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Ανοίγει στις 6 Απριλίου η πλατφόρµα για τα
800 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελµατίες

και ατοµικές επιχειρήσεις

∆ώρο Πάσχα στις 30 Ιουνίου και έκπτωση κατά 25% στις
εισφορές για όσους πληρώσουν µέχρι 10 Απριλίου.
Στα 800 ευρώ και οι επιστηµονικοί κλάδοι αλλά τον Μάιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Θέµατα λειτουργίας ΚΕΠ µετά
την επιβολή του προσωρινού

µέτρου περιορισµού
κυκλοφορίας των πολιτών

ΠΟΙΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΚΚυυρρίίωωςς  ηηλλιιοοφφάάννεειιαα

ΗΗ  θθεερρµµοοκκρραασσίίαα  ααππόό  1111--1199  
ββααθθµµοουυςς  ΚΚεελλσσίίοουυ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Υπάτιος, Ύπατος, Υπάτης

Παγκόσµια Ηµέρα Αντιγράφων Ασφ-
αλείας (backup)

Αγίου Υπατίου Ιεροµάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Κατελανάκη Ελευθερία Μ.
Παγκάλου 42, 6972633469

ΜΑΝ∆ΡΑ
Ασηµάκης Γρηγόριος

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Αναστόπουλος Σταµάτιος
∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Σουλτανόπουλος ∆ηµήτριος

25ης Μαρτίου 58 & Ζάππα, Χαϊδάρι - ∆άσος,
2105322242

Η∆ιοίκηση του Γ.Ν. Ελευσίνας
Θριάσιο θα ήθελε να ευχαρι-
στήσει το ∆ήµο Ασπροπύρ-

γου για την ευγενική χορηγία-δωρεά
υγειονοµικού υλικού, συγκεκριµένα
2.000 τεµάχια µάσκες προσώπου µε
φίλτρο Υψηλής Προστασίας FFP2 για
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του
νοσοκοµείου µας που δίνει καθηµερινά
µάχη για την αντιµετώπιση και
νοσηλεία ασθενών µε COVID-19.

Η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου θα
ήθελε επίσης να εκφράσει τις θερµές
της ευχαριστίες και στο ∆ήµο Ελευ-
σίνας για την δωρεά 500 προστατευ-
τικών µασκών υψηλής προστασίας
FFP2 πολύτιµο όπλο στον δύσκολο
αγώνα του προσωπικού του Νοσοκο-
µείου µας για τη νοσηλεία κρουσµάτων
κορωνοϊού αλλά και για τον περιορι-
σµό της διασποράς αυτού.

Σας ευχαριστούµε πολύ για την προσφορά σας και
ευχόµαστε ολόψυχα υγεία και ευηµερία σε εσάς και τις
οικογένειές σας.

Με εκτίµηση
Ο ∆ιοικητής

Αντωνίου ∆ηµήτρης

∆ωρεά υγειονοµικού υλικού στο ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκοµείο
από τους δήµους Ασπροπύργου και Ελευσίνας

Ανοίγει η πλατφόρµα στις 6 Απριλίου στο
πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, τις ατοµικές

επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούµενους και τις
επιχειρήσεις µέχρι 5 άτοµα προσωπικό για την
υπεύθυνη δήλωση για την αποζηµίωση ειδικού
σκοπού ύψους 800 ευρώ.

Παράλληλα κατά την διάρκεια συνέντευξης
τύπου των υπουργών Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας, Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης τονίστηκαν τα µέτρα
των επόµενων ηµερών που αφορούν το δώρο
Πάσχα, την έκπτωση κατά 25% για όσους
πληρώσουν τις εισφορές στην ώρα τους καθώς
και την ένταξη των επιστηµονικών κλάδων στα 800 ευρώ για τον Μάιο.

Παράλληλα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπογράµµισε ότι η ειδική πλατφόρµα
για τους εργοδότες επιχειρήσεων που έκλεισαν µε διοικητική εντολή θα είναι ανοικτή µέχρι τις 31/3 και
µέχρι αυτή τη στιγµή έχουν κάνει αιτήµατα 295.246 επιχειρήσεις που αφορούν σε 410.705
εργαζόµενους.

Στην ίδια πλατφόρµα θα συνεχίσουν να υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο και οι εργοδότες
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί (βάσει ΚΑ∆). Επίσης τόνισε ότι την 1η Απριλίου 2020 θα ανοίξει και η
ειδική πλατφόρµα supportemployees.yeka.gr για τους εργαζόµενους που θα βρίσκεται στον ιστότοπο
της Γενικής Γραµµατείας Εργασίας του Υπουργείου ώστε και οι εργαζόµενοι να συµπληρώσουν τα ειδικά
ηλεκτρονικά έντυπα τόσο για την µείωση 40% του µισθώµατος της α' κατοικίας τους ( για εργαζόµενους
επιχειρήσεων που έκλεισαν µε κρατική εντολή ) όσο και για να λάβουν την αποζηµίωση του ειδικού
σκοπού ύψους 800 ευρώ.

Παράλληλα από  30.3.2020 υπάρχει στο ΕΡΓΑΝΗ νέα φόρµα υποβολής, η οποία είναι εµπλουτισµένη
µε τα ΚΑ∆ δευτερογενούς δραστηριότητας που παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για το
2018, ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις, ανάλογα µε το αν ανήκουν στην κατηγορία που έκλεισαν µε
κρατική εντολή ή ως πληττόµενες, καθώς και οι εργαζόµενοί τους να απολαύσουν των αντίστοιχων για
κάθε κατηγορία ευεργετηµάτων των µέτρων στήριξης .

Ανοίγει στις 6 Απριλίου η πλατφόρµα για τα 800 ευρώ στους
ελεύθερους επαγγελµατίες και ατοµικές επιχειρήσεις. 

∆ώρο Πάσχα στις 30 Ιουνίου και έκπτωση κατά 25% στις εισφορές για όσους
πληρώσουν µέχρι 10 Απριλίου.

 Στα 800 ευρώ και οι επιστηµονικοί κλάδοι αλλά τον Μάιο

Συνεχίζεται στη σελ.. 4

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
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Έ
κτακτη κατανοµή ποσού
2.255.000,00 ευρώ σε 98 ∆ήµους
της Χώρας, “προς κάλυψη αναγ-

κών γι α την αποφυγή της δι άδοσης του
κορωνοϊ ού COVID-19 σε οι κι σµούς και
καταυλι σµούς Ροµά”, πραγµατοποι ήθηκε
µε την αρι θµ. 20210/27.3.2020 Απόφαση
του Γενι κού ∆ι ευθυντή Οι κονοµι κών Τοπι -
κής Αυτοδι οί κησης & Αναπτυξι ακής Πολι -
τι κής του Υπουργεί ου Εσωτερι κών.

Υπογραµµί ζουµε ότι  τα εν λόγω εκα-
τοµµύρι α δεν αποτελούν επι πλέον πρό-
σθετη χρηµατοδότηση προς την Τοπι κή
Αυτοδι οί κηση, αλλά προέρχονται  από το
χρηµατι κό υπόλοι πο των Κεντρι κών Αυτο-
τελών Πόρων (ΚΑΠ) των ∆ήµων.

Τα χρήµατα δί νονται  “γι α προµήθει ες
υλι κού καθώς και  λοι πών υπηρεσι ών
συναφών µε την  αντι µετώπι ση της κατε-
πεί γουσας και  απρόβλεπτης ανάγκης γι α
την λήψη µέτρων αποφυγής και  δι άδοσης
του κορωνοϊ ού COVID-19 σε οι κι σµούς
και  καταυλι σµούς Ροµά”.

Ει δι κότερα, µε τα συγκεκρι µένα ποσά
οι  ∆ήµοι  µπορούν να χρηµατοδοτήσουν
ενέργει ες όπως:

“ α) ανάθεση υπηρεσι ών απολύµανσης
εντός και  πέρι ξ καταυλι σµών Ροµά,

β) ενηµέρωση µε κάθε πρόσφορο µέσο
των πληθυσµών Ροµά γι α τι ς επι πτώσει ς
του κορωνοϊ ού,

γ) παροχή πόσι µου εµφι αλωµένου
νερού σε καταυλι σµούς, όπου απαι τεί ται ,
και

δ) κάθε άλλο προληπτι κό µέτρο που
κρί νει  ο οι κεί ος ΟΤΑ γι α τη δι αφύλαξη της
δηµόσι ας υγεί ας εντός και  πέρι ξ των
καταυλι σµών. ”

Τυχόν αδι άθετα ποσά µπορούν να δι α-
τεθούν προς κάλυψη λει τουργι κών
δαπανών των ∆ήµων.

Ξεκίνησε η 
υποβολή 
αιτήσεων 
για την προκήρυξη 
µονίµων 1Κ/2020 
µέσω ΑΣΕΠ.

Το Γραφείο Απασχόλησης του
∆ήµου Ασπροπύργου σας
ενηµερώνει ότι, ξεκίνησε η δια-
δικασία υποβολής αιτήσεων
των υποψηφίων των κατηγορ-
ιών Πανεπιστηµιακής, Τεχνολο-
γικής, ∆ευτεροβάθµιας και
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
στην Προκήρυξη 1Κ/2020 του
ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020
Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
για την πλήρωση µε σειρά προ-
τεραιότητας 79 θέσεων τακτικού
προσωπικού και προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου Πανε-
πιστηµιακής, Τεχνολογικής, ∆ευ-
τεροβάθµιας και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης σε διάφορους

φορείς, από την
Τρίτη 23/03/2020
έως και τη Τρίτη
07/04/2020 και ώρα
14:00. 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο
Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (79)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Η Σ ,
Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ ,
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Η Σ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες :
Μόνο τηλεφωνικά ή µέσω

email : 
Γραφείο Απασχόλησης του

∆ήµου Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος 20, Ασπρόπυρ-
γος), από ∆ευτέρα έως Παρ-

ασκευή, από τις 10:00 έως τις
17:00:  στα τηλέφωνα
2132006489 & 2105576704 και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail), info@apasxolisi-
asp.gr, 

Την εν λόγω προκήρυξη
µπορείτε να κατεβάσετε από
τον ιστότοπο (site) του ΑΣΕΠ
στη διεύθυνση www.asep.gr
στο παράθυρο 

Ν Ε Α - Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ:          

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020
1Κ/2020: Εκκίνηση υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων

Yποβολής αιτήσεων   έως
και τις 07-04-2020.

Συνεχίζονται από τον
∆ήµο Χαϊδαρίου οι
εργασίες απολύµανσης
σε δηµόσιους χώρους.

Τις προηγούµενες
ηµέρες τα ειδικά συνερ-
γεία πραγµατοποίησαν
απολυµάνσεις στο κτίριο
της πρώην ΝΕΛΕ και σε
αθλητικούς χώρους του
∆ήµου.

Παράλληλα συνεχίζεται
σε όλο το Χαϊδάρι το
πλύσιµο και η απολύµαν-
ση των κάδων απορριµ-
µάτων και οι περιοδικές
απολυµάνσεις σε παγκά-
κια, στάσεις λεωφορείων,
πεζοδρόµια και πλατείες.

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου 

επαναλαµβάνει την
έκκληση σε όλους τους
κατοίκους να µην βγά-
ζουν στα πεζοδρόµια
ογκώδη αντικείµενα για
όσο διάστηµα διαρκεί η
υγειονοµική κρίση.
Επίσης, δεν πετάµε γάν-
τια και µάσκες απολύµαν-
σης στους κάδους
ανακύκλωσης αλλά στα
κοινά απορρίµµατα.
Τοποθετούµε τα απο-
ρρίµµατα µέσα στους
κάδους και όχι δίπλα
τους.

Μένουµε σπίτι και δεν
δυσκολεύουµε αυτούς
που εργάζονται για να
παραµείνει το Χαϊδάρι
καθαρό και ασφαλές.

ΠΟΙΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ 

Έκτακτη κατανοµή σε  ∆ήµους “προς κάλυψη αναγκών 
λόγω COVID-19 σε οικισµούς και καταυλισµούς Ροµά”

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Τιµής ένεκεν τάφος στην
οικογένεια του Μανώλη Γλέζου
από τον ∆ήµο Αθηναίων

Την  παραχ ώρηση
τιµής έν εκεν  τάφου
στο Α΄ Νεκροταφείο,
στην  οικογέν εια του
Μαν ώλη Γλέζου, σε
έν δειξη ευγν ω-
µοσύν ης και τιµής
στον  σπουδαίο πατρ-
ιώτη και αγων ιστή µε
την  τεράστια προσφο-
ρά στην  πατρίδα και
την  δηµοκρατία, απο-
φάσισε ο δήµαρχ ος
Αθην αίων  Κώστας
Μπακογιάν ν ης 

«Λίγοι φεύγουν  γι’ αυτό το ταξίδι µε τόσες αποσκευές
ζωής. Μια ζωή γεµάτη αγών ες. Αγών ες για το «εµείς»,
για την  πατρίδα, για όλους τους Έλλην ες. Φεύγεις αλλά
δεν  είµαστε πιο φτωχ οί, το αν τίθετο. Αυτά που αφή-
ν εις δεν  χ άν ον ται από την  απώλεια της φυσικής σου
παρουσίας, είν αι η στάση ζωής σου η κληρον οµιά µας.
Γιατί µας δίδαξες ήθος και συν έπεια σε όσα πιστεύο-
υµε, µας έµαθες ν α αµφισβητούµε αλλά ν α µη διχ άζο-
υµε. Και, κυρίως, αφήν εις εν τολή ν α µην  υποστείλο-
υµε ποτέ την  ελλην ική σηµαία. Καλό σου ταξίδι» αν α-
φέρει σε δήλωσή του ο δήµαρχ ος Αθην αίων  Κώστας
Μπακογιάν ν ης.
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Λαµβάνοντας υπ’  όψιν
σχετικό δηµοσίευµα τοπι-
κής εφηµερίδας της Αγίας
Βαρβάρας, µετά από επι-
στολή φορέων, σχετικά µε
την αποκοµιδή απορριµ-
µάτων από το νοσοκοµείο
«Αγία Βαρβάρα» έχω να
παρατηρήσω τα ακόλο-
υθα:

• Με εντολή του
∆ηµάρχου, για τους εργα-
ζοµένους του ∆ήµου στον
τοµέα καθαριότητας,
έχουν ληφθεί όλα τα
προβλεπόµενα µέτρα και
οι ίδιοι, µε ευθύνη του
∆ήµου, έχουν εφοδιασθεί
µε κάθε µέσο ατοµικής
προστασίας όπως, άλλω-
στε, έχει αναφερθεί και σε
παλαιότερες αναρτήσεις.

• Ειδικότερα δε,
για όσους εµπλέκονται
στην αποκοµιδή απορριµ-
µάτων από το νοσοκοµείο
«Αγία Βαρβάρα» έχει
γίνει προµήθεια και στους
εργαζόµενους παρέχον-
ται, ήδη, όλα τα προβ-
λεπόµενα µέσα ατοµικής
προστασίας: οι γνωστές
ολόσωµες λευκές φόρµες,
µάσκες, ποδονάρια, γάν-
τια και φυσικά, αντισηπτι-
κά υγρά.

Όσον αφορά στο συγκε-
κριµένο δηµοσίευµα πρέ-
πει, επιπροσθέτως, να
επισηµανθούν τα εξής:

• Οι κάδοι και τα
απορρίµµατα που εµφ-
ανίζονται στις φωτογρα-
φίες, οι οποίες συνο-
δεύουν το δηµοσίευµα,
ανήκουν στο Κέντρο Κοι-
νωνικής Αποκατάστασης

Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.),
το οποίο λειτουργεί ως
θεραπευτήριο παιδιών
ΑΜΕΑ και όχι ως Νοσο-
κοµείο, γεγονός, το
οποίο καταρρίπτει τις
εικασίες και ισχυρισµούς
περί µολυσµατικών,
νοσοκοµειακών αποβλή-
των.

• Τα απορρίµµατα
-πάνες κ.λπ.- δεν είναι
µολυσµατικά, νοσοκοµει-
ακά απόβλητα, αλλά,
απορρίµµατα που
βρίσκονται σε κάθε σπίτι
που έχει παιδιά, τα οποία
δεν αυτοεξυπηρετούνται
για τις ανάγκες αφόδευ-
σής τους. Είµαι βέβαιος
ότι οι περισσότεροι
κάποια περίοδο «αλλάζα-
µε πάνες» στα παιδιά µας.
Πού τις πετούσαµε άραγε;

Εν κατακλείδι και πολύ
συνοπτικά: η υγεία των
εργαζοµένων συνιστά
προτεραιότητα και κύρια
µέριµνα της σηµερινής
∆ηµοτικής Αρχής και
προσωπικά του
∆ηµάρχου κ. Λάµπρου
Μίχου, ο οποίος έχει
δώσει απολύτως σαφείς
οδηγίες για την παροχή
κάθε δυνατού µέσου προ-
στασίας.

Εκτός αυτού και κάθε
αιρετός είναι σίγουρο ότι
έχει την απαιτούµενη
ευαισθησία και φροντίζει
ώστε να λαµβάνονται όλα
τα προληπτικά µέτρα προ-
στασίας που αφορούν
στην υγεία και την ασφά-
λεια τόσο των εργαζοµέ-
νων όσο και εν γένει των

πολιτών.
Ως προς τη διαχείριση

των µολυσµατικών απο-
ρριµµάτων, γνωρίζουµε -
και το παρακολουθούµε-
ότι, το νοσοκοµείο ακολο-
υθεί τους κανόνες
διαχείρισης µολυσµα-
τικών, τα οποία συλλέ-
γονται σε συγκεκριµένο-
υς ειδικούς κίτρινους
κάδους και τη διαχείρισή
τους αναλαµβάνει άλλο
σύστηµα,  χωρίς να
εµπλέκεται ο ∆ήµος.

Εις επίµετρο, δηλώνο-
υµε ότι δεν πρόκειται να
ακολουθήσουµε το «γαϊ-
τανάκι» των ανταπαντή-
σεων. Τούτο, διότι σεβό-
µενοι τους συµπολίτες
µας, κατά κύριο λόγο
προτιµούµε να ασχο-
λούµεθα–όπως, µέχρι
σήµερα πράττουµε- µε
την επίλυση προβληµά-
των της καθηµερινότητάς
τους, γεγονός που στις
σηµερινές συνθήκες παν-
δηµίας, αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα.

Αρνούµεθα κατηγορ-
ηµατικά να εµπλακούµε
σε έναν πλειστηριασµό
«ευαισθησίας» και εργα-
τοπατερισµού. Οι εργαζό-
µενοι γνωρίζουν ποιοι
και πόσο ενδιαφέρονται
για τη διασφάλιση των
βέλτιστων συνθηκών
εργασίας τους και την
ασφάλειά τους.

Γιάννης Πουλάκης

Αντιδήµαρχος Πόλης
Αγίας Βαρβάρας

Επίσης από εχθές το Εντυπο
Εργοδοτών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχει
εµπλουτιστει µε τις ειδικές κατηγορίες
ΚΑ∆ που ανήκουν στις ειδικές
κατηγορίες "shop – in a – shop" και
"επιχειρήσεων έκδοσης πρωτογενούς
(branded) ψηφιακού περιεχοµένου, οι
οποίες είναι εγγεγραµµένες Μητρώο
Online Media",

Παράλληλα ο υπουργός κάλεσε τις
επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλλει
δήλωση ως πληττόµενοι µε βάση τον
κύριο ΚΑ∆ της επιχείρησης, αλλά, µε
βάση τον ΚΑ∆ δευτερεύουσας
δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων
εσόδων του 2018, εντάσσονται στις
επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους µε εντολή δηµόσιας
αρχής, να υποβάλλουν
συµπληρωµατικά νέο έντυπο ∆ήλωσης
Αναστολής Συµβάσεων Εργασίας,
χωρίς να συµπληρώσουν εκ νέου τον
πίνακα εργαζόµενων, ώστε να
απολαύσουν αυτοί και οι εργαζόµενοί
τους το µέτρο µείωσης του ενοικίου τους

Ελεύθεροι επαγγελµατίες και
αυτοαπασχολούµενοι

Από τις 6 Απριλίου οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες, επιτηδευµατίες, οι
αυτοαπασχολούµενοι και οι εργοδότες
µέχρι 5 εργαζόµενοι, οι οποίοι είναι
δικαιούχοι των 800 ευρώ θα µπορούν
να δηλώσουν τη συµµετοχή τους στο
µέτρο στήριξης, σε σχετικό Έντυπο που
θα βρίσκουν στο Πληροφοριακό
Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ, µετά την εντός
εβδοµάδος έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ
µεταξύ των Υπουργών Οικονοµικών,

Ανάπτυξης και Εργασίας.

∆ώρο Πάσχα

Η καταβολή του ∆ώρου Πάσχα θα
πρέπει να γίνει µέχρι τις 30 Ιουνίου από
τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει
την λειτουργία τους µε διοικητική εντολή
ή ανήκουν στις πληττόµενες (βάσει
ΚΑ∆), προκειµένου να µπορέσουν να το
καταβάλλουν µειωµένο κατά το µέρος
που αυτό είναι δεδουλευµένο. 

Το υπόλοιπο µέρος θα καταβληθεί στο
ακέραιο από τον κρατικό
προϋπολογισµό όπως είπε ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γιάννης Βρούτσης µε απόφαση του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Άρα οι εργαζόµενοι θα πάρουν το
δώρο Πάσχα κανονικά χωρίς µείωση
εφόσον εργάζονται στις επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του
κορωνοϊού.

Επιστηµονικοί κλάδοι

Τα 800 ευρώ θα πάρουν για τον Μάιο
οι επιστηµονικοί κλάδοι, οικονοµολόγοι-
λογιστές, µηχανικοί, δικηγόροι,
ανέξαρτητοι επαγγεµατίες ή µε έµµισθη
εντολή, ιατροί εκπαιδευτικοι και
ερευνητές.

Μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ θα
καταβληθεί σε όλους τους
επιστηµονικούς κλάδους εκπαιδευτικό
επίδοµα-αποζηµίωση ύψους 600 ευρώ
για το µήνα Απρίλιο, δια υλοποίησης
ειδικού ανοιχτού προγράµµατος
τηλεκατάρτισης.

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ   
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.∆.Α. «ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συνεχίζεται από τη σελ 2
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Θέµατα λειτουργίας ΚΕΠ µετά την επιβολή του προσωρινού 

µέτρου περιορισµού κυκλοφορίας των πολιτών

Ο ∆ήµος Ασπροπύρ-
γου εν ηµερών ει ότι,
σύµφων α µε το έγγρ-

αφο του Υπουργείου
Ψηφιακής ∆ιακυβέρν -
ησης,  µε Αρ. Φακ.
∆Α∆/Φ.5/10   Α.Π. :οικ.
7542 ΕΞ 2020,  που
αφορά σε θέµατα λειτο-
υργίας ΚΕΠ µετά την  επι-
βολή του µέτρου προ-
σωριν ού περιορισµού της
κυκλοφορίας των
πολιτών  ισχ ύουν  τα
κάτωθι: 

Το ΚΕΠ θα λειτουργεί µε
κλειστή είσοδο και θα
παρέχ ει εξυπηρέτηση δια
ζώσης αποκλειστικά και
µόν ο, κατόπιν  προ-
συν εν ν όησης  (ηλεκτρο-
ν ικής ή τηλεφων ικής) και
εφόσον  κρίν εται, από
τον  αρµόδιο ∆ιευθυν τή –
Προϊστάµεν ο του ΚΕΠ,
ότι πρόκειται για
Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΑΝΑΓΚΗ διεκπεραίωσης
αίτησης, η οποία δεν
µπορεί ν α γίν ει µε οποι-
ον δήποτε άλλο τρόπο.

Για τη ν όµιµη µετάβα-
ση του αιτούν τος στο 

ΚΕΠ απαραίτητη
προϋπόθεση είν αι η επι-
βεβαίωση του επείγον τος
χ αρακτήρα της αίτησης
από το αρµόδιο προσω-
πικό του ΚΕΠ, εν ηµε-
ρών ον τας τον  εν διαφερ-
όµεν ο, µε κάθε πρόσφο-
ρο τρόπο.

Στις υπόλοιπες περι-
πτώσεις το ΚΕΠ θα λειτο-
υργεί είτε µε διεκπεραίω-
ση ηλεκτρον ικών
µην υµάτων  τα οποία
υποβάλλον ται µέσω της
πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε µε
την  αποδοχ ή τηλεφω-
ν ικών  αιτήσεων  από
φυσικά πρόσωπα και 

τους ν όµιµους εκπρ-
οσώπους των  ν οµικών
προσώπων .

Επισηµαίν εται ότι, ο
επείγον  χ αρακτήρας
τόσο της δια ζώσης
εξυπηρέτησης κατόπιν
ραν τεβού, όσο και τηλεφ-
ων ικών   αιτηµάτων  πρέ-
πει ν α πληροί τουλάχ ι-
στον  έν α από τα παρα-
κάτω χ αρακτηριστικά:

1. Να αφορά την
κάλυψη συγκεκριµέν ης
αν άγκης, η οποία προέκ-
υψε µετά την  Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχ οµέ-
ν ου της 11/03/2020

2. Να αφορά 

επείγουσα οικογεν ειακή
ή επαγγελµατική αν άγκη

3. Να αφορά οποια-
δήποτε άµεση αν ελαστι-
κή προθεσµία. 

Εν ηµερών ουµε ότι το
Υπουργείο Ψηφιακής
∆ιακυβέρν ησης παρέχ ει
ήδη ηλεκτρον ικές υπηρ-
εσίες προς τους πολίτες,
µέσω της Εν ιαίας Ψηφια-
κής Πύλης  (www.gov .gr)
, την  ηλεκτρον ική
υπεύθυν η δήλωση (αρθ.
εικοστό έβδοµο) και την
ηλεκτρον ική εξουσιοδότ-
ηση (αρθρ. εικοστό
όγδοο).

ΛΟΥΚΕΤΟ ME TΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑ 

Εντείνονται οι έλεγχοι στις λαϊκές αγορές
Εν τείν ον ται από αυτήν  την  εβδοµάδαοι έλεγχοι στις λαϊκές αγορές και εφόσον  διαπιστωθεί ότι
δεν  εφαρµόζον ται τα µέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορον οϊού , αυτοµάτως θα κλείν ει η
τοπική αγορά.

Αυτό αν έφερε σε συν έν τευξή του στην  ΕΡΤ ο γεν ικός γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας
Καταν αλωτή Παν αγιώτης Σταµπουλίδης σηµειών ον τας ότι δεν  τηρήθηκαν  οι καν όν ες, κυρίως
στην  επαρχία, στις λαϊκές αγορές.

«Εν ηµερώσαµε τους αρµόδιους φορείς ότι στην  περίπτωση που η αστυν οµία διαπιστών ει ότι
δεν  εφαρµόζον ται οι καν όν ες που έχουν  καθοριστεί, αυτοµάτως θα κλείν ει η τοπική αγορά»,
σηµείωσε ο κ. Σταµπουλίδης και πρόσθεσε ότι ο βαθµός συµµόρφωσης στην  Αττική είν αι
υψηλός, ωστόσο το Σάββατο σε περιοχές της περιφέρειας καταγράφηκαν  πολλές παραβάσεις
που προβληµάτισαν  τις αρχές.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Απολύµανση σε συγκεκριµένους
χώρους του Ναυπηγείου.

Με σεβασµό απέν αν τι στους εργαζόµεν ους των
Ναυπηγείων  και γν ωρίζον τας την  ήδη επιβαρυµέν η
κατάσταση την  οποία βιών ουν , αποδεχ τήκαµε το
αίτηµα του Σωµατείου τους και προχ ωρήσαµε σε
απολύµαν ση σε συγκεκριµέν ους χ ώρους του Ναυ-
πηγείου.

Είν αι το ελάχ ιστο που θα µπορούσαµε ν α κάν ουµε
για ν α δείξουµε στους 600 αυτούς εργαζόµεν ους ότι
είµαστε στο πλευρό το δικό τους και των  οικογεν ειών
τους, στο επίπεδο που µας δίν εται η δυν ατότητα.

Ευχ όµαστε ν α δοθεί άµεσα λύση καθώς εκτός από
την  υγεία τους, πλήττεται στο µέγιστο βαθµό και ο
βιοπορισµός τους.

Θλίψη στο ∆ήµο Φυλής για την 
απώλεια του Μανώλη Γλέζου

Τη βαθειά του θλίψη για την απώλεια του
Μανώλη Γλέζου εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.

“ Ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε µεγάλος πατρ-
ιώτης και αγωνιστής. Με τη δράση του κέρδισε
ξεχωριστή θέση στην Ιστορία και στις καρδιές
µας”, δήλωσε ο Χρήστος Παππούς.

Ο Χρήστος Παππούς τιµά τον Μανώλη
Γλέζο, το Φεβρουάριο του 2008, στη διάρ-

κεια πολιτιστικής εκδήλωσης



Τι είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας 
για την χλωροκίνη 

-Μ ε κοκτέιλ φαρµάκων θεραπεία 
και εντός του σπιτιού

Τ
ην  απόφαση ν α ξεκι-
ν ήσει η χ ορήγηση
φαρµακευτικής αγω-

γής σε ασθεν είς µε κορω-
ν οϊό που βρίσκον ται σε
κατ’ οίκον  περιορισµό,
αν ακοίν ωσε ο Σωτήρης
Τσιόδρας.

Στην  καθιερωµέν η
εν ηµέρωση για την  πορεία της ν όσου στη χ ώρα, απο-
φασίστηκε η χ ορήγηση φαρµάκων  σε άτοµα που
έχ ουν  διαγν ωσθεί θετικοί στον  κορων οϊού και παρα-
µέν ουν  σε κατ’ οίκον  περιορισµό.

Όπως είπε ο λοιµωξιολόγος, αποφασίστηκε ν α
συσταθεί µια ηλεκτρον ική πλατφόρµα, στην  οποία θα
µπορούν  ν α απευθύν ον ται, υπό αυστηρούς όρους,
όσοι επιθυµούν  ν α λάβουν  προληπτικά φαρµακευτι-
κή αγωγή.Με αυτό τον  τρόπο, οι Αρχ ές θα έχ ουν
επιπλέον  στοιχ εία για την  πορεία της ν όσου Cov id-
19 που προκαλεί ο κορων οϊός και την  επίδραση των
φαρµάκων , όπως η χ λωροκίν η, σε άτοµα που έχ ουν
διαγν ωσθεί θετικά στον  ιό.

∆ύο σχ ήµατα φαρµακευτικής αγωγής για τον  κορω-
ν οϊό

Απαν τών τας σε ερωτήσεις των  δηµοσιογράφων  στη
συν έχ εια, ο Σωτήρης Τσιόδρας αν έφερε πως έν α από
τα σχ ήµατα που θα δοθούν  αφορά στην  χ λωροκίν η,
έν α από τα δύο φάρµακα που χ ορηγούν  οι γιατροί
ήδη σε σοβαρότερες περιπτώσεις κορων οϊού. Και τα
δύο θα συζητηθούν  αύριο, είπε, προκειµέν ου ν α
αποσαφην ιστεί το σχ ήµα της αγωγής.«Στην  Ελλάδα οι
περισσότεροι ασθεν είς έχ ουν  πάρει χ λωροκίν η. Η
θν ητότητα είν αι στο 3% και παγκόσµια στο 6%. Αυτό
δεν  ξέρουµε αν  έγιν ε επειδή πήραν  θεραπεία έγκαι-
ρα. Χρειάζεται προσοχ ή για ν α πούµε ότι αυτό το
φάρµακο δουλεύει περισσότερο από κάποιο άλλο.
Πιστεύουµε ότι θα υπάρξει βοήθεια από αυτό το φάρ-
µακο (σ.σ. χ λωροκίν η) αλλά υπάρχ ουν  αν τικρουόµε-
ν α δεδοµέν α. 

Είν αι έν α φάρµακο που υιοθετούν  στρατηγικά οι
περισσότερες χ ώρες αυτή τη στιγµή», είπε ο Σωτήρης
Τσιόδρας και εξήγησε ότι έχ ει χ ορηγηθεί σε Έλλην ες
ασθεν είς σε συν δυασµό µε άλλα φάρµακα.

Παράλληλα τόν ισε ότι θα συζητηθεί ν α δοθεί έν α
φάρµακο για τις επόµεν ες 8 µε 12 εβδοµάδες που θα
κυκλοφορεί ο ιός. «Έν α φάρµακο ασφαλές που θα
µπορεί και ν α δουλέψει. Θα συζητήσουµε την  χ ορήγ-
ηση του φαρµάκου της χ λωροκίν ης σαν  µία µορφή
προφύλαξης», αν έφερε ο καθηγητής Λοιµωξιολογίας
και υπογράµµισε ότι η χ ώρα µας έχ ει προµηθευτεί
επαρκείς ποσότητες χ λωροκίν ης

.Ο Σωτήρης Τσιόδρας τόν ισε πως «θέλαµε ν α δώσο-
υµε αυτό το φάρµακο σαν  µια µορφή προφύλαξης σε
όσους το επιθυµούν , σε συν δυασµό µε έν α άλλο γκρ-
ουπ ατόµων  που θα παίρν ει έν α άλλο καρδιοπροφυ-
λακτικό φάρµακο».
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∆ωρεά 2,5 εκατοµµύρια
ευρώ από την ΕΥ∆ΑΠ 
για την αντιµετώπιση
του κορωνοϊού 

Τ
ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥ∆ΑΠ εν έκρι-
ν ε δωρεά ύψους 2,5 εκατοµµυρίων  ευρώ,
για την  αν τιµετώπιση της επιδηµίας του

κορων οϊού.Συγκεκριµέν α, η ΕΥ∆ΑΠ  θα
καλύψει µε ποσό 2 εκ. ευρώ, δαπάν ες που
σχ ετίζον ται µε την  αγορά ιατρικού και ν οσοκοµειακού εξοπλισµού και αν αλωσίµων , καθώς και την  εν ίσχ υση
µον άδων  εν τατικής θεραπείας, σε συν εργασία µε τους αρµόδιους φορείς.

Επίσης, η Εταιρεία θα παράσχει στα ν οσοκοµεία αν αφοράς δωρεάν  ν ερό, ύψους 500.000 ευρώ για όλη την
περίοδο της κρίσης του κορων οϊού.

Πέρα από την  αν ωτέρω πρωτοβουλία, η ΕΥ∆ΑΠ βρίσκεται σε συν εχ ή συν εργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών  για τον  σχεδιασµό δράσεων , στο πλαίσιο των  αρµοδιοτήτων  της, για την  αν ακούφιση της
ελλην ικής κοιν ων ίας από τις επιπτώσεις του κορων οϊού.  

Ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της ΕΥ∆ΑΠ, Χάρης Σαχ ίν ης δήλωσε: ‘’Σε µια πρωτοφαν ή κρίση σαν  αυτή που βιών ο-
υµε, η ΕΥ∆ΑΠ συν εχ ίζει µε υπευθυν ότητα την  αποστολή της. Εξασφαλίζουµε την  αδιάλειπτη παροχ ή υπηρε-
σιών  προς την  κοιν ων ία και τους καταν αλωτές µας. Λαµβάν ουµε κάθε αν αγκαίο µέτρο προστασίας των  εργαζό-
µεν ων  µας ώστε ν α µην  υπάρχ ει κίν δυν ος για τη συν έχ ιση της λειτουργίας µας. Και επιπλέον , εν ισχ ύουµε το
σύστηµα υγείας της χ ώρας που δίν ει τη µάχ η από την  πρώτη γραµµή,  διαθέτον τας 2,5 εκ. ευρώ για την  αγορά
ιατρικού και ν οσοκοµειακού εξοπλισµού και την  καταν άλωση ν ερού στα ν οσοκοµεία αν αφοράς.’’

Β
αθιά οικον οµική
αν άσα αν αµέν εται
ν α πάρει ο ∆ήµος

Αχ αρν ών  µετά την  εξα-
σφάλιση επιχ ορήγησης
ποσού 17 εκ. ευρώ από
το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών . Το ποσό θα απο-
δοθεί εξ΄ολοκλήρου σε
ληξιπρόθεσµες οφειλές
του δήµου που συσσωρ-
εύον ταν , όλα αυτά τα
χ ρόν ια, δηµιουργών τας
αποκλίσεις στο προϋπο-
λογισµό.

Επί της ουσίας, πρόκειται για
δέσµευση χ ρηµατοδότησης χ ωρίς
καµία υποχ ρέωση επιστροφής,
που πέτυχ ε ο ∆ήµαρχ ος Αχ α-
ρν ών  Σπύρος Βρεττός και οι συν ε-
ργάτες του από το Υπουργείο
Εσωτερικών , µε αρχ ικό στόχ ο τη
λογιστική τακτοποίηση για ν α
ισοσκελίσει ο προϋπολογισµός του 

2020. Σηµειών εται ότι το
αν τίστοιχ ο κεν ό στον  προϋπολο-
γισµό της προηγούµεν ης χ ρον ιάς,
ήταν  περίπου 20 εκατοµµύρια.
Στη συν έχ εια το Υπουργείο πρό-
κειται ν ΄αν αλάβει, όπως προβλέ-
πεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ν α
αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές του ∆ήµου, τις οποίες ήδη
τις γν ωρίζει και τις έχ ει καταγεγρ-

αµµέν ες.Προϋπόθεση για ν α
κυλήσει οµαλά η διαδικασία
αποτελεί η τήρηση των  όρων
της συµφων ίας της προγραµ-
µατικής σύµβασης. Επίσης,
τα χ ρήµατα αυτά θα διατεθ-
ούν  τµηµατικά προς τους
δικαιούχ ους και όχ ι προς τον
∆ήµο. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι ο
∆ήµος Αχ αρν ών  βρίσκεται
υπό επιτήρηση (Παρατηρη-
τήριο) από το 2016 καθώς δε
µπορεί ν α ισοσκελίσει τον

προϋπολογισµό του.

Το επόµεν ο χ ρον ικό διάστηµα ο
∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  θα υπογράψει
προγραµµατική σύµβαση µε τον
Υπουργό Εσωτερικών  Τάκη Θεο-
δωρικάκο εν ώ θα χ ρειαστεί την
έγκριση του προσεχ ούς ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για ν α επισπευσθεί η
διαδικασία.

Mεγάλη ανάσα για τον ∆ήµο Αχαρνών
ΕΕξξαασσφφάάλλιισσεε  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  1177  εεκκ..
εευυρρώώ  ααππόό  ττοο  ΥΥππ..  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν
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Η επί χρόνια ∆ηµοτική σύµβουλος Ελευσίνας, ∆έσποινα Οικονό-
µου, πάντα πιστή στις αρχές της,  αποφάσισε να δηµοσιοποιήσει
την  επιστολή παραίτησής της  από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου της ΠΠΕ 2021 εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν σε

αυτήν την απόφαση , επισηµαίνοντας τα ακόλουθα : Με σεβασµό στα όσα βιώνει η χώρα µας και ολόκ-
ληρη η ανθρωπότητα και µε την σκέψη µου στραµµένη σε όλους όσους εργάζονται και προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στους συµπολίτες µας, δηµοσιοποιώ  την προ 15 ηµερών επιστολή παραίτησής µου
από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΠΕ 2021.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΕΥΡΩΠΗΣ 2021

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: 

«∆ΩΣΤΕ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ – ΕΙΝΑΙ

ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΣ»

Την Πέµπτη 26 Μαρτίου ξεκίνησε η λειτουργία
της Υπηρεσίας Αιµοδοσίας του Αττικού
Νοσοκοµείου σε χώρο του ∆ηµαρχείου Χαϊ-

δαρίου. Σκοπός της λειτουργίας της Αιµοδοσίας
του Αττικού στο ∆ηµαρχείο είναι να ξεπεραστούν
οι κατανοητές  επιφυλάξεις των αιµοδοτών και να
αυξηθεί η προσφορά αίµατος σε µια περίοδο που
είναι απολύτως απαραίτητη.

Μεταξύ αυτών  που πρόσφεραν αίµα ήταν ο
∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός. Σε
δήλωση – έκκληση του αναφέρει τα εξής:

«Στην Ελλάδα οι ανάγκες σε εθελοντική αιµο-
δοσία είναι πάντα µεγάλες. Μην επιτρέψουµε η
δοκιµασία που περνάµε να αφήσει αβοήθητους
χιλιάδες συνανθρώπους µας µε χρόνιες ανάγκες
αίµατος. 

Κάνω έκκληση σε κάθε Χαϊδαριώτη που µπορεί
να προσφέρει αίµα να έλθει στο ∆ηµαρχείο, στην
Υπηρεσία Αιµοδοσίας του Αττικού,  µε κανονισµέ-
νο ραντεβού και µε απόλυτη ασφάλεια. Να δώσει
ζωή σε αυτούς που χρειάζονται σήµερα βοήθεια. 

Μένουµε σπίτι αλλά κανένας δεν είναι µόνος του.
Ούτε οι έχοντες ανάγκη αίµατος. Όλοι µαζί θα
βγούµε νικητές από την υγειονοµική κρίση»

Το ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας Αιµο-
δοσίας είναι:

∆ευτέρα 9 πµ – 2 µµ

Τρίτη  9 πµ -2 µµ

Τετάρτη 9 πµ – 8µµ ( για διευκόλυνση εργαζόµε-
νων αιµοδοτών)

Πέµπτη 9 πµ – 2 µµ

Παρασκευή 9 πµ – 2µµ

Κυριακή 9 πµ – 2µµ (για διευκόλυνση εργαζόµε-
νων αιµοδοτών).

Αίθουσα εκδηλώσεων ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου (
είσοδος ∆ηµαρχείου από οδό  Επαύλεως)

Τηλ επικοινωνίας Υπηρεσίας Αιµοδοσίας Αττικού
Νοσοκοµείου 210 5831755
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Με απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής επι-
σπεύσθηκαν οι διαδι-

κασίες για την οικονοµική
ενίσχυση 99 ακόµη επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται σε περ-
ιοχές που επλήγησαν από φυσι-
κές καταστροφές όπως οι ∆ήµοι
Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεγαρέων,
Ραφήνας - Πικερµίου και Μαρ-
αθώνος.

Με δεδοµένη τη δύσκολη υγειονο-
µική και οικονοµική συγκυρία που
βρίσκεται η χώρα µας, ο κ. Πατούλης
κάλεσε τις αρµόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας να προχωρήσουν γρή-
γορα στις σχετικές διαδικασίες, προ-
κειµένου να ενισχυθούν οι επιχειρή-
σεις που έχουν πληγεί από φυσικές
καταστροφές και τώρα αντιµε-
τωπίζουν και νέες οικονοµικές και
λειτουργικές δυσκολίες, εξαιτίας της
πανδηµίας του κορωνοϊού. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για
την ενίσχυση των επιχειρήσεων
αυτών ανέρχεται στο ποσό των

€1,75 εκατ., ενώ η συνολική ∆ηµόσια
∆απάνη, συµπεριλαµβανοµένης της
ενίσχυσης των 107 επιχειρήσεων
των οποίων η ενίσχυση έχει ήδη
εγκριθεί µε προηγούµενη απόφαση,
ανέρχεται σε €3,35 εκατ.

Πρόκειται για συγχρηµατοδότηση
από τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής
και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφ-

ερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και
συγκεκριµένα στον Άξονα Προτεραι-
ότητας 3, για την Ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τη
βελτίωση της ελκυστικότητας της
Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση 

επενδύσεων και την προαγωγή
της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότ-
ητας.

Με αφορµή τη σχετική απόφαση ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
δήλωσε:

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για
τη χώρα µας, εξαιτίας της πρωτόγ-
νωρης υγειονοµικής κρίσης, η έµπρ-
ακτη στήριξη των επιχειρήσεων της
Αττικής που έχουν πληγεί από φυσι-
κές καταστροφές και τώρα αντιµε-
τωπίζουν και νέες δυσκολίες, καθώς
και η διατήρηση των θέσεων
εργασίας, είναι στην κορυφή των
προτεραιοτήτων µας. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερµά τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας για την
άµεση ανταπόκριση στην έκκληση
µας να επισπεύσουν τις σχετικές
διαδικασίες προκειµένου να ενισχυθ-
ούν οι επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Θα συνεχίσουµε να είµαστε στο
πλευρό τους και θα προσπαθήσο-
υµε να συµβάλουµε και στην ανα-
κούφισή τους από τις «πληγές» που
θα αφήσει η πανδηµία». 

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  γγιιαα  ΜΜ..  ΓΓλλέέζζοο::  

ΤΤοο  έέθθννοοςς  χχααµµηηλλώώννεειι  ττιιςς  
σσηηµµααίίεεςς  ττοουυ  γγιιαα  νναα  ππεερράάσσεειι  
έέννααςς  µµεεγγάάλλοοςς  ΈΈλλλληηννααςς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχ αιρέτησε µε µήν υµά
του τον  Μαν ώλη Γλέζο, που έφυγε εχ θές από τη ζωή
σε ηλικία 97 ετών . 

Στο µήν υµά του, ο πρωθυπουργός αν έφερε:«Το
έθν ος χ αµηλών ει τις σηµαίες του για ν α περάσει έν ας
µεγάλος Έλλην ας. Αυτός που πρώτος κατέβασε το
σύµβολο των  κατακτητών  από την  Ακρόπολη. Για ν α
αν αδειχ θεί, έτσι, ο ίδιος σε σύµβολο της ελεύθερης
πατρίδας µας.

Ο Μαν ώλης Γλέζος εκπροσώπησε µία γεν ιά που
δεν  λύγισε και δεν  υποτάχ θηκε. Ούτε και
φυλακίστηκε σε κοµµατικούς φαν ατισµούς. Μια γεν ιά
αφιερωµέν η στην  Ελλάδα, στην  Ελευθερία και στην
∆ηµοκρατία.

Υπήρξε, όµως, ταυτόχ ρον α, και έν ας γλυκός άν θρ-
ωπος. Προσωπικά, δεν  θα ξεχ άσω ποτέ την  επίσκε-
ψή του στο σπίτι µου -έν ας λεον τόκαρδος µε τρυφε-
ρό βλέµµα και µε έν α κόκκιν ο γαρύφαλλο στο χ έρι- το
βράδυ που έφυγε ο πατέρας µου. Θα µας λείψει
πολύ;

Ο θάν ατος του Μαν ώλη Γλέζου αφήν ει τους
Έλλην ες φτωχ ότερους. Αλλά η ζωή του αφήν ει την
Ελλάδα πλουσιότερη. Γιατί το παράδειγµα του – το
παράδειγµα µιας ζωής αγν ού πατριώτη και αληθιν ού
µαχ ητή- µέν ει φωτειν ός οδηγός για όλους. Και µας
οπλίζει µε δύν αµη, ώστε ν α ξεπερν ούµε εν ωµέν οι
δυσκολίες όπως οι σηµεριν ές.

Μαζί µε όλους τους Έλλην ες, σκύβω µε σεβασµό το
κεφάλι στη µν ήµη του Μαν ώλη Γλέζου. Τον  αποχ αιρ-
ετώ µε συγκίν ηση και ευγν ωµοσύν η. Και εκφράζω τα
πιο θερµά µου συλλυπητήρια στην  οικογέν ειά του».

Mε εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες για την ενίσχυση 99
επιχειρήσεων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, µε το ποσό των 1,75 εκ. ευρώ

Ν
α ληφθεί απόφα-
ση, οι ∆ήµαρχοι
της Χώρας να

καταθέσουν το 50% των
αποδοχών τους, για
τους επόµενους δυο
µήνες, στον κοινό λογα-
ριασµό που έχει δηµιο-
υργηθεί για την αντι-
µετώπιση του Covid 19,
θα προτείνει στη συνε-
δρίαση του ∆.Σ. της
ΚΕ∆Ε, της ερχόµενης
Τετάρτης, ο Πρόεδρος
της κ. ∆ηµήτρης Παπα-
στεργίου.

“Οι ∆ήµοι βρίσκον ται
από την  πρώτη µέρα, στην  «πρώτη γραµµή» της
µάχ ης για την  αν τιµετώπιση της παν δηµίας.

∆ίν ουµε καθηµεριν ά το παρόν  για ν α στηρίξουµε
τους πολίτες των  τοπικών  µας κοιν ων ιών , ιδίως
εκείν ους που αν ήκουν  στις ευπαθείς οµάδες.

Με αίσθηµα ευθύν ης κι αλληλεγγύης απέν αν τι στους
πολίτες και τις επιχ ειρήσεις που δοκιµάζον ται, στη

συν εδρίαση του ∆.Σ. της
ΚΕ∆Ε της ερχ όµεν ης
Τετάρτης 01/04, θα προ-
τείν ω ν α ληφθεί απόφαση
προκειµέν ου οι ∆ήµαρχ οι
της χ ώρας ν α καταθέσουµε
το 50% των  αποδοχ ών
µας, για τους επόµεν ους
δυο µήν ες, στον  κοιν ό
λογαριασµό που έχ ει δηµιο-
υργηθεί για την  αν τιµετώπι-
ση του cov id 19.

Η κίν ηση µας είν αι καθα-
ρά συµβολική, αφού όλοι
γν ωρίζουν  πως οι αµοιβές
των  αιρετών  της Αυτο-
διοίκησης, είν αι σηµαν τικά

χ αµηλότερες από αυτούς που απολαµβάν ουν  οι
θεσµικοί εκπρόσωποι άλλων  βαθµίδων  του πολιτικού
µας συστήµατος.

Όµως αυτή που είν αι ουσιαστική, είν αι η δέσµευση
µας πως σε αυτήν  την  υγειον οµική κρίση, καν έν ας
πολίτης δεν  θα είν αι µόν ος”.

Κορωνοϊός: Προς κατάθεση του 50% των αποδοχών τους οι ∆ήµαρχοι

ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΑΠΑΤΗ µε δήθεν e-mail από την ΕΛ.ΑΣ.
Ανακοινώνεται ότι το παρακάτω κείµενο - µήνυµα, που αναπαράγεται µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mails), ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής
Αστυνοµίας, είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και διακινείται από
δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους
πολίτες.Παρακαλούνται οι πολίτες «να µην ανοίγουν» τα συνηµµένα αρχεία και
να διαγράφουν το συγκεκριµένο µήνυµα.

Έρευνα για το θέµα διενεργείται ήδη από τη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήµατος


