
Απαγόρευση οχημάτων άνω
των 3,5 τόνων στον οικιστικό

ιστό Ασπροπύργου
Λύση σε ένα σοβαρό και χρονίζον ζήτημα

οδικής ασφάλειας

Τραγωδία στα Τέμπη: Ορισμό ειδικού εφέτη
ανακριτή στην υπόθεση ζητούν οι δικηγόροι

Η Ολομέλεια των προέδρων
των Δικηγορικών Συλλόγων

Ελλάδος, με αφορμή
το πρόσφατο πολύνεκρο

σιδηροδρομικό
δυστύχημα αποφάσισε σειρά

παρεμβάσεων

ΈΈρρχχοοννττααιι  δδύύοο  
ππαασσχχααλλιιννάά  ««κκααλλάάθθιιαα»»

– Τι θα περιλαμβάνουν
Το «καλάθι του νοικοκυριού» 

με βάση την έγκριση που είχε δώσει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, διαρκεί 

έως τις 31 Μαρτίου 2023

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4583 Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 Έτος 29ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Οδοστρωτήρας 
ο Μανδραϊκός 7-0

Ο Ακράτητος 2-1 στην Μαγούλα
τον Αστέρα

Elite League: 
Η ΝΕ Μεγαρίδας 79-74 το Αγρίνιο

σσεελλ..  1133

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

– Το αίμα σου δίνει ζωή
Ενώνουμε  ξανά τις δυνάμεις

μας για να βοηθήσουμε όσους
έχουν ανάγκη

Φωτιά σε επιχείρηση 
πλαστικών στη λεωφόρο
ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο 

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΣΣεελλ..    33 ΣΣεελλ..  33

σσεελλ..  55

Τέμπη: 
Ο επιθεωρητής Λάρισας ζήτησε
και πήρε αναρρωτική την ώρα

που οι διασώστες μάζευαν
πτώματα σσεελλ..  77

σσεελλ..  22

«Ξηλώθηκε» 
μεγάλο κύκλωμα

παράνομων αδειών
οδήγησης στη 

Δυτική Αττική και
την Κόρινθο

- 199 άτομα στη δικογραφία! 
σσεελλ..  1166

Τέμπη: 10.000 άνθρωποι 
διαδήλωσαν στο Σύνταγμα
ζητώντας να μην υπάρξει

συγκάλυψη
‘’Βροχή’’ τα χημικά της ΕΛ.ΑΣ

σσεελλ..  88

σσεελλ..  22

Παραιτήθηκε ο Γ. Τσουκαλάς από το
Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας

Στις Περιφερειακές Εκλογές θα συμμετάσχει ο πρώην
δήμαρχος Ελευσίνας - η γραπτή δήλωση του κ. Τσουκαλά σσεελλ..  33  --  44



Οι δικηγόροι μελετούν  την
παρέμβασή τους στην  υπόθε-
ση του σιδηροδρομικού
δυστυχ ήματος των  Τεμπών ,
μετά από απόφαση της Ολομέ-
λειας των  Προέδρων  των  Δικ-
ηγορικών  Συλλόγων  Ελλάδος,
εν ώ παράλληλα επισημαίν ουν
ότι η διεν έργεια της αν άκρισης
για την  επίμαχ η υπόθεση,
λόγω της μείζον ος σοβαρότ-
ητας, θα πρέπει ν α αν ατεθεί
σε ειδικό εφέτη αν ακριτή.

Αν αλυτικότερα, η ολομέλεια
στην  αν ακοίν ωσή της αν αφ-
έρει:

«Η Ολομέλεια των  προέδρ-
ων  των  Δικηγορικών  Συλλό-
γων  Ελλάδος, που συν εδρίασε
στις 5.3.2023, μέσω τηλεδιάσ-
κεψης, με αφορμή το πρόσφα-
το πολύν εκρο σιδηροδρομικό
δυστύχ ημα, εξέδωσε την  ακό-
λουθη αν ακοίν ωση:

Η Ολομέλεια εκφράζει τα ειλικριν ή της συλλυπητήρια στις οικογέν ειες των  θυμάτων  και εύχ εται στους τρα-
υματίες ταχ εία αποκατάσταση της υγείας τους. Στεκόμαστε συγκλον ισμέν οι μπροστά σε αυτή την  τραγωδία με
δεκάδες θύματα ν έους αν θρώπους. Δεν  μπορεί ν α το χ ωρέσει ο ν ους μας. Η Πολιτεία υποχ ρεούται άμεσα, χ ωρίς
περιστροφές, ν α εγγυηθεί και ν α αν αλάβει την  ευθύν η για την  πλήρη και πολυεπίπεδη στήριξη των  οικογεν ειών
των  θυμάτων  και των  τραυματιών .

2-θριάσιο Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

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: ,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: Συνννεφιά και πιθανότητα βροχής 

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Δράσης των  Σιδηροδρομικών

Παγκόσμια Ημέρα κατά του εν δοσχ ολικού 
εκφοβισμού & εν δοσχ ολικής βίας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.
Νίκης 38 - Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα
Γ.Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
Δεληστάθη Μαρία Σ.28ης Οκτωβρίου 21,

Ζεφύρι, 2102322141

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αγίας Τριάδας 1, Αχαρνές, 2102440487

Ξεκίνησε η αντίστρο-
φη μέτρηση για τη
δημιουργία δύο
«καλαθιών» ενόψει
του Πάσχα, ενώ
τρίμηνη παράταση
πήρε το «καλάθι του
νοικοκυριού» έως τις
30 Ιουνίου.

Το «καλάθι του νοι-
κοκυριού» με βάση
την έγκριση που είχε
δώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, διαρκεί έως
τις 31 Μαρτίου 2023.

Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει
η σχετική νομοθέτηση ώστε το μέτρο να παρα-
ταθεί και στη συνέχεια ενόψει της πασχαλινής
περιόδου να δημιουργηθούν το «πασχαλινό
καλάθι» στα σούπερ μάρκετ αλλά και το «καλάθι
του νονού/νονάς» στα καταστήματα παιχνιδιών.

Το καλάθι του νοικοκυριού
Χρονικά, το «καλάθι του νοικοκυριού» έχει

μπει στην 18η εβδομάδα εφαρμογής του με τα

σούπερ μάρκετ να στέλνουν
τις ανανεωμένες λίστες τους.

Ακόμη ένα «έκτακτο καλάθι»
που θεσμοθετεί το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης ενόψει της
πασχαλινής περιόδου, θα
θυμίζει το «καλάθι του Αη
Βασίλη» που εφαρμόσθηκε
την περίοδο των Χριστουγέν-
νων.

Το «πασχαλινό καλάθι» ανα-
μένεται να περιέχει προϊόντα

όπως: αρνί- κατσίκι, τσουρέκι και σοκολατένια
αυγά για το πασχαλινό τραπέζι των καταναλωτών
και θα «αντικαταστήσει» ουσιαστικά το «καλάθι
της Σαρακοστής».

Παράλληλα σχεδιάζεται και το «καλάθι του
νονού» αντίστοιχο μα το «καλάθι του Άη Βασίλη»
των Χριστουγέννων. Αναμένεται να έχει παρό-
μοιες κατηγορίες παιχνιδιών με εκείνο καθώς
και λαμπάδες. Οι κατηγορίες των προϊόντων που
θα περιλαμβάνει το «καλάθι των νονών» θα καθ-
ορισθούν αργότερα με σχετική υπουργική απόφ-
αση.

ΚΚααλλάάθθιι  ννοοιικκοοκκυυρριιοούύ::  ΈΈρρχχοοννττααιι  δδύύοο
ππαασσχχααλλιιννάά  ««κκααλλάάθθιιαα»»  
––  ΤΤιι  θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν

Το «καλάθι του νοικοκυριού» με βάση την έγκριση που είχε δώσει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου 2023

Τραγωδία στα Τέμπη: Ορισμό ειδικού εφέτη ανακριτή
στην υπόθεση ζητούν οι δικηγόροι

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος, με αφορμή το πρόσφατο πολύνεκρο σιδηροδρομικό

δυστύχημα αποφάσισε σειρά παρεμβάσεων

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
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συνεχιζεται στη σελ. 4

Παραιτήθηκε ο Γ. Τσουκαλάς από το
Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας

Στις Περιφερειακές Εκλογές θα συμμετάσχει ο πρώην δήμαρχος
Ελευσίνας - η γραπτή δήλωση του κου Τσουκαλά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής
5/3 στην Πυροσβεστική μετά από ειδοποίηση για
φωτιά σε χώρο επιχείρησης, που βρίσκεται στη
λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική
πρόκειται για επιχείρηση με πλαστικά, ενώ για την
κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούσαν για ώρες
26 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Ευτυχώς η  φωτιά δεν ξεφύγε από το σημείο και
το κυριότερο δεν κινδυνεύσε ανθρώπινη ζωή . 
Ωστόσο, η  φωτιά που ξέσπασε για ακομα μια

φορά σε βιομηχανικό χωρο στην περιοχή του
Ασπρόπυργου, επιβεβαιώνει ξανά πως  κάτοικοι και
εργαζόμενοι της περιοχής  βρίσκονται συνεχως
εκτεθειμένοι στον κίνδυνο ενός βιομηχανικού
ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.

Τ ην απόφασή του συμμετάσχει στις Περιφερειακες
Εκλογές ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ο πρώην
δήμαρχος Ελευσίνας και επικεφαλής του Ενωτικού

Συνδυασμού κος Γιώργος Τσουκαλάς.
Κατόπιν τούτου επιβάλλεται η παραίτησή του απο το
Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολουθεί η γραπτή δήλωση του κου Τσουκαλά προς τον
πρόεδρο του Συμβουλίου.
—————
Κύριε πρόεδρε
Από την επομένη των εκλογών της 26ης Μαΐου ανα-
κοίνωσα στους συνεργάτες μου αλλά και σε όσους δημό-
τες με ρωτούσαν ότι δεν ήταν στις προθέσεις να κατελθω
ως υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές.
Πως η κριτική στην δημ Αρχή δεν γινόταν ως προσπάθεια
της δικής μου επανεκλογής αλλά των δικών μου από-
ψεων. Οτι η αντιπολίτευση οφείλει να γίνεται από την
πρώτη στιγμή. Να είναι αυστηρή, δίκαιη και τεκμηριω-
μένη.
Η κοινωνία δεν παρακολουθεί μόνο την εκάστοτε
διοίκηση του Δήμου αλλά ελέγχει και την αντιπολίτευση.
Είναι σαφές επίσης πως ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να
παραιτηθώ. Στην ζωή υπάρχουν και ήττες. Το πως τις

διαχειρίζεται κάποιος φανερώνει τον χαρακτήρα, την
αξιοπρέπεια του, την πολιτική του επάρκεια
Πιστεύω πως με ανυστεροβουλια εκπροσώπησα όσο
καλύτερα μπορούσα όσους τίμησαν με την ψήφο τους
τον Ενωτικό Συνδυασμό.
Εύχομαι απο καρδιάς κάθε επιτυχία στους συμβουλους
του Ενωτικου Συνδυασμου υπογραμμιζοντας ότι θα σεβα-
στώ τις όποιες αποφάσεις τους, στις επικείμενες δημοτι-
κές εκλογές. Θεωρώ ότι ολο αυτό το διάστημα κατακ-
τησαμε ενα εξαιρετικό επίπεδο επικοινωνιας και αλληλο-
κατανοησης.
Απόφαση μου είναι να ασχοληθώ με τις Περιφερειακες
εκλογές. Αυτή η επιλογή μου με ωθεί να παραιτηθώ απο
την θέση του δημ Συμβούλου.
Δεν επιθυμώ να εκληφθεί η κριτική μου προς την δημ
Αρχή ως προσωπική μου προβολή που με φέρνει σε
καλύτερη θέση εκκίνησης απο τούς υπόλοιπους
συνυποψηφιους μου στο Περιφερειακό ψηφοδέλτιο.
Ούτε επίσης θα ήθελα να φανεί η δική μου επιλογή στην
Περιφέρεια ως προτίμηση του αυτοδιοικητικου σχήματος
το οποίο εχω υποχρέωση να υπηρετώ και όχι να με υπηρ-
ετεί
Η ενασχόληση μου με τα δημοτικά πράγματα θα συνεχι-
στεί από την μεριά του απλού πολίτη. 

Με την ιδιότητα αυτή και τα δικαιώματα που μου δίνει ο
νόμος θα συνεχίσω να παρεμβαίνω στο δημ Συμβουλιο.
Οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είναι κρίσιμες με
απολύτως καθαρά διλήμματα και ευθύνες στα οποία ο
καθένας οφείλει να απαντήσει με τόλμη και ειλικρίνεια.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
– Το αίμα σου δίνει ζωή
Ενώνουμε  ξανά τις δυνάμεις

μας για να βοηθήσουμε όσους
έχουν ανάγκη.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης
και η Κοινωνική Υπηρεσία, σας καλούν στην 8η
εθελοντική αιμοδοσία για τη Δημοτική Τράπεζα
αίματος που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκε-
υή, 17 Μαρτίου 2023 από τις 9:30πμ μέχρι τις
01:00μμ στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο
“Μίμης Δούκας” (Σακελλαρίου και Νικολαΐδου).
Για δήλωση συμμετοχής και πληροφορίες μπορ-
είτε να καλείτε τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00
πμ μέχρι τις 14:00 μμ στο τηλέφωνο 213 2014 929

Φωτιά σε επιχείρηση πλαστικών στη λεωφόρο
ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο 

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

συν εχ ιζεται στη σελ. 11



Με τον δικό τους ξεχωριστό
τρόπο μαθητές από το 1ο ΓΕΛ

Ελευσίνας επέλεξαν να
αποτίσουν φόρο τιμής στους

νεκρούς του τραγικού σιδηρο-
δρομικού δυστυχήματος στα

Τέμπη.
Σχημάτισαν την λέξη 

«Έφτασες;» με τις τσάντες 
τους στο προαύλιο

του σχολείου επιλέγοντας με
την πρωτοβουλία

αυτή να σχολιάσουν αφενός το
τραγικό συμβάν αφετέρου να

τιμήσουν την μνήμη των 
δεκάδων νεκρών της μοιραίας

σύγκρουσης.

4-θριάσιο Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Σε ότι με αφορά θα αγωνιστώ με όλες
μου τις δυνάμεις για την αλλαγή διοίκησης
στην Περιφέρεια και στον Δήμο Ελευ-
σίνας.

Γιώργος Τσουκαλάς, πρώην δήμαρχος
δημ σύμβουλος

Γρηγόρης Κοροπούλης: Η ενέργεια
του επιβεβαιώνει το πολιτικό και κοι-
νωνικό του ήθος

Τις αποφάσεις του κου Τσουκαλά
σχολίασε ο πρώην αντιδήμαρχος κος
Γρηγόρης Κοροπούλης:

Η αποχώρηση του Γιώργου Τσουκαλά
από την ηγεσία του Ενωτικού Συνδυα-
σμού, επιβεβαιώνει το πολιτικό και κοινω-
νικό του ήθος, γνωστό στους πολίτες που
τον τίμησαν επανειλημμένα, με πρωτιές
και καταξίωση, στη διάρκεια της μακρόχρ-
ονης παρουσίας του στα κοινά, και από
τους στενούς συνεργάτες που τίμησε και
τον τιμούμε ένθερμα και συνειδητά.

Η αποχώρηση του έχει μια βαθιά κοινω-
νική, πολιτική και ηθική ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΊΑ.

Ουσιαστικά, κλείνει μια ιστορική πολιτι-
κή και αυτοδιοικητική περίοδος που ονο-
μάζεται ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ και άλλαξε τις
μέχρι τότε αντιλήψεις και γνωστές πρακτι-
κές, ανέδειξε ηγετικές μορφές και δυναμι-
κά στελέχη σε όλο το εύρος της αυτο-
διοίκησης της χώρας, και μέσα από συγκρ-
ούσεις, επιτυχίες και “λάθη”, δημιούργησε
και άφησε έργο ζωής και παραδείγματα
για πολλές από τις επόμενες γενεές….

Ο Γιώργος σε ανύποπτο χρόνο, με την
οδυνηρή απρόσμενη απώλεια του Γιώργου
Αμπατζόγλου, επιφορτίστηκε το ιστορικό
βάρος, να ηγηθεί ενός ιστορικού συνδυα-
σμού, με βαθιές αγωνιστικές, λαϊκές και
αυτοδιοικητικές ρίζες, κι ένα πρωτόγνωρο
δημοτικό έργο, που απαιτούσε πολιτική
οξυδέρκεια, συνθετική ικανότητα, τερά-
στια αποθέματα υπομονής κι επιμονής, για
να διατηρηθεί η ενότητα της δημοτικής
του ομάδας, με την πολυσχιδή πολιτική
προέλευση,και τους επίδοξους μνηστήρες 

να ελλοχεύουν για την θέση του
Δημάρχου ανά πάσα “στιγμή”…..

Απέναντι σε μια ανηλεή, δημαγωγική,
βάναυσα σκληρή αντιπολίτευση, χωρίς
ηθικούς φραγμούς και ηθικές αναστολές

αφουγκραζομενος με όλη τη δημοτική
του ομάδα και τεραστία αποθέματα ψυχι-
κής δύναμης, ευαισθησίας, εργατικότητας
και υπομονής, την ιστορικά δραματική
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ πολιτική συγκυρία, που
απαιτούσε στήριξη των κοινωνικων δομών
και την με κάθε θυσία και τρόπο ενίσχυση
και βελτίωση τους, δημιούργησε πρωτόγ-
νωρες και αποτελεσματικές δράσεις που
στόχευσαν και έδωσαν ανάσες ζωής στα
πιο οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά,και
κοινωνικές ομάδες.

Χωρίς να παράβλεψει το δύσκολο δημο-
τικό έργο με κορυφαίο την πορεία αποπε-
ράτωσης της αποχέτευσης το παραλιακό
μέτωπο, καί τις πολιτιστικές δραστηριότ-
ητες με αποκορύφωμα την ανάληψη του
θεσμού της ΠΠ της Ευρώπης.

Μέσα από μια σαραντάχρονη γνωριμία 

συνεργασία και σχέση, είτε μέσα από
την συνεργασία και φιλόξενη σχέση της
ιστορικής του εφημερίδας “δια
ταύτα”μέχρι την τιμητική ανάθεση θέσεων
ευθύνης, μπορώ να γνωρίζω όσο λίγοι
καλοπροαίρετοι, το χαρακτήρα, το ήθος
και την πολιτική του σκέψη και φιλοσο-
φία.

Η επιτυχία του στο στίβο της περιφερει-
ακής αυτοδιοίκησης θα προσθέσει ένα στι-
βαρό κρίκο, στους πολλούς που μπορούν
να προσφέρουν στην περιφέρεια μας και
όλο το Θριάσιο Πεδίο.

Στους νέους δρόμους της νέας εποχής
που ανοίγεται, η ενεργοποίηση νέων
δυνάμεων με γνώση, πολιτικό ήθος, και
διάθεση προσφοράς, με συνεργασίες υπε-
ράνω ιδιοτελών επιλογών και αθέμιτων
ανταγωνισμών, παίρνει επείγοντα χαρακ-
τήρα, και η επιλογή των πολιτών θα πρέ-
πει να είναι αυστηρά επιλεκτική και πολιτι-
κά υπερβατική….

Καλή πορεία και ώριμη πολιτική σκέψη
για όλους μας.

«Έφτασες;»: Το συγκινητικό μήνυμα
των μαθητών του 1ου ΓΕΛ Ελευσίνας

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να
καλύψει 2 θέσεις γραμ-
ματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση
αγγλικών σε προφορ-
ικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ
- ταχύτητα στην
πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου -
Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προ-
οπτική για ταχεία ανα-

βάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλα-
τε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η συν έχ εια απο σελ. 3



Λ
ύση σε ένα σοβαρό και χρονίζον
ζήτημα οδικής ασφάλειας δίνει η
Περιφέρεια Αττικής, με ενέργειες

του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής
Λευτέρη Κοσμόπουλου, για απαγόρευση
διέλευσης βαρέων οχημάτων σε κομβικά
σημεία του Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτημάτων των κατοίκων
του Ασπροπύργου και  του Δημοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύργου, η Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής και  η αρμόδια
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με την σύμφωνη
γνώμη της τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής,
προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και σχετικά
αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, θα
απαγορεύεται  πλέον η διέλευση βαρέων
οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων, στο τμήμα της
οδού Μεγαρίδος (εντός του σχεδίου πόλεως)

από τη Λεωφ

όρο Δημοκρατίας έως την οδό Ελευθερίου
Βενιζέλου, στον Δήμο Ασπροπύργου.

Η παράλληλη εκτροπή των οχημάτων άνω των
3,5 τόνων, των οποίων η διέλευση θα
απαγορεύεται, έπειτα και από τις απαραίτητες
ενέργειες που υπάγονται σε αρμοδιότητες του
Δήμου Ασπροπύργου, θα γίνει στις οδούς Γ.
Παπανδρέου και Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος σχετικά αναφέρει: «Με
την απόφαση που λαμβάνει  σε προσεχή
συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
δίνουμε λύση σε ένα μείζον θέμα οδικής
ασφάλειας, την πρώτη προτεραιότητα της
Περιφέρειας Αττικής και  του Περιφερειάρχη
Γιώργου Πατούλη.

Με την απαγόρευση διέλευσης των οχημάτων
άνω των 3,5 τόνων στο κομβικό κομμάτι από το
σιντριβάνι και την είσοδο στον οικιστικό ιστό του
Ασπροπύργου, μειώνεται  ο κυκλοφοριακός
όπως και ο περιβαλλοντικός φόρτος, αυξάνεται η
ορατότητα κατά την οδήγηση, και το κυριότερο,
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Με τη βοήθεια 
του Αντιπεριφερειάρχη 
Λευτέρη Κοσμόπουλου 

τα έργα του Δήμου Φυλής
στον Προαστιακό

Με τη βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη Λευ-
τέρη Κοσμόπουλου συνεχίζει ο Δήμος
Φυλής τα έργα διαμόρφωσης αποβάθρας

λεωφορείων του ΟΑΣΑ και νέου χώρου στάθμευ-
σης στο Σταθμό του Προαστιακού Άνω Λιοσίων. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης ανταποκρίθηκε αμέσως

στο κάλεσμα του Δημάρχου Χρήστου Παππού και
διέθεσε το μηχάνημα της Περιφέρειας και δύο
φορτηγά που ολοκλήρωσαν τα χωματουργικά. 
Στο επόμενο διάστημα, ο Δήμος Φυλής θα

προχωρήσει στην κατασκευή των υποστηρικτικών
εγκαταστάσεων που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο
εξυπηρέτησης των συνδημοτών μας που χρησιμο-
ποιούν τα μέσα σταθερής τροχιάς. 
Το έργο προβλέπει, επίσης, σήμανση ασφαλείας,

φωτισμό με φωτοβολταϊκά φωτιστικά σώματα και
ανάδειξη του πηγαδιού το οποίο βρίσκεται μέσα
στο χώρο στάθμευσης. Μελετάται επίσης η κατασ-
κευή σκάλας που θα διευκολύνει την πρόσβαση
από το χώρο στάθμευσης προς το Σταθμό του
Προαστιακού. 
Για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάζονται οι

Αντιδήμαρχοι Θανάσης Σχίζας και Μιχάλης Οικονο-
μάκης, με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου.  

Απαγόρευση οχημάτων άνω των 3,5 
τόνων στον οικιστικό ιστό Ασπροπύργου
Λύση σε ένα σοβαρό και χρονίζον ζήτημα οδικής ασφάλειας

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
JAMBOREE ΜΙΝΙΒΑSΚΕΤ

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Γαλανόλευκα Αστέρια”

από την  Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με τη χορηγία της ΕΚΟ,

εταιρείας του Ομίλου HELLENiQ ENERGY.

Mε μεγάλη χαρά  αναμένεται το τουρνουά JAM-
BOREE MiniBasket Ασπροπύργου, που
πραγματοποιείται  στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας “Γαλανόλευκα Αστέρια” από την
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με τη
χορηγία της ΕΚΟ, εταιρείας του Ομίλου
HELLENiQ ENERGY.

Η έναρξη των διαγωνιστικών παιχνιδιών θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023
και  ώρα 10:30, στο Κλειστό Γυμναστήριο
Ασπροπύργου.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία
τους οι παλαίμαχοι μπασκετμπολίστες, Σοφοκλής
Σχορτσιανίτης και Κώστας Τσαρτσαρής.

συνεχίζεται απο σελ. 2

Η
Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) εκφρά-
ζει τη βαθιά θλίψη και το θυμό της

για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που
κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία νέα παιδιά
και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων
ακόμη. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπα-
ράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων
κι απαιτούμε τη λήψη όλων των αναγκαίων
μέτρων για να μην επαναληφθούν στο μέλ-
λον τέτοια τραγικά δυστυχήματα. Τα μέτρα
αυτά μόνο ο λαός μπορεί να τα επιβάλλει
με την πάλη του.

Το δυστύχημα στα Τέμπη δεν ήταν κεραυνός εν
αιθρία. Ο υπαίτιος έχει ονοματεπώνυμο: είναι το
κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους και η εγκλημα-
τική λογική “κόστους – οφέλους” που έχει
πληρώσει πολλές φορές μέχρι σήμερα ο λαός
μας κυριολεκτικά τόσο με τον ιδρώτα, όσο και με
το αίμα του. Είναι το αποτέλεσμα της “απελευθέρ-
ωσης” των συγκοινωνιών και των ιδιωτικοποιή-
σεων που από κοινού στήριξαν και στηρίζουν
διαχρονικά τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και ο
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η πολιτική που μ’
ένα στόμα και με μια φωνή στηρίζουν είναι που
οδηγεί τα κόστη - φωτιά των εισιτηρίων και την ίδια

στιγμή βάζει σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων ανθ-
ρώπων καθημερινά.

Αποτελεί τραγική ειρωνεία στον 21ο αιώνα με
την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας η
κίνηση στους σιδηροδρόμους να διεξάγεται χειρ-
οκίνητα, να μην υπάρχουν όλες οι αναγκαίες υπο-
δομές που θα διασφαλίζουν την ασφαλή
μετακίνηση του λαού. Πολύ περισσότερο αποτε-
λεί ιλαροτραγωδία η κυβέρνηση της ΝΔ και τα
αστικά κόμματα να παίρνουν όλα τα μέτρα για να
πραγματοποιείται το μπαράζ πλειστηριασμών της
λαϊκής κατοικίας ηλεκτρονικά και την ίδια στιγμή να
“ποιούν την νήσσαν” όταν πρόκειται για την εγκα-
τάσταση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων

ελέγχου της κυκλοφορίας στους σιδηρο-
δρόμους.

Αποτελεί ξεκάθαρο θράσος το ελληνικό
κράτος να μπουκώνει με ζεστό χρήμα την
ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το σιδ-
ηροδρομικό δίκτυο, η Ελλάδα να δαπανά
δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς
στην υπηρεσία των αμερικανονατοϊκών
σχεδιασμών και την ίδια στιγμή να δίνον-
ται ψίχουλα για το συγκοινωνιακό δίκτυο
και τα αναγκαία έργα υποδομής και ασφά-
λειας.

Η ΕΕΔΥΕ, οι αγωνιστές του αντιπολεμι-
κού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος στεκόμαστε
στο πλευρό των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο
που εδώ και χρόνια έγκαιρα επισήμαναν και
κατήγγειλαν επανειλημμένα τα προβλήματα και
τους κινδύνους. Στηρίζουμε τον απεργιακό αγώνα
και τις διεκδικήσεις τους. Ενώνουμε τη φωνή μας
με τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλό-
γους, τους νεολαιίστικους φορείς και τους φορείς
συνολικά του λαϊκού κινήματος και στηρίζουμε τις
κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται αυτή την
περίοδο σε όλη την Ελλάδα.

Για να παλέψουμε για φθηνές κι ασφαλείς
συγκοινωνίες για όλο το λαό, για την ικανοποίηση
όλων των σύγχρονων αναγκών μας!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ) -ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΤέέμμππηη  11//33//22002233::  Ως εδώ! Δεν σιωπούμε! Είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα
για να μη θρηνήσει ο λαός μας άλλα θύματα! 

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες στο «καλάθι
του Άη Βασίλη» ήταν: Επιτραπέζια / Παζλ,
Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξε-
σουάρ (παιχνίδια μίμησης), Βρεφικά παιχνίδια,
Φιγούρες δράσης, Παιχνίδια κατασκευών και
δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια), Οχή-
ματα – Τηλεκατευθυνόμενα, Ηλεκτρονικά
παιχνίδια, Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παι-
δικές μπασκέτες και τέρματα), λούτρινα, Μουσικά
παιχνίδια.

Οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν υποχρε-
ούνται να τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον
χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που
συμμετέχουν στο «καλάθι των νονών», καθώς
και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθ-
έτουν το «καλάθι» σε εμφανές σημείο στην είσο-
δο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις
τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.



«Άκυρο» έπεσε σε
όσους περίμεναν έκτακτο

δώρο Πάσχα, τί άλλαξε
για τους συνταξιούχους

Ά
κυρο ανάβει η κυβέρνηση
στο έκτακτο δώρο Πάσχα,
όπως δήλωσε πριν από λίγο

ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Δεν φαίνεται πως θα δοθεί έξτρα
δώρο Πάσχα σε χαμηλοσυνταξιούχο-
υς, σε δικαιούχους επιδόματος παι-
διού και  ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος. Όπως είπε προ
ολίγου ο κ. Σκυλακάκης δεν φαίνεται
πως θα υπάρξει επανάληψη της
καταβολής του έκτακτου επιδόματος
ενόψει Πάσχα.

«Δεν υπάρχει  κάτι  άλλο. Δεν
υπάρχει κάποιο μαζικό δημοσιονο-
μικό πακέτο»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παρα-
πολιτικά» τόνισε «Δεν υπάρχει κάτι
άλλο. Δεν υπάρχει κάποιο μαζικό
δημοσιονομικό πακέτο, δεν πρόκει

ται να κάνουμε μια εκλογική περίο-
δο η οποία θα στηρίζεται στο χρήμα 

του φορολογούμενου. Εμείς πάν-
τοτε παίρναμε μέτρα με βάση το
δημοσιονομικό χώρο που υπήρχε,
ολοκληρώθηκε αυτή η φάση.

«Δεν υπάρχει «δώρο Πάσχα»

Έχουμε αφήσει ένα πολύ μικρό
περιθώριο, κάποιες μικρές
ρυθμίσεις από εδώ και από εκεί
που είναι αναγκαίες και που κάθε
φορά γίνονται, κάθε φορά έχουμε
ρυθμίσεις αλλά τίποτε προεκλογικό
με τον χαρακτήρα του κομματικού
προεκλογικού δεν πρόκειται  να
γίνουν.

Ο πρωθυπουργός το είπε με σαφ-
ήνεια και εγώ ως υπεύθυνος δημο-
σιονομικής πολιτικής σας επαναλαμ-
βάνω τα ίδια».

Και ολοκλήρωσε λέγοντας «Δεν
υπάρχει «δώρο Πάσχα», αυτό κάθε
φορά που δίνεται όταν δίνεται είναι
εφάπαξ. Τώρα έχουμε το market
pass καλύπτουμε αυτή την ανάγκη.
Καλύψαμε και μια μεγάλη ανάγκη
στους συνταξιούχους, ολοκληρώσα-
με»

Τέμπη: 
Ο επιθεωρητής 

Λάρισας ζήτησε και
πήρε αναρρωτική την
ώρα που οι διασώστες

μάζευαν πτώματα

Εν τύπωση προκαλεί η πληροφορία
ότι λίγες ώρες μετά την  σύγκρουση των
τρέν ων  που σημειώθηκε το βράδυ της
περασμέν ης Τρίτης (08.02.2023) στα
Τέμπη, ο επιθεωρητής, οποίος ελέγχ εται
για την  επιλογή του σταθμάρχ η στη
Λάρισα, έσπευσε ν α πάρει… αν αρρωτι-
κή άδεια για έν αν  μήν α!

Μετά την  σύγκρουση των  τρέν ων  στα
Τέμπη, ο ΟΣΕ αν ακοίν ωσε ότι ο επιθ-
εωρητής Λάρισας έχ ει τεθεί σε αργία
μέχ ρι τη διεξοδική διερεύν ηση της
καταλληλότητας και επιλογής του σταθ-
μάρχ η. Πληροφορίες του ΣΚΑΪ αν αφέρ-
ουν  ότι ο επιθεωρητής Λάρισας την
επόμεν η της σύγκρουσης των  αμαξο-
στοιχ ιών  πήρε αν αρρωτική εν ός μήν α,
μια κίν ηση που προκαλεί πολλά ερωτή-
ματα. Ιδιαίτερα αν  αν αλογιστεί καν είς
ότι είχ ε ήδη γίν ει γν ωστό το μέγεθος της
τραγωδίας…Ο επιθεωρητής Λάρισας
μέν ει στον  Βόλο, αλλά έχ ει φύγει από
την  Βόλο. Μέλος της οικογέν ειας του
είπε στον  ΣΚΑΪ πως δεν  βρίσκεται
στην  πόλη και ότι έχ ει αποχ ωρήσει

λόγω κάποιων  προσωπικών  προβλημά-
των . Σύμφων α με το ρεπορτάζ, λίγες
ώρες μετά το τραγικό δυστύχ ημα ο
συγκεκριμέν ος επιθεωρητής που είν αι
υπεύθυν ος για τη λειτουργεία όλων  των
ελλην ικών  σιδηροδρόμων  από τον
σταθμό της Λάρισας μέχ ρι και τον
σταθμό του Αιγιν ίου Πιερίας ζήτησε και
πήρε αν αρρωτική άδεια για έν αν  μήν α.
Και έτσι εξαφαν ίστηκε από τα γραφεία
και δεν  έδωσε το παρών  ούτε την  επό-
μεν η μέρα στα γραφεία του Οργαν ισμού
και της εταιρείας του ΟΣΕ.

Στελέχ η του ΟΣΕ αν αφέρουν  ότι από
την  διοίκηση του Οργαν ισμού μέχ ρι και
αυτή την  ώρα έχ ει θεωρηθεί πως ο
συγκεκριμέν ος επιθεωρητής δεν  θα
έπρεπε ν α έχ ει τοποθετήσει τον  εν
λόγω σταθμάρχ η στη Λάρισα, επειδή
είχ ε λίγες μέρες στην  δουλεία. Αυτό το
οποίο βαραίν ει τον  συγκεκριμέν ο επιθ-
εωρητή, και για αυτό με επείγουσα
οδηγία τέθηκε σε αργία, είν αι ότι δεν  θα
έπρεπε ν α είχ ε τοποθετήσει μόν ο του
τον  σταθμάρχ η σε βάρδια. 
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Με νέα υπερσύγχρονα
φωτοτυπικά μηχανήματα
για την επίλυση των αναγ-
κών τους προμήθευσε
Δημοτικά και Νηπιαγω-
γεία ο πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Δήμου Φυλής
Γιάννης Κρεμύδας. Ο κ.
Κρεμύδας, που δεν αφή-
νει μετέωρο κανένα αίτημα
της εκπαιδευτικής κοινότ-
ητας, λειτούργησε για μια
ακόμα φορά άμεσα και
αποτελεσματικά.

Συγκεκριμένα, αγορά-
στηκαν 3 επιδαπέδια
φωτοτυπικά για το Δημο-
τικό Φυλής, το 1ο Δημο-
τικό Άνω Λιοσίων και το
9ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων
αντίστοιχα, καθώς και 3
επιτραπέζια για το 11ο
Δημοτικό Σχολείο Άνω
Λιοσίων, το 1ο Νηπιαγω-
γείο Άνω Λιοσίων και το
7ο Νηπιαγωγείο Άνω
Λιοσίων, αντίστοιχα.

Τα μηχανήματα παρ-

α δ ό θ η κ α ν
ήδη και στα 6
σχολεία με
προσωπική
φροντίδα και
επιμέλεια του
Π ρ ο έ δ ρ ο υ
της Πρωτο-
βάθμιας Σχο-
λικής Επιτρο-
πής Γιάννη
Κρεμύδα.

Όπως τόνι-
σε σε δήλω-
σή του ο
Γ ι ά ν ν η ς
Κ ρ ε μ ύ δ α ς ,
“οι ανάγκες των σχολείων
μας δε σταματούν ποτέ.
Στο πλαίσιο αυτό, ανταπο-
κριθήκαμε στο αίτημα
Δημοτικών και Νηπιαγω-
γείων για την αντικατάστα-
ση φωτοτυπικών που
παρουσίασαν βλάβη, με
νέα μηχανήματα, σύγχρ-
ονης τεχνολογίας και ανα-
βαθμισμένης λειτουρ-
γικότητας”.

Και πρόσθεσε: “Είμαστε
πάντα παρόντες σε ό,τι
μας ζητηθεί από Διευθυ-
ντές, εκπαιδευτικούς και
γονείς, προκειμένου να
γίνεται το εκπαιδευτικό
έργο με τις καλύτερες
προϋποθέσεις, κάτι
άλλωστε που αποτελεί
πάγια και αταλάντευτη
κατεύθυνση του
Δημάρχου μας Χρήστου
Παππού”.

ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  
ΔΔ..  ΑΑχχααρρννώώνν  σσττοουυςς  

εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  ΥΥγγεείίααςς  

ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  
ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  ττωωνν

δδεεξξιιοοττήήττωωνν  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν
υυγγεείίααςς  σσττηηνν  ΤΤοοππιικκήή  

ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  ωωςς  μμέέττρροο  
ππρρόόλληηψψηηςς  ττηηςς  έέμμφφυυλληηςς  ββίίααςς»»

ΠΠρόσκληση για τους επαγγελματίες Υγείας για
συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγε-

λματιών υγείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως μέτρο
πρόληψης της έμφυλης βίας».

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και
ώρα 9:30 π.μ. στην έναρξη των εργασιών του ευρωπαϊ-
κού προγράμματος Upcare με τίτλο: «Αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση ως μέτρο πρόληψης της έμφυλης βίας».

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί και συγχρηματοδοτείται
από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και την Ε.Ε(
Ευρωπαϊκή Ένωση).

Ο Δήμος Αχαρνών αποτελεί επίσημο εταίρο του προ-
γράμματος Upcare.

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Μέγα-
ρο στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερα τιμητική.

Γιάννης Κρεμύδας: Προμήθευσε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία 
του Δήμου Φυλής με νέα υπερσύγχρονα φωτοτυπικά
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Μηνύσεις σε βάρος πολιτικών προσώπων
για την τραγωδία στα Τέμπη προανήγγειλε

δικηγόρος οικογένειας θύματος

Επίκειν ται μην ύσεις κατά πολιτικών  προσώπων
για το πολύν εκρο σιδηροδρομικό δυστύχ ημα στα
Τέμπη.

Σύμφων α με τον  Αν δρέα Θεοδωρόπουλο, δικ-
ηγόρο θυμάτων , που προέβη σε  δηλώσεις έξω από
δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, η τραγωδία των  Τεμ-
πών  δεν  μπορεί ν α περάσει δίχ ως ν α αποδοθούν
ευθύν ες προς πάσα κατεύθυν ση.

Ο δικηγόρος είπε μεταξύ άλλων :
»Είμαστε αν αγκασμέν οι ν α καταθέσουμε

μην ύσεις εν αν τίον  των  πολιτικών  και εν αν τίον
όλων  όσοι είν αι υπεύθυν οι για τόσα χ ρόν ια
εγκληματικής και δολοφον ικής αμέλειας».

«Δεν  ήρθε καν έν ας πολιτικός σε καμία κηδεία,
ούτε έν ας βουλευτής Λαρίσης. Γιατί δεν  είν αι εδώ.
Γιατί δεν  είπαν  που πήγαν  τα λεφτά του ελλην ικού
λαού, της Ευρωπαϊκής Εν ωσης».

«Θα ασκήσουμε τα ν όμιμα δικαιώματά μας»

«Εύχ ομαι  η αν ακρίτρια ν α μην  αποδώσει την
ευθύν η μόν ο στον  σταθμάρχ η».

Ο δικηγόρος κατέληξε λέγον τας πώς  η δικαι-
οσύν η είν αι μον όδρομος.

««ΘΘαα  κκααττααθθέέσσοουυμμεε
μμηηννύύσσεειιςς  εεννααννττίίοονν
ττωωνν  πποολλιιττιικκώώνν  πποουυ

οοδδήήγγηησσαανν  σστταα  
φφέέρρεεττρραα  ππααιιδδιιάά»»

Hellenic Train: 
Δεν ενεργοποιεί την
εξαίρεση για καταβολή 
αποζημιώσεων για τα
θύματα

Η Hellenic Train δεν ενεργοποιεί
την εξαίρεση για καταβολή
αποζημιώσεων για τα θύματα της
μοιραίας σύγκρουσης τρένων στα
Τέμπη το βράδυ της Δευτέρας.

Η Hellenic Train δεν ενεργοποιεί
την εξαίρεση για καταβολή
αποζημιώσεων για τα θύματα της
μοιραίας σύγκρουσης τρένων στα
Τέμπη το βράδυ της Δευτέρας.

Ειδικότερα, σε σημερινή
ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει:
«Συμμεριζόμενη το εθνικό πένθος

στο οποίο έχει βυθιστεί όλη η χώρα
και με απόλυτο σεβασμό στους
επιβάτες της αμαξοστοιχίας 62, τους
τραυματίες και τους συγγενείς των
θανόντων του τραγικού
δυστυχήματος:

– Μεριμνά σε πλήρη συμμόρφωση
με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθ

εσία σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, ώστε οι συγγενείς των
θανόντων, οι τραυματίες και οι
επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 62 της
28.02.2023 να ικανοποιηθούν
πλήρως ως προς τα σχετικά τους
δικαιώματα με βάση τα άρθρα 11 και
13 του  ΕΚ 1371/2007.
– Δηλώνει  ότι είναι και θα
παραμείνει στη διάθεση συγγενών
των θυμάτων για κάθε υποστήριξη
που μπορεί να παράσχει. 
Όπως είναι αυτονόητο θα

συνεχίσουμε να παρέχουμε κάθε
συνδρομή 

με όλες μας τις δυνάμεις σε όλες τις
αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση
των αιτίων αυτού του τραγικού
δυστυχήματος.

Για την τηλεφωνική επικοινωνία
μαζί μας, παρακαλούμε καλέσατε
στην τηλεφωνική γραμμή 212 000
2548 Για πληροφορίες σχ ετικά με τη
διαδικασία και την  υποβολή
απαραίτητων  εγγράφων ,
παρακαλούμε, όπως

Επεισόδια στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: Επεισόδια στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: 
Χημικά, ένταση και μολότοφΧημικά, ένταση και μολότοφ

Σ τα χημικά «πνίγηκαν» οι χιλιάδες διαδηλωτές
όλων των ηλικιών που κατέκλυσαν την Κυρια-
κή στο κέντρο της Αθήνας για να διαδ-

ηλώσουν για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη,
με αίτημα να μην υπάρξει συγκάλυψη της υπόθεσης.
Ένα μήνυμα το οποίο ακούστηκε ηχηρό μέσα από τα
δακρυγόνα και τις κρότου - λάμψης που πέταξαν
μέσα στο πλήθος οι αστυνομικοί, την ώρα που η πορεία διεξαγόταν κανονικά.

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το πρωι στο κέντρο της Αθήνας, στο περιθώριο του συλλαλητηρίου για την σιδηροδρ-
ομική τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα με την εκδοχή της ΕΛΑΣ, τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι
στο Σύνταγμα όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες και πέτρες εναντίων των αστυνομικών

δυνάμεων, που απάντησαν
κάνοντας ρίψη χημικών και
βομβίδων κρότου λάμψης.

Ωστόσο, βίντεο και που
κάνουν τον γύρο του διαδικ-
τύου δείχνουν τις δυνάμεις
της Αστυνομίας να πραγματο-
ποιούν εκτεταμένη χρήση
χημικών κατά πάντων,
ακόμα και κατά της μεγάλης
μερίδας των συγκεντρωμέ-
νων που διαμαρτύρονταν
ειρηνικά για τα χρόνια προβ-
λήματα στους σιδηροδρόμους
που η πολιτεία αμέλησε και
οδήγησαν στην τραγωδία
των Τεμπών.
Μηχανάκια της ομάδας
Δράση, περνούσαν ανάμεσα
στο πλήθος με τους συγκεν-
τρωμένους να καταγγέλλουν
πως πετούσαν κρότου λάμ-

ψης στα πόδια τους. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν στην οδό Πανεπιστημίου, όπου οι άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε
μηχάνημα έργου, που ήταν σταθμευμένο στα Προπύλαια, ενώ προκάλεσαν φθορές σε στάσεις λεωφορείων.
Στην συνέχεια η ένταση μεταφέρθηκε στη πλατεία Ομονοίας, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν πάλι σε χρήση
χημικών καθώς δέχθηκαν επιθέσεις από ομάδες ατόμων.
Τέλος, οι άγνωστοι υποχώρησαν προς την οδό Πειραιώς, όπου σημειώθηκαν μικροεπεισόδια στην συμβολή της με

την οδό Σωκράτους. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η κατάσταση έχει αποκλιμακωθεί, ενώ παραμένουν περίπου 300 άτομα
μπροστά από την Βουλή χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ένταση. 
Χιλιαδες οι συγκεντρωμένοι που άφησαν στον ουρανό μαύρα μπαλόνια στη μνήμη των 57 νεκρών που έχασαν τη

ζωή τους μέσα στις μοιραίες αμαξοστοιχίες. Στο κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων στον σιδηρόδρομο ανταπο-
κρίθηκε πλήθος κόσμου, ενώ συμμετέχουν η ΑΔΕΔΥ, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί, μαθητικοί και εκπαιδευτικοί
σύλλογοι και άλλοι φορείς.



ΟΟ
Δήμος Ασπροπύργου και η Κοι-
ν ωφελής Επιχ είρησή του
(ΚΕΔΑ), σε συν εργασία με το

Δίκτυο Πόλεων  «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», του
οποίου είν αι μέλος, σας προσκαλούν
ν α συμμετάσχ ετε στην  Ημερίδα με
τίτλο: «Καταπολεμών τας την  Εν εργεια-
κή Φτώχ εια: Το Ευρωπαϊκό Έργο
POWERPOOR», η οποία θα πραγμα-
τοποιηθεί την  Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023
και ώρα 11:00 στην  Αίθουσα
Εκδηλώσεων  «Δημήτριος Καλλιέρης»
του Πν ευματικού Κέν τρου Ασπροπύρ-
γου, (Αλέκου Παν αγούλη 13). 

Ο Δήμος Ασπροπύργου, ως μέλος του
Διαδημοτικού Δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ
ΠΟΛΗ» - εταίρο του Ευρωπαϊκού
Έργου POWERPOOR, το οποίο
χ ρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της
ΕΕ για την  Έρευν α και την  Καιν οτομία
Horizon 2020, συμμετέχ ει εν εργά σε
δράσεις για τον  εν τοπισμό και την  

αν ακούφιση των  εν εργειακά ευάλω-
των  ν οικοκυριών  του Δήμου. 

Βασικός στόχ ος της ημερίδας είν αι η
παρουσίαση στοιχ είων  σχ ετικά με τον
εν τοπισμό των  εν εργειακά ευάλωτων
ν οικοκυριών , την  παροχ ή χ ρήσιμων  

συμβουλών  για την  εξοικον όμηση 

εν έργειας και την  εν θάρρυν ση της
αξιοποίησης εν αλλακτικών  πηγών
χ ρηματοδότησης από τους Δημότες
(π.χ . ίδρυση και συμμετοχ ή σε εν ερ-
γειακές κοιν ότητες). 

Παράλληλα, ο Δήμος μας μέν ον τας
πιστός στο όραμα εν ίσχ υσης της κοι

ν ων ικής πολιτικής και αν τιλαμβαν ό-
μεν ος τον  κρίσιμο ρόλο της τοπικής
αυτοδιοίκησης στην  εν εργειακή μετά-
βαση προς ήπιες μορφές εν έργειας, θα
παρουσιάσει το όραμα και τον  σχ εδια-
σμό για την  άμεση Ίδρυση Γραφείου
Αν τιμετώπισης Εν εργειακής Φτώχ ειας.

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023     θριάσιο-9

Σημαντική ήταν η
συμμετοχή και αυτή
τη φορά,  στη  δωρε-

άν εξέταση ΤΕΣΤ ΠΑΠ που
διοργάνωσαν από κοινού ,η
Ελληνική Αντικαρκινική Εται-
ρεία Αχαρνών και  Φυλής με
την Κοινωνική Υπηρεσία  και
τις ενταγμένες  κοινωνικές
δομές, Παροχής Βασικών
Αγαθών και του Διευρυμένου
Κέντρου Κοινότητας. 

Η εξέταση πραγματοποι-
ήθηκε την 1η  Μαρτίου 2023,
στο χώρο Α΄ ΚΑΠΗ. Τον
συντονισμό της δράσης είχε
η Κοινωνική Λειτουργός Χαρά
Νιτσάκη. 

Τις εξετάσεις πραγματοποίησε, η Μαία  Ελένη
Μεθενίτη,  μέλος της Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, εκφρά-
ζει θερμές ευχαριστίες, στον Πρόεδρο της Αντικαρ-
κινικής Αχαρνών – Φυλής,  Παναγιώτη  Καζανά,
στην Αντιπρόεδρο Ελένη Καμπόλη, στη Μαία Ελένη
Μεθενίτη  καθώς και στην Διονυσία Στεφάτου, μέλος
της Αντικαρκινικής Εταιρείας , για την άριστη συνε-
ργασία. 

Ο Δήμος Φυλής, θα συνεχίσει τις δράσεις που
αφορούν σε προληπτικούς ελέγχους υγείας, με 

σκοπό να συμβάλλει στην θωράκιση της υγείας
του πληθυσμού .Οι δωρεάν εξετάσεις εντάσσονται
στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Φυλής για δρά-
σεις προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της δημό-
σιας υγείας των πολιτών.

“Κύριο μέλημά μας είναι η φροντίδα και στήριξη
των δημοτών” , υπογραμμίζει ο Αναπληρωτής
Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής,  Γιώργος Αντωνό-
πουλος,  τονίζοντας ότι η αύξηση του αριθμού των
γυναικών που εξετάστηκαν, σε σχέση με πέρυσι,
είναι ενθαρρυντική για τη συνέχιση ανάλογων πρω-
τοβουλιών.

Ανακοίνωση για εθελοντή 
στο Κοινωνικό φαρμακείο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών  λειτουργεί  Κοινωνικό Φαρμακείο στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «  «Αττική 2014-
2020» με  τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» και MIS
5 0 0 1 3 3 0 .
Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μια ανοικτή δομή άμεσης

πρόσβασης η οποία παρέχει σε ωφελούμενα άτομα,  φάρμακα,
υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα με σκοπό
την πρόσβαση στην φαρμακευτική περίθαλψη πολιτών που ανή-
κουν σε οικονομικά αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Η δομή στεγά-
ζεται επί της οδού Αχαρνέων Ιππέων και Μ. Βασιλείου, Προφήτ-
ης Ηλίας – Εργατικές Κατοικίες.
Λειτουργεί καθημερινά και οι υπηρεσίες της παρέχονται δωρε-
άν σε όλους τους εγγεγραμμένους δικαιούχους.
Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και εν όψει
προσεχώς της λειτουργίας δεύτερου κοινωνικού φαρμακείου στο
δήμο μας  παρακαλούμε για την εθελοντική προσφορά Φαρμα-
κοποιών  με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος, μέσω της
απασχόλησής τους στο χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου επί
της οδού επί της οδού Αχαρνέων Ιππέων και Μ. Βασιλείου, Προ-
φήτης Ηλίας – Εργατικές Κατοικίες.
Οι εθελοντές που ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν

την Φόρμα εθελοντή και την Υπεύθυνη Δήλωση  και να την απο-
στείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
i n f o @ a c h a r n e s . g r

Στους εθελοντές θα δοθεί βεβαίωση για τις υπηρεσίες τους.

Σημαντική η συμμετοχή στη δωρεάν
εξέταση ΤΕΣΤ ΠΑΠ 

Που διοργάνωσαν απο κοινού η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Αχαρνών και  Φυλής με την Κοινωνική Υπηρεσία Δ. Φυλής

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
«Καταπολεμώντας την Ενεργειακή Φτώχεια: Το Ευρωπαϊκό

Έργο POWERPOOR» την Τρίτη 7 Μαρτίου 
Ο Δήμος πιστός στο όραμαΟ Δήμος πιστός στο όραμα
ενίσχυσης της κοινωνικήςενίσχυσης της κοινωνικής
πολιτικής  θα παρουσιάσει πολιτικής  θα παρουσιάσει 

τον σχεδιασμό για την άμεσητον σχεδιασμό για την άμεση
Ίδρυση Γραφείου Αντιμετώπισης Ίδρυση Γραφείου Αντιμετώπισης 

Ενεργειακής Φ τώχειας.Ενεργειακής Φ τώχειας.
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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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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Το Θριάσιο Νοσοκομείο, ανταποκρίθηκε σε ακόμη μία
περίπτωση στο αίτημα του Δήμου και πραγματοποιεί την
έβδομη εθελοντική αιμοδοσία, τρίτη για το 2022.

Θα χ ρειαστεί ν α έχ ετε μαζί σας Αστυν ομική Ταυτότητα, αριθμό Α.Μ.Κ.Α, ν α
έχ ετε φάει και ν α έχ ετε κοιμηθεί καν ον ικά.

Η  αν άγκη για αίμα και προσφορά στον  συν άν θρωπο είν αι πάν τα μεγάλη και
χ ωρίς όρια....Να προσφέρουμε το ελάχ ιστο που μπορούμε αυτή την  στιγμή και
για άλλη μία φορά!

Υπεν θυμίζουμε ότι η τήρηση των  προβλεπόμεν ων  μέτρων  για την  αν τι-
μετώπιση διασποράς της Cov id-19 κατά την  προσέλευση σας είν αι απαρ-
αίτητη.

Όσοι επιθυμούν  ν α αιμοδοτήσουν , καλό είν αι ν α ακολουθήσουν  τις παρακά-
τω οδηγίες:

Θα πρέπει ν α έχ ετε φάει κάτι ελαφ-
ρύ (έν α τοστ ή έν α σάν τουιτς) μισή
με μία ώρα πριν  την  αιμοδοσία. ΟΧΙ
μεσημβριν ό (στην  περίπτωση αυτή
θα πρέπει ν α περάσουν  2-3 ώρες).
Ούτε θα πρέπει ν α είστε ν ηστικοί.
Επίσης δεν  πρέπει ν α έχ ετε παρα-
λείψει το πρωιν ό σας.

Δε θα πρέπει ν α βρίσκεστε υπό την
αγωγή φαρμάκων , διότι αυτό αυτόμα-
τα σας αποκλείει από την  αιμοδοσία.
Ειδικά όσοι πάσχ ουν  από υπέρταση
και η πίεση τους είν αι ρυθμισμέν η με
αν τιυπερτασικά φάρμακα θα πρέπει
ν α παραλείψουν  την  αγωγή τους για
1-2 ημέρες πριν  από την  αιμοδοσία.
Το ίδιο ισχ ύει και για όσους
πάσχ ουν  από υπερχ οληστερι-
ν αιμία.

Όσοι λαμβάν ουν  συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν  αποτελούν  τμήμα
κάποιου θεραπευτικού σχ ήματος, καλό είν αι ν α τα διακόπτουν  3-4 ημέρες
ν ωρίτερα.

Όσοι είν αι υπό αγωγή για τον  υποθυρεοειδισμό, το πρωί της αιμοδοσίας δε θα
πρέπει ν α λάβουν  το χ άπι τους. Μπορούν  ν α το πάρουν  αφού αιμοδοτή-
σουν .

Αποκλείον ται από την  αιμοδοσία όσοι: παίρν ουν  β-αποκλειστές, έχ ουν
κάποια αλλεργία σε έξαρση, πάσχ ουν  από κάποιο αυτοάν οσο ν όσημα (έκζε-
μα, ψωριάση, Hashimoto, Crohn κτλ) και οι γυν αίκες κατά τη διάρκεια της
έμμην ου ρύσεως.

Αποκλείον ται επίσης όσοι έχ ουν  κάν ει μέσα στους τελευταίους έξι μήν ες βελο-
ν ισμό, μικροεπεμβάσεις, τατουάζ, piercing.  Επίσης θα πρέπει ν α έχ ει περά-
σει τουλάχ ιστον  έν α 24ωρο από την  καταν άλωση αλκοόλ.

Ξεκουραστείτε την  προηγούμεν η ημέρα.

Πάν τοτε στην  αιμοδοσία παρευρίσκεται γιατρός που έχ ει την  ευθύν η της επι-
λογής των  αιμοδοτών  και είν αι ο πλέον  αρμόδιος για ν α απαν τήσει σε όποιες
απορίες μπορεί ν α έχ ετε. 

Την  ημέρα της αιμοδοσίας πίν ουμε πολλά υγρά, τόσο πριν , όσο και μετά από
τη διαδικασία λήψεως.

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, ας στείλουμε το ελπιδοφόρο μήν υμα της
προσφοράς στο συν άν θρωπο χ ωρίς αν ταπόδοση. Είν αι η αυτον όητη
υποχ ρέωση μας προς τον  ίδιο μας τον  εαυτό.
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Elite League: 
Η ΝΕ Μεγαρίδας
79-74 το Αγρίνιο

Η ΝΕΜ σημείωσε την 11η
νίκη της και επικράτησε στα
Μέγαρα στο γήπεδο BC Αρένα
για την 21η αγωνιστική της
Elite League Ερρίκος Ντυνάν
μετά από ενα συγκλονιστικό
παιχνίδι του Αγρινίου 79-74.

Μεγαρίδα – Αγρίνιο 79-74

Διαιτητές: Λιότσιος-Ζιώγας-
Τηγάνης (Τεφτίκης)

Δεκάλεπτα: 18-17, 44-40, 59-
62, 79-74

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (Μάνταλος):
Παλαιοχωρίτης 2, Γκάτζιας 11

(1), Παπαγιάννης 2,
Γερομιχαλός 14 (1),
Πολυτάρχου 9 (1),
Ντουμπίνσκι 4, Γουάιλι 23,
Καλλινικίδης 5, Γεωργαλάς 8,
Ζαρκαδούλας.

ΑΓΡΙΝΙΟ (Κεραμιδάς):
Νικολαΐδης 13 (1), Ντουζίδης
15 (5), Π. Μπαζίνας, Καφέζας
6 (1), Τσούκας, Τσουργιάννης
2, Φίσερ 16 (2), Λότον 11, Θ.
Μπαζίνας 7 (1), Μπαρδάκας 4.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 35
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ 35
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 34
ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ 34
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 34
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 33
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

32
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 32
ΑΙΑΣ ΑΠΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 29
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ 29
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΣ 29
ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΟ 27
ΦΕΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -
Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 25
ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ 21

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Κόροιβος Αμαλιάδας-
Ελευθερούπολη
Καβάλα-Ερμής Σχηματαρίου
Ψυχικό-Μεγαρίδα
Μ α ρ ο ύ σ ι - Χ α ρ ί λ α ο ς
Τρικούπης
Αμύντας-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Ηρακλής ΚΑΕ 2022-Παπάγου
Αγρίνιο-Αίας Ευόσμου
Τρίτων-Πανερυθραϊκός

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



Εκανε το καθήκον
του ο ΑΟΚ 
Πανελευσινιακός
Πεύκη–Πανελευσινιακός 91-100
(83-83 κ.αγ)
Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ με ανατρ-
οπή παρότι βρέθηκε να πίσω στο
σκόρ στο κλειστό β' Πεύκης, βρήκε
τον τρόπο να γυρίσει την κατάστα-
ση, και να επικρατήσει της γηπε-
δούχου ομάδας με 100-91 στην
παράταση, με τον Ρεκουνιώτη να
έχει 0/2 βολές, με το σκορ στο 83-
83 στο τελειώμα της κανονικής
διάρκειας της αναμέτρησης για τον
2ο όμιλο της Β΄Εθνικής 19η αγωνι-
στική 91-100(κ.α 83-83).
ΔΕΚΑΛΈΠΤΑ: 28-18,46-43,73-65,
83-83.

Διαιτητές: Κούλης Χ, Παπαδόπου-
λος, Βελέντζας(Ζερβούδης).

Η επόμενη 20η αγωνιστική (11/3):
Αιγάλεω – ΑΟ Πεύκης
ΑΣΕ Δούκα – ΑΟ Παλαιού Φαλήρ-
ου

ΑΕ Νέας Κηφισιάς – Διαγόρας
Ρόδου
Πανελευσινιακός – Πανιώνιος
ΑΟΚ Χανιά – Έσπερος Καλλιθέας
ΟΦΗ – Πρωτέας Βούλας
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ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Ταχεία
ανάρρωση στον

ποδοσφαιριστή Γιώργο Λόλι

Ο Μαν δραϊκός Αθλητικός Όμιλος εύχ εται
περαστικά στον  ποδοσφαιριστή μας
Γιωργος Λόλι και γρήγορη επιστροφή στα
γήπεδα. Τα έξοδα περίθαλψης και απο-
κατάστασης θα καλυφθούν  όλα από την
Διοίκηση. Ο Σύλλογος είν αι κον τά στους
παίκτες και τους στηρίζει πολύπλευρα. Ο
Μαν δραϊκός είν αι πάν ω από όλα "οικο-
γέν εια".
Οι ποδοσφαιριστές είν αι ερασιτέχ ν ες και
πάν ω από όλα είν αι άν θρωποι, είν αι

ν έα παιδιά που έχ ουν  τις δικές τους
αν άγκες και προτεραιότητες. Ο Μαν δραϊ-
κός ΑΟ οργαν ών εται συν εχ ώς έτσι ώστε
εκτός από το κατάλληλο αθλητικό περι-

βάλλον , ν α τους προσφέρει: ασφάλεια,
αλληλεγγύη, υποστήριξη και σεβασμό.

Σύν τομα θα αν ακοιν ώσουμε περαιτέρω
πρωτοβουλίες σε αυτή την  κατεύθυν ση,
που φιλοδοξούμε ν α γίν ουν  θεσμός
στον  Σύλλογο αλλά και παράδειγμα στο
Ερασιτεχ ν ικό Ποδόσφαιρο.

ΕΠΣΔΑ: Σε σώμα το νέο Δ.Σ

Συστάθηκε σε σώμα το νέο 9 μελές
ΔΣ της Ενωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Δυτικής Αττικής, που έχει
το εξής σχήμα:

Πρόεδρος: Κλέαρχος Τζαφέρης
Α’ Αντιπρόεδρος: Κώστας Αθα-
νασίου
Β’ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Παπα-
κωνσταντίνου
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Καράμ-
πελας
Ταμίας: Παναγιώτα Σακκά
Αναπληρωτής Ταμίας: Χρήστος Σοφ-
ιανίδης

Δεν παρέστησαν οι Γιάννης Τζανό-
πουλος, Ιωάννα Ρήγα και Ουρανία
Τυρλή.

Ο Ακράτητος 2-1 στην
Μαγούλα τον Αστέρα

Ο Ακράτητος Ανω Λιοσίων για την 18η αγωνιστική
επικράτησε στην Μαγούλα του τοπικού Αστέρα με
2-1.
Τα τέρματα των πράσινων σημείωσαν οι Τουλου-
βασίλης(28′) και Πουρσανίδης(79′).
Για λογαριασμό των γηπεδούχων σκόραρε ο
Λογοθέτης Φ 82'.
Διαιτήτευσε ο Κωνσταντινίδης.Βοηθοί: Τσαγανού-
Παπαδόπουλος.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Ποραν ίδης, Γουβαλάρης, Λογοθέτης Φ.,
Φυσαράκης, Τσουμάν ης(46′ Μπέχ λης), Λογοθέτης Α.,
Τσιαν άκας, Χιον ίδης(75′ Γαλαν ός), Λάσκος, Τεπέτωβ,
Τζελάι(61′ Μυσριν ιάς).
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Τσέπερης, Σουλτζής(46′ Χυσολλάρι Ερ.),
Καλαμάρας(77′ Ζαχ αρός), Χυσολλάρι Εν τ., Στάθης,
Κουκούλης, Πουρσαν ίδης(85′ Ρέππας), Σγούρη,
Λούκας, Τουλουβασίλης, Μουν τοκαλάκης(70′ Λάγιας).

Εφυγε ο Χρήστος Ζαν τέρογλου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83
ετών(1940) ένας από τους κορυφ-
αίους Έλληνες ποδοσφαιριστές της
δεκαετίας του '60, αλλά και του '70,
ο Χρήστος Ζαντέρογλου. Έπαιξε 13
φορές στην Εθνική Ελλάδας,
κάνοντας ντεμπούτο ενώ ήταν
ακόμα παίκτης της Νίκης Βόλου. 
Γεννημένος στη Νέα Ιωνία Βόλου, πήρε μεταγραφή στον
Ολυμπιακό στα 25 χρόνια του, και αμέσως καθιερώθηκε,
μάλιστα έκανε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Από το 1964 ως το
1969 αγωνίστηκε σε 165 αγώνες Α' Εθνικής στη σειρά!
Συνολικά έπαιξε σε 366 παιχνίδια Α' Εθνικής και πέτυχε 14
γκολ. με Νίκη Βόλου, Ολυμπιακό, Αιγάλεω και Ατρόμητο.
Δούλεψε για πολλά χρόνια προπονητής μέχρι την Β'
Εθνική όμως. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από
Αλτζχάιμερ και ζούσε σε ίδρυμα.

Οδοστρωτήρας 
ο Μανδραϊκός 7-0
Ο Μανδραικός πέρασε σαν σίφουνας από το
δημοτικό γήπεδο του Βύζα Μεγάρων και συνέτρ-
ιψε για την 16η αγωνιστική της Β΄κατηγορίας τον
Ευκλείδη με 7-0.
Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Σωτήρχου
σημείωσαν οι: Φλορέα 2, Βόγγας, Παπανικολά-
ου,Βούκα, Εβερετ, Ταμπουράκης.

Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Μαυρομάτης-
Χαμπιλάι.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Παλιγκίνης, Εβερετ, Βλαχό-
πουλος, Πρίφτι, Χαμηλάκης, Δεδούσης, Γεωρ-
γιάδης,Απαζίδης,Βόγγας,Φλορέα, Ταμπουράκης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:Καζαντζίδης,Βούκα,Σκα-
μαντζούρας,Μπακατσέλος,Παπανικολάου,Βάσα,Κ
ατσίλης,Πετσίτης.

ΑΝ.ΤΣ.
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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
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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.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Η ταχεία και πλήρης διερεύν ηση των  αιτίων  δυστυχήματος και η
απόδοση των  ευθυν ών , όπου αν ήκουν , είν αι απόλυτα επιβεβ-
λημέν η. Πρέπει ν α δοθούν  ξεκάθαρες απαν τήσεις σε όλα τα ζητήμα-
τα, που είδαν  το φως της δημοσιότητας, που απασχολούν  την
ελλην ική κοιν ων ία και σχετίζον ται με την  ασφάλεια του σιδηροδρο-
μικού δικτύου. Λόγω της μείζον ος σοβαρότητας της υπόθεσης, η διε-
ν έργεια της αν άκρισης θα πρέπει ν α αν ατεθεί σε ειδικό Εφέτη αν α-
κριτή.

Η Ολομέλεια αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής από μέλη της, προ-
κειμένου να διερευνήσει από νομική και ουσιαστική σκοπιά την τυχόν
παρέμβαση των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, ιδίω ονόματι, λόγω
του ειδικού εννόμου συμφέροντος που έχουν, κατ' άρθρο 90 Κώδικα Δικ-
ηγόρων, είτε με την κατάθεση μηνύσεως, είτε με παράσταση προς
υπoστήριξη της κατηγορίας στην εκκρεμή ποινική διαδικασία και ΚΑΤΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ήθελε βρεθεί.
Η Ολομέλεια καταδικάζει έντονα και απερίφραστα κάθε συμπεριφορά

δικηγόρου, που επιχειρεί, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα, να εκμεταλ-
λευτεί τον ανθρώπινο πόνο.

Κάθε συμπεριφορά συναδέλφου, που αντίκειται στον Κώδικα Δικηγόρ-
ων και τη Δεοντολογία και απάδει του κύρους και της αξιοπρέπειας του
δικηγορικού λειτουργήματος, είναι πειθαρχικά ελεγκτέα, και τα αρμόδια
πειθαρχικά όργανα κάθε Συλλόγου, υποχρεούνται να επιλαμβάνονται,
χωρίς καμία καθυστέρηση».



Δήμος Ελευσίνας 
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Ο Δήμος Ελευσίν ας με  αφο-
ρμή την  καταστροφή της
τσουλήθρας στην  προσφά-
τως κατασκευασμέν η παιδική
χ αρά, στο Αεροδρόμιο,
εν ημέρών ει τους δημότες ότι
μετά από αυτοψία που πραγ-
ματοποιήθηκε  πρόκειται για
#βαν δαλισμό.
Συγκεκριμέν α, υπάρχ ουν

σημάδια από αιχ μηρό αν τι-
κείμεν ο που προκάλεσε τη
ζημιά, εν ώ ήδη από την
ημέρα του συμβάν τος έχ ει
παραγγελθεί ν έο κομμάτι και
αν αμέν εται η παραλαβή του,
για ν α αν τικατασταθεί.
Η τσουλήθρα έχ ει απομο-

ν ωθεί με ειδική σήμαν ση,
προκειμέν ου ν α μην  χρησι-
μοποιείται από τα παιδια.
Ωστόσο, δεν  πρόκειται για

τον  πρώτο βαν δαλισμό στη
συγκεκριμέν η παιδική χ αρά,
αφού, πριν  ακόμη παραδοθεί
στο κοιν ό, υπήρξε εμπρη-
σμός στο ελαστικό δάπεδο,
το οποίο και αποκαταστάθη-
κε αμέσως.

16-θριάσιο Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

ΚΚύύκκλλωωμμαα  ππααρράάννοομμηηςς  έέκκδδοοσσηηςς  ααδδεειιώώνν  οοδδήήγγηησσηηςς  κκααιι  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν
σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  κκααιι  ττηηνν  ΚΚόόρριιννθθοο

Μ
εγάλο κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριο-
ποιούνταν συστηματικά στην παράνομη έκδοση
αδειών οδήγησης και πιστοποιητικών διαφόρων

τύπων, στη Δυτική Αττική και την Κόρινθο, εξαρθρώθηκε
από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφ-
αλείας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθησαν 11 άτομα και ειδικότε-
ρα ο προϊστάμενος και τρεις υπάλληλοι Διεύθυνσης Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και 7
ιδιώτες, ιδιοκτήτες και υπάλληλοι σχολών οδηγών. Σημειώνεται,
ότι στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη
199 άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Βαρύνονται, κατά περίπτωση, με τα αδικήματα της σύστασης
και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ψευδή βεβαίωση και
νόθευση σε βαθμό κακουργήματος, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’
εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’
εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατά συναυτουργία και
κατά συρροή, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικα-
στικών προσώπων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από καταγγελία, σύμφ-
ωνα με την οποία, στην Κόρινθο, υπάλληλοι της τοπικής Διεύθυ-
νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και ιδιοκτήτες σχολών
οδηγών με τους συνεργάτες τους, εφοδίαζαν έναντι χρημάτων
υποψήφιους οδηγούς με άδειες οδήγησης κάθε κατηγορίας,
καθώς και διαφόρων τύπων πιστοποιητικά, ακολουθώντας
παράτυπη διαδικασία κατά τη θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, στο πλαίσιο σχετικής προκατα-
ρκτικής εξέτασης. Από την αξιολόγηση των στοιχείων που

συλλέχθηκαν, προέκυψε η ύπαρξη, επιχειρησιακά δομημένης
εγκληματικής οργάνωσης, με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας,
τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, προέβαιναν στην παράτ-
υπη έκδοση αδειών οδήγησης, καθώς και πιστοποιητικών επαγ-
γελματικής ικανότητας ή επαγγελματικής επάρκειας ή μεταφο-
ράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, χωρίς να τηρείται η απαι-
τούμενη από το νόμο διαδικασία, σε τουλάχιστον 194 περι-
πτώσεις υποψηφίων.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, για να πετύχουν
τον σκοπό τους, ακολουθούσαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, συγκε-
κριμένο τρόπο δράσης, στη θεωρητική εκπαίδευση και ανάλογα
με την άδεια οδήγησης. Συγκεκριμένα, υποδείκνυαν στους εξε-
ταζόμενους τις σωστές απαντήσεις, επέλεγαν απ΄ευθείας οι
ίδιοι τις σωστές απαντήσεις, μοίραζαν τις σωστές απαντήσεις
σε μικρά κομμάτια τεμάχια χαρτιού, τα οποία ήταν επιμελώς
κρυμμένα στα φύλλα εξέτασης των υποψηφίων, αντικαθι-
στούσαν το φύλλο εξέτασης των υποψηφίων με άλλο που περ-
ιείχε τις σωστές απαντήσεις ενώ, επίσης, παρείχαν την
δυνατότητα στους υποψηφίους να μην παρουσιαστούν στη γρα-
πτή δοκιμασία και να θεωρηθούν επιτυχόντες.

Όσον αφορά στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
(πορεία), αρκούσε μία τυπική ολιγόλεπτη παρουσία των εξετα-
ζομένων ενώπιον της επιτροπής, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις
που οι υποψήφιοι δεν εμφανίζονταν κατά τη δοκιμασία αυτή και
θεωρούνταν επιτυχόντες.

Σχετικά με το κόστος για την έκδοση των αδειών ικανότητας
οδήγησης κυμαινόταν ανάλογα με την κατηγορία της αιτούμενης
άδειας, καθώς και με τη διαδικασία που θα ακολουθούνταν.
Διευκρινίζεται, ότι το ποσό που λάμβανε η σχολή διαφοροποι-
ούνταν σε περίπτωση που μεσολαβούσε τρίτο πρόσωπο ανάμε-
σα στη σχολή οδήγησης και τον εξεταζόμενο.

Τα ποσά, πάντως, κυμαίνονταν, ανάλογα με την άδεια, από
1.200 έως 2.500 ευρώ.

Η καταβολή των χρημάτων για την έκδοση της άδειας ικανότ-
ητας οδήγησης γινόταν από τους υποψηφίους οδηγούς τμηματικά.
Αρχικά με  προκαταβολή, ενώ το υπόλοιπο ποσό που είχε συμφ-
ωνηθεί και το οποίο προοριζόταν για τους εμπλεκόμενους υπαλ-
λήλους, καταβαλλόταν την ημέρα της εξέτασης. Σε άλλες περι-
πτώσεις, όταν ο υποψήφιος διέμενε σε άλλη περιοχή, η προκα-

ταβολή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονταν μέσω
εταιριών ταχυμεταφορών, Κ.Τ.Ε.Λ, τράπεζας ή εταιρειών
ταχυπληρωμών. Σημειώνεται, ότι η περαιτέρω διακίνηση των
χρηματικών ανταλλαγμάτων στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών γινόταν με μέριμνα των ιδιοκ-
τητών των σχολών οδήγησης.

Όσον αφορά την αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση
του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 3
Μαρτίου 2023, ενώ σε συρτάρι γραφείου αίθουσα εξέτασης
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κομμάτια χαρτιού και φύλλα
τύπου Α4, που περιείχαν απαντήσεις ερωτήσεων θεμάτων εξέ-
τασης και δύο σακούλες με όμοιο περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ, ιδιοκτήτης σχο-
λής οδηγών, όταν τον πλησίασαν αστυνομικοί και του δήλωσαν
την ιδιότητά τους, επιβιβάστηκε ως οδηγός σε ταξί και κινήθηκε
εναντίον τους με ανοιχτή την πόρτα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή
τουλάχιστον ενός αστυνομικού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε
να διαφύγει, αλλά συνελήφθη χθες, Σάββατο 4 Μαρτίου, όταν
εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Εισαγγελία όπου είχαν οδηγηθεί
οι συγκατηγορούμενοί του.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και χώρο-
υς άσκησης επαγγέλματος, καθώς και στην κατοχή των συλληφ-
θέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 199.265 ευρώ, 300 δολάρ-
ια Η.Π.Α, πλήθος σημειωματάριων και χειρόγραφων
σημειώσεων που αφορούν χρηματικά ποσά και στοιχεία υποψ-
ηφίων, κινητά τηλέφωνα και διάφορα ψηφιακά πειστήρια με
ηλεκτρονικά καταχωρημένα στοιχεία υποψηφίων και καταφ-
ανώς πλαστές βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδει-
ας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ, τα κέρδη που αποκόμισαν
παράνομα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Ιούνιο
του 2022, κυμαίνονται από 292.800 έως 610.000 ευρώ.

Όσον αφορά το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, θα κατατε-
θεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ οι
βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής θα
αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για
εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφ-
θηκαν σε ανακριτή.


