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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
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία σποραδικές

καταιγίδες οι οποίες μετά το μεσημέρι θα σταματήσουν και ο
καιρός από το απόγευμα σταδιακά θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά τοπι-
κά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, Δομετιανού επισ-

κόπου Μελιτινής, Μαρκιανού πρεσβυτέρου και
οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας και Αμμωνίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α &

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
MEDICARE PHARMACIES - ΕΛΕΝΗ Κ ΣΤΥΛΙΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ Γ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΟΕ Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56,

Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105555550

Άνω Λιόσια
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤσακάλωφ
Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,  2102473229

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού,

Αχαρνές, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102448143

Χαϊδάρι
TOFARMAKEIOMOU.GR - (Σακόπουλος Θεόδωρος

Κ.)Παπανδρέου Γεωργίου 4, Χαϊδάρι - Δάσος
Χαϊδαρίου,  2105813912

Τρίτο πλοίο για επισκευή στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα πλοίο μεταφοράς
αυτοκινήτων της Μελίνας Τραυλού

Σ
τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας γίν ον ται εργασίες για την  υποδοχ ή και τρίτου πλοίου για επισκευή.

Σύμφων α με πληροφορίες πρόκειται για έν α πλοίο μεταφοράς αυτοκιν ήτων  το οποίο αν ήκει στην  ν αυτιλιακή
εταιρεία Neptune της προέδρου της Έν ωσης Ελλήν ων  Εφοπλιστών , Μελίν ας Τραυλού.

Υπεν θυμίζεται ότι στο Ναυπηγείο Ελευσίν ας βρίσκεται το φορτηγό supramax, Star Cleo της Star Bulk του
Πέτρου Παππά από τις 25 Νοεμβρίου. Το πλοίο αυτό θα παραμείν ει για επισκευές για έν α τετράμην ο επειδή
έχ ει υποστεί ζημιές μετά από εκδήλω-
ση φωτιάς.

«Θέλω ν α συγχ αρώ πρώτα την
κυβέρν ηση και ειδικότερα τον  κύριο
Άδων ι Γεωργιάδη και τον  Νίκο
Παπαθαν άση διότι χ ωρίς την  αμέρι-
στη βοήθειά τους αυτό το εγχ είρημα
δεν  θα επρόκειτο ποτέ ν α ευοδωθεί.
Δεύτερον  θέλω ν α ευχ αριστήσω τον
Πάν ο Ξεν οκώστα, τον  φίλο μου Πάν ο
Ξεν οκώστα ο οποίος αποφάσισε πριν
από 3-4 χ ρόν ια ν α φύγει από την
Αμερική και ν α έρθει στην  Ελλάδα
έχ ον τας έν α όραμα το οποίο ήταν
παρά πολύ δύσκολο ν α επιτύχ ει όμως
τελικά το πέτυχ ε εις διπλούν  Πρώτα
στη Σύρο και τώρα στην  Ελευσίν α
που είν αι ακόμα μεγαλύτερο εγχ είρημα
και πολύ μεγαλύτερη επιτυχ ία. Τρίτον  θέλω ν α αν αφερθώ στους εργαζόμεν ους. Χωρίς τη βοήθεια των  εργαζομέ-
ν ων  δεν  επρόκειτο ν α γίν ει τίποτα όπως και χ ωρίς τη βοήθειά τους στο μέλλον . Και θέλω ν α τους συγχ αρώ και
ν α τους ευχ αριστήσω γιατί δίν ουν  τη δυν ατότητα στην  ελλην ική πλοιοκτησία, στους πλοιοκτήτες ν α επισκευά-
ζουμε επιτέλους τα πλοία μας στην  Ελλάδα ν α αφήν ουμε τα χ ρήματά μας εδώ και ν α μην  αν αγκαζόμαστε ν α
πηγαίν ουμε στις γείτον ες χ ώρες και ν α τα αφήν ουμε εκεί πέρα. Και εύχ ομαι καλή επιτυχ ία στα Ναυπηγεία
Ελευσίν ας. Θα είμαστε πάν τα δίπλα σας».

Επίσης ν α αν αφερθεί ότι στο Ναυπηγείο επισκευάστηκε και ήδη έχ ει αν αχ ωρήσει και το δεξαμεν όπλοιο
«Minerv a Antonia» του Αν δρέα Μαρτίν ου. Το δεξαμεν όπλοιο που ταξιδεύει με ελλην ική σημαία ν αυπηγήθηκε το
2008 και η χ ωρητικότητα του είν αι 46.923 DWT.

Λήγει η προθεσμία για το
επίδομα θέρμανσης, πότε η

πληρωμή

Τ
έλος χ ρόν ου στις 13 Ιαν ουαρίου για όσους επιθ-
υμούν  ν α υποβάλλουν  αίτηση για ν α λάβουν  το
επίδομα θέρμαν σης για το 2023.

Κλείν ει στις 13 Ιαν ουαρίου η ηλεκτρον ική πλατφόρ-
μα my Θέρμαν ση για την  υποβολή αιτήσεων  από τους
δικαιούχ ους του επιδόματος πετρελαίου θέρμαν σης,
που «έχ ασαν » την  αρχ ική προθεσμία που έληξε στις
9 Δεκεμβρίου.

Νέα παράταση, όπως αν αφέρουν  από το υπουργείο
Οικον ομικών , δεν  πρόκειται ν α δοθεί, εν ώ η συγκε-
κριμέν η κρίθηκε αν αγκαία λόγω κυρίως της χ ορήγησης
επιδόματος σε συγκεκριμέν ες κατηγορίες καταν α-
λωτών  πετρελαίου θέρμαν σης εσωτερικής καύσης
(DIESEL), φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίν ης),
φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων , βιομάζας
(πέλετ) και θερμικής εν έργειας μέσω τηλεθέρμαν σης.

Επισημαίν εται ότι το επίδομα είν αι αυξημέν ο κατά
33,3% για τους παλαιούς δικαιούχους και φτάν ει τα
1.600 ευρώ για όσους εγκαταλείψουν  το φυσικό αέριο,
αυξάν εται κατά 25% για δικαιούχ ους που ζουν  σε
οικισμούς των  οποίων  ο συν τελεστής επιδότησης
είν αι μεγαλύτερος ή ίσος της μον άδας και μέχ ρι 1.000
ευρώ, εν ώ θα δοθεί και σε περισσότερους καταν αλω-
τές που χ ρησιμοποιούν  πέλετ αφού θα διατεθεί σε
όσους ζουν  σε οικισμούς κάτω των  10.000 κατοίκων
και ο συν τελεστής επιδότησης είν αι ίσος ή μεγαλύτερ-
ος του 0,8.

Επίσης, το επίδομα για αγορές καυσίμων  θέρμαν σης
και θερμικής εν έργειας μέσω τηλεθέρμαν σης αν έρχ εται
σε 350 ευρώ, πολλαπλασιαζόμεν ο με τον  συν τελεστή
επιδότησης αν ά οικισμό στον  οποίο βρίσκεται η κύρια

κατοικία και προσαυξαν όμεν ο κατά είκοσι τοις εκατό
(20%) για κάθε εξαρτώμεν ο τέκν ο του δικαιούχ ου. Σε
κάθε περίπτωση, το ποσό που θα προκύψει δεν
δύν αται ν α υπολείπεται των  100 ευρώ και ούτε ν α
υπερβαίν ει το ποσό των  800 ευρώ κατ’ αν ώτατο όριο.

Οι καταν αλωτές πετρελαίου θέρμαν σης δεν  απαι-
τείται ν α υποβάλουν  παραστατικά αγοράς, διότι η δια-
σταύρωση αυτών  γίν εται αυτόματα.

Το επίδομα θέρμαν σης χ ορηγείται σε φυσικά πρό-
σωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χ ηρείας ή σε
πρόσωπα που έχ ουν  συν άψει σύμφων ο συμβίωσης ή
εν  διαστάσει ή διαζευγμέν α, τα οποία για τη θέρμαν σή
τους καταν αλών ουν  πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
θέρμαν σης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίν η) ή
φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα
(πέλετ) ή θερμική εν έργεια μέσω τηλεθέρμαν σης και
πληρούν  τα εισοδηματικά κριτήρια και αυτά της
ακίν ητης περιουσίας.

Πότε μπαίνει το επίδομα θέρμανσης
Υπεν θυμίζεται ότι η κρατική επιδότηση στο πετρέ-

λαιο θέρμαν σης μειώθηκε στα 15 λεπτά το λίτρο, από
25 λεπτά το λίτρο που ίσχ υε στο προηγούμεν ο διά-
στημα, γεγον ός που «εκτόξευσε» τις παραγγελίες. Η
επιδότηση των  15 λεπτών  στην  αν τλία θα παραμείν ει
σε ισχ ύ μέχ ρι τις 31 Μαρτίου του 2023.

Σύμφων α με το χ ρον οδιάγραμμα η πληρωμή της
επόμεν ης δόσης του επιδόματος θέρμαν σης έχ ει προ-
γραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου 2023 για τις αγο-
ρές που θα τιμολογηθούν  έως τις 31 Ιαν ουαρίου 2023
και υπό την  προϋπόθεση καταχ ώρισης των  απαι-
τούμεν ων  στοιχ είων  έως και τις 15 Φεβρουαρίου
2023. Η τελευταία δόση είν αι προγραμματισμέν η για
τις 28 Απριλίου, για το σύν ολο των  αγορών  που θα
τιμολογηθούν  έως τις 31 Μαρτίου 2023 και υπό την
προϋπόθεση καταχ ώρισης των  απαιτούμεν ων
στοιχ είων  έως και τις 15 Απριλίου 2023.
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Θεοδωρικάκος: Ακόμη
600 ειδικοί φρουροί

στην Αττική

6
00 ν έοι ειδικοί
φρουροί θα
κατευθυν θούν  στο

σύν ολο των  αστυν ομικών
τμημάτων  του
Λεκαν οπέδιου της Αττικής,
στις 20 Ιαν ουάριου, για
καθημεριν ές περιπολίες και
αν τιμετώπιση της
εγκληματικότητας, όπως
τόν ισε σήμερα μιλών τας στο ραδιόφων ο του ΣΚΑΙ
100,3 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης
Θεοδωρικάκος.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η καταν ομή θα γίν ει
με βάση τα κεν ά σε οργαν ικές θέσεις, καθώς και πού
υπάρχ ουν  μεγαλύτερες αν άγκες.

Αν αφερόμεν ος στον  Έβρο, τόν ισε ότι τις πρώτες 9
ημέρες του Ιαν ουάριου 2.000 παράν ομοι μεταν άστες
επιχ είρησαν  ν α περάσουν  στην  Ελλάδα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συμπλήρωσε ότι η ελλην ική
αστυν ομία συν έλαβε 25 διακιν ητές αυτή την  βδομάδα.

Επαν έλαβε ότι η απόφαση της κυβέρν ησης είν αι ν α
κατασκευαστεί φράχ της σε όλο το μήκος του Έβρου.

Τόν ισε ότι προχ ωρά άμεσα η κατασκευή 35
χ ιλιομέτρων  στο κεν τρικό σημείο, με προϋπολογισμό
100 εκ. ευρώ.

Δήλωσε ότι μέσα στο επόμεν ο διήμερο θα έρθει η
κοιν ή υπουργική απόφαση για την  χ ρηματοδότηση
του έργου.

-«Στόχ ος είν αι ν α συν εχ ίσουμε και στα υπόλοιπα
100 χ ιλιόμετρα» αν έφερε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Με νέα απόφαση ρυθμίζεται η 
διαδικασία για την έναρξη ατομικής

επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr
από 13/01.

Η
έν αρξη ατομικής επιχ είρησης δύν αται ν α
πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρον ικής
εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Εν ιαίας

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov .gr-
EΨΠ), εφεξής ΕΨΠ.

Για την  έν αρξη της διαδικασίας απαιτείται η προη-
γούμεν η αυθεν τικοποίηση του φυσικού προσώπου/
χ ρήστη σύμφων α με τα οριζόμεν α στο άρθρο 24 του
ν . 4727/2020 και του Καν ον ισμού (ΕΕ) υπ’ αρ.
910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχ ετικά με την
ηλεκτρον ική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπι-
στοσύν ης για τις ηλεκτρον ικές συν αλλαγές στην  εσω-
τερική αγορά.

Για την  ολοκλήρωση των  διαδικασιών  έν αρξης ατο-
μικής επιχ είρησης, η ειδική εφαρμογή της παρούσας
διαλειτουργεί μέσω του Κέν τρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕΔ) της Γεν ικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων  Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, σύμφων α με
το άρθρο 47 του ν . 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν .
4727/2020 με τα εξής Πληροφοριακά Συστήματα (Π/Σ):

α) το Π/Σ Γ.Ε.ΜΗ.: To Εθν ικό Μητρώο Εμπορικής
Δημοσιότητας που περιγράφεται στις διατάξεις του ν .
4919/2022 αρμοδιότητας του Υπουργείου Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων ,

β) το Π/Σ TAXIS: Το Ολοκληρωμέν ο Πληροφοριακό
Σύστημα Φορολογίας που περιγράφεται στις διατάξεις

του άρθρου
37 του ν .
4389/2016
αρμοδιότ-
ητας της
Αν εξάρτ-
ητης Αρχ ής
Δημοσίων
Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.),

γ) την
Εν ιαία Ψηφ-
ιακή Πύλη
της Δημό-
σιας
Διοίκησης
(ΕΨΠ-
gov .gr)
αρμοδιότ-
ητας της
Γεν ικής
Γραμματείας
Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης και Απλούστευσης Διαδικασιών  του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης,

δ) Το Εθν ικό Μητρώο Επικοιν ων ίας Ε.Μ.Επ.: Το
Π/Σ διαχ είρισης των  στοιχ είων  επικοιν ων ίας όλων
των  φυσικών  προσώπων  αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης.

Ο εν διαφερόμεν ος, προκειμέν ου ν α κάν ει ηλεκτρο-
ν ική έν αρξη ατομικής επιχ είρησης μέσω της ΕΨΠ, θα
πρέπει:

α) ν α διαθέτει έγκυρο και εν εργό Ελλην ικό Α.Φ.Μ.
και

β) ν α προτίθεται ν α ασκήσει εμπορική δραστηριότ-
ητα.

Ο εν διαφερόμεν ος εισέρχ εται στην  ειδική ηλεκτρο-
ν ική εφαρμογή, κατόπιν  αυθεν τικοποίησής του με τη
χ ρήση των  κωδικών  διαπιστευτηρίων  της Γεν ικής
Γραμματείας Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας
Διοίκησης (taxisnet), σύμφων α με το άρθρο 24 του ν .

4727/2020. Για την  εγκυρότητα των  στοιχ είων  του
Α.Φ.Μ., γίν ον ται οι απαραίτητες διασταυρώσεις με το
φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση που
δεν  επιβεβαιωθούν  τα στοιχ εία του ΑΦΜ ο εν διαφερό-
μεν ος δεν  έχ ει δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής και
εν ημερών εται προκειμέν ου ν α απευθυν θεί στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μετά την  αυθεν τικοποίηση και την  είσοδό του στο
σύστημα, ο χ ρήστης επιλέγει τον  τρόπο με τον  οποίο
επιθυμεί ν α συν δεθεί στην  εφαρμογή. Ειδικότερα,
εισέρχ εται στην  εφαρμογή είτε ο ίδιος, επιλέγον τας
στην  περίπτωση αυτή το πεδίο σύν δεσης «ιδίας χ ρή-
σης», είτε ως εκπρόσωπός φυσικού προσώπου που
επιθυμεί ν α προβεί σε έν αρξη ατομικής επιχ είρησης,
επιλέγον τας το πεδίο σύν δεσης «εκ μέρους τρίτου».

Φτιάξτε τη δική σας επιχείρηση μέσω gov.gr
με κωδικούς TaxisNet

Δ
υν αμική φαίν εται ν α είν αι στο σύν ολό της η
φετιν ή χ ρον ιά για τον  κλάδο της κρουαζιέρας
στο λιμάν ι Πειραιά, καθώς σύμφων α με τις

προκρατήσεις του Οργαν ισμού Λιμέν ος Πειραιώς αν α-
μέν ον ται 786 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων  και
αύξηση 16% στις συν ολικές αφίξεις σε σχ έση με το
2022, όπου είχ αν  ήδη ξεπερ-
αστεί τα προ παν δημίας
επίπεδα.

Αύξηση αν αμέν εται φέτος
και στις αφίξεις αποεπιβίβασης
(homeport) κατά 5% στο λιμά-
ν ι του Πειραιά σε σχ έση με το
2022.

Ο αν απληρωτής CEO της
ΟΛΠ ΑΕ Capt. Jin Beiy uan,
εξέφρασε την  ικαν οποίησή
του για τη δυν αμική πορεία
της κρουαζιέρας, αν αφέρον τας
χ αρακτηριστικά ότι είν αι το
αποτέλεσμα του συν δυασμού
της συστηματικής και στοχ ε-
υμέν ης δουλειάς, των  σημαν -
τικών  επεν δύσεων  και έργων
αν αβάθμισης και εκσυγχ ρον ισμού του λιμέν α.

Αν έφερε ότι η συν έχ ιση της καλής πορείας του κλά-
δου της κρουαζιέρας αποτελεί βασική επιδίωξη της
ΟΛΠ ΑΕ, καθώς είν αι μια win-win δραστηριότητα για
όλα τα εν διαφερόμεν α μέρη, και κυρίως για την  τοπική
κοιν ων ία, τους παραλιμέν ιους δήμους, την  Αττική,
αλλά και τη χ ώρα εν  γέν ει.

Στο μεταξύ το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της χ ρον ιάς
που προσέγγισε το λιμάν ι του Πειραιά ήταν  το Viking

Sky  με 850 επιβάτες και 450 άτομα πλήρωμα.
Η διοίκηση του λιμαν ιού του Πειραιά πραγματο-

ποίησε ειδική εκδήλωση για την  υποδοχ ή των  επι-
βατών  και του πληρώματος του πλοίου.

Το εν  λόγω κρουαζιερόπλοιο, σύμφων α με το ήδη
καθορισμέν ο πρόγραμμά του, αν αμέν εται ν α πραγμα-

τοποιήσει 12 επιπλέον  αφίξεις αποεπιβίβασης (home-
port) στον  Πειραιά εν τός του 2023, σημειών ον τας
μάλιστα πληρότητα επιβατών  άν ω του 85%, παρά το
γεγον ός ότι κατέπλευσε μόλις τον  Ιαν ουάριο.

Τα πλοία της Viking Sky  δραστηριοποιούν ται στον
λιμέν α Πειραιά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με
αφίξεις homeport, εν ώ το 2023, σύμφων α με τις προ-
κρατήσεις, αν αμέν ον ται 35 αφίξεις, αύξηση 13% σε
σχ έση με το 2022.

Τουλάχιστον 786 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων
αναμένονται φέτος στο λιμάνι του Πειραιά
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Ομολόγησε η 29χρονη ότι έριξε το βρέφος
της στο φράγμα του Αλιάκμονα

Α
ν ακαλών τας τον  ισχ υρισμό του ατυχ ήματος -εκδοχ ή που προέβαλε κατά
την  απολογία της - φέρεται ν α παραδέχ θηκε ότι η ίδια πέταξε το μικρό κορι-
τσάκι στα παγωμέν α ν ερά του φράγματος

Στην  ομολογία ότι έριξε το 11 μην ών  βρέφος της στο φράγμα του Αλιάκμον α
προχ ώρησε η 29χ ρον η κατηγορούμεν η μητέρα, κατά την  αν απαράσταση που
έγιν ε το πρωί στο σημείο όπου βρέθηκε ν εκρό.

Σύμφων α με πληροφορίες η 29χ ρον η – αν ακαλών τας τον  ισχ υρισμό του ατυχ ή-
ματος -εκδοχ ή που προέβαλε κατά την  προ ημερών  της απολογία στον  αν ακριτή
Βέροιας- φέρεται ν α παραδέχ θηκε ότι αυτή πέταξε το μικρό κοριτσάκι στα παγωμέ-
ν α ν ερά του φράγματος, όπου τελικά βρήκε ασφυκτικό θάν ατο, όπως προέκυψε
από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ομολογία της ήρθε αμέσως μόλις ξεκίν ησε η αν απα-
ράσταση εν ώπιον  του αν ακριτή που χ ειρίζεται την  υπόθεση. Ο ίδιος είχ ε παραγ-
γείλει τη διαδικασία προκειμέν ου ν α συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης που απο-
καλύφθηκε τη δεύτερη μέρα της Πρωτοχ ρον ιάς, όταν  εν τοπίστηκε ν εκρό το βρέφ-
ος και συν ελήφθη η 29χρον η μητέρα του. Μέχ ρι στιγμής δεν  έχ ει προκύψει το
κίν ητρο της αποτρόπαιας πράξης της.

Η αν απαράσταση διήρκησε 1 ώρα και 40 λεπτά κι έγιν ε παρουσία αστυν ομικών ,
που βιν τεοσκοπούσαν  τη διαδικασία. Μετά την  ολοκλήρωση της αν απαράστασης
η 29χ ρον η επέστρεψε στα κρατητήρια της Ασφάλειας Βέροιας.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ώρα λογαριασμού
για χιλιάδες επιχειρήσεις μετά τις διορθώσεις

Σ
τις 30 Δεκεμβρίου 2022 έληξε η προθεσμία που είχ αν  οι συγκεκριμέν ες
επιχ ειρήσεις και επαγγελματίες για ν α υποβάλλουν  τα απαιτούμεν α δικαιο-
λογητικά ώστε ν α διορθωθούν  τυχ όν  λάθη ή ν α γίν ουν  διορθώσεις.

Τις επόμεν ες ημέρες
η ΑΑΔΕ αν αμέν εται ν α
στείλει τον  τελικό
«λογαριασμό» σε
περίπου 18.000 επιχ ει-
ρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες που έλα-
βαν  οικον ομική
εν ίσχ υση μέσω της
Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής, μετά από δια-
σταυρώσεις διαπι-
στώθηκε ότι δεν  πληρ-
ούσαν  του όρους
χ ορήγησης της
εν ίσχ υσης και
προχ ώρησαν  σε διορθώσεις έως το τέλος του 2022. Το επόμεν ο διάστημα η ΑΑΔΕ
θα αποστείλει τον  «ν έο λογαριασμό» με ορισμέν ες από αυτές τις επιχ ειρήσεις,
αν άλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχ ου, ν α έχ ουν  περιθώριο μέχ ρι τις 31 Ιαν ουα-
ρίου για ν α επιστρέψουν  το σύν ολο του ποσού που έλαβαν  και μάλιστα με τόκο.
Ποσά που τυχ όν  έχ ουν  καταβληθεί  πιστών ον ται στην  οφειλή που προκύπτει
από τον  ν έο τίτλο είσπραξης.

Υπεν θυμίζεται ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2022 έληξε η προθεσμία που είχ αν  οι
συγκεκριμέν ες επιχ ειρήσεις και επαγγελματίες για ν α υποβάλλουν  τα απαιτούμεν α
δικαιολογητικά ώστε ν α διορθωθούν  τυχ όν  λάθη ή ν α γίν ουν  διορθώσεις.

Η ΑΑΔΕ ελέγχ ει κατά πόσο η επιχ είρηση έχ ει τηρήσει την   υποχ ρέωση διατήρη-
σης του αριθμού των  εργαζομέν ων  εφόσον  η διαφορά του μέσου όρου εργαζομέ-
ν ων  κατά τους μήν ες υποχ ρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία
μον άδα (έν αν τι του μηδεν ός που ίσχ υε αρχ ικά) σε σχ έση με τον  αρχ ικό αριθμό
εργαζομέν ων  που απασχ ολούσε η επιχ είρηση.

Μετά τον  επαν υπολογισμό, το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε μέχ ρι και 2
Νοεμβρίου 2022 διαγράφεται με την  έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ),
από τη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικον ομικών  και ταυτόχ ρον α εκδίδεται ν έος ν όμι-
μος τίτλος είσπραξης για την  επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της εν ίσχ υσης
όπως αυτό υπολογίζεται εκ ν έου. Η δυν ατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρε-
πτέου ποσού της ληφθείσας εν ίσχ υσης με έκπτωση 15% ισχ ύει μόν ο εφόσον  τα
απαιτούμεν α δικαιολογητικά έχ ουν  υποβληθεί το αργότερο μέχ ρι και την  23η
Σεπτεμβρίου 2022. Ποσά που τυχ όν  καταβλήθηκαν  βάσει του αρχ ικού τίτλου
είσπραξης πιστών ον ται στην  οφειλή που προκύπτει από τον  ν έο τίτλο είσπραξ-
ης.

Σύμφων α με το υπουργείο Οικον ομικών , για το κριτήριο χ ορήγησης της
εν ίσχ υσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά στη διατήρηση του μέσου
όρου του αριθμού των  εργαζομέν ων , βάσει των  στοιχ είων  του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ, λαμβάν εται υπόψη ότι έχ ει τηρηθεί η υποχ ρέωση διατήρησης του αριθ-
μού των  εργαζομέν ων  εφόσον  η διαφορά του μέσου όρου εργαζομέν ων  κατά τους
μήν ες υποχ ρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μον άδα (έν αν τι του
μηδεν ός που ίσχ υε ως τώρα) σε σχ έση με τον  αρχ ικό αριθμό εργαζομέν ων  που
απασχ ολούσε η επιχ είρηση.

Με αυτόν  τον  τρόπο, εάν , για παράδειγμα, μία επιχ είρηση κατήγγειλε τη σύμβα-
ση εν ός εργαζομέν ου έν αν  μήν α, αλλά προσέλαβε άλλον  εργαζόμεν ο τον  επόμεν ο
μήν α, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των  εργαζομέ-
ν ων .

Λαμβάν ον τας υπόψη τα παραπάν ω, για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν  αχ ρ-
εωστήτως καταβληθέν τα ποσά βάσει των  εκκαθαρίσεων  που διεν εργήθηκαν  στις 2
Νοεμβρίου, εάν  παύσουν  πλέον  ν α ισχ ύουν  οι λόγοι απόρριψης με την  προσκό-
μιση των  απαιτούμεν ων  δικαιολογητικών , αυτά θα επαν αβεβαιωθούν , με τους ίδιο-
υς όρους που ισχ ύουν  για τους υπόλοιπους ωφελούμεν ους.

Πρώτη η Ελλάδα στην απορρ-
όφηση του ΕΣΠΑ

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Κομισιόν

«
Πρωταθλήτρια» στην  απορρόφηση του ΕΣΠΑ είν αι η Ελλάδα, όπως
προκύπτει και από τα πλέον  επίσημα στοιχ εία της Κομισιόν , με τις πληρω-
μές για τον  κύκλο 2014-2020 ν α ξεπερν ούν  το 90%, όπως καταγράφεται

στα πιο πρόσφατα στοιχ εία.
Σύμφων α με τα στοιχ εία του υπουργείου, τα οποία δημοσίευσε σε αν άρτησή του

ο αν απληρωτής υπουργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , υπεύθυν ος για τα προ-
γράμματα ΕΣΠΑ Γιάν ν ης Τσακίρης, ο τελικός προϋπολογισμός του ΠΔΕ έκλεισε
αυξημέν ος κατά 1 δισ. ευρώ συγκριτικά με τον  αρχ ικό προϋπολογισμό του 2022
και οι αρχ ικές πιστώσεις στις Περιφέρειες εν ισχ ύθηκαν  για τρίτη χ ρον ιά, αυξημέ-
ν ες κατά 75% σε σύγκριση με το 2019Τα αιτήματα πληρωμής προς την  Ε.Ε. για τα
Προγράμματα ΕΣΠΑ και τα Λοιπά Προγράμματα αν ήλθαν  στα 3,920 δις ευρώ,
εν ισχ ύον τας σημαν τικά τα δημόσια έσοδα.

Αξίζει ακόμη ν α
σημειωθεί ότι η χ ώρα
μας είν αι το πρώτο
κράτος-μέλος της Ε.Ε.
που απέστειλε εν τός
του 2022 το πρώτο
αίτημα πληρωμής της
για τη ν έα προγραμ-
ματική περίοδο του
ΕΣΠΑ 2021-2027,
ύψους 119,4 εκατ.
ευρώ (Πρόγραμμα
Μεταφορές 2021-
2027).

Από εκεί και πέρα,
το 2022 αποτέλεσε
μία απόλυτα θετική
χ ρον ιά για την  εκτέ-
λεση του Προγράμμα-
τος Δημοσίων  Επεν -
δύσεων  (ΠΔΕ), σύμφ-
ων α με την  κυβερν -
ηση. Στο εθν ικό σκέ-
λος του ΠΔΕ εκτα-
μιεύτηκε το σύν ολο
του διαθέσιμου προϋπολογισμού (100%), ήτοι 1,696 δις ευρώ. Στο συγχ ρηματοδο-
τούμεν ο σκέλος, όπου περιλαμβάν ον ται τα Επιχ ειρησιακά Προγράμματα του
ΕΣΠΑ, η εκτέλεση αν ήλθε στο ύψος των  6,486 δις ευρώ (ποσοστό 91,30%). Μαζί
με τις εκταμιεύσεις των  πόρων  του Ταμείου Αν άκαμψης ύψους 2,84 δις ευρώ
(ποσοστό 100,97%) οι συν ολικές εκταμιεύσεις του ΠΔΕ αν ήλθαν  στο ποσό των
11,025 δις ευρώ, εν ισχ ύον τας την  πραγματική οικον ομία με σημαν τικούς πόρους.

Σημειών εται ότι ο τελικός προϋπολογισμός του ΠΔΕ έκλεισε αυξημέν ος κατά 1
δις ευρώ συγκριτικά με τον  αρχ ικό προϋπολογισμό του ΠΔΕ 2022. Ακόμη οι αρχ ι-
κές πιστώσεις για τις Περιφέρειες της χ ώρας εν ισχ ύθηκαν  για τρίτη συν εχ όμεν η
χ ρον ιά και ήταν  αυξημέν ες κατά 75% σε σχ έση με το 2019.
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Εορτασμός Θεοφανείων στον
Ασπρόπυργο

Μ
ε κάθε επισημότητα εορτάστηκαν  και φέτος η Γιορτή των  Θεοφαν είων   και
ο Αγιασμός των  Υδάτων  στον  Εν οριακό Ιερό Ναό Αν αλήψεως Χριστού
Παραλίας, στην  Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού  στον  Ασπρόπυργο, την

Παρασκευή 6 Ιαν ουαρίου 2023.
Έπειτα από τη δοξολογία, ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,

συν οδευόμεν ος από τον  Πάτερ Ιωάν ν η Γεωργουλάκη και υπό τον  ήχ ο της Φιλαρ-
μον ικής του Δήμου, μετέβησαν  στον  χ ώρο που είχ ε προετοιμάσει η Ακαδημία

Εμπορικού Ναυτικού, όπου και πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός των  Υδάτων  και η
Κατάδυση του Τίμου Σταυρού. Νέοι της πόλης, για μια ακόμη φορά έδωσαν  το
παράδειγμα βουτών τας ν α πιάσουν  τον  Σταυρό. 

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου συν εχ άρη τον  ν εαρό που
έπιασε τον  Σταυρό και ευχ ήθηκε σε όλους Καλή Χρον ιά και Καλή Φώτιση. Μετά το
πέρας της γιορτής ακολούθησε δεξίωση για όλους τους παρευρισκόμεν ους.  

Στην  εκδήλωση έδωσαν  το παρόν : ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής, κ. Αθαν άσιος
Μπούρας, ο Γραμματέας της Βουλής, κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου κ. Θεμιστοκλής Τσόκας, οι Αν τιδήμαρχ οι, κ.κ. Παν τελής Σαββίδης,
Μιχ αήλ Ψωμιάδης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Ιωάν ν ης Νέζης, ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΑ, κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάν ν ης
Κατσαρός, ο Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αβραάμ Κων σταν τιν ίδης, ο
Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ. Γεώργιος Φίλης, η Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου, κ.
Γεωργία Πηλιχ ού, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Ισίδωρος Τσίγκος και Θέμης
Τσίγκος, οι Επικεφαλής των  δημοτικών  συν δυασμών  κ.κ. Ηλίας Ιωάν ν ης, Αλέξαν -
δρος Μυλων άς, Αλέξαν δρος Τσοκάν ης, Αγησίλαος Τσίγκος με τους συμβούλους
τους, ο Γεν ικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Ευστάθιος Ρεστέμης, ο Αν τιπρόεδρος
του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Αν τών ιος Κον αξής, Εκπρόσωποι Αξιωματικών  της ΑΕΝ, τοπικών
φορέων  και πλήθος δημοτών .  

Έφοδος της Δίωξης Εκβιαστών σε νυχτερινά
κέντρα στη Δυτική Αττική

Επιχείρηση «Σιδηρά Πυγμή» της δίωξης εκβιαστών στη Δυτική
Αττική – Οι έλεγχοι και τα μηνύματα

Μ
ήν υμα με πολλούς αποδεκτές στον  χ ώρο της ν ύχ τας, έστειλε η επιχ είρηση
της ειδικής ομάδας ελέγχ ων  του τμήματος εκβιαστών  της ασφάλειας Αττικής
τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/1) στη Δυτική Αττική.

Σύμφων α με ασφαλείς πληροφορίες, ιδιοκτήτες και εργαζόμεν οι στα μπαρ που
ελέγχ θηκαν  σε Περιστέρι, Αιγάλεω και Χαϊδάρι, όχ ι μόν ο δεν  αν τέδρασαν  σε καμία
περίπτωση στην
παρουσία των
στελεχ ών  του
εκβιαστών , αλλά
φάν ηκαν  ιδιαίτερα
συν εργάσιμοι.

Πληροφορίες
αν αφέρουν  πως η
δίωξη εκβιαστών
δέχ εται καταιγισμό
πληροφοριών
σχ ετικά με πρό-
σωπα και κατα-
στάσεις στο χ ώρο
της ν ύχ τας, αλλά και παραιν έσεις προκειμέν ου ν α επαν έρχ εται εκ ν έου για
ελέγχ ους σε καταστήματα που ήδη έχ ουν  ελέγξει τα στελέχ η της υπηρεσίας, προ-
κειμέν ου ν α αποτρέπον ται έκν ομες συμπεριφορές, κάτι που αποτελεί το κύριο
μέλημα της συγκεκριμέν ης υπηρεσίας.

Όπως τον ίζουν  αστυν ομικές πηγές, «στόχ ος της ηγεσίας του τμήματος εκβια-
στών  είν αι ν α γίν ει καταν οητό πως όσοι καταστηματάρχ ες έχ ουν  προβλήματα με
ομάδες μπράβων , θα πρέπει μα εν ημερών ουν  το 100 για ν α το λύσουν  και όχ ι
εγκληματικές ομάδες και πρόθυμους σωτήρες». Σημειών εται πως κατά την  διάρκεια
της επιχ είρησης του τμήματος εκβιαστών , έγιν ε έλεγχ ος σε 20 ν υχ τεριν α καταστή-
ματα και 17 άτομα.

Στο ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα για την
κατανομή των βουλευτικών εδρών

Σ
το Συμβούλιο
της Επικρατείας
προωθήθηκε

για επεξεργασία το
Προεδρικό Διάταγμα με
τις μεταβολές στην
καταν ομή των  βουλευ-
τικών  εδρών  αν ά
εκλογική περιφέρεια,
που προέκυψαν  μετά
την  απογραφή πληθυ-
σμού 2021.

Το Προεδρικό Διά-
ταγμα συν έταξε η
Διεύθυν ση Εκλογών
του υπουργείου Εσωτερικών , εν τός του χ ρον οδιαγράμματος που είχ ε ορίσει ο
υπουργός Μάκης Βορίδης.

Υπεν θυμίζεται, ότι με βάση την  τελευταία καταν ομή εδρών , δύο έδρες κερδίζει η
εκλογική Περιφέρεια της Αν ατολικής Αττικής εν ώ από μία έδρα κερδίζουν  ο Βόρει-
ος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθην ών  καθώς και η Α΄ εκλογική Περιφέρεια της
Θεσσαλον ίκης.

Αν τίθετα, από μία έδρα χ άν ουν  οι εκλογικές Περιφέρειες Α΄ Αθην ών , Α΄ Πειρ-
αιώς, 'Αρτας, Κοζάν ης, Μαγν ησίας, Σερρών , Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς.
Μάλιστα οι δύο τελευταίες Περιφέρειες καθίσταν ται μον οεδρικές.

Στην  καταν ομή αυτή εν σωματών εται και η επίπτωση από τις τρεις έδρες που
αφαιρούν ται από τις εκλογικές περιφέρειες για ν α προστεθούν  στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας, προκειμέν ου ν α εκπροσωπηθούν  οι κάτοικοι εξωτερικού.

Παπαθανάσης: Ετοιμάζεται το Καλάθι
της Σαρακοστής

«
Στόχος είναι να μην αυξηθεί ο αριθμός των 51 κατηγοριών προϊόντων που έχουν
ενταχθεί στο καλάθι του νοικοκυριού».Η κυβέρνηση φαίνεται να επεξεργάζεται σχέ-
διο για «καλάθι της Σαρακοστής», όπως τουλάχιστον δήλωσε ο αναπληρωτής υπο-

υργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης προσερχόμενος στην εκδήλωση
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειρ-
αιώς

Στόχος, στη συζήτηση με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για το καλάθι του νοι-
κοκυριού, είναι να υπάρχει για κάθε κατηγορία προϊόντων ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας κι
ένα επώνυμο και σχετικό ερώτημα έχει τεθεί και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο κ. Παπαθανάσης πρόσθεσε ότι στόχος είναι να μην αυξηθεί ο αριθμός των 51 κατηγο-
ριών προϊόντων που έχουν ενταχθεί στο καλάθι του νοικοκυριού. Χαρακτήρισε δε, επιτ-
υχημένη, την όλη συνεισφορά του καλαθιού στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, προσερχόμενος στην ίδια εκδή-
λωση ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επανέλαβε ότι εφόσον υπάρξει
δημοσιονομικός χώρος θα ληφθεί μέριμνα στήριξης για την κοινωνία.

Κορκίδης: Ανάγκη για μεγάλη πρόοδο στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης σημείωσε πως, για να αντιμε-

τωπίσει η Ελλάδα το άνοιγμα στο εμπορικό της έλλειμμα πρέπει να σημειώσει μεγάλη
πρόοδο στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, σε παραγωγή και εξοπλισμό,
παρά το ρεκόρ που σημείωσε τα τελευταία δύο χρόνια στις εξαγωγές, ώστε, αφενός, να
καλύψει μεγαλύτερο μέρος των εγχώριων αναγκών της και, αφετέρου, να αυξήσει το
επενδυτικό της απόθεμα, που είναι μόλις 30% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ-27 είναι
πάνω από 60%.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το 2023 είναι εκλογική χρονιά,
«που, λόγω του εκλογικού νόμου, το πιθανότερο είναι να μας οδηγήσει σε διπλές εκλογές
και σε ένα διάστημα αναμονής, 40 ημερών. ‘Αγνωστη, επίσης, παραμένει η διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου, που έχει ήδη ξεκινήσει και που ο επιχειρηματικός κόσμος, απαι-
τεί από τα πολιτικά κόμματα αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή προεκλογικής πλειο-
δοσίας, επιθυμεί τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αναμένει την επιστροφή
στην επενδυτική βαθμίδα και ζητά τη συνεχή στήριξη της πραγματικής οικονομίας».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και οικονομίας, «οφείλουν
να συνεχιστούν, για όσο χρειαστεί, σε μία χρονιά, που μόλις ξεκίνησε με νέες προκλή-
σεις, αλλά ίδιες αβεβαιότητες» και συμπλήρωσε:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι κρίσιμο για την ελληνική οικονομία, αφού έχουμε τον
Ιανουάριο την αξιολόγηση της Fitch και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για χρέος και πλεόνασμα,
τον Φεβρουάριο τις προβλέψεις της ΕΕ και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του ΓΛΚ, τον
Μάρτιο τα τελικά στοιχεία του 4ου τριμήνου του 2022 και τις αξιολογήσεις των DBRS και
Moody’s, ενώ ακολουθεί τον Απρίλιο της S&P. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην
επενδυτική βαθμίδα το 2023 θα μας επιτρέψει να κλείσουμε πολλά από τα ανοικτά μέτω-
πα, αλλά και να πετύχουμε το αναπτυξιακό όραμα της χώρας μας».
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Με τον καλύτερο τρόπο έπεσε η αυλαία
για το "Λιολά"  

Μ
ε τον  καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε ο κύκλος των  παραστάσεων  για το
“Λιολά” την  εξαίσια παράσταση της Θεατρικής Ομάδας του Δήμου Φυλής σε
σκην οθεσία Στέλλας Νικολοθαν άση η  αυλαία της οποίας έπεσε το βράδυ

του Σαββάτου 7 Ιαν ουαρίου 2023 στην  κατάμεστη από κόσμο Θεατρική Σκην ή
του Ζεφυρίου. 

Η Ιστοσελίδα της Ομάδας
“theatrof y los.blogspot.com/”
αν έφερε σχ ετικά: 

Ήταν  μια μαγική βραδιά, η
χ θεσιν ή! Με έν α υπέροχ ο
κοιν ό που 

παρακολούθησε με αμείωτο
εν διαφέρον  το έργο και διέ-
κοπτε 

συχ ν ά για ν α χ ειροκροτή-
σει το αριστουργηματικό
κείμεν ο του Πιραν τέλλο! 

Με πλήθος επισήμων  και φίλων  ν α κατακλύζουν  την  αίθουσα της 
θεατρικής σκην ής! Με χ αμόγελα χ αράς και αισιοδοξίας 
για τη ν έα χ ρον ιά, θεατρική και μη!
Την  Θεατρική Ομάδα τίμησαν  με την  παρουσία τους ο πρόεδρος του 
Νπδδ Δήμου Φυλής Πάρν ηθα κος Γιώργος Μαυροειδής (George Mav roides)
η αν απληρωτής δήμαρχ ος κα Χρυσούλα Κουράση 
ο αν τιδήμαρχ ος τεχ ν ικών  υπηρεσιών  κος Θαν άσης Σχ ίζας 
ο αν απληρωτής δήμαρχ ος κος Τόλης Βαδεβούλης (Tolis Vadev oulis) 
η περιφερειακή σύμβουλος Δυτικής Αττικής Παν αγιώτα Παππά 
σύσσωμο το Δ.Σ του  Συλλόγου Τριτεκν οι Φυλης και πολλοί καλοί φίλοι 
της επίσημης Θεατρικής Ομάδας του Δήμου Φυλής.

Όσοι δεν  κατάφεραν  ν α δουν  την  παράσταση, μπορούν   ν α την  παρακολουθ-
ήσουν  στο You Tube στο καν άλι της 

Θεατρικής Ομάδας  https://www.y outube.com/@theatrof y los  
Ο σύν δεσμος της παράστασης 
https://y outu.be/639Tc8a5S_o

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης νέου
χώρου πολιτισμού στην Άνω Ελευσίνα

Ξ
εκίν ησαν , τις πρώτες μέρες του χ ρόν ου, οι εργασίες αν έγερσης ν έου
χ ώρου πολιτισμού στην  Άν ω Ελευσίν α και συγκεκριμέν α, επί της οδού
Δαρδαν ελίων .

Πρόκειται για έν αν  χ ώρο, που αποτελούσε διαχ ρον ικό αίτημα, το οποίο «μετρά»
πάν ω από 20 χ ρόν ια.

Μάλιστα, η πραγματοποίηση του συγκεκριμέν ου έργου ήταν  και δέσμευση της
Δημοτικής Αρχ ής.

Ο χ ώρος αν αμέν ε-
ται ν α στεγάσει μέρος
της πολιτιστικής κληρ-
ον ομιάς της Ελευ-
σίν ας, αποτελών τας
μία κοιτίδα πολιτισμού
στην  «καρδιά» του
Συν οικισμού.

Αξίζει ν α αν αφερθεί,
πως η μελέτη κατασ-
κευής πραγματοποι-
ήθηκε από την  Τεχ ν ι-
κή Υπηρεσία του
Δήμου Ελευσίν ας, η
οποία έχ ει και την
επίβλεψη του έργου.

Για την  έν αρξη του
έργου, ο Δήμαρχ ος
Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου αν έφερε: «Έν α ακόμη σημαν τικό έργο για την
πόλη, μόλις ξεκίν ησε. Πρόκειται για έν αν  χ ώρο πολιτισμού, ο οποίος θα στεγάσει
μέρος της ιστορίας του τόπου μας, με στόχ ο τη διάσωση και έκθεση της πολιτιστι-
κής μας κληρον ομιάς, στο κοιν ό. Η αν έγερση αυτού του χ ώρου, ήταν  έν α διαχ ρο-
ν ικό αίτημα των  κατοίκων  της Άν ω Ελευσίν ας, το οποίο μετά από πάρα πολλά
χ ρόν ια καθυστερήσεων  μπαίν ει σε τροχ ιά υλοποίησης. Μαζί με την  επερχ όμεν η
αν ακατασκευή του Σίν ε Ελευσίς, η Άν ω Ελευσίν α πρόκειται ν α αποκτήσει δύο
δικούς της χ ώρους πολιτισμού, δύο πραγματικά στολίδια, όχ ι μόν ο για τη γειτον ιά
αλλά και για ολόκληρο τον  Δήμο. Στην  Άν ω Ελευσίν α, την  παραλία, το Κέν τρο, σε
όλο το εύρος της πόλης, εξελίσσον ται μικρά και μεγάλα έργα, με στόχ ο την  ισόρρ-
οπη αν άπτυξη κάθε γειτον ιάς του Δήμου μας».

Διαθέσιμη από σήμερα στο Gov.gr Wallet
η νέα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ

Δ
ιαθέσιμη, μέσω του gov .gr Wallet,  είν αι από σήμερα, Δευτέρα 9 Ιαν ο-
υαρίου 2023, η ν έα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥ ΠΑ, όπως αν αφέρεται σε κοιν ή
αν ακοίν ωση των  υπουργείων  Εργασίας & Κοιν ων ικών  Υ ποθέσεων  και

Ψηφιακής Διακυβέρν ησης και της Δημόσιας Υ πηρεσίας Απασχ όλησης
(ΔΥ ΠΑ).

Με τον  τρόπο αυτό, οι πολίτες που αν αζητούν  εργασία και είν αι εγγεγραμ-
μέν οι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥ ΠΑ (πρώην  ΟΑΕΔ), έχ ουν  τη δυν ατότητα
ν α αποθηκεύουν  σε κιν ητά τηλέφων α, tablet και άλλες κιν ητές συσκευές, τη
ν έα ψηφιακή κάρτα και ν α την  χ ρησιμοποιούν  για εύκολη και άμεση πρό-
σβαση στις παροχ ές που δικαιούν ται.

Όπως επ ισημαίν εται στην  αν ακοίν ωση, «η ν έα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥ ΠΑ
σηματοδοτεί την  κατάργηση της έν τυπης μορφής της κάρτας αν εργίας. Η
κάρτα είν αι διασυν δεδεμέν η με το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥ ΠΑ και εν ημερών εται
καθημεριν ά από αυτό. Εξασφαλίζεται,  έτσι,  σαφήν εια για το ποιος δικαιούται
ποιες παροχ ές, σύμφων α με όσα ορίζει ο ν όμος 4921/2022 "Δουλειές
Ξαν ά"».

Ειδικότερα, σκαν άρον τας την  Ψηφιακή Κάρτα ΔΥ ΠΑ από το Gov .gr
Wallet,  θα είν αι εύκολα επαληθεύσιμο το είδος των  παροχ ών , επ ιδομάτων ,
βοηθημάτων  ή διευκολύν σεων , που θα δικαιούται ο εκάστοτε κάτοχ ός της.

Η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥ ΠΑ αποτελεί το τέταρτο έγγραφο που εν τάσσεται στο
Gov .gr Wallet.  Υ πεν θυμίζεται ότι,  από τον  Ιούλιο 2021, είν αι διαθέσιμα το
Δελτίο Αστυν ομικής Ταυτότητας και το δίπλωμα οδήγησης, εν ώ, τον  περα-
σμέν ο Νοέμβριο, προστέθηκε η Ψηφιακή Κάρτα Αν απηρίας.

Η προσθήκη της Ψηφιακής Κάρτας Αν απηρίας πραγματοποιήθηκε με τη
συν εργασία των  υπουργείων  Ψηφιακής Διακυβέρν ησης και Εργασίας και Κοι-
ν ων ικών  Υ ποθέσεων . Η υλοποίηση έγιν ε από Εθν ικό Δίκτυο Υ ποδομών
Τεχ ν ολογίας και Έρευν ας (ΕΔΥ ΤΕ ΑΕ-GRNET), εποπτευόμεν ο φορέα του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης.

Οι πολίτες μπορούν  ν α εγκαθιστούν  την  εφαρμογή Gov .gr Wallet,  μέσω
του wallet.gov .gr.  Μέχ ρι στιγμής, στην  εφαρμογή έχ ουν  αποθηκευτεί περισ-
σότερα από 930.000 δελτία αστυν ομικής ταυτότητας, 760.000 διπλώματα
οδήγησης και 5.900 κάρτες αν απηρίας.
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Το Πνευματικό Κέντρο πάει… θέατρο
«Η ΤΡΕΛΗ ΤΟΥ ΣΑΓΙΟ»

Η
Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου Γεωργία Πηλιχ ού & το Τμήμα Πολιτι-
στικών  σας προσ-
καλούν  ν α συμμε-

τέχ ετε στην  πρώτη θεατρ-
ική εξόρμηση του 2023,
την  Κυριακή 15 Ιαν ουα-
ρίου 2023 στο εμβληματικό
θεατρικό έργο του Ζαν
Ζιρων τού, εν ός από τους
σπουδαιότερους Γάλλους
δραματουργούς του Μεσο-
πολέμου, «Η ΤΡΕΛΗ ΤΟΥ
ΣΑΓΙΟ»,  που παρουσιά-
ζεται στο Θέατρο Παλλάς,
από τον  Δεκέμβριο του
2022, σε σκην οθεσία
Πέτρου Ζούλια.

Πρωταγων ιστούν : το ρόλο της «Τρελής» του Σαγιό - κατά κόσμον  Ωρελί- αν αλαμ-
βάν ει η Ελισάβετ Κων σταν τιν ίδου, ο Νίκος Μουτσιν άς στον  ρόλο του Ρακοσυλλέκ-
τη, εν ός δαιμόν ιου θεατρίν ου του δρόμου και η Αθην ά Οικον ομάκου, στο ρόλο της
γλυκιάς και ευαίσθητης Ίρμας.  Επίσης οι: Γιάν ν ης Σιαμσιάρης, ο Κώστας Καζάκας,
η Χριστίν α Τσάφου, η Στέλλα Γκίκα, ο Στάθης Μαν τζώρος, η Γεωργία Καλλέργη, ο
Πρόδρομος Τοσουν ίδης, ο Ευθύμης Γεωργόπουλος, ο Μάκης Πατέλης και έξι ακόμα
ηθοποιοί.

Το εμπν ευσμέν ο και πάν τα επίκαιρο κείμεν ο της «Τρελής του Σαγιό», καυτηριά-
ζει χ ωρίς φόβο και πάθος, τον  τυχ οδιωκτισμό που συν αν τάμε σε όλες τις εκφρά-
σεις της κοιν ων ικοπολιτικής μας διαδρομής, όπως αυτή καταγράφετε τα τελευταία
χ ρόν ια και αν οίγει τον  δρόμο στην  επικράτηση της αν θρωπιάς έν αν τι του ευκαιρ-
ιακού κέρδους, αν αδεικν ύον τας ως μόν ο δρόμο την  αποδοχ ή και την  συγκρότηση
μιας κοιν ων ίας αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού.

Για πληροφορίες - κρατήσεις (με σειρά προτεραιότητας): Κατερίν α Καρλαύτη, στα
τηλέφων α του Πν ευματικού Κέν τρου 210-5577191 - 593 (εσωτ.1), καθημεριν ά
09:00-15:00.
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Συνάντηση Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού με
τον Δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο 

Τ
ον  Δήμαρχ ο Ιλίου Νίκο Ζεν έτο υπο-
δέχ θηκε στο γραφείο του την  παρα-
μον ή των  Φώτων  ο Δήμαρχ ος Φυλής

Χρήστος Παππούς. 
Οι δυο τους, αν τάλλαξαν  θερμές ευχ ές

για το 2023 αλλά και απόψεις για θέματα
που αφορούν  στους όμορους Δήμους. 

Οι Δήμαρχ οι, που συν εργάζον ται διαχ ρο-
ν ικά για κοιν ά ζητήματα  των   Δήμων
Φυλής και Ιλίου συμφών ησαν  τη συν έχ ιση
αλλά και την  εν ίσχ υση της συν εργασίας
τους,  τόσο σε θέματα που αφορούν  στην
καθημεριν ότητα όσο και σε θέματα πολιτι-
σμού και αθλητισμού. 

“Ως γειτον ικοί τόποι, έχ ουμε κοιν ά προβ-
λήματα αλλά και κοιν ά οράματα. Γι' αυτό και
η συν εργασία μας σε όλους τους τομείς
μπορεί ν α συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίω-
ση της καθημεριν ότητας αλλά και της ποιότητας ζωής των  συμπολιτών  μας” δήλωσε με αφορμή την  επίσκεψη
του Δημάρχ ου Ιλίου Νίκου Ζεν έτου, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς.  

Στο πλαίσιο της συν εργασίας που αφορά στον  Πολιτισμό εξάλλου, ο Νίκος Ζαν έτος πρόσφερε στον  Δήμα-
ρχ ο Φυλής έν αν  τόμο με την  Ιστορία του Δήμου Ιλίου εν ώ ο Χρήστος Παππούς αν ταπέδωσε, χ αρίζον τας του
την  τελευταία έκδοση του Δήμου Φυλής με τις Εκκλησίες και τους Ιστορικούς Ναούς του τόπου.  

ΕΚΤ: Οι μισθοί θα καταγρά-
ψουν ισχυρή αύξηση

βραχυπρόθεσμα λόγω του
πληθωρισμού

Η
αύξηση των  μισθών  στην  ευρωζών η αν αμέν ε-
ται ν α είν αι «πολύ ισχ υρή» μέσα στη χ ρον ιά,
ξεπερν ών τας τις ιστορικές αν αφορές και

ακυρών ον τας εν  μέρει τον  πληθωρισμό ο οποίος έχ ει
εκτροχ ιαστεί από το 2021, σύμφων α με
άρθρο της Ευρωπαϊκής Κεν τρικής Τράπε-
ζας (ΕΚΤ) που δημοσιεύεται σήμερα.

«Η αύξηση των  μισθών  στη διάρκεια
των  επόμεν ων  τριμήν ων  αν αμέν εται ότι
θα είν αι πολύ ισχ υρή σε σχέση με τις
ιστορικές τάσεις», αν αφέρουν  οι συν τάκτες
του άρθρου που δημοσιεύεται στο μην ιαίο
δελτίο του ν ομισματικού θεσμού.

Η αύξηση αυτή θα αν ταν ακλά «μια
κάποια προσέγγιση αν άμεσα στους μισθ-
ούς και τα αυξημέν α ποσοστά πληθωρι-
σμού» που παρατηρούν ται από το 2021,
επισημαίν ουν .

Στην  ευρωζών η, η ετήσια αύξηση των  τιμών  κατα-
ν αλωτή μειώθηκε το Δεκέμβριο κάτω από το συμβο-
λικό όριο του 10% έπειτα από εν άμισι χ ρόν ο
συν εχ ών  αυξήσεων .

Όμως εξαιτίας της υπον όμευσης των  μισθών  από τις
τιμές, σήμερα «οι πραγματικοί μισθοί είν αι πολύ πιο
χ αμηλοί» απ' ό,τι το 2019, «πριν  από την  παν δημία»
της Cov id-19, εξηγούν  οι συν τάκτες του άρθρου.

Κατά το δεύτερο τρίμην ο του 2022, το ποσοστό της
ετήσιας πραγματικής αν όδου των  μισθών  ήταν  αρν -
ητικό, στο -5,2% στην  ευρωζών η, σύμφων α με το
άρθρο τους.

Αυτό θα μπορούσε ν α κάν ει τα συν δικάτα «ν α
απαιτήσουν  μεγαλύτερες μισθολογικές αυξήσεις στους
επόμεν ους κύκλους διαπραγματεύσεων », ιδιαίτερα
στους τομείς με χ αμηλούς μισθούς, προσθέτουν  οι
συν τάκτες.

Στη Γερμαν ία, το συν δικάτο Verdi των  εργαζόμεν ων
στον  τομέα των  υπηρεσιών  ζητεί αυτή τη στιγμή
αύξηση κατά 15% των  μισθών  των  περίπου 160.000
εργαζομέν ων  της γιγάν τιας ταχ υδρομικής υπηρεσίας
Deutsche Post και κατά 10,5% για τους 2,5 εκατομ-
μύρια δημόσιους υπαλλήλους του ομοσπον διακού κρά-
τους και των  κοιν οτήτων .

Οι ισχ υρές μισθολογικές αυξήσεις που θα δοθούν ,
θα αν ταν ακλούν  επίσης την  καλή υγεία της αγοράς
εργασίας, παρά την  επιβράδυν ση της οικον ομίας,
εκτιμά η EKT.

Οι ακαθάριστοι μισθοί στην  ευρωζών η έχ ουν  αυξηθ-
εί κατά 4,5% το 2022 και αν αμέν εται ν α αυξηθούν
κατά 5,2% φέτος, σύμφων α με τις τελευταίες προβλέ-
ψεις της ΕΚΤ.

Μεσοπρόθεσμα μια «πίεση προς τα κάτω» θα επηρ-
εάσει και πάλι την  αύξηση των  μισθών  εξαιτίας της
οικον ομικής επιβράδυν σης και της αβεβαιότητας με
φόν το τον  πόλεμο της Ρωσίας στην  Ουκραν ία, κατα-
λήγουν  οι συν τάκτες του άρθρου της ΕΚΤ.

Θ. Πλεύρης: Ο κ. Τσίπρας
λαϊκίζει και συνθηματολογεί

χωρίς καμία πρόταση

Ο
υπουργός Υγείας Θάν ος Πλεύρης απαν τών τας
στον  Αλέξη Τσίπρα για το ζήτημα των
ελλείψεων  στα φάρμακα , αν αφέρει πως ο

αρχ ηγός της αξιωματικής αν τιπολίτευσης, για μία
ακόμη φορά, είν αι κατώτερος των  περιστάσεων . «Λαϊ-
κίζει και συν θηματολογεί χ ωρίς καμία πρόταση. Σε
όλες τις
άλλες χ ώρες
που αν τιμε-
τωπίζουν
μεγαλύτερο
πρόβλημα
από την
Ελλάδα δεν
υπήρξε
αν εύθυν η
αν τιπολίτευ-
ση ν α προ-
σπαθεί και
από αυτό το
παγκόσμιο
πρόβλημα
ν α κερδίσει
μικροκομμα-
τικά»,
τον ίζει και
προσθέτει : «Προκαλεί δε εν τύπωση ότι αν αφέρεται
σε κερδοσκοπία, τη στιγμή που γν ωρίζει ότι ο ίδιος ως
κυβέρν ηση άλλαξε τον  τρόπο τιμολόγησης των
φαρμάκων  προς όφελος των  πολυεθν ικών  συμφερόν -
των  της φαρμακοβιομηχ αν ίας και ως αν τιπολίτευση
δεν  στήριξε καν έν α μέτρο εξοικον όμησης από τα
ακριβά φάρμακα που εξασφάλισαν  για το δημόσιο
πάν ω από 450 εκ. εκπτώσεις.

Η επιλογή του ν α συν αν τηθεί όχ ι με το σύν ολο
των  θεσμικών  εταίρων , αλλά με τον  απερχ όμεν ο
πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθην ών
δείχ ν ει ότι αν απολεί τους αν θρώπους που του
υπόσχ ον ταν  ότι τα φαρμακεία θα είν αι εκλογικά κέν -
τρα του ΣΥΡΙΖΑ και το μόν ο που τον  εν διαφέρει
είν αι το κομματικό του όφελος σε βάρος της δημόσιας
υγείας».

Στην  δήλωση του ο Θ.Πλεύρης υπεν θυμίζει πως
«Το πρόβλημα έλλειψης φαρμάκων  μαστίζει το σύν ολο
των  κρατών  και χ ώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμαν ία, η
Αγγλία, η Γαλλία και το σύν ολο των  χ ωρών  της ΕΕ με
πολύ πιο ακριβά φάρμακα αν τιμετωπίζουν  μεγαλύτερα
προβλήματα από την  Ελλάδα.

Η απουσία πρώτων  υλών  έχ ει υποχ ρεώσει χ ώρες
ν α απαγορεύσουν  πώληση συγκεκριμέν ων  δρα-
στικών , ν α βάλουν  πλαφόν  στην  αγορά φαρμάκων
και ν α βρίσκεται σε κίν δυν ο η  επάρκεια φαρμάκων
στα ν οσοκομεία τους 

Η χ ώρα μας αν τιμετωπίζει το πρόβλημα σε μικρότε-
ρο βαθμό, λόγω των  μέτρων  που έχ ουν  ληφθεί, αλλά
και χ άρη στην  ύπαρξη ισχ υρής εγχ ώριας φαρμακο-
βιομηχ αν ίας.

Ήδη από το καλοκαίρι ν ομοθετήσαμε για τη διασφά-
λιση φαρμάκων  που είν αι σε έλλειψη, διατάξεις που ο
ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε. 

Έχ ουμε διασφαλίσει την  πλήρη επάρκεια στα ν οσο-
κομεία μας και μέσω έκτακτων  εισαγωγών  και υποκα-
τάστασης με τα ελλην ικά γεν όσημα αν τιμετωπίζουμε
και τις ελλείψεις στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Παράλληλα έχ ουμε επιβάλλει την  μεγαλύτερη
απαγόρευση παράλληλων  εξαγωγών  και έχ ουμε ήδη
κλείσει φαρμακαποθήκες που δεν  συμμορφών ον ται
και οι έλεγχ οι σε φαρμακοβιομηχαν ίες και φαρμακα-
ποθήκες συν εχ ίζον ται.

Λαμβάν ουμε λοιπόν  όλα τα μέτρα για την  αν τι-
μετώπιση της ταλαιπωρίας των  πολιτών  και την  ομα-
λοποίηση της αγοράς».
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ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα η βαθμολογία και
η επόμενη αγωνιστική

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(9η αγωνιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 0-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 3-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3-3
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 4-4
Ρεπό: Σκορπιός Φυλής

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 27
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 25
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 16
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 15
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 13
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 13
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 13
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 12
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 10
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 9
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 7
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 5
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 4

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(10η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Ρεπό: ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μ
ε τη 23-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.Α. και αφού έλαβε υπόψιν
του:

Τις διατάξεις της ισχ ύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας
Τις διατάξεις των  οικείων  άρθρων  του Καταστατικού της

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Π.Σ.Δ.Α. για συμμετοχ ή σε Τακτική Γεν ική Συν έλευση
Αρχ αιρεσιών  που θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέν τρο Ελευσίν ας (Παγκάλου

και Χαριλάου 28) στις 23/02/2022 και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη αποφά-
σεων  με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1:
Επικύρωση πληρεξουσίων  αν τιπρόσωπων  των  σωματείων  και έλεγχ ος της απα-

ρτίας των  παρισταμέν ων  μελών
Θέμα 2:
Εκλογή μελών  ν έου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή μελών  εξελεγκτικής επιτρ-

οπής.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σύμφων α με το ν όμο και το Καταστατικό,

η Γ.Σ. θα επαν αληφθεί την  ίδια ημέρα, στον  ίδιο τόπο, στις 18:00.

Για την  Ε.Π.Σ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ                           ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠαραιτήθηκε η Δεμπεγιώτου από τον
Θρίαμβο Χαϊδαρίου

Η
προπον ήτρια Σμαράγδα Δεμπε-
γιώτου παραιτήθηκε από την
γυν αικεία ομάδα του Θρίαμβου Χαι-

δαρίου. Η ίδια τόν ισε:
“Μετά από τρία χ ρόν ια στο Θρίαμβο Χαϊ-

δαρίου και σκέψεις αρκετών  μην ών  δήλω-
σα τη παραίτηση μου, τόσο απ το γυν αι-
κείο τμήμα όσο και απο τεχν ικός διευθυ-
ν τής της Ακαδημιας κοριτσιών .Οδηγήθηκα
στην  απόφαση αυτή μιας και η Διοίκηση
του συλλόγου δε μπορούσε ν α αν ταποκρ-
ιθεί στην  οικον ομική μας συμφων ία και
επιπλέον  υπήρξε διαφων ία στη φιλοσοφία
και στον  επαγγελματικό τρόπο λειτουργίας που δουλεύω.”

1η ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΊΔΗ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΟ TOP10

Μ
ε πειστικότατη
εμφάν ιση τα
κορίτσια της ομά-

δας του Ευκλείδη Μεγάρ-
ων  μπήκαν  με το δεξί
στις υποχ ρεώσεις τους
στο πρωτάθλημα Top10
των  δέκα καλύτερων
ομάδων  της ηλικιακής
τους κατηγορίας αλλά και
στις επίσημες αγων ιστι-
κές τους υποχ ρεώσεις για
το 2023!

Στο top10 συμμε-
τέχ ουν  οι 2 πρώτες ομά-
δες από τους 5 όμιλους της προκριματικής φάσης που προηγήθηκε τους μήν ες
Οκτώβριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο.

Οι ν εαρές αθλήτριες της κόουτς κας Μαρίζας Μπεκιάρη, επικράτησαν  με 3-0 σετ
της Ειρήν ης Κορυδαλλού και έκαν αν  αποφασιστικό πρώτο βήμα για τα δύσκολα
παιχ ν ίδια που ακολουθούν .

Ευκλείδης (Μπεκιάρη Μ.): Γιάν ν ου, Μπράτσια, Τριαν ταφύλλου, Φρόκου, Σταφάι,
Ρούσση, Προίσκου, Χύτα, Στεργίου, Φάν η, Υδραίου.
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Με τον Γιώργο Αθανασιάδη ο Απόλλωνας
Ποντίων 3-0

Σ
το γειτον ικό ν τέρμπι του
Ασπροπύργου ο Απόλ-
λων ας ξεκίν ησε με το

δεξί τις υποχ ρεώσεις του για τη
ν έα χ ρον ιά και συν εχ ίζον τας
τον  φρεν ήρη καλπασμό του
ξεπέρασε και το εμπόδιο του
Πυρρίχ ιου με 3-0 και οδηγεί την
κούρσα στην  Α΄κατηγορία.

Δράστης και των  τριών  τερμά-
των  ο Γιώργος Αθαν ασιάδης
(26′, 57′, 78′).

Διαιτητής ήταν   ο Κώστας Οικον όμου.Βοηθοί:Παπαδόπουλος-Σταμούλης.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπον ητής Γιώργος Αδάκτυλος): Μαβίδης, Παπαδόπου-

λος, Φραγκόπουλος(86′ Πουλικίδης), Πετσίτης, Κομιώτης, Κουρούμα, Τσουτσάν ης,
Βασιλειάδης(79′ Πουρουζίδης), Στυλίδης(79′ Παπαδόπουλος), Γκαβζίδης, Αθαν α-
σιάδης.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ(προπον ητής Μιχ άλης Κατσάφαρος): Ζερζελίδης, Σταθαράς, Χατζαν -
των άκης, Ρούπας, Παπαδόπουλος, Μαυρίδης, Ερμπαλίδης, Μιχ αηλίδης,
Σακίδης(46′ Πιπερίδης), Αποστολόπουλος(80′ Πάτσος), Αγγελιδάκης.

Χόρτασαν γκόλ και θέαμα στα Νεόκτιστα
Ικαρος-Εθνικός 3-3

Ο
Ικαρος Νεοκτίστων
και ο Εθν ικός
Παν οράματος ύστε-

ρα από έν α συν αρπαστικό
παιχ ν ίδια αν αδείχ θηκαν
ισόπαλοι στα Νεόκτιστα
αφού το σφύριγμα του διαιτ-
ητή Αριστείδη Αλιάγα βρήκε
τις δύο ομάδες ισόπαλες 3-
3.

Για τον  Ικαρο σκόραραν
οι Στασίν ης(55′, 70′) και έν α
ο Πέτσας(65′).Για λογαρια-
σμό του Εθν ικού οι
Μαν ασίδης Α.(24′),
Κατσίκης(44′)Καρακων σταν τόπουλος(86′).

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο Ικαρος είχ ε και τρία δοκάρια με τους Αν δρεάδη, Σούτα
και Σπυρίδη.

ΙΚΑΡΟΣ: Ηλιάδης, Ρούσσος(46′ Σούτα), Κάτσος Χ., Σπυρίδης, Κάτσος Γ., Λαου-
ν άρος(58′ Μαλακέλης), Αν δρεάδης(75′ Μυλων άς), Πρέσσας, Κυριλίουκ, Στασίν ης,
Πέτσας.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Μολν ταβάν , Κορκοβίλης(57′ Ζεϊτιν ίδης), Παπαδιώτης(69′ Καρακων -
σταν τόπουλος), Παν αηλίδης, Τζαν έτος, Αν δριώτης, Μαν ασίδης Α., Κουραβέλας(57′
Μαν ασίδης Α.), Γεωργιάδης, Κατσίκης, Βασίλης.

EΠΣΔΑ: Εμβόλιμη αγωνιστική Τετάρτη και 
Πέμπτη στην Ά κατηγορία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(10η αγωνιστική)

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ    Τετάρτη    11/01/23    15:00    

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ    ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ    Τετάρτη
11/01/23    15:00    

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ     ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Τετάρτη    11/01/23    15:30

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)    Τετάρτη    11/01/23    15:30    

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ    Τετάρτη    11/01/23    17:00        

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    Πέμπτη    12/01/23    17:00        

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ    ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Πέμπτη    12/01/23    18:00      

Ακαδημία Ερμής Ανω Λιοσίων:  Διήμερο
δράσεων

Τ
ο Σάββατο η
Ακαδημία του
Ερμή Ανω

Λιοσίων φιλοξένησε
την Ακαδημία Ακαδ-
ημία ΑΟ Ανατολής
από τα Γιάννενα και
όσοι παρευρέθηκαν
στο γήπεδο είχαν την
χαρά να παρακολουθ-
ήσουν έναν πολύ όμο-
ρφο ποδοσφαιρικό
αγώνα!

Παρόν στο παιχνίδι ήταν και ο αθλητής Χρήστος Τιφιλίδης, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα
δέχτηκε δώρα από την ακαδημία μας!

Ευχαριστούμε πολύ την Ακαδημία της Ανατολής και τον Garozis Stratos !
Την Κυριακή η ακαδημία μας μετά την πρόσκληση της ΠΑΕ Ολυμπιακός παρευρέθηκε στο

τουρνουά επίλεκτων ακαδημιών που διοργανώθηκε μέσα στο προπονητικό κέντρο Ρέντη.
Όλα τα παιδιά έφυγαν από το τουρνουά γεμάτα νέες εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν στην

μετέπειτα εξέλιξη τους!
Ευχαριστούμε τους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους καθώς για 3 ώρες που

διήρκησε το τουρνουά δεν είχαν πρόσβαση στο προπονητικό κέντρο.
Υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη στις 18.00 είναι προγραμματισμένος ο αγιασμός στην Ακαδημία

μας στον ανοιχτό χώρο του γηπέδου και μπορεί να έρθει ελεύθερα όποιος θέλει.
Σε περίπτωση καιρικών φαινομένων ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον κλειστό χώρο της

καφετέριας.
Από σήμερα επιστρέφουμε όλοι στις προπονήσεις σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς καθώς αυτό

το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε πάλι οι αγώνες για όλα μας τα τμήματα!
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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



Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023    θριάσιο-13  

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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Πρώτη η χώρα μας στην ανεργία
των γυναικών. Στο 31,3% η ανεργία
των νέων.

Η
Ελλάδα διατηρεί τον  τίτλο της χ ώρας με το
δεύτερο υψηλότερο ποσοστό αν εργίας στην
Ευρωπαϊκή Έν ωση, σύμφων α με τα στοιχ εία

της Eurostat για την  αν εργία που δόθηκαν  σήμερα
στη δημοσιότητα. Παράλληλα, η χ ώρα μας βρίσκεται
στη δεύτερη θέση με το υψηλότερο ποσοστό αν εργίας
των  ν έων  και και στην  πρώτη θέση με το υψηλότερο
ποσοστό μεταξύ των  γυν αικών .

Αν αλυτικότερα, σύμφων α με τα τελευταία στοιχ εία
της Eurostat, τον  Νοέμβριο του 2022, το ποσοστό
της αν εργίας στη χ ώρα μας διαμορφώθηκε στο 11,4%
από 11,5% τον  Οκτώβριο
και 13,1% το Νοέμβριο του
2021. Η Eurostat εκτιμά
ότι στην  Ελλάδα τον
Νοέμβριο του 2022
υπήρχ αν  528.000 άν εργοι
από 534.000 τον  Οκτώβρ-
ιο.

Η Ελλάδα παραμέν ει στη
δεύτερη θέση με το υψηλό-
τερο ποσοστό αν εργίας
στην  Ευρωζών η, σταθερά
πίσω από την  Ισπαν ία,
όπου το ποσοστό αν ε-
ργίας διαμορφώθηκε στο
12,4% τον  Νοέμβριο του 2022, από 12,5% τον
Οκτώβριο και 13,4% το Νοέμβριο του 2021.

Η ίδια κατάταξη ισχ ύει και όσον  αφορά το ποσοστό
αν εργίας των  ν έων , ηλικίας κάτω των  25 ετών . Στην
πρώτη θέση βρίσκεται η Ισπαν ία, με 32,3% το Νοέμ-
βριο, το οποίο παρέμειν ε αμετάβλητο από τον
Οκτώβριο. Τον  Νοέμβριο του 2021 το ποσοστό αν ε-
ργίας των  ν έων  ήταν  στο 31,2%. Στην  δεύτερη
βρίσκεται η Ελλάδα, με το ποσοστό αν εργίας των
ν έων  στο 31,3% το Νοέμβριο από 27,9% τον
Οκτώβριο. Τον  Νοέμβριο του 2021 το ποσοστό αν ε-
ργίας των  ν έων  ήταν  στο 32,3%.

Αρν ητική πρωτιά- αν  και μοιράζεται την  πρώτη
θέση με την  Ισπαν ία- καταγράφει η χ ώρα μας στην
αν εργία των  γυν αικών , με 14,7% τον  Νοέμβριο του
2022, έν αν τι 8,7% για τους άν δρες.

Όσον  αφορά τις οικον ομίες που μοιράζον ται το
ευρώ, τον  Νοέμβριο το ποσοστό αν εργίας παρέμειν ε
σταθερό στο 6,5% τον  Νοέμβριο του 2022, σε σύγκρι-
ση με τον  Οκτώβριο, καταγράφον τας το χ αμηλότερο
επίπεδο από το 1998. Στην  Ευρωζών η το ποσοστό
αν εργίας πριν  από έν α χ ρόν ο (Νοέμβριο 2021) ήταν
στο 7,1%.

Στην  Ε.Ε. των  27 κρατών  – μελών  το ποσοστό της
αν εργίας παρέμειν ε επίσης σταθερό στο 6% τον
Νοέμβριο, σε σύγκριση με τον  Οκτώβριο, έν αν τι 6,5%
πριν  από έν α χ ρόν ο (Νοέμβριος 2021):

Το υψηλότερο ποσοστό αν εργίας στην  ΕΕ καταγρά-
φεται στην  Ισπαν ία (12,4%) και ακολουθεί η Ελλάδα
με (11,4%).

Τα χ αμηλότερα ποσο-
στά αν εργίας στην  ΕΕ
καταγράφον ται στην
Τσεχ ία (2,2,%), στην
Πολων ία και στη Γερμαν ία
(3%).

Αν αφορικά με το ποσο-
στό αν εργίας των  ν έων
(κάτω των  25 ετών ), το
Νοέμβριο του 2022 ήταν
15,1% στην  ΕΕ και στην
Ευρωζών η, από 15% τον
προηγούμεν ο μήν α. Σε
αριθμούς, τον  Νοέμβριο
2,880 εκατομμύρια ν έοι
(κάτω των  25 ετών ) ήταν

άν εργοι στην  ΕΕ, εκ των  οποίων  2,353 εκατομμύρια
ήταν  στη ζών η του ευρώ.

Όσον  αφορά το κριτήριο του φύλοτ, τον  Νοέμβριο
του 2022, το ποσοστό αν εργίας των  γυν αικών  ήταν
6,4% στην  ΕΕ, σταθερό σε σύγκριση με τον  Οκτώβρ-
ιο του 2022. Το ποσοστό αν εργίας για τους άν δρες
ήταν  5,7% τον  Νοέμβριο του 2022, επίσης σταθερό
σε σύγκριση με τον  προηγούμεν ο μήν α.

Στην  Ευρωζών η, το ποσοστό αν εργίας για τις
γυν αίκες ήταν  7 % και το ποσοστό αν εργίας για τους
άν δρες ήταν  6,1%. Και τα δύο παρέμειν αν  σταθερά
σε σχ έση με τον  προηγούμεν ο μήν α.

Η Eurostat υπολογίζει ότι τον  Νοέμβριο 12,950 εκα-
τομμύρια άν δρες και γυν αίκες στην  ΕΕ, εκ των
οποίων  10,849 εκατομμύρια στη ζών η του ευρώ, ήταν
άν εργοι τον  Νοέμβριο του 2022.

Eurostat: Στο 11,4% η ανεργία στην Ελλάδα-
Σταθερή στο 6,5% στην Ευρωζώνη

«Πράσινα ταξί»: Άνοιξε
η πλατφόρμα για

επιδότηση
Αιτήσεις έως 31/12/2023, έως 22.500 ευρώ η χρημα-

τοδότηση.
Σε λειτουργία τέθηκε τη Δευτέρα η ηλεκτρον ική πλα-

τφόρμα της δράσης «Πράσιν α ταξί» https://prasi-
nataxi.gov .gr, για την  υποβολή αιτήσεων  από τους
εν διαφερόμεν ους, αν ακοίν ωσε το υπουργείο Περιβάλ-
λον τος και Εν έργειας.

Η προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων  είν αι η 31η
Δεκεμβρίου 2023.

Mε το ν έο πρόγραμμα δίν εται η δυν ατότητα επιδότ-
ησης σε ιδιοκτήτες οχ ήματος ταξί για αγορά ή χ ρο-
ν ομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού οχ ήματος ταξί,
καθώς και για αγορά και εγκατάσταση «έξυπν ου»
σημείου επαν αφόρτισης ηλεκτρικού οχ ήματος.

Η επιδότηση (οικολογικό bonus) αν έρχ εται σε
ποσοστό 40%, με το μέγιστο ποσό ν α φθάν ει τις
22.500 ευρώ. Επίσης, λαμβάν εται ειδική μέριμν α για

τα ΑμεΑ, τις οικογέν ειες με 3 εξαρτώμεν α τέκν α και
άν ω και τους ν έους έως 29 ετών , με ξεχ ωριστή προ-
σαύξηση σε κάθε κατηγορία.

Η ν έα δράση «Πράσιν α ταξί», συν ολικού προϋπο-
λογισμού 40 εκατ. ευρώ, χ ρηματοδοτείται από πόρους
του Ταμείου Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας με σκοπό
την  προώθηση της ηλεκτροκίν ησης στο στόλο των
οχ ημάτων  ταξί που κυκλοφορούν  εν τός της ελλην ικής
επικράτειας με αν τικατάσταση περίπου 2.000 παλιών
και ρυπογόν ων   ταξί με ν έα αμιγώς ηλεκτρικά.

Ωφελούμεν οι του προγράμματος είν αι όλοι οι ιδιοκ-
τήτες οχ ημάτων  ταξί κατηγορίας ElJR05 και παλαιότε-
ρης, με βάση την  άδεια κυκλοφορίας.

Σε σχ ετική δήλωσή του, ο υπουργός Περιβάλλον τος
κι Εν έργειας, Κώστας Σκρέκας, σημείωσε πως «με το
πρωτοποριακό πρόγραμμα “Πράσιν α ταξί” στηρίζουμε
εμπράκτως τους αυτοκιν ητιστές σε αυτό το απαιτητικό
επάγγελμα με μείωση του κόστους λειτουργίας τους και
καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Ταυτόχ ρο-
ν α, τους βοηθούμε ν α συμβάλουν  στη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπαν σης στις πόλεις και στην  επίτε-
υξη του εθν ικού στόχ ου για μείωση των  εκπομπών
αερίου στις μεταφορές. Προωθούμε αποτελεσματικά τις
πολιτικές μας επιλογές με σύμμαχ ό μας την  κοι-
ν ων ία».

Στοιχεία – σοκ από Κίνα:
Περισσότεροι από 88 

εκατομμύρια (σχεδόν όλοι
οι κάτοικοι) μολύνθηκαν

από κορωνοϊό στη Χενάν
Εκρηκτική η επιδημιολογική εικόνα στην

τρίτη πολυπληθέστερη επαρχία της Κίνας

Ε
ν ν έα στους δέκα κατοίκους της Χεν άν , της
τρίτης πολυπληθέστερης επαρχ ίας της Κίν ας,
έχ ουν  πλέον  μολυν θεί με Cov id -19 σύμφω-

ν α με τις τοπικές υγειον ομικές αρχ ές. Ο Καν  Κουαν -
τσέν γκ, αξιωματούχ ος της επαρχ ίας, σε συν έν τευξη
Τύπου που παραχ ώρησε, έκαν ε λόγο για 88,5 εκα-
τομμύρια κρούσματα, την  ώρα που η χ ώρα δίν ει
μάχ η με μία ν έα έξαρση της επιδημίας, μετά την
απότομη εγκατάλειψη των  lockdown και άλλων
αυστηρών  περιοριστικών  μέτρων  τον  Δεκέμβριο.

Το Πεκίν ο φοβούμεν ο μία ευρεία κοιν ων ική αν ατα-
ραχ ή – ήδη είχ αν  ξεσπάσει μαζικές διαδηλώσεις
κατά των  lockdown και της διαρκούς υποχ ρέωσης
για τεστ – αποφάσισε ν α εγκαταλείψει τη λεγόμεν η
πολιτική μηδεν ικής αν οχ ής έν αν τι του κορων οϊού.
Οι περισσότεροι ειδικοί συμφων ούσαν  ότι θα πρέπει
ν α απομακρυν θεί από τις τακτικές της αυστηρής
καραν τίν ας, τρία χ ρόν ια μετά το ξέσπασμα της
παν δημίας. Ωστόσο φαίν εται ότι η απόφαση ελήφθη
χ ωρίς η Κίν α ν α είν αι έτοιμη σε επίπεδο εμβολιαστι-
κής κάλυψης, προμηθειών  φαρμάκων  και υποδομών
υγείας. Δύσκολα θα μπορούσε ν α έχ ει αποτρέψει
την  έξαρση των  κρουσμάτων , αλλά με καλύτερη
προετοιμασία θα είχ ε αποφύγει ν α δει ν οσοκομεία
και κρεματόρια ν α γεμίζουν , όπως εξηγούν  ειδικοί.

Κορυφώθηκαν  οι εισαγωγές στα ν οσοκομεία
Ο Καν  δεν  διευκρίν ισε το χ ρν οδιάγραμμα των

μολύν σεων . Ωστόσο σύμφων α με το BBC η συν τρι-
πτική πλειον ότητα των  κρουσμάτων  κατεγράφησαν
πιθαν ότατα τις «τελευταίες λίγες εβδομάδες».  Ο
αριθμός των  ημερήσιων  εισαγωγών  στα ν οσοκομεία
της επαρχ ίας Χεν άν  κορυφώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου
και έκτοτε «έδειξε συν εχ ή πτωτική τάση», όπως
είπε ο αξιωματούχ ος, θέλον τας ν α καθησυχ άσει για
την  εξέλιξη της παν δημίας.

Σύμφων α με τα επίσημα στοιχ εία που έδιν ε στη
δημοσιότητα έως τώρα η κιν εζική κυβέρν ηση – και
που αμφισβητούν ται εν τόν ως ακόμη και από τον
Παγκόσμιο Οργαν ισμό Υγείας- μόλις 120.000 στη
χ ώρα των  1,4 δισεκατομμυρίων  αν θρώπων  είχ αν
ν οσήσει από κορων οϊό και μόλις 30 είχ αν  πεθάν ει
μετά την  εγκατάλειψη της πολιτικής της μηδεν ικής
αν οχ ής έν αν τι του Cov id-19. Την  Κυριακή, για
παράδειγμα, κατεγράφησαν  επισήμως 3 θάν ατοι και
το Σάββατο μόλις 2 θάν ατοι από κορων οϊό σε όλη τη
χ ώρα.

Εν  τω μεταξύ οι κιν εζικές υγειον ομικές αρχ ές αν α-
κοίν ωσαν  ότι δεν  θα συμπεριλάβουν  το Paxlov id
της Pf izer στα προγράμματα βασικής ιατροφαρμακευ-
τικής κάλυψης ως αποτέλεσμα της υψηλής τιμής του
μετά τη λήξη του υφιστάμεν ου προγράμματος στις 31
Μαρτίου.

Άρση των  ταξιδιωτικών  περιορισμών
Από χ θες εν  τω μεταξύ έχ ει καταργηθεί η

υποχ ρέωση καραν τίν ας για όλους όσους καταφθά-
ν ουν  στην  Κίν α από το εξωτερικό, εν ώ έχ ουν
αν οίξει πλήρως τα σύν ορα της κυρίως χ ώρας με το
Χον γκ Κον γκ.

Δεκάδες εκατομμύρια Κιν έζοι παράλληλα ταξι-
δεύουν  εσωτερικά, σε διάφορα σημεία της χ ώρας,
θέλον τας ν α απολαύσουν  τις ν έες ελευθερίες τους.
Μόν ο το Σάββατο υπολογίζεται ότι ταξίδευαν  εσωτερ-
ικά στη χ ώρα 34,7 εκατομμύρια Κιν έζοι.


