ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

‘’Η ∆ηµοτική Αρχή όπως όλα αυτά τα χρόνια θα είναι συνοδοιπόρος
και συµπαραστάτης σε αυτό το ταξίδι των αξιών και της γνώσης’’

σελ. 9

Κ 2239

Αρ. Φύλλου 3746 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Προ των πυλών η
Ηλεκτρονική κάρτα εργασίας

Πώς θα λειτουργεί – Πότε και πού θα εφαρµοστεί
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Αξιωµατούχοι του Υπουργείου Πολιτισµού
& Τουρισµού της Κίνας στην Ελευσίνα
Συναντήθηκαν µε τον δήµαρχο Αργύρη Οικονόµου
και ξεναγήθηκαν στον Αρχαιολογικό Χώρο

Επτά παρεµβάσεις
από τον Κ. Μητσοτάκη

Για την ανόρθωση
της µεσαίας τάξης
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ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Η Ελεονώρα Ζουγανέλη στην πρώτη
εµφάνισή της στο Παλαιό Ελαιουργείο

Περισσότερες από 1.500
πυρκαγιές τον Αύγουστο
– Λιγότερες οι καµένες εκτάσεις
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∆ωρεάν συµβουλές για τη
διαχείριση του πόνου
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στο φυσικοθεραπευτήριο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
του ∆ήµου Ασπροπύργου
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Μέχρι 16 Σεπτεµβρίου 2019 οι αιτήσεις για ρύθµιση
οφειλών έως 100 δόσεις στο ∆ήµο Αχαρνών
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Με πρωτοβουλία Γ. Πατούλη νοµοθετικές
παρεµβάσεις για τη µεταφορά µαθητών
σελ. 3
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Κανονικά θα γίνει ο αγιασµός

στα πέντε από τα έξι σχολεία του δήµου Χαϊδαρίου,
που επλήγησαν από το σεισµό της 19ης Ιουλίου
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόση Ιωάννα Σ.

Σαλαµίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927
Ελευσίνα

Αξιωµατούχοι του Υπουργείου Πολιτισµού &
Τουρισµού της Κίνας στην Ελευσίνα
Συναντήθηκαν µε τον δήµαρχο κ. Αργύρη Οικονόµου
και ξεναγήθηκαν στον Αρχαιολογικό Χώρο

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κουγιουµτζόγλου 1 - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως,
2105561131
ΜΑΝ∆ΡΑ

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,
2102387965, 08:00-15:00 &17:00-21:00
ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Γεωργοπούλου Αδαµαντία - ΜαρίαΠλάτωνος 34,
Όπισθεν My Market, Χαϊδάρι - ∆άσος, 12462,
2105324590
08:00-14:00 & 17:00-23:00

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια . Η θερµοκρασία
από 23°C έως 31°C

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευάνθης, Ευανθία, Εύα
Ευφρόσυνος, Φρόσυνος
Αγίας Ευανθίας µάρτυρος, Οσίου
Ευφροσύνου του µαγείρου

ΘΡΙΑΣΙΟ

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: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Ε

κπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού της Κίνας επισκέφτηκαν τη ∆ευτέρα
την πόλη της Ελευσίνας και συναντήθηκαν µε το
δήµαρχο κ. Αργύρη Οικονόµου.
Στη διάρκεια της επίσκεψής τους ξεναγήθηκαν στον
Αρχαιολογικό Χώρο και περιηγήθηκαν στους δρόµους
της πόλης, στα βήµατα του «EUporia walk», προκειµένου να γνωρίζουν από κοντά τις γειτονιές της Ελευσίνας
και να δουν την διάδραση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στην καθηµερινότητα των κατοίκων.
Στο δηµαρχείο, ο δήµαρχος Ελευσίνας Αργυρής
Οικονόµου αφού τους καλωσόρισε, τόνισε πως η επίσκεψή τους είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη σύσφιξη των
σχέσεων µεταξύ των δύο πλευρών και την ανάπτυξη
ισχυρών δεσµών.
Η σύντοµη επίσκεψη ολοκληρώθηκε µε την προσφορά

αναµνηστικών δώρων.
Την αντιπροσωπεία των Κινέζων αξιωµατούχων αποτελούσαν οι: Zhang Xilong, Deputy Director General,
Bureau of International Exchange and Cooperation,
Ministry of Culture and Tourism, Yu Min, Deputy Director,
Asia Division, Bureau of International Exchange and
Cooperation, Ministry of Culture and Tourism, Mi Han,
Official, Asia Division, Bureau of International Exchange
and Cooperation, Ministry of Culture and Tourism, Wang
Chao, Cultural Attaché, Embassy of People's Republic of
China in Athens.
Νωρίτερα είχαν επισκεφτεί το Υπουργείο Πολιτισµού
όπου ενηµερώθηκαν από τη ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο της
«Ελευσίνα 2021» ΠΠΕ κα. Μαρία Φιλιππή για την διαδικασία ανάδειξης των Πολιτιστικών Πρωτευουσών στην
Ευρώπη και τις δράσεις του θεσµού στην Ελευσίνα.

Το σχέδιο ανόρθωσης της µεσαίας τάξης
που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης

Τ

ις επτά παρεµβάσεις που παρουσίασε στη ∆ΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη των µεσαίων
στρωµάτων το 2020 συγκεφαλαιών ουν
κυβερν ητικές πηγές.
«Το σχ έδιο αν όρθωσης της µεσαίας
τάξης τίθεται άµεσα σε εφαρµογή», αν αφέρουν χ αρακτηριστικά οι κυβερν ητικές
πηγές, επισηµαίν ον τας ότι η υλοποίηση
των δεσµεύσεων αν αφορικά µε τις
µειώσεις, τόσο των φόρων όσο και των
ασφαλιστικών εισφορών µπαίν ει αµέσως
και µε προγραµµατισµέν ες κιν ήσεις σε
τροχ ιά µετά την π αρουσίαση του
σχ εδίου στην 84η ∆ΕΘ από τον πρωθυπουργό.
«Όπως αν ακοίν ωσε στη ∆ΕΘ ο πρωθυπουργός, η κυβέρν ηση προχ ωρά στην
εφαρµογή του αν απτυξιακού πακέτου
φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύν σεων για τα
ν οικοκυριά, τους αγρότες, την αγορά ακιν ήτων και τις
µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις» σηµειών ουν οι ίδιες πηγές.
Στο πλαίσιο αυτό, αν αφέρον ται αν αλυτικά στις παρεµβάσεις που αν ακοίν ωσε για το 2020 ο πρωθυπουργός:

1. ∆ιατήρηση του αφορολόγητου και µείωση του
συν τελεστή για τα εισοδήµατα µέχ ρι 10.000 ευρώ στο
9%, από 22% που είν αι σήµερα. Πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ αν ά παιδί.
2. Ο φόρος στα ν έα αγροτικά σχ ήµατα θα είν αι µόν ο
10%.

3. Μείωση του φόρου επιχ ειρήσεων από 28% στο
24%, και των µερισµάτων από 10% σε 5%.
4. Αν αστολή για τρία χ ρόν ια του ΦΠΑ στις ν έες οικοδοµές, και έκπτωση 40% στις δαπάν ες για αν ακαίν ιση
ή εν εργειακή αν αβάθµιση κτιρίων . Αν αστολή, επίσης,
του φόρου υπεραξίας των ακιν ήτων .
5. Επίδοµα 2.000 ευρώ για κάθε ν έο παιδί, µε εξαίρεση όσους αν ήκουν σε πολύ υψηλή εισοδηµατική κατηγορία.
6. Μειωµέν ος συν τελεστής ΦΠΑ 13% για τα βρεφικά
είδη, τα παιδικά καθίσµατα και τα κράν η.
7. ∆ιατήρηση του έκτακτου επιδόµατος των συν ταξιούχ ων , που θα καταβληθεί στο τέλος του 2020.
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Ένωση Γονέων Αχαρνών: Ζητά πλήρη έγγραφη ενηµέρωση για
την ορθή αποκατάσταση των ζηµιών στις σχολικές µονάδες
9 Σεπτέµβριος, 2019
Έν ωση Γον έων Αχ αρν ών
Ως θεσµοθετηµέν ο ∆ευτεροβάθµιο
όργαν ο των Γον έων και Κηδεµόν ων του
∆ήµου Αχ αρν ών και εκπροσωπών τας
πάν ω από 35.000 γον είς, η Έν ωση
Συλλόγων Γον έων Αχ αρν ών , παρακολουθεί την διαδικασία και τις εν έργειες που
γίν ον ται για την αποκατάσταση των
βλαβών από τον πρόσφατο σεισµό της
19ης Ιουλίου, στις σχ ολικές µον άδες του ∆ήµου µας.
Λαµβαν οµέν ων υπόψη, της πιέσεως του χ ρόν ου µέχ ρι
την έν αρξη του σχ ολικού έτους, της σεισµικής ακολουθίας όπως εξελίσσεται, τη διαδικασία αξιολόγησης των
ζηµιών , τις σχ ολικές µον άδες που έχ ουν καταταχ θεί στις
κατηγορίες Β και Γ, την πλήρη διασφάλιση ότι οι επισκευές πραγµατοποιήθηκαν σύµφων α µε τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
(Καν ον ισµό Επεµβάσεων , όπως ισχ ύει), µε κατάλληλα
πιστοποιηµέν α υλικά, µε την επίβλεψη και τις οδηγίες
πολιτικών µηχ αν ικών , από συν εργεία που έχ ουν την
εµπειρία για τέτοιες επισκευές, ζητούµε κατά αρµοδιότητα
:
Πλήρη έγγραφη εν ηµέρωση για την ορθή αποκατάσταση των ζηµιών
∆ιασφάλιση ότι οι αρχ ικοί και τελικοί έλεγχ οι έγιν αν
σύµφων α µε τα αν ωτέρω προβλεπόµεν α
Έγγραφες βεβαιώσεις από αρµόδιες υπηρεσίες (Κτ.Υπ.
Α.Ε., Τεχ ν ική Υπηρεσία ∆ήµου Αχ αρν ών ) αν ά σχ ολική
µον άδα στις οποίες ν α πιστοποιείται ότι αυτή βρίσκεται
σε άριστη κατάσταση και µετά τις επισκευές, για την ασφαλή είσοδο µαθητών , εκπαιδευτικών , προσωπικού,
γον έων , σ’ αυτήν .

Οι Βεβαιώσεις αυτές προτείνουµε να αποσταλούν
στις ∆ιευθύνσεις των σχολικών µονάδων ώστε, αν
δύναται, στον Αγιασµό της 11ης Σεπτεµβρίου 2019,
να διαβαστούν και να αποκαταστήσουν την δικαιολογηµένη ανασφάλεια που αισθάνονται οι µαθητές,

εκπαιδευτικοί, προσωπικό, γονείς, για την ασφαλή
εκπαιδευτική διαδικασία στους χώρους που επισκευάστηκαν ή ακόµη και σε αυτές τις σχολικές µονάδες που δεν παρουσίασαν βλάβες στον πρόσφατο
σεισµό.
Προγραµµατισµό για περαιτέρω εξον υχ ιστικό έλεγχ ο
όλων των σχ ολικών µον άδων Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας (συµπεριλαµβαν οµέν ων και των
Παιδικών
Σταθµών ), ώστε ν α καταγραφούν όλα τα προβλήµατα, ν α
δροµολογηθούν όλες εκείν ες οι αδειοδοτήσεις που απαιτούν ται για την ασφαλή λειτουργία τους, ο εξοπλισµός
τους για τον σκοπό αυτό, η τακτοποίηση όλων των αυθαιρεσιών που υπάρχ ουν στις σχ ολικές µον άδες, σύµφων α µε τον Νέο Οικοδοµικό Καν ον ισµό, τον Κτιριοδοµικό
Καν ον ισµό, τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., έτσι ώστε όλες οι συν τηρήσεις και οι επισκευές που θα γίν ον ται από τούδε και στο
εξής ν α γίν ον ται µε αδειοδοτήσεις και τεχ ν ικές προδιαγραφές (Μητρώο Σχ ολείων ).
Σε αν αµον ή των άµεσων εν εργειών σας, σύµφων α µε
τα αν ωτέρω ζητούµεν α, ευχ όµαστε και καλή θητεία στην
Νέα ∆ηµοτική Αρχ ή, µε διάθεση από πλευράς µας για
αγαστή συν εργασία, αλλά και αγων ιστικό πν εύµα προς
το συµφέρον και την ασφάλεια των µαθητών , για έν α
σύγχ ρον ο σχ ολείο, ως αρµόζει στα παιδιά µας.
Για το ∆.Σ.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ελέν η Μότσια

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κυριακή Ασλαν ίδη

Προ των πυλών η Ηλεκτρονική κάρτα εργασίας
Πώς θα λειτουργεί – Πότε και πού θα εφαρµοστεί

Προ των πυλών είν αι το µέτρο που
αφορά στην ηλεκτρον ική κάρτα εργασίας
που σχ εδιάζει το υπουργείο Εργασίας.

Το µέτρο θα εφαρµοστεί αρχ ικά σε µεγάλες επιχ ειρήσεις, εν ώ σε δεύτερη φάση
θα επεκταθεί στο σύν ολο των επιχ ειρήσεων .

Το επόµεν ο διάστηµα αν αµέν εται ν α
ξεκιν ήσει διάλογος µεταξύ του υπουργείου Εργασίας και των επιχ ειρήσεων
προκειµέν ου ν α ρυθµιστούν όλες οι
παράµετροι.

Η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας
Με τη χ ρήση της, θα διαπιστών εται η
ώρα εισόδου και εξόδου του εργαζόµεν ου
κατά τη διάρκεια των ελέγχ ων ώστε ν α
περιοριστεί η αδήλωτη και υποδηλωµέν η
εργασία αλλά και ν α καταγράφον ται οι
υπερωρίες.

Με την θεσµοθέτηση της κάρτας
εργασίας θα εν ηµερών εται το σύστηµα

σε πραγµατικό χ ρόν ο για το χ ρόν ο
εργασίας, την ώρα προσέλευσης και
απ οχ ώρησης των εργαζοµέν ων της
επιχ είρησης.
Η διαδικασία αυτή γίν εται µε τη χ ρήση
κάρτας εργασίας σε ηλεκτρον ικό ρολόι
παρουσίας προσωπικού (ωροµέτρηση)
και τα στοιχ εία διαβιβάζον ται µε ηλεκτρον ικό τρόπο στην ΕΡΓΑΝΗ.

Τα στοιχ εία αυτά θα διασταυρών ον ται
µε τα αν αγραφόµεν α στην υποβαλλόµεν η από την επιχ είρηση Αν αλυτική
Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.).

Μάλιστα η κυβέρν ηση και συγκεκριµέν α ο υπ ουργός Εργασίας Γιάν ν ης
Βρούτσης θα ορίσει µε απόφαση του,
τους κλάδους και το είδος των επιχ ειρήσεων αν ά γεωγραφική περιοχ ή στις
οποίες θα εφαρµοστεί το σύστηµα της
κάρτας εργασίας.
(tovima.gr)

θριάσιο-3

Με πρωτοβουλία Γ. Πατούλη
νοµοθετικές παρεµβάσεις για
τη µεταφορά των µαθητών

Με πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη, µε ν οµοθετικές παρεµβάσεις και τη στεν ή
συν εργασία της Οικον οµικής Επιτροπής, του αρµόδιου Αν τιπεριφερειάρχ η Οικον οµικών Ν. Πέππα και
των αρµόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής
ολοκληρών εται η διαδικασία για την απρόσκοπτη
µεταφορά των µαθητών .
Η συν τριπτική πλειον ότητα των αποφάσεων για
την αν άθεση εκτέλεσης των δροµολογίων έχ ει ολοκληρωθεί έγκαιρα προκειµέν ου ν α εξαλειφθούν τα
προβλήµατα που υπάρχ ουν στο συγκεκριµέν ο ζήτηµα.
Τις επόµεν ες ηµέρες αν αµέν εται ν α ολοκληρωθεί η
διαδικασία αν άθεσης στο 100% του συν όλου των
1090 δροµολογίων τα οποία πραγµατοποιούν ται στην
Περιφέρεια Αττικής για τη µεταφορά 23.380 µαθητών .

Με αφορµή τη σχ ετική διαδικασία ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ. Πατούλης επισηµαίν ει ότι τα ζητήµατα που
αφορούν στην µεταφορά και ασφάλεια των µαθητών
αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για τον ίδιο προσωπικά και για την Περιφέρεια Αττικής.
«Έχ ω ζητήσει από όλους τους συν εργάτες µου Αν τιπεριφερειάρχ ες, Περιφερειακούς Συµβούλους και το
στελεχ ιακό δυν αµικό της Περιφέρειας ν α συν τον ιστούν προκειµέν ου ν α εξαλειφθεί και το τελευταίο
τυχ όν πρόβληµα που µπορεί ν α υπάρχ ει στη µεταφορά των µαθητών .
Η ασφάλεια και η απρόσκοπτη µετακίν ηση των
µαθητών αποτελούν ζήτηµα υψηλής προτεραιότητας
για την Περιφέρεια Αττικής.
Με πρωτοβουλίες που αν αλάβαµε προχ ώρησε η
κατάρτιση ν οµοθετικής ρύθµισης (Ν.3625/2019) σύµφων α µε την οποία επιλύον ται µια σειρά από ζητήµατα που προέκυπταν στη διαδικασία αν άθεσης µεταφοράς».

4-θριάσιο
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Συνεργασία Ελλάδας-Γερµανίας για σύστηµα
έγκαιρης προειδοποίησης για ιό ∆υτικού Νείλου

σµάτων του ιού σε µια περιοχή ή τον κίνδυνο µιας
επιδηµίας, ανέφερε, µιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο συντονιστής
του έργου, πρόεδρος της εταιρίας «Οικοανάπτυξη», εντεταλµένος εµπειρογνώµονας του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τα κουνούπια
και τις µεταδιδόµενες από αυτά ασθένειες, ∆ρ.
Σπύρος Μουρελάτος.
Σε πιλοτική λειτουργία από Οκτώβριο

Σ

τη δηµιουργία κι εγκατάσταση ενός
συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για
τον ιό του ∆υτικού Νείλου (Ι∆N) προχωρά
ερευνητική οµάδα που συµµετέχει στο κοινό
ελληνογερµανικό ερευνητικό έργο EWSMD για
την αντιµετώπιση των ασθενειών που µεταδίδονται από τα κουνούπια.
Η διακρατική συνεργασία Ελλάδας - Γερµανίας
για το ερευνητικό έργο υπό τη γενική ονοµασία
«Early Warning System for Mosquito- borne
Diseases- EWSMD», ξεκίνησε πέρυσι µε τη
συµµετοχή δύο φορέων από κάθε χώρα. Από γερµανικής πλευράς συµµετέχουν το Ινστιτούτο τροπικής ιατρικής -Bernhard Nocht Institute for
Tropical Medicine (BNITM) και η εταιρεία για τον
έλεγχο των κουνουπιών -Gesellschaft zur
Foerderung
der
Mueckenbekaenpfuhg
e.V/Istitute for Dipterology (GFS/IfD). Από
ελληνικής πλευράς συµµετέχουν το ΑΠΘ (Ιατρική
σχολή -τµήµα Μικροβιολογίας, καθ. Αννα Παπά,
Γεωλογική σχολή - τµήµα Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας, επ. καθ. Ελένη Κατράγκου) και η
εξειδικευµένη σε έργα καταπολέµησης κουνουπιών «Οικοανάπτυξη A.E.».

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, τα µέλη της ελληνικής επιστηµονικής οµάδας θα είναι σε θέση να
παρουσιάσουν το πρωτόκολλο λειτουργίας του
συστήµατος που στηρίζεται σε αλγόριθµους
τεχνητής νοηµοσύνης. Θα λειτουργήσει πιλοτικά
στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, την περιφέρεια της χώρας µε τη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή
εµπειρία στην αντιµετώπιση του συγκεκριµένου
ιού και των κουνουπιών.
Σύµφωνα µε τον κ. Μουρελάτο, το σύστηµα
αξιοποιεί όλα τα διαθέσιµα εντοµολογικά, επιδηµιολογικά, κλιµατολογικά και γεωγραφικά δεδοµένα από την Ελλάδα και την Γερµανία. Παράλληλα, η προηγµένη ψηφιακή τεχνολογία και οι
εφαρµογές Πληροφορικής υπεισέρχονται για
πρώτη φορά σε σηµαντικό βαθµό στην εκτίµηση
του κινδύνου για την αντιµετώπιση των κουνουπιών και των ασθενειών που µπορούν να
µεταδώσουν.
Στην τεράστια βάση που έχει δηµιουργηθεί για
το έργο στην Κεντρική Μακεδονία, έχουν εισαχθεί περισσότερες από 15 περιβαλλοντικές, εντοµολογικές, επιδηµιολογικές γεωχωρικές και φασµατικές παράµετροι και δεκάδες µεταβλητές, η αξιοποίηση των οποίων συµβάλει στην έγκαιρη προειδοποίηση για τον ιό του ∆υτικού Νείλου, από τον
οποίο στη χώρα µας έχουν πεθάνει 10 άτοµα.

Η δεκαετής ελληνική εµπειρία που υπάρχει για
την αντιµετώπιση του ιού, και µε τον ιατρικό
σύλλογο να δίνει συµβουλές, οδηγεί στην εφαρµογή νέων εργαλείων για την καταπολέµηση
εντόµων - φορέων ασθενειών σε αστικό περιβάλλον και στη δηµιουργία ενός πρωτοποριακού
συστήµατος που µπορεί να προβλέπει σε ποσοστό
άνω του 80% τον κίνδυνο εµφάνισης των κρου-

Τα εντοµολογικά δεδοµένα προέρχονται από
χιλιάδες καταγραφές αφθονίας προνυµφών και
ακµαίων κουνουπιών Culex pipiens (το κοινό
κουνούπι, το µόνο είδος στην Ελλάδα που
µεταδίδει τον ιό), και τα επιδηµιολογικά από
δεκάδες αιµοληψίες κοτόπουλων από χωριά της
Κεντρικής Μακεδονίας για την ανίχνευση παρουσίας του ιού και τα κρούσµατα σε ανθρώπους και

Σύστηµα προβλέπει κατά 80% τον ιό του
∆υτικού Νείλου

Ε Λ Λ ΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ Ε Ν Ι Κ Η
∆ / Ν Σ Η
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία Περιφ ερειακού
Συµβουλίου
Ταχ. ∆/ν ση: Λ. Συγγρού 15 17
Τ.κ.: 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Αθήν α, 10/09/19
Αρ. πρωτ.: 519370

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ

(ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι:
Η ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, διαβίβασε στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής το µε
αριθµ. πρωτ. 4696/Φ4.16/27-0819 έγγραφο µε θέµα «∆ιαβίβαση
στοιχείων για ενηµέρωση του κοινού, που αφορούν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων της εταιρείας REVOIL
Α.Ε.Ε.Π. (πρώην DRACOIL AE)
στη θέση Μπατάλα του ∆ήµου
Ασπροπύργου Αττικής.» σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
ΚΥΑ
172058/11-02-2016
(SEVESOIII) που αφορούν στην
εταιρεία
µε
την επωνυµία
«REVOIL Α.Ε.Ε.Π.» η οποία
δραστηριοποιείται στην αποθήκευση και διακίνηση υγρών καυσίµων. Τ α προϊόντα που αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις είναι
Πετρελαιοειδή (βενζίνη αµόλυβδη,
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης).
Τ ο ανωτέρω προϊόν ταξινοµείται
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 172058 ως
Εύφλεκτα Υγρά, ατµοί εξαιρετικά
εύφλεκτοι, Τ οξικά, οξεία τοξικά

Ενας τεράστιος όγκος δεδοµένων για τον ιό
του ∆υτικού Νείλου

καθώς και τοξικά για τους υδρόβιους οργανισµούς. Η υπόψη
εγκατάσταση βρίσκεται στην περιοχή Ασπροπύργου Αττικής
(θέση Μπατάλα) τέλος δεν
βρίσκεται πλησίον καµίας άλλης
εγκατάστασης η οποία θα µπορούσε να επηρεαστεί από φαινόµενο ντόµινο.
Η εγκατάσταση υπάγεται στις
διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016
(SEVESO III) λόγω της αποθήκευσης υγρών καυσίµων. Σε
περίπτωση ατυχήµατος, η διαρροή του υγρών καυσίµων (βενζίνη,
πετρέλαιο) δύναται να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους και
υδάτων εφόσον υπάρχει διαφυγή
προς το περιβάλλον. Εφόσον
προκληθεί πυρκαγιά υπάρχει
κίνδυνος περαιτέρω συνεπειών
(π.χ. ρύπανση της ατµόσφαιρας,
έκρηξη κλπ) Σε µια πυρκαγιά είναι
δυνατόν να προκληθεί έκλυση
και διασπορά τυπικών προϊόντων
καύσης υδρογονανθράκων, όπως
µονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και
άκαυστοι
υδρογονάνθρακες

(καπνός).
Σε περίπτωση ατυχήµατος ο
υπεύθυνος της εγκατάστασης
αναλαµβάνει να ενηµερώσει τον
επικεφαλής αξιωµατικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τα
αποθηκευµένα προϊόντα, το
σηµείο που έχει προκληθεί το
συµβάν, την έκταση αυτού καθώς
και άλλα χρήσιµα στοιχεία για την
κατάστρωση σχεδίου καταστολής
του συµβάντος, λαµβανοµένου
υπόψη πάντα των καιρικών
συνθηκών. Με την άφιξη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ο επικεφαλής αξιωµατικός της συντονίζει τις
δράσεις καταστολής του συµβάντος.
Για την αναφερόµενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος
κοινοποίησης από την αρµόδια
αδειοδοτούσα αρχή.

Τ ο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες
της παρ. 1 του άρθρου 13 της
ανωτέρω ΚΥΑ και η πρόσβαση
σε αυτές είναι δυνατή µετά από

ιπποειδή.
Όπως εξήγησε ο κ. Μουρελάτος, µε επίκεντρο
το ανθρώπινο κρούσµα «ξεδιπλώνεται» όλη η λειτουργία του συστήµατος.
«Πρόκειται για έναν τεράστιο όγκο δεδοµένων
από το 2010», σηµειώνει ο κ. Μουρελάτος, «που
µας έχει επιτρέψει στην Κεντρική Μακεδονία να
διαχωρίσουµε τις περιοχές και να εστιάσουµε σε
χάρτες αποτίµησης κινδύνου 2Χ2 τετραγωνικών
χιλιοµέτρων». Εκτιµάται ότι το σύστηµα EWSMD
θα µπορεί να αξιολογεί τον κίνδυνο µετάδοσης
της λοίµωξης σε 4500 «κυψελίδες» στις 7 περιφερειακές ενότητες της Κ. Μακεδονίας. Η επιτυχηµένη λειτουργία του και οι δυνατότητες που
θα προσφέρει από το 2020, θα οδηγήσει σε
στοχευµένες παρεµβάσεις και µέτρα.
Οι επιστήµονες εκτιµούν ότι µε την ολοκλήρωση του έργου καθώς θα προσθέσουν ένα σηµαντικό όπλο στην αντιµετώπιση του ιού και θα
υπάρχει έγκαιρη ενηµέρωση των υπηρεσιών και
της εφαρµογής µέτρων κατά κουνουπιών-ιού.
Φέτος και µέχρι τώρα σε όλη την Ελλάδα έχουν
καταγραφεί περί τα 130 κρούσµατα λοίµωξης σε
συνολικά 40 δήµους της ηπειρωτικής χώρας, µε
13 θανάτους από τον Ι∆N.Ως περιοχή - δείκτης
χρησιµοποιήθηκε µεν η Κεντρική Μακεδονία,
στην οποία ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά (από το
τµήµα Μικροβιολογίας του ΑΠΘ και την καθ. Άννα
Παπά) ο ορότυπος 2 «Νέα Σάντα» του ιού του
∆υτικού Νείλου, αλλά το σύστηµα θα µπορεί να
εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε περιφέρεια αλλά
και για άλλες ασθένειες που µεταδίδονται από
κουνούπια, όπως ο δάγκειος πυρετός και η νόσος
Chikungunya. Ένας άλλος ιός, ο «Ζίκα», δεν έχει
µέχρι σήµερα ανιχνευτεί στην Ευρώπη αλλά
υπάρχει κίνδυνος για πιθανή εισαγωγή.

Εξάπλωση ιού του ∆υτικού Νείλου λόγω
κλιµατικής αλλαγής

Ο ιός του ∆υτικού Νείλου που βρίσκεται στο
επίκεντρο αυτής της συνεργασίας, ίσως λόγω και
της κλιµατικής αλλαγής, εµφανίζει µια τάση εξάπλωσης προς τις κεντρικές και βόρειες ευρωπαϊκές
χώρες και οι δηµόσιες υπηρεσίες υγείας αρκετών
χωρών ανησυχούν και προετοιµάζονται γι' αυτήν.

σχετικό αίτηµα στη Γραµµατεία
του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17,
11743 Αθήνα, τηλ: 2132063736534, email: ssona@patt.gov.gr).
Αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή
της υπόψη εγκατάστασης είναι η
∆/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής. που
βρίσκεται επί της Ηρώων πολυτεχνείου 78 στο ∆ήµο Ελευσίνας
(τηλ. επικοιν. 213-2047108),
προς την οποία ο καθένας µπορεί να λάβει γνώση σχετικά µε τον
θεωρηµένο φάκελο Κοινοποίησης
του αρθ. 6 και της καταχωρηµένης Μελέτης Ασφαλείας του άρθρου 9, καθώς και τυχόν άλλες
διαθέσιµες σχετικές πληροφορίες
πάντα µε τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Επιπλέον, ενηµερωτικό υλικό
µε γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας
σε
περίπτωση
Τ ΑΜΕ/ΒΑΜΕ,
τις
οποίες
οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες
που κατοικούν πλησίον βιοµηχανικής εγκατάστασης η οποία
διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες,

ώστε να λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και να
γνωρίζουν την ενδεδειγµένη
συµπεριφορά σε περίπτωση
εκδήλωσης ενός βιοµηχανικού
ατυχήµατος µεγάλης έκτασης
(ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρηµένο
στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας
Αττικής (www.patt.gov.gr, και
ειδικότερα
στο
σύνδεσµο
https://bit.ly/2Y8Mjlb) καθώς και
της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr στο θέµα Οδηγίες προστασίας/Βιοµηχανικά Ατυχήµατα)
Τ ο παρόν υπόκειται σε µελλοντικές τροποποιήσεις.

Εφηµερίδα δηµοσίευσης «Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
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∆ωρεάν συµβουλές για τη
διαχείριση του πόνου

Κανονικά θα γίνει ο αγιασµός

στα πέντε από τα έξι σχολεία του δήµου Χαϊδαρίου,
που επλήγησαν από το σεισµό της 19ης Ιουλίου.

στο φυσικοθεραπευτήριο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
του ∆ήµου Ασπροπύργου

Σ

τα κτίρια του 1ου, 5ου και 8ου ∆ηµοτικού Χαϊδαρίου θα πραγµατοποιηθεί
καν ον ικά ο αγιασµός , εν ώ το 4ο και το 6ο Γυµν άσιο, αν και έτοιµα προς
χ ρήση από τις 16 Σεπτεµβρίου, θα µεταστεγαστούν , µετά από απόφαση της
οικείας ∆ιεύθυν σης ∆ευτεροβάθµιας.
Όπως είν αι γν ωστό, έξι σχ ολεία του ∆ήµου Χαϊδαρίου επλήγησαν από τον σεισµό
στις 19 Ιουλίου 2019 και µετά από αυτοψία των Κτιριακών Υ ποδοµών Α.Ε. κρίθηκε
ότι έπρεπε ν α επισκευαστούν πριν δοθούν σε χ ρήση. Κατόπιν σχ ετικής εν ηµέρωσης στις 20 Αυγούστου από την προηγούµεν η δηµοτική Αρχ ή, ο εκλεγµέν ος δήµαρχ ος Βαγγέλης Ντην ιακός, αν και δεν είχ ε ακόµη αν αλάβει καθήκον τα, είχ ε συν άν τηση µε τον υπουργό και τον υφυπουργό Εσωτερικών , καθώς και µε την αρµόδια
υφυπουργό Παιδείας, µε αποτέλεσµα την εξασφάλιση χ ρηµατοδότησης για την
επισκευή των σχ ολικών κτιρίων .
Οι διαδικασίες επισπεύτηκαν , µε αποτέλεσµα στις 4 Σεπτεµβρίου ν α υπογραφεί
η σχ ετική σύµβαση και ξεκίν ησε την ίδια ηµέρα η επισκευή των σχ ολείων . Σύµφων α µε την πορεία των εργασιών , σε πέν τε από τα έξι σχ ολεία (4ο Γυµν άσιο, 6ο
Γυµν άσιο, 1ο ∆ηµοτικό, 5ο ∆ηµοτικό, 8ο ∆ηµοτικό) οι επισκευές θα ολοκληρωθούν
εν τός των ηµερών και τα σχ ολεία θα είν αι έτοιµα προς χ ρήση τη ∆ευτέρα 16
Σεπτεµβρίου.

Στο ΕΠΑΛ-ΙΕΚ όπου απαιτούν ται µεγαλύτερης κλίµακας επισκευές, οι εργασίες θα
ξεκιν ήσουν την Πέµπτη 12 Σεπτεµβρίου και σύµφων α µε το δήµο, προβλέπεται
στο τέλος του µήν α ν α παραδοθεί προς χ ρήση έν α τµήµα του κτιρίου, ικαν ό για την
απρόσκοπτη πραγµατοποίηση των µαθηµάτων . Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των
παραπάν ω σχ ολικών µον άδων , εκτός του 1ου ΕΠΑΛ, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου πρότειν ε
στις αρµόδιες ∆ιευθύν σεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
Υ πουργείου Παιδείας, ν α πραγµατοποιηθεί η έν αρξη των µαθηµάτων τη ∆ευτέρα 16
Σεπτεµβρίου.
Έτσι, σε συν εν ν όηση µε τη ∆ιεύθυν ση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στο 1ο
∆ηµοτικό, 5ο ∆ηµοτικό και 8ο ∆ηµοτικό, τα µαθήµατα θα ξεκιν ήσουν τη ∆ευτέρα 16
Σεπτεµβρίου, εν ώ οι αγιασµοί θα πραγµατοποιηθούν καν ον ικά σήµερα 11 Σεπτεµβρίου. Για το 4ο Γυµν άσιο και 6ο Γυµν άσιο, η ∆ιεύθυν ση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε την προσωριν ή µεταστέγαση των σχ ολικών µον άδων ως εξής:
4ο Γυµν άσιο Χαϊδαρίου στο 4ο ΓΕ.Λ. Χαϊδαρίου σε απογευµατιν ή βάρδια.
6ο Γυµν άσιο Χαϊδαρίου στο 5ο Γυµν άσιο Χαϊδαρίου σε απογευµατιν ή βάρδια.
Σε ό,τι αφορά το 1ο ΕΠΑ.Λ. προβλέπεται µεταστέγαση στο 6ο Ε.Κ. Γ' Αθήν ας σε
πρωιν ή βάρδια. Σηµειών εται ότι για το 4ο και 6ο Γυµν άσιο ελήφθη η απόφαση για
µεταστέγαση παρά τις σχ ετικές διαβεβαιώσεις του ∆ήµου Χαϊδαρίου ότι τα σχ ολεία
θα είν αι έτοιµα προς χ ρήση τη ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου και γι' αυτό, ο δήµος έχ ει
ζητήσει από τη ∆ιεύθυν ση ∆ευτεροβάθµιας ν α επαν εξετάσει τη σχ ετική απόφαση.

(Πηγή: iefimerida.gr )

Μ

ε αφορµή το φετινό εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Φυσικοθεραπείας (8 Σεπτεµβρίου), µε θέµα τον χρόνιο πόνο και ενόψει της
Ηµέρας Μυοσκελετικής Υγείας (30 Σεπτεµβρίου), ο Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου,
ενηµερώνει τους δηµότες ότι, από τις 9 Σεπτεµβρίου και έπειτα, όσοι δηµότες, ανεξαρτήτου ηλικίας, πάσχουν από κάποιο χρόνιο πόνο, µπορούν να απευθύνονται στο φυσικοθεραπευτήριο του Α’ ΚΑΠΗ, προκειµένου να τους
παρέχονται δωρεάν συµβουλές από το εξειδικευµένο προσωπικό, για την αντιµετώπιση και τη διαχείριση του χρόνιου πόνου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται καθηµερινά, από τις 09:00-12:00, στο φυσικοθεραπευτήριο του Α’ ΚΑΠΗ,
στον 1ο όροφο ή στο τηλέφωνο 2105577862 - εσωτερικό 4.

6-θριάσιο

Αρνητικός ο πληθωρισµός τον Αύγουστο

Κατά 0,2% µειώθηκε ο γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή σε σχέση µε τον
αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2018

Τ

ην υποχώρηση
του
πληθωρι σµού σε αρνητικό έδαφος τον Αύγουστο, µετά τη µηδενική µεταβολή
του Ιουλί ου, καταγράφει η
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Έτσι, κατά 0,2% µειώθηκε ο
γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή τον Αύγουστο του 2019 σε
σχέση µε τον αντίστοιχο δείκτη
του Αυγούστου 2018 έναντι
αύξησης 1,0% που σηµειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2018 µε το 2017.
Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, ο
Γενι κός ∆Τ Κ κατά τον µήνα
Αύγουστο 2019, σε σύγκριση
µε τον Ιούλιο 2019, παρουσίασε
µείωση 0,5% έναντι µείωσης
0,3% που σηµειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.
Ο µέσος ∆ΤΚ του δωδεκαµήνου Σεπτεµβρί ου 2018 –
Αυγούστου 2019, σε σύγκριση
µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του
δωδεκαµήνου
Σεπτεµβρί ου
2017 – Αυγούστου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι
αύξησης 0,5% που σηµειώθηκε

κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
δωδεκαµήνου
Σεπτεµβρί ου
2017 – Αυγούστου 2018 µε το
δωδεκάµηνο Σεπτεµβρίου 2016
– Αυγούστου 2017.
Σε εναρµονισµένη βάση, ο
Εν∆ΤΚ του µηνός Αυγούστου
2019, σε σύγκρι ση µε τον
αντί στοι χο
∆εί κτη
του
Αυγούστου 2018, παρουσίασε
αύξηση 0,1% έναντι αύξησης
0,9% που σηµειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του έτους
2018 µε το 2017.
Ο Εν∆Τ Κ κατά τον µήνα
Αύγουστο 2019, σε σύγκριση
µε τον Ιούλιο 2019, παρουσίασε

µείωση 0,6% έναντι µείωσης
0,2% που σηµειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.
Ο µέσος Εν∆ΤΚ του δωδεκαµήνου Σεπτεµβρί ου 2018 –
Αυγούστου 2019, σε σύγκριση
µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του
δωδεκαµήνου
Σεπτεµβρί ου
2017 – Αυγούστου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι
αύξησης 0,7% που σηµειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
δωδεκαµήνου
Σεπτεµβρί ου
2017 – Αυγούστου 2018 µε το
δωδεκάµηνο Σεπτεµβρίου 2016
– Αυγούστου 2017.

Περισσότερες από 1.500 πυρκαγιές τον Αύγουστο

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2019

Πανελλαδικές:
Αποτελέσµατα υποψηφίων
περιοχών που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του ’18

Από το Υ πουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων , αν ακοιν ών εται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των υποψηφίων
που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης
Ιουλίου 2018.
Οι εν διαφερόµεν οι θα µπορούν ν α πληροφορούν ται
τα αποτελέσµατα µέσω της ιστοσελίδας του Υ πουργείου
https://results.it.minedu.gov .gr
π ληκτρολογών τας:
α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθµό τους και
β) τα τέσσερα αρχ ικά γράµµατα των προσωπικών
τους στοιχ είων (Επών υµο – Όν οµα – Πατρών υµο Μητρών υµο).
Οι λόγω επιτυχ όν τες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα εγγραφούν
καν ον ικά µε τις διαδικασίες της ηλεκτρον ικής εγγραφής τις επόµεν ες µέρες.

– Λιγότερες οι καµένες εκτάσεις

Συνολικά, στην αντιπυρική περίοδο, από την
1η Μαΐου µέχρι τις 31 Αυγούστου, εκδηλώθηκαν 4.296 πυρκαγιές µε σηµαντικότερη αυτή
της Εύβοιας όπου κάηκαν 28.890 στρέµµατα
δασικών εκτάσεων

Ο

Αύγουστος φαίνεται ότι ήταν ο πιο
δύσκολος µήνας, µέχρι στιγµής, για την
Πυροσβεστική σε επίπεδο πυρκαγιών
καθώς τον συγκεκριµένο µήνα εκδηλώθηκαν τα
περισσότερα πύρινα µέτωπα από την αρχή του
έτους (1.517).
Αυτό προκύπτει από την έρευνα του αντιστράτηγου εν αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώµατος, Ανδριανού Γκουρµπάτση, η οποία καταγράφει ότι από την αρχή του έτους µέχρι και τις 31
Αυγούστου εκδηλώθηκαν συνολικά 9.150 αγρο-

τοδασικές πυρκαγιές, µε τη συνολικά καµµένη έκταση ωστόσο να
εί ναι της τάξης των περί που
90.000 στρεµµάτων.
Σύµφωνα µε την έκθεση, την
οποία δηµοσιεύει ο «Ελεύθερος
Τύπος», ο αριθµός αυτός είναι
στο 1/3 περίπου του µέσου όρου
των καµµένων εκτάσεων στην
Ελλάδα το διάστηµα 2008-2018
που είναι 210.000 στρέµµατα.
4.296 πυρκαγιές

Συνολικά, στην αντιπυρική περίοδο, από την
1η Μαΐου µέχρι τις 31 Αυγούστου, εκδηλώθηκαν 4.296 πυρκαγιές µε σηµαντικότερη αυτή της

Εύβοι ας όπου κάηκαν 28.890 στρέµµατα
δασικών εκτάσεων.
Ο αριθµός πάντως των 9.150 αγροτοδασικών
πυρκαγιών είναι, όπως σηµειώνεται στην έκθεση, αυξηµένος κατά 104% σε σχέση µε το 2018.

Η ΘΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩ
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050

ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ
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Η Ελεονώρα Ζουγανέλη στην πρώτη
εµφάνισή της στο Παλαιό Ελαιουργείο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

θριάσιο-7

Μέχρι 16 Σεπτεµβρίου 2019 οι αιτήσεις για ρύθµιση
οφειλών έως 100 δόσεις στο ∆ήµο Αχαρνών

Ο ∆ήµος Αχαρνών υπενθυµίζει σε όσους ενδιαφέρονται
να ρυθµίσουν τις οφειλές τους
µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους,
να ενταχθούν στη σχετική ρύθµιση του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ
73/17.05.2019 τεύχος Α’).
∆υνατότητα υπαγωγής έχουν
όλοι οι οφειλέτες προς το ∆ήµο
και τα Νοµικά του Πρόσωπα,
ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται
το
αργότερο
έως
και
16.09.2019.
Συγκεκριµένα:

Α. Στη ρύθµιση του Ν.
4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήµους και τα
νοµικά πρόσωπα αυτών που
έχουν βεβαιωθεί ή που θα
βεβαιωθούν έως και δύο (2)
µήνες από την έναρξη ισχύος
αυτού, ήτοι έως και 16.07.19.

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη στην πρώτη εµφάνισή
της στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας
έρχεται στις 11 Σεπτεµβρίου για να µας τραγουδήσει «Κάπου σε έχω ξαναδεί» και άλλες αγαπηµένες επιτυχίες της, έχοντας στο πλευρό της
τον συνθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλο.

Στις 13 Σεπτεµβρίου το Θέατρο Τέχν ης παρουσιάζει τη µουσική εκδοχή της κωµωδίας
του Αριστοφάν η «Εκκλησιάζουσες-Η οπερέτα» σε µία παράσταση σκηνοθετηµένη από την
Μαριάννα Κάλµπαρη.

Στις 15 Σεπτεµβρίου το λόγο έχουν οι «Ικέτιδες» του Ευριπίδη, σε µια συµπαραγωγή του
Εθνικού Θεάτρου και του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου.
Μια εµβληµατική τραγωδία για τον πόλεµο,
τους νεκρούς του, την υπαρξιακή αγωνία, την
αξιοπρέπεια, την πίστη και τη γυναικεία αντοχή,
σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού.

Μια µοναδική βραδιά στις 16 Σεπτεµβρίου µε
το µουσικό αφιέρωµα στον στιχουργό και ποιητή Μάνο Ελευθερίου που παρουσιάζουν ο
Γιώργος Νταλάρας, µαζί µε τον Μίλτο Πασχαλίδη
και την Ασπασία Στρατηγού.

Β. Οι οφειλές δύνανται να
καταβληθούν εφάπαξ ή σε
µηνιαίες ισόποσες δόσεις, (πλην
της τελευταίας που µπορεί να
είναι µικρότερη των υπολοίπων)
µε απαλλαγή κατά ποσοστό από
τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που
τις επιβαρύνουν καθώς και από
τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης
∆ΙΟΡΘΩΣΗ

Στο
χθεσι νό
φύλλο
της
ε φηµ ε ρ ί δα ς
έγι νε εκ παραδροµής λανθασµένη επι λογή
φ ω τ ογ ρ α φ ι ώ ν
στο θέµα που
αφορά
στους
α ντι δηµ ά ρ χους
∆ήµου
Ελευσί νας.
Οι δηµοσι ευµένες
φωτογραφί ες αφορούσαν
στο θέµα γι α την
ορκωµοσί α των
νέων υπαλλήλων,
το οποί ο ακολουθεί δεξι ά.

υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη
καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθµιζόµενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση
της καταβάλλεται µέσα σε τρεις
(3) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµέρα υπαγωγής στη ρύθµιση,
διαφορετικά η ρύθµιση καταργείται αυτοδικαίως.
Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου
µήνα, χωρίς να απαιτείται
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

∆. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών,Προγραµµατισµού
Πολιτικού
Σχεδιασµού,∆ηµοτικής
Αστυνοµίας & Πολεοδοµίας
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες
στο Τµήµα Ταµείου του ∆ήµου
κατά τις εργάσιµες µέρες και
ώρες στα τηλέφωνα 2132072345, 342 & 346

Ορκωµοσία νέων υπαλλήλων στο ∆ήµο Ελευσίνας

Ο

ρκωµοσί α εφτά νέων υπαλλήλων του ∆ήµου Ελευσί νας
πραγµατοποι ήθηκε το πρωί της Παρασκευής 6
Σεπτεµβρί ου. Η τελετή έλαβε χώρα στην αί θουσα
συνεδρι άσεων του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου Ελευσί νας.
Μετά την εκφώνηση του σύντοµου όρκου, ο δήµαρχος Ελευσί νας Αργύρης Οι κονόµου καλωσόρι σε τους νέους υπαλλήλους στο δήµο, αναφέρθηκε στη σηµασί α της πρόσληψής
τους ει δι κά σε περί οδο οι κονοµι κής κρί σης και εργασι ακής
ανασφάλει ας, λέγοντας χαρακτηρι στι κά πως «εσεί ς τα
καταφέρατε, θα εργάζεστε υπό την οµπρέλα του δηµοσί ου»
και ότι «γι α κάποι ους η πρόσληψη στο δηµόσι ο εί ναι όνει ρο
ζωής». Αναφέρθηκε επί σης στην ανάγκη οι υπάλληλοι να
επι τελούν τα υπηρεσι ακά τους καθήκοντα µε ευσυνει δησί α
και συνέπει α και τους «ευχήθηκε καλή επι τυχί α στο έργο
τους». Στη συνέχει α ακολούθησε η υπογραφή των συµβάσεων πρόσληψης.
Παρόντες στην τελετή ορκωµοσί ας ήταν ο πρόεδρος του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου Γι ώργος Ηλι όπουλος, οι αντι δήµαρχοι ∆ι οι κητι κών Υπηρεσι ών Γι ώργος Κουρούνης και Καθαρι ότητας- Ανακύκλωσης-Περι βάλοντος
Λεωνί δας Παππάς αντί στοι χα, καθώς και ο δηµοτι κός σύµβουλος Νι κόλαος Βι λλι ώτης.
Οι νέοι δηµοτι κοί υπάλληλοι θα τοποθετηθούν στα τµήµατα σύµφωνα µε τι ς ει δι κότητές τους.

6978087309
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8-θριάσιο

ΠΛΟΥΣΙΟ ΘΕΑΜΑ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2019: Στα “περίπτερα”
των Συλλόγων ο ∆ήµαρχος Φυλής
Αντάλλαξε ευχές µε εκπροσώπους,
συνεργάτες και πολύ κόσµο

Στο Αυτοκινητοδρόµιο Μεγάρων
14 & 15 Σεπτεµβρίου

Ύ

στερα από έν τεκα µήν ες απουσίας από το Αυτοκιν ητοδρόµιο Μεγάρων το Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα
Ταχ ύτητας επιστρέφει στην γν ωστή ασφάλτιν η διαδροµή υποσχ όµεν ο δυν ατές µάχ ες και πλούσιο θέαµα.
Στα Superbike, την κορυφαία κατηγορία των 1000 κυβικών
και των 200 ίππων ο Σωτήρης Μπεγν ής που προηγείται στην
βαθµολογία πάν ω στην καιν ούργια Yamaha R1 θέλει ν α αποδείξει ότι δεν πήρε τυχ αία τις δύο πρώτες καρώ σηµαίες της
φετιν ής χ ρον ιάς.
Ο 11 φορές πρωταθλητής Ελλάδας Σάκης Συν ιώρης θα προσπαθήσει ν α ισοφαρίσει την διαφορά των πέν τε βαθµών που
έχ ει από τον Μπεγν ή µε όπλο την Kawasaki ZX10RR εν ώ ο
περσιν ός πρωταθλητής Λευτέρης Πίππος θέλει ν α αποδείξει
ότι δεν φέρει τυχ αία το Νο 1 πάν ω στην Yamaha R1 του.
Ο Μιχ άλης Κουτσουµπός (Ηοnda CBR 1000 RR SP-2) θέλει
ν α αφήσει πίσω του τις φετιν ές ατυχ ίες εν ώ υπολογίσιµοι είν αι
οι ∆ηµήτρης Παπαγγέλου και Φώτης Τσαλίκης που διαθέτουν
πιο παλιά αλλά ιδιαίτερα αξιόµαχ α µον τέλα της ίδιας εταιρείας.
Στην Supersport, την κατηγορία των 600 κυβικών ο
∆ηµήτρης Καρακώστας (Honda CBR 600 RR) έχ ει µον οπωλήσει τις ν ίκες στους τρείς αγών ες που έχ ουν γίν ει µέχ ρι στιγµής έχ ον τας διαφορά 23 βαθµών από τον ιδιαίτερα σταθερό
Αλεξ Παπαγεωργίου (Yamaha R6).
O περσιν ός πρωταθλητής Σταύρος Τριν τής που έχ ει πρωταγων ιστήσει στα Μέγαρα στο παρελθόν µας υπόσχ εται παρόµοια επίδοση εν ώ ο Γιάν ν ης Τζωρτζόπουλος θέλει ν α παραµείν ει µπροστά από τον Τάσο Σκυριαν όγλου και τον Βασίλη
Ευθυµίου που ξαν αβρίσκει τον ρυθµό του πάν ω στην παν έµορφη τρικύλιδρη MV AGUSTA F3 675.
Στην µικτή κατηγορία των RACING ο Λέαν δρος Ντότσικας έχ ει κατακτήσει όλες τις µέχ ρι στιγµής καρώ σηµαίες πάν ω
στην δίχ ρον η Yamaha TZ 250 µε τους Χρήστο Παπαν ικολάου και Γιάν ν η Περιστερά ν α προσφέρουν έν α όµορφο θέαµα
µε τις µον αδικές στην Ελλάδα µον οκύλιν δρες τετράχ ρον ες Moto 3.
Στα Supersport 300 o Γιώργος Γερακιαν άκης (Yamaha R3) έχ ει διαφορά µόλις δύο βαθµών από τον Θωµά Σκούρτα (ΚΤΜ
RC 390). Στην κατηγορία των Νέων ο Γιάν ν ης Περιστεράς του οποίου η συµµετοχ ή θεωρείται αµφίβολη ύστερα από τον
πρόσφατο τραυµατισµό του δεν έχ ει µέχ ρι στιγµής καν έν α αν τίπαλο παίρν ον τας τρεις καρώ σηµαίες µπροστά από τον
περσιν ό πρωταθλητή Χρήστο Παπαν ικολάου (Κawasaki Ninja 400).
Το Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου θα διεξαχ θούν οι ελεύθερες και χ ρον οµετρηµέν ες δοκιµές εν ώ οι αγών ες της Κυριακής θα
διεξαχ θούν µετά τις 11:00.

Στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικού Τοµέα Αθηνών ο Περιφερειάρχης Αττικής

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητά µας η άµεση και
αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πολιτών. Μαζί
µε τους εργαζόµενους θα λειτουργήσουµε σαν
καλοκουρδισµένη οµάδα για να πετύχουµε τους
στόχους µας»

Ο Περι φερει άρχης Αττι κής Γ. Πατούλης στο πλαί σι ο των επι σκέψεων που πραγµατοποι εί σε όλες τι ς Περι φερει ακές Ενότητες της
Αττι κής µε στόχο να ενηµερωθεί γι α τα προβλήµατα και τι ς ανάγκες
που υπάρχουν, µετέβη εχθές στο Περι στέρι όπου έχει την έδρα της η
Περι φερει ακή Ενότητα του ∆υτι κού Τοµέα Αθηνών.
Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκε ο Αντι περι φερει άρχης ∆υτι κού Τοµέα
Αθηνών Α. Λεωτσάκος. Στην επί σκεψη παρέστησαν επί σης ο Μ. Αλεξανδράτος Eντεταλµένος Σύµβουλος Πρωτοβάθµι ας και ∆ευτεροβάθµι ας εκπαί δευσης, ο Γ. Αγγελόπουλος Eντεταλµένος Σύµβουλος
ΚΤΕΟ, η Μ. Ζέρβα Εντεταλµένη Σύµβουλος γι α θέµατα Ροµά και Αναπτυξι ακών Προγραµµάτων και η Μ. Αγγελοπούλου Eντεταλµένη
Σύµβουλος γυναι κεί ων θεµάτων και Ισότητας και ∆ήµου Περι στερί ου.

«Στο επίκεντρο ο πολίτης και οι ανάγκες του»
«Μόνος µας αντί παλος εί ναι τα προβλήµατα των πολι τών» επι σήµανε ο κ. Πατούλης κατά την αρχι κή του τοποθέτηση και τόνι σε πως
στόχος εί ναι «να λει τουργούµε σαν µί α καλοκουρδι σµένη οµάδα και
να προχωρήσουµε όλοι µαζί µε ενότητα και σύνθεση γι α τηνκαλύτερη
εξυπηρέτηση του πολί τη». Η σηµερι νή συνάντηση σηµατοδοτεί την
αρχή της συνεργασί ας µας, ανέφερε και πρόσθεσε πως τον ενδι αφ-

έρει η ουσί α και τα άµεσα αποτελέσµατα.
Ο Περι φερει άρχης ενηµερώθηκε από όλους τους Γενι κούς ∆ι ευθυντές και τα υπηρεσι ακά στελέχη γι α το εύρος των αρµοδι οτήτων
τους, τα προβλήµατα και τι ς ελλεί ψει ς που υπάρχουν αλλά και τι ς
παρεµβάσει ς που πρέπει να γί νουν, µε στόχο την καλύτερη λει τουργί α της υπηρεσί ας προς όφελος των πολι τών. Κατά τη συζήτηση µε
τους Προϊ σταµένους των Γενι κών ∆ι ευθύνσεων αναδεί χθηκαν ως
µεί ζονα προβλήµατα η υποστελέχωση σε βασι κές υπηρεσί ες όπως
εί ναι η δι εύθυνση αδει οδότησης επαγγελµάτων υγεί ας, όπου απαι τεί ται προσωπι κό γι α τηνενί σχυση τωνελέγχωνσε επι χει ρήσει ς που
παρέχουνσχετι κές υπηρεσί ες, η δι εύθυνση αγροτι κής οι κονοµί ας και
κτηνι ατρι κής όπου υπάρχει µεγάλος φόρτος εργασί ας, η δι εύθυνση
υγει ονοµι κών και περι βαλλοντι κών ελέγχων που δι αχει ρί ζεται τους
ελέγχους σε υπηρεσί ες υγει ονοµι κού ενδι αφέροντος. Παράλληλα
σοβαρά προβλήµατα εξαι τί ας της έλλει ψης προσωπι κού έχει και η
∆ι εύθυνση Οι κονοµι κών. Ο κ. Πατούλης εστί ασε ι δι αί τερα στα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την προστασί α της υγεί ας των πολι τών και
τους υγει ονοµι κούς ελέγχους που γί νονται τα σχολεί α επι σηµαί νοντας
: « Σε αυτά τα ζητήµατα θα εί µαστε πολύ αυστηροί . ∆ενθα επι τρέψουµε να παί ξει κανεί ς µε την προστασί α της υγεί ας και την ασφάλει α
των πολι τών. Θέλουµε να γί νει Αττι κή Περι φέρει α Υγεί ας και
Ευζωί ας και σε αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουµε εντατι κά µε έµφαση στην πρόληψη, µέσα από συγκεκρι µένες δοµές και προγράµµατα». Παράλληλα ζήτησε πλήρη καταγραφή τωνελλεί ψεωνσε προσωπι κό και των αναγκών, προκει µένου να δροµολογηθούν οι απαι τούµενες παρεµβάσει ς.

Τα “Περίπτερα των Αθλητικών και Πολιτιστικών
Συλλόγων που συµµετείχ αν στις εκδηλώσεις
“ΖΕΦΥ ΡΕΙΑ 2019” επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς στην κορύφωση του εορτασµού
της Πολιούχ ου Παν αγίας Γρηγορούσας, το βράδυ
της Κυριακής 8 Σεπτεµβρίου.
Ο ∆ήµαρχ ος αν τάλλαξε θερµές ευχ ές µε τους
εκπροσώπους των Αθλητικών και Πολιτιστικών
Συλλόγων που για µια ακόµη φορά κόσµησαν µε
την παρουσία τους τα ΖΕΦΥ ΡΕΙΑ.
Ο Χρήστος Παππούς είχ ε επίσης την ευκαιρία ν α
αν ταλλάξει ευχ ές µε τους συν εργάτες του αλλά και
µε πολλούς δηµότες τους οποίους ευχ αρίστησε µε
θερµά λόγια , για την εµπιστοσύν η που έδειξαν στο
πρόσωπό του.
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Αργύρης Οικονόµου:
Καλή πρόοδο και καλή
σχολική χρονιά

Μ

ε αφορµή την
έναρξη της νέα
σχολικής χρονι άς, ο δήµαρχος
Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονόµου απευθυνόµενος στους
µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
«Η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σήµερα, εύχοµαι να είναι
καλή και δηµιουργική
για όλους, τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς,
τους γονείς και κηδεµόνες. Στο ταξίδι της γνώσης
και της µάθησης να πορευτείτε µε δύναµη και
υγεί α. Η σχολι κή εκπαί δευση εί ναι δρόµος
δύσκολος, αλλά συνάµα ωραίος.
Απαιτεί εργατικότητα, µεθοδικότητα και θέληση,
αλλά στο τέλος έρχεται η ανταµοιβή για την προσπάθεια.
Ο ∆ήµος θα σταθεί διαρκής αρωγός στις προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε απρόσκοπτα οι δάσκαλοι και καθηγητές να επιτελέσουν
το σηµαντικό έργο της µόρφωσης των παιδιών
µας.
Καλή πρόοδο και καλή σχολική χρονιά»

θριάσιο-9

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Η ∆ηµοτική Αρχή όπως όλα αυτά τα χρόνια θα είναι συνοδοιπόρος και
συµπαραστάτης σε αυτό το ταξίδι των αξιών και της γνώσης.
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου
εν όψει της έναρξης της
νέας σχολικής χρονιάς
(2019-2020), απηύθυνε
το ακόλουθο µήνυµα
προς τις Μαθήτριες και
τους Μαθητές της πόλης,
τους Γονείς τους και τα
µέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας των Σχολείων
του Ασπρόπυργου:

«Αγαπητά µου παιδιά,
Μαθήτριες και Μαθητές,
Σεβαστοί Εκπαιδευτικοί,
Γονείς και Κηδεµόνες,
«Στο ξεκίνηµα της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020, εύχοµαι
ολόψυχα στις Μαθήτριες και τους
Μαθητές της πόλης, Καλή Πρόοδο, Υγεία, και ∆ύναµη. Στον καινούργιο κύκλο της σχολικής
ζωής που ανοίγει για εσάς σήµε

ρα, θα πρέπει να εκµεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που παρέχεται για µάθηση και δηµιουργία.
Σκεφτείτε ότι η επένδυση στη
µόρφωση είναι επένδυση στο
µέλλον.

Εσείς είστε το αύριο του Ασπρόπυργου!
Στους Εκπαιδευτικούς εύχοµαι
να συνεχίσουν το σπουδαίο έργο
τους διευρύνοντας τους ορίζοντες των µαθητών και στους

Γονείς να συνεχίζουν µε
υποµονή και επιµονή να
στηρίζουν τα παιδιά τους
σε κάθε βήµα στη ζωή
τους.
Η ∆ηµοτική Αρχή όπως
όλα αυτά τα χρόνια θα
είναι συνοδοιπόρος και
συµπαραστάτης σε αυτό
το ταξίδι των αξιών και
της γνώσης. Οι Σχολικές µας Επιτροπές και η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας θα
συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για να
δώσουν στα παιδιά µας τη µόρφωση που τους αξίζει. Θέλω να
σας εκφράσω τις θερµότερες και
ειλικρινείς ευχές µου για την
πρόοδο και την επίτευξη των
στόχων της κάθε Μαθήτριας και
του κάθε Μαθητή.
Καλή Σχολική Χρονιά σ’
όλους!»
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10-θριάσιο

Ο ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
Αυτός είναι ο ληστής που χτυπούσε
φαρµακεία και ζαχαροπλαστεία

Η αστυνοµία έδωσε στη δηµοσιότητα, κατόπιν διάταξης της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 44χρονου
που έκανε ληστείες σε φαρµακεία και ζαχαροπλαστεία σε Περιστέρι και Αιγάλεω.
Πρόκειται για τον ΕΓΛΕΝΤΖΕ Χρήστο του Ιορδάνη και της Βασιλικής, γεννηθέντα στις 4-8-1975 στη Νίκαια.Ο 44χρονος έµπνεε στα καταστήµατα µεταµφιεσµένος µε περούκα είτε φορώντας καπέλο και γυαλιά και προσποιούµενος αρχικά τον πελάτη προέβαινε σε µικρές συναλλαγές. Στη συνέχεια, και
αφού επιβεβαιώνονταν ότι δεν υπάρχει πελάτης στο κατάστηµα, µε την απειλή πιστολιού, ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και αποσπούσε χρήµατα
από το ταµείο.
Βίντεο από τον τρόπο που έκανε τις ληστείες

Μάλιστα η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δηµοσιότητα και βίντεο που δείχνει τον
τρόπο και τη µεθοδολογία δράσης του.
Ο κατηγορούµενος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστηµα κράτησης, καταδικασµένος για ληστείες, ενώ συνελήφθη τη στιγµή που µετέβαινε στο Αστυνοµικό Τµήµα, για να θεωρήσει το Φύλλο Πορείας της Άδειάς του.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦ ΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

για αποθήκες στη Μάνδρα, Μαγούλα.

ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,
ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους
Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,

άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις,

παραλαβές, πικαδόρους, ανασυσκευασία,
χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών
qualityproductionsolutions@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064
Ωράριο : 9:00-16:00

ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία
µε δίπλωµα µηχανής,
η οποία παρέχεται από την εταιρεία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ.

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40,

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2019

θριάσιο-11

Παιδιά πρόσφυγες και µετανάστες σε κίνδυνο λαµβάνουν
ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στην Ελλάδα

Χάρη στο χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα από την ΕΕ
που υλοποιεί «Το Χαµόγελο του Παιδιού»

Τ

ην ιατρική και ψυχοκοιν ων ική υποστήριξη
600 παιδιών , προσφύγων και µεταν αστών ,
διασφαλίζει «Το Χαµόγελο του Παιδιού»,
φορέας υλοποίησης του ∆ιεθν ούς Οργαν ισµού
Μεταν άστευσης (∆ΟΜ), στο πλαίσιο του προγράµµατος PEDIA. Η δράση αφορά παιδιά πρόσφυγες και µεταν άστες, εκτεθειµέν α σε οποιαδήποτε µορφή βίας ή κίν δυν ο και υλοποιείται µε τη
χρηµατοδότηση του Ταµείου Ασύλου, Μεταν άστευσης και Έν ταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Οργαν ισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού», κ.
Κώστας Γιαν ν όπουλος τόν ισε: «Η συν εργασία
µας µε τον ∆ιεθν ή Οργαν ισµό Μεταν άστευσης µε
στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών προσφύγων και µεταν αστών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων των παιδιών και
των οικογεν ειών τους είν αι κάτι µας χαροποιεί
ιδιαίτερα. Τα παιδιά έχουν αν άγκη πραγµατικής
φρον τίδας, αγάπης και ποιοτικής υποστήριξης και
η χρηµατοδοτική συµβολή της Ευρωπαϊκής Έν ωσης µας δίν ει τη δυν ατότητα ν α συν εχίσουµε
την προσπάθεια υποστήριξης και ν α αν τιµετωπίσουµε µε ολιστικό τρόπο και µε συν έχεια τις
αν άγκες των παιδιών αξιοποιών τας το παν ελλαδικό δίκτυο των υπηρεσιών µας και την πλούσια
εµπειρία µας στον τοµέα της παιδικής προστασίας».

Το έργο µε διάρκεια υλοποίησης από τις 16
Μαρτίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019 θα
παρέχει τις παρακάτω δράσεις συγκεκριµένα:

● Υποστήριξη σε πρόσφυγες / µεταν άστες και
παιδιά µε αυξηµέν ες ιατρικές αν άγκες που φιλοξεν ούν ται σε διαµερίσµατα στην Αθήν α και τη
Θεσσαλον ίκη (π.χ. παροχή παιδιατρικής φρον τίδας στο σπίτι, ιατρική και ν οσηλευτική περίθαλψη, φυσιοθεραπεία, ψυχοκοιν ων ική υποστήριξη
και συµβουλευτική, βοήθεια σε ιατρικές συµβουλές
και διαγν ωστικές εξετάσεις, εκπαίδευση των
γον έων σχετικά µε τον χειρισµό των ιατρικών
θεµάτων των παιδιών τους, διακοµιδές από /
προς ν οσοκοµεία).
● Υπηρεσίες πρόληψης και αν τιµετώπισης της
βίας κατά των παιδιών προσφύγων / µεταν αστών µέσω της διαχείρισης κλήσεων (24 ώρες
την ηµέρα / 7 ηµέρες την εβδοµάδα, δωρεάν ),
τηλεφων ική συµβουλευτική και άµεση επιτόπια

παρέµβαση στο πεδίο για παιδιά θύµατα βίας,
παράν οµης διακίν ησης, εµπορίας και ασυν όδευτους αν ηλίκους σε συν εργασία µε τις αρµόδιες
εθν ικές αρχές.

«Ο ∆ΟΜ χαιρετίζει την επέκταση της συν εργασίας µε «Το Χαµόγελο του Παιδιού», αν αγν ωρίζον τας την άριστη τρέχουσα συν εργασία σε
δράσεις υποστήριξης ευάλωτων παιδιών - µεταν αστών στην Ελλάδα. Μέσω του προγράµµατος
PEDIA, ο ∆ΟΜ και οι συν εργάτες του εξασφαλίζουν έγκαιρη, ασφαλή διαµον ή και προστασία
σε ασυν όδευτα παιδιά στην Ελλάδα. Μέσω της
συν εργασίας µε «Το Χαµόγελο του Παιδιού», το
πρόγραµµα θα εξασφαλίσει την παροχή πιστοποιηµέν ων ιατρικών και ψυχοκοιν ων ικών υπηρεσιών σε µεγαλύτερο αριθµό ευάλωτων παιδιών ,
γεγον ός που αποτελεί έν α επιπλέον βήµα στην
βελτίωση της καθηµεριν ότητάς τους», αν έφερε ο
επικεφαλής του ∆ΟΜ Ελλάδας, Gianluca Rocco.

Το πρόγραµµα υλοποιείται από δύο εξειδικευµέν ες οµάδες µε έδρα την Αθήν α και την Θεσσαλον ίκη.
Οι οµάδες των δράσεων του έργου στελεχών ον ται από εξειδικευµέν ο προσωπικό (κοιν ων ικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, παιδίατροι,
ψυχολόγοι και ν οσηλευτές) και δραστηριοποιούν ται σε διαµερίσµατα που διαµέν ουν οικογέν ειες προσφύγων και µεταν αστών µε παιδιά µε
αυξηµέν ες ιατρικές αν άγκες.
Αν τίστοιχ α, ειδικά εκπαιδευµέν οι επαγγελµατίες, κοιν ων ικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι που
στελεχών ουν τις τηλεφων ικές γραµµές µε τη
συν δροµή διερµην έων λαµβάν ουν αν αφορές,
αιτήµατα και παραποµπές και εν εργοποιούν
κατάλληλα όλες τις διαθέσιµες υπηρεσίες και διαδικασίες για παιδιά πρόσφυγες/µεταν άστες που
βρίσκον ται σε αν άγκη ή διατρέχουν κίν δυν ο.
Οι ίδιοι οι ωφελούµεν οι ή οι επαγγελµατίες/οργαν ισµοί/άτοµα µπορούν ν α απευθύν ουν τα αιτήµατα/τις παραποµπές στον Οργαν ισµό «Το
Χαµόγελο του Παιδιού» καλών τας στους παρακάτω τηλεφων ικούς αριθµούς (24 ώρες την ηµέρα /
7 ηµέρες την εβδοµάδα, δωρεάν ) ή αποστέλλον τας ηλεκτρον ικό µήν υµα (e-mail):

● Εθν ική Τηλεφων ική Γραµµή για τα Παιδιά SOS
1056 (sos1056@hamogelo.gr )
● Ευρωπαϊκή Γραµµή για τα Εξαφαν ισµέν α Παιδιά 116000 (116000@hamogelo.gr)
● Ευρωπαϊκή Γραµµή Υποστήριξης Παιδιών και
Εφήβων 116111

Κ. Χατζηδάκης: Θα ενθαρρύνουµε τους ∆ήµους
να συµµετάσχουν σε προγράµµατα ανακύκλωσης

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης,
δέχθηκε στο γραφείο του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Στην συνάντηση συµµετείχε και ο Γενικός
Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:
Κωστής Χατζηδάκης
“Η Ελλάδα είναι πίσω στο θέµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των
αποβλήτων, πίσω φυσικά και στα θέµατα της ανακύκλωσης. Η Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης µέσα στις δυσκολίες που υπάρχουν
φυσικά κάνει ό,τι καλύτερο µπορεί όλα τα τελευταία χρόνια.
Είναι σηµαντικό ότι δεσµεύτηκαν να διπλασιάσουν τον προϋπολογισµό
τους τα επόµενα χρόνια και να τετραπλασιάσουν τον προϋπολογισµό σε
σχέση µε την επικοινωνία, για να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο κόσµος
και να συµβάλει στην προώθηση της ανακύκλωσης.
Εµείς θα ενθαρρύνουµε µέσω της ΚΕ∆Ε τους ∆ήµους να συµµετάσχουν
σε προγράµµατα συνολικής και πλήρους κάλυψης των περιοχών για τις
οποίες είναι αρµόδιοι, για µια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική ανακύκλωσης.
Θα χαρούµε πολύ δήµοι, µεγάλοι και µικροί, να συµµετάσχουν σε αυτή την

Το συγκεκριµέν ο έργο αποτελεί συν έχιση της
επιτυχηµέν ης εφαρµογής του έργου «Άµεση και
Ολιστική Ψυχοκοιν ων ική και Ιατρική Παρέµβαση
για Παιδιά Πρόσφυγες και Μεταν άστες σε
Κίν δυν ο στην Ελλάδα» που χρηµατοδοτήθηκε
από την Γεν ική ∆ιεύθυν ση Πολιτικής Προστασίας και Αν θρωπιστικής Βοήθειας (DG
ECHO).

Για την υλοποίηση του έργου «Το Χαµόγελο του
Παιδιού» θα αξιοποιήσει το παν ελλαδικό δίκτυο
υποδοµών και υπηρεσιών του που αποτελείται
µεταξύ άλλων από τις Κιν ητές Ιατρικές Μον άδες
Εν τατικής Θεραπείας για Παιδιά και Νεογν ά (Ασθεν οφόρα), το Πολύ-ιατρείο «Ιπποκράτης» και
άλλες Κιν ητές Ιατρικές Μον άδες, την Κιν ητή
Μον άδα Παιδιατρικής κατ’ οίκον Νοσηλείας, την
Εθν ική Τηλεφων ική Γραµµή SOS 1056, την Ευρωπαϊκή Γραµµή για τα Εξαφαν ισµέν α Παιδιά
116000, την Ευρωπαϊκή Γραµµή Υποστήριξης
Παιδιών και Εφήβων 116111, όλες διασυν δεδεµέν ες µε τον Ευρωπαϊκό Αριθµό Έκτακτης Αν άγκης
112, πλήθος εξειδικευµέν ων υλικοτεχ ν ικών
µέσων (οχήµατα έρευν ας και διάσωσης, jeeps,
ραδιοδίκτυα και αν αµεταδότες), την Κιν ητή
Επιχ ειρησιακή Μον άδα, το Κιν ητό Κέν τρο
∆ιαχείρισης Κρίσεων «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», το Κέν τρο
Λειτουργίας Έκτακτης Αν άγκης στο ∆.Α.Α. Ελ.
Βεν ιζέλος και την Οµάδα Έρευν ας και ∆ιάσωσης
«Θαν άσης Μακρής» µε τη συµµετοχή διεθν ώς
πιστοποιηµέν ων κυν οφιλικών οµάδων .
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε ν α
επικοιν ων είτε:
«Το Χαµόγελο του Παιδιού»
Παν αγιώτης Παρδάλης
Τηλ. +30 210 33 06 140, κιν ητό: +30 697 51 20
654
Email: intpress@hamogelo.gr

προσπάθεια. Και επίσης, δεσµευόµαστε για κάτι άλλο που δεν αφορά
στενά στους σηµερινούς µου συνοµιλητές ότι θα προωθήσουµε σε πανελλαδικό επίπεδο γρήγορα ένα µεγάλο πρόγραµµα για την εγκατάσταση καφέ
κάδων. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι δίπλα στους κάδους που είναι εγκατεστηµένοι θα µπει κι ένας άλλος καφέ κάδος ο οποίος θα συγκεντρώνει τα τρόφιµα. Έτσι, θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε γρήγορα σε µια διαχείριση
απορριµµάτων που θα θυµίζει έντονα την κανονική ευρωπαϊκή διαχείριση
των απορριµµάτων”.
Λουκάς Κόµης (Πρόεδρος ΕΕΑΑ)
“Είχαµε µια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδοµητική συζήτηση µε τον κ.
Υπουργό και τα στελέχη του Υπουργείου για το θέµα της ανακύκλωσης των
συσκευασιών στη χώρα µας.
Όπως ξέρετε, είµαστε η Εταιρία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης. Έχει πολύ
ενδιαφέρον ότι βρήκαµε ευήκοα ώτα στο θέµα. Μιλήσαµε για τον προγραµµατισµό της επόµενης εξαετίας, όπου προβλέπει σηµαντικές αυξήσεις
στους πόρους που θα αφιερωθούν στο θέµα της ανακύκλωσης των συσκευασιών και όπως και στο θέµα της επικοινωνίας µε τον πολίτη για το ίδιο
θέµα.
Θέλω να πω ότι βγήκα από τη συζήτηση µε ένα αίσθηµα αισιοδοξίας και
θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα φέρει αποτελέσµατα”.
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Σχεδόν 500 αυτοκτονίες το χρόνο
στην Ελλάδα -Ανδρες άνω των 45, σε
Αττική, Κρήτη, Θεσσαλία

Π

ερισσότεροι άν θρωπ οι π εθαίν ουν από αυτοκτον ίες παρά
από τον πόλεµο καθώς κάθε 40
δευτερόλεπτα έν ας άν θρωπος σε όλο
τον κόσµο θέτει τέρµα στη ζωή του.
Αυτό καταδεικν ύει η έρευν α του Παγκόσµιου Οργαν ισµού Υ γείας που δηµοσιεύθηκε εν όψει και της Παγκόσµιας
Ηµέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτον ίας (10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ).
Σύµφων α µε στοιχ εία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτον ιών του Κέν τρου
Ηµέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτον ίας ,«Κλίµακα», περισσότεροι από
500 άν θρωποι αυτοκτον ούν τα τελευταία χ ρόν ια στη χ ώρα. Τα τελευταία
επίσηµα στοιχ εία για τον αριθµό των
αυτοκτον ιών στην Ελλάδα προέρχ ον ται από την ΕΛΣΤΑΤ και αφορούν την
χ ρον ιά του 2016.
Ολο και περισσότερες αυτοκτον ίες τα
τελευταία χ ρόν ια

Σύµφων α µε την ΕΛΣΤΑΤ οι θάν ατοι
από αυτοκτον ία για το 2016 αν ήλθαν
σε 484. Την ίδια ώρα, όπως επισηµαίν ει
το Παρατηρητήριο Αυτοκτον ιών του
Κέν τρου Ηµέρας για την Πρόληψη της
Αυτοκτον ίας της ΜΚΟ «Κλίµακα» κατά
τα έτη 2017, 2018 και µέχ ρι και την
τελευταία ηµέρα του Αυγούστου 2019:Ο
αριθµός των αυτοκτον ιών παρουσιάζει
µία σταθερή αυξητική τάση.
Η πλειοψηφία των αυτοχ είρων ήταν
άν δρες.

Ατοµα ηλικίας 60-64 και 80 ετών και
άν ω σηµειών ουν τα µεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτον ιών και ακολουθούν τα
άτοµα παραγωγικής ηλικίας που αν ήκουν στις ηλικιακές οµάδες των 45 - 49
και 50 - 59.Οι περιφέρειες µε το υψηλότερο π οσοστό θν ησιµότητας απ ό
αυτοκτον ία είν αι η Κρήτη, η Θεσσαλία
και η Αττική.

Η πιο συχ ν ή µέθοδος αυτοκτον ίας
κατά την τελευταία τριετία παραµέν ει ο
απαγχ ον ισµός.

Η χ ρον ική περίοδος κατά την οποία
σηµειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά
αυτοκτον ιών είν αι κατά τους αν οιξιάτικους και καλοκαιριν ούς µήν ες. (Μάρτιος
έως Αύγουστος).
Η φετιν ή Παγκόσµια Ηµέρα έχ ει κεν τρικό σύν θηµα «Να εργαστούµε µαζί για
την πρόληψη της αυτοκτον ίας» και
σκοπός της είν αι ν α κιν ητοποιήσει όλο
τον κόσµο για ν α υπάρξει µία συν ολική
αν τιµετώπιση του φαιν οµέν ου.
«Εδώ και χ ρόν ια µας κιν ητοποιεί το
ίδιο µήν υµα, ο ρόλος δηλαδή, που µπορεί ν α παίξει η κοιν ότητα στην πρόληψη των αυτοκτον ιών . Συν εχ ίζουµε ν α
πιστεύουµε, όλοι οι φορείς που ασχ ολούµαστε µε το ζήτηµα, ότι έν α 90%
των αυτοκαταστροφικών συµπεριφορών -όχ ι µόν ο στην πατρίδα µας αλλά
και παγκόσµια- θα µπορούσαν ν α
είχ αν αν τιµετωπιστεί αν οι άν θρωποι
µπορούσαν ν α επικοιν ων ούν µεταξύ
τους», λέει στο Αθην αϊκό-Μακεδον ικό
Πρακτορείο Ειδήσεων , ο επιστηµον ικός
διευθυν τής της «Κλίµακα» και ψυχ ίατρος, Κυριάκος Κατσαδώρος.
Σύµφων α µε τον κ. Κατσαδώρο, οι
αυτόχ ειρες αλλάζουν συµπ εριφορά
µέσα σε πολύ σύν τοµο χ ρον ικό διάστηµα προτού θέσουν τέρµα στη ζωή
τους. «Η εσωτερίκευση , η απόσυρση,
η µον αχ ικότητα και η µον αξιά, σύµφων α µε τα στατιστικά στοιχ εία και τις
µαρτυρίες, αποτελούν κάποια από τα
σηµάδια που εµφαν ίζουν τα άτοµα αυτά
, δέκα µέρες, έν α µήν α ίσως και δύο
µήν ες πριν δώσουν τέλος στη ζωή
τους», αν αφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.
Κατσαδώρος.
Μεγάλο ποσοστό παρουσιάζουν και
οι ηλικίες άν ω των 65, οι οποίοι όπως
καταδεικν ύουν τα στοιχ εία καθώς αν απτύσσουν όλο και περισσότερο, αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές.

Σαµαράς για Novartis: "Θα έρθουν όλα στο φως"
- Αναφέρθηκε σε πολιτικά πρόσωπα

Ο

λοκληρώθηκε η κατάθεση του πρώην πρωθυπουργού Αν τ. Σαµαρά στον Άρειο Πάγο για
τους χ ειρισµούς της υπόθεσης Nov artis.
Πληροφορίες αν αφέρουν ότι οι αρµόδιοι αν ώτατοι
εισαγγελείς δεν αποκλείεται ν α διαβιβάσουν τη δικογραφία στη Βουλή.
Πολυσέλιδο υπόµν ηµα, µε το οποίο υπερασπίζεται
τη µην υτήρια αν αφορά που είχ ε καταθέσει για την
υπόθεση Nov artis, υπέβαλε εχ θές ο πρώην πρωθυπουργός Αν τ. Σαµαρά, στο πλαίσιο της µαρτυρικής
κατάθεσής του στον Άρειο Πάγο.
Ο Αν τ. Σαµαράς, σύµφων α µε πληροφορίες, επικαλείται στο έγγραφο τα ν έα
στοιχ εία που έχ ουν προκύψει για την υπόθεση, εν ώ οι αρµόδιοι αν ώτατοι εισαγγε

Όπως τον ίζει ο κ. Κατσαδώρος οι
δείκτες παρουσιάζουν αύξηση σε αυτές
τις ηλικίες καθώς έρχ ον ται αν τιµέτωποι
µε το κοµµάτι της µον αξιάς, έν α βίωµα
που είν αι τροµερό, για έν αν άν θρωπο
70, 75, 80, 90 που συν τοις άλλοις έχ ει
και παθολογικά προβλήµατα που θα
πρέπει ν α αν τιµετωπίσει».
Στα χ ρόν ια της οικον οµικής κρίσης
τα ποσοστά των αυτοκτον ιών αυξήθηκαν αρκετά σε σχ έση µε τα προηγούµεν α χ ρόν ια ωστόσο έν α γεγον ός
που έµειν ε σταθερό είν αι ο τρόπος που
αν τιµετωπίζον ται οι αυτοκτον ίες και οι
αυτόχ ειρες από την κοιν ων ία. «Το
αν τιµετωπίζουµε ως κοιν ων ικό ταµπού
και αυτό είν αι και το πρόβληµα και δεν
είν αι πρόβληµα της Ελλάδας, είν αι παγκόσµιο», σηµειών ει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.
Κατσαδώρος, εν ώ υπογραµµίζει την
αν άγκη για την αν άπτυξη µιας εθν ικής
στρατηγικής για την π ρόληψη των
αυτοκτον ιών όπως συµβαίν ει και σε
άλλες χ ώρες της Ευρωπαϊκής Έν ωσης.

Το ζήτηµα της υποκαταγραφής των
αυτοκτον ιών θέτει η µη κυβερν ητική
οργάν ωση «Κλίµακα» καθώς όπως αν αφέρει «ακόµη, στην Ελλάδα δεν έχ ουµε
καταγραφή των µη θαν ατηφόρων αποπειρών αυτοκτον ίας, οι οποίες εκτιµάται ότι είν αι σχ εδόν 25 φορές περισσότερες των καταγεγραµµέν ων αυτοκτον ιών .
Η υποκαταγραφή αποδίδεται είτε στη
δυσκολία ν α εξακριβωθεί ότι όν τως
υπήρχ ε αυτοκτον ική πρόθεση (όπως
στην περίπτωση εν ός ατυχ ήµατος),
είτε σε κοιν ων ικούς, θρησκευτικούς και
άλλους λόγους».
Στοιχ εία του Κέν τρου Ηµέρας για την
Πρόληψη της Αυτοκτον ίας

Από την ίδρυση του ως τον Αύγουστο του 2019 ζήτησαν βοήθεια από το
Κέν τρο Ηµέρας 3.102 άτοµα και πραγµατοποιηθήκαν 24.988 επισκέψεις.Το
60,5% των ατόµων που επισκέφτηκαν
το Κέν τρο Ηµέρας ήταν γυν αίκες και το
39,5% άν δρες.
Από το σύν ολο των χ ρηστών των
υπηρεσιών του Κέν τρου το 24,8% κατά
την πρώτη τους επίσκεψη ήταν από
19-33 ετών , το 35,4% ήταν από 34 έως
και 50 ετών , το 29,7% από 51-67 ετών

εν ώ το 8,2% ήταν πάν ω από 68
ετών και µόλις το 1,9% κάτω των 18
ετών .Το 40,2% των χ ρηστών δήλωσαν
άν εργοι, το 25,9% µισθωτοί, το 15,8%
συν ταξιούχ οι (συµπεριλαµβαν οµέν ων
και των συν τάξεων αν απηρίας), το
10,7% ελεύθεροι επ αγγελµατίες, το
5,7% φοιτητές/-τριες και το 1,7% µαθητές/-τριες.Τρεις στους τέσσερις χ ρήστες
επισκέφθηκαν το Κέν τρο Ηµέρας για
λιγότερο από έν α χ ρόν ο, το 17,4% από
1 ως 2 χ ρόν ια, το 6,2% από 3-5 χ ρόν ια, εν ώ το 1% πάν ω από 6 χ ρόν ια.

Στοιχ εία της 24ωρης Γραµµής Παρέµβασης για την Αυτοκτον ία - 1018

Απ ό την έν αρξη λειτουργίας της
Γραµµής το 2007, το 1018 έχ ει δεχ τεί
περισσότερες από 200.000 κλήσειςΤο
2018 στη Γραµµή Παρέµβασης για την
Αυτοκτον ία-1018 έγιν αν 16.424 κλήσεις, εκ των οποίων 3.757 κλήσεις µε
αίτηµα στο φάσµα της αυτοκτον ικότητας.59%των καλούν των στο 1018 το
έτος 2018 και 57% των καλούν των το
έτος 2017, δεν είχ αν έρθει σε επαφή µε
υπηρεσίες ψυχ ικής υγείας.
To 30% των καλούν των στη Γραµµή
το 2018 είχ ε προηγούµεν η ψυχ ιατρική
ν οσηλεία.
H 10η Σεπτεµβρίου έχ ει καθιερωθεί
από τον Παγκόσµιο Οργαν ισµό Υ γείας,
τη ∆ιεθν ή Έν ωση για την Πρόληψη της
Αυτοκτον ίας και τη διεθν ή επιστηµον ική κοιν ότητα ως η Παγκόσµια Ηµέρα για
την Πρόληψη της Αυτοκτον ίας, προκειµέν ου ν α εν εργοποιηθεί η κοιν ή γν ώµη
µε στόχ ο την εν ηµέρωση και την ευαισθητοπ οίηση του π ληθυσµού στα
πεδία της πρόληψης της αυτοκτον ίας
και των αυτοκαταστροφικών συµπεριφορών .Η αυτοκτον ία είν αι έν α µείζον
πρόβληµα της δηµόσιας υγείας και ως
τέτοιο αν αγν ωρίζεται και αν τιµετωπίζεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. ∆υν ητικά αφορά τον καθέν α, αν εξαρτήτως φύλου, φυλής ή κοιν ων ικοοικον οµικής τάξης. Σ' αυτόν τον άξον α ο
Παγκόσµιος Οργαν ισµός Υ γείας, συστήν ει ήδη από το 1990 την καθολική
αν αγν ώριση της αυτοκτον ίας ως ζήτηµα
δηµόσιας υγείας και την αν άπτυξη
εθν ικών προγραµµάτων πρόληψης, τα
οποία θα είν αι διασυν δεδεµέν α µε τις
πολιτικές δηµόσιας υγείας.

λείς δεν αποκλείεται ν α διαβιβάσουν τη δικογραφία στη Βουλή, ύστερα από την
αν αφορά του Αν τ. Σαµαρά σε πολιτικά πρόσωπα, µε την έρευν α ν α συν εχ ίζεται
από την ελλην ική ∆ικαιοσύν η για τα µη πολιτικά πρόσωπα.
Ο ίδιος εξερχ όµεν ος από τον Άρειο Πάγο έκαν ε λόγο για άθλια σκευωρία σε βάρος
του. «Ό,τι είχ α ν α πω για αυτή την άθλια σκευωρία το έχ ω πει από την πρώτη στιγµή. Θα έρθουν όλα στο φως» δήλωσε, εν ώ έκαν ε γν ωστό ότι εν ώπιον των εισαγγελικών αρχ ών κατον όµασε τον περίφηµο «Ρασπούτιν ».
Οι µαρτυρικές καταθέσεις συν εχ ίζον ται αύριο, Τετάρτη. Σειρά έχ ει ο πρώην πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βεν ιζέλος, ο οποίος -όπως και οι Αν τ. Σαµαράς και ∆ηµ. Αβραµόπουλος - είχ ε υποβάλει µην υτήρια αν αφορά για τους χ ειρισµούς στην έρευν α
γύρω από τη φαρµακοβιοµηχ αν ία.
Πληροφορίες αν αφέρουν ότι οι αρµόδιοι αν ώτατοι εισαγγελείς δεν αποκλείεται ν α
διαβιβάσουν τη δικογραφία στη Βουλή, ύστερα από την αν αφορά του Αν τ. Σαµαρά
σε πολιτικά πρόσωπα, εν ώ η έρευν α θα συν εχ ιστεί από την ελλην ική ∆ικαιοσύν η
για τα µη πολιτικά πρόσωπα.
(πηγή: www.news247.gr)

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 97
τ.µ. µε βοηθητικό χώρο 12
τ.µ. , σχεδόν καινούριο, µονοκατοικία µε καλοριφέρ επί
της οδού Κιλκίς (αρ. 12) στο
κέντρο του Ασπροπύργου,
που διαθέτει και µεγάλο ακάλυπτο χώρο . Κατά
προτίµηση Έλληνες.
Πληροφορίες κ. Γιώργος
6934891843
∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς όλες τις εθνικές οδούς.
Πληροφοριες στο τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο ΙΚΑ
86 τετραγωνικά µέτρα, σε οικογένεια που να έχει σταθερή
εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 ΤΜ
ΜΕ 3 Υ/∆ ΤΖΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΘΕΣΗ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200Μ.
ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΣΥΧΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο κέντρο
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του
Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.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 (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984780807

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170
τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή
30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1000 ευρώ.
(∆ιαθέτει καλοριφέρ,

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ κι
έχει γίνει πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες

στο 6948683400

master), κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ.,
θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

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

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στις
περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά εργασία πενθήµερη πρωινό ωράριο (4-5 ώρες) σε

Ασπρόπυργο- Ελευσίνα.
Τηλ. 6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872
Ελληνίδα αποκλειστική µε
πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωµένων στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων στην περιοχή του
Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΛ. 6947253136
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.

Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην
Ελευσίνα,
ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

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
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052
κα Μαρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
Π ΩΛΕΙ ΤΑΙ ΚΑΙ Ν ΟΥ ΡΙ Α
Σ ΟΜΠ Α Υ ΓΡΑΕΡΙ ΟΥ
D ELON GH I
ΤΗ Λ. ΕΠ Ι ΚΟΙ Ν ΩΝ Ι ΑΣ
694 25 18203

Η εταιρεία Advisor Service Pack
ζητά προσωπικό:
Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη εργασία
Χειριστές µηχανηµάτων clark & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας
Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά),
Ασπρόπυργος 19300
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆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

Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2019

16-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥ ΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ΑΣΤΥ ΝΟΜΙΑΣ ∆Υ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής,
στο πλαίσιο ενηµέρωσης για την ανάγκη της απρόσκοπτης κίνησης των πολιτών
και ειδικότερα των πεζών, των µητέρων µε παιδιά, των ΑµεΑ και των επισκεπτών πόλης,
της τήρησης του Κ.Ο.Κ. αλλά και γενικότερα θέµατα ασφάλειας των πολιτών,
πραγµατοποιούν ηµερίδα, που θα διεξαχθεί την Πέµπτη, 12 Σεπτεµβρίου, στις 19:00,
στην Αίθουσα ∆ιαλέξεων «∆ηµήτριος Καλλιέρης» του Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου, στην οδό Αλέκου Παναγούλη 13, στην Πλατεία Αγίου ∆ηµητρίου.
Στην εκδήλωση θα µιλήσουν Ανώτεροι Αξιωµατικοί των Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης
Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής.
Νικόλαος Ι. Μελετίου
∆ήµαρχος Ασπροπύργου
& Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.)

Εµµανουήλ ∆ασκαλάκης
Ταξίαρχος
∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης
Αστυνοµίας
∆υτικής Αττικής

Συµβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής,
τόσο για µαθητές, όσο και για γονείς
Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία και διανοµή φυλλαδίων µε την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου

Ε

νηµερωτικά φυλλάδια τροχαίας θα διανείµουν αστυνοµικοί, µε αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σε γονείς
και µαθητές σχολείων σε όλη τη χώρα, ενώ θα
γίνουν και τροχονοµικοί έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία, σε διάφορα σηµεία της Αττικής
Σήµερα λοιπόνσε πολλά δηµοτικά αναµένεται
να δοθούν εκατοντάδες φυλλάδια µε συµβουλές
οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής,
τόσο για µαθητές, όσο και για γονείς.
Πρόκειται για µία πρωτοβουλία του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνοµίας, που στοχεύει στην
ενηµέρωση αλλά και την ευαι σθητοποί ηση
γονιών και µαθητών σχετικά µε θέµατα οδικής
ασφάλειας, ιδίως κατά τις µετακινήσεις τους από
και προς τα σχολικά συγκροτήµατα.
Μέσα από τα συγκεκριµένα φυλλάδια, δίνονται
συµβουλές και περιγράφονται µε απλό και κατανοητό τρόπο βασικοί κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για να ενηµερωθούν οι µικροί µαθητές πως να κυκλοφορούν στο δρόµο µε
ασφάλει α. Επι πλέον, περι έχουν χρήσι µες
οδηγίες για τους γονείς, έτσι ώστε να παρέχουν
τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή στα παιδιά τους,
δίνοντας το καλό παράδειγµα.

