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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: ,6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: 
θέση Πατριάρχου  Γρηγορίου 4,  

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

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αιθριος με  ηλιοφανεια  

Μέχρι και 28 βαθμούς η θερμοκρασία

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό

Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης, Ροδιανή,
Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφ. ΝΑΤΟ 218  - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ

ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ Λεωφ. Γεννηματά
Γεωργίου 3, Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Φιλαδελφείας 41, 2102448787

ΔΔΥΥΠΠΑΑ::  ΔΔιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  ππλληηρρωωμμέέςς  
εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  εεππιιδδοομμάάττωωνν  σσεε  ααννέέρργγοουυςς

Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα προγράμματα αναβάθ-
μισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» σε ψηφιακές και πράσι-
νες δεξιότητες.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία των απαραίτητων ελέγχων
και οι πληρωμές θα ξεκινήσουν εντός του επόμενου
20ημέρου, ενημερώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλ-
ησης (ΔΥΠΑ) σχετικά με τις πληρωμές εκπαιδευτικών
επιδομάτων σε ανέργους που ολοκλήρωσαν τα προ-
γράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» σε
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο
υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρημα-
τοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU
και απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες, καθώς και
διοικητικοί, επιτόπιοι και δειγματοληπτικοί έλεγχοι, για τη
διασφάλιση της διαδικασίας αποπληρωμής τόσο των
καταρτιζομένων όσο και των παρόχων κατάρτισης και
πιστοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση των προγρ-
αμμάτων κατάρτισης της επιλογής τους, οι ωφελούμενοι

συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων
και δεξιοτήτων που απέκτησαν και, όσοι επιτυγχάνουν,
λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, που ανέρχεται σε έως
1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης για έως 200
ώρες κατάρτισης).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-
ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/.

Σ
υν άν τηση με τον  Σωματείο Εργαζομέ-
ν ων  Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά «η Τρίαι-
ν α» είχε ο Έλλην ας πλοιοκτήτης στον

χώρο των  Ναυπηγείων .
Η συν άν τηση έγιν ε την  περασμέν η Πέμπτη

έπειτα από αίτημα των  εργαζομέν ων  στο
οποίο αν ταποκρίθηκε ο Γιώργος Προκοπίου.

-Ήταν  η πρώτη συν άν τηση του σωματείου
μας με τον  κ. Προκοπίου, οπότε εκ των  πραγ-
μάτων  ήταν  μια εθιμοτυπική συν άν τηση γν ωρ-
ιμίας.

Οι εργαζόμενοι ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο του, για το καλό του Ναυπηγείου, των εργαζομέ-
νων και της εθνικής οικονομίας. Τον διαβεβαίωσαν ότι οι εργαζόμενοι όχι μόνο θα είναι αρωγοί στην
προσπάθεια αυτή, αλλά και οι πρωταγωνιστές. Τον διαβεβαίωσαν ότι διαθέτουν τη γνώση και την εμπει-
ρία και ότι έχουν τη διάθεση, τη θέληση και την ικανότητα να αναλάβουν και να φέρουν σε πέρας οποι-
οδήποτε έργο της πολεμικής και εμπορικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ε.Μπαλογιάννης απευθυνόμενος τον Γιώργο Προκοπίου
«οι εργαζόμενοι είμαστε αυτοί που από το 2012 μέχρι το 2014 διατηρήσαμε μόνοι μας , χωρίς μισθό
και με την τότε διοίκηση της εταιρείας εξαφανισμένη, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου
σε λειτουργική κατάσταση, ενώ από τον Μάιο του 2014 σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό ολοκ-
ληρώσαμε την κατασκευή των υποβρυχίων και έχουμε συντηρήσει δεκάδες πολεμικά πλοία του Πολε-
μικού μας Ναυτικού, έχοντας όλη αυτή την περίοδο άψογη συνεργασία τόσο με το Πολεμικό Ναυτικό,
όσο και με την ειδική διαχείριση».

Του επεσήμανε στη συνέχεια ότι «προϋπόθεση επιτυχίας του όλου εγχειρήματος είναι η εμπέδωση
κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της νέας διοίκησης και των εργαζομένων, που αποτελεί κατά τη γνώμη
μας αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή και χωρίς αναταράξεις κοινή μας πορεία».

Οι εργαζόμενοι έθεσαν στον Γιώργο Προκοπίου βασικά θέματα που απασχολούν στην πρώτη φάση
τους εργαζόμενους και τα οποία είναι οι θέσεις απασχόλησης και η υπογραφή επιχειρησιακής συλλο-
γικής σύμβασης εργασίας.

Γιώργος Προκοπίου: «Έχω μεγάλα σχέδια
για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά»

Συνάντηση με τον Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά «η
Τρίαινα» είχε ο Έλληνας πλοιοκτήτης στον χώρο των Ναυπηγείων.

Συνεχιζεται στη σελ 15
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Ασπρόπυργος: "Κάθε μέρα παίζουμε τη ζωή μας κορώναΑσπρόπυργος: "Κάθε μέρα παίζουμε τη ζωή μας κορώνα
γράμματα", δήλωσε ο αστυνομικός που πυροβόλησανγράμματα", δήλωσε ο αστυνομικός που πυροβόλησαν

Τι δήλωσε ο αστυνομικός για το περιστατικό
Ο αστυνομικός που σώθηκε από θαύμα από τον

πυροβολισμό που δέχθηκε στην περιοχή Νεόκτιστα
του Ασπροπύργου μίλησε στην "Κοινωνία Ώρα
MEGA".

"Ήμασταν δύο ζεύγη της ομάδας ΔΙ. ΑΣ. και δίνα-
με οδηγίες σε πολίτη, τον οποίο μόλις είχαν ληστέψει
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Ξαφνικά ακούστηκαν
πυροβολισμοί και μία σφαίρα με χτύπησε στο
αλεξίσφαιρο γιλέκο. Αμέσως κινήθηκα πέντε μέτρα προς τα πίσω για να προστατεύσω τους συναδέλφο-
υς μου, γιατί έπεφταν πολλές σφαίρες. Μόλις είδα ότι στέκομαι όρθιος, ψάξαμε να βρούμε τη σφαίρα και
τη βρήκαμε πάνω σε μία από τις μηχανές μας. Πήγαμε τη σφαίρα στο Α.Τ. Ασπροπύργου κι εγώ μεταφ-
έρθηκα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ευτυχώς, έχω μόνο θλαστικά τραύματα στην κοιλιά. Με έσωσε
το γιλέκο. Κάθε μέρα παίζουμε την ζωή μας κορώνα γράμματα στον Ασπρόπυργο, στο Ζεφύρι, στο
Μενίδι, στα Διυλιστήρια. Και καθημερινά δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, όμως είμαστε έτοιμοι για
όλα", είπε ο αστυνομικός.

Σοκ στα Άνω Λιόσια: Επιχείρησαν 
να αρπάξουν 6χρονο παιδί 
από το τζιπ της μητέρας του

Να αρπάξουν ένα 6χρονο παιδί μέσα από το
αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με την μητέρα
του, προσπάθησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της
Παρασκευής στα Άνω Λιόσια.

Στη μια παρά είκοσι της Παρασκευής άγνωστα
άτομα προσέγγισαν το τζιπ της  34χρονης μητέρα
ενώ βρισκόταν στη  οδό Γοργοποτάμου και προ-
σπάθησαν να της αρπάξουν το παιδί. 

Οι ενέργειες τους όμως έγιναν αντιληπτές από
τη  μητέρα που πρόλαβε να αντιδράσει με αποτέ-
λεσμα οι δράστες μόνα τραπούν σε φυγή. 

Ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του, ενώ την
προανάκριση έχει αναλάβει το οικείο τμήμα ασφ-
άλειας.

Σύλληψη 44χρονου καθηγητή
στη Δυτική Αττική

Έβρισε και στη συνέχεια
χαστούκισε μαθητή

στο πρόσωπο κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος

Χειροπέδες πέρασαν την Παεασκευη ο μεσημέρι
οι αστυνομικοί σε έναν 44χρονο ιδιοκτήτη φρον-
τιστηρίου στα Άνω Λιόσια έπειτα από καταγ-
γελία 14χρονου μαθητή ότι ο συγκεκριμένος
καθηγητής τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

Όπως ανέφερε ο ανήλικος, ο 44χρονος εκπαι-
δευτικός αρχικά τον έβρισε και στη συνέχεια τον
χαστούκισε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του
μαθήματος με αποτέλεσμα ο 14χρονος να ενημε-
ρώσει τους γονείς του για το περιστατικό.

Οι γονείς μαζί με τον καταγγέλοντα υπέβαλαν
μήνυση σε βάρος του 44χρονου καθηγητή, ο
οποίος συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για
σωματικές βλάβες και εξύβριση.

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας
, αρμόδιου για θέματα υποδομών και μεταφο-
ρών, Γ. Γεραπετρίτη, συγκροτείται Συντονιστικό
Κέντρο Ασφάλειας Σιδηροδρόμων με έδρα την
αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Σιδηροδρο-
μικού Κέντρου Αχαρνών του ΟΣΕ.

Διεξήχ θη η πρώτη συν εδρίαση του Συν τον ιστικού
Κέν τρου Ασφάλειας Σιδηροδρόμων  στο Μέγαρο του
ΟΣΕ στην  οδό Καρόλου, το οποίο θα έχ ει έδρα την
αίθουσα διαχ είρισης κρίσεων  του Σιδηροδρομικού
Κέν τρου Αχ αρν ών  του Οργαν ισμού.

Σε αυτό μετέχ ουν  εκπρόσωποι του ΟΣΕ, του Πυρ-
οσβεστικού Σώματος, της
Ελλην ικής Αστυν ομίας, του
ΕΚΑΒ και της Hellenic
Τrain.

Σκοπός της επιτροπής
θα είν αι ο συν τον ισμός
δράσεων  που αφορούν  τη
συν τήρηση και αν αβάθμι-
ση των  υποδομών  ασφα-
λείας των  σιδηροδρόμων .

Οι δηλώσεις για την πρώτη συνεδρίαση
Ακολουθούν  οι δηλώσεις του Υπουργού Επικρα-

τείας αρμόδιου και για τις Υποδομές και Μεταφορές
Γιώργου Γεραπετρίτη και του Υφυπουργού Μεταφο-
ρών  Μιχ άλη Παπαδόπουλου,  μετά την  πρώτη συν ε-
δρίαση του Συν τον ιστικού Κέν τρου Ασφάλειας Σιδηρ-
οδρόμων :«Σήμερα ήταν  η πρώτη συν εδρίαση του
ν έου Συν τον ιστικό Κέν τρου Διαχ είρισης Κρίσεων  του
ΟΣΕ. Κρίν αμε σκόπιμο ως  Υπουργείο Υποδομών  και
Μεταφορών , ν α υπάρξει έν α εν ιαίο συν τον ιστικό
κέν τρο, το οποίο θα περιλαμβάν ει όλους τους δημό-
σιους εκείν ους φορείς, οι οποίοι εμπλέκον ται στη
διαχ είριση κρίσης, δηλαδή την  Ελλην ική Αστυν ομία,
την  Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ, καθώς
επίσης και τον  λειτουργό του δικτύου δηλαδή την
Hellenic Trains.

Mε τον  τρόπο αυτό θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε,
αφεν ός, ν α επιτηρήσουμε καλύτερα τα συστήματα
ασφαλείας και, αφετέρου, ν α προχ ωρήσουμε με πολύ
γοργά βήματα στην  αν αβάθμιση όλων  των  προδιαγρ-
αφών  ασφαλείας του σιδηροδρομικού μας δικτύου,
έτσι ώστε ν α βελτιώσουμε συν ολικά την  εμπιστοσύν η
του κοιν ού απέν αν τι σε όλα τα θέματα, που έχ ουν
ν α κάν ουν  με το σιδηρόδρομο στην  Ελλάδα.

Επαν αλαμβάν ω ότι είν αι εξαιρετικά σημαν τικό ν α
υπάρξει επαν εκκίν ηση του σιδηροδρόμου, έτσι ώστε
αφεν ός ν α διατηρηθεί το επίπεδο της γραμμής και

αφετέρου ν α αν αβαθμιστεί η εμπιστοσύν η του κοιν ού
στην  χ ρήση του σιδηροδρόμου. Θα πρέπει όμως η
επαν εκκίν ηση αυτή ν α γίν ει με όρους απόλυτης ασφ-
αλείας.

Την  επόμεν η Τετάρτη εκκιν εί το ν έο σταδιακό
πλαίσιο για την  λειτουργία των  τρέν ων  και αν ά πεν θ-
ήμερο θα προστίθεν ται γραμμές, έτσι ώστε ν α έχ ουμε
πλήρη αν άπτυξη σε περίπου εικοσιπέν τε μέρες πριν
από το Πάσχ α.

Θα ήθελα ν α επισημάν ω, ιδιαίτερα, ότι έδωσα
οδηγίες, με τον  υφυπουργό, για συγκεκριμέν α θέματα,
τα οποία αφορούν  την  ασφάλεια, όπως είν αι κατε-
ξοχ ήν  τα ζητήματα της πυρασφάλειας και της πυρ-

αν ίχ ν ευσης, όπως είν αι,
επίσης, και η πιστή τήρηση
του καν ον ισμού κυκλοφο-
ρίας.

Θέλω, επίσης, ν α τον ίσω
ότι ήδη υπάρχ ει έν α εγκεκρ-
ιμέν ο σχ έδιο για την
διαχ είριση κρίσεων  από το
Δεκέμβριο του 2020, στους
σιδηροδρόμους το οποίο
έχ ει προκύψει μετά από δια-
βούλευση με τους φορείς και

με την  Ρυθμιστική Αρχ ή Σιδηροδρόμων  και αυτό θα
πρέπει ν α τηρηθεί με απόλυτο σεβασμό.

Ιδιαίτερη έμφαση ζήτησα στο ζήτημα της ασφάλειας
των  σηράγγων . Ειδικά για τις σήραγγες, πέρα από την
αν αγκαία αν αβάθμιση, η οποία θα πρέπει ν α υπάρξει,
έχ ουμε στα πολύ άμεσα σχ έδια και την  αν αβάθμιση
της επιτήρησης με ηλεκτρον ικές κάμερες.

Επιπλέον  για το διάστημα έως ότου εγκατασταθεί
πλήρως η τηλεδιοίκηση θα υπάρχ ει, σε κάθε περίπτω-
ση, μία μόν ο αμαξοστοιχ ία εν τός των  σηράγγων , έτσι
ώστε ν α διασφαλίζεται απολύτως η κίν ηση στις σήρ-
αγγες, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, το οποίο είν αι
αν αγκαίο για την  αν αβάθμιση του επίπεδο ασφάλειας.

Θα ήθελα, με την  ευκαιρία αυτή, ν α πω μία κου-
βέν τα για το ζήτημα το οποίο έχ ει αν ακύψει και αφορά
το θέμα της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Όπως έχ ω
επαν ειλημμέν ως τον ίσει και εν ώπιον  της Βουλής, της
αρμόδιας διαρκούς Κοιν οβουλευτικής Επιτροπής και
σε συν έν τευξη την  οποία παρεχ ώρησα: Το σύστημα
της τοπικής τηλεδιοίκησης στη Λάρισα λειτουργούσε
απολύτως την  κρίσιμη ν ύχ τα. Το επαν αλαμβάν ω με
έμφαση.

Προκύπτει από όλα τα στοιχ εία τα οποία έχ ουμε
στη διάθεσή μας, η τοπική τηλεδιοίκηση στη Λάρισα
είν αι υπαρκτή, πραγματική και ακόμα και σήμερα όλες
οι διαδρομές γίν ον ται με αυτόματες χ αράξεις.

ΣΣυυγγκκρροοττεείίττααιι  σσυυννττοοννιισσττιικκόό  κκέέννττρροο  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς
ΣΣιιδδηηρροοδδρρόόμμωωνν  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Σε αυτό θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΟΣΕ, του Πυροσβεστικού Σώματος, της
Ελληνικής Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και της Hellenic Τrain.

Συν εχ ίζεται στη σελ 11
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Με μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετι-
κή επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις
18/3 η εκδήλωση για την Ημέρα της
Γυναίκας από τη δημοτική παράταξη
«Ασπρόπυργος Αλλάζουμε»!

Ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γιάν ν ης Ηλίας
ευχ αρίστησε τις γυν αίκες που τίμησαν  με την  παρου-
σία τους την  εκδήλωση, αν αφέρθηκε στους πολύπλε-
υρους ρόλους των  γυν αικών  και στους αγών ες που
έδωσαν  και δίν ουν  στον  εργασιακό, κοιν ων ικό και
οικογεν ειακό χ ώρο, εν ώ επισήμαν ε και τα προβλήμα-
τα που αν τιμετωπίζουν  στην  καθημεριν ότητά τους.

Όσον  αφορά στο Δήμο μας, αν έφερε τα εξής: " Ως
δημοτική παράταξη «Ασπρόπυργος ΑλλάΖΟΥΜΕ»
θέτουμε μέσω του προγράμματός μας στο επίκεν τρο
την  Γυν αίκα. Την  άν εργη γυν αίκα, την  εργαζόμεν η,
τη μητέρα, την  ηλικιωμέν η. Έτσι θα προχ ωρήσουμε
στην  επόμεν η μέρα, με έγν οια για όλους. Με
ΕΝΟΤΗΤΑ, ΗΘΟΣ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε όλα τα επίπε-
δα.

Σχ εδιάζουμε έν αν  δήμο όπου
η γυν αίκα θα ν ιώθει ασφαλής σε
κάθε περιοχ ή. Μία πόλη με
καλύτερες παιδικές χ αρές, περισ-
σότερους βρεφικούς και παιδι-
κούς σταθμούς, καλύτερους αθλ-
ητικούς και σχ ολικούς χ ώρους.
Μία πόλη με χ ώρους αν αψυχ ής,
αλλά και με δομές για κακοποι-
ημέν ες γυν αίκες. Έν αν  Ασπρόπ-
υργο  με υποδομές τέτοιες που
θα επιτρέψουν  στην  εστίαση ν α
ακμάσει ώστε οι γυν αίκες και οι
ν έοι της πόλης ν α βρίσκουν  διέ-
ξοδο.Καθώς  και έν α οδικό
δίκτυο όπου είτε η εργαζόμεν η
γυν αίκα που πάει στο χ ώρο
εργασίας της,  είτε η μητέρα που

παίρν ει το παιδί της από το σχ ολείο  ν α μη ταλαιπωρ-
είται.

Είμαστε εδώ για ν α φτιάξουμε έν αν  Δήμο περισσό-
τερο αν θρώπιν ο. Και επειδή –όπως γν ωρίζετε- βρισ-
κόμαστε ήδη σε προεκλογική χ ρον ιά, θέλω ν α σας
καλέσω ν α μας εμπιστευτείτε στις εκλογές του Οκτω-
βρίου. Να μας δώσετε την  εν τολή ν α υλοποιήσουμε
το πρόγραμμά μας και όλα όσα οραματιζόμαστε για

την  πόλη μας.  

Στην  παράταξή μας συμμετέχ ουν  υποψήφιοι από
κάθε γειτον ιά του Δήμου που διαπν έον ται από τα ίδια
οράματα για τον  τόπο, προσδίδον τας στην  ομαδική
μας προσπάθεια την  αν αγκαία φρεσκάδα και αν αν έω-
ση.ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Με τη διεύρυν ση του συν δυασμού σχ ηματίζεται μια
ευρύτατη κοιν ων ική συμμαχ ία υγιών  δυν άμεων , ικαν ή
ν α δώσει την  ελπίδα, ότι η εικόν α του Δήμου θα αλλά-
ξει προς το καλύτερο. Είμαστε αν οιχ τοί σε ν έες και
ν έους, εν εργούς πολίτες, που θέλουν  ν α παλέψουμε
μαζί για έν α καλύτερο αύριο. Αν οιχ τοί σε ιδέες και
προτάσεις. Μαζί θα συν διαμορφώσουμε το μέλλον
αυτού του τόπου."

Επίσης τόν ισε:

"Ο Δήμος Ασπροπύργου βρίσκεται σήμερα σε έν α
σταυροδρόμι προκλήσεων  και ευκαιριών . Εμείς είμα-
στε εδώ για ν α σημάν ουμε το ν έο και την  σύγχ ρον η
εποχ ή!

Διαχ ρον ικά, έχ ω αποδείξει ότι το εν διαφέρον  μου
για τον  τόπο και την  τοπική αυτοδιοίκηση  δεν  είν αι
πρόσκαιρο ή ευκαιριακό, ούτε σχετίζεται με ιδιωτικά ή
ιδιοτελή συμφέρον τα. Απορρέει από την  πραγματική
μου αγάπη για τον  ευλογημέν ο τούτο τόπο που ζούμε
εμείς και οι οικογέν ειες μας. Με ξέρετε και σας ξέρω .
Ήμουν  πάν τα εδώ. Αν τλούσα πάν τα τη δύν αμη μου
από την  έκφραση της βούλησης σας και πάν τα σαν
αιρετός έκαν α ότι μπορούσα ώστε ν α βοηθήσω τη
πόλη της καρδιάς μου , τον  Ασπρόπυργο. 

Την  8η Μαρτίου του 1857 οι εργάτριες της κλωστοϋ-
φαν τουργίας στη Νέα Υόρκη διεκδίκησαν  καλύτερες
συν θήκες εργασίας. Πολλά πράγματα άλλαξαν .
Υπάρχ ουν  όμως ακόμη πολλά που πρέπει ν α γίν ουν .

Την  8η Οκτωβρίου θα είν αι η δική μας σειρά ν α
διεκδικήσουμε αυτός ο τόπος ν ’ αλλάξει σελίδα. Σ’
αυτό το προσκλητήριο σας καλώ όλες και όλους, ν α
δώσουμε μαζί τη μεγάλη μάχ η!"

Γιάννης Ηλίας: "Ήμουν πάντα εδώ
στη πόλη της καρδιάς μου» 



Έ
ν α ν έο όμορφο χ ώρο αν α-
ψυχ ής με υπαίθρια όργαν α
γυμν αστικής εν ηλίκων   κατασ-

κεύασε, για τους δημότες στη Ζωφριά ο
Δήμος Φυλής, στην  συμβολή των  οδών
Ηρακλέους και Πολυδεύκους.  Πρόκει-
ται για έν α σύγχ ρον ο πάρκο άθλησης
και αν αψυχ ής που δίν ει τη δυν ατότητα
στον  επισκέπτη ν α χ αλαρώσει, ν α
γυμν αστεί αλλά και ν α περιηγηθεί δωρ-
εάν  στο ίν τερν ετ .

Στη ν έα πλατεία που είν αι χ ωρι-
σμέν η σε δυο μέρη, πάν ω και κάτω
από την  οδό Ηρακλέους, δεσπόζει το
έξυπν ο παγκάκι με υποστήριξη ΑμεΑ,
το οποίο είν αι το πρώτο που τοποθετεί
ο Δήμος Φυλής σε δημόσιο χ ώρο και
δίν ει την  δυν ατότητα στον  επισκέπτη
ν α φορτίσει το κιν ητό του και ν α περ-

ιηγηθεί δωρεάν  στο ίν τερν ετ.  
Στο κάτω μέρος της πλατείας έχ ουν

τοποθετηθεί πέν τε υπαίθρια όργαν α
εκγύμν ασης εν ηλίκων  που είν αι  και τα
πρώτα που αποκτά η συν οικία της
Ζωφριάς. Συγκεκριμέν α ο υπαίθριος
αθλητικός χ ώρος που δημιουργήθηκε
διαθέτει όργαν ο ελλειπτικής κίν ησης
ποδιών -surf  board, όργαν ο αερο-
βαδίσματος, όργαν ο έλξεων
ώμων ,όργαν ο πιέσεων  ώμων  και στα-
τικό ποδήλατο. 

Στο χ ώρο έγιν ε φύτευση δεκάδων
μικρών  και μεγάλων  φυτών  εν ώ υπήρ-
ξε ειδική μέριμν α στο σχ εδιασμό του
από την  Τεχ ν ική Υπηρεσία ώστε ν α
διατηρηθούν  τα δέν τρα και οι ελιές που
προϋπήρχ αν  στο χ ώρο. Στην  ν έα
πλατεία επικρατεί το ξύλο καθώς

τοποθετήθηκε έν α καλαίσθητο ξύλιν ο
κιόσκι, ξύλιν α παγκάκια και κάδοι απο-
ρριμμάτων , σύγχ ρον ος φωτισμός led
και αυτόματο πότισμα.     

«Με την  ν έα πλατεία στη Ζωφριά
αν αβαθμίσαμε ακόμη μια γειτον ιά του

Δήμου μας εν ώ με τα υπαίθρια όργαν α
γυμν αστικής εν ηλίκων  που τοποθετή-
σαμε δώσαμε μια δημιουργική διέξοδο
στους κατοίκους της περιοχ ής» υπογρ-
αμμίζει ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών
Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας. 

«Το ν έο πάρκο που κατασκευάσαμε
στη Ζωφριά είν αι ακόμα μια επέν δυση
στον  άν θρωπο και το περιβάλλον . Μια
μικρή όαση πρασίν ου, ψυχ αγωγίας και
ασφαλούς άθλησης. 

Βήμα βήμα, με σχ έδιο και πρόγραμμα
αν αβαθμίζουμε αισθητικά και λειτουργι-

κά κάθε γων ιά του Δήμου μας. 
Συν εχ ίζουμε αδιάκοπα ν α σχ εδιάζο-

υμε και ν α υλοποιούμε έργα που προά-
γουν   τον  τόπο μας και βελτιών ουν
την  καθημεριν ότητα των  δημοτών  μας»
υπογραμμίζει ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρή-

στος Παππούς.   
Τη μελέτη εκπόν ησε η Τεχ ν ική

Υπηρεσία η οποία έχ ει και την
επίβλεψη εν ώ το έργο χ ρηματοδοτήθη-
κε κατά 80% του προϋπολογιζόμεν ου
ποσού της μελέτης από το Πράσιν ο
Ταμείο και το Χρηματοδοτικό Πρόγραμ-
μα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019-2020, στον
άξον α προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ
AΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», εν ώ το υπό-
λοιπο 20% καλύπτεται από πόρους του
Δήμου Φυλής. 
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Σ
υν άν τηση εργασίας με τον  Επίτροπο της Ε.Ε.,
αρμόδιο για θέματα Δικαιοσύν ης, κ. Ντιν τιέ Ρεν -
τέρς (Didier Rey nders), πραγματοποίησε η ηγεσία

του Υπουργείου Δικαιοσύν ης, την  Πέμπτη 16 Μαρτίου.
Ο Υπουργός Δικαιοσύν ης, κ. Κώστας Τσιάρας και ο
Υφυπουργός Δικαιοσύν ης, κ. Γιώργος Κώτσηρας, υπο-
δέχ θηκαν  τον  κ. Ρεν τέρς και συζήτησαν  μαζί του εν ό-
ψει της Έκθεσης της Ε.Ε. για το Κράτος Δικαίου για το
έτος 2023.
Ειδικότερα, στη σύσκεψη εργασίας συζητήθηκαν  οι
σημαν τικές μεταρρυθμίσεις που σχ εδιάστηκαν  και υλο-
ποιήθηκαν  τα τελευταία τέσσερα χ ρόν ια για την

εν ίσχ υση της ποιότητας και της αν ε-
ξαρτησίας της Δικαιοσύν ης και την
προάσπιση του Κράτους Δικαίου στη
χ ώρα μας.

Επί τάπητος τέθηκαν  επίσης και τα
ουσιαστικά βήματα και οι πολιτικές
που εφαρμόστηκαν  για την  προ-
στασία των  προσωπικών  δεδομέν ων
των  πολιτών , κάτι που αποτελεί
σημαν τική ευρωπαϊκή προτεραιότητα
για όλα τα κράτη-μέλη της Έν ωσης.

Το πρώτο υπαίθριο αθλητικό της πάρκο απέκτησε η Ζωφριά

Συνάντηση Κ. Τσιάρα - Γ. Κώτσηρα 
με τον Ευρωπαίο Επίτροπο

αρμόδιο για θέματα Δικαιοσύνης
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Μια σημαντική πρωτοβουλία περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άνω
Λιοσίων στήριξαν ο Αναπλ. Δήμαρχος Βασίλης
Γεωργιάδης και η Διεύθυνση Πρασίνου του
Δήμου Φυλής. Πρόκειται για δεντροφύτευση σε,
γειτονικό με το σχολείο, χώρο του σχολικού
συγκροτήματος Αγίου Νικολάου, που πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, με
συντονιστές τους εκπαιδευτικούς κ.κ. Μιχάλη
Ζώζο και Μιχάλη Ζαρή. 

Οι μαθητές, καθοδηγούμενοι από τους εργαζο-
μένους του Δήμου, αλλά και από τον Βασίλη Γεω-
ργιάδη, προσωπικά, φύτεψαν αρκετά φυτά και

μάλιστα, μετά από πρόταση του Αντιδημάρχου, υιοθέτησαν συγκε-
κριμένα φυτά ο καθένας, ώστε, μετά τη φύτευση να τα ποτίζουν και
να τα φροντίζουν, ατομικά. 

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Βασίλης Γεωργιάδης. «Είναι μια
σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία γιατί αποβλέπει στην ευαι-
σθητοποίηση των παιδιών. Με την καθοδήγηση του Δημάρχου Χρή-
στου Παππού, ο Δήμος μας επιδιώκει να γίνει ένας πράσινος Δήμος,
ενεργειακά και υδρολογικά αυτόνομος. Συγχαίρω τους εκπαιδευτι-
κούς για την πρωτοβουλία τους και ευχαριστώ τους συνεργάτες μου
για την καθημερινή δουλειά τους στο πράσινο», δήλωσε. 

Δεντροφύτευση του 4ου Δημοτικού με τη 
βοήθεια του Δήμου Φυλής

Με 3 σύγχρονα απορριμματοφόρα για τη συλλογή
βιοαποβλήτων και 1.400 καφέ κάδους, ενισχύθηκε ο
Δήμος Αχαρνών από την Περιφέρεια Αττικής. Ο εξοπλι-
σμός ανακύκλωσης διανέμεται στους δήμους της Αττι-
κής με κονδύλια που αντλεί η Περιφέρεια από ευρωπαϊ-
κά κυρίως προγράμματα χωρίς καμία επιβάρυνση για
τους δήμους και τους πολίτες.

Συνολικά από την έναρξη του προγράμματος μέχρι
τώρα έχουν παραδοθεί 150 οχή-
ματα για τη συλλογή βιοαποβλή-
των και 39.218 μικροί και μεγά-
λοι καφέ κάδοι. Μέχρι τέλος του
2023 θα έχουν παραδοθεί συνο-
λικά 200 οχήματα και 50.000
καφέ κάδοι. Για το τί ρίχνουμε
στο καφέ κάδο δείτε εδώ:
https://www.edsna.gr/choristi-
syllogi-apovliton/ 

Την παράδοση του εξοπλισμού
στον Δήμαρχο Σπ. Βρεττό πραγ-
ματοποίησε ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης, συνοδευό-
μενος από τον Αντιπεριφερει-
άρχη Πολιτικής Προστασίας και
Περιβάλλοντος και Πρόεδρο
ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλη, τον Αντιπερ-
ιφερειάρχη Αν. Αττικής Θ. Αυγε-
ρινό, τον Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών Ν. Πέππα και την
Ευρ. Κοσμίδη, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για
θέματα των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων και για θέματα
Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού.
Παρόντες ήταν και οι  Αντιδήμαρχοι Χ. Κατσανδρή, Μ.
Βρεττός, Γ. Πετάκος, Στ. Τοπαλίδης, Ν. Δαμάσκος και Α.
Αραμπαντζής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, κατά τη διάρ-
κεια της παράδοσης του εξοπλισμού, εξέφρασε
την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επιτυχημένη
συνεργασία με τον δήμο Αχαρνών διαπιστώνοντας την
ικανοποιητική εξέλιξη του στρατηγικού σχεδίου της Περ-
ιφέρειας Αττικής για την προώθηση της Ανακύκλω-
σης και την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης

στερεών αποβλήτων, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, 
“Παραδίδουμε σήμερα τρία υπερσύγχρονα απορριμ-

ματοφόρα βιοαποβλήτων, εδώ στον δήμο Αχαρνών,
στον Δήμαρχο Σπ. Βρεττό, για να συνεχιστεί το πρόγρ-
αμμα ανακύκλωσης βιοαποβλήτων και στερεών αποβλή-
των και να ενισχύσουμε την αλυσίδα της ανακύκλωσης.
Οφείλω να πω ότι πριν από ενάμιση χρόνο περίπου,
είχαμε παραδώσει δύο απορριμματοφόρα και παρατηρή-

σαμε ότι το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με πολύ καλά
αποτελέσματα. Είχαμε υποχρέωση και ευθύνη να δώσο-
υμε ακόμα περισσότερα εργαλεία ώστε να συνεχίσει ο
δήμος το έργο του με κατεύθυνση να αλλάξει ο τρόπος
διαχείρισης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολίτη.
Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που το Μενίδι, οι Αχα-
ρνές, βρίσκονται μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, να
φτιάξουμε την Πράσινη Αττική. Διαθέσαμε επιπλέον
1400 καφέ κάδους για να μπορέσουν οι πολίτες να
συμμετέχουν σε κάθε γωνιά της πόλης. Εξάλλου, χωρίς
τη συμμετοχή του πολίτη δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες δράσεις και
ενέργειες, στο ίδιο πάντα πλαίσιο, πέραν των έργων, και

πολλές γωνιές ανακύκλωσης. Με τη συνεργασία που
έχουμε με τον δήμο και το Δήμαρχο θα μπορέσουμε να
δώσουμε και στα ζητήματα της ανακύκλωσης την ευκαι-
ρία στους πολίτες να συμβάλουν σε αυτό που πιστεύο-
υμε όλοι: μια καθαρότερη Αττική, μία πράσινη Αττική.
Συνεχίζουμε”.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός δήλωσε:
“Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο

Πατούλη για τη στενή και εξαιρετική συνεργασία που
έχουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Δήμος Αχαρνών
και Περιφέρεια έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα τα
τελευταία χρόνια με σκοπό να αλλάξουμε την εικόνα του
δήμου μας. Σήμερα πραγματικά είμαι ιδιαίτερα χαρούμε-
νος γιατί παραλαμβάνουμε 3 ακόμα νέα απορριμματοφ-
όρα βιοαποβλήτων με καφέ κάδους. Είχε ξεκινήσει αυτό
το πρόγραμμα από την Περιφέρεια περίπου πριν ενάμι-
ση χρόνο, εμείς πιλοτικά το εφαρμόσαμε το προηγούμε-
νο διάστημα στον δήμο Αχαρνών και είδαμε πραγματικά
την ανταπόκριση του κόσμου. Σήμερα με τον νέο εξοπ-
λισμό που μας παρέχει η Περιφέρεια, θεωρώ ότι θα
κάνουμε ένα θετικό βήμα, ένα βήμα μπροστά για την
ανακύκλωση και για την επεξεργασία των βιοαποβλή-
των. Η Περιφέρεια δίνει έμφαση τα τελευταία χρόνια ιδι-
αιτέρως στην ανακύκλωση και στη διαχείριση των στερ-
εών αποβλήτων. Έχουμε προχωρήσει και σε άλλα πράγ-
ματα και σε άλλες δράσεις: γωνιές ανακύκλωσης, υπό-
γειοι κάδοι μέσω του ΕΔΣΝΑ και τη συνεργασία της Περ-
ιφέρειας. Θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχει αλλά-
ξει τελείως εικόνα ο δήμος Αχαρνών. Θα υπάρχουν παν-
τού, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή και οι κάδοι όλων
των ρευμάτων για την ανακύκλωση και υπόγειοι κάδοι
που δεν θα ενοχλούν και δε θα δημιουργούν προβλήμα-
τα. Συνεχίζουμε λοιπόν, σκοπός μας είναι να πάμε ακόμα
μπροστά την πόλη μας ακόμα πιο μπροστά τον Δήμο
μας». 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
Βίντεο για την ευαισθητοποίηση

των δημοτών στην πρόληψη για

τον καρκίνο του πνεύμονα

Βασικός σκοπός των  ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
είν αι η εν ημέρωση και ευαισθητοποίηση

του πληθυσμού σε θέματα υγείας και προ-
συμπτωματικού ελέγχου.

Για ευαισθητοποίηση στην  πρόληψη για
τον  καρκίν ο του πν εύμον α οι συμπολίτες
μπορούν  ν α εν ημερών ον ται,  μέσα από  μαγ-
ν ητοσκοπημέν ο βίν τεο  στο ακόλουθα link :

https://youtu.be/xS0op8AgNbc

Παράδοση απορριμματοφόρων και καφέ κάδων συλλογής 
βιοαποβλήτων από την Περιφέρεια στον Δήμο Αχαρνών



Για πολλοστή φορά, ο Α.Γ.Σ.
Taekw ondo «Φοίν ικας» Ασπρ-
οπύργου, σάρωσε τα χρυσά
μετάλλια στο  Παν ελλήν ιο Πρωτά-
θλημα Εφήβων -Νεαν ίδων  /
Αν δρών -Γυν αικών  2023, που διε-
ξήχθη στις 24-25-26 Φεβρουαρίου,
στο ΣΕΦ στο Παλιό Φάληρο. 

Ο Α.Γ.Σ. «Φοίν ικας» απέσπασε
τα εξής μετάλλια: 

Τεληγιαν ν ίδης Πρωτόκλητος,
κατηγορία Νέων  Αν δρών  - 75,
Χρυσό

Τεληγιαν ν ίδης Γεώργιος, κατ-
ηγορία εφήβων  - 70, Χρυσό

Ποτουρίδου Αγάπη, κατηγορία
4-1 Tul, Χρυσό 

Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήμα-

τος προέκριναν και την εκπρ

οσώπηση της Εθνικής μας Ομάδας

στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 
Συνεπώς, τα αγόρια μπήκαν στην

Εθνική και θα μας εκπροσωπήσουν

τον Απρίλιο στο Jesolo της Ιταλίας. 
Στην από κοινού τους δήλωση, ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαος Μελετίου και ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. , κ. Ιωάννης Κατσαρός,
συνεχάρησαν τον «Φοίνικα» και τον
Δάσκαλο του Taekwondo, Γιάννη
Ποτουρίδη, λέγοντας τα εξής: «Ο
Γιάννης Ποτουρίδης τα πρωινά
υπηρετεί το Πυροσβεστικό Σώμα και
τα απογεύματα υπηρετεί τα παιδιά της
πόλης και συνεπώς την πόλη την
ίδια. Τον ευχαριστούμε για τις
ιδιαίτερες αυτές, μάχιμες υπηρεσίες
του, και ευχόμαστε να δούμε και
άλλους τέτοιους ανθρώπους να
προάγουν τα χρηστά ήθη, τον πολιτι-
σμό και τον αθλητισμό στον Ασπρ-
όπυργο, την «πρωτεύουσα» των
βαρέων αθλημάτων στην Χώρα !»   
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ΣΣυυννεεχχίίσσττηηκκεε  κκααιι  φφέέττοοςς,,  µµεε  ττηη  φφύύττεευυσσηη  770000  φφυυττώώνν,,  
ττοο  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ∆∆εεννττρροοφφύύττεευυσσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  

ΕΕννόόττηηττααςς  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ. 

Τα φυτά, που διατέθηκαν, δωρεάν, από τη ∆ιεύθυνση
Αναδασώσεων Αττικής, κατόπιν αιτήµατος του Αντιδ-
ηµάρχου Γιάννη Μαυροειδάκου, φυτεύτηκαν από

εργαζοµένους του ∆ήµου Φυλής σε πλατείες και σχολικά
συγκροτήµατα και συγκεκριµένα στους ακόλουθους χώρους:

2ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου, 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Ζεφυρίου,
Πάρκινγκ Προαστιακού Ζεφυρίου, Πλατεία «Πατρός Καπε-
ρώνη» επί των οδών Μεσολογγίου και Ανεξαρτησίας, Πλατεία
«Αγωνιζόµενης Γυναίκας» επί των οδών Παναγίας Γρηγορ-
ούσης και Τζαβέλα, Πλατεία επί των οδών Γληνού και
Υψηλάντου, Πλατεία «Αθανασίου ∆ιάκου» επί των οδών Αθα-
νασίου ∆ιάκου και ∆αβάκη. 

Παραδόθηκαν, επίσης, από το ∆ήµο,  πενήντα (50) φυτά και δένδρα στην ∆ιευθύντρια του 1ου
Γυµνασίου Ζεφυρίου Στεφανία Κολυβοδιάκου τα οποία θα φυτευθούν από τους µαθητές του Σχο-
λείου της. Ο Γιάννης Μαυροειδάκος έχει, ακόµα, ζητήσει, τριακόσια πενήντα (350) δένδρα τα οποία
µόλις παραληφθούν θα φυτευτούν σε κοινόχρηστους χώρους του Ζεφυρίου. 

«Το όραµα του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού και της διοίκησης, συνολικά, είναι να γίνουµε πράσι-
νος ∆ήµος, τόσο στον τοµέα της ενέργειας, όσο και του πρασίνου. Παράλληλα µεταλαµπαδεύουµε
στους νέους τη µέριµνα για το περιβάλλον γι΄αυτό και συνεργαζόµαστε µε τα σχολεία», δήλωσε ο
Γιάννης Μαυροειδάκος.

ΣΣάάρρωωσσεε  τταα  ΧΧρρυυσσάά  ΜΜεεττάάλλλλιιαα  οο  ««ΦΦοοίίννιικκααςς»»  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
σσττοο    ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΕΕφφήήββωωνν  TTaaeekkwwoonnddoo  
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Σοκάρει δολοφονία στη Ξάνθη:
Τον σκότωσε και ανέβασε βίντεο
στο TikTok

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ξάνθης, αλλά
και ολόκληρη η χώρα, με τη δολοφονία ενός άντρα  στο
Δροσερό στην Ξάνθη, καθώς ο δράστης αφού πυροβόλησε
το θύμα πέντε φορές, ανέβασε βίντεο στο TikTok
εξηγώντας τους λόγους που το έκανε.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για προσωπικές
διαφορές δράστη και θύματος. Αίσθηση προκαλεί το
γεγονός πως ο 36χρονος που πλέον βρίσκεται στα χέρια
της αστυνομίας, ανέβασε βίντεο στο TikTok λίγη ώρα μετά
την εξ επαφής εκτέλεση του θύματος, όπως αναφέρει το
xanthinea.gr

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος φέρεται να είχε συλληφθεί
πριν από λίγες μέρες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, για
όπλα και ναρκωτικά. Αφέθηκε ελεύθερος και τα ξημε-
ρώματα έφτασε στο έγκλημα. Με την Ξάνθη να ψάχνει και
να περιμένει απαντήσεις για τα όσα έγιναν. Ο άτυχος
άντρας που έπεσε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος,
δέχτηκε τουλάχιστον 5 σφαίρες. Δεν πρόλαβε να αντιδρά-
σει. Οι γιατροί στο νοσοκομείο, διαπίστωσαν απλά τον
θάνατό του.

Πιο αναλυτικά, ο 36χρονος παραδόθηκε στην Αστυνομική
Διεύθυνση Ξάνθης. Ο δράστης έχει απασχολεί και στο
παρελθόν τις Αρχές, καθώς πρόσφατα συνελήφθη από την
Αστυνομία μετά από ευρεία επιχείρηση στο Δροσερό, ενώ
στην κατοχή του είχαν βρεθεί όπλα και ναρκωτικά.

Λίγο πριν παραδοθεί στην Αστυνομία ανέβασε βίντεο
στο TikTok. Στο βίντεο αρχικά φαίνεται να εξηγεί τους
λόγους για τους οποίους πυροβόλησε το θύμα, ενώ στη
συνέχεια αποτυπώνεται η στιγμή κατά την οποία προ-
σέρχεται στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 36χρονος και
το θύμα είχαν προσωπικές διαφορές, με τον δράστη να τον
πυροβολεί εξ επαφής τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Το
θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου
κατέληξε, ενώ φαίνεται πως είχε δεχθεί τουλάχιστον 5
σφαίρες.

Η άγρια δολοφονία έχει προκαλέσει σοκ στην ευρύτερη
περιοχή, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο δράστης μετά την
τελευταία σύλληψή του είχε αφεθεί ελεύθερος.

Μ
ετά από
τρία χρόνια
πανδημίας

και μέτρων προ-
στασίας της δημό-
σιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς
του κορωνοϊού, η
covid-19 φτάνει στη
λήξη της ως έκτακτη
κατάσταση για τη
δημόσια υγεία, με την άρση και των τελευταίων μέτρων.Οι
δείκτες παρουσιάζουν σαφή βελτίωση και η εξέλιξη δείχνει
πλήρη ύφεση τους επόμενους μήνες, καθώς τα επίπεδα
ανοσίας στον πληθυσμό είναι υψηλότατα, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας
ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουρ-
γείου Υγείας. 

Υπογραμμίζει ωστόσο, ότι ο ιός θα παραμείνει «μάθαμε να
ζούμε μαζί του, αλλά δεν μας επηρεάζει όπως στην αρχή» και
εφιστά την συνέχιση της προσοχής των ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού.«Εάν συνεχιστεί η κατάσταση όπως βλέπουμε να
εξελίσσεται λογικά θα έχουμε την πλήρη ύφεση τους επόμενους
μήνες , καθώς τα επίπεδα ανοσίας στον πληθυσμό είναι υψηλό-
τατα, η υβριδική ανοσία (εμβολιασμός και νόσηση) ξεπερνά το
90%. 

Ο ιός δεν έχει αποδυναμωθεί, έχουμε όμως αυξημένη ανοσία

έναντι των διαφόρων μορφών του ιού. Βέβαια η μετάλλαξη του
SARS-COV-2 "Ομικρον", είναι λιγότερο παθογόνος από τις
προηγούμενες μεταλλάξεις», τονίζει ο κ. Μαγιορκίνης. Όσο για
την εξέλιξη της πανδημίας αναφέρει ότι «σίγουρη πρόβλεψη
για την πιθανή εμφάνιση κάποιου άλλου στελέχους δεν μπορεί
να γίνει, ωστόσο τους τελευταίους μήνες δεν φαίνεται να μπορ-
εί να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση όπως είχαμε στις
προηγούμενες φάσεις, όπου ανά 2 με 3 μήνες είχαμε ένα νέο
στέλεχος ανησυχίας»

Οι τρεις λόγοι που οδήγησαν στην άρση των περιοριστικών
μέτρων της πανδημίας

Ο κ. Μαγιορκίνης εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το σκεπτικό της εισήγ-
ησης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων την Τετάρτη 14 Μαρτίου
για την άρση των περιοριστικών μέτρων με εξαίρεση τις δημό-
σιες και ιδιωτικές υγειονομικές δομές και Μονάδες Φροντίδας
Ηλικιωμένων.«Το γεγονός ότι πλέον η επιδημία έχει περάσει
σε ένα αρκετά προβλεπόμενο επίπεδο, σε όλα τα μέρη του
κόσμου έχουν αρθεί τα μέτρα, δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα
υγεία εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με την covid-19, το
οποίο είναι και το σημείο που δημιουργείται η ανάγκη από την
αρχή της αναλογικότητας, να υπάρχουν οριζόντια μέτρα σε
χώρους με ευάλωτους πληθυσμούς, η επιτροπή εισηγήθηκε
θετικά στο ερώτημα που έθεσε το υπουργείο υγείας για την
άρση των μέτρων, εκτός από τα Νοσοκομεία».

Η άρση των μέτρων αφορά την υποχρεωτική χρήση μάσκας

στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τη διενέργεια εβδομαδιαίου
rapid test από τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους στο δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα.

Όπως εξηγεί ο κ. Μαγιορκίνης η απομόνωση για τους νοσή-
σαντες παραμένει, απλά γίνεται με κλασσική αναρρωτική
άδεια από τον γιατρό.Μέτρα προστασίας θα συνεχίσουν να
ισχύουν σε δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές δομές και Μονά-
δες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Δηλαδή, χρήση μάσκας, διενέρ-
γεια διαγνωστικού ελέγχου για ανεμβολίαστους υγειονομικούς
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19
(rapid test) με δική τους δαπάνη και τα μέτρα για ασθενείς και
επισκέπτες.

Προστασία των ευάλωτων ομάδων
Η ανάγκη προστασίας ευάλωτων ομάδων έναντι της Covid-19

παραμένει καθώς ο ιός θα είναι μαζί μας, δεν το ξεχνάμε, και
για το λόγο αυτό συνιστάται η τήρηση των μέτρων ατομικής προ-
στασίας, ο επικαιροποιημένος εμβολιασμός και η λήψη αντιικής
θεραπείας για όσους νοσούν. Ειδική αναφορά κάνει ο κ. Μαγιο-
ρκίνης για τους ανοσοκατεσταλμένους, οι οποίοι, όπως λέει θα
πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Υπάρχουν όμως λύσεις
και θα πρέπει να απευθυνθούν στους γιατρούς τους, ώστε να
αποκτήσουν πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές θεραπευτικές
και φαρμακευτικές λύσεις. 

Αυτό που συστήνεται πάντα σε αυτή την ομάδα πληθυσμού,
καταλήγει ο κ. Μαγιορκίνης, είναι να λαμβάνουν τις ανάλογες
προφυλάξεις οι ίδιοι αλλά και το περιβάλλον τους

Μαγιορκίνης: Σε πλήρη ύφεση τους επόμενους μήνες η πανδημία 

Ο ΑΔΜΗΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

Έν ας ακόμη τεχν ικός άθλος
από τη θυγατρική του Ομίλου

Αριάδν η Interconnection
Χρησιμοποιήθηκαν  τα δύο

πλέον  σύγχρον α καλωδιακά
πλοία στον  κόσμο 

Έ
να από τα σημαντικότερα ορό-
σημα στο έργο της ηλεκτρικής
διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, την

πόντιση και εγκατάσταση του συνόλου
των υποβρυχίων καλωδίων υπερυψηλής
τάσης 500 kV τεχνολογίας συνεχούς
ρεύματος, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις
προηγούμενες ημέρες η θυγατρική εταιρ-
εία του ΑΔΜΗΕ Αριάδνη Interconnection.

Σε διάστημα 32 μηνών από την υπογρ-
αφή των συμβάσεων για το μεγάλο ενερ-
γειακό έργο, τον Ιούνιο του 2020, η Αριάδ-
νη Interconnection πόντισε συνολικά 

περίπου 1.350 χλμ. ηλεκτρικών
καλωδίων και καλωδίων οπτικών ινών
μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της
Πάχης Μεγάρων. Το βάθος της εγκατά-
στασης στον βυθό του Αιγαίου έφτασε
μέχρι και τα 1.200 μέτρα από την επιφά-
νεια της θάλασσας, ενώ το βάρος των
καλωδίων ξεπερνά τα 40 κιλά ανά μέτρο.  

Με την ολοκλήρωση των εργασιών
προστασίας των καλωδίων, που αναμέ-
νεται μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2023,
τα 640 χλμ. θα έχουν τοποθετηθεί κάτω
από την επιφάνεια του βυθού για μέγιστη
ασφάλεια.

Οι ποντίσεις των ηλεκτρικών καλω-
διακών τμημάτων πραγματοποιήθηκαν
τμηματικά από τα τέλη του 2021 έως τις
αρχές του 2023, στο πλαίσιο τριών διαφο-
ρετικών επιχειρήσεων από τις δύο ανά-
δοχες εταιρείες του έργου. 

Για τις επιχειρήσεις αυτές, που είχαν
ιδιαίτερα υψηλές τεχνικές απαιτήσεις, 

χρησιμοποιήθηκαν συνολικά πέντε
εξειδικευμένα πλοία καλωδιακών 

εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των
δύο πλέον σύγχρονων πλοίων καλω-
διακών ποντίσεων στον κόσμο, Aurora και
Leonardo da Vinci. 

Για την επιτυχή πόντιση των υπο-
βρύχιων καλωδίων προηγήθηκε από τον
Οκτώβριο του 2020 μέχρι τον Μάιο του
2021 διεξοδική μελέτη βυθού από τις ανά-
δοχες εταιρείες Prysmian και Nexans, και
σχεδιάστηκε η βέλτιστη όδευση και προ-
στασία των καλωδίων με κριτήρια τόσο
τεχνικά όσο και περιβαλλοντικά. 

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με
την Αττική είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή
επένδυση, ύψους 1 δισ. ευρώ που πραγ-
ματοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, με
την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα ενσωματώσει
πλήρως την Κρήτη στο ηπειρωτικό
σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας, έως το τέλος του 2024.
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Ζητούμενο για την αυτοδιοίκηση η προώθη-
ση θεσμικών παρεμβάσεων και η στελέχωση
με επιστημονικό προσωπικό των ΔΕΥΑ της
χώρας, οι οποίες επιτελούν σημαντικό έργο,
κυρίως στην Περιφέρεια της χώρας.

Η δημόσια δέσμευση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, πως
δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την κυβέρν-
ηση να προχωρήσει σε  ιδιωτικοποίηση του
νερού, ήταν το κύριο συμπέρασμα της συνάν-
τησης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπο-
υργείο, στην οποία συμμετείχαν πέραν του
Υπουργού, αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος, με επικεφαλής τον πρόε-
δρό της, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και
της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-
σης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), με τον πρόεδρό
της, Δήμαρχο Ρεθύμνου, Γιώργο Μαρινάκη και
τον αντιπρόεδρο Απόστολο Καλογιάννη, Δήμα-
ρχο Λαρισαίων. Στη συνάντηση έδωσε το
παρόν και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περ-
ιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης.

Η Αυτοδιοίκηση θέλει την εποπτεία του
τομέα ύδρευσης κι αποχέτευσης από το Υπο-
υργείο κι όχι από μια ανεξάρτητη αρχή για
λόγους ταχύτητας, ευελιξίας κι αποτελεσμα-
τικότητας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλ-
λαγή απόψεων επί του περιεχομένου του
σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για την δημιουργία
ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία των
φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος. 

Από πλευράς Κ.Ε.Δ.Ε. ξεκαθαρίστηκε πως η
αυτοδιοίκηση είναι υπέρ ενός αποτελεσματι-
κού τρόπου εποπτείας του τομέα της ύδρευ-
σης κι αποχέτευσης, δημοσίων και δημοτικών
φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος, με στόχο
αφενός τη θωράκιση της ασφάλειας και υγιει-

νής. Αφετέρου, τη διασφάλιση της υψηλής
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
προσιτές τιμές, σε κάθε πολίτη και στο τελευ-
ταίο χωριό της Ελλάδος. 

Η ΚΕΔΕ θεωρεί πως ο καλύτερος τρόπος να
διασφαλιστούν οι
παραπάνω στόχοι,
είναι να παραμείνει ο
έλεγχος ως αρμοδι-
ότητα στο Υπουρ-
γείο κι όχι να δοθεί
σε μια Ρυθμιστική
Αρχή για λόγους
ταχύτητας, ευελιξίας
και δυνατότητας
νομοθέτησης όταν
αυτό απαιτείται. 

Όσον αφορά τις ΔΕΥΑ, η άποψη της ΚΕΔΕ
είναι πως οι όποιες βελτιώσεις ή συνενώσεις
γίνουν μελλοντικά, αυτές πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν όχι στη βάση της υποχρεωτικότητας,
αλλά εφόσον υπάρξει συμφωνία με την ΚΕΔΕ
και την ΕΔΕΥΑ να συμμετέχουν στην όλη δια-
δικασία.

Τονίστηκε μάλιστα πως προτεραιότητα για
την αυτοδιοίκηση είναι η προώθηση θεσμικών
παρεμβάσεων και η στελέχωση με επιστημο-
νικό προσωπικό των ΔΕΥΑ της χώρας, οι
οποίες επιτελούν σημαντικό έργο.  Καθώς και
να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα χρόνια
προβλήματα και τις εύλογες αδυναμίες των
ΔΕΥΑ και των Δήμων, που αφορούν είτε τη
λειτουργία, είτε τη χρηματοδότηση και στε-
λέχωσή τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
ο Υπουργός προχώρησε σε σημειακές τροπο-
ποιήσεις, οι οποίες διασφαλίζουν τη συμμε-
τοχή της Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία
βελτίωσης της λειτουργίας των ΔΕΥΑ.

Στον εύλογο προβληματισμό της ΚΕΔΕ για
την υπαγωγή του ελέγχου στη υπό σύσταση
νέα Ρυθμιστική Αρχή, ο Υπουργός ΠΕΝ διευ-
κρίνισε ότι με την επιλογή αυτή, θωρακίζεται
κυρίως η ασφάλεια και η ποιότητα του νερού

κι όχι μόνο ο έλεγχος
της οικονομικής πολιτι-
κής των αντίστοιχων
δημοσίων-δημοτικών
επιχειρήσεων, ενώ
προσδιορίστηκε ότι οι
συμβάσεις παραχώρη-
σης υπηρεσιών ύδατος,
την ορθή εφαρμογή
των οποίων έχει η
Αρχή,  αφορούν μόνον

τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Η Κυβέρνηση ανέλαβε δεσμεύσεις που ικα-
νοποιούν την ΚΕΔΕ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και μετά
την ανταλλαγή των απόψεων, από πλευράς
Υπουργείου υπήρξε μια σειρά από δημόσιες
δεσμεύσεις, που ικανοποιούν τις πάγιες θέσεις
της ΚΕΔΕ. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίστηκε πως:

Η Πολιτεία διατηρεί το σύνολο των ρυθμι-
στικών - κανονιστικών αρμοδιοτήτων για την
άσκηση της υδατικής πολιτικής, συμπεριλαμ-
βανομένης της πολιτικής κοστολόγησης και
τιμολόγησης της ύδρευσης και της αποχέτευ-
σης.

Δεν υπάρχει καμία πρόθεση της Κυβέρνησης
να προβεί στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

Γίνεται ρητή καταγραφή των δημοσίων και
δημοτικών φορέων που διαθέτουν την αποκ-
λειστική αρμοδιότητα για την παροχή υπηρε-
σιών ύδατος. Κι αυτό γίνεται για πρώτη φορά

Αναγνωρίστηκε ως προτεραιότητα η θωρά-
κιση της ασφάλειας και της υγιεινής του νερού
κι όχι η επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών
στόχων.Έγιναν οι αναγκαίες αναδιατυπώσεις
επί του αρχικού κειμένου του νομοσχεδίου,
προκειμένου να υπηρετείται σωστά ο στόχος
της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβου-
λίας, ενώ διευκρινίστηκε ότι η Γνωμοδοτική
Επιτροπή Υδάτων, που λειτουργεί σε εθνικό
επίπεδο, θα λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη
εισηγήσεις, προτάσεις και γνώμες των οικείων
φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος, καθώς
και των ΕΔΕΥΑ και της ΚΕΔΕ.

Στο αναδιατυπωμένο σχέδιο νόμου προβ-
λέφθηκε η εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στα
Συμβούλια Υδάτων κάθε Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.

Δ. Παπαστεργίου: Μπορούμε να εξασφ-
αλίσουμε καλύτερες υπηρεσίες για τους
πολίτες 

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης
Παπαστεργίου επισήμανε πως μετά τις αλλαγές
που ήδη συμφωνήθηκαν στο κείμενο του
νομοσχεδίου, αλλά κι άλλες που θα γίνουν κι
αφορούν μεταξύ άλλων τη διαχειριστική επάρ-
κεια των ΔΕΥΑ, το κείμενο που θα πάει προς
ψήφιση στη Βουλή μπορεί να εξασφαλίσει
καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες σε ένα
κρίσιμης σημασία ζήτημα, που αφορά την ποι-
ότητα ζωής και τη δημόσια υγεία. Τόνισε πως
για την Αυτοδιοίκηση αποτελούσε κρίσιμης
σημασίας ζήτημα η δέσμευση πως δεν υπάρχει
πρόθεση ιδιωτικοποίησης του νερού, καθώς
και ότι οι Δήμοι θα έχουν ρόλο και λόγο στα
ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των
υδάτων.

Δημήτρης Παπαστεργίου, Κ.Ε.Δ.Ε. Μας ικανοποιεί η δέσμευση της Κυβέρνησης ότι δεν 
υπάρχει πρόθεση ιδιωτικοποίησης των νερών της χώρας

Φορολογικές δηλώσεις:
Πώς και πότε θα υποβληθούν φέτος
-Τι ισχύει για τους 18άρηδες

Πριν από το τέλος του μήνα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλα-
τφόρμα στο myAADE για την  υποβολή των φορολο-
γικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι

φορολογούμενοι το 2022. Καταληκτική ημερομηνία για την υπο-
βολή των δηλώσεων είναι η 30ή Ιουνίου 2023, με την πρώτη
δόση του φόρου να καταβάλλεται έως την 31η Ιουλίου.

Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος θα γίνει σε οκτώ (8) ισό-
ποσες μηνιαίες δόσεις με την τελευταία να είναι προγραμματι-
σμένη να πληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2024. Στην περίπτωση
που κάποιος φορολογούμενος θελήσει να πληρώσει εφάπαξ τον
φόρο, τότε θα λάβει έκπτωση επί του συνολικού ποσού ύψους
3%.

Οι κωδικοί για το βασικό έντυπο της εφορίας σχεδόν στο
σύνολό τους παραμένουν αμετάβλητοι και έτσι και φέτος οι
8.500.000 φορολογούμενοι δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα
προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή τους. 

Επίσης, το ίδιο θα συμβεί και με τη φορολόγηση των εισοδ-
ημάτων καθώς οι φορολογικές κλίμακες παραμένουν ίδιες για τα
εισοδήματα που αποκτήθηκαν πέρυσι και θα δηλωθούν φέτος.

Το νέο στοιχείο της φετινής φορολογικής δήλωσης είναι ότι το
έντυπο Ε3 θα είναι προσυμπληρωμένο με τα έσοδα και τα έξοδα
που έχουν δηλώσεις επιχειρήσεις και επαγγελματίες στα ηλεκτρ-
ονικά βιβλία τα myData. Οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί δεν θα
είναι κλειδωμένοι αλλά ανοιχτοί ώστε οι φορολογούμενοι να
έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων στα ποσά που έχουν προ-
συμπληρωθεί.

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα με βάση τις βεβαιώσεις απο-

δοχών από μισθούς και συντάξεις καθώς και οι φόροι που ανα-
λογούν και παρακρατήθηκαν είναι προσυμπληρωμένα και
δυνατότητα διόρθωσης δεν υπάρχει.

Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος πριν τη
συμπλήρωση των δηλώσεων:

– Κοινές δηλώσεις συζύγων: Στην περίπτωση που γίνεται κοινή
δήλωση των συζύγων, πραγματοποιείται ξεχωριστή βεβαίωση
του φόρου και εν συνεχεία εκδίδονται δύο ξεχωριστές πράξεις
προσδιορισμού φόρου, μία για τον κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά
του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του
άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά
επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά. Ο φόρος των
συζύγων που προκύπτει από την κοινή τους δήλωση βεβαιώνε-
ται στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι
σύζυγοι έχουν διαφορετική Δ.Ο.Υ. λόγω του ότι ένας εκ των δύο
(ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω διαφ-
ορετικής φορολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι πράξεις προσ-
διορισμού φόρου που εκδίδονται με την υποβολή κοινής δήλω-
σης αναγράφουν και στους δύο συζύγους τη Δ.Ο.Υ. του υπόχρε-
ου συζύγου.

– Χωριστές δηλώσεις συζύγων: Οι σύζυγοι υποβάλουν χωρι-
στή δήλωση εφόσον το έχουν δηλώσει, η καταληκτική ημερομ-
ηνία έχει παρέλθει καθώς ήταν η 28η Φεβρουαρίου. Υποχρεωτι-
κά χωριστές δηλώσεις υποβάλλονται στις περιπτώσεις που έχει
διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της
δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση
πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

– Σύμφωνο συμβίωσης: Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνά-
ψει σύμφωνο συμβίωσης, δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλω-
ση για τα εισοδήματά τους και έχουν την ίδια φορολογική αντι-
μετώπιση με τους έγγαμους.

– Κάτοικοι εξωτερικού: Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοι-
κος Ελλάδας μετέφερε την κατοικία του στο εξωτερικό εντός του
2022, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια
του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2023.

– Δηλώσεις αποβιωσάντων: Υποβάλλονται για τα εισοδήματα
που απέκτησαν το έτος 2022 μέχρι την ημερομηνία του θανάτου
τους από τους νόμιμους κληρονόμους τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
εμπρόθεσμα έως 31.12.2023.

– Ανήλικο τέκνο: Στην περίπτωση που ανήλικο άγαμο τέκνο
υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση και παράλληλα αποκ-
τά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα
εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αυτά αναγράφονται στη δήλω-
ση του υπόχρεου γονέα.

– Δηλώσεις με επιφύλαξη: Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω
της ψηφιακής πύλης myAADE, και εντός χρονικού διαστήματος
30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης

οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρι-
σμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθ-
αριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού
προσδιορισμού φόρου από τη Δ.Ο.Υ. προθεσμίας των 90 ημε-
ρών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προαναφ-
ερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζον-
ται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη.

– Τροποποιητικές δηλώσεις: Για αναδρομικά ποσά μισθών,
συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών αναδρομικών ποσών φορο-
λογικού έτους 2015 και επόμενων, για την καταβολή των οποίων
αποστέλλεται σχετική πληροφορία στη φορολογική διοίκηση από
τον καταβάλλοντα αυτά, υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής
πύλης myAADE.

– Νέοι φορολογούμενοι: Όσοι θα υποβάλουν για πρώτη φορά
φορολογική δήλωση θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικούς πρό-
σβασης. Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους
το 2022 και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκ-
μαρτό εισόδημα υποβάλλουν τη δική τους φορολογική δήλωση.
Οι 18αρηδες ενηλικιώνονται και φορολογικά και αποκτούν την
πρώτη τους επαφή με την Εφορία εφόσον:

– Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά δια-
μένουν σε κατοικία στην οποία κατέχουν έστω ένα μικρό ποσο-
στό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κατοικία που τους
παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους ή από κάποιον
φίλο τους.

– Κατέχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμ-
βάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο.

– Απέκτησαν εντός του 2022 οποιασδήποτε μορφής εισόδημα,
όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρημα-
τικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοι-
βαία κεφάλαια κ.λπ.

– Ίδρυσαν εντός του 2022 επιχείρηση στο όνομά τους.

– Προχώρησαν εντός του 2022 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέ-
λματος.

– Είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλω-
σης.

Εξαίρεση από την τελευταία υποχρέωση υποβολής δήλωσης,
έχουν μόνον όσοι 18αρηδες, το προηγούμενο έτος δεν είχαν
καθόλου εισοδήματα, ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτε-
λούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθη-
καν σε σπίτια γονέων ή είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμέ-
νουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι
γονείς τους.
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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

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 



Περιοδεία στα καταστήματα 
και τα καφενεία στην Μάνδρα 

πραγματοποίησε ο Μπάμπης Θεοδώρου,
υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στη

Δυτική Αττική.

Συζήτησε με τους κατοίκους τα προβλήματα
που αφορούν  την  περιοχ ή της Μάν δρας, τις
μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές, την  αν τισει-
σμική και την  αν τικεραυν ική θωράκιση των
σχ ολείων , την  αν άγκη για την  άμεση ολοκλήρωση των  αν τιπλημμυρικών  έργων ,
τα οποία παραμέν ουν  ακόμα και σήμερα ημιτελή, 6 χ ρόν ια μετά τις φον ικές
πλημμύρες στην  περιοχ ή.

Ακόμα συζητήθηκε το προδιαγεγραμμέν ο έγκλημα στα Τέμπη, οι τεράστιες δολοφο-
ν ικές ευθύν ες αυτής της κυβέρν ησης, αλλά και των  προηγούμεν ων , που τεμάχ ι-
σαν  και έδωσαν  βορά στα επιχ ειρηματικά συμφέρον τα μια τόσο κρίσιμη υποδομή
της χ ώρας.

Τέλος κάλεσε τους κατοίκους ν α μπουν  στο δρόμο του αγών α και της διεκδίκησης,
δίπλα στους κομμουν ιστές, με δυν ατό ΚΚΕ. «`Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας.
Μόν ο ο λαός σώζει τον  λαό. Ολοι στον  αγών α, με ΚΚΕ δυν ατό!»

Δυστυχ ώς, θα μου επιτρέψετε ν α πω με περισσή
υποκρισία και καθόλου αίσθημα ευθύν ης, ορισμέν οι
διακιν ούν  ότι δεν  υπάρχ ει καμία τηλεδιοίκηση στη
Λάρισα. Το Κέν τρο Ελέγχ ου της Λάρισας είν αι έν α
Κέν τρο Ελέγχ ου, το οποίο αφορά περίπου 8,5  χ ιλι-
όμετρα της διαδρομής, είν αι λειτουργικός πίν ακας τον
οποίο και εγώ ο ίδιος σε αυτοψία είδα και χ ρησιμο-
ποίησα, λειτουργεί και λειτουργούσε και την  κρίσιμη
ν ύχ τα.

Το ζήτημα της επέκτασης της τηλεδιοίκησης σε όλο
το δίκτυο, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθ-
εί έως το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχ ον τος έτους,
πράγματι θα καταλαμβάν ει και τη μεγαλύτερη έκταση
από την  Λάρισα προς τους Νέους Πόρους και Θεσ-
σαλον ίκη.

Αυτό είν αι κάτι αν εξάρτητο, είν αι το σύστημα το
οποίο είχ ε υποστεί μεγάλη φθορά εξαιτίας της πυρ-
καγιάς το 2019 και είχ ε παραδοθεί σε μία κατάσταση
μη λειτουργική. Αν ατάχ θηκε το τοπικό κέν τρο και λει-
τουργεί από το Νοέμβριο.

Το δε παλαιό το οποίο, δυστυχ ώς Μέσα Εν ημέρω-
σης αν απαρήγαγαν  χ θες, βρίσκεται σε διαδικασία
αν ακατασκευής. Όμως δεν  αφορά, το επαν αλαμβά-
ν ω, το τοπικό δίκτυο τηλεδιοίκησης που έχ ει την
αυτόματη χ άραξη, η οποία μπορούσε ν α έχ ει γίν ει
την  κρίσιμη ν ύχ τα.

Για εμάς το πιο κρίσιμο απ’ όλα  είν αι επαν εκ-
κίν ηση με ασφάλεια, διερεύν ηση μέχ ρι τέλους. Θα
μέν ουμε πιστοί σε αυτό το πλάν ο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη ΡΑΣ και τους
σταθμάρχ ες ο Υπουργός είπε:

«Οι αρμοδιότητες του κάθε δημόσιου φορέα προ-

διαγράφον ται  από το ν όμο, όπως και οι ευθύν ες του
καθεν ός και η λογοδοσία την  οποία έχ ει. Είν αι προ-
φαν ές ότι εάν  υπάρχ ουν  τα οποιαδήποτε κεν ά στα
ζητήματα προσωπικού, αυτά θα εξεταστούν . Ήμουν
πάρα πολύ σαφής, στο ότι θα υπάρχ ει άμεση
εν ίσχ υση προσωπικού.

Η απαίτηση για αν αβάθμιση του επίπεδου της
εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των  κρίσιμων
υπαλλήλων  του ΟΣΕ είν αι στο πλαίσιο της δικής μας
λειτουργικότητας. Σε κάθε περίπτωση και για τους
σταθμάρχ ες και για τους κλειδούχ ους και για το
τεχ ν ικό προσωπικό υπάρχ ει η εκπαίδευση, η οποία
έχ ει γίν ει και η οποία ήταν  η πάγια εκπαίδευση που
γιν όταν , η οποία περιλαμβάν ει και όσους λειτουρ-
γούσαν  με δελτίο παροχ ής υπηρεσιών . Εάν  υπάρξει
ζήτημα αν αβάθμισης του προγράμματος σπουδών ,
αυτό θα το αξιολογήσουμε. Καλό όμως είν αι ν α μην
αν ακύπτουν  τα ζητήματα αυτά μόν ο εκ των  υστέρ-
ων , αλλά επίκαιρα.

Εγώ θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες την  επόμεν η
εβδομάδα, σε μία προσπάθεια ν α εξασφαλίσουμε την
τήρηση των  χ ρον οδιαγραμμάτων , με τη συν εργασία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Θα δω υψηλούς αξιωματούχ ους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που αφορούν  στους σιδηροδρόμους και
την  περιφερειακή αν άπτυξη και την  ίδια την  προε-
δρία. Σε κάθε περίπτωση εκείν ο το οποίο οφείλουμε
ν α διασφαλίσουμε είν αι ότι θα υπάρξει πιστή τήρηση
χ ρον οδιαγραμμάτων .

Θα ζητήσουμε τεχ ν ική βοήθεια από την  Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή για όλα τα ζητήματα, που έχ ουν  ν α
κάν ουν  με την  αν αβάθμιση της ασφάλειας και του

δικτύου και πιστεύουμε ότι το επόμεν ο βήμα του σιδ-
ηροδρόμου στην  Ελλάδα θα είν αι έν ας σιδηρόδρο-
μος, ο οποίος θα είν αι ασφαλής, λειτουργικός στην
υπηρεσία του πολίτη».

Από την  πλευρά του, ο Υφυπουργός Μεταφορών
Μιχ άλης Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Σήμερα, έγιν ε η πρώτη συν εδρίαση της επιτρο-
πής, με όλους τους αρμόδιους φορείς, τον  ΟΣΕ, την
πυροσβεστική, την  αστυν ομία, το ΕΚΑΒ και την
Hellenic Train. Θα γίν ον ται τακτικά οι συν εδριάσεις
και εν όψει της επαν εκκίν ησης του σιδηροδρόμου.

Στόχ ος και υπόσχ εση της κυβέρν ησης είν αι ότι θα
λειτουργήσει o σιδηρόδρομος με ασφάλεια για τους
Έλλην ες πολίτες. Την  επόμεν η μέρα θέλουμε ν α
υπάρχ ει εμπιστοσύν η από τους επιβάτες στους σιδ-
ηρόδρομους και ν α λειτουργούν  με απόλυτη ασφά-
λεια».
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Τα σπαθιά του μεγάλου Σουλιώτη ήρωα της Ελλην ικής επαν άστασης  Μάρκου
Μπότσαρη θα βρεθούν  για δεύτερη φορά στην  Ελευσίν α.
Στα πλαίσια της παρουσίασης του βιβλίου του ελευσίν ιου εκπαιδευτικού-ψυχ ολό-
γου-συγγραφέα Μιχ άλη Λεβέν τη "Αν αζητών τας τον  Μάρκο Μπότσαρη" που διορ-
γαν ών ουν  ο Παν ηπειρωτικός Σύν δεσμος Ελευσίν ας και οι εκδόσεις Σταμούλη την
Κυριακή 26 Μαρτίου στις 11:30 στο Εργατικό κέν τρο Ελευσίν ας (Χαριλάου 28).
Το 2023 συμπληρών ον ται 200 χ ρόν ια από τον  θάν ατο του μεγάλου αυτού ήρωα
της ελλην ικής ιστορίας και η οικογέν εια των  απογόν ων  του Μάρκου Μπότσαρη
αποφάσισε ν α δώσει τη δυν ατότητα σε μικρούς και μεγάλους ν α δουν  από κον τά
τα σπαθιά του και ν α μάθουν  τα κατορθώματα του μέσα από το πόν ημα του
συμπολίτη μας Μιχ άλη Λεβέν τη.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3
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Επέστρεψε στις νίκες η Λαμπερή Ελευσίνας

Για την 18η αγωνιστική της Β΄κατηγορίας η Λαμπερή Ελευσίνας με ήρωα τον τερμα-
τοφύλακα Βαγγέλη Τούρτα επέστρεψε στις επιτυχίες και επικράτησε του Ευκλείδη
Μεγάρων με 2-0.
Τα τέρματα της ομάδας
του Δίδυμου προπον-
ητών Νίκου Τζαφέρη-Ακη
Χριστοφή σημείωσαν οι
Νικολά Θοδωρί 27΄ με
σούτ από 35μ, και Παπα-
σταματίου από ασιστ του
Πατίστη 67′.
Διαιτήτευσε ο Μαυρομάτ-
ης. Βοηθοί: Ν.Μανούρας,
Γ. Αρβανιτάκης.
ΛΑΜΠΕΡΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Νίκος-Τζαφ-
έρης-Ακης Χριστοφής):
Τούρτας,Ρουσσης(83′
Συμεωνίδης), Παπαστα-
ματίου,Καλητσουνάκης,
Μουστογιάννης, Κωστακόπουλος , Θεωδορι(65 ΑΡΤΙΝΙΣ), Ευαγγελάτος,Καλομενίδης
Τζάνος( 55 ΚΩΤΣΗΣ).
Τη νίκη την αφιέρωσαν οι παίκτες της Λαμπερής στον προπονητή τους για τον χαμό
του αγαπημένου του πατέρα.
Ο προπονητής Νίκος Τζαφέρης είπε: <<Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την όρεξη
που έχουν τα παιδιά. Ενα μεγάλο μπράβο στον Ευκλείδη για το ήθος και το “Ευ
Αγωνίζεσθαι” .Ο συνάδελφος μου Γιώργος Χατζής έχει κάνει καλή δουλειά>>.

ΑΝ.ΤΣ.

Πεντάσφαιρος ο Ακράτ-
ητος Ανω Λιοσίων
Ο Ακράτητος για την  21η αγων ιστική
της Α΄κατηγορίας επικράτισε στο γήπε-
δο Γιάν ν ης Παθιακάκης του Ικάρου
Νεοκτίστων  με 5-1.
Τα τέρματα για τους πράσιν ους  σημείω-
σαν  οι Σγούρη 2,   Χυσολλάρι Ερ., και
ο  Τσέπερης(πέν αλτι).
Για λογαριασμό του Ικάρου σκόραρε ο
Αν δρεάδης  33′.
Διαιτήτευσε ο Δεμερτζής.Βοηθοί:Πλάκας
Σ.-Σταμούλης Γ.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Τσέπερης, Σουρτζής,
Καλαμάρας, Χυσολλάρι Εν ., Στάθης,
Κουκούλης, Πουρσαν ίδης(52′ Φρατζεσ-
κάκης), Σγούρη(52′ Ρέππας), Χυσολλάρι

Ερ., Τουλουβασίλης, Μουν τοκαλάκης(46′
Κολοκυθάς).

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθαν ασίου, Μαλακέλ-
ης(73′ Σκρέκας), Κάτσος Χ., Μουστά-
κας, Πρέσσας, Αποστόλου(76′ Μυλω-
ν άς), Αν δρεάδης, Κυριλίουκ, Μάμμας,
Σαραν τάκος, Στασίν ης.

Elite League:
Η  ΝΕ
Μεγαρίδας
71-70   τον
Τρίτωνα
Για την  23η αγων ιστική
της Elite League η ΝΕ
Μεγαρίδας  με ηγέτη τον
Γερομιχ αλό
επικράτησε στο Αρέν α
στα Μέγαρα  μετά από
έν α παιχ ν ίδι θρίλερ του
Τρίτων α με 71-70.
Μεγαρίδα-Τρίτων  71-70
Δεκάλεπτα: 18-16, 38-
39, 51-52, 71-70
Διαιτητές:
Θεοδωρόπουλος-
Σκαλτσής-
Παπαδόπουλος Χρ.
(Καραλέμας).
ΝΕ Μεγαρίδα
(Μάν ταλος):
Παλαιοχ ωρίτης 3 (1),
Γκάτζιας 13 (1),
Παπαγιάν ν ης 6,
Γερομιχ αλός 19 (2),
Πολυτάρχ ου 5 (1),
Ντουμπίν σκι, Γουάιλι 14,
Καλλιν ικίδης, Γεωργαλάς
2, Ζαρκαδούλας 9 (3).
Τρίτων  (Μιχ ελάκος):
Μάιερς 14 (1),
Κουφόπουλος 9 (1),
Ζαραϊδών ης 9 (1),

Πράπας, Τσουργιάν ν ης
6, Προίσκος 11 (2),
Καμπερίδης 9 (2),
Τσάμης 12 (2),
Μπολδόγλου.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1ΨΥΧΙΚΟ          38
2ΤΡΙΤΩΝΑΣ 38
3ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 38
4ΜΑΡΟΥΣΙ 37
5ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 37
6ΗΡΑΚΛΗΣ 36
7ΕΡΜΗΣ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 36
8ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 36
9     ΠΑΠΑΓΟΥ 35
10ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
35
11ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 33
12ΑΓΡΙΝΙΟ 32
13ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

31
14ΑΜΥΝΤΑΣ 30

15ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ 30
16ΚΑΒΑΛΑ 24

Επόμεν η αγων ιστική
(24η)

Αγρίν ιο-Ελευθερούπολη
Τρίτων α;-Αίας Ευόσμου
Παν ερυθραϊκός-Μεγαρίδα
Ηρακλής ΚΑΕ 2022-
Χαρίλαος Τρικούπης
Κόροιβος Αμαλιάδας-
Παπάγου
Αμύν τας-Μαρούσι
Καβάλα-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Ψυχ ικό-Ερμής
Σχ ηματαρίου

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Β’ Εθνική (2ος – 21η Αγ.) 
Ηττα του Πανελευσινιακού

από τον Εσπερο
Ο Έσπερος Καλλιθέας για τον 2ο όμιλο
της Β΄Εθνικής και την 21η αγωνιστική
νίκησε τον Πανελευσινιακό με 78-62.
Ημίχρονο  39-25.
Δεκάλεπτα: 21-9, 39-25, 62-49, 78-62

Έσπερος (Κωνσταντινίδης): Αγγελόπου-
λος 3(1), Αδαμόπουλος 21(1), Έιβαρ 12(4),
Χατζηασημιάδης, Τσολάκης, Κολιός,
Λιούνης 4, Καπρής 7, Κατσουλάκος, Γκαγ-
καλούδης 29(7)
Πανελευσινιακός (Βούλγαρης): Νίκου 1,
Πούρης, Καράμπελας, Ντακούλιας 8(1),
Μανωλάτος 9(3), Κρασάκης 8, Σταμέλος
14(2), Λεκάκης 3(1), Παπαφλωράτος 5,
Ρεκουνιώτης 8, Κατσανεβάκης, Δενδρινός
6

Η βαθμολογία:

1. Πανιώνιος 41
2. Πρωτέας Βούλας 37
3. Πανελευσινιακός 36
4. ΑΟΠΦ 34
5. Έσπερος Καλλιθέας 33
6. Αιγάλεω 33
7. ΑΕΝΚ 30
8. ΟΦΗ 30

9. Δούκας 29
10. Διαγόρας Ρόδου 27
11. Πεύκη 27
12. ΑΟΚ Χανιά 20
* οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα
μπουν στα Playoffs
** οι 2 τελευταίες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα

υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική
*** οι θέσεις 7-10 θα παίξουν στα Playouts

Tο πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής (1/4):

ΑΟΠΦ – Πεύκη
ΟΦΗ – Διαγόρας Ρόδου
Δούκας – Πανιώνιος
Αιγάλεω – Έσπερος Καλλιθέας
Πανελευσινιακός – Πρωτέας Βούλας
ΑΟΚ Χανιά – ΑΕΝΚ

ΕΣΚΑΝΑ: Ο Πανελευσινιακός  ΑΟΚ U23   95-72 τον Πειραικό

Για την  Γ' Αν δρών   1ος Όμιλος  21η αγων ιστική ο Παν ελευσιν ιακός U23 AOK επι-
κράτησε στο κλειστό Τάκης Βογιατζής του Πειραικού Συν δέσμου με 95-72.
Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ  U23- Πειραϊκός Σύν δεσμος 95-72
Δεκάλεπτα: 34-13, 63-35, 79-44, 95-72
Διαιτητές: Πέππας Δ., Πέππας Αγγ.

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ (Βούλγαρης):
Πούρης 2, Μπουρίτης 13(1), Δεν δριν ός
13(3), Κεφάλας 17(2), Μαν ωλάτος 16(2),
Έξαρχ ος 7(1), Μπεγκάι, Μπουρν τέν ης
6(2), Ρόκας 9(2), Κατσαν εβάκης 7,
Λομτατίν τζε 5(1), Κιάν ζεβ.

Πειραϊκός Σύν δεσμος (Διαλυν άς,
Σολωμός): Καραμάν ης Δ. 5, Λιν ός 2,
Παπαχ ρήστος 3(1), Κραββαρίτης 11(1),
Ορφαν ουδάκης 19(2), Κλούτσος 6(2),
Βλαττάς 8(2), Μωραΐτης 13, Καραμάν ης
Β. 5(1).

ΑΝ.ΤΣ.
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Ελευθέριος  Τσαουσίδης:
«θελουμε να εξασφαλίσουμε
ότι θα είμαστε και του χρό-
νου στην Eite League»

Οι δηλώσεις του Λευτέρη Τσαου-
σίδη, μετά τη ν ίκη της ΝΕΜ επί του
Τρίτων α:

«Ο Τρίτων ας είν αι μια πολύ ποιο-
τική ομάδα, ξέραμε ότι τον  τελευ-
ταίο μήν α έχ ει κάν ει καταπληκτικές
εμφαν ίσεις, βρίσκεται σε πολύ
καλή φόρμα. Για έν α παιχ ν ίδι που
λήγει στον  πόν το, δεν  μπορείς ν α
πεις πολλά. Ο Τρίτων ας προηγήθη-
κε κι ήλεγξε πλήρως τα ριμπάουν τ,
κάτι που το είχ αμε τον ίσει πολύ
μέσα στην  εβδομάδα, είν αι μια
ομάδα που παίρν ει πολλά επιθετι-
κά ριμπάουν τ, χ άσαμε κι εμείς
πολλά. Αν  μιλήσουμε για στατιστι-
κά, θα πούμε ότι το "κακό" μας
τρίπον το το "ισοφαρίσαμε" με το
καλό μας δίπον το. Το κρίσιμο
στοιχ είο για εμάς στην  εξέλιξη του
ματς ήταν  ότι χ άσαμε τα ριμπάου-
ν τ. Κάν αμε αρκετά τακτικά λάθη
φυσικά, αλλά πρέπει ν α αν αγ-
ν ωρίσουμε την  προσπάθεια των
παιδιών  και ν α συν εχ ίσουμε έτσι,
γιατί έδωσαν  πολλές μάχ ες στο
τέλος. Ήταν  έν α πάρα πολύ
δυν ατό παιχ ν ίδι με μια πάρα πολύ
καλή ομάδα.

Έχ ουμε ν α συζητήσουμε αρκετά
αρν ητικά, αλλά το θετικό είν αι ότι
αν ταποκριθήκαμε στο τέλος στην
ψυχ ολογία, γιατί το μομέν τουμ
ήταν  σε μια ισορροπία, πού θα
πέσει η μπίλια, μπορέσαμε εκεί και
βάλαμε δύσκολα σουτ, που δεν  τα

βάζαμε μόν οι μας με καλύτερες
συν θήκες. Βάλαμε δύο κρίσιμα
τρίπον τα, που μας έδωσαν  και
ψυχ ολογικό αέρα και μπορέσαμε
ν α ελέγξουμε το ματς. Δεχ θήκαμε,
βέβαια, κι έν α δύσκολο τρίπον το,
που θα μπορούσε και ν α μην  το
δεχ θούμε.

Ο Παν ερυθραϊκός έχ ει αποδείξει
στο πρωτάθλημα ότι είν αι πολύ
καλή ομάδα, έχ ει κάν ει μια "κοιλιά"
φαιν ομεν ικά τώρα, αλλά η ποιότητά
της είν αι δεδομέν η, ειδικά μέσα
στην  έδρα της.

Θα πρέπει ν α γίν ει πολύ μεγάλη
προσπάθεια στο επόμεν ο
παιχ ν ίδι, θα πρέπει ν α σημαδέψο-
υμε συγκεκριμέν α πράγματα και ν α
πάμε πολύ καλύτερα τακτικά και
ν α είμαστε συγκεν τρωμέν οι. Δεν
προδικάζουμε τίποτα, δεν  θέλουμε
ν α βλέπουμε το μετά, πάμε ν α
παίξουμε το παιχ ν ίδι μας. 

Είμαστε μια ομάδα που ως ν εο-
φώτιστη, πρώτος στόχ ος είν αι η
παραμον ή και τίποτα παραπάν ω.

Να εξασφαλίσουμε ότι και του χ ρό-
ν ου θα είμαστε εδώ κι από εκεί και
πέρα, ό,τι έρθει, το αφήν ουμε για
μετά. 

Αυτό που θέλουμε είν αι ν α εξα-
σφαλίσουμε ότι και του χ ρόν ου θα
είμαστε στην  κατηγορία.

Δεν  μπορεί ν α πεις ότι έχ εις
δικαίωμα ν α ηρεμήσεις. Βέβαια μια
ν ίκη σου δίν ει πάν τα ηρεμία,
ακόμα κι όταν  έχ εις προβλήματα.
Σίγουρα είν αι μια ν ίκη που καλμάρ-
ει κι ειδικά με έν α τέτοιο άξιο
αν τίπαλο.

Πρέπει, όμως, η προσπάθεια ν α
είν αι συν εχ ής και ν α είμαστε σε
εγρήγορση, γιατί το πρωτάθλημα
έχ ει αποδείξει ότι όλοι χ άν ουν
παν τού. Δεν  θεωρούμε καμία ν ίκη
δεδομέν η κι αν  θέλουμε ν α πραγ-
ματοποιήσουμε τον  μεγάλο στόχ ο
της παραμον ής, πρέπει ν α είμαστε
πάρα πολύ συγκεν τρωμέν οι σε
κάθε προπόν ηση και παιχ ν ίδι».

Ο Μανδραικός ΑΟ με
τη νίκη του στο γήπεδο
παραλίας επί του Αίαν-
τα με 1-3 στέφθηκε
πρωταθλητής και επι-
στρέφει στην Α΄κατηγο-
ρία. Μετά από 3 χρόνια
μεθοδικής δουλειάς τα
όνειρα έγιναν ομάδα
και η ομάδα όνειρο…

Τα τέρματα της ομάδας
του Γιώργου
Σωτήρχου σημείωσαν
οι: Σκαμαντζούρας 39′
Βούκα 52′ και Ταμπο-
υράκης 58′.
Για λογαριασμό του Αίαντα σημείωσε στο 79′ ο
Δρούγος. Ο ίδιος παίκτης είχε και δοκάρι 85′.
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Θωμόπουλος-

Παπαδόπουλος.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ:
Μποζίκης, Κακλαμάν-
ης, Ντερβισάι ,
Δρούγος, Ντούρος,
Κακούσιος, Ανδρου-
τσόπουλος(56′ Διον-
υσόπουλος), Δάου-
λας(67′ Καρόλι), Σταθ-
ακόπουλος, Ρεντζέπ-
ης, Μποφίλιος
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ:
Παλιγγίνης, Βλαχό-
πουλος(46′ Ταμπο-
υράκης), Χαμηλάκης,
Έβερετ, Σκαμαντζούρ-

ας(82′ Βάσα), Δουδέσης, Βούκα(79′ Βόγκας),
Απαζίδης, Φλορέα(82′ Βλαντιμίρ), Γεωργιάδης,
Τζαφεράκος.

ΓΓ11  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓ22  ΑΑΝΝΔΔΡΡΩΩΝΝ  ::  
ΗΗττττεεςς  γγιιαα  ΘΘρρίίαα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΝΝεεννιικκήή  ΕΕσσττ..  ΜΜεεγγάάρρωωνν,,  ΟΟΚΚΕΕ

Για την 21η αγωνι-
στική στην Γ/1  και
Γ/2  Ανδρών η Θρία
Ασπροπύργου η
Νεανική Εστία
Μεγάρων και ο ΟΚ
Ελευσίνας γνώρισαν
τις ήττες.
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
–ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 71-60
Διαιτητές :Αυγουστόγλου, Κοκκώνης
Δεκάλεπτα :20-17, 37-33, 52-48, 71-60
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  (Μεσσήνης): Μπογδανίδης
9(3), Ορφανάκος 8, Βασιλοπαναγής 4, Κιρκασιάδ-
ης 4, Κανέτης, Βιτζηλαίος Γ. 3(1), Ζάκι 34, Βιτ-
ζηλαίος Στ. 9(1)
ΘΡΙΑ ΑΣΠΡ.  (Προσελέντης) :Τσουλφάς, Λιάσκος,
Νικολούσιος 21(6), Τζαγκαράκης 14, Λιούλης
6(1), Τεντής, Χαϊμαλάς, Κωνσταντέλος, Γιουρ-
γιωτόπουλος 9(2), Δρακωτός 10(2), Λαγός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ                      37 
2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) 34 
3 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                   33 
4 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ       33 
5 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ                        33 
6 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ (U23) 31 
7 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      30 
8 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ                       29 
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ            29 
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ       23 
11 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ                 22 
12 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡ (U23) 21 
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ                         20 

Γ1 ΟΜΙΛΟΣ 
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23) ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΟ 71 86 
Γ2 ΟΜΙΛΟΣ
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 82 46 

Η Λαμπερή Α.Σ. Ελευσίνας συγχαίρει...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΜΠΕΡΗΣ Α. Σ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ συγχ αίρει τόν  διαιτητή  κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
Π. και τους βοηθούς του κ.κ. ΜΑΝΟΥΡΑ Ν. και
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Γ. για την  άριστη διαιτησία τους στον
σημεριν ό αγών α της ομάδας μας με το σωματείο
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ 
Τέτοιες διαιτησίες αν εξαρτήτου αποτελέσματος θεωρ-
ούμε ότι κοσμούν  το ελλην ικό ποδόσφαιρο και το
βοηθούν  ν α πάει "μπροστά".!!!!!
Συγχ αίρουμε επίσης το Σωματείο του ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Σ.
ΜΕΓΑΡΩΝ για το πολύ "καθαρό"  παιχ ν ίδι μέσα στον
αγων ιστικό χ ώρο και την  τήρηση του "ευ αγων ίζεσθαι".
Ευχ όμαστε δε στους ποδοσφαιριστές του, στην  προ-
πον ητική του ομάδα και στην  Διοίκησή του, "καλή
συν έχ εια" και ν α επιτύχ ουν  στους στόχ ους τους που
έχ ουν  θέσει από την  αρχ ή της ποδοσφαιρικής σαιζόν
2022-2023.!!!!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Λαμπερή Α.Σ. Ελευσίν ας

Ο Μανδραικός στέφθηκε πρωταθλητής στην Β’κατηγορία  



14-θριάσιο Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

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 ΚΛΑΡΚΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
> Η «Ελλην ική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας», αν απτύσσει Μον άδα

Ψυχικής Υγείας στην  περιοχή των  Μεγάρων  και αν αζητά Νοσηλευτές
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ με απολαβές Εν ιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου. 

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει ν α στείλουν  το βιογραφικό τους με
e-mail στο hr@medicalpsychology.eu και σε κάθε περίπτωση με σαφή

αν αφορά του κωδικού θέσης ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ.

Στοιχεία επικοιν ων ίας: 2106441945
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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

Πωλείται οικόπεδο
στον  

Ασπρόπυργο
στην  οδό 

Απόλλων ος, 
167 τ.μ. 
(εθν ικό 

κτηματολόγιο)
Πληροφορίες:

Μυρτόν ια Σαμ-
μούτη 6947357908

/ Σεβαστή 
Σαμμούτη

6934022520

ΜΜεεγγάάλληη
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  

εεττααιιρρεείίαα  ζζηηττάά  οοδδηηγγόό  
μμεε  δδίίππλλωωμμαα  55ηηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  γγιιαα  

εεππιικκααθθήήμμεεννηη  ννττααλλίίκκαα..
ΣΣττοοιιχχεείίαα  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
2222996600--8811005511  ήή

66997799991122330022

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35 ΜΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222

Ο Γιώργος Προκοπίου είπε ότι έχει μεγάλα σχέδια, ότι τον ενδιαφέρουν
και τα εμπορικά και τα πολεμικά πλοία αλλά και άλλες μορφές επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας και ότι πολύ σύντομα θα του μεταβιβαστεί και το τμήμα
που απέκτησε μέσω της ΕΤΑΔ.

Δεσμεύθηκε να διατηρεί ο ίδιος προσωπικά τακτικές επαφές μαζί τους,
ώστε να συζητούν τα θέματα και να επιδιώκουν λύσεις κοινά αποδεκτές.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο αναφερόμενο στο Πολεμικό Ναυτικό, επι-
σημαίνει: «Όπως μας ενημέρωσε το Πολεμικό Ναυτικό από σήμερα Παρασ-
κευή μπαίνει στο χώρο των Ναυπηγείων η πρώτη ομάδα εργαζομένων, ενώ
σύντομα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. 

Για τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί τόσο με την έλλειψη ενημέρωσης
από μεριάς του πολεμικού ναυτικού, αλλά κυρίως με την καθυστέρηση ένα-
ρξης των εργασιών και την σταδιακή και με πολύ βραδείς ρυθμούς πρόσ-
κληση ανάληψης εργασίας προς ομάδες και όχι προς το σύνολο των εργα-
ζομένων, έχουμε ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Άμυνας. Παράλληλα επιδιώκουμε άμεση συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα
του Υπουργείου Εργασίας κ. Στρατηνάκη προκειμένου να συζητήσουμε τα
θέματα που εκκρεμούν και τα οποία γνωρίζετε από προηγούμενες ανα-
κοινώσεις μας».
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Ξεκινά άμεσα ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτιρίων - Θα εξεταστεί η στάθμη της αντισεισμικότητας - Νομοθετική ρύθμιση λιαν συντομως

Ξεκινά άμεσα ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων
κτιρίων της Ελλάδας καθώς την ερχόμενη εβδομάδα ανα-
μένεται, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να κατατεθεί σχετική
νομοθετική ρύθμιση.

Στο επίκεντρο των ελέγχων τίθενται τα δημόσια κτίρια,
ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στα σχολεία και στα νοσοκο-
μεία, κτίρια που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 20.000. Ο
πρωτοβάθμιος έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός και στη
συνέχεια εφόσον απαιτηθεί θα γίνεται και δευτεροβάθμιος
έλεγχος. Όταν ολοκληρωθεί ο προσεισμικός έλεγχος σε
σχολεία και νοσοκομεία, θα πραγματοποιηθεί έπειτα
έλεγχος σε άλλα δημόσια κτίρια που υπολογίζονται από
35- 45.000.

Σκοπός των προσεισμικών ελέγχων, οι οποίοι σύμφωνα
με πληροφορίες υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε
ορίζοντα 6 έως 8 μηνών, θα είναι η καταγραφή και
εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης τους προκειμένου
να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο ώστε
να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, εφόσον απαιτούνται.

Στο ΤΕΕ η υλοποίηση της δράσης
Η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια του πρωτοβάθ-

μιου και του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου πρό-
κειται να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ
ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
(ΟΑΣΠ) θα έχει την εποπτεία και θα συνδράμει επιστημο-
νικά σε ό,τι του ζητηθεί. Παράλληλα θα δημιουργηθεί μία
ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΟΑΣΠ όπου θα καταχωρ-
ούνται όλοι οι έλεγχοι που διενεργούνται.

Η πλατφόρμα αυτή θα χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχου-
σα βάση δεδομένων που διαθέτει ο ΟΑΣΠ για όλα τα κτίρ-
ια της χώρας. Εφόσον τα στοιχεία που θα προκύπτουν από
τους ελέγχους είναι σωστά και επαρκή θα καταχωρούνται
άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.Την ίδια ώρα, για τη

διενέργεια των ελέγχων ο ΟΑΣΠ και το ΤΕΕ θα συνεργα-
στούν με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
ενώ με κοινή απόφαση 6 υπουργείων θα καθοριστούν οι
λεπτομέρειες σχετικά με την κατηγοριοποίηση και την
ιεράρχηση προτεραιοτήτων των ελεγχόμενων κτιρίων και
τη διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης των μηχανικών με
σκοπό οι έλεγχοι να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσμα-
τικοί.

Σε 6-8 μήνες
«Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος θα γίνει μέσα σε 6-8 μήνες

από εκεί που κάναμε 20 χρόνια για να ελέγξουμε το 30%
των σχολείων. Το ΤΕΕ θα κάνει τους ελέγχους με την επο-
πτεία και την επιστημονική συνδρομή του ΟΑΣΠ, που θα
έχει και τη βάση δεδομένων για όλα τα κτίρια της χώρας.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φτιαχτεί θα
καταχωρούνται οι έλεγχοι με ηλεκτρονικό τρόπο όχι με
δελτία που γίνονταν παλαιότερα.

Τα στοιχεία αυτά αν είναι σωστά και επαρκή πηγαίνουν
απευθείας στην πλατφόρμα του ΟΑΣΠ, αν δεν είναι δεν
μπορούν να αποσταλούν για καταχώρηση», αναφέρει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής του ΕΚΠΑ,
Ευθύμης Λέκκας.

Σχεδόν τα μισά κτίρια έχουν κτιστεί από 1959 μέχρι
το 1985

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΠ, το 46% των υφιστάμε-
νων κατασκευών της Ελλάδας έχουν χτιστεί από το 1959-
1985 με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959, το 32% πριν
το 1959 χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, το 13% των κτιρίων
που έχουν χτιστεί από το 1985 έως το 1995 με τον αντισει-
σμικό κανονισμό του 1959 και τα πρόσθετα άρθρα του
1984/85 ενώ το 9% που έχουν χτιστεί από το 1995 έως
σήμερα με τον νέο αντισεισμικό κανονισμό του 1995 και
τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό του 2000.

«Το 1959 είχαμε την πρώτη απόφαση για αντισεισμικές
συστάσεις.

Όλα τα κτίρια μέχρι το 1985 που ήταν ο πρώτος αντισει-
σμικός κανονισμός χτίστηκαν με αυτές τις συστάσεις που
είχαν εκδοθεί από καθηγητές του ΕΜΠ, ήταν κανονιστική
διάταξη. Αυτά τα κτίρια δεν είναι επικίνδυνα αλλά είναι
κτίρια που δεν είναι τόσο σύγχρονα όσο με τον αντισει-
σμικό κανονισμό του 1985 και 1995. Ήταν όμως και κτίρια
πριν το 1959. Τα κτίρια έχουν κι αυτά μια αντισεισμικότητα
διότι από το 1929 και μετά (έπειτα δηλαδή από τους σει-
σμούς του 1926) δόθηκαν τότε κάποιες συστάσεις κανονι-
σμών, οπότε κι αυτά έχουν ως έναν βαθμό κάποια αντι-
σεισμική θωράκιση», εξηγεί ο κ. Λέκκας.

Επιπλέον, όπως τονίζει ο κ. Λέκκας, ο πρωτοβάθμιος
έλεγχος που θα διενεργηθεί στα δημόσια κτίρια δεν θα
κρίνει την καταλληλότητα ή την ακαταλληλότητα ενός
κτιρίου, αλλά τη στάθμη της αντισεισμικότητας.

«Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος δεν θα λέει αν ένα κτίριο είναι
κατάλληλο ή ακατάλληλο αλλά οδηγεί στη διαπίστωση μιας
στάθμης κινδύνων. Τα κτίρια θα έχουν έναν χαρακτηρισμό
ως προς την στάθμη της αντισεισμικότητας. Αυτή η διαδι-
κασία του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου ελέγχου
είναι μία επιτελική διαδικασία για να δούμε τι κτιριακό
απόθεμα έχουμε, που είμαστε και τι επεμβάσεις χρειάζε-
ται να κάνουμε την κάθε φορά», προσθέτει ο κ. Λέκκας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σμειώνεται ότι στην Ελλάδα ο προσεισμικός έλεγχος
ξεκίνησε το 2001 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθ-
εί περίπου 16.000 πρωτοβάθμιοι έλεγχοι από περίπου
80.000 στατικά ανεξάρτητα κτίρια Δημόσιας και Κοινωφε-
λούς χρήσης (20%) και περίπου 9.000 έλεγχοι από περίπου
16.000 σχολικά κτίρια (56%), που εκτιμάται ότι υπάρχουν σε
όλη την επικράτεια αντίστοιχα. Η καθυστέρηση, οφείλεται,
κυρίως στο γεγονός ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο δεν υπάρχει υποχρεωτική εφαρμογή.


