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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.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαι-
ρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορ-

ειοδυτικούς 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγάθωνος πάπα της Ρώμης, Λέοντος

επισκόπου Κατάνης του θαυματουργού,
Ανιανού Επισκόπου Αλεξανδρείας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Γεώργιος Δ.Ειρήνης 30,

Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
MEDICARE PHARMACIES - ΕΛΕΝΗ Κ ΣΤΥΛΙΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ Γ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΟΕΛεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ

2105541216

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 114, Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ

2105550323

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑχαρνών

36, Άνω Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑΠάρνηθος 118, Αχαρνές,

13678, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102403004

Χαϊδάρι
Αποστολοπούλου Ελένη Δ.Καραϊσκάκη 72,

Χαϊδάρι, 12461, ΑΤΤΙΚΗΣ 2155155727

Ε
φιαλτικές στιγμές φέρεται ν α έζησε μια
21χ ρον η, όπως η ίδια κατήγγειλε, στα χ έρια
23χ ρον ου, με τον  οποίο είχ ε συν άψει σχ έση.

Όπως περιέγραψε στους αστυν ομι-
κούς της Ασφάλειας, ο 23χ ρον ος τη
βίαζε και την  έδεν ε με χ ειροπέδες σε
κρεβάτι. Οι αστυν ομικοί πραγματο-
ποίησαν  το πρωί της περασμέν ης
Παρασκευής έρευν α στο σπίτι του,
παρουσία Εισαγγελέα, όπου βρέθηκε
έν ας σουγιάς, μήκους 45 εκατοστών ,
ποσότητα στρατιωτικών  φυσιγγίων  και
δύο ζευγάρια μεταλλικές χ ειροπέδες.

Άμεσα συν ελήφθη, στο πλαίσιο του
αυτοφώρου, για παράβαση του ν όμου
περί όπλων , εν ώ σε βάρος του εκκρε-
μούσε δικογραφία για βιασμό.

Η πρώτη καταγγελία εν αν τίον  του
έγιν ε τον  περασμέν ο Δεκέμβριο.

Το χ ρον ικό της υπόθεσης
Η 21χ ρον η είχ ε καταθέσει τότε

στους αστυν ομικούς ότι από τις 10 Ιουλίου 2022 έως
τις 29 Ιουλίου 2022, χ ωρίς ν α είν αι σε θέση ν α προσ-
διορίσει ακριβείς ημερομην ίες, εν ώ είχ ε συν άψει
σχ έση με τον  23χ ρον ο, αυτός την  αν τιμετώπιζε
βίαια, με αφορμές επεισόδια ζηλοτυπίας, προκαλών τας
της σωματικές βλάβες, και απειλών τας την  κατ’ επα-
ν άληψη είτε λεκτικά είτε με την  επίδειξη μαχ αιριού και
σφαιρών .

Σε δύο περιπτώσεις, όπως αν έφερε στην  κατάθεσή
της, την  ακιν ητοποίησε, την  έδεσε με χ ειροπέδες στο
κρεβάτι και τη βίασε.

Στα τέλη του περασμέν ου Ιαν ουαρίου η κοπέλα
εμφαν ίστηκε εκ ν έου στο Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων
για ν α καταθέσει πιο αν αλυτικά και με ημερομην ίες τα

περιστατικά βίας.

Όπως αν έφερε, τα ξημερώματα της 7ης Ιουν ίου

2022 στο διαμέρισμά της στα Μέγαρα ο δράστης τη
βίασε και στη συν έχ εια την  απείλησε για ν α μη μιλή-
σει.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και εν ώ βρισκόταν  στο
σπίτι του δράστη την  απείλησε βάζον τάς της μαχ αίρι
στο λαιμό. Στις 10 Ιουν ίου 2022 τα μεσάν υχ τα τη
βίασε.

Στις 11 Ιουν ίου τη βίασε και την  έδεσε με χ ειροπέ-
δες, εν ώ στη συν έχ εια έφυγε και την  εγκατέλειψε
δεμέν η. Στις 20 Ιουν ίου 2022 τη χ τύπησε, τη βίασε
και την  έδεσε με χ ειροπέδες, εν ώ στις 27 Ιουν ίου
2022 σημειώθηκε ακόμα έν ας βιασμός.

Η έρευν α για την  υπόθεση, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Φρίκη στα Μέγαρα: 23χρονος απειλούσε και
βίαζε την 21χρονη σύντροφό του

Η
πρόταση αφορά 65,5 στρέμματα, στα οποία
μπορούν  ν α στεγαστούν  όλες οι εθν ικές ομά-
δες.

Η ΕΠΟ φέρεται ν α έχ ει
δεχ τεί πρόταση από τον
Δήμο Ελευσίν ας, για ν α
πάρει έκταση, προκειμέ-
ν ου ν α κατασκευάσει
εκεί το προπον ητικό
κέν τρο των  εθν ικών
ομάδων .

Η πρόταση αφορά
65,5 στρέμματα, στα
οποία μπορούν να στεγα-
στούν όλες οι εθνικές ομά-
δες.

Η συγκεκριμέν η έκτα-
ση βρίσκεται στην  περ-
ιοχ ή Αν τλιοστάσια,
κον τά στο Θριάσιο και
το στρατιωτικό αεροδρό-
μιο, εν ώ η πρόσβαση
είν αι εύκολη από την
Αττική οδό. Στη συγκεκριμέν η έκταση υπάρχ ει και
έν α κολυμβητήριο, το οποίο ξεκίν ησε ν α κατασκευά-
ζεται το 1990 και δεν  έχ ει ολοκληρωθεί ακόμα. Η ΕΠΟ
φέρεται ν α μελετάει άλλες δυο περιπτώσεις, αυτές της
Παιαν ίας και του Ελλην ικού.

Οι προδιαγραφές της Ελευσίν ας φέρον ται αν ταπο-

κρίν ον ται στις επιθυμίες της ομοσπον δίας και γι’ αυτό
η πρόταση συζητήθηκε σε πρόσφατο ΔΣ. Ο χ ώρος
των  65,5 στρεμμάτων , ο οποίος παραχ ωρείται δωρε-
άν , έχ ει ν ομιμοποιηθεί για την  αν έγερση αθλητικών

εγκαταστάσεων ».

Θυμίζουμε ότι στο τέλος Μαρτίου οι εθν ικές ομάδες
ποδοσφαίρου θα πρέπει ν α εγκαταλείψουν  το προ-
πον ητικό κέν τρο του Αγίου Κοσμά και για τρεις μήν ες
θα στεγαστούν  στο πρώην  προπον ητικό κέν τρο του
Παν αθην αϊκού, στην  Παιαν ία.

ΕΠΟ: Ο Δήμος Ελευσίνας παραχωρεί έκταση για
προπονητικό κέντρο
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Μενίδι: Συνελήφθη 27χρονη για
διακίνηση ναρκωτικών

Σ
την  αστυν ομική έρευν α που διεν εργήθηκε στο σπίτι της, εν τοπίστηκαν  και
κατασχ έθηκαν  μεταξύ άλλων , 17,6 γραμμάρια κοκαΐν ης, 106,9 γραμμάρια
ηρωίν ης, ηλεκτρον ική ζυγαριά ακριβείας και το ποσό των  340 ευρώ.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρ-
ης διαδικασίας, συν ελήφθη
στην  περιοχ ή των  Αχ α-
ρν ών  από αστυν ομικούς
της υποδιεύθυν σης Δίωξης
Ναρκωτικών  της Ασφάλειας
Αττικής και με τη συν δρομή
της Ο.Π.Κ.Ε, 27χ ρον η,
κατηγορούμεν η για παράβα-
ση της ν ομοθεσίας περί
ν αρκωτικών  ουσιών .

Σύμφων α με την  ΕΛΑΣ,
έπειτα από διερεύν ηση
πληροφοριών  σχ ετικά με τη
δράση της κατηγορουμέν ης
στην  διακίν ηση ποσοτήτων  κοκαΐν ης και ηρωϊν ης, εν τοπίστηκε και πιστοποιήθη-
κε η εγκληματική δράση της.

Στην  αστυν ομική έρευν α που διεν εργήθηκε στο σπίτι της, εν τοπίστηκαν  και
κατασχ έθηκαν  μεταξύ άλλων , 17,6 γραμμάρια κοκαΐν ης, 106,9 γραμμάρια ηρωίν ης,
ηλεκτρον ική ζυγαριά ακριβείας και το ποσό των  340 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον  εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθην ών .

Ο
α' επιλαχ ών  βουλευτής ΝΔ έκαν ε διαίτερη
αν αφορά στους εργαζόμεν ους των  Ναυ-
πηγείων  που στήριξαν  και στηρίζουν  την  όλη

διαδικασία

Kαλεσμέν ος στην  ραδιοφων ική εκπομπή του Γιάν -
ν η Παπαγιάν ν η και στο ραδιόφω-
ν ο του Real FM ήταν , το πρωί της
Κυριακής, ο Α’ Επιλαχ ών  Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής Ν.Δ Σταμάτης
Πουλής, όπου συζήτησε για το
θέμα των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας.

Διαν ύεται το τελευταίο στάδιο
της διαδικασίας πριν  την  ολοκλήρ-
ωση της μεταβίβασης των  μετοχ ών
των  Ναυπηγείων , στο εταιρικό
σχ ήμα του κ. Ξεν οκώστα – ONEX
Shipy ards καθώς εκδικάστηκε, στο
αρμόδιο δικαστήριο στις 15 Φεβρο-
υαρίο η συγκεκριμέν η υπόθεση και
αν αμέν εται η Δικαιοσύν η, με τους
χ ρόν ους που εκείν η ορίζει και με
τα στοιχ εία τα οποία έχ ει στη διά-
θεσή της , ν α εκδόσει την  τελική
της απόφαση. Υπάρχ ει όμως
αισιοδοξία καθώς όλα τα εμπλεκό-
μεν α μέρη συν αιν ούν , επί του κατατεθιμέν ου
σχ εδίου εξυγίαν σης.

Ιδιαίτερη αν αφορά έκαν ε στους εργαζόμεν ους των
Ναυπηγείων  που στήριξαν  και στηρίζουν  την  όλη δια-
δικασία εν ώ παράλληλα αν αφέρθηκε στο γεγον ός ότι
τα Ναυπηγεία έχ ουν  αρχ ίσει ν α παίρν ουν  ζωή καθώς
παρέλαβαν  μόλις την  περασμέν η εβδομάδα και το
πέμπτο πλοίο έλλην α πλοιοκτήτη για επισκευή και
συν τήρηση στις εγκαταστάσεις τους.

Διασφαλίζεται το σύν ολο των  600 υπαρχ ουσών
θέσεων  εργασίας εν ώ αν αμέν εται ν α δημιουργηθούν
και άλλες 1400 θέσεις

Επιπροσθέτως τόν ισε ότι η Κυβέρν ηση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και ο Υπουργός Αν άπτυξης Άδων ις
Γεωργιάδης έχ ουν  διασφαλίσει το σύν ολο των  600
υπαρχ ουσών  θέσεων  εργασίας εν ώ αν αμέν εται ν α
δημιουργηθούν  και άλλες 1400 θέσεις που θα αφορ-

ούν  σε προσωπικό όλων  των  ειδικοτήτων  και κυρίως
τεχ ν ικών  επαγγελμάτων . Προσωπικό το οποίο θα
προσλαμβάν εται, μεταξύ άλλων  κριτηρίων  και με το
κριτήριο της εν τοπιότητας.

Θα δημιουργηθούν  σχ ολές μαθητείες σε συν εργασία

με τον  πρώην  ΟΑΕΔ ν υν  ΔΥΠΑ για την  εκπαίδευση
του κατάλληλου τεχ ν ικού προσωπικού και έν ας μεγά-
λος κύκλος εργασιών  που αφορούν  στην  λειτουργία
των  Ναυπηγείων  θα πραγματοποιείται από το παρα-
γωγικό επιχ ειρηματικό και βιομηχ αν ικό δυν αμικό της
περιοχ ής της Δυτικής Αττικής. Τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίν ας θα αποτελούν  τον  παραγωγικό “πν εύμον α” όχ ι
μόν ο της Ελευσίν ας αλλά ολόκληρης της Δυτικής Αττι-
κής δηλαδή και των  Μεγάρων , της Μάν δρας, του
Ασπροπύργου και της Φυλής.

Επί τη ευκαιρία της ραδιοφων ικής συζήτησης ο Στα-
μάτης Πουλής επαν έλαβε την  πρόκληση του σε όλους
στην  εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στα Μέγαρα
στο καφέ Αίγλη στις 22 Φεβρουαρίου και ώρα 6μμ με
αφορμή την  κοπή της πρωτοχ ρον ιάτικης πίτας του
πολιτικού του γραφείου που θα τιμήσουν  με την  παρ-
ουσία τους ο Αν τιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και
Υπουργός Αν άπτυξης Άδων ις Γεωργιάδης και ο Περιφ-
ερειάρχ ης Αττικής Γεώργιος Πατούλης.

Πουλής: Παραγωγικός «πνεύμονας» για τη δυτική
Αττική τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτοί θα
είναι οι υποψήφιοι
στη Δυτική Αττική
Τα ονόματα που ανα-

κοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τική Συμμαχία

Το 75% των  υποψηφίων  του στις
επερχ όμεν ες εκλογές, αν ακοίν ωσε ο
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχ ία.

Συγκεκριμέν α για τη Δυτική Αττική (6
υποψήφιοι)

Βουτυράκου Διάν α (Ν) (Π)

Στεφάτου Διον υσία(Ν) (Π), δημόσιος
υπάλληλος

Παππά Γιώτα, περιφερειακή σύμβου-
λος

Τσίπρας Γιώργος, βουλευτής

Νεφελούδης Αν τρέας (Π), πρώην  ΓΓ
Εργασίας

Τρεις νεκροί και 5 
τραυματίες από ρωσικό
βομβαρδισμό σε χωριό
κοντά στη Χερσώνα

Τ
ρεις άν θρωποι σκοτώθηκαν  και άλλοι πέν τε
τραυματίστηκαν   από ρωσικούς βομβαρδισμούς
κον τά στη Χερσών α, στη ν ότια Ουκραν ία,

σύμφων α με τις τοπικές αρχ ές.
«Το πρωί της Κυριακής το ρωσικό πυροβολικό βομ-

βάρδισε το χ ωριό Μπουργκούν κα» αν έφερε μέσω της
εφαρμογής Telegram η διοίκηση της περιφέρειας.

Η Μπουργκούν κα απέχ ει 60 χ ιλιόμετρα βορειοαν α-
τολικά της Χερσών ας και βρίσκεται κον τά στον
ποταμό Δν είπερο, το «σύν ορο» μεταξύ των  εδαφών
που ελέγχ ον ται από το Κίεβο και εκείν ων  που έχ ει
καταλάβει ο ρωσικός στρατός.

«Τρεις άν θρωποι σκοτώθηκαν  επί τόπου: έν ας
πατέρας, μια μητέρα, έν ας θείος. Άλλοι τέσσερις τρα-
υματίστηκαν : μια γιαγιά, έν ας ηλικιωμέν ος άν δρας,
έν α κορίτσι (...) και έν α αγόρι», προστίθεται στην
αν ακοίν ωση.

Σύμφων α πάν τα με την  ίδια πηγή, στο ίδιο χ ωριό
τραυματίστηκε και έν α άλλο παιδί, έν α αγόρι 8 ετών .

Ο ρωσικός στρατός βάλλει συχ ν ά εν αν τίον  της
περιοχ ής της Χερσών ας μετά την  αποχ ώρηση των
Ρώσων  στρατιωτών  από την  ομών υμη πόλη, στα
μέσα Νοεμβρίου. Κύριος στόχ ος είν αι οι εν εργειακές
υποδομές, που έχ ουν  υποστεί μεγάλες ζημιές από τα
μαζικά πλήγματα.

Από τη ρωσική πλευρά, ο κυβερν ήτης της περιοχ ής
του Μπέλγκορον τ, ο Βιατσεσλάβ Γκλάν τκοφ, αν α-
κοίν ωσε σήμερα ότι έν α ν εαρό κορίτσι σκοτώθηκε
από πλήγμα των  ουκραν ικών  δυν άμεων  εν ώ βρισκό-
ταν  «στον  δρόμο» στο χ ωριό Νόβαγια Ταβολιάν κα,
στα σύν ορα με την  Ουκραν ία.

Οι ρωσικές κατοχ ικές αρχ ές του Ντον έτσκ αν έφερ-
αν  εξάλλου ότι εν ν έα άν θρωποι τραυματίστηκαν  από
ουκραν ικό βομβαρδισμό στην  ομών υμη πόλη, την
οποία ελέγχ ουν  οι φιλορώσοι αυτον ομιστές από το
2014.
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Μ
εγάλη  η αν ταπόκριση των  δημοτών  του Ασπρόπυργου στους Δωρεάν
Προληπτικούς Οδον τιατρικούς Ελέγχ ους από τους Γιατρούς του Κόσμου

Με μεγάλη επιτυχ ία στέφθηκε η δράση: «Δωρεάν  Προληπτικός Οδον τιατρικός
Έλεγχ ος» από τους «Γιατρούς του Κόσμου», που διέθεσαν  μια Κιν ητή Οδον τιατρι-
κή Μον άδα στελεχ ωμέν η από ομάδα εθελον τών  οδον τιάτρων , η οποία ήταν  εγκα-
τεστημέν η στη δομή της Διεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας (θέση Γερμαν ικά,
Δοϊράν ης και Θεοτοκοπούλου).

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ι-
κής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κα. Σοφία Μαυρίδη  σε συν ερ-
γασία με την  εταιρεία LPC Hellas και τους Γιατρούς του Κόσμου/Medecins Du
Monde, αν ταποκριν όμεν οι στις αν άγκες της ελλην ικής κοιν ων ίας, διοργάν ωσαν  τη

Δράση Δωρεάν  Προληπτικού Οδον τιατρικού Ελέγχ ου σε κατοίκους και μαθητές της
πόλης μας, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου και την  Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 και
ώρες 9:00-14:00 στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου με την  υποστηρικτική
βοήθεια των  στελεχ ών  της υπηρεσίας. 

Στη δράση  εξετάστηκαν  57 άτομα και τους δόθηκαν  προληπτικές οδον τιατρικές
συμβουλές και οδηγίες για την  καλή υγιειν ή των  δον τιών .

Μεγάλη  η ανταπόκριση των δημοτών του Ασπρόπυργου στους Δωρεάν
Προληπτικούς Οδοντιατρικούς Ελέγχους από τους Γιατρούς του Κόσμου

Market Pass: Αντίστροφη μέτρηση για
τις αιτήσεις, ποια ΑΦΜ «ανοίγουν» την

πλατφόρμα στο gov.gr

Α
ποκαλύψεις για το Market Pass έκαναν κυβερνητικά στελέχη - Σε λίγες ημέρες ανοίγει η
πλατφόρμα όπου θα μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις με βάση το ΑΦΜ
τους.Το Market Pass είναι προ των πυλών καθώς η πλατφόρμα στο vouchers.gov.gr

είναι έτοιμη και σε λίγα 24ωρα θα μπορεί να «υποδέχεται» αιτήσεις των δικαιούχων.
Μιλώντας σήμερα στον Alpha Radio 9.89 και τον Σωτήρη Μπέσκο, ο γενικός γραμματέας

Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος έκανε αποκαλύψεις
για το νέο μέτρο στήριξης που φέρνει η κυβέρνηση με την προσδοκία να «ανακουφίσει» ως
ένα βαθμό τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, γίνεται προσπάθεια η πλατφόρμα να ανοίξει ακόμη και
την προσεχή Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου, προκειμένου οι πολίτες να μπαίνουν και να
υποβάλλουν τις αιτήσεις για την κάρτα αγορών, με την οποία θα επιδοτείται ένα ποσοστό των
αγορών κάθε νοικοκυριού.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου αποκάλυψε ότι σε αντίθεση με άλλα voucher
που δόθηκαν στο παρελθόν, οι αιτήσεις στο Market Pass θα γίνονται μαζικά όσον αφορά τα
ΑΦΜ. Όπως είπε, στόχος είναι όταν ανοίξει η πλατφόρμα στο gov.gr να μπορούν να κάνουν
αιτήσεις τα ΑΦΜ από το 0 έως το 4 ή και το 5, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά το Market Pass ήταν να ξεκινήσει στις αρχές του Φεβρουαρίου,
και τελικά θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προς το τέλος του μήνα. Άλλωστε σήμερα ο
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η πλατφόρμα θα «ανοίξει» την
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου.

Το Market Pass θα έχει διάρκεια μέχρι τέλος Ιουλίου και η πρώτη πληρωμή θα γίνει τον
Μάρτιο. Θα είναι «διπλή», γιατί θα περιλαμβάνει και το επίδομα του μηνός Φεβρουαρίου.

Στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr δημοσιεύτηκαν 17 ερωτο-απαντήσεις για το Market Pass:
1) Τι είναι το Market Pass;
Το Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους

του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του
δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του
2023.

2) Ποιοι δικαιούνται το Market Pass;
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου

συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας.
3) Ποιο μέλος του νοικοκυριού μπορεί να αιτηθεί για το Market Pass;
α. Για έγγαμους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αρμόδιος να αιτηθεί

είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
β. Σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων / μερών συμφώνου συμβίωσης, ο

ένας εκ των δύο, οπότε αποκλείεται αυτοδικαίως ο άλλος.
γ. Δεν δικαιούνται να αιτηθούν:

γ1. φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη στη Δήλωση Φορολογίας
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,

γ2. φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως φιλοξενούμενα στη Δήλωση Φορολογίας
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,

γ3. φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης για το
φορολογικό έτος 2021,

γ4. φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και
γ5. φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών

Προσώπων φορολογικού έτους 2021 έως και 31/12/2022.
4) Ποια πρόσωπα συνυπολογίζονται στην οικονομική ενίσχυση ενός νοικοκυριού από το

Market Pass;
Για τον σκοπό του Market Pass, ως μέλη του νοικοκυριού λογίζονται οι σύζυγοι / τα μέρη

συμφώνου συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα τους, τα λοιπά εξαρτώμενα από αυτούς μέλη και οι
φιλοξενούμενοί τους σύμφωνα με την τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων φορολογικού έτους 2021, όπως αυτή υποβλήθηκε έως και 31/12/2022.

5) Ποια εισοδηματικά και άλλα οικονομικά κριτήρια πρέπει να πληροί ο δικαιούχος του Market
Pass;

α. Κριτήρια εισοδήματος
Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την ενίσχυση, εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό

εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2021, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του,
πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται σε έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή
υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή ευρισκόμενο εν διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιάδες
(24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που
υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική
δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή τα
φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή
φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα. Το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του
νοικοκυριού. Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας το εισόδημα αυτό καθορίζεται σε έως
είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ και προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για
κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος μετά το πρώτο. Στο
ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά
απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής
κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και
φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα
δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους
2021, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

β. Κριτήρια ακίνητης περιουσίας
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού

Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης
και εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τέκνων, που αναγράφονται στη
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, δεν
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους
άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων
χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές
οικογένειες.

6) Σε ποιο ύψος ανέρχεται η οικονομική ενίσχυση μέσω Market Pass;
Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί

του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές
νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού
με ανώτατο όριο τα χίλια (1.000) ευρώ αγορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την
πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό ενίσχυσης που καταβάλλεται ανέρχεται στο
ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ανωτέρω ύψους.

Κάθε επιπλέον  εξαρτώμεν ο μέλος ή φιλοξεν ούμεν ος προσθέτει στο εκτιμώμεν ο
ύψος αγορών  του ν οικοκυριού 100,00€, εν ισχ ύον τας έτσι τη μην ιαία επιδότηση
κατά 10,00€, εάν  επιλεγεί η έκδοση ψηφιακής χ ρεωστικής κάρτας, ή κατά 8,00€,
εάν  επιλεγεί η τραπεζική κατάθεση. Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο εκτιμώμεν ο
ύψος αγορών  ορίζεται στα 1.000,00€, οπότε και η μέγιστη μην ιαία επιδότηση καθο-
ρίζεται στα 100,00€, εάν  επιλεγεί η έκδοση ψηφιακής χ ρεωστικής κάρτας, ή στα
80,00€, εάν  επιλεγεί η τραπεζική κατάθεση.
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Έρχεται νηστήσιμο «καλάθι»: Τι θα περιλαμβά-
νει το «καλάθι της Σαρακοστής», εκτός η λαγάνα

Η
εφαρμογή του καλαθιού της Σαρακοστής θα ξεκιν ήσει από την  ερχ όμεν η
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου, δηλαδή την  τελευταία Τετάρτη πριν  από την
Καθαρά Δευτέρα.

Ο υπουργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  ‘Αδων ις Γεωργιάδης, ο αν απληρωτής
υπουργός Νίκος Παπαθαν άσης, ο γεν ικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας
του Καταν αλωτή Σωτήρης Αν αγν ωστόπουλος, ο διοικητής της Διϋπηρεσιακής
Μον άδας Ελέγχ ου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) Χαράλαμπος Μελισσιν ός και ο CEO της
Warply  και υπεύθυν ος της πλατφόρμας e-katanalotis Γιάν ν ης Δοξαράς, αν ακοίν ω-
σαν  την  προσθήκη ν έων  κατηγοριών  στο «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Το «καλάθι της Σαρακοστής»
Ο υπουργός αν αφέρθηκε στο «καλάθι της Σαρακοστής», δηλαδή τα σαρακοστια-

ν ά προϊόν τα που θα
μπουν  στο «καλάθι του
ν οικοκυριού».

«Έχ ουμε ετοιμάσει και
την  πρότασή μας για το
“καλάθι της Σαρακοστή”
που απασχ ολεί το καταν α-
λωτικό κοιν ό. Για την
περίοδο της Σαρακοστής,
εκτός από τις κατηγορίες
που ήδη υπάρχ ουν  και
αν αφέραμε, προσθέτουμε
χ αλβά, ν ηστίσιμες σαλάτες
(αλοιφές) και κατεψυγμέν α
θαλασσιν ά με δυο τουλάχ ι-
στον  δυο είδη σε κάθε
αλυσίδα, ώστε ν α προσφ-
έρουμε στους καταν αλωτές τα βασικά αγαθά που απαρτίζουν  το τραπέζι της Σαρα-
κοστής» αν έφερε χ αρακτηριστικά.

Στο καλάθι του ν οικοκυριού προστίθεν ται 9 κατηγορίες προϊόν των  αν εβάζον τας
τον  συν ολικό αριθμό από 51 σε 60.

Στις υφιστάμεν ες θα προστεθούν :
-το ν ωπό μοσχ άρι
-το γάλα υψηλής παστερίωσης (καν ον ικό και light)
-το λευκό τυρί
-η σοκολάτα
Επίσης θα γίν ουν  οι εξής τροποποιήσεις ώστε ν α προστεθούν  και άλλα προϊόν -

τα:
-η κατηγορία των  αλλαν τικών  θα σπάσει στα δύο, σε πάριζα και γαλοπούλα

ώστε τα δύο προϊόν τα ν α έχ ουν  υποχ ρεωτική παρουσία στο καλάθι
-η κατηγορία του ν ωπού κοτόπουλου επίσης θα σπάσει στα δύο, σε ολόκληρο

ν ωπό κοτόπουλο και σε κομμάτια ν ωπού κοτόπουλου, ώστε πλέον  ν α περιλαμβά-
ν ον ται και συγκεκριμέν α ν ωπά προϊόν τα (πχ  μπούτια, στήθος κοτόπουλου κοκ),
και

-η κατηγορία των  οσπρίων  θα σπάσει στα τρία ώστε ν α συμπεριλαμβάν ον ται
ρεβίθια, φακές, φασόλια.

Ο υπουργός Αν άπτυξης εξήγησε ότι «δεν  θέλουμε επιπλέον  κατηγορίες στο
καλάθι γιατί αν  ξεχ ειλώσει δεν  θα λειτουργεί». Αν ακοίν ωσε, μάλιστά, ότι στην  ιστο-
σελίδα e-katanalotis υπάρχ ουν  πλέον  και τα φυλλάδια των  προσφορών  από τις
αλυσίδες των  σούπερ μάρκετ».

Εκτός η Λαγάν α
Όπως υπεν θύμισε ήδη στο καλάθι του ν οικοκυριού υπάρχ ουν  οι ν ηστίσιμες

κατηγορίες αλλά θα μείν ει εκτός η λαγάν α.
«Λαγάν ες δεν  θα υπάρχουν  στο καλάθι της Σαρακοστής» διευκρίν ισε και εξήγ-

ησε πως είν αι έν α είδος που πωλείται στα αρτοποιεία, υπεν θυμίζον τας πως τα
αρτοποιεία δεν  συμμετέχ ουν  στην  πρωτοβουλία του κράτους του καλαθιού του
ν οικοκυριού.

Όπως αν έφερε «επιχ ειρήθηκε στο παρελθόν  διευκρίν ισε ν α φτιαχ τεί κάποια
αν τίστοιχ η πρωτοβουλία με τα αρτοποιεία. Όμως δεν  υπήρχ ε θετική αποδοχ ή από
τον  κλάδο το συγκεκριμέν ο και συν επώς είν αι λίγο δύσκολο ν α εφαρμοστεί»

Τέλη κυκλοφορίας 2023: Τέλος
χρόνου για την παράταση, με τρεις

τρόπους η πληρωμή τους

Α
ν τίστροφα μετρά ο χ ρόν ος για την  εκπν οή της παράτασης που έδωσε το
ΥΠΟΙΚ για την  πληρωμή των  τελών  κυκλοφορίας 2023 - Πώς θα τα
πληρώσετε

Υπεν θυμίζεται πως έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2023 έχ ουν  διορία οι κάτοχ οι
οχ ημάτων  ν α πληρώσουν  τα τέλη κυκλοφορίας του 2023. Συν επώς όσοι δεν
έχ ουν  καταβάλει μέχ ρι στιγμής τα τέλη, θα πρέπει ν α μην  το... αμελήσουν  αφού
θα υπάρξουν  πρόστιμα.

Μάλιστα, το ΥΠΟΙΚ εφιστά την  προσοχ ή στους υποχ ρέους, καθώς σε
περίπτωση που δεν  πληρών ουν  τις οφειλές τους μέχ ρι την  καταληκτική
ημερομην ία, θα βρεθούν  αν τιμέτωποι με πρόστιμο10.000 ευρώ , εν ώ σε
περίπτωση υποτροπής αν εβαίν ουν  στα 30.000 ευρώ και ταυτόχ ρον α αφαιρείται
για τρία χ ρόν ια από το δίπλωμα οδήγησης.

Στην  πλατφόρμα my CAR, της Αν εξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων  Εσόδων , έχ ετε τη
δυν ατότητα ν α:

Θέσετε σε ψηφιακή ακιν ησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτον τας ψηφιακά
τις πιν ακίδες του, χ ωρίς ν α πρέπει ν α επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.

Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και ν α λάβετε βεβαίωση μη
οφειλής τελών  κυκλοφορίας.

Άρετε την  ακιν ησία του οχ ήματός τους και ν α πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με
το μήν α.

Εν ημερωθείτε για πιθαν ή οφειλή τελών  κυκλοφορίας έτους 2017.
Όπως και πέρυσι, τα ειδοποιητήρια που φέρουν  κωδικό πληρωμής σε τράπεζα,

αλλά και το QR Code, για την  εξυπηρέτηση των  πληρωμών  σε φυσικό κατάστημα
τράπεζας ή μέσω ηλεκτρον ικής πλατφόρμας. Εν αλλακτικά, υπάρχ ει η δυν ατότητα
πληρωμής του ποσού με φυσική επίσκεψη στα ΕΛΤΑ.

Πώς θα τα πληρώσετε
- Μέσω των  μηχ αν ημάτων  αυτόματων  συν αλλαγών  που βρίσκον ται στις

τράπεζες. Σε αυτή την  περίπτωση θα σας ζητηθεί το QR Code, το εικον ίδιο
δηλαδή που βρίσκεται πάν ω δεξιά στο ειδοποιητήριο.

- Μέσω Web Banking εφόσον  έχ ετε πρόσβαση στην  διαθέσιμη, από την
τράπεζά σας, εφαρμογή. Σε αυτή την  περίπτωση θα σας ζητηθεί ο κωδικός RF.
Είν αι ο 23ψήφιος αριθμός που βρίσκεται στο κέν τρο του ειδοποιητηρίου αμέσως
μετά τα γράμματα «RF».

- Τέλος, μπορείτε ν α οπλιστείτε με υπομον ή και ν α μεταβείτε στην  πλησιέστερη
τράπεζα ή σε κάποιο υποκατάστημα των  ΕΛΤΑ και ν α πληρώσετε στο ταμείο,
έχ ον τας εκτυπώσει εκ των  προτέρων  το ειδοποιητήριο.

Πώς θα εκτυπώσετε τα τέλη
Α. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET
Για συν τομία θα πρέπει ν α έχ ετε πρόχ ειρους, τους κωδικούς του Taxisnet, τον

προσωπικό σας ΑΦΜ καθώς και τον  αριθμό κυκλοφορίας του οχ ήματος.
Στη συν έχ εια μπαίν ετε στην  εφαρμογή My Car της ΑΑΔΕ. Για συν τομία

μεταβείτε απευθείας πατών τας εδώ.
Αμέσως μετά πατάτε την  επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».
Σε αυτό το σημείο εισάγετε τους κωδικούς του Taxisnet και μετά πατάτε

ΣΥΝΔΕΣΗ.
Μετά πατάτε το «Τέλη Κυκλοφορίας Οχ ημάτων ».
Αμέσως μετά επιλέγετε το «Ειδοποιητήρια Τελών  Κυκλοφορίας Οχ ημάτων ».
Σε αυτό το σημείο επιβεβαιών ετε ότι ο ΑΦΜ και το έτος (2022) που εμφαν ίζον ται

είν αι τα σωστά και στη συν έχ εια εισάγετε τον  αριθμό κυκλοφορίας του οχ ήματος.
Μετά πατάτε πάν ω στο «Ειδοποιητήριο Τελών  Κυκλοφορίας» προκειμέν ου ν α

σώσετε το αρχ είο στο κιν ητό ή σε κάποιον  υπολογιστή, όπου στη συν έχ εια
μπορείτε ν α το εκτυπώσετε.

Β. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΗΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXINET
Τα στοιχ εία που θα σας ζητηθούν  σε αυτή την  περίπτωση είν αι ο προσωπικός

σας ΑΦΜ και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχ ήματος.
Αφού έχ ετε διαθέσιμα τα παραπάν ω στοιχ εία μπαίν ετε στο site της ΑΑΔΕ. Για

συν τομία μεταβείτε απευθείας πατών τας εδώ.
Στη συν έχ εια πατάτε το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».
Στο ν έο παράθυρο που θα εμφαν ιστεί πρέπει ν α συμπληρώσετε τον  ΑΦΜ σας,

τον  αριθμό κυκλοφορίας του οχ ήματος και μετά επιλέγετε την  χ ρον ιά που
επιθυμείτε. Στην  προκειμέν η περίπτωση το 2022.

Στη συν έχ εια πατάτε το κουμπί «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» και εμφαν ίζεται το ειδοποιητήριο
σε ν έο παράθυρο προκειμέν ου ν α το σώσετε στο κιν ητό ή σε κάποιον
υπολογιστή όπου στη συν έχ εια μπορείτε ν α το εκτυπώσετε.

Τέλη κυκλοφορίας με τον  μήν α
Από τις αρχ ές Απριλίου αν αμέν εται ν α θέσει το Υπουργείο Οικον ομικών  σε λει-

τουργία την  πλατφόρμα για την  πληρωμή των  τελών  κυκλοφορίας με το μήν α.

Η σχ ετική ν ομοθετική διάταξη, η οποία αν αμέν εται ν α δώσει για άλλη μια χ ρον ιά
την  δυν ατότητα στους ιδιοκτήτες των  Ι.Χ. ν α πληρώσουν  αν αλογικά τέλη μόν ο για
το χ ρον ικό διάστημα που αυτά βρίσκον ται σε κυκλοφορία και όχ ι για το σύν ολο
της χ ρον ιάς, βρίσκεται υπό κατάρτιση, προκειμέν ου ν α προωθηθεί εγκαίρως για
ψήφιση.

Το μέτρο για τα τέλη κυκλοφορίας με τον  μήν α προβλέπει ότι αν  κάποιος επα-
ν ακυκλοφορήσει το όχ ημά του για έν α μήν α θα πληρώσει το 1/12 των  τελών
κυκλοφορίας, για δύο μήν ες τα 2/12, για 3 μήν ες τα 3/12 για 4 μήν ες τα 4/12 και
ούτω καθεξής.
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Ν. Ανδρουλάκης: Με ποιες προϋποθέσεις θα συνεργαστούμε -
Να έχουμε ισχυρό ποσοστό ώστε να μπορούμε να επιβάλουμε

τις προγραμματικές μας προτεραιότητες

«
Το διακύβευμα των  επόμεν ων  εκλογών  είν αι αν  ο λαός
θα προτιμήσει αυτούς που είν αι έτοιμοι ν α θυσιάσουν  τα
πάν τα για το καλό όλων  ή αυτούς που είν αι έτοιμοι ν α

κάν ουν  τα πάν τα για ν α είν αι στην  εξουσία», δηλών ει ο Νίκος
Αν δρουλάκης σε συν έν τευξή του στη Καθημεριν ή της Κυριακής
.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κιν ήματος Αλλαγής επισημαίν ει την
αν άγκη μιας προοδευτικής διακυβέρν ησης, που δεν  θα θυμίζει
την  διακυβέρν ηση Τσίπρα - Καμμέν ου. «Ξέρετε οι κ.κ. Μητσο-
τάκης και Τσίπρας προσπαθούν  ο καθέν ας από την  πλευρά
του ν α ταυτιστούν  ο μεν  με την  σταθερότητα, ο δε με την
πρόοδο. Αμφότεροι, όμως, κυβέρν ησαν  κακοποιών τας και τις
δυο έν ν οιες» αν αφέρει και διαβεβαιών ει ότι «το ΠΑΣΟΚ -
Κίν ημα Αλλαγής ούτε ίσες αποστάσεις θέλει ν α κρατήσει ούτε τον  ουδέτερο ν α παραστήσει. Βρίσκεται απέν αν -
τι και στους δυο και πορεύεται στην  δική του όχ θη. Την  όχ θη του καθήκον τος, της διαφάν ειας, του σεβασμού
των  δημοκρατικών  αρχ ών  και θεσμών , της δημιουργίας των  Αν εξάρτητων  Αρχ ών  και της "Διαύγειας".»

Επικρίν ει τη ΝΔ όσο και τον  ΣΥΡΙΖΑ λέγον τας πως «αν ταγων ίζον ται για το ποιος θα ελέγξει τους αρμούς
της εξουσίας, θα χ ειραγωγήσει τη Δικαιοσύν η, θα κάν ει τις περισσότερες υποκλοπές, θα διορίσει τους περισσό-
τερους μετακλητούς, θα κάν ει τις περισσότερες απευθείας αν αθέσεις. Ακόμη και μέσα στα σκοτειν ά χ ρόν ια των
μν ημον ίων  εκείν οι στάθηκαν  στην  όχ θη της εργαλειοποίησης της χ ρεοκοπίας μιλών τας για λύσεις που εκ των
προτέρων  γν ώριζαν  ότι είν αι εκτός πραγματικότητας».

Ο κ. Αν δρουλάκης βάλλει κατά των  κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα καθώς υποστηρίζει ότι «είχ ε τεσσεράμισι χ ρό-
ν ια στη διάθεση του ο κ. Τσίπρας και τέσσερα ο κ. Μητσοτάκης για ν α δείξουν  τις προθέσεις τους και τα απο-
τελέσματα των  πολιτικών  τους. Το μόν ο που τους κρατά όρθιους, είν αι η σύγκριση και οι συμψηφισμοί μεταξύ
τους και αυτό πιστεύω ότι είν αι αδιέξοδο και καταστροφικό. Γι' αυτό και η χ ώρα δεν  μπορεί ν α γυρίσει σελίδα
με αυτούς πρωταγων ιστές».

Σχ ετικά με ποιες προϋποθέσεις θα εισέλθει το ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για σχ ηματισμό κυβέρν ησης μετά τις
εκλογές ο πρόεδρος του τον ίζει:«Το ΠΑΣΟΚ αν τίθετα θα τηρήσει όσα προβλέπει το Σύν ταγμα. Μια είν αι η
προϋπόθεση για ν α μπούμε στην  συζήτηση για σχ ηματισμό κυβέρν ησης: Να έχ ουμε ισχ υρό ποσοστό ώστε
ν α μπορούμε ν α επιβάλουμε τις προγραμματικές μας προτεραιότητες ως πεδίο συγκλίσεων , όπως συμβαίν ει στα
κράτη με ισχ υρή φιλελεύθερη δημοκρατία. Σε άλλη περίπτωση, δεν  είν αι αυτοσκοπός η εξουσία για την  εξου-
σία. Στη φάση που βρίσκεται η χ ώρα μας, οι κυβερν ήσεις συν εργασίας μπορούν  ν α λειτουργήσουν  ως αν άχ ω-
μα στην  αλαζον εία και τον  καθεστωτισμό. Αρκεί όμως ν α έχ ουν  σαφείς προγραμματικές δεσμεύσεις και πρόσω-
πα που μπορούν  ν α εκφράζουν  την  ευρύτερη πολιτική αλλαγή που χ ρειάζεται η πατρίδα μας».

Για το ζήτημα της παρακολούθησης του ο Νίκος Αν δρουλάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν  έχ ει δοκιμάσει καν είς ν α
τον  εκβιάσει γιατί, όπως υπογραμμίζει, «ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα μου θα επιτρέπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Υποθ-
έτω όμως ότι όλοι αν τιλαμβαν όμαστε ότι δεν  ήταν  από απλή περιέργεια που με παρακολουθούσαν  », εν ώ επι-
σημαίν ει τις βαριές ευθύν ες που έχ ει ο Πρωθυπουργός και τις οποίες αποφεύγει ν α αν αλάβει στο ακέραιο.
Κατακρίν ει ακόμη τον  ΣΥΡΙΖΑ πως «δεν  μπορεί ν α απαλλαγεί από τον  «πολακισμό», αποδεικν ύον τας ότι η
συμμαχ ία με τον  Καμμέν ο δεν  ήταν  συγκυριακή. Οι πρακτικές αυτές δεν  ν ομίζω ότι απηχ ούν  τον  προοδευτικό
κόσμο».

Επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διατυπών ει τα προγραμματικά σημεία αιχ μής που θέτει ως προτεραι-
ότητα το κόμμα και εξηγεί αν αλυτικά τη θέση του για τη προστασία των  δαν ειοληπτών  από τους καταχ ραστι-
κούς πλειστηριασμούς των  f unds προτείν ον τας ν α δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας με διαφαν ή και
αν τικειμεν ικά κριτήρια σε αυτούς που προσπάθησαν  αλλά δεν  άν τεξαν , και όχ ι στους στρατηγικούς κακοπληρ-
ωτές.

Ιστορικό μετάλλιο στην
Ελλάδα από τον Γκιννή

Ο
Αλέξαν δρος-Ιωάν ν ης Γκιν ν ής έβαλε το όν ομά
του στην  Ιστορία του ελλην ικού αθλητισμού
ως ο πρώτος Έλλην ας σκιέρ που κατάκτησε

μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι.
Μετά το ασημέν ιο μετάλλιο στις 4 Φεβρουαρίου,

στον  αγών α τεχ ν ικής κατάβασης στο Σαμον ί της Γαλ-
λίας, ο 28χ ρον ος Γκιν ν ής ήταν  και πάλι δεύτερος,
αυτή τη φορά στον  τελικό του Σλάλομ, στο Κουρσεβέλ
της ίδιας χ ώρας.

Με δύο εν τυπωσιακές καταβάσεις ο Έλλην ας πρω-
ταθλητής, που γεν ν ήθηκε στην  Αθήν α και μεγάλωσε
(μετά τα 12 χ ρόν ια του) σε Αυστρία και Ην ωμέν ες
Πολιτείες, σημείωσε συν ολικό χ ρόν ο 1.39.70, που
υπολείπον ταν  μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου
εκείν ου του Νορβηγού ν ικητή, Χέν ρικ Κριστόφερσεν .

Ο Σκαν διν αβός ολοκλήρωσε τον  αγών α σε 1:39.50,
εν ώ τρίτος ήταν  ο Ιταλός Άλεξ Βίν ατζερ σε 1:40.28.
Να σημειωθεί πως ο Γκιν ν ής ήταν  μέλος της ομάδας
των  ΗΠΑ ως το 2018.

Τον  Έλλην α πρωταθλητή συν εχ άρη ο πρωθυπο-
υργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αν άρτηση στο
Twitter.

«Ο Αλέξαν δρος Γκιν ν ής έγραψε ιστορία! Ο πρώτος
Έλλην ας που αν εβαίν ει στο βάθρο του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Αλπικού Σκι, κατέκτησε το ασημέν ιο
στην  τεχ ν ική κατάβαση, κέρδισε τον  θαυμασμό
όλων , και μας γέμισε υπερηφάν εια. Μπράβο Αλέξαν -
δρε!», αν έφερε το tweet  του πρωθυπουργού.

Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή:
Επιπλέον 54.000 στο πρόγραμμα, πώς

θα μάθετε αν είστε δικαιούχος

Ε
πιπλέον  54 χ ιλιάδες δικαι-
ούχ οι μπαίν ουν  στο πρό-
γραμμα «Αν ακυκλών ω -

Αλλάζω Συσκευή» όπως αν α-
κοίν ωσε σήμερα ο Κώστας Σκρέ-
κας - Πώς θα εν ημερωθούν

Το Υπουργείο Περιβάλλον τος
και Εν έργειας αν ακοιν ών ει την
έν ταξη επιπλέον  54.680 ωφε-
λούμεν ων  στο πρόγραμμα
«Αν ακυκλών ω - Αλλάζω Συσκε-
υή», από την  υπάρχ ουσα λίστα
επιλαχ όν των .

Μετά και τη σημεριν ή έν ταξη
ν έων  ωφελούμεν ων , δίν εται η
δυν ατότητα συν ολικά σε 435.271 δικαιούχ ους ν α αν τικαταστήσουν  τις παλιές εν ε-
ργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές τους, με ν έες, εν εργειακά αποδοτικότερες, αριθμός
που αν τιπροσωπεύει πάν ω από το 50% όσων  έχ ουν  κάν ει αίτηση στο πρόγραμ-
μα μέχ ρι σήμερα, σημειών ει το Υπουργείο.

Οι ν έοι ωφελούμεν οι ειδοποιούν ται με προσωπικό μήν υμα στα κιν ητά τους
τηλέφων α.

Ο αρχ ικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Αν ακυκλών ω - Αλλάζω Συσκε-
υή», έχ ει σχ εδόν  διπλασιαστεί, με τους συν ολικούς πόρους ν α αγγίζουν  τα 287
εκατ. ευρώ.
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Βούλιαξε από κόσμο ο Δήμος Φυλής
στο καρναβάλι

Π
ραγματικός
χ αμός επικράτ-
ησε στο καρ-

ν αβάλι του Δήμου
Φυλής. Μια διοργάν ω-
ση που, εν ώ είχ ε καθ-
ιερωθεί, διακόπηκε,
βίαια, από την  παν -
δημία πήρε την  Κυρια-
κή 19 Φεβρουαρίου
2023, την  εκδίκησή
της. 

Χιλιάδες κόσμου, στη
συν τριπτική τους πλει-
οψηφία, παιδιά και
ν έοι, συγκεν τρώθηκαν
στην  Πλατεία Μητρ-
οπόλεως που είχ ε οριστεί ως αφετηρία του καρν αβαλιού. Από εκεί, χ ορεύον τας και
τραγουδών τας και μέσα σε ν έφος από σερπαν τίν ες και κομφετί πορεύτηκαν  προς
το Δημαρχ είο, όπου περίμεν ε την  πομπή ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς, ο διορ-
γαν ωτής Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργαν ισμού (ΝΠΔΔ
ΠΑΡΝΗΘΑ) Γιώργος Μαυροειδής και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεκαεφτά
ομάδες, αν άμεσα στις οποίες όλα τα Τμήματα που Πολιτιστικού Οργαν ισμού, οι
Παιδικοί Σταθμοί και οι πολιτιστικοί φορείς της πόλης πήραν  μέρος σε αυτή τη
συν άν τηση κεφιού και χ αράς. 

«Μετά από την  αν αγκαστική διακοπή του κορον οϊού είμαστε εδώ για ν α διασκε-
δάσουμε. Ευχ αριστώ το Δήμαρχ ο για όλα. Είν αι ο πρωτεργάτης σε αυτά που κάν ο-
υμε», τόν ισε χ αιρετίζον τας την  εκδήλωση ο Γιώργος Μαυροειδής. «Διασκεδάστε,
αυτό είν αι το ν όημα της σημεριν ής γιορτής. Εύχ ομαι σε όλους τα καλύτερα, o
Δήμος Φυλής είν αι δίπλα σας. Ευχ αριστούμε για τη συμμετοχ ή», απάν τησε ο Χρή-
στος Παππούς.  

Το καρν αβάλι ολοκληρώθηκε με συν αυλία των  KINGS, οι οποίοι εν θουσίασαν  το
ν εαρόκοσμο ερμην εύον τας γν ωστές επιτυχ ίες τους. 

«
Τα ν έα μέτρα δεν  ταράζουν  την
οικον ομική ισορροπία».

«Είν αι προφαν ές ότι δεν  έχ ουμε
τελειώσει με τις συν τάξεις. Του χ ρόν ου
με βάση τον  πληθωρισμό και τον  ρυθμό
οικον ομικής μεγέθυν σης φέτος, θα
υπάρξει μία ν έα μόν ιμη αύξηση στις
συν τάξεις περίπου 3,4%» δήλωσε την
Κυριακή ο υπουργός Οικον ομικών , Χρή-
στος Σταϊκούρας.

Μιλών τας στον  «ΣΚΑΪ», σημείωσε ότι
τον  Απρίλιο θα ξεκιν ήσει η ρύθμιση για
τις 72 και 120 δόσεις. Όπως είπε,
«ήταν  η πιο δύσκολη συζήτηση που
είχ αμε με τους θεσμούς. Το ότι έχ ουμε
βγει από το καθεστώς εν ισχ υμέν ης
εποπτείας, όπως ισχ ύει στην  Ισπαν ία,
την  Πορτογαλία, την  Ιρλαν δία, την
Κύπρο, δεν  σημαίν ει ότι η ελλην ική
οικον ομία δεν  αξιολογείται. Δεν
υπάρχ ει πουθεν ά στην  Ευρώπη αυτό
το πλαίσιο ρυθμίσεων . Κάν αμε την  πιο
γεν ν αιόδωρη εφικτή ρύθμιση έτσι ώστε
ν α βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας
που πράγματι έχ ουν  δυσκολίες εξαιτίας
και της τρίτης κρίσης, ν α κρατήσουμε
την  κουλτούρα πληρωμών  και ταυτόχ ρ-
ον α ν α βοηθήσουμε αυτούς που ήταν
συν επείς φορολογούμεν οι. Εκτιμούμε
ότι θα ξεκιν ήσει τον  Απρίλιο» δήλωσε.

Για το πακέτο μέτρων  που αν α-
κοιν ώθηκε πρόσφατα, ο κ. Σταϊκούρας
υπογράμμισε πως «τα ν έα μέτρα δεν
ταράζουν  την  οικον ομική ισορροπία».
Όπως συμπλήρωσε, «τα επτά κοιν ων ι-
κά μέτρα είν αι επιπλέον  παρεμβάσεις
ύψους 800 εκατ. ευρώ. Βρήκαμε με
ασφάλεια δημοσιον ομικό χ ώρο, έτσι
ώστε ν α μην  διαταράσσεται η αν αγκαία
κοιν ων ική ισορροπία και αυτός ο δημο-
σιον ομικός χ ώρος επιστρέφει στο
σύν ολό του στην  κοιν ων ία, στους
συν ταξιούχ ους, δαν ειολήπτες, καταν α-
λωτές, αγρότες και ελεύθερους επαγγε-
λματίες».

Εξήγησε δε πως ο επιπλέον  δημοσιο-
ν ομικός χ ώρος «προέρχ εται από επιπ-
λέον  φορολογικά έσοδα, 9 έως 10 δισ.
ευρώ το 2022, καλύτερα από τις αρχ ικές
μας εκτιμήσεις και απόρροια της καλύτε-

ρης πορείας της οικον ομίας, των
αυξημέν ων  φορολογικών  εσόδων
εξαιτίας της αύξησης των  ηλεκτρον ικών
συν αλλαγών , της καλής πορείας του
τουρισμού, της αύξησης καταν άλωσης
και εν  μέρει, περίπου 15%, από την
ακρίβεια».

Σύμφων α με τον  υπουργό Οικον ο-
μικών , «όλοι οι συμπατριώτες μας
έχ ουν  βοήθεια από αυτήν  την  κυβέρν -
ηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, για μία

δεκαετία και πλέον , είχ αν  περικοπές
και δεν  είχ αν  καμία βοήθεια. Φέτος, για
πρώτη φορά, καταργήσαμε την  εισφορά
αλληλεγγύης στους δημοσίους υπαλλήλο-
υς, 200 εκατ. ευρώ. Καταργήσαμε το 1%
ως εισφορά στο Ταμείο των  Δημοσίων
Υπαλλήλων ». Και πρόσθεσε πως «τις
επόμεν ες εβδομάδες θα μπουν  και
άλλες κατηγορίες που θα τις δείτε ν α
ξεδιπλών ον ται από το υπουργείο Οικο-
ν ομικών  με τα συν αρμόδια υπουργεία.
Η βοήθεια στο Δημόσιο για τα βαρέα και
αν θυγιειν ά ήταν  170 εκατ. ευρώ και
γίν εται 250 εκατ. ευρώ. Και έχ ουμε την
πρόβλεψη, από 1/1/2024 για έν α ν έο
μισθολόγιο στο Δημόσιο, που θα
καλύπτει όλους τους συμπατριώτες μας
στο Δημόσιο, αρχ ικού κόστους 500
εκατ. ευρώ. Πάν ω από 1 δισ. ευρώ
βοήθεια και στους δημοσίους υπαλλήλο-
υς».

Ο κ. Σταϊκούρας εμφαν ίστηκε αισιό-
δοξος ότι «θα προκύψει επιπλέον  δημο-
σιον ομικός χ ώρος». Δήλωσε συγκεκρι-
μέν α πως «εκτιμώ ότι στην  πορεία του
χ ρόν ου, έτσι όπως κιν είται η ελλην ική
οικον ομία, θα προκύψει επιπλέον
δημοσιον ομικός χ ώρος. Το πότε όμως
θα προκύψει με ασφάλεια, είν αι έν α
άλλο στοιχ είο». Καθώς, όπως είπε,
«εξακολουθούν  ν α υπάρχ ουν
κίν δυν οι, καν είς δεν  είν αι βέβαιος πώς
θα κιν ηθούν  οι τιμές του φυσικού
αερίου και κυρίως του πετρελαίου, το
οποίο έχ ει αρχ ίσει και αυξάν ει. Διότι το
β’ τρίμην ο του 2023, και αυτό είν αι μία
αν ησυχ ία σε όλη την  Ευρώπη, η αν ά-
καμψη της Κίν ας μπορεί ν α έχ ει επι-
πτώσεις στο κόστος πετρελαίου. Άρα,
πρέπει ν α έχ ουμε και εφεδρείες για
τους κιν δύν ους που μπορεί ν α συν αν -
τήσουμε μπροστά».

Σταϊκούρας: Από Απρίλιο η ρύθμιση για
72 & 120 δόσεις – Νέα μόνιμη αύξηση στις

συντάξεις 3,4% το 2024

Αιτωλοακαρνανία: Ληστεία για…κλά-
ματα- Ο επίδοξος ληστής μπήκε με

πλαστικό περίστροφο σε σπίτι

Έ
γιν ε αμέσως αν τιληπτός από τον  έν οικο του σπιτιού που ειδοποίησε την
αστυν ομία

Κρατών τας έν α πλαστικό
πιστόλι στα χ έρια 45χ ρον ος
ληστής εισέβαλε σε σπίτι
και έκλεψε έν αν  χ ρυσό
σταυρό με αλυσίδα.

Για κακή του τύχ η έγιν ε
αν τιληπτός από τον  ιδιοκ-
τήτη ο οποίος του άρπαξε
το πλαστικό πιστόλι, τον
ακιν ητοποίησε και τον
οδήγησε έξω από την  οικία
του.

Ακολούθως ειδοποίησε
τους αστυν ομικούς Αιτωλι-
κού που έσπευσαν  στην
περιοχ ή και πέρασαν  χ ειρ-
οπέδες στον  άν δρα.

Σε βάρος του σχ ηματίστηκε δικογραφία και αν αμέν εται ν α οδηγηθεί στον  αρμό-
διο Εισαγγελέα Πρωτοδικών  Μεσολογγίου.
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Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Αττικής 1,2 εκατ.  ευρώ η ανακατασκε-
υή του  Γυμνασίου 

Γ. Πατούλης: « Χρηματοδοτούμε  με 95 εκατ. ευρώ
πάν ω από 50 έργα σχ ολικών  υποδομών . Σε τρία
χ ρόν ια πετύχ αμε όσα δεν  είχ αν  επιτευχ θεί δεκαετίες
πριν » 

Ακόμη έν α ουσιαστικό έργο που αφορά στην  ασφά-
λεια των  σχ ολικών  υποδομών  της Αττικής, εισέρχ εται
σε φάση υλοποίησης με χ ρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής με 1,2 εκατ. ευρώ, κατόπιν  της
υπογραφής από τον  αν άδοχ ο του έργου παρουσία
του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη και της
Διοίκησης της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Συγκεκριμέν α, πρόκειται για την  αν ακατασκευή και
αποκατάσταση του Γυμν ασίου Ερυθρών  στο Δήμο
Μάν δρας – Ειδυλλίας, το οποίο παρέμεν ε κλειστό από
το 2015 λόγω επικιν δυν ότητας του κτηρίου.  Το έργο
είχ ε εν ταχ θεί στο Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
2014-2020» με απόφαση του Περιφερειάρχ η Αττικής
Γ. Πατούλη με την  υπογραφή της σχ ετικής απόφασης
έν ταξης τον  Ιούλιο του 2022.

Η υπογραφή από τον  αν άδοχο του έργου έγιν ε
χ θες  στα γραφεία της «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ»
(ΚΤΥΠ ΑΕ), παρουσία του Περιφερειάρχ η Αττικής κ.
Γ. Πατούλη, του Δημάρχ ου Μάν δρας – Ειδυλλίας Χρ.
Στάθη, του Διευθύν ον τα Συμβούλου της «ΚΤΥΠ» Θ.
Γιάν ν αρη και του Προέδρου της ΚΤΥΠ κ. Τ.
Κατσίπου, του Γεν ικού Διευθυν τή  Στρατηγικού Σχε-
διασμού και Έργων  ΣΔΙΤ κ. Θεόδ. Κυριαζόπουλου,
του Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλου,
του Προϊσταμέν ου της Διαχ ειριστικής Αρχ ής Αττικής
Δ. Δρόση, του Αν τιδήμαρχ ου Μ. Σακελάρη, του
Προέδρου Δ. Κοιν ότητας Δ. Παγών η, και της Προέδρ-
ου Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής  Μ. Σακελ-
λάρη. 

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης με αφορμή
την  επίτευξη ακόμη εν ός ουσιαστικού βήματος για την
υλοποίηση ν έων  σχ ολικών  υποδομών  επισήμαν ε την
σταθερή προσήλωση της Περιφέρειας στην  χ ρημα-
τοδότηση έργων  υποδομών  για την  εκπαιδευτική
κοιν ότητα, επισημαίν ον τας ότι και κατά την  ν έα προ-
γραμματική περίοδο 2023-2027 θα υπάρξει αυξημέν η
χ ρηματοδότηση προς αυτή την  κατεύθυν ση. Παράλ-
ληλα, μεταξύ άλλων , επισήμαν ε:

« Από την  ημέρα που αν αλάβαμε τη διοίκηση της
μεγαλύτερης Περιφέρειας της Χώρας, μέλημα μας ήταν
η άμεση αν τιμετώπιση των  θεμάτων  που σχετίζον ται
με την  παιδεία και την  εκπαίδευση των  παιδιών  μας.
Η περιφέρεια Αττικής έχ ει πάν ω 50 εν ταγμέν ες δρά-

σεις σχ ολικών  έργων  και μελετών  που χ ρηματοδο-
τούν ται με περισσότερα από
80 εκ. € από το ΠΕΠ Αττικής
2014-2020 και δικαιούχ ο τις
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ. Επιπ-
λέον   έχ ουν  δοθεί για τον
εξοπλισμό προσχ ολικής, πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης πάν ω από τα 15
εκ. €. Είμαι ιδιαίτερα χ αρούμε-
ν ος για την  γοργή προώθηση
εν ός σημαν τικού έργου που
αφορά την  αν ακατασκευή του
Γυμν ασίου Ερυθρών , εν ός
ιστορικού κτηρίου σε μια από
τις πιο απομακρυσμέν ες περ-
ιοχ ές της Αττικής μας, το οποίο
παρέμεν ε κλειστό από το 2015
λόγω σοβαρών  θεμάτων  στατι-
κής επάρκειας και εν  γέν ει επι-
κιν δυν ότητας. Σε αγαστή
συν εργασία με το Δήμο Μάν -
δρας Ειδυλλίας και τις Κτιριακές
Υποδομές και υπό τη συν εχ ή
εποπτεία του Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτικής Λ. Κοσμό-
πουλο, προχ ωρήσαμε καταρχ ήν  στην  έγκριση της
χ ρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για το συγκεκριμέν ο
έργο, με την  υπογραφή της σχ ετικής απόφασης
έν ταξης τον  Ιούλιο του 2022, συν ολικού προϋπολογι-
σμού 1,2 εκ. € και με τις συν τον ισμέν ες εν έργειες
από τις Κτιριακές Υποδομές σε συν εργασία με τη
διαχ ειριστική μας αρχ ή, σε μόλις 6 μήν ες από την
έγκριση της χ ρηματοδότησης, καταλήγουμε σήμερα
στην  υπογραφή από τον  αν άδοχ ο που θα υλοποιήσει
το έργο, προκειμέν ου ν α ολοκληρωθεί το συν τομότερο
δυν ατό και ν α μπορέσει ν α επαν αλειτουργήσει εν τός
του τρέχ ον τος έτους».

Σε δήλωσή του ο Διευθύν ων  Σύμβουλος της Κτιρια-
κές Υποδομές Α.Ε.  Θ. Γιάν ν αρης επισήμαν ε:

«Με τη συν εχ ή στήριξη και καθοδήγηση του Υπο-
υργού Υποδομών  και Μεταφορών  κ. Καραμαν λή και
την  άριστη συν εργασία με την  Περιφέρεια Αττικής -
τον  Περιφερειάρχ η κ. Πατούλη -συν εχ ίζουμε ν α υλο-
ποιούμε το μεγαλεπήβολο πρόγραμμα της εν ίσχ υσης
των  υποδομών  παιδείας σε όλη την  Αττική, με χ ρημα-
τοδότηση από την  Περιφέρεια Αττικής.

Σήμερα υπογράψαμε τη σύμβαση για την  αν ακατασ-
κευή, αποκατάσταση και επαν αλειτουργία του υφιστά-
μεν ου κτιρίου, στο κτιριακό συγκρότημα του
Γυμν ασίου Ερυθρών , ασφαλώς και με τη συμβολή του
αποτελεσματικού Δημάρχ ου, του κ. Στάθη. 

Μέγιστη  προτεραιότητά μας και σκοπός της προ-
σπάθειας που καταβάλουμε παραμέν ει η βελτίωση της
παρεχ όμεν ης δημόσιας εκπαίδευσης, γιατί πιστεύουμε
βαθιά μέσα μας ότι τα παιδιά είν αι το μέλλον  μας».

Από την  πλευρά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της
ΚτΥπ Α.Ε. Τ. Κατσίπος αν αφέρθηκε στη σημαν τική
συν εργασία που υπάρχ ει τόσο με τον  Περιφερειάρχ η,
όσο και με τα στελέχ η της Διαχ ειριστικής Αρχ ής, εν ώ
παράλληλα υπογράμμισε ότι μετά από πολλά χ ρόν ια
στασιμότητας με επιμον ή και σκληρή δουλειά έχ ουν
αρχ ίσει ν α φαίν ον ται έμπρακτα τα αποτελέσματα της

προσπάθειας που καταβάλλεται, καθώς ήδη πάν ω
από 10.000 μαθητές και μαθήτριες στεγάζον ται πλέον
σε ν έα σχ ολικά κτήρια. Επιπλέον , αν αφερόμεν ος
στον  πρόσφατο καταστροφικό σεισμό στην  Τουρκία,
επισήμαν ε ότι καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η
αν άγκη για δημιουργία σύγχ ρον ων  και ασφαλών  σχ ο-
λικών  υποδομών , με υψηλές κατασκευαστικές προδια-
γραφές.  

Ο Δήμαρχ ος Μάν δρας – Ειδυλλίας Χρ. Στάθης εξήρε
την  αγαστή συν εργασία με τον  Περιφερειάρχ η Αττικής
και την  Διοίκηση της ΚΤΥΠ, τον ίζον τας την  ουσιαστι-
κή αλλά και συμβολική  σημασία της επαν αλειτουργίας
του ιστορικού Γυμν ασίου των  Ερυθρών  μετά από
πολλά χ ρόν ια.

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος
ευχ αρίστησε με την  σειρά του όλους τους εμπλεκόμε-
ν ους φορείς για την  ουσιαστική συν εισφορά τους
στην  υλοποίηση εν ός αν αγκαίου έργου για τις Ερυθ-
ρές, εστιάζον τας στην  ταχ ύτητα με την  οποία κιν ήθη-
κε η διαδικασία από την  έν ταξη της πράξης στο
ΕΣΠΑ μέχ ρι και την  υπογραφή από τον  αν άδοχο του
έργου.

Παράλληλα, ο Προϊστάμεν ος της Διαχ ειριστικής
Αρχ ής Αττικής Δ. Δρόσης, επισήμαν ε ότι ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης έχ ει καταστήσει σαφές ότι
πρωταρχ ικός στόχ ος της Περιφέρειας είν αι η άμεση
αν ταπόκριση στα αν αγκαία αιτήματα των  Δήμων  για
την  δημιουργία ασφαλών  και λειτουργικών  σχ ολικών
κτηρίων , με σύγχ ρον ες περιβαλλον τικές και εν εργεια-
κές προδιαγραφές.

Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους
των Ερυθρών του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας από

το 2015 βρίσκει λύση.

Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο
στην Αραβική Θάλασσα

Μ
ε βάση τα στοιχ εία της πλατφόρμας Lloy d's List Intelligence, το tanker
κατευθυν όταν  στη Φουτζέϊρα από τη Σιγκαπούρη κι εν ώ εν διάμεσα είχ ε
προσεγγίσει τη Μαλαισία.

Χτύπημα από drone φέρεται ν α δέχ τηκε έν α product tanker της ισραηλιν ών
συμφερόν των  Zodiac Group στην  Αραβική Θάλασσα στις 10 Φεβρουαρίου.

Σύμφων α με τη ν αυτιλιακή επιθεώρηση Lloy d’s List, το drone έχ ει πιθαν ότατα
ιραν ική προέλευση, εν ώ πηγές που επικαλείται αν αφέρουν  ότι είν αι το ίδιο που
χ ρησιμοποιήθηκε τον  περασμέν ο Νοέμβριο για ν α χ τυπήσει το δεξαμεν όπλοιο
Pacif ic Zircon της Eastern Pacif ic Shipping.

Το τελευταίο χ τύπημα έπληξε το LR2 tanker Campo Square, σημαίας Λιβερίας,
περίπου 300 ν αυτικά μίλια έξω από τις ακτές της Ιν δίας και του Ομάν . Σύμφων α
με το σχ ετικό δημοσίευμα, δεν  υπάρχ ει τραυματισμός κάποιου μέλους του
πληρώματος, αλλά μικρές υλικές ζημιές. Μάλιστα, τεχ ν ικοί και αξιωματικοί ασφαλείας
φέρεται ν α επιθεώρησαν  το πλοίο και ν α επέτρεψαν  τη συν έχ ιση του ταξιδιού

του.
Με βάση τα στοιχ εία της

πλατφόρμας Lloy d’s List
Intelligence, το Campo
Square κατευθυν όταν  στη
Φουτζέϊρα από τη Σιγκαπούρη
κι εν ώ εν διάμεσα είχ ε προ-
σεγγίσει τη Μαλαισία.

Το σύστημα αυτόματης ταυ-
τοποίησης (AIS) του πλοίου
εξαφαν ίστηκε στις 10 Φεβρο-
υαρίου και ξεκίν ησε ν α
μεταδίδει ξαν ά στις 13 του
τρέχ ον τος μήν α, εν τοπίζον -
τας το βαπόρι κον τά στο
αγκυροβόλιο του Sohar, στο Ομάν .

Το δημοσίευμα αν αφέρει, επικαλούμεν ο την  EOS Risk Group ότι η επίθεση στο
Campo Square έρχ εται ως αν τίποιν α σε επίθεση με μη επαν δρωμέν ο αεροσκάφος
σε ιραν ική στρατιωτική εγκατάσταση τον  περασμέν ο μήν α που πιστεύεται ότι
πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ.
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Κ. Χατζηδάκης: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα
έχουν οι δεσμεύσεις της ΝΔ και για τους
συνταξιούχους - Επίκειται νέα σημαντική

αύξηση του κατώτατου μισθού

«
Ιδιαίτερο εν διαφέρον  θα έχ ουν  οι δεσμεύσεις της ΝΔ και για τους συν τα-
ξιούχ ους», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων ,
Κωστής Χατζηδάκης, σε συν έν τευξη που παραχ ώρησε στην  εφημερίδα

«Απογευματιν ή». Όπως αν έφερε χ αρακτηριστικά, το κυριότερο είν αι ότι θα εφαρ-
μοστούν , «διότι μόν ο η Νέα Δημοκρατία μπορεί ν α εγγυηθεί τη συν έχ ιση της αν ά-
πτυξης» και τόν ισε ότι το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ αφορά και τους συν τα-
ξιούχ ους και την
πολιτική για τις
συν τάξεις.

«Αν αφερόμεν ος
στη στήριξη των
συν ταξιούχ ων  με
προσωπική διαφο-
ρά, λόγω του εισαγό-
μεν ου πληθωρισμού,
με έκτακτο βοήθημα
280 εκατ. ευρώ για
1,1 εκατομμύρια
συν ταξιούχ ους, το
οποίο κλιμακών εται
από τα 200 ευρώ
μέχ ρι τα 300 ευρώ»,
ο κ. Χατζηδάκης
διευκρίν ισε ότι, με
την  έκτακτη αυτή οικον ομική εν ίσχ υση, η οποία θα καταβληθεί μέχ ρι τις 31
Μαρτίου, πλέον  και τα 2,5 εκατομμύρια συν ταξιούχ ων  βλέπουν  εν ίσχ υση του
εισοδήματός τους, με τον  συν δυασμό των  αυξήσεων  που δόθηκαν  το τελευταίο
δίμην ο.

Σχ ετικά με τον  κατώτατο μισθό, ο υπουργός Εργασίας επεσήμαν ε ότι ο κατώτα-
τος μισθός αυξήθηκε σημαν τικά κατά σχ εδόν  10% το 2022 και επίκειται ν έα
σημαν τική αύξησή του. Ωστόσο, σημείωσε ότι, «αν εξάρτητα από τον  κατώτατο
μισθό, που ορίζεται με τη διαδικασία που όλοι γν ωρίζουμε, καν έν ας δεν  εμποδίζει
τους κοιν ων ικούς εταίρους ν α συμφων ήσουν  σε υψηλότερους μισθούς. Αν  θέλουν ,
ας το κάν ουν ».

Ερωτηθείς για την  αν εργία, ο κ. Χατζηδάκης απάν τησε ότι η αν εργία έπεσε στο
11,6% τον  περασμέν ο Δεκέμβριο από το 17,5% που την  παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το
καλοκαίρι του 2019 και υπογράμμισε ότι, για το 2023, ο προϋπολογισμός της
κυβέρν ησης αν αφέρει ότι η αν εργία θα συν εχ ίσει ν α μειών εται.

Παράλληλα, προσέθεσε ότι ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη τοποθέτησή του
τόν ισε ότι μπορούμε βάσιμα ν α ελπίζουμε πως η αν εργία θα μειωθεί κάτω από το
10% μέσα στο 2024, έτσι ώστε ν α ξεπαγώσουν  και οι τριετίες. «Επομέν ως, οι
εργαζόμεν οι που περιμέν ουν  ν α ωφεληθούν  από το ξεπάγωμα των  τριετιών  δεν
έχ ουν  παρά μία επιλογή: κυβέρν ηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι επεν δύσεις και
ν έες δουλειές με ΣΥΡΙΖΑ ή με πολιτική αστάθεια δεν  πρόκειται ν α γίν ουν »
σχ ολίασε.

Μεταξύ άλλων , ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η θητεία του στο υπουργείο
Εργασίας ήταν  γεμάτη προκλήσεις, ειδικά σε σχ έση με τις εκκρεμείς κύριες συν τά-
ξεις, «έν α θέμα που τελικά λύσαμε». «Δεν  ήταν , όμως, μόν ο ο ΕΦΚΑ. Προωθήσα-
με μία σειρά από εκσυγχ ρον ιστικές μεταρρυθμίσεις κόν τρα στις ακραίες αν τιδρά-
σεις μεγάλου μέρους της αν τιπολίτευσης και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ: τον  ν όμο για την
Προστασία της Εργασίας με καιν οτομίες, όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, τους
ατομικούς κουμπαράδες στις επικουρικές συν τάξεις των  ν έων , τον  ν όμο "Δουλειές
Ξαν ά", που δίν ει κίν ητρα στους αν έργους ν α αν αζητήσουν  εν εργότερα δουλειά.
Κληθήκαμε επίσης ν α στηρίξουμε τις πιο ευάλωτες κοιν ων ικές ομάδες, όπως οι
αν άπηροι συμπολίτες μας, οι άστεγοι, οι ν έοι» συμπλήρωσε ο υπουργός Εργασίας.

Για τις εκλογές, ο κ. Χατζηδάκης θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία είν αι πολύ κον τά
στην  αυτοδυν αμία και πιστεύει ότι θα την  πετύχ ει. 

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από
20-24 Φεβρουαρίου

Σ
υν ολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν  2,27 δισ. ευρώ σε πάν ω από 2,6
εκατομμύρια δικαιούχ ους.

Η πληρωμή των  κύριων  και των  επικουρικών  συν τάξεων  του Μαρτίου περιλαμ-
βάν εται μεταξύ άλλων  σε αυτές που θα γίν ουν  από τον  e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια
Υπηρεσία Απασχ όλησης (ΔΥΠΑ) για την  εβδομάδα 20-24 Φεβρουαρίου.

Υπεν θυμίζεται ότι στις καταβολές των  κύριων  συν τάξεων  θα εν σωματωθεί και η
αύξηση 7,75% (για όσους τη δικαιούν ται) για τον  μήν α Ιαν ουάριο 2023, με
εμβόλιμη πληρωμή για όλους τους δικαιούχ ους, την  Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου,
τελευταία ημέρα καταβολής των  συν τάξεων  του Μαρτίου.

Συν ολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν  2,27 δισ. ευρώ σε πάν ω από 2,6
εκατομμύρια δικαιούχ ους.

Ειδικότερα, όπως αν ακοίν ωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων :

Από τον  e-ΕΦΚΑ θα γίν ουν , την  περίοδο 20-24 Φεβρουαρίου οι εξής καταβολές,
στο πλαίσιο των  τακτικών  πληρωμών  του φορέα:

Την  Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν  554,1 εκατ. ευρώ  για τις κύριες
και τις επικουρικές συν τάξεις Μαρτίου σε 933.000 συν ταξιούχ ους από τους τέως
φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Την  Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν  790 εκατ. ευρώ σε 1.525.000
συν ταξιούχ ους του δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των  τραπεζών  και του ΟΤΕ, των
οποίων  ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Την  Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν  845 εκατ. ευρώ σε 2.530.000
δικαιούχ ους. Το ποσό αυτό αφορά αφεν ός μεν  στην  καταβολή των  κύριων  και
των  επικουρικών  συν τάξεων  Φεβρουαρίου στους συν ταξιούχ ους του δημοσίου,
του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των  τραπεζών  και του ΟΤΕ, των  οποίων  ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2,
4, 6 και 8 αφετέρου δε στο ποσό που αν τιστοιχ εί στις αυξήσεις των  συν τάξεων
για τον  μήν α Ιαν ουάριο για όλους τους δικαιούχ ους (περί τους 2.530.000).

Από 20-24 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν  16,5  εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχ ους
σε συν έχ εια έκδοσης αποφάσεων  για εφάπαξ.

Τέλος, θα καταβληθούν  11,9 εκατ. ευρώ σε 31.075 δικαιούχ ους για παροχ ές σε
χ ρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθεν είας, ατυχ ήματος, έξοδα κηδείας).

Από τη ΔΥΠΑ θα γίν ουν  οι εξής καταβολές:
25 εκατ. ευρώ σε 65.000 δικαιούχ ους για καταβολή επιδομάτων  αν εργίας και

λοιπών  επιδομάτων .
20 εκατ. ευρώ σε 11.000 δικαιούχ ους στο πλαίσιο επιδοτούμεν ων

προγραμμάτων  απασχ όλησης.
6 εκατ. ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμεν η άδεια μητρότητας.
5 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχ ους για προγράμματα κοιν ωφελούς χ αρακτήρα

(πληρωμή εισφορών  σε φορείς).
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Ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου
πέρασε και από τη Ν.Πέραμο

Γ
ια την  18η αγων ιστική ο Απόλ-
λων ας Πον τίων  Ασπροπύργου
επικράτησε στη Νέα Πέραμο

της τοπικής ομάδας με 0-3 και
συν εχ ίζει αλώβητος το κυν ήγι του
τίτλου μαζί με την  Εν ωση.

Τα γκολ της ομάδας του Γιώργου
Αδάκτυλου σημείωσαν  οι Φραγκό-
πουλος(32′), Αθαν ασιάδης(39′) και
Γκαβζίδης(77′ πέν αλτι).

Διαιτητής ήταν   ο  Φώτης Ντάου-
λας.Βοηθοί: Παύλος-Καραγιάν ν ης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Βαν δώρος, Μυρτάι, Πν ευματικάκης(75′ Σκεπαρν ιάς), Ζουμπλι-
ός, Πατσιον ίδης, Κοκόσι, Λεβεν τούρης(46′ Νάκος), Καμπόλης, Σεβαστής, Καρα-
γιάν ν ης(86′ Ζέκα), Δράγασης.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ : Μαβίδης, Καψής(62′ Παπαδόπουλος Π.), Φραγκόπουλος,
Πουλικίδης, Πετσίτης, Κουρούμα(80′ Παπαδόπουλος Ν.), Τσουτσάν ης(80′
Στυλίδης), Πουρουζίδης(74′ Βασιλειάδης), Γκαβζίδης, Κουσίδης, Αθαν ασιάδης.

Ενιάσφαιρος ο Μανδραικός…

Ο
Μαν δραικός ΑΟ για την  14η αγων ιστική επικράτησε στο φράγκειο του Ατρ-
ομήτου Ελευσίν ας με 9-0.

Τα τέρματα της ομάδας
του Γιώργου Σωτήρχ ου
σημείωσαν  οι: Ηρακλής
Γεωργιάδης 2( (απ΄ευθ-
είας φάουλ και απ΄ευθείας
κόρν ερ),Κλόν τι Βούκα 2,
Γιάν ν ης Φλορέα 2, Γιάν -
ν ης Βόγκας, Λευτέρης
Παπαν ικολάου και Αλέ-
ξαν δρος Μπακατσέλος.

3 ασίστ ο Μάν ος Χαμ-
ηλάκης και 2 ασίστ ο
Κλόν τι Βούκα.

Διαιτήτευσε ο Μαυρομάτης. Βοηθοί: Αν δρέου-Κορέστη.

Η Ενωση Πανασπροπυργιακού 5-0 τον
Εθνικό Πανοράματος

Ε
ν α ημίχ ρον ο ήταν  αρκετό για την  Εν ωση Παν ασπροπυργιακού Δόξας που
επικράτησε για την  17η αγων ιστική του Εθν ικού Παν οράματος με 5-0.

Τα τέρματα της ομάδας
του Κυριάκου Μίχ α
σημείωσαν  οι: 6′
Μακρίδης, (16′ 24′ 33′)
Σερέπας, 37′ Ταβάρες.

Στο β΄ημίχ ρον ο ο
τεχ ν ικός της Εν ωσης
χ ρησιμοποίησε μικρούς.

Διαιτητής Κώστας
Σαφούρης. Βοηθοί:
Ζειμπέκης-Τσαγαν ού.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ(προπον ητής Κυριάκος
Μίχ ας):Αν δριόλας, Αποστόλου, Πίν ης, Νικολόπουλος, Τζαν ουλίν ος, Γιουκαρής,
Παροτσίδης, Τούσης, Σερέπας, Μακρίδης, Ταβάρες.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Θεοδώρου, Τσιρικλός, Αλμέιδα, Πρωτόπαππας,
Κον τούλης,Μαζιώτης, Τσαγιάν ν ης, Τσεβάς, Seno.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(προπον ητής Χρήστος Ράλλης): Συρμάς, Ζειταν ίδης,
Μιχ αηλίδης, Παν αηλίδης, Αμπαζάι, Αν δριώτης, Μαν ασίδης Α, Τζαν έτος, Νέστορας,
Κατσίκης, Βασίλης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Γεωργιάδης, Λαμπριν όπουλος, Κορδεράς, Βασιλόπουλος,
Κορκοβίλης, Παπαδιώτης, Κουτσόπουλος, Ζαρκαδάκης, Κουράβελος.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτό: G ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

ΕΠΣΔΑ: ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ Κ-14-Κ16

Α
πό τους Υπεύθυν ο-
υς του Εκπαιδευτι-
κού Προγράμματος

και τους συν εργάτες τους
καλούν ται την  Δευτέρα
20/2/2023 και ώρα 15.00
στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄
για προπόν ηση οι ακόλουθ-
οι ποδοσφαιριστές με αθλ-
ητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα – μαύρο σορτσάκι
– άσπρες κάλτσες – επικα-
λαμίδες) και ν α έχ ουν  μαζί
την  πρωτότυπη κάρτα υγείας:

Κ14:

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ,ΒΑΡΕΣΗΣ,ΒΕΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΕΝΑΞΑΣ,ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ,ΙΩΑΝΝΟΥ,ΚΑ
ΝΤΕΝΑ,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ,

ΚΑΤΣΑΡΟΣ,ΚΙΑΝΖΕΦ,ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ,ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ,ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ,ΡΑΠΤΗΣ,ΣΕ
ΪΝΤΟΛΙ,ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ,ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ,ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

Κ:16

ΑΛΑΜΑΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
(Τ),ΓΚΙΝΗΣ,ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ,ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ(Τ),ΚΕΛΛΗΣ,ΚΟΡΡΕΣ,ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
,ΜΑΓΓΑΝΑΣ,ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.,ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Γ.,ΜΑΡΝΕΖΟΣ,ΜΑΥΡΙΔΗΣ,ΜΥΡΤΑΪ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΧΙΠ,ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ,ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ,ΤΣΙΚΑΛΑΣ,ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
(Τ),ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ,ΦΟΛΕΡΟΣ,ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΡΕΣΣΑΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANNISFATOLIAS@GMAIL.COM

Κουτσουμπής, Κουφής , Ασπιώτης 
απέστρεψαν στον ΑΟ Μίμα

Τ
ρείς ποδοσφαιριστές επέστρεψαν  στην  ομάδα του ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής
Μεγάρων . Πρόκειται για τους Κουτσουμπή, Κουφή και Ασπιώτη.

Ο Μιχ άλης Κουτσουμπής είν αι 27 ετών  και αγων ίζεται στη θέση του δεξιού
μπακ.Έχ ει αγων ιστεί στον  Μεγαρικό, τον  Ευκλείδη και το Βύζαν τα Μεγάρων ,
έχ ον τας αρκετές συμμετοχ ές και μεγάλη εμπειρία.Η επιστροφή του θα βοηθήσει τα
μέγιστα στην  ν έα προσπάθεια συσπείρωσης που γίν εται στην  ομάδα μας, τόσο
εν τός όσο και εκτός αγων ιστικών  χ ώρων .Καλώς ήρθες στην  οικογέν εια της
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ Μιχ άλη.

Ο Γιώργος Κουφής επέστρεψε στην  οικογέν εια της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ. .Είν αι 26
ετών , αγων ίζεται στη θέση του σέν τερ φορ και έχ ει παίξει σε Μεγαρικό , Βύζα ,
Αία Σαλαμίν ας και Μεθών η.Συν έβαλε τα μέγιστα την  χ ρόν ια της αν όδου στην  Α’
και της κατάκτησης του πρωταθλήματος της Β ΕΠΣΔΑ (2016-17) με πολλά κρίσιμα
και καθοριστικά γκολ.

Ο Γιάν ν ης Ασπιώτης είν αι 27 ετών  και αγων ίζεται κυρίως ως δεξί μπακ. Έχ ει
αγων ιστεί στο Μεγαρικό, τον  Ευκλείδη τον  Αργον αύτη Νέας Κίου και τον  Παν αυ-
πλιακό. Επίσης ήταν  βασικό στέλεχ ος της ομάδας μας όταν  κατέκτησε το πρωτά-
θλημα της Β ΕΠΣΔΑ το 2016-17.

Η διοίκηση εύχ εται στους παίκτες ν α είν αι υγιείς .
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Β΄ΕΘΝΙΚΗ: Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ 88-81
τον ΑΟΠ Φαλήρου

Γ
ια τον  2ο όμιλο και την  18η αγων ιστική ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ επικράτησε
στο κλειστό Τάκης Βογιατζής του ΑΟΠ Φαλήρου 88-81.

Η ν ίκη αφιερών εται στον  Δημήτρη Μακρή, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια
του αγών α!

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ - Α.Ο. Π. Φαλήρου 88-81

Διαιτητές: Αν αστασίου, Δελαγραμμάτικας, Μαρτιν άκος
Δεκάλεπτα: 20-23, 44-43, 64-63, 88-81

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ (Βούλγαρης): Νίκου 18(1) [3reb. - 7as.], Μπουρίτης, Καρ-
ακατσάν ης 2, Ντακούλιας 10(1) [3reb. - 5 as.], Καράμπελας 1, Κρασάκης 8, Σταμέ-
λος 12(2) [3reb.], Λεκάκης, Παπαφλωράτος 12(1) [3reb], Ρεκουν ιώτης 19 [13reb],
Μακρής 4, Δεν δριν ός 2.

Α.Ο. Π. Φαλήρου (Τερζής): Σκόρδος 10(2), Δρίτσας 8(2), Κομποδιέτας 11(3),
Μαχ αίρας 5, Μπολάτογλου 3, Καλιαν ιώτης 12, Καν ον ίδης 18 (1), Οικον ομόπουλος
6(2), Μαγιν τόμπε 8 (1).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παν ιών ιος 33
2. Πρωτέας Βούλας 31
3. Παν ελευσιν ιακός 30
4. ΑΟΠΦ 29
5. Αιγάλεω 27
6. ΑΕΝΚ 25
7. ΟΦΗ 25
8. Έσπερος Καλλιθέας 25
9. Δούκας 25
10. Διαγόρας Ρόδου 24
11. Πεύκη 23
12. ΑΟΚ Χαν ιά 18

* Οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού πίν ακα θα μπουν  στα Play of f s
** Οι 2 τελευταίες ομάδες του βαθμολογικού πίν ακα υποβιβάζον ται στη Γ’ Εθν ική
*** Οι θέσεις 7-10 θα παίξουν  στα Play outs.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας απέδρασε από τα Μέγαρα

Σ
πουδαία εκτός έδρας επιτυχ ία για τον  ΠΑΟΚ Μάν δρας που επικράτησε
στα Μέγαρα του Μεγαρικού με 1-3 σε αγών α για την  17η αγων ιστική.

Τα τέρματα της ομάδας του Μιχ άλη Κάσδγλη σημείωσαν  οι Τσουκαλάς 3'Βαλλιά-
ν ος 50' και Μουστάκας  90+2'.  Για λογαριασμό του Μεγαρικού σκόραρε ο Μαρου-
δής στο 19'

Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Παπαδόπουλος-Πλάκας Σ.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Χόν τους, Ελέζι, Χριστοδουλίδης (54' Χύα), Πέππας, Χιώτης, Μαρ-
ουδς, Δουμέν ης (64' Δρυμούσης), Μαν ώλης, Γκίν ης (85' Φεϊζουλάι), Καστάν ης,
Κών στας.

ΠΑΟΚ: Παλαιστής, Αξιώτης, Δούκας (46' Κακαράν τζας), Τσετσάι, Τσιριγώτης,
Τσουκαλάς (92' Τσαν τήλας), Μουστάκα, Βαλλιαν ός, Σωπιάδης (85' Παπακων σταν -
τίν ου), Τριαν ταφυλλίδης (27' Λέν ας), Δαν ιηλίδης.

Βραβεύσεις,  ζεστή  φιλοξενία και κέφι
στην βασιλόπιτα των Παλαιμάχων του

Εθνικού Πανοράματος 

Σ
υγκιν ητικές βραβεύσεις, ζεστή οικογεν ειακή ατμόσφαιρα  και κέφι ήταν  τα
συστατικά  στοιχ εία της γιορτιν ής βραδιάς για την  κοπή της Βασιλόπιτας
του Ιστορικού Σωματείου των  Παλαιμάχ ων  του Εθν ικού Παν οράματος, που

πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου 2023. 

Την  πίτα ευλόγησε ο π. Συμεών  Αδάκτυλος που έδωσε πρώτος τις ευχ ές του
εν ώ τον  κόσμο και τους επίσημους προσκεκλημέν ους καλωσόρισε ο φιλόξεν ος
Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου  Γιάν ν ης Σκουτέλης, ο οποίος αν αφέρθηκε
επιγραμματικά στις δράσεις και στους στόχ ους του Συν δέσμου,  έχ ον τας στο πλε-
υρό του σύσσωμο το Δ.Σ. 

Θερμές ευχ ές για επιτυχ ίες, ν ίκες και πραγματοποίηση των  στόχ ων  της Ομάδας,
έδωσε ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς ο οποίος και αφιέρωσε το κομμάτι
του στον  Παλαίμαχ ο αθλητή της Ομάδας Ιάκωβο Βαμβούν η. Ο Δήμαρχ ος εξάλλου
απέν ειμε τιμητική πλακέτα στον  παλαίμαχ ο της Α’ Εθν ικής Μάρκο Δήμου. 

Τιμητικές πλακέτες παρέλαβαν  επίσης οι παλαίμαχ οι ποδοσφαιριστές Χρήστος
Κ.Παππούς και Ιάκωβος Βαμβούν ης καθώς και η οικογέν εια του αείμν ηστου Χρή-
στου Καν άκη. 

Τις ευχ ές τους έδωσαν   στην  μεγάλη οικογέν εια των  Παλαιμάχ ων  του Εθν ικού
Παν οράματος, Αν τιδήμαρχ οι, Πρόεδροι Νομικών  Προσώπων , Αν απληρωτές Δήμα-
ρχ οι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  και Εν ώσεων
και επιστήθιοι φίλοι. 

Από κει και ύστερα η βραδιά κύλησε σε οικογεν ειακή ατμόσφαιρα με καλό φαγ-
ητό και αστείρευτο κέφι. 
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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

Ηλιακοί θερμοσίφωνες: Πότε ξεκινούν
οι αιτήσεις, οι δικαιούχοι

Ο
ι αιτήσεις για την  επιδότηση αγοράς ηλιακού θερμοσίφων α. θα γίν ουν  μέσα
από την  πλατφόρμα allazothermosif ona.gov .gr».

Ο Μπάμπης Καούκης, γεν ικός σύμβουλος Παν ελλήν ιας Ομοσπον δίας Εφορ-
ιακών , μίλησε για το πότε ξεκιν ούν  οι αιτήσεις για ηλιακό θερμοσίφων α μέσω της
πλατφόρμας allazothermosif ona.gov .gr και αν αφέρθηκε στο πώς θα «τρέξει» το εν
λόγω πρόγραμμα.

«Είν αι πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα» είπε ο κ. Καούκης. «Δεν  είν αι και πολλά
τα χ ρήματα, αλλά είν αι και καλό και για τη χ ώρα μας και την  οικον ομία, για την
εν έργεια.

Οι αιτήσεις θα γίν ουν  μέσα από την  πλατφόρμα allazothermosif ona.gov .gr»,
σημείωσε ο ειδικός.

Αν αφορικά με το πότε θα ξεκιν ήσει η δράση τόν ισε ότι «οι αιτήσεις θα ξεκιν ή-
σουν  τον  επόμεν ο μήν α εν ώ η επιδότηση για αγορά ηλιακού θερμοσίφων α θα
είν αι 60% και η επίδοση θα είν αι κλιμακωτή, με βάση το εισόδημα και αυτή θα

δίν εται με v oucher (σ.σ.
κουπόν ι)».

Σύμφων α με τον  κ.
Καούκη έν α μέλος της οικο-
γέν ειας θα κάν ει την  αίτηση
σημειών ον τας το πρόγραμ-
μα αγγίζει τα 100 εκατομμύρ-
ια ευρώ και φτάν ει τα 1.000
ευρώ.

Εκτός από την  οικον ομι-
κή ωφέλεια για τους δικαι-
ούχ ους, είν αι σημαν τικό ότι
το πρόγραμμα θα προσφέρει
και εξοικον όμηση εν έργειας.

Και όπως είπε ο γεν ικός
σύμβουλος Παν ελλήν ιας
Ομοσπον δίας Εφοριακών  στην  ΕΡΤ «είν αι πολλά ν οικοκυριά ακόμα που έχ ουν
ηλεκτρικούς θερμοσίφων ες και μπορούμε ν α διαλέξουμε μία οικία ή την  καν ον ική,
είτε δευτερεύουσα και για τη δευτερεύουσα οικία μας, που είν αι έν α εξοχ ικό, μπορ-
ούμε ν α το χ ρησιμοποιήσουμε δωρεάν ».
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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
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Ό
σοι έχ ασαν  τις ρυθμίσεις έως την  1η Φεβρουα-
ρίου 2023, έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α επαν εν -
ταχ θούν  έως το τέλος Ιουλίου 2023, εφόσον

καταβάλουν  δύο μην ιαίες δόσεις.

Ξεκίν ησε η αν τίστροφη μέτρηση για την  εφαρμογή
του πακέτου των  μέτρων  στήριξης συν ολικού ύψους
800 εκατ. ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για παρεμβά-
σεις, η υλοποίηση των  οποίων  ξεκιν ά από το Μάρτιο
και ολοκληρών εται μέχ ρι το τέλος του καλοκαιριού.

Η αρχ ή θα γίν ει με την  αν αβίωση των  ρυθμίσεων
των  72 ή 120 δόσεων  για οφειλές σε εφορία και ασφα-
λιστικά ταμεία καθώς και η ν έα ρύθμιση των  36 – 72
δόσεων  για τους φορολογούμεν ους που ήταν  συν ε-
πείς πριν  την  εν εργειακή κρίση. Η σχ ετική ν ομοθετι-
κή ρύθμιση αν αμέν εται ν α κατατεθεί έως το τέλος του
μήν α ώστε περί τα τέλη Μαρτίου με αρχ ές Απριλίου
ν α αν οίξει η πλατφόρμα για την  υποβολή αιτήσεων .

Όσοι έχ ασαν  τις ρυθμίσεις έως την  1η Φεβρουαρίου
2023 έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α επαν εν ταχ θούν  έως
το τέλος Ιουλίου 2023, εφόσον  καταβάλουν  δύο
μην ιαίες δόσεις. Με αυτό τον  τρόπο θα αν αβιώσουν
κι όλα τα ευεργετήματα των  ρυθμίσεων , όπως η απο-
δέσμευση των  τραπεζικών  λογαριασμών  της ρύθμισης
των  120 δόσεων . Προσοχ ή όμως, όσοι επαν εν ταχθ-
ούν  στη ρύθμιση θα πρέπει ν α μην  έχ ουν  ν έα χ ρέη.
Στην  περίπτωση όμως που έχ ουν  αφήσει απλήρωτο-
υς φόρους, για ν α μπορέσουν  ν α κερδίσουν  τις
παλαιές ρυθμίσεις θα πρέπει υποχ ρεωτικά εν τός
μην ός από την  αν αβίωση ν α εν τάξουν  τις αρρύθμι-
στες οφειλές στην  πάγια ρύθμιση των  24 ή 48
δόσεων .

Παράλληλα, δημιουργείται ν έα ρύθμιση 36 ή 72
δόσεων  για όσους την  1η Νοεμβρίου 2021 δεν  είχ αν
ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, εν ώ ταυτόχ ρο-
ν α κατέβαλλαν  όλες τις δόσεις των  ρυθμίσεων  των
120 ή 72 δόσεων , εφόσον  είχ αν  τέτοιες ρυθμίσεις.
Πρόκειται ουσιαστικά για οφειλές που κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες μετά την  1η Νοεμβρίου 2021. Το ελάχ ι-
στο ποσό της μην ιαίας δόσης θα αν έρχ εται σε 30
ευρώ και το επιτόκιο στο 4 με 5,5%.

Παράλληλα, φορολογούμεν οι οι οποίοι από την
1/11/2021 έως 1/2/2023 δημιούργησαν  ληξιπρόθεσμες
οφειλές και τις έχ ουν  εν τάξει στην  πάγια ρύθμιση των
24 ή 48 δόσεων , έχ ουν , επίσης, τη δυν ατότητα ν α
τις μεταφέρουν  και αυτές στη ν έα ρύθμιση των  72
δόσεων .

Έως τα τέλη Μαρτίου η εν ίσχ υση στους συν τα-
ξιούχ ους

Με εμβόλιμη πληρωμή, μέχ ρι τα τέλη Μαρτίου και
χ ωρίς την  αν άγκη υποβολή αίτησης, περισσότεροι
από 1 εκατ. συν ταξιούχ οι, είτε με προσωπική διαφο-
ρά και άθροισμα κύριων  συν τάξεων  έως 1.600 ευρώ
το μήν α είτε συν ταξιούχ οι που δεν  είδαν  καθόλου
αύξηση τον  προηγούμεν ο μήν α είτε έλαβαν  ποσοστό
λιγότερο από 7,75%, θα λάβουν  εν ίσχ υση από 200
έως 300 ευρώ.

Η εν ίσχ υση ξεκιν ά από:

τα 200 ευρώ για συν ταξιούχ ους που είδαν  αύξηση
τον  προηγούμεν ο μήν α αλλά σε ποσοστό λιγότερο
του 7%. Αν εβαίν ει στα

250 ευρώ για συν ταξιούχ ους που είτε είδαν  μικρή
αύξηση (λιγότερη από 3,5%) και έχ ουν  άθροισμα κύρ-
ιων  συν τάξεων  έως 1.100 ευρώ τον  μήν α, είτε είδαν
μικρή ωφέλεια από την  κατάργηση της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης και έχ ουν  άθροισμα κύριων  συν τά-
ξεων  από 1.100 έως 1.600 ευρώ τον  μήν α. Το μέγιστο
ποσό αν έρχ εται σε

300 ευρώ και αφορά κυρίως χ αμηλοσυν ταξιούχ ους
που είτε δεν  είδαν  καμία αύξηση των  εισοδημάτων
τους το προηγούμεν ο διάστημα, είτε είδαν  πολύ μικρή

εν ίσχ υση μέσα από την  κατάργηση της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης και παράλληλα έχ ουν  άθροισμα κύρ-
ιων  συν τάξεων  κάτω των  1.100 ευρώ τον  μήν α, είτε
είν αι χ αμηλοσυν ταξιούχ οι με προσωπική διαφορά οι
οποίοι εν ισχ ύον ται εκ ν έου μετά την  εν ίσχ υση των
250 ευρώ που έλαβαν  τα Χριστούγεν ν α.

Η έκτακτη εν ίσχ υση είν αι αφορολόγητη, αν εκχ ώρη-

τη και ακατάσχ ετη. Δεν  υπόκειται σε οποιοδήποτε
τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.

Για παράδειγμα χ αμηλοσυν ταξιούχ ος χ ηρείας με
προσωπική διαφορά και με συν τάξιμες αποδοχ ές τον
μήν α της τάξεως των  650 ευρώ, έλαβε τα Χριστούγεν -
ν α του 2022 έκτακτη εν ίσχ υση 250 ευρώ και επιπ-
λέον  250 ευρώ πέρυσι το Πάσχ α. Με την  έκτακτη
εν ίσχ υση που αν ακοιν ώθηκε θα λάβει μέχ ρι τις 31
Μαρτίου επιπλέον  300 ευρώ.

Επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες
Μεταξύ των  κερδισμέν ων  και οι αγρότες καθώς έως

το τέλος καλοκαιριού θα λάβουν  την  επιστροφή του
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. Το συγκεκριμέν ο μέτρο
αφορά περίπου 320.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρό-
τες. Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβει ο κάθε
δικαιούχ ος θα πραγματοποιηθεί, κατά πάσα πιθαν ότ-
ητα, με βάση τα στρέμματα που καλλιεργούν ται και τα
ζώα που εκτρέφουν  οι κτην οτρόφοι.

Παράλληλα, επισπεύδεται η διαδικασία για την  κατα-
βολή των  εκκρεμών  αγροτικών  αποζημιώσεων , τόσο
μέσω του ΕΛΓΑ και του μηχ αν ισμού εν ισχ ύσεων
ήσσον ος σημασίας όσο και μέσω του ουκραν ικού
πλαισίου στήριξης.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των νέων
μέτρων στήριξης

Κάποιες φορές κάνουμε μικρά βήματα μπροστά,
άλλες φορές άλματα, μερικές φορές κάνουμε
λάθη και αλλάζουμε πορεία – αλλά πάντα δου-

λεύουμε και προσπαθούμε για να προοδεύσει η Ελλάδα,
τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.   

Στον καθιερωμένο, πλέον, απολογισμό των κυβερν-
ητικών δράσεων της εβδομάδας προχώρησε και σήμερα
ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην μακροσκελή ανάρτηση, για την οποία - όπως
είπε-  «έχω βάλει στον εαυτό μου ένα όριο λέξεων για
αυτές τις αναρτήσεις (το οποίο ομολογώ πως έχω παρα-
βιάσει μια-δυο φορές), για να μην κάνω κατάχρηση του
χρόνου σας», ο Πρωθυπουργός επιλέγει να αναφερθεί:

-Στη στήριξη των συνταξιούχων που δεν είδαν αύξηση
λόγω της προσωπικής διαφοράς

- Στη ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων αλλά και τη δυνατότητα
αναβίωσης παλαιότερων σχημάτων ρύθμισης 72 ή 120
δόσεων

- Στη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού 
-Στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για

τους αγρότες

-Στην παράταση 6 μηνών για το χαμηλό ΦΠΑ σε
προϊόντα και υπηρεσίες

- Στην αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας στα 200 ευρώ

-Στη νέα πρωτοβουλία και την επιδότηση ανέργων
που βρίσκουν δουλειά 

-Στην παρουσίαση των σχεδίων για το νέο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο

-Στην επιχορήγηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών για να
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση

-Στις δράσεις που αφορούν στη στήριξη των δικαιωμά-
των των Ατόμων με Αναπηρία

-Στα εμβληματικά έργα στη δυτική Μακεδονία
-Στους  καθαρισμούς και αναδασώσεις δασών σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Εδώ θα κλείσω την σημερινή ανάρτηση, ελπίζοντας
πως σας αφήνω λίγο πιο αισιόδοξους για το μέλλον.
Ξέρετε, συχνά μιλάμε για το πόσο πίσω είναι η Ελλάδα
σε πολλά θέματα - και πολλά από τα εμπόδια στον
δρόμο για την πρόοδο της χώρας μας αίρονται με

δυσκολία και με
χρόνο. Όμως σιγά
σιγά, ελπίζω πως όσοι
καλόπιστα κρίνουν το
έργο μας θα βλέπουν
πως δεν σταματάμε
να εργαζόμαστε και να
προσπαθούμε»,
τονίζει ο κ. Μητσοτάκ-
ης και καταλήγει
λέγοντας: «Σκεφτείτε, για παράδειγμα, για πόσα χρόνια
συζητούσαμε για τις εκκρεμείς συντάξεις. Πόσες είναι,
πόσο έχουν καθυστερήσει, πόσες άφησε η (όποια)
προηγούμενη κυβέρνηση και πόσο αυξήθηκαν ή
μειώθηκαν. Αυτή η συζήτηση πλέον έχει τελειώσει. Την
αφήσαμε πίσω μας. Κάναμε κάθε προσπάθεια, επιστρα-
τεύσαμε διαφορετικά εργαλεία, δοκιμάσαμε νέους τρό-
πους, και τελικά, λύσαμε ένα διαχρονικό πρόβλημα.
Αυτό δεν το λέω για να μας πει κανείς «μπράβο». Το
χρωστούσε το κράτος να το κάνει. Το αναφέρω όμως
σαν παράδειγμα, για να σας πω πως το ίδιο κάνουμε με
κάθε πρόβλημα. Κάποιες φορές κάνουμε μικρά βήματα
μπροστά, άλλες φορές άλματα, μερικές φορές κάνουμε
λάθη και αλλάζουμε πορεία – αλλά πάντα δουλεύουμε
και προσπαθούμε για να προοδεύσει η Ελλάδα».

Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό: Ελπίζω
να σας αφήνω λίγο πιο αισιόδοξους


