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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 65.000
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ
για τα έκτακτα µέτρα για τον κορονοϊο

Προσφορά 5
εκατ. ευρώ από
ΤτΕ στον ΕΟ∆Υ

για την προµήθεια
νοσοκοµειακού

εξοπλισµού
και υγειονοµικού

υλικού.
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΒΒρροοχχήή κκααιι  υυγγρραασσίίαα..  ΗΗ

θθεερρµµοοκκρραασσίίαα  θθαα  κκυυµµααννθθεείί  ααππόό
77  εεωωςς  1133  ββααθθµµοούύςς  ΚΚεελλσσίίοουυ  

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λυδία, Λήδα, Λύδα ,ακεδόν ιος, Μακεδό-
ν ας, Μακεδόν ης, Μακεδών , Μακεδον ία, 
Παγκόσµια Ηµέρα Θεάτρου
∆ιεθν ής Ηµέρα Κοιν ων ικής Εργασίας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

Μακρυγιάννη 2 & Θερµοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Ρόκα Μαρία Π.Αδελφών Κυπραίου 54, 

2105546916

ΜΑΝ∆ΡΑ

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)

Τηλέφωνο  : 210-2411911

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 7 (ΠΛΗΣΙΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΕΒΟΠ)

Τηλέφωνο  : 210-5820751

Ξεπερνούν τις 65.000 οι αιτήσεις
που έχουν κατατεθεί µέχρι στιγµής
στο Πληροφοριακό Σύστηµα
ΕΡΓΑΝΗ από τις επιχειρήσεις που
ανήκουν στους ΚΑ∆ που ανα-
κοινώθηκαν, οι οποίες είτε έχουν
αναστείλει την λειτουργία τους, είτε
προχωρούν σε αναστολή των
συµβάσεων µέρους ή του συνόλου
των εργαζοµένων τους

Η ∆ήλωση Αναστολής Συµβά-
σεων Εργασίας υποβάλλεται από
επιχειρήσεις εργοδότες, που έχουν
αριθµό µητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, του ιδιωτικού
τοµέα, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηµατική τους δρα-
στηριότητα, βάσει ΚΑ∆, µε εντολή δηµόσιας αρχής ή πλήττονται
σηµαντικά βάσει Κ.Α.∆. κύριας δραστηριότητας, που ορίζονται από
το Υπουργείο Οικονοµικών, για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19. Οι εργοδότες των επιχειρήσεων που
έκλεισαν µπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Μαρτίου.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών που πλήττονται
σηµαντικά βάσει Κ.Α.∆. κύριας δραστηριότητας, που ορίζονται από
το Υπουργείο Οικονοµικών, για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής
εντύπων σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήµα-
τος από 24.3.2020 έως και 20.4.2020 (χρόνος εφαρµογής του
µέτρου) από τον ίδιο εργοδότη, τµηµατικά µε ξεχωριστές υποβο-
λές, ανάλογα µε την εφαρµογή του µέτρου της αναστολής συµβά-
σεων εργασίας.

Έτσι η αναστολή των συµβάσεων εργασίας µπορεί να γίνει
σταδιακά και για διαφορετικό αριθµό εργαζοµένων έως τις 20
Απριλίου.

Να σηµειωθεί ότι καταγγελίες συµβάσεων από τις 18 Μαρτίου
θεωρούνται άκυρες.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους ΚΑ∆ υποχρε-

ούνται, µετά τη λήξη του χρόνου της
αναστολής των συµβάσεων εργασίας
του προσωπικού τους, να διατηρή-
σουν, για χρονικό διάστηµα ίσο µε
εκείνο της αναστολής, τον ίδιο αριθµό
θέσεων εργασίας, που σηµαίνει τους
ίδιους εργαζόµενους και µε τους ίδιο-
υς όρους εργασίας κατά την
21.3.2020.

Οι εργοδότες οι επιχειρήσεις
των οποίων έχουν κλείσει προ-
σωρινά µε εντολή του κράτους

υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:

-την αναστολή της κύριας επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας
λόγω εντολής από δηµόσια αρχή, βάσει ΚΑ∆, οριζόµενες από το
Υπουργείο Οικονοµικών όπως ισχύουν κάθε φορά,

-τα στοιχεία του εκµισθωτή και του µισθίου ακινήτου εφόσον
έχουν επαγγελµατική µίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί µε εντολή
∆ηµόσιας Αρχής,

-τους εργαζόµενους των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν
σε αναστολή,

τους τυχόν εργαζόµενους των οποίων η σύµβαση εργασίας τους
έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε µε καταγγελία (απόλ-
υση) είτε µε οικειοθελή αποχώρηση (παραίτηση)

Οι εργοδότες που δεν έχουν αναστείλει την λειτουργία τους αλλά
πλήττονται βάσει ΚΑ∆ και κάνουν χρήση του µέτρου αναστολής
συµβάσεων εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:

-την αναστολή της κύριας επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας
-τους εργαζόµενους των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν

σε αναστολή,
τους τυχόν εργαζόµενους των οποίων η σύµβαση εργασίας τους

έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε µε καταγγελία είτε µε
οικειοθελή αποχώρηση.

Πάνω από 65.000 αιτήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ 
για τα έκτακτα µέτρα για τον κορονοϊο
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Ο ∆ήµος Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, διαφόρων
ειδικοτήτων,  προκειµένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιµετώπιση της ανάγκης
περιορισµού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Προσλήψεις και στο ∆ήµο Χαϊδαρίου
Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην εισήγηση ως ακολούθως:

Οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: grprosopik-
ouhaidari@gmail.com ή εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Στρ.
Καραϊσκάκη 138) στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από 26/3/2020 µέχρι και
30/3/2020.
Πληροφορίες αποκλειστικά στα τηλ. 2132047304-307 (Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού).



∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ -
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

Υπηρεσία ψυχολογικής 
υποστήριξης µε ένταξη Ψυχολόγου

στην Κοινωνική Υπηρεσία 

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 θριάσιο-3

Ο
∆ήµος Μάνδρας –
Ει δυλλί ας – Ερυθ-
ρών – Οι νόης

ενι σχύει  τι ς δι αθέσι µες
δοµές πολι τι κής και  κοι νω-
νι κής αλληλεγγύης στην
προσπάθει α αντι µετώπι -
σης του κορωνοϊ ού Covid-19,
ακολουθώντας τη σχετι κή
Πράξη Νοµοθετι κού Περ-
ι εχοµένου µε τί τλο «Κατε-
πεί γοντα µέτρα αντι -
µετώπι σης των αρνητι κών
συνεπει ών της εµφάνι σης
του κορωνοϊ ού COVID 19
και  της ανάγκης περι ορι -
σµού δι άδοσής του»..

Στόχος αυτών των ενερ-
γει ών – καθώς ο ∆ήµος δε
δι αθέτει  το πρόγραµµα
«Βοήθει α στο σπί τι » - εί ναι
η στήρι ξη ευπαθών οµάδων,
οι κονοµι κά αδύναµων
πολι τών καθώς και  η εξα-
σφάλι ση πρόσβασης στα
αναγκαί α αγαθά που αφορ-
ούν την υγεί α, τη δι ατροφή ή
κάθε άλλη εργασί α συναφή
µε τους εφαρµοζόµενους
περι ορι σµούς λόγω κορω-
νοϊ ού.  

Ο ∆ήµος αξι οποι εί  τι ς
λί στες της Κοι νωνι κής
Υπηρεσί ας (Κοι νωνι κό
Παντοπωλεί ο, Κέντρο
Κοι νότητας) στο πρώτο στά-
δι ο του σχεδι ασµού, ενώ
γι α την υποδοχή, καταγρα-
φή και  αξι ολόγηση αι τηµά-
των και  αναγκών λει τουρ-
γεί : 

Τη δι εύθυνση ηλεκτρονι -
κής αλληλογραφί ας (mail)
dimos.covid19@gmail.com

Την τηλεφωνι κή Γραµµή
∆ηµότη 15270, από τι ς 08:00
– 16:00

Τους αρι θµούς 6932 901
626 και  6980 803 268 της
Υπηρεσί ας Πολι τι κής Προ-
στασί ας γι α έκτακτες περ-
ι πτώσει ς µετά το πέρας
του ωραρί ου.

Υπηρεσί α ψυχολογι κής
υποστήρι ξης µε την ένταξη
Ψυχολόγου στην Κοι νωνι κή
Υπηρεσί α 

Τι ς επόµενες ηµέρες
θα δι ανεµηθεί  έντυπο υλι κό
γι α την εξασφάλι ση της, µε
κάθε πρόσφορο µέσο,
ενηµέρωσης όλων των
πολι τών σχετι κά µε τι ς
υποστηρι κτι κές δοµές και
τι ς δυνατότητες τους.

Υπενθυµί ζουµε ότι  ο
∆ήµος, στο πλαί σι ο των
µέτρων προστασί ας από
τον Covid-19, έχει  ήδη τρο-
ποποι ήσει  τον τρόπο λει το-
υργί ας των Υπηρεσι ών του
σε όλες τι ς ∆ηµοτι κές Ενότ-
ητες γι α την αποτελεσµα-
τι κότερη δυνατή προστασί α
κι  εξυπηρέτηση των
πολι τών, την οποί α µπορ-
εί τε να βρεί τε στο επι συνα-
πτόµενο έγγραφο.

Έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας για τη
λήψη άµεσων µέτρων στήριξης των γονιών,
των µαθητών και των φοιτητών, απηύθυναν 9

δήµαρχοι της Αττικής µέσω επιστολής τους σήµερα, 26
Μαρτίου.

Οι δήµαρχοι ζητούν από την υπουργό Παιδείας την
καθιέρωση υποστηρικτικής εκποµπής «Ώρα γονιών»,
την  ταχεία εφαρµογή της ψηφιακής τηλεµάθησης, την
παροχή σε κάθε έναν ξεχωριστά µαθητή και φοιτητή,
ενός υπολογιστή ή laptop/tablet καθώς και την εξασφά-
λιση έκτακτης χρηµατοδότησης για να καλυφθούν οι
προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική εφαρµογή της
τηλε-εκπαίδευσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της επιστολής:

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων

Αξιότιµη κυρία Υπουργέ
Για πρώτη φορά στη χώρα µας βιώνουµε αυτήν την

πρωτόγνωρη κρίσιµη κατάσταση και καλούµαστε να
πειθαρχήσουµε σε µέτρα δύσκολα, αλλά αναγκαία για
να νικηθεί αυτή η αόρατη απειλή του κορωνοϊού.

Πρώτοι εµείς οι ∆ήµαρχοι, σαν εκπρόσωποι της κοι-
νωνίας, νιώθουµε υποχρεωµένοι να αφουγκραστούµε
ολόκληρη την κοινωνία, την κάθε οικογένεια, τον κάθε
γονιό και ιδιαίτερα τα παιδιά και να γίνουµε η δηµόσια
έκφραση και φωνή τους.

Η διαδικασία µάθησης διακόπηκε, ο περιορισµός στο
σπίτι των παιδιών µε γονική παρουσία εξασφαλίστηκε
και µε την γενική απαγόρευση κυκλοφορίας ο αρχικός
κύκλος προφύλαξης έγινε πράξη.

Η ανασφάλεια για το παρόν και το µέλλον, για την εξα-
σφάλιση των απαραίτητων για την υγεία και την διαβίω-
ση και η ανησυχία για πιθανή απώλεια εργασίας και
εισοδήµατος, αρχίζει να επηρεάζει οικογένειες και ανθ-
ρώπινες σχέσεις και σύντοµα θα αποτελεί σοβαρή απει-
λή για την κοινωνική συνοχή.

Τώρα είναι η στιγµή, που η πολιτεία πρέπει να υπο-
στηρίξει µε συγκεκριµένα µέτρα ηθικά, ψυχολογικά και
οικονοµικά όλη την οικογένεια, για να βγει η κοινωνία
πιο δυνατή, από αυτήν την κρίση.

Ενώνουµε τις φωνές µας και προτείνουµε στην
κυβέρνηση άµεσα να λάβει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
µέτρα:

• Στην καθιέρωση στην ∆ηµόσια και στην Ιδιωτική
Τηλεόραση υποστηρικτικής εκποµπής «Ώρα γονιών»,
για την ενδυνάµωση τους µέσω της παροχής συµβου-
λευτικών υπηρεσιών.

• Στην ταχεία εφαρµογή της ψηφιακής τηλεµάθησης,
ώστε να µη χαθεί η ουσία της σχολικής εκπαίδευσης και
όχι απλά και τυπικά η σχολική χρονιά.

• Στην παροχή σε κάθε έναν ξεχωριστά µαθητή και
φοιτητή, ενός υπολογιστή ή laptop/tablet µε τον µίνιµο-
υµ αναγκαίο εξοπλισµό και στην δωρεάν ελεύθερη πρό-
σβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες, ώστε όλοι να είναι
σε θέση, να συµµετέχουν ισότιµα στην διαδικασία ηλεκ-
τρονικής µάθησης κατοχυρώνοντας το δικαίωµα όλων
για πρόσβαση στην εκπαίδευση.

• Να εξασφαλίσει και να διαθέσει άµεσα την απαρ-
αίτητη έκτακτη χρηµατοδότηση, για να καλυφθούν οι
παραπάνω προϋποθέσεις τηλε-εκπαίδευσης.

Είµαστε σίγουροι, ότι θα ακούσετε την φωνή µας και
θα πάρετε κάθε λογικό και απαραίτητο µέτρο, για να
αποσοβηθεί η κατάρρευση της οικογένειας και της
εκπαίδευσης, που µπορεί να πλήξει την κοινωνική και
την οικονοµική ζωή της χώρας.

Με τιµή
Ανδρούτσου Μαρία – ∆ήµαρχος Αγίου ∆ηµήτριου
Βοσκόπουλος Χρήστος – ∆ήµαρχος Καισαριανής
Ευθυµίου Ανδρέας – ∆ήµαρχος Ταύρου – Μοσχά-

του
Θωµαΐδου ∆έσποινα – ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας
Κονδύλης Ανδρέας – ∆ήµαρχος Αλίµου
Μανιατογιάννης Ξενοφών – ∆ήµαρχος Βριλ-

ησσίων
Μπάµπαλος Νίκος – ∆ήµαρχος Ηρακλείου Αττικής
Ντηνιακός Βαγγέλης – ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου
Χατζηδάκης Γιώργος – ∆ήµαρχος Ηλιούπολης

Κρίσεις πανικού, κλειστοφοβία, προβλήµατα σχέσεων σε νεαρά άτοµα ηλικίας 18 έως 35 ετών

Το αποτύπωµα της επιδηµίας στη ψυχολογία του κόσµου

SOS δηµάρχων: ∆ωρεάν κοµπιούτερ 
& τηλεκπαίδευση στους µαθητές

Τ
ο αποτύπωµα της επιδηµίας στη ψυχ ολογία του
κόσµου δείχ ν ει η µεγάλη αν ταπόκριση των
πολιτών  στο πρωτοποριακό σύστηµα τηλε-ψυχ ια-

τρικής που έθεσε στη διάθεση των  πολιτών , η Περιφ-
έρεια Αττικής και ο ΙΣΑ 

� 2157 βιν τεοκλήσεις µέσα σε δύο 24ωρα

� 4 στους 10 πολίτες ν εαρά άτοµα ηλικίας 18 έως

35 ετών .
Γ. Πατούλης: «Οι πολίτες δεν  είν αι µόν οι τους. Είµαστε
δίπλα τους και όλοι µαζί θα δώσουµε τη µάχ η για ν α
αν αχ αιτίσουµε την  επιδηµία, διατηρών τας τη σωµατική
και τη ψυχ ική µας υγεία»

Το αποτύπωµα της επιδηµίας στη ψυχ ολογία του
κόσµου δείχ ν ει η µεγάλη αν ταπόκριση των  πολιτών
στο πρωτοποριακό σύστηµα τηλε-ψυχ ιατρικής που
έθεσε στη διάθεση των  πολιτών , η Περιφέρεια Αττικής
και ο ΙΣΑ, µε την  στήριξη της Ελλην ικής Ψυχ ιατρικής
Εταιρίας και της Melapus.

Είν αι χ αρακτηριστικό ότι µέσα σε δύο 24ωρα (20-22
Μαρτίου), έγιν αν  περισσότερες από 2157 βιν τεοκλή-
σεις και µάλιστα 4 στους 10 πολίτες που απευθύν θη-
καν  ήταν  ν εαρά άτοµα ηλικίας 18 έως 35 ετών .

Το 72,3% ήταν  από γυν αίκες εν ώ το 27,7%  ήταν  από
άν τρες. Οι περισσότεροι αν ήκαν  στην  ηλικιακή οµάδα
35 έως 44 ετών  (27,49% ) και ακολουθούν  οι ηλικιακές
οµάδες 25-35 (24,56%), 45-53 (19,88%), 18-24 (14,62
%), 55-64 (9,94%), και άν ω των  65 (3,51%).

Επίσης 9.677 άτοµα αν αζήτησαν  πληροφορίες στην
πλατφόρµα εν ώ 862 ξεκίν ησαν  συν εδρίες. Το 60%
ήταν  από την  Αττική, το 15% από τη Θεσσαλον ίκη και
10% από τον  Πειραιά.

Τα θέµατα που αν έφεραν  οι πολίτες αφορούσαν  κυρίως
ν οσοφοβία, κρίσεις παν ικού, κλειστοφοβία, προβλήµα-
τα σχ έσεων  αλλά και απορίες για πρακτικά ζητήµατα
συν ταγογράφησης.



4-θριάσιο Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Η εντύπωση που
επικρατεί  για την
Τουρκία είναι ότι οι
αρχές έχουν
συγκαλύψει την εξάπ-
λωση του κοροναϊού
και  δεν δίνουν τα
πραγµατικά στοιχεία.
Ένας από αυτούς
που ασπάζεται  την
άποψη είναι ο σέντερ
των Μπόστον Σέλτικς,
Ενές Καντέρ.

Ο Τούρκος µπασκετ-
µπολίστας θεωρείται
αντιφρονούντας στην
πατρίδα του, η
Κυβέρνηση έχει

εκδώσει  ένταλµα
σύλληψης και  δεν
µπορεί να επιστρέψει
γιατί θα οδηγηθεί αµέ-
σως στη ∆ικαιοσύνη.

Ο Καντέρ ανάρτησε
ένα βίντεο στο λογαρ-
ιασµό του στο
Instagram µε έναν άνθ-
ρωπο πεσµένο σε
δρόµο, για τον οποίο
ισχυρίζεται πως πρό-
κειται για νεκρό από
τον κοροναϊό στην
Τουρκία.

Παράλληλα, ο Καν-
τέρ κατηγορεί  τον

Ερντογάν µε χαρακ-
τηρισµούς και  τον
καλεί  να αναλάβει
δράση:

« ∆ υ σ τ υ χ ώ ς
υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι που πεθ-
αίνουν από τον κορο-
ναϊό στους δρόµους
µέρα µεσηµέρι  στην
Τουρκία. 

Ο δικτάτορας Ερντο-
γάν ακόµη τα καλύπτει
όλα και δεν παρέχει
την κατάλληλη φρον-
τίδα ή προσοχή. Κάνε
κάτι, παρανοϊκέ Ερν-
τογάν!».

Ανακοίνωση της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Αχαρνών

Η κατάσταση δεν χωρά µικροπολιτικές σκοπιµότητες

Αγαπητοί συνδηµότες,

Τον τελευταίο καιρό ζούµε
πρωτόγνωρες στιγµές ως Ελληνική
κοινωνία. Στιγµές δύσκολες και
αρκετά κρίσιµες. Βιώνουµε µία
κρίση της ∆ηµόσιας Υγείας, πρωτο-
φανή για τα παγκόσµια δεδοµένα! 

Σε όλο αυτό το διάστηµα η ∆ηµοτι-
κή Αρχή και όλες οι υπηρεσίες του
∆ήµου βρισκόµαστε καθηµερινά
στις επάλξεις. ∆ουλεύουµε νυχθηµε-
ρόν µε µοναδικό γνώµονα τη δηµό-
σια υγεία, την πρόληψη και το καλό
των συνδηµοτών µας.

Σε όλο αυτό το διάστηµα έχουµε
αντιµετωπίσει την κατάσταση µε τη
σοβαρότητα που αρµόζει στην
περίσταση, µε υπευθυνότητα, αντι-
δρώντας όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Σε όλο αυτό το διάστηµα όµως οι
περισσότερες παρατάξεις επέλεξαν
τη σιωπή. Υπήρχαν οι εξαιρέσεις
που επικοινώνησαν µαζί µας, προ-
κειµένου να ενηµερωθούν για την
κατάσταση και τις δράσεις µας και
να δηλώσουν έτοιµες να συνδρά-
µουν κι αυτές στις προσπάθειες
µας. Οφείλουµε να τους ευχαριστή-
σουµε γι’  αυτό. 

Οι περισσότερες όµως επέλεξαν τη
σιωπή.

Ή για να είµαστε πιο ακριβείς να
εµφανιστούν µέσω επιστολών και
αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής
∆ικτύωσης.

Εµείς από την πλευρά µας επ’ου-
δενί δεν θα χρησιµοποιούσαµε
αυτή την κατάσταση για µικροπολι-
τικούς σκοπούς. Είναι πολύ κρίσιµη
η περίοδος και περιµέναµε πως και
οι υπόλοιποι αιρετοί εκπρόσωποι
των δηµοτών θα είχαν παρόµοια
στάση απέναντι στην κρίση.

Παρόλα αυτά µε λύπη διαπι-
στώσαµε πως κάποιοι επέλεξαν να
παίξουν τα δικά τους παιχνίδια και
να προσπαθήσουν να δηµιουργή-
σουν εντυπώσεις.

Έφτασαν µάλιστα να εκφράσουν
αντιρρήσεις και στον τρόπο διενέρ-
γειας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
προφανώς αγνοώντας πως
υπάρχουν σχετικές οδηγίες από το
Υπουργείο Εσωτερικών για τον
τρόπο διεξαγωγής του κατά την
περίοδο αυτή.

Εκτός πια και αν θέλουν ο ∆ήµος,
που είναι το αποκούµπι κάθε
δηµότη σε αυτή την περίοδο, να
σταµατήσει να λειτουργεί. Να
µείνουν τα πάντα ανενεργά και ο 

∆ήµος να µην µπορεί να δράσει
ούτε για τα αυτονόητα, να µην
παίρνει καν αποφάσεις.

Αν αυτή είναι η επιθυµία τους, ας
µας το πούνε ξεκάθαρα και να το
ανακοινώσουν και σε όλους τους
δηµότες Αχαρνών.

Η υπευθυνότητα, η σοβαρότητα, η
συµπαράσταση και οι καλές προθέ-
σεις αποδεικνύονται µε πράξεις και
µε δράσεις.

Εµείς θα συνεχίσουµε απαρέγκλι-
τα στο δρόµο που έχουµε χαράξει.
Αυτόν που ακολουθούµε µε σοβαρ-
ότητα, υπευθυνότητα και χωρίς διά-
θεση µικροπολιτικής. Αν κάποιοι
επιλέγουν ακόµη και σε αυτές τις
τόσο δύσκολες συνθήκες, ακόµη
και σε µια περίοδο πανδηµίας να
ασχολούνται µε µικροκοµµατικά
παιχνίδια, εµείς δεν θα τους ακολο-
υθήσουµε.

Μαζί µε τους δηµότες των Αχα-
ρνών έχουµε πολύ σοβαρότερα
προβλήµατα να αντιµετωπίσουµε.

Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Αχα-
ρνών

Οργή Καντέρ για Ερντογάν:
«Κάνε κάτι παρανοϊκέ δικτάτορα, άνθρωποι πεθαίνουν»
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Έφτασε στην Ελλάδα από τηνΈφτασε στην Ελλάδα από την
Ινδία ποσότητα 5 τόνων χλωρΙνδία ποσότητα 5 τόνων χλωρ--
οκίνης και ήδη έχει ξεκινήσει απόοκίνης και ήδη έχει ξεκινήσει από
βιοµηχανική µονάδα η παραγωγήβιοµηχανική µονάδα η παραγωγή
φαρµάκων.φαρµάκων.

Π
ροκειµένου να αντιµετωπίσει
επικείµενες αυξηµένες ανάγκες
σε φάρµακα για κορονοϊό µε

βασική δραστική ουσία τη χλωροκίνη, το
Υπουργείο Υγείας εξασφάλισε τη συνερ-
γασία µε µονάδα παραγωγής σκευασµά-
των για την προµήθεια των Ελληνικών
νοσοκοµείων. Ήδη έχει ξεκινήσει η παρα-
γωγική διαδικασία καθώς το πρωί της
Πέµπτης ήρθε στην Ελλάδα από την
Ινδία, η εισαγόµενη από τον ΕΟΦ ποσότ-
ητα 5 τόνων χρωροκίνης.

Η χλωροκίνη είναι ένα ευρέως διαδεδο-
µένο φάρµακο, το οποίο χρησιµοποιείται
για τη ελονοσία εδώ και δεκαετίες και δίνε-
ται και προληπτικά για την εµφάνιση της
νόσου αυτής. Είναι ένα φάρµακο που
χρησιµοποιείται όντως και σε κατηγορίες
ασθενών που έχουν ρευµατολογικά νοσή-
µατα. Όπως είχε επισηµάνει ο κ. Τσιόδρ-
ας, υπάρχει επαρκής ποσότητα του
φαρµάκου και µπορεί και διατίθεται αυτή
τη στιγµή και στην ελληνική αγορά. Η θερ-
απεία δίνεται σε άτοµα µε εµφάνιση πιο
σοβαρής µορφής της νόσου από κορο-
νοϊό.

Επίσης ο κ. Τσιόδρας είχε αναφέρει ότι
υπήρξε κινητοποίηση του ΕΟΦ για την
εξασφάλιση ποσοτήτων του φαρµάκου.
Υπενθυµίζεται ακόµη ότι ερευνητική
οµάδα της Γαλλίας υπό τον διάσηµο

καθηγητή λοιµώξεων, του κ Didier Raoult,
χρησιµοποίησε σχήµα φαρµάκων µε
βάση την ουσία χλωροκίνη.

Η χρήση των φαρµάκων σε 6 µέρες
οδήγησε σε αρνητικοποίηση των ελέγχων
για τον ιό στο 90% των ασθενών, σε
σχέση µε µια άλλη οµάδα στην οποία δε
χορηγήθηκε το σχήµα. Από την τελευταία
οµάδα το 96% παρέµεινε θετικό για τον ιό
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στο
συγκεκριµένο σχήµα η χλωροκίνη χορη-
γείται σε συνδυασµό µε αζιθροµυκίνη.

Το συγκεκριµένο σχήµα φαρµάκων
ερευνάται για την αποτελεσµατικότητά του
ήδη από τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Υγείας. Ο ΠΟΥ µελετά σε µεγάλο εύρος
δεδοµένων την αποτελεσµατικότητα 4
συγκεκριµένων θεραπευτικών επιλογών, 

οι οποίες χορηγούνται κυρίως στις πιο
σοβαρές περιπτώσεις. Παράλληλα επειδή
το προηγούµενο διάστηµα είχε παρατηρ-
ηθεί µεγάλη ζήτηση για τα φάρµακα
χλωροκίνης που κυκλοφορούν στην
Ελλάδα, ο ΕΟΦ έβγαλε αυστηρές συστά-
σεις σχετικά µε τη διακίνησή του. Τονίζεται
πως για την χορήγηση απαιτείται ειδική
ιατρική συνταγή.

Καλοκαίρι µε κορωνοϊό 
προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιµώξεων

. ∆είχνει να επιβιώνει σε περιοχές µε υψηλή υγρασία.

Προσφορά 5 εκατ. ευρώ 
από ΤτΕ στον ΕΟ∆Υ

Το ποσό θα διατεθεί για την
προµήθεια νοσοκοµειακού 
εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού.

Τ
ο Γεν ικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,
το οποίο συν ήλθε εκτάκτως λόγω του επείγον τος
σε ειδική σύν θεση την  Πέµπτη 26 Μαρτίου 2020

µετά από πρόσκληση του Προέδρου του και ∆ιοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάν ν η Στουρν άρα, αν αγ-
ν ωρίζον τας την  κρισιµότητα της κατάστασης µε την
οποία βρίσκεται αν τιµέτωπο το εθν ικό σύστηµα υγείας
και η χ ώρα στην  προσπάθεια αν τιµετώπισης της
ν όσου COVID-19, αποφάσισε τη διάθεση ποσού
€5.000.000, ως συν εισφορά της Τράπεζας στο έργο
του Εθν ικού Οργαν ισµού ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ) ο
οποίος συν τον ίζει τις δράσεις για την  αν τιµετώπιση
της παν δηµίας.

Το ποσό αυτό θα κατατεθεί στο λογαριασµό του
ΕΟ∆Υ που τηρείται στην  Τράπεζα της Ελλάδος, προ-
κειµέν ου ν α διατεθεί για την  προµήθεια ν οσοκοµεια-
κού εξοπλισµού και υγειον οµικού υλικού, κατά την
κρίση του ΕΟ∆Υ και σύµφων α µε τις αν άγκες του.

∆
εν  φαίν εται ν α έχ ει τα
εποχ ικά χ αρακτηριστικά
άλλων  κορον αϊών  ο SARS-

COV 2. Οι συγγεν είς ιοί έχ ουν  την
τάση ν α εξαφαν ίζον ται το καλο-
καίρι, αλλά ο ν έος κορον αϊός επι-
βιών ει σε περιοχ ές µε υψηλή υγρ-
ασία.

Το συµπέρασµα προκύπτει,
µεταξύ άλλων , από τη σηµεριν ή
έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέν τρου
Λοιµώξεων  (ECDC) σε σχ έση µε
την  αξιολόγηση κιν δύν ου για την
COVID-19.

Σύµφων α µε τους συν τάκτες της
έκθεσης, οι τέσσερις κορον αϊοί
που είν αι εν δηµικοί στους αν θ-
ρώπιν ους πληθυσµούς "ευθύν ον -
ται" για το 10% έως 15% των
κοιν ών  λοιµώξεων  του αν απν ευ-
στικού. Γν ωστά και σαν  "κρυολο-
γήµατα", εµφαν ίζουν  έν τον η χ ειµε-
ριν ή εποχ ικότητα σε εύκρατα
κλίµατα, µε αιχ µή την  περίοδο
µεταξύ ∆εκεµβρίου και Απριλίου,
εν ώ ελάχ ιστα εν τοπίζον ται τους
καλοκαιριν ούς µήν ες.

Η εποχ ική αυτή εµφάν ιση των

ιώσεων  αποδίδεται στην  ιδιότητα
των  κορον αϊών  ν α έχ ουν  υψηλό-
τερη σταθερότητα σε συν θήκες
χ αµηλής και µεσαίας υγρασίας
(20% έως 50%), όταν  το άµυν ες
του αν οσοποιητικού είν αι υποβαθ-
µισµέν ες.

Η εποχ ικότητα
Επικαλούµεν οι προκαταρκτικές

αν αλύσεις που έχ ουν  γίν ει στην
Κίν α, οι συν τάκτες της έκθεσης
τον ίζουν  πως έν τον ος πολλαπλα-
σιασµός του SARS-COV 2 κατα-
γράφεται, τόσο σε ξηρές, όσο και
σε ψυχ ρές περιοχ ές, καθώς και σε
τροπικές περιοχ ές µε υψηλή απόλ-
υτη υγρασία, όπως στο Guangxi
και στη Σιγκαπούρη.

Σύµφων α µε τους ειδικούς, δεν
υπάρχ ουν  µέχ ρι σήµερα στοιχ εία
που ν α αποδεικν ύουν  ότι ο
SARS-CoV 2 θα εµφαν ίσει µια
έν τον η χ ειµεριν ή εποχ ικότητα,
όπως άλλοι αν θρώπιν οι κορον αϊοί
στο βόρειο ηµισφαίριο.

Με αυτό το δεδοµέν ο, αν αδεικ-
ν ύουν  τη σηµασία της εφαρµογής

µέτρων  παρέµβασης, όπως η
αποµόν ωση προσβεβληµέν ων
ατόµων , η αποστασιοποίηση στο
χ ώρο εργασίας και το κλείσιµο των
σχ ολείων .

Θα πρέπει ν α σηµειωθεί ωστόσο,
ότι άλλη έρευν α, του ΜΙΤ, δείχ ν ει
ότι οι κοιν ότητες που ζουν  σε πιο
θερµά µέρη φαίν εται πως έχ ουν
έν α συγκριτικό πλεον έκτηµα για
την  επιβράδυν ση της µετάδοσης
του κορων οϊού, σύµφων α µε
πρώιµη αν άλυση επιστηµόν ων  του
MIT.

Όπως αν αφέρουν  οι New York
Times, οι ερευν ητές αν ακάλυψαν
πως οι περισσότερες µεταδόσεις
του ιού συν έβησαν  σε περιοχ ές µε
χ αµηλές θερµοκρασίες, µεταξύ 3
και 17 βαθµών  Κελσίου (37,4-62,6
βαθµών  Φαρεν άιτ).

Όπως επισηµαίν ουν  οι NYT,
τουλάχ ιστον  δυο ακόµα µελέτες
που εκδόθηκαν  σε δηµόσια αποθ-
ετήρια µελετών  καταλήγουν  σε
παρόµοια συµπεράσµατα για τον
κορων οϊό.

Ξεκίνησε στην Ελλάδα η παραγωγή φαρµάκων µε χλωροκίνη



Τσιόδρας: Θα γίνουµε Ιταλία χωρίς
αυστηρά µέτρα – Τι είπε για τον
θάνατο του γερµανού καθηγητή
Ελαφρώς αισιόδοξος για την  πορεία και την  εξέλιξη του
κορον αϊού στην  Ελλάδα εµφαν ίστηκε ο λοιµωξιολόγος,
ωστόσο έκρουσε τον  κώδων α του κιν δύν ου για τη
συν έχ εια

Ελαφρώς αισιόδοξος για την  πορεία και την  εξέλιξη του κορον αϊού στην  Ελλά-
δα εµφαν ίστηκε ο λοιµωξιολόγος, Σωτήρης Τσιόδρας.

Οπως είπε κατά τη διάρκεια της καθιερωµέν ης εν ηµέρωσης για την  εξάπλωση
του κορον αϊού στη χ ώρα µας, η επιδηµία «δεν  δείχ ν ει σηµάδια εκθετικής
αύξησης» και αυτό είν αι θετικό. Ωστόσο,  πρόσθεσε ότι «είµαστε στη µέση της
µάχ ης και αν  δεν  τηρήσουµε τα µέτρα, η κατάσταση θα επιδειν ωθεί»
σηµειών ον τας ότι «η πορεία του ιού είν αι αν άλογη µε τα µέτρα».

Ο Σωτήρης Τσιόδρας αν αφέρθηκε και σε πρόσφατες εκτιµήσεις και µελέτες διε-
θν ών  οργαν ισµών  για την  εξέλιξη της ν όσου στην  Ελλάδα και, όπως τόν ισε,
είν αι σαφές ότι «δεν  έχ ουµε πορεία Ιταλίας».

Η εικόν α από Ισπαν ία και Ιταλία είν αι τόση άσχ ηµη που οι επιστήµον ες είν αι
αν ήσυχ οι. Εµείς ήδη δεν  έχ ουµε πορεία Ιταλίας. Αν  όµως αρθούν  τα µέτρα, θα
έχ ουµε την  ίδια εικόν α» πρόσθεσε.

Για τον θάνατο του γερµανού καθηγητή

Αν αφερόµεν ος στο θάν ατο του γερµαν ού καθηγητή που επισκέφτηκε για σεµι-
ν άρια το Παν επιστήµιο Κρήτης, ο κ. Τσιόδρας επεσήµαν ε πως παρουσιάστηκε
θρόµβωση στον  ασθεν ή, τον ίζον τας πως είν αι έν α φαιν όµεν ο που έχ ει παρ-
ουσιαστεί τελευταία και το οποίο εξετάζεται από επιστήµον ες σε όλο τον  κόσµο.
∆ιευκρίν ισε ωστόσο πως είν αι µια σπάν ια περίπτωση.
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Είδη ατοµικής 
προστασίας στην 
Τροχαία Αττικής
προσφέρει η 
Περιφέρεια Αττικής

Ικανή ποσότητα µασκών και
περίπου 200 συσκευασίες αντι-
σηπτικών παρέδωσε ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
στην τροχαία Αττικής. 

Το υλικό το οποίο προορίζε-
ται για την ενίσχυση της προ-
στασίας των στελεχών της
τροχαίας παρέλαβε ο υποδιοικ-
ητής της Τροχαίας Αθηνών
Χρήστος Πελώνης.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερ-
ειάρχης Αττικής επισηµαίνει τα
εξής:

«Στηρίζουµε τους εργαζόµε-
νους που αυτές τις δύσκολες
ώρες επιτελούν σηµαντικό
έργο και ιδιαίτερα στην προ-
σπάθεια ελέγχου της κυκλοφο-
ρίας των πολιτών. Η Περιφέρ-
εια Αττικής θα είναι συνεχώς
στο πλευρό τους και θα συµβά-
λει όσο µπορεί στην προστασία
τους».

Φροντίδα για την διατροφή των 
αδέσποτων ζώων από το ∆ήµο Φυλής
Η ∆ιεύθυνση του Προγράµµατος ∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του

∆ήµου Φυλής και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κος Αβράµης Γεώργιος σας ενηµε-
ρώνουν ότι ξεκίνησε η διάθεση τροφών για τα αδέσποτα του ∆ήµου µας.

• Η διάθεση γίνεται, καθηµερινά, από την αρµόδια υπηρεσία, κατόπιν τηλε-
φωνικής επικοινωνίας και στην συνέχεια µε προκαθορισµένο ραντεβού και ώρες
09:00- 13:00µ.µ.

• Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να τηλεφωνήσουν στα εξής τηλέφωνα: 213-
206 0020 και 210-2411626.

• Στα ίδια τηλέφωνα µπορούν να αιτηθούν και για την σχετική βεβαίωση
µετακίνησης για την σίτιση των αδέσποτων.

Παρακαλούµε όλους τους συνδηµότες µας, αυτές τις δύσκολες ώρες, να µην
ξεχνούν τους τετράποδους φίλους µας. Λίγη τροφή και καθαρό νερό είναι το
καλύτερο δώρο για αυτούς.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ∆ΥΣΚΟΛΗ
ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ 

ΟΑΕ∆: Νωρίτερα φέτος η
προπληρωµή επιδοµάτων,
ειδικής παροχής 
προστασίας µητρότητας
και ∆ώρου Πάσχα

Στο πλαίσιο των µέτρων για την
άµεση στήριξη του εργατικού δυνα-
µικού της χώρας, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Οργανισµού αποφά-
σισε να προπληρωθούν πολύ
νωρίτερα φέτος τα τακτικά επιδόµατα ανεργίας και µακροχρόνιας ανεργίας, το
βοήθηµα ανεργίας αυτοαπασχολουµένων, η ειδική παροχή προστασίας µητρότ-
ητας και το ∆ώρο Πάσχα.

Συγκεκριµένα, από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 θα ξεκινήσει η προπληρωµή:

Των τακτικών επιδοµάτων ανεργίας, επιδοµάτων µακροχρονίως ανέργων και
των βοηθηµάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων, που
κανονικά καταβάλλονται από 31.03.2020 µέχρι και 03.05.2020.
Των «δώρων» Πάσχα 2020 στους τακτικά επιδοτούµενους ανέργους και στις
δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της µητρότητας.
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Την Παρασκευή 27 Μαρτίου από τις 09:00 το πρωί έως τις 13:30 το µεσηµέρι θα
πραγµατοποιηθεί η 48η Εθελοντική Αιµοδοσία στην αίθουσα εκδηλώσεων του

∆ηµαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών, µε ελεγχόµενη ροή αιµοδοτών.

Στις δύσκολες αυτές στιγµές ας δείξουµε αλληλεγγύη!

Την  απόλυση εκατον τά-
δων  εργαζόµεν ων  και
µάλιστα µε την  αποστο-

λή εν ός τηλεφων ικού
µην ύµατος προχωράει η εται-
ρεία επίγειας εξυπηρέτησης
«Swissport» στο αεροδρόµιο
«Ελευθέριος Βεν ιζέλος»,
φορτών ον τας στους εργαζό-
µεν ους τη ζηµιά από τη µείω-
ση της επιβατικής κίν ησης,
εξαιτίας των  µέτρων  για τον
κορον οϊό και κάν ον τας
χρήση όλου του αν τεργατι-
κού οπλοστασίου που προ-
σφέρουν  στους επιχειρηµατι-
κούς οµίλους η σηµεριν ή και
όλες οι προηγούµεν ες κυβε-
ρν ήσεις.

Οι εργαζόµεν οι που ειδο-
ποιήθηκαν  ότι χάν ουν
άµεσα τη δουλειά τους, είν αι
οι συµβασιούχοι ορισµέν ου
χρόν ου, που εργάζον ται µε
αν αν εούµεν ες µην ιαίες
συµβάσεις ακόµα και για 10
χρόν ια στο αεροδρόµιο. Όλοι
αυτοί οι εργαζόµεν οι, που θα
βρεθούν  στο δρόµο, έλαβαν
χτες από τον  προϊστάµεν ό
τους έν α µήν υµα µε το οποίο
εν ηµερών ον ταν  ότι «το αερ-
οδρόµιο της Αθήν ας για ν α
αν τιµετωπίσει την  κρίση θα
σταµατήσει πολλές από τις
λειτουργίες του (/) 

Ζούµε µια πρωτόγν ωρη
κατάσταση που δυστυχώς
έχει µεγάλο αν τίκτυπο στον
τουρισµό και κατ’ επέκταση

στον  κλάδο της επίγειας
εξυπηρέτησης».

Κι αφού εξαν τλεί τα προκα-
ταρκτικά, ο εκπρόσωπος της
εργοδοσίας αν αφέρει στο
µήν υµα: «Οι αεροπορικές
εταιρείες παίρν ουν  έκτακτα
µέτρα αδειών , απολύσεων ,
συν ταξιοδοτήσεων  κλπ. Η
επόµεν η µέρα δεν  θα είν αι
ίδια (/) 

Η δική µας εταιρεία λόγω
της κρίσιµης αυτής κατάστα-
σης είν αι στη δυσάρεστη
θέση ν α σταµατήσει άµεσα
τις συµβάσεις ορισµέν ου
χρόν ου».

Το µήν υµα όµως κρύβει
δυσάρεστες εκπλήξεις και
για τους αορίστου χρόν ου
εργαζόµεν ους, οι οποίοι
εν ηµερών ον ται ότι «θα
εν ταχθούν  στο καθεστώς της
εκ περιτροπής απασχόλ-
ησης» τουλάχιστον  οι µισοί
από αυτούς, εν ώ ο προϊστά-
µεν ος επιφυλάσσεται για
περισσότερες πληροφορίες.

Και σαν  ν α µην  φτάν ουν
όλα αυτά, οι εργαζόµεν οι
εν ηµερών ον ται ότι ο τρόπος
που απολύον ται µπορεί ν α
είν αι «άκοµψος», επειδή
όµως είν αι πάρα πολλοί,
«δεν  υπάρχει χρόν ος προ-
σωπικής επικοιν ων ίας»!

Για κερασάκι στην  τούρτα,
η εργοδοσία τους εν ηµε-
ρών ει ότι τα µέρα αυτά
ισχύουν  µέχρι «ν α επαν έλθ-
ουµε στην  καν ον ικότητα»
και τους εύχεται ν α µείν ουν
υγιείς, πλην  άν εργοι, µε την
/ελπίδα ότι «θα ξαν αβρεθ-
ούµε όλοι σύν τοµα ν α
εργαζόµαστε παρέα».

Τόσο οι απολύσεις για τους
αορίστου χρόν ου, όσο και το
καθεστώς εκ περιτροπής
εργασίας για τους αορίστου,
προβλέπον ται από τις πρό-
σφατες ΠΝΠ της κυβέρν ησης
για τη στήριξη των  επιχειρή-
σεων  εξαιτίας της επιδηµίας
του κορον οϊού.

Εκατοντάδες απολύσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η παράταση για κλειστά 
σχολεία αφορά και Κ∆ΑΠ, 
Κ∆ΑΠµεΑ και Κ∆ΗΦ

Λ
όγω της παράταση της αναστολής λειτο-
υργίας των σχολείων µέχρι τις 10 Απρ-
ιλίου παρατείνεται και η αναστολή λειτο-

υργίας για όλους τους φορείς (ΝΠΙ∆, ΝΠ∆∆) και
ιδιώτες, που λειτουργούν δοµές παροχής υπηρ-
εσιών ανοιχτής φροντίδας (ηµερήσιας απασχόλ-
ησης, κατάρτισης, εκµάθησης δεξιοτήτων κ.λπ.)
σε ΑµεΑ και παιδιά, όπως είναι τα Κέντρα
∆ιηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας (Κ∆ΗΦ),
τα Κ∆ΑΠ και τα Κ∆ΑΠµεΑ, πλην της διοικητικής
τους λειτουργίας, όπως ορίζεται και στην εν
λόγω ΚΥΑ.

Οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής
φροντίδας (όπως π.χ. υπηρεσίες αποθεραπείας
και αποκατάστασης κ.λπ.) παρακαλούνται να περ-
ιοριστούν στην παροχή µόνο όσων υπηρεσιών
κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλι-
ση της υγείας των ωφελούµενων.

ΕΚΠΑ: Ανάγκη εντατικοποίησης 
των διαγνωστικών ελέγχων για
κορωνοϊό

Ο
ι επόµενες 2-3 εβδοµάδες κρίνονται
καθοριστικές για την πορεία της επιδ-
ηµίας στη χώρα µας, αναφέρει  ο

πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος ∆ηµόπουλος.
Σηµειώνει «την ανάγκη εντατικοποίησης των
διαγνωστικών ελέγχων, ώστε να καταγραφούν
όσα περιστατικά γίνεται περισσότερο, µε δεδο-
µένο ότι τα µη καταγεγραµµένα περιστατικά
αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντική πηγή διασπο-
ράς του νέου κορονοϊού». Τονίζει επίσης, την
αναγκαιότητα να είµαστε όλοι συνεπείς στα
µέτρα κοινωνικής αποµόνωσης που έχουν
τεθεί σε εφαρµογή στη χώρα µας. Η καθυστερ-
ηµένη εφαρµογή τους, υπογραµµίζει, µπορεί
να µειώσει τα χρονικά περιθώρια για τον
έλεγχο της αλυσίδας µετάδοσης.

«Αποτελεί γεγονός ότι πλέον η πλήρης
αναχαίτιση της πανδηµίας αποτελεί ουτοπία. Ο
σκοπός είναι να επιβραδύνουµε σηµαντικά την
πορεία της, ώστε να αναβάλουµε την έξαρση,
δηλαδή το µέγιστο αριθµό κρουσµάτων ανά
ηµέρα, και τα νέα κρούσµατα να διασπαρούν
στο χρόνο «flattening of the epidemic curve»,
επισηµαίνει ο κ. ∆ηµόπουλος.

Προσθέτει ότι µόνο µε αυτό τον τρόπο θα
µπορέσει το εθνικό σύστηµα υγείας να ανταπε-
ξέλθει στις ανάγκες νοσηλείας και υποστήριξης
των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας και εντα-
τικής υποστήριξης.
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Ιταλία: 662 νέοι θάνατοι 
και 6.153 νέα κρούσµατα 
το τελευταίο 24ωρο

Ο
συνολικός αριθµός των
περιστατικών κορονοϊού
στην Ιταλία είναι 80.539. Οι

νεκροί έφτασαν τους 8.165.Παράλ-
ληλα, 10.361 άνθρωποι έχουν
ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσµάτων του
κορονοϊού ήταν 74.386 και είχαν
χάσει  την ζωή τους, συνολικά,
7.503 άνθρωποι ενώ 9.362 είχαν

ιαθεί.Το τελευταίο εικοσιτετράωρο,
δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 662
ασθενείς και καταγράφηκαν 6.153
νέα κρούσµατα. 999 ασθενείς έγι-
ναν αρνητικοί στον ιό.

∆ηµοσίευµα της Daily
Telegraph επαινεί τους
Έλληνες για τη στάση

που έχουν επιδείξει απέναντι στα
µέτρα για την καταπολέµηση της
εξάπλωσης του κορωνοϊού, παρά
τη γενικότερη τάση τους ως έθνος
να παραβιάζουν τους
κανόνες.Αυτή την φορά επι-
σηµαίνει ότι οι Έλληνες έχουν
πάρει στα σοβαρά τα µέτρα κοι-
νωνικής απόστασης και έχουν
δείξει ότι αναγνωρίζουν τη
σηµασία της παγκόσµιας κρίσης
που βρίσκεται σε εξέλιξη
τηρώντας τους κανόνες µε ψυχρ-
αιµία, αποτελώντας παράδειγµα
προς µίµηση.

Οπως αναφέρει η συντάκτρια του
άρθρου, οι Έλληνες δύσκολα συµµο-
ρφώνονται µε τους κανόνες, συµπε-
ριλαµβανοµένων εκείνων που
σχετίζονται µε τη χρήση ζώνης ασφ-
αλείας στο αυτοκίνητο, κράνη σε
µοτοσικλέτες και την απαγόρευση
καπνίσµατος σε δηµόσιους χώρους.
Αυτό όµως δεν ισχύει µε τα µέτρα
που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για
να περιορίσει την εξάπλωση του
κορωνοϊου.

.«Η 25η Μαρτίου ήταν ένα τεστ
για τους Ελληνες»

Η 25η Μαρτίου ήταν ένα τεστ για
τους Έλληνες, οι οποίοι γιορτάζουν
την ανεξαρτησία τους µε παρελάσεις
στους δρόµους. Η εικόνα, ωστόσο,
φέτος ήταν διαφορετική. Οι Έλληνες
παρέµειναν στα σπίτια τους και περ-
ιορίστηκαν στο να κρεµάσουν την
ελληνική σηµαία στα µπαλκόνια 

τους.Ακόµα και η κατάσταση στα
σούπερ µάρκετ εξελίσσεται οµαλά,
ανέφερε η συντάκτρια, χωρίς να
υπάρχουν ελλείψεις σε προϊόντα.
∆εν έχουν επηρεαστεί ούτε οι εισα-
γωγές, όπως είπε συγκεκριµένα,
καθώς µπόρεσε να προµηθευτεί
ακόµη και το αγαπηµένο της τυρί
τσένταρ.

Στο άρθρο επισηµαίνεται η
συµµόρφωση των Ελλήνων µε έναν

ακόµη κανονισµό που τέθηκε σε
εφαρµογή από τις 23 Μαρτίου και
σύµφωνα µε τον οποίο απαιτείται
ειδική άδεια κυκλοφορίας στους δρό-
µους. 

Οι πολίτες της χώρας στέλνουν το
απαραίτητο sms πριν βγουν από το
σπίτι τους και φέρουν πάντα µαζί
τους την αστυνοµική τους ταυτότητα
για τυχόν έλεγχο.Μετά από αρκετά
χρόνια οικονοµικής κρίσης και προβ-
ληµάτων που ταλάνισαν τη χώρα
λόγω του µεταναστευτικού, οι
Έλληνες φαίνεται πως είναι έτοιµοι
να αντιµετωπίσουν άλλη µία
δυσκολία. 

Οι περιορισµοί που έχουν επιβ-
ληθεί είναι κάτι ακόµα µε το οποίο
πρέπει να συµµορφωθούν και να τα
βγάλουν εις πέρας.Όπως φαίνεται,
οι Έλληνες αναγνωρίζουν τη
σηµασία αυτής της παγκόσµιας
κρίσης και δίνουν µαθήµατα φιλότι-
µου σε άλλες χώρες, όπως η Βρε-
τανία.

Επίσης, οι Έλληνες εστιάζουν
στην αξία της οικογένειας που τους
ενώνει στις δύσκολες στιγµές και
καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές,
καταλήγει η συντάκτρια.

Ο Τραµπ στέλνει στρατιώτες στα σύνορα µε τον Καναδά

Ο πρόεδρος των  ΗΠΑ Ντόν αλν τ Τραµπ
αν αµέν εται ν α στείλει στρατό στα σύν ορα µε
τον  Καν αδά για ν α ν α στηρίξει τις επιχ ειρήσεις
εκεί, µεσούσης της κρίσης του ν έου κορον οϊού,
αν έφεραν  δύο κυβερν ητικοί αξιωµατούχ οι στο
πρακτορείο ειδήσεων  Reuters.

Βάσει του σχ εδίου, το Πεν τάγων ο θα στείλει
περίπου 1.000 στρατιώτες στα βόρεια σύν ορα
των  ΗΠΑ για ν α συν δράµουν  τις προσπάθειες
της υπηρεσίας Αµερικαν ικών  Τελων είων  και
Προστασίας των  Συν όρων .

Νέα Υόρκη: 100 ν εκροί σε έν α 24ωρο, 385 από την  έν αρξη της επιδηµίας

Ο αριθµός των  θαν άτων  εξαιτίας του ν έου κορον οϊού στην  πολιτεία της Νέας
Υόρκης, επίκεν τρο της επιδηµίας στις ΗΠΑ, αυξήθηκε ραγδαία µέσα σε 24 ώρες,
µε 100 επιπλέον  ν εκρούς, αν εβάζον τας στους 385 το σύν ολο αυτών  από την  έν α-
ρξη της παν δηµίας, αν ακοίν ωσε εχ θές ο κυβερν ήτης της πολιτείας Άν τριου Κουό-
µο.

Μέχ ρι εχ θες το πρωί, η πολιτεία των  σχ εδόν  20 εκατοµµυρίων  κατοίκων  είχ ε
καταγράψει πάν ω από 37.000 επιβεβαιωµέν α κρούσµατα του Cov id-19

«Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΤΕΣΤ» ΚΑΙ ΤΟ  ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
Daily Telegraph: Daily Telegraph: Παράδειγµα προς µίµηση η ψύχραιµη συµπεριφορά των Ελλήνων στον κατ’ οίκον περιορισµό

Στους 8.785 οι εθελοντές 
που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσµα 
του Υπουργείου Υγείας

Τ
ο παρόν στο
κάλεσµα του
Υ π ο υ ρ γ ο ύ

Υγείας Βασίλη
Κικίλια για εθελοντι -
κή εργασία έχουν
δώσει  8.785 άτοµα
όλων των ηλικιών και  ιδιοτήτων σχετικών µε την
υγεία προκειµένου να συνδράµουν στην προ-
σπάθεια αναχαίτισης του κορονοϊού. Τον παρ-
απάνω αριθµό ανέφερε στη σηµερινή ενηµέρ-
ωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος κ. Στέλιος Πέτσας. Παράλληλα
αναφέρθηκε και  στους συνολικά 1356 νοσηλευ-
τές και  γιατρούς που έχουν ήδη προσληφθεί  στο
ΕΣΥ. 

Ειδικότερα ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι  , µέχρι
και  χθες 8.785 συµπολί τες µας, γιατροί ,
νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό και
γενικά άνθρωποι που µπορεί  να βοηθήσουν το
σύστηµα υγείας, έχουν εγγραφεί  στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα ethelontes.gov.gr. 

Σε ό,τι  αφορά το ανθρώπινο δυναµικό,
σηµείωσε όττι  το Υπουργείο Υγείας προχωρά
σε προσλήψεις και  ήδη έχουν αναλάβει  υπηρ-
εσία επιπλέον 279 γιατροί  και  1.077 νοσηλευ-
τές και  λοιπό προσωπικό. Στο µεταξύ, έχουν
εγκριθεί  3.285 προσλήψεις, ξεπερνώντας
δηλαδή κατά 64% τον αρχικό προγραµµατισµό
των 2.000 προσλήψεων. 

Σχετικά µε τις προµήθειες -ενώ στην παγκό-
σµια αγορά µαίνεται  ένας «πόλεµος» για την
απόκτηση υλικών άµεσης ανάγκης- το Υπουρ-
γείο Υγείας έχει  προχωρήσει  σε διαδικασίες
προµηθειών όλων των αναγκαίων µέσων ατοµι-
κής προστασίας, αναλώσιµων και  λοιπών
υλικών. Το περασµένο Σάββατο, η χώρα µας

παρέλαβε σηµαντικές ιατρικές προµήθειες
που µας δώρισε, κατόπιν επείγοντος αιτή-
µατός µας, η κινεζική Κυβέρνηση, καθώς και
επιπλέον ιατρικό υλικό περίπου 10 τόνων,
δωρεά κινεζικών επιχειρήσεων. 

Ο κ. Πέτσας απάντησε και  στις επικρίσεις
ότι  η Κυβέρνηση κάνει  «δώρο σε κλινικάρχες».
∆ιευκρίνισε ότι  η αποζηµίωση των 800 ευρώ
που δίνεται  ως αποζηµίωση στις ιδιωτικές κλι -
νικές για αποζηµίωση νοσηλειών σε αφορούσε
µόνο τα έξοδα της ΜΕΘ και  όχι  την αποζηµίωση
του προσωπικού που απασχολείται  σε αυτές
τις ΜΕΘ. 

«Πρέπει  όλοι  να γνωρίζουν, ότι  για κάθε κλίνη
ΜΕΘ πέραν του απαραίτητου εξοπλισµού
απαιτούνται  ένας γιατρός και  πέντε εξειδικε-
υµένοι  νοσηλευτές, όπως έχει  γνωµοδοτήσει  και
η Ολοµέλεια του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας
(ΚΕΣΥ). Οι  άνθρωποι αυτοί  δεν πρέπει  να
αποζηµιωθούν;» επεσήµανε. 

Πρόσθεσε ακόµη ότι  από την Πρώτη Πράξη
Νοµοθετικού περιεχοµένου της 11.03.2020 και
από το πρώτο διάγγελµα του Πρωθυπουργού
την ίδια µέρα, έχει  τονιστεί  ότι  το ιδιωτικό
σύστηµα υγείας εντάσσεται  στο σχεδιασµό του
Εθνικού. Και  αυτός ο ενιαίος σχεδιασµός µπο-
ρεί  να καταλήξει  και  µέχρι  την επίταξη. Όλοι
συµφωνούµε ότι  όταν γίνεται  κάποια επίταξη ο
ιδιώτης αποζηµιώνεται  από το Κράτος για τη
γη, τον εξοπλισµό ή τις εν γένει  υπηρεσίες που
προσφέρει  για τους λόγους του δηµοσίου
συµφέροντος που επιβάλλουν την επίταξη αυτή. 

Εποµένως, για τις κλίνες αυτές, η τιµή αποζ-
ηµίωσης των ΜΕΘ εξισώθηκε µε την τιµή που
κοστολογεί  ο ΕΟΠΥΥ τους Ευρωπαϊκούς Οργα-
νισµούς όταν παρέχονται  ανάλογες υπηρεσίες
σε πολίτες κρατών-µελών της Ε.Ε. Με τον τρόπο
αυτό εξασφαλίσαµε ότι  οι  συµπολίτες µας θα
έχουν πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη
χωρίς καµία χρηµατική επιβάρυνση για τους
ίδιους. Σηµειώνεται , ότι  το πραγµατικό κόστος
µιας ΜΕΘ, µε βάση τη διεθνή εµπειρία και
βιβλιογραφία, ξεπερνά τα 2.000 ευρώ ηµερη-
σίως σε Ελλάδα και  Ευρώπη. 


