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Η Ελλάδα εµφανίζεται να αντιµετωπίζει

ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα στον
κόσµο εξαιτίας της µεγάλης συµµετοχής του
τουρισµού και της εστίασης στην οικονοµία.
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Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη

Αγίου Ευτυχίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Στυλιαρά Ελένη Κ.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

ΜΑΝ∆ΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι

.Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 
2105555844

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
∆ηµαρχείου 15, 2102475470

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.Φυλής 1 & Πύλου, 

Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105320973
08:00-14:00 &17:00-23:00

Την αναζήτηση ενός συµβιβασµού σχετικά µε το ευρωπαϊκό
πακέτο µέτρων για την αντιµετώπιση του µεγάλου οικονοµικού
αντίκτυπου του κορωνοϊού θα επιδιώξει το Eurogroup που θα

συνεδριάσει µέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη.
Μετά την απόρριψη από τη Γερµανία και την Ολλανδία της πρότασης εννιά χωρών της Ευρωζώνης, µεταξύ των

οποίων και της Ελλάδας, για την έκδοση κορονο-οµολόγων, ο συµβιβασµός αναζητείται στην αύξηση της ευρωπαϊκής
χρηµατοδότησης από υφιστάµενους θεσµούς - τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM), την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Η χρηµατοδότηση από τους θεσµούς αυτούς στις χώρες - µέλη θα γίνει µε πολύ χαµηλό κόστος, καθώς µπορούν
να αντλούν φθηνά κεφάλαια από τις αγορές λόγω του υψηλού αξιόχρεου που έχουν (ΑΑΑ).Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε την Πέµπτη την πρότασή της για έκδοση οµολόγων ύψους 100 δισ. ευρώ, προκειµένου να δανείσει το
ποσό αυτό στις χώρες, ανάλογα µε την έκταση της κρίσης που αντιµετωπίζουν, για τη στήριξη του εισοδήµατος των
εργαζοµένων στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση καθώς και του εισοδήµατος των αυτοαπασχολουµένων. 

Ειδικότερα, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα µπορούν να θέτουν προσωρινά σε καθε-
στώς µερικής απασχόλησης του εργαζόµενους τους και να πληρώνονται αυτοί για τις ώρες που δεν εργάζονται από
το κράτος.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αναστολή µίας σειράς περιορισµών που υπάρχουν για την
άντληση των διαθέσιµων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, κάτι που θα διευκολύνει πολύ και την Ελλάδα στην αξιοποίησή τους
για την αντιµετώπιση των αναγκών λόγω της κρίσης.

Σηµειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει από τον προηγούµενο µήνα τη σύσταση ενός ευρωπαϊ-
κού ταµείου για την αντιµετώπιση του κορονοϊού, από το οποίο η Ελλάδα θα αξιοποιήσει 1,8 δισ. ευρώ, όπως δήλω-
σε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, την Πέµπτη στη Βουλή. Η πρόεδρος της Κοµισιόν, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, ζήτησε, επίσης, ο νέος 7ετής προϋπολογισµός της ΕΕ (2021-2027) να πάρει τη µορφή ενός νέου σχεδίου
Μάρσαλ για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό.

ΚΚρρίίσσιιµµοο  ττοο  ααυυρριιααννόό  EEuurrooggrroouupp  ::

ΑΑννααζζηηττεείίττααιι  οο  
σσυυµµββιιββαασσµµόόςς  γγιιαα  

ππαακκέέττοο  µµέέττρρωωνν  λλόόγγωω
κκοορρωωννοοϊϊοουυ  

Τα µέτρα περιορισµού τα
οποία εφαρµόζει η Ελλάδα
µπορεί δυνητικά να έχουν
επίπτωση έως -35% του
ΑΕΠ, σύµφωνα µε νέα
έκθεση του ΟΟΣΑ,
αναφορικά µε τις
εκτιµήσεις για την αρχική
άµεση επίπτωση των shut-
down στις χώρες που
πλήττονται από την
πανδηµία του κορωνοϊόυ. 

Όπως σηµειώνεται στην
ανάλυση, η αρχική άµεση επίπτωση των shut-
down µπορεί να είναι µια µείωση του επιπέδου
της παραγωγής από ένα πέµπτο µέχρι ένα
τέταρτο σε πολλές οικονοµίες, µε τις δαπάνες των
καταναλωτών να µειώνονται δυνητικά κατά
περίπου ένα τρίτο.

Τονίζει, δε, πως αυτή είναι µόνο η αρχική
επίπτωση στο επίπεδο της παραγωγής και η
επίπτωση για την ετήσια πορεία του ΑΕΠ θα
εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες,
περιλαµβανοµένου του µεγέθους και της
διάρκειας των εθνικών shutdowns, την έκταση της
µειωµένης ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες,
καθώς και την ταχύτητα µε την οποία θα αρχίσουν

να αποδίδουν η
δηµοσιονοµική και
νοµισµατική πολιτική.

Πάντως, υπογραµµίζει ο
ΟΟΣΑ, είναι ξεκάθαρο πως η
επίπτωση των shutdown θα
αποδυναµώσει ουσιαστικά
τις βραχυπρόθεσµες
προοπτικές ανάπτυξης.

Στην ανάλυση του ΟΟΣΑ
χρησιµοποιείται σενάριο που
υπολογίζει τις
β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς
οικονοµικές επιπτώσεις από

µια µείωση της δραστηριότητας πάνω από 50%
και ως 100% σε διαφόρους τοµείς. 

Για την Ελλάδα, η δυνητική αρχική επίπτωση
που θα έχουν στη δραστηριότητα τα µερικά ή
ολοκληρωτικά shutdown ως ποσοστό του ΑΕΠ σε
συνεχείς τιµές, πλησιάζει το -35%.

Η Ελλάδα εµφανίζεται να έχει τόσο µεγάλη
επίπτωση, διότι ο τουρισµός, η εστίαση και άλλοι
κλάδοι που πλήττονται ιδιαίτερα από τα shut-
down, φαίνεται να έχουν υπερβολικά µεγάλη
συµµετοχή στη διαµόρφωση του Ελληνικού ΑΕΠ.

Η ανάλυση του ΟΟΣΑ αναφέρει ότι σε χώρες
όπου τα ταξίδια και ο τουρισµός έχουν µεγάλη
σηµασία στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, οι

Κατάρρευση ΑΕΠ έως -35% βλέπει για την Ελλάδα ο ΟΟΣΑ

Η Ελλάδα εµφανίζεται να αντιµετωπίζει ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήµατα στον κόσµο εξαιτίας της µεγάλης συµµετοχής του τουρισµού

και της εστίασης στην οικονοµία. 
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Θρακοµακεδόνες
Το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας 
θα διενεργεί πλέον 7.500 
µοριακά τεστ την εβδοµάδα

Τ
ο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας θα συµβά-
λει πλέον στις προσπάθειες εντοπι-
σµού κρουσµάτων του κορωνοϊού.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚΕΑ, στο
MEGA, κ. Κατσίβελας, το κτίριο στους Θρακο-
µακεδόνες «θα γίνει το στρατηγικό εργαλείο για
τον έλεγχο του κορωνοϊού. Κυρίως για να αυξή-
σουµε την ασφάλεια στα κτίρια έτσι ώστε το
προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί να είναι
ασφαλές και να µην γίνει εδώ χώρος διασποράς
του ιού».

Οπως τονίστηκε, το Εθνικό Κέντρο Αιµο-
δοσίας θα διενεργεί πλέον 7.500 µοριακά τεστ
την εβδοµάδα. Στο κέντρο Αιµοδοσίας στους
Θρακοµακεδόνες, γίνονται ήδη εργασίες ώστε το
Εργαστήριο Μοριακού Ελέγχου να ετοιµαστεί
κατάλληλα για να γίνονται µε ασφάλεια τα τεστ
για τον κορωνοϊό.

sossos
Σε τρεις φάσεις οι πληρωµές για το 
Επίδοµα των 800 ευρώ

ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.∆.∆.
«ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ COVID-19 

Η
Πρόεδρος Ιωάν ν α Ρήγα και τα µέλη του ∆.Σ.
του Ν.Π.∆.∆. Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης & Αθλ-
ητισµού του ∆ήµου Μεγαρέων  «Ηρόδωρος»

ευχ αριστούν  θερµά τον  όµιλο «Ελλην ικά Πετρέλαια» ο
οποίος µετά από σχ ετικό αίτηµα του ν οµικού
προσώπου στα πλαίσια των  δράσεων  που έχ ει αν α-
λάβει για την  καταπολέµηση του Cov id -19 στη χ ώρα
µας, διέθεσε το ποσό των  2.500 € για την  προµήθεια
υλικών  ατοµικής προστασίας (µάσκες, γάν τια, αν τι-
σηπτικό υγρό κ.α). 

Τα υλικά ατοµικής προστασίας θα δοθούν  στο προ-

σωπικό του προγράµµατος «Βοήθεια Στο Σπίτι» του
∆ήµου µας, το οποίο καθηµεριν ά εξυπηρετεί
συµπολίτες µας που αν ήκουν  στις ευπαθείς οµάδες
καθώς και σε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου µας που
βρίσκον ται στην  «πρώτη γραµµή» για την  εξυπηρέτ-
ηση τους. 

Υπεν θυµίζουµε ότι όποιος συµπολίτης µας χ ρειάζε-
ται υποστήριξη µπορεί ν α απευθυν θεί στα τηλέφων α:

Βοήθεια στο Σπίτι Μεγάρων   
2296026879 & 2296022161 

Βοήθεια στο Σπίτι  Νέας Περάµου 
2296033785  

Γραµµή ψυχ ολογικής υποστήριξης 
2296080150

Χορηγίες όπως αυτή των  Ελλην ικών  Πετρελαίων  µας
δίν ουν  τη δυν ατότητα ν α εφοδιαστούµε µε πολύτιµα
υλικά για την  αποστολή µας και ν α συν εχ ίσουµε
ακόµα πιο δυν αµικά τον  αγών α για την  υποστήριξη
των  συµπολιτών  µας που δοκιµάζον ται ακόµα περισ-
σότερο αυτήν  την  δύσκολη στιγµή για την  αν θρ-
ωπότητα. 

Ευχ όµαστε το παράδειγµα του Οµίλου «Ελλην ικά
Πετρέλαια» ν α µιµηθούν  και άλλοι επιχ ειρηµατικοί
φορείς γιατί για όσοι πιο πολλοί εν ωθούµε και συν ερ-
γαστούµε τόσο πιο γρήγορα θα έρθει το τέλος του
εφιάλτη Cov id-19.

Εργατικό ατύχηµα σε 
πλοίο στη Ρεβυθούσα 

Ένας ναυτεργάτης, µέλος του πληρώµατος του
LNG πλοίου «MARAN GAS HΕCTOR», το οποίο
ελλιµενίζεται στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΣΦΑ Ρεβ-
υθούσας, τραυµατίστηκε  το απόγευµα του Σαββά-
του.
Σύµφωνα µε το Ε' Λιµενικό Τµήµα Μεγάρων του

Κεντρικού Λιµεναρχείου Ελευσίνας, ο ναυτεργάτ-
ης (ειδικότητας καθαριστή µηχανοστασίου) τρα-
υµατίστηκε µέσα στο πλοίο, στα δάχτυλα του αρι-
στερού χεριού και µεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινι-
κή για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.
Προανάκριση διενεργείται από τη Λιµενική Αρχή.

Προθεσµία υποβολής Υπεύθυνης ∆ήλωσης
Εργοδοτών έως τις 10 Απριλίου έχουν οι
επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί διοικητικά η

λειτουργία τους λόγω της κρίσης κορωνοϊού, ενώ για τις
επιχειρήσεις που έχουν υποστεί πλήγµα στον τζίρο
λόγω της υγειονοµικής κρίσης η προθεσµία είναι 20
Απριλίου επισήµανε στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Βρούτσης

“Στις 10 Απριλίου κλειδώνει το σύστηµα, θα σταµατή-
σουµε να δεχόµαστε αιτήσεις, και έως τις 12 Απριλίου θα
δεχθούµε διορθώσεις. Στις 14 Απριλίου θα υπάρξει κενή
µέρα για να προετοιµαστούµε και στις

— 15, 16 και 17 Απριλίου το πρώτο κύµα πληρ-
ωµών των 800 ευρώ αφορολόγητα, ακατάσχετα, καθα-
ρά,  µη συµψηφιστέα µε µια δόση είτε για τους εργαζο-
µένους που ανήκουν στις επιχειρήσεις που ανεστάλη η
λειτουργία τους ή στις επιχειρήσεις που έχει υποστεί
πλήγµα η επιχείρησή τους λόγω της κρίσης” ξεκαθάρισε
ο υπουργός Εργασίας.

Για την Εργάνη δίνεται η δυνατότητα διορθώσεων στις
10,11 και 12 Απριλίου.

— Όσον αφορά το δεύτερο κύµα, 21,22 και 23 Απρ-
ιλίου θα υπάρξει δυνατότητα διορθώσεων, 24 πάλι κενή
µέρα προετοιµασίας των συστηµάτων, και 25,26 και 27
Απριλίου θα γίνει το δεύτερο κύµα πληρωµών.

— Το τρίτο κύµα θα είναι µέσα στο Μάιο 5,6 και 7
Μαΐου.

“Στο δεύτερο κύµα αιτήσεων, που γίνεται µε βάση το
τελευταίο στοιχείο του ΑΦΜ δεν χάνει κανείς τη δυνατότ-
ητα υποβολής άλλα αν κάνει λάθος ή χάσει την προθε-
σµία η πληρωµή θα πάει µια εβδοµάδα αργότερα” διευ-
κρίνισε ο Γιάννης Βρούτσης.

Οι επιστήµονες θα λάβουν τα 400 ευρώ τη Μεγάλη
Πέµπτη και τα υπόλοιπα 200 ευρώ µέσα στον
Απρίλιο.

Για τους αυτοαπασχολούµενους ο υπουργός
Εργασίας εξήγησε ότι έχει τεθεί θέµα καταβολής 600
ευρώ επίσης αφορολόγητα, ακατάσχετα, καθαρά µη
συµψηφιστέα µέσα από ξεχωριστό πρόγραµµα χρηµα-
τοδοτούµενο µέσω πόρων του ΕΣΠΑ.

“Τιµούµε το παραγωγικό δυναµικό της χώρας, αλλά οι
πόροι δεν είναι ατελείωτοι, δεν υπάρχουν κάπου λεφτά
που λιµνάζουν και δεν τα δίνουµε, αξιοποιούµε και τον
τελευταίο πόρο” επισήµανε ο υπουργός.

“Όλοι οι εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις που δεν έχουν
πληγεί ή δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους θα πάρ-
ουν το ∆ώρο του Πάσχα Μεγάλη Τετάρτη ή Μεγάλη Πέµ-
πτη” ξεκαθάρισε.

“Αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει µε διοικητική
εντολή ή έχουν υποστεί πλήγµα στο τζίρο τους έχουν
δυνατότητα καταβολής έως τις 30 Ιουνίου. “Αν µπορούν
και νωρίτερα να από τις 30 Ιουνίου καταβάλουν το ∆ώρο
ας το κάνουν” διευκρίνισε ο Γιάννης Βρούτσης.

“Εφόσον τα δεδουλευµένα δεν αντιστοιχούν στο
πλήρες ∆ώρο του Πάσχα µε εντολή του πρωθυπουργού
ο κρατικός προϋπολογισµός θα καλύψει τη διαφορά”
είπε.

Όσον αφορά τα αιτήµατα που έχουν διαµορφωθεί
µέχρι σήµερα στις ηλεκτρονικές πλατφόρµες στην
Εργάνη είχαν ενταχθεί την Κυριακή 489.700 επιχειρή-
σεις και 747.030 εργαζόµενοι, ενώ άλλη πλατφόρµα
233.040.
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Μεγάλες είναι οι πληγές που
έχει προκαλέσει στον κτηνο-
τροφικό κλάδο η µέχρι τώρα

εξέλιξη της πανδηµίας του κορονοϊού,
που πλήττει όχι µόνο την Ελλάδα, αλλά
ολόκληρο τον πλανήτη.

Πανδηµία η οποία εξελίχθηκε την χει-
ρότερη στιγµή για τους κτηνοτρόφους,
καθώς είναι η περίοδος όπου και είχαν
κανονιστεί οι παραγγελίες κρέατος για
το εξωτερικό, µιας και το Πάσχα των
Καθολικών είναι το ερχόµενο σαββα-
τοκύριακο, ενώ το αµέσως επόµενο
ακολουθεί το Ορθόδοξο Πάσχα.

Περίοδος, που µαζί µε τα Χρι-
στούγεννα και τον ∆εκαπενταύγουστο
οι Έλληνες κτηνοτρόφοι έπαιρναν µια
µεγάλη «ανάσα» µιας και µεγάλες
ποσότητες αµνοεριφίων «έπεφταν» στις
αγορές κρέατος τόσο της Ελλάδας όσο
και τις διεθνείς.

Μάλιστα όλα τα στοιχεία φέτος
έδειχναν ότι για τους κτηνοτρόφους θα
ήταν µια εξαιρετική χρονιά, τόσο από
άποψη τιµής, αλλά και ζήτησης των
αµνοεριφίων, κάτι που πλέον ανατρέ-
πονται εξαιτίας της έκτασης του κορω-
νοϊού, γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ως το «δεύτερο µεγαλύτερο πρόβ-
ληµα που αντιµετωπίζει η αιγοπροβατο-
τροφία, µετά από την µεγάλη πτώση
στην τιµή του γάλακτος κατά 15 λεπτά
ανά λίτρο», έκανε λόγο ο Παναγιώτης
Πεβερέτος, πρόεδρος του Συνδέσµου
Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)
µιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό

Πρακτορείο Ειδήσεων. «Το µεγάλο
θέµα το έχει η αιγοπροβατοτροφία, η
οποία µετά το πρόβληµα που είχε µε τη
τιµή του γάλακτος, η οποία µειώθηκε
κατά 15 λεπτά ανά κιλό, καλείται να
αντιµετωπίσει το πρόβληµα διάθεσης
των αµνοεριφίων, λόγω της κατάστασης
που επικρατεί από την πανδηµία του
κορωνοϊού» δήλωσε.

Όπως τα περασµένα έτη έτσι και
φέτος τα ελληνικά κατσίκια και αρνιά
είχαν ως εξαγωγικούς προορισµούς τις
αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Χώρες οι οποίες βρίσκονται στο επίκεν-
τρο της πανδηµίας του κορωνοϊού,
µετρώντας εκατοντάδες νεκρούς κάθε
µέρα. Κάτι που έχει ως αποτέλεσµα να
έχει µεγάλες συνέπειες στις εξαγωγές οι
οποίες σύµφωνα µε τον κ. Πεβερέτο
«είναι ζήτηµα αν γίνει το 15% αυτών
που γίνονταν, δηλαδή γύρω στις
300.000 αµνοερίφια, ενώ τώρα αν ξεπε-
ράσουµε τις 50.000-70.000 είναι ζήτ-
ηµα», ενώ όπως σηµειώνει «ό,τι ήταν
να γίνει από θέµα εξαγωγών σε αυτές
τις χώρες έχει ήδη γίνει, διότι την επό-
µενη εβδοµάδα είναι το καθολικό
Πάσχα, οπότε ξέρουµε ότι οι παραγ-
γελίες έχουν ακυρωθεί».

Η εγχώρια αγορά
∆ύσκολη είναι η εικόνα και στη

εγχώρια αγορά µιας και η φετινή χρονιά
δεν έχει καµία σχέση µε τις προηγούµε-
νες, καθώς οι εκδροµείς από τα µεγάλα
αστικά κέντρα δεν έχουν τη δυνατότητα
να επισκεφθούν την ελληνική επαρχία

προκειµένου να πραγµατοποιήσουν το
παραδοσιακό ψήσιµο του οβελία,
εξαιτίας των µέτρων για την αντιµετώπι-
ση του κορωνοϊού που έχει λάβει η
κυβέρνηση και η αυστηροποίηση αυτών
ενόψει του Πάσχα.

Κάτι που έχει ως αποτέλεσµα την
αναµενόµενη µείωση της αγοράς
αρνιών και κατσικιών, µε συνέπεια την
περαιτέρω µείωση της τιµής τους. «Η
τιµή στο ζωντανό αρνί είναι 2 ευρώ το
κιλό, ενώ στο σφαγείο ανέρχεται σε 3,5-
4 ευρώ το κιλό για τα αρνιά και τα
κατσίκια» αναφέρει ο πρόεδρος του
ΣΕΚ, που όπως τονίζει αυτή η τιµή είναι
ήδη 1,5 ευρώ το κιλό κάτω από το
κόστος παραγωγής. 

Όπως επισηµαίνει πρόκειται για τιµές
40-50% κάτω από τις περσυνές, οι
οποίες ανέρχονταν σε 6 ευρώ/κιλό
«ενώ τα Χριστούγεννα ανέρχονταν σε
5,8 ευρώ το κιλό».

Σηµειώνει πως από τα 2 εκατοµ-
µύρια αρνιά και κατσίκα που
βρίσκονται στα χέρια των εµπόρων
και στους στάβλους θα διατεθούν
περίπου τα µισά και 500.000 έως
800.000 αµνοερίφια θα παραµείνουν
στους ίδιους τους κτηνοτρόφους. 

Κάτι που όπως αναφέρει θα έχει
επιπλέον αρνητικές συνέπειες, καθώς
θα ανεβάσει το κόστος για πολλούς
καθώς πέρα από τη µείωση του εισοδή-
µατος από τη µη πώλησή τους, θα τους
αναγκάσει και να τα συντηρούν.

∆∆ήήµµααρρχχοοιι  µµιικκρρώώνν  ννηησσιιώώνν::  ΑΑππααγγόόρρεευυσσηη  µµεετταακκίίννηησσηηςς
&&  ττωωνν  µµόόννιιµµωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττοο  ΠΠάάσσχχαα

Να απαγορευτούν, οι µετακινήσεις µε πλοία ή
αεροπλάνα προς τα νησιά, ακόµη και των
µόνιµων κατοίκων, ζητούν µε ανακοίνωσή

τους οι δήµαρχοί τους. Συγκεκριµένα, το Ελληνικό
∆ίκτυο Μικρών Νησιών τονίζει ότι  «ήδη στο 40% των
µελών του ισχυρές δηµοτικές αποφάσεις υπέρ αυτού
του µέτρου, ενώ ένα ακόµα 24% βρίσκεται σε διαδι-
κασία λήψης σχετικής απόφασης µέσα στην ερχό-
µενη εβδοµάδα. Η Πάτµος, η Μήλος, η Τήλος, η Ιθάκη,
η Κάσος, η Αλόννησος, οι Λειψοί, οι Οινούσσες, το
Αγαθονήσι, τα Ψαρά, οι Παξοί, αλλά και η Ρόδος και η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπέµπουν SOS ώστε να
αυστηροποιηθούν τα µέτρα κι ο έλεγχος στις αφίξεις
και στις µετακινήσεις των µόνιµων κατοίκων τους,
καθώς ο κίνδυνος διασποράς του Covid-19 στις τοπι-
κές κοινωνίες από ταξιδιώτες του εξωτερικού, εργολά-
βους, συνεργεία, αλλά και πολίτες που διαθέτουν το
Ε1 λόγω κάποιας προϋπάρχουσας εποχιακής απασχόλησης είναι πλέον ορατός», αναφέρουν χαρακτηρι-
στικά.

«Η περίοδος του Πάσχα ξεκινά σε λίγες µέρες για Ορθόδοξους και Καθολικούς, τα σχολεία είναι ακόµα κλειστά
και ο καιρός ευνοεί τη διάθεση για απόδραση, αυξάνοντας τον φόβο αλλά και τον κίνδυνο για τους τοπικούς πληθυ-
σµούς των νησιών, που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υγειονοµικές υποδοµές, σε κάποιες περιπτώσεις ούτε και
τους γιατρούς για να αντιµετωπίσουν σοβαρά, ή πολλά ταυτόχρονα περιστατικά λοιµώξεων, ενώ ένα πολύ σηµαν-
τικό µέρος των κατοίκων τους ανήκουν στην τρίτη ηλικία. Το Ε∆ΜΝ απαιτεί την λήψη πρόσθετων µέτρων ώστε να
µην χαθεί ούτε µια ανθρώπινη ζωή στα Μικρά Νησιά µέσα στη πανδηµία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ζητάµε να απαγορευτούν ΟΛΕΣ οι αφίξεις, ακόµα και αυτές των µόνιµων κατοίκων
βάσει επίδειξης του Ε1, καθώς εκφράζεται τεράστια ανησυχία από νησιά όπως η Σέριφος και η Ίος ότι ο αριθµός
των εποχιακών εργαζοµένων που διαθέτει το απαραίτητο έγγραφο και έχει ήδη µετακινηθεί προς αυτά είναι µεγά-
λος και θα συνεχίσει να αυξάνεται. Επιπλέον ζητάµε να απαγορευτούν όλες οι πτήσεις προς τα νησιά την περίοδο
του Πάσχα και για όσο κρατήσουν τα περιοριστικά µέτρα προστασίας, καθώς οι επιβαίνοντες µπορεί να είναι
ασυµπτωµατικοί φορείς ή να νοσούν ελαφρά και να περάσουν απαρατήρητοι».

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ
για συγκέντρωση πιστών έξω από 
εκκλησία στην Αγία Βαρβάρα

Από το Αστυν οµικό Τµήµα Αγίας Βαρβάρας, µε τη
συν δροµή και του Τµήµατος Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρ-
ας, διεν εργείται έρευν α για την  ταυτοποίηση των  ατό-
µων , τα οποία παραβιάζον τας τα µέτρα πρόληψης για
την  αποτροπή εξάπλωσης του κορων οϊού, συµµε-
τείχ αν  σε συγκέν τρωση µε συν ωστισµό περίπου 100
ατόµων , στον  προαύλιο χ ώρο του Ιερού Ναού Προφ-
ήτη Ηλία στην  Αγία Βαρβάρα, απογευµατιν ές ώρες της
Παρασκευής 3/4/2020.

Στο πλαίσιο της έρευν ας ταυτοποιήθηκαν  έξι άτοµα,
έν α εκ των  οποίων  συν ελήφθη στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας και µε την  σε βάρος του
σχ ηµατισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον  Εισαγγε-
λέα Πληµµελειοδικών  Αθην ών .Η έρευν α συν εχ ίζεται.

Σ
το πλαίσιο διε-
ν έ ρ γ ε ι α ς
σ υσ τ ηµατ ικ ών

ελέγχ ων  για την  εφαρµο-
γή του µέτρου του περιο-
ρισµού της κυκλοφορίας,
το µεσηµέρι του Σαββά-
του, αστυν οµικοί των
Οµάδων  Ελέγχ ου και
Πρόληψης Τροχ αίων
Α τ υ χ η µ ά τ ω ν
(Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και της
Υποδ/ν σης Τροχ αίας
Αθην ών  της ∆ιεύθυν σης
Τροχ αίας Αττικής, προέ-
βησαν  σε ελέγχ ους
στον  Σταθµό Υπερα-
στικών  Λεωφορείων
Κηφισού.

Κατά τη διάρκεια του
ελέγχ ου, εν τοπίσθηκαν
17 Αλβαν οί οι οποίοι 

είχ αν  προβεί στην
έκδοση εισιτηρίου µε
τελικό προορισµό τα
Ιωάν ν ιν α και δεν  πληρ-
ούσαν  τις προϋποθέσεις
της κατ’ εξαίρεση
µετακίν ησης.

Σε βάρος των  παρα-
βατών , στους οποίους
δεν  επιτράπηκε η
επιβίβαση, βεβαιώθηκαν
ισάριθµες παραβάσεις
παραβίασης των  µέτρων
αποφυγής και περιορι-
σµού της διάδοσης του
κορον οϊού.

Οι έλεγχ οι θα συν εχ ι-
στούν  µε αµείωτη έν τα-
ση µε σκοπό τη διασφά-
λιση της δηµόσιας
υγείας.

Έλεγχοι στα ΚΤΕΛ Κηφισού

17 παραβάσεις των µέτρων
περιορισµού της διάδοσης του

κορωνοϊού

KYMA AKΥΡΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

∆ύσκολες στιγµές για
τον κτηνοτροφικό κλάδο



Τοποθετήθηκαν  οι πρώτοι
36 ειδικοί κάδοι χωριστής 
συλλογής πλαστικών,
µεταλλικών και χάρτινων 
συσκευασιών

Στα κεντρικά κτίρια της Περιφέρειας
Αττικής τοποθετήθηκαν προχθές οι
πρώτοι 36 ειδικοί κάδοι ανακύκλω-

σης και χωριστής συλλογής πλαστικών,
µεταλλικών και χάρτινων συσκευασιών, στο
πλαίσιο της εκστρατείας που έχει ξεκινήσει
η Περιφέρεια για την προώθηση της
ανακύκλωσης και την ενίσχυση του συστή-
µατος διαλογής στην πηγή. 

Τους κάδους παρέλαβε  ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Όπως έχει ήδη εξαγγείλει ο Περιφερει-
άρχης Αττικής σταδιακά µέχρι τον Ιούνιο η
Περιφέρεια θα προµηθεύσει µε 10.000
ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και χωρι-
στής συλλογής τους 66 ∆ήµους, τις υπηρ-
εσίες της Περιφέρειας και δηµόσια κτίρια
όπως σχολεία, υπηρεσίες και υπουργεία,
σε όλη την επικράτεια της Αττικής.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήµανε:
«Σε µία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα

µας, θέλουµε να περάσουµε το µήνυµα ότι µαζί
µε τη µάχη προστασίας των πολιτών από τον
κορωνοϊό αγωνιζόµαστε και για την εφαρµογή
της ανακύκλωσης και τη διαλογή στην πηγή.
Σήµερα τοποθετήσαµε κάδους ανακύκλωσης και
εδώ στο «σπίτι» µας στην Περιφέρεια Αττικής. 

Πρόκειται για ένα ζήτηµα που αφορά και αυτό
πρωτίστως τη δηµόσια υγεία και σε αυτό το 

πλαίσιο είµαστε αποφασισµένοι να µην συµβι-
βαστούµε άλλο µε την υπάρχουσα κατάσταση και
να κάνουµε µία νέα "πράσινη" αρχή στο ζήτηµα
της διαχείρισης των απορριµµάτων. 

Έχουµε ανακηρύξει το 2020 ως έτος ανακύκλω-
σης. Στόχος µας είναι έως το 2025, εφαρµόζον-
τας συγκεκριµένο σχέδιο έργων, δράσεων και
παρεµβάσεων, να διαχειριζόµαστε τα σκουπίδια
µας µε σύγχρονο τρόπο, χωρίς να τα θάβουµε
χωρίς επεξεργασία ούτε στη Φυλή, ούτε πουθε-
νά αλλού στην Αττική».

Ενηµερώνουµε τους
δηµότες πως λόγω του
δεδοµένου κορεσµού
του Νεκροταφείου,
αλλά και της κατάστασης
που επικρατεί  στη
χώρα µε την κρίση
δηµόσιας υγείας λόγω
του κορωνοϊού, το
προσεχές διάστηµα
δεν πρόκειται να γίνει
δεκτή καµία παράταση
εκταφής. 

Παρακαλούνται  όλοι
οι  δηµότες να µην

µπαίνουν στη διαδι-
κασία υποβολής
αίτησης για παράταση,
καθώς δεν πρόκειται
να γίνει καµία δεκτή.  

Επίσης καλούνται
όσοι έχουν ενηµερωθ-
εί  επίσηµα ότι  έχει
συµπληρωθεί  το
προβλεπόµενο χρο-
νικό διάστηµα να
προχωρήσουν άµεσα
στις διαδικασίες εκταφ-
ής.

ΠΡΟΣ:  ∆ήµαρχο Ασπροπύργου
κ Μελετίου Νικόλαο.                    

ΚΟΙΝ:  Πρόεδρο ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.

ΑΙΤΗΜΑ
ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΛΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ. 

∆εδοµένης της κατάστασης που
έχει διαµορφωθεί µε την εξάπλωση
του κορωνοϊού και  µετά το κλείσι-
µο των καταστηµάτων και την καθο-
λική απαγόρευση της κυκλοφορίας,
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Λαϊκής
Συσπείρωσης Ασπροπύργου
καταθέτουµε προς τη ∆ηµοτική
Αρχή ολοκληρωµένο πλαίσιο άµε-
σων µέτρων προκειµένου να µην
πληγεί για µία ακόµα φορά η λαϊκή
οικογένεια, οι µικροεπαγγελµατίες

της πόλης καθώς να προστατευ-
τούν οι εργαζόµενοι του δήµου. 

Συγκεκριµένα :
∆ιενέργεια απολυµάνσεων σε

δηµοτικά κτίρια, στο αµαξοστάσιο,
σε απορριµµατοφόρα, σε κάδους,
καθώς σε κοινόχρηστους πολ-
υσύχναστους χώρους.

Απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής του τέλους κατάληψης
κοινοχρήστου χώρου για όλο το
διάστηµα που θα παραµείνουν κλει-
στά τα καταστήµατα.

Απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη
και φόρους (τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού, φόρος ηλεκτρο-
δοτούµενων) των καταστηµάτων και
επιχειρήσεων για το διάστηµα που
παραµένουν κλειστά. 

Άρση κάθε µέτρου αναγκαστικής
είσπραξης για χρέη προς το ∆ήµο,
επαγγελµατιών και ιδιωτών, όπως
κατασχέσεις, πλειστηριασµοί ,
δεσµεύσεις τραπεζικών λογαρια-

σµών. Να σταµατήσουν εδώ και
τώρα όλες οι  διαδικασίες που
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εξασφάλιση των αποδοχών των
εργαζοµένων µε συµβάσεις ορισµέ-
νου χρόνου σε δοµές του ∆ήµου,
των ΝΠ∆∆ και των ΝΠΙ∆, που έχει
ανασταλεί η λειτουργία τους.

Εξασφάλιση µέσων προστασίας
για τους εργαζόµενους του ∆ήµου. 

Να στελεχωθεί επαρκώς η υπηρ-
εσία “Βοήθεια στο Σπίτι” προκειµέ-
νου να εξασφαλιστούν οι υγειονοµι-
κές και άλλες καθηµερινές ανάγκες
ιδιαίτερα των ηλικιωµένων που
ζουν µόνοι τους.

∆ιασύνδεση των υπηρεσιών κοι-

νωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης 
του ∆ήµου µε τις δοµές  που

υπάρχουν στο ∆ήµο, προκειµένου
να εξασφαλίζεται εκτός των άλλων,
η συνταγογράφηση αναγκαίων
φαρµάκων, ιδιαίτερα για ανήµπορ-
ους κατοίκους που δεν έχουν οικο-
γενειακό γιατρό.

Εδώ και τώρα  απαιτούµε  να στε-
λεχωθεί µε µόνιµους γιατρούς και
προσωπικό καθώς και να εφοδια-
στεί µε το απαραίτητο ιατρικό εξοπ-
λισµό  το  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για να επανέλθει
σε καθηµερινή λειτουργία, ιδιαίτερα
αυτήν την κρίσιµη στιγµή που είναι
απαραίτητη η αποσυµφόρηση των
νοσοκοµείων.

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ∆ήµου 
Ασπροπύργου

Καµπόλη Ολυµπία
Μπακάλης ∆ηµήτριος 

Τσοκάνης Αλέξανδρος 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

‘’Να στελεχωθεί µε µόνιµους γιατρούς και προσωπικό καθώς και να εφοδιαστεί µε το απαραίτητο ιατρικό εξοπλισµό  το
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για να επανέλθει σε καθηµερινή λειτουργία, ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιµη στιγµή που είναι

απαραίτητη η αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων’’
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Κορεσµένο το Κοιµητήριο Αχαρνών

∆ήµος Αχαρνών: ∆ε θα γίνει δεκτή 
καµία παράταση εκταφής



ΚΕ∆Ε προς ∆ηµάρχους:ΚΕ∆Ε προς ∆ηµάρχους:

"Οικονοµική προσφορά για τον 
κορωνοϊό όπως µπορείτε"
Το ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. κατά την πρόσφατη χθεσινή τακ-

τική συνεδρίασή του, συζήτησε µεταξύ άλλων θεµάτων
και την ανταπόκριση – συµµετοχή των δηµάρχων της
χώρας στον Ειδικό Λογαριασµό κατά του κορωνοϊού,
προς υποστήριξη µε τον τρόπο αυτό του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

«Η ευρισκόµενη σε εξέλιξη πανδηµία ανέδειξε τη
σηµασία και την αξία του Ε.Σ.Υ., αλλά και την µεγάλη
ανάγκη να υποστηριχθεί ώστε να είναι αποτελεσµατικό.
Αναγνωρίζεται σήµερα ο αγώνας του ιατρικού, παραϊα-
τρικού και υγειονοµικού προσωπικού στην πρώτη γραµ-
µή της µάχης.

Ταυτόχρονα αναδεικνύεται, όπως και στο παρελθόν, ο
επίσης σηµαντικός ρόλος των δήµων και η αποτελε-
σµατική τους λειτουργία στην παρούσα κρίση (υπηρ-
εσίες καθαριότητας, κοινωνικοπρονοιακές και δοµές
υγείας, Κ.Ε.Π., κ.λπ.)», τόνισαν οι ∆ήµαρχοι.

Το ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. κάνει έκκληση προς τους
δηµάρχους της χώρας, ενεργώντας µε την ευαισθησία
και την υπευθυνότητα που τους διακρίνει, να επιλέξουν
ως ελεύθερες προσωπικότητες, εάν δύνανται οικονοµι-
κά λόγω των ήδη µειωµένων αποδοχών τους, τον
τρόπο συµµετοχής τους στον αγώνα κατά του κορωνο-
ϊού, καταβάλλοντας οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό κατά
την κρίση τους, είτε στον Ειδικό Λογαριασµό καταπο-
λέµησης του COVID-19, είτε για την υποστήριξη της λει-
τουργίας νοσοκοµείου, κέντρου υγείας, αγροτικού ιατρ-
είου, ΕΚΑΒ, κοινωνικού παντοπωλείου κ.λπ. της περ-
ιοχής τους.

«Συµµετέχουµε στον αγώνα. Είµαστε παρόντες
στις θέσεις µας κοντά στους πολίτες. Ακολουθούµε
τους κανόνες και τις οδηγίες του Ε.Ο.∆.Υ. Θα νική-
σουµε!»

Γ. Πατούλης: Αξιοποιούµε τα
στοιχεία του τηλεφωνικού κέν-
τρου και ενισχύουµε το δίχτυ
προστασίας και υποστήριξης
των πολιτών. 

Σε αυτή την εθνική µάχη δεν
περισσεύει κανείς. Όλοι µαζί θα
τη δώσουµε και θα την κερδίσο-
υµε»

Π
ολύ θετική εξακολουθεί
να είναι η ανταπόκριση
των πολιτών στην πρω-

τοβουλία που έχει αναλάβει  η
Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ να
θέσουν σε λειτουργία το τετρα-
ψήφιο Τηλεφωνικό Κέντρο
1110.

Από την πρώτη στιγµή που
ενεργοποιήθηκε µέχρι σήµερα
οι πολίτες που έχουν απευθυ-
νθεί  σε αυτό έφτασαν τις
37.710.

Οι πολίτες απευθυνόµενοι
στο 1110 έχουν τη δυνατότητα,
χωρίς καµία χρέωση, να καταγ-
γέλλουν φαινόµενα αισχροκέρ-
δειας, να ζητούν βοήθεια και
ενηµέρωση για τον κορωνοϊό
και να αναφέρουν περιπτώσεις
µοναχικών πολιτών που
θέλουν υποστήριξη.

Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στα-
τιστικά, το 40,2 % των κλήσεων
αφορούσε ιατρικά θέµατα αναφο-
ρικά µε τον Κορωνοϊό, το 6,5 %
οδηγίες για ψυχολογική υπο-

στήριξη, το 49,2 % θέµατα κοι-
νωνικής παρέµβασης, το 3,7 %
των πολιτών κατήγγειλε φαινό-
µενα αισχροκέρδειας και τέλος
το  0,4 % ανήκει στην νέα κατ-
ηγορία “Υποστήριξη φροντιστών
ατόµων µε άνοια και
Alzheimer”.

Να σηµειωθεί ότι το 57% των
κλήσεων έγιναν από γυναίκες
και  το 43% από άνδρες.

Τέλος, οι επικοινωνίες έγι-
ναν στο µεγαλύτερο ποσοστό
από τον Νοµό Αττικής 88% και
αµέσως µετά ακολουθεί η Θεσ-
σαλονίκη µε 3%.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερει-
άρχης Γ. Πατούλης επισηµαίνει:

«Αξιοποιούµε τα στοιχεία του
τηλεφωνικού κέντρου και
ενισχύουµε το δίχτυ προ-
στασίας και υποστήριξης των
πολιτών. Το 1110 αποτελεί ένα

σηµαντικό εργαλείο στην προ-
σπάθεια που καταβάλλουµε,
τόσο στη χαρτογράφηση των
αναγκών που υπάρχουν ανά
περιοχή, όσο και στον εντοπι-
σµό των φαινοµένων αισχρο-
κέρδειας. Παράλληλα, δίνουµε
τη δυνατότητα στους πολίτες να
επικοινωνήσουν µε ιατρούς, να
ενηµερωθούν, να λύσουν απο-
ρίες σχετικά  µε την πανδηµία
αλλά και να πάρουν οδηγίες και
κατευθύνσεις για ζητήµατα που
αφορούν στην προφύλαξη από
τον κορωνοϊό. Στόχος µας είναι
κανένας πολίτης να µην είναι
µόνος του. Σε αυτή την εθνική
µάχη δεν περισσεύει κανείς.
Όλοι µαζί θα τη δώσουµε και θα
την κερδίσουµε». 

Τις 40.000 πλησίασαν οι κλήσεις πολιτών
στο  1110 της Περιφέρειας Αττικής

Μεγαλύτερη η ανάγκη των γυναικών για ψυχολογική υποστήριξη 
Aρκετές οι καταγγελίες για φαινόµενα αισχροκέρδειας

Εθελοντική αιµοδοσία 
από τον ∆ήµο Αγίων 
Αναργύρων – Καµατερού

Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων Καµατε-
ρού βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση
για την κάλυψη των αναγκών των
κατοίκων της πόλης.

Λόγω της τεράστιας έλλειψης σε
αίµα, όλα τα Νοσοκοµεία και οι υγει-
ονοµικές αρχές της χώρας µας,
έχουν κάνει έκκληση στους πολίτες να
αιµοδοτήσουν.

Για τον  λόγο αυτό, είν αι εξαιρετικά
σηµαν τική η προγραµµατισµέν η Αιµο-
δοσία που πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Αγίων
Αν αργύρων -Καµατερού την  Παρασκευή
3 Απριλίου, τη ∆ευτέρα 6 Απριλίου και
την  Τρίτη 7 Απριλίου 2020.

Ο ∆ήµαρχ ος Αγίων  Αν αργύρων -Καµα-
τερού Σταύρος Τσίµπας ζήτησε από τους
συµπολίτες του ν α συµµετέχ ουν  στην
αιµοδοσία λέγον τας χ αρακτηριστικά:
«Σας καλώ ν α συµµετέχ ετε στην  εθε-
λον τική αιµοδοσία που ξεκιν ήσαµε  την
Παρασκευή 3 Απριλίου,και συν εχ ίζουµε
τη ∆ευτέρα 6 Απριλίου και την  Τρίτη 7
Απριλίου στο Παλαιό ∆ηµαρχείο, αφού
πρώτα κλείσετε ραν τεβού για τη δική σας 

ασφάλεια στα τηλέφων α 2132039935
και 2132039936».

Μην  ξεχ ν άτε ότι «∆ίν ον τας αίµα,
σώζουµε ζωές. Συµµετέχ ουµε στην  αιµο-
δοσία, δίν ουµε δώρο ζωής στους
συµπολίτες µας που το έχ ουν  αν άγκη».

Η αιµοδοσία στον  ∆ήµο Αγίων  Αν α-
ργύρων -Καµατερού θα πραγµατοποιηθεί
στο Παλαιό ∆ηµαρχείο, στην  Αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην  Ι. Μέρλα
και Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας, Άγιοι Αν άργ-
υροι., αφού πρώτα προηγηθεί ραν τεβού
στα εξής τηλέφων α: 2132039935 και
2132039936.

6-θριάσιο ∆ευτέρα 6 Απριλίου 2020



Σ
ε εκτεταµένες
παρεµβάσεις για
την “επισκευή

και  συντήρηση σχο-
λικών κτιρίων και προ-
αύλιων χώρων
προχώρησε η ∆ευτερ-
οβάθµια σχολική επι-
τροπή όσο τα σχολεία
του ∆ήµου Αχαρνών
παραµένουν κλειστά
λόγω κορωνοϊού. 

Η αναστολή λειτο-
υργίας των σχολείων
αποτέλεσε µια πολύ
καλή ευκαιρία τώρα
που απουσιάζουν
µαθητές και διδακτικό
προσωπικό για να
γίνουν οι απαραίτητες
εργασίες στα σχολικά
κτίρια και τους προ-
αύλιους χώρους τους.

Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α
πραγµατοποιήθηκαν :

Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η -
συν τήρηση γηπέδου
µπάσκετ του 9ου
Γυµν ασίου Αχαρν ών

Νέο αν τιολισθητικό
δάπεδο στο 10ο
Γυµν άσιο Αχαρν ών

Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η
µόν ωσης του κτιρίου
του 6ου Γυµν ασίου
στην  Αγία Άν ν α

Ελαιοχρωµατισµοί
σε διάφορα κτήρια 

Τοποθέτηση αλουµι-
ν οκατασκευής στο 7ο
Λύκειο Αχαρν ών

Αξίζει να σηµειωθεί
ότι  αµέσως µετά τις
εργασίες στους εσωτε-
ρικούς χώρους θα
πρ αγµατο πο ι η θ ο ύ ν
απολύµανσεις ενώ τις
επόµενες ηµέρες ανα-
µένεται να συνεχιστούν
και  να αυξηθούν οι
παρεµβάσεις στα σχο-
λεία των Αχαρνών και
των Θρακοµακεδόνων.

«∆ε θέλουµε να χαθεί
ούτε ένα λεπτό για τους
µαθητές µας. Εκµεταλ-
λευόµαστε την αναστο-
λή λειτουργίας για να
επισκευάσουµε και να
συντηρήσουµε τα σχο-
λεία µας.» τόνισε ο
Πρόεδρος της ∆ευτερ-
οβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής Γιάννης
Μίχας.

Σε εκτεταµένες παρεµβάσεις για την επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων και προαύλιων χώρων

Προχώρησε η ∆ευτεροβάθµια σχολική επιτροπή  του ∆ήµου Αχαρνών

Μαγούλα 02/04/2020
Αρ. πρωτ.:  10

ΠΡΟΣ:   Υπουργό  Παιδείας
Υπουργό  Υγείας

Περιφερειάρχη  Αττικής
∆ήµαρχο  Ελευσίνας

Ένωση Γονέων & Κηδεµόνων
∆ήµου  Ελευσίνας

ΑΝΟΙΧΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΘΕΜΑ:  «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

και εξελίξεις µε τον Κορονοϊό»

Αγαπητοί   γονείς και  µαθητές,
Οι  συνθήκες που όλοι  βιώνουµε το τελευταίο διά-

στηµα είναι  πραγµατικά πρωτόγνωρες.           Η
εξάπλωση του  Covid-19 τόσο παγκόσµια όσο και
στη χώρα µας αλλά και  τα πρωτοφανή µέτρα που
έχουν ληφθεί  µε στόχο την ανάσχεση της διασποράς
του ιού, δικαιολογηµένα προκαλούν την ανησυχία
µας.     Παίρνουµε όλα τα απαραίτητα µέτρα προ-
στασίας, ακολουθούµε τις οδηγίες των ειδικών και
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΑΛΛΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΙ.
∆εν αφήνουµε τον φόβο να µας καταβάλλει .  Αυτή
ακριβώς τη στιγµή οφείλουµε στα παιδιά µας να
γίνουµε παράδειγµα ψυχραιµίας, αποφασιστικότ-
ητας, αισιοδοξίας και  πειθαρχίας. 

Η σηµερινή πραγµατικότητα άλλωστε ζοφερή σε
αντιστάθµιση των µαθηµάτων που χάνονται  διδάσ-

κει  στα παιδιά µας τη συµµετοχή, τη συλλογικότητα,
την κοινωνική ευθύνη, την αλληλεγγύη στο συνάνθρω-
πο και  την προσφορά στις ευαίσθητες κοινωνικές
ο µ ά δ ε ς .
Για όσο καιρό απαιτηθεί   θα πρέπει   να εξοικιωθ-
ούµε εµείς και  τα παιδιά µας µε τη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.     Ήδη όλοι  µας ήρθαµε αντιµέτωποι
µε µεγάλα προβλήµατα στην εγγραφή και  χρήση
του Sch.gr.  Πρέπει  άµεσα να λυθούν ζητήµατα µε το
θέµα της τηλεκπαίδευσης, γι ΄ αυτό και  ζητούµε από
τους αρµόδιους του Υπουργείου Παιδείας – Ψηφιο-
ποίησης – ∆ήµου στο βαθµό που τους αντιστοιχεί
άµεσα να:                                                 

-   Είναι  γεγονός ότι  υπάρχουν σπίτια χωρίς Η/Υ
και  χωρίς σύνδεση Inernet.  Εξασφάλιση Η/Υ –
Tablet, σε όλους τους µαθητές και  εκπαιδευτικούς.
-   ∆ωρεάν σύνδεση δορυφόρου Internet.        Όχι  άσκο-
πες διακοπές ρεύµατος ιδιαίτερα αυτή την εποχή.
-   ∆ηµιουργία ψηφιακής πλατφόρµας ∆ιδακτικού
υλικού στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι  οι  µαθη-
τές και  οι  εκπαιδευτικοί  (όλων των βαθµίδων).
-   Ζητάµε να µην παραταθεί  το σχολικό έτος για
καµιά βαθµίδα εκπαίδευσης.

ΤΑ   ΠΑΙ∆ΙΑ  ΜΑΣ  ΚΑΙ  ΕΜΕΙΣ  ∆ΕΝ
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ  ΣΕ  ∆ΙΑΚΟΠΕΣ.    

ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ  ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ Η

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, θα χρειαστεί  να εντοπισθούν και  να
αντιµετωπισθούν οι  πληγές της κρίσης .   Το σχολείο
είναι  γνώση είναι  όµως παρέα, φιλίες, χαρά, πολι-
τισµός @@@..                                                                                                                                    

-   Ζητάµε την µαταίωση των ενδοσχολικών εξετά-
σεων όλων  των βαθµίδων.                           

-   Ζητάµε από τους εκπαιδευτικούς που επικοι -
νωνούν µε τους µαθητές κατανόηση @.        

-   Ζητάµε την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
∆ΟΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ,
αφού διαφαίνεται  ότι  δεν θα υπάρχει  χρόνος για
εκδροµές.                                 

-    Να ξεκινήσει  λειτουργία εκπαιδευτικών κανα-
λιών ειδικά για µαθητές όλων των ηλικιών.  Μέσω
της δηµόσιας τηλεόρασης και  µε ευθύνη Υπ. Παι-
δείας & Υγείας να προβάλλονται  καθηµερινά ειδι -
κές εκποµπές µε παρουσία ψυχολόγων, κοινω-
νικών λειτουργών

ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ.

Τέλος για τους µαθητές της Γ́  ΛΥΚΕΙΟΥ  που από
την αρχή της σχολικής χρονιάς βαδίζουν σε αχαρτο-
γράφητα νερά αφού άλλαξε η ύλη των εξετάσεων,

προστέθηκαν νέα µαθήµατα (κοινωνιολογία) έγιναν
αλλαγές..αλλαγές@      

Ζητάµε:                                                                                                 -
Να µειωθεί και να ανακοινωθεί  άµεσα  η ύλη της
φετινής  Γ΄ ΓΕΛ στις πανελλαδικές (να περιορι-
στεί στην ήδη διδαχθείσα).    Οτιδήποτε άλλο
κάτω από αυτές τις συνθήκες µας επιβαρύνει
ακόµα περισσότερο οικονοµικά κυρίως όµως
επιβαρύνει τον ψυχισµό των παιδιών µας µε
επιπρόσθετο άγχος σε µια διαδικασία εξοντωτι-
κή.

Ευχόµαστε σε όλους τους γονείς , µαθητές
και  τους συµπολίτες µας το τέλος αυτής της
περιπέτειας να µας βρει όλους υγιείς και ακόµα
πιο δυνατούς.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ.
ΓΙ  ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ∆ΕΝ ΛΕΜΕ ΤΡΕΞΤΕ ΑΛΛΑ
ΚΑΝΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ. 

ΓΙΑ ΤΟ  ∆.Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΓΟΝΕΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ
ΓΕΛ    ΜΑΓΟΥΛΑΣ               

Ο   Πρόεδρος                          Η  Γραµµατέας
Πιτέλης Παναγιώτης      Κωνσταντίνου  Σιδε-

ρή                                                                       

Αναστολή ∆όσεων του Ν. Κατσέλη:
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποιους αφορά
∆εν αφορούν όλους τους δανειολήπτες οι νέες εξαγγε-

λθείσες ρυθµίσεις (Α’ 75/30.3.2020)  για την αναστολή
των δόσεων του Νόµου Κατσέλη, αλλά µόνον αυτούς
που εντάσσονται στους προστατευόµενους ΚΑ∆.

Aναστολή της καταβολής των δόσεων του Νόµου
Κατσέλη έως σήµερα, πραγµατοποιείται είτε στο πλαίσιο
προσωρινής διαταγής ή της τελικής ρύθµισης για χρο-
νικό διάστηµα τριών µηνών, δηλαδή για Απρίλιο, Μάιο
και Ιούνιο 2020.

Η νέα ρύθµιση της 30ής Μαρτίου 2020 αφορά: 

• οι οφειλέτες που υπέβαλαν την αίτηση στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα για την προστασία της πρώτης
κατοικίας από την 1η Μαρτίου 2019 µέχρι σήµερα και
έχουν κριθεί επιλέξιµες από την πλατφόρµα, µε ταυτόχρ-
ονη αναστολή της διακράτησης της άλλης ακίνητης περ-
ιουσίας του «επιλέξιµου» οφειλέτη για χρονικό διάστηµα
τριών µηνών. 

• οι υποψήφιοι φορείς έχουν υπαχθεί στον εξωδικα-
στικό µηχανισµό ρύθµισης των οφειλών κατά το Ν.4469 /
2017 

• οι οφειλέτες των οποίων η σύµβαση εργασίας έχει
ανασταλεί 

• ελεύθεροι επαγγελµατίες των οποίων το ΚΑ∆ συµπε-
ριλαµβάνεται στους ήδη πληγέντες 

Η ανωτέρω ρύθµιση αναστολής της καταβολής των
δόσεων του Νόµου Κατσέλη δεν αφορά δηµόσιους
υπαλλήλους, ανέργους και συνταξιούχους. 

Για τους λόγους αυτούς, η εφαρµογή της παραπάνω
αναστολής αφορά ένα µέρος των πολιτών µας που θα
λάβουν την ειδική αποζηµίωση των 800 Ευρώ και τη
µείωση της ενοικίασης πρώτης κατοικίας ή επαγγελµατι-
κής στέγης (για τις επιχειρήσεις που πλήττονται). 

Καλούνται οι καταναλωτές που αντιµετωπίζουν οποιο-
δήποτε πρόβληµα ή πρόκειται να προβούν σε σχετική
ρύθµιση µε πιστωτικά ιδρύµατα να επικοινωνούν µε το
ΕΕΚΕ για να λάβουν σχετική καθοδήγηση στο τηλέφωνο
2108817730 ή στο email: info@eeke.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΛ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  -  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Να µειωθεί και να ανακοινωθεί άµεσα η ύλη της φετινής  Γ΄ ΓΕΛ στις πανελλαδικές
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Ανάµεσα στους ∆ηµάρχους που
απηύθυναν έκκληση προς την
Υπουργό Παιδείας, Ν. Κερα-

µέως, για την λήψη άµεσων µέτρων
στήριξης των µαθητών και των οικογε-
νειών τους, έτσι ώστε να συνεχιστεί η εξ
αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία,
είναι  ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας,  Αργύριος
Οικονόµου, Ασπροπύργου, Ν.
Μελετίου, Μάνδρας- Ειδυλλίας , Χρ. Στά-
θης και Φυλής , Χρ. Παππούς 

Συγκεκριµένα, 11 ∆ήµαρχοι  ζητούν µε
επιστολή τους προς την  κ. Κεραµέως Νίκη
τα ακόλουθα:

Αξιότιµη κυρία Υπουργέ,
Η χώρα µας βρίσκεται στη δίνη µιας

πρωτοφανούς κρίσης δηµόσιας υγείας. Οι
συνέπειές της αυτή τη στιγµή δεν µπορούν
να υπολογιστούν σε κανένα τοµέα του
δηµόσιου βίου. Στο διάστηµα αυτό όµως
καλούµαστε όλοι να λάβουµε και κυρίως να
εφαρµόσουµε τα απαραίτητα µέτρα, προ-
κειµένου να αντιµετωπιστεί η αόρατη απει-
λή. 

Οι δηµοτικές αρχές καλούνται τώρα να
παίξουν ένα πολυδιάστατο, πολυσύνθετο
αλλά και πολύτιµο ρόλο. Οι αιρετοί εκπρό-
σωποι, ευρισκόµενοι δίπλα στους δηµότες,
από τη µία πλευρά φροντίζουν για την εφα-
ρµογή των µέτρων και από την άλλη γίνον-
ται οι αποδέκτες όλων των προβληµάτων
που δηµιουργούνται από αυτά. Είναι
υποχρέωσή µας, όµως, και ύψιστο καθή-
κον να φροντίζουµε αυτές τις ώρες να
εξυπηρετήσουµε, να βρούµε λύσεις αλλά
και να προωθήσουµε τους προβληµατι-
σµούς και τις δυσκολίες τους. 

Το Υπουργείο σας ήταν από τα πρώτα
που κλήθηκαν να λάβουν µέτρα, κλείνοντας
όλες τις σχολικές µονάδες. Η εκπαιδευτική
διαδικασία σταµάτησε χωρίς να υπάρχουν
έτοιµες οι δικλίδες και οι διαδικασίες, που

θα επέτρεπαν τη συνέχισή της µε µεθόδο-
υς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Αντιλαµβανόµαστε το µέγεθος του εγχει-
ρήµατος που έχετε αναλάβει, προκειµένου
να µη χαθεί η εκπαιδευτική χρονιά για τους
µαθητές. Αντιλαµβανόµαστε πόσο απαρ-
αίτητη είναι η συνέχισή της πάση θυσία.
∆ιαπιστώνουµε δε πως µέρα µε τη µέρα
πραγµατοποιούνται βήµατα στη συγκεκρι-
µένη κατεύθυνση. 

Την ίδια ώρα όµως η ελληνική οικογένεια
πλήττεται οικονοµικά, ηθικά, ψυχολογικά,
αναγκασµένη να βιώνει µια πρωτόγνωρη
πραγµατικότητα. Παράλληλα κυριαρχεί η
ανησυχία τόσο για θέµατα υγείας, όσο και
απώλειας εισοδήµατος, δηµιουργώντας
ένα συνδυασµό ο οποίος µπορεί να επηρε-
άσει την κοινωνική συνοχή και να αφήσει
βαθιά και µακροχρόνια σηµάδια. 

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτεία οφείλει να
υποστηρίξει κάθε ελληνόπουλο, κάθε
µαθητή, προκειµένου µέσα από τη µάθηση
και τη συνέχιση της εκπαίδευσής του για να
µπορέσει όχι µόνο να φοιτά –έστω και εξ
αποστάσεως – στο σχολείο, αλλά και να
βρει µια υγιή σταθερά στην καθηµερινότητά
του. 

Από τη δική µας πλευρά, σας καλούµε να
εξετάσετε το ενδεχόµενο της στήριξης των
µαθητών µέσω συγκεκριµένων δράσεων,
όπως: 

• Τη χρησιµοποίηση κάθε πρόσφορ-
ου µέσου για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας: από την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση µέσω διαδικτύου έως την
εκπαιδευτική τηλεόραση και ραδιοφωνικές
εκποµπές αντίστοιχης θεµατολογίας

• Την εξασφάλιση όσο το δυνατόν
µεγαλύτερων χρηµατοδοτήσεων, προκει-
µένου να µπορέσει να στηριχτεί τεχνολογι-
κά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα
µεγέθη που απαιτεί το εκπαιδευτικό µας
σύστηµα. 

• Τη δωρεάν εξασφάλιση των απαρ-
αίτητων τεχνολογικών µέσων για κάθε

έλληνα µαθητή. Είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την ισότιµη πρόσβαση
στη γνώση, που µπορεί να επιτευχθεί µε
την παροχή υπολογιστών (φορητών ή
σταθερών) σε µαθητές και εκπαιδευτικούς.
Ενδεχοµένως να εξεταστεί η παροχή και
άλλων µέσων, όπως tablet ή e-readers
ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής
βαθµίδας. 

• Την ελεύθερη πρόσβαση στις δια-
δικτυακές υπηρεσίες όλου του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού, τουλάχιστον για το διά-
στηµα που τα σχολεία θα παραµείνουν
κλειστά. 

• Την ουσιαστική ψυχολογική στήρ-
ιξη των µαθητών και των οικογενειών τους
µέσω συµβουλευτικής. Αναλογιζόµενοι το
άγχος των µαθητών που προετοιµάζονται
για τη διαδικασία των Πανελληνίων εξετά-
σεων εν µέσω αυτής της κατάστασης,
οφείλουµε να σταθούµε στο πλευρό τους.
∆εν αρκεί όµως µόνο αυτό, γιατί η σκέψη
µας είναι σε κάθε µαθητή και σε κάθε οικο-
γένεια µε µικρά παιδιά που είναι αναγκα-
σµένα να βιώνουν αυτή την κατάσταση
περιορισµού. 

Υπάρχει η άποψη πως κάθε κρίση µπο-
ρεί να δηµιουργήσει ευκαιρίες. Σε πείσµα
των δύσκολων καιρών που ζούµε, ας αναζ-
ητήσουµε κι εµείς αυτή την ευκαιρία. 
Μέσα σε λίγες µόνο µέρες έχουν γίνει στον

τοµέα της δηµόσιας εκπαίδευσης και του
εκσυγχρονισµού της τόσα βήµατα που δεν
είχαν γίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Ίσως
αυτή είναι µια ευκαιρία για να µπούµε σε µια
νέα πορεία. Μπορεί να µην είναι οι συνθή-
κες κατάλληλες, υπό το καθεστώς της
µεγάλης πίεσης χρόνου και καταστάσεων,
ας αποτελέσει όµως την αφετηρία, στην
οποία θα δώσετε συνέχεια όταν η χώρα
µας επιστρέψει στην κανονικότητα. 

Οι δράσεις που σας προτείνουµε και
είµαι βέβαιος ότι βρίσκονται ήδη στο σχε-
διασµό σας θα έχουν διττή σηµασία. Από τη
µία πλευρά θα συνδράµουν σηµαντικά
στην εµψύχωση των µαθητών και τη στήρ-
ιξη της ελληνικής οικογένειας, ενώ συνάµα
θα αποτελέσουν θεµέλιο λίθο για τη µετά-
βαση της παιδείας της χώρας µας στον
εκσυγχρονισµό και σε µια νέα εποχή. Η
ελληνική δηµόσια εκπαίδευση ας βγει από
την κρίση πιο δυνατή και έτοιµη να αντιµε-
τωπίσει τις προκλήσεις των καιρών. 

Με τιµή 
ΒΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ήµαρχος Νέας

Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ∆ήµαρχος Αχαρνών
ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ήµαρχος

Ωρωπού 
ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ∆ήµος Ιλίου 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ήµαρχος

∆ιονύσου
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ∆ήµαρχος Ασπρ-

οπύργου
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ∆ήµαρχος

Ελευσίνας 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ήµαρχος Φυλής
ΣΑΡΑΟΥ∆ΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ήµαρχος

Μεταµόρφωσης 
ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ήµαρχος Μάνδρας

- Ειδυλλίας
ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ήµαρχος Αγίων

Αναργύρων – Καµατερού

Την παρέµβαση του Υφυπο-
υργού Εσωτερικών Θ.
Λιβάνιου προκάλεσε η

έντονη ανησυχία των δηµάρχων
που εκφράστηκε στην τηλεδιάσ-
κεψη της ΚΕ∆Ε καθώς όπως είπαν:
οι ∆ήµοι δεν αντέχουν οικονοµικά
να σηκώσουν το βάρος των πρόσθ-
ετων υπηρεσιών για την αντι-
µετώπιση του κορονοϊού, ταυτόχρο-
να µε την δραµατική µείωση των
εσόδων τους από τα µέτρα στήριξ-
ης της κοινωνίας και των επιχειρή-
σεων (απαλλαγή τελών, µείωση
ενοικίων κλπ).

Ο ∆ήµαρχος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγµένης κ. Γρ. Κωνσταντέλλος
µίλησε για µείωση εσόδων της
τάξεως του 95%.

Οι ∆ήµαρχοι αναφέρθηκαν κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης του
∆Σ, στην τελευταία Πράξη Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου η οποία προβ-
λέπει την καταβολή προκαταβολής
των ΚΑΠ και την επιστροφή τους σε

δόσεις ή την δανειοδότηση. Οι
δήµαρχοι επέµειναν στο γεγονός ότι
και αυτές οι επιστροφές θα επιβα-
ρύνουν τους µελλοντικούς τους
προϋπολογισµούς και εξέφρασαν
οµόφωνα την δυσαρέσκειά τους.

Ο κ. Λιβάνιος ο οποίος όπως είπε
παρακολουθούσε την τηλεδιάσ-
κεψη του ∆Σ της ΚΕ∆Ε και παρενέ-
βει για να διευκρινίσει ότι µια σειρά
µέτρων που πάρθηκαν είναι πυρο-
σβεστικά αµέσου ανάγκης κάλυψης
της ρευστότητας και δεν απηχούν
τις σκέψεις του υπουργείου για την
συνολική υποστήριξη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης την περίοδο του
κορονοϊού.

Ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι διαπι-
στώθηκαν τροµερά προβλήµατα
ρευστότητας στις ∆ΕΥΑ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν
µπορεί να επιχορηγήσει τις ∆ΕΥΑ
διότι υπάρχει νοµικό κόλληµα
καθώς αυτές θα έπρεπε να ενταχθ-
ούν στους φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης. Ετσι βρέθηκε η λύση
να επιχορηγηθούν οι δήµοι και
αυτοί να επιχορηγήσουν τις ∆ΕΥΑ
και η επιχορήγηση αυτή να αποπ-
ληρωθεί σε 18 µήνες από την παρ-
ακράτηση των ΚΑΠ.

Παρόµοια λύση δόθηκε και στα
ανταποδοτικά (από τον φορά 10
όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Λιβάνιος να µεταφερθούν κονδύλια
στον φορά 20) και να δοθεί µια
προκαταβολή των ΚΑΠ ή οποία θα
επιστραφεί σε 18 µήνες.

Ως προς το ∆άνειο που µπορούν
να πάρουν οι δήµοι µε το άρθρο 44
παρ 2 µε στοιχεία α και β της ΠΝΠ
µετά από συγκεκριµένο ερώτηµα
του κ.Κυρίζογλου, ο κ. Λιβάνιος
ξεκαθάρισε ότι προβλέπεται ακρ-
ιβώς η ίδια διαδικασία που τηρείται
και στο Φιλόδηµος Ι.

Το δάνειο καλύπτεται από το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων
και πάλι εγγυάται η Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων αλλά οι
δήµοι συνοµολογούνµε το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Το δεύτερο κοµµάτι που έθιξε ο
Υφυπουργός Εσωτερικών ήταν η
µείωση των δήµων από τα µέτρα
ελάφρυνσης προσώπων και επιχει-
ρήσεων σε σχέση µε τις καταβολές
τελών, µισθωµάτων, φόρων κλπ .
Εκει θα πρέπει να υπάρξει µια
συνολική πολιτική ανέφερε ο Υφυ-
πουργός, αφούκαταµετρηθούν
συγκεκριµένα δεδοµένα µε την
απώλεια που θα υπάρξει µέχρι το
Μάιο, έτσι ώστε να ζητηθεί συγκε-
κριµένο ποσό από το ΥπουργείοΟι-
κονοµικών.

Και στην συνέχεια όπως είπε, θα
υπάρχει και ένα συνολικό σχέδιο
για την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης
για τις επιπρόσθετες δράσεις της
για την αντιµετώπιση του κορονο-
ϊού.

Και οι προϋπολογισµοί θα πρέ-
πει αναµορφωθούν το 2021 και δεν

θα ληφθούν δεδοµένα του 2020
διότι θα είναι πλασµατικά, αλλά θα
γίνουν σηµείο αναφοράς το 2020.

«Είµαστε διατεθειµένοι να
φτιάξουµε ένα ποσοτικοποιηµέ-
νο σχέδιο» είπε ο κ. Λιβάνιος.

Επεσήµανε επίσης ότι γίνεται
προσπάθεια να τραβηχτούν
κάποιες χρηµατοδοτήσεις πιο
νωρίς. Ανέφερε ότι δόθηκε η
ΣΑΤΑ του πρώτου τριµήνου
καθώς και ότι υπογράφτηκαν και
οι ΚΑΠ του Απριλίου, στις 30
Μαρτίου.

«Το παρακολουθούµε από
κοντά» είπε τελειώνοντας ο Υπο-
υργός «είµαστε ανοιχτοί σε όλους
τους δηµάρχους που έχουν ιδέες
και προτάσεις και είµαστε ανοιχτοί

Έκκληση προς την Υπουργό Παιδείας, για τη λήψη άµεσων µέτρων στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους

Οι ∆ήµαρχοι Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Φυλής και Μάνδρας – Ειδυλλίας 
ζητούν τη δωρεάν εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνολογικών µέσων για κάθε µαθητή

ΠΠΠΠααααρρρρέέέέµµµµββββαααασσσσηηηη    ττττοοοουυυυ    ΥΥΥΥφφφφυυυυπππποοοουυυυρρρργγγγοοοούύύύ    ΘΘΘΘ....    ΛΛΛΛιιιιββββάάάάννννιιιιοοοουυυυ
Eιδικό σχέδιο για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών των δήµων


