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για την προμήθεια αργού πετρε-

λαίου από την Αίγυπτο

Φρίκη στη Βοιωτία: Ανήλικοι
μαθητές βίασαν διαδοχικά 13χρονη

Το αδιαχώρητο στην εκδήλωση
για την κοπή πίτας
της Τοπικής Οργάνω-
σης της ΝΔ στη Φυλή

Ελευσίνα: Μαθητές
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Pandemic Museum – Η ιδέα
που δημιουργήθηκε μέσα

στο lockdown
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Ο Αστέρας Πετριτή με
ανατροπή 2-1 τον

Πανελευσινιακό
Η κοπή πίτας του

Ηρακλή Ελευσίνας
σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  77

σσεελλ..  1166

σσεελλ..  88

ONEX και Ναυπηγεία Ελευσίνας γυρίζουν
σελίδα στην Ελληνική

ναυπηγοεπισκευαστική
βιομηχανία

Πρόστιμα 380.000 ευρώ σε 
σούπερ μάρκετ – 

Τι περιλαμβάνει το «Καλάθι της
Σαρακοστής» ΣΣεελλ..  99

σσεελλ..  66

σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  99

σσεελλ..  22

Σοκάρουν τα στοιχεία που
έρχονται στη δημοσιότητα
σχετικά με τον βιασμό της
ανήλικης μαθήτριας που δεν
έχει συμπληρώσει τα 13 της
χρόνια, στη Βοιωτία.

σσεελλ..  33
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: ,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: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων
έως 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρκιανός, Μαρκιανή, 

Πουλχερία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 &

Λεωφόρος Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου, 
Ασπρόπυργος, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
MEDICARE PHARMACIES - ΕΛΕΝΗ Κ ΣΤΥΛΙΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ Γ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΟΕΛεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88, Ελευσίνα, 2105541216

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,

Μάνδρα, 2105556375

Άνω Λιόσια
ΣΑΝΙΔΑ Δ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Λεωφόρος Φυλής 47 

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΕΥΗΛ. Θρακομακεδόνων 127, Αχαρνές,

13679, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102430587

Χαϊδάρι
ΑΝΝΑ ΚΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠραξιτέλους 1-3,

Χαϊδάρι, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ 2114183146

Π
αράλληλα, Fincantieri
και ΟΝΕΧ εγγυών ται
την  εξ’ ολοκλήρου

κατασκευή των  κορβετών  του
ΠΝ στα Ναυπηγεία Ελευ-
σίν ας.

Ο Όμιλος ONEX μαζί με τα
Ναυπηγεία Ελευσίν ας,
γυρίζουν  σελίδα στην  Ελλην ι-
κή ν αυπηγοεπισκευαστική
βιομηχ αν ία, εν ώ, παράλληλα,
Fincantieri και ΟΝΕΧ
εγγυών ται την  εξ’ ολοκλήρου
κατασκευή των  κορβετών  του
ΠΝ στα Ναυπηγεία Ελευ-
σίν ας.

Ειδικότερα, σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση, προς
μια ν έα, λαμπρότερη σελίδα της ιστορίας τους
οδεύουν  τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας μετά την  συζήτηση
στο Πρωτοδικείο Αθην ών  για το σχ έδιο εξυγίαν σης
που έχ ει καταθέσει ο Όμιλος ONEX.

Η συν εδρίαση έλαβε χ ώρα στο Πρωτοδικείο Αθη-
ν ών  σε θετικό κλίμα, εν ώ υπέρ του σχ εδίου τάχ θηκε
το σύν ολο των  εμπλεκομέν ων  φορέων : το ελλην ικό
δημόσιο, οι τράπεζες, οι εργαζόμεν οι, και η αμερικαν ι-
κή Κρατική Επεν δυτική Τράπεζα-DFC με σχ ετική επι-
στολή που απέστειλε στο δικαστήριο. Η Αμερικαν ική
Κρατική Επεν δυτική Τράπεζα έχ ει δεσμευθεί για τη
συμμετοχ ή της στην  εξυγίαν ση με 102 εκατ. δολάρια
και θα εμπλακεί στο σχ έδιο ως οικον ομικός πιστωτής.

Η δικαστική απόφαση αν αμέν εται μέσα στο επόμε-
ν ο δίμην ο, εν ώ η επικύρωση της συμφων ίας εξυγίαν -
σης, αν αμέν εται ν α αν οίξει τον  δρόμο για τον
εκσυγχ ρον ισμό και την  τεχ ν ολογική αν αβάθμιση των
υποδομών  του Ναυπηγείου, και την  αν άδειξή του ως
Ναυπηγοεπισκευαστικού hub στην  ΝΑ Μεσόγειο.

Παράλληλα, Fincantieri – ONEX εγγυών ται ότι σε
περίπτωση που αν αλάβουν  ως αν άδοχ οι το έργο, οι
κορβέτες θα κατασκευαστούν  εξ’ ολοκλήρου στην
Ελλάδα και συγκεκριμέν α στα ν αυπηγεία Ελευσίν ας,
πληρών τας τη βασική προϋπόθεση της ελλην ικής
κυβέρν ησης. Με αυτό τον  τρόπο επιτυγχ άν εται η
δυν αμική επαν εκκίν ηση της εγχ ώριας ν αυπηγοεπικε-
υαστικής βιομηχ αν ίας, εν ώ τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας
αποκτούν  ύστερα από μια παρατεταμέν η περίοδο
παρακμής πρωταγων ιστικό ρόλο.

ONEX και Ναυπηγεία Ελευσίνας γυρίζουν σελίδα
στην Ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία

Τ
ο «LIFE WILD
WOLF» θα εφαρμο-
στεί σε οκτώ χ ώρες

της Ευρώπης, σε αγροτικές,
αστικές και περιαστικές
περιοχ ές

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για τον  λύκο που επέστρε-
ψε με φυσικό τρόπο, έπειτα
από πολλά χ ρόν ια στην
περιοχ ή του Εθν ικού
Δρυμού Πάρν ηθας, θα εφα-
ρμοστεί από την  περιβαλ-
λον τική οργάν ωση «Καλλι-
στώ».

Πρόκειται για το «LIFE
WILD WOLF», στο οποίο η
Καλλιστώ είν αι εταίρος και
θα εφαρμοστεί σε οκτώ
χ ώρες της Ευρώπης από
μία κοιν οπραξία που περι-
λαμβάν ει παν επιστήμια και ερευ-
ν ητικά κέν τρα, υπουργεία και
αυτοδιοικητικές αρχ ές, αρχ ές προ-
στατευόμεν ων  περιοχ ών  και δασα-
ρχ εία, κυν ηγετικές εν ώσεις και
περιβαλλον τικές μη κυβερν ητικές
οργαν ώσεις με συν τον ιστή το Ιτα-
λικό Ιν στιτούτο Εφαρμοσμέν ης
Οικολογίας
(IstitutodiEcologiaApplicata - IEA).

Το έργο έχ ει ως στόχ ο τη
διαχ είριση περιπτώσεων
αλληλεπίδρασης του λύκου με αν θ-
ρώπιν ες δραστηριότητες και θα
υλοποιηθεί σε αγροτικές, αστικές
και περιαστικές περιοχ ές της Γερ-

μαν ίας, της Σουηδίας, της Τσεχ ίας,
της Σλοβεν ίας, της Κροατίας, της
Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της
Ελλάδας με έμφαση σε περισσότε-
ρο αστικοποιημέν ες περιοχ ές.

Σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ω-
ση της «Καλλιστώ», το έργο θα επι-
διώξει την  εν εργή συμμετοχ ή και
συν εργασία όλων  των  εν διαφερό-
μεν ων  μερών  που δραστηριοποι-
ούν ται στον  Δρυμό, εν ώ θα εφα-
ρμόσει τεχ ν ικές και πρακτικές που
αν αμέν εται ν α περιορίσουν  την
εξάρτηση των  λύκων  από αν θρω-
πογεν είς πηγές τροφής σε περια-

στικές περιοχ ές, και επομέν ως τις
πιθαν ότητες υβριδισμού του είδους
με σκύλους, συν εισφέρον τας
συν ολικά στη διατήρηση ή
εν ίσχ υση του φυσικού οικολογικού
ρόλου του λύκου ως θηρευτή άγρ-
ιων  θηραμάτων  και περιορίζον τας
όσο το δυν ατόν  τις αν επιθύμητες
αλληλεπιδράσεις του είδους με τις
αν θρώπιν ες δραστηριότητες.

Στο πρόγραμμα συμμετέχ ει ως
εταίρος και ο Οργαν ισμός Φυσικού
Περιβάλλον τος και Κλιματικής Αλλα-
γής (ΟΦΥΠΕΚΑ), εποπτευόμεν ος
από το υπουργείο Περιβάλλον τος
και Εν έργειας.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον λύκο στην Πάρνηθα
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Σ
υν ελήφθησαν  άμεσα και οι τρεις ν εαροί 16, 16
και 17 ετών , που είν αι
όλοι τους μαθητές Λυκείου,

από κον τιν ές περιοχ ές.

Σοκάρουν  τα στοιχ εία που
έρχ ον ται στη δημοσιότητα σχ ετι-
κά με τον  βιασμό της αν ήλικης
μαθήτριας που δεν  έχ ει
συμπληρώσει τα 13 της χ ρόν ια,
στη Βοιωτία.

Σύμφων α πληροφορίες, η αν ή-
λικη βιάστηκε από τρεις επίσης
αν ήλικους μαθητές Λυκείου, 16,
16 και 17 ετών , αφού πρώτα το
παρέσυραν  σε εγκαταλελειμμέν ο
σπίτι.

Το κορίτσι φέρεται ν α γν ώριζε
τον  έν αν  από τους τρεις αν ήλικους που με πρόφαση
ότι ήθελε ν α της πει κάτι, την  παρέσυρε σε ερημική
τοποθεσία την  περασμέν η Τρίτη (14/2).

Όταν  η αν ήλικη διαπίστωσε ότι δεν  ήταν  μόν ος του
θέλησε ν α φύγει και τότε έν ας εκ των  τριών  την  έπια-
σε από το λαιμό και με τη χ ρήση βίας την  οδήγησαν
τελικά στο εσωτερικό εγκαταλελειμμέν ου σπιτιού όπου
τη βίασαν  διαδοχ ικά και οι τρεις.

Η 13χ ρον η αποκάλυψε στη συν έχ εια στους γον είς

της, τι της είχ ε συμβεί και ο πατέρας της προχ ώρησε

σε καταγγελία στο οικείο αστυν ομικό τμήμα.

Ακολουθήθηκε η προβλεπόμεν η διαδικασία για τον
εν τοπισμό και τη σύλληψη των  δραστών , αν αμέν ον -
τας και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης
που ν α επιβεβαιών ει τις άν ομες πράξεις.

Σύμφων α με πληροφορίες συν ελήφθησαν  άμεσα και
οι τρεις ν εαροί που είν αι όλοι τους μαθητές Λυκείου,
από κον τιν ές περιοχ ές.

Φρίκη στη Βοιωτία: Ανήλικοι μαθητές βίασαν
διαδοχικά 13χρονη

Τ
ην  ώρα που ο
27χ ρον ος έμπαιν ε
στο αυτοκίν ητο

του, ο αδελφός του,
άρπαξε έν α πυροβόλο
πιστόλι που κατείχ ε
παράν ομα και τον  πυρ-
οβόλησε.

Πυρ εν αν τίον  του
ίδιου του αδελφού του
άν οιξε έν ας 30χ ρον ος
Ρομά στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου, με απο-
τέλεσμα ο 27χ ρον ος ν α
τραυματιστεί στον  αρι-
στερό γλουτό και ν α
μεταφερθεί στο γεν ικό
κρατικό ν οσοκομείο της
Νίκαιας.

Αμέσως μετά την
πράξη του ο δράστης απομα-
κρύν θηκε με το αυτοκίν ητο του,
αλλά εν τοπίστηκε τρεις ώρες αργό-
τερα από αστυν ομικούς της ΟΠΚΕ,
όπου και του πέρασαν  χ ειροπέ-
δες.

Όλα έγιν αν  στις 21:50 το βράδυ
της Τρίτης (13/2), μετά από

επεισόδιο που είχ αν  για άγν ωστο
λόγο τα δυο αδέλφια. Την  ώρα που
ο 27χ ρον ος έμπαιν ε στο
αυτοκίν ητο του, ο αδελφός του,
άρπαξε έν α πυροβόλο πιστόλι που
κατείχ ε παράν ομα και τον  πυρ-
οβόλησε.

Το θύμα μετέβη με το αυτοκίν ητό
του στο ν οσοκομείο όπου του

παρασχ έθηκαν  οι πρώτες βοήθει-
ες, εν ώ ο δράστης εν τοπίστηκε
μισή ώρα μετά τα μεσάν υχ τα στην
οδό Κων σταν τιν ουπόλεως στον
Ασπρόπυργο όπου και συν ελήφ-
θη.

Σε βάρος του ασκήθηκαν  διώξεις
για επικίν δυν η σωματική βλάβη και
παράβαση του ν όμου περί όπλων .

Άγρια συμπλοκή στον Ασπρόπυργο – Ρομά
πυροβόλησε τον αδερφό του

Πλειστηριασμοί και με τη...
βούλα, δημοσιεύτηκε η

απόφαση του Αρείου Πάγου
για τα funds

Δ
ημοσιεύτηκε  η απόφαση της πλήρους Ολο-
μέλειας του Αρείου Πάγου για τα f unds, αν ά-
βον τας το πράσιν ο φως ν α πραγματοποι-

ούν  πλειστηριασμούς σε ακίν ητα τα οποία έχ ουν
αποκτήσει με εξαγορά.

Με την  υπ΄ αριθμ. 1/2023 απόφασή της, που
αφορά την  δυν ατότητα που έχ ουν  διαχ ειριστές
των  f unds ν α είν αι οι ίδιοι διάδικοι, η πλήρης Ολο-

μέλεια του Αρείου Πάγου άν οιξε και επίσημα το
δρόμο για την  πραγματοποίηση των  πλειστηρια-
σμών .

Αν αλυτικότερα, η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου
Πάγου (πρόεδρος η Μαρία Γεωργίου και εισηγήτρια η
αρεοπαγίτης Καν έλλα Τζαβέλα), δημοσίευσε σήμερα
την  απόφαση, με την  οποία κατά πλειοψηφία (56-
9) τάχ θηκε υπέρ των  ν ομικών  θέσεων  των  f unds.

Δηλαδή, η Ολομέλεια, αποφάν θηκε ότι οι διαχ ειρι-
στές των  f unds που εδρεύουν  στην  Ελλάδα μπορ-
ούν  ν α εν εργούν  δικαστικές πράξεις (ν α γίν ον ται
διάδικοι) και ν α προβαίν ουν  σε πλειστηριασμούς με
τη δική τους επων υμία και όχ ι ως πληρεξούσιοι των
f unds.

Κατά συν έπεια, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου
άν αψε το φως στα f unds ν α πραγματοποιούν  πλει-
στηριασμούς στο όν ομα τους σε ακίν ητα τα οποία
έχ ουν  αποκτήσει με εξαγορά.

Όπως αν αφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο «δια ταύτα»
της απόφασης του Αρείου Πάγου αν αφέρεται:

«Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφαίν εται ότι
κατά την  παράλληλη και συν δυαστική εφαρμογή
των  Ν. 4354/2015 και Ν. 3156/2003, οι Εταιρείες
Διαχ είρισης Απαιτήσεων  από Δάν εια και Πιστώσεις
(Ε.Δ.Α.Δ.Π) έχ ουν  την  κατ' εξαίρεση ν ομιμοποίηση
του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015, προς
άσκηση κάθε έν δικου βοηθήματος και κάθε άλλης
δικαστικής εν έργειας προς είσπραξη των  υπό
διαχ είριση απαιτήσεων , αν εξάρτητα από το ειδικό-
τερο ν ομικό πλαίσιο, με βάση το οποίο συν τελείται
η μεταβίβαση των  υπό διαχ είριση απαιτήσεων ,
δηλαδή ακόμη και όταν  η μεταβίβαση των  απαιτή-
σεων  και η αν άθεση της διαχ είρισής τους στις εν
λόγω εταιρείες συν τελείται σύμφων α με τις διατάξεις
του Ν. 3156/2003 για την  τιτλοποίηση των  απαιτή-
σεων ».

Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Η
λίστα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ

σε δημόσια διαβούλευση
Ποιες είναι οι εργασίες που μπορούν να γίνουν

Ηλίστα με τους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δρα-
στηριοτήτων (ΚΑΔ), για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ
– Επιχειρώ» τέθηκε από σήμερα 15 Φεβρουαρίου

έως και την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ
(100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών
και 100 εκατ. ευρώ για τον Κλάδο του Τουρισμού) αποσκοπεί
στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των εν λόγω κλάδων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Οδηγού του προγράμμα-
τος, η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από:

α) την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με
παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερ-
ικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων
ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών
και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας,

αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ, και
β) την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων

διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.
Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται

έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως
100.000 ευρώ, ενώ για τον κλάδο του Τουρισμού τα όρια
προϋπολογισμού ύψους επένδυσης είναι από 50.000 ευρώ
έως και 500.000 ευρώ.

Η λίστα με τους ΚΑΔ έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση
https://ypen.gov.gr/exoikonomo-epicheiro/
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Σ
τα ίδια επίπεδα διατηρήθηκε η
θετικότητα στο σύν ολο των
ελεγχ θέν των  δειγμάτων  SARSCoV-

2την  εβδομάδα 6-12 Φεβρουαρίου, σε
σχ έση με την  προηγούμεν η εβδομάδα. Η
θετικότητα για γρίπη στην  κοιν ότητα δεν
παρουσίασε μεταβολή, εν ώ αύξηση κατα-
γράφηκε στα περιστατικά γριπώδους
συν δρομής, σύμφων α με την  εβδομαδιαία
επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, για τις
ιογεν είς λοιμώξεις του αν απν ευστικού
συστήματος (SARSCoV-2, ιοί γρίπης και
αν απν ευστικός συγκυτιακός ιός - RSV).

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19:Η
θετικότητα στο σύν ολο των  ελεγχ θέν των
δειγμάτων  ήταν  στα ίδια επίπεδα με την  προη-
γούμεν η εβδομάδα . Ο αριθμός των  εισαγωγών  για
COVID-19 παρουσίασε μείωση, το ίδιο και ο αριθμός
των  ν έων  διασωλην ώσεων . Ο αριθμός των  ασθεν ών
με λοίμωξη COVID-19 που ν οσηλεύον ται διασωλην ω-
μέν οι είν αι 117. Καταγράφηκαν  109 θάν ατοι με διάμε-
ση ηλικία τα 83 έτη.

Υποπαραλλαγές

Η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 είν αι η συχ ν ότερη υπο-
παραλλαγή της Όμικρον . Η υπο-παραλλαγή BQ.1.1.
είν αι η συχ ν ότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.5, με
αυξητική τάση. Συχ ν ότερη υπο-παραλλαγή της BA.2
παραμέν ει η BA.2.75 (49%), ακολουθούμεν η από την
υποπαραλλαγή CH.1.1 (29% ) και την  υπο-παραλλαγή
XBB.1.5 (19%) .

Αύξηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα
Πάτρας 354%

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα
έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε
5 από τις 10 περιοχ ές που ελέγχ θηκαν .Η αύξηση
είν αι μεγαλύτερη στην  Πάτρα, 354% και ακολουθούν ,

52% στην  Ξάν θη, 40% στο Ηράκλειο, 14% στα Χαν ιά
και 12% στην  Αλεξαν δρούπολη .

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην  κοιν ότ-
ητα δεν  παρουσίασε μεταβολή. Καταγράφηκαν  2 ν έα
σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν ης
γρίπης με ν οσηλεία ΜΕΘ, εν ώ δεν  καταγράφηκε ν έος
θάν ατος την  εβδομάδα την  τελευταία εβδομάδα. Από
την  έν αρξη επιτήρησης ν οσηλεύτηκαν  61 άτομα με
γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν  19 θάν ατοι.Το ίδιο
διάστημα καταγράφηκαν  στα δύο κέν τρα αν αφοράς
γρίπης 266 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης , εκ των
οποίων  261 (98%) ήταν  στελέχ η τύπου Α και 5 (2%)
ήταν  στελέχ η τύπου Β. Από τα 260 στελέχ η τύπου Α
που υποτυποποιήθηκαν , 246 (95%) ταξιν ομήθηκαν
στον  υπότυπο Α(Η3Ν2) και 14 (5%) στον  υπότυπο
Α(Η1Ν1).

Γριπώδεις συν δρομές (αν εξαρτήτως παθογόν ου):
Καταγράφηκε αύξηση σε σχ έση με την  προηγούμεν η
εβδομάδα στην  κοιν ότητα που αφορούσε τις ηλικίες
15 και άν ω.

Αν απν ευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Η θετικότ-
ητα παρουσίασε μείωση .

ΕΟΔΥ:109 θάνατοι από covid-19-117 διασωληνωμένοι . Αύξηση
354% του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα Πάτρας

Πληρωμές 136 εκατ. ευρώ
σε 66 χιλιάδες δικαιούχους

πραγματοποίησε ο
ΟΠΕΚΕΠΕ

Μ
εταξύ άλλων  οι πληρωμές αφορούν  σε Νέους
Αγρότες και για το Μέτρο 22 για την  αγορά
ζωοτροφών .

Πληρωμές άν ω των  136 εκατ. ευρώ πραγματο-
ποίησε ο Οργαν ισμός Πληρωμών  και Ελέγχ ου Κοιν ο-
τικών  Εν ισχ ύσεων  Προσαν ατολισμού και Εγγυήσεων .

Συγκεκριμέν α, από τις 27 Ιαν ουαρίου έως και τις 10
Φεβρουαρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ πίστωσε στους λογαρια-
σμούς 66.712 δικαιούχ ων  το ποσό των
136.994.883,42 ευρώ.

Μεταξύ άλλων  οι πληρωμές αφορούν  σε Νέους Αγρ-
ότες και για το Μέτρο 22 για την  αγορά ζωοτροφών .

Παράταση στο «Εξοικονομώ -
Αυτονομώ», τελευταία ευκαιρία

για παρεμβάσεις

Τ
ελευταία ευκαιρία ν α ολοκληρώσουν  τις παρεμ-
βάσεις τους θα έχ ουν  οι δικαιούχ οι του προ-
γράμματις «Εξοικον ομώ - Αυτον ομώ» μετά την

παράταση που έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλον τος
και Εν έργειας.

Παράταση για την  προθεσμία υλοποίησης παρεμβά-
σεων  στο «Εξοικον ομώ - Αυτον ομώ», αν ακοίν ωσε το
Υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας.

Ειδικότερα, αν ακοιν ών ει ότι θα δοθεί παράταση έως
την  Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 στην  προθεσμία που
έχ ουν  οι δικαιούχ οι για την  υλοποίηση των  παρεμβά-
σεων  στο πρόγραμμα «Εξοικον ομώ - Αυτον ομώ».

Η παράταση, η οποία θα είν αι η τελευταία, κρίν εται
επιβεβλημέν η για την  ολοκλήρωση των  εργασιών  από
τους ωφελούμεν ους.
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Πρόστιμα 380.000 ευρώ σε σούπερ μάρκετ – Τι
περιλαμβάνει το «Καλάθι της Σαρακοστής»

Τ
ο «Καλάθι της Σαρακοστής» θα ισχ ύσει από την  ερχ όμεν η Τετάρτη 22 Φεβρ-
ουαρίου - Ποια προϊόν τα προστίθεν ται στο «καλάθι του ν οικοκυριού»

Την  επιβολή προστίμων  ύψους σχ εδόν  380.000 ευρώ σε τέσσερις αλυσίδες
σούπερ μάρκετ μετά από ελέγχ ους της Διυπηρεσιακής Μον άδας Ελέγχ ου Αγοράς,
για παράβαση του ν όμου περί αισχ ροκέρδειας και για διαφορετική τιμή στο ταμπε-
λάκι στο ράφι και στην  ταμειακή μηχ αν ή αν ακοίν ωσε ο υπουργός Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων , Άδων ις Γεωργιάδης, στη διάρκεια συν έν τευξης Τύπου.

«Δεν  θα χ αριστούμε σε καν έν αν , ο ν όμος δεν  πρέπει ν α παραβιάζεται» αν έφε-
ρε ο κ. Γεωργιάδης. Οι αλυσίδες ισχ υρίζον ται ότι υπάρχ ουν  και αν θρώπιν α λάθη,
αλλά δεν  δικαιολογούν ται πολλά λάθη, σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι τα

πρόστιμα θα λειτουργήσουν  παιδαγωγικά.
Τα πρόστιμα, συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης, «δεν  σημαίν ει ότι κατά καν όν α

παραβιάζουν  τον  ν όμο αλλά, όχ ι σε λίγες περιπτώσεις, υπήρξε παραβίαση του
ποσοστού κέρδους σε έν α τμήμα προϊόν των  και εν τός και εκτός καλαθιού, σε
μεγαλύτερο κομμάτι εκτός καλαθιού». Ο υπουργός κάλεσε τις αλυσίδες λιαν εμπο-
ρίου ν α είν αι προσεκτικές διότι όπως τόν ισε «δεν  είμαστε διατεθιμέν οι ν α χ αρι-
στούμε, θα υπερασπιστούμε τα συμφέρον τα των  καταν αλωτών . Οι ν όμοι είν αι
ισχ υροί και εφαρμόζον ται και σε άλλες χ ώρες, εν ώ σταθερά ο πληθωρισμός τρο-
φίμων  στη χ ώρα μας ν α είν αι πολύ κάτω του μέσου όρου οπότε τα μέτρα λειτουρ-
γούν ».

Ποια προϊόν τα προστίθεν ται στο «καλάθι του ν οικοκυριού»
Όπως αν ακοιν ώθηκε στο πλαίσιο της συν έν τευξης Τύπου, το «καλάθι του ν οι-

κοκυριού», διευρύν εται και θα περιλαμβάν ει πλέον  60 κατηγορίες, από 51 που
ήταν  μέχ ρι σήμερα. Συγκεκριμέν α προστίθεν ται ν έα είδη: φακές, φασόλια και
ρεβύθια, πάριζα και γαλοπούλα, κοτόπουλο ολόκληρο και κοτόπουλο σε μέρη,
ν ωπό μοσχ άρι γάλα υψηλής παστερίωσης / μακράς διαρκείας και πλήρες, σοκολά-
τες και λευκό τυρί.

Από την  ερχ όμεν η Τετάρτη το «Καλάθι της Σαρακοστής»
Το «Καλάθι της Σαρακοστής» θα περιλαμβάν ει χ αλβά, κατεψυγμέν α θαλασσιν ά

(δύο υποχ ρεωτικά στο καλάθι) και ν ηστίσιμες σαλάτες (πχ . ταραμοσαλάτα) και θα
ισχ ύσει από την  ερχ όμεν η Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, όπως και το «διευρυμέν ο
καλάθι».

Αλλαγές στην  επισήμαν ση των  προϊόν των
Επιπλέον , όπως έγιν ε γν ωστό, υπογράφεται σήμερα υπουργική απόφαση και θα

υπάρξει χ ρον ικό περιθώριο εν ός μήν α για ν α αλλάξουν  τα ταμπελάκια σε όλα τα
σούπερ μάρκετ και ν α είν αι ευκριν ής η τιμή κιλού ή λίτρου. Συγκεκριμέν α στα ταμ-
πελάκια στα ράφια των  σούπερ μάρκετ, θα υπάρχ ει με την  ίδια γραμματοσειρά και
το ίδιο χ ρώμα, η τιμή αν ά μον άδα και αν ά κιλό ή λίτρο, όταν  πρόκεiται για υγρά.
Με αυτόν  τον  τρόπο, ασχ έτως αν  η ποσότητα στη συσκευασία αλλάζει, ο καταν α-
λωτής μπορεί ν α κάν ει τη σύγκριση.

Υπογραμμίστηκε επιπλέον  ότι από χ θες στην  εφαρμογή e-katanalotis
υπάρχ ουν  πλέον  και όλα τα φυλλάδια των  προσφορών .

Τ
ην  έρευν α καλείται ν α φέρει εις
πέρας η Υποδιεύθυν ση Εσωτερ-
ικών  Υποθέσεων  Σωμάτων  Ασφ-

άλειας Βορείου Ελλάδος.

Προκαταρκτική έρευν α για εν δεχ όμε-
ν ες ποιν ικές ευθύν ες σχ ετικά με καταγ-
γελίες που είδαν  το φως της δημοσιότ-

ητας για υπογραφή μαζικών  εικον ικών
συμφών ων  συμβίωσης από ν έους
συν οριοφύλακες διεν εργεί η Εισαγγελία
Πρωτοδικών  Αλεξαν δρούπολης.

Την  έρευν α καλείται ν α φέρει εις
πέρας η Υποδιεύθυν ση Εσωτερικών
Υποθέσεων  Σωμάτων  Ασφάλειας Βορ-
είου Ελλάδος, εν ώ τα διερευν ώμεν α αδι-
κήματα κιν ούν ται προς κάθε κατεύθυ-
ν ση. Εκτός από την  ποιν ική έρευν α

διεξάγεται και διοικητική έρευν α από το
αρχ ηγείο της ΕΛ.ΑΣ., με εν τολή του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Τάκη Θεοδωρικάκου.

Είχ ε προηγηθεί στις αρχ ές της εβδο-
μάδας δημοσίευμα της ιστοσελίδας
ev ros-news, που αν έφερε ότι από τους

250 ν έους συν οριοφύλακες οι οποίοι
έχ ουν  προσληφθεί για την  εν ίσχ υση
των  δυν άμεων  στον  Έβρο, δεκάδες
έχ ουν  υπογράψει εικον ικά σύμφων α
συμβίωσης προκειμέν ου ν α εξασφ-
αλίσουν  τα πέν τε προβλεπόμεν α μόρια
ώστε ν α τοποθετηθούν  στην  Αστυν ο-
μική Διεύθυν ση Αλεξαν δρούπολης,
υπηρετών τας στα υπαγόμεν α σε αυτή
Τμήματα Συν οριακής Φύλαξης Φερών ,
Τυχ ερού και Σουφλίου.

Αλεξανδρούπολη: Εισαγγελική έρευνα για
τα περί εικονικών συμφώνων συμβίωσης

από νέους συνοριοφύλακες

ΤτΕ: Καθιερώνει άμεσες πληρωμές προς
το Δημόσιο – Τα οφέλη

Τη δυνατότητα στο κοινό να πραγματοποιεί άμεσες πληρωμές (“Instant Payments”)
προς το Δημόσιο, εγχώρια και διασυνοριακά, παρέχει από σήμερα η Τράπεζα της
Ελλάδος. Για την εκτέλεση των πληρωμών αυτών χρησιμοποιείται η υποδομή αιχμής

“ΤΑRGET Instant Payment Settlement” (TIPS) του Ευρωσυστήματος και τηρούνται οι προδια-
γραφές του σχήματος “SEPA Credit Transfer Instant” (SCTInst) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Πληρωμών (European Payments Council – EPC).

Σημειώνεται πως η ΤτΕ είναι η πρώτη Κεντρική Τράπεζα του Ευρωσυστήματος που
εντάσσεται στο TIPS ως τράπεζα του δικαιούχου για πληρωμές Δημόσιας Διοίκησης εγχώρ-
ια και διασυνοριακά. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την υιοθέτ-
ηση και άλλων καινοτομιών στο χώρο των πληρωμών στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό
τομέα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ με τη δυνατότητα αυτή επιτυγχάνονται
τα εξής:

αμετάκλητη ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής από λογαριασμό σε λογαριασμό σε πραγμα-
τικό χρόνο (λιγότερο των 10 δευτερολέπτων),

άμεση ενημέρωση της είσπραξης και επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση απόρριψης,
διενέργεια πληρωμών όλο το 24ωρο, κάθε ημέρα της εβδομάδας, όλες τις ημέρες του

χρόνου (24/7/365),
άμεση διαθεσιμότητα του ποσού στο δικαιούχο.
Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή

στην πράξη της Στρατηγικής Πληρωμών του Ευρωσυστήματος και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, συμβάλλοντας στη διάδοση των άμεσων πληρωμών στην εγχώρια κοινότητα και προω-
θώντας την ψηφιακή καινοτομία και την αποτελεσματικότητα στο χώρο των λιανικών πληρ-
ωμών.

Τα κύρια οφέλη από τη νέα υπηρεσία είναι τα εξής:
απλοποίηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών με το Δημό-

σιο, εγχώρια και διασυνοριακά,
εξοικονόμηση πόρων και διοικητικού βάρους για τους εμπλεκόμενους (καταναλωτές,

επιχειρήσεις, Δημόσια Διοίκηση, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, συστήματα πληρωμών),
ενθάρρυνση της χρήσης καινοτόμων και ασφαλών μέσων πληρωμών στις καθημερινές

συναλλαγές,
παροχή ενός φιλικού προς το περιβάλλον μέσου πληρωμής (περιβαλλοντικό αποτύπωμα

TIPS: 0,0004g διοξειδίου του άνθρακα ανά συναλλαγή),
δυνατότητα συνδυασμού των άμεσων πληρωμών με περαιτέρω υπηρεσίες προστιθέμεν-

ης αξίας (π.χ. Request-to-Pay).



6 - θριάσιο  Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023   

Μ
έν ει αν οιχ τό το παράθυρο για πρόσθετο
δημοσιον ομικό χ ώρο και ν έα μέτρα μέσα στο
2023.

Αυξημέν α κατά 620 εκατ. ευρώ έν αν τι του στόχ ου
ήταν  τα φορολογικά έσοδα τον  πρώτο μήν α του 2023,
ξεπερν ών τας τα 5 δισ. ευρώ. Σύμφων α με τα προ-
σωριν ά στοιχ εία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
κυρίες αιτίες της αύξησης ήταν  η είσπραξη των  τελευ-

ταίων  δόσεων  του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ
αλλά και από ΦΠΑ και ΕΦΚ. Είν αι χ αρακτηριστικό ότι
το πρωτογεν ές πλεόν ασμα αν ήλθε σε 2,7 δις. ευρώ
έν αν τι στόχ ου για πρωτογεν ές πλεόν ασμα 2,1 δις.
ευρώ.

Αξιοσημείωτη είν αι και η επιχ ορήγηση προς την
Κοιν ων ία της Πληροφορίας, ύψους 325 εκατ. ευρώ, με
αν ακαταν ομή πιστώσεων  από το αποθεματικό δρά-
σεων  για την  αν τιμετώπιση της εν εργειακής κρίσης,
προς εξυπηρέτηση των  αν αγκών  του Market Pass,
για τους πρώτους μήν ες εφαρμογής του.

Ιδιαίτερα θετική χ αρακτηρίζει την  πορεία των  εσό-
δων  του Ιαν ουαρίου ο αν απληρωτής υπουργός Οικο-
ν ομικών  κ. Θόδωρος Σκυλακάκης. «Ακόμα κι αν  αφαι-
ρεθούν  οι αυξημέν ες κατά 184 εκ. έν αν τι του στόχ ου
επιστροφές εσόδων , παραμέν ει μια πολύ σημαν τική
υπέρβαση που επιβεβαιών ει τις εκτιμήσεις της
κυβέρν ησης για την  καλύτερη του αν αμεν ομέν ου
πορεία της οικον ομίας καθώς ξεκιν ά το 2023» δήλωσε
ο κ. Σκυλακάκης

Σύμφων α με τα προσωριν ά στοιχ εία εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημέν η ταμεια-
κή βάση, για την  περίοδο του Ιαν ουαρίου 2023, παρ-
ουσιάζεται πλεόν ασμα στο ισοζύγιο του κρατικού
προϋπολογισμού ύψους 1.471 εκατ. ευρώ έν αν τι
στόχ ου για πλεόν ασμα 917 εκατ. ευρώ που έχ ει περ-
ιληφθεί για το αν τίστοιχ ο διάστημα του 2023 στην
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και
ελλείμματος 1.199 εκατ. ευρώ το αν τίστοιχ ο διάστημα
του 2022. Το πρωτογεν ές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε
σε πλεόν ασμα ύψους 2.765 εκατ. ευρώ, έν αν τι
στόχ ου για πρωτογεν ές πλεόν ασμα 2.147 εκατ. ευρώ
και πρωτογεν ούς πλεον άσματος 15 εκατ. ευρώ για
την  ίδια περίοδο το 2022.

Το ύψος των  καθαρών  εσόδων  του κρατικού προϋ-
πολογισμού αν ήλθε σε                       7.157 εκατ.
ευρώ, παρουσιάζον τας αύξηση κατά 566 εκατ. ευρώ ή
8,6% έν αν τι της εκτίμησης για το αν τίστοιχ ο διάστημα
που έχ ει περιληφθεί στην  εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται
κυρίως στα αυξημέν α φορολογικά έσοδα και επιτυγχ ά-
ν εται παρά την  αύξηση που παρατηρήθηκε στις επι-
στροφές των  φορολογικών  εσόδων .

Τα συν ολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
αν ήλθαν  σε 7.603 εκατ. ευρώ, αυξημέν α κατά 750
εκατ. ευρώ ή 10,9% έν αν τι του στόχ ου.

Τα έσοδα από φόρους αν ήλθαν  σε 5.023 εκατ.
ευρώ, αυξημέν α κατά 620 εκατ. ευρώ ή 14,1% έν αν τι
του στόχ ου που έχ ει περιληφθεί στην  εισηγητική έκθ-
εση του Προϋπολογισμού 2023. Η υπερεκτέλεση αυτή
εκτιμάται ότι προέρχ εται από την  καλύτερη απόδοση
των  φόρων  του προηγούμεν ου έτους που εισπράτ-
τον ται σε δόσεις μέχ ρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023
(φόρος εισοδήματος φυσικών  και ν ομικών

προσώπων , ΕΝΦΙΑ) όσο και την  καλύτερη απόδοση
στην  είσπραξη των  φόρων  του τρέχ ον τος έτους
(ΦΠΑ, ΕΦΚ κλπ.).

Η ακριβής καταν ομή μεταξύ των  κατηγοριών  εσό-
δων  του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποι-
ηθεί με την  έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων  αν ήλθαν  σε 445 εκατ. ευρώ,
αυξημέν ες κατά 184 εκατ. ευρώ από τον  στόχ ο (261
εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων  Επεν -
δύσεων  (ΠΔΕ) αν ήλθαν  σε 601 εκατ. ευρώ, αυξημέν α
κατά 86 εκατ. ευρώ από τον  στόχ ο (515 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάν ες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την
περίοδο του Ιαν ουαρίου 2023 αν ήλθαν  στα 5.686
εκατ. ευρώ και παρουσιάζον ται αυξημέν ες κατά 12
εκατ. ευρώ έν αν τι του στόχ ου (5.674 εκατ. ευρώ),
που έχ ει περιληφθεί στην  εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού 2023, εν ώ παρουσιάζον ται αυξημέ-
ν ες, σε σχ έση με την  αν τίστοιχ η περίοδο του 2022,
κατά 632 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των  αυξημέν ων
μεταβιβάσεων  τακτικού προϋπολογισμού κατά 615
εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρ-
ωμές παρουσιάζον ται αυξημέν ες έν αν τι του στόχ ου
κατά 110 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως
στην  εμπροσθοβαρή μεταβίβαση πόρων  προς τα
ν οσοκομεία ύψους 176 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτη είν αι
και η επιχ ορήγηση προς την  Κοιν ων ία της Πληροφο-
ρίας Μ.Α.Ε. ύψους 325 εκατ. ευρώ, με αν ακαταν ομή
πιστώσεων  από το αποθεματικό δράσεων  για την
αν τιμετώπιση της εν εργειακής κρίσης, προς εξυπηρέτ-
ηση των  αν αγκών  του Market Pass, για τους πρώτους
μήν ες εφαρμογής του, καθώς και ο ετεροχ ρον ισμός
των  πληρωμών  για δαπάν ες εξοπλιστικών  προγραμ-
μάτων  ύψους 298 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των  επεν δυτικών
δαπαν ών  αν ήλθαν  στα 648 εκατ. ευρώ, παρουσιά-
ζον τας υποεκτέλεση ύψους 99 εκατ. ευρώ. Οι δαπά-
ν ες του ΠΔΕ περιλαμβάν ουν  ποσό ύψους 22 εκατ.
ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων  COVID-19, με
σημαν τικότερο εξ αυτών , αριθμητικά, την  επιχ ορήγ-
ηση υφιστάμεν ων  μικρομεσαίων  επιχ ειρήσεων  του
κλάδου του λιαν εμπορίου, που διατηρούν  φυσικό
κατάστημα, για την  αν άπτυξη, αν αβάθμιση και
διαχ είριση ηλεκτρον ικού καταστήματος.

Προϋπολογισμός: Ικανοποίηση για τα
φορολογικά έσοδα Ιανουαρίου

Στην ΑΑΔΕ προς είσπραξη
οφειλές σε Δήμους

H
αρχ ή θα γίν ει με το τέλος παρεπιδημούν των
που επιβάλλουν  οι δήμοι σε ξεν οδοχ εία και
τουριστικά καταλύματα.

Μέσα στον  επόμεν ο μήν α, το υπουργείο Οικον ο-
μικών  εξετάζει ν α θέσει σε εφαρμογή αλλαγές στον
τρόπο είσπραξης οφειλών  προς τους δήμους. Στους
σχ εδιασμούς περιλαμβάν εται η σταδιακή έν ταξη στην
ΑΑΔΕ χ ρεών  αν άλογα με την  κατηγορία προκειμέν ου
ν α εισπράττον ται. Διαφορετικά θα τίθεν ται σε ισχ ύ
αν αγκαστικά μέτρα είσπραξης χ ωρίς ν α αποκλείεται
ν α δοθεί η δυν ατότητα ρύθμισης με το ν έο πλαίσιο
των  36 -72 δόσεων  που θα εφαρμοστεί για οφειλές σε
εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφων α με πληροφορίες,  η αρχ ή θα γίν ει με το
τέλος παρεπιδημούν των  που επιβάλλουν  οι δήμοι σε
ξεν οδοχ εία και τουριστικά καταλύματα. Δηλαδή αν
δεν  πληρών ον ται, το χ ρέος θα «περν ά» στην  εφο-
ρία. Σε επόμεν ο στάδιο αν αμέν εται ν α εν ταχ θούν  οι
ν έες κλήσεις από τη δημοτική αστυν ομία. Αν οιχ τό
ωστόσο παραμέν ει το εν δεχ όμεν ο ν α δοθεί η
δυν ατότητα ρύθμισης των  οφειλών  προς την  τοπική
αυτοδιοίκηση σε 36- 72 δόσεις ή ν α καταστεί εφικτή η
αν αβίωση της ρύθμισης των  100 δόσεων  των  ΟΤΑ σε
όσους την  έχ ασαν .

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι αυτή τη περίοδο όσοι χ ρω-
στούν  στους δήμους δεν  μπορούν  ν α πληρώσουν  με
δόσεις. Με τα έως τώρα δεδομέν α, οι κλήσεις της
δημοτικής αστυν ομίας ν αι μεν  καταλήγουν  στην  εφο-
ρία, ωστόσο η ΑΑΔΕ το μόν ο που μπορεί ν α κάν ει
είν αι ν α επιβάλλει προσαυξήσεις και ν α μην   μπορεί
ο φορολογούμεν ος ν α λάβει φορολογική εν ημερότητα.

Υπεν θυμίζεται ότι στην  περίπτωση επιβολής αν αγ-
καστικών  μέτρων  είσπραξης επιβάλλον ται κατασχ έ-
σεις:

* τραπεζικών  λογαριασμών , με εξαίρεση έν αν  και
μον αδικό που έχ ει δηλωθεί ως ακατάσχ ετος και για
τον  οποίο ισχ ύει όριο μέχ ρι 1.250 ευρώ.

* μισθών , συν τάξεων , εφάπαξ, αποζημιώσεων ,
εσόδων  από εν οίκια, επιστροφών  φόρων  κ.α. Ειδικά
για ποσά μισθών , συν τάξεων  και ασφαλιστικών  βοηθ-
ημάτων  επιτρέπεται η κατάσχ εση ποσοστού 50% επί
του τμήματος πάν ω από τα 1.000 και μέχ ρι τα 1.500
ευρώ, εν ώ για ποσά άν ω των  1.500 ευρώ τον  μήν α
επιτρέπεται η κατάσχ εση στα χ έρια του εργοδότη ή
του ασφαλιστικού ταμείου του συν όλου του υπερβάλ-
λον τος των  1.500 ευρώ.

*  ακιν ήτων , ακόμα και αν  πρόκειται για την  πρώτη
κατοικία, καθώς και αυτοκιν ήτων  και σκαφών  αν α-
ψυχ ής σε περίπτωση που η οφειλή ξεπερν ά τα 500
ευρώ.

Ρωσία: Bρέθηκε νεκρή αξιωματούχος
του υπουργείου Άμυνας

Σ
την Αγία Πετρούπολη βρέθηκε νεκρή η επικεφαλής
της Διεύθυνσης Οικονομικών του υπουργείου
Άμυνας αρμόδια για την Δυτική Στρατιωτική Περιφ-

έρεια Μαρίνα Γιάνκινα, γράφει ο ιστότοπος Fontanka της
Αγίας Πετρούπολης και η εφημερίδα Kommersant.

Το πτώμα της ηλικίας 58 ετών Γιάνκινα βρέθηκε το πρωί
της 15ης Φεβρουαρίου, κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού
στο οποίο διέμενε. Στο μπαλκόνι στον 16ο όροφο η
αστυνομία βρήκε έγγραφά της και προσωπικά αντικείμενα.
Όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, η ανάκριση εξετάζει ως
βασική εκδοχή του θανάτου της την αυτοκτονία. Επισήμως
η Ανακριτική Επιτροπή προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει
το περιστατικό.

Πριν αναλάβει καθήκοντα στο υπουργείο Άμυνας, η
Μαρίνα Γιάνκινα εργάζονταν στην Ομοσπονδιακή υπηρ-
εσία εφορίας και επίσης ήταν αντιπρόεδρος της επιτροπής
περιουσιακών σχέσεων της Αγίας Πετρούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του καναλιού Mash στο
Telegram, το οποίο επικαλείται ο ιστότοπος Meduza, πριν
τον θάνατό της η Γιάνκινα είχε πάρει τηλέφωνο τον πρώην
σύζυγό της και του ζήτησε να καλέσει την αστυνομία. Όπως
ισχυρίζεται το Mash, η Γιάνκινα «αντιμετώπιζε προβλήματα
υγείας». Στις 13 Φεβρουαρίου σε εξοχικό σπίτι, στο χωριό
Γκολίκοβο έξω από τη Μόσχα, βρέθηκε το πτώμα του
πρώην αναπληρωτή επικεφαλής της κύριας διεύθυνσης του
υπουργείου Εσωτερικών για την καταπολέμηση της τρομο-
κρατίας (γνωστή ως ‘Κέντρο Ε’) του στρατηγού Βλαντίμιρ
Μακάροφ. Δίπλα στο πτώμα του υπήρχε μια καραμπίνα
Berkut-2M. Ο Μακάροφ πιθανολογείται ότι αυτοκτόνησε.
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Ά
ρωμα εκλογών   είχ ε η εκδήλω-
ση για την  κοπή της Βασιλό-
πιτας της Δημοτικής Τοπικής

Οργάν ωσης της ΝΔ στη Φυλή που
οργάν ωσε την  Τετάρτη 15 Φεβρουα-
ρίου ο πρόεδρος της Μαρίν ος
Σαρλάς, στην  κατάμεστη αίθουσα
Μελίν α Μερκούρη του Δημαρχ είου
Άν ω Λιοσίων . 

Επίσημος προσκεκλημέν ος του
οικοδεσπότη και κύριος ομιλητής της
εκδήλωσης ήταν  ο Βουλευτής της ΝΔ
και καθηγητής Διεθν ών  Σχ έσεων
στο Πάν τειο Παν επιστήμιο  Δημήτρ-
ης Καιρίδης.  

Ο Μαρίν ος Σαρλάς αφού καλωσόρι-
σε τον  κόσμο και ιδιαιτέρως το
Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού για
την  παραχ ώρηση της αίθουσας, ευχ αρίστησε για την

πολυπληθή παρουσία,  προλόγισε τον  καλεσμέν ο του
αν αφέρον τας στοιχ εία του βιογραφικού του και του

παραχ ώρησε το λόγο. 
Ο κ. Καιρίδης δήλωσε εν τυπωσια-

σμέν ος από την  συμμετοχ ή και
κυρίως από τον  παλμό του κόσμου
και  εμφαν ίστηκε αισιόδοξος για τα
αποτελέσματα των  εκλογών  όταν
αυτές γίν ουν . “Δεν  ν ομίζω ότι
υπάρχ ει κάποιος κίν δυν ος. Ο μόν ος
κίν δυν ος που εγώ διαβλέπω στις εκλο-
γές που έρχ ον ται είν αι ο εφησυχ α-
σμός της πρώτης Κυριακής που δεν
πρέπει ν α συμβεί επουδεν ί” επεσήμα-
ν ε και αν έλυσε τέσσερις από τους
κεν τρικούς άξον ες της πολιτικής που
άσκησε η κυβέρν ηση της ΝΔ και εκτι-
μά πως θα βαρύν ουν  στην  κρίση των
ψηφοφόρων  ώστε ν α αν αν εώσουν
την  εμπιστοσύν η τους στην  κυβέρν -
ηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Το αδιαχώρητο στην εκδήλωση για την κοπή
πίτας της Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ στη Φυλή 

ΙΟΒΕ: Βελτίωση των 
προσδοκιών στη 

βιομηχανία τον Ιανουάριο

Σ
τις 107,4 μον άδες από 100,4 μον άδες τον
Δεκέμβριο 2022, αν έβηκε τον  Ιαν ουάριο ο
δείκτης επιχ ειρηματικών  προσδοκιών  στη βιομ-

ηχ αν ία. Πρόκειται για την  υψηλότερη επίδοση των
τελευταίων  επτά μην ών , επίπεδο, όμως, χ αμηλότερο
από το
αν τίστοιχ ο
περυσιν ό
(116,8 μον ά-
δες).

Όπως
σημειών εται
στο δελτίο
εξελίξεων  στη
βιομηχ αν ία του
ΙΟΒΕ, η στα-
διακή αποκλι-
μάκωση των  πληθωριστικών  πιέσεων  περιορίζει την
απαισιοδοξία, με τις τιμές ωστόσο σε βασικές κατηγο-
ρίες αγαθών  ν α παραμέν ουν  σε υψηλά επίπεδα. Η
αβεβαιότητα για τις οικον ομικές εξελίξεις αλλά και για το
εν εργειακό ζήτημα διατηρείται, εν ώ με την  προεκλογι-
κή περίοδο μπορεί ν α αν αμέν εται γεν ικά βελτίωση
των  προσδοκιών  για την  πορεία της οικον ομίας.

Η βιομηχ αν ική παραγωγή παρέμειν ε αμετάβλητη τον
Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον  Νοέμβριο. Επίσης,
σημειώθηκε υποχ ώρηση της βιομηχαν ικής παραγωγής
1,6% (y -o-y ) στην  Ελλάδα, έν αν τι μείωσης 0,5% στην
ΕΕ27.

Άν οδος σημειώθηκε στην  εγχ ώρια μεταποίηση 4,2%
(y -o-y ), ν έα εν ίσχ υση των  εξαγωγών  της βιομ-
ηχ αν ίας, 35,2% τον  Νοέμβριο (y -o-y ), αλλά και άν ο-
δος εμπορικού ελλείμματος στα 4,1 δισ. ευρώ από 3,4
δισ. ευρώ έν α έτος πριν .

Γ
ια συμφων ίες που αλλάζουν  τον  εν εργειακό
χ άρτη της Νοτιοαν ατολικής Ευρώπης έκαν ε
λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

στις κοιν ές δηλώσεις του με τον  πρόεδρο της Βουλγα-
ρίας Ρούμπεν  Ράν τεφ, μετά την  υπογραφή δυο
μν ημον ίων  με τη γειτον ική χ ώρα, (στα οποία περιλαμ-
βάν εται και η διερεύν ηση δημιουργίας αγωγού Αλεξαν -
δρούπολη-Μπουργκάς), τα οποία όπως είπε ο πρωθυ-
πουργός, θα καταστήσουν  τις δυο χ ώρες εν εργειακούς
παρόχ ους στην  Ευρωπαϊκή Έν ωση και θα συμβάλ-
λουν  στην  εν εργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο κ. Μητσοτάκης αν αφέρθηκε στο πρώτο μν ημόν ιο
που υπεγράφη μεταξύ των  υπουργείων  Εν έργειας και
αφορά το πεδίο ασφάλειας εφοδιασμού και αποθήκευ-
σης φυσικού αερίου. Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτή η
εξέλιξη αυτή γίν εται επίκαιρη λόγω και της γεωπολιτικής
συγκυρίας, σημείωσε ότι «ο ρωσικός αν αθεωρητισμός
σκον τάφτει στη γεν ν αία άμυν α του ουκραν ικού λαού,
αλλά προκαλεί οικον ομικό πόν ο μετατρέπον τας την
εν έργεια σε μέσω κρατικού εκβιασμού. Οι Βούλγαροι
το γν ωρίζουν  καλά γιατί πέρσι η Ρωσία διέκοψε το
φυσικό αέριο στη γειτον ική χ ώρα» είπε και προσέθεσε
ότι η απάν τηση είν αι η ταχ ύτατη απεξάρτηση από το
ρωσικό καύσιμο αν αφέρον τας την  υπογραφή
μν ημον ίου για την  ασφάλεια αποθήκευσης και εφοδια-
σμού φυσικού αερίου, τον ίζον τας ότι οι εταιρείες των
δυο εν έργειας των  δυο χ ωρών  μπορούν  ν α εξυπηρε-
τούν ται από τις εγκαταστάσεις του Σιρέν  στην  Βου-
λγαρία και στη Ρεβυθούσα.

Ο κ. Μητσοτάκης έκαν ε λόγο για κρίσιμες υποδομές
που θα εξασφαλίσουν  εν εργειακή ασφάλεια. «Πρόκει-
ται για μια διμερή συμφων ία η οποία όμως έχ ει ευρω-
παϊκό βελην εκές καθώς μετατρέπει τις χ ώρες μας σε
έν α σταυροδρόμι διακίν ησης αερίου προς όλη την
Ευρώπη» είπε χ αρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και
συμπλήρωσε πως η εν  λόγω συμφων ία έρχ εται σε

συν έχ εια μιας άλλης συν θήκης που έχ ουμε υπογράψει
με Ιταλία διαμορφών ον τας με αυτόν  τον  τρόπο έν α
εν αλλακτικό δίκτυο στρατηγικής σημασίας.

Το δεύτερο Μν ημόν ιο συν εργασίας αφορά το πετρέ-
λαιο και «τη χ ειραφέτησή του από ρωσικές πηγές»
όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Συγκεκριμέν α το δεύτερο
μν ημόν ιο αφορά την  διερεύν ηση των  δυν ατοτήτων
κατασκευής εν ός ν έου αγωγού που θα συν δέει την
Αλεξαν δρούπολη με το Μπουργκάς, και όχ ι το αν τίθε-
το όπως επρόκειτο ν α γίν ει με το προηγούμεν ο αν ά-
λογο εγχ είρημα, ο οποίος θα εφοδιάζει τη Βουλγαρία με
εν εργειακούς πόρους.

«Ο ν έος αγωγός αν αβιών ει υπό το φως των  ν έων
συν θηκών  ως αγωγός Αλεξαν δρούπολη-Μπουργκάς
όχ ι ως Μπουργκάς-Αλεξαν δρούπολη, προσφέρον τας
ν έες εν αλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Όχ ι γιατί υπο-
καθιστά τα δεξαμεν όπλοια που πρέπει ν α διέρχ ον ται
τα στερν ά του Βόσπορου αλλά έτσι θα προστίθεται
και σε άλλες εν εργειακές εγκαταστάσεις όπως ο IGB
και ο FSRU στην  Αλεξαν δρούπολη. Απώτερος
στόχ ος είν αι ν α φτάσει το φυσικό αέριο ακόμα και
στην  Ουκραν ία» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τόν ισε τέλος
ότι προχ ωρά η πλωτή μον άδα αεριοποίησης φυσικού
αερίου στην  Αλεξαν δρούπολη, αν αφέρθηκε και σε
άλλες αν άλογες εγκαταστάσεις «ώστε ν α μπορούμε ν α
εξάγουμε στις γειτον ικές χ ώρες. Στην  περιοχ ή μας δια-
μορφών εται έν α ν έο πυκν ό δίκτυο εν εργειακών  δρό-
μων  στα Βαλκάν ια, στην  Ευρώπη και όχ ι μόν ο. Ελλά-
δα και Βουλγαρία έχ ουν  κρίσιμο ρόλο ν α παίξουν
στην  εν εργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μπορούν  ν α
προσφέρουν  ευρύτερες υπηρεσίες στην  ΕΕ» είπε ο κ.
Μητσοτάκης και κατέληξε: «Μπορούμε ν α γίν ουμε
πάροχ οι εν εργειακής ασφάλειας για την  ευρύτερη περ-
ιοχ ή».

Ο Βούλγαρος Πρόεδρος
Από την  πλευρά του, ο κ. Ράν τεφ, αφού τόν ισε ότι

η παραδοσιακή συν εργασία των  δυο χ ωρών
εν ισχ ύθηκε περισσότερο με τα δυο μν ημόν ια, ευχ α-
ρίστησε τον  Έλλην α πρωθυπουργό για την  πρόσβαση
στη Ρεβυθούσα. «Υπεν θυμίζω πόσο σημαν τικά πράγ-
ματα υλοποιήσαμε στη σχ έση και τη συν εργασία μας
τον  τελευταίο χ ρόν ο» σημείωσε και αν αφέρθηκε στην
ολοκλήρωση των  συν δέσεων  αγωγών  φυσικού αερίου
καθώς και στην  αύξηση των  ποσοτήτων  εξαγωγής
ηλεκτρικής εν έργειας στην  Ελλάδα.

«Όλα αυτά υπερβαίν ουν  τις διαστάσεις μιας δια-
συν οριακής συμφων ίας. Ελλάδα και Βουλγαρία απο-
δείχ τηκαν  πυλών ες σταθερότητας στην  περιοχ ή» είπε
ο Βούλγαρος πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Η συν ερ-
γασία αυτή αλλάζει τον  χ άρτη στη Νοτιοαν ατολική
Ευρώπη αν οίγον τας ν έες προοπτικές για τις δυο
χ ώρες. Η υπογραφή των  δυο μν ημον ίων  είν αι η
συν έχ ιση της προσπάθειας που γίν εται από Ελλάδα
και Βουλγαράι στην  ίδια κατεύθυν ση».

Τα δύο μνημόνια
Το πρώτο μν ημόν ιο, προβλέπει την  σύμπραξη των

υπουργείων  Εν έργειας των  δυο χ ωρών  στο πεδίο της
ασφάλειας και του εφοδιασμού φυσικού αερίου. Σύμφ-
ων α με αυτό οι ελλην ικές επιχ ειρήσεις θα μπορούν  ν α
αποθηκεύουν  αέριο στις εγκαταστάσεις του Σιρέν  στη
Βουλγαρία, εν ώ αν τίστοιχ α, βουλγάρικες εταιρίες θα
μπορούν  ν α χ ρησιμοποιούν  τη Ρεβυθούσα. «Έτσι και
οι δυο χ ώρες έχ ουν  πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές
για εν εργειακή τους ασφάλεια» όπως τόν ισε χ αρακτηρ-
ιστικά ο πρωθυπουργός.

Το δεύτερο μν ημόν ιο αφορά το πετρέλαιο. «Αθήν α
και Σόφια δεσμευόμαστε ν α διερευν ήσουμε την
δυν ατότητα κατασκευής εν ός ν έου αγωγού που θα
συν δέει τα δυο κομβικά λιμάν ια την  Αλεξαν δρούπολη
και Μπουργκάς , αλλά και δυο θάλασσες, το Αιγαίο και
τη Μαύρη Θάλασσα» είπε ο κ. Μητσοτάκης
συμπληρών ον τας πως πρόκειται για «έν α σχ έδιο που
αν αβιών ει υπό το φως ν έων  συν θηκών , όχ ι ως
αγωγός Μπουργκάς - Αλεξαν δρούπολη, αλλά ως αγωγός
Αλεξαν δρούπολη - Μπουργκάς, προσφέρον τας στην
Βουλγαρία εν αλλακτικές πηγές εφοδιασμού».

Δύο μνημόνια που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη
στη ΝΑ Ευρώπη υπέγραψαν Ελλάδα - Βουλγαρία
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Σ
ημαν τική διμερή συμφ-
ων ία για την  προμήθεια
Αιγυπτιακού αργού

πετρελαίου από τα διυλιστήρια
της ΕΛΠΕ, υπέγραψαν  στο
Κάιρο ο Διευθύν ων  Σύμβουλος
της HELLENiQ ENERGY κ.
Αν δρέας Σιάμισιης και ο Πρόε-
δρος της κρατικής εταιρίας
πετρελαίου της Αιγύπτου
EGPC (Egy ptian General
Petroleum Corporation) κ. Alaa
El Batal, παρουσία του αρμό-
διου Υπουργού Πετρελαίου και
Ορυκτών  Πόρων  της γειτον ικής
χ ώρας, κ. Tarek El Molla.

«Παρά το γεγον ός ότι η αν α-
πτυξιακή έμφαση δίν εται στις
πιο καθαρές μορφές εν έργειας,
η μεγαλύτερη δραστηριότητά
μας εξακολουθεί ν α είν αι τα
πετρελαιοειδή, εν ώ αποτελεί
προτεραιότητα η διασφάλιση
εν αλλακτικών  πηγών  προμήθει-
ας αργού για την  απρόσκοπτη
τροφοδοσία της Ελλάδας,
ιδιαίτερα σε μια τόσο ευμετάβλητη αγορά», υπογράμμι-
σε ο Διευθύν ων  Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY
κ. Αν δρέας Σιάμισιης, αν αφερόμεν ος στη συμφων ία
που επεκτείν ει και εν ισχ ύει τη σχ έση του ελλην ικού
Ομίλου με την  EGPC.

Η υπογραφή της διμερούς συν εργασίας πραγματο-

ποιήθηκε στο περιθώριο του εν εργειακού Φόρουμ
“EGYPS”, που διοργαν ών εται κάθε χ ρόν ο στο Κάιρο
υπό την  αιγίδα  του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρ-
ατίας της Αιγύπτου κ. Abdel Fattah El Sisi, με τη
συμμετοχ ή πολλών  εν εργειακών  εταιριών  που δρα-
στηριοποιούν ται στην  ευρύτερη περιοχ ή. 

Στην  αποστολή της HELLENiQ ENERGY συμμε-

τείχ αν  υψηλόβαθμα στελέχ η, τα
οποία είχ αν  σειρά επαφών  και
συζητήσεων  για θέματα πετρε-
λαιοειδών  και υπηρεσιών  engi-
neering, εν ώ έμφαση δόθηκε και
στον  τομέα των  Αν αν εώσιμων
Πηγών  Εν έργειας, όπου η Εται-
ρία υλοποιεί έν α μεγάλο αν α-
πτυξιακό πρόγραμμα. Ταυτόχ ρο-
ν α, ο Διευθύν ων  Σύμβουλος κ.
Αν δρέας Σιάμισιης παρουσίασε
το στρατηγικό πλάν ο
μετασχ ηματισμού του Ομίλου,
μιλών τας στην  εν ότητα
“Decarbonising the industry ”
στην  οποία συμμετείχ αν  επικε-
φαλής επιχ ειρήσεων  από όλο
τον  κόσμο.

Η HELLENiQ ENERGY διατ-
ηρεί σταθερή παρουσία τα
τελευταία χ ρόν ια στο Egy pt
Petroleum Show – EGYPS, το
οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε
από τις 13 έως τις 15 Φεβρουα-
ρίου στο διεθν ές εκθεσιακό κέν -
τρο της Αιγύπτου. Είν αι η

σημαν τικότερη έκθεση και συν έδριο πετρελαίου και
φυσικού αερίου της Βόρειας Αφρικής και της Μεσο-
γείου, προσέλκυσε περισσότερους από 32.000 συμμε-
τέχ ον τες, εν ώ επαγγελματίες του κλάδου και στελέχ η
των  επιχ ειρήσεων  εξέτασαν  τις στρατηγικές προτεραι-
ότητες στην  ευρύτερη περιοχ ή.

Στρατηγική συνεργασία της HELLENiQ ENERGY με την EGPC,
για την προμήθεια αργού πετρελαίου από την Αίγυπτο

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Ευκολότερες οι φορολογικές
δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού

Δ
εν  επιβάλλον ται πρόστιμα σε φορολογούμεν ους που υποβάλλουν  εκπρόθε-
σμη δήλωση, εν ώ δεν  είχ αν  υποχρέωση υποβολής της

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, που δεν  διαθέτουν  ταχ υδρομική διεύθυν ση
στην  Ελλάδα και δεν  έχ ουν  ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο, μπορούν  πλέον  ν α
υποβάλουν  τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους, διευκριν ίζεται σε εγκύκλιο
του διοικητή της Αν εξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων  Εσόδων , Γιώργου Πιτσιλή. Βάσει
της εγκυκλίου, απαραίτητη προϋπόθεση είν αι οι φορολογούμεν οι ν α έχ ουν  επικαι-
ροποιήσει τα στοιχ εία επικοιν ων ίας τους στην  ψηφιακή πύλη my AADE
(my aade.gov .gr), επιλέγον τας «Μητρώο και Επικοιν ων ία» και στη συν έχ εια,
«Στοιχ εία Επικοιν ων ίας».

Επιπλέον  με άλλη εγκύκλιο (Ε. 1008/2023) καθίσταται σαφές ότι δεν  επιβάλλον -
ται πρόστιμα σε φορολογούμεν ους που υποβάλλουν  εκπρόθεσμη φορολογική
δήλωση, εν ώ δεν  είχ αν  υποχ ρέωση υποβολής της, σύμφων α με τη ν ομοθεσία.
Εν δεικτικά, οι φορολογούμεν οι αυτοί είν αι είτε κάτοικοι αλλοδαπής που δεν  αποκ-
τούν  πραγματικό εισόδημα στην  Ελλάδα, είτε κάτοικοι ημεδαπής που δεν  αποκ-
τούν  πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Σύμφων α με την  εγκύκλιο, πρόστιμα που
επιβλήθηκαν , σε αν άλογες περιπτώσεις, από την  1.1.2020 και μετά, ακυρών ον ται.



Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023      θριάσιο-9

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις συνολικού
ύψους 345 εκατ. ευρώ με τους Ομίλους
Hellenic Cables και Prysmian για τη μελέτη,
προμήθεια και εγκατάσταση των υποβρυχίων
και υπογείων καλωδίων υψηλής τάσης 150
kV AC

Έ
ν α ακόμη σημαν τικό ορόσημο για την  ολοκ-
λήρωση της ηλεκτρικής διασύν δεσης των
Κυκλάδων  πέτυχ ε ο ΑΔΜΗΕ, με τη συμβασιο-

ποίηση των  καλωδιακών  τμημάτων  της διασύν δεσης
Φολεγάν δρου, Μήλου και Σερίφου. Τις σχ ετικές συμβά-
σεις υπέγραψαν   σήμερα στην  έδρα του Διαχ ειριστή,
ο Πρόεδρος και Διευθύν ων  Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ.
Μάν ος Μαν ουσάκης, ο Διευθύν ων  Σύμβουλος της
Cenergy  Holdings και Hellenic Cables κ. Αλέξης
Αλεξίου και ο Senior Vice President Projects Business
του Ομίλου Pry smian κ. Detlev  Waimann.

Στο πλαίσιο της τέταρτης και τελευταίας φάσης του
μεγάλου εν εργειακού έργου συν ολικού προϋπολογι-
σμού 524 εκατ. ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ θα διασυν δέσει τα
τρία ν ησιά με τη Σαν τορίν η και το Λαύριο έως το
2025, ολοκληρών ον τας την  εν σωμάτωση των  Κυκλά-
δων  στο ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης.

Η σύν αψη των  συμβάσεων  για τη μελέτη, κατασκε-
υή και εγκατάσταση των  υποβρυχ ίων  και υπογείων
καλωδίων  υψηλής τάσης 150 kV AC, ύψους 345 εκατ.
ευρώ, πραγματοποιήθηκε μετά την  προβλεπόμεν η
έγκρισή τους από το Ελεγκτικό Συν έδριο και με τη
σύμφων η γν ώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συν τον ισμού
Ταμείου Αν άκαμψης - Ελλάδα 2.0, που συγχ ρηματοδο-
τεί το συγκεκριμέν ο έργο με 106,5 εκατ. ευρώ. Υπε-

ν θυμίζεται ότι η
κατασκευή της Δ’
Φάσης της ηλεκ-
τρικής διασύν δε-
σης των  Κυκλά-
δων  συγχ ρημα-
τοδοτείται επίσης
με 265 εκατ.
ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επεν -
δύσεων , εκ των
οποίων  τα 108
εκατ. ευρώ αφορ-
ούν  σε κεφάλαια
του Μηχ αν ισμού
Αν άκαμψης και
Αν θεκτικότητας. 

Με τη λειτο-
υργία του έργου αυτού, που βρίσκεται στον  πυρήν α
του επεν δυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ, θα
δημιουργηθεί μία ν έα αξιόπιστη διαδρομή για την  εν ερ-
γειακή τροφοδότηση των  Κυκλάδων  και θα θωρακιστεί
η ηλεκτροδότηση του ν ησιωτικού συμπλέγματος,
ακόμη και σε συν θήκες αυξημέν ης ζήτησης. 

Αν άλογα οφέλη θα αποκομίσουν  τέσσερα ακόμη
έμμεσα διασυν δεόμεν α ν ησιά (Ίος, Κίμωλος, Σίφν ος
και Κύθν ος), εν ώ λόγω της σταδιακής απόσυρσης των
παλαιών  και ρυπογόν ων  μον άδων  ηλεκτροπαραγω-
γής, οι εκπομπές διοξειδίου του άν θρακα εκτιμάται ότι
θα περιοριστούν  στο σύν ολο των  Κυκλάδων  έως και
κατά 200 χ ιλ. τόν ους σε ετήσια βάση. Παράλληλα, ο
ηλεκτρικός χ ώρος για την  αν άπτυξη ΑΠΕ θα υπερβεί

τα 600 MW. 

Με αφορμή την  υπογραφή των  συμβάσεων , ο Πρόε-
δρος και Διευθύν ων  Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάν ος
Μαν ουσάκης, δήλωσε: «Με τη συμβασιοποίηση του
καλωδιακού τμήματος της ηλεκτρικής διασύν δεσης της
Φολεγάν δρου, της Μήλου και της Σερίφου, κάν ουμε
έν α ακόμη σημαν τικό βήμα για την  πλήρη εν σωμάτω-
ση των  Κυκλάδων  στην  Υψηλή Τάση. Η πράσιν η
αυτή επέν δυση του Διαχ ειριστή θα προσφέρει
αυξημέν η εν εργειακή ασφάλεια στα ν ησιά καθ’ όλη τη
διάρκεια του χ ρόν ου, θα επιτρέψει την  απόσυρση
των  ρυπογόν ων  μον άδων  παραγωγής ρεύματος στις
Κυκλάδες που χ ρησιμοποιούν  μαζούτ και θα αν α-
βαθμίσει ακόμη περισσότερο το πολύτιμο τουριστικό
προϊόν  τους». 

ΑΔΜΗΕ: ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ-ΜΗΛΟΥ-ΣΕΡΙΦΟΥ

Τ
ο «Καλάθι της Σαρακοστής» θα ισχ ύσει από την
ερχ όμεν η Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου - Ποια
προϊόν τα προστίθεν ται στο «καλάθι του ν οι-

κοκυριού»

Την  επιβολή προστίμων  ύψους σχ εδόν  380.000
ευρώ σε τέσσερις αλυσίδες σούπερ μάρκετ μετά από
ελέγχ ους της Διυπηρεσιακής Μον άδας Ελέγχ ου Αγο-
ράς, για παράβαση του ν όμου περί αισχροκέρδειας
και για διαφορετική τιμή στο ταμπελάκι στο ράφι και
στην  ταμειακή μηχ αν ή αν ακοίν ωσε ο υπουργός Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων , Άδων ις Γεωργιάδης, στη
διάρκεια συν έν τευξης Τύπου.

«Δεν  θα χ αριστούμε σε καν έν αν , ο ν όμος δεν
πρέπει ν α παραβιάζεται» αν έφερε ο κ. Γεωργιάδης. Οι
αλυσίδες ισχ υρίζον ται ότι υπάρχ ουν  και αν θρώπιν α
λάθη, αλλά δεν  δικαιολογούν ται πολλά λάθη, σημείωσε
ο υπουργός και πρόσθεσε ότι τα πρόστιμα θα λειτο-
υργήσουν  παιδαγωγικά.

Τα πρόστιμα, συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης, «δεν
σημαίν ει ότι κατά καν όν α παραβιάζουν  τον  ν όμο
αλλά, όχ ι σε λίγες περιπτώσεις, υπήρξε παραβίαση
του ποσοστού κέρδους σε έν α τμήμα προϊόν των  και
εν τός και εκτός καλαθιού, σε μεγαλύτερο κομμάτι
εκτός καλαθιού». Ο υπουργός κάλεσε τις αλυσίδες λια-
ν εμπορίου ν α είν αι προσεκτικές διότι όπως τόν ισε
«δεν  είμαστε διατεθιμέν οι ν α χ αριστούμε, θα υπερα-
σπιστούμε τα συμφέρον τα των  καταν αλωτών . Οι
ν όμοι είν αι ισχ υροί και εφαρμόζον ται και σε άλλες
χ ώρες, εν ώ σταθερά ο πληθωρισμός τροφίμων  στη
χ ώρα μας ν α είν αι πολύ κάτω του μέσου όρου οπότε
τα μέτρα λειτουργούν ».

Ποια προϊόν τα προστίθεν ται στο «καλάθι του ν οι-
κοκυριού»

Όπως αν ακοιν ώθηκε στο πλαίσιο της συν έν τευξης
Τύπου, το «καλάθι του ν οικοκυριού», διευρύν εται και
θα περιλαμβάν ει πλέον  60 κατηγορίες, από 51 που
ήταν  μέχ ρι σήμερα. Συγκεκριμέν α προστίθεν ται ν έα
είδη: φακές, φασόλια και ρεβύθια, πάριζα και γαλο-
πούλα, κοτόπουλο ολόκληρο και κοτόπουλο σε μέρη,
ν ωπό μοσχ άρι γάλα υψηλής παστερίωσης / μακράς
διαρκείας και πλήρες, σοκολάτες και λευκό τυρί.

Από την  ερχ όμεν η Τετάρτη το «Καλάθι της Σαρακο-
στής»

Το «Καλάθι της Σαρακοστής» θα περιλαμβάν ει
χ αλβά, κατεψυγμέν α θαλασσιν ά (δύο υποχ ρεωτικά
στο καλάθι) και ν ηστίσιμες σαλάτες (πχ . ταραμοσαλά-
τα) και θα ισχ ύσει από την  ερχ όμεν η Τετάρτη 22
Φεβρουαρίου, όπως και το «διευρυμέν ο καλάθι».

Αλλαγές στην  επισήμαν ση των  προϊόν των
Επιπλέον , όπως έγιν ε γν ωστό, υπογράφεται σήμε-

ρα υπουργική απόφαση και θα υπάρξει χ ρον ικό περ-
ιθώριο εν ός μήν α για ν α αλλάξουν  τα ταμπελάκια σε
όλα τα σούπερ μάρκετ και ν α είν αι ευκριν ής η τιμή
κιλού ή λίτρου. Συγκεκριμέν α στα ταμπελάκια στα
ράφια των  σούπερ μάρκετ, θα υπάρχ ει με την  ίδια
γραμματοσειρά και το ίδιο χ ρώμα, η τιμή αν ά μον άδα
και αν ά κιλό ή λίτρο, όταν  πρόκεiται για υγρά. Με
αυτόν  τον  τρόπο, ασχ έτως αν  η ποσότητα στη
συσκευασία αλλάζει, ο καταν αλωτής μπορεί ν α κάν ει
τη σύγκριση.

Υπογραμμίστηκε επιπλέον  ότι από χ θες στην  εφα-
ρμογή e-katanalotis υπάρχ ουν  πλέον  και όλα τα
φυλλάδια των  προσφορών .

Πρόστιμα 380.000 ευρώ σε σούπερ μάρκετ – 
Τι περιλαμβάνει το «Καλάθι της Σαρακοστής»

Τροποποίηση υποβολής
αιτήσεων για χορήγηση
άδειας υλοτομίας από το

Δασαρχείο Πάρνηθας

Γ
ν ωστοποιούμε στους συν δημότες μας ότι, λόγω
πληθώρας εν διαφερομέν ων  και για την
εξυπηρέτησή τους, τροποποιείται η διαδικασία

υποβολής αιτήσεων  υλοτομίας. 
Από τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 και για τις

επόμεν ες 15 μέρες, οι αιτήσεις υλοτομίας θα υποβάλ-
λον ται στο Δημαρχ είο της Δημοτικής Κοιν ότητας
Φυλής και εν  συν εχ εία, θα διαβιβασθούν , με ευθύν η
του Δήμου Φυλής, στο Δασαρχ είο. 

Μαζί με τις αιτήσεις θα υποβάλλον ται φωτοτυπία της
αστυν ομικής ταυτότητας του αιτούν τος και λογαρια-
σμός κοιν ής ωφέλειας (ΔΕΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΟΤΕ-ΚΙΝΗΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ), από τον  οποίο θα προκύπτει ότι ο
αιτών  κατοικεί εν τός των  διοικητικών  ορίων  του
Δήμου Φυλής. 

Οι άδειες υλοτομίας αφορούν  τα κατακείμεν α
επικίν δυν α πεύκα, κατά μήκος του δασικού οδικού
δικτύου Φυλής– Δερβεν οχ ωρίων  και στο δρόμο της
Μον ής Κλειστών , σε βάθος όχ ι μεγαλύτερο των  πέν τε
μέτρων , από το οδόστρωμα. 

Οι υλοτομίες θα γίν ουν  παρουσία δασοφύλακα και
τα καυσόξυλα που θα προκύψουν  θα διατεθούν  σε
οικογέν ειες που διαμέν ουν  στο Δήμο Φυλής και αν ή-
κουν , αποδεδειγμέν α, στις ευπαθείς οικον ομικά ομά-
δες αποκλειστικά και μόν ο για κάλυψη των  προσω-
πικών  τους αν αγκών . 

Πληροφορίες: 210 2411444                                       
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΥ
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ΓΈΘΝΙΚΗ: Ο Βύζας στα Μέγαρα με τον 
Απόλλωνα ο Πανελευσινιακός στην Ναύπακτο

Σ
ε αγων ιστική δάση την  Κυριακή η Γ΄Εθν ική με τους αγών ες για τον  3ο και
5ο όμιλο. Ο Βύζας υποδέχ εται στα Μέγαρα τον  Απόλλων α Πάργας(πρώτο
μάτς 0-0). Ο Παν ελευσιν ιακός αγων ίζεται στην  Ναύπακτο(πρώτο μάτς 2-0).

Aν αλυτικά οι διαιτητές και οι αγών ες.

3ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγων ιστική

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ-
ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Μπουρου-
ζίκας, Βαλιώτης-Ζίχ ρης)

ΝΕΟΧΩΡΙ-ΦΗΚΗ (Μαρ-
γιόλας ΕΠΣ Καρδίτσας,
Μπύρος-Κατσαρός ΕΠΣ
Ευρυταν ίας)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ-
ΧΑΛΚΙΔΑ (Πέτσας ΕΠΣ
Τρικάλων , Παπαγεωργό-
πουλος ΕΠΣ Τρικάλων -
Νούσιας ΕΠΣ Άρτας)

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ-
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ (Σαφούρ-
ης-Αργυρόπουλος ΕΠΣ
Σερρών , Σιούζας ΕΠΣ Αν . Αττικής-Τσαγαν ού ΕΠΣ Δυτ. Αττικής)

ΒΥΖΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ (Μπεκιάρης, Θεοδωρόπουλος-Κλεπετσάν ης ΕΠΣ
Κορίν θου)

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Οικον όμου, Αν δριαν ός-Καρράς ΕΠΣ
Αχ αΐας)

ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ (Τσιώρης ΕΠΣ Άρτας, Παπαλαζάρου-Πασιάς ΕΠΣ
Ηπείρου)

5ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγων ιστική

ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ταμπουρατζής, Διον ύσης-Εγγλέζος (Λασιθίου,
Ρεθύμν ου-Λασιθίου)

ΜΑΡΚΟ-ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Μαυραν των άκης, Μπακογιάν ν ης-Μπεκιάρι (Χίου, Αθη-
ν ών -Αθην ών )

ΠΟΡΟΣ-ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ: Ζαχ αρόπουλος, Κοκοτάκης-Σιγαν ός (Αν . Αττι-
κής, Λασιθίου-Λασιθίου)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ: Μόσχ ου, Αν δρέου-Γαλάν ης (Λασιθίου,
Αθην ών -Αθην ών )

ΑΛΜΥΡΟΣ-ΤΥΜΠΑΚΙ: Μισαηλιδης, Βαρβαν τάκης-Κελαϊδης (Χαν ίων , Ρεθύμν ου-
Χαν ίων )

ΑΟΑΝ-ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ: Σαμιωτάκης, Βισκαδούρος-Βασιλάκης (Ηρακλείου)
ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΦΩΣΤΗΡΑΣ: Φωστέρης, Παπαδιον υσίου-Τσαν τήλας (Αν . Αττικ-

ης-Αχ αίας-Σάμου)

Μπαμ… Με Γιώργο Πουλάκο ο ΑΟ Μίμας
Μικρασιατική

Ο
Γιώργος Πουλάκος με έν α βιογρ-
αφικό που ζαλίζει επέλεξε την
ομάδα του ΑΟ Μίμα Μικρασιατι-

κής για ν α κλείσει τη μεγάλη του καρι-
έρα.Με συμμετοχ ές στο κορυφαίο επίπε-
δο και άπειρα γκολ σε όλες τις επαγγε-
λματικές κατηγορίες , θα βοηθήσει τόσο
σε αγων ιστικό όσο και σε επίπεδο παρ-
αστάσεων  τους ν έους ποδοσφαιριστές
της ομάδας μας.

Λίγα από αυτά που έχ ει πετύχ ει:
Συμμετοχ ές με τον  Θρασύβουλο στην  Α
εθν ική κατηγορία, με τον  ΠΙΕΡΙΚΟ στη
Β, κατάκτηση πρωταθλήματος Γ εθν ικής
με τη ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ συμμετοχ ές με τη
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στη Β εθν ική , Ακόμα
στον  Ηλυσιακό, Καλαμάτα, Ηρακλή
Ψαχ ν ών , Τριγλία Ραφήν ας Αμβρυσσέα
Διστόμου και με συμμετοχ ές και πολλά
γκολ με το ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ στη Γ
εθν ική.

Η διοίκηση τον  ευχ αριστεί για την
επιλογή του και του εύχ εται ν α είν αι
υγιής και ν α προσφέρει στην  ομάδα μας για χ ρόν ια από διάφορα πόστα.

Καλώς ήρθες Γιώργο στην  οικογέν εια της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ.

Τα αποτελέσματα
αναβολής στην
Δυτική Αττική

14η αγων ιστική

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 0-0

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 1-3

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ
0-0

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ 2-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 41
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 40

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 28
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 24
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 23
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 22
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 17
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 16
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 15
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 15
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

12
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 5

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

12η αγων ιστική

ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΒΥΖΑΣ Β (Αν αβλήθηκε)

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Αστέρας Πετριτή με ανατροπή 2-1
τον Πανελευσινιακό

Ο
Παν ελευσιν ιακός μετά την  ήττα από τα Τρίκαλα εν τός υπέστη κάζο και
από τον  Αστέρα Πετριτή καθώς έχ ασε σήμερα στην  Κέρκυρα με 2-1 σε εξ’
αν αβολής για την  13η αγων ιστική του 3ου Ομίλου της Γ’ Εθν ικής.

Στο 11′ ο Γεμιστός έκαν ε το 0-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μεν τής έφερε το
μάτς στα ίσια 1-1. Το τελικό 2-1 για τους γηπεδούτχ ους σημείωσε στο 88′ ο Τσιά-
βος.

Οι σταχ υοφόροι έχ ασαν  μια μεγάλη ευκαιρία ν α φτάσουν  στην  βαθμολογία τον
Τηλυκράτη και το Ύπατο.

Διαιτήτευσε η Πιγγίου(Θεσπρωτίας).Βοηθοί: Τσαν τάς-Ευαγγέλου(Ηπείρου).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ: Δήμας, Κουρτελέσης, Γεωργόπαλης (89′ Θηραίος), Μεν τής,
Πούλος, Γκασίδης, Γαρδικιώτης, Τσιάβος (90+3′ Ρουμελιώτης), Λεμπον γκό (90′
Μαρκόν ), Γραμμέν ος, Κουκουλέκης.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Γκώλτσος, Τόλιος, Σμίλτος (89′ Bjelorbk), Συριόπουλος,
Λάμπρου, Μαρής, Κακοσίμος, Μπούσης, Γεμιστός, Μακρίδης, Κοτσών ης.
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Ο Βύζας με Φυσαράκη και
Ντούνη 2-1 την Λευκίμμη

Σ
ε εξ’ αν αβολής αγών α για την  13η αγων ιστική του 3ου ομίλου της Γ΄Εθν ικής
ο Βύζας Μεγάρων  συν εχ ίζον τας τις καλές του εμφαν ίσεις επικράτησε με 2-
1 της ΑΕ Λευκίμμης.

Τα τέρματα της ομάδας του Δημήτρη Καλύκα σημείωσαν  οι Φυσαράκης με κεφα-
λιά στο 11′ ύστερα από κόρν ερ του Ντούν η. Και Ντούν ης στο 42′ από ασίστ του
Μπουν τόπουλου. Για λογαριασμό της ομάδας από την  Κέρκυρα σκόραρε στο 90+3
με φάουλ ο Βέρμπης.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στο 84′ ακυρώθηκε γκολ του Τσεβαν έδη ως οφσάιν τ για
την  ομάδα της Λευκίμμης.

Ο Βύζας έφτασε την  τρίτη θέση με 24 βαθμούς καιη Λευκίμμη παρέμειν ε στους
21 βαθμούς στην  έκτη θέση.

Διατήτευσε ο Αλαφογιάν ν ης από την  Βοιωτία. Βοηθοί:Ιωάν ν ου-Ντοβόλης(Εύβοι-
ας).

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρης Καλύκας): Χαλκίδης, Κων σταν -
τιν ίδης(87’Δρυμούσης), Φλέγγας, Φυσαράκης, Καραγιάν ν ης(64΄Στρατιδάκης),
Σαχ όλι, Μπουν τόπουλος(77’Δουκάκης), Χατζημελετιάδης,Μουσκάι(63΄Μύρκος),
Τοπτίδης, Ντούν ης(87’Κακούσιος).

ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ(προπον ητής Παν αγιώτης Κορομπόν ης): Γκάκος, Ματσοβίλα
(46′ Γαστεράτος), Καρβούν ης, Πουλημέν ος, Γρηγοριάδης, Κωστακιώτης (84′ Τουρ-
μούσογλου), Παν ταζής, Παπαγεωργίου, Μπαλός (63′ Τσεβαν έδης), Χατζηστάμου,
Λώμης (63′ Βέρμπης).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Τηλυκράτης 30
2 ΑΟ Υπάτου 27
3 Βύζας Μεγάρων

24
4 Παν ελευσιν ιακός

22
5 ΠΟ Φήκη 22
6 Λευκίμμη 21
7 Αστέρας Πετριτή

21
8 ΑΟ Τρίκαλα 21
9 Ζάκυν θος 19
10 Απόλλων  Πάρ-

γας 16
11 Παν αγριν ιακός

15
12 Διγεν ής

Νεοχ ωρίο11
13 Χαλκίδα 10
14 Ναυπακτιακός

Αστ.3

(*) Παν ελευσιν ιακός, Χαλκίδα, ΑΟ Υπάτου, Απόλλων  Πάργας έχ ουν  από έν α
παιχ ν ίδι λιγότερο

Η επόμεν η αγων ιστική (15η)

ΑΟ Υπάτου – Τηλυκράτης
Αστέρας Πετριτή – Χαλκίδα
Βύζας Μεγάρων  – Απόλλων  Πάργας
ΑΟ Τρίκαλα – Ζάκυν θος
Διγεν ής Νεοχ ωρίου – Φήκη
Ναυπακτιακός Αστέρας – Παν ελευσιν ιακός
Παν αγριν ιακός – Λευκίμμη

Αθλητική Έν ωση Λευκίμμης(ευχ αριστήριο)

Η Διοίκηση της Αθλητικής Έν ωσης Λευκίμμης ευχ αριστεί θερμά τον  By zas FC
για την  άψογη φιλοξεν ία που έτυχ ε η αποστολή της ομάδας μας στο σημεριν ό
αγών α.Δεσμευόμαστε και είν αι υποχ ρέωσή μας ν α αν ταποδώσουμε την  εξαίρετη
φιλοξεν ία στην  αν αμέτρηση του δεύτερου γύρου στο γήπεδο Λευκίμμης.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Β2 ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ: Ο ΓΑΣΜ
74-31 την Φιλοθέη Μαγούλας

ΓAΣ MANΔPAΣ-ΦIΛOΘEH MAΓOYΛAΣ 74-31

Δεκάλεπτα :19-06, 38-10, 58-24, 74-31

Διαιτητές : Πέππας Δ., Πέππας Α

ΓAΣ MANΔPAΣ(Ρουμάν ι , Λιν άρδος) :
Σιδηρά 9(1), Δρουμπούκη 5, Μουρίκη2 ,
Παπαν ικολάου , Μποκούζη  5, Kαψοκόλη
22, Kατσέλη , Λαουλάκου  14(1), Tζιν λή
17

ΦIΛOΘEH MAΓOYΛAΣ(Σωτηρίου , Καραπαν αγιώτη) : Kαραπαν αγιώτη 4,
Aν δριοπούλου 1, Σηφάκη 8, Tακίδη 8, Στεργίου  1, Zωγράφου, Tρυπιτσίδου,
Mυστέκια, Xαραλαμπάκη 2, Γαρουφαλιά , Γιαν ν ικάκη 5, Bασιλοπούλου  2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ  13
2 ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ          12
3 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ) 12
4 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ 10
5 ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ     7
6 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ         6
7 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ   6

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η κοπή πίτας του Ηρακλή Ελευσίνας

Π
ραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στο εργατικό κέν τρο και η κοπή πίτας του
Ηρακλή Ελευσίν ας και των  Παλαιμάχ ων .

Στην  εκδήλωση της κοπής πίτας του Ηρακλή Ελευσίν ας μίλησε και ο Τεχ ν ικος
Διευθυν τής- Υπεύθυν ος Ακαδημιών  του ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Κος Μπεκια-
ρης Μάκης

Έν ας αν θρωπος που πρό-
σφερε και συν εχ ίζει ν α προσφ-
έρει στον  αθλητισμό. Έχ ει
πάν τα προτεραιότητα τις ακαδ-
ημίες μας και την  μεγάλη ομαδα
του Ηρακλή.

Προσπαθει καθημεριν ά ν α
δωσει στην  ιστορική αυτή
ομάδα αλλά και στις ακαδημίες
αυτό που τους αξίζει.

Πιο εν ωμέν οι από ποτέ θα
συν εχ ίσουμε τον  αγών α μας
για ν α πάρει ο ΗΡΑΚΛΗΣ μας
αυτό που του αξίζει!!!

Ο αρχ ηγός του Ηρακλή Ελευσίν ας  Άγγελος Γκόρος τόν ισε:
Κάτι όμορφο συμβαιν ει σιγουρα σ αυτή την  ομάδα.
Έχ ουμε χ αρές, λυπες, φων ές, δεν  συμφων ούμε πάν τα αλλά έχ ουμε όλοι τον

ίδιο σκοπό. Να φτάσουμε τον  Ηρακλή μας πολύ ψηλά, ν α γεμίσουμε το γηπεδο
μας κόσμο και ν α φων άξουμε,με την  πιο δυν ατή μας φων ή, ΗΡΑΚΛΗΣ.

Εμείς ως οικογέν εια ,ειμαστε σίγουροι ότι θα το καταφέρουμε. Πιστευουμε σ αυτα
τα παιδια, στα δικά μας παιδια.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ.
Στις χ αρές και στις λύπες μαζί.

Ευχ αριστήριο...

Ο Ηρακλής ευχ αριστεί θερμά ,τα πολιτικά πρόσωπα που εδωσαν  το παρόν
στην  κοπή της πίτας και μας τίμησαν  με την  παρουσία τους,όλους όσους βοήθη-
σαν  για ν α πραγματοποιηθεί η εκδήλωση και

φυσικά, το μεγαλύτερο ευχ αριστώ ,πρέπει ν α το δώσουμε στους φιλάθλους και
στους γον είς των  παιδιών  που μας στηρίζουν  και μας τιμούν  με την  παρουσία
τους!

Φέτος το φλουρί κέρδισε ,ο Γιάν ν ης Κον τοχ ρήστος. Σου ευχ όμαστε ν α είσαι
πάν τα τυχ ερός και ν α έχ εις μια καλή Χρον ιά ,χ ωρίς τραυματισμούς.

ΑΝ.ΤΣ.
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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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

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΟΡΦΕΥΣ 2008»

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ
19/02/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 – 13.30 , ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΗΘΕΙ

ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 
10.30 – 10.45

ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 10.45 – 13.30

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ, ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ  ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ , ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
( ΜΕ 5 ΕΥΡΩ).

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΣ  ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  6942575884, ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

Αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι 14/02/23

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Εταιρεία καθαρισμού 
ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 

Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.
Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189
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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

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.

Κυρία, στην 
περιοχή της  

Ελευσίνας, άνεργη,
αναζητά απογευματι-

νή εργασία  
σε γραφείο, ιατρείο,

διαγνωστικό  
κέντρο, υποδοχή- 

γραμματειακή
υποστήριξη, 

σε κατάστημα  
λιανικής, 

φροντιστήριο. 
Απόφοιτη

Αμερικανικού  
Κολλεγίου,

Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ: 6937243938

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35
ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται 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
Ηρακλείου – Άνω Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 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
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 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 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. 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 Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο 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
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή 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."
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Τ
ο «Μουσείο Παν δημιών » ιδρύουν  οι μαθητές
του 1ου ΓΕΛ Ελευσίν ας, μια ιδέα που δημιούργ-
ησαν  κατά τη διάρκεια εν ός προγράμματος

Erasmus+, με θέμα την  επιχ ειρηματικότητα κατά τη
διάρκεια του lockdown.

Η ιδέα των  μαθητών  είν αι ν α δημιουργήσουν  έν α
υπερτοπικό μουσείο στην  Ελευσίν α (με σταθερό και
κιν ητό τμήμα, περιοδικές εκθέσεις, VR προβολές, digi-
tal content, εκδηλώσεις, κ.α.) το οποίο ν α έχ ει εν ημε-
ρωτικό χ αρακτήρα για όλες τις παν δημίες που έχ ουν
παρουσιαστεί από τα αρχ αία χ ρόν ια και ταυτόχ ρον α
ν α αν αλύει τις ιστορικές, ιατρικές, ψυχ ολογικές και
οικον ομικές διαστάσεις – επιπτώσεις και πώς αυτές
μετασχ ημάτισαν  τις κοιν ων ίες σε κάθε χ ρον ικό
πλαίσιο που εμφαν ίστηκαν .

Απώτερο στόχ ο αποτελεί ο μετασχ ηματισμός των
άυλων  εν ν οιών  και βιωμάτων  σε «έν υλα τεκμήρια»
που θα «τοποθετηθούν » στο μουσείο προσφέρον τας
μια μον αδική εμπειρία μεταξύ του φυσικού και ψηφια-
κού κόσμου με τη χ ρήση των  ν έων  τεχ ν ολογιών
όπως αυτών  της επαυξημέν ης και της εικον ικής πραγ-
ματικότητας ή της τεχ ν ητής ν οημοσύν ης.

Όραμα των  μαθητών  αποτελεί η δημιουργία εν ός
οικοσυστήματος γν ώσης, έρευν ας και καιν οτομίας με
τοπικό και υπερτοπικό χ αρακτήρα έχ ον τας ως κύρια
αποστολή την  επικοιν ων ία στο ευρύ κοιν ό των  παν -
δημικών  ιστοριών  διαχ ρον ικά, τις επιπτώσεις τους και
το ρόλο τους ως καταλύτες αλλαγής και εξέλιξης στη
διαμόρφωση των  επιστημών  καθώς και της κοιν ων ικής
και οικον ομικής πραγματικότητας παγκοσμίως.

Η συν άν τηση των  μαθητών  με τον  Κυριάκο Μητσο-
τάκη

Οι 18 μαθητές και μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Ελευσίν ας,
που δημιουργούν  τη δική τους μαθητική «start up»
στο σχ ολείο, συμμετέχ ον τας στο εκπαιδευτικό πρόγρ-
αμμα «Εικον ική Επιχ είρηση» του Junior Achiev ement
Greece, συν άν τησαν  τον  πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, προκειμέν ου ο ίδιος ν α υποστηρίξει την
επιχ ειρηματική τους ιδέα δίν ον τας παράλληλα τις δικές
του συμβουλές και κατευθύν σεις.

Στη συν άν τηση έλαβαν  μέρος οι μαθητές Νικόλαος
Σιμάκος, Νεοκλής Τζιν ιέρης, Ευθυμία Καβάρν ου, Ελε-
ον ώρα Κολάι, Ελίζα Λαΐν η, Τριαν ταφυλλιά Κατσαμάγ-
κου, Αμαλία Πλεξίδα, Άγγελος Χαν ιωτάκης, Σωτηρία
Κοσίδη, Δημήτριος Σύκας, Αθαν άσιος Γκιόκας, Νικόλα-
ος Χαν άς, Γεωργία Τριαν τοπούλου, Γιώργος Λιάσκος,
Μην άς Σοφικίτης, Ευστράτιος Γίγαν τας, Φιλοθέη Καλλι-
γέρη, Ιωάν ν α Ράν τζα και Χριστιάν α Λιαγκούρη.

Συμμετείχ αν  ακόμη ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης Θεόδωρος Λιβάν ιος, ο διευθυν τής του 1ου
ΓΕΛ Ελευσίν ας Διον ύσιος Παλημέρης, η εκπαιδευτικός
και υπεύθυν η του προγράμματος «Εικον ική Επιχ είρη-
ση» στο σχ ολείο Κατερίν α Δρετάκη, η εκπαιδευτικός
Ελέν η Κορογιάν ν η, η εκπαιδευτικός Χριστίν α Καρα-
βασίλη, ο πρόεδρος του JA Greece, Μάρκος Βερεμής,
ο διευθύν ων  σύμβουλος του JA Greece, Αργύρης

Τζικόπουλος, η διευθύν τρια Επικοιν ων ίας του JA
Greece Μαρία Γιαν ν έτου, η σύμβουλος Επιχ ειρήσεων
EY Ελλάδος και εθελόν τρια-σύμβουλος της «Εικον ικής
Επιχ είρησης» του σχ ολείου Αλίκη Αραβαν τιν ού, ο διε-
υθυν τής Brand, Marketing και Επικοιν ων ίας ΕΥ Ελλά-
δος Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης και η αν απ-

ληρώτρια διευθύν τρια Brand, Marketing και
Επικοιν ων ίας ΕΥ Ελλάδος Νάν τια Δεληα-
ργύρη.

«Αν  κάτι έχ ουμε καταφέρει ως κυβέρν ηση
αυτά τα τέσσερα χ ρόν ια, είν αι ν α απελευθε-
ρώσουμε τα σχ ολεία και ν α δώσουμε στο
στελεχ ιακό δυν αμικό της εκπαίδευσης τη
δυν ατότητα ακριβώς ν α μπορείτε ν α καιν ο-
τομείτε, ν α πειραματίζεστε και ν α έρχ εστε σε
επαφή με μια σειρά από πρωτοβουλίες που
στοχ εύουν  στο ν α κάν ουν  το σχ ολείο βασι-
κά πιο εν διαφέρον , πέρα από την  κλασική
του υποχ ρέωση», αν έφερε ο πρωθυπουργός
συν ομιλών τας με τους μαθητές οι οποίοι και
του αν έπτυξαν  το σκεπτικό της
επιχ ειρηματικής τους ιδέας.

«Υποχ ρέωσή μας ν α σας προικίσουμε με
δεξιότητες οι οποίες θα είν αι εξαιρετικά απαρ-
αίτητες στη ζωή σας»

Πρόσθεσε δε πως «η ίδια η εκπαίδευση
αλλάζει, γίν εται πιο βιωματική, ο κόσμος μας
γίν εται ολοέν α και πιο περίπλοκος, το εγχ ει-
ρίδιο του σχ ολείου δεν  μπορεί πάν τα ν α
παρακολουθήσει την  ταχ ύτητα με την  οποία
εξελίσσεται η γν ώση, το οποίο σημαίν ει ότι
μέσα από το σχ ολείο έχ ουμε μία υποχ ρέωση
ν α μπορούμε ν α σας φέρν ουμε σε επαφή
όχ ι μόν ο με αυτή τη γν ώση η οποία αν α-
πτύσσεται τόσο γρήγορα, αλλά ν α σας
προικίσουμε και με δεξιότητες οι οποίες θα
είν αι εξαιρετικά απαραίτητες, αν εξαρτήτως του τι θα
επιλέξετε ν α κάν ετε στη ζωή σας».

«Είν αι πολύ σημαν τικό, μέσα από τα σχ ολεία μας,
ν α δίν ουμε την  ευκαιρία στα παιδιά ν α έχ ουν  διαφορ-
ετικά ερεθίσματα. Επειδή είμαστε και σε μία φάση που
ν ομίζω ότι έχ ουμε ξεπεράσει ως κοιν ων ία κάποια
συμπλέγματα σχ ετικά με την  επιχ ειρηματικότητα και
τον  τρόπο με τον  οποίο έν ας ν έος άν θρωπος αν τι-
λαμβάν εται το μέλλον  του ή την  εν ασχ όλησή του με
τα ζητήματα αυτά, πιστεύω ότι οποιαδήποτε τέτοια
προσομοίωση σάς φέρν ει σε επαφή με αυτό το οποίο
εν δεχ ομέν ως ν α επιλέξετε ν α κάν ετε μετά στη ζωή

σας.

Είν αι μία εξαιρετικά χ ρήσιμη εμπειρία για εσάς και
σίγουρα σάς δίν ει τη δυν ατότητα ν α καταλάβετε
καλύτερα πώς δουλεύει πραγματικά η οικον ομία και ο
κόσμος των  επιχ ειρήσεων », αν έφερε ο πρωθυπο-
υργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόν ισε τη σημασία της
συν εργασίας στο πλαίσιο της ομάδας. «Για μέν α το
πιο σημαν τικό είν αι, ότι σας βάζει σ’ έν α πλαίσιο
συν εργασίας που καταν έμετε ρόλους και βρίσκετε τον
τρόπο τελικά ως ομάδα ν α γίν ετε καλύτεροι. Έν α από
τα μεγάλα ζητήματα που ν ομίζω ότι πρέπει ν α προωθ-
ούμε περισσότερο και μέσα από τα σχ ολεία μας -και
το κάν ουμε σε μεγάλο βαθμό μέσα από πολλές δρά-
σεις που προσπαθούμε ν α εισάγουμε- είν αι ακριβώς
αυτήν  την  έν ν οια, πως ό,τι και ν α κάν ετε στη ζωή
σας, σε ομάδες θα δουλέψετε. Αυτό είν αι βέβαιο.

Και το τι σημαίν ει ν α δουλεύεις τελικά σε μία ομάδα

αρμον ικά, ν α καταν έμεις ρόλους, ν α διαχ ειρίζεσαι τις
διαφορετικές απόψεις, τις διαφων ίες, οι οποίες μπορεί
ν α προκύπτουν , αυτή τη γόν ιμη διαφορετικότητα που
κάν ει τελικά τις ομάδες μας πάν τα ν α είν αι καλύτερες
και πιο παραγωγικές.

Είν αι εξαιρετικό ότι μπορείτε ν α έχ ετε μια εξοικείω-
ση με τέτοιες διαδικασίες και με projects τα οποία
έχ ουν  μία μορφή πολυπλοκότητας, που απαιτούν
δηλαδή επαν αλαμβαν όμεν ες συν αν τήσεις, που ξεκι-
ν άς έν α στόχ ο, προσπαθείς ν α τον  υλοποιήσεις,
καταλήγεις ν α παρουσιάσεις αυτό το οποίο τελικά
έχ εις σκεφτεί σε κάποιους άλλους», σημείωσε ο
πρωθυπουργός.

Ελευσίνα: Μαθητές Λυκείου ιδρύουν το Pandemic
Museum – Η ιδέα που δημιουργήθηκε μέσα στο lockdown


