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Π
λαίσιο αποζημιώσεων  από το κράτος προς τις
οικογέν ειες των  θυμάτων της τραγωδίας στα
Τέμπη δημιουργεί η κυβέρν ηση, το οποίο, σύμφ-

ων α με πληροφορίες αν αμέν εται ν α αν ακοιν ωθεί από
το υπουργείο Οικον ομικών  τις επόμεν ες ημέρες.

Μετά το αλαλούμ με τις εξαιρέσεις ως προς τις αποζ-
ημιώσεις τώρα η κυβέρν ηση πρόκειται ν α καταρτίσει
σχ έδιο κρατικών  αποζημιώσεων . Όπως είχ ε απο-
καλύψει το ΙΝ, η υπουργική απόφαση του Δεκεμβρίου
του 2019, δηλαδή της σημεριν ής κυβέρν ησης της ΝΔ,
που φέρει ημερομην ία 27/12/2019 και την  υπογραφή
τού τότε υφυπουργού Μεταφορών  Γιάν ν η Κεφαλογιάν -
ν η, εξαιρεί την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ – και μάλιστα, για πέν τε
χ ρόν ια, ως το 2024, όπως και οι δύο προηγούμεν ες
που υπεγράφησαν  το 2009 και το 2014 – από το ν α
αποζημιών ει χ ρηματικά επιβάτες όταν  παραβιάζον ται
βασικά δικαιώματά τους.

Μετά την  αποκάλυψη του in για την  υπουργική απόφ-
αση που εξαιρεί σκαν δαλωδώς την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ από
την  υποχ ρέωση αποζημίωσης επιβατών , η Hellenic
Train, γν ωστοποίησε την  απόφασή της ν α μην  εν ερ-
γοποιήσει την  εξαίρεση.

Ο υπουργός Μεταφορών  Γιώργος Γεραπετρίτης στη
συν έν τευξη Τύπου το πρωί της Τετάρτης, αν έφερε ότι
θα καταρτιστεί πλαίσιο για αποζημιώσεις και ότι η
κυβέρν ηση θα είν αι «από πάν ω», όσον  αφορά τις
αποζημιώσεις από την  Hellenic Train.

Οι λεπτομέρειες το πλαισίου είν αι στο τραπέζι του οικο-
ν ομικού επιτελείου και το σύμφων α με πληροφορίες το
υπουργείο Οικον ομικών  αν αμέν εται ν α αν ακοιν ώσει
τις λεπτομέρειες το αμέσως επόμεν ο διάστημα. “

Σήμερα Πέμπτη, εξάλλου, πραγματοποιείται υπό τον
Κυριάκο Μητσοτάκη η τακτική συν εδρίαση, με αποκλει-
στικό θέμα τα ζητήματα του τραγικού δυστυχ ήματος.
Πηγές αν αφέρουν  ότι θα πέσουν  στο τραπέζι ο επό-
μεν ες θεσμικές κιν ήσεις και οι παρεμβάσεις που πρέ-
πει ν α γίν ουν  άμεσα.

Το αλαλούμ με την καταβολή αποζημιώσεων

Λίγα 24 μετά από το δυστύχ ημα στα Τέμπη, η Hellenic
Train εν ημέρωσε πως δεν  εν εργοποιεί την  εξαίρεση για
καταβολή αποζημιώσεων . Δηλαδή, υπουργική απόφα-
ση του Δεκεμβρίου του 2019, δηλαδή της σημεριν ής
κυβέρν ησης της ΝΔ, που φέρει ημερομην ία 27/12/2019

και την  υπογραφή τού τότε υφυπουργού Μεταφορών
Γιάν ν η Κεφαλογιάν ν η, εξαιρεί την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ – και
μάλιστα, για πέν τε χ ρόν ια, ως το 2024, όπως και οι δύο
προηγούμεν ες που υπεγράφησαν  το 2009 και το 2014
– από το ν α αποζημιών ει χ ρηματικά επιβάτες όταν
παραβιάζον ται βασικά δικαιώματά τους.

Η απόφαση αυτή, ουσιαστικά, αξιοποίησε τη δυν ατότ-
ητα που δίν ει σε κάθε κράτος – μέλος ο ευρωπαϊκός
Καν ον ισμός 1371/2007 για «τα δικαιώματα και τις
υποχ ρεώσεις των  επιβατών  σιδηροδρομικών  γραμ-
μών », ν α χ ορηγεί εξαιρέσεις επί συγκεκριμέν ων  άρθρ-
ων  για τις αποζημιώσεις επιβατών  για ορισμέν ο χ ρο-
ν ικό διάστημα.

Έτσι, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το 2019 έχ ει εξαιρεθεί, για
παράδειγμα, από την  υποχ ρέωση που ορίζει ο ευρω-
παϊκός καν ον ισμός ότι έν ας επιβάτης, «χ ωρίς απώλεια
του δικαιώματος μεταφοράς, μπορεί ν α ζητήσει αποζ-
ημίωση για καθυστερήσεις από σιδηροδρομική
επιχ είρηση, εάν  αν τιμετωπίζει καθυστέρηση για τη δια-
δρομή από τον  τόπο αν αχ ώρησης έως τον  τόπο προ-
ορισμού» (αρ.17), αλλά ακόμη και από την  υποχ ρέωση
σύμφων α με την  οποία «εάν  επιβάτης σκοτωθεί ή τρα-
υματιστεί, η σιδηροδρομική επιχ είρηση, πρέπει, χ ωρίς
καθυστέρηση και οπωσδήποτε το αργότερο εν τός
δεκαπέν τε ημερών  από τον  καθορισμό της ταυτότητας
του φυσικού προσώπου που δικαιούται αποζημίωσης,
ν α προκαταβάλει τα ποσά που απαιτούν ται για την
κάλυψη άμεσων  οικον ομικών  αν αγκών  αν άλογα με την
προκληθείσα ζημία» (αρ. 13).

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την  αποκάλυψη του in για την  υπουργική απόφ-
αση που εξαιρεί σκαν δαλωδώς την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ από
την  υποχ ρέωση αποζημίωσης επιβατών , η Hellenic
Train, γν ωστοποίησε την  απόφασή της ν α μην  εν ερ-
γοποιήσει την  εξαίρεση. Στην  αν ακοίν ωση η εταιρεία,
γν ωστοποιεί, την  απόφασή της ν α μην  εν εργοποιήσει
την  εξαίρεση στην  καταβολή αποζημιώσεων  για τα
θύματα της πολύν εκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας των
Τεμπών . 
Αν αφέρει μεταξύ άλλων  ότι «σε πλήρη συμμόρφωση με
την  κείμεν η ευρωπαϊκή ν ομοθεσία, μεριμν ά, ώστε οι
συγγεν είς των  θαν όν των , οι τραυματίες και οι επιβάτες
της αμαξοστοιχ ίας IC 62 της 28.02.2023 ν α ικαν οποι-
ηθούν  πλήρως ως προς τα σχ ετικά τους δικαιώματα με
βάση τα άρθρα 11 και 13 του Ευρωπαϊκού Καν ον ι-
σμού».

Πηγή: in.gr
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Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ενδοσχολική βία

Το market pass στις λαϊκές αγορές. Οι παρ-
αγωγοί πρέπει να ενεργοποιήσουν τον απαι-
τούμενο κωδικό στο POS.

Οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές για να ενεργο-
ποιήσουν την είσπραξη χρημάτων μέσω άυλων
πιστωτικών καρτών που εντάσσονται στο πρόγρ-
αμμα market pass, θα πρέπει να επικοινωνήσουν
με τις τράπεζες για τα POS.
Συγκεκριμένα, «σύμφωνα με την τελευταία

ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορείου
και Προστασίας Καταναλωτή, όσοι συνάδελφοι
επιθυμούν να ενεργοποιήσουν την είσπραξη 

χρημάτων μέσω άυλων πιστωτικών καρτών που
εντάσσονται στο πρόγραμμα market pass, θα πρέ-
πει να επικοινωνήσουν με τις τράπεζες που συνε-
ργάζονται για την παροχή των τερματικών POS
που κατέχουν, προκειμένου να τους ενεργοποιή-
σουν επιπλέον τον απαιτούμενο κωδικό εμπόρου
5499 (διάφορα καταστήματα τροφίμων), ούτως
ώστε να καταστεί συμβατό το τερματικό POS με
την άυλη κάρτα του market pass».
Αυτά γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Παναττι-

κή Ομοσπονδία Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Ολοκληρώθηκε στην Ολομέ-
λεια της βουλής, η συζήτ-
ηση και ψήφιση του

νομοσχεδίου του Υπουργείου Παι-
δείας, που αφορά την «πρόληψη και
αντιμετώπιση φαινομένων βίας και
εκφοβισμού στα σχολεία».

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία. Υπέρ της αρχής του
τάχθηκαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ, ενώ από τα άλλα κόμματα
της Αντιπολίτευσης το ΚΚΕ μαζί με
το ΜεΡΑ25 καταψήφισαν και η
Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών». Ο
ΣΥΡΙΖΑ απέχει από τις κοινοβουλευ-
τικές ψηφοφορίες, ενώ είχε δηλώσει
την αντίθεση του.

«Η νομοθετική πρωτοβουλία απο-
τελεί μία ακόμη βολή στη μάχη κατά
της σιωπής. Στόχος είναι να δώσο-
υμε φωνή στα παιδιά που έρχονται
αντιμέτωπα με το σχολικό εκφοβι-
σμό και την ενδοσχολική βία, να

ενδυναμώσουμε τη σχολική κοινότητα, τοποθ-
ετώντας νέα όπλα στη φαρέτρα μας κατά των φαι-
νομένων αυτών, να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτι-
κούς και τα στελέχη μας που διαδραματίζουν κομ-
βικό ρόλο.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν αφορά
μόνο το θύμα και το θύτη, αφορά την οικογένεια,
αφορά την κοινωνία», τόνισε η Υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως.

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης κατηγόρησαν την ηγεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας ότι αγνόησε τους αρμόδιους φορ-
είς, δεν έκανε καμία ουσιαστική διαβούλευση μαζί
τους.

Παράλληλα, χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο «επι-
δερμικό, ελλιπές και αναποτελεσματικό, χωρίς
καμία πρόβλεψη για το θέμα της πρόληψης του
φαινομένου».

Απεργία σήμερα 9/3 σε
τρένα και προαστιακό

Έως και την  Παρασκευή (10/3) αποφάσισαν  ν α
συν εχ ίσουν  την  απεργία τους οι σιδηροδρομικοί. Τότε
θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη και καθοριστική συν άν -
τησή τους με τον  υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γερα-
πετρίτη, ο οποίος αν έλαβε αρμοδιότητες για τη σιδηρο-
δρομική τραγωδία των  Τεμπών .

Κατά συν έπεια τα δρομολόγια του υπεραστικού και του
προαστιακού σιδηροδρόμου θα συν εχ ίσουν  ν α μην
εκτελούν ται.

Συγκεκριμέν α, Παν ελλήν ια Ομοσπον δία Σιδηροδρο-
μικών  και Μέσων  Σταθερής Τροχ ιάς (ΠΟΣ – ΜΣΤ) μετά
τη συν εδρίαση του σημεριν ού Συμβουλίου Διοικήσεων
(μέλη ΔΣ και Πρόεδροι και Γεν . Γραμματείς των  Σωμα-
τείων  – Μελών  της) αποφάσισε τη συν έχ ιση των  απε-
ργιακών  κιν ητοποιήσεων  έως και την  Παρασκευή 10
Μαρτίου 2023.

«Η απαίτησή μας γν ωστή. Ασφαλής, Ποιοτικός, Δημό-
σιος Σιδηρόδρομος» σημειών ουν .

«Συν εχ ίζουμε. Είμαστε όλοι μαζί.

Την  Παρασκευή 10/3/2023 στην  προγραμματισμέν η
μας συν άν τηση με το Υπουργείο Μεταφορών , θα
καταθέσουμε τις προτάσεις μας για την  επαν εκκίν ηση
του Σιδηροδρόμου.
Μετά τη λήξη της θα επαν απροσδιορίσουμε τη στάση
μας, γιατί ο αγών ας μας για την  απόδοση ευθυν ών  και
ασφάλεια των  μεταφορών  δεν  τελειών ει εδώ.

Το οφείλουμε σε όλους τους συν αν θρώπους μας που
χ άθηκαν  στο τραγικό δυστύχ ημα, ως ελάχ ιστο φόρο
τιμή».

Market Pass και στις λαϊκές αγορές 
– Τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί
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ΕΛ.ΑΣ.: Πάνω από 40.000 διαδήλωσαν
στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Πάν ω από 40 χιλιάδες άτομα, σύμφων α με τις εκτιμήσεις της
ΕΛ.ΑΣ., συμμετείχαν  σήμερα στο συλλαλητήριο που έγιν ε στο
κέν τρο της Αθήν ας για το πολύν εκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως αν αφέρουν  κύκλοι του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη η πορεία στο μεγαλύτερο μέρος της εξελίχθηκε ειρην ικά.
Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν  όταν  ομάδα λίγων
εκατον τάδων  ατόμων  αποσπάστηκε από το σώμα της πορείας
και εκτόξευσε μάρμαρα, πέτρες και μολότοφ εν αν τίον  των
αστυν ομικών  δυν άμεων .

Μέλη της συγκεκριμέν ης ομάδας προκάλεσαν  φθορές, κατέστρ-
εψαν  το μν ημείο των  θυμάτων  της Μαρφίν  και έβαλαν  φωτιά σε
σταθμευμέν ο βαν . 

Οι αστυν ομικές δυν άμεις διευκόλυν αν  με τον  επαγγελματισμό
τους την  ειρην ική διεξαγωγή της πορείας και απέκρουσαν  τις
επιθέσεις όποτε χρειάστηκε, εν ώ προχώρησαν  σε 26 προσα-

γωγές και 15 συλλήψεις.
Αν τίστοιχη ήταν  η εικόν α σε πορείες και συγκεν τρώσεις που έγιν αν  σε διάφορες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφων α με κύκλους του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οι δυν άμεις της ΕΛ.ΑΣ. παραμέν ουν  σε ετοιμότητα, καθώς είν αι αν αμέν εται ν έα κιν ητοποίηση, κυρίως
του αν τιεξουσιαστικού χώρου.

Παράδοση από την
Περιφερειά Αττικής
χιλιάδων καπακιών
από πλαστικά μπουκά-
λια  για την προμήθεια
αναπηρικού αμα-
ξιδίου, στον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Παραπ-
ληγικών στο πλαίσιο
της Δράσης «Μην
ξεχνάς το καπάκι να
κρατάς»

Νέα μεγάλη ποσότητα χιλιά-
δων καπακιών από πλαστικά
μπουκάλια, παρέδωσε
σήμερα ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης στον
Αντιπρόεδρο του Πανελ-
ληνίου Συλλόγου Παραπ-
ληγικών και επικεφαλής της
Κίνησης Πολιτών «Η Δύναμη
είμαστε όλοι εμείς» Β. Ξυδέα,
για λογαριασμό της ομάδας
ΑΤΛΑΣ μπάσκετ με αμαξίδιο,
του Συλλόγου.  

Η παράδοση έγινε στο
πλαίσιο της ανταποδοτικής
δράσης «Μην ξεχνάς το
καπάκι να κρατάς» μέσω της

οποίας από  τα καπάκια που
συλλέγονται και ανακ-
υκλώνονται προσφέρονται
αναπηρικά αμαξίδια σε
άπορα άτομα που τα έχουν
ανάγκη.

Παραβρέθηκαν επίσης οι
Αντιπρόεδροι της Κίνησης
Πολιτών «Η Δύναμη είμαστε
όλοι εμείς» Νίκος Μέντης και
ο Ανδρέας Μπαρονίκος.

Ο κ. Ξυδέας ευχαρίστησε
θερμά τον κ. Πατούλη για τη
συνεχή στήριξη στις δράσεις
αλληλεγγύης του Συλλόγου,
επισημαίνοντας ότι βρίσκε-
ται διαρκώς στο πλευρό τους
και υπογράμμισε πως η
συνεργασία στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης πρωτοβου-
λίας αποδίδει καρπούς
καθώς, όπως τόνισε, από την
προηγούμενη παράδοση
καπακιών, ο Σύλλογος απέκ-
τησε ένα αναπηρικό αμαξίδιο
ελαφρού τύπου για τα άπορα
μέλη του.

Από  την πλευρά  του ο Περ-
ιφερειάρχης συνεχάρη τον κ.
Ξυδέα και όλα τα μέλη του
Συλλόγου για τη συμβολή τους

στην αναβάθμιση της ποιότ-
ητας της ζωής των ατόμων με
αναπηρία, υπογραμμίζοντας
μεταξύ άλλων:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον
πάντα αεικίνητο και υπερδρ-
αστήριο Β. Ξυδέα για την επι-
μονή του σε δράσεις με
ισχυρό ανθρωπιστικό πρό-
σημο. Η δύναμη της αλληλεγ-
γύης κρύβεται στο εμείς για
αυτό και σήμερα παραδώσα-
με για μία ακόμη φορά
σημαντικές ποσότητες πλα-
στικών καπακιών με στόχο
να συμβάλλουμε στην προ-
μήθεια αναπηρικών αμα-
ξιδίων για συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη. 

Μία πρωτοβουλία μέσω της
οποίας υπογραμμίζουμε
έμπρακτα την αξία της
ανακύκλωσης για  την προ-
στασία του περιβάλλοντος
και παράλληλα βοηθάμε
άτομα  με αναπηρία, που
αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες. 
Αποδεικνύουμε στην πράξη
πως οι «πράσινες» πολιτι-
κές, είναι οι ανθρώπινες
πολιτικές».  



Θετικά, όπως πάντα,
ανταποκρίθηκε ο
Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου
Γιάννης Μαυροειδάκος
στο αίτημα του
Προϊστάμενου των Ιερών
Ναών Ζεφυρίου πατρός
Άγγελου Κανέλλου να
απομακρυνθούν από τον
περιβάλλοντα χώρο του
Ι.Ν. Παναγίας
Γ ρ η γ ο ρ ο ύ σ η ς
περισσότεροι από 150
τόνοι άχρηστων υλικών
και χώματος. 

«Θα συνεχίσουμε να
συνδράμουμε την
Εκκλησία μας, σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις του
Δημάρχου Χρήστου

Παππού. 

Τ ις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση
καθαριότητας όλου του περιβάλλοντος χώρου», δήλωσε ο
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ΖΕΦΥΡΙ: Απομάκρυνε τα μπάζα από το προαύλιο της Παναγίας 
Γρηγορούσας ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος

Περισσότεροι από 150 τόνοι άχρηστων υλικών και
χώματος που περιόριζαν τον χώρο. 

Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. τίμησε για μια ακόμη χρονιά την
γυναίκα και τον σημαντικό ρόλο της στην ζωή

όλων μας 
Τιμώντας για μια ακόμη χρονιά την γυναίκα και τον σημαντικό ρόλο της
στην ζωή όλων μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα  της Γυναίκας  ο

Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας
κ. Ι. Κατσαρός και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η κ. Αντ. Κοναξής πρό-
σφεραν  από ένα λουλούδι στα μέλη του Τμήματος Γυμναστικής Γυναικών

δείχνοντας έτσι την ευγνωμοσύνη τους απέναντι στο πρόσωπό τους.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ!
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Σ
ταθερά πρώτη στο δείκτη
θνησιμότητας ανά σιδηροδρ-
ομικά χιλιόμετρα ήταν η Ελλά-

δα σύμφωνα με τις δύο τελευταίες
διετείς εκθέσεις (2022, 2020) για την
Ασφάλεια και Διαλειτουργικότητα
Σιδηροδρόμων στην Ε.Ε. του Οργα-
νισμού Σιδηροδρόμων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ERA), ακόμη και
πριν από το τραγικό δυστύχημα στα
Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε δεκά-
δες νέους ανθρώπους και φοιτητές. 

Αυτό αποκάλυψε σε
ερώτηση που κατέθεσε
προς την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ – Κιν ήματος

Αλλαγής Νίκος Αν δρουλάκης με αφορμή
την  τραγωδία στα Τέμπη. 

Τόν ισε μάλιστα πως ο  Εκτελεστικός
Καν ον ισμός (ΕΕ) 2017/6 της Επιτρο-
πής της 5ης Ιαν ουαρίου 2017, προβλέ-
πει την  εγκατάσταση και αν άπτυξη του
ευρωπαϊκού συστήματος διαχ είρισης
της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας
ERTMS στην  Ελλάδα και την  ολοκλήρ-
ωση του έργου στο σημείο του
δυστυχ ήματος των  Τεμπών , ήδη από
το 2020 (στο τμήμα Δομοκός – Θεσσα-

λον ίκη). Ο Νίκος Αν δρουλάκης  στηρ-
ιζόμεν ος σε δημοσιεύματα, αν έφερε ότι
η Ελλάδα ζήτησε από την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον  Μάρτιο του 2022 και
έλαβε τριετή παράταση.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήμα-
τος Αλλαγής ερωτά την Επιτροπή:

Ποιους λόγους επικαλέστηκε η
Ελλην ική κυβέρν ηση για ν α αιτηθεί την
τριετή καθυστέρηση;

Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχ θη-
κε το αίτημα της ελλην ικής κυβέρν ησης
εν ώ η Ελλάδα έχ ει την  υψηλότερη
θν ησιμότητα αν ά σιδηροδρομικά χ ιλιό-
μετρα βάσει των  εκθέσεων  του ERA;

Τι έργα για την  εν ίσχ υση της ασφά-

λειας στο ελλην ικό σιδηροδρομικό
δίκτυο έχ ουν  χ ρηματοδοτηθεί από τον
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κατά τη
διάρκεια της τρέχ ουσας και της προη-
γούμεν ης προγραμματικής περιόδου,
πότε έπρεπε ν α ολοκληρωθούν  και σε
ποιο στάδιο βρίσκον ται αυτή τη στιγμή;

Ως Νομαρχ ιακή Επιτροπή παρεμ-
βαίν ουμε θεωρών τας ότι είν αι απαρ-
αίτητο ν α δοθούν  απαν τήσεις σε όλα
τα ερωτήματα για την  τραγωδία, για τις
μεγάλες ευθύν ες της κυβέρν ησης της
Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της προη-
γούμεν ης κυβέρν ησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  --  ΚΚΙΙΝΝ..ΑΑΛΛ..ΝΝ..ΕΕ..  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Σταθερά πρώτη στο δείκτη θνησιμότητας 
ανά σιδηροδρομικά χιλιόμετρα  η Ελλάδα σύμφωνα
με τις διετείς εκθέσεις (2022, 2020) για την Ασφάλεια

και Διαλειτουργικότητα Σιδηροδρόμων στην Ε.Ε. 

Πιο λειτουργικό το Κλειστό Γυμναστήριο του Κόκκινου
Μύλου με γνώμονα την ασφάλεια των αθλούμενων

Σ
υν εχ ίζον ται οι εργασίες αν αβάθμισης
του κλειστού γυμν αστηρίου του Κόκ-
κιν ου Μύλου, με τη συν τήρηση του

δαπέδου και την  αν αβάθμιση του αγων ιστι-
κού χ ώρου. 

Στον  χ ώρο έχ ουν , ήδη, πραγματοποιηθεί
εργασίες τοποθέτησης ν έου φωτισμού
τύπου led όπως και συν τήρηση της στέγης
του γηπέδου. 

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών
Σπύρος Βρεττός που επισκέφτηκε τον
χ ώρο μαζί με τον  Αν τιδήμαρχ ο Νίκο
Δαμάσκο, σημείωσε: «Μία ακόμα παρέμβα-
ση του Δήμου Αχ αρν ών , στον  τομέα των
αθλητικών  υποδομών  είν αι γεγον ός. Με
γν ώμον α την  ασφάλεια των  αθλούμεν ων  το Κλειστό Γυμν αστήριο του Κόκκιν ου Μύλου, όπου
μεταξύ άλλων  φιλοξεν εί δεκάδες παιδιά, αν αβαθμίζεται, γίν εται περισσότερο λειτουργικό και ταυ-
τόχ ρον α αισθητικά καλύτερο».

Επισης συν εχ ίζον ται οι ι εργασίες συν εχ ίζον ται στο μικρό πάρκο της Λαθέας, το οποίο
φτιάχ ν εται με χ ρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος και σε λίγους μήν ες θα παραδοθεί
στους δημότες Αχ αρν ών  για παιχ ν ίδι, διασκέδαση και ψυχ αγωγία. 



Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πετα-
λούδα σε συνεργασία με τη Δημοτική
Φροντίδα Δήμου Αχαρνών (ΔΗΦΑ)
και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων διοργανώνουν
σημαντική δράση προληπτικού
ελέγχου και ενημέρωσης για την
οστεοπόρωση την Παρασκευή 10
Μαρτίου. Κύριος στόχος της δράσης
είναι η ενημέρωση γύρω από την
οστεοπόρωση, την πρόληψη και την
αντιμετώπισή της.

Η δράση απευθύνεται σε άτομα
κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να

ενημερωθούν για ένα σοβαρό θέμα
υγείας.

Οι εξετάσεις μέτρησης της οστε-
οπόρωσης θα γίνουν:

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023
στο Δημαρχείο Αχαρνών και ώρες
10:00-13:00, υπό την ιατρική
επίβλεψη του κου Αναγνώστου
Νικόλαου, Ενδοκρινολόγου.

Πληροφορίες και κλείσιμο ραντε-
βού στη ΔΗΦΑ. στα τηλέφωνα 211-
4182469 και ώρες  9-13 και στα κατά

τόπους ΚΑΠΗ.
Η πρόσκληση στην

εκδήλωση αφορά άτομα
κάθε ηλικίας που ενδιαφ-
έρονται να ενημερωθούν
για ένα θέμα υγείας που
μπορεί εύκολα να μετατρ-
απεί  σε πρόβλημα με
σοβαρές επιπτώσεις.

Ο Σύλλογος Σκελετικής
Υγείας Πεταλούδα πρε-
σβεύει πως η ενημέρωση αποτελεί
την αρχή της πρόληψης και της
σωστής αποκατάστασης και συμβου-

λεύει τόσο τους νέους όσο και τους
μεγαλύτερους να παρακολουθούν
θέματα υγείας ακόμη κι αν δεν τους
αφορούν άμεσα.
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Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Οργανισμού Άθλησης και Φρον-
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου
ενημερώνει τα μέλη του για τις δράσεις που θα λάβουν χώρα
τον Μήνα Μάρτιο και έχουν ως εξής: 

10/03/2023  - Β’ Χαιρετισμοί στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήρ-
ιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Αγίου Πορφύριου).
Αναχώρηση: 16:30 ΚΑΠΗ Παραλίας / 16:45  Α΄ Δημοτικό.

17-20/03/2023 : Τετραήμερη Εκδρομή σε Άρτα-Τζουμέρκα-
Μεσολόγγι. 

Αναχώρηση: 07:15 ΚΑΠΗ Παραλίας / 07:30 Α΄ Δημοτικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφ-
ερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά στα 3 ΚΑΠΗ
στα τηλέφωνα: 2105577862, 2105579341, 2105573549 και
2105598125.  

ΣΣττοο  ΑΑννοοιιχχττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
οο  ΥΥπποοσσττρράάττηηγγοοςς  εε..αα..  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜπποολλώώσσηηςς,,  
ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  1133  ΜΜααρρττίίοουυ  22002233  

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Πρόε-
δρος του Πνευματικού Κέντρου,  κ. Γεωργία Πηλιχού,  σας
προσκαλούν στη διάλεξη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ασπρ-

οπύργου, που θα δώσει ο Υποστράτηγος ε.α. Χρήστος Μπολώσης, με
θέμα: «Απελευθέρωση ή Άλωση της Τριπολιτσάς;  Τα πραγματικά
Γεγονότα».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 13 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 

ΣΣυυννοοππττιικκόό  ΒΒιιοογγρρααφφιικκόό  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΜΜπποολλώώσσηη

ΟΟ  ΥΥπποοσσττρράάττηηγγοοςς  εε..αα..  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜπποολλώώσσηηςς,,  γγεεννννήήθθηηκκεε  ττοο  11994444  σσττοο  ΝΝααύύππλλιιοο  κκααιι  μμεεγγάάλλωω--
σσεε  σσττοο  ΠΠεερριισσττέέρριι  ΑΑττττιικκήήςς,,  όόπποουυ  κκααιι  ππεερράάττωωσσεε  ττιιςς  γγυυμμνναασσιιαακκέέςς  σσπποουυδδέέςς  ττοουυ..

ΕΕιισσήήλλθθεε  σσττηηνν  ΣΣχχοολλήή  ΕΕυυεελλππίίδδωωνν  ττοο  11996633,,  ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκααιι  ααππεεφφοοίίττηησσεε  ττοο  11996677,,  οοννοο--
μμαασσθθεείίςς  ΑΑννθθυυπποολλοοχχααγγόόςς  ΠΠεεζζιικκοούύ..

ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσττααδδιιοοδδρροομμίίααςς  ττοουυ,,  υυππηηρρέέττηησσεε  σσεε  ΜΜοοννάάδδεεςς  ττοουυ  ΠΠεεζζιικκοούύ  κκααθθώώςς  κκααιι
σσεε  δδιιάάφφοορρεεςς  εεππιιττεελλιικκέέςς  θθέέσσεειιςς,,  εεννώώ  δδιιοοίίκκηησσεε  όόλλαα  τταα  κκλλιιμμάάκκιιαα  ττωωνν  ΜΜοοννάάδδωωνν,,  πποουυ  ααννττιι--
σσττοοιιχχοούύσσαανν  κκάάθθεε  φφοορράά  σσττοονν  ββααθθμμόό  ττοουυ..

ΤΤιιμμήήθθηηκκεε  μμεε  όόλλαα  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  μμεεττάάλλλλιιαα  κκααιι  ππααρράάσσηημμαα..
ΕΕίίννααιι  ααππόόφφοοιιττοοςς  ττηηςς  ΑΑννωωττάάττηηςς  ΣΣχχοολλήήςς  ΠΠοολλέέμμοουυ  κκααιι  ττηηςς  ΣΣχχοολλήήςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΑΑμμύύννηηςς..
ΑΑπποοσσττρρααττεεύύθθηηκκεε  ττοο  11999977  μμεε  ττοονν  ββααθθμμόό  ττοουυ  ΥΥπποοσσττρρααττήήγγοουυ..
ΕΕίίννααιι  έέγγγγααμμοοςς  κκααιι  έέχχεειι  δδύύοο  ππααιιδδιιάά..
ΈΈχχεειι  δδιιααττεελλέέσσεειι  εεππίί  εεππττααεεττίίαα  κκααθθηηγγηηττήήςς  ΣΣττρρααττιιωωττιικκήήςς  ΙΙσσττοορρίίααςς  σσττηη  ΣΣττρρααττιιωωττιικκήή

ΣΣχχοολλήή  ΕΕυυεελλππίίδδωωνν,,    εεππίί  ππεεννττααεεττίίαα  σσττηη  ΣΣχχοολλήή  ΑΑξξιιωωμμααττιικκώώνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  κκααιι  εεππίί  δδεεκκααεεττίίαα
σσττηηνν  ΣΣχχοολλήή  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΣΣχχεεδδιιάάσσεεωωςς  ΕΕκκττάάκκττοουυ  ΑΑννάάγγκκηηςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΔΔηημμοοσσίίααςς  ΤΤάάξξεεωωςς..  

ΣΣήήμμεερραα  εείίννααιι::
αα..  ΓΓεεννιικκόόςς  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΕΕππιιττεελλώώνν  ΕΕθθννιικκήήςς  ΑΑμμύύννηηςς  κκααιι
ββ..    ΜΜέέλλοοςς  ττοουυ  ΠΠααννεελλλληηννίίοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΑΑξξιιωωμμααττιικκώώνν  ΠΠεεζζιικκοούύ..

ΕΕππίίσσηηςς  ααρρθθρροογγρρααφφεείί::
αα..  ΚΚααθθηημμεερριιννάά  σσττηη  εεφφηημμεερρίίδδαα  ««δδηημμοοκκρρααττίίαα»»,,  σσττηηνν  μμόόννιιμμηη  σσττήήλληη  ττοουυ  ««ΡΡιιππέέςς»»  κκααιι

μμίίαα  φφοορράά  ττηηνν  εεββδδοομμάάδδαα  σσττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ίίδδιιααςς  εεφφηημμεερρίίδδοοςς..
ββ..  ΣΣττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  NNeewwssbbrreeaakk..
γγ..  ΣΣττηηνν  εεφφηημμεερρίίδδαα  ττηηςς  ΕΕννώώσσεεωωςς  ΑΑπποοσσττρράάττωωνν  ΑΑξξιιωωμμααττιικκώώνν  ΣΣττρρααττοούύ  ««ΕΕθθννιικκήή  ΗΗχχώώ»»

κκααιι
δδ..  ΣΣττοο  ππεερριιοοδδιικκόό  ««ΕΕθθννιικκέέςς  ΕΕππάάλλξξεειιςς»»,,  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΕΕππιιττεελλώώνν  ΕΕθθννιικκήήςς  ΑΑμμύύννηηςς»»..

Δράσεις ΟΑΦΝΤΗ για
τον μήνα Μάρτιο 2023

Αχαρνές: Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι 
οστεοπόρωσης την Παρασκευή 10 Μαρτίου

Δράσεις του Συμβουλευτικού Σταθμού Δήμου Ελευσίνας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, ο Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας, διοργανώνει δύο δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρω-
σης:Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00-12:00 στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελευσίνας θα πργαμτοποιηθεί ενημέρωση στις ωφελούμενες κοινωνικής στήριξης και παράλληλη εντυποδιανο-
μή. 
Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:30-11:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ελευσίνας τα στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού θα προχωρήσουν σε ενημέρωση των
εργαζομένων γυναικών σχετικά με την σημασία του εορτασμού της 8ης Μαρτίου, καθώς και για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης που παρέχει ο Συμβουλευτικός Σταθμός. 
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί διανομή εντύπων και ενημερωτικού υλικού.
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Εφορία: Στα 7,3 δισ.
έφτασαν τα φέσια το 2022

- Ενεργοποιούνται τον
Απρίλιο οι ρυθμίσεις

οφειλών
Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία άγγι-

ξαν κατά το περασμένο έτος τα 113,747 δισ. ευρώ εκ
των οποίων τα 39,5 δισ. ευρώ οφείλουν φυσικά πρό-
σωπα και τα υπόλοιπα 74,247 δισ. ευρώ οι επιχει-
ρήσεις. Από τη φορολογική διοίκηση αναφέρουν ότι
το πραγματικά εισπράξιμο ποσό διαμορφώνεται σε
87,465 δισ. ευρώ δηλαδή ανεπίδεκτο είσπραξης είναι
26,282 δισ. ευρώ

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία άγγι-
ξαν κατά το περασμένο έτος τα 113,747  δισ. ευρώ εκ
των οποίων τα 39,5 δισ. ευρώ οφείλουν φυσικά πρό-
σωπα και τα υπόλοιπα 74,247 δισ. ευρώ οι επιχει-
ρήσεις. Από τη φορολογική διοίκηση αναφέρουν ότι
το πραγματικά εισπράξιμο ποσό διαμορφώνεται σε
87,465 δισ. ευρώ δηλαδή ανεπίδεκτο είσπραξης είναι
26,282 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά:
Το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου  τα νέα ληξι-

πρόθεσμα χρέη ανήλθαν στα 7,3 δισ. ευρώ. Από αυτά
το μεγαλύτερο μέρος είναι  απλήρωτοι φόροι από τα
φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Σημειώνεται
ότι μόνο ένα φυσικό πρόσωπο οφείλει περί τα 800
εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών
προ του 2022 και νέων) έχει φθάσει τα 113,747 δισ.
ευρώ. Από αυτά τα 26,282 δισ. ευρώ θεωρούνται
ανεπίδεκτα είσπραξης, με το εισπράξιμο ποσό να περ-
ιορίζεται στα 87,465 δισ. ευρώ. Από το συνολικό
ληξιπρόθεσμο χρέος ποσό 5,3 δισ. ευρώ, δηλαδή
ποσοστό 4,8%, έχει ενταχθεί σε κάποιο σχήμα ρύθμι-
σης.

Οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη στην εφορία
ανέρχονται σε 3.990.717. Μάλιστα, σε 1.412.322
έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ενώ  οι
οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγ-
καστικά μέτρα φτάνουν 2.036.867.

Με ρυθμίσεις και κατασχέσεις εισπράχθηκαν 5,1 δισ.
ευρώ. Από παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές εισπράχθη-
καν πέρυσι 2,608 δισ. ευρώ και από νέες επιπλέον
2,552 δισ. ευρώ.

Ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις
Σε αυτό το περιβάλλον, με το ιδιωτικό χρέος προς

την εφορία να ξεπερνάει τα 113 δις ευρώ το Υπουρ-
γείο Οικονομικών ετοιμάζεται να καταθέσει το νομοσχέ-
διο που θα  ενεργοποιεί ξανά τις παλαιές ρυθμίσεις
των 72 και 120 δόσεων ενώ θα επιβραβεύει όσους
πλήρωναν κανονικά με νέα ρύθμιση έως 72δόσεις.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι πόσοι θα εκμεταλλε-
υθούν την ευκαιρία να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς
Δημόσιο και ΕΦΚΑ και πόσοι θα συνεχίσουν να τηρ-
ούν τις ρυθμίσεις καθώς η εμπειρία του παρελθόντος
έχει δείξει ότι στην πορεία αρκετοί και διάφορους
λόγους τις χάνουν.

Την κινητοποίηση της
Αστυνομίας προκάλεσε κλήση
για κλοπή σε οικία στο Κορ-
ωπί.

Από αναζητήσεις αστυνομικών
που ακολούθησαν για τον
εντοπισμό των δραστών,
εντοπίστηκε ένα όχημα που
είχε αναπτύξει ταχύτητα στο
ύψος της Λ. Μαραθώνος, στο
οποίο επέβαιναν τέσσερις

Ρομά, οι οποίοι κρίθηκαν ύπο-
πτοι.
Στη θέα των αστυνομικών οι
δράστες εισήλθαν στην Αττική
Οδό και ξεκίνησε μία μεγάλη
καταδίωξη που κράτησε πολλά
χιλιόμετρα, έως το ύψος της
εξόδου στην Λ. Δημοκρατίας,
στο Μενίδι, όπου ο οδηγός
έχασε τον έλεγχο του οχήματος
και προσέκρουσε σε διαχωρι-
στικό κράσπεδο και το όχημα

ακινητοποιήθηκε.
Αμέσως οι αστυνομικοί ακιν-
ητοποίησαν τους δράστες και
προχώρησαν στην σύλληψή
τους, ενώ εντός του αυτοκινή-
του που χρησιμοποίησαν για
την διαφυγή τους, βρέθηκε
πλήθος κλοπιμαίων. 
Η έρευνα συνεχίζεται για να
διαπιστωθεί όλο το εύρος της
εγκληματικής δραστηριότητας
των συλληφθέντων.

Τ
α πορίσματα περιλαμβάν ουν  στοιχ εία που μπο-
ρούν  ν α ρίξουν  φως στα αίτια του δυστυχ ήματος
των  Τεμπών  - Πώς θα προχ ωρήσει η έρευν α.

Σημαν τικά ευρήματα για τη συν έχ εια των  αν ακρι-
τικών  ερευν ών  και την  απόδοση ποιν ικών  ευθυν ών
στην  υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη περιλαμβά-
ν ον ται στα πολυσέλιδα πορίσματα των  ειδικών  πραγ-
ματογν ωμόν ων , που βρισκον ται ήδη στα χ έρια της
αν ακρίτριας.

Σύμφων α με πληροφορίες, οι δύο δικαστικοί πραγμα-
τογν ώμον ες, που ορίστηκαν  από τον  προϊστάμεν ο
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Λάρισας, Απόστολο Τζα-
μαλή, για ν α συν τάξουν  πόρισμα για την  τραγωδία,
μέσα σε μία εβδομάδα από τα τραγικά γεγον ότα, παρέ-
δωσαν  το πόρισμά τους στις αρμόδιες αν ακριτικές
αρχ ές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα πορίσματα περιλαμβά-
ν ουν  στοιχ εία που μπορούν  ν α ρίξουν  φως στα αίτια
του δυστυχ ήματος των  Τεμπών .

Παράλληλα, οι αν ακριτικές εν έργειες βρίσκον ται σε
πλήρη εξέλιξη και, εκτός απροόπτου, εν δέχ εται ν α
απαγγελθούν  μέσα στις επόμεν ες μέρες – ακόμα και
αύριο – κατηγορίες και σε ν έα πρόσωπα εκτός από
τον  ήδη προφυλακισμέν ος σταθμάρχ η.

Ο επιθεωρητής και ο σταθμάρχης της προηγούμεν ης
βάρδιας στο «κάδρο»

Οι αν ακριτικές διαδικασίες έχ ουν  προχ ωρήσει για
την  απόδοση ποιν ικών  ευθυν ών  σε αυτή τη φάση,
στον  επιθεωρητή που έβαλε τον  ακατάλληλο και άπει-
ρο σταθμάρχ η στις ν υχ τεριν ές βάρδιες, εν ώ οι έρευν ες
ήδη στρέφον ται και στον  σταθμάρχ η της προη-
γούμεν ης βάρδιας, που όφειλε ν α είν αι στο πόστο του
ως τις 11 και έφυγε ν ωρίτερα.

Την  ίδια ώρα, εν διαφέρον  παρουσιάζουν  πληροφο-
ρίες από αν ακριτικές πηγές, ότι ο μηχ αν οδηγός της
μοιραίας αμαξοστοιχ ίας που έχ ασε τη ζωή του στο
δυστύχ ημα, δεν  επικοιν ών ησε με τον  σταθμάρχ η της
Λάρισας στο ραδιοτηλέφων ο, καθώς τέτοιες κλήσεις
δεν  έχ ουν  καταγραφεί.

Παραμέν ει όμως άγν ωστο αν  προσπάθησε ν α τον
βρει στο κιν ητό, αν  τον   κάλεσε και δεν  απαν τούσε,
κάτι που θα φαν εί από τις έρευν ες στο τηλέφων ο του
σταθμάρχ η που έχ ει ήδη κατασχ εθεί, προκειμέν ου ν α
αν τληθούν  και από εκεί κρίσιμα για την  εξέλιξη της
έρευν ας στοιχ εία.

Εν  τω μεταξύ, για την  Παρασκευή έχ ει οριστεί ν α
συγκληθεί η Ολομέλεια των  Εφετών  της Λάρισας, 21
συν ολικά αν ώτεροι δικαστικοί, προκειμέν ου ν α επιλε-
γούν  δύο εφέτες ειδικοί αν ακριτές που θα αν αλάβουν
στο εξής τις έρευν ες, μετά από την  πρωτοβουλία αν α-
βάθμισης των  ερευν ών , που έγιν ε από τον  προϊστά-
μεν ο της Εισαγγελίας Εφετών  Λάρισας, Σταμάτη Δασ-
καλόπουλο.

Τέμπη: Στα χέρια της ανακρίτριας 
τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων

Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από κλοπή σε
σπίτι στο Κορωπί, κατέληξε στο Μενίδι!
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Το επίδομα του ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ δίνεται
στους δικαιούχους που θα υποβάλουν
αίτηση έως την Κυριακή 12 Μαρτίου

στις 23:59 για να συμμετάσχουν στα προ-
γράμματα που αφορούν στην αναβάθμιση
δεξιοτήτων «νέας γενιάς»120.000 ανέργων σε
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Το προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο τη
διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας των ανέργων για την
ταχύτερη επανένταξή τους. Επίσης επι-
σημαίνεται πως ο κάθε καταρτιζόμενος θα
παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής
κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφ-
ιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων,
συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες.

Πώς υπολογίζεται
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι

ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και
όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του
εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε

έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτι-
σης). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότ-
ητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν

αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διεύθυνση:

www.gov.g r / i p i r e s i e s / e rgas i a - ka i -
asphalise/anergia/eggraphe-sto-metroo-oph-
eloumenon-katartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-
ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-m

Oι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν την
αίτηση θα πρέπει:

να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέρ-
γων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως
αν

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
να είναι άνω των 18 ετών.
να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτι-

κής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο
τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή,
απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη
αναγνώρισης.

Όλοι όσοι υποβάλουν αίτηση εντός της
προθεσμίας και πληρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφε-
λούμενων και στη συνέχεια θα μπορούν να
επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που
επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα
των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
τις διευθύνσεις:

www.dypa.gov.gr/proghrammata-katarti-
s i s - g h i a - t o - t a m i o - a n a k a m p s i s
https://www.voucher.gov.gr/

ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Επίδομα έως 1.000 ευρώ, ποιοι και έως πότε μπορούν υποβάλουν αίτηση

Βουλή: Άγρια κόντρα ΝΔ και αντιπολίτευσης για τα συλλαλητήρια και την τραγωδία στα Τέμπη

Η
πανελλαδική πορεία
για το σιδηροδρομικό
δυστύχημα και τη τρα-

γωδία στα Τέμπη, βρέθηκε
στο επίκεντρο αντιπαράθε-
σης μεταξύ των κοινοβουλευ-
τικών εκπροσώπων, της
κυβέρνησης και της αντι-
πολίτευσης για τα αίτια και
τις ευθύνες, με αφορμή τη
συζήτηση στην ολομέλεια της
Βουλής, του νομοσχεδίου του
υπουργείου Παιδείας για «την
πρόληψη και αντιμετώπιση
της βίας και του εκφοβισμού
στα σχολεία».

Ο κοιν οβουλευτικός εκπρό-
σωπος της ΝΔ, Γιάν ν ης
Βρούτσης έκαν ε λόγο για διαχρ-
ον ικά προβλήματα και τόν ισε
ότι για αυτή τη τραγωδία δεν  έχει
ευθύν ες μόν ο η σημεριν ή
κυβέρν ηση και κατηγόρησε το
ΣΥΡΙΖΑ για δημιουργία κλίματος
διχασμού και πόλωσης.

«Τα προβλήματα ήταν  διαχρο-
ν ικά, και δεν  είν αι μόν ο οι
ευθύν ες σε αυτή τη κυβέρν ηση.
Είν αι έν α διαχρον ικό σύστημα
το οποίο έχει τις δικές του
ευθύν ες αν άλογα με τις περιόδο-
υς διακυβέρν ησης. Το δάχτυλο
που δείχν ει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη
κυβέρν ηση ότι είμαστε απόλυτα
υπεύθυν οι είν αι η απόλυτη
αλήθεια; Δεν  κυβερν ήσατε
εσείς; Λύσατε εσείς τα προβλή-
ματα; Τα προβλήματα ήταν
διαχ ρον ικά και δεν  αν τιμε-
τωπίστηκαν », αν έφερε χαρακ-
τηριστικά ο κ. Βρούτσης και
συν έχ ισε:

«Βεβαίως κοιτάμε και με θλίψη
και με πόν ο τους γον είς και τις
οικογέν ειες των  θυμάτων .
Παράλληλα όμως σκεφτόμαστε
ότι πρέπει ν α λύσουμε το πρόβ-
λημα για ν α μην  ξαν αζήσουμε
τέτοιες τραγωδίες. Και πρέπει για
αυτό, όλοι μαζί ν α συν εργα-

στούμε. Δεν  πρέπει ν α γίν ον ται
εμπρηστικές δηλώσεις και
τοποθετήσεις. Χρειάζεται ν α
ακούγον ται ψύχραιμες, εν ωτικές
φων ές. Δυστυχ ώς όμως ο
ΣΥΡΙΖΑ, με τις τοποθετήσεις
των  στελεχών  του προσπαθεί
ν α δημιουργήσει έν α κλίμα διχα-
σμού και πόλωσης. Εμείς δεν  θα
τους ακολουθήσουμε αλλά θα
απαν τήσουμε με ευθύν η απέ-
ν αν τι στα προβλήματα. Είπαμε
έν α ειλικριν ές μεγάλο συγν ώμη
προς τον  ελλην ικό λαό κα πάμε
μπροστά για ν α δώσουμε
λύσεις».

Αμείλικτα ερωτήματα
μένουν αναπάντητα

Νωρίτερα, ο κοιν οβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
Πάν ος Σκουρλέτης, έκαν ε λόγο
για μία πρωτόγν ωρη τη παν ελ-
λαδική συγκέν τρωση διαμαρτ-
υρίας με πρωτοπόρους τους
ν έους που ζητάν ε, όπως είπε,
ν α μην  υπάρξει καμία συγκάλ-
υψη για τη δολοφον ία παιδιών
στο έγκλημα των  Τεμπών , χαρ-
ακτήρισε υποκριτική και αν ειλι-
κριν ή τη συγν ώμη του πρωθυ-
πουργού εν ώ καταλόγισε
«εγκληματικές ευθύν ες» στη
κυβέρν ηση.

Παράλληλα, κάλεσε τη
κυβέρν ηση ν α απαν τήσει αν
καλύπτει τον  υπουργό Αν ά-
πτυξης 'Αδων ι Γεωργιάδη, που
όπως είπε, «με απόλυτο κυν ι-
σμό αν έφερε ότι ο υπουργός
Υποδομών  και Μεταφορών  δεν
μπορούσε ν α πει στα παιδιά ν α
μην  μπαίν ουν  στα τρέν α».

«Τα αμείλικτα ερωτήματα
μέν ουν  αν απάν τητα και πληθ-
αίν ουν . Γιατί απαξιώθηκε ο ΟΣΕ
και γιατί πάρθηκαν  εγκληματικές
αποφάσεις από τη κυβέρν ηση
σας οδηγών τας σε αυτή τη τρα-
γική ν ύχτα. 

Είν αι τεράστιες και εγκληματι-
κές οι ευθύν ες σας και δεν  μπο-
ρείτε ν α τις καλύψετε με τις υπο-
κριτικού τύπου δηλώσεις των
στελεχών  σας και του πρωθυ-
πουργού που έσπευσε στην
εύκολη λύση της διάχυσης ευθυ-
ν ών . 

Είν αι έν α διαρκές δικό σας
έγκλημα. Είστε πολιτικά έν οχοι.
Επιλέγετε έν α καταστροφικό
παιχ ν ίδι καλλιεργών τας την
αν τίληψη ότι όλοι ίδιοι είμαστε,
όμως εμείς δεν  μειών ουμε τις
δικές σας ευθύν ες», επεσήμαν ε
ο κ. Σκουρλέτης.

«Εκφράζω τα θερμά
συλλυπητήρια μου στις οικογέ-
ν ειες των  θυμάτων . Μετά τη
συγν ώμη που με παρρησία
εξέφρασε ο πρωθυπουργός,
αυτό που πρέπει ν α γίν ει είν αι
η δικαιοσύν η ν α αποδώσει
ταχύτατα τις ευθύν ες, και όπως
δεσμεύτηκε και ο ίδιος ν α παρθ-
ούν  όλα εκείν α τα απαραίτητα
μέτρα και ο εκσυγχρον ισμός του
δικτύου έτσι ώστε αυτό το
δυστύχημα ν α μην  επαν αληφθ-
εί ποτέ ξαν ά», τόν ισε από την
πλευρά του ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Μορφωτικών  Υποθέ-
σεων  της Βουλής, Βασίλης Διγα-

λάκης.
Ο κοιν οβουλευτικός εκπρό-

σωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος
Φίλης υπογράμμισε ότι αυτή η
πρωτόγν ωρα μεγάλη διαδήλωση
της Αθήν ας για το έγκλημα των
Τεμπών , έγιν ε «μέσα σε κλίμα
πέν θους αλλά και οργής των
ν έων  παιδιών , που διεκδικούν
το δικαίωμα στη ζωή αλλά και μια
αξιοπρεπή θέση στη κοιν ων ία»,
όπως είπε.

Η κοιν οβουλευτική εκπρόσω-
πος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νάν τια
Γιαν ν ακοπούλου, έκαν ε λόγο
για «μία εθν ική τραγωδία που
έχει πλημμυρίσει με θλίψη και
δικαιολογημέν η οργή την  ελλην ι-
κή κοιν ων ία η οποία περιμέν ει
απαν τήσεις στα πολλά και
αμείλικτα ερωτήματα που έχουν
προκύψει».

«Ολόκληρη η κοιν ων ία απαιτεί
καθαρές απαν τήσεις, απαιτεί
πρωτοβουλίες, απαιτεί αν άληψη
ευθυν ών  ώστε ν α μην  ξαν αγίν ει
καν έν α τραγικό δυστύχημα»,
τόν ισε.

Χρονικό ενός προαναγγελθ-
έντος δυστυχήματος

«Δεν  μπορείτε ν α σταματήσε-
τε την  οργή του λαού, που είν αι

έν α ποτάμι φουσκωμέν ο που
θα σας παρασύρει και θα
τιμωρήσει τους υπεύθυν ους των
εγκλημάτων  και τη πολιτική που
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
προδιαγεγραμμέν α πολύν εκρα
δυστυχήματα και οδηγεί το λαό
και τη ν έα γεν ιά σε αδιέξοδο»,
τόν ισε ο κοιν οβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος
Καραθαν ασόπουλος.

Ο κοιν οβουλευτικός εκπρό-
σωπος της Ελλην ικής Λύσης,
Βασίλης Βιλιάρδος, έκαν ε λόγο
για κυβερν ητικό έγκλημα και για
χρον ικό εν ός προαν αγγελθέν -
τος δυστυχήματος πρόσθεσε ότι
η τραγωδία των  Τεμπών  με τα
δεκάδες θύματα είν αι ότι χειρό-
τερο έχει συμβεί τις τελευταίες
δεκαετίες».

«Οφειλόταν  σε κάτι προδιαγε-
γραμμέν ο. Η κυβέρν ηση όμως
δεν  φαίν εται ν α το έχει αν τιλ-
ηφθεί. Καν είς δεν  παίρν ει την
ευθύν η για αυτό το τεράστιο
έγκλημα», πρόσθεσε.

Ο κοιν οβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΜεΡΑ25, Κλέων  Γρη-
γοριάδης, μίλησε για «διαχρον ι-
κές ευθύν ες όλων  των  μν ημο-
ν ιακών  κυβερν ήσεων  που άφη-
σαν  τις υποδομές του ΟΣΕ ν α
απαξιωθούν  εν ώ έκαν ε λόγο για
το χρον ικό εν ός προαν αγγελθ-
έν τος τραγικού δυστυχήματος».

«Σε αυτή τη μεγαλειώδη
συγκέν τρωση στην  Αθήν α,
ήταν  καθολική η απαίτηση της
κοιν ων ίας, για το δικαίωμα στη
ζωή, στο ν α αποδοθούν  οι
ευθύν ες σε αυτούς που οδήγ-
ησαν  στη δολοφον ία τόσων
ψυχών  και ν α διερευν ηθούν
πλήρως τα αίτια του δυστυχήμα-
τος στα Τέμπη», τόν ισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ
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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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Τραγωδία στα Τέμπη: Αυτή είναι η 23χρονη Εριέττα που δεν
βρέθηκε ποτέ - Δεν έχει εντοπιστεί ούτε ίχνος της...

Η 23χρονη φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής είναι ο 57ος νεκρός από την τραγωδία στα Τέμπη, όμως δεν έχει ταυτοποιηθεί - "Θα θέλαμε
να έχουμε κάτι να δώσουμε στους συγγενείς, αλλά δεν έχει έρθει κάτι από το παιδί αυτό σε μας"

Στους 57 αν έρχ ον ται οι ν εκροί
από την  τραγωδία στα Τέμπη,
με τις σορούς που έχ ουν  ταυτο-
ποιηθεί ν α είν αι συν ολικά 56,
σύμφων α και με την  τελευταία
εν ημέρωση της ΕΛΑΣ.

Η 57η χ αμέν η ζωή είν αι αυτή
της 23χ ρον ης Εριέττας, φοι-
τήτριας που σπούδαζε Αρχ ιτεκ-
τον ική στο ΑΠΘ. Οι γον είς της
εν ημέρωσαν  τις Αρχ ές ότι η
κοπέλα επέβαιν ε στο μοιραίο
τρέν ο και πως την  τελευταία
φορά που επικοιν ών ησαν  μαζί
της ήταν  το βράδυ της Τρίτης.

- Δεν έχει εντοπιστεί ούτε
ίχνος της...
Η οικογέν εια έχ ει δώσει δείγμα-
τα DNA και από τότε περιμέν ει
την  ταυτοποίηση της σορού
της. Όμως, δεν  ταυτοποιήθηκε
με τις σορούς και τα αν θρώπιν α
μέλη που εν τοπίστηκαν  στο
σημείο της τραγωδίας.

Η Εριέττα δεν  βρίσκεται ούτε
στις λίστες των  ν εκρών , ούτε
στις λίστες των  τραυματιών , μα
ούτε και και στις αταυτοποίητες

σορούς...
Το άτυχ ο κορίτσι
φέρεται ν α ήταν
στο βαγόν ι που
ήταν  το κυλικείο,
μαζί με έν α φιλικό
ζευγάρι που
ε ν τ ο π ί σ τ η κ ε
ν εκρό. "Ήταν
μαζί με άλλο έν α
φιλικό ζευγάρι
στην  ηλικία της.
Τα παιδιά δεν
επέζησαν . Εξα-
ρχ ής δεν  υπήρχ ε
το όν ομά της στη
λίστα των  ν οσο-
κομείων . Δεν
μπορείς ν α το
π ιστέψεις ότι
χ άθηκε με αυτόν  τον  τρόπο..."
δήλωσε φίλη της στο Star.
Όπως είπε, η Εριέττα βρισκόταν
στο βαγόν ι 2 και είχ ε έρθει στην
Αθήν α. "Ήταν  έν α πολύ καλό
κορίτσι με καλλιτεχ ν ικές τάσεις.
Ζωγράφιζε κιόλας, ήταν  έν α
αγγελούδι, ήπιο, γλυκό. Είμαστε
πάρα πολύ χ άλια".
Δεν  έχ ει εν τοπιστεί κάτι από
την  κοπέλα

Απαν τών τας για το τι μπορεί ν α
έχ ει συμβεί στην  23χ ρον η φοι-
τήτρια από τη Λάρισα η οποία
επέβαιν ε στο μοιραίο τρέν ο και
δεν  έχ ει εν τοπιστεί μετά από
τις έρευν ες στα συν τρίμια των
τρέν ων  η ιατροδικαστής Λάρισα
Ρουμπίν η Λεον τάρη δήλωσε
χ αρακτηριστικά: "Θα θέλαμε ν α
έχ ουμε κάτι ν α δώσουμε στους
συγγεν είς αυτούς, αλλά δεν  έχ ει
έρθει κάτι από το παιδί αυτό σε

μας. Αυτό σημαίν ει ότι δεν  έχ ει
εν τοπιστεί κάτι".
Εξηγών τας τι μπορεί ν α έχ ει
συμβεί τόν ισε ότι "θα μπορούσε
ν α είχ ε την  ατυχ ία ν α βρισκό-
ταν  στο επίμαχ ο σημείο όπου
αν απτύχ θηκε η μεγαλύτερη θερ-
μοκρασία των  1.000 - 1.100
βαθμών  Κελσίου, σύμφων α με
την  Πυροσβεστική. Έτσι, θα
ήταν  πολύ δύσκολο ν α βρεθεί
κάτι".

Η
μεγαλειώδης διαδήλωση στην  Αθήν α αλλά
και όλες όσες έγιν αν  σε ολόκληρη τη
χ ώρα μας γέμισαν  θάρρος για τη

συν έχ εια. Η οργή του λαού εκφράστηκε μέσα
από τα δεκάδες Εργατικά Κέν τρα, τα εκατον -
τάδες σωματεία και Εν ώσεις επαγγελματιών
που μαζί με τους μαθητές και τους φοιτητές
βούλιαξαν  το κέν τρο της Αθήν ας. 

Με τον  πιο εμφατικό τρόπο το λαϊκό κίν ημα
έδειξε πως μόν ο οι αγών ες μας είν αι αυτοί
που μπορούν  ν α βάλουν  στο στόχ αστρο
όλους τους υπευθύν ους του εγκλήματος στα
Τέμπη. Tις κυβερν ήσεις που χ έρι χ έρι
ξεπούλησαν  τα τρέν α και τις εταιρείες που
βάφουν  τα κέρδη τους με αίμα. Στο στόχ α-
στρο πρέπει ν α μπουν  και οι συν δικαλιστικές
πλειοψηφίες των  επαγγελματιών  στη ΓΣΕΒΕΕ,
που μπροστά στη μεγαλύτερη διαδήλωση που
έχ ει γίν ει εδώ και δεκαετίες, σφύριξαν  αδιάφο-
ρα μέν ον τας στο…πέν θος. Την  ώρα που
δεκάδες Εν ώσεις στην  Αττική μαζί με την
Ομοσπον δία Βιοτεχ ν ικών  Σωματείων  Αττικής πάλευαν  για τη συμμετοχ ή των  επαγγελματιών  στις συγκεν τρώσεις, η ηγεσία της
ΓΣΕΒΕΕ έκαν ε συν αν τήσεις με επιμελητήρια και δημοσίευε έρευν ες… Ως πότε θα δεχ όμαστε αυτούς τους συσχ ετισμούς συν αδέλφισ-
σες και συν άδελφοι στο τριτοβάθμιο όργαν ο μας; Ποιον  από τους χ ιλιάδες επαγγελματίες που κατέβηκαν  σήμερα στο δρόμο εκπροσω-
πούν  αυτοί οι συν δικαλιστές;

Τα λόγια είν αι φτωχ ά για ν α περιγράψουν  αυτό που συν έβη σήμερα. Το Δ.Σ. της Έν ωσης θα θέλαμε ν α χ αιρετίσουμε τους συν αδέλφ-
ους και τις συν αδέλφισσες που κατέβηκαν  στο δρόμο σήμερα για πρώτη φορά. Τους καλούμε ν α δώσουμε συν έχ εια σε αυτό τον
αγών α, δίν ον τας το παρόν  στο συλλαλητήριο που διοργαν ών ουν  συν δικάτα και φορείς της Αττικής την  Κυριακή 12 Μάρτη στις 12 το
μεσημέρι στο Σύν ταγμα. Εμείς είμαστε η φων ή των  αδικοχ αμέν ων .

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων  Ελευσίνας- Μάνδρας
Συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα και φορείς της Αττικής

την Κυριακή 12 Μάρτη στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. 

Εμείς είμαστε η φωνή των αδικοχαμένων
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Καταγγελία για πρόβλημα 
ασφάλειας πτήσεων σε 15 μικρά
περιφερειακά αεροδρόμια 

- Στα 10 από αυτά υπηρετεί- Στα 10 από αυτά υπηρετεί
μόνο ένα άτομομόνο ένα άτομο

Μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη
άνοιξε η συζήτηση για την ασφάλεια στις μεταφο-
ρές και συγκεκριμένα στις αερομεταφορές.

Πρόβλημα ασφάλειας πτήσεων λόγω υποστε-
λέχωσης του κλάδου που παρέχει υπηρεσία
πληροφοριών πτήσης, εφάμιλλης των ελεγκτών
εναέριας κυκλοφορίας στα 15 μικρά περιφερεια-
κά αεροδρόμια της χώρας, καταγγέλλει μιλώντας
στην ΕΡΤ ο Γιώργος Κωνσταντινάκης, πρόεδρος
Πανελληνίου συλλόγου Τηλεπικοινωνιών
(FISO) ΥΠΑ.

Όπως αναφέρει στα 10 από αυτά υπηρετεί μόνο
ένα άτομο και "παρότι η κατάσταση το καλοκαίρι
αλλάζει, το πολύ να προστεθεί άλλο ένα άτομο",
ενώ το αεροδρόμιο της Σύρου όπως υπογράμ-
μισε "παραμένει με ένα άτομο και εάν του συμβεί
οτιδήποτε, κλείνει το αεροδρόμιο".

"Οι καταγγελίες μας είναι συνολικότερα για την
υποστελέχωση στον κλάδο μας και όχι μόνο για
τα μικρά αεροδρόμια αλλά και για τα υπόλοιπα
αεροδρόμια στα οποία δραστηριοποιείται ο κλά-
δος μας. Φυσικά εκεί που φαίνεται περισσότερο
είναι στα 15 μικρά αεροδρόμια, παραμεθόρια, στα
οποία παρέχεται η υπηρεσία πληροφοριών πτή-
σης. Είναι μία υπηρεσία εφάμιλλη του ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας. Βρίσκεται ο συνάδελφος
σε πύργο ελέγχου και μιλάει με το αεροσκάφος
μέσω συχνότητας, δίνοντάς του πληροφορίες
σχετικά με τη μετεωρολογική κατάσταση που
υπάρχει στην περιοχή με την κατάσταση του δια-
δρόμου της πίστας, των κινήσεων που υπάρχουν
από αεροσκάφη μέσα στην περιοχή που ελέγχει
κλπ.

Από τα 15 μικρά αεροδρόμια στα οποία δραστηρ-
ιοποιείται ο κλάδος μας, στα 10 υπηρετεί ένα
άτομο μόνο, το οποίο αυτό το άτομο είναι σε εγρή-
γορση, εάν χρειαστεί, εικοσιτέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο, για να εξυπηρετεί εκτός από τις
επιβατικές πτήσεις και πτήσεις σανίδας", ενημέρ-
ωσε. Το κανονικό ωράριο είναι από τις 7.30 έως
τις 14.30.

Όπως υπογράμμισε "οι καταστάσεις το καλοκαίρι
φυσικά αλλάζουν, αλλά στο προσωπικό, το πολύ
να προστεθεί και άλλος ένας άνθρωπος".

Συγκεκριμένα ανέφερε:
"Η Πάρος το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου έχει
1.541 κινήσεις κατά μέσο όρο μηνιαίως, Η Νάξος
1.089, η Κάρπαθος 562, η Μήλος 531, η Σύρος
468. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Πάρος είχε
δύο άτομα για όλο αυτό το πλήθος των κινήσεων
και από τα μέσα Ιουλίου και μετά προστέθηκε και
άλλο ένα άτομο και έγιναν τρεις. Η Νάξος, δύο
άτομα και από τον Αύγουστο έγιναν τρεις, η Κάρ-
παθος τρία άτομα, η Μήλος ένα άτομο και σε
κάποιο χρονικό διάστημα έγιναν δύο και η Σύρος

το περισσότερο διάστημα ήταν με ένα άτομο. Μάλι-
στα στη Σύρο είχαμε και περιστατικά λιποθυμίας
από τον συνάδελφο, ο οποίος δούλευε 24 ώρες
το εικοσιτετράωρο".

Σε αυτή την περίπτωση, όταν συμβεί κάτι στον
μοναδικό άνθρωπο που ελέγχει την εναέρια
κυκλοφορία, όπως ενημέρωσε, "το αεροδρόμιο
κλείνει".
Όπως υποστήριξε "εδώ και δύο χρόνια από τότε
που αναλάβαμε σαν σύλλογος αλλά και οι προη-
γούμενοι συνάδελφοι, έχουμε ενημερώσει το

αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και τη διοίκησή
μας για την υποστελέχωση, η οποία χρόνο με τον
χρόνο μειώνεται λόγω της συνταξιοδότησης. Αυτή
τη στιγμή έχουμε μείνει 110 άτομα για 40 αεροδρ-
όμια".

Όπως ανέφερε "έχουν προκηρυχθεί πέντε μετατά-
ξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα από τον
Αύγουστο και  ακόμη δεν έχουν τελειώσει .
Υπάρχουν και άλλες 16 στο συρτάρι του υπουρ-
γείου που δεν τις έχουν αγγίξει καθόλου".

Υποψήφιος Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Ανατ. Αττική ο Σπύρος Ντ. Βρεττός

Υποψήφιος Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην  Αν ατ. Αττική θα είν αι ο συν δημότης μας Σπύρος Ντ.
Βρεττός.

Ο υποψήφιος Βουλευτής έδωσε το στίγμα της
υποψηφιότητάς του, με δήλωσή του, αμέσως
μετά την  ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Νίκου Αν δρουλάκη στις Αχ αρν ές, τη Δευτέρα
13 Φεβρουαρίου 2023.

«Ο Δήμος Αχ αρν ών  δεν  είν αι έν α απλό
πρώην  – Κάστρο του ΠΑΣΟΚ, από τα πολλά
που είχ ε στο παρελθόν . Κόν τρα στο ρεύμα των
εκλογών  του 2019 στην  Αν ατολική Αττική, ο
Δήμος Αχ αρν ών  αρν ήθηκε την  πρωτιά στη ΝΔ
δίν ον τας στον  Σύριζα υψηλό ποσοστό και
μεγάλη διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, όμως, εγκατα-

λείφθηκε πολιτικά από το κόμμα της αξιωματικής αν τιπολίτευσης, καθώς αυτό δεν  έχ ει επαφή με τα
τοπικά προβλήματα και τις αν άγκες της περιοχ ής. Μόν ο η άν οδος του ΠΑΣΟΚ στις Αχ αρν ές μπορεί
ν α καλύψει το κεν ό, ν α εκπροσωπηθεί η πόλη στη Βουλή και ν α αλλάξουν  οι συσχ ετισμοί στην  Αν α-
τολική Αττική», τόν ισε ο Σπύρος Ντ. Βρεττός.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ο Σπύρος Ντ. Βρεττός γεν ν ήθηκε και ζει στις Αχ αρν ές. Είν αι κάτοχ ος Διπλώματος και Διδακτορικού

από τη σχ ολή Ηλεκτρολόγων  Μηχ αν ικών  και Μηχ αν ικών  Η/Υ του Εθν ικού Μετσόβιου Πολυτεχ ν είου
(Ε.Μ.Π), με δημοσιεύσεις σε διεθν ή συν έδρια και περιοδικά. Εργάζεται στον  ιδιωτικό τομέα.

Εν εργό πολιτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης από τα μαθη-
τικά του χ ρόν ια. Γραμματέας συλλόγου Μεταπτυχ ιακών  Φοιτητών  Ε.Μ.Π (2003-2004). Δημοτικός
Σύμβουλος Αχ αρν ών  (2006-2010). Διοικητικός Σύμβουλος Ο.Α.Σ.Α (2010-2013). Υποψήφιος Ευρωβου-
λευτής 2014. Υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής 2015 και 2019. Μέλος της Κεν τρικής Πολιτι-
κής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.Είν αι παν τρεμέν ος με δυο παιδιά, τη Μαριτίν α και τον  Ντίν ο.



Το αγωνιστικό
πρόγραμμα του 

Σαββατοκύριακου στην
Δυτική Αττική

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(20η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
(ΦΡΑΓΚΕΙΟ)     

KYΡΙΑΚΗ

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12:00)        
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 16:00)        
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ (ΓΗΠΕΔΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 16:00)        
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
16:00)    
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ (ΒΥΖΑ 16:00)    

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(17η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:30)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ            
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 12:00)        
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.(ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 15:30         
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Ο ΑΟ Υπάτου 2-0 τον Βύζαντα
Μεγάρων

Σε αναβληθέντα αγώνα για την 17η αγωνιστική
του 3ου ομίλου που διεξήχθει στο δημοτικό
στάδιο Θήβας ο ΑΟ Υπάτου επικράτησε του
Βύζαντα Μεγάρων με 2-0 και ισοβάθμησε στην
πρώτη θέση με τον Τηλυκράτη.
Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Αντωνό-
πουλου σημείωσαν στο 49′ ο Μπρούνο και 90'
Ροκάι!

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γιώργος
Αλατσάκης από τον Πειραιά με βοηθούς τους
Γιάννη.
Μουμπογιατζόγλου και Γιώργο Δαφέρα από τον
ίδιο σύνδεσμο.Παρατηρητής διαιτησίας Γεωργία
Ρώσση από την Αθήνα.
Αξίζει να σημειωθεί κρατήθηκε ενός λεπτου
σιγή προς τιμή του αδικοχαμένου Ιορδάνη Αδα-
μάκη στα Τέμπη παίκτη του ΑΟ Υπάτου πριν την
έναρξη του αγώνα. Η ομάδα της Δυτικής Αττικής
αγωνίστηκε με την μαύρη εμφάνιση ως ένδειξη
πένθους!Οι εισπράξεις του αγώνα θα διατεθούν
σε φιλανθρωπικό φορέα στην μνήμη του
ΙΟΡΔΑΝΗ!

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ (προπονητής Γιώργος Αντωνό-
πουλος): Διαμαντής, Χριστογιάννης, Ροκάι ,
Γλυνός, Ποτουρίδης, Μπρούνο, Παπούλης,
Σταγάκης (37′ Σπηλιώτης), Ντρούγκας, Πιαστό-
πουλος.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Δημήτρης
Καλύκας): Χαλκίδης, Δρυμούσης, Μύρκος,
Μουσκάι, Σαχόλλι, Κωνσταντίνου, Χατζημελε-
τιάδης, Στρατιδάκης, Καραγιάννης, Φλέγκας,
Φυσαράκης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 37
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ 37
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ 34
ΤΡΙΚΑΛΑ 30
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΆΡΩΝ 25
ΠΟ ΦΗΚΗΣ 25
ΛΕΥΚΙΜΜΗ 25
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 24
ΖΆΚΥΝΘΟΣ 23
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 19
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ 16
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 15
ΑΟ ΧΑΛΚΊΣ 10
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 6

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (18Η)ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ -ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ -ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΧΑΛΚΊΣ -ΛΕΥΚΙΜΜΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΖΆΚΥΝΘΟΣ -ΠΟ ΦΗΚΗΣ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΆΡΩΝ -ΔΙΓΕΝΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΊΟΥ(Κυριακή)

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Hττα της Ν.Περάμου
στο Κύπελλο

Την  ήττα γν ώρισε στα ημιτελικά του
κυπέλλου αν δρών  2022-23 η
Έν ωσης Νέας Περάμου με 60-52
εκτός έδρας από τους Νότιους
Αλίμου. Οι Νότιοι στον   ημιτελικό θα
αν τιμετωπίσουν  την  Προοδευτική
στον  Κορυδαλλό .

ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 60-52

Διαιτητές : Γερουλάν ος , Βαίτσης
Δεκάλεπτα : 11-13, 30-22, 42-36,
60-52

ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ (Παπαδημητρίου ,
Τσιριγωτάκης): Τριπολίτης 9(1),
Φέξης 10, Γκιουρτζίδης 2,
Καραβαγγέλης 11, Καμακάρης 2,
Κριεκούκης 11(3), Μπάρκας 5(1) ,
Κάκαλης 6, Πατην ιώτης 2,
Θαλασσιν όςε 2, Θεοδόσης

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
(Καράλης, Μπόρας): Μπούρας 6,
Καραϊσκος 10(1), Αν τιπάτης 6,
Κον τόπουλος 19(2), Γαβαλάς 2,
Στεφάν ου 8, Σταυράκης 1,
Παπαδόπουλος. 

ΕΠΣΔΑ: Οι σημερινοί
αγώνες στην Α΄κατηγορία

( 19η αγωνιστική)

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΤΑΔΙΟ 16:00)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π.,
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ., ΤΣΑΓΑΝΟΥ Δ.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
(ΒΥΖΑ 16:00)
HABILAJ A., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.,
ΠΛΑΚΑΣ Σ.

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
(Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 17:00)
ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ
Δ., ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ν.

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
(Π.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 18:00)

Οι διαιτητές θα είναι από άλλο
σύνδεσμο λόγω διαμαρτυρίας

22η Ποδηλατική Βόλτα
Ελευσίνα -Μαγούλα

μέσω Σαρανταπόταμου

Την Κυριακή 12 Μαρτίου, η Ποδηλατική Ελευ-
σίνα σας προσκαλεί στην 22η ποδηλατόβολτά της,
για μικρούς (άνω των 8 ετών) και μεγάλους ποδ-
ηλάτες.

Η ποδηλατική μας παρέα θα ξεκινήσει στις 10.30
το πρωί από την Πλατεία Λαού (Πίνδου & Ε. Βενι-
ζέλου), στην Άνω Ελευσίνα.

Με τα ποδήλατα θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή
προς Αεροδρόμιο, θα περάσουμε από τίς περ-
ιοχές Σαρανταποτάμου και Παραδείσου και θα
καταλήξουμε στη Μάγούλα για τον καθιερωμένο
μας καφέ και ανοικτη συζήτηση με προτάσεις για
την δυνατότητα σύνδεσης της Δ.Ε Ελευσίνας -Δ.Ε
Μαγούλας μέ τίς περιοχές αράδεισο και Σαραν-
ταπόταμο ,πριν πάρουμε οργανωμένα το δρόμο
της επιστροφής για Ελευσίνα μέσω Παραδείσου.
Η διαδρομή είναι περιπου 12,5 χλμ.

--
1. Κάθε συμμετέχων ποδηλάτης φροντίζει για

την καλή κατάσταση του ποδηλάτου του και τον
απαιτούμενο εξοπλισμό.

2. Οι συμμετέχοντες ποδηλάτες συμμετέχουν
αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη, ενώ
οι συνοδοί ανηλίκων αναλαμβάνουν εκείνοι αποκ-
λειστικά την ευθύνη, των ανηλίκων που συνο-
δεύουν.

3. Τα παιδιά να φέρουν απαραιτήτως κράνος,
ενώ το ίδιο συμβουλεύουμε να κάνουν και οι ενή-
λικες.

4. Οι φίλοι ποδηλάτες μπορούν να εισέρχονται
και ενδιάμεσα της διαδρομής.

5. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων
ποδηλάτης είναι ιατρός, παρακαλούμε να επικοι-
νωνήσει μαζί μας.
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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

48

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
ΜΜεεγγάάλληη  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  

εεττααιιρρεείίαα  ζζηηττάά  οοδδηηγγόό  
μμεε  δδίίππλλωωμμαα  55ηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  γγιιαα  

εεππιικκααθθήήμμεεννηη  ννττααλλίίκκαα..
ΣΣττοοιιχχεείίαα  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  

2222996600--8811005511  ήή  66997799991122330022
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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.

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για
την  στελέχ ωση της
φ ύ λ α ξ η ς
B ι ο μ η χ α ν ι κ ών
Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

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

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 
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Το βασικό σενάριο για τον νέο κατώτατο μισθό
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η τελική εισήγηση για το ποσοστό αύξησης

Η
εισήγηση του υπουργού
Εργασίας, που αν αμέν εται ν α
γίν ει έως το τέλος της τρέχ ου-

σας εβδομάδας, στον  πρωθυπουργό,
Κυριάκο Μητσοτάκη, απομέν ει για ν α
καθοριστεί ο ν έος, αυξημέν ος
κατώτατος μισθός στον  ιδιωτικό
τομέα.
Μία εισήγηση που, σύμφων α με όλες
τις πληροφορίες, θα ταυτίζεται με τις
προτάσεις που εν σωματώθηκαν  στην
πρόσφατη έκθεση του Κέν τρου Προ-
γραμματισμού και Οικον ομικών  Ερευ-
ν ών  (ΚΕΠΕ) για το συγκεκριμέν ο
θέμα. Όπως είν αι γν ωστό, το ΚΕΠΕ,
αφού αξιοποίησε και αν έλυσε όλες τις
προτάσεις των  κοιν ων ικών  φορέων ,
εργοδοτών  και εργαζομέν ων , αλλά και
επιστημον ικών  ιν στιτούτων , πρότει-
ν ε προς το υπουργείο Εργασίας η
αύξηση στις κατώτατες αποδοχ ές ν α
κυμαίν εται από 4,5% έως 7,5% στο αν ώτατο πεδίο.
Πρακτικά αυτό σημαίν ει ότι ο βασικός μισθός από τα
713 ευρώ μικτά, που είν αι σήμερα, θα αυξηθεί από την
1η Απριλίου στα επίπεδα των 745-766 ευρώ, το
πολύ, με επικρατέστερο σενάριο να είναι τα 766
ευρώ, οπως γράφει το naf temporiki.gr.

Πρόκειται για την  τελική φάση της διαδικασίας, που
πρόκειται ν α επικυρωθεί και τυπικά, μάλλον  με ξεχ ωρ-
ιστό υπουργικό συμβούλιο, πιθαν ότατα την  επόμεν η

εβδομάδα. Άλλωστε το υπουργικό συμβούλιο που έχ ει
προγραμματιστεί για σήμερα, λόγω της τραγωδίας στα
Τέμπη, θα έχ ει ως αποκλειστικό αν τικείμεν ο ζητήματα
που αφορούν  το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχ ει η δέσμευση από τον

πρωθυπουργό ότι η διαδικασία των  αυξημέν ων  απο-
δοχ ών  θα εκκιν ήσει φέτος κατά έν αν  μήν α ν ωρίτερα
από πέρυσι, δηλαδή από την  1η Απριλίου. Πρακτικά,
αυτό σημαίν ει ότι εν τός των  επόμεν ων  ημερών  πρέπει
ν α γίν ει και η τυπική επικύρωση της όποιας αύξησης
από το υπουργικό συμβούλιο, έτσι ώστε ν α μπορούν

ν α προγραμματιστούν  αν άλογα τα
λογιστήρια των  επιχ ειρήσεων  του
ιδιωτικού τομέα.
Συν δυαστικά, πάν τως, η αύξηση
των  κατώτατων  αποδοχ ών  του ιδιω-
τικού τομέα λειτουργεί παράλληλα με
εν δεχ όμεν η περαιτέρω μείωση των
ασφαλιστικών  εισφορών . Αποτελεί
έτσι κι αλλιώς δέσμευση της κυβέρν -
ησης ν α ολοκληρώσει τη σχ ετική
μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μον ά-
δες. 
Έως τώρα έχ ουν  υποχ ωρήσει οι
εισφορές κατά 4,4 μον άδες και απο-
μέν ει ακόμα 0,6 της μον άδας για ν α
πιαστεί ο στόχ ος, κάτι που αν αμέ-
ν εται ν α συμβεί το αμέσως επόμεν ο
χ ρον ικό διάστημα. Ταυτόχ ρον α,
είν αι πιθαν ό ν α υπάρξει δέσμευση
για περαιτέρω μείωση των  εισφορών
(2-4 ποσοστιαίες μον άδες), σε

βάθος διετίας ή τριετίας. Πρόκειται για έν α μέτρο που
θα λειτουργήσει κατευν αστικά προς τις επιχ ειρήσεις,
έτσι ώστε ν α προσβλέπουν  σε μελλον τική μείωση της
συν ολικής μη μισθολογικής δαπάν ης τους. Άλλωστε, η
κυβέρν ηση πρέπει ν α κιν ηθεί σε έν α πεδίο ισορρ-
οπίας αν άμεσα στην  αύξηση των  μισθών , για ν α
βελτιωθεί η ιδιωτική καταν άλωση και ν α περιοριστούν
οι κραδασμοί από τον  πληθωρισμό για τα ν οικοκυριά,
και στη διατήρηση της αν ταγων ιστικότητας των  επιχ ει-
ρήσεων .

Δ
ωρεά εν ίσχ υσης του ταμείου για
την  αγορά επιπλέον  θερμοκοιτίδας
στη Μον άδα Εν τατικής Νοσηλείας

Νεογν ών  (ΜΕΝΝ) στο Παν επιστημιακό
Γεν ικό Νοσοκομείο «Αττικόν » πραγμα-
τοποίησε η KPMG στην  Ελλάδα, σε
συν εργασία με τον  αν θρωπιστικό οργα-
ν ισμό Lif eline Hellas, στο πλαίσιο των
δράσεων  της εταιρικής κοιν ων ικής της
ευθύν ης.
Ο διεθν ής αν θρωπιστικός οργαν ισμός
Lif eline Hellas, του οποίου ιδρύτρια είν αι
η πριγκίπισσα Αικατερίν η, στηρίζει και
προσπαθεί ν α καλύψει σημαν τικές
αν άγκες σε ελλην ικές δομές με τη βοήθ-
εια και των  υπολοίπων  γραφείων  του
Lif eline στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στο
Τορόν το και στο Λον δίν ο. 

Οι σημαν τικότερες δραστηριότητες του
οργαν ισμού είν αι η παροχ ή ιατρικού
εξοπλισμού σε κρατικά ν οσοκομεία
παίδων  και η εν ίσχ υση ιδρυμάτων
παίδων .
Ο Νικόλαος Βουν ισέας, Senior Partner
της KPMG στην  Ελλάδα, δήλωσε σχ ετι-
κά «Οι έν ν οιες της “προσφοράς” και του
“καθήκον τος” είν αι μέρος του DNA μας
και με χ αρά στηρίζουμε την  πρωτοβου-
λία του Lif eline Hellas για την  εν ίσχ υση
του “Αττικό”».
Ευελπιστούμε με την  προσφορά μας
αυτή ν α συν εισφέρουμε θετικά στο
σπουδαίο έργο των  κρατικών  μαιευτικών
ν οσοκομείων  και στην  αν άπτυξη των
παιδιών , τα οποία αποτελούν  το μέλλον
μας».

KPMG: Ενισχύει το ταμείο 
για αγορά θερμοκοιτίδας στη

ΜΕΝΝ του «Αττικόν»


