
Φορολογικές δηλώσεις 2022:
Οι αλλαγές φέτος

Με υψηλές ταχύτητες εργάζονται στην ΑΑΔΕ για την
πρεμιέρα των φετινών φορολογικών δηλώσεων,

η οποία θα πραγματοποιηθεί
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Νέο σφοδρό κύμα
κακοκαιρίας

Στο επίκεντρο των χιονοπτώσεων θα
βρεθεί και πάλι ο νομός Αττικής

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Φάρμακα και υγειονομικό υλικό
συγκεντρώνουν

για την Ουκρανία σχολεία των
Αχαρνών

Κάλεσμα του δήμου Χαϊδαρίου
Συλλογή ειδών πρώτης

ανάγκης για τον πληττόμενο
ουκρανικό λαό

ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ... ΓΙΑ
ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

- Αύξηση 52% στο ρεύμα

Η μεγαβατώρα σήμερα 8 Μαρτίου θα
κοστίζει στην Ελλάδα 426,90 ευρώ, τιμή

που συνιστά ιστορικό ρεκόρ.
σσεελλ..  22

67 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

88..663399  ννέέαα
κκρροούύσσμμαατταα  5522  

ννέέοοιι  θθάάννααττοοιι,,  337700
δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι  

ΠΠεεςς  ττηηνν  μμεε  ττοο  όόννοομμάά  ττηηςς::  
ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑ

Δράση του Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία 
με την Κ.Ε.Δ.Ε., έναντι της έμφυλης βίας

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022  στην Πλατεία Δημαρχείου στις 19:00.

σσεελλ..  55

σσεελλ..  77
Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου 

3-0 τη Νέα Πέραμο

Ολική ανατροπή η Ζωφριά 3-1 
στην Φυλή τον Ακράτητο

Ο Αστέρας Μαγούλας 2-1 τονΟ Αστέρας Μαγούλας 2-1 τον
ΜεγαρικόΜεγαρικό σσεελλ..  1100--  1111σσεελλ..  99

σσεελλ..  33 σσεελλ..  33

Ενεργειακή κρίση:
350 εκατ. ευρώ σε νοικοκυριά

και επιχειρήσεις και τον Μάρτιο
Ο προγραμματισμός 

προβλέπει την εκταμίευση
ποσού 350 εκατ. ευρώ από

τα κρατικά ταμεία,
ενώ ο Πρωθυπουργός,

έχει δεσμευτεί 
ότι η στήριξη θα συνεχιστεί

όσο διαρκεί αυτό 
το “τσουνάμι” ακρίβειας

στην ενέργεια, 
εξαντλώντας κάθε 

δημοσιονομικό περιθώριο.
σσεελλ..  99

σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφωσεις και σποραδικές βροχές       

Θερμοκρασία απο 6  έως 11  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός, Θεοφύλακτη,

Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα
Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας

Αγίου Ερμού Αποστόλου, Οσίου Θεοφυλάκτου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π., Νίκης 38 -

Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 
2105555550

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι.

Πίνδου 13, 2102472223

ΑΧΑΡΝΕΣ
Οικονομοπούλου Καλλιόπη Ι.
Αριστοτέλους 165, 2102403449

Τ
α αναλυτικά στοιχεία της
Eurostat από τα οποία
προκύπτει η άνοδος του

εναρμονισμένου πληθωρισμού κατά
6,3% το Φεβρουάριο στην Ελλάδα
(έναντι 5,8% στην Ευρωζώνη),
δείχνουν μία  Με δύο μεγάλα μέτω-
πα: την ενέργεια αλλά και τα τρόφι-
μα.

Οι ανατιμήσεις στο πεδίο της  ενέρ-
γειας έφτασαν στο 43,1% το Φεβρ-
ουάριο σύμφωνα με τα αναλυτικά
στοιχεία, έναντι ανόδου 40,5% τον
Ιανουάριο και 34,8% το Δεκέμβριο.

Και τούτο όταν στην Ευρωζώνη το
Φεβρουάριο οι τιμές της ενέργειας
αυξήθηκαν με πιο αργό ρυθμό,
κατά 31,7% .

Αλλά και οι τιμές των τροφίμων,
ποτών και καπνού αυξήθηκαν κατά
6,1% στην Ελλάδα, έναντι 4,1%
μέσου όρου στην ευρωζώνη. Με
υψηλότερη άνοδο να καταγράφεται
μόνο στην Κύπρο, στην Μάλτα και
στη Σλοβακία. Έναν μήνα πριν, τον
Ιανουάριο, ο ίδιος δείκτης είχε
αυξηθεί κατά 4,4%.

Το «καλό» είναι ότι ο ρυθμός
αύξησης των τιμών στα βιομηχανικά
είδη οριακά επιβραδύνθηκε (στο
2,6% το Φεβρουάριο, από 2,9%
τον Ιανουάριο ) με άνοδο κατά
3,4% να καταγράφεται κατά μέσο
όρο στην Ευρωζώνη. Στις υπηρ-
εσίες, η άνοδος είναι επιταχυνόμενη
μεν αλλά μικρή, αν αναμονή όμως
των αναλυτικών στοιχείων που θα
δείχνουν την πορεία των τιμών σε
κλάδους όπως η διαμονή (τον Ιανο-
υάριο ήταν ισχυρές οι πιέσεις).

Ισχυρή επέλαση της ακρίβειας στη χώρα μας, στο 
ξεκίνημα του πολέμου και της νέας αυτής κρίσης

Συνεχίζεται στη σελ. 5

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΟΟΚΚ......  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ
ΝΝΟΟΙΙΚΚΟΟΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ

--  ΑΑύύξξηησσηη  5522%%  σσττοο  ρρεεύύμμαα
Η μεγαβατώρα σήμερα 8 Μαρτίου θα κοστίζει στην 

Ελλάδα 426,90 ευρώ, τιμή που συνιστά ιστορικό ρεκόρ. 

Ν
έο ηλεκτροσόκ στις τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος προκαλεί το ράλι δίχ ως φρέν α
στο φυσικό αέριο. Η μεγαβατώρα αύριο,

Τρίτη 8 Μαρτίου θα κοστίζει στην  Ελλάδα 426,90
ευρώ, τιμή που συν ιστά ιστορικό ρεκόρ. Η
αύξηση είν αι της τάξης του 52,5% μέσα σε μόλις
έν α 24ωρο. 

Η μέγιστη τιμή μάλιστα αγγίζει το δυσθεώρητο
ποσό των  600 ευρώ η μεγαβατώρα, εν ώ η ελάχ ι-
στη τιμή τα 210 ευρώ η μεγαβατώρα. 
Καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται στην
Ελλάδα κατά 40% - 50% από φυσικό αέριο η
τιμή του ρεύματος ακολουθεί την  ίδια... τρελλή
πορεία με το ορυκτό καύσιμο. 

Τον  περασμέν ο Σεπτέμβριο η μεγαβατώρα κόστιζε
στην  χ ον δρική 136,39 ευρώ, τον  Δεκέμβριο έφτασε
στα 244,45 ευρώ, για ν α πέσει τον  Φεβρουάριο στα
213, 43. Την  περασμέν η Παρασκευή έφτασε στα
362,22 ευρώ η μεγαβατώρα. εν ώ αύριο εκτιν άσσεται
στα 426.90 ευρώ. 
Μέχ ρι στιγμής η μέση τιμή Μαρτίου διαμορφών εται στα
302,16 ευρώ, καταγράφον τας αύξηση 122% μέσα σε
μόλις 5 μήν ες. Αν  μάλιστα η τιμή του περασμέν ου
Σεπτεμβρίου συγκριθεί με την  αυριαν ή τιμή, τότε η
αν ατίμηση αγγίζει τα 213%. 
Αν τίστοιχ η είν αι η εικόν α και στην  υπόλοιπη Ευρώπη,
καθώς σύμφων α με το Bloomberg, στη Γερμαν ία η τιμή
του ηλεκτρικού ρεύματος εκτιν άχ θηκε κατά 60% στα 

675 ευρώ αν ά MWh, που επίσης αποτελεί ιστορικό
ρεκόρ. Με τα δεδομέν α μέχ ρι την  Παρασκευή η μέση
τιμή του Μαρτίου διαμορφών εται στα 302,16 ευρώ,
ωστόσο αν  το ράλι συν εχ ιστεί με την  ίδια έν ταση και
οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος κιν ηθούν  σε επίπεδα
κον τά ή πάν ω από τα 400 ευρώ η μεγαβατώρα τις επό-
μεν ες ημέρες, τότε υπάρχ ει ορατός κίν δυν ος η μέση
τιμή χ ον δρικής του Μαρτίου ν α σκαρφαλώσει ακόμη
πιο υψηλά, διαμορφών ον τας εκρηκτικές τιμές στα
τιμολόγια ρεύματος ν οικοκυριών  κι επιχ ειρήσεων .
Σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικής εν έργειας προέρχ εται

κατά 48,8% από φυσικό αέριο, 21,8% ΑΠΕ και 18,8%
λιγν ίτες. 
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Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ.
Σοφία Μαυρίδη, σε συνεργασία με το κίνημα
«Strong Μe», υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Ε., την
Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας, παίρνουν ξεκάθαρη θέση
διεκδικώντας τη νομική αναγνώριση της
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑΣ και την άμεση αλλαγή του
νομικού πλαισίου, μέσα από μια καθηλωτική,
πανελλήνια καμπάνια. 

Η καμπάνια : «Πες την με το όνομά της:
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ» θέλει να ενημερώσει, να αφυ-
πνίσει και να κινητοποιήσει όλη την χώρα. Μετρά-
με συνολικά 17 δολοφονίες γυναικών σε 11 μήνες,
με δράστες συζύγους - συντρόφους και πρώην
συζύγους - συντρόφους. Δεν είναι δολοφονίες,
ούτε "εγκλήματα πάθους", είναι
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ και αποτελούν την πιο ακραία
μορφή έμφυλης βίας. Αυτά τα εγκλήματα πρέπει να
λεχθούν με το όνομά τους για να βρουν την
τιμωρία που τους αρμόζει. Τα εγκλήματα της έμφυ-
λης βίας τείνουν να κανονικοποιηθούν και αυτό

είναι ένα μεγάλο ζήτημα που
ενέχει τεράστιους κινδύνους και
πρέπει να μας κινητοποιήσει
όλους.

ΔΡΑΣΗ: Τρίτη 8 Μαρτίου 2022
στην Πλατεία Δημαρχείου στις
19:00.

- Ένα μνημείο γροθιά στο στο-
μάχι για τις 17 γυναίκες που δολο-
φονήθηκαν

- 17 ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ , 17
ζευγάρια παπούτσια σε κάθε κεν-
τρική πλατεία της Ελλάδας

- Στις 20:00 θα φωταγωγηθ-
ούν ταυτόχρονα τα μνημεία πολ-
λών Δήμων της χώρας και θα
ακουστεί το τραγούδι
«ΠΟΛΕΜΟΣ» το “Strong Me”, για
την έμφυλη βία. 

««ΠΠεεςς  ττηηνν  μμεε  ττοο  όόννοομμάά  ττηηςς::  

ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑ»»
Δράση του Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία 
με την Κ.Ε.Δ.Ε., έναντι της έμφυλης βίας

Τ
α 8.639 έφτασαν  τα κρούσματα που
αν ακοίν ωσε ο ΕΟΔΥ την  Καθαρά Δευ-
τέρα 7 Μαρτίου. Τους 370 φτάν ουν  οι

ασθεν είς που παραμέν ουν  διασωλην ωμέν οι
εν ώ το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν  52
ν έοι θάν ατοι.

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις
τελευταίες 24 ώρες είν αι 8.639 , εκ των
οποίων  26 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων
στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός
αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε
2.517.111 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ
των  οποίων  49.5% άν δρες. Με βάση τα επι-
βεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευταίων  7
ημερών , 193 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με
ταξίδι από το εξωτερικό και 1.457 είν αι σχ ε-
τιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι είν αι 370 (64.9% άν δρες). Η
διάμεση ηλικία τους είν αι 68 έτη. To 88.4%
έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 256
(69.19%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμέν οι και 114 (30.81%) είν αι πλήρως
εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή της παν δημίας
έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.307 ασθεν είς.
Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα
ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 255 (ημερή-
σια μεταβολή -7.61%). Ο μέσος όρος εισα-
γωγών  του επταημέρου είν αι 283 ασθεν είς.Η
διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 35 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία

των  θαν όν των  είν αι 79 έτη (εύρος 0.2 έως
106 έτη).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19
είν αι 52, εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας
έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά 26.246 θάν ατοι.
Το 95.1% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και
ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Τα 2.670 έφτασαν  τα κρούσματα που αν α-
κοίν ωσε ο ΕΟΔΥ για το τελευταίο 24ωρο
στην  Αττική εν ώ στη Θεσσαλον ίκη ο
αν τίστοιχ ος αριθμός ήταν  1.030.

Στην Αττική η κατανομή των κρουσμάτων
έχει ως εξής:

Κεντρικός Τομέας Αθήνας 801
Βόρειος Τομέας Αθήνας 445
Ανατολική Αττική 397
Νότιος Τομέας Αθήνας 318
Δυτικός Τομέας Αθήνας 301
Πειραιάς 259
Νήσων 82
Δυτική Αττική 67

8.639 νέα κρούσματα 52 νέοι θάνατοι, 370
διασωληνωμένοι ασθενείς

Κάλεσμα του δήμου Χαϊδαρίου 
Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης 

για τον πληττόμενο ουκρανικό λαό

Ο
Δήμος Χαϊδαρίου απευθύν ει κάλεσμα στους πολίτες για τη συγκέν -
τρωση αν θρωπιστικής βοήθειας που θα αποσταλεί στην  Ουκραν ία
μέσω του Ερυθρού Σταυρού.

Έτσι, μετά από συν εν ν όηση με τον  Ερυθρό Σταυρό, στο Χαϊδάρι, θα
συγκεν τρών ον ται κυρίως γάλα εβαπορέ και κον σέρβες παν τός τύπου.
Τα είδη πρώτης αν άγκης και μακράς διαρκείας θα συλλέγον ται στην  Κοι-
ν ων ική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου, στο ισόγειο του δημαρχ είου,
ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00-20:00.
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Ευχαριστήριο της Ομοσπονδίας Μπάσ-
κετ στο Δήμαρχο Χρήστο Παππού για τη

βοήθεια στον αγώνα ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 

Τις ευχ αριστίες του στο Δήμαρχ ο Φυλής Χρή-
στο Παππού “για την  άριστη και πολύπλευρη
συν εργασία, με αποτέλεσμα την  άρτια, από
κάθε άποψη, διεξαγωγή του αγών α Ελλάδος-
Τουρκίας της 25ης Φεβρουαρίου 2022”, εξέφρα-
σε, με επιστολή του, ο Πρόεδρος της Ελλην ικής
Ομοσπον δίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Ευάγγε-
λος Λιόλιος. 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ επεσήμαν ε ότι “από
την  πρώτη στιγμή ο Δήμος Φυλής κατέστησε
σαφή την  επιθυμία του ν α φιλοξεν ήσει αυτό το
σημαν τικό γεγον ός και μέχ ρι το αίσιο, οργαν ω-
τικά και αγων ιστικά, τέλος του στάθηκε έμπρ-
ακτα δίπλα, παρέχ ον τας κάθε δυν ατή βοήθεια
και διευκόλυν ση.

Τέλος, άφησε αν οιχ τό το εν δεχ όμεν ο μελ-
λον τικής συν εργασίας και ζήτησε από το Δήμα-
ρχ ο ν α μεταφέρει “σε όλο το αν θρώπιν ο δυν α-
μικό που είχ ε συμμετοχ ή στη διοργάν ωση, τα
συγχ αρητήρια και τις ευχ αριστίες της Ομο-
σπον δίας”.  

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Μ ε το πλήρως ανανεωμένο Μηνιαίο
Δελτίο Ενέργειας, ο Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) συνεχίζει να ενημερώνει
τους πολίτες με διαφάνεια και αξιοπιστία για τα
σημαντικότερα θέματα της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. 

Το Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, το οποίο εκδόθηκε επα-
νασχεδιασμένο από το τεύχος Ιανουαρίου 2022, είναι η
καθιερωμένη ενημερωτική έκδοση του ΑΔΜΗΕ, που
αποτυπώνει την πλήρη εικόνα της ηλεκτροπαραγωγής,
της ζήτησης και των προγραμμάτων διασυνδέσεων του
Διαχειριστή, παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία και αναλ-
υτικές πληροφορίες στο τέλος κάθε μήνα.  

Η μηνιαία αυτή ενημερωτική επισκόπηση του Κλάδου
της Ενέργειας είναι απευθείας προσβάσιμη από όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αναρτάται στον ιστότοπο
του Διαχειριστή, αντανακλώντας τη δέσμευσή του για
ανοιχτή και διαφανή πληροφόρηση προς το κοινωνικό
σύνολο.  

Η ανανέωση του Μηνιαίου Δελτίου Ενέργειας, τόσο
ως προς το περιεχόμενο όσο και προς τον εικαστικό του
σχεδιασμό, έγινε προκειμένου ο Διαχειριστής να αντα-
ποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες
ανάγκες ενημέρωσης του κοινού. 

Μέσω του Μηνιαίου Δελτίου Ενέργειας, ο ΑΔΜΗΕ
ενημερώνει με απλό και εύληπτο τρόπο, για:

το ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο
Σύστημα, όπου παρουσιάζεται το ενεργειακό μείγμα της
παραγωγής και της ζήτησης καθώς και το ισοζύγιο των
ενεργειακών ροών στις διασυνδέσεις.

τη ζήτηση ενέργειας, όπου παρουσιάζονται τα συνολικά μεγέθη της ζήτησης και η ανάλυση τους ανά κατηγορία καταναλωτών, οι ώρες μέγιστης και ελάχιστης ζήτησης, οι καμ-
πύλες φορτίου καθώς και οι μεταβολές στη ζήτηση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Επιπλέον, η νέα έκδοση του Δελτίου έχει εμπλουτιστεί με πληροφόρηση για τα μερίδια
προμήθειας ανά επίπεδο τάσης.

την παραγωγή ενέργειας, όπου παρουσιάζεται το ενεργειακό μείγμα της παραγωγής, τα μερίδια εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής ανά συμμετέχοντα και τεχνολογία.
Στην ανανεωμένη έκδοση υπάρχει πιο αναλυτική πληροφόρηση για τη γεωγραφική κατανομή της συμβατικής παραγωγής ανά περιφέρεια καθώς και της παραγωγής ΑΠΕ Συστή-
ματος.

τις διασυνδέσεις, όπου παρουσιάζονται και αναλύονται τα εμπορικά προγράμματα και οι φυσικές ροές ενέργειας στις διασυνδέσεις καθώς και η διαχρονική εξέλιξη των σχε-
τικών μεγεθών.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού τα επόμενα
24ωρα προβλέπει ο μετεωρολόγος Κλέα-
ρχος Μαρουσάκης, τονίζοντας μάλιστα,

ότι το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού θα έχει χαρ-
ακτηριστικά που θα θυμίζουν την κακοκαιρία
"Ελπίδα".

Η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια και θα σημει-
ωθούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο μετεωρολόγος προβλέπει επιδείνωση από
σήμερα Τρίτη και περίπου μέχρι την Παρασκευή .

Αιτία θα είναι το ατμοσφαιρικό βουνό σε σχήμα
"ΩΜΕΓΑ" (Ωμέγα εμποδιστής) που αναμένεται να
αναπτυχθεί προς την κεντρική και βόρεια
Ευρώπη, ωθώντας πολικές αέριες μάζες από την
περιοχή της Ρωσίας, που μέσω της Ουκρανίας θα
φτάσουν και στη χώρα μας.

Οι πολικές αέριες μάζες που θα ξεχυθούν από
τα βορειοανατολικά τμήματα της Ευρώπης και θα
καλύψουν πολλές περιοχές προς την ανατολική
λεκάνη της Μεσογείου.

Αν και στην ατμόσφαιρα ισχύει το ότι  επανα-
λαμβάνεται όχι όμως πάντα με τον ίδιο τρόπο, δεν
θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι αυτός ο χιονιάς
ενδέχεται να μας θυμίσει την τελευταία κακοκαιρία
που ζήσαμε και που έφερε αρκετά προβλήματα.
Αυτό γιατί εμφανίζει αρκετά κοινά σημεία ως προς
την έντασή της, τη διάρκειά της αλλά και τον τρόπο
που αναμένεται να εξελιχθεί.

Μερικά από αυτά τα κοινά σημεία αναπτύσσον-
ται παρακάτω:

Και σε αυτή την περίπτωση θα αντιμετωπίσο-
υμε μια βίαιη μεταφορά πολύ ψυχρών αερίων
μαζών, που σημαίνει ότι σε μικρό χρονικό διά-
στημα μπορεί να παρατηρηθεί χιονόστρωση μεγά-
λου πάχους.

Χωρίς ακόμη να έχουν σταθεροποιηθεί τα
στοιχεία φαίνεται ότι και αυτή η χιονοκαιρία θα έχει
μεγάλη διάρκεια, άρα αυξάνονται οι πιθανότητες
για πολλά και εκτεταμένα προβλήματα.

Θα παρατηρηθούν ασυνήθιστα χαμηλές για την
εποχή θερμοκρασίες όπου στη βόρεια Ελλάδα
ίσως δούμε τον υδράργυρο να “φλερτάρει” με τους
-15° με -18° με τον ολικό παγετό να αυξάνει γεω-
μετρικά τις πιθανότητες εμφάνισής του. Σκεφτείτε
ότι είμαστε σε μία εποχή όπου αυτή η εξέλιξη θα
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις καλλιέρ-
γειες. Και βέβαια ο παγετός αν και όχι ολικός θα
απασχολήσει αρκετές περιοχές της χώρας μας
ακόμη και νησιά.

Ο κύριος όγκος των χιονοπτώσεων θα αφορά
περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και νότιας
χώρας. 

Πολύ πιθανό να δούμε και πάλι πολλά νησιά του
Αιγαίου να ξαναντύνονται στα λευκά.

O Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει ότι τα παρ-
απάνω αφορούν χιονοπτώσεις που αναμένουμε
από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι την Παρασκευή τελειώνει η κακοκαι-
ρία.

Στο επίκεντρο των χιονοπτώσεων θα βρεθεί και
πάλι ο νομός Αττικής και δεν θα ήταν υπερβολή να
λέγαμε ότι οι αντιολισθητικές αλυσίδες ενδέχεται
να χρειαστούν και πάλι.

Στα θετικά της όλης εξέλιξης είναι ότι η διάρκεια
της ημέρας έχει αυξηθεί σημαντικά και αυτό προφ-
ανώς θα βοηθήσει να λιώσουν πιο εύκολα τα χιό-
νια τουλάχιστον σε καθαρά πεδινές περιοχές, ή και
θαλάσσιες παραθαλάσσιες εφόσον βέβαια παρατ-
ηρηθεί χιονόστρωση.

Νέο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται απο την ΟυκρανίαΝέο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται απο την Ουκρανία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

04 / 03 /2022

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 130/20-7-
2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ασπροπύργου, οι κύριοι και νομείς των ακι-
νήτων της περιοχής τμήματος της Ζώνης
Χονδρεμπορίου Δήμου Ασπροπύργου, όπως
αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμμα-
τα κλίμακας 1:2000 και 1:1000

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Για δεύτερη φορά (2η ανάρτηση της πολεο-
δομικής μελέτης της περιοχής τμήματος της
Ζώνης Χονδρεμπορίου Δήμου Ασπροπύρ-
γου):

-Να λάβουν γνώση της πολεοδομικής
μελέτης και να υποβάλουν τις τυχόν παρατ-
ηρήσεις ή ενστάσεις

-Να υποβάλουν τυχόν συμπληρωματικές
δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ενστάσεις επί του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στο πρωτόκολλο
για την Δ/νση Πολεοδομίας & ΤΥ.

Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό κατά-
στημα του Δήμου Ασπροπύργου. 

Προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων –
ενστάσεων – δηλώσεων ιδιοκτησίας, ορίζε-
ται δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία
δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος                              

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα τελικά στοιχεία και τα
σενάρια για το 2022

Συνεχιζεται απο σελ. 2

Η παραπάνω «φωτογραφία» της επέ-
λασης της ακρίβειας θα επικαιροποιηθ-
εί στις 10  Μαρτίου από την ΕΛΣΤΑΤ.
Θα ανακοινώσει τα τελικά στοιχεία για
τον εναρμονισμένο δείκτη, αλλά και
που έφτασε ο γενικός δείκτης τιμών
τον Φεβρουάριο (υπολογίζεται στο
φάσμα του 7% με νέα άνοδο τον Μάρ-
τιο σε υψηλότερα επίπεδα…).

Η εν λόγω λοιπόν «φωτογραφία» περιλαμβάνει σε μικρό βαθμό (για τις τελευταίες ημέρες του μήνα) τις συνέπει-
ες του πολέμου. Δηλαδή, δείχνει πόσο έντονο ήταν το πρόβλημα στην ελληνική αγορά στο ξεκίνημα της νέας αυτής
κρίσης, η εξέλιξη της οποίας είναι ακόμη εντελώς άδηλη, αλλά οι επιπτώσεις της, ακόμη και στο πιο «καλό» σενάρ-
ιο για την πορεία του πολέμου της Ρωσίας θα είναι πολύ ισχυρές, τουλάχιστο για όλο το 2022. Ανατρέποντας κάθε
σχεδιασμό, όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βασικό αυτό σενάριο για την πορεία της οικονομίας ανά την ΕΕ (που μεταφέρει ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρ-
ας με βάση τις παρουσιάσεις του ECOFIN  βασίζεται σε άνοδο πληθωρισμού φέτος κατά 5%. Πρόκειται για μία πρόβ-
λεψη που άλλαξε πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες/εβδομάδες, ξεκινώντας από άνοδο τιμών κατά 1% στην αρχή
του έτους και συνδέεται με την εκτίμηση ότι για κάθε 10% αύξηση της τιμής της ενέργειας αυξάνεται κατά 0,2% ο
πληθωρισμός.

Η εν λόγω εκτίμηση για πληθωρισμό στο 5% φέτος ( προφανώς με μεγάλη κλιμάκωση το 1ο τρίμηνο) συνδέεται
με την υπόθεση πως οι τιμές του φυσικού αερίου θα παραμείνουν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα για όλο το 2022.
Βεβαίως, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, τα σενάρια αυτά όσο συνεχίζονται οι μάχες αναμορφώνονται. Διαρκώς.
Και αν δεν φανεί στον ορίζοντα κάποια αποκλιμάκωση, έρχονται πιο κοντά τα «μέτρια» ή τα πιο δυσμενή σενάρ-
ια…
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ΠΑΚΠΠΑ - Οι γυναίκες γιορτάζουν 
Επίσκεψη στην ενδυματολογική συλλογή του Μουσείου Μπενάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

8 Μάρτη 2022:
Παγκόσμια Ημέρα

της Γυναίκας

Έ
χουν περάσει 165 χρόνια από τις 8
Μάρτη 1857 που στην Νέα Υόρκη οι
εργάτριες της κλωστοϋφαντουργίας δια-

δήλωσαν  για καλύτερες συνθήκες εργασίας και
για ίση αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών.

Η 8 Μάρτη έχει καθιερωθεί σαν γιορτή της
γυναίκας.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναγ-
νωρίζεται ο ρόλος της γυναίκας μία ημέρα τον
χρόνο, αλλά καθημερινά και διαχρονικά.

Η γυναίκα νοικοκυρά, η γυναίκα εργαζόμενη, η
γυναίκα μάνα, η γυναίκα με τους πολλαπλούς
ρόλους κάθε ημέρα και κάθε στιγμή.

Φέτος αξίζει να κάνουμε μία αναφορά στην
γυναίκα του πολέμου.

Στις μάνες  όλων των στρατιωτών που εμπλέ-
κονται σε συγκρούσεις.

Στις γυναίκες πρόσφυγες που έρχονται να
προστεθούν στις χιλιάδες υπόλοιπες.

Στις γυναίκες που ζουν τον τρόμο και τον πόνο.
Με την ευχή να σταματήσουν τα δεινά, ευχόμα-

στε χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του
κόσμου.-

Για την Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ        ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ,,
ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  κκααιι  ΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΣΣ  ττοουυ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  έέξξωω  ααππόό  ττοο  σσττρρααττιιωωττιικκόό  ααεερροο--
δδρρόόμμιιοο  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Συγκέντρωση έξω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της
Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Μαρτίου το
απόγευμα, από όπου τις προηγούμενες ημέρες
αναχώρησαν τα C130 με στρατιωτικό υλικό προς την
Ουκρανία, βαθαίνοντας τη συμμετοχή της χώρας στην
ιμπεριαλιστική σύγκρουση από την Επιτροπή Ειρήνης
Ελευσίνας, Σωματεία και φορείς του Θριασίου, ενάντια
στην εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Οι διαδηλωτές αρχικά συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της 

πόλης. Στη συγκέντρωση την κεντρική ομιλία έκανε  ο
πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας, Αντώνης
Αλεξανδρόπουλος. 

Στη συνέχεια με πορεία μέσω των κεντρικών οδών της
πόλης, κατέληξαν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευ-
σίνας. Εκεί ο πρόεδρος Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρ-
ων & Βιοτεχνών Ελευσίνας – Μάνδρας Βαγγέλης Γκίνης,
τοποθετήθηκε και αυτός για την συνεχιζόμενη επέμβαση
της Ρωσίας στην Ουκρανία και εξέφρασε την αλληλεγγύη
των παραβρισκόμενων στον ουκρανικό, στον ρωσικό και
στους άλλους λαούς της περιοχής. 

Τέλος οι διαδηλωτές έγραψαν συμβολικά στο δρόμο με
κόκκινο μπογιά το σύνθημα "Απεμπλοκή της χώρας από
τον πόλεμο". 

Ενώ με τα συνθήματά τους απαίτησαν:
Να σταματήσει τώρα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην

Ουκρανία!
Η κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφαση αποστολής

πολεμικού υλικού στην Ουκρανία!
Απεμπλοκή τώρα της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό

πόλεμο!
Να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές!
Καμιά διευκόλυνση από το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Ελευσίνας και γενικά από το ελληνικό έδαφος στις αμερι-
κανοΝΑΤΟικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία!

Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός
συνόρων!

Αγαπητές φίλες και αγαπ-
ητοί φίλοι του Λαϊκού Παν ε-
πιστημίου,

Γιορτάζον τας την  Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυν αίκας
στις 8 Μαρτίου, η επόμεν η
διάλεξη του Λαϊκού Παν επι-
στημίου θα πάρει τη μορφή
ξεν άγησης στην  εν δυματο-
λογική συλλογή του Μουσείου
Μπεν άκη. Το Λαϊκό Παν επι-
στήμιο, το οποίο εστιάζει
φέτος στα χ ειροτεχ ν ικά
επαγγέλματα, μετά την  εξαιρ-
ετικά εν διαφέρουσα διάλεξη
της κας. Μαλλή για την  τέχ ν η
της κατασκευής ρούχ ου, τις
τεχ ν ικές ύφαν σης και ραπτι-
κής και τα είδη υφασμάτων ,
συν εχ ίζει για μια ακόμη εβδο-
μάδα ν α εν τρυφεί σε μια
τέχ ν η με πρόσημο γυν αι-
κείο, μία τέχ ν η που επέτρε-
ψε μέσα στους αιών ες στις
γυν αίκες ν α ξεδιπλώσουν
την - συχ ν ά καταπιεσμέν η-
δημιουργικότητά τους, ν α
εκφραστούν  και τελικά ν α
δημιουργήσουν  μον αδικά
έργα, που σήμερα τα αν αγ-
ν ωρίζουμε ως πολύτιμα
δείγματα της πολιτιστικής μας
κληρον ομιάς.

Το Σάββατο 12 Μαρτίου και ώρα 11.00 η επιμελήτρ-
ια της συλλογής Ξέν ια Πολίτου θα μας ξεν αγήσει στη
συλλογή και θα μας παρουσιάσει τα μυστικά των  αν τι-
κειμέν ων  της.

Η μεταφορά μας στο Μουσείο θα γίν ει με πούλμαν
που θα ξεκιν ήσει από το δημοτικό πάρκιν γκ (δίπλα
στο Πυρουν άκειο Λύκειο) στις 10.00 π.μ..

Τιμή εισόδου: 12 ευρώ/ Μειωμέν ο 9 ευρώ (Φοιτ-
ητές/Άτομα άν ω των  65
ετών /Εκπαιδευτικοί/Αρχ αιολόγοι/Συν τηρητές αρχ αιο-
τήτων /Μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών
Τεχ ν ών /Κάτοχ οι κάρτας του ΥΠΠΟ/ Κάτοχ οι Ευρω-

παϊκής Κάρτας Νέων )/ Δωρεάν  (Μέλη του Μουσείου
Μπεν άκη/Κάτοχ οι κάρτας αν εργίας/Παιδιά και ν έοι
κάτω των  22 ετών /Άτομα με ειδικές αν άγ-
κες/Ξεν αγοί/Μέλη του ICOM/Φίλοι του Μουσείου Μπε-
ν άκη)

Το κόστος της ξεν άγησης και της μεταφοράς
καλύπτεται εξολοκλήρου από το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.

Για δηλώσεις συμμετοχ ής, καλείτε στο 2105565615,
καθημεριν ές 9.00-14.00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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Με νέο απορριμ-
μ α τ ο φ ό ρ ο
ενισχύεται η

υπηρεσία Καθαριότητας
του Δήμου Ελευσίνας, το
οποίο και αναμένεται να
συμβάλλει δραστικά στην
καθημερινή μάχη με την
καθαριότητα. 

Το νέο, σύγχρονης
τεχνολογίας απορριμμα-
τοφόρο πρόκειται να
χρηματοδοτηθεί από το
Πρόγραμμα Φιλόδ-
ημος στον Άξονα Προτερ-
αιότητας «Η τοπική ανά-
πτυξη και η προστασία
περιβάλλοντος» Με τίτλο:
«Προμήθεια απορριμμα-
τοφόρων και λοιπών
οχημάτων αποκομιδής
και μεταφοράς απορριμ-
μ ά τ ω ν
και ανακυκλώσιμων
υλικών».

Τα τελευταία χρόνια,

γίνεται σημαντική προ-
σπάθεια από τον Δήμο,
με σκοπό την καλύτερη
δυνατή παροχή υπηρε-
σιών καθαριότητας προς
τους πολίτες.

Η αγορά εντάσσεται
στον σχεδιασμό του
Δήμου για εκσυγχρονι-
σμό του στόλου, με αντι-
κατάσταση των παλαιότε-
ρων οχημάτων βαρέως
τύπου με σύγχρονα και
φιλικά προς το περιβάλ-
λον. 

Με την παραλαβή
του  νέου απορριμματοφ-
όρου, ο Δήμος Ελευσίνας
αναβαθμίζει τις υπηρ-
εσίες αποκομιδής και
διαχείρισης των απορριμ-
μάτων στην πόλη, ενώ
παράλληλα βελτιώνει τις
συνθήκες υγιεινής και
ασφαλείας του προσωπι-

Ενισχύεται ο στόλος 
του Δήμου Ελευσίνας

με χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα Φιλόδημος

ΚΚΥΥΝΝΗΗΓΓΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΩΩΝΝ
ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  &&  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΙΙΜΜΟΟΔΔΟΟΣΣΙΙΑΑ

ΟΟ  ΚΚυυννηηγγεεττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννοοςς  μμεε  ττοονν
ΕΕρρυυθθρρόό  ΣΣττααυυρρόό,,  σσεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς
ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ααύύξξηησσηηςς  ττηηςς  δδύύννααμμ--
ηηςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς  ααίίμμαα--
ττοοςς,,  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσεειι  εεθθεελλοονν--
ττιικκήή  ααιιμμοολληηψψίίαα  σσττιιςς  1133//0033//22002222
ηημμέέρραα  ΚΚυυρριιαακκήή  κκααιι  ώώρραα  0099::0000  ––
1133::3300  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
ΑΑρρχχααίίοουυ  ΘΘεεάάττρροουυ  3311  ΑΑχχααρρννέέςς..

ΓΓιιαα  δδηηλλώώσσεειιςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  μμπποορρ--
εείίττεε  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεεττεε  σσττοο
22110022446633225566  κκααθθηημμεερριιννάά  κκααιι  ώώρρεεςς
0099::0000  ––  1177::0000    

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ                                                                                                        
ΛΛΑΑΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΣΣ                                                                                          

ΟΟ  ΓΓΕΕΝΝ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ
ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝΟΟΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ

Τ
α παιδιά του 5ο ΓΕΛ Αχαρν ών  Αγίας
Άν ν ας και του 6ο Γυμν ασίου Αχαρν ών
εν ών ουν  τις δυν άμεις τους απέν αν τι

στην  βαρβαρότητα του πολέμου και δείχν ουν
την  αλληλεγγύη τους στον  Ουκραν ικό λαό
και ιδιαίτερα στον  άμαχο πληθυσμό που αυτή
την  ώρα βιών ει κυρίως τα παιδιά, δραματικές
στιγμές. 

Τα παιδιά των  δύο σχολείων  συλλέγουν  ιατρ-
οφαρμακευτικό υλικό για ν α το παραδώσουν
στους Γιατρούς του Κόσμου.

Κυρίως θα χρειαστούν : Γάζες και Γάν τια απο-
στειρωμέν α, Οιν όπν ευμα, Φυσιολογικούς
ορούς, Παυσίπον α, Παιδικά σιρόπια, Αν τι-
βηχικά, Betadine.

Η συγκέν τρωση της αν θρωπιστικής βοήθειας
θα πραγματοποιηθεί από την  Τρίτη 1 Μαρτίου
έως και την  Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 στον
χώρο των  σχολείων .

Ακολουθούν  οι δηλώσεις των  Διευθυν τών  των
σχολείων :
Μέσα στη δίν η του υγειον ομικού προβλήμα-
τος που ταλαν ίζει τα τελευταία χρόν ια την
οικουμέν η είμαστε μάρτυρες μιας απάν θρωπ-
ης και βάρβαρης επίθεσης εν αν τίον  εν ός αν ε-
ξάρτητου κράτους κι εν ός λαού από την  αυτα-
ρχική και ωμή βία του καθεστώτος Πούτιν .
Ως εκπαιδευτικοί που είμαστε εν τεταλμέν οι
ν α μεταδίδουμε τις αξίες του αν θρωπισμού και
της αν θρώπιν ης αλληλεγγύης και ν α αγω-
ν ιζόμαστε για τη διατήρηση της παγκόσμιας
ειρήν ης, υψών ουμε τη φων ή μας, μαζί με
εκείν η των  μαθητών  και των  μαθητριών  μας,
εν αν τίον  της απρόκλητης και απάν θρωπης
επίθεσης εν αν τίον  του λαού και της χώρας της
Ουκραν ίας.  
Θα παραμείν ουμε αταλάν τευτα και σταθερά
στο στρατόπεδο της ειρήν ης και της φιλικής
γειτν ίασης μεταξύ των  λαών  και θα εν αν -
τιων όμαστε σε κάθε βίαιη και βάρβαρη επίθε-
ση εν αν τίον  κάθε λαού και κάθε χώρας.

ΚΕΠ Υγείας Δ. ΜεγάρωνΚΕΠ Υγείας Δ. Μεγάρων
Δωρεάν μαστογραφίες για άπορες 
και ανασφάλιστες γυναίκες

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Μεγαρέων, στο πλαίσιο πρόλ-
ηψης καρκίνου του μαστού, σε
συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ
διοργανώνει μηνιαίο πρόγρ-
αμμα ΔΩΡΕΑΝ ψηφιακών
μαστογραφιών την Πέμπτη
10/03/2022 για γυναίκες 40
έως 69 ετών.
Προϋποθέσεις για συμμετοχή
στο πρόγραμμα ψηφιακών μαστογραφιών είναι οι εξής:
Ηλικία από 40 έως 69 ετών
Να μην υπάρχει ιστορικό νόσησης καρκίνου του μαστού
Να έχει περάσει τουλάχιστον ένα έτος από την προηγούμενη μαστογραφία.
Προηγούνται άπορες και ανασφάλιστες.
Η εξέταση γίνεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ, Τίρυνθας 2, Ανω Πατήσια, στις
9 π.μ.
Για πληροφορίες (δικαιολογητικά) σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής και
για να κλείσετε το ραντεβού σας, επικοινωνείστε, με το ΚΕΠ Υγείας στο
2296021012, 8:00 έως 14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Φάρμακα και υγειονομικό υλικό συγκεντρώνουν
για την Ουκρανία σχολεία των Αχαρνών
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Η Ουκρανία επέβαλε περιορισμούς στις 
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων

Τ
ο  Γ ρ α φ ε ί ο  τ ω ν  Ηνωμέ-
νων Ε θ ν ώ ν  γ ι α  τ α  Ανθ-
ρώπινα Δ ι κ α ι ώ μ α τ α  ανα-

κοίνωσε χ θ ε ς  ό τ ι  έ χ ε ι  επιβε-
βαιώσει τ ο υ ς  θ α ν ά τ ο υ ς  4 0 6
α μ ά χ ω ν ,  συμπεριλαμβανομέ-
νων 2 7  π α ι δ ι ώ ν ,  σ τ η ν  Ουκρ-
αν ία α π ό  τ η ν  έ ν α ρ ξ η  τ η ς
ε ι σ β ο λ ή ς  τ η ς  Ρ ω σ ί α ς  σ τ ι ς  2 4

Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ ,  τ ο ν ί ζ ο ν τ α ς  ε κ
ν έ ο υ  ό τ ι  ο  π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς
α ρ ι θ μ ό ς  ε ί ν α ι  π ι θ α ν ό  ν α
ε ί ν α ι  π ο λ ύ  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς .
Τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, τα
οποία έχει η αποστολή παρακο-
λούθησης στην Ουκρανία,
καλύπτουν την περίοδο από τις 24
Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαρτίου.

Η
κυβέρν ηση της
Ουκραν ίας επέβαλε
περιορισμούς στις

εξαγωγές κάποιων  γεωρ-
γικών  προϊόν των  για το
2022 εν  μέσω ρωσικής
εισβολής, μετέδωσε το
πρακτορείο Interf ax
Ukraine, επικαλούμεν ο
απόφαση των  αρχ ών .

Σύμφων α με διάταγμα
που δημοσιεύθηκε την
Κυριακή το βράδυ, πλέον

απαιτείται άδεια από τις αρχ ές για την  εξαγωγή σιταριού, κρέατος πουλερικών , αυγών
και ηλιελαίου.
Επίσης επιβλήθηκαν  ποσοστώσεις στις εξαγωγές ζώων  φάρμας, του κρέατός τους,

αλατιού, ζάχ αρης, βρώμης, σίκαλης, κεχ ριού και φαγόπυρου.
Η Ουκραν ία είν αι παγκόσμιος εξαγωγέας γεωργικών  προϊόν των , όμως η ρωσική

εισβολή διαταράσσει τις εξαγωγές και απειλεί την  παραγωγή. Ρωσία και Ουκραν ία
είν αι δύο από τις μεγαλύτερες εξαγωγές χ ώρες γεωργικών  πρώτων  υλών .Ήδη η τιμή
του σιταριού και του καλαμποκιού στην  ευρωπαϊκή αγορά έχ ει φτάσει σε επίπεδο
ρεκόρ.

ΑΑννδδρρααββίίδδαα::  ΣΣήήμμεερραα  ΤΤρρίίττηη  θθαα  ααπποολλοογγηηθθεείί
σσττοονν  αανναακκρριιττήή  οο  6600χχρροοννοοςς  κκααττ΄́  οομμοολλοογγίίαανν  δδρράάσσττηηςς
ττηηςς  ττεεττρρααππλλήήςς  δδοολλοοφφοοννίίααςς  

ΚΚάάττωω  ααπποο  έέννττοοννεεςς  ααπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  πποουυ  εείίχχεε  σσυυγγκκεεννττρρωωθθεείί
έέξξωω  ααππόό  ττοο  ΔΔιικκαασσττιικκόό  ΜΜέέγγααρροο  σσττηηνν  ΑΑμμααλλιιάάδδαα,,  οοδδηηγγήήθθηηκκεε  σσττοονν  εειισσααγγ--
γγεελλέέαα  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  οο  δδρράάσσττηηςς  ττοουυ  σσττυυγγεερροούύ  εεγγκκλλήήμμααττοοςς  σσττηηνν  ΑΑννδδρρ--
ααββίίδδαα,,  πποουυ  οομμοολλόόγγηησσεε  όόττιι  σσκκόόττωωσσεε  εενν  ψψυυχχρρώώ  ττοουυςς  γγοοννεείίςς  κκααιι  τταα  δδύύοο
ππααιιδδιιάά  ττοουυςς  ηηλλιικκίίααςς  μμόόλλιιςς  11,,55  κκααιι  22,,55  εεττώώνν..

ΟΟ  6600χχρροοννοοςς  κκααθθ''  οομμοολλοογγίίαανν  δδοολλοοφφόόννοοςς  έέφφτταασσεε  σσττοο  ΔΔιικκαασσττιικκόό  ΜΜέέγγααρροο
ΑΑμμααλλιιάάδδααςς,,  λλίίγγοο  ππρριινν  ττιιςς  ττρρεειιςς  ττοο  μμεεσσηημμέέρριι,,  μμεε  ααυυττοοκκίίννηηττοο  ττηηςς  ΑΑσσφφάά--
λλεειιααςς..  ΑΑμμέέσσωωςς  μμόόλλιιςς  ββγγήήκκεε  ααππόό  ττοο  ααυυττοοκκίίννηηττοο,,  μμιιαα  φφρράάσσηη  αακκοούύσσττηηκκεε
ααππόό  πποολλλλάά  σσττόόμμαατταα......  ««τταα  ππααιιδδιιάά......  γγιιααττίί  τταα  ππααιιδδιιάά»»..

ΥΥππόό  ττοονν  φφόόββοο  κκάάπποοιιοουυ  σσοοββααρροούύ  εεππεειισσοοδδίίοουυ,,  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  οορργγήήςς  κκααιι  ττηηςς
ααγγααννάάκκττηησσηηςς  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  γγιιαα  ττοο  ααπποοττρρόόππααιιοο  φφοοννιικκόό,,  ηη  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν
αασσττυυννοομμιικκώώνν  δδυυννάάμμεεωωνν  ππέέρριιξξ  ττοουυ  ΔΔιικκαασσττιικκοούύ  ΜΜεεγγάάρροουυ  ήήτταανν  ιισσχχυυρρήή..

ΟΟ  6600χχρροοννοοςς  ζζήήττηησσεε  κκααιι  έέλλααββεε  ππρροοθθεεσσμμίίαα  μμέέχχρριι  κκααιι  σσήήμμεερραα    ΤΤρρίίττηη  όόπποουυ
κκααιι  θθαα  ααπποολλοογγηηθθεείί..

ΟΗΕ - Ουκρανία: Πάνω από 400 
οι επιβεβαιωμένοι νεκροί

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: 
Αυτήν την εβδομάδα η συζήτηση για την ένταξη της
Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε πως

οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν το θέμα της ένταξης της
Ουκρανίας στο μπλοκ των 27 κρατών μέσα στις επόμενες ημέρες.

“Η αλληλεγγύη, η φιλία και η άνευ
προηγουμένου βοήθεια της ΕΕ για την
Ουκρανία είναι αταλάντευτες. Θα
συζητήσουμε το αίτημα της ένταξης της
Ουκρανίας μέσα τις επόμενες ημέρες”,
είπε.
Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν προγραμ-
ματίσει να συζητήσουν τον πόλεμο
στην Ουκρανία και την προσπάθεια της
χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ, σε μια
άτυπη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι την
ερχόμενη Πέμπτη.
Να σημειωθεί ότι ο Βολοντίμιρ Ζελέν
σκι είχε υπογράψει την αίτηση για την
ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

Ο
ενεργειακός εφοδια-
σμός της Ευρώπης
δεν μπορεί να διασφ-

αλιστεί αυτή τη στιγμή με
άλλον τρόπο εκτός των
εισαγωγών από τη Ρωσία,
δήλωσε ο καγκελάριος
'Ολαφ Σολτς.

«Ουσιαστικής σημασίας»
χαρακτήρισε τις εισαγωγές
ενέργειας από τη Ρωσία ο
καγκελάριος Όλαφ Σολτς και
επέμεινε κατά του ενδεχομέ-
νου ένταξης του ενεργειακού
εφοδιασμού στις κυρώσεις
εναντίον της Μόσχας.

«Ο ενεργειακός ανεφοδια-
σμός της Ευρώπης δεν μπορ-
εί αυτή τη στιγμή να διασφαλι-
στεί με κανέναν άλλον τρόπο 

(…) Δεν υπάρχει επί του
παρόντος άλλος τρόπος για
να διασφαλίσουμε τον εφοδια-
σμό σε ενέργεια για θέρμαν-
ση, μετακίνηση, παροχή
ρεύματος και βιομηχανία»,
τόνισε ο κ. Σολτς, επι-
σημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η
προσπάθεια απεξάρτησης
βρίσκεται σε εξέλιξη, «αλλά
θα πάρει κάποιο χρόνο». «Η
Γερμανία, αλλά και οι εταίροι
μας εντός και εκτός ΕΕ, εργά-
ζονται πυρετωδώς εδώ και
μήνες για να αναπτύξουν
εναλλακτικές λύσεις, αλλά
αυτό δεν συμβαίνει από τη μία
μέρα στην άλλη. 

Αποτελεί λοιπόν συνειδητή
απόφαση εκ μέρους μας να
συνεχίσουμε τις δραστηριότ

ητες εμπορικών εταιριών στον
τομέα του ενεργειακού εφο-
διασμού από τη Ρωσία», παρ-
αδέχθηκε.

Ο καγκελάριος καλωσόρισε
πάντως όλες τις διεθνείς προ-
σπάθειες για εκτεταμένες και
στοχευμένες κυρώσεις σε
βάρος της Ρωσίας για την
εισβολή στην Ουκρανία. «Οι
κυρώσεις κατά των ρωσικών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-
των, της κεντρικής τράπεζας
και πάνω από 500 ατόμων
μιλούν από μόνες τους. Όλα
τα βήματά μας είναι σχεδια-
σμένα κατά τρόπο ώστε να
πλήττουν σοβαρά τη Ρωσία
και να είναι βιώσιμα μακρο-
πρόθεσμα», δήλωσε ο κ.
Σολτς.

Αντίθετη η Γερμανία σε κυρώσεις στις εισαγωγές
ενέργειας από τη Ρωσία
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Σε κατάσταση διαρκούς συναγερμού
βρίσκονται τα αρμόδια κυβερνητικά
στελέχη της κυβέρνησης λόγω των

εξαιρετικά υψηλών τιμών στις τιμές ενέργειας
και μπροστά στον κίνδυνο ο Ρώσος πρόεδρ-
ος, ως αντίποινα στις σκληρές κυρώσεις της
Δύσης να θελήσει κάποια στιγμή να κλείσει τις
στρόφιγγες – αν και η πιθανότητα, αυτή τη
στιγμή δεν είναι ορατή στον ορίζοντα.

Η κυβέρνηση, δια του αρμοδίου υπουργού
Ενέργειας Κ. Σκρέκα, ενημέρωσε σύμφωνα με
πληροφορίες τις εταιρείες προμήθειας ενέργειας
ότι θα παρατείνει και τον Μάρτιο την επιδότηση
των λογαριασμών που ίσχυσαν τον Φεβρουάριο,
συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Σκρέκας απέστειλε σχετική επιστολή προς
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου
να συμπεριλάβουν στον σχεδιασμό τους την
παράταση της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων.

Από την πλευρά τους οι εταιρείες προμήθειας
ηλεκτρικού ρεύματος φέρονται να διεμήνυσαν ότι 

ακόμα δεν έχουν λάβει το ποσό της επιδότησης 
που αφορά τον Ιανουάριο και επρόκειτο να

καταβληθεί μέσα στον Φεβρουάριο.
Έναν πρόσθετο πονοκέφαλο προκαλεί στην

κυβέρνηση, το ποιος θα πληρώσει το κόστος
στην απευκταία περίπτωση που ο Ρώσος πρόε-
δρος αποφασίσει να κλείσει τις στρόφιγγες του
φυσικού αερίου, και η Ελλάδα αναγκαστεί να
παραγγείλει πρόσθετα φορτία LNG.

Η λύση που σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζε

ται είναι να χαρακτηριστούν οι συγκεκριμένες
ποσότητες αέριο ασφάλειας εφοδιασμού και να
καλυφθεί η ζημιά, σε περίπτωση που δεν χρεια-
στούν, από ένα Ταμείο που θα δημιουργήσει η
ΡΑΕ.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα πάνω δείχνουν ότι
έχουμε μπει σε μία περίοδο μεγάλων αναταρά-
ξεων και αλυσιδωτών προβλημάτων, τα οποία θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται και προληπτικά αλλά
και ουσιαστικά, αν και όσα προκύψουν.

Ενεργειακή κρίση: 350 εκατ. ευρώ 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τον Μάρτιο

Ο προγραμματισμός προβλέπει την εκταμίευση ποσού 350 εκατ. ευρώ από τα κρατικά ταμεία, ενώ ο
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι η στήριξη θα συνεχιστεί όσο διαρκεί αυτό το “τσου-

νάμι” ακρίβειας στην ενέργεια, εξαντλώντας κάθε δημοσιονομικό περιθώριο.

Ο
ι τρεις διμηνιαίες δόσεις που προβ-
λέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την
εξόφληση του φόρου εισοδήματος

που προκύπτει από την εκκαθάριση των φορ-
ολογικών δηλώσεων αυξάνονται σε οκτώ
μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 31 Ιου-
λίου 2022.

Εντυπο με προσυμπληρωμένους κωδικούς

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να ολοκληρ-
ωθεί το νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης
του 2022, όπου θα υπάρχουν μια σειρά από
προσυμπληρωμένους κωδικούς.

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να είναι
προσυμπληρωμένοι στα έντυπα Ε1 και Ε2 οι
κωδικοί με τα ποσά των ενοικίων που απέκ-
τησαν το 2021 οι φορολογούμενοι, καθώς η
ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει τα στοιχεία από τις
δηλώσεις Covid που έχουν υποβάλει όσοι
εισέπραξαν πέρυσι «κουρεμένα» ενοίκια
έως 100%.

Μέχρι και σήμερα θα πρέπει οι τράπεζες,
τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και άλλοι δημόσιοι
και ιδιωτικοί φορείς να αποστείλουν στην
ΑΑΔΕ τα στοιχεία των φορολογούμενων που
αφορούν καταθέσεις, τόκους, δάνεια, πιστω-
τικές κάρτες, ασφαλιστήρια, δίδακτρα και
άλλες δαπάνες.

Η προθεσμία για την υποβολή των συγκε-
κριμένων στοιχείων έληξε στις 28 Φεβρουα-
ρίου, αλλά η ΑΑΔΕ χορήγησε ολιγοήμερη
παράταση. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη
βάση για τις διασταυρώσεις που διενεργεί
κάθε χρόνο ο φοροελεγκτικός μηχανισμός.

Οδηγίες προς φορολογουμένους

Οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν
ότι:

Στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε
φορολογούμενου που θεωρείται πληττόμενος
οικονομικά από την επιδημία του κορονοϊού,
δεν συνυπολογίζονται οι έκτακτες οικονομικές
ενισχύσεις και αποζημιώσεις που του καταβ-
λήθηκαν το 2021 για την κάλυψη των πάσης
φύσεως εισοδηματικών απωλειών του.

Στο εισόδημα από ακίνητα δεν περιλαμβά-
νονται τα ποσά των μισθωμάτων που δεν
εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021,
λόγω απαλλαγής των ενοικιαστών από την
υποχρέωση καταβολής των ποσών αυτών
βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων για την αντι-
μετώπιση των οικονομικών συνεπειών της
πανδημίας του κορονοϊού.

Τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν το
εισόδημα κάθε φορολογούμενου με τεκμαρτό
τρόπο σε επίπεδα υψηλότερα του πραγματι-
κού δηλωθέντος εισοδήματος. Oι φορολο-
γούμενοι που δεν θα μπορέσουν να δικαιολο-
γήσουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων θα κληθούν να
πληρώσουν φόρο για μεγαλύτερα εισοδήματα

Εκτός από τους μισθωτούς του ιδιωτικού
τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι θα απαλ-
λαγούν από την εισφορά αλληλεγγύης, για
εισοδήματα από 12.000 ευρώ και άνω.

Ειδικότερα:

-Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοα-
πασχολούμενοι για τα εισοδήματα του 2021
που θα δηλωθούν το 2022, καθώς και οι αγρό-
τες.

-Όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια. Για
παράδειγμα, ιδιοκτήτης που αποκτά εισοδή-
ματα 25.000 ευρώ από ενοίκια θα έχει όφελος
ύψους 426 ευρώ από την κατάργηση της εισφ-
οράς αλληλεγγύης το 2022.

-Όσοι λαμβάνουν μερίσματα.

Κάθε φορολογούμενος που είναι μισθωτός,
συνταξιούχος, κατά κύριο επάγγελμα αγρότ-
ης ή αυτοαπασχολούμενος καθώς και κάθε
φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια
ακινήτων πρέπει να έχει πραγματοποιήσει
έως το τέλος του τρέχοντος έτους δαπάνες για
αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών
συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό 30% του
ετησίου ατομικού πραγματικού εισοδήματός
του. Οι δαπάνες αυτές για να αναγνωριστούν
θα πρέπει να εξοφληθούν με πιστωτικές ή
χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά
μέσα  πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες,
πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.) και να έχουν
εκδοθεί γι’ αυτές και οι σχετικές αποδείξεις
λιανικών συναλλαγών. Εάν ο φορολογούμε-
νος δεν έχει καταφέρει να καλύψει το απαι-

τούμενο συνολικό ποσό
δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό
φορολογείται με 22%.

Τα εισοδήματα του 2021 θα
φορολογηθούν με την κλίμακα
που ισχύει από το περυσινό φορ-
ολογικό έτος που ενσωματώνει
νέο συντελεστή 9% για τα πρώτα
10.000 ευρώ εισοδήματος. Για
εισοδήματα 10.000 ευρώ έως
20.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος
22%, για το τμήμα του εισοδήμα-
τος πάνω από 20.000 και μέχρι

τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντε-
λεστή 28% από 29%, ενώ πάνω από 30.000
και μέχρι τα 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντε-
λεστής φόρου μειωμένος σε 36% από 37%.
Για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος άνω
των 40.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου
μειώθηκε στο 44% από 45%.

Με συντελεστή 55% θα υπολογιστεί η προ-
καταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ
για τις επιχειρήσεις έχει «κουρευτεί» στο
80%.  

Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει
πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από
την 1η-1-2019 και μετά, δηλαδή όσοι έχουν
ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν
συμπληρώσει στις 31-12-2021 τρία έτη λειτο-
υργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50%
ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μειωμέ-
νο από το 9% στο 4,5% με την προϋπόθεση ότι
το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχε-
ται από την επιχειρηματική δραστηριότητα
ήταν το 2021 μέχρι 10.000 ευρώ.

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Οι αλλαγές φέτος
Με υψηλές ταχύτητες εργάζονται στην ΑΑΔΕ για την πρεμιέρα των φετινών φορολογικών δηλώσεων, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.
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Ο Αστέρας Μαγούλας
συνεχίζοντας τις έξοχες
εμφανίσεις του επικράτ-
ησε για την 18η αγωνι-
στική του Μεγαρικού με
2-1.

Τα τέρματα για την
ομάδα του Κώστα
Λινάρδου σημείωσαν
οι  Δούλος(27′) και
Χιονίδης(44′).Για λογα-
ριασμό του Μεγαρικού

του Ζήση Ζήκου σκόρα-
ρε ο Δρυμούσης 47΄.

Διαιτητητής ήταν ο
Αριστείδης Αλιάγας.
Βοηθοί  Οικονόμου-
Μανούρας Ν.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Μικρός,
Μυρσινιάς, Δούλος,
Λογοθέτης, Βουρνά-
ζος, Τσιανάκας,
Μπέχλης, Απαζίδης,

Παπακωνσταντίνου(90′
Τεπέτωβ), Χαλ-
κίδης(60′ Μοίρας),
Χιονίδης.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Σκλιας,
Χύτας, Χριστοδου-
λίδης, Χιώτης,
Δρυμούσης Π., Καστάν-
ης, Καλέμι , Πέππας,
Κώνστας, Δρυμούσης
Χ.(66′ Χαμπιλάι), Παν-
τελίδης.

Χάνοντας γκόλ με
το τσουβάλι και με
ήρωα τον  τερματο-
φύλακα της Λαμπερής
Γκούνα ο Βύζας
Μεγάρων επικράτησε
της φιλότιμης Λαμπε-
ρής Ελευσίνας με 1-0.

Οι παίκτες του
Δημήτρη Καλύκα κυρ-
ιάρχησαν σε όλα τα
μήκη και πλάτη του
γηπέδου είχαν τον έλεγχο του παιχν ιδιού
έκαναν πολλές ευκαιρίες ενώ είχαν και
δοκάρι και ένα ακυρωθέντα γκόλ.

Από την άλλη πλευρά η ο ομάδα της Λαμ-
περής του Σάκη Αναστασόπουλου
αγωνίστηκε με αμυντική τακτική και ξαφνι-
κές αντεπιθέσεις.

Το τέρμα που έδωσε τους τρείς βαθμούς
στην ομάδα του Βύζαντα σημείωσε ο Γιάν-
νης Κερδιστάκης στο 12′ με σούτ μέσα από
την περιοχή ύστερα από διπλή ενέργεια και
ασίστ του Παπαδάκη.

Και οι δύο ομάδες έπαιξαν με πολλές
απουσίες (Σαχόλι, Κωνσταντιν ίδης, Λύγδας
(Β), Παππάς, Μποφίλιος, Φλασόπουλος,
Ρέρρας, Κοριόζος, Κόρμπης(Λ).

ΕΥΚΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ ΕΧΑΣΑΝ ΟΙ:

Φουρνάρης 17′
Χατζημελετιάδης 19’74’
Στρατιδάκης 23′ 37′ 48′
Κενδριστάκης 24′ 29′ 88′
Φλέγγας 25′ 63′
Ατματζίδης 30′ 34′
Παικόπουλος 32′
Φυσαράκης 43’86’
Λεβεντούρης 90+

ΔΟΚΑΡΙ:
Στρατιδάκης 58′

ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ:
Παπαδάκης 59′

Διαιτήτευσε ο Κωνσταντιν ίδης. Βοηθοί:
Πλάκας-Τόσιος.

Παρατηρητής αγώνα Δημήτρης Κόκλας.
Ιατρός αγώνα Κώστας Οικονομόπουλος.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής
Δημήτρης Καλύκας): Κουφής, Δρυμούσης,
Φουρνάρης (70’Μανωλιάς), Παικόπου-
λος(70’Μανώλης), Φυσαράκης, Φλέγκας,
Κενδριστάκης, Χατζημελετιάδης, Στρατιδάκ-
ης (80’Λεβεντούρης), Ατματζίδης, Παπαδάκ-
ης(88’Μαυρονάσος).

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής
Σάκης Αναστασόπουλος): Γκούνας, Κακλα-
μάνης, Μπέσιος, Δαούλας, Λαμπράκος,
Κακούσιος, Κολοκώτσιος, Χαντζής, Γιαννά-
κογλου(84’Μαρουλής), Τζάνος, Σιτσάνης(68′
Μάλιος).

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Γκόλ με το τσουβάλι και φτωχό 1-0 ο ΒύζαςΟ Αστέρας Μαγούλας 2-1 τον ΜεγαρικόΟ Αστέρας Μαγούλας 2-1 τον Μεγαρικό

ΕΠΣΔΑ: Κλήση προεθνικής
Κ:15 και Κ:17 σήμερα στην
Γκορυτσά
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ15 (2007-2008)

Από τους Υπεύθυνους του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος Γιάννη Φατόλια & Τάσο
Στασινόπουλο και τους συνεργάτες τους
Παναγιώτη Παυλίδη & Παναγιώτη Γεωρ-
γιάδη καλούνται τη Τρίτη 8/3/2022 και ώρα
14.45 στο γήπεδο ́ ́ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ́ ́ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφαιρι-
στές με αθλητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα – μαύρο σορτσάκι – άσπρες
κάλτσες – επικαλαμίδες):

ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Τ) (ΕΡΜΗΣ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Τ) (ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ (ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
ΓΚΙΝΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Τ) (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΕΛΛΗΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΚΟΡΡΕΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΣΥΙΝΑΣ)
ΜΑΖΓΑΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α. (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΡΝΕΖΟΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΓΚΙΟΛΑΣ ( ΕΡΜΗΣ )
ΡΗΓΑΣ (Τ)  (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΣΑΧΙΠ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΤΣΙΚΑΛΑΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΦΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ  (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ ) 
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ ( ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ) 

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ17 (2005-2006)

Από τους Υπεύθυνους του Εκπαιδευτικού Προ-
γράμματος Γιάννη Φατόλια & Τάσο Στασινό-
πουλο και τους συνεργάτες τους Παναγιώτη
Παυλίδη & Παναγιώτη Γεωργιάδη καλούνται
την ΤΡΙΤΗ 8/3/2022 και ώρα 14.45 στο γήπεδο ́
́ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ́ ́ για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές με αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα – μαύρο σορτσάκι – άσπρες
κάλτσες – επικαλαμίδες):

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΖΩΦΡΙΑ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΣΕΜΠΡΟΣ (ΕΡΜΗΣ ) 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΕΡΜΗΣ)
ΑΣΒΕΣΤΑΣ (T) (ΖΕΦΥΡΙ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ (ΖΩΦΡΙΑ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ)
ΚΥΠΑΡΙΔΗΣ (T) (ΕΡΜΗΣ)
ΝΤΑΛΗΣ (ΕΡΜΗΣ) 
ΜΠΑΛΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΜΠΛΕΤΣΑΣ (ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΠΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ)
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΡΙΦΤΗΣ (ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ) 
ΣΑΪΝΗΣ  (ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
ΣΒΥΡΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΣΤΑΣΙΝΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)
ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ (Τ) (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ)
ΧΟΤΖΑ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

Με Τσακίρη και Αντωνακόπουλο απέδρασαν οι σταχυοφόροι
από την Βάρη

Σπουδαία νίκη πέτυχε ο Πανελευσινιακός για τον 6ο όμιλο και για την 17η αγωνιστι-
κή όπου επικράτησε στην Βάρη του Αστέρα με 2-1.Τα τέρματα των σταχυοφόρων
σημείωσαν οι: Τσακίρης 38′ Αντωνακόπουλος 88′ .Για λογαριασμό του Αστέρα σκόρ-
αρε ο Σπίτζος 74′. Διαιτητής ήταν ο Ξηρογιάννης(Βοιωτίας).

ΑΣΤΕΡΑΣ (προπονητής Μιχάλης Κάτσικας): Μαρινάκης, Χάιδος(80′ Γκούγιε),
Παστρίκος, Μανδύλης, Σπίντζος, Μάγκος, Μανωλιάς(54′ Γκέκας), Κατσικογιάν-
νης(54′ Νιούμαν), Καλλιμάνης, Γκούμας, Νάκας(60′ Κωτσοβός).
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (προπονητής Μουράτ Σεροπιάν): Γκλώτσος, Μανδαμαδιώτης,
Λώλος(75′ Ξενοπανάγος), Συριόπουλος, Ανδριόπουλος, Κατίδης(38′ λ.τρ. Μαρής),
Αντωνακόπουλος, Μπούσης, Τσακίρης(84′ Μακρίδης), Ερέρα(75′ Σεκούμπα), Μου-
σκάι.



Επέστρεψε στις νίκες ο Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου

Ο Απόλλων  Πον τίων  αν  και βρέθηκε πίσω στο σκόρ από την  Εν ωση Ασπρ-
οπύργου στην  συν έχ εια έκαν ε ολική αν ατροπή και επικράτησε στο Ασπροπυρ-
γιώτικο ν τέρμπι με 3-1.

Τα τέρματα του Απόλλων α σημείωσαν  οι Κωσταράς(33′), Σιδηρόπουλος(53′) και
Καραγιώργου(81′). Για λογαριασμό της Εν ωσης σκόραρε ο Κατσάφαρος 15′.
Νωρίτερα ο τελευταίος είχ ε χ άσει πέν αλτι στο 10′. που απέκρουσε ο τερματο-
φύλακας.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί: Μιχ άλης Δημόπουλος- Χρήστος Πλά-
κας.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Μιχ άλης Κατσάφαρος): Χολέβας, Παρ-
ασχ άκης, Φραγκόπουλος, Καρδάμης, Αξιώτης, Τστετσάι, Τσιρικλός, Στύλλα(65′
Τζαχ ρήστας), Μπούρας, Κατσάφαρος, Πέτσας.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπον ητής Κώστας Κρασών ης): Στεφαν ίδης, Πουρου-
ζίδης, Παροτσίδης, Κομιώτης, Συμεων ίδης(46′ Παπαδόπουλος), Καραγιώργος, Κου-
σίδης(85′ Κουρτσαν ίδης), Σιδηρόπουλος, Μαρτέκας(63′ Μπαρν τόκ), Κωσταράς(88′
Πρέσσας), Αθαν ασιάδης.
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Πυρρίχιος Ασπροπύργου για φίλημα...
3-0 τη Νέα Πέραμο

Υστερα από έξοχη εμφάν ιση ο Πυρρίχ ιος Ασπροπύργου επικράτησε στο γήπεδο Πανο-
ράματος της Νέας Περάμου με 3-0. Οι παίκτες του Μιχάλη Κάσδαγλη σε πολλά κέφια κατά-
φεραν  να επιβάλουν  τον  δικό τους ρυθμό και ν α διαλύσουν  την  ασταθέστατη άμυνα των
φιλοξενομενων .  Τα τέρματα σημείωσαν  οι Μουστάκα 2( 24' 75'), Βαλλιάνος 14'.
Διαιτητής ήταν  ο Χρέλιας.Βοηθοί Πλάκας-Αρβαν ιτάκης.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Τσέπερης, Μουστάκα, Μερκάι, Βασιλειάδης, Τσιριγώτης, Πιπερίδης, Λάσκος,
Βαλλιάνος(69′ Μαυρίδης), Σωπιάδης(76′ Ερμπαλίδης), Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχαγιάς, Σκεπαρν ιάς(59′ Πν ευματικάκης), Δράγασης, Λιμν ιάτης(74′
Τσαούσης), Ζουμπλιός(46′ Σεβαστής), Λουκίδης(46′ Πατσιον ίδης), Τοπτίδης, Γκελάι(46′
Τσακάι), Κοκόσι, Δουκάκης, Καμπόλης.

Ισόπαλο 1-1 το ντέρμπι
Ικαρος-Κριός 

Ασπροπύργου

Δεν  αν έδειξε ν ικητή το ν τέρμπι της
18ης αγων ιστικής στην  Β' κατηγορίας
αν άμεσα στον  Ικαρο και τον  Κριό
Ασπροπύργου στο γήπεδο της Γκορυ-
τσάς αφού το σφύριγμα της λήξης του
διαιτητή Μαν ούρα Χ . Bοηθοί Μαν ούρας
Ν-Μαυρομάτης βρήκε τις δύο μάδες ισό-
παλες 1-1.

Προηγήθηκαν  οι τυπικά γηπεδούχ οι
ομάδα του Ικάρου  με τον  Αν δρεάδη 15'
και ισοφάρισε ο Κριός στο 89' με τον
Μειμαρίδη.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι Δοκάρι είχ ε ο
Σφακιαν άκης Αγ. 16' για τον  Κριό. Εν ώ
Αποβλήθηκαν  Στασίν ης(Ικ), Χαϊν τούτης-
Σφακιαν άκης Α(Κριού).

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθαν ασίου, Νταφόπου-
λος, Κάτσος Χ., Χυσολάρι  Εν ., Μάμμας,
Αν δρεάδης, Λούφης(67′ Σούτας),
Κορδέρας(80′ Τοπάλοβ), Στασίν ης, Κυρ-
ιλίουκ(90′ Μηλιώτης).

ΚΡΙΟΣ: Σοφιαν ίδης, Αδελφόπουλος(54′
Μαζμαν ίδης), Πουρουζίδης, Μιχ αηλίδης,
Σφακιαν άκης Αν ., Χαϊν τούτης, Σφακια-
ν άκης Αγγ., Γεωργιάδης, Μεϊμαρίδης,
Τόλας, Στυλιαν ού(46′ Λακάι).

Πολυβόλο η Μικρασιατική 5-0 τον Θρασύβουλο

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική Μελί Μεγάρων  συν έτριψε στο γήπεδο του
Βύζα τον  Θρασύβουλο για την  18η αγων ιστική με 5-0.
Τα τέρματα της ομάδος του Χάρη Κουστέρη σημείωσαν  οι Μάκρας(36′,

84′) Γεωργακής(27′), Στρατάκης (62′ πέν αλτι), Μπαγδάτογλου(70′).
Διαιτήτευσε ο Γιαπιτζόγλου. Βοηθοί: Οικον όμου-Φούρκας.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βαν δώρος(80′ Αιγιν ίτης), Μήτσος Α., Έβερετ(73′
Τοπάλης), Γαλαν ός, Κήττας, Μήτσος Δ.(66′ Νταούτ), Στρατάκης, Τούσης,
Μπαγδάτογλου(73′ Αγγελακόπουλος), Γεωργακής, Μάκρας.

Ο ΑΟ Ζωφριάς στο
γειτονικό ντέρμπι επι-
κράτησε για την 18η
αγωνιστική στο γήπεδο
της Φυλής του Ακράτ-
ητου με 3-1 κάνοντας
ολική ανατροπή παίρ-
νοντας βαθμολογική
ανάσα.

Τα τέρματα της ομά-
δος του Κώστα Μαργα-
ρίτη σημείωσαν οι
Νίκα(50′), Σπυρόπου-
λος(60′) και  Ζαχαρό-

πουλος(77′). Για λογαρ-
ιασμό της ομάδος του
Ακράτητου του Πανα-
γιώτη Λουμάκη σκόρα-
ρε ο Ρεμούνδος 23′.

Διαιτητής ήταν ο
Μανούρας Χ. Βοηθ-
οί :Ζε ιμπέκης-Μαυρο-
μάτης.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Καρα-
μαλίγκας, Ζαχαρός,
Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς ,
Μυλούλης, Σκαμαν-

τζούρας, Πετσίτης,
Σουρτζής, Κηπουρός,
Ρεμούνδος, Τουλου-
βασίλης, Δέδες.

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ:
Λιούμπης, Κου-
τσούμπας, Νίκα,
Λάβδας, Αναγνώστου,
Ξενάκης, Σπυρόπου-
λος(75′ Ζαχαρόπουλος)
Κούρτης, Νικολάου,
Χαλεπιάν(88′ Ράγγος),
Πλατανιάς Γ.

Ολική ανατροπή η Ζωφριά 3-1
στην Φυλή τον Ακράτητο

Πήρε το ματς 
στα χαρτιά ο Αίας
Παραλίας
Το παιχνίδι του Αίαντα Παρ-
αλίας με τον Αστέρα Ανω
Λιοσίων για την Β’ ΕΠΣΔΑ που 

ήταν να διεξαχθεί στο γήπεδο
Γκορυτσάς το Σάββατο δεν
διεξήχθει αφού η φιλοξε-
νούμενη ομάδα κατέβηκε με
μόλις 8 ποδοσφαιριστές. Βάσει
του ΚΑΠ και το Φ.Α η ομάδα
του Ηλία Αμπαζάι παίρνει το
ματς στα χαρτιά με 3-0(α.α).



ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’
κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του

ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1)Περιγραφή θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Περιγραφή θέσης:  Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες 
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching,
laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός

Μηχανικού αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

1)Περιγραφή θέσης:
Πικαδόροι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης:
Φορτοεκφορτωτές
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού
παλετοφόρου
Γνώση χρήσης RF SCANNER
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθοί
χειριστή κλάρκ  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER
4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές
κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 
Απόφοιτοι Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων

12-θριάσιο Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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14-θριάσιο Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:

ΓΑΜΟΣ
Ο Αθανάσιος Μπέκας του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας το

γένος Σταμου γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής κάτοικος Μανδρ-
ας και η Αικατερίνη Κωτση του Πέτρου και της Αλεξάνδρας το

γένος Κοντου γεννηθείσα τον Χολαργό Αττικής κάτοικος Μανδρα
πρόκειται να παντρευτούν στο δημαρχείο Μανδρας.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ
ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο
εντος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικια-
ση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύρ-
γου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισό-
γειο) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126
τεραγωνικά μέτρα, κα-
τάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία
(1ος οροφος) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύρ-
γου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά μέτρα, σε

οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για ε-
παγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860
(29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγ-
γελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος
& Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931
κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ.
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου στη θέση Δε-
μερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθ-
ετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ.
, μπάρμπεκιου και
υπέρ οχη θέα στο Θρ-
ιάσιο και τον κόλπο
του καραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
ΑIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο
στη θέση Ρυκιά, σε
τιμή ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο
του Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημε-
ρος τοπος, μονοκα-
τοικία 280 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3
υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400
τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άρι-
στη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νε-
όκτιστα, μονοκατοικία
90 τ.μ., 3 υ/δ, κήπος
60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδει-
σος, ημιτελής μεζονέτα
162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ
(το 1 master), 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη
25 τ.μ., τιμή 309.000€,
συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις
περιοχές  Ελευσίνα
και Ασπρόπυργο
Τηλ. 6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλει-
στική με πείρα ζητά
εργασία για φροντίδα
ηλικιωμένων στην περ-
ιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονι-
έρα για ενοικίαση στην
περιοχή του Ασπρ-
οπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία
γαλακτοκομικών πρ-
οϊόντων στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επι-
κοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email:
info@dikomas.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2105575342, 6973236156

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ .
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΟΓΩΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.

2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

Ζητείται τεχνίτρια
νυχιών 

για  κατάστημα 
στην Ελευσίνα
Τηλ.6938437614

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Τ
ο Κέντρο Κοινότητας, που εποπτεύεται από τη Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Ελευσίνας, ενημερώνει ότι όσοι πολίτες ενδιαφέρονται και

επιθυμούν να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά
στην Ουκρανία, μπορούν να τα παραδώσουν στο Κέντρο
Κοινότητας, επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου
Βενιζέλου, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

� την Τρίτη 8/3/2022 και ώρες 8:00-15:00,

� την Τετάρτη 9/3/2022 και ώρες 8:00-15:00,

και
� την Πέμπτη 10/3/2022 και ώρες 8:00-15:00

Γίν εται συγκέν τρωση των  ακόλουθων
ειδών  πρώτης αν άγκης:
Για τα ν εογν ά και βρέφη:
Πάν ες

Μωρομάν τηλα
Βρεφικό γάλα ν ο 1 και ν ο 2 (σκόν η)
Ρυζάλευρο
Έτοιμες βρεφικές τροφές
Κρέμες συγκάματος (Sudocream,
Fissan,Penaten)
Μάρσιπους
Θερμός

Για τα παιδιά κάθε ηλικίας:
Ατομικά ν ερά
Μπάρες δημητριακών
Απαραίτητα είδη:
Sleeping bags
Χαρτί υγείας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Δήμος Ελευσίνας: Δίπλα στα παιδιά της Ουκρανίας 


