
Τέλη κυκλοφορίας 2023:
Μέχρι πότε η πληρωμή

στο gov.gr χωρίς πρόστιμο

Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα
επιδότησης ηλιακού θερμοσίφωνα μεθερμοσίφωνα με

vouchervoucher έως 1.000έως 1.000 ευρώευρώ
Κερδισμένοι και όσοι έχουν
ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες

Νέο Ολοκληρωμένο
Κέντρο

Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης στον Δήμο

Ασπροπύργου

««ΒΒόόμμββαα»»::
ΠΠυυκκννάά  χχιιόόννιιαα
μμέέχχρριι  κκααιι  ττιιςς
ππααρρααλλίίεεςς  ττηηςς

ΑΑττττιικκήήςς

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΟΟΛΛΕΕ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛΑΑΒΒΕΕΣΣ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΜΜΑΑΡΡΑΑΝΝ  ««ΔΔΙΙΟΟΝΝ»»
ΠΠΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΝΝΕΕΙΙ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ    

Η σημερινή κατάσταση του «ΔΙΟΝ» 
(καμένο) δεν επιτρέπει πλέον την ασφαλή
ρυμούλκησή του και η μόνη λύση για να

απομακρυνθεί από την περιοχή 
είναι να διαλυθεί σε κομμάτια
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Οι αγώνες μπάσκετ Β’ Εθνική (16η αγων)

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Προεθνικές ομάδες. Κ14
ΕΠΣΔΑ-ΕΠΣΠ 0-1, Κ:16

ΕΠΣΔΑ-ΕΠΣΠ 5-2
σσεελλ..  1111--1100

Κορονοϊός: 165 οι νεκροί σε 7Κορονοϊός: 165 οι νεκροί σε 7
μέρες-Αύξηση εισαγωγών παιδιώνμέρες-Αύξηση εισαγωγών παιδιών

στα νοσοκομείαστα νοσοκομεία
Τα νέα δεδομένα για τις μεταλλάξεις 

του κορονοϊού και τη γρίπη ανακοίνωσε 
ο ΕΟΔΥ.

σσεελλ..  22

ΣΣεελλ..  88σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  66

σσεελλ..22

Λουκέτο σε βενζινάδικο
στην Οινόη – Συνελήφθη

ο ιδιοκτήτης
Διέθετε

παράνομα
στην αγορά

καύσιμα αξίας
18 εκ. ευρώ

Μέσα και το μοσχάρι
Εξήντα θα γίνουν τα προϊόντα
το καλάθι του νοικοκυριού το

προσεχές διάστημα

σσεελλ..    1166

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
Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, 

Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα,
Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Συμεών, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Παππά Ιωάννα Κ.
Νέζη Νικολάου 44,  2105547707

MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα 

Σ. Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΕ

Δημοκρατίας 222, 2102312615

Με πρωτοβουλία του Δημάρχ ου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου και στο
πλαίσιο των  δράσεων  προώθησης της
Αν ταποδοτικής Αν ακύκλωσης και της υλο-
ποίησης σχ ετικών  προγραμμάτων , ο Δήμα-
ρχ ος μαζί με τον  Αν τιδήμαρχ ο Καθαριότ-
ητας Αν ακύκλωσης και Πρασίν ου, κ. Μιχ αήλ
Ψωμιάδη παρέλαβαν  το Πρώτο Ολοκληρωμέ-
ν ο Κέν τρο  Αν ταποδοτικής Αν ακύκλωσης,
που βρίσκεται στην  συμβολή των  οδών
Φυλής και Στρατηγού Μακρυγιάν ν η.  

Τα Ολοκληρωμέν α Κέν τρα είν αι ειδικές
κατασκευές μεγάλων  διαστάσεων , στις
οποίες είν αι τοποθετημέν α και λειτουργούν
αυτόματα μηχ αν ήματα τελευταίας τεχ ν ο-
λογίας για ν α αν ακυκλών ον ται:

Κουτιά αλουμιν ίου (από αν αψυκτικά,
μπύρες κ.α.)

Πλαστικά μπουκάλια (από ν ερό, γάλα,
χ υμούς, αν αψυκτικά, κ.α.)

Γυάλιν ες φιάλες (από ν ερό, γάλα, χ υμούς,
αν αψυκτικά, κρασιά και ποτά κ.α.)

Για κάθε συσκευασία (από αλουμίν ιο,
πλαστικό και γυαλί)  που επιστρέφεται για
αν ακύκλωση στα μηχ αν ήματα των  κέν τρων
αν ταποδοτικής αν ακύκλωσης, οι καταν αλω-
τές κερδίζουν  χ ρήματα με τη μορφή εκπτω-
τικών  κουπον ιών  για αγορές σε συν εργαζόμεν α σου-
περμάρκετ ή μπορούν  ν α κάν ουν  δωρεά τα χ ρήματα
που κερδίζουν   σε κάποιο σύλλογο. 

Επιπλέον , το ωράριο λειτουργίας του κέν τρου είν αι

από τις 10:00 έως τις 16:40 εν ώ  στο σημείο παρίστα-
ται εκπρόσωπος, που θα εξυπηρετεί τους πολίτες σε
τυχ όν  απορίες και προβληματισμούς σχ ετικά με τη
λειτουργία του Ολοκληρωμέν ου Κέν τρου Αν ακύκλω-
σης.

ΝΝέέοο  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννοο  ΚΚέέννττρροο  
ΑΑννττααπποοδδοοττιικκήήςς  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  σσττοονν

ΔΔήήμμοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Η ΕΜΥ βγάζει έκτακτο
δελτίο καιρού σύμφων α με
το οποίο θα υπάρξουν
χ ιόν ια ακόμη και στην
Αθήν α! Ο γν ωστός μετεωρ-
ολόγος Θοδωρής Κολυδάς
είν αι αποκαλυπτικός για
την  κακοκαιρία που έρχ ε-
ται και θα «χ τυπήσει»
μέχ ρι και την  Αττική

Ο Θοδωρής Κολυδάς,
διευθυν τής του Εθν ικού
Μετεωρολογικού Κέν τρου
της ΕΜΥ, στέλν ει προειδο-
ποιητικό... σήμα για τον  καιρό τις επόμεν ες ημέρες που
-όπως όλα δείχ ν ουν - θα δείξει για τα καλά τα δόν τια
του.

Όπως αν αφέρει ο κ. Κολυδάς η ΕΜΥ θα βγάλει έκτακ-
το δελτίο καιρού για την  κακοκαιρία που έρχ εται και θα
φέρει χ ιόν ια όχ ι μόν ο στα ορειν ά αλλά και μέχ ρι και τις
παραλίες της Αττικής.

Πυκν ές χ ιον οπτώσεις και στην  Αττική προβλέπει για
την  Κυριακή κι ο προγν ώστης καιρού ο Σάκης Αρν α-
ούτογλου.

Συγκεκριμέν α, ο Σάκης Αρν αούτογλου, με αν άρτησή
του στο f acebook αν αφέρεται στον  καιρό του Σαββα-
τοκύριακου και της Δευτέρας, σημειών ον τας πως έρχ ε-
ται και τσουχ τερό κρύο.

Αττικοβοιωτία, Εύβοια και Κυκλάδες
είν αι οι περιοχ ές που αν αμέν εται ν α
σημειωθούν  πυκν ές χ ιον οπτώσεις
από την  Κυριακή, και τη Δευτέρα θα
πέσουν  χ ιόν ια και στην  Κρήτη, σε
υψόμετρα από 200 – 300 μέτρα και
πάν ω.

Αν αλυτικά η αν άρτηση:
«Φίλες και φίλοι καλησπέρα! Από

την  περασμέν η Παρασκευή 27 Ιαν ο-
υαρίου, σας είχ α αν αφέρει μέσα από
το δελτιο καιρού της ΕΡΤ 3 για το

εν δεχ όμεν ο χ ιον οπτώσεων  ακόμα και σε πεδιν ές περ-
ιοχ ές το ερχ όμεν ο Σαβ/κύριακο 4-5 Φεβρουαρίου (με
κάποια σάιτ ν α αν αφέρον ται σε κον τρες που ποτέ δεν
υφισταν το!).Τα τελευταια λοιπόν  προγν ωστικά
στοιχ εία που αρχ ίζουν  ν α ξεκαθαρίζουν  σιγά σιγά
θέλουν  κάποιες μικρής διάρκειας χ ιον οπτώσεις το Σάβ-
βατο στα ηπειρωτικά ακόμα και σε χ αμηλό υψόμετρο
αλλά όλα δείχ ν ουν  ότι κυρίως από την  Κυριακή τελικά
πυκν ές χ ιον οπτώσεις έως και στα πεδιν ά-παραθαλάσ-
σια θα πρέπει ν α απασχ ολοήσουν  ιδιαίτερα την
Εύβοια, την  Αττικοβοιωτία, ακόμα και τις Κυκλάδες και
από τη Δευτέρα χ ον τρικά ακόμα και πάν ω περίπου
από τα 200 με 300 μέτρα στην  Κρήτη! Σημαν τική θα
είν αι η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την  Ελλάδα!».

««ΒΒόόμμββαα»»::  ΠΠυυκκννάά  χχιιόόννιιαα  μμέέχχρριι  κκααιι
ττιιςς  ππααρρααλλίίεεςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς
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Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΕΟΔΥ τη νέα εβδομαδιαία έκθ-
εση επιτήρησης των κρουσμάτων κορονοϊού, της γρίπης και
των λοιπών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού που
είναι σε έξαρση στη χώρα μας.

Ειδικότερα, στην παρούσα έκθεση, γίνεται ανασκόπηση
των διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων των συστημά-
των επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του
αναπνευστικού συστήματος (SARSCoV-2, ιοί γρίπης και
αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV) στη χώρα μας για
την εβδομάδα 04/2023 (23 Ιανουαρίου 2023 – 29 Ιανουαρίου
2023).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, καταγράφηκαν 169 θάνατοι
από τον κορονοϊό και ένας λόγω γρίπης κατά την εβδομά-
δα αναφοράς.

Το σύνολο των νέων εισαγωγών ασθενών στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας για COVID-19 την εβδομάδα 04/2023
ήταν 1.112 (-28% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο μέσος ημερή-
σιος αριθμός εισαγωγών για την εβδομάδα ήταν 159.

Κατά την εβδομάδα 04/2023, κλινικά δεδομένα απέστει-
λαν 10 νοσοκομεία του δικτύου και οι εισαγωγές για οποια-
δήποτε αιτία ανήλθαν σε 8.346. Τη συγκεκριμένη εβδομά-
δα, ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές
παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδο-
μάδα στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά και στον παιδικό
πληθυσμό.

Γριπώδεις συνδρομές
(ανεξαρτήτως παθογόνου)

καταγράφηκε μείωση σε
σχέση με την προηγούμενη
εβδομάδα στην κοινότητα

η μείωση αφορούσε στις
ηλικιακές ομάδες 5-14, 15-
64, 65+ έτη

Ιός SARS-CoV2 –
λοίμωξη COVID-19

η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων
μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 παρουσίασε
μείωση

ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων παρουσίασε μείω-
ση

ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 135

καταγράφηκαν 169 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη
(εύρος 32-100)

η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 εξακολουθεί να είναι η συχνότε-
ρη υπο-παραλλαγή της Όμικρον

το ποσοστό της υπο-παραλλαγής BQ.1.1 αυξήθηκε σε
σχέση με τις υπόλοιπες υπο-παραλλαγές της ΒΑ.5

συχνότερη υπο-παραλλαγή της BA.2 παραμένει η
BA.2.75 με ποσοστό 46%, η υπο-παραλλαγή CH.1.1 αντι-

στοιχεί σε ποσοστό περίπου 27% των στελεχών ΒΑ.2,
ενώ ακολουθεί η υπο-παραλλαγή XBB με ποσοστό 13%

η υπο-παραλλαγή XBB.1.5 έχει ανιχνευτεί σε 30
συνολικά δείγματα

η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα
έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε 3
από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης
η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα δεν παρουσία-

σε σημαντική μεταβολή
καταγράφηκαν 2 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά

επιβεβαιωμένης γρίπης, που αφορούσαν νοσηλευόμενους
σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος την εβδομά-
δα 04/2023

από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 04/2023
νοσηλεύτηκαν 57 άτομα με γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφη-
καν 17 θάνατοι

το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν στα δύο κέντρα αναφο-
ράς γρίπης 257 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα
sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), εκ των οποίων τα 252
(98%) ήταν στελέχη τύπου Α και τα 5 (2%) ήταν  στελέχ η
τύπου Β , από τα 251 στελέχ η τύπου Α, 241 (96%)
ταξιν ομήθηκαν  στον  υπότυπο Α(Η3Ν2) και 10 (4%)
στον  υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09 Αν απν ευστικός
συγκυτιακός ιός - RSV , η θετικότητα παρουσίασε μείω-
ση

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΟΟΛΛΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛΑΑΒΒΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΜΜΑΑΡΡΑΑΝΝ
««ΔΔΙΙΟΟΝΝ»»  ΠΠΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΝΝΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ    

Η σημερινή κατάσταση του «ΔΙΟΝ» (καμένο) δεν επιτρέπει πλέον την ασφαλή ρυμούλκησή του 
και η μόνη λύση για να απομακρυνθεί από την περιοχή είναι να διαλυθεί σε κομμάτια

Την αμέριστη υποστήριξη του στην “2023
Ελευσίς-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης” παρέχει ο Οργανισμός Λιμένος

Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε) ΑΕ, προσφέροντας χώρους
δικαιοδοσίας του στο παραλιακό μέτωπο της
πόλης, για την φιλοξενία των πολιτιστικών
εκδηλώσεων κατά την επίσημη τελετή έναρξης, το
ερχόμενο Σαββατοκύριακο 4-5 Φεβρουαρίου 2023.

Εκτός από τα τεχνικά έργα ανάπλασης, με
δαπάνη του Ο.Λ.Ε. ΑΕ απομακρύνθηκαν και όλα τα
ναυάγια από τον παλαιό Λιμένα του Φονιά. 

Ωστόσο στην προβλήτα της πρώην Αμερικανικής
Βάσης, όπου θα διεξαχθεί η κεντρική εκδήλωση
των εορτασμών, οι επισκέπτες της πόλης θα αντι-
κρίσουν ελλιμενισμένο το εγκαταλελειμμένο από το
2004 καταμαράν «ΔΙΟΝ».

Μέχρι σήμερα ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει διενεργήσει 5 δια-
γωνισμούς για την  εκποίηση και απομάκρυνση του
επικίνδυνου-επιβλαβούς Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ» (δύο
πλειοδοτικούς το έτος 2019 και τρεις ανοικτούς μει-
οδοτικούς τα έτη 2020, 2021 και 2022), που όλοι
έχουν κριθεί άγονοι. 

Η διαδικασία απομάκρυνσης του καταμαράν
καθίσταται ακόμη δυσκολότερη, μετά την πυρκαγιά
που ξέσπασε στο σκάφος το βράδυ της 23ης
Μαΐου 2022, τρεις μόλις ημέρες πριν την προγραμ-
ματισμένη διεξαγωγή του 5ου κατά σειρά διαγωνι-
σμού. 

Η σημερινή κατάσταση του «ΔΙΟΝ» (καμένο) δεν
επιτρέπει πλέον την ασφαλή ρυμούλκησή του και

η μόνη λύση για να απομακρυνθεί από την περιοχή
είναι να διαλυθεί σε κομμάτια. Γι΄ αυτό και είναι
σημαντική η δημιουργία μονάδας “πράσινου” διαλ-
υτηρίου πλοίων στην Ελλάδα, που θα λειτουργεί
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και σύμφωνα
με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Στο μεταξύ και μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα,
ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ ζήτησε από την “2023 Ελευσίς-

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” να
προβεί σε εικαστική παρέμβαση φωταγώγησης
του «ΔΙΟΝ»,  εν όψει των εορταστικών
εκδηλώσεων.

Τα τελευταία τρία χρόνια ο Οργανισμός πέτυχε να
απομακρύνει συνολικά 15 επικίνδυνα-επιβλαβή
πλοία και ναυάγια, από σημεία της αρμοδιότητας
του στον κόλπο της Ελευσίνας.

Προανάκριση για την πυρκαγιά στο «ΔΙΟΝ» διε-
νεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

Κορονοϊός: 165 οι νεκροί σε 7 μέρες-Αύξηση εισαγωγώνΚορονοϊός: 165 οι νεκροί σε 7 μέρες-Αύξηση εισαγωγών
παιδιών στα νοσοκομείαπαιδιών στα νοσοκομεία

Τα νέα δεδομένα για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού και τη γρίπη ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.
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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

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας,
άνεργη, αναζητά απογευματινή

εργασία  σε γραφείο, 
ιατρείο, διαγνωστικό  κέντρο, 

υποδοχή- γραμματειακή υποστήρ-
ιξη, σε κατάστημα  λιανικής, φροντι-

στήριο. 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 ελεύθερων
επαγγελματιών Ρομά στο πλαίσιο σχετι-

κού προγράμματος που χρηματοδοτεί η Περιφ-
έρεια Αττικής με ποσό 1,5 εκατ. ευρώ. Η δημό-
σια πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδόθηκε από τη
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ
(πρώην ΟΑΕΔ) και οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά (https://www.ependyseis.gr). Πρό-
κειται για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων
ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44
ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοι-
νωνικές ομάδες όπως οι Ρομά».

Η δράση που υλοποιεί πρώτη η Περιφέρεια
Αττικής είναι διάρκειας 12 μηνών και το συνολικό
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)
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Δωρεάν Rapid Test στον 
Δήμο Αχαρνών
Σήμερα  3 Φεβρουαρίου ο ΕΟΔΥ θα διενεργή-

σει δωρεάν Rapid Test σε εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους για την ανίχνευση του Covid-19
στο Δημαρχείο Αχαρνών (φουαγιέ της αίθουσας
εκδηλώσεων) από τις 09:30-15:00.

Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την

αστυνομική τους ταυτότητα.
Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες

που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).

Στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊ-
κού Συμφώνου για το κλίμα, που διο-
ργανώθηκε  από τις 31 Ιανουαρίου
έως 2 Φεβρουαρίου 2023, στις
Βρυξέλλες, συμμετείχε με την ιδιότ-
ητα του Πρεσβευτή, ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Η συμμετοχή του Δήμου Φυλής
στο συνέδριο επιβεβαιώνει την
προσήλωσή του στην υπόθεση
της προστασίας του περιβάλλον-
τος, που εκφράζεται με έργα για
την ενεργειακή και υδρολογική
αυτοτέλεια του Δήμου.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το
Κλίμα είναι ένα κίνημα όπου οι
συμμετέχοντες ενώνονται γύρω από
τον κοινό σκοπό της αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος. Δημιο-
υργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτρ-
οπή, είναι μέρος της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας και υπο-
στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε
να επιτύχει τους στόχους της κλιματι-
κής ουδετερότητας, δηλαδή της μηδε-
νικής εκπομπής ρύπων, μέχρι το
2050.

Στόχος του φετινού συνεδρίου ήταν
να συγκεντρώσει τους πρεσβευτές
του, από όλη την Ευρώπη, για να
αξιολογήσουν την πορεία του Ευρω-

παϊκού Συμφώνου για το κλίμα, στα
δύο χρόνια από τη σύστασή του.
Όπως επίσης να ανταλλάξουν από-
ψεις και να αναζητήσουν τρόπους
οικοδόμησης μιας αειφόρου
Ευρώπης, μέχρι το 2050. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Χρή-
στος Παππούς μίλησε με τον Αντι-
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Frans Timmermans (Φρανς

Τίμμερμαν). Ο πολύγλωσσος διπλω-
μάτης και πολιτικός (πρώην Υπο-
υργός Εξωτερικών της Ολλανδίας)
είναι ένα από τα πιο γνωστά στελέχη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμε-
τέχει, από εκτελεστική θέση, στο κορ-
υφαίο όργανο διοίκησης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Θεωρείται ως ο υπ’
αριθ. δύο στην ιεραρχία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, μετά την Πρόεδρο
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. 

ΣΣττοο  σσυυννέέδδρριιοο  ττωωνν  ΕΕυυρρωωππααίίωωνν  ΠΠρρεεσσββεευυττώώνν
γγιιαα  ττοο  κκλλίίμμαα  οο  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς

Με εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών καλεί
τους δήμους, τις περιφέρειες και τους φορείς του
Δημοσίου να ολοκληρώσουν  άμεσα τις
διαδικασίες ορισμού υπεύθυνων ενεργειακών
υποδομών και  εγκαταστάσεων και  διοικητικά
Υπεύθυνων για την εφαρμογή των μέτρων για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την
εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και
εγκαταστάσεις που τους ανήκουν  ή
χρησιμοποιούν.

Η εγκύκλιος υπογραμμίζει ότι  η τυπική και
ουσιαστική συμμετοχή του κάθε φορέα τεκμαίρεται

από την σύνδεση αυτών των υπευθύνων με τη
σχετική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ, που  έχει τεθεί σε
λειτουργία για χρήση από τους φορείς του
δημόσιου στον σύνδεσμο
publ icenergysavings.gov.gr, και  στην
επακόλουθη χρήση του. Επίσης είναι απαραίτητο
οι υπεύθυνοι να συμπληρώνουν και τα στοιχεία
επικοινωνίας τους στην πλατφόρμα. Είναι
πρόδηλο ότι οι φορείς θα πρέπει άμεσα να
ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες.
Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα απαραίτητα

βήματα για την επιτυχή χρήση της εφαρμογής από

τους δημόσιους φορείς αποτελούν τα παρακάτω:
Α) να έχουν ορίσει Υπεύθυνο/ους Ενεργειακών
Υποδομών/Εγκαταστάσεων Β) ακολούθως οι
Υπεύθυνοι  Ενεργειακών
Υποδομών/Εγκαταστάσεων να ορίσουν και
Διοικητικά Υπεύθυνο/ους Γ) οι  ορισμένοι

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για την ολοκλήρωση διαδικασιών ορισμού 
ενεργειακών υπευθύνων από τους ΟΤΑ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ένωση Γυναικών Ελλάδος (παράρτημα Αχα-

ρνών) στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα εκατό
χρόνια από την Μικρασιάτικη καταστροφή, μαζί με
τις εκδόσεις 24 γράμματα σας προσκαλεί την
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 6.30 μ.μ.
στη παρουσίαση του βιβλίου “Η Σμύρνη
δακρύζει – Η Αρμενία Θυμάται” της Βασιλικής
Πιτούλη.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθ-
εί στο φιλόξενο χώρο του “Φούρνου του Βλάση”
οδός Σπάρτης 8 και Πάρνηθος, Αχαρνές.

Ομιλητές:
Δρ. Αναστασία Παμουκτσόγλου, τέως Πρόεδρ-

ος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ένωση Γυναικών
Ελλάδος (παράρτημα Αχαρνών).

Λάμπρος Πλατυπόδης, 
Σύμβουλος Καθηγητής Ε.Α.Π.
Ολυμπία Μπεδροσιάν, Φιλόλογος.

Σας περιμένουμε όλους.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σ
τα χέρια της αστυνομίας έπε-
σαν τρία άτομα που διέπρατ-
ταν βίαιες ληστείες σε βάρος

ηλικιωμένων και διαρρήξεις-κλοπές
από κατοικίες σε διάφορες περιοχές
της Αττικής.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν,
μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, στην
περιοχή της Φυλής, από αστυνομι-
κούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημά-
των κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, 17χρονος,
20χρονος και 22χρονη, Έλληνες, οι
οποίοι κατηγορούνται ότι ενώθηκαν
για να διαπράττουν ληστείες και δια-
κεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, για παράβαση της
νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για απείθεια.
Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ως συνεργοί τους και
αναζητούνται 24χρονη και 17χρονη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορ-
ούμενοι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2020,
αφού επέλεγαν την οικία-στόχο, είτε παραβίαζαν
μπαλκονόπορτες και παράθυρα, είτε με τη μέθοδο
της απασχόλησης, κατάφερναν να αποκτήσουν πρό-
σβαση στο εσωτερικό τους. Ακολούθως, αφαιρ-
ούσαν κοσμήματα, χρυσαφικά, χρηματικά ποσά και
ηλεκτρονικές συσκευές.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους συνιστά το
γεγονός ότι δε δίσταζαν να εισέλθουν στις οικίες ενώ
βρίσκονταν εντός οι παθόντες.

Στις ληστείες, χτυπούσαν τα κουδούνια από τις
οικίες των ηλικιωμένων ατόμων και με διάφορες
προφάσεις κατάφερναν να εισέλθουν σε αυτές.

Κατόπιν, ακινητοποιούσαν τα θύματα με την απει-
λή λεκτικής βίας ή χρήση σωματικής βίας ή ακόμα
και με τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων και αφαιρ-
ούσαν κοσμήματα τόσο από το εσωτερικό της οικίας,
όσο και από τους ίδιους τους παθόντες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιδείκνυαν ιδιαίτερη
σκληρότητα στα θύματά τους, ρίχνοντας τους στο
πάτωμα, φιμώνοντας και ξυλοκοπώντας τα.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν
εξιχνιαστεί τέσσερις ληστείες και 18 περιπτώσεις δια-
ρρήξεων-κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, 

ενώ η έρευνα για τη εξακρίβωση του πλήρους
εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας
συνεχίζεται.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών.

Στο Παγκράτι
Στο μεταξύ, και στο Παγκράτι συνελήφθη, από

αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας, 29χρονος, για ληστεία.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της περασμένης
Τρίτης, στην ίδια περιοχή, ο κατηγορούμενος προ-
σέγγισε 87χρονη που κουβαλούσε σακούλες με
ψώνια και προσφέρθηκε να τη βοηθήσει με τη μετα-
φορά τους.

Ωστόσο, κατά την είσοδό τους στην πολυκατοικία
της ηλικιωμένης, ο 29χρονος αφαίρεσε με τη βία
χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της, με
αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της
και να πέσει στο έδαφος, με τον δράστη να διαφ-
εύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι προστρέξαντες αστυνομικοί που περιπολούσαν
στην περιοχή κατάφεραν να τον εντοπίσουν, τον
οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Παγκρατίου, όπου
ταυτοποιήθηκε ως δράστης.Η τραυματισμένη
γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Κέντρο Υγείας Αχαρνών:
Δωρεάν εξετάσεις 
οστικής μάζας 
και υπερηχογραφήματα
Εν τελώς δωρεάν  εξετάσεις μέτρησης οστικής μάζας και
υπερηχ ογραφήματα πραγματοποιεί το Κέν τρο Υγείας
Αχ αρν ών .
Το ωράριο λειτουργίας του τμήματος στο Κέν τρο
Υγείας Αχ αρν ών  είν αι Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 –
18:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 08:00 – 13:00.
Για πληροφορίες και ραν τεβού στο τηλέφων ο
2102440099. 
Κέν τρο Υγείας Αχ αρν ών
Κύμης  και Επταλόφου 3, 13677, Αχ αρν ές  
Τηλ.: 214 4068500, 214 4068532 
email: tmy _aharnon@y ahoo.gr

Λήστευαν ηλικιωμένους 
– Σύλληψη 3 ατόμων στη Φυλή ταυτοποιήθηκαν 

ακόμα δύο συνεργοί τους 



Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 θριάσιο-7

Παράταση προγραμματικής σύμβασης Παράταση προγραμματικής σύμβασης 
για την αποκατάσταση του Καθεδρικού

Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων αποφάσισε το
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Το
έργο συντήρησης του Καθε-

δρικού Ναού Κοιμήσεως
Θεοτόκου Μεγάρων χρημα-
τοδοτείται από την Περιφ-
έρεια Αττικής με σκοπό να
παραδοθεί άρτιο, για την
πίστη και την ιστορία της

περιοχής μας»

Παρατείνεται η ολοκλήρω-
ση του έργου συντήρησης
και αποκατάστασης του Καθ-
εδρικού Ναού Κοιμήσεως
Θεοτόκου Μεγάρων, που
υλοποιείται με χρηματοδότ-
ηση από την Περιφέρεια
Αττικής, με ενέργειες του

Περιφερειάρχη Γιώργου
Πατούλη και του Αντιπεριφ-
ερειάρχη Δυτικής Αττικής
Λευτέρη Κοσμόπουλου. 

Αναλυτικότερα, το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Αττικής
με απόφασή του ενέκρινε
την τροποποίηση και παρά-
ταση της Προγραμματικής
Σύμβασης Πολιτισμικής
Ανάπτυξης μεταξύ Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλ-
ητισμού, της Περιφέρειας
Αττικής, του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως Θεοτόκου
Μεγάρων και του Δήμου
Μεγαρέων για την 

κατασκευή του έργου με
τίτλο: «Συντήρηση και απο-
κατάσταση του Καθεδρικού
Ιερού Ναού Κοιμήσεως
Θεοτόκου μεγάρων», κατά
την μεγαλύτερη δυνατή χρο-
νικά παράταση.

Η παράταση του μεγάλου
αυτού έργου γίνεται λόγω
αρχαιολογικών ευρημάτων
που έχουν εντοπιστεί
καθώς και επιπροσθέτων
εργασιών, έπειτα από πρό-
ταση από πλευράς του Καθ-
εδρικού Ιερού ναού και με
τη σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου Πολιτισμού.
Εκτός από τις βασικές

δομικές εργασίες για τον
ναό, όπως σκυροδέματα,
ξυλουργικά, επιστεγάσεις,
μαρμαρικά, χρωματισμοί ,
μονώσεις, στο χρονικό διά-
στημα της παράτασης προβ-
λέπονται  εργασίες για
συντηρήσεις και αποκατα-
στάσεις τοιχογραφιών,
όπως και ανάδειξη παλαι-
οχριστιανικής βασιλικής. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λ.
Κοσμόπουλος ανέφερε
σχετικά: «Η Περιφέρεια Αττι-
κής και εγώ προσωπικά 

είμαστε σε αγαστή συνερ-
γασία ώστε να αποδοθεί ένα
άρτιο έργο, για την πίστη και
την ιστορία των Μεγάρων
και  της ευρύτερης περ-
ιοχής, ένας πλήρως
συντηρημένος μεγαλοπρε-
πής Καθεδρικός Ιερός
Ναός, όπου θα εκκλησιαζό-
μαστε με ευλάβεια. 

Η παράταση των εργασιών
που υλοποιούνται  με
χρηματοδότηση Περιφέρει-
ας Αττικής εγκρίθηκε, λόγω
των αρχαιολογικών ευρημά-
των αλλά και για την ανάδει-
ξή τους». 

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θαν άσης Μπούρας, κατέθεσε

δύο αν αφορές προς τον  Υπουργό Αγρ-
οτικής Αν άπτυξης, Γιώργο Γεωργαν τά.

Η πρώτη κατατεθείσα αν αφορά έγιν ε
με αφορμή αίτημα των  εκτροφέων  κου-
ν ελιών  (ακολουθεί παρακάτω ), σύμφω-
ν α με το οποίο ζητάν ε ν α συμπεριληφ-
θεί ο κλάδος τους στους κτην οτρόφους
που θα επωφεληθούν  από τα εξαγγελθ-
έν τα μέτρα στήριξης των  κτην οτροφ-
ικών  εκμεταλλεύσεων  για την  αν τι-
μετώπιση των  επιπτώσεων  της ρωσι-
κής εισβολής στην  Ουκραν ία.

Στη δεύτερη αν αφορά ο Σύλλογος
Πτην οτροφικών  Επιχ ειρήσεων  Πουλε-
ρικών  Χωρικής Εκτροφής Μεγάρων  ,
κάν ον τας λόγο για τα προβλήματα που
αν τιμετωπίζει ο κλάδος του συν έπεια
της εν εργειακής κρίσης, ζητάει ν α
εν ταχ θεί και ο δικός τους τομέας στα
μέτρα στήριξης ύψους 89 εκατ. Ευρώ
που θα δοθούν  στους κτην οτρόφους.

Ο κ. Μπούρας, πέρα από την  κατάθ-
εση των  αν αφορών , βρίσκεται σε επι-
κοιν ων ία με τους αρμόδιους φορείς,
προκειμέν ου ν α εν ταχ θούν  και οι δύο
κλάδοι στα μέτρα στήριξης του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Αν άπτυξης και Τρο-
φίμων .

Α Ι Τ Η Σ Η
Παύλου Αλεξαν δράκη του Νικολάου
Διεύθυν ση Μον αστηράκι Ρεθύμν ου
Κρήτης 74061 
Σωτηρίου Γιαν ν αρέλη του Φλωρή Διεύθυ-
ν ση Γόν ιμο Σερρών  62043 

Γεωργίου Ζερβού του Ιωάν ν η Διεύθυν ση
Μελιδόν ι Ρεθύμν ου 74052 

Γεώργιος Κάββαλος του Ιωάν ν η Διεύθυ-
ν ση Ρετούρι Ηρακλείου Κρήτης
Αν των ίου Σακκαβού του Κων σταν τίν ου
Διεύθυν ση Νεσσών  Λάρισας 

Αν δρέα Τρομπέτα του Γερασίμου Νέα
Δάφν η Μέγαρα 19100 

Π Ρ Ο Σ
Αξιότιμο Υπουργό Αγροτικής Αν άπτυξης
και Τροφίμων , Αχ αρν ών  2 Αθήν α

ΥΠ’  ΟΨΙΝ
Αξιοτίμου Πρωθυπουργού Ελλην ικής
Δημοκρατίας Ηρώδου Αττικού 19 Αθήν α, 
Οργαν ισμού Πληρωμών  και Ελέγχ ου Κοι-
ν οτικών  Εν ισχ ύσεων  Προσαν ατολισμού
και Εγγυήσεων , Δομοκού 5 Αθήν α

Αξιότιμε Κε. Υπουργέ, 
Πρόσφατα εξαγγέλθηκαν  από το Υπουρ-
γείο Σας μέτρα στήριξης των  κτην οτροφ-
ικών  εκμεταλλεύσεων  με σκοπό «την

αν τιμετώπιση των  επι-
πτώσεων  της ρωσικής εισβο-
λής στην  Ουκραν ία και ειδικό-
τερα την  μεγάλη αύξηση των
τιμών  των  ζωοτροφών  που
οδηγεί σε μεγεθυμέν ο κόστος παραγωγής
στην  κτην οτροφία, επηρεάζον τας
σημαν τικά και την  επισιτιστική ασφάλεια
της χ ώρας». 
Το συγκεκριμέν ο πρόγραμμα αφορά
κτην οτρόφους των  κλάδων  αιγο-προβα-
τοτροφίας και βοοτροφίας καθώς επίσης
και οι κτην οτρόφους των  κλάδων
πτην οτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και
κρεοπαραγωγές όρν ιθες) και χ οιροτρο-
φίας. 
Κατ’ αρχ ήν  θα θέλαμε ν α επικροτήσουμε
την  προσπάθειά Σας και ν α Σας συγχ α-
ρούμε για την  τολμηρή, αποφασιστική
και καθοριστική προσέγγιση του θέματος
που επιδεικν ύεται. Θα θέλαμε ωστόσο
ν α σημειώσουμε ότι, εκτός των  συγκεκρ-
ιμέν ων  κλάδων  κτην οτρόφων  που αν α-
φέρθηκαν  στις εξαγγελίες, βρισκόμαστε
και εμείς που διατηρούμε κον ικλοτροφεία
(εκτροφεία κουν ελιών ), δυν αμικότητας
από 600 μέχ ρι 3.000 κον ικλομητέρες,
και αν τιμετωπίζουμε και εμείς εξίσου τα
ίδια προβλήματα από την  αύξηση των
τιμών  των  ζωοτροφών .  
Θεωρούμε ότι δεν  είχ ατε πρόθεση ν α
εξαιρεθεί κάποιος ειδικός κτην οτροφικός
κλάδος από την  εν ίσχ υση, δεδομέν ου

ότι οι επιπτώσεις πλήττουν  το ίδιο όλους
τους κλάδους. Όμως η περιοριστική αν α-
φορά στις εξαγγελίες Σας των  ωφελημέ-
ν ων , δημιουργεί το κεν ό από το οποίο
εμείς αν  και πληττόμεν οι δεν  μπορούμε
ν α τύχ ουμε ευεργετικών  διατάξεων , που
και εσείς πιστεύουμε ότι δικαιούμεθα. 
Επειδή οι εξαγγελίες Σας για εν ίσχ υση
των  κτην οτροφικών  μον άδων  ως μέτρο
είν αι ιδιαιτέρως απαραίτητο για την
εν ίσχ υση της παραγωγής και εν  τέλει της
ίδιας της οικον ομίας, και από το συγκε-
κριμέν ο μέτρο και εμείς οι κον ικλοτρόφ-
οι, αν  και πληττόμεν οι με βάση αυτήν
την  εξαγγελία Σας δεν  μπορούμε ν α
εν ισχ υθούμε, 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ προς Εσάς, ν α συμπεριλ-
ηφθούμε και εμείς οι εκτροφείς κουν ε-
λιών  σε αυτήν  την  επιδότηση, προκειμέ-
ν ου ν α μην  απειληθεί η λειτουργία και
των  δικών  μας  επιχ ειρήσεων  από την
αύξηση του κόστους των  κτην οτροφ-
ικών  μας μον άδων  ως συν έπεια της
Ρωσικής εισβολής στην  Ουκραν ία.  

Αθήν α  28-12-2022
Με  τιμή

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
ΑΑίίττηημμαα  έέννττααξξηηςς  κκλλάάδδωωνν  κκοοννιικκλλοοττρρόόφφωωνν  κκααιι  ππττηηννοοττρρόόφφωωνν  
σστταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  εεππιιδδοοττήήσσεεωωνν

Ο κ. Μπούρας, πέρα από την κατάθεση των αναφορών, βρίσκεται 
σε επικοινωνία  με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενταχθούν και

οι δύο κλάδοι στα μέτρα στήριξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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Εκπν έει η προθεσμία για την  πληρω-
μή τελών  κυκλοφορίας 2023 χωρίς καν έ-
ν α κίν δυν ο για πρόστιμο. Αυτό σημαίν ει
πως όσοι δεν  έχ ουν  ακόμα πληρώσει τα
τέλη έχ ουν  λίγες ημέρες για ν α το
κάν ουν . Θα χ ρειαστεί ν α μπείτε στην
εφαρμογή της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς
taxisnet για ν α πληρώσετε και μετά ν α
τυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας.

Και φέτος, το ειδοποιητήριο για τα τέλη
κυκλοφορίας περιλαμβάν ει QR Code.
Σκαν άρον τας τον  κωδικό αυτό, οι ιδιοκ-
τήτες των  οχ ημάτων  μπορούν  ν α
πληρών ουν  εύκολα τα τέλη κυκλοφο-
ρίας, μέσω mobile banking, χ ωρίς ν α
γράφουν  τον  κωδικό πληρωμής και το
ποσό. Η προθεσμία για την  πληρωμή
των  τελών  λήγει στις 28 Φεβρουαρίου
2023.

Υπεν θυμίζεται ότι υπάρχ ει πάν τα και
η δυν ατότητα πληρωμής μέσω web
banking.

Στην  πλατφόρμα my Car οι ιδιοκτήτες
οχ ημάτων  έχ ουν  δυο επιλογές:

Στην  πρώτη, με τίτλο «Τέλη Κυκλοφο-
ρίας Οχ ημάτων », οι ιδιοκτήτες/κάτοχ οι

οχ ημάτων  έχ ουν  τη δυν ατότητα
εν ημέρωσης για:

πληροφορίες για τα οχ ήματά τους,
τους κωδικούς πληρωμής τελών  κυκλο-

φορίας για αυτά,
τους κωδικούς πληρωμής σε υπολογι-

στικό φύλλο (excel), σε περίπτωση
πλήθους οχ ημάτων

ν α λάβουν  τη σχ ετική βεβαίωση για
οχ ήματα ιδιοκτησίας τους προκειμέν ου
ν α τη χ ρησιμοποιήσουν  για μεταβίβαση
οχ ήματος, εξαγωγή οχ ήματος στο εξωτε-
ρικό, επαν αταξιν όμηση οχ ήματος

πιθαν ή οφειλή για τέλη κυκλοφορίας
έτους 2017

Στη δεύτερη, με τίτλο «Ψηφιακή Ακιν -
ησία/Κυκλοφορία», οι ιδιοκτήτες/κάτοχ οι
οχ ημάτων  έχ ουν  τη δυν ατότητα:

ν α θέσουν  επιβατικά και δίκυκλα Ιδιω-
τικής Χρήσης οχ ήματα σε ψηφιακή ακιν -
ησία,

ν α άρουν  την  ψηφιακή ακιν ησία,
ν α αν ακτήσουν  ήδη υποβληθείσες

δηλώσεις
Προκειμέν ου τα οχ ήματα ν α τεθούν

σε ψηφιακή ακιν ησία/κυκλοφορία, θα
πρέπει ν α βρίσκον ται σε
κυκλοφορία/ακιν ησία, αν τίστοιχ α, και οι
πιν ακίδες και τα υπόλοιπα στοιχ εία
κυκλοφορίας τους ν α βρίσκον ται στην
κατοχ ή των  ιδιοκτητών  τους.

Τα πρόστιμα για τα τέλη κυκλοφορίας
τελη κυκλοφορίας, 2023, πληρωμή,

εκτύπωση my car, προθεσμια, gov .gr
Ίσο με το ποσό των  τελών  αν  το

όχ ημα είν αι δίκυκλο/ τρίκυκλο ή επιβα-
τικό ΙΧ,

Ίσο με το 50% των  τελών  αν  το
όχ ημα είν αι επιβατικό Δ.Χ.

0 ευρώ για τέλη κάτω των  30 ευρώ

Τ
ον  Μάρτιο θα ξεκιν ήσει το πρόγρ-
αμμα επιδότησης ηλιακού θερ-
μοσίφων α με v oucher έως 1.000

ευρώ.
Σύμφων α με πληροφορίες, δικαιούχ οι

θα είν αι περίπου 3,5 εκατ. ν οικοκυριά
που διαθέτουν  ηλεκτρικό θερμοσίφων ο
το οποίο θα μπορέσουν  ν α το αν τικατα-
στήσουν  με ηλιακό.

Στην  ουσία το πρόγραμμα θα αφορά
τόσο δικαιούχ ους που έχ ουν  ηλεκτρικό
θερμοσίφων α και θα θέλουν  ν α τον  αν α-
βαθμίσουν  σε ηλιακό αλλά και όσους
θέλουν  ν α αν τικαταστήσουν  τον  παλιό
ηλιακό τους θερμοσίφων α εν ώ, το
v oucher αν αλόγως τα κριτήρια που θα
αν ακοιν ωθούν  μπορεί ν α φτάν ει και τα
1.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι αιτήσεις θα τρέξουν
μέσω πλατφόρμας όπως το «Αν ακ-
υκλών ω – Αλλάζω Συσκευή».

Μία από τις παραμέτρους που θα ορι-
στικοποιηθεί έως τότε είν αι το ακριβές
ύψος της επιδότησης, το οποίο και πάλι
θα είν αι κλιμακούμεν ο, ώστε ν α
καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος της
δαπάν ης στα ν οικοκυριά με το μικρότε-
ρο εισόδημα.

Το πρόγραμμα θα «τρέξει» με συγκε-
κριμέν α κριτήρια -εισοδηματικά και κοι-
ν ων ικά- ξαν ά, όπως με εκείν ο της
επιδότησης ηλεκτρικών  συσκευών , τότε,
οι εν διαφερόμεν οι πρέπει ν α μπουν  στη
διαδικασία αίτησης σε ειδική ηλεκτρον ική
πλατφόρμα του gov .gr.

Τέλη κυκλοφορίας 2023: 
Μέχρι πότε η πληρωμή στο

gov.gr χωρίς πρόστιμο

Voucher 1.000 ευρώ για ηλιακό: Κερδισμένοι και 
όσοι έχουν ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες
Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού θερμοσίφωνα με voucher έως 1.000 ευρώ.

ΚΚααττώώττααττοο  µµιισσθθόό  σστταα  882266  εευυρρώώ  ηη  ππρρόότταασσηη  ττηηςς  ΓΓΣΣΕΕΕΕ
Ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα παρά τις αυξήσεις των
τελευταίων ετών εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το
κατώφλι στης φτώχειας

Νέο κατώτατο µισθό ύψους 826 ευρώ, από 713 σήµερα, πρότεινε το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ παρουσιάζοντας  από το Ηράκλειο της Κρήτης τη µελέτη του
για την αύξηση του µισθού. Ο επιστηµονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Γιώργος Αργείτης ανέφερε ότι ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα παρά τις αυξήσεις
των τελευταίων ετών εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το κατώφλι στης φτώχει-
ας. Γι' αυτό στη µελέτη  προτείνεται ο κατώτατος µισθός να αυξηθεί στο όριο ή
πάνω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στη µελέτη λαµβάνονται
υπόψη δείκτες όπως το καλά-
θι του νοικοκυριού αλλά και
το 60% του διάµεσου µισθού
που ανέρχεται στα 780 ευρώ.
Αν συνεκτιµηθεί και ο προσ-
δοκώµενος πληθωρισµός του
2023, τότε ο προτεινόµενος
µισθός είναι 826 ευρώ
µηνιαίως, ως κατώφλι της επι-
κείµενης αύξησης.
Όπως αναφέρεται στην
µελέτη, ο διάµεσος µισθός
πλήρους απασχόλησης ήταν
το 2021 στα 1.300 ευρώ ανά µήνα. Κατ’ επέκταση το κατώφλι φτώχειας που αντι-
στοιχεί στο 60% του διάµεσου µισθού ήταν στα 780 ευρώ, δίχως να ληφθεί υπόψη
η επίδραση της ακρίβειας. Συνυπολογίζοντας µόνο τον προσδοκώµενο πληθωρισµό
του 2023, ώστε να αποφευχθεί µια νέα απώλεια αγοραστικής δύναµης, ο κατώτατος
µισθός θα πρέπει να ανέλθει στα 826 ευρώ.
Η ΓΣΕΕ ζητά και το ξεπάγωµα των τριετιών, ώστε να δικαιούνται όλοι οι εργαζό-
µενοι επιδόµατα προϋπηρεσίας (σύµφωνα µε το νόµο θα ξεπαγώσουν όταν η ανε-
ργία πέσει κάτω από 10%), όπως επίσης και επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, αλλά και σύγκλιση της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης, που
είναι ανενεργή εδώ και 12 χρόνια.

Η αύξηση θα έχει θετική επίδραση στο ΑΕΠ και στην παραγωγικότητα, δεν προ-
καλεί πληθωρισµό και βελτιώνει το βεβαιωτικό επίπεδο των χαµηλόµισθων.  
«Να συµπεριφερθούµε υπεύθυνα και να σταµατήσουν τα κόµµατα το λαϊκισµό
γύρω από τον κατώτατο µισθό», ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγό-
πουλος.

«Η κυβέρνηση πρέπει να ακυρώσει το µνηµονιακό νόµο και να επανέλθει η απόφ-
αση για την αύξηση του κατώτατου µισθού στα χέρια των εργοδοτών και των εργα-
ζοµένων. Αν τελειώσει ο πόλεµος στην Ουκρανία και µειωθεί η ανεργία κάτω από
10% , θα δεχθούν κυβέρνηση και εργοδότες να επανέλθουν οι ‘παγωµένες’ τριετίες,
που θα οδηγήσουν σε αύξηση τους µισθούς κατά 30%; Καλώ τον πρωθυπουργό να
ενεργοποιήσει την Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης υπό την προεδρεία του που δεν
έχει συγκληθεί εδώ και 12 χρόνια και να συζητήσουµε σοβαρά θέµατα όπως τα
θέµατα των εργαζοµένων στον τουρισµό», τόνισε.
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Νέα αλλαγή αν αμέν εται στο
καλάθι του ν οικοκυριού αφού η
κυβέρν ηση επιβεβαίωσε ότι στα
51 είδη που εν τάσσον ται αυτό θα
προστεθούν  ακόμα εν ν έα και θα
γίν ουν  συν ολικά 60.

Ειδικότερα, στην  προσθήκη ν έων
προϊον τικών  κατηγοριών  στο καλάθι
του ν οικοκυριού προχ ωράει το υπουρ-
γείο Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  και
από τα 51 είδη που περιλαμβάν ει σήμε-
ρα το καλάθι θα φτάσει στα 60.

Αυτό αν ακοιν ώθηκε χ θες από τον
υπουργό Αν άπτυξης και Επεν δύσεων
Άδων ι Γεωργιάδη και από τον  αν απληρ-
ωτή υπουργό, Νίκο Παπαθαν άση κατά
την  επίσκεψή τους σε δύο καταστήματα
αλυσίδων  σούπερ μάρκετ καθώς την
εβδομάδα που πέρασε κατέγραψαν  τη
μεγαλύτερη μείωση στις τιμές των
προϊόν των  του «Καλαθιού του Νοικοκ-
υριού».

Καλάθι του ν οικοκυριού: Μέσα και το
μοσχ άρι

Ο κ. Παπαθαν άσης δήλωσε ότι μεταξύ
των  ν έων  κατηγορικών  θα είν αι και το
μοσχ άρι εν ώ ο υπουργός σημείωσε:
«Θα είν αι όλα αυτά που θέλετε. Το καλά-
θι λειτουργεί και θα δώσουμε στον
κόσμο την  ευκαιρία και αυτά που δεν
έβρισκε, ν α τα βρίσκει στο καλάθι.
Αυτός είν αι ο σκοπός του υπουργείου
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων : ν α
μεγαλώσουμε την  ασπίδα και ν α δώσο-
υμε στον  κόσμο περισσότερα ποιοτικά
και φτην ά προϊόν τα».

Για τις αυξήσεις τιμών  σε προϊόν τα
εν τός του καλαθιού ο υπουργός αν έφε-
ρε: «Στο καλάθι έχ ουμε και αυξήσεις και

μειώσεις στο γάλα. Υπάρχ ει, για παρά-
δειγμα, γάλα σήμερα στο καλάθι με 1,09.
Την  πρώτη εβδομάδα το γάλα είχ ε 1,25.
Φυσικά υπάρχ ουν  και αυξήσεις, δεν
απαγορεύεται η αύξηση. Όπως
υπάρχ ουν  και καλύτερες τιμές έξω από
το καλάθι. Να ξέρουμε ότι για ν α
εν ταχ θεί έν α προϊόν  στο καλάθι, δεν
φτάν ει ν α έχ ει την  καλύτερη τιμή. Πρέ-
πει η αλυσίδα που το βάζει ν α μπορεί
ν α έχ ει την  επαρκή ποσότητα για ν α
καλύψει μία εβδομάδα την  καταν άλωση
αυτού του προϊόν τος. Είν αι πιθαν όν
μία αλυσίδα σε έν α προϊόν  ν α έχ ει μικρ-
ότερη ποσότητα και ν α μπορεί και ν α
κάν ει προσφορά και ν α πάει χ αμηλότε-
ρα η τιμή. Εμείς αυτό που θέλουμε είν αι
ν α πιέζουμε τις τιμές προς τα κάτω. Δεν
μας εν διαφέρει ν α πουλάμε μόν ο καλά-
θι. Αν  λοιπόν  καταφέρν ουμε, επειδή
στο καλάθι μπήκε έν α γάλα στο 1,20,
και κάν ουν  προσφορά γάλα με 1,12
ευρώ, αυτό είν αι καλό, δεν  είν αι κακό.
Μπορεί κάποιος καταν αλωτής ν α πάρει
και το 1,12». Επιπλέον  για τις αυξήσεις
στα όσπρια ο υπουργός αν έφερε ότι
έχ ουν  πράγματι μια μικρή αύξηση, αλλά
στο καλάθι, έχ ουν  σταθερή τιμή.

Καλάθι του ν οικοκυριού: Εξοικον όμ-
ηση έως 80 ευρώ «βλέπει» το υπ. Αν ά-
πτυξης

Ο κ. Παπαθαν άσης επαν έλαβε ότι
«μία οικογέν εια που αγοράζει από το
καλάθι μπορεί ν α εξοικον ομήσει έως και
80 ευρώ το μήν α. Το μέτρο θα συμπληρ-
ωθεί και από το Market Pass, την  κάρτα
αγορών  που έρχ εται μέχ ρι τις 15 του
μην ός. Μόλις γίν ουν  οι αιτήσεις, τα χ ρή-
ματα θα πιστωθούν  άμεσα στο λογαρια-
σμό των  δικαιούχ ων , έως τις 3 Μαρτίου.
Για όσους επιλέξουν  την  άυλη κάρτα θα
μπορούν  ν α την  χ ρησιμοποιήσουν
παν τού, σε σούπερ μάρκετ, κρεοπω-

λεία, οπωροπωλεία ακόμα και στις λαϊκές
αγορές, όπου υπάρχ ει δυν ατότητα
πληρωμής με POS. Όσοι επιλέξουν  την
κατάθεση των  χ ρημάτων  σε τραπεζικό
λογαριασμό, θα πληρωθούν  σε τρεις
μήν ες και το ποσό θα είν αι μειωμέν ο
κατά 20%». Στο μεταξύ επισημάν θηκε
ότι αυξάν ον ται και τα επών υμα προϊόν -
τα στο καλάθι. «Αυτό μπορεί ν α έχ ει
κάποια επίπτωση στην  τιμή διότι το
επών υμο προϊόν  είν αι αν αγκαστικά πιο
ακριβό από της ιδιωτικής ετικέτας, αλλά
ικαν οποιεί και πάλι με καλές τιμές την
αν άγκη των  καταν αλωτών » είπε ο υπο-
υργός.

Παπαθαν άσης: Το καλάθι του ν οικοκ-
υριού συγκρατεί τις τιμές

Ο κ. Παπαθαν άσης σημείωσε ότι το
καλάθι απέδειξε πως μπορεί και συγκρ-
ατεί τις τιμές καθώς βρισκόμαστε στην
14η εβδομάδα και παρατηρείται σταθερ

ότητα τιμών  και σε αρκετά είδη μείωση.
Συν ολικά, όπως είπε, από την  αρχ ή
του μέτρου, η μείωση στο κόστος φτάν ει
το 16%.

«Όπως έχ ουμε αποδείξει και με την
ειδική σήμαν ση των  προϊόν των  που
εν τάσσον ται στο καλάθι, προχ ωράμε
σε διορθωτικές κιν ήσεις όταν  κρίν εται
αν αγκαίο ώστε ν α διευκολύν ουμε τους
καταν αλωτές» σημείωσε ο κ. Παπαθα-
ν άσης και πρόσθεσε πως σε αυτό το
πλαίσιο «για ν α μπορούν  πιο εύκολα οι
καταν αλωτές ν α συγκρίν ουν  τις τιμές
των  προϊόν των , θα γίν ει υποχ ρεωτικό
στη σήμαν ση η τιμή μον άδος ν α έχ ει
την  ίδια γραμματοσειρά με την  τιμή
τεμαχ ίου. Δηλαδή, πέρα από την  τιμή
του προϊόν τος, θα υπάρχ ει και η τιμή
μον άδος, είτε αυτό είν αι λίτρο, είτε είν αι
κιλό, με την  ίδια γραμματοσειρά και στο
ίδιο μέγεθος.

Μέσα και το μοσχάρι
Εξήντα θα γίνουν τα προϊόντα το καλάθι του νοικοκυριού

το προσεχές διάστημα

Ο
ι νέες προοπτικές που δημιουργούνται
στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
από την ανάπτυξη

των λεγόμενων «πράσινων»
επαγγελμάτων, που αφορούν
τις νέες τεχνολογίες, τη βιώσιμη
ανάπτυξη και τεχνολογία, ανα-
δείχθηκαν σε εκδήλωση που
διοργανώθηκε στη Θεσσα-
λονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν, το 2035
το 65% των σημερινών μαθη-
τών Δημοτικού, θα κάνουν
επαγγέλματα που δεν
υπάρχουν σήμερα!

«Το 2035 το 65% των παιδιών
που πηγαίνουν σήμερα στο Δημοτικό θα κάνουν
επαγγέλματα που δεν υπάρχουν σήμερα», τόνισε
μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουσκουρίδης Πρόεδρ-
ος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του
ΤΕΕ/ΤΚΜ μιλώντας στην ημερίδα «Πράσινα
Επαγγέλματα του Μέλλοντος» που διοργάνωσαν
στο πλαίσιο του Money Show το Ελληνοϊταλικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης, η Γραμματεία Κλιματικής
Αλλαγής & Περιβάλλοντος ΝΔ Θεσσαλονίκης και το
τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔιΠαΕ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε επαγγέλματα που «θα
τα βρούμε μπροστά μας» και δεν τα έχουμε στο

βαθμό που θα θέλαμε όπως τεχνικούς ΑΠΕ, ανθ-
ρώπους που θα διαχειριστούν ενεργειακές κοινότ-

ητες, χρηματιστές ενέργειας
κ.α.

Ο διοργανωτής της εκδήλω-
σης, Γραμματέας Κλιματικής
Αλλαγής και Περιβάλλοντος της
ΝΔ Ν.Θεσσαλονίκης Γιώργος
Παπαϊωάννου καλωσορίζον-
τας το πολυπληθές κοινό υπο-
γράμμισε ότι η Ελλάδα
εξελίσσεται σε ασφαλές και
σταθερό περιβάλλον εργασίας
& επιχειρηματικότητας που
δημιουργήθηκε τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας και ότι η

ΝΔ είναι έτοιμη να δημιουργήσει όλες εκείνες τις
προϋποθέσεις για Ανάπτυξη προκειμένου να δοθεί
ώθηση στην οικονομία και την κοινωνία για αξιο-
ποίηση των νέων ευκαιριών του «μέλλοντος που
είναι ΤΩΡΑ».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕλληνοΙτα-
λικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και διοργανω-
τής του Money Show Χρήστος Σαραντόπουλος ανα-
φέρθηκε στο δυναμικό comeback του θεσμού που
για φέτος είχε σλόγκαν «Μοχλός ανάπτυξης και
εξέλιξης»

Πράσινη μετάβαση με νέες δεξιότητες, νέες
ειδικότητες

Για τους δείκτες ESG που «θα λαμβάνονται
υπόψη για τη σύναψη νέων συνεργασιών, την εξα-
σφάλιση χρηματοδότησης, την προσέλκυση νέων
επενδύσεων και την ικανοποίηση των πελατών»
μίλησε μεταξύ άλλων ο Συμεών Διαμαντίδης Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδας
(ΣΕΒΕ), ενώ αναφέρθηκε στην πράσινη μετάβαση
και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το περι-
βάλλον τα οποία αφορούν τομείς όπως οι ΑΠΕ, τα
ηλεκτρικά οχήματα, η κλιματική αλλαγή κ.α.

Να λάβουμε γρήγορα τα μέτρα μας καθώς «η
μετάβαση στα νέα δεδομένα «δεν θα είναι εύκολη
καθώς θα υπάρξει άμεση απώλεια θέσεων
εργασίας ενώ η δημιουργία νέων θέσεων θα γίνε-
ται σταδιακά και δεν θα είναι ίδια σε όλες τις γεω-
γραφικές περιοχές» τόνισε μεταξύ άλλων
μιλώντας στην Ημερίδα ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Κεντρικής Μακε-
δονίας Κωνσταντίνος Γιουτίκας σημειώνοντας πως
η ΠΚΜ θα διαθέσει προς αυτή την κατεύθυνση
σημαντικά κεφάλαια, ενώ θα ανοίξουν πολλά προ-
γράμματα. Ο ίδιος εστίασε στο πολύ σημαντικό
εργαλείο για φορείς, επιχειρήσεις και κοινωνία που
διαθέτει η Περιφέρεια, τον περιφερειακό μηχανι-
σμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας ο
οποίος προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε

εγκαίρως τις αλλαγές που έρχονται στην συγκεκρ-
ιμένη αγορά.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ
Μακεδονίας Θεόδωρος Μητράκας εστίασε στην
πράσινη κουλτούρα στην οποία «πρέπει να επεν-
δύσουμε» επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο της
εκπαίδευσης με ειδικότητες που δεν υπάρχουν και
προγράμματα επανακατάρτισης που «πρέπει να
αναπτυχθούν»

Η Αντιπρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περ-
ιβάλλοντος του ΔιΠαΕ Πέρρη Μεντζέλου εξήγησε
ότι οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν μεταξύ
άλλων να δημιουργήσουν σημαντικές εφαρμογές
στο πεδίο των έξυπνων πόλεων, επισημαίνοντας
την ανάγκη σύστασης επιμορφωτικών εκπαιδευ-
τικών εργαλείων σ' αυτή την κατεύθυνση όπως είναι
το Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας που
δημιουργήθηκε στο ΔιΠαΕΣίνδου και είναι «το μονα-
δικό στο είδος του»

Η Δήμητρα Ακριτίδου, δημοτική σύμβουλος Θεσ-
σαλονίκης, Πρόεδρος ΚΕΔΗΘ αναφέρθηκε στο
2023 ως ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων γεγονός που
καταδεικνύει ότι η ΕΕ στηρίζει τις προοπτικές των
νέων για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος «πιο πρά-
σινου και πιο ψηφιακού» ενώ υπογράμμισε και το
έλλειμμα που υπάρχει γενικότερα στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση στην απόκτηση τόσο των πράσινων όσο
και των ψηφιακών επαγγελματικών δεξιοτήτων 

«Πράσινα» επαγγέλματα που δεν υπάρχουν σήμερα θα ασκούν το 2035 οι μαθητές Δημοτικού!
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Σε μεγάλη ΠΑΕ σούπερ λίγκα εμπλουτίζει τις γνώσεις
του ο Γιάννης Μπότσης

Ο γν ωστός προπον ητής με δίπλωμα ΟΥΕΦΑ Α΄ Γιάν ν ης Μπότσης, γν ωστός στη
Δυτική Αττική, έχ ει εργασθεί με επιτυχ ία σε ομάδες οι οποίες κατέκτησαν  Κύπελλο
στις Εν ώσεις Δυτικής Αττικής και Αρκαδίας, ήτοι Απόλλων  Πον τίων  Ασπροπύργου,
Αίας Παραλίας, Ασπρόπυργος, Άτταλος Nέας Περάμου, Βρασιές Αρκαδίας, Μαν δραϊ-
κό, Αν ταγόρας Κώ, Ηρακλής Ελευσίν ας, αλλά και ως προπον ητής των  ομάδων  της
ΕΠΣΔΑ.
Στον  Αστέρα Μαγούλας έχ ει κοουτσάρει την  Κ:20 και για έν α διάστημα δούλεψε στην
Α’ ομάδα με τον  Αν τών η Πριόν α Β΄Εθν ική.
Ως ποδοσφαιριστής έχ ει αγων ιστεί στις ομάδες: Μαν δραϊκός, Ολυμπιακός Πειραιά,
Καλλιθέα, Λεβαδειακός Χαϊδάρι, Ατρόμητος, Αιγάλεω, ΠAE Πύργος, Βύζας, Ζάκυν θος,
Χαν ιά, Κερατσίν ι. Διεθν ής με την  Εθν ική ν έων  και Εθν ική Ελπίδων .
Πως η μόρφωση για μας τους προπον ητές είν αι πάν τα σημαν τική και πρέπει ν α
έχ ουμε συν εχ ές εν ημέρωση.Ο εν  λόγω τεχ ν ικός πηγαίν ει τρεις φορές την  εβδομά-
δα σε μεγάλη ΠΑΕ της σουπερλίγκα και παρακολουθεί τις προπον ήσεις για ν α
εμπλουτίσει τις γν ώσεις του.

ΑΝ.ΤΣ.

Προεθνικές ομάδες. Κ14
ΕΠΣΔΑ-ΕΠΣΠ 0-1, Κ:16

ΕΠΣΔΑ-ΕΠΣΠ 5-2

Για την  1η αγων ιστική του πρωταθλήμα-
τος προεθν ικών  ομάδων  που διεξήχθει
στο γήπεδο του Βύζαν τα στα Μέγαρα η
Κ14 της ΕΠΣΔΑ γν ώρισε την  ήττα από
την  αν τίστοιχη της ΕΠΣΠ 0-1 εν ώ η Κ16
επικράτησε με 5-2.

Η Κ14 ΤΗΣ ΕΠΣΠ 0-1

Κ14 ΕΠΣΔΑ:Κατσαρός,Ιορδαν ίδης,Χαρ-
ιτίδης,Φραγκούλης,Βαρέσης,Ράπτης,Παπ
αελευθερίου,Βεϊόπουλος
Πεχ λιβαν ίδης Κ,Σειν τολι,Παπαδόπου-
λος,
Αγων ίστηκαν  και
οι:Μαν ωλόπουλος,Πεχλιβαν ίδης Χ,Δεν α-
ξάς,Ιωάν ν ου,Καραγιάν ν ης.

Κ14 Ε.Π.Σ.Πειραιά(προπον ητής Φώτης
Κεραμιδάς).

ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ,ΔΕΜΠΗ,ΔΗΜΟΥ,ΛΑΖΑΡΙΔ
ΗΣ,ΜΑΓΛΟΓΙΑΝΝΗΣ,ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ,Μ
ΟΥΡΑΝΤΟΒ,ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ,ΜΩΚΟΣ,
ΝΤΑΜΑ,ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ,ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
, Π Λ Υ Τ Α Σ , Π Ο Ζ Ι Α Δ Η Σ ,
ΑΒΟΥΛΑΡΗΣ,ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ,ΤΣΕΛΟΣ,Τ
ΣΟΛΑΚΑΚΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΣ.

Η Κ16 ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ 5-2
Κ16 ΕΠΣΔΑ: Καράμπελας,Διον υσόπου-
λος,Κορρές,Τσικαλάς,Κέλλης,Μαγγαν άς,Σ
αχ ίπ,Γκίν ης,Μαρν έζος,
Αλαμάν ος,Μαυρίδης.
Αγων ίστηκαν  και οι:
Μυρτάι,Παπαγεωργίου, Πρεσσάς,Στα-
υράκης,Κων σταν τόπουλος.

ΤΑ ΓΚΟΛ:
2 Αλαμάν ος,Μαρν έζος,Κέλλης,Μυρτάι.

Κ16 Ε.Π.Σ.Πειραιά: (προπον ητής
Κώστας Λαζάρου( και Ψαράκης Γιώργος
,Γεωργιάδης Οδυσσέας, Ρούσσαλης
Θαν άσης.

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ,ΑΡΑΤΟΣ,Γ
ΕΡΟΛΥΜΟΣ,ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ,ΜΑΛΙΚΟΥΡΗ
Σ,ΜΑΛΛΗΣ Α,ΜΑΛΛΗΣ
Γ.ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ,ΜΠΟΝΗΣ,
ΜΠΟΥΚΑΣ,ΝΙΚΑΣ,ΝΙΚΟΥ,ΣΑΜΟΥΡΓΑ
Σ Ι Δ Η Σ , Σ ΤΡ Ι ΛΙ Γ Κ Α Σ , ΤΣ Ι Κ ΛΗ Σ ,
ΨΑΡΡΟΣ, ΦΡΟΝΙΑΔΗΣ.

ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΙΟΣ

Ο Μάριος δέχτηκε την  πρόσκληση των
Υπευθύν ων  του Εκπαιδευτικού προ-
γράμματος μετά από εισήγηση που έγιν ε
στην  επιτροπή της ΕΠΣΔΑ, και παρα-
βρέθηκε στα αποδυτήρια,συν όδευσε τις
ομάδες κατά την  είσοδο τους στον  αγω-
ν ιστικό χώρο και παρέμειν ε στον  πάγκο
της ΕΠΣΔΑ μαζί με το προπον ητικό
Team για τα παιχν ίδια, ώστε ν α είχε την
δυν ατότητα ν α παρακολουθήσει από
κον τά όλη την  διαδικασία!
Θέλουμε ν α δημιουργήσουμε χαρακτήρες
ν ικητές, ν ικητές της ζωής, όχ ι μόν ο εν ός
παιχν ιδιού και ο Μάριος είν αι το καλύτε-
ρο δυν ατό παράδειγμα για τα παιδιά μας
και τον  ευχαριστούμε που δέχτηκε την
πρόσκληση μας!
Ακόμα στο γήπεδο παραβρέθηκε και ο
κ.Χατζόπουλος από την  ΕΠΟ των  προε-
θν ικών  ομάδων  Κ14 ο οποίος απηύθυν ε
μήν υμα στους ποδοσφαιριστές των  δυο
Εν ώσεων . Επίσης βρέθηκε και ο κ. Κων -
σταν τιν ίδης ο γεν ικός διαυθυν τής
Εθν ικών  Ομάδων . Ακόμα ο αν τιπρόεδρ-
ος της ΕΠΣΔΑ Χρήστος Σοφιαν ίδης ο
οποίος βράβευσε τον  Μάριο και πολλοί
γον είς.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΟ: G: ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ



Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023    θριάσιο-11 

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες του
Σαββατοκύριακου στην
Δυτική Αττική

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(14η αγω-
ν ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
Ε Ν . Π Α Ν Α Σ Π Ρ / Κ Ο Υ -
ΔΟΞΑ (ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)    
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ
( Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)    
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ -
Σ Κ Ο Ρ Π Ι Ο Σ
ΦΥΛΗΣ(ΜΑΓΟΥΛΑΣ)    

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ(ΦΡΑΓΚΕΙΟ)             
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ

( Π Α Ρ Α Λ Ι Α Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)        
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)    
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)        

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(12η αγω-
ν ιστική)

Σάββατο(15:00)

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΦΡΑΓΚΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΙΑΣ
Π Α Ρ Α Λ Ι Α Σ
(Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 11:00)        
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΒΥΖΑΣ Β    (ΔΥΝΑΜΗΣ
15:00)        

ΓΓ''  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ::  ΟΟ
ΒΒύύζζααςς  ττοο  ΣΣάάββββααττοο

σσττηη  ΝΝααύύππαακκττοο,,  
οο  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς

ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  μμεε
ττηηνν  ΧΧααλλκκίίδδαα

Σε αγων ιστική δράση αύριο Σάβ-
βατο η ΓΈθν ική με αγών ες για την
12η αγων ιστική του 3ου 4oυ και
5ου ομίλου της Γ΄Εθν ικής.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Παν αγριν ιακός – Αστέρας Πετριτη

Διαιτητής: Κολορίζος (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Μπύρος – Κατσαρός
(Ευρυταν ίας)
Παρατηρητής διαιτησίας: Σαράφογ-
λου (Πρέβεζας – Λευκάδας)

Ναυπακτιακός Αστέρας – Βύζας
Μεγάρων

Διαιτητής: Γιώργος Φίτσας (Πρέβε-
ζας – Λευκάδας)
Βοηθοί: Μάν ος (Αρτας) – Ζιόγας
(Πρέβεζας – Λευκάδας)
Παρατηρητής διαιτησίας: Λυμπερό-
πουλος (Αθην ών )

ΑΠΣ Ζάκυν θος – ΑΟ Υπάτου

Διαιτητής: Πετρόπουλος (Αχ αϊας)
Βοηθοί: Καραμέρος – Ντάβαρης
(Ηλείας)
Παρατηρητής διαιτησίας: Παπαν ι-
κολάου (Κοριν θίας)

ΑΕ Λευκιμμης – Τηλυκράτης Λευ-
κάδας

Διαιτητής: Ζιούτος (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Ευαγγέλου – Πασιάς
(Ηπείρου)
Παρατηρητής διαιτησίας: Τσιάκος
(Θεσπρωτίας)

ΠΟ Φηκης – Απόλλων  Πάργας

Διαιτητής: Μπουρουζίκας (Λάρισας)
Βοηθοί: Γιοβάν ης – Καλογριαν ίτης
(Καρδίτσας)
Παρατηρητής διαιτησίας: Στυλιάρας
(Αιτωλοακαρν αν ίας)

Διγεν ής Νεοχ ωρίου – ΑΟ Τρίκαλα

Διαιτητής: Τσίν τζας (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Καρακίτσος (Θεσσαλίας) –
Δοδόγλου (Φθιώτιδας)
Παρατηρητής διαιτησίας: Αγγε-
λούλης (Λάρισας)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/2/2023(15:00)

Παν ελευσιν ιακός – ΑΟ Χαλκίς

Διαιτητής: Μόσχ ου (Λασιθίου)
Βοηθοί: Κυριακόπουλος – (Αν ατο-
λικής Αττικής) Καμπιώτης (Αθη-
ν ών )
Παρατηρητής διαιτησίας: Φλώτσιος
(Βοιωτίας)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

AIOΛΙΚΟΣ – ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ:
Τουλούμης, Ιωάν ν ου (Εύβοιας)-
Βασιλείου (Βοιωτίας)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ –
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Δημητρακόπου-

λος, Βαμβακάς-Αθαν ασάκης (Αθη-
ν ών )
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
Κατσίν ης (Καβάλας), Κορων ιάς-
Κακάν ης (Αν ατ. Αττικής)
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ:
Μαράν ος, Γαλάν ης-Αν αστασόπου-
λος (Αθην ών )
ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ – ΙΑΛΥΣΟΣ: Τραϊφ-
όρος, Καρακελές-Πουλόπουλος
(Πειραιά)
ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΑΕ
ΜΥΚΟΝΟΥ: Φωκάς, Αν δριαν ός-
Σταθοπούλου (Αχ αΐας)
ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ –
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ: Λιάρος, Βαλκα-
ν άς-Τζαφάλιας (Λακων ίας)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΘΥΕΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟ:
Σαφουρης, Μπιμπάκης-Αρεστης
(Σερρων , Ηρακλείου-Δωδεκαν -
ησου0
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-
ΤΥΜΠΑΚΙ: Ζέστας, Λων ίδας-Τρα-
ουδας (Πειραιά, Τρικάλων -Πειραιά)
ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ- ΑΓΙΟΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ: Κων σταν τιν ιδης,
Σούζας-Τσαγαν ού (Δυτικής Αττι-
κής, Αν ατολικης Αττικής-Δυτικής
Αττικής).
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΦΩΣΤΗΡΑΣ:
Ζαχ αρόπουλος, Γκουβας-Αλεξο-
πουλου (Αν . Αττικης)
ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΑΟΑΝ: Κουκλακης,
Μαυρεδακης-Κοτσιφάκης (Χαν ιων )
ΜΑΡΚΟ-ΑΛΜΥΡΟΣ: Αλατσάκης,
Κουρκουν άσιος-Λαμπροπουλου
(Πειραιά)
ΠΟΡΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Κυρ-
ιακιδης, Καφεσάκης-Εγγλέζος
(Λασιθιου)

Οι αγώνες
της Super
League 2

Σε αγων ιστική δράση το
τρίημερο με την   14η αγω-
ν ιστική  το Πρωτάθλημα
Betsson Super League
2,.Αν αλυτικά.

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2023
ΟΑΚΑ, Παν αθην αϊκός Β –
ΠΑΟΚ Β (14:45)

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.02.2023

ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – Αν α-
γέν ν ηση Καρδίτσας
(13:45/ΕΡΤ3)
ΣΕΡΡΩΝ, Παν σερραϊκός
– Νίκη Βόλου (14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.02.2023

ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια ΝΠΣ –
Διαγόρας (13:30)
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ
Ηρακλής – Απόλλων  Λάρι-
σας (14:45)
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αρι-
δαίας – Θεσπρωτός
(14:45)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακε-
δον ικός – Ηρακλής Λάρι-
σας (14:45)

ΡΕΠΟ: Απόλλων  Πόν του

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2023

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
Καλαμάτα – Κηφισιά
(15:15/ΕΡΤ3)

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.02.2023
Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ,
Επισκοπή – ΑΕΚ Β
(14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/2/.2023

ΣΤ. ΜΑΥΡΟ-
ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω –
Athens Kallithea FC
(14:45)
ΑΓΥ ΙΑΣ, Παν αχ αϊκή –
Ολυμπιακός Β (14:45)
Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ ,
Ηλιούπολη – Προοδευτική
(14:45)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χαν ιά –
Ηρόδοτος (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.02.2023
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Απόλλων
Σμύρν ης – ΟΦ Ιεράπετρ-
ας (15:15/ΕΡΤ3)
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ Ρουφ

Οι αγώνες μπάσκετ Β’ Εθνική (16η αγων)

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ ΑΟΚ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ

2ος Όμιλος Σάββατο 4/2

Δ. Βικέλας 18.30 ΑΕ Ν.
Κηφισιάς-Πεύκη Καλογερό-
πουλος Φ.-Γαριν ή-Τζίμης
(Λιμν ιάτης)
ΕΑΚ Χαν ίων  17.00 ΑΟΚ
Χαν ιά-Δούκας Γρίβα-Παπαδόπουλος Χρ.-Χριστοδου-
λάκης (Χριστιν άκης)
Εσπέρου 17.30 Έσπερος-Διαγόρας Ρόδου Παν -
τελίδης-Κουτσοδήμος-Κουκουλεκίδης Β. (Διμπι-
ν ούδης)
Γ. Γεν ν ηματάς 16.30 Πρωτέας Βούλας-Παν ιών ιος
Αν αστασίου-Φραγκούλη-Αυγεριν ός (Ηπιώτης)

Κυριακή 5/2

ΒΑΚ 17.00 ΟΦΗ-Π. Φάληρο Χριστιν άκης-Ξυλάς-
Ναστούλης (Ναλετάκης)
Τ. Βογιατζής 17.00 Παν ελευσιν ιακός-Αιγάλεω Θεοδωρ-
όπουλος-Φασόλης-Κον ταράτος (Παπαφωτίου)

Τετάρτη 8/2 (εξ αν αβολής, 14η αγων ιστική)
Εσπέρου 19.00 Έσπερος-Πεύκη Σκαλτσής-Ουσταμ-
πασίδης-Αν των ιάδης (Καλαρέμας)

Γ’ Εθνικής Ανδρών: Ο Μανδραικός εκτός με τον
Ικαρο Καλλιθέας

3ος ΌμιλοςΚυριακή 5/2(16η αγων ιστική)

Κοκκιν ιάς 17.00 Νίκη Αμαρουσίου-Ποσειδών  Ν.
Ψυχ ικού Πετράκης Ιωάν .-Ψύχ ας (Ορφαν ός)
Π. Σαλπέας 17.00 Φοίν ιξ Πειραιά-Πικέρμι Γαραν -
τζιώτης-Μπερέτσος (Δραμεσιώτης)
Μιχ . Μουρούτσος 14.30 Δάφν η-Αιολικός Μυτιλήν ης
Λιαρομμάτης-Τζαν ετάκης (Σταματόπουλος)
Χίου 12.30 ΦΟ Βρον τάδου-Έν ωση Αττάλου
Καλύμν ου Γέρος-Αλεξόπουλος Παν . (Παν τελής)
Ραφήν ας 17.00 Αργον αύτης Τριγλίας-Ελευθερία
Μοσχ άτου Αν αστασόπουλος-Διόλατζης (Λιμν ιάτης)
Εσπέρου 17.00 Ίκαρος Καλλιθέας-Μαν δραϊκός
Σάλτας-Τζιμιν ίδης (Βαμβακάς)
Χίου 15.30 ΦΟ Βρον τάδου-Φοίν ιξ Πειραιά Δημουλάς-
Κουλουμπαρίτσης (Μάρης)



12-θριάσιο Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 

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

48
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά
σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική Αττική ή με οικία
εντός σχεδίου. Έχει πολύ
κοντά το ρεύμα και το νε-
ρό και έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

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

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

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

μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

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 μπά-

νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τιμή
450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-

ργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τι-
μή 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,
τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζαρία,
κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2
αυλές, καλοριφέρ, χωρίς
σκάλες, κατάλληλη και για
ηλικιωμένους και άτομα με
κινητικά προβλήματα, δεκτά
κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,

6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση Μέσο θέρμανσης:
Πετρέλαιο δίπλα στην εκ-
κλησία του Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

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

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

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                                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr  

Αθήν α, 2/02/23
Αρ. πρωτ.: 136172

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α)
της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  και β) της περ.
β  ́ της παρ. 2 του αρ. 3 του
Ν.4014/2011 (Α  ́209), όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 1 του
αρ. 2 του Ν.4685/2020 (Α  ́ 92),
ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. 9069/31-01-23 έγγραφο η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.:
2212886523 και με:

Α) τίτλο έργου: «Διευθέτηση και
ανάσχεση των ρεμάτων Σούρες
και Αγίας Αικατερίνης, ανάντη
της πόλης της Μάνδρας» υποκατ-
ηγορία Α2, ομάδα: 2η, α/α: 1
(Φράγματα και αναβαθμοί εντός

κοίτης υδατορεμάτων- εφεξής
‘’φράγματα’’- κάθε είδους και
χρήσης, όπως: ταμίευσης, εκτρο-
πής, μερισμού, υδροληψίας λιμ-
νοδεξαμενών, υδροληψίας υδρο-
ηλεκτρικών έργων, αντιπ-
λημμυρικής προστασίας, θυροφ-
ράγματα κλπ), α/α: 15α (Αντιπ-
λημμυρικά έργα και έργα διευθέτ-
ησης της ροής των υδάτων- εφε-
ξής ‘ ’αντιπλημμυρικά έργα’’ ,
όπως: διαμόρφωση διατομής με
επένδυση ή μη, κατασκευή ή
ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη
αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέ-
ματος, κατασκευή τεχνητού κλά-
δου, άρση προσχώσεων από μη
διευθετημένο τμήμα υδατορέμα-
τος κλπ) & α/α: 19  (‘Εργα αντι-
μετώπισης της διάβρωσης εδα-
φών- όπως κορδοδέματα, κλα-
δοπλέγματα, φράχτες από συρ-
ματόπλεγμα και ξύλινους πασσά-
λους, τοίχοι από λιθοδομή, έργα
ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί
συγκράτησης φερτών υλών κλπ).

Β) θέση έργου: ΔΕ Μάνδρας του
Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, της
Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της Περιφέρει-
ας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ- Δ/νση ‘Εργων Αντιπ-
λημμυρικής Προστασίας
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περ-
ιβαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περ-
ιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-
6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ)
μόνο για εγγεγραμμένους χρή-
στες στη διεύθυνση http:
eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
2/02/23- 16/03/23

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφερομένου κοινού:
6/02/23- 16/03/23 στη Γραμμα-
τεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov.gr/) ή στη Δ/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Λ
ουκέτο μπήκε σε πρατήριο βεν ζίν ης στην  ευρύτερη περιοχ ή της Οιν όης
Αττικής, από τους ελεγκτές της Αν εξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων  Εσόδων .

Στελέχ η της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελων είων  Αττικής, μετά από αν άλυση κιν -
δύν ου και αξιοποίηση πληροφοριών , μετέβησαν  στο πρατήριο και βρήκαν  ότι λει-
τουργούσε χ ωρίς ν όμιμη άδεια, δεν  είχ ε εγκατεστημέν ο σύστημα εισροών  – εκρ-

οών  και εξέδιδε αποδείξεις από ταμειακή μηχ αν ή, η οποία δεν  απέστελλε δεδομέ-
ν α στην  ΑΑΔΕ.

Στον  προαύλιο χ ώρο του εν τοπίστηκαν  παράν ομες δεξαμεν ές καυσίμων , χ ωρίς
τους προαπαιτούμεν ους ογκομετρικούς πίν ακες δεξαμεν ών  και έν α βυτιοφόρο
όχ ημα το οποίο, σύμφων α με την  άδεια κυκλοφορίας του, είχ ε παράν ομα διασκε-
υαστεί από φορτηγό σε βυτιοφόρο.

Το πρατήριο λειτουργούσε παράν ομα από το έτος 2010, φέρον τας εμπορικά
σήματα προμηθεύτριας εταιρείας κατά παράβαση των  σχ ετικών  καν όν ων  και είχ ε
διαθέσει παράν ομα στην  εγχ ώρια αγορά καύσιμα συν ολικής αξίας άν ω των
18.000.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές προχ ώρησαν  στη σφράγιση του πρατηρίου, επέβαλαν  διοικητικό
πρόστιμο άν ω των  150.000 ευρώ και συν έλαβαν  τον  ιδιοκτήτη και κάτοχ ό του με
τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Λουκέτο σε βενζινάδικο στην Οινόη – Συνε-
λήφθη ο ιδιοκτήτης

Διέθετε παράνομα στην αγορά καύσιμα αξίας 18 εκ. ευρώ


