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Σ. Τσιόδρας:
Τα µέτρα θα κρατήσουν
λίγες βδοµάδες ακόµη

--ΑΑνν  αακκοολλοουυθθοούύσσααµµεε
τταακκττιικκήή  ΙΙσσππααννίίααςς  θθαα  εείίχχααµµεε

22..000000  ννεεκκρροούύςς

ΑΑΙΙΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟ  ΑΑ..  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  
Για αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης 

Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της Λ.Σ ζητούν οι συνεδριάσεις "διά περιφοράς"

να περιοριστούν σε προφανώς επείγοντα ζητήµατα.

Αναστέλλονται οι δόσεις
των υπερχρεωµένων 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων

σσεελλ..77

σσεελλ..  22

««ΜΜααζζίί  ##pprroossttookkaallyytteerroo»»  
237 εθελοντές της Παπαστράτος συνδράµουν

το έργο των εργαζοµένων του “ΒσΣ”

σσεελλ..  55

σσεελλ..  55

σσεελλ..  88

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2020

ΠΠλληηρρωωµµέέςς  φφόόρρωωνν
αακκόόµµαα  κκααιι  

σσεε  4488  δδόόσσεειιςς

σσεελλ..  77

σσεελλ..  88

σσεελλ..  77

ΑΑγγοορρααννοοµµιικκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι  
από κλιµάκια της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής

Για την αντιµετώπιση
φαινοµένων 

αισχροκέρδειας 
& ανεπάρκειας

προϊόντων
σσεελλ..22



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
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΑΑρρααιιέέςς  ννεεφφώώσσεειιςς

ΗΗ  θθεερρµµοοκκρραασσίίαα  θθαα  κκυυµµααννθθεείί
ααππόό  66  έέωωςς  1155  ββααθθµµοουυςς  ΚΚεελλσσίίοουυ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιλλύριος, Λύρος, Ιλλυρία, Λύρα

Ακάθιστος Ύµνος, Οσίου Ιλλυριού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6
ΜΑΓΟΥΛΑ,  210-5558491

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 56, 210-5555550

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λ. ΦΥΛΗΣ 197 , 210-2474337

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 78 ∆ΑΣΟΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ )

Τηλέφωνο  : 210 5821897

Εντατικότεροι οι έλεγχοι
αυτές τις ηµέρες και
των κλιµακίων των

υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής,
λόγω της απειλής εξάπλωσης
του κορωνοϊού και των
αντίστοιχων συνεπειών στην
αγορά.

Συγκεκριµένα, κλιµάκια της
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περ-
ιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττι-
κής πραγµατοποιούν καθηµερινά
ελέγχους σε περιοχές της ∆υτικής
Αττικής, σε καταστήµατα τρο-

φίµων, σούπερ µάρκετ και φαρµακεία, ελέγχοντας τόσο τις τιµές για την αντιµετώπιση φαινοµένων αισχρ-
οκέρδειας, όσο και για την επάρκεια και την σωστή, µε µέτρο, διάθεση αντισηπτικών, µασκών και λοιπών
ειδών. Στόχος η προστασία των καταναλωτών σε αυτές τις κρίσιµες συνθήκες και η συµµόρφωση των
καταστηµάτων, που σε µεγάλο βαθµό επιτυγχάνεται. 

Υπενθυµίζεται ότι η Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουν προχωρήσει στη λειτο-
υργία του τετραψήφιου τηλεφωνικού κέντρου 1110 για τον κορωνοϊό, το οποίο θα λειτουργεί ως «οµπρέ-
λα προστασίας» και ενηµέρωσης των πολιτών όλο το 24ωρο.

Στο 1110 οι πολίτες µε µηδενική χρέωση, µπορούν να καταγγέλλουν φαινόµενα αισχροκέρδειας, να
ζητούν βοήθεια και ενηµέρωση, όπως και να αναφέρουν περιπτώσεις µοναχικών πολιτών που θέλουν
υποστήριξη.

ΑΑγγοορρααννοοµµιικκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι  
από κλιµάκια της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής

Για την αντιµετώπιση φαινοµένων αισχροκέρδειας 
& ανεπάρκειας προϊόντων

Κατά τη διάρκεια
της καθιερωµένης
ενηµέρωσης για

τον κορωνοϊό, ο
εκπρόσωπος του
υπουργείου Υγείας και
λ ο ι µ ω ξ ι ο λ ό γ ο ς
αναφέρθηκε εκ νέου στο
ζήτηµα των µέτρων, που
έχουν ληφθεί
προκειµένου να
περιοριστεί η πανδηµία.
Ο Σωτήρης Τσιόδρας
επανέλαβε, δε, ότι έχουµε
πάρει σωστά και έγκαιρα
τα µέτρα σε σύγκριση µε
άλλες χώρες της
Ευρώπης.

Στόχος είναι να µην 
νοσήσουµε όλοι µαζί

«∆εν θέλουµε να παρατείνουµε την επιδηµία ως το καλοκαίρι, δεν θέλουµε να εκτεθούµε όλοι στον ιό
τώρα. Όλοι µπορούµε να κολλήσουµε ανά πάσα στιγµή», τόνισε ο κ. Τσιόδρας.«Στόχος είναι να µην
νοσήσουµε όλοι µαζί. Τα µέτρα θα κρατήσουν λίγες βδοµάδες ακόµη και επαναξιολογούνται κάθε µέρα,
ανάλογα την πορεία του ιού και την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ. Αν ακολουθούσαµε την στρατηγική της
Ισπανίας θα είχαµε 2.265 νεκρούς», πρόσθεσε ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Σ.Τσιόδρας: Τα µέτρα θα κρατήσουν λίγες βδοµάδες ακόµη
-Αν ακολουθούσαµε τακτική Ισπανίας θα είχαµε 2.000 νεκρούς
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Η ΕΚΟ στηρίζει τους πολίτες και τη 
δράση «Μένουµε Σπίτι»

Η ΕΚΟ ανταποκρινόµενη στις απαιτητικές συνθήκες
που βιώνει η χώρα µας και µε πρωταρχική της µέριµ-
να να βρίσκεται πάντα δίπλα σε όλους τους πολίτες,
τους δίνει τη δυνατότητα να προµηθευτούν πετρέλαιο
θέρµανσης µε µειωµένη τιµή κατά 5%, χρησιµο-
ποιώντας οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
ελληνικής τράπεζας. Επιπλέον, µε τη χρήση πιστωτικής
κάρτας που έχει εκδοθεί από ελληνική τράπεζα, η
εξόφληση της αγοράς πετρελαίου θέρµανσης µπορεί να
γίνει και σε έως 12 άτοκες δόσεις.

Η ενέργεια ισχύει µέχρι 30 Απριλίου και αρκεί ένα
τηλεφώνηµα στο 18198, ή µια επίσκεψη στην ιστο-
σελίδα eko.gr, για να µάθετε περισσότερες πληροφο-
ρίες και να ενηµερωθείτε για τα συνεργαζόµενα πρα-
τήρια.

Ταυτόχρονα, µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης απέναντι
στους καταναλωτές, η ΕΚΟ έχει µεριµνήσει και διασφ-
αλίζει την επάρκεια της αγοράς σε υγρά καύσιµα,
καθώς και τη συνεχή τροφοδοσία ολόκληρης της εφο-
διαστικής αλυσίδας της χώρας Συµµετέχει ενεργά στην
εθνική προσπάθεια περιορισµού της διάδοσης του κορ-
ωνοϊού, εφαρµόζοντας σε όλο το δίκτυό της προληπτι-
κά µέτρα προστασίας.

Με το µεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Ελλάδα, η
ΕΚΟ βρίσκεται σε κάθε γωνιά της χώρας, παρέχοντας
µε το δικό της τρόπο την υποστήριξη που όλοι χρειαζό-
µαστε αυτές τις ώρες. Στηρίζει τη δράση «Μένουµε
Σπίτι» και δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για να
έχουµε όλοι όσο το δυνατόν πιο εύκολη διαβίωση σε
αυτό. 

«Μένουµε Σπίτι», λοιπόν, αλλά δεν είµαστε µόνοι
µας. 

Η ΕΚΟ είναι πάντα δίπλα µας!

Προστασία και πρόληψηΠροστασία και πρόληψη
Προγραµµατισµένες δράσεις από τη ∆ιεύθυνση 
Καθαριότητας του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο
∆ήµος Ασπροπύργου
συν εχ ίζει τις εν έργειες
προστασίας και πρόλ-

ηψης, για την  αν τιµετώπιση
της παν δηµίας που µαστίζει
την  χ ώρα, σε εφαρµογή των
αποφάσεων   που έλαβε η
αρµόδια ∆ηµοτική Επιτρο-
πή.
Ο Κύκλος  των  απολυµάν -
σεων  εφαρµόζεται τακτικά
και προγραµµατισµέν α από
τη ∆ιεύθυν ση Καθαριότητας
του ∆ήµου Ασπροπύργου,
πραγµατοποιών τας ψεκα-
σµούς στις κεν τρικές οδικές
αρτηρίες της πόλης, σε στά-
σεις λεωφορείων , σε χ ώρους
στάθµευσης πολυκατα-
στηµάτων  και σε χ ώρους
λαϊκών  αγορών .
Οι απολυµάν σεις των
κοιν όχ ρηστων  αυτών
χ ώρων  θα επαν αλαµβάν ον -
ται τακτικά, σύµφων α  και µε
το πλάν ο του εθν ικού σχ ε-
διασµού για την  αν τιµετώπι-
ση του COVID-19.
Στην  προσπάθειά µας αυτή
συν έβαλε και ο Βουλευτής
της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Ευάγγελος Λιάκος, ο οποίος
µε πρωτοβουλία του και σε
συν εργασία µε επιχ ειρήσεις
της ∆υτικής Αττικής εξασφά-
λισε για το ∆ήµο µας πολύ
σηµαν τική ποσότητα υλικών
για το πρόγραµµα απολυµάν -
σεων . 
Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου ευχ α-
ρίστησε θερµά τον  Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Ευάγγελο Λιάκο, αν αφέρον -
τας χ αρακτηριστικά ότι, αν ά-
λογες πρωτοβουλίες κοσµούν
τον  πολιτικό χ ώρο και  ικα-
ν οποιούν  τις υψηλές απαιτή-
σεις του κόσµου από αυτόν . 

Ο ∆ήµαρχος 
Ασπροπύργου 

ευχαριστεί
θερµά τον βουλευτή 

Ευάγγελο Λιάκο, 
ο οποίος µε 

πρωτοβουλία του
και σε συνεργασία 
µε επιχειρήσεις της 

∆υτικής Αττικής
εξασφάλισε για το ∆ήµο

πολύ σηµαντική
ποσότητα υλικών
για το πρόγραµµα 
απολυµάνσεων. 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΗΜΙΑ

Μου λείπει η "βαβούρα" της πόλης µας, ‘οµως
όλοι µαζί και ο καθέν ας ξεχωριστά, οφείλουµε

ν α δώσουµε αυτή τη µάχη µε πειθαρχία

Συν δηµότες και συν δηµό-
τισσες,

Σας ευχαριστώ που µε συνεργασία
και συνέπεια στις νέες, έκτακτες
συνθήκες στις οποίες καλούµαστε
όλοι να προσαρµοστούµε, υπο-
στηρίζετε την προσπάθειά µας.
Μαζί θα το περάσουµε κι αυτό, έστω
εξ αποστάσεως, προσωρινά.
Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι για όλους µας να στερούµαστε
τη συντροφιά των συγγενών και των φίλων µας. Γνωρίζω τις
οικονοµικές επιπτώσεις από τα αυστηρά, µα αναπόφευκτα
µέτρα που λαµβάνονται από τη Πολιτεία για τη προστασία
όλων µας.
Μου λείπει η "βαβούρα" της πόλης µας, µου λείπουν οι παιδι-
κές φωνές από τα πάρκα και τις παιδικές χαρές που µε τόση
αγάπη ετοιµάσαµε για τα παιδιά µας, µου λείπει η καθηµερινή
επαφή µαζί σας.
Όµως όλοι µαζί και ο καθένας ξεχωριστά, οφείλουµε να δώσο-
υµε αυτή τη µάχη µε πειθαρχία στη τήρηση των µέτρων ατο-
µικής υγιεινής, περιορισµό των άσκοπων µετακινήσεων,
αποφυγή χώρων συνωστισµού, αλληλεγγύη και θετική σκέψη
ότι θα βγούµε ν ικητές από αυτή την υγειονοµική κρίση που
πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη.
Είµαι δίπλα σας µε όλους τους συνεργάτες µου, ώστε να
βγούµε γρήγορα από αυτή τη δοκιµασία.
Φίλες και φίλοι,
Μένουµε ψύχραιµοι, µένουµε υγιείς και αισιόδοξοι.
"ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!".
Και όταν όλο αυτό που βιώνουµε γίνει παρελθόν, πάλι θα
ανταµώσουµε στα πάρκα, στην αγορά, στους δρόµους και τις
πλατείες της πόλης µας, εκεί που βρισκόµαστε και θα βρισκό-
µαστε καθηµερινά για τις δικές σας ανάγκες.
Και δεν θέλω να λείπει ΚΑΝΕΝΑΣ από αυτό το ραντεβού!
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ

Ο ∆ήµος Μαραθώνος προκ-
ηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
κάτω των ορίων µέσω της ηλεκ-
τρονικής πλατφόρµας του
Ε . Σ . Η . ∆ Η . Σ .
www.promitheus.gov.gr σύµφω-
να µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για
την παροχή υπηρεσιών αποκο-
µιδής και µεταφοράς σύµµεικτων
ογκωδών µη επικίνδυνων αποβ-
λήτων από Σ.Μ.Α. µε συστηµικό
αύξοντα αριθµό: 90403. 

Ο προϋπολογισµός του δια-
γωνισµού 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 ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών
είναι η 23.04.20 ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 23:59.

Η αποσφράγιση των προσφο-
ρών θα γίνει µετά την υποβολή
των δικαιολογητικών σε έντυπη
µορφή την 29.04.2020 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ.   ∆εν
επιτρέπονται εναλλακτικές προ-
σφορές.

Η Ισχύς των προσφορών
θα είναι 12 µήνες και θα
συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα. 

Για την έγκυρη συµµετοχή
στη διαδικασία, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικο-
νοµικούς φορείς εγγυητική
επιστολή συµµετοχής, ποσο-
στού 1% της εκτιµώµενης 

αξίας της σύµβασης εκτός
ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό
των 1.209,60 € (χιλίων δια-
κοσίων εννέα ευρώ και εξήντα
λεπτών του ευρώ).

Περισσότερα στοιχεία και
πληροφορίες για τη διακήρ-
υξη δίδονται στο τηλ.:
2294320585, fax: 22943 20535,
αρµόδιος υπάλληλος κα Νατά-
σα Κελεπούρη στο τµήµα
Προµηθειών, Ταχ. ∆ιεύθυνση
Λεωφόρος Μαραθώνος 104,
Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

ΑΑσσυυννήήθθιισσττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  άάννττρραα  µµεε  ττηη  ννόόσσοο  CCoovviidd--1199  πποουυ  ήήτταανν  µµεεττααδδοοττιικκήή  γγιιαα  4499  µµέέρρεεςς!!!!!!

Κινέζοι επιστήµονες  πιθανόν ανακάλυψαν έναν µεταλλαγµένο υπότυπο 
του κορωνοϊού ο οποίος έχει µία παρατεταµένη ικανότητα να µολύνει άλλους

Κ
ινέζοι επιστήµονες
ισχυρίζονται ότι πιθανόν
ανακάλυψαν έναν µεταλλαγµέ-

νο υπότυπο του κορωνοϊού ο
οποίος έχει µία παρατεταµένη
ικανότητα να µολύνει άλλους.

Σύµφωνα µε την Daily Mail, ειδικοί
διαπίστωσαν µία ασυνήθιστη
περίπτωση άντρα µε τη νόσο Covid-
19 που ήταν µεταδοτική για 49 µέρες,
ένα χρονικό διάστηµα ρεκόρ σε
σχέση µε ό,τι έχει αναφερθεί προη-
γουµένως.

Ωστόσο, τα συµπτώµατα του που
είχ ε ο συγκεκριµέν ος ασθεν ής ήταν
ήπια και οι ερευν ητές δήλωσαν  ότι
φαίν εται ότι είχ ε αν απτύξει µία «δυν α-
µική ισορροπία» µε τον  ιό.

Η «χ ρόν ια» περίπτωση υποδεικν ύει
έν α στέλεχ ος που µπορεί ν α εξαπλωθεί
µεταξύ των  αν θρώπων  για εβδοµάδες,
ακόµα και αν  ο φορέας δεν  παρουσιάζει
πολλά συµπτώµατα.

Όπως σηµειών ει η Daily  Mail, προκει-
µέν ου ν α αν αρρώσει ο άν τρας χ ρειά-
στηκε ν α του γίν ει θεραπεία µε αίµα
επιζών τος της Cov id-19 της ασθέν ειας
που προκαλεί ο ν έος κορων οϊός. 

‘Η έκθεση που αφορά στον  συγκεκρ-
ιµέν ο ασθεν ή δηµοσιεύθηκε στις 27 

Μαρτίου στο medRxiv  έν α site µε
ιατρικές εκθέσεις που δεν  έχ ουν  εξετα-
σθεί ή αξιολογηθεί από άλλους επιστή-
µον ες.

Ο άν τρας από την  Κίν α, ο οποίος
δεν  έχ ει κατον οµαστεί, επισκέφθηκε
στις 8 Φεβρουαρίου ν οσοκοµείο στην
Ουχ άν  για ν α κάν ει τεστ για τον  ν έο
κορων οϊό SARS-CoV-2. 

∆ήλωσε ότι είχ ε για περίπου µία εβδο-
µάδα παρουσίαζε πυρετό, αλλά δεν  είχ ε
άλλα συµπτώµατα, όπως βήχ α.Υποβ-
λήθηκε σε τεστ για Cov id-19 µέσω
επιχ ρίσµατος από τον  λαιµό τα οποία
βγήκαν  θετικά την  17η, την  22η, την
26η, την  30η, την  34η, την  39η, την
43η και την  49η µέρα.Έ ν α τεστ ωστό-
σο την  47η µέρα, που εν δέχ εται ν α

ήταν  λαν θασµέν ο,βγήκε αρν ητικό.Το
γεγον ός αυτό υποδηλών ει ότι ο ασθεν ής
µετέδιδε τον  ιό για 49 µέρες είτε µέσω
της αν απν οής, είτε µέσω του φτε-
ρν ίσµατος και του βήχ α.Προηγούµεν ες
έρευν ες έδειξαν  ότι η µετάδοση ιών  δια-
ρκεί 20 ηµέρες κατά µέσο όρο, µε τη
µεγαλύτερη περίπτωση ν α κάν ει λόγιο
για 37 ηµέρες.Με τον  ασθεν ή ν α µην
µπορεί προφαν ώς ν α πολεµήσει τον  ιό
έπρεπε ν α υποβληθεί σε θεραπεία µε
αίµα που χ ρησιµοποιείται στην  Κίν α και
πειραµατικά στις ΗΠΑ και το Ην ωµέν ο
Βασίλειο. Ειδικότερα, του έγιν ε µετάγγι-
ση πλάσµατος από πάσχ ον τα του κορ-
ων οϊό που είχ ε αν αρρώσει και είχ ε
αν τισώµατα του ιού στο αίµα του.Σύµφ-
ων α µε αν αφορές ηλικιωµέν η συγγεν ής
του ασθεν ούς βρέθηκε επίσης θετική
στον  κορων οϊό, είχ ε όµως µέτρια
συµπτώµατα. Παρά το γεγον ός µάλιστα
ότι είχ ε υποκείµεν α ν οσήµατα που την
καταστούσαν  ευάλωτη απέν αν τι στον
ιό, φέρεται ν α είχ ε γρηγορότερη αν ά-
καµψη από τον  µέσο όρο για την  ηλικία
της.Οι ερευν ητές δήλωσαν  ότι αυτές οι
πληροφορίες θα µπορούσαν  ν α
δείχ ν ουν  έν α ν έο ήπιο υποτύπο
SARS-CoV-2, που είν αι λιγότερο
τοξικός και µολυσµατικός αλλά είν αι πιο
δύσκολο ν α εξαλειφθεί, και φαίν εται
επίσης ν α επηρεάζει τόσο τους ν έους
σε ηλικία όσο και τους µεγαλύτερους..

Σε καραντίνα για 14 ηµέρες έχει
τεθεί  η δοµή φιλοξενίας των
αιτούντων άσυλο στη Ριτσώνα, ανα-
κοίνωσε κατά τη χθεσινη  ενηµέρω

ση για τον κορωνοϊό ο υφυπο-
υργός Πολιτικής Προστασίας και
∆ιαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρ-
δαλιάς.

Υγειονοµική «βόµβα» το πλοίο Ελ. Βενιζέλος: 
Ανακοινώθηκαν 119 κρούσµατα
Σε υγειονοµική βόµβα εξελίσσεται το πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» που βρίσκεται αγκυροβοληµένο αρόδου στον Πειραιά,
καθώς ανακοινώθηκαν 119 κρούσµατα κορωνοϊού στους επι-
βαίνοντες.

Σε καραντίνα η δοµή φιλοξενίας στη 
Ριτσώνα -23 νέα κρούσµατα



Νέο επιδοτούµενο πρόγραµµα τύπου Training Voucher,
για µηχανικούς, λογιστές, εκπαιδευτικούς και αρχιτεκτονες

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου υπενθυµίζει  ότι, αναµένεται να ανακοινωθεί νέο
επιδοτούµενο πρόγραµµα τύπου Training Voucher, µέσω επιταγών κατάρτισης 600€, για 166.000 επι-
στήµονες/ελεύθερους επαγγελµατίες που θα περιλαµβάνει τηλεκατάρτιση 100 ωρών.
Το πρόγραµµα που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι συνο-

λικού κόστους 180 εκατ. ευρώ και προβλέπει ενίσχυση 600 ευρώ για 166.000 επιστήµονες 6 κλάδων
που πλήττονται αυτή την περίοδο.
Οι ωφελούµενοι θα πρέπει να ανήκουν σε κάποιον από τους παρακάτω κλάδους:
� ∆ικηγόροι
� Γιατροί (συµπεριλαµβανοµένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
� Μηχανικοί και Aρχιτέκτονες
� Οικονοµολόγοι και Λογιστές
� Εκπαιδευτικοί
� Ερευνητές
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν, για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, µε το Γραφείο

Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου στα τηλέφωνα  2132006489 και 2105576704 καθηµερινά από
τις 10.00 π.µ. 17.00 µ.µ. είτε  να αποστείλουν µέσω email στο info@apasxolisiasp.gr τα στοιχεία επι-
κοινωνίας τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
"ΠΡΟΣΦΕΡΩ"

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ
ΤΡΟΦΙΜΑ

( ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ )

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ
Επειδή πολλές οικογένειες

στερούνται τα απαραίτητα
και είναι ακόµη πιο δύσκολα
τώρα που ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
λόγω της πανδηµίας του κορ-
ονοϊού..... Όποιος µπορεί
να προσφέρει οτιδήποτε
από την παρακάτω λίστα,
είµαστε στην διάθεσή σας
στα τηλ. 6937191968 -
6971724357 Παρασκευάς
Γαρυφάλλου ή µε µήνυµα
στο facebook.

ΤΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΜΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
∆ΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΠΩΣ:

1) ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
2) ΡΥΖΙ
3) ΟΣΠΡΙΑ
4) ΛΑ∆Ι
5) ΑΛΕΥΡΙ
6) ΖΑΧΑΡΗ
7) ΜΠΙΣΚΟΤΑ
8) ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ
9) ΓΑΛΑΤΑ
10) ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ. 

Κ.Λ..Π

ΣΥ ΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥ ΜΕ
ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΠΩΣ:

1) ΧΑΡΤΙΚΑ
2) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
3) ΣΑΜΠΟΥΑΝ
4) Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ
5) Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
6) ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
7) ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ
8) ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ Κ.Λ.Π.

Τ
ο πλαίσιο και  οι  τοµείς
στους οποίους µπορούν να
συνδράµουν οι  εθελοντές,

µέλη του Συλλόγου Ελλήνων Κοι-
νωνιολόγων (ΣΕΚ) βρέθηκε στο
επίκεντρο της συνάντησης που είχε
σήµερα ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γ. Πατούλης µε την Πρόεδρο του Ε.
Τσαπατσάρη. 

Όπως επισηµάνθηκε οι εθελοντές
Κοινωνιολόγοι  θα συµβάλλουν
στην επικοινωνία, στη συµβουλευ-
τική, στις επιστηµονικές έρευνες,
στην οργάνωση και στις παρεµβά-
σεις στην κοινότητα. Επιπλέον θα
πραγµατοποιεί ανάλυση των κοι-
νωνικών φαινοµένων που
προκύπτουν από την παρούσα
κατάσταση και θα καταθέτει προτά-
σεις για περιορισµό των συνεπειών
µετά την κρίση. 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της
συνάντησης συµφωνήθηκε οι εθε-
λοντές Κοινωνιολόγοι να ενταχθούν
και να υποστηρίξουν τις παρακάτω
δράσεις: 

Παροχή συµβουλευτικών υπηρε-
σιών στο κέντρο στήριξης που λει-
τουργεί και παρέχει συµβουλευτικές
υπηρεσίες µέσω του 1110

Χαρτογράφηση των προβληµά-
των που εντοπίζονται και υποστήρ-
ιξη των ευπαθών οµάδων 

Συλλογή και ανάλυση στατιστικών
στοιχείων για κοινωνικές υπηρεσίες
και οµάδες που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα λόγω του COVID -19
µε στόχο να αναπτυχθούν οι κατάλ

ληλες δράσεις και πρωτοβουλίες 
διαχείρισης τους . Ο Περιφερει-

άρχης Γ. Πατούλης, αφού ευχα-
ρίστησε θερµά, τόσο την Πρόεδρο
του ΣΕΚ Ε.Τσαπατσάρη, όσο και τα
µέλη του, τα οποία προσφέρονται
να βοηθήσουν εθελοντικά στην εθνι-
κή προσπάθεια εναντίον του κορω-
νοϊού, επισήµανε:

«Η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει
την ασπίδα προστασίας απέναντι
στον κορωνοϊό  εντάσσοντας στο
δυναµικό της  οµάδα εθελοντών
Κοινωνιολόγων. Ευχαριστώ θερµά
τους Επιστήµονες Κοινωνιολόγους,
οι οποίοι προσφέρθηκαν να συ
στρατευθούν µε την Περιφέρεια
Αττικής η οποία βρίσκεται στην
πρώτη γραµµή για την καταπολέµ-
ηση του κορωνοϊού¨. 

Από την πλευρά της η Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Ε.Τσαπατσάρη
ευχαρίστησε τον κ. Πατούλη για την
άµεση ανταπόκριση στην προσφο-
ρά και τόνισε: 

«Η κοινή µας προσπάθεια
πιστεύουµε ότι θα συµβάλλει στην
υπέρβαση της κρίσης αλλά και στη
διαχείριση των µελλοντικών
εξελίξεων και συνεπειών που θα
δηµιουργήσει νέες κοινωνικές σχέ-
σεις και φαινόµενα, τα οποία θα
αναδιατάξουν τον τρόπο ζωής και
την πραγµατικότητα του καθένα
µας, σε συλλογικό και  ατοµικό
επίπεδο».

Με τη συµµετοχή εθελοντών Κοινωνιολόγων ενισχύονται οι δράσεις της Περιφέρειας Αττικής

- Συνάντηση Γ. Πατούλη µε την Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (ΣΕΚ) Ε. Τσαπατσάρη
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∆∆ήήµµοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν
ΑΑρρχχίίσσεε  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ννααΑΑρρχχίίσσεε  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  νναα

ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  σσππιιττάάκκιιαα  κκααιιττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  σσππιιττάάκκιιαα  κκααιι
ττααΐΐσσττρρεεςς  σσεε  δδιιάάφφοορραα  σσηηµµεείίααττααΐΐσσττρρεεςς  σσεε  δδιιάάφφοορραα  σσηηµµεείίαα

γγιιαα  τταα  ααδδέέσσπποοττααγγιιαα  τταα  ααδδέέσσπποοτταα

Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες του ∆ήµου Αχα-
ρνών και της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης,
στην ευθύνη της οποίας περιλαµβάνεται και η
φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

Οι δράσεις είναι συνεχείς και σε αυτό το
πλαίσιο έχει αρχίσει µια διαδικασία να τοποθετ-
ηθούν σπιτάκια και ταΐστρες για τα αδέσποτα.

Ένα τέτοιο σηµείο δηµιουργήθηκε κοντά στο
τελεφερίκ και το παρών έδωσε και ο αρµόδιος
Αντιδήµαρχος κ. Αγγελος Αραµπαντζής, που
τόνισε πως τέτοιου είδους ενέργειες θα είναι
συνεχείς το προσεχές διάστηµα, καθώς ο σχε-
διασµός περιλαµβάνει τη δηµιουργία Πολλών
παρόµοιων χώρων.

Ευχαρίστησε δε όσους συνδράµουν στην προ-
σπάθεια που συντελείται σε αυτόν τοµέα.

Από νωρίς εχτές το πρωί η
Υπηρεσία Καθαριότητας του
∆ήµου ξεκίνησε τις απολυµάν-
σεις σε δρόµους, στάσεις, πεζο-
δρόµια κ.α

Ο ρόλος της Υπηρεσίας Καθα-
ριότητας σε αυτή την δύσκολη
συγκυρία είναι καταλυτικός.

Οι εργαζόµενοι σε αυτή δίνουν
µε αυταπάρνηση από την
πρώτη γραµµή την δική τους
µάχη, είτε αυτή αφορά την καθ-
αριότητα, είτε τις απολυµάν-
σεις.

Το λιγότερο που τους οφείλο-
υµε είναι ένα ευχαριστώ, που τις
κρίσιµες αυτές ώρες προσφέρ-
ουν ουσιαστικό έργο.

Ως ∆ηµότες είµαστε δίπλα
τους και τους βοηθάµε µε τον
τρόπο µας :

• Κατεβάζουµε τα απο-
ρρίµµατα από το σπίτι µας
αποκλειστικά βράδυ,

• Τοποθετούµε αυτά δεµέ-
να καλά σε σακούλες εντός των
κάδων φροντίζοντας να παρα-
µένουν κλειστοί,

• ∆ΕΝ κλαδεύουµε, ∆ΕΝ
κάνουµε ανακαινίσεις, ∆ΕΝ βγά-
ζουµε ογκώδη απορρίµµατα (
έπιπλα, στρώµατα κλπ ).

#Μένουµε_σπίτι και σε αυτή
την προσπάθεια λειτουργούµε
όλοι µαζί, σκεπτόµενοι ο ένας
το καλό του άλλου.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Οι δηµότες οφείλουν να
στηρίξουν το δύσκολο έργο των υπηρεσιών 

Καθαριότητας σεβόµενοι τους κανόνες 

2/4/2020
Προς: ∆ήµαρχο κ. Αργύρη

Οικονόµου
Κοινοποίηση: Πρόεδρο

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Μ
ε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχ οµέ-
ν ου και σχ ετική εγκύκλιο του υπο-
υργείου Εσωτερικών  προβλέπον -

ται οι εξής τρόποι συν εδρίασης των
∆ηµοτικών  Συµβουλίων  το διάστηµα που
ισχ ύουν  τα περιοριστικά µέτρα για τον
κορον οϊό:
• Κεκλεισµέν ων  των  θυρών
• "∆ιά περιφοράς"
• Τηλεδιάσκεψη.
Οι δηµοτικές αρχ ές, όπως και η δική σας,

επιλέγουν  κατά καν όν α τη συν εδρίαση
διά περιφοράς όπου προκύπτουν  ζητή-
µατα όπως:
1. ∆εν  υπάρχ ει η δυν ατότητα η
κάθε παράταξη και ο κάθε δηµοτικός
σύµβουλος ν α γν ωρίζουν  τις τοποθετή-
σεις των  υπολοίπων , παρά µόν ο εκ των
υστέρων , όταν  δηλαδή αν αρτηθούν  οι
αποφάσεις στη "∆ιαύγεια".
2. ∆εν  υπάρχ ει η δυν ατότητα
πρακτικά ν α αποφασίσουν  τα ∆ηµοτικά
Συµβούλια για τη συζήτηση εκτός ηµερή-
σιας διάταξης θεµάτων  που έχ ουν  το
δικαίωµα ν α θέσουν  οι παρατάξεις.
3. ∆εν  υπάρχ ει η δυν ατότητα
συζήτησης και αν ταλλαγής επιχ ειρηµά-
των  για σοβαρά θέµατα που δεν

σχ ετίζον ται µε τα µέτρα για την  προ-
στασία από τον  ιό και οι δηµοτικές αρχ ές
εν τάσσουν  στις ηµερήσιες διατάξεις επι-
καλούµεν ες τις προθεσµίες που
υπάρχ ουν .
Είν αι προφαν ές ότι το διάστηµα αυτό
απαιτείται συµµόρφωση µε τις επιστηµο-
ν ικές οδηγίες για την  προστασία του
λαού µας. Αυτό όµως δεν  µπορεί ν α λει-
τουργεί ως πρόσχ ηµα για συν εδριάσεις
δηµοτικών  συµβουλίων -παρωδίες µε τα
χ αρακτηριστικά που αν αφέραµε πιο
πάν ω.
Ζητάµε άµεσα ν α αξιοποιηθούν  οι
τεχ ν ολογικές δυν ατότητες που
υπάρχ ουν  (τηλεδιάσκεψη) και αξιοποι-
ούν ται ήδη από το κεν τρικό κράτος, την

Περιφέρεια Αττικής και κάποιους δήµους.
Άλλωστε προβλέπον ται από την  ΠΝΠ
και την  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. Είν αι
ευθύν η του υπουργείου ν α παράσχ ει
την  απαραίτητη τεχ ν ική συν δροµή
στους δήµους για ν α εξασφαλιστεί η
ουσιαστική λειτουργία των  ∆ηµοτικών
Συµβουλίων  παράλληλα µε την  τήρηση
των  απαραίτητων  µέτρων  προστασίας.

Οι συν εδριάσεις "διά περιφοράς" ν α
περιοριστούν  σε προφαν ώς επείγον τα
ζητήµατα.

Οι δηµοτικοί σύµβουλοι
Κων σταν τίν ος Κών στας

Αν τών ης Αλεξαν δρόπουλος

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Για αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψηςΓια αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της Λ.Σ. Ζητούν οι συνεδριάσεις "διά περιφοράς" να περιοριστούν σε προφανώς επείγοντα ζητήµατα.

6-θριάσιο Παρασκευή 3 Απριλίου 2020



Αναστέλλονται για 3
µήνες οι πληρωµές
δόσεων ρυθµίσεων του
νόµου Κατσέλη, οι
ρυθµίσεις που έχουν γίνει
στο πλαίσιο της προ-
στασίας 1ης κατοικίας αλλά
και του εξωδικαστικού
µηχανισµού ρύθµισης
οφειλών επιχειρήσεων,
οµόρρυθµων εταίρων,
ελεύθερων επαγγελµα-
τιών και αγροτών

Το Υπουργεί ο Οι κονοµι κών,
στο πλαί σι ο της αντι µετώπι -
σης του µεί ζονος προβλήµα-
τος της υπερχρέωσης νοι κοκ-
υρι ών και  επι χει ρήσεων,
που ταυτόχρονα πλήττονται
και  από την εξάπλωση της
πανδηµί ας του κορονοϊ ού,
προβαί νει  σε στοχευµένες
ενέργει ες, µε σκοπό την ανα-
κούφι ση αυτής της κατηγο-
ρί ας οφει λετών.

Προς αυτή την κατεύθυνση,
το Υπουργεί ο Οι κονοµι κών,
εξέδωσε Πράξη Νοµοθετι κού
Περι εχοµένου (ΦΕΚ 75 Α’, 30-
03-2020), σύµφωνα µε την
οποί α:

· Αναστέλλονται  γι α 3 µήνες
οι  προθεσµί ες που αφορούν
σε δι αδι κασί ες µετά την υπο-
βολή της αί τησης, καθώς και
πληρωµές δόσεων συµφων-
ηµένης ρύθµι σης οφει λών,
στο πλαί σι ο της προστασί ας
1ης κατοι κί ας (Ν. 4605/2019)
και  του εξωδι καστι κού µηχα-
νι σµού ρύθµι σης οφει λών
επι χει ρήσεων, οµόρρυθµων
εταί ρων, ελεύθερων επαγγε-
λµατι ών και  αγροτών (Ν.
4469/2017). Η εν λόγω ανα-
στολή πληρωµών αφορά µόνο
τα φυσι κά πρόσωπα δι και -
ούχους της οι κονοµι κής
ενί σχυσης των 800 ευρώ,
καθώς και  τι ς επι χει ρήσει ς
που εντάσσονται  στους ΚΑ∆
που πλήττονται  από τον κορο-
νοϊ ό.

· Αναστέλλονται  γι α 3 µήνες
οι  προθεσµί ες που αφορούν
σε πληρωµές δόσεων στο
πλαί σι ο ρύθµι σης οφει λών
από προσωρι νή δι αταγή ή
δι καστι κή απόφαση, στο
πλαί σι ο του Νόµου γι α τα
υπερχρεωµένα νοι κοκυρι ά,
που περι λαµβάνει  µι σθω-
τούς, συνταξι ούχους, ελεύθε-
ρους επαγγελµατί ες και
µι κρο-εµπόρους (Ν.
3869/2010). Η εν λόγω ανα-
στολή πληρωµών αφορά µόνο
σε όσους δι και ούχους θα
λάβουν την οι κονοµι κή
ενί σχυση των 800 ευρώ.

· Όσοι  οφει λέτες δεν
λάβουν την ανωτέρω οι κονο-
µι κή ενί σχυση, αλλά έχουν
πληγεί  από την κρί ση του
κορονοϊ ού, δύνανται  να
λάβουν την ως άνω τρί µηνη
αναστολή πληρωµών, µόνο
κατόπι ν αί τησης του οφει λέτη
και  αξι ολόγησης από την
τράπεζα ή εται ρεί α δι αχεί ρ-
ι σης απαι τήσεων από δάνει α
και  πι στώσει ς.

Αυτονόητο εί ναι  ότι  η ανω-
τέρω αναστολή πληρωµών
αποτελεί  δι καί ωµα του οφει -
λέτη και  συνεπώς αυτός
δύναται , εφόσον επι θυµεί , να 

συνεχί σει  την εµπρόθεσµη
πληρωµή των δόσεων προς
την τράπεζα ή εται ρεί α
δι αχεί ρι σης απαι τήσεων
από δάνει α και  πι στώσει ς,
χωρί ς να κάνει  χρήση της
αναστολής, όπως ι σχύει
αντί στοι χα και  γι α την ανα-
στολή των υπολοί πων υποχρ-
εώσεων (φορολογι κών και
ασφαλι στι κών) των οφει -
λετών.

Στο πλαί σι ο της εφαρµογής
της ανωτέρω Πράξης Νοµοθ-
ετι κού Περι εχοµένου, τα
συναρµόδι α Υπουργεί α
Εργασί ας και  Κοι νωνι κών
Υποθέσεων, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, καθώς και
Οι κονοµι κών θα συγκεν-
τρώσουν όλα τα ΑΦΜ των
οφει λετών που πλήττονται
από την πανδηµί α του κορο-
νοϊ ού και  τα οποί α θα λάβουν
την οι κονοµι κή ενί σχυση των
800 ευρώ. Στη συνέχει α, τα εν
λόγω ΑΦΜ θα αποσταλούν
στι ς τράπεζες και  στι ς εται -
ρεί ες δι αχεί ρι σης απαι τή-
σεων από δάνει α και
πι στώσει ς, µε σκοπό να τους
παρέχουν την τρί µηνη ανα-
στολή πληρωµών των δανει -
ακών τους υποχρεώσεων.

Όσοι  δανει ολήπτες δεν
επι θυµούν να αποσταλούν τα
ΑΦΜ τους στι ς τράπεζες και
στι ς εται ρεί ες δι αχεί ρι σης
απαι τήσεων από δάνει α και
πι στώσει ς αντί στοι χα, θα
πρέπει  να προβούν σε δήλω-
ση εναντί ωσης. Η δήλωση
αυτή υποβάλλεται  ηλεκτρονι -
κά, µέσω της ι στοσελί δας της
Ει δι κής Γραµµατεί ας
∆ι αχεί ρι σης Ιδι ωτι κού Χρέο-
υς http://www.keyd.gov.gr, επι -
λέγοντας το σύνδεσµο µε
τί τλο: «∆ήλωση εναντί ωσης
παροχής στοι χεί ων σύµφωνα
µε την από 30-3-2020 Πράξη
Νοµοθετι κού Περι εχοµένου».
Εναλλακτι κά, η εν λόγω δήλω-
ση υποβάλλεται  ηλεκτρονι κά
απευθεί ας στον ακόλουθο
σ ύ ν δ ε σ µ ο
http://www1.gsis.gr/dsae/prp/fa
ces/pages/index.xhtml?userRol
e=soo.

Η προθεσµία για την υπο-
βολή της δήλωσης εναν-
τίωσης είναι επτά (7) εργά-
σιµες ηµέρες από την ένα-
ρξη ισχύος της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου, δηλαδή µέχρι και τις 9
Απριλίου 2020 (έως 11:59
µ.µ.).

Αναστέλλονται οι δόσεις
των υπερχρεωµένων 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Σ
το «τραπέζι» βρίσκεται µετάθεση του χρό-
νου υποβολής των φετινών φορολογικών
δηλώσεων, ενώ το

υπουργείο Οικονοµικών
µελετά τη δυνατότητα οι
αυξηµένες φορολογικές
υποχρεώσεις που θα
συσσωρευτούν στο
δεύτερο εξάµηνο του
τρέχοντος έτους να καταβ-
ληθούν σε δόσεις.

Σύµφων α µε πληροφο-
ρίες, η υποβολή των
φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ώ ν
δηλώσεων  σχεδιάζεται ν α µετατεθεί ακόµη
και για το δεύτερο εξάµην ο του έτους.

Καθώς τα περιοριστικά µέτρα λόγω κορων ο-
ϊου δεν  αποκλείεται ν α επεκταθούν  και το

Μάιο, η προθεσµία
λήξης των  δηλώσεων
δεν  θα είν αι η 30ή
Ιουν ίου.

Παράλληλα, το οικονο-
µικό επιτελείο έχει ήδη
δεχθεί εισηγήσεις και
εξετάζει το ενδεχόµενο,
η καταβολή φόρων που
θα συγκεντρωθούν µετά
τον Ιούνιο να γίνει µε

δόσεις που αριθµός τους µπορεί να φτάσε τις 24
ή ακόµη και τις 48.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που
 διαµορφώνονται από την πανδηµία

Πράσινο Ταµείο:
Παράταση στους ∆ήµους

έως 26 Ιουνίου

Λόγω των  έκτακτων  συν θηκών  που δια-
µορφών ον ται από την  παν δηµία του
κορων οϊού και µετά από αίτηµα της

Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πράσι-
ν ου Ταµείου κατά τη χθεσιν ή του τηλε -συν ε-
δρίαση, ακολουθών τας την  οδηγία του Υπουρ-
γού Περιβάλλον τος και Εν έργειας κ. Κωστή
Χατζηδάκη αποφάσισε:

την  παράταση της καταληκτικής ηµεροµην ίας
υποβολής προτάσεων  στην  Πρόσκληση
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» του
Ταµείου, συν ολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ,
µέχρι τις 26 Ιουν ίου 2020.

Σκοπός της παράτασης είν αι ν α εξασφ-
αλίσουν  όλοι οι ∆ήµοι της χώρας την  αν αγ-
καία χρον ική διευκόλυν ση ώστε ν α υποβά-
λουν  ώριµες προτάσεις για έν ταξη στον  Άξον α
Προτεραιότητας 1 «Αστική Αν αζωογόν ηση»
του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Υπεν θυµίζεται ότι το εν  λόγω πρόγραµµα
ξεκίν ησε στις 2 ∆εκεµβρίου 2019 και αρχική
καταληκτική ηµεροµην ία υποβολής προτά-
σεων  ήταν  η 8η Μαΐου 2020.

Επιπλέον , αποφασίστηκε ότι µετά τη λήξη
της πρόσκλησης θα ακολουθήσει δεύτερη µε
τους ίδιους όρους όπως προβλέπεται στο
Οδηγό ∆ιαχείρισης του Χρηµατοδοτικού Προ-
γράµµατος.

Οι δικαιούχοι δήµοι έχουν  τη δυν ατότητα ν α
επιλέξουν  σε ποια από τις δύο προσκλήσεις
θα υποβάλλουν  τις προτάσεις τους, αν άλογα
µε τον  βαθµό ωριµότητας των  αν τίστοιχων
µελετών .

Επισηµαίν εται ότι κάθε δικαιούχος δήµος θα
µπορεί ν α υποβάλλει πρόταση σε µόν ο µία εκ
των  δύο προσκλήσεων .

Ανατροπή µε τις φορολογικές δηλώσεις 2020 
- Πληρωµές φόρων ακόµα και σε 48 δόσεις
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Οι ∆ήµοι βρίσκονται από την
πρώτη µέρα, στην «πρώτη
γραµµή» της µάχης για την

αντιµετώπιση της πανδηµίας. Για στήρ-
ιξη των πολιτών των τοπικών κοινωνιών,
ιδίως εκείνους που ανήκουν στις ευπαθ-
είς οµάδες, ο αριθµός των οποίων δια-
ρκώς αυξάνεται.

«Σε αυτό το δύσκολο έργο δεν είµαστε
µόνοι. Εκατοντάδες εθελοντές από όλη
τη χώρα και µεγάλες επιχειρήσεις
στηρίζουν την προσπάθειά µας, δηµιο-
υργώντας µια ισχυρή συµµαχία ευθύνης
και αλληλεγγύης, που έχει ένα στόχο, να
κρατήσει την κοινωνία µας όρθια σε αυτή
την κρίση», τονίζει ο Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε κ. ∆. Παπαστεργίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Ένωση
∆ήµων Ελλάδος ευχαριστεί θερµά την
εταιρεία Παπαστράτος για την άµεση και
ουσιαστική ανταπόκριση στο κάλεσµά
µας για εθελοντική ενίσχυση του προ-
γράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Συγκεκριµένα, η εταιρεία Παπαστρά-
τος, από την πρώτη στιγµή αρωγός της
ελληνικής κοινωνίας σε αυτή την κρίση
µε σηµαντικές δωρεές, µέσα από την
πρωτοβουλία της «Μαζί
#prostokalytero» συµµετέχει ενεργά µε

εθελοντές εργαζοµένους της σε 39 περ-
ιοχές σε όλη την Ελλάδα προκειµένου οι
∆ήµοι να ανταποκριθούν στις αυξηµένες
απαιτήσεις του προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι».

Οι 237 άµεσοι και έµµεσοι εθελοντές
εργαζόµενοι της Παπαστράτος θα ανα-
λάβουν µε τα δικά τους οχήµατα τη µετα-
φορά φαρµάκων, τροφίµων και ειδών
πρώτης ανάγκης από 112 ∆ήµους, στα
σπίτια των δηµοτών.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας, ∆ήµαρχος Τρικκαίων,
κ. ∆ηµήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:

«Στο κάλεσµα της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας για εθελοντική ενίσχυση
του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»,
η Παπαστράτος ανταποκρίθηκε ταχύτα-
τα, συµβάλλοντας ουσιαστικά και πρακτι-
κά στο πρόγραµµα αυτό. Θέλω να εκφ-
ράσω τις ειλικρινείς µου ευχαριστίες
προς τη ∆ιοίκηση και όλους τους εθελον-
τές της εταιρείας. Η συµµαχία ευθύνης

και αλληλεγγύης που δηµιουργεί η αυτο-
διοίκηση µε τον ιδιωτικό τοµέα αποδεικ-
νύει έµπρακτα πως, όταν οι δυνάµεις
όλων µας ενώνονται, µπορούµε να κατα-
φέρουµε περισσότερα, προς όφελος των
τοπικών κοινωνιών. Ευελπιστώ πως και
άλλοι ιδιωτικοί φορείς, θα συνδράµουν
και εκείνοι µε τη σειρά τους, ώστε να
βελτιώσουµε την καθηµερινότητα χιλιά-
δων συµπολιτών, που µας χρειάζονται
ακόµη περισσότερο αυτή τη δύσκολη
περίοδο».

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος της Παπαστράτος, κ. Χρήστος Χαρ-
παντίδης ανέφερε σχετικά:«Σε αυτή την
πρωτόγνωρη εποχή, ως Παπαστράτος
επιλέγουµε να βασιζόµαστε στις αξίες
που χαρακτηρίζουν τη µεγάλη ιστορία
µας στην επιχειρηµατική ζωή της χώρας:
Τους ανθρώπους µας και την ευθύνη
προς το κοινωνικό σύνολο. Η θέληση να
βοηθήσουµε ήταν έµφυτη, το εσωτερικό
κάλεσµα έγινε αυθόρµητα και µέσα σε
τρεις ηµέρες βγήκαν µπροστά 237 άνθρ-
ωποι της Παπαστράτος, αναλαµβάνον-
τας εθελοντικά αυτή τη σηµαντική
δέσµευση. Σε µια στιγµή κρίσιµη για
όλους, η κίνηση αυτή µε γεµίζει ελπίδα
και υπερηφάνεια».

Ένα µεγάλο ερώτηµα
πλανάται στην πλει-
ονότητα των

ελληνικών νοικοκυριών µετά την
ανακοίνωση της υφυπουργού
Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη η
οποία δήλωσε ότι οι γονείς
οφείλουν να καταβάλουν κανονικά
τα προσυµφωνηµένα δίδακτρα
στα ιδιωτικά σχολεία παρά την προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας.

Το ερώτηµα, φυσικά δεν είναι άλλο από το «πώς
θα αναπληρωθεί ο χαµένος χρόνος χρηµατικά
µιλώντας»; Και το ερώτηµα γεννάει κι άλλα υποερ-
ωτήµατα: ισοδυναµεί η τηλεκπαίδευση από άποψη
ποιότητας κι αποτελέσµατος µε την δια ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία; Αν ένας γονιός δεν έχει
πληρώσει καθόλου το φροντιστήριο από την
παύση λειτουργίας του κι έπειτα και το παιδί του
απείχε από τα ηλεκτρονικά µαθήµατα, τι θα γίνει
όταν ανοίξει ξανά το φροντιστήριο;

Με την χώρα σε καθεστώς lock down το σύνολο
σχεδόν των υπουργείων της κυβέρνησης έχουν
στο σύνολο τους λάβει µέριµνα για τις συνέπειες της
πρωτοφανούς κρίσης που έχει προκαλέσει η εξάπ-
λωση του κορονοϊου, σε σχέση µε τον τοµέα τους.
Εξαίρεση το υπουργείο Παιδείας, που δεν έχει καν
προβλέψει τι θα γίνει µε τα δίδακτρα που οφείλουν
να καταβάλλουν ή έχουν καταβάλει ήδη εκατοντά-
δες χιλιάδες γονείς σε ιδιωτικά σχολεία, παιδικούς
σταθµούς και κέντρα ξένων γλωσσών όντας κλει-
στά µε κυβερνητική απόφαση.

Την ώρα που εκατοµµύρια εργαζόµενοι τη
χώρας θα βγουν σε αναστολή εργασίας ή τους επι-
βάλλεται εκ περιτροπής εργασία, µειώνοντας τα
εισοδήµατα τους στο µισό, την ώρα που εκατοντά-
δες χιλιάδες επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες βλέ-
πουν τις επιχειρήσεις του να κλείνουν µε κρατική
εντολή, το υπουργείο Παιδείας δια στόµατος της
υφυπουργού κ. Σοφία Ζαχαράκη 

µένει σε ευχολόγια και µάλιστα
προκλητικά τονίζοντας ότι όλοι οι παρ-
απάνω θα πρέπει να καταβάλλουν
κανονικά τα δίδακτρα και είναι στο χέρι
τους να ρυθµίσουν το κρίσιµο για
χιλιάδες νοικοκυριά στην χώρα θέµα
και αυτό µε το που ανοίξουν και πάλι
τα σχολεία.

Όπως είναι γνωστό σύµφωνα µε
την ΚΥΑ για το κλείσιµο σχολείων και όλων των
εκπαιδευτικών δοµών η οποία εκδόθηκε στις 21
Μαρτίου, απαγορεύτηκε η «διεξαγωγή των πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες
πραγµατοποιούνται µε φυσική παρουσία».

Η παραπάνω ΚΥΑ άφησε σε µια γκρίζα ζώνη την
τηλεκπαίδευση (δεν την απαγόρευσε αλλά δεν την
όρισε κιόλας), στην οποία προχώρησε η πλειονότ-
ητα των ιδιοκτητών ιδιωτικών εκπαιδευτικών
δοµών.

Σύµφωνα µε τον Γιώργο Χριστόπουλο, γενικό
γραµµατέα της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εξωεκπαι-
δευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), τον τελευ-
ταίο καιρό, η οµοσπονδία δέχεται πλήθος µηνυµά-
των από γονείς που αγωνιούν για το τι µέλλει γενέ-
σθαι µε τα δίδακτρα. Σηµειώνεται εδώ ότι σύµφωνα
µε τα τελευταία στοιχεία του «Κέντρου Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικής Πολιτικής» της ΓΣΕΕ, τα ελληνικά
νοικοκυριά ξοδεύουν ετησίως περί τα 4 δισ. ευρώ
ετησίως σε πάσης φύσεως υπηρεσίες ιδιωτικής
εκπαίδευσης.

Όπως εξηγεί ο κος Χριστόπουλος, η οµοσπον-
δία αν και αναρµόδια για το ζήτηµα, επισηµαίνει
στους παραπάνω πολλούς γονείς ότι το σχολικό
έτος διαρκεί 12 µήνες και ότι η τελευταία δόση των
διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία αντιστοιχεί στην
προετοιµασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, στις
διαδικασίες έκδοσης προαγωγικών και απολυτήρ-
ιων τίτλων, κ.λπ. Σηµειώνεται εδώ, ότι στα ιδιωτικά
σχολεία συγκεκριµένα, οι γονείς προπληρώνουν
κατά βάση τη σχολική χρονιά.

««ΜΜααζζίί  ##pprroossttookkaallyytteerroo»»  
237 εθελοντές της Παπαστράτος συνδράµουν το έργο των εργαζοµένων του “ΒσΣ”

Παράταση στην 
άδεια ειδικού 
σκοπού και 
το Πάσχα
Την  παράταση των

αδειών  ειδικού σκοπού
τουλάχ ιστον  για τις ηµέρ-
ες του Πάσχ α αν ακοίν ω-
σε ο υπουργός Εσωτερ-
ικών  κ. Θεοδωρικάκος

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
τόν ισε ότι «οι άδειες ειδι-
κού σκοπού για τους
δηµοσίους υπαλλήλους
που έχ ουν  παιδιά έως
15 ετών , ασχ έτως εάν  τα
παιδιά ήταν  πολύ µικρά
δεν  ήταν  γραµµέν α σε
παιδικό ή βρεφον ηπιακό
σταθµό, συν εχ ίζον ται
και το Πάσχ α, ασχ έτως
αν  την  περίοδο αυτήν
τυπικά τα σχ ολεία είν αι
κλειστά».

«Η πολιτεία κάν ει τα
πάν τα για ν α προστα-
τεύσει τους πολίτες. Με
την  δηµοκρατική πειθώ,
την  υπευθυν ότητα και
την  ενότητα θα τα καταφ-
έρουµε ως το τέλος. Το
Υπουργείο Εσωτερικών
επιχορηγεί όλες τις Περιφ-
έρειες της χώρας µε 12
εκατοµµύρια ευρώ για τη
σίτιση άπορων  συµπο-
λιτών  µας, που µέχρι πρό-
τινος σιτίζον ταν  από τα

συσσίτια ιερών  ναών  και
άλλων  φορέων , προκειµέ-
νου µε ευθύνη των  ΟΤΑ
να διανέµον ται δύο γεύµα-
τα την  ηµέρα µεσηµέρι και
βράδυ. ∆εν  µπορώ να δια-
ν οηθώ ότι θα υπάρχει
συµπολίτης µας χωρίς ένα
πιάτο φαγητό. Κανείς δεν
θα είναι µόνος του αυτήν
την  κρίσιµη περίοδο» είπε
ο Υπ. Εσωτερικών ,
µιλώντας στην  εκποµπή
«Καληµέρα Ελλάδα» του
ΑΝΤ1.

Παράλληλα, όπως είπε ο
Υπ. Εσωτερικών , οι ∆ήµοι
που φιλοξεν ούν  Ροµά
έχουν  χρηµατοδοτηθεί µε
2,5 εκατ. €, προκειµένου
ταυτόχρον α µε την
ενηµέρωση αυτού του τµή-
µατος του πληθυσµού να
υπάρξουν  απολυµάν σεις
για την  προστασία όλων
των  πολιτών .

Σε ό,τι αφορά τα περιορ-
ιστικά µέτρα για το Πάσχα,
ο κ. Θεοδωρικάκος επισή-
µανε ότι «αν  σηκωθούµε
και πάµε στα χωριά µας τις
πασχαλιν ές ηµέρες θα

µεταφέρουµε τον  ιό και σε
όλη την  περιφέρεια. Θα
µείνουµε όλοι σπίτι µας µε
την  οικογέν εια µας, θα
µιλήσουµε στο τηλέφωνο,
θα δούµε τη λειτουργία
από την  τηλεόραση και θα
περάσει έτσι αυτό το
Πάσχα».

Τέλος, αν αφερόµεν ος
στη φηµολογία περί µείω-
σης µισθών  στο δηµόσιο
είπε: «δεν  θεωρώ σοβαρό
στις 2 Απριλίου ν α
συζητάµε τι θα κάνουµε
από δηµοσιονοµικής πολι-
τικής για κάτι που θα γίν ει
µετά από 2, 5, 8 µήνες,
διότι κανείς δεν  ξέρει πότε
θα τελειώσει όλο αυτό. 

Στον  “οικονοµικό Αρµα-
γεδδώνα” που βιώνουµε, η
Κυβέρν ηση κάν ει τα
πάν τα για ν α προστα-
τεύσει επιχ ειρήσεις και
εργαζόµεν ους και είν αι
ανεύθυνο για οποιονδή-
ποτε ν α συζητά αυτήν
την  περίοδο µείωση
µισθών  στο ∆ηµόσιο και
για τις συν τάξεις».

Τοπίο στην οµίχλη ...για τα δίδακτρα φροντιστηρίων, 
παιδικών σταθµών και ιδιωτικών σχολείων

Η ευχαριστήρια ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος


