
ΕΕυυρρωωζζώώννηη::  ΜΜεείίωωσσηη  
ααννεερργγίίααςς  σσττοο  66,,66%%  ττοονν

ΔΔεεκκέέμμββρριιοο  22002222
––  ΟΟιι  ««δδιιαακκρρίίσσεειιςς»»  

ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Αθηνών ζητά την 

εκ νέου ενεργοποίηση των
120 δόσεων

Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας
σε περιοχές αρμοδιότητας 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας
Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη
διάρκεια εκδηλώσεων για την τελετή

έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
‘’Ελευσίς 2023’’

Δώρο Πάσχα Δώρο Πάσχα 
σε χαμηλόμισθους καισε χαμηλόμισθους και

άλλα τρία μέτραάλλα τρία μέτρα
«ανάσα» που είναι στο«ανάσα» που είναι στο

τραπέζιτραπέζι

Ανδραβίδα: Θλίψη
στο πανελλήνιο

για τους δύο 
πιλότους 

- Έρευνα για τα αίτια της
πτώσης του F4 Phantom

Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον
συγκυβερνήτη του F-4 που συνετρίβη μετά

την απογείωση από την Ανδραβίδα.
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Γ1 ΑΝΔΡΩΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ: 
Νίκη για την U23 του ΑΟΚΠ .

Ήττα για την ΘΡΙΑ Ασπροπύργου

ΕΠΟ: Δεν θα γίνονται αγώνες ΕΠΟ: Δεν θα γίνονται αγώνες 
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων 

χωρίς απινιδωτήχωρίς απινιδωτή
σσεελλ..  1111

Νέας «γενιάς» έλεγχοι
από την ΑΑΔΕ

-Ποιοι φορολογούμενοι
μπαίνουν στο στόχαστρο

σσεελλ..  22

ΣΣεελλ..  99σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

σσεελλ..  66

σσεελλ..  33

ΣΣτταα  χχέέρριιαα  ττοουυ  εεφφοοππλλιισσττήή  ΓΓιιώώρργγοουυ
ΠΠρροοκκοοππίίοουυ  ηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  

ΝΝααυυππηηγγεείίωωνν  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά
- Τι αναμένουν οι εργαζόμενοι

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας 

για το Πνευματικό Κέντρο 
Ασπροπύργου

σσεελλ..    22--1100

ΣΣεελλ..  77
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: 
θέση Πατριάρχου  Γρηγορίου 4,  

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

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις και πτώση της θερμοκρασίας  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 4  έως 12 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Υπαπαντή, Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Γεώργιος Δ.

Ειρήνης 30,, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Παπαγιαννοπούλου Κορίνα
Θριασίου Πεδίου 48, 2105559963

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Άνω Λιόσια
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔεκελείας 51,

2102448377

Τα στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του 2022,

που δημοσιεύθηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα, αποδείχθη-

καν καλύτερα από τις προβλέ-
ψεις και ενίσχυσαν το οπλο-
στάσιο της κυβέρνησης, για

έναν πιθανό νέο και τελευταίο
γύρο παροχών, πριν από τις

εκλογές.

Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολο-
γισμού του 2022, που δημοσιεύθηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα, αποδείχθηκαν καλύτερα από τις
προβλέψεις και ενίσχυσαν το οπλοστάσιο της
κυβέρνησης, για έναν πιθανό νέο και τελευταίο
γύρο παροχών, πριν από τις εκλογές.

Ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος που δημιουρ-
γείται αφήνει περιθώρια στην κυβέρνηση να
προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης, μέτρα που θα
της δώσουν έξτρα ώθηση με μία ίσως πολύμηνη
προεκλογική περίοδο.

Τα αυξημένα φορολογικά έσοδα αλλά και η μη
ανάγκη μεγάλης επιδότησης στο ρεύμα αφήνει
περιθώριο νέων παρεμβάσεων στην κυβέρνηση.

Τα μέτρα ενίσχυσης

Τα μέτρα που εξετάζονται είναι μόνιμου και
προσωρινού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν:

• Μια πρόσθετη έκτακτη ενίσχυση των συντα-
ξιούχων με προσωπική διαφορά, που δεν είδαν

αυξήσεις στις συντάξεις τους την περασμένη Πέμ-
πτη, την οποία προανήγγειλε σχεδόν ο υπο-
υργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης την Παρ-
ασκευή. Πρόκειται για το 5,5% των συνταξιούχων
.

• Την παράταση έως το τέλος του χρόνου του
μειωμένου ΦΠΑ σε εστίαση, τουρισμό και μεταφο-
ρές, την οποία άφησε ανοιχτή ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας ότι θα
κοστίσει 250 εκατ. ευρώ.

• Την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών, στην οποία αναφέρθηκε και ο πρωθυ-
πουργός Κ. Μητσοτάκης.

• Στο τραπέζι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι
μια ακόμη έκτακτη ενίσχυση σε χαμηλόμισθους, εν
είδει δώρου Πάσχα.

Για το 2024 η μεγάλη δαπάνη θα είναι το νέο
μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, που θα
ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ.

Δώρο Πάσχα σε χαμηλόμισθους και άλλα
τρία μέτρα «ανάσα» που είναι στο τραπέζι

Σ
τη διαχ είριση του εφοπλιστή
Γιώργου Προκοπίου πέρασαν
και επίσημα  από  την  1

Φεβρουαρίου, τα Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά εν ώ τις προσεχ είς μέρες θα
κατατεθεί στη Βουλή ν ομοθετική ρύθ-
μιση για τις σχ έσεις με το Πολεμικό
Ναυτικό. Οι εργαζόμεν οι προσδο-
κούν  ν α έχ ουν  επαν απροσληφθεί
στο σύν ολό τους μέχ ρι τις 30 Ιου-
ν ίου.

Ειδικότερα  όπως αν αφέρει η αν α-
κοίν ωση του Σωματείου Εργαζομέ-
ν ων  Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά « Η Τρίαιν α»:

«Κλείν ει σήμερα έν ας μεγάλος κύκλος στη ζωή των
Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά. Η ειδική διαχ είριση ολοκλήρ-
ωσε ουσιαστικά το έργο της, παραμέν ει μόν ο μέχ ρι ν α
ολοκληρωθούν  οι διαδικασίες των  πληρωμών  των

πιστωτών , μέσω του πίν ακα διαν ομής που θα
συν ταχ θεί», αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή του προς τους
εργαζόμεν ους ο Ευάγγελος Μπαλογιάν ν ης, πρόεδρος
του Σωματείου Εργαζομέν ων  Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά
«Η Τρίαιν α».

ΣΣτταα  χχέέρριιαα  ττοουυ  εεφφοοππλλιισσττήή  ΓΓιιώώρργγοουυ  
ΠΠρροοκκοοππίίοουυ  ηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  

ττωωνν  ΝΝααυυππηηγγεείίωωνν  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά
--  ΤΤιι  ααννααμμέέννοουυνν  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.10
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Α
πό το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας
ανακοινώνεται  η απαγόρευση
αγκυροβολίας και  διέλευσης, πλοίων,

ταχυπλόων, λεμβών, αλιευτικών και
οποιουδήποτε άλλου τύπου σκαφών, από 02-02-
2023 και ώρα 06:00 έως 05-02-2023 και ώρα
16:00, προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων για την τελετή έναρξης
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ‘’Ελευσίς 2023’’
και σε απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων, στη
θαλάσσια περιοχή που περικλείεται  από τα
κατωτέρω γεωγραφικά στίγματα:

i . Γεωγραφικό Πλάτος 38ο 02’ 18’’Β και
Γεωγραφικό Μήκος 023ο 31’ 53’’Α ii. Γεωγραφικό
Πλάτος 38ο 02’ 07’’Β και Γεωγραφικό Μήκος
023ο 32’ 07’’Α ii i . Γεωγραφικό Πλάτος 38ο 02’
13’’Β και Γεωγραφικό Μήκος 023ο 32’ 21’’Α iv.
Γεωγραφικό Πλάτος 38ο 02’ 23’’Β και Γεωγραφικό
Μήκος 023ο 32’ 06’’Α

2. Από την παρούσα
απαγόρευση εξαιρούνται τα
πλωτά μέσα που θα
συμμετάσχουν στις
παραπάνω εκδηλώσεις.

3. Οι  παραβάτες της
παρούσας, ανεξαρτήτως
από τις τυχόν
συντρέχουσες αστικές,
ποινικές και πειθαρχικές
ευθύνες κατά την ισχύουσα
νομοθεσία, υπόκεινται και
στις κυρώσεις του άρθρου
157 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου, που
κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί  Κώδικος
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4532/2018
(Α’ 63) και ισχύει.

Πηγή: https://www.paron.gr/2023/02/01/apagoreysi-thalassias-
kykloforias-se-perioches-armodiotitas-toy-kentrikoy-limenar-
cheioy-eleysinas/

Ανδραβίδα: Θλίψη στο πανελλήνιο για τους δύο πιλότους 
- Έρευνα για τα αίτια της πτώσης του F4 Phantom

Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον συγκυβερνήτη του F-4 που συνετρίβη μετά την απογείωση από την Ανδραβίδα.

Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες για τον εντοπι-
σμό του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη που
πετούσε το μοιραίο F4 Phantom που απογειώθηκε
από την Ανδραβίδα και χάθηκε στα παγωμένα
νερά.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Τετάρτης (1/2) το
ΓΕΑ ανακοίνωσε πως ο 31χρονος πιλότος είναι
νεκρός όπως και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφ-
ους που εντοπίστηκε τη Δευτέρα. Η δυσάρεστη 

είδηση ήρθε να επιβιώσει αυτό που όλοι φοβόν-
τουσαν. Ο αγνοούμενος πιλότος, Σμηναγός Ευστά-
θιος Τσιτλακίδης.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για τον Ευστάθιο Τσιτ-
λακίδη

«Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας – διά-
σωσης για τον εντοπισμό και του κυβερνήτη του 

αεροσκάφους F-4E Phantom II, Σμηναγού (Ι)
Ευστάθιου Τσιτλακίδη. Η συγκέντρωση και η ανάλ-
υση των ευρημάτων, επιβεβαίωσαν τον θάνατό
του».

Δραμινός στην καταγωγή, ο κυβερνήτης –
Σμηναγός (Ι) Ευστάθιος Τσιτλακίδης, γιος του
πρώην δασάρχη του Κάτω Νευροκοπίου και καθη-
γήτριας γαλλικών, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην
περιοχή.

«Ήλπιζα να βρεθεί ζωντανός»

Μιλώντας στο MEGA ο πατέρας του συγκυβε-
ρνήτη σημείωσε: «Ήλπιζα να βρεθεί ζωντανός. Η
τύχη ήταν σκληρή και για τους δύο. Καλό τους
ταξίδι. Δεν ξέρω τι να πω».

To Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να διαθέσει το
υδρογραφικό – ωκεανογραφικό πλοίο «Ναυτίλος»
μόλις επισκευαστεί, ώστε με το σόναρ του να
εντοπίσει συντρίμμια ενώ και συμμαχικές χώρες
έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν.

Σύμφωνα με το Mega σημαντικό εύρημα θα είναι
οι κινητήρες που θα δείξουν στους ειδικούς αν
είχαν σταματήσει προ της συντριβής. Όσον αφορά
στο μαύρο κουτί του μαχητικού, που στην πραγμα-
τικότητα είναι απλά ένας καταγραφέας της πτήσης,
για να βλέπουν μετά την πτήση οι πιλότοι πιθανά
λάθη τους, θεωρείται βέβαιη η καταστροφή του
καθώς στα μαχητικά οι καταγραφείς δεν έχουν
καμία σχέση με αυτά της πολιτικής αεροπορίας και
δεν είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε
συνθήκες συντριβής.

Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας σε περιοχές αρμοδιότητας 
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας

Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για την τελετή έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ‘’Ελευσίς 2023’’

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, ενημερώνει όλους τους Ασπρ-
οπύργιους ότι,  δόθηκε παράταση,  με

ΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 (ΦΕΚ276/Β/23-1-
2023), της δυνατότητας ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ στη
ΔΕΗ, των νοικοκυριών που έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο της ΔΕΗ, λόγω οφειλών κατά το
χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ τις 31-12-2022, ενώ
πληρούν και τα απαραίτητα εισοδηματικά κρι-
τήρια.  

Κατόπιν αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταθέσουν 

*ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ στο Πρωτόκολλο του Δήμου και να
προσκομίσουν τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Λογαριασμό της ΔΕΗ (αριθμός παροχής),
που αφορά το ακίνητο το οποίο έχει αποσυνδεθ-
εί από το δίκτυο λόγω οφειλών.

2.Φορολογική Δήλωση (Ε1) φορολογικού
έτους 2021, ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2021,
ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

4.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ΟΛΩΝ των

μελών του νοικοκυριού και εφόσον υπάρχει
(προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της).

5.Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικητικού προσδιο-

ρισμού) ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογικού έτους 2021
ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
7.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας

ΚΕ.ΠΑ., για άτομα της οικογένειας που έχουν
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού
Νοσοκομείου για χρήση συσκευής μηχανικής
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή
ατόμων του νοικοκυριού.

ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
διατίθεται στο Γραφείο Αντιδημάρχου Διοικ-
ητικών και Οικονομικών, κ. Αντώνιου Καραμ-
πούλα - 2132006408  και στο Πρωτοκόλλου του
Δήμου. Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή
αλληλεγγύης του Υπουργείου Ενέργειας και Περ-
ιβάλλοντος 15902. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συνέχεια από σελ. 3

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Το τελευταίο αν τίο θα πουν  την  Πέμπτη 2/2 στον
ν εκρό συγκυβερν ήτη του μοιραίου F4 FANTOM, που
συν ετρίβη 25 ν αυτικά μίλια ν ότια της Αν δραβίδας. Ο
πατέρας του υποσμην αγού Μάριου – Μιχ αήλ Τουρ-
ούτσικα δεν  θα πάει για την  αν αγν ώριση της σορού
του, όπως είπε στην  ΕΡΤ.

«Όχ ι δεν  θα γίν ει αν αγν ώριση. Δεν  μπορούσα ν α πάω
ν α υποστώ αυτό το μαρτύριο, η μητέρα του, δεν  το
συζητάμε, είν αι σε κώμα, σε κωματώδη κατάσταση.
Εγώ είμαι καλύτερα, εν τάξει ο δικός μου πόν ος δεν
είν αι σαν  της μάν ας, είμαι λίγο πιο καλά, με βοηθά που
μιλάω και με δημοσιογράφους κι ευχ αριστώ, με βοηθάει
πάρα πολύ, αλλά τους είπα ν α πάω ν α κάν ω αν αγ-
ν ώριση, ξεχ άστε το.

Δεν  μετακιν ούμαι από το σπίτι μου, από το δωμάτιο
που ζούσε το παιδί μου ούτε μέτρο, μόν ο στην  κηδεία
θα πάω αύριο και στον  τάφο, και πήραν  DNA μην  τα
πολυλογούμε. Μπορώ ν α πάω ν α κάν ω αν αγν ώριση
του παιδιού μου; Εγώ τον  είδα την  Κυριακή σε άριστη
κατάσταση, άριστη και γελαστό, όλα ωραία. Θα πάω
τώρα ν α δω το παιδί μου παραμορφωμέν ο; Πώς θα
είν αι το παιδί μου με τέτοια πτώση 800 χ ιλιόμετρα στο
ν ερό; Να δω τι; Να το θυμάμαι έτσι;» είπε ο πατέρας
του 29χ ρον ου συγκυβερν ήτη.

«Δεν  μου αρέσει και δεν  θα άρεσε και στον  Μάριο η
λέξη ήρωας, δεν  θα άρεσε στο παιδί μου ν α το λέν ε
ήρωα. Ήταν  ταπειν ό παιδί. Δεν  έλεγε καν  ότι είν αι
πιλότος, πόσω μάλλον  ήρωας. Ήρωα είχ ε μόν ο τον
Ηλιάκη και πρότυπο και τους άλλους πεσόν τες. Το
παιδί μου εμέν α δεν  σκοτώθηκε στον  πόλεμο.
Σκοτώθηκε σε μία άσκηση σε συν θήκες πολέμου και
δεν  είχ ε και αν τίπαλο. Από που και ως που είν αι
ήρωας, δεν  θα του άρεσε. Και σας λέω ούτε και εμέν α
μου αρέσει. Αν  γιν όταν  μια αερομαχ ία και σκοτων ό-
ταν  θα έλεγα εν τάξει, είν αι ήρωας ή όσοι σκοτώθηκαν
το ’40 στην  Αλβαν ία είν αι ήρωες. Εμέν α μου έλεγε
πατέρα είμαι πολεμιστής. «Εγώ» μου λέει «πατέρα
είμαι πολεμιστής, μαχ ητής»» αν έφερε.

«Αύριο που θα τον  κηδέψω η σημαία μόν ο στο φέρε-
τρο θεωρώ ότι θα αν απαύσει την  ψυχ ή του, αν  την
βλέπει» είπε.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας
Πλέον  η προσοχ ή στρέφεται όλων  στρέφεται στη δια-
λεύκαν ση των  αιτίων  της τραγωδίας. Οι Αρχ ές διερευ-
ν ούν  τις συν θήκες τους δυστυχ ήματος που οδήγησε
στον  θάν ατο των  δύο ν έων , βυθίζον τας σε πέν θος
τόσο τις οικογέν ειές τους όσο και τις Έν οπλες Δυν ά-
μεις.

Παναγιώτοπουλος για την απώλεια των πιλότων
του F-4 Phantom: Θα τιμούμε την μνήμη τους

πάντα

«Αυτό είν αι το τίμημα όταν  θες ν α είσαι καλύτερος»
τόν ισε ο υπουργός Άμυν ας με αφορμή την  επιβεβαίω-
ση του θαν άτου και του κυβερν ήτη του μοιραίου
Phantom.

«Δυστυχ ώς στους 160 και βάλε ν εκρούς μετράμε άλλο-
υς δύο, αλλά αυτό είν αι το τίμημα όταν  θες ν α είσαι
καλύτερος», τόν ισε στη Βουλή, ο υπουργός Εθν ικής
Άμυν ας Νίκος Παν αγιωτόπουλος καθώς επιβεβαιώθηκε
ο θάν ατος και του κυβερν ήτη του μοιραίου Phantom.
«Από τις έρευν ες διαπιστώθηκε και ο θάν ατος του
άλλου πιλότου, του Ευστάθιου Τσιτλακίδη», είπε ο
υπουργός Εθν ικής Άμυν ας και αν αφέρθηκε στο βαρύ
φόρο αίματος που «πληρών ουν » οι Έν οπλες Δυν ά-
μεις. «Ας αν απαυθούν  εν  ειρήν η, εμείς θα τιμούμε τη
μν ήμη τους πάν τα» κατέληξε ο υπουργός Άμυν ας.
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Κ.Ο. Ασπροπύργου του ΚΚΕ

Υποψήφιος στην Περιφέρεια
Δυτικής Αττικής

ο Χρήστος Τσοκάνης 

Το ΚΚΕ αν ακοιν ών ει την  υποψηφιότητα του
Χρήστου Τσοκάν η στην  εκλογική Περιφέρεια
Δυτικής Αττικής.

Ο Χρήστος Τσοκάν ης είν αι 51 χρον ών , έχει
μεγαλώσει στον  Ασπρόπυργο, όπου διατηρεί
λογιστικό γραφείο.

Είν αι πρόεδρος της Έν ωσης Επαγγελμα-
τιών , Βιοτεχν ών  και Εμπόρων  Ασπροπύρ-
γου.

Την  περίοδο της παν δημίας πρωτοστάτησε
στις κιν ητοποιήσεις των  μικρών  επαγγελμα-
τιών  της περιοχής, διεκδικών τας ουσιαστικά
μέτρα στήριξης. Μαζί με άλλους επαγγε-
λματίες πρωτοστάτησε στη δημιουργία της
Έν ωσης ΕΒΕ στην  περιοχή.

Ν
έες τεχνικές και ανανεωμέ-
νες δομές επιστρατεύει η
φορολογική διοίκηση στη μάχη

κατά της φοροδιαφυγής από τη Δευ-
τέρα (6/2).

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά στα
εγκαίνια για το δεύτερο νέο ελεγκτικό
κέντρο της ΑΑΔΕ στο Μοσχάτο που
πραγματοποιήθηκαν προχθες παρ-
ουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπο-
υργείου Οικονομικών. 

Όπως αναφέρθηκε, με τη λειτο-
υργία σύγχρονων ελεγκτικών κέντρ-
ων, 4 με έδρα την Αττική και 2 στην
Θεσσαλονίκη, αλλά και τη σύσταση
των δυο νέων υπέρ-διευθύνσεων,
που θα έχουν εποπτικό ρόλο στις
Εφορίες, στο Κέντρο Βεβαίωσης και
Είσπραξης Οφειλών υπάρχει πρόθ-
εση για τη βέλτιστη αξιοποίηση των
διαθέσιμων δυνάμεων για την
εξυπηρέτηση την καλύτερη φορολογι-
κή συμμόρφωση και εξυπηρέτηση
των φορολογούμενων. 

Εγκαινιάζοντας, μάλιστα, ο υπο-
υργός Οικονομικών Χρήστος Σται-
κούρας το 2ο Ελεγκτικό Κέντρο στο
Μοσχάτο έδωσε το στίγμα. “Όσο
μειώνεται η φοροδιαφυγή τόσο περ-
ισσότεροι φόροι επιστρέφονται στην
κοινωνία” τονίζοντας την ανάγκη για
βελτιστοποίηση των φορολογικών
ελέγχων με νέους κανόνες διαφάνει-
ας.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος
Πιτσιλής, από την πλευρά του
σημείωσε ότι “επιχειρησιακός μας
στόχος είναι η περαιτέρω μεγιστο-
ποίηση της αποτελεσματικότητας για

τον εντοπισμό και την πάταξη της
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυ-
γής” ενώ βέβαια κεντρική θέση έχει
και η εξυπηρέτηση του πολίτη. Γιαυτό,
πλέον, οι επισκέψεις των ελεγχόμε-
νων προσώπων ή των εκπροσώπων
τους δικηγόρων θα γίνονται μόνο
μετά από ψηφιακά προγραμματι-
σμένο ραντεβού.  

Τα ραντεβού προγραμματίζονται
μέσω της εφαρμογής "Τα Ραντεβού
μου", με τη χρήση των κωδικών taxis-
net στην ψηφιακή πύλη myAADE
(myaade.gov.gr), καταχωρώντας και
τον αριθμό της εντολής ελέγχου.

Η “στάθμιση”

Με βάση τα νέα αυτά δεδομένα
χαράσσεται μια στρατηγική ελέγχων,
όπως άλλωστε έχει αποτυπωθεί και
στο σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο με
βάση μόρια βαρύτητας και υποθέ-
σεις ρίσκου. Ουσιαστικά αξιοποείται
ένα point system, όπου μπαίνει και το
σχετικό "βαρόμετρο" παραβατικότ-
ητας.

Έτσι στο “μικροσκόπιο” μπαίνουν:

- Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέ-
σεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευ-
νών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσό-
δων.

- Υποθέσεις που αφορούν σε πορι-
σματικές εκθέσεις που διαβιβάζον-
ται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση
Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

- Υποθέσεις που αφορούν σε
έλεγχο δικαιούχων που έτυχαν επι-

στροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαι-
ούχων νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων που έτυχαν επι-
στροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς
έλεγχο.

- Υποθέσεις που προέκυψαν από
εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές
ανακριτικών και προανακριτικών
πράξεων, περιλαμβανομένων αιτ-
ημάτων και εντολών διενέργειας
φορολογικών ελέγχων που έχουν
προκύψει από εντολή οποιασδήποτε
Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.

- Υποθέσεις που διαβιβάζει η Αρχή
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηρ-
ιότητες.

Παράλληλα οι έλεγχοι μεταξύ
άλλων  θα επικεντρωθούν  στον εντο-
πισμό εισοδημάτων και περιου-
σιακών στοιχείων που δεν έχουν
δηλωθεί, σε φυσικά πρόσωπα που
ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα εφόσον  τα ποσά
δαπανών (τεκμηρίων) απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται
σε 200.000 έως 400.000 ευρώ ή απέ-
στειλαν στο εξωτερικό χρηματικά
εμβάσματα συνολικού ύψους από
100.000 έως 200.000 ευρώ, σε του-
λάχιστον ένα έτος όπως εντοπίζονται
από τα στοιχεία που διαβιβάζονται
στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματο-
δοτικά ιδρύματα, 

ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
και από τα στοιχεία των συνδικαι-
ούχων των λογαριασμών χρέωσης
για την αποστολή του εμβάσματος.

Νέας «γενιάς» έλεγχοι από την ΑΑΔΕ
-Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Προκήρυξη για την επιλογή
Συμπαραστάτη του Δημότη 

& της Επιχείρησης
στον Δήμο Αχαρνών

Τη διαδικασία για την επιλογή της έμμισθης θέσης του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον
Δήμο Αχαρνών, του οποίου η θητεία ακολουθεί τη θητεία
της Δημοτικής Αρχής προκηρύσσει ο Δήμαρχος Αχα-

ρνών. Όπως επισημαίνεται στη σχετική προκήρυξη, ως
συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγε-
ται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν

μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βου-
λευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη
ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέ-
πονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
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Α
ν ακοίν ωση εξέδωσε το Βιο-
τεχν ικό Επιμελητήριο Αθη-
ν ών  (ΒΕΑ) με αφορμή την

αύξηση των  ασφαλιστικών  εισφο-
ρών , με την  οποία ζητά την  εκ
ν έου εν εργοποίηση των  120
δόσεων . «Χιλιάδες μικρομεσαίοι,
χρωστούν  ήδη και δεν  μπορούν
ν α αποπληρώσουν  τις ασφαλιστι-
κές τους εισφορές, με αποτέλεσμα
ν α μην  μπορούν  ν α πάρουν  τη
σύν ταξή τους», αν αφέρει μεταξύ
άλλων  και παραθέτει σχετικά παρ-
αδείγματα των  ν έων  εισφορών .

«Η κυβέρν ηση αγν όησε για άλλη
μια φορά τους μικρομεσαίους
επιχ ειρηματίες και προχ ώρησε,
παρά την  εκφρασμέν η αν τίρρησή
μας, σε αύξηση των  ασφαλιστικών
εισφορών  κατά 9,6% από την  1η
Ιαν ουαρίου 2023, σύμφων α με το
ύψος του πληθωρισμού την  προη-
γούμεν η χ ρον ιά» σημειών ει σε
αν ακοίν ωσή του το ΒΕΑ.

Το επιμελητήριο δηλών ει ότι,
είχ ε εγκαίρως κρούσει τον  κώδων α
του κιν δύν ου, επισημαίν ον τας ότι
η πλειοψηφία των  επιχ ειρηματιών ,
είν αι αδύν ατο ν α αν ταπεξέλθουν
στην  ν έα οικον ομική επιβάρυν ση,
που κυμαίν εται από 244 έως 655
ευρώ το χρόν ο, μόν ο για την
κύρια ασφάλιση, αν άλογα με την
κατηγορία που έχει επιλέξει ο εκά-
στοτε μη μισθωτός.

Την  ίδια στιγμή, όπως σημειών ε-
ται στην  αν ακοίν ωση, παραμέν ει
η καταβολή μην ιαίας εισφοράς 10
ευρώ υπέρ του ταμείου αν εργίας
ελευθέρων  επαγγελματιών  και
αυτοαπασχολούμεν ων , με αποτέ-
λεσμα οι έξι ασφαλιστικές κατηγο-
ρίες, ειδικά για κύρια ασφάλιση και
υγεία, ν α διαμορφών ον ται από
240,25 ευρώ έως και 630,6 ευρώ
τον  μήν α.

Η επιβάρυν ση μεγαλών ει, εφό-
σον  οι επαγγελματίες ασφαλίζον ται
και για επικούρηση ή και εφάπαξ.
Για παράδειγμα, οι εισφορές της
1ης από τις συν ολικά τρεις ασφαλι-
στικές κατηγορίες για επικούρηση,
διαμορφών ον ται σε 42,76 ευρώ
τον  μήν α, εν ώ η αν τίστοιχη κατ-
ηγορία για εφάπαξ, σε 28,51 ευρώ.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργ-
ηθεί μια ν έα γεν ιά ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών  οφειλών , καθώς ήδη
οι μικρομεσαίοι επιχ ειρηματίες
αδυν ατούν  ν α αποπληρώσουν  τις
υπέρογκους λογαριασμούς εν έργει-
ας για την  λειτουργία των  επιχ ειρή-
σεών  τους και θα βρεθούν  αν τιμέ-
τωποι με αν αγκαστικά μέτρα
είσπραξης και κατασχέσεις, από
το Κέν τρο Είσπραξης Ασφαλι-
στικών  Οφειλών » σημειών ει το
ΒΕΑ.

«Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε την
εκ ν έου εν εργοποίηση των  120
δόσεων , ή κάποιας άλλης μορφής
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων  οφειλών ,
για τη μη δημιουργία ν έων . Χιλιάδες
μικρομεσαίοι, χρωστούν  ήδη και
δεν  μπορούν  ν α αποπληρώσουν
τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με
αποτέλεσμα ν α μην  μπορούν  ν α
πάρουν  την  σύν ταξή τους», επι

σημαίν ει ο πρόεδρος του επιμελ-
ητηρίου Παύλος Ραβάν ης.

Παραδείγματα:

Το ΒΕΑ παρουσιάζει χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα των  ν έων
εισφορών  που καλούν ται ν α κατα-
βάλουν  οι μη μισθωτοί:

Ελεύθερος επαγγελματίας που
βρίσκεται στην  πρώτη ασφαλιστι-
κή κατηγορία και έχ ει επικούρηση
και εφάπαξ, σήμερα πλήρων ε 285
ευρώ για εισφορές, από την  1η
Ιαν ουαρίου θα πληρών ει 311,63
ευρώ. Μην ιαία αύξηση 26,63 ευρώ,
ετήσια 319,56 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματίας που
βρίσκεται στην  τρίτη ασφαλιστική
κατηγορία και έχ ει επικούρηση και
εφάπαξ, σήμερα πλήρων ε 405
ευρώ για εισφορές, από την  1η
Ιαν ουαρίου θα πληρών ει 443,1
ευρώ. Μην ιαία αύξηση 38,1 ευρώ,
ετήσια 457,2 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματίας που
βρίσκεται στην  έκτη ασφαλιστική
κατηγορία και έχ ει επικούρηση και
εφάπαξ, σήμερα πλήρων ε 669
ευρώ για εισφορές, από την  1η
Ιαν ουαρίου θα πληρών ει 732,57
ευρώ. Μην ιαία αύξηση 63,57 ευρώ,
ετήσια 762,84 ευρώ.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών ζητά την εκ
νέου ενεργοποίηση των 120 δόσεων

6/2 στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
Ασπροπύργου 

Ο Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Παράσχος
Καραβατάκης μιλά για την 

«Επαγγελματική Εκπαίδευση της
Νέας Γενιάς στη Χώρα μας»

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέν-

τρου,  κ. Γεωργία Πηλιχού,  σας προσκαλούν
στη διάλεξη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ασπρ-
οπύργου, που θα δώσει ο Αρχιτέκτων ΕΜΠ, κ.
Παράσχος Καραβατάκης, με θέμα: «Η   Επαγγε-
λματική Εκπαίδευση της Νέας Γενιάς στη Χώρα

μας».
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6

Φεβρουαρίου 2023, στις 19:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρης» του Πνε-
υματικού Κέντρου, Αλέκου Παναγούλη 13 στην
Πλατεία του Αγίου Δημητρίου. Η  είσοδος είναι

ελεύθερη.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να

επικοινωνείτε στα τηλ: 2132006530 και
2105577191 εσωτ.:4  –

anoixto.pan.asp@gmail.com 

Εγκύκλιο για τον προγραμ-
ματισμό προσλήψεων σε
δήμους, περιφέρειες και τα
νομικά τους πρόσωπα,  σε
συνδέσμους και ιδρύματα
καθώς και στα ΝΠΙΔ της Αυτο-
διοίκησης που δεν ανήκουν
στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης,  για το 2023 εξέ-
δωσε το υπουργείο Εσωτερ-
ικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο
τα αιτήματα αφορούν τις εξής
κατηγορίες  προσλήψεων:

από ίδιους πόρους (για
ΝΠΙΔ εκτός φορέων Γενικής
Κυβέρνησης)

ανταποδοτικού χαρακτήρα
και

με κάλυψη της δαπάνης
υπό τη μορφή αντιτίμου ή
λοιπών αντικαταβολών
σύμφωνα με τις ανάγκες τους
και λαμβάνοντας υπόψη τη
δημοσιονομική κατάσταση και
την ανάγκη περιστολής των

κρατικών δαπανών.
Σε ότι αφορά τα αιτήματα

για προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και
τη σύναψη συμβάσεων μίσθ-
ωσης έργου στα ΝΠΙΔ της
Αυτοδιοίκησης με προέλευση
των πιστώσεων από ιδίους
πόρους που δεν ανήκουν στο
Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, τονίζεται ότι οι
εγκρίσεις θα παραμείνουν
στα ίδια με πέρυσι επίπεδα
με το προηγούμενο έτος.

Για την πρόσληψη Διευθυ-
ντών σε Δημοτικές Α.Ε.
ισχύουν τα άρθρα 265 έως
266 του ν. 3463/2006 (Δημο-
τικός Κώδικας).

Επισημαίνεται επίσης ότι
για την πρόσληψη διευθυ-
ντικών στελεχών από τα
ΝΠΙΔ των ΟΤΑ που προ-
σλαμβάνονται επί θητεία με
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,

απαιτείται έγκριση από την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006
όπως ισχύει.  Επίσης να
προβλέπεται ρητά η δυνατότ-
ητα πρόσληψης διευθυντικού
στελέχους επί θητεία, καθώς
και να ορίζεται η διάρκεια
αυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική
περίοδο).

Για τα αιτήματα που αφορ-
ούν σε προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα σε
ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ
αυτών, η εγκύκλιος σημειώνει
ότι για να χαρακτηρίζονται οι
προσλήψεις ως «ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα» πρέπει από
τη βεβαίωση περί ύπαρξης
πιστώσεων του φορέα να
προκύπτει ότι η δαπάνη
καλύπτεται από ανταποδοτι-
κά τέλη και έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισμό του
φορέα, στους κωδικούς που
αντιστοιχούν σε ανταποδοτι-
κές υπηρεσίες.

Αξιοσημείωτη είναι η επισή-
μανση ότι  τα κοιμητήρια δεν
μπορούν να χαρακτηριστούν
ανταποδοτικού χαρακτήρα
υπηρεσίες.

Για τα αιτήματα που αφορ-
ούν σε προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και
τη σύναψη συμβάσεων μίσθ-
ωσης έργου με κάλυψη της
δαπάνης υπό τη μορφή
αντιτίμου σε ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, επι-
σημαίνεται  ότι με τις
ρυθμίσεις του άρθρου 57 του
ν. 4873/2021, προβλέφθηκε
ότι το κόστος μισθοδοσίας του
προσωπικού που παρέχει
εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε
δημοτικά ωδεία, εικαστικά
εργαστήρια, δημοτικά γυμνα-
στήρια, κολυμβητήρια κ.λπ,
δεν απαιτείται να καλύπτεται
εξ ολοκλήρου από το κατα-
βαλλόμενο από τους πολίτες
αντίτιμο, αλλά αρκεί να
καλύπτεται σε ποσοστό του-

λάχιστον εξήντα τοις εκατό
(60%), το λοιπό ποσό θα
καλύπτεται από τον προϋπο-
λογισμό του φορέα. Η εν λόγω
διάταξη έχει ισχύ έως 30-6-
2023. Για τις λοιπές υπηρ-
εσίες που ασκούν οι φορείς
(δημοτικά αναψυκτήρια,
εκμετάλλευση παραλιών,
δημοτικά σινεμά, παιδικοί –
βρεφονηπιακοί σταθμοί
κ.λπ.) εξακολουθεί να ισχύει
η κάλυψη της δαπάνης στο
100%.

Για τις συμβάσεις έργου
απαιτείται βεβαίωση από το
ΑΣΕΠ, η οποία εκδίδεται
κατόπιν αιτήματος του φορέα
στο οποίο καθορίζεται απαρ-
αιτήτως το έργο που θα εκτε-
λεστεί, ο αριθμός των
προσώπων που θα το εκτε-
λέσουν και οι ειδικότητες
αυτών, η χρονική διάρκεια
που απαιτείται για την ολική ή
τμηματική παράδοση του
έργου και ο τόπος εκτέλεσης

αυτού. Στο αίτημα περιλαμ-
βάνεται και εμπεριστατω-
μένη αιτιολογία ότι το έργο
δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των
υπαλλήλων του  οικείου
φορέα και τους λόγους για
τους οποίους δεν μπορεί να
εκτελεστεί τούτο από αυτούς.

Από τον ετήσιο προγραμ-
ματισμό προσλήψεων έκτακ-
του προσωπικού εξαιρούνται
οι εξής περιπτώσεις:

Οι συμβάσεις ορισμένου
χρόνου και μίσθωσης έργου
στο πλαίσιο συγχρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων

Το προσωπικό για την κάλ-
υψη κατεπειγουσών αναγκών
(άρθρο 36 ν.4765/2021)

Γιατροί εργασίας και τεχνι-
κοί ασφαλείας

Υδροδιανομής άρδευσης
Αναπλήρωση τακτικού

μοναδικού στον κλάδο υπαλ-
λήλου

ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΣΣτταα  ίίδδιιαα  εεππίίππεεδδαα  μμεε  ππέέρρυυσσιι  οοιι  ππρροοσσλλήήψψεειιςς
σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν  σσττοουυςς  ΟΟΤΤΑΑ  ττοο  22002233
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για 
το Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου

Σ
την κατάμεστη αίθου-
σα του Πνευματικού
Κέντρου Ασπροπύρ-

γου «Δημήτριος Καλλιέρ-
ης» συγκεντρώθηκαν όλα τα
τμήματα και οι υπάλληλοι
του Νομικού Προσώπου
καθώς και πλήθος φίλων
και  μελών, έπειτα από
πρόσκληση της Προέδρου,
κ. Γεωργίας Πηλιχού για να
κόψουν την καθιερωμένη
πρωτοχρονιάτικη πίτα. 

Ο Αρχιμανδρίτης του
Ιερού Ναού Αγίου
Δημητρίου, Ειρηναίος
Βασιλακόπουλος ευλόγησε
την πίτα, ευχόμενος να έχο-
υμε όλοι καλή και ευλογ-
ημένη χρονιά. Στη
συνέχεια, η Πρόεδρος,
κάλεσε στο βήμα τον 

Δήμαρχο Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαο Μελετίου ο
οποίος μεταξύ άλλων ανέφ-
ερε: «Σε αυτόν εδώ τον
χώρο, στο Πνευματικό μας
Κέντρο, κάθε χρόνο ζούμε
υπέροχες στιγμές,  με τη
συνδρομή των μαθητών του
Ωδείου, της Χορωδίας, του
Χορευτικού, της Φιλαρμονι-
κής αλλά και με τη φιλοξενία
σπουδαίων ομιλητών στο
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και
πληθώρα εκδηλώσεων
πολιτιστικού ενδιαφέρον-
τος, όπως θεατρικές παρα-
στάσεις και  συναυλίες.
Εύχομαι  σε όλους  να
συνεχίσουμε δυναμικά και
να φτάσουμε ακόμα πιο
ψηλά το Πνευματικό μας
Κέντρο, όπου χτυπά η καρ-
διά του και της παράδο-
σης.» 

Ιδιαίτερη στιγμή της βρα-
διάς αποτέλεσε η Βράβευ-
ση της Καθηγήτριας Φυσι-
κής Αγωγής, κ. Κατερίνας
Σταύρου για τη συνολική
προσφορά της,  ως εκπαι-
δευτικός στα σχολεία της
πόλης, αλλά κυρίως ως
στυλοβάτης της διάδοσης 

των εθιμικών χορών του

Ασπροπύργου και  της
αναβίωσης του αποκριάτι-
κου παραδοσιακού
«Χορού των Γυναικών». 

Στην εκδήλωση έδωσαν
το παρόν, ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και Αντιπρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου, κ.
Αβραάμ Κωνσταντινίδης, ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ.

Αναστάσιος Παπαδόπου-
λος, ο Αντιπρόεδρος του
ΟΑΦΝΤΗ, κ. Αντώνιος
Κοναξής, οι  Δημοτικοί
Σύμβουλοι, κ. Αλέξανδρος
Μυλωνάς και Αλέξανδρος
Τσίγκος και ο Πολιτευτής
της Ν.Δ. Δυτικής Αττικής,
Ανδρέας Τσώκος.  

Στην πρώτη Βασιλόπιτα του Εσπερινού
Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Λιοσίων έδωσε

ευχές ο Δήμαρχος Φυλής 

Στην εκδήλωση για την κοπή της 1ης Πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγμα-
τοποιήθηκε  στο Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Άνω Λιοσίων την Δευτέρα

30 Ιανουαρίου 2023, έδωσε το “παρών” και τις ευχές του ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε ο πατέρας Φανούριος Μπρίλης. 
Ο Δήμαρχος ευχήθηκε η νέα χρονιά να είναι γεμάτη υγεία και γνώση και
διαβεβαίωσε τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Άρη Πολύζο, τον Σύλλογο
διδασκόντων τους μαθητές και τους γονείς τους, ότι ο Δήμος Φυλής θα

βρίσκεται στο πλευρό τους σε ότι χρειαστούν. 
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σχ υρό εν διαφέρον  εγχ ώριων  αλλά
και διεθν ών  χ ρηστών  του Εθν ικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου προ-

σέλκυσε η διαδικασία δημοπρασιών  του
ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χ ρον οπαρ-
αθύρων  (slot) εκφόρτωσης και δυν α-
μικότητας αεριοποίησης στον  Τερματικό
Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας για την
περίοδο 2023-2027. Τον  προηγούμεν ο
μήν α οριστικοποιήθηκε ο ετήσιος προ-
γραμματισμός για τα έτη 2023, 2024,
2025 και 2026, εν ώ πρόσφατα ολοκ-
ληρώθηκε και η σχ ετική διαδικασία για το
2027.

2023
Για το έτος 2023, δεσμεύτηκαν  και τα

26 slots που προσφέρθηκαν  και αν τι-
στοιχ ούν  στην  εκφόρτωση συν ολικής
ποσότητας 19ΤW. Στη διαδικασία
συμμετείχ αν  8 συν ολικά χ ρήστες, με το
σύν ολο των  προσφερόμεν ων  slots ν α
δεσμεύεται εν  τέλει από 4 εγχ ώριους και
3 διεθν είς χ ρήστες. Λαμβάν ον τας
υπόψη και τις δημοπρασίες που διεν ε-
ργήθηκαν  την  προηγούμεν η χ ρον ιά, για
το έτος 2023 έχ ουν  δεσμευτεί συν ολικά
43 slots για την  εκφόρτωση στη Ρεβυθ-
ούσα ποσότητας ύψους 36 TW από 4
εγχ ώριους χ ρήστες και 3 διεθν είς. Η
δεσμευμέν η Δυν αμικότητα Αεριο-
ποίησης για το 2023 αν τιστοιχ εί στο
80% της μέγιστης Δυν αμικότητας Αεριο-
ποίησης (regasif ication) του Τερματικού
Σταθμού.

2024
Για το έτος 2024, δεσμεύτηκαν  τα 25

από τα 30 συν ολικά προσφερόμεν α
slots για την  εκφόρτωση ποσότητας
ύψους 17,5 TW. Στη διαδικασία έλαβαν
μέρος 9 συν ολικά χ ρήστες, εκ των
οποίων  πλειοδότησαν  5 εγχ ώριοι και 3
διεθν είς χ ρήστες. Αθροιστικά με τα απο-
τελέσματα της δημοπρασίας του 

2021, 5 εγχ ώριοι και 3 διεθν είς χ ρή-
στες έχ ουν  δεσμεύσει 40 από τα συν ο-
λικά 45 διαθέσιμα slots, για τη εκφόρτω-
ση ποσότητας ύψους 32,5 TW το 2024.
Η δεσμευμέν η Δυν αμικότητα Αεριο-
ποίησης για το 2024 αν τιστοιχ εί στο
72% της Μέγιστης Δυν αμικότητας Αεριο-
ποίησης (regasif ication) της Ρεβυθ-
ούσας.
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Ν
έες αποκαλύψεις έρχ ον ται στο
φως της δημοσιότητας για τις
σχ έσεις αν ωτάτων  αξιωματικών

της ΕΛΑΣ με μέλη του οργαν ωμέν ου
εγκλήματος, καθώς δόθηκε τώρα και σχ ε-
τικό ηχ ητικό ν τοκουμέν το.

Σύμφων α με τηλεοπτικό σταθμό,
«ν ον ός» της ν ύχ τας ακούγεται ν α συν ο-
μιλεί με στέλεχ ος της Ελλην ικής
αστυν ομίας για τη διάρθρωση των  ελεγ-
κτικών  υπηρεσιών .

Συγκεκριμέν α, ακούγεται έν ας έμπορ-
ος καυσίμων , ο οποίος έχ ει πληροφορίες
σχ ετικά με τις μετακιν ήσεις αστυν ο-
μικών  σε ν ευραλγικές υπηρεσίες της
Ελλην ικής Αστυν ομίας και εν ημερών ει
σχ ετικά έν αν  αν ώτατο αξιωματικό.

Να σημειώσουμε ότι σε αυτό το
ηχ ητικό, γίν εται εκτεταμέν α λόγος από
τον  έμπορο καυσίμων  για το αν θρωποκ-
τον ιών , το οποίο όπως λέει χ αρακτηρι-
στικά έχ ει «σχ εδόν  ξηλωθεί ολόκληρο»,
δείχ ν ον τας ότι έχ ει εσωτερική πληροφ-
όρηση, αλλά και για τις περιοχ ές της

Ομόν οιας, Εξαρχ είων  και Ακρόπολης.
Παράλληλα, ζητεί από τον  υψηλόβαθμο

αστυν ομικό συν ομιλητή του, ν α προ-
σπαθήσει ν α εν τοπίσει ποιοι είν αι οι
έν στολοι στις υπηρεσίες αυτές.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα ο
ΣΥΡΙΖΑ έχ ει θέσει κάποια ερωτήματα
στον  υπ. Προστασίας του Πολίτη, Τάκη
Θεοδωρικάκο, σχ ετικά με τον  εάν  γν ώρ-
ιζε την  παράν ομη δράση αξιωματικών ,
αλλά και για τον  τρόπο που χ ειρίστηκε
την  υπόθεση.

Αθώοι οι κατηγορούμεν οι
Στο μεταξύ, εκδικάστηκε και η υπόθε-

ση της Greek Maf ia που είχ ε προκύψει
από έρευν α της ΕΥΠ τη διετία 2015 έως
2017, με τους κατηγορουμέν ους ν α
κρίν ον ται αθώοι για τα πλημμελήματα
από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημά-
των .

Η δίκη, που ξεκίν ησε τον  Ιούν ιο
πέρσι, ολοκληρώθηκε χ θες, καθώς εξετά-
στηκαν  τα πλημμελήματα της υπόθεσης,
εν ώ για τα κακουργήματα βρίσκεται σε 

εξέλιξη η κύρια αν άκριση.
Η υπόθεση αφορά την  έρευν α της

ΕΥΠ μεταξύ 2015 και 2017 για τη διαφθ-
ορά στο εσωτερικό της Αστυν ομίας και
την  καταν ομή των  εισπράξεων  από εκα-
τον τάδες οίκους αν οχ ής και χ αρτοπαικ-
τικές λέσχ ες στην  Αθήν α.

Ωστόσο, το δικαστήριο κήρυξε αθώους
και τους 17 κατηγορούμεν ους κάν ον τας
δεκτή την  απαλλακτική πρόταση του
εισαγγελέα, ο οποίος στην  εισήγησή του 

χ αρακτήρισε «αν ύπαρκτο» το απο-
δεικτικό υλικό και ευχ ήθηκε η άλλη δικο-
γραφία που αφορά σε κακουργήματα της
ίδιας υπόθεσης, ν α έχ ει καλύτερη τύχ η.

Σκληρή κριτική στην  κυβέρν ηση
άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ, σχ ολιάζον τας την
απόφαση αυτή, λέγον τας εκτός άλλων  σε
σχ ετική αν ακοίν ωση: «Επί ΣΥΡΙΖΑ η
Greek Maf ia στη Δικαιοσύν η, επί Νέας
Δημοκρατίας, αθώα, αν αβαθμισμέν η και
αν έλεγκτη».

Έντονη ζήτηση για δέσμευση
LNG στη Ρεβυθούσα 

σε βάθος 4ετίας

Greek Mafia: Στη δημοσιότητα ηχητικά μεταξύ 
αστυνομικών και «νονών» της νύχτας

517 τροχαία ατυχήµατα τον
Ιανουάριο στην Αττική

ΠΠοούύ  οοφφεείίλλοοννττααιι
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν
δδιιεεύύθθυυννσσηη  ΤΤρροοχχααίίααςς
ΑΑττττιικκήήςς

517 τροχαία ατυχήµατα
σηµειώθηκαν τον Ιανουάριο
στην Αττική, µε αποτέλεσµα
22 άτοµα να βρεθούν νεκρά
και 578 να τραυµατιστούν
(13 σοβαρά, 565 ελαφρά).
Η ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής ανέφερε ότι τα κυριότερα αίτια που οδήγ-
ησαν στα ατυχήµατα ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παρ-
αβίαση ρυθµιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφο-
ρίας από πεζούς, ενώ η µη χρήση προστατευτικού κράνους από τους
οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη
σοβαρότητα του τραυµατισµού τους.
Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστηµα στο πλαίσιο των στοχευµένων δρά-
σεων που εφαρµόζει η διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονοµική
αστυνόµευση και την αναβάθµιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας,
βεβαιώθηκαν 19.503 παραβάσεις, από τις οποίες 780 σε βαθµό πληµµελή-
µατος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
345 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, από τις
οποίες οι 43 ήταν σε βαθµό πληµµελήµατος
1.574 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
176 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη
387 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου
930 παραβάσεις για µη χρήση ζώνης ασφαλείας
532 παραβάσεις για µη χρήση προστατευτικού κράνους και
38 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγµούς.

ΔΕΣΦΑ: Έναρξη λειτουργίας της
νέας πλωτής δεξαμενής LNG
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Στο 7,2% μειώθηκε  ο πληθωρισμός
τον  Ιαν ουάριο σε ετήσια βάση από
7,6% τον  Δεκέμβριο, σύμφων α με
στοιχ εία που αν ακοίν ωσε η Eurostat,
συν εχ ίζον τας την  πτωτική τάση των
τελευταίων  μην ών . 

Στην  Ευρωζών η, ο πληθωρισμός
μειώθηκε στο 8,5% από 9,2% τον
Δεκέμβριο.

Σημειών εται ότι ο πληθωρισμός, με
βάση τον  εν αρμον ισμέν ο δείκτη τιμών
καταν αλωτή της Eurostat, έχ ει μειωθεί
σημαν τικά μετά τον  Σεπτέμβριο, όταν
είχ ε εκτιν αχ θεί στο 12,1%.

Αν τίστοιχ α, ο εθν ικός δείκτης τιμών
της ΕΛΣΤΑΤ μειώθηκε στο 7,2% τον
Δεκέμβριο.

Στα περσιν ά επίπεδα οι τιμές της
εν έργειας 

Στην  κάμψη του πληθωρισμού συν έ-
βαλε τους περασμέν ους μήν ες καθορι-
στικά η αποκλιμάκωση των  τιμών  εν έρ-
γειας, εν ώ οι τιμές των  τροφίμων  και ο
πυρήν ας του πληθωρισμού συν έχ ισαν
ν α αυξάν ον ται. 

Η τάση μείωσης των  τιμών
εν έργειας συν εχ ίστηκε και
τον  Ιαν ουάριο στην  Ελλάδα,
καθώς αυτές κιν ήθηκαν
ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα
με τον  περσιν ό Ιαν ουάριο (για
την  ακρίβεια αυξήθηκαν
0,4%), εν ώ η αύξηση των
τιμών  των  τροφίμων , του
καπν ού και του αλκοόλ επιβρ-
αδύν θηκε ελαφρά στο 12,6%
από 12,9% τον  Δεκέμβριο,

Οι τιμές των  μη βιομηχ α-
ν ικών  προϊόν των  αυξήθηκαν
8,2% έν αν τι 7,3% τον  Δεκέμ-
βριο και των  υπηρεσιών  κατά
5,3% έν αν τι 5,2%.

Ο πυρήν ας του πληθωρι-
σμού, που δεν  περιλαμβάν ει
τις τιμές της εν έργειας, των
τροφίμων , του καπν ού και
του αλκοόλ, αυξήθηκε 6,5%
από 5,9% τον  Δεκέμβριο. 

Οι αυξήσεις στην  Ευρωζών η

Στην  Ευρωζών η, οι αυξήσεις στις τιμές

εν έργειας επιβραδύν θηκαν  περαιτέρω
στο 17,2% σε ετήσια βάση από 25,5%
τον  Δεκέμβριο, εν ώ αν τίθετα οι τιμές
των  τροφίμων , αλκοόλ και καπν ού
αυξήθηκαν  14,1% από 13,8%.

Μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν  και οι
τιμές των  μη εν εργειακών  βιομηχ αν ικών
προϊόν των  - στο 6,9% από 6,4% - εν ώ
οι τιμές των  υπηρεσιών  επιβραδύν θη-
καν  στο 4,2% από 4,4%. 

Eurostat: Στο 7,2% μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
τον Ιανουάριο - Στο 8,5% στην Ευρωζώνη

Μείωση στο 6,6% κατέγραψε το
εποχ ικά προσαρμοσμέν ο ποσοστό
αν εργίας στην  ευρωζών η, τον
Δεκέμβριο του 2022 σε ετήσια βάση,
καθώς τον  Δεκέμβριο του 2021 ήταν
7%, εν ώ σε σύγκριση με τον  Νοέμβριο
του 2022 παρέμειν ε σταθερό,
σύμφων α με τα στοιχ εία που
δημοσιοποίηση η Eurostat. 

Οι αρνητικές «διακρίσεις» της
Ελλάδας
Στα αξιοσημείωτα για την  Ελλάδα είν αι
ότι είχ ε το δεύτερο υψηλότερο
ποσοστό αν έργων  στην  ΕΕ με 11,6%
πίσω από την  Ισπαν ία που είχ ε
13,1%, εν ώ ακολουθούσαν  Ιταλία
(7,8%), Κύπρος (7,7%) και Σουηδία
(7,3%).
Όσον  αφορά στην  αν εργία των  ν έων ,
η χ ώρα μας καταλαμβάν ει τη δεύτερη
θέση στην  ΕΕ με 28,9% πίσω από την
πρώτη Ισπαν ία (29,6%), εν ώ τρίτη
είν αι η Κύπρος (22,6%).
Τη δεύτερη θέση καταλαμβάν ει η
Ελλάδα και στην  αν εργία των  γυν αικών  με 8,3%, κάτω
από την  Ισπαν ία (11,6%) και πάν ω από την  Κύπρο
(7,7%).

Η ανεργία στην ΕΕ

Το ποσοστό αν εργίας στο σύν ολο της ΕΕ ήταν  6,1%
τον  Δεκέμβριο του 2022, επίσης σταθερό σε σύγκριση
με τον  Νοέμβριο του 2022 και μειωμέν ο κατά 0,3
ποσοστιαίες μον άδες σε σχ έση με τον  Δεκέμβριο του

2021 (6,4%).

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,148 εκατομμύρια άτομα στην
ΕΕ, εκ των  οποίων  τα 11,048 εκατομμύρια στη ζών η
του ευρώ, ήταν  άν εργα τον  Δεκέμβριο του 2022. Σε
σύγκριση με τον  Νοέμβριο του 2022, η αν εργία
αυξήθηκε κατά 28 χ ιλιάδες στην  ΕΕ και κατά 23
χ ιλιάδες στη ζών η του ευρώ. 
Σε σύγκριση με τον  Δεκέμβριο του 2021, η αν εργία
μειώθηκε κατά 518 χ ιλιάδες στην  ΕΕ και κατά 494

χ ιλιάδες στην  ευρωζών η.

Αύξηση ανεργίας των
νέων

Τον  Δεκέμβριο του 2022,
2,862 εκατομμύρια ν έοι
(κάτω των  25 ετών ) ήταν
άν εργοι στην  ΕΕ, εκ των
οποίων  2,311
εκατομμύρια στην
ευρωζών η. Το ποσοστό
αν εργίας των  ν έων
διαμορφώθηκε σε 15,0%
στην  ΕΕ και 14,8% στην
ευρωζών η, αν τίστοιχ α,
από 14,8% και σταθερό
σε σύγκριση με τον
προηγούμεν ο μήν α.
Σε σύγκριση με τον
Δεκέμβριο του 2021, η
αν εργία των  ν έων
αυξήθηκε κατά 209
χ ιλιάδες στην  ΕΕ και
κατά 156 χ ιλιάδες στη

ζών η του ευρώ.
Ανεργία ανά φύλο

Όσον  αφορά στο ποσοστό αν εργίας αν ά φύλο, στις
γυν αίκες αν ήλθε σε 6,4% στην  ΕΕ, και διατηρήθηκε
σταθερό σε σύγκριση με τον  Νοέμβριο του 2022. Στους
άν δρες αν ήλθε σε 5,8% επίσης σταθερό σύγκριση με
τον  προηγούμεν ο μήν α. Στην  ευρωζών η, η γυν αικεία
αν εργία έφτασε στο 7,0% και η αν δρική στο 6,3%,
σταθερά ποσοστά σε σύγκριση με τον  προηγούμεν ο

Ευρωζώνη: Μείωση ανεργίας στο 6,6% τον Δεκέμβριο
2022 – Οι «διακρίσεις» της Ελλάδας

Το ποσοστό ανεργίας των νέων διαμορφώθηκε σε 15,0% στην ΕΕ και 14,8% στην ευρωζώνη
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Οδικός χάρτης για την
επιδότηση δανείων
ευάλωτων 
δανειοληπτών-Όλες 
οι λεπτομέρειες

Ανοιξε χθες  (1/2) η πλατφόρµα για το
πρόγραµµα επιδότησης δανείων ευά-
λωτων νοικοκυριών από τις τέσσερις
συστημικές τράπεζες.
Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο προβλέ-
πει την επιδότηση ποσοστού 50% της
αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία
αναφοράς για τον υπολογισμό της
αύξησης την 30.6.2022) για διάστημα
12 μηνών, ενώ τα αναλογούντα ποσά
εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν να
πιστώνονται στους λογαριασμούς των
δικαιούχων τον Απρίλιο. Το σύνολο της
δαπάνης για την υποστήριξη των ευά-
λωτων δανειοληπτών θα καλυφθεί, στο
πλαίσιο των διακριτών δράσεων εταιρ-
ικής κοινωνικής υπευθυνότητας των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με
ισόποσες εισφορές των τεσσάρων (4)
συστημικών τραπεζών” αναφέρουν οι
τέσσερις τράπεζες.

Η πλατφόρμα

Αναλυτικά,  στην “περίμετρο” επιδότ-
ησης εντάσσεται το σύνολο των υφι-
στάμενων σήμερα δανείων ευάλωτων
δανειοληπτών, ανεξαρτήτως της τρά-
πεζας προέλευσης του δανείου,
συστημικής ή μη,είτε αυτό παραμένει
σε τραπεζικό ισολογισμό είτε έχει μετα-
βιβαστεί σε τρίτους.
Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους,
εκτιμάται ότι είναι επιλέξιμοι για επιδότ-
ηση τουλάχιστον 30.000 δανειολήπτες,
για δάνεια ύψους τουλάχιστον 2 δισ.
ευρώ.

Όπως έχει ανακοινωθεί, ήδη, μετά τη
συμφωνία τραπεζών και υπ. Οικονο-
μικών οι βασικές παράμετροι του
σχεδίου στήριξης ευάλωτων δανειολ-
ηπτών έχουν ως εξής:

Δικαιούχοι: Δανειολήπτες με στεγα-
στικό δάνειο ή και δάνειο μικρών
επιχειρήσεων, που εξασφαλίζεται με
εμπράγματη ασφάλεια στην 1η
κατοικία. Εισοδηματικά κριτήρια, όπως
ορίζονται στο ν. 4472/2017 για την
υπαγωγή σε καθεστώς ευαλώτου,
δηλαδή: ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.000
ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.500

ευρώ, ανά μέλος της οικογένειας, με
όριο και μέγιστο ετήσιο εισόδημα
21.000 ευρώ μέγιστη αξία κύριας
(πρώτης) κατοικίας 180.000 ευρώ
(βάσει αξίας υπολογισμού ΕΝΦΙΑ) και
συνολικές καταθέσεις έως 7.000 ευρώ,
προσαυξανόμενες κατά 3.500 ευρώ
για κάθε μέλος της οικογένειας με όριο
συνολικών καταθέσεων το ποσό
21.000 ευρώ.

Υπαγόμενες οφειλές:Οι υφιστάμενες
ενήμερες οφειλές, δηλαδή δάνεια σε
καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, με
σημείο αναφοράς (για το ενήμερο ή
μη) την ημερομηνία υποβολής του
αιτήματος από τον πιστούχο. Δεν είναι
επιλέξιμες οφειλές που θα προέρχον-
ται από νέα δάνεια, τα οποία θα χορη-
γηθούν μετά από τη σημερινή ημερομ-
ηνία.

Ποσοστό επιδότησης:Το 50% της
αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία
υπολογισμού της αύξησης την
30.6.2022). Η επιδότηση θα διακόπτε-
ται εάν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμε-
ρος στην εξυπηρέτηση της δόσης του
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
30 ημερών.

Σχήμα επιδότησης: Δημιουργία
ταμείου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
με ισόποσες εισφορές των 4
συστημικών τραπεζών, το οποίο ωστό-
σο θα είναι στη διαχείριση τρίτου
φορέα (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους – ΕΓΔΙΧ) μέσω της
πλατφόρμας ΓΕΦΥΡΑ, στην οποία θα
υποβάλλεται και η αίτηση του δικαι-
ούχου.

Διάρκεια επιδότησης: 12 μήνες

Σηµειώνεται ότι η παραπάνω επιδότ-
ηση δόσεων δανείων πραγµατοποι-
είται στο πλαίσιο του σχεδίου που παρ-
ουσίασαν οι συστηµικές τράπεζες,
κατόπιν επαφών τους µε το υπουργείο
Οικονοµικών, και έχει εγκριθεί από τις
εποπτικές Αρχές. 

Νέες αυξήσεις επιτοκίων

Στο μεταξύ η ΕΚΤ θα συνεδριάσει την
Πέμπτη, μία ημέρα μετά τη Fed, και
αναμένεται να αυξήσει τα βασικά
επιτόκιά της κατά 50 μ.β. κάτι που
σημαίνει ότι τα επιτόκια των δανείων
όσων έχουν πάρει δάνειο από τις τρά-
πεζες με επιτόκιο συνδεδεμένο με το
Euribor θα αυξηθούν,

Συνεδριάζει 
την Πέμπτη (2/2) το

Υπουργικό Συμβούλιο
- Η ατζέντα

Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη 2 Φεβρ-
ουαρίου στις 14:00 στο Μέγαρο Μαξίμου το
Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργι-
κού Συμβουλίου είναι τα εξής:

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα σχετικά με
την πολιτική για την ποιότητα ζωής και την
αειφόρο ανάπτυξη,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως του
νομοσχεδίου για την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του
εκφοβισμού,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και τον Υφυ-
πουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλα
Γιατρομανωλάκη του νομοσχεδίου για 

το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Γιώργο Καραγιάννη του νομοσχεδίου για τη
χορήγηση αποζημίωσης προς τον σκοπό
αποκατάστασης κτηρίων από καταστροφικά
φαινόμενα,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαι-
οσύνης Κώστα Τσιάρα των νομοθετικών
πρωτοβουλιών: α) Εταιρείες Προστασίας

Ανηλίκων και β) Ιατροδικαστική Υπηρεσία,

-Παρουσίαση ερανιστικών νομοσχεδίων
από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη
Βορίδη και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρα-
τείας Γιώργο Γεραπετρίτη της ετήσιας έκθε-
σης Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη
για το Εθνικό Σχέδιο για την Αστεγία,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα για την
Τροποποίηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρι-
σης Αποβλήτων.

Όπως επισημαίν εται, το Ναυπηγείο από σήμερα δεν
λειτουργεί και οι εργαζόμεν οι θα λάβουν  καν ον ικά τις
αποδοχ ές από το Πολεμικό Ναυτικό μέχ ρι και την  31-
1-2023.

«Μέχ ρι 31-1-2023 θα λάβουμε και τη διαφορά του
35% από την  ειδική διαχ είριση. Η εκκαθάριση και
εξόφληση από την  ειδική διαχ είριση της διαφοράς του
35% για τον  μήν α Ιαν ουάριο καθώς και για την  άδεια
και το επίδομα αδείας 2023 θα γίν ει μέχ ρι τις 10-13
Φεβρουαρίου. Μέχ ρι σήμερα, ν ομίζουμε ότι το έχ ουμε
αποδείξει, είμαστε απόλυτα ειλικριν είς απέν αν τί σας.
Σας λέμε πάν τα όλη την  αλήθεια, είτε αυτή είν αι ευχ άρ-
ιστη είτε είν αι δυσάρεστη. Δεν  σας κρύβουμε τίποτα. Η
εξέλιξη των  γεγον ότων  της τελευταίας, τουλάχ ιστον ,
περιόδου, επιβεβαιών ει αυτό που λέμε. Ό,τι σας λέγαμε
για τα οφειλόμεν α, τις διαδικασίες και τις χ ρον ικές περ-
ιόδους υλοποίησης, τηρήθηκαν  κατά γράμμα», τον ίζε-
ται.

«Με τον  ίδιο τρόπο σας μιλάμε και σήμερα. Με απόλ-
υτη ειλικρίν εια, σας περιγράφουμε το τι περιμέν ουμε ν α

γίν ει από την  εδω και στο εξης , σύμφων α με όσα έχ ο-
υμε συζητήσει και μας έχ ουν  διαβεβαιώσει από τα Υπο-
υργεία Οικον ομικών , Άμυν ας αλλά και Εργασίας μετά τη
σημεριν ή μας συν άν τηση. Όπως πολλές φορές έχ ουμε
αν αφέρει, ο πρώτος και βασικός στόχ ος μας για την
επόμεν η μέρα είν αι ν α μην  υπάρχ ει κεν ό εργασίας και
κεν ό αμοιβών  για τους εργαζόμεν ους. Ο στόχ ος αυτός
επιτυγχ άν εται.

Στις προσεχ είς μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή ν ομοθ-
ετική ρύθμιση για τις σχ έσεις μας με το Πολεμικό Ναυ-
τικό. Θα προβλέπει ότι οι εργαζόμεν οι θα συμβληθούμε
με το ΠΝ με μην ιαίες ή διμην ιαίες συμβάσεις εργασίας
που θα φτάν ουν  με αν αν εώσεις μέχ ρι τις 30 Ιουν ίου.

Για το διάστημα μέχ ρι ν α ψηφιστεί από τη Βουλή η
ρύθμιση αυτή, το Ναυπηγείο δεν  θα λειτουργεί και οι
εργαζόμεν οι δεν  θα πηγαίν ουμε στο Ναυπηγείο, παρά
μόν ο όσοι έχ ουν  οριστεί από τις διευθύν σεις του και
την  ειδική διαχ είριση ως προσωπικό ασφάλειας. Με την
ψήφιση όμως από τη Βουλή της ρύθμισης , οι ατομικές

μας συμβάσεις που θα υπογραφούν  με το Πολεμικό
Ναυτικό θα έχ ουν  αν αδρομική ισχύ από 1ης Φεβρουα-
ρίου. Δηλαδή, όσες μέρες και αν  περάσουν  μέχ ρι ν α
ψηφιστεί η ρύθμιση και ν α υπογραφούν  οι συμβάσεις
μας, οι εργαζόμεν οι θα λάβουμε καν ον ικά τις αποδοχ ές
μας από 1ης Φεβρουαρίου. Για τον  τρόπο αμοιβής και
άλλων  εκκρεμοτήτων  έχ ει καν ον ιστεί συν άν τηση με
τους αρμοδίους του Υπουργείου Άμυν ας.

Όπως είν αι καταν οητό απ’ όλους, το πρόγραμμα του
ΠΝ που  ξεκιν άει από την  1η Φεβρουαρίου είν αι έν α
πρόγραμμα γέφυρα, που το επιδιώξαμε και το πετύχ α-
με προκειμέν ου ν α μη μείν ουμε χ ωρίς δουλειά και
χ ωρίς μισθό μέχ ρι ν α προσληφθούμε από τον  κ. Προ-
κοπίου. Γιατί το Ναυπηγείο πλέον  αν ήκει στον  κ. Προ-
κοπίου. Έτσι, όταν  ο κ. Προκοπίου αν αλάβει τη
διοίκηση του Ναυπηγείου και αρχ ίσει τις προσλήψεις,
τα πράγματα σταδιακά θα αλλάζουν . Στόχ ος μας είν αι,
μέχ ρι 30 Ιουν ίου που θα τελειώσει το πρόγραμμα του
ΠΝ, ν α έχ ουμε όλοι προσληφθεί από τον  κ. Προ-
κοπίου», καταλήγει το σχ ετικό εν ημερωτικό σημείωμα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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Κύπελλο Ελλάδας:
Το πρόγραμμα των
πρώτων ημιτελικών

Η δράση στο Κύπελλο
Ελλάδας θα συν εχ ιστεί
την  επόμεν η εβδομάδα,
αφού η ΕΠΟ αν ακοίν ωσε
το πρόγραμμα των
πρώτων  αγών ων  για τα
ημιτελικά.

Την  Πέμπτη 9 Φεβρουα-
ρίου θα γίν ουν  και οι δύο
αγών ες. Πρώτα θα παίξει
η Λαμία με τον  ΠΑΟΚ στο
«Αθαν άσιος Διάκος» στις
18:30 και δύο ώρες αργό-
τερα η ΑΕΚ με τον
Ολυμπιακό στην  Opap
Arena.

Αν αλυτικά η επίσημη
εν ημέρωση της Ομο-
σπον δίας: 

«Την  Πέμπτη 9 Φεβρουα-
ρίου θα διεξαχ θούν  οι
πρώτοι αγών ες της ημιτε-
λικής φάσης του Κυπέλ-
λου Ελλάδας Nov ibet,
στους οποίους αν αμε-
τρών ται ΑΕΚ-Ολυμπιακός
και Λαμία-ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμέν α, την  αυλαία
θα αν οίξει στο «Αθαν ά-
σιος Διάκος» στις 18:30 η
αν αμέτρηση Λαμία-ΠΑΟΚ
και για τις 20:30 έχ ει ορι-
στεί η έν αρξη του αγών α
ΑΕΚ-Ολυμπιακός στην
OPAP Arena».

ΕΠΟ: Δεν θα γίνονται
αγώνες ερασιτεχνικών 

πρωταθλημάτων 
χωρίς απινιδωτή

Μετά τον θάνατο του 46χρονου ποδοσφαιρι-
στή στο Ναύπλιο, η Ελληνική Ομοσπονδία γνω-
στοποίησε ότι δεν θα διεξάγονται αγώνες στο

ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε γήπεδα που δεν
υπάρχει απινιδωτής.

Η σχετική ανακοίνωση:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδο-

σφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή της
συνεδρίαση συζήτησε εκ νέου και εκτενώς το
θέμα των αιφνίδιων θανάτων ποδοσφαιριστών
στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Η Ε.Ε. της ΕΠΟ αποφάσισε λόγω των πρό-
σφατων γεγονότων και επειδή οι Δήμοι δεν
έχουν φροντίσει να εφοδιάσουν με απινιδωτές

τα γήπεδα της ιδιοκτησίας τους μη τηρώντας τις
σχετικές διατάξεις, ουδείς αγώνας ερασι-
τεχνικών πρωταθλημάτων θα διεξαχθεί από εδώ
και πέρα και έως ότου ο Δήμοι ασκήσουν τα
νόμιμα καθήκοντά τους.

Επιπλέον η Ε.Ε. της ΕΠΟ αποφάσισε να απο-
στείλει επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία με την
οποία θα ζητά την προμήθεια με κεντρική
διαχείριση των απινιδωτών που απαιτούνται
και την περαιτέρω ενημέρωση όλων των Δήμων
για το θέμα.

Γ1 ΑΝΔΡΩΝ ΕΞ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ: Νίκη για
την U23 του ΑΟΚΠ .
Ηττα για την ΘΡΙΑ
Ασπροπύργου

ΘΡΙΑ ΑΣΠΡ.-ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ 75-
81

Διαιτητές : Μακρής, Αυγερινός
Π.
Δεκάλεπτα : 19-16, 37-38, 48-
55, 75-81

ΘΡΙΑ ΑΣΠΡ. ( Προσελέντης):
Λιάκος, Λάσκος, Νικολούσιος
19(5), Τζαγκαράκης 16,
Λιούλης 3(1), Χαϊμαλάς, Κων-
σταντέλος 2, Γουργιωτόπουλος
9(3), Δρακωτός 26(5), Λιάσκος.
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ (Γαζής): Μπόθος
26(5), Γαζής 5, Ρουμάνι 2, Τόμ-
προς 2, Χρυσάκης 10,
Αντωνίου 8(2), Πατέρας 2,
Αθανίτης 2, Κωστάκης 10,

Βλασσόπουλος 14.

ΑΟΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23   79-
93

Διαιτητές : Κολίλας ,

Δεκάλεπτα : 17-26, 39-5359-
70, 79-93

ΑΟΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗ (Αγγελάκης):
Ρηγόπουλος 3(1), Ράπτης 5(1),
Αποσκίτης 11(3) Γιϊοταντζίδης
6, Τσίκουρας 16(2), Παπουτσάς
2, Καρούτζος 3, Κουτσερινάκης
, Αλεβίζος 25 , Κυριαζής 2,
Δημήτρακας , Γιαννακόδημος 6

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Βούλγαρ-
ης): Πούρης 3(1), μπουρίτης
15(2), Δενδρινός 21(2), Κεφα-
λάς 5(1), Μανωλάτιος 12(2),
¨Εξαρχος , Πατρίκης 2 2, Μπο-
υρντένης  6(1), Κατσανεβάκλης
27, Ρόκας 2, Γεωργιόπουλος

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
(U23) 24
2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
24
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(U23) 22
4 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
21
5 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ             21
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ            19
7 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ           19
8 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
18
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
18
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
16
11 ΝΕΑΝΙΚΗ Ε.ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
(U23)15  
12 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
15  
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ
14

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

Τις διατάξεις της ισχύουσας
Αθλητικής Νομοθεσίας
Τις διατάξεις των οικείων
άρθρων του Καταστατικού
της

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Τα Σωματεία-Μέλη της
Ε.Π.Σ.Δ.Α. για συμμετοχή σε
Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρχαιρεσιών που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Εργατικό
Κέντρο Ελευσίνας (Παγκά-
λου και Χαριλάου 28) στις
23/02/2022 και ώρα 17.00 για
συζήτηση και λήψη αποφά-
σεων με τα ακόλουθα θέμα-
τα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1:
Επικύρωση πληρεξουσίων
αντιπρόσωπων των σωμα-
τείων και έλεγχος της απα-
ρτίας των παρισταμένων
μελών

Θέμα 2:
Εκλογή μελών νέου Διοικ-
ητικού Συμβουλίου και
εκλογή μελών εξελεγκτικής
επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης
απαρτίας, σύμφωνα με το
νόμο και το Καταστατικό, η
Γ.Σ. θα επαναληφθεί την
ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο,
στις 18:00.

Για την Ε.Π.Σ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από τον Ηρακλή
Ελευσίνας στον 

Ατρόμητο Αθήνας ο
Κ.Πεχλιβανίδης

Ο Κώστας Πεχλιβανίδης παρ-
αχωρήθηκε με μεταγραφή από
τον Ηρακλή Ελευσίνας στον Ατρ-
όμητο Αθήνας και είναι ακόμη
ένα παράδειγμα πως ο γηραιός
παραμένει ένα σκαλοπάτι που
οδηγεί στην καταξίωση!
Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή μας να έχει
υγεία και πολλές επιτυχίες στην ομάδα του
Ατρομήτου! Είμαστε σίγουροι πως το ταλέντο
και ο χαρακτήρας του Κώστα, θα τον βοηθή-
σουν να εκπληρώσει τα όνειρα του στο
ποδόσφαιρο!



12-θριάσιο Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 

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

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

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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Συν εχ ίζεται απο σελ 8

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: 6937243938

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού ζητά μόνιμο

προσωπικό σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΥΥπποοββοολλήή  ααιιττήήσσεεωωνν
χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  ννέέωωνν
εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  ΡΡοομμάά

Ά
ρχισε η διαδικασία υποβολής των αιτή-
σεων χρηματοδότησης νέων ελεύθερ-
ων επαγγελματιών Ρομά στο πλαίσιο

σχετικού προγράμματος που χρηματοδοτεί η
Περιφέρεια Αττικής με ποσό 1,5 εκατ. ευρώ. Η
δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδόθηκε
από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και οι αιτήσεις υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά (https://www.ependyseis.gr).
Πρόκειται για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης
νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20
έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποι-
ημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά».

Η δράση που υλοποιεί πρώτη η Περιφέρεια
Αττικής είναι διάρκειας 12 μηνών και το συνο-
λικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στις 14.800 το
οποίο  θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθ-
ρών-Οινόης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 2014965 (Κοι-
νωνικοί  Λειτουργοί  - Νικολάου Σταματίνα,
Κώνστα Ειρήνη)

2025
Για το έτος 2025, δεσμεύτηκαν τα 30 από τα
συνολικά 45 προσφερόμενα slots για την
εκφόρτωση ποσότητας ύψους 25,5 TW από
τους 5 εγχώριους και τον 1 διεθνή χρήστη
που συμμετείχαν. Η δεσμευμένη  Δυνα-
μικότητα Αεριοποίησης για το 2025 αντι-
στοιχεί στο 55% της Μέγιστης Δυναμικότητας
Αεριοποίησης της Ρεβυθούσας.

2026
Για το έτος 2026, δεσμεύτηκαν τα 21 από τα
συνολικά 45 προσφερόμενα slots, συνολικής
ποσότητας ύψους 16,5 TW, από τους 3
εγχώριους και τον 1 διεθνή χρήστη που έλα-
βαν μέρος στη διαδικασία. Η δεσμευμένη
Δυναμικότητα Αεριοποίησης για το 2026 αντι-
στοιχεί σε 47%, καλύπτοντας έτσι από τώρα
σχεδόν κατά το ήμισυ τη Μέγιστη Δυναμικότ-
ητα Αεριοποίησης της Ρεβυθούσας για το
2026.

2027
Για το έτος 2027, στη δημοπρασία που ολοκ-
ληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, 

δεσμεύτηκαν 21 από τα συνολικά 45 προσφ-
ερόμενα slots, με τη συμμετοχή 1 εγχώριου
και 1 διεθνή χρήστη, που κατοχύρωσαν
συνολική ποσότητας ύψους 17 TW. Η δεσμε-
υμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης για το
2027 αντιστοιχεί στο 28% της Μέγιστης
Δυναμικότητας Αεριοποίησης (regasification)
της Ρεβυθούσας.
Το σημαντικό ενδιαφέρον των χρηστών δια-
μορφώνει ευνοϊκή συνθήκη σχετικά με την
ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας αλλά και
της ευρύτερης περιοχής, δεδομένης και της
σημαντικής αύξησης των εξαγωγών προς τη
Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που καταγράφη-
κε κατά το προηγούμενο έτος. Η διαδικασία
ετήσιου προγραμματισμού εκφορτώσεων
και δέσμευσης δυναμικότητας που εφαρμό-
ζει ο ΔΕΣΦΑ από το 2020, βασίζεται σε
μηχανισμούς αγοράς (δημοπρασίες) με
στόχο την αποτελεσματική χρήση της εγκα-
τάστασης LNG της Ρεβυθούσας βάσει των
μεταβαλλόμενων συνθηκών στην ελληνική
και διεθνή αγορά LNG.
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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 βιομηχα-
νικών πρώτων υλών, επιθυμεί
να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ,
στο υποκατάστημα της εταιρ-
είας στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής.
Καθήκοντα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κ ιβωτίων, προετοι-
μασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με
ασφάλεια στις θέσεις της αποθ-
ήκης με βάση τις οδηγίες των
υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με
χρήση ανυψωτικών μηχανημά-
των Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότ-
ητα, ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί θετι-
κά

Αποστολή βιογραφικών στο
sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτική
Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-
νική 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 150
ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη 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 μπάνιο,
τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, 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, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-

νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. 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 ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

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: Πε-
τρέλαιο δίπλα στην εκκλησία
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 ασφάλι-
ση.
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

48

Αναζήτηση Προσωπικού 

"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» αναπτύσσει
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 πλήρους 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 μπορείτε να καλείτε στο 210
6441945."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Προκειμένου να ενημερωθ-
ούν οι ενδιαφερόμενοι
ιδιοκτήτες για την υπ’αρ-
ιθμ. 106/2022 απόφαση τρο-
ποποίησης του εγκεκριμέ-
νου ρυμοτομικού Σχεδίου
πόλεως, στο Ο.Τ. 838, της

6ης πολεοδομικής ενότ-
ητας, του Δήμου Μαρ-
αθώνα, παρακαλούνται να
προσέλθουν στο Δημοτικό
Κατάστημα Νέας Μάκρης
Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Μάκρης Δήμου Μαρ-
αθώνος και εντός δεκαπέν-
τε (15) ημερών να υποβά-
λουν τυχόν ενστάσεις σχε-
τικά με την παραπάνω τρο-
ποποίηση του εγκεκριμέ-

νου ρυμοτομικού σχεδίου
της 6ης πολεοδομικής
ενότητας στα οικοδομικά
τετράγωνα 838, 737. Επηρε-
αζόμενα οικοδομικά τετρά-
γωνα 839, 840, 837, 737.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας



16-θριάσιο Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 


