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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:
6908604269,6977410968
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 επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Στα δυτικά προβλέπεται βαθμιαία αύξηση των νεφώσεων με βροχές και

στα βορειοδυτικά πιθανώς καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές
νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα

νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6
και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά
θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι το απόγευμα σε
νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει

αξιόλογη μεταβολή.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιερομάρτυρος Θεοκτίστου του ομολογητού,

Μαρτύρων Πολυεύκτου και Λαυρεντίου, Νεομάρτ-
υρος Κυράννης εκ Βυσώκας Θεσσαλονίκης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών,2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
MEDICARE PHARMACIES - ΕΛΕΝΗ Κ ΣΤΥΛΙΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ Γ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΟΕΛεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88,2105541216

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,

2105556375

Άνω Λιόσια
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.Λεωφόρος Φυλής 110,

2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΑριστοτέλους 200-202,

2102477292

Χαϊδάρι
ΑΝΝΑ ΚΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠραξιτέλους 1-3,

2114183146

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Έπειτα από πέντε
χρόνια πιάνουν ξανά δουλειά

Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποζημίωσης των  περίπου 750 εργαζομέν ων  στα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά από την  Ειδική Διαχ είριση, προκειμέν ου ν α ολοκληρωθεί το τελευταίο βήμα για την  παρά-
δοση των  ν αυπηγείων  –ελεύθερων  υποχ ρεώσεων – στον  όμιλο του Γιώργου Προκοπίου. Η μεταβίβαση

του τμήματος των  ν αυπηγείων  που ελέγχ ει η Ειδική Διαχ είριση θα δώσει το πράσιν ο φως για την  ολοκλήρωση
της εξαγοράς του υπόλοιπου τμήματος του συγκροτήματος που κατέχ ει η Εταιρεία Ακιν ήτων  του Δημοσίου, για
το οποίο επίσης έχ ει πλειοδοτήσει ο όμιλος Προκοπίου. Εφόσον  δεν  υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο, η διαδι-
κασία θα τελειώσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Και υπεράκτια αιολικά
Εν  τω μεταξύ, ήδη στελέχ η του επεν δυτή έχ ουν  καταγράψει όλες τις αν άγκες ή μηχ αν ολογικό κι άλλον  εξοπ-

λισμό που θα χ ρειαστούν  τα ν αυπηγεία ώστε ν α τεθούν  άμεσα σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα. Σύμφων α με
πληροφορίες, ο επεν δυτής προτίθεται ν α επεν δύσει διαδοχ ικά ποσό άν ω των  100 εκατομμυρίων  για τον
πλήρη εκσυγχ ρον ισμό του συγκροτήματος. Μεταξύ των  δραστηριοτήτων  που αν αμέν εται ν α αν απτυχ θούν  στα

ν αυπηγεία, πέραν  της επισκευής εμπορικών  και άλλων  επιβατηγών  πλοίων , περιλαμβάν εται και η συν τήρηση,
επισκευή και ν αυπήγηση πολεμικών  πλοίων  αλλά και θαλαμηγών . Αλλες ν αυπηγήσεις που θα μπορούσε ν α
αν αλάβει το συγκρότημα είν αι εξοπλισμού για υπεράκτια αιολικά πάρκα. Το επιχ ειρηματικό σχ έδιο του επεν -
δυτή περιλαμβάν ει ακόμα σχ έδια δυν ητικής αν άπτυξης μον άδας έρευν ας και αν άπτυξης ν έων  ν αυπηγικών
τεχ ν ολογιών , όπως και κέν τρου logistics. Σύμφων α με πληροφορίες αξιολογείται ακόμα και η κατασκευή αεριο-
στροβιλικής μον άδας παραγωγής ηλεκτρικής εν έργειας συν δυασμέν ου κύκλου φυσικού αερίου.

Οι αποζημιώσεις
Η Ειδική Διαχ είριση έχ ει εισπράξει έν α μεγάλο μέρος των  απαιτήσεών  της από το ελλην ικό Δημόσιο, οι

οποίες προκύπτουν  από αποζημίωση που της έχ ει επιδικάσει διαιτητική απόφαση και που μετά φόρων  υπο-
λογίζον ται στα επίπεδα των  100 εκατομμυρίων  ευρώ. Με αυτά τα κον δύλια θα χ ρηματοδοτήσει άμεσα τις αποζ-
ημιώσεις απολύσεων  των  εργαζομέν ων  αλλά και την  εξόφληση του μέρους των  μισθών  τους που της αν αλογεί
για την  περίοδο που «τρέχ ει» αυτή τα ν αυπηγεία (ειδικά πιστώματα ή 35% του μισθού τους). Η διαδικασία που
προβλέπεται από τον  ν όμο, δηλαδή η γν ωστοποίηση των  δρομολογούμεν ων  ομαδικών  απολύσεων  στο Αν ώτα-
το Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), έχ ει ήδη γίν ει και τις επόμεν ες ημέρες αν αμέν εται ν α ολοκληρωθεί. Οι εργαζόμε-
ν οι θα λάβουν  από αυτή τη διαδικασία περίπου 75 εκατομμύρια, εν ώ επιπλέον  χ ρήματα έν αν τι των  απαιτή-
σεών  τους –που σύμφων α με ορισμέν ους υπολογισμούς αν έρχ ον ται συν ολικά στα 180 εκατομμύρια– θα
λάβουν  και από τον  πίν ακα διαν ομής του προϊόν τος της Ειδικής Διαχ είρισης.

Δηλαδή των  χ ρημάτων  που έχ ει συγκεν τρώσει από τις πωλήσεις του εν εργητικού των  ν αυπηγείων . Από
αυτό το προϊόν , ωστόσο, θα αποζημιωθούν , όπως προβλέπεται, και οι άλλοι πιστωτές, μεταξύ των  οποίων  το
Δημόσιο, η Τράπεζα Πειραιώς αλλά και προμηθευτές.

Υπεν θυμίζεται πως ο όμιλος Προκοπίου επικράτησε στους δύο διαγων ισμούς που έγιν αν  για την  πώληση
των  Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά το καλοκαίρι του 2021 προσφέρον τας 37,3 εκατ. ευρώ για ν α αγοράσει το τμήμα
που πουλούσε η Εταιρεία Ακιν ήτων  του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), υπερθεματίζον τας έπειτα από τρεις γύρους έν αν τι
της έτερης υποψήφιας Py letech, συμφερόν των  του εφοπλιστή Θεόφιλου Πριόβολου, και άλλα 25,2 εκατ. στον
παράλληλο διαγων ισμό του Ειδικού Διαχ ειριστή (ΕΝΑΕ) για το άλλο μισό του ν αυπηγείου έν αν τι 22,1 εκατ. ευρώ
που προσέφερε η Py letech. Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, συν ολικού εμβαδού περίπου 700 στρεμμάτων , βγήκαν
προς πώληση σε δύο διαγων ισμούς για δύο διακριτά, αλλά γειτον ικά τμήματα: έν αν  από τον  Ειδικό Διαχ ειριστή
(350,7 στρέμματα) που φιλοξεν εί και την  κυρίως υποδομή και έν αν  από την  ΕΤΑΔ (332,1 στρέμματα) που
φιλοξεν εί τη μεγάλη κτιστή δεξαμεν ή.

Η διαδικασία από τότε που τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά τέθηκαν  σε Ειδική Διαχ είριση μέχ ρι σήμερα έχ ει
αγγίξει τα πέν τε χ ρόν ια, εν ώ κατά το διάστημα από το καλοκαίρι του 2021 μέχ ρι πριν  από μερικούς μήν ες
κατατέθηκαν  και συζητήθηκαν  πλήθος προσφυγών  κατά της λειτουργίας των  ν αυπηγείων  και της διαδικασίας,
μεταξύ των  οποίων  και του Δήμου Χαϊδαρίου που αξίων ε τον  αιγιαλό για δημόσια χ ρήση, αλλά προσέκρουσε
τελικά σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβαλε τέλος σε κάθε είδους αμφισβητήσεις και εν στά-
σεις.

Φρεγάτες και κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού
Η αν άληψη και εκτέλεση έργου για το Πολεμικό Ναυτικό από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά είν αι μεταξύ των

σχ εδιασμών  της ν έας ιδιοκτησίας τους. Είτε αφορά τις επισκευές και αν αβαθμίσεις των  φρεγατών  τύπου ΜΕΚΟ,
είτε τις συν τηρήσεις και άλλα προγράμματα που συν δέον ται με τα υποβρύχ ια –τα
οποία όπως και οι φρεγάτες έχ ουν  κατασκευαστεί εκεί–, είτε τέλος αφορά ν έα ν αυ- Συν εχ ίζεται στη σελ 7
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Δήμος Ασπροπύργου: Ευχαριστίες στα
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για τη στήριξη

των Κοινωνικών Δομών

Ο
Δήμαρχ ος
Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος

Μελετίου και ο Εν τετα-
λμέν ος Δημοτικός
Σύμβουλος Νέων  Κοι-
ν ων ικών  Δομών , κ.
Δημήτριος Καγιάς εκφ-
ράζουν  τις πιο θερμές
τους ευχ αριστίες προς
τα ΕΛΛΗΝΙΚΒΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη
σταθερή και διαρκή
προσφορά τους στις
Κοιν ων ικές Δομές του
Δήμου Ασπροπύργου.

Με συν ειδητή εταιρική ευθύν η, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζουν  σ’ όλη τη
διάρκεια του χ ρόν ου τις δράσεις των  Κοιν ων ικών  Δομών  του Δήμου. Μέσα από
αυτή την  προσφορά, το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο και το Κοιν ων ικό Συσσίτιο
παρέχ ουν  τα απαραίτητα για δεκάδες συμπολίτες μας, που αδυν ατούν  ν α
καλύψουν  τις βιοποριστικές τους αν άγκες.

Όπως δήλωσε χ αρακτηριστικά ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου:
«Θα συν εχ ίσουμε την  αγαστή και άκρως εποικοδομητική συν εργασία μας με τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που αποτελούν  έν αν  σημαν τικό κοιν ων ικό συμπαρα-
στάτη στις προσπάθειες της Δημοτικής μας Αρχ ής. Οι Κοιν ων ικές μας Δομές μέσω
της αρωγής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συν εχ ίσουν  ν α προσφέρουν  τα μέγι-
στα στους ωφελούμεν ους».

Συγκλονιστικό  Η ομάδα ΔΙΑΣ σώζει ηλικιω-
μένη φλεγόμενο διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο

Ε
ισήλθαν  στο φλεγόμεν ο διαμέρισμα σπάζον τας την  πόρτα και αν έσυραν
ζων ταν ή την  ηλικιωμέν η γυν αίκα, η οποία για λίγα λεπτά γλίτωσε από σίγο-
υρο θάν ατο.

Η ομάδα ΔΙΑΣ της ΕΛΑΣ για άλλη μια φορά μέσα στις γιορτιν ές ημέρες των  Χρι-
στουγέν ν ων  και της Πρωτοχ ρον ιάς απέδειξε πως βρίσκεται πάν τα στο πλευρό
του πολίτη που έχ ει αν άγκη, με αμεσότητα και έγκυρη επέμβαση.

Μια τέτοια περίπτωση έλαβε χ ώρα κατά το διάστημα των  γιορτών  στην  περιοχ ή
του Ασπροπύργου, όταν  το διαμέρισμα μιας ηλικιωμέν ης γυν αίκας τυλίχ θηκε στις
φλόγες, με αποτέλεσμα η άτυχ η γυν αίκα ν α καλέσει απεγν ωσμέν η το 100,
ζητών τας βοήθεια καθώς δεν  μπορούσε ν α αν απν εύσει από τους καπν ούς.

Άμεσα, οι άν δρες της ομάδας ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής αν έβηκαν  στις μηχαν ές τους
και σε λίγα λεπτά είχ αν  φτάσει στο σημείο του συμβάν τος. Εισήλθαν  στο φλεγόμε-
ν ο διαμέρισμα σπάζον τας την  πόρτα και αν έσυραν  ζων ταν ή την  ηλικιωμέν η
γυν αίκα, η οποία για λίγα λεπτά γλίτωσε από σίγουρο θάν ατο.

Έμποροι: Ικανοποιητική η κίνηση
την περίοδο των γιορτών

Θ
ετικός είν αι ο απ ολογισμός της αγοραστικής κ ίν ησης στην  αγορά
κατά την  π ερίοδο των  εορτών  στην  Αθήν α και όχ ι μόν ο,  σύμφων α
με τον  π ρόεδρο του Εμπ ορικού Συλλόγου Αθην ών ,  Σταύρο

Καφούν η.
Το επ όμεν ο στοίχ ημα,  όπ ως τον ίζει ο π ρόεδρος του ΕΣΑ μιλών τας στη

«Ν»,  είν αι η π ερίοδος των  χ ειμεριν ών  εκπ τώσεων  (αρχ ίζουν  αύριο
Δευτέρα 9 Ιαν ουαρίου),ώστε τα καταστήματα ν α μπ ορέσουν  ν α
ρευστοπ οιήσουν  και ν α αν εφοδιαστούν  για την  εαριν ή-θεριν ή π ερίοδο.

«Αν αμέν ουμε με μεγάλη αγων ία το ταμείο των  εκπ τώσεων ,  ώστε εν  όψει
και της ν έας τουριστ ικής π εριόδου ν α μπ ορέσουμε ν α π ούμε -βέβαια άν ευ
κάπ οιου ν έου απ ροόπ του – ότ ι αισ ιοδοξούμε για το 2023,  ότ ι θα είν αι η
χ ρον ιά π ου θα τελειώσουν  οι μεγάλες δυσκολίες»,  π ροσθέτει
χ αρακτηριστ ικά.  Παράλληλα τον ίζει ότ ι οι φετ ιν ές χ ειμεριν ές εκπ τώσεις θα
π ραγματοπ οιηθούν  με π ολύ υψηλά εκπ τωτικά π οσοστά,  έως και 70%,
π ροκειμέν ου ο κόσμος ν α μπ ορέσει ν α καλύψει τ ις αν άγκες του.

Λειτούργησε η αγορά
Όσον  αφορά την  π ερίοδο των  εορτών ,  σύμφων α με τον  π ρόεδρο του

ΕΣΑ «η αγορά τελικά λειτούργησε» τόσο στην  Αθήν α όσο και σε άλλες
π εριοχ ές της χ ώρας και τα απ οτελέσματα ήταν  αρκετά ικαν οπ οιητ ικά,
βέβαια με διαφοροπ οιήσεις κατά π εριοχ ές,  αν αλόγως της τουριστ ικής
κ ίν ησης,  του χ ριστουγεν ν ιάτ ικου διάκοσμου και δρώμεν ων  κ.ο.κ .  «Όσο
π ερισσότερη τουριστ ική κ ίν ηση είχ ε μια π όλη ή π εριοχ ή και όσο
π ερισσότερο χ ριστουγεν ν ιάτ ικο διάκοσμο και δρώμεν α,  εκδηλώσεις κ .ο.κ .
υπ ήρχ αν  κατά τόπ ους,  τόσο καλύτερα εξελίχ θηκε και η αγοραστική
κ ίν ηση»,  σημειών ει ο κ .  Καφούν ης.

Ο π ρόεδρος του ΕΣΑ επ ισημαίν ει,  επ ίσης,  ότ ι το π ρώτο εν ν εάμην ο του
2022 ήταν  θετ ικό,  με π ωλήσεις π άν ω και απ ό την  αν τ ίστοιχ η π ερίοδο του
2019,  αλλά στη συν έχ εια Οκτώβριος και Νοέμβριος δεν  ήταν  καλοί μήν ες.

Στη Θεσσαλονίκη
Συγκρατημέν η αισιοδοξία για το 2023 σε σύγκριση με το 2022 εκφράζεται

και απ ό π λευράς του Εμπ ορικού Συλλόγου Θεσσαλον ίκης.  Σύμφων α
π άν τως με τον  π ρόεδρο του ΕΣΘ, Παν τελή Φιλιπ π ίδη,  η κ ίν ηση στην
αγορά της Θεσσαλον ίκης ήταν  καλή κατά την  π ερίοδο των  εορτών  μόν ο
δυο ημέρες π ριν  απ ό τα Χριστούγεν ν α και άλλες δύο π ριν  απ ό την
Πρωτοχ ρον ιά και γεν ικά το 2022 ήταν  μια κακή χ ρον ιά.

Σε ρυθμό… προσφορών ήδη τα μεγάλα αστικά κέντρα
Στο μεταξύ,  μπ ορεί τυπ ικά οι χ ειμεριν ές εκπ τώσεις ν α σηκών ουν  αυλαία

την  ερχ όμεν η Δευτέρα 9 Ιαν ουαρίου,  ωστόσο οι αγορές τόσο της
Θεσσαλον ίκης όσο και της Αθήν ας και άλλων  μεγάλων  αστ ικών  κέν τρων
της χ ώρας βρίσκον ται ήδη σε καθαρά εκπ τωτικό τέμπ ο,  υπ ό τη μορφή
των  π ροσφορών  μέχ ρι και 40%.

Υ π εν θυμίζεται ότ ι η φετ ιν ή χ ειμεριν ή εκπ τωτική π ερίοδος είν αι η π ρώτη
π ου διεξάγεται χ ωρίς ν α έχ ουν  π ροηγηθεί οι εν διάμεσες εκπ τώσεις του
Νοεμβρίου,  μετά την  κατάργησή τους π ου ζητούσε επ ιτακτ ικά ο εμπ ορικός
κόσμος.

Μια π λειάδα ξέν ων  αλλά και ελλην ικών  αλυσίδων  έν δυσης,  μεταξύ των
οπ οίων  οι Julia Bergov ich,  H&M, o Όμιλος Inditex (Zara,  St radiv arius,
Pull & Bear,  Zara Home,  Bershka,  Mass imo Dut t i,  At t rat iv o,  BSB,
Toi&Moi,  Pink Woman,  Funky  Buddha κ .ά. ,  καθώς και αλυσίδων
ηλεκτρικών  και ηλεκτρον ικών  ειδών ,  όπ ως Πλαίσιο,  Κωτσόβολος,  Public  –
Media Markt  κ .ά. ,  απ ό την  αρχ ή της εβδομάδας π ραγματοπ οιούν  μπ αράζ
π ροσφορών ,  οι π ερισσότερες σε επ ιλεγμέν α είδη και κάπ οιες αλυσίδες
έν δυσης σε π ολύ μεγάλη γκάμα -εν ίοτε και στο σύν ολο- των  συλλογών
τους.

Το Βερολίνο μπορεί να στείλει και άρματα
Leopard στην Ουκρανία

Η
Γερμαν ία δεν  μπορεί ν α αποκλείσει το εν δεχ όμεν ο ν α στείλει άρματα
μάχ ης Leopard, που είν αι ισχ υρότερα από τα ελαφρά Marder, για ν α
στηρίξει τις ουκραν ικές στρατιωτικές δυν άμεις στο μέλλον , δήλωσε σήμερα

ο υπουργός Οικον ομικών  μιλών τας στον  τηλεοπτικό σταθμό ARD.
«Φυσικά, δεν  μπορεί ν α αποκλειστεί» αυτή η πιθαν ότητα, είπε ο Ρόμπερτ

Χάμπεκ.
Την  Παρασκευή η Γερμαν ία αν ακοίν ωσε ότι προτίθεται ν α παραδώσει περίπου

40 άρματα μάχ ης Marder στην  Ουκραν ία πριν  από τα τέλη Μαρτίου, μια απόφαση
που ο Χάμπεκ είπε ότι ήταν  σωστή και έπρεπε ν α έχ ει ληφθεί από καιρό.

Την πρώτη θέση στον κόσμο κατέκτησε η
Ελλάδα στο γαστρονομικό ελαιόλαδο

Σ
το τέλος της κάθε ελαιοκομικής χρον ιάς η Παγκόσμια Έν ωση Συγγραφέων ,
Δημοσιογράφων  Οίν ων  και Ποτών  (WAWWJ - World Association of  Writers
and Journalists of  Wines and Spirits), συγκεν τρών ει και κατατάσσει όλα τα

ελαιόλαδα που έχουν  διακριθεί σε 32 αν αγν ωρισμέν ους διεθν είς διαγων ισμούς σε
όλες τις ηπείρους, για την  ποιότητα αλλά και τη γεύση τους, με τη μέθοδο της
τυφλής γευσιγν ωσίας, βάσει των  καν όν ων  του Διεθν ούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

Την  1η θέση στον  κόσμο για το 2022, ως εταιρεία - παραγωγός gourmet
ελαιολάδων  κατέκτησαν  οι βιολογικοί ελαιών ες Σακελλαρόπουλου, από την  Σπάρτη
Λακων ίας, εν ώ βραβεύτηκαν  με την  1η,2η,3η και 4η θέση, στα TOP 5 Flav ored
Oils of  the World 2022, για την  ποιότητα και τη γεύση τους.

Η παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων  που έχει την  ον ομασία EVOO World Ranking
(EVOOWR), αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κατάταξης του WAWWJ, που
δημιουργήθηκε το έτος 1997. Την  φετιν ή χρον ιά η EVOOWR εξέτασε 18.312
δείγματα ελαιολάδου, από 38 ελαιοπαραγωγικές χώρες και 1986 εταιρείες -
παραγωγούς αν τίστοιχα, τα οποία είχαν  ήδη διακριθεί σε 32 διεθν είς διαγων ισμούς.

Έτσι η Ελλάδα κατέκτησε την  1η θέση αν άμεσα σε 38 χώρες του κόσμου, με την
κορυφαία διάκριση που κατέκτησαν  οι βιολογικοί ελαιών ες Σακελλαρόπουλου, καθώς
συγκέν τρωσαν  4.945,78 πόν τους, προσφέρον τας το 35 % των  συν ολικών
πόν των  που έλαβε συν ολικά η χώρα μας (14264,91), στην  κατηγορία Flav ored
Oils of  the World.

«H πρώτη θέση του κόσμου, ως εταιρεία - παραγωγός στην  κατηγορία μας, ήταν
έν α όν ειρο που έγιν ε πραγματικότητα μετά από 31 χρόν ια συν εχούς εν ασχόλησης
και προσπάθειας, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γιώργος Σακελλαρόπουλος. Είν αι
ταυτόχρον α ιδιαίτερη τιμή για εμάς ν α κατατάσσον ται τα ελαιοπροϊόν τα μας στις
κορυφαίες θέσεις του κόσμου, έπειτα από 617 διεθν είς βραβεύσεις γεύσης και
ποιότητας στους παγκόσμιους διαγων ισμούς. Τα ελαιόλαδα μας τα πέν τε τελευταία
χρόν ια έχουν  βρεθεί τέσσερις φορές στην  πρώτη θέση του κόσμου, κάτι που δεν
έχει συμβεί με άλλον  ελαιοπαραγωγό σε παγκόσμιο επίπεδο στην  κατηγορίας μας»,
συμπληρών ει ο κ. Σακελλαρόπουλος,
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Συνελήφθη 33χρονος που κρατούσε
αιχμάλωτη μια 23χρονη και την εξέδιδε

Συνελήφθη,  στην Αθήνα στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομικών της Υποδιεύθυ-
νσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 33χρονος αλλοδαπός, αλβανικής καταγωγής,

κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτ-
ησιογόνων ουσιών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, ο 33χρονος από το Μάιο έως τον
Αύγουστο του 2020, προέβαινε με τη χρήση σωματικής και ψυχολογικής βίας στην
κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία γενετήσια εκμετάλλευση γυναίκας μέσω γραφ-
είου ερωτικών ραντεβού.

Ειδικότερα 33χρονος αλβανός, υποδυόμενος τον ιδιοκτήτη καταστήματος, προσέγγι-
σε μια 23χρονη γυναίκα, επίσης αλβανικής καταγωγής, προσφέροντας της εργασία,
εκμεταλλευόμενος την δυσχερή οικονομική της κατάσταση.

Στη συνέχεια, την οδήγησε στο διαμέρισμα του με την πρόφαση της φιλοξενίας και
την κατακράτησε χωρίς τη θέλησή της, επιτηρώντας πλήρως τις κινήσεις της.

Ο 33χρονος χρησιμοποιώντας σωματική και ψυχολογική βία, προκειμένου να κάμ-
ψει τις αντιστάσεις της, την εξανάγκασε νε εκδίδεται μέσω γραφείου ερωτικών ραντε-
βού, μεταφέροντας την ο ίδιος στα σημεία των ραντεβού με τους πελάτες και παρακρ-
ατώντας το σύνολο των εσόδων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
το χρηματικό ποσό των 6.890 ευρώ, το αυτοκίνητο με το οποίο τη μετέφερε στα ραντε-
βού και μικροποσότητα κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζε-
ται η έρευνα για τη συμμετοχή του σε παρόμοιες υποθέσεις.

Κοινές αεροπορικές ασκήσεις Ρωσίας και
Λευκορωσίας

Σ
ε κοιν ές αεροπορικές ασκήσεις θα προχ ωρήσουν  η Ρωσία και η Λευκορωσία
στο πλαίσιο της διμερούς περιφερειακής αν άπτυξης των  εν όπλων  δυν ά-
μεών  τους, όπως αν ακοίν ωσε σήμερα το υπουργείο Άμυν ας της Λευκορ-

ωσίας.

Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν  από την  16η Ιαν ουαρίου μέχρι την  1η Φεβρ-
ουαρίου, όπως αν έφερε η αν ακοίν ωση του ίδιου υπουργείου.

Σύμφων α με την  ίδια αν ακοίν ωση, οι ρωσικές αεροπορικές μον άδες έφτασαν
σήμερα στη Λευκορωσία. Οι ασκήσεις θα βελτιώσουν  τις δυν ατότητες όλων  των
αεροπορικών  βάσεων , αλλά και τα πεδία εκπαίδευσης της Αεροπορίας της Λευκορ-
ωσίας, αλλά και της αν τιαεροπορικής της άμυν ας, πρόσθεσε το υπουργείο.

Εξάρχεια: 47χρονος Σουηδός έπεσε από τον 6ο
όροφο πολυκατοικίας

Ν
εκρός εν τοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής έν ας 47χ ρον ος Σουηδός σε
φωταγωγό πολυκατοικίας στα Εξάρχ εια.Η ΕΛΑΣ αν αφέρει ότι ο 47χ ρον ος
που είχ ε δηλωθεί ως εξαφαν ισμέν ος από τους οικείους του στη Σουηδία,

έπεσε στο κεν ό από τον  6ο όροφο πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην  οδό Λάμ-
πρου Κατσών η 65.

Το Αστυν ομικό Τμήμα Εξαρχ είων  έχ ει αν αλάβει την  έρευν α της υπόθεση του
47χ ρον ου Σουηδού, τον ίζον τας ότι έχ ει αποκλειστεί το εν δεχ όμεν ο εγκληματικής
εν έργειας.

Δωρεά οργάνων: Ενός λεπτού σιγή των
γιατρών πριν λάβουν τα μοσχεύματα του

6χρονου Θωμά

Τ
ον  6χ ρον ο Θωμά, το παιδάκι από τα Γρεβεν ά που έχ ασε τη ζωή του από
καρδιακή αν ακοπή, αποχ αιρετούν  το απόγευμα της Κυριακής η οικογέν εια,
συγγεν είς και φίλοι. Το μεγαλείο της ψυχ ής των  γον ιών  του προκαλεί

συγκίν ηση, καθώς αποφάσισαν  ν α δώσουν  το «πράσιν ο φως» για τη δωρεά οργά-
ν ων  του, ώστε ν α χ αρίσουν  ζωή.

Οι δύο ομάδες γιατρών  από την  Ιταλία και την  Ελλάδα άρχ ισαν  τη διαδικασία

στη 1:30 το πρωί στο Παν επιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών . Προτού ξεκιν ήσουν
υποκλίθηκαν  στον  μικρό Θωμά και στους γον είς του, τηρών τας μέσα στο χ ειρουρ-
γείο εν ός λεπτού σιγής ως φόρο τιμής για την  απόφαση που πήραν  ν α μοιράσουν
ζωή σε παιδιά που χ αροπαλεύουν .

«Να συν εχ ίσει ν α χ τυπάει η καρδούλα του Θωμά»
Μάλιστα η μητέρα του 6χ ρον ου μέχ ρι και την  τελευταία στιγμή ήταν  σε επικοι-

ν ων ία με τους γιατρούς ευχ όμεν η ν α πάν ε όλα καλά. «Να συν εχ ίσει ν α χ τυπάει η
καρδούλα του Θωμά και ν α πραγματοποιήσει τα όν ειρα και του Θωμά και του παι-
διού που θα τη λάβει» είπε.

Πού θα δώσουν  ζωή τα όργαν α του Θωμά
Την  καρδιά λαμβάν ει έν α εξάχ ρον ο κορίτσι στο Τορίν ο, που ζούσε με μηχ αν ική

υποστήριξη. Ολοκληρώθηκε η αφαίρεση του οργάν ου και με όχ ημα μεταφέρεται
στον  Άραξο, όπου περιμέν ει αεροσκάφος για ν α τη μεταφέρει στην  Ιταλία. Το χ ει-
ρουργείο συν εχ ίζεται και για τα υπόλοιπα μοσχ εύματα.

Οι πν εύμον ες θα δώσουν  πν οή δύν αμη σε έν αν  11χ ρον ο στο Μπέργκαμο,
μέρος από το ήπαρ θα λάβει έν α βρέφος πέν τε μην ών  επίσης στο Μπέργκαμο και
το άλλο τμήμα σε λήπτη στη Ρώμη, εν ώ στην  Αθήν α μεταφέρθηκαν  για ν α δοθούν
σε μικρούς λήπτες οι ν εφροί και οι κερατοειδείς.

Λεφτά για απιν ιδωτές αν τί στεφάν ων  ζητούν  οι γον είς
Οι γον είς του Θωμά έχ ουν  ζητήσει, αν τί στεφάν ων , στην  κηδεία ν α δοθούν

χ ρήματα για την  αγορά απιν ιδωτών  για τα σχ ολεία των  Γρεβεν ών . Υπεν θυμίζεται
ότι ο μικρός Θωμάς έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχ η που έδωσε μετά από αν α-
κοπή που υπέστη.

«Ζεστά» 1.000 ευρώ για αγορά ηλιακού
θερμοσίφωνα: Πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις

Έ
ν α ακόμη πρόγραμμα έχ ει στα σκαριά το υπουργείο Περιβάλλον τος: Αφορά
στην  επιδότηση των  ν οικοκυριών  για εγκατάσταση ν έου ηλιακού θερ-
μοσίφων α. Σύμφων α με όσα έχ ουν  γίν ει γν ωστά μέχ ρι τώρα, το εν  λόγω

πρόγραμμα θα επιδοτεί με 800 έως 1.000 ευρώ την  αγορά ν έου ή και την  αν τικα-
τάσταση ηλιακού θερμοσίφων α. Οι αιτήσεις θα γίν ον ται μέσα από την  πλατφόρμα
του gov .gr και αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσουν  μέσα στο πρώτο τρίμην ο του 2023.

Ακόμη δεν  έχ ουν  γίν ει γν ωστές οι λεπτομέρειες του προγράμματος ωστόσο το
πιθαν ότερο είν αι ν α κιν ηθεί στα... χ ν άρια του «Αν ακυκλών ω - Αλλάζω συσκευή».
Δηλαδή, οι δικαιούχ οι θα πρέπει ν α κάν ουν  αίτηση σε ειδική πλατφόρμα, με κωδι-
κούς Taxisnet, για ν α πάρουν  τα αν τίστοιχ α v oucher.

Να θυμίσουμε ότι αρχ ικά, ο υπουργός Εν έργειας και Περιβάλλον τος, Κώστας
Σκρέκας, είχ ε δηλώσει ότι το πρόγραμμα θα ξεκιν ούσε ν α τρέχ ει μέσα στο 2022.
Ωστόσο, σύμφων α με ν έες του δηλώσεις, κάτι τέτοιο θα γίν ει από το 2023 με χ ρο-
ν ικό ορίζον τα μέχ ρι και την  Άν οιξη.

Όπως εξήγησε, μάλιστα, ο κ. Σκρέκας, θα είν αι καλύτερα εάν  αν οίξει τον  Μάρτιο
η πλατφόρμα, και κατ' επέκταση εάν  αρχ ίσει τότε η αν τικατάσταση, γιατί θα είν αι
καλύτερος ο καιρός. Όπως είπε χ αρακτηριστικά: «Μελετούμε και θα προδημοσιευτεί
ο οδηγός για έν α πρόγραμμα που αφορά τους ηλιακούς θερμοσίφων ες. Θεωρούμε
ότι το πρώτο τρίμην ο του 2023 θα είμαστε έτοιμοι ν α αν οίξουμε μια πλατφόρμα.
Θα έχ ει βελτιωθεί και ο καιρός, γιατί η Άν οιξη και μετά είν αι η περίοδος που γίν ον -
ται οι οικοδομικές εργασίες».

Eurostat: Νέα υποχώρηση του
πληθωρισμού, στο 7,6% τον Δεκέμβριο

Σ
το 7,6% ήταν  ο πληθωρισμός στην  Ελλάδα τον  Δεκέμβριο σύμφων α με τα
προκαταρκτικά στοιχ εία της Eurostat.

Νέα επιβράδυν ση σημείωσε ο πληθωρισμός στην  Ελλάδα, καθώς από 8,8% τον
Νοέμβριο έπεσε στο 7,6% τον  Δεκέμβριο, σύμφων α με την  Eurostat.

Υποχ ώρηση σημείωσε και στην  Ευρωζών η από 10,1% τον  Νοέμβριο στο 9,2%
τον  Δεκέμβριο.

Η επιβράδυν ση που καταγράφεται στον  πληθωρισμό στη χ ώρα μας είν αι κάτι
που αν έμεν ε το οικον ομικό επιτελείο.
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Θέμα χρόνου είναι να μπουν στο «καλάθι
νοικοκυριού» και τα επώνυμα προϊόντα,

σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο
ι σύν δεσμοι επών υμων  βιομηχ αν ιών  ειδών  ήταν  αυτοί που ζήτησαν  ν α
μπουν  στο καλάθι του ν οικοκυριού, γιαυτό και έγιν ε σύσκεψη την  περα-
σμέν η εβδομάδα στο υπουργείο Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , αν έφερε ο

αρμόδιος υπουργός Άδων ις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο καταν αλωτής εμπιστεύεται το καλάθι του ν οικοκ-
υριού και πρόσθεσε: «Ο έν ας στους δύο καταν αλωτές ψων ίζει από το καλάθι.
Έγιν ε σύσκεψη στο υπουργείο, γιατί ήρθαν  οι σύν δεσμοι επών υμων  βιομηχ αν ιών
τροφίμων , προκειμέν ου ν α μπουν  και εκείν οι στο καλάθι. Αυτό σημαίν ει ότι ο
καταν αλωτής εμπιστεύτηκε το καλάθι. Είμαστε σε μία συζήτηση για ν α φτάσουμε
σε μία τελική απόφαση, για το πώς θα μπορέσουμε ν α προσθέσουμε επών υμα
προϊόν τα στο καλάθι. Θα χ ρειαστεί ν α κάν ουμε μία σύσκεψη με την  Επιτροπή
Αν ταγων ισμού για ν α πάρουμε επέκταση άδειας, ως προς αυτό που θέλουμε ν α
κάν ουμε. Δεύτερον , έχ ουμε δώσει μία βδομάδα περιθώριο και στη βιομηχ αν ία και
στα σούπερ μάρκετ ν α μιλήσουν  μεταξύ τους οι προμηθευτές με τα σούπερ μάρ-
κετ για τα προϊόν τα. Διότι, έχ ει ν όημα ν α μπουν  επών υμα προϊόν τα στο καλάθι
μόν ο εάν  έχ ουν  χ αμηλή τιμή».

Για το ν έο κύμα αν ατιμήσεων  που έρχ εται, ο κ. Γεωρφιάδης υπογράμμισε πως
«στο καλάθι του ν οικοκυριού δεν  υπάρχ ουν  αν ατιμήσεις. Στα 833 προϊόν τα έχ ο-
υμε αυξήσεις στο 8% των  προϊόν των , μειώσεις στο 7% ων  προϊόν των  και σταθε-
ρές στο υπόλοιπο ποσοστό. Αθροιστικά τα καλάθια φαίν εται μία αύξηση της
τάξεως του μισού ευρώ, σε ορισμέν α σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό συμβαίν ει γιατί
έχ ουν  αυξηθεί οι τιμές στα ν ωπά κρέατα κατά τη διάρκεια των  εορτών , σε μία βδο-
μάδα θα έχ ει ομαλοποιηθεί. Το καλάθι εξακολουθεί ν α έχ ει αποπληθωρισμό».

Για το εν δεχ όμεν ο ν α επεκταθεί το μέτρο του καλαθιού και στα κρεοπωλεία και
αρτοποιία ο υπουργός, μιλών τας σήμερα το πρωί στο Mega, είπε: «για ν α κάν ουμε
το καλάθι και στα υπόλοιπα πρέπει ν α συν εν ν οηθώ πρώτα με τους αρτοποιούς
γιατί εάν  τους επιβάλω το μέτρο, θα τους κάν ω ζημιά. Δεν  θέλω ν α κάν ω ζημιά
στις μικρομεσαίες επιχ ειρήσεις».

Σε έν αν  μήν α θα έχ ει ομαλοποιηθεί η αγορά των  φαρμάκων
Ο υπουργός μίλησε και για τις ελλείψεις στα φάρμακα. «Η έλλειψη φαρμάκων

αποτελεί έν α παγκόσμιο πρόβλημα και ιδιαίτερα έν α παν ευρωπαϊκό πρόβλημα.
Έχ ει προκαλέσει η συζήτηση σχ ετικά με το πώς η Ευρώπη πρέπει ν α αλλάξει
μον τέλο και ν α φτιάξουμε παραγωγή πρώτων  υλών  και στην  Ευρώπη. Σε αυτό η
Ελλάδα έχ ει πρωταγων ιστήσει, και το έχ ουμε θέσει στο συμβούλιο και έχ ουμε φτιά-
ξει και επεν δύσεις μεγάλες για παραγωγή πρώτων  υλών  στην  Ελλάδα. Η κατάστα-
ση θα ομαλοποιηθεί, δε μπορεί ν α γίν ει σε μία μέρα, αλλά σε έν α διάστημα όχ ι
μεγαλύτερο του εν ός μήν α. Το πρόβλημα προέκυψε από έν α έλλειμμα παραγωγής
από την  Κίν α, που είν αι η βασική χ ώρα παραγωγής πρώτων  υλών  που οδήγησε
σε αυτό», αν έφερε αρχ ικά.

Φυσικό αέριο: Μεγάλη πτώση των τιμών,
ποιοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο στη «βουτιά»

Μ
εγάλη πτώση των  τιμών  στο φυσικό αέριο καταγράφεται μετά την  επιβολή
πλαφόν  - Ποιοι άλλοι παράγον τες έπαιξαν  ρόλο σε αυτή την  εξέλιξη

Η τιμή του φυσικού αερίου στο χ ρηματιστήριο της Ολλαν δίας (TTF) υποχ ώρησε
στις αρχ ές του 2023 στο επίπεδο των  75 ευρώ αν ά μεγαβατώρα (την  περασμέν η
εβδομάδα υποχ ώρησε κάτω και από τα 65 ευρώ), χ αμηλότερα από την  περίοδο
πριν  από τη ρωσική
εισβολή στην  Ουκρ-
αν ία, εν ώ τον  περα-
σμέν ο Αύγουστο είχ ε
ξεπεράσει τα 340 ευρώ.

Σημαν τική είν αι η
πτώση και από τις 19
Δεκεμβρίου, ημέρα κατά
την  οποία αποφ-
ασίστηκε η επιβολή
πλαφόν , οπότε η τιμή
κυμαίν ον ταν  στα 110
ευρώ αν ά μεγαβατώρα. 

Η πτώση της διεθ-
ν ούς τιμής του φυσικού αερίου κατά 80% στις αρχ ές του 2023 σε σχ έση με το
υψηλό ρεκόρ που σημειώθηκε τον  Αύγουστο του 2022 διαψεύδει τις εκτιμήσεις
που διατυπώθηκαν  ακόμη και από θεσμικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Έν ωσης ότι
η επιβολή πλαφόν  στην  τιμή του καυσίμου θα οδηγούσε σε άν οδο των  τιμών .

Το πλαφόν , αν  δεν  συν έβαλε στην  πτώση, σίγουρα δεν  οδήγησε σε άν οδο
των  τιμών  όπως προέβλεπαν  ορισμέν οι, εν ώ ευν οϊκό περιβάλλον  για τη συγκράτ-
ηση των  τιμών  δημιουργήθηκε από σειρά παραγόν των , όπως:

-Οι υψηλές για την  εποχ ή θερμοκρασίες στην  Ευρώπη που οδήγησαν  σε μείω-
ση της ζήτησης για θέρμαν ση.

-Η εξασφάλιση εν αλλακτικών  πηγών  τροφοδοσίας με φυσικό αέριο, κυρίως με
την  ταχ εία αν άπτυξη ν έων  σταθμών  Υγροποιημέν ου Φυσικού Αερίου.

-Η μείωση της ζήτησης που προέκυψε από την  εφαρμογή προγραμμάτων  εξοι-
κον όμησης εν έργειας στις χ ώρες της ΕΕ.

-Η αν άπτυξη των  ΑΠΕ που υποκαθιστά ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο η
οποία είν αι η ακριβότερη πηγή παραγωγής ρεύματος.

-Τα αυξημέν α αποθέματα φυσικού αερίου στις υπόγειες αποθήκες της Ευρώπης.
Σύμφων α με τα σχ ετικά στοιχ εία, οι αποθήκες την  1η Ιαν ουαρίου ήταν  γεμάτες
σε ποσοστό 83,5 %, που είν αι σημαν τικά υψηλότερο σε σχ έση με τα προηγούμε-
ν α χ ρόν ια.

Σύμφων α με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αν ησυχ ία από μερίδα της αγοράς μετατοπίζεται
τώρα σε πιθαν ές επιπτώσεις του ευρωπαϊκού πλαφόν  στο TTF στην  κάλυψη των
αν αγκών  για τον  επόμεν ο χ ειμών α (2023/2024), εφόσον  επαληθευτούν  οι προβ-
λέψεις για αύξηση της ζήτησης Υγροποιημέν ου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) από την
Κίν α.

Σε σημαν τικά χ αμηλότερες τιμές η προμήθεια ΥΦΑ από τις ευρωπαϊκές χ ώρες
Σύμφων α με στοιχ εία που παρουσίασε πρόσφατα, με αφορμή την  συμφων ία

για το πλαφόν , ο Νίκος Τσάφος, σύμβουλος για εν εργειακά θέματα του πρωθυπο-
υργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η προμήθεια ΥΦΑ από τις ευρωπαϊκές χ ώρες γίν εται
σε σημαν τικά χ αμηλότερες τιμές (έως και 77 ευρώ αν ά μεγαβατώρα) σε σχ έση με
το TTF, κάτι που σημαίν ει ότι η Ευρώπη μπορεί ν α προσελκύσει φορτία ΥΦΑ σε
τιμές πολύ χ αμηλότερες από το TTF.

Επιπλέον , ακόμη και μετά την  πτώση του TTF από το ιστορικό υψηλό του
Αυγούστου και τη μείωση της διαφοράς τιμής από το Υγροποιημέν ο Αέριο η προ-
μήθεια ΥΦΑ προς τις ευρωπαϊκές χ ώρες όχ ι μόν ο συν εχ ίστηκε αλλά έφθασε σε
υψηλό όλων  των  εποχ ών .

Υπεν θυμίζεται ότι το πλαφόν  ορίστηκε στα 180 ευρώ/MWh και θα ισχ ύει από
15 Φεβρουαρίου. Θα εν εργοποιείται όταν  η τιμή του φυσικού αερίου υπερβαίν ει
τα 180 ευρώ/MWh για τρεις συν εχ όμεν ες ημέρες και ταυτόχ ρον α υπερβαίν ει κατά
35 ευρώ/MWh την  διεθν ή τιμή αν αφοράς για το Υγροποιημέν ο Φυσικό Αέριο

Λ. Μενδώνη για Γλυπτά Παρθ-
ενώνα: Κάποιοι επιλέγουν να
πορεύονται με βάση μικροκομ-

ματικούς υπολογισμούς

Σ
τον  αρχ ηγό της Αξιωματικής Αν τιπολίτευσης
Αλέξη Τσίπρα με αφορμή δηλώσεις του σχ ετικά
με τα Γλυπτά του Παρθεν ών α, απαν τά η υπο-

υργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίν α Μεν δών η,
σύμφων α με σημεριν ή αν ακοίν ωση του ΥΠΠΟΑ. "Σε
έν α τόσο μεγάλο και εθν ικό ζήτημα θα αν αμέν αμε τη
συστράτευση όλων . Κάποιοι επιλέγουν  και στο θέμα
αυτό, ν α πορεύον ται με βάση το μόν ο που ξέρουν
ν α κάν ουν  καλά, τους μικροκομματικούς τους υπολο-
γισμούς", σημειών ει η Λ. Μεν δών η.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της υπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού:

"Η κυβέρν ηση, από την  αρχ ή της θητείας της
κιν ήθηκε με σοβαρότητα, υπευθυν ότητα και αποτελε-
σματικότητα, προκειμέν ου ν α υλοποιηθεί ο εθν ικός
στόχ ος της οριστικής επιστροφής και της επαν έν ωσης
των  Γλυπτών  του Παρθεν ών α, στο Μουσείο της Ακρ-
όπολης. Οι εν έργειές της είχ αν  ως αποτέλεσμα την
απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ, τον  Σεπτέμβριο 2021 που
αν αγν ωρίζει το θέμα ως διακρατικό, την  οριστική επα-
ν έν ωση του θραύσματος Fagan, την  εν ίσχ υση του
διεθν ούς κλίματος και την  πλήρη μεταστροφή της κοι-
ν ής γν ώμης στη Βρεταν ία υπέρ του ελλην ικού αιτήμα-
τος.

Ο κ. Τσίπρας, που επί τεσσεράμισι χ ρόν ια ως
πρωθυπουργός, δεν  έκαν ε απολύτως τίποτα για την
προώθηση του εθν ικού μας αιτήματος, της επιστροφής
των  Γλυπτών  στην  Αθήν α, σήμερα εμφαν ίζεται ν α
αν ησυχ εί. Οφείλει ν α γν ωρίζει ότι η κυβέρν ηση αυτή,

όπως έχ ει πολλές
φορές αποδείξει,
ξέρει ν α διαπραγ-
ματεύεται και ν α
κατακτά τους
στόχ ους της. Αυτό
κάν ει και στην
περίπτωση της ορι-
στικής επιστροφής
των  Γλυπτών  στην
Αθήν α, με βάση
την  πάγια θέση της
χ ώρας μας, ότι
δηλαδή δεν  αν αγν ωρίζει στο Βρεταν ικό Μουσείο
ν ομή, κατοχ ή και κυριότητα των  Γλυπτών . Σε έν α
τόσο μεγάλο και εθν ικό ζήτημα θα αν αμέν αμε τη
συστράτευση όλων . Κάποιοι επιλέγουν  και στο θέμα
αυτό, ν α πορεύον ται με βάση το μόν ο που ξέρουν
ν α κάν ουν  καλά, τους μικροκομματικούς τους υπολο-
γισμούς".
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Νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής εξελέγη ο Γ. Δημόπου-
λος μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη

Αττικής Γ. Πατούλη

Γ
. Πατούλης: « Η Αυτοδιοίκηση αν αγν ωρίζει και επιζητά άξια στελέχ η τα
οποία με δημοκρατικό ήθος και εμπειρία μπορούν  ν α υπηρετήσουν  τους
θεσμούς και τους πολίτες»

Νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΥ), εκλέχ τηκε κατά
πλειοψηφία ο πρώην  Αν τιπεριφερειάρχ ης Κεν τρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος κατό-
πιν  σχ ετικής εισήγησης του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη και της διοικούσας
παράταξης «Νέα Αρχ ή για την  Αττική». 

Η εκλογή του ν έου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε
σήμερα  στην  έκτακτη – κατεπείγουσα  δια ζώσης συν εδρίαση στο αμφιθέατρο
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του Πολεμικού Μουσείου Αθην ών  με θέμα ημερήσιας
διάταξης την  «Αποδοχ ή παραίτησης Προέδρου και εκλογή ν έου Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Κατά την  εισηγητική του ομιλία του ο Γ. Πατούλης, αφού ευχ ήθηκε χ ρόν ια πολλά
και καλή χ ρον ιά σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, ευχ αρίστησε θερμά
τον  απερχ όμεν ο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου  Χρ. Θεοδωρόπουλο, ο
οποίος, όπως χ αρακτηριστικά τόν ισε ο Περιφερειάρχ ης, αν ταποκρίθηκε με δημο-
κρατικό ήθος και πληρότητα στα καθήκον τά του, σε μια απαιτητική και δύσκολη
συγκυρία για τις διαδικασίες του ΠΕΣΥ εξαιτίας και της παν δημίας.

Κατόπιν , ο κος Πατούλης αν ακοίν ωσε  την  πρόταση εκλογής του κ Γ. Δημόπου-
λου, ως ν έου πρόεδρου του ΠΕΣΥ, εξαίρον τας την  εμπειρία του στην  Αυτο-
διοίκηση και την  μέχ ρι πρότιν ος επιτυχ ημέν η πορεία του ως Αν τιπεριφερειάρχ ης
Κεν τρικού Τομέα. 

« Ο Γ. Δημόπουλος είν αι μια προσωπικότητα με μεγάλη εμπειρία στο διοικείν
αλλά και μεγάλη διάθεση για δημιουργία, προσφορά και έργο. Πιστεύω ότι με τη
στήριξη όλων  μας, θα μπορέσει ν α συν εισφέρει τα μέγιστα προς όφελος της Αττι-
κής μας και από τη ν έα αρμοδιότητά του Προέδρου του ΠΕΣΥ. Εύχ ομαι καλή
δύν αμη σε όλους σας». 

Ο απερχ όμεν ος Πρόεδρος ΠΕΣΥ κος Χρ. Θεοδωρόπουλος, ευχ αρίστησε τον
Περιφερειάρχ η και την  παράταξη του, αλλά και το σύν ολο των  μελών  του Περιφερ-
ειακού Συμβουλίου, καθώς, όπως είπε, όλοι τον  περιέβαλαν  με την  εμπιστοσύν η
τους και συν έδραμαν  με την  συμμετοχ ή τους, στο έργο του καθ΄όλη την  διάρκεια
της θητείας του, αν αγν ωρίζον τας στο πρόσωπό του την  εν ωτική και θεσμική
υπηρεσία που προσέφερε από την  θέση του Προέδρου ΠΕΣΥ. 

Από την  πλευρά του ο ν εοεκλεγείς Πρόεδρος κος Γ. Δημόπουλος, ευχ αρίστησε
την  παράταξη της διοικούσας αρχ ής της Περιφέρειας και προσωπικά τον  Περιφερ-
ειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλης για την  τιμητική πρόταση στο πρόσωπό του αν αφέρ-
ον τας χ αρακτηριστικά: 

«Ευχ αριστώ τον  Περιφερειάρχ η Γιώργο Πατούλη  για την  πρόταση, την  παρά-
ταξη μου  για την  εκλογή μου αλλά και όλες τις παρατάξεις που επικύρωσαν  ή και
όχ ι την  υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχ ή τους σε αυτή τη γιορτή της Δημοκρ-
ατίας. Θα ήθελα ν α συγχ αρώ τον  απερχ όμεν ο Πρόεδρο γιατί κράτησε επάξια το
τιμόν ι στην  απαρχ ή εν ός ν έου  μον τέλου λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβου-
λίου ως απότοκο του εκλογικού συστήματος της απλής αν αλογικής. Από αύριο ξεκι-
ν ά πλέον  το βάρος και της δικής μου ευθύν ης για ν α συλλειτουργήσουμε πέρα
από τα κομματικά οχ υρά, ώστε ν α συγκλίν ουν  οι πολιτικές μας με όχ ημα τους

πολίτες της Αττικής, για την  προστασία του περιβάλλον τος, την  αν άδειξη της πολι-
τιστικής της κληρον ομιάς, την  κοιν ων ική προστασία των  ευάλωτων  συμπολιτών
μας και τέλος τη δημιουργία προϋποθέσεων  που ν α ευημερούν  οι πολλοί και όχ ι οι
λίγοι. Θέλω ν α σημειώσω ότι ακόμη και αν  έχ ουμε διαφορετική αφετηρία μπορούμε
όλοι ν α γίν ουμε συν ιστώσες στην  κοιν ή προσπάθεια για την  κοιν ων ική και
βιώσιμη αν άπτυξη της Αττικής μας. Και προς αυτή την  κατεύθυν ση χ ρειαζόμαστε
όλοι, καθώς όλοι εκπροσωπούμε με αίσθημα ευθύν ης τους συμπολίτες μας».

Εξαδάκτυλος: Επαναφορά μάσκας σε
σχολεία και κλειστούς χώρους

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου τοποθε-
τήθηκε σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και την έξαρση
της γρίπης.

Σ
τον  ραδιοσταθμό Alpha Radio 98,9 και τον  Σωτήρη Μπέσκο μίλησε ο Πρόε-
δρος του Παν ελλην ίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθαν άσιος Εξαδάκτυλος.

Ο κ. Εξαδάκτυλος τοποθετήθηκε τόσο επί των  ελλείψεων , που παρατηρούν ται
στα φάρμακα το τελευταίο διάστημα όσο και σχ ετικά με το άν οιγμα των  σχ ολείων
και την  έξαρση της γρίπης.

Φάρμακα
Όσον αφορά τις ελλείψεις των  φαρμάκων , ο κ. Εξαδάκτυλος, εξήγησε ότι οφείλον -

ται σε δύο παράγον τες, αυτούς της «μικρότερης παραγωγής» και της «πολυφαρ-
μακίας», που παρατηρείται στην  Ελλάδα.

«Οι ελλείψεις των  φαρμάκων  προκύπτουν  από δύο πλευρές».
Αρχ ικά, είν αι η «έλλειψη των  πρώτων  υλών , με την  φαρμακοβιομηχ αν ία ν α έχ ει

μεταφερθεί στην  Ιν δία και στη Κίν α και λόγω του πολέμου στην  Ουκραν ία, του
κορων οϊού και της εν εργειακής κρίσης υπάρχ ει μικρότερη παραγωγή. Έτσι, επηρε-
άζον ται και οι δυτικές χ ώρες».

«Στη χ ώρα μας έχ ουμε πρόβλημα πολυφαρμακίας. Είν αι η μόν η ευρωπαϊκή
χ ώρα, που οι πολίτες προμηθεύον ται φάρμακα χ ωρίς ιατρική συν ταγή, όσον
αφορά τα συν ταγογραφούμεν α, για ν α μην  υπάρχ ει παρεξήγηση. Αυτή η κατάστα-
ση είν αι κόν τρα στην  επιστήμη. Καν είς δεν  ξέρει γιατί συν τηρείται από τις πολιτι-
κές ηγεσίες».

«Είμαστε πρωταθλητές στην  καταν άλωση φαρμάκων . Ήμασταν  πρωταθλητές
στην  καταν άλωση αν τιβιοτικών . Με την  προϋπόθεση της ιατρικής συν ταγής η
καταν άλωσή των  αν τιβιοτικών  μειώθηκε κατά 20%».

Ο ίδιος, μάλιστα επισήμαν ε, πως, για ν α μην  παρουσιάζον ται ελλείψεις, θα έπρε-
πε ν α απαιτείται γεν ικότερα ιατρική συν ταγή, όχ ι μόν ο στα ελλείπον τα

«Σε αυτά απαιτώ ιατρική συν ταγή. Γιατί δεν  απαιτείς σε όλα, για ν α μην  σου
παρουσιάζον ται ελλείψεις;»

Τέλος, σχ ολίασε ότι με τον  όρο «ελληπτικά» φάρμακα κακοποιείται η ελλην ική
γλώσσα και ότι θα έπρεπε ν α χ αρακτηρίζον ται «ελλειμματικά» ή «ελλείπον τα».

Σχ ολεία
Όσον  αφορά τα σχ ολεία, τόν ισε ότι δεν  συμφων εί με την  πρόταση ν α μην

αν οίξουν .

«Δεν  συμφων ώ με το ν α μην  αν οίξουν  τα σχ ολεία. Το κλείσιμο των  σχ ολείων
έχ ει σημαν τικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. Μια βδομάδα δεν  θα έκαν ε τη δια-
φορά».

Συν ιστά, ωστόσο, την  επαν αφορά της μάσκας, κατά αυτόβουλη χ ρήση, χ ωρίς
πρόστιμα.

«Νόημα θα είχ ε η επαν αφορά της μάσκας. Όχ ι μόν ο στα σχ ολεία, αλλά και γεν ι-
κά. Οι ιώσεις δεν  μεταδίδον ται μόν ο στα σχ ολεία».

«Πρέπει τη μάσκα ν α την  επαν αφέρουμε, χ ωρίς πρόστιμα, με αυτόβουλη
χ ρήση, στα ΜΜΜ, στους κλειστούς εργασιακούς χ ώρους, θέατρα, κιν ηματογράφο-
υς, παν επιστήμια, φρον τιστήρια».

«Είν αι προληπτικό και φτην ό μέτρο».

«Θερμές ευχαριστίες» από το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Ο
Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οίν οης κ αι  τ ο Κοιν ων ικ ό
Π αν τ οπ ωλείο εκ φράζουν  τ ις θερμές ευχ αρισ τ ίες τ ους σ τ ην
ετ αιρεία Ελλην ικ ά Π ετ ρέλαια (ΕΛ. Π Ε) για τ η σ ημαν τ ικ ή υπ ο-

σ τ ήριξη τ ης λειτ ουργίας τ ων  κ οιν ων ικ ών  υπ ηρεσ ιών  τ ου κ ατ ά τ η
διάρκ εια τ ου έτ ους π ου ολοκ ληρώθηκ ε μέσ ω τ ης σ υσ τ ηματ ικ ής
μην ιαίας π αροχ ής τ ροφίμων  κ αι βασ ικ ών  ε ιδών  π ρος τ ους ωφελούμε-
ν ους δικ αιούχ ους.

Η  αδιάλειπ τ η σ υν εισ φορά σ τ ην  τ οπ ικ ή κ οιν ων ία κ αι  η σ υν δρομή
σ τ ην  εν ίσ χ υσ η τ ων  αδύν αμων  σ υμπ ολιτ ών  μας αν αδεικ ν ύει  τ ην  κ οι-
ν ων ικ ή ευαισ θησ ία κ αι  τ ην  αν αγκ αιότ ητ α τ ης σ υν εργασ ίας όλων  τ ων
φορέων  σ τ ην  π ροσ π άθεια βελτ ίωσ ης τ ης π οιότ ητ ας ζωής σ τ ον  τ όπ ο
μας.  



Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023  θριάσιο-7

Κ
ομβικής σημασίας είν αι το 2023 για την  φορο-
λογική διοίκηση, αφού αν αμέν εται ν α υλοποι-
ηθεί το στρατηγικής σημασίας έργο της

διασύν δεσης των  ταμειακών  μηχαν ών  με τα POS,
εν ώ εκτιμάται ότι θα αποφασιστεί η υποχ ρεωτική
εγκατάσταση των  POS σχ εδόν  σε όλους του κλάδους
ελευθέρων  επαγγελματιών  και επιχ ειρήσεων .

Ταυτόχ ρον α η ΑΑΔΕ προχ ώρησε στην  έκδοση
οδηγιών  ώστε ν α τρέξουν  ταχ ύτερα οι σχ ετικές διαδι-
κασίες για την  υλοποίηση του project. Παράλληλα θα
πρέπει οι φορολογούμεν οι ν α αποστέλλουν  προς την
ΑΑΔΕ και το my DATA τα φορολογικά στοιχ εία που
εκδίδουν  σε πραγματικό χ ρόν ο ή τουλάχ ιστον  άμεσα.

Πρακτικά αυτό σημαίν ει ότι με την  ολοκλήρωση του
έργου δεν  θα μπορεί κάποια επιχ είρηση ή ελεύθερος
επαγγελματίας ν α κάν ει χ ρέωση σε κάποιον  πελάτη
μέσω POS αν  δεν  έχ ει προηγηθεί η έκδοση απόδειξης
από την  ταμειακή μηχ αν ή.

Στόχ ος είν αι το έργο της διασύν δεσης ν α υλοποιηθ-
εί την  προσεχ ή 'Αν οιξη και με τον  τρόπο αυτό ν α
κλείσει έν α μεγάλο παράθυρο φοροδιαφυγής που
υπάρχ ει στην  ελλην ική οικον ομία. 'Αλλωστε όπως
σημειών ουν  οι παράγον τες του υπουργείου Οικον ο-
μικών  με τις εν έργειες της κυβέρν ησης έχ ει συρρικ-
ν ωθεί το κεν ό ΦΠΑ, δηλαδή οι απώλειες εσόδων  από
τον  φόρο, αλλά παραμέν ει ακόμη σε υψηλό επίπεδο
με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομέν α.

Το κεν ό ΦΠΑ αν ήλθε στα 3,2 δις ευρώ με βάση τα
στοιχ εία της Κομισιόν  και όπως είχ ε τον ίσει ο υπο-
υργός Οικον ομικών  Χρήστος Σταϊκούρας «πρόκειται
για μια σημαν τική εξέλιξη, με άμεσο και ουσιαστικό
αν τίκτυπο στα κρατικά έσοδα, στην  εμπέδωση της
φορολογικής συν είδησης, στην  αύξηση της αν ταγων ι-
στικότητας των  επιχ ειρήσεων , στην  εν ίσχ υση της
φορολογικής δικαιοσύν ης και της κοιν ων ικής συν οχ ής
και κυρίως, στη διασφάλιση των  προϋποθέσεων  για
ακόμα χ αμηλότερη συν ολική φορολογική επιβάρυν ση
των  πολιτών ».

Παράλληλα ο υπουργός είχ ε τον ίσει ότι «αποδεικ-
ν ύεται, ότι οι προσπάθειες της κυβέρν ησης για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την  ψηφιοποίηση
της οικον ομίας, την  εν τατικοποίηση των  ελέγχ ων  και
την  προώθηση των  ηλεκτρον ικών  συν αλλαγών , σε
συν δυασμό με τις σημαν τικές μειώσεις φόρων  και
ασφαλιστικών  εισφορών , αποδίδουν  καρπούς. Η φορ-
ολογική συμμόρφωση αυξάν εται. Το κεν ό ΦΠΑ συρρ-
ικν ών εται. Εν ώ, αν αγν ωρίζεται από την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η ουσιαστική, μη συγκυριακή, πρόοδος
που έχ ει επιτευχ θεί στην  εν ίσχ υση της αποτελεσμα-
τικότητας του συστήματος ΦΠΑ».

Πρόσφατα λοιπόν  με αποφάσεις του διοικητή της
ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζον ται οι τεχ ν ικές προ-
διαγραφές για δύο ν έους τύπους Φορολογικού Ηλεκτρ-
ον ικού Μηχ αν ισμού (ΦΗΜ) εν ώ επικαιροποιούν ται οι
προδιαγραφές διασύν δεσης μεταξύ ταμειακών  και
POS.

Με τις ν έες προδιαγραφές διασφαλίζεται η ακρίβεια
των  δεδομέν ων  που διαβιβάζον ται στην  ΑΑΔΕ,
βελτιών εται η κρυπτογράφηση στην  επικοιν ων ία
μεταξύ των  δύο συσκευών  και ο τρόπος χ ειρισμού

των  πιθαν ών  βλαβών  είτε στον  ΦΗΜ είτε στην  υπο-
δομή σύν δεσης των  δύο συσκευών .

Η διασύν δεση των  ταμειακών  με τα POS και τα
ηλεκτρον ικά συστήματα της ΑΑΔΕ, θα αποτελέσει έν α
ακόμα όπλο στη μάχ η κατά της φοροδιαφυγής καθώς
θα δώσει τη δυν ατότητα στις φορολογικές αρχ ές ν α
έχ ουν  πλήρη και σε πραγματικό χ ρόν ο εικόν α για το
ύψος και το χ ρόν ο έκδοσης των  αποδείξεων  λιαν ικής
πώλησης καθώς και για τον  τρόπο πληρωμής και έτσι
ν α εν τοπίζουν  περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου και μη
απόδοσης του ΦΠΑ.

Με το ν έο σύστημα τα τερματικά αποδοχ ής καρτών
πληρωμών  (EFT POS), δεν  θα επιτρέπεται ν α λειτο-
υργούν  αυτόν ομα για χ ρεωστικές συν αλλαγές, δηλαδή
για πληρωμές με κάρτα, δεν  θα επιτρέπεται ν α εισάγε-
ται με πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής
αλλά το ποσό θα βγαίν ει από την  ταμειακή μηχ αν ή.

Ας δούμε αν αλυτικά και βήμα βήμα πως θα λειτουρ-
γεί το ν έο σύστημα:

- H συν αλλαγή ξεκιν ά από τον  Φορολογικό Ηλεκτρ-
ον ικό Μηχ αν ισμό (ΦΗΜ), δηλαδή τις εξελιγμέν ες ταμει-
ακές μηχ αν ές για τις συν αλλαγές λιαν ικής. Ο χ ειριστής
(υπάλληλος ή καταστηματάρχ ης) επιλέγει "πληρωμή με
κάρτα" και ο ΦΗΜ στέλν ει σχ ετικό αίτημα στο
σύστημα πληρωμών  με κάρτες EFT/POS.

- Το σύστημα EFT/POS επιβεβαιών ει αυτόματα
στον  Φορολογικό Μηχ αν ισμό τη λήψη του αιτήματος,
θέτον τάς τον  σε αν αμον ή του αποτελέσματος.

- Το POS συν δέεται στον  Πάροχ ο Υπηρεσιών
Πληρωμών  (τράπεζα ή αν τίστοιχ η υπηρεσία πληρ-
ωμών ) και λαμβάν ει πληροφορία αν  υπήρξε (α) "online
έγκριση" ή (β) of f line έγκριση ή (γ) απόρριψη of f line ή
(δ) διακοπή της συν αλλαγής.

- Το σύστημα EFT/POS αποκρίν εται στον  ΦΗΜ με
το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση. Επιπ-
λέον , ταυτόχ ρον α με την  έγκριση, στέλν ει και τα
βασικά στοιχ εία της συν αλλαγής (όπως αριθμό συν αλ-
λαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομέν α για
εκτύπωση της απόδειξης από τον  ΦΗΜ, εφόσον
αυτός το υποστηρίζει.

- Ο Φορολογικός Μηχ αν ισμός - ΦΗΜ επιβεβαιών ει
τη λήψη του τελικού αποτελέσματος. Σε περίπτωση

που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιοδήποτε λόγο, δεν
τεκμηριωθεί από το σύστημα EFT/POS, τότε το EFT/
POS δημιουργεί σχ ετική σήμαν ση για τη μη διεκπερ-
αίωση της συν αλλαγής από τον  Φορολογικό Μηχ αν ι-
σμό.

Παράλληλα με απόφαση του υπουργείου Οικον ο-
μικών  και της ΑΑΔΕ προβλέπον -
ται βελτιώσεις και χ ρον ικές «αν ά-
σες» σε πάν ω από 1,3 εκατ.
επιχ ειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες για τη διαβίβαση των
δεδομέν ων  των  συν αλλαγών  στη
ψηφιακή πλατφόρμα my DATA.

Συγκεκριμέν α:

1. Χρόν ος διαβίβασης στο
my DATA μέσω ERP: Από 1
Απριλίου 2024 η διαβίβαση της
σύν οψης παραστατικών  συν αλ-
λαγών  μέσω προγραμμάτων
διαχ είρισης επιχ ειρήσεων  (εμπο-
ρικό/ λογισμικό, ERP), θα γίν εται

σε πραγματικό χ ρόν ο. Από τις 5 Ιουλίου 2022 και
μέχ ρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η διαβίβαση της σύν οψ-
ης παραστατικών  μέσω προγραμμάτων  διαχ είρισης
επιχ ειρήσεων  (εμπορικό/ λογισμικό, ERP), προβλέπε-
ται εν τός της επόμεν ης ημέρας από την  ημερομην ία
έκδοσης του παραστατικού. Προβλέπον ται εξαιρέσεις
για επιχ ειρήσεις με πολύ μεγάλο όγκο συν αλλαγών  και
ειδικές συν θήκες έκδοσης των  παραστατικών  τους.

2. Χρόν ος διαβίβασης στο my DATA μέσω της Φόρ-
μας Καταχ ώρισης: Για το έτος 2023, οι επιχ ειρήσεις
που χ ρησιμοποιούν  τη φόρμα καταχ ώρισης, υποχ ρε-
ούν ται ν α διαβιβάζουν  τις συν όψεις των  παραστα-
τικών  τους εν τός της επόμεν ης ημέρας από την  ημερ-
ομην ία έκδοσης. Κατ' εξαίρεση, οι επιχ ειρήσεις που το
προηγούμεν ο φορολογικό έτος είχ αν  ακαθάριστα
έσοδα έως 10.000 ευρώ μπορούν  ν α διαβιβάζουν  τα
σχ ετικά δεδομέν α μέσω της ειδικής φόρμας καταχ ώρη-
σης της ΑΑΔΕ έως τη 10η ημέρα του επόμεν ου μήν α
εν τός του οποίου εκδίδον ται.

3. Ταμειακές μηχ αν ές: Μετατίθεται για την  1η Απρ-
ιλίου 2023 η υποχ ρέωση διαβίβασης χ αρακτηρισμού
των  εσόδων  λιαν ικής που εκδίδον ται από ταμειακές
μηχ αν ές διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος
ΦΗΜ. Μέχ ρι την  31η Μαρτίου 2023, τα σχ ετικά δεδο-
μέν α εξακολουθούν  ν α διαβιβάζον ται μέσω των  προ-
γραμμάτων  διαχ είρισης επιχ ειρήσεων  (λογιστικό ERP)
ή της ειδικής φόρμας καταχ ώρισης της ΑΑΔΕ e-send.

4. Ηλεκτρον ική τιμολόγηση: Επεκτείν εται σε έξι
μήν ες το στάδιο προσαρμογής στην  έκδοση παραστα-
τικών  αποκλειστικά με ηλεκτρον ική τιμολόγηση μέσω
Παρόχ ου, για όσες επιχ ειρήσεις επιλέξουν  αυτόν  τον
τρόπο έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών . Η
δυν ατότητα αυτή αφορά τις συν αλλαγές χ ον δρικής με
άλλες υπόχ ρεες επιχ ειρήσεις όσο και τις συν αλλαγές
με το Δημόσιο, στο πλαίσιο των  δημόσιων  συμβά-
σεων .

5. QR code: Παρέχ εται η δυν ατότητα ν α υπάρχ ει
QR code στα λογιστικά στοιχ εία που εκδίδον ται με τη
χ ρήση προγραμμάτων  διαχ είρισης επιχ ειρήσεων
(εμπορικό ERP).

6. Αλιείς: Καθίσταται προαιρετική η υπαγωγή των
αλιέων  που εν τάσσον ται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
στις υποχ ρεώσεις διαβίβασης δεδομέν ων  στο
my DATA, για τα έτη 2021 έως και 2023.

Τι φέρνει η υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών
μηχανών με τα POS - Ο οδικός χάρτης - Περιορίζονται τα

παράθυρα φοροδιαφυγής

πηγικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα αυτό των
κορβετών .

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Γιώργος Προκοπίου έχ ει ξεκαθαρίσει πως τα ν αυ-
πηγεία θα είν αι διαθέσιμα στο Πολεμικό Ναυτικό, εφόσον  αυτό τα χ ρειαστεί τόσο
για επιχ ειρηματικούς όσο και για εθν ικούς λόγους, χ ωρίς ωστόσο αυτό ν α σημαίν ει
ότι βασίζει το επιχ ειρηματικό σχ έδιο στην  ύπαρξη τέτοιου έργου. Να σημειωθεί
πως τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά είν αι αυτά που ν αυπήγησαν  τα υποβρύχ ια 214
του Πολεμικού Ναυτικού. Εκτός από αυτά έχ ουν  επίσης συμμετάσχ ει στη ν αυπήγ-
ηση των  φρεγατών  ΜΕΚΟ 200ΗΝ αλλά και των  υποβρυχ ίων  209.

Επίσης, στις αρχ ές Δεκεμβρίου έγιν ε γν ωστό ότι η Nav al Group υπέβαλε προ-
σφορά προς το ελλην ικό Πολεμικό Ναυτικό στη σχ ετική διαδικασία για την  προ-

μήθεια τεσσάρων  κορβετών , η οποία προβλέπει ότι οι τρεις από αυτές θα ν αυ-
πηγηθούν  στην  Ελλάδα από ελλην ικά ν αυπηγεία και συγκεκριμέν α τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά. Το συν ολικό τίμημα της προσφοράς αν έρχ εται στα επίπεδα του 1,7
δισ. ευρώ. Την  ίδια ώρα η πρόταση των  Ιταλών  της Fincantieri φαίν εται ν α κιν είται
στα ίδια επίπεδα τιμής, ωστόσο συν δέεται με τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας.

Υπεν θυμίζεται ότι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ιδρύθηκαν  το 1937 και έπειτα από
δύο δεκαετίες, και ειδικότερα το 1958, μεταβιβάστηκαν  στον  εφοπλιστή Σταύρο
Νιάρχ ο που τα χ ρησιμοποίησε για την  κατασκευή και συν τήρηση πλοίων , αλλά
και για μετασκευές μεταχ ειρισμέν ων  εμπορικών  πλοίων  που αποκτούσε η ν αυτι-
λιακή του. Η θέση τους είν αι η ίδια με αυτή των  παλαιότερων  ν αυπηγείων  του τότε
Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, που μετά τον  Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχ αν  αχ ρη-
στευθεί λόγω εκτεταμέν ων  ζημιών .

Συνεχίζεται απο σελ. 2



8-θριάσιο Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    Άν ωΛιόσια  22/12/2022

Α /́ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ:   2487

ΠΛΗΡ.ΤΗΛ: 2102487895 -
2102486412   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α /́ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  ΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

1.   Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν: α) ιδιώτες, φυσικά  και δημοτικά ή κοι-
νοτικά νομικά  πρόσωπα, β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής
γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται
από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: α) οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποι-
αδήποτε εργασιακή σχέση, β) οι συνταξιούχοι. γ) όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο  Δημόσιο, σύμφωνα
με  τα  άρθρα  4, (παρ. 1, 2, 3,  και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α /́9.2.07, δ) όσοι είναι
ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού σχολείου.

3. Η σύμβαση για κάθε κυλικείο ισχύει για εννέα (09) χρόνια, αρχίζει από την 23/01/2023 και
λήγει την 30/06/2032 του ένατου χρόνου.

4. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής  στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι: 
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία πρωτοκολλημένη  στο Δήμο Φυλής  για συμμετοχή του στο δια-

γωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η

οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα  δικαιολογητικά  κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφο-
ρά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση
μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο αφού
καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγω-
νισμού. 

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτρο-
πή. 

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας του ιδίου ή που προέρχεται από πολυτεχνική οικογένεια από τον αρμό-
διο φορέα. 

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
στ) Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (πρόσφατο)
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.(πρόσφατο)
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης το οποίο δεν μπορεί να είναι

κατώτερο των 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερό-
μενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του πλειοδότη στον οποίο κατακυρώθη-
κε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά  το  20% του  ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέ-
λεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική  επιστολή παρακρατείταικαθόλη τη διάρκεια της σύμβα-
σης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της
σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α /́θμιας Εκ/σης. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδoχοι εκμετάλλευσης
άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου. ι) πιστοποιητικό μονογονεϊκής ιδιότηταςια) Πιστοποίηση
από τον ΕΦΕΤ .ιβ) Πιστοποίηση μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ).   Για τη συμμε-
τοχή των δημοτικών ή νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστο-
ποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού
μητρώου. Απαιτείται όμως επιπλέον, αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετάσχει στο
διαγωνισμό ατόμου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στις αρμόδιες για τη διενέργεια του
διαγωνισμού Επιτροπή, στο Γραφείο Σχολείων.

5. Οι μισθωτές κυλικείων υποχρεούνται: α) στη χρήση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής σύμφωνα με
την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Δ4/585/1991 και β) στην έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος στο όνομα
του μισθωτή, ΦΕΚ 526/8-9-83.

6. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Σχολείων του Δήμου Φυλής (οδός Εγγονοπούλου 16),  στις
23/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, ενώπιον της, για το συγκεκριμένο σχολείο αρμόδιας επιτροπής,
συγκροτούμενης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 7 της  υπ. αριθ. Δ4/355/1994 κοινής υπουργικής
απόφασης:

7. Το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στα 4,00 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως 189 εργάσιμες ημέρες και
θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

8. Η έγγραφη αίτηση και η έγγραφη οικονομική προσφορά θα γίνονται δεκτές από τις 16/01/2023 έως
τις    20/01/2023 και ώρα 9:30 π.μ. ( πριν την έναρξη του διαγωνισμού).                                                                                                          

9. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρ-
υξης.

10. Η αποσφράγιση των προσφορών  γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνι-
σμού. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμε-
τασχόντων στο διαγωνισμό.

11. Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

12. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α /́θμιας
Εκ/σης Δήμου Φυλής. Η  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α /́θμιας Εκ/σης έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει
το διαγωνισμό εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε  λόγο κρίνει το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού ασύμφορο. Από την επιτροπή συνεκτιμάται η τιμή προσφοράς, η προϋπηρεσία, η πολ-
υτεκνική ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, πιστοποίηση ΕΦΕΤ και ΕΟΠΠΕΠ  και γενικά η εμπειρία των δια-
γωνιζομένων και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο  που εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

13. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης  σεμινα-
ρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. υποχρεούνται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας
τη σχετική βεβαίωση στην  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α /́θμιας Εκ/σης μετά την υπογραφή της συμβάσεως
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.  

14. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφ-
ωνα με την αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ. 93828 (ΦΕΚ 1183/ 31-8-2006 τ.Β.) απόφαση του αρμόδιου Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα
προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

15. Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επι-
κουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

16. Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις
εμπορικές μισθώσεις.

17. Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στην  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α /́θμιας
Εκ/σης κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε, σε τρεις δόσεις, της Πρώτης την 30η Νοεμβρίου, της Δεύτερης
την 28η Φεβρουαρίου και της Τρίτης την 31η Μαΐου.

18. Για τον καθορισμό του μισθώματος λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός φοιτούντων μαθητών στις ημερομ-
ηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις.

19. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου του
κυλικείου η οποία μπορεί να εισηγείται στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α /́θμιας Εκ/σης την καταγγελία
της σύμβασης που έχει υπογραφεί για ουσιώδη λόγο που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλι-
κείου. Η  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α /́θμιας Εκ/σης κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της
σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του ο εκμεταλ-
λευτής του κυλικείου.

20. Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα
έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

21. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Α /́ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  του Δήμου Φυλής,  οδός Εγγονοπούλου 16,  Άνω Λιόσια, τηλ:  2102487895 &
2102486412.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της  Ε.Σ.Ε. Α /́θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής

ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Άνω Λιόσια
22/12/2022    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ. :  2488
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                              
ΤΗΛ.2102487895, 2102486412   

Περίληψη
Διακύρηξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου

Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
Προκηρύσσεται  Πλειοδοτικός  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου του:
2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή  20/01/2023 στις 10:00 π.μ.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 16/01/2023 έως τις 20/01/2023 και ώρα 9:30 π.μ. ( πριν την έναρξη

του διαγωνισμού).     
Τα έντυπα της προκήρυξης, οι όροι του διαγωνισμού,η αίτηση και το έντυπο της οικονομικής προσφο-

ράς θα παραλαμβάνονται και από από το Γραφείο Σχολείων, Εγγονοπούλου 16, Άνω Λιόσια.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και την παραλαβή

αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής
στα τηλέφωνα 210-24.87.895 & 210-24.86.412 (09:00 π.μ. -  13:00 μ.μ)

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Εν ιαίας Σχολικής Επιτροπής

Κρεμύδας  Ιωάν ν ης

Συστηματικοί έλεγχοι στην αγορά και σε όλες
τις επιχειρήσεις τροφίμων από τις υπηρεσίες
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Προστατεύουμε τους καταναλωτές 
με συνεχείς και συνεπείς ελέγχους»

Μ
ε εν τολή του Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου
συν εχ ίστηκαν  ιδιαίτερα κατά την  εορταστική περίοδο οι συστηματικοί καθ-
ημεριν οί έλεγχ οι στην  αγορά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. 

Ειδικότερα, 
156 υγειον ομικοί έλεγχ οι πραγματοποιήθηκαν  συν ολικά στην  Π.Ε Δυτ. Αττικής,

από 23/12/22 μέχ ρι τις 02/01/23 αφορούν  όλες τις επιχ ειρήσεις τροφίμων  και
ποτών  για τις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη σημασία λόγω της εορταστικής περιόδου.
(100 σε λιαν ικά καταστήματα (σούπερ μάρκετ, παν τοπωλεία, κάβες, κλπ.), 463 σε
επιχ ειρήσεις μαζικής εστίασης), 13 έλεγχ οι σε παρασκευαστές που πωλούν  λια-
ν ικώς (αρτοποιείτα, κρεοπωλεία, κλπ). Σημασία δόθηκε στην  εστίαση στην  εφαρ-
μογή της αν τικαπν ιστικής ν ομοθεσίας με 82 ελέγχ ους καθώς και στην  τήρηση
μέτρων  κατά του κορων οϊού (90 έλεγχ οι) για την  προστασία της δημόσιας υγείας. 

Παράλληλα, έλεγχ οι διεν εργήθηκαν  από την  Γεν ική Διεύθυν ση Αγροτικής Οικο-
ν ομίας, και Κτην ιατρικής της Περιφερειακής Εν ότητας Δυτικής Αττικής σε τρόφιμα
φυτικής και ζωικής προέλευσης και σφαγεία (συν ολικά 38 ελέγχ ους), χ ωρίς ν α δια-
πιστωθούν  ευρήματα.

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Λ. Κοσμόπουλος, αφού εν ημερώθηκε για τα σχ ετικά απο-
τελέσματα των  ελέγχ ων , επισήμαν ε ότι στόχ ος της Περιφέρειας Αττικής είν αι η
προστασία των  καταν αλωτών  και της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο εύρυθμης λειτο-
υργίας της αγοράς: «Όπως έχ ει τον ίσει ο Περιφερειάρχ ης Γιώργος Πατούλης, δε θα
επιτρέψουμε σε καν έν α ν α θέσει σε κίν δυν ο τη ζωή των  πολιτών . Τέτοιου είδους
φαιν όμεν α χ ρειάζεται ν α αν τιμετωπίζον ται άμεσα, καθώς σε διαφορετική περίπτω-
ση πλήττουν  την  αξιοπιστία της αγοράς, η οποία στην  πλειον ότητα της λειτουργεί

Πλήθος κόσμου κατά τον Αγιασμό των
Υδάτων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Άνω

Λιοσίων

Π
λήθος κόσμου συγκέν τρωσε η τελετή του Αγιασμού των  Υδάτων  στο Δημο-
τικό Κολυμβητήριο Άν ω Λιοσίων , που πραγματοποιήθηκε, χ οροστατούν τος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου κ.κ. Αθην αγόρα, στις 6 Ιαν ουαρίου

2023.
Μετά τη λειτουργία στον  Ιερό Ναό Αγίων  Κων σταν τίν ου και Ελέν ης, οι επίσημοι

και το εκκλησίασμα μετέβησαν , εν  πομπή στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, με επικεφ-
αλής τη Φιλαρμον ική του Δήμου Φυλής.

Κατά την  τελετή τηρήθηκαν  τα εκκλησιαστικά έθιμα με την  άφεση περιστεριού
και την  ρίψη του σταυρού στο Κολυμβητήριο, για την  αν έλκυση του οποίου
βούτηξαν  κολυμβητές και κολυμβήτριες των  σωματείων  της πόλης, αλλά και
συν δημότες μας, όπως ο Αν απλ. Δήμαρχ ος Νίκος Χατζητρακόσιας, ο Στέλιος Καμ-
πόλης, ο Γιώργος Σαμπάν ης κ.ά.

Εν  συν εχ εία, έγιν ε η καθιερωμέν η αν ταλλαγή ευχ ών  και προσφέρθηκε κέρασμα
το οποίο επιμελήθηκε, όπως και όλη την  εκδήλωση, ο Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργαν ισμός (ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ), υπό την  καθοδήγηση του Προέδρου Γιώργου
Μαυροειδή και τη βοήθεια του προϊστάμεν ου του Γραφείου Δημάρχ ου Δημήτρη
Στουραΐτη.

Παρευρέθηκαν  ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, συν οδευόμεν ος από τη
σύζυγό του, ο Βουλευτής Βαγγέλης Λιάκος, ο επιλ. Βουλευτής Σταμάτης Πουλής, οι
Πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοιν ότητας και των  Νομικών
Προσώπων  του Δήμου, Αν τιδήμαρχ οι, Αν απλ. Δήμαρχ οι, Δημοτικοί και Κοιν οτικοί
Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Πολιτιστικών  Φορέων  κ.ά.
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Με λαμπρότητα και Αρβανίτικη παράδοση τα
Θεοφάνια στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου

και Ελένης Άνω Λιοσίων

Μ
ε λαμπρές τιμές και ν ότες Αρβαν ίτικης Παράδοσης που προσέδωσαν  οι Γριζοφόρες που πλαισίωσαν
την  Ιερή εικόν α τελέστηκε
η Θεία Λειτουργία των  Θεο-

φαν ίων  στον  Πολιούχ ο Ιερό Ναό
Αγίων  Κων σταν τίν ου και Ελέν ης
Άν ω Λιοσίων , το πρωί της Παρασ-
κευής 6 Ιαν ουαρίου 2023. 

Ο Αρχ ιερατικός Επίτροπος του
Δήμου Φυλής π. Τίτος Χρήστου
συν επικουρούμεν ος από τον
ν εοχ ειροτον ηθέν τα Διάκο Μιχ αήλ
Γιαν ν ακέλο, ευλόγησαν  τα ύδατα
παρουσία πλήθους πιστών  και
μεγάλου αριθμού επισήμων  με επι-
κεφαλής τον  Δήμαρχ ο Φυλής Χρή-
στο Παππού. 

Το συμβολικό πέταγμα της περι-
στεράς έγιν ε εν τός του ν αού προ-
καλών τας εν θουσιασμό εν ώ και
φέτος οι πιστοί έλαβαν  τον  Αγια-
σμό μαζί με έν α ευλογημέν ο πορ-
τοκάλι.

Υπό του ήχ ους της Φιλαρμον ικής υπό τον  μαέστρο Νίκο Καλομοίρη,  ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς και ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοιν ότητας Άν ω Λιοσίων  Νίκος Λιόσης κατέβασαν  την  εικόν α από τον  Ιερό Ναό και
όλο το εκκλησίασμα την  συν όδεψε ως το Δημοτικό Κολυμβητήριο όπου και τελέστηκε η κατάδυση του Τίμιου
Σταυρού με τις ευλογίες και για χ ειρός του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ. Αθην αγόρα. 

Τις Θρησκευτικές εκδηλώσεις τίμησαν  με την  παρουσία τους εκτός από τον  Δήμαρχ ο και την  Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή Αρβαν ιτάκη, Αν τιδήμαρχ οι, Πρόεδροι Νομικών  Προσώπων , Αν απληρωτές Δήμα-
ρχ οι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Πολιτιστικών  Φορέων  της πόλης και πλήθος κόσμου. 

Χαρακτηριστικά v ideo 

Αρχίζουν  οι χειμερινές εκπτώσεις
- Στόχος του εμπορίου να ξεπεράσει

ο τζίρος τα 5,5 δισ. ευρώ του
πρώτου διμήνου του 2019

Πρεμιέρα  Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 για τις
χειμερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν
έως και 28 Φεβρουαρίου 2023 και στις οποίες

έχουν εναποθέσει υψηλές προσδοκίες οι έμποροι.
Σημειώνεται ότι, την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων

δηλαδή στις 15 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα
θα μπορούν να είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από
11πμ έως 8μμ.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής
Βασίλης Κορκίδης «ποδαρικό» με εκπτώσεις κάνει
φέτος το λιανικό εμπόριο, και περιμένει υψηλό αγορα-
στικό ενδιαφέρον για το επόμενο δίμηνο.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, «παρά τον κλοιό ακρίβειας
και πληθωρισμού, η περυσινή χρονιά έκλεισε με αύξηση
της κατανάλωσης και μάλιστα κοντά στο 12%, ενώ εκτι-
μάται πως συνολικά ο εορταστικός τζίρος αυξήθηκε τον
Δεκέμβριο στα 4 δισ. ευρώ από 3,6 δισ. ευρώ τις προη-
γούμενες χρονιές. Από πρόσφατη μάλιστα έρευνα στις
αγορές της Αττικής προκύπτει πως οι προτεραιότητες
την εορταστική περίοδο από το 55% των καταναλωτών
ήταν σε ρούχα και παπούτσια, 45% σε τρόφιμα, 43% σε
παιχνίδια, 37% σε καλλυντικά, 28% σε προϊόντα τεχνο-
λογίας, 25% σε επώνυμα προϊόντα, 22% σε ποτά και
20% σε διάφορα δώρα. Την περιόδο των χειμερινών
εκπτώσεων οι προτιμήσεις παραμένουν οι ίδιες με
μεγαλύτερο όμως ποσοστό στα επώνυμα προϊόντα
ένδυσης-υπόδησης και την προσθήκη «λευκών»
συσκευών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, επίπλων και όλα
τα είδη σπιτιού, που έχουν πάντα πρωτεύοντα ρόλο στις
τακτικές εκπτώσεις». 

Οι επιχειρήσεις, προσθέτει ο κ. Κορκίδης, είθισται την
περίοδο των εκπτώσεων να παρουσιάζουν προς
πώληση τα προϊόντα τους σε πολύ συμφέρουσες τιμές,
προσδοκώντας αφενός στο «ξεστοκάρισμα» των
εποχικών ειδών και αφετέρου στη βελτίωση της ρευ-
στότητας τους.

Ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι «οι φετινές χειμερινές
εκπτώσεις γίνονται σε μία ιδιαίτερη περίοδο όπου η
οικονομία έχει ισχυροποιηθεί με την κυβέρνηση να
συνεχίζει την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
γεγονός που έχει αυξήσει τις προσδοκίες του εμπορικού
κόσμου ο οποίος ευελπιστεί σε μία «ζεστή» κίνηση εν
μέσω χειμώνα που ακόμα αναμένεται. Ας μην ξεχνάμε
ότι το χρονικό εύρος δύο μηνών των εκπτωτικών χαμ-
ηλών τιμών, μειώνει έως και μια μονάδα τον πληθωρι-
σμό. Παράλληλα το μεγάλο χρονικό διάστημα δίνει την
ευκαιρία στο καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει το
χρόνο, ώστε να αξιολογήσει τα αγαθά τα οποία θέλει να
αγοράσει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η
μεγαλύτερη ανοησία και τιμωρία είναι να προσπαθήσεις
να κοροϊδέψεις τον καταναλωτή. Έχει κάνει την έρευνα
αγοράς του, μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα
online και ό,τι θέλει να αγοράσει το έχει εντοπίσει, το
έχει παρακολουθήσει στην τιμή, άρα γνωρίζει εκ των
προτέρων τι συμφέρει να αγοράσει. Έχοντας κατά νου
ότι θα προσφερθούν σημαντικές εκπτώσεις ο εμπορικός
κόσμος ευελπιστεί ότι η κίνηση θα είναι δυναμικά ανά-
λογη της έναρξης των εκπτωτικών περιόδων προ των
περιορισμών της πανδημίας, ενώ ίσως σηματοδοτήσουν
κάτι διαφορετικά καλύτερο με δεδομένο ότι καταργήθη-
καν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις που λειτουργούσαν «δια-
σπαστικά» στο αγοραστικό  ενδιαφέρον.

Βεβαίως, υπογραμμίζει ο ίδιος, δικαιολογημένα
συνεχίζεται η ανησυχία των εμπόρων για το ενεργειακό
κόστος, αλλά και το κόστος ανατροφοδότησης των κατα-
στημάτων τους, δεδομένων των μεγάλων ανατιμήσεων
τον Ιανουάριο σε σειρά προϊόντων.

Ο πρόεδρος σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, με εξαίρε-
ση τα σούπερ μάρκετ, μέτρησε συνολικά απώλειες άνω
των 3,5 δισ. ευρώ, τη τελευταία διετία των χειμερινών
εκπτώσεων και κινήθηκε σε απογοητευτικά επίπεδα για
8 στους 10 μικρομεσαίους εμπόρους, σε σύγκριση με τα
συνήθη επίπεδα τζίρου, προ πανδημίας.

«Ξεκινάμε λοιπόν τις χειμερινές εκπτώσεις του 2023
με στόχο να ανακτήσουμε, αλλά και να ξεπεράσουμε
τον τζίρο των 5,5 δις ευρώ του πρώτου διμήνου του
2019» τονίζει ο κ. Κορκίδης.
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Ανακοίνωσε Σμίλτο-Ζαχόπουλο 
ο Πανελευσινιακός ΑΟ

Η Ανακοίνωση

Η
διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. βρίσκε-
ται στην  ευχ άριστη θέση ν α αν ακοιν ώσει την
έν αρξη της συν εργασίας της με τον  Γιώργο

Σμίλτο.
Ο 30χ ρον ος αμυν τικός θα συν εχ ίσει την  καριέρα του

στην  ομάδα μας βοηθών τας την  ν α πετύχ ει τους
υψηλούς στόχ ους της.

Έχ ει αγων ισθεί μεταξύ άλλων  στις ομάδες: Παν αιτω-
λικό, Εθν ικό, Αν .Καρδίτσας, Παν αχ αική εν ώ τελευταίος
σταθμός στη καριέρα του ήταν  η ομάδα του Π.Α.Ο.
Ρουφ.

Γιώργο καλωσόρισες στην  οικογέν εια του Παν ελευσι-
ν ιακού!

Σου ευχ όμαστε υγεία, δύν αμη και πολλές επιτυχ ίες!

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. βρίσκεται
στην  ευχ άριστη θέση ν α αν ακοιν ώσει την  έν αρξη της
συν εργασίας της με τον  Θαν άση Ζαχ όπουλο.

Ο 18χ ρον ος επιθετικός θα συν εχ ίσει την  καριέρα του
στην  ομάδα μας βοηθών τας την  ν α πετύχ ει τους
υψηλούς στόχ ους της.

Έχ ει αγων ισθεί στην  Superleague2 με τις ομάδες του
Ηρακλή Λάρισας και του Απόλλων α Λάρισας.

Θάν ο καλωσόρισες στην  οικογέν εια του Παν ελευσιν ιακού! Σου ευχ όμαστε υγεία,
δύν αμη και πολλές επιτυχ ίες!

Οδοστρωτήρας η Ενωση
Πανασπροπυργιακού

Μ
ε το δεξί μπήκε η ν έα χ ρον ιά της 9ης αγων ιστικής στο δημοτικό στάδιο
Ασπροπύργου η Εν ωση Παν ασπροπυργιακού έκαν ε επίδειξη ισχ ύος και
με τα ν έα της μεταγραφικά αποκτήματα συν έτριψε με 7-0(ημίχ ρον ο4-0) τον

Κριό.

Τα τέρματα της ομάδας του Κυριάκου Μίχ α σημείωσαν  οι: Θεοδώρου 5′ Μακρίδης
10′ Νέρες Αλμέιδα 35′ 85′, Κατσάφαρος 39′ Σερέπας 53′ Τσαγιάν ν ης 75′.

Διαιτήτευσε ο Αν τι Χαμπιλάι. Βοηθοί: Τσαγαν ού-Ζειμπέκης. Παρατηρητής αγών α
Πάρης Τσιμίκος. Παρατηρητής Διαιτησίας Θοδωρής Τριαν ταφυλλίδης.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ -ΔΟΞΑΣ(προπον ητής Κυριάκος Μίχας):
Αν δριόλας,Τσαγιάν ν ης,Πίν ης,Νικολόπουλος, Θεοδώρου,Γιουκαρής, Αλμέδα-
Νέρες,Κατίδης,Σερέπας,Μακρίδης,Κατσάφαρος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Τύρπος,Τσεβάς,
Νταφόπουλος,Μίχ ος,Δημακάκος,Βουρν άζος,Παροτσίδης, Κον τούλης,Παρασχ άκης.

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Κώστας Λιν άρδος): Κατσούλας, Νετζίπ,
Κουσιωρής,Καραπαν αγιώτης,Λακάι,Σύκτας,Λειβαδάς,Καραγιαν ν ίδης,
Τόλα,Μαζμαν ίδης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Ράγγος,Αν των ιάδης, Αδελφόπουλος, Σοφιαν ίδης, Πέππας.

…Πατσατζόγλου και Τούσης παρακολούθησαν  το παιχ ν ίδι από την  εξέδρα αφού
δεν  είχ αν  δικαίωμα συμμετοχ ής.

Εν ός λεπτού σιγή

Τηρήθηκε εν ός λεπτού σιγή στο παιχ ν ίδι στη μν ήμη του Ντο Νασιμέν το
Πελέ.Και στην  μν ήμη του αδικοχαμέν ου ποδοσφαιριστή Δημήτρη Τσατσαν ίδη.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτορεπορτάζ G: ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΟΥ
Γ.Σ ΜΕΓΑΡΩΝ

Σ
την  απόκτηση δύο ν έων  μεταγραφών  προχ ωρά ο Γυμν αστικός Σύλλογος
Μεγάρων  για την  ν έα χ ρόν ια. Στοχ εύον τας στην  κατάκτηση του
πρωταθλήματος μπάσκετ εν τάσσον ται στην  αν δρική μας ομάδα ο Νίκος

Κούτουλας και ο Μάριος Σακελλαράκης , εν ισχ ύον τάς την  ακόμα περισσότερο.
Πρόκειται για δύο εξαιρετικούς αθλητές, που έχ ουν  πρωταγων ιστεί σε μεγάλες

ομάδες των  εθν ικών  κατηγοριών  όπως AΕΝΚ Κηφισίας, Τρίτων α (Α2 Εθν ική),
Ιων ικό Νίκαιας, Παν ελευσιν ιακό και Αιγάλεω (Β' Εθν ική) (Κούτουλας) και

ΑΕΚ (Α1 Εθν ική), Περιστέρι, Ηράκλειο (Α2 Εθν ική), Δούκας, Εργοτέλης και
Κορίν θου (Β' Εθν ική) (Σακελλαράκης).

Καλωσορίζουμε τους καιν ούριους μας παίχ τες και ευχ όμαστε καλές επιτυχ ίες!
Καλώς ήρθατε Νίκο Κούτουλα και Μάριε Σακελλαράκη!

Ελεύθερος απο τη Νέα Πέραμο ο Γιώργος Τζελάι
Ολσίντο(Στιφ)

Τ
ον  επόμεν ο σταθμό της σταδιοδρομίας του αν αζητά ο 32 χ ρον ος(7/7/1990)
μεσοπιθετικός Γιώργος Τζελάι Ολσίν το που έμειν ε ελεύθερος από τη Νέα
Πέραμο.

Ο εν  λόγω ποδοσφαιριστής έχ ει κάποιες προτάσεις από ομάδες της Περιφέρειας
που τις συζητά και αν αμέν εται στα μέσα της άλλης εβδομάδας ν α έχ ει κλείσει.

Αναβλήθηκε το μάτς ΝΕΜ-Ερμής λόγω κρου-
σμάτων covid 19

Δ
εν  διεξήχ ει η αν αμέτρηση της ΝΕΜ με τον  Ερμή Σχ ηματαρίου για την  12η
αγων ιστική της Elite League.

Αιτία στάθηκαν  τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα στην  ομάδα της Βοιωτίας , με
αποτέλεσμα η αν αμέτρηση ν α αν αβληθεί, και την  ΕΟΚ ν α καλείται ν α ορίσει ν έα
ημερομην ία διεξαγωγής.

Ο Αστέρας Μαγούλας με ανατροπή 4-2 τον Ηρακλή
Ελευσίνας

Γ
ια την  9η αγων ιστική της Α΄κατηγορίας ο Αστέρας Μαγούλας ξεκίν ησε με το
δεξί τις υποχ ρεώσεις του για το 2023 που επικράτησε του Ηρακλή Ελευσίν ας
με 4-2.

Τα τέρματα της ομάδας του Δημοσθέν η Ρόκκα σημείωσαν  Τσιαν άκας 27'
Τεπετώβ 33' 70', Οικον ομόπουλος 75'.Για λογαριασμό του γηραιού σκόραραν  ο
Αυγέρης  22' και 85'.

Διαιτητής ήταν  ο Φώτης Ντάουλας. Βοηθοί: Καραγιάν ν ης-Θωμόπουλος.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ποραν ίδης, Μυρσιν ιάς, Φυσαράκης, Λογοθέτης Φ., Μπάλα,

Λάσκος, Λογοθέτης Α., Οικον ομόπουλος Ι., Τεπέτοβ, Τσιαν άκας(85′ Οικον ομόπου-
λος Η.), Γουβαλάρης.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Τσαπάρας, Μαριν όπουλος, Κον τοχ ρήστος, Χότζα,
Πεχ λιβαν ίδης, Γκόρος, Τσακουρίδης, Ζίου, Πουρής, Αυγέρης, Ράλλης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ
Ευχ αριστούμε θερμά τις φίλες & τους φίλους της ομάδας για τη δυν αμική τους

παρουσία! Στάθηκαν  έμπρακτα στο πλευρό της ομάδας μας!
Ευχ όμαστε στον  Ηρακλή καλή συν έχ εια στις αγων ιστικές υποχ ρεώσεις της περι-

όδου!
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Ανακοίνωσε Πατσατζόγλου-Νικολόπουλο-
Τούση η Ενωση Πανασπροπυργιακού

Τ
ρείς ακόμα σπουδαίες μεταγραφές από το επάν ω ράφι πραγματοποίησε η
Εν ωση Παν ασπροπυργιακού που ήρθε σε συμφων ία με τους ποδοσφαιρι-
στές Βασίλη Πατσατζόγλου και Ορέστη Νικολόπουλο Θοδωρή Τούση. Συγκε-

κριμέν α:
Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές εγν ωσμέν ης αξίας, με σημαν τική παρουσία

στις εθν ικές κατηγορίες, αλλά και με συμμετοχ ές σε επαγγελματικό επίπεδο. Χαρ-
ακτηριστικό για τον  Πατσατζόγλου είν αι ότι μόλις στο πρώτο εξάμην ο της φετιν ής
περιόδου φορούσε τη φαν έλα της Ηλιούπολης σε επίπεδο Super League 2!

Ο 28χ ρον ος άσος είχ ε έν α σύν τομο πέρασμα από τον  Ασπρόπυργο και τη
σεζόν  2020-21, πέρσι συν έβαλε στην  επάν οδο της Προοδευτικής στις επαγγελμα-
τικές κατηγορίες, αν δρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Ξάν θης, εν ώ στη
συν έχ εια αγων ίστηκε κατά σειρά σε Νίκη Βόλου, Ηρακλή Ψαχ ν ών , Παν ιών ιο,
Ιων ικό, Αιγάλεω, ΑΟ Τρίκαλα και Φωστήρα.

Όσο για τον  Νικολόπουλο, μέχ ρι πρότιν ος και για εν άμιση χ ρόν ο πρόσφερε τις
υπηρεσίες του στον  Εθν ικό Πειραιά, αφού επέστρεψε από το εξωτερικό, όπου
αγων ίστηκε στο πολων ικό, το κυπριακό και το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ξεκίν ησε την
πορεία του από τα τμήματα υποδομής του Φωστήρα, είχ ε έν α σύν τομο πέρασμα
και από εκείν α του Αιγάλεω, εν ώ εν  συν εχ εία έπαιξε σε Αήττητο Σπάτων , ΑΟ
Γλυφάδας, ξαν ά στον  Φωστήρα, Βύζαν τα Μεγάρων , Ηρακλή Ψαχ ν ών , Άρη, ΑΟΤ
Αλίμου, Ολυμπιακό Βόλου, Καλαμάτα και ΑΕ Καραϊσκάκης.

Το Δ.Σ. της Εν ωσης Παν ασπροπυργιακού-Δόξας αν ακοιν ών ει τη μεταγραφή του
Θοδωρή Τούση, ο οποίος θα φορά τη φαν έλα της ομάδας μας .

Ο Θόδωρος είν αι 30 ετών  και αγων ίζεται στη θέση του αμυν τικού μέσου. Την
περασμέν η περίοδο αγων ιζόταν  στον  Παν ελευσιν ιακό, τον  οποίο υπηρέτησε
σαν  αρχ ηγός και μαζί του παν ηγύρισε τρεις αν όδους αγων ιζόμεν ος σε Δ’ και Γ
Εθν ική.

Επίσης κατέχ ει μια άν οδο με τον  Μαν δραϊκό και έχ ει κατακτήσει έν α πρωτάθλ-
ημα με τον  Άτταλο Νέας Περάμου. Ακόμα έχ ει παίξει στον  Αστέρα Μαγούλας, Νέα
Πέραμο,ΑΟ Μίμας-Μικρασιατική και Ελευσιν ιακό.

Το Δ.Σ. της Εν ωσης καλοσορίζει τον  Θοδωρή Τούση και του εύχ εται υγεία και
ευόδωση των  προσωπικών  του στόχ ων , οι οποίοι με τη σειρά του θα βοηθήσουν
στην  επίτευξη των  στόχ ων  της ομάδας μας.

Θοδωρή καλορίζικος!
ΑΝ.ΤΣ.

Ο Βύζας με Μπουντόπουλο 2 και
Τοπτίδη-Ζέρβα 4-0 την Ζάκυνθο

Γ
ια τον  3ο όμιλο και την  8η αγων ιστική της Γ΄Εθν ικής ο Βύζας Μεγάρων
ξεκίν ησε με το δεξί τις υποχ ρεώσεις του για τη ν έα χ ρον ια που επικράτησε
της Ζακύν θου με 4-0(ημίχ ρον ο 2-0).

ΤΑ ΓΚΟΛ:

Στο 25' λάθος του Σούρμπη ο
Γιώργος Μπουν τόπουλος από
μπαλιά του Ντούν η 1-0

Στο 30' λάθος του Καλιβωκά ο
Γιώργος Μπουν τόπουλος πέτυχ ε
το 2-0.

Στο 52' ο Γιάν ν ης Τοπτίδης με
σούτ έξω από την  περιοχ ή πέτ-
υχ ε το 3-0.

Στο 77' ο Τοπτίδης έδωσε στον
Ζέρβα με σούτ μέσα από την
περιοχ ή πέτυχ ε το 4-0.

Στο 85'ο Δημητρέλλος δεν
μπόρεσε χ άν ον τας σίγουρο τέρμα το σούτ απέκρουσε ο Χαλκίδης.

Διαιτητής Καπίρης(Αθήν ας) Βοηθοί: Κουκόπουλος-Αθαν ασάκης (Αθην ών ).

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρης Καλύκας): Χαλκίδης, Μύρκος, Μου-
σκάι, Σαχ όλι, Καραγιάν ν ης(80'Πεκίν ι), Τοπτίδης(81'Σταφάι), Κων σταν τίν ου,
Μπουν τόπουλος(66'Ζέρβας), Ντούν ης72'Χατζημελετιάδης), Φλέγκας, Α.Φυσαράκης
Α.

ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (προπον ητής Δημήτρης Μαγκαφίν ης):Μπλατσιώτης,
Μούστα(46'Παπαδόπουλος(65' λόγω τραυματισμού Τέλεν  Στίλα),
Μασούρας(53'Δημητρέλλος), Καλλιβωκάς, Νόν ης, Σούρμπης(57'Περιστέρης), Γου-
σέτης, Ντούκας, Γκρέι, Κάρδαρης,Μαρούδας Μ.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ηττα του Πανελευσινιακού από
την Κηφισιά εκτός έδρας

Γ
ια τον  2ο όμιλο και την  12η αγων ιστική  της
Β΄Εθν ικής μπάσκετ Αν δρών  ο Παν ελευσι-
ν ιακός ΑΟΚ γν ώρισε την  ήττα εκτός έδρας από

την  ΑΕΝ Κηφισιάς 67-76.

Α.Ε.Ν.Κ. -Παν ελευσιν ιακός 76-67

Διαιτητές: Τεφτίκης, Δελαγραμμάτικας, Αν των ιάδης.’

Δεκάλεπτα: 20-21, 40-38, 56-52, 76-67

Α.Ε.Ν.Κ. (Λαδικός): Ιωάν ν ου 14, Μοσχ οβίτης 9(1),
Στεργίου 2, Πετροδημόπουλος 23(4),Μαν ούσος 13,
Χατζην ικόλας 12 (1), Μοίρας 3,Καρακώστας,
Κασιούμης,

Παν ελευσιν ιακός AOK(Βούλγαρης): Καράμπελας,
Κατσαν εβακης, Καρακατσάν ης 4(1), Ντακούλιας
24(3), Μαν ωλάτος, Κρασάκης, Σταμέλος 3(1), Λεκάκης
3(1), Παπαφλωρατος 2, Ρεκουν ιώτης 23, Μακρής 8,
Δεν δριν ός

Η Βαθμολογία (σε 12 αγών ες) :

1.Παν ιών ιος 24 (12-0)
2.Παν ελευσιν ιακός 21 (9-3)
3.Πρωτέας Βούλας 21(9-3)
4.Παλαιό Φάληρο 20 (8-4)

5.ΑΕΝ Κηφισιάς
19 (7-5)

6.Αιγάλεω 18 (6-
6)

7.Έσπερος Καλ-
λιθέας 17 (5-7)

8. Δούκας 16 (4-
8)

9.Διαγόρας
Ρόδου 15 (4-7)

10.Πεύκη 15 (3-
9)

11.ΟΦΗ 13 (3-7)
12.ΑΟΚ Χαν ιά 11 (0-11)  

*Οι τέσσερις πρώτες ομάδες συμμετέχ ουν  στα πλέι
οφς αν όδου με τη ν ικήτρια ν α αν έρχ εται στην  Α2
Αν δρών

**Οι ομάδες από τις θέσεις 7-10 συμμετέχ ουν  στα
πλέι άουτ, με τις δυο ηττημέν ες ν α υποβιβάζον ται
στην  Γ' Εθν ική

*** Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζον ται κατευθ-
είαν  στην  Γ' Εθν ική

Η επόμεν η αγων ιστική (13η, 14/1)

Πεύκη-Παν ιών ιος
Π. Φάληρο-Έσπερος
Δούκας-Πρωτέας Βούλας
Αιγάλεω-ΑΕ Ν. Κηφισιάς
Παν ελευσιν ιακός-ΟΦΗ (15/1)
ΑΟΚ Χαν ιά-Διαγόρας Ρόδου

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Ακράτητος 1-0 τον
Μεγαρικό

Μ
ε το δεξί ξεκίν ησε τις αγων ιστικές υποχ ρ-
εώσεις η ομάδα του Ακράτητου για το 2023 επί
του Μεγαρικού με 1-0. Οι πράσιν οι είχ αν

πολύ καλή απόδοση όλη την  διάρκεια του παιχ ν ιδιού
και δημιούργησαν
αρκετές ευκαιρίες.

Το γκολ της
ν ίκης πέτυχ ε ο
Σπύρος Νταγιάν -
τας(Φωτό) στο
75' μετά από μια
υποδειγματικη
αν τεπίθεση.

Διαιτητής ήταν
ο Χρέλιας. Βοηθ-
οί: Φαρμάκης-
Μαν ούρας Ν.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
Α.Λ: Τσεπέρης,
Σουρτζής, Λάγιας,
Στάθης, Ζγούρη,
Κουκούλης,
Πουρσαν ίδης (80'
Ρέππας), Νίκας, Ρετζέπι(70' Τέτριακ), Τουλουβασίλης,
Νταγιάν τας(85' Ζαχ αρός).
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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

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον 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, προσαρ-
μοστικότητα.
-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

Η εταιρεία Tileorganosi αν αζ-
ητά άμεσα ν α καλύψει 2
θέσεις γραμματέων .
Προσόν τα:
- Καλή γν ώση αγγλικών  σε
προφορικό και γραπτό επίπε-
δο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ -
ταχύτητα στην  πληκτρολόγ-
ηση

- Γν ώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου - Ευγέν εια
- 6ωρη εργασία με προοπτική
για ταχεία αν αβάθμιση σε
8ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίν α
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee

FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt

ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
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
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκον τα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση
ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα
Απαραίτητα προσόν τα

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 
απογευματινή εργασία  σε γραφείο, ιατρείο, διαγνωστικό

κέντρο, υποδοχή- γραμματειακή υποστήριξη, 
σε κατάστημα  λιανικής, 
φροντιστήριο. Απόφοιτη 

Αμερικανικού  Κολλεγίου, Proficiency, 
ECDL.ΤΗΛ:  693 724 3938

4488

ΓΑΜΟΣ
Ο Λέκκας Ευάγγελος του Ρόμπερτ  και της Σοφίκας το γενος Σία, γεν-
νημένος  στην Αυλώνα Αλβανίας και η Μιζάκου Θεοδώρα του Θωμά
και της Καλλιόπης  το γένος Σαρακατσάνη ,γεννημένη  στο Μιράκε
Λιμπραζντ  Αλβανίας .Ο γάμος θα γίνει στη δημοτική ενότητα Μαγου-
λας.
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή 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  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα.
Τιμή 150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-

μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ κα-
λή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κου-
ζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπά-
νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπά-
νιο, 2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθέ-
τει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρ-
τα ασφαλείας, αυτ. θέρμαν-
ση πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο
της πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τιμή
450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-
ργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή
300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-

τοικία 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 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένο-
υς και άτομα με κινητικά πρ-
οβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση λεω-
φορείου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '90, μπάνιο, κλιματι-
σμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνι-
ση '00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τι-
μή 300€ (e-
agents1066076). ASPIS
REAL ESTATE

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. 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 Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση Μέσο θέρμανσης:
Πετρέλαιο δίπλα στην εκ-
κλησία του Αγίου Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
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 απασχόλ-
ηση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφά-
λιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» ανα-
πτύσσει Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή των
Μεγάρων και αναζητά να εντάξει στην πολυκλαδική
θεραπευτική της ομάδα τις κάτωθι ειδικότητες:

1. Νοσηλευτές (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με σχέση εργασίας πλήρ-
ους ή μερικής απασχόλησης, κυλιόμενου  ωραρίου
και απολαβές ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου.
(Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ)
2. Παθολόγο, για ανεξάρτητη σχέση εργασίας
(Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΠΑΘ)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν
στο hr@medicalpsycology.eu το βιογραφικό τους
σημείωμα έως τις 16.1.2023. Στο θέμα του email να
αναγράφεται ο κωδικός της θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορέιτε να καλείτε
στο 210 6441945."
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Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης αντί για τη συνήθη ανασκόπ-
ηση του κυβερνητικού έργου της εβδομά-
δας που έχει προηγηθεί, κάνει μια
σύντομη αναφορά σε όσα ξεχωρίζει από
το 2022, εν είδει επιλόγου για την περίοδο
των γιορτών.

Ξ
εκινώντας από τις πρωτοβουλίες για τους νέους εργαζό-
μενους, κάνει μια ευρύτερη αναφορά στο θέμα της
απασχόλησης με αιχμή την ανεργία, το «πρώτο ένσημο»

αλλά και τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, την ψηφιακή
κάρτα εργασίας. Επίσης την εισαγωγή της ανταποδοτικότητας
στις επικουρικές συντάξεις, τον νέο οργανισμό απασχόλησης
αλλά και τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων μέσω του
Ελλάδα 2.0.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται όμως και σε πολιτικές για τη
στέγαση, την επαγγελματική αλλά και γενικότερα την
εκπαίδευση, σε πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της ενδοοικογε-
νειακής και έμφυλης βίας. Ειδική μνεία κάνει στην εκκαθάριση
του συνόλου των εκκρεμών κύριων συντάξεων αλλά και στο
μεγάλο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου «Φώφη Γεν-
νηματά» για τον καρκίνο του μαστού και τις προσπάθειες
θωράκισης του ΕΣΥ όπως και στα προγράμματα στήριξης των
πολιτών με αναπηρία. Ολοκληρώνει δε με αναφορά στην προ-
σπάθεια να γίνει η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός διεθνών
τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

Και συμπεραίνει συνολικά ότι: «Το 2022 ήταν ένα έτος γεμά-
το προκλήσεις αλλά και βήματα προόδου για τη χώρα μας.
Όλοι ξέρουμε πόσα πράγματα θα θέλαμε να βελτιωθούν στη
λειτουργία του κράτους. Κάθε ένας από εσάς θα έχει παράπο-
να, ιδέες, προβλήματα που το κράτος θα έπρεπε να λύσει. Γι'
αυτό και στο τέλος της ημέρας, δεν είναι όσα έχουμε ήδη κάνει
που μένουν στη σκέψη μου - αλλά τα πολλά που πρέπει
ακόμα να γίνουν. Γι' αυτό εργαζόμαστε κάθε μέρα».

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο
πρωθυπουργός επισημαίνει:

«Συνήθως τις Κυριακές κάνουμε μία (το ξέρω, όχι πολύ
σύντομη!) ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Σήμερα
όμως, καθώς αφήνουμε πίσω μας την περίοδο των γιορτών, θα
ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά που επιλεκτικά ξεχωρίζω
από όσα έγιναν μέσα στο 2022.

Θα προσπαθήσω να είμαι όσο σύντομος μπορώ, και φυσικά
δεν σκοπεύω να σας γράψω για όλα τα πεπραγμένα του 2022,
αφού δεν νομίζω πως έχω το δικαίωμα να καταχραστώ σε
τέτοιο βαθμό το χρόνο σας. Γι' αυτό δεν θα σταθώ στους δείκτες
της οικονομίας, στους οποίους οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι η
θετική έκπληξη στην Ευρώπη, αλλά θα εστιάσω περισσότερο
στις πολιτικές υπέρ των νέων, των γυναικών και των νέων οικο-
γενειών, στην προσπάθεια που κάνουμε να αλλάξουμε τη ζωή
των πολιτών προς το καλύτερο. Ελπίζω πραγματικά να σας
φανεί ενδιαφέρον.

Θέλω να ξεκινήσω με τις πρωτοβουλίες μας για τους νέους
εργαζόμενους. Η ανεργία στους νέους ήταν ένα από τα μεγάλα
προβλήματα που δημιούργησε η δεκαετής κρίση. Είναι σημαν-
τικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη νέα γενιά
να ξεκινήσει τον εργασιακό του βίο.

Το «πρώτο ένσημο» που ψηφίσαμε το 2021 και έκανε πρεμι-
έρα το 2022, αφορά νέους 18-29 ετών που δεν είχαν προϋπηρ-
εσία εξαρτημένης εργασίας, και έχει στόχο να τους βοηθήσει
να βρουν την πρώτη τους δουλειά. Με το «πρώτο ένσημο», κάθε
νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με
3.600 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο. Από αυτά, τα 1.800 ευρώ
καταβάλλονται από το κράτος απευθείας στους νεοπροσλαμ-
βανόμενους ενισχύοντας το εισόδημά τους, ενώ 1.800 ευρώ
καταβάλλονται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθ-
ολογικής δαπάνης.

Είχαμε επίσης τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, η
οποία θα συμπληρωθεί με τρίτη αύξηση φέτος τον Απρίλιο.

Ένα ακόμη «επαναστατικό αυτονόητο» που συνέβη το 2022
ήταν η εφαρμογή από το καλοκαίρι της ψηφιακής κάρτας
εργασίας, ξεκινώντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με σκοπό
να μπει φρένο στην καταστρατήγηση των ωραρίων και στις
απλήρωτες υπερωρίες.

Το 2022 ξεκίνησε και η εισαγωγή της ανταποδοτικότητας στις
επικουρικές συντάξεις, η δημιουργία δηλαδή του «ατομικού
κουμπαρά» για κάθε νέο ασφαλισμένο που εισέρχεται στην
αγορά εργασίας από το 2022 και μετά.

Πρόκειται για μία επαναστατική αλλαγή για τη χώρα μας,
που εξασφαλίζει υψηλότερες και εγγυημένες συντάξεις, και
δίνει στους ασφαλισμένους τον έλεγχο της σύνταξής τους. Ήδη
έχουν εγγραφεί στο ΤΕΚΑ 150.000 νέοι που βρήκαν για πρώτη
φορά δουλειά, οι οποίοι πλέον ξέρουν ότι οι δικές τους εισφορές
χρηματοδοτούν τη δική τους σύνταξη.

Θα παραμείνω στο θέμα της απασχόλησης, ξεχωρίζοντας τα
εξαιρετικά αποτελέσματα που είχε η μετατροπή του πρώην
ΟΑΕΔ σε ένα σύγχρονο οργανισμό απασχόλησης. Η Δημόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης, όπως πλέον ονομάζεται, δεν είναι
πια ένας «οργανισμός επιδομάτων», αλλά ενδυναμώνει με
νέες δεξιότητες τους άνεργους, παρέχει επαγγελματική κατάρ-
τιση μέσω συμπράξεων με εταιρίες όπως η Microsoft, η
Amazon, η Cisco και η Google, επιβραβεύει όσους πραγματικά
αναζητούν εργασία, ενώ το 2022 προσέφερε 95.000 ευκαιρίες
απασχόλησης.

Παράλληλα, μέσω του «Ελλάδα 2.0», ξεκίνησε το μεγαλύτερο
πρόγραμμα κατάρτισης εργαζόμενων και ανέργων που έχει
γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Συνολικά έχει προϋπολογισμό 1 δισ.
ευρώ και αφορά την κατάρτιση 500.000 πολιτών σε ψηφιακές
και πράσινες δεξιότητες.

Το 2022 επίσης θεσμοθετήσαμε το πρόγραμμα «Σπίτι μου»,
με συνολικά 140.000 ωφελούμενους έως 39 ετών και οικονομικά
ευάλωτους συμπολίτες μας, ως ανάχωμα στα ακριβά ενοίκια
και τις υψηλές τιμές ακινήτων. Η προσιτή στέγη είναι, άλλωστε,
μία από τις προτεραιότητες μας και για το 2023.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρότ-
υπα και πειραματικά σχολεία το 2022 έφτασαν τα 120 (το 2019
ήταν μόλις 60), και σήμερα 30.000 μαθητές μας φοιτούν σε ποι-
οτικές, δημόσιες, δωρεάν εκπαιδευτικές δομές που προάγουν
την αριστεία και την εκπαιδευτική καινοτομία.

Ενισχύσαμε επίσης την επαγγελματική εκπαίδευση με έμφ-
αση σε τομείς υψηλής ζήτησης. Ιδρύσαμε 24 Πρότυπα ΕΠΑΛ, 15
Πειραματικά Δημόσια ΙΕΚ και 10 Θεματικά Δημόσια ΙΕΚ.

Ακόμη, επεκτείναμε το Ολοήμερο Σχολείο στο Νηπιαγωγείο
και το Δημοτικό, ώστε να τελειώνει στις 17:30 αντί στις 16:00 με
προαιρετική τη συμμετοχή. Πιστεύω ότι, μαζί με την καθολική
δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από 4 ετών, την αύξηση των
voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, τις «νταντάδες της γει-
τονιάς» και τους 120 νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε
επιχειρήσεις, απλώνουμε σταδιακά ένα δίχτυ υποστήριξης των
εργαζόμενων γονιών, πρωτίστως της εργαζόμενης γυναίκας
που είναι αλήθεια ότι σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στην οικο-
γένεια. Και βέβαια, φέτος επεκτείναμε τη χρονική διάρκεια της
ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τους 6 στους 9
μήνες.

Μας έχει απασχολήσει πολύ η ενδοοικογενειακή και έμφυλη
βία, και έχουμε κάνει πολλά βήματα για να την καταπολεμήσο-
υμε: Αυξήσαμε τα επιχειρησιακά γραφεία ενδοοικογενειακής
βίας της Αστυνομίας, εντάξαμε τα προγράμματα σεξουαλικής
αγωγής στα σχολεία, κάναμε αυστηρότερες τις ποινές στον
ποινικό κώδικα, θέσαμε σε εφαρμογή ένα χρήσιμο εργαλείο
εκτίμησης επικινδυνότητας, το panic button, την εργασιακή και
νομική υποστήριξη των θυμάτων αλλά και το σχέδιο για την
αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των ανηλίκων.
Ενθαρρύναμε τα θύματα να λύσουν τη σιωπή τους και είναι
ενδεικτικό ότι το πρώτο δεκάμηνο του 2022 έγιναν 9.192 κλήσεις
στο 15900 και 9.515 στην ΕΛΑΣ - σχεδόν διπλάσιες από αυτές
που έγιναν στο 12μηνο του 2019. Η κοινωνία πλέον μιλά και
αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό.

Ένα χρόνο λειτουργίας μετράει και το «Σπίτι του Παιδιού».
Είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου τα παιδιά που
έχουν πέσει θύματα σοβαρών εγκλημάτων μπορούν να καταθ-
έτουν σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Η εξέταση γίνε-
ται από ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο και σύμφωνα με διεθνή
πρότυπα, μία πρακτική που μειώνει την πιθανότητα να χρεια-
στούν περισσότερες συνεντεύξεις από το ήδη τραυματισμένο
παιδί.

Από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης το περασμένο έτος,
ένα από τα πιο σημαντικά για μένα ήταν η εκκαθάριση του
συνόλου των εκκρεμών κύριων συντάξεων. Ήταν το αυτονόητο
που δεν είχε γίνει για πολλά χρόνια. Το οφείλαμε στους συντα-
ξιούχους μας, οι οποίοι έπρεπε να περιμένουν κατά μέσο όρο
1,5 χρόνο (!) για να πάρουν τη σύνταξή τους.

Είναι, ελπίζω, ένα βήμα για να ξαναχτίσουμε τη σχέση εμπι-

στοσύνης μεταξύ κρά-
τους και πολίτη. Ώστε
να ξέρει ο κάθε πολίτης
ότι το κράτος τον σέβε-
ται. Σήμερα λοιπόν, οι
νέες αιτήσεις εκδίδον-
ται σε μόλις 2 μήνες,
ενώ εντός του 2023 θα
εκκαθαριστούν και όλες
οι εκκρεμείς επικουρι-
κές συντάξεις.

Το 2022 ξεκίνησε και
το πρώτο μεγάλο πρό-
γραμμα προσυμπτω-
ματικού ελέγχου «Φώφη
Γεννηματά» για τον
καρκίνο του μαστού.
Μέχρι το 2022 η Ελλάδα
δεν είχε κανένα πρό-
γραμμα προσυμπτω-
ματικού ελέγχου για τον
πληθυσμό. Με το Πρό-
γραμμα «Φώφη Γεν-
νηματά» για πρώτη
φορά το κράτος έρχεται
στον πολίτη και τον
παροτρύνει να κάνει
την εξέταση, ενώ διευκολύνει πολύ τη διαδικασία του ραντεβού
αφού η μαστογραφία μπορεί να γίνει σε δημόσιες ή ιδιωτικές
δομές.

Σήμερα, περισσότερες από 4.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί
έγκαιρα και ήδη κάνουν θεραπεία. Για αυτές τις γυναίκες, το
ραντεβού αυτό μπορεί να τους έσωσε τη ζωή.

Και αυτό είναι μόνο ένα από τα 4 προγράμματα προ-
συμπτωματικού ελέγχου της πρωτοβουλίας μας «Σπύρος
Δοξιάδης» που υλοποιούνται πρώτη φορά, με χρηματοδότηση
ύψους 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η θωράκιση του ΕΣΥ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και
προγραμματικό μας στόχο για το 2023. Το 2022 λοιπόν εγκρίθη-
καν οι προσλήψεις για 6.000 επαγγελματίες υγείας. Προχωρή-
σαμε επίσης σε μισθολογικές αυξήσεις για τους γιατρούς του
ΕΣΥ αλλά και τους εργαζόμενους σε ΜΕΘ και ΕΚΑΒ, οι οποίοι
ήταν η πρώτη γραμμή άμυνας στην διάρκεια της πανδημίας και
δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη μάχη που έδωσαν.

Το 2022 ήταν και μια χρονιά στήριξης των συμπολιτών μας
με αναπηρία. Καταργήσαμε την υποχρέωση επανεξέτασης για
άτομα με μη αναστρέψιμες παθήσεις, καθιερώσαμε τον προ-
σωπικό βοηθό για 2.000 ΑμΕΑ, δημιουργήσαμε τα Ψηφιακά
ΚΕΠΑ για την ηλεκτρονική πιστοποίηση της αναπηρίας και υλο-
ποιήσαμε την Ψηφιακή Κάρτα Αξιοπρέπειας -ένα πάγιο
αίτημα του αναπηρικού κινήματος- ως αποδεικτικό στοιχείο για
όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς οι ανάπηροι
συμπολίτες μας να αναζητούν συνεχώς καινούρια πιστοποιητι-
κά αναπηρίας για κάθε επαφή τους με το Δημόσιο. Ας ήμαστε
ειλικρινείς: Ήταν μια εξοργιστική και προσβλητική ταλαιπωρία.

Θα κλείσω με κάτι λίγο διαφορετικό: την προσπάθειά μας να
γίνει η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός διεθνών τηλεοπτικών
και κινηματογραφικών παραγωγών. Έχουμε αυξήσει το πρόγρ-
αμμα χρηματοδότησης του ΕΚΟΜΕ για την παραγωγή ταινιών,
τηλεοπτικών σειρών και ντοκιμαντέρ, και έχουμε απλουστεύσει
το πλαίσιο επιλογής τους. Αυτή η πολιτική αποτελεί έμπρακτη
στήριξη του σύγχρονου πολιτισμού - και έχει ήδη κάνει τη διαφο-
ρά:

Μόνο πέρυσι είχαμε 200 παραγωγές στην Ελλάδα, μεταξύ
των οποίων τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές
από μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ. Ωστόσο εκείνο που μας
χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι η στήριξη της πολιτείας και μέσω
του ΕΚΚ βοήθησε στην δημιουργία εξαγώγιμου ελληνικού περ-
ιεχομένου σε ξένα δίκτυα. Δύο τηλεοπτικές σειρές -Maestro και
Σιωπηλός Δρόμος- και τρεις ταινίες -The Waiter, Monday, Μαγ-
νητικά πεδία- αγοράστηκαν και θα προβληθούν από δημοφιλείς
πλατφόρμες όπως το Netflix, HULU και ΗΒΟ Max.

Νομίζω πως ήδη έγραψα πολλά. Το 2022 ήταν ένα έτος
γεμάτο προκλήσεις αλλά και βήματα προόδου για τη χώρα
μας. Όλοι ξέρουμε πόσα πράγματα θα θέλαμε να βελτιωθούν
στη λειτουργία του κράτους. Κάθε ένας από εσάς θα έχει
παράπονα, ιδέες, προβλήματα που το κράτος θα έπρεπε να
λύσει. Γι' αυτό και στο τέλος της ημέρας, δεν είναι όσα έχουμε
ήδη κάνει που μένουν στη σκέψη μου - αλλά τα πολλά που
πρέπει ακόμα να γίνουν. Γι' αυτό εργαζόμαστε κάθε μέρα.

Τη φωτογραφία που συνοδεύει αυτό το μακροσκελές κείμενο
την έβγαλα επιστρέφοντας από την Γαύδο την οποία επισκέφτ-
ηκα τα Θεοφάνεια. Είναι τα επιβλητικά Λευκά Όρη της Κρήτης
όπως φαίνονται πάνω από τα σύννεφα. Μία μικρή υπενθύμιση
της ομορφιάς της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για το χρόνο
σας και ελπίζω να έχετε μία πολύ όμορφη Κυριακή!», καταλή-
γει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Κυρ. Μητσοτάκης:Δεν είναι όσα έχουμε ήδη κάνει,
αλλά τα πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν


