
Η πρόταση µεταφοράς του ΕΝΦΙΑ στους
δήµους στο σηµερινό ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε

– Συνάντηση µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας καλεί όλους τους πολίτες
και ιδιαίτερα τις γυναίκες, να δώσουν το δυναµικό παρόν
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Συνάντηση της δηµοτικής αρχής Ελευσίνας 
µε κατοίκους της περιοχής του Αεροδροµίου 

ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η 
αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων για
προσλήψεις µηχανικών
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∆ροµολογείται µε χρηµατοδότηση 
από το ΕΣΠΑ η κατασκευή νέου

Βρεφονηπιακού Σταθµού στη 
∆ροσούπολη Άνω Λιοσίων

Σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων της Περιφέρειας 
Αττικής, εγκρίσεις για χρηµατοδότηση νέων

δοµών λαµβάνουν επίσης ο ∆ήµος 
Ασπροπύργου και ο ∆ήµος Μεγαρεών .   
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Προφυλακιστέος 
ο 58χρονος που 

κατηγορείται 
ότι βίασε την 22χρονη

στο Ζεφύρι

Συνάντηση µε τη διοίκηση έχει οριστεί για σήµερα 25/9, θα ακολουθήσει γενική 
συνέλευση των εργαζοµένων ώστε να καθοριστεί η στάση τους , ενώ 

το Σωµατείο τους θα ζητήσει νέα τριµερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας.

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στη Βουλή η Ανακοίνωση 

των εργαζοµένων της 
Χαλυβουργικής ΑΕ για 

εφαρµογή 
εκ περιτροπής εργασίας 
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Στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου, η βουλευτής Αττικής Εύη
Χριστοφιλοπούλου κατέθεσε στη

Βουλή Αναφορά µε την Ανακοίνωση των
εργαζοµένων της Χαλυβουργικής ΑΕ, οι
οποίοι  εκφράζουν κραυγή αγωνίας, µετά
και την πρόσφατη απόφαση για εφαρµογή
εκ περιτροπής εργασίας στους εναπο-
µείναντες 170 εργαζοµένους της επιχείρη-
σης. 
Η Εύη Χριστοφιλοπούλου, µε την κατάθε-
ση της Αναφοράς προς το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης& Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, θέλησε να µεταφέρει
το αίτηµα των εργαζοµένων, ζητώντας
από την αρµόδια Υπουργό ενηµέρωση για
τις άµεσες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί µε
σκοπό την προστασία των εργαζοµένων.

Κ.Ο. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-
∆ΗΜΑΡ

Αθήνα, 24/9/2018

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:  Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης&
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέµα: «Προστασία εργαζοµένων Χαλυβουργικής ΑΕ»

Σας διαβιβάζουµε την από 21.9.2018 Ανακοίνωση των
εργαζοµένων της Χαλυβουργικής ΑΕ, οι οποίοι δικαιολογ-
ηµένα εκφράζουν κραυγή αγωνίας, µετά και την πρόσφ-
ατη απόφαση για εφαρµογή εκ περιτροπής εργασίας
στους εναποµείναντες 170 εργαζοµένους της επιχείρη-
σης. 
Σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις άµεσες
ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε µε σκοπό
την προστασία των εργαζοµένων.

Η Βουλευτής

Εύη Χριστοφιλοπούλου

συνεχίζεται στη σελ. 8

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 65011020000000

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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2-θριάσιο Τρίτη 25 Σεπτεµβρίου 2018   

Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Λουκοπούλου Σοφία Σ. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α., Τσακάλωφ 11 & 
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

Αχαρν ές
∆εληστάθης Βασίλειος Α.

Θρακοµακεδόν ων  81, 2102444418

Χαϊδάρι 
ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Παπαν δρέου Γεωργίου 4, ∆άσος, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

η θερµοκρασία από
17 έως 27 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, 
Ευφροσύνα, Φροσούλα, Έφη

Ασ τ υ ν ο µ ι κ ο ί
του Α.Τ. Χαϊ-
δαρίου στο

πλαίσιο ελέγχων  τα
ξηµερώµατα της περ-
ασµένης Παρασκε-
υής, στη Λεωφόρο
ΝΑΤΟ , έκαναν σήµα
σε διερχόµενο όχηµα
για να  σταµατήσει
αλλά ο οδηγός παρ-
αβλέποντάς τους ανέ-
πτυξε ταχύτητα παρα-
βιάζοντας και δύο
φορές τον κόκκινο
σηµατοδότη. ΄Ετσι οι αστυνοµικοί τον ακολούθη-
σαν και  έπειτα από λίγο κατάφεραν να ακινητοποι-
ήσουν το όχηµα. Ο οδηγός, πακιστανικής καταγω-
γής, επέδειξε την άδεια παραµονής του και υπο-
στήριξε πως προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο
επειδή δεν έχει δίπλωµα οδήγησης. Κατόπιν
οδηγήθηκε στα κρατητήρια του Αστυνοµικού Τµή-
µατος Ασπροπύργου.

Χωρίς άδεια παραµονής και 35 χρόνια ποινή
φυλάκισης

Σύµφωνα µε το xaidarisimera.gr την ώρα που

σχηµατιζόταν η δικογραφία για τις συγκεκριµένες
απλές κατηγορίες, ο έλεγχος των δακτυλικών του
αποτυπωµάτων προκάλεσε µια σοβαρή τροπή
στην υπόθεση. 

Όπως εξακριβώθηκε, η άδεια παραµονής που
επέδειξε ανήκει σε άλλον οµοεθνή του. Και ενώ
ετοιµαζόταν να του προσθέσουν ακόµη µια κατηγο-
ρία, η εξακρίβωση στοιχείων έφερε κι άλλη σηµαν-
τική αποκάλυψη.

Σε βάρος του εκκρεµούσε  καταδικαστική απόφα-
ση 35 ετών για κλοπές, ληστείες και διακίνηση
µεταναστών, που διέπραξε στο πρόσφατο παρελθ-
όν.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. 

Ασπρόπυργος: τροχονοµικός έλεγχος 
κατέληξε σε935ετή ποινή φυλάκισης

Συνάντηση µε τη διοίκηση έχει οριστεί για σήµερα 25/9, θα ακολουθήσει γενική 
συνέλευση των εργαζοµένων ώστε να καθοριστεί η στάση τους ενώ, παράλληλα, 
το Σωµατείο τους θα ζητήσει νέα τριµερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας.

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στη Βουλή η Ανακοίνωση των εργαζοµένων της 

Χαλυβουργικής ΑΕ για εφαρµογή εκ περιτροπής εργασίας 
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Μ
ετά την ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθµού της Ζωφριάς, και της
δροµολόγησης των Παιδικών Σταθµών σε Ζεφύρι και Φυλή, ένας ακόµα
Βρεφονηπιακός Σταθµός πρόκειται να ανεγερθεί στα Άνω Λιόσια και µάλι-

στα µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ, δηλαδή από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

Η σχετική µελέτη που υπέβαλε ο ∆ήµος Φυλής εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρ-
εσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Περιφέρειας Αττικής, συγκεν-
τρώνοντας, µακράν, τη µεγαλύτερη βαθµολογία µεταξύ των τριών υπολοίπων( 9,27
έναντι 8,07- 6,80 και 6,51). 

Ο νέος βρεφονηπιακός σταθµός θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου,
εµβαδού 1.550,97 τµ, στο Ο.Τ. Κ235Α, στη συµβολή των οδών Εγνατίας και Πέλ-
λας, της συνοικίας ∆ροσούπολη, έναντι της Πλατείας Πέλλας. 

Πρόκειται για διόροφο κτίριο µε υπόγειο, δυναµικότητας 120 παιδιών ( 24
ΒΡΕΦΩΝ - 66 ΝΗΠΙΩΝ - 30 ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ), µε επιφάνεια 1240,77 τ.µ.
και επιφάνεια ηµιυπαίθριων χώρων 248,15 τ.µ. Το κτίριο, χάρη στον προσανατολι-
σµό του, αλλά και στο γεγονός ότι θα κατασκευαστεί σε σχήµα Π, µε τις πλευρές
του Π κάθετες στην οδό Εγνατίας, διαθέτει βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά, δηλαδή
θερµικό κέρδος τους κρύους µήνες και φυσικό δροσισµό τους θερµούς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η µελέτη συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής αλλά ότι
ο ∆ήµος την επικαιροποίησε. Επίσης αγόρασε την ιδιοκτησία η οποία δεν είχε αποζ-
ηµιωθεί και προχώρησε στην υποβολή πλήρους φακέλου χρηµατοδότησης από το
ΕΣΠΑ, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία,
µεταξύ των υπολοίπων.   

Τη χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ χαιρέτισε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παπ-
πούς. 

«Η Απόφαση της Περιφέρειας δικαιώνει τους κόπους µας. Ευχαριστώ τις Υπηρ-
εσίες του ∆ήµου και τους συνεργάτες µου, που ανταποκρίθηκαν, για ακόµα µια
φορά, στις απαιτήσεις ενός δύσκολου εγχειρήµατος, όπως είναι η χρηµατοδότηση
του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ροµολογήσαµε, στην παρούσα δηµοτική
περίοδο,  την κατασκευή νέων Παιδικών Σταθµών και στις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες.
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου Βρεφονηπιακού Σταθµού στα Άνω
Λιόσια και των αντίστοιχων σε Ζεφύρι και Φυλή φτάνουµε πολύ κοντά στο στόχο
µας που είναι να µην µένει εκτός Παιδικών Σταθµών ούτε ένα παιδί στο ∆ήµο
Φυλής» τόνισε χαρακτηριστικά.

Προφυλακιστέος ο 58χρονος που κατηγορείται 
ότι βίασε την 22χρονη στο Ζεφύρι

Στην φυλακή οδηγήθηκε ο 58χρονος που
κατηγορείται για τον βιασµό της 22χρονης
που είχε βρεθεί πριν λίγες ηµέρες σε
κωµατώδη κατάσταση στην άκρη του δρό-
µου στο Ζεφύρι. Ο 58χρονος Ροµά απολο-
γήθηκε χθες το πρωί για τις κατηγορίες του
βιασµού, κατοχής και εµπορίας ναρκωτικών
ουσιών καθώς και για µη έκδοση αστυνοµι-
κής ταυτότητας και µετά το πέρας της διαδι-
κασίας κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο κατηγορούµενος φέρεται να αρνείται τις
πράξεις που του αποδίδονται ενώ ισχυρίζε-
ται ότι γνώριζε φυσιογνωµικά τη νεαρή
κοπέλα. Για την επίµαχη ηµέρα ο 58χρονος
φέρεται να υποστήριξε πως το θύµα µε τον
φίλο της περνούσαν από το σπίτι του και
εκείνος τους κάλεσε και τους κέρασε ένα
ποτό. Κάποια στιγµή, σύµφωνα µε τον κατ-
ηγορούµενο, ο φίλος της 22χρονης έφυγε

για λίγο από το σπίτι και τότε ο ίδιος «ήρθε πιο κοντά» µε την κοπέλα χωρίς ωστόσο να υπάρξει σεξουαλική επαφή
µεταξύ τους. Η 22χρονη, όπως φαίνεται να είπε ο κατηγορούµενος, είχε κάνει χρήση ναρκωτικών πριν βρεθεί στο σπίτι
του και έτσι κάποια στιγµή λιποθύµησε.

Ο 58χρονος ισχυρίζεται πως ήταν αυτός µαζί µε τον φίλο της 22χρονης που αµέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ενώ
αποδίδει την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του εξαιτίας παλαιότερης υπόθεσης βιασµού που τον βαρύνει, για την
οποία κρίθηκε προσωρινά ελεύθερος και εκκρεµεί η εκδίκαση της.

Συνεδριάζει
σήµερα
Τρίτη, στις 10

το πρωί το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε
(Ακαδηµίας 65 & Γεν-
ναδίου 8, 3ος όροφ-
ος).

Κεντρικό θέµα
συζήτησης θα είναι «η
λήψη απόφασης επί

της πρότασης περί µεταφοράς του ΕΝΦΙΑ στους ∆ήµους και
το πώς συνδέεται η χρηµατοδότηση της Αυτοδιοίκησης µε τη
Μεταρρύθµιση στο µοντέλο λειτουργίας του Κράτους».

Στη συνέχεια, στις 12.00 το µεσηµέρι θα ακολουθήσει
συνάντηση µε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη στα γραφεία του κόµµατος της Νέας
∆ηµοκρατίας (Πειραιώς 62, Μοσχάτο). Αντικείµενο συζήτ-
ησης της αντιπροσωπείας του ∆Σ της ΚΕ∆Ε µε επικεφαλής
τον Πρόεδρο Γ. Πατούλη θα είναι η πρόταση για µεταφορά
του ΕΝΦΙΑ στους ∆ήµους.

Η πρόταση µεταφοράς του
ΕΝΦΙΑ στους δήµους 

στο σηµερινό ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε
– Συνάντηση µε Κυριάκο Μητσοτάκη

∆∆ρροοµµοολλοογγεείίττααιι  µµεε  
χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  

ααππόό  ττοο  ΕΕΣΣΠΠΑΑ
η κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού 

Σταθµού στη ∆ροσούπολη Άνω Λιοσίων
Σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας

∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Περιφέρειας 
Αττικής, εγκρίσεις για χρηµατοδότηση νέων δοµών λαµβάνουν

επίσης ο ∆ήµος Ασπροπύργου και ο ∆ήµος Μεγαρεών .    
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ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

Ξ
εκινούν οι δηλώσεις συµµετοχής στην Περι-
βαλλοντική Ακαδηµία 2018-2019. Τα τµήµα-
τα φέτος είναι: 

1. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ (Πέµπτη)
2. ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (µαθητές ∆’,Ε’,ΣΤ’ ∆ηµοτι-
κού) (Τρίτη)
3. ΕΦΗΒΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΜΑΓΟΥΛΑΣ
(Πέµπτη & Σάββατο πρόβες)
4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (Τετάρτη) 
5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ANIMATION) (Πέµπτη)
6. ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Τρίτη (από Γ’
∆ηµοτικού και άνω)
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ: ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Πέµπτη
18:00-20:00)
Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν 1 έως 3 τµή-
µατα.

Κόστος συµµετοχής (για 1-3 δραστηριότητες): 
- 1 παιδί 40€ ετησίως
- 2 και περισσότερα αδέρφια 50 € ετησίως
- Ενήλικες 50 € ετησίως
- Για εγγραφή ενηλίκου µε ταυτόχρονη εγγραφή
παιδιού / παιδιών, το κόστος εγγραφής για τον
ενήλικα διαµορφώνεται στα 30€ 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
δ) Μονογονεϊκές οικογένειες
ε) πολύτεκνες / τρίτεκνες οικογένειες

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
- 24/09/2018 – 28/09/2018: ∆ηµοτικό κατά-
στηµα Μαγούλας (09:00-14:00) 
- Από 01/10/2018 και µετά: Κ.Ε.∆.Ε. (Παγκάλου
& Κίµωνος 11, Ελευσίνα, 09:00-14:00)
τηλ. 210 5565621

Το Σάββατο 22 Σεπτεµβρίου
2018 πραγµατοποιήθηκε η
Εορταστική εκδήλωση για

την επέτειο Άλωσης της Τριπολιτσάς
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πελο-
ποννησίων Αχαρνών µε τη συνερ-
γασία του ∆ήµου Αχαρνών.

Η Άλωση της Τριπολιτσάς, δηλαδή
η κατάληψη της Τρίπολης από τους
Έλληνες, έξι µήνες µετά την έναρξη
της Επανάστασης του 1821, έπαιξε
καθοριστικό σταθµό στην πορεία της
Ελληνικής Επανάστασης, καθώς
εδραίωσε την επικράτηση των σε όλη
την Πελοπόννησο καθιερώνοντας τη
συγκεκριµένη επέτειο ως µια ξεχωρι-
στή ηµέρα για τους απανταχού Πελο-
ποννήσιους αλλά και όλους τους
Έλληνες.

Ηµέρα µνήµης και γιορτής για όσα
οι πρόγονοι µας κατάφεραν.

Ο ∆ήµος Αχαρνών τιµά τους τοπι-
κούς παραδοσιακούς συλλόγους της
πόλης µας και υποστηρίζει τις δρά-
σεις τους για τη διατήρηση και διάδο-
ση της Ελληνικής Παράδοσης.

Μετά την εξαιρετική οµιλία από τον
∆ρ. Λαµπρινό Πλατυπόδη, ∆ιευθυντή
ΓΕ.Λ. Θρακοµακεδόνων και ∆ιδάσ-
κων στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανε-
πιστηµίου Πελοποννήσου, για την
Άλωση της Τριπολιτσάς, απολαύσα-
µε τις χορευτικές οµάδες από τους
Συλλόγους Πελοποννησίων, Αχα-
ρνών, Ελευσίνας και Ζεφυρίου, υπό
τους ήχους της εξαιρετικής παραδο-
σιακής ορχήστρας του Παναγιώτη
Λάλεζα.

To δραστήριο ∆.Σ. του Συλλόγου και
οι Πελοποννήσιοι συµπολίτες µας
µαζί µε τα ήθη και τα έθιµά τους και
έφεραν το κέφι τους αλλά και τη διά-
θεση προσφοράς, στην πόλη µας. 

Τους ευχαριστούµε και τους ευχό-
µαστε να συνεχίσουν µε το ίδιο
πάθος και το ίδιο σθένος να προσφ-
έρουν στην τοπική µας κοινωνία,
δήλωσε ο δήµαρχος Αχαρνών που
παρέστη στην εκδήλωση .

Στην Εορταστική εκδήλωση για την επέτειο Άλωσης 
της Τριπολιτσάς ο δήµαρχος Αχαρνών 
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ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  κκααλλεείί  όόλλοουυςς  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  κκααιιΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  κκααλλεείί  όόλλοουυςς  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  κκααιι
ιιδδιιααίίττεερραα  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς,,  νναα  δδώώσσοουυνν  ττοο  δδυυννααµµιικκόό  ππααρρόόννιιδδιιααίίττεερραα  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς,,  νναα  δδώώσσοουυνν  ττοο  δδυυννααµµιικκόό  ππααρρόόνν

σσσσττττοοοονννν    ααααγγγγώώώώνννναααα    ττττοοοουυυυ    ΣΣΣΣυυυυλλλλλλλλόόόόγγγγοοοουυυυ    ««««ΆΆΆΆλλλλµµµµαααα    ΖΖΖΖωωωωήήήήςςςς»»»»

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ

ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

Σας εν ηµερών ουµε ότι πρέπει ν α συν δεθούν  µε το ν έο
δίκτυο ύδρευσης οι κατοικίες που βρίσκον ται στις  παρ-
ακάτω περιοχές:

α) Περιοχή που περικλείεται από τους δρόµους
Μυκην ών  - ∆ογάν ης - Θράκης - Στρατήγη –    Αιγειρου-
σών

β) Περιοχή που περικλείεται από τους δρόµους Μυκάλ-
ης - Λ. Αλεποχωρίου - Νικηφόρου Φωκά-Αγίου Λαυρεν -
τίου. 

Με την  παράδοση αυτών  των  περιοχών  ολοκληρώθη-
κε η παράδοση όλων  των  περιοχών  της πόλης των
Μεγάρων .

Εξαιρείται ο λόφος του Αγίου ∆ηµητρίου που περικλείε-
ται από τις οδούς Σιθν ίδων  - Χρ. Μωραΐτου - Χατζή -
Μεν ιδιάτη - ∆ογάν ης (οι κάτοικοι των  οδών  αυτών  δεν
εξαιρούν ται και πρέπει ν α συν δεθούν ).

Το παλαιό δίκτυο θα καταργηθεί στις 30/10/2018, οπότε
θα διακοπεί η υδροδότηση, άν ευ άλλης ειδοποίησης.

Για πληροφορίες καλέστε στην  Τεχν ική Υπηρεσία
22960 81034 κ. Μουρελάτου Αικατερίν η

Ο∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας
καλεί όλους τους πολίτες  και
ιδιαίτερα τις γυναίκες, να

δώσουν το δυναµικό παρόν  για άλλη
µία χρονιά  στον αγώνα του Συλλόγου
«Άλµα Ζωής».

Για ακόµη µία χρονιά ο ∆ήµος Μάν-
δρας – Ειδυλλίας θα δώσει το δυνα-
µικό του παρόν στον αγώνα Greece
Race for the Cure® του Πανελληνίου
Συλλόγου Γυναικών µε Καρκίνο
Μαστού «Άλµα Ζωής». Ο συγκεκριµέ-
νος αγώνας διοργανώνεται για 10η
χρονιά και αποτελεί όχι µόνο έναν
θεσµό αλλά µία µεγάλη γιορτή και µία
ηµέρα ευαισθητοποίησης και πρόλ-
ηψης του καρκίνου του µαστού.

Ο ∆ήµος θα συµµετέχει στις

εκδηλώσεις και καλεί όλους τους
πολίτες και ιδιαίτερα τις γυναίκες να
δηλώσουν συµµετοχή και να

στηρίξουν το έργο του συλλόγου
«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ».

Η µεταφορά όλων των ενδιαφεροµέ-

νων θα γίνει από το ∆ήµο δωρεάν µε
πούλµαν που θα αναχωρήσει την
Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2018 στις
10.00 το πρωί πίσω από το ∆ηµα-
ρχείο.

Το κόστος της συµµετοχής στον
Αγώνα Περιπάτου είναι 6€ (στην τιµή
περιλαµβάνεται το ειδικό µπλουζάκι
και το καπέλο για τον αγώνα) και τα
χρήµατα θα διατεθούν αποκλειστικά
για τις δράσεις του Συλλόγου. Όλοι
όσοι ενδιαφέρονται να παραβρεθούν
την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2018
στο Ζάππειο και να συµµετέχουν σε
αυτήν τη µεγάλη γιορτή µπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο
213.2014.936.

ΗΗ  δδιιααµµάάχχηη  εεννττόόςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  ∆∆υυττιικκήήςς  
ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  ττοουυςς  ΜΜηηχχααννιικκοούύςς  ΤΤΕΕΙΙ  

ΜΜε αφορµή την παρέµβαση του
τέως Πρύτανη του Α.Ε.Ι Πειρ-
αιά Τ.Τ, κου Λ. Βρυζίδη, αλλά

και τις θέσεις της Σχολής Μηχανικών του
ΠΑ.∆.Α σχετικά µε τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα των Πτυχιούχων Μηχανικών,
επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: Ταυτόχρονα
µε την ίδρυση του ΠΑ.∆.Α, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
είχε ζητήσει να συµπεριληφθούν στονόµο
και διατάξεις για τα Επαγγελµατικά
∆ικαιώµατα τόσο των ήδη Πτυχιούχων
Τ.Ε.Ι  Ισοτίµων Σχολών όσο και για τους
αποφοίτους του νέου Πανεπιστηµίου. 

Τότε όµως, τόσο ο κ. Βρυζίδης όσο και η
πλειονότητα των Καθηγητών των δυο Ιδρ-
υµάτων (Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ και Τ.Ε.Ι Αθή-
νας), είχαν άλλες προτεραιότητες, καθώς
τουςενδιέφερε η “πάση θυσία” ίδρυση του
νέου Πανεπιστηµίου και η διασφάλιση του
ρόλου τους στη νέα δοµή. 

Αν ειλικρινά θέλουν να λυθεί το ζήτηµα των εκκρεµών επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι, τότε θα
πρέπει να πιέσουν το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο κατά το νόµο και το Σύνταγµα είναι το επισπεύδον Υπουργείο
για τη ρύθµιση του πλαισίου άσκησης επαγγέλµατος των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, και να αξιοποιηθεί η πρόταση σχεδίου
νόµου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, που έχει κατατεθεί στο νυν Υπουργό. Υπενθυµίζουµε ότι, όσον αφορά στην τεκµηρίωση των
δραστηριοτήτων της κάθε ειδικότητας που περιλαµβάνει η πρόταση σχεδίου νόµου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, αυτή βασίστηκε
στις γραπτές προτάσεις των αρµόδιων Καθηγητών - Προέδρων των αντίστοιχων Τµηµάτων, πολλοί εκ των οποίων
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στη σηµερινή νέα κατάσταση. Αναµένουµε έργα και όχι αναλύσεις και ευχολόγια.
Ελπίζουµε, έστω και τώρα, να σταθούν έµπρακτα στο πλευρό των Πτυχιούχων τους. Όχι άλλα δάκρυα εκ των υστέρ-
ων για τους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Πηγή: Foititikanea.gr 

Συνάντηση της δηµοτικής αρχής Ελευσίνας 
µε κατοίκους της περιοχής του Αεροδροµίου 

Πραγµατοποιήθηκε συν άν τηση της δηµοτικής αρχ ής Ελευσίν ας µε κατοικους της περιοχ ής του
Αεροδροµίου στην  αίθουσα του συλλόγου Πον τίων  Ελευσιν ας!!! Τα θέµατα που συζήτηθηκαν

αφορούσαν  κυρίως τον  οικισµό των  Πον τίων  αλλα και την  πόλη µας γεν ικότερα!!! Παράλληλα παρ-
ουσιάστηκαν  δυο ν έοι υποψήφιοι του συν δυασµού απο την  περιοχ ή ο Νικος Μουρατιδης και ο Γιωρ-
γος Χριστοφορίδης!!! Ο δήµαρχ ος Ελευσίν ας επισηµαίν ει: ‘’Οι περιοδείες της ∆ηµοτικής Αρχ ής µε τον
απολογισµό του έργου, τις προτάσεις των  κατοίκων , την  κριτική για τα πεπραγµέν α του ∆ήµου δεν
αφορούν  µόν ο στη βελτίωση του δηµοτικού έργου µέσω της επαφής µε την  κοιν ων ία.

Για ν α πετύχ ει µια πόλη χ ρειάζεται συλλογική επιθυµία, κοιν ή βούληση, πάθος για συµµετοχ ή και
αποτέλεσµα. Σε όλα τα παραπάν ω πρωταγων ιστές πρέπει ν α είν αι οι πολίτες’’
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«Αν αστέν αξε» η Πλατεία Ηρώων  των  Άν ω Λιοσίων
µε το κρητικό γλέν τι που συν διοργάν ωσαν  το βράδυ
του Σαββάτου 22 Σεπτεµβρίου, ο  Σύλλογος Κρητών
∆ήµου Φυλής και ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργα-
ν ισµός του ∆ήµου Φυλής «Η Πάρν ηθα».

Τους Κρητικούς και τους φίλους της Κρήτης που
κατέκλυσαν  την   πλατεία, καθώς και όσους χ ρόν ια
στηρίζουν  και βοηθούν  τον  Σύλλογο, ευχ αρίστησε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου, Βασίλης Στεφαν ουδάκης και
τους προσκάλεσε ν α συµµετέχ ουν  στα µαθήµατα
χ ορού και λύρας του Συλλόγου. Ο Βασίλης Στεφα-
ν ουδάκης ευχ αρίστησε ιδιαίτερα τον  ∆ήµαρχ ο Φυλής
Χρήστο Παππού. «Αυτή η εκδήλωση έγιν ε µε την
προσωπική βοήθειά του», υπογράµµισε ο Πρόεδρος
των  Κρητών  για τον  ∆ήµαρχ ο και ευχ αρίστησε και τη
∆ιοίκηση του ∆ήµου για την  υποστήριξη. «Γι’ αυτό
προχ ωράµε κι έχ ουµε δύν αµη, έχ ουµε κουράγιο»,
επισήµαν ε.

Με ελπίδα και αισιοδοξία ν α ατεν ίζουν  το µέλλον  

ευχ ήθηκε ο Χρήστος Παππούς και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι «όλα θα πάν ε καλύτερα απ’ ότι υπο-
λογίζουν », εν ώ συν εχ άρη τον  Βασίλη Στεφαν ουδάκη
και τον  χ αρακτήρισε κρητικό παλικάρι που
προχ ωράει δυν ατά. «Σήµερα στην  καρδιά του ∆ήµου
Φυλής, στην  πλατεία των  Άν ω Λιοσίων , χ τυπάει η
καρδιά της Κρήτης και έχ ουµε τη λεβεν τιά της µαζί
µας», είπε ο δήµαρχ ος υπογραµµίζον τας την  αγάπη
που ν ιώθει για την  Κρήτη όπου έζησε ως φοιτητής.

Η βραδιά εκτυλίχ θηκε σε κρητικούς ρυθµούς. Τα
χ ορευτικά τµήµατα του Συλλόγου Κρητών  παρουσία-
σαν  παραδοσιακούς κρητικούς χ ορούς και ο Γιώργης
Φασουλάς µε τον  Κώστα Καλλέργη και τον  Γιώργη
Βρέν τζο ερµήν ευσαν  τραγούδια  για την  Κρήτη, υπό
τους ήχ ους της λύρας, και όλοι µαζί «ταξίδεψαν » τον
κόσµο στην  παράδοση της Μεγαλον ήσου. Ο κόσµος,
αφού γεύτηκε το γαµοπίλαφο και την  τσικουδιά, χ όρ-
εψε κρητικούς και παραδοσιακούς χ ορούς µέχ ρι τις
πρώτες πρωιν ές ώρες.

«Χτύπησε» η καρδιά της Κρήτης
στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιοσία 

∆ωρεάν υπηρεσίες προς τους πολίτες
θα παρέχει από τις αρχές Οκτωβρίου
η Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωρ-

ιού. Το υπουργείο Υγείας προχωρά στο
«πάντρεµα» του Κέντρου Υγείας Αχαρνών
–πρώην µονάδα ΕΟΠΥΥ, ΠΕ∆Υ– µε την Πολ-
υκλινική που λειτουργεί στο Ολυµπιακό
Χωριό και η οποία πλέον θα λειτουργεί µε
όρους Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του 

υπουργείου Υγείας, τις επόµενες ηµέρες το 
προσωπικό και ο εξοπλισµός του κέντρου υγείας
Αχαρνών «µετακοµίζουν» στις εγκαταστάσεις της
Πολυκλινικής του Ολυµπιακού Χωριού, όπου από
κοινού µε τους επαγγελµατίες υγείας της Πολυκλι-
νικής θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθ-
µιας φροντίδας υγείας αλλά και φυσικής ιατρικής
και αποκατάστασης στους κατοίκους τόσο των
κοντινών δήµων όσο και της ευρύτερης περιοχής
του Λεκανοπεδίου, σε αντίθεση µε το τι ισχύει

σήµερα στην Πολυκλινική όπου οι πολίτες
πληρώνουν για τις υπηρεσίες.

Ωράριο

Το ωράριο λειτουργίας του νέου κέντρου
υγείας θα είναι διευρυµένο (από τις 8 π.µ. έως
τις 9 µ.µ.), ενώ ο στόχος είναι στο µέλλον να
λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Στους σχεδια-
σµούς του υπουργείου είναι να λειτουργήσει
στη δοµή και σταθµός του ΕΚΑΒ.

««ΠΠάάννττρρεεµµαα»»  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς  ΑΑχχααρρννώώνν  
––ππρρώώηηνν  µµοοννάάδδαα  ΕΕΟΟΠΠΥΥΥΥ,,  ΠΠΕΕ∆∆ΥΥ––  µµεε  ττηηνν  ΠΠοολλυυκκλλιιννιικκήή  

πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  σσττοο  ΟΟλλυυµµππιιαακκόό  ΧΧωωρριιόό  
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«Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να εκφοβίζεται
ο Τύπος» δηλώνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος
του προέδρου της Κοµισιόν, Ζαν Κλόντ Γιούνκερ

Η δήλωση αφορά σε ερώτηση που της έγινε
σήµερα σχετικά µε τη µήνυση που κατέθεσε ο
υπουργός Εθνικής Άµυνας, Πάνος Καµµένος, κατά
δηµοσιογράφων της εφηµερίδας «Φιλελεύθερος»
µε αφορµή δηµοσίευµα για τα κονδύλια της Ε.Ε.
για το προσφυγικό και συγκεκριµένα για το καταυ-
λισµό της Μόριας.

Συγκεκριµένα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του
προέδρου της Κοµισιόν, Μίνα Αντρέεβα, σηµείωσε
ότι ο Τύπος δεν πρέπει να εκφοβίζεται σε καµία
περίπτωση και για κανέναν λόγο. Τονίζοντας ότι
δεν προτίθεται να σχολιάσει την συγκεκριµένη
περίπτωση ξεχωριστά εξέφρασε συνολικά το
πνεύµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον

τρόπο αντιµετώπισης του Τύπου και τις σε βάρος
του διώξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύµισε πως µε σαφή
τρόπο ο κ.  Γιούνκερ  έχει κατ’ επανάληψη τονίσει
πως «η Ευρώπη πρέπει πάντα να είναι ένας τόπος
όπου η ελευθερία του Τύπου είναι ιερή. Είναι πολ-
λοί οι δηµοσιογράφοι µας που δέχονται εκφοβι-
σµό, επίθεση ή και δολοφονούνται».

«∆εν υπάρχει δηµοκρατία αν δεν υπάρχει ελευθ-
εροτυπία»υπογράµµισε διευκρινίζοντας ακόµη ότι
χρειάζεται «να βεβαιώσουµε ότι έχουµε τους
κατάλληλους νοµικούς θεσµούς που θα επιδιώξουν
την απονοµή της δικαιοσύνης. Αυτό είναι κάτι που
άπτεται της ευθύνης των κρατών-µελών, ώστε να
µπορούν οι δηµοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά
τους»

Αίγιο: Ξυλοκόπησαν εφοριακούς 
που πήγαν για έλεγχο
Πήγαν για έλεγχο σε µαγαζί στο Αίγιο και... έφαγαν της
χρονιάς τους!
Ο λόγος για δύο υπαλλήλους της ΑΑ∆Ε, που στο πλαίσιο
τακτικών ελέγχων που πραγµατοποιούνται για την
πάταξη της φοροδιαφυγής, πήγαν σε κατάστηµα εστία-
σης στο Αίγιο το βράδυ της Κυριακής και ζήτησαν όσα
παραστατικά προβλέπονται, ώστε να κάνουν τον έλεγχό
τους, σύµφωνα µε το filodimos.gr.
Έπεσαν όµως σε ...θυµωµένους υπευθύνους, µιας και η
µια κουβέντα έφερε την άλλη και στο τέλος οι εφοριακοί
έφαγαν ...ξύλο, όπως αναφέρουν αυτόπτες µάρτυρες!

Κάποιος διερχόµε-
νος ειδοποίησε
την Αστυνοµία
που έφτασε στο
σηµείο µέσα σε
λίγα λεπτά µε περ-
ιπολικό του Α.Τ.
Αιγίου και πέντε
άνδρες της οµά-
δας ∆ΙΑΣ, οι

οποίοι µάλιστα καταδίωξαν - µε τρόπο σχεδόν κινηµατο-
γραφικό - τον έναν από τους δύο φερόµενους ως δρά-
στες που προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας σε ακάλ-
υπτο γειτονικής πολυκατοικίας.
Τελικά όµως συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τµήµα στο
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Ο δεύτερος εκ των κατηγορούµενων παραµένει άφαντος
και αναζητείται.

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  ««σσππεείίρραα»»  
µε ναρκωτικά και καλάσνικοφ

««ΣΣππεείίρραα»»««ΣΣππεείίρραα»» Αλβανών, η οποία διακινούσε µεγά-
λες ποσότητες ναρκωτικών, εξάρθρωσε η
αστυνοµία, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, έπειτα από συντονισµένη επιχείρηση
των αρχών, συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας, 26
και 38 ετών, και µία 36χρονη.

Το διαµέρισµα της 36χρονης στο Κερατσίνι, απο-
τελούσε χώρο αποθήκευσης και επανα-τυπο-
ποίησης ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

41 κιλά και 740 γραµµάρια ακατέργαστης κάννα-
βης

10 κιλά και 330 γραµµάρια κατεργασµένης κάννα-
βης

δύο πολεµικά τυφέκια καλάσνικοφ
542 φυσίγγια
4 γεµιστήρες καλάσνικοφ
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα

Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεµ-
ψε σε τακτικό ανακριτή.

∆. ΦΥΛΗΣ: Eκπαιδευτικές δράσεις 
στο ∆ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας 

µε Παράρτηµα Ροµά

Ο
∆ήµος Φυλής στο
πλαί σι ο της εκπαι -
δευτι κής του πολι τι -

κής, υλοποι εί  το έργο ∆ι ευρ-
υµένο Κέντρο Κοι νότητας µε
Παράρτηµα Ροµά που
συγχρηµατοδοτεί ται  από το
Ευρωπαϊ κό Κοι νωνι κό
Ταµεί ο µέσω του Επι χει ρη-
σι ακού Προγράµµατος Αττι -
κής 2014-2020.

Σκοπός του προγράµµατος εί ναι  η δωρεάν εξασφάλι ση καθ-
ηµερι νής εκπαι δευτι κής υποστήρι ξης ενηλί κων Ροµά καθώς
και  η δηµι ουργι κή απασχόληση των ανηλί κων. Γι α το σκοπό
αυτό προχωρά στην δηµι ουργί α δύο τµηµάτων.
Στο πρώτο τµήµα θα έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν οι
ενήλι κες που δεν έχουν φοι τήσει  ως τώρα στα δηµόσι α σχο-
λεί α και  δεν έχουν ολοκληρώσει  την στοι χει ώδη εκπαί δευση
και  οι  οποί οι  θα µπορούν να προετοι µαστούν ώστε να συµµε-
τέχουν µετέπει τα στι ς εξετάσει ς γι α την απόκτηση απολ-
υτηρί ου ∆ηµοτι κού Σχολεί ου.
Στο δεύτερο τµήµα θα έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν τα
νήπι α και  τα παι δι ά ηλι κί ας έως 13 ετών τα οποί α µέσω της
δηµι ουργι κής απασχόλησης θα αποκτήσουν ένα ι σχυρό
κί νητρο γι α την µετέπει τα εγγραφή τους στην ∆ηµόσι α
Εκπαί δευση. Στόχος θα εί ναι  η ανάδει ξη των ι κανοτήτων τους,
η καταγραφή των ενδι αφερόντων τους και  η ευαι σθητοποί ησή
τους πάνω σε θέµατα εκπαί δευσης. Ταυτόχρονα µέσα από
τι ς παραπάνω δράσει ς θα επι τυγχάνεται  και  η δι ασύνδεση
µε φορεί ς και  δοµές.
To εκπαι δευτι κό έργο θα εκπονεί ται  από εξει δι κευµένο παι -
δαγωγό του Κέντρου Κοι νότητας.
Οι  αι τήσει ς υποβάλλονται  στο κτί ρι ο του Κέντρου Κοι νότητας
επί  της οδού Αθηνών 18,
1ος όροφος, Άνω Λι όσι α, κατά τι ς εργάσι µες µέρες και  ώρες
εξυπηρέτησης κοι νού από τι ς 8:00 έως και  τι ς 14:00
(2114115223) E-mail: kkoinotitasfylis@gmail.com.
Πληροφορί ες: Κολι ού Αι κατερί νη (Παι δαγωγός Κέντρου
Κοι νότητας µε Παράρτηµα Ροµά).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

«Χαστούκι» Κοµισιόν 
στον Π. Καµµένο:
∆εν υπάρχει 
δηµοκρατία, αν 
δεν υπάρχει 
ελευθεροτυπία
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Α
πό την 1η Ιανουα-
ρίου του 2019 ο
θεσµός του οικογε-

νειακού γιατρού θα είναι
υποχρεωτικός για όλους,
που σηµαίνει ότι όσοι
πολίτες δεν εγγραφούν
χάνουν τη δυνατότητα προλ-
ηπτικού ελέγχου, χωρίς
βέβαια να αποκλείονται από
το σύστηµα Υγείας, όπως
διευκρίνισε µιλώντας στην
ΕΡΤ, ο Σταµάτης Βαρδαρ-
ός, αναπληρωτής γ.γ υπο-
υργείου Υγείας, υπεύθυ-
νος για την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα

Το σηµαντικό είναι, σύµφ-
ωνα µε τον κ. Βαρδαρό, ότι
στα χρόνια νοσήµατα, όπως οι καρδιοπάθειες ο
οικογενειακός γιατρός δίνει ετήσια παραποµπή και
από εκεί τους παρακολουθεί ο ειδικός γιατρός που
έχουν επιλέξει, µε ευθύνη του οποίου θα ενηµε-
ρώνεται το ηλεκτρονικό πλέον ιατρικό ιστορικό
(φάκελος) του ασθενούς.

Ο οικογενειακός γιατρός αµείβεται από κάθε φορ-
ολογούµενο, δηλαδή η επίσκεψη είναι δωρεάν και
ο κάθε πολίτης µπορεί να τον επιλέξει:

Από οποιονδήποτε ιδιώτη συµβεβληµένο στον
ΕΠΟΠΥ Γενικό γιατρό ή παθολόγο ή παιδίατρο

Από οποιαδήποτε δοµή ΠΦΥ (Κέντρο Υγείας,
Περιφερειακό Ιατρείο, Τοπικό ιατρείο)

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά µε αίτηση από τους
κωδικούς Taxisnet και ΑΜΚΑ στις σελίδες 

http://www.pfy.moh.gov.gr/ και www.esynta-
gografisi.gr/

«‘Εχουµε 2.000 οικογενειακούς γιατρούς που
ανέρχονται σε 3.000 µαζί µε τους συµβεβληµένους,
ενώ χρειαζόµαστε ακόµα 500-1000. Απευθυνόµα-
στε σε νέους γιατρούς κάτω των 40 ετών, που αν και
στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν µετανα-
στεύσει στο εξωτερικό (συνολικά 16.000) και σιγά-
σιγά ανταποκρίνονται στο κάλεσµα στελέχωσης του
νέου θεσµού», τόνισε ο κ. Βαρδαρός.

Αναφερόµενος στην περίπτωση Καρπενησίου, ο
κ. Βαρδαρός επισήµανε ότι υπάρχουν κενά σε
κάποιες περιοχές, λόγω απροθυµίας και αστυφ-
ιλίας να καλυφθούν µόνιµες θέσεις και προσκλή-
σεις για συµβεβληµένους.

Από 1η Ιανουαρίου του 2019 
Ο θεσµός του οικογενειακού γιατρού θα 
είναι υποχρεωτικός για όλους 

Έως την  Παρασκευή
28 Σεπτεµβρίου πρέπει
ν α πληρωθεί η πρώτη
δόση του ΕΝΦΙΑ από
τους ιδιοκτήτες ακιν ή-
των .

Στην  περίπτωση που
κάποιος ιδιοκτήτης ακι-
ν ήτων  δεν  καταβάλει το
ποσό οφειλής που αν α-
γράφεται στο TAXIS έχ ει
δύο επιλογές. Είτε ν α
πληρώσει τη δόση µε
την  προσαύξηση ή θα
εν τάξει όλο το ποσό του
ΕΝΦΙΑ σε ρύθµιση.

Υπεν θυµίζεται πως
όποιος δεν  πληρώσει
την  πρώτη δόση αυτή
θα καταστεί ληξιπρόθε-
σµη και θα επιβαρυν θ-
ούν  µε τόκο 0,73% για
κάθε µήν α καθυστέρη-
σης πληρωµής.

Επιπλέον  αν  κάποι-
ος φορολογούµεν ος δεν
µπορεί ν α πληρώσει σε
5 δόσεις τον  ΕΝΦΙΑ,
µπορεί ν α δηλώσει 

αδυν αµία πληρωµής
του φόρου. 

Ο φορολογούµεν ος
θα µπει στην  πάγια ρύθ-
µιση για πληρωµή σε 12
δόσεις του συν ολικού
ποσού του ΕΝΦΙΑ 2018
(δηλαδή οι 5 δόσεις θα
γίν ουν  12). Η άλλη λύση
για τον  φορολογούµεν ο
είν αι η πληρωµή µέσω
πιστωτικής κάρτας σε
περισσότερες δόσεις
(έως 12).

Υπεν θυµίζεται πως η
εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα
γίν ει σε πέν τε µην ιαίες
δόσεις:

Η πρώτη 28 Σεπτεµ-
βρίου 2018

Η 2η δόση έως τις 31
Οκτωβρίου 2018

Η 3η δόση έως τις 30
Νοεµβρίου 2018

Η 4η δόση έως τις 28
∆εκεµβρίου 2018

Η 5η δόση έως τις 31
Ιαν ουαρίου 2019

ΕΝΦΙΑ: Έως την Παρασκευή 
η πρώτη δόση του φόρου 
- Τι γίνεται αν δεν πληρωθεί

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Σωµατείου, η
οποία φέρει τον τίτλο «Χαλυβουργική ώρα
µηδέν»: η παραπάνω απόφαση «βαραίνει 100%
τον ιδιοκτήτη και µεγαλοµέτοχο Κωνσταντίνο
Αγγελόπουλο», ο οποίος «κωφεύει στα καλέσµα-
τα των εργαζοµένων» για επαναλειτουργία της
επιχείρησης. 

Η σηµερινή διοίκηση της Χαλυβουργικής ανα-
µένει την απάντηση των πιστωτών στο business
plan που έχει καταθέσει, προσδοκώντας σε µερ-
ικό κούρεµα των χρεών της.

Ωστόσο, οι τράπεζες δεν δίνουν απάντηση,
λόγω της ρευστότητας του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος της επιχείρησης, το οποίο θα ξεκαθαρίσει
όταν τελεσιδικήσει η υπόθεση. 

Υπενθυµίζεται ότι το εργοστάσιο στην Ελευ-
σίνα έχει διακόψει από τον Μάιο του 2012 την
λειτουργία του χαλυβουργείου «λόγω του
αυξηµένου κόστους παραγωγής και της µειωµέν-
ης ζήτησης των προϊόντων».

Στα τέλη του περασµένου Αυγούστου, οι
εργαζόµενοι που είχαν τεθεί σε τρίµηνη διαθε-
σιµότητα έλαβαν το επίδοµα διαθεσιµότητας του
ΟΑΕ∆ αλλά, η αβεβαιότητα για το µέλλον τους 

έχει κορυφωθεί και, πλέον, δηλώνουν ότι η
υποµονή τους εξαντλείται. 

Η επόµενη συνάντηση µε τη διοίκηση έχει ορι-
στεί για σήµερα Τρίτη 25/9 και θα ακολουθήσει
γενική συνέλευση των εργαζοµένων ώστε να
καθοριστεί η στάση τους ενώ, παράλληλα, το
Σωµατείο τους θα ζητήσει νέα τριµερή συνάν-
τηση στο υπουργείο Εργασίας.

Συνεχίζεται από τη σελίδα 2
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M
ε άρτια εξοπλισµένα και
σύγχρονα Εργαστήρια
Φυσικών Επιστηµών
(Ε.Φ.Ε.) εγκαινιάστηκε
η φετινή σχολική

χρονιά σε συνολικά 23 Γυµνάσια και
Λύκεια των ∆ήµων Ασπροπύργου,
Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας,
Ευόσµου-Κορδελιού και ∆έλτα, µε
στόχο την ουσιαστική, ισότιµη και σε
βάθος χρόνου βελτίωση της
παρεχόµενης εκπαίδευσης σε
επιστηµονικούς τοµείς.

Το φιλόδοξο πρόγραµµα ξεκίνησε
πιλοτικά στις περιοχές του Θριασίου
και της ∆. Θεσσαλονίκης µε την

πρωτοβουλία και  την ευγενική
χορηγία του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και αποτελεί µέρος
ενός ευρύτερου προγράµµατος
δηµιουργίας σύγχρονων
εργαστηρίων σε αποµακρυσµένες
περιοχές της χώρας µας, θέτοντας
τις προϋποθέσεις για ποιοτική
Εκπαίδευση.

Τα σχολεία που εξόπλισαν
πλήρως τα εργαστήρια τους στους
∆ήµους του Θριασίου, είν αι:

1ο Γυµν άσιο Ασπροπύργου
2ο Γυµν άσιο Ασπροπύργου
3ο Γυµν άσιο Ασπροπύργου
4ο Γυµν άσιο Ασπροπύργου
ΓΕΛ Ασπροπύργου
ΕΠΑΛ Ασπροπύργου

1ο Γυµν άσιο Ελευσίν ας
2ο Γυµν άσιο Ελευσίν ας
3ο Γυµν άσιο Ελευσίν ας
4ο Γυµν άσιο Ελευσίν ας
Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµν άσιο

Ελευσίν ας
Εσπεριν ό Γυµν άσιο
Γυµν άσιο Μαγούλας
ΓΕΛ Μαγούλας
1ο ΓΕΛ Ελευσίν ας

2ο ΓΕΛ Ελευσίν ας
1ο ΕΠΑΛ Ελευσίν ας
2ο ΕΠΑΛ Ελευσίν ας
Γυµν άσιο Μάν δρας
ΓΕΛ Μάν δρας

Στη ∆. Θεσσαλονίκης
δηµιουργήθηκαν 3 πρότυπα
εργαστήρια, µε πλήρη σύγχρονη
υλικοτεχνική υποδοµή και
εξοπλισµό:

4ο Γυµνάσιο Ευόσµου 
∆ιαπολιτισµικό Λύκειο Ευόσµου
4ο Γυµνάσιο Ν. Μαγνησίας Καθοριστική για την υλοποίηση

του προγράµµατος ήταν η συµβολή
του ΕΚΦΕ ∆υτικής Αττικής, του
ΕΚΦΕ ∆υτικής Θεσσαλονίκης και
των Σχολικών Επιτροπών ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης των ∆ήµων
Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρ-
ας, Ευόσµου-Κορδελιού και ∆έλτα.
Στα επόµενα στάδια της επέκτασης
του προγράµµατος στις υπόλοιπες

περιοχές, θα υπάρξει συνεργασία
µε το Ίδρυµα Μποδοσάκη.

Κοινός στόχος είναι να δοθεί σε
όλους τους µαθητές η ευκαιρία, αλλά
και τα εφόδια, να αγαπήσουν τις
Φυσικές Επιστήµες µε βιωµατικό
τρόπο, να καλλιεργήσουν την επι-
στηµονική σκέψη και να µάθουν να
συνεργάζονται.

ΣΣύύγγχχρροονναα  ΕΕρργγαασσττήήρριιαα  ΦΦυυσσιικκώώνν  ΕΕππιισσττηηµµώώνν
σσεε  ΣΣχχοολλεείίαα  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ  

 Με Χορηγία του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας και ο Πρόεδρός της κ. Αν. ∆ούκας παραδίδουν τιµητική πλακέτα, σε 
αναγνώριση της προσφοράς του Οµίλου στην ∆/ντρια ΕΚΕ κα Ράνια Σουλάκη.

Στιγµιότυπο από τη διεξαγωγή του µαθήµατος στο Εργαστήριο Φυσικών
Επιστηµών του 3ου Γυµνασίου Ασπροπύργου.

OO  εεξξοοππλλιισσµµόόςς  ττωωνν  ΕΕρργγαασσττηηρρίίωωνν  ΦΦυυσσιικκώώνν  ΕΕππιισσττηηµµώώνν  
ττοουυ  11οουυ  ΓΓυυµµνναασσίίοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΓΓΕΕΛΛ  ΜΜάάννδδρρααςς..



Παραίτηση µε αιχµές του Γενικού Γρ.
Ενηµέρωσης Γιώργου Κρικρή

«Η χώρα έχει ανάγκη από φωνές που µπορούν
να διαµορφώσουν µια υγιή προοπτική 
χωρίς ιδεοληψίες και αγκυλώσεις», είπε.

Τ
ην  πρόθεσή του
ν α αποχ ωρήσει
από τη θέση του

γεν ικού γραµµατέα
Εν ηµέρωσης και Επικοι-
ν ων ίας γν ωστοποίησε µε
αν άρτησή του στο
Facebook ο Γιώργος Κρι-
κρής, 10 ηµέρες µετά από
την  αν άληψη των  καθη-
κόν των  του.

Στην  αν άρτησή του, ο -
αν τιδήµαρχ ος Νέας

Σµύρν ης- 29χ ρον ος Γ. Κρικρής αν αφέρει µεταξύ
άλλων  ότι πιστεύει πως «η χ ώρα έχ ει αν άγκη από
φων ές που µπορούν  ν α διαµορφώσουν  µια υγιή προ-
οπτική χ ωρίς ιδεοληψίες και αγκυλώσεις, από αν θ-
ρώπους που δεν  φοβούν ται τη συν εργασία του
ευρύτερου προοδευτικού χ ώρου». 

Ωστόσο, όπως προσθέτει, «διαισθάν θηκα ότι το
περιβάλλον  µέσα στο οποίο κλήθηκα ν α εργαστώ δεν
προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Τουλάχ ιστον  όσο εγώ θα
ήθελα και όσο πιστεύω ότι η εποχ ή επιβάλλει».

Η επιστολή παραίτησης

Παραµέν ον τας σταθερός στις απόψεις µου αυτές,
αποφάσισα ν α αποχ ωρήσω από τη θέση του Γεν ικού
Γραµµατέα.

Μου ζητήθηκε ν α βοηθήσω την  ελλην ική κυβέρν -
ηση, σε µια κρίσιµη στιγµή. Είπα το ν αι µετά από
αρκετή σκέψη, γιατί θέλω ν α δώσω φων ή στη γεν ιά
µου, θέλω ν α κάν ω τους συν οµήλικούς µου ν α πιστέ-
ψουν  στην  πολιτική, θέλω ν α δώσω όσα µπορώ για το
καλό της χ ώρας.

Όταν  γν ωστοποιήθηκε η τοποθέτηση µου στη θέση
του Γεν ικού Γραµµατέα,ευχ αρίστησα όσους µου είπαν
''µας κάν εις υπερήφαν ους’', αλλά και όσους µε
συµβούλεψαν  ''µην  µπλέξεις εκεί’’.

Πιστεύω ότι η χ ώρα έχ ει αν άγκη από φων ές που
µπορούν  ν α διαµορφώσουν  µια υγιή προοπτική χ ωρίς
ιδεοληψίες και αγκυλώσεις,από αν θρώπους που δεν
φοβούν ται τη συν εργασία του ευρύτερου προοδευτι-
κού χ ώρου.

∆ιαισθάν θηκα ότι το περιβάλλον  µέσα στο οποίο
κλήθηκα ν α εργαστώ δεν  προσφέρεται για κάτι τέτοιο.
Τουλάχ ιστον  όσο εγώ θα ήθελα και όσο πιστεύω ότι η
εποχ ή επιβάλλει.

Παραµέν ω εν εργός στην  πόλη που γεν ν ήθηκα και
αγαπώ, για ν α αφοσιωθώ σε κάτι που πιστεύω βαθιά:
την  Αυτοδιοίκηση. Μέσα από αυτήν  µπορώ ν α υπηρ-
ετήσω καλύτερα, άµεσα και αποτελεσµατικά τους
συµπολίτες µου.

Η ριζοσπαστική αλλαγή της χ ώρας θα προκύψει
µόν ο µέσα από τις τοπικές κοιν ων ίες.Η συν είδηση
µού επιβάλλει ν α εργαστώ µαζί µε τους αν θρώπους της
γεν ιάς µου γι΄ αυτό τον  σκοπό.

Ευχ αριστώ θερµά όσους µε εµπιστεύθηκαν  και µου
αν έθεσαν  τη θέση του Γ.Γ.

10-θριάσιο Τρίτη 25 Σεπτεµβρίου 2018 

Ελληνοαµερικανική αναθέρµανση λόγω Τουρκίας «βλέπει» η Handelsblatt

Εκτενές άρθρο για την  αναθέρµανση των  ελληνοαµερι-
καν ικών  σχέσεων  φιλοξενεί στην  ηλεκτρον ική της

έκδοση η γερµαν ική εφηµερίδα Handelsblatt.

«Η Αµερική διευρύνει τη στρατιωτική της παρουσία στην
Ελλάδα», είναι ο τίτλος εκτενούς ανάλυσης στη διαδικτυα-
κή έκδοση της οικονοµικής εφηµερίδας Handelsblatt που
σηµειώνει: «Οι σχέσεις µεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας βρίσκον -
ται στο ναδίρ. Γί  αυτό και οι Αµερικανοί ποντάρουν  τώρα
απόλυτα στη γειτον ική Ελλάδα».

Όπως επισηµαίνει η εφηµερίδα, η Ουάσιγκτον  αναζητεί
εν τατικά δυνατότητες προκειµένου να εν ισχύσει τη στρα-
τιωτική της παρουσία στην  Ελλάδα. «Ειδικά υπό τον  αρι-
στερό πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πριν  από
τέσσερα χρόν ια και ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης
έβαλε ακόµη κατά του ‘αµερικαν ικού ιµπεριαλισµού’, δροµο-
λογείται τώρα µεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον  µια έν τονη
διατλαντική σχέση αγάπης».

Σύµφωνα µε την  ΗΒ, οι λόγοι θα πρέπει να αναζητηθούν
στη γειτον ική Τουρκία, όπου ο πρόεδρος Ερντογάν  θέτει
τις σχέσεις µε τις ΗΠΑ σε σκληρή δοκιµασία. «Η διαµάχη
για την  έκδοση του ορκισµένου εχθρού του Ερντογάν
Γκιουλέν  και η διελκυστίνδα για την  απελευθέρωση του αµε-
ρικανού πάστορα Μπράνσον  δηµιουργούν  εντάσεις. ∆ια-
µάχες υπάρχουν  και στην  πολιτική για τη Συρία», γράφει η
εφηµερίδα αναφερόµενη τόσο στην  αναβολή της παράδο-
σης των  αµερικαν ικών  F-35 στην  Τουρκία όσο και στο
άδηλο µέλλον  της στρατιωτικής βάσης του Ιν τσιρλίκ. «Σε
αυτά τα συµφραζόµενα δεν  θα πρέπει να προκαλεί
έκπληξη το γεγονός ότι το Πεντάγωνο αναζητά εναλλακτι-
κές», επισηµαίνει η HB, παραπέµποντας στις αµερικαν ικές
δραστηριότητες σε Λάρισα και Αλεξανδρούπολη αλλά και σε
εκτιµήσεις στρατιωτικών  στην  Αθήνα ότι «οι ΗΠΑ ενδιαφ-
έρονται µεταξύ άλλων  για µια νέα βάση στις νότιες ακτές της
Κρήτης».

Η Ελλάδα «άγκυρα σταθερότητας στη ΝΑ Ευρώπη»

«Για µεγάλο διάστηµα η Ελλάδα βρίσκονταν  διεθνώς στο
περιθώριο. Κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους πολλοί

είχαν  ξεγράψει τη χώρα. Τώρα η Ουάσιγκτον  ανακαλύπτει
την  Ελλάδα και πάλι ως σύµµαχο. [K] Όλο και πιο σηµαν -
τική είναι η Ελλάδα κυρίως λόγω του ότι βρίσκεται δίπλα
στα δυτικά Βαλκάν ια όπου ασκεί την  επιρροή της η
Ρωσία. Είµαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι όσον  αφορά το ρόλο
που επιχειρεί να παίξει στην  περιοχή η Ρωσία’», λέει ο
αµερικανός πρέσβης στην  Αθήνα Πάιατ.

«[K] Ανεκτίµητος σύµµαχος των  ΗΠΑ στο πεδίο αυτό
γίν εται ειδικά ο πρώην  κοµµουν ιστής Τσίπρας: κατά τη
διάρκεια πολύµηνων  και σκληρών  διαπραγµατεύσεων  µε
την  κυβέρνηση στα Σκόπια, η Αθήνα διαπραγµατεύτηκε
την  άνοιξη λύση για το ζήτηµα της ονοµασίας της ‘Μακε-
δον ίας’ που εκκρεµεί εδώ και 27 χρόν ια.

Έτσι ανοίγουν  για τη ‘Μακεδον ία’ οι πόρτες για το ΝΑΤΟ
και την  ΕΕ, ένα σηµαντικό βήµα στις προσπάθειες να
περιοριστεί η επιρροή τα Ρωσίας στα Βαλκάν ια και να
συνδεθεί η περιοχή µε τη δύση. 

Με τον  τρόπο αυτό η Ελλάδα γίν εται άγκυρα σταθερότ-
ητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Αυτό κάνει τη χώρα ενδιαφέρουσα όχ ι µόνον  για τον
αµερικαν ικό στρατό. 

Για τις ΗΠΑ µεγαλώνει η σηµασία της Ελλάδας και ως
οικονοµικού εταίρου», γράφει η εφηµερίδα αναφερόµενη
στη συνέχεια στην  παρουσία των  ΗΠΑ στη ∆ΕΘ ως
τιµώµενης χώρας.

(DW)
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«Αναβάθµιση γραφικού
περιβάλλοντος συστήµατος SCADA
Κέντρων Ελέγχου - Προµήθεια και
Εγκατάσταση νέου συστήµατος
Τηλεεποπτείας και Τηλεχειρισµού
(SCADA) Κέντρων Ελέγχου και
Κατανοµής Φορτίου (ΚΕΚΦ)» 

∆ιορθωτικό - Γνωστοποίηση για
αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες
στο Συµπλήρωµα της ΕΕΕΕ 2018/S
097-222265

Αριθµός τµήµατος: III.1.1
Αντί:
Εταιρείες που συµµετέχουν στον
διαγωνισµό αυτοτελώς ή ως µέλος
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, θα
υποβάλουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
της χώρας τους, πιστοποιητικό
εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο,
σύµφωνα µε την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και
το Παράρτηµα XI αυτής.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το
ανωτέρω πιστοποιητικό, αυτό δύναται
να αντικατασταθεί µε δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού,
δηλώνοντας επίσης ότι η εν λόγω χώρα
δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή
πιστοποιητικά.
Κάθε συµµετέχουσα εταιρεία, ή στην
π ε ρ ί π τ ω σ η
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, κάθε
εταιρεία µέλος, πρέπει να υποβάλει:
Καταστατικό επικαιροποιηµένο,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας
εγκατάστασης της εταιρίας που
συµµετέχει, καθώς επίσης και τα
ακόλουθα:
α) για εταιρείες που διέπονται από το
ελληνικό ∆ίκαιο, πιστοποιητικό από το
Γενικό Εµπορικό Μητρώο(Γ.Ε.ΜΗ.),που
ν’ αποδεικνύει τη νόµιµη σύσταση και
λειτουργία, το ισχύον καταστατικό, την
τρέχουσα σύνθεση του εν ενεργεία
∆ιοικητικού Συµβουλίου για Α.Ε. και τον
καθορισµό των νόµιµων εκπροσώπων•
β) για τις αλλοδαπές εταιρείες,
αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία θα
προκύπτουν τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν και δεσµεύουν την
εταιρεία.
Επίκληση πόρων τρίτων: Σε περίπτωση
που οι συµµετέχουσες επικαλούνται και
κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής
ή/και της τεχνικής ή/και της
επαγγελµατικής ικανότητας οικονοµικών
φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 79 της
οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει να
υποβληθούν όλα τα έγγραφα που
αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της
διακήρυξης.
Κάθε συµµετέχουσα εταιρεία, πρέπει να
υποβάλει δήλωση, ότι έχει µελετήσει και
αποδέχεται όλους τους όρους του
διαγωνισµού και του συστήµατος της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, ότι τα
υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και
γνήσια και ότι δεν υπάρχουν λόγοι
αποκλεισµού της, επιπλέον δε, ότι σε
περίπτωση που αναδειχθεί ο τελικός
ανάδοχος (σε περίπτωση
κοινοπραξίας/σύµπραξης κάθε εταιρεία -
µέλος), πρέπει να υποβάλει έγγραφα
που θα αποδεικνύουν ότι:
Α) i) δεν τελεί και ούτε έχει κινηθεί καµία
διαδικασία εις βάρος της για την κήρυξή
της σε πτώχευση, αναγκαστική
διαχείριση ή άλλη παρόµοια κατάσταση,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
εθνική Νοµοθεσία•
ii) δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό
παράπτωµα•
iii) δεν έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε
σχετικό µε την πρακτική της ή την
επαγγελµατική της ακεραιότητα και
συµπεριφορά•
Β) το φυσικό πρόσωπο του
συµµετέχοντος που είναι µέλος του
διοικητικού οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης σε αυτό, δεν έχει
καταδικαστεί αµετάκλητα για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση•
β) δωροδοκία•
γ) απάτη•
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες•
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας•
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές
εµπορίας ανθρώπων•
(Γ) i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της, σχετικά µε τις πληρωµές των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης•
ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
ως προς την πληρωµή φόρων,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας
στην οποία είναι εγκατεστηµένη ή την
ελληνική νοµοθεσία, στην περίπτωση
που ήδη έχει αναπτύξει δραστηριότητες
στην Ελλάδα•
∆) τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν
επιβληθεί σε βάρος της κυρώσεις για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
µε τελεσίδικη ισχύ, που να αφορούν σε
επιβολή προστίµου για:
i) 3 πράξεις «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας ή
ii) 2 πράξεις για αδήλωτη εργασία.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη
της διακήρυξης.

∆ιάβαζε:
Εταιρείες που συµµετέχουν στο
διαγωνισµό αυτοτελώς ή ως µέλος
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης
υποχρεούνται να υποβάλουν, αντί για
σ χ ε τ ι κ ά
πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική απόδειξη
εγγραφής σε επίσηµο επαγγελµατικό
µητρώο. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το επαγγελµατικό µητρώο θα
είναι σύµφωνα µε την Οδηγία
2014/24/ΕΕ και το Παράρτηµα XI αυτής.
O προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται
να προσκοµίσει πιστοποιητικό εγγραφής
σε επαγγελµατικό µητρώο, σύµφωνα µε
τα παραπάνω.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το
ανωτέρω πιστοποιητικό, αυτό δύναται
να αντικατασταθεί µε δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού,
δηλώνοντας επίσης ότι η εν λόγω χώρα
δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή
πιστοποιητικά.
Κάθε συµµετέχουσα εταιρεία, ή στην
π ε ρ ί π τ ω σ η
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, κάθε
εταιρεία µέλος, πρέπει να υποβάλει:
Καταστατικό επικαιροποιηµένο,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας
εγκατάστασης της εταιρίας που
συµµετέχει, καθώς επίσης και τα
ακόλουθα:
α) για εταιρείες που διέπονται από το
ελληνικό ∆ίκαιο, πιστοποιητικό από το
Γενικό Εµπορικό Μητρώο(Γ.Ε.ΜΗ.), που
ν’ αποδεικνύει τη νόµιµη σύσταση και
λειτουργία, το ισχύον καταστατικό, την
τρέχουσα σύνθεση του εν ενεργεία
∆ιοικητικού Συµβουλίου για Α.Ε. και τον
καθορισµό των νόµιµων εκπροσώπων•
β) για τις αλλοδαπές εταιρείες,
αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία θα
προκύπτουν τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν και δεσµεύουν την
εταιρεία.
Επίκληση πόρων τρίτων: Σε περίπτωση
που οι συµµετέχουσες επικαλούνται και
κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής
ή/και της τεχνικής ή/και της
επαγγελµατικής ικανότητας οικονοµικών
φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 79 της
οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει να
υποβληθούν όλα τα έγγραφα που
αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της
διακήρυξης.
Κάθε συµµετέχουσα εταιρεία, πρέπει να
υποβάλει δήλωση, ότι έχει µελετήσει και
αποδέχεται όλους τους όρους του
διαγωνισµού και του συστήµατος της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, ότι τα
υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και
γνήσια.
Κάθε συµµετέχουσα εταιρεία (σε
περίπτωση κοινοπραξίας/σύµπραξης
κάθε εταιρεία - µέλος), πρέπει να
υποβάλει, αντί για σχετικά
πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική απόδειξη
ότι:
Α) (i) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν
αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας
αφερεγγυότητας ή παύσης
δραστηριοτήτων, δεν βρίσκεται  σε
διακανονισµό µε πιστωτές, δεν βρίσκεται
υπό καθεστώς εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης
παρόµοιας κατάστασης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην εθνική της
Νοµοθεσία, (ii) δεν έχει κριθεί ένοχος
σοβαρού επαγγελµατικού
παραπτώµατος.
Β) Το φυσικό πρόσωπο του

συµµετέχοντος που είναι µέλος του
διοικητικού οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης σε αυτό, δεν έχει
καταδικαστεί αµετάκλητα για: (α)
συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση•(β) δωροδοκία•γ) απάτη•(δ)
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες•(ε) νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας•(στ) παιδική εργασία και
άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Γ) (i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της, σχετικά µε τις πληρωµές των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης•(ii) έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως
προς την πληρωµή φόρων, σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία της χώρας στην οποία
είναι εγκατεστηµένη ή την ελληνική
νοµοθεσία στην περίπτωση που ήδη
έχει αναπτύξει δραστηριότητες στην
Ελλάδα.
∆) τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν
επιβληθεί σε βάρος της κυρώσεις για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
µε τελεσίδικη ισχύ, που να αφορούν σε
επιβολή προστίµου για
(i) 3 πράξεις «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας ή
(ii) 2 πράξεις για αδήλωτη εργασία.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται
να προσκοµίσει
πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα από
τα οποία θα επιβεβαιώνονται όλα όσα
περιγράφονται παραπάνω.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη
της ∆ιακήρυξης
Ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του
∆ιαγωνισµού, µπορεί να ζητηθεί από
τους συµµετέχοντες να προσκοµίσουν
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα.

Αριθµός τµήµατος: III.1.2
Αντί:
Κάθε συµµετέχουσα εταιρεία ή στην
π ε ρ ί π τ ω σ η
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, κάθε
εταιρεία - µέλος πρέπει να υποβάλει:
- δηµοσιευµένα ή επικυρωµένα
αντίγραφα των ισολογισµών των 3
τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο
ετήσιος κύκλος εργασιών της. Ο µέσος
όρος του ανωτέρω ετήσιου κύκλου
εργασιών των 3 τελευταίων ετών, θα
πρέπει να είναι θετικός,
- τραπεζικές βεβαιώσεις που να
αποδεικνύουν την πιστοληπτική
ικανότητά της (συµπεριλαµβανοµένων
των ποσών που αφορούν σε πιστώσεις
και εγγυητικές επιστολές), για ελάχιστο
ποσό 190 000,00 EUR. Σε περίπτωση
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, το
παραπάνω ποσό πιστοληπτικής
ικανότητας θα πρέπει να καλύπτεται
αθροιστικά, από τα µέλη της
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη
της διακήρυξης.

∆ιάβαζε:
Κάθε συµµετέχουσα εταιρεία ή στην
π ε ρ ί π τ ω σ η
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, κάθε
εταιρεία µέλος πρέπει να υποβάλει, αντί
για σχετικά
πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική απόδειξη ότι
έχει 
-Μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών
των 3 τελευταίων ετών θετικό και 
-πιστοληπτική ικανότητα
(συµπεριλαµβανοµένων των ποσών
που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές
επιστολές), για ελάχιστο ποσό 190
000,00 EUR 
Σε περίπτωση
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, το
παραπάνω ποσό πιστοληπτικής
ικανότητας, θα πρέπει να καλύπτεται
αθροιστικά από τα µέλη της
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται
να επιβεβαιώσει όσα περιγράφονται
παραπάνω προσκοµίζοντας:
- δηµοσιευµένα ή επικυρωµένα
αντίγραφα των ισολογισµών των 3
τελευταίων ετών
- τραπεζικές βεβαιώσεις που να
αποδεικνύουν την πιστοληπτική
ικανότητά του.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη
της διακήρυξης. 
Ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του
∆ιαγωνισµού, µπορεί να ζητηθεί από
τους συµµετέχοντες να προσκοµίσουν
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα.

Αριθµός τµήµατος: III.1.3
Αντί:

2) κατάλογο συµβάσεων που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία 8
χρόνια, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά
ορίζονται στα τεύχη της διακήρυξης•
3) κατάλογο συµβάσεων που βρίσκονται
υπό εκτέλεση, σύµφωνα µε όσα
αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της
διακήρυξης•
4) επί ποινή αποκλεισµού, κάθε
συµµετέχουσα στον διαγωνισµό,
πρέπει:
i) να έχει προµηθεύσει και εγκαταστήσει
επιτυχώς, αυτοτελώς ή ως µέλος
α ν α δ ό χ ο υ
κοινοπραξίας/σύµπραξης/ένωσης, µε
ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής στην
Κοινοπραξία/σύµπραξη/ένωση 50 %
κατά την τελευταία πενταετία, 2
αντίστοιχης φύσεως, µεγέθους και
πολυπλοκότητας συστήµατα Scada, εκ
των οποίων το 1τουλάχιστον, να αφορά
σε δίκτυο αγωγών αερίου ή πετρελαίου,
µήκους κατ’ ελάχιστον 600km και τους
σταθµούς αυτού•
ii) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά
την τελευταία πενταετία τουλάχιστον, 1
σύµβαση τεχνικής υποστήριξης και
συντήρησης του προσφερόµενου
συστήµατος Scada ή προηγούµενης
έκδοσής του.
Σε περίπτωση
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, η
ελάχιστη ως ανωτέρω απαιτούµενη
εµπειρία µπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά από τα µέλη αυτής•
5) επί ποινή αποκλεισµού, κάθε
συµµετέχουσα στον διαγωνισµό ή στην
π ε ρ ί π τ ω σ η
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, κάθε
µέλος της, πρέπει να υποβάλει:
i) πιστοποιητικό, σύµφωνα µε το ISO
9001 ή ισοδύναµά του ή αποδεικτικά
στοιχεία διασφάλισης τήρησης
ισοδύναµων µέτρων, σύµφωνα µε το
άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Τα
ανωτέρω, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
την υποβολή της προσφοράς•
ii) να υποβάλει πιστοποιητικά
βιοµηχανικής ασφάλειας ή έγγραφα από
ανεξάρτητο φορέα παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων για
πληροφοριακά συστήµατα, που να
αποδεικνύουν ότι το προσφερόµενο
σύστηµα Scada ή µια προηγούµενη
έκδοσή του συµµορφώνεται µε τα
πρότυπα συστήµατα ασφάλειας
βιοµηχανικού αυτοµατισµού και ελέγχου
όπως ISA/IEC - 62443, NIST SP 800-82
ή ισοδύναµα•

∆ιάβαζε:
2) ∆εν ισχύει.
3) ∆εν ισχύει
4) Κάθε συµµετέχουσα στο ∆ιαγωνισµό
πρέπει να υποβάλει, αντί για σχετικά
πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική απόδειξη ότι
:(i) έχει προµηθεύσει και εγκαταστήσει
επιτυχώς, αυτοτελώς ή ως µέλος
α ν α δ ό χ ο υ
κοινοπραξίας/σύµπραξης/ένωσης, µε
ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής στην
Κοινοπραξία/σύµπραξη/ένωση 50 %
κατά την τελευταία πενταετία, 2
αντίστοιχης φύσεως, µεγέθους και
πολυπλοκότητας συστήµατα Scada, εκ
των οποίων το 1 τουλάχιστον, να αφορά
σε δίκτυο αγωγών αερίου ή πετρελαίου,
µήκους κατ’ ελάχιστον 600km και τους
σταθµούς αυτού.•
(ii) έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την
τελευταία πενταετία τουλάχιστον, µία
σύµβαση τεχνικής υποστήριξης και
συντήρησης του προσφερόµενου
συστήµατος Scada ή προηγούµενης
έκδοσής του.
Σε περίπτωση
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, η
ελάχιστη ως ανωτέρω (i) και (ii)
απαιτούµενη εµπειρία µπορεί να
καλύπτεται αθροιστικά από τα µέλη
αυτής•
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται
να προσκοµίσει προς επιβεβαίωση των
παραπάνω:
- Κατάλογο συµβάσεων που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία 8
χρόνια, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά
ορίζονται στα τεύχη της διακήρυξης
- Κατάλογο συµβάσεων που βρίσκονται
υπό εκτέλεση, σύµφωνα µε όσα
αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της
διακήρυξης
- Σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί
από τον ιδιοκτήτη, απ’ όπου θα
προκύπτει ότι 
i) έχει προµηθεύσει και εγκαταστήσει
επιτυχώς, αυτοτελώς ή ως µέλος
α ν α δ ό χ ο υ
κοινοπραξίας/σύµπραξης/ένωσης, µε

ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής στην
Κοινοπραξία/σύµπραξη/ένωση 50 %
κατά την τελευταία πενταετία, 2
αντίστοιχης φύσεως, µεγέθους και
πολυπλοκότητας συστήµατα Scada, εκ
των οποίων το 1 τουλάχιστον, να αφορά
σε δίκτυο αγωγών αερίου ή πετρελαίου,
µήκους κατ’ ελάχιστον 600km και τους
σταθµούς αυτού•
ii) έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την
τελευταία πενταετία τουλάχιστον µία
σύµβαση τεχνικής υποστήριξης και
συντήρησης του προσφερόµενου
συστήµατος Scada ή προηγούµενης
έκδοσής του.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη
της διακήρυξης.
Ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του
∆ιαγωνισµού, µπορεί να ζητηθεί από
τους συµµετέχοντες να προσκοµίσουν
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα.
5) Κάθε συµµετέχουσα στο ∆ιαγωνισµό
ή στην περίπτωση
ένωσης/κοινοπραξίας/σύµπραξης, κάθε
εταιρεία µέλος αυτής, πρέπει να
υποβάλει, αντί για σχετικά
πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική απόδειξη:
(α) συµµόρφωσής της σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναµου 
(β) ότι το προσφερόµενο σύστηµα
Scada ή µια προηγούµενη έκδοσή του
συµµορφώνεται µε τα πρότυπα
συστήµατα ασφάλειας βιοµηχανικού
αυτοµατισµού και ελέγχου όπως
ISA/IEC - 62443, NIST SP 800-82 ή
ισοδύναµα.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται
να προσκοµίσει προς επιβεβαίωση των
παραπάνω:
(i) Πιστοποιητικό σύµφωνα µε το ISO
9001 ή ισοδύναµου ή αποδεικτικά
στοιχεία διασφάλισης τήρησης
ισοδύναµων µέτρων, σύµφωνα µε το
άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 
(ii) Πιστοποιητικά βιοµηχανικής
ασφάλειας ή έγγραφα από ανεξάρτητο
φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
και διαχείρισης κινδύνων για
πληροφοριακά συστήµατα, που να
αποδεικνύουν ότι το προσφερόµενο
σύστηµα Scada ή µια προηγούµενη
έκδοσή του συµµορφώνεται µε τα
πρότυπα συστήµατα ασφάλειας
βιοµηχανικού αυτοµατισµού και ελέγχου
όπως ISA/IEC - 62443, NIST SP 800-82
ή ισοδύναµα.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη
της διακήρυξης.
Ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του
∆ιαγωνισµού, µπορεί να ζητηθεί από
τους συµµετέχοντες να προσκοµίσουν
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα.

Αριθµός τµήµατος: VI.3
Αντί:
7) οι συµµετέχοντες πρέπει να
υποβάλουν έγγραφα σχετικά µε την
ονοµαστικοποίηση των µετοχών και
δήλωση ότι δεν είναι εξωχώριες και ότι
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 4
εδαφ. α του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005
όπως ισχύει, σύµφωνα µε όλα όσα
αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της
διακήρυξης•

∆ιάβαζε:
7) Οι Συµµετέχοντες πρέπει να
υποβάλλουν, αντί για σχετικά
πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική απόδειξη ότι
δεν είναι εξωχώριες σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 4 εδαφ. α του άρθρου
4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει, και ότι
πληρούν όλα όσα προβλέπονται από
την Ελληνική Νοµοθεσία σχετικά µε την
ονοµαστικοποίηση των µετοχών, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται
να προσκοµίσει προς επιβεβαίωση των
παραπάνω δήλωση ότι δεν είναι
εξωχώρια και ότι δεν εµπίπτει στις
διατάξεις της παρ. 4 εδαφ. α του άρθρου
4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει, και όλα
τα προβλεπόµενα από την Ελληνική
Ν ο µ ο θ ε σ ί α
πιστοποιητικά/δηλώσεις/έγγραφα
σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των
µετοχών, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης.
Ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του
∆ιαγωνισµού, µπορεί να ζητηθεί από
τους συµµετέχοντες να προσκοµίσουν
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα.

Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης
παραµένουν αµετάβλητοι.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
(Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας 
«Κοροϊδία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
η συζήτηση για τον κατώτατο µισθό

Γ
ια «κοροϊδία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, καθώς και των Ν∆,
ΚΙΝΑΛ και Ένωσης Κεντρώων» στη συζήτηση για τον κατώτατο µισθό
στη Βουλή, κάνει λόγο σε ανακοίνωση του το Εργατοϋπαλληλικό Κέν-

τρο Αθήνας (ΕΚΑ) και υποστηρίζει ότι γίνεται συζήτηση για τους εργαζόµε-
νους χωρίς τους εργαζόµενους. «Αρνούνται τα αιτήµατα των εργαζοµένων,
που είναι η κατάργηση του νόµου Βρούτση και η άµεση επαναφορά του
κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Το ΕΚΑ ζητεί να καταργηθεί άµεσα «ο µνηµονιακός νόµος που επιβάλλει
την ευχέρεια του εκάστοτε υπουργού να ορίζει τον κατώτατο µισθό», οι µισθ-
οί των εργαζοµένων να ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ, τις κλαδικές και οµοιοε-
παγγελµατικές ΣΣΕ και την ελεύθερη διαπραγµάτευση µεταξύ συνδικάτων και
εργοδοτών.

Τέλος,«απαιτεί» όπως τονίζεται, την κατάργηση όλων των µνηµονιακών
νόµων, που έφεραν τις εργασιακές σχέσεις και τους µισθούς των εργαζοµέ-
νων σε τέτοιο επίπεδο και καλεί τους εργαζόµενους να µην εφησυχάζουν και
να διεκδικήσουν µε τα συνδικάτα τους τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµα-
τεύσεις χωρίς περιορισµούς, καθώς και την άµεση επαναφορά του κατώτα-
του µισθού στα 751 ευρώ.
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ΟΑΣΑ: Χάρτιν ο εισιτήριο και µετά την  1η Οκτωβρίου - Για ποιους ισχύει

Και µετά την  1η Οκτωβρίου 2018 θα συν εχ ίσει ν α φορτίζει εισιτήρια µειωµέν ου
κοµίστρου σε χ άρτιν ο "έξυπν ο" πολλαπλό εισιτήριο για δικαιούχ ους, όπως άτοµα
ηλικίας άν ω των  65 ετών , φοιτητές, σπουδαστές, πολύτεκν ους, ν έους έως 18 ετών ,
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 
Τα µειωµέν α αυτά εισιτήρια, όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση, θα ισχ ύουν

σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ) στην  αστική ζών η του
ΟΑΣΑ
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Ο
λοκληρώθηκε µε επιτυχία η
αξιολόγηση των γραπτών
εξετάσεων που πραγµατο

ποιήθηκαν από εξειδικευµένη
εξωτερική εταιρεία, για την πρό-
σληψη ∆ιπλωµατούχων Μηχα-

νικών/Χηµικών και  Τεχνιτών
Συντήρησης στον Όµιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οι οποίοι
πρόκειται να απασχοληθούν στις
Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπρ-
οπύργου, Ελευσίνας και Θεσσα-
λονίκης.

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πιστός στην διακήρ-
υξή του για διαφάνεια και αξιοκρατία,
διασφάλισε το αδιάβλητο της διαδι-
κασίας των γραπτών εξετάσεων. Η
όλη διαδικασία διεξήχθη απολύτως
οµαλά και χωρίς προβλήµατα.

Τα αποτελέσµατα της γραπτής
αξιολόγησης βρίσκονται από σήµε-
ρα αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της
ΕΛΠΕ ΑΕ (www.helpe.gr), µε σειρά
κατάταξης υποψηφίων βάσει του
προσωπικού τους κωδικού, για
λόγους εµπιστευτικότητας και ασφά-

λειας των προσωπικών δεδοµέ-
νων.

Η επόµενη φάση της διαδικασίας
προσλήψεων περιλαµβάνει τη δοµ-
ηµένη συνέντευξη και οι υποψήφιοι
που θα κληθούν σε αυτή, αποκλει-
στικά βάσει σειράς κατάταξης των
αποτελεσµάτων της γραπτής
αξιολόγησης, θα ενηµερωθούν για
το χρόνο διεξαγωγής της, το επόµε-
νο χρονικό διάστηµα.

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ευχαρι-
στεί όλους τους υποψήφιους για
το εν διαφέρον  τους ν α εργα-
στούν  στον  Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τους εν ηµερών ει
ότι η όλη διαδικασία επιλογής
προσωπικού θα είν αι απόλυτα
διαφαν ής και αξιοκρατική.

ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων για προσλήψεις µηχανικών

ΓΓΠΠ: Υψηλός ο κίνδυνος
πυρκαγιάς σήµερα 

Η
κακοκαιρία που αν αµέν εται ν α
πλήξει τη χ ώρα έθεσε σε κατάστα-
ση συν αγερµού και την  Πολιτική

Προστασία. Σύµφων α µε το Χάρτη Πρόβ-
λεψης Κιν δύν ου Πυρκαγιάς που εκδίδει η
Γεν ική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
για σήµερα Τρίτη προβλέπεται πολύ 

υψηλός κίν δυν ος πυρκαγιάς (κατηγορία
κιν δύν ου 4) για τις εξής περιοχ ές:

· Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
· Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)
· Περιφέρεια Πελοπον ν ήσου (Λακων ία,
Αργολίδα, Κοριν θία)
· Περιφέρεια Αττικής
· Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία,
Εύβοια, Σκύρος)
· Περιφέρεια Θεσσαλίας (Σποράδες)
· Περιφέρεια Αν ατολικής Μακεδον ίας και
Θράκης (Σαµοθράκη)

Η Γεν ική Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας (www.civ ilprotection.gr) του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχ ει
εν ηµερώσει τις αρµόδιες υπηρεσιακά
εµπλεκόµεν ες κρατικές υπηρεσίες,
καθώς και τις Περιφέρειες και τους ∆ήµο-
υς των  αν ωτέρω περιοχ ών , ώστε ν α
βρίσκον ται σε αυξηµέν η ετοιµότητα
πολιτικής προστασίας προκειµέν ου ν α
αν τιµετωπίσουν  άµεσα τυχ όν  επεισόδια
πυρκαγιών .

Eleusis 2021 European Capital of Culture

««ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  22003300»»
ΕΕίίννααιι  ηη  ΤΤέέχχννηη  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα;;
88--1111  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001188

Με στόχο µια
συζήτηση εφ’ όλης
της ύλης που

αφορά στην αειφόρο
#πολιτιστική ανάπτυξη των
πόλεων και  των
περιφερειών της χώρας
κατά την επόµενη δεκαετία,

καθώς και στις καλές πρακτικές σε επίπεδο πολιτιστικής αποκέντρωσης που
εµφανίζεται στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελευσίνα 2021
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σας προσκαλεί  στην πρώτη
Συνάντηση «Πολιτισµός 2030», που θα πραγµατοποιηθεί από την Πέµπτη 8
Νοεµβρίου µέχρι και την Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2018 στην #Ελευσίνα.

Προθεσµία υποβολής: Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018!
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα

54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, 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 πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, 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. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών
σε Μάνδρα - Μαγούλα &
Ελευσίνα. 
Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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 παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24
70 341 - 694 43 88 304 –email:
ifonitonamea@gmail.com  

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

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

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. 

έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 
–email: ifonitonamea@gmail.com  

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων 
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου

(µε θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,
µε θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ

τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 6974410178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ

ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΙΑΝΖΕΒ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ

ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ   

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 



16-θριάσιο Τρίτη 25 Σεπτεµβρίου 2018 


