
Hellenic Train – Damco
ο προσωρινός ανάδοχος για το

Εμπορευματικό Κέντρο Θριάσιο ΙΙ

Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος

ΣΣττοο  σσττόόχχαασσττρροο  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς
ΕΕιισσααγγγγεελλίίααςς  44  σσυυμμββάάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕΡΡΓΓΟΟΣΣΕΕ

ΑΑδδιικκήήμμαατταα  σσεε  ββααθθμμόό
κκαακκοουυρργγήήμμααττοοςς  

ααννααζζηηττάά
οο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόόςς  
ΕΕιισσααγγγγεελλέέααςς

Τέμπη: Τη δικογραφία για το 
σιδηροδρομικό δυστύχημα στο

Άδενδρο το 2017 ζήτησε 
να μελετήσει ο εισαγγελέας του

Αρείου Πάγου

Ξεκινά το "Κάλυψη" για τη
στέγαση ευάλωτων 

νέων σε ιδιωτικές κατοικίες
με καταβολή του ενοικίου

από το Δημόσιο
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Ο Απόλλωνας Ποντίων με
Γ. Αθανασιάδη 4-0 τον Ηρακλή Ελευσίνας

Αγγλικό σκόρ στα Νεόκτιστα

ΕΣΚΑΝΑ: 
Ακάθεκτη η ακαδημία Ελευσίνας

σσεελλ..  1122--  1133

ΤΤοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  ΜΜηηττρροοπποολλιι--
ττιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  

σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε
ττοο  ΝΝέέοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  BBaauuhhaauuss
((ΝΝΕΕΒΒ)),,  γγίίννεεττααιι  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»:
700 εκατ. ευρώ 

για ενεργειακή αναβάθμιση
επιχειρήσεων - Αιτήσεις

ΣΣεελλ..  66 ΣΣεελλ..  33

σσεελλ..  33

Απεργία στα ΜΜΜ  
- Τι ισχύει τελικά για Μετρό,

ΗΣΑΠ, τραμ, λεωφορεία
και τρόλεϊ σσεελλ..  77

σσεελλ..  99

Πώς η επένδυση της
HIG κάνει τον

Ασπρόπυργο διεθνές 
διαμετακομιστικό 

κέντρο

Στρατηγική επένδυση 250 εκατ.
ευρώ - Έως 900 θέσεις εργασίας

σσεελλ..  1166

Συνάντηση Χρήστου Παππού 

- Σταύρου Τσίρμπα 
για την εξέλιξη του 

εμβληματικού αντιπλημμυρικού έργου
του ρέματος της Εσχατιάς

σσεελλ..  33--44

σσεελλ..  22--1111

Μενίδι: Διακινούσε ναρκωτικά 
με το… αποφυλακιστήριο στην τσέπη

Συνελήφθη με ποσότητες ηρωίνης στις κάλτσες
και την φόδρα του μπουφάν του σσεελλ..  22



Έχ ον τας στην  τσέπη το
αποφυλακιστηριο για παλαι-
ότερη καταδίκη για
διακίν ηση ν αρκωτικών ,
έν ας 33χ ρον ος αλλοδαπός
συν ελήφθη από Αμεσοδρ-
ασίτες με ποσότητες
ηρωίν ης στις κάλτσες των
παπουτσιών  του και την
φόδρα του μπουφάν  του!

Περιπολικό της ΕΛ. ΑΣ
που κιν ούν ταν  στο Μεν ίδι
στις 23:30 το βράδυ της
Κυριακής (5/3) εν τόπισαν
τον  33χ ρον ο στην  συμβο-
λή των  οδών  Αθην ών  και
Μπόσδα ν α είν αι περιτριγυρισμεν ος από χ ρήστες
ουσιών .

Άμεσα οι αστυν ομικοί τον  ακιν ητοποίησαν  και κατά
την  διάρκεια έρευν ας εν τόπισαν  στην  δεξιά κάλτσα
που φορούσε, 10 συσκευασίες με ηρωίν η, βάρους 8,5

γραμμαρίων , στην  αριστερή κάλτσα δυο μπλε
αυτοσχ έδιες συσκευασίες βάρους 8,4 γραμμαρίων ,
εν ώ μέσα στη φόδρα του μπουφάν  του, έκρυβε ακόμη
10,1 γραμμάρια ηρωίν ης!

Ο 33χ ρον ος οδηγήθηκε στο οικείο τμήμα από τα
στελέχ η της Άμεσης Δράσης όπου και συν ελήφθη.

2-θριάσιο Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: ,6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: 
θέση Πατριάρχου  Γρηγορίου 4,  

19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Συνννεφιά και πιθανότητα βροχής 

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευγένιος, Ευγένης *, Ευγενία

Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη
- Πλατεία Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙονίου Πελάγους

42Β & Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΗΛΙΑΝΝΑ ΣΑΜΠΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Αγίας Τριάδος 75, 2102442655

ΣΣττοο  σσττόόχχαασσττρροο  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕιισσααγγγγεελλίίααςς
ττέέσσσσεερριιςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕΡΡΓΓΟΟΣΣΕΕ

ΑΑδδιικκήήμμαατταα  σσεε  ββααθθμμόό  κκαακκοουυρργγήήμμααττοοςς  ααννααζζηηττάά  οο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόόςς  ΕΕιισσααγγγγεελλέέααςς

Μενίδι: Διακινούσε ναρκωτικά 
με το… αποφυλακιστήριο στην τσέπη
Συνελήφθη με ποσότητες ηρωίνης στις κάλτσες και την

φόδρα του μπουφάν του

Ο
ι τέσσερις συμβάσεις αποτελούν  έν α μέρος από
το πλέγμα αν αθέσεων  που έχ ουν  γίν ει για υπο-
δομές και μέτρα για την  ασφάλεια της γραμμής.

Τέσσερις συμβάσεις που υπογράφηκαν  το διάστημα
2005-2015 και αφορούν  έργα εκσυγχ ρον ισμού του σιδ-
ηροδρομικού δικτύου ερευν ά εδώ και μήν ες ο Οικον ο-
μικός Εισαγγελέας ο οποίος αν αζητά ποιν ικές ευθύν ες
κρατικών  αξιωματούχ ων  από την  ΕΡΓΟΣΕ, ως αν αθέ-
τουσας αρχ ής, αλλά και ιδιωτών  από την  πλευρά των
εργοληπτών .
Η έρευν α αν αζητά το εν δεχ όμεν ο διάπραξης σοβαρό-
τατων  αδικημάτων  όπως αυτό της απιστίας και ηθικής
αυτουργίας σε αυτήν , από τις αν ολοκλήρωτες συμβά-
σεις, τις αν αν εώσεις και όλες τις κωλυσιεργίες που
ουσιαστικά άφησαν  αν εκτέλεστα μία σειρά από έργα.
Οι τέσσερις συμβάσεις αποτελούν  έν α μέρος από το
πλέγμα αν αθέσεων  που έχ ουν  γίν ει για υποδομές και
μέτρα για την  ασφάλεια της γραμμής.

Στο στόχ αστρο της Οικον ομικής Εισαγγελίας έχ ουν
τεθεί:

Μία σύμβαση του 2005 που σχ ετίζεται σε εργασίες
σηματοδότησης του εθν ικού δικτύου
Δύο συμβάσεις του 2013 που αφορούν  έργα ολοκλήρω-
σης και
Μία σύμβαση του 2015 που αφορά το σύστημα τηλε-
διοίκησης ETCS
Οι συμβάσεις αφορούν  διαφορετικά τμήματα του δικ-
τύου.

Για την  σύμβαση 717 που ήρθε στην  επικαιρότητα
καθώς αφορά την  τηλεδιοίκηση όπως και τις επεκτάσεις
ή αν αν εώσεις της, με αρχ ή το έτος 2014, η Οικον ομική
Εισαγγελία είχ ε διεν εργήσει έρευν α η οποία κατέληξε σε
αρχ ειοθέτηση καθώς δεν  προέκυψαν  εν δείξεις για τη
διάπραξη του ερευν ώμεν ου αδικήματος της απιστίας. 

Ωστόσο, πριν  περίπου έν αν  χ ρόν ο η δικογραφία
αν ασύρθηκε από το αρχ είο, εν όψει ν έων  στοιχ είων
σχ ετικά με το σκέλος που αφορά τη διάθεση ευρωπαϊ-
κών  κον δυλίων , το οποίο ερευν άται πλέον  από την
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
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συνεχίζεται στη σελ. 14

Hellenic Train – Damco ο προσωρινός ανάδοχος για το
Εμπορευματικό Κέντρο Θριάσιο ΙΙ

Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος

Συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν
για την πορεία του εμβληματικού αντιπ-
λημμυρικού έργου έργου της διευθέτησης

του Ρέματος της Εσχατιάς, είχαν πριν λίγες μέρες
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο Δήμα-
ρχος του όμορου Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού, Σταύρος Τσίρμπας. 
Οι δύο δήμαρχοι αφού ενημερώθηκαν από τον

εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας  Intrakat για
την εξέλιξη του έργου και τα μελλοντικά βήματα,
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία
των εργασιών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση του έργου,

στο τέλος του 2023, σύμφωνα με το χρονοδιάγρ-
αμμα της σύμβασης (ύψους 36,7 εκατ. ευρώ), που 

υπογράφηκε στις 30 Οκτωβρίου 2020,
θα σημάνει το τέλος της πολύχρονης
αγωνίας των κατοίκων της παραρεμάτιας
ζώνης του Ζεφυρίου, οι οποίοι έχουν δει
πολλές φορές το ορμητικό ρέμα να απει-
λεί τη ζωή και τις ιδιοκτησίες τους.
Παράλληλα με την αντιπλημμυρική

προστασία, το έργο δημιουργεί όρους
ανάπλασης στην περιοχή, καθώς πάνω
στον κλειστό αγωγό έχει προγραμματι-
στεί η κατασκευή εγκαταστάσεων άθλ-
ησης και ψυχαγωγίας, όπως πεζόδρομος,
ποδηλατόδρομος και χώροι πρασίνου και
αναψυχής. 
Εξ ίσου σημαντικό είναι ότι το ρέμα

Εσχατιάς θα πάψει να αποτελεί εστία
μόλυνσης, εξαιτίας των κάθε είδους
αποβλήτων που απορρίπτονται σε αυτό.

Το έργο διαρθρώνεται σε 4 επιμέρους τμήματα:
Έργα διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς στο
τμήμα μεταξύ του ρέματος Ευπυρίδων στο Καμα-
τερό και της Λεωφόρου Πάρνηθας στον Δήμο
Αχαρνών, έργα διευθέτησης ρέματος Αγίου Γεω-
ργίου, έργα διευθέτησης ρέματος Πικροδαφνέζας
και έργα ανάπλασης του χώρου διέλευσης των διε-
υθετούμενων ρεμάτων Εσχατιάς και Αγίου Γεω-
ργίου.
Το ρέμα της Εσχατιάς ξεκινάει από τους πρόπο-

δες της Πάρνηθας και εκβάλει στον Κηφισό,
διασχίζοντας τους Δήμους Αχαρνών, Φυλής (ΔΕ
Ζεφυρίου), Αγίων Αναργύρων- Καματερού και
Ιλίου. 

Προχωρά ο διαγωνισμός για την αξιο-
ποίηση, με σύμβαση παραχώρησης,
αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, του

Εμπορευματικού Σταθμού και τον Σταθμό
Διαλογής (ΕΣΣΔΙ) Θριασίου Πεδίου, έκτασης
1.450 στρεμμάτων, γνωστού και ως «Θριά-
σιο ΙΙ».

Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών κηρύχθηκε προσωρινός ανά-
δοχος το σχήμα Hellenic Train (πρώην
ΤΡΑΙΝΟΣΕ) – Damco (Όμιλος Κοπελούζου).

Καθώς δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος,
τα επόμενα βήματα είναι συνταχθεί η σύμβα-
ση και να σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να
παρουσιαστεί στη Βουλή και τελικά να
πέσουν οι υπογραφές δίνοντας τέλος σε μια
σειρά προσπαθειών για την υλοποίηση του
Θριάσιου ΙΙ εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια.

Να θυμίσουμε πως ο διαγωνισμός διεξήχθη στις
28 Νοεμβρίου 2022 ύστερα από δύο άγονους δια-
γωνισμούς. Στους προηγούμενους διαγωνισμούς η
διαδικασία δεν προχωρούσε καθώς παρά το αρχικό

ενδιαφέρον που εκδήλωναν πολλοί επενδυτικοί
φορείς, στην φάση των προσφορών, δεν υπήρχε
συμμετοχή καθώς κρίνονταν ασύμφορο το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι, το ακίνητο κυριότητας του 

ΟΣΕ, βρίσκεται σε έκταση
περίπου 1.450 στρεμμάτων,
μία από τις μεγαλύτερες στην
Αττική, όπου υφίστανται σιδ-
ηροδρομικές υποδομές, οδοί
πρόσβασης, σιδηροδρομικός
σταθμός διαλογής, χώροι
εναπόθεσης φορτίων, χώροι
τελωνείου και γραφείων και
άλλα κτήρια υποστηρικτικών
υπηρεσιών. Το ακίνητο γει-
τνιάζει με το «Θριάσιο Ι» του
οποίου ανάδοχος με σύμβαση
παραχώρησης, είναι η ΘΕΚ ΑΕ
στην οποία συμμετέχουν η
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος
Goldair.

Η έκταση αναμένεται να δια-
μορφωθεί και μετατραπεί, σε μεγάλο logistics cen-
ter, σύγχρονο κέντρο συνδυασμένων μεταφορών
και αποθήκευσης.

«Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»:
700 εκατ. ευρώ 

για ενεργειακή αναβάθμιση
επιχειρήσεων - Αιτήσεις

Προκηρύχθηκε η δέσμη δράσεων  «Πράσιν η
Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού
700.000.000 ευρώ, η οποία εν θαρρύν ει επεν -
δυτικά σχέδια που στοχεύουν  στην  αξιο-
ποίηση και αν άπτυξη συγχρόν ων  τεχν ολο-
γιών , στην  αν αβάθμιση των  παραγόμεν ων
προϊόν των  ή/και παρεχόμεν ων  υπηρεσιών
και εν  γέν ει δραστηριοτήτων  τους, πριμο-
δοτών τας εν έργειες, οι οποίες αξιοποιούν
σύγχρον ες τεχν ολογίες, υποδομές και βέλτι-
στες πρακτικές σε θέματα εν εργειακής αν αβά-
θμισης και κυκλικής οικον ομίας, όπως αν α-
κοιν ώθηκε.

Η υποβολή προτάσεων  έν ταξης ξεκιν άει στις
22 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00.

Η δέσμη χωρίζεται σε δύο δράσεις:

Συνάντηση Χρήστου Παππού - Σταύρου Τσίρμπα 
για την εξέλιξη του εμβληματικού αντιπλημμυρικού

έργου του ρέματος της Εσχατιάς

συνεχίζεται στη σελ. 4
συνεχίζεται στη σελ. 11
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Εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Μεγάρων «Ο Θέογνις»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο Θέογνις» βάσει του καταστατικού διεξά-
γει εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 12 Μαρτίου
από τις 11 πΑ.μ. ως τις 2 μ.μ., στον χώρο του συλλόγου, στην κεντρική πλα-
τεία Μεγάρων.
Προσκαλούνται παλαιά και νέα μέλη να ψηφίσουν αλλά και να θέσουν υποψ-
ηφιότητα, για το νέο Δ.Σ. όπου γίνονται συζητήσεις, προτάσεις και υλοποι-
ούνται νέες δράσεις για τον πολιτισμό και την κοινωνία της περιοχής μας.
Σκοπός ένας συλλογικός φορέας πολιτισμού ανοιχτός σε όλους, να συνεχιστεί
το νήμα της ιστορίας τού πιο ιστορικού φορέα πολιτισμού της πόλης μας
που μετρά πάνω από 70 χρόνια προσφοράς, του «Θέογνι».

– Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι είναι ήδη μέλη του συλλόγου ή θα γραφ-
τούν την ημέρα των εκλογών. Κόστος ετήσιας συνδρομής: 10€.
– Δικαίωμα υποψηφιότητας, βάσει του καταστατικού, έχουν τα μέλη που
έχουν γραφτεί 4 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών ~ με απαραίτητη επίδειξη
ταυτότητας.

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Ημερίδα για την πρόληψη
της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την Πέμπτη 9/3

Εν ημερωτική ημερίδα με θέμα: Πρόληψη της
σχ ολικής βίας και του εκφοβισμού – η
σημασία της συν εργασίας μεταξύ σχ ολείου
και οικογέν ειας, διοργαν ών ει η Διεύθυν ση
Κοιν ων ικής Πολιτικής του Δήμου Αγίων
Αν αργύρων -Καματερού, στα πλαίσια του
Διαδημοτικού Προγράμματος “Διευρύν ω”.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την  Πέμ-
πτη 9 Μαρτίου από τις 17:00 έως τις 20:00,
στην  αίθουσα εκδηλώσεων  8ου ∆ηµοτικoύ
Αγίων  Αν αργύρων , (∆ηµοκρατίας 306).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ:
α) κα. Παπαµιχ αήλ Στέλλα, Κοιν ων ιολόγος – Εγκληµατολόγος, PhD, Επίκουρη Καθη-
γήτρια,
Τµήµα Κοιν ων ικής Εργασίας, Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής.
β) κα. Σκλάβου Κων σταν τίν α, MSc, Med, PhD – Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Κοι-
ν ων ικής
Εργασίας, Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής

H ηµερίδα υποστηρίζεται από την  ∆ιεύθυν ση, το Σύλλογο ∆ιδασκόν των  και το
Σύλλογο Γον έων  & Κηδεµόν ων  του 8ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Αγίων  Αν αργύρων .

Συνεχίζεται απο τη σελίδα 4

Το νότιο τμήμα του, από την
πλατεία Ιλίου έως και τον Κηφ-
ισό, ονομάζεται και “Φλέβα”. 
Το συνολικό μήκος του ρέμα-

τος ανέρχεται στα 11 χιλιόμε-
τρα. 
Πρόκειται για χείμαρρο μεγά-

λου μήκους ο οποίος έχει υπο-
στεί σοβαρή διάβρωση ως
οικοσύστημα με σημαντική
μείωση έως και ανυπαρξία ανά
τμήματα της χλωρίδας ενώ ταυ-
τόχρονα έχει μεταλλαχθεί η
μορφολογία της κοίτης του.

Η πρώτη φάση των έργων διε-
υθέτησης του ρέματος, από
πλατεία Ιλίου έως συμβολή
αγωγού Ευπυρίδων, κατασκε-
υάστηκε από την τεχνική εται-
ρία Άκτωρ και παραδόθηκε προ
ετών.

Η Intrakat έχει αναλάβει τη
δεύτερη φάση, με στόχο την
αντιπλημμυρική προστασία
κατοικημένων περιοχών,
κυρίως των Δήμων Αχαρνών,
Φυλής και Αγίων Αναργύρων –
Καματερού.
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Α
πό τις 8 Μαρτίου του 1857, όπου χ ιλιάδες
γυν αικών  διαδήλωσαν  για τα δικαιώματα τους,
ζητών τας καλύτερους μισθούς, δικαίωμα ψήφου

και σεβασμό στην  ίδια τους την  ύπαρξη, δυστυχ ώς
πολλά από αυτά, παραμέν ουν  ακόμη ζητούμεν α.
Έχ ει όμως έρθει η στιγμή ν α καταλάβουμε όλοι, πως
τα δικαιώματα των  γυν αικών , είν αι τα δικαιώματα της
ίδιας της κοιν ων ίας μας.
Έχ ει έρθει η ώρα ν α αν τιληφθούμε όλοι πως το μέλ-
λον  μας δεν  μπορεί και δεν  πρέπει ν α έχ ει φύλλο. Ο
αγών ας για ισότητα, στο σπίτι, τη δουλειά, στην  κοι-
ν ων ία, σήμερα είν αι πιο επίκαιρος από ποτέ. 
Τιμή και Δόξα πρέπει, στις γυν αίκες μητέρες, στις
γυν αίκες εργάτριες, στις γυν αίκες επιστήμον ες.  Γιατί
η ίδια η ζωή, είν αι γέν ους θηλυκού!
Στις 8 του Μάρτη, πως ν α γιορτάσουν  οι γυν αίκες: 
Όταν  μαν άδες σε συν τρίμμια, ψάχ ν ουν  ελπίδα και
ζωή
Όταν  αχ άραγα ξυπν άν ε, για ξεροκόμματο ψωμί
Όταν  μαθαίν ουν  πως σκοπός τους, είν αι του άν τρα
η τιμή
Πως ν α γιορτάσουν  οι γυν αίκες, σε έν α χ ρόν ο μια
στιγμή
Όλες του χ ρόν ου τις ημέρες, γι’ αυτές θα έπρεπε γιο-
ρτή.

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

Αττική: Συνελήφθη 19χρονος μετά
από καταγγελία ότι θώπευσε

γυναίκες στη μέση του δρόμου
Ο 19χρονος αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις υποδείξεις τους, όμως, οι

αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα

Σ
υν ελήφθη από αστυν ομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., 19χ ρον ος αλλοδαπός και σε βάρος του
σχ ηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης για προσβολή γεν ετήσιας αξιο-
πρέπειας και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύν ησης δύο καταγγελιών  αν αφορικά με
άτομο που πλησίαζε γυν αίκες και αιφν ιδιαστικά τις θώπευε, αστυν ομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εν τόπι-
σαν  τον  19χ ρον ο ν α περπατάει και καθώς ταίριαζε εμφαν ισιακά με την  περιγραφή που είχ αν  δώσει
τα θύματα, τον  σταμάτησαν  για έλεγχ ο.

Ο 19χ ρον ος αρν ήθηκε ν α συν εργαστεί με τις υποδείξεις τους, όμως, οι αστυν ομικοί τον  ακιν ητοποίησαν  και τον  οδήγησαν  στο Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης.Ο συλληφ-
θείς οδηγήθηκε στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθην ών .

Η αν ακοίν ωση της Αστυν ομίας
Συν ελήφθη, απογευματιν ές ώρες της 4-3-2023 στην  Αθήν α, από αστυν ομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 19χ ρον ος αλλοδαπός και σε βάρος του

σχ ηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης για προσβολή γεν ετήσιας αξιοπρέπειας και απείθεια.
Στο πλαίσιο διερεύν ησης δύο καταγγελιών  αν αφορικά με άτομο που προσέγγισε γυν αίκες και αιφν ιδιαστικά προέβη σε προσβλητικό άγγιγμα σε βάρος τους, εν τοπίστηκε

ν α κιν είται πεζό από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., αν ωτέρω τόπο και χ ρόν ο, άτομο που προσομοίαζε στα χ αρακτηριστικά του δράστη βάσει των  καταγγελιών .
Οι αστυν ομικοί τον  κάλεσαν  σε έλεγχ ο και τότε ο 19χ ρον ος αρν ήθηκε ν α συν εργαστεί με τις υποδείξεις τους.

Πασίγνωστος συγγραφέας «μοίραζε» ακάλυπτες επιταγές
Στη σύλληψη ενός 55χρονου συγγραφέα προχώρησε η ΕΛΑΣ Στη σύλληψη ενός 55χρονου συγγραφέα προχώρησε η ΕΛΑΣ 
καθώς σε βάρος του  εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις καθώς σε βάρος του  εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις 

για οικονομικές παραβάσεις.για οικονομικές παραβάσεις.

Στη σύλληψη εν ός 55χ ρον ου,
γν ωστού συγγραφέα, ο οποίος
έχ ει γράψει έν α από τα μεγάλα
best seller των  τελευαίων  ετών ,
προχ ώρησε η ΕΛΑΣ καθώς σε
βάρος του εκκρεμούσαν  καταδικα-
στικές αποφάσεις για οικον ομικές
παραβάσεις.

Πιο συγκεκριμέν α, ο 55χρον ος
συν ελήφθη το πρωί της Δευτέρας
(6/3) στη Βούλα, στο πλαίσιο διερ-
εύν ησης και αξιοποίησης πληροφ-
οριών  από αστυν ομικούς του Τμή-
ματος Αν αζητήσεων  της Διεύθυ-
ν σης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος του οποίου εκκρε-
μούσαν  καταδικαστικές αποφά-

σεις, με συν ολική ποιν ή φυλάκι-
σης 8 ετών  και 11 μην ών , για
παράβαση της ν ομοθεσίας περί
επιταγών , μη έγκαιρη καταβολή
εργοδοτικών  εισφορών  και για μη
καταβολή χ ρεών  προς το Δημό-
σιο.

Ο συγγραφέας «μοίραζε» ακάλ-
υπτες επιταγές

Ειδικότερα, ο 55χ ρον ος στο
πλαίσιο της επιχ ειρηματικής του
δραστηριότητας, ως εκπρόσωπος
εταιρείας, εξέδιδε κατ’ εξακολούθη-
ση ακάλυπτες επιταγές προς
εξόφληση οικον ομικών  υποχ ρ-

εώσεων  της. Επιπλέον  δεν  κατέ-
βαλε έγκαιρα τις εργοδοτικές εισφ-
ορές στους ασφαλιστικούς φορείς
καθώς και τα χ ρέη του προς το
ελλην ικό δημόσιο.

Ο 55χ ρον ος οδηγήθηκε στον
αρμόδιο Εισαγγελέα.

Απεργία - Φαρμακοποιοί: 
Κλειστά τα φαρμακεία 

- Στάση εργασίας σε Αθήν α
και Θεσσαλον ίκη

Σε έν δειξη πέν θους για την
τραγωδία στα Τέμπη

Συμμετοχή στηνσημερινή 24ωρη
πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ,

για την τραγωδία στα Τέμπη 
δήλωσαν και οι φαρμακοποιοί.

Τα προεδρεία των τριών μεγαλύτερ-
ων φαρμακευτικών συλλόγων του
Πανελληνίου, της Αθήνας και του

Πειραιά, με ανακοινώσεις τους,
δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν στο
εθνικό πένθος και στην απεργία που

πραγματοποιείται αύριο είτε με
24ωρη απεργία είτε με στάσεις

εργασίας.

Αναφέρουν δε ότι το κοινό, κατά τις
ώρες της στάσης εργασίας, θα

εξυπηρετείται από τα εφημερεύοντα
φαρμακεία.
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Η υπογραφή της απόφασης ένταξης για το
έργο της «Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου»
με Κωδικό ΟΠΣ 5198123 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
συνολικού προϋπολογισμού 365,4 εκ.€ , σημα-
τοδοτεί την οριστική υλοποίηση ενός μεγάλου
έργου, που γίνεται πράξη μετά από συστημα-
τική δουλειά και προσπάθεια της σημερινής
Διοίκησης και των υπηρεσιακών στελεχών της
Περιφέρειας Αττικής.

Από τον προβληματικό αρχικό σχεδιασμό,
στη διασφάλιση της υλοποίησης του έργου

Η Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου
ξεκίνησε ως έργο χωρίς επαρκείς μελέτες
για το σύνολο της παρέμβασης και χωρίς
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ο κίνδυνος
να μην υλοποιηθεί ποτέ στο σύνολο του ήταν
υπαρκτός, αφού ο αρχικός σχεδιασμός πέραν
της έλλειψης μελετών, προέβλεπε τη χρημα-
τοδότηση της παρέμβασης αποκλειστικά με
πόρους της Περιφέρειας, οι οποίοι όμως δεν
υπήρχαν. Ούτε ήταν πιθανόν ποτέ να βρεθ-
ούν, αφού η δέσμευση σε ένα έργο ενός τόσο
σημαντικού ποσού, θα σήμαινε στην πράξη
ότι δεν θα υπήρχαν χρήματα ούτε για τις
στοιχειώδεις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας, αλλά ούτε και για εκτέλεση
έργων σε άλλους δήμους.  

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, η σημερι-
νή Διοίκηση παρέλαβε το έργο το Σεπτέμβριο
του 2019 έχοντας ολοκληρωθεί το 52% της Α’
Φάσης της Ανάπλασης, με το υπόλοιπο να
βρίσκεται κυριολεκτικά «στον αέρα». Στο διά-
στημα που ακολούθησε και παρά τις δυσμε-
νείς επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία,
έγινε συστηματική προσπάθεια αφενός να
ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Αφετέρου να
βρεθούν οι πόροι για να προχωρήσει και το
επόμενο στάδιο, όπως επιθυμούσαμε εμείς
και δικαιολογημένα ζητούν οι Δήμοι και οι
πολίτες της ευρύτερης περιοχής που γίνεται η
ανάπλαση.

Παρά τις αμφισβητήσεις που εκφράστηκαν
από διάφορες πλευρές και όσα ανακριβή
αναφέρθηκαν περί δήθεν καθυστέρησης στην
υλοποίηση του έργου, με συστηματική δουλειά,
στοχο-προσήλωση και συνεργασία με την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Υπουργείο Ανάπτυξης κατορ-
θώσαμε κάτι που μέχρι πριν
λίγο καιρό έμοιαζε δύσκολο. 

Αφενός να ολοκληρώσουμε
τη Α’ Φάση της Ανάπλασης.
Αφετέρου, να διασφαλίσουμε
το σύνολο των πόρων που
απαιτούνται για την υλο-
ποίηση του συνόλου του έργου.

Τα οφέλη για την Αττική και τους
κατοίκους

Η εξέλιξη αυτή στην πράξη σημαίνει ότι:
Τα χρήματα, που έχουν δοθεί για την Α’

φάση, από τους ίδιους πόρους της Περιφέρει-
ας Αττικής, ύψους 110 εκ. ευρώ, επιστρέφουν
στα ταμεία της Περιφέρειας, προκειμένου να
δοθούν για έργα ανάπτυξης για την τοπική
αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους του Λεκα-
νοπεδίου

Εξασφαλίζεται χωρίς πλέον καμία αμφι-
βολία η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του
έργου που αφορά την επιδομή αυτού, ένα
έργο που αποτελεί «σημαία» όχι μόνον για
την Αττική, όχι μόνον για την Ελλάδα, αλλά και
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθόσον θα
κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχές του
Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB) δηλαδή την
Βιωσιμότητα, την Αισθητική και τη Συμπε-
ρίληψη.

Οι κάτοικοι των Δήμων της ευρύτερης περ-
ιοχής σε λίγο θα χαίρονται, μαζί με τα εκατομ-
μύρια των επισκεπτών της Αττικής, ένα τερά-
στιας σημασίας Μητροπολιτικό έργο που θα
αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους και θα
δώσει μεγαλύτερη αξία στις περιουσίες τους

Η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της στο
Φάληρο.

Το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης στην
Ευρώπη, γίνεται στην Αττική

Η Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου θεωρ-
είται ίσως το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την περίοδο και
σίγουρα το μόνο τέτοιας έκτασης που σχεδιά-
ζεται με τις αρχές του ΝΕΒ. Η ανάπλαση
συγκεντρώνει την προσοχή των αρμόδιων
στελεχών της ΕΕ, οι οποίοι βρίσκονται σε
συστηματική επικοινωνία με την Περιφέρεια
και τους Συμβούλους του έργου. Πρόκειται για
το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο που θα
κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή ένωση
σύμφωνα με τις αρχές του NEB.

Αξιοποιούμε μια μοναδική ευκαιρία ως
Περιφέρεια Αττικής, αφού μας δίνεται η
δυνατότητα αφενός να αντλήσουμε χρημα-
τοδότηση για το σύνολο της παρέμβασης από

ευρωπαϊκά κονδύλια, με όφελος πάνω από
365 εκατομμύρια ευρώ.

Αφετέρου, να καταστήσουμε την Αττική
σημείο αναφοράς, αναδεικνύοντας την
παρέμβαση από ένα μεγάλης εθνικής κλίμα-
κας δημόσιο έργο, σε έργο σημαία για την
Ευρωπαϊκή Ένωση που θα το χαίρονται οι
κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής.

Γιατί επιλέξαμε ως Αττική το ευρωπαϊκό
πρότυπο του Νέου Bauhaus

Ενώ οι αρχικές φάσεις ανάπτυξης του
Έργου έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί (υπο-
δομές μεταφορών, έργα αντιπλημμυρικής
θωράκισης της πόλης) και είναι έτοιμη και
επικαιροποιημένη η δημοπράτηση της Β’
φάσης, η Περιφέρεια Αττικής επεδίωξε και
πέτυχε την χρηματοδότηση του όλου Έργου
από την ΕΕ, αξιοποιώντας τη σημερινή
συγκυρία και τη νέα πολιτική της πράσινης
μετάβασης, το μέγεθος και τον εμβληματικό
χαρακτήρα του έργου, με τρόπο που να
εμπλουτίσει τον σχεδιασμό του Πάρκου,
ενσωματώνοντας και προωθώντας τις αξίες
του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. 

Στο πλαίσιο αυτό 
αξιολογείται από την ομάδα μελέτης και

τους συμβούλους Jaspers της ΕΕ  και αναδεικ-
νύεται η συμβατότητα του σχεδιασμού με τις
αρχές του ΝΕΒ

διερευνάται σε ποιους τομείς μπορεί να
υπάρξει δυνατότητα ενίσχυσης της ευθυγράμ-
μισης με τις αρχές αυτές 

όποιες προτάσεις αναδειχθούν δεν θα τρο-
ποποιήσουν τον αρχικό  σχεδιασμό, αλλά θα
τον ενδυναμώσουν, εμπλουτίσουν, θα τον
κάνουν περιβαλλοντικά πιο ευαίσθητο και κοι-
νωνικά πιο σύγχρονο και ελκυστικό.    

Ενδεικτικά αναφέρουμε τομείς που εξετά-
ζονται που με ήπιες προσαρμογές μπορούν
να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό των επό-
μενων φάσεων του έργου, στις φάσεις δηλαδή
της οριστικής μελέτης και της Μελέτης εφαρ-
μογής: 

Προσαρμογή στις προκλήσεις της  κλιματι-
κής αλλαγής (Πχ περισσότερη ενσωμάτωση
ΑΠΕ και βελτίωση της ενεργειακής συμπερ-
ιφοράς των υφισταμένων κτιρίων), ενσωμά-
τωση αρχών κυκλικής οικονομίας, ενίσχυση
της βιοποικιλότητας, προσαρμογή των κοινω-
νικών συνηθειών στις  προκλήσεις 

Αισθητικές παρεμβάσεις που μπορούν να
ενισχύσουν την συμπερίληψη, τον συν- σχε-
διασμό, την καινοτομία, (πχ προβλέποντας
χρήσεις 3d  printing με χρήση υλικών
ανακύκλωσης

Την ενίσχυση της κοινωνικής και φυσικής
προσβασιμότητας και τον εμπλουτισμό των
δράσεων  

Η συγκεκριμένη παρέμβαση όσον αφορά

το Μητροπολιτικό Πάρκο, θέλουμε να ανταπο-
κρίνεται στα υψηλά περιβαλλοντικά πρότ-
υπα που επιβάλλουν οι αρχές του νέου ευρω-
παϊκού Bauhaus, καθιστώντας το πρότυπο
έργο για όλη την Ευρώπη. 

Τι είναι το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus
Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (New European

Bauhaus) αποσκοπεί να δώσει πολιτιστική
διάσταση στην πράσινη μετάβαση. Είναι μια
δημιουργική και διεπιστημονική πρωτοβουλία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποκοπεί
να συνδέσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφ-
ωνία (European Green Deal) με τους χώρους
διαβίωσης και τις εμπειρίες μας. Εκφράζει τη
φιλοδοξία της Ε.Ε. για τη δημιουργία όμορφων
και βιώσιμων τόπων, προϊόντων και τρόπων
διαβίωσης, χωρίς αποκλεισμούς, επιταχύνον-
τας έτσι την πράσινη μετάβαση σε τομείς
όπως οι κατασκευές, η μόδα, επηρεάζοντας
θετικά την καθημερινότητα της ζωής μας.
Φιλοδοξεί, παράλληλα, να λειτουργήσει ως
γέφυρα μεταξύ του κόσμου της επιστήμης και
της τεχνολογίας με τον κόσμο της τέχνης και
του πολιτισμού, και να κινητοποιήσει σχεδια-
στές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επιστήμονες,
μαθητές, και δημιουργικά μυαλά από όλους
τους κλάδους, να οραματιστούν και να αναζ-
ητήσουν λύσεις σε σύνθετα κοινωνικά προβ-
λήματα μέσω της συν-δημιουργίας.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους καθοδ-
ηγείται από την ακόλουθη τριάδα αδιαχώρι-
στων βασικών αξιών: 

Βιωσιμότητα, από τους κλιματικούς στόχους
έως την κυκλικότητα, τη μηδενική ρύπανση και
τη βιοποικιλότητα, 

Αισθητική και ποιότητα εμπειρίας – πέρα
από τη λειτουργικότητα, 

Συμπεριληπτικότητα, αξιοποίηση της πολ-
υμορφίας, διασφάλιση της ισότητας για όλους,
της προσβασιμότητας και της οικονομικής
προσιτότητας.

Με την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου
κάνουμε πράξη, ένα όραμα ετών

Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο Περιφερει-
άρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη. Εργα-
στήκαμε με συστηματικό τρόπο και πετύχαμε
μια σημαντική χρηματοδότηση ύψους 365,4
εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα βοηθήσει προ-
κειμένου να υλοποιηθεί ή ανάπλαση του Φαλ-
ηρικού Όρμου, ενός από τα εμβληματικότερα
έργα της χώρας και της Ευρώπης. Ευχαριστώ
θερμά όλους όσοι συνέβαλλαν και συμβάλ-
λουν προκειμένου να υλοποιηθεί ένα όραμα
ετών». 

ΤΤοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  
σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ΝΝέέοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό

BBaauuhhaauuss  ((ΝΝΕΕΒΒ)),,  γγίίννεεττααιι  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή



Σ
ήμερα, 8 Μαρτίου τιμούμε την
Ημέρα της Γυναίκας, και γιο-
ρτάζουμε μαζί με τις συντρόφ-

ους μας, τις μητέρες μας, τις κόρες
μας, και όλες γενικότερα τις γυναίκες
επί γης. Μας δίνεται η ευκαιρία να
πούμε ένα «ευχαριστώ» στις
γυναίκες της ζωής μας, σε εκείνους
τους ξεχωριστούς ανθρώπους που
ήταν πάντα εκεί για να μας υπο-
στηρίξουν, να μας καθοδηγήσουν,
και να μας δώσουν την άνευ όρων
αγάπη τους.

Πράγματι, τι πολύπλοκο και τέλειο
ον δημιούργησε ο Θεός όταν

έφτιαχνε τη γυναίκα;! Της δίνεις
τοίχους, και σου δίνει σπίτι. Φέρνει
στον κόσμο μια νέα ζωή. Μας δίνει
αγάπη και μας γεννά την ελπίδα. 

Όμως, η γυναίκα δεν περιορίζεται
στον ρόλο της νοικοκυράς και της
μητέρας. 

Η γυναίκα αποδείχτηκε ισάξια
αγωνίστρια με τον άντρα, ανά τους
αιώνες, και  ειδικά η Ελληνίδα
Γυναίκα. Η Φανέλα του Στρατιώτη στο
έπος του 1940 και  η Ελληνίδα
αγωνίστρια του 1821, θα μας το
θυμίζουν για πάντα αυτό. Η γυναίκα
αποτελεί σήμερα έναν ικανότατο επι-

στήμονα και  επαγγε-
λματία. 

Τα πανεπιστήμια, τα εργαστήρια, τα
δικαστήρια, οι  ένοπλες δυνάμεις
μας, τα σώματα ασφαλείας, οι δημό-
σιες υπηρεσίες, οι ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, και οι ΟΤΑ,  προοδεύουν
εξαιτίας της γυναικείας στελέχωσης. 

Θα συνεχίσουμε σαν Πολιτεία να
τιμούμε τις γυναίκες και να προωθ-
ούμε την ισότητα των φύλων. 

Περισσότερη ενδυνάμωση της
γυναίκας, σημαίνει μια ευτυχέστερη
κοινωνία. Τέλος, θα συνεχίσουμε
όλοι μαζί, συλλογικά και συντεταγμέ-

να, να στεκόμαστε αντιμέτωποι σε
φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας,
όπως η ενδοοικογενειακή βία και η
βία κατά των γυναικών.

Η Ελληνική Πολιτεία, άλλωστε,
έχει  εισέλθει  σε μια τροχιά μη-
ανοχής, νομικής ενίσχυσης και απο-
κάλυψης εγκλημάτων, και η τάση
αυτή θα συνεχίσει να εμπεδώνεται
συνειδησιακά, προκειμένου να διατ-
ηρηθούμε στους υψηλούς δείκτες
ποιότητας ζωής που έχουμε θέσει
ως σύγχρονη Δυτική Κοινωνία.    
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Στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε
η ΑΔΕΔΥ σήμερα Τετάρτη 8 Μαρτίου
2023 θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι
στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να
βρεθεί η χώρα, με τους εργαζομένους
στους σιδηροδρόμους, να διεκδικούν να
αποδοθεί δικαιοσύνη για το σιδηροδρο-
μικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ σε απε-
ργία μετατρέπεται η στάση εργασίας
που είχε προκηρυχθεί για την "Παγκό-
σμια Ημέρα των Γυναικών" στο Δημό-
σιο.

Τα σωματεία των εργαζομένων σε
Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ ανακοίνωσαν
τη συμμετοχή τους στην απεργία, ωστό-
σο άλλαξαν οι ώρες λειτουργίας για τη
μεταφορά διαδηλωτών. Ενώ αρχικά
είχε γίνει γνωστό ότι θα λειτουργούσαν
από τις 11:00 μέχρι τις 17:00, τελικά
αποφασίστηκαν τα εξής:

- Οι συρμοί των γραμμών 1 (ΗΣΑΠ)
και το ΤΡΑΜ θα κυκλοφορούν από τις
11:00 έως τις 17:00.

- Οι συρμοί των γραμμών 2 και 3 του

μετρό θα κυκλοφορούν από τις 12:00
έως τις 16:00.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση
της ΣΤΑΣΥ: "Οι εργαζόμενοι στη
ΣΤΑ.ΣΥ., βαθιά συγκλονισμένοι από τη
σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη,
κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους,
απαιτώντας να αποδοθούν πραγματι-
κές ευθύνες όσο ψηλά και εάν
βρίσκονται, για να μην περάσει το
έγκλημα των Τεμπών στη λήθη και για
να ανατραπεί η πολιτική των ιδιωτικο-
ποιήσεων, που βάζει την προστασία
της ανθρώπινης ζωής στο ζύγι του
κόστους.

Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για
προσλήψεις μόνιμου και τακτικού προ-
σωπικού στη ΣΤΑ.ΣΥ., την προμήθεια
όλων των αναγκαίων ανταλλακτικών
και την αποκατάσταση όλων των
συρμών. Θεωρούμε ότι η Διοίκηση της
ΣΤΑ.ΣΥ. πρέπει να σταματήσει να
αναζητά τρόπους ποινικοποίησης των
αγώνων μας και να επιζητήσει τον διά-
λογο με τους εργαζόμενους, να λάβει
σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις μας
και να προωθήσει το συντομότερο
δυνατό λύσεις, ώστε να ενισχυθεί στο

μέγιστο βαθμό η ασφάλεια των συγκοι-
νωνιών των Μέσων Σταθερής
Τροχιάς".

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ, έχει προ-
γραμματιστεί συγκέντρωση στην Αθήνα
στις 12:30 το μεσημέρι, στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Την ίδια ώρα φοιτητές,
μαθητές, γονείς, πανεπιστημιακοί, δάσ-
καλοι και καθηγητές, "ζητούν δικαίωση
για τους νεκρούς στα Τέμπη
απαιτώντας να μην υπάρξει καμιά
συγκάλυψη" και συμμετέχουν στις απε-
ργιακές κινητοποιήσεις.

24ωρη απεργία σε λεωφορεία και
τρόλεϊ

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη δεν θα
κυκλοφορήσουν στην Αθήνα τα λεωφο-
ρεία και τα τρόλεϊ καθώς το Συνδικάτο
Εργαζομένων ΟΑΣΑ συμμετέχει με
24ωρη απεργία στην κινητοποίηση που
διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό
Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ). Το σωματείο
ζητά ασφαλή και σύγχρονη δημόσια
συγκοινωνία και τη λήψη μέτρων για
την ασφάλεια εργαζόμενων και επι-
βατών.

ΜΜεε  εεππιιττυυχχίίαα  ππέέρραασσεε  
οο  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ττοονν

έέλλεεγγχχοο  γγιιαα  ττοο  
ππρρόόγγρρααμμμμαα  ΤΤΕΕΒΒΑΑ

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε από τους αρμό-
διους φορείς, ο έλεγχος στο Δήμο Φυλής,
για την υλοποίηση του προγράμματος

ΤΕΒΑ και εκδόθηκε την 1η Μαρτίου 2023, η Έκθε-
ση Επιτόπιας Επαλήθευσης, χωρίς μάλιστα συστά-
σεις και διορθώσεις. 

Σύμφωνα με την Έκθεση, κατά τη διάρκεια του
ελέγχου που διενεργήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου
2023, επιβεβαιώθηκε – επαληθεύθηκε ότι πληρ-
ούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το πρόγραμ-

μα υλοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
Απόφαση Ένταξης και έχουν πραγματοποιηθεί και
επαληθευθεί οι σχετικές δαπάνες των προϊόντων
που έχουν επιβεβαιωμένα παραδοθεί.

“Ολοκληρώθηκε επιτυχώς, για ακόμη μία φορά, ο
έλεγχος για την υλοποίηση του προγράμματος
ΤΕΒΑ από το Δήμο μας και εκδόθηκε η Οριστική
Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης χωρίς συστάσεις
και διορθώσεις, γεγονός που αποδεικνύει την απο-
τελεσματικότητα και τη διαφάνεια με την οποία λει-
τουργεί η Κοινωνική Υπηρεσία μας”, υπογράμμισε
ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
Γιώργος Αντωνόπουλος.

Απεργία στα ΜΜΜ  
- Τι ισχύει τελικά για μετρό, ΗΣΑΠ,

τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Μήνυμα Δημάρχου Ασπροπύργου, Νίκου Μελετίου 
για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Περισσότερη ενδυνάμωση της γυναίκας, 
σημαίνει μια ευτυχέστερη κοινωνία. 
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Τέμπη: «Έχουν ταυτοποιηθεί
όλες οι σωροί, εκτός ενός άνδρα»

Τι λέει η προϊστάμενη της ιατροδικαστικής
Λάρισας για τις σορούς από το δυστύχημα

των Τεμπών.

Ολες οι σοροί, οι οποίες έχουν φτάσει στο νεκρο-
τομείο της Λάρισας μετά τη σύγκρουση των δύο αμα-
ξοστοιχιών στα Τέμπη, έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα
με την προϊστάμενη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας
Λάρισας, Ρουμπίνης Λεονταρή.

Όλες εκτός από μία σορό, η οποία φέρεται να ανή-
κει σε αλλοδαπό άντρα. «Έχουν ταυτοποιηθεί όλες οι
σοροί και όλα τα τμήματα, εκτός από έναν άνδρα
αλλοδαπό».

Σχετικά με την καταγγελία οικογένειας ότι έχει
δώσει δείγμα DNA ωστόσο δεν έχει βρεθεί η κόρη
τους, η κ. Λεονταρή σημειώνει: «Δεν έχουμε μέχρι
στιγμής μια σορό που να αντιστοιχεί στο DNA της
οικογένειας. Αν ήταν στο κέντρο της πολύ μεγάλης
φωτιάς, σαφώς θα μπορούσε και να μην βρεθεί».

«Τον πρώτο λόγο είχε ειδικό κλιμάκιο»
Συμφωνα με την ιατροδικαστή, τον πρώτο λόγο

στην ταυτοποίηση των σορών είχε ειδικό κλιμάκιο
που έφτασε στην περιοχή από την Αθήνα.

«Όταν ήρθε το κλιμάκιο χειρισμού απωλειών θυμά-
των σε μαζικές καταστροφές, μας εξηγεί ότι πρέπει να
ακολουθεί ένα πρωτόκολλο και ουσιαστικά τον πρώτο
και τελευταίο λόγο τον είχε το κλιμάκιο».

Σήμερα αναμένεται η επανεξέταση δύο σορών μετά
από αιτήματα των οικογενειών παρουσία τεχνικού
συμβούλου που έχουν ορίσει οι ίδιες, ωστόσο «η ταυ-
τοποίηση του DNA δεν αφήνει περιθώρια λάθους».

Τέμπη: Ανησυχία δικαστών 
και εισαγγελέων για πολιτική 
εκμετάλλευση της τραγωδίας

Γ
ια πολιτική εκμετάλλευση της σιδηροδρ-
ομικής τραγωδίας στα Τέμπη κάνει λόγο
η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και

διαβεβαιώνει ότι οι δικαστικοί λειτουργοί θα
πράξουν με ευσυνειδησία το καθήκον τους για
τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Δικα-
στών και Εισαγγελέων έχει ως εξής: «Η Ένωση
Δικαστών και Εισαγγελέων, σεβόμενη τη μνήμη
των θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας στα
Τέμπη και την οδύνη των οικείων τους, παρα-
κολουθεί με ανησυχία την πολιτική εκμετάλλευ-
ση της τραγωδίας αυτής από εκπροσώπους
του πολιτικού συστήματος και την προσπάθ-
ειά τους να καταστήσουν μέρος του προβλή-
ματος και την Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.

Διαβεβαιώνουμε, ότι οι Έλληνες Δικαστικοί
Λειτουργοί θα πράξουν το καθήκον τους με
ευσυνειδησία, όπως πράττουν μέχρι σήμερα,
αυστηρά στα πλαίσια της ανεξάρτητης λειτο-
υργίας τους, με τις προβλεπόμενες εγγυητικές
της ανεξαρτησίας αυτής διαδικασίες και εντός
του πλαισίου, που καθορίζουν το Σύνταγμα
και οι Νόμοι της Ελληνικής Πολιτείας».

Η Ένωση Συντακτών
πρόκειται να κηρύξει
24ωρη απεργία εντός
της επόμενης 
εβδομάδας.
Κάλεσμα για συμμετοχή στην
απεργιακή κινητοποίηση της
8ης Μαρτίου απηύθυνε η
ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή της, σε
όσους συναδέλφους δεν δου-
λεύουν.

Μάλιστα, γνωστοποίησε πως πρό-
κειται να κηρύξει 24ωρη απεργία
εντός της επόμενης εβδομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Οι δημοσιογράφοι της Αθήνας
ενώνουν τη φωνή τους με την
ελληνική κοινωνία και το συνδικαλι-
στικό κίνημα. Με όσα μέσα διαθέ-
τουν, υπηρετούν με τη δουλειά τους,
το πάνδημο αίτημα της απεργιακής
κινητοποίησης της 8ης Μαρτίου, να
αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες
για το έγκλημα των Τεμπών. Η
ενημέρωση προέχει, σήμερα περισ-
σότερο από ποτέ.

Είμαστε στο πλευρό όλων όσοι
αγωνίζονται. Θα συμβάλλουμε με τη
δουλειά μας ώστε να χυθεί άπλετο
φως και να αποδοθούν ευθύνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
καλεί τους συναδέλφους που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του
ρεπορτάζ αλλά και στις αίθουσες

σύνταξης των εφημερίδων, των
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθμών και των ενημερωτικών
ιστοσελίδων, να απαιτήσουν την
μέγιστη κάλυψη της κινητοποίησης
και των αιτημάτων της. Τους
καλούμε να εξακολουθήσουν, να
παλεύουν για την αποκάλυψη όλων
των παραμέτρων που οδήγησαν
στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει
την Ελλάδα και τον κόσμο.

Τα ΜΜΕ, οι ιδιοκτήτες των οποίων
έχουν την απόλυτη ευθύνη για την
ιεράρχηση και την προβολή της επι-
καιρότητας, κρίνονται καθημερινά. Η
συντριπτική πλειονότητα των δημο-
σιογράφων εργάζονται σκληρά προ-
σπαθώντας να τιμούν την αποστολή
τους.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους
που δεν εργάζονται εκείνες τις ώρες,
να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλ-
ητήριο, στην πλατεία Κλαυθμώνος,
στις 12.30. Να δώσουμε δυναμικό
παρόν με το πανό της ΕΣΗΕΑ.
Συγκέντρωση στον πεζόδρομο της

Κοραή.

Το Δ.Σ. της Ένωσης, θα οργανώσει
24ωρη απεργία την ερχόμενη εβδο-
μάδα με κύρια αιτήματα:

Δημοσιογραφία για τον έλεγχο κάθε
εξουσίας, με κριτήριο το δημόσιο
συμφέρον, έξω από επιχειρηματικές
και κομματικές ατζέντες.
Ενημέρωση με αξιοπιστία και πλουρ-
αλισμό.
Ασφάλεια στις μετακινήσεις των
πολιτών και στους εργασιακούς
χώρους. 
Απόδοση των πραγματικών ευθυ-
νών για να μην θρηνήσουμε άλλα
θύματα.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε
όλα τα ΜΜΕ. Οι δημοσιογράφοι και
οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ πρέπει να
πάψουν επιτέλους να είναι «όμηροι»
άναρχων εργασιακών συνθηκών
και πολύ χαμηλών αμοιβών. Η
ενημέρωση είναι αγαθό και δημοκρ-
ατική εγγύηση και οι υπηρέτες της
διεκδικούν την επαγγελματική και
εργασιακή τους αξιοπρέπεια.

Σ
ε συν έχ εια της  συζήτησης στη Βουλή του
ν ομοσχ εδίου του Υπουργείου Περιβάλλον τος
και Εν έργειας «Μετον ομασία της Ρυθμιστικής

Αρχ ής Εν έργειας σε Ρυθμιστική Αρχ ή Αποβλήτων ,
Εν έργειας και Υδάτων  κ.λπ.», στην  οποία η ΚΕΔΕ
εκπροσωπήθηκε από τον  δήμαρχο Αγριν ίου και πρόε-
δρο της επιτροπής Περιβάλλον τος Γιώργο Παπαν α-
στασίου, οφείλουμε ν α διευκριν ίσουμε το εξής:

Οι ΔΕΥΑ, οι ΦοΔΣΑ και οι Δήμοι δεν  λειτουργούν  στο
πλαίσιο της αγοράς και δεν  αν απτύσσουν  μεταξύ τους
σχ έσεις αν ταγων ισμού. Η Κυβέρν ηση και ο αρμόδιος
Υπουργός έχ ουν  ξεκάθαρα δηλώσει ότι δεν  προετοι-
μάζουν  την  ιδιωτικοποίηση της διαχ είρισης της ύδρευ-
σης, της αποχ έτευσης και των  στερεών  αποβλήτων
στις πόλεις και τους οικισμούς, πολιτική επιλογή η
οποία θα δικαιολογούσε ως πρώτο βήμα την  έν ταξη
της εποπτείας της λειτουργίας τους σε Ρυθμιστική
Αρχ ή.

Η ΚΕΔΕ ζητά περαιτέρω διευκριν ίσεις σχ ετικά με την
προτειν όμεν η δημιουργία της Ρυθμιστικής Αρχ ής
Αποβλήτων , Εν έργειας και Υδάτων , αφού η συγκεκρι-
μέν η Αρχ ή δεν  έχ ει καμία απολύτως αρμοδιότητα ν α
εισηγηθεί προς τα αρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΝ, ΥΠΕΣ,
ΥΠΑΝΕ) τις αν αγκαίες ν ομοθετικές ρυθμίσεις, διοικητι-
κά μέτρα και τη χ ρηματοδότηση των  παρόχ ων , που
θα διαπιστώσει ότι απαιτούν ται κατά την  άσκηση του
ρυθμιστικού και ελεγκτικού ρόλου της.

Επομέν ως στο σημεριν ό ν ομοθετικό καθεστώς των
ΔΕΥΑ, των  ΦοΔΣΑ και φυσικά των  Δήμων  δεν  ταιριά-
ζει η έν ταξη της εποπτείας τους σε μια Ρυθμιστική
Αρχ ή που ρυθμίζει καν όν ες αν ταγων ισμού.

Επίσης δεν  μπορεί ν α
γίν ει αν τιληπτή η υφέρ-
πουσα το τελευταίο διά-
στημα, αλλά και διατ-
υπωμέν η στο Αρ. 12 του
σχ εδίου ν όμου, πρόθε-
ση για συν εν ώσεις
ΔΕΥΑ «…προτείν ει την

αν αδιοργάν ωση των  υφιστάμεν ων  παρόχ ων  υπηρε-
σιών  ύδατος με συν εν ώσεις ή συγχ ων εύσεις, προς
εν ίσχ υση της διαχ ειριστικής τους ικαν ότητας…», οι
οποίες δεν  πρόκειται ν α λύσουν  προβλήματα. Του-
ν αν τίον  θα δημιουργήσουν  πολλά περισσότερα.
Άποψή μας είν αι πως τις αδυν αμίες των  μικρότερων
ΔΕΥΑ δεν  θεραπεύει η συν έν ωσή τους, αλλά οι κοιν ές
υπηρεσίες και η διαδημοτική συν εργασία τους.  Και
στο σημείο αυτό θα πρέπει ν α υπάρξει διευκρίν ιση.

Δηλών ουμε πως καν είς Δήμος και καμία ΔΕΥΑ δεν
είν αι αν τίθετοι σε οποιοδήποτε έλεγχ ο. Επίσης καμία
ΔΕΥΑ δεν  είν αι αν τίθετη με τη χ άραξη κοιν ών  πολι-
τικών  με στόχ ο τη βελτίωση των  υποδομών  και των
παρεχ ομέν ων  υπηρεσιών  προς τους πολίτες. Άλλωστε
την  ώρα αυτή μέσω του προγράμματος Αν τ. Τρίτσης
και του ΕΣΠΑ υλοποιούν ται από Δήμους και ΔΕΥΑ
έργα που αγγίζουν  τα 500εκ. ευρώ.

Για όλα τα παραπάν ω, θα πρέπει ν α ζητηθεί η γν ώμη
της Επιτροπής Συν τον ισμού και Καθοδήγησης
Διαχ είρισης Στερεών  Αποβλήτων  ΥΠΕΝ-ΥΠΕΣ-
ΥΠΑΝΕ-ΚΕΔΕ-Δίκτυο ΦοΔΣΑ του άρθρου 166 του
Ν.4951/2022 και για τις ΔΕΥΑ η Επιτροπή Καθοδήγ-
ησης ΥΠΕΝ-ΥΠΕΣ-ΥΠΑΝΕ-ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ- ΕΔΕΥΑ της
Προγραμματικής Σύμβασης ολοκλήρωσης των  υπο-
δομών  λυμάτων .

‘’Οι ΔΕΥΑ, οι ΦοΔΣΑ και οι Δήμοι δεν λειτουργούν στο πλαίσιο της αγοράς και δεν
αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις ανταγωνισμού’’

Η ΚΕΔΕ ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την προτεινόμενη 
δημιουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων
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Eκτός κάδρου φαίνεται να μπαίνει η
ημερομηνία της 9ης Απριλίου για τη
διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, την

στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
επιβάλλει «σιωπητήριο» στους στενούς του
συνεργάτες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα
της κάλπης, με δεδομένο ότι προέχει η
διαχείριση του τραγικού σιδηροδρομικού
δυστυχήματος των Τεμπών και οι
πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της πλήρους
διαλεύκανσης των αιτιών που οδήγησαν στην
ανείπωτη τραγωδία και παράλληλα η
προετοιμασία σύγχρονου σχεδίου, που θα
αφορά τη λειτουργία των σιδηροδρόμων.

Ενδεικτική είναι η πρόσφατη δήλωση του
κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου
για το θέμα, ο οποίος είπε σε συνέντευξή του:
«Όποιος έκανε νύξη στον πρωθυπουργό
αυτές τις ημέρες πρέπει να δούμε τι κάνουμε
με τις εκλογές, τον έδιωχνε από τη σύσκεψη»
αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας πως
«οποιαδήποτε νύξη γινόταν για αυτό το θέμα
ήταν εκτός τόπου και χρόνου».

Η στήλη big mouth του powergame.gr
επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές αποκάλυψε
τον σχεδιασμό του Μαξίμου για τις προσεχείς
κάλπες, δίνοντας τις δύο επικρατέστερες
ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Συγκεκριμένα:

– Η Κυριακή 21 Μαΐου, θεωρείται εξαιρετικά

πιθανή για τις πρώτες εκλογές, που θα
διεξαχθούν με το σύστημα της απλής
αναλογικής και

– Η Κυριακή 2 Ιουλίου, για τις
επαναληπτικές εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές
θα διεξαχθούν με το σύστημα της
ενισχυμένης αναλογικής που διευκολύνει τον
σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, καθώς
ενισχύεται το πρώτο κόμμα με μπόνους εδρών
ανάλογα με το ποσοστό που θα λάβει στην
κάλπη.

Οι δύο αυτές ημερομηνίες αυτές άλλωστε
δεν δημιουργούν ζήτημα με τις Πανελλαδικές

εξετάσεις.
Καθοριστικό ρόλο στη μετάθεση του

χρόνου των εκλογών φαίνεται ότι έχει παίξει η
άποψη που εξέφρασε ο υπουργός
Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, που από την
πρώτη στιγμή που ανέκυψε το θέμα
υποστήριζε ότι «χρειάζεται επιπλέον χρόνος
για να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος». 

Στην άποψη Σκέρτσου από την Παρασκευή
και μετά προσχώρησαν και τα περισσότερα
κυβερνητικά στελέχη.

Ανεξαρτήτως της οριστικής κατάληξης της
στρατηγικού χαρακτήρα συζήτησης που θα
πραγµατοποιηθεί στο Μαξίµου για την

ηµεροµηνία της κάλπης, είναι σαφές πως τα
Τέµπη θα αλλάξουν την ατζέντα και το ύφος
τόσο γενικότερα της προεκλογικής
αντιπαράθεσης όσο και της ρητορικής του
πρωθυπουργού και του κυβερνώντος
κόµµατος, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του
Θανάση Φουσκίδη στην εφημερίδα
Παραπολιτικά. Ο ακριβής εντοπισµός των
αιτιών του δυστυχήµατος και η αποφυγή
αντίστοιχων φαινοµένων θα βρεθούν σε
περίοπτη θέση, ενώ κανείς δεν θα πρέπει να
λησµονεί ότι στόχος της επιτροπής
εµπειρογνωµόνων που συστήθηκε από τον
Γιώργο Γεραπετρίτη θα είναι η εξαγωγή
τελικών και ουσιαστικών συµπερασµάτων
εντός των επόµενων ηµερών ή εβδοµάδων.

Μέσα σε αυτό το κλίµα, λοιπόν, είναι
ξεκάθαρο ότι θα διαµορφωθεί αναλόγως όλο
το πλέγµα της µετάδοσης των «γαλάζιων»
µηνυµάτων πριν από τις εθνικές εκλογές τόσο
σε ό,τι αφορά τη δράση του Κυριάκου
Μητσοτάκη και των κορυφαίων στελεχών της
Ν.∆. όσο και σε επίπεδο συνθηµατολογίας και
επαφής του πρωθυπουργού µε τους πολίτες
ανά την περιφέρεια. Για παράδειγµα, είναι
σαφές πως ειδικά το πρώτο διάστηµα θα
επιχειρηθεί να κρατηθούν χαµηλοί τόνοι, οι
οποίοι θα συµβαδίζουν µε την εικόνα
υπεθυνότητας και περισυλλογής που
επιχείρησε να αναδειχθεί από το Μαξίµου τα
εικοσιτετράωρα που ακολούθησαν τη µοιραία
νύχτα της ∆ευτέρας.

Το Μαξίμου αναπροσαρμόζει την στρατηγική του μετά την τραγωδία των Τεμπών
«Σιωπητήριο» αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της κάλπης

Ξεκινά το ""ΚΚάάλλυυψψηη""""ΚΚάάλλυυψψηη"" για τη στέγαση
ευάλωτων νέων σε ιδιωτικές κατοικίες με
καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο

Ξ
εκιν ά η εφαρμογή του
προγράμματος "Κάλ-
υψη" για τη στέγαση
ευάλωτων  ν έων ,

ηλικίας 25-39 ετών  που είν αι
δικαιούχ οι του Ελάχ ιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος, σε
ιδιωτικές κατοικίες, με καταβολή
του εν οικίου από το Δημόσιο.

Σήμερα υπεγράφη από τους
συν αρμόδιους Υπουργούς η
ΚΥΑ με την  οποία καθορίζον ται
οι διαδικασίες και οι προϋποθέ-
σεις υλοποίησης του προγράμ-
ματος. Στόχος σε αυτή τη φάση
είν αι ν α στεγαστούν  3.000 ωφε-
λούμεν οι 25-39 ετών  με την
αξιοποίηση τουλάχ ιστον  1.000
κατοικιών  και η έν αρξη υλο-
ποίησης του προγράμματος
εν τός του Μαρτίου.

Το πρόγραμμα "Κάλυψη"
εν τάσσεται στις δράσεις στεγα-
στικής πολιτικής που εξήγγειλε
πρόσφατα η κυβέρν ηση και
θεσμοθετήθηκε με το ν όμο
5006/2022 "Σπίτι μου - Στεγα-
στική πολιτική για τους ν έους,
αξιοποίηση της δημόσιας περ-
ιουσίας για κοιν ων ική κατοικία
και άλλες διατάξεις". Οι κατοικίες
που θα μισθωθούν  για τη στέγα-
ση των  ν έων , σε 57 Δήμους
όλης της χώρας, είν αι εκείν ες
που διατέθηκαν  για τη φιλοξεν ία
αιτούν των  άσυλο στο πλαίσιο

του προ-
γράμματος "Εστία", το οποίο
ολοκληρώθηκε τον  Δεκέμβριο,
εφόσον  βέβαια οι ιδιοκτήτες τους
θέλουν  ν α εν ταχθούν  στο ν έο
πρόγραμμα και υποβάλουν  σχε-
τική αίτηση. Ήδη περισσότεροι
από 600 ιδιοκτήτες ακιν ήτων
έχουν  κατ’ αρχήν  αν ταποκριθεί
θετικά, εκφράζον τας το εν διαφ-
έρον  τους στην  προκαταρκτική
διερεύν ηση που διεξήγαγε το
υπουργείο σε συν εργασία με
τους Δήμους που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα.

Σύμφων α με τις προβλέψεις
της ΚΥΑ (το πλήρες κείμεν ο επι-
συν άπτεται) τα κύρια χαρακτηρ-
ιστικά του προγράμματος είν αι:

- Ωφελούμεν οι είν αι ν έοι
ηλικίας 25-39 ετών  που είν αι
δικαιούχ οι του Ελάχ ιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος, δεν
έχουν  ιδιόκτητη πρώτη κατοικία
και κατοικούν  σε έν αν  από τους
Δήμους που συμμετέχ ει στο
πρόγραμμα. Οι εν  λόγω Δήμοι θα
απευθύν ουν  πρόσκληση προς
τα ν οικοκυριά ν α υποβάλουν
αίτηση συμμετοχής στο πρόγρ-
αμμα.

- Οι ωφελούμεν οι κατατάσ-
σον ται αν ά Δήμο με μοριοδότ-
ηση σύμφων α με τα εξής κριτήρ-
ια: πολύτεκν ες οικογέν ειες,

τρίτεκν ες οικογέν ειες, άτομα με
αν απηρία άν ω του 67%, ν οι-
κοκυριά υπό έξωση από εν οι-
κιαζόμεν η κατοικία, μον ογον εϊ-
κές οικογέν ειες, οικογέν ειες με
έν α ή δύο παιδιά, άν εργοι εγγε-
γραμμέν οι στη ΔΥΠΑ, άτομα ή
οικογέν ειες που φιλοξεν ούν ται
σε δομές φιλοξεν ίας γυν αικών
θυμάτων  βίας και άτομα ή οικο-
γέν ειες που φιλοξεν ούν ται ως
μέλη σε ν οικοκυριά του Ελάχ ι-
στου Εγγυημέν ου Εισοδήματος.
Αν  μια οικογέν εια συγκεν τρών ει
περισσότερα από έν α κριτήρια,
τα μόρια αθροίζον ται (εκτός από
τα κριτήρια για πολύτεκν ους/
τρίτεκν ους/ οικογέν ειες με 1 ή 2
παιδιά).

- Μετά την  κατάταξη των  ν οι-
κοκυριών  σε λίστα προτεραιότ-
ητας με βάση τα μόρια που
συγκεν τρών ουν , οι Δήμοι θα
καλέσουν  τους ωφελούμεν ους
ν α επιλέξουν  από τη λίστα των
διαθέσιμων  κατοικιών  αυτές που
αν ταποκρίν ον ται στις αν άγκες
τους αν άλογα με τη σύν θεση
του ν οικοκυριού και την
προτίμησή του ως προς την
περιοχή του Δήμου που βρίσκε-
ται το ακίν ητο. Κάθε ν οικοκυριό
επιλέγει έως τρία διαθέσιμα
ακίν ητα, μεταξύ των  οποίων
καλείται ν α διαλέξει το κατάλληλο
προς εν οικίαση. Εάν  το ν οικοκ-
υριό απορρίψει τα υποψήφια

ακίν ητα, κατατάσσεται αυτόμα-
τα στο τέλος της λίστας προτερ-
αιότητας.

- Το πρόγραμμα καλύπτει τις
δαπάν ες μίσθωσης των  κατοι-
κιών  για τρία χρόν ια. Η δαπάν η
για κάθε κατοικία δεν  μπορεί ν α
υπερβαίν ει το ποσό με το οποίο
είχε διατεθεί στο πλαίσιο των
προγραμμάτων  "Εστία" συν  τον
πληθωρισμό του 2022.
Καλύπτον ται επίσης δαπάν ες
για την  επισκευή φθορών  που
διαπιστών ον ται στα ακίν ητα,
έως 500 ευρώ αν ά κατοικία κατά
τη διάρκεια της μίσθωσης με την
προσκόμιση των  σχ ετικών
παραστατικών  και έως το τετρ-
απλάσιο του μην ιαίου μισθώμα-
τος κατά τη λήξη της μίσθωσης
κατόπιν  αιτήματος του ιδιοκ-
τήτη, που συν οδεύεται από
βεβαίωση ιδιώτη μηχαν ικού για
το κόστος αποκατάστασης των
φθορών . Τέλος καλύπτον ται οι
δαπάν ες μετακόμισης, έως 1000
ευρώ αν ά ν οικοκυριό.

- Το ηλεκτρον ικό μισθωτήριο
συμβόλαιο υπογράφεται μεταξύ
του ιδιοκτήτη του ακιν ήτου και
του ωφελούμεν ου με την
εγγύηση του Δήμου ή του ν ομι-
κού του προσώπου σε ό,τι
αφορά την  καταβολή του
μισθώματος. Στο συμβόλαιο
ορίζεται ρητά ότι η καταβολή του
εν οικίου βαρύν ει τον  Δήμο ή

ν ομικό πρόσωπο του Δήμου. Το
εν οίκιο καταβάλλεται μην ιαίως
σε τραπεζικό λογαριασμό του
ιδιοκτήτη, εν ώ είν αι δυν ατή η
προκαταβολή σε μία δόση των
μισθωμάτων  του α’ εξαμήν ου
της μίσθωσης.

Τα επόμεν α βήματα μετά τη
δημοσίευση της ΚΥΑ στην
Εφημερίδα της Κυβέρν ησης
είν αι:

1. Η υπογραφή προγραμμα-
τικών  συμβάσεων  μεταξύ του
υπουργείου Εργασίας και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων  και των
Δήμων  που συμμετέχουν  στο
πρόγραμμα.

2. Η δημοσίευση πρόσκλησης
προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών
που συμμετείχαν  στα προγράμ-
ματα "Εστία" προκειμέν ου ν α
εν ταχ θούν  στο πρόγραμμα
"Κάλυψη". Οι αιτήσεις των  ιδιοκ-
τητών  θα υποβάλλον ται στους
Δήμους μαζί με υπεύθυν η δήλω-
ση, ότι το ακίν ητο πληροί τα
απαιτούμεν α κριτήρια, είν αι
έτοιμο προς χρήση και δεν
φέρει πραγματικό ελάττωμα.

3. Η υποβολή αιτήσεων  από
τους ν έους στο Δήμο διαμον ής
τους, μαζί με τα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, η αξιολόγησή
τους σύμφων α με τα κριτήρια
που ορίζον ται στην  ΚΥΑ και η
επιλογή των  κατοικιών  από τους
ωφελούμεν ους. 
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Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής
στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστά-
σεις, οι οποίες βρίσκον ται στη
Μαγούλα Αττικής. 

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ
35 ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2105562000 &
2105560222
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Τέμπη: Ποια δικογραφία ζήτησε να μελετήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Η δικογραφία που εξετάζει ο κ. Ντογιάκος μετά τα Τέμπη, ώστε να διαπιστώσει 

αν είχαν διαπραχθεί αδικήματα από υπηρεσιακούς ή άλλους παράγοντες.
Η αν ακρίτρια της τραγωδίας στα
Τέμπη εξετάζει ως μάρτυρες
σταθμάρχ ες που υπηρετούν
στη Λάρισα και άλλους εργαζό-
μεν ους του ΟΣΕ, εν ώ αν αμέ-
ν ον ται οι πραγματογν ωμοσύν ες
που ήδη έχ ουν  διαταχ θεί από
εισαγγελικής πλευράς και διεν ε-
ργούν ται για τα αίτια του
πολύν εκρου δυστυχ ήματος.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιά-
κος με παραγγελία του προς
την  Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσσαλον ίκης ζήτησε τη δικο-
γραφία που είχ ε σχ ηματιστεί

για το σιδηροδρομικό
δυστύχ ημα στο Άδεν δρο το
2017 προκειμέν ου ν α διαπι-
στώσει αν  είχ αν  διαπραχ θεί
αδικήματα από υπηρεσιακούς ή
άλλους παράγον τες, σχ ετικά με
την  τότε κατάσταση του δικ-
τύου.

Ακόμη, ο κ. Ντογιάκος θα εξε-
τάσει, αν  κριθεί αν αγκαίο, ν α
αν οίξει ν έα έρευν α για το τρα-
γικό συμβάν  του 2017 μετά τα
ν έα δεδομέν α της τραγωδίας
στα Τέμπη.

Επίσης, ο εισαγγελέας του

Αρείου Πάγου, ζήτησε τη δικο-
γραφία για ν α μελετήσει το σκέ-
λος εκείν ο που αφορά τη
διάπραξη τυχ όν  άλλων  αδικ-
ημάτων  από υπηρεσιακούς ή
άλλους παράγον τες. Κι αυτό
γιατί, οι καταγγελίες τότε
μιλούσαν  για άθλια συν θήκες
στον  σιδηροδρομικό δίκτυο, οι
οποίες τότε το 2017 δεν  ερευ-
ν ήθηκαν  και ίσως κριθεί σκόπι-
μο κάτι τέτοιο ν α γίν ει τώρα.

Υπεν θυμίζεται ότι το
δυστύχ ημα είχ ε γίν ει στις 13
Μαΐου 2017, όταν  το απογε-
υματιν ό Intercity  από Αθήν α

εκτροχ ιάστηκε έξω από το
Άδεν δρο, έν α χ ωριό κον τά στη
Θεσσαλον ίκη. Τρεις άν θρωποι
έχ ασαν  τη ζωή τους αν άμεσα
τους και ο έν ας μηχ αν οδηγός
του τρέν ου, εν ώ άλλοι δέκα
τραυματίστηκαν .
Παράλληλα, έν ας μηχ αν οδηγός
παραπέμφθηκε σε δίκη ως
υπεύθυν ος του δυστυχ ήματος
αλλά τελικά αθωώθηκε. Συγκε-
κριμέν α, στις 10.10.2022 το
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσ-
σαλον ίκης αθώωσε τον  μηχ α-
ν οδηγό, εν ώ το μον αδικό
αδίκημα που ερευν ήθηκε ήταν
η αν θρωποκτον ία εξ αμελείας.

►Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτ-
ημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% - έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθην ών , Αν ατολική Αττική,
Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 ('Αρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περ-
ιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγ-
ματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολι-
κού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001 ευρώ έως και 1.000.000
ευρώ.

►Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξα-
ρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματο-
ποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.
Η «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με
χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
ενισχύσεων του ΕΚΤ+.
Η δέσμη δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού
ανά κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων
(651/2014, 1407/2013), προσαυξημένου κατά 20% ανά Κατηγορία Περιφέρειας.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής
ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Liv e streaming από το insports.tv .

Παρακολουθήστε σε ζων ταν ή μετάδοση τον  εκτός έδρας αγών α της ομάδας μας με
τον  ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ την  Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 στις 15:00 από το insports.tv
ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Επισκεφθείτε το
InSports.tv
2. Δημιουργήστε το δικό
σας Prof ile πατών τας στην
επιλογή Registration (εγγρα-
φή).
3. Συμπληρώστε το email
σας και τον  κωδικό της επι-
λογής σας στα κεν ά και
πατήστε
την  επιλογή register (αφού
πρώτα αποδεχ τείτε τους
όρους και τις
προϋποθέσεις).
4. Αν ατρέξτε στα προσωπι-
κά σας email καθώς θα σας
έχ ει αποσταλεί από την
εταιρεία έν α email – επιβε-
βαίωσης. ( παρακαλούμε
πολύ ελέγξετε τον  φάκελο
spam εάν  δεν  έχ ετε λάβει αυτό το email).
5. Πατήστε την  επιλογή Go Back και συμπληρώστε το κεν ά με τους υπάρχ ον
κωδικούς
σας και πατήστε το κουμπί Sign in .
6. Επιλέξτε το παιχ ν ίδι που θέλετε ν α δείτε.
7. Επιλέξτε την  επιλογή Pay  per View και προσθέστε στα στοιχ εία σας.
*Είστε πλέον  μέλος της πλατφόρμας μας και μπορείτε ν α δείτε αγών ες μέσα από
την
πλατφόρμα Liv e streaming του InSports.tv

Ο Πανελευσινιακός
ΑΟ στο κόλπο…

Ο Πανελευσινιακός του
Σταύρου Ψιμουλάκη
συνεχίζοντας τις καλές εμφ-
ανίσεις του στα τελευταία
παιχνίδια επικράτησε για την
17η αγωνιστική του 3ου ομίλου
της Γ΄Εθνικής στο Στάδιο
Κοσμάς Παπανικολάου του
ΠΟ Φήκης που βρέθηκε σε
άσχημη ημέρα με 4-0 και
μπήκε στο κόλπο.

Τα τέρματα των σταχυοφόρων
σημείωσαν οι: Γεμιστός 2(35′
82′), Μίσκου 57′ Κακοσίμος 75′.
Δοκάρι είχε ο Συριόπουλος με
κεφαλιά 53′.

Διαιτήτευσε ο Αγγελος Κωστα-
γιάννης. Βοηθοί: Νικόλαος
Ανδρέου-Μιχάλης Βαμβα-
κάς(Αθήνας) .Παρατηρητής
διαιτησίας Νίκος
Δροσινός(Πειραιά).

Πριν την έναρξη του αγώνα
κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή
για τα άδικα θύματα τών Τεμ-
πών.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ(προ-
πονητής Σταύρος Ψιμουλάκ-
ης): Γκλώτσος,Τόλιος, Οικο-
ν ο μ ό π ο υ λ ο ς ,
Σ υρ ι όπ ουλ ος ,Λά μ π ρ ου,
Μαρής, Μίσκου,
Μπούσης,Γεμιστός,Πορφυρό-
πουλος, Κακοσίμος.
Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι :
Μακρίδης,DAVINT,Ζαφείρης,
Κόκας, Χατζηγιαννάκης,

Κοτσώνης, Σαβουιδάκης,
Σμίλτος,Ταμπουρατζής.

ΠΟ ΦΗΚΗΣ(προπονητής
Νίκος Μανούρας): Ντάσκας,
Γιαννούλας, Τζέλης,Ι. Σκόνδρ-
ας, Ζήσης,Καλαμαράς, Γεω-
ργάκης, Ιωάννου, Τσιώλης,
Σαμαντάς, Ν. Σκόνδρας.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Δουλα-
λάς, Θέμελης, Βρατίστας,
Πολυζόπουλος, Μήλας,
Πατρώνης, Νικλητσιώτης,
Κατσαντώνης, Μπακάλης.

17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ -ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ (8/3)
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ
3-0
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0-2
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 3-2
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ -ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΡΓΑΣ 3-3
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 37

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ 34
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ 34
ΤΡΙΚΑΛΑ 30
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΆΡΩΝ 25
ΠΟ ΦΗΚΗΣ 25
ΛΕΥΚΙΜΜΗ 25
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 24
ΖΆΚΥΝΘΟΣ 23
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 19
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ 16
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 15
ΑΟ ΧΑΛΚΊΣ 10
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 6

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
(18Η)ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ -
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ -
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΧΑΛΚΊΣ -ΛΕΥΚΙΜΜΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΖΆΚΥΝΘΟΣ -ΠΟ ΦΗΚΗΣ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΆΡΩΝ -ΔΙΓΕΝΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΊΟΥ

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



Σε αγωνιστική δράση με την εμβόλιμη 19η
αγωνιστική στην Α΄κατηγορία θα γίνει το
διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη στην Δυτική
Αττική. Αναλυτικά οι αγώνες και τα γήπεδα.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(19η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ (ΜΑΓΟΥΛΑΣ 16:00)
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
16:30)
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 17:00)

ΠΕΜΠΤΗ
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – Δ.Α.Ο

ΖΩΦΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 16:00)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ (ΒΥΖΑ)
16:00

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 17:00)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ 18:00)

ΡΕΠΟ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ…

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 θριάσιο-13  

Σήμερα οι 
ημτελικοί 

κυπέλλου Ελλάδας

Σήμερα θα διεξαχθούν οι
πρώτοι ημιτελικοί Κυπέλλου
ανάμεσα στον Ατρόμητο και
την ΑΕΚ και της Λαμίας με τον
ΠΑΟΚ.Αναλυτικά:

17:30 Ατρόμητος - ΑΕΚ

Διαιτητής: Καραντώνης
(Ημαθίας)
Βοηθοί : Νικολακάλης
(Λασιθίου), Καραγκιζόπου-
λος (Ημαθίας)
4ος: Κατοίκος (Αθηνών)
VAR: Παπαδόπουλος (Μακε-
δονίας)
ΑVAR: Πετρόπουλος
(Αρκαδίας)

19:00 Λαμία - ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Βεργέτης
(Αρκαδίας)
Βοηθοί: Μεϊντάνας (Αχαΐας),
Κουρομπύλια (Δυτ. Αττικής)
4ος: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
VAR: Κουμπαράκης (Κυκλά-
δων)
ΑVAR: Ψαρρής (Ζακύνθου)

ΕΣΚΑΝΑ: 
Ακάθεκτη η ακαδημία
Ελευσίνας
Για την  20η αγων ιστική της
Α΄ΕΣΚΑΝΑ Αν δρών  η Ακαδημία
Ελευσίν ας επικράτησε εκτός
έδρας του Πήγασου Κορυδαλλού
51-81.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ. -ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΣ 51-81

Διαιτητές : Κηπώσης , Γερουλά-
ν ος , Πέππας Δ.

Δεκάλεπτα : 09-18, 20-40, 33-
62, 51-81

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔ. (Τσίμπας,
Κουκιάς ): Σωτηρόπουλος 5(1),
Αζαριάδης Συρίγος 13(3), Στουρ-
αίτης 5(1) , Χριστοδουλόπουλος
2, Κων σταν τόπουλος 3, Ριζό-
πουλος 2, Κατούφας 2, Χρυσάκ-
ης , Τσαπρούν ης 15,
Κούτσος,Σκουλούδης 4

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρο-
γιάν ν ης): Ηλιάδης 2, Παπαστα-
ματίου , Γκουαλτιέρι 19(5) ,
Παπαδημητρίου 4, Κον τούλης 18

, Πολιτόπουλος 9, Καπών ης 7(1)
, Χαρούν ι 6 , Δούκας 9, Αχ είμα-
στος 2, Τσάτας 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 37
2 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
35
3 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ
34
4  ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
33
5 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ
33
6 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ
31
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    31

8 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ
31
9 ΑΕ ΡΕΝΤΗ                   30
10 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ
27
11 ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ                27
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
24
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   22
14 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΓΑΣ    22

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (21Η)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

13/03/2023 20.30 1ο ΚΛ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 

ΕΠΣΔΑ: Εμβόλιμη αγωνιστική Τετάρτη και
Πέμπτη στην Α’ κατηγορία

Αγγλικό σκόρ στα Νεόκτιστα
Στο Ασπροπυργιώτικο ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής στην Α’ κατηγο-

ρία ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου συνεχίζοντας τις καλές του εμφανίσεις
επικράτησε στα Νεόκτιστα του Ικάρου με το Αγγλικό σκόρ 5-3.

Τα τέρματα της ομάδας του Μιχάλη Κατσάφαρου σημείωσαν οι :Αγγε-
λιδάκης3(22′ 77′ 85′), Ερμπαλίδης 61′ Μιχαηλίδης 71′.

Για λογαριασμό των γηπεδούχων σκόραραν οι: Ανδρεάδης 2(42΄81 με
πέναλτι).Κύριλιουκ 65′.

Διαιτήτευσε ο Βασίλης Λάμπρου. Βοηθοί: Κώστας Φαρμάκης- Νίκος
Κορδολαίμης.

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Παπαθανασίου, Χατζηιωαννίδης(46’Μυλω-
νάς), Χ.Κάτσος, Πρέσσας, Γρ. Κάτσος, Αποστόλου(75′ Σωτηρόπουλος),
Ανδρεάδης, Κύριλιουκ, Μάμμας(85′ Σούτα), Σαραντάκος(85′ Ρούσσος),
Στασίνης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Καλακέλλης, Βλαχάκης, Κυτέας.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Ζερζελίδης,Σταθαράς, Μερκάι,

Ρούπας, Βαλμάς(46′ Μαυρίδης Ι), Μαυρίδης Γ,
Ερμπαλίδης(88’Σακίδης), Πιπερίδης(46′ Σερταρίδης),
Τσούλφας(46’Μισαηλίδης), Παπαδόπουλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Χατζηαντωνάκης, Καλαιτζίδης, Σιδηρόπου-
λος,Φωτιάδης, Κρίστο.

Ο Απόλλωνας Ποντίων με Γ. Αθανασιάδη 
4-0 τον Ηρακλή Ελευσίνας

Με ηγέτη και σκόρερ τον Γιώργο Αθανασιάδη που σημείωσε και τα
τέσσερα τέρματα(3' 12' 22' 75') ο Απόλλωνας Ποντίων επικράτησε για
την 18η αγωνιστική της Α΄κατηγορίας του Ηρακλή Ελευσίνας με 4-0 και
συνεχίζει ακάθεκτος και αήττητος την πορεία του.

Διαιτητής ήταν ο Φώτης Ντάουλας.Βοηθοί: Παύλος,Μαυρομάτης.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Μαβίδης, Καψής(61′ Παπαδόπουλος Ν.Γ.), Φραγκόπου-
λος, Πετσίτης, Κομιώτης, Κουρούμα(76′ Πουλικίδης), Τσουτσάνης,
Πουρουζίδης(61′ Βασιλειάδης), Γκαβζίδης(79′ Στυλίδης), Κουσίδης,
Αθανασιάδης(76′ Παπαδόπουλος Ν.Χ.).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Τσαπάρας, Μαρινόπουλος, Κοντοχρήστος(81′ Πανα-
γιωτόπουλος), Παροτσίδης(81′ Παπασταματίου), Πουρής, Γκόρος,
Ρούσσος, Αλίκια, Αγαθής(65′ Ράλλης), Ζίου, Τσακουρίδης(76′ Μαγγα-
νάς).
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική Αττική ή με οικία
εντός σχεδίου. Έχει
πολύ κοντά το ρεύμα και
το νερό και έχει 6 μέτρα
δρόμο.
6988342861

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

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

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

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

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

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

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

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00  6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00, 3
δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1Όροφος: 1ος Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

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

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

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

48

Σημειώνεται ότι, η σύμβαση παραχώρησης για το Θριάσιο ΙΙ θα έχει ως αντι-
κείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή
έργων και προμήθεια Εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και τη
παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη
διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Εντός του Χώρου Παραχώρησης υπάρχει
και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα παρέχονται υπηρεσίες σιδηροδρο-
μικής εξυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Σύμβασης Παρ-
αχώρησης. 

Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθ-
μού και Σταθμού Διαλογής Θριασίου Πεδίου (Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.) εκκρεμούν εργασίες
κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις
οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του
Τεχνικού Έργου.

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα παραγω-
γής/εμπορίας βιομηχανικών
πρώτων υλών, επιθυμεί να
προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση
Κλαρκ, στο υποκατάστημα
της εταιρείας στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής.

Καθήκοντα:
Picking & Packaging
(συλλογή σακιών/κιβωτίων,
προετοιμασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων
με ασφάλεια στις θέσεις της
αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με

χρήση ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευ-
σηςΥπευθυνότητα, συνερ-
γατικότητα, ομαδικό
πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κ ιβωτίων και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί
θετικά

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ



Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023     θριάσιο-15  

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.

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για
την  στελέχ ωση της
φ ύ λ α ξ η ς
B ι ο μ η χ α ν ι κ ών
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

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να
καλύψει 2 θέσεις γραμ-
ματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση
αγγλικών σε προφορ-
ικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ
- ταχύτητα στην
πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου -
Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προ-
οπτική για ταχεία ανα-

βάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλα-
τε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



Σε συζητήσεις με υπο-
ψήφιους μισθωτές που
θα μετατρέψουν τον
Ασπρόπυργο σε διεθνές
διαμετακομιστικό κέν-
τρο βρίσκεται την
τρέχουσα περίοδο η
HIG Capital, στο
πλαίσιο αξιοποίησης
της έκτασης της Χαλ-
υβουργίας Ελλάδος.

Αναφορικά στην υλο-
ποίηση της επένδυσης, ο
επικεφαλής της HIG Capital
στην Ελλάδα, Κωνσταν-
τίνος Μπήτρος, τονίζει στο
ακίνητο θα καταλήξουν τέσ-
σερις έως έξι μισθωτές, οι
οποίοι θα είναι οι τελικοί
χρήστες των εγκαταστά-
σεων.

«Συζητάμε με οκτώ μεγά-
λες εταιρείες, εκ των
οποίων πέντε διεθνείς όμι-
λοι. Κάποιοι βλέπουν την
απόβαση στον Ασπρόπ-
υργο συνδυαστικά με το
λιμάνι του Πειραιά, κάποιοι
σχετίζονται με ναυτιλιακές
υπηρεσίες. Υπάρχουν και
εταιρείες που έχουν παρ-
ουσία στην Ευρώπη, αλλά
όχι στην Ελλάδα, με
κίνητρο να κάνουν την

Ελλάδα διαμετακομιστικό
κέντρο».

Στα τέλη Οκτωβρίου οι
μισθωτές του logistics park
θα γίνουν γνωστοί, ενώ την
ίδια περίοδο σκοπεύει η
εταιρεία να ξεκινήσει τις
κατασκευαστικές εργασίες
στην έκταση.

Θυμίζουμε πως η έκταση
των 290 στρεμμάτων περ-
ιήλθε στην ιδιοκτησία του
fund στο πλαίσιο της συμφ-
ωνίας αναδιάρθρωσης του
δανεισμού της Χαλυβο-
υργίας Ελλάδος.

Τα δάνεια της Εθνικής
Τράπεζας και της Πειρ-
αιώς, αξίας άνω των 150
εκατ., πέρασαν στη HIG
Capital και διαγράφηκαν με
ανταλλαγή του παλαιού
χαλυβουργείου, το οποίο
είχε σταματήσει να λειτο-
υργεί το 2012.

Ως αποτέλεσμα,
διασώθηκαν 600 θέσεις
εργασίας και συνεχίζεται η
δραστηριότητα του χαλυβο-
υργείου της οικογένειας
Μάνεση στο Βόλο, την ίδια
ώρα που η HIG μετατρέπει
σε πρότυπο κέντρο διε-

θνών μεταφορών και
αποθήκευσης, μέσω επέν-
δυσης 250 εκατομμυρίων
ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ.
Μπήτρο, στην παρούσα
φάση προχωρά εντατικά ο
καθαρισμός του εδάφους,
ενώ έχει ξεκινήσει η απο-
μάκρυνση του μηχανολογι-
κού εξοπλισμού και σύντο-
μα ξεκινούν οι καθαιρέσεις
των κτιρίων.

Παράδοση των εγκατα-
στάσεων στους χρήστες

στα τέλη του 2024

«Ο στόχος μας είναι να
ξεκινήσει η παράδοση των
εγκαταστάσεων στους
χρήστες στα τέλη του 2024,
με την προβλήτα να παρ-
αδίδεται έξι μήνες αργότε-
ρα». Επίσης, η προβλήτα
θα μπορούσε να αποτελέ-
σει μία ξεχωριστή πύλη
αφίξεων και αναχωρή-
σεων για τα νησιά.

«Σκοπός είναι επίσης η
αδειοδότηση μικρών γραμ-
μών παραγωγής για ανα-
συσκευασία, πρακτική που
ακολουθεί η Hewlett
Packard στην Τσεχία, δεδο-

μένου ότι εξοικονομείται
χρόνος (6 – 7 ημερών) για
διανομή στην Ευρώπη».
Σημειωτέον ότι θα είναι το
πρώτο trimodal πάρκο
στην Ελλάδα, δηλαδή
πάρκο αποθηκών με
δυνατότητα να ενώσει και
να εκμεταλλευτεί τα τρία
βασικά δίκτυα μεταφορών.

Στρατηγική επένδυση
250 εκατ.

Η Στριμ Αναπτύξεις,
όπως λέγεται η εταιρεία
που υλοποιεί την επέν-
δυση, έχει καταθέσει στον
Enterprise Greece τον
επενδυτικό φάκελο για την
υπαγωγή του έργου στο
καθεστώς των στρατ-
ηγικών επενδύσεων, μέσω
της εκπόνησης ΕΣΧΑΣΕ.

Ο κ. Μπήτρος αναφέρε-
ται στην αγαστή συνερ-
γασία με τον Enterprise
Greece, καθώς και στη
συνδρομή του υπουργού
Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη
στην υλοποίηση του έργου,
το οποίο ξεκίνησε στις
αρχές του 2020.

«Η διαδικασία της ανά-
πτυξης είναι δύσκολη στην
Ελλάδα, αλλά η HIG επέ-
δειξε αντοχή, πίστεψε σε
αυτό το έργο», επισημαίνει
ο ίδιος.

Σύμφωνα με το επιχειρ-
ηματικό σχέδιο, η έκταση
διαχωρίζεται από την Εθνι-
κή Οδό Αθηνών-Κορίνθου
σε δύο τμήματα, 238 και 53
στρεμμάτων.

Τα δύο τμήματα θα
συνδέονται μεταξύ τους με
γέφυρα, που θα κατασκε-
υαστεί.

Η έκταση έχει μέτωπο
στον κόλπο της Ελευσίνας,
όπου θα κατασκευαστεί
προβλήτα πρόσδεσης

πλοίων, με τα αντίστοιχα
λιμενικά έργα και τις απα-
ραίτητες υποδομές για την
φορτοεκφόρτωση εμπορε-
υματοκιβωτίων μέσω
θαλάσσης.

Επίσης, στα βόρεια, η
έκταση συνορεύει με τη
σιδηροδρομική γραμμή
Θριάσιο-Νέο Ικόνιο, ήτοι με
το εθνικό σιδηροδρομικό
δίκτυο, μέσω του οποίου θα
είναι δυνατή η άμεση μετα-
φορά εμπορευματοκι-
βωτίων σε χώρες της
Ευρώπης.

Στις λεπτομέρειες, θα
κατασκευαστούν 4 αποθή-
κες 122.690 τ.μ., εμπορικά
γραφεία συνολικής επιφά-
νειας 14.000 τ.μ., 2.416
θέσεις στάθμευσης ΙΧ
επιφάνειας 60.400 τ.μ.,
λιμένας πρόσδεσης
πλοίων μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων, 4 γραφ-
εία αποθηκών συνολικής
επιφάνειας 10.700 τ.μ.,
φωτοβολταϊκά συνολικής
ετήσιας δυναμικότητας
175.200 Mwh στις οροφές
των αποθηκών, χώρος
φιλοξενίας οδηγών συνολι-
κής επιφάνειας 1.400 τ.μ.
και χώρος εστιατορίου
συνολικής επιφάνειας
1.000 τ.μ..

Έως 900 θέσεις
εργασίας

Κατά τη διάρκεια της
κατασκευής θα δημιουργ-
ηθούν 2.000 θέσεις
εργασίας και κατά τη διάρ-
κεια λειτουργίας θα
απασχολούνται έως 900
άτομα.

Το εκτιμώμενο ετήσιο
όφελος για την ελληνική
οικονομία ανέρχεται σε 70
εκατ. ευρώ από την έναρξη
λειτουργίας του logistics
park.

Ανταποδοτικά οφέλη
προς τον δήμο Ασπρ-
οπύργου, όπως η δημιο-
υργία κοινόχρηστων
χώρων και εγκαταστά-
σεων προσβάσιμων στο
κοινό.

«Έχουμε δώσει σημασία
στη ροή της κυκλοφορίας,
την οποία θα βοηθήσει η
γέφυρα που ενώνει το βόρ-
ειο με το νότιο τμήμα της
έκτασης. 

Όλα τα κτίρια κατασκευά-
ζονται με βιοκλιματικά κρι-
τήρια», επισημαίνει.

«Εφόσον προχωρήσει το
Θριάσιο, η αξία θα είναι
ακόμα μεγαλύτερη για τους
επενδυτές και την περ-
ιοχή», λέει ο κ. Μπήτρος.

Στην περιοχή λειτουργούν
επίσης οι αποθήκες της
Εθνικής (ΠΑΕΓΑΕ), ανεκ-
μετάλλευτη παραμένει η
έκταση της Χαλυβουργικής,
με το σχέδιο μετατροπής
της βιομηχανίας σε logis-
tics να υπάρχει στο τραπέ-
ζι.

Τα έργα αυτά συνθέτουν
εν δυνάμει, σύμφωνα με
τον ίδιο, 1 εκατ. τετραγω-
νικών μέτρων αποθηκών,
που μπορούν να συμβά-
λουν και στην ανάπτυξη του
ΑΕΠ της χώρας. «Το
συγκεκριμένο έργο δείχνει
το δρόμο για τη δημιουργία
ενός τέτοιου logistics park».

Επικεφαλής της ομάδας
αρχιτεκτονικής μελέτης
είναι ο Δημήτρης Πτωχός
της People, υπεύθυνη των
Ηλεκτρομηχανολογικών
Μελετών είναι η Σαμαράς
και Συνεργάτες, στις στατι-
κές μελέτες το γραφείο
Σταύρου, η JLL-Αθηναϊκή
Οικονομική έχει αναλάβει
την αξιοποίηση των εγκα-
ταστάσεων.

Με πληροφορίες από το
mononews.gr
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Πώς η επένδυση της HIG κάνει τον Ασπρόπυργο διεθνές διαμε-
τακομιστικό κέντρο

Στρατηγική επένδυση 250 εκατ. ευρώ - Έως 900 θέσεις εργασίας


