
Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπρ-
οπύργου ο Δρ. Πλούταρχος Κέρ-

πελης, Λέκτορας Εφαρμογών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,τη

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Επανάσταση από
την Παρασκευή 13

Ιανουαρίου: Ίδρυση
επιχείρησης από τον

υπολογιστή

Ανοίγουν τον Απρίλιο
τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά –

Προχωρούν οι
αποζημιώσεις

Ταμείο Ανάκαμ-
ψης: Εγκρίθηκε η
δεύτερη πληρωμή

3,6 δισ. ευρώ

ΕΕΟΟΔΔΥΥ::  114499  ννεεκκρροοίί  ααππόό  κκοορροοννοοϊϊόό
κκααιι  22  ααππόό  γγρρίίππηη  ––  ΑΑνναακκοοιιννώώθθηηκκαανν

τταα  66  ππρρώώτταα  κκρροούύσσμμαατταα  ΚΚρράάκκεενν

Ακόμα 149 (141 την περασμένη εβδομάδα) θάνατοι
ασθενών με Covid
καταγράφηκαν τη
συγκεκριμένη 
εβδομάδα, ενώ 128
άτομα είναι 
διασωληνωμένα 
σε νοσοκομεία 
όλης της χώρας.
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Η Ενωση Πανασπροπυρ-
γιακού με Νικολόπουλο 1-0

στην Μαγούλα

10x10 ο Απόλλων Πον-
τίων Ασπροπύργου

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33

Στο Θριάσιο ανήλικος
μετά από επίθεση που
δέχθηκε από 18χρονο

σσεελλ..  22

ΣΣεελλ..  66σσεελλ..  55

σσεελλ..  55

Στα «χέρια» του
Δήμου Ελευσίνας

περνά η Όαση

Ακριβότερα πλέον self test,
rapid test και pcr

Θα υπάγον ται στον  κατώτατο εφαρμοζόμεν ο
συν τελεστή ΦΠΑ 6% από μηδεν ικό που ήταν

μέχρι τώρα. σσεελλ..  77σσεελλ..  1166

σσεελλ..  33

Στο φως «άτυπος ξενώνας»
απόκρυψης μεταναστών –

Συνελήφθη διακινητής
σσεελλ..  44
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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 παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς

στα θαλάσσια- παραθαλάσσια να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.Τα
φαινόμενα από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία ο καιρός θα

βελτιωθεί.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη,
Ερμύλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών,2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
MEDICARE PHARMACIES - ΕΛΕΝΗ Κ ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΑΘΗΝΑ

Γ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΟΕΛεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88,
2105541216

MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25,2105555844
Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι.Λεωφόρος Φυλής 186,Σ2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑΠάρνηθος 118, Αχαρνές, 13678,

ΑΤΤΙΚΗΣ2102403004

Χαϊδάρι
ΑΝΝΑ ΚΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠραξιτέλους 1-3, Χαϊδάρι,

12462, ΑΤΤΙΚΗΣ 2114183146

Τ
ον  ερχ όμεν ο Απρίλιο αν αμέν εται, σύμφων α με
πληροφορίες, ν α αν οίξουν  ξαν ά οι πύλες των
Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά, με τον  ν έο ιδιοκτήτη,

τον  κ. Γιώργο Προκοπίου, ν α έχ ει μεγάλα σχ έδια για
την  επόμεν η μέρα των  μεγαλύτερων  ν αυπηγείων  της
Αν ατολικής Μεσο-
γείου.

Ο κ. Προ-
κοπίου, έν ας από
τους μεγαλύτερους
Έλλην ες εφοπλι-
στές, βραβεύτηκε
στην  εκδήλωση
του Εμπορικού και
Βιομηχ αν ικού
Επιμελητηρίου
Πειραιά για το ν έο
έτος. Στο πλευρό
του η σύζυγός του
Αλεξάν δρα και οι
κόρες του Ελίζα
και Ιωάν ν α Προκοπίου. Κον τά του, ακόμα έν ας
θρύλος της ελλην ικής ν αυτιλίας, ο καπετάν  Παν α-
γιώτης Τσάκος.

Ο επικεφαλής του ν αυτιλιακού ομίλου Dy nacom, με
έν αν  στόλο 30 πλοίων , στην  ομιλία του δεν  έδωσε
λεπτομέρειες για το πότε θα βάλουν  μπροστά και πάλι
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Έσπευσε, όμως, ν α μοιραστεί με το κοιν ό ότι κράτ-
ησε για επτά μέρες «επτασφράγιστο μυστικό» την
πρόθεσή του ν α διεκδικήσει τα μεγαλύτερα ν αυπηγεία
της χ ώρας. «Δεν  το ήξερε καν είς. Δεν  είπα τίποτα σε
καν έν αν », αν έφερε, «το κράτησα “επτασφράγιστο
μυστικό”. Είχ αμε επτά ημέρες στη διάθεσή μας ν α
ετοιμαστούμε για ν α καταθέσουμε προσφορά» σημείω-
σε στην  τοποθέτησή του.

«Το έκαν α για την  Ελλάδα», αν έφερε σε φίλους και
γν ωστούς όταν  έγιν ε γν ωστό ότι πλειοδότησε στον
διαγων ισμό. «Να μην  μπορεί ν α μας βγάλει από την
πρίζα καν είς» σημείωσε χ θες το βράδυ.

Όταν  επισημοποιήθηκε ότι ήταν  ο πλειοδότης, ζήτ-
ησε ν α δει τον  πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
παρουσία υπουργών  της κυβέρν ησης. Το μόν ο που
ζήτησε ήταν  ν α επισπευσθούν  οι διαδικασίες, προκει-
μέν ου ν α τα λειτουργήσει το συν τομότερο δυν ατό.

Όσον  αφορά το ίδιο το βραβείο, ο κ. Προκοπίου
τόν ισε ότι θα έπρεπε ν α το απον είμει ο ίδιος στον
Πειραιά και σε όλη την  Ελλάδα.

Γιατί από τις παραστάσεις που είχ ε, περν ών τας με
το αυτοκίν ητο με τον  πατέρα του από την  Ελευσίν α
για το κτήμα τους στον  Αλμυρό, έβλεπε τον  κόλπο
άλλες φορές γεμάτο δεμέν α πλοία όταν  η αγορά ήταν
χ αμηλά και άλλοτε άδειο όταν  η αγορά ήταν  καλή. Η
πιο σταθερή βιομηχ αν ία του κόσμου, δηλαδή, όπως ο
ίδιος λέει στους τραπεζίτες.

Και αργότερα στο ΝΟΕ έμαθε ιστιοπλοΐα και στη
Γλυφάδα, τόπος διαμον ής του, τα καλοκαίρια έπαιζε
με τα παιδιά των  Ελλήν ων  από το εξωτερικό που έδε-
ν αν  τότε εκεί τα κότερα τους. «Δεν  είν αι υπεράν θρω-
ποι», συν ειδητοποίησε, εν ώ λίγα χ ρόν ια αργότερα,

και με την  προτροπή του φίλου, επίσης Γλυφαδιώτη,
Θαν άση Μαρτίν ου, ο οποίος ξεκίν ησε την  καριέρα
του, σε ηλικία 17 ετών  από το δωμάτιο του σπιτιού
του, ν α ασχ οληθεί με τη ν αυτιλία.

Για το ποιος είν αι σήμερα ο κ. Προποπίου, ο
οποίος έχ ει τέσσερις
κόρες, τέσσερις γαμπρ-
ούς και 10 εγγόν ια,
μίλησε ο υπουργός
Ναυτιλίας Γιάν ν ης Πλα-
κιωτάκης. «Είν αι έν ας
από τους μεγαλύτερους
Έλλην ες εφοπλιστές
αλλά και σε παγκόσμιο
επίπεδο, παρά το
γεγον ός ότι δεν  προε-
ρχ όταν  από τον  χ ώρο
της ν αυτιλίας», είπε ο
υπουργός.

«Έν ας άν θρωπος
που αν οίγει δρόμους,

έν ας από τους πρώτους που ασχ ολήθηκε με τα LNG
carriers και που σήμερα εξασφαλίζει την  εν εργειακή
επάρκεια της Γερμαν ίας».

Προχωρούν οι αποζημιώσεις
Επισπεύδον ται οι διαδικασίες από το υπουργείο

Οικον ομικών  προκειμέν ου ν α ξεκιν ήσει το γρηγορότε-
ρο η επαν αλειτουργία των  Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά
και ν α περιέλθουν  στον  ν έο επεν δυτή πλοιοκτήτη
Γιώργο Προκοπίου.

Ο υπουργός Οικον ομικών  Χρήστος Σταϊκούρας είχ ε
χ θες ν έα συν άν τηση με εκπροσώπους των  εργαζομέ-
ν ων  των  Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά, με τη συμμετοχ ή
του γεν ικού γραμματέα Οικον ομικής Πολιτικής, Νίκου
Κουλοχ έρη.

Έως τέλος της εβδομάδας αν αμέν εται ν α έχ ει καταβ-
ληθεί το υπόλοιπο ποσό για τα 123 εκατ. ευρώ της
απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου στην  Ειδική
Διαχ είριση της ΕΝΑΕ Α.Ε., προκειμέν ου ν α ικαν οποι-
ηθούν  οι απαιτήσεις των  πιστωτών , στους οποίους
περιλαμβάν ον ται και οι εργαζόμεν οι.

Επίσης μέχ ρι την  31η.1.2023 αν αμέν εται ν α ολοκ-
ληρωθούν  οι καταγγελίες των  συμβάσεων  εργασίας και
με την  υπογραφή των  απολύσεων  οι εργαζόμεν οι θα
λάβουν , αυθημερόν , το ποσό που αν τιστοιχ εί στην
αποζημίωση απόλυσης.

Το ποσό που αν τιστοιχ εί στην  καταβολή των  διαφ-
ορών  μισθοδοσίας (35%) στους εργαζόμεν ους της
ΕΝΑΕ θα καταβληθεί εν τός 10 ημερών  από την
καταγγελία των  συμβάσεων  εργασίας.

Το υπουργείο Οικον ομικών  σε αν ακοίν ωσή του επι-
σημαίν ει πως αποδεικν ύεται έμπρακτα ότι γίν εται το
βέλτιστο δυν ατόν  για την  επίλυση όλων  των  εκκρεμο-
τήτων  -και αυτό αν αγν ωρίζεται από τους εργαζομέν ο-
υς-, ώστε τα μεγαλύτερα ν αυπηγεία της χ ώρας ν α
επαν εκκιν ήσουν  την  παραγωγική λειτουργία τους και
ν α συμβάλουν  σημαν τικά στην  αν απτυξιακή πορεία
της χ ώρας.

Ανοίγουν τον Απρίλιο τα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά – Προχωρούν οι αποζημιώσεις

e-ΕΦΚΑ: Έσοδα ρεκόρ, 1,75 δισ.
ευρώ, από το ΚΕΑΟ το 2022

Έ
σοδα ρεκόρ από εισπράξεις, λόγω καθυστερούμενων
οφειλών, σημείωσε το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το 2022, καθώς

ανήλθαν στο ποσό των 1.748.408.099 ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση της τάξεως του 71% σε σχέση με το 2021.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, πρόκειται για
τις υψηλότερες ετήσιες εισπράξεις που έχουν επιτευχθεί από
την αρχή της λειτουργίας του ΚΕΑΟ, όπως αυτές
αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί και
περιλαμβάνουν τις συνολικές ετήσιες εισπράξεις της
τελευταίας πενταετίας.

Έτος 2018 - συνολικές εισπράξεις: 1.413.428.728 ευρώ
Έτος 2019 - συνολικές εισπράξεις: 1.488.996.480 ευρώ
Έτος 2020 - συνολικές εισπράξεις: 1.140.087.016 ευρώ
Έτος 2021 - συνολικές εισπράξεις: 1.019.865.545 ευρώ
Έτος 2022 - συνολικές εισπράξεις: 1.748.408.099 ευρώ

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, ο στόχος της ενίσχυσης των
διαδικασιών είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών και της
αύξησης των εσόδων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και της ενίσχυσης της
βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης,
επιτεύχθηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λόγω των
καίριων παρεμβάσεων, που υλοποιήθηκαν κατά το
προηγούμενο έτος και, συγκεκριμένα:

- Με την ευνοϊκή πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, που
διευκόλυνε τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών
οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν αποδεχθεί προς το
ΚΕΑΟ και να ενταχθούν σε αυτοί και νέοι οφειλέτες που
αδυνατούσαν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

- Με την ηλεκτρονική βεβαίωση οφειλής για μεταβιβάσεις
ακινήτων, με την οποία επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες,
συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των οφειλών προς το
ΚΕΑΟ.

Τέλος, στην αύξηση των εσόδων συνετέλεσε η επανεκκίνηση
των διαδικασιών είσπραξης, μετά την περίοδο της πανδημίας,
κατά την οποία είχε ανασταλεί η είσπραξη οφειλών των
πληττόμενων.
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Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες θα αποφ-
εύγουν τις χρονοβόρες διαδικασίες και
την ταλαιπωρία, ακολουθώντας μία πολύ
απλή διαδικασία

Π
οιος θα περίμεν ε ότι στην  Ελλάδα
που το γρηγορόσημο και το φακέλάκι
ακόμη εν δημούν  – έστω και στα

«πιο ορειν ά» του Ελλην ικού Δημοσίου – ότι
θα έφταν ε η στιγμή που η ίδρυση μιας ατομι-
κής επιχ είρησης θα γιν όταν  με μερικά κλικ
από υπολογιστή του εν διαφερόμεν ου; Χωρίς
ραν τεβού και ουρές, προσκόμιση δικαιολογ-
ητικών  , χ άσιμο χ ρόν ου , δοκιμασία υπομο-
ν ής και ν εύρων .

Από την  Παρασκευή λοιπόν  13 Ιαν ουα-
ρίου, θα συν τελεστεί στη χ ώρας μας μια
μικρή επαν άσταση με την  ψηφιακή ίδρυση
ατομικών  επιχ ειρήσεων . Να σημειώσω εδώ
ότι οι ατομικές επιχ ειρήσεις είν αι η πιο δημο-
φιλής μορφή επιχ ειρείν  αφού σύμφων α με τα στοιχ εία
των  επιμελητηρίων  2/3 ν έες επιχ ειρήσεις είν αι ατομι-
κές.

Από τον  υπολογιστή, ο…ν εόκοπος επιχ ειρηματίας
μπαίν ει με τους κωδικούς taxisnet στο gov .gr όπου
και γίν εται η διασταύρωση των  στοιχ είων  του. Χωρίς
αυτή δεν  προχ ωρά η διαδικασία. Στη συν έχ εια επιλέ-
γει αν  κάν ει αίτηση για τον  εαυτό του ή εκ μέρους
τρίτου ( ν αι υπάρχ ει θα υπάρχ ει και αυτή η δυν ατότ-
ητα!)

Επόμεν ο βήμα η επιλογή του τύπου της έδρας της
επιχ είρησης.

Αν  επιλέξει Ιδιόκτητη έδρα, χ ρειάζεται ν α
συμπληρώσει τον  Αριθμό Ταυτότητας του Ακιν ήτου
και τα υπόλοιπα πεδία συμπληρών ον ται αυτόματα
από τα στοιχ εία που αφορούν  του εν διαφερόμεν ο και
αν τλούν ται από τις διάφορες βάσεις δεδομέν ων  που
είν αι συν δεδεμέν ες με το σύστημα. Στην  περίπτωση
που επιλέξει μη Ιδιόκτητη Έδρα, θα πρέπει ν α
συμπληρώσει τον  αριθμό και το έτος υποβολής δήλω-
σης πληροφοριακών  στοιχ είων  μίσθωσης ακίν ητης
περιουσίας για το ακίν ητο που μισθών ει. Και τα υπό-
λοιπα πεδία συμπληρών ον ται και πάλι αυτόματα.

Στη συν έχ εια ο εν διαφερόμεν ος θα πρέπει ν α επι-

λέξει την  περιοχ ή στην  οποία αν τιστοιχ εί η διεύθυ-
ν ση της επιχ είρησης ώστε ν α γίν ει η αν άκτηση
στοιχ είων  που αφορούν  το δήμο και το ν ομό. Αν  ο
ταχ υδρομικός κώδικας δεν  είν αι συμπληρωμέν ος ,
μπορεί ν α γίν ει ν α συμπληρωθεί ηλεκτρον ικά μόν ο

στην  περίπτωση της ιδιόκτητης έδρας, αλλιώς πρέπει
ν α απευθυν θεί στην  οικεία Δ.Ο.Υ.

Αφού ελέγξει τα προσυμπληρωμέν α πεδία, στη
συν έχ εια καταχ ωρίζει την  επων υμία της επιχ είρησης
που συν δέεται με το ον οματεπών υμο του φυσικού
προσώπου. Τέλος καταχ ωρίζει Στοιχ εία Επιχ είρησης,
Στοιχ εία Ελλην ικών  Λογιστικών  Προτύπων  (ΕΛΠ),
Στοιχ εία Φ.Π.Α. και Στοιχ εία Δραστηριοτήτων
Επιχ είρησης, τις οποίες ο χ ρήστης καλείται ν α επιλέ-
ξει μέσω διαλειτουργικότητας με την  ΑΑΔΕ.

Τελικό στάδιο , μέσω της διασύν δεσης με το ΓΕΜΗ
πραγματοποιείται η εγγραφή της επιχ είρησης και η
λήψη αριθμού Γεν ικού Εμπορικού Μητρώου και ταυ-
τόχ ρον α γίν εται και η εγγραφή στο τοπικό επιμελ-
ητήριο.

Σε όλη αυτήν  την  διαδικασία, ο εν διαφερόμεν ος
δεν  θα χ ρειαστεί ν α …επικοιν ων ήσει καθόλου με τον
ΕΦΚΑ. Η ΑΑΔΕ αν αλαμβάν ει ν α ειδοποιήσει τον
ΕΦΚΑ ότι ο συγκεκριμέν ος χ ρήστης έχ ει την
υποχ ρέωση ν α εγγραφεί στον  e-EFKA εν τός 10 ημε-
ρών  από την  δήλωση έν αρξης εργασιών  της επιχ είρη-
σης. Αν  δεν  το κάν ει , ν αι σωστά μαν τέψατε, γίν εται
και πάλι ηλεκτρον ικά αλλά το κάν ει ο ΕΦΚΑ από
μόν ος του!!!!!!

Επανάσταση από την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου:
Ίδρυση επιχείρησης από τον υπολογιστή

Τ
α επιδημιολογικά δεδομέν α για την  εβδομάδα
από τις 2 έως και τις 8 Ιαν ουαρίου (εβδομάδα
53/2022) αν ακοίν ωσε, σήμερα, Πέμπτη ο

Εθν ικός Οργαν ισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Τα επιδημιολογικά δεδομέν α για την  εβδομάδα από
τις 2 έως και τις 8 Ιαν ουαρίου (εβδομάδα 53/2022)
αν ακοίν ωσε, σήμερα, Πέμπτη ο Εθν ικός Οργαν ισμός
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Δύο ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  καταγράφηκαν  αυτήν
την  εβδομάδα, εν ώ ο συν ολικός αριθμός των  ν εκρών
από τις αρχ ές Οκτωβρίου είν αι 9.

Την  ίδια στιγμή, ακόμη επτά άτομα ν όσησαν  βαριά
και χ ρειάστηκαν  ν οσηλεία σε Μον άδα Εν τατικής Θερ-
απείας (ΜΕΘ). Από τις αρχ ές Οκτωβρίου έχ ουν
ν οσηλευτεί σε ΜΕΘ με γρίπη συν ολικά 36 άτομα.

Ωστόσο, η θετικότητα παρουσίασε μείωση, σύμφω-
ν α με τα δεδομέν α του ΕΟΔΥ.

Από τον  Οκτώβριο μέχ ρι και σήμερα, αν αλύθηκαν
στα 2 κέν τρα αν αφοράς 221 δείγματα θετικά για ιούς
γρίπης, εκ των  οποίων  τα 218 (99%) ήταν  στελέχ η
τύπου Α και τα 3 (1%) ήταν  στέλεχ ος τύπου Β.

Από τα 215 στελέχ η τύπου Α, τα
209 (97%) ταξιν ομήθηκαν  στον  υπότ-
υπο Α(Η3Ν2) και τα 6 (3%) στον
υπότυπο Α(Η1Ν1).

Κορονοϊός
Ακόμα 149 (141 την  περασμέν η

εβδομάδα) θάν ατοι ασθεν ών  με Cov id
καταγράφηκαν  τη συγκεκριμέν η εβδο-
μάδα, εν ώ 128 άτομα είν αι διασωλην ω-
μέν α σε ν οσοκομεία όλης της χ ώρας.

Το σύν ολο των  ν έων  εισαγωγών
ασθεν ών  στα ν οσοκομεία της επικρά-
τειας για Cov id-19 ήταν  1.632 (1.519
την  περασμέν η εβδομάδα) και ο επτα-
ήμερος μέσος όρος είν αι 233 εισαγωγές
την  ημέρα, δηλαδή 7% αύξηση σε
σχ έση με την  προηγούμεν η εβδομάδα.

Η υποπαραλλαγή ΒΑ.5 της μετάλλαξη Όμικρον  εξα-
κολουθεί ν α είν αι η συχ ν ότερη. Η ποσοστιαία αν α-
λογία της υποπαραλλαγής BQ.1.1 παρουσιάζει αύξηση
σε σχ έση με τις υπόλοιπες υποπαραλλαγές του στε-
λέχ ους ΒΑ.5 της Όμικρον .

Μεταξύ των  στελεχ ών  BA.2, η συχ ν ότερα αν αγ-

ν ωριζόμεν η υπο-παραλλαγή είν αι η BA.2.75 ακολουθ-
ούμεν η από την  υπο-παραλλαγή XBB.

Έφτασε η μετάλλαξη Κράκεν  στην  Ελλάδα
Η υποπαραλλαγή XBB.1.5, γν ωστή Κράκεν  έχ ει

αν ιχ ν ευτεί συν ολικά σε 6 δείγματα. Μάλισττα, τα 3
από αυτά προέκυψαν  με αν αδρομικό έλεγχ ο των  δειγ-
μάτων  της υποπαραλλαγής XBB προηγούμεν ων  εβδο-
μάδων .

ΕΟΔΥ: 149 νεκροί από κορονοϊό και 2 από γρίπη – Ανακοινώθηκαν τα 6 πρώτα κρούσματα Κράκεν

Αυξημένα έσοδα το 2021 για το
λιμάνι της Ελευσίνας

Τ
α αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών απο-
τελεσμάτων και αποσβέσεων σημείωσαν αύξηση
11,22%,

Στο 1,67 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν  τα καθαρά
κέρδη προ φόρων  του Οργαν ισμού Λιμέν ος Ελευσίν ας
(ΟΛΕ) το 2021, έν αν τι 1,49 εκατ. ευρώ το 2020,
αυξημέν α κατά 12,15%.

Τα αποτελέσματα προ τόκων , φόρων , επεν δυτικών
αποτελεσμάτων  και αποσβέσεων  σημείωσαν  αύξηση
11,22%, καθώς αν ήλθαν  σε 1,75 εκατ. ευρώ έν αν τι
1,57 εκατ. ευρώ κατά την  προηγούμεν η χ ρήση.

Τα συν ολικά έσοδα της Ο.Λ.Ε. ΑΕ «σκαρφάλωσαν »
κατά περίπου 6% στα 6,26 εκατ. ευρώ, έν αν τι 5,91
εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης κατέγρα-
ψαν  αύξηση κατά 2,4% και αν ήλθαν  σε 3,9 εκατ.
ευρώ έν αν τι 3,8 εκατ. ευρώ της προηγούμεν ης χ ρή-
σης.

Επίσης, αύξηση της τάξης του 3% συγκριτικά με
την  προηγούμεν η χ ρήση εμφάν ισε και ο κύκλος εργα-
σιών  του Οργαν ισμού, που διαμορφώθηκε σε 5,96
εκατ. ευρώ έν αν τι 5,79 εκατ. ευρώ.

«Τα παραπάν ω οικον ομικά στοιχ εία καταδεικν ύουν
την  αποτελεσματικότητα των  στρατηγικών  εν εργειών
της Διοίκησης της Ο.Λ.Ε. ΑΕ με Διευθύν ον τα Σύμβου-
λο τον  κ. Απόστολο Καμαριν άκη, που στοχ εύουν
στον  εκσυγχ ρον ισμό του Λιμέν α Ελευσίν ας προς
εν ίσχ υση του ελλην ικού λιμεν ικού συστήματος, καθώς
και στην  αν άπτυξη της εθν ικής και τοπικής οικο-
ν ομίας» αν αφέρει σχ ετική αν ακοίν ωση.

Όπως επισημαίν εται, «η αύξηση της κερδοφορίας
συν εχ ίζεται παρά το γεγον ός ότι ο ΟΛΕ έχ ει υλοποιή-
σει, με ίδια κεφάλαια, σειρά έργων  σε χ ώρους δικαιο-
δοσίας του, με στόχ ο την  προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλον τος και την  αν άδειξη της Χερσαίας Ζών η
Λιμέν ος Ελευσίν ας».

Τα έργα που παρατίθενται στην ανακοίνωση:

οριστική απομάκρυνση ναυαγίων, τα οποία ήταν για χρόνια
εγκαταλελειμμένα και δημιουργούσαν προβλήματα στην ναυ-
σιπλοΐα

επισκευές κτιρίων και διαμόρφωση ενιαίου κτιριακού συνό-
λου, που αναβάθμισαν την εικόνα του παραλιακού μετώπου

τεχνικά έργα εξωραϊσμού της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος
Ελευσίνας και ανάδειξής της σε χώρο περιπάτου και ανα-
ψυχής

τοποθέτηση γλυπτού, πλάι στον κεντρικό εμπορικό λιμένα
Ελευσίνας, που προάγει τον πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης
και την σύνδεση της με την θάλασσα.

Επίσης, στις εν λόγω δαπάνες εντάσσεται και το κόστος για
την ηλεκτροδότηση των κοινόχρηστων εκτάσεων της Χερσαίας
Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας, που έχουν αποχαρακτηριστεί και
έχουν αποδοθεί στον Δήμο.
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Στο φως «άτυπος ξενώνας» απόκρυψης
μεταναστών – Συνελήφθη διακινητής

Κύκλωμα διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία στη Ρόδο κι
από κει στην Αθήνα.

Έ
ν ας 40χ ρον ος Καμερουν έζος συν ε-
λήφθη μεσημβριν ές ώρες της
Τετάρτης στην  Αθήν α, από

αστυν ομικούς του Τμήματος Διαχ είρισης
Μεταν άστευσης της Διεύθυν σης Αλλο-
δαπών  Αττικής, ως μέλος κυκλώματος
διακίν ησης μεταν αστών .

Σε βάρος του σχ ηματίστηκε δικογραφία
για διευκόλυν ση διαμον ής αλλοδαπών  που
στερούν ται ν όμιμων  εγγράφων , κατοχ ή
ταξιδιωτικών  εγγράφων  τρίτων  προσώπων
και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση και αν ταλλαγή πληροφοριών  με τις αρχ ές
ευρωπαϊκής χ ώρας μέσω του διαύλου της Europol της Διεθν ούς Αστυν ομικής Συν ε-
ργασίας, πραγματοποιήθηκε συν τον ισμέν η αστυν ομική επιχ είρηση από το Τμήμα
Διαχ είρισης Μεταν άστευσης στην  περιοχ ή της Αθήν ας, όπου εν τοπίστηκε
«άτυπος ξεν ών ας» απόκρυψης μεταν αστών  και συν ελήφθη ο 40χ ρον ος αλλο-
δαπός.

Όπως προέκυψε από την  περαιτέρω έρευν α, το εγκληματικό κύκλωμα διακι-
ν ούσε μεταν άστες από την  Τουρκία στη Ρόδο και έπειτα στην  Αθήν α. Στη
συν έχ εια, οι παράτυποι μεταν άστες αποκρύπτον ταν  στον  άτυπο «ξεν ών α» που
διατηρούσε ο 40χ ρον ος μέχ ρι τη διοργάν ωση της προώθησής τους σε άλλες ευρω-
παϊκές χ ώρες.

Κατά την  αστυν ομική επιχ είρηση εν τοπίστηκαν  εν τός του οικήματος και συν ε-
λήφθησαν  δύο αλλοδαποί οι οποίοι στερούν ταν  ν ομιμοποιητικών  εγγράφων  για
την  είσοδό και παραμον ή τους στη χ ώρα.

Κατασχ έθηκαν  δύο διαβατήρια τρίτων  προσώπων  και πλαστή άδεια διαμον ής.
Η συγκεκριμέν η υπόθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθν ικού

Σχ εδίου Επιχ ειρήσεων  (Ε.Σ.Ε.) και στο πλαίσιο δράσης 2.2 του προγράμματος
EMPACT για την  καταπολέμηση της παράν ομης προώθησης μεταν αστών .

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον  εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθην ών .

Έλεγχος της ΕΑΔ για συνταγογραφήσεις εν
αγνοία ασφαλισμένου

Ο
έλεγχ ος διεν εργήθηκε κατόπιν
καταγγελίας ιδιώτη ιατρού, αν αφο-
ρικά με συν ταγογράφηση εν

αγν οία του, σκευασμάτων  που περιλαμ-
βάν ον ται στις ν αρκωτικές ουσίες

Στην  Εισαγγελία Εφετών  Αθην ών  δια-
βιβάστηκε έκθεση της Εθν ικής Αρχ ής
Διαφάν ειας, η οποία διεν ήργησε έλεγχ ο
τον  περασμέν ο Δεκέμβριο, κατόπιν
καταγγελίας ιδιώτη ιατρού, αν αφορικά με
συν ταγογράφηση, εν  αγν οία του, φαρμα-
κευτικών  σκευασμάτων  που περιλαμβά-
ν ον ται στις ν αρκωτικές ουσίες.

Σύμφων α με την  ΕΑΔ, ο έλεγχ ος εστιάστηκε: α) στα στοιχ εία καταχώρισης και
εκτέλεσης των  συν ταγών  όπως αυτά τηρούν ται στο Σύστημα Ηλεκτρον ικής Συν τα-
γογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. β) στην  εξέταση προσώπων  και συγκεκριμέν α του
καταγγέλλον τος και των  φαρμακοποιών  στα φαρμακεία των  οποίων  εκτελέστηκαν
οι συν ταγές.

Όπως διαπιστώθηκε ειδικότερα κατά τον  έλεγχ ο, στο Σύστημα Ηλεκτρον ικής
Συν ταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχ αν  καταχ ωριστεί συν ολικά 31 συν ταγές στο
όν ομα του καταγγέλλον τος εν  αγν οία του, εκ των  οποίων  είχ αν  εκτελεστεί οι 28
συν ταγές. Οι συν ταγογραφούμεν ες δραστικές ουσίες των  εν  λόγω φαρμακευτικών
σκευασμάτων  υπάγον ταν  στις διατάξεις του ν .3459/2006 (Α΄103) περί ν αρκωτικών
ουσιών .

Η ηλεκτρον ική καταχ ώριση των  συν ταγών  είχ ε πραγματοποιηθεί από ιατρό, ο
οποίος υπηρετούσε ως επικουρικός ιατρός, ιατρικής ειδικότητας Γεν ικής Ιατρικής,
σε μον άδα υγείας αρμοδιότητας της 1ης Υγειον ομικής Περιφέρειας Αττικής, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου.

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι κατά την  εκτέλεση των  εν  λόγω συν ταγών  από τα φαρ-
μακεία, δεν  εφαρμόστηκαν  τα προβλεπόμεν α που αφορούσαν  στην  ταυτοποίηση
του/της ασθεν ή για τον /την  οποία έχ ει καταχ ωριστεί ηλεκτρον ική συν ταγή. Οι
συν ταγές αυτές εκτελέστηκαν  σε ποσοστό 96,4% σε φαρμακεία κον τά στην  οικία
του ιατρού.

Η έκθεση ελέγχ ου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε στον  ΕΟΠΥΥ και στην  ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για
εν έργειες αρμοδιότητάς τους αν αφορικά με τις δικλίδες ασφαλείας κατά την  ηλεκτρ-
ον ική καταχ ώριση και εκτέλεση συν ταγών  ν αρκωτικών  ουσιών , καθώς και στην
Εισαγγελία Εφετών  Αθην ών  για την  ποιν ική αξιολόγηση των  ευρημάτων .Στο Χονγκ Κονγκ για εμβόλια mRNA,

σπεύδουν οι Κινέζοι

Ι
διωτικό ν οσοκο-
μείο υποδέχ θηκε
σήμερα τους

πρώτους πελάτες από
την  ηπειρωτική Κίν α,
μόλις πέν τε ημέρες
αφού η χ ώρα ξαν άν οι-
ξε τα σύν ορά της για
πρώτη φορά έπειτα
από τρία χ ρόν ια.

Στο Χον γκ Κον γκ για
ν α λάβουν  εμβόλια
mRNA κατά της
COVID-19, που δεν
είν αι διαθέσιμα στις
δικές τους περιοχ ές
σπεύδουν  οι Κιν έζοι,
την  ώρα που  η Κίν α
είν αι αν τιμέτωπη με
κύμα μολύν σεων  που
ασκεί μεγάλες πιέσεις στο υγειον ομικό της σύστημα.

Ιδιωτικό ν οσοκομείο στο Χον γκ Κον γκ υποδέχ θηκε σήμερα τους πρώτους πελά-
τες από την  ηπειρωτική Κίν α, μόλις πέν τε ημέρες αφού η χ ώρα ξαν άν οιξε τα
σύν ορά της για πρώτη φορά έπειτα από τρία χ ρόν ια, επιτρέπον τας τις μετακιν ή-
σεις χ ωρίς υποχ ρεωτική καραν τίν α.

241 δολάρια
Η 36χ ρον η Γιόγιο Λιάν γκ, από το Πεκίν ο, ήταν  μεταξύ των  πρώτων  που

έσπευσαν  στο Virtus Medical Centre όπου πλήρωσε 1.888 δολάρια Χον γκ Κον γκ
(241 δολάρια) για το πρώτο της εμβόλιο της BioNTech κατά της COVID-19.

Η Λιάν γκ έχ ει λάβει τρεις δόσεις εμβολίου της κιν εζικής Sinov ac τα τελευταία δύο
χ ρόν ια αλλά δήλωσε ότι έλαβε το δισθεν ές εν ισχ υτικό εμβόλιο της Pf izer-BioNtech
για ν α προστατευτεί καλύτερα απέν αν τι στον  ιό. «Μπήκα στον  πειρασμό ν α
κάν ω το εμβόλιο λόγω του αν οίγματος των  συν όρων . Δεν  υπάρχ ει δισθεν ές εμβό-
λιο διαθέσιμο στην  ηπειρωτική Κίν α», εξήγησε αφού έκαν ε το εμβόλιο.

Το Virtus, με το οποίο πάν ω από 300 άν θρωποι έχ ουν  επικοιν ων ήσει έως τώρα
ζητών τας πληροφορίες για τα εμβόλια, αν αμέν ει περισσότερους πελάτες από την
ηπειρωτική Κίν α ν α έλθουν  στο Χον γκ Κον γκ τις επόμεν ες εβδομάδες και μήν ες,
δήλωσε ο επικεφαλής των  ιατρικών  υπηρεσιών  του ν οσοκομείου Σάμιουελ Κουόκ
σε δημοσιογράφους. «Η ζήτηση αυξάν εται αλλά καταλαβαίν ουμε ότι υπάρχ ουν
πολλοί που μολύν θηκαν  πρόσφατα… δεν  μπορούν  ν α κάν ουν  άμεσα εν ισχ υτική
δόση, άρα πρέπει ν α περιμέν ουν  τουλάχ ιστον  τρεις μήν ες», δήλωσε ο ίδιος.

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Υπάλληλος γραφείου
απολεσθέντων «ξάφριζε» επιβάτες

Π
ρόκειται για υπάλληλο του γραφείου απολεσθέν των  εταιρείας επίγειας
εξυπηρέτησης που συν εργάζεται με πολλές αεροπορικές εταιρείες που δρα-
στηριοποιούν ται στο ΔΑΑ.

Έν ας 41χ ρον ος και μια 39χ ρον η συν ελήφθησαν  πρωιν ές ώρες της Τετάρτης στο
Περιστέρι, από αστυν ομικούς του Τμήματος Ασφάλειας της Διεύθυν σης Αερολιμέν α
Αθην ών , για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής κατ’ εξακολούθηση, της
αποδοχ ής και διάθεσης προϊόν των  εγκλήματος, παράβαση της ν ομοθεσίας περί
όπλων  και του Εθν ικού Τελων ειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύν ησης περίπτωσης κλοπής ασύρματων  ακου-
στικών  από αποσκευές επιβάτιδας, η οποία ταξίδεψε μέσω του Διεθν ούς Αερολιμέ-
ν α Αθην ών , ταυτοποιήθηκε και συν ελήφθη ο 41χ ρον ος. Πρόκειται για υπάλληλο
του γραφείου απολεσθέν των  εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης που συν εργάζεται με
πολλές από τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούν ται στους χ ώρους του
Διεθν ούς Αερολιμέν α Αθην ών .

Σε έρευν α στο σπίτι του στο Περιστέρι βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν :
19 φορητά ηχ εία αν απαραγωγής ήχ ου
41 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι
35 κιν ητά τηλέφων α
δύο φορητοί ηλεκτρον ικοί υπολογιστές
16 τάμπλετ
95 φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομέν ων  (usb-stick)
ψηφιακή φωτογραφική μηχ αν ή
13 τσαν τάκια
41 ρολόγια χ ειρός
47 γυν αικείες τσάν τες
23 ζευγάρια γυαλιών  οράσεως-ηλίου
13 πορτοφόλια
πλήθος καπν ικών  προϊόν των  χ ωρίς την  εν δεικτική ταιν ία φόρου καταν άλωσης
πλήθος κοσμημάτων  (δαχ τυλίδια, κολιέ, σκουλαρίκια, βραχ ιόλια, αλυσίδες)
πλήθος χ αρτον ομισμάτων  από διάφορες χ ώρες (Ταϋλάν δης, Λιβάν ου, Ιράν  Γκά-

ν ας, Ταν ζαν ίας, Μεξικού, Μαλαισίας)
σπρέι πιπεριού
Επιπλέον , εξιχ ν ιάστηκε μία ακόμα περίπτωση κλοπής και συγκεκριμέν α κιν ητού

τηλεφών ου από αποσκευή, το οποίο ο κατηγορούμεν ος παρέδωσε προς χ ρήση σε
39χ ρον η, οικείο του πρόσωπο, η οποία γν ώριζε την  προέλευση του και συν ελήφ-
θη.

Οι συλληφθέν τες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα
Πρωτοδικών  Αθην ών .

Η έρευν α για τη συμμετοχ ή του 41χ ρον ου και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις
είν αι σε εξέλιξη.
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«
Οι πόροι που εισρέουν  στη χ ώρα μας από αυτό
το πολύτιμο αν απτυξιακό εργαλείο υπερβαίν ουν
τα 11 δισ. ευρώ», τον ίζει ο Θ. Σκυλακάκης.

Εγκρίθηκε από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αίτημα
που υπέβαλε η Ελλάδα για τη δεύτερη πληρωμή από
το Ταμείο Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας (ΤΑΑ),
ύψους 3,6 δισ. ευρώ, δια του Επιτρόπου Οικον ομικών
Υποθέσεων  της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, Πάολο Τζεν -
τιλόν ι.

Ειδικότερα, σύμφων α με
σχ ετική αν ακοίν ωση του
υπουργείου Οικον ομικών ,
το αίτημα (επιδοτήσεις:
1,72 δισ. ευρώ και δάν εια:
1,84 δισ. ευρώ) κατατέθη-
κε στις 30.9.2022, δια του
αρμόδιου για την  υλο-
ποίηση του εθν ικού Προ-
γράμματος, αν απληρωτή
υπουργού Οικον ομικών ,
Θόδωρου Σκυλακάκη,
αφού ολοκληρώθηκαν  με
επιτυχ ία τα 28 προβλεπό-
μεν α ορόσημα. Από αυτά,
19 αφορούν  σε μεταρρ-
υθμίσεις, 6 σε επεν δύσεις,
εν ώ 3 ορόσημα -που
εκπληρώθηκαν  ν ωρίτερα
από τον  αρχ ικό προγραμ-
ματισμό- σε δάν εια.

Σημειών εται πως οι
μεταρρυθμίσεις καν ον ιστικού χ αρακτήρα υλοποιήθη-
καν  υπό το συν τον ισμό της Γεν ικής Γραμματείας της
Κυβέρν ησης που υπάγεται στον  Υπουργό Επικρα-
τείας, Άκη Σκέρτσο. Η Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου
Αν άκαμψης (ΕΥΣΤΑ), υπό τον  Διοικητή της, Νίκο
Μαν τζούφα παρακολουθεί την  υλοποίηση των  οροσή-
μων  και ειδικά γι’ αυτά που αφορούν  σε καν ον ιστικές
μεταρρυθμίσεις, την  ευθύν η έχ ει η Γεν ική Γραμματεία
της Κυβέρν ησης, υπό τον  Θαν άση Κον τογεώργη.

Σε επίπεδο πληρωμών , η εκταμίευση των  πόρων
από το Πρόγραμμα Δημοσίων  Επεν δύσεων  (ΠΔΕ)
διαμορφών εται σε 3.149.744.081 ευρώ. Μόν ο το 2022
αν ήλθε σε 2.843.203.079 ευρώ, επιτυγχ άν ον τας το
101% του αν αθεωρημέν ου στόχ ου εκταμιεύσεων  του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιον ομικής Στρατηγι-
κής 2023-2026. Το ΤΑΑ, στο 40% της πορείας του,
έχ ει εν τάξει το 75% των  έργων  και έχ ει εκταμιεύσει το
17% των  πόρων .

Σκέλος επιδοτήσεων
Στο Εθν ικό Σχ έδιο Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας

έχ ουν  εν ταχ θεί, προς το παρόν , 440 έργα, συν ολι-
κού προϋπολογισμού 13,7 δισ. ευρώ. Τα έργα
εμπίπτουν  στους τέσσερις βασικούς πυλών ες του
Σχ εδίου, δηλαδή στην  «Πράσιν η μετάβαση», στην
«Ψηφιακή μετάβαση», σε «Απασχ όληση – Δεξιότητες
– Κοιν ων ική Συν οχ ή» και σε «Ιδιωτικές επεν δύσεις
και μετασχ ηματισμό της οικον ομίας».

Σκέλος δανείων
Στο «Ελλάδα 2.0» έχ ουν  υποβληθεί, προς το

παρόν , 291 επεν δυτικά σχ έδια, συν ολικού ύψους
10,53 δισ. ευρώ (δάν εια ΤΑΑ: 4,5 δισ. ευρώ, κεφάλαια
τραπεζών : 3,51 δισ. ευρώ και ίδια συμμετοχ ή επεν -
δυτών : 2,52 δισ. ευρώ) που αφορούν  σε διαφορετι-
κούς κλάδους της οικον ομίας (βιομηχ αν ία, λιαν ικό
εμπόριο, ηλεκτροπαραγωγικές επεν δύσεις – ΑΠΕ,
τηλεπικοιν ων ίες, τουρισμό και υπηρεσίες).

Ήδη για 68 από τα 291 έχ ουν  υπογραφεί δαν ειακές
συμβάσεις (μεσοσταθμικό επιτόκιο: 1,2% και μέση
διάρκεια αποπληρωμής δαν είων : 11 έτη), με συν ολικό
προϋπολογισμό  3,22 δισ. ευρώ (δάν εια ΤΑΑ: 1,20
δισ. ευρώ, κεφάλαια τραπεζών : 1,28 δισ. ευρώ και ίδια
συμμετοχ ή επεν δυτών : 741 εκατ. ευρώ).

Από το σύν ολο των  επεν δυτικών  σχ εδίων , 167
ύψους 2,25 δισ. ευρώ, προέρχ ον ται από μικρές και
μεσαίες επιχ ειρήσεις.

Με αφορμή την  έγκριση της δεύτερης πληρωμής από
το ΤΑΑ, ο κ. Σκυλακάκης, δήλωσε: «Το 2023 ξεκιν άει

με μία, εξαιρετικά, θετική είδηση για την  ελλην ική οικο-
ν ομία. Με τη δεύτερη πληρωμή, ύψους 3,6 δισ. ευρώ,
από το Ταμείο Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας, οι
πόροι που εισρέουν  στη χ ώρα μας από αυτό το
πολύτιμο αν απτυξιακό εργαλείο υπερβαίν ουν  τα 11
δισ. ευρώ.

Είν αι μία σημαν τική αν άσα ρευστότητας, δεδομέν ου
του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί στην  παγκό-
σμια οικον ομία. Το γεγον ός ότι τα χ ρήματα των

δαν είων  έρχ ον ται πολλούς μήν ες ν ωρίτερα, έχ ει και
αξιόλογο δημοσιον ομικό όφελος για τη χ ώρα, για το
οποίο θέλω ν α ευχ αριστήσω όλους όσοι συν έβαλαν
σε αυτό το εξαιρετικά πετυχ ημέν ο πρόγραμμα.

Το “Ελλάδα 2.0” αποδίδει καρπούς, με την  υλο-
ποίησή του ν α οδηγεί σε έν α πιο εξωστρεφές, αν τα-
γων ιστικό και πράσιν ο οικον ομικό μον τέλο, σε έν α
πιο αν θεκτικό δίκτυο κοιν ων ικής ασφάλειας και στην
περαιτέρω ψηφιοποίηση του Κράτους, που διευ-
κολύν ει την  καθημεριν ότητα των  πολιτών .

Η πορεία υλοποίησης του «Ελλάδα 2.0»
Το «Ελλάδα 2.0» ήταν  το δεύτερο Εθν ικό Σχ έδιο

που κατατέθηκε (27.4.2021) στην  ΕΕ και το τρίτο
που έλαβε τη θετική της αξιολόγηση (17.6.2021) και
την  έγκριση του ECOFIN (13.7.2021).

Η προχ ρηματοδότηση, που εκταμιεύθηκε στις
9.8.2021, αν τιστοιχ εί στο 13% (3,96 δισ. ευρώ) των
χ ρημάτων  που αν αλογούν  στην  Ελλάδα από το ΤΑΑ.

Η Ελλάδα ήταν  μεταξύ των  πρώτων  χ ωρών  που
υπέγραψαν  (21.12.2021) με την  Επιτροπή τις απαρ-
αίτητες Επιχ ειρησιακές Ρυθμίσεις και η τρίτη (μετά την
Ισπαν ία και τη Γαλλία) που κατέθεσε (29.12.2021) το
πρώτο αίτημα πληρωμής, τηρών τας το προβλεπόμεν ο
-στις Επιχ ειρησιακές Ρυθμίσεις- χ ρον οδιάγραμμα.

Στις 28.2.2022 η ΕΕ δημοσίευσε τη θετική, προκα-
ταρκτική αξιολόγησή της, επί του πρώτου αιτήματος
πληρωμής της Ελλάδας.

Στις 8.4.2022 έγιν ε η εκταμίευση της πρώτης δόσης,
στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0».

Στις 30.9.2022 οι ελλην ικές υπέβαλαν  το δεύτερο
αίτημα πληρωμής από το ΤΑΑ, έχ ον τας ολοκληρώσει
με επιτυχ ία τα 28 προβλεπόμεν α ορόσημα.

Η Ελλάδα ήταν  μια από τις πέν τε πρώτες χ ώρες
που υπέβαλαν  αίτημα εκταμίευσης της δεύτερης πληρ-
ωμής από το ΤΑΑ. Ήταν , μάλιστα, η πρώτη που
κατέθεσε αίτημα για την  τρίτη πληρωμή (πρόγραμμα
δαν είων ).

Στις 25.11.2022 η ΕΕ εξέδωσε θετική προκαταρκτι-
κή αξιολόγηση για το αίτημα της 30ης Σεπτεμβρίου.

Στις 9.1.2023 η αρμόδια Επιτροπή για τον  Μηχ αν ι-
σμό Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας της ΕΕ εν έκριν ε
την  εκτελεστική απόφαση της ΕΕ για την  εκταμίευση
3,6 δισ. ευρώ.

Η εκταμίευση της δεύτερης πληρωμής θα ολοκληρ-
ωθεί εν τός των  επόμεν ων  ημερών .

Το επόμεν ο αίτημα πληρωμής προγραμματίζεται ν α
υποβληθεί από τις ελλην ικές αρχ ές την  άν οιξη του
2023.

Ταμείο Ανάκαμψης: Εγκρίθηκε η δεύτερη πληρωμή
3,6 δισ. ευρώ

Ρωσία: Πενταετής φυλάκιση
σε στρατιώτη που αρνήθηκε να

πολεμήσει στην Ουκρανία

Κ
ρίθηκε έν οχ ος για αποφυγή στρατιωτικής
θητείας για περισσότερο από έν α μήν α σε
περίοδο επιστράτευσης και καταδικάστηκε σε

κράτηση πέν τε χ ρόν ων .
Ποιν ή πεν ταετούς φυλάκισης επιβλήθηκε από

ρωσικό δικαστήριο σε στρατιώτη, επειδή αρν ήθηκε ν α
πάει ν α πολεμήσει στην  Ουκραν ία, σύμφων α με
δικαστικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορ-
είο. Η δίκη έλαβε χ ώρα στο στρατοδικείο στην  Ουφά
στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν , στα Ουράλια.

Μην  επιθυμών τας ν α «συμμετάσχ ει στη ρωσική
ειδική στρατιωτική επιχ είρηση» που ξεκίν ησε στην
Ουκραν ία τον  περασμέν ο Φεβρουάριο, ο Μαρσέλ
Καν ταρόφ, 24 ετών , δεν  εμφαν ίστηκε στον  τόπο της
υπηρεσίας του τον  Μάιο, αν έφερε η υπηρεσία Τύπου
των  δικαστηρίων  του Μπασκορτοστάν . Τον  Σεπτέμ-
βριο «εν τοπίστηκε» από τις δυν άμεις της τάξης,
σύμφων α με την  ίδια πηγή.

Κρίθηκε έν οχ ος για αποφυγή στρατιωτικής θητείας
για περισσότερο από έν α μήν α σε περίοδο επιστρά-
τευσης και καταδικάστηκε σε κράτηση πέν τε χ ρόν ων
σε αποικία κρατουμέν ων , υπογραμμίζει η αν ακοίν ω-
ση.

Τον  Σεπτέμβριο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαν τίμιρ
Πούτιν  διέταξε μερική επιστράτευση 300.000 εφέδρ-
ων , έπειτα από μια σειρά από ρωσικές στρατιωτικές
αποτυχ ίες στην  Ουκραν ία.

Δεκάδες χ ιλιάδες Ρώσοι άν τρες εγκατέλειψαν  τη
Ρωσία για ν α αποφύγουν  την  επιστράτευση,
πηγαίν ον τας κυρίως σε γειτον ικές χ ώρες της Ρωσίας,
όπως η Αρμεν ία, η Γεωργία και το Καζακστάν .

Σε μια ξεχ ωριστή υπόθεση, στρατιωτικό δικαστήριο
στη Μόσχ α καταδίκασε έν αν  έφεδρο που είχ ε επι-
στρατευτεί σε πεν τέμισι χ ρόν ια κάθειρξη επειδή
«χ τύπησε» έν αν  αξιωματικό κατά τη διάρκεια εν ός
καυγά, μετέδωσε χ θες το ρωσικό πρακτορείο ειδή-
σεων  TASS.

Σύμφων α με το πρακτορείο ειδήσεων , ο έφεδρος
εξέφρασε τη « δυσαρέσκεια» του για την  οργάν ωση
της εκπαίδευσης των  επιστρατευμέν ων  κον τά στη
Μόσχ α, και έφτυσε τον  καπν ό του τσιγάρου του στο
πρόσωπο εν ός αξιωματικού και τον  γρον θοκόπησε.

Στο Θριάσιο ανήλικος μετά
από επίθεση που δέχθηκε

από 18χρονο

Σύμφωνα με καταγγελία 17χρονης αυτόπτης
μάρτυρα στην ΕΛ.ΑΣ, η ίδια βρισκόταν με συνο-
μήλικο φίλο της σε στάση λεωφορείου, στην οδό

25ης Μαρτίου, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ο δράστης

κρατώντας ένα κατσαβίδι και του επιτέθηκε.
Ενας 18χρονος επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 17χρονο

και τον τραυμάτισε, το απόγευμα της Τετάρτης (11/1),
στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με καταγγελία 17χρονης αυτόπτης μάρτυρα
στην ΕΛ.ΑΣ, η ίδια βρισκόταν με συνομήλικο φίλο της
σε στάση λεωφορείου, στην οδό 25ης Μαρτίου, όταν
ξαφνικά εμφανίστηκε ο δράστης κρατώντας ένα
κατσαβίδι και του επιτέθηκε.

Το θύμα διακομίστηκε στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας ενώ η ΕΛ.ΑΣ διενεργεί έρευνα για το περι-
στατικό.
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Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου ο Δρ.
Πλούταρχος Κέρπελης, Λέκτορας Εφαρμογών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,τη Δευτέρα 16

Ιανουαρίου 2023 

Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαος Μελετίου και η Πρόεδρος του
Πν ευματικού Κέν τρου,  κ. Γεωργία

Πηλιχ ού,  σας προσκαλούν  στη διάλεξη
του Αν οιχ τού Παν επιστημίου Ασπροπύρ-
γου, που θα δώσει ο Δρ. Πλούταρχ ος Κέρ-
πελης, Λέκτορας Εφαρμογών  Παν επι-
στημίου Δυτικής Αττικής, τέως Προϊστάμε-
ν ος Διεύθυν σης Οργαν ισμού Αν τισεισμι-
κού Σχ εδιασμού και Προστασίας, με θέμα:
«Αυτοπροστασία και Σεισμός».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-
τέρα, 16 Ιαν ουαρίου 2023, στις 19:00,
στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  «Δημήτριος
Καλλιέρης» του Πν ευματικού Κέν τρου, Αλέκου Παν αγούλη 13 στην  Πλατεία του
Αγίου Δημητρίου. Η  είσοδος είν αι ελεύθερη.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α  επικοιν ων είτε στα τηλ: 2132006530
και 2105577191 εσωτ.:4  – anoixto.pan.asp@gmail.com 

Συλλυπητήρια Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού για την απώλεια του Ανδρέα

Χριστοδουλάκη 

Τ
α θερμά του
συλλυπητήρια
για την

απώλεια του
Αν δρέα Χριστοδου-
λάκη, που έφυγε
πρόωρα από τη
ζωή σε ηλικία 59
ετών  εκφράζει  ο
Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς,
με τα παρακάτω
λόγια: 

Ο Αν δρέας Χρι-
στοδουλάκης θα
μείν ει για πάν τα
στη μν ήμη μας ως
ο προπον ητής κορ-
υφαίων  Διεθν ών
και Παν ελλαδικών
διακρίσεων  στη
μεγάλη οικογέν εια
της Γυν αικείας
Πάλης. Ως ο προ-
πον ητής που χ άρι-
σε στο τόπο σημαν τικά μετάλλια και βραβεία. 

Ως Ιδρυτικό και δραστήριο μέλος του Συλλόγου  Τριτέκν ων  Φυλής όπου πρόσφε-
ρε πολλά, δίν ον τας καθημεριν ούς αγών ες. 

Ο Αν δρέας Χριστοδουλάκης υπήρξε έν ας  σπουδαίος άν θρωπος που παρέλαβε
στα χ έρια του πολλές  τιμητικές διακρίσεις,  με ξεχ ωριστή, εκείν η του Συλλόγου
Κρητών  Φυλής που τον  τίμησε  ως Προπον ητή αλλά κι ως έν α από τα εκλεκτά
τέκν α της Λεβεν τογέν ας Κρήτης.  

Το κεν ό που αφήν ει είν αι δυσαν απλήρωτο. 
Θερμά συλλυπητήρια στην  οικογέν εια του και στους Αθλητικούς - Συλλογικούς

Φορείς του  τόπου όπου μέσα από το έργο του, θα ζει για πάν τα στη μν ήμη μας. 

Εντοπίστηκε στη Σουηδία το μεγαλύτερο
ευρωπαϊκό κοίτασμα σπάνιων γαιών

Η
αν ακάλυψη αν οίγει το δρόμο για την  απέξαρτηση αυτών  των  υλικών  από
την  Κίν α.

Σπάν ιες γαίες αποκαλούν ται τα μέταλλα (τα
οξείδια των  οποίων  είν αι γαιώδους μορφής
και αποκλήθηκαν  έτσι λόγω της θεωρούμεν ης
σπαν ιότητάς τους όταν  πρωτοαν ακαλύφθη-
καν . Παρά το ον ομα τους οι σπάν ιες γαίες
υπάρχ ουν  σε σχ ετική αφθον ία στον  φλοιό
της Γης. Όμως εξαιτίας της βιομηχ αν ικής τους
μον αδικότητας σε εφαρμογές και χ ρήσεις
προϊόν των  υψηλής τεχ ν ολογίας (λέιζερ, κιν -
ητά τηλέφων α, οθόν ες υγρών  κρυστάλλων
κ.α.) και στις λεγόμεν ες «πράσιν ες» τεχ ν ο-
λογίες (στις μπαταρίες των  υβριδικών  αυτοκιν ήτων , στα φωτοβολταϊκά, στους λαμ-
πτήρες χ αμηλής καταν άλωσης, στις τουρμπίν ες των  αν εμογεν ν ητριών ) η ζήτηση
των  σπάν ιων  γαιών  αυξάν εται συν εχ ώς εν ώ είν αι μετρημέν ες στα δάκτυλα οι
χ ώρες στις οποίες υπάρχ ει σοβαρού επιπέδου εξόρυξη τους.

Ο σουηδικός μεταλλευτικός όμιλος LKAB αν ακοίν ωσε σήμερα ότι εν τόπισε στην
περιοχ ή Κίρουν α, στο Μεγάλο Βορρά της Σουηδίας, «το μεγαλύτερο γν ωστό κοίτα-
σμα» σπάν ιων  γαιών  στην  Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάν ει περισσότερο από έν α
εκατομμύριο τόν ους μεταλλευμάτων . Η αν ακάλυψη αυτή είν αι σημαν τική την  ώρα
που η Ευρώπη αν ησυχ εί για την  εξάρτησή της, ιδιαίτερα από την  Κίν α, του
μεγαλύτερου παραγωγού παγκοσμίως, για την  προμήθεια των  μεταλλευμάτων
αυτών  που χ ρησιμεύουν  κυρίως για την  κατασκευή μπαταριών  ηλεκτρικών  οχ ημά-
των  και αιολικών  στροβίλων .

“Πρόκειται για το μεγαλύτερο γν ωστό κοίτασμα στοιχ είων  σπάν ιων  γαιών  στο
δικό μας μέρος του κόσμου και θα μπορούσε ν α αποτελέσει τη βάση για την  παρ-
αγωγή αποφασιστικής σημασίας πρώτων  υλών  απολύτως κρίσιμων  για την  πρά-
σιν η μετάβαση”, αν έφερε ο διευθύν ων  σύμβουλος του δημόσιου ομίλου LKAB, ο
Γιαν  Μόστρεμ, σε αν ακοίν ωση. «Αν τιμετωπίζουμε έν α πρόβλημα εφοδιασμού.
Χωρίς ορυχ εία, δεν  μπορούν  ν α υπάρξουν  ηλεκτρικά οχ ήματα», είπε.

Σύν τομα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το κοίτασμα της Κίρουν α, μιας μεγάλης
μεταλλευτικής περιφέρειας της σκαν διν αβικής χ ώρας, περιλαμβάν ει τουλάχ ιστον
“έν α εκατομμύριο τόν ους οξειδίων  σπάν ιων  γαιών ”, όμως η επιχ είρηση υπογραμ-
μίζει ότι δεν  έχ ει ακόμη υπολογίσει την  ακριβή κλίμακά τους. «Έν ας μακρύς δρό-
μος» μέν ει ν α διαν υθεί προτού δρομολογηθεί η εκμετάλλευσή τους, προειδοποίησε
η LKAB. «Προβλέπουμε πως θα χρειαστούν  πολλά χ ρόν ια προκειμέν ου ν α μελε-
τήσουμε το κοίτασμα και τις συν θήκες μιας επικερδούς και βιώσιμης
εκμετάλλευσης», δήλωσε ο Μόστρεμ.

Ερωτηθείς σε συν έν τευξη Τύπου για το πότε αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσουν  οι
πρώτες εργασίες εξόρυξης, απάν τησε πως αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από
την  ταχ ύτητα απόκτησης άδειας εκμετάλλευσης, διευκριν ίζον τας πως η εμπειρία
δείχ ν ει πως κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πιθαν όν  “από 10 μέχ ρι 15 χ ρόν ια”. “Η
ηλεκτροδότηση, η αυτάρκεια και η αν εξαρτησία της ΕΕ απέν αν τι στη Ρωσία και
την  Κίν α ξεκιν άν ε από το ορυχείο”, είπε από την  πλευρά της η αν τιπρόεδρος της
κυβέρν ησης και υπουργός Οικον ομίας και Εν έργειας της Σουηδίας Έμπα Μπους.

Η αν ακοίν ωση έγιν ε με την  ευκαιρία της επίσκεψης μιας αν τιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σουηδία που ασκεί την  εν αλλασσόμεν η προεδρία της
ΕΕ από τις αρχ ές του έτους. Στο πλαίσιο των  προσπαθειών  τους ν α
αν αχ αιτίσουν  την  κλιματική αλλαγή, οι Βρυξέλλες ν ομοθέτησαν  πέρυσι το τέλος
των  πωλήσεων  ν έων  βεν ζιν οκίν ητων  και πετρελαιοκίν ητων  οχ ημάτων  από το
2035.
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΟΟΣΑ: Ενεργειακό κόστος και αναταράξεις
στην Εφοδιαστική Αλυσίδα «φρενάρουν»

την ανάπτυξη

Σ
υγκρατημέν α αισιόδοξες είν αι οι προβλέψεις των  αν αλυτών  του ΟΟΣΑ αν α-
φορικά με την  πορεία της ελλην ικής οικον ομίας το 2023, όπως φαίν εται
από τα προσφάτως δημοσιευθέν τα στοιχ εία.

Συγκεκριμέν α, προβλέπεται
ότι το εν εργειακό κόστος και οι
αν αταράξεις στην  εφοδιαστική
αλυσίδα θα «φρεν άρουν » την
ελλην ική οικον ομία περισσότε-
ρο απ’ όσο έχ ει προβλέψει το
υπουργείο Οικον ομικών  αλλά
και τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργαν α. Συγκεκριμέν α, βάζει
τον  πήχ η της φετιν ής αν ά-
πτυξης στο 5,1% για 2022,
εν ώ για φέτος δεν  «βλέπει»
πάν ω από 1,1%.

Ειδικά για τον  πληθωρισμό, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πρόβλεψη για τον
«πυρήν α», δηλαδή τις αν ατιμήσεις εκτός καυσίμων  και οπωροκηπευτικών , καθώς
ο ΟΟΣΑ «βλέπει» μεγαλύτερη επιτάχ υν ση του από το Γεν ικό Δείκτη! Συγκεκριμέ-
ν α, για φέτος προβλέπει υποχ ώρηση του Εν αρμον ισμέν ου Δείκτη στο 3,7%, αλλά
για το δομικό πληθωρισμό προβλέπει 4%, εν ώ για το 2024 βάζει τον  πήχη στο
2,3% και 2,5% αν τιστοίχ ως.

Στα «χέρια» του Δήμου Ελευσίνας
περνά η Όαση

Με την ανάπλαση του χώρου η Ελευσίνα θα αποκτήσει το
μεγαλύτερο πάρκο αναψυχής

Δ
ρομολογούν ται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, μετά και τη σχ ετική απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίν ας, για την  απευθείας αγορά της
εμβληματικής Όασης.

Η Όαση βρίσκεται στο αν ατολικό τμήμα του Δήμου και γειτν ιάζει με τον  Σαραν -
ταπόταμο, το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίν ας, τη Νέα Εθν ική Οδό Αθην ών -
Κορίν θου και τη Λεωφόρο Γέλας.

Η συν ολική έκταση της περιοχ ής εν διαφέρον τος αν έρχ εται σε 20.543,00 τετρα-
γων ικά μέτρα, εκ των  οποίων  12.309,00 τ.μ. –που αποτελούν  και την  επιφάν εια
αγοράς- είν αι ιδιοκτησίας της Εθν ικής Τράπεζας και 8.234,00 τ.μ., ιδιοκτησίας του

Δήμου Ελευσίν ας.
Βάσει των  αν ωτέρω, ο Δήμος πρόκειται ν α προβεί στην  αγορά των  κάτωθι Ο.Τ.:
Οικοδομικό τετράγων ο 385, ιδιοκτησίας Εθν ικής Τράπεζας, εμβαδού 2.580,00

τ.μ.
Οικοδομικό τετράγων ο 384, ιδιοκτησίας Εθν ικής Τράπεζας, εμβαδού 6.401,00

τ.μ.
Οικοδομικό τετράγων ο 396, ιδιοκτησίας Εθν ικής Τράπεζας, εμβαδού 3.328,00

τ.μ.
Μετά από συν εχ είς επικοιν ων ίες και διαπραγματεύσεις εκ μέρους της Δημοτικής

Αρχ ής με την  Εθν ική Τράπεζα, το συμφων ηθέν  τίμημα αγοράς ορίστηκε στο ποσό
του 1.062.268 ευρώ, εν ώ η αν τικειμεν ική αξία των  ακιν ήτων  εκτιμάται στο ποσό
του 1.356.405 ευρώ.

Η αγορά θα πραγματοποιηθεί χ ωρίς καμία επιβάρυν ση του δημοτικού προϋπολο-
γισμού, και συγκεκριμέν α από το ποσό των  20 εκατομμυρίων  ευρώ που εξασφάλι-
σε η Δημοτική Αρχ ή από το Υπουργείο Εσωτερικών .

Μέσω της παραπάν ω αγοράς και συν δυαστικά με έργα υποδομής τα οποία
βρίσκον ται σε εξέλιξη ή/και δρομολογούν ται, όπως εν δεικτικά, οι διαν οίξεις δρό-
μων , η κατασκευή πεζοδρομίων  κ.α., αν αβαθμίζεται σταδιακά το σύν ολο της περ-
ιοχ ής, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.

Με την  αν άπλαση της Όασης, ο Δήμος Ελευσίν ας πρόκειται ν α αποκτήσει το
μεγαλύτερο πάρκο αν αψυχής της πόλης, έν αν  μεγάλο χ ώρο πρασίν ου, αθλοπαι-
διών  και παιδικών  χ αρών , ο οποίος θα αποτελέσει πόλο έλξης τόσο για τους
κατοίκους της πόλης όσο και για τους επισκέπτες.

Αξίζει ν α σημειωθεί, πως στον  σχ εδιασμό της Δημοτικής Αρχ ής και έως την  ορι-
στική αν άπλαση της Όασης, είν αι και η άμεση διαμόρφωση του χ ώρου, έτσι ώστε
ν α είν αι αν οιχ τός και προσβάσιμος στο κοιν ό.

Έν ας χ ώρος, που μάλιστα, πολύ πρόσφατα εν εργοποιήθηκε και για την  επιτ-
υχ ημέν η διοργάν ωση του πρώτου Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού της Ελευσίν ας, από
την  2023 Ελευσίς – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Επίσκεψη του Λαϊκού Πανεπιστημίου
Ελευσίνας στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας

Τ
ην  Κυριακή 22
Ιαν ουαρίου το
Λαϊκό Παν επιστή-

μιο Ελευσίν ας θα πραγ-
ματοποιήσει επίσκεψη
στο Εβραϊκό Μουσείο της
Ελλάδας με αφορμή τη
Διεθν ή Ημέρα Μν ήμης
για τα Θύματα του Ολο-
καυτώματος (27 Ιαν ουα-
ρίου). Στους χ ώρους του
μουσείου θα μας ξεν αγή-
σει η Υπεύθυν η Εκπαι-
δευτικών  Προγραμμάτων
του Μουσείου, Οριέττα
Τρέβεζα. 

Η ξεν άγηση πραγματο-
ποιείται δωρεάν , καθώς
το Εβραϊκό Μουσείο
αν αγν ώρισε το Λαϊκό
Παν επιστήμιο ως εκπαι-
δευτικό θεσμό και το εν έταξε στην  τιμολογιακή πολιτική των  επισκέψεων  εκπαι-
δευτικών -παν επιστημιακών  ιδρυμάτων , γεγον ός για το οποίο τους ευχαριστούμε
θερμά! 

Η μετακίν ηση προς και από το Μουσείο είν αι επίσης δωρεάν , με πούλμαν  του
ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίν ας.

Η αν αχ ώρηση θα γίν ει στις 10.15 από το δημοτικό πάρκιν γκ στο Πυρουν άκειο
Λύκειο.

Οι δηλώσεις συμμετοχ ής γίν ον ται τηλεφων ικά καθημεριν ές 9.00-14.00 στο
2105565629.
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Παραιτήθηκε μετά την ήττα ο Ηλίας
Αμπαζάι από τον Ικαρο Νεοκτίστων

Μ
ετα την  βαριά ήττα από την  Ζωφριά και τις ελείψεις που είχ ε η ομάδα του
Ικάρου Νεοκτίστων  υπέβαλε την  παραίτησή του στην  διοίκηση της ομάδας
ο προπον ητής Ηλίας Αμπαζάι. Ο ίδιος τόν ισε: <<Η ομάδα έχ ει μείν ει με 13

παίκτες.Δεν  διαχ ειριστήκαμε καλά το παιχ ν ίδι. Είν αι έν α κακό αποτέλεσμα για μας
με βάση την  θέση που έχουμε στην  βαθμολογία. Και με βάση τα αποτελέσματα
που είχ αμε μέχ ρι τώρα. Είν αι σίγουρα κάτι αρν ητικό. Ήταν  έν α ματς που μπορ-
ούσαμε ν α είχ αμε καλύτερο αποτέλεσμα. Η ομάδα της Ζωφριάς είν αι μία ομάδα
που παλεύει για την  παραμον ή της στην  κατηγορία.

Φεύγω γιατί στεν αχ ωρήθηκα από το βαρύ σκόρ. Ευχ αριστώ τους παίκτες και
την  διοίκηση της ομάδος και εύχ ομαι καλή συν έχ εια και ο Ικαρος ν α βρεί τον
δρόμο του>>.

ΑΝ.ΤΣ.

Η Ενωση Πανασπροπυργιακού με Νικολόπουλο
1-0 στην Μαγούλα

Μ
ε έν α τέρμα που σημείω-
σε με κεφαλιά στο 50′ ο
Νικολόπουλος η Εν ωση

Παν ασπροπυργιακού Δόξας για
την  10η εμβόλιμη αγων ιστική της
Α΄κατηγορίας επικράτησε με 1-0
του Αστέρα Μαγούλας.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο Αστέρ-
ας είχ ε δύο δοκάρια στο 75‘ και
80′ με τον  Γκελάι.

Διαιτητής ο Αριστείδης Αλιά-
γας.Βοηθοί: Χρήστος Πλάκας-
Νίκος Μαν ούρας.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(Δημοσθέν ης Ρόκκας): Ποραν ίδης, Τσουμάν ης, Φυσαράκ-
ης, Λογοθέτης Φ,Μπάλα, Τσιαν άκας, Λογοθέτης Α, Οικον ομόπουλος Χ,Τεπετώβ,
Μυρσίν ιας, Γουβαλάρης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Οικον ομόπουλος Μ,Παπακων σταν τίν ου, Τσιφρίκας, Γκε-
λάι, Κατσαν εβάκης, Χιον ίδης Ι, Λάσκος, Παπακων σταν τίν ου

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ -ΔΟΞΑΣ(Κυριάκος Μίχ ας):Αν δριόλας, Τσαγιάν -
ν ης, Πίν ης, Νικολόπουλος, Θεοδώρου,Κον τούλης,Αλμέιδα Νέρες, Κατίδης, Σερέ-
πας,Μακρίδης, Κατσάφαρος.

Αν απληρωματικοί: Τύρπος,Τσεβάς,Νταφόπουλος,Δημακακάκος,Βουρν άζος, Παρ-
οτσίδης,Τούσης, Παρασχ άκης.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτορεπορτάζ G: ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

Ελεύθεροι τρείς παίκτες από τον Ικαρο Νεοκτίστων

Ο
Τερματοφύλακας ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ ΕΝΤΡΙ ο κεν τρικός μέσος ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ
ΕΡΑΛΝΤΟ και ο αμυν τικός

ΝΤΑΦΌΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΈΑΣ έμειν αν  ελεύθεροι από την  ομάδα του Ικάρου Νεοκ-
τίστων .

Ελεύθερος ο Γιάννης Μπόγκναμ Μπαρντόκ

Τ
ον  επόμεν ο σταθμό της καριέρας
του αν αζητά ο Γιάν ν ης Μπαρτόκ
Μπογκν ταν (Bartoc Bogdan Giannis).

Ο 26 χ ρον ος ρουμάν ος επιτελικός
μέσος, διεθν ής με τις μικρές Εθν ικές ομά-
δες της χ ώρας του, αγων ίστηκε για πρώτη
φορά στην  Ελλάδα το 2015 φορών τας την
φαν έλα του Θρασύβουλου, εν ώ μεταπήδ-
ησε έπειτα στον  Ακράτητο, Απόλλων α
Αθην ών ,Βύζα Μεγάρων , Απόλλων α Πον -
τίων  Ασπροπύργου,Ακράτητο.

10x10 ο Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου

Ο
Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροοπύργου συν εχ ίζον τας τις καλές του
εμφαν ίσεις συν έτριψε στα Μέγαρα τον  Μεγαρικό με 4-0 και οδηγεί την
κούρσα στην  Α΄κατηγορία.

Τα τέρματα της ομάδας
του Γιώργου Αδάκτυλου
σημείωσαν  Αθαν ασιάδης 2
(7′, 30′)
Γκαβζίδης(54΄πέν αλτι) και
Τσουτσάν ης(60′).

Διαιτήτευσε ο

Λάμπρου.Βοηθοί:Καραγιάν ν ης-Δεμερτζής.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κολιάκης, Παπαδόπουλος Ν.(76′ Παπαδόπουλος Π.),

Eπίδειξη ισχύος ο ΑΟ Ζωφριάς 10-0

Ο
ΑΟ Ζωφριάς ύστερα από έξοχ η εμφάν ιση συν έτριψε στο γήπεδο
Καματερού για την  10η εμβόλιμη  αγων ιστική τον  Ικαρο Νεοκτίστων  που
κατέβηκε με πολλές ελλλείψεις με το αστρον ομικό 10-0.

Τα τέρματα σημείωσαν  οι Νικολάου 4 (11′, 34′, 52′, 65′).  Νίκα(30′), Γεγές(38′),
Νιτσόγλου(44′), Παρτάλης(54′) και  Μαρμούτας(59′).

Διαιτήτευσε ο Φαρμάκης.Βοηθοί: Παπαδόπουλος-Αν δρέου.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλαταν ιάς Ι.(54′ Καράβολας), Μουστάκας, Νιτσόγλου, Νίκα, Λάβδας(63′
Σιδηρόπουλος), Ρεφεν δάριος, Πλαταν ιάς Γ.(54′ Μπούρας), Βάρρας, Νικολάου,
Γεγές(65′ Κορμπής), Παρτάλης(54′ Μαρμούτας).

ΙΚΑΡΟΣ: Ηλιάδης, Πρέσσας, Κάτσος Χ., Σπυρίδης, Κάτσος Γ., Λαουν άρος(46′
Ρούσσος). , Αν δρεάδης(61′ Μυλων άς), Μάμμας(60′ Μαλακέλλης), Σούτας, Στασίν ης,
Πέτσας.

Υ.Γ. Μετά το τέλος του αγών α ο προπον ητής Ηλίας Αμπαζάι υπέβαλε την
παραίτησή του στην  διοίκηση.

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου στην
Δυτική Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(11η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ     ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)  
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ    (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)        
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ    (ΦΡΑΓΚΕΙΟ)             
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)            
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     (ΒΥΖΑ)    
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ     (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)            
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ     (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)    

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(9η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.(ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)    

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ(11:30)  
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΒΥΖΑΣ Β    (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)        
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Αποχώρησε από τον Μεγαρικό ο Ζήσης Ζήκος

Ο
προπον ητής Ζήσης Ζήκος  αποχ ώρησε από την  τεχ ν ική ηγεσία του
Μεγαρικού. Ο ίδιος είπε: "Μετά από συν άν τηση με την  διοίκηση, λόγω
οικον ομικών  δυσχ ερειών  για τις απολαβές μου, κρίθηκε προτιμότερο ν α

διακόψουμε την  συν εργασία μας". Ο λόγος είν αι η δυσκολία στο οικον ομικό.
Στην  ομάδα του Μεγαρικού, στην  οποία βρέθηκα την  πέρσιν ή αγων ιστική

περίοδο, από τον  Οκτώβριο του '21 μέχ ρι και χ θες, πέρασα μια ακόμη εν διαφέρ-
ουσα περίοδο της ποδοσφαιρικής και όχ ι μόν ο, ζωής μου. Οι στιγμές, καλές και
άσχ ημες, μέν ουν  χ αραγμέν ες στην  μακρομν ήμη... Κάθε ωραίο τελειών ει κάποια
στιγμή, για ν α αν οίξει τον  δρόμο σε άλλα ωραία, τα οποία προσμέν ουν  ν α
αν οίξουν  ν έο κεφάλαιο στην  ζωή μας. Εύχ ομαι καλή συν έχ εια στον  Μεγαρικό και
ν α βρει μελλον τικά τον  δρόμο προς την  επιτυχ ία και την  καταξίωση. Με σωστό
πλάν ο είμαι σίγουρος πως θα το βρει.

ΑΑΔΕ: Ανοιξε η πλατφ-
όρμα για τις χωριστές

δηλώσεις- Όλα όσα πρέ-
πει να ξέρουν τα ζευγάρ-
ια για το «φορολογικό

διαζύγιο»

Ο
ι φορολογούμενοι θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι εφόσον γίνει η αίτηση
δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής

της επιλογής.
'Ανοιξε,  από την ΑΑΔΕ η ηλεκτρονική πλα-

τφόρμα μέσα από την οποία τα ζευγάρια που
επιθυμούν να κάνουν ξεχωριστή φορολογική
δήλωση για τα εισοδήματα του 2022, θα πρέ-
πει να το δηλώσουν έως και τις 28 Φεβρουα-
ρίου.

Ακόμη και όσοι υπέβαλαν το 2022 χωριστή
φορολογική δήλωση θα πρέπει να δηλώσουν
και εφέτος ότι ο κάθε σύζυγος θα υποβάλει τη
δική του φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση
που κανείς από τους συζύγους δεν γνωστο-
ποιήσει το σχετικό αίτημα μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου τότε θα πρέπει να υποβάλουν
φέτος κοινή φορολογική δήλωση.

Να σημειωθεί παράλληλα ότι οι φορολο-
γούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον
γίνει η αίτηση δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλα-
γής της επιλογής.

Η ΑΑΔΕ έδωσε και πάλι στην δημοσιότητα
20 συχνές ερωτήσεις και τις σχετικές απαντή-
σεις για το συγκεκριμένο θέμα.

Ειδικότερα οι συχνές ερωτήσεις-απαν-
τήσεις:

1. Πώς μπορώ να γνωστοποιήσω την επι-
λογή μου να υποβάλω χωριστή δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος;

Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκ-
τρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο
www.aade.gr, στον σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/polites/eisodima/gnostopoi-
isi-horistis-dilosis είτε από εσάς με τους
δικούς σας κωδικούς πρόσβασης είτε, από
ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο
λογιστή - φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς
του κωδικούς πρόσβασης.

2. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνω-
στοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου 2023, τι θα συμβεί;

Στην περίπτωση αυτή οι σύζυγοι θα υποβά-
λουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος
2022.

3. Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε.
συζύγων, θα γίνεται συμψηφισμός φόρου
μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του
συζύγου;

Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου
και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού
και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

4. Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων
στις χωριστές δηλώσεις συζύγων;

Όχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επι-
δομάτων από την υποβολή χωριστών
δηλώσεων Φ.Ε. από τους συζύγους.

5. Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωρ-
ιστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων που έχουν διαφ-
ορετική φορολογική κατοικία;

Όχι, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωρι-
στών δηλώσεων Φ.Ε. διότι προβλέπεται ήδη
χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές
δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική
φορολογική κατοικία.

6. Πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία
στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5
του εντύπου Ε1 στους αντίστοιχους κωδικούς
κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος
συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε
περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό
του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης
κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παρ-
αχώρησης, αντίστοιχα.

7. Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων
Φ.Ε. πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία
όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέτει
καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης;

Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσο-
στό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει
στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με
σύζυγο». Ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει
καμία ένδειξη.

8. Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως εξα-
ρτώμενα μέλη του φορολογούμενου στις χωρ-
ιστές δηλώσεις Φ.Ε.;

Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο
καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνον-
ται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο
συζύγους.

9. Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανήλικου τέκ-
νου που προέρχεται από τον κοινό γάμο στις
χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. όταν αυτό δεν έχει
υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε.;

Το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου που δεν
φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθε-
ται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το
μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο
από αυτόν τον γονέα.

10. Ποιος βαρύνεται με τα τεκμήρια διαβίω-
σης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις
Φ.Ε. συζύγων;

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν
υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδή-
ματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκ-
μηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα
τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν
τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη
δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση
κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση
εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του
άλλου συζύγου.

11. Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. υπάρχει
δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου
ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον
άλλο;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
12. Ποια είναι η προθεσμία γνωστοποίησης

της επιλογής για χωριστή δήλωση Φ.Ε.
συζύγων;

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η
Φεβρουαρίου κάθε έτους.

13. Μετά τις 28 Φεβρουαρίου η επιλογή για
χωριστή δήλωση Φ.Ε. μπορεί να ανακληθεί;

Όχι, δεν ανακαλείται για το έτος στο οποίο
αφορά.

14. Ποιος από τους δύο συζύγους μπορεί να
γνωστοποιήσει την επιλογή για χωριστή δήλω-
ση Φ.Ε.;

Οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και
οι δύο.

15. Πρέπει η γνωστοποίηση της επιλογής
για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε. να γίνε-
ται κάθε έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου;

Ναι, θα πρέπει να επικαιροποιείται κάθε
έτος από τουλάχιστον έναν εκ των δύο
συζύγων μέχρι την προθεσμία αυτή, διαφορε-
τικά θα υποβάλλεται κοινή δήλωση.

16. Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Μάρτιο
του 2023 (μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της γνωστοποίησης). Μπορώ να
υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορο-
λογικό έτος;

Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η
εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή ως την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

17. Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Φεβρο-
υάριο και θα δηλώσω τον γάμο στο μητρώο
της Δ.Ο.Υ. μετά τις 28 Φεβρουαρίου . Μπορώ
να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορ-
ολογικό έτος;

Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η
εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή ως την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

18. Πόσες φορές μπορώ να αλλάξω την
επιλογή δήλωσης χωριστών δηλώσεων Φ.Ε.
στην περίπτωση που τελέσω γάμο μετά τις 28
Φεβρουαρίου ;

Η δήλωση γίνεται άπαξ ανά έτος.
19. Εισέρχονται στην εφαρμογή των χωρι-

στών δηλώσεων Φ.Ε. τα μέρη συμφώνου
συμβίωσης;

Όχι, δεν εισέρχονται στην εφαρμογή των
χωριστών δηλώσεων καθόσον εκ του νόμου
τους έχει δοθεί εξαρχής η δυνατότητα για υπο-
βολή κοινών ή χωριστών δηλώσεων.

20. Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν
δικούς τους κωδικούς πρόσβασης προκειμέ-
νου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;

Ναι, η σύζυγος που δεν έχει μέχρι τώρα
κωδικούς πρόσβασης, οφείλει να αποκτήσει
προκειμένου και αυτή να μπορέσει να υπο-
βάλει τη δική της δήλωση.

Εκπνέει η προθεσμία για τo επίδομα θέρμαν-
σης – Τι κάνουμε σε περίπτωση λάθους

Σ
υν ολικά, σύμφων α με τα στοιχ εία της ΑΑΔΕ, έως χ θες είχ αν  γίν ει
1.220.811 αιτήσεις.

Τέλος χ ρόν ου για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμαν σης, καθώς αύριο, Παρασ-
κευή, λήγει η προθεσμία των  αιτήσεων , μετά τη παράταση που έδωσε το υπουρ-
γείο Οικον ομικών  τον  Δεκέμβριο.

Συν ολικά, σύμφων α με τα στοιχ εία της ΑΑΔΕ, έως χ θες είχ αν  γίν ει 1.220.811
αιτήσεις.

Oι καταν αλωτές  που έχ ουν  κάν ει λάθος στην  αίτηση τους θα πρέπει ν α
προχ ωρήσουν  σε ν έο αίτημα, καθώς δεν  υπάρχ ει η δυν ατότητα διόρθωσης. 

H υποβολή αίτησης

1) Επιλέγω αν  διαμέν ω σε μον οκατοικία ή πολυκατοικία
2) Επιλέγω αν  είμαι ιδιοκτήτης ή έν οικος οπότε συμπληρών ω τον  ΑΦΜ του

ιδιοκτήτη
3) Επιλέγω είδος καυσίμου
4) Συμπληρών ω τον  Αριθμό παροχ ής ρεύματος
5) Επιλέγω οικισμό 
6) Συμπληρών ω τα τμ της κατοικίας
7) Συμπληρών ω  τον  IBAN στο my AADE

Τα καύσιμα που επιδοτούνται 
Τα καύσιμα που επιδοτούν ται είν αι το πετρέλαιο, το φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε

κηροζίν η), το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα, η βιομάζα (πέλετ)  ακόμα
και η θερμική εν έργεια μέσω τηλεθέρμαν σης. Ειδικά για τη χ ορήγηση επιδόματος
θέρμαν σης στους καταν αλωτές καυσόξυλων  και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρό-
σθετη προϋπόθεση το ακίν ητο ν α βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή
κατώτερο των  δέκα χ ιλιάδων  (10.000) κατοίκων  και ο αν τίστοιχ ος συν τελεστής
επιδότησης ν α είν αι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χ ορήγηση επιδόμα-
τος θέρμαν σης στους καταν αλωτές θερμικής εν έργειας μέσω τηλεθέρμαν σης τίθεται
ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίν ητο ν α βρίσκεται σε έν αν  από τους Δήμους
Σερρών , Εορδαίας, Κοζάν ης, Αμυν ταίου ή Μεγαλόπολης.

Οι επόμενες πληρωμές
Έως την  28η Φεβρουαρίου 2023 για το σύν ολο των  αγορών  που θα τιμολογηθ-

ούν  έως την  31η Ιαν ουαρίου 2023 και υπό την  προϋπόθεση καταχ ώρισης των
απαιτούμεν ων  στοιχ είων  έως και την  15η Φεβρουαρίου 2023.

Έως την  28η Απριλίου 2023 για το σύν ολο των  αγορών  που θα τιμολογηθούν
έως την  31η Μαρτίου 2023 και υπό την  προϋπόθεση καταχ ώρισης των  απαι-
τούμεν ων  στοιχ είων  έως και την  15η Απριλίου 2023.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχ ωρούν ται έως την  31η Μαΐου 2023 δικαιο-
λογητικά αγορών  της περιόδου 1.10.2022 έως 31.03.2023 με ημερομην ία έκδοσης
του παραστατικού πληρωμής έως την  16η Μαΐου 2023 και το αν τίστοιχ ο ποσό
επιδόματος θα καταβάλλεται έως την  15η Ιουν ίου 2023. 

Το πετρέλαιο θέρμαν σης «τσίμπησε»
Αν τιμέτωποι με τσιμπημέν ες τιμές στο πετρέλαιο θέρμαν σης έρχ ον ται οι κατα-

ν αλωτές, μετά την  κατάργηση της επιδότησης των  3,75 λεπτών  το λίτρο από τα
διυλιστήρια και τη μείωση της κρατικής επιδότησης από τα 25 στα 15 λεπτά το
λίτρο μαζί με τον  ΦΠΑ.

Η επιβάρυν ση στη λιαν ική τιμή είν αι περίπου στα 11 λεπτά του ευρώ, καθώς
στις 31/12 η τιμή ήταν  στο 1,13€/λίτρο εν ώ σήμερα, σύμφων α με τα στοιχ εία του
υπουργείου Αν άπτυξης, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμαν σης βρίσκεται στα
1,246€/λίτρο. Έτσι, σε σχ έση με το τέλος της χ ρον ιάς, για 1.000 λίτρα πετρελαίου,
το κόστος έχ ει αυξηθεί περίπου κατά 110 ευρώ.
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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 

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

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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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 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ
Η ΠΕΤΡΟΠΑΒΛΟΒΣΚΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΪ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΪΣΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΝΑΣΟΝΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ



Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023   \                                      θριάσιο-15  

Στο 7,2% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο,
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Ο
μέσος ετήσιος δείκτης του πληθωρισμού διαμορφών εται στο 9,6% το 2022
από μόλις 1,2% το 2021.

Στο 7,2% αποκλιμακώθηκε ο πληθωρισμός τον  Δεκέμβριο από 8,5% τον  Νοέμ-
βριο, διαμορφών ον τας τον  μέσο ετήσιο δείκτη στο 9,6% το 2022 από μόλις 1,2%
το 2021.

Σε δωδεκάμην η βάση οι τιμές φυσικού αερίου είν αι αυξημέν ες κατά 50%, αλλά οι
τιμές του ηλεκτρισμού εμφαν ίζον ται μειωμέν ες κατά 8,8%.

Μικρή αύξηση 1,4% εμφαν ίζουν  οι τιμές του πετρελαίου θέρμαν σης ως αποτέλε-
σμα των  επιδοτήσεων .

Μεγάλες αυξήσεις καταγράφον ται στα τρόφιμα: 18,1% στο ψωμί, 17,8% στα κρέα-
τα, 25,6% στα γαλακτοκομικά, 21,7% στα έλαια και λίπη, 13,2% στον  καφέ, 8,7%
σε ζάχ αρη, γλυκά και σοκολάτες.

Σημαν τικές αυξήσεις 18,1% και σε είδη άμεσης καταν άλωσης ν οικοκυριού,
24,7% σε στερεά καύσιμα, 11,1% στα αυτοκίν ητα, 36,7% στα αεροπορικά εισιτήρ-
ια, 14,5% στα εισιτήρια σιν εμά και θεάτρου.

Και σε επίπεδο μήν α από τον  Νοέμβριο στον  Δεκέμβριο καταγράφον ται αυξή-
σεις: 2,2% στο μοσχ άρι, 2,4% στο χ οιριν ό, 3,1% στα ψάρια, 1,2% στα τυριά, 2%
στο ελαιόλαδο, 2% στα κατεψυγμέν α λαχ αν ικά, 4,8% σε έν δυση - υπόδηση.

Στον  αν τίποδα, μειώσεις τιμών  καταγράφον ται από μήν α σε μήν α για ν ωπά
φρούτα και λαχ αν ικά 6,1% και 2,1%.

Αν τίστοιχ α μεγάλη πτώση 11,8% καταγράφει το πετρέλαιο θέρμαν σης και 5,6%
οι τιμές στα ξεν οδοχ εία.

Phishing: Οι τράπεζες στο εξής θα
αποζημιώνουν τους καταναλωτές – Τι θα

ισχύει για την κλοπή καρτών

Α
ποζημίωση στα θύματα
ηλεκτρον ικής απάτης θα
δίν ουν  πλέον  οι τράπεζες,

σύμφων α με ν ομοσχ έδιο του
υπουργείου Αν άπτυξης που
βρίσκεται σε διαβούλευση - Τι
είν αι το phising

Αποζημίωση στα θύματα
ηλεκτρον ικής απάτης θα δίν ουν
πλέον  οι τράπεζες, σύμφων α με
ν ομοσχ έδιο του υπουργείου
Αν άπτυξης που βρίσκεται σε διαβούλευση. Παράλληλα, οι πολίτες που χ άν ουν  τα
χ ρήματά τους από την  κλοπή των  κωδικών  τους, θα τα παίρν ουν  πίσω, ακόμα
και αν  η κλοπή οφείλεται σε δική τους αμέλεια. Θα αφορά όμως ποσά άν ω των
1.000 ευρώ.

Ειδικότερα, λύση σε δύο σημαν τικά προβλήματα των  καταν αλωτών  δίν ει ν έα
ν ομοθεσία, η οποία αν αμέν εται ν α ισχ ύσει από τον  επόμεν ο μήν α όπως
αν αφέρει η ΕΡΤ. Έν α εξ αυτών  των  προβλημάτων  αφορά στην  περίπτωση που
κάποιος χ άσει ή του κλέψουν  τη χ ρεωστική κάρτα με την  οποία κάν ει τις
καθημεριν ές του αγορές. Μέχ ρι εκείν ος ν α δηλώσει την  απώλεια ή την  κλοπή,
μπορεί ν α περάσει έν α μικρό χ ρον ικό διάστημα, αρκετό όμως για ν α προχ ωρήσει
σε αγορές αυτός που θα βρει την  κάρτα. Σε αυτή την  περίπτωση ο κάτοχ ος της
κάρτας ευθύν εται για τα πρώτα 50 ευρώ. Εάν  δηλαδή αυτός που θα βρει την
κάρτα, ψων ίσει 200 – 300 ευρώ, τη διαφορά από τα 50 μέχ ρι τα 200 την  καλύπτει
η τράπεζα και του την  επιστρέφει.

Όσον  αφορά στις διαδικτυακές απάτες, όποιος πέσει θύμα phishing θα μπορεί
πλέον  ν α αποζημιωθεί. Η ν έα ν ομοθεσία προβλέπει ότι μέχ ρι τα 1.000 ευρώ είν αι
υπεύθυν ος ο κάτοχ ος του e-banking. Δηλαδή είν αι υπεύθυν ος ο πολίτης. Αν  όμως
γίν ει έν α έμβασμα, μια μεταφορά χ ρηματική πάν ω από 1.000 ευρώ, τη διαφορά
την  καλύπτει η τράπεζα. Είν αι μια πολύ σημαν τική πρωτοβουλία από τη στιγμή
που οι διαδικτυακές συν αλλαγές είν αι πλέον  κομμάτι της καθημεριν ότητάς μας.

Εξάλλου, αυστηροποιούν ται οι διαδικασίες για τη λειτουργία των  ηλεκτρον ικών
καταστημάτων . Θα πρέπει στην  ιστοσελίδα τους ν α αν αγράφουν  τον  ΑΦΜ, τον
αριθμό Εμπορικού Μητρώου αλλά και τον  αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Εάν  κάτι από αυτά λείπει, το πρόστιμο ξεκιν άει από 5.000 και φθάν ει μέχ ρι και
εν άμιση εκατομμύριο ευρώ. Και βέβαια το Δημόσιο έχ ει δικαίωμα ν α κατεβάσει
ακόμα και την  ιστοσελίδα.

Τι είν αι το phising
Το phishing είν αι εν έργεια εξαπάτησης των  χ ρηστών  του διαδικτύου, κατά την

οποία ο 'θύτης' υποδύεται μία αξιόπιστη ον τότητα, καταχ ρώμεν ος την  ελλιπή
προστασία που παρέχ ουν  τα ηλεκτρον ικά εργαλεία, και την  άγν οια του χρήστη-
'θύματος', με σκοπό την  αθέμιτη απόκτηση προσωπικών  δεδομέν ων , όπως είν αι
ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχ εία και κωδικοί.

Αν  ήταν  εφικτό ν α αποδώσουμε τον  όρο στα Ελλην ικά, θα μπορούσαμε
κάλλιστα ν α το αποκαλέσουμε 'Ηλεκτρον ικό Ψάρεμα', κι αυτό γιατί αγγλικός όρος
δεν  απέχ ει πολύ από αυτό. Ο όρος phishing, που πρωτοχ ρησιμοποιήθηκε από
τον  χ άκερ Khan C Smith και υιοθετήθηκε στη συν έχ εια από όλη την  κοιν ότητα
των  χ άκερς, προέρχ εται από το αγγλικό 'f ishing' (ψάρεμα), καθώς η διαδικασία με
την  οποία ο θύτης παρουσιάζεται ως αξιόπιστη ον τότητα ώστε ν α προσελκύσει
τους χ ρήστες, θυμίζει δηλαδή την  διαδικασία του δολώματος στο ψάρεμα. 
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Μ
ε εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ ορίζει οτι από 1.1.23
διαγν ωστικά rapid, self  και μοριακά – Pcr test,
που αποτελούν  σημαν τικά αγαθά για την  αν τι-

μετώπιση της παν δημίας, θα υπάγον ται στον  κατώτα-
το εφαρμοζόμεν ο συν τελεστή ΦΠΑ 6% από μηδεν ικό
που ήταν  μέχ ρι τώρα.

Ακριβότερα πλέον  θα αγοράζουν  από τα φαρμακεία
ή θα κάν ουν  τα rapid test οι πολίτες καθώς όπως
αν ακοιν ώθηκε με εγκύκλιο από την  ΑΑΔΕ πλέον  τα
παραπάν ω είδη θα υπάγον ται όχ ι σε μηδεν ικό συν τε-
λεστή όπως ίσχ υε μέχ ρι 31.12.2022 αλλά σε μειωμέν ο
συν τελεστή 6% ήδη από 01.01.23.

Υπεν θυμίζεται οτι οι αν εμβολίαστοι εργαζόμεν οι
αλλά και υγειον ομικοί υπάγον ται σε εβδομαδιαία rapid
test με δικά τους ΄έξοδα εν ώ, πολλοί είν αι εκείν οι που
προμηθεύον ται και self  test για ν α μπορούν  ν α
κάν ουν  μόν οι τους στο σπίτι.

Πάν τως όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας
Θάν ος Πλεύρης τα rapid test σύν τομα εν δεχ ομέν ως
ν α είν αι παρελθόν  καθώς μετά και το τέλος της παρά-
τασης που δόθηκε έως στις 31 Μαρτίου, θα πάψει ν α
είν αι υποχ ρεωτική η διεν έργεια τους για τους αν εμ-
βολίαστους εργαζόμεν ους.

«Ναι, έχ ουμε δώσει μια παράταση μέχ ρι τις 31
Μαρτίου, εν δεχ ομέν ως ν α μην  χ ρειάζεται μετά αλλά
τουλάχ ιστον  για το σκέλος του χ ειμών α θέλουμε ν α
είμαστε καλυμμέν οι οπότε μέχ ρι τέλη Μαρτίου οι αν εμ-
βολίαστοι εργαζόμεν οι θα παραμείν ει ν α κάν ουν
τεστ»

Και συν έχ ισε λέγον τας «Αυτό βοηθάει, παρόλο που
λέν ε ότι έχ ει ματώσει η τσέπη τους, και τους ίδιους.
Γιατί όλα τα στοιχ εία που έχ ουμε είν αι ότι ο αν εμ-
βολίαστος εάν  ν οσήσει εν δεχ ομέν ως πρέπει πιο

έγκαιρα ν α πάρει και θεραπείες γιατί ακριβώς δεν  έχ ει
την  κάλυψη του εμβολίου, είπε χ αρακτηριστικά.

Τι ορίζει η εγκύκλιος

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν  υπόψη της
Υπηρεσίας, αν αφορικά με το συν τελεστή ΦΠΑ που
εφαρμόζεται από 1.1.2023 στα αν ωτέρω είδη που
σχ ετίζον ται με τον  Cov id-19 και τις σχ ετικές υπηρ-
εσίες, διευκριν ίζον ται τα εξής:

1. Με την  υπ’ αριθ. Ε.2002/2020 εγκύκλιο Διοικητή
ΑΑΔΕ κοιν οποιήθηκαν  οι διατάξεις του άρθρου 73 του
ν .4764/2020, με τις οποίες προστέθηκε ν έα παράγρα-
φος 1Α στο άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν . 2859/2000)
και προβλέφθηκε η εφαρμογή μηδεν ικού συν τελεστή
ΦΠΑ στην  εισαγωγή και παράδοση αγαθών  που
σχ ετίζον ται άμεσα με την  αν τιμετώπιση της ν όσου
Cov id-19 (εμβόλια και inv itro διαγν ωστικά προϊόν τα).
Ο ίδιος συν τελεστής εφαρμόστηκε και στις υπηρεσίες
που συν δέον ται στεν ά με τα αγαθά του προηγούμε-
ν ου εδαφίου.

2. Με τις εν  λόγω διατάξεις η χ ώρα μας έκαν ε χ ρήση
της δυν ατότητας που δόθηκε στα Κράτη – Μέλη για
εφαρμογή μηδεν ικού συν τελεστή σε διάφορα είδη που
σχ ετίζον ται με την  ν όσο Cov id-19 καθώς και στις
συν αφείς υπηρεσίες, σύμφων α με το ν έο άρθρο 129α
της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως αυτό προστέθηκε με
το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020.

3. Οι ως άν ω διατάξεις της παραγράφου 1Α του άρθ-
ρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίες τέθηκαν  σε ισχ ύ
από 23/12/2020, εφαρμόστηκαν  μέχ ρι και τις
31/12/2022, όπως όριζε ρητά η σχετική Εν ωσιακή
Νομοθεσία (Οδηγία (ΕΕ) 2020/2020). Συν επώς μετά τη

λήξη των  αν ωτέρω ρυθμίσεων , διευκριν ίζεται ότι τα εν
λόγω αγαθά και υπηρεσίες υπάγον ται στον  κατά
περίπτωση ισχ ύον τα συν τελεστή ΦΠΑ όπως αυτός
ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα
ΦΠΑ σε συν δυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ αυτού.

4. Ειδικότερα και όσον  αφορά τα:
– Εμβόλια κατά των  σχ ετιζόμεν ων  με το SARS κορ-

ον οϊών  (είδος SARS-CoV) , της Δ.Κ.3002 για τον
άν θρωπο,

– Διαγν ωστικά τεστ rapid, διαγν ωστικά τεστ PCR,
διαγν ωστικά τεστ αν τισωμάτων  και λοιπά διαγν ωστικά
για Cov id-19 της Δ.Κ. 3822 για τον  άν θρωπο, που
αποτελούν  σημαν τικά αγαθά για την  αν τιμετώπιση της
παν δημίας, υπάγον ται στον  κατώτατο εφαρμοζόμεν ο
συν τελεστή ΦΠΑ (υπερμειωμέν ος συν τελεστής 6%),
διευκολύν ον τας με τον  τρόπο αυτό την  πρόσβαση
των  φορέων  υγείας και του γεν ικότερου πληθυσμού
της χ ώρας στα εν  λόγω αγαθά, ώστε ν α καταπολεμηθ-
εί ο ιός και ν α αποφευχ θεί η διάδοσή του, χ ωρίς ν α
τίθεται χ ρον ικός περιορισμός για την  εφαρμογή του.

5.Σε περίπτωση που κατά την  παράδοση διαγν ω-
στικών  rapid test στους καταν αλωτές από φαρμακεία,
τα οποία αν αλαμβάν ουν , χ άριν  διευκόλυν σης των
καταν αλωτών , και την  διεξαγωγή τους, το τυχ όν  επιπ-
λέον  τίμημα που αυτά λαμβάν ουν  προσαυξάν ει την
φορολογητέα αξία της κύριας πράξης, ήτοι της παράδο-
σης του διαγν ωστικού τεστ rapid, υπαγόμεν ο ως εκ
τούτου στον  ίδιο συν τελεστή ΦΠΑ, 6%.

Σε κάθε περίπτωση, η διεξαγωγή διαγν ωστικών
ελέγχ ων  ν όσησης από τον  κορον οϊό Cov id-19, από
ιδιωτικά διαγν ωστικά εργαστήρια του π.δ. 84/2001 ή
άλλους φορείς πρωτοβάθμιας φρον τίδας υγείας, αν ε-
ξάρτητα από την  μέθοδο που χ ρησιμοποιείται (rapid
test ή PCR) απαλλάσσεται από τον  ΦΠΑ σύμφων α
με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1, περ. ε’ του
Κώδικα ΦΠΑ χ ωρίς ν α παρέχ εται δικαίωμα έκπτωσης
του ΦΠΑ με τον  οποίο επιβαρύν θηκαν  οι σχ ετικές
εισροές.

Ακριβότερα πλέον self test, rapid test και pcr
Θα υπάγονται στον κατώτατο εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ 6%

από μηδενικό που ήταν μέχρι τώρα.


