
∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΟΟ  ::ΣΣυυννττοοννιισσµµόόςς  φφοορρέέωωνν,,  σσυυλλλλοογγιικκοοττήήττωωνν  
κκααιι  πποολλιιττώώνν  ∆∆..  ΑΑττττιικκήήςς  --  ∆∆..  ΑΑθθήήννααςς  
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Στο Γυµνάσιο/Λύκειο Μαγούλας
Έναρξη των νέων 
προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας
δήµου Ελευσίνας 

ΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΚΚΗΗ
ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΗΗ

Στα χαρακώµατα
κυβέρνηση - Ν∆ 

για την άδεια 
στον ∆. Κουφοντίνα

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/11 Η ΠΛΗΡΩΜΗ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

ΣΣήήµµεερραα  ηη  κκααττααββοολλήή
ττωωνν  ππρροοννοοιιαακκώώνν  
εεππιιδδοοµµάάττωωνν  σσττοονν

δδήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς,,  ααλλλλάά
κκααιι  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
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ê.2239

Σχολή Γονέων για ακόµα
µία χρονιά στους 

Παιδικούς Σταθµούς του
δήµου Αχαρνών

ΕΕΛΛΠΠΕΕ::  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ΓΓ’’  ΤΤρριιµµήήννοουυ  //  ΕΕννννεεααµµήήννοουυ  2200117
Τα Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη διαµορφώθηκαν στα €89 εκατ. (+19%) 

και σε επίπεδο εννεάµηνου σε €313 εκατ. (+71%). 

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  22002211::  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  22002211::  
ΈΈννααςς  χχρρόόννοοςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  

ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς
Το Σάββατο 11 Νοεµβρίου επετειακή εκδήλωση

µε ένα µεγάλης κλίµακας έργο, 
που στόχο έχει  να στείλει στην Ευρώπη και

όλον τον κόσµο µηνύµατα ανθρωπισµού 

ΓΑΤΖΩΜΕΝΗ... 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

σσεελλ..    88 σσεελλ..    33

σσεελλ..    55

σσεελλ..    55

σσεελλ..    33--1100

σσεελλ..    22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������
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Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 
Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΡΡΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές

Πορικού Παρασκευή Ι. Σαλαµίνος 36, 
2102463245

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. ∆ηµαρχείου 15,

Άνω Λιόσια,2102475470

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής,2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεδώσεις  

Η θερµοκρασία από 12 έως 20
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρσένης, Αρσενία,  Ορέστης, Ορεστία, 
Ορεστιάδα,  Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, 

Ροζαλία, Ροζίτα,  Πάτρα,  Ωρίωνας, Ωριώνης,
Ωριώνη,  Ηρωδιάδα

Τα προγράµµατα
Περιβαλλοντικής
Ακαδηµίας, της
Κ ο ι ν ω φ ε λ ο ύ ς
Ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς
∆ήµου Ελευσίνας
έχουν σκοπό να
συµπληρώσουν τη
δράση των σχο-
λείων όσον αφορά
την ευαισθητο-
ποίηση των µαθη-
τών σε θέµατα
περιβάλλοντος .
Ωφελούµενοι της
δράσης είναι οι
µαθητές ∆ηµοτικού
και Γυµνασίου Mαγούλας κι Ελευσίνας.

Για την περίοδο 2017-2018, το πρόγραµµα της
Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας θα διαρκέσει από τον
Νοέµβριο 2017 έως τον Ιούνιο 2018.

Τα µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται απογευµατι-
νές ώρες στο Γυµνάσιο/Λύκειο Μαγούλας.

Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν 1 ή περισσότε-
ρες από τις παρακάτω δραστηριότητες.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  (Παρασκευή)
ΤΕΧΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  (∆ευτέρα)
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (επιλέγετε 1 από τα παρακά-

τω)
(Τρίτη – µαθητές ∆ηµοτικού)
(Τετάρτη – µαθητές ∆ηµοτικού)
(Πέµπτη & Σάββατο  – πρόβες Εφηβικής Θεατρι-

κής Οµάδας Μαγούλας)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
(Τετάρτη)

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Κ Ι Ν ΟΥ Μ Ε Ν Η Σ
Ε Ι Κ Ο Ν Α Σ
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ANI-
MATION) (Πέµ-
πτη)

ΚΕΡΑΜΙΚΗ
(έναρξη µαθηµά-

των  από 20 Ιανο-
υαρίου 2018)  

Το  κόστος
συµµετοχή  για 1-
3 δραστηριότητες
είναι  40€
ετησίως.

Για 2 και περισσότερα αδέλφια της ίδιας οικογέ-
νειας  50 € ετησίως.

∆εν καταβάλλεται αντίτιµο στις  παρακάτω περι-
πτώσεις:

α) Ανεργία και των 2 γονέων,
β) Γονέας  ή µαθητής Α.µε.Α
γ) Οι συµµετέχοντες στην Εφηβική Θεατρική

Οµάδα Μαγούλας
Οι εγγραφές θα πραγµατοποιηθούν στο  ∆ηµοτικό

κατάστηµα Μαγούλας από τις 08/11/2017 –
10/11/2017 (ώρες 09:00-14:00). Για πληροφορίες
εγγραφών µετά το πέρας των παραπάνω ηµεροµ-
ηνιών: 210 5565621, 210 5565613.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Ε.
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Στο Γυµνάσιο/Λύκειο Μαγούλας
Έναρξη των νέων προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 

Ακαδηµίας δήµου Ελευσίνας 

∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΟΟ  ::ΣΣυυννττοοννιισσµµόόςς  φφοορρέέωωνν,,  σσυυλλλλοογγιικκοοττήήττωωνν  κκααιι  πποολλιιττώώνν  
∆∆..  ΑΑττττιικκήήςς  --  ∆∆..  ΑΑθθήήννααςς  ooxxii..xxyyttaa..ffiilliiss@@ggmmaaiill..ccoomm  ////  ff//bb::  ∆∆υυττιικκόό  ΜΜέέττωωπποο

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ..  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΕΕ  
ΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΑΑΖΖΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΣΣ  ΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΠΠΑΑΘΘΕΕΙΙΑΑ  
Αγαπητοί συµπολίτες,
Επικοινωνούµε και πάλι µαζί σας για το γνωστό θέµα των

νέων πολύ αρνητικών εξελίξεων στο θέµα της διαχείρισης
των απορριµµάτων όπως είναι η επέκταση της χωµατερής, η
προώθηση της χρήσης κάποιων από τα λατοµεία Μουσαµά,
Μελετάνι και ΤΙΤΑΝ και η αύξηση της δυναµικότητας του
ΕΜΑΚ.
Με την ηλεκτρονική επιστολή µας στις 24/9, σας ενηµε-

ρώναµε ότι αποφασίστηκε η συγκέντρωση υπογραφών µαζι-
κά στον ∆ήµο µας και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένας από
τους τρόπους, που υπάρχουν για να εκφράσουµε την αντίθ-
εσή µας µαζικά, αποφασιστικά και ενωτικά όλοι οι κάτοικοι
της περιοχής.   
Μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1400 υπογραφές και συνεχίζεται η προσπάθεια αυτή µε αρκετούς µάλιστα

δηµοτικούς συµβούλους τόσο της συµπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης να έχουν υπογράψει.
Παράλληλα µας έχουν ενηµερώσει ως τώρα ότι στηρίζουν τη συγκεκριµένη προσπάθεια κόντρα στην επέκταση και

τα λατοµεία οι ακόλουθες συλλογικότητες:
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής, Οµάδα πολιτισµού και δράσης Τέχνης ∆ΡΩµενα, Σύλλογος Ζωφριάς,

Σύλλογος Ηπειρωτών, Σύλλογος Τσουκλιδίου, Σύλλογος Λίµνης, Σύλλογος Επτανησίων, Σύλλογος Αγίου Ιωάννη και
Σύλλογος Τριτέκνων.
Ζητούµε όσοι άλλοι σύλλογοι και φορείς έχουν πάρει ή θα πάρουν σχετικές αποφάσεις να µας ενηµερώσουν ως την

Κυριακή 19/11.
Θέλουµε να εκφραστεί και µε αυτόν τον τρόπο η αντίθεσή µας σε όσα σχεδιάζονται και αποφασίζονται σε βάρος της

ίδιας µας της ζωής, της δικής µας και πολύ περισσότερο των παιδιών µας. Ο στόχος είναι οι υπογραφές που θα
συγκεντρωθούν, αν είναι δυνατό, να παραδοθούν στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο
της Βουλής, την περιφερειάρχη Αττικής και στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6/11/17
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Μ
ε έν α πλούσιο πρόγραµµα
εκδηλώσεων  που επικεν τρών εται
στην  τέχ ν η, στις συµπράξεις, και

τον  διαπολιτισµικό διάλογο, γιορτάζει η
Ελευσίν α την  αν ακήρυξή της σε Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγµατοποιηθεί το
Σάββατο 11 Νοεµβρίου επετειακή εκδήλωση
για τη συµπλήρωση εν ός χ ρόν ου από την
αν ακήρυξη της.

«Στόχ ος µας είν αι η Ελευσίν α ν α λειτο-
υργήσει από τώρα -και µέχ ρι το 2021- ως
πεδίο µελέτης και έρευν ας για τις µεγάλες
προκλήσεις που αν τιµετωπίζουµε σήµερα
σε κοιν ων ικό, οικον οµικό και περιβαλλον -
τικό επίπεδο. Η χ ρον ιά του τίτλου αν τιπροσωπεύει
την  κορύφωση αυτής της ερευν ητικής διαδικασίας και
την  παρουσίαση των  αποτελεσµάτων  της στο ευρύ
κοιν ό», σηµείωσε η καλλιτεχ ν ική διευθύν τρια της
Ελευσίν ας 2021, Κέλλυ ∆ιαπούλη, στη  συν έν τευξη
τύπου που πραγµατοποιήθηκε στο Πν ευµατικό Κέν -
τρο του ∆ήµου.

Χώρο και χρόνο στους καλλιτέχνες 
και τους επαγγελµατίες του πολιτιστικού χώρου

να γνωρίσουν την Ελευσίνα

«Φέτος, προτεραιότητά µας ήταν  ν α διαµορφώσουµε
το κατάλληλο περιβάλλον  και τις προϋποθέσεις που
χ ρειάζεται η διαδικασία, δηλαδή ν α δώσουµε χ ώρο και
χ ρόν ο στους καλλιτέχ ν ες και τους επαγγελµατίες του
πολιτιστικού χ ώρου ν α µας γν ωρίσουν , ν α γν ωρίσουν
την  πόλη και την  αν θρωπογεωγραφία της, την  προβ-
ληµατική του προγράµµατός µας, αλλά και την  Ευρώπη

µέσα από συν αν τήσεις και αν ταλλαγές. Όλες οι δρά-
σεις που υλοποιήσαµε έχ ουν  ως κοιν ό παρον οµαστή
τη σύµπραξη και τη συν εργασία µε ελλην ικούς και ευρ-
ωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς από τη µια και τις
κοιν ότητες της πόλης από την  άλλη», τόν ισε η κα ∆ια-
πούλη αν αφερόµεν η στις δράσεις που έγιν αν  κατά τη
διάρκεια του προηγούµεν ου έτους.

Σηµειών εται ότι από τον  Απρίλιο µέχ ρι τον  Οκτώβρ-
ιο του 2017, το πρόγραµµα περιελάµβαν ε δύο ευρω-
παϊκές συν αν τήσεις, τρεις Ακαδηµίες για ν έους καλλι-
τέχ ν ες, µία συµπαραγωγή µε το Φεστιβάλ Αθην ών , µία
συµπαραγωγή µε το Φεστιβάλ Αισχ ύλεια, την  Ευρω-
παϊκή Γιορτή της Μουσικής, τη λειτουργία εν ός διαρ-
κούς καν αλιού επικοιν ων ίας αν άµεσα στην  Ελευσίν α
και τη Βρέµη υπό τη µορφή πολιτιστικού κέν τρου και
έν α ∆ιεθν ές Συν έδριο ∆ιαχ είρισης Πολιτιστικής Κληρ-
ον οµιάς.

Σε ό,τι αφορά την  εκδήλωση που πραγµα-
τοποιηθεί το Σάββατο 11 Νοεµβρίου, έχ ει ως
άξον α αφεν ός, την  κεν τρική ιδέα της Ελευ-
σίν ας 2021 «Μετάβαση στην  EUphoria» και
αφετέρου, την  εγκατάσταση της ∆αν άης
Στράτου στο Ελαιουργείο «Πάν ω στη Γη,
Κάτω από τα Σύν ν εφα», εκεί τα παιδιά της
Ελευσίν ας θα στείλουν  έν α µήν υµα ισότητας
και αν θρωπισµού σε όλη τη Μεσόγειο.

Με θέµα το σπίτι, τον  ξεριζωµό και την
αν αζήτηση ν έας πατρίδας, περίπου 300
παιδιά ηλικίας 8-12, θα ζωγραφίσουν  τα
µην ύµατά τους πάν ω σε µικρά φωτιζόµεν α
αγγεία, που έχ ουν  κατασκευαστεί ειδικά για

την  περίσταση. Στη συν έχ εια, κρατών τας στα χ έρια
τους τα αγγεία, θα διασχ ίσουν  την  οδό Νικολαϊδου και
το Ελαιουργείο για ν α καταλήξουν  στη θάλασσα, όπου
θα αφήσουν  τα αγγεία τους ν α ταξιδέψουν  σε όλη την
Ευρώπη. Παράλληλα, η φωτειν ή αυτή ποµπή των  300
παιδιών  εν εργοποιεί ηχ ητικά την  πόλη της Ελευσίν ας
υπό τους ήχ ους του Ιάν ν η Ξεν άκη. Τα παιδιά λειτο-
υργούν  διαδραστικά, συν οµιλούν  ηχ ητικά µε το έργο
της ∆αν άης Στράτου και επιστρέφουν  µε έν αν  µον α-
δικό τρόπο τον  µύθο στην  πόλη που γεν ν ήθηκε.

Η δράση θα αρχίσει στις 16:00 στην Πλατεία
Ηρώων, ενώ η ποµπή των παιδιών θα ξεκινήσει
την πορεία της στις 17:15.

Συν εχ ίζεται στη σελ.10

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΠΠρροολληηππττιικκάά  µµέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς
ααππόό  ττηηνν  γγρρίίππηη  ττωωνν  ππττηηννώώνν

Κατόπιν  ενηµέρωσής µας από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτην ιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
∆υτικής Αττικής, σας γνωρίζουµε ότι:

Εξαιτίας των  πρόσφατων κρουσµάτων  γρίπης των
πτηνών υψηλής παθογονικότητας (Η5Ν8) στη Βουλγαρία και
την Ιταλία, ο κίνδυνος επανεµφάνισης της νόσου στη χώρα
µας είναι ιδιαίτερα αυξηµένος.

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων έχει αναρτήσει σχετικές οδηγίες, τόσο για τα οικό-
σιτα πουλερικά όσο και για τα πουλερικά συστηµατικών εκµε-
ταλλεύσεων στον ακόλουθο σύνδεσµο:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/pouleri-
ka/metra_bioasfaleia_pthnon200217_new.pdf

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ:

Απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών σε ανοικτούς χώρ-
ους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ. τ. λ). Τα πουλερικά πρέπει
να διατηρούνται αποκλειστικά στους κλειστούς χώρους των
εγκαταστάσεων τους, τα ανοίγµατα των οποίων πρέπει να
καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύµµατα που
θα αποκλείουν την επαφή των οικόσιτων πουλερικών µε τα
άγρια πτηνά.Οι τυχόν εκτρεφόµενες πάπιες και χήνες των
οικόσιτων εκτροφών πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από
τα άλλα είδη πουλερικών.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/11 Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

ΣΣήήµµεερραα  ηη  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  ππρροοννοοιιαακκώώνν  
εεππιιδδοοµµάάττωωνν  σσττοονν  δδήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς  
Μεταξύ των ∆ήµων που θα καταβάλουν σήµερα Παρ-

ασκευή 10 Νοεµβρίου το προνοιακό επίδοµα στους
απόρους βρίσκεται ο ∆ήµος Φυλής. 

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η αναπληρώτρια
∆ήµαρχος Τζένη Μπάρα, η οποία εκθείασε τους εργαζο-
µένους για την προσπάθεια που καταβάλουν προκειµέ-
νου να πάρουν ανάσα οι περίπου 800 άποροι συνάνθρ-
ωποί µας.

Η Τζένη Μπάρα υπενθύµισε ότι χάρη σε αυτή την
προσπάθεια αλλά και χάρη στην οικονοµική του εξυγίαν-
ση ο ∆ήµος Φυλής ανέλαβε µια αρµοδιότητα που προη-
γουµένως είχε ο ∆ήµος Ελευσίνας.

«Σήµερα οι συνδηµότες µας εξυπηρετούνται στο ∆ήµο
Φυλής, αποφεύγοντας τις άσκοπες µετακινήσεις», τόνι-
σε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια ∆ήµαρχος.  

Θυµίζουµε ότι σήµερα θα δουν τα χρήµατα στους λογαριασµούς τους και οι δικαιούχοι του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου 

Επίσης, µε αν ακοίν ωσή της η ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου 
Ελευσίν ας εν ηµερών ει ότι η πληρωµή των  προν οιακών  επιδοµάτων  για το δίµην ο Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου

2017 θα πραγµατοποιηθεί την  Τρίτη 14 Νοεµβρίου 2017. 

Η Προϊσταµέν η της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισµού ∆ρ Κ. Ζγαν τζούρη

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  22002211::  ΈΈννααςς  χχρρόόννοοςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς
Το Σάββατο 11 Νοεµβρίου επετειακή εκδήλωση µε ένα µεγάλης κλίµακας έργο, που στόχο έχει  

να στείλει στην Ευρώπη και όλον τον κόσµο µηνύµατα ανθρωπισµού 



99--1100//1122  ∆∆ΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  
--  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΜΜΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  --  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ--  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΡΡΟΟ--  ΒΒΥΥΤΤΙΙΝΝΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΟΟΝΝ  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  7755€€

1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ
--  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))

4-θριάσιο Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2017

Μήνυµα Βασίλη
Κορκίδη, Προέδρου

Ε.Β.Ε.Π., επικεφαλής
του συνδυασµού
«Επιχειρηµατική 

Ανάπτυξη Πειραιά»,
στις επιµελητηριακές

εκλογές, 1, 2, 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2017

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Οι επιµελητηριακές εκλογές συνιστούν µοναδική ευκαι-
ρία επιλογής ικανών και αξιόλογων προσώπων, που θα
µπορούν να εκπροσωπήσουν επαξίως την επιχειρηµα-
τικότητα,  σε έναν δοκιµασµένο θεσµό, όπως τα Επιµελ-
ητήρια. Γι΄ αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντική η εκλογή των
41 µελών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, τόσο για την
αγορά του Πειραιά όσο και την ευρύτερη περιοχή.

Το έργο που καλείται να επιτελέσει η νέα ∆ιοίκηση του
Επιµελητηρίου θα είναι αρκετά απαιτητικό. Είναι  απαρ-
αίτητη, η πολύτιµη συµµετοχή και βοήθεια όλων σας και
στην επόµενη τετραετία, ώστε να αντιµετωπισθούν
δυναµικά οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για την πειραϊκή
και ελληνική επιχειρηµατικότητα.

Με επιµονή και υποµονή, στοχευµένες ενέργειες και

άξιους συνεργάτες, που εσείς θα επιλέξετε στις αρχαιρ-
εσίες, ενώνοντας θέληση και δυνάµεις, θα υπηρετήσο-
υµε µε συνέπεια και ευθύνη τα συµφέροντα όλων των
κλάδων του ιδιωτικού τοµέα, ανεξάρτητα από το µέγεθος
της επιχείρησης και το αντικείµενο δραστηριότητας. 

Σας καλούµε, λοιπόν να σταθείτε όλοι δυναµικά δίπλα
στο Ε.Β.Ε.Π. και να συµβάλετε ενεργά µε τη συµµετοχή
και την ψήφο σας, σε µία επίπονη, αλλά προς όφελος
όλων, κοινή προσπάθεια.

Η συµµετοχή και ψήφος σας µας δίνει τη ∆ύναµη K

� Για να αντιµετωπίσουµε, σε µία δύσκολη περίο-
δο, τις µεγάλες προκλήσεις που αναδύονται για τις
επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. 

� Για να διεκδικήσουµε όλες εκείνες τις προϋποθ-
έσεις που θα επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να
πρωτοπορούν, να αναπτύσσονται απρόσκοπτα,
συµβάλλοντας έτσι στην ανάκαµψη της οικονοµίας και
την οριστική έξοδο από την κρίση.

� Για να διαµορφώσουµε τις ευκαιρίες εκείνες στις
οποίες έχουν δικαίωµα όλοι να ενηµερώνονται άµεσα και
να συµµετέχουν ισότιµα.

� Για να µπορούµε να ελπίζουµε σε καλύτερες
ηµέρες και να είµαστε όλοι παρόντες στο τοπικό, εθνικό
και διεθνές επιχειρείν του µέλλοντος.

ΣΣττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς  σσήήµµεερραα  σσττοο  ΜΜεεττρρόό  
- 24ωρη απεργία την 16/11

Στάση εργασίας για σήµερα 10 Νοεµβρίου,
από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00
π.µ., αλλά και 24ωρη απεργία για την Πέµ-

πτη 16 Νοεµβρίου, εξήγγειλε το Σωµατείο Ηλεκ-
τροδηγών Αττικό Μετρό, καταγγέλλοντας µε ανα-
κοίνωσή του, «την αδιαφορία που επιδεικνύει το
υπουργείο Εργασίας, αλλά και στις άθλιες πρακ-
τικές που εφαρµόζει η ∆ιοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ.» και
ζητώντας να αναγνωριστεί η ένταξή τους στα
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.

«Το υπουργείο Εργασίας αν και διαβεβαίωνε στη συνάντησή µας, λίγες ηµέρες πριν τη ∆.Ε.Θ., ότι
θα µας απαντήσει άµεσα σχετικά µε το αίτηµά µας για την αναδροµική αναγνώριση των ασφαλι-
στικών εισφορών για την κατηγορία των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, αντ’ αυτού
ακόµα και µετά από την πραγµατοποιηθείσα στάση εργασίας της προηγούµενης εβδοµάδας εξα-
κολουθεί να σιωπά».

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  
γγιιαα  τταα  110000  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν  
ΟΟκκττωωββρριιααννήή  ΕΕππααννάάσστταασσηη

Επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα 
«Υγιεινή διατροφή και Εφηβεία» 

στο 7ο ∆ηµ. Σχολείο Άνω Λιοσίων

Σ
το πλαίσιο του προγράµµατος ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω, που υλοποιείται
από τον  ∆ήµο Φυλής σε συν εργασία µε τη Μον ά-

δα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ .), και συν εχ ίζεται
συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο ∆ήµο Φυλής, θα ξεκι-
νήσει την  Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017 µε την  Επι-
στηµον ική Ηµερίδα «Υγιειν ή διατροφή και Εφηβεία»
που θα πραγµατοποιηθεί στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων
του 7ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Άν ω Λιοσίων  (Καραϊσκάκη
και Κούµα) µε ελεύθερη είσοδο και ώρα έν αρξης 18:30.
Οµιλήτρια είν αι η Επιστηµον ικός Συν εργάτης Μ.Ε.Υ.,
Αριστέα Πλακίδα.
∆ιοργαν ωτές της ηµερίδας είν αι ο ∆ήµος Φυλής και η
Μον άδα Εφηβικής Υγείας και συν διοργαν ωτές είν αι η
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευ-
ση και ο Σύλλογος Γον έων  και Κηδεµόν ων  του 7ου
∆ηµοτικού Σχ ολείου Άν ω Λιοσίων .
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Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ), σύµφωνα µε τα οποία

στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (24,9%
τον Αύγουστο εφέτος από 27,9% τον
Αύγουστο πέρυσι) παραµένει σηµαντικά
υψηλότερη από εκείνη στους άνδρες
(17,2% από 19,7%).

Στα ύψη η ανεργία στους νέους

Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό κατα-
γράφεται στις οµάδες 15- 24 ετών (40,2%
τον Αύγουστο 2017 από 45,2% τον Αύγου-
στο 2016) και 25- 34 ετών (26,9% από
29,9%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών
(18,5% από 20,1%), 45- 54 ετών (16,4%
από 19%), 55- 64 ετών (16,8% από 19,1%)
και 65- 74 ετών (11,3% από 13,9%).

Συνολικά το ποσοστό της ανεργίας τον
Αύγουστο διαµορφώθηκε στο 20,6% έναντι
του αναθεωρηµένου προς τα άνω 23,4%
τον Αύγουστο του 2016 και του αναθεωρ

ηµένου προς τα κάτω 20,9% τον Ιούλιο
του 2017.Οι άνεργοι µειώθηκαν κάτω από
το ένα εκατοµµύριο (ανήλθαν σε 984.483
άτοµα) και, σύµφωνα µε την έρευνα εργατι-
κού δυναµικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθµός τους
µειώθηκε κατά 141.342 άτοµα σε σχέση µε
τον Αύγουστο 2016 (µείωση 12,6%) και 

κατά 16.769 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλιο
2017 (µείωση 1,7%).

Το σύνολο των απασχολουµένων εκτιµά-
ται ότι ανήλθε σε 3.792.358 άτοµα, αριθµός
που αυξήθηκε κατά 101.578 άτοµα σε
σχέση µε τον Αύγουστο πέρυσι (αύξηση
2,8%) και κατά 6.549 άτοµα σε σχέση µε τον

Ιούλιο 2017 (αύξηση 0,2%). 
Οι οικονοµικά µη ενεργοί (τα άτοµα που

δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία)
ανήλθαν σε 3.231.039 άτοµα και αυξήθηκαν
κατά 5.215 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγου-
στο 2016 (αύξηση 0,2%) και κατά 7.472
άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλιο 2017 (αύξηση
0,2%).

«Πρωταθλήτρια» στην ανεργία η
Ήπειρος

Σε επίπεδο αποκεντρωµένων διοικήσεων
της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις
βρίσκονται η Ήπειρος- ∆υτική Μακεδονία
(26,1% τον Αύγουστο 2017 από 27,3% τον
Αύγουστο 2016), η Μακεδονία- Θράκη
(21,6% από 24,1%) και η Αττική (21,2%
από 22,9%). Ακολουθούν, η Πελοπόν-
νησος- ∆υτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (20,1%
από 23,7%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα
(20% από 25%), το Αιγαίο (18% από
18,7%) και η Κρήτη (15,6% από 22,3%).

H∆ηµοτική
Φροντίδα
Αχαρνών

(∆Η.Φ.Α.) θα υλο-
ποιήσει για ακόµα
µία χρονιά Σχολή
Γονέων για τους
γονείς των παι-
δικών σταθµών του
∆ήµου Αχαρνών.

Σκοπός είναι, η
Σχολή Γονέων να
συνεπ ικουρήσε ι
τους γονείς, ώστε
να µπορούν  να
ανταποκριθούν µε
επιτυχία στο σύνθε-
το και δύσκολο
ρόλο που απαιτούν οι σύγχρονες κοινωνικές συνθ-
ήκες.

Το πρόγραµµα,
το οποίο θα
συντονίζεται από 

Ειδική Ψυχολό-
γο, είναι διάρκει-
ας 50 εκπαιδευ-
τικών ωρών και
θα ξεκινήσει
άµεσα.

Οι γονείς που
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τα ι
παρακαλούνται
να επικοινωνή-
σουν µε την Κοι-
νωνική Υπηρεσία
της ∆Η.Φ.Α. στο

τηλέφωνο: 210-2477900 και 210-2406630 (κα
Ντίνα Καραδήµα).

ΓΑΤΖΩΜΕΝΗ... ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

Σχολή Γονέων για ακόµα µία χρονιά
στους Παιδικούς Σταθµούς του δήµου Αχαρνών

Έρχονται τα σχολικά γεύµατα σε 
δηµοτικά σχολεία του ∆ήµου Φυλής

∆ηµοσιεύτηκε στην  Εφηµερίδα της Κυβέρν ησης η
απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κων σταν τίν ου
Γαβρόγλου για την  επέκταση του προγράµµατος "Σχ ο-
λικά Γεύµατα". Η επέκταση του προγράµµατος περι-
λαµβάν ει δηµοτικά σχ ολεία της περιοχ ής µας.  Μόλις
συγκροτηθούν  οι αρµόδιες σχ ολικές επιτροπές, όπως
ορίζει η απόφαση, που θα παραλαµβάν ουν  τα σχ ολικά
γεύµατα θα αρχ ίσουν  και εδώ οι διαν οµές τους.
Τα δηµοτικά σχ ολεία που εν τάσσον ται στο προαν αφ-
ερόµεν ο πρόγραµµα είν αι :

2ο  ∆Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
3ο  ∆Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
5ο  ∆Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
6ο  ∆Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
7ο  ∆Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
9ο  ∆Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

10ο ∆Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
και
1ο ∆Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
2ο ∆Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
3ο ∆Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
4ο ∆Σ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
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Πλήθος πιστών
από την ευρύτερη
περιοχή προσήλθε
µε κατάνυξη στον
Ι.Ν. Κοιµήσεως
Θεοτόκου και Αγίου
Ν ε κ τ α ρ ί ο υ
(Παναγίτσα) στη
Συνοικία Παπακώστα
του ∆ήµου Μάνδρας
– Ειδυλλίας.

Φέτος τον εορτασµό λάµπρυνε µε την παρουσία του ο
Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαµίνος
κ.κ Κωνσταντίνος.

Στον εορτασµό παραβρέθηκε η ∆ήµαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας, κ. Ιωάννα Κριεκούκη, η Πρόεδρος του
∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, οι Πρόεδροι των Σχο-

λικών Επιτροπών α/θµιας, κ.
Μελέτης Παπακωνσταντής
και β/θµιας, κ. Αναστάσιος
∆ούκας, ο Πρόεδρο του ΤΣ
Μάνδρας, κ. Νίκος Παχής, ο
Πρόεδρος του Εξωραϊστικού
Συλλόγου Συνοικίας
Παπακώστα ‘Ο Άγιος Γεώρ-
γιος», κ. Στυλιανός Κούρος,
Πρόεδροι άλλων Συλλόγων
και Φορέων και πλήθος

κόσµου που µε ευλάβεια παρακολούθησαν τον Μέγα
Αρχιερατικό Εσπερινό και στη συνέχεια ακολούθησαν
την λιτανεία της Ιερής Εικόνας.

Με µια αδελφοποίηση που αναδεικνύει ιδιαίτερους 
συµβολισµούς  τίµησε το Ηπειρώτικο στοιχείο 
των Άνω Λιοσίων ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς

Ο∆ήµαρχος πρότεινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (30-10-2017) την αδελφοποίηση ο ∆ήµου Φυλής µε
το ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, µε το σκεπτικό ότι πρόκειται για δύο ∆ήµους µε κοινά χαρ-
ακτηριστικά. Όµως το σηµαντικότερο είναι η αναγνώριση της προσφοράς των Ηπειρωτών στην

ανάπτυξη των Άνω Λιοσίων, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά σε επίσηµο κείµενο του ∆ήµου Φυλής:
«Ο ∆ήµος «Γεωργίου Καραϊσκάκη» είναι, όπως και ο ∆ήµος Φυλής, ένας ιστορικός ∆ήµος µε παρόµοια

φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Επίσης διαθέτει ένα πολύ σηµαντικό, πληθυσµιακά και πολιτιστικά,
κοµµάτι δηµοτών Ηπειρώτικης καταγωγής που έχουν συµβάλει τα µέγιστα στην αναπτυξιακή προσπάθεια
του τόπου. Το τµήµα αυτό του πληθυσµού λειτουργεί, εν δυνάµει, ως συνδετικός ιστός µεταξύ των ∆ήµων»
τόνισε στην εισήγησή του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο ∆ήµαρχος Φυλής.

Η πρωτοβουλία αποκτά ακόµα µεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι ο ∆ήµος «Γεωργίου Καραϊσκάκη»
Άρτας είναι ο τόπος καταγωγής του Προέδρου του Συλλόγου Χρήστου Ρούσσα. 

Σηµειολογικά ο ∆ήµαρχος Φυλής τίµησε τους Ηπειρώτες των Άνω Λιοσίων προτείνοντας την αδελφο-
ποίηση του ∆ήµου Φυλής µε το ∆ήµο καταγωγής του Προέδρου τους. Μάλιστα στις 15 Σεπτεµβρίου προ-
σφώνησε θερµά το ∆ήµαρχο Καραϊσκάκη Περικλή Μίγδο, στη διάρκεια της Ηπειρώτικης Βραδιάς που οργά-
νωσε στην κατάµεστη από κόσµο Πλατεία Ηρώων, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων.

Όπως είναι φυσικό η αδελφοποίηση εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής, ενώ έχει, επίσης, εγκρ-
ιθεί και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου «Γεωργίου Καραϊσκάκη».

Μαγικές Νύχτες Κινηµατογράφου 

- Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία συνεχίζεται 
από το ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Μ
αγικές Νύχ τες Κιν ηµατογράφου - Μία ξεχ ωριστή πρωτο-
βουλία συν εχ ίζεται από το ∆ήµο Μάν δρας - Ειδυλλίας.
Για ακόµη µία χ ρον ιά συν εχ ίζεται η επιτυχ ηµέν η πρω-

τοβουλία των  Κιν ηµατογραφικών  Προβολών  από το ∆ήµο Μάν -
δρας – Ειδυλλίας.

Οι προβολές ξεκίν ησαν  αυτό το Σαββατοκύριακο και θα
συν εχ ιστούν  σε όλες τις ∆ηµοτικές Εν ότητες. Πρόκειται για µία
πρωτοβουλία της ∆ηµάρχ ου, κ. Γιάν ν ας Κριεκούκη η οποία είχ ε
την  συν ολική και εν θουσιώδη υποδοχή από όλους, όχ ι µόν ο
κιν ηµατογραφόφιλους. Η αγάπη του κόσµου για τον  θεσµό του
Κιν ηµατογράφου αν έδειξε τις προβολές σαν  µια από τις πιο
αγαπητές πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου σε όλους τους
δηµότες αλλά και σε πάρα πολλούς επισκέπτες.

Το πρόγραµµα, για ακόµη µία χ ρον ιά, είν αι µε τέτοιο τρόπο
διαµορφωµέν ο ώστε ν α ικαν οποιεί όλα τα γούστα και όλες τις
ηλικίες ώστε καν είς ν α µην  αποκλείεται από την  µαγεία του Κιν -
ηµατογράφου.

Ο ∆ήµος καλεί όλους τους δηµότες και γεν ικότερα τους φίλους
του Κιν ηµατογράφου ν α στηρίξουν  την  προσπάθεια και την
φετιν ή χ ρον ιά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά µε το πρόγραµµα των
προβολών  µπορείτε ν α καλείται στο 213.2014.945.

Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαµίνος, κ.κ. Κωνσταντίνου
εορτάστηκε η ηµέρα του Αγίου Νεκταρίου στην Συνοικία Παπακώστα. 

ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς  --  ΠΠεερριικκλλήήςς  ΜΜίίγγδδοοςς  --  ααππόό  ΗΗππέέιιρρώώττιικκοο  ΑΑννττάάµµωωµµαα  22001177
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Την Κυριακή 5 Νοεµβρίου
του 2017 στην Πλατεία
Ηρώων το Τµήµα Πολιτι-

σµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
του ∆ήµου Ελευσίνας, σε
συνδιοργάνωση µε την Λέσχη
κλασσικών αυτοκινήτων Classic
Microcars Club, πραγµατο-
ποίησε το «2ο Ελευσινιακό
Ράλλυ».

Η πλατεία Ηρώων γέµισε µε
µικρούς και µεγάλους, που
ήρθαν να δουν, να γνωρίσουν
και να απολαύσουν την οµορφιά
των αυτοκινήτων µιας άλλης
εποχής.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 11 π.µ.
παρουσία του Αντιπεριφερει-
άρχη του ∆ηµάρχου των Αντιδ-
ηµάρχων , της ∆ιευθ. Συµβούλου 

ΠΠΕ Ελευσίνας 2021 και του
Προέδρου του Σ∆Κ Ελευσίνας.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. και οι παρευρισκό-
µενοι χαιρέτησαν την εκδήλωση
και ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα
πληρώµατα των αυτοκινήτων.

Η εκδήλωση έκλεισε το απόγε-
υµα µε τον τερµατισµό και την
απονοµή των επάθλων.

Την  Κυριακή 19 Νοεµβρίου  θα προβληθεί ταιν ία µικρού
µήκους µε θέµα τον  τετραπλό διάπλου που κατέκτησε,  ο
συν τοπίτης µας  υπεραθλητής Σπύρος Χρυσικόπουλος ο
οποίος στα τέλη Ιουλίου έφερε επιτυχ ώς σε πέρας το δύσκο-
λο εγχ είρηµα, ν α διαν ύσει 104 χ .λ.µ κολυµπών τας διαρκώς
επί 34 ώρες και 10 λεπτά!

Έτσι ήταν  ο δεύτερος Έλλην ας Υπεραθλητής που κατέκ-
τησε τον  τετραπλό διάπλου του Τορων αίου Κόλπου που
βρίσκεται στις Χερσον ήσους της Κασσάν δρας και της Σιθ-
ων ίας στη Χαλκιδική. 

Η ταιν ία θα προβληθεί  στο θέατρο του Κολλεγίου Αθην ών .
Εκεί ο υπεραθλητής µας,  θα αν ακοιν ώσει το επόµεν ο εγχ είρηµα του 2018.

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι το εγχ είρηµα
του Σπύρου Χρυσικόπουλου µετά από
πρωτοβουλία του ∆ήµου Φυλής, τελεί
υπό την  αιγίδα της Κεν τρικής Έν ωσης
∆ήµων  Ελλάδος 

Ακολουθεί το τρέιλερ της ταιν ίας που
θα προβληθεί την  Κυριακή 19 Νοεµ-
βρίου στο Κολλέγιο Αθην ών  

https://www.f acebook.com/Onemangr/v ideos/1488246651257028/

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΤΤααιιννίίαα  µµιικκρροούύ  µµήήκκοουυςς  ηη  κκααττάάκκττηησσηη  ττοουυ  υυππεερρααθθλληηττήή  

ΣΣππύύρροουυ  ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοουυ  σσττηη  ΧΧααλλκκιιδδιικκήή  

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

ΜΜιιαα  άάλλλληη  εεπποοχχήή  θθύύµµιισσεε  ηη  ΠΠλλααττεείίαα  
ΗΗρρώώωωνν  σσττοο  22οο  ΕΕλλεευυσσιιννιιαακκόό  ΡΡάάλλλλυυ

Συνάντηση γνωριµίας 
του Τοµέα γυναικών
της ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών
-Θρακοµακεδόνων Ν.∆

Σ το πλαίσιο δράσεών του ο Τοµέας
Γυναικών  της ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών
Θρακοµακεδόνων  σας προσκαλεί σε

µια όµορφη βραδιά  που θα γίνει την Τετάρτη
15 Νοεµβρίου και ώρα 20.00 στο ¨Ραντεβού
στης Μαριώς¨ πλησίον της κεντρικής πλατείας,
οδός Παπαδηµητρίου 8.
Σκοπός της συνάντησής µας είναι να γνωρι-
στούµε καλύτερα για να δράσουµε δυναµικό-
τερα.Θα χαρούµε να τα πούµε από κοντά και
να διασκεδάσουµε .
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Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την
άδεια του ∆ηµήτρη Κοφοντίνα ξέσπα-
σε ανάµεσα στη Ντόρα Μπακογιάννη

και τον υπουργό ∆ικαιοσύνης Σταύρο Κοντο-
νή, µετά την παρέµβαση του προέδρου της
Ν∆ Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποιος καταδίκα-
σε την απόφαση να δοθεί άδεια στον καταδικ-
σθέντα για τη 17 Νοέµβρη.

«Σε µια ευνοµούµενη πολιτεία, σε ένα κρά-
τος δικαίου, λειτουργούν οι νόµοι και θεσµοί
έναντι πάντων. Ο πρόεδρος της Ν∆ σήµερα
µας είπε, ότι υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο, ότι
η Ν∆ είναι υπέρ του θεσµού των αδειών, αλλά
για κάποιους δεν πρέπει να ισχύσει αυτό το
νοµοθετικό πλαίσιο. Οι ρυθµίσεις του νόµου,
µας είπε δηλαδή, δεν θα ισχύουν για κάποιο-
υς, διότι έχουµε διαφορές! Έχουµε διαφ-
ωνίες! Αυτό είπε ο πρόεδρος της Ν∆» είπε ο
υπουργός ∆ικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής,
απαντώντας, στην παρέµβαση του προέδρου
της Ν∆, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η απάντηση
του υπουργού ∆ικαιοσύνης, προκάλεσε την
αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη από τα
βουλευτικά έδρανα.

«Είτε συµφωνούµε είτε διαφωνούµε µε µια
απόφαση, είτε αυτή είναι απόφαση δικα-
στηρίου είτε είναι µικτού οργάνου, όπως είναι
το συγκεκριµένο όργανο, θα πρέπει να δούµε
αν αυτή η απόφαση κινήθηκε στο πλαίσιο του
νόµου» σηµείωσε ο κ. Κοντονής.

Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης είπε ότι το
νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει, έχει για
πρώτη φορά ψηφιστεί το 1989, αναθεωρήθη-
κε το 1999 και έγιναν τροποποιήσεις επί των
ηµερών του Νίκου ∆ένδια, που προέβλεψε,
στις τροποποιήσεις αυτές, ότι κανένας δεν
µπορεί να πάρει άδεια από το Συµβούλιο των
φυλακών, εάν δεν υπάρχει και σύµφωνη
γνώµη του εντεταλµένου αντιεισαγγελέα
Εφετών, ο οποίος προΐσταται του συγκεκριµέ-
νου οργάνου.

«Εσείς το νοµοθετήσατε. Εµείς αλλάξαµε
κάτι από το νοµοθετικό πλαίσιο που παραλά-
βαµε;» είπε ο κ. Κοντονής, απευθυνόµενος
στα έδρανα της Ν∆. Όταν δε η κ. Μπακογιάν-
νη αντέδρασε από τα έδρανα, ο υπουργός
επέµεινε λέγοντας της: «Εµείς δεν αλλάξαµε
τίποτε από το νόµο. Εκτίθεστε κυρία Μπακο-
γιάννη και γελοιοποιείστε! ∆εν ξέρετε το νόµο
και πετάγεστε».

Επανέλαβε στο σηµείο αυτό ότι µε βάση το
νοµοθετικό πλαίσιο της Ν∆ επελήφθη το
Συµβούλιο και αποφάσισε οµόφωνα την
άδεια. «Εσείς είχατε εισηγηθεί και είχατε
ψηφίσει ότι µόνο µε οµόφωνη απόφαση µπο-
ρεί κάποιος κρατούµενος να πάρει άδεια,
όταν έχει εκτίσει τουλάχιστον 8 χρόνια φυλα-
κή και δεν έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε
παράβαση του πειθαρχικού δικαίου του κατα-
στήµατος κράτησης» είπε ο κ. Κοντονής και
πρόσθεσε ότι το Συµβούλιο αποφάσισε οµόφ-
ωνα, «µε πρώτον και καλύτερο τον αντιεισαγ-
γελέα που προΐσταται του Συµβουλίου».

Είπε ακόµη, ότι «ο συγκεκριµένος κρα-
τούµενος δεν αποφυλακίζεται, δεν επανα-
κρίνεται η καταδίκη του. Το Συµβούλιο ούτε
τον επανακρίνει ούτε τον αποφυλακίζει. Οι
πράξεις του κρίθηκαν. Η χορήγηση αδείας
δεν είναι επιδοκιµασία των πράξεων που
τέλεσε ούτε και ανοχή».

Η κυβέρνηση πήρε την απόφαση για την
άδεια για να δώσει εξηγήσεις; Να δώσει η
κυβέρνηση εξηγήσεις για ένα όργανο που
εσείς νοµοθετήσατε, αυτό ξεπερνάει τα όρια»
είπε ο κ. Κοντονής.

«Όταν ο Χριστόδουλος
Ξηρός παραβίασε την άδεια,
δεν ήρθε εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ να
ζητήσει εξηγήσεις από την
κυβέρνηση. ∆ιότι εµείς έχουµε

θεσµική παιδεία και δεν µπορούµε να ζητάµε
εξηγήσεις από την κυβέρνηση για ένα θέµα
που δεν είναι κυβερνητική απόφαση» είπε ο
υπουργός ∆ικαιοσύνης και κατηγόρησε τη Ν∆
για ακροδεξιά ρητορεία και παραπληροφόρη-
ση και για σκιαµαχία µε τα φαντάσµατα του
παρελθόντος.

«Κύριε Κοντονή καταλήξατε θλιβερός απο-
λογητής του Κουφοντίνα. Και σήµερα αυτή η
παρουσία σας εδώ προβληµάτισε πάρα
πολύ. ∆ιότι δεν δικαιούστε να παριστάνετε
πως δεν ξέρετε! Εγώ δεν είµαι νοµικός. Είµαι
µια απλή βουλευτής που αναρωτιέται: τι
άλλαξε κύριε Κοντονή από τότε που ο Κουφ-
οντίνας ζητάει άδειες και δεν του δινόντουσαν
µε το ίδιο νοµοθετικό πλαίσιο; Τι άλλαξε;»
είπε η Ντόρα Μπακογιάννη και στις αντιδρά-
σεις του υπουργού ∆ικαιοσύνης σχολίασε:
«Ηρεµήστε κύριε Κοντονή. Ήξερα ότι η Ζάκ-
υνθος συνήθως έβγαζε πολιτισµένους ανθ-
ρώπους αλλά βλέπω και εξαιρέσεις».

«Θα σας ρωτήσω λοιπόν, διότι έχω λόγο!
Όταν το ίδιο αυτό νοµικό πλαίσιο υπήρχε,
είχαν αρνηθεί τις αιτήσεις για άδεια στον
Κουφοντίνα. ∆εν ήταν ο ίδιος Κουφοντίνας;
∆εν ήταν ίδιος ο νόµος; ∆εν είχε βγάλει ο κ.
Κουφοντίνας το βιβλίο που έλεγε πως το
βράδυ που δολοφόνησε πισώπλατα τον
Παύλο Μπακογιάννη είχε πάει σε ταβέρνα και
έπινε και χαιρότανε για τη µέγιστη επιτυχία
του φόνου;» είπε η κ. Μπακογιάννη.

Όταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε από
το έδρανο του, τι σχέση αυτών που λέει η
Ντόρα Μπακογιάννη, µε το θέµα, η βουλευτής
απάντησε: «Όταν καταλάβεις κύριε συνάδε-
λφε θα είναι αργά. ∆ιότι όταν το θέµα αφορά
άλλους, είµαστε έτοιµοι να βγάλουµε µεγάλο-
υς λόγους και είναι και θρασύς ο συνάδελφ-
ος. Αλλά πολύ πριν από εσάς κύριε συνάδε-
λφε, µε πρώτο τον Μπρέχτ, είχε πει ότι
“µιλούσαµε για τους άλλους και δεν µας αφο-
ρούσε. Αλλά κάποια στιγµή φτάσαµε να µας
αφορά προσωπικώς”. Τότε θα καταλάβετε το
µέγεθος της ζηµιάς που έχει γίνει σήµερα».

Ντόρα Μπακογιάννη
«Όταν πρόκειται να καταδικάσετε έναν

δολοφόνο που σκότωσε 11 ανθρώπους
κρύβεστε! Αίσχος!»

Η Ντόρα Μπακογιάννη, κατηγόρησε τον Στ.
Κοντονή για επιλεκτική ευαισθησία. «Εσείς
κύριε Κοντονή, όταν βγήκε η απόφαση για
την Ηριάννα, θεωρήσατε καθήκον σας να τη
στηλιτεύσετε. ∆εν ήταν δικαστική απόφαση
τότε; Περίµενα τουλάχιστον από εσάς σήµερα
να σηκωθείτε επάνω και να πείτε “λυπούµα-
στε που βγήκε αυτή η απόφαση, δεν συµφω-
νούµε, πολιτικά καταδικάζουµε”. Αλλά δεν
έχετε τα κότσια να το κάνετε διότι όλο το παρ-
εάκι, συλλογικότητες α' και β' είµαστε ένα και
το αυτό. Και όταν πρόκειται να καταδικάσετε
έναν δολοφόνο που σκότωσε 11 ανθρώπους
κρύβεστε! Αίσχος!» είπε η κ. Μπακογιάννη.

«Λυπάµαι για όσα είπε η συνάδελφος, διότι
εµείς ουδέποτε επικροτήσαµε ή στέρξαµε
συµπαραστάτες σε τέτοιες καταστάσεις» είπε
ο κ. Κοντονής.

Ο θεσµός των αδειών έχει λειτουργήσει
θετικά και πρέπει να διαφυλαχθεί, δηλώνει ο
εισαγγελέας Εφετών Π. Μπρακουµάτσος

Ο θεσµός των αδειών είναι ό,τι πιο σύγχρ-
ονο και ωφέλιµο που έχει λειτουργήσει θετικά
και γι’ αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί µε συγκε-

κριµένα κριτήρια, είναι η θέση που διατύπω-
σε ο εισαγγελέας Εφετών Παναγιώτης Μπρα-
κουµάτσος, πρόεδρος της Νοµοπαρασκευα-
στικής Επιτροπής που εισηγήθηκε τις τροπο-
ποιήσεις στον Σωφρονιστικό Κώδικα,
µιλώντας νωρίτερα σήµερα στην Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµα-
τος της Βουλής.

Στο µέτρο των αδειών αναφέρθηκε ο βου-
λευτής της Ν∆ Κώστας Γκιουλέκας
σηµειώνοντας ότι είναι ένα θετικό µέτρο που
δεν µπορεί να εφαρµόζεται οριζόντια και
χωρίς να ισχύσουν ουσιαστικά κριτήρια για τη
χορήγηση άδειας. «Έχουν σηµασία τα 11
φορές ισόβια που καταδικάστηκε ο Κουφον-
τίνας ή το θέµα δεν πρέπει να µας απασχο-
λεί;», αναρωτήθηκε ο βουλευτής.

Για µεθοδευµένη προσπάθεια υπονόµευ-
σης του θεσµού των αδειών µίλησε η βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταµπουλή και
εξέφρασε την εκτίµηση ότι η ανάδειξη του
θέµατος της άδειας Κουφοντίνα γίνεται για τον
αποπροσανατολισµό από ζητήµατα όπως η
φοροδιαφυγή που στερεί πόρους από το κρά-
τος οι οποίοι θα µπορούσαν να κατευθυνθούν
σε πολιτικές για τη βελτίωση της καθηµερινότ-
ητας των πολιτών. Ταυτόχρονα η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε γιατί δεν απασχο-
λεί κανέναν το γεγονός ότι µια άδεια που θα
µπορούσε να δοθεί στα 8 έτη εγκλεισµού,
δίνεται στα 16 έτη. «Η άδεια προστατεύει την
κοινωνία καθώς εξανθρωπίζει και εµποδίζει
τις υποτροπές», είναι η άποψη που διατύπω-
σε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκ-
ης.

Στο θέµα αναφέρθηκε και ο βουλευτής της
∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Θεόδωρος
Παπαθεοδώρου που σηµείωσε ότι «δεν µπο-
ρεί να λέγεται σοβαρά πως δεν ενδιαφέρει
την κοινωνία αν ένας κατά συρροή δολοφό-
νος και τροµοκράτης, παίρνει άδεια».

Κ. Μητσοτάκης: Τι σόι κυβέρνηση είναι
αυτή που ανέχεται τον Ρουβίκωνα να

εγκωµιάζει τον Κουφοντίνα

Την οργή του για τη χορήγηση αδείας στον
∆. Κουφοντίνα εξέφρασε από το βήµα της
Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασκώντας
σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση την οποία
και κατηγόρησε για ανοχή στην ανοµία.

«Μιλώ ως ένας σοκαρισµένος πολίτης που
παρακολουθεί τον µεγαλύτερο τροµοκράτη,
έναν αµετανόητο δολοφόνο, το "πιστόλι" της
"17Νοέµβρη" να βγαίνει από τη φυλακή» είπε
στην παρέµβασή του ο κ. Μητσοτάκης αναφ-
ερόµενος στο γεµάτο µίσος λόγο του κ. Κουφ-
οντίνα.

«Γεννιέται ένα ερώτηµα. ∆ικαιούται άδεια ο
Κουφοντίνας; Επί της αρχής είµαστε υπέρ
της λογικής των αδειών υπό την προϋπόθεση
να τηρούνται οι προϋποθέσεις. Να έχει δείξει
µεταµέλεια και διάθεση επανένταξης. Ο
Κουφοντίνας δηλώνει αµετανόητος. Είναι ο
ιδεολογικός καθοδηγητής µιας νέας γενιάς
τροµοκρατών. Καλεί νέους ανθρώπους να
γίνουν δολοφόνοι. Αυτό επιβραβεύουµε
σήµερα; Ζητώ µια ξεκάθαρη τοποθέτηση για
το θέµα», είπε ο πρόεδρος της Ν∆ τονίζοντας
πως εδώ δεν µιλάµε για µία δικαστική απόφ-
αση αλλά για µία απόφαση διαδικαστικού
χαρακτήρα.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για τη χειρό-
τερη συγκυρία που θα µπορούσε να υπάρξει
αυτή η απόφαση, όπου, όπως είπε, η ανοµία
και η βία είναι σε έξαρση. Αναφερόµενος
στους πυροβολισµούς έξω από τα γραφεία
του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της Ν∆ δήλωσε
πως στα Εξάρχεια δηµιουργείται νέα γενιά
τροµοκρατών. «Κάποιοι προσπαθούν να
απαξιώσουν αυτήν την πραγµατικότητα. Είναι
ένας υπαρκτός κίνδυνος. Οµάδες τραµ-
πούκων υπό την ανοχή της κυβέρνησης απει-
λούν και τροµάζουν. 

Ο αρχηγός του Ρουβίκωνα σήµερα χαρακ-
τήρισε τον Κουφοντίνα ως τον µεγαλύτερο
Έλληνα επανάσταση. Ως πότε θα συνεχίσετε
να υποβαθµίζετε αυτές τις πράξεις; Κανείς
δεν έπιασε απ' ευθείας το πιστόλι. 

Πρώτα ξεκινάς από τα µυαλά, τα πρότυπα,
τις ιδέες, µετά στις µολότοφ, και µετά στο
καλάσνικοφ. Ως πότε θα θεωρείτε αυτά τα
σηµάδια ακίνδυνα;» διερωτήθηκε ο κ. Μητσο-
τάκης ασκώντας στη συνέχεια έντονη κριτική
στον υπουργό Παιδείας για τον οποίο είπε
πως πριν µερικές µέρες εγκάλεσε πρύτανη
επειδή καλεί την αστυνοµία στο πανεπιστή-
µιο.

«Τι σόι κυβέρνηση είναι αυτή που ανέχεται
τον Ρουβίκωνα να εγκωµιάζει τον Κουφοντίνα
και ασκεί κριτική σε πρυτάνεις; Η κοινωνία
απαιτεί µηδενική ανοχή ακόµα και σε αυτούς
που εγκωµιάζουν µε τα λόγια τους», είπε ο
πρόεδρος της Ν∆ προσθέτοντας πως την
ώρα που ο Κουφοντίνας θα κυκλοφορεί µε
αυτούς που τον εγκωµιάζουν, η σκέψη µας
είναι µε τις µητέρες, τα αδέρφια, τα παιδιά των
θυµάτων του.

«Η δηµοκρατία αµύνεται. Ανεκτική δηµο-
κρατία ναι, αδύναµη δηµοκρατία όχι. Η ανοχή
στους εχθρούς της δηµοκρατίας πρέπει να
είναι µηδενική. Οφείλουµε να φωνάξουµε ένα
βροντερό "ως εδώ"» κατέληξε στην παρέµβα-
σή του ο κ. Μητσοτάκης.

ΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΗΗ
Στα χαρακώµατα κυβέρνηση - Ν∆ 
για την άδεια στον ∆. Κουφοντίνα
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Την άποψη ότι η Ελλάδα έχει
λάβει µέτρα υπέρ της τόνω-
σης της απασχόλησης στο

πλαίσιο του προγράµµατος εξέφρασε
ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν
Ντάισελµπλουµ µιλώντας  στην Επιτρ-
οπή Απασχόλησης και Κοινωνικών
ζητηµάτων του Ευρωκοινοβουλίου
κατά τη διάρκεια συζήτησης για την
Ελλάδα

Ο απερχόµενος πρόεδρος του
Eurogroup, σηµείωσε ότι παρ' όλο που
η ανεργία παραµένει σε πολύ υψηλά
επίπεδα στην Ελλάδα, υπάρχει σαφής
βελτίωση, παραπέµποντας στα
στοιχεία για τη µείωση της ανεργίας
που είδαν σήµερα το φως της δηµοσι-
ότητας.

Ο Γ. Ντάισελµπλουµ υπογράµµισε
πως στο πλαίσιο του προγράµµατος η
Ελλάδα έχει εφαρµόσει πολλές µετα-
ρρυθµίσεις στα εργασιακά, προκειµέ-
νου να γίνει πιο «ανταγωνιστική» η
ελληνική οικονοµία, πιο «ευέλικτη» η
αγορά εργασίας και να διορθωθούν οι
«ανισορροπίες». «Τα εργασιακά είναι
σίγουρα ένα λεπτό και ευαίσθητο ζήτ-
ηµα» σηµείωσε ο ίδιος εξηγώντας ότι
από τη µια υπάρχει ανάγκη τήρησης

των κοινωνικών δικαιωµάτων και από
την άλλη πρέπει να βελτιωθεί η
ελκυστικότητα της αγοράς. «Πιστεύω
ότι οι µέχρι τώρα µεταρρυθµίσεις στην
Ελλάδα ήταν ένας καλός συµβιβα-
σµός» τόνισε ο Γ. Ντάισελµπλουµ.

Ειδικότερα αναφέρθηκε σε µέτρα για
να αντιµετωπιστεί η αδήλωτη εργασία,
στον εκσυγχρονισµό της αγοράς
εργασίας, στις αλλαγές στο συνδικαλι-
στικό νόµο και σε πολιτικές για την
απασχολησιµότητα των νέων.

Σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συµβά-
σεις εργασίας ανέφερε ότι πάγωσαν
κατά τη διάρκεια του προγράµµατος
προκειµένου να «διορθωθούν» οι ανι-
σορροπίες που είχαν προκύψει από τη
µεγάλη αύξηση των µισθών µετά την
εισαγωγή του ευρώ. Ωστόσο, επισή-
µανε πως προτεραιότητα είναι η επα-
ναφορά των συλλογικών συµβάσεων
µετά τη λήξη του προγράµµατος,
«µέσα στο επόµενο έτος».

Επίσης, ο Γ. Ντάισελµπλουµ επισή-
µανε ότι σε συνέχεια όλων αυτών των
µεταρρυθµίσεων το Eurogroup έλαβε
την απόφαση να στηρίξει την Ελλάδα
στην επιστροφή της στις αγορές, απο-
φασίζοντας την ελάφρυνση του χρέους

Απαντώντας σε ερωτήσεις ευρω-
βουλευτών (απο ελληνικής πλευράς
ερώτηση απεύθυναν ο αντιπρόεδρος
του Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλής
της ευρωοµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ∆ηµήτρ-
ης Παπαδηµούλης, η ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνα Κούνεβα
και ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότ-
ητας, Νίκος Χουντής), ο Γ. Ντάισε-
λµπλουµ σηµείωσε ότι η οικονοµική
κατάσταση στην Ελλάδα έχει βελτιωθ-
εί σηµαντικά χάρη στις µεταρρυθµίσεις
που έχουν εφαρµοστεί αλλά και στην
αλληλεγγύη των εταίρων της και ότι το
πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί τον
Αύγουστο του 2018.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την
τρέχουσα αξιολόγηση, ο Γ. Ντάισε-
λµπλουµ επισήµανε ότι είναι πολύ ικα-
νοποιηµένος από την εξέλιξη των
συζητήσεων µε την ελληνική κυβέρν-
ηση, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του
ότι µπορεί να επιτευχθεί συµφωνία σε
τεχνικό επίπεδο (staff level agree-
ment) πριν από το τέλος του έτους και
να εγκριθεί µια νέα εκταµίευση προς
την Ελλάδα στις αρχές του επόµενου
έτους. Όπως είπε, η αναθεώρηση
προς τα κάτω της ανάπτυξης για το
2017 οφείλεται στην καθυστέρηση της
ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγ-
ησης, ωστόσο εάν η τρίτη ολοκληρωθ-
εί πιο εύκολα και πιο γρήγορα, θα
ενισχυθεί σηµαντικά η εµπιστοσύνη,
προκειµένου να επιτευχθεί το 2018
ανάπτυξη 2,5%. 

«Η προηγούµενη εκτίµηση ήταν πιο
αισιόδοξη αλλά η πραγµατικότητα είναι
ότι τώρα υπάρχει η ανάπτυξη. Είναι
µια σηµαντική στιγµή γιατί το πρόγρ-
αµµα λήγει τον Αύγουστο. 

Η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της όχι
µόνο δηµοσιονοµικά αλλά και σε ό,τι
αφορά τις πολιτικές που εφαρµόζον-
ται» σηµείωσε ο ίδιος, συµπληρώνον-
τας ωστόσο ότι οι προσπάθειες για
βελτίωση της κατάστασης στην Ελλά-
δα πρέπει να συνεχιστούν σε συνερ-

γασία µε τους εταίρους της.
Σε ό,τι αφορά το χρέος σηµείωσε ότι

το Eurogroup αποφάσισε τη δηµιο-
υργία αυτού του µηχανισµού που θα
συνδέει την ελάφρυνση του χρέους µε
τις επιδόσεις της Ελλάδας. «Εάν
υπάρξει πάλι κάποιο σοκ ή χαµηλότε-
ρες επιδόσεις είµαστε έτοιµοι να πάρ-
ουµε µέτρα. Αυτός ο µηχανισµός θα
είναι σηµαντικός για την επόµενη
δεκαετία» δήλωσε ο Γ. Ντάισελµπλο-
υµ, σηµειώνοντας ότι η τεχνική
εργασία για τη διαµόρφωση αυτού του
µηχανισµού θα ξεκινήσει στις αρχές
της επόµενης χρονιάς.

Την άποψη ότι οι τράπεζες σώθηκαν
σε βάρος των φορολογούµενων
πολιτών και µε λάθος τρόπο εξέφρασε
ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν
Ντάισελµπλουµ ενώπιον της Επιτρο-
πής Απασχόλησης και Κοινωνικών
υποθέσεων της Ευρωβουλής. Απαν-
τώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή
της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή
κατά πόσο συµφωνεί µε τον Όλι Ρεν
ότι το πρώτο πρόγραµµα της Ελλάδας
έγινε για να στηριχτούν οι τράπεζες, ο
Γ. Ντάισελµπλουµ σηµείωσε ότι στην
αρχή της κρίσης «σε όλες τις χώρες το
µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν οι τράπε-
ζες».

«Είχαµε τραπεζική κρίση, δηµοσιο-
νοµική κρίση και χρησιµοποιήσαµε
πολλά από τα χρήµατα του φορολο-
γούµενου, µε λάθος τρόπο κατά την
γνώµη µου, για να σώσουµε τις τρά-
πεζες και ο κόσµος που επέκρινε τα
πρώτα χρόνια λέγοντας πως όλα έγι-
ναν για τις τράπεζες, έχει κάποιο
δίκαιο» είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Ντάι-
σελµπλουµ, προσθέτοντας ότι γι΄αυτό
το λόγο δηµιουργήθηκε η τραπεζική
ένωση. «Με υψηλότερες προδιαγραφ-
ές, µε καλύτερη εποπτεία, µε ένα
πλαίσιο εξυγίανσης διάσωσης όταν οι
τράπεζες έχουν απώλειες. Ακριβώς για
να µην ξαναβρεθούµε σε αυτήν την
κατάσταση» επεσήµανε ο ίδιος.

«Προτεραιότητα η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων µετά τη λήξη του προγράµµατος, µέσα στο επόµενο έτος».

Ο Γ. Νταίσελµπλουµ παραδέχεται ότι οι φορολογούµενοι πλήρωσαν την διάσωση των τραπεζών

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 
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- ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Συν εχ ίζεται απο τη σελ. 3

Η Μαρία Φιλιππή, διευθύν ουσα
Σύµβουλος της «Ελευσίν α 2021 Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα», σε δήλωσή της στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, αν έφερε: «Η Ελευσίν α 2021
γιορτάζει τον  έν α χρόν ο από την  αν α-
κήρυξη της πόλης σε Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης µε έν α µεγάλης
κλίµακας έργο στο δηµόσιο χώρο για ν α
στείλει στην  Ευρώπη και όλον  τον  κόσµο
µην ύµατα αν θρωπισµού, ξεδιπλών ον τας
το διαφορετικής προσέγγισης πρόγραµµά
της. Με υποστηρικτές πρωτίστως την  κοι-
ν ων ία αλλά και σπουδαίους δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς προχωρά µε σταθερά
βήµατα προς το 2021 και καλεί όλους ν α
συν δεθούν  µαζί της σε αυτό το ταξίδι
πολιτισµού».

Σηµειών εται πως φέτος, στο πλαίσιο
του «∆ηµόσιου Προγράµµατος» της εικα-
στικής εγκατάστασης της ∆αν άης Στράτου

«Πάν ω στη Γη Κάτω από τα Σύν ν εφα»,
πραγµατοποιούν ται επίσης η συν οδευτι-
κή έκθεση «Στοιχεία» στο Πολιτιστικό
Κέν τρο Λεων ίδας Καν ελλόπουλος, που
παρουσιάζεται τόσο η διαδικασία παραγω-
γής του έργου όσο και προηγούµεν α έργα
της ∆αν άης Στράτου. Επίσης, υλοποιείται
το βιωµατικό εργαστήριο για παιδιά ηλικίας
8-12 ετών  «Βρίσκω το Σπίτι µου», µέσα
από το οποίο τα παιδιά της περιοχής
έρχον ται σε επαφή µε την  έν ν οια της
εικαστικής εγκατάστασης αλλά και τα ειδι-
κά χαρακτηριστικά του έργου «Πάν ω στη
Γη Κάτω από τα Σύν ν εφα». Ακόµη πραγ-
µατοποιούν ται ειδικές ξεν αγήσεις γιαεν ή-
λικες από τη ∆αν άη Στράτου και την  επι-
µελήτρια του έργου Αλεξάν δρα Κορο-
ξεν ίδη σε προκαθορισµέν ες ηµεροµην ίες.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι στρατηγικός εταίρος για
όλες τις εκδηλώσεις της «Ελευσίνας 2021 Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα».

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΗΗ    ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ
ΝΝΕΕΟΟΛΛΑΑΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  
∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000

Μετά από αίτηµα των συλλόγων καλαθοσφαίρισης του ∆ήµου
Μεγαρέων, το Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» οργάνωσε µε επιτυχία 

τη «Σχολή Κριτών 2017» στις 4-5 Νοεµβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μ
ετά από αίτηµα των  συλλόγων  καλαθοσφαίρισης του ∆ήµου µας, το
Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» σε συν εργασία µε την  ΕΣΚΑΝΑ και τον  σύν δε-
σµο Κριτών  Καλαθοσφαίρισης ΣΥΚΚΝΑ οργάν ωσε µε επιτυχ ία τη «Σχ ολή

Κριτών  2017» στην  αίθουσα του µουσικού Οµίλου το Σαββατοκύριακο 4-5 Νοεµ-
βρίου 2017

Οι µαθητές παρακολούθησαν  τις διαλέξεις των  µελών  του ΣΥΚΚΝΑ (Τοβήλ Λίν α,
∆ηµακοπούλου Ειρήν η, Μοροχ λιάδη Κούρτιου, Σάλπα Μαρία, Καραγκιουλές Βασίλης,
Καλογεράκος Άγγελος ) µε µεγάλο εν διαφέρον  και το πρόγραµµα εκπαίδευσης περι-
λάµβαν ε διαλέξεις από τις 09:30-15:30 και για τις δυο ηµέρες.

Η επιτυχ ής παρακολούθηση της εκπαίδευσης και η επιτυχ ής εξέταση επί των

καν ον ισµών  της καλαθοσφαίρι-
σης, οδηγεί στην  απόκτηση διπ-
λώµατος Κριτή Καλαθοσφαίρισης
στην  πλειον ότητα των  παρευρισ-
κοµέν ων  γεγον ός που θα βοηθή-
σει οικον οµικά τόσο τους ίδιους
όσο και του αθλητικού συλλόγους
καθώς το κόστος µετακίν ησης
κριτών  από άλλες περιοχ ές για τη
διεξαγωγή επίσηµων  αγών ων  είν αι
πολύ υψηλή. 

Ευχ αριστούµε όλους τους µαθητές που παρακολούθησαν  µε αµείωτο εν διαφέρ-
ον , καθ όλη τη διάρκεια των  µαθηµάτων  – διαλέξεων , αλλά και την  ΣΥΚΚΝΑ διοτί
χ ωρίς την  αµέριστη συµπαράστασή τους, την  στήριξή τους και την  υλικοτεχ ν ική
βοήθειά τους δεν  θα µπορούσε ν α είχ ε πραγµατοποιηθεί η σχ ολή. Ιδιαίτερα θα θέλα-
µε ν α ευχ αριστήσουµε τον  Πρόεδρο της ΕΣΚΑΝΑ κ. Λυµπεράτο που αν ταπο-
κρίθηκε άµεσα στο αίτηµα οργάν ωσης της σχ ολής.
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ΟΌµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ανακοίνωσε οικονοµικά αποτε-
λέσµατα Γ’ Τριµήνου και Εννε-
άµηνου. Tα Συγκρίσιµα Κέρδη
EBITDA ήταν ιδιαίτερα θετικά

για άλλο ένα τρίµηνο και ανήλθαν στα €206
εκατ., αυξηµένα κατά 8% και σε επίπεδο εννε-
αµήνου σε €663 εκατ. ευρώ (+28%), ενώ τα
Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη διαµορφώθηκαν
στα €89 εκατ. (+19%) και σε επίπεδο εννεάµ-
ηνου σε €313 εκατ. (+71%). 

Κύριοι λόγοι για τα ισχυρά αποτελέσµατα
ήταν οι πολύ καλές επιδόσεις των διυλι-
στηρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης,
αντισταθµίζοντας µερικώς την µειωµένη παρα-
γωγή στο διυλιστήριο Ελευσίνας, λόγω
συντήρησης, τα υψηλά διεθνή περιθώρια
διύλισης, το χαµηλότερο κόστος στο µείγµα
αργών καθώς και οι αυξηµένες πωλήσεις στην εσω-
τερική αγορά. Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς και
ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίµων σηµείωσαν
νέα αύξηση, κατά 16% και 14% αντίστοιχα, ενώ οι
συνολικές πωλήσεις του κλάδου ∆ιύλισης, Εφοδια-
σµού και Εµπορίας ανήλθαν στα 3,8 εκατ. τόνους.

Θετική συνεισφορά είχαν και οι άλλες βασικές δρα-
στηριότητες του Οµίλου. Ο κλάδος Εµπορίας στην
Ελλάδα βελτίωσε τα αποτελέσµατα του λόγω αυξηµέ-
νων πωλήσεων, ενώ βελτίωση στις επιδόσεις τους
παρουσίασαν και οι θυγατρικές του εξωτερικού, µε
Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA της Εµπορίας συνολικά
στα €46 εκατ. (+5%), ενώ ο κλάδος Πετροχηµικών δια-
τήρησε τα Συγκρίσιµα 

Κέρδη EBITDA στα επίπεδα των €24 εκατ.
Σε ότι αφορά στα ∆ηµοσιευµένα Αποτελέσµατα, σύµφ-

ωνα µε ∆ΠΧΠ,  η ανάκαµψη των τιµών αργού πετρελαίου
είχε θετική επίπτωση στην αποτίµηση αποθεµάτων, µε τα
Καθαρά Κέρδη Γ’ Τρίµηνου στα €105 εκατ. (+32%), ενώ
τα Καθαρά Κέρδη Εννεάµηνου ανήλθαν στα €273 εκατ.
(+49%). 

Σηµαντική βελτίωση καταγράφεται και στη χρηµατοοι-
κονοµική θέση του Οµίλου µε τα χρηµατοοικονοµικά
έξοδα να είναι µειωµένα κατά 22% στο τρίµηνο, λόγω
χαµηλότερου δανεισµού και επιτοκίων. Ο Συνολικός
∆ανεισµός είναι κατά €260 εκ. χαµηλότερος σε σχέση µε
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ο Καθαρός ∆ανει-
σµός παρέµεινε σταθερός.

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω αποτελέσµατα και
τις προοπτικές του έτους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφ-
άσισε την διανοµή προµερίσµατος €0,15 ανά µετοχή για
την χρήση 2017.

Αύξηση διεθνών περιθωρίων και ανάκαµψη διε-
θνών τιµών αργού

Η αυξηµένη ζήτηση οδήγησε σε ανάκαµψη των διε-
θνών τιµών αργού. Η τιµή Brent κυµάνθηκε κατά µέσο
όρο στο Γ’ Τρίµηνο στα $52/bbl, σηµειώνοντας αύξηση
τόσο σε σχέση µε το Β’ Τρίµηνο 2017 ($51/bbl), όσο και
µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο ($47/bbl). 

Η µειωµένη προσφορά προϊόντων, λόγω µη προγραµ-
µατισµένων διακοπών λειτουργίας διυλιστηρίων σε
Ευρώπη και κυρίως σε ΗΠΑ, οδήγησε στην ενίσχυση των
διεθνών περιθωρίων στη Μεσόγειο, σε επίπεδα σηµαντι-
κά υψηλότερα σε σχέση µε το Γ’ Τριµ. 2016. Τα περιθώρ-
ια τύπου FCC διαµορφώθηκαν στα $7,1/bbl (+56%), ενώ
τα περιθώρια Hydrocracking ανήλθαν στα $5,9/bbl
(+47%). 

Το ευρώ ενισχύθηκε σηµαντικά στο Γ’ Τρίµηνο, µε την

ισοτιµία να διαµορφώνεται στα 1,17 δολάρια κατά µέσο
όρο, τα υψηλότερα επίπεδα από το 2014.

Αύξηση ζήτησης στην αγορά αεροπορικών και ναυ-
τιλιακών καυσίµων

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίµων διαµορ-
φώθηκε στα 1,6 εκατ. τόνους, σε αντίστοιχα µε τα περσι-
νά επίπεδα, καθώς η κατανάλωση καυσίµων κίνησης
παρέµεινε αµετάβλητη. Η αδασµολόγητη αγορά σηµείω-
σε νέα σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το Γ’ Τρίµηνο
2016, µε τη ζήτηση ναυτιλιακών καυσίµων να αυξάνεται
κατά 14% και των αεροπορικών καυσίµων κατά 9%,
κυρίως λόγω τουρισµού. 

Μείωση χρηµατοοικονοµικού κόστους, υψηλές λει-
τουργικές ταµειακές ροές

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στο Γ’ Τρίµηνο 2017 ανή-
λθαν στα €40 εκατ,, σηµειώνοντας µείωση 22%, µετά τις
τελευταίες οµολογιακές εκδόσεις και τη βελτίωση των επι-
τοκίων σε τραπεζικά δάνεια.  Παράλληλα, έχει ήδη ξεκι-
νήσει η διαδικασία αναχρηµατοδότησης τραπεζικών
δανειακών συµβάσεων που λήγουν το 2018 και αναµένε-
ται να έχει επιπλέον θετικό αντίκτυπο στο µέσο κόστος
δανεισµού του Οµίλου και  στην επιµήκυνση του χρόνου
αποπληρωµής.

Οι λειτουργικές ταµειακές ροές (Συγκρίσιµα Κέρδη
EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) για το Εννεάµηνο 2017
ανήλθαν στα €525 εκατ., αυξηµένες κατά 21% σε σχέση
µε πέρυσι, ενώ ο καθαρός δανεισµός διατηρήθηκε στα
€1,8 δισ. στο Γ’ Τρίµηνο 2017, σταθερός σε σχέση µε τα
τελευταία τρίµηνα.  

Η θετική πορεία των αποτελεσµάτων και ο µειωµένος
κίνδυνος αγοράς, επιτρέπουν την µείωση του συνολικού
δανεισµού και αντίστοιχα των ταµειακών διαθεσίµων που
τηρούνται µεταξύ άλλων και για σκοπούς διαχείρισης κιν-
δύνων.

Σηµαντικές εξελίξεις
Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθρά-

κων, συνεχίζονται οι προγραµµατισµένες έρευνες στην
παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου, ενώ στις 31 Οκτω-
βρίου υπεγράφη η Σύµβαση Μίσθωσης µε την κοινοπρ-
αξία TOTAL – EDISON – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη
θαλάσσια Περιοχή 2, δυτικά της Κέρκυρας. Εντός των
επόµενων εβδοµάδων αναµένεται η κύρωση των Συµβά-
σεων Μίσθωσης από το Ελληνικό κοινοβούλιο, τόσο για
τη θαλάσσια Περιοχή 2, καθώς και για τις χερσαίες περ-
ιοχές Άρτας – Πρέβεζας και Β∆ Πελοποννήσου, ώστε να
ξεκινήσουν αµέσως µετά οι προγραµµατισµένες ερευνητι-
κές εργασίες.

Αναφορικά µε τη συµµετοχή στο ∆ΕΣΦΑ, είναι σε εξέ-
λιξη η διαδικασία πώλησης για το 66%, που αφορά το

35% της συµµετοχής του Οµίλου και το 31% του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη ο οικονοµικός και
νοµικός έλεγχος από τα δύο διεθνή επιχειρηµατι-
κά σχήµατα που έχουν προκριθεί για συµµετοχή
στην επόµενη φάση του διαγωνισµού. Ο Όµιλος
∆ΕΠΑ εξακολουθεί να περιλαµβάνεται στις ενο-
ποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ΕΛΠΕ,
σαν συµµετοχή σε συνδεδεµένη επιχείρηση µε
καθαρή αξία €659 εκατ., ενώ η συµµετοχή του στα
αποτελέσµατα Εννεάµηνου ανήλθε στα €47 εκατ.,
µε το ∆ΕΣΦΑ να σηµειώνει σηµαντική αύξηση στη
κερδοφορία του.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του Γ’ Τριµήνου
ολοκληρώθηκε η κατασκευή για 3 φωτοβολταϊκά
πάρκα συνολικής εγκατεστηµένης ισχύς 8,6 MW,
µε τα δυο από αυτά να είναι ήδη σε λειτουργία,
ενώ το τρίτο αναµένεται να λειτουργήσει εντός των

εποµένων ηµερών.

Κύρια σηµεία των αποτελεσµάτων Γ’ Τριµ. / Εννεάµ-
ηνου 2017 για τις επιµέρους επιχειρηµατικές δραστηριότ-
ητες αναφέρονται πιο κάτω:

∆ΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το Γ’ Τρίµ. 2017, τα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA του

κλάδου ∆ιύλισης, Εφοδιασµού και Πωλήσεων ανήλθαν
στα €138 εκατ. (+12%), µε τα αντίστοιχα του Εννεαµήνου
2017 στα €509 εκατ. (+38%).

Λόγω της διακοπής λειτουργίας στο διυλιστήριο Ελευ-
σίνας για συντήρηση, η συνολική παραγωγή και τις
πωλήσεις είναι µειωµένες στα 3,4 (3,9 το Γ’ Τριµ. 2016)
και 3,9 (4,3 το Γ’ Τριµ. 2016) εκατ. τόνους αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, στο Εννεάµηνο 2017 οι συνολικές πωλή-
σεις ανήλθαν στα 12,1 εκατ. τόνους (+3%) 

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Η διατήρηση των διεθνών περιθωρίων πολυπροπ-

υλενίου σε ίδια επίπεδα σε σχέση µε πέρυσι και η ενδυνά-
µωση του ευρώ οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία
των Πετροχηµικών σε µικρή µείωση, µε τα Συγκρίσιµα
EBITDA να διαµορφώνονται στα €24 εκατ. (-6%). 

ΕΜΠΟΡΙΑ
Το Συγκρίσιµο EBITDA της Εµπορίας για το Εννεάµηνο

2017 ανήλθε σε €85 εκατ. (+6%) 
Στην Εγχώρια Εµπορία συνεχίστηκε η αύξηση πωλή-

σεων, µε τους συνολικούς όγκους για το Γ’ Τρίµηνο στα
1,2 εκατ. τόνους (+15%) και το Συγκρίσιµο EBITDA στα
€27 εκατ. (+5%).

Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας σηµείωσε και η ∆ιε-
θνής Εµπορία, παρά τη µείωση όγκων, µε το Συγκρίσιµο
EBITDA Γ’ Τριµήνου να διαµορφώνεται στα €19 εκατ.
(+6%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Η συµµετοχή της ∆ΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρ-

ειών στα ενοποιηµένα Καθαρά Κέρδη του Οµίλου ανήλθε
στα €12 εκατ., καθώς η αύξηση της κερδοφορίας του
∆ΕΣΦΑ αντιστάθµισε την επίδραση της µειωµένης συνει-
σφοράς της ∆ΕΠΑ.

Η καθυστέρηση στην επαναφορά του µηχανισµού
αποζηµίωσης ευελιξίας για τις µονάδες φυσικού αερίου
συνέχισε να επηρεάζει τα αποτελέσµατα της Elpedison
για δεύτερο συνεχόµενο τρίµηνο, µε το EBITDA να διαµο-
ρφώνεται στα €2 εκατ.. 

ΕΕΛΛΠΠΕΕ::  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ΓΓ’’  ΤΤρριιµµήήννοουυ  //  ΕΕννννεεααµµήήννοουυ  2200117

Τα Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη διαµορφώθηκαν στα €89 εκατ. (+19%)
και σε επίπεδο εννεάµηνου σε €313 εκατ. (+71%). 

Κύριοι λόγοι για τα ισχυρά αποτελέσµατα ήταν οι πολύ καλές επιδόσεις των διυλιστηρίων Ασπροπύργου 
και Θεσσαλονίκης, αντισταθµίζοντας µερικώς την µειωµένη παραγωγή στο διυλιστήριο Ελευσίνας, λόγω συντήρησης
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
∆∆αασσκκάάλλαα  ππρροοέέττρρεεψψεε  99χχρροονναα  νναα  
χχαασσττοουυκκίίσσοουυνν  σσυυµµµµααθθηηττήή  ττοουυςς

Αντιδράσεις έχει προκα-
λέσει η καταγγελία σε
βάρος δασκάλας του

6ου ∆ηµοτικού σχολείου
Αλίµου, η οποία κατηγορείται
ότι έβαλε µικρά παιδιά να
χαστουκίσουν συµµαθητή τους.

Το αδιανόητο αυτό -όπως
καταγγέλεται- γεγονός έχει σαν
αποτέλσµα οι γονείς να έχουν
ξεκινήσει ήδη τη συλλογή υπο-
γραφών προκειµένου να διώξουν την δασκάλα από το σχολείο.

Σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας 9χρονος µαθητής κατά τη
διάρκεια του µαθήµατος της µουσικής προσποιήθηκε ότι οδηγεί ένα
αυτοκίνητο. Η δασκάλα εξοργίστηκε και αντέδρασε µε τον εξής απαράδεκ-
το τρόπο. Ζήτησε από τους συµµαθητές του να διακόψουν το µάθηµα τους
και να αρχίσουν να τον χτυπούν.

Κάποια από τα µικρά παιδιά παρέµειναν στις θέσεις τους, όµως τα περ-
ισσότερα σηκώθηκαν και άρχισαν να χτυπούν τον συµµαθητή τους.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η δασκάλα είπε εκ των υστέρων στον διευθυ-
ντή του σχολείου ότι το περιστατικό συνέβη «πάνω στον θυµό της», επιβε-
βαιώνοντας ουσιαστικά το γεγονός.

Οι γονείς του µαθητή έχουν καταθέσει µήνυση σε βάρος της δασκάλας,
καθώς και έγγραφη αναφορά στην διεύθυνση Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

48

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ
ΤΟΝ ΦΥΓΑ∆ΕΥΣΟΥΝ 
ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Ξυλοκόπησαν τον 
58χρονο
κατηγορούµενο για 
τη δολοφονία της 
εφοριακού 
Τη στιγµή που ο 58χρονος δολοφόνος της ∆ώρας Ζέµπερη έβγαινε  από το γρα-
φείο του ανακριτή, γονείς,  συγγενείς,  φίλοι της 32χρονης και απλοί πολίτες όρµ-
ηξαν  εναντίον του.  ∆εν µπορούν να πιστέψουν ότι ο τοξικοµανής δολοφόνησε
µε 14 µαχαιριές µία νέα κοπέλα για να τις κλέψει 5 ευρώ και ένα κινητό τηλέφω-
νο. Ο πατέρας της 32χρονης εφοριακού φωνάζει και προσπαθεί να πλησιάσει το
δολοφόνο της κόρης του λέγοντας «αφήστε µε να τον πιάσω στα χέρια µου». Τον
συγκρατούν αστυνοµικοί. ∆ύο ένστολοι που συνοδεύουν τον δράστη προσπαθ-
ούν να τρέξουν και να τον µεταφέρουν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας. Η µητέρα
της ∆ώρας ούρλιαζε «θάνατο στον δολοφόνο», ενώ ο πατέρας τής άτυχης εφορ-
ιακού.

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το γραφείο του ανακριτή προσπά-
θησε  να λιντσάρει το δολοφόνο, φωνάζοντας: «Αλήτη, έφαγες το κορίτσι,
ξεφτίλα, δολοφόνε!».
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ -
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτι-
κού  Ασπροπύργου, προκειµένου
να καλύψει παροδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες διδακτικού έτους
2017-2018 (χειµερινό και εαρινό
εξάµηνο) και έχοντας υπόψη:

1. την αριθ. πρωτ. 2901.02-
8/11/2017/03-07-2017  προκήρ-
υξη ΑΕΝ/Α διδακτικού έτους 2017-
2018, µε την οποία προκηρύχθη-
κε, µεταξύ άλλων, η πρόσληψη
ενός (01) Εργαστηριακού Συνε-
ργάτη Ναυτικών Μαθηµάτων,
ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄
Τάξης Ε.Ν., και δεκατεσσάρων
(14) Εργαστηριακών Συνεργατών
Ναυτικών Μαθηµάτων, ειδικότητας
Μηχανικού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και
ελλείψει αυτών Εργαστηριακών
Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών
Μαθηµάτων ειδικότητας Μηχα-
νολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολό-
γου,

2. την αριθ. πρωτ.
2901.2/70129/2017/03-10-2017
Υ.ΝΑ.Ν.Π/∆∆Υ 1ο απόφαση πρό-
σληψης Ε.Ε.Π., για κάλυψη παρο-
δικών εκπαιδευτικών αναγκών της
ΑΕΝ/Α για το διδακτικό έτος 2017-
2018, µε την οποία προσλαµβάνε-
ται, µεταξύ άλλων, ένας (01) Εργα-
στηριακός Συνεργάτης Ναυτικών
Μαθηµάτων, ειδικότητας Πλοι-
άρχου Α΄ ή  Β΄ τάξης Ε.Ν., 

3. την αριθ. πρωτ.

2901.2/71334/2017/06-10-2017
Υ.ΝΑ.Ν.Π/∆∆Υ 1ο απόφαση πρό-
σληψης Ε.Ε.Π., για κάλυψη παρο-
δικών εκπαιδευτικών αναγκών της
ΑΕΝ/Α για το διδακτικό έτος 2017-
2018, µε την οποία προσλαµβά-
νονται, µεταξύ άλλων, δεκατέσσε-
ρις (14) Εργαστηριακοί Συνεργά-
τες Ναυτικών Μαθηµάτων, ειδικότ-
ητας Μηχανικού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.
και ελλείψει αυτών Εργαστηριακοί
Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών
Μαθηµάτων, ειδικότητας Μηχα-
νολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολό-
γου,.

4. την απόφαση, µεταξύ άλλων,
της 4ης συνεδρίασης Συµβουλίου
ΑΕΝ/Ασπροπύργου του ακαδ-
ηµαϊκού έτους 2017-2018 της 05-
10-2017, περί επαναπροκήρυξης
πρόσληψης ενός (01) Εργαστηρ-
ιακού Συνεργάτη Ναυτικών Μαθ-
ηµάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄
ή Β΄ Τάξης Ε.Ν., προκειµένου καλ-
υφθεί η θέση της ειδικότητας,
λόγω µη αποδοχής πρόσληψης
από τον ενδιαφερόµενο του υπ΄
αριθ. 2 σχετικού του παρόντος
προοιµίου,

5. την απόφαση, µεταξύ άλλων,
της 5ης συνεδρίασης Συµβουλίου
ΑΕΝ/Ασπροπύργου του ακαδ-
ηµαϊκού έτους 2017-2018 της 26-
10-2017, περί επαναπροκήρυξης
πρόσληψης πέντε (05) Εργαστηρ-
ιακών Συνεργατών Ναυτικών
Μαθηµάτων, ειδικότητας Μηχανι-
κού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει
αυτών Εργαστηριακών Συνερ-
γατών Γενικών και Τεχνικών Μαθ-
ηµάτων ειδικότητας Μηχανολόγου
ή Ναυπηγού Μηχανολόγου, προ-
κειµένου καλυφθούν οι πέντε (05)
θέσεις της ειδικότητας, λόγω µη
αποδοχής πρόσληψης από τους
ενδιαφερόµενους του υπ΄ αριθ. 3
σχετικού του παρόντος προοιµίου,

6. την υπ΄ αριθ.

2901.2/78830/2017/03-11-2017
Υ.ΝΑ.Ν.Π/∆∆Υ 1ο, απόφαση έγκρ-
ισης πρόσληψης ενός (01) Επι-
στηµονικού Συνεργάτη Γενικών και
Τεχνικών Μαθηµάτων, ειδικότητας
Φυσικού για το χειµερινό εξάµηνο
διδακτικού έτους 2017-2018, 

προκηρύσσει – επαναπροκ-
ηρύσσει την πρόσληψη Εκτάκτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), µε σύµβαση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρό-
νου και ωριαία αντιµισθία, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 14
του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ανά ειδικότητα και αριθµό, ως
κατωτέρω.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. Ένας (01) Επιστηµο-
νικός Συνεργάτης Γενικών και
Τεχνικών Μαθηµάτων, ειδικότ-
ητας Φυσικού (για το χειµερινό
εξάµηνο), για το µάθηµα Φυσι-
κής.  

2. Εργαστηριακοί Συνε-
ργάτες Ναυτικών Μαθηµάτων:

α) Ένας (01) Πλοίαρχος Α΄ ή Β΄
Τάξης Ε.Ν., για τα µαθήµατα Ναυ-
τιλία, Ευστάθεια, Μεταφορά
Φορτίων, Ναυτιλιακό ∆ίκαιο, ΟΕΠ,
Ναυτική Τέχνη, ∆ιεθνείς Κανονι-
σµοί, ΝΗΟ, ARPA, RADAR, Ναυ-
πηγία, Ασφάλεια Φυλακής - I.S.M.,
Ναυτικές Μηχανές, Ναυτικές Επι-
κοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτι-
λιακή Ιστορία, ∆ιαχείριση
Στοιχείων Γέφυρας, ECDIS, B.T.M.
(Bridge Teamwork Management),
Ανθρώπινες Σχέσεις, ∆ιοικητικές
∆εξιότητες και ∆ιαχείριση Κρίσεων
και Μαθήµατα Ειδικού Σχολείου.

β) Μέχρι πέντε (05) Μηχανικοί

Α’ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει
αυτών Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γενικών και Τεχνικών Μαθηµάτων
Μηχανολόγοι ή Ναυπηγοί Μηχα-
νολόγοι, για τα µαθήµατα Ασκή-
σεις Τεχνουργείων Μηχανο-
στασίου, Τεχνουργεία – Εργαστήρ-
ια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V-VI, Μηχανολογικό
Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία Ι, Ναυτιλια-
κές Γνώσεις Εφαρµογές, Εφ. Θερ-
µοδυναµική Ι-ΙΙ – Εφαρµογές,
Μηχανική Ρευστών II– Εφαρµο-
γές, Συντήρηση Πλοίων και
∆ιαχείριση Βλαβών – Εφαρµογές,
Βοηθητικά Μηχανήµατα Πλοίου ΙΙ-
Μεταφορά Υγρών Φορτίων- Εφαρ-
µογές, Βοηθητικά Μηχανήµατα
Πλοίου ΙΙΙ-Συστήµατα Εκφόρτω-
σης-Εφαρµογές και Μαθήµατα
Ειδικών Σχολείων.

Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωµα να προβεί στην πρό-
σληψη µέρους του αριθµού προ-
σωπικού που προκηρύσσεται, σε
περίπτωση µεταβολής των εκπαι-
δευτικών αναγκών, εφόσον αυτή
αιτιολογείται στο πρακτικό του
οικείου Συµβουλίου ΑΕΝ, χωρίς
αυτό να εγείρει οποιαδήποτε
απαίτηση από τους υποψηφίους.

Η προκαλούµενη  δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού που θα προσληφθεί θα
βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και είναι  επι-
λέξιµη για συγχρηµατοδότηση από
την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού προ-
γράµµατος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ 2014-2020.               

Β.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής αιτή-

σεων λήγει σε δέκα (10) ηµερολο-

γιακές ηµέρες από την επόµενη
της  τελευταίας δηµοσίευσης της
Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην
ιστοσελίδα του Προγράµµατος
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου
(Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις
Οργανωτικού και ∆ιοικητικού Περ-
ιεχοµένου/Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων), ήτοι την, 20-11-2017,
ηµέρα ∆ευτέρα.  

Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά υποβάλλονται ή
αποστέλλονται µε «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ
– ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή  «EXPRESS»,
στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτι-
κού Ασπροπύργου ταχυδροµική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύρ-
γου, Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το
εµπρόθεσµο της αίτησης λαµβάνε-
ται υπόψη είτε ο αριθµός πρω-
τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβ-
λήθηκε στη Γραµµατεία της Ακαδ-
ηµίας, είτε η ηµεροµηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδροµείου µε την
ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS, εάν
εστάλη ταχυδροµικά). 

Εφιστάται η προσοχή των
υποψηφίων στην ορθή, σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας,
συµπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος διαπι-
στώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυµεί την τροπο-
ποίηση της αίτησής του, οφείλει να
υποβάλει νέα αίτηση, εντός της
οριζόµενης, µε την παρούσα,
προθεσµίας.

∆ικαιολογητικά που θα
προσκοµίζονται µετά τη λήξη
προθεσµίας υποβολής δικαιο-
λογητικών δεν γίνονται δεκτά.
Στην κατά το προηγούµενο εδά-
φιο απαγόρευση αποδοχής
εκπρόθεσµων πιστοποιητικών
ή δικαιολογητικών περιλαµβά-
νονται και αυτά που είναι

συµπληρωµατικά ή διευκρινι-
στικά εκείνων που έχουν κατα-
τεθεί εµπροθέσµως.

Μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας πρόσληψης, τα υποβ-
ληθέντα δικαιολογητικά θα παρα-
µένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Στους υποψηφίους που δεν προ-
σελήφθησαν, τα δικαιολογητικά
επιστρέφονται µετά τη λήξη του
εκπαιδευτικού έτους κατόπιν σχε-
τικής αίτησης.

Γ. Περίληψη της προκήρυξης
αυτής δηµοσιεύεται σε δύο ηµερή-
σιες και αν δεν υπάρχουν, σε
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες
της έδρας της ΑΕΝ/Ασπροπύρ-
γου. Πλήρες αντίγραφο της προ-
κήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρονι-
κά σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν.,
Π.Ε.Μ.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.,
Υ.ΝΑ.Ν.Π./∆.∆.Υ Β’ (Γρ. Πολίτη)
και τοιχοκολλάται στο Κατάστηµα
της ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου
Ασπροπύργου. Επίσης αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Προγράµµα-
τος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση: Ανά
είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.yen.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται
όλες τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες από την Ακαδηµία Εµπορι-
κού Ναυτικού Ασπροπύργου, στα
τηλέφωνα 2105575986 και
2105574171-3, εσωτερικό 105.
Αρµόδιοι οι Αρχικελευστής Λ.Σ.
ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Επικελευ-
στής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.

Ο ∆ιοικητής  
Πλοίαρχος Λ.Σ.

ΦΩΤΕΙΝΟΣ Σταµάτιος

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                  
Γραµµατεία Περιφ ερειακού
Συµβουλίου
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr                 

Αθήν α,  9-11-2017
Aρ. Πρωτ.: 232640

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 86419/4722/17 έγγραφο η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων µε:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Βιοµ-
ηχανία πρεσσαριστών εξαρτηµά-
των για κουφώµατα αλουµινίου και
διαφόρων αντικειµένων από αλο-
υµίνιο, ορείχαλκο και ζάµακ»,
κατάταξη στην υποκατηγορία Α2,
οµάδα 9η µε α/α: 159 (Τήξη-
χήτευση µη σιδηρούχων µετάλ-
λων µ.α.κ.) & Κατηγορία Β, οµάδα
9η, µε α/α: 158 (Τήξη- χύτευση

ελαφρών µετάλλων µ.α.κ.)
Β) θέση δραστηριότητας: θέση
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο, οδός Βασιλείου
Μοίρα, ∆Ε Μάνδρας, στο ∆ήµο
Μάνδρας- Ειδυλλίας, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής,
της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘ ’Σ.
ΒΟΥΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’

∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής

Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρ-
ειας Αττικής, στην οποία  καλείται
το κοινό να ενηµερωθεί και το
ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει
τις απόψεις του επί του περιεχοµέ-
νου του φακέλου της Μελέτης, τη
∆/νση Περιβάλλοντος  (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ηµεροµηνία έναρξης και λήξης
δηµόσιας διαβούλευσης:
10/11/17- 2/01/18

Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης
προθεσµίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφεροµένου κοινού:
13/11/17- 15/12/17 στη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής και 18/12/17- 3/01/18 στη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής (Μεσο-
γείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφηµερίδα τη  «Θριάσιο» και
l ink δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Σοβαρά τραυµατισµένο στο
κεφάλι από βλήµα όπλου,
βρέθηκε ένα ελάφι στην

Πάρνηθα, όπως καταγγέλλει ο
Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλ-
ψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ. Το όµορ-
φο ζώο χτυπήθηκε εξ επαφής, µε το
βλήµα να περνάει από το µάγουλο
και να βγαίνει από το λαιµό, χωρίς
να πειραχτεί κάποιο ζωτικό όργανο.
Ήταν όµως εµφανώς καταβεβληµέ-
νο, αφού για µέρες δεν είχε φάει.

Τα µέλη του συλλόγου ενηµε-
ρώθηκαν σχετικά και προχώρησαν
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
µε την ελαφίνα να επιστρέφει στο
βουνό και το µικρό της...

"Όταν φίλη µας ενηµέρωσε ότι µια
ελαφίνα στην Πάρνηθα φαίνεται
τραυµατισµένη και αδύνατη, δεν
περιµέναµε ότι θα βρεθούµε µπρο-
στά σε έναν πυροβολισµό στο κεφ-
άλι. Το ζώο, που συνοδεύεται από
το µικρό του, είναι από εκείνα τα
"ήµερα " ελάφια της περιοχής Ξενία-
Καζίνο, που έρχονται να φάνε από
τα χέρια των επισκεπτών. 

Αυτή την εµπιστοσύνη εκµεταλ-
λεύτηκε ο άνθρωπος που το πυρ-
οβόλησε, για καλή τύχη του ελαφιού
όµως το βλήµα πέρασε από το
µάγουλο και βγήκε από το λαιµό
χωρίς να πειράξει ζωτικό όργανο.

Όπως ήταν αναµενόµενο, το

σοβαρό τραύµα κατέβαλε το ζώο,
που φαίνεται ότι δεν µπορούσε εδώ
και µέρες να φάει. Πήγαµε λοιπόν
µε το ∆ασαρχείο, το ζώο αναισθητο-
ποίηθηκε και, προσπαθώντας να
καθαρίσουµε τις πληγές, βγάλαµε
από το µάγουλό του ολόκληρο το
πλαστικό περίβληµα του βλήµατος!
Το οποίο βλήµα είχε δηµιουργήσει
και ένα σοβαρό τραύµα κατά την
έξοδο. Κρίναµε ότι έπρεπε να µετα-
φερθεί στο ιατρείο του Αχιλλέα
Ακρίβου, του συνεργάτη µας

κτηνιάτρου, για να γίνει ραφή του
µεγάλου τραύµατος. Μετά από
κάποιες ώρες, κι αφού χορηγήθη-
καν ορός, αντιβίωση και αντιφλεγ-
µωνώδη, η ελαφίνα επέστρεψε στο
βουνό για να ξανασµίξει µε το µικρό
της. Οι δασικοί και µέλη της ΑΝΙΜΑ
ανέλαβαν την παρακολούθηση της
πορείας της υγείας της, µιας και δεν
µετακινείται µακρυά από την περ-
ιοχή", αναφέρει η ανάρτηση του
ΑΝΙΜΑ στο facebook, η οποία συνοδεύε-
ται από σχετικές φωτογραφίες.

ΠΠυυρροοββόόλληησσαανν  εεξξ  εεππααφφήήςς  εελλάάφφιι  σσττηηνν  ΠΠάάρρννηηθθαα
ΟΟλλόόκκλληηρροο  ττοο  ππλλαασσττιικκόό  ππεερρίίββλληηµµαα  ττοουυ  ββλλήήµµααττοοςς  έέββγγααλλαανν  οοιι  εειιδδιικκοοίί  ααππόό  ττοο  µµάάγγοουυλλοο  ττοουυ  ζζώώοουυ..
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

,κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)
Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:

6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & 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
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.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 ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ
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