www.typoskifissias.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1274 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Γιάννης Παντελεάκης, πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς»

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ- ΙΣΩΣ Ή ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΉ
ΦΕΤΟΣ… ΕΡΘΕΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ΣΕΛ.

3

«Εξετάζουμε και το
σενάριο μιας virtual
Ανθοκομικής Έκθεσης»
ΣΕΛ.

Καθημερινή μετάδοση
των Ιερών Ακολουθιών
μέσω Ίντερνετ
24

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Τα έκτακτα μέτρα που
ανακοίνωσαν οι Δήμοι
της Βόρειας Αττικής:
ΔΉΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΕΛ.

10-11

ΔΉΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΣΕΛ.

14-15

ΔΉΜΟΣ ΉΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΉΣ
ΣΕΛ.

- Κανονικά το
Δώρο Πάσχα
- Επεκτείνεται
ο μισθός των
800 ευρώ

16-17

Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΉΣ -ΠΕΥΚΉΣ
ΣΕΛ.

18

ΣΕΛ.

19

ΠΕΝΤΕΛΉΣ

Οδηγίες για την πρόληψη
της διάδοσης του
κορωνοϊού στο σπίτι
ΣΕΛ.

10 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΕΛ.

ΣΕΛ.

ΜΉΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΉΤΣΟΤΑΚΉ

12-13

Από την Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας
Αμαρουσίου και Ωρωπού
και την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική
Τηλεόραση

3

20-21

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ
Κηφισιώτης, πολύτεκνος,
ψάλτης και Ολυμπιακός
ο επιστήμονας που μας
ενημερώνει για τον κορονοϊό
ΣΕΛ.

5

2

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
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Κορονοϊός:
Νέα μέτρα του Δήμου Κηφισιάς

Ο

Δήμος Κηφισιάς βρίσκεται σε επαγρύπνηση για
τον νέο κορωνοϊό. Υπάρχει
διαρκής παρακολούθηση
από τις αρμόδιες υπηρεσίες
μας και τον Ιατρό Εργασίας,
των ανακοινώσεων και οδηγιών που εκδίδονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του.
Πριν επαναλειτουργήσουν τα σχολεία και οι
Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου θα έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση. Θα συνεχιστούν ανά
τακτά χρονικά διαστήματα οι απολυμάνσεις-μικροβιοκτονίες στο σχολικό λεωφορείο των Παιδικών Σταθμών. Επίσης, ενισχύονται τα μέτρα
υγιεινής σε αυτά με κλειστά πλέον καλαθάκια
απορριμμάτων, αντισηπτικά σε κάθε αίθουσα
καθώς και στις εισόδους των, ενώ για όσο θα
διαρκεί η μάχη κατά του ιού θα αποσυρθούν
υπάλληλοι καθαριότητας από τον οδοκαθαρισμό του Δήμου ενισχύοντας τον καθαρισμό
όλων των σχολείων με διαρκή απολύμανση
ειδικών επιφανειών όπως πόμολα, πόρτες,
βρύσες, χερούλια κ.α. Επισημαίνεται ότι δεν
ευσταθεί ο όρος «προληπτική απολύμανση»
διότι αυτό δεν αποκλείει καμμία αμέσως επόμενη μόλυνση. Έχει μόνο στιγμιαίο αποτέλεσμα. Αντιθέτως επιβάλλεται η κατασταλτική
απολύμανση μετά τη διαπίστωση κρούσματος.

Αλλαγές στην λειτουργία των υπηρεσίων
του Δήμου Κηφισιάς
Σε αλλαγές στη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου Κηφισιάς στο πλαίσιο των γενικών μέτρων της Κυβέρνησης προχώρησε, με απόφασή του, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος. Τα μέτρα θα ισχύσουν μέχρι τις 26/03/2020,
ενώ θα παραταθούν εφόσον παραταθεί το
διάστημα λήψης των έκτακτων μέτρων για την
αποφυγή της διάδοσης του κορονοιού.
Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:
Η είσοδος κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του
Δήμου Κηφισιάς θα επιτρέπεται μόνο από
09:00 έως 12:00 και κατ’ ανώτατο αριθμό πέντε (5) πολιτών ανά όροφο. Προσεχώς θα ανακοινωθεί και απογευματινή ώρα εισόδου.
Η Δημοτική Αστυνομία θα ελέγχει κατά το δυνατόν τον αριθμό των εισόδων στα δημοτικά
κτίρια.
Υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής αιτήσεων για μια
σειρά υπηρεσιών. Όλες οι αιτήσεις βρίσκονται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.
kifissia.gr/sadk/ ενώ λειτουργεί πάντα και σύστημα εξυπηρέτησης αιτημάτων καθημερινότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
kifissia.gr/kif/gdimoti/ .

Οι υπηρεσίες του Δήμου μας θα επιδιώκουν
και συστήνουν στους πολίτες να προσέρχονται
σε συγκεκριμένη ώρα από 09:00 έως 12:00,
κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής συνεννόησης στους εξής αριθμούς ή emails:
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2132007100
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2132007222,
dimotikiastιnomia@kifissia.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2132007253, info@
kifissia.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2132007226 & 153
&189
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
2106254328 & 2106206677, amaxostasio@
kifissia.gr
Η αποκομιδή απορριμμάτων θα πραγματοποιείται κανονικά.
Η αποκομιδή κηπαίων διεξάγεται με ραντεβού
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://
kipaia.kifissia.gr και των τηλεφωνικών γραμμών 2132007272 και 210 6200145
Απαγορεύεται η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων (καναπέδες, τραπέζια κ.α.) και τιμωρείται με πρόστιμο.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2132007211 & 218 Παραλαμβάνει αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://www.kifissia.gr/sadk/ και του email
protokolo@kifissia.gr
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 2132007216 &183
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132007122
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2132007149
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2108014249
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2108012632
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2132007179
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2131355304 & 318
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2132007283
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2132007131 & 238
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΩΝ 2132007124
Τ.Α.Π. 2132007217
Δήλωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου
στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.
govapp.gr/ Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/06/2020.

Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ» 2132007202,
culture@kifissia.gr
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ»
2106233315
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2132007646,
xarokopou@kifissia.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132007612
ΥΔΡΕΥΣΗ 2132007604
ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ 2106254189
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2132140206,
tvrioni@kifissia.gr
(ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΓΑΤΩΝ)
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132140210
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργούν από τις 7.30 έως τις 15.00, από Δευτέρα
έως Παρασκευή και εξυπηρετούν τους πολίτες
μόνο με ραντεβού, στα τηλέφωνα:
ΚΕΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2132007500
ΚΕΠ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2108077081
ΚΕΠ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 2132055800
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
Η διεξαγωγή των πολιτικών γάμων θα γίνεται
μόνον με τους μάρτυρες και γονείς.
Οι υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής του Δήμου πρόκειται να προσφέρουν φροντίδα κα
αλληλεγγύη προς άπορους, οικονομικά αδύνατους ή μη δυνάμενους να μετακινηθούν
συμπολίτες μας.
Τα στελέχη της Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας καταβάλλουν προσπάθεια για εξ’
αποστάσεως δραστηριότητες δημιουργικών
και παιδαγωγικών δράσεων για τα παιδιά των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Ήδη δημιουργήθηκαν:
1.Blog: με την ονομασία: «Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί, Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κηφισιάς :
μένω στο σπίτι μου δημιουργικά», με σκοπό
την ενημέρωση γονέων και την δημιουργική
απασχόληση παιδιών καθ΄ όλη την διάρκεια
που οι Παιδικοί Σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί.
2.Γραμμές-κόμβοι υποστήριξης – ενημέρωσης
για την παροχή συμβουλευτικών – ψυχολογικών υπηρεσιών από ψυχολόγους και παιδίατρους των Παιδικών Σταθμών στα τηλέφωνα:
κ. Βέργου: 210 – 8018864, κ. Σελιάμη: 210 –
8077137, κ. Γεωργιλάκη: 210 - 8000832 (ώρες
επικοινωνίας: 09:00 – 14:00).
Συστηματικά μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας και αυστηρή τήρηση των οδηγιών, τηρούνται σε όλα τα δημοτικά κτήρια και χώρους
του Δήμου μας. Τονίζουμε και πάλι:
Την αναγκαία προσήλωση στους κανόνες ατομικής υγιεινής
Τη διατήρηση σε κάθε περίπτωση της ψυχραιμίας
Την αυστηρή πειθαρχία στους περιορισμούς
και οδηγίες του Κράτους
Η ανεμελιά ισούται με ανευθυνότητα. Πρέπει να
απομονώνεται και να τιμωρείται από όλους μας
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ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 283 & ΣΟΛΩΜΟΥ 2,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210

8087 706 - 210 8087 354 - 210 8014053

e-mail Σύνταξης: syntaxi.typoskifissias@gmail.com
e-mail Eμπορικού: typoskifisias.gr@gmail.com

ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΝΑ
ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:

Eurobank: ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΚΕ
IBAN GR 1602600950000530201007222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΉ
Σύμφωνα με το άρθρο 6
ΦΕΚ Α΄55 / 11-03-2020

«Αναβολή συνεδριάσεων
Υγειονομικών
Επιτροπών ΚΕΠΑ»
Αναβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 η συνεδρίαση των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης.
Στις περιπτώσεις λήξης, μέχρι την
ανωτέρω ημερομηνία, δικαιώματος
σε παροχές λόγω αναπηρίας και
εφόσον εκκρεμεί, χωρίς υπαιτιότητα
των ενδιαφερομένων, στις αρμόδιες
υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.
ιατρική κρίση κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου,
παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η
καταβολή της αναπηρικής παροχής.
Η ως άνω παράταση προστίθεται
σε κάθε παράταση που προβλέπεται
από άλλη διάταξη νόμου.
Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται
για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, τις προνοιακές παροχές σε
χρήμα σε άτομα με αναπηρία που
χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για όλα εν γένει
τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω
αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α..
Παράλληλα παρατείνεται ισόχρονα
και η ασφαλιστική ικανότητα όσων
εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.
Σε περίπτωση που μετά την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις
σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις,
οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως
δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που
καταβλήθηκαν σ΄ αυτούς αχρεωστήτως, κατ΄ εφαρμογή του παρόντος,
επιστρέφονται στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόμη και κατά τη
διάρκεια της παράτασης χορήγησής
τους, όταν η διακοπή αυτή πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλο,
πλην του είδους και του ποσοστού
αναπηρίας, νόμιμο λόγο.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
δύναται να παραταθούν οι ως άνω
προθεσμίες.
Εκ της υπηρεσίας

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Δήμος Κηφισιάς: Σε εφαρμογή
σύστημα εκ περιτροπής εργασίας
υπαλλήλων από 23/3/2020
Με απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου,
από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, ισχύει στον Δήμο μας
σύστημα εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων με εναλλαγή του προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση και πλήρες
ωράριο – εκτός των δομών που τελούν υπό αναστολή –με
αριθμό υπαλλήλων, καθορισμό καθηκόντων και προτεραιοτήτων που θα ορίσουν οι Προϊστάμενοι διευθύνσεων σε
συνεργασία με τους Προϊσταμένους τμημάτων.
Εξαιρούνται του μέτρου οι παρακάτω υπηρεσίες και υπάλληλοι
που ασφαλώς διατηρούν κάθε δικαίωμα σε άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων:
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων, Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κι αποχέτευσης
Πολιτικής Προστασίας
Υπηρεσίες Κοιμητηρίων
Δημοτικής Αστυνομίας
Δημοτικών Πολυϊατρείων
Προσωπικό του τμήματος Κοινωνικού Σχεδιασμού
Προσωπικό του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα»
Προσωπικό των ΚΑΠΗ
Τεχνικό και οικοδομικό συνεργείο
Ιατρός Εργασίας και Τεχνικοί Ασφαλείας
Προσωπικό Γραφείων Δημάρχου και Αντιδημάρχων
Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 η είσοδος κοινού σε όλες
τις Υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς θα επιτρέπεται μόνο από
09:00 έως 12:00 και κατ’ ανώτατο αριθμό πέντε (5) πολιτών ανά
όροφο κι εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συνεννόηση στους αριθμούς και emails :
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2132007100
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2132007222, dimotikiastιnomia@
kifissia.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2132007253, info@kifissia.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2132007226 & 153 &189
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
2106254328 & 2106206677, amaxostasio@kifissia.gr
Η αποκομιδή απορριμμάτων θα πραγματοποιείται κανονικά. Η
αποκομιδή κηπαίων διεξάγεται με ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://kipaia.kifissia.gr και των τηλεφωνικών
γραμμών 2132007272 και 210 6200145
Απαγορεύεται η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων (καναπέδες,
τραπέζια κ.α.) και τιμωρείται με πρόστιμο.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2132007211 & 218 Παραλαμβάνει αιτήσεις
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://www.kifissia.gr/sadk/
και του email protokolo@kifissia.gr
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 2132007216 &183
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132007122
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2132007149
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2108014249
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2108012632
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2132007179
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2131355304 & 318
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2132007283
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2132007131 & 238
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΩΝ 2132007124
Τ.Α.Π. 2132007217
Δήλωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων υποβάλλεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ειδική πλατφόρμα https://
tetragonika.govapp.gr/ Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί
μέχρι 30/06/2020.
Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ» 2132007202, culture@kifissia.gr
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» 2106233315
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
2132007646, xarokopou@kifissia.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132007612
ΥΔΡΕΥΣΗ 2132007604
ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ 2106254189
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
2132140206, tvrioni@kifissia.gr
(ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΓΑΤΩΝ)- ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132140210
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργούν από τις 7.30
έως τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή και εξυπηρετούν
τους πολίτες μόνο με ραντεβού, στα τηλέφωνα:
ΚΕΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2132007500
ΚΕΠ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2108077081
ΚΕΠ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 2132055800
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς»

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ- ΙΣΩΣ Ή ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΉ ΦΕΤΟΣ… ΕΡΘΕΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

«Έξετάζουμε και το σενάριο μιας
virtual Ανθοκομικής Έκθεσης»

Μ

έσα στην πρωτόγνωρη
κατάσταση που ζούμε
«μένοντας σπίτι» αναρωτηθήκαμε τι θα γίνει
με την Ανθοκομική
Έκθεση της Κηφισιάς,
έναν θεσμό που έχει ταυτιστεί με την πόλη.
Γι’ αυτό επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο
του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς»,
Γιάννη Παντελεάκη.
■ Κύριε Παντελεάκη, σε κανονικές συνθήκες, τον
επόμενο μήνα θα άνοιγε τις πύλες της η Ανθοκομική
Έκθεση Κηφισιάς. Όμως σήμερα αυτό που προέχει
είναι η προφύλαξη του κόσμου από την πανδημία
του κορονοϊού. Έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις
για την τύχη της Ανθοκομικής φέτος;
Αναβολή της Ανθοκομικής Έκθεσης υπαγορεύει η λογική. Σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνά η χώρα
μας και ολόκληρος ο πλανήτης οι προτεραιότητες έχουν
αλλάξει. Δυστυχώς… Επίσημη ανακοίνωση θα εκδοθεί
τον επόμενο μήνα, εφόσον θα έχουμε σαφέστερη εικόνα της κατάστασης. Το Δ.Σ. της Ανθοκομικής Έκθεσης, ο
Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Κατσίμπας κι εγώ προσωπικά
εξετάζουμε όλα τα πιθανά σενάρια και είμαστε σε στενή
συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ανθοπαραγωγούς, εκθέτες κ.α.). Ακόμα και το σενάριο να
γίνει διαδικτυακά…
■ Διαδικτυακά πώς θα μπορούσε να γίνει;
Το εξετάζουμε και αυτό σαν εναλλακτική λύση. Αφού ο
κόσμος δεν μπορεί να πάει στην Ανθοκομική Έκθεση,
στο άλσος Κηφισιάς, μια λύση θα ήταν να πάει η Έκθεση
στον κόσμο, στο σπίτι του. Με τα μέσα της τεχνολογίας
που διαθέτουμε θα μπορούσε ίσως να γίνει μια διαδραστική «εικονική» Ανθοκομική. Θα εξετάσουμε όλα τα σενάρια. Αλλά προς το παρόν προέχει η άμυνα της χώρας
μας απέναντι στον κορονοϊό, ώστε να βγούμε όσο το δυ-

νατόν πιο γρήγορα από αυτή την
περιπέτεια.
■ Είστε αισιόδοξος για
την έκβαση του «πολέμου» όπως χαρακτήρισε τον αγώνα κατά του
κορονοϊού, στην ομιλία
του ο πρωθυπουργός Κ.
Μητσοτάκης;
Σε ότι αφορά τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί ανά τον
κόσμο σήμερα, εμπιστεύομαι την
παρούσα κυβέρνηση περισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη
έχω ζήσει ως σήμερα. Και
αυτό δεν θα ήθελα να
εκληφθεί ως πολιτική
δήλωση.
Εμείς, ως πολίτες
οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί,
να συμμορφωνόμαστε με τις
υποδείξεις της
κυβέρνησης και
των αρμόδιων
φορέων
και
να προσπαθούμε να βρισκόμαστε ένα
βήμα μπροστά στις προφυλάξεις που
παίρνουμε,
γι’ αυτό όσο
μπορούμε… ΜΕΜΕ ΣΠΙΤΙ !

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΉ – ΕΝΉΜΕΡΩΣΉ Σύμφωνα με το άρθρο 7

Ν ΟΥ-

ΦΕΚ Α΄55 / 11-03-2020

«Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων
για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα & Επίδομα Στέγασης
Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης Επιδόματος γέννησης»
1. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος
της παρούσας, νέα αίτηση γα τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν.4389/2016 (Α΄ 94) ή εφόσον
δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας
από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού
ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται
για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων
του προγράμματος αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.
2. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος
της παρούσας, νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους
τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του
ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα
η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
3. Mε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς

των εγκριτικών αποφάσεων των παρ. 1 και 2.
4. Η προθεσμία τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. Δ11 οικ. 8523/236/
17.02.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β΄
490) για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις
30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του
ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. Κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η δίμηνη
προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο Κοινότητας ή σε Δήμο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του
άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Η προβλεπόμενη στα προηγούμενα
εδάφια της παρούσας παραγράφου αναστολή προθεσμιών δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Εκ της υπηρεσίας
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menoumespiti.kifissia.gr

Ο Δήμος Κηφισιάς
στηρίζει ευάλωτες ομάδες
Ο Δήμος Κηφισιάς στηρίζει πολίτες του
Δήμου μας που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες και υποστηρίζει ενεργά όλους
εκείνους που λόγω της εξάπλωσης του
κορονοίου και των περιοριστικών για τις
μετακινήσεις τους μέτρων, δεν μπορούν
μόνοι τους να έχουν πρόσβαση στα
αναγκαία είδη για την επιβίωσή τους.
Με απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς
Γιώργου Θωμάκου αξιοποιείται έμψυχο δυναμικό του Δήμου από υπηρεσίες που δεν
λειτουργούν αυτή την περίοδο (π.χ. ΚΑΠΗ)
προκειμένου να συνδράμει στο έργο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας (Βοήθεια στο σπίτι)
και του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα».
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με τους σταθμούς υποδοχής αιτημάτων και καταγραφής, στα τηλέφωνα και
emails:
Α΄ ΚΑΠΗ Κηφισιάς
τηλ. 210 8080108 & 210 8018021 (ώρες
8.00-16.00)
email: akapi@kifissia.gr
ΚΑΠΗ Νέας Ερυθραίας
210 6205006 & 210 8071263 (ώρες 8.0016.00)
e-mail:kapierithraias@kifissia.gr
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δηλώνουν τα
εξής στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Ηλικία
Τον λόγο που δεν μπορούν μετακινηθούν
από τις κατοικίες τους (ηλικιωμένοι, άτομα
με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, ανοσοκαταστολή και χρόνιες νόσους όπως καρδιακή
νόσο, αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια

Ενημέρωση για
την αποκομιδή
απορριμμάτων- κηπαίων
στο Δήμο Κηφισιάς
-Απαγορεύεται
η απόρριψη ογκωδών
αντικειμένων
► Η αποκομιδή απορριμμάτων
γίνεται κανονικά
► Η αποκομιδή κηπαίων
διεξάγεται μόνο με ραντεβού
► Απαγορεύεται η απόρριψη
ογκωδών αντικειμένων

νεφροπάθεια – αιμοκαθαιρόμενοι, νευρομυϊκά ή νευρολογικά νοσήματα καθώς και
χρόνια αναπνευστικά προβλήματα όπως
ΧΑΠ και βρογχικό άσθμα, εγκυμονούσες
και θηλάζουσες).
Ο Δήμος Κηφισιάς προβαίνει στην δημιουργία του ιστότοπου: menoumespiti.kifissia.gr
για την εγγραφή των ενδιαφερομένων.
Οι υπάλληλοι των Κοινωνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Κηφισιάς μπορούν να βοηθήσουν σε θέματα που περιγράφονται στην
υπ΄ αρ. 23 και με αρ. πρωτ. 18659/17-032020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:
εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής
περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης
ανάγκης στους κατοίκους του Δήμου που
δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν
κατά δήλωση τους να εξυπηρετηθούν
δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους
άπορους και οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν
επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες
τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά

Ενημέρωση
για πληρωμή
οφειλών μέσω
Web Banking
Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, και για αποφυγή μετάβασης τους
στα ταμεία, οι πολίτες που επιθυμούν να πληρώσουν ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ οφειλές προς το
Δήμο Κηφισιάς μπορούν να το κάνουν μέσω
web banking σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
------------------------------------------Τραπεζικοί Λογαριασμοί Δήμου Κηφισιάς:
- EUROBANK
IBAN: GR260 2600 260000 910 2007 59295
ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 0026 0026 91 0200 75 92 95
- ALPHA BANK
IBAN: GR 86 0140 3420 3420 0200 2001 920
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 342 00 200 200 1920
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR67017 1037 00060 3703 0020 173
ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 603 703 0020 173
-------------------------------------------Απαραιτήτως να αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΟ ΑΦΜ και η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ.

δήλωση τους
συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που
επιχειρούν εντός των ορίων του Δήμου,
ανάλογα με τις οδηγίες τους.
διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των
περ. α & β για παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών και τα πάσης φύσεως
πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ
κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα
μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού
COVID-19.
Ο Δήμος Κηφισιάς θα προσφέρει δωρεάν
είδη πρώτης ανάγκης και φαρμακευτική περίθαλψη στους απόρους και τους οικονομικά αδύνατους.
Επίσης, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες που δεν ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες να μην εγγράφονται στην
υπηρεσία.
Οι πολίτες καλούνται επίσης να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας και του ΕΟΔΥ. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας λειτουργεί την τηλεφωνική γραμμή 1135, η οποία επί 24ώρου
βάσεως παρέχει πληροφορίες σχετικά με
τον κορονοϊό.

ΉΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΉΝ ΔΉΜΟΤΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΉΦΙΣΙΑΣ
Φίλοι αιμοδότες,
Σας ευχαριστούμε για την συνεισφορά
σας στις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε την Τράπεζα Αίματος που θα εξυπηρετεί όλους τους δημότες μας, που
έχουν ανάγκη από μετάγγιση αίματος.
Σας προσκαλούμε στην εθελοντική αιμοδοσία του «Δρυμπέτειου Κέντρου Προαγωγής Υγείας» σε συνεργασία με το
Νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ» που θα
γίνει από την Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου μας:
Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
από 09:00 έως 13:30
Στην αίθουσα του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. ( Βίλλα Κώστα – Λουκή Ακρίτα 4 Ν. Ερυθραία ).
Συγχρόνως σ’ αυτήν την αιμοδοσία,
θα υπάρξει συνεργασία με τη Τράπεζα
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» για την ενημέρωση
και την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών.
Καλέστε την οικογένεια και τους φίλους
σας, όσους δεν είναι τακτικοί αιμοδότες,
να σας μιμηθούν προσφέροντας κι εκείνοι αίμα, αναδεικνύοντας την ευαισθησία
για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας.
Η αιμοδοσία πραγματοποιείται τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές τον χρόνο.

Η συμμετοχή σας στην κοινή προσπάθεια είναι απαραίτητη και πολύτιμη.
Το αίμα δεν αγοράζεται και δεν πωλείται.
Δωρίζουμε ζωή στους συνανθρώπους
μας και κάποια στιγμή πιθανόν και στους
εαυτούς μας. Ευχαριστούμε για την προσφορά σας και σας περιμένουμε.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

Σε τροποποιήσεις στη λειτουργία
των υπηρεσιών Καθαριότητας του
Δήμου Κηφισιάς στο πλαίσιο των
γενικών μέτρων της κυβέρνησης
για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, προχωρά η Διεύθυνση Καθαριότητας του
Δήμου μας.
Οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα
καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την τακτικότερη απολύμανση των κάδων. Τις επόμενες
ημέρες το προσωπικό θα είναι
μειωμένο λόγω των ειδικών γονεϊκών αδειών και των προληπτικών
μέτρων αποχής από την εργασία,
που προβλέπονται από τη σχετική
νομοθεσία.
Οι πολίτες πρέπει
να γνωρίζουν ότι:
1. Η αποκομιδή απορριμμάτων γίνεται κανονικά
2. Η αποκομιδή κηπαίων διεξάγεται μόνο με ραντεβού κυρίως
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής
https://kipaia.kifissia.gr και των τηλεφωνικών γραμμών 2132007272
και 210 6200145. Πρώτα κλείνουμε
το ραντεβού και μετά αποθέτουμε
τα κηπαία σε θέση στάθμευσης
οχήματος επί του οδοστρώματος.
3. Απαγορεύεται η απόρριψη
ογκωδών αντικειμένων (καναπέδες, τραπέζια, στρώματα κ.α.).
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται
αυστηρά πρόστιμα.
Οι πολίτες πρέπει
να φροντίζουν:
1. Να ανοίγουν τους κάδους με
το πόδι κι αν ο μηχανισμός δεν
λειτουργεί, να ειδοποιούν για την
βλάβη μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής http://www.kifissia.gr/
kif/gdimoti/. Εάν κάποιοι ανοίγουν
τους κάδους με τα χέρια να φορούν
γάντια.
2. Να κλείνουν καλά τις σακούλες
των απορριμμάτων και να τις πετούν μέσα στους κάδους και όχι
έξω από αυτούς.
Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης
Καθαριότητας δίνουν καθημερινά
τη μάχη. Ας διευκολύνουμε όλοι
μας την εργασία τους ιδιαίτερα τη
δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
Η καθαριότητα απαιτεί τη στενή
συνεργασία των πολιτών με τις δημοτικές υπηρεσίες.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ

Κηφισιώτης, πολύτεκνος, ψάλτης
και Ολυμπιακός ο επιστήμονας
που μας ενημερώνει για τον κορονοϊό

Ο

λοι γνωρίζουν τον Σωτήρη
Τσιόδρα, τον επιστήμονα με
τις εξειδικευμένες γνώσεις,
τον λοιμωξιολόγο που ενημερώνει τους δημοσιογράφους,
και μέσω αυτών την κοινή
γνώμη, για τις εξελίξεις σχετικά με τον νέο
κορονοϊό.
Ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν ότι πρόκειται για
έναν πολύτεκνο οικογενειάρχη, πατέρα 7 παιδιών, μελετητή της βυζαντινής υμνολογίας, ο οποίος ψέλνει κάθε
Κυριακή σε εκκλησία της Κηφισιάς, περιοχή στην οποία
διαμένει.
Κατά κοινή ομολογία πρόκειται για την πιο ψύχραιμη,
επίσημη, φωνή, αλλά και για τον πλέον εξειδικευμένο
επιστήμονα για να τεθεί επικεφαλής σε αυτή την κρίση
που του κορωνοϊού από την οποία δοκιμάζεται η Ελλάδα.
Ο Σωτήρης Τσιόδρας γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του
1965 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Αποφοίτησε το 1984
από το 15ο Λύκειο Αθηνών με γενικό βαθμό 19 7/13 και
εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Μεταγράφεται ως αριστούχος μετά από δύο χρόνια στη
Ιατρική Σχολή Αθήνας, από την οποία αποφοιτά με βαθμό πτυχίου «Άριστα» τον Μάρτιο του 1991. Ακολουθεί
η στρατιωτική του θητεία στο Πεζικό, όπου υπηρετεί ως
γιατρός στα Κέντρα Εκπαίδευσης Υγειονομικού στο Μεσολόγγι, στην Άρτα, στη Σύμη, στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Αθηνών, στο οποίο ειδικεύεται επί 6 μήνες στην Παθολογία.
Κατόπιν κάνει το Αγροτικό του επί 9 μήνες στο Κέντρο
Υγείας του Άστρους Κυνουρίας και στη συνέχεια συνεχίζει τις σπουδές του στις ΗΠΑ, όπου και παραμένει για
7 χρόνια ολοκληρώνοντας τη μεταπτυχιακή του εκπαίδευση. Αποκομίζει σημαντική κλινική εμπειρία στα τρία
χρόνια παραμονής του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
«Albert Einstein» στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια, ενώ
παράλληλα διδάσκει φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Temple στην ίδια πόλη.
Στη συνέχεια, μετά από αυστηρή διαδικασία επιλογής,
είναι ο μοναδικός υποψήφιος από ξένη χώρα που γίνεται δεκτός στο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Παθολογία-Λοιμωξιολογία, σ’ ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία
την Νέας Αγγλίας, το Beth Israel Deaconess της Βοστόνης, που αποτελεί το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της
Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ.
Εξειδικεύεται εκεί επί τέσσερα χρόνια με υποτροφία κλινικού ερευνητή και παίρνει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις
Ιατρικές Επιστήμες από το Χάρβαρντ. Έχει ήδη λάβει
άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος από την Πολιτεία
της Μασαχουσέτης, ενώ μετά από επιτυχή συμμετοχή
στις εξετάσεις πιστοποίησης της Αμερικανικής Επιτροπής Εσωτερικής Παθολογίας αποκτά ειδικότητα στη Λοιμωξιολογία.
Ως κάτοχος διπλωμάτων κύρους, εξοπλισμένος με επάρκεια γνώσεων, σπουδαία νοσοκομειακή εμπειρία και
γόνιμη κλινική έρευνα στα Πανεπιστήμια Χάρβαρντ και
MIT, καθώς και πλούσιο διδακτικό έργο, θα μπορούσε να
κάνει άνετα καριέρα στις ΗΠΑ. Ωστόσο παίρνει το ρίσκο
κι επιστρέφει (το 2001) στην Ελλάδα, όπου ολοκληρώνει
το υποχρεωτικό από τον νόμο Αγροτικό του στο Κέντρο

Από τον ιό του
Δυτικού Νείλου
στο κορονοϊό
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σωτήρης Τσίιόρδας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και συμμετέχει στην οργάνωση και στην αντιμετώπιση
ιώσεων. Το 2005 συμμετείχε στην οργάνωση
και στον σχεδιασμό αντιμετώπισης πανδημίας
γρίπης και στην ολοκλήρωση του Εθνικού σχεδίου Πανδημίας ως μέλος της ομάδας συγγραφής.
Συμμετείχε επίσης, ως ειδικός λοιμωξιολόγος
σε θέματα δημόσιας υγείας, σε 4μελείς επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (European CDC),
οι οποίες επιθεώρησαν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την προετοιμασία για
πανδημία γρίπης σε εθνικό επίπεδο (Ιταλία και
Ουγγαρία).
Ως λοιμωξιολόγος–σύμβουλος στο ΚΕΕΛΠΝΟ
συμμετείχε ενεργά σε αντιμετώπιση καθημερινών κλινικών προβλημάτων λοιμώξεων αλλά
και στην διερεύνηση επιδημιών όπως η επιδημία μυοκαρδίτιδας από εντεροϊούς στην Κρήτη
το 2003, η ψευδοεπιδημία περιστατικών με οξύ
αναπνευστικό σύνδρομο (SARS) στην Λήμνο
το 2003, η επιδημία από περιστατικά Σαλμονέλλωσης στο Άργος το 2004 η ψευδοεπιδημία
από ύποπτα ανθρώπινα περιστατικά για γρίπη
των πουλερικών Η5Ν1 το 2005-2006 καθώς
και η πανδημία γρίπης 2009-2010, οι επιδημίες ελονοσίας και Δ. Νείλου το 2010-2012 και η
επιδημία λύσσας σε ζώα στην Βόρειο Ελλάδα
το 2012-2013.

Υγείας Μεσσήνης.
Μετά το τέλος της θητείας του απασχολείται ως λοιμωξιολόγος στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Την επόμενη χρονιά υποβάλει τη
διδακτορική διατριβή του στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ,
αναγορεύεται διδάκτορας και από τον Δεκέμβριο του
2003 ακολουθεί ακαδημαϊκή καριέρα διανύοντας όλες τις
βαθμίδες εξέλιξης: επιστημονικός συνεργάτης λέκτορας,
επίκουρος, αναπληρωτής και σήμερα πλέον τακτικός καθηγητής Ιατρικής.
Στο μεσοδιάστημα δραστηριοποιήθηκε ως λοιμωξιολόγος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002
στο Σολτ Λέικ, στην Πολιτεία Γιούτα των ΗΠΑ, ενώ στους
Ολυμπιακούς της Αθήνας, το 2004, ήταν ο υπεύθυνος
γιατρός για το σύστημα Ολυμπιακής Συνδρομικής Επιτήρησης. Αεικίνητος στη μέχρι τώρα επιστημονική διαδρομή του, έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις και ομιλίες σε
νοσοκομεία, συνέδρια και ημερίδες, ενώ έχει κάνει εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

«Γενικώς είμαι κόκκινος…
είμαι Ολυμπιακός»
Την περασμένη Τετάρτη, πριν την καθιερωμένη ενημέρωση για τα νέα κρούσματα στην χώρα μας, ένας
από τους δημοσιογράφους που ήταν στην αίθουσα,
σχολίασε απευθυνόμενος προς τον λοιμωξιολόγο, που
εκπροσωπεί το υπουργείο Υγείας, το χρώμα του προσώπου του. «Είστε λίγο κόκκινος» του είπε ο δημοσιογράφος, και ο καθηγητής του απάντησε χαμογελώντας: «Γενικώς, είμαι κόκκινος! Ολυμπιακός δηλαδή».
Ο κ. Τσιόδρας στη συνέχεια έκανε την ενημέρωση για
τα νέα κρούσματα στη χώρα μας, δίνοντας αναλυτικά
στοιχεία για μια ακόμα ημέρα για την κατάσταση που
επικρατεί λόγω της πανδημίας.

5

6

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΟΣΜΟΣ
Γράφει ο
Περικλής
Πέτρου

Γ

ιατί μας ανησυχεί ο κορονοϊός και όχι η κλιματική
αλλαγή; Ο πλανήτης μας,
αυτήν την περίοδο έχει
να αντιμετωπίσει δύο
κρίσεις, οι οποίες έχουν
καταστροφικές συνέπειες, ωστόσο οι
αντιδράσεις μας διαφέρουν. Η πρώτη
είναι ο κορονοϊός, για τον οποίο οι
κυβερνήσεις, έλαβαν μέτρα άμεσα. Η
Κίνα αντιμετώπισε πρώτη τα σοβαρά
προβλήματα. Στην συνέχεια η Ιταλία
μπήκε σε καραντίνα, κλείνοντας σχολεία και επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά έχουμε την κλιματική αλλαγή. Οι πάγοι λιώνουν έξι
φορές γρηγορότερα από ότι το 1990
και οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι το
οικοσύστημα θα καταρρεύσει μέσα στις
επόμενες δεκαετίες. Επτά εκατομμύρια
άνθρωποι, χάνουν την ζωή τους ετησίως, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
προβλέπει την άνοδο αυτού του δείκτη
τα επόμενα χρόνια, λόγω της επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής.
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες
τις περιοχές του κόσμου. Οι πάγοι στις
πολικές περιοχές λιώνουν και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Ορισμένες
περιοχές πλήττονται συχνότερα από
ακραία καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις, ενώ άλλες δοκιμάζονται από
μεγάλης έντασης καύσωνες και ξηρασίες.
Οι χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης πλήττονται όλο και πιο συχνά
από κύματα καύσωνα, δασικές πυρκαγιές και ξηρασίες.
Η λειψυδρία στις περιοχές της Μεσογείου αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν οι κίνδυνοι ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.
Η Βόρεια Ευρώπη δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες βροχοπτώσεων και οι
πλημμύρες θα γίνουν σύνηθες φαινόμενο τον χειμώνα.
Οι αστικές περιοχές, όπου ζουν σήμερα 4 στους 5 Ευρωπαίους, εκτίθενται
σε καύσωνες, πλημμύρες ή στην άνοδο
της στάθμης της θάλασσας, αλλά συχνά δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή.
Οι υλικές ζημίες και οι ζημίες στις
υποδομές, καθώς και στην ανθρώπινη
υγεία, συνεπάγονται υψηλό κόστος για
την κοινωνία και την οικονομία.
Το διάστημα 1980 - 2011, οι πλημμύρες έπληξαν περισσότερα από 5,5
εκατομμύρια άτομα και προκάλεσαν
άμεσες οικονομικές ζημίες άνω των 90
δισ. ευρώ.
Τομείς που εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από το επίπεδο της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων, όπως η
γεωργία, η δασοκομία, η ενέργεια και ο
τουρισμός πλήττονται σε μεγάλο βαθμό.
Ο κορονοϊός έχει άμεσες, ορατές επιπτώσεις. Επίσης, οι δράσεις για την
προστασία μας, έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Δεν συμβαίνει το ίδιο σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε κάτι τόσο αόριστο, όσο η κλιματική αλλαγή.
Δεν χρειάζεται να καταλάβουμε λεπτο-

Ποια η επίπτωση
της νόσου
στο περιβάλλον
και στην
κλιματική αλλαγή;

μέρειες για τον ιό, όταν έχουμε περάσει
μια γρίπη. Επίσης τα αποτελέσματα
της, είναι ορατά και άμεσα. Αντίθετα η
κλιματική αλλαγή, είναι επιστημονικά
περίπλοκη, ακόμη και αν τα αποτελέσματα που επιφέρει, είναι απλά.
Οι άνθρωποι εστιάζουν στις άμεσες
απειλές και αγνοούν τον μακροχρόνιο
κίνδυνο. Η κλιματικής αλλαγής είναι
περίπλοκη, όμως βλέπουμε ευαισθητοποίηση, κυρίως σε περιοχές όπου οι
καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει
καταστροφές. Είναι πιο πολύ ψυχολογικό το ζήτημα, παρά επιστημονικό. Ο
κόσμος δυσκολεύεται να δει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον
καιρό, την υγεία, την γεωργία και άλλες
δραστηριότητες που αφορούν τον τομέα της σίτισης.
Ο κύριος λόγος για τον οποίο, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τον κορονοϊό
και όχι για την κλιματική αλλαγή, είναι η
αμεσότητα. Ακόμη και αν ο ιός βρίσκεται
μακριά από πολλούς, η απειλή του είναι

ξεκάθαρη
και μπορεί να επιφέρει
δραματικές εξελίξεις σύντομα ,όμως η
υπερβολική κάλυψη του θέματος, το τοποθετεί μπροστά στο πρόσωπο τους.
Επίσης, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται
περισσότερο για την ατομική τους
υγεία, παρά για το περιβάλλον, παρόλο
που η υγεία τους εξαρτάται άμεσα από
τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.
Η δραματική μείωση των αεροπορικών και άλλων μετακινήσεων, μεταξύ
των χωρών και στο εσωτερικό τους,
αναμένεται ότι θα λειτουργήσει θετικά
για το περιβάλλον, βραχυπρόθεσμα
τουλάχιστον, καθώς θα περιορίσει τη
χρήση ορυκτών καυσίμων και θα μειώσει τα «αέρια του θερμοκηπίου» που
επιβαρύνουν την άνοδο της θερμοκρα-

σίας.
Από την άλλη, όμως, η μαζική παραμονή τόσων ανθρώπων στο σπίτι τους
-σχεδόν σε όλη τη γη- θα αυξήσει τη
χρήση ενέργειας, ιδίως ηλεκτρισμού,
πράγμα που θα λειτουργήσει αρνητικά
για το περιβάλλον, καθώς η παραγωγή
ρεύματος απαιτεί καύσιμα και ρυπαίνει
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
Το πού θα γείρει η «ζυγαριά» είναι
ασαφές και θα εξαρτηθεί από τις ιδιαίτερες κλιματικές και άλλες συνθήκες
κάθε χώρας, κάτι πολύπλοκο για να
γίνει ασφαλής πρόβλεψη. Επιμέρους
εξελίξεις, όπως η αναμενόμενη αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου ,όταν οι
άνθρωποι θα ψωνίζουν περισσότερο
από το σπίτι τους μέσω διαδικτύου, θα
έχουν αβέβαιη επίπτωση στο περιβάλλον, καθώς τα προϊόντα θα πρέπει να
φθάσουν στα σπίτια των καταναλωτών,
με άλλα λόγια θα γίνει χρήση καυσίμων
και εκπομπή ρύπων. Το «αποτύπωμα
άνθρακα» του ηλεκτρονικού εμπορίου,
ιδίως σε περίπτωση πανδημίας, είναι
ένα θέμα προς μελέτη. Πάντως, από
όσο πιο μακριά έρχονται οι ηλεκτρονικές παραγγελίες, τόσο επιβαρύνεται το
περιβάλλον.
Γενικότερα, η μείωση της ζήτησης για
προϊόντα και υπηρεσίες και η συνεπαγόμενη επιβράδυνση της οικονομικής
ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο λόγω της πανδημίας «μεταφράζεται» κατ’ αρχήν σε λιγότερους ρύπους
άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ήδη, εκτιμάται ότι στην Κίνα, τη Νο1 χώρα σε
εκπομπές άνθρακα, έχει υπάρξει μείωση τους κατά 25% τον τελευταίο μήνα.
Όμως, όπως έχει δείξει η εμπειρία,
μετά τη λήξη της κρίσης, γρήγορα οι
ρύποι ανακάμπτουν, μαζί με τη βιομηχανική δραστηριότητα και την αυξημένη
καταναλωτική δαπάνη, η οποία είχε συμπιεστεί προσωρινά.
Αν και ο φονικός νέος κορονοϊός προκαλεί φόβο και ανησυχία διεθνώς, τα
μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του φαίνεται να έχουν θετικές
συνέπειες στο περιβάλλον.
Μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας στα κανάλια
της Βενετίας, τα νερά
φαίνονται πιο καθαρά
και μάλιστα μπορεί πλέον να διακρίνει κανείς
και ψάρια μέσα σε αυτά.
Και σε άλλες χώρες όμως
καταγράφονται χαμηλότερα
ποσοστά αέριων ρύπων. Δεδομένα που συλλέγονται από δορυφόρο
δείχνουν ότι στην Ιταλία και ιδιαίτερα
στα βόρεια της χώρας έχει μειωθεί η
ατμοσφαιρική ρύπανση και συγκεκριμένα το διοξείδιο του αζώτου.
«Είναι πραγματικά μια λυπηρή διαπίστωση ότι η οικονομική δραστηριότητα
μειώνεται αλλά την ίδια ώρα ανακουφίζεται ο πλανήτης γιατί μειώνονται τα
επίπεδα της μόλυνσης. Ο πλανήτης
μας είναι πανέμορφος αλλά και πολύ
εύθραυστος και η μόλυνση που προκαλείται από τους ανθρώπους μπαίνει σε
διαφορετική προοπτική τώρα. Επομένως, νομίζω ότι για την συζήτηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, αυτή είναι
χρήσιμη», δήλωσε ο Ζόζεφ Ασμπάχερ,
Διευθυντής Προγραμμάτων της ESA.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Νίκος Χαρδαλιάς, υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας

«Ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε όλους αυτούς που
θα έπρεπε να είναι σπίτια τους, αλλά δεν μπορούν»

Η

μάχη συνεχίζεται! Με το ιατρικό, νοσηλευτικό
και υγειονομικό
προσωπικό να
βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή, δίνοντας καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό.
Κάθε μέρα, κάθε στιγμή θα τους
ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.
Καθώς και όλους τους εργαζομένους
στον ΕΟΔΥ, το Υπουργείο Υγείας, τη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα στελέχη μας των Σωμάτων
Ασφαλείας και στις υπόλοιπες κρατικές
υπηρεσίες που δίνουν και αυτοί τη δική
τους μάχη.
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ», όμως, οφείλουμε και στους αφανείς ήρωες της
δικής μας έστω δύσκολης καθημερινότητας, σε εκείνους που χωρίς την δική
τους προσπάθεια, τα δύσκολα θα ήταν
αδύνατα.
-Στους εργαζομένους των super market,
-Στα παιδιά του delivery και τους νέους
που εργάζονται στις καφετέριες και τα
εστιατόρια που κάνουν διανομές,
-Στους υπαλλήλους των ταχυδρομείων
και τα courier,

«

-Σε όλους εκείνους που εργάζονται στα
βενζινάδικα, στα πρατήρια καυσίμων
-Στους συνανθρώπους μας πίσω από
τα γκισέ και τα γραφεία των τραπεζών,
-Στους ακούραστους εργαζομένους των
Υπηρεσιών Καθαριότητας , αλλά και σε
όλα τα στελέχη των ΟΤΑ
-Σε όσους εργάζονται στα καταστήματα
παροχής υπηρεσιών που παραμένουν
ανοιχτά, υπηρεσιών που χωρίς την παροχή τους τίποτα δεν θα ήταν εφικτό.
Ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε όλους
αυτούς που θα έπρεπε να είναι σπίτια

τους, αλλά δεν μπορούν.
Και ο πιο απλός και αποτελεσματικός
τρόπος για να τους δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας είναι ένας: Μένουμε
σπίτι μας! Ακολουθούμε τις οδηγίες.
Η εξάπλωση ή όχι του ιού είναι η δική
μας υπόθεση, το δικό μας στοίχημα ευθύνης, συνέπειας και πειθαρχίας. Μένουμε σήμερα σπίτι και επιστρέφουμε
σύντομα στην κανονικότητα, νικητές
στον πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό.
Μένουμε σπίτι»

50.000 μάσκες παρέδωσε στον Υπουργό Υγείας
η Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας
επισκέφθηκε χθες, Πέμπτη 19 Μαρτίου, την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπου η Πρέσβης
Zhang Qiyue του παρέδωσε 50.000
μάσκες για τις ανάγκες του Εθνικού
Συστήματος Υγείας.
Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε την Πρέσβη
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, την
κινεζική Κυβέρνηση και την κινεζική κοινότητα, για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της κρίσης Δημόσιας Υγείας που
αντιμετωπίζει η χώρα μας.
«Είμαστε ευγνώμονες και ευχαριστούμε, μέσω της Πρέσβειρας, την Κίνα, για
όλες τις προσπάθειες και φυσικά όλες τις
εταιρείες και την κινεζική κοινότητα εδώ,
για τη βοήθεια και τη στήριξη», δήλωσε
ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και
συνέχισε:
«Αυτό είναι ένα πρώτο μικρό δείγμα.
Το Σάββατο το πρωί, στην πτήση της
Air China που θα έρθει στο αεροδρόμιο
“Ελευθέριος Βενιζέλος”, θα υπάρχει ένα
πολύ μεγαλύτερο δείγμα και των εταιρειών και του κινεζικού κράτους.
Θα ήθελα, εκπροσωπώντας την ελληνική Κυβέρνηση, να ευχαριστήσω για την
προσφορά αυτή, μιας και γνωρίζετε ότι η
παραγωγή και η διανομή αυτών των ειδών πρώτης ανάγκης και ατομικής προστασίας, δεν είναι εύκολη στις μέρες μας.

Να ευχαριστήσω την κινεζική Κυβέρνηση
για όλη την προσπάθεια την οποία κάνει.
Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση Δημόσιας Υγείας και, με την ευκαιρία αυτή, θέλω πάλι σήμερα να απευθυνθώ στους Έλληνες και στις Ελληνίδες.
Να τους πω ότι πρέπει να κάτσουν σπίτι τους, πρέπει να πάρουν όλα τα μέτρα

ατομικής προστασίας, να προσέξουν τον
εαυτό τους και κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Η κρίση είναι μπροστά μας. Οι επόμενες
μέρες, εβδομάδες και μήνες θα είναι δύσκολοι και πρέπει όλοι να είμαστε πολύ
σοβαροί και πολύ υπεύθυνοι στην αντιμετώπισή της».
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Επικοινωνία πολίτη- γιατρού με βιντεοκλήση

Ε

Γ. Πατούλης:
«Mε ένα πάτημα κουμπιού
δωρεάν στο σπίτι του ο πολίτης της Αττικής έρχεται σε
επαφή με εξειδικευμένους
γιατρούς του ΙΣΑ – Αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία
και σε συνεργασία με την
επιστημονική – ιατρική
κοινότητα της Αθήνας
συμβάλλουμε στο περιορισμό
του κορωνοϊού»

ιδικό σύστημα παροχής δωρεάν υπηρεσιών τηλεϊατρικής
στους πολίτες της
Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής και
τον Ιατρικό Σύλλογο Αττικής.
Στόχος της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής
πλατφόρμας είναι η διαδικτυακή επικοινωνία ασθενών και ιατρών για την καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης του Κορωνοϊού.
Με τον τρόπο αυτό, πολίτες που δεν πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο, είτε επειδή έχουν ήπια συμπτώματα της νόσου
COVID-19, είτε επειδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα μπορούν απευθείας με
βιντεοκλήση να συνομιλούν με διάφορες
ειδικότητες γιατρών (γενικής ιατρικής, παθολόγο, πνευμονολόγο, ψυχίατρο, παιδίατρο, κ.α). Με το τρόπο αυτό οι γιατροί

που θα έχουν οπτική εικόνα του ασθενούς θα δίνουν τις πρώτες συμβουλές και
συστάσεις για τυχόν συμπτώματα που
μπορεί να σχετίζονται με τον ιό.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ο
οποίος συντονίζει τις διαδικασίες για την
έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, επισημαίνει:

«Αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία
και σε συνεργασία με την επιστημονική
– ιατρική κοινότητα, συμβάλλουμε στην
κατ’ οίκον εξέταση των πολιτών.Τα οφέλη από τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα
είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση της
πανδημίας καθώς περιορίζονται οι μετακινήσεις των πολιτών και αποφορτίζονται τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Αυτή την
κρίσιμη στιγμή, κανείς δεν περισσεύει.
Ζητάμε από τους γιατρούς μέλη του ΙΣΑ
να ενταχθούν στην εφαρμογή προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στους συμπολίτες μας. Μέσω του συστήματος «on call» τηλεϊατρικής, όπως άλλωστε έχουμε πράξει και με την υλοποίηση του Τηλεφωνικού Κέντρου Βοήθειας
και Πληροφόρησης για τον Κορωνοϊό
2142142000, συμβάλλουμε στη πράξη
στο δραστικό περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού. Κοινός στόχος όλων μας
ο περιορισμός της εξάπλωσης του κορωνοϊού».

Kάλεσμα στους γιατρούς της
Αθήνας…
Kάλεσμα στους γιατρούς της Αθήνας να
συμμετέχουν στην αλυσίδα στήριξης των
ασθενών με Covid-19, μέσω του πρωτοποριακού συστήματος τηλεϊατρικής απευθύνουν η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ.
Mε email που απέστειλαν, καλούν τους γιατρούς της Αθήνας να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα DoctorNext 2 Me, η
οποία φέρνει σε πραγματική επικοινωνία με
Video κλήση τον ασθενή,με τον πιο κοντινό
γεωγραφικά διαθέσιμο ιατρό.
Πρόκειται για ένα application που μπορεί εύκολα ο γιατρός να κατεβάσει στο κινητό του.
Με τον τρόπο αυτό, πολίτες που δεν πρέπει
να πάνε στο νοσοκομείο, είτε επειδή έχουν
ήπια συμπτώματα της νόσου COVID-19,
είτε επειδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα
μπορούν απευθείας με Video κλήση να συνομιλούν με διάφορες ειδικότητες γιατρών
(γενικής ιατρικής, παθολόγο, πνευμονολόγο,
ψυχίατρο, παιδίατρο, κ.α).
Με το τρόπο αυτό οι γιατροί θα έχουν οπτική
εικόνα του ασθενούς και θα δίνουν τις πρώτες
συμβουλές και συστάσεις για τυχόν συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με τον ιό.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ζήτησε και πέτυχε η εφαρμογή να απλοποιηθεί για να είναι εύχρηστη
και να δώσει ουσιαστική λύση στην άμεση
επικοινωνία ασθενούς ιατρού με ασφάλεια,
ενισχύοντας το «μένουμε στο σπίτι».
Από τη μεριά του το Doctor Next 2Me,ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα και δημιούργησε την απλοποιημένη μορφή της πλατφόρμας, την οποία έθεσε δωρεάν στη διάθεση
της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, αποδεικνύοντας στην πράξη το κοινωνικό πρόσωπο
της εταιρείας.
Ο Γ. Πατούλης καλεί όλους τους ιατρούς να
κάνουν εγγραφή στην εφαρμογή,DoctorNext
2 Meκαι να συμμετέχουν στην προσπάθεια

που γίνεται ώστε να θωρακιστεί υγειονομικά
η χώρα για να σωθούν ζωές.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο Περιφερειάρχης και
Πρόεδρος του ΙΣΑΓ.Πατούλης,τόνισε τα εξής:
«Καλούμε τους γιατρούς της Αθήνας να συμμετάσχουν στην εθνική αποστολή να θωρακίσουμε υγειονομικά τη χώρα. Αξιοποιούμε την
πλέον σύγχρονη τεχνολογία, για να είμαστε
δίπλα στον ασθενή και να δώσουμε τη μάχη
για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτή την
κρίσιμη ώρα, κανείς δεν περισσεύει. Επιβάλλεται όλοι να στρατευτούμε στη μάχη πουθα
δώσει η χώρα μας και να γίνουμε ασπίδα
προστασίας για τους συμπολίτες μας που
μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο. Θαείμαστε
δίπλα τους».
Από την πλευρά του ο Ιδρυτής και Γενικός
Διευθυντής του DoctorNext 2 MeΑ. Καγκελάρης δήλωσε τα εξής:
«Από τη μεριά μας, δεν μπορούσαμε να μείνουμε ασυγκίνητοι και άπραγοι στην τεράστια
κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, οι συμπολίτες μας, όλοι μας. Αποδέχτηκα αμέσως και με
ιδιαίτερη τιμή την πρόσκληση συνεργασίας
του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη. Έχοντας πολυετή εμπειρία
στον τομέα των πρωτότυπων mobile εφαρμογών και διαθέτοντας ένα πολύτιμο εργαλείο, την πλατφόρμα DoctorNext 2 Me, που
μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα το κοινό στην
εύρεση γιατρού σε ώρα έκτακτης ανάγκης,
σε απόλυτη συμφωνία και αγαστή συνεργασία με τον κ. Πατούλη, μετασχηματίσαμε με
την ομάδα των έμπειρων συνεργατών μας
και προσαρμόσαμε στις ανάγκες της κρίσης
που προκάλεσε ο νέος κορονοϊός την εφαρμογή μας και τη θέτουμε εντελώς δωρεάν
στη διάθεση των Ελλήνων πολιτών, για την
παρούσα συγκυρία. Θέτουμε επίσης, στην
υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ
την τεχνογνωσία μας για το θέμα, ώστε να
λειτουργήσει η εφαρμογή άψογα το συντομότερο δυνατόν».

Επίσκεψη του υπ. Εσωτερικών
Π. Θεοδωρικάκου
στην Περιφέρεια Αττικής
Τον υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο
υποδέχθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των δράσεων και οι τρόποι
συνδρομής της Περιφέρειας στην εθνική
προσπάθεια για την καλύτερη προάσπιση της υγείας των πολιτών.
Στη συνάντηση μετείχαν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες Ν. Πέππας, Λ. Κοσμόπουλος και στελέχη της Περιφέρειας.
Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι οι Περιφέρειες είναι από τους αποτελεσματικότερους μηχανισμούς αλληλεγγύης και
δράσεων υπέρ των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής που
συγκεντρώνει σχεδόν το μισό πληθυσμό της χώρας βρίσκεται σε ετοιμότη-

τα και ήδη συνδράμει αποτελεσματικά
στην προστασία των πολιτών μέσα από
τη λήψη προληπτικών μέτρων που λαμβάνει. Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε ότι
θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και
συνεχή συνεργασία με τον κ. Πατούλη
για τον περαιτέρω συντονισμό των δράσεων.
Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στην πρόληψη με στοχευμένες
δράσεις, για την καλύτερη προάσπιση
της υγείας των εργαζομένων και των
πολιτών. «Με την πολιτεία συντονίζουμε
τις περαιτέρω δράσεις μας με στόχο να
ενισχύσουμε το δίχτυ προστασίας για
τους πολίτες και να επικαιροποιούμε συνεχώς τα μέτρα πρόληψης. Σε αυτή την
εθνική μάχη Πολιτεία και Αυτοδιοίκηση
είμαστε συνοδοιπόροι και συνεργάτες».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ενεργοποιήθηκε το τετραψήφιο τηλεφωνικό Κέντρο 1110
Οι πολίτες δωρεάν θα μπορούν να καταγγέλλουν σ’ αυτό φαινόμενα αισχροκέρδειας, να ζητούν βοήθεια και ενημέρωση
για τον κορωνοϊό και να αναφέρουν περιπτώσεις μοναχικών πολιτών που θέλουν
υποστήριξη
Γ. Πατούλης: «Όσοι αισχροκερδούν σήμερα διαπράττουν έγκλημα»
Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ ανακοινώνουν την ενεργοποίηση του τετραψήφιου
Τηλεφωνικού Κέντρου 1110, στο οποίο οι
πολίτες θα μπορούν, χωρίς καμία χρέωση, να καταγγέλλουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, να ζητούν βοήθεια και ενημέρωση για τον κορωνοϊό και να αναφέρουν
περιπτώσεις μοναχικών πολιτών που θέλουν υποστήριξη.
Να σημειωθεί ότι η δημιουργία του κρίθηκε αναγκαία καθώς η Περιφέρεια Αττικής

δέχεται το τελευταίο διάστημα δεκάδες καταγγελίες από πολίτες, που αναφέρονται
σε φαινόμενα αισχροκέρδειας από επιτήδειους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται με ανήθικο τρόπο την έλλειψη από την αγορά
προϊόντων όπως είναι τα αντισηπτικά και
τα είδη προστασίας και ατομικής υγιεινής.
Μάλιστα καταγγέλλουν ότι τα προϊόντα διατίθενται σε τιμές που ξεπερνούν ακόμη
και το 400% των τιμών που ίσχυαν, πριν
εμφανιστεί ο ιός. Σε αυτές τις καταγγελίες
υπάρχουν και περιπτώσεις που τα προϊόντα αυτά είναι αμφίβολης ποιότητας.
Παράλληλα διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων υποστήριξης
και αλληλεγγύης σε ευπαθείς και μοναχικές ομάδες συμπολιτών μας.
Να σημειωθεί ότι με βάση το σχεδιασμό

του νέου τετραψήφιου αριθμού 1110 οι πολίτες θα μπορούν να το αξιοποιούν και ως
Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας και Πληροφόρησης για τον κορωνοϊό, όπως έπρατταν μέχρι σήμερα μέσω του 2142142000.
Η δημιουργία του υλοποιείται μετά από
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής
Γ. Πατούλη. Το κέντρο 1110 θα λειτουργεί
ως «ομπρέλα προστασίας» και ενημέρωσης των πολιτών όλο το 24ωρο.
Με αφορμή τη σχετική πρωτοβουλία ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαίνει:
«Oι υπηρεσίες και το προσωπικό της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
μας, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για
την προστασία των πολιτών. Δημιουργούμε όλοι μαζί, Περιφέρεια, ΙΣΑ και πολίτες μια συμμαχία ευθύνης, τόσο για να

σταματήσουμε την αισχροκέρδεια, όσο
και για να υποστηρίξουμε μοναχικές ομάδες συμπολιτών μας. Στις δύσκολες ώρες
που βιώνουμε σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο οφείλουμε να βοηθήσουμε τους
συμπολίτες μας. Όσοι αισχροκερδούν σήμερα διαπράττουν έγκλημα. Μέσα από τις
καταγγελίες στο τηλεφωνικό κέντρο 1110,
θα ενταθούν στοχευμένα οι έλεγχοι στην
αγορά, ενώ παράλληλα θα γίνει χαρτογράφηση και των αναγκών των ευπαθών
ομάδων που έχουν άμεση ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης».
Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται σε όλες
τις εταιρείες τηλεφωνίας (ote -Cosmote,
Vodafone, Wind, Forthnet),οι οποίες δέχθηκαν να ενεργοποιήσουν τις κλήσεις
χωρίς οικονομική επιβάρυνση από τους
πολίτες.

20 απορριμματοφόρα και 2.500 καφέ κάδοι από την Περιφέρεια
στο Δήμο Αθηναίων για τη συλλογή οργανικών απόβλητων

Τ

στους πολίτες για να το αξιοποιήσουν. Περιφέρεια Αττικής και Δήμος Αθηναίων έχουμε
πολλά να κάνουμε μαζί. Προχωράμε μπροστά μας, είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε».

ο μήνυμα ότι είναι
αποφασισμένοι να μη
συμβιβαστούν με την
υπάρχουσα κατάσταση
και να συνεργαστούν
για να αλλάξει το
μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων έστειλαν ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος
Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης.

Κ. Μπακογιάννης:

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας, «Ανακύκλωση 2020» και την κλιμακωτή εφαρμογή του συστήματος διαλογής
στην πηγή, ο Περιφερειάρχης παρέδωσε
στον δήμαρχο Αθηναίων 20 ειδικά οχήματα
για τη συλλογή οργανικών απόβλητων και
2.500 καφέ κάδους. Τμηματικά το επόμενο
διάστημα θα διατεθεί ανάλογος εξοπλισμός
στο σύνολο των δήμων της Αττικής.
Ο κ. Μπακογιάννης ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη, για την εξαιρετική συνεργασία που
έχουν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι Περιφέρεια και Δήμος με ξεκάθαρο σχέδιο και
στοχοπροσήλωση μπορούν να πετύχουν
πολλά.
Κατά τη διάρκεια της παράδοσης -παραλαβής παρόντες ήταν ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β.
Κόκκαλης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων Ν.
Αβραμίδης.

Ο Γ. Πατούλης και ο Κ. Μπακογιάννης, αφού
επιθεώρησαν το στόλο των οχημάτων και
ενημερώθηκαν για τη διαδικασία λειτουργίας
και παραγωγής κομπόστ προχώρησαν στις
παρακάτω δηλώσεις:

Γ. Πατούλης:

«Σήμερα με την παράδοση των 20 απορριμματοφόρων και 2.500 καφέ κάδων για
τη συλλογή οργανικών απόβλητων δίνουμε
ένα ισχυρό μήνυμα πως είμαστε αποφασισμένοι να μην συμβιβαστούμε άλλο με την
υπάρχουσα κατάσταση και να κάνουμε μία
νέα «πράσινη» αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αποδεικνύουμε

στην πράξη ότι διαχειριζόμαστε με σχέδιο,
την αδιέξοδη κατάσταση που παραλάβαμε.
Συνεργαζόμαστε στενά με το Δήμο της Αθήνας και το Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη
προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της
μείωσης των απορριμμάτων που καταλήγουν για εναπόθεση. Μέσα από τις σχετικές πρωτοβουλίες μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να γίνουμε Ευρώπη.
Βρισκόμαστε εδώ, μια δύσκολη ημέρα και
περίοδο, για να δείξουμε ότι μαζί με τη μάχη
προστασίας των πολιτών από τον κορωνοϊό
αγωνιζόμαστε και για την εφαρμογή της ανακύκλωσης και τη διαλογή στην πηγή. Με την
αξιοποίηση των καφέ κάδων δημιουργούμε
κομπόστ το οποίο στη συνέχεια θα δίνουμε

«Η ζωή συνεχίζεται και η δουλειά δεν σταματάει. Όσο λοιπόν και αν η συγκυρία δεν
είναι, προφανώς, η καλύτερη, εμείς είμαστε εδώ, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος
Αθηναίων, και ενώνουμε τις δυνάμεις μας
για να αλλάξει επιτέλους το μοντέλο καθαριότητας της πόλης. Να σταθούμε στην
ανακύκλωση, να υιοθετήσουμε σύγχρονες,
ευρωπαϊκές, καλές πρακτικές. Και σήμερα
κάνουμε ένα μεγάλο, ένα αποφασιστικό
βήμα, με τον εξοπλισμό τον οποίο παραλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων. Όπως είπε
νωρίτερα ο Περιφερειάρχης μιλάμε για
σύγχρονα απορριμματοφόρα. Πρότυπα
θα τα χαρακτήριζα εγώ. Μιλάμε για χιλιάδες νέους κάδους που θα βρουν τη θέση
τους μέσα στην πρωτεύουσα. Ήδη ο δήμος Αθηναίων, με πολύ μεγάλη επιτυχία,
εφαρμόζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Τώρα,
έχουμε τη δυνατότητα, αυτό το πρόγραμμα
να το επεκτείνουμε, να το διευρύνουμε και
στα επτά δημοτικά διαμερίσματα. Να πω
ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον
Γιώργο Πατούλη, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε και είμαι σίγουρος πως
αν συνεχίσουμε έτσι, αν συνεχίσουμε μαζί,
αν συνεχίσουμε με ξεκάθαρο σχέδιο, αν
συνεχίσουμε με στοχοπροσήλωση, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά».
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Αναπροσαρμόζεται η λειτουργία
των δημοτικών υπηρεσιών

Μ

Υπηρεσία Καθαριότητας
Λόγω των ειδικών αδειών του προσωπικού
της Υπηρεσίας Καθαριότητας, θα πραγματοποιείται η αποκομιδή των οικιακών
απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων.
Κατά τις επόμενες ημέρες απαγορεύεται
ρητά η εναπόθεση κηπαίων και ογκωδών
αντικειμένων.

ε ανακοίνωσή
του στις 17 Μαρτίου 2020, λόγω
του κορωνοϊού
και σε συμμόρφωση με τα
νέα κυβερνητικά μέτρα, ο Δήμος
Διονύσου, με γνώμονα τη μέγιστη
δυνατή προστασία των εργαζομένων του -και ειδικά όσων ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες- καθώς και
την καλύτερη εξυπηρέτηση των
δημοτών του, για τις επόμενες δύο
εβδομάδες αναπροσαρμόζει τον
τρόπο λειτουργίας των δημοτικών
υπηρεσιών του ως εξής:
Τηλεφωνικό Κέντρο
Το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου (213
2030600) θα λειτουργεί καθημερινά από
τις 7:30 π.μ.
Τμήμα Εσόδων
Αναφορικά με τη διαδικασία «Δήλωσης
ορθών τετραγωνικών», οι δημότες θα μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο ηλεκτρονικά και χωρίς φυσική παρουσία μέσω της
πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr.
Υπογραμμίζεται επίσης ότι έχει ήδη δοθεί
παράταση υποβολής έως τις 30/6/2020.
Αναφορικά με τις Βεβαιώσεις ΤΑΠ και τις
επείγουσες ηλεκτροδοτήσεις, θα διεκπεραιώνονται με ειδική διαδικασία και μετά
από προηγούμενη συνεννόηση μέσω των
τηλεφωνικών γραμμών 213 2030650, 213
2030631 & 213 2030651 ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου στο 213
2030600.
Για τις υπόλοιπες λειτουργίες θα υπάρξει
αναστολή, ενώ όπου κριθεί απαραίτητο θα
ληφθεί απόφαση για παράταση πληρωμών.
Ταμειακή Υπηρεσία
Όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται
μόνο ηλεκτρονικά (web banking) και χωρίς
φυσική παρουσία. Όπου κριθεί απαραίτητο
θα ληφθεί απόφαση για παράταση πληρωμών. Τηλέφωνο για τυχόν πληροφορίες
213 2030622.

Τεχνική Υπηρεσία
Εξυπηρέτηση του κοινού με παρουσία θα
γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, με ραντεβού,
κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα
213 2140127, 213 2140129, 213 2140125,
213 2140110 (Τμήμα Τεχνικών Έργων) και
213 2140111, 213 2140113 (Τμήμα Σχεδίου Πόλης).
Πρωτόκολλο
Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email dimsxeseis@dionysos.gr ή
εναλλακτικά στο Φαξ 213 2030630 Σε ειδικές περιπτώσεις οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού
μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου
στο 213 2030600 ή του τηλεφώνου 213
2030654.
Δημοτολόγιο
Αναστολή λειτουργίας. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση για πληροφορίες στο τηλέφωνο
210 8004830 (εσωτερικό 2).
Ληξιαρχείο
Για ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις θα
υπάρχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσω
του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου στο
213 2030600.
ΚΕΠ
ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου: Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 π.μ. έως
15:00 μ.μ. μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 210 8145897.
ΚΕΠ Δροσιάς: Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα
έως Παρασκευή 7:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο
τηλέφωνο 210 8131514.
ΚΕΠ Διονύσου: Αναστολή λειτουργίας.

ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ,
ΓΙΑΝΝΉΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΉΣ:

«Τη μάχη αυτή
πρέπει και θα
την κερδίσουμε»
«Όλοι μαζί προστατεύουμε το προσωπικό του Δήμου μας και παράλληλα
διασφαλίζουμε τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, με γνώμονα το
κοινό καλό. Προτεραιότητά μας είναι,
επίσης, η διευκόλυνση των δημοτών
μας είτε με παρατάσεις πληρωμών,
όπου χρειαστεί, είτε με απαλλαγή
τους από την υποχρέωση οικονομικής
συμμετοχής στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς, για όσο διάστημα αυτοί παραμείνουν κλειστοί, αλλά και με άλλα
πρόσθετα μέτρα που θα εξετάσουμε.
Τις επόμενες ημέρες μένουμε σπίτι και
δίνουμε με δύναμη το μεγάλο αγώνα
καταπολέμησης του κορωνοϊού. Τη
μάχη αυτή πρέπει και θα την κερδίσουμε».

Πολεοδομία (ΥΔΟΜ)
Η υποβολή αιτήσεων και η παραλαβή εγγράφων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση poleodomia1@
dionysos.gr. Θα υπάρχει επίσης τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 213 214
0119-114.
Υπηρεσία Ύδρευσης
Για οποιαδήποτε βλάβη οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου στο 213 2030600.
Τμήμα Παιδείας – Πολιτισμού
Μόνο τηλεφωνική εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα
2132139817,
2132139812,
2132139810, 2132139807, 2132139806,
2132139802.
Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο
Εξυπηρέτηση με ραντεβού μετά από επικοινωνία στο τηλέφωνο 210 8143384.
Αδέσποτα
Αναστολή λειτουργίας. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του
Δήμου στο τηλέφωνο 213 2030600
Δημοτικές Κοινότητες
Αναστολή λειτουργίας. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση στα κατά τόπους τηλέφωνα των
Δημοτικών Κοινοτήτων.

Δημοπρατήθηκε το σύστημα ασφαλούς επίβλεψης και λειτουργίας
της υδροδότησης του Δήμου Διονύσου από το «Φιλόδημος»
Μετά από ενέργειες της δημοτικής αρχής και
την απαραίτητη συνδρομή των υπηρεσιών
του Δήμου, δημοπρατήθηκε το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη του
συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος» προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων
ευρώ.
Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, συνοδευόμενος
από τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και
δημοτικών έργων Στέφανο Κριεμάδη, επισκέφθηκε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνυπέγραψε με τη Γενική Διευθύντρια του Ταμείου

Δήμητρα Ασημάκη τη δανειακή σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.
Ο κος Καλαφατέλης, μετά την υπογραφή της
σύμβασης δήλωσε τα εξής:
«Η διοίκησή μας, παρά τις καθυστερήσεις του παρελθόντος κατάφερε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου που βελτιώνει τις
υποδομές των δικτύων ύδρευσης του Δήμου μας.
Ενεργήσαμε άμεσα και χάρη στην πολύτιμη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ολοκληρώσαμε σε πολύ σύντομο χρόνο όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες που επέτρεψαν τη δημοπράτηση του
έργου το οποίο κινδύνευε να χαθεί. Συνεχίζουμε
με σταθερά και αποφασιστικά βήματα να βελτιώνουμε το Δήμο μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες».
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Παραδόθηκε η βοήθεια του Δήμου στον
Αστυνομικό Σταθμό Καστανιών Έβρου

Διαπαραταξιακή συνάντηση στο
Δημαρχείο Διονύσου, με θέμα την
Πανδημία λόγω του κορωνοϊού
Συνάντηση με θέμα την Πανδημία λόγω του κορωνοϊού, είχε την Πέμπτη 12 Μαρτίου με τους
επικεφαλής και εκπροσώπους των δημοτικών
παρατάξεων ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης
Καλαφατέλης.
Στη διαπαραταξιακή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα στο Δημαρχείο
Διονύσου, συμμετείχαν ο πρώην Δήμαρχος και
επικεφαλής της παράταξης «Διόνυσος, Ανοιχτοί
Ορίζοντες» Διονύσης Ζαμάνης, ο επικεφαλής της
παράταξης «Εύπολις, Συνεργασία Δημοτών» Κωστής Κουριδάκης, ο επικεφαλής της παράταξης «Η
πόλη μας, το σπίτι μας» Χρήστος Τσεβάς, ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για τον Διόνυσο»
Νίκος Κλήμης και ο εκπρόσωπος της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση» Παναγιώτης Πανάγος. Στη
συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμη ο αντιδήμαρχος
τεχνικών υπηρεσιών & δημοτικών έργων Στέφανος Κριεμάδης και ο αντιδήμαρχος οικονομικών
και διοικητικών υπηρεσιών Γιάννης Τσουδερός.
Ο Δήμαρχος Διονύσου, αφού ευχαρίστησε τους
συμμετέχοντες για την παρουσία τους, παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ήδη αποφασιστεί ή βρίσκονται στο τραπέζι από τη δημοτική αρχή, όπως
τα εξής:
- Απολύμανση σχολείων, γυμναστηρίων και δημοτικών χώρων.
- Προμήθεια αντισηπτικών και οδηγίες για σχολαστική καθαριότητα παντού.
- Αναστολή όλων των προγραμματισμένων ομιλιών, επιμορφωτικών δράσεων και εκδηλώσεων σε
Πολιτιστικά Κέντρα και δημοτικά /σχολικά κτίρια
του Δήμου Διονύσου έως και την Παρασκευή 20
Μαρτίου 2020. Η αναστολή εκδηλώσεων στους
συγκεκριμένους χώρους αφορά τόσο στις δραστηριότητες του Δήμου Διονύσου και των Δημοτικών
Κοινοτήτων όσο και των συλλόγων και κοινωνικών
φορέων.
- Αναστολή λειτουργίας όλων των ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου
2020.
- Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου επί της Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28 στον Άγιο
Στέφανο.
- Αναστολή λειτουργίας της Τοπικής Δημοτικής Συγκοινωνίας.
- Κλείσιμο σχολείων και Βρεφονηπιακών σταθμών, μετά από απόφαση της Πολιτείας.
- Απαγόρευση χρήσης των γηπέδων, με εξαίρεση
τα τμήματα των αθλητικών συλλόγων που έχουν
αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο Δήμος Διονύσου ήταν από τους πρώτους Δήμους που ζήτησε αφενός το κλείσιμο των
σχολείων από το υπουργείο παιδείας και αφετέρου την αναστολή των πρωταθλημάτων από το
υπουργείο αθλητισμού.
- Συνεχής ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με

τον κορωνοϊό, με ειδική ενημερωτική ενότητα στην
ιστοσελίδα του Δήμου αλλά και το Facebook, με
οδηγίες, συμβουλές κλπ.
- Σύσταση του Δημάρχου προς τους πολίτες και
ειδικά τις ευπαθείς ομάδες αλλά και όσους έχουν
γρίπη ή καταρροή, προκειμένου να αποφεύγουν
τις μετακινήσεις και να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά και επικοινωνίας.
- Ενημέρωση του προσωπικού του Δήμου αναφορικά με την από 9/3 Εγκύκλιο του υπουργείου
υγείας αναφορικά με μέτρα ασφαλείας στο χώρο
εργασίας (διαχείριση ύποπτων περιστατικών, οδηγίες ατομικής υγιεινής, σχολαστικός καθαρισμός
γραφείων/χώρων κλπ).
- Εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» που εκδόθηκε στις 11/3. Σε
αυτήν υπάρχουν διατάξεις για τις άδειες ειδικού
σκοπού των εργαζομένων των οποίων τα παιδιά
φοιτούν έως και στη Γ΄Γυμνασίου, για την πραγματοποίηση των Δημοτικών Συμβουλίων δια περιφοράς ή τηλεδιάσκεψης, καθώς και την παράταση
της προθεσμίας υποβολής των αδήλωτων τετραγωνικών έως 30/6/2020.
Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης καθώς και οι αντιδήμαρχοι μετά από συζήτηση με το Δήμαρχο συζήτησαν την τυχόν εφαρμογή
περαιτέρω μέτρων. Υποβλήθηκαν μεταξύ άλλων
προς εξέταση και διερεύνηση οι ακόλουθες προτάσεις:
- Η προώθηση της κατ’οίκον εργασίας, η εκπόνηση σχεδίου έκτακτης λειτουργίας αλλά και η καθιέρωση βάρδιας για ένα ποσοστό των εργαζομένων
του Δήμου, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
- Η διευκόλυνση και παροχή άδειας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
- Η μείωση της ροής των πολιτών στις υπηρεσίες
του Δήμου, με σφράγισμα χώρων αλλά και με καθιέρωση διαδικασίας καταγραφής εισερχομένων
με ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας.
- Η εξασφάλιση με κάθε τρόπο της αδιάλειπτης
λειτουργίας των κομβικών υπηρεσιών ύδρευσης,
απορριμμάτων και υγιεινής του Δήμου.
- Η διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας Κόμβου Πληροφόρησης για τον κορωνοϊό (Help Desk)
μέσω των εθελοντών γιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου.
- Η περαιτέρω αξιοποίηση της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι».
- Η προμήθεια γαντιών και μασκών για τυχόν χρήση από το προσωπικό του Δήμου.
- Ο έλεγχος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τη δημοτική αστυνομία.
- Η λειτουργία συντονιστικού κέντρου με αντικείμενο την πρόληψη αλλά και τη διαχείριση της κατάστασης λόγω του κορωνοϊού.

Μεγάλη επιτυχία είχε η δράση του Δήμου Διονύσου για
τη συγκέντρωση και παράδοση τροφίμων και φαρμακευτικού υλικού (7 παλέτες) με σκοπό την ενίσχυση
των ελληνικών δυνάμεων στον Έβρο, που παραδόθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Καστανιών Έβρου.
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου, τα Πολιτιστικά Κέντρα
Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, και Κρυονερίου, τον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Στεφάνου, Δημοτικές Κοινότητες,
δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, εκπροσώπους φορέων και δεκάδες πολίτες του Δήμου Διονύσου που στάθηκαν
πολύτιμοι αρωγοί της προσπάθειας.

Αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας η
δράση «Χωρίς Μεσάζοντες»
Η δράση ‘’Χωρίς Μεσάζοντες’’ ακυρώνεται, κατόπιν ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης,
λόγω πρόληψης κρουσμάτων του COVID-19 και
για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας σε δημοτικό και τοπικό επίπεδο. Θα υπάρξει ενημέρωση
όταν θα αρχίσει εκ νέου η συγκεκριμένη δράση.
Τμήμα Κοιν.Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού

Πώς θα λειτουργεί η Συμβουλευτική
και Ψυχολογική Υπηρεσία του Δήμου
Στο πλαίσιο των μέτρων
για την καλύτερη διαφύλαξη του εαυτού μας και
των συνανθρώπων μας,
ενστερνιζόμαστε το “Μένουμε Σπίτι” και προσθέτουμε
“Αναδεικνύουμε
νέους τρόπους ύπαρξης”,
ακυρώνοντας όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού στη Συμβουλευτική και Ψυχολογική
Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου έως και τις 24 Απριλίου.
Επιτρέπουμε στον κορονοϊό να μας οπλίσει με φόβο – και όχι
με πανικό – γιατί με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και πειθαρχούμε στα μέτρα, δεν του επιτρέπουμε όμως
να μας αποξενώσει.
Για τον σκοπό αυτό, η γραμμή επικοινωνίας της Σ & Ψ Υπηρεσίας (2108141751) θα λειτουργεί συστηματικά από τις 23
Μάρτιου, από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ., για οπουδήποτε ερώτηση ή επείγουσα διαχείριση. Ακόμη, θα είμαστε σε επικοινωνία
μέσω της σελίδας μας στο Facebook (Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία Δήμου Διονύσου).
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα πραγματοποιούνται συνεδρίες τηλεφωνικώς ή με βιντεοκλήση, μέσω εφαρμογών (π.χ.
Skype), αναλόγως με την εκάστοτε περίπτωση.
Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο της
Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία ακολουθεί τις οδηγίες του Δήμου
Διονύσου, του Υπουργείου Υγείας, των επιστημόνων και των
ιατρών. Ο Δήμος μας έχει προμηθεύσει με γάντια, μάσκες και
αντισηπτικά και ο χώρος αερίζεται και απολυμαίνεται συστηματικά.
Τηλέφωνα επικοινωνίας Σ & Ψ Υπηρεσία: 210-8141751
Λάμπρος Λάσδας
Ψυχολόγος – Συστημικός Ψυχοθεραπευτής
Υπεύθυνος της Σ & Ψ Υπηρεσίας
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ΜΉΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΉΤΣΟΤΑΚΉ
Κανονικά το Δώρο Πάσχα
Επεκτείνεται ο μισθός των 800 ευρώ

10 δισ. ευρώ στην Οικονομία
«Συμπολίτες μου,

Ε

πικοινωνούμε ξανά, όπως
σας έχω υποσχεθεί, για τα
νέα δεδομένα στα μέτωπα της
υγείας μας και της οικονομίας.
Για να ανακοινώσω τις νέες
πρωτοβουλίες μας. Αλλά και για να σας
στείλω και πάλι μήνυμα ενότητας, πειθαρχίας και υπευθυνότητας.
Θα το επαναλάβω όσο πιο απλά γίνεται:
Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Πήραμε νωρίτερα από άλλες χώρες δραστικά
μέτρα για να μειώσουμε τη διάδοση του
ιού, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πόσο αποτελεσματικά θα είναι.
Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και για τη χώρα μας. Είναι στο χέρι μας
να αποδειχθούν σκληρές και περίπλοκες
αλλά όχι εφιαλτικές. Σας ζητώ, λοιπόν, να
μη γκρεμίσουμε τώρα όλα όσα χτίσαμε το
τελευταίο διάστημα.
Στην Ιταλία δεν έχουν φέρετρα να θάψουν
τους νεκρούς τους. Κι όμως εδώ διακρίνω,
από ορισμένους, έναν αδικαιολόγητο εφησυχασμό. Δεν θα τον ανεχτώ.
Ναι, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι η επιστήμη θα αντιμετωπίσει αυτή
την πανδημία νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε. Αλλά για τους επόμενους μήνες δεν θα
υπάρξει καμιά μαγική λύση.
Θα στηριχθούμε στις δυνάμεις του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, το οποίο ενισχύεται με
ταχύτατους ρυθμούς: Προσθέτουμε κλίνες
και κρεβάτια εντατικής, αγοράζουμε αναπνευστήρες και αναλώσιμα. Και προσλαμβάνουμε 2.000 νοσηλευτές και ειδικούς
γιατρούς.
Ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί υπό την απόλυτη καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας.
Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι είναι
παρόντες, με σημαντικές δωρεές, σε τούτη
τη δύσκολη στιγμή. Καλώ, όμως, και τους
απόντες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.
Κάνω επίσης έκκληση στους πολίτες να
ακούν μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις. Τα
fake news κάνουν κακό στην υγεία, σωματική και ψυχική.
Το οπλοστάσιο των μέτρων περιορισμού
που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση έχει
σχεδόν εξαντληθεί. Το κακό θέλει έναν
κρίκο δίπλα του για να απλωθεί. Και αυτή
την αλυσίδα του τρόμου μπορούμε να τη
σπάσουμε αν κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αν
μείνουμε σπίτι, αποφεύγοντας όλες τις περιττές επαφές.
Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μία ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη:
Αφού δεν θα έχουμε καμία επαγγελματική
υποχρέωση, δεν κυκλοφορούμε! Μένουμε
στο σπίτι και διαβάζουμε, ακούμε μουσική,
βλέπουμε ταινίες, επικοινωνούμε με τους
δικούς μας, αυτούς που αγαπάμε.
Πάμε για έναν περίπατο ή για τρέξιμο μόνοι. Και σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε
τις συναθροίσεις.
Απ’ όλους εμάς και τη συμπεριφορά μας

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σήμερα, ανακοινώνω ότι ο Προϋπολογισμός του Κράτους αναθεωρείται. Έτσι, πέραν των μέτρων
που έχουν ήδη δρομολογηθεί,
ύψους 3,8 δισ., θα διατεθούν ακόμη περίπου 3 δισ. για τη στήριξη
της οικονομίας από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Και τουλάχιστον
αλλά τόσα από τον ανασχεδιασμό
του ΕΣΠΑ.

Στην Ιταλία δεν έχουν φέρετρα να
θάψουν τους νεκρούς τους.
Κι όμως εδώ διακρίνω,
από ορισμένους, έναν αδικαιολόγητο εφησυχασμό.
Δεν θα τον ανεχτώ.
Ευχαριστώ από καρδιάς όλους
όσοι είναι παρόντες,
με σημαντικές δωρεές, σε τούτη
τη δύσκολη στιγμή. Καλώ,
όμως, και τους απόντες
να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.

Έκτακτο δώρο Πάσχα θα πάρουν
oι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
της χώρας αλλά και οι υπάλληλοι
της Πολιτικής Προστασίας

Η επόμενη μέρα μπορεί
να είναι καλύτερη. Και θα ξημερώσει πιο φωτεινή αν μείνουμε
υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι.
Ενωμένοι αλλά μακριά
ο ένας από τον άλλο!
Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα
και αποστάσεις. Όσο πιο μικρό
είναι το νησί όπου κάποιος
πιστεύει ότι θα καταφύγει γ
ια να προστατευθεί, τόσο πιο
δύσκολη, αν όχι αδύνατη,
θα είναι και η περίθαλψή του
αν αρρωστήσει εκεί.
Απ’ όλους εμάς και
τη συμπεριφορά μας εξαρτάται,
τελικά, αν η κυβέρνηση
χρειαστεί να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα περιορισμού
της κυκλοφορίας.

Mπορώ σήμερα να ανακοινώσω ότι επεκτείνεται ο έκτακτος
μισθός των 800 ευρώ έως τα τέλη
Απριλίου και σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που
εξακολουθούν να λειτουργούν με
μείωση του τζίρου τους.

εξαρτάται, τελικά, αν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα
περιορισμού της κυκλοφορίας.
Και κάτι τελευταίο. Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα και αποστάσεις. Όσο πιο μικρό είναι το
νησί όπου κάποιος πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο δύσκολη,
αν όχι αδύνατη, θα είναι και η περίθαλψή
του αν αρρωστήσει εκεί.
Συμπολίτες μου,
Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι
και για την οικονομία. Τώρα, ωστόσο, έχουμε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας για
να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας και
της παραγωγής.
Μετά την απαλλαγή μας από τα δυσβάσταχτα υπερπλεονάσματα του παρελθόντος,
η χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ εντάσσει για
πρώτη φορά και τη χώρα μας σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.

Επιτέλους, ύστερα από 10 χρόνια κρίσης,
η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως
οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτή η εξέλιξη μας δίνει τη δυνατότητα
να υλοποιήσουμε ένα πολύ πιο φιλόδοξο
πρόγραμμα υποστήριξης της πραγματικής
οικονομίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι δυναμικό και θα διαμορφώνεται ανάλογα με
τις εξελίξεις.
Σήμερα, ανακοινώνω ότι ο Προϋπολογισμός του Κράτους αναθεωρείται. Έτσι, πέραν των μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ύψους 3,8 δισ., θα διατεθούν ακόμη
περίπου 3 δισ. για τη στήριξη της οικονομίας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και
τουλάχιστον αλλά τόσα από τον ανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ.
Μιλώ, δηλαδή, για περίπου 10 δισ., χωρίς
τις προβλέψεις για την παροχή προσθετής

ρευστότητας στις επιχειρήσεις από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Κατά συνέπεια, μπορώ σήμερα να ανακοινώσω ότι επεκτείνεται ο έκτακτος μισθός
των 800 ευρώ έως τα τέλη Απριλίου και σε
όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που
εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση
του τζίρου τους.
Το μέτρο, λοιπόν, δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία
τους, αλλά τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Των οποίων το κράτος θα καλύψει και όλες τις ασφαλιστικές εισφορές.
Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα λάβουν και
όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι της χώρας. Και για αυτούς
θα ανασταλεί επίσης η υποχρέωση καταβολής εισφορών.
Οκτακόσια ευρώ όμως θα λάβουν και όλοι

όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε
παραίτηση από 1η Μαρτίου μέχρι και χθες.
Φροντίζουμε, πέρα και πάνω από όλα,
αυτούς που χτυπήθηκαν πρώτοι και πιο
σκληρά από την κρίση.
Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο
ακέραιο από όλους τους εργοδότες προς
όλους τους εργαζόμενους, όπως ακριβώς
το δικαιούνται. Ο ακριβής χρόνος καταβολής του θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Σε κάθε περίπτωση, έκτακτο δώρο Πάσχα
θα πάρουν φέτος οι ήρωες με τις πράσινες και τις λευκές μπλούζες: Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας αλλά και οι
υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας, που
δουλεύουν νυχθημερόν για να κρατήσουν
όλους μας υγιείς.
Θέλω να τονίσω, για άλλη μια φορά, ότι κανείς στην πατρίδα μας δεν θα μείνει μόνος

μέχρι να περάσει κι αυτή η περιπέτεια.
Και η προσωπική μου δέσμευση είναι να
μην πάψω να αγωνίζομαι για έναν διπλό
στόχο.
Ο μεγαλύτερος πλούτος του τόπου μας
είναι οι άνθρωποί του, οι Ελληνίδες και οι
Έλληνες, και η δική τους υγεία είναι η πρώτη μου φροντίδα.
Αλλά και η ευημερία τους αποτελεί ταυτόχρονα προτεραιότητα. Η κυβέρνηση λοιπόν, θα κρατήσει ζωντανό τον σπόρο της
ανάπτυξης που είχε ήδη αρχίσει να καρποφορεί.
Η επόμενη μέρα μπορεί να είναι καλύτερη.
Και θα ξημερώσει πιο φωτεινή αν μείνουμε
υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι. Ενωμένοι
αλλά μακριά ο ένας από τον άλλο!
Μένουμε σπίτι, μένουμε αισιόδοξοι, μένουμε αποφασισμένοι, μένουμε -πάνω απ’
όλα- υγιείς!

Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο ακέραιο από όλους
τους εργοδότες προς όλους τους
εργαζόμενους, όπως ακριβώς το
δικαιούνται.
Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα
λάβουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι της χώρας. Και για αυτούς θα
ανασταλεί επίσης η υποχρέωση
καταβολής εισφορών.
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Μήνυμα του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου

«Ώρα ευθύνης, συλλογικής και ατομικής»
«Αγαπητές Συνδημότισσες,
Αγαπητοί Συνδημότες,
Σας απευθύνω αυτό το μήνυμα γνωρίζοντας πόσο δύσκολες στιγμές περνάμε όλοι μας και πόσο πιεσμένα και στενάχωρα αισθάνεστε με όλα τα μέτρα που έχουν επιβληθεί
σχετικά με την Πανδημία για την αντιμετώπιση του νέου
κορωνοϊού.
Θέλω ανθρώπινα αυτή τη στιγμή να σας δηλώσω ότι είμαι
κοντά σε όλους και όλες σας και ότι εργάζομαι καθημερινά
προκειμένου να φροντίσουμε να υπάρξουν όλες εκείνες
οι προϋποθέσεις για να αποτρέψουμε όσο μπορούμε την
εξάπλωση του νέου κορωνοϊού στο Δήμο μας και την περιοχή μας.
Όμως αυτή η ώρα είναι μια ώρα ευθύνης τόσο συλλογικής
όσο και ατομικής.
Είναι η ώρα που ο καθένας και η καθεμία μας ξεχωριστά
αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη έναντι των συνανθρώπων του, όχι μόνο έναντι των φίλων και της οικογένειας
του.
Τούτη την ώρα πρέπει όλοι μας να συλλογιστούμε το μερίδιο της ατομικής μας ευθύνης έναντι του κοινωνικού συνόλου και των συνδημοτών μας.
Εφαρμόζουμε πιστά τις οδηγίες πρόληψης τόσο για τον
εαυτό μας όσο και τους γύρω μας.
Ως Δήμος, θέλω να γνωρίζετε ότι πήραμε και συνεχίζουμε
να παίρνουμε όλα εκείνα τα προληπτικά μέτρα σχετικά με
την απολύμανση αλλά και την απαγόρευση λειτουργίας
των δημοσίων χώρων του Δήμου μας καθώς και όλων
των δραστηριοτήτων που αφορούσαν δράσεις δημοτικών
επιχειρήσεων και οργανισμών.
Επίσης από τη Δευτέρα εφαρμόζεται αυστηρός έλεγχος
εισόδου στο Δημαρχείο και γενικότερα στη διαδικασία
επαφής με τις υπηρεσίες του Δήμου, για να αποφευχθούν
φαινόμενα συνωστισμού και πιθανής διάδοσης του ιού.

Θέλω μέσα από αυτό το μήνυμα μου να ζητήσω την συνεργασία όλων σας σε όλα τα επίπεδα.
Το διάστημα αυτό και όλο το προσεχές διάστημα είναι
πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας αλλά και της Κυβέρνησης και «#μένουμε σπίτι

μας» όσο περισσότερο μπορούμε.
Ο αυτοπεριορισμός όλων μας τις επόμενες ημέρες είναι
πολύ σημαντικός .
Αυτές τις ώρες δοκιμάζεται η συλλογική αλλά και ατομική
ευθύνη του καθενός μας, όπως και η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη στο συνάνθρωπό μας.
Σας καλώ αυτές τις δύσκολες στιγμές να ενώσουμε τα
χέρια νοερά και τις ψυχές μας για να ξεπεράσουμε αυτή
την Κρίση, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, ακολουθώντας με θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες των ειδικών
επιστημόνων του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που έχουν το γενικό συντονισμό σε
αυτή την Κρίση.
Είμαστε αυτή τη στιγμή στην πιο κρίσιμη φάση.
Στο χέρι μας είναι να περιορίσουμε την εξάπλωση του
ιού. Έχουμε μία και μοναδική επιλογή: να λειτουργήσουμε και να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα παίρνοντας όλοι
μας τα αναγκαία μέτρα και ακολουθώντας τις οδηγίες,
προστατεύοντας την οικογένειά μας και τους συνανθρώπους μας.
Όλοι μαζί ενωμένοι κι ο καθένας μας ξεχωριστά θα δώσουμε τη μεγάλη αυτή μάχη και θα βγούμε νικητές.
Εύχομαι σύντομα να ξαναβρεθούμε από κοινού σε εκδηλώσεις και δράσεις του Δήμου μας χαρούμενοι και υγιείς
να επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς.
Είμαι πάντα κοντά σας και εργαζόμαστε καθημερινά όλοι
στο Δήμο μαζί με τους εργαζόμενους για το δημόσιο συμφέρον της Πόλης μας .
Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία προκαταβολικά και την
κατανόηση σας.
Σας νοιάζομαι και δεσμεύομαι να κάνω ό,τι καλύτερο
μπορώ για τον Δήμο και την Πόλη μας σε αυτή τη μεγάλη
δοκιμασία που περνάμε.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Αμπατζόγλου»

Οι εργασίες καθαριότητας και απολύμανσης
συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς

Εργασίες εκτεταμένης καθαριότητας πραγματοποιήθηκαν στις οδούς Αποστόλου Παύλου και
Ολύμπου στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης.
Ακόμη απολυμάνθηκαν οι δύο πεζογέφυρες επί της
οδού Κηφισίας, βάσει προγράμματος απολυμάνσεως

των κοινόχρηστων χώρων.
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου
αναφερόμενος στο ρόλο των υπηρεσιών καθαριότητας
του Δήμου σημειώνει:
«Είναι μία δύσκολη περίοδος και το βάρος που σηκώνει η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου μας είναι με-

γάλο. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενούς μας
που δουλεύουν εντατικά για να είναι η πόλη μας όχι
μόνο καθαρή αλλά και απολυμασμένη.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες ο Δήμος Αμαρουσίου λειτουργεί κανονικά και βρίσκεται στο πλευρό του πολίτη».

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
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Τα νέα μέτρα του Δήμου για τον κορονοϊό
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο Δήμος Αμαρουσίου, ανακοινώνει νεότερα μέτρα για τη μείωση της διάδοσης
του νέου κορωνοϊού Covid-19:

• ΓΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η επικοινωνία των πολιτών και σχετικές
πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά
μέσω τηλεφώνου και email. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 20 31 920, 921,929 e mail:
pronia@maroussi.gr

Δημοτική Συγκοινωνία

Αναστέλλεται η λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας εκτός της γραμμής 030
(Σταθμός ΗΣΑΠ – Σισμανόγλειο).

Περισυλλογή Μπάζων - Κηπαίων
– Ογκωδών Αντικειμένων

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΥΣΣΙΤΙΟ
Οι υπηρεσίες του κοινωνικού παντοπωλείου - συσσιτίου θα συνεχίζουν να παρέχονται κανονικά, με ενισχυμένα μέτρα υγιεινής
για την προστασία των δικαιούχων αλλά και
των εργαζόμενων του.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 20 31
921, 929 & 210 8020861 email: pronia@
maroussi.gr

Παιδικές χαρές – Υπαίθριοι
Αθλητικοί Χώροι

• ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας θα
παρέχονται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού
από 9 πμ έως 1 μμ., Τηλέφωνα επικοινωνίας και σχετικές πληροφορίες στα τηλ.: 213
20 31 912 & 913 - email: kentrokoinotitas1@
maroussi.gr

Περιορίζεται η περισυλλογή Μπάζων - Κηπαίων – Ογκωδών Αντικειμένων, προκειμένου οι υπηρεσίες καθαριότητας να επικεντρωθούν στο έργο αποκομιδής οικιακών
απορριμάτων.
Για έκτακτες περιπτώσεις οι πολίτες να επικοινωνούν στη Γραμμή Δημότη 15321.

Έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων Παιδικών
Χαρών και Υπαίθριων Αθλητικών Χώρων.
Οι εν λόγω χώροι έχουν σφραγιστεί. Η παραβίασή τους θεωρείται αδίκημα και διώκεται από το νόμο.

Οργανισμός Κοινωνικής
Πολιτικής και Αλληλεγγύης
Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Η επικοινωνία των πολιτών, αναδόχων προμηθευτών και σχετικές πληροφορίες
παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου
και email. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213
20 31 942, 945, 946 – e mail : okoipada@
maroussi.gr
• Πρωτόκολλο: Οι αιτήσεις και έγγραφα
θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο στο φαξ: 213 20 31 951 και στο e mail:
okoipada@maroussi.gr. Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα
τηλ.: 213 20 31 941, 945, 946.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί
(αναστολή λειτουργίας)
Για το Γραφείο του Τμήματος Προσχολικής

Αγωγής και Φροντίδας, η επικοινωνία των
πολιτών και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και
email.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 20 31 948,
949 - email: p.stathmoi@maroussi.gr

K.A.Π.Η.

Τα Κ.Α.Π.Η. παραμένουν κλειστά (αναστολή λειτουργίας)
Η επικοινωνία των μελών - πολιτών και σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου στο τηλ. 210 614228
και email: kapi@maroussi.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο θα λειτουργεί καθημερινά 9 π.μ. – 12 μ.μ. μόνο
για την χορήγηση φαρμάκων στους ωφελούμενους. Η επικοινωνία των πολιτών και
σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και email. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 20 31 915 και 936 e
mail: farmakeio@maroussi.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

Τα ραντεβού με τους εθελοντές γιατρούς
έχουν προσωρινά ανασταλεί. Η επικοινω-

νία των πολιτών και σχετικές πληροφορίες
παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου
και email. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 20
31 911, email:okoipada@maroussi.gr

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Προσωρινά και μέχρι νεότερης ειδοποίησης
οι αιτήσεις για μονάδες αίματος καθώς και
η επικοινωνία πολιτών και σχετικές πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω
τηλεφώνου και email. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 20 31 940 e mail: okoipada@
maroussi.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ψ.Υ)

Προσωρινά και μέχρι νεότερης ειδοποίησης
τα ραντεβού για συνεδρίες έχουν ανασταλεί. Η επικοινωνία των πολιτών και σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά
μέσω τηλεφώνου και email. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 20 31 923 και 924 e mail:
kpsy@maroussi.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ALZHEIMER

Η επικοινωνία των πολιτών και σχετικές
πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και email. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 6180073 email:
kalzmarousi@gmail.com

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Οι υπηρεσίες του Βοήθεια στο σπίτι θα παρέχονται με προτεραιότητα στα μοναχικά
άτομα χωρίς άμεσα οικογενειακό - φιλικό
περιβάλλον, με ενισχυμένα μέτρα υγιεινής
για την προστασία των δικαιούχων αλλά και
των εργαζόμενων του. Η επικοινωνία των
πολιτών και σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και
email. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 20 31
943 και 926 e mail: bss@maroussi.gr
Σε κάθε περίπτωση, για τις υπηρεσίες
του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. οι πολίτες μπορούν
να επικοινωνούν στο e mail : okoipada@
maroussi.gr .
Καλούνται όλοι οι πολίτες να δείξουν ατομική υπευθυνότητα και αυτοπεριορισμό κάνοντας πράξη το εθνικό σύνθημα #μένουμε_σπίτι, να αποφεύγουν το συνωστισμό
στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους,
να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας σε όλες
τις αναγκαίες δραστηριότητές τους και να
τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής,
όπως ορίζουν και απαιτούν οι έκτακτες συνθήκες.
Είναι ώρες ευθύνης ατομικής και συλλογικής.

Στηρίζουμε το δύσκολο έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας
υπό τις παρούσες κρίσιμες συνθήκες
Δεν απορρίπτουμε μπάζα, κηπαία και ογκώδη απορρίμματα
Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου με τους εργαζόμενους της καταβάλει υπό
τις παρούσες κρίσιμες συνθήκες κάθε δυνατή
προσπάθεια, προκειμένου η πόλη να παραμένει
καθαρή και ασφαλής.
Νυχθημερόν, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με λιγότερο προσωπικό, επιφορτισμένη, πέραν, από τη

συνήθη αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων
και με εργασίες καθαριότητας και απολύμανσης
των κοινόχρηστων χώρων για τον περιορισμό της
λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2.
Στην προσπάθεια αυτή, ο καθένας χωριστά και όλοι
μαζί μπορούμε να στηρίξουμε το έργο των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
Ο Δήμος Αμαρουσίου απευθύνει αυστηρή σύσταση

προς όλους να αποφεύγουν την περίοδο αυτή την
απόρριψη μπαζών, κηπαίων και ογκωδών απορριμμάτων. Για έκτακτες ανάγκες οι πολίτες μπορούν να
επικοινωνούν με τη Γραμμή Δημότη στον πενταψήφιο αριθμό 15321 με αστική χρέωση.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και με σεβασμό στο έργο
των εργαζομένων.
Όλοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση.
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ΔΗΜΟΣ HΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Μ

ε στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία των κατοίκων της πόλης
- και πάντα στο
κομμάτι της δικής
του ευθύνης - ο Δήμος Ηρακλείου
Αττικής συνεχίζει να εφαρμόζει τα
μέτρα πρόληψης ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού και να εναρμονίζεται με τις οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για
την περαιτέρω ενίσχυσή τους.
Δείτε την ροή όλων των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει ο Δήμος για την προστασία των κατοίκων της πόλης:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε νέο ωράριο και μόνο κατόπιν ραντεβού
θα εξυπηρετούν το κοινό από την Δευτέρα
16-3 οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου
Αττικής προκειμένου να περιοριστεί η επαφή του κόσμου τόσο μεταξύ τους, όσο και
με τους δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι,
ελέω της φύσης των εργασίας τους, τυχόν
να αποτελέσουν κόμβο για την διάδοση
του ιού. Το κεντρικό ΚΕΠ του δημαρχείου, σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση, θα λειτουργεί Δευτέρα με
Παρασκευή από τις 7.30 έως τις 15.00
ενώ θα εξυπηρετεί μόνο κατόπιν ραντεβού που οι πολίτες μπορούν να κλείνουν
στα τηλέφωνα 2132000191, 2132000276
και 2132000173. Οι υπόλοιπες δημοτικές
υπηρεσίες θα εξυπηρετούν τηλεφωνικά και
μέσω mail, ενώ θα δέχονται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μόνο το κοινό, με περιορισμένο αριθμό πολιτών εντός των αιθουσών
κάθε φορά αφού, βέβαια, πρώτα κλείσουν
ραντεβού στην εκάστοτε υπηρεσία πριν την
προσέλευσή τους.

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ONLINE
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εξυπηρετούμαστε ηλεκτρονικά, περιορίζουμε τις μετακινήσεις, προστατεύουμε τον
εαυτό μας και τους γύρω μας. Θυμίζουμε,
για την εξυπηρέτησή σας από τον Δήμο
μας (υπηρεσίες δημοτολογίου - ληξιαρχείου - γενικές αιτήσεις) δεν χρειάζεται πια να
έρχεστε στο δημαρχείο και να περιμένετε
στο γκισέ. Χρησιμοποιήστε το καινούργιο
online σύστημα από την άνεση και, πλέον,
την ασφάλεια του σπιτιού σας.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ειδικές υπηρεσίες για τις ευπαθείς ομάδες

Μήνυμα
του δημάρχου,
Νίκου Μπάμπαλου:
«Πιστεύω στον κόσμο του Ηρακλείου, έχω εμπιστοσύνη ότι οι
συμπολίτες μας ξέρουν τι πρέπει να
κάνουν»
«Δεν θα κουραστούμε να το λέμε
πως, παράλληλα με τις όποιες παρεμβάσεις κάνει ο Δήμος, το μέγιστο
είναι να τηρούμε τα μέσα προστασίας που έχουν να κάνουν με την
ατομική ευθύνη για την προσωπική
υγιεινή του καθένα από εμάς ξεχωριστά. Μόνο συντονισμένοι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον
συναγερμό που λέγεται κορονοϊός,
να βγούμε όλοι υγιείς από αυτή την
περιπέτεια. Πιστεύω στον κόσμο
του Ηρακλείου, έχω εμπιστοσύνη
ότι οι συμπολίτες μας ξέρουν τι πρέπει να κάνουν».

Όλοι οι δημότες μπορούν να καλούν στο
15277 κατά τις εργάσιμες ημέρες, από το
πρωί έως τις 18.00 για όποια άλλη πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου
και τη λειτουργία τους με τα νέα δεδομένα
που προέκυψαν ή θα προκύψουν.
Επιπλέον, όσοι Ηρακλειώτες θεωρούν ότι
έχουν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης
μπορούν να απευθύνονται στους ψυχολόγους του Δήμου ως εξής: Δευτέρα & Πέμπτη στο 2102832500 από τις 8.00 έως
τις 12.00, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή στο
6932436583 από τις 10.00 έως τις 13.00.

πληθυσμού (οικονομικά αδύναμους,
ασθενείς, ηλικιωμένους) που δεν μπορούν
να βγουν αυτές τις ημέρες από το σπίτι
ελέω κορονοϊού, θέτει στην διάθεση των
πολιτών ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.
Για τους ηλικιωμένους, ήδη οι εργαζόμενοι
των ΚΑΠΗ είναι σε καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη τους για ανάγκες
που πιθανόν προκύπτουν. Οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, μέλη αλλά και μη μέλη των ΚΑΠΗ,
μπορούν να επικοινωνούν για οποιοδήποτε θέμα στα τηλέφωνα των ΚΑΠΗ (Πολυτεχνείου 2102825202, Ελευθερίου Βενιζέλου
2102813595, Καναπίτσας 2102848185,
Πρασίνου Λόφου 2102833555, Αυγής
2102820230).

Για τους οικονομικά
αδύναμους, το Κοινωνικό Παντοπωλείο
πραγματοποίησε την τακτική διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους
δικαιούχους του (τηρώντας βέβαια τα μέτρα
πρόληψης και προστασίας) ενώ, τόσο το
Παντοπωλείο, όσο και το Κοινωνικό Φαρμακείο παραμένουν σε επιφυλακή για να
συνεχίσουν να διαθέτουν υλικό στους πολίτες που χρειάζονται στήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να
μιλάνε με το τηλέφωνο 2102718952.
Οι παραπάνω τηλεφωνικές γραμμές –
όπως και οι υπόλοιπες για την εξυπηρέτηση από τις δημοτικές υπηρεσίες σε θέματα
καθημερινή συνδιαλλαγής – λειτουργούν
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση των Υπουργείων
Υγείας και Παιδείας τα σχολεία όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης της χώρας θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους από την Τετάρτη 11 Μαρτίου και για
τις επόμενες 14 ημέρες. Η απόφαση αφορά
δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, φροντιστήρια.
Θυμίζουμε ότι σήμερα δήμαρχοι της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου Ηρακλείου Αττικής, Νίκου Μπάμπαλου,
μεταφέροντας την ανησυχία της τοπικής
κοινωνίας και των δημοτών τους ζήτησαν

ΔΗΜΟΣ HΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής για όσο διαρκέσει ο υγειονομικός συναγερμός που έχει
σημάνει για να εμποδιστεί η εξάπλωση του
κορονοϊού.

με επιστολή στα αρμόδια υπουργεία την
εφαρμογή αυτού ακριβώς του μέτρου ως
προφύλαξη από την εξάπλωση του κορονοϊού.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
το κλείσιμο των σχολικών μονάδων για να
έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στην πρόληψη της επιδημίας πρέπει να συνοδευτεί
από τον περιορισμό των μετακινήσεων και
των εξόδων των παιδιών.

Και αυτό γιατί το προσωπικό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου αφενός
καταβάλει, αυτή την περίοδο, τεράστιες
προσπάθειες για την συχνότερη αποκομιδή των απορριμμάτων, την τακτικότερη
απολύμανση των κάδων και της υποδομής
του δημοτικού μηχανισμού (όπως τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας). Αφετέρου λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό
λόγω των ειδικών γονεϊκών αδειών και των
προληπτικών μέτρων αποχής από την εργασία, καθώς και με βάρδιες που εξασφαλίζουν ότι θα προστατευτούν οι δημοτικοί
υπάλληλοι της καθαριότητας από τη νόσο
αφού, να σημειωθεί, εάν βρεθεί κρούσμα
στην Υπηρεσία πιθανόν αυτή την χρειαστεί
να αναστείλει πλήρως τα καθήκοντά της!
Εάν υπάρχει απόλυτη ανάγκη για να απομακρύνει κάποιος ογκώδη ή πράσινα
απορρίμματα αυτό θα γίνει αυστηρά και
μόνο μέσα από ραντεβού με την Υπηρεσία
και σε κάθε περίπτωση ταυτόχρονα με την
προγραμματισμένη, από το εν λόγω ραντεβού, αποκομιδή. Σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύσουν τα πρόστιμα του δημοτικού
Κανονισμού Καθαριότητας.

ΑΝΑΣΤΈΛΛΈΤΑΙ Η ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Μετά από μια εύλογη περίοδο που αφέθηκε για να διαπιστωθεί κατά πόσο θα λειτουργήσει η ατομική ευθύνη, είναι πολλοί οι
πολίτες που συνεχίζουν να κάνουν μαζική
χρήση των παιδικών χαρών της πόλης, με
αποτέλεσμα να μαζεύονται καθημερινά δεκάδες παιδιά στον ίδιο χώρο με ό,τι κίνδυνο
αυτό συνεπάγεται για την μετάδοση του ιού,
πόσο μάλλον όταν τα παιδιά συχνά συνοδεύονται από ηλικιωμένα άτομα (παππού
ή γιαγιά).
Είναι, λοιπόν, μονόδρομος για τον Δήμο να
αναστείλει τη λειτουργία των παιδικών χαρών έως ότου κριθεί ότι δεν υπάρχει έντονος πλέον κίνδυνος για την εξάπλωση του
κορονοϊού. Το ίδιο συμβαίνει και με τους
υπαίθριους χώρους με τα δημόσια όργανα
γυμναστικής.
Επιπλέον, επειδή παρατηρείται το φαινόμενο, στους αύλειους χώρους των σχολείων
που έχουν κλείσει προληπτικά να μαζεύονται παιδιά, πλέον οι σχολικοί φύλακες αλλά
και η υπηρεσία φύλαξης με περιπολίες των
σχολικών μονάδων θα αποτρέπει την είσοδο σε αυτές.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΈΝΗΜΈΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94FM

Το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης, ο Επικοινωνία 94FM, με κυλιόμενες βάρδιες του
προσωπικού προσαρμόζει το πρόγραμμά
του για να σας ενημερώνει ψύχραιμα και
ουσιαστικά για όλες τις τελευταίες εξελίξεις
και τα μέτρα προστασίας, ενώ σας κρατάει παρέα με την καλύτερη μουσική τώρα
που… Μένουμε όλοι Σπίτι.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ

Μετά και τις τελευταίες υποδείξεις του ΕΟΔΥ,
αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΑΠΗ του
Δήμου Ηρακλείου Αττικής από σήμερα και
για ένα μήνα, οπότε θα επανεξεταστεί από
τον Οργανισμό η κατάσταση (το θέμα της
συνταγογράφησης για τα μέλη θα ρυθμιστεί
σε συνεννόηση με τους εθελοντές γιατρούς
των ΚΑΠΗ).

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΈΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΈΙΣ
ΣΧΟΛΈΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο Δήμος προχώρησε και προχωράει σε
συνεχείς προληπτικές απολυμάνσεις όλων
των σχολείων της πόλης και των δημοτικών
χώρων (πολιτιστικοί, αθλητικοί, ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθμοί, γυμναστήρια κ.α.)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Με απόφαση της δημοτικής αρχής αναστέλλεται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου και
για 14 ημέρες η λειτουργία και των δημοτικών γυμναστηρίων του Δήμου Ηρακλείου
Αττικής ως ακόμα ένα μέτρο πρόληψης για
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού στην τοπική κοινωνία. Το μέτρο αφορά τα γυμναστήρια της λεωφόρου Ηρακλείου και των οδών Πλαπούτα και Καζαντζάκη.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΈΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η δημοτική επιχείρηση ΚΕΑΕΔΗΑ ανακοινώνει την αναστολή των μαθημάτων στα
τμήματα δημιουργικής και καλλιτεχνικής
απασχόλησης και τις προπονήσεις στα μη
αγωνιστικά τμήματα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. Η χρονική διάρκεια της αναστολής εναρμονίζεται με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ,
θα κρατήσει δηλαδή όσο και το κλείσιμο των
σχολείων της χώρας. Για την περίοδο που
δεν θα λειτουργήσουν τα σχετικά τμήματα,
οι δημότες δεν θα χρεωθούν συνδρομή.
Ομοίως, αναστέλλονται για το ίδιο χρονικό
διάστημα και τα μαθήματα ασπόμαυρης
αναλογικής φωτογραφίας του Τμήματος
Πολιτισμού και του δάσκαλου Γιάννη Γαλάνη.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη αναστέλλει έως τα
τέλη του μήνα Μαρτίου τη λειτουργία και
όλες τις δραστηριότητές της. Αυτό συμπε-

ριλαμβάνει και την παράδοση - παραλαβή
βιβλίων αλλά και τις απογευματινές λέσχες
ανάγνωσης.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΘΈΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΈΝΤΡΩΝ

Πέρα από την αναβολή των εκδηλώσεων
του δικού του προγραμματισμού, ο Δήμος,
τηρώντας το νέο πλαίσιο κανονισμού του
ΕΟΔΥ, αναστέλλει την διάθεση των δημοτικών πολιτιστικών κέντρων (Πολιτιστικό
Πολύκεντρο «Ηλέκτρα Αποστόλου», Βίλα
Στέλλα) για πάσης φύσης συνεδριακές εκδηλώσεις.

ΈΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΈΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΚΛΑΔΈΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΠΟΘΈΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΈΡΙΟΔΟ ΤΟΥ
ΥΓΈΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΈΡΜΟΥ

Τον μέγιστο δυνατό περιορισμό των κλαδεμάτων και της απόθεσης ογκωδών απορριμμάτων μέσα ή, ακόμα χειρότερα, δίπλα
στους κάδους της πόλης ή σε οποιοδήποτε
δημόσιο σημείο ζητά από τους κατοίκους

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΈΩΝ
- ΑΙΤΗΣΈΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

- Η δυνατότητα διόρθωσης των τμ των
ακινήτων των πολιτών χωρίς αναδρομική
χρέωση έχει παραταθεί έως τις 30-6-2020
(δείτε περισσότερα ΕΔΩ). Κατά περίπτωση
και για σημαντικό λόγο θα εκδίδονται βεβαιώσεις ΤΑΠ μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
- Για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
(ΚΕΑ) δίνεται παράταση ενός μήνα για τις
αιτήσεις που έληξαν το Φεβρουάριο.
- Για το Επίδομα Στέγασης δίνεται παράταση ένα μήνα για όσες αιτήσεις λήγουν το
Μάρτιο.
- Για το Επίδομα Γέννησης αναστέλλεται η
προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι τις 30
Απριλίου και η δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.
- Η διορία για την υποβολή των δηλώσεων
ιδιοκτησίας για την περιοχή Κάτω Ψαλίδι
παρατείνεται μέχρι νεωτέρας λόγω των μέτρων προστασίας από την εξάπλωση του
κορονοϊού.
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Συνάντηση Πατούλη- Δημάρχου για 8 υπερτοπικά έργα

Μ

σχολεία του Δήμου προϋπολογισμού
2.050.000€
• Κατασκευή Πλατείας Ανδρέα Παπανδρέου στη Λυκόβρυση προϋπολογισμού 896.274€
• Κατασκευή Υπογείου Χώρου Στάθμευσης και Ανάπλαση υπερκείμενης
Κεντρικής Πλατείας Πεύκης προϋπολογισμού 4.061.767,50€
• Κατασκευή κερκίδων και αποδυτηρίων στο Δημοτικό Στάδιο Πεύκης με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.600.000€

ε
τον
Περιφερειάρχη
Αττικής
Γιώργο Πατούλη
συναντήθηκε
ο
Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης
Τάσο Μαυρίδης. Στη συνάντηση
συμμετείχε και ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Αττικής, Αλέξανδρος Καλογερόπουλος.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα συνεργασίας Δήμου και Περιφέρειας, όπως η διαχείριση βιοαποβλήτων
(καφέ κάδοι), η ένταξη δημοτικών κτιρίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης της
Περιφέρεις «Παρεμβάσεις βελτίωσης
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτήρια» και η χρηματοδότηση
από την Περιφέρεια για την επικαιροποίηση της μελέτης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Ο Δήμαρχος παρουσίασε επίσης στον
Περιφερειάρχη και στον Διευθυντή Τεχνικών Έργων 8 έργα που έχουν υπερτοπική αναπτυξιακή διάσταση και τα
οποία έχουν προταθεί από τον Δήμο να

ενταχθούν στον σχεδιασμό της Περιφέρειας:
• Συντήρηση οδοστρωμάτων τοπικών
οδών προϋπολογισμού 1.400.000€
• Κατασκευή ΚΑΠΗ Κάτω Πεύκης προϋπολογισμού 463.020€
• Ολοκλήρωση Κλειστού Γυμναστη-

ρίου Λυκόβρυσης προϋπολογισμού
2.150.000€
• Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου
Χρήστος Μωραΐτης προϋπολογισμού
230.000€
• Αναπλάσεις περιοχών με στόχο την
ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα

Κλειστές οι Παιδικές Χαρές
και τα προαύλια
των σχολικών μονάδων

Ο κ. Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είχα τη χαρά να επισκεφτώ τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και
να συζητήσω μαζί του τη συνεργασία
Δήμου και Περιφέρειας. Συζητήσαμε
λεπτομερώς τα έργα και τις προσκλήσεις της Περιφέρειας για την ένταξη έργων για αυτό και συμμετείχε στη συνάντηση ο αρμόδιος διευθυντής. Έχουμε
μια πολύ καλή συνεργασία σε θέματα
περιβάλλοντος και υπάρχει η βούληση να συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα.
Ως Δημοτική Αρχή αξιοποιούμε κάθε
συνεργασία και κάθε πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιήσουμε
έργα πνοής για τη Λυκόβρυση και την
Πεύκη».

Απολύμανση
Κλειστές λόγω απολύμανσης για
προληπτικούς λόγους παρέμειναν
οι κεντρικές υπηρεσίες στη Δημοτική Ενότητα Πεύκης την Τρίτη 17
και την Τετάρτη 18 Μαρτίου, ώστε
να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη
απολύμανση εσωτερικών χωρών.
Ακολουθούμε με ευλάβεια τους
κανόνες υγιεινής και προστασίας,
περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας
μόνο για βασικές ανάγκες, μένουμε
σπίτι προφυλάσσοντας τον εαυτό
μας, την οικογένεια μας και τη κοινότητα».

Από τον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης εκδόθηκε η
εξής ανακοίνωση:
«Κλειστές θα παραμείνουν από το Σάββατο
14/3/2020 ως τις 28/3/2020 οι Παιδικές Χαρές,
καθώς και τα προαύλια των σχολείων ως χώροι
συνάθροισης και αναψυχής ως ένα ακόμα μέτρο

πρόληψης για τη προστασία όλων των συμπολιτών μας.
Ακολουθούμε με ευλάβεια τους κανόνες υγιεινής
και προστασίας, περιορίζουμε τις μετακινήσεις
μας μόνο για βασικές ανάγκες, μένουμε σπίτι
προφυλάσσοντας τον εαυτό μας, την οικογένεια
μας και τη κοινότητα».

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
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Δήμητρα Κεχαγιά: «Στον εισαγγελέα
όσοι παραβιάζουν τα μέτρα προστασίας»

Τ

ην
προηγούμενη Τρίτη το
πρωί, σύμφωνα
με ανακοίνωση
του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι
άνοιξε παράνομα το γήπεδο 5Χ5
στην Πεντέλη, γεγονός που επαναλήφθηκε το ίδιο απόγευμα!

«Από την πρώτη στιγμή, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αντιμετωπίσαμε
τον πρωτοφανή κίνδυνο που έχει για
την υγεία των πολιτών, ο ιός COVID
- 19. Κλείσαμε πολύ νωρίτερα από τις
οδηγίες της πολιτείας, τους αθλητικούς
και πολιτιστικούς χώρους, τα ΚΑΠΗ,
τους παιδικούς σταθμούς και απαγορεύσαμε άμεσα όλες τις δραστηριότητες αυτές. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμός
στην υγεία των πολιτών και η πρόληψη.
Η στάση των στελεχών του συγκεκριμένου σωματείου είναι ανεύθυνη, απαράδεκτη και εξοργιστική. Έθεσε σε κίνδυνο την υγεία παιδιών και μεγάλων και
γι’ αυτό θα λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη.

«

Ο συγκεκριμένος αθλητικός χώρος,
είχε κλείσει από την 12/3/2020, με
απόφαση της Δημοτικής Αρχής, στα
πλαίσια των μέτρων για την προστασία
των πολιτών από τον ιό COVID-19. Η
παραβίαση του χώρου έγινε παράνομα
από στελέχη γνωστού σωματείου, τα
στοιχεία των οποίων βρίσκονται στη διάθεση του Δήμου.
Μετά το περιστατικό η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά αποφάσισε:
• Να ξανακλείσει άμεσα ο χώρος, ώστε
να παραμείνει κλειστός, όπως και οι
λοιποί αθλητικοί χώροι, για λόγους
προστασίας των αθλουμένων και των
πολιτών, για όσο χρονικό διάστημα
απαιτηθεί.
• Να γίνουν εξ αρχής όλες οι απαραί-

τητες νόμιμες διαδικασίες για τη χρήση του χώρου, ώστε το όποιο αθλητικό
σωματείο ή σύλλογος το χρησιμοποιήσει στο μέλλον, να είναι σε απόλυτη
συμμόρφωση με τις συμβατικές του
υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο.

κών, για όσο χρονικό διάστημα θα παραμένουν κλειστοί.

• Να φυλάσσονται όλοι οι δημοτικοί χώροι, προς αποφυγή τέτοιων περιστατι-

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά δήλωσε:

• Να γνωστοποιηθεί η υπόθεση στον
εισαγγελέα, ώστε να επιληφθεί η δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου.

Λυπάμαι και για εκείνους τους λιγοστούς γονείς που επέδειξαν εμβληματική ανευθυνότητα και έστειλαν τα παιδιά
τους λαθραία σε προπόνηση, αγνοώντας τις αποφάσεις και εκκλήσεις της
πολιτείας και του Δήμου και αδιαφορώντας για τις συνέπειες της πράξης τους
αυτής.
Η δημοτική αρχή Πεντέλης, με την ίδια
σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και
υπευθυνότητα, θα εργάζεται με μοναδικό της στόχο την προστασία της υγείας
των συμπολιτών μας».

Από τη Δευτέρα είναι ανοικτά μόνο το Δημαρχείο
και το ΚΕΠ στα Μελίσσια
Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να μην επισκέπτονται το Δημαρχείο
Αγαπητοί συμπολίτες,
O Δήμος μας από τις πρώτες μέρες εκδήλωσης του κορωνοϊού, ήταν σε ετοιμότητα και έγκαιρα είχε λάβει όλα τα αναγκαία
μέτρα (απολύμανση σχολείων και παιδικών σταθμών, απαγόρευση πολιτιστικών
εκδηλώσεων, κλείσιμο ΚΑΠΗ, παιδικών
σταθμών, αθλητικών χώρων, του κολυμβητηρίου, των παιδικών χαρών κλπ.).

θα πραγματοποιείται αυστηρά για ένα
πολίτη κάθε φορά και κατόπιν ραντεβού,
ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
• Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει η δυνατότητα ευρύτερης ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών από το Δήμο. Μέχρι τότε αρκεί και η ηλεκτρονική επικοινωνία στην διεύθυνση: mainprotocol@
penteli.gov.gr .
Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Προστατεύουμε εμάς
και τους γύρω μας. Μένουμε σπίτι και
περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Την Παρασκευή αποφασίστηκαν και τα
ακόλουθα:
• Η Δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες να
μην επισκέπτονται το Δημαρχείο, παρά
μόνο σε απολύτως έκτακτη ανάγκη και
αυτό μόνο κατόπιν ραντεβού με το τηλέφωνο 213 2050007, ώστε να αποφεύγεται η ταυτόχρονη παρουσία πολιτών στο
Δήμο.
• Το κλείσιμο των Δημοτικών Καταστημάτων Νέας Πεντέλης και Πεντέλης και την
εξυπηρέτηση των πολιτών αποκλειστικά
από το Κεντρικό Δημαρχείο (Καλαμβόκη
2α Μελίσσια).
• Κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΕΠ στα
Άνω Μελίσσια, στη Νέα Πεντέλη και στην
Πεντέλη. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται
ΜΟΝΟ από το Κεντρικό ΚΕΠ Μελισσίων
από Δευτέρα έως Παρασκευή (07:30 έως
15:00). Η εξυπηρέτηση εντός του ΚΕΠ

Καθημερινή απολύμανση
στα ανοικτά Δημοτικά Καταστήματα
Ο Δήμος Πεντέλης με σκοπό την προστασία υπαλλήλων και πολιτών, καθώς
και τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, υλοποιεί καθημερινά απολυμάνσεις στους δημοτικούς χώρους και τα δημοτικά καταστή-

ματα, τα οποία είναι εν λειτουργία.
Συγκεκριμένα:
• Στο Κεντρικό Δημαρχείο
• Στο Κεντρικό ΚΕΠ
• Στο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου

• Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Δήμου
• Στα γραφεία του Όρχου οχημάτων
στη Δ.Κ. Πεντέλης
• Στα γραφεία του Όρχου οχημάτων
στη Δ.Κ. Μελισσίων
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Οδηγίες για την πρόληψη διάδοσης
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΗΠΙΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η

Περιφέρεια Αττικής,
μετά από εντολή του
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη σε συνεργασία
με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων του
ΙΣΑ και με βάση τα όσα επισημαίνονται από τον ΕΟΔΥ, προχώρησε στην
κατάρτιση οδηγιών για την πρόληψη της διάδοσης της νόσου του
κορωνοϊού στο σπίτι σε περίπτωση
εμφάνισης συμπτωμάτων σε κάποιο
μέλος της οικογένειας.

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
“Στόχος μας η καλύτερη ενημέρωση των
πολιτών για την αποτελεσματικότερη αυτοπροστασία τους σε περίπτωση εμφάνισης
συμπτωμάτων στους ίδιους ή σε κάποιο
μέλος της οικογένειάς τους. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η προάσπιση
της υγείας όλων των πολιτών”.

Στην περίπτωση που εμφανιστούν
συμπτώματα του Covid-19
Θα πρέπει να παραμείνετε στο σπίτι, αν
είστε άτομα με επιβεβαιωμένη ή ύποπτη
λοίμωξη από COVID-19 (συμπεριλαμβανομένων ατόμων υπό εργαστηριακή
διερεύνηση) που δεν χρειάζεται να νοσηλευθούν και Άτομα με επιβεβαιωμένο
COVID-19 που μετά τη νοσηλεία τους πήραν εξιτήριο και νοσηλεύονται κατ’ οίκον
‘Αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς
σας εμφανίσετε τα συμπτώματα COVID-19
ο γιατρός, τηλεφωνικά ή κατά την εξέταση,
ή ο γιατρός στο νοσοκομείο, θα αξιολογήσουν αν μπορείτε να παραμείνετε στο
σπίτι μέχρι να αναρρώσετε. Αν διαπιστωθεί ότι δε χρειάζεται να νοσηλευτείτε και ο
γιατρός συστήσει κατ’ οίκον απομόνωση
και παρακολούθηση των συμπτωμάτων,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πρόληψης μέχρις ότου ο γιατρός δηλώσει ότι
μπορείτε να επιστρέψετε στις κανονικές
σας δραστηριότητες και φυσικά εάν μέχρι
τότε τα μέτρα της πολιτείας το επιτρέπουν.
Μείνετε στο σπίτι σε συνεννόηση με
τον γιατρό σας, αν εμφανίσετε κάποια
συμπτώματα. Μέχρι να υποχωρήσουν:
► Θα πρέπει να παραμείνετε στο σπίτι,
με ηρεμία και να επιτηρείτε τα συμπτώματά σας σε διαρκή συνεννόηση με τον
γιατρό σας.
► Αν τα συμπτώματα επιβαρυνθούν (υψηλός πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή,
κ.α.) καλέστε τον ΕΟΔΥ ή το ΕΚΑΒ, για
την μεταφορά σας σε νοσοκομείο.
Διαχωρίστε τον εαυτό σας από τα άλλα
άτομα στο σπίτι, αλλά και από τα κατοικίδια
Διαχωρισμός από άλλα άτομα:
► θα πρέπει να μείνετε όσο το δυνατόν
περισσότερο, σε ένα συγκεκριμένο δω-

μάτιο και μακριά από άλλους ανθρώπους στο σπίτι σας.
► Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό μπάνιο, εάν υπάρχει.
Διαχωρισμός από τα κατοικίδια:
► Θα πρέπει να περιορίζετε την επαφή
με κατοικίδια ζώα και άλλα ζώα ενώ νοσείτε από τον COVID-19, κατά τον ίδιο
τρόπο που διαχωρίζεστε από τους ανθρώπους.
Παρόλο που δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα COVID-19 στα κατοικίδια ζώα, συνιστάται οι ασθενείς να μην έρχονται σε
επαφή με τα ζώα, μέχρι να γίνουν γνωστές
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
ιό.
► Αν είναι δυνατόν, ένα άλλο μέλος του
οικογενειακού σας περιβάλλοντός να
φροντίζει τα ζώα σας ενώ νοσείτε.
► Αν διαπιστωθεί ότι νοσείτε από τον
COVID-19, αποφύγετε την επαφή με το
κατοικίδιο ζώο σας, όχι μόνο στα παιχνίδια και τα χάδια, αλλά και στο τάισμα
τους, στον καθαρισμό τους κλπ.
► Εάν δε μπορείτε παρά να φροντίσετε
εσείς το κατοικίδιο ζώο σας ή βρίσκεστε
αναγκαστικά σε χώρο με ζώα ενώ είστε
άρρωστοι, πλένετε τα χέρια σας πριν
και μετά την επαφή μαζί τους και φορέστε μάσκα προσώπου.
Ενημερώστε το ιατρείο, το νοσοκομείο
ή το Κέντρο Αναφοράς πριν φτάσετε
Εάν έχετε ένα ιατρικό ραντεβού, καλέστε
το νοσοκομείο, το κέντρο αναφοράς ή
το ιατρείο και ενημερώστε ότι ίσως έχετε
COVID-19.
Αυτό θα βοηθήσει το νοσοκομείο ή το ιατρείο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να
εμποδιστεί την διασπορά του κορωνοϊού
στον χώρο, τους ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
Φορέστε μια μάσκα προσώπου
Εάν έχετε εμφανίσει ήπια συμπτώμα-

τα, θα πρέπει να φοράτε μάσκα
► όταν βρίσκεστε κοντά σε άλλους ανθρώπους (π.χ. μοιράζοντας ένα δωμάτιο ή όχημα)
► ή μαζί με κατοικίδια ζώα,
► και ιδιαίτερα πριν μπείτε σε δημόσιο
χώρο, χώρο ιατρικών υπηρεσιών, ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο ή νοσοκομείο.
Αν δεν μπορείτε να φορέσετε μάσκα (για
παράδειγμα, επειδή προκαλεί δυσκολία
στην αναπνοή), τότε οι άνθρωποι που μένουν μαζί σας
► δεν πρέπει να μένουν στο ίδιο δωμάτιο
μαζί σας ή θα πρέπει να φορούν μάσκα
όταν μπαίνουν στο δωμάτιό σας.
Καλύψτε τον βήχα σας και το φτέρνισμα με
χαρτομάντηλο
► Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας με
χαρτομάντηλο όταν βήχετε ή φτερνίζεστε.
► Ρίξτε τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντηλα σε ένα δοχείο απορριμμάτων.
► Πλύνετε αμέσως τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα
Καθαρίζετε τα χέρια σας συχνά
Πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι
και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα
ή καθαρίστε τα χέρια σας με αλκοολούχο
απολυμαντικό χεριών που περιέχει αλκοόλ
60 έως 95%, καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες των χεριών σας και τρίβοντάς όλα τα
σημεία μέχρι να στεγνώσουν. Το σαπούνι
και το νερό πρέπει να χρησιμοποιούνται
κατά προτίμηση εάν τα χέρια είναι ορατά
βρώμικα.
Αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια, τη
μύτη και το στόμα σας.
Αποφύγετε να μοιράζεστε προσωπικά
είδη οικιακής χρήσης
Αν έχετε εμφανίσει συμπτώματα, δεν πρέπει να μοιράζεστε:

► φαγητά,
► ποτά,
► κύπελλα,
► σκεύη,
► πετσέτες
► ή κλινοσκεπάσματα
Μετά τη χρήση αυτά τα αντικείμενα, πρέπει να πλυθούν καλά με σαπούνι και νερό.
Καθαρίζετε όλες τις μεταλλικές και σκληρές
επιφάνειες κοινής χρήσης καθημερινά
Οι επιφάνειες όπου ο COVID-19 επιβιώνει
είναι, κατ’ αρχήν, οι σκληρές και μεταλλικές
επιφάνειες, όπως υπολογιστές, πόμολα,
είδη μπάνιου, τουαλέτες, τηλέφωνα, πληκτρολόγια, τάμπλετ, σκεύη κουζίνας, όπως
και τα κομοδίνα.
Καθαρίζετε επίσης και τις επιφάνειες
που μπορεί να έχουν αίμα, κόπρανα ή
σωματικά υγρά.
► Χρησιμοποιήστε οικιακό σπρέι καθαρισμού ή χλωρίνη, ακολουθώντας πάντα
τις οδηγίες του προϊόντος και λάβετε
υπόψιν τις όποιες προφυλάξεις συστήνονται για την εφαρμογή του προϊόντος,
όπως τη χρήση γαντιών.
► Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλό αερισμό
κατά τη χρήση του προϊόντος.
Παρακολουθείτε τα συμπτώματά σας
► Ζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα εάν η
ασθένειά σας επιδεινώνεται (π.χ. δυσκολία στην αναπνοή).
► Πριν απευθυνθείτε στα Κέντρα αναφοράς ή τα νοσοκομεία, ενημερώστε ότι
έχετε αξιολογηθεί, ως ύποπτο ή ταυτοποιημένο κρούσμα COVID-19.
► Τοποθετήστε μια μάσκα προσώπου
πριν μπείτε στο νοσοκομείο ή την όποια
ιατρική εγκατάσταση.
Αυτά τα βήματα βοηθούν στο να μην μολυνθούν ή εκτεθούν στον μόλυνση τα άλλα
άτομα στην αίθουσα αναμονής ή οι άλλοι
ασθενείς στο νοσοκομείο.
► Ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση τις
οδηγίες του γιατρού σας και συνεργαστείτε κατά το δυνατόν καλυτέρα με το
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του κορωνοϊού ενώ είμαστε σπίτι
►τα ποτήρια,
►τα κύπελλα,
►τα μαγειρικά σκεύη,
►τις πετσέτες,
►τα κλινοσκεπάσματα
ή άλλα αντικείμενα.

νοσοκομείο, το Κέντρο Αναφοράς ή τον
ΕΟΔΥ.
► Εάν βρίσκεστε σε επείγουσα ιατρική
ανάγκη και απευθυνθείτε στο 166, ενημερώστε το προσωπικό διακομιδής ότι
είστε πιθανό κρούσμα COVID-19.
► Εάν είναι δυνατόν, φορέστε μάσκα πριν
φθάσει το ΕΚΑΒ.

Αφού ο ασθενής χρησιμοποιήσει αυτά
τα αντικείμενα, θα πρέπει να τα πλένετε προσεκτικά

ΠΌΤΕ ΜΠΌΡΕΊΤΕ ΝΑ ΔΊΑΚΌΨEΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΌΊΚΌΝ ΑΠΌΜΌΝΩΣΗ
Όταν τα μέτρα που έχει εξαγγέλλει η κυβέρνηση θα γίνουν περισσότερο ελαστικά,
άτομα που έχουν εμφανίσει ήπια συμπτώματα τα οποία θα υποχωρήσουν, θα μπορούν, με την έγκριση του γιατρού τους να
επιστρέψουν σε καθημερινές δραστηριότητες και να διακόψουν την απομόνωση
στο σπίτι.
Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένο COVID-19
θα πρέπει να παραμένουν σε καθεστώς
απομόνωσης στο σπίτι, έως ότου ο κίνδυνος να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους θεωρηθεί χαμηλός.
Η διακοπή των προληπτικών μέτρων, του
διαχωρισμού του ατόμου που εμφάνισε
συμπτώματα και της επιστροφής σε καθημερινές δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση, σε συνεννόηση
με το γιατρό και το νοσοκομείο.
Προτεινόμενες προφυλάξεις για την παραμονή στο σπίτι των “στενών επαφών”, των
μελών της οικογένειας ή του νοικοκυριού,
τους συγγενείς και τους φροντιστές, με
ασθενή με συμπτωματικό εργαστηριακά
επιβεβαιωμένο COVID-19 ή ασθενή υπό
έρευνα
Τα μέλη του νοικοκυριού, οι οικείοι και οι
φροντιστές χαρακτηρίζονται στενές επαφές των ατόμων με συμπτωματικό, εργαστηριακά επιβεβαιωμένο COVID-19 ή των
ατόμων υπό έρευνα, λόγω του ότι έρχονται
σε στενή επαφή με το κρούσμα, κατά τη
διάρκεια της συμβίωσης και των καθημερινών δραστηριοτήτων, αλλά και κατά τη
διάρκεια παροχής φροντίδας προς το άτομο αυτό.
Τα άτομα που χαρακτηρίζονται στενές
επαφές θα πρέπει να παρακολουθούν την
υγεία τους προσεκτικά και σχολαστικά.
Θα πρέπει να ειδοποιήσουν τον γιατρό
τους ή τον ΕΟΔΥ αμέσως εάν αναπτύξουν συμπτώματα που υποδηλώνουν
το COVID-19 (π.χ. πυρετός, βήχας, δύσπνοια).
Οι στενές επαφές πρέπει επίσης να ακολουθούν τις παρακάτω συστάσεις:
Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και μπορείτε να
βοηθήσετε τον ασθενή να ακολουθήσει τις
οδηγίες του γιατρού του για ιατρική αγωγή
και περίθαλψη.
Θα πρέπει να βοηθήσετε τον ασθενή στις
βασικές ανάγκες του σπιτιού και να παράσχετε υποστήριξη για να προμηθευτείτε
είδη παντοπωλείου, συνταγές και άλλες
προσωπικές ανάγκες.
Παρακολουθήστε τα συμπτώματα
του ασθενούς.
Εάν ο ασθενής παρουσιάσει επιδείνωση,
►ενημερώστε άμεσα τον γιατρό του ή το

νοσοκομείο όπου παρακολουθείται.
►Ειδοποιείστε τον ΕΟΔΥ και ενημερώστε
για την κατάσταση του αφού αναφέρετε
ότι ο ασθενής είναι κρούσμα υπό διερεύνηση ή είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο
COVID-19.
►Ζητήστε από το γιατρό ή από τον ΕΟΔΥ,
πρόσθετη καθοδήγηση
►Εάν ο ασθενής χρήζει επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και πρέπει να καλέσετε το 166 ενημερώστε την ομάδα του
ΕΚΑΒ ότι ο ασθενής έχει ή έχει αξιολογηθεί για το COVID-19.
Τα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να παραμείνουν σε άλλο δωμάτιο ή να διαχωριστούν από τον ασθενή, για όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα μέλη του
νοικοκυριού θα πρέπει να χρησιμοποιούν
ξεχωριστό υπνοδωμάτιο και μπάνιο, εφόσον υπάρχουν.
Περιορίστε τις επισκέψεις στο σπίτι ή και
απαγορεύστε τις αν δεν υπάρχει ουσιαστική ανάγκη να πραγματοποιηθούν .
Τα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να
φροντίζουν τα κατοικίδια και όχι οι ασθενείς, οι οποίοι δεν πρέπει να αγγίζουν τα
κατοικίδια ζώα όσοι είναι άρρωστοι.
Βεβαιωθείτε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι στο
σπίτι αερίζονται καλά και ανοίγετε τα παράθυρα όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
Απαραίτητη η τήρηση της Υγιεινής των χεριών.
Πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι
και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα
ή χρησιμοποιήστε αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών που περιέχει αλκοόλ 60 έως
95%, καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες των
χεριών σας και τρίβοντάς μέχρι τα χέρια να
στεγνώσουν. Το σαπούνι και το νερό πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση
εάν τα χέρια είναι ορατά βρώμικα.
Μην αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα αν τα χέρια σας δεν έχετε απολυμάνει

τα χέρια.
Εσείς και ο ασθενής θα πρέπει να φοράτε
μια μάσκα προσώπου κατά την φροντίδα
του, ή εάν βρίσκεστε στο ίδιο δωμάτιο.
•
Φοράτε μια μάσκα προσώπου
μίας χρήσης και γάντια όταν αγγίζετε ή
έρχεστε σε επαφή με το αίμα, τα κόπρανα
ή τα σωματικά υγρά του ασθενούς, όπως
σάλιο, πτύελα, ρινική βλέννα, εμετό, ούρα.
Πετάξτε τις μάσκες και τα γάντια μίας χρήσης μετά τη χρήση τους.
Μην επαναχρησιμοποιείτε.
Κατά την αφαίρεση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού,
►πρώτα αφαιρέστε και πετάξτε τα γάντια.
►Στη συνέχεια, καθαρίστε αμέσως τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών.
►Στη συνέχεια, αφαιρέστε και απορρίψτε
τη μάσκα προσώπου και
►καθαρίστε αμέσως τα χέρια σας πάλι με
σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών.
Αποφύγετε να μοιράζεστε είδη οικιακής
χρήσης με τον ασθενή.
Δεν πρέπει να μοιράζεστε
►τα πιάτα,

Καθαρίστε καθημερινά όλες τις σκληρές
και μεταλλικές επιφάνειες ,
►όπως μετρητές, πόμολα, είδη μπάνιου,
τουαλέτες, τηλέφωνα, πληκτρολόγια, ταμπλέτες και κομοδίνα κ.α.
►Επίσης, καθαρίστε τις επιφάνειες που
μπορεί να έχουν αίμα, κόπρανα ή σωματικά υγρά πάνω τους.
►Χρησιμοποιήστε οικιακό προϊόν ή χλωρίνη σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος
►βεβαιωθείτε ότι έχετε καλό αερισμό κατά
τη χρήση του προϊόντος.
Πλύνετε καλά τα ρούχα
►Αφαιρέστε αμέσως και πλύνετε τα ρούχα ή τα κλινοσκεπάσματα που περιέχουν
αίμα, κόπρανα ή σωματικά υγρά.
►Φοράτε γάντια μίας χρήσης κατά το χειρισμό λερωμένων αντικειμένων και κρατήστε τα λερωμένα αντικείμενα μακριά από
το σώμα σας.
►Καθαρίστε τα χέρια σας (με σαπούνι και
νερό ή απολυμαντικό χεριών με βάση το
αλκοόλ) αμέσως μετά την αφαίρεση των
γαντιών σας.
Γενικά, χρησιμοποιείτε ένα κανονικό απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων σύμφωνα
με τις οδηγίες του πλυντηρίου και στεγνώστε προσεκτικά χρησιμοποιώντας τις θερμότερες θερμοκρασίες που συνιστώνται
στην ετικέτα του ρουχισμού.
Τοποθετήστε όλα τα χρησιμοποιημένα γάντια μίας χρήσης, μάσκες προσώπου και
άλλα μολυσμένα αντικείμενα σε δοχείο και
απομακρύνετέ τα. Καθαρίστε τα χέρια σας
(με σαπούνι και νερό ή απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ) αμέσως μετά το
χειρισμό αυτών των αντικειμένων. Το σαπούνι και το νερό πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση εάν τα χέρια είναι
ορατά βρώμικα. Συζητήστε τυχόν επιπλέον ερωτήσεις με το γιατρό σας ή τον ΕΟΔΥ.
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ΥΓΕΙΑ

Ασκήσεις Γυμναστικής για το σπίτι

Μ

πορεί το Δημοτικό Γυμναστήριο Διονύσου
να έχει κλείσει
προσωρινά λόγω
του κορωνοϊού,
ωστόσο ο Δήμος Διονύσου και η
Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής
Πολιτικής, ζήτησε από τις γυμνάστριες που εργάζονται στο Δημοτικό Γυμναστήριο να ετοιμάσουν
μία λίστα εύκολων ασκήσεων που
μπορούν όλες και όλοι οι δημότες
να κάνουν από το σπίτι.

Δείτε το Πρόγραμμα Εκγύμνασης που
ακολουθεί:

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΓΎΜΝΑΣΗΣ ΣΤΌ
ΣΠΊΤΊ ΜΕ ΑΠΛΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΊΣ!
Ασκήσεις εδάφους
για πόδια-γλουτους:
Άσκηση 1η:
Σε ένα στρωματάκι, στηρίζομαι σε γόνατα και παλάμες (εναλλακτικά στους
αγκώνες)
και υψώνω το πόδι έχοντας μηρό-γαμπα σε ορθή γωνία, λίγο πιο πάνω από
παράλληλα με το έδαφος, νιώθοντας να
σφίγγει ο γλουτιαιος.
10 επαναλήψεις εναλλάξ σε κάθε πόδι
μέχρι να ολοκληρώσω 3 σετ στο καθένα.
Άσκηση 2η:
Στήριξη σε παλάμες-γόνατα (εναλλακτικά σε αγκώνες) τεντώνω πόδι προς τα
πίσω παράλληλα με το έδαφος και κάνω
κυκλάκια μικρού εύρους σφίγγοντας
γλουτό.
10 επαναλήψεις εναλλάξ σε κάθε πόδι
μέχρι να ολοκληρώσω 3 σετ.
Άσκηση 3η:
Στήριξη σε παλάμες-γόνατα (εναλλακτικά σε αγκώνες) όπως είναι λυγισμένο το
πόδι, ανοίγω κλείνω, φέρνοντας το παράλληλα με το έδαφος κάθε φορά.
3 σετ των 10 επαναλήψεων στο κάθε
πόδι.

Ενδυνάμωση τετρακεφάλων:
Από ύπτια θέση άρση τεντωμένου ποδιού (σε φλεξ) μέχρι το ύψος του λυγισμένου ποδιού και στο κατέβασμα δεν
ακουμπάμε το έδαφος, 15 επαναλήψεις
επί τέσσερα σετ. Στο τέλος της άσκησης
κρατάμε ισομετρικά (χωρίς κίνηση) το
τεντωμένο μας πόδι χαμηλά χωρίς να
ακουμπά το έδαφος για 10 δευτερόλεπτα.

Ενδυνάμωση απαγωγών:

Από πλάγια θέση στον αγκώνα ή ξαπλωμένοι, τα πόδια ελαφρώς πιο μπροστά

ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΕΣ
ΤΌΥ ΔΗΜΌΤΙΚΌΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΌΥ ΔΙΌΝΥΣΌΥ

από την σπονδυλική στήλη, άρση τεντωμένου ποδιού 15 επαναλήψεις 4 σετ.
Ενδιάμεσα στα σετ κάνουμε διάλλειμα
μισού λεπτού.

Ακροστασία (για ενδυνάμωση
γάμπας)

Βήμα 1: Ξεκινήστε έχοντας τα πόδια σας
ακουμπισμένα στο έδαφος. Φροντίστε τα
πόδια σας να βρίσκονται στην ίδια ευθεία
με τους γοφούς σας.
Βήμα 2: Ανασηκώστε τις φτέρνες σας
από το έδαφος μέχρι να στηριχθείτε στο
σημείο του ποδιού που βρίσκεται κάτω
από τα δάχτυλα σας. Χαμηλώστε ξανά
τις φτέρνες. Επαναλάβετε 30 φορές,4
σετ.

Ασκήσεις ποδιών / γλουτών
για προχωρημένους:
1. Βαθύ κάθισμα
Βήμα 1: Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια ανοιχτά και με τα γόνατα σας ελαφρώς λυγισμένα.
Βήμα 2: Λυγίστε τα γόνατα σας και χαμηλώστε το σώμα σας μέχρι οι μηροί σας
να βρίσκονται παράλληλα με το έδαφος.
Ανασηκώστε ξανά το σώμα σας. Κάνετε
20 επαναλήψεις.
Κάνοντας αυτή την άσκηση θα μπορέσετε να εξασκήσετε τους γλουτούς σας,
τους τένοντες του ποδιού καθώς και τους
κοιλιακούς μυς και την πλάτη σας.
2. Προβολές
Βήμα 1: Βάλτε τα χέρια σας στους γοφούς και το δεξί σας πόδι λίγα εκατοστά
πιο μπροστά από το αριστερό.
Βήμα 2: Λυγίστε το δεξί σας γόνατο
φέρνοντας το στην ίδια ευθεία με τον
αστράγαλο του ποδιού. Χαμηλώστε τους
γοφούς σας και φέρτε το αριστερό σας
γόνατο προς το έδαφος.
Βήμα 3: Ισιώστε το δεξί γόνατο και επιστρέψτε στην αρχική σας θέση. Κάνετε
15 επαναλήψεις και μετά κάνετε το ίδιο
με το αριστερό πόδι.

Αυτή η άσκηση ενδυναμώνει τους γλουτούς, τους τετρακέφαλους αλλά και τους
τένοντες των ποδιών σας.

Σανίδα (Plank)
Βήμα 1: Ακουμπήστε τους βραχίονες στο
έδαφος φροντίζοντας οι αγκώνες σας
να βρίσκονται στην ίδια ευθεία με τους
ώμους σας.
Βήμα 2: Σηκώστε τα γόνατα σας και τοποθετήστε τα πόδια σας πίσω ώστε το
βάρος σας να πέφτει ακριβώς κάτω από
τα δάχτυλα των ποδιών σας. Φροντίστε
το σώμα σας να βρίσκεται σε ευθεία
θέση. Κρατηθείτε σε αυτή τη θέση για 1
λεπτό.
Επαναλάβετε 3 έως 5 φορές.

Pushups
Βήμα 1: Ξαπλώστε στα τέσσερα με τα
χέρια κάτω από τους ώμους και τα γόνατα σας κατά μήκος των γοφών. Σηκώστε
τα γόνατα σας και πηγαίνετε τα πόδια
σας προς τα πίσω ώστε το βάρος να πέφτει ακριβώς κάτω από τα δάχτυλα των
ποδιών σας. Τα χέρια και το σώμα σας
πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ευθεία.
Βήμα 2: Λυγίστε τους αγκώνες σας, φέρνοντας το σώμα σας προς το έδαφος.
Ισιώστε πάλι τους αγκώνες για να επιστρέψετε στην αρχική σας θέση. Κάνετε
3 σετ των 10 επαναλήψεων.

Ραχιαίοι
Βήμα 1: Ξαπλώστε με το πρόσωπο προς
τα κάτω και τα χέρια απλωμένα μπροστά.
Βήμα 2: Σηκώστε τα χέρια, το κεφάλι, το
στήθος και τα πόδια σας από το έδαφος
ανασηκώνοντας τη μέση σας μακριά από
το πάτωμα. Διατηρήστε αυτή τη θέση για
μία αναπνοή και μετά επέστρεψε στην
αρχική σας θέση. Κάνετε 10 επαναλήψεις.
Συνεχίστε στην ίδια θέση με τα χέρια

«δεμένα» πίσω από τη μέση και ανασηκώστε τον κορμό σας με το πρόσωπο να
κοιτάζει το έδαφος. Κάνετε 3 σετ των 20
επαναλήψεων.

Ασκήσεις με Βαράκια
Για δικέφαλους:
Στέκομαι με τα πόδια ανοικτά στο άνοιγμα των ώμων, μπράτσα κολλημένα στα
πλευρά μου και κάνω 10 επαναλήψεις
λυγίζοντας τους πήχεις ταυτόχρονα, κρατώντας τα μπράτσα σταθερά.
3 σετ των 10 επαναλήψεων.
Για τρικέφαλους:
Όρθια θέση, ανοικτά πόδια στο άνοιγμα
των ώμων, δεξί χέρι σε ανάταση, μπράτσο κολλημένο στο κεφάλι και λυγίζω
πήχη φέρνοντας το πίσω από το κεφάλι.
3 σετ των 10 επαναλήψεων.

Πιέσεις για ώμους:

Όρθια θέση, ανοικτά πόδια, ελαφρώς λυγισμένα (αυτό να το συμπληρώσουμε και
στις προηγούμενες με Βαράκια)
τα μπράτσα στην προέκταση των ώμων,
πήχεις-μπρατσα ορθή γωνία και τεντώνω χέρια δίπλα από το κεφάλι.
3 σετ των 10 επαναλήψεων.

Διατάσεις:
1.Ξαπλώστε ανάσκελα με το κεφάλι να
ακουμπάει στο έδαφος. Τραβήξτε αργά
και τα δυο πόδια προς το στήθος, προσπαθήστε να σηκώσετε το γλουτό σας
από το έδαφος. Μείνετε για 10 δευτερόλεπτα.
2.Καθίστε γονατισμένη με τα χέρια στο
άνοιγμα των ώμων και τα πόδια πίσω
κλειστά.Φέρτε το βάρος σας σιγά σιγά
προς τα πίσω λυγίζοντας τα γόνατα ώστε
οι φτέρνες να ακουμπήσουν στο γλουτό
σας και το μέτωπο στους μηρούς. Μείνετε για 10 δευτερόλεπτα.
3.Απο όρθια θέση στηριχθείτε από κάπου και με το χέρι σας λυγίστε το ένα σας
πόδι και τραβήξτε το πίσω μέχρι η φτέρνα να ακουμπήσει στο γλουτό. Μένουμε
για 10 δευτερόλεπτα και κάνουμε το ίδιο
με το άλλο πόδι.
4.Απο όρθια θέση ανοίξτε όσο μπορείτε
τα πόδια με τις μύτες να κοιτάνε μπροστά. Με αργές κινήσεις λυγίστε το δεξί
πόδι γέρνοντας δεξιά και με το αριστερό χέρι πιέστε ελαφρά το αριστερό πόδι
προς τα μέσα μέχρι να τεντώσει τελείως
κ να νιώσετε ένα ελαφρύ τράβηγμα στην
μέσα πλευρά (προσαγωγούς). Μείνετε
για 10 δευτερόλεπτα και κάνετε το ίδιο
από την άλλη πλευρά.

*Απαραίτητο το ζέσταμα πριν
ξεκινήσουμε τις ασκήσεις.
(Επιτόπιο τζόκινγκ για τουλάχιστον 10’
ή περπάτημα για τουλάχιστον 15’)
*Απαραίτητες οι διατάσεις πάντα στο
τέλος του προγράμματος μας !

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ
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Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος:

“Δεν πέθανε σκύλος λόγω του κορονοϊού”

Ο

Στις 12 και 13 Μαρτίου βγήκαν όλα τα δείγματα αρνητικά.

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διαψεύδει την
είδηση ότι πέθανε
σκύλος, λόγω κορονοϊού. Το υπερήλικο
ζώο δεν άντεξε το stress και τις
απανωτές δειγματοληψίες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, o σκύλος
στο Χονγκ Κονγκ, δεν πέθανε εξαιτίας
του νέου κορονοϊού, αλλά από stress στο
οποίο υποβλήθηκε αναγκαστικά με την καραντίνα και τις απανωτές δειγματοληψίες.
Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου:
Αγαπητοί συνάδελφοι,
στην προσπάθειά μας να εμπλουτίσουμε
όσο το δυνατό περισσότερο τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε και την πληροφόρηση όλων μας, δημοσιεύουμε τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τον σκύλο που
είχε μολυνθεί από τον SARS-COV-2 στο
Χονγκ Κονγκ.

Ο σκύλος μπήκε στις 26 Φεβρουαρίου
2020.

Η 60χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου, επιβεβαιωμένο κρούσμα, εισήλθε στο νοσοκομείο στις 25 Φεβρουαρίου 2020 και εξήλθε
του νοσοκομείου στις 8 Μαρτίου 2020.

Δείγματα από μύτη, στόμα και κόπρανα
πάρθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου, 2 Μαρτίου, 5 Μαρτίου, 9 Μαρτίου, 12 Μαρτίου, 13
Μαρτίου 2020 και έγινε RT-PCR (ανίχνευ-

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε δοκιμή
VNT: Τεστ εξουδετέρωσης του ιού με τον
ορό του ζώου ώστε να φανεί αν το ζώο
έχει αναπτύξει αντισώματα κατά του ιού.
Η δοκιμή βγήκε αρνητική στις 12 Μαρτίου.
Ο συνδυασμός των Αρνητικών RT-PCR
αποτελεσμάτων (δεν υπάρχει γενετικό
υλικό του ιού πλέον), των Αρνητικών VNT
αποτελεσμάτων (το ζώο δεν ανέπτυξε καν
αντισώματα για τον ιό) και της Απουσίας
οποιουδήποτε κλινικού συμπτώματος στο
ζώο οδήγησε στο τερματισμό της καραντίνας στις 13 Μαρτίου.

Πολλά αδέσποτα είναι νηστικά λόγω
κορονοϊού - Φροντίστε τα…
Φιλοζωικοί
φορείς
και πολίτες σε όλη τη
χώρα επισημαίνουν
ότι τώρα που τα καταστήματα εστίασης
είναι κλειστά, δεν σιτίζονται, είτε από τους
μαγαζάτορες, είτε από
πελάτες τους πάρα
πολλά αδέσποτα σκυλιά και γάτες. Επίσης
πολλοί ηλικιωμένοι
που τάϊζαν αδέσποτα, τώρα λόγω του
κορονοϊού δεν βγαίνουν από τα σπίτια
τους. Γι’ αυτό γίνεται έκκληση όποιος
μπορεί να βάζει
λίγο φαγητό και ένα
μπωλ με νερό έξω
από το σπίτι του.
Επίσης αν γνωρίζετε που υπάρχουν
γατοαποικίες ή που
κυκλοφορούν πολλά
αδέσποτα σκυλάκια,
βοηθήστε τα να επιζήσουν βάζοντας τους
λίγη τροφή.
Τα αδέσποτα θα κατορθώσουν να επιβιώσουν μόνο χάρη στην αλληλεγγύη μας,
αυτές τις δύσκολες ώρες.
Αν διαπιστώσετε ότι κάποιος εγκατέλειψε
το κατοικίδιό του επικαλούμενος τον κορονοϊό κάντε καταγγελία στην Αστυνομία.
Τα ζώα δε νοσούν και δεν μεταδίδουν στον
άνθρωπο τον κορονοϊό. Η εγκατάλειψη
ζώου είναι ποινικό αδίκημα και τα δικαστήρια για τα αδικήματα που διώκονται

ση γενετικού υλικού του ιού).
Στις 28 Φεβρουαρίου βγήκαν ασθενώς θετικά τα δείγματα από μύτη και στόμα.
Στις 2, 5 και 9 Μαρτίου βγήκε ασθενώς θετικό μόνο το δείγμα από μύτη.

Θα ήταν τουλάχιστον αντιεπιστημονικό το
να βγάλει κανείς συμπέρασμα ότι ο θάνατος του ζώου οφείλεται στον SAR - COV-2.

Μένουμε σπίτι και μαθαίνουμε
(παίζοντας) το σκυλάκι μας…
Μένουμε σπίτι, όσο τον δυνατόν περισσότερο, για να συγκρατήσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού. Ευκαιρία να ασχοληθούμε περισσότερο με το τετράποδο
μέλος της οικογενείας μας.

στο
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας λειτουργούν κανονικά.
Μένουμε σπίτι, δουλεύουμε από το σπίτι
με την οικογένεια, τα σκυλάκια, τα γατάκια μας, τα οποία για κανένα λόγο δεν
εγκαταλείπουμε αφού ούτε νοσούν, ούτε
μεταδίδουν τον κορονοϊό.
Φροντίζουμε όσο μπορούμε τα αδέσποτα της γειτονιάς μας.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ,
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ…

Ως εκ τούτου και μόνο η ανάγνωση των
δεδομένων οδηγεί στο απλό συμπέρασμα
ότι το υπερήλικο ζώο προφανώς και δεν
άντεξε το stress στο οποίο υποβλήθηκε
αναγκαστικά με την καραντίνα και τις απανωτές δειγματοληψίες.

«Brain games»
Παιχνίδια μυαλού που βοηθούν τον σκύλο
μας να εκτονώνεται, αλλά, κυρίως, να καλλιεργεί τις γνωσιακές του δεξιότητες στην
επίλυση προβλημάτων. Στα παιχνίδια
μυαλού συγκαταλέγονται όλα τα παιχνίδια
παζλ για σκύλους, που καλείται να τα «λύσει», ώστε να πάρει την τροφή από μέσα.
Πολύ δημοφιλή είναι τα παιχνίδια σε διάφορα σχήματα, που μπορούμε να τα γεμίσουμε με λιχουδιές, κροκέτες, ακόμα και
με κονσέρβα, ή κάποια αλοιφή.
Η πετσέτα «σαλιγκάρι» είναι ακόμα ένα
παιχνίδι αυτής της κατηγορίας. Παίρνουμε μία πετσέτα κουζίνας, την οποία, για
αρχή, έχουμε διπλώσει στα δύο, και μέσα
κρύβουμε λιχουδιές. Σταδιακά δυσκολεύουμε το παιχνίδι, διπλώνοντας περαιτέρω
την πετσέτα, ώσπου να τη σφίξουμε σε
έναν κόμπο «σαλιγκάρι».
Τα μπουκαλάκια νερού, επίσης, είναι μία
πολύ εύκολη λύση. Αφαιρούμε το πώμα,
την ετικέτα, καθώς και το δαχτυλίδι του
μπουκαλιού, και το γεμίζουμε με λιχουδιές
που ο σκύλος μας καλείται να βγάλει. Στο
εμπόριο μπορούμε, επίσης, να προμηθευτούμε ειδικά παζλ για σκύλους (κατασκευές που μέσα τους κρύβουμε τροφή).
Παιχνίδια εμποδίων, ή αλλιώς ένα γυμναστήριο σκύλων στο σπίτι μας!
Μπορείτε να μάθετε τον σκύλο σας κάτι
νέο, όπως για παράδειγμα να πηδάει
πάνω από αυτοσχέδια εμπόδια, ή μέσα

από ένα χούλα χούπ. Ενδείκνυται για σκύλους με υψηλή ενέργεια που δείχνουν να
διασκεδάζουν όταν κάνουν άλματα.
Ένας εύκολος τρόπος είναι ο εξής: βάζουμε, για αρχή, ένα κοντάρι (π.χ. σκούπας)
στο έδαφος και καλούμε τον σκύλο μας να
περάσει από πάνω. Σταδιακά ανεβάζουμε
το κοντάρι από το έδαφος (μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε ως βάσεις βιβλία στο
κάθε άκρο του κονταριού) και έτσι ο σκύλος μας μπορεί να μάθει το «πέρνα από
πάνω», ενώ ταυτόχρονα θα διασκεδάζει.
Παιχνίδια όσφρησης
Τα συγκεκριμένα παιχνίδια ενισχύουν την
όσφρηση του αγαπημένου μας κατοικίδιου και το βοηθούν να εκτονώνονται πνευματικά. Ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια
αυτής της κατηγορίας, που είναι εύκολο
να το κάνει ο οποιοσδήποτε κηδεμόνας,
είναι το παιχνίδι «Σε ποιο χέρι έχω τη λιχουδιά». Το οσφρητικό παιχνίδι «Βρες το
ποντικάκι» είναι ακόμα μια δραστηριότητα
πολύ ευχάριστη, κατά την οποία εκπαιδεύουμε τον σκύλο μας να ψάχνει ένα
συγκεκριμένο παιχνίδι, συνήθως πάνινο,
που μπορεί να κρατάει μία συγκεκριμένη μυρωδιά. Το παιχνίδι μπορεί να είναι
οποιοδήποτε μικρό πάνινο.
Δεν παραλείπουμε, τις απλές ασκήσεις
βασικής εκπαίδευσης που γνωρίζει ο σκύλος μας.
Μπορούμε, επίσης, να προσπαθήσουμε
να του μάθουμε κάποιο καινούργιο τρικ ή
κάποια νέα συμπεριφορά, όπως το να μας
φέρνει τις παντόφλες μας, το αγαπημένο
του παιχνίδι, ή να κλείνει το φως, πατώντας τον διακόπτη. Με θετικές συνδέσεις,
επιβράβευση και υπομονή τον βοηθάμε
να καταλάβει τι θέλουμε να κάνει.
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Από την Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας Αμαρουσίου και Ωρωπού
και την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση

Καθημερινή μετάδοση των Ιερών Ακολουθιών μέσω Ίντερνετ
Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά
μια πανδημία ανάγκασε την Ορθόδοξη Εκκλησία να καλέσει τους πιστούς
να προσευχηθούν από τα σπίτια τους,
αποφεύγοντας τις επισκέψεις στους Ιερούς Ναούς ώστε να αποτραπεί η διάδοση του κορονοϊού.

ου και Ωρωπού, ένωσαν τις δυνάμεις τους
ώστε σε καθημερινή βάση να μεταδίδονται
από τον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πεύκης όλες
οι ιερές ακολουθίες των ημερών προκειμένου οι αποκλεισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί
να μπορούν να ενώσουν τις προσευχές
τους έστω και εξ’ αποστάσεως.

Σε αυτή την τραγική συγκυρία υπάρχει ένας
ανέλπιστος σύμμαχος, η τεχνολογία.
Έτσι, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή την
επαφή που γίνεται επιτακτικά αναγκαία
μέσα στη δίνη της πανδημίας, η Ορθόδοξη
Εκκλησιαστική Τηλεόραση (orthodoxtv.gr)
και η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας Αμαρουσί-

Συμπαραστάτης στην προσπάθεια είναι
το www.orthodoxia.info.
Η καθημερινή μετάδοση των ιερών ακολουθιών θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του αποκλεισμού και θα υπάρχει συνεχής
ενημέρωση για τις όποιες αλλαγές στο πρόγραμμα.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ι. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
O KΩNΣTANTINOΣ MIXAΛAKHΣ, TOY ΣTAMATIOY
KAI THΣ ANAΣTAΣIAΣ, TO ΓENOΣ ΛIBANIOY, ΓENNHΘEIΣ ΣTO
AMAPOYΣION KAI KATOIKEI ΣTHN KHΦIΣIA KAI H EΛENH ΔAΦNH
ΨYXA, TOY EYAΓΓEΛOY KAI THΣ MAIPHΣ-EYTYXIAΣ,
TO ΓENOΣ POKOY, ΓENNHΘEIΣA ΣTO BEPO MΠITΣ ΦΛOPINTA, HΠA
KAI KATOIKEI ΣTHN KHΦIΣIA ΘA EΛΘOYN ΣE ΓAMO
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΡΡΥΜΠΟΜΠΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται στη Βάρη, περιοχή Κόρμπι,
ημιτελής κατοικία 280 m2 και 140 m2
υπόγειο, σε οικόπεδο 458 m2 , με 3 πλευρές
πρόσοψη, νεοκλασσικής Αρχιτεκτονικής.
Πρόσοψη 29 m2. Είναι 2 ανεξάρτητες
ιδιοκτησίες. Μπορούν να πουληθούν
ανεξάρτητα ή συνολικά.
τηλ.: 6936 349930 - 6947 833016

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Tηλ. / Τel.

210 8019735

ΑΓΓΕΛΙΑ

Διαμέρισμα
στην παραλία Μαρκοπούλου- Ορωπού,
60 τμ. πάνω στη θάλασσα
για όλο τον χρόνο

Ζητούνται διαφημιστές-τριες
για το εμπορικό τμήμα Εκδοτικού Ομίλου
που εδρεύει στα βόρεια προάστια, Άριστες
συνθήκες εργασίας,
ελκυστικό πακέτο αποδοχών, ευέλικτο ωράριο.

τηλ. 6982 518555

τηλ. 210 8087354, 210 8087706

