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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις . Η θερµοκρασία από

19 έως 29 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα

Λιβέριος, Λυµπέρης, Λιµπέρης, 
Λιµπέριος,Φανούριος, Φάνης, Φανή

Βάσεις 2018:  Κορυφώνεται 
η αγωνία των υποψηφίων. 
Την Τρίτη 28/8 κατά πάσα 
πιθανότητα τα αποτελέσµατα 
πανελληνίων 2018.

Αύριο Τρίτη, 28 Αυγούστου, αναµένεται να ανακοινωθ-
ούν οι βάσεις 2018 στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα
µέχρι στιγµής στοιχεία δείχνουν πτώση των βάσεων στις
Ιατρικές, πολυτεχνικές και φυσικοµαθηµατικές σχολές
ενώ µεγάλη άνοδος εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν οι παι-
δαγωγικές.

Άνοδος αναµένεται στις βάσεις 2018 και στις περιζήτ-
ητες σχολές του πρώτου πεδίου.

Πού θα κινηθούν οι βάσεις

Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις, µέχρι και 2.500
µόρια αναµένεται να εκτοξευτούν οι βάσεις σε µερικά
τµήµατα των Παιδαγωγικών Σχολών, ενώ σύµφωνα µε
τα «Νέα», οι Ανθρωπιστικές Σπουδές (1o επιστηµονικό
πεδίο) αναµένεται να παρουσιάσουν αύξηση, ενώ στις
Θετικές Σχολές (2ο επιστηµονικό πεδίο) η πτώση θα
είναι αισθητή.Αναλυτικά:

Στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών
Σπουδών Νοµικές Ψυχολογίες αναµένεται ότι φέτος θα
έχουµε µικρή άνοδο των υψηλόβαθµων Τµηµάτων.

Οι µικρές αυξήσεις όµως δεν θα υπερβούν τα 100
µόρια.

Στις Σχολές υψηλής ζήτησης όπως είναι η Νοµική τα
MME οι Ψυχολογίες δεν φαίνεται να µετακινούνται οι
βάσεις.Από την άλλη πλευρά στα Παιδαγωγικά Τµήµατα
θα υπάρξουν οι µεγαλύτερες αυξήσεις που σε πολλές
σχολές θα ξεπερνούν και τα 2.500 µόρια. Στο Πεδίο αυτό
εντάσσονται λιγότερες Σχολές αλλά εδώ βρίσκονται οι
περισσότεροι υποψήφιοι που διεκδικούν τις Παιδαγωγι-
κές Σχολές.

Στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο δεν υπάρχουν πολλά ΤΕΙ

για να δεχθούν υποψηφίους µε λίγα µόρια οπότε θα
δούµε µεγαλύτερο ποσοστό νέων σε σχέση µε τα άλλα
Πεδία που δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν σε καµία
Σχολή.

Στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο, των Θετικών Επι-
στηµών (Φυσικοµαθηµατικές, Πολυτεχνεία) η πτώση
θα είναι αισθητή σε όλες σχεδόν τις Σχολές λόγω
των χαµηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων σε
σχέση µε πέρυσι της αύξησης των θέσεων, και της
δηµιουργίας του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.

Πτώση αναµένεται να καταγραφεί σχεδόν σε όλα
τα Τµήµατα του Πεδίου.

Στις Σχολές υψηλής ζήτησης όπως τα Πολυτεχνία,
Φυσικοµαθηµατικές, Γεωπονικές και Πληροφορικής θα
δούµε µικρότερη πτώση έως και 300 µόρια µε µεγαλύτε-
ρη πτώση στις µεσαίες και στις Σχολές χαµηλής ζήτησης.

Στα ΤΕΙ της επαρχίας η βαθµολογία σε πολλές Σχολές
θα είναι ακόµα και κοντά στα 8.000 µόρια

Στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο των Επιστηµών Υγείας
όπου ανήκουν και οι Ιατρικές Σχολές θα σηµειωθεί µικρή
πτώση στις υψηλόβαθµες και µικρές αυξοµειώσεις στις
µεσαίες.

Η Ιατρική Αθήνας που παραδοσιακά απαιτούσε βαθ-
µολογίες αρκετά πάνω από 1 9.000 µόρια φέτος θα χαµ-
ηλώσει τον πήχη µε πιθανό ενδεχόµενο να πέσει τελικά
κάτω από τα 19.000 µόρια.

Στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο των Επιστηµών Οικο-
νοµίας και Πληροφορικής οι Βάσεις 2018 αναµένονται
στα περυσινά επίπεδα αλλά στις Σχολές υψηλής ζήτ-
ησης θα δούµε να ανεβαίνουν µέχρι και 300 µόρια
κυρίως λόγω της καλύτερης επίδοσης των υποψηφίων
στο µάθηµα Αρχές Οικονοµικής θεωρίας που είναι µάλι-
στα και µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας.

Ετσι οι Βάσεις εδώ αναµένεται ότι δεν θα είναι χαµ-
ηλότερες από τις περσινές ενώ αναµένεται να αυξηθούν
σε πολλά δηµοφιλή Τµήµατα ΑΕΙ κυρίως στην Αττική

Τέλος οι Βάσεις 2018 στις Στρατιωτικές Πυροσβεστικές
και Αστυνοµικές Σχολές σε όλα τα Πεδία θα κυµανθούν
στα ίδια σχεδόν επίπεδα µε τα περσινά.

ΕΕγγκκλληηµµααττιικκήή  οοµµάάδδαα  δδιιέέππρρααττττεε  σσυυσσττηηµµααττιικκάά
λληησσττεείίεεςς  κκααιι  κκλλοοππέέςς  σστταα  ΜΜέέγγααρραα
Στη δηµοσιότητα τα στοιχεία των µελών της, κατόπιν 
σχετικής ∆ιάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Σ
τη δηµοσιότητα δόθηκαν  , κατόπιν  σχ ετι-
κής ∆ιάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθην ών , τα στοιχ εία ταυτότητας και οι

φωτογραφίες έξι µελών  εγκληµατικής οµάδας που
διέπρατταν  συστηµατικά ληστείες και κλοπές στα
Μέγαρα.

Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποιν ική δίωξη για τα
αδικήµατα 1) της διακεκριµέν ης κλοπής τετελε-
σµέν ης και σε απόπειρα από δράστες που έχ ουν
εν ωθεί για ν α διαπράττουν  κλοπές και ληστείες
από κοιν ού, κατ’ επάγγελµα και κατ’ εξακολούθη-
ση, 2) της ληστείας από κοιν ού κατά συρροή, 3)
του εµπρησµού εκ προθέσεως από τον  οποίο
µπορούσε ν α προκύψει κίν δυν ος σε ξέν α πράγ-
µατα, 4) της συµµορίας, 5) της απείθειας, 6) της κλοπής ηλεκτρικής εν έργειας κατ’ εξακολούθηση και 7) της οπλο-
φορίας.                                                                                                    συνεχί ζεται  στη σελ. 13
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Προς ολοκλήρωση βαίνουν 
οι επισκευές στο 15ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Αχαρνών στη Λαθέα

Σε λίγες ηµέρες το 15ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Αχ αρν ών
θα είν αι έτοιµο ν α υποδεχ θεί τους περίπου 290 µαθη-
τές που φοιτούν  σε αυτό στην  έν αρξη της ν έας σχ ολι-
κής χ ρον ιάς. 

Οι εργασίες επισκευής και συν τήρησης στο 15ο
∆ηµοτικό Σχ ολείο Αχ αρν ών  εν τάσσον ται στο έργο
"Επισκευή και Εν εργειακή Αν αβάθµιση Σχ ολικών
Κτιρίων  και Προαύλιων  Χώρων  ∆ήµου Αχ αρν ών " προϋ-
πολογισµού 1.300.000 ευρώ, έργο το οποίο αφορά
εκτεταµέν ες επισκευές και συν τηρήσεις σε 48 σχ ολικές
µον άδες του ∆ήµου Αχ αρν ών  (Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά,
Γυµν άσια και Λύκεια), εν ώ η εργολήπτρια εταιρεία του
έργου έχ ει ξεκιν ήσει τις απαιτούµεν ες εργασίες από
τον  περασµέν ο Ιούν ιο µε το κλείσιµο των  σχ ολείων . 

Όπως αν έφερε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός: "Το συγκεκριµέν ο έργο διεν εργείται επικο-
υρικά στο ευρύ Πρόγραµµα συν τηρήσεων  και επισ-
κευών  των  σχ ολείων  που υλοποιούν  οι Σχ ολικές Επι-
τροπές του ∆ήµου Αχ αρν ών  και θα βελτιώσει αισθητά
τις κτιριακές υποδοµές των  σχ ολικών  κτιρίων  του
∆ήµου Αχ αρν ών ", τον ίζον τας επίσης ότι "είν αι η
πρώτη φορά που ο ∆ήµος Αχ αρν ών  υλοποιεί έν α τόσο
εκτεταµέν ο, ευρύ και ολοκληρωµέν ο πρόγραµµα επισ-
κευών  στα σχ ολεία του ∆ήµου Αχ αρν ών ".

Το έργο "Επισκευή και Εν εργειακή Αν αβάθµιση Σχ ο-
λικών  Κτιρίων  και Προαύλιων  Χώρων  ∆ήµου Αχ αρν ών "
προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ αφορά απαιτούµεν ες
εργασίες όπως: 

● Κατασκευή κεραµοσκεπών  σε σχ ολεία και σε αίθ-
ουσες σχ ολείων  όπου απαιτείται, των  οποίων  οι στέ-
γες παρουσιάζουν  ζηµιές.

● Στεγαν οποίηση δωµάτων  από πλάκα ή κεκλιµέν ων
στεγών  και την  αποκατάσταση διαρροών .

● Επίστρωση µε µάρµαρο των  βαθµίδων  που έχ ουν
καταστραφεί καθώς και την  επικάλυψη τους µε αν τιολι-
σθητική ταιν ία.

● Χρωµατισµό εξωτερικών  επιφαν ειών , σε κτίρια µε
στοχ ευµέν η και ιδιαίτερη επεξεργασία των  επιφαν ειών
αυτών  λόγω της προχ ωρηµέν ης αποσάθρωσης των
επιχ ρισµάτων .

● Χρωµατισµό εσωτερικών  επιφαν ειών  διαφόρων
κτιρίων  µε χ ρήση οικολογικών  χ ρωµάτων

● Επίστρωση µε πλακίδια δαπέδου και τοίχου από
πορσελάν η στις τουαλέτες- αίθουσες καθώς και την
τοποθέτηση πλαστικών  πλακιδίων  για την  διάστρωση
πλαστικού δαπέδου.

● Κατασκευή ν έων  µεταλλικών  και ξύλιν ων  θυρών
● Κατασκευή κιγκλιδωµάτων  απλού σχ εδίου και την

τοποθέτησή των  σε παράθυρα και πόρτες σχ ολικών
συγκροτηµάτων .

● ∆ιάστρωση επιφαν ειών  αύλειων  χ ώρων  µε ασφα-
λτικό τάπητα.

● Κατασκευή ψευδοροφών  και λοιπών  οικοδοµικών
εργασιών  όπου απαιτούν ται.

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Αυγούστου και ώρα 20:00
µ.µ., θα συνεδριάσει το ∆.Σ. Ασπροπύργου για
τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά

µε τα θέµατα της παρακάτω ηµερήσιας διάταξης
Θέµα 1ο :Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογι-

σµού ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους 2018,
και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 2ο : Έγκριση αίτησης έκτακτης επιχορήγ-
ησης µισθώµατος για την λειτουργία της δοµής του
προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι, και για την κάλυψη
αναδροµικών επιδοµάτων των εργαζοµένων της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.).

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία
Μαυρίδη.

Θέµα 3ο :Έγκριση ρύθµισης της οφειλής του κου
ΖΑΓΚΛΑΚΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ του Σωτηρίου, µε διαγραφή
του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε
είκοσι µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ.
396/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονο-
µικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 4ο :Έγκριση  δέσµευσης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου  για την υποβολή πρότασης  στο Π.Ε.Π. για

την χρηµατοδότηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Πολεοδοµίας και Τεχνικής
Υπηρεσίας, κ. Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέµα 5ο : Έγκριση µερικής τροποποίησης του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύµφωνα µε την υπ αριθµ.
14/2018  απόφαση του ∆.Σ. αυτού.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Μπουραντάς
Μελέτιος.

Θέµα 6ο :Έγκριση  µερικής τροποποίησης του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.)», σύµφωνα
µε την υπ αριθµ. 17/2018  απόφαση του ∆.Σ. αυτού.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Κατσαρός Ιωάν-
νης.

Θέµα 7o :Αποδοχή δωρεάς  από την Τράπεζα
EUROBANK ERGASIAS A.E.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Η λειτουργία της δοµής Βοήθεια στο Σπίτι και η υποβολή πρότασης  
στο Π.Ε.Π. για την χρηµατοδότηση του έργου: «Κατασκευή  

Βρεφονηπιακού Σταθµού ολοκληρωµένης φροντίδας» στο Ρουπάκι 

Σ
τις κατά καιρούς συν αν τήσεις της δηµοτικής αρχ ής
Ελευσίν ας  µε τα στελέχ η της ΚΤΥΠ ΑΕ (πρώην
ΟΣΚ), του φορέα που έχ ει την  ευθύν η κατασκε-

υής ν έων  σχ ολικών  µον άδων  και όσον  αφορά την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, τρία ήταν  τα βασικά αιτήµα-
τα που διαχ ρον ικά έθετε η δηµοτική αρχ ή:
1.- Την  αν έγερση του 3ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου
Μαγούλας.
2.- Την  αποζηµίωση των  δικαιούχ ων  της έκτασης που
απαλλοτριώθηκε στο ΟΤ 21 για την  αν έγερση διδακ-
τηρίου του 1ου και 2ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Ελευσίν ας.
3.- Την  αν έγερση ν έου ν ηπιαγωγείου στο οικόπεδο
που βρίσκεται στο ΟΤ 242 και έχ ει παραχ ωρηθεί από
τον  ∆ήµο µας, για την  µεταστέγαση του 2ου -7ου και
5ου Νηπιαγωγείου Ελευσίν ας.
Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική εν ηµέρωση, αν αφορικά

µε το 3ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Μαγούλας, µετά την  δηµο-
πρασία που είχ ε προγραµµατιστεί για τις 25.06.2018
και αφού µετατέθηκε, διεν εργήθηκε στις 23.07.2018,
αν αµέν εται η ηλεκτρον ική αποσφράγιση των  προσφο-
ρών  που έχ ει ορισθεί την  30η Αυγούστου 2018 συνεχί ζεται  στη σελ. 12

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Συντάσσονται από την ΚΤΥΠ Α.Ε οι µελέτες εφαρµογής για την 
ανέγερση του νέου νηπιαγωγείου στο ΟΤ 242 
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Ξεκίνησε ο 5ος κύκλος του Επιδοτούµενου
Προγράµµατος Κατάρτισης Ανέργων 18-24
ετών, στους τοµείς Logistics &amp; Εξαγωγικό
Εµπόριο

Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων έως 7
Σεπτεµβρίου 2018

Η ΕΥΕ∆ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας,
Κοιν ων ικής Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
και ο Σύν δεσµος Βιοµηχ αν ιών  Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) ως συν δικαιούχ ος, έχ ουν  αν αλάβει την  υλο-
ποίηση των  ακόλουθων  πράξεων :

«∆ράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συµβουλευ-
τικής υποστήριξης για άν εργους ν έους 18-24 ετών
στον  τοµέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics»

«∆ράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συµβουλευ-
τικής υποστήριξης για άν εργους ν έους 18-24 ετών
στον  τοµέα του εξαγωγικού εµπορίου προϊόν των  µε
έµφαση στον  πρωτογεν ή τοµέα της παραγωγής»

οι οποίες εν τάσσον ται στο Επιχ ειρησιακό Πρόγραµ-
µα «Αν άπτυξη Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού, Εκπαίδευση
και ∆ιά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Οι συγκεκριµέν ες πράξεις συγχ ρηµατοδοτούν ται
από το Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταµείο (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης των  παραπάν ω δράσεων  ο
Σύν δεσµος Βιοµηχ αν ιών  Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
αν ακοιν ών ει την  έν αρξη υποβολής του E΄ κύκλου
αιτήσεων  των  ωφελουµέν ων .

Το πρόγραµµα κατάρτισης έχ ει συν ολική διάρκεια
380 ώρες, εκ των  οποίων  120 ώρες θεωρητική κατάρ-
τιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση.

Η αποζηµίωση κάθε ωφελούµεν ου για κάθε ώρα θεω-
ρητικής κατάρτισης είν αι 5€, εν ώ για κάθε ώρα πρακτι-
κής άσκησης 3€.

∆ικαιούχ οι ν α συµµετέχ ουν  στο πρόγραµµα είν αι
άν εργοι ν έοι ηλικίας 18 – 24 ετών , που πληρούν  τους

όρους που περιγράφον ται στην  πρόσκληση.

Η διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων  γίν εται µέσω
του  διαδικτύου 

Ηµεροµην ία λήξης υποβολής αιτήσεων : Παρασκευή
7 Σεπτεµβρίου 2018 (ώρα 17:00).

Στη συγκεκριµέν η ιστοσελίδα παρέχ ον ται λεπτοµε-
ρή στοιχ εία για το πρόγραµµα και οδηγίες για τη
συµπλήρωση της αίτησης.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Θέµα 8ο :Μεταβίβαση αρµοδιότητας εξειδίκευ-
σης των πιστώσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 9ο : Μεταβίβαση των δικαιωµάτων
του υπ` αριθµ. Z0243 οικογενειακού τάφου από
την Λυδία Σερµπατσένκο, του Ευστάθιου, στην
Ελένη Καϊταλίδου, του Χαράλαµπου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 10ο:Μεταβίβαση των δικαιωµάτων του
υπ` αριθµ. Ζ0261 οικογενειακού τάφου από τον
∆ηµήτριο      Παπαδόπουλο, του Ευσταθίου, στον
Θεόδωρο Σετελίδη, του ∆ηµητρίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 11ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Θ0080-
9 οικογενειακού τάφου στην Λιουντµίλα Απατ-
ζίδου, του Βασιλείου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 12ο : Λήψη απόφασης  για δωρεά εξό-
δων ανόρυξης και ενταφιασµού, για τον θανόντα
Σπυρίδωνα Μιχαήλ, του Κωνσταντίνου, ∆ηµοτικό
Υπάλληλο.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 13ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ.Θ-0098
οικογενειακού τάφου, στην ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου και της Ελένης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & 

Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος
Θέµα 14o :Παραχώρηση του υπ` αριθµ.Θ-0098

οικογενειακού τάφου, στην ΣΟΛΟΜΟΝΙ∆ΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ  του Ελευθερίου και της Χρυσάνας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 15o :Παραχώρηση του υπ` αριθµ.Ζ-0980
οικογενειακού τάφου, στην ΚΟΡΩΝΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ
του Ηρακλή και της Ρεββέκας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 16o :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. ∆-0093
οικογενειακού τάφου, στον ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ του Ευθυµίου και της Σοφίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 17o :∆ιαγραφή ∆ηµοτικά Τέλη Καθαριότ-
ητας και Φωτισµού & επαναβεβαίωση για την µη
ηλεκτροδοτούµενη εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣΟΕ

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 18ο : Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων ορι-
στικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύµφ-
ωνα µε την υπ` αριθ. 694/ΟΙΚ.ΥΠ./23-8-2018
εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 19ο : Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης
Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 20ο :  ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

∆ήλωσε συµµετοχή στον νέο κύκλο
Φεστιβάλ του Συλλόγου Νέων Φυλής.

Σύλλογος Νέων  Φυλής-Φεστιβάλ Χειροποίητων  
Προϊόν των  και ∆ηµιουργιών

Είσαι κάτοικος του ∆ήµου Φυλής;
Ασχ ολείσαι µε κατασκευή κοσµηµάτων ,παρασκευή 

σπιτικών  γλυκών ,λικέρ,µέλι,ποτό,µαρµελάδες;
Φτιάχ ν εις διακοσµητικά από πηλό,γύψο στο σπίτι σου;

Έλα µαζί µας ν α προβάλεις τη δουλειά σου!
∆ήλωσε συµµετοχ ή στον  ν έο κύκλο Φεστιβάλ του 
Συλλόγου Νέων  Φυλής. Πληροφορίες 6979387914

Ξεκίνησε ο 5ος κύκλος του Επιδοτούµενου Προγράµµατος Κατάρτισης
Ανέργων 18-24 ετών, στους τοµείς Logistics & Εξαγωγικό Εµπόριο
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Τα αποκαλυπτήρια της προτοµής του Πανούση Γκιόκα πραγµατοποίησε ο ∆ήµος 
Μάνδρας – Ειδυλλίας αναγνωρίζοντας την συνεισφορά και το έργο του στις Ερυθρές

Μια ευγενική δωρεά των Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου ενώ το έργο είναι του γλύπτη Νίκου Γεωργίου

Έ
ναν απλό αλλά βαθιά προοδευτικό
άνθρωπο θέλησε να τιµήσει ο ∆ήµος
Μάνδρας – Ειδυλλίας ο οποίος ως

κοινοτικός σύµβουλος το 1897 εµπνεύστηκε
και υλοποίησε ένα από τα πρώτα, πανελλαδι-
κά, Σχέδια Πόλης για τις Ερυθρές.

Τα αποκαλυπτήρια της προτοµής, η οποία
ήταν ευγενική δωρεά των Αθανασίου και
Μαρίνας Μαρτίνου και έργο του γλύπτη Νίκου
Γεωργίου έγιναν το βράδυ της Τετάρτης 22
Αυγούστου 2018 στην πλατεία Σταµούλη παρ-
ουσία δεκάδων συµπολιτών του. 

Ο Πανούσης Γκιόκας σύµφωνα µε τα αρχεία
του ∆ήµου γεννήθηκε στις Ερυθρές το 1848 και
πέθανε στις 11 Φεβρουαρίου 1935. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα εξελέγη κοινοτικός
σύµβουλος επί της θητείας του τότε Προέδρου
της Κοινότητας Θανάση Γκιόκεζα, προσφέρον-
τας πολλά στον τόπο. Μεταξύ των άλλων ο
απλός αυτός άνθρωπος, ταπεινής καταγωγής
αλλά συγχρόνως προοδευτικός και µε όραµα
για τον τόπο του πρότεινε και υλοποίησε το
Σχέδιο Πόλης των Ερυθρών, κάνοντας το
µικρό τότε χωριό να ξεχωρίζει όχι µόνο τότε
αλλά ακόµα και σήµερα. 

Η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, κατά τη
διάρκεια του χαιρετισµού της τόνισε ότι η
συµµετοχή του πολίτη στα κοινά και η
επιδίωξη από τον καθέναν του κοινού συµφ-
έροντος αποτελεί το ύψιστο αγαθό κάθε δηµο-
κρατικής πολιτείας και είναι µία πράξη ηρωική
που µπορεί να αλλάξει τις κοινωνίες και το
µέλλον τους. 

«Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να γίνει
ένας καθηµερινός ήρωας που υπηρετεί την
πατρίδα του δίνοντας µικρούς και µεγάλους αγώνες,
όπως ακριβώς οι ήρωες στα πεδία των µαχών. 

∆ιότι ο καθηµερινός αγώνας δεν είναι λιγότερο δύσκο-
λος ή λιγότερο σηµαντικός από µία στρατιωτική µάχη.
Απεναντίας, µερικές φορές ο καθηµερινός αγώνας είναι
περισσότερο επίπονος γιατί δεν είναι στιγµιαίος, θέλει
περισσότερο θάρρος, δύναµη και θέληση γιατί τα εµπό-
δια δεν τελειώνουν ποτέ, απαιτεί θυσίες εξίσου σηµαντι-
κές και ζωτικές που µπορεί να µην αφορούν µόνο στην

βιολογική ζωή αλλά αφορούν στην αξιοπρέπεια, στην
ηθική, στην εντιµότητα, στην καλοσύνη, στην ακεραιότ-
ητα, στην αλληλεγγύη, γιατί ο καθηµερινός αγώνας δοκι-
µάζει κάθε στιγµή τις αντοχές, τις δυνάµεις αλλά και τις
αδυναµίες µας. 

Τέτοιους πολίτες, όπως ο Πανούσης Γκιόκας, οφείλο-
υµε να έχουµε για παραδείγµατα µίµησης όλοι εµείς
σήµερα» τόνισε η κ. Κριεκούκη  

Στο τέλος της εκδήλωσης η ∆ήµαρχος ευχαρίστησε τον
κ. Αθανάσιο Μαρτίνου καθώς και την κ. Μαρίνα

Μαρτίνου τόσο για την ευγενική δωρεά του αγά-
λµατος όσο και για την συνεισφορά και την στήριξη
που παρέχουν στο ∆ήµο, απονέµοντάς τους µία
τιµητική πλακέτα ως ελάχιστη ένδειξη ευγνω-
µοσύνης.

Η ∆ήµαρχος απευθυνόµενη προς εκείνους
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Mεπιτρέψτε µου να
αναφερθώ σε δύο ανθρώπους που έχουν ακριβώς
αυτά τα χαρακτηριστικά της καθηµερινής προσφο-
ράς και την υψηλή ποιότητα. ∆ύο ανθρώπους άξιο-
υς, δύο άριστους πολίτες που αθόρυβα, µε
ταπεινότητα και συνέπεια προσφέρουν όχι µόνο

στο ∆ήµο µας αλλά στην Ελληνική Πολιτεία. 
Η συνεισφορά τους δεν µπορεί να µετρηθεί διότι σε

πολλές περιπτώσεις αγγίζει τα όρια της ευεργεσίας. Η
ευγνωµοσύνη δεν µπορεί να εκφραστεί διότι δεν είναι
αρκετή να περιγράψει το συναίσθηµά µας. Είναι δύο
πολίτες που αφουγκράζονται τα αιτήµατα των ανθ-
ρώπων, που, µε ταπεινότητα, στέκονται στιβαροί
πυλώνες των τοπικών κοινωνιών, που προσφέρουν µε
συγκινητική γενναιοδωρία χωρίς ποτέ να περιµένουν
ανταλλάγµατα, ευχαριστίες και βραβεύσεις». 

∆ηµιουργός Βαγγέλης Γκίνης∆ηµιουργός Βαγγέλης Γκίνης
Επιµελήτρια Λουίζα ΚαραπιδάκηΕπιµελήτρια Λουίζα Καραπιδάκη

Η πραγµατοποίηση ενός φωτογραφικού λευ-
κώµατος µε κεντρικό θέµα το εργοστάσιο της
Πυρκάλ µε το βλέµµα στραµµένο στο ανθρώπινο
δυναµικό αποτελεί σίγουρα ένα πολύτιµο τεκµήριο
για την πρόσφατη ιστορία του τόπου της Ελευσίνας. 

Το πόνηµα του Β. Γκίνη ξεκίνησε τον Μάιο του
2017 και µέσα από τη διαδικασία της φωτογράφι-
σης και την αγωνία για την καλύτερη απόδοση της
ατµόσφαιρας των µισο-εγκαταλελειµµένων χώρων
ο καλλιτέχνης συνέλαβε την ιδέα να στραφεί προς
τη φωτογραφική αποτύπωση ανθρώπων που βίω-
σαν αυτούς τους χώρους εργασίας. 

Έτσι, η φωτογραφική καταγραφή έχει αποδώσει
πέραν των υλικών τεκµηρίων και άυλα ανθρώπινα
συναισθήµατα και έχει µετατραπεί σε µια ζωντανή
αφήγηση, χωρίς να µειωθεί η αισθητική αξία της
φωτογραφίας. 

Αντιθέτως η
φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή
αποτύπωση προ-
βάλλει δεξιοτεχνι-
κά και µια άλλη
διάσταση, αυτή
του έµψυχου υλι-
κού, µε τα συναι-
σθήµατα και τις
αναµνήσεις να αναβλύζουν πίσω από κάθε άψυχο
αντικείµενο, γιατί ακριβώς δεν έχουν ξεκοπεί οι
πράξεις και οι εµπειρίες από τον βιωµατικό χώρο. Ο
άνθρωπος, ουσιαστικός πρωταγωνιστής, πρωτο-
στατεί και η σιωπή των χώρων µετατρέπεται σε
ιστόρηση, ενώ ο άδειος, εγκαταλελειµµένος χώρος
σε λαλίστατη εικόνα. 

Αυτή η στενή σχέση, που αναπτύχθηκε ανάµεσα
στο δηµιουργό- φωτογράφο και τους ανθρώπους
της Πυρκάλ, παρότρυνε τον Βαγγέλη Γκίνη σε µία
εκ των έσω καταγραφή, τον παρακίνησε να επιδείξει

ακόµα µεγαλύτερο ζήλο και συνετέλεσε ουσιαστικά
στην καλύτερη φωτογραφική ποιοτική απόδοση.

Παλαιό Ελαιουργείο | Ώρες λειτουργίας
06.09 – 23.09
∆ευτέρα – Παρασκευή 19.00 – 23.00
Σάββατο & Κυριακή 11.00 – 13.00 & 19.00 –

23.00
25.09 – 14.10 
Τρίτη – Παρασκευή 17.00 – 21.00
Σάββατο & Κυριακή 11.00 – 13.00 & 17.00 –

21.00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2018 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2018 
‘‘’’ΤΤρροοττύύλληη’’’’    ΦΦωωττοογγρρααφφιικκόό  ΛΛεεύύκκωωµµαα  --  ΈΈκκθθεεσσηη
Εγκαίνια: 6 Σεπτεµβρίου 20:30
∆ιάρκεια έκθεσης έως 14 Οκτωβρίου



''ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2018''  
Ένα ταξίδι Πολιτισµού στον ∆ήµο Αχαρνών

6-θριάσιο ∆ευτέρα 27 Αυγούστου 2018     

ΣΕΤΕ: Μύθος ότι η Ελλάδα επιλέγεται 
ως φθηνός τουριστικός προορισµός

 Τουλάχιστον 6 στους 10 τουρίστες είναι 
υψηλού εισοδηµατικού προφίλ.

Τ
ο Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) µε σηµερινή
του ανακοίνωση και στη βάση εµπεριστα-
τωµένων στοιχείων και αναλύσεων που

παρουσιάζει αντικρούει  την  άποψη ότι η Ελλά-
δα επιλέγεται κυρίως ως φθηνός προορισµός.  

Χαρακτηρίζει την αντίληψη αυτή εσφαλµένη,
επισηµαίνοντας ότι το προφίλ των τουριστών τα
τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και η Ελλάδα προ-
σελκύει επισκέπτες υψηλών εισοδηµάτων.

Η ενίσχυση του τουρισµού επισκεπτών από
ανώτερες εισοδηµατικές τάξεις είναι εµφανής.
Τουλάχιστον 6 στους 10 τουρίστες είναι υψηλού
εισοδηµατικού προφίλ.

Η άνοδος του τουρισµού πολυτελείας αποτ-
υπώνεται στην υψηλή διψήφια αύξηση στις tax
free αγορές,  στην  ενίσχυση των τουριστικών
εισπράξεων 1 δισ. ευρώ επιπλέον τη φετινή
χρονιά σε σχέση µε το 2017, και στην αυξηµένη
κατά 12% κερδοφορία των ξενοδοχείων το
πρώτο πεντάµηνο του 2018 σε σχέση µε το
αντίστοιχο περσινό.

Ο τουρισµός τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
όχι µόνο έχει αυξηθεί κατακόρυφα σε αφίξεις και
έσοδα, αλλά έχει συµπαρασύρει στην ανάπτυξη
και σειρά άλλων παραγωγικών κλάδων που αποτ-
υπώνονται σε όλα τα επίσηµα στοιχεία και
δείκτες.

Η
∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση του ∆ήµου
Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α.)

συνεχίζοντας και φέτος το ταξίδι
του πολιτισµού διοργανώνει µε
επιτυχία για Πέµπτη (5η) συνεχή
χρονιά τα ''ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2018''. 

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ πολι-
τισµού θα πραγµατοποιηθούν
ποικίλες παραστάσεις από 1-15
Σεπτέµβρη στο ανοιχτό θέατρο
''Μίκης Θεοδωράκης'' στον Προφ-
ήτη Ηλία (Αχαρνών). 

Το πλούσιο πρόγραµµα περι-
λαµβάνει επιτυχηµένες θεατρικές
παραστάσεις, αρχαίο θέατρο
(τραγωδία και κωµωδία) παιδικές
παραστάσεις, αφιερώµατα, καθώς
και την δυναµική παρουσίαση των
τµηµάτων της ∆Η.Κ.Ε.Α., φιλο-
δοξώντας να προσφέρει ανάσα
ψυχαγωγίας τόσο στους
συνδηµότες όσο και στο ευρύ
κοινό.

Η "επένδυση" στον Πολιτισµό
είναι µια συνειδητή στρατηγική
επιλογή για τη δηµοτική αρχή και
όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ
Πολιτισµού του ∆ήµου Αχαρνών
"Σοφόκλεια" µετατρέπει την πόλη
µας σε "κέντρο Πολιτισµού" για
τους συµπολίτες µας αλλά και για

τους πολίτες όµορων δήµων.
Στον απόηχο του Καλοκαιριού,

το ανοιχτό θέατρο "Μίκης Θεο-
δωράκης" στον λόφο του Προφ-
ήτη Ηλία, θα φιλοξενήσει και
φέτος σπουδαίες θεατρικές παρα-
στάσεις, συναυλίες και άλλα
δρώµενα, που έχουν σαν στόχο
την Πολιτιστική ανάδειξη του
∆ήµου Αχαρνών αλλά και τη διασ-
κέδαση και ψυχαγωγία των
συµπολιτών µας.

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αχαρνών έχοντας
δώσει τα διαπιστευτήρια της για
τέσσερεις συνεχόµενες χρονιές,
εγγυάται ότι το Φεστιβάλ Πολιτι-
σµού "Σοφόκλεια 2018" θα απο-
τελέσει και φέτος ένα από τα
σηµαντικότερα πολιτιστικά
γεγονότα στον ∆ήµο Αχαρνών.

Η πρόσκληση σε αυτό το
"ταξίδι" – γιατί ο Πολιτισµός είναι
ένα διαρκές ταξίδι – είναι ανοιχτή.
Απευθύνεται σε µικρούς και µεγά-
λους και χρησιµοποιεί σαν
"όχηµα", παραστάσεις αρχαίου
δράµατος, θεατρικές παραστάσεις
από κορυφαίους θιάσους, παιδι-
κές παραστάσεις, αλλά και συναυ-
λίες, που αναµένεται να ενεργο-
ποιήσουν τις αισθήσεις και τα

συναισθήµατά µας.
Σας εύχοµαι ολόψυχα καλή

διασκέδαση!
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

Γιάννης Κασσαβός

Από 1/9 -15/9 το πρόγραµµα
για τα Σοφόκλεια 2018 είναι :

1/9 ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ 20:30
2/9 ΓΙΟΡΤΗ ΛΥΡΑΣ 20:30
3/9 ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ τα µαλλιά της

κουβάρια 20:00
4/9 ΜΟΛΙΣ ΧΩΡΙΣΑ 20:30
5/9 ΧΕΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ 20:00
6/9 ΑΧΑΡΝΗΣ 20:30
7/9 ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΓΓΕΛΟΙ

20:30
8/9 ΑΝΤΙΓΟΝΗ 20:30
9/9 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ 20:30
10/9 ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ

∆ΙΑΖΥΓΙΟ 20:30
11/9 ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ 20:30
12/9 ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ 20:00
13/9 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

20:00
14/9 Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ

ΣΤΡΟΥΜΦ 20:00
15/9 Ο ΓΕΡΩΝ ΚΑΙ Η ΓΡΑΙΑ

20:30



H «επόµενη ηµέρα» του ΕΝΦΙΑ
για 6,4 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Ανεβαίνουν τα εκκαθαριστικά στο Taxisnet

Από την Κυριακή το βράδυ ξεκίνησε σταδιακά η
διαδικασία ανάρτησης των εκκαθαριστικών στο
taxisnet. Μεγαλύτερους λογαριασµούς θα έχουν

να αντιµετωπίσουν περίπου ένα εκατ φορολογούµενοι.

Αντίθετα θα υπάρξει και ένας σηµαντικός αριθµός που θα
δουν µειώσεις. Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε πέντε µηνιαίες
δόσεις. Η πρώτη δόση είναι για τις 30 Σεπτεµβρίου και η
τελευταία για τις 31 Ιανουαρίου του 2019.

Ένα άλλο κακό νέο, το οποίο οι ιδιοκτήτες θα το βρουν
µπροστά τους, είναι ότι αναµένεται να υπάρξουν νέες
αλλαγές στις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων και το
2019 αλλά και το 2020. 

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα µοιραστούν σε τρεις
κατηγορίες:

1. Σε αυτούς που θα έχουν νέα επιβάρυνση σε σχέση µε
πέρυσι.

Είναι περίπου 946.671 πρόσωπα, αριθµός που
αντιστοιχεί περίπου στο 15% του συνόλου. 
Εξ αυτών, οι 737.709 θα έχουν πρόσθετη επιβάρυνση
έως και 50 ευρώ σε σχέση µε το 2017, ενώ για 100.161
άτοµα οι επιβαρύνσεις θα κυµαίνονται από 50 έως 100
ευρώ.
Για 91.466 άτοµα οι επιβαρύνσεις θα είναι πολύ µεγάλες,
καθώς θα κυµανθούν από τα 100 έως τα 500 ευρώ, ενώ
για 17.335 άτοµα θα είναι τεράστιες και θα ξεπεράσουν
τα 500 ευρώ.
Οι «άτυχοι» είναι αυτοί που έχουν ακίνητα σε περιοχές

όπου υπήρξε σηµαντική αύξηση στις τιµές ζώνης των
ακινήτων, η οποία µε τη σειρά της οδήγησε και σε
σηµαντική επιβάρυνση του φόρου ανά τετραγωνικό
µέτρο.

2. Σε αυτούς που δεν θα δουν καµία αλλαγή στο
εκκαθαριστικό τους καθώς είναι ιδιοκτήτες ακινήτων σε
περιοχές όπου είτε δεν υπήρξε καµία µεταβολή στην τιµή
ζώνης ή ακινήτων σε περιοχές που ναι µεν υπήρξε
αλλαγή (αύξηση ή µείωση) η οποία όµως δεν ήταν
αρκετή για να οδηγήσει και σε αλλαγή του συντελεστή
υπολογισµού του ΕΝΦΙΑ. 
α εκκαθαριστικά χωρίς αλλαγή αναµένεται να φτάσουν
στα 3.995.181 ή στο 62% του συνόλου.

3. Σε αυτούς που θα έχουν µείωση της επιβάρυνσης.
Πρόκειται -τουλάχιστον µε βάση τα στοιχεία της
προκαταρκτικής εκκαθάρισης- για 1.470.962 άτοµα. Από
αυτούς:

– 893.032 θα δουν στα εκκαθαριστικά τους µείωση έως
50 ευρώ (12 ευρώ κατά µέσο όρο).

– 351.090 θα δουν τον ΕΝΦΙΑ µειωµένο κατά 50-100
ευρώ.

– 213.483 θα δουν µείωση από 100-150 ευρώ στον
οφειλόµενο ΕΝΦΙΑ.

– 13.357 θα δουν µείωση πάνω από 150 ευρώ.
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Ο καθηγητής Φυσικής και 
γεωλόγος κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου ιδιαίτερα 
για ευπαθείς και αδύναµους
οργανισµούς, όπως τα παιδιά 
και τα άτοµα τρίτης ηλικίας

Από τον Νοέµβριο και µετά
αναµένεται να διαµορφωθ-
ούν οι κατάλληλες συνθήκες

για διαµονή στα καµένα της νότιας και
δυτικής Αττικής. 

Έως τότε οι φθινοπωρινές βροχές
θα έχουν αποπλύνει την περιοχή από
σκόνη και τοξικές ουσίες, που εκλύθη-
καν µε την πυρκαγιά, και οι χαµηλότε-
ρες θερµοκρασίες θα έχουν επαναφ-
έρει το µικροκλίµα και τα συστατικά
του σε κανονικά επίπεδα.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Φυσικής της
Ατµόσφαιρας, γεωλόγος Χρήστος Ζερεφός, από την
καταστροφή, που συντελέστηκε στο Μάτι, το περιβάλλον
θ’ αρχίσει να επανέρχεται στην πρότερη κατάσταση τούς
επόµενους µήνες κι έως τότε κάτοικοι και επαγγελµατίες
που εργάζονται στον τόπο για την αποκατάσταση της
ζωής, θα πρέπει να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας.

Εξηγεί: «Είχαµε πει από τις πρώτες κιόλας ηµέρες
πως όποιος βρεθεί σ’ εκείνη την τόσο επιβαρυµένη περ-
ιβαλλοντικά περιοχή θα πρέπει να φορά τουλάχιστον
µάσκα. 

Αλλά, βέβαια οι άνθρωποι που έσπευδαν να διαπι-
στώσουν αν σώθηκε κάτι από το βιος τους, ή εκείνοι που
προσπαθούσαν να προστατεύσουν τα εναποµείναντα
από τους εισβολείς, που εκµεταλλεύονται τέτοιες κατα-
στάσεις, δεν συνειδητοποιούσαν τον κίνδυνο. 

Αιωρούµενα σωµατίδια, αµίαντος, διοξίνες και πολλές
άλλες ουσίες που απελευθερώνονται σε µία πυρκαγιά,
που δεν καίει µόνο δάσος, αλλά και σπίτια και οχήµατα
κα, είναι για τους ανθρώπους ιδιαιτέρως επιβλαβή
στοιχεία».

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς υπήρξαν
τοξικές ενώσεις, βαρέα µέταλλα, διοξίνες από πλαστικά
υλικά κι επιπλέον εκλύθηκαν βενζόλιο και αλδεΰδες,
ρύποι καρκινογόνοι, σύµφωνα µε δηλώσεις στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ του αν. καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του
ΑΠΘ, ∆ηµοσθένη Σαρηγιάννη.

Ο κ. Ζερεφός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ιδιαίτε-

ρα για ευπαθείς και αδύναµους οργανισµούς, όπως τα
παιδιά και τα άτοµα τρίτης ηλικίας.

Εξηγεί πως όσο κι αν από την κατάσβεση έχουν µεσο-
λαβήσει βροχές, µεγάλη ποσότητα σκόνης που παρήχθη
κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς έχει τρυ-
πώσει σε «ασφαλή» σηµεία και µε τους δυνατούς ανέ-
µους απελευθερώνεται και εισπνέεται.

Κατά τον ίδιο, ωστόσο, το σοβαρότερο στοιχείο της
επόµενης ηµέρας µιας τέτοιας περιβαλλοντικής καταστρ-
οφής, δεν είναι τόσο το περιβάλλον, το οποίο αν γίνει
συστηµατική δουλειά, θα αναγεννηθεί, αλλά η φόρτιση
των διασωθέντων.

«Έχουµε ανθρώπους που ζουν στην περιοχή µόνιµα κι
ένιωθαν τυχεροί που αγνάντευαν τη θάλασσα τον
χειµώνα κι απολάµβαναν το µπάνιο τους το καλοκαίρι.
Σήµερα αυτοί οι άνθρωποι λυγίζουν από το συναισθηµα-
τικό βάρος. Αυτή τη θάλασσα δεν τη θέλουν πια, δεν την
πλησιάζουν, φοβούµενοι ότι κρύβει µέσα της κι άλλους
νεκρούς. 

Το περιβάλλον θα επανέλθει. Αλλά για να επιτευχθεί
αυτό σύντοµα, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθ-
ούν ψυχολογικά, να σταθούν πάλι στα πόδια τους, να
νιώσουν δυνατοί, για φτιάξουν µια κοινωνία τόσο οργα-
νωµένη απέναντι σε µια ενδεχόµενη µελλοντική πυρκα-
γιά ή άλλη φυσική καταστροφή, που να αποτελέσουν
παράδειγµα και γι άλλες, παρόµοιες περιοχές, µε
αντίστοιχες δυσκολίες στην πρόσβαση προς τη σωτηρία.
Γιατί, δυστυχώς, τέτοιες περιοχές στον τόπο µας έχουµε
πολλές» καταλήγει ο κ. Ζερεφός.

ΧΧ..  ΖΖεερρεεφφόόςς::  AAππόό  ΝΝοοέέµµββρρηη  κκααιι  µµεεττάά  κκααττάάλλ--
λληηλλεεςς  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  δδιιααµµοοννήήςς  σσττοο  ΜΜάάττιι

Μέγαρα: 27/8 έως 5/9 η 2η φάση ψεκασµών δακοκτονίαςΜέγαρα: 27/8 έως 5/9 η 2η φάση ψεκασµών δακοκτονίας
Από της 27 Αυγούστου έως 5 Σεπτεµβρίου 2018 πρόκειται να διεξαχθεί ο δεύτερος ψεκασµός δακοκτονίας στον

ελαιόκαµπο των Μεγάρων. Οι ψεκασµοί γίνονται από το έδαφος και λαµβάνεται µέριµνα ώστε να επιβαρύνουν το περ-
ιβάλλον στο ελάχιστο. Η επιλογή των περιοχών ψεκασµού έχει γίνει βάσει των δειγµατοληπτικών µετρήσεων για έντο-
µα του δάκου στον ελαιώνα. Λόγω  της συγκαλλιέργειας ελαιοδέντρων και λαχανικών, στις συγκεκριµένες περιπτώσεις
λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα.

Συτάσεις προς διακινουµένους στην ύπαιθρο
Άτοµα που δεν έχουν σχέση µε τους ψεκασµούς να µην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασµών.
Οι µελισσοκόµοι να εµποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία µελισσοσµηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες.
Οι κτηνοτρόφοι να µην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασµένους ελαιώνες.
Οι βιοκαλλιεργητές  να σηµάνουν τα κτήµατά τους καθώς και να επικοινωνήσουν µε την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικο-

νοµίας &Κτηνιατρικής
Οι ελαιοκαλλιεργητές µε περιφραγµένα κτήµατα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων

ψεκασµού.
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ΟΟ  εεππιιββάάττηηςς  θθαα  χχρρεεώώννεεττααιι  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττηη  δδιιααδδρροοµµήή  πποουυ  θθαα  εεκκττεελλεείί
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Νέες αλλαγές στις τιµές των εισιτηρίων 

Μ
ετά το ηλεκτρονικό εισι-
τήριο, το κλείσιµο των
µπαρών, την είσοδο

στα λεωφορεία από την µπρο-
στινή πόρτα,  σχεδιάζεται το
ζωνικό σύστηµα τιµολόγησης. Ο
επιβάτης, δηλαδή, θα πληρώνει
εισιτήριο ανάλογα µε τη διαδρο-
µεί που εκτελεί.

Όπως αναφέρει σε δηµοσίευµά
της η εφηµερίδα «Καθηµερινή»,
το πολυσυζητηµένο ζωνικό
σύστηµα τιµολόγησης αποτελεί
το επόµενο µεγάλο στοίχηµα του υπουργείου Υπο-
δοµών, καθώς για να εφαρµοστεί θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί πρώτα όλες οι βελτιώσεις και
τροποποιήσεις στο σύστηµα του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου. 

Με το βλέµµα στραµµένο στην καταπολέµηση της
εισιτηριοδιαφυγής, η οποία έχει ξεπεράσει τα 40
εκατ. ευρώ ετησίως, η καθιέρωση ζωνικού συστή-
µατος κρίνεται δικαιότερη.

Ωστόσο σε δηλώσεις του ο αρµόδιος υπουργός
Χρήστος Σπίρτζης δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι
«κάποιοι θα κερδίσουν και κάποιοι θα χάσουν από
αυτό το σύστηµα».

Σε αυτή τη φάση γίνεται συλλογή και επεξεργασία
όλων των στοιχείων που αφορούν το νέο σύστηµα
ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τα δεδοµένα αυτά θα
αναλυθούν, θα γίνει ενδελεχής καταµέτρηση των

επιδόσεων των σταθµών και εκτίµηση των τάσεων
µετακίνησης. Μετά την ωρίµανση των παραπάνω
δεδοµένων και την απόκτηση µιας σαφούς εικόνας,
για την οποία σύµφωνα µε πληροφορίες απαιτείται
ένα διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών, αναµένεται να
σχεδιαστεί το νέο ζωνικό σύστηµα τιµολόγησης.

Με αυτό ο επιβάτης θα χρεώνεται ανάλογα µε τη
διαδροµή που θα εκτελεί. Το σύστηµα εξασφαλίζει
την αναλογικότητα της τιµολόγησης των µετακινή-
σεων. ∆ηλαδή όποιος διανύει µεγαλύτερη απόστα-
ση θα πληρώνει περισσότερο και εκείνος που µετα-
κινείται σε µικρότερη απόσταση θα έχει αναλογικά
πιο περιορισµένη χρέωση.

Σύµφωνα µε τα έως τώρα δεδοµένα, το ζωνικό
σύστηµα θα διαχωρίσει το κέντρο, όπως και τα κον-
τινά σηµεία, από τα πιο µακρινά προάστια.

Σηµειώνεται ότι σήµερα είτε κάποιος διανύει µία

απόσταση 25 σταθµών είτε 2
ή 3 σταθµών χρεώνεται ακρ-
ιβώς το ίδιο. Η αναλογικότητα
θα φέρει µειώσεις, αλλά και
αυξήσεις στην τιµή
µετακίνησης και κρίνεται από
στελέχη του ΟΑΣΑ ότι θα
οδηγήσει σε περαιτέρω
αύξηση των εσόδων του
Οργανισµού. Πληροφορίες
της εφηµερίδας «Η Καθηµερι-
νή» αναφέρουν ότι τα πρώτα
µέσα που θα υποδεχθούν το

νέο σύστηµα είναι τα σταθερής τροχιάς, όπου είναι
πολύ ευκολότερος ο υπολογισµός της απόστασης.
Στο µεταξύ, υπάρχουν σκέψεις µέρος της αύξησης
των εσόδων, εκτός από την κάλυψη των ελλειµµά-
των του ΟΑΣΑ, να κατευθυνθεί στην ανανέωση του
στόλου των λεωφορείων. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί
από την Περιφέρεια Αττικής και το υπουργείο Υπο-
δοµών κονδύλια από το ΕΣΠΑ για την προµήθεια
92 νέου τύπου λεωφορείων.

Τρεις διαγωνισµοί
Κύκλοι του ΟΑΣΑ αναφέρουν ότι θα διεξαχθούν 3

ξεχωριστοί διαγωνισµοί. Ο ένας θα αφορά την
προµήθεια των 12 πρώτων για την Αθήνα ηλεκτρ-
ικών λεωφορείων και οι επόµενοι, την προµήθεια
νέων αντιρρυπαντικών λεωφορείων µηδενικών
ρύπων (diesel ή φυσικού αερίου).

Σ
ε αυξηµένη ετοιµότητα για την αντιµετώπιση
των έντονων καιρικών φαινοµένων που ανα-
µένονται από τη ∆ευτέρα έχει ζητήσει από

τις περιφέρειες και τους δήµους της χώρας η Γενι-
κή Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ παράλ-
ληλα εφιστά την προσοχή των πολιτών για µέτρα
αυτοπροστασίας.

Ειδικότερα, η ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr) του
Υπουργείου Εσωτερικών, έχει ενηµερώσει τις
αρµόδιες υπηρεσιακά εµπλεκόµενες κρατικές
υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους
δήµους της χώρας, ώστε να βρίσκονται  σε
αυξηµένη ετοιµότητα πολιτικής προστασίας, προ-
κειµένου να αντιµετωπίσουν άµεσα τις επιπτώσεις
από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινο-
µένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραµµα-
τεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά
στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, µεριµνώντας για τη
λήψη µέτρων αυτοπροστασίας
από κινδύνους που προέρχονται
από την εκδήλωση των έντονων
καιρικών φαινοµένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου
προβλέπεται η εκδήλωση έντο-

νων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών
ανέµων:

Να ασφαλίσουν αντικείµενα τα οποία αν παρα-
συρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα ενδέχε-
ται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυµατισµούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές
των κατοικιών δεν είναι φραγµένα και λειτουργούν
κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειµάρρους και
ρέµατα, πεζή ή µε όχηµα, κατά τη διάρκεια
καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκε-
τές ώρες µετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δρα-
στηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών

φαινοµένων.
Να προφυλαχτούν αµέσως κατά τη διάρκεια µιας

χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε
αυτοκίνητο και να µην εγκαταλείπουν τον ασφαλή
χώρο, παρά µόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα
πέρασε. Η χαλαζόπτωση µπορεί να είναι πολύ
επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από µεγάλα
δέντρα, κάτω από αναρτηµένες πινακίδες και γενι-
κά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείµενα (π.χ.
γλάστρες, σπασµένα τζάµια κλπ.) µπορεί να απο-
κολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω
από µπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπο-
υς αρµοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά µε
την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του
οδικού δικτύου λόγω εισροής πληµµυρικών υδά-
των σε αυτό, οι πολίτες µπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες
αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόµενα,
οι πολίτες µπορούν να επισκεφθούν την ιστο-
σελίδα της Γεν. Γρ. Πολιτικής Προστασίας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
Σε αυξηµένη ετοιµότητα για την αντιµετώπιση

των έντονων καιρικών φαινοµένων
που αναµένονται από σήµερα ∆ευτέρα
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Εθνικό σχέδιο δράσης «για την αντιµετώπιση της 
υγειονοµικής κρίσης από τον ιό του ∆υτικού Νείλου» 
Ζητεί  ο πρόεδρος της και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γ. Πατούλης

Ο
κ. Γ. Πατούλης, σε δήλωσή του εκφρά-
ζει την  έν τον η αν ησυχ ία του µετά τα
σηµεριν ά ν έα στοιχ εία που δηµοσιο-

ποίησε το ΚΕΕΛΠΝΟ, που αν αφέρουν  ότι ο
αριθµός των  θαν άτων  έχ ει αν έλθει στους 11,
ότι ο ιός έχ ει εξαπλωθεί σε 42 συν ολικά περ-
ιοχ ές και ότι από 107 περιστατικά που έχ ουν
καταγραφεί από τα  τέλη Μαΐου, τα περισσότε-
ρα  είν αι στην  Αττική. Ακόµη, επισηµαίν ει την
έν τον η αν ησυχ ία που εξέφρασε ο Παγκόσµιος
Οργαν ισµός Υγείας για τον  αυξαν όµεν ο αριθµό
κρουσµάτων  αυτής της ν όσου, µε την  Ελλάδα
ν α είν αι τρίτη στη λίστα  από τις  ευρωπαϊκές
χ ώρες που αν τιµετωπίζουν  προβλήµατα,
(Σερβία, Ιταλία , Ελλάδα).

Σύµφων α µε τον  κ. Πατούλη , τα στοιχ εία  του ΚΕΕΛΠΝΟ, καταρρίπτουν  « τα επιχ ειρήµατα της Περ-
ιφέρειας Αττικής και του υπουργείου Υγείας ότι εν ήργησαν  σωστά, αποτελεσµατικά και άµεσα».

Σύµφων α µε το εβδοµαδιαίο δελτίο του ΚΕΕΛΠΝΟ, από τα συν ολικά 107 κρούσµατα, τα 88 εµφάν ι-
σαν  εκδηλώσεις από το κεν τρικό ν ευρικό σύστηµα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και µην ιγγίτιδα ή/και οξεία
χ αλαρή παράλυση), εν ώ 19 είχ αν  ήπιες εκδηλώσεις (εµπύρετο ν όσηµα). Η διάµεση ηλικία των  ασθεν ών
µε εκδηλώσεις από το ΚΝΣ είν αι τα 71 έτη (εύρος: 11 - 94 ετών ).

Αν αµέν ον ται περαιτέρω κρούσµατα
Το ΚΕΕΛΠΝΟ αν αµέν ει και άλλες διαγν ώσεις περαιτέρω κρουσµάτων  το ερχ όµεν ο διάστηµα και θεω-

ρεί πιθαν ή την  εµφάν ιση κρουσµάτων  της λοίµωξης από τον  ιό και σε άλλες γεωγραφικές περιοχ ές,
πέρα από αυτές που έχ ει ήδη καταγραφεί.

Σηµειών εται, ότι τη χ ώρα µας έχ ουν  καταγραφεί κρούσµατα σε αρκετούς οικισµούς, στις Περιφερεια-
κές Εν ότητες ∆υτικής Αττικής, Βοιωτίας, Θεσσαλον ίκης, Κεν τρικού Τοµέα Αθην ών , Βόρειου Τοµέα Αθη-
ν ών , Εύβοιας, Ηµαθίας, Πειραιώς και Νήσων , Πέλλας, Κοριν θίας, Κιλκίς, και Ρεθύµν ου. «Αν αµέν εται η
διάγν ωση περαιτέρω κρουσµάτων  το ερχ όµεν ο διάστηµα (και εν όψει της ευαισθητοποίησης των  επαγ-
γελµατιών  υγείας) και θεωρείται πιθαν ή η εµφάν ιση κρουσµάτων  της λοίµωξης από ιό ∆Ν και σε άλλες
γεωγραφικές περιοχ ές» σηµειών ει χ αρακτηριστικά το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σε συµφωνία, προκειµένου να αυξήσει
τη συµµετοχή του στην κοινοπραξία
Adocim στην Τουρκία, έχει έρθει ο Όµι-

λος Τιτάν.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Οµίλου, µε
στόχο τη στήριξη της Adocim στη σηµερινή
δύσκολη συγκυρία, αλλά και µε γνώµονα τις
µακροχρόνιες προοπτικές της, ο Όµιλος Τιτάν
προχώρησε σε συµφωνία η οποία προβλέπει
την απόκτηση από τον Τιτάνα επί πλέον
ποσοστού 25% της εταιρίας και, συγχρόνως,
τη διάθεση του ποσοστού 50% που διατηρεί
στη µονάδα άλεσης. 

Μέχρι πρότινος η κοινοπραξία Adocim
Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S., άνηκε
κατά 50% στον Όµιλο Cem Sak και κατά 50%

στον Τιτάνα από το 2008.
Η Adocim διατηρεί σήµερα ένα σύγχρονο

εργοστάσιο παραγωγικής δυναµικότητας 1,5
εκ. τόνων τσιµέντου, µια µονάδα άλεσης
δυναµικότητας 0,6 εκ. τόνων τσιµέντου,
καθώς και τρεις µονάδες έτοιµου σκυροδέµα-
τος.

Το 2017 η Adocim πραγµατοποίησε πωλή-
σεις ύψους 236,3 εκ. Τουρκικών Λιρών (57
εκατ. ευρώ), λειτουργικά κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 44,7 εκ.
Τουρκικών Λιρών (10,8 εκατ. ευρώ) και καθα-
ρά κέρδη 4,1 εκ Τουρκικών Λιρών (1 εκατ.
ευρώ).
Η ανωτέρω συµφωνία υπόκειται σε εγκρίσεις

από τις αρµόδιες αρχές και αναµένεται να
ολοκληρωθεί τον Νοέµβριο του 2018.  

Και Άραβες µνηστήρες για 
το Λιµάνι της Ελευσίνας

M
ε «πιλότο» το «βαρύ χαρτί» της
Aλεξανδρούπολης θα ξεκινήσει ο κύκλος των
διαγωνισµών παραχώρησης δραστηριοτήτων

των περιφερειακών λιµανιών που, για κάποια τουλάχιστον,
αναµένεται να συγκεντρώσει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρ-
ον.

Για τα τρία λιµάνια της Aττικής, την Eλευσίνα, τη Pαφήνα
και το Λαύριο, όπως όλα δείχνουν, καταγράφεται δυνητικό
επενδυτικό ενδιαφέρον κυρίως από την πλευρά συγκεκρ-
ιµένων κινεζικών οµίλων, αλλά και από αραβικά κεφάλαια.

Ένα από τα θέµατα είναι ότι κυρίως για τα λιµάνια της
Eλευσίνας και του Λαυρίου η ανάπτυξη των εµπορευµα-
τικών δραστηριοτήτων θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από
τον κορεσµό του Πειραιά. Eπιπλέον για την Eλευσίνα η
Cosco δεν έχει κρύψει την πρόθεση απόκτησης του λιµα-
νιού σε συνδυασµό µε το ευρύτερο project της στον τοµέα
της ναυπηγοεπισκευής, όπου έχει ήδη προχωρήσει σε
σηµαντικές επενδύσεις. 

Παράλληλα, όµως, ισχυρός, επίσης κινεζικός όµιλος,
που έχει  συµφωνία στρατηγική συνεργασίας µε την
Hellenic Seaplanes για την επένδυση 250 εκ. στο project
των υδροπλάνων, περιλαµβάνει στα σχέδιά του την ανά-
πτυξη του µητροπολιτικού υδατοδροµίου της Aττικής στην
περιοχή του λιµένα Eλευσίνας.

Για τη Pαφήνα και το Λαύριο, όπου καταριανά επενδυτι-
κά κεφάλαια διαβλέπουν εδώ και καιρό την προοπτική
δηµιουργίας µαρίνας για mega yachts, κρίσιµος παράγον-
τας είναι η επέκταση της Aττικής Oδού και του Προαστια-
κού, που προωθείται από το υπουργείο Yποδοµών, σε
συνδυασµό µε την παράταση υφιστάµενων συµβάσεων
παραχώρησης.

Tο σχέδιο προβλέπει επέκταση της ∆υτικής Περιφερ-
ειακής Yµηττού µέχρι τη Pαφήνα και παράλληλα συνέχιση
της γραµµής του Προαστιακού έως τη Pαφήνα και το Λαύρ-
ιο. 

Θα υπάρχει επίσης απευθείας σύνδεση του αεροδρ-
οµίου µε τη Pαφήνα και θα αναβαθµιστεί ο οδικός άξονας
Σταυρού-Λαυρίου, που θα συνδυαστεί µε συµπληρωµατι-
κά έργα στο λιµάνι. 

Όλα αυτά, στο µέτρο που θα υλοποιηθούν, θα παίξουν
καθοριστικό ρόλο για τις αναπτυξιακές προοπτικές των
τριών λιµανιών.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ: Αποκτά τον
έλεγχο της κοινοπραξίας του 

στην Τουρκία
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµα-
τος ADR
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
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Nταλίκα ξήλωσε όλα τα φώτα µιας
σήραγγας στα Καµένα Βούρλα!

Κλειστή για 2 ώρες παρέµεινε η σήραγγα στην εθνική
οδό Αθηνών Λαµίας στο 179 km πάνω από τα Καµένα
Βούρλα, όταν ο οδηγός µιας νταλίκας που για φορτίο του
είχε ένα ακόµη αυτοκίνητο δεν υπολόγισε το ύψος του
φορτίου του µπήκε µέσα στη σήραγγα και στη συνέχεια
ξήλωσε όλα τα φώτα που υπάρχουν στο πάνω µέρος της
µικρής σήραγγας που έχει µήκος 280 m.

Είναι χαρακτηριστικό πως για πρώτη φορά συµβαίνει
στις συγκεκριµένες σήραγγες τέτοιο ατύχηµα, ωστόσο
όµως εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα µε
συνέπεια να µην έχουµε τραυµατισµούς.

Έτσι η κυκλοφορία στο ρεύµα της Εθνικής οδού από
Λαµία προς Αθήνα γινόταν µέσω από παρακαµπτήριους
δρόµους µέχρις ότου τα συνεργεία µπορέσουν και να
βγάλουν τα οχήµατα από τη σήραγγα αλλά και να
αποκαταστήσουν τις βλάβες. Πριν από λίγο δόθηκε στην
κυκλοφορία και πάλι το συγκεκριµένο τµήµα της εθνικής
οδού Αθηνών-Λαµίας.

Συνελήφθη ο εµπρηστής της Εύβοιας
- Έβαλε εννέα φωτιές µέσα στο καλοκαίρι

Συν ελήφθη ο εµπρηστής της Εύβοιας, ο άν θρωπος
που κατηγορείται για όλες τις φωτιές που έχ ουν  µπει
φέτος στην  Εύβοια, συν ελήφθη σήµερα το πρωί.
Οι υπάλληλοι της ∆ιεύθυν σης Αν τιµετώπισης

Εγκληµάτων  Εµπρησµού (∆.Α.Ε.Ε.), σε συν εργασία µε
υπαλλήλους του Αν ακριτικού τµήµατος της Π.Υ
Χαλκίδας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας
συν έλαβαν  τον  32χ ρον ο ηµεδαπό, ως υπαίτιο
εµπρησµού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, για
εν ν έα πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν  σε δασικές
εκτάσεις του ∆ήµου ∆ιρφύων  Μεσσαπίων .

Ο 32χ ρον ος φαίν εται ότι είν αι αυτός που είχ ε βάλει και
την  τελευταία µεγάλη φωτιά στην  Εύβοια και είν αι
κάτοικος της περιοχ ής Σταυρού.Ειδικότερα:
1. Την  25-08-2018 και Ω/ 17:20 στην  τοποθεσία

«ΚΡΥΟ ΡΕΜΑ» του ΤΚ Σταυρού του ∆ήµου ∆ιρφύων
Μεσσαπίων

2. Την  25-08-2018 και Ω/ 18:20 στην  τοποθεσία
«ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» του ΤΚ Σταυρού του ∆ήµου
∆ιρφύων  Μεσσαπίων .

3. Την  12-08-2018 και Ω/ 15:24 στη θέση «ΑΛΩΝΑΚΙ»
του ΤΚ Κον τοδεσποτίου, του ∆ήµου ∆ιρφύων
Μεσσαπίων , από την  οποία κάηκε ιδιαίτερα µεγάλη
έκταση, οκτώ χ ιλιάδες (8.000) στρέµµατα περίπου.

4. Την  01-07-2018 και Ω/ 18:25 στο ΤΚ Σταυρού του
∆ήµου ∆ιρφύων  Μεσσαπίων .

5. Την  30-06-2018 και Ω/ 15:20 στο ΤΚ Σταυρού του
∆ήµου ∆ιρφύων  Μεσσαπίων .

6. Την  29-06-2018 και Ω/ 15:20 στη θέση «ΑΓΙΑ
ΑΝΝΑ» στο ΤΚ Σταυρού του ∆ήµου ∆ιρφύων
Μεσσαπίων .

7. Την  05-06-2018 και Ω/ 13:35 στη θέση
«ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ» στο ∆Κ Ψαχ ν ών  του ∆ήµου ∆ιρφύων
Μεσσαπίων .

8. Την  03-06-2018 και Ω/ 15:45 στη θέση «ΚΑΤΩ
ΛΑΚΚΕΣ» στο ΤΚ Σταυρού του ∆ήµου ∆ιρφύων
Μεσσαπίων .

9. Την  02-06-2018 και Ω/ 15:10 στη θέση
«ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ» στο ∆Κ Ψαχ ν ών  του ∆ήµου ∆ιρφύων
Μεσσαπίων .

Ο προαν αφερόµεν ος κρατείται και οδηγήθηκε
εν ώπιον  της κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών  Χαλκίδας.

Ηλεία: Μαχαιρώθηκαν πρόσφυγες
στο κέντρο φιλοξενίας της Μυρσίνης

Σ
οβαρο επεισόδιο µεταξύ προσφύγων
σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα της Παρασκευής 24
Αυγούστου, στο Κέν τρο Φιλοξεν είας

Πρσφύγων  στη Μυρσίν η.
Σύµφων α µε πληροφορίες του ilialiv e.gr δύο άτοµα

µεταφέρθηκαν  τραυµατισµέν α και ν οσηλεύον ται στο
ν οσοκοµείο Πύργου, µετά το περιστατικό, οι οποίοι και
φέρον ται ν α είν αι και οι υπαίτιοι της συµπλοκής.

Σύµφων α µε τις ίδιες πηγές, περίπου δέκα άτοµα
κυρίως Σύριοι και Κούρδοι εν επλάκησαν  στο
επεισόδιο, τα ξηµερώµατα της Παρασκευής. 

Οι φων ές δύο Κούρδων  στις 3.30 το πρωί,
προκάλεσε την  αν τίδραση και τις διαµαρτυρίες των
υπολοίπων , που πήγαν  ν α ζητήσουν  το λόγο.

Η µια κουβέν τα έφερε την  άλλη και γρήγορα το
επεισόδιο έγιν ε αρκετά έν τον ο. Κάποιοι από τους
εµπλεκόµεν ους κατάφερε ν α τραυµατίσει µε αιχ µηρό
αν τικείµεν ο - µάλλον  µαχ αίρι - τους δύο Κούρδους
ηλικίας 32 και 24 ετών , στη θωρακική χ ώρα και τη
µέση.

Περίπου στις 4 το πρωί, κλήθηκε ασθεν οφόρο του
ΕΚΑΒ και εν ηµερώθηκε ο υπεύθυν ος του κέν τρου
Γιώργος Αγγελόπουλος, που µετέβη στο χ ώρο. Ο έν ας
από τους δύο τραυµατίες µεταφέρθηκε στο Γ.Ν.
Πύργου, εν ώ ο άλλος αρχ ικά διαβεβαιωσε πως είν αι
καλά. Όµως το µεσηµέρι της Παρασκευής ζήτησε ν α
µεταβεί και αυτός στο ν οσοκοµείο γιατί δεν  έν ιωθε
καλά.

Η Αστυν οµία εν ηµερώθηκε για το περιστατικό την
Παρασκευή το µεσηµέρι και µετά απο έρευν ες
συν έλαβε έν αν  22χ ρον ο ως έν αν  από τους δράστες
της επίθεσης που αν αγν ώρισαν  οι δύο τραυµατίες. 

Ο ν εαρός Σύριος όµως παρουσιάστηκε αυθορµήτως
στις Αρχ ές, λέγον τας πως το µόν ο που έκαν ε ήταν  ν α
χ ωρίσει τους δύο που τραυµατίστηκαν  από τα
υπόλοιπα άτοµα.

“Κάποιοι εν οχ λήθηκαν  όταν  στις 3.30 τα
ξηµερώµατα έν α άτοµο άρχ ισε ν α φων άζει µέσα στη
ν ύχ τα. Υπήρξε συµπλοκή των  Σύρων  και Κούρδων
και τραυµατίστηκαν  δύο άτοµα που µεταφέρθηκαν  µε
ασθεν οφόρο τουθ ΕΚΑΒ στο ν οσοκοµείο.
Ειδοποιήθηκα και εγώ στις 4 το πρωί και µπήκα στο
δοµή. Μετά το περιστατικό επικράτησε ηρεµία, εν ώ
στο παρελθόν  δεν  έχ ει συµβεί κάτι αν άλογο.

Εν ηµέρωσα της Αρχ ές, την  Αστυν οµία και το
υπουργείο Εθν ικής Άµυν ας, εν ώ αυταπάγγελτα
κιν ήθηκαν  οι διαδικασίες καθώς υπήρξε τραυµατισµός
µε αιχ µηρό αν τικείµεν ο” εξήγησε ο υπεύθυν ος του
Κέν τρου Φιλοξεν ίας Γιώργος Αγγελόπουλος.
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

(λόγω αδυναµίας συνεδρίασης της επιτροπής δια-
γωνισµού την 27.07.2018).
Επίσης, όσον αφορά την αποζηµίωση των ιδιοκ-
τητών της απαλλοτριωµένης έκτασης στο ΟΤ 21
για την ανέγερση διδακτηρίου του 1ου & 2ου

∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας, στην µε αριθµό
173/09.08.2018 συνεδρίαση του ∆.Σ της ΚΤΥΠ
Α.Ε εγκρίθηκε η παρακατάθεση ποσού 672.586,60€
στο Τ.Π & ∆. υπέρ των  δικαιούχων .
Τέλος και σύµφων α µε την  υπ΄αριθµ. Ε.∆4-
Τ4.1/11375/2017 επιστολή του ∆ιευθύν ον τα
Συµβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε συν τάσσον ται οι µελέτες
εφαρµογής για την  αν έγερση του ν έου ν ηπιαγωγείου
στο ΟΤ 242 από την  ∆ιεύθυν ση Μελετών  της εταιρείας.
Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζον ται, εξαιτίας πολ-
λών  και διαφορετικών  παραγόν των  (οικον οµική κρίση,
γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλαγές διοικήσεων
κ.λπ.), η δηµοτική αρχ ή παρακολουθεί συν εχ ώς τις
εξελίξεις και προσπαθεί  ν α συν δράµει στην  επίλυση
των  προβληµάτων , έτσι ώστε όσο πιο γρήγορα γίν εται
ν α ολοκληρωθούν  οι διαδικασίες και ν α ξεκιν ήσει η
αν έγερση των  κτιρίων  που τόσο αν αγκαία είν αι για τα
παιδιά της πόλης. 

Αύγουστος 2018

ΓΑΜΟΣ
Ο ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΟΥΓΚΑ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΠΠΑ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 

ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

Ό
λο και περισσότερα παιδιά παρουσιάζουν
πλέον  υψηλές τιµές χ οληστερίν ης, κάτι που
µέχ ρι πρόσφατα θεωρούσαµε ότι αφορά µεγά-

λες ηλικίες. ∆ιατροφικές συν ήθειες και έλλειψη άσκησης
επηρεάζουν  τα επίπεδα χ οληστερίν ης, αυξάν ον τας
τον  κίν δυν ο εµφάν ισης καρδιαγγειακών  παθήσεων
στην  εν ήλικη ζωή.

Πότε έν α παιδί εµφαν ίζει υψηλές τιµές χ οληστερίν ης,
ποιες βλάβες προκαλεί και σε ποια ηλικία εµφαν ίζον -
ται, πότε πρέπει ν α γίν εται η πρώτη µέτρηση της χ ολ-
ηστερίν ης, µπορούν  ν α µεταβληθούν  οι τιµές και από
τι εξαρτάται, πότε πρέπει ν α χ ορηγείται φαρµακευτική
αγωγή στα παιδιά µε υψηλή χ οληστερίν η;

Απαν τήσεις στα παραπάν ω ερωτήµατα δίν ει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής
Σχ ολής του Ευρωπαϊκού Παν επιστηµίου Κύπρου
Ηλίας Τσούγκος.

«Η χ οληστερίν η υπάρχ ει σε κάθε κύτταρο του οργα-
ν ισµού και είν αι απαραίτητη για φυσιολογικές διαδι-
κασίες µέσα στον  οργαν ισµό, όπως η πέψη του φαγ-
ητού, η παραγωγή ορµον ών  και βιταµίν ης D. Χρειά-
ζον ται µόλις 30-50 mg% κακής χ οληστερίν ης (LDL) για
ν α λειτουργήσουν  σωστά όλα τα συστήµατα και τα
κύτταρα του οργαν ισµού. Όµως εξακολουθεί ν α παρα-
µέν ει το ερώτηµα πόσο πρέπει ν α είν αι η αν ώτερη
φυσιολογική τιµή χ οληστερίν ης στα παιδιά που ν α µη
τους δηµιουργεί βλάβες στις αρτηρίες τους».

Σε ποια ηλικία µπορούν  ν α εµφαν ιστούν  βλάβες
στις αρτηρίες;

Όπως αν αφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσούγκος «στο
µέσο άν θρωπο οι ορατές βλάβες στις αρτηρίες
αρχ ίζουν  ν α εµφαν ίζον ται από την  εφηβική ηλικία
υπό µορφή γραµµώσεων  που εξελίσσον ται σε αθηρω-
µατικές πλάκες. Οι πλάκες αυτές µπορεί αν ά πάσα
στιγµή ν α σπάσουν  και ν α δηµιουργήσουν  συν θήκες
για έµφραγµα του µυοκαρδίου ή εγκεφαλικό αγγειακό
επεισόδιο, ακόµα και σε ηλικίες κάτω των  40 ετών ».

Ποιο είν αι το όριο της παθολογικής χ οληστερίν ης
στα παιδιά;

«Είν αι σήµερα ευρέως αποδεκτό ότι ως παθολογικές
ορίζον ται οι τιµές στα παιδιά που ξεπερν ούν  το όριο
των  200mg% για την  ολική χ οληστερίν η».

Σε τι ηλικία πρέπει ν α γίν εται η πρώτη µέτρηση της
χ οληστερίν ης;

«Η πρώτη µέτρηση της χ οληστερίν ης πρέπει ν α
γίν εται σε ηλικία 2 ετών  τότε που γίν ον ται και τα εµβό-
λια. Με τον  τρόπο αυτό αποκαλύπτεται η οικογεν ής
υπερχ οληστεριν αιµία, που χ αρακτηρίζεται από πολύ
αυξηµέν ες τιµές χ οληστερίν ης πάν ω από 500mg%».

Τι είν αι η οικογεν ής υπερχ οληστεριν αιµία;

«Πρόκειται για µία ν όσο κληρον οµούµεν η µε υψηλή
συχ ν ότητα, καθώς 1 στα 500 άτοµα µπορεί ν α την
εκδηλώσει.

Στην  πραγµατικότητα στην  οµόζυγη µορφή της, ο
οργαν ισµός στερείται των  υποδοχ έων  LDL που
βρίσκον ται στο ήπαρ (συκώτι) και που δεσµεύουν  και
καταστρέφουν  την  κακή χ οληστερίν η που κυκλοφορ-
εί στο αίµα. Έτσι µικρός αριθµός LDL υποδοχ έων
σηµαίν ει αυξηµέν ες τιµές LDL κακής χ οληστερίν ης».

Μπορεί ν α µεταβληθεί η τιµή της χ οληστερίν ης σε
παιδιά µε παθολογικές τιµές;

Ο κ. Τσούγκος απαν τά ότι «µπορεί ν α µεταβληθεί
και εξαρτάται από τον  τρόπο ζωής των  παιδιών . Η
χ οληστερίν η θα υποχ ωρήσει σε χ αµηλότερα επίπεδα
στα παιδιά εκείν α που δεν  καπν ίζουν , δεν  είν αι
υπέρβαρα και γεν ικότερα προσέχ ουν  την  διατροφή
τους και αθλούν ται. Εξαιρείται του καν όν α η οµόζυγος
οικογεν ής υπερχ οληστερολαιµία που χ ρήζει φαρµα-
κευτικής θεραπείας εξ αρχ ής».

Είν αι απαραίτητη η χ ορήγηση φαρµακευτικής αγωγής
στα παιδιά µε υψηλή χ οληστερίν η;

«Για το εάν  και πότε τα παιδιά θα πρέπει ν α παίρ-
ν ουν  φάρµακα κατά της υψηλής χ οληστερίν ης οι
συν τηρητικές θέσεις φαίν εται ν α είν αι οι επικρατέστε-
ρες διεθν ώς. 

Όταν  δηλαδή υπάρχ ει κακό οικογεν ειακό ιστορικό
όπως π.χ . έµφραγµα στους γον είς ή τους συγγεν είς
πρώτου ή δευτέρου βαθµού σε ηλικίες κάτω των  50
ετών  ή πολύ περισσότερο εγκεφαλικά επεισόδια τότε η
υψηλή χ οληστερίν η στα παιδιά ίσως θα πρέπει ν α
αν τιµετωπισθεί φαρµακευτικά».

Με ποιους φυσικούς τρόπους µπορεί ν α αν τιµετω-
πιστεί η υψηλή χ οληστερίν η στην  παιδική ηλικία;

«Γεν ικά ο κάθε γιατρός αποφασίζει την  φαρµακευτι-
κή θεραπεία όταν  εξαν τλήσει όλα τα µη φαρµακευτικά
µέσα. 

Οι ν έοι µε υψηλή χ οληστερίν η θα πρέπει ν α προ-
σέχ ουν  ιδιαίτερα την  καθηµεριν ή τους διατροφή, δεν
πρέπει ν α καπν ίζουν  και ν α είν αι υπέρβαροι. Πρέπει
ν α απέχ ουν  από λιπαρές τροφές και ιδιαίτερα προϊόν -
τα που χ αρακτηρίζον ται ως Trans λιπαρά. 

Η σωστή διατροφή θα πρέπει κυρίως ν α εστιάζεται
σε φρούτα, χ υµούς, λαχ αν ικά και γεν ικότερα φυτικά
προϊόν τα. Το ελαιόλαδο, µαζί µε τα όσπρια και τα
ψάρια αποτελούν  το οπλοστάσιο της µεσογειακής δια-
τροφής που από όλους αν αγν ωρίζεται ως κορυφαία υγι-
ειν ή διατροφή».

Τι είν αι τα trans λιπαρά;

«Τα trans λίπη είν αι µερικώς υδρογον ωµέν α φυτικά
έλαια, βρίσκον ται σε διάφορες µαργαρίν ες, στο f ast
f ood, σε ορισµέν α µπισκότα και σε οτιδήποτε τηγαν -
ητό µε υδρογον ωµέν α φυτικά λάδια. 

Τα trans λιπαρά αυξάν ουν  την  κακή χ οληστερίν η
στο αίµα (LDL) και προκαλούν  αύξηση των  εµφραγµά-
των  και των  εγκεφαλικών  επεισοδίων . Ακόµα και µικρή
ελάττωση των  τροφών  µε trans λίπη επιφέρει εν τυπω-
σιακή ελάττωση των  καρδιακών  παθήσεων ».

Χοληστερίνη στα παιδιά: Κίνδυνοι και τρόποι αντιµετώπισης
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Η συν έχ εια από τη σελ. 3

Συγκεκριµέν α πρόκειται για τους
συλληφθέν τες:

ΧΡΗΣΤΑΚΗ Μαρίν ο του αγν ώστου
πατρός και της Αργυρώς, γεν ν ηθέν -
τα στις 19-7-1989 στην  Αθήν α

ΧΡΙΣΤΑΚΗ Γεώργιο του Ιωάν ν η και
της Νικολέτας, γεν ν ηθέν τα στις 12-
12-1985 στην  Αθήν α

ΧΡΗΣΤΑΚΗ Χρήστο του αγν ώστου
πατρός και της Αργυρώς, γεν ν ηθέν -
τα στις 6-6-1991 στην  Αθήν α
(έγκλειστος σε κατάστηµα κράτ-
ησης)

και τους µη συλληφθέν τες:
ΧΡΗΣΤΑΚΗ Νικόλαο του αγν ώστου

πατρός και της Αργυρώς, γεν ν ηθέν -
τα στις 9-6-1992 στην  Αθήν α

ΧΡΗΣΤΑΚΗ Μαρίν ο του Ελευθε-
ρίου και της Ευαγγελίας, γεν ν ηθέν -
τα στις 6-4-1999 στην  Αθήν α

ΚΑΜΠΕΡΗ Μαρίν ο του Ιωάν ν η και
της Παν αγιώτας, γεν ν ηθέν τα στις
24-1-1990 στην  Αθήν α
Η συγκεκριµέν η δηµοσιοποίηση

χ ρον ικής διάρκειας µέχ ρι 13-2-
2019, σύµφων α µε τη σχ ετική
Εισαγγελική ∆ιάταξη, αποσκοπεί
στην  προστασία του κοιν ων ικού
συν όλου από την  εγκληµατική
δράση τους, στην  διευκόλυν ση διε-

ρεύν ησης της επίδοσης-συµµε-
τοχ ής τους και σε άλλες οµοειδούς
βαρύτητας αξιόποιν ες πράξεις σε
βάρος άλλων  θυµάτων  καθώς και
στην  ευχ ερέστερη ικαν οποίηση
της ποιν ικής αξίωσης της Πολιτείας
για τον  κολασµό των  εγκληµάτων
που τέλεσαν .

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούν ται
οι πολίτες ν α επικοιν ων ούν  µε
τους τηλεφων ικούς αριθµούς 22960-
28001 του Τµήµατος Ασφάλειας
Μεγάρων  και 210-6411111 της
∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, για
την  παροχ ή οποιασδήποτε σχ ετι-
κής πληροφορίας. Σηµειών εται ότι
διασφαλίζεται η αν ων υµία και το
απόρρητο της επικοιν ων ίας.

Μήνυµα Σολτς στην Αθήνα: 
Οι συµφωνίες πρέπει 
να τηρούνται

Mήνυµα στην ελληνική κυβέρνηση στέλνει
ο Γερµανός ΥΠΟΙΚ Ολαφ Σολτς.
Μιλώντας στην εφηµερίδα «Νέα Σαββα-

τοκύριακο», ο κ. Σολτς επαναλαµβάνει ότι οι
συµφωνίες της Ελλάδας µε τους εταίρους της πρέ-
πει να τηρηθούν και µετά το τέλος των Μνηµονίων
καθώς θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάκτηση
της εµπιστοσύνης στη χώρα και την επιστροφή
των επενδυτών. 

Για την περικοπή των συντάξεων ο κ. Σολτς υπο-
γραµµίζει ότι δεν συµµετέχει σε «εικασίες» για το
ενδεχόµενο αναβολής των περικοπών στις συντά-
ξεις τον Ιανουάριο του 2019 και προειδοποιεί να
µην παραβιαστούν όσα συµφωνήθηκαν για τις
συντάξεις, τα πρωτογενή πλεονάσµατα και το ρόλο
του ∆ΝΤ στο µηχανισµό της µεταµνηµονιακής επι-
τήρησης της Ελλάδας.

Οι συµφωνίες πρέπει να τηρούνται» τονίζει ο
Σοσιαλδηµοκράτης Σολτς, προσθέτοντας ότι η
τήρησή τους «αποτελεί τη βάση, ώστε επενδυτές
και επιχειρηµατίες να ανακτήσουν την εµπι-
στοσύνη στην Ελλάδα και να επενδύσουν στη
χώρα». «Οι συµφωνίες είναι σηµαντικές, προκειµέ-
νου να µπει η χώρα σε πορεία βιώσιµης ανάπτυξης
και να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του χρέους»
ξεκαθαρίζει. 

Ο κ. Σολτς αναγνωρίζει πάντως ότι η Ελλάδα
«ανέβηκε ένα µεγάλο βουνό και οι Έλληνες πολίτες
µπορούν να είναι υπερήφανοι που η χώρα µπορεί
να χαράσσει πλέον αυτόνοµα την οικονοµική της
πορεία». 

Όπως αναφέρει δίνεται τώρα η ευκαιρία «µε µία
συνετή και φερέγγυα δηµοσιονοµική και οικονοµι-
κή πολιτική να αναθερµανθεί η οικονοµία», ενώ
εκφράζει την πεποίθηση ότι µε το µακροπρόθεσµο
προσανατολισµό της ευρωπαϊκής υποστήριξης, «η
Ελλάδα έχει το χρόνο» να επιτύχει την έξοδο στις
αγορές.

Σχετικά µε το ρόλο του ∆ΝΤ, ο κ. Σολτς διευκρ-
ινίζει ότι «παραµένει όπως και πριν στην Ελλάδα µε
πιστώσεις άνω των 10 δισ. ευρώ και συµµετέχει
επίσης µε την τεχνογνωσία του στο πλαίσιο της
επιτήρησης µετά το τέλος του προγράµµατος».

Ν∆: Η κατάσταση στη δηµόσια ασφάλεια έχει ξεφύγει πια από κάθε έλεγχο

«Η Νέα ∆ηµοκρατία το επισηµαίν ει από καιρό, αλλά δεν  ιδρών ει το αυτί της κυβέρν ησης: Με δική της αποκλει-
στική ευθύν η η κατάσταση στη δηµόσια ασφάλεια έχ ει ξεφύγει πια από κάθε έλεγχ ο. Οι πολίτες ν ιώθουν  αν α-
σφαλείς ακόµη και στο κέν τρο της Αθήν ας» σχ ολιάζει σε αν ακοίν ωσή της η Ν∆ για τη δραµατική κατάσταση
στη δηµόσια ασφάλεια
«Ο ΣΥΡΙΖΑ αρν είται ν α συν ειδητοποιήσει ότι η εγκληµατικότητα δεν  έχ ει δεξιό ή αριστερό πρόσηµο. Η βία
είν αι µία, είτε υπογράφεται από Ρουβίκων ες, είτε από εγκληµατικές συµµορίες που έχ ουν  αποθρασυν θεί από
την  αν οχ ή των  κυβερν ών των  και δεν  διστάζουν  ν α αφαιρούν  ακόµη και ζωές. Φτάν ει πια. Για όσο χ ρόν ο
αποµέν ει µέχ ρι τις εκλογές αφήστε έστω την  αστυν οµία ν α κάν ει τη δουλειά της. Γιατί αυτό που την  εµποδίζει
είν αι η αν ικαν ότητα και η αδιαφορία των  υπουργών  του ΣΥΡΙΖΑ», καταλήγει η Ν∆.



14-θριάσιο ∆ευτέρα 27 Αυγούστου 2018 

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 νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ: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
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

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
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 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 ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

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

<<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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός 
Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή

κ ατάστηµα επι της Λεωφόρου 
∆ηµοκ ρατίας, στη διασταύρωση

Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνικ ή
Οδό). 60 τετραγωνικ ά µέτρα, µε θέση

πάρκ ινγκ . Ενοίκ ιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικ οινωνίας:

2105574070 & 6974668763
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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
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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

Η έν αρξη των  τµηµάτων  του Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου προγραµµατίζεται για
τον  Οκτώβριο, σε 12µελή οµάδες, για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότ-
ητας.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλον ται από 01.08.2018 έως 15.09.2018 και θα εξε-
τάζον ται από αρµόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της σχ ολικής χ ρον ιάς θα αξιο-
λογούν ται κατ’ εξαίρεση αιτήσεις, εφόσον  συν τρέχ ουν  σοβαροί λόγοι.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνον-
ται στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ιλίου και συγκεκριµένα στο Κέντρο 
Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος), 
µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2132030014,
2132030018 & 2132030027 (∆ευτέρα έως και
Παρασκευή, 08:30 - 14:30).



16-θριάσιο ∆ευτέρα 27 Αυγούστου 2018 

Π
ρόσβαση στα στοιχεία του Τειρεσία για το συνολικό προφίλ των δανειοληπτών
µε "κόκκινα" δάνεια, ζητούν τα funds που θα αγοράσουν ελληνικά NPLs.  Σύµφω-
να µε πληροφορίες του Capital.gr, ενόψει  της ενίσχυσης των πωλήσεων µη

εξυπηρετούµενων δανείων το προσεχές διάστηµα, ειδικά από το 2019 και  µετά, τα funds
θέτουν ζήτηµα πρόσβασής τους στα δεδοµένα του Τειρεσία. Το θέµα τίθεται  καθώς τα
funds επιδιώκουν να αποκοµίσουν το µέγιστο κέρδος από τις ρυθµίσεις που θα προ-
τείνουν στους δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια θα αγοράσουν. 

Στην παρούσα φάση, η µη πρόσβασή τους στα στοιχεία των "κόκκινων" δανειοληπτών
που τηρούνται  στη βάση δεδοµέ-
νων του Τειρεσία, εµποδίζει  τα
funds από το να αξιολογήσουν
επακριβώς τη δυνατότητα
αποπληρωµής των δανειολ-
ηπτών.

Αυτό έχει  ως αποτέλεσµα να
τιµολογούν εκ προοιµίου φθηνά
τις εξαγορές πακέτων
ελληνικών NPLs, προσφέροντας
αντιστοίχως στις τράπεζες
χαµηλά τιµήµατα, καθώς δεν υπάρχει  η εκ των προτέρων δυνατότητα καταγραφής του
προφίλ των δανειοληπτών των µεταβιβαζόµενων δανείων. Τα funds θα υποχρεωθούν να
κάνουν την ανάλυση αυτή για κάθε δάνειο ξεχωριστά, αφού πρώτα θα έχουν εξαγοράσει
το χαρτοφυλάκιο των προβληµατικών δανείων. 

Το εκ των προτέρων "ξεψάχνισµα" των µη εξυπηρετούµενων δανείων δεν έχει  γίνει  ούτε
από τις τράπεζες που βγάζουν ή θα βγάλουν πακέτα NPLs προς πώληση, καθώς αυτές
δεν έχουν ούτε την εµπειρία και  την τεχνογνωσία, αλλά ούτε πλέον και  την πολυτέλεια του
χρόνου για να το κάνουν. 

Σηµειώνεται  ότι  στο εξωτερικό, κάθε τράπεζα συνεργάζεται  µε τουλάχιστον δύο δια-
φορετικούς διαχειριστές δανείων (προκειµένου να υπάρχει  µεταξύ τους ανταγωνισµός
για την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων, µε τελικό αποτέλεσµα µεγαλύτερες ανακτήσεις
για την τράπεζα), οι  οποίοι  κάνουν την "ακτινογραφία" κάθε "κόκκινου" δανείου που η τρά-
πεζα θα βγάλει  προς πώληση. Χάρις σε αυτή την εκ των προτέρων "διύλιση" των
πωλούµενων χαρτοφυλακίων, τα funds προσφέρουν υψηλότερα τιµήµατα και  οι  τράπε-
ζες έχουν µεγαλύτερα έσοδα και  µικρότερες ζηµίες από την πώληση µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων τους.

Με αυτό το συνολικό σκεπτικό τίθεται  από τα funds το ζήτηµα της πρόσβασής τους στα
δεδοµένα του Τειρεσία. Σηµειώνεται  ότι  ο Τειρεσίας διαθέτει  Αρχείο ∆εδοµένων Αθέτ-
ησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και  Αρχείο ∆εδοµένων Υποθηκών – Προσηµειώσεων (ΣΥΠ).

Στο ΣΑΥ καταχωρούνται  δεδοµένα που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισµένες) επι-
ταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγµατικές και  γραµµάτια σε διαταγή,
καταγγελίες συµβάσεων πάσης φύσης χορηγήσεων δανείων και  πιστώσεων προς
φυσικά πρόσωπα και  επιχειρήσεις, διαταγές πληρωµής, προγράµµατα πλειστηρια-
σµών (κινητών και  ακινήτων), κατασχέσεις και  επιταγές προς πληρωµή βάσει  του Ν.∆.
1923, µετατροπές προσηµειώσεων σε υποθήκες, διοικητικές κυρώσεις κατά παρα-
βατών φορολογικών νόµων, αιτήσεις και  αποφάσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, αιτή-
σεις πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις και  αποφάσεις που απορρίπτουν αιτή-
σεις πτωχεύσεων λόγω µη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, αιτήσεις και  αποφά-
σεις δικαστικής ρύθµισης χρεών και  διαταγές απόδοσης χρήσης µισθίου ακινήτου.

Στο ΣΥΠ καταχωρούνται  δεδοµένα που αφορούν σε δεδοµένα υποθηκών και  προ-
σηµειώσεων υποθηκών. Σκοπός του ΣΑΥ είναι  η εκ µέρους των αποδεκτών των δεδοµέ-
νων εκτίµηση της φερεγγυότητας των υποκειµένων (ιδιωτών και  επιχειρήσεων) στα
οποία τα δεδοµένα αφορούν ενώ του ΣΥΠ είναι  η ενηµέρωση αναφορικά µε την εµπράγ-
µατη επιβάρυνση των ακίνητων των υποκειµένων.

Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται  µε την ελεύθερη διακίνηση των δεδοµένων προς ενηµέρ-
ωση των πιστωτικών ιδρυµάτων, των χρηµατοδοτικών οργανισµών και  των υπηρεσιών
του ∆ηµοσίου, αλλά και  µέσω του Συστήµατος ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κιν-
δύνων).

Α
µφίβολο παραµέν ει εάν  θα είν αι δυν ατόν
ν α ξεκιν ήσουν , έως το τέλος της χ ρον ιάς,
οι κατασκευαστικές εργασίες για την  αν ά-

πτυξη του εµπορευµατικού κέν τρου στο Θριά-
σιο Πεδίο που  θα είν αι το µεγαλύτερο στην
Ελλάδα. Αυτό όταν  τον  περασµέν ο Ιαν ουάριο
έµοιαζε σχ εδόν  βέβαιο ότι οι µπουλν τόζες στην
έκταση 588 στρεµµάτων  θα κάν ουν  την  εµφά-
ν ισή τους φέτος.
Η έγκριση της σύµβασης παραχ ώρησης από το
Ελεγκτικό Συν έδριο, που εξασφαλίστηκε το
πρώτο δεκαήµερο του Ιουν ίου, φαίν εται ν α
υπήρξε η βασική αιτία για την  καθυστέρηση στη
συµβασιοποίηση του έργου συν ολικού προϋπο-
λογισµού 250 εκατ. ευρώ. 

Ωστόσο, κατά τους δύο τελευταίους µήν ες,
αν αµεν όταν  η κατάθεση προς κύρωση στη
Βουλή του κειµέν ου της σύµβασης παραχ ώρη-
σης, µετά και την  υπογραφή του από τα
εµπλεκόµεν α µέρη. ∆ηλαδή, την  ΓΑΙΑΟΣΕ, την
κοιν οπραξία Goldair Cargo-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, τα
υπουργεία Μεταφορών  και Οικον οµικών .
Πλέον , οι περισσότερες υπογραφές, µε εξαίρε-

ση αυτή του υπουργείου Οικον οµικών  έχ ουν
µπει.
Ωστόσο, χ άθηκε ο αρχ ικός στόχ ος για κατάθε-

ση στη Βουλή της σύµβασης παραχ ώρησης εάν
όχ ι µέσα στον  Ιούν ιο -όπως ήθελαν  οι κυβερν -
ητικές εξαγγελίες- στο Α’ θεριν ό τµήµα που ολοκ-
λήρωσε τις εργασίες του στις 2 Αυγούστου. 
Και µε τη Βουλή ν α ήταν   κλειστή µέχ ρι και τις
22 Αυγούστου, ν εότερα δεν  υπήρχ αν   έως τις 

23 Αυγούστου οπότε και ξεκιν ήσει ν α λειτουργεί
το Β’ θεριν ό τµήµα.
Εάν  στο καλό σεν άριο, η Βουλή κυρώσει τη

σύµβαση τον  Σεπτέµβριο, ο αν άδοχ ος, η τεχ ν ι-
κή εταιρεία Αρχ ικόν , θα διαθέτει λιγότερο από
τέσσερις µήν ες προκειµέν ου ν α εγκαταστήσει
τα εργοτάξια στην  έκταση. 
Γι’ αυτό µοιάζει αβέβαιος ο στόχ ος της έν αρξης

των  κατασκευαστικών  εργασιών  έως το τέλος
του 2018.
Να σηµειωθεί ότι το κείµεν ο της τέταρτης αν αθ-

εώρησης του προγράµµατος µηχ αν ισµού σταθε-
ρότητας προέβλεπε ότι η σύµβαση παραχ ώρη-
σης του logistics center Θριασίου θα πρέπει ν α
κυρωθεί από τη Βουλή µέχ ρι το τέλος Ιουν ίου.

Οι εργασίες

Η έν αρξη της κατασκευής θα σηµατοδοτήσει
την  έν αρξη υλοποίησης της πρώτης φάσης,
προϋπολογισµού 70 εκατ. ευρώ, του εµπορε-
υµατικού κέν τρου στο Θριάσιο Πεδίο.

Η κοιν οπραξία Goldair Cargo-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ,
που, ύστερα από διεθν ή διαγων ισµό επελέγη
για την  κατασκευή και εκµετάλλευση, για 50
χ ρόν ια, του εµπορευµατικού κέν τρου στο Θριά-
σιο, θα αν απτύξει, σε πρώτη φάση, 120.000
τ.µ.  
Από το δεύτερο έως το δέκατο έτος, από την

έν αρξη ισχ ύος της σύµβασης, θα υλοποιηθούν
τα εν αποµείν αν τα 120.000 τ.µ. χ ώρων  και σε
βάθος δεκαετίας, το κον σόρτσιουµ θα ολοκ-
ληρώσει στο Θριάσιο την  κατασκευή 240.000
τ.µ. στεγασµέν ων  αποθηκευτικών  χ ώρων .
Συν ολικά θα αν απτυχ θούν  250.000 παλετοθέ-

σεις σε 210.000 τ.µ. αποθηκών , 4.000 θέσεις
για αυτοκίν ητα και 120 θέσεις για φορτηγά σε
έκταση που καταλαµβάν ει 588 στρέµµατα.
Η πρόοδος της κατασκευής του εµπορευµατι-

κού κέν τρου Θριασίου συν δέεται άµεσα µε την
ύπαρξη εν διαφέρον τος για την  µίσθωση των
χ ώρων . 
Ήδη, η κοιν οπραξία Goldair Cargo-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
προχ ώρησε πρόσφατα στην  υπογραφή
µν ηµον ίου συν εν ν όησης (M.o.U) µε την  εταιρ-
εία Foodlink, µέλος του οµίλου FDL, για την
µίσθωση χ ώρων  και παροχ ή υπηρεσιών  σε
επιφάν εια 50.000 τ.µ.

∆ηµήτρης ∆ελεβέγκος

Άνοιγµα του "Τειρεσία" για τις αγορές
"κόκκινων" δανείων ζητούν τα funds

Γιατί καθυστερεί η κατασκευή του 
εµπορευµατικού κέντρου στο Θριάσιο


