
Νέα στοιχεία για το
δυστύχημα στα Τέμπη:

Η πρώτη δήλωση του επιθεωρητή
του ΟΣΕ - Τι λέει για τα αίτια της τραγωδίας

και τις κατηγορίες σε βάρος του

Θρίλερ στον Ασπρόπυργο:
ΕΕιισσέέββααλλαανν  σσεε  σσππίίττιι  κκααιι  

ααππήήγγααγγαανν  4444χχρροοννηη
Αστυνομικοί του Τμήματος 
Ασφαλείας Ασπροπύργου 

σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος
πέντε αγνώστων ληστών,

ενώ συνεχίζουν την έρευνα για την
ταυτοποίησή τους.

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΔΡΑ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Απέδρασε και απο την Μαγούλα 
ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου

Γ΄Εθνική: Ο Βύζας με τον Διγενή. 
Ο Πανελευσινιακός στην Πάργα

σσεελλ..    1133Eleusis 2023

Μυστήριο 68 Στάλκερ
σύνθετη δράση τέχνης

Κάθε τόπος είναι οι άνθρωποί του.

ΣΣττιιςς  1155  ΜΜααρρττίίοουυ  
ηη  ππρροοκκααττααββοολλήή  γγιιαα  ττιιςς  
εεππιικκοουυρριικκέέςς  σσυυννττάάξξεειιςς

«Γκάζια» στις πληρωμές από τον ΕΦΚΑ
ΣΣεελλ..  66 ΣΣεελλ..  88

σσεελλ..  99--1122

Εκλογές μετά το ΠάσχαΕκλογές μετά το Πάσχα
-Τι είπε ο Μητσοτάκης στο 
υπουργικό

Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η
στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων

με σεμνό τρόπο. σσεελλ..  99

σσεελλ..  22

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ
ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΑΛΩΤΑ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ  

Ημερίδα -Ευρωπαϊκό
Έργο POWERPOOR 
για την Ενεργειακή

Φτώχεια στον Δήμο
Ασπροπύργου σσεελλ..  33

Εκτενή συνάντηση 
με τον νέο ιδιοκτήτη 

των Ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά

Γεώργιο Προκοπίου
είχε ο πρωθυπουργός σσεελλ..  88

σσεελλ..  22

- ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΡΑ, ΜΑΝΔΡΑ- ΕΙΔΥΛΛΙΑ 
ΚΑΙ ΧΑΪΔΑΡΙ

ΑΣΕΠ: 1528 προσλήψεις σε μουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους σσεελλ..  33--44

Δωρεάν Rapid Test σήμερα
στο Δημαρχείο Αχαρνών 

σσεελλ..  55
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: ,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

Σαράν της, Σαράν τος, Σαράν τω, Σαραν τούλα 
Αγίων  Τεσσαράκον τα Μαρτύρων  εν  Σεβαστία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕΚουγιουμτζόγλου 1, Ελευσίνα - Πλατεία
Εθνικής Αντιστάσεως, 2105561131

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη
2105551232

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης

50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων 117,2102430204

ΘΘρρίίλλεερρ  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο::  
ΕΕιισσέέββααλλαανν  σσεε  σσππίίττιι  κκααιι

ααππήήγγααγγαανν  4444χχρροοννηη
ΒΒίίααιιηη  εεππίίθθεεσσηη  σσεε  σσππίίττιι  εεξξααππέέλλυυσσαανν  λληησσττέέςς  ττοο

ββρράάδδυυ  ττηηςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  

Εισέβαλαν  σε σπίτι εν τός καταυλισμού στην  περιοχ ή
Νέα Ζωή και με τη χ ρήση σωματικής βίας ακιν ητο-
ποίησαν  τον  22χ ρον ο ιδιοκτήτη και την  44χ ρον η
μητέρα του ζητών τας από αυτούς χ ρήματα.
Βίαιη επίθεση σε σπίτι εξαπέλυσαν  ληστές το βράδυ
της Τετάρτης στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Σύμφων α με αστυν ομικές πηγές, τα μέλη της συμμορίας
μπήκαν  σε οικία που βρίσκεται μέσα σε καταυλισμό και
με τη χ ρήση βίας ακιν ητοποίησαν  τον  21χ ρον ο ιδιοκ-
τήτη και τη 44χ ρον η μητέρα του. Στη συν έχ εια, άρχ ι-

σαν  ν α τους ζητούν  μετρητά και ν α ψάχ ν ουν  όλους
τους χ ώρους, πετών τας κάτω ότι έβρισκαν  μπροστά
τους.

Κατά τη διαφυγή τους -και αφού πρώτα προκάλεσαν
φθορές στους χ ώρους του σπιτιού- άρπαξαν  την
44χ ρον η μητέρα, την  αν άγκασαν  ν α επιβιβαστεί στο
αυτοκίν ητό τους και εξαφαν ίστηκαν . Αστυν ομικοί του
Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου σχ ημάτισαν  δικο-
γραφία σε βάρος πέν τε αγν ώστων  ληστών , εν ώ
συν εχ ίζουν  την  έρευν α για την  ταυτοποίησή τους.

Η υποστήριξη στον αγώνα με τη Σερβία βοηθάει την προσπάθεια
να γίνει η Φυλή έδρα της Εθνικής μπάσκετ

Ο   Χρήστος Παππούς θέλει να  αποτελέσει το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω
Λιοσίων αναπτυξιακό πόλο του Δήμου 

Τ
ην επιθυμία του Δήμου Φυλής να γίνει το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων μόνιμη
έδρα της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ, εξέφρασε η μαζική παρουσία του κόσμου
στον αγώνα με τη Σερβία.

Οπως και στον προηγούμενο αγώνα με την Τουρκία, οι συνδημότες μας στήριξαν
δυναμικά, αλλά με φίλαθλο πνεύμα, την Εθνική Ομάδα και τη βοήθησαν να πάρει τις
νίκες που χρειαζόταν για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του2023. Την επιθ-
υμία αυτή έχει εκφράσει ο Χρήστος Παππούς, με τον πλέον επίσημο τρόπο, στο
ανώτερο   δυνατό   επίπεδο,   δηλαδή   στον   Πρόεδρο   της   Ελληνικής   Ομοσπον-
δίας Καλαθοσφαίρισης   Βαγγέλη   Λιόλιο.   
Ο   Δήμαρχος   θέλει   να   αποτελέσει   το   γήπεδο αναπτυξιακό πόλο του Δήμου
Φυλής. Γι’ αυτό, άλλωστε, έπαιξε καταλυτικό ρόλο να δοθεί στην ΆΕΚ, ώστε να
συμβάλει, με τη λάμψη της, στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Σημαντικό ρόλο στην
μαζική προσέλευση του κόσμου, στον αγώνα με τη Σερβία, έπαιξε οαθλητικός
βραχίονας του Δήμου Φυλής, δηλαδή ο Πολιτιστικός και Άθλητικός Οργανισμός(ΝΠΔΔ
ΠΆΡΝΗΘΆ).  
Ο   Πρόεδρος   Γιώργος   Μαυροειδής   και   τα   στελέχη   του   Οργανισμού έδωσαν
και δίνουν, πρόθυμα, κάθε δυνατή βοήθεια, τόσο στην Εθνική Ομάδα, όσο και στην
ΆΕΚ, κάτι που αναγνωρίζουν οι άνθρωποι του μπάσκετ. «Ο  Δήμος  Φυλής   συνέβα-
λε   στην  ανέγερση   του  Ολυμπιακού   Κέντρου   Άνω  Λιοσίων   και αγωνίζεται,
διαχρονικά, για την αξιοποίησή του, με τη φιλοξενία μεγάλων αγώνων. Είμαστε παρ-
όντες   σε  αυτή   την  προσπάθεια   γιατί   αυτό   θέλουν   οι   συνδημότες   μας»,
δήλωσε  οΧρήστος Παππού
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 Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ  
Ημερίδα -Ευρωπαϊκό Έργο POWERPOOR 

για την Ενεργειακή Φτώχεια στον Δήμο Ασπροπύργου
Ν. Μελετίου:

«Στοχεύουμε στην 
ενεργειακή μετάβαση
προς ήπιες μορφές 

ενέργειας για
την υποστήριξη των

ευάλωτων νοικοκυριών»

Με επιτυχία και μεγάλη συμμε-
τοχή πραγματοποιήθηκε η ημε-
ρίδα με τίτλο «Καταπολεμώντας
την Ενεργειακή Φτώχεια – Το
Ευρωπαϊκό Έργο POWERPOOR»,
την οποία συνδιοργάνωσε το
Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
σε συνεργασία με τον Δήμο Ασπρ-
οπύργου και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ), την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023
στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου. 

Στην έναρξη της ημερίδας, απηύθυναν χαιρετι-
σμό ο Πρόεδρος του Δικτύου και Γενικός Γραμμα-
τέας της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτριος Καφαντάρης, ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ. Αναστάσιος Παπαδόπου-
λος, καθώς  και ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ.
Ευάγγελος Λιάκος.

Σημαντική ομιλία για την ενεργειακή φτώχεια,
αλλά και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης
στο Δήμο Ασπροπύργου και γενικότερα στην
Ελλάδα, πραγματοποίησε ο Αν. Καθηγητής της
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολ-
υτεχνείου και συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έργου
POWERPOOR, κ. Χάρης Δούκας. Το πρώτο μέρος
της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με την σύντομη
παρουσίαση του ρόλου των τραπεζών στην ενερ-

γειακή μετάβαση από τον Επικεφαλής του Τομέα
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων
& Αειφορίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ.
Παναγιώτη Χαμπεσή.

Στη συνέχεια, ο Γενικός
Διευθυντής του Δικτύου,
κ. Ιωάννης Γεώργιζας, μαζί
με στελέχη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΠΟΛΗΣ συνέχισαν με μια
σύντομη ανασκόπηση του
έργου, των αποτελεσμά-
των του έως σήμερα,
καθώς και των πολλαπλών
πλεονεκτημάτων που προ-
σφέρει στο κοινωνικό
σύνολο. Επεσήμαναν το
ρόλο των Γραφείων Αντι-
μετώπισης Ενεργειακής
Φτώχειας και αναφέρθη-
καν επίσης σε καινοτόμες
εφαρμογές, όπως ο Εικο-
νικός Ενεργειακός

Συμψηφισμός, που μπορούν να συμβάλλουν στην
προσπάθεια των Δήμων να ενισχύσουν τους ενερ-
γειακά ευάλωτους πολίτες.

συνεχίζεται στη σελ. 11

- ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΑΣΕΠ: 1528 προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Το υπουργείο Πολιτισμού γν ωστοποιεί την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου 1.528 ατόμων  για
την  κάλυψη αν αγκών  στους Αρχ αιολογικούς
χ ώρους και Μουσεία της Γεν ικής Διεύθυν σης
Αρχ αιοτήτων  & Πολιτιστικής Κληρον ομιάς.

Ζητούν ται οι εξής ειδικότητες: ΤΕ Λογιστών  ΔΕ
Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων  Φυλάκων
Αρχ αιοτήτων  ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης
Νυχ τοφυλάκων  Αρχ αιοτήτων  ΥΕ Προσωπικό
Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων  συμμετοχ ής

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α
συμπληρώσουν  και ν α υποβάλουν  αίτηση-υπεύθυν η
δήλωση ηλεκτρον ικά στη διεύθυν ση: https://sox.cul-
ture.gov .gr ή μέσω της Εν ιαίας Ψηφιακής

Πύλης https://www.gov .gr/ και συγκεκριμέν α στον
σύν δεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχ όληση στο

δημόσιο τομέα https://www.gov .gr/ipiresies/ergasia-
kai-asphalise/ apaskholesesto-demosio-tomea/aite-
seis-proslepses-prosopikou-sto-upourgeio-politismou-
kai-athletismou

Για την  είσοδο στην  εφαρμογή συμπληρών ουν  τους
προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Εν  συν εχ εία

επιλέγουν : «Διαγων ισμοί» → «Κάν τε Αίτηση»
προκειμέν ου ν α συμπληρώσουν  τα πεδία
της αίτησης, όπως αυτά προβλέπον ται στο,
κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ.
Κατόπιν  οι υποψήφιοι υποβάλουν  την
αίτηση ηλεκτρον ικά μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.

Το ΑΣΕΠ αν αρτά την  αν ακοίν ωση στον
διαδικτυακό του τόπο, μετά την  κοιν οποίηση
της έγκρισής της. Εν τός είκοσι (20) ημερών
από την  κοιν οποίηση ή έγκριση ή
τροποποίησή της από το Α.Σ.Ε.Π., η
αν ακοίν ωση μαζί με το Παράρτημα

αν ακοιν ώσεων  Συμβάσεων  εργασίας Ορισμέν ου
Χρόν ου (ΣΟΧ) με σήμαν ση έκδοσης «10-06-2021», τα
Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Γν ώσης Η/Υ με σήμαν ση
έκδοσης «01-02-2023» και (Α2) Γλωσσομάθειας με
σήμαν ση έκδοσης «01-02-2023» 

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Ανακοίνωση από
«Το Χαμόγελο του

Παιδιού»
σχετικά με

Κρούσμα Νέας
Μορφής 

Τραπεζικής Απάτης
με υποκλοπή
λογαριασμού

τρίτου
και κατάθεση

χρηματικού ποσού
στον Οργανισμό

Τα περιστατικά προ-
σπαθειών  για εκμετάλλευ-
ση ή υπεξαίρεση χ ρημα-
τικών  ποσών  από
πολίτες χ ρησιμοποιών τας
ως πρόσχ ημα τη στήριξη
στον  Οργαν ισμό «Το
Χαμόγελο του Παιδιού»,
αποτελεί συχ ν ό φαιν όμε-
ν ο και χ ρησιμοποιούν
ποικίλους τρόπους για ν α
το επιτύχ ουν .

Αυτή τη φορά επιτήδειος,
επικοιν ών ησε με τον
Οργαν ισμό ισχ υριζόμεν ος

πως πραγματοποίησε μια
κατάθεση αρκετά μεγάλου
ποσού σε λογαριασμό του
Οργαν ισμού «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού»  στην
Εθν ική Τράπεζα και ήθελε
ν α επιστρέψουμε τα χ ρή-
ματα, που είχ ε καταθέσει,
γιατί όπως είπε τα είχ ε
αν άγκη. Τον  εν ημερώσα-
με πως έπρεπε ν α επικοι-
ν ων ήσει και γραπτά για
αυτό του το αίτημα. Την
επόμεν η ημέρα κάλεσε
ξαν α και μας ζήτησε πάλι
ν α του επιστρέψουμε τα
χ ρήματα αλλά σε έν αν
διαφορετικό δικό του
λογαριασμό γιατί, υποτιθέ-
μεν α, είχ ε απεν εργο-
ποίησε τον  αρχ ικό του
λογαριασμό από φόβο.

Από τον  Οργαν ισμό του
ζητήθηκε και πάλι η απο-
στολή γραπτού μην ύμα-
τος με το αίτημα του, αλλά
καμία από τις δύο φορές
δεν  απέστειλε γραπτό
αίτημα, εν ώ παράλληλα
μας διαβεβαίων ε ότι θα το
κάν ει. Επεισπροσθέτως,
τον  παροτρύν αμε ν α επι-
κοιν ων ήσει με την  τράπε-
ζα του ώστε ν α μας μετα-

βιβαστεί το αίτημά του
μέσω αυτής.

Ο άν θρωπος αυτός, όπως
αποδείχ θηκε, ήταν  απα-
τεών ας και είχ ε υποκλέψει
τον  λογαριασμό εν ός
άλλου φυσικού
προσώπου. Αφότου
μετέφερε τα χ ρήματα σε
λογαριασμό του «Χαμόγε-
λου» ήθελε ουσιαστικά
εμείς ν α του μεταφέρουμε
αυτά τα χ ρήματα σε
κάποιον  δικό του λογαρια-
σμό, κάτι που συν έβη
πρώτη φορά από τότε
που ξεκίν ησαν  μαζικά οι
τραπεζικές απάτες.

Για μία ακόμα φορά, «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» με
αίσθημα υπευθυν ότητας
και με απόλυτη διαφάν εια
απέν αν τι στον  κόσμο
που το στηρίζει τόσα
χ ρόν ια, διευκριν ίζει και
τον ίζει πως:

● «Το Χαμόγελο του Παι-
διού», και οι εργαζόμεν οί
του, δεν  αποστέλλουν
ποτέ ηλεκτρον ικό σύν δε-
σμο επιβεβαίωσης δωρε-

άς, ούτε καλούν  τηλεφω-
ν ικά για ν α πραγματοποι-
ήσουν  οποιεσδήποτε
πωλήσεις, ούτε βγαίν ουν
ποτέ στον  δρόμο, ούτε
πηγαίν ουν  από πόρτα σε
πόρτα ν α συγκεν -
τρώσουν  τρόφιμα και είδη
πρώτης αν άγκης ή ν α
κάν ουν  έραν ο.

● «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» συν ιστά στους
πολίτες ν α μην  πατούν
για επιβεβαίωση σε καν έ-
ν α link, ν α μην
συμπληρών ουν  στοιχ εία
και κωδικούς σε sites που
τους προτείν ουν , καθώς
και ν α μη δέχ ον ται
emails των  οποίων  δε
γν ωρίζουν  την  προέλευ-
ση.

● Επιπλέον , ν α μην
συν δράμουν  οικον ομικά
ή με οποιον δήποτε άλλο
τρόπο άτομα που περιφ-
έρον ται στους δρόμους,
σε καταστήματα ή μετα-
βαίν ουν  στα σπίτια τους,
ακόμα και όταν  φορούν
διακριτικά με το σήμα και
την  επων υμία του Οργα-
ν ισμού, διότι αυτά είν αι

πλαστά. Το ίδιο ισχ ύει και
για τυχ όν  εν ημερωτικά
έν τυπα ή δήθεν  απο-
δείξεις είσπραξης δωρεάς,
διότι έχ ει διαπιστωθεί ότι
όλα αυτά είν αι πλαστά, με
σκοπό ν α υφαρπάξουν
χ ρήματα προς ίδιον  όφε-
λος και ν α εξαπατήσουν
τους αν υποψίαστους
πολίτες.

● Οι χ ρηματικές δωρεές
για την  εν ίσχ υση των
σκοπών  του Οργαν ισμού
«Το Χαμόγελο του Παι-
διού» πραγματοποιούν ται
μόν ο με κατάθεση σε
συγκεκριμέν ους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς, στα
γραφεία του ή στους χ ώρ-
ους του. Κάθε δωρεά,
αν εξαρτήτως ποσού, ή για
οποιαδήποτε άλλη συν αλ-
λαγή, εκδίδεται ν όμιμη
απόδειξη με την  επων -
υμία του Οργαν ισμού.

● Επιπλέον , αν ά τακτά
χ ρον ικά διαστήματα
δημοσιοποιείται το σύν ο-
λο των  δράσεων  του
Οργαν ισμού καθώς και ο
Οικον ομικός Απολογισμός
του. Όλα τα οικον ομικά

στοιχ εία του Οργαν ισμού,
τα οποία και δημοσιοποι-
ούν ται, ελέγχ ον ται
ετησίως από την  αν εξάρτ-
ητη διεθν ή εταιρεία
ορκωτών  ελεγκτών  Ernst
and Young.

«Το Χαμόγελο του Παι-
διού» παρακαλεί θερμά
όλους τους πολίτες, τους
φίλους και υποστηρικτές
του, αλλά και οποιον δή-
ποτε αν τιληφθεί τέτοια
περιστατικά, ν α επικοι-
ν ων ήσει άμεσα, τόσο με
τις Αστυν ομικές Αρχ ές,
όσο και με τον  Οργαν ι-
σμό, στην  «Εθν ική Τηλε-
φων ική Γραμμή για τα
Παιδιά SOS 1056», η
οποία λειτουργεί σε 24
ώρες το 24ωρο, δωρεάν
και παν ελλαδικά.

Μπορείτε ν α δείτε όλους
τους διαθέσιμους τρόπους
στήριξης του εξειδικευμέ-
ν ου έργου του Οργαν ι-
σμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» στον  ακόλουθο
σ ύ ν δ ε σ μ ο :
https://www.hamogelo.gr/
gr/el/stirikste-mas/

και την  προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων , ν α αν αρτηθούν  στο κατάστημα
της Υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής όπου προκηρύσσον ται οι θέσεις, στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(www.culture.gr), καθώς και στα καταστήματα των  Δήμων  Αθην αίων , Ιεράς
Πόλης Μεσολογγίου, Ακτίου Βόν ιτσας, Λευκάδας, Καισαριαν ής, Μαραθών ος,
Ναυπακτίας, Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, Μεγαρέων , Χαϊδαρίου,
Σαλαμίν ας, Μάν δρας –Ειδυλλίας, Άργους-Μυκην ών , Ναυπλιέων , Επιδαύρου, 

Μεγαλόπολης, Βόρειας Κυν ουρίας, Τρίπολης, Αρταίων , Πατρέων , Δυτικής
Αχ αΐας, Ερυμάν θου, Αιγιαλείας, Θηβαίων , Ταν άγρας, Διστόμου Αράχοβας
Αν τίκυρας, Γρεβεν ών , Δεσκάτης, Δράμας, Ελευσίν ας, Ρόδου, Κω, Σύμης,
Καλυμν ίων , Καρπάθου, Ηρωϊκής Νήσου Κάσου, Αστυπάλαιας, Λέρου,
Αλεξαν δρούπολης, Διδυμοτείχ ου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Χαλκιδέων ,
Ερέτριας,

Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαν τουδίου Λίμν ης-Αγίας Άν ν ας, Ζακύν θου, Αρχ αίας
Ολυμπίας, Πύργου, Αν δρίτσαιν ας – Κρεστέν ων , Αν δραβίδας-Κυλλήν ης,
Βέροιας, Νάουσας, Ηρακλείου, Φαιστού, Χερσον ήσου, Γόρτυν ας,
Ηγουμεν ίτσας, Φιλιατών , Σουλίου, Ιωαν ν ιτών , Δωδών ης, Καβάλας, Θάσου,
Καρδίτσας, Σοφάδων , Καστοριάς, Άργους –Ορεστικού, Κεν τρικής Κέρκυρας
και Διαπον τίων  Νήσων , Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου,
Σάμης, Ληξουρίου, Ιθάκης, Κιλκίς, Παιον ίας, Κοζάν ης, Βοΐου, Κοριν θίων ,
Νεμέας, Σικυων ίων , 

Λουτρακίου – Περαχ ώρας – Αγίων  Θεοδώρων , Θήρας, Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων , Μυκόν ου, Άν δρου, Φολεγάν δρου, Σίφν ου, Κέας, Τήν ου,
ΣύρουΕρμούπολης, Μήλου, Αμοργού, Αν τιπάρου, Σικίν ου, Κιμώλου, Σπάρτης,
Μον εμβασιάς, Ευρώτα, Λαρισαίων , Σητείας, Αγίου Νικολάου, Οροπεδίου
Λασιθίου, Ιεράπετρας, Μυτιλήν ης, Δυτικής Λέσβου, Λήμν ου, Βόλου, Αλμυρού,
Νοτίου Πηλίου, Μεσσήν ης, Τριφυλίας, Πύλου –Νέστορος, Καλαμάτας,
Αβδήρων , Πειραιά, Αίγιν ας, Πόρου, Ύδρας, Κυθήρων , Πέλλας, Θεσσαλον ίκης, 

Χαλκηδόν ος, Ωραιοκάστρου, Πυλαίας-Χορτιάτη, Κατερίν ης, Δίου – Ολύμπου,
Πρέβεζας, Πάργας, Ρεθύμν ης, Μυλοποτάμου, Κομοτην ής, Μαρών ειας –
Σαπών , Ιάσμου, Αν ατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας, Σερρών ,
Αμφίπολης, Τρικκαίων , Μετεώρων , Λαμιέων , Λοκρών , Φλώριν ας, Αμυν ταίου,
Δελφών , Πολυγύρου, Σιθων ίας, Νέας Προπον τίδας, Αριστοτέλη, Χαν ίων , Κισ-
σάμου, Πλαταν ιά, Αν ωγείων , Χίου, και Παιαν ίας. 

Επιπλέον , ν α αν αρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε αν άρτηση
που διεν εργείται σε κατάστημα, θα συν ταχ θεί και σχ ετικό πρακτικό αν άρτ-
ησης (σύμφων α με την  παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4765/2021, όπως ισχ ύει),
το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν  στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox @asep.gr.

συνεχίζεται από σελ. 3
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Μαρτίου ο ΕΟΔΥ θα διενε-
ργήσει δωρεάν Rapid
Test σε εμβολιασμένους
και ανεμβολίαστους για
την ανίχνευση του Covid-
19 στο �Δημαρχείο Αχα-
ρνών (φουαγιέ της αίθου-
σας εκδηλώσεων) από
τις 09:30-15:00.

Οι δημότες θα πρέπει
να γνωρίζουν τα εξής:

♦  Θα πρέπει να έχουν
μαζί τους το ΑΜΚΑ και
την αστυνομική τους ταυ-
τότητα.

♦  Θα πρέπει να ακολο-
υθούν πιστά τις οδηγίες
που προβλέπονται από
τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα (μάσκες, αποστά-
σεις ασφαλείας κτλ).

# a c h a r n e s
# μ έ ν ο υ μ ε _ α σ φα λε ί ς
#rapidtest #govgr
#covid19 #κορονοϊός
#dimosacharnon
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Δωρεάν Rapid Test στο Δημαρχείο Αχαρνών Ένοπλη ληστεία σε
α ν τ α λ λ α κ τ ή ρ ι ο
σ υ ν α λ λ ά γ μ α τ ο ς
στο Περιστέρι
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ,
Τετάρτη 8 Μαρτίου, σε κατάστημα ανταλλαγής
συναλλάγματος, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη, στο
Περιστέρι.

Σύμφωνα με την
ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις
19:00, εισέβαλε στο
κατάστημα άνδρας
με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του
προσώπου του, ο
οποίος με την απει-

λή όπλου ακινητοποίησε την 24χρονη υπάλληλο
και αφαίρεσε όσα χρήματα υπήρχαν στο ταμείο.
Αμέσως μετά ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Όπως είπε η υπάλληλος σε αστυνομικούς, ο
άγνωστος αφαίρεσε 2.480 ευρώ, 4.131 δολάρια
Αμερικής και 4.285 αγγλικές λίρες.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και
τη σύλληψή του.

Ν
τελίβερι κοκαΐν ης καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του 24ωρου, με όχ ημα που
διέθετε ειδική κρύπτη, πραγματο-

ποιούσε κύκλωμα διακίν ησης ν αρκω-
τικών , το οποίο «ξηλώθηκε» από την
Αστυν ομία και φέρεται ν α βρίσκεται
πίσω από 800 αγοραπωλησίες σε όλη
την  Αθήν α.

Οι αστυν ομικοί πέρασαν  χ ειροπέδες σε
τέσσερις Αλβαν ούς και έν αν  Έλλην α,
εν ώ σχ ημάτισαν  δικογραφία για ακόμα
πέν τε άτομα αλβαν ικής καταγωγής. Από
την  αστυν ομική έρευν α προέκυψε ότι τα
μέλη του κυκλώματος διακιν ούσαν  την
κοκαΐν η σε βάρδιες για ν α καλύπτον ται
οι παραδόσεις όλο το 24ωρο σε οποια-
δήποτε περιοχ ή της πρωτεύουσας.

Οι αστυν ομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών
Πειραιά «χ αρτογράφησαν » τους ρόλους
των  μελών  της εγκληματικής οργάν ωσης.

Έν ας 27χ ρον ος ήταν  υπαρχ ηγός και
υπεύθυν ος για την  προμήθεια, την  επα-
ν ατυποποίηση, την  αποθήκευση, τη
φύλαξη και τη διακίν ηση. Επιπλέον
ήταν  αρμόδιος για της αν εύρεση
πελατών , την  είσπραξη των  κερδών
από τα υπόλοιπα μέλη και την  αποστο-
λή των  χ ρημάτων  από την  πώληση
τους.

Μία 33χ ρον η και έν ας 34χ ρον ος ήταν
επιφορτισμέν οι με την  αποθήκευση, τη
φύλαξη και τη διακίν ηση, με τον
34χ ρον ο ν α εισπράττει τα κέρδη από

την  πώληση και ν α τα αποστέλλει σε
αρχ ηγικό μέλος.

Έν ας 23χ ρον ος και έν ας 31χ ρον ος, ο
οποίος διέθετε όχ ημα ιδιοκτησίας του για
τις μεταφορές τους, είχ αν  αν αλάβει την
διακίν ηση ποσοτήτων  κοκαΐν ης.
Όπως προέκυψε από την  προαν ακριτι-
κή έρευν α της αν ωτέρω Υπηρεσίας,
πιστοποιήθηκαν  περισσότερες από 800
συν αλλαγές διακίν ηση ν αρκωτικών , τα
οποία μετέφεραν  μέσα σε κρύπτες των
επιχ ειρησιακών  τους οχ ημάτων  και λάμ-

βαν αν  χ ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ωρου. Επιπλέον , χ ρησιμοποιούσαν
επιχ ειρησιακά τηλέφων α για τις συν ο-
μιλίες τους.

Σε έρευν α που πραγματοποιήθηκε σε
οικίες και εν τός οχ ημάτων  των  κατηγορ-
ουμέν ων  βρέθηκαν  συν ολικά και
κατασχ έθηκαν : 54,7 γραμμ. κοκαΐν ης
διαμοιρασμέν α σε πλήθος ν άιλον  συσκε-
υασιών , ηλεκτρον ική ζυγαριά ακριβείας,
πλήθος ν άιλον  συσκευασιών , 30 ευρώ,
αυτοκίν ητο και 8 κιν ητά τηλέφων α.

Κοκαΐνη κατ’ οίκον όλο το
24ωρο στην Αθήνα

- Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε 800 συναλλαγές

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τέσσερις Αλβανούς
και έναν Έλληνα για τη διακίνηση κοκαΐνης.
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Σ
ε μια διακριτική -λόγω εθν ικού
πέν θους- αλλά τιμητική πρωτο-
βουλία, προχ ώρησε η Δημοτική

Επιτροπή Ισότητας Δήμου Φυλής,
σήμερα Πέμπτη 9 Μαρτίου, για ν α τιμή-
σει τις γυν αίκες με αφορμή την  Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυν αίκας που έχ ει καθ-
ιερωθεί ν α εορτάζεται στις 8 Μαρτίου.

Με 200 κόκκιν α τριαν τάφυλλα αν ά
χ είρας, η Πρόεδρος της Επιτροπής,
Δικηγόρος Χρυσούλα Κουράση και το
μέλος, Ευαγγελία Κωβαίου, επισκέφθη-

καν  Υπηρεσίες του Δήμου
καθώς και καταστήματα στα
Άν ω Λιόσια, και σε μια
συμβολική κίν ηση, πρόσφε-
ραν  από έν α τριαν τάφυλλο
στις εργαζόμεν ες γυν αίκες

και σε δημότισσες που συν άν τησαν . 
Παράλληλα πρόσφεραν  σε όλους,

γυν αίκες και άν τρες, εν ημερωτικό
τρίπτυχ ο φυλλάδιο με πληροφορίες
σχ ετικά με την  Επιτροπή Ισότητας,
τους κύριους στόχ ους της και τους τρό-
πους έμπρακτης υποστήριξης των
γυν αικών  από την  Επιτροπή. Επίσης,
στο φυλλάδιο παρέχ εται καθοδήγηση
στα θύματα εν δοοικογεν ειακής βίας για
ν α μιλήσουν  για το πρόβλημα και αν α-
γράφον ται χ ρήσιμα τηλέφων α υπηρε-
σιών  και φορέων  στους οποίους μπορ-

ούν  ν α απευθυν θούν  θύματα βίας.
Για την  πρωτοβουλία αυτή συν εχ άρη

τη Χρυσούλα Κουράση και την  Ευαγ-
γελία Κωβαίου ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, τον  οποίο συν άν -
τησαν  κατά την  επίσκεψή τους στο
Δημαρχ είο στα Άν ω Λιόσια. “Οι
γυν αίκες καλούν ται ν α αν ταποκριθούν
σε πολλούς ρόλους ταυτόχ ρον α και
δίν ουν  καθημεριν ά αγών ες σε όλα τα
επίπεδα. Αξίζουν  την  αγάπη μας και το
σεβασμό μας ως μητέρες, σύν τροφοι,
κόρες, φίλες και συν άδελφοι!”, τόν ισε ο
Χρήστος Παππούς.

“Είχ αμε προγραμματίσει για την  Παγ-
κόσμια Ημέρα της Γυν αίκας μια μεγάλη
εκδήλωση η οποία αν αβλήθηκε λόγω
του τραγικού δυστυχ ήματος στα
Τέμπη. Σήμερα, με αυτή τη χ ειρον ομία

τιμούμε σεμν ά και σιωπηλά, τη γυν αίκα
μάν α, σύζυγο, εργαζόμεν η. Τη γυν αίκα,
που αγων ίζεται και στηρίζει την  κοι-
ν ων ία και η οποία πρέπει ν α αφυπν ι-
στεί και ν α περιφρουρήσει τα δικαιώμα-
τά της και ν α διασφαλίσει τις συν θήκες
αξιοπρεπούς και ισότιμης διαβίωσής
της”, υπογράμμισε η Χρυσούλα Κουρά-
ση.

Από το Νοέμβριου του 2021 που λει-
τουργεί η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
Δήμου Φυλής, έχ ει προσφέρει ν ομική
και ψυχ ολογική υποστήριξη σε δεκάδες
γυν αίκες που αν τιμετωπίζουν  κακο-
ποιητική συμπεριφορά από το περιβάλ-
λον  τους, εν ώ με διαρκείς δράσεις
εν ημερών ει τις γυν αίκες προτρέπον τάς
τες ν α ξεπεράσουν  το φόβο και ν α
διεκδικήσουν  τα δικαιώματά τους.

Τριαντάφυλλα και ενημερωτικό υλικό πρόσφερε
η Επιτροπή Ισότητας  Δήμου Φυλής σε εργαζόμενες
γυναίκες για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

#2023Eleusis #Stalker #Mystery68

Μυστήριο 68 Στάλκερ
σύνθετη δράση τέχνης

Κάθε τόπος είναι οι άνθρωποί του.

Είσαι Ελευσίνιος; Λάβε μέρος στα εργαστήρια και
σχεδίασε, υπό την καθοδήγηση διαχειριστών πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, ξεναγών, ειδικών επιστημόνων και
καλλιτεχνών, περιπατητικές διαδρομές και παιχνίδια
ανακάλυψης και εξερεύνησης της πόλης σου.

Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 15 Μαρτίου εδώ.

Το Μυστήριο 68 Στάλκερ, μια διοργάνωση της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα σε συνεργασία με την
πeripatos sociocultural enterprise, είναι ένα συμμετοχικό
έργο παρακαταθήκης, που στόχο έχει να επανασυστήσει
την πόλη της Ελευσίνας μέσα από τα μάτια των
κατοίκων της.

Με μία σειρά εργαστηρίων που ξεκινούν τον Μάρτιο,
διαχειριστές πολιτιστικής κληρονομιάς, ξεναγοί, ειδικοί
επιστήμονες και καλλιτέχνες, σχεδιάζουν σε συνεργασία
με τους κατοίκους της πόλης διαδραστικούς περιπάτους
στον δημόσιο χώρο και παιχνίδια ανακάλυψης και εξερ-
εύνησης της πόλης, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέ-
πτες της Ελευσίνας να ανακαλύψουν πολύπτυχες πλε-

υρές και μνήμες της.

Κρόνος, Ελευσίνα [Φωτό: Άγγελος Χριστοφιλόπουλος]

Τα εργαστήρια πρόκειται να πραγματοποιηθούν από
τις 18 Μαρτίου έως τις 7 Μαΐου, καλύπτοντας τις εξής
θεματικές: Αρχαιολογία – Ιστορία και Βιομηχανική Αρχαι-
ολογία. Εκπρόσωποι από τις παραπάνω ειδικότητες θα
καθοδηγήσουν δυο ομάδες 10-20 ατόμων, ώστε να συν-
σχεδιάσουν μέσα από την καλλιτεχνική πρακτική, την
εθνογραφική έρευνα και την προφορική ιστορία, περι-
πατητικές διαδρομές στον δημόσιο χώρο, μετουσιώνον-
τάς τον σε έναν ζωντανό και δημιουργικό τόπο έκφρα-
σης για όλα όσα τους προβληματίζουν, για όλα όσα
αγαπούν. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Αιτήσεις συμμετοχής στα εργαστήρια έως τις 15Αιτήσεις συμμετοχής στα εργαστήρια έως τις 15
Μαρτίου εδώ.Μαρτίου εδώ.

Ημερομηνίες εργαστηρίωνΗμερομηνίες εργαστηρίων

Αρχαιολογία - ΙστορίαΑρχαιολογία - Ιστορία
Εργαστήριο #1: Σάββατο 18 Μαρτίου 10:00-12:00Εργαστήριο #1: Σάββατο 18 Μαρτίου 10:00-12:00
Εργαστήριο #2: Σάββατο 1η Απριλ ίου 10:00-12:00Εργαστήριο #2: Σάββατο 1η Απριλ ίου 10:00-12:00
Εργαστήριο #3: Σάββατο 8 Απριλ ίου 10:00-12:00Εργαστήριο #3: Σάββατο 8 Απριλ ίου 10:00-12:00
Εργαστήριο #4: Σάββατο 29 Απριλ ίου 10:00-12:00Εργαστήριο #4: Σάββατο 29 Απριλ ίου 10:00-12:00
Εργαστήριο #5: Σάββατο 6 Μαΐου 10:00-12:00Εργαστήριο #5: Σάββατο 6 Μαΐου 10:00-12:00

Βιομηχανική ΑρχαιολογίαΒιομηχανική Αρχαιολογία
Εργαστήριο #1: Σάββατο 18 Μαρτίου 12:00-14:00Εργαστήριο #1: Σάββατο 18 Μαρτίου 12:00-14:00
Εργαστήριο #2: Σάββατο 1η Απριλ ίου 12:00-14:00Εργαστήριο #2: Σάββατο 1η Απριλ ίου 12:00-14:00
Εργαστήριο #3: Σάββατο 8 Απριλ ίου 12:00-14:00Εργαστήριο #3: Σάββατο 8 Απριλ ίου 12:00-14:00
Εργαστήριο #4: Σάββατο 29 Απριλ ίου 12:00-14:00Εργαστήριο #4: Σάββατο 29 Απριλ ίου 12:00-14:00

Εργαστήριο #5: Σάββατο 6 Μαΐου 12:00-14:00Εργαστήριο #5: Σάββατο 6 Μαΐου 12:00-14:00

Η δράση Μυστήριο 68 Στάλκερ πραγματοποιείταιΗ δράση Μυστήριο 68 Στάλκερ πραγματοποιείται
σε συνεργασία με: πσε συνεργασία με: πeripatos sociocultural entereripatos sociocultural enter--
prise, Artopolis Cultural Association, Caterina Moroniprise, Artopolis Cultural Association, Caterina Moroni

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
https://2023eleusis.eu/mystirio-68-stalker-

anoichto-kalesma-ergastiria



Πλήθος μελών του ΟΑΦΝΤΗ
συγκεντρώθηκαν, τόσο στο Α΄ ΚΑΠΗ
όσο και στο Β΄ΚΑΠΗ Ασπροπύργου
για να παρακολουθήσουν την ενημε-
ρωτική ημερίδα με θέμα: «Τρίτη
Ηλικία και Διαχείριση Άγχους Ασθέ-
νειας»  με ομιλήτρια την Ψυχολόγο
του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου,
κ. Κλειώ Καραμπούλα.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, κ.
Ιωάννης Κατσαρός μαζί με τον Αντι-
πρόεδρο, κ. Αντώνη Κοναξή, αφού
καλωσόρισαν τα μέλη ανέφεραν ότι,
αυτές οι δράσεις έχουν ως κύριο

στόχο την ενημέρωση των μελών και
την ευαισθητοποίηση τους αναφορι-
κά με θέματα υγείας, είτε σωματικά
είτε ψυχικά, παροτρύνοντάς τους  να
μοιράζονται τα προβλήματα τους και
να απευθύνονται στους ειδικούς επι-
στήμονες των κοινωνικών υπηρε-
σιών και δομών του Δήμου.    

Η ενημερωτική ομιλία είχε ως
βασικό θεματικό άξονα την τρίτη
ηλικία και την συσχέτιση της με την
διαταραχή του άγχους ασθένειας.
Ειδικότερα, στο αρχικό σκέλος της
ομιλίας, παρουσιάστηκαν  ενδε-

λεχώς πληροφορίες που αφορούν
τη διαδικασία της γήρανσης,
ξεκινώντας από τον εννοιολογικό
ορισμό και την κοινή συμπτωματο-
λογία γήρατος. Σε ένα δεύτερο
μέρος, ακολούθησε εισαγωγή σε
βασικές έννοιες που αφορούν τις
διαταραχές του άγχους, όπως είναι
οι  διάφορες υποκατηγορίες των
αγχωδών διαταραχών και τα διαγνω-
στικά χαρακτηριστικά τους. Στην
συνέχεια, παρουσιάστηκε η συσχέτι-
ση αγχωδών διαταραχών και τρίτης

ηλικίας, με αναφορά στην επιδημιο-
λογία, τους παράγοντες επιδείνω-
σης, και την συμπτωματολογία του
άγχους στα ηλικιωμένα άτομα.
Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην
επίδραση του άγχους ασθένειας ως
διαταραχή που εμφανίζεται στην τρίτη
ηλικία, τα διαγνωστικά κριτήρια, τους
παράγοντες ενίσχυσης, καθώς και
τον προτεινόμενο θεραπευτικό σχε-
διασμό της διαταραχής, περιλαμβά-
νοντας φυσικά και προτεινόμενους
τρόπους διαχείρισης.
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Κ
άθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 8.700 παιδιά ηλικίας
έως 6 ετών και οι οικογένειές τους καλούνται να αντι-
μετωπίσουν τις ανάγκες που δημιουργούνται από την

αναπηρία και τις αναπτυξιακές διαταραχές
Για πρώτη φορά, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας,

Παιδείας, Υγείας και Εσωτερικών, καθώς και πάνω από 30
ακαδημαϊκοί, μέλη της ιατρικής κοινότητας, φορείς του χώρου
της αναπηρίας, εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Παιδιού και
του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, συναντήθηκαν στο Υπο-
υργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την
ανταλλαγή απόψεων για την κατάρτιση ενός Σχεδίου Δρά-
σης για τις Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης στη
χώρα μας.

Τα στατιστικά δεδομένα
Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα

περίπου 750 παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
(ΔΑΦ) και περίπου 700 παιδιά με αναπηρία. Επομένως, κάθε
χρόνο, περίπου 8.700 παιδιά, ηλικίας 0 έως 6 ετών, και οι
οικογένειές τους καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες
που δημιουργούνται από την αναπηρία και τις αναπτυξιακές
διαταραχές. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η νευροπ-
λαστικότητα του εγκεφάλου στις ηλικίες 0 έως 6 ετών είναι
έντονη, συνεπώς, η κατάλληλη παρέμβαση παίζει καταλυτικό
ρόλο στην ενδυνάμωση υπαρχουσών δεξιοτήτων αλλά και
στην ελαχιστοποίηση μελλοντικών περιορισμών.

Η σπουδαιότητα της πρώιμης παρέμβασης
Η Πρώιμη Παρέμβαση συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτόν

τον σκοπό, καθώς ενισχύει την λειτουργικότητα των παιδιών
ηλικίας 0 έως 6 ετών, με αναπηρία, αλλά και παιδιών που
εμφανίζουν αναπτυξιακές διαταραχές, όπως ο αυτισμός.
Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο και τις καινοτόμες δράσεις που
αυτό προτείνει, παράλληλα με τις θεραπείες που λαμβάνει το
παιδί, σύμφωνα με εξατομικευμένο πλάνο για τις ανάγκες του,
και η ίδια η οικογένειά του λαμβάνει την απαραίτητη συμβου-
λευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, με σκοπό την μέγιστη
δυνατή ενδυνάμωση αυτής και του παιδιού. Οι υπηρεσίες
παρέχονται στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού (δηλαδή, το
σπίτι, την παιδική χαρά, το σπίτι των παππούδων κ.ά.) ενδεικ-
τικά, από παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και
εκπαιδευτές κινητικότητας κ.ά.

Το Σχέδιο Δράσης
Οι συζητήσεις που πραγματοποιηθήκαν στο Υπουργείο

Εργασίας, επικεντρώθηκαν στις καλές πρακτικές που εφα-
ρμόζονται σε άλλες χώρες, στους υφιστάμενους μηχανισμούς
παροχής υποστήριξης αλλά και στις απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για την δημιουργία του κατάλληλου μοντέλου Πρώιμης
Παρέμβασης στην Ελλάδα, το οποίο θα έχει επίκεντρο το
παιδί αλλά και την οικογένειά του. Το Σχέδιο Δράσης, εκπο-
νείται στο πλαίσιο του έργου τεχνικής βοήθειας που είχε αιτ-
ηθεί το Υπουργείο Εργασίας το οποίο χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης
και υλοποιείται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EASPD –
European Association of Service Providers for Persons with
Disabilities, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(DGREFORM).

«Κάθε παιδί να αναπτύξει στον μέγιστο βαθμό τις δεξι-
ότητές του»

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Εφαρμόζουμε για πρώτη φορά
στη χώρα μας ένα ολιστικό πρόγραμμα υπηρεσιών πρώιμης
παρέμβασης για παιδιά έως 6 ετών αλλά και για τις οικογέ-
νειές τους. 

Ως Πολιτεία, αναγνωρίζουμε ότι τα πρώτα χρόνια της
ζωής ενός παιδιού είναι κρίσιμα για την ανάπτυξή του, γι’ αυτό
και διασφαλίζουμε ότι κάθε παιδί θα μπορέσει να αναπτύξει
στο μέγιστο βαθμό τις δεξιότητές του. Είναι η πρώτη φορά που
Πολιτεία και αρμόδιοι φορείς καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι γι’
αυτό το σκοπό. Γιατί η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών στα
πρώτα αναπτυξιακά στάδια της ζωής κάθε παιδιού, αποτελεί
ζωτικής σημασίας μηχανισμό για την ανάπτυξη του και την
ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση αυτού και της οικογένειάς του.
Συγχρόνως και παράλληλα με την τεχνική βοήθεια που λαμ-
βάνουμε, ενεργοποιούμε και πιλοτικό πρόγραμμα πρώιμης
παρέμβασης με πόρους ύψους 35 εκ. που εξασφαλίσαμε από
το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη θεσμοθετήσαμε το νομοθετικό
πλαίσιο του προγράμματος και προχωρούμε άμεσα στην
εξειδίκευση των δράσεων για την υλοποίηση του. Σκοπός μας
η δημιουργία υπηρεσιών που πληρούν τις προϋποθέσεις για
αποτελεσματική πρώιμη παρέμβαση με τα μέγιστα δυνατά
οφέλη τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές
τους».

ΔΔήήμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
Το 1ο Λύκειο Ελευσίνας και η

εικονική επιχείρηση Pandemic
Museum που δημιούργησαν οι

μαθητές διεκδικεί το
#PublicChoiceAward !

ΤΤοο  11οο  ΛΛύύκκεειιοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααιι  ηη  εειικκοοννιικκήή
εεππιιχχεείίρρηησσηη  PPaannddeemmiicc  MMuusseeuumm  πποουυ
δδηημμιιοούύρργγηησσαανν  οοιι  μμααθθηηττέέςς  δδιιεεκκδδιικκεείί  ττοο
##PPuubblliiccCChhooiicceeAAwwaarrdd  ((ΒΒρρααββεείίοο  ΚΚοοιιννοούύ))!!

-��  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  ΨΨηηφφοοφφοορρίίααςς
ΔΔιιάάρρκκεειιαα  ΨΨηηφφοοφφοορρίίααςς  έέωωςς  3300  ΑΑππρρ--

ιιλλίίοουυ  22002233
ΠΠοούύ;;  hhttttppss::////jjaaggrreeeeccee..oorrgg//pprroommoovvoottiinngg//
ΠΠώώςς;;  ΚΚάάθθεε  άάττοομμοο,,  πποουυ  εεππιισσκκέέππττεεττααιι  ττηη

σσεελλίίδδαα,,  μμπποορρεείί  νναα  ψψηηφφίίσσεειι  μμόόννοο  μμίίαα
φφοορράά  κκααιι  νναα  ψψηηφφίίσσεειι  έέωωςς  κκααιι  33  οομμάάδδεεςς..

ΣΣηημμααννττιικκόό::  ΟΟτταανν  μμεεττααββεείίττεε  σσττηη  σσεελλίίδδαα
ψψηηφφοοφφοορρίίααςς  εεππιιλλέέξξττεε  έέωωςς  κκααιι  ττρρεειιςς  οομμάά--
δδεεςς  κκααιι  ύύσσττεερραα  ππααττήήσσττεε  σσττηηνν  εεππιιλλοογγήή
""ΨΨΗΗΦΦΙΙΣΣΤΤΕΕ""  σσττοο  κκάάττωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  σσεελλίίδδααςς
γγιιαα  νναα  κκααττααχχωωρρηηθθοούύνν  οοιι  ψψήήφφοοιι  σσααςς..

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  ΑΑπποοττεελλέέσσμμααττοοςς::  ΠΠααννεελλλλαα--
δδιικκόόςς  ΤΤεελλιικκόόςς  ((ΜΜάάιιοοςς  22002233))

Δ. Μιχαηλίδου: Αναπηρία, Aυτισμός και πρώιμη παρέμβαση 
– Πρώτη φορά όλοι στο ίδιο τραπέζι - Το Σχέδιο Δράσης

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΑΦΝΤΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ
"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ"
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Εκτενή συνάντηση 
είχε ο πρωθυπουργός

με τον νέο ιδιοκτήτη των
Ναυπηγείων 

Σκαραμαγκά Γεώργιο
Προκοπίου

Ε
κτενή συνάντηση είχε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης με τον νέο ιδιοκ-
τήτη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Γεώργιο Προκοπίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο
επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προ-
γράμματα του Πολεμικού Ναυτικού (πρόσκτηση
νέων κορβετών καθώς και  το πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ
καθώς και γενικότερα το σύνολο των προο-
πτικών των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Αναφο-
ρικώς με το τελευταίο από μεριάς Γεώργιου
Προκοπίου έχει εκφραστεί το ενδιαφέρον για
περαιτέρω διεύρυνση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
ως ενός ακόμη σταθμού υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου (LNG terminal) καθώς και της ναυ-
πήγησης και  συντήρησης πλοίων LNG.
Δυνητικώς ένας ακόμη χώρος επιχειρηματικής
δραστηριοποίησης είναι των super yachts και
mega yachts.

Ο Γεώργιος Προκοπίου διατηρεί στενή συνε-
ργασία με τη Naval Group στα πλαίσια του
προγράμματος των νέων κορβετών για το Πολε-
μικό Ναυτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο
ίδιος προγραμματίζει επίσκεψη στα ναυπηγεία
της Λοριάν η οποία πιθανότατα θα συμπέσει με
την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη τις παραμονές της εθνικής μας επε-
τείου της 25ης Μαρτίου.

Από πλευράς Naval Group υπάρχει η ειλ-
ημμένη απόφαση για τη ναυπήγηση των κορ-
βετών στη χώρα μας και συγκεκριμένα στα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά με παράλληλη μεταφορά
τεχνογνωσίας. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει
και σε συμφωνία.

Κομβικής φύσεως παραμένει και το ζήτημα
της διαχείρισης (management) των Ναυ-
πηγείων Σκαραμαγκά. Από μεριάς του εφοπλι-
στή Προκοπίου ήδη έχει λάβει χώρα γύρος
επαφών με ξένους ναυπηγικούς κολοσσούς.
Ζωτικής σημασίας είναι και ο χρόνος και οι
επενδύσεις που απαιτούνται ώστε τα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά να επανέλθουν σε μια
πλήρως λειτουργική κατάστασης ναυπήγησης
πλοίων.

(πηγή: defencereview.gr)

Στις 43.000 εκδόσεις
επικουρικών συντάξεων -σε
σύνολο 80.000 που
εκκρεμούσαν μήνες ή και
χρόνια και για τις οποίες
έχει ήδη εκδοθεί η κύρια
σύνταξη- προχώρησε ο
ΕΦΚΑ το διάστημα
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
2023.

Παράλληλα, όπως
αναφέρεται  στη σχετική
ανακοίνωση, στις 15
Μαρτίου -με εμβόλιμη
πληρωμή- πρόκειται  να
καταβληθεί η προκαταβολή
επικουρικής σύνταξης, που θεσμοθετήθηκε πριν
από λίγες ημέρες έπειτα από σχετική τροπολογία
που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή
Χατζηδάκη. Δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι για
τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η επικουρική
τους σύνταξη και  πληρούν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, όπως αναλύονται παρακάτω.

Ο «χάρτης» των επικουρικών συντάξεων
Αναλυτικά, τον Ιανουάριο οι υπηρεσίες του

ΕΦΚΑ προχώρησαν στην οριστική έκδοση
17.000 επικουρικών συντάξεων, με την
πλειονότητα των δικαιούχων να πληρώνονται στα
τέλη Φεβρουαρίου τόσο την επικουρική τους
σύνταξη όσο και τα αναλογούντα αναδρομικά.

Τον Φεβρουάριο εκδόθηκαν 26.000
επικουρικές συντάξεις και  οι  δικαιούχοι  θα
λάβουν τα αντίστοιχα ποσά στα τέλη Μαρτίου.
Συνολικά μέσα σε 2 μήνες εκδόθηκαν 43.000
επικουρικές συντάξεις, δηλαδή εκκαθαρίστηκε
πάνω από το 50% του στοκ ληξιπρόθεσμων
επικουρικών με προηγούμενη έκδοση κύριας
σύνταξης που είχε συσσωρευτεί  όλα τα
προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική αυτή μείωση
των εκκρεμοτήτων είναι  το αποτέλεσμα του
διπλασιασμού των ρυθμών απονομής σε σχέση
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι ,
γεγονός που οφείλεται σε μια σειρά δράσεων και
πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από τη
Διοίκηση του ΕΦΚΑ (εισαγωγή
αυτοματοποιημένων διαδικασιών και ψηφιακών
εργαλείων, μαζική ανάληψη φακέλων
ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων από
τους εισηγητές που μέχρι πρότινος εξέδιδαν
κύριες συντάξεις, θέση σε λειτουργία ειδικού
Πύργου Ελέγχου και  για τις επικουρικές
συντάξεις κ.ά.).

Αναφορικά με την προκαταβολή επικουρικής
σύνταξης, όπως ορίζεται στον νόμο, η καταβολή
της δρομολογείται  για τις 15 Μαρτίου και
δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι για τους οποίους
έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη και θα πρέπει να
έχουν συμπληρώσει  κατ́ ελάχιστον 15 έτη
επικουρικής ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες
επικουρικής ασφάλισης) και να έχουν υποβάλλει
αίτηση πριν από την 1η Ιουλίου 2022. Μάλιστα,
μετά από νέα νομοθετική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης, προκειμένου να διευρυνθεί ακόμη 

περισσότερο το πλήθος των δικαιούχων, με
υπουργική απόφαση δρομολογείται αμέσως η
επέκταση του καταληκτικού χρονικού ορίου της
αίτησης από την 1η Ιουλίου 2022 που ισχύει
σήμερα στην 31η Δεκεμβρίου 2022.

Τ ι  ισχύει  για όσους δεν λάβουν την
προκαταβολή της επικουρικής σύνταξης έως τις
15 Μαρτίου

Το ακριβές πλήθος των δικαιούχων
προκαταβολής επικουρικής σύνταξης θα
ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες όταν και
θα έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι σχετικοί έλεγχοι. 

Όσοι ασφαλισμέν οι δεν  λάβουν  την
προκαταβολή της επικουρικής σύν ταξης στις
15 Μαρτίου αυτό οφείλεται στους εξής λόγους:

• δεν  πληρούν  σωρευτικά τις προϋποθέσεις
λήψης της προκαταβολής (τουλάχιστον  15 έτη
επικουρικής ασφάλισης, προηγούμεν η
έκδοση κύριας σύν ταξης κ.λπ.) ή

• οι αιτήσεις λήψης επικουρικής έχουν
ορισμέν α ν ομικά ή τεχν ικά προβλήματα για τα
οποία οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα έρθουν  σε
επικοιν ων ία με τους ασφαλισμέν ους για ν α
αν τιμετωπιστούν  ή

• έχουν  εκδοθεί εν τός του πρώτου
15ν θημέρου του Μαρτίου οι οριστικές
επικουρικές συν τάξεις τους και οι εν  λόγω
ασφαλισμέν οι θα τις λάβουν  το αργότερο
μέχρι το τέλος Απριλίου μαζί με τα
αν αλογούν τα αν αδρομικά.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως για την λήψη της
προκαταβολής επικουρικής σύνταξης δεν
απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς
του δικαιούχου- και ισούται με 100 ευρώ για κάθε
μήνα καθυστέρησης της έκδοσης της επικουρικής
σύνταξης, για επικουρικές συντάξεις γήρατος. Η
προκαταβολή ορίζεται  στα 50 ευρώ για
επικουρικές συντάξεις λόγω αναπηρίας, καθώς
και για τον επιζώντα σύζυγο που ζητά να του
χορηγηθεί επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου.
Με άλλα λόγια, εάν κάποιος που πληροί τις
προϋποθέσεις περιμένει έναν χρόνο να πάρει
την επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος, θα
εισπράξει έως τα μέσα Μαρτίου εφάπαξ ποσό
1.200 ευρώ (100 ευρώ επί 12 μήνες αναμονής),
εάν περιμένει δυο χρόνια 2.400 ευρώ κ.ο.κ.

Στις 15 Μαρτίου η προκαταβολή για τις
επικουρικές συντάξεις

«Γκάζια» στις πληρωμές από τον ΕΦΚΑ
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Οπρωθυπουργός έκλεισε με έμμεσο
τρόπο τα σενάρια εκλογών πριν το
Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες,

μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, είπε ότι
έχουμε πλούσιο νομοθετικό έργο στις επόμε-
νες εβδομάδες - περίπου 10 νομοσχέδια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σημείωσε ότι
την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η
στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων με
σεμνό τρόπο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζήτησε επίσης,
από όλους να είναι παρόντες στο δημόσιο διά-
λογο, αλλά με ενσυναίσθηση, χωρίς κανένα
συμψηφισμό ευθυνών, με ειλικρίνεια και
αλήθεια, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της
υπόθεσης.

Επίσης μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομά-
δας θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την νέα
αύξηση στον κατώτατο μισθό. Αυτό θα μπορ-
ούσε να γίνει νωρίτερα αλλά η κυβέρνηση δεν
θέλει να δημιουργήσει σε καμία περίπτωση
την αίσθηση ότι το κάνει για να αλλάξει την
ατζέντα.

Με νέα συγγνώμη για την τραγωδία των
Τεμπών και με ανάληψη της ευθύνης για το
πολύνεκρο δυστύχημα – στον απόηχο των
πανελλαδικών παλλαϊκών συλλαλητηρίων
άνοιξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκ-

ης τη συνεδρίαση του υπουργι-
κού συμβουλίου, η οποία είχε ως
αποκλειστικό θέμα την επόμενη
μέρα μετά το την ανείπωτη τρα-
γωδία.

Στη νέα γραμμή του Μαξίμου,
ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να
ρίξει τους τόνους και να διορ-
θώσει την αρχική του τοποθέτ-
ηση στον τόπο της τραγωδίας,
περί ανθρώπινου λάθους, αν και
επιδίωξε εκ νέου να μιλήσει για
διαχρονικές ευθύνες για την
κατάσταση του σιδηροδρομικού
δικτύου.

«Η σημερινή μας συνεδρίαση
διεξάγεται στη σκιά της τρα-
γωδίας των Τεμπών και της εθνι-
κής οδύνης που ακόμα διαρκεί. Η
σκέψη μας είναι πάνω απ όλα
στις οικογένειες των θυμάτων και
γι’ αυτό θα επαναλάβω τη δημόσια συγνώμη
μου στο όνομα όλων όσων κυβέρνησαν τη
χώρα αλλά και προσωπικά.

Αναλαμβάνω κατά συνέπεια την ευθύνη και
δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από μια
σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων. Αν το έργο
της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί αυτό το
δυστύχημα θα ήταν αδύνατο να είχε συμβεί.
Η τεχνολογία θα μας είχε βοηθήσει να απο

τρέψουμε το αδιανόητο για πολλά χιλιόμε-
τρα δυο τρένα να κινούνται στην ίδια γραμμή
σε πορεία σύγκρουσης», είπε.

Πρόσθεσε ότι το γεγονός «ότι το έργο αυτό
θα λειτουργεί σε λίγους μήνες δεν αποτελεί
δικαιολογία κάνει και τον προσωπικό μου πόνο
ακόμα μεγαλύτερο καθώς δεν προφτάσαμε να
το εγκαταστήσουμε πριν συμβεί το κακ»ό.

Αν και υποστήριξε ότι το τελευταίο που τον
ενδιαφέρει είναι να μπούμε σε μια στείρα αντι

παράθεση για το
ποιος φταίει», πρό-
σθεσε : “Όλοι φταίμε
και ας το ομολογήσο-
υμε με θάρρος! Και
εμείς και οι διοικήσεις
που επί χρόνια
κατάντησαν ένα
κρίσιμο έργο γεφύρι
της Άρτας μέχρι
κάποιες συντεχνίες
που ταυτόχρονα
εμπόδιζαν κάθε
αξιολόγηση προσωπι-
κού”.

Όπως είπε, τον
επιμερισμό των
ευθυνών θα τον
κάνει η δικαιοσύνη
γρήγορα και στον

ανώτατο δυνατό βαθμό. Όμως, η τραγωδία
έγινε μ εμάς στο τιμόνι της χώρας.

« Δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω,
αλλά μπορώ να εγγυηθώ στους Έλληνες και
τις Ελληνίδες δυο πράγματα: πρώτον απόλυτη
διαφάνεια στην έρευνα για να εντοπιστούν τα
σφάλματα και να κριθούν δίκαια όσοι εμπλέ-
κονται. Και δεύτερον, δρομολόγηση πρωτο-
βουλιών για να αποκαταστασθεί η κατάσταση
στους σιδηροδρόμους μας.

Εκλογές μετά το Πάσχα -Τι είπε ο Μητσοτάκης στο υπουργικό

Επίδομα παιδιού: Μέχρι τις 13 Μαρτίου ανοιχτή η πλατφόρμα 
Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθεί το πρώτο δίμηνο του 2023

Μέχ ρι τις 13 Μαρτίου στις
18:00 θα είν αι αν οιχ τή η πλα-
τφόρμα Α21 για το επίδομα
παιδιού, σύμφων α με σχετική
αν ακοίν ωση του ΟΠΕΚΑ. Η
πλατφόρμα θα κλείσει προ-
σωριν ά μέχ ρι και τις (30/3), για
ν α γίν ει η επεξεργασία των
αιτήσεων  και η εκκαθάριση της
πληρωμής του πρώτου διμή-
ν ου έτους 2023.

Η πρώτη δόση για το επίδο-
μα παιδιού 2023 θα καταβληθεί

την  Παρασκευή 31
Μαρτίου, τελευταία εργά-
σιμη μέρα του μήν α.

Ως είθισται από την  προη-
γούμεν η εργάσιμη ημέρα της
πληρωμής, Πέμπτη 30 Μαρτίου
και κατά τις απογευματιν ές
ώρες, τα χ ρήματα θα είν αι
διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των
τραπεζών .

Οι δικαιούχ οι του επιδόματος
παιδιού, μπορούν  ν α υποβά-
λουν  την  αίτησή τους στην
πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ
(www.idika.gr) ή μέσω του δια-

δικτυακού τόπου
(www.opeka.gr), με τη χ ρήση
των  προσωπικών  κωδικών
πρόσβασης του δικαιούχ ου
στο Taxisnet.

Το δικαιούμεν ο ποσό θα
υπολογιστεί βάσει των  εξα-
ρτώμεν ων  τέκν ων  που θα
δηλωθούν  στην  αίτηση Α21
έτους 2023 και του συν ολικού
οικογεν ειακού εισοδήματος
που οι δικαιούχ οι είχ αν  το
φορολογικό έτος 2021.

Οι πολίτες πρέπει ν α προ-
σέχ ουν  ότι, για ν α ολοκληρωθ-
εί η αίτηση, πρέπει ν α υποβ-

ληθεί οριστικά και ν α έχ ει εγκρ-
ιθεί. Αίτηση που έχ ει αποθη-
κευτεί προσωριν ά, θεωρείται
μη υποβληθείσα και δεν  λαμ-
βάν εται υπόψη.

Η διαδικασία
Βήμα 1 – Υποβολή Ε1 και

αίτησης Α21 Το επίδομα υπο-
λογίζεται βάσει των  εξαρτώμε-
ν ων  τέκν ων  που έχ ουν
δηλωθεί στο Α21 του έτους
2022 και σύμφων α με την
τελευταία εκκαθαρισμέν η φορ-
ολογική δήλωση. Προκειμέν ου
όμως οι δικαιούχ οι ν α
γν ωρίζουν  το σωστό ποσό του

επιδόματός τους για το έτος
2022 αλλά και προς αποφυγή
σώρευσης αχ ρεωστήτως
καταβληθέν των  ποσών , συν ι-
στάται η υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος-Ε1
τρέχ ον τος έτους (εισοδήματα
2021).

Η πληρωμή της δόσης του
επιδόματος παιδιού που θα
πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής Ε1
τρέχ ον τος έτους, θα περιλάβει
μόν ο όσους αιτούν τες έχ ουν
υποβάλλει τη φορολογική δήλω-
ση του τρέχ ον τος έτους.

Νέα στοιχεία για το
δυστύχημα στα Τέμπη:
«Αυτόν θα φυλάω;» Τι είπε
ο σταθμάρχης που έφυγε
νωρίτερα από τη βάρδια

Νέα στοιχ εία έρχ ον ται στο φως της δημοσιότητας
από την  κατάθεση του σταθμάρχη στα Παλαιοφάρσα-
λα. Πρόκειται για τον  σταθμό που βρίσκεται πριν  από
τον  σταθμό της Λάρισας, όπου έπιαν ε βάρδια στις
22:00 ο 59χ ρον ος σταθμάρχης ο οποίος είν αι προ-
φυλακιστέος και αν τιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες
για το δυστύχ ημα στα Τέμπη.

Πληροφορίες αν αφέρουν  ότι, την  ώρα που ασκήθη-
καν  τρεις ν έες ποιν ικές διώξεις για το δυστύχ ημα απο-
καλύφθηκε ότι κάποιος φέρεται ν α διόρθωσε με
μπλάν κο τις ώρες στο βιβλίο παραλαβής όπου και
φαίν εται ποιοι δούλευαν  το μοιραίο βράδυ, σύμφων α
με τον  Alpha. 

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο σταθμάρχ ης των  Παλαι-

οφαρσάλων  επικοιν ών ησε με τον  σταθμάρχ η της
Λάρισας για ν α μάθει τι εικόν α επικρατούσε εκεί,
καθώς γν ώριζε ότι ο σταθμάρχ ης στη Λάρισα ήταν  ο
«άπειρος σταθμάρχ ης ο Βασίλης».

Φέρεται λοιπόν  ν α είπε στην  κατάθεσή του ότι είν αι
«άπειρος» και έκαν ε λόγο «για δυσκολία στη συν ερ-
γασία όταν  υπάρχ ουν  αν ωμαλίες στην  κυκλοφορία».

Στη συν έχ εια, ο ίδιος, έμπειρος σταθμάρχ ης με
αρκετά χ ρόν ια εμπειρίας, δεν  έμειν ε μόν ο στην  επι-
κοιν ων ία με τον  σταθμάρχ η της Λάρισας, αλλά και με
τον  δεύτερο που έπρεπε ν α βρίσκεται στη βάρδια,

αλλά είχ ε αποχ ωρήσει ν ωρίτερα, όπως αποκαλύφθηκε
πριν  από μερικά 24ωρα.

«Αφού μίλησα με τον  Βασίλη Σ., μετά από λίγο κάλε-
σα τον  σταθμάρχ η Κ.Π. στο κιν ητό του στις 22:45 και
τον  ρώτησα πού βρίσκεται και μου απάν τησε ότι είχ ε
φύγει. Τον  ρώτησα γιατί έφυγε και μου απάν τησε:
“πόσο ν α καθίσω, αυτόν  θα φυλάω;”» είπε χ αρακτηρ-
ιστικά ο σταθμάρχ ης στα Παλαιοφάρσαλα.

Σύμφων α με όσα κατέθεσε ο ίδιος, όταν  υπάρχ ει
φόρτος εργασίας, δεν  φεύγει καν είς από το πόστο
του.

Στο «μικροσκόπιο» οι ιατρικοί φάκελοι του προ-
σωπικού

Την ίδια ώρα, οι ιατρικοί φάκελοι των  εργαζομέν ων
θα μπουν  στο στόχ αστρο της αν ακρίτριας, σύμφων α
με την  ΕΡΤ, καθώς ν έα στοιχ εία προκύπτουν  μετά
την  έρευν α για το φον ικό δυστύχ ημα στα Τέμπη.

Σύγχυση με το πόρισμα
Ειδικότερα σύμφων α με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν  έχ ει

ολοκληρωθεί το πόρισμα των  εμπειρογν ωμόν ων  για τα
αίτια τoυ τραγικού δυστυχ ήματος και δεν  έχ ει παρα-
δοθεί στην  3η αν ακρίτρια Λάρισας διαψεύδον τας
δημοσιεύματα που αν έφεραν  ότι οι εμπειρογν ώμον ες
είχ αν  ολοκληρώσει την  έρευν ά τους.

συν εχ ιζεται στη σελ. 12
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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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Τις επόμενες κινήσεις του
Δήμου και την εφαρμογή του
έργου στην περιοχή του
Ασπροπύργου παρουσίασε ο
Γενικός Γραμματέας του
Δήμου, κ. Ευστάθιος Ρεστέμ-
ης, τονίζοντας πως μέσα στα
σχέδια του Δήμου εντάσσεται
η περαιτέρω διερεύνηση των
αναγκών στα ευάλωτα νοι-
κοκυριά της περιοχής, η κατα-
γραφή τους, ως ένα πρώτο
βήμα για τη σύσταση και λει-
τουργία Γραφείου Ενεργεια-
κής Φτώχειας. 

Τόσο ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου όσο και ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΑ, κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος εξέφρασαν
την ικανοποίησή τους για το
αποτέλεσμα της δικτύωσης με
τη «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», μέσω
του  ευρωπαϊκού έργου POW-
ERPOOR. Ένα πρόγραμμα, με
σημαντικό κοινωνικό
αποτύπωμα για τον Ασπρόπ-
υργο,  που υλοποιείται από
την ΚΕΔΑ, στο πλαίσιο
ενίσχυσης και διερεύνησης
της κοινωνικής πολιτικής του 

Δήμου και στοχεύει στην
ενεργειακή μετάβαση προς
ήπιες μορφές ενέργειας για
την υποστήριξη των ευάλω-
των νοικοκυριών.    

Στην ημερίδα συμμετείχαν,
οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία
Μαυρίδη και Παντελής Σαβ-
βίδης, ο Πρόεδρος του
ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάννης Κατσα

ρός, ο Δημοτικός Σύμβου-
λος, κ. Ιωάννης Ηλίας, ο Υπο-
ψήφιος Βουλευτής της Ν.Δ.,
κ. Σταμάτης Πουλής, ο Αντι-
πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, κ.
Νίκος Χιωτάκης, η Αντιδήμα-
ρχος Κοινωνικής Μέριμνας
Λειβαδιάς, κ. Ιωάννα Νταν-
τούμη, η Αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού Ελευσίνας, κ.
Ζωή Στραϊτούρη, η Αντιδήμα-
ρχος Φυλής, Ελένη Λιάκου, ο
Αντιπρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ.
Α. Κοναξής,  το μέλος του
Οργανισμού, κ. Βαγγέλης
Μαλαματάς , υπάλληλοι του
Δήμου,πολίτες  καθώς και
μαθητές από το 1ο ΓΕΛ Ασπρ-
οπύργου και το ΕΠΑΛ.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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Σύμφων α με την  ΕΡΤ τα ν έα άτομα φέρεται ν α
μπαίν ουν  στο κέν τρο των  ερευν ών  καθώς η 3η αν α-
κρίτρια αν τιπαραβάλλει εκτός από τις καταθέσεις και
υλικό που έχ ει κατασχ εθεί. «Η αν ακρίτρια αν τιπαρα-
βάλλει τα όσα ακούγον ται στο καταγραφικό με τις
καταθέσεις», πρόσθεσε. Και όπως τόν ισε, όλες οι
συν ομιλίες των  μηχ αν οδηγών  των  δύο τρέν ων  που
συγκρούστηκαν  στις 28 Φεβρουαρίου με τον  σταθ-
μάρχ η Λάρισας που βρίσκεται προφυλακισμέν ος 

Νέες διώξεις
Στο μεταξύ, ν έες ποιν ικές διώξεις ασκήθηκαν  εις

βάρος τριών  προσώπων . Οι κατηγορίες που αν τιμε-
τωπίζουν  είν αι «βαριές», εν ώ σήμερα (10/3) έχ ει ορι-
στεί ν α συγκληθεί η Ολομέλεια των  Εφετών  της Λάρι-
σας.

Οι τρεις διώκον ται ποιν ικά για διατάραξη ασφάλειας
συγκοιν ων ιών  -που είν αι κακούργημα με ποιν ές από
10 χ ρόν ια ως ισόβια- καθώς και για τα αδικήματα των
αν θρωποκτον ιών  και σωματικών  βλαβών  κατά συρροή
που είν αι πλημμελήματα.

Οι διώξεις ασκήθηκαν  κατά του επιθεωρητή του ΟΣΕ
που έβαλε στη ν υχ τεριν ή βάρδια τον  σταθμάρχ η της
Λάρισας που ήδη έχ ει προφυλακιστεί, αλλά και κατά
δύο σταθμαρχ ών  που όφειλαν  ν α είν αι παρόν τες ως
τις 23:00 και έφυγαν  ν ωρίτερα εγκαταλείπον τας το
πόστο τους.

Σημειών εται, ότι την  προηγούμεν η Παρασκευή ο
προϊστάμεν ος Επιθεώρησης ήλθε αυτοβούλως στην
αν ακρίτρια και μεταξύ των  εγγράφων  που κατέθεσε
ήταν  και το έγγραφο των  βαρδιών  που ο ίδιος είχ ε
ορίσει για την  συγκεκριμέν η ημέρα. Στο έγγραφο αυτό,
από το περιβάλλον  του επιθεωρητή, φέρεται ν α έχ ει
ορίσει τρεις σταθμάρχ ες στη βραδιν ή βάρδια, κάτι που
αμφισβητείται από τους υφισταμέν ους του και τις
Αρχ ές που αν αφέρουν  ότι είχ αν  οριστεί δύο σταθ-
μάρχ ες στην  πρωϊν ή βάρδια, δύο στην  απογευματιν ή
και έν ας στην  βραδιν ή με την  αλληλοκάλυψη της μιας
ώρας.

Από τους σταθμάρχ ες της απογευματιν ής βάρδιας ο
έν ας ήταν  με σύμβαση ορισμέν ου χ ρόν ου και ο άλλος
αορίστου. «Ο σταθμάρχ ης που έχ ει σύμβαση έργου
δεν  μπορεί ν α κάν ει υπερωρία και εργάζεται οκτάωρο.
Αυτός που έπρεπε ν α μείν ει ήταν  αυτός που είχ ε
σύμβαση αορίστου χ ρόν ου, σύμφων α με τις πληροφο-
ρίες».

Σύμφων α με τις καταθέσεις συν αδέλφων  του ο
συγκεκριμέν ος σταθμάρχ ης έφυγε είκοσι λεπτά ν ωρίτε-
ρα από τη λήξη της βάρδιας του στις 23:00 το βράδυ
της 28ης Φεβρουαρίου.

Τέμπη: Η πρώτη δήλωση του επιθεωρητή του
ΟΣΕ - Τι λέει για τα αίτια της τραγωδίας και τις κατ-
ηγορίες σε βάρος του

Επίσημη δήλωση πραγματοποίησε ο επιθεωρητής
του ΟΣΕ, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε σήμερα ποι-
ν ική δίωξη για το φρικτό δυστύχ ημα στα Τέμπη όπου
έχ ασαν  τη ζωή τους 57 επιβαίν ον τες των  τρέν ων .

Ο επιθεωρητής αν αφέρει μέσω του δικηγόρου του,
Ιωάν ν η Γλύκα ότι πρέπει ν α «είν αι σεβαστό το τεκ-
μήριο αθωότητας μου όπως και το δικαίωμα μου σε
δίκαιη δίκη». Παράλληλα παρέθεσε την  άποψή του για
τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχ ήματος.

Η δήλωση του επιθεωρητή του ΟΣΕ

«Αναντίρρητα, η επιλογή μέχρι και σήμερα περί
της σιωπής, γίνεται ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού
προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, των
οποίων ο πόνος είναι αβάσταχτος. 

Σεβαστό εν τούτοις, πρέπει ν α είν αι και το τεκμήριο
αθωότητας μου όπως και το δικαίωμα μου σε Δίκαιη
Δίκη και θέτω τον  εαυτό μου εν ώπιον  των  Αρχ ών ,
όν τας αν ά πάσα ώρα και στιγμή στη διάθεσή τους. 

Άλλωστε, από την  πρώτη στιγμή, ήτοι την
03/03/2023 κατόπιν  τηλεφων ικής επικοιν ων ίας, μετέ-
βην  περί την  ώρα 13:00 αυτοβούλως εν ώπιον  του Γ
?Αν ακριτικού Τμήματος Πρωτοδικών  Λάρισας προσ-
κομίζον τας σχ ετικά έγγραφα προς γν ώση και καταθέ-
τον τας επί τέσσερις (4) ώρες. 

Αν αφορικά, με το σιδηροδρομικό δυστύχ ημα στα
Τέμπη που συν έβη στις 28 Φεβρουαρίου 2023 κον τά
στον  οικισμό Ευαγγελισμός Τεμπών  Λάρισας και αφορ-
ούσε τη μετωπική σύγκρουση της επιβατικής  αμαξο-
στοιχ ίας της  της εταιρείας Hellenic  Train με την  εμπο-
ρική  αμαξοστοιχ ία: 

Η Διοίκηση του ΟΣΕ τον  μήν α Μάιο του έτους 2022,
προσέλαβε κλειδούχ ους εν ώ τον  μήν α Αύγουστο
προχ ώρησε στην  πρόσληψη εβδομήν τα οκτώ (78)
σταθμαρχ ών  με δελτίο παροχ ής υπηρεσιών , εκ των
οποίων  οι δεκατρείς (13) τοποθετήθηκαν  στη Λάρισα. 

Εν  προκειμέν ω, ν α διευκριν ιστεί το εξής προς απο-
σαφήν ιση των  αρμοδιοτήτων  των  αν ωτέρω αν αφερο-
μέν ων . 

Αφεν ός, ο κλειδούχ ος, ως πόστο εργασίας στον  σιδ-
ηρόδρομο, έχ ει ως βασική αποστολή του ν α επικουρεί
τον  σταθμάρχ η, παίρν ον τας εν τολές από τον  τελευ-
ταίο. Αν  συμβεί η οιαδήποτε βλάβη στο αυτόματο
σύστημα ή αν  χ ρειαστεί, ο κλειδούχ ος θα αλλάξει χ ει-
ροκίν ητα τα κλειδιά με εν τολή πάν τα του σταθμάρχ η.
Να τον ιστεί ότι μέχ ρι και το έτος 2019, η τηλεδιοίκηση
λειτουργούσε στο τμήμα Λάρισας - Παλαιοφαρσάλου -
Κατερίν ης, εν τούτοις, εξαιτίας πυρκαγιάς  τέθηκε εκτός
λειτουργίας έως και σήμερα. 

Αφετέρου, οι σταθμάρχ ες μέσω θεωρητικής και πρακ-
τικής εκπαίδευσης  μαθητεία-, λαμβάν ουν  τη σχ ετική
συν ακόλουθη πιστοποίηση από τον  Οργαν ισμό για
την  αν άληψη των  καθηκόν των  το.

Η διαδικασία εκπαίδευσης των  σταθμαρχ ών  περιλαμ-
βάν ει με βάση τα εσωτερικά πρωτόκολλα του ΟΣΕ,
συν ολικά 716 ώρες θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης. Από αυτές οι 524 ώρες αφορούν  σε θεω-
ρητική εκπαίδευση και οι υπόλοιπες 192 ώρες θεωρίας,
παράλληλα με πρακτική εκπαίδευση.

Προς διευκρίν ηση, η ιδιότητα του Επιθεωρητή ουδέ-
ν α ρόλο διαδραματίζει στην  ως άν ω περιγραφόμεν η
εκπαίδευση, καθώς δεν  μετέχ ουμε σ‘ αυτή. Άπαν τες οι
εργαζόμεν οι θεωρούν ται ισότιμοι και ικαν οί εκτελών τας
τα αν ατιθέμεν α καθήκον τά τους. Ακόμη και στην
περίπτωση των  ν εοπροσληφθέν των , ουδεμία ειδική
μεταχ είριση λαμβάν ει χ ώρα. Σημειωτέων , όλες οι Επιθ-
εωρήσεις του δικτύου (από Πάτρα έως Αλεξαν δρ-
ούπολη) τοποθέτησαν  τους πιστοποιημέν ους σταθ-
μάρχ ες στα κύρια καθήκον τά τους σε όλους τους σταθ-
μούς, σε κυκλωματική  εργασία. 

Άλλωστε το φύλλο παρουσίας των  εργαζομέν ων  κοι-
ν οποιείται στην  αρμόδια Διεύθυν ση Κυκλοφορίας
καθώς και στην αρμόδια Διεύθυν ση Προσωπικού, προ
μην ός, συν τασσόμεν ο από την  εκάστοτε Επιθεώρη-
ση. Άπαν τες συν επώς, είχ αν  γν ώση περί των  εργα-
ζομέν ων  που πρόκειται ν α τοποθετηθούν  την  οιαδή-
ποτε βάρδια στο οιοδήποτε σημείο! 

Εν  προκειμέν ω, την  28η/02/2023 ευρισκόμουν  καθ‘
όλη τη διάρκεια της ημέρας έν εκα υπηρεσιακών  αν αγ-
κών  στο Σταθμό του Βόλου. Το  χ ρον ικό διάστημα από
την  ώρα 23:40 έως και 23:55 εν ημερών ομαι το πρώτον
ότι οι αμαξοστοιχ ίες 62 και 80563 δεν  απαν τούν !
Τον ίζεται στο σημείο αυτό ότι, υπό καν ον ικό δρομολό-
γιο – χ ωρίς καθυστέρηση, η αμαξοστοιχ ία 62 θα
αν αχ ωρούσε από τον  σταθμό Λάρισας 22.11, όπου
κατά το διάστημα 22.00-23.00 υπήρχ αν  βάσει προ-
γράμματος  3 σταθμάρχ ες. 

Αφού προέβην  σε όλες τις απαραίτητες εν έργειες κάλε-
σα τους αρμόδιους σταθμάρχ ες ως όφειλα ν α πράξω.
Την  23:55 επιβεβαιών εται ότι οι άν ω αμαξοστοιχ ίες
συγκρούστηκαν .

Περί την  ώρα 00:10 αν αχ ωρώ πλέον  μετά του γραμ-
ματέως για το σημείο της σύγκρουσης. Όταν  φθάσαμε
στο σημείο και αφού αν τιλήφθηκα τι έχ ει λάβει χ ώρα,
στη συν έχ εια εν ημέρωσα τον  κ. Διευθυν τή, αν αφέρ-
ον τας επακριβώς το μέγεθος της καταστροφής. 

Πολλαπλά λάθη, εγκατάλειψη θέσεων  εν  ώρα υπηρεσίας
από δύο σταθμάρχ ες και η μη συν ακόλουθη τήρηση
του ωραρίου, η μη έγκαιρη και επιβεβλημέν η εν ημέρω-
ση εκ μέρους των  απολειπομέν ων  μηχ αν οδηγών  περί
της εισόδου στη γραμμή καθόδου με την  παράλληλη μη
εν ημέρωσή τους με τον  οιον δήποτε τρόπο από τον
αρμόδιο σταθμάρχ η, σε συν δυασμό με την  ολιγωρία ως
προς την  ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήμα-
τος τηλεδιοίκησης και των  έργων  σηματοδότησης,
συν θέτουν  το σκην ικό του τραγικού δυστυχ ήματος».

«Στοχ οποιούν  τον  ν εκρό μηχ αν οδηγό της Intercity »

Θυμίζουμε ότι για στοχ οποίηση του ν εκρού μηχ αν οδ-
ηγού της επιβατικής αμαξοστοιχ ίας που συγκρούστηκε
με την  εμπορική στα Τέμπη έκαν ε λόγο ο πρόεδρος
των  μηχ αν οδηγών  Κώστας Γεν ιδούν ιας εξερχ όμεν ος
από τη συν άν τηση που είχ αν  οι σιδηροδρομικοί με
τον  υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο κ. Γεν ιδούν ιας εξοργισμέν ος μίλησε για επιλεκτική
διαρροή εγγράφων  της δικογραφίας και καταθέσεων
που αφορούν  ακόμα και την  υγεία των  ν εκρών  συν α-
δέλφων  του, εν ώ κάλεσε και τη Hellenic Τrain «ν α βγει
και ν α μιλήσει επιτέλους».



O Iκαρος Νεοκτίστων ευχαριστεί τα ΕΛ.ΠΕ

Το διοικητικό συμβούλιο του Ικάρου Νεοκτίστων καθώς και
όλοι οι αθλητές της ακαδημίας μας ευχαριστούμε θερμά την
εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια(ΕΛ-ΠΕ) για το αθλητικό υλικό που
μας χορήγησε.
Βρίσεται πάντα στο πλευρό μας και στηρίζει την προσπάθεια
των παιδιών. Ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία.
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Απέδρασε και απο την  Μαγούλα 
ο Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύργου

Για την 19η εμβόλιμη αγωνιστική ο Απόλλωνας Ποντίων
Ασπροπύργου πέρασε αλώβητος και από το γήπεδο της
Μαγούλας επικρατώντας με 1-2 του Αστέρα και οδηγεί την
κούρσα.
Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Αδάκτυλου σημείωσαν οι
Πουλικίδης 7′, Γκαβζίδης 41′. Για λογαριασμό του Αστέρα του
Δήμου Ρόκα σκόραρε στο 65′ με πέναλτι ο Τσιανάκας.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί: Χ. Πλάκας, Χ.
Παύλος. Παρατηρητής αγώνα Πάρης Τσιμίκος. Ιατρός αγώνα
Χρύσα Νικολοπούλου.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Πορανίδης, Φυσαράκης, Τσουμάνης,
Λογοθέτης Φ, Λογοθέτης Α, Μπέχλης, Γκελάι(74′ Χιονίδης),
Τεπετόβ(58′ Λάσκος),Τσιανάκας, Μυρσίνιας(85′ Γαλανός),
Γουβαλάρης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:Τσιφρίκας, Πάτσιος,Χωραβάτης,
Κατσανεβάκης,Παπαβασιλείου, Οικονομόπουλος.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Κολιάκης,
Καψής(80’Παπαδόπουλος Ν), Φραγκόπουλος, Που-
λικίδης(89’Στυλίδης), Κομιώτης, Κουρούμα(80’Παπακωνσταν-
τίνου),Τσουτσάνης, Πετσίτης, Γκαβζίδης, Κουσίδης(80’Βσιλει-
άδης), Αθανασιάδης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Παπαδόπουλος Π,Μαβίδης, Παπαδό-
πουλος Ν, Πουρουζίδης Ν, Πουρουζίδης Δ.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Κύπελλο Ανδρών  Φάση των 8: 
Ο Πανελευσινιακός 72-65 τον Φάρο 
Κερατσινίου

Μεγάλη νίκη και πρόκριση στους ημιτελικούς του Κυπέλλου
της ΕΣΚΑΝΑ για το Under 23.
Η ομάδα του ΑΟΚ Πανελευσινιακού  αν και έκανε τα εύκολα

του πρώτου ημιχρόνο δύσκολα στο δεύτερο, κυρίως στο τρίτο
δεκάλεπτο χάρη στην αποφασιστικότητα και το σκληρό
παιχνίδι του Φάρου, στο τέλος έδειξε χαρακτήρα και καθάρι-
σε την πρόκριση.

Π α ν ε λ ε υ σ ι -
νιακός ΑΟΚ
Under 23 -
Φάρος Κερα-
τσινίου 72-65

Δεκάλεπτα: 29
- 17, 49-27, 57-
50, 72-65
Διαιτητές: Γεω-
ργόπουλος Χ. -
Πέππας Δ.

Π α ν ε λ ε υ σ ι -
νιακός ΑΟΚ
(Βούλγαρης): Πούρης 6, Μπουρίτης, Δενδρινός 19(1), Κεφά-
λας 5(1), Μανωλάτος 17(2), Έξαρχος, Πατρίκης, Μπουρντέν-
ης 3(1), Λεκάκης 4, Ρόκας 3(1), Κατσανεβάκης 15

Φάρος Κερατσινίου (Μανιάτης): Κατσίπης, Βαρλάς 8(2),
Κάβουρας 7(1), Βήχος 4, Παπαγεωργίου, Κόικας 11, Μαρκο-
ζάνης, Χατζόγλου, Κολιούλης 2, Παπαδόπουλος 28(6), Χριστο-
φοράτος 5(1)

MANΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: 
Στην τελική ευθεία...

Ο Μαν δραϊκός παραμέν ει στην  1η
θέση της βαθμολογίας. Ακολουθεί

έν α ρεπό και στη συν έχ εια παίζει
με τον  δεύτερο ΑΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και μετά με την
τρίτη ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Ο προπον ητής Γιώργος Σωτήρχ ος

και ο γεν ικός αρχ ηγός Γιάν ν ης
Καλούδας συν εχ ίζουν  ν α κρατούν

την  ομάδα σε εκρήγορση και
καλούν  τους φιλάθλους ν α
στηρίξουν  με την  δυν αμική

παρουσία τους την  προσπάθεια
των  ποδοσφαιριστών .

ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο Παν ελευσιν ιακός
ΑΟΚ με τον  Παν ιών ιο ΓΣΣ

Για την  Β΄Εθν ική μπάσκετ ο
Παν ελευσιν ιακός υποδέχ εται το
Σάββατο στο ν τέρμπι στο κλειστό
Τάκης Βογιατζής τον  Παν ιών ιο ΓΣΣ.
Το παιχ ν ίδι θα μεταδοθεί από το
καν άλι YouTube της ΕΟΚ
(y outube.com/hellenicbf )μπορείτε
ν α παρακολουθήσετε την
αν αμέτρηση.

Η ΝΕ Μεγαρίδας με την ΑΕ
Ψυχικού εκτός

Σε έν αν  από τους «τελικούς» που
ακολουθούν , η ΝΕ Μεγαρίδας

αν τιμετωπίζει εκτός έδρας την  ΑΕ
Ψυχ ικού το Σάββατο (11/03,

17:00), για την  22η αγων ιστική της
Elite League Ερρίκος Ντυν άν .

Oι αγώνες του τριημέρου στην Super League 2
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής του τριημέρου
για το Πρωτάθλημα Betsson Super League 2,
αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.03.2023
ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Β – ΠΑΟΚ Β  (14:45)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.03.2023
ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας
(13:45/ΕΡΤ3)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.03.2023
ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια ΝΠΣ - Διαγόρας (14:45)
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – Απόλλων
Λάρισας (14:45)
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας – Θεσπρωτός
(14:45)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Ηρακλής
Λάρισας (14:45)
ΡΕΠΟ: Απόλλων Πόντου
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.03.2023
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Καλαμάτα - Κηφισιά
(15:15/ΕΡΤ3)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.03.2023
Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επισκοπή – ΑΕΚ Β
(14:45)
ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Β (14:45)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.03.2023
ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Athens
Kallithea FC (14:45)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Προοδευτική (14:45)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Ηρόδοτος (14:45)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.03.2023
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Απόλλων Σμύρνης – ΟΦ Ιεράπετρας
(14:45)
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ Ρουφ

SL2: Νέος πρόεδρος ο Πέτρος
Μαρτσούκος

Η Super League 2 έχει νέο πρόεδρο τον Πέτρο
Μαρτσούκο, μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν χθές

στα γραφεία της Ενωσης.
Με ψήφους 13-12, ένα λευκό και ένα άκυρο ο
Πέτρος Μαρτσούκος νίκησε στη «μάχη» τον
Αντώνη Ροκάκη και πήρε τα ηνία της Super

League 2 .

Γ΄Εθνική: Ο Βύζας με τον
Διγενή. Ο Πανελευσινιακός
στην Πάργα
O αγώνες της 18ης αγωνιστικής το Σάβ-
βατο στον 3ο 4ο 5ο όμιλο της Γ' Εθνικής.

3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ -ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ -
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΧΑΛΚΊΣ -ΛΕΥΚΙΜΜΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΖΆΚΥΝΘΟΣ -ΠΟ ΦΗΚΗΣ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΆΡΩΝ -ΔΙΓΕΝΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΊΟΥ(Κυριακή)

4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ:
Λαθύρης, Παπαδόπουλος-Κουρκουνά-
σιος (Πειραιά)
ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ:
Γκαϊτατζής, Μπακογιάννης-Μπεκιάρι
(Αθηνών)
ΙΑΛΥΣΟΣ – ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: Φωστέρ-
ης, Γκούβας-Κακάνης (Ανατολικής Αττι-
κής)
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ – ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ: Κομ-
πιλίρης, Μπουρίκας-Νικολόπουλος
(Μεσσηνίας)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΣ ΡΟΔΟΣ: Μόσχου
(Λασιθίου), Θωμόπουλος-Τσαγανού
(Δυτικής Αττικής)
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ: Πετρό-
πουλος, Σωτηρόπουλος-Καρράς (Αχαΐ-
ας)
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ:
Τουλούμης, Ιωάννου (Εύβοιας)-Τσιδώνης

(Σάμου)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ:
Ψαρίδης, Τζέλος (Αθηνών)-Αρέστης
(Δωδεκανήσου)
ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΟ ΠΟΡΟΥ: Τρίγκας,
Μαυρεδάκης-Οβάκογλου (Χανίων)
ΑΟΑΝ – ΜΑΡΚΟ: Μανδαλενάκης, Μπλα-
βάκης-Βισκαδούρος (Ηρακλείου)
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΓΙΟΥΧΤΑΣ: Δαμιανάκης,
Σηφάκης-Πουλόπουλος (Πειραιά)
ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
Ζαφείρης (Ηρακλείου), Πέτσας
(Χανίων)-Βάτος (Άρτας)
ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Ταμπο-
υρατζής, Σιγανός-Καφεσάκης (Λασιθίου)
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ.:
Τριανταφύλλου, Γκουριώτης (Αργολίδας)-
Κατσογιάννης (Ηρακλείου).
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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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