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ΟΠρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας  Κυριάκος
Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το Σάββατο 24
Φεβρουαρίου, τη Μάνδρα, η οποία υπέστη

σηµαντικές καταστροφές από τις πληµµύρες τον περα-
σµένο Νοέµβριο. Συµµετείχε σε σύσκεψη του δηµοτικού
συµβουλίου της Μάνδρας, µαζί µε τοπικούς φορείς, ενώ
τοποθετήθηκαν και κάτοικοι της περιοχής. Στη συνέχεια
περπάτησε στους κεντρικούς δρόµους της Μάνδρας και
συνοµίλησε µε ιδιοκτήτες καταστηµάτων τα οποία είχαν
καταστραφεί. 

Κάποιοι εκ των ιδιοκτητών τον ενηµέρωσαν ότι αναγ-
κάστηκαν να επισκευάσουν τα µαγαζιά τους µε δικά
τους έξοδα ενώ άλλοι -οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη
δυνατότητα- δεν µπορούν να τα ανοίξουν ακόµη.  Ανέφ-
εραν ακόµη ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια που κατα-
βάλλουν οι πολίτες, η Πολιτεία και ειδικότερα η περιφ-
έρεια είναι προκλητικά απούσα. Κατόπιν, ο Πρόεδρος
της Ν∆ συναντήθηκε µε κατοίκους των οποίων τα σπίτια
είχαν καταστραφεί και οι οποίοι του είπαν ότι ο µεγάλος
φόβος τους είναι να επαναληφθεί ανάλογη καταστροφή.
Τέλος, επισκέφθηκε καφέ στην πλατεία της Μάνδρας και
µίλησε µε κατοίκους της περιοχής.

«∆εν αρκεί µόνο η δική σας θέληση και η καλή πρόθ-
εση της δηµάρχου και του επιτελείου της. Εµείς από την
πρώτη στιγµή που ασχοληθήκαµε δεν περιοριστήκαµε 

σε ανακοινώσεις αλλά συστήσαµε µια οµάδα ειδικών
που έκανε ειδική τεχνική έκθεση για το τι έγινε και τι πρέ-
πει να γίνει για να αντιµετωπιστούν ανάλογα φαινόµενα.
Κινητοποιήσαµε εθελοντές κ έκανα αρκετά τηλέφωνα σε
ιδιώτες δωρητές. 

∆εν µπορώ να πω το ίδιο για τις κρατικές αρχές. ∆εν
µπορώ να αφήσω ασχολίαστο ότι οι αρµόδιοι υπουργοί
και περιφερειάρχης δεν έχουν έρθει εδώ», είπε ο κ.
Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για «αδιαφορία και ψεύτικες
υποσχέσεις» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Είπε, επίσης, ότι «τα βασικά έργα υποδοµής πρέπει
να ολοκληρωθούν, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι
µου για να γίνουν», τονίζοντας πως χρέος της Πολιτείας
είναι να προστατεύει τους πολίτες της. «Με ενδιαφέρει οι
άνθρωποι να ξαναµπούν στα σπίτια τους και οι επιχει-
ρήσεις να λειτουργούν ξανά» είπε.

Από την πλευρά της η δήµαρχος έκανε λόγο για γρα-
φειοκρατία και υποστελέχωση του ∆ήµου σε µηχανικούς
και διοικητικούς πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ενώ
τόνισε πως της είναι άγνωστο το χρονοδιάγραµµα ένα-
ρξης των έργων καθώς όπως είπε ζητά µε έγγραφα να
ενηµερωθεί και ακούει µόνο υποσχέσεις.

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ. 

Αγίου ∆ηµητρίου 9 & Αχαρν ών , 2105578420

Ελευσίνα 
ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1- ΜΑΓΟΥΛΑ
210-5558926

Μάνδρα
Γιάν ν ου Γεώργιος Ι. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια

ΣΑΝΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Λ. ΦΥΛΗΣ 47 (100 µέτρα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΧΑΣΙΑΣ)-ΦΥΛΗ
Τηλέφων ο  : 210 2411522

Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος, 12462,

2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και τοπικές βροχές       
Η θερµοκρασία από 7 έως 15

βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία,

Πορφύρα, Πορφυρώ, Φανή, Φένια, 
Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, 

Εξοµαλύνεται, µετά από διακοπή περίπου έξι µηνών η απευθ-
είας σύνδεση των Άνω Λιοσίων µε το Αεροδρόµιο και το Κορωπί
µέσω του Προαστιακού σιδηροδρόµου. 

Με ανακοίνωσή της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ γνωστοποίησε ότι από το
Σαββάτο 24 Φεβρουαρίου 2018 ο σταθµός των Άνω Λιοσίων
µετατρέπεται και πάλι σε τερµατικό κι ως εκ τούτου καταργούνται
τα δροµολόγια των λεωφορείων, τα οποία συνέδεαν τα Άνω Λιό-
σια µε το σταθµό της Νερατζιώτισσας. 

Σε αυτή τη φάση θα τεθούν στη διάθεση του επιβατικού κοινού
ένα δροµολόγιο ανά ώρα στη γραµµή από και προς το Αεροδρ-
όµιο. Τις ώρες αιχµής, δηλαδή το πρωί και το µεσηµέρι, τα δρο-
µολόγια θα αυξάνονται σε δύο ανά ώρα µέσω της γραµµής Άνω
Λιόσια-Κορωπί. 

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα το ∆ήµο Φυλής που επέλε-
ξε το δρόµο της θεσµικής συνεργασίας µε τα αρµόδια όργανα
της Πολιτείας επιδεικνύοντας σύνεση και ψυχραιµία. 

«Συνεργαστήκαµε µε το Υπουργείο Υποδοµών και την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αναγνωρίζοντας τη σηµασία των έργων στο τµήµα
Άνω Λιόσια –ΣΚΑ για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Η
υπεύθυνη στάση µας έπεισε τους συνδηµότες µας να υπο-
µείνουν την αναγκαία ταλαιπωρία. Τώρα, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο, το βάρος θα πέσει στη βελτίωση των υποδοµών

στο Σταθµό των Άνω Λιοσίων, µε τη λειτουργία κόµβου λεωφο-
ρειακών γραµµών και σύγχρονων και ασφαλών χώρων στάθ-
µευσης. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί, το ταχύτερο δυνατόν, η λει-
τουργία του σταθµού του Προαστιακού στο Ζεφύρι. Συνεχίζουµε
την προσπάθεια για τη συγκοινωνιακή αναβάθµιση του ∆ήµου
Φυλής και τα αποτελέσµατα είναι ήδη ορατά» τόνισε µε αφορµή
την επανέναρξη των δροµολογίων ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς.   

ΕΕΠΠΑΑΝΝΕΕΡΡΧΧΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  ∆∆ΡΡΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΑΑΣΣΤΤΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ
ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΙΙ  ΜΜΗΗΝΝΕΕΣΣ

Μετατρέπεται και πάλι σε τερµατικό ο Σταθµός
του Προαστιακού των Άνω Λιοσίων

ΠΠεερριιοοδδεείίαα  ττοουυ  ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα
«Σας ζητώ να µην χάσετε το κουράγιο και την αισιοδοξία σας»,

το µήνυµα του προς τους πολίτες, ενώ έκανε λόγο και για 
«αδιαφορία και ψεύτικες υποσχέσεις» από πλευρά της κυβέρνησης
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ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  κκοοννττάά  
σσττοονν  ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό  

κκααθθηηγγηηττήή    ΓΓιιάάννννηη  ΜΜππααζζιιώώττηη
κκααιι  σσττοουυςς  ννέέοουυςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  

Την ευχή που εκφράζει τόσο στους µαθητές του
στο Φροντιστήριο, όσο και στους νέους Φοιτητές
της πόλης κατά την  βράβευσή τους «Να µην

ξεχνούν τον τόπο τουςK» υπενθύµισε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς κατά την εκδήλωση – ∆ιάλεξη
του συντοπίτη µας Καθηγητή Ιωάννη Μπαζιώτη µε θέµα:
«Αποστολή µε τη NASA στην Ανταρκτική» που πραγµα-
τοποιήθηκε στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

«Εύχοµαι πάντα στους Φοιτητές µας και στους νέους να
µην ξεχνούν τον τόπο τους» επεσήµανε ο ∆ήµαρχος
προσθέτοντας πως το ίδιο είχε ευχηθεί για τον Γιάννη
Μπαζιώτη  και όπως αποδείχθηκε η ευχή έπιασε τόπο! 

Ο Χρήστος Παππούς ευχόµενος στον Γιάννη Μπαζιώτη
να συνεχίσει την ανοδική πορεία και την λαµπρή επι-
στηµονική του καριέρα επεσήµανε επίσης πως το
γεγονός ότι ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
βρίσκεται στο ∆ήµο Φυλής είναι ιδιαίτερα τιµητικό για τον
τόπο. «∆εν ξεχνάς τον ∆ήµο Φυλής και θα είναι πάντα
δίπλα σου» κατέληξε καταχειροκροτούµενος ο ∆ήµα-
ρχος. 

Αύριο  Τρίτη 27 Φεβρουαρίου
2018 και ώρα  20:30 θα συνεδρ-
ιάσει το  ∆ηµοτικό υµβούλιο

Ελευσίνας για τη λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξ-
ης:

1.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµα-
τος - Αναµόρφωση ∆ηµοτικού Προϋπολο-
γισµού ο.ε. 2018. 

2.Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
περί χρηµατοδότησης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας από τον
∆ήµο µας µηνός Ιανουαρίου 2018 του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης. 

3.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διε-
νέργειας της προµήθειας οστεοθυρίδων
για το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελευσίνας.

4.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διε-
νέργειας συντήρησης και επισκευής υπο-
σταθµών των δηµοτικών κτιρίων.  

5.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διε-
νέργειας συντήρησης και επισκευής παι-
δικών χαρών του ∆ήµου Ελευσίνας. 

6.Λήψη απόφασης για την έγκριση των
πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµ-
ηθειών και παραλαβή των αντικειµένων
των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

7.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διο-
ργάνωσης εκδηλώσεων του εορτασµού
της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2018
στην ∆ηµοτική Ενότητα Ελευσίνας και
∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας του ∆ήµου
Ελευσίνας. 

8.Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ για τον χειρι

σµό των δύο (2) υποθέσεων ανακοπών
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. κατά του
∆ήµου Ελευσίνας για την επιβολή δύο
προστίµων διατήρησης αυθαιρέτων
κατασκευών ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

9.Λήψη απόφασης για την παραχώρη-
ση χώρου του 3ου Γυµνασίου Ελευσίνας
για τις εξετάσεις Γλωσσοµάθειας
EUROPALSO, ESB.

10.Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 69/18
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
την Τρίτη 6 Μαρτίου  στις 11 το πρωί στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας στην Ελευσίνα 

ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και συντήρηση

- επισκευή παιδικών χαρών του ∆ήµου 

Η∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Γιάννα
Κριεκούκη και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
καλούν όλους τους πολίτες της Μάνδρας,

των Ερυθρών, των Βιλίων και της Οινόης να συµµε-
τάσχουν στην συγκέντρωση διαµαρτυρίας την Τρίτη
6 Μαρτίου 2018 στις 11 το πρωί στα γραφεία της
Αντιπεριφέρειας στην Ελευσίνα 

Αγωνιζόµαστε

� Για να αρχίσουν άµεσα τα αντιπληµµυρικά
έργα στην Μάνδρα από την, κατά το νόµο αρµόδια,
Περιφέρεια Αττικής, και να µην ξαναβρεθούµε στην
ίδια θέση.
� Για να µην ζούµε καθηµερινά µε τον φόβο

και την ανασφάλεια
� Για να αρχίσει άµεσα η ανακατασκευή της 
Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών που

έχει κόψει στα δύο τον ∆ήµο µας και δυσχεραίνει τις 

µετακινήσεις των συµπολιτών µας και των επισ-
κεπτών.
� Για να αποτρέψουµε την λειτουργία της

µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερµενό
που θα καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον και την
µοναδική καθαρή θάλασσα της περιοχής.

Όλοι µαζί θα δώσουµε το παρόν και θα βροντοφ-
ωνάξουµε

«ΟΧΙ» στην αδιαφορία - «ΟΧΙ» στην υποβάθµιση
της ζωής µας

Όλοι ενωµένοι θα στείλουµε το µήνυµα σε κάθε
κατεύθυνση και θα παλέψουµε για να µην επιτρέ-
ψουµε σε κανέναν να παίξει µε τις ζωές µας, την
ασφάλεια µας και την προστασία του περιβάλλον-
τος.

Οι αγώνες που χάνονται είναι οι αγώνες που δεν
δίνονται, γι’ αυτό αυτή τη φορά είµαστε αποφασι-
σµένοι να διεκδικήσουµε και να κερδίσουµε τα
δίκαια µας.

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ 

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο
αλουµινίου στη Μάνδρα

Από παθολογικά αίτια 
ο θάνατος ενός 54χρονου  

- Μεταφέρθηκε στο «Θριάσιο» πριν φτάσουν στο
σηµείο οι δυνάµεις της Πυροσβεστικής 

Συν αγερµός σήµαν ε στην  Πυροσβεστική µετά την
ειδοποίηση για φωτιά σε Βιοµηχ αν ία Αλουµιν όχ αρτου,
στο Ξηροπήγαδο της Μάν δρας.
Στην  περιοχ ή έφτασαν  και επιχ είρησαν  9 οχ ήµατα µε
27 πυροσβέστες, θέτον τας µετά από µία ώρα τη φωτιά
υπό µερικό έλεγχ ο.

Λίγη ώρα αργότερο έγιν ε γν ωστό ότι ν εκρός δια-
κοµίστηκε στο Θριάσιο ν οσοκοµείο άν δρας από τη
φωτιά στο εργοστάσιο. 
Σύµφων α µε την  εν ηµέρωση που είχ ε η Πυροσβεστική
από τη διοίκηση του «Θριασίου», ο θάν ατος του
54χ ρον ου οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ο 54χ ρον ος µεταφέρθηκε πιθαν ότατα µε ΙΧ
αυτοκίν ητο στο Θριάσιο, πριν  φτάσουν  στον  τόπο
της πυρκαγιάς τα πυροσβεστικά οχ ήµατα κι εκεί κατέλ-
ηξε.

Όπως έγιν ε γν ωστό από την  Πυροσβεστική, ο
54χ ρον ος ήταν  εργαζόµεν ος στην  εταιρεία και ήταν
έξω από το φλεγόµεν ο κτίριο, όταν  έν ιωσε αδιαθεσία,
η οποία είχ ε τραγική κατάληξη. Κατά τις ίδιες πληροφ-
ορίες ο εργαζόµεν ος είχ ε καρδιολογικά προβλήµατα.
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,  έκανε την ακόλο-
υθη δήλωση:

«Ήρθα για να δώσω µια συνέχεια σε µια δέσµευση την
οποία είχα αναλάβει εκείνες τις πολύ δύσκολες πρώτες
µέρες ότι εγώ και το Κόµµα µου – που έχω την τιµή να
ηγούµαι – θα βρισκόµαστε κοντά σας καθ’ όλη τη διάρκεια
αυτής της δύσκολης προσπάθειας αποκατάστασης της
πόλης. Έτσι ώστε η Μάνδρα να βρει και πάλι να το ρυθµό
της, οι πολίτες της Μάνδρας να αισθάνονται ότι δεν είναι
παιδιά ενός κατώτερου θεού και να µπορέσουν µε αξιο-
πρέπεια και αυτοπεποίθηση να ξαναφτιάξουν και να
ξαναχτίσουν τις ζωές τους. Έχω απόλυτη εµπιστοσύνη στις
δυνάµεις σας, τις δυνατότητές σας ότι θα τα καταφέρετε.
∆εν αρκεί όµως µόνο η δική σας θέληση ή η καλή πρόθε-
ση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ∆ηµάρχου και συνολικά
του επιτελείου της για να µπορέσει και πάλι η Μάνδρα να
βρεί τον ρυθµό της και να κοιτάξει µε αισιοδοξία το µέλλον.

Εµείς από την πρώτη στιγµή που ασχοληθήκαµε µε το
πρόβληµα της καταστροφικής αυτής πληµµύρας δεν περ-
ιοριστήκαµε σε ανακοινώσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Συστήσαµε µια οµάδα ειδικών οι οποίοι -σχετικά σύντοµα-
κατέθεσαν σε µένα και έδωσαν στη δηµοσιότητα µια τεχνι-
κή έκθεση την οποία -την έχω µαζί µου- για το τι ακριβώς
έγινε εκείνη την καταστροφική µέρα και το τι πρέπει να γίνει
από δω και στο εξής έτσι ώστε να µην επαναληφθούν
αντίστοιχα φαινόµενα. Κινητοποιήσαµε τον κοµµατικό µας
µηχανισµό, ώστε εθελοντές µας να υποστηρίξουµε τη Μάν-
δρα και τους κατοίκους της, τις πρώτες δύσκολες µέρες.
Προσωπικά έκανα αρκετά τηλέφωνα για να µπορέσουµε
να ευαισθητοποιήσουµε ιδιώτες, δωρητές, που είναι και οι
µόνοι που φαίνεται µέχρι στιγµής έχουν καταφέρει να αφή-
σουν ένα αποτύπωµα, ένα διακριτό αποτέλεσµα αυτούς
τους πρώτους 3 µήνες. Και θέλω κι εγώ µε την ευκαιρία
αυτή να τους ευχαριστήσω και να αναγνωρίσω το έργο το
οποίο έχουν επιτελέσει.

∆εν µπορώ δυστυχώς να πω το ίδιο για τις κρατικές
αρχές. ∆εν είµαι εδώ για να κάνω φθηνή και εύκολη Αντι-
πολίτευση. ∆εν µπορώ όµως να αφήσω ασχολίαστο το
γεγονός ότι οι αρµόδιοι Υπουργοί και η αρµόδια Περιφερ-
ειάρχης δεν έχουν έρθει ακόµα εδώ. ∆εν έχουν έρθει ακόµα
εδώ να συζητήσουν µε τη ∆ήµαρχο, να συζητήσουν µε
τους κατοίκους και να δεσµευτούν, όπως έχουν ευθύνη, σε
ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργων
που τόσο απαραίτητα είναι για να αποκατασταθεί η ζηµιά
που έγινε και κυρίως για να µην επαναληφθεί.

∆υστυχώς, αυτήν τη στιγµή αυτό το οποίο βλέπουµε και
στη Μάνδρα είναι αδιαφορία και ψεύτικες υποσχέσεις.
∆υστυχώς, είναι ένα χαρακτηριστικό που φαίνεται να έχει
αυτή η Κυβέρνηση σε όλες τις εκφάνσεις της κυβερνητικής
πολιτικής και υποτίθεται µια Κυβέρνηση αριστερή, η
οποία θα έπρεπε να δείχνει ευαισθησία για τους πιο
αδύναµους συµπολίτες µας, είναι εκκωφαντικά
απούσα από τη Μάνδρα και συνολικά από τα προβ-
λήµατα της ∆υτικής Αττικής.

Το τι πρέπει να γίνει από δω και στο εξής είναι λίγο πολύ
γνωστό και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω σε µεγάλη

λεπτοµέρεια. Τα βασικά έργα υποδοµής πρέπει να ολοκ-
ληρωθούν και είναι µια δέσµευση την οποία ανέλαβα από
την πρώτη στιγµή. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι µου
και θα γίνουν τα βασικά έργα υποδοµής. Αναφέροµαι στην
διευθέτηση των δύο ρεµάτων, αλλά και  στον δρόµο που
πηγαίνει προς τη Θήβα που από µόνος του είναι ένα ένα
αντιπληµµυρικό έργο. ∆ιότι αν δεν λυθεί αυτό το πρόβληµα
πάντα θα ζείτε µε τον φόβο και δεν µπορώ να δεχθώ ότι
κανείς θα ζεί µε το φόβο µιας φυσικής καταστροφής  η
οποία αν δεν µπορεί να προληφθεί, µπορεί σίγουρα να
αποφευχθεί. Και θέλω να το επαναλάβω  -και εδώ στη
Μάνδρα- ότι θα έχουµε περισσότερα ακραία φαινόµενα
καθώς πηγαίνουµε στο µέλλον. Η κλιµατική αλλαγή είναι
εδώ, είναι µια πραγµατικότητα και θα έχουµε περισσότερα
ακραία φαινόµενα. Θα ξανά έχουµε πληµµύρες. ∆εν ξέρω
αν θα τις ξανά έχουµε σε 100, σε 50 ή σε 30 χρόνια όπως 

µας λένε οι ειδικοί, µπορεί να έχουµε και του χρόνου.
Αυτό όµως το οποίο ξέρω είναι ότι είναι πρωταρχικό χρέος
της Πολιτείας να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες
των πολιτών της. Και αυτό περνάει µέσα από την ταχύτατη
ολοκλήρωση των δύο µεγάλων έργων υποδοµής.

‘’Με ενδιαφέρει οι άνθρωποι να ξαναµπούν στα
σπίτια τους και οι επιχειρήσεις να ξανά δουλέψουν 

το συντοµότερο δυνατόν’’

Από εκεί και πέρα µε ενδιαφέρει οι άνθρωποι να ξαναµ-
πούν στα σπίτια τους και οι επιχειρήσεις να ξανά δουλέ-
ψουν το συντοµότερο δυνατόν. Και δεν υπάρχει καµία
δικαιολογία, γιατί ακόµα ποσά τα οποία οφείλονται σε
επιχειρηµατίες ή και σε δηµότες για οικοσκευές δεν έχουν
ακόµα εκταµιευτεί. Είναι το ελάχιστο το οποίο µπορεί
κανείς να κάνει για να ανακουφίσει πολίτες στα πρώτα
δύσκολα στάδια της αποκατάστασης της προσωπικής τους
ζωής και της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Τα
ζητήµατα που αφορούν στην γραφειοκρατία δυστυχώς
είναι ένα εµπόδιο το οποίο είχα και εγώ την ευκαιρία να
αντιµετωπίσω όσο ήµουν Υπουργός, αλλά και εκεί
πιστεύω ότι αν κάποιος πραγµατικά έσκυβε µε καλή διάθ-
εση πάνω στο πρόβληµα θα µπορούσε εύκολα να το αντι-
µετωπίσει.

∆ύο πράγµατα µου έκαναν µεγάλη εντύπωση: Το
γεγονός ότι δεν έχετε ένα χώρο να πάτε τη λάσπη σας και
τα ογκώδη. ∆εν µπορώ να φανταστώ ότι αυτό δεν µπορεί
να λυθεί από την Περιφέρεια. Επίσης, δεν αντιλαµβάνοµαι
γιατί όταν υπάρχει χρηµατοδότηση πρέπει να καθυστερεί
αδικαιολόγητα η αδειοδότηση της  περίφραξης του νεκρο-
ταφείου και καταλαβαίνω απόλυτα την ευαισθησία που έχει
για εσάς ένα τέτοιο µικρό, πλην όµως, πολύ σηµαντικό
έργο. Και ενοχλούµαι επίσης πολύ από το γεγονός ότι ένας
∆ήµος ο οποίος αντιµετωπίζει έκτακτες ανάγκες δεν µπορ-
εί αυτήν τη στιγµή να στελεχωθεί -έστω και µέσα από τις
ελάχιστες αποσπάσεις- ώστε να έχει έναν-δύο µηχανικούς
ή έναν-δύο παραπάνω διοικητικούς υπαλλήλους, που να
µπορούν να στηρίξουν το ∆ήµο σε αυτή τη δύσκολη δου-
λειά που κάνει. Αυτά είναι προβλήµατα πιο απλά από το να
δηµοπρατήσεις και να ολοκληρώσεις ένα µεγάλο αντιπ-
ληµµυρικό έργο. Κατά συνέπεια σε αυτά τα ζητήµατα, τα
οποία θέλουν απλά φροντίδα, ενασχόληση και τρέξιµο δεν
υπάρχει καµία δικαιολογία γιατί αυτές οι µικρές δράσεις δεν
µπορούν να ολοκληρωθούν.

Θέλω να σταθώ και σε ένα ζήτηµα το οποίο το θεωρώ
εξαιρετικά σηµαντικό και αυτό αφορά τον µηχανισµό της
πολιτικής προστασίας και της προειδοποίησης των
δηµοτών σε περίπτωση που προκύψουν ξανά τέτοια
έκτακτα φαινόµενα. Είναι απλές οι δράσεις που µπορούν
να υλοποιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Όµως, η πρόλ-
ηψη σώζει ζωές. Το είχα πει και τότε, όταν επισκέφθηκα για
πρώτη φορά την Μάνδρα. Αν ο δρόµος προς τη Θήβα είχε
κλείσει νωρίτερα δεν θα είχαν χάσει κάποιοι άνθρωποι τη
ζωή τους, οι οποίοι βρέθηκαν σε έναν δρόµο, ο οποίος
τελικά έγινε ένας ορµητικός χείµαρρος. Έχουµε καταθέσει
συγκεκριµένες προτάσεις για το πώς µπορεί να βελτιωθεί
ο σύστηµα της πολιτικής προστασίας, συνολικά στη χώρα,
το οποίο αυτήν τη στιγµή δε λειτουργεί ως σύστηµα, λειτο-
υργεί µόνο ως ένας µηχανισµός ο οποίος επαφίεται στην
καλή διάθεση κάποιων. ∆υστυχώς, δεν έχουµε το οργανω-
µένο σύστηµα πολιτικής προστασίας ώστε να προλαµβά-
νουµε τέτοια θέµατα και σε αυτό το ζήτηµα αποδίδω προ-
σωπικά πολύ µεγάλη σηµασία.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι καθ’ όλη αυτήν τη διάρκεια
των 100 ηµερών οι βουλευτές µας, οι βουλευτές της Περ-
ιφέρειας Αττικής, µέσα από τα εργαλεία έχουν στη διάθεσή
τους, µέσα από τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο και µέσα από
παρεµβάσεις που κάνουν στη Βουλή ήταν και παραµένουν
κοντά σας. Και θέλω αυτό να το αναγνωρίσω και να τους
ευχαριστήσω για το γεγονός ότι παρακολουθούν σε ηµε-
ρήσια βάση την πρόοδο ή που επιµένω, την καθυστέρηση
που υπάρχει, στην υλοποίηση όλων των έργων για τα
οποία η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί.

Εµείς ως Αντιπολίτευση θα είµαστε κοντά σας και την
επόµενη µέρα µε έργα και όχι µε λόγια. Πιστεύω ότι έχουµε
αποδείξει -όχι µόνο την καλή µας διάθεση, αλλά και την
ικανότητά µας να κάνουµε οργανωµένη δουλειά- να αποτ-
υπώνουµε και να περιγράφουµε µε σαφήνεια τις λύσεις
στα προβλήµατα αυτά. Και θέλω να γνωρίζετε ότι εύχοµαι
µε τη βοήθεια του Θεού και τη στήριξη των Ελλήνων
πολιτών να µπορέσω να επισκεφθώ και πάλι τη Μάνδρα
ως Πρωθυπουργός για να δεσµευθώ συγκεκριµένα στο τι
πρέπει να γίνει για την πόλη σας και βέβαια αυτά τα οποία
έχω δεσµευθεί να µπορέσω στη συνέχεια να τα υλοποιή-
σω.

Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω την ∆ήµαρχο και όλα τα
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους εργαζόµενους στο
∆ήµο, τις µη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τον Ερυθρό Στα-
υρό που βρέθηκαν από την πρώτη στιγµή κοντά στους
δηµότες της Μάνδρας. Όλους τους ιδιώτες χορηγούς,
µεγάλους, αλλά και µικρούς, διότι πολλοί συνεισέφεραν
από το υστέρηµά τους για να βοηθήσουν συµπολίτες τους.
Κυρίως, όµως, θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες, τους
δηµότες της Μάνδρας, για την αντοχή τους στη δυσκολία.
Και να σας πω και πάλι -όπως σας το είχα πει και την
πρώτη φορά- ότι δεν θα σας ξεχάσουµε, θα είµαστε κοντά
σας. Η πόλη σας θα ξανά βρει τον ρυθµό της, θα την κάνο-
υµε καλύτερη από ότι ήταν πριν. Είναι και µια ευκαιρία να
κάνουµε και κάποιες ουσιαστικές βελτιώσεις στις υποδο-
µές της. Σας ζητώ να µην χάσετε το κουράγιο και την αισιο-
δοξία σας. Να ξέρετε ότι αυτά τα οποία λέµε θα τα κάνουµε,
γιατί πυρήνας της πολιτικής µας είναι η συµφωνία αλήθεια
µε τους πολίτες. ∆εν δεσµευόµαστε σε πράγµατα τα οποία
δεν µπορούµε να υλοποιήσουµε, αλλά κυρίως δείχνουµε
έµπρακτα το ενδιαφέρον µας για εκείνες τις περιοχές της
χώρας µας που αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες. Και
πάλι σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήµερα εδώ».

ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΕ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΣΚΗΣΕ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ν∆ 
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ΣΣηηµµααννττιικκάά  έέρργγαα  εεξξήήγγγγεειιλλεε  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς  
σσττηη  σσυυννοοιικκίίαα  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  

Θερµής υποδοχής από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη και τους φίλους,  έτυχε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς στην εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου της συνοικίας του Αγίου Νικολάου η
«Αναµόρφωση». 

«Αναµόρφωση» όνοµα και πράγµα! καθώς ο ∆ήµαρχος κατά τη σύντοµη οµιλία του έδωσε τη δέσµευση πως άµεσα
ξεκινούν στη συνοικία σηµαντικά έργα όπως η πλατεία «Ερατώ», ασφαλτοστρώσεις και πεζοδροµήσεις  σε µεγάλη
έκταση. 
Λίγο πριν , τη δηµιουργία της πλατείας είχε ανακοινώσει και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παντελής ∆ρόσος, απε-
υθύνονταν θερµές ευχαριστίες στο πρόσωπο του ∆ηµάρχου αλλά και προς τη ∆ηµοτική Αρχή στο σύνολό της, χαρ-
ακτηρίζοντας τη συνεργασία της µε τον Σύλλογο άψογη!  

ΝΝΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΠΠΟΟΚΚΙΙΡΡΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΙΙ  

ΟΟ  ΥΥΠΠΕΕΣΣ ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥΣΣ

110 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ 
για µηχανήµατα έργου και

συντήρηση σχολικών κτιρίων

Ο
Υπουργός Εσωτερι κών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε
δύο  προσκλήσει ς συνολι κού προϋπολογι σµού 110
εκατ. ευρώ, µί α γι α την προµήθει α µηχανηµάτων έργου

ύψους 60 εκατ. ευρώ και  µί α γι α την υλοποί ηση έργων συντήρη-
σης σχολι κών κτι ρί ων και  αύλει ων χώρων ύψους 50 εκατ. ευρώ,
µε τι ς οποί ες ενεργοποι εί ται  το Ει δι κό Πρόγραµµα Ενί σχυσης
∆ήµων – «Φι λό∆ηµος ΙΙ» του Υπουργεί ου Εσωτερι κών, βάσει
της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερι κών 4748 (ΦΕΚ
612/22.2.2018).  Η επόµενη πρόσκληση στο πλαί σι ο του Ει δι κού
Προγράµµατος αφορά στην κατασκευή Παι δι κών Χαρών. Στα-
δι ακά θα τεθούν πλήρως στη δι άθεση των Οργανι σµών Τοπι κής
Αυτοδι οί κησης οι  προβλέψει ς και  των δύο νέων χρηµατοδο-
τι κών εργαλεί ων («Φι λό∆ηµος» Ι και  ΙΙ), συνολι κού ύψους 740
εκατ. ευρώ γι α το 2018 µε στοχευµένες δράσει ς που έχουν
άµεση και  απτή θετι κή επί δραση στην καθηµερι νή ζωή του
πολί τη. 

Με το Πρόγραµµα «Φι λό∆ηµος ΙΙ», προϋπολογι σµού 240
εκατ. ευρώ γι α το 2018, το Υπουργεί ο Εσωτερι κών σκοπεύει
στην ενδυνάµωση της ι σόρροπης, βι ώσι µης και  δί και ης ανά-
πτυξης των δήµων της χώρας, την βελτί ωση των υποδοµών, την
αύξηση της απασχόλησης και  την ενί σχυση της ανταγωνι στι κότ-
ητας της τοπι κής οι κονοµί ας. Στο πρόγραµµα εντάσσονται
έργα, προµήθει ες, υπηρεσί ες και  µελέτες δήµων. Οι  πόροι
του προγράµµατος, που δηµι ουργήθηκε σε συνεργασί α µε το
Υπουργεί ο Οι κονοµί ας και  Ανάπτυξης,  προέρχονται  από τον
Προϋπολογι σµό ∆ηµοσί ων Επενδύσεων του Υπουργεί ου Εσω-
τερι κών και  κάθε άλλη νόµι µη πηγή. 

Οι  δύο προσκλήσει ς αναλύονται  ως εξής:
Α. Μηχανήµατα έργου (Προϋπολογισµός Πρόσκλησης

60 εκατ. ευρώ)
Πρόκει ται  γι α µι α πρόσκληση µη ανταγωνι στι κή, καθώς

δι και ούχοι  εί ναι  και   οι  325 δήµοι  της χώρας, οι  οποί οι  επι χο-
ρηγούνται  βάσει  κρι τηρί ων που σχετί ζονται  µε την έκταση, τον
πληθυσµό και  το πλήθος των οι κι σµών τους. Οι  δήµοι  µπορούν
να προµηθευτούν και νούργι α ή µεταχει ρι σµένα µηχανήµατα
έργου (έως πενταετί ας ), καθώς και  εξαρτήµατα γι α προσθήκη
σε υφι στάµενα βάσει  των κεί µενων δι ατάξεων (π.χ. λεπί δες
αποχι ονι σµού, βυτί α πυρόσβεσης, αλατι έρες κ.λπ.).

Β. Συντήρηση σχολικών κτηρίων (Προϋπολογισµός
Πρόσκλησης 50 εκατ. ευρώ)

Με τη συγκεκρι µένη πρόσκληση το Υπουργεί ο Εσωτερι κών
απαντά µε επι πρόσθετη χρηµατοδότηση στι ς δι αρκώς αυξανό-
µενες ανάγκες των δήµων γι α τη συντήρηση των σχολι κών
κτι ρί ων, καθώς και  των αύλει ων χώρων τους, όπως οι  ί δι οι  οι
αι ρετοί  το έθι ξαν στι ς συναντήσει ς τους µε την πολι τι κή ηγεσί α
του υπουργεί ου. Επι σηµαί νεται  ότι  οι  δήµοι  χρηµατοδοτούνται
µε περί που 20 εκατοµµύρι α ευρώ ετησί ως, από τους επεν-
δυτι κούς ΚΑΠ έτους 2011 και  µετά, γι α την επι σκευή και
συντήρηση των σχολι κών κτι ρί ων τους. 

Η επι πρόσθετη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος εί ναι
υπερδι πλάσι α της ετήσι ας τακτι κής και  καταλήγει  σε ένα
συνολι κό ποσό 70 εκατ. ευρώ γι α το 2018. Η κατανοµή των
πόρων θα γί νει  µε κρι τήρι ο τον αρι θµό των τµηµάτων των σχο-
λεί ων (30% της χρηµατοδότησης) και  τον αρι θµό των µαθητών
(70% της χρηµατοδότησης) και  αφορά όλους τους δήµους της
χώρας. Ενδει κτι κά, εκτός των κλασσι κών εργασι ών συντήρησης
δί νεται  η δυνατότητα γι α την κατασκευή απλών ραµπών πρό-
σβασης σε αυτά, καθώς και  άλλων τεχνι κών παρεµβάσεων, οι
οποί ες περι γράφονται  αναλυτι κά στην πρόσκληση.



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ 

‘ΦΛΟΓΑΣ’ & ΤΗΣ ‘ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Συλλόγου µας , κάθε χρόνο τέτοιες
ηµέρες , διοργανώνουµε την ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ . Μια πλούσια ηµέρα χαράς
για όλους µας. Με ζωντανή µουσική , πλήρες φαγητό (και νηστίσιµο) , χορ-

ωδίες, χορευτικά συγκροτήµατα και πολλές εκπλήξεις , φτιάχνουµε ένα αξέχαστο
µεσηµεριανό για φίλους και µέλη που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.

Όλα τα έσοδα (και όχι µέρος αυτών) πηγαίνουν για τα παιδιά µε νεοπλασµατική ασθ-
ένεια της ΦΛΟΓΑΣ και φέτος για πρώτη φορά, ενισχύουµε και την προσπάθεια της
ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, κάτι που υποσχεθήκαµε στην κοπή της ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
ΑΓΑΠΗΣ που διοργανώσαµε µε απόλυτη επιτυχία στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας,
όπου συγκεντρώσαµε είδη ρουχισµού, τρόφιµα και γραφική ύλη για τα παιδιά του
πατρός Αντωνίου , τα οποία ήσαν µαζί µας µε την ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος και µάλιστα
η Χορωδία τους τραγούδησε στην γιορτή.

Την προσεχή ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 1µ.µ. στο κέντρο ΠΑΝΟΡΑΜΑ
(Λ.Καµαρίου-Μαγούλα) τα χορευτικά τµήµατα του Συλλόγου Πελοποννησίων Ελευ-
σίνος , η Χορωδία του Συλλόγου, τα παιδικά τµήµατά µας αλλά και η Χορωδία της
ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ετοιµάζουν εκπλήξεις και µια ιδιαίτερη ηµέρα για όλους όσους
έρθουν κοντά µας.

Με τιµή πρόσκλησης µόνον 12 € θα µπορούν να έχουν : 
Πλήρες menu                 
Μπριζόλα – ριζότο – πατάτες                      
Σαλάτα
Ποικιλία τυριών
Φρούτα
Άφθονο κρασί και αναψυκτικά        
Για όσους νηστεύουν, πλούσια νηστίσιµα πιάτα 

Για τα παιδιά έχουµε και menu µε σουβλάκια, τυρόπιτα κλπ , αναψυκτικά  στην τιµή
των 10 € 

Ίσως απορήσει κάποιος γιατί έχουµε τόσο µικρή τιµή πρόσκλησης. Απλά, θέλουµε και
να είµαστε περισσότεροι και να ξεσκάσουµε και να βοηθήσουµε. ∆εν υπάρχει περίπτω-
ση τα όσα ετοιµάζουµε να τα βρεί κανείς σε τέτοια τιµή. Και επειδή γνωρίζουµε τις
δυσκολίες της εποχής, θέλουµε να σας έχουµε κοντά µας. 

Προσκλήσεις σας φέρνουµε και εµείς όταν µας πείτε.  Φτιάξτε µια όµορφη παρεούλα
και ελάτε να γλεντήσουµε µε ζωντανή µουσική και χορό για όλα τα γούστα από βάλς
έως ζεµπέκικα, νησιώτικα, δηµοτικά, βραζιλιάνικα…..       

Πάρτε τηλέφωνο : 210.5542018 – 6977903186.
Με εκτίµηση   

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Τριλίκη Ντίνα &   ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΑ ΣΕ ΕΜΑΣ . ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΒΟΗΘΑΣ                                                                                                     

6-θριάσιο ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 

ΗΕλευσίνα 2021 προσκαλεί 3 κατοίκους της Ελευσίνας να
συµµετέχουν στην Ηµέρα Γειτονιάς των ΠΠτΕ (ECoC’s
Neighbours’ Day), που φιλοξενείται για πρώτη φορά

στην πόλη Leeuwarden (Λέουβαρντεν) της Ολλανδίας από τις 25
έως τις 27 Μαΐου 2018. Οι τρεις Ελευσίνιοι/ες που θα επιλεχθούν
θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην πόλη Leeuwarden, να
γνωρίσουν από κοντά µια πόλη που (µαζί µε την Βαλέτα στη
Μάλτα) είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018,
να µοιραστούν εµπειρίες, αλλά και να συνεργαστούν ενεργά µε
άλλους Ευρωπαίους.

Αντλώντας έµπνευση από την Ηµέρα της Γειτονιάς, που αποτε-
λεί µια γιορτή της κοινωνίας των πολιτών που ενθαρρύνει τους

ανθρώπους να συνδεθούν µε τους γείτονές τους µέσω τοπικών
συµµετοχικών δραστηριοτήτων, η ECoC’s Neighbours’ Day
στοχεύει στη συνεργασία των Ευρωπαίων πολιτών, στην
ενίσχυση των κοινωνικών δεσµών και στην ενεργή ενσωµάτωσή
τους.

Μαζί µε κατοίκους πρώην, τωρινών και µελλοντικών ΠΠτΕ, που
θα συγκεντρωθούν στην πόλη Leeuwarden, µία από τις δύο Πολι-
τιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2018, οι κάτοικοι της
Ελευσίνας θα βιώσουν από κοντά τα δρώµενα που πραγµατοποι-
ούνται σε µια τρέχουσα ΠΠτΕ, θα συµµετέχουν σε συζητήσεις, θα
µοιραστούν εµπειρίες µε άλλους Ευρωπαίους πολίτες, θα
γνωρίσουν συµµετοχικά προγράµµατα που πραγµατοποιούνται
στην Leeuwarden και θα συνεργαστούν για την επίλυση θεµάτων,
την ανάπτυξη ιδεών ή ακόµα και τη δηµιουργία κοινών συµµε-
τοχικών προγραµµάτων.

∆ιαµονή
Οι Ελευσίνιοι/ες θα φιλοξενηθούν από κατοίκους της

Leeuwarden. Οι οικοδεσπότες συµµετέχουν ήδη σε συνεργατικά

πολιτιστικά προγράµµατα ή δρώµενα που πραγµατοποιούνται σε
συνεργασία µε τον οργανισµό Leeuwarden 2018. Με αυτόν τον
τρόπο, θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και να βιώσουν τον Ολλαν-
δικό τρόπο ζωής της περιοχής Fryslân.

Ποιος µπορεί να συµµετέχει;Όποιος είναι κάτοικος της Ελευ-
σίνας, άνω των 18 ετών και µιλάει αγγλικά.

Ποια κόστη καλύπτονται;Καλύπτονται τα αεροπορικά εισιτήρια,
τα µεταφορικά κόστη στην Ολλανδία, η διαµονή και η διατροφή.

Πώς µπορείτε και ως πότε πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή;
Μπορείτε να συµπληρώσετε και να υποβάλλετε online τη

φόρµα συµµετοχής που µπορείτε να βρείτε στο
eleusis2021.eu/open-calls, ή να την κατεβάσετε, να τη
συµπληρώσετε και να µας τη φέρετε αυτοπροσώπως στα γραφ-
εία µας (∆ηµαρχείο Ελευσίνας – 2ος όροφος, Χατζηδάκη 41 192
00 Ελευσίνα). Η προθεσµία υποβολής της φόρµας συµµετοχής
είναι έως τις 16 Μαρτίου 2018, στις 12 το µεσηµέρι.

Για απορίες ή διευκρινήσεις µπορείτε να επικοινωνείτε στο
τηλέφωνο 210 553 7206.

Έµπρακτη στήριξη από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ
Ο∆ΟΣ» προς τον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας 

- ∆ωρεά δύο αυτοκινήτων για τις ανάγκες
των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών

Έ
µπρακτη και πολύτιµη στήριξη από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ»
προς τον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας µε την δωρεά δύο αυτοκινήτων
για τις ανάγκες των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών.

Πολύτιµους αρωγούς βρήκε ο ∆ήµος Μάνδρας –Ειδυλλίας στους εκπρ-
οσώπους της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ», οι οποίοι από την πρώτη στιγµή
µετά την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου έδειξαν την υποστήριξή τους προς
τον δοκιµαζόµενο ∆ήµο. 

Η ευαισθησία τους σε συνδυασµό µε την αποφασιστικότητά τους έφεραν
ένα σηµαντικό αποτέλεσµα καθώς δώρισαν, για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του ∆ήµου δύο αυτοκίνητα SUZUKI Jimny.

Με αφορµή την χορηγία η ∆ήµαρχος δήλωσε:«Θέλω να ευχαριστήσω θερµά
την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ για την έµπρακτη υποστήριξή της. Τα δύο
αυτοκίνητα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τις αυξηµένες ανάγκες που
αντιµετωπίζουν όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου και πραγµατικά αποτελούν για
εµάς πολύτιµα εφόδια. 

Είµαι πολύ συγκινηµένη και ευχαριστώ ακόµη µία φορά για την χορηγία
αυτή της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ που µας δείχνει πως η αλληλεγγύη στο ∆ήµο Μάν-
δρας – Ειδυλλίας για µια ακόµη φορά γίνεται πράξη».

Θα συµµετέχουν στην Ηµέρα Γειτονιάς των ΠΠτΕ (ECoC’s Neighbours’ Day),

Τρεις Ελευσίνιοι/ες στην Λέουβαρντεν της Ολλανδίας
από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2018.
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Τ
ην  οριστικοποίηση της συν ερ-
γασίας του Εθν ικού Αστεροσκο-
πείου Αθην ών  και του ∆ήµου

Φυλής, στο πλαίσιο εφαρµογής του
Ευρωπαϊκού προγράµµατος CESBA
MED, αποφάσισε η συν τον ιστική
οµάδα που έχ ουν  συγκροτήσει οι δύο
φορείς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που
πραγµατοποιήθηκε την  Τετάρτη 14
Φεβρουαρίου 2018 στο ∆ηµαρχείο των
Άν ω Λιοσίων .

Στη σύσκεψη µετείχ αν   ο ∆ιευθυ-
ν τής ερευν ών  του Ιν στιτούτου Ερευ-
ν ών  Περιβάλλον τος & Βιώσιµης Αν ά-
πτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Αστεροσκοπείου
Αθην ών  ∆ρ Κων σταν τίν ος Α. Μπαλα-
ράς, ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, η επιστηµον ική συν εργάτης του
Αστεροσκοπείου Πόπη ∆ρούτσα, οι
επιστηµον ικοί συν εργάτες του
∆ηµάρχ ου Μαρίν α Νικολοπούλου και
Γιάν ν ης Λιάκος και ο Αν τιδήµαρχ ος
Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας. 

Η συµµετοχ ή του ∆ήµου Φυλής στο
Ευρωπαϊκό περιβαλλον τικό πρόγραµµα
εν τάσσεται στη στρατηγική βελτίωσης
του περιβαλλον τικού του αποτυπώµα-
τος, µε στόχ ο ν α αποτελέσει, µεσοπρ-

όθεσµα, πρότυπο πράσιν ου ∆ήµου.
Το CESBA MED υλοποιείται στα

πλαίσια του προγράµµατος Interreg
MED Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συν ερ-
γασίας για Βιώσιµες Πόλεις της Μεσο-
γείου µε συγχ ρηµατοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Αν ά-
πτυξης.

Το Έργο στοχ εύει στον  συν δυασµό
διαφόρων  βασικών  δεικτών  επίδοσης
σε µια ν έα διαδικασία λήψης αποφά-
σεων  που υποστηρίζει τους χ ρήστες
στην  αν τιµετώπιση της πολυπλοκότ-
ητας των  διαδικασιών  και διευκολύν ει
τις συν έργειες για την  αν άπτυξη, παρ-
ακολούθηση και αξιολόγηση µεγάλης
κλίµακας εν εργειακών  αν ακαιν ίσεων

κτιρίων  και βιώσιµης
τοπικής αστικής αν ά-
πτυξης. 

Έν ας από τους κύριο-
υς στόχ ους του Έργου είν αι το «∆ιαβα-
τήριο MED» για δηµόσια κτίρια και γει-
τον ιές, για την  αν τικειµεν ική σύγκριση
µεταξύ Μεσογειακών  πόλεων -δήµων ,
που θα υποστηρίζει την  εφαρµογή της
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ΕΕ COM (2014) 445 για την  αν άπτυξη
εν ός πλαισίου κοιν ών  δεικτών  απόδο-
σης. Στο CESBA MED συµµετέχ ουν
ακαδηµαϊκοί και ερευν ητικοί φορείς από
Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπαν ία,
Ιταλία, Κροατία και Μάλτα, καθώς και
οργαν ισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (πχ
Μασσαλίας, Τορίν ο, Βαρκελών ης).

H ελλην ική πιλοτική εφαρµογή προ-
τείν εται ν α υλοποιηθεί στην  ευρύτερη
περιοχ ή του ∆ηµαρχ είου Φυλής. 

Στα πλαίσια του Έργου, έχ ουν  προ-
γραµµατιστεί πιλοτικές εφαρµογές σε 9
Μεσογειακές περιοχ ές και έκδοση ∆ια-
βατηρίου για µια «γειτον ιά» και 2 δηµο-
τικά ή δηµόσια κτίρια σε κάθε περιοχ ή. 

Η Οµάδα Εξοικον όµησης Εν έργειας
του Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθην ών ,
σε συν εργασία µε τις αρµόδιες υπηρ-
εσίες του ∆ήµου, θα συλλέξει τα απαι-
τούµεν α δεδοµέν α και θα πραγµατο-
ποιήσει µια αρχ ική εκτίµηση της
υπάρχ ουσας κατάστασης και την  έκδο-
ση του ∆ιαβατηρίου, χ ρησιµοποιών τας
τα αν τίστοιχ α εργαλεία που έχ ουν  αν α-
πτυχ θεί στα πλαίσια του Έργου. Στη
συν έχ εια θα γίν ει εκτίµηση 2 σεν αρίων
µε επεµβάσεις βελτίωσης προσαρµο-
σµέν α σε συγκεκριµέν ους στόχ ους και
στις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Η τελική έκθεση και τα αποτελέσµα-
τα της πιλοτικής εφαρµογής θα διατεθ-
ούν  ελεύθερα στο ∆ήµο Φυλής και θα
προβληθούν  σε ευρωπαϊκό και εθν ικό
επίπεδο στα πλαίσια των  δράσεων
διάχ υσης των  αποτελεσµάτων  του
Έργου. 

Η συµµετοχ ή στην  Πιλοτική Εφαρ-
µογή δεν  έχ ει καµία οικον οµική ή άλλη
δέσµευση εκ µέρους του ∆ήµου Φυλής.

ΣΣήήµµεερραα  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ηη  ααννοοιιχχττήή  δδηηµµόόσσιιαα

σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  πποορρεείίαα
ττωωνν  4444  χχρρόόννωωνν  ττοουυ
ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΑΑιισσχχύύλλεειιαα

ΤΤοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΑΑιισσχχύύλλεειιαα  σσααςς  κκααλλεείί  σσεε
δδηηµµόόσσιιαα  σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττωωνν  
4444  χχρρόόννωωνν,,  ττηηνν  ααννααννέέωωσσηη,,  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη

κκααιι  ττοονν  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµόό  ττοουυ..  
ΣΣααςς  ππεερριιµµέέννοουυµµεε  ττηη  ∆∆εευυττέέρραα  2266  

ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  σσττιιςς  1199..0000  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα
““ΣΣττέέκκιι””  σσττοο  ιισσόόγγεειιοο  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆..
ΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ..,,  ΠΠααγγκκάάλλοουυ  &&  ΚΚίίµµωωννοοςς  1111,,

ΕΕλλεευυσσίίνναα  ““ΟΟ  πποολλιιττιισσµµόόςς
εείίννααιι  ττρρόόπποοςς  ζζωωήήςς  κκααιι  τταα  ΑΑιισσχχύύλλεειιαα  

εείίννααιι  ττοο  όόχχηηµµαα  γγιι’’  ααυυττόό..””

ΕΕκκ  µµέέρροουυςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑιισσχχυυλλεείίωωνν,,  
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤσσοουυκκααλλάάςς..

ΚΛΕΙ∆ΩΣΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
του Εθνικού Αστεροσκοπείου και του ∆ήµου Φυλής, στο πλαίσιο
εφαρµογής του Ευρωπαϊκού προγράµµατος CESBA MED 

ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς
σσττοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκόό

ππρρόόγγρρααµµµµαα  εεννττάάσσσσεεττααιι  σσττηη
σσττρρααττηηγγιικκήή  ββεελλττίίωωσσηηςς  

ττοουυ  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκοούύ  ττοουυ  
ααπποοττυυππώώµµααττοοςς,,  µµεε  σσττόόχχοο  νναα
ααπποοττεελλέέσσεειι,,  µµεεσσοοππρρόόθθεεσσµµαα,,
ππρρόόττυυπποο  ππρράάσσιιννοουυ  ∆∆ήήµµοουυ..

Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ελευσίνας 

Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού
διαγωνισµού για το έργο: « Ανάπλαση ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου 

Αύριο  Τρίτη 27 Φεβρουαρίου
2018 και ώρα  8:30  στο ∆ηµο-

τικό Κατάστηµα Ελευσίν ας, θα
συν εδριάσει η αρµόδια Οικον οµι-
κή Επιτροπή του ∆ήµου ώστε ν α
λάβει αποφάσεις στα παρακάτω
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:                                                                                        

1. Αν αµόρφωση ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού ο.ε. 2018. 
2. Λήψη απόφασης για την
κήρυξη ως άγον ου του αν οικτού
προφορικού – µειοδοτικού διαγω-
ν ισµού για την  µίσθωση ακιν ήτου
για την  πραγµατοποίηση πολιτι-
στικών  και εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων  του ∆ήµου. 
3. Κατάρτιση των  όρων  της
διακήρυξης του αν οικτού ηλεκτρ-
ον ικού µειοδοτικού διαγων ισµού
για το έργο: « Αν άπλαση ∆ηµοτι-
κού Κοιµητηρίου» προυπολογισµού δαπάν ης 58.319,00 €.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/ν σης Περιβάλλον τος ( Τµήµα Συν τήρησης κτιριακών  εγκ/σεων  &
λοιπών  υποδοµών ) για την  υποβολή αιτήµατος προς την  Προϊσταµέν η της Οικον οµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
µας για την  έκδοση πράξης αν άληψης υποχ ρέωσης για την  πραγµατοποίηση δαπάν ης για την  συµµετοχ ή του
∆ήµου στις δαπάν ες έργων  ∆ΕΗ – έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.155,67 €. 
5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/ν σης Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού για την  υποβο-
λή αιτήµατος προς την  Προισταµέν η της Οικον οµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την  έκδοση πράξης αν άλ-
ηψης υποχ ρέωσης για την  πραγµατοποίηση δαπάν ης επιµόρφωσης προσωπικού για την  συµµετοχ ή σε σεµι-
ν άριο µε θέµα « ∆ιαδικασίες αδειοδότησης ίδρυσης και λειτουργίας βρεφικών  , παιδικών  σταθµών  που λειτουρ-
γούν  εν τός Νοµικών  Προσώπων  των  ∆ήµων  ή υπηρεσίας των  ∆ήµων  – Παρουσίαση του Π∆ 99/2017»– έγκρ-
ιση δαπάν ης και διάθεση πίστωσης ποσού 180,00 €.  
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Συζητήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου η µε αρ. πρωτ.
1119/20-02-2018 επίκαιρη ερώτηση που είχε
καταθέσει ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανά-

σης Μπούρας προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη
Σκουρλέτη µε θέµα την αποκατάσταση των ζηµιών και την
ανακατασκευή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-
Θηβών. 

Ο κ. Μπούρας ανέπτυξε την κατατεθείσα επίκαιρη
ερώτηση αναφέροντας τα εξής:

«Γνωρίζετε την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχω ως βουλευ-
τής της Περιφέρειας Αττικής στη ∆υτική Αττική, στην οποία
υπηρέτησα και από άλλη θέση ευθύνης παλαιότερα. 

Στις 15 Νοεµβρίου 2017 στην περιοχή της ∆υτικής Αττικής
και συγκεκριµένα στην Μάνδρα και τη Νέα Πέραµο έγινε µία
πρωτοφανής φυσική καταστροφή. Οι καταστροφές που
προκλήθηκαν από τη διέλευση των καταστροφικών χειµάρρ-
ων από το όρος Πατέρα επέφεραν ανεπανόρθωτες ζηµιές
τόσο στον οικιστικό ιστό όσο και στο εσωτερικό οδικό δίκτυο
των πόλεων της Μάνδρας και της Νέας Περάµου.

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις µήνες και ακόµη δεν έχουν
αποκατασταθεί οι ζηµιές. Η πόλη της Μάνδρας εξακολουθεί
να είναι νεκρή πόλη. Οι κάτοικοι της προσπαθούν µόνοι τους
να ξαναστήσουν τα νοικοκυριά τους. Η Παλαιά Εθνική οδός
Ελευσίνας- Θηβών βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Ως εκ
τούτου οι µετακινήσεις των κατοίκων των ορεινών περιοχών
των δηµοτικών ενοτήτων Βιλίων, Ερυθρών και Οινόης αλλά
και δεκάδων οικισµών του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας γίνον-
ται µετ’ εµποδίων και κινδύνων. Οι κάτοικοι των παραπάνω
δηµοτικών ενοτήτων και οικισµών είναι σχεδόν αποµονωµέ-
νοι από το ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας στον οποίο ανήκουν
καθώς δεν έχουν άλλο δρόµο για τις µετακινήσεις τους από
και προς Μάνδρα και Ελευσίνα, που είναι η πρωτεύουσα της
∆υτικής Αττικής.

Παρά τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης και του ίδιου του
Πρωθυπουργού, στο συνέδριο που κάνατε στην περιοχή της
∆υτικής Αττικής, ότι µέσα σε τρεις µήνες θα έχουν αποκατα-
σταθεί πλήρως οι ζηµιές στο οδικό δίκτυο, τα έργα δεν έχουν
αρχίσει, παρά µόνο µερικές πρόχειρες παρεµβάσεις που δεν
αποτελούν, όµως, λύση.

Η δυσκολία µετακίνησης των κατοίκων όλων των δηµο-
τικών ενοτήτων Μάνδρας- Ειδυλλίας αλλά και των επισκε-
πτών επηρεάζει ακόµη περισσότερο την οικονοµική ζωή της
περιοχής καθώς δηµιουργεί δυσχέρειες στην άσκηση επαγ-
γελµατικών δραστηριοτήτων. Να σας αναφέρω ότι στην περ-
ιοχή υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες εξικνούνται
όπως στη δηµιουργία καταστηµάτων εστίασης, ταβερνών
κλπ. ∆εν µπορούν εύκολα να προσεγγίσουν. Πολλοί κάτοικοι
των περιοχών δε τυχαίνει να είναι επαγγελµατίες αυτοκινητι-
στές και απαγορεύεται η διέλευση των αυτοκινήτων τους.
Πρέπει να πάνε γύρω-γύρω από την Εθνική Οδό.

Έκανα αυτή την ερώτηση όχι για να αντιπολιτευθώ, αλλά
για να βοηθήσω στη λύση του προβλήµατος σε αυτή τη
δύσµοιρη περιοχή λόγω αυτού του τελευταίου φαινοµένου,
µια περιοχή της ∆υτικής Αττικής που σωρεύει πολλά προβλή-

µατα για την υπόλοιπη Αττική και δυστυχώς δεν έχει την
αντίστοιχη αντιµετώπιση διαχρονικά από τις κυβερνήσεις.
Θέλω να σας παρακαλέσω ειλικρινά να συµβάλετε στη λύση
αυτού του προβλήµατος . το ίδιο έκανα πριν λίγες µέρες για
ένα µείζον θέµα που καθυστερούσε ως προς την αντιµετώπι-
ση µε ειδικό τρόπο, όπως γίνεται σε φυσικές καταστροφές,
των µαθητών και των αποφοίτων που πρόκειται να δώσουν
φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Συζητήσαµε µε τον Υπουργό
Παιδείας και δόθηκε λύση. ∆εν έχει υλοποιηθεί, είναι στα σκα-
ριά και η λύση αυτή πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει του µαθητές
και τους υποψηφίους φοιτητές αυτής της περιοχής».

Ο Υπουργός απαντώντας ανέφερε ότι το Υπο-
υργείο έχει επιχορηγήσει τόσο το ∆ήµο Μάνδρας όσο και το
∆ήµο Μεγαρέων. Πρόσφατα µάλιστα εγκρίθηκε επιχορήγηση
για την αποκατάσταση οδοποιίας του ∆ήµου Μάνδρας, η
οποία όµως αφορά τον κεντρικό δρόµο της πόλης, την οδό
Κοροπούλη. Η εκταµίευση του συγκεκριµένου κονδυλίου,
όπως ο ίδιος ο Υπουργός επεσήµανε δεν έχει εκταµιευθεί,
γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη ο ίδιος! Όσον αφορά την
Παλαιά Εθνική Οδό έχει προκηρυχθεί η µελέτη τροπο-
ποίησης της χάραξής της και έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Στη δευτερολογία παίρνοντας το λόγο ο κ.
Μπούρας ανέφερε: «Τα ¾ της τοποθέτησής σας αναφέρον-
ται σε άλλα θέµατα τα οποία έχω θίξει σε αντίστοιχες ερωτή-
σεις. Και εσείς ο ίδιος διαπιστώνεται ότι υπάρχουν καθυστε-
ρήσεις. Ο καιρός τρέχει και οι κάτοικοι βρίσκονται σε αναστά-
τωση ακόµα και για την επανάληψη κάποιου φαινοµένου.
Όλο το κακό έγινε πάνω στην Παλαιά Εθνική Οδό. Η Πολιτι-
κή Προστασία δεν λειτούργησε όπως έπρεπε να λειτουργήσει
µε διακοπή της κυκλοφορίας όπως γίνεται σε περίπτωση
χιονόπτωσης στην Κάζα.

Ο καιρός περνάει και δεν έχει γίνει ακόµα κάτι. Και ενώ θα
έπρεπε µετά τις πυρκαγιές του 2015 και του 2016 να γίνουν
τα κατάλληλα κορµοδέµατα για να συγκρατούν τις φερτές
ύλες, µέχρι σήµερα, έστω και εκ των υστέρων, δεν έχει γίνει
τίποτα, µε συνέπεια οι κάτοικοι σε κάθε βροχόπτωση να ζουν

µε το φόβο µιας καινούργιας καταστροφής.
Και ενώ στις 21/12/2017 οµόφωνα η Οικονοµική Επιτρο-

πή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την προκήρυξη µελέτης
προκειµένου να προχωρήσει άµεσα, η προκήρυξη αυτή έγινε
στις 2/2/2018 όπως είπατε κ. Υπουργέ.

Μέχρι να γίνει η δηµοπράτηση του έργου και να βγει ο ανά-
δοχος, µε τους ρυθµούς αυτούς το έργο θα αρχίσει να εκτε-
λείται µετά από ένα χρόνο περίπου όπως ισχυρίζονται οι
αρµόδιοι.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παρέµβετε όσο γίνεται
ώστε οι διαδικασίες να επισπευσθούν πάντα νοµίµως και µε
τις δυνατότητες που δίνουν οι νόµοι για την αντιµετώπιση
έκτακτων καταστάσεων.

Η Παλαιά Εθνική Οδός Ελευσίνας-Θήβας είναι µια οδός
που προσφέρει στην οικονοµία της χώρας. Πολλοί κάτοικοι
των δηµοτικών ενοτήτων και οικισµών του ∆ήµου Μάνδρας-
Ειδυλλίας είναι επαγγελµατίες οδηγοί και δεν µπορούν να
εργαστούν καθώς απαγορεύεται η κυκλοφορία στα άνω των
οκτώ τόνων οχήµατα.

Οι κάτοικοι είναι ανήσυχοι, βρίσκονται σε µια απελπιστική
κατάσταση. Πολλά από τα παιδιά µετακινούνται καθηµερινά
για τα σχολεία ή τα φροντιστήρια προς Μάνδρα ή Ελευσίνα
χρησιµοποιώντας αυτό το δρόµο. ∆εν νιώθουν ασφαλείς οι
κάτοικοι.»

Ο Υπουργός κλείνοντας τη συζήτηση απάντησε ότι είναι
θέµα αρµοδιοτήτων, προκαλώντας την παρέµβαση του κ.
Μπούρα προκειµένου να τον ενηµερώσει ότι βαδίζουν στον
4ο χρόνο διακυβέρνησης και ότι θα µπορούσαν αυτά που
ισχυρίζονται ως εµπόδια να τα έχουν διορθώσει. Συνεχίζοντας
ο Υπουργός είπε ότι η Παλαιά Εθνική Οδός Ελευσίνας-
Θήβας, η οποία είναι ένας κρίσιµος οδικός άξονας, δεν πρέ-
πει απλώς να επισκευαστεί πρόχειρα. Πρέπει να επαναχαρ-
αχθεί, πρέπει να γίνει µε τον πιο ασφαλή τρόπο. Ζήτησε από
τον κ. Μπούρα να πιέσουν από κοινού να επισπευσθούν οι
διαδικασίες ώστε να µη βρεθούµε ξανά µπροστά σε παρό-
µοιες καταστάσεις.

Ο κ. Μπούρας επισκεπτόµενος τακτικά την περιοχή
γνωρίζει ότι τίποτα δεν έχει προχωρήσει και ότι ο Υπουργός
Εσωτερικών είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος να ελέγξει τις ενέργει-
ες της Περιφέρειας στην εφαρµογή των αναφερθέντων µέτρ-
ων αποκατάστασης. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί από
κοντά όλα τα θέµατα που δηµιούργησε η πρωτοφανής κατα-
στροφή στην Μάνδρα και τη Νέα Πέραµο µέχρι την οριστική
επίλυσή τους, προκειµένου η ζωή των κατοίκων να επανέλθ-
ει στην κανονικότητα.

ΤΤΙΙ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΓΓΙΙΝΝΕΕΙΙ  ΤΤΡΡΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΗΗΝΝΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΜΜΜΜΥΥΡΡΑΑ  
Συζητήθηκε στη Βουλή η αποκατάσταση των ζηµιών και την ανακατασκευή της Παλαιάς Εθνικής Ελευσίνας-Θηβών. 

ΛΛηησσττεείίαα  µµεε  
ππυυρροοββοολλιισσµµοούύςς  
σσεε  µµίίννιι  µµάάρρκκεεττ

σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι
Ένοπλη ληστεία µε πυροβολισµούς

σηµειώθηκε στις 20:30 το βράδυ της
Παρασκευής σε µίνι µάρκετ στο
Μενίδι.
Από τους πυροβολισµούς δεν υπήρ-

ξαν τραυµατισµοί.
Τέσσερα άτοµα µε καλυµµένα τα

χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στο
κατάστηµα κρατώντας όπλα, απέ-
σπασαν άγνωστο µέχρι στιγµής
χρηµατικό ποσό και διέφυγαν µε
αυτοκίνητο.

Η Αστυνοµία εξαπέλησε κυνηγητό
για τον εντοπισµό και τη σύλληψη
των δραστών.



∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-9

∆∆ΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  

ΟΟ  ΣΣ..ΕΕ..ΕΕ..ΛΛ..ΦΦ..  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ  &&  ΠΠΕΕΡΡΙΙΞΞ  δδιιοορρ--
γγααννώώννεειι  εεππίίκκααιιρροο  σσεεµµιιννάάρριιοο  µµεε  θθέέµµαα  ::  ““  ΟΟ
ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ””

ΕΕιισσηηγγηηττέέςς  ττοουυ  σσεεµµιιννααρρίίοουυ  θθαα  εείίννααιι  ::
ΜΜΙΙΧΧΕΕΛΛΙΙΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  ,,  ΦΦοορροοττεεχχννιικκόόςς,,  ΟΟιικκοο--
ννοοµµοολλόόγγοοςς,,  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ΣΣυυγγγγρρααφφέέααςς..
ΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΣΣΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ,,  ΕΕλλεεγγκκττήήςς  ΚΚ..ΕΕ..ΜΜΕΕ..ΕΕΠΠ..  ––
ΑΑ..ΑΑ..∆∆..ΕΕ..

ΗΗ  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  σσεεµµιιννααρρίίοουυ  θθαα  γγίίννεειι  ττηηνν  ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗ
2288  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  22001188  κκααιι  ώώρραα  1166::0000  σσττοο  ξξεεννοο--
δδοοχχεείίοο    EELLEEFFSSIINNAA  HHOOTTEELL  ,,    ∆∆ήήµµηηττρροοςς    5555    &&    ΡΡήήγγαα
ΦΦεερρααίίοουυ  ,,  ΕΕλλεευυσσίίνναα..

ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ::  22110055557744443333  ––  
22110055554499119911  
FFAAXX  ::  22110055558800000000  EEMMAAIILL  ::  mmoouuzzaaccaass@@ootteenneett..ggrr..

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ∆∆..ΣΣ..  
ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕ∆∆ΡΡΟΟΣΣ  ΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ
ΜΜΟΟΥΥΖΖΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ ΠΠΑΑΛΛΙΙΓΓΓΓΙΙΝΝΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ

ΣΣΣΣΥΥΥΥΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΓΓΓΓΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΘΘΘΘΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΝΝΝΝ
ΕΕΕΕΠΠΠΠΑΑΑΑΓΓΓΓΓΓΓΓΕΕΕΕΛΛΛΛΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΙΙΙΙΩΩΩΩΝΝΝΝ    ΛΛΛΛΟΟΟΟΓΓΓΓΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΩΩΩΩΝΝΝΝ
ΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΟΟΟΟΤΤΤΤΕΕΕΕΧΧΧΧΝΝΝΝΙΙΙΙΚΚΚΚΩΩΩΩΝΝΝΝ    ΘΘΘΘΡΡΡΡΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ

ΠΠΠΠΕΕΕΕ∆∆∆∆ΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ     ΠΠΠΠΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΞΞΞΞ....

ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
Περιοδική έκθεση στο Μουσείο Ακροπόλεως 

26/2/2018 - 31/5/2018 

Η
Ελευσίνα και τα µεγάλα µυστήριο είναι το θέµα τns νέαs περιοδικns
έκθεσns που εγκαινίασε το Μουσείο τns Ακρόπολns, την Κυριακή 25
Φεβρουαρίου 2018. 

Η έκθεση θα λειτουργήσει για το κοινό από τn ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου
2018 έως την Πέµπτη 31 Μαΐου 2018. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα έργα που έχει φέρει στο φωs
n αρχαιολογική σκαπάνη στην Ελευσίνα  όπως το µοναδικό άγαλµα της
Φεύγουσας Περσεφόνης, το πρώιµο κλασικό ανάγλυφο µε την παράσταση
∆ήµnτρας και Κόρnς, ιερά σκεύη όπως  κέρνοι, πλnµοχόες και θυµιατήρια, αλλά
και µνηµεία µε παραστάσεις των πρωταγωνιστών των µεγάλων µυστnρίων, του
lεροφάντn και του ∆αδούχου. 

Στnν έκθεσn περιλαµβάνονται και ευρήµατα από το Ελευσίνιο της Αθήνας
αλλά και την Ιερά Οδό,  δεδοµένου ότι n πανηγυρική ποµπή ξεκινούσε από την
Αθήνα µε πλήθος µυnµένων και υποψnφίων για µύnσn και κατέλnγε στο τελε-
στήριο της Ελευσίνας. Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται, πριν από την είσοδο
στην έκθεση, ένα ανάγλυφο από την περιοχή του Ελευσινείου και ορισµένα
χαρακτηριστικά ευρήµατα από το Ιερό της Αφροδίτnς που βρίσκεται δίπλα
στην Ιερά Οδό, στην περιοχή του ∆αφνίου. 

Ο εκθεσιακός χώρος έχει τη µορφή του Ελευσινιακού τελεστηρίου µε το κτίρ-
ιο του σκοτεινού ανακτόρου σε σµίκρυνση όπου παρουσιάζεται ένα δεκαπεν-
τάλεπτο βίντεο µε αεροφωτογραφίεs της Ιεράς Οδού, αναπαραστάσεις,
πρoπλάσµατα, τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και εµβλnµατικά εκθέµα-
τα. 

Η έκθεση οργανώθηκε από το Μουσείο της Ακρόπολnς σε συνεργασία µε την
Εφορεία  Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής. 
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ΜΜεε  εεννττυυππωωσσιιαακκήή  σσυυµµµµεε--
ττοοχχήή  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  οο
µµεεγγάάλλοοςς  δδιιααγγωωννιισσµµόόςς

ττηηςς  EEKKOO  RRaacciinngg  110000,,  µµεε  κκοορρ--
υυφφααίίοο  δδώώρροο  µµιιαα  DDUUCCAATTII
SSuuppeerrssppoorrtt!!    
ΗΗ  ΕΕΚΚΟΟ  ββρρέέθθηηκκεε  σσττηηνν  ππρρωωττοο--
πποορρίίαα,,  γγιιαα  αακκόόµµαα  µµιιαα  φφοορράά,,
ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς  κκααιι  αανναα--
ππττύύσσσσοοννττααςς  έένναανν  δδιιααγγωωννιισσµµόό
ββαασσιισσµµέέννοο  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σσεε
ψψηηφφιιαακκέέςς  ππλλααττφφόόρρµµεεςς  κκααιι  ddiigg--
iittaall  mmeeddiiaa..  ΚΚααιι  µµάάλλιισστταα,,  µµεε
ππρρωωττοοφφααννήή  εεππιιττυυχχίίαα  ααφφοούύ
ππέέττυυχχεε  ρρεεκκόόρρ  σσυυµµµµεεττοοχχώώνν!!
∆∆εεκκάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  υυπποοψψήήφφιιοοιι
εεππέέλλεεξξαανν  ΕΕΚΚΟΟ  RRaacciinngg  110000  κκααιι
σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  σσττοο  µµεεγγάάλλοο  δδιιαα--
γγωωννιισσµµόό  γγιιαα  τταα  1100  µµεεγγάάλλαα
δδώώρραα::  ττηηνν  µµηηχχααννήή  DDuuccaattii
SSuuppeerrppoorrtt,,  δδύύοο  δδωωρροοεεππιιττααγγέέςς
κκααυυσσίίµµωωνν  ΕΕΚΚΟΟ  RRaacciinngg  110000
ααξξίίααςς  550000  εευυρρώώ  κκααιι  εεξξοοππλλιισσµµόό
DDuuccaattii..
ΗΗ  ππρρώώττηη  κκλλήήρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν
ααννάάδδεειιξξηη  ττωωνν  1100  ττυυχχεερρώώνν  έέγγιιννεε

σσττιιςς  22  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ,,  εεννώώ  ηη
δδεεύύττεερρηη  κκααιι  ττεελλιικκήή  κκλλήήρρωωσσηη
γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  µµεεγγάάλλοουυ
ννιικκηηττήή  ττηηςς  DDuuccaattii  SSuuppeerrssppoorrtt,,
ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη
2222  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  σσττοονν  πποολλ--
υυχχώώρροο  TTiinn  PPaann  AAlllleeyy,,  ππααρροουυ--
σσίίαα  δδηηµµοοσσιιοογγρράάφφωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι
εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ
ΕΕΛΛΠΠΕΕ,,  ττηηςς  ΕΕΚΚΟΟ  κκααιι  ττηηςς  DDuuccaattii..
ΜΜέέσσαα  ααππόό  µµιιαα  εεννττυυππωωσσιιαακκήή
ππρροοββοολλήή  vviiddeeoo  33DD  MMaappppiinngg,,  οοιι
κκααλλεεσσµµέέννοοιι  εείίδδαανν  ττηηνν  πποολλ--
υυππόόθθηηττηη  DDuuccaattii  SSuuppeerrssppoorrtt  νναα
κκάάννεειι  έένναα  φφαανντταασσµµααγγοορριικκόό  vviirr--
ttuuaall  ττααξξίίδδιι!!  
ΠΠααρροουυσσιιαασσττήήςς  ττηηςς  ξξεεχχωωρριισσττήήςς
ββρρααδδιιάάςς  ήήτταανν  οο  ΣΣάάββββααςς
ΠΠοούύµµπποουυρρααςς,,  εεννώώ  µµεεγγάάλλοοςς
ππρρωωττααγγωωννιισσττήήςς  ττηηςς  εεκκδδήήλλωω--
σσηηςς  ήήτταανν,,  φφυυσσιικκάά,,  οο  ννιικκηηττήήςς
ττηηςς  DDuuccaattii  SSuuppeerrssppoorrtt..  ΠΠρριινν
εεξξααφφααννιισσττεείί  µµεε……  ««ττέέρρµµαα  τταα
γγκκάάζζιιαα»»,,  σσυυγγκκρρααττήήσσααµµεε  ττοο
όόννοοµµάά  ττοουυ::  εείίννααιι  οο  κκοοςς  ΓΓεεώώρρ--
γγιιοοςς  ΠΠααννττεελλήήςς  !!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία 

στον Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, 
σε Α’ ζώνη ∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., 

µε κτίσµατα 100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες
των 30 και 40τ.µ. αντίστοιχα.

∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε 300τ.µ. 
+ 166τ.µ. αντίστοιχα.

Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454

ΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ““EEKKOO  RRAACCIINNGG  110000””
ΑΑΝΝΕΕ∆∆ΕΕΙΙΞΞΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ,,  

ΣΣΕΕ  ΕΕΝΝΑΑ  33DD  EEVVEENNTT  ΓΓΕΕΜΜΑΑΤΤΟΟ  ΕΕΚΚΠΠΛΛΗΗΞΞΕΕΙΙΣΣ!!
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΠΠΠΠ    ΡΡΡΡ    ΟΟΟΟ    ΣΣΣΣ    ΚΚΚΚ    ΛΛΛΛ    ΗΗΗΗ    ΣΣΣΣ    ΗΗΗΗ
ΕΕχχοουυµµεε  ττηηνν  ττιιµµήή  νναα  σσααςς  ππρροοσσκκααλλέέ--
σσοουυµµεε  σσεε  εεκκδδήήλλωωσσηη,,  ττηηνν  ∆∆εευυττέέρραα
2266  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001188,,  ώώρραα  77  µµ..µµ..
σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ΣΣυυννεεδδρριιάάσσεεωωνν  ττοουυ
∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  σσττοο  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοο  ΜΜεεγγάάρρωωνν,,  µµεε  οοµµιιλληηττήή  ττοονν  γγννωω--
σσττόό  κκααθθηηγγηηττήή  κκ..  ΧΧρριισσττόόδδοουυλλοο  ΓΓιιααλλ--
λλοουυρρίίδδηη  κκααιι  θθέέµµαα::  ““  ΕΕλλλληηννοοττοουυρρκκιι--
κκέέςς  ΣΣχχέέσσεειιςς  ––  ΠΠττυυχχέέςς  ττηηςς  ΙΙσσττοορρίίααςς

κκααιι  ττηηςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  ””..
ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  ααυυττήή  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι

σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  ττωωνν
εεππιιµµοορρφφωωττιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ττοουυ

∆∆ήήµµοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001188..

ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΙΙ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς
∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Ο
Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα
οικονοµικά αποτελέσµατα ∆’ Τριµήνου, καθώς
και τα ετήσια 2017. Tα Συγκρίσιµα Κέρδη EBIT-
DA του 2017 ανήλθαν στα €834 εκατ. (+14%), το
υψηλότερο επίπεδο ιστορικά, κυρίως λόγω της

βελτίωσης των επιδόσεων όλων των διυλιστηρίων του
Οµίλου, µε επίτευξη ιστορικού υψηλού υπερ-απόδοσης
έναντι ενδεικτικών περιθωρίων και σηµαντική αύξηση σε
σχέση µε το 2016, καθώς και της διατήρησης της λειτουργι-
κής διαθεσιµότητας των εγκαταστάσεων διύλισης σε
υψηλά επίπεδα. 

Επιπλέον ο Όµιλος εκµεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που παρουσιά-
στηκαν στη δοµή τιµολόγησης των αργών στη Μεσόγειο, επιτυγχάνον-
τας περαιτέρω σηµαντική εξοικονόµηση στο κόστος αγοράς πρώτων
υλών. Τα διεθνή περιθώρια διύλισης διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά
επίπεδα, µε το ενδεικτικό περιθώριο συστήµατος ΕΛΠΕ να σηµειώνει
αύξηση $0,5/bbl, ενώ µικρή υποχώρηση σηµείωσε το δολάριο έναντι
του ευρώ. 

Η σηµαντική µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους κατά 18%,
καθώς και  η ενισχυµένη κερδοφορία των συνδεδεµένων επιχειρήσεων,
κυρίως λόγω των επιδόσεων του ∆ΕΣΦΑ, οδήγησαν σε ακόµα
µεγαλύτερη βελτίωση σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, µε τα
Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη να ανέρχονται  στα €372 εκατ., σηµειώνον-
τας αύξηση 40%.

Οι κλάδοι  Εµπορίας και  Πετροχηµικών διατήρησαν τη συνεισφορά
τους σε υψηλά επίπεδα παρά τις προκλήσεις του περιβάλλοντος,
σηµειώνοντας αύξηση πωλήσεων και  βελτίωση λειτουργικών επιδό-
σεων. Τα Συγκρίσιµα EBITDA του κλάδου Εµπορίας ανήλθαν στα €107
εκατ., ενώ των Πετροχηµικών στα €95 εκατ. 

Σε ό,τι  αφορά στα ∆ηµοσιευµένα Αποτελέσµατα, σύµφωνα µε
∆ΠΧΠ, η ανάκαµψη των τιµών αργού πετρελαίου επηρέασε θετικά την
αποτίµηση αποθεµάτων, οδηγώντας τα Καθαρά Κέρδη 2017 στα €384
εκατ. (+17%), καθώς και  τα συνολικά έσοδα του Οµίλου, που σε
συνδυασµό µε την αύξηση των όγκων πωλήσεων, ανήλθαν στα €8 δισ.
(+20%)

Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα ∆’ Τριµήνου, η επιδείνωση του διε-
θνούς περιβάλλοντος διύλισης, µε την υποχώρηση των ενδεικτικών
περιθωρίων και  την ενδυνάµωση του ευρώ έναντι  του δολαρίου, οδήγ-
ησε τα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA στα €170 εκατ. (-21%) και  τα
Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη στα €59 εκατ. (-28%). Αξιοσηµείωτη είναι
η βελτίωση στη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου µε τα χρηµατοοι -
κονοµικά έξοδα να καταγράφουν µείωση, για ένα ακόµα τρίµηνο, κατά
28% σε σχέση µε το ∆’ Τριµ. 2016.

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω αποτελέσµατα, αλλά και  τις
προοπτικές του 2018, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε στη Γενική
Συνέλευση τη διανοµή τελικού µερίσµατος €0,25 ανά µετοχή, που ανα-
λογεί  σε συνολικό µέρισµα, για τη χρήση 2017, €0,40 ανά µετοχή.

Αύξηση δι εθνών τι µών αργού και  υποχώρηση δι εθνών περι θ-
ωρί ων στο ∆’ Τρί µηνο

Η ανάκαµψη των διεθνών τιµών αργού συνεχίστηκε στο ∆’ Τρίµηνο,
καθώς ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συµφωνίας για έλεγχο
της παραγωγής και  εξαγωγών αργού. Η τιµή Brent κυµάνθηκε κατά
µέσο όρο στο ∆’ Τρίµηνο στα $62/bbl, το υψηλότερο επίπεδο των τελευ-
ταίων 2 ετών, ενώ για το σύνολο του 2017 ενισχύθηκε κατά $10/bbl σε
σχέση µε πέρυσι , στα $55/bbl. 

Η αύξηση των διεθνών τιµών αργού, σε συνδυασµό µε την προσφο-
ρά προϊόντων, επηρέασε αρνητικά τα διεθνή περιθώρια στη Μεσό-
γειο, µε τα περιθώρια τύπου FCC να διαµορφώνονται  στα $4,6/bbl (-
15%), και  τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,3/bbl (-3%). 

Στο σύνολο του έτους τα διεθνή περιθώρια ενισχύθηκαν µε τα περ-
ιθώρια τύπου FCC να κυµαίνονται  κατά µέσο όρο στα $5,9/bbl (+17%),
και  τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,2/bbl (+4%).

Το ευρώ ενισχύθηκε περαιτέρω, µε την ισοτιµία να διαµορφώνεται
στα 1,18 δολάρια κατά µέσο όρο στο ∆’ Τρίµηνο και  στα 1,13 για το
σύνολο του 2017.

Αύξηση ζήτησης στην αγορά αεροπορι κών και  ναυτι λι ακών
καυσί µων

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίµων το 2017 διαµορφώθηκε
στα 6,9 εκατ. τόνους, σηµειώνοντας µικρή µείωση κατά 1,9% σε σχέση
µε το 2016. Η κατανάλωση αεροπορικών καυσίµων ανήλθε στα 1,15
εκατ. τόνους (+11%), σηµειώνοντας αύξηση για 5η συνεχή χρονιά, ενώ
και  η ζήτηση ναυτιλιακών καυσίµων σηµείωσε αύξηση 18%, στα 2,8
εκατ. τόνους. 

Υψηλές λει τουργι κές ταµει ακές ροές, µεί ωση χρηµατοοι κο-
νοµι κού κόστους, αύξηση επενδύσεων

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα το 2017 ανήλθαν στα €165 εκατ., τα
χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών, µετά τις αναχρηµατοδο-
τήσεις οµολόγων και  τραπεζικών δανείων, καθώς και  τη µείωση του
Συνολικού ∆ανεισµού κατά €600 εκατ. τα τελευταία δυο χρόνια. Επιπ-
λέον, η διαδικασία αναχρηµατοδότησης τραπεζικών δανειακών
συµβάσεων που λήγουν εντός του 2018 είναι  σε εξέλιξη, µε σηµαντικό
θετικό αντίκτυπο στο µέσο κόστος και  διάρκεια δανεισµού του Οµίλου,
αλλά και  την καλύτερη διαχείριση κινδύνου.

Οι  λειτουργικές ταµειακές ροές (Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA –
επενδυτικές δαπάνες) του 2017 ανήλθαν στα €625 εκατ., σηµειώνοντας
µικρή αύξηση σε σχέση µε πέρυσι , παρά τις αυξηµένες επενδυτικές
δαπάνες, που ανήλθαν στα €209 εκατ., λόγω του αυξηµένου προγράµ-
µατος συντήρησης των διυλιστηρίων και  έργων βελτίωσης της ανταγω-
νιστικότητας, ενώ ο καθαρός δανεισµός διαµορφώθηκε στα €1,8 δισ.,
σταθερός σε σχέση µε τα τελευταία τρίµηνα.  

Σηµαντι κές εξελί ξει ς

Στον κλάδο Έρευνας και  Παραγωγής υδρογονανθράκων, συνεχίζον-
ται  οι  προγραµµατισµένες έρευνες στην παραχώρηση του Πατραϊκού
κόλπου. Επιπλέον, εντός των επόµενων ηµερών αναµένεται  η κύρωση
των Συµβάσεων Μίσθωσης από το Ελληνικό κοινοβούλιο, τόσο για τις
χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και  Β∆ Πελοποννήσου, όσο και
για τη θαλάσσια Περιοχή 2, µε τις πρώτες ερευνητικές εργασίες να
είναι  προγραµµατισµένες να ξεκινήσουν αµέσως µετά.

Αναφορικά µε τη συµµετοχή στο ∆ΕΣΦΑ, είναι  σε εξέλιξη η διαδι-
κασία πώλησης για το 66%, που αφορά το 35% της συµµετοχής του
Οµίλου και  το 31% του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Τα δύο διεθνή επιχειρ-
ηµατικά σχήµατα που είχαν προκριθεί  για συµµετοχή στην τελική
φάση του διαγωνισµού υπέβαλλαν δεσµευτικές προσφορές στις 16
Φεβρουαρίου 2018 και  ο Όµιλος σε συνεργασία µε το ΤΑΙΠΕ∆ είναι
σε διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Η συµµετοχή του Οµίλου
∆ΕΠΑ στα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου ΕΛΠΕ
το 2017 ανήλθε στα €46 εκατ., µε τη ∆ΕΣΦΑ να έχει  σηµαντική συµβολή
στην αύξηση της συνεισφοράς του.

Επίσης στο ∆’ Τρίµηνο ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 37% του
µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΠΕΤ Βαλκανικής (κάτοχος του 80% και
81,5% του µετοχικού κεφαλαίου του αγωγού ΒΑΡ∆ΑΞ και  της ΟΚΤΑ
αντίστοιχα) που δεν κατείχε ο Όµιλος από τους µετόχους µειοψηφίας,
καθώς και  12 πρατηρίων της EKO Bulgaria που λειτουργούσαν υπό
καθεστώς µακροχρόνιας µίσθωσης.

Κύρια σηµεία των αποτελεσµάτων ∆’ Τριµ. / Έτους 2017 για τις επι-
µέρους επιχειρηµατικές δραστηριότητες αναφέρονται  πιο κάτω:

∆ΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ∆ΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Το ∆’ Τρίµ. 2017, τα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA του κλάδου ∆ιύλι -
σης, Εφοδιασµού και  Πωλήσεων ανήλθαν στα €130 εκατ. (-23%), µε τα
αντίστοιχα του 2017 στα €639 εκατ. (+19%).

Η απρόσκοπτη λειτουργία των διυλιστηρίων οδήγησε σε αύξηση
παραγωγής και  πωλήσεων στα 3,9 (+5%) και  4,1 (+7%) εκατ. τόνους
αντίστοιχα στο ∆’ Τρίµηνο 2017, 

Η συνολική παραγωγή και  πωλήσεις για το 2017 ανήλθαν στα 15
(+1%) και  16,1 (+4%) εκατ. τόνους αντίστοιχα, µε το ποσοστό µεσαίων
κλασµάτων στα 48% και  βενζίνης στο 22%.

Η αριστοποίηση του µίγµατος κατεργασίας αργού και  η βελτιστο-
ποίηση της λειτουργίας των µονάδων όλων των διυλιστηρίων οδήγησαν
τη συνολική υπερ-απόδοση έναντι  ενδεικτικών περιθωρίων σε ιδιαίτε-
ρα υψηλά επίπεδα, αντισταθµίζοντας την επίπτωση από το έκτακτο
σταµάτηµα της µονάδας παραγωγής υδρογόνου στο διυλιστήριο Ελευ-
σίνας.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Η µικρή µείωση των πωλήσεων πολυπροπυλενίου και  η ενδυνάµω-

ση του ευρώ οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία των Πετροχηµικών
σε µικρή µείωση, µε τα Συγκρίσιµα EBITDA του ∆’ Τριµήνου να δια-
µορφώνονται  στα €20 εκατ. (-20%). 

ΕΜΠΟΡΙΑΕΜΠΟΡΙΑ
Τα Συγκρίσιµα EBITDA της Εµπορίας για το 2017 ανήλθαν σε €107

εκατ. (+6%) 
Στην Εγχώρια Εµπορία αυξήθηκαν οι  πωλήσεις για ένα ακόµα

τρίµηνο, στο 1 εκατ. τόνους (+3%), µε τα Συγκρίσιµα EBITDA στα €9
εκατ. (-1%).

Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας σηµείωσε η ∆ιεθνής Εµπορία,
µε τα Συγκρίσιµα EBITDA ∆’ Τριµήνου να διαµορφώνεται  στα €13
εκατ. (+10%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Η συµµετοχή της ∆ΕΠΑ και  των θυγατρικών της εταιρειών στα ενο-

ποιηµένα Καθαρά Κέρδη του Οµίλου ανήλθε στα €-1 εκατ., λόγω
αυξηµένων προβλέψεων και  µείωσης όγκων πωλήσεων.

Παρά την καθυστέρηση στην επαναφορά του µηχανισµού αποζ-
ηµίωσης ευελιξίας για τις µονάδες φυσικού αερίου, το EBITDA της
Elpedison διαµορφώθηκε στα €14 εκατ. (+19%). 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ : Αποτελέσµατα ∆’ Τριµήνου 2017
ΙΙσσττοορριικκόό  υυψψηηλλόό  κκεερρδδοοφφοορρίίααςς,,  λλόόγγωω  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν
κκααιι  εευυννοοϊϊκκοούύ  δδιιεεθθννοούύςς  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  δδιιύύλλιισσηηςς
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33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο

ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέρν α ΦΩΛΙΑ στο Καρπεν ήσι 

( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η στην  Ιερά
Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας

- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μ ον οήµερη -  ώρα αν αχώρησης 8.00

τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ
--  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ

Μ ον οήµερη,  επίσκεψ η στην  Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο

GRAND CHALLET 
(δεν  συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η

στο Μ έγα Σπήλαιο
-  ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ<ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>

(18η αγων ιστική)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΒΥΖΑΣ 0-3
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 0-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3-4
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 1-1
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΑΣΠ/ΡΓΟY 4-2
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-0
ΡΕΠΟ Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 21η Αγωνιστική

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΒΥΖΑΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑ 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
Ρεπό: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(19η αγωνιστική)

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 5-1
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-4
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

2-2
ΡΕΠΟ Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 20η Αγωνιστική

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Ρεπό: Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(11η αγωνιστική)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΒΥΖΑΣ 2-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ

Αναβλήθηκε
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-∆ΟΞΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Αναβλήθηκε

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ <ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ>
(11η αγωνιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ∆ΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 2-2
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-2
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-0 α.α.
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 2-4

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙ∆ΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
1οΣ ΟΜΟΣ (14η αγωνιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 1-1
ΒΥΖΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3-5
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙ∆ΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
2ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγωνιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
∆ΟΞΑΣ 1-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 5-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 1ος
ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-3
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αναβλήθηκε
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ

Αναβλήθηκε
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΒΥΖΑΣ - Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 6-1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 2ος
ΟΜΙΛΟΣ (11η αγωνιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
4-5

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ∆ΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1-2

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6ο  ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣ Ρόδος-Πέλοπας Κιάτου 6-1
ΑΟ Λουτράκι-Εθνικός 2-2
Προοδευτική-ΑΠΟ Κερατσίνι 2-0
Ιάλυσος-Ασπρόπυργος 5-1
Ζευγολατιό-∆ιαγόρας Ρόδου 0-3

Ιάλυσος -  Ασπρόπυργος 5 – 1 
Οι συνθέσεις των οµάδων:
ΙΑΛΥΣΟΣ: Aνδρούτσος, Σταθάκης, Σταυλάς (62\

Παφιάκης), Αρχοντούλης (62’ Μαντικός), Κόλα,
∆ήµας, Φαβάλι, Ρεκλείτης, ∆ελαπόρτας (77’
Σπάρταλης), Μανθάνο (70’ Βλάχος), Μπεγκλετζής.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ∆ιαµαντής, Χουζούρης,
Τουλούµης (60’ Σιδηρόπουλος), Στρατάκης,
Ατµατζίδης (74’ Μπρέµος), Νικολάου, Μπάτζι (55’
Ζωγράφος), Ζώνας, Νάκας, Μίλιτς, Μπανγκούρα
(72’ Ζαχαράκης)

Β’ Εθνική (Νότος)Τα αποτελέ-
σµατα της 19ης αγωνιστικής:

Ιπποκράτης Κω – ∆άφνη ∆αφνίου 95-79
Ν. Κηφισιά – Τρίτων (7/3)
Πανερυθραϊκός – Κορωπί 76-63
Πρωτέας Βούλας – ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων 72-75
ΚΑΟΚ – ΕΦΑΟΖ 74-61
Παγκράτι – Μάνδρα/Νικηφόρος 79-89
Πανελευσινιακός – Ηράκλειο 85-76
Ικαρος Ν. Σµύρνης – Ιωνικός Νικαίας 61-72

Επόµενη 20ή αγωνιστική (4/3):
Τρίτων-Ιπποκράτης Κω
Κορωπί-Κηφισιά
∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων-Πανερυθραϊκός
ΕΦΑΟΖ-Πρωτέας Βούλας
Μάνδρα/Νικηφόρος-ΚΑΟΚ
Ηράκλειο-Παγκράτι
Ιωνικός Νικαίας-Πανελευσινιακός
∆άφνη ∆αφνίου-Ίκαρος Νέας Σµύρνης
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Ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα του πατέρα Χριστοφόρου η ∆ήµαρχος, 
Γιάννα Κριεκούκη και βρέθηκε στην εκδήλωση στα Βίλια

Πρόσκληση για µία ζεστή συνάντηση απεύθυνε ο Αρχιµανδρίτης Χριστοφόρος Καλαµπόκης προς
όλους τους κατοίκους των Βιλίων. Ο πατέρας Χριστοφόρος πάντα κοντά στο ποίµνιό του έδωσε
την ευκαιρία να πραγµατοποιηθεί µία συνάντηση το απόγευµα του Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου

στο Ξενοδοχείο Βερόρι µε αφορµή και τον ερχοµό της Μεγάλης Σαρακοστής.
Στην συνάντηση παραβρέθηκε η κ. Γιάννα Κριεκούκη όπου είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε όλους.
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε επίσης η χοροεσπερίδα των Ενεργών Πολιτών Αλεποχωρίου

την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018. Πλήθος κόσµου συγκεντρώθηκε στο κοσµικό κέντρο «Μελτέµι»
όπου είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, να χορέψουν αλλά και να αστειευτούν µέσα σε ένα κλίµα
φιλικό και ζεστό. Κοντά τους η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, στηρίζοντας µε κάθε τρόπο τις δράσεις των
Ενεργών Πολιτών Αλεποχωρίου τους οποίους και συνεχάρη για την δυναµική τους πορεία στον τόπο.

ΚΚλλεειισσττοοίί  ξξααννάά  οοιι  ππααιιδδιικκοοίί  σσττααθθµµοοίί  
-- Συγκεντρώνονται υπογραφές κατά της επίµαχης διάταξης

Μ
ετά την  άκαρπη σύσκεψη της Παρασκευής
στo υπουργείο Εσωτερικών , παρουσία της
Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδας (ΚΕ∆Ε )

και τη συµµετοχ ή των  συν αρµόδιων  υπουργών , για
τη σχ εδιαζόµεν η έν ταξη των  παιδιών  ηλικίας τεσ-
σάρων  ετών  στην  υποχρεωτική εκπαίδευση, οι παι-
δικοί σταθµοί θα παραµείν ουν  κλειστοί εκ ν έου
σήµερα ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου.

Την  εν  λόγω απόφαση έλαβε από κοιν ού η ΚΕ∆Ε
µε την  Οµοσπον δία των  εργαζοµέν ων  στους δήµο-
υς (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και των  βρεφον ηπιοκόµων
(ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ).

Επίσης, στις 12 το µεσηµέρι  θα πραγµατοποιηθεί συγκέν τρωση διαµαρτυρίας στην  πλατεία Κλαυθµών ος και
πορεία προς τη Βουλή, όπου θα κατατεθούν  οι υπογραφές χ ιλιάδων  γον έων  µε ν ήπια στους δηµοτικούς σταθ-
µούς που ζητούν  ν α µην  ψηφιστεί η σχ ετική διάταξη, εν ώ την  ίδια ηµέρα θα συγκληθεί εκτάκτως το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε µε αποκλειστικό θέµα την  προωθούµεν η προς ψήφιση αυτή διάταξη του υπουργείου Παι-
δείας. Υπεν θυµίζεται ότι στη σύσκεψη της Παρασκευής συµµετείχ αν  οι υπουργοί Εσωτερικών  και Παιδείας,
Πάν ος Σκουρλέτης και Κώστας Γαβρόγλου, καθώς και η αν απληρωτής υπουργός Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, Θεαν ώ
Φωτίου, εν ώ  από τους φορείς, εκτός από την  ΚΕ∆Ε, τα προεδρεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, της ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ (βρεφον -
ηπιοκόµοι) το παρών  έδωσε και η ∆ΟΕ (δάσκαλοι).

Σύµφων α µε αν ακοίν ωση της ΚΕ∆Ε, ο υπουργός Παιδείας απέρριψε την  πρότασή της για απόσυρση της
επίµαχ ης διάταξης. Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γιώργος Πατούλης, αν τιπρότειν ε επίσης ν α προβλέπεται η δυν ατότ-
ητα δυν ητικής εφαρµογής της, που κι αυτό δεν  έγιν ε δεκτό. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε επαν έλα-
βε ότι η ψήφιση της σχ ετικής διάταξης θα έχ ει ιδιαίτερα δυσµεν είς συν έπειες στον  προγραµµατισµό χ ιλιάδων
οικογεν ειών  και στη λειτουργία των  δηµοτικών  δοµών . Επαν αδιατύπωσε δε, το αίτηµα για άµεση συν άν τηση µε
τον  πρωθυπουργό.

Την  αν τίθεσή του στη διάταξη αυτή, εξέφρασε και ο δήµαρχος Πειραιά, Γιάν ν ης Μώραλης, τον ίζον τας ότι
«υποβάλει τα παιδιά στην  ευαίσθητη ηλικία των  4 ετών  στην  υποχ ρεωτική εκπαίδευση» και «επιπλέον , απα-
ξιών ει και υποβαθµίζει το ρόλο των  εκπαιδευτικών -παιδαγωγών  αυτής της ηλικίας µε κίν δυν ο ν α µείν ουν  άν ερ-
γοι χ ιλιάδες συµβασιούχ οι-εργαζόµεν οι».

Παράταση ως το τέλος Μαρτίου για
τις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Π
αράταση για ένα µήνα µέχρι  και  τι ς 31 Μαρτίου πήρε η
προθεσµία που έληγε στι ς 28 Φεβρουαρίου για την υποβολή
των καταστάσεων πελατών προµηθευτών τόσο για το 2017

όσο και  για τα επόµενα χρόνια.
Ειδι κότερα µε απόφαση του ∆ιοι κητή της ΑΑ∆Ε ορί ζεται  ότι , οι

καταστάσει ς φορολογι κών στοιχείων, πελατών και  προµηθευτών,
για τα εκδοθέντα και  τα ληφθέντα φορολογι κά στοιχεία, για δια-
σταύρωση πληροφοριών (ΠΟΛ. 1022/2014) που αφορούν τα ηµερ-
ολογιακά έτη 2017 και  επόµενα, υποβάλλονται  µέχρι  το τέλος
Μαρτίου του επόµενου έτους από το ηµερολογιακό έτος που αφορ-
ούν. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία
προµηθευτών µπορεί  να υποβληθεί  τροποποιητι κή δήλωση µέχρι
τη 15η Μαΐου του επόµενου έτους από το ηµερολογιακό έτος που
αφορούν.
Υπενθυµί ζεται  ότι  υποχρέωση υποβολή συγκεντρωτι κών κατα-
στάσεων έχει  κάθε φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρ-
ηµατι κή δραστηριότητα, ( ελεύθεροι  επαγγελµατί ες επι τηδε-
υµατί ες ) κάθε νοµι κό πρόσωπο και  νοµι κή οντότητα.

Ενοικιάζεται ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο. 

Τηλ. 6973823418
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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
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. 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)

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 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

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 ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ -
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

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

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 πε-
ριοχη 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
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 /
6977456187 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ                                                                                                      
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::

ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ

ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ
ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι  ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη  PPiicckkiinngg
&&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ



16-θριάσιο ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 


