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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: Νεφώσεις και βροχές  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 6  έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κύρος, Κύρης, Ευδοξία,

Ευδοξούλα, Δόξα, Δοξούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφ. Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒενιζέλου
Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, 
Μάνδρα - Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική,  Α.Τσακάλωφ 11 & 

Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ,2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ

Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία Α.

Αριστοτέλους 132, 2102462255

Ξ
εκιν ά εκ ν έου και μετά την  απρόσμεν η διακο-
πή του, το αν τιπλημμυρικό έργο που χ ρηματο-
δοτείται από το Υπουργείο Υποδομών  και

Μεταφορών , στη Μαγούλα.
Χρον ικό
Η αν τιπλημμυρική θωράκιση της Μαγούλας, που είχ ε

πληγεί από τις φυσικές καταστροφές της 15ης Νοεμ-
βρίου 2017 και κυρίως της 26ης -27ης Ιουν ίου 2018
κατέστησαν  την  περιοχ ή σε κατάσταση έκτακτης
αν άγκης και τον  Ιαν ουάριο του 2019, μετά από εν έρ-
γειες της Δημοτικής Αρχ ής, υπεγράφη η σύμβαση
μεταξύ του Δήμου Ελευσίν ας και του Υπουργείου Υπο-
δομών  & Μεταφορών  για τη σύν ταξη της μελέτης και
την  εκτέλεση των  απαιτούμεν ων  έργων .

Με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ.
A/ΠΡΣ002/ΤΑ/ΟΔ/5343/09.01.2020 Απόφαση Γεν . Διε-
υθυν τή Συγκ. Υποδομών , εγκρίθηκαν  τα παραδοτέα
και τα Τεύχ η Δημοπράτησης που συν τάχ θηκαν  στα
πλαίσια της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών  Τεχ ν ικού
Συμβούλου, για την  υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρ-
εσίας Δημοσίων  Έργων  Κατασκευής και Συν τήρησης
Συγκοιν ων ιακών  Έργων . 

Με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ.
Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/124690/10.12.2020 Απόφαση του Γεν ι-
κού Γραμματέα Υποδομών  εγκρίθηκε η δέσμευση
ποσού 4.750.800 € σε βάρος πιστώσεων  του ΠΔΕ,
εν ώ επιλέχ θηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης χ ωρίς
προηγούμεν η δημοσίευση για την  αν άθεση του έργου
καθώς επίσης και ο σχ ετικός πίν ακας των  εργολ-

ηπτικών  επιχ ειρήσεων  που θα μετέχ ουν  στη διαπραγ-
μάτευση. 

ΞΞεεκκιιννάά  εεκκ  ννέέοουυ  ττοο  ααννττιιππλληημμμμυυρριικκόό
έέρργγοο  σσττηη  ΜΜααγγοούύλλαα  

ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν

Σ
την  εν ίσχ υση του επι-
βατικού και εμπορευμα-
τικού έργου της

προχ ωρά η Hellenic Train,
σύμφων α με δηλώσεις του Διε-
υθύν ον τος Συμβούλου της
εταιρείας, Maurizio Capotorto
στη χ θεσιν ή εκδήλωση για την
παρουσίαση του έργου FENIX
από το υπουργείο Μεταφορών
και το ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ.

Ειδικά για τις εμπορευματικές
μεταφορές, ο κ. Capotorto
προαν ήγγειλε τη δημιουργία
τακτικών  εμπορευματικών
δρομολογίων  μεταξύ Αθήν ας,
Θεσσαλον ίκης και Αλεξαν δρ-
ούπολης, με προοπτική επέκ-
τασης σε Σόφια και Σκόπια.

Μάλιστα, θα δίδεται η δυν ατότητα στις ελλην ικές
επιχ ειρήσεις ν α μισθών ουν  επιμέρους / μεμον ωμέν α
βαγόν ια, με στόχ ο την  εν ίσχ υση των  ελλην ικών  εξα-
γωγών .

Σύμφων α με δημοσίευμα του metaf orespress.gr, γι’
αυτό το εγχ είρημα θα χ ρησιμοποιηθεί ως «επιχ ειρησια-
κή βάση» το Θριάσιο ΙΙ, στο οποίο η εταιρεία έχ ει
καταθέσει τη μον αδική προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά κρίσιμη θεωρείται η

κατάσταση / χ ωρητικότητα του εγχ ώριου δικτύου, η
διαθεσιμότητα βαγον ιών , αλλά και η ζήτηση για σιδηρο-
δρομικό εμπορευματικό έργο.

Σημειών εται ότι κύριος πελάτης της Hellenic Train
είν αι οι εταιρείες Cosco / Pearl από το λιμάν ι του
Ικον ίου, αλλά το τελευταίο διάστημα και ο ΟΛΘ, ο
οποίος εγκαιν ίασε σιδηροδρομικά δρομολόγια με στόχ ο
ν α εξυπηρετήσει τα dry  ports που διατηρεί σε Σόφια
και Σερβία.

Hellenic Train: Το Θριάσιο «επιχειρησιακή βάση»
για τη δημιουργία βαλκανικού δικτύου

Με βάση το Θριάσιο ΙΙ, η Hellenic Train «ανασυγκροτεί» τα εμπορεύματά της,
δημιουργώντας βαλκανικό δίκτυο
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Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βου-
λευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, κατέθεσε αναφορά προς

τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο
Γεωργαντά και τον Υφυπουργό στον Πρωθυ-
πουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο με αφορμή τη
με αρ. πρωτ. 647/09.12.2022 επιστολή του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπορίας και Επε-
ξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων και Γεωρ-
γικών Εφοδίων.

Στην εν λόγω επιστολή (επισυνάπτεται) ο

Πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Αντώνης
Παπαθανασίου, κάνει λόγο για την ανάγκη
μείωσης του χρόνου καταβολής των αποζ-
ημιώσεων των αγροτών της περιοχής για τις
αγροτικές καλλιέργειες που επλήγησαν από
τις φυσικές καταστροφές, όπως συνέβη με
τους αγρότες της περιοχής της Εύβοιας.

Ο κ. Μπούρας θα καταβάλλει κάθε προ-
σπάθεια ώστε οι διαδικασίες αποζημίωσης
για τις πληγείσες καλλιέργειες να είναι
αμεσότερες. .

«IRIS»: Η παλιά βιομηχανία γίνεται χώρος
Πολιτισμού στην Ελευσίνα

Ξαναζωντανεύει η «IRIS» στη Ελευσίνα, καθώς
προχωρούν τα έργα ανάδειξης των παλιών κτιρίων, με

στόχο να γίνει χώρος πολιτιστικών δράσεων.
Ξαν αζων ταν εύει η «IRIS» στη Ελευσίν α, καθώς προχ ωρούν  τα έργα αν άδειξης

των  παλιών  κτιρίων , με στόχ ο ν α γίν ει χ ώρος πολιτιστικών  δράσεων .
Ξεκίν ησε τη λειτουργία της το 1925 και έζησε έως τη δεκαετία του 1970 σαν

βιομηχ αν ία βερν ικιών  και χ ρωμάτων , μάλιστα ήταν  η πρώτη στην  Ελλάδα.

Τα δύο κτίρια στα οποία γίν ον ται παρεμβάσεις, αλλά και η καμιν άδα έχ ουν
χ αρακτηριστεί διατηρητέα ν εότερα μν ημεία και χ αρακτηριστικά δείγματα
βιομηχ αν ικής αρχ ιτεκτον ικής της περιόδου του μεσοπολέμου. Αρκετοί ήταν  και οι
Μικρασιάτες πρόσφυγες που μετά το 1922 εγκαταστάθηκαν  στην  Ελευσίν α και
τροφοδότησαν  το εργατικό δυν αμικό της επιχ είρησης.

Εκ μέρους του Συλλόγου Μικρασιατών  Ελευσίν ας, η Γεωργία Γιαγτζόγλου,
πρόεδρός του, μας είπε ότι: «Οι εργασίες που έκαν αν  οι πρόσφυγες ήταν  κυρίως
αγροτικές και βιομηχ αν ικές. Έφεραν  αρκετές γν ώσεις για την  καλλιέργεια της γης, τα
αμπέλια και τη σταφίδα και τις πέρασαν  και στην  τοπική αγροτική οικον ομία. Επίσης
εργάστηκαν  στα εργοστάσια της εποχ ής, τον  Κρόν ο, την  Σαπων οποιία, την
Βότρυς, το εργοστάσιο Ίρις, τα καμίν ια (κεραμοποιεία που υπήρχ αν  από το 1821).
Άν οιξαν  κουρεία, ραφτάδικα, υποδηματοποιεία, φαρμακείο, εν ώ αρκετοί ήταν
μεταφορείς με σούστες».

Χαρακτηριστικό δείγμα της βιομηχ αν ικής και πολιτιστικής μας κληρον ομιάς της
Ελευσίν ας, αλλά και χ ώρος όπου το αν θρώπιν ο δυν αμικό του έδωσε το παρών  σε
όλες τις μεγάλες στιγμές στην  ιστορία του εργατικού κιν ήματος στην  περιοχή και
ευρύτερα, γίν εται ξαν ά επισκέψιμο και μπορεί ν α αποτελέσει, με την  κατάλληλη
διαχ είριση, πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Τα διατηρητέα κτίρια,
γίν ον ται πολυχ ώροι
Πολιτισμού τόσο για της
αν άγκες της Ελευσίν ας ως
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης το 2023 αλλά
και παραμέν ουν  και μετά
από το 2023 σαν  χ ώροι
προς όφελος των
πολιτιστικών  δράσεων .

Ο ΟΑΕΔ (πλέον  ΔΥΠΑ)
και ο τέως Οργαν ισμός
Εργατικής Κατοικίας, ο
Δήμος Ελευσίν ας, το
Υπουργείο Πολιτισμού και η
Περιφέρειας Αττικής, είν αι οι
φορείς πάν ω στους οποίους
άρχ ισε ν α εξελίσσεται η
προσπάθεια αυτή.

Σε παλαιότερη
αν ακοίν ωση του Δήμου Ελευσίν ας αν αφέρον ταν  στις 6/10/2022 ότι: υπεγράφη η
σύμβαση για την  αποκατάσταση και συν τήρηση της Καμιν άδας του ΙRIS, την
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, μεταξύ του Δημάρχ ου Ελευσίν ας Αργύρη Οικον όμου και του
αν αδόχ ου του έργου.Η εμβληματική καμιν άδα, ύψους περίπου 35 μέτρων , βρίσκεται
εν τός του Ο.Τ. του πρώην  εργοστασίου ΙRΙS, οι εργασίες αποκατάστασης του
οποίου βρίσκον ται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι εργασίες αφορούν  στην  εξυγίαν ση της υποδομής, την  αποκατάσταση τοπικών
βλαβών , της βάσης και της θεμελίωσης της καμιν άδας και φυσικά, την  αποπεράτωση
χ ρωματισμών  και τον  πλήρη καθαρισμό της.
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Βορίδης για εκλογές: 2, 9 ή τέλος Απριλίου
οι επικρατέστερες ημερομηνίες

Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε πλέον για την προκήρυξη των βουλευτικών
εκλογών, που εκτός απροόπτου, θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό ότι
θα διεξαχθούν στις 2 ή στις 9 Απρ-

ιλίου. 
Ο Μάκης Βορίδης σημείωσε ότι, αν τελικά

οι εκλογές γίνουν στις 2 ή στις 9 Απριλίου,
θα έχουμε την διάλυση της Βουλής το
πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, αλλά αυτό
είναι καθαρά απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού, ο οποίος είναι και ο μοναδικός υπεύθυ-
νος, για να πάρει την τελική απόφαση για
τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών.

Ειδικότερα αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών τόνι-
σε: «Τώρα για το πότε θα έχουμε εκλογές, το έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Θα
είναι τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Επομένως αυτός είναι ο χρόνος. Απλώς για να γίνουν
Απρίλιο ή Μάιο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι η διάλυση του κοινοβουλίου θα γίνει νωρίτε-
ρα. Άρα αν κανείς σκεφτεί ότι οι ημερομηνίες του Απριλίου είναι οι δύο που συζητάμε
όλοι, η 2η και η 9η Απριλίου, διότι μετά είναι το Πάσχα και θα πάμε πιο πίσω, αν ο
Πρωθυπουργός πάει σε αυτές τις ημερομηνίες, θα πρέπει κανείς να περιμένει τη διάλ-
υση του κοινοβουλίου στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Άρα ο χρονικός ορίζοντας
είναι περίπου αυτός, αλλά ο Πρωθυπουργός έχει αφήσει ένα περιθώριο να το σκεφτεί
και ίσως να μετακινήσει τις πρώτες εκλογές λίγο αργότερα, δηλαδή προς τα τέλη Απρ-
ιλίου».

Ερωτηθείς για αν μπορεί ΝΔ να είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλο-
γές, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές σημαίνει 46% για
οποιονδήποτε. Όπως έχουν διαμορφωθεί οι δυνάμεις, είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και
δύσκολο εγχείρημα για να το πει αυτό κάνεις. Αλλά έχω απόλυτη πεποίθηση, ότι στις
δεύτερες εκλογές θα υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας».

Ο Υπουργός απάντησε σε σχετικό ερώτημα αν μπορεί η ΝΔ να σχηματίσει κυβέρν-
ηση με ένα άλλο κόμμα, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε: «Εμείς ως ΝΔ, οπότε έχει
χρειαστεί και είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού, την τιμάμε και προσπαθούμε να
εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, για να υπηρετήσουμε το συμφέρον
του ελληνικού λαού. Άρα αν είναι αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού, θα καταβά-
λουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα στο κοινοβούλιο, για να μπορέσουμε να φτιάξο-
υμε προγραμματικές συνθέσεις, που θα επιτρέψουν να δημιουργηθεί μία βιώσιμη και
αποτελεσματική κυβέρνηση. Πιστεύω όμως ότι δεν θα χρειαστεί αυτό. Θα είμαστε
αυτοδύναμοι».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Κατάθεση αναφοράς για μείωση του χρόνου καταβολής

των αποζημιώσεωνγια τις πληγείσες καλλιέργειες
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Με την  υπ΄ αριθμ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/144552/30.12.2020 Απόφαση του Γεν ικού Γραμ-
ματέα Υποδομών  εγκρίθηκαν  τα πρακτικά του διαγων ισμού σύμφων α με τα οποία
αν αδείχ θηκε μειοδότης η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε». 

Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 20.07.2021 και διακόπηκαν στις αρχές Αυγούστου
2022. 

Η διακοπή των  εργασιών  είχ ε ως αποτέλεσμα ν α υπάρξουν  δικαιολογημέν α παρά-
πον α των  κατοίκων  της ευρύτερης περιοχ ής, δεδομέν ου ότι υπάρχ ει δυσκολία πρό-
σβασης σε κατοικίες και επιχ ειρήσεις,.

Για τον  λόγο αυτό η Τεχ ν ική Υπηρεσία του Δήμου μας, με το υπ΄ αριθμ.
16588/05.10.2022 έγγραφό της προς το αρμόδιο υπουργείο, επισημαίν ει τα παρα-
πάν ω προβλήματα και ζητά την  ταχ ύτερη δυν ατή ολοκλήρωση του έργου καθώς
επίσης και εν ημέρωση για το χ ρον οδιάγραμμα των  εργασιών . 

Σε επικοιν ων ία του Δήμου μας με τον  επιβλέπον τα του έργου, εν ημερωθήκαμε ότι
ο αν άδοχ ος έχ ει καταθέσει αίτημα διακοπής εργασιών .

Αυτό είχ ε ως αποτέλεσμα ν α σταλεί προς τον  Υφυπουργό Υποδομών  και Μεταφ-
ορών  η υπ΄αριθμ. 20653/08.12.2022 επιστολή του Δημάρχ ου, η οποία κοιν οποι-
ήθηκε στους βουλευτές της περιοχ ής, στην  οποία αν αφέρεται η σημαν τικότητα του
έργου για την  αν τιπλημμυρική θωράκιση της Μαγούλας, ζητών τας όχ ι μόν ον  ν α μην
σταματήσει το έργο, αλλά και ν α μην  υπάρξουν  πλέον  καθυστερήσεις, που θα επι-
βαρύν ουν  την  καθημεριν ότητα των  κατοίκων  του Δήμου μας.

Έτσι λοιπόν , με απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών  & Μεταφορών
στις 26/1/2023, εγκρίν ον ται οι υποχ ρεώσεις προς τον  αν άδοχ ο, η τροποποίηση της
μελέτης εφαρμογής δικτύου ομβρίων , ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., η σύν αψη
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών  και η χ ορήγηση παράτασης της
συν ολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου.

Ως εκ τούτου, μετά και τις παραπάν ω εν έργειες, το αν τιπλημμυρικό έργο της
Μαγούλας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών , αν αμέν εται ν α
ξεκιν ήσει εκ ν έου, με την  ολοκλήρωση του οποίου θα θωρακιστεί πλήρως η περιοχ ή
από πλημμυρικά και ακραία φαιν όμεν α.

Η συνέχεια από σελ. 2

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Πυροβολισμοί σε
κατάστημα ψιλικών

στις Αχαρνές
Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυν ομία 

Πυροβολισμοί έπεσαν τα μεσάνυχτα της Κυρια-
κής στο Μενίδι, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθεί
κάποιος τραυματισμός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, δύο άνδρ-
ες, ηλικίας 41 και 43 ετών, που συνελήφθησαν,
κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν εναντίον κατα-
στήματος ψιλικών, το οποίο βρίσκεται στην οδό
Θερμοπυλών.

Σημειώνεται, ότι αργότερα συνελήφθη και η
43χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος, έπειτα
από μήνυση που υπέβαλαν εναντίον της οι δύο
συλληφθέντες!

Θ
ύμα διάρρηξης
έπεσε πρώην
δήμαρχος της

Δυτικής Αττικής, όταν
άγνωστοι  παραβίασαν
μπαλκονόπορτα και
απέκτησαν πρόσβαση
στο εσωτερικό της μονο-
κατοικίας του.

Οι «ποντικοί» εκμεταλ-
λεύτηκαν την απουσία του
69χρονου πρώην τοπι-
κού άρχοντα, έκαναν το
σπίτι «φύλλο και φτερό»
και  εντόπισαν χρήματα
που είχε κρυμμένα στην
κρεβατοκάμαρα του.

Στη συνέχεια οι  δράστες
διέφυγαν, ενώ όταν ο πρώην

δήμαρχος επέστρεψε και 
διαπίστωσε τη διάρρηξη,

ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. (σ.σ. το

μεσημέρι  της Παρασκευής
27/1), με το Τ.Α. Μενιδίου να
αναλαμβάνει την προανάκριση.

Δυτική Αττική: «Άδειασαν» το 
σπίτι πρώην Δημάρχου

Έρχεται χιόνι και στα βόρεια
προάστια της Αττικής

- Νέα πρόγνωση
Ο Γιάν ν ης Καλλιάν ος έδωσε τη δική του πρόγν ωση.

Αν αλυτικά, ο Γιάν ν ης Καλλιάν ος έγραψε:

«ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΘΑ ΧΙΟΝΙΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΒΑΡΚΕΣ...
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΤΕΚΟΡ ΣΤΙΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΤΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ!

Αν  κάποιος διαβάσει στο διαδίκτυο όλα όσα γράφτ-
ηκαν  τις τελευταίες ημέρες για τον  επικείμεν ο "χ ιον ιά",
το μόν ο που θα καταφέρει ν α κάν ει είν αι ν α μπερδέ-
ψει τον  εγκέφαλο του. Και θα συμβεί αυτό γιατί άλλοτε
θα διαβάσει ότι θα έχ ουμε χ ιόν ια από την  Παρασκευή
μέχ ρι τις βάρκες της Αττικής, άλλοτε ότι δεν  ξέρουμε
ακόμη τι θα γίν ει και άλλοτε ότι δεν  θα γίν ει τίποτα.
Όπως λοιπόν  και στην  πραγματική ζωή, έτσι και στη
Μετεωρολογική. Η αλήθεια είν αι πάν τοτε κάπου στη
μέση.
Και εξηγούμαι :Ναι, θα έρθει περισσότερο κρύο από
την  Παρασκευή. Ναι θα έχ ουμε πρόσκαιρες χ ιον ο-
πτώσεις σε ορειν ές και ημιορειν ές περιοχ ές της Βόρει-
ας Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Εν ώ,
γρήγορα, από το βράδυ της Παρασκευής, ο καιρός θα
γίν ει «Βορείου ρεύματος» όπως λέμε στη Μετεωρο-
λογία. Αυτό σημαίν ει πως από τα μεσάν υχ τα της Παρ-
ασκευής έως και το βράδυ του Σαββάτου οι περιοχ ές
που χ ιον ίζει θα είν αι οι εξής:

- Πήλιο    - Σποράδες  - Εύβοια

- Αττική & Βοιωτία  - Βορειοαν ατολικό Αιγαίο

- Κυκλάδες  - Κρήτη

ΣΕ ΠΟΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΟΜΩΣ ΘΑ ΧΙΟΝΙΣΕΙ;
Σίγουρα δεν  θα χ ιον ίσει μέχ ρι και τις βάρκες! Τα πιο
χ αμηλά υψόμετρα χ ιον όπτωσης θα είν αι σε περιοχ ές
του Πηλίου, της Βοιωτίας και του Βορειοαν ατολικού
Αιγαίου. Περίπου πάν ω από τα 200-300 μέτρα.

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΘΑ ΧΙΟΝΙΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΒΑΡΚΕΣ...
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΤΕΚΟΡ ΣΤΙΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΤΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ!
Κάν ω αυτό το καθαρά χ ιουμοριστικό σχ όλιο γιατί γρά-
φτηκαν  πολλά και ακούστηκαν  άλλα τόσα.

Τα υψόμετρα χ ιον όπτωσης κατά πάσα πιθαν ότητα για
την  Αττική θα είν αι τα ακόλουθα :

- Παρασκευή βράδυ: Πάν ω από τα 600-700 μέτρα

- Παρασκευή μεσάν υχ τα: Πάν ω από τα 500 μέτρα

- Σάββατο ξημέρωμα : Πάν ω από τα 300-350 μέτρα
(οριακά σε κάποια Βόρεια Προάστια της Αττικής)

- Σάββατο πρωί : Πάν ω από τα 300-350 μέτρα (οριακά
σε κάποια Βόρεια Προάστια της Αττικής)

- Σάββατο μεσημέρι : Πάν ω από τα 400-500 μέτρα

* Προσοχ ή: Πυκν ές χ ιον οπτώσεις θα εκδηλωθούν  και
στα ορειν ά της Κρήτης κυρίως το Σάββατο πάν ω από
τα 600-700 μέτρα.

ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΑ
ΟΡΕΙΝΑ - ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ

Θα επικρατεί ψύχ ος στα ορειν ά της χ ώρας. Στους -13
με -14°C θα κατρακυλήσει η θερμοκρασία στα πιο
ορειν ά της Δυτικής Μακεδον ίας, στους -10°C στα
ορειν ά της Κεν τρικής Ελλάδας και στους -6°C στα
ορειν ά της Πελοπον ν ήσου.

ΤΩΡΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ "ΤΑΖΟΥΝ" ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΚΡΥΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Από την  ερχ όμεν η Τρίτη 7 Φλεβάρη και μετά τάζουν
τώρα τα μον τέλα περισσότερο κρύο. Να τα πιστέψο-
υμε; Να βγούμε ν α το πούμε; Μήπως εκτεθούμε; Προ-
τιμώ ν α μη μιλήσω και ν α το κάν ω όταν  έρθει η ώρα.

Προτιμώ ν α μην  μιλήσω και ν α εν ημερώσω έγκαιρα
αλλά και σωστά τους πολίτες της χ ώρας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει
της Τελετής Έναρξης της 2023

Ελευσίς – Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης

Η
Τελετή Έν αρξης και η επίσημη εκκίν ηση του
καλλιτεχ ν ικού προγράμματος της 2023 Ελευ-
σίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης,

λαμβάν ουν  χ ώρα στην  Ελευσίν α, το Σάββατο 4/2 και
την  Κυριακή 5/2.

8.000 επισκέπτες αν αμέν εται ν α επισκεφθούν  την
Ελευσίν α, εν ώ περισσότεροι από 3.000.000 θεατές
σε όλον  τον  κόσμο θα παρακολουθήσουν  το Σάββα-
το 4/2 (19:00) σε ζων ταν ή μετάδοση τη θεαματική
εκδήλωση στο παράκτιο μέτωπο, αποκλειστικά από
το τηλεοπτικό δίκτυο της ΕΡΤ.

Για την  ομαλή διεξαγωγή των  εκδηλώσεων  του
διημέρου, θα τεθούν  σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις από την  Παρασκευή 3/2 έως το Σάβ-
βατο 4/2 και συγκεκριμέν α:

Παρασκευή 3/2 (Ημέρα Γεν ικής Πρόβας)
Από τις 18:00 έως και τις 24:00 θα διακοπεί η

κυκλοφορία των  οχ ημάτων
α) επί της οδού Καν ελλοπούλου από την  οδό

Μουρίκη έως και την  οδό Κον τούλη
β) επί της οδού Ίων ος Δραγούμη από την  οδό Μπο-

υμπουλίν ας έως και την  οδό Κον τούλη

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10
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Π
ρ ό γ ρ α μ μ α
δωρεάν  ψηφ-
ι α κ ώ ν

μαστογραφιών  διορ-
γαν ών ει το ΚΕΠ
Υγείας του Δήμου
Χαϊδαρίου, την  Πέμ-
πτη 2 Φεβρουαρίου
για γυν αίκες από 40
έως 69 ετών . Η
δράση πραγματοποι-
είται στο πλαίσιο
πρόληψης καρκίν ου
του μαστού, σε
συν εργασία με το
Ελλην ικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων , ΕΔΔΥΠΠΥ
και το Σύλλογο Φίλων
του Ογκολογικού
Νοσοκομείου "Οι
Άγιοι Αν άργυροι".

Οι προϋποθέσεις
για τη συμμετοχ ή στο πρόγραμμα
ψηφιακών  μαστογραφιών  είν αι οι
εξής:

- Ηλικιακό φάσμα από 40 έως 69
ετών .

- Να μην  υπάρχ ει ιστορικό
ν όσησης καρκίν ου του μαστού.

- Να έχ ει περάσει τουλάχ ιστον  

έν α έτος από την  προηγούμεν η
μαστογραφία.

Προηγούν ται άπορες και αν α-
σφάλιστες με χ αμηλό εισόδημα
(6.000 ευρώ ατομικό εισόδημα
ετησίως και 12.000 οικογεν ειακό +
1.000 για κάθε παιδί). 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί 

στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟY Τίρυν θ-
ας 2, Άν ω Πατήσια, στις 9 π.μ.

Οι Γυν αίκες που θα συμμε-
τέχ ουν  στην  δράση θα υπογρά-
ψουν  και τη φόρμα συγκατάθεσης
στο λογισμικό των  ΚΕΠ Υγείας.

Θα τηρηθούν  όλα τα υγειον ομι-
κά πρωτόκολλα για τον  cov id-19.

Γιάννης Ηλίας:
Μηνύματα συστράτευσης
και αξιοπρεπούς αγώνα

στην κοπή πίτας του
Συνδυασμού
«Αλλάζουμε»

Με τις ευχές για καλή χρονιά με υγεία, προσω-
πική και οικογενειακή ευτυχία για όλους και για
τον Δήμο να είναι μία χρονιά αλλαγών και
θετικών εξελίξεων, με την κοινωνία και τη νεο-
λαία στην πρώτη γραμμή, η δημοτική παράταξη
¨Ασπρόπυργος ΑλλάΖΟΥΜΕ" έκοψε το βράδυ
της Κυριακής 29 Ιανουαρίου την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα. 
Στο μαγαζί Οίνος και Γεύσεις , όπου έγινε η

εκδήλωση δημιουργήθηκε  το αδιαχώρητο!!!  

Ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γιάννης Ηλίας
ευχαρίστησε όλες και όλους από τα βάθη της
καρδιάς του για την πολυπληθή και αθρόα προ-
σέλευση, που αν μη τι άλλο, φανερώνει την
επιθυμία για σημαντικές  αλλαγές αλλά και την
πίστη για μία νικηφόρα πορεία στις ερχόμενες
Αυτοδιοικητικές εκλογές.   
"Ως δημοτική παράταξη «Ασπρόπυργος

ΑλλάΖΟΥΜΕ» είμαστε εδώ, για να κάνουμε στο
ακέραιο πράξη την υπόσχεση που σας δίνουμε.  
Να αγωνιστούμε για έναν καλύτερο Δήμο, με

πνεύμα ενότητας, εργατικότητας και με διάθεση
προσφοράς, χωρίς αποκλεισμούς, προς όλους
τους πολίτες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο επικεφα-
λής κ. Γιάννης Ηλίας, καλώντας τον κόσμο να
συστρατευθεί στον αγώνα με αξιοπρέπεια, αλήθ-
εια και με όραμα για το αύριο. Για τη νίκη της
κοινωνίας και των πολιτών!  
Καλή χρονιά και Χρόνια Πολλά!  

Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία 
σε ανασφάλιστες, άπορες 

και με χαμηλό εισόδημα γυναίκες 
του Δήμου Χαϊδαρίου

Πρόσκληση για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό των ΟΤΑ

Α
ναρτήθηκε πρόσκληση για την υποβολή προ-
τάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρ-
ηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προ-

τεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης
της επιχειρηματικότητας», 03Σ «Ανάπτυξη μηχανι-
σμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τη Συγχρηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ)

Από την Πέμπτη 26/01/2023 ξεκίνησε η δυνατότητα
υποβολής στην Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός
Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), ΨΗΜΕΤ
2021-2027 με τους ίδιους προϋπολογισμούς ανά
δήμο και φυσικό αντικείμενο και δικαιούχους το
σύνολο των Δήμων που είχε και η προηγούμενη
πρόσκληση Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ.
6039), ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
Συνίσταται οι δήμοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει
πρόταση στην Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ.
6039), να υποβάλουν απευθείας στη νέα Πρόσ-
κ λ η σ η .
https://digitalplan.gr/dimosievma/146/prosklisi-
01-psifiakos-metaschimatismos-ton-ota
Διευκρινίζεται ότι:
Προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039) θα μεταφ-
ερθούν προς αξιολόγηση και 

συγχρηματοδότηση στην Πρόσκληση 01_«Ψηφ-
ιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), στο
Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-
2027». Για την ομαλή ολοκλήρωση της μετάβασης
αυτής οι Δικαιούχοι θα πρέπει να προβούν σε
κάθε αναγκαία ενέργεια σε συνεργασία με την
Διαχειριστική Αρχή.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν βασίζονται
σε 7 άξονες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του mar-
ketplace, η οποία αποτελεί καλή πρακτική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-
development/topics/cities-and-urban-develop-
ment/city-initiatives/smart-cities_en#smart-cities-
marketplace), και τη μεθοδολογία που αναπτύσσε-
ται στο ευρωπαϊκό marketplace, το “Integrated
Explore-Shape-Deal Matchmaking Process”, προ-
σαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. 

Οι 7 άξονες όπου εντάσσονται οι δράσεις αφορ-
ούν:

• τη βιώσιμη μετακίνηση.
• την εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των δημο-
τικών τελών και μείωση του ενεργειακού αποτ-
υπώματος των δημοτικών κτιρίων.
• τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και
των επιχειρήσεων.
• τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
• την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της δια-
βούλευσης και της διαφάνειας.
• την προστασία από κυβερνο-επιθέσεις και δια-
σφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.
• την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών.



Σ
υνάντηση με την Υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλ-
ησης(Δ.ΥΠ.Α.), αρμόδια και για θέματα σχετικά με την επαγγελματική
εκπαίδευση, κα. Γιάννα Χορμόβα, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του

Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Πειραιά, κ. Γιώργος Παπαμανώλης – Ντόζας,
την Τρίτη 24/01/2023.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η αναβάθμιση και ενδυνάμωση των
τεχνικών επαγγελμάτων  μέσα από κοινές δράσεις του ΒΕΠ και της ΔΥΠΑ.

Η Υποδιοικήτρια, κα Χορμοβά, ενημέρωσε τον πρόεδρο για την ριζική
αλλαγή  στην  εικόνα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μέσα από την αναβάθμιση των
κτιριακών εγκαταστάσεων των 37 ιδιόκτητων ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ,
που δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και συγκεκρι-
μένα ότι πρόκειται για έργο ύψους 134 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθ-
εί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .

Ο πρόεδρος ΒΕΠ, κος Παπαμανώλης – Ντόζας  ενημέρωσε την Υποδιοι-
κήτρια σχετικά με τις πρωτοβουλίες και δράσεις του επιμελητήριου σχετικά
με την στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και μεταξύ άλλων τόνισε :
«η αγορά  έχει ανάγκη από τεχνικά χέρια άμεσα αλλά και η νέα γενιά θα πρέ-
πει να ενημερωθεί σωστά για τις δυνατότητες που θα τους δοθούν από την
αγορά εργασίας τελειώνοντας μια ΕΠΑΣ. 

Θέλουμε άμεση συνεργασία μαζί σας για να συμβάλλουμε από κοινού στη
νέα σελίδα που ανοίγει ο επιχειρηματικός κόσμος . Σε αυτή τη σελίδα, η
παραγωγή,- η μεταποίηση  είναι ο πρωταγωνιστής και εμείς θα στηρίξουμε
κάθε δράση με σκοπό ένα καλύτερο επιχειρηματικό μέλλον»

Στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν οι δράσεις που αποφάσισαν να
υλοποιήσουν  από κοινού το ΒΕΠ και η ΔΥΠΑ με στόχο την ανάδειξη και
αναβάθμιση των τεχνικών επαγγελμάτων στη χώρα  μας.
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
του ΟΑΦΝΤΗ Δήμου Ασπροπύργου 

Β.Ε.Π. και ΔΥΠΑ ενώνουν
δυνάμεις για την αναβάθμιση
των τεχνικών επαγγελμάτων Την  πρωτοχ ρον ιάτικη

πίτα έκοψε ο Οργαν ι-
σμός Άθλησης και Φρον -
τίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας του Δήμου
Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), αν α-
ν εών ον τας την  προσω-
πική δέσμευση του
Διοικητικού Συμβουλίου,
ν α διατηρήσουν  τον
Οργαν ισμό σε εξίσου
υψηλά επίπεδα με τις
προηγούμεν ες χ ρον ιές,
αλλά και ν α τον  κατα-

στήσουν , όχ ι μόν ο έν α
από τα καλύτερα Αθλητι-
κά Κέν τρα της Δυτικής
Αττικής αλλά και ν α αν α-
βαθμίσουν  ακόμα περισ-
σότερο όλες τις παρεχ ό-
μεν ες υπηρεσίες, που
προσφέρουν  ευζωία και
ευημερία σε όλα τα μέλη
του Οργαν ισμού.

Έτσι, σε  έν α κλίμα
ζεστό και οικογεν ειακό
κόπηκαν  οι πίτες στο
Α’, Β’ και Γ’ ΚΑΠΗ, αλλά
και στα τμήματα Αθλητι-
σμού - Στίβου Παιδιών
και Γυμν αστικής
Γυν αικών , παρουσία
του Δημάρχ ου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαου
Μελετίου και του
Προέδρου του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Ιωάν ν η
Κατσαρού.  

Ο Δημάρχ ου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου στον  σύν τομο
χ αιρετισμό του αν έφερε:

«Από την  πλευρά
μου, ήθελα ν α σας ευχ α-
ριστήσω γιατί από την
πρώτη στιγμή που
δημιουργήσαμε τον
ΟΑΦΝΤΗ, εσείς, μας
αγκαλιάσατε και μας
στηρίξατε. Έν ας Οργαν ι-
σμός, είν αι ο καθρεφτι-
σμός του συν όλου των
μελών  του. Επεν δύουμε
διαρκώς στον  αθλητι-
σμό,  στις παροχ ές

υγείας και στην  Τρίτη
Ηλικία, γιατί διαν ύουμε
δύσκολες μέρες  και

κύρια προτεραιότητά μας
είν αι ο δημότης. Ό,τι
περν άει από το χ έρι μας
το κάν ουμε, και θα
συν εχ ίσουμε ν α κάν ο-
υμε το καλύτερο, για ν α
διατηρήσουμε αυτά τα
ωραία χ αμόγελα και το
ζεστό πν εύμα της καλής
παρέας μας. Εύχ ομαι ,
Καλή Χρον ιά σε όλους
και του χ ρόν ου ν α είμα-
στε όλοι εδώ.»

Παράλληλα, χ αιρετι-
σμούς απεύθυν αν  ο
Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν -
ν ης Κατσαρός και ο
Αν τιπρόεδρος, κ.
Αν τών ης Κον αξής ευχ ό-
μεν οι ο ν έος χ ρόν ος ν α
είν αι ακόμα πιο δημιουρ-
γικός με περισσότερες
δράσεις – εκδηλώσεις, σε
όλους τους τομείς που
δραστηριοποιείται ο
ΟΑΦΝΤΗ. Παράλληλα,
σημείωσαν  ότι, η συμμε-
τοχ ή των  μελών  κάθε
χ ρόν ο  όλο και αυξάν ε-
ται και αυτό είν αι η
καλύτερη αν ταμοιβή για

αυτούς.    
Στην  κοπή της πίτας

έδωσαν  το παρόν  ο

Γραμματέας της Βουλής,
κ. Ευάγγελος Λιάκος, οι
Αν τιδήμαρχ οι, κ.κ.
Σοφία Μαυρίδη, Μιχ αήλ
Ψωμιάδης, ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΑ, κ. Αν αστά-
σιος Παπαδόπουλος, ο
Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ.
Γεώργιος Φίλης, η Πρόε-
δρος του Πν ευματικού
Κέν τρου, κ. Γεωργία
Πηλιχ ού, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι, κ. Ισίδωρος
Τσίγκος, κ. Γιάν ν ης
Ηλίας, κ. Μαρία Ατματ-
ζίδου, το μέλος του Δ.Σ.
Attica TV, κ. Κων σταν -
τίν ος Τσολερίδης, ο
υπεύθυν ος του Γ ΚΑΠΗ,
κ. Ευάγγελος Μαλαματάς,
ο πολιτευτής της Ν.Δ.,
κ. Σταμάτης Πουλής,
μέλη του Δ.Σ. του
ΟΑΦΝΤΗ και το προσω-
πικό.

Μετά την  ολοκλήρωση
της εκδήλωσης ακο-
λούθησε κέρασμα και
μοιράστηκαν  στα μέλη
αν αμν ηστικές κάρτες με
ευχ ές για τη ν έα χ ρον ιά.
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Σ
ε συγκινητικό κλίμα πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου
2023, στο  Τεχνολογικό Πάρκο

Λαυρίου η τελετή παράδοσης του κλειδιού
της πόλης του Λαυρίου στο ζεύγος Αθα-
νασίου και Μαρίνας Μαρτίνου.

Σε ένα χώρο κατάμεστο, παρουσία του
Περιφερειάρχη Αττικής, Κυβερνητικών στε-
λεχών, του Μητροπολίτη Μεσογαίας Λαυρεω-
τικής Νικόλαου, βουλευτών, αντιπεριφερεια-
ρχών, δημάρχων, αντιδημάρχων, εκπρ-
οσώπων φορέων, παραδόθηκε από τον
Δήμαρχο, Δημήτρη Λουκά στο ζεύγος
Μαρτίνου το κλειδί της Πόλης και τιμητική
πλακέτα. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στο
πλαίσιο της τελετής που πραγματοποιήθηκε,
αναφέρθηκε στη σημαντική προσφορά του
Αθανάσιου Μαρτίνου και συνολικά της Οικογέ-
νειάς του, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για
ένα μεγάλο ευεργέτη ο οποίος προσφέρει
αθόρυβα όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά
συνολικά στην Αττική και στην Ελλάδα. «Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό στα χρόνια της οικονομι-
κής κρίσης και της πανδημίας να υπάρχουν
σύγχρονοι ευεργέτες όπως η οικογένεια
Μαρτίνου που να βοηθούν ουσιαστικά και
έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες.  Ο Αθανά-
σιος Μαρτίνος με την προσφορά του έχει
συμβάλει στην επίσπευση και υλοποίηση
σημαντικών έργων και υποδομών τα οποία σε
διαφορετική περίπτωση θα καθυστερούσαν
να υλοποιηθούν. Η συμβολή του στην ωρίμαν-
ση δημοτικών έργων που χρηματοδοτούνται

από πόρους της Περιφέρειας
με την κατάρτιση των κατάλ-
ληλων μελετών αποτελεί ένα
μόνο από τα εκατοντάδες
παραδείγματα της προσφο-
ράς και του κοινωνικού του
έργου.  Μέσα από αυτή τη
διαδικασία οι υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής έχουν
καταφέρει να εντάξουν σε
χρηματοδοτικά προγράμμα-
τα ώριμα έργα που σχετίζον-
ται με την ασφάλεια, την
εκπαίδευση αλλά και την ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων. Η
προσφορά του όμως δεν
περιορίζεται μόνο σε αυτά.
Είναι καθημερινή προς κάθε
πολίτη που έχει ανάγκη, προς
κάθε πολίτη που βιώνει
δύσκολες στιγμές. Είναι
ιδιαίτερα αισιόδοξο που στην
εποχή μας υπάρχουν
συμπολίτες μας όπως ο Αθα-
νάσιος και η Μαρίνα
Μαρτίνου. Τα ονόματά τους
ήδη βρίσκονται στο πάνθεον
των μεγάλων ευεργετών της
πατρίδας». 

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε και
ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς κάνοντας
συγκεκριμένες αναφορές για την προσφορά
της οικογένειας στην περιοχή. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αναπληρ-
ωτής Υπουργός Εσωτερικών Σ. Πέτσας, o
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λ.

Οικονόμου, η Υφυπουργός Τουρισμού Σ.
Ζαχαράκη, οι βουλευτές Γ. Βλάχος και Β.
Οικονόμου, οι αντιπεριφερειάρχες Οικονο-
μικών Νίκος Πέππας, Αν. Αττικής Θανάσης
Αυγερινός, Πολιτικής Προστασίας και Περι-
βάλλοντος Βασίλης Κόκκαλης, οι δήμαρχοι της
περιοχής, μεταξύ αυτών οι δήμαρχοι  Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος, Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, Σπάτων-
Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου, Μαρκοπούλου
Κώστας Αλλαγιάννης, Παλλήνης Θανάσης
Ζούτσος, Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελος
Μπουρνούς, Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας,
Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Γιάννης Σμέρος, αντιδήμαρχοι,
εκπρόσωποι φορέων, κ.α.

Συνάντηση μια Παρασκευή πρωί στο μετρό
Άγιος Αντώνιος, εκεί μπροστά στο πρακτορείο,
εκεί σε μια πλατεία που κανείς δεν έχει κατα-
λάβει ακόμη πώς και έχει ξεφύγει από τις στιγ-
μές του συγκροτήματος, καθότι έξοχο στερεονο-
βικό ντεκόρ δεν το συζητώ, όποτε περάσεις μια
βόλτα από εκεί, θα καταλάβεις γιατί.

Αυτό το πρωινό μοτοκούζι βεβαίως δεν
υπάρχει, ούτε και η πολαρόιντ, μόνο το
αυτοκίνητο του Κωνσταντίνου που τους χωράει
όλους, και η κάμερα της Βαλέριας Ισάεβα, νέο
έντρι στην ομάδα, νέο κορίτσι, με τη διάχυτη
ενέργεια από την ιστορία του γκρουπ να κυλά
σε κάθε της κλικ κι ας μην το ξέρει.

«Αν κλέβαμε το
Βόλβο απ’ την
άλλη άκρη του δρό-
μου/ θα ‘φευγες
μαζί μου μέχρι το
τέλος του κόσμου;».
Μη λέμε ανόητα
πράγματα. Φυσικά
και θα έφευγα. 

Φωτογραφία της Βαλέριας Ισάεβα από το promo
shooting της εμφάνισης των Στέρεο Νόβα στην τελε-
τή έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης 2023, στην Ελευσίνα.

Μέχρι το τέλος του κόσμου και ακόμη πιο
πέρα. Για την ώρα βεβαίως δεν χρειάζονται οι
μεγάλες βαλίτσες. Ένα σακιδιάκι είναι αρκετό.
Η εμφάνιση των Στέρεο Νόβα στην Ελευσίνα
είναι μια καλή αφορμή για μια βόλτα σε ένα
από τα τοπία που ο Μιχάλης και ο Κωνσταν-
τίνος, ο Κωνσταντίνος και ο Μιχάλης, αγάπ-
ησαν τόσο.

Πλοία, θάλασσα, φουγάρα, γερανοί, η ζωή, η
εγκατάλειψη, τα ποιήματα στα σύννεφα, το

μελάνι στα ποιήματα, μην τα ξαναλέω, οι δικές
τους λέξεις που «μυρίζουν» 90s και ξέφυγαν
μέσα στο χρόνο, είναι απελπιστικά οικίες,
κρυφά τατουάζ κάτω από την επιδερμίδα μας.

Το γκρουπ τα τελευταία χρόνια επαναπροσ-
διορίζει την επαφή με το κοινό του μέσα από
σποραδικές εμφανίσεις που σκάνε από το
πουθενά, σαν άστρα που πέφτουν από τα
έγκατα του ουρανού για να δώσουν φως και
θετικότητα. Επαναεμφανίζει άλμπουμ και
συστήνει εκ νέου τις σκέψεις του. «Φως μικρό
μου, ταξιδιάρικο/ πάρε τούτο το παράπονο/
μέσα απ’ τα μάτια σου να ζήσω μια στιγμή/ ένα
ταξίδι στη Γη».

Νέες φωτογραφήσεις του γκρουπ είναι
ακόμη πιο σπάνιες. Τα διυλιστήρια, οι αποβά-
θρες της Ελευσίνας δεν θα μπορούσε παρά να
είναι ένας εικονοκλαστικός μαγνήτης. Και ένας
γνώριμος «φίλος» από τα παλιά. Ειδικά για τον
Κωνσταντίνο που έγραψε για το απίθανο ντοκι-
μαντέρ του Φίλιππου Κουτσαφτή «Αγέλαστος
Πέτρα» μια από τις εσωτερικές του μουσικές
καταθέσεις – αξέχαστο το κατσίκωμα στον
Δαναό, αν τα θυμάμαι καλά, πάνω στο
καλωσόρισμα των 00s, για να το δούμε ξανά
και ξανά, τόσο μαγεμένοι από αυτή την κινημα-
τογραφική εμπειρία.

«Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω
απ’ τον άλλο/ γελώντας ή κλαίγοντας σ’ ένα
κόσμο μεγάλο». Στάσεις, επιλογές location,
καφές στο χέρι, ήχοι να τρέχουν μέσα στο κεφ-
άλι, γέλια που σκάνε από ιστορίες παλιές,
περπάτημα ανάμεσα σε βαριές σιδεριές -
άδεια κουφάρια που θυμίζουν τις ασπρισμένες
φαλαινοραχοκαλιές στο Λεβιάθαν του Αντρέι
Ζβιάγκιντσεφ-, εργοτάξιο, μπουλντόζες, αστική
ερημιά, σκόρπιοι γερανοί. Οι αδερφοί Κοέν αν
ήταν εδώ θα έστηναν σκηνές για όσκαρ, δεδο-

μένο. Στο βάθος, φύλακες που προστατεύουν
τις άδειες περιουσίες κοιτούν, δεν πλησιάζουν,
απλά παρακολουθούν από απόσταση μη τυχόν
και παρασπονδίσεις (κάνοντας άραγε τι;). 

Οι «βόλτες κοντά στο λιμάνι» έχουν τον χαρ-
ακτήρα της πρώτης επαφής, η θάλασσα όμως
είναι εκεί δίπλα και σε καλεί για το απόλυτο
shooting γιατί αυτή ξέρει, και πώς να σε αγκα-
λιάζει και πώς να σου αποκαλύψει τα πιο
κρυφά της μυστικά…

Υποψιάζομαι πως το Μικρό Αγόρι θα είναι
ένα από αυτά τα highlight της βραδιάς του Σαβ-
βάτου. «Το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο
χτύπημα/ το τελευταίο χτύπημα, το οριστικό
χτύπημα». Όπως και η Νέα Ζωή, ο Εξώστης ή
το Ταξίδι της Φάλαινας. «Κι ακούω τα πλοία να
διασχίζουν τις θάλασσες/ είχα τόσα ωραία
πράγματα κι εσύ μου τα χάλασες». Υποψιάζο-

μαι γιατί το play list έχει κλειδωμένες τις πόρ-
τες του. Υποθέτω όποιο κι αν είναι, θα εμφανι-
στεί και πάλι πειραγμένο, εξαφανίζοντας
αχόρταγα το χρόνο που πέρασε.

Θα είμαστε εκεί στο παράκτιο μέτωπο, έξω
στο προαύλιο, μπροστά στο «άδειο» κτήριο με
τις «μεγάλες δονήσεις», ακούγοντας μουσικές
και λόγια που σύστησαν φως και αλήθειες στις
ανθρώπινες κεραίες μας. Και χαζεύοντας το
καλύτερο παιχνίδι με φώτα, σύμφωνα με
«φήμες», που ίσως έχει δει στη ζωή σου.
Παρέα με τους φύλακες ενός μεσημεριού
Παρασκευής που τους αναγνώρισαν και τους
φώναξαν με τα μικρά τους ονόματα αφού τα
data του φαν κλάμπ οργιάζουν στη περιοχή,
ακόμη και σε αυτά τα απρόβλεπτα σημεία.

«Όταν τ’ αεροπλάνα πετάνε/ η γη απλώνε-
ται και οι άνθρωποι ξεχνάνε». Όχι και τόσο
τελικά.

Το Σάββατο θα διασχίσουμε την Ιερά Οδό,
την Καβάλας, θα δούμε στο βάθος τη θάλασσα,
τα πλοία, την πόλη, τον καπνό στα φουγάρα, θα
πλησιάσουμε και θα γιορτάσουμε την Ελευσίνα
και την εικόνα της ως νέα πολιτιστική πρω-
τεύουσα της Ευρώπης. Μέσα από ένα
«πολύχρωμο» πρόγραμμα με εκθέσεις, Dj
πάρτι και παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη τη
πόλη. Και λίγο πριν γυρίσουμε, θα έχουμε
μαζέψει καινούργιες στιγμές από το Πρώην
Εργοστάσιο ΙΡΙΣ.  Για να τις προσθέσουμε στο
«μουσειακό» παζλ των ζωντανών στερεονο-
βικών αναμνήσεων. Δίπλα στο Καφέ Παρά-
σταση, στο Τέσσερα, στο Ρόδον, στον Πεδίο του
Άρεως, στα μικρά επαρχιακά μπαρς των 90ς,
στις εγκαταστάσεις Μπήτρου (πάρτι της Lifo
για τον τρίτο της χρόνο), στο Νιάρχος.

Τελετή παράδοσης του κλειδιού της πόλης του Λαυρίου
στο ζεύγος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου 

Γ. Πατούλης: «Η Πατρίδα μας έχει ανάγκη από εθνικούς ευεργέτες όπως είναι η οικογένεια Μαρτίνου.
Καθοριστική η συμβολή της στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων»

ΜΜΜΜιιιιαααα    ββββόόόόλλλλτττταααα    μμμμεεεε    ττττοοοουυυυςςςς    ΣΣΣΣττττέέέέρρρρεεεεοοοο    ΝΝΝΝόόόόββββαααα    σσσσττττηηηηνννν    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίνννναααα
Backstage από την promo φωτογράφιση που «παρουσιάζει» την εμφάνιση του αγαπημένου ντουέτου, το Σάββατο

4 Φεβρουαρίου, στην τελετή έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 στην Ελευσίνα.

Η Βαλέρια Ισάβεα φ ωτογραφ ίζει τους Στέρεο Νόβα
στον  προαύλιο χώρο του Πρώην  Εργοστασίου ΙΡΙΣ,

εδώ δηλαδή που θα λάβει χώρα η συν αυλία 
του Σαββάτου.
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Την αποχώρησή του από τον Σύνδεσμο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ)
ανακοίνωσε ο Όμιλος ONEX Shipyards &
Technologies, τονίζοντας ταυτόχρονα πως
προχωρά στην ίδρυση Ένωσης Ελληνικών
Ναυπηγείων, καλώντας ναυπηγικές μονάδες
και ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, να
συμμετάσχουν σε αυτήν

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η
Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία διέπεται από
συγκεκριμένους κανόνες, θεσμικό και νομικό
πλαίσιο, ενώ ο σκοπός λειτουργίας, οι στόχοι
της και τα οφέλη που αποφέρει, δεν περιο-
ρίζονται μόνο σε παραγωγικό, επιχειρηματικό
και οικονομικό επίπεδο, αλλά σαφώς εκτείνον-
ται σε Εθνικό επίπεδο και επηρεάζουν την
γεωστρατηγική ισχύ της χώρας μας».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΝΕΧ Shipyards
& Technologies επισημαίνει πως «στηρίζει
σταθερά την ενίσχυση του συγκεκριμένου κλά-
δου, μέσα από διαρκείς επενδύσεις, δημιο-
υργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη νέων
δυνατοτήτων, με αιχμή του δόρατος την εγχώρ-
ια ναυπήγηση ολοκληρωμένων πλατφορμών
και την εν συνέχεια υποστήριξη τους καθ’ όλη
την  διάρκεια του κύκλου ζωής τους».

Η αντιπροσωπευτικότητα της εκπρ-
οσώπησης και η αποτελεσματική επίλυση των
υπαρκτών και ουσιαστικών ζητημάτων του
αμυντικού και ιδιαιτέρως του ναυπηγικού κλά-
δου, είναι μια επιτακτική και συνάμα σύνθετη

ανάγκη, αναφέρει η ΟΝΕΧ, σημειώνοντας πως
πρόκειται για μια «βαριά» στρατηγική βιομ-
ηχανία που -μετά από χρόνια απουσίας- επι-
στρέφει ξανά στις διεθνείς αγορές. «Σήμερα,
περισσότερο από ποτέ, η ισχυροποίησή της
είναι ζωτικής σημασίας για την Εθνική μας
Ασφάλεια», προσθέτει.

Συμπεράσματα
Όμως, σύμφωνα με την εταιρεία, «δυστυχώς,

μέσω της πολυετούς παρουσίας μας μέσω της
ΟΝΕΧ Technology Systems & Bussines
Solutions, στον Σύνδεσμο Κατασκευαστών

Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), ως μέλη του, κατα-
λήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

ο ΣΕΚΠΥ είτε αδυνατεί, είτε δεν επιθυμεί να
υπηρετήσει την πραγματική του αποστολή – Ο
σκοπός μιας σύγχρονης, ισχυρής Αμυντικής
Βιομηχανίας βρίσκεται σε πλήρη αναντι-
στοιχία με τις πρακτικές και τη στρατηγική του
Συνδέσμου

παρουσιάζεται σημαντικό έλλειμα συμμε-
τοχής των Ναυπηγείων στη διαμόρφωση
θέσεων και στη λήψη αποφάσεων του Συνδέ-
σμου – ο Σύνδεσμος απαξιώνει τόσο τα 3

μεγάλα ελληνικά ναυπηγεία, όσο και τους
Έλληνες εργαζόμενους σε αυτά

αν και η Πολιτεία έχει διασφαλίσει ένα ολοκ-
ληρωμένο και σαφές πλαίσιο, ο Σύνδεσμος
συνεχίζει να ακολουθεί παρελκυστική πολιτική
σχετικά με την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρο-
νισμό της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

διαχρονικά ο Σύνδεσμος επιχειρεί τη μετατό-
πιση των προβλημάτων του κλάδου σε τρίτους
(όπως Πολιτεία, αλλοδαπή βιομηχανία, σώμα-
τα ασφάλειας), γεγονός που μειώνει την αξιο-
πιστία και κυρίως την αποτελεσματικότητά
του».

«Με βάση τα παραπάνω, και με γνώμονα
την κάλυψη του κενού εκπροσώπησης του ανα-
γεννημένου κλάδου μας, προχωρούμε στην
ίδρυση της  Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων,
απευθύνοντας ταυτόχρονα κάλεσμα  στις στρ-
ατηγικής σημασίας -τόσο για την Οικονομία,
όσο και για την Ασφάλεια της Χώρας-  ναυ-
πηγικές μονάδες και ναυπηγοεπισκευαστικές
επιχειρήσεις, να συμμετάσχουν σε αυτήν.  Στο
πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ONEX Shipyards &
Technologies, παύει οποιαδήποτε συμμετοχή
σε Συνδέσμους που η δράση τους έχει απο-
δειχθεί στην πράξη ότι δεν καλύπτει το έργο
των ναυπηγικών και ναυπηγοεπισκευαστικών
επιχειρήσεων ή είναι αναποτελεσματική ή
εξυπηρετεί ιδιοτελείς σκοπούς και συμφέρον-
τα, πολύ κατώτερα των περιστάσεων και των
σκοπών που οφείλουν να εξυπηρετούν», κατα-
λήγει η ανακοίνωση.

– Ιδρύεται Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων  

Την αποχώρησή του από τον Σύνδεσμο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) ανακοίνωσε 

ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies

Τ
ρία νέα «καλάθια του νοι-
κοκυριού» αναμένεται να
ξεκινήσουν το προσεχές

χρονικό διάστημα, ενόψει του
Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων σχεδιάζει ένα
καλάθι με νηστίσιμα είδη λόγω
Σαρακοστής, στη συνέχεια θα
υπάρξει ένα καλάθι με τα είδη
που αφορούν στο πασχαλινό
τραπέζι  ενώ σχεδιάζεται  να
υπάρξει και ένα καλάθι για τα
παιδιά, όπως συνέβη και στις
εορτές των Χριστουγέννων.

Το σαρακοστιανό καλάθι αναμέ-
νεται να είναι έτοιμο τις τελευ-
ταίες μέρες του Φεβρουαρίου,
δηλαδή, λίγες μέρες πριν την
Καθαρή Δευτέρα ενώ όσο
πλησιάζουμε προς την Μεγάλη
Εβδομάδα θα ενταχθούν σε
αυτό και προϊόντα που αφορ-
ούν στο εορταστικό τραπέζι και
θα εξελιχθεί  σε καλάθι του

Πάσχα.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε
πρόσφατα ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδω-
νις Γεωργιάδης, η πρωτοβου-
λία για το καλάθι του νοικοκυρ-
ιού, θα πάρει παράταση μέχρι
και τον Ιούνιο προκειμένου να

προστατευτούν οι καταναλωτές.
Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο είχε
υπολογιστεί αρχικά να διαρκέ-
σει έως και τον Μάρτιο. Οπότε,
το αμέσως προσεχές διάστημα,
αναμένεται η απόφαση της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού για να
επιτραπεί  η παράταση του
μέτρου.

Kαλάθι του νοικοκυριού: Tέλος Φεβρουαρίου το
Σαρακοστιανό και ετοιμάζεται πασχαλινό
Το σαρακοστιαν ό καλάθι αν αμέν εται ν α είν αι έτοιμο λίγες μέρες πριν  την  Καθαρή Δευτέρα

εν ώ όσο πλησιάζουμε προς την  Μεγάλη Εβδομάδα θα εν ταχθούν  σε αυτό και προϊόν τα
που αφορούν  στο εορταστικό τραπέζι και θα εξελιχθεί σε καλάθι του Πάσχα

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΗΗ  σσυυμμμμοορρίίαα  πποουυ
έέκκλλεεββεε  κκααιι  ττοο  έέρριιχχννεε  σσττοο  χχοορρόό

Τέρατα ευφυΐας... μιας κι ανέβαζαν βίντεο με τα κλο-
πιμαία στο TikTok όπου χόρευαν και σκορπούσαν
τα 50ευρα που είχαν κλέψει νωρίτερα

Εξαρθρώθηκε σπείρα... μερακλήδων  που είχ ε ρημάξει
σπίτια στον  Ασπρόπυργο, όμως φαίν εται ότι δεν  επρόκει-
το και για... τέρατα ευφυΐας μιας κι αν έβαζαν  βίν τεο με τα
κλοπιμαία στο TikTok όπου χ όρευαν  και σκορπούσαν  τα
50ευρα που είχ αν  κλέψει ν ωρίτερα, εν ώ είχ αν  φτιάξει
μάλιστα και προφίλ όπου αν αρτούσαν  φωτογραφίες με τα
χ αρτον ομίσματα αν ά χ είρας.

Σύμφων α με την  Αστυν ομία, αυτά τα χ ρήματα αποτε-
λούν  μέρος της λείας των  100.000 ευρώ της συμμορίας.
Εξιχ ν ιάστηκαν  30 κλοπές που έγιν αν  τους τελευταίους 14
μήν ες σε Αυλών α, Μαλακάσα, Συκάμιν ο και Μαρκόπουλο,
μετά από επιχ είρηση στην  οποία, πάν οπλοι αστυν ομικοί
έκαν αν  έφοδο στα σπίτια όπου έμεν αν  στον  Ασπρόπυρ-
γο, όπου έψαξαν  σε ταβάν ια και τοίχ ους ώστε ν α βρουν
κρυμμέν α χ ρήματα και κλοπιμαία.



10 -θριάσιο Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 

Σπουδαίο διπλό ο 
Πανελευσινιακός στην Ζάκυνθο

Ο Παν ελευσι-
ν ιακός για την
11η αγων ιστι-
κή του 3ου
ο μ ί λ ο υ
σ η μ ε ί ω σ ε
σ π ο υ δ α ί α
ν ίκη στην
Ζάκυν θο και
ξαν αβρίσκεται
ξαν ά στο
κόλπο.
Τα τέρματα
της ομάδας του Γιάν ν η Μάγγου σημείωσαν  οι
Κακοσίμος 26′ Γεμιστός 61′.
Για λογαριασμό της Ζακύν θου σκόραρε στις καθυστε-
ρήσεις 90+2 με πέν αλτι ο Κάρδαρης. Την  εσχ άτη των
ποιν ών  κέρδισε ο Μούστα.
Διαιτήτευσε ο Οικον όμου (Αχ αΐας). Βοηθοί: Γαλάν ης-
Σπυρόπουλος.
ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (προπον ητής Δημήτρης Μαγκα-
φίν ης): Σιμιστήρας, Γιασίν , Νόν ης, Μούστας, Ντούκα,
Τάν τιτς (46′ Μεταξάς), Γεωργακόπουλος (46′ Περιστέρ-
ης), Μαρούδας (46′ Γουσέτης Ντ.), Πιρές, Κάρδαρης,
Μασούρας.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (προπον ητής Γιάν ν ης Μάγγος):
Γκλώτσος, Τόλιος (72′ Μακρίδης), Σμίλτος, Συριόπου-
λος, Λάμπρου (72′ Κόκας), Μαρής, Κοτσών ης,
Κακοσίμος (82′ Πορφυρόπουλος), Μίσκου (66′
Μπούσης), Μπιέλομπρεκ (82′ Σαβουιδάκης), Γεμιστός.

ΕΠΣΔΑ: Ισόπαλο
το ντέρμπι του
Ασπροπύργου.
Τα αποτελέσμα-
τα και η βαθμο-
λογία
Βροχή έπεσαν τα γκόλ στην
Δυτική Αττική το Σαββατοκύρ-
ιακο. Σημειώθηκαν 55 τέρματα.
Στην Α΄κατηγορία 32 και στην
Β΄ 23′ Τα πιό πολλά στην ανα-
μέτρηση ήταν στην αναμέτρη-
ση του Εθνικού Πανοράματος
με τον Κριό Ασπροπύργου 10.
Το Ασπροπυργιώτικο ντέρμπι
Ενωσης και Απόλλωνα δεν
ανέδειξε νικητή αφού ύστερα
από ενα συναρπαστικό
παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλο
3-3. Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα η βαθμολογία και η επό-
μενη αγωνιστική.

13η αγωνιστική

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-1
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-2
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 3-3
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 3-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6-4
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 3-1
ΡΕΠΟ Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ…

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
37

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
35

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 24
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

21
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ 19
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ

18
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

17
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 14
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 14
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 14
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 12

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 11

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 4

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(14η Αγωνιστι-
κή)

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ
Ρεπό: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(11η αγωνιστι-
κή)

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 1-2
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-
5
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. –
ΒΥΖΑΣ Β 4-2
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 22
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 19
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 18

ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 18

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10
ΒΥΖΑΣ Β 7
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

6
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(12η Αγωνιστι-
κή)

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΒΥΖΑΣ Β
Ρεπό: ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΣ ,ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ,ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ ΔΕΝ
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ
ΜΗΤΡΩΟΥ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτό-G: ΘΟΔΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 5

Προκείμενου να μην δημιουργούνται κυκλοφο-
ριακά προβλήματα, η κάθοδος των οχημάτων θα
σταματά στο ύψος της οδού Χαριλάου.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των συγκεκριμένων
δρόμων να σταθμεύσουν τα οχήματά τους πάνω
από την οδό Χαριλάου.  

Σάββατο 4/2 (Τελετή Έναρξης – Ημέρα Πρώτη)
Από τις 07:00 έως και τις 24:00 θα διακοπεί η

κυκλοφορία των οχημάτων
α) επί της οδού Κανελλοπούλου από την οδό

Μουρίκη έως και την είσοδο του εργοστασίου
ΤΙΤΑΝ

β) επί της οδού Ίωνος Δραγούμη από την οδό
Μπουμπουλίνας έως και την είσοδο του Παλαι-
ού Ελαιουργείου.

Προκείμενου να μην δημιουργούνται κυκλοφορ-
ιακά προβλήματα, η κάθοδος των οχημάτων θα
σταματά στο ύψος της οδού Χαριλάου.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι των συγκεκριμένων
δρόμων να σταθμεύσουν τα οχήματά τους πάνω
από την οδό Χαριλάου.
Από τις 15:00 έως και τις 19:00 θα διακοπεί η
είσοδος οχημάτων σε όλη την περιοχή που περ-
ικλείεται από τις οδούς Δήμητρος, Ηρώων Πολ-
υτεχνείου, Ιερά Οδός, Μουρίκη, Κανελλο-
πούλου.

Στην περιοχή αυτή θα κινούνται πομπές της
Τελετής και ως εκ τούτου παρακαλούνται οι κάτοι-
κοι της περιοχής να περιορίσουν στο ελάχιστο
τις μετακινήσεις των οχημάτων τους, η κίνηση
των οποίων θα επιτρέπεται μόνο για την έξοδο
από την περιοχή αυτή.
Από την Παρασκευή το πρωί έως και την Κυρια-
κή το απόγευμα μεταφέρεται η αφετηρία των
αστικών λεωφορείων στη συμβολή των οδών
Μουρίκη και Κανελλοπούλου, ενώ θα υπάρξουν
και αλλαγές στις πορείες των λεωφορείων,
κυρίως στις ώρες που θα πεζοδρομηθεί η οδός
Κανελλοπούλου.
Κυριακή 5/2 (Τελετή Έναρξης - Ημέρα Δεύτερη)
Κυκλοφορία οχημάτων χωρίς περιορισμούς.

Ο Βύζας με τον Γιώργο Μπουντόπουλο απέδρασε από τα Τρίκαλα

Με τέρμα του Γιώργου Μπουν τόπουλου στο 33′ που εκμεταλλεύτηκε το ολέθριο λάθος στην  άμυν α των  ΑΟ Τρικά-
λων  ο Βύζας Μεγάρων  σε ακατάλληλο και βαρύ αγων ιστικό χ ώρο για την  11η αγων ιστική του 3ου ομίλου με σωστή
αμυν τική τακτική και ξαφν ικές αν τεπιθέσεις πήρε τη ν ίκη με 0-1 και διασκέδασε με τον  καλύτερο τρόπο την  ήττα
της περασμέν ης αγων ιστικής.
Διαιτήτευσε ο Στέργιος Γκουν τέλας. Βοηθοί: Γιώργος Γιοβάν ης-Απόστολος Καλογριαν ίτης(Καρδίτσας).
Παρατηρητής διαιτησίας Γιώργος Παγων όπουλος(Θεσσαλίας).
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ(προπον ητής Σάκης Θεοδοσιάδης): Παϊτέρης, Σαν δραβέλης (75’ Λουκάς), Καραν ίκας (75’ Μπραν -
τίστας), Ριζογιάν ν ης, Θεολόγου (46’ Κορέλας), Παπακώστας (46΄Βαταμίδης), Κουτσιαν ικούλης, Κρητικός, Κουσκου-
ν άς, Γιοκέ, Αλεξίου
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (προπον ητής Δημήτρης Καλύκας): Χαλκίδης, Μύρκος, Μουσκάι, Σαχ όλλι, Καραγιάν ν ης, Δου-
κάκης (33’ λ.τρ. Τοπτίδης, 90’ Σταφάι), Κων σταν τίν ου, Μπουν τόπουλος (85’ Χατζημελετιάδης), Φλέγκας, Αποστόλ-
ης Φυσαράκης.
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ΜΕ ΝΙΚΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο Β' ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ Γ.Σ ΜΕΓΑΡΩΝ

Με ν ίκη συν έχ ισε η αν δρική
ομάδα μπάσκετ του Γυμν α-
στικού Συλλόγου Μεγάρων ,
που επικράτησε  του Λέον -
τος Μοσχ άτου με σκορ 92-
75.  
Εξαιρετική ήταν  η  εμφάν ιση
της ομάδας , που έδωσε τον
καλύτερό της εαυτό σε έν α
σημαν τικό βαθμολογικά
παιχ ν ίδι.
Το 1ο δεκάλεπτο ήταν
σχ εδόν  «σεμιν αριακό», 

δίν ον τάς μας μεγάλο προβάδισμα στο σκορ και ψυχ ολογικό av antage.
Ο Νίκος Κούτουλας με 22 πόν τους ήταν  απλά «μαγικός» κι αξίζει ν α σημειωθεί, ότι
όλη η κερκίδα καθώς κι όλη η αν τίπαλη ομάδα τον  χ ειροκρότησαν  έν τον α για την
απόδοσή του στο τέλος του παιχ ν ιδιού. Καταπληκτικός ήταν  κι ο Μάριος Σακελλα-
ράκης, η ήρεμη δύν αμη της ομάδας, που πέτυχ ε 20 πόν τους και έβγαλε δύσκολες
άμυν ες, ιδίως στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Σταθερή αξία για την  ομάδα, ο αρχ ηγός μας, Γιώργος Λυτόπουλος, που ήταν
αν ίκητος κάτω από το καλάθι και πέτυχ ε 24 πόν τους.
Πολύ καλή ήταν  κι η εμφάν ιση του Στράτου Κόμπουλη με 8 πόν τους, με κρίσιμα
αμυν τικά και επιθετικά ριμπάουν τ και καλή άμυν α. Ο Τάσος Κόμπουλης σημείωσε
10 πόν τους εν ώ από 2 πόν τους έβαλαν  ο Παπαγιάν ν ης, Μαρκάκης και Βόρδος.

Την  Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου2023, ο ΓΣΜ  θα αν τιμετωπίσει εκτός έδρας στις
20.00 τον  ΟΚ Ελευσίν ας.

Τα μοιράστηκαν όλα
Ένωση 

Πανασπροπυργιακού 
-Απόλλωνας Ποντίων

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της 13ης
αγωνιστικής στην Α΄κατηγορία ανάμεσα
στην Ενωση Πανασπροπυργιακου-
Απόλλωνα Ποντίων αφού ύστερα από
ένα δραματικό παιχνίδι με ένταση απο-
βολές έληξε ισόπαλο 3-3.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ:

Στο 14′ ο Νέρες ανατράπηκε από τον
τερματοφύλακα του Απόλλωνα Κολιάκη,
και ο διαιτητής Βάτσιος έδειξε την άσπρη
βούλα. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε
ο Σερέπας και έκανε το 1-0 για την
Ενωση.
Στο 27 ο Αλμέιδα Νέρες σούταρε στο
δοκάρι.
Στην συνέχεια η ομάδα του Απόλλωνα
του Γιώργου Αδάκτυλου με τρία τέρματα
του Γκαβζίδη πήρε προβάδισμα στο
σκορ 1-3. Για να μειώσει σε 2-3 στο 72' ο
Αποστόλου. 
Το τελικό 3-3 σημείωσε στις καθυστερή-
σεις 90+7 ο Τούσης που είχε μπεί αλλα-
γή.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθ-
οί: Χρήστος Πλάκας-Νίκος
Μανούρας.Παρατηρητές αγώνα Πάρης
Τσιμίκος και Δημήτρης Κόκλας.Παρατ-
ηρητής διαιτησίας Θοδωρής Τριανταφυ-
λλίδης.
ΑΠΟΒΟΛΕΣ: Κατίδης,Κομιώτης.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ(προ-
πονητής Κυριάκος Μίχας): Ανδριόλας,
Θεοδώρου(61′ Τούσης), Πίνης(52′ Τζα-
νουλίνος), Νικολόπουλος, Πατσατζόγλου, 

Γιουκαρής, Κατίδης, Αποστόλου, Σερέ-
πας, Μακρίδης, Νέρες(52′ Παροτσίδης).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπονητής
Γιώργος Αδάκτυλος): Κολιάκης, Παπαδό-
πουλος, Φραγκόπουλος, Πουλικίδης,
Κομιώτης, Κουρούμα, Τσουτσάνης, Βασι-
λειάδης(74′ Καψής), Γκαβζίδης(73′
Παπακωνσταντίνου), Κουσίδης, Αθανα-
σιάδης(77′ Πετσίτης).

Ρεπορτάζ-Φωτό: G ΘΟΔΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

O Πυρρίχιος Ασπροπύργου 3-1 τη Νέα Πέραμο

Ο Πυρρίχ ιος Ασπροπύργου για την  13η αγων ιστική της
Α΄κατηγορίας επικράτησε στην  Γκορυτσά της Νέας
Περάμου με 3-1.
Τα τέρματα για την  ομάδα του Μιχ άλη Κατσάφαρου  ν ικητές
οι Ερμπαλίδης(37′), Αγγελιδάκης(46′) και Τσούλφας(48′).
Για λογαριασμό της Νέας Πέραμου σκόραρε ο
Σκεπαρν ιάς(81′).
Διαιτήτευσε ο Aν τι Χαμπιλάι.Βοηθοί: Φαρμάκης-Οκον όμου.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Ζερζελίδης, Σταθαράς, Μερκάι, Πιπερίδης,
Παπασπυρόπουλος, Μαυρίδης(50′ Ρούπας), Ερμπαλίδης, Μιχ αηλίδης(85′ Αποστολόπουλος), Τσούλφας(75′
Βαλμάς), Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Βαν δώρος, Μυρτάι, Λιμν ιάτης, Ζουμπλιός, Πατσιον ίδης, Αλέκσι(46′ Σκεπαρν ιάς), Κοκόση(85′
Ζουμπλιός Ι.), Καμπόλης, Σεβαστής, Νάκος(68′ Μπούτσα), Πν ευματικάκης(55′ Μπαρδής).

Οι γυναίκες του ΑΟΚ Πανελευσινιακός 
58-21 εκτός την Προοδευτική

Στη Β' φάση του πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΝΑ οι
Γυν αίκες του ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακού μετά την  επιβ-
λητική τους ν ίκη μέσα στον  Κορυδαλλό απέν αν τι
στην  ομάδα της Προοδευτικής σε εξ αν αβολής αγών α
για τη 10η αγων ιστική.
Προοδευτική-Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ 21-58
Δεκάλεπτα: 12-18, 18-30, 22-44, 28-51
Διαιτητές: Μαυρέλης, Καψαρίδης
Προοδευτική (Κλαδούχ ος, Κλαδούχ ου): Καρπαθιωτάκη
4, Κοσμή 4, Ντόχ α 4, Παππά, Ριζογιάν ν η 11(2),
Αθαν ασοπούλου 2, Γρυλλάκη, Τσικουδή 1, Τέκου,
Ιωαν ν ίδου 2.
Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ (Κάργιαν ν ης Ι., Κάργιαν ν ης
Θ.): Τσίρμπα 4, Οικον όμου, Χαραλαμποπούλου, Πολ-
υζώτη 13, Τσιούν η 8(1), Γρύλλια 2, Ζήκα 6, Ιακώβου
16, Παν αγοπούλου 2, Γκιέτα.
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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

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr
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Συν εχ ίζεται απο σελ 3

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΥΒΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΑΡΟΪΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΚΛΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 

ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας, άνεργη, 
αναζητά απογευματινή εργασία  σε γραφείο, 

ιατρείο, διαγνωστικό  κέντρο, υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα  λιανικής, 

φροντιστήριο. Απόφοιτη Αμερικανικού  Κολλεγίου,
Proficiency, ECDL.

ΤΗΛ: 6937243938

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Πρωτ. 
Ημ/ν ια  

1. Η Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
προκηρύσσει, σύμφωνα με
την αριθ.
6619/134/20.12.2022  απόφ-
αση του Διοικητικού του
Συμβουλίου, την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ», «με ανοιχτή
διαδικασία» που  θα διε-
ξαχθεί σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει
κατά την ημερομηνία απο-
στολής της παρούσας για
δημοσίευση, με το σύστημα
προσφοράς «με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης» του
άρθρου 95 παρ. 2α του
Ν4412/2016 και με κριτήριο
ανάθεσης την «πλέον συμφ-
έρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής», συνολικής
κατά τον προϋπολογισμό
της Υπηρεσίας εκτιμώμενης
αξίας 22.983,87 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.). 
Το έργο χρηματοδοτείται
από πιστώσεις της Δ.ΥΠ.Α.
(ΚΑΕ 9725)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν να παραλάβουν τα
συμβατικά τεύχη του Διαγω-
νισμού, στο χώρο «ηλεκτρο-
νικοί διαγωνισμοί» της
π ύ λ η ς
www.promi theus .gov .gr,
καθώς και από την ιστο-
σελίδα της Δ.ΥΠ.Α.:
www.dypa.gov.gr (Προμήθει-
ες - Διαγωνισμοί).
3. Πληροφορίες παρέχονται
μέχρι την 10/02/2023, στα
γραφεία  της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών της
Δ.ΥΠ.Α. (οδός Δ. Γούναρη 2,
Τ.Κ. 17456, Άλιμος, 5ος όρο-

φος, τηλ: 210-9989019, 210-
9989908) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
4. Ως ημερομην ία και ώρα
λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής προσφ ορών  ορίζεται
η  13/02/2023  ημέρα Δευ-
τέρα      και ώρα 10.00 π.μ. 
5. Ως ημερομην ία και ώρα
ηλεκτρον ικής αποσφ ράγι-
σης των  προσφ ορών
ορίζεται η  20/02/2023 ημέρα
Δευτέρα    και ώρα 10.00
π.μ. 
6. Στο διαγων ισμό δικαι-
ούν ται ν α συμμετάσχουν :
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσω-

πα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στις
κατηγορίες οικοδομικών και
ηλ εκ τ ρομηχ αν ολ ογ ι κ ών
έργων  και που είναι εγκατε-
στημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένω-
σης, προσκομίζοντας τις
δηλώσεις και τα πιστοποιητι-
κά που περιγράφονται στο
Παράρτημα XI του Προσα-
ρτήματος Α του ν.
4412/2016
β) σε κράτος-μέλος του Ευρ-
ωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενι-
κές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση
γ  ́της παρούσας παραγράφ-
ου και έχουν συνάψει διμερ-
είς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα δια-
δικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας
συμμετέχει είτε μεμονωμένα
είτε ως μέλος ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό
τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρ-
ου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθ-
ούν συγκεκριμένη νομική

μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται
η ύπαρξη ενός και μοναδι-
κού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπρ-
αξία).
Όσον αφορά την καταλ-
ληλότητα άσκησης επαγγε-
λματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλά-
δα υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. Α1
τάξη και άν ω, για έργα κατ-
ηγορίας οικοδομικών .
7.Για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορ-
είς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των
459,68 ευρώ, ισχύος του-
λάχιστον έξι (6) μηνών και
τριάντα (30) ημερών  από
την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) μήνες.
8. Η  συνολική προθεσμία

εκτέλεσης του έργου ορίζεται
σε εξήντα (60) ημερολογια-
κές ημέρες από την υπογρα-
φή της σύμβασης.
9. Κωδικός CPV: 45262700-
8 (εργασίες μετατροπής
κτιρίου).
10. Το αποτέλεσμα του δια-
γωνισμού θα εγκριθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.ΥΠ.Α.
11. Τα έξοδα δημοσίευσης
της Προκήρυξης του έργου
στον τύπο, βαρύνουν τον
οικονομικό φορέα που θα
ανακηρυχθεί Ανάδοχος και
εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του
έργου.

Αθήν α   

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

- Σάββατο 25 Φεβρουαρίου.
Έν αρξη Καρν αβαλικών
εκδηλώσεων .
Μεγάλο πάρτι στην  Στρατάρχου
Καραϊσκάκη με πρώτη εμφάν ιση
της Βασίλισσας του Χαϊδαριώτι-
κου Καρν αβαλιού, καθώς και Καρ-
ν αβαλικών  Αρμάτων .

Συμμετοχή πληρωμάτων  και
όλων  των  Χαϊδαριωτών .

Έν αρξη 19:30

- Κυριακή 26 Φεβρουαρίου.
Μεγάλη Παρέλαση Καρν αβαλιού.
Έν αρξη 11:00.

Με την  αν ακατασκευή των  χ αρακτηρισμέν ων  ως μν ημείων , κτιρίων  και της
καμιν άδας του παλαιού εργοστασίου, τα οποία αποτελούν  σημαν τικά δείγματα
μεσοπολεμικής βιομηχ αν ικής αρχ ιτεκτον ικής, ο Δήμος Ελευσίν ας φιλοδοξεί ν α
παραδώσει στην  πόλη, έν αν  πολυχ ώρο πολιτισμού, αν οιχ τό για όλους.Η δημιουργία
του πολιτιστικού κέν τρου IRIS θα συμβάλλει στην  αν άδειξη της βιομηχ αν ικής
κληρον ομιάς της πόλης, την  αν αβάθμιση και τη βιώσιμη αν άπτυξή της.

Μετά τo έργο αποκατάστασης των  διατηρητέων  κτηρίων  του IRIS 1 και 2, οι
εργασίες του οποίου είν αι σε εξέλιξη, ξεκιν ούν  και οι εργασίες αποκατάστασης και
συν τήρησης της Καμιν άδας.

Εκτός από τη χ ρήση των  χ ώρων  του εργοστασίου για δράσεις Πολιτισμού, έχ ουν
δημιουργηθεί οι οικισμοί «Ελευσίν α ΙV» και «Ελευσίν α V» που περιλαμβάν ουν  80
κατοικίες, σε διώροφα κτίρια με κεραμοσκεπή καθώς και 2 καταστήματα, μια αίθουσα
συγκέν τρωσης και διαμορφωμέν ο περιβάλλον τα χ ώρο.Εν τός των  οικισμών
υπάρχ ουν  το παλαιό διατηρητέο βιομηχ αν ικό κτίσμα της πρώην  «Ελαιουργικής»,
καθώς και τα διατηρητέα κτίρια «ΙΡΙΣ» και «Καμιν άδα», που θα αποκατασταθούν  για
πολιτιστικές χ ρήσεις στο πλαίσιο των  αν αγκών  του Δήμου Ελευσίν ας ως
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης
Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα
παραγωγής/εμπορίας βιομηχα-
νικών πρώτων υλών, επιθυμεί
να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ,
στο υποκατάστημα της εταιρ-
είας στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής.
Καθήκοντα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κ ιβωτίων, προετοι-
μασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με
ασφάλεια στις θέσεις της αποθ-
ήκης με βάση τις οδηγίες των
υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών

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

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

Αποστολή βιογραφικών στο
sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

Πώς δρούσε η συμμορία

Οι δράστες παρακολουθούσαν  τα σπίτια και έμπαιν αν  σε αυτά όταν  διαπίστω-
ν αν  ότι έλειπαν  οι ιδιοκτήτες. Λεηλατούσαν  τα δωμάτια και δεν  δίσταζαν  ν α
χ τυπήσουν  τα κατοικίδια για ν α πάρουν  τη λεία τους. Οπως αν αφέρει θύμα της
συμμορίας, «περίμεν αν , έφυγε η γυν αίκα μου πήγε ν α πάει ν α ψων ίσει κάτι.
Εκοψαν  τα σύρματα από την  περίφραξη μπήκαν  μέσα, χ τύπησαν  τα σκυλιά με
σίδερα. Το σκυλί το έν α ακόμη η μέση του υποφέρει. Μπήκαν  μέσα στο σπίτι,
ξήλωσαν  τις κάμερες, πήραν  ό,τι πήραν , ρήμαξαν  το σπίτι, το έψαξαν  όλο...».
Εν ας 32χ ρον ος φέρεται ως αρχ ηγός ωστόσο καταλυτικό ρόλο στη συμμορία είχ ε
έν ας αν ήλικος ο οποίος δεν  έχ ει δηλωθεί στα αρχ εία του κράτους και δεν  έχ ει
ταυτότητα. Είν αι γν ώριμος των  Αρχ ών  καθώς έχ ει εμπλακεί τουλάχ ιστον  8 φορές
τα τελευταία τέσσερα χ ρόν ια σε ληστεία, κλοπές και εμπρησμό εν ός κλεμμέν ου
αυτοκιν ήτου.

Ο δήμαρχ ος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, αν έφερε στον  ΑΝΤ1: «Θα πρέπει
όμως και το κράτος ν α είν αι πιο κον τά στα Τμήματα Ασφαλείας, ν α καλύπτει
περισσότερες αν άγκες και το βασικότερο πρόβλημα που υπάρχ ει είν αι ότι απο-
σπούν  προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας για φύλαξη στόχ ων  με συν έπεια ν α
μέν ει αφύλακτη η περιοχ ή μας. Θα πρέπει λοιπόν  το δουν  και αυτό το πράγμα
ώστε ν α μπορέσουν  απερίσπαστα ν α κάν ουν  το έργο τους».
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτική
Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-
νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-

ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι

μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπάνιο,
τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-

νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.
Γ, ανακαινισμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-

ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

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

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

6907830246

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

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

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

48

Αναζήτηση Προσωπικού 

"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» αναπτύσσει
Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή των Μεγάρων και
αναζητά να εντάξει
στην πολυκλαδική θεραπευτική της ομάδα τις κάτωθι
ειδικότητες:

1. Νοσηλευτές (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με σχέση εργασίας πλήρους ή
μερικής απασχόλησης, κυλιόμενου  ωραρίου και απολαβές
ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου. (Κωδικός Θέσης:
ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ)
2. Παθολόγο, για ανεξάρτητη σχέση εργασίας (Κωδικός
Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΠΑΘ)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο
hr@medicalpsycology.eu 
το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 16.1.2023. Στο θέμα
του email να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210
6441945."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

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

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

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

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας



Αυτό αν αφέρει ο Γιάν ν ης Ξυλάς, επικεφαλής της
Geoaxis Property  & Valuation Serv ices, εταιρείας
πιστοποιημέν ων  εκτιμητών , στο τελευταίο «Παρατ-
ηρητήριο αξιών » για την  αγορά logistics.
Σημειών εται ότι οι αποδόσεις στην  Ελλάδα είν αι από

τις πιο αν ταγων ιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς
μια τυπική απόδοση στην  Μεγάλη Βρεταν ία, στη
Γαλλία ή στην  Γερμαν ία για προν ομιούχ α ακίν ητα,
κυμαίν εται σήμερα περί το 3,0% – 3,5%, με αυξαν ό-
μεν ες τάσεις για το 2023.

Τιμές ενοικίασης και επιφάνειες

Αυτή τη στιγμή, η υψηλότερη μέση ζητούμεν η τιμή
εν οικίασης παρατηρείται στον  Ασπρόπυργο με 4,5
ευρώ/τ.μ. σε μην ιαία βάση, εν ώ ακολουθούν  τα
Μεσόγεια με 4,07 ευρώ/τ.μ. και η Ελευσίν α με 3,37
ευρώ/τ.μ. Πιο χ αμηλές είν αι οι τιμές στη ΒΙΠΕ Σίν δου
με 2,85 ευρώ/τ.μ., στα Οιν όφυτα με 2.61 ευρώ/τ.μ.
και το Καλοχ ώρι με 2,52 ευρώ/τ.μ.
Αν αφορικά με τις επιφάν ειες, η μεγαλύτερη διάμεση

διαθέσιμη επιφάν εια καταγράφεται στον  Ασπρόπυρ-
γο με 8.100 τ.μ., δεύτερα σε σειρά είν αι τα Μεσόγεια
Αττικής με 4.150 τ.μ. και στην  τρίτη  θέση έρχ ον ται
τα Οιν όφυτα με 3.902 τ.μ. Τις μικρότερες διάμεσες

διαθέσιμες επιφάν ειες εμφ-
αν ίζουν  η ΒΙ.ΠΕ Σίν δου με
επιφάν εια 3,345 τ.μ, η Ελευσίν α
με 3.100 τ.μ. και το Καλοχ ώρι
με επιφάν εια 2.070 τ.μ.
Είν αι προφαν ές ότι η πολύ
μικρή μέση επιφάν εια των  ακιν ήτων  που βρίσκον ται
στην  αγορά σήμερα αφορά σε παλαιότερες κατασκε-
υές που δεν  μπορούν  ν α εξυπηρετήσουν  τις σύγχ ρ-
ον ες αν άγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η έλλειψη προσφοράς ανεβάζει τις τιμές

Σημαν τικό πρόβλημα της αγοράς είν αι ότι δεν
υπάρχ ει προϊόν  για εν οικίαση καθώς οι ν εόδμητες
αποθήκες είτε κατασκευάστηκαν  από τους ίδιους
τους χ ρήστες τους, είτε τα συμβόλαια για την  μίσθω-
ση τους κλείστηκαν  πριν  ακόμη ολοκληρωθεί το
έργο.
«Είμαστε της άποψης ότι σήμερα, αρχ ές του 2023,
μια ν εόδμητη αποθήκη σε κομβικό σημείο μπορεί ν α
καταγράψει μίσθωμα μεγαλύτερο των  5,25
ευρώ/τμ/μήν α», επισημαίν εται από τον  κ. Ξυλά.

Νέα projects

Πολλά projects για ν έους αποθηκευτικούς χ ώρους
και εγκαταστάσεις logistics προχ ωρούν  ή αν αμέν εται
ν α ξεκιν ήσουν  την  υλοποίησή τους εν τός του 2023.
ΝΜάλιστα υπολογίζεται ότι έως το τέλος του 2024 θα
προστεθούν  περί τα 250.000 τ.μ. ν έων  χ ώρων .

Στο πλαίσιο αυτό, εταιρείες AEEAΠ, όπως η Briq
Properties, η Premia Properties, η Prodea
Inv estments, η Trastor και εσχ άτως και η Nov al του
ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ κιν ούν ται ιδιαίτερα δυν αμικά.
Επεν δύσεις logistics έχ ει υλοποιήσει τους τελευταίο-
υς 12 μήν ες και η Dimand στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι πέντε προκλήσεις

Σύμφων α με την  Geoaxis, είν αι αν αμφισβήτητο
γεγον ός ότι η παν δημία έδρασε ως επιταχ υν τής των
τάσεων  που υπήρχ αν  στην  αγορά των  αποθηκών
τα τελευταία χ ρόν ια. Η μεγάλη στροφή στο ηλεκτρο-
ν ικό εμπόριο ευν όησε τόσο πολύ τον  κλάδο που
πλέον  μια εξαιρετικά μεγάλη πλειοψηφία επεν δυτών
και f unds ψάχ ν ουν  ν α τοποθετηθούν , σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Ο μεγάλος αν ταγων ισμός σε συν δυασμό με την

περιορισμέν η προσφορά έχ ουν  ωθήσει τις αξίες σε
πρωτοφαν ή επίπεδα, τις αποδόσεις σε μεγάλη
συμπίεση και τον  δείκτη κεν ότητας κον τά στο
μηδέν .

Εν δεικτικά και μόν ο αν αφέρουμε ότι στην  Γερμαν ία
και στην  Γαλλία οι αποδόσεις κιν ούν ται πλέον  στο
3,15% με κεν ότητα στο 2%. Η τάση αυτή αν αμέν εται
ν α σταθεροποιηθεί παρά την  αύξηση των  επιτοκίων ,
όσο τα βασικά χ αρακτηριστικά του κλάδου θα παρα-
μέν ουν  θετικά και τα προς επέν δυση κεφάλαια θα
συν εχ ίζουν  ν α είν αι σε αφθον ία.

Η αγορά στην  Ελλάδα, αν  και εξαιρετικά μικρή σε
σχ έση με την  υπόλοιπη Ευρώπη, θα ακολουθήσει
την  ίδια θετική πορεία. 
Η ζήτηση θα δυν αμώσει και άλλο, εν ώ προβλέπουμε

σημαν τική αιχ μή για τους χ ώρους ψυχρής αποθήκευ-
σης τα επόμεν α χ ρόν ια. Ο κλάδος στο σύν ολό του
έχ ει ν α αν τιμετωπίσει 5 κορυφαίες προκλήσεις οι
οποίες συν οψίζον ται στα παρακάτω:

1. Η διαθέσιμη γη για ν έες αν απτύξεις θα είν αι όλο
και πιο δύσκολη (άρα και πιο ακριβή) στην  εύρεσή
της.

2. Οι πολεοδομικοί περιορισμοί θα εν ταθούν .

3. Το κόστος κατασκευής θα είν αι δύσκολο ν α
προβλεφθεί καθώς υλικά και πληθωρισμός θα είν αι
παράγον τες αβεβαιότητας.

4. Το διαθέσιμο εργατικό δυν αμικό θα είν αι δύσκολο
ν α βρεθεί και ν α διατηρηθεί, ιδιαίτερα σε εκτός
αστικών  κέν τρων  περιοχ ές. Η επιλογή της θέσης θα
είν αι στο μέλλον  άμεσα εξαρτώμεν η από την  τοποθ-
εσία προέλευσης του εργατικού δυν αμικού.

5. Η αν άπτυξη με όρους ESG θα επιφέρει αλλαγές
στον  τρόπο διακίν ησης των  προϊόν των  με προσπά-
θεια μείωσης του περιβαλλον τικού αποτυπώματος,
εν ώ η υιοθέτηση της πράσιν ης αν αν εώσιμης εν έργει-
ας θα εν ταθεί στην  προσπάθεια μείωσης του εν εργει-
ακού κόστους.

16-θριάσιο Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 

«Ιερό Δισκοπότηρο» των επενδύσεων 
σε Logistics ο Ασπρόπυργος

Αυτή τη στιγμή, η υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης παρατηρείται στον Ασπρόπυργο με 4,5 ευρώ/τ.μ

Τ αχύτατα εξελίσσεται ο κλάδος των logistics με τις επενδύσεις και τις
τιμές να αυξάνονται θεαματικά στη Δυτική Αττική. «Σήμερα, κάθε νέος
χώρος logistics επιφανείας πάνω από 15.000 τ.μ. μπορεί να μισθωθεί

άμεσα καθώς υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση και ανύπαρκτη προσφορά. Η
ανισορροπία της αγοράς οδηγεί σε αυξήσεις στις αξίες και μείωση των συντε-
λεστών απόδοσης στο φάσμα του 7,0% για καλά ποιοτικά ακίνητα, ανάλογα
την θέση και τα χαρακτηριστικά κατασκευής. Όσες εταιρείες τοποθετήθηκαν
στην αρχή του παρόντος ανοδικού κύκλου εξασφάλισαν ακόμα χαμηλότερες
τιμές αγορές, με σχεδόν διψήφιες ετήσιες αποδόσεις».


