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2-θριάσιο Πέµπτη 2 Απριλίου 2020

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΑΑρρααιιέέςς  ννεεφφώώσσεειιςς

ΗΗ  θθεερρµµοοκκρραασσίίαα  θθαα  κκυυµµααννθθεείί
ααππόό  66  έέωωςς  1155  ββααθθµµοουυςς  ΚΚεελλσσίίοουυ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη *

Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου
Παγκόσµια Ηµέρα Αυτισµού

Οσίου Τίτου του θαυµατουργού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
Τηλέφωνο  : 210-5575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΚΟΥΓ/ΛΟΥ 1
Τηλέφωνο  : 210-5561131

ΜΑΝ∆ΡΑ
Ροκάς ∆ηµήτριος Π., Σαλαµίνος 7, 
- Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 14 - 16 & ΛΕΒΕΝΤΗ

Τηλέφωνο  : 210-2473229

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε

ΣΤΡ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 84
Τηλέφωνο  : 210-5985845

Ο ∆ήµος Ασπροπύρ-
γου, στο πλαίσιο των
δράσεων του για την
αντιµετώπιση της παν-
δηµίας υποστηρίζει τις
ανάγκες σε αίµα στο
Γενικό Νοσοκοµείο
Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»,
µε πρόγραµµα περιο-
δικών εθελοντικών αιµο-
δοσιών.

Στοχευµένα και σε
συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση Αιµοδοσίας
του Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ξεκινάµε την 1η Εθελον-
τική Αιµοδοσία, την
Παρασκευή 10 Απριλίου
2020, από τις 09:00π.µ.
έως τις 14:00µ.µ. στο
κτίριο του Α’ ΚΑΠΗ
Ασπροπύργου, (Ειρήν-
ης και Σωτήρη Πέτρου-
λα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο:
2132006742.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα εφαρµοστούν οι προβλεπόµενες οδηγίες για την
ασφαλή προσέλευση και συµµετοχή των εθελοντών. 

O ∆ήµος Ασπροπύργου συνεισφέρει στις 
ανάγκες για αίµα στο «ΘΡΙΑΣΙΟ» Νοσοκοµείο

Mε πρόγραµµα περιοδικών εθελοντικών αιµοδοσιών

Έναρξη την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020’’

Γνωστοποιούµε στους συνδηµότες µας
ότι η διακοπή της υδροδότησης σε
παροχές των συνοικιών Αγίου Ιωάννη

και Αγίου Γεωργίου, οφείλεται σε εκτεταµένη
βλάβη. Η Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής εργάζεται
πυρετωδώς για την αποκατάστασή της, υπό
δύσκολες συνθήκες, καθώς η αρχική βλάβη
επεκτάθηκε, απρόβλεπτα, το πρωί της Τετάρτης
1ης Απριλίου 2020. Ζητάµε την κατανόηση των
συνδηµοτών µας. 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ∆ΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΗ ΠΟΛΛΩΝ

∆ιακοπή της υδροδότησης στις συνοικίες Αγίου
Ιωάννη και Αγίου Γεωργίου Άνω Λιοσίων
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Τις τελευταίες εβδοµάδες ο Αντιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής ∆υτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας παρ-
ενέβη για την επίλυση κάποιων διαδικαστικών θεµάτων
προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής.

Μάλιστα, µε προσωπική του παρέµβαση πραγµατο-
ποιήθηκε, πριν από λίγες µέρες, σύσκεψη στην Απο-

κεντρωµένη ∆ιοίκηση υπό το συντονιστή της Αποκεν-
τρωµένης ∆ιοίκησης κ. Σπύρο Κοκκινάκη και µε τη
συµµετοχή του Γενικού ∆ιευθυντή ∆ασών & Αγροτικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κ. Τάσου
Καλπαξίδη και του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρε-
σιών του ∆ήµου Μεγαρέων κ. Σπύρου Κορώση, ώστε

να διευθετηθούν κάποιες τελευταίες λεπτοµέρειες από
την πλευρά της ∆ασικής Υπηρεσίας.

Ο κ. Μπούρας επικοινώνησε εχθες µε τον Περιφερ-
ειάρχη κ. Γεώργιο  Πατούλη και τον ευχαρίστησε για
αυτή τη σηµαντική εξέλιξη της υπογραφής της σύµβα-
σης.

Παρενέβη για την επίλυση ορισµένων διαδικαστικών θεµάτων ο Αθ. Μπούρας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής.

Γ.ΚΩΤΣΗΡΑΣ: 
«Η επαρκής υδροδότηση των 
νοικοκυριων της περιοχής, η οποία
δοκιµάστηκε από καταστροφικά
φυσικά φαινόµενα ήταν επιτακτική»

Υ
πεγράφη, η σύµβαση για την κατασκευή
αγωγού µεταφοράς νερού της ΕΥ∆ΑΠ
στην περιοχή της Κινέτας. Επιλύεται, µε

αυτό τον τρόπο ένα ζήτηµα που ταλαιπωρούσε
τους κατοίκους τις περιοχής επί πολλά χρόνια
και µε το οποίο είχε ασχοληθεί και ο κ. Κώτσηρ-
ας από την πρώτη στιγµή της εκλογής του,
καθώς ήταν και ένα από τα βασικά θέµατα που
είχε θέσει εξαρχής από κοινού µε τους τοπι-
κούς φορείς στη συνάντηση στο Μέγαρο
Μαξίµου µεταξύ του ιδίου, των υπουργών κ.κ.
Γεραπετρίτη και Οικονόµου, του ∆ηµάρχου 

Μεγαρέων και φορέων της Κινέτας στις 13
Σεπτεµβρίου.

Ο κ. Κώτσηρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ευχαριστούµε τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη
για την ουσιαστική παρέµβασή του και επίλυση
του θέµατος µε την υπογραφή της σύµβασης.
∆εδοµένων των γενικότερων δυσκολιών που
αντιµετωπίζει η περιοχή αλλά και της σηµερινής
κατάστασης που βιώνουµε όλοι, τέτοιες κινήσεις
που διασφαλίζουν την ποιοτική αναβάθµιση της
ζωής των πολιτών αποτελούν ελπίδα για το µέλ-
λον. Η επαρκής υδροδότηση των νοικοκυριών
της περιοχής, η οποία δοκιµάστηκε µάλιστα και
από καταστροφικά φυσικά φαινόµενα ήταν επιτακ-
τική.

Συνεχίζω την προσπάθεια να συνδράµουµε τις
κοινωνίες της ∆υτικής Αττικής για τη βελτίωση
των συνθηκών της καθηµερινότητας των
πολιτών.»

KKαατταασσκκεευυήή  ααγγωωγγοούύ  µµεεττααφφοορράάςς  ννεερροούύ  ττηηςς  ΕΕΥΥ∆∆ΑΑΠΠ  σσττηηνν  ΚΚιιννέέτταα
- Υπεγράφη η σύµβαση . Εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου ο Μάρτιος του 2022.

Υ
πεγράφη  η σύµβαση
του έργου µεταξύ της
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και του
αν αδόχ ου, που

αφορά στην  κατασκευή αγω-
γού µεταφοράς ν ερού της
ΕΥ∆ΑΠ στην  Κιν έττα.
Με την  υλοποίηση του έργου,
θα επιλυθεί έν α πρόβληµα
δεκαετιών , που ειδικά µετά τις
καταστροφικές πληµµύρες και
πυρκαγιές στην  περιοχ ή,
χ αρακτηρίστηκε ως υψίστης
σηµασίας από την  Περιφέρεια
Αττικής, η οποία βάζει σε
προτεραιότητα τη διασφάλιση
της ποιότητας ζωής των  µόν ι-
µων  και εποχ ιακών  κατοίκων
της περιοχ ής.

Με σεβασµό προς τα µέτρα
προστασίας κατά του κορω-
ν οϊού, η σύµβαση υπεγράφη
µέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την
εποπτεία του Περιφερειάρχ η Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη, του ∆ιευθύν ον τα
Συµβούλου της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ κ. Σαχ ίν η και του Αν απληρωτή ∆ιευθύν ον τα
Συµβούλου κ. Τόσιου.
Παρά τις δυσµεν είς συν έπειες και τις δυσκολίες που προκαλεί η παν δηµία του

cov id-19, τα έργα του ΠΕΠ Αττικής συν εχ ίζον ται, καθώς οι αν άγκες των  πολιτών
και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής τους, δεν  µπορούν  παρά ν α παραµείν ουν
προτεραιότητα.

Η συν ολική ∆ηµόσια ∆απάν η της συµβάσης του έργου αν έρχ εται στα €3,29 εκατ.,
εν ώ η εκτιµώµεν η ηµεροµην ία ολοκλήρωσης τοποθετείται στον  Μάρτιο του 2022.
Με την  κατασκευή αγωγού µεταφοράς ν ερού της ΕΥ∆ΑΠ από το υφιστάµεν ο φρε-
άτιο ύδρευσης αν άν τη του PVR Μεγάρων  στη Λεωφόρο Αλεποχ ωρίου, µέχ ρι την  

Κεν τρική ∆εξαµεν ή αποθήκευσης πόσιµου
ν ερού στην  Κιν έττα, θα διασφαλιστεί η ποι-
οτική και επαρκής υδροδότηση των  ν οικοκ-
υριών  της περιοχ ής που δοκιµάστηκαν
σκληρά από τα καταστροφικά συµβάν τα
του 2017 και του 2018.

Ειδικότερα, θα κατασκευαστεί εξωτερικός
αγωγός ύδρευσης από χ αλυβδοσωλήν ες
µήκους 15 χ λµ, αλλά και κεν τρική δεξαµεν ή
στην  Κιν έττα µε δύο θαλάµους, χ ωρητικότ-
ητας 3.000 τ.µ.
Επισηµαίν εται ότι η σύµβαση υπεγράφη
στο πλαίσιο της πράξης ««Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, Α'
ΦΑΣΗ 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ»,
που συγχ ρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊ-
κό Ταµείο Περιφερειακής Αν άπτυξης
(ΕΤΠΑ) µέσω του Άξον α Προτεραιότητας 6
«Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό
Περιβάλλον » του Ε.Π. «Αττική».

Με αφορµή την  υπογραφή της σύµβασης, ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης δήλω-

σε:

«Τα έργα του ΕΣΠΑ συν εχ ίζον ται παρά την  παν δηµία του κορων οϊού. Οι κάτοικοι
της Κιν έττας δεν  µπορούν  ν α περιµέν ουν . Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και
πληµµύρες που άλλαξαν  δραµατικά τη ζωή των  κατοίκων , η Περιφέρεια Αττικής,
έχ ον τας στο πλευρό της την  ΕΥ∆ΑΠ, στηρίζει έµπρακτα την  περιοχ ή, διασφ-
αλίζον τας την  υλοποίηση έργων  που θα βελτιώσουν  την  ποιότητα της ζωής τους.        
Για τον  λόγο αυτό, κρίν αµε πως η κατασκευή του αγωγού µεταφοράς ν ερού στην

Κιν έττα, έν α αίτηµα δεκαετιών  της τοπικής κοιν ων ίας, πρέπει ν α εκκιν ήσει άµεσα,
προκειµέν ου ν α εξασφαλιστούν  πλήρως οι αν άγκες ύδρευσης του οικισµού και το
έτος 2022 ν α µπορούν  οι µόν ιµοι κάτοικοι και παραθεριστές ν α απολαµβάν ουν
ποιοτικό ν ερό, µε τη σφραγίδα της ΕΥ∆ΑΠ».

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
∆ΕΚΑΕΤΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

Συνεχίζεται στη σελ. 4



4-θριάσιο Πέµπτη 2 Απριλίου 2020

Με αφορµή την υπογραφή της σύµβασης, ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ.
Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος δήλωσε σχετικά: «Είναι µεγάλη η ικα-
νοποίησή µου που, µε πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-

γου Πατούλη και τις δυνάµεις της Περιφέρειας, προχωράµε ένα έργο που περ-
ιµένουν εδώ και δεκαετίες οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Κινέτας, µιας περ-
ιοχής πολύπαθης, αλλά πανέµορφης µε προοπτικές τουριστικές ανάπτυξης,
που οφείλουµε να αξιοποιήσουµε ξεκινώντας ουσιαστικά έργα υποδοµής. 
Με την κατασκευή αγωγού µεταφοράς νερού της ΕΥ∆ΑΠ, θα διασφαλιστεί η
ποιοτική και επαρκής υδροδότηση των νοικοκυριών της περιοχής που δοκιµά-
στηκαν από τα καταστροφικά φαινόµενα του 2017 και του 2018. Θα κατασκε-
υαστεί εξωτερικός αγωγός ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνες µήκους 15 χλµ,
αλλά και κεντρική δεξαµενή στην Κινέττα µε δύο θαλάµους, χωρητικότητας
3.000 τ.µ. 
Στηρίζουµε µε έργα την Κινέτα». 

Πρόσκληση Εθελοντών για παροχή υπηρεσιών στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων
κατά την διάρκεια της πανδηµίας απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής

Γιώργος Πατούλης: «Η Περιφέρεια
Αττικής δεν θα αφήσει ανοχύρωτες τις
ΜΦΗ όσο σκληρός και αν γίνεται ο
αγώνας ενάντια στον πανδηµικό ιό.
Σπεύδουµε να προβλέψουµε και να
καλύψουµε κατά το δυνατόν αυξηµέ-
νες και επείγουσες ανάγκες και
καλούµε, στυλοβάτες στον αγώνα
µας, του εθελοντές για τις ΜΦΗ του
Λεκανοπεδίου»

Α
ν οιχ τό κάλεσµα στην  κοιν ων ία
για προσέλκυση εθελον τών  που
θα µπορούν  ν α προσφέρουν

αποκλειστικά στις Mον άδες Φρον τίδας
Ηλικιωµέν ων  (ΜΦΗ), Κερδοσκοπικού
και Μη Κερδοσκοπικού χ αρακτήρα, σε
όλο το φάσµα ειδικοτήτων  και υπηρε-
σιών  που οι µον άδες µπορεί ν α χ ρειά-
ζον ται κατά τη διάρκεια της παν δηµικής
κρίσης, απευθύν ει η Περιφέρεια Αττικής.  

Σε ειδική συν άν τηση του Περιφερει-
άρχ η Αττικής Γ. Πατούλη µε τον  Πρόε-
δρο της Παν ελλήν ιας Έν ωσης Μον άδων
Φρον τίδας Ηλικιωµέν ων  (Π.Ε.Μ.Φ.Η.)
Σ. Προσαλίκα συζητήθηκαν  εκτεν ώς οι
αυξηµέν ες αν άγκες που ο χ ώρος των
ΜΦΗ καλείται ν α αν τιµετωπίσει, όσο η
επιδηµία εξελίσσεται και απειλεί την
ασφάλεια της ζωής των  φιλοξεν ούµεν ων
ηλικιωµέν ων , οι οποίοι θεωρούν ται η
κατεξοχ ήν  ευπαθής οµάδα του πληθυ-

σµού απέν αν τι στον  COVID-19. 
Λόγω της βαρύτητας της κρίσης της

παν δηµίας και των  αυξηµέν ων  αν αγκών
του χ ώρου της Υγείας, που εξαν τλούν
τα αποθέµατα της χ ώρας σε ιατρον ο-
σηλευτικό προσωπικό, οι ΜΦΗ αν τιµε-
τωπίζουν  τον  κίν δυν ο υποστελέχ ωσης
του προσωπικού τους που τυχ όν  θα
βρεθεί θετικό στον  κορων οΪό, την  ώρα
που χ αρακτηρίζεται απαραίτητη η
συν έχ ιση λειτουργίας τους και υπερε-
πείγουσα η αν άγκη φρον τίδας, υπο-
στήριξης και επιτήρησης της υγείας του
ευάλωτου πληθυσµού των  ηλικιωµέν ων
και όλων  των  διαµεν όν των  σε αυτές. 

Για την  ασφαλή συν έχ ιση της λειτο-
υργίας των  Μον άδων  Φρον τίδας Ηλικιω-
µέν ων  και την  διασφάλιση της απαρ-

αίτητης προσοχ ής και φρον τίδας που η
Υγεία των  ηλικιωµέν ων  εν οίκων  απαιτεί
σ’ αυτή την  κρίσιµη συγκυρία, η Περιφ-
έρεια Αττικής δηµιουργεί, µε προσωπικό
εν διαφέρον  του Περιφερειάρχ η Αττική κ.
Γιώργου Πατούλη, πρόσκληση εθελον τι-
σµού αποκλειστικά για τις ΜΦΗ, Κερ-
δοσκοπικού και Μη Κερδοσκοπικού
χ αρακτήρα η οποία απευθύν εται τόσο
σε όσους µπορούν  ν α διαθέσουν  τον
ελεύθερο χ ρόν ο τους, όσο και σε εξειδι-
κευµέν α στελέχ η ν οσηλευτών  και
λοιπών  ειδικοτήτων .  

Η δεξαµεν ή αυτή, πλαισίωσης των
αυξηµέν ων  αν αγκών  των  ΜΦΗ κατά την
κρίσιµη περίοδο της παν δηµίας, θα
δηµιουργηθεί από απλούς αν θρώπους
µέχ ρι πολλές ιατρικές ειδικότητες, ή και

συν ταξιούχ ους του ιατρον οσηλευτικού
χ ώρου που µπορεί αν άλογα µε την  περ-
ιοχ ή τους, ν α είν αι σε θέση ν α προσφ-
έρουν  υπηρεσίες όπως ν οσηλευτική,
ιατρική φρον τίδα, µαγείρεµα, φύλαξη
χ ώρου, συν τροφιά, τηλεπικοιν ων ία µε
συγγεν είς κ.α..

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθη-
κε το θέµα της ασφάλειας των  Μον άδων
Φρον τίδας Ηλικιωµέν ων  από το δυν α-
µικό των  εθελον τών  που θα προσέλθ-
ουν  για ν α παράσχ ουν  υπηρεσίες. Οι
εθελον τές για ν α µην  επηρεάσουν  κατά
οποιοδήποτε τρόπο, την  σχ ετική καρ-
αν τίν α που έχ ουν  επιτύχ ει οι µον άδες
µε την  υλοποίηση των  µέτρων  της Περ-
ιφέρειας, θα πρέπει ν α είν αι εξοπλισµέ-
ν οι µε τα κατάλληλα υλικά προστασίας
για τα οποία θα µεριµν ήσει η Περιφέρεια
Αττικής.  

Οι εν διαφερόµεν οι εθελον τές µπορούν
ν α δηλώσουν  συµµετοχ ή στην  Γραµµή
Βοήθειας για την  Παν δηµία που έχ ει
δηµιουργήσει η Περιφέρεια Αττικής στο
1110, όπου επίσης µπορούν  ν α απε-
υθυν θούν  και οι κατά τόπους ΜΦΗ της
Αττικής, προσδιορίζον τας τις ειδικές
τους αν άγκες. 

Ειδική φόρµα συµµετοχ ής µπορούν
επίσης ν α συµπληρώσουν  οι εθελον τές
στην  σελίδα της Περιφέρειας Αττικής
patt.gov .gr

Με την βοήθεια του Βουλευτή
∆υτικής Αττικής κ. Ευάγγελου Λιά-
κου, ενισχύθηκε η Κοινωνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας.

Ο κ. Λιάκος µε διάβηµα του προς
τις εταιρείες της ∆υτικής Αττικής,
κατάφερε να συγκεντρώσει απολ-
υµαντικό υγρό, δωροεπιταγές,
προµήθειες αναλωσίµων και
προϊόντων πρώτης ανάγκης για το
«Βοήθεια στο Σπίτι», διανέµοντας
ισόποσα τα προϊόντα στους ∆ήµους
της ∆υτικής Αττικής.  

Σε αυτή την πρωτόγνωρη δοκι-
µασία που βιώνει η Πατρίδα µας,
δεν αρκούν οι ατοµικές πράξεις
προστασίας των Πολιτών και οι
προσπάθειες της Πολιτείας.

Χρειάζεται αλληλεγγύη από όλους
προς όλους.

Ως ∆ήµος Ελευσίνας ευχαρι-
στούµε τον κ. Λιάκο για την πρωτο-
βουλία του καθώς επίσης και τις
εταιρείες για την δωρεά τους.

#Μέν ουµε_σπίτι και
#όλοι_µαζί θα τα καταφέρουµε. 

Στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας
Ελευσίνας απο τον Βουλευτή ∆υτικής

Αττικής Ευάγγελο Λιάκο 

Λ. Κοσµόπουλος: 
«Προχωρά επιτέλους η ύδρευση της Κινέτας.

Στηρίζουµε µε έργα την Κινέτα»



Πέµπτη 2 Απριλίου 2020 θριάσιο-5 

∆ράσεις πρόληψης και  αλληλεγγύης του ∆ήµου 
Ασπροπύργου για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
Η ∆ηµοτική Αρχ ή Ασπροπύργου πλήρως αν τιλαµ-

βαν όµεν η την  κρισιµότητα της κατάστασης που επι-
κρατεί αυτή τη στιγµή στην  χ ώρα,  συν εχ ίζει µε αµείω-
τους ρυθµούς τις δράσεις πρόληψης και  αλληλεγγύης
για την  αν τιµετώπιση της παν δηµίας. 

Με αποφάσεις τις αρµόδιας ∆ηµοτικής Επιτροπής
προχ ωρήσαµε σε δράσεις αλληλεγγύης:

• ∆ιάθεση υγειον οµικού υλικού (µάσκες, γάν τια,
αν τισηπτικά), στο Γεν ικό Νοσοκοµείο Ελευσίν ας
«ΘΡΙΑΣΙΟ»

• ∆ιάθεση υγειον οµικού υλικού (µάσκες, γάν τια,
αν τισηπτικά), στο Αστυν οµικό Τµήµα Ασπροπύργου
και στις συν αφείς υπηρεσίες 

• ∆ιάθεση υγειον οµικού υλικού (µάσκες, γάν τια,
αν τισηπτικά), στην  Πυροσβεστική και στην  ΕΜΑΚ 

Οι εν έργειες αυτές είν αι η ελάχ ιστη δυν ατή προσφο-
ρά προς τις υπηρεσίες, που επί εικοσιτετραώρου
βάσεως, υποστηρίζουν  τα µέτρα κατά της παν δηµίας. 

Το Κέν τρο Αν αφοράς Ευπαθών  Κοιν ων ικά Οµάδων
στη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, ήδη λειτουρ-
γεί, µε εν ισχ υµέν ο προσωπικό και µέσα µεταφοράς,
εξυπηρετών τας  καθηµεριν ά τους δηµότες του Ασπρ-
όπυργου, των  δικαιούχ ων  των  Κοιν ων ικών  ∆οµών ,
παρέχ ον τας συσσίτιο και είδη προστασίας 

Από την  Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020 και κάθε Τετάρτη
και Σάββατο, ηµέρες λειτουργίας των  Λαϊκών  Αγορών ,
προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυν οµίας θα διαν έµει µάσκες προστασίας στους πολίτες. Η διαν οµή αυτή θα
γίν εται και σε στοχ ευµέν α σηµεία της πόλης, πολυκαταστήµατα, τράπεζες, κ.α.

Ο ∆ήµος Φυλής για την εφαρµογήΟ ∆ήµος Φυλής για την εφαρµογή
των µέτρων περιορισµού τηςτων µέτρων περιορισµού της

κυκλοφορίας σε συνοικίες Ροµά. κυκλοφορίας σε συνοικίες Ροµά. 

Σ
ε περιπτώσεις που διαπιστών ον ται
παραβάσεις των  µέτρων  περιορισµού
της κυκλοφορίας, οι συν δηµότες µας

παρακαλούν ται ν α απευθύν ον ται αµέσως
στην  Άµεση ∆ράση (αριθµός κλήσης 100,
χωρίς κόστος από σταθερό ή κιν ητό τηλέφω-
ν ο).

Και σε σχετική ανακοίνωση ο ∆ήµος σηµειώνει 
∆ίδεται  ιδιαίτερη έµφαση στην αποφυγή της

µετάδοσης του κορονοϊού στους ΡΟΜΑ . Για το
σκοπό αυτό, στις συνοικίες όπου κατοικούν και
ΡΟΜΑ:

• Έχουν ενισχυθεί τα προγράµµατα καθαρι-
ότητας µε επιπλέον δροµολόγια απορριµµατοφ-
όρων 

• Έχει γίνει και συνεχίζεται η αποκοµιδή
µεγάλου όγκου µπάζων και µη οικιακών αποβλή-
των

• Γίνονται , τακτικά, απολυµάνσεις στα
σηµεία περισυλλογής των απορριµµάτων

• Γίνονται συστάσεις µε µεγάφωνα από τη
∆ηµοτική Αστυνοµία.

• Γίνονται συνεχείς περιπολίες από τη
∆ηµοτική Αστυνοµία, η οποία, συνεπικουρεί την
Ελληνική Αστυνοµία για την εφαρµογή των µέτρ-
ων περιορισµού της κυκλοφορίας. 

Μία συµβολική κίνηση
αλληλεγγύης κάνει ο
∆ήµαρχος Αχαρνών
Σπύρος Βρεττός ο οποίος
θα διαθέσει για τους επό-
µενους δυο µήνες το 50%
της δηµαρχιακής αποζ-
ηµίωσης που λαµβάνει
στον ειδικό λογαριασµό
για την αντιµετώπιση του
κορωνοϊού. Με ανάρτησή
του στα social media
ενηµέρωσε τους ∆ηµότες
για την πρόθεσή του και
κάλεσε όλους τους αιρε-
τούς του ∆ήµου να συστρ-
ατευτούν µαζί του και να πράξουν το ίδιο.

Η ανάρτηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών
“Από την αρχή βρεθήκαµε στην πρώτη γραµµή του

αγώνα κατά του κορονοϊού.
Σε έναν αγώνα ευθύνης και
αλληλεγγύης για όλους τους
συνανθρώπους µας κάνω
το ελάχιστο που µπορώ,
διαθέτοντας το 50% της
δηµαρχιακής µου αποζ-
ηµίωσης στον ειδικό λογαρ-
ιασµό, που έχει δηµιουργ-
ηθεί για την αντιµετώπιση
του covid 19. 

Καλώ όλους τους αιρετούς
του ∆ήµου Αχαρνών, που
δίνουν τιτάνιο αγώνα όλο το
24ωρο για να ανταποκριθ-

ούν στις προσδοκίες των ∆ηµοτών, να προσφέρουν το
ήµισυ του των αποδοχών τους στη δύσκολη µάχη που
δίνει η Πατρίδα µας.“

Το 50% του µισθού του δίνει ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών στον αγώνα κατά του κορωνοϊούΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΣ

Ανταποκρινόµαστε 
στην πρωτοβουλία

να δοθεί το 50%
της βουλευτικής 
αποζηµίωσης

Αξίζει συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία που
πήρε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
να δοθεί το 50% της βουλευτικής αποζηµίωσης
για τους επόµενους δύο µήνες υπέρ του ειδι-

κού λογαριασµού 
για την αντιµετώπιση του Covid-19. 

Όλοι ανταποκρινόµαστε 
στην πρωτοβουλία αυτή.



Συσσίτιο από τους ∆ήµουςΣυσσίτιο από τους ∆ήµους
για 30.000 άτοµα για 30.000 άτοµα 
ζητάει ο Τ. Θεοδωρικάκοςζητάει ο Τ. Θεοδωρικάκος

ΤΤ
ην αρωγή των δήµων για να σιτίσουν για
ενάµιση περίπου µήνα 30.000 ανθ-
ρώπους που έχουν ανάγκη, ζήτησε

µέσω της πρωινής εκποµπής της ΕΡΤ από τους
δηµάρχους ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τ. Θεο-
δωρικάκος.

Οπως εξήγησε ο Υπουργός, τις ηµέρες του
κορονοϊού και της απαγόρευσης των µετακινή-
σεων και του συνωστισµού, έχει παρουσιαστεί
µεγάλο πρόβληµα για 30.000 άτοµα που σιτίζον-
ταν από διάφορους µηχανισµούς όπως της
εκκλησίας και διαφόρων ιδρυµάτων.

Την πρόταση του ο κ. Θεοδωρικάκος θα την
υποβάλει και επισήµως σε τηλεδιάσκεψη που θα
πραγµατοποιήσει µε τον κ. Πατούλη και τους 66
δηµάρχους της Αττικής.

Για την υλοποίηση αυτής της δράσης το Υπο-
υργείο Εσωτερικών θα διαθέσει ένα επιπλέον
ποσό για τους δήµους που θα συµµετάσχουν.
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Προβληµατισµός επικρα-
τεί στους κόλπους του
ΟΑΣΑ ως προς τις κάρτες

απεριορίστων διαδροµών που
έχουν στην κατοχή τους οι
συστηµατικοί χρήστες των
αστικών συγκοινωνιών. Ο περ-
ιορισµός που έχει επιβληθεί
στις µετακινήσεις και η µείωση
του συγκοινωνιακού έργου των
αστικών συγκοινωνιών κατά
90% σχεδόν έχουν µετατρέψει τις
κάρτες απεριορίστων διαδρ-
οµών σε εισιτήρια. χωρίς
αντίκρισµα.

Ειδικά για εκείν ους που έχ ουν
προµηθευτεί πιο µαζικά προϊόν τα
όπως 3µην ες ή ετήσιες κάρτες απε-
ριορίστων  διαδροµών , από τις
αρχ ές του µήν α είτε δεν  πραγµα-
τοποιούν  µετακιν ήσεις είτε αυτές
που γίν ον ται είν αι πολύ δύσκολες,
λόγω του µειωµέν ου συγκοιν ων ια-
κού έργου. Πληροφορίες αν αφέρ-
ουν  ότι έχ ουν  ήδη εκφραστεί οι
πρώτες αν τιδράσεις από κατόχ ους
καρτών , οι οποίοι αν αµέν ουν
κάποια ρύθµιση από πλευράς
ΟΑΣΑ. Το εν δεχ όµεν ο επιστροφής
χ ρηµάτων  δεν  αποτελεί λύση που
εξετάζει, σύµφων α µε πληροφο-
ρίες, ο ΟΑΣΑ. Ωστόσο, δεν  αποκ-
λείεται ν α δροµολογηθεί η παράτα-
ση ισχ ύος των  καρτών , ωστόσο οι
οριστικές αποφάσεις δεν  έχ ουν
ληφθεί ακόµα.

Μετά την  αν ακοίν ωση αν αστο-
λής πληρωµής προστίµων  (έως τις
31 Μαΐου) για τους λαθρεπιβάτες
που αποφασίστηκε από τον  υπο

υργό Υποδοµών  και Μεταφορών
Κ. Καραµαν λή, οι συστηµατικοί
επιβάτες αν αµέν ουν  κι εκείν οι
κάποια ρύθµιση µε δεδοµέν ο µάλι-
στα ότι αποτελούν  και τους πιο
πιστούς πελάτες του ΟΑΣΑ.

Επιπλέον , πέραν  της αραίωσης
των  δροµολογίων  των  λεωφορείων ,
τρόλεϊ, µετρό, ηλεκτρικού και τραµ,
η κατάργηση της µεταµεσον ύκτιας
λειτουργίας των  µέσων  σταθερής
τροχ ιάς κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο, έχ ει επίσης περιορίσει
σηµαν τικά το έργο του ΟΑΣΑ. Το
πρόγραµµα δροµολογίων  τόσο για
τα σταθερά µέσα όσο και για τα
οδικά µέσα είν αι αραιότερο ακόµα
και από τον  ∆εκαπεν ταύγουστο,
διάστηµα κατά το οποίο οι µετακι-
ν ήσεις στην  Αθήν α είν αι ιδιαίτερα 

περιορισµέν ες, λόγω των  θερ-
ιν ών  αδειών  µετακιν ούµεν ων  και
εργαζοµέν ων  στον  ΟΑΣΑ.

Στο µεταξύ, έν τον η αν ησυχ ία
επικρατεί τόσο στο υπουργείο
Μεταφορών  όσο και στις διοικήσεις
των  συγκοιν ων ιακών  φορέων  για
την  επόµεν η ηµέρα µετά την  παν -
δηµία, καθώς η µείωση της κίν ησης
έχ ει περιορίσει τις εισπράξεις
δυσαν άλογα σε σχ έση µε τον
µικρό περιορισµό των  λειτουργικών
εξόδων  των  εταιρειών . Τα δροµολό-
για είν αι περιορισµέν α, ωστόσο
πληροφορίες αν αφέρουν  ότι τα
πάγια και λειτουργικά κόστη των
φορέων  δεν  έχ ουν  µειωθεί σε
τέτοιο βαθµό που ν α ισοσκελίζουν
την  απώλεια από τις εισπράξεις. 

(πηγή : Καθηµεριν ή)

Εξετάζεται η παράταση ισχύος καρτών του ΟΑΣΑ

Ο ΚΟΥΡΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Τα µέλη της εθελοντικής οµάδας Κούρος τίθενται στη
διάθεση του ∆ήµου Μεγάρων

Επιστολή της Εθελον τικής Οµάδας Μεγάρων  Κούρος 

«Η κρισιµότητα των  στιγµών  που βιών ουν  όλοι οι πολίτες χ ωρίς καµία εξαίρεση
επιβάλλει υψηλό αίσθηµα ευθύν ης και ταυτόχ ρον α την  εν εργοποίηση των  συλλο-
γικών  δυν άµεων  που σχετίζον ται µε την  κοιν ων ική προσφορά και ειδικά µε την
πολιτική προστασία.

Η Εθελον τική Οµάδα Μεγαρων  «Κούρος» παρέχ ει εθελον τικά πάν ω από δυο δεκα-
ετίες της υπηρεσίες της στους πολίτες, ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης αν άγκης. 

Η παν δηµία του κορων οϊου είν αι µία έκτακτη αν άγκη στην
οποία θεωρούµε ότι πρέπει ν α προσφέρουµε µε τα µέσα που
έχ ουµε. Για αυτό µε επιστολή µας θέσαµε έν α εθελον τικό πυρ-
οσβεστικό όχ ηµα µε το πλήρωµα του στη διάθεση του δήµου
Μεγαρεων , του ΝΠ∆∆ «Ηρόδωρος» και του ΝΠΙ∆ ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ
ώστε ν α συν δράµουν  στην  απολύµαν ση εξωτερικών
δηµοσίων  χ ώρων .Η Εθελον τική Οµάδα Μεγάρων  ήταν , είν αι
και θα είν αι στο πλευρό της κοιν ων ίας και της δηµοτικής
αρχ ής, ειδικά σε κρίσιµες περιόδους σαν  αυτές που διαν ύουµε.

Μην  ξεχ ν άµε ότι για ν α βγούµε δυν ατοί και υγιείς πρέπει 
ν α ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ».

Εκ του ∆.Σ.
Ο πρόεδρος  Κατεριν ίτσας Αν τών ιος
Ο Γ. Γραµµατέας Νάστος Παν αγιώτης



Πέµπτη 2 Απριλίου 2020 θριάσιο-7

Ειδικά ναυλωµένο µεταφορικό αεροσκάφος Antonov µετέφε-
ρε εχθές στο Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος φορτίο 80
τόννων υγειονοµικού υλικού από το Tianjin της Κίνας για
λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας.

Το φορτίο αποτελείτο από 200 χιλ. ειδικές µάσκες FPP2 και
FPP3, 100 χιλ. στολές Tyvek, καθώς και χειρουργικές µάσ-
κες, ασπίδες προσώπου και ποδονάρια.

Στο  φορτίο περιλαµβανόταν, επίσης, µέρος της δωρεάς του
εφοπλιστού κ. Προκοπίου αποτελούµενο από 160.000 ειδι-
κές στολές Tyvek και αδιάβροχες. Το κύριο µέρος της δωρε-
άς του κ. Προκοπίου, µε 2,5 εκ. γάντια, αναµένεται αύριο µε
ειδική µισθωµένη πτήση.

Την παραλαβή του έκανε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα Εξω-
στρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρη ∆ηµητριάδη και τον Πρόεδρο της Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Προµηθειών Υγείας Μάριο Θεµιστοκλέους

Κικίλιας: Ο Απρίλιος θα είν αι δύσκολος µήν ας αλλά αν  παραµείν ουµε συν επείς, αισιοδοξούµε

«Μέσα σε αυτή την παγκόσµια µάχη και την έλλειψη υλικών, καταφέραµε να εξασφαλίσουµε άλλο ένα
µεγάλο φορτίο προµηθειών µέσων ατοµικής προστασίας, αυτή τη φορά για τις Μονάδες Εντατικής Θερ-
απείας, µε χρήµατα του ελληνικού ∆ηµοσίου», δήλωσε ο κ. Κικίλιας. «Θα συνεχίσουµε», είπε, «να
κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, προκειµένου να στηρίξουµε τους ανθρώπους που δίνουν τη µάχη µέσα στα
νοσοκοµεία µας, για να µας κρατούν όλους υγιείς»

Έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» 80 
τόνοι υγειονοµικού υλικού από την Κίνα 

Μ
ε ιδιαίτερη προσοχή λόγω της έκτακτης
συνθήκης της απειλής εξάπλωσης του
κορωνοϊού, οι υπηρεσίες της Περιφερει-

ακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής συνεχίζουν απρ-
όσκοπτα το έργο, µε εντολή και συντονισµό του
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Λευτέρη
Κοσµόπουλου.

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Αττικής,
σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται παρα-
κάτω, κατά την περίοδο 19 έως 27 Μαρτίου,
πραγµατοποίησε υγειονοµικούς ελέγχους σε
καταστήµατα τροφίµων και ποτών για την προ-
στασία της δηµόσιας υγείας και την αποφυγή δια-
σποράς του COVID-19. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ. Αττικής Λευτέρης
Κοσµόπουλος δήλωσε σχετικά ότι «Με υψηλό
αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην ασφάλεια και τη
δηµόσια υγεία, η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής
Αττικής συνεχίζει µε εντατικότατους ρυθµούς τους
ελέγχους στις επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφ-
έροντος της περιοχής ευθύνης της, γιατί η διασφ-
άλιση της ∆ηµόσιας Υγείας αποτελεί για εµάς όχι
µόνο καθήκον αλλά υποχρέωση».

Ακολουθούν τα στοιχεία των Υγειονοµικών
Ελέγχων της ∆ιεύθυνσης Π. Υγειονοµικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερ-
ειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας της Περιφέρειας Αττικής.

Η εισβολή της 
«καραντίνας» στην

καθηµερινότητά µας 
Η ιστορία πίσω από τη

λέξη και η 40ήµερη παραµονή
των πλοίων στη Βενετία

Τ
όσο γρήγορη και  επιθετική είναι  η
εξάπλωση του κορωνοϊού και δεν είναι
λίγες οι  χώρες που έχουν επιβάλει

υποχρεωτική καραντίνα στους πολίτες τους στην
προσπάθειά τους να περιορίσουν τον ιό.

Η λέξη καραντίνα ακούγεται  συνεχώς τον
τελευταίο καιρό που όλος ο πλανήτης ασχολείται
µε τον κορωνοϊό, ο οποίος έχει εξελιχθεί πλέον
σε πανδηµία.

Σε ένα οποιοδήποτε λεξικό, ως εξήγηση στη
λέξη «καραντίνα» θα βρούµε ότι  αποτελεί
περιορισµό στην κυκλοφορία ανθρώπων και
εµπορευµάτων, πράγµα το οποίο βιώνουµε τόσο
στην Ελλάδα όσο και γενικότερα στον πλανήτη.

Ο όρος χρησιµοποιείται συχνά ως συνώνυµο
µε την ιατρική αποµόνωση, η οποία εφαρµόζεται
σε άτοµα που νοσούν από µεταδοτική ασθένεια
και ως εκ τούτου αποµονώνονται από τον υγιή
πληθυσµό.

Ποια είν αι όµως η ιστορία πίσω από αυτή τη
λέξη; 

Η λέξη καραντίνα προέρχεται από την ενετική
παραλλαγή της ιταλικής λέξης quaranta giorni,
που σηµαίνει σαράντα ηµέρες. Αυτές οι σαράντα
ηµέρες αναφέρονται στην υποχρεωτική περίοδο
αποµόνωσης των πλοίων και του πληρώµατος
κατά την επιδηµία της Μαύρης πανώλης (1348-
1353) στη Βενετία.

Τα πλοία έδεναν στο λιµάνι της πόλης για 40
ηµέρες περιµένοντας να δουν αν θα τους
εµφανιστούν τα συµπτώµατα της πανώλης ή αν θα
µπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Υγειονοµικοί έλεγχοι από την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτ. Αττικής
Για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού & την ασφάλεια της ∆ηµόσιας Υγείας

Λ. Κοσµόπουλος: «Η δηµόσια υγεία είναι καθήκον µας 
ιδιαίτερα σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες»
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Μεγάλη εξακολουθεί να
είναι η κινητικότητα
που παρατηρείται,
από τις πρώτες ώρες

λειτουργίας της, στην πλατφόρµα
υποβολής αιτήσεων για το επίδοµα
των 800 ευρώ που δίνεται από την
κυβέρνηση µετά την αναστολή της
λειτουργία επιχειρήσεων λόγω του
κορωνοϊού.Σύµφωνα µε πηγές του
υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, εχθές το απόγε-
υµα , οι αιτήσεις ανέρχονται σε
37.000.

Λίγες ώρες νωρίτερα οι ίδιες
πληροφορίες έλεγαν ότι οι αιτήσεις
ανερχόντουσαν σε 10.000, ωστόσο
µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
ο αριθµός αυτός ανέβηκε κατακόρ-
υφα.

-Υπενθυµίζεται ότι στην υπεύθυνη
δήλωση, που καλούνται να υποβά-

λουν οι εργαζόµενοι επιχειρήσεων,
των οποίων είτε η επιχειρηµατική
δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί,
µε εντολή δηµόσιας αρχής είτε πλήτ-
τονται σηµαντικά, 

βάσει των οριζοµένων από το υπο-
υργείο Οικονοµικών Κωδικών
Αριθµών ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆),
λόγω του κορωνοϊού, συµπεριλαµ-
βάνονται, εκτός των προσωπικών 

τους στοιχείων και του αριθµού
πρωτοκόλλου καταχώρισης της
υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη
στο Πληροφοριακό Σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται
αυτόµατα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
και τα στοιχεία του προσωπικού τρα-
πεζικού λογαριασµού τους
(ΙΒΑΝ).Επίσης, δηλώνουν και το αν
µισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς
και τα στοιχεία του εκµισθωτή και του
µίσθιου ακινήτου, προκειµένου να
τύχουν της έκπτωσης.

Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρ-
µα (supportemployees.yeka.gr) τηρ-
είται για το σκοπό αυτό στη Γενική
∆ιεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων,
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
και Ένταξης στην Εργασία της Γενι-
κής Γραµµατείας Εργασίας του υπο-
υργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

Τ
ο θέµα που προέκυψε αναφορι-
κά µε την Επίταξη Εκτάσεων
από το Υπουργείο Άµυνας για

την κατασκευή αγωγού καυσίµων, επ’
ωφελείας της Πολεµικής Αεροπορίας
(Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 112 Π.Μ),
έτυχε της άµεσης αντίδρασης και της
Προσφυγής στην ∆ικαιοσύνη από τη
∆ηµοτική Αρχή.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαος Μελετίου και ο Αντιδήµαρχος Πολε-
οδοµίας, Περιβάλλοντος και  Πολιτικής
Προστασίας, κ. Θεµιστοκλής Τσίγκος σε
συνεργασία µε νοµικό σύµβουλο
προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες
για την αποφυγή εφαρµογής του συγκε-
κριµένου σχεδιασµού Επίταξης, που
κατά κοινή οµολογία δηµιουργεί πολλά
προβλήµατα σε ιδιοκτησίες κατοίκων,
καθώς ο όλος σχεδιασµός του έγινε εν
αγνοία της ∆ηµοτικής Αρχής. 

Ο κ. Θεµιστοκλής Τσίγκος πέραν των
ενεργειών ενηµέρωσης των κατοίκων και
της ανάρτησης των σχεδίων για ενηµέρ-
ωση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σε συνε-
ργασία µε τη νοµικό σύµβουλο, σύµφω-
να µε την Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου 73/2020 προέβησαν στις κάτωθι
ενέργειες: 

1. Υπέβαλλαν  προσφυγή στο
ΣτΕ, ως προς την νοµιµότητα της επι-
τάξεως, η οποία γνωστοποιήθηκε στο
∆ήµο 12/2/2020.

2. Προχώρησαν σε αίτηση ανα-
στολής εργασιών µε ασφαλιστικά
µέτρα για την αποτροπή έναρξης
εργασιών σε βάρος ιδιοκτησιών και
την καταστροφή σε ότι βρίσκεται επ’
αυτών (οικίες, µανδρότοιχοι, δέντρα,
κηπευτικά κ.α)

Όσο αφορά την Προσφυγή ορίστηκε
δικάσιµος το συντοµότερο δυνατό, ήτοι
τον Ιούνιο 2020, ενώ αναφορικά µε την
αίτηση αναστολής, εξεδόθη από τον
Πρόεδρο του Στ’ τµήµατος του ΣτΕ προ-
σωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεων
των εργασιών, την οποία κοινοποιούµε
για ενηµέρωση των κατοίκων. 

Η ∆ηµοτική Αρχή δια του αρµόδιου
Αντιδηµάρχου, κ. Θεµιστοκλή Τσίγκου
αποδεικνύει ότι βρίσκεται, για µια ακόµη
φορά δίπλα στους δηµότες της, ενε-
ργώντας συντονισµένα και µεθοδικά για
τη διαφύλαξη των συµφερόντων τους και
το καλό του Ασπρόπυργου, καταλήγει η
ανακοίνωση του ∆ήµου. 

----ΕΕΕΕφφφφτττταααασσσσαααανννν    ττττ ιιιιςςςς    33337777....000000000000    σσσσεεεε     λλλλίίίίγγγγεεεεςςςς    ώώώώρρρρεεεεςςςς
Επίδοµα 800 ευρώ: «Εκτοξεύθηκαν» οι αιτήσεις στην πλατφόρµα

Σ
ύµφωνα µε το
εθνικό σύστηµα
υγείας (NHS) της

χώρας, είναι πιθανό να
έχουν νοσήσει πάνω
από 1,7 εκατοµµύρια
άνθρωποι στη Βρετα-
νια.

Περισσότεροι  από
1,7 εκατοµµύρια άνθρ-
ωποι είναι πιθανό να
έχουν νοσήσει  από
τον κορονοϊό µέχρι
τώρα στη Βρετανίά,
σύµφωνα µε το εθνικό
σύστηµα υγείας της
χώρας (NHS). 

Νέα στοιχεία που

δηµοσίευσε το NHS
111, αποκαλύπτουν
ότι ύστερα από διαδικ-
τυακές αξιολογήσεις
1,496,651 περιστατικά
χαρακτηρίστηκαν ως
"πιθανά κρούσµατα" το
διάστηµα µεταξύ 28 -
31 Μαρτίου. Ακόµα
243,543 περιπτώσεις
που αξιολογήθηκαν
ύστερα από επικοι-
νωνία µέσα από τις
τηλεφωνικές γραµµές
του NHS 111 και του
999 χαρακτηρίστηκαν
επίσης ως "πιθανά
κρούσµατα".  

Σύµφωνα µε τον

Independent, όπως
εξηγεί  το NHS δεν
είναι απαραίτητο πως
η κάθε καταχώρηση
αφορά αποκλειστικά
ένα άτοµο, αφού µε τα
ίδια στοιχεία θα µπορ-
ούσε κανείς να απαντή-
σει στις ερωτήσεις της
αξιολόγησης και  για
κάποιον φίλο ή συγγε-
νή του.

Στη Βρετανία µέχρι
στιγµής, έχουν καταγρ-
αφεί 25,150 επιβεβαι-
ωµένα κρούσµατα,
1,789 έχουν χάσει τη
µάχη ενώ 135 έχουν
αναρρώσει.   

Ενέργειες του ∆ήµου Ασπροπύργου προς το ΣτΕ
σχετικά µε την επίταξη εκτάσεων για την κατασκευή αγωγού καυσίµων 

εξεδόθη από τον Πρόεδρο του Στ’ τµήµατος
του ΣτΕ προσωρινή διαταγή αναστολής

εκτελέσεων των εργασιών 

Κορονοϊός - M. Βρετανία: 

"Πάνω από 1,7 εκατ. άνθρωποι 
πιθανό να έχουν νοσήσει"


