός χ άρτης του
Λεκαν οπεδίου.

Το έργο έχ ει
προϋπολογισμό
550.000.000 € και
θα ολοκληρωθεί σε
57 μήν ες από την
ημέρα υπογραφής
της σύμβασης, δηλα-
δή σε λιγότερο από
5 χ ρόν ια. Με τη λειτουργία του αν αμέν εται ν α μειωθ-
ούν  σημαν τικά οι χ ρόν οι πρόσβασης στο κέν τρο της
Αθήν ας από τις δυτικές συν οικίες (από το Ίλιον  στην
Ομόν οια, σε περίπου 20 λεπτά).

Ειδικότερα, αφορά στη δημιουργία υπόγειου δικτύου
4 χ λμ. από την  Αν θούπολη στον  Άγιο Νικόλαο, με
τρεις ν έους σταθμούς. Οι δύο από τους τρεις σταθ-
μούς θα κατασκευαστούν  επί της οδού Θηβών , ο
πρώτος (σταθμός Παλατιαν ή) σε απόσταση 1300 μ.
περίπου βόρεια του σταθμού Αν θούπολη και ο δεύτε-
ρος (σταθμός Ίλιον ) 1000 μ. βορειότερα του πρώτου.
Ο τρίτος σταθμός (Αγ. Νικόλαος) βρίσκεται επί της
οδού Αγίου Νικολάου στο Ίλιον . Καθημεριν ά αν αμέν ε-
ται ν α μετακιν ούν ται τουλάχ ιστον  51.000 επιβάτες.

Στη σύμβαση περιλαμβάν εται, επίσης, η μελέτη και
η κατασκευή εν ός υπόγειου χ ώρου στάθμευσης
αυτοκίν ητων , ο οποίος θα διαθέτει τρία υπόγεια
επίπεδα και συν ολική χ ωρητικότητα περίπου 150 ΙΧ
οχ ημάτων , καθώς  και η κατασκευή και ο εκσυγχ ρον ι-
σμός του Αμαξοστασίου στον  Ελαιών α.

Σύμφων α με την  προκήρυξη η εκδήλωση εν διαφέρ-
ον τος του έργου ορίζεται για τις 28 Φεβρουαρίου 2023
και η αποσφράγιση των  φακέλων  συμμετοχ ής στις 6
Μαρτίου 2023.

Ο διαγων ισμός θα
πραγματοποιηθεί σε
δύο στάδια: Το Α’
στάδιο είν αι η προε-
πιλογή-πρόσκληση
εκδήλωσης εν διαφέρ-
ον τος με την  υποβο-
λή αίτησης συμμε-
τοχ ής. Το Β’ στάδιο
είν αι η πρόσκληση
υποβολής προσφο-
ρών  και η αν άθεση
του έργου.

Κώστας Καραμαν -
λής: Συμπληρών ουμε ακόμη έν α κομμάτι στο “παζλ”
των  μεγάλων  έργων  του Λεκαν οπεδίου

«Με την  προκήρυξη του διαγων ισμού για την  επέκ-
ταση της Γραμμής 2 του Μετρό προς το Ίλιον , κάν ο-
υμε το κρίσιμο βήμα για ν α υλοποιηθεί έν α έργο φιλικό
προς το περιβάλλον , που θα συμβάλλει καθοριστικά
στην  αν τιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος
και θα προσφέρει σε πάν ω από 50.000 επιπλέον
συμπολίτες μας μετακιν ήσεις με ταχ ύτητα, ασφάλεια
και οικον ομικά.

Έτσι, κάν ουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας και
συμπληρών ουμε ακόμη έν α κομμάτι στο “παζλ” των
μεγάλων  έργων  του Λεκαν ο-

Προκήρυξη διαγωνισμού για την
επέκταση της Γραμμής 2

Συνεχίζεται στη σελ. 8

Βασίλης Τόπαλος: Την Πέμπτη το τελευταίο «αντίο»
στον 16χρονο πυγμάχο

Π
έμπτη, συγγεν είς και φίλοι θα αποχ αιρετήσουν  τον  16χ ρον ο
πυγμάχ ο Βασίλη Τόπαλο.Όπως έγιν ε γν ωστό, η εξόδιος ακολουθία
του άτυχ ου πρωταθλητή θα γίν ει την  Πέμπτη στις 14:30 στον

Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και θα ακολουθήσει η κηδεία του στο ν εκροταφείο
Σχ ιστού.

Όπως έγιν ε γν ωστό από το Τζάν ειο όπου ν οσηλευόταν , ο ν εαρός πρω-
ταθλητής άφησε την  τελευταία του πν οή  προχ θες το μεσημέρι από
βαρύτατη κραν ιοεγκεφαλική κάκωση.

Παρά την  εν τατική φαρμακευτική αγωγή και την  υποστήριξη όλων  των
ζωτικών  του λειτουργιών , ο ασθεν ής δεν  παρουσίασε κλιν ική και απεικο-
ν ιστική βελτίωση κατά τη διάρκεια της ν οσηλείας του. Η κλιν ική του εικό-
ν α και ο απεικον ιστικός έλεγχ ος παρουσίαζε συν εχ ή επιδείν ωση και
τελικώς ο ασθεν ής κατέληξε στις 14:16.

Πρόεδρος ομοσπον δίας πυγμαχ ίας: «Χάσαμε έν α υπέροχ ο παιδί»
Στον  αθλητή της εθν ικής ομάδας και την  απώλειά του αν αφέρθηκε ο Πρόεδρος της ομοσπον δίας πυγμαχ ίας,

Χ. Μαριόλης:
«Η Οικογέν εια της Ελλην ικής Πυγμαχ ίας θρην εί για τον  άδικο χ αμό του Βασίλη. Ειλικριν ή Συλλυπητήρια

στους γον είς, στην  οικογέν εια του παιδιού. Χάσαμε έν α ν έο υπέροχ ο παιδί, υπόδειγμα αν θρώπου, άριστο σε
όλα, χ άσαμε έν αν  σπουδαίο Αθλητή με τεράστιες δυν ατότητες. Κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο στο Παν ευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα στην  Ιταλία για πρώτη φορά στην  ιστορία του αθλήματος και στο αεροδρόμιο μου υποσχ έθηκε
ότι θα τα έδιν ε όλα για ν α φέρει και το Ολυμπιακό Μετάλλιο. Είμαι συγκλον ισμέν ος, ότι και ν α πω για το παιδί
αυτό θα είν αι πολύ λίγο. Ο Βασίλης Τόπαλος με την  αγων ιστικότητά του, το ήθος του και τον  ακέραιο χ αρακ-
τήρα του μας έκαν ε όλους περήφαν ους.

»Η Ελλην ική Ομοσπον δία Πυγμαχ ίας κιν ήθηκε άμεσα σε συν εργασία με τον  Υφυπουργό Αθλητισμού κ.
Αυγεν άκη και αν αμέν ει τα αποτελέσματα της έρευν ας για τις αδιευκρίν ιστες συν θήκες του θαν άσιμου τραυματι-
σμού του αθλητή μας. Έχ ουμε απόλυτη εμπιστοσύν η στην  Ελλην ική Δικαιοσύν η».
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Τι προβλέπεται για αυξήσεις
μισθών και συντάξεων

Σ
ειρά παρεμβάσεων , που όπως εκτιμούν  στο
Υπουργείο Οικον ομικών , θα συμβάλουν  στην
μερική εν ίσχ υση των  εισοδημάτων  και την

άμβλυν ση των  επιπτώσεων  από τον  υψηλό πληθωρι-
σμό θέτει η εφαρμο-
γή από την  αρχ ή
του έτους η κυβέρν -
ηση.

Τα πακέτο των  εν
λόγω μέτρων , έχ ουν
τόσο μόν ιμο, όσο
και έκτακτο χ αρακ-
τήρα, και το ύψος
τους αν έρχ εται σε
συν ολικά 4,2 δισ.
Ευρώ. Περιλαμβά-
ν ον ται κατάργηση,
αλλά και μείωση
φόρων , αυξήσεις σε
μισθούς και συν τά-
ξεις, θέσπιση επιδο-
μάτων , ειδικές
εν ισχ ύσεις κ.α.

Οι πρώτοι που θα
δουν  αυξήσεις στις
αποδοχ ές τους
είν αι, από τον
πρώτο κιόλας μήν α του ν έου έτους, οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης
και της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρό-
ν οιας.

Επίσης, οι συν ταξιούχ οι θα δουν  μετά από 12 χ ρό-
ν ια ν α αυξάν ον ται οι αποδοχ ές τους, εν ώ για τους
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα μον ιμοποιείται η
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η μείωση
κατά 3 ποσοστιαίες μον άδες ασφαλιστικών  εισφορών
που είχ ε φέρει αύξηση αποδοχ ών , αλλά είχ ε έκτακτο
χ αρακτήρα.

Επίσης αν αμέν εται ν α εν ισχ υθεί το εισόδημα των
γιατρών  του ΕΣΥ, όπως επίσης και των  στελεχ ών
των  Εν όπλων  Δυν άμεων .

Εκτός από άμεση αύξηση αποδοχών , προβλέπεται
και η έμμεση εν ίσχ υση των  εισοδημάτων  μέσω της
μείωσης ή του παγώματος φόρων . Πιο συγκεκριμέν α,
συν εχ ίζεται η στήριξη στην  αγορά ακιν ήτων  με
«πάγωμα» του ΦΠΑ στην  οικοδομή, του φόρου υπερ-
αξίας και παράταση του «μπόν ους» για την  αν ακαίν ι-
ση των  ακιν ήτων  για δύο ακόμα χρόν ια εν ώ οι μειω-
μέν οι συν τελεστές ΦΠΑ σε καφέ, εστίαση, μεταφορές
επεκτείν ον ται έως το τέλος Ιουν ίου 2023.

Πιο συγκεκριμέν α η δέσμη μέτρων  για το 2023 περι-
λαμβάν ει:

* Εισφορά αλληλεγγύης: Μόν ιμη κατάργηση για όλους
τους φορολογούμεν ους. Έτσι μετά τους μισθωτούς του
ιδιωτικού τομέα, σειρά παίρν ουν  δημόσιοι υπάλληλοι
και συν ταξιούχ οι, οι οποίοι και θα δουν  τις αποδοχ ές
τους ν α αυξάν ον ται από τον  πρώτο μήν α του ν έου
έτους. Το ετήσιο όφελος για τους φορολογούμεν ους με
ετήσιο εισόδημα άν ω των  12.000 ευρώ ξεκιν άει από
22 ευρώ και μπορεί ν α υπερβεί και τα 676 ευρώ για
υψηλότερα εισοδήματα. Για παράδειγμα, για έν αν
δημόσιο υπάλληλο με ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ η
ελάφρυν ση θα είν αι της τάξεως των  132 ευρώ ετησίως.

* Τέλος επιτηδεύματος: Κατάργηση υπό προϋποθέ-
σεις για επιτηδευματίες και μικρές επιχ ειρήσεις, με
ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως,
υπό την  προϋπόθεση ότι αυξάν ουν  τον  μέσο ετήσιο
αριθμό εργαζομέν ων  πλήρους απασχ όλησης, κατ’

ελάχ ιστο για 3/12 σε ετήσια βάση. Η απαλλαγή αφορά
το έτος που συν τελείται η αύξηση.

* Ασφαλιστικές εισφορές: Μόν ιμη μείωση κατά τρεις
ποσοστιαίες μον άδες των  ασφαλιστικών  εισφορών
των  μισθωτών  του ιδιωτικού τομέα.

* Συν τάξεις: Αύξηση 7,75% στις αποδοχ ές των
συν ταξιούχ ων  όλων  των  ταμείων . Το μέτρο αφορά το

94,6% των  συν ταξιούχ ων .

* Διατήρηση των  μειωμέν ων  συν τελεστών  ΦΠΑ,
έως και τον  Ιούν ιο του 2023, σε υπηρεσίες μεταφοράς
προσώπων , σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχ ων
ποτών  και ροφημάτων , στα εισιτήρια κιν ηματογράφ-
ων , θεατρικών  παραστάσεων  και συν αυλιών , στα
γυμν αστήρια και τις σχ ολές χ ορού και στο τουριστικό
πακέτο.

* Αν αστολή του ΦΠΑ για ν έες οικοδομές έως το
τέλος του 2024

* Διατήρηση του φορολογικού μπόν ους για αν α-
καίν ιση και επισκευή κατοικιών .

* Αν αστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις αγορα-
πωλησίες ακιν ήτων  έως το τέλος του 2024.

* Επιδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
πάν ελ σε ν οικοκυριά, επιχ ειρήσεις και αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις για την  εξοικον όμηση εν έργειας.

* Προγράμματα «Αν ακαιν ίζω/Εξοικον ομώ» και «Αν α-
καιν ίζω/Εν οικιάζω» με τα οποία παρέχ ον ται επιδοτή-
σεις για αν ακαίν ιση και εξοικον όμηση εν έργειας κατοι-
κιών , καθώς και πρόγραμμα χ αμηλότοκου δαν εισμού
για αγορά πρώτης κατοικίας από ν έους και ν έα ζευ-
γάρια έως 39 ετών .

* Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον  ιδιω-
τικό τομέα από τους 6 στους 9 μήν ες για την  αν τι-
μετώπιση της υπογεν ν ητικότητας με δημοσιον ομικό
κόστος 64 εκατ. ευρώ.

* Αυξημέν ο στεγαστικό επίδομα για τη στήριξη των
φοιτητών  που σπουδάζουν  μακριά από τον  τόπο
κατοικίας τους.

* Αν αμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των  ιατρών
του ΕΣΥ και οι μισθολογικές παρεμβάσεις για τη στήρ-
ιξη των  στελεχ ών  των  Εν όπλων  Δυν άμεων .

Τέλος άμεσα θα ξεκιν ήσει η διαδικασία για την
αύξηση του κατώτατου μισθού η οποία και θα ισχύσει
από τον  Μάιο του 2023.

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
εισοδημάτων το 2023

Μητσοτάκης: Από τον
Απρίλιο και μετά οι

εκλογές
Τι είπε ο πρωθυπουργός σε ευρεία

σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο
Μαξίμου

Α
πό τον  Απρίλιο και μετά θα γίν ουν  οι βουλευτι-
κές εκλογές, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης σε ευρεία σύσκεψη στο

Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφων α με κυβερν ητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης

είν αι συν επής στη δέσμευσή του για εκλογές στο
τέλος της τετραετίας, εν ώ ο ίδιος θα προσδιορίσει
ποια είν αι η κατάλληλη ημερομην ία για ν α στηθούν
κάλπες από τον  Ιαν ουάριο και μετά.

Έμφαση δόθηκε και στις βασικές αρχ ές του προ-
γράμματος για την  επόμεν η τετραετία, με έμφαση
στην  αύξηση των  μισθών .

Αν αλυτικά, στη σύσκεψη όπως γίν εται στην  αρχ ή
κάθε χ ρον ιάς, συζητήθηκε ο προγραμματισμός του
επόμεν ου διαστήματος:

- Ο προγραμματισμός του ν ομοθετικού έργου και τα
ν ομοσχ έδια που επεξεργάζον ται τα υπουργεία,

- Ο απολογισμός και η προβολή του κυβερν ητικού
έργου αν ά τομέα ώστε όλο αυτό το έργο που έχ ει
παραχ θεί ν α μην  χ αθεί στην  αν τιπαράθεση της προ-
εκλογικής περιόδου,

- Βασικές αρχ ές του προγράμματος για την  επό-
μεν η 4ετία με έμφαση στην  αύξηση των  μισθών ,
όπως περιέγραφε στο πρωτοχ ρον ιάτικο μήν υμά του ο
Πρωθυπουργός,

- Η προβολή των  περιφερειακών  αν απτυξιακών
προγραμμάτων , με τα έργα που έχ ουν  γίν ει κι αυτά
που έχ ουν  σχ εδιαστεί,

- Η κατάρτιση προγράμματος περιοδειών  του
Πρωθυπουργού, των  υπουργών  και των  κομματικών
στελεχ ών ,

Ποιοι μετείχαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη μετείχ ε σχ εδόν  το σύν ολο του πρωι-
ν ού καφέ και άλλα στελέχ η από την  ηγεσία της ΝΔ.
Μεταξύ άλλων , παρόν τες ήταν  ο υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ Γιάν ν ης Μπρατάκος, ο υπουργός
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο κυβερν ητικός
εκπρόσωπος Γιάν ν ης Οικον όμου, ο υπουργός Επικρ-
ατείας Άκης Σκέρτσος, ο γεν ικός γραμματέας Συν τον ι-
σμού της κυβέρν ησης Θαν άσης Κον τογεώργης, ο επι-
κεφαλής του Ψηφιακού Στρατηγικού Σχ εδιασμού του
Μαξίμου Έρικ Παρκς, η διευθύν τρια Επικοιν ων ίας
Κύρα Κάπη, ο διευθυν τής του γραφείου Τύπου
Δημήτρης Τσιόδρας, ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος
Μαριν άκης ο διευθυν τής του γραφείου Τύπου της ΝΔ
Νίκος Ρωμαν ός, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού
Θαν άσης Νέζης, ο γραμματέας Προγράμματος της ΝΔ
Χάρης Θεοχ άρης κ.α.

Κατά τη σύσκεψη, συζητήθηκαν  οι άξον ες του πολι-
τικού λόγου της ΝΔ από εδώ και πέρα αλλά και το
χ ρον οδιάγραμμα των  περιοδειών , τόσο του πρωθυ-
πουργού όσο και των  στελεχ ών  της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης το επόμεν ο διάστημα θα μεταβεί
στην  Ιαπων ία, το Νταβός και στις Βρυξέλλες για τη
Σύν οδο Κορυφής που θα διεξαχ θεί τον  Φεβρουάριο.
Πρώτος σταθμός, όπως έγραψε το protothema.gr από
χ θες θα είν αι η Κομοτην ή και η Αλεξαν δρούπολη στις
13-14 Ιαν ουαρίου. Ήδη, πάν τως, το προηγούμεν ο
διάστημα και μετά το συν έδριο της ΝΔ έτρεξε μια
προετοιμασία για το πρόγραμμα του κόμματος στην
αν τίστοιχ η γραμματεία της ΝΔ, σε συν εργασία και με
τους τομείς πολιτικής του κόμματος.
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Πραγματοποίηση Σεμιναρίου με θέμα:
«Αντισεισμική Προστασία Παιδικών Σταθμών» 

Σ
εμιν άριο με θέμα: «Αν τισεισμική Προ-
στασία Παιδικών  Σταθμών » πραγματο-
ποίησε ο Οργαν ισμός Αν τισεισμικού Σχ ε-

διασμού και Προστασίας, άμεσα αν ταποκριν όμε-
ν ος στην  πρόσκληση του Δημάρχ ου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, και της Αν τιδ-
ημάρχ ου Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας κ. Σοφίας Μαυρίδη, στο
αίτημα τους ν α υλοποιηθεί μία σειρά σεμιν αρίων
για το προσωπικό των  παιδικών  σταθμών , έτσι
ώστε ν α είν αι σε θέση ν α αν τιμετωπίσει με επιτ-
υχ ία κάθε σεισμική συν έπεια. 

Ξεκίν ησε λοιπόν , μία σειρά σεμιν αρίων  για το
προσωπικό των  παιδικών  σταθμών , με εν ημέρ-
ωση από την  κ. Ιωάν ν α Δέδε (Msc Γεωλόγος),
εκπρόσωπο του Τμήματος Εκπαίδευσης –
Εν ημέρωσης Ο.Α.Σ.Π., του Υπουργείου Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και από
την  κ. Ασημίν α Κούρου, για το πόσο σημαν τική είν αι η γν ώση, η προετοιμασία πριν  το σεισμό, ποιες θα πρέ-
πει ν α είν αι οι αν τιδράσεις κατά τη διάρκειά του και τέλος τι πρέπει ν α κάν ουμε αμέσως μετά τον  σεισμό, ώστε
ν α είν αι όλοι, ν ήπια και παιδαγωγοί, ασφαλείς.

Δήμαρχ ος και Αν τιδήμαρχ ος, τόν ισαν   χ αρακτηριστικά ότι προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχ ής είν αι η προ-
στασία και η ασφαλής φιλοξεν ία των  ν ηπίων  σε όλες τις δομές. 

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι το σεμιν άριο ολοκλήρωσε μια σειρά εν εργειών  που έχ ει υλοποιηθεί με στόχ ο την  προ-
σαρμογή του Μν ημον ίου Εν εργειών  του ΟΑΣΠ για τη Διαχ είριση του Σεισμικού Κιν δύν ου σε κάθε Δημοτικό
Παιδικό Σταθμό. Συγκεκριμέν α τοποθετήθηκαν  αφίσες και κατόψεις για τον  εν δεικν υόμεν ο τρόπο εξόδου από
τα κτίρια, ελέγχ θηκε η ασφάλεια των  αν τικειμέν ων  στους σταθμούς από τον  Τεχ ν ικό Ασφαλείας του Δήμου και
πραγματοποιήθηκαν  ασκήσεις ετοιμότητας για τους Παιδαγωγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους υποχ ρεούν ται ν α
εκπαιδεύσουν  τα παιδιά.

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του
Αναψυκτηρίου στην παραλία Ελευσίνας

Ξ
εκίν ησαν  οι εργασίες αν ακατασκευής και αν άπλασης του Αν αψυκτηρίου
που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο Ελευσίν ας και στην  αποχ αρακτηρι-
σμέν η χ ερσαία ζών η λιμέν α.

Αξίζει ν α σημειωθεί, πως με πρόσφατο ΦΕΚ, το Αν αψυκτήριο παραχ ωρήθηκε
στον  Δήμο Ελευσίν ας για 10 χ ρόν ια, άν ευ αν ταλλάγματος, μετά από συν τον ισμέ-
ν ες εν έργειες της Δημοτικής Αρχ ής με το Υπουργείο Οικον ομικών  και τη συν δρο-
μή της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας.

Η εν  λόγω παραχ ώρηση έδωσε στη Δημοτική Αρχ ή τη δυν ατότητα για ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις στο ακίν ητο, οι οποίες και θα συμβάλλουν  στην  αν αβάθμιση του
παραλιακού μετώπου.

Συγκεκριμέν α, φτάν ον τας στο σήμερα και μέσω χ ορηγίας της τεχ ν ικής εταιρείας
Καρπάθιος Α.Ε., ξεκίν ησαν  οι εργασίες αν ακατασκευής του ιστορικού Αν α-
ψυκτηρίου, με την  εταιρεία ν α αν αλαμβάν ει το σύν ολο του κόστους των  εργασιών .

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, που ήρθε μετά από διαπραγματεύσεις και αγαστή
συν εργασία μεταξύ της εταιρείας και της Δημοτικής Αρχ ής, εν όψει και της διοργά-
ν ωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Όπως αν έφερε ο Δήμαρχος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου: «Οι εργασίες στο
Αν αψυκτήριο ξεκίν ησαν  και πολύ σύν τομα θα παραδοθεί στους πολίτες έν ας
ν έος, σύγχ ρον ος χ ώρος πολιτισμού. Θέλω ν α ευχ αριστήσω θερμά την  τεχ ν ική
εταιρεία Καρπάθιος Α.Ε. που είν αι μία ακόμη εταιρεία της πόλης, η οποία εμπι-
στεύτηκε το όραμά μας, εμπιστεύτηκε το έργο μας και τις καθημεριν ές προσπάθει-
ες που κάν ουμε προς όφελος της πόλης. Είν αι μία πρωτοβουλία, που μαζί με την
αν ακατασκευή του Σίν ε Ελευσίς από τα Ελλην ικά Πετρέλαια και την  αν άπλαση
του Παλαιού Δημαρχ είου από τη Μέτρον  Α.Ε. αλλά και άλλες που θα ακολουθή-
σουν , δείχ ν ει πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούν ται στην  πόλη μας στέκον ται
αρωγοί στις προσπάθειές μας για την  αν αβάθμιση του Δήμου. Το παραλιακό μέτω-
πο λοιπόν , αλλάζει, με υπομον ή, επιμον ή και στοχ ευμέν ες εν έργειες. Αυτός ήταν
και ο στόχ ος μας και με αυτόν  τον  γν ώμον α συν εχ ίζουμε».

Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου ο Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών & Επίτιμος Διδάκτορας Πανεπι-
στημίου Πειραιώς,τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 

Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόεδρ-

ος του Πν ευματικού Κέν τρου,
κ. Γεωργία Πηλιχ ού,  σας καλω-
σορίζουν  στον  ν έο κύκλο δια-
λέξεων  του 2023, και σας
προσκαλούν  στη διάλεξη του
Αν οιχ τού Παν επιστημίου
Ασπροπύργου, που θα δώσει ο
Γιάν ν ης Χατζηθεοδοσίου, Πρόε-
δρος Επαγγελματικού Επιμελ-
ητηρίου Αθην ών  & Επίτιμος
Διδάκτορας Παν επιστημίου Πει-
ραιώς, με τίτλο: ,  «Ο ρόλος των
μικρομεσαίων  επιχ ειρήσεων  στην  αν άπτυξη της ελλην ικής οικον ομίας και η αν τι-
μετώπιση της εν εργειακής κρίσης».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Ιαν ουαρίου 2023, στις 19:00, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων  «Δημήτριος Καλλιέρης» του Πν ευματικού Κέν τρου, Αλέκου
Παν αγούλη 13 στην  Πλατεία του Αγίου Δημητρίου. Η  είσοδος είν αι ελεύθερη.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α  επικοιν ων είτε στα τηλ: 2132006530
και 2105577191 εσωτ.:4  – anoixto.pan.asp@gmail.com 

ΕΛΑΣ: Το 2022 συνελήφθησαν
13.648 άτομα για υποθέσεις 

ναρκωτικών ενώ κατασχέθηκαν
πάνω από 6 τόνοι κάνναβης και

600 κιλά κοκαΐνης

Η
Ελλην ική Αστυν ομία έδωσε σήμερα στη
δημοσιότητα στατιστικά στοιχ εία σχ ετικά με
τις δράσεις της για την  καταπολέμηση της

διακίν ησης ν αρκωτικών  κατά το 2022.

Ειδικότερα η ΕΛΑΣ το έτος 2022 χ ειρίστηκε
11.563 υποθέσεις ν αρκωτικών  και συν ελήφθησαν
13.648 άτομα.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων , κατασχ έθηκαν :

- 6 τόν οι, 7 κιλά και 40 γρ. ακατέργαστης κάν ν α-
βης

- 629 κιλά και 200 γρ. κοκαΐ ν ης

- 136 κιλά και 971 γρ. ηρωίν ης - μορφίν ης

- 74 κιλά και 353 γρ. κατεργασμέν ης κάν ν αβης

- 35 κιλά και 362 γρ. κρυσταλλικής μεθαμφε-
ταμίν ης

- 44.499 δεν δρύλλια κάν ν αβης και

- 41.951 ν αρκωτικά δισκία.
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Συνάντηση Εργασίας Γ. Κώτσηρα με τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκο

Στο επίκεντρο της συνάντησης θέματα συναρμοδιότητας των
Υπουργείων Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς
και η ενίσχυση της αστυνόμευσης στη Δυτική Αττική

Σ
υν άν τηση Εργασίας με τον
Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο,

πραγματοποίησε την  Τρίτη 3 Ιαν ουα-
ρίου ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ.,
κ. Γιώργος Κώτσηρας.

Στο επίκεν τρο της συζήτησης
βρέθηκε ο συν τον ισμός και οι κοιν ές
δράσεις που αν απτύσσον ται μεταξύ
των  δύο Υπουργείων  για την  προ-
στασία των  θυμάτων  εγκληματικών
πράξεων , ειδικότερα και μετά τις
ν ομοθετικές αλλαγές που έχ ει πραγμα-
τοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύν ης,
καθώς και το σημαν τικό ζήτημα της
περαιτέρω εν ίσχ υσης των  Αστυν ο-
μικών  Τμημάτων  και των  Τμημάτων
Ασφαλείας στην  περιοχ ή της Δυτικής Αττικής. Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η εν  λόγω
εν ίσχ υση έρχ εται σε συν έχ εια των  πρωτοβουλιών  που έχ ουν  ήδη αν αληφθεί και
υλοποιηθεί από την  Κυβέρν ηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθ’
όλη τη διάρκεια της τετραετίας, με στόχ ο τις μέγιστες δυν ατές συν θήκες ασφάλειας
στην  καθημεριν ότητα των  συμπολιτών  μας.

Μάλιστα, ο κ. Κώτσηρας εν ημέρωσε εκτεν ώς τον  κ. Θεοδωρικάκο για μία σειρά
αιτημάτων  εκ μέρους των  τοπικών  φορέων , τα οποία σχ ετίζον ται με θέματα ασφά-
λειας και αστυν όμευσης στις πόλεις της Δυτικής Αττικής.

Αμέσως μετά τη συν άν τηση με τον  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, αν έφερε: 

«Είχ α την  ευκαιρία ν α συν αν τηθώ με τον  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
Τάκη Θεοδωρικάκο, με τον  οποίο πραγματοποιήσαμε μία εποικοδομητική συζήτ-
ηση και σύσκεψη για θέματα συν αρμοδιότητας των  δύο Υπουργείων .

Παράλληλα, στην  ατζέν τα της συν άν τησης με τον  κ. Θεοδωρικάκο τέθηκε και το
σημαν τικό ζήτημα της περαιτέρω εν ίσχ υσης με προσωπικό των  Αστυν ομικών
Τμημάτων  στη Δυτική Αττική, προκειμέν ου οι συμπολίτες μας στην  ευρύτερη περ-
ιοχ ή μας και στις πόλεις τους ν α βιών ουν  μία καθημεριν ότητα με ασφάλεια.

Ως Κυβέρν ηση, αφουγκραζόμαστε διαρκώς τις αν άγκες των  κατοίκων  της Δυτικής
Αττικής και προς αυτή την  κατεύθυν ση συν εχ ίζουμε αμείωτα ν α εργαζόμαστε.

Ευχ αριστώ θερμά τον  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για την  αγαστή συν ερ-
γασία που έχ ουμε αν απτύξει και κυρίως για το γεγον ός ότι τα αιτήματα που μεταφ-
έρω εκ μέρους των  τοπικών  φορέων  της Δυτικής Αττικής, βρίσκουν  ευήκοα ώτα».

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Έγκριση προσλήψεων
για τη Δημοτική Αστυνομία

Μ
ε εγκύκλιο που απέ-
στειλε το υπουργείο
Εσωτερικών , εν ημε-

ρών ει τους ΟΤΑ, σχ ετικά με
την  έγκριση των  προσλήψεων
του ειδικού έν στολου προσω-
πικού της δημοτικής
αστυν ομίας.

Οι  δήμοι που έχ ουν  οργαν ι-
κή μον άδα δημοτικής
αστυν ομία, καλούν ται ν α υπο-
βάλουν  τα αιτήματά τους για
την  πλήρωση των  κεν ών
οργαν ικών  θέσεων  κλάδου
δημοτικής αστυν ομίας των  μον άδων  αυτών .

Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων  μον ίμου προσωπικού δημοτικής αστυν ομίας,
ξεκιν ά αύριο Τετάρτη 4/1/2023  και ολοκληρών εται στις 18/1/2023 στις 23.59 μ.μ.

Στη συν έχ εια και το συν τομότερο δυν ατό πρέπει ν α αποσταλούν  τα δικαιολογ-
ητικά στην   αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου.

Στην  εγκύκλιο περιγράφον ται αν αλυτικά:

Η διαδικασία υποβολής των  αιτημάτων  πρόσληψης
Η εν ημέρωση κατάστασης θέσεων  στο ψηφιακό οργαν όγραμμα-ολοκλήρωση

ειδικών  περιγραμμάτων  θέσεων  εργασίας
Η υποβολή αιτημάτων : Διαδικασία-Στοιχ εία αιτημάτων
Η αποστολή δικαιολογητικών  στη Διεύθυν ση Προσωπικού Τ.Α
Η διαδικασία για την  υποβολή των  αιτήσεων  θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφα-

ρμογής που έχ ει αν απτυχ θεί στο Μητρώο Αν θρώπιν ου Δυν αμικού του Ελλην ικού
Δημοσίου στο  https://www.apograf i.gov .gr/  στο πλαίσιο των  ετήσιων  προγραμμα-
τισμών  προσλήψεων .

Σύμφων α με την  εγκύκλιο η υποβολή των  αιτήσεων  θα διεκπεραιωθεί σε έν αν
ειδικό κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων  που φέρει την  ον ομασία “Δημοτική
Αστυν ομία 2023 και διαιρείται σε δύο στάδια:

υποβολή αιτήσεων  – οι δήμοι υποβάλουν  τις αιτήσεις τους προς το υπουργείο
Εσωτερικών

έλεγχ ος αιτήσεων  – το υπουργείο θα επεξεργαστεί τα αιτήματα, παρεμβαίν ον τας
όπου κρίν ει απαραίτητο

Γ. Πατούλης: « Επενδύουμε  στον τουρι-
σμό και στον πολιτισμό που είναι βασι-
κοί πυλώνες ανάπτυξης για την Αττική
μας»

Η
δρομολόγηση κοιν ών  δράσεων  με στόχ ο την
αν άδειξη των  συγκριτικών  πλεον εκτημάτων
της Αττικής στον  τουριστικό  και πολιτιστικό

τομέα, βρέθηκε στο επίκεν τρο της συν άν τησης του
Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη με την  Πρόεδρο
του ΕΟΤ Α.Γκερέκου.

Στη συζήτηση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία της Περιφέρειας, μετείχ αν  επίσης ο Διευθύν ων
σύμβουλος του Αν απτυξιακού Οργαν ισμού «Νέα
Μητροπολιτική Αττική ΑΕ» Ι. Πάρσαλης και ο σύμβου-
λος  της κας Γκερέκου Γ. Βουν ιαν ός.

Η κα Γκερέκου συν εχ άρη τη διοίκηση της Περιφέρ-
ειας και προσωπικά τον  κ. Πατούλη για την  έμπρακτη
στήριξη του στον  πολιτισμό και τον  τουρισμό, με έμφ-
αση στο θεματικό, επισημαίν ον τας τη σημασία δρο-
μολόγησης μίας συν εργασίας, με στόχ ο την  προβολή
της μον αδικής πολιτιστικής κληρον ομιάς της Αττικής,
διεθν ώς.

Προς αυτή την  κατεύθυν ση συμφών ησε ο κ.
Πατούλης, επισημαίν ον τας  πως με αφορμή και το
γεγον ός ότι το 2023 η πόλη της Ελευσίν ας θα είν αι η
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, αν οίγεται έν α

σημαν τικό πεδίο για δράσεις με  ισχ υρό πολιτιστικό
και τουριστικό πρόσημο. 

Στη συν έχ εια και αφού υπογράμμισε πως η Περιφ-
έρεια Αττικής υλοποιεί έν α ολοκληρωμέν ο σχ έδιο με
στόχ ο ο τουρισμός και ιδιαίτερα ο θεματικός, όπως
είν αι ο Τουρισμός Υγείας και ο πολιτισμός ν α αποτελέ-
σει επιταχ υν τή για την  οικον ομική αν άπτυξη και την
ευημερία των  πολιτών , τόν ισε πως σε συν εργασία και
με τον  Αν απτυξιακό Οργαν ισμό της Περιφέρειας, υλο-

ποιούν ται εν έργειες προκειμέν ου ν α επιτευχ θεί  η
σύν δεση τουριστικού και πολιτιστικού προϊόν τος της
Αττικής και ν α αν αδειχ θεί  σε έν α ισχ υρό παγκόσμιο
πολιτιστικό brand που θα εν ισχ ύσει σημαν τικά την
τουριστική αν άπτυξη.

«Στόχ ος μας είν αι η επέκταση της τουριστικής περι-
όδου, αν απτύσσον τας εμβληματικά πολιτιστικά

γεγον ότα, που θα λει-
τουργήσουν  τόσο ως
πόλος έλξης όσο και
αν άδειξης
του Brand μας διε-
θν ώς, αλλά και επεν -
δύον τας σε υποδομές
που αν αδεικν ύουν  τα
πολιτιστικά τοπόσημα
της Αττικής» αν έφερε
και πρόσθεσε: «Για
εμάς ο τουρισμός και ο
πολιτισμός  είν αι βασι-
κοί πυλών ες αν ά-
πτυξης για την  Περιφ-
έρειά μας».

Τέλος υπεν θύμισε
πως η Περιφέρεια Αττι-
κής έχ ει ήδη συστήσει

τον  Οργαν ισμό Διαχ είρισης και Προώθησης Προορι-
σμού (DMO), ρόλος του οποίου είν αι η αξιοποίηση
ευκαιριών , η συν εργασία και διασύν δεση των
εμπλεκόμεν ων  πλευρών  με στόχ ο τη βέλτιστη αξιο-
ποίηση πόρων  και δυν άμεων  και την  αν άπτυξη τουρ-
ιστικών  προϊόν των . Προς αυτή την  κατεύθυν ση ο
ΕΟΤ, η Περιφέρεια και ο ATTICA DMO μέσω της Νέα
Μητροπολιτική Αττική συν -σχ εδιάζουν  επόμεν α βήμα-
τα και δράσεις προς υλοποίηση. 

Συνεργασία Περιφέρειας και ΕΟΤ με στόχο την
ενίσχυση της τουριστικής και  πολιτιστικής 

ταυτότητας της Αττικής
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Η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει το μηχανισμό
οδικής ασφάλειας στον Κηφισό με ειδική

πλατφόρμα οδικής βοήθειας 

Γ. Πατούλης: «Τα οχήματα τύπου βαν και η ειδική πλατφ-
όρμα συνεπικουρούν το έργο της τροχαίας και συμβάλουν
έμπρακτα στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας» 

Ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της συν δρομής στη
διαχ είριση εκτάκτων  συμβάν των  που προκαλούν  προβλήματα στο οδικό
δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, από την  1η Δεκεμβρίου 2022

έχ ει δρομολογήσει τη λειτουργία πλατφόρμας με γεραν ό στη λεωφόρο Κηφισού για
την  ταχ εία απο-
μάκρυν ση ακιν ητο-
ποιημέν ων  οχ ημά-
των  από διάφορες
αιτίες (τρακαρίσμα-
τα, μηχ αν ικές βλά-
βες, κ.ά). 

Η πλατφόρμα
συν επικουρεί τα
οχ ήματα οδικής
ασφάλειας κλειστού
τύπου (βαν ) που
επιχ ειρούν  -με
ιδιαίτερη επιτυχ ία-
στη λεωφόρο Κηφι-
σού εδώ και δύο
χ ρόν ια. Μάλιστα,
σύμφων α με τα
στοιχ εία της Διεύθυ-
ν σης Διαχ είρισης
Μητροπολιτικών
Υποδομών , από
12/2021 – 11/2022,
η ομάδα άμεσης
επέμβασης της Περ-
ιφέρειας Αττικής
έχ ει συμβάλει στη
διαχ είριση 1.004
συμβάν των . Από
αυτά το 75 %
σημειώθηκαν  στην
άν οδο του Κηφι-
σού, το 62,5 %
αφορούν  σε μηχ α-
ν ικές βλάβες των
οχ ημάτων , εν ώ το
ποσοστό των
συγκρούσεων  αν έρχ εται στο 37,5 %.

Άμεση η παρέμβαση της ειδικής πλατφόρμας σε συμβάν σήμερα το πρωί 

Με αφορμή σημεριν ό συμβάν  που έλαβε χ ώρα  στις 8:30 π.μ., στο ρεύμα καθό-
δου της λεωφόρου, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αθην ών  που είχ ε σαν  αποτέ-
λεσμα την  αν ατροπή εν ός οχήματος, την  ακιν ητοποίηση δεύτερου εμπλεκομέν ου
αυτοκιν ήτου, καθώς και τη δημιουργία αν άσχ εσης στις δύο αριστερές λωρίδες του
αυτοκιν ητόδρομου, η συν δρομή της πλατφόρμας υπήρξε άμεση και καθοριστική. 

Το τροχ αίο συμβάν  εν τοπίστηκε από το κέν τρο διαχ είρισης κυκλοφορίας της
Περιφέρειας Αττικής  και ο χ ρόν ος αν τίδρασης, τόσο από την  τροχ αία, όσο και
από τα οχ ήματα οδικής ασφάλειας ήταν  άμεσος. Τα οχ ήματα απομακρύν θηκαν  με
ασφάλεια και η κυκλοφορία των  οχ ημάτων  στη λεωφόρο επαν ήλθε σε καν ον ικά
επίπεδα. Να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα στον  έν α μήν α λειτουργίας της έχ ει ήδη
συν δράμει σε 10 σοβαρά περιστατικά. Τα ακιν ητοποιημέν α οχ ήματα που εμπόδι-
ζαν  την  κυκλοφορία, σε συν εργασία με την  Τροχ αία, απομακρύν θηκαν  τάχ ιστα.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής εξέφρασε την  ικαν οποίησή του, τόσο για τις εν έργειες
της Ελλην ικής Αστυν ομίας και της Διεύθυν σης Τροχ αίας Αττικής, όσο και για το
προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκεται όλο το εικοσιτετράωρο σε
ετοιμότητα, για την  αν τιμετώπιση των  έκτακτων  καταστάσεων  στην  κεν τρικότερη
οδική αρτηρία του λεκαν οπεδίου.

Όπως επισήμαν ε χ αρακτηριστικά: «Τα  οχ ήματα τύπου βαν , η ειδική πλατφόρ-
μα, το κέν τρο διαχ είρισης κυκλοφορίας, ο τηλεφων ικός αριθμός 1544,σε συν ερ-
γασία με τα συν εργεία αποκατάστασης βλαβών  οδικού δικτύου της διεύθυν σης
διαχ είρισης μητροπολιτικών  υποδομών  της Περιφέρειας Αττικής συν επικουρούν  το
έργο της τροχ αίας και συμβάλουν  έμπρακτα στην  εν ίσχ υση της οδικής ασφάλειας.
Είμαστε σε στεν ή συν εργασία με τις αρμόδιες αρχ ές και δίν ουμε μια ολοκληρωμέν η
λύση μέσα από έν α άρτια οργαν ωμέν ο μηχ αν ισμό που λειτουργεί υπέρ της οδικής
ασφάλειας και της βελτίωσης του οδικού δικτύου της Αττικής. Η πιλοτική εφαρμογή
του στη Λ. Κηφισού μπορεί ν α αξιοποιηθεί για την  επέκτασή του και σε άλλες οδι-
κές αρτηρίες αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής».  

Αναδρομική επιδότηση για ρεύμα εμπορικών
καταναλωτών, αρτοποιών και αγροτών

Τ
ην  καταβολή
της αν αδρομι-
κής επιδότησης

σε λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος
εμπορικών  καταν α-
λωτών  με παροχ ή
ισχ ύος έως 35 kVA,
αρτοποιείων  καθώς
και αγροτών , ύψους
85 εκατ. ευρώ, για
τους μήν ες Φεβρο-
υάριο και Μάρτιο
αν ακοίν ωσε απόψε
το υπουργείο Περι-
βάλλον τος και Εν έρ-
γειας.

Η αν αδρομική επιδότηση αφορά συν ολικά 1.250.000 παροχ ές και το ποσό
προέρχ εται από το Ταμείο Εν εργειακής Μετάβασης.

Ειδικότερα, δικαιούχ οι της επιδότησης είν αι όλοι οι μη οικιακοί καταν αλωτές ηλεκ-
τρικής εν έργειας με επιχ ειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι πληρούν  τα παρακά-
τω κριτήρια:

Α) Έχ ουν  παροχ ές ισχ ύος μέχ ρι και 35 kVA, ή έχ ουν  κύρια δραστηριότητα με
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, (Αρτοποιία παραγωγή ν ωπών  ειδών
ζαχ αροπλαστικής ) ήτοι αρτοποιεία, αν εξαρτήτως ορίου ισχ ύος παροχ ής και επιπέ-
δου τάσης ή έχ ουν  παροχ ή αγροτικής χ ρήσης αν εξαρτήτως ορίου ισχ ύος παροχ ής
και επιπέδου τάσης.

Β) Από τον  Φεβρουάριο του 2022 έως τον  Ιούλιο του 2022 ήταν  συμβεβλημέν οι
σε κυμαιν όμεν α τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής εν έργειας που αν απροσαρμόζον -
ται με βάση την  χ ον δρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής εν έργειας (κυμαιν όμεν α
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής εν έργειας) και από τον  Αύγουστο του έτους 2022
έως τον  Νοέμβριο του 2022 είν αι συμβεβλημέν οι σε κυμαιν όμεν α τιμολόγια ή σε
τιμολόγια χ ωρίς ρήτρα αν απροσαρμογής.

Γ) Έχ ουν  γν ωστοποιήσει τόσο στον  διαχ ειριστή δικτύου ηλεκτρικής εν έργειας
όσο και στον  Προμηθευτή Ηλεκτρικής Εν έργειας, τον  Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) τους.
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«
Η χ ώρα μας αν τιμετωπίζει το συγκεκριμέν ο
πρόβλημα σε πολύ μικρότερο βαθμό από άλλες
χ ώρες », σημείωσε ο υπουργός Υγείας, Θάν ος

Πλεύρης κατά την  έκτακτη εν ημέρωση που πραγματο-
ποιήθηκε στο υπουργείο μαζί με τον  πρόεδρο του
ΙΦΕΤ και του ΕΟΦ.

Έκτακτη εν ημέρωση για τις ελλείψεις σε φάρμακα
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας από τον
υπουργό Θάν ο Πλεύρη, τον  πρόεδρο του ΕΟΦ,
Δημήτρη Φιλίππου, και τον  πρόεδρο του ΙΦΕΤ, Γιάν -
ν η Σωτηρίου.

Κατά τη συν έν τευξη, ο υπουργός Υγείας αν έλυσε τα
μέτρα που αν ακοιν ώθηκαν  για την  αν τιμετώπιση του
προβλήματος, εξήγησε τις αιτίες, αλλά και τους τρόπο-
υς αν τιμετώπισης.

Αρχ ικά, ο υπουργός Υγείας μίλησε για δύο κατηγο-
ρίες, στις οποίες χ ωρίζεται το πρόβλημα της έλλειψης
φαρμάκων :

1) στα φάρμακα που παρουσιάζουν  διαχ ρον ική
έλλειψη λόγω των  παράλληλων  εξαγωγών  και

2) στα φάρμακα που παρουσιάζουν  τώρα έλλειψη –
κυρίως δραστικής ουσίας παρακεταμόλης, αν τιβιώσεις
ή άλλα αν απν ευστικά και αποφρακτικά σκευάσματα.

Για άλλη μια φορά ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι
οι ελλείψεις αποτελούν  έν α παγκόσμιο πρόβλημα που
αφορά όλες τις χ ώρες.

Στην  μείωση της παραγωγής- απότοκο της παν -
δημίας cov id-19-, στην  εν εργειακή κρίση, τις ελλείψεις
πρώτων  υλών , στην  δέσμευση μεγάλων  ποσοτήτων
στις χ ώρες που έχ ουν  τις πρώτες ύλες, όπως η Κίν α
και η Ιν δία και στην  μεγάλη αύξηση των  εποχ ικών
γριπών  απέδωσε ο υπουργός Υγείας τις ελλείψεις που
καταγράφον ται σε φάρμακα, εν ώ επεσήμαν ε και την
έξαρση που παρουσιάζουν  οι ιώσεις. «Τα ν οσοκομεία
μας και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν  αν τιμε-
τωπίζουν  ελλείψεις σε φάρμακα ή οι όποιες ελλείψεις
αφορούν  φάρμακα που διαχ ρον ικά είχ αν  πρόβλημα.
Το πρόβλημα εν τοπίζεται στα ιδιωτικά φαρμακεία και
στις επών υμες συσκευασίες», τόν ισε ο κ. Πλεύρης.

Όπως δήλωσε, μάλιστα, το πρόβλημα εν τοπίζεται
στην  καθυστέρηση στην  τροφοδοσία και όχ ι σε
μόν ιμη έλλειψη, εν ώ τα ν οσοκομεία μας έχ ουν  γεν ό-
σημα φάρμακα.

«Σταδιακή ομαλοποίηση»
Ο Θάν ος Πλεύρης υπογράμμισε ότι «για τα φθην ά

φάρμακα που προμηθεύον ται τα ν οσοκομεία μπήκε
πλαφόν  στο claw back και γι’ αυτόν  τον  λόγο σήμερα
δεν  αν τιμετωπίζουμε πρόβλημα τροφοδοσίας των
ν οσοκομείων  από αυτές τις συγκεκριμέν ες  δραστικές
ουσίες που παρουσιάζουν  έλλειψη». Μάλιστα θέλον τας
ν α καθησυχ άσει τους γον είς τόν ισε ότι υπάρχ ει

επάρκεια σε αν τιπυρετικά φάρμακα και η όποια ταλαι-
πωρία θα είν αι προσωριν ή.

Επιπλέον , ο κ. Πλεύρης αν αφέρθηκε σε «σταδιακή
ομαλοποίηση» μέχ ρι τα τέλη Ιαν ουαρίου και σε πλήρ-
ως διασφαλισμέν η αγορά αν αφέρον τας: «Άμεσα θα
αρχ ίσει ν α φαίν εται η αποκλιμάκωση». Ταυτόχ ρον α,
υπογράμμισε ότι «στο σκέλος των  παράλληλων  εξα-
γωγών  διευρύν θηκε η απαγόρευση σε όλα τα φάρμακα
που παρουσιάζουν  έλλειψη και έχ ουν  εν τατικοποιηθεί
οι έλεγχ οι στις φαρμακαποθήκες με μον αδική ποιν ή
την  αν αστολή λειτουργίας σε όσες κρατούν  αποθεμα-

τικό παρά την  απαγόρευση εξαγωγών ».

Από την  πλευρά του ο πρόεδρος του ΙΦΕΤ, Γ. Σωτ-
ηρίου, σημείωσε ότι αν αζητούν ται εισπν εόμεν α στο
εξωτερικό και τα αποτελέσματα θα είν αι ορατά πολύ
σύν τομα.

Έλεγχ ος 9 μεγάλων  πολυεθν ικών  φαρμακοβιομηχ α-
ν ιών

Ο υπουργός Υγείας κατά την  έκτακτη εν ημέρωση
τόν ισε ότι «πέρα από τη συν έχ ιση των  ελέγχ ων  στις
φαρμακαποθήκες για τυχ όν  διατήρηση αποθέματος,
ελέγχ ον ται και εν ν έα (9) μεγάλες πολυεθν ικές φαρμα-
κοβιομηχ αν ίες για το αν  διατηρούν  τα αποθέματα που
προβλέπει ο Νόμος και τροφοδοτούν  ομαλά την
αγορά».

Την  ίδια στιγμή διευρύν εται η παραγωγή από τα
Ελλην ικά εργοστάσια γεν οσήμων  φαρμάκων  στις δρα-
στικές που παρουσιάζουν  έλλειψη. Μάλιστα, ο ΕΟΦ
θα εν ημερών ει διαρκώς ώστε σε επών υμα φάρμακα
που παρουσιάζεται έλλειψη ν α γν ωρίζουν  οι πολίτες
ποια φάρμακα αν τίστοιχ ης δραστικής ουσίας
υπάρχ ουν  σε επάρκεια, ώστε ν α προμηθεύον ται αυτά
ως υποκατάστατα.

Μόν ο ηλεκτρον ικά τα συν ταγογραφούμεν α φάρμακα
σε έλλειψη

Σύμφων α με την  εν ημέρωση του υπουργείου
Υγείας, τα συν ταγογραφούμεν α φάρμακα που
βρίσκον ται σε έλλειψη θα συν ταγογραφούν ται μόν ο
ηλεκτρον ικά για ν α υπάρχ ει καλύτερη παρακολούθη-
ση. Αυτό δεν  αφορά μη συν ταγογραφούμεν α φάρμακα
που θα συν εχ ίσουν  οι πολίτες ν α τα παίρν ουν  καν ο-
ν ικά, ελεύθερα από τα φαρμακεία.

Αν αφορικά με την  επιστολή του προς την  Επίτρο-
πο, ο κ. Πλεύρης επεσήμαν ε: «Οι άμεσες εν έργειες
συν δέον ται με κεν τρική καταγραφή όλων  των  φαρμά-
κων  που παρουσιάζουν  έλλειψη στην  Ε.Ε., την
καλύτερη συν εργασία των  κρατών  μελών  για αν ταλλα-
γή φαρμάκων , τις κεν τρικές παραγγελίες φαρμάκων  και
δραστικών  ουσιών  και ιδίως πρώτων  υλών ».

Σημειών εται ότι ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον
ΣΥΡΙΖΑ για «σκαν δαλώδη αύξηση τιμών » κάν ον τας
λόγο για «συν ειδητή πολιτική απόφαση ν α αυξηθούν
οι τιμές των  φαρμάκων  των  πολυεθν ικών  εταιρειών
και ειδικά των  ακριβών ».

Πλεύρης για ελλείψεις φαρμάκων:
Ομαλοποίηση μέχρι τέλη Ιανουαρίου

«Καλάθι νοικοκυριού»: Περισσότερα
επώνυμα προϊόντα ζητεί το υπ.

Ανάπτυξης

Σ
ε τηλεδιάσκεψη εξετάστηκαν  τρόποι περαιτέρω
εν ίσχ υσης με περισσότερα επών υμα προϊόν -
τα, με γν ώμον α πάν τοτε την  προστασία των

ν οικοκυριών .

Εν ίσχ υση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», με
περισσότερα επών υμα προϊόν τα ζήτησε σήμερα η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων , κατά τη τηλεδιάσκεψη που πραγματο-
ποίησε με τους εκπροσώπους του Συν δέσμου
Ελλην ικών  Βιομηχ αν ιών  Τροφίμων  (ΣΕΒΤ).

Σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση, στη τηλεδιάσ-
κεψη του υπουργού Άδων ι Γεωργιάδη, του αν απληρ-
ωτή υπουργού Νίκου Παπαθαν άση και του γεν ικού
γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταν αλωτή
Σωτήρη Αν αγν ωστόπουλου με το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΣΕΒΤ υπό τον  πρόεδρό του, Γιάν ν η
Γιώτη, έγιν ε αποτίμηση της μέχ ρι σήμερα πορείας του
«Καλαθιού του Νοικοκυριού» -πρωτοβουλία την  οποία
στηρίζει ο ΣΕΒΤ- και εξετάστηκαν  τρόποι περαιτέρω
εν ίσχ υσής του με περισσότερα επών υμα προϊόν τα,
με γν ώμον α πάν τοτε την  προστασία των  ν οικοκυρ-
ιών  και κυρίως των  πιο ευάλωτων  στο σημεριν ό περι-
βάλλον  του υψηλού πληθωρισμού.

Επισημαίν εται στην  αν ακοίν ωση ότι όπως η προη-
γούμεν η τηλεδιάσκεψη με τον  ΣΕΒΤ στις 12 Οκτω-
βρίου 2022 έτσι και η σημεριν ή μαγν ητοφων ήθηκε
και τηρήθηκαν  πρακτικά προκειμέν ου ν α είν αι
απολύτως ασφαλής η τήρηση των  καν όν ων  περί του
αν ταγων ισμού.

Προφυλακίστηκε η 29χρονη
μητέρα του μωρού που

βρέθηκε νεκρό στο φράγμα
του Αλιάκμονα

Π
ροφυλακι-
στέα, μετά
την  απο-

λογία της σε εισαγ-
γελέα και αν ακριτή,
κρίθηκε η 29χ ρον η
μητέρα του μωρού
που βρέθηκε
ν εκρό στο φράγμα
του Αλιάκμον α.

Η γυν αίκα, που αν τιμετωπίζει την  κατηγορία της
αν θρωποκτον ίας από πρόθεση, αρν είται την  κατηγο-
ρία και ισχ υρίζεται ότι το 11 μην ών  μωρό της μπου-
σούλησε, γλίστρησε και έπεσε στο ν ερό. Όπως αν έφ-
ερε ο δικηγόρος της Αν τών ης Μπιδέρης, η 29χ ρον η
δήλωσε μεταν ιωμέν η που άφησε αβοήθητο το παιδί
της, εν ώ ο ίδιος ζήτησε ν α βρεθεί και ν α προσκομι-
στεί οπτικοακουστικό υλικό από το φράγμα του Αλιάκ-
μον α.

Για την  29χ ρον η, η οποία φέρεται ν α αν τιμετωπίζει
ψυχ ολογικά προβλήματα καθώς είχ ε ν οσηλευτεί στο
παρελθόν  σε ψυχ ιατρικές κλιν ικές, διατάχ θηκε και
ψυχ ιατρική πραγματογν ωμοσύν η.



πεδίου. Γιατί δεν  μέν ο-
υμε μόν ο σε αυτό.
Σύν τομα “θα βγει στον

αέρα” ο διαγων ισμός για τον  Προαστιακό Δυτικής Αττι-
κής από τα Άν ω Λιόσια μέχ ρι τα Μέγαρα. Επίσης,
στην  τελική ευθεία μπαίν ει και έν α ακόμη έργο, το
οποίο συζητείται πολλές δεκαετίες και επιτέλους θα
δημοπρατηθεί: η λεγόμεν η Δυτική Περιφερειακή Αιγά-
λεω. Έν α έργο, που θα φτάσει μέχ ρι την  παλιά Εθν ι-
κή Οδό με τρεις αν ισόπεδους κόμβους, στο Σχ ιστό,
στα Ναυπηγεία και στο Σκαραμαγκά. Και βέβαια, η
κατασκευή της επέκτασης της Λ. Κύμης που και αυτή
θα ξεκιν ήσει ώστε ν α αποσυμφορήσει την  βεβαρ-
υμμέν η κυκλοφορία και ν α δώσει λύση στα προβλήμα-
τα του Κόμβου Μεταμόρφωσης.

Συν εχ ίζουμε εν τατικά και με συν έπεια, την  υλο-
ποίηση βήμα-βήμα του σχ εδίου μας. Μέσα σε 3,5
χ ρόν ια καταφέραμε ν α δημοπρατήσουμε έργα ύψους
άν ω των  10 δισ. ευρώ και ν α συμβασιοποιήσουμε
έργα, σχ εδόν , 5 δισ. ευρώ. Το 2023 είν αι η χ ρον ιά
κατά την  οποία θα τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα τα
μεγάλα έργα ώστε ν α ξεπεράσουμε ακόμα και τους
στόχ ους που έχ ουμε θέσει».

Γιώργος Καραγιάννης: Για πρώτη φορά μετά
από πολλά χρόνια 2 μεγάλα έργα Μετρό θα κατασ-
κευάζονται ταυτόχρονα στην Αθήνα

«Προκηρύξαμε την  Α Φάση του διαγων ισμού για την
επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον . Είν αι η πρώτη
φορά μετά από πολλά χ ρόν ια που 2 μεγάλα έργα
Μετρό θα κατασκευάζον ται ταυτόχ ρον α στην  Αθήν α,
αφού και οι εργασίες της ν έας Γραμμής 4 προχ ωρούν
ήδη με εν τατικούς ρυθμούς. Είν αι έν α ακόμα εμβλημα-
τικό δημόσιο έργο που προχ ωρά η κυβέρν ησή μας,
που αποδεικν ύει στη πράξη αφεν ός το εν διαφέρον
μας για την  αν ακούφιση του έν τον ου κυκλοφοριακού
προβλήματος στην  Αττική  και  αφετέρου την  προσή-
λωσή μας στη προώθηση και εν ίσχ υση του δικτύου
των  Μέσων  Μαζικών  Μεταφορών  ως τη μόν η υγιή και
βιώσιμη λύση για μια ν έα σύγχ ρον η πόλη που σέβεται

το περιβάλλον  και τους κατοίκους της».

Νίκος Κουρέτας: Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ συν εχ ίζει ν α
μελετά και ν α δημοπρατεί ν έες επεκτάσεις του δικτύου
της σε Αττική και Θεσσαλον ίκη

«Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ συν εχ ίζει ν α μελετά και ν α
δημοπρατεί ν έες επεκτάσεις του δικτύου της σε Αττική
και Θεσσαλον ίκη, παράλληλα με την  υλοποίηση των
μεγάλων  έργων  της. Στο πλαίσιο αυτό και σε συν ερ-
γασία με το Υπουργείο Υποδομών  και Μεταφορών  και
την   ηγεσία του, μια ν έα επέκταση προς τα δυτικά της
πόλης των  Αθην ών  ξεκίν ησε το δρόμο της προς υλο-
ποίηση. Τρεις ν έοι σταθμοί θα εν ταχ θούν  στο χ άρτη
από την  Αν θούπολη μέχ ρι τον  Αγ. Νικόλαο. Παράλ-
ληλα θα επεκτείν ουμε και θα εκσυγχ ρον ίσουμε το
αμαξοστάσιο του Ελαιών α. Το μετρό αν απτύσσεται με
πρόγραμμα και ορθολογικό σχ εδιασμό για την
εξυπηρέτηση του κοιν ων ικού συν όλου. Άλλωστε μια
πραγματικά ‘‘έξυπν η πόλη’’ είν αι αυτή που προσφέρει
πράσιν ες, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές στους
κατοίκους της». 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον

Στο έργο της Επέκτασης της Γραμμής 2 προς Ίλιον
περιλαμβάν εται η εκπόν ηση της Οριστικής Μελέτης
(ΟΜ), της Μελέτης Εφαρμογής (ΜΕ), η κατασκευή των
έργων  Πολιτικού Μηχ αν ικού, η προμήθεια, η εγκατά-
σταση, οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία του ηλεκτρ-
ομηχ αν ολογικού και σιδηροδρομικού εξοπλισμού, η
συν τήρηση του Έργου, η εκπαίδευση του προσωπι-
κού και η προμήθεια των  κύριων  αν ταλλακτικών  για
τα συστήματα που θα εγκατασταθούν .

Η επέκταση έχει μήκος περίπου 4 χλμ. και περι-
λαμβάνει τρείς νέους Σταθμούς και τα αντίστοιχα
Φρέατα Αερισμού τους.

Στο αν τικείμεν ο περιλαμβάν εται επίσης και η

κατασκευή εν ός Σταθμού Μετεπιβίβασης (Υπόγειος
χ ώρος στάθμευσης αυτοκίν ητων ), ο οποίος διαθέτει 3
υπόγεια επίπεδα με πρόσβαση μέσω ραμπών , έχ ει
συν ολική χ ωρητικότητα περίπου 150 ΙΧ οχ ημάτων  με
άμεση διασύν δεση επιβατών  με το Μετρό.

Αναβάθμιση – Αντικατάσταση Υφιστάμενων
Συστημάτων Γραμμών 2 & 3

Επίσης, στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής θα αν α-
βαθμισθεί / αν τικατασταθεί το σύστημα ψηφιακής
μετάδοσης δεδομέν ων  στο σύν ολο των  σταθμών  των
Γραμμών  2 και 3 του Μετρό, εν ώ το σύστημα αν αγγε-
λιών  θα αν αβαθμισθεί / αν τικατασταθεί στους σταθ-
μούς του Βασικού Έργου και των  επεκτάσεων   (πλην
της επέκτασης Πειραιά) και θα συν δεθεί με τα
αν τίστοιχ α συστήματα της επέκτασης Πειραιά.

Θα μετακινούνται τουλάχιστον 51.000 επιβάτες

Στην  άμεση περιοχ ή εξυπηρέτησης των  ν έων
σταθμών  (απόσταση μέχ ρι 500μ.) βρίσκον ται
περίπου 46.500 κάτοικοι και 5.500 θέσεις εργασίας. Η
επιβατική κίν ηση των  τριών  σταθμών  εκτιμάται ότι θα
αν έρχ εται συν ολικά σε 51.000 επιβάτες ημερησίως.

Με την  υλοποίηση της επέκτασης βελτιών εται
σημαν τικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των  επιβατών
των  περιοχ ών  αυτών , καθώς εξαρτών ται σε μεγάλο
βαθμό από τις Δημόσιες Συγκοιν ων ίες για τις μετακιν ή-
σεις τους, εν ώ η περιοχ ή αν απτύσσεται με έν τον ους
ρυθμούς τα τελευταία χ ρόν ια.

Οι τοπογραφικές έρευν ες για την  εν  λόγω επέκταση
έχ ουν  ολοκληρωθεί, όπως επίσης και οι  Γεωλογικές,
Γεωφυσικές και Γεωτεχ ν ικές Έρευν ες και Μελέτες. Με
βάση τα παραπάν ω διαθέσιμα δεδομέν α έχ ει εκπον -
ηθεί η Προκαταρκτική χ άραξη και επί του παρόν τος
εκπον είται από τις υπηρεσίες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε. η Προμελέτη του έργου.

Ο προϋπολογισμός κατασκευής εκτιμάται σε
550.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ και χ ρηματοδοτείται από
τα κοιν οτικά ταμεία.
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Συνεχίζετα απο σελ. 2

«
Πρόκειται για σημαν τική πρόοδο, η οποία θα
πρέπει ν α διατηρηθεί στο επόμεν ο διάστημα»,
αν έφερε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Τριπλάσιες ήταν  οι συστάσεις επιχ ειρήσεων  στο
ΕΒΕΑ το 2022, σε σχ έση με τις
διαγραφές, σύμφων α με τα στοιχ εία
του Γεν ικού Εμπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ).

«Παρά τις πολλές δυσκολίες που
δημιούργησαν  η εν εργειακή
ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η
αύξηση των  επιτοκίων , τα στοιχ εία
του Γεν ικού Εμπορικού Μητρώου
στο ΕΒΕΑ επιβεβαιών ουν  ότι το
2022 ήταν  μια καλή χ ρον ιά για την
ελλην ική οικον ομία και την  επιχ ει-
ρηματικότητα, καθώς οι συστάσεις
επιχ ειρήσεων  όλων  των  μορφών
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
ήταν  σχ εδόν  τριπλάσιες από τις
διαγραφές», επεσήμαν ε η πρόεδρ-
ος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουν εν άκη Εφραίμογλου, με
αφορμή την  δημοσιοποίηση των  στοιχ είων .

Όπως τόν ισε η πρόεδρος ΕΒΕΑ, ιδιαίτερα εν θαρρυ-
ν τικά είν αι τα στοιχ εία όσον  αφορά την  έν αρξη
επιχ ειρήσεων  υπό την  μορφή Α.Ε., αφού το θετικό
ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών  εν ισχ ύθηκε περαιτέρω,
από 589 το 2021 σε 771 το 2022 στη συγκεκριμέν η
κατηγορία.

«Πρόκειται για σημαν τική πρόοδο, η οποία θα πρέ-
πει ν α διατηρηθεί στο επόμεν ο διάστημα», αν έφερε,
υπογραμμίζον τας ότι «Ο στόχ ος αυτός προϋποθέτει

τη συν έχ ιση της θετικής πορείας της ελλην ικής οικο-
ν ομίας, την  επίτευξη δημοσιον ομικού πλεον άσματος,
ώστε ν α διασφαλιστεί η αν άκτηση της επεν δυτικής
βαθμίδας, την  επιτάχ υν ση της αξιοποίησης των
πόρων  του Ταμείου Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας

και του ν έου ΕΣΠΑ, με έμφαση στην  εν δυν άμωση
των  ΜμΕ, τη βελτίωση των  συν θηκών  χ ρηματοδότ-
ησης της μικρομεσαίας επιχ ειρηματικότητας από το
εγχ ώριο τραπεζικό σύστημα και βεβαίως τη συν έχ ιση
των  παρεμβάσεων  για τη στήριξη της κοιν ων ίας και
των  επιχ ειρήσεων , εν άν τια στο εισαγόμεν ο κύμα
ακρίβειας».

Σημειών εται ότι σύμφων α με τα στοιχ εία του ΓΕΜΗ,
στο ΕΒΕΑ το 2022 εγγράφηκαν  7.397 ν έες επιχ ειρή-
σεις, εν ώ διαγράφηκαν  2.403. Το 2021 εγγράφηκαν
6.759 εν ώ διαγράφηκαν  2.071.

ΕΒΕΑ: Τριπλάσιες οι συστάσεις επιχειρήσεων
σε σχέση με τις διαγραφές το 2022

Μπέρμποκ: Ο Πούτιν δεν έχει
τίποτε άλλο στο μυαλό του

πέρα από την καταστροφή της
Ουκρανίας

Η
υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα
Μπέρμποκ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή
Ενωση έκανε κάθε προσπάθεια για να σταματήσει

τον πόλεμο στην Ουκρανίας, αλλά ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν
έχει τίποτε άλλο στο μυαλό του πέρα από την καταστροφή
της Ουκρανίας.

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Λισσαβώνα,
η Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε ότι η στάση του Πούτιν ε ίναι
ο λόγος για τον οποίο «είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την
αποστολή όπλων ώστε η Ουκρανία να είναι σε θέση να
υπερασπισθεί τον εαυτό της και να προστατεύσει τις
ζωές των ανθρώπων», ε ίπε.

Η Γερμανία αναζητεί περαιτέρω τρόπους για να βοηθή-
σει την Ουκρανία, τον λαό και τις υποδομές, ε ίπε προειδο-
ποιώντας ότι το παραμικρό κενό στην αποφασιστικότητα
της Ευρώπης για το θέμα αυτό θα είναι δώρο εξ ουρανού
για την Μόσχα.

«Και αυτήν την χρονιά, οφείλουμε να προστατεύσουμε
και να αναπτύξουμε περαιτέρω την ευρωπαϊκή ενότητα
που μας έκανε ισχυρούς την περασμένη χρονιά», ε ίπε η
γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών στο πλευρό του πορτο-
γάλου ομολόγου της.

Η Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή
Ενωση δεν μπορεί πλέον να έχει τις αποφάσεις της να
μπλοκάρονται από μεμονωμένα κράτη μέλη.

«Η ψήφιση με ειδική πλειοψηφία μπορεί να οδηγήσει σε
δικαιότερα ... αποτελέσματα για όλους μας», δήλωσε η
γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών κατά την διάρκεια
συνέντευξης Τύπου στην Λισσαβώνα. «Πρέπει να είμαστε
σε θέση να ενεργούμε αποτελεσματικά και με ταχύτητα».

Η Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρω-
παϊκής Ενωσης συχνά δεν είναι σε θέση να συντάξουν
ανακοίνωση Τύπου «διότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν
σε κοινή διατύπωση»(...)

Η Γερμανία επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην
αύξηση των κρουσμάτων της Covid-19 στην Κίνα, δήλωσε η
υπουργός.«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ, πολύ
σοβαρά το κύμα της Covid στην Κίνα», ε ίπε.
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Π
ραγματοποιήθηκαν  7 συλλήψεις
στο πλαίσιο της ειδικής αστυν ομι-
κής επιχ είρησης.

Αστυν ομική επιχ είρηση στη Δυτική
Αττική για την  πρόληψη και καταπολέμ-
ηση της εγκληματικότητας, πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχ ει-
ρησιακού σχ εδιασμού για την  πρόληψη
και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η ειδική επιχ ειρησιακή δράση στην
ευρύτερη περιοχ ή της Δυτικής Αττικής,
σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση, σχ ε-
διάστηκε, οργαν ώθηκε και υλοποιήθηκε,
πρωιν ές ώρες σήμερα, Τετάρτη 4 Ιαν ουα-
ρίου 2023.

Συμμετείχ αν  αστυν ομικές δυν άμεις της Διεύθυν σης
Αστυν ομίας Δυτικής Αττικής, Διεύθυν σης Ασφαλείας
Αττικής/Υποδιεύθυν σης Δίωξης Ναρκωτικών , ΟΠΚΕ,
Διεύθυν σης Αστυν ομικών  Επιχ ειρήσεων , Υποδιεύθυ-
ν σης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, ΕΚΑΜ και συμμε-
τοχ ή αστυν ομικών  σκύλων .

Στο πλαίσιο της επιχ είρησης συν ελήφθησαν  3
άτομα για παράβαση της ν ομοθεσίας περί εξαρτ-
ησιογόν ων  ουσιών , 3 άτομα για παράβαση της ν ομοθ-
εσίας για τα όπλα, καθώς και έν α άτομο για διωκτικά
έγγραφα.

Κατά τη διάρκεια των  ερευν ών , που πραγματοποι-
ήθηκαν  παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχ έθη-
καν  συν ολικά:

2 πολεμικά τυφέκια,
3 διόπτρες και σιγαστήρας τυφεκίου,
6 όπλα,
βλήμα όλμου,
200 κάλυκες διαφόρων  διαμετρημάτων ,
γκλοπ και
μικροποσότητες ν αρκωτικών .
Σύμφων α με την  αν ακοίν ωση, οι ειδικές επιχ ειρη-

σιακές δράσεις της Ελλην ικής Αστυν ομίας θα συν εχ ι-
στούν  με αμείωτη έν ταση αποσκοπών τας στην  εμπέ-
δωση του αισθήματος ασφάλειας των  πολιτών .

Δυτική Αττική: Ειδική αστυνομική επιχείρηση
για την πρόληψη της εγκληματικότητας

«Έφυγε» ο συνθέτης
Νότης Μαυρουδής

Π
έθαν ε σε ηλικία 77 ετών  ο Νότης Μαυρουδής,
βραβευμέν ος συν θέτης και κιθαρίστας με περ-
ισσότερο από μισό αιών α αδιάλειπτης παρου-

σίας στην  ελλην ική μουσική. Ο καλλιτέχ ν ης τρα-
υματίστηκε θαν άσιμα το βράδυ της 3ης Ιαν ουαρίου
2023 στο σπίτι του στην  Κουκουράβα Πηλίου, όταν
έπεσε από ύψος τριών  μέτρων . "Αν  κάτι χ αρακτήριζε
τον  πατέρα μας Νότη Μαυρουδή ως άν θρωπο, ήταν  η
καλοσύν η του, το ήθος και η σεμν ότητά του. Με τον
ίδιο σεμν ό τρόπο σας αν ακοιν ών ουμε τον  ξαφν ικό

θάν ατό του. Η πολιτική κηδεία του θα γίν ει στο
Χαλάν δρι τις επόμεν ες ημέρες. Η γυν αίκα του Βάσω,
τα παιδιά του Ροδή και Χάρης και τα εγγόν ια του
Ιάσον ας, Αριάδν η, Έλλη και Οδυσσέας", έγραψε στο
Facebook ο γιος του Χάρης Μαυρουδής.

Ο Νότης Μαυρουδής γεν ν ήθηκε το 1945. Τα δυο
πρώτα χ ρόν ια της ζωής του τα έζησε στη φυλακή
δίπλα στη μητέρα του, που ήταν  πολιτική κρα-
τούμεν η. Το 1958 ξεκίν ησε μαθήματα κιθάρας στο
Εθν ικό Ωδείο με καθηγητή τον  Δημήτρη Φάμπα και
πήρε το δίπλωμα το 1969 με 'Αριστα. Το 1970 εγκατα-
στάθηκε στην  Ιταλία, όπου του αν ατέθηκε η έδρα
κλασικής κιθάρας στη Scuola Ciciv a di Milano, στην
οποία δίδαξε έως το 1975. Το 1970 επίσης παρακο-
λούθησε τα μαθήματα της Ακαδημίας Santiago de
Compostella στην  Ισπαν ία με τον  Jose Tomas. Το
1975 εγκαταστάθηκε οριστικά στην  Αθήν α και από
αυτή τη χ ρον ιά δίδαξε κλασική κιθάρα στο Εθν ικό
Ωδείο. Ως συν θέτης και σολίστ έχ ει δώσει πολλά ρεσι-
τάλ σε πολλές χ ώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Φιν λαν δία,
Ελβετία, Γερμαν ία, Ουγγαρία, Αυστρία, Κούβα). Ως
καθηγητής στο Εθν ικό Ωδείο Αθήν ας είχ ε μαθητές
αρκετούς δημοφιλείς καλλιτέχ ν ες, όπως οι Μαν ώλης
Αν δρουλιδάκης, Σωκράτης Μάλαμας, Παν αγιώτης Μάρ-
γαρης, Γιώργος Μελάς, Λάμπρος Ντούσικος, Δημήτρης
Σωτηρόπουλος κ.ά.
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Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Καταδικάζουμε
την απρόκλητη επίθεση σε μέλος του Δ.Σ

Η
Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων  καταδικάζουν   την  απρ-
όκλητη και απροκάλυπτη επίθεση «φιλάθλου» της ομάδας στο μέλος του
Δ.Σ. και αρχ ηγό αποστολής του Βύζαν τα Ιερόθεο Μπότιζα κατά την  διάρ-

κεια του φιλικού αγών α Έν ωσης  Ασπροπύργου – Βύζας.
Επειδή δεν  είν αι η πρώτη φορά που μέλος του Δ.Σ. δέχ εται επίθεση από το

συγκεκριμέν ο πρόσωπο, δηλών ουμε ρητά και κατηγορηματικά  πως από εδώ και
στο εξής δεν  θα αν εχ τούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Πρόκειται για εν έργειες αν επίτρεπτες που πλήττουν  το κύρος του Δ.Σ. και αμα-
υρών ουν  την  εικόν α του ιστορικού μας συλλόγου.

Η ποδοσφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα δεν  έχ ει αν άγκη από … «προστάτες»,
αφού είν αι μια ομάδα που έχ ει αποκτήσει το σεβασμό και την  εκτίμηση όλου του
φίλαθλου κόσμου.

Επιφυλασσόμεν οι για κάθε ν όμιμο δικαίωμά μας, δηλών ουμε δημόσια πως θα
αγων ιστούμε για την  πάταξη φαιν ομέν ων  ωμής βίας (λεκτικής ή σωματικής).

Για το Δ.Σ.
Η Προέδρος  Ο Γ. Γραμματέας

Ιωάννα Ρήγα Αντώνης Υψηλάντης 

Η ακαδημία του
Ίκαρου Νεοκτίστων

ευχαριστεί…

Α
πό την  Ακαδημία Ποδοσφαίρου
του Ικάρου Νεοκ-
τίστων  λάβαμε

την  παρακάτω αν α-
κοίν ωση:

“Eυχ αριστουμε πολύ
τους χ ορηγούς μας για το
υλικό που πρόσφεραν
στην  Ακαδημία μας!

Ευχ όμαστε μια καλή
χ ρον ιά με υγεία!

Karelias Autotransport
Καρέλιας Παν αγιώτης
Καρέλιας Εμμαν ουήλ
Κλαδάς Μιχ αήλ
Κλαδάς Κώστας
Τιρλης Σωκράτης

Mini Caf e Eλευσιν α
Στραιτουρης Ιωάν ν ης
Ελλην ικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ
Λιν αρδος Κώστας
ΜS FUELS
Αν των ίου Νίκος
Τσιγκος-Κον στας Παν αγιώτης
Αμπατζης Γιώργος

Καλαιτζιδη Ξέν ια”.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΝΩΛΙΑΣ: Ευχαριστώ την
ιστορική ομάδα του Βύζαντα

Ο
ποδοσφαιριστής του Βύζαν τα Μεγάρων  Χαράλαμπος Μαν ωλιάς έστειλε επι-
στολή που μεταξύ άλλων  αν α-
φέρει τα εξής.

<<Θα ήθελα ν α ευχαριστήσω την
ιστορική ομάδα του ΒΥΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
που μου έδωσε την  ευκαιρία ν α φορέ-
σω μια τόσο βαριά φαν έλα......Φεύγω
για προσωπικούς λόγους μετά από έν α
χ ρόν ο έχ ον τας κατακτήσει το πρωτά-
θλημα και την  άν οδο στην  Γ' Εθν ική
με επιτυχ ία....στα Μέγαρα έκαν α μόν ο
φίλους και γν ώρισα αν θρώπους που με
αγάπησαν  και τους αγάπησα και δεν
θα τους ξεχ άσω ποτέ εύχ ομαι καλή συν έχ εια στην  ομάδα και γρήγορη παραμον ή
που αυτό είν αι δεδομέν ο.Τελος θα ήθελα ν α πω έν α μεγάλο ευχ αριστώ σε έν αν
ιδιαίτερο άν θρωπο που γν ώρισα τον  κ.Κώστα Γιαν ν ακάρη  που από την  πρώτη
στιγμή ήταν  δίπλα μου σε όλα και με στήριξε όταν  χ ρειάστηκε και σαν  πατέρας
τον  ευχ αριστώ και δεν  ξεχ ν άω ποτέ δεν  θα πω αν τίο αλλά εις το επαν ι-
δείν ....!!!!!!

ΑΝ.ΤΣ.

SL2: Το πρόγραμμα
της 10ης αγωνιστικής

(6-7-8-9/1)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης
αγωνιστικής:

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή (6/1)
ΣΕΡΡΩΝ, Παν σερραϊκός -

Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας (15:45-ΕΡΤ3)

Σάββατο (7/1)
ΟΑΚΑ, Παν αθην αϊκός Β’ - Απόλλων

Πόν του (14:45)

Κυριακή (8/1)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδον ικός - ΑΕΛ

(14:45)
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας -

Ηρακλής Λάρισας (14:45)
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Θεσπρωτός -

ΠΑΟΚ Β’ (14:45)
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, Απόλλων  Λάρισας

- Νίκη Βόλου (14:45)

Δευτέρα (9/1)

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, Π.Ο.Τ. Ηρακλής -
Διαγόρας (15:15-ΕΡΤ3)

Ρεπό: Βέροια

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (7/1)

Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β’ -
Κηφισιά (13:45-ΕΡΤ3)

Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επισκοπή -
Καλλιθέα (14:45)

Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, Ηρόδοτος - ΑΕΚ
Β’ (14:45)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Καλαμάτα -
ΠΑΟ Ρουφ (14:45)

Κυριακή (8/1)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,
Απόλλων  Σμύρν ης - Αιγάλεω (14:45)

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χαν ιά - Προοδευτική
(14:45)

ΑΓΥΙΑΣ, Παν αχ αϊκή - Ο.Φ.
Ιεράπετρας (14:45)

Ρεπό: Ηλιούπολη

Πανελευσινιακός AOK: Κοπή Πίτας...

Σ
ας προσκα-
λούμε στην
κοπή της

πίτας μας, το Σάβ-
βατο 14/01/2023
και ώρα 10:30 στο
Κλειστό Γυμν α-
στήριο Τάκης
Βογιατζής.

Για ν α μπει
γλυκά η χ ρον ιά με
ευχ ές, χ αμόγελα,
δώρα, βραβεύσεις
και όμορφες
εκπλήξεις.

Σας περιμέν ο-
υμε!
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Εφυγε ο Γιώργος
Νημάς. Σήμερα στις
11 η κηδεία του στην

Ελευσίνα

Θ
ρήν ος στον  Παν ελευσιν ιακό ΑΟ
αφού έφυγε από την  ζωή ο μαθου-
σάλας παλαίμαχ ος βετεράν ος

ποδοσφαιριστής του Γιώργος Νημάς σε
ηλικία 98 ετών .

Η σορός θα μεταφερθεί την  Παρασκευή
5/1 στις 11 στους Αγίους Αποστόλους
Ελευσίν ας και η ταφή θα γίν ει στο κοιμ-
ητήριο Ελευσίν ας.

ΓΈΘΝΙΚΗ: Ο Βύζας με την Ζάκυνθο, 
ο Πανελευσινιακός στο Νεοχώρι

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αν ακοιν ώθηκαν  από
την  ΚΕΔ/ΕΠΟ οι τριάδες
των  διαιτητών  που θα
διευθύν ουν  τις αν αμε-
τρήσεις της 8ης αγων ιστι-
κής στον  3ο-4o και 5o
όμιλο της Γ' Εθν ικής.

Αν αλυτικά:

ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ –
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ: Χουλιάρας,
Κέφης-Ζιώγας (Πρέβε-
ζας/Λευκάδας)

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΕ
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ: Μπεκιάρης
(Κορίν θου), Αν δριαν ός-
Μπαλαρούτσος (Αχ αΐας)

ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Κολορίζος (Φθιώτιδας), Κατσαρ-
ός-Σελέλης (Ευρυταν ίας)

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΟ ΦΗΚΗΣ: Μαγγιώρος, Τσάν τας-Παπαλαζάρου (Ηπείρου)
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Καπίρης, Κουκόπουλος-Αθαν ασάκης (Αθη-

ν ών )
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ: Νίκου, Αθαν ασίου (Άρτας)-Πάσιας

(Ηπείρου)
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Αν των ιάδης (Κεφαλλην ίας/Ιθάκης), Τάκος-Ροκο-

πάν ος (Αιτωλοακαρν αν ίας)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ: Μπόζν ος, Παπαγεωργίου-Λουκάς
(Αρκαδίας)

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: Λαθύρης (Πειραιά), Κατσογιάν -
ν ης (Ηρακλείου)-Τέσσης (Πειραιά)

ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΑΙΟΛΙΚΟΣ: Αλατσάκης, Παπαδόπουλος-Πουλόπουλος (Πειρ-
αιά)

ΙΑΛΥΣΟΣ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Γιαπιτζόγλου, Μαυρομάτης-Πλάκας (Δυτικής Αττι-
κής)

ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ – ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: Ζυγάς (Αιτωλοακαρν αν ίας), Κορδάς-Ντάβαρης
(Ηλείας)

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΑΣ ΡΟΔΟΣ: Πετρόπουλος, Σωτηρόπουλος-Σταθοπούλου
(Αχ αΐας)

ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Κλαμπατσέας (Ηρακλείου), Καραμπέτσος-
Νικολόπουλος (Μεσσην ίας)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΟΑΝ-ΑΟΤ: Μαυραν των άκης, Διον υσης-Κελαϊδης (Χίου, Άρτας-Ρεθύμν ου)
ΑΛΜΥΡΟΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ: Κυριακίδης, Βαρβαν τάκης-Σιγαν ος (Λασιθίου,

Ρεθύμν ου-Λασιθιου).

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΦΩΣΤΗΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ: Δρούζας, Γκουριώτης-Μακρής (Αργολίδας)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ: Χρόν ης, Παπαδιον υσίου-Πέτσας

(Δυτικής Αττικής, Αχ αϊας-Χαν ιων )
ΑΟ ΠΟΡΟΥ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Μόσχ ου, Καφεσάκης-Κοκοτάκης (Λασιθιου)
ΜΑΡΚΟ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Τουλούμης, Ιωάν ν ου-Βασιλείου (Εύβοιας, Ευβοιας-

Βοιωτίας)
ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ: Μισαηλίδης, Οβακογλου-Κοτσιφάκης (Χαν ιων )

Το Βρετανικό Μουσείο δηλώνει πως
μιλά με την Αθήνα για την επιστροφή

των Γλυπτών του Παρθενώνα

Γ
ια συμφων ία - ορόσημο που θα μπορούσε σύν τομα ν α οδηγήσει σε επιστρ-
οφή ορισμέν ων  Γλυπτών  υπό το καθεστώς δαν εισμού, κάν ει λόγο η
Telegraph.

Όπως μετέδωσε σήμερα ο βρεταν ικός Guardian, το Βρεταν ικό Μουσείο αν έφ-
ερε ότι βρίσκεται σε «εποικοδομητικές συζητήσεις» με την  Ελλάδα για το
εν δεχ όμεν ο ν α επιστραφούν  στην  Αθήν α ορισμέν α από τα Γλυπτά του Παρθ-
εν ών α.

Η Ελλάδα έχ ει επαν ειλημμέν ως ζητήσει την  οριστική επιστροφή των
Γλυπτών  που ο Βρεταν ός διπλωμάτης Λόρδος Έλγιν  αφαίρεσε από τον  Παρθ-
εν ών α στις αρχ ές του 19ου αιών α, όταν  ήταν  πρεσβευτής στην  Οθωμαν ική
Αυτοκρατορία.

Ρεπορτάζ του Reuters αν αφέρει ότι η ελλην ική κυβέρν ηση δήλωσε τον  περα-
σμέν ο μήν α ότι βρισκόταν  σε συν ομιλίες για τον  επαν απατρισμό τους, εν ώ η
βρεταν ική Daily  Telegraph αν έφερε ότι είχ ε συν αφθεί συμφων ία μεταξύ του
προέδρου του Μουσείου, πρώην  υπουργού Οικον ομικών  Τζορτζ Όσμπορν ,
ώστε ν α επιτραπεί η επιστροφή τους στο πλαίσιο συμφων ίας αν ταλλαγής.

Η Telegraph αν έφερε ότι μια τέτοια συμφων ία, η οποία στην  πραγματικότητα
θα ήταν  μια συμφων ία δαν είου, θα μπορούσε ν α συν αφθεί σύν τομα. Ωστόσο,
Έλλην ες αξιωματούχ οι είπαν  ότι οι συζητήσεις ήταν  σε προκαταρκτικό στάδιο.

Το Βρεταν ικό Μουσείο, στην  κατοχ ή του οποίου βρίσκεται περίπου το ήμισυ
της ζωφόρου μήκους 160 μέτρων  που κοσμούσε τον  Παρθεν ών α, απέκλειε
πάν τα το εν δεχ όμεν ο μόν ιμης επιστροφής για τα Γλυπτά, λέγον τας ότι αποκ-
τήθηκαν  ν όμιμα και η βρεταν ική ν ομοθεσία το εμπόδιζε από το ν α διαλύσει τη
συλλογή του.

Εκπρόσωπος της ελλην ικής κυβέρν ησης είπε ότι δεν  υπήρξαν  περαιτέρω
συζητήσεις με αξιωματούχ ους της βρεταν ικής κυβέρν ησης, αλλά το αίτημά της
για την  επιστροφή των  Γλυπτών  ήταν  σε εξέλιξη. «Δεν  έχ ει υπάρξει ν έα εξέ-
λιξη σε αυτό το μέτωπο. Η κυβέρν ηση με επαγγελματισμό και απόλυτο σεβασμό
σε όλες τις παραμέτρους αυτού του θέματος θα συν εχ ίσει ν α επιδιώκει το
καλύτερο δυν ατό αποτέλεσμα, με στόχ ο την  επαν έν ωση των  Γλυπτών  του
Παρθεν ών α», τόν ισε.

Τέλος, το Βρεταν ικό Μουσείο θα αν ακοιν ώσει σύν τομα τις λεπτομέρειες εν ός
μακροχ ρόν ιου σχ εδίου εκσυγχ ρον ισμού ύψους 1 δισεκατομμυρίου λιρών , του
περίφημου σχ εδίου «Rosetta», στο πλαίσιο του οποίου θα αν ακαιν ιστούν
πολλές από τις αίθουσές του, αν άμεσά τους συγκαταλέγον ται  και  οι αίθουσες
που φιλοξεν ούν ται τα Γλυπτά του Παρθεν ών α, οι οποίες βρίσκον ται σε κακή
κατάσταση εδώ και αρκετό καιρό.

Οι αίθουσες αυτές  θα αν ακαιν ιστούν  κατά προτεραιότητα βάσει του ν έου
σχ εδίου, γεγον ός που θα μπορούσε ν α προσφέρει μια βολική στιγμή ώστε
πραγματοποιηθεί ο δαν εισμός κάποιων  από τα αν τικείμεν α στην  Ελλάδα, εάν
επιτευχ θεί συμφων ία.
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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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Έ
ν α ακόμη σημαν τικό βήμα σύγκλισης με την
εν ιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής εν έργειας
πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2022, με τη

συμμετοχ ή του ΑΔΜΗΕ στην  Ευρωπαϊκή Αγορά
Συν εχ ούς Εν δοημερήσιας Συν αλλαγής σε συζευγμέν η
λειτουργία (Single Intraday  Coupling - SIDC).

Η εν ιαία ευρωπαϊκή εν δοημερήσια αγορά έχ ει πλέον
εν σωματώσει τα σύν ορα της Ελλάδας (Ελλάδα-Ιταλία,
Ελλάδα-Βουλγαρία) και της Σλοβακίας (Σλοβακία-
Τσεχ ία, Σλοβακία-Ουγγαρία, Σλοβακία-Πολων ία), στα
οποία καταν έμεται διασυν οριακή χ ωρητικότητα μεταφ-
οράς ηλεκτρικής εν έργειας στη συν εχ ή διαπραγμάτευ-
ση μέσω του SIDC.

Στο SIDC οι συν αλλαγές πραγματοποιούν ται σε
24ωρη βάση μέσω εν ός μηχ αν ισμού διαρκούς διαπρ-
αγμάτευσης στον  οποίο αν τιστοιχ ίζον ται εν τολές αγο-
ράς και πώλησης από όλες τις ευρωπαϊκές συν δεδεμέ-
ν ες ζών ες προσφορών , εν ώ παράλληλα εκχ ωρείται η
απαιτούμεν η χ ωρητικότητα στις διαζων ικές διασυν δέ-
σεις. Για τη σύζευξη αυτή υλοποιήθηκε το XBID
Project, στο πλαίσιο του οποίου αν απτύχ θηκαν  οι
απαιτούμεν ες κοιν ές υποδομές λογισμικού με τις
συζευγμέν ες αγορές.

Το SIDC θα αυξήσει την  αποτελεσματικότητα και
την  ευελιξία της εν δοημερήσιας αγοράς και θα
εν ισχ ύσει τη ρευστότητά της, καθώς παρέχ ει στους
συμμετέχ ον τες της ελλην ικής αγοράς ηλεκτρικής εν έρ-
γειας επιπλέον  εργαλεία διόρθωσης θέσεων  πολύ
κον τά στον  πραγματικό χ ρόν ο παράδοσης (έως και
μία ώρα πριν ), διευκολύν ον τας με αυτόν  τον  τρόπο

και την  περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στο εν εργειακό
μείγμα. 

Η έν ταξη της
Ελλάδας και της
Σλοβακίας στο
SIDC σηματοδοτεί
την  πλήρη ολοκ-
λήρωση της
εν ιαίας ευρωπαϊ-
κής εν δοημερή-
σιας αγοράς, η
οποία εκτείν εται
συν ολικά σε 25
χ ώρες: Αυστρία,
Βέλγιο, Βουλγαρία,
Κροατία, Τσεχ ία,
Δαν ία, Εσθον ία,
Φιν λαν δία, Γαλλία,
Γερμαν ία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Ιταλία,
Λετον ία, Λιθο-
υαν ία, Λουξεμ-
βούργο, Νορβηγία,
Ολλαν δία,
Πολων ία, Πορτο-
γαλία, Ρουμαν ία, Σλοβακία, Σλοβεν ία, Ισπαν ία και
Σουηδία.

Ο Γεν ικός Διευθυν τής Λειτουργίας, Υποδομών  και
Αγοράς του ΑΔΜΗΕ κ. Δημήτριος Μίχ ος, δήλωσε σχ ε-
τικά: «Η εν σωμάτωση της ελλην ικής στην  εν ιαία ευρω-
παϊκή εν δοημερήσια αγορά ηλεκτρικής εν έργειας απο-
δεικν ύει πόσο μεγάλα βήματα έχ ουν  πραγματοποιηθεί

από την   έν αρξη του Target Model πριν  από δύο
χ ρόν ια. H Συν εχ ής Εν δοημερήσια Συν αλλαγή στη
χ ώρα μας ξεκίν ησε με πολύ θετικές προοπτικές και
αποτελεί έν α χ ρήσιμο εργαλείο για τους συμμετέχ ον -
τες, ιδιαίτερα αυτών  με χ αρτοφυλάκια ΑΠΕ, οι οποίοι
έχ ουν  πλέον  τη δυν ατότητα ν α πραγματοποιούν
συν αλλαγές σε συν εχ ή βάση και πολύ κον τά στο
χ ρόν ο παράδοσης, μέσω των  συζευγμέν ων  εν δοημε-

ρήσιων  αγορών . Η επιτυχ ής συμμετοχ ή της ελλην ικής
ζών ης προσφορών  είν αι αποτέλεσμα της συλλογικής
προσπάθειας των  Διαχ ειριστών  Συστημάτων  ΑΔΜΗΕ,
TERNA και ESO καθώς και των  Διαχ ειριστών  Αγορών
ΕΧΕ, GME και IBEX της Ελλάδας, της Ιταλίας και της
Βουλγαρίας αν τίστοιχ α, τους οποίους ευχ αριστούμε
για την  πολύτιμη συν εργασία».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αλλαγές ετοιμάζει το υπουργείο Μ εταφ-
ορών στους ελέγχους των ΚΤΕΟ καθώς
μόνο το 4,5% των οχημάτων που
οδηγείται σε έλεγχο κόβονται.

Π
αράλληλα, το υπουργείο συν εχ ίζει ν α σκέφτε-
ται τον  πιο συχ ν ό έλεγχ ο παλαιών  οχ ημάτων .

Σύμφων α με την  εφημερίδα τα ΝΕΑ, στο υπουρ-
γείο Μεταφορών  εξακολουθούν  ν α εξετάζουν  το
εν δεχ όμεν ο μείωσης του χ ρόν ου επαν ελέγχ ου
των  οχ ημάτων  στο έν α έτος, από τα δύο χ ρόν ια
που ισχ ύουν  σήμερα, τουλάχ ιστον  για όσα οχήμα-
τα είν αι ηλικίας άν ω των  10 ή 15 ετών . Δεν  είν αι η
πρώτη φορά που εξετάζεται το συγκεκριμέν ο
μέτρο.

Υπεν θυμίζεται ότι στην  Ελλάδα ο πρώτος
έλεγχ ος ΚΤΕΟ σε έν α καιν ούργιο αυτοκίν ητο
πραγματοποιείται μετά από 4 χ ρόν ια κυκλοφορίας,
εν ώ στη συν έχ εια το όχ ημα υποχ ρεούται σε
έλεγχ ο αν ά διετία.

Σήμερα, είν αι κοιν ό μυστικό ότι εκατον τάδες χ ιλιά-
δες ιδιοκτήτες έχ ουν  πολύ περισσότερα χ ρόν ια ν α
επισκεφτούν  κάποιο ΚΤΕΟ. Σε απόλυτους αριθμούς
εκτιμάται ότι περίπου 1,8 εκατομμύρια οχ ήματα, εκ
των  οποίων  περίπου 600.000 – 700.000 είν αι
δίκυκλα, είν αι εκπρόθεσμα των  ελέγχ ων , εν ώ συν ολι-
κά υπολογίζεται πως 4 στα 10 οχ ήματα δεν  ελέγχ ον -
ται ποτέ από τα ΚΤΕΟ.

Λίγες απορρίψεις
Ωστόσο, αυτό δεν  είν αι το μον αδικό πρόβλημα,

καθώς και από τα οχ ήματα που προσέρχ ον ται για

έλεγχ ο, μόλις το 4,5% κόβεται, σύμφων α με στοιχ εία
του υπουργείου Μεταφορών . Την  ίδια ώρα στη Γερ-
μαν ία, που διαθέτει έν αν  αρκετά ν εότερο στόλο αυτο-
κιν ήτων  συγκριτικά με την  Ελλάδα, από τα ΚΤΕΟ της
χ ώρας απορρίπτεται το 35,5% των  αυτοκιν ήτων  που
οδηγούν ται για έλεγχ ο.

Σύμφων α με στοιχ εία του Παν ελλήν ιου Συν δέσμου

Ιδιωτικών  ΚΤΕΟ, περίπου στο 45% έως 50% των
οχ ημάτων  που ελέγχ ον ται, σημειών ον ται τεχ ν ικές
ελλείψεις, αλλά διαφόρων  διαβαθμίσεων . Υπάρχ ουν  οι
επικίν δυν ες ελλείψεις, δηλαδή, όταν  έν α όχ ημα είν αι
στο «κόκκιν ο» και πρέπει ν α βγει εκτός κυκλοφορίας.
Υπάρχ ουν  οι σοβαρές ελλείψεις, τις οποίες ο ιδιοκτήτ-
ης μπορεί ν α επισκευάσει και ν α επιστρέψει για επα-
ν έλεγχ ο σε έν αν  μήν α και πλήθος άλλων  σημειώσεων
μικρότερης σημασίας, που μπορεί ν α καταγράψει το
ΚΤΕΟ. Για ν α βγει έν α όχ ημα εκτός κυκλοφορίας θα
πρέπει ν α είν αι εν τελώς κατεστραμμέν ο. Ωστόσο,
αυτά τα οχ ήματα δεν  φτάν ουν  ποτέ στα ΚΤΕΟ!

Ριζικές αλλαγές στο Σύστημα Μηχ αν ογράφησης των
Κέν τρων  Τεχ ν ικού Ελέγχ ου Οχ ημάτων  προωθεί το
υπουργείο Μεταφορών  – Αυτόματη μεταφορά των
δεδομέν ων  απευθείας και χ ωρίς την  παρεμβολή εν διά-
μεσης συσκευής

Την  αυστηροποίηση των  ελέγχ ων  των  οχ ημάτων
και των  δικύκλων  στα ΚΤΕΟ προωθεί το υπουργείο
Μεταφορών , δρομολογών τας μια σειρά αλλαγών  στο
Σύστημα Μηχ αν ογράφησης των  Κέν τρων  Τεχ ν ικού
Ελέγχ ου Οχ ημάτων .

Μεταξύ άλλων , το σύστημα θα αποστέλλει στο
μητρώο του υπουργείου, σε πραγματικό χ ρόν ο, τα
στοιχ εία των  οχ ημάτων  και των  ελέγχ ων , εν ώ σε
αυτά πλέον  θα συγκαταλέγον ται και φωτογραφίες από
τη διαδικασία του ελέγχ ου σε κάθε στάδιο, αλλά και
στατιστικά των  ελέγχ ων , των  ελλείψεων  και των  απο-
τελεσμάτων  αν ά όχ ημα, αν ά ημέρα, αν ά ιδιοκτήτη και
αν ά υπάλληλο του ΚΤΕΟ.

Τι αλλάζει στα ΚΤΕΟ
Ειδικότερα, με τα ν έα μέτρα το Μηχ αν ογραφικό

Σύστημα των  ΚΤΕΟ θα διαβιβάζει αμέσως στο υπουρ-
γείο Μεταφορών  τα δεδομέν α των  ελέγχ ων  (απευθείας
και χ ωρίς την  παρεμβολή εν διάμεσης συσκευής) από
κάθε αυτόματη γραμμή ελέγχ ου των  οχ ημάτων .

Στους ελέγχ ους που γίν ον ται οπτικά (χ ωρίς μηχ α-
ν ήματα), η εισαγωγή των  αποτελεσμάτων  τους θα
γίν εται από τον  ελεγκτή. Το σύστημα θα καταγράφει
την  ημερομην ία, την  ώρα έν αρξης και λήξης κάθε διε-
ν εργούμεν ου τεχ ν ικού ελέγχ ου, καθώς και τον  αύξον -
τα αριθμό του προσκομισθέν τος οχ ήματος τη συγκε-
κριμέν η ημέρα.

Ως ώρα έν αρξης του τεχ ν ικού ελέγχ ου εν ός οχ ήμα-
τος ορίζεται η ώρα λήψης της πρώτης φωτογραφίας του
οχ ήματος και ως ώρα λήξης του ελέγχ ου η ώρα
εκτύπωσης του κατά περίπτωση εκδοθέν τος πιστο-
ποιητικού (Δελτίο Τεχ ν ικού Ελέγχ ου, Κάρτα Ελέγχ ου
Καυσαερίων ).

Δυσάρεστα νέα για ιδιοκτήτες παλαιών
οχημάτων – Ριζικές αλλαγές στα ΚΤΕΟ


