
Ληστεία σε χρηματαποστολή
στο Μενίδι

Πλησίασαν τους υπαλλήλους την ώρα
που ετοιμάζονταν να ανεφοδιάσουν ένα
ΑΤΜ και με την απειλή όπλων άρπαξαν

τα χρήματα

ΣΕ ΠΕΝΘΟΣ ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ
Τέμπη: Σε άσχημη κατάσταση οι σοροί,

θα χρειαστεί εξέταση DNA
Έφτασαν τους 43 οι
νεκροί, έρευνες όλη
νύχτα στα Τέμπη για

αγνοούμενους

«Προφητική» ανακοίνωση εργαζομένων 1 μήνα πριν
την τραγωδία στα Τέμπη

- «Δε θα περιμένουμε το δυστύχημα
που έρχεται»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4581 Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 Έτος 29ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Κυριάκος Μητσοτάκης:
Θα δουλέψουμε ώστε αυτό

το «ποτέ ξανά» που
άκουσα στη Λάρισα, να μην

μείνει λόγος κενός

Στην Βουλή η ρύθμιση για
τα έκτακτο επίδομα σε

συνταξιούχους

σσεελλ..  44

σσεελλ..  88

Η Κομισιόν είχε παραπέμψει
πριν από 15 μέρες την Ελλάδα

στο Ευρωδικαστήριο 
για το σιδηροδρομικό δίκτυο

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

ΠΠααρρααιιττήήθθηηκκεε  
οο  ΚΚώώσσττααςς  

ΚΚααρρααμμααννλλήήςς
«Ως ελάχιστη ένδειξη

σεβασμού στη μνήμη των
θυμάτων» 

Ευρείας κλίμακας άσκηση
ετοιμότητας στις βιομηχανικές
εγκαταστάσεις των Ελληνικών 
Πετρελαίων στον Ασπροπύργο 

Έπεσαν οι υπογραφές 
για τον εκσυγχρονισμό

των υποδομών και του δικτύου
ύδρευσης του Δήμου Φυλής 

ΣΣεελλ..    99 ΣΣεελλ..  33

σσεελλ..  88

σσεελλ..  22

Τραγωδία στα Τέμπη: 
Στο Νοσοκομείο Λάρισας

δεκάδες άνθρωποι αναζητούν
τους οικείους τους

σσεελλ..  1122

σσεελλ..  22

Ακόμα και ισόβια
για όσους

εμπλεκόνται
Τέμπη: Συνελήφθη ο σταθμάρχης

Λάρισας – Τα λάθη που οδήγησαν
στην τραγωδία σσεελλ..  99--1122
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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: ,6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: 
θέση Πατριάρχου  Γρηγορίου 4,  

19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Τρωάδης, Τρωάδος,

Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφ ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.Εργατικές
Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι., Παναγίας 

Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία Α.

Αριστοτέλους 132, 2102462255 Σ
την  Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Λάρισας
συν εχ ίζουν  ν α μεταφέρον ται οι σοροί των
θυμάτων  της τραγωδίας που σημειώθηκε το

βράδυ της Τρίτης μετά τη σύγκρουση των  τρέν ων  στα
Τέμπη.

Στους 43 έχ ουν  φτάσει οι ν εκροί από το φοβερό σιδ-
ηροδρομικό δυστύχ ημα στα Τέμπη, σύμφων α με όσα
δήλωσε στην  ΕΡΤ η Ρουμπίν η Λεον τάρη, προϊσταμέν η
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Όπως είπε έχ ει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέτα-
ση σε 43 σορούς, που είν αι σε πολύ κακή κατάσταση
και στην  πλειοψηφία τους αφορούν  ν έα παιδιά με
εκτιμώμεν η ηλικία 20-30 ετών . Παράλληλα, 66 άτομα
ν οσηλεύον ται σε ν οσοκομεία, εκ των  οποίων  οι 60 σε
απλές κλίν ες και οι υπόλοιποι 6 σε ΜΕΘ.

“Πρόκειται για μια μαζική τραγωδία. Βρισκόμαστε στη
διαδικασία ταυτοποίησης και αν αγν ώρισης των  σορών
από το σιδηροδρομικό δυστύχ ημα στα Τέμπη. Πρόκει-
ται για μια επίπον η διαδικασία που χ ρειάζεται χ ρόν ο.
Είν αι πραγματικά απίστευτο αυτό που συν έβη” δήλωσε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιατροδικαστής Ρουμπίν η Λεον ταρή, η
οποία έχ ει αν αλάβει τη διαδικασία της ν εκροψίας και
ν εκροτομής των  ν εκρών  της επιβατικής αμαξοστοιχ ίας
στα Τέμπη.

Η κ. Λεον ταρή τόν ισε, επίσης, πως γίν εται το “αν θ-
ρωπίν ως δυν ατόν ” από την  ιατροδικαστική υπηρεσία,
εκτιμών τας πως ο αριθμός των  ν εκρών  πιθαν ότατα θα
αυξηθεί.

Η ίδια μιλών τας σε δημοσιογράφους έξω από το
ν οσοκομείο Λάρισας τόν ισε πως “οι σοροί βρίσκον ται
σε άσχ ημη κατάσταση. Υπάρχ ουν  στο ν εκροτομείο 35
σοροί αυτή τη στιγμή. Οι επτά είν αι απαν θρακωμέν οι.
Η διαδικασία της ταυτοποίησης δεν  έχ ει ξεκιν ήσει
ακόμη και θα είν αι χ ρον οβόρα. Κάποιες από τις σορ-
ούς θα χ ρειαστούν  και εξέταση DNA για την  ταυτο-
ποίηση λόγω της απαν θράκωσης. Επίσης συν εχ ίζεται
η μεταφορά σορών  στο Γεν ικό Νοσοκομείο”.

Η ιατροδικαστής Ρουμπίν η Λεον ταρή έχ ει αν αλάβει
αυτό το δύσκολο έργο μαζί με τους ιατροδικαστές Χρή-
στο Κραβαρίτης και Χρυσαυγή Κιούση, εν ώ επί τόπου 

μετέβη και ιατροδικαστής από την  Αθήν α.

Σύγκρουση τρέν ων  στα Τέμπη: Ψάχ ν ουν  πόν το –
πόν το τα βαγόν ια

Όπως τόν ισε ν ωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου της
Πυροσβεστικής, επιχ είρηση έρευν ας για τον  εν τοπι-
σμό εγκλωβισμέν ων  ατόμων , στον  τόπο του σιδηροδρ-
ομικού δυστυχ ήματος στην  είσοδο της κοιλάδας των
Τεμπών  παραμέν ει σε εξέλιξη.

Όλες οι εν έργειες των  πυροσβεστών  που επιχ ειρούν
στο σημείο επικεν τρών ον ται στα 3 πρώτα βαγόν ια της
επιβατικής αμαξοστοιχ ίας υπογράμμισε ο κ. εκπρόσω-
πος του ΠΣ προσθέτον τας ότι τα γεραν οφόρα οχ ήμα-
τα δημιουργούν  τις προϋποθέσεις για πρόσβαση και
πλήρη έλεγχ ο στο εσωτερικό των  βαγον ιών .

Επίσης, σημείωσε ότι στο σημείο του δυστυχ ήματος
επιχ ειρούν  150 πυροσβέστες, συμπεριλαμβαν ομέν ων
στελεχ ών  της Ειδικής Μον άδας Αν τιμετώπισης Κατα-
στροφών  και της Ειδικής Μον άδας Δασικών  Επιχ ειρή-
σεων , με 17 οχ ήματα και 4 γεραν οφόρα, εν ώ το ΕΚΑΒ
συν εχ ίζει ν α συν δράμει με 30 ασθεν οφόρα.

Από την  πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της
ΕΛΑΣ, Κων σταν τία Δημογλίδου, τόν ισε ότι για το τρα-
γικό σιδηροδρομικό δυστύχ ημα έχ ουν  διατεθεί αστυν ο-
μικοί υπηρεσιών  της Διεύθυν σης αστυν ομίας Λάρισας
εν ώ έχ ει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυν σης Εγκληματολο-
γικών  Ερευν ών  Αθήν ας και Θεσσαλον ίκης για ν α
συν δράμει τις τοπικές αστυν ομικές Αρχ ές.

Υπεν θυμίζον ται οι τηλεφων ικοί αριθμοί 2410683175
και 76 της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Λάρισας στους
οποίους μπορούν  ν α καλούν  οι οικείοι και οι συγγεν είς
των  επιβατών  προκειμέν ου ν α πάρουν  πληροφορίες
για τους επιβάτες που μετακιν ήθηκαν  με ασφάλεια στη
Θεσσαλον ίκη καθώς και για όσους έχ ουν  μεταφερθεί σε
ν οσοκομεία.

Υπεν θυμίζεται ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ισίδωρος Ντογιάκος αν έθεσε την  εποπτεία των  ερευ-
ν ών  για το πολύν εκρο σιδηροδρομικό δυστύχ ημα στα
Τέμπη, στον  εισαγγελέα Λάρισας Σταμάτη Δασκαλό-
πουλο.

ΣΕ ΠΕΝΘΟΣ ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 
Τέμπη: Σε άσχημη κατάσταση οι σοροί,

θα χρειαστεί εξέταση DNA
Έφτασαν τους 43 οι νεκροί, ψάχνουν πόντο – πόντο τα βαγόνια

Παραιτήθηκε ο Κώστας Καραμανλής
«Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων» 

Μπροστά στην ανείπωτη σιδηροδρομική τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς , νέοι
οι περισσότεροι στην ηλικία, και τους ακόμη περισσότερους τραυματίες, ο υπουργός
Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής υπέβαλε στον πρωθυπουργό την παραίτησή του,
η οποία έγινε δεκτή..

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης  αναλαμβάνει νέος υπουργός Μεταφορών και Υπο-
δομών, στη θέση του παραιτηθέντος, Κώστα Καραμανλή.
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Η Κομισιόν είχε παραπέμψει πριν από 15
μέρες την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο για

το σιδηροδρομικό δίκτυο
Στις 15 Φεβρουαρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρα-

πέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο (δείτε ΕΔΩ) επειδή δεν εκπλήρωσε τις
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τη δημιουργία ενιαίου
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (2012/34/ΕΕ).

Η οδηγία διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να εξασφαλίσουν τη
σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της εθνικής αρμόδιας αρχής και του
διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής το αργότερο έως τις 16 Ιουνίου
2015 και τη δημοσίευσή της εντός ενός μηνός.

Η σύναψη και δημοσίευση της εν λόγω συμφωνίας είναι ιδιαίτερα σημαν-
τική για τη διαφάνεια των επικείμενων έργων στο δίκτυο σιδηροδρομικής
υποδομής. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να περιέχει ουσιαστικές διατάξεις,
όπως αναφορικά με το ύψος των κονδυλίων που διατίθενται για τις υπηρ-
εσίες υποδομής, καθώς και στόχους επιδόσεων προσανατολισμένους
στους χρήστες (για παράδειγμα, ταχύτητα γραμμής, ικανοποίηση πελατών ή
προστασία του περιβάλλοντος).

Παρά τις ανταλλαγές επιστολών μεταξύ της Επιτροπής και της Ελλάδας, οι
εθνικές αρχές εξακολουθούν να μην έχουν υπογράψει και δημοσιεύσει τη
συμβατική συμφωνία με τον ελληνικό οργανισμό διαχείρισης της σιδηροδρ-
ομικής υποδομής, τον ΟΣΕ.

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας τον
Δεκέμβριο του 2020 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο
του 2021. Δεδομένου ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παραβιάζει την οδηγία,
η Επιτροπή αποφάσισε τώρα να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υποχρέωση σύναψης και δημοσίευσης συμβατικών συμφωνιών μεταξύ
εθνικών αρμόδιων αρχών και διαχειριστών σιδηροδρομικής υποδομής

αποτελεί σημαντικό στοιχείο της οδηγίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηρο-
δρομικό χώρο. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του κράτους μέλους και του διαχειριστή ή των διαχειριστών
υποδομής.

Καλύπτουν όλες τις πτυχές διαχείρισης της υποδομής, τις οικονομικές
υποχρεώσεις του κράτους μέλους, τις απαιτήσεις αποδοτικότητας για τον
διαχειριστή υποδομής, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και τους
κανόνες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και σοβαρών
διαταραχών σε λειτουργίες. Περιλαμβάνουν επίσης διορθωτικά μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που ένα από τα μέρη παραβαίνει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε περίπτωση
που επηρεάζεται η διαθεσιμότητα δημόσιας χρηματοδότησης. Οι συμφ-
ωνίες περιλαμβάνουν ένα πενταετές χρηματοδοτικό πλαίσιο για την κατασκε-
υή, την αναβάθμιση και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής, το
οποίο καθιστά προβλέψιμη τη δημόσια χρηματοδότηση.

Δήμαρχος Χρήστος Παππούς: 
Μέσα από καινοτόμα  

έργα θα λυθούν προβλήματα
ύδρευσης δεκαετιών  με

σημαντικά περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη 

Τις συμβάσεις για δυο πολύ σημαντικά έργα που θα
βελτιώσουν και θα εκσυγχρονίσουν ουσιαστικά
τις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Φυλής υπέγρ-

αψε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς με τις ανάδοχες εται-
ρίες.  

Τα έργα:   «ΕΝΙΣΧΥΣΗ και  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» και «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ” επιχορηγούνται με τα ποσά
1.417.592,00 € ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και  των 646.554,00
€ ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα, στα πλαίσια της δράσης
που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης «Αντώνης Τρίτσης»

Η κατασκευή και των δύο έργων ξεκίνησε και προβλέ-
πεται να  ολοκληρωθεί σε 12 μήνες. 

Mε την ολοκλήρωση τους και σε συνεργασία με το ήδη
εν λειτουργία έργο « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» που υλοποιήθηκε το 2021 - θα έχει
δημιουργηθεί ένα καινοτόμο σύστημα λειτουργίας
συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο

ύδρευσης του Δήμου, που θα αποτελείται από τελευ-
ταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και λογισμικό. Μέσα από
αυτά, θα γίνεται η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της
τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης, επιτρέ-
ποντας τη συνεχή εποπτεία του, την αντικατάσταση του
συνόλου των αντλητικών συγκροτημάτων και των πεπα-
λαιωμένων ηλεκτρολογικών πινάκων, τον έλεγχο ποιότ-
ητας, τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων και την επισή-
μανση των βλαβών και τον εντοπισμό, περιορισμό των
απωλειών νερού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα υπάρξει δοκιμαστική λειτο-
υργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη
και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο
(2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτο-
υργία και επί εικοσιτετράωρου βάσεως, με ταυτόχρονη
τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και
συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική
Υπηρεσία.

Έπεσαν οι υπογραφές 
για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και
του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Φυλής 
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα
δημόσια κτήρια 

ως ελάχιστη ένδειξη πένθους
για την τραγωδία των Τεμπών 

Ως ελάχιστη ένδειξη πένθους για την τραγωδία
των Τεμπών, από σήμερα και έως τις 3/3,

μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες σε όλα τα
δημόσια κτήρια, ενώ αναβάλλονται και όλες οι

προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δράσεις του
Δήμου, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος

Ελευσίνας

Ταυτόχρονα, αναβλήθηκε και η χθεσινη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.

«Η σκέψη μας, στις οικογένειες των θυμάτων, των
αγνοουμένων και των τραυματιών» καταλήγει η

ανακοίνωση



«Μόλις επέστρεψα από τον
τόπο μιας τραγωδίας, που θα
μείνει για πάντα χαραγμένη
στη συλλογική μας μνήμη.
Δεκάδες συμπολίτες μας, οι
πιο πολλοί νέα παιδιά, έχα-
σαν εκεί τη ζωή τους, σε ένα
φρικτό σιδηροδρομικό
δυστύχημα χωρίς προη-
γούμενο στην πατρίδα μας.
Ευχαριστώ από καρδιάς τις
γυναίκες και τους άνδρες του
κρατικού μηχανισμού, που
κινητοποιήθηκαν από την
πρώτη στιγμή» ανέφερε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, στο μήνυμά του
με αφορμή τη σιδηροδρομι-
κή τραγωδία στα Τέμπη.

Και συνέχισε λέγοντας:

Πυροσβέστες και διασώστες,
στελέχη του ΕΚΑΒ, της
Αστυνομίας, της Αυτο-
διοίκησης, όπως και τους
γιατρούς και υγειονομικούς

και  τους ψυχολόγους στα
νοσοκομεία μας.

Έκαναν και κάνουν το καλύτε-
ρο δυνατό σε εξαιρετικά
αντίξοες συνθήκες.

Συνάντησα συγγενείς των
θυμάτων και των αγνοουμέ-
νων στο νοσοκομείο της
Λάρισας. Μέσα στον ανείπω-
το πόνο τους, με περίσσε-
υμα αξιοπρέπειας, με
ρώτησαν «γιατί». Και μου
είπαν «ποτέ ξανά».
Τους οφείλουμε μία
ειλικρινή απάντηση.

Ο υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφο-
ρών, Κώστας Καρα-
μανλής, αναλαμβά-
νοντας την αντικειμε-
νική πολιτική
ευθύνη, υπέβαλε
αμέσως την παρ-
αίτηση του. Το ίδιο

και οι επικεφαλής του ΟΣΕ
και της ΕΡΓΟΣΕ.
Η στάση του τον τιμά, καθώς
όλα δείχνουν πως το δράμα
οφείλεται, δυστυχώς, κυρίως
σε τραγικό ανθρώπινο
λάθος. Μεταβατικός υπο-
υργός, μέχρι  τις εθνικές
εκλογές, ορίζεται  ο υπο-
υργός Επικρατείας, Γιώργος
Γεραπετρίτης, από τον
οποίο ήδη ζήτησα να
προχωρήσει γρήγορα στη
σύσταση ανεξάρτητης και

υπερκομματικής Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, που θα
εξετάσει πλήρως τα αίτια του
δυστυχήματος. Αλλά θα εξε-
τάσει  και  τις διαχρονικές
καθυστερήσεις στην υλο-
ποίηση των σιδηροδρο-
μικών έργων.
Ταυτόχρονα, η Δικαιοσύνη
θα κάνει τη δική της δουλειά.
Οι ευθύνες θα αποδοθούν.
Ενώ η πολιτεία θα σταθεί
δίπλα στις οικογένειες των
θυμάτων.

Θα πενθήσουμε τα παιδιά
μας, τα αδέρφια μας, τους
φίλους μας. Θα μείνουμε
ενωμένοι και σε αυτή την
τραγωδία.

Και μετά, θα σκύψουμε το
κεφάλι και θα σφίξουμε τα
δόντια. Θα δουλέψουμε
ώστε αυτό το «ποτέ ξανά»
που άκουσα στη Λάρισα, να
μην μείνει λόγος κενός.

Σας το υπόσχομαι.
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Μέσω αυτών των  έργων, ο
Δήμος, επιδιώκει να βελτιώσει τις
παρεχόμενες υπηρεσίες της προς
τους συνδημότες με ριζική αντι-
μετώπιση των υδρευτικών/ προβ-
λημάτων που υφίσταται μέχρι
στιγμής και αφορούν:

Την εξασφάλιση των ποσοτήτων
εκείνων του νερού που είναι ανά
πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν
ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης
και ιδιαίτερα την θερινή περίοδο

Την αδιάκοπη παροχή νερού,
που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες
από τον νόμο προδιαγραφές ποι-
ότητας, μέσα από ένα δίκτυο δια-
νομής και υπό την απαραίτητη
πίεση που επιτρέπει την τροφο-
δοσία και των υψηλότερων καλλιε-
ργειών στην περιοχή δραστηριότ-
ητας της Δήμου.

Τη διασφάλιση του απαιτούμε-
νου ελέγχου ποιότητας του παρ-
αγόμενου και καταναλωμένου
νερού ύδρευσης.

Την μείωση των εξόδων ΔΕΗ κατά 20%
τουλάχιστον σε διάστημα τριετίας.

Με την ανάπτυξη του συστήματος θα
δημιουργηθούν αυτομάτως επιπρόσθε-
τες θετικές επιδράσεις, που αφορούν
στην δραστική μείωση των λειτουργικών
εξόδων του Δήμου, αλλά και την εξασφ-
άλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον
οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επι-
βάρυνση των καταναλωτών.

Συγκεντρωτικά, αναμένονται οι παρα-
κάτω ωφέλειες σε σχέση με την βελτίω-
ση των παρεχόμενων υπηρεσιών για το
σύνολο των κατοίκων του, μετά την
θέση σε λειτουργία του προτεινόμενου
συστήματος τηλεμετρίας:

Αντιμετώπιση του υψηλού δείκτη μη
τιμολογούμενου νερού (περίπου 40%)
και μείωση των απωλειών νερού

Συνεχής παρακολούθηση ροής και
κατανάλωσης νερού σε όλες τις περ-
ιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης
επέμβασης σε όποιες περιοχές οι αγωγοί
κινδυνεύουν από θραύση λόγω υψηλής
πίεσης και διοχέτευσης νερού σε περ-
ιοχές που θα κινδυνεύουν από ανεπάρ-
κεια 

Μεγαλύτερη ταχύτητα αντιμετώπισης
των προβλημάτων (διαρροών, 

θραύσεων) μέσω συνεχούς επο-
πτείας - Άμεση επέμβαση και αποκα-
τάσταση 

Θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες
που περιλαμβάνουν την προστασία
του νερού ως φυσικού πόρου-εξοι-
κονόμηση υδατικών πόρων, αφού
αντλούνται μικρότερες ποσότητες
νερού και την μείωση της κατανάλω-
σης ενέργειας με διαρκή έλεγχο των
υδατικών αποθεμάτων 

Οι θετικές οικονομικές συνέπειες
περιλαμβάνουν τη μείωση των
δαπανών του Δήμου, αφού με την
εξοικονόμηση ποσοτήτων νερού που
εισέρχονται στο δίκτυο, εξοικονο-
μούν και όλες τις δαπάνες που
σχετίζονται με αυτές (άντληση, μετα-
φορά, καθαρισμός, διανομή).

“Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθ-
μούς και στοχευμένα έργα και δρά-
σεις τον στόχο για την υδρολογική
αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής, τη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτ-

υπώματος σε συνδυασμό με την οικονο-
μική ελάφρυνση των συνδημοτών μας.
Τα δυο καινοτόμα έργα,  για την
ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του
Δικτύου 'Ύδρευσης αλλά και τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των υπο-
δομών ύδρευσης του Δήμου Φυλής θα
λύσουν προβλήματα δεκαετιών”
σημειώνει σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 
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Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δουλέψουμε
ώστε αυτό το «ποτέ ξανά» που άκουσα
στη Λάρισα, να μην μείνει λόγος κενός

«Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοουμένων στο νοσοκομείο
της Λάρισας.... Τους οφείλουμε μία ειλικρινή απάντηση», τόνισε ο πρωθυπουργός
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Τραγωδία στα Τέμπη: 
Αιμοδοσία και στην Περιφέρεια

Αττικής την Πέμπτη

Έκτακτη αιμοδοσία για την κάλυψη των αναγκών
των τραυματιών από τη φονική σύγκρουση τρέ-
νων στα Τέμπη διοργανώνεται σήμερα  Πέμπτη 2
Μαρτίου, στο ισόγειο της Περιφέρειας Αττικής
(Συγγρού 15-17), από 09:00 έως 13:30.
Η αιμοδοσία, που θα γίνει σε συνεργασία με τη
μονάδα αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Λαϊκό»,
απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους της
Περιφέρειας καθώς και σε όποιον πολίτη επιθυμεί
να προσέλθει και να προσφέρει αίμα.
Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης,
δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είναι μία μέρα εθνικής
οδύνης. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των
θυμάτων, στους οποίους εκφράζουμε τα πιο
θερμά μας συλλυπητήρια και στους τραυματίες
στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Με
δεδομένο ότι οι ανάγκες για αίμα είναι ιδιαίτερα
αυξημένες, καλούμε όλους τους εργαζομένους μας
να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία, στηρίζοντας
τους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη.
Αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα πρέ-
πει να είμαστε όλοι μαζί».

Δημοσία δαπάνη θα τελεστούν οι κηδείες
των θυμάτων του σιδηροδρομικού

δυστυχήματος στα Τέμπη

Την απόφαση της κυβέρνησης να τελεστούν
δημοσία δαπάνη οι κηδείες των θυμάτων του
σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη ανα-
κοίνωσαν ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας.

«Με αφορμή το συνταρακτικό σιδηροδρομικό
δυστύχημα των Τεμπών που έχει συγκινήσει
ολόκληρο τον ελληνικό λαό, οι Υπουργοί Εσω-
τερικών Μάκης Βορίδης και Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας αποφασίζουν την τέλεση της 

κηδείας των θυμάτων με δημόσια δαπάνη».

Αναφορικά με το τριήμερο εθνικό πένθος ανα-
φέρουν:

«Παράλληλα, με απόφαση του κ. Βορίδη, από
την 1η Μαρτίου έως την 3η Μαρτίου 2023 οι
σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια της χώρας θα
κυματίζουν μεσίστιες ενώ αναστέλλεται και κάθε
δημόσια εορταστική εκδήλωση, σε εφαρμογή της
κήρυξης από τον Πρωθυπουργό τριήμερου εθνι-
κού πένθους για τα θύματα του σιδηροδρομικού
δυστυχήματος».

«Δεν θα περιμένουμε το
δυστύχημα που έρχεται» 
προειδοποιούσαν οι εργαζόμενοι
στον σιδηρόδρομο

Μόλις τρεις εβδομάδες πριν από την τραγωδία στα
Τέμπη οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο έκρουαν τον
κώδωνα ότι «όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας
στους εργασιακούς χώρους και την ασφαλή λειτουργία
και κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν
τελειωμό».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση των εργαζομένων:

«Αθήνα, 07/02/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Άλλα δύο ατυχήματα τις προηγούμενες ημέρες προ-
στέθηκαν στο μακρύ κατάλογο με τις Αμαξοστοιχίες 51
και 61 αντίστοιχα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τον συνά-
δελφο μηχανοδηγό, αλλά και τους επιβάτες.

Όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας στους εργασια-
κούς χώρους και την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία
των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειωμό.

Είναι πλέον εξοργιστικό αυτά να αποτελούν σχεδόν
καθημερινό φαινόμενο και να μην παίρνεται κανένα
ουσιαστικό μέτρο, να μη δρομολογείται καμία βελτίωση
στην υποδομή και λειτουργία, να μην ελέγχονται οι
εμπλεκόμενοι φορείς και να μην αναζητούνται ευθύνες.

Όπως οι προηγούμενες Κυβερνήσεις έτσι και η σημερι-
νή, έχει άλλες προτεραιότητες και όχι την ασφαλή
μετακίνηση των πολιτών.

Αντιλαμβάνονται την ασφάλεια ως κόστος.

Το Υπουργείο βρίσκει λεφτά για τις διάφορες εργο-
λαβίες, αλλά για να ολοκληρωθούν επιτέλους οι σιδηρο-
δρομικές υποδομές και τα συστήματα ασφαλούς κυκλο-
φορίας ΟΧΙ! «έχουν καιρό… κάποια στιγμή θα
τελειώσουν».

Η ΡΑΣ επιλεκτικά παρεμβαίνει, αφήνοντας εκτεταμένα
κενά και σοβαρές ελλείψεις στο απυρόβλητο.

Διάφοροι φορείς, ΟΣΕ και HELLENIC TRAIN αλληλο-
μεταφέρουν τις ευθύνες τους, αλλά κανείς στο τέλος δεν
φταίει… Φταίνε τα φαινόμενα που είναι έντονα και
πλημμυρίζει η γραμμή, φταίνε οι φωτιές που άφησαν
καμένους κορμούς, φταίει το χιόνι, φταίνε οι άλλοι,
φταίμε λίγο και εμείς φταίει και ο Χατζηπετρής…!!!

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ

Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται, για να
τους δούμε να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, κάνοντας
διαπιστώσεις.

Τα Σωματεία στο Σιδηρόδρομο και η Π.Ο.Σ. δεν μπορεί
να ανέχονται άλλο αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Τι
άλλο περιμένουν για να παρέμβουν; Τι άλλο πρέπει να
συμβεί;

Τα θέματα ασφάλειας πρέπει να μπουν στην πρώτη
γραμμή. Να βρεθούν στο επίκεντρο των συνελεύσεων
στους χώρους δουλειάς.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρίνουν πολιτικά και συνδικα-
λιστικά όσους έχουν ευθύνη και συνεχίζουν να σφυράνε
αδιάφορα εκείνους που αδιαφορούν για αυτό που
συμβαίνει.

Να κρίνουν εκείνους τους πολιτικούς κομισάριους και
συνδικαλιστικούς εκπροσώπους που υποτιμούν και αδια-
φορούν για όλους εκείνους τους παράγοντες που όταν
διασταυρώνονται δημιουργούν καθημερινά ατυχήματα

και δυστυχήματα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

·         Άμεση πρόσληψη στον ΟΣΕ και την HELLENIC
TRAIN μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώμα-
τα για την κάλυψη των πολύ μεγάλων και σοβαρών
ελλείψεων σε όλες τις ειδικότητες. Αντίστοιχη εξειδίκευ-
ση και πιστοποίηση του προσωπικού.

·         Προγράμματα εκπαίδευσης όλων των εργαζο-
μένων στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

·         Ολοκλήρωση των έργων υποδομής και ασφα-
λούς λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου.

·         Σωστή συντήρηση και επισκευή του τροχαίου
υλικού και της γραμμής.

·         Συντήρησης, επισκευή και εκσυγχρονισμού όλου
του τεχνικού εξοπλισμού και όλων των εγκαταστάσεων
για ασφαλή εργασία.

·         Μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων
ιδιαίτερα κατά τη διέλευσή τους από κατοικημένες περ-
ιοχές.

·         Να χορηγηθούν όλα τα Μέσα Ατομικής Προ-
στασίας.

·         Τεχνικός Ασφάλειας και Γιατρός Εργασίας σε
κάθε συγκρότημα.

Συναδελφικά.

ΔΕΣΚ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ»
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ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ο ΑΡΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου
οΣυγγραφέας Άρης Σφακιανάκης τη Δευτέρα 6
Μαρτίου 2023 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέν-
τρου,  κ. Γεωργία Πηλιχού,  σας προσκαλούν στη
διάλεξη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ασπροπύρ-
γου, που θα δώσει ο συγγραφέας Άρης Σφακια-
νάκης, με θέμα: « Η ελληνική Επανάσταση του '21
μέσα από τα μάτια ενός Αμερικάνου φιλέλληνα».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6
Μαρτίου 2023, στις 19:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρης» του Πνε-
υματικού Κέντρου, Αλέκου Παναγούλη 13 στην
Πλατεία του Αγίου Δημητρίου. Η  είσοδος είναι
ελεύθερη.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε στα τηλ: 2132006530 και
2105577191 εσωτ.:4  –
anoixto.pan.asp@gmail.com 

Σύσκεψη - συζήτηση με θέμα: "Τόλμησε με Δυνατό ΚΚΕ για την
Ισοτιμία και την Χειραφέτηση της Γυναίκας".

Στην Ελευσίνα την Κυριακή 5 Μάρτη στις 18:00

Συγκέντρωση Φαρμάκων και Υγειονομικού 
υλικού το Σάββατο 4 Μαρτίου για την ενίσχυση 

του Κοινωνικού Φαρμακείου 



Π
ρωτοφανής και συγκινητική
αποδείχτηκε η ανταπόκριση
των δημοτών της πόλης, στη

δράση αλληλεγγύης, για την συγκέν-
τρωση ανθρωπιστικής βοήθειας
προς τους σεισμόπληκτους στην
Τουρκία και τη Συρία, κατόπιν πρω-
τοβουλίας του Δημάρχου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 

και των Κοινωνικών Δομών του
Δήμου, υπό τον συντονισμό της
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Νεολαίας, κ. Σοφίας Μαυρίδη, και
του Εντεταλμένου Δημοτικού
Συμβούλου Κοινωνικών Δομών,
κ.Δημήτριου Καγιά, σε συνεργασία
με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, την
ΚΕΔΕ και την Περιφέρεια Αττικής,
συγκεντρωθήκαν, από την Τρίτη,

14/2 έως και την Παρασκευή 17/2,
στην Πλατεία Δημαρχείου και στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο, αγαθά
ποικίλης ύλης, που σκοπό έχουν να
ανακουφίσουν βραχυπρόθεσμα τους
πληγέντες της γειτονικής χώρας.

Τα μεν τρόφιμα, διανεμήθηκαν
άμεσα, μόλις συγκεντρώθηκαν,
μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε
κεντρικό σημείο που υπέδειξε η
Περιφέρεια, ενώ ρούχα, παπούτσια
και κουβέρτες είναι συγκεντρωμένα

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα
οποία ο Δήμος Ασπροπύργου θα
αποστείλει με ίδια μέσα, στο άμεσο
χρονικό διάστημα.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου ευχαρίστησε
θερμά όλους τους δημότες για τη
συνεισφορά τους, για την άμεση και
οργανωμένη ανταπόκρισή τους,
γεγονός που αποδεικνύει την ευαι-
σθητοποίησή και  το αίσθημα
αλληλεγγύης τους.
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Σ
την υλοποίηση μίας
πρωτότυπης συγκριτικής
έρευνας με τίτλο «Τυπικές

Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας
των ∆ήμων στην Ευρωπαϊκή Περ-
ιφέρεια», προχώρησε η Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), επι-
διώκοντας να συμβάλει στην ένα-
ρξη ενός συστηματικού διαλόγου
για την ενίσχυση των τοπικών
πολιτικών κοινωνικής φροντίδας
στην Ελλάδα.

Η εν λόγω έρευνα εκπονήθηκε
από την Φωτεινή Μαρίνη, ∆ρ.
∆ικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας,
και συντονίσθηκε από την ∆ιεύθυ-
νση Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού της ΕΕΤΑΑ.
Αφετηρία της έρευνας αποτέλεσε η
αναθέρμανση του ενδιαφέροντος
για τα συστήματα κοινωνικής
φροντίδας στην Ευρώπη υπό το
πρίσμα της δημογραφικής γήραν-
σης και των επιπτώσεων της παν-
δημίας του COVID19.

Τα κύρια πορίσματα της έρευ-
νας παρουσιάζονται στη Μελέτη
που δημοσιεύει σήμερα η ΕΕΤΑΑ
με στόχο την άμεση πρόσβαση
των αιρετών

και των διοικητικών στελεχών
των δήμων σε ένα πλέγμα
θεσμικών, οργανωτικών και στατι-
στικών δεδομένων που δεν ήταν
μέχρι σήμερα διαθέσιμα στη σχετι-
κή ελληνική βιβλιογραφία. 

Η Μελέτη αναδεικνύει  με
συστηματικό τρόπο τους ιδεολογι

κούς, θεσμικούς, οργανωτικούς
και χρηματοδοτικούς άξονες των
εθνικών συστημάτων κοινωνικής
φροντίδας και των μοντέλων παρ-
οχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας σε τοπικό επίπεδο
στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Παράλληλα, εντοπίζει , υπο-
δείγματα καλών πρακτικών (στο
επίπεδο της ρύθμισης, του σχεδια-
σμού, της υποστήριξης, της υλο-
ποίησης και της χρηματοδότησης
των τοπικών πολιτικών κοινωνι-
κής φροντίδας) που μπορούν να
αξιοποιηθούν και από την Ελληνι-
κή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Φιλο-
δοξία μας είναι η Μελέτη να χρησι-
μοποιηθεί ως ένα εργαλείο μάθη-
σης, έμπνευσης και οραματισμού
από όλους τους συμμετέχοντες
στις σύνθετες διαδικασίες σχεδια-
σμού, υλοποίησης και  χρημα-
τοδότησης των τοπικών πολι-
τικών κοινωνικής φροντίδας στη
χώρα μας. Οι υπεύθυνοι χάραξης
τοπικών κοινωνικών πολιτικών
και τα αρμόδια στελέχη της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης χρειάζονται
στήριξη για να δράσουν και να
καταστήσουν δυνατή την αναγ-
καία μετάβαση προς ένα βιώσιμο
και κοινωνικά δίκαιο μέλλον για
τους πολίτες.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Συγκινητική ανταπόκρισηΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Συγκινητική ανταπόκριση
για ανθρωπιστική βοήθεια προς την Τουρκίαγια ανθρωπιστική βοήθεια προς την Τουρκία

Μελέτη ΕΕΤΑΑ για την κοινωνική
πολιτική στους ΟΤΑ
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Μ
έσέχρι το τέλος της εβδομάδας  ίσως
κατατεθεί στη Βουλή η σχετική ρύθμι-
ση για το επίδομα προσωπικής διαφ-

οράς ύψους έως 300 ευρώ.
Ειδικότερα μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου

αναμένεται να καταβληθεί η ρύθμιση που προβ-
λέπει ότι σε 1.112.000 συνταξιούχους θα καταβ-
ληθεί το επίδομα προσωπικής διαφοράς που
ανέρχεται σε 200, 250 και 300 ευρώ.

Συγκεκριμέν α θα καταβληθεί σε 560.000 συν τα-
ξιούχ ους με άθροισμα κύριων  συν τάξεων  έως 1.100
ευρώ το ποσό των  300 ευρώ, σε 394.000 συν τα-
ξιούχ ους το ποσό των  250 ευρώ και σε 158.000
συν ταξιούχ ους το ποσό των  200 ευρώ.

Η εν ίσχ υση αυτή δεν  αφορά συν ταξιούχους των
οποίων  το ποσό αυτό είν αι υψηλότερο από 1.600
ευρώ. Αφορά το σύν ολο των  συν ταξιούχ ων  που
έχ ουν  προσωπική διαφορά και έχ ουν  άθροισμα κύρ-
ιων  συν τάξεων  έως 1.600 ευρώ τον  μήν α και είτε δεν
είδαν  καθόλου την  αύξηση του 7,75% τον  προη-
γούμεν ο μήν α είτε έλαβαν  ποσοστό λιγότερο από
αυτό.

Η έκτακτη οικον ομική εν ίσχ υση θα καταβληθεί έως
τις 31 Μαρτίου με εμβόλιμη πληρωμή και δεν  απαιτείται
καμία αίτηση από τους συν ταξιούχ ους.

Η έκτακτη εν ίσχ υση είν αι αφορολόγητη, αν εκχ ώρη-
τη και ακατάσχ ετη. Δεν  υπόκειται σε οποιοδήποτε
τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.
Επομέν ως τα ποσά που αν ακοιν ώθηκαν  θα καταβ-
ληθούν  στο ακέραιο.

Το ύψος της εν ίσχ υσης εξαρτάται από τρία κριτήρ-
ια:

1.Την  μερική ή και καθόλου αύξηση λόγω της προ-
σωπικής διαφοράς

2.Το ύψος της σύν ταξης που λαμβάν ουν
3. Άλλες τυχ όν  εν ισχ ύσεις που έλαβαν  το προη-

γούμεν ο διάστημα

Ειδικότερα οι κατηγορίες είν αι οι εξής:
1. Όσοι συν ταξιούχ οι δεν  είδαν  καμία από τις αυξή-

σεις που δόθηκαν  και έχ ουν  άθροισμα κύριων  συν τά-
ξεων  που κυμαίν ον ται μεταξύ 800 – 1000 ευρώ τον
μήν α. Πρόκειται για 120.000 περίπου συν ταξιούχ ους
(περίπου το 5% του συν όλου) με προσωπική διαφο-
ρά. Αυτοί οι συν ταξιούχ οι θα λάβουν  έκτακτη
εν ίσχ υση 300 ευρώ.

2. Όσοι συν ταξιούχ οι έχ ουν  προσωπική διαφορά
και η μόν η εν ίσχ υση που έλαβαν  το προηγούμεν ο
διάστημα ήταν  η έκτακτη καταβολή των  250 ευρώ τα
Χριστούγεν ν α. Πρόκειται για 370.000 χ αμηλοσυν τα-
ξιούχ ους με συν τάξεις έως 800 ευρώ τον  μήν α. Αυτοί
οι συν ταξιούχ οι θα λάβουν  έκτακτη εν ίσχ υση 300
ευρώ.

3. Όσοι συν ταξιούχ οι έχ ουν  άθροισμα κύριων
συν τάξεων  μεταξύ 1.000 – 1.100 ευρώ τον  μήν α,
έχ ουν  προσωπική διαφορά και είδαν  μόν ο μια μικρή
εν ίσχ υση από την  κατάργηση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης κατά μέσο όρο 36 ευρώ τον  χ ρόν ο. Πρό-
κειται για 70.000 συν ταξιούχ ους όπου θα λάβουν  την
έκτακτη εν ίσχ υση των  300 ευρώ.

4. Όσοι συν ταξιούχ οι έχ ουν  άθροισμα κύριων
συν τάξεων  από 1.100 έως 1.600 ευρώ τον  μήν α,
έχ ουν  προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν  μόν ο
από την  κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
κατά μέσο όρο με 111 ευρώ ετησίως. Οι συν ταξιούχ οι
αυτοί είν αι 300.000 και θα λάβουν  250 ευρώ.

5. Όσοι συν ταξιούχ οι λαμβάν ουν  άθροισμα κύριων
συν τάξεων  έως 1.100 ευρώ το μήν α και είδαν  αύξηση
στη σύν ταξή τους έως 3,49% τότε η έκτακτη
εν ίσχ υση που θα λάβουν  είν αι 250 ευρώ. Αφορά
94.000 συν ταξιούχ ους.

6. Περίπου 33.000 συν ταξιούχ οι με άθροισμα κύρ-
ιων  συν τάξεων  από 1.101 έως και 1.600 ευρώ που
έχ ουν  λάβει αύξηση στη σύν ταξή τους έως 3,49%.
Αυτοί θα λάβουν  εν ίσχ υση 200 ευρώ.

7. Περίπου 125.000 συν ταξιούχ οι, οι οποίοι έχ ουν
άθροισμα συν τάξεων  έως 1.100 ευρώ και είδαν
αύξηση στις συν τάξεις τους από 3,5% έως 6,99%.
Αυτοί θα λάβουν  εν ίσχ υση 200 ευρώ.

Στην Βουλή η ρύθμιση για τα έκτακτο
επίδομα σε συνταξιούχους
Μέσα στην εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή η σχετική ρύθμιση για το
επίδομα προσωπικής διαφοράς ύψους έως 300 ευρώ.

Ληστεία σε χρηματαποστολή 
στο Μενίδι

Πλησίασαν τους υπαλλήλους
την ώρα που ετοιμάζονταν να ανεφοδιάσουν 

ένα ΑΤΜ και με την απειλή όπλων 
άρπαξαν τα χρήματα

Δύο άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστι-
κά του προσώπου τους λήστεψαν το μεσημέρι της
Τετάρτης μια χρηματαποστολή στην περιοχή των
Αχαρνών.
Συγκεκριμένα, πλησίασαν τους υπαλλήλους της

χρηματαποστολής την ώρα που ετοιμάζονταν να
ανεφοδιάσουν ένα αυτόματο μηχάνημα ανάληψης
χρημάτων και με την απειλή όπλων άρπαξαν τα
χρήματα. 
Στη συνέχεια διέφυγαν με μια μοτοσικλέτα μεγά-

λου κυβισμού.
Η Αστυνομία αναζητά τους δράστες.
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H εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΔΕΠΠΠ Α.Ε.» αν ακοιν ών ει ότι το πρωί
της Δευτέρας, 6 Μαρτίου, θα
πραγματοποιηθεί στις Βιομηχ αν ικές
Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου ευρείας
κλίμακας άσκηση ετοιμότητας, με
αν τικείμεν ο την  εκδήλωση
Βιομηχ αν ικού Ατυχ ήματος Μεγάλης
Έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.). Προάσκηση θα
πραγματοποιηθεί, κατόπιν  επικοιν ων ίας
των  φορέων , την  Πέμπτη 2 Μαρτίου.

Η άσκηση, με την  κωδική ον ομασία
«ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ 2023», θα διεν εργηθεί στο
πλαίσιο συν εργασίας με την  Πολιτική
Προστασία της Περιφέρειας Αττικής για
την  αν τιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης αν άγκης, εν ώ θα συν δράμουν
δυν άμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ,
της 1ης Ειδικής Μον άδας Αν τιμετώπισης
Καταστροφών  (ΕΜΑΚ) και της 

Αστυν ομίας. Το σεν άριο της άσκησης
περιλαμβάν ει διαχ είριση συμβάν τος
εν τός της βιομηχ αν ικής εγκατάστασης,
μετά την  εκδήλωση σεισμού.

Στόχ ος της άσκησης «ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ 

2023», είν αι:
Η αν άπτυξη συν εργασίας και

επικοιν ων ίας των  εμπλεκόμεν ων
φορέων

Η δοκιμασία της λειτουργικότητας και

αποτελεσματικότητας των  διαδικασιών  

αν τιμετώπισης καταστάσεων  έκτακτης
αν άγκης κατά την  εφαρμογή τους

Η δοκιμασία της επιχ ειρησιακής
ετοιμότητας του προσωπικού των
εμπλεκόμεν ων  φορέων  στη διαχ είριση
εκτάκτων  περιστατικών

Η επικαιροποίηση ειδικών  σχ εδίων
εκτάκτων  αν αγκών

Η δοκιμασία και ο έλεγχ ος αξιοπιστίας
της υλικοτεχ ν ικής υποδομής των
φορέων  και των  μέσων  που διαθέτουν

Η εφαρμογή του συστήματος
φρον τίδας και μεταφοράς τραυματιών

Επισημαίν εται ότι, το εύρος των
περιβαλλον τικών  επιπτώσεων  από την
διαξαγωγή των  ασκήσεων  ετοιμότητας
είν αι αμελητέο και ελεγχ όμεν ο και σε
καμία περίπτωση δεν  συν τρέχ ουν  λόγοι

Ευρείας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας,
στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις των Ελληνικών 

Πετρελαίων στον Ασπροπύργο 

Οι έρευνες της δικαι-
οσύνης βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη με τις αρμό-
διες αρχές να έχουν βάλει
στο κάδρο αδικήματα
κακουργηματικού χαρακ-
τήρα που επισύρουν ποινές
από πρόσκαιρη κάθειρξη
δέκα ετών μέχρι και ισόβια.

Συνελήφθη ο σταθμάρχης της
Λάρισας μετά την κατάθεση που
έδωσε στην Τροχαία για την πολύνε-
κρη σιδηροδρομική τραγωδία στα
Τέμπη.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ισίδωρου Ντογιάκου, την εποπτεία
της έρευνας έχει αναλάβει ο προϊ-
στάμενος της Εισαγγελίας Εφετών
Λάρισας, Σταμάτης Δασκαλόπουλος,
ο οποίος μετέβη στον τόπο της τρα-
γωδίας.

Ο σταθμάρχης προσήχθη λίγη ώρα
μετά το τραγικό δυστύχημα στο ΑΤ
Τεμπών, αλλά στη συνέχεια μεταφ-
έρθηκε στη Διεύθυνση Τροχαίας της
Λάρισας, η οποία και ανέλαβε την
έρευνα. Μετά τις εξηγήσεις που
έδωσε συνελήφθη.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στην
εκδοχή του ανθρώπινου λάθους, που

οδήγησε να βρεθούν δύο τρένα στην
ίδια γραμμή με αποτέλεσμα να
συγκρουστούν μετωπικά με
ταχύτητα. 

Η επιβατική αμαξοστοιχία θα λέγα-
με πως βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.
Οι μαρτυρίες μάλιστα των επιβαινόν-
των δεν κάνουν καν λόγο για φρε-
νάρισμα, ενώ πολλοί μιλούν για
μεγάλες ταχύτητες από τα δύο

τρένα.
Εικάζεται λοιπόν πως ο σταθ-

μάρχης στη Λάρισα δεν γύρισε τα
κλειδιά -μηχανισμός που ρυθμίζει τη
διέλευση στις διακλαδώσεις -, αφή-
νοντας την αμαξοστοιχία να ανέβει
από τη γραμμή καθόδου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης
ερευνώνται μια σειρά από σοβαρά
αδικήματα κακουργηματικoύ χαρακ-

τήρα όπως είναι η διατάραξη της
ασφάλειας συγκοινωνιών από την
οποία προκλήθηκε θάνατος.

Οι εμπλεκόμενοι στο πολύνεκρο
σιδηροδρομικό δυστύχημα βρίσκον-
ται αντιμέτωποι με αδικήματα κακο-
υργηματικού χαρακτήρα που επισύρ-
ουν ποινές από πρόσκαιρη  κάθειρξη
δέκα ετών μέχρι και ισόβια.

Ακόμα και ισόβια για όσους εμπλεκόνται
Τέμπη: Συνελήφθη ο σταθμάρχης Λάρισας – Το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία
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Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής
στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστά-
σεις, οι οποίες βρίσκον ται στη
Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον -
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, προσαρμο-
στικότητα.
-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

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ
35 ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2105562000 &
2105560222
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Μειώθηκαν κατά 4,5 δισ. οι
καταθέσεις τον Ιανουάριο
Επαναφορά των καταθέσεων στα επίπεδα προ
εορτών δείχνουν τα στοιχεία για την πορεία των
καταθέσεων τον Ιανουάριο, βάσει των οποίων
παρατηρήθηκε υποχώρηση κατά 4,5 δισ. ευρώ

Επαν αφορά των  καταθέσεων  στα επίπεδα προ
εορτών  δείχ ν ουν  τα στοιχ εία για την  πορεία των
καταθέσεων  τον  Ιαν ουάριο, βάσει των  οποίων  παρ-
ατηρήθηκε υποχ ώρηση κατά 4,5 δισ. ευρώ. 

Το σύν ολο των  καταθέσεων  του ιδιωτικού τομέα,
που περιλαμβάν ει τις καταθέσεις τόσο των  ν οικοκυρ-
ιών  όσο και των  επιχ ειρήσεων , μειώθηκε με βάση τα
στοιχ εία που δημοσίευσε προχ θες η ΤτΕ στα 184,1
δισ. ευρώ, από το επίπεδο-ρεκόρ των  188,7 δισ.
ευρώ (αυξημέν ο κατά 5 δισ. ευρώ σε σχ έση με τον
περασμέν ο Νοέμβριο) που είχ αν  φθάσει τον  Δεκέμ-
βριο του 2022. Αυτή η αύξηση υπήρξε, όπως επιβε-
βαιών ουν  τα στοιχ εία της ΤτΕ, συγκυριακή και
αποδίδεται:

1. Στην  εποχ ικότητα των  καταθέσεων  που παρα-
δοσιακά εκτιν άσσον ται κάθε φορά στο τέλος του
χ ρόν ου λόγω της καταβολής του δώρου των  Χριστου-
γέν ν ων  στον  ιδιωτικό τομέα.

2. Στη μεγάλη αύξηση των  πιστοδοτήσεων  από τις
τράπεζες προς τις επιχ ειρήσεις τον  Δεκέμβριο, που
οδήγησε στην  αύξηση της ρευστότητας που διατηρ-
ούσαν  στα τέλη του 2022.

3. Στην  πρακτική εξωραϊσμού των  ταμειακών  διαθ-
εσίμων  από μεγάλο αριθμό επιχ ειρήσεων  λόγω του
κλεισίματος της οικον ομικής χ ρήσης.

Υποχ ώρησαν  στα 184,1 δισ. ευρώ, από το επίπε-
δο-ρεκόρ των  188,7 δισ. ευρώ τον  Δεκέμβριο του
2022.

4. Στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεγάλο μέρος των
οποίων  καταβάλλεται τον  Δεκέμβριο και αν αλών εται
στη συν έχ εια.

Συγκεκριμέν α, οι καταθέσεις των  ν οικοκυριών
μειώθηκαν  στα τέλη Ιαν ουαρίου κατά 1,4 δισ. ευρώ
σε σχ έση με τον  Δεκέμβριο του 2022 και διαμορ-
φώθηκαν  στα 139,8 δισ. ευρώ. Η μείωση αποδίδεται
στην  υψηλή καταν άλωση που δημιουργούν  οι αν άγ-
κες των  εορτών , με συν έπεια ν α αν αλωθεί το δώρο
των  Χριστουγέν ν ων  που είχ ε εκτιν άξει τον  Δεκέμβρ-
ιο το επίπεδο των  καταθέσεων  των  ν οικοκυριών

κατά 3,2 δισ. ευρώ σε σχ έση με τον  Νοέμβριο του
2022.

Σε ό,τι αφορά τις επιχ ειρήσεις (εξαιρούν ται οι ασφα-
λιστικές επιχ ειρήσεις), οι καταθέσεις τους στις τράπε-
ζες μειώθηκαν  στα τέλη Ιαν ουαρίου κατά 3,4 δισ.
ευρώ και η ρευστότητα περιορίστηκε στα 40,3 δισ.
ευρώ, από 43,7 δισ. ευρώ τον  Δεκέμβριο του 2022.
Οπως προαν αφέρθηκε, το υψηλό επίπεδο των  43,7
δισ. ευρώ που είχ ε καταγραφεί τον  περασμέν ο
Δεκέμβριο αποδίδεται στις ν έες πιστώσεις που είχ αν
εγκρίν ει ως εκταμιεύσεις οι τράπεζες στα τέλη του
προηγούμεν ου χ ρόν ου σε μια προσπάθεια ν α αυξή-
σουν  και τα υπόλοιπα των  χ ορηγήσεων  προς τις
επιχ ειρήσεις εν όψει και του κλεισίματος της χ ρον ιάς.

Αυτή η ρευστότητα απορροφήθηκε με την  έν αρξη
του χ ρόν ου για την  κάλυψη του λειτουργικού κόστο-
υς, την  πραγματοποίηση επεν δύσεων  ή την  αποπ-
ληρωμή παλαιότερων  οφειλών  και αποτυπώθηκε στα
στοιχ εία του Ιαν ουαρίου.

Η συσχ έτιση καταθέσεων  και χ ορηγήσεων , ειδικά
σε ό,τι αφορά τις επιχ ειρήσεις, αποτυπών εται και

στα στοιχ εία της ΤτΕ για την  πιστωτική επέκταση
του Ιαν ουαρίου, που σε ετήσια βάση, δηλαδή σε
σύγκριση με τον  Ιαν ουάριο του 2022, είν αι θετική
(+11,3), αλλά σε όρους μην ιαίας καθαρής ροής είν αι
αρν ητική κατά 1,7 δισ. ευρώ. Υπεν θυμίζεται ότι η
αρν ητική καθαρή ροή χ ρηματοδότησης δείχ ν ει ότι οι
αποπληρωμές δαν είων  υπήρξαν  περισσότερες από
τις ν έες εκταμιεύσεις και το αρν ητικό πρόσημο του
Ιαν ουαρίου συν δέεται με τις υψηλές εκταμιεύσεις στα
τέλη του περασμέν ου χ ρόν ου, ύψους 2,9 δισ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την  πιστωτική επέκταση προς τα ν οι-
κοκυριά παρέμειν ε αρν ητική (-2,4%), όπως αρν ητική
κατά 203 εκατ. ευρώ ήταν  και η καθαρή ροή χ ρημα-
τοδότησης, καθώς οι ν έες εκταμιεύσεις υπολείπον ται
των  αποπληρωμών .
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Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τα γραφεία της
Hellenic Train στο κέντρο της Αθήνας μετά το
πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1 προηγήθηκε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία
όταν σημειώθηκε ένταση μεταξύ συγκεντρωμένων
και αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως ανέφερε το Star η ένταση προκλήθηκε όταν
ομάδα επιχείρησε να σπάσει τις τζαμαρίες του
κτιρίου που στεγάζει την Hellenic Train.

Μία διμοιρία των ΜΑΤ κινήθηκε εναντίον των διαδ-
ηλωτών και πέταξε χημικά ενώ οι διαδηλωτές
εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Στην συνέχεια οι συγκεντρωμένοι, που ήταν
περίπου 1.000 άτομα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ,
πραγματοποίησαν πορεία προς το Σύνταγμα,

όπου και εκεί σημειώθηκαν
μικρής έκτασης επεισόδια, με
τις αστυνομικές δυνάμεις να
προχωρούν ξανά στην χρήση
χημικών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από
την αστυνομία, πλέον έχει απο-
κατασταθεί η κυκλοφορία στους
δρόμους του κέντρου, καθώς
άνοιξαν οι δρόμοι που είχαν
κλείσει λόγω της πορείας.
Στην κινητοποίηση στη λεωφ-
όρο Συγγρού συμμετείχαν
συλλογικότητες και φοιτητικοί
σύλλογοι. Οι διαδηλωτές άνα-
ψαν κεριά και σήκωσαν ένα μαύρο πανί, ενώ
κρατούσαν και ένα πανό που έγραφε: «Δεν ήταν
λάθος, ούτε η κακή στιγμή, τα κέρδη τους
μπαίνουν πιο πάνω από τη ζωή».

Σημειώνεται πως αντίστοιχες συγκεντρώσεις
πραγματοποιήθηκαν σε Λάρισα, Πάτρα και Θεσ-
σαλονίκη.

Σοβαρά επεισόδια έξω από τα γραφεία της
Hellenic Train - Οδοφράγματα και χημικά

Τραγωδία στα Τέμπη: 
Στο Νοσοκομείο Λάρισας 53
άνθρωποι αναζητούν τους
οικείους τους
Στο Γεν ικό Νοσοκομείο Λάρισας βρίσκον ται 4 ιατρο-
δικαστές εν ώ, σύμφων α με πληροφορίες, παρών
είν αι και ο προϊστάμεν ος της Ιατροδικαστικής Υπηρ-
εσίας Αθην ών .

Η διαδικασία αν αγν ώρισης των  θυμάτων  της σιδηρο-
δρομικής τραγωδίας στα Τέμπη έχ ει ξεκιν ήσει με
σοβαρές δυσκολίες, καθώς οι σοροί τουλάχ ιστον
επτά αν θρώπων  έχ ουν  απαν θρακωθεί, όπως
μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφων α με το κρατικό καν άλι, 53 άν θρωποι δεν
έχ ουν  εν τοπίσει τους οικείους τους που επέβαιν αν
στο τρέν ο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήν α –
Θεσσαλον ίκη, και έχ ουν  προσέλθει στο Γεν ικό
Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο ν οσοκομείο βρίσκον ται 4 ιατροδικαστές εν ώ,
σύμφων α με πληροφορίες, παρών  είν αι και ο προϊ-
στάμεν ος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθην ών .

Από τη σύγκρουση των  δύο τρέν ων  στα Τέμπη,
έχ ασαν  τη ζωή τους τουλάχ ιστον  36 άτομα, σύμφω-
ν α με την  επίσημη εν ημέρωση της Πυροσβεστικής.
Οι τραυματίες είν αι συν ολικά 85. Από αυτούς οι 72
ν οσηλεύον ται – έξι από αυτούς σε Μον άδες Εν τατι-
κής Θεραπείας. 

Επιβάτες εξακολουθούν  ν α αγν οούν ται και η
εκτίμηση των  αρχ ών  είν αι ότι ο αριθμός των  θυμά-
των  θα αυξηθεί.

Σύμφων α με την  εν ημέρωση από την  Hellenic
Train, στα δύο τρέν α επέβαιν αν  συν ολικά 354
άτομα (342 επιβάτες και 12 άτομα προσωπικό, δύο
εκ των  οποίων  στην  εμπορική αμαξοστοιχ ία).

Τέμπη: Tα μοιραία λάθη και οι εγκληματι-
κές παραλείψεις που οδήγησαν στην
σύγκρουση των τρένων

Ένα ανθρώπινο λάθος σε συνδυασμό με
την παντελή έλλειψη σύγχρονων μέσων
διαχείρισης κυκλοφορίας, ήταν αυτά που
οδήγησαν στο θάνατο δεκάδες ανθρώπους
έξω από τα Τέμπη και βύθισαν μια χώρα
στο πένθος.

Πριν δοθεί η εντολή στον μηχανοδηγό της
επιβατικής αμαξοστοιχίας να φύγει από την
Λάρισα προς Θεσσαλονίκη, ο σταθμάρχης
είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον
σταθμάρχη των Νέων Πόρων όπως ορίζει
το πρωτόκολλο.
«Μπορεί να δοθούν είτε γραπτές εντολές σε
χαρτί, είτε μέσω του ραδιοτηλεφώνου για
την αναχώρηση από τον σταθμό  της αμαξο-
στοιχίας δίνει ο σταθμάρχης σινιάλο», είπε
ο Αλέξανδρος Ιορδανίδης, μηχανοδηγός και
μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας σιδηροδρομικών
υπαλλήλων.

Το μεγάλο λάθος του σταθμάρχη
Λίγες ώρες πριν την τραγωδία, στην γραμ-
μή ανόδου ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγο
βλάβης και ο σταθμάρχης κλήθηκε να το
απομακρύνει. Γύρισε το κλειδί νούμερο 118
για να αλλάξει τη φορά της γραμμής.

«Εκεί, το κλειδί αυτό δεν γίνεται χειροκίνητα
για να παρέμβει κλειδούχος, το πατάει ο
σταθμάρχης της Λάρισας, ακριβώς. Σε
τέτοια κλειδιά, γίνεται χειρισμός εσωτερικά
από τον σταθμάρχη», ανέφερε ο Νίκος Τσι-
καλάκης, πρόεδρος σωματείου εργαζομέ-
νων ΟΣΕ και κλειδούχος.
Το μεγάλο λάθος του 59χρονου σταθμάρχη
είναι ότι ξέχασε να επαναφέρει το κλειδί
στην αρχική του θέση. Και έστειλε την επι-
βατική αμαξοστοιχία να μπει στην ίδια
γραμμή που ερχόταν το τρένο από τον

αντίθετη κατεύθυνση.

Για δέκα λεπτά, τα δύο
τρένα κινούνταν σε
τροχιά σύγκρουσης
χωρίς κανείς να το
γνωρίζει.  Μία σύγκρουση
που θα μπορούσε όμως να
αποφευχθεί αν λειτουρ-
γούσαν οι δικλείδες ασφ-
αλείας, όπως λένε καταγ-
γέλλουν οι μηχανοδηγοί.
«Δεν  λειτουργεί τίποτα
,γίνονται όλα με ανθρώπι-
νο παράγοντα, manual,

στο σημείο αυτό, σε όλο το Αθήνα-Θεσσα-
λονίκη, δεν λειτουργεί ούτε οι ενδείξεις λει-
τουργούν τα φωτοσήματα, ούτε ο έλεγχος
της κυκλοφορίας λειτουργεί, αν αυτά λειτο-
υργούσαν οι μηχανουργοί θα βλέπαν την
κόκκινη ένδειξη και τα τρένα θα σταμάτα-
γαν σε απόσταση 500 μέτρων», δήλωσε ο
Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος μηχανοδ-
ηγών.

Τα λάθη που προηγήθηκαν
Έγγραφα που έρχονται στο φως της δημο-
σιότητας μετά το τραγικό δυστύχημα ανα-
δεικνύουν τις τραγικές αμέλειες, τα τραγικά
λάθη που έχουν προηγηθεί του ανθρώπινου.
Πριν από 10 μήνες, ο πρόεδρος του έργου
της εγκατάστασης του συστήματος σιδηρο-
δρομικής σηματοδότησης έφθασε στο
σημείο να παραιτηθεί γιατί δεν τηρούνταν
τα μέτρα ασφαλείας και ούτε οι συμβάσεις
υλοποίησης των έργων. Με επιστολή παρ-
αίτησης προειδοποιούσε για το αναπόφευ-
κτο.

«Θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των τρένων
στο εν λόγω τμήμα με 200 Km/h. Χωρίς σε
αυτό να υπάρχει καμιά ένδειξη της κατά-
στασης της γραμμής, ακόμη και θραύσης
αυτής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ασφά-
λεια κυκλοφορίας των τρένων».
Αν λειτουργούσε το σύστημα πέδησης, αν
είχαν ολοκληρωθεί τα έργα από το 2016
όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο, τότε
σήμερα δεν θα θρηνούσαμε δεκάδες θύμα-
τα. Όπως λέει, και να ήθελε ο σταθμάρχης
να βάλει δύο τρένα να συγκρουστούν, το
σύστημα δεν θα του το επέτρεπε.
«Ναι έγινε ανθρώπινο σφάλμα. Ναι φταίει
που έστειλε αφηρημένος το ένα τρένο

πάνω στο άλλο. Εγώ να ήμουν σταθμάρχης
τρομοκράτης, άμα ήθελα να βάλω δύο
τρένα μετωπικά να συγκρουστούν, όπως
έγινε στον Ευαγγελισμό το σύστημα δεν θα
άφηνε. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η
μοναδική αλήθεια. Αν τα συστήματα δούλε-
υαν, τρομοκράτης – σταθμάρχης να ήμουν
δε θα μπορούσα να βάλω τα δύο τρένα να
τρακάρουν, θα σταμάταγαν σε απόσταση
ασφαλείας το ένα το άλλο. Τεράστια από-
σταση».

Δικλείδες ασφαλείας δεν υπήρχαν
Αν τα μέτρα ασφαλείας λειτουργούσαν
και οι σηματοδότες δούλευαν τότε οι
οδηγοί θα σταματούσαν στο κόκκινο σε
μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. «Τα
φανάρια η μεταξύ τους απόσταση είναι
δύο χιλιόμετρα. Εφόσον το σύστημα έβλε-
πε ότι ένα τρένο έρχεται σε μετωπική
πορεία με κάποιο άλλο τρένο τα φανάρια
θα άναβαν κατευθείαν κόκκινο και θα
είχαμε στάση και των δύο αμαξοστοιχιών
με ίσως και παραπάνω και δυο χιλιόμε-
τρα απόσταση», είπε ο Αλέξανδρος Ιορ-
δανίδης.

Οι δικλείδες ασφαλείας έχουν προβλέ-
ψει όμως και το ενδεχόμενο ένας οδηγός
να παραβιάσει το κόκκινο. Τότε, το αυτό-
ματο σύστημα πέδησης σταματά το τρένο.
Αρκεί να δουλεύει.

«Το σύστημα από μόνο του θα ρίξει και θα
γίνει η στάθμευση της μηχανής του συρ-
μού. Το τρένο θα κάνει αυτόματα πέδη
και θα σταματήσει το συντομότερο
δυνατό. (σε μία απόσταση;) με ταχύτητες
160 χιλιομέτρων το μέγιστο που θα σταμα-
τήσει είναι 1200 μέτρα. (άρα δε θα
συναντούσε το επόμενο τρένο που θα
ήταν πάνω στην ίδια γραμμή;). Σίγουρα
όχι. Κατηγορηματικά όχι. Δε θα είχε
συμβεί τίποτα από όλα αυτά αν λειτουρ-
γούσαν τα συστήματα ασφαλείας»,
συμπλήρωσε ο κ. Ιορδανίδης.
Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, για να
φθάσουμε σε αυτή την τραγωδία δεν
αρκεί μόνο ένα λάθος. Πρέπει να
υπάρχουν τουλάχιστον τρία λάθη, τρία
αβλεψίες για να οδηγηθούμε σε αυτό το
τραγικό αποτέλεσμα. Και δυστυχώς, εδώ
έγιναν όλα.
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ΣΣΥΥΛΛΛΛΗΗΠΠΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ––

ΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ

ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..
ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΣΣ..ΑΑΝΝ..ΑΑ  εεκκφφρράάζζοουυνν  ττηη

ββααθθιιάά  ττοουυςς  θθλλίίψψηη  γγιιαα  ττοο  ττρρααγγιικκόό
πποολλύύννεεκκρροο  σσυυμμββάάνν  σστταα  ΤΤέέμμππηη  κκααιι
τταα  εειιλλιικκρριιννήή  ττοουυςς  σσυυλλλλυυππηηττήήρριιαα
σσττοουυςς  σσυυγγγγεεννεείίςς  ττωωνν  θθυυμμάάττωωνν..

ΟΟιι  χχθθεεσσιιννοοίί  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  1166ηηςς
ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ττηηςς  ΒΒ΄́κκααττηηγγοορρίίααςς

ααννααββλλήήθθηηκκαανν  μμεεττάά  ττηηνν  αανναακκοοίίννωω--
σσηη  ττοουυ  ππρρωωθθυυπποουυρργγοούύ  γγιιαα  ττρριιήήμμεε--

ρροο  εεθθννιικκόό  ππέέννθθοοςς..
ΣΣττοο  εεππόόμμεεννοο  ΔΔ..ΣΣ  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΣΣ..ΑΑΝΝ..ΑΑ

θθαα  ααπποοφφαασσιισσττοούύνν  δδρράάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν
σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  σσυυγγγγεεννώώνν  ττωωνν  θθυυμμάά--

ττωωνν

Δ. Παπαστεργίου για το δυστύχημα στα Τέμπη:

««««ΝΝΝΝοοοοιιιιώώώώθθθθωωωω    ηηηηττττττττηηηημμμμέέέέννννοοοοςςςς    κκκκααααιιιι    ωωωωςςςς    αααασσσσχχχχοοοολλλλοοοούύύύμμμμεεεεννννοοοοςςςς
μμμμεεεε    τττταααα    κκκκοοοοιιιιννννάάάά    κκκκααααιιιι    ωωωωςςςς    μμμμηηηηχχχχααααννννιιιικκκκόόόόςςςς»»»»

Με μια προσωπική ανάρτηση του,
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος
Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου
εξέφρασε την οδύνη του για το τρα-
γικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Την οδύνη του εξέφρασε μέσω
προσωπικής του ανάρτησης σε μέσο
κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης
Παπαστεργίου, πρόεδρος της ΚΕΔΕ
και Δήμαρχος Τρικκαίων γράφοντας:

«Λίγες λέξεις και  αυτές δεν
βγαίνουν, για ένα τραγικό δυστύχημα
που δεν το χωράει ο νους.

Μεσάνυχτα, δύο τρένα στην ίδια
γραμμή κινούμενα με αντίθετες
φορές…

38 νεκροί μέχρι την ώρα αυτή και ο
κατάλογος ίσως δεν έχει  κλείσει
ακόμη. 

Και σε αυτόν, νέοι άνθρωποι και
από την περιοχή μας, μια περιοχή
που έχει ζήσει ξανά στο παρελθόν
πολύνεκρα δυστυχήματα και απώλει-
ες νέων ανθρώπων, παιδιών…

Popular
Κανείς στη χώρα σήμερα δεν μπο-

ρεί  να αρθρώσει  λέξη. Νοιώθω

ηττημένος και ως ασχο-
λούμενος με τα κοινά και ως μηχα-
νικός, που ακόμη δεν έχουμε καταφ-
έρει να φέρουμε την τεχνολογία στις
ζωές μας, διασφαλίζοντας τέτοια
στοιχειώδη -έως παιδαριώδη- ζητή-
ματα. 

Δεν είναι δυνατόν δύο τρένα να
κινούνται στην ίδια γραμμή και να μην
υπάρχει μία ριμάδα διαδικασία προ-
ειδοποίησης.

Προχθές ο σεισμός στην Τουρκία
με χιλιάδες νεκρούς. Σήμερα το σιδ-
ηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλά-
δα. Ο πόνος είναι ίδιος παντού. Το

θέμα είναι να μας αφυπνίσει και να
επενδύσουμε εκεί που πραγματικά
αξίζει. 

Αντισεισμικός έλεγχος και θωράκι-
ση, νέες οδικές και σιδηροδρομικές
υποδομές, παιδεία, υγεία. 

Όλα τα άλλα, ειδικά τέτοιες ώρες,
μας φαίνονται τόσο ανούσια.

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειες των ανθρώπων που έχασαν τις
ζωές τους, περαστικά στους τρα-
υματίες, υπομονή και κουράγιο σε
όλη την Ελλάδα».

Αναβλήθηκαν οι ημιτελικοί του Κυπέλλου λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη
Στην  απόφαση ν α μην  διεξαχ θούν  οι δύο αν αμετρήσεις που ήταν  προγραμματισμέν ες για χ θες στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου προχ ώρησε η ΕΠΟ.

Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία -ουσιαστικά- θεωρείτο δεδομέν η από την  στιγμή που ο πρωθυπουργός κήρυξε τριήμερο εθν ικό πέν θος από τη σημεριν ή ημέρα, για την
τραγωδία στα Τέμπη.

Πλέον , αν αμέν εται τις επόμεν ες ημέρες ν α οριστούν  οι ν έες ημερομην ίες για την  διεξαγωγή του επαν αληπτικού αγών α του Ολυμπιακού με την  ΑΕΚ αλλά και του πρώτου
του ΠΑΟΚ με τη Λαμία.
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική 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
Ηρακλείου – Άνω Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ
150 ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 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 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. 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 Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο 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
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα παραγω-
γής/εμπορίας βιομηχανικών
πρώτων υλών, επιθυμεί να
προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση
Κλαρκ, στο υποκατάστημα
της εταιρείας στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής.

Καθήκοντα:
Picking & Packaging
(συλλογή σακιών/κιβωτίων,
προετοιμασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων
με ασφάλεια στις θέσεις της
αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με

χρήση ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευ-
σηςΥπευθυνότητα, συνερ-
γατικότητα, ομαδικό
πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κ ιβωτίων και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί
θετικά

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy  MMaannaaggeemmeenntt

ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-
Φύλακες, για την  στελέχ ω-
ση της φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του Ασπρ-
οπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική απασχ όλ-
ηση 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 ομάδας
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  ιστο-
σελίδα μας : www.ey ef m.gr
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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.



16-θριάσιο Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023


