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Με χορηγία του Ιδρύµατος Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
Προχωρούν οι εργασίες για την επανέκθεση
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας
σελ. 8

Ν. Κεραµέως:

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

Θα κάνω τα πάντα
για να µην γίνουν
πανελλήνιες τον
Σεπτέµβριο σελ. 2

Έρχεται νέο πακέτο µέτρων
-Κρίσιµες
αποφάσεις
για ενοίκια,
επιταγές

ΟΠΕΚΑ: ∆ύο νέες ηλεκτρονικές
αιτήσεις για τα ΑµεΑ και τους
ανασφάλιστους υπερήλικες
σελ.2

3.434 ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Σοκ : 738 νεκροί σε µία ηµέρα
- Ξεπέρασε σε θανάτους την Κίνα

σελ.. 6

σελ. 3

Στον «πάγο» η δίκη
για τη φονική
πληµµύρα
στη Μάνδρα,
λόγω κορονοιού

σελ. 2

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕ∆Ε
ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ

Παροχή 150 οχηµάτων από την Toyota
Ελλάς για το “Βοήθεια στο Σπίτι”
Μέτρα άµεσης ρευστότητας
στην αγορά και προστασία
στις βιοτεχνίες ζητεί το ΒΕΠ
Νέα παρέµβαση προς τους
υπουργούς Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Εργασίας

σελ. 3

σελ. 8

Οι γονείς θα απευθύνονται στην
Κοινωνική Υπηρεσία

Παρέχεται ψυχολογική
υποστήριξη σε
µαθητές των
Παιδικών Σταθµών
Άνω Λιοσίων
σελ. 7
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συµεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602
ΜΑΝ∆ΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, Μάνδρα, 2105555844
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, Άνω Λιόσια,
2102474311
ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊδάρι - ∆άσος,
2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Βροχή και υγρασία . Η
θερµοκρασία από 11 έως 14
βαθµους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πούλιος, Σύλας, Σύλλας, Σύλος, Σύλα,
Σύλια, Σύλη
Αγίου Πούλιου του Αν αγν ώστου, Ιεροµαρτύρων εν Γοτθία

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: 6908604269
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

Ν. Κεραµέως: Θα κάνω τα πάντα για να
µην γίνουν πανελλήνιες τον Σεπτέµβριο

Στόχος της κυβέρνησης να
διεξαχθούν οι πανελλήνιες
2020, όσο το δυνατόν πιο κοντά
στις καθιερωµένες ηµεροµηνίες,
σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε η
υπουργός Νίκη Κεραµέως.

«Θα κάνω ότι περνάει από το
χέρι µου, η αναστάτωση για τους
υποψηφίους για τα ΑΕΙ να είναι
µικρή και να µην γίνουν οι Πανελλαδικές το Σεπτέµβριο», δήλωσε
στον ΣΚΑΪ 100,3, η υπουργός
Παιδείας, διατυπώνοντας παράλληλα την αγωνία της για
τη χρονική στιγµή που θα ανοίξουν τα σχολεία.
Η Ν. Κεραµέως εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Πανελλαδικές θα γίνου τον Ιούνιο και στην χειρότερη περίπτωση τον
Ιούλιο.

Όσον αφορά την αναπλήρωση των χαµένων διδακτικών ωρών, η υπουργός
Παιδείας, επανέλαβε ότι µε τα
σηµερινά δεδοµένα , θα γίνει
µε παράταση του διδακτικού
έτους, και µε µείωση της
διδακτικής ύλης.
Η Ν. Κεραµέως σηµείωσε
ότι οι όποιες αποφάσεις θα
ληφθούν εξαρτώνται από το
πότε θα ανοίξουν τα σχολεία
και τις οδηγίες που θα λάβει
το υπουργείο από τους ειδικούς.
Σε ότι αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση η κ. Κεραµέως ανέφερε ότι σήµερα θα επικοινωνήσει µε τους
τοµεάρχες παιδείας όλων των κοµµάτων για να τους
ενηµερώσει για τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί.

ΟΠΕΚΑ: ∆ύο ν έες ηλεκτρον ικές αιτήσεις για τα ΑµεΑ και τους αν ασφάλιστους υπερήλικες

Καταργείται η φυσική παρουσία και στον ΟΠΕΚΑ καθώς η διοίκηση του Οργαν ισµού συµµετέχ ον τας στην εθν ική προσπάθεια για τον περιορισµό της διάδοσης του κορον οϊού δηµιούργησε δύο ν έες ηλεκτρον ικές αιτήσεις,
για την εξυπηρέτηση Ατόµων µε αν απηρία και Αν ασφαλίστων Υ περηλίκων , ώστε οι πολίτες ν α εξυπηρετούν ται
χ ωρίς φυσική παρουσία.Από τισ 4/03 οι εν διαφερόµεν οι µπορούν , χ ωρίς ν α απαιτείται φυσική παρουσία, ν α
επισκέπτον ται την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr), ν α συµπληρώσουν την online αίτηση για το Προν οιακό Επίδοµα Αν απηρίας (Νέες αιτήσεις και αιτήσεις αν αν έωσης) και το Επίδοµα Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
Αν ασφάλιστου Υ περήλικα.
Για τα προνοιακά αναπηρικά επιδόµατα αιτήσεις στο https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/ilektronikesypiresies/aitisi-pronoiako-anapiriko-epidoma/
Για το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστου Υπερήλικα αιτήσεις στο https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/ilektronikes-ypiresies/aitisi-epidoma-anasfaliston-yperilikon/
Με τη συµπλήρωση της ηλεκτρον ικής αίτησης και την υποβολή της, ο πολίτης κατοχ υρών ει την ηµεροµην ία
έν αρξης του δικαιώµατός του, σε περίπτωση που κριθεί δικαιούχ ος των αιτηθέν των παροχ ών σύµφων α µε την
ισχ ύουσα ν οµοθεσία.

Στον «πάγο» η δίκη για τη φονική πληµµύρα
στη Μάνδρα, λόγω κορονοιού

Τ

ο «πράσινο φως» για τη
χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας και στα δικαστήρια άναψε η κοινή υπουργική
απόφαση στην οποία προβλέπεται
το µέσο της τηλεδιάσκεψης για το
Συµβούλιο της Επικρατείας, το
Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και τα
διοικητικά δικαστήρια.
Με αυτό τον τρόπο λύνονται τα
χέρια των δικαστικών λειτουργών
στα ανώτατα δικαστήρια προκειµένου να µην µπουν στο συρτάρι
σοβαρές υποθέσεις που αφορούν
χιλιάδες πολίτες οι οποίες εκκρεµούν στις Ολοµέλειες του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως είναι τα
αναδροµικά των συνταξιούχων.
Αρµόδιες πηγές αναφέρουν σχετικά µε τις αστικές υποθέσεις πως οι δικαστικοί λειτουργοί που µετέχουν σε συνθέσεις πολυµελών δικαστηρίων µπορούν να προχωρούν σε «διασκέψεις» µε την βοήθεια της τεχνολογίας κάτι που ζητεί και η Ένωση ∆ικαστών και
Εισαγγελέων.
Όσο για τις ποινικές υποθέσεις που έχουν διακόψει τις συνεδριάσεις τους προκειµένου να αποφευχθεί ο συνωστισµός στα δικαστήρια εξετάζεται το ενδεχόµενο, µετά από τηλεδιάσκεψη, να ανακοινώνονται µε τη βοήθεια των
µέσων τεχνολογίας στους παράγοντες της δίκης οι επόµενες δικάσιµοι.
Στον «πάγο» µπήκε και η δίκη για τη φονική πληµµύρα στη Μάνδρα.
Η δίκη ξεκίνησε µε προβλήµατα καθώς λόγω του µεγάλου αριθµού κατηγορουµένων και συνηγόρων ήταν δύσκολο να βρεθεί δικαστική αίθουσα για να την φιλοξενήσει. Ο κορονοιός έδωσε ένα ακόµη «χτύπηµα» στην διαδικασία
µε το Τριµελές Πληµµελειοδικείο της Αθήνας να διακόπτει για την 1η Απριλίου 2020, χωρίς να είναι εκ των προτέρων σε θέση οι δικαστές να γνωρίζουν αν χρειαστεί και άλλη διακοπή της δίκης.
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Μέτρα άµεσης ρευστότητας στην αγορά και προστασία
στις βιοτεχνίες ζητεί το ΒΕΠ

Νέα παρέµβαση προς τους υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Εργασίας

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

Ερχεται νέο πακέτο µέτρων
-Κρίσιµες αποφάσεις για ενοίκια, επιταγές

Ε

π ιπ λέον
µέτρα
εν ίσχ υσης τις τις
επ ιχ ειρήσεις και
τους ελεύθερους επαγγελµατίες ετοιµάζει το υπουργείο
Οικον οµικών
Εν δεχ οµέν ως και σήµερα, το αργότερο αύριο,
το οικον οµικό επιτελείο
θα διευρύν ει τη λίστα
των κλάδων και των
επ ιχ ειρήσεων
π ου
έχ ουν βγει ν οκ άουτ και
απ οκτούν
π ρόσβαση
στα µέτρα στήριξης που
«ξεδιπ λών ον ται», την
ώρα π ου τα σχ ετικά
αιτήµατα στο υπουργείο
Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν
σχ ηµατίζουν «βουν ό».

«Έχ ουµε
π λήρη
επίγν ωση της κατάστασης»,
τόν ισε
στο
ief imerida
αρµόδιος
υπηρεσιακός παράγον τας και συµπλήρωσε ότι
«όλη αυτή η δικαιολογηµέν η αγων ία επ αγγελµατιών κι επιχ ειρηµατιών ν α π ροστεθούν
στη λίστα δεν θα έχ ει
απ ολύτως
καν έν α
ν όηµα σε 10- 15 ηµέρες», εν ν οών τας ότι
σχ εδόν το σύν ολο της
οικον οµίας τον Απρίλιο
θα έχ ει µπει σε καραν τίν α.

Φοροτεχ ν ικοί, λογιστές, µεσίτες αστικών
συµβάσεων , οπτικοί και
δεκάδες άλλοι επ αγγελµατίες φων άζουν το
αυτον όητο
ότι
δεν
έχ ουν , π λέον , αν τικείµεν ο εργασίας, άρα
έχ ουν µηδεν ικό τζίρο,
εν ώ άλλοι τον ίζουν ότι
επ ί του π αρόν τος το
πλαίσιο δεν περιλαµβάν ει τους δευτερεύον τες
ΚΑ∆, δηλαδή όσους
έχ ουν παράλληλη επαγγελµατική δραστηριότητα, η οπ οία έχ ει
«κάτσει».

Αναµένονται διευκρινίσεις για τους ελεύθερους επαγγελµατίες

Πέρα απ ό τη ν έα
διεύρυν ση της σχ ετικής
λίστας, αν αµέν ον ται µε
εν διαφέρον οι αποφάσεις για τους ελεύθερους
επ αγγελµατίες και τη
µείωση των εν οικίων .

Για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες µέν ει ν α
διευκριν ιστεί αν όλοι
αν εξαιρέτως θα έχ ουν
δικαίωµα στην ειδική
απ οζηµίωση των 800
ευρώ, εν ώ για την
έκπτωση κατά 40% στα
εν οίκια επ αγγελµατικής
στέγης και ν οικοκυριών
θα πρέπει ν α εξειδικευθούν δικαιολογητικά και
διαδικασίες.

Όσο πλησιάζει, πάν τως, το τέλος του µήν α,
η αγορά αγων ιά για το
πώς θα αν τιµετωπιστεί
το
π ρόβληµα
των
µετ αχ ρον ολογηµέν ων
επιταγών , έτσι ώστε ν α
µην αρχ ίσουν ν α σκάν ε
καν όν ια, το έν α µετά το
άλλο, όπως συν έβη στα
πρώτα µν ηµον ιακά χ ρόν ια.

Η εξίσωση είν αι σύν θετη, καθώς δεν αρκεί
απ λή π αρέµβαση του
υπ ουργείου
Οικον οµικών , αλλά απαιτείται
συν εργασία και µε τις
τράπεζες.

Το ΓΛΚ έχ ει αν οίξει
διαβούλευση-εξπ ρές µε
Επιµελητήρια, Εν ώσεις,
π αραγωγικούς φορείς,
ωστόσο οι π ροτάσεις
που έχ ουν πέσει στο
τραπέζι δείχ ν ουν ότι θα
απ αιτηθούν
π ολύ
τολµηρές αποφάσεις για
ν α ξεπεραστεί το πρόβληµα.

Τ

ην εξασφάλιση άµεσης ρευστότητας προς όλες
τις επιχειρήσεις και ειδικά προς τις βιοτεχνίες,
καθώς το σχεδιασµό µέτρων επανεκκίνησης
της επιχειρηµατικότητας και της οικονοµίας µετά την
υπέρβαση της κρίσης που προκαλεί η εξάπλωση του
κορωνοϊού “Covid-19” ζητεί το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Πειραιώς µε νέα παρέµβασή του προς την κυβέρνηση.
«Το Επιµελητήριο γίνεται καθηµερινά αποδέκτης της
απόγνωσης στην οποία έχει περιέλθει ο βιοτεχνικός
κόσµος» επισηµαίνει ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός
Μιχάλαρος σε επιστολή που απέστειλε νωρίς το πρωί
της ∆ευτέρας 23 Μαρτίου 2020, στους Υπουργούς Οικονοµικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη και Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση. Τονίζει µάλιστα
ότι οι επιχειρηµατίες βιώνουν δραµατικές καταστάσεις
καθώς ο τζίρος πέφτει κατακόρυφα και οι προοπτικές
γίνονται καθηµερινά πιο δυσοίωνες.
Όσον αφορά στα µέτρα που έχουν ανακοινωθεί ως
τώρα από την Κυβέρνηση, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Πειραιώς τα χαιρετίζει και τα επικροτεί, µε κυριότερο την
επέκταση στήριξης σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ. Κατόπιν αιτηµάτων από επιχειρήσεις – µέλη του, το ΒΕΠ προτείνει
επιπλέον:
Αναστολή λειτουργίας ΚΑ∆ λόγω πανδηµίας (ανεξάρτητα από ΚΑ∆ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας)εκτός από τους κλάδους τροφίµων, φαρµακείων

κλπ. (να ενταχθεί όλο το προσωπικό , όλων των
επιχειρήσεων για να µπορούν να λάβουν όσοι θα τεθούν σε αναστολή σύµβασης , το επίδοµα των 800,00
ευρώ. Και οι επιχειρήσεις να µπορούν να επιλέγουν αν
θα συνεχίσουν να εργάζονται µε κάποιους ή χωρίς
υπαλλήλους).
Κατάργηση προκαταβολής φόρου.
Επιδότηση 100/100 εργοδοτικών και ασφαλιστικών
εισφορών για την περίοδο της κρίσης από τις συνέπειες
της πανδηµίας και για ένα δίµηνο – τρίµηνο µετά.
Άµεση επιστροφή Φ.Π.Α. στις επιχειρήσεις.
Αναστολή πληρωµής µεταχρονολογηµένων επιταγών
από 11 Μαρτίου 2020 και για ένα δίµηνο µετά τη λήξη
της κρίσης λόγο κορωνοϊού, τόσο για τον εκδότη, όσο
και για τον κοµιστή, µε πρόβλεψη να καλυφθούν µέσω
αξιοποίησης µέτρων στήριξης ΜΜΕ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Αύξηση της κρατικής συµµετοχής στις παρεχόµενες
Άδειες Ειδικού Σκοπού προς τους εργαζοµένους.
Μέτρα αναστολής δόσεων δανείων και παροχή νέων
ρυθµίσεων για την περίοδο της κρίσης από τις συνέπειες της πανδηµίας και για ένα δίµηνο – τρίµηνο µετά.
Μείωση δηµοτικών τελών.
Εξασφάλιση ρευστότητας µε µορφή κεφαλαίου
κίνησης µέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – µε
απλοποίηση διαδικασιών.
Παύση πληρωµής ενοικίου σε επιχειρήσεις που θα
παραµείνουν κλειστές µε κρατική εντολή ή πληρωµή µε
µορφή επιδότησης από το Κράτος για την περίοδο της
κρίσης από τις συνέπειες της πανδηµίας και για ένα
δίµηνο – τρίµηνο µετά.
Επίσης, το ΒΕΠ προτείνει να µην πραγµατοποιηθεί
εφάπαξ η καταβολή της οικονοµικής αρωγής 800 ευρώ,
αλλά να αξιοποιηθεί το σύστηµα πληρωµής άδειας ασθενείας έτσι ώστε οι εταιρείες που έχουν εφαρµόσει το
µέτρο «εκ περιτροπής εργασίας» µε όριο το 50%, να
δίνουν «άδεια αργίας», ώστε να διευθετείται αυτόµατα
από το σύστηµα η πληρωµή και να εξαιρείται η πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Επτά πλήρως εξοπλισµένα διαµερίσµατα για την κάλυψη
αναγκών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
∆ιασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία µε την Ένωση Επενδυτών Κίνας-Ελλάδας

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία µε την Ένωση Επενδυτών Κίνας-Ελλάδας διασφάλισε επτά πλήρως επιπλωµένα
και εξοπλισµένα διαµερίσµατα
στο κέντρο της Αθήνας, τα
οποία θα διατεθούν σε ιατρούς
και νοσηλευτές για την κάλυψη
των αναγκών και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων τους.
Η Ένωση µε πρωτοβουλία
του Προέδρου της κ. Changwei
Xia και κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε τον Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη αναλαµβάνει, ως ένδειξη έµπρακτης στήριξης και συµπαράστασης προς

την Ελλάδα, τα έξοδα ηλεκτρισµού, νερού, θέρµανσης, κοινοχρήστων και διαδικτύου, για
όλο το χρονικό διάστηµα που θα
παραµείνουν οι ιατροί και
νοσηλευτές στα διαµερίσµατα.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισηµαίνει σχετικά:

«Σε αυτές τις πολύ δύσκολες
ώρες που περνά η χώρα µας,
είναι καθήκον και προτεραιότητά
µας η στήριξη του ιατρικού και
νοσηλευτικού µας προσωπικού,
οι οποίοι δίνουν καθηµερινά ένα

τιτάνιο αγώνα για την αποτελεσµατική διαχείριση αυτής της
πρωτόγνωρης
υγειονοµικής
κρίσης. Προς αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε και τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία σε συνεργασία µε την
Ένωση Επενδυτών Κίνας-Ελλάδας την οποία ευχαριστούµε
θερµά και προσωπικά τον
Πρόεδρο της κ. Changwei Xia
για το υψηλό αίσθηµα κοινωνικής αλληλεγγύης, που επιδεικνύουν. Στόχος µας είναι να εξασφαλίσουµε και άλλες ανάλογες
δοµές, για την περαιτέρω στήριξη και διευκόλυνση του υγειονοµικού µας προσωπικού».

4-θριάσιο
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Νέες οδηγίες για κατοικίδια και αδέσποτα ζώα: Τι ισχύει για µετακινήσεις όταν τα φροντίζετε

Σε νέα διευκρίνηση προχώρησε ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς και έχει να κάνει
µε τις µετακινήσεις για κατοικίδια
και αδέσποτα ζώα µετά την απαγόρευση κυκλοφορίας στο πλαίσιο των
µέτρων για τον περιορισµό της διασποράς από τον κορονοϊό covid19.
Σχετικά µε τα κατοικίδια, ο Νίκος
Χαρδαλιάς διευκρίνισε ότι όποιος
φροντίζει ζώα που βρίσκονται
µακριά από τον τόπο κατοικίας τους,
µετά τα µέτρα για την απαγόρευση
κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθεί σε φιλοζωικές οργανώσεις
ή σε πολίτες της περιοχής ώστε να
αναλάβουν τη σίτισή τους.
Για τα αδέσποτα, εκτός της περιοχής κατοικίας των πολιτών που τα

φροντίζουν, απαιτείται να υπάρξει
οργάνωση από τους κατά τόπους
δήµους και φιλοζωικές οργανώσεις.
Για όσους φροντίζουν αδέσποτα
στους δήµους τους, θα υπάρξει η
δυνατότητα έκδοσης µετακίνησης
µέσα τις επόµενες ώρες, µε έντυπο,
για την σίτιση των ζώων.

ΓΑΜΟΣ

Ο Κων σταν τίν ος Αγγουράς του Νικολάου και
της Ελέν ης το γέν ος Ληξουργιώτη που
γεν ν ήθηκε στην Άµφισσα Φωκίδας και
κατοικεί στην Αν τίκυρα Βοιωτίας και η
Βασιλική Ηλία του Κων σταν τίν ου
και της Αικατερίν ης το γέν ος Κοµν ην ού που
γεν ν ήθηκε στην Αθήν α Αττικής και κατοικεί
στον Ασπρόπυργο Αττικής θα έλθουν σε
γάµο που θα γίν ει στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
« Κ ατ αχ ω ρησ τέο
στο ΚΗΜ∆ΗΣ &
∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Προµηθειών

Πληροφ ορίες: Κελεπούρη Νατάσα
Ταχ. ∆/ν ση: Λ. Μαραθών ος 104,
(α΄ όροφ ος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη
Τηλ.22943-20585
Fax 22943-20535
E
m
a
i
l
:
promithies@marathon.gr
∆/ν ση
(URL)
:
http://www.marathon.gr
Μαραθών ας 24/03/2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5270
CPV: : 90511000-2
ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών
αποκοµιδής και µεταφ οράς
σύµµεικτων ογκωδών µη
επικίν δυν ων αποβλήτων από
Σ.Μ.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο ∆ήµος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΑΝΟΙΚΤ Ο
ΗΛΕΚΤ ΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
κάτω των ορίων µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας
του
Ε . Σ . Η . ∆ Η . Σ .
www.promitheus.gov.gr σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016
όπως ισχύει, για την παροχή
υπηρεσιών αποκοµιδής και µεταφοράς σύµµεικτων ογκωδών µη

επικίνδυνων αποβλήτων από
Σ.Μ.Α. µε συστηµικό αύξοντα
αριθµό: 89799.
Ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού είναι 149.990,40€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 120.960,00€, ΦΠΑ 24%
29.030,40 €). Η διάρκεια της
σύµβασης ορίζεται σε πέντε (5)
µήνες από την υπογραφή της.
Η καταληκτική ηµεροµην ία υποβολής των προσφ ορών είν αι η
9/4/2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
23:59.

Η αποσφ ράγιση των προσφ ορών θα γίν ει µετά την υποβολή
των δικαιολογητικών σε έν τυπη
µορφ ή την 15/04/2020 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές
προσφορές. Η Ισχύς των προσφορών θα είναι 12 µήνες και θα
συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα.
Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσοστού
1% της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο
ποσό των 1.209,60 € (χιλίων διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα
λεπτών του ευρώ).
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται
στο τηλ.: 2294320585, fax:
22943 20535, αρµόδιος υπάλληλος κα Νατάσα Κελεπούρη στο
τµήµα Προµηθειών, Τ αχ. ∆ιεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 104,
Τ .Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.
Ο
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

Στη βεβαίωση µετακίνησης θα πρέπει να αναφέρεται ο τόπος που
βρίσκονται τα αδέσποτα ζώα και ή
ώρα και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 3 ώρες.
Όσον αφορά τους γιατρούς, αυτό
αφορά και τους κτηνιάτρους, καθώς το
έντυπο Β1 ισχύει και για κτηνίατρο.

Θετικοί στον κορονοϊό έξι γιατροί
στο νοσοκοµείο του Ρίο

Έξι γιατροί βρέθηκαν θετικοί στον κορον οϊό στην
Πάτρα, σύµφων α µε πληροφορίες του ΣΚΑΪ.
Πρόκειται για 4 ειδικευόµεν ους και οι 2 ειδικευµέν ους
γιατρούς. Όλοι εργάζον ταν στις παθολογικές κλιν ικές,
στις οποίες ν οσηλεύον ται ασθεν είς που πάσχ ουν από
την ν όσο COVID-19, που προκαλεί ο ν έος κορον οϊός.
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Τακτική διανοµή προϊόντων
από τη ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής του
∆ήµου Αχαρνών

Ο

Αν τιδήµαρχ ος της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Πολιτικής κ. Στάθης Τοπαλίδης, και το τµήµα Κοιν ων ικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της
πράξης «∆οµή Παροχ ής Βασικών Αγαθών , Κοιν ων ικό
Παν τοπωλείο» ∆ήµου Αχ αρν ών µε κωδικό ΟΠΣ(MIS)
5001330 του επιχ ειρησιακού προγράµµατος Αττική 20142020» εν ηµερών ουν τους δηµότες ότι στις 19/3/2020
πραγµατοποιήθηκε η τακτική διαν οµή, που αφορούσε
τους µήν ες Ιαν ουάριο -Φεβρουάριο και Μάρτιο στους εν ταγµέν ους ωφελούµεν ους Α’ Εξαµήν ου 2020 της ∆οµής
Παροχ ής Βασικών Αγαθών , κατόπιν αιτήσεώς τους και έγκρισης αυτής από την Επιτροπή ∆ιαχ είρισης του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου ∆ήµου Αχ αρν ών .
Επιπρόσθετα στους δικαιούχ ους δόθηκαν επιταγές για εξαργύρωση σε καταστήµατα του Σκλαβεν ίτη, χ ορηγία
από τα Μον τεσσοριαν ά σχ ολεία και από την οικογέν εια της Ελέν ης Σαχ σαν ίδη εις µν ήµην της, διαµέσου της
Αρωγής.
∆ιανεµήθηκαν τα παρακάτω προϊόντα:

Προϊόντα µακράς διαρκείας (λάδι, µακαρόνια,
ρύζι, ζάχαρη, γάλα, αλάτι, ντοµατοχυµός, όσπρια, φρυγανιές κ.α.)
Προϊόντα καθαρισµού (υγρό για τα πιάτα,

σαπούνια, προϊόντα περιόδου κ.α.)
Κατεψυγµένα κρέατα
Λάµπες κ.α.

Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
ΣΤΑΘΗΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ

Αιµοδοσία από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών
την Κυριακή 29 Μαρτίου

Η προσφορά στον συν άν θρωπο έχ ει επιπλέον εθν ική σηµασία
για ν α βγει η χ ώρα µας αλώβητη και µε όσο το δυν ατόν λιγότερες απώλειες σε αν θρώπιν ες ζωές.
Για ν α µη φτάσουµε µαζί µε θύµατα του κορων οϊού ν α θρην ούµε
και θύµατα αν θρώπων όλων των ηλικιών από την έλλειψη αίµατος.
Ας δείξουµε την αλληλεγγύη µας και την αν θρωπιά µας στις
δύσκολες αυτές στιγµές. Την Κυριακή 29 Μαρτίου από τις 09.00
πµ έως τις 14.00 µµ στην αίθουσα εν τευκτηρίου των γραφείων
του συλλόγου ν α κάν ουµε πράξη την αγάπη µας στο δώρο της
ζωής.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνεχίζονται οι απολυµάνσεις
σε κοινόχρηστους χώρους.

Συνεχίζονται
οι
απολυµάνσεις
που
πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Ελευσίνας, από την πρώτη
ηµέρα εφαρµογής των αυστηρών µέτρων κατά του
κορωνοϊού, αυτή την φορά από Υπαλλήλους του
∆ήµου .

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί απολυµάνσεις από
ειδικά συνεργεία στις Σχολικές Μονάδες, στα
∆ηµοτικά Κτίρια, στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια και στα
∆ηµόσια Κτίρια.
Τις επόµενες ηµέρες θα ενταθεί η απολύµανση
σε δρόµους, στάσεις και κοινόχρηστους χώρους.
Για ακόµη µια φορά ζητούµε από τους ∆ηµότες
να µείνουν σπίτι τους, η ατοµική ευθύνη κρίνει το
συλλογικό καλό.

Με αµείωτο ρυθµό οι προληπτικές
απολυµάνσεις σε δηµόσιους
χώρους του ∆ήµου Ασπροπύργου

Η

∆ιεύθυν ση Καθαριότητας, Αν ακύκλωσης και
Πρασίν ου του ∆ήµου Ασπ ροπ ύργου, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και λαµβάν ον τας υπόψη τις ΠΝΠ, τις Εγκυκλίους καθώς και τις σχ ετικές διατάξεις και εξαγγελίες της πολιτείας, για τη λήψη
µέτρων για την πρόληψη και τον περιορισµό της επιδηµίας του κορων οϊού, ξεκίν ησε την εφαρµογή προγράµµατος τακτικών απολυµάν σεων σε εξωτερικούς
δηµόσιους χ ώρους του ∆ήµου Ασπροπύργου.
Πέραν των απολυµάν σεων που έχ ουν πραγµατοποιηθεί στις Σχ ολικές Μον άδες του ∆ήµου, στα ∆ηµοτικά κτίρια και στους αθλητικούς χ ώρους σειρά έχ ουν
οι πλατείες, οι κάδοι απορριµµάτων και άλλοι πολυσύχ ν αστοι χ ώροι.
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου θα συν εχ ίσει µε αµείωτο
ρυθµό ν α πραγµατοποιεί απολυµάν σεις για όσο χ ρον ικό διάστηµα κριθεί απαραίτητο.

6-θριάσιο
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3.434 ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Σοκ : 738 νεκροί σε µία ηµέρα - Ξεπέρασε σε
θανάτους την Κίνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ∆ΥΕ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
∆ιαχρονική η υποχρηµατοδότηση και αποσάρθρωση
του δηµόσιου συστήµατος υγείας και της πολιτικής προστασίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ),
σε αυτές τις δύσκολες ώρες για τον ελληνικό λαό, χαιρετίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τους εργαζόµενους σε όλους εκείνους τους κλάδους που παραµένουν ανοιχτοί για την εξυπηρέτηση των άµεσων αναγκών του λαού µας, δίνοντας ταυτόχρονα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και τη µάχη ενάντια στην
εξάπλωση της επιδηµίας του κορονοϊού. Σε ανακοίνωσή της τονίζει µεταξύ άλλων
τα ακόλουθα
Μένουµε στο σπίτι, όµως παραµένουµε δυνατοί, διεκδικητικοί.
∆εν κάνουµε πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώµατά µας. Εκφράζουµε έµπρακτα την αλληλεγγύη µας σε όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη. Ωστόσο, δεν µπορούµε και δεν πρέπει να σιωπήσουµε µπροστά στις πολύ βαριές
ευθύνες που φέρνουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις για τα ελλειπή µέτρα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων στους χώρους δουλειάς, για την υποχρηµατοδότηση και αποσάρθρωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας και της πολιτικής
προστασίας, τις τραγικές ελλείψεις σε ΜΕΘ, αναλώσιµα και σε ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό στα νοσοκοµεία, ελλείψεις που προκλήθηκαν από την πολιτική της
ΕΕ, την εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας.
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η επέκταση της δραστηριότητας του ΝΑΤΟ και στο κοµµάτι της Πολιτικής Προστασίας, µέσω του Ευρωατλαντικού Κέντρου Συντονισµού
Ανταπόκρισης σε Καταστροφές, όπως αποτυπώθηκε στην ετήσια έκθεση του
ΝΑΤΟ για το 2019, µε διακηρυγµένο στόχο την ακόµη µεγαλύτερη παρέµβασή του
σε “ζώνες ενδιαφέροντος”, δίνοντας και µε αυτόν τον τρόπο άλλοθι σε νέες ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις ενάντια στους λαούς.

Η Γραµµατεία της ΕΕ∆ΥΕ απευθύνει κάλεσµα στους αγωνιστές του αντιπολεµικού – αντιιµπεριαλιστικού κινήµατος, να συµβάλλουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για:
•
επίταξη των ιδιωτικών µονάδων και ένταξή τους στον κρατικό σχεδιασµό
•
άµεση προµήθεια των νοσοκοµείων µε όλα τα αναγκαία µέσα που ζητάνε
οι υγειονοµικοί
•
να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ και να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις υγειονοµικών
•
να παρθούν µέτρα για να αποφευχθεί ο συγχρωτισµός και να εξασφαλιστούν τα αναγκαία µέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς, σούπερ µάρκετ, φαρµακεία, νοσοκοµεία, µέσα µεταφοράς κ.λπ., που µετατρέπονται σε εστίες διασποράς του ιού.
•
να παρθούν όλα τα αναγκαία µέτρα πρόληψης κι αποφυγής της διασποράς του ιού στους προσφυγικούς καταυλισµούς
•
να ακυρωθούν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές ασκήσεις – καµιά εµπλοκή
του ΝΑΤΟ στην Πολιτική Προστασία, να σταµατήσει το χαράτσι για τις ανάγκες του
ΝΑΤΟ και να δοθεί για τις ανάγκες στην υγεία.
•
Καµιά εµπλοκή της χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και
πολέµους.

Η

Ισπανία θρηνεί άλλους 738 νεκρούς σε
µία ηµέρα από τον κορωνοϊό.Πλέον, τα
θύµατα στη χώρα είναι 3.434, περισσότερα απ' ό,τι στην Κίνα. Τα κρούσµατα στη
χώρα ανήλθαν σε 47.610, µε 3.166 πολίτες να
νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε όλη τη χώρα.
Πλέον, η Ισπανία είναι η δεύτερη χώρα σε
αριθµό θυµάτων, µετά την Ιταλία. Η περιοχή
της Μαδρίτης είναι η πλέον πληγείσα µε το
50% και πλέον των θανάτων στη χώρα (1.825
νεκροί, 290 περισσότεροι σε σύγκριση µε χθες)
και περισσότερα από 14.500 κρούσµατα.Όπως αναφέρει η El Pais, στο τραπέζι έχει
πέσει η παράταση της κατάστασης συναγερµού που έχει κηρυχθεί στη χώρα.

Εκκληση για βοήθεια στο ΝΑΤΟ από την Ισπανία
Την ίδια ώρα, ο ισπανικός στρατός ζήτησε από τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ κιτ διαγνωστικών εξετάσεων για τον νέο κορωνοϊό, αναπνευστήρες και προστατευτικό εξοπλισµό,
στο πλαίσιο της παροχής διεθνούς βοήθειας της Συµµαχίας, είπε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων της χώρας Μιγκέλ Βιλαρόγια.
Σύµφωνα µε τον αξιωµατικό, η Ισπανία κατέθεσε το αίτηµα αυτό στο ΝΑΤΟ, το οποίο
µπορεί να το διαβιβάσει στις ένοπλες δυνάµεις των κρατών µελών του. Η βοήθεια θα
µπορεί να διανεµηθεί σε πολίτες, είπε σε δηµοσιογράφους ο ίδιος.

Κοροναϊός : Μόνο σε µία
µέρα σηµειώθηκαν 1.631
παραβάσεις της
απαγόρευσης κυκλοφορίας

Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ, από την
έναρξη του µέτρου, την ∆ευτέρα 23/3,
έως την Τετάρτη είχαν
βεβαιωθεί
συνολικά 1.795 παραβάσεις σε όλη
την χώρα.

Σε όλη την Ελλάδα βεβαιώθηκαν χ θες,
Τρίτη 24/3, σύµφων α µε την ΕΛ.ΑΣ,
1.631 παραβάσεις του µέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας για την αποφυγή
και τον περιορισµό της διάδοσης του
κορον αϊού. Στους παραβάτες επιβλήθηκε πρόστιµο 150 ευρώ.
Οι περιοχ ές που βεβαιώθηκαν οι παραβάσεις είν αι οι εξής: 575 στην Αττική,
163 στα Ιόν ια Νησιά, 146 στην Κρήτη,

117 στη ∆υτική Ελλάδα, 107 στην
Πελοπόν ν ησο, 95 στο Νότιο Αιγαίο, 94
στη Στερεά Ελλάδα, 85 στη Θεσσαλία,
77 στη Θεσσαλον ίκη, 49 στην Κεν τρική
Μακεδον ία, 45 στην Ηπειρο, 43 στην
Αν ατολική Μακεδον ία και Θράκη, 23 στο
Βόρειο Αιγαίο και 12 στη ∆υτική Μακεδον ία,
Σύµφων α µε την ΕΛ.ΑΣ, από την έν αρξη του µέτρου, την ∆ευτέρα 23/3, έως
και εχ θές είχ αν βεβαιωθεί συν ολικά
1.795 παραβάσεις σε όλη την χ ώρα.

Σε 267 αν ήλθαν οι συλλήψεις
Παράλληλα, σε 267 αν ήλθαν οι συλλήψεις και σε 258 οι παραβάσεις σε χ ώρους για τους οποίους ισχ ύει το µέτρο της
προσωριν ής απαγόρευσης λειτουργίας
για την αποτροπή εξάπλωσης του κορον οϊού. Οι συλληφθέν τες λειτουργούσαν
καταστήµατα λιαν ικής πώλησης, κοµµωτήρια, καφετέριες, καφεν εία, εστιατόρια,
ταβέρν ες, ψητοπ ωλεία, αν θοπ ωλεία,
γήπεδα, καταστήµατα εν δυµάτων κ.λ.π.
Σηµειών εται, ότι το συγκεκριµέν ο
µέτρο ισχ ύει από την Πέµπτη 12/3, εν ώ
µόν ο χ θες, συν ελήφθησαν 8 άτοµα και
βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις,
Όπως επισηµαίν ει η ΕΛ.ΑΣ, οι έλεγχ οι
συν εχ ίζον ται µε αµείωτη έν ταση µε
σκοπ ό τη διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας.
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Μηχανοκίνητος εξοπλισµός
κατά του κορονοϊο στον ∆ήµο Φυλής
Μετέτρεψε τα ελαφρά πυροσβεστικά οχήµατα του ∆ήµου
και του Συνδέσµου Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ) σε ψεκαστικά

Συν εχ ίζει, εν τατικά, την προσπάθεια
καταπολέµησης του κορον οϊού ο ∆ήµος
Φυλής. Στο πλαίσιο αυτό, µετέτρεψε τα
ελαφρά π υροσβεστικά οχ ήµατα του
∆ήµου και του Συν δέσµου Πάρν ηθας
(ΣΥ Ν.ΠΑ) σε ψεκαστικά, ώστε ν α καλύψει
τις εκτεταµέν ες αν άγκες απολύµαν σης
των δηµόσιων και δηµοτικών χ ώρων .
Η µετατροπή κρίθηκε αν αγκαία, για ν α
περιοριστεί η πίεση, που πρέπει ν α είν αι
µικρότερη στους ψεκασµούς, ώστε ν α µην
αλλοιών εται το διάλυµα απολύµαν σης.
Για την µετατροπή επιστρατεύθηκε, αφιλοκερδώς, το συν εργείο αυτοκιν ήτων του
Αν τιδηµάρχ ου Μιχ άλη Οικον οµάκη, ο
οπ οίος επ έβλεψε,
π ροσωπ ικά τις
εργασίες.

θριάσιο-7

Οι γονείς θα απευθύνονται στην
Κοινωνική Υπηρεσία

Παρέχεται ψυχολογική
υποστήριξη σε µαθητές των
Παιδικών Σταθµών Άνω
Λιοσίων

Ο Πρόεδρος των
Π α ι δ ι κ ώ ν
Σταθµών
Άνω
Λιοσίων
Παναγιώτης Καµαρινόπουλος
ενηµερώνει τους γονείς
που χρειάζονται
ψυχολογική υποστήριξη για τα
παιδιά τους, να
α πευθύνο ντα ι
στην
ψυχολόγο
των Παιδικών Σταθµών κα Γεωργία Παππά η
οποία, αυτό το χρονικό διάστηµα, ενισχύει την
Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής, στην
οδό Αθηνών 18, τηλ. 2114115224.

Αντισηπτικά και µάσκες προστασίας

προσέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής στην Πανελλήνια
Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών

Π

ερίπου 600 συσκευασίες αν τισηπτικών
και ικαν ή ποσότητα
µασκών παρέδωσε σήµερα ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης στον Πρόεδρο της
Παν ελλήν ιας Οµοσπον δίας
Συλλόγων Εθελον τών Αιµοδοτών Χ. Πρωτόπαπα, για
την εν ίσχυση της προστασίας των
εθελον τών
αιµοδοτών .

Η προσφορά έρχεται σε
συνέχει α της πρωτοβουλί ας
που έλαβαν η Περιφέρεια Αττικής και η δράση «Όλοι Μαζί
Μπορούµε» σε συνεργασία µε
τους ∆ήµους για τη διεξαγωγή
αιµοδοσιών σε χώρους που θα
καθορίσουν οι ίδιοι, µε στόχο
την κάλυψη των τεράστιων αναγκών που υπάρχουν σε αίµα.

Η
ανταπόκρι ση
των
∆ηµάρχων στο πρόγραµµα
είναι ήδη πολύ θερµή ενώ
υπάρχει ανταπόκριση και από
τις Περιφέρειες Ηπείρου και
Ιονίων Νήσων οι οποίες ανέλαβαν πρωτοβουλί ες γι α τη
συµµετοχή στη δράση και τη
διοργάνωση εθελοντικών αιµοδοσιών.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερ

ει άρχης
Αττι κής
επισηµαίνει τα εξής:
«Στηρί ζουµε και
αναγνωρί ζουµε τη
σηµαντική προσφορά των εθελοντών
αιµοδοτών που επιτελούν
σπουδαί ο
έργο αυτές τις κρίσιµες ώρες γι α τη
χώρα. Η Περιφέρεια
Αττι κής θα εί ναι
συνεχώς στο πλευρό τους».

∆ωρεάν ψ υχολογική βοήθεια
και σε γονεις από τους
Παιδικούς Σταθµούς Ζεφυρίου

Μ κλείσει λόγω του κορονοϊού, όµως οι δράπορεί οι Παι δι κοί Σταθµοί να έχουν

σεις δε σταµατούν. Σε αυτή τη φάση ο Πρόεδρος
των Παι δι κών Σταθµών Ζεφυρί ου Γι ώργος
Κούρκουλος δίνει µεγάλη σηµασία στην ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών.
Στο πλαίσιο αυτό εξέδωσε ανακοίνωση µε την
οποία οι γονείς µπορούν να απευθύνονται στη
συνεργάτη- παιδοψυχολόγο κα Κόχρα Ελίνα,
από ∆ευτέρα – Παρασκευή και ώρες 12:0014:00 στο τηλ. 213-0081223 ώστε να αναζητούν,
από κοι νού, λύσεις στα προβλήµατα που,
ενδεχοµένως, έχουν προκύψει.
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Προχωρούν οι εργασίες για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας

ν µέσω των κρίσιµων
στιγµών που όλη η χώρα
βιώνει λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού, µια θετική
εξέλιξη για την πόλη της Ελευσίνας χαρίζει χαµόγελα και αισιοδοξία .
Με χορηγία του Ιδρύµατος Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
προχωρούν οι εργασίες για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας, ώστε το Μουσείο
να αποκτήσει µία έκθεση σύµφωνα
µε τα σύγχρονα µουσειολογικά δεδοµένα και κυρίως να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021.
Η χορηγία, που αφορά στην εφαρµογή της µουσειολογικής -µουσειοΠροσλήψεις σε
δοµές Προσωριν ής
Υποδοχής και
Φιλοξεν ίας

- Άµεσα η προκήρυξη

Ε

ν τός των π ροσεχ ών
ηµερών
έρχ εται π ροκήρυξη για την τοποθέτηση
διοικητών σε 28 δοµές
Προσωριν ής Υ ποδοχ ής
και Φιλοξεν ίας, καθώς και
προκήρυξη για προσλήψεις π ροσωπ ικού το
οποίο θα στελεχ ώσει τις
ν έες
π εριφερειακές
υπηρεσίες.
Το υπουργείο Μεταν άστευσης και Ασύλου
προχ ωρεί στη σύσταση
Περιφερειακών Υ π ηρεσιών Υ πουργείου Μεταν άστευσης και Ασύλου
σε
28
υφιστάµεν ες
δοµές. Το αµέσως επόµεν ο διάστηµα θα γίν ουν
π ροσλήψεις για την
τοπ οθέτηση διοικητών
στις 28 δοµές καθώς
π ροσλήψεις π ροσωπ ικού το οποίο θα στελεχ ώσει τις ν έες περιφερειακές
υπ ηρεσίες.
Στόχ ος του Υ πουργείου
Μεταν άστευσης
και
Ασύλου µε τη θεσµοθέτηση των ν έων ν οµικών
ον τοτήτων , είν αι ν α
βελτιώσει την λειτουργία
όλων των ∆οµών , πολλές εκ των οποίων σήµερα λειτουργούν υπό την
διοίκηση διεθν ών οργαν ισµών ή ΜΚΟ.
Συµπεριλαµβάνονται
στη λίστα όποθ θα
γίνουν προσλήψεις και
οι ∆οµές της ∆υτικής
Ατικής

γραφικής µελέτης, είναι της τάξεως
των 500.000 ευρώ.

∆οµές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας:
∆οµή «ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», στη θέση «ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4» του
∆ήµου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

∆οµή «ΒΕΡΟΙΑΣ», στο στρατόπεδο «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ» του ∆ήµου Βέροι ας της Περι φερει ακής Ενότητας Ηµαθί ας της Περι φέρει ας Κεντρι κής Μακεδονί ας.
∆οµή «ΒΟΛΟΥ», στι ς εγκαταστάσει ς «ΜΟΖΑΣ» του ∆ήµου
Βόλου της Περι φερει ακής Ενότητας Μαγνησί ας της Περι φέρει ας Θεσσαλί ας.

∆οµή «∆ΟΛΙΑΝΩΝ», στην Εθνι κή Οδό Καλπακί ου-Συνόρων
του ∆ήµου Πωγωνί ου της Περι φερει ακής Ενότητας Ιωαννί νων της Περι φέρει ας Ηπεί ρου.
∆οµή «∆ΡΑΜΑΣ», στην Αποθήκη Νο 3 της Βι οµηχανι κής
Περι οχής του ∆ήµου ∆ράµας της Περι φερει ακής Ενότητας
∆ράµας της Περι φέρει ας Ανατολι κής Μακεδονί ας και
Θράκης.

∆οµή «ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», στη Σχολή Εµπορικού Ναυτικού
του ∆ήµου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας
∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
∆οµή «ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», στην Τοπι κή Κοι νότητα Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµι έων της Περι φερει ακής Ενότητας
Φθι ώτι δος της Περι φέρει ας Στερεάς Ελλάδας.

∆οµή «ΘΗΒΑΣ», στη θέση «ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ» του
∆ήµου Θηβαί ων της Περι φερει ακής Ενότητας Βοι ωτί ας της
Περι φέρει ας Στερεάς Ελλάδας.

∆οµή «ΛΑΥΡΙΟΥ», στη θέση «ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»
του ∆ήµου Λαυρεωτι κής της Περι φερει ακής Ενότητας Ανατολι κής Αττι κής της Περι φέρει ας Αττι κής.

∆οµή «ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ», στο στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του
∆ήµου Ωρωπού της Περι φερει ακής Ενότητας Ανατολι κής
Αττι κής της Περι φέρει ας Αττι κής.

∆οµή «ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ», στη θέση «ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»
του ∆ήµου Τανάγρας της Περι φερει ακής Ενότητας Βοι ωτί ας της Περι φέρει ας Στερεάς Ελλάδας.
∆οµή «ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ», στη θέση «ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ» του
∆ήµου Παι ονί ας της Περι φερει ακής Ενότητας Κι λκί ς της
Περι φέρει ας Κεντρι κής Μακεδονί ας.

∆οµή «ΡΙΤΣΩΝΑΣ», στην Περι φερει ακή Οδό Χαλκί δαςΘηβών του ∆ήµου Χαλκι δαί ων της Περι φερει ακής Ενότητας Εύβοι ας της Περι φέρει ας Στερεάς Ελλάδας

Η χορηγία του Ιδρύµατος Κανελλόπουλου είναι καθοριστική καθότι η

αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων
∆υτικής Αττικής θα µπορέσει να
ολοκληρώσει την επανέκθεση του
Μουσείου ως την έναρξη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021.
Με την στήριξη του Κράτους αλλά
και των χορηγών, εργαζόµαστε µεθοδικά, παρά τις δυσκολίες που
προκύπτουν, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί µε τις καλύτερες συνθήκες
η Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021.
Τέλος ευχαριστούµε το Ίδρυµα
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για την απόφαση του να
είναι χορηγός σε αυτή µας της προσπάθεια, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του σχέση µε την Ελευσίνα και
τον θετικό αντίκτυπο που έχει στην
πόλη µας.

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΕ∆Ε ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ

Παροχή 150 οχηµάτων από την Toyota
Ελλάς για το “Βοήθεια στο Σπίτι”

Η Κεν τρική Έν ωση
∆ήµων
Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.) µε στόχ ο την
εν ίσχ υση της προσπάθειας των ∆ήµων σε όλη
την
Επ ικράτεια, ν α
αν ταπ οκριθούν
στις
αυξηµέν ες υποχ ρεώσεις
τους, λόγω της υγειον οµικής κρίσης, συν εργάζεται µε την Toy ota
Ελλάς και το Υ πουργείο
Εσωτερικών για την
π αροχ ή
π ρος τους
∆ήµους οχ ηµάτων , για
όλο το χ ρον ικό διάστηµα αν τιµετώπ ισης
της παν δηµίας COVID19.
Τα οχ ήµατα αυτά θα
χ ρησιµοπ οιηθούν
για
την κάλυψη αν αγκών
των κοιν ων ικών υπηρεσιών π ου π αρέχ ει η
Αυτοδιοίκηση σε άτοµα
π ου
αν ήκουν
στις
ευπαθείς οµάδες πληθυσµού και, συγκεκριµέν α,
µέσα από το Πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι».
H Τoy ota Ελλάς, αν τιλαµβαν όµεν η την επιτακτική αν άγκη για την
εν ίσχ υση των δηµοτικών δοµών κοιν ων ικής
π ολιτικής και αλληλεγγύης,
αν ταπ οκρίθηκε
άµεσα, παρέχ ον τας 150
οχ ήµατα για την κάλυψη
απαιτούµεν ων αν αγκών
µετακίν ησης για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι».

Πιο συγκεκριµέν α, η
κοιν ων ική αυτή δράση
υλοποιείται µε την έµπρακτη υποστήριξη, τόσο
της Toy ota Ελλάς όσο
και του ∆ικτύου των
Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η µ έ ν ων
Εµπόρων της σε κάθε
γων ιά της Ελλάδας.
στοχ εύον τας
στην
ουσιαστική και εν εργή
στήριξη του έργου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Έτσι, π αρέχ εται η
δυν ατότητα µετακίν ησης
των καταρτισµέν ων Στελεχ ών και Επιστηµόν ων
του
π ρογράµµατος
«Βοήθεια στο Σπ ίτι»
στις µεγάλες π όλεις,
όπως, Αθήν α, Θεσσαλον ίκη, αλλά και σε
δύσβατες περιοχ ές σε
ολόκληρη την Ελλάδα
(µεταξύ άλλων , Ήπειρο,
Αιτωλοακαρν αν ία, Μακεδον ία, Θράκη, αλλά και
τα ακριτικά ν ησιά Τήλου,
Λέρου
και
Ηρωικής

Νήσου
Κάσου
∆ωδεκάν ησα).

στα

∆ήλωση
του
Προέδρου της ΚΕ∆Ε,
∆ηµήτρη
Παπαστεργίου:
«Η ΚΕ∆Ε βρίσκεται
στην «πρώτη γραµµή»
για ν α στηρίξει το
δύσκολο έργο των κοιν ων ικών
υπ ηρεσιών
των ∆ήµων της χ ώρας.
Με την Toy ota Ελλάς
δηµιουργούµε σήµερα
µια συµµαχ ία ευθύν ης,
π ου στόχ ο έχ ει την
αν ακούφιση
των
ευπ αθών
οµάδων
πληθυσµού, που πρέπει
ν α µείν ουν στα σπίτια
τους το επόµεν ο διάστηµα, χ ωρίς ν α στερηθούν όµως απαραίτητα
αγαθά και υπηρεσίες.
Με την Αυτοδιοίκηση
µπ ροστά, θα βγούµε
ν ικητές και από αυτήν
την κρίση».

