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lll Ήταν προχθές (13 Ιανουα-
ρίου) μια… ωραία ατμόσφαιρα,
με ευχές και χαιρετούρες, στη
συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Κηφισιάς, ιδανική –θα

λέγαμε- ακόμη και
για… φιλοσοφικές
συζητήσεις, οπότε
ίσως γι’ αυτό βρήκε
την ευκαιρία και ο τέ-
ως δήμαρχος Νίκος

Χιωτάκης για ν διαβά-
σει ένα κείμενο «περί σεβα-
σμού»!

lll Κι αν ακόμη «ψάχνονται»
οι δημοτικοί σύμβουλοι για το
πώς του… ήρθε του Νικόλα να
μιλήσει για το «καυτό» αυτό θέ-
μα, θα πρέπει όλοι μας να κατα-
λάβουμε ότι το θέμα «περί σεβα-
σμού» έχει παντελώς… ξευτελι-
στεί κάτω από την αδυσώπητη
μορφή που έχει στις μέρες μας
πάρει η δήθεν τηλεοπτική σάτι-
ρα, που θα έκανε ακόμη και
τους… σάτυρους να κοκκινί-
ζουν από ντροπή! 

lll Δεν παίρνουμε όρκο πως το
«ξέσπασμα Χιωτάκη» είχε «πη-
γή έμπνευσης» τα όσα συνέβη-
σαν αυτές τις ημέρες με τα… οι-
κογενειακά του δήμαρχου Αμα-
ρουσίου Γιώργου Πατούλη, αλ-
λά η σάτιρα εδώ ξεπέρασε τα όριο
της πρόκλησης και άγγιξε τα
όρια του κοινωνικού διασυρμού,
που ο οποιοσδήποτε έχει λίγο
μυαλό θα μπορούσε κάλλιστα ν’
αποδώσει, ξεχνώντας ακόμη και

την ύπαρξη ενός ανη-
λίκου στην όλη
«ιστορία»!  

lll Αλλά, έτσι
όπως έχει καταντή-
σει η ζωή μας, άντε

τώρα μια συγγνώμη να σβήσει

την καταστροφή που έχει ήδη γί-
νει! Τι κι αν μας λείπει το δημό-
σιο ήθος, όπως είπε ο δήμαρχος
Γιώργος Θωμάκος, τι κι αν
μπροστά στο όποιο «κέρδος» κά-
ποιου… τηλεθεατή τους παίρνει
σβάρνα όλους, εκείνο που μετρά-
ει είναι ότι…

lll Αμέσως μόλις έμαθε η δη-
μοτική μας Αρχή για τη μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας με βιομάζα στο
Καλυφτάκη, έτρεξε αμέσως να
προλάβει το κακό και δεν είμα-
στε σε θέση, λόγω του ότι σε λίγο
θα πάμε… πιεστήριο, να σας με-
ταφέρουμε ακριβώς το τι έγινε
μέχρι χθες αργά τ’ απόγευμα!

lll Πάντως, είμαστε σε θέση,
από την μια να πούμε πως το θέ-

μα έθιξε στο δημοτικό συμβούλιο
ο Παναγιώτης Κανακάκης,
από την άλλη να του πούμε πως
κανείς πλέον δεν μπορεί να ξέρει
τις αντιδράσεις των συναδέλφων
του με τον νέο αρχηγό της Νέας
Δημοκρατίας, άσχετα αν κι αυτός
είναι Κηφισιώτης κι ενδεχομένως
να συναντιούνται κάθε Σάββατο
στη λαϊκή…

lll Γιατί ο Πανα-
γιώτης Κανακάκης,
κατά τη συνεδρίαση
του δημοτικού  συμ-
βουλίου, ζήτησε από

τους συναδέλφους του δημοτι-
κούς συμβούλους που έβγαλαν
νέο αρχηγό στη ΝΔ να «κάνουν
καλή αντιπολίτευση» κι ακόμη
πολλοί είναι εκείνοι που αναρω-
τιούνται τι σχέση έχει η κεντρική
πολιτική σκηνή

με την τοπική, η οποία και δεν
στεγάζει το… Θέατρο του Παρα-
λόγου, πέρα από το γεγονός ότι
δεν γνωρίζουν και πολλοί ποιοι
από αυτούς ψήφισαν τον νέο
πρόεδρο…

lll Γιατί, όπως μάθαμε, ήσαν
και ορισμένοι που έτρεχαν
υπέρ του ενός και στήριξαν
τελικά τον άλλον, σύμφωνα
πάντα με το ρεύμα που επικρατεί
για προσωπικό τους όφελος φυ-
σικά, αλλά καλά είναι έτσι να τα
λέμε και λιγάκι… φλου, αφού τα
ονόματα είναι σε πολλούς γνω-
στά! 

lll Ωστόσο, εκείνο που δεν εί-
ναι γνωστό είναι το ποιος έχει τη
ευθύνη για την καλή λειτουργία
των δημόσιων τουαλετών (WC,
για τους σύγχρονους Έλληνες!)
που βρίσκονται στις σκάλες της
πύλης του Άλσους Κηφισιάς, κα-
θώς έχουν φτάσει καταγγελίες
από δημότες για «περίεργες κι-
νήσεις» κάποιου… κουστουμα-
ρισμένου κατά τις βραδινές
ώρες, οπότε…

lll Καλό δεν θα ήταν, τόσο ο
δήμος όσο και το οικείο αστυνο-
μικό τμήμα να ρίξει και καμιά
ματιά κατά εκεί, καθώς τέτοιες
ώρες περνούν γυναίκες και παι-
διά, μαθητές και φοιτητές και…
ο διάολος πολλά ποδάρια
έχει;   

lll Άντε, Παρασκευή σήμερα,
να ευχηθούμε Καλή Βδομάδα… 
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Oι καταχωρήσεις θα χρεώνονται κατόπιν συμφωνίας. Χειρόγραφα και φωτο-
γραφίες δημοσιευμένα ή μη, δεν επιστρέφονται, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημο-
σίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, ή περιληπτική, ή κατά παράφραση ή
διασκευή, απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, με οποιονδήποτε
τρόπο, μηχανικό ή ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς
προηγούμενη άδεια του εκδότη. Νόμοι 238/1970, 4301/1979, í.100/1975, Ν.Δ.
3565/1956 και 4254/1962 και κανόνες του διεθνούς δικαίου. Οι απόψεις των
συντακτών δεν εκφράζουν απαραίτητα και την άποψη της εφημερίδος.
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Α. ΔΗΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ : 1.000,00 ΕΥΡΩ
Β. ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΟ - ΑΕ : 100,00 ΕΥΡΩ ����
Γ. ΙΔΙΩΤΕΣ : 50,00 ΕΥΡΩ ����
Δ. ΑΠΟΡΟΙ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ 
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 6.000 ΕΥΡΩ : 6,00 ΕΥΡΩ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :  
�Όποιος λαμβάνει την εφημερίδα μας τέσσερις φορές 

και δεν την επιστρέφει 
θεωρείται συνδρομητής και χρεώνεται 

με την αντίστοιχη συνδρομή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

ΕΘΝΙΚΗ : 141/001160-61
ΙΒΑΝ: GR1501101410000014100116061

ALPHA BANK : 232-002101-086270
IBAN: GR26 0140 2320 2320 0210 1086 270

EUROBANK: 0026 0095 56 0200979895
IBAN: GR 710 26 0095 0000 56 0200 979895

Ένας χρόνος 
με τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην κυβέρνηση
Ένας χρόνος με τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
και ποιος θα ήταν ο καταλ-
ληλότερος για να συζητήσει
αυτό το θέμα με τους πολίτες
από τον υπουργό Ενέργειας
και Περιβάλλοντος Πάνο
Σκουρλέτη;

Έτσι, λοιπόν, «ο άνθρωπος
των βορείων» θα βρεθεί την
Κυριακή (17 Ιανουαρίου) στις
11:00 το πρωί στο Δημοτικό
Θέατρο Πεύκης (Χρ. Σμύρνης
& Ρ. Φεραίου) για να συνο-
μιλήσει με τους πολίτες, οπό-
τε… όσοι πιστοί και μη, προ-
σέλθετε…

Δεν έχουμε λόγο 
ν’ ανησυχούμε για 

το τέλος του κόσμου, 
αφού, ως χώρα,

είμαστε 
100 χρόνια πίσω...
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ίσως γι’ αυτό βρήκε
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ως δήμαρχος Νίκος
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σει ένα κείμενο «περί σεβα-
σμού»!

lll Κι αν ακόμη «ψάχνονται»
οι δημοτικοί σύμβουλοι για το
πώς του… ήρθε του Νικόλα να
μιλήσει για το «καυτό» αυτό θέ-
μα, θα πρέπει όλοι μας να κατα-
λάβουμε ότι το θέμα «περί σεβα-
σμού» έχει παντελώς… ξευτελι-
στεί κάτω από την αδυσώπητη
μορφή που έχει στις μέρες μας
πάρει η δήθεν τηλεοπτική σάτι-
ρα, που θα έκανε ακόμη και
τους… σάτυρους να κοκκινί-
ζουν από ντροπή! 
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σαν αυτές τις ημέρες με τα… οι-
κογενειακά του δήμαρχου Αμα-
ρουσίου Γιώργου Πατούλη, αλ-
λά η σάτιρα εδώ ξεπέρασε τα όριο
της πρόκλησης και άγγιξε τα
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κής ενέργειας με βιομάζα στο
Καλυφτάκη, έτρεξε αμέσως να
προλάβει το κακό και δεν είμα-
στε σε θέση, λόγω του ότι σε λίγο
θα πάμε… πιεστήριο, να σας με-
ταφέρουμε ακριβώς το τι έγινε
μέχρι χθες αργά τ’ απόγευμα!

lll Πάντως, είμαστε σε θέση,
από την μια να πούμε πως το θέ-
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από την άλλη να του πούμε πως
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και ορισμένοι που έτρεχαν
υπέρ του ενός και στήριξαν
τελικά τον άλλον, σύμφωνα
πάντα με το ρεύμα που επικρατεί
για προσωπικό τους όφελος φυ-
σικά, αλλά καλά είναι έτσι να τα
λέμε και λιγάκι… φλου, αφού τα
ονόματα είναι σε πολλούς γνω-
στά! 
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για τους σύγχρονους Έλληνες!)
που βρίσκονται στις σκάλες της
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ματιά κατά εκεί, καθώς τέτοιες
ώρες περνούν γυναίκες και παι-
διά, μαθητές και φοιτητές και…
ο διάολος πολλά ποδάρια
έχει;   
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Γ. ΙΔΙΩΤΕΣ : 50,00 ΕΥΡΩ ����
Δ. ΑΠΟΡΟΙ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ 
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 6.000 ΕΥΡΩ : 6,00 ΕΥΡΩ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :  
�Όποιος λαμβάνει την εφημερίδα μας τέσσερις φορές 

και δεν την επιστρέφει 
θεωρείται συνδρομητής και χρεώνεται 

με την αντίστοιχη συνδρομή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

ΕΘΝΙΚΗ : 141/001160-61
ΙΒΑΝ: GR1501101410000014100116061

ALPHA BANK : 232-002101-086270
IBAN: GR26 0140 2320 2320 0210 1086 270

EUROBANK: 0026 0095 56 0200979895
IBAN: GR 710 26 0095 0000 56 0200 979895

Ένας χρόνος 
με τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην κυβέρνηση
Ένας χρόνος με τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
και ποιος θα ήταν ο καταλ-
ληλότερος για να συζητήσει
αυτό το θέμα με τους πολίτες
από τον υπουργό Ενέργειας
και Περιβάλλοντος Πάνο
Σκουρλέτη;

Έτσι, λοιπόν, «ο άνθρωπος
των βορείων» θα βρεθεί την
Κυριακή (17 Ιανουαρίου) στις
11:00 το πρωί στο Δημοτικό
Θέατρο Πεύκης (Χρ. Σμύρνης
& Ρ. Φεραίου) για να συνο-
μιλήσει με τους πολίτες, οπό-
τε… όσοι πιστοί και μη, προ-
σέλθετε…

Δεν έχουμε λόγο 
ν’ ανησυχούμε για 

το τέλος του κόσμου, 
αφού, ως χώρα,

είμαστε 
100 χρόνια πίσω...

‘’

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 283 & ΣΟΛΩΜΟΥ 2,

lll Ήταν προχθές (13 Ιανουα-
ρίου) μια… ωραία ατμόσφαιρα,
με ευχές και χαιρετούρες, στη
συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Κηφισιάς, ιδανική –θα

λέγαμε- ακόμη και
για… φιλοσοφικές
συζητήσεις, οπότε
ίσως γι’ αυτό βρήκε
την ευκαιρία και ο τέ-
ως δήμαρχος Νίκος

Χιωτάκης για ν διαβά-
σει ένα κείμενο «περί σεβα-
σμού»!

lll Κι αν ακόμη «ψάχνονται»
οι δημοτικοί σύμβουλοι για το
πώς του… ήρθε του Νικόλα να
μιλήσει για το «καυτό» αυτό θέ-
μα, θα πρέπει όλοι μας να κατα-
λάβουμε ότι το θέμα «περί σεβα-
σμού» έχει παντελώς… ξευτελι-
στεί κάτω από την αδυσώπητη
μορφή που έχει στις μέρες μας
πάρει η δήθεν τηλεοπτική σάτι-
ρα, που θα έκανε ακόμη και
τους… σάτυρους να κοκκινί-
ζουν από ντροπή! 

lll Δεν παίρνουμε όρκο πως το
«ξέσπασμα Χιωτάκη» είχε «πη-
γή έμπνευσης» τα όσα συνέβη-
σαν αυτές τις ημέρες με τα… οι-
κογενειακά του δήμαρχου Αμα-
ρουσίου Γιώργου Πατούλη, αλ-
λά η σάτιρα εδώ ξεπέρασε τα όριο
της πρόκλησης και άγγιξε τα
όρια του κοινωνικού διασυρμού,
που ο οποιοσδήποτε έχει λίγο
μυαλό θα μπορούσε κάλλιστα ν’
αποδώσει, ξεχνώντας ακόμη και

την ύπαρξη ενός ανη-
λίκου στην όλη
«ιστορία»!  

lll Αλλά, έτσι
όπως έχει καταντή-
σει η ζωή μας, άντε

τώρα μια συγγνώμη να σβήσει

την καταστροφή που έχει ήδη γί-
νει! Τι κι αν μας λείπει το δημό-
σιο ήθος, όπως είπε ο δήμαρχος
Γιώργος Θωμάκος, τι κι αν
μπροστά στο όποιο «κέρδος» κά-
ποιου… τηλεθεατή τους παίρνει
σβάρνα όλους, εκείνο που μετρά-
ει είναι ότι…

lll Αμέσως μόλις έμαθε η δη-
μοτική μας Αρχή για τη μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας με βιομάζα στο
Καλυφτάκη, έτρεξε αμέσως να
προλάβει το κακό και δεν είμα-
στε σε θέση, λόγω του ότι σε λίγο
θα πάμε… πιεστήριο, να σας με-
ταφέρουμε ακριβώς το τι έγινε
μέχρι χθες αργά τ’ απόγευμα!

lll Πάντως, είμαστε σε θέση,
από την μια να πούμε πως το θέ-

μα έθιξε στο δημοτικό συμβούλιο
ο Παναγιώτης Κανακάκης,
από την άλλη να του πούμε πως
κανείς πλέον δεν μπορεί να ξέρει
τις αντιδράσεις των συναδέλφων
του με τον νέο αρχηγό της Νέας
Δημοκρατίας, άσχετα αν κι αυτός
είναι Κηφισιώτης κι ενδεχομένως
να συναντιούνται κάθε Σάββατο
στη λαϊκή…

lll Γιατί ο Πανα-
γιώτης Κανακάκης,
κατά τη συνεδρίαση
του δημοτικού  συμ-
βουλίου, ζήτησε από

τους συναδέλφους του δημοτι-
κούς συμβούλους που έβγαλαν
νέο αρχηγό στη ΝΔ να «κάνουν
καλή αντιπολίτευση» κι ακόμη
πολλοί είναι εκείνοι που αναρω-
τιούνται τι σχέση έχει η κεντρική
πολιτική σκηνή

με την τοπική, η οποία και δεν
στεγάζει το… Θέατρο του Παρα-
λόγου, πέρα από το γεγονός ότι
δεν γνωρίζουν και πολλοί ποιοι
από αυτούς ψήφισαν τον νέο
πρόεδρο…

lll Γιατί, όπως μάθαμε, ήσαν
και ορισμένοι που έτρεχαν
υπέρ του ενός και στήριξαν
τελικά τον άλλον, σύμφωνα
πάντα με το ρεύμα που επικρατεί
για προσωπικό τους όφελος φυ-
σικά, αλλά καλά είναι έτσι να τα
λέμε και λιγάκι… φλου, αφού τα
ονόματα είναι σε πολλούς γνω-
στά! 

lll Ωστόσο, εκείνο που δεν εί-
ναι γνωστό είναι το ποιος έχει τη
ευθύνη για την καλή λειτουργία
των δημόσιων τουαλετών (WC,
για τους σύγχρονους Έλληνες!)
που βρίσκονται στις σκάλες της
πύλης του Άλσους Κηφισιάς, κα-
θώς έχουν φτάσει καταγγελίες
από δημότες για «περίεργες κι-
νήσεις» κάποιου… κουστουμα-
ρισμένου κατά τις βραδινές
ώρες, οπότε…

lll Καλό δεν θα ήταν, τόσο ο
δήμος όσο και το οικείο αστυνο-
μικό τμήμα να ρίξει και καμιά
ματιά κατά εκεί, καθώς τέτοιες
ώρες περνούν γυναίκες και παι-
διά, μαθητές και φοιτητές και…
ο διάολος πολλά ποδάρια
έχει;   

lll Άντε, Παρασκευή σήμερα,
να ευχηθούμε Καλή Βδομάδα… 

Παρασκευή 15 Iανουαρίου 2016 ΑΠΟΨΕΙΣ2

www.typoskifisias.gr
www.tvkifisias.gr
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Ηλεκτρονική διεύθυνση Σύνταξης: typoskifisias.gr@gmail.com

Bureau Noir

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ
Oι καταχωρήσεις θα χρεώνονται κατόπιν συμφωνίας. Χειρόγραφα και φωτο-
γραφίες δημοσιευμένα ή μη, δεν επιστρέφονται, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημο-
σίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, ή περιληπτική, ή κατά παράφραση ή
διασκευή, απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, με οποιονδήποτε
τρόπο, μηχανικό ή ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς
προηγούμενη άδεια του εκδότη. Νόμοι 238/1970, 4301/1979, í.100/1975, Ν.Δ.
3565/1956 και 4254/1962 και κανόνες του διεθνούς δικαίου. Οι απόψεις των
συντακτών δεν εκφράζουν απαραίτητα και την άποψη της εφημερίδος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΩΘΩΝΟΣ 95, ΚΗΦΙΣΙΑ 14561
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 8019 735, 210 8014 053 FAX: 210 8087 354, 210 8087 706
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Ε Κ Δ Ο Τ Ρ Ι Α  -  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ρ Ι Α

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ  Σ Υ Ν Δ Ρ ΟΜ Ε Σ
Α. ΔΗΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ : 1.000,00 ΕΥΡΩ
Β. ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΟ - ΑΕ : 100,00 ΕΥΡΩ ����
Γ. ΙΔΙΩΤΕΣ : 50,00 ΕΥΡΩ ����
Δ. ΑΠΟΡΟΙ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ 
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 6.000 ΕΥΡΩ : 6,00 ΕΥΡΩ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :  
�Όποιος λαμβάνει την εφημερίδα μας τέσσερις φορές 

και δεν την επιστρέφει 
θεωρείται συνδρομητής και χρεώνεται 

με την αντίστοιχη συνδρομή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

ΕΘΝΙΚΗ : 141/001160-61
ΙΒΑΝ: GR1501101410000014100116061

ALPHA BANK : 232-002101-086270
IBAN: GR26 0140 2320 2320 0210 1086 270

EUROBANK: 0026 0095 56 0200979895
IBAN: GR 710 26 0095 0000 56 0200 979895

Ένας χρόνος 
με τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην κυβέρνηση
Ένας χρόνος με τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
και ποιος θα ήταν ο καταλ-
ληλότερος για να συζητήσει
αυτό το θέμα με τους πολίτες
από τον υπουργό Ενέργειας
και Περιβάλλοντος Πάνο
Σκουρλέτη;

Έτσι, λοιπόν, «ο άνθρωπος
των βορείων» θα βρεθεί την
Κυριακή (17 Ιανουαρίου) στις
11:00 το πρωί στο Δημοτικό
Θέατρο Πεύκης (Χρ. Σμύρνης
& Ρ. Φεραίου) για να συνο-
μιλήσει με τους πολίτες, οπό-
τε… όσοι πιστοί και μη, προ-
σέλθετε…

Δεν έχουμε λόγο 
ν’ ανησυχούμε για 

το τέλος του κόσμου, 
αφού, ως χώρα,

είμαστε 
100 χρόνια πίσω...

‘’

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΝΑ 
ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:
Eurobank: ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΚΕ
IBAN GR 1602600950000530201007222

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

ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ 28 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1276 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 8 ΜΑΪΟΥ 2020

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8087 706 - 210 8087 354 - 210 8014053

•••  Κατόπιν εορτής- μεταφορικά και 
κυριολεκτικά αφού είχε τη γιορτή 
και τα γενέθλιά του όπως ο ίδιος 
είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά 
του (σελ. 4)- μας ενημέρωσε, μετά 
και τον κ. Χαρδαλιά, ο Δήμαρχος, Γ. 
Θωμάκος για τη θλιβερή πρωτιά του 
Δήμου Κηφισιάς στα κρούσματα του 
κορονοϊού…

•••  Ποιος φταίει, ποιος γνώριζε, 
ποιος δεν γνώριζε, για την 
καθυστερημένη ενημέρωση των 
δημοτών ώστε να αυξηθούν τα 
μέτρα, τοπικά, θα το δείξει… 
η ιστορία. Αυτή που πάντα 
περιμένουμε… και περιμένουμε…

•••  Τα καμπανάκια κινδύνου στην 
πόλη υπήρξαν από νωρίς, 
δημοσιοποιήθηκαν πανελλαδικά, 
αλλά ο Δήμος ούτε φωνή ούτε 
ακρόαση, κατά τη λαϊκή ρήση… 

•••  Γιατί, εδώ που τα λέμε, αν ο πρώτος 
τη τάξει δημότης ισχυρίζεται ότι δεν 
άκουσα δεν είδα, άστα να πάνε…

•••  Και άντε και το μάθαμε… έγινε κάτι 
παραπάνω ή απλώς μείναμε στη 
διαπίστωση και τις παραινέσεις;…

•••  Και μια και μιλάμε για 
παραινέσεις… άκομψη το 
λιγότερο θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί η φράση για τους 
νέους που… κάθονται ο ένας 
πάνω στον άλλο…

•••  Και η συγγνώμη θυμίζει το να σε 
κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι…

•••  Πάλι καλά που δεν είπε «το νου 
σας ρεμάλια…», όπως ο αείμνηστος 
Λάμπρος Κωνσταντάρας….  

•••  Στα θετικά, να επισημάνουμε την αναφορά 

στο άνοιγμα των καταστημάτων και την 
πρόσκληση στην αγορά της Κηφισιάς που 
τόσο έχει πληγεί…

•••  Επίσης αξίζει επισήμανσης ότι 
άμεσα αντέδρασαν οι υπηρεσίες 

του Δήμου και η Αστυνομία 
που μετέβησαν για έλεγχο στην 
Κασσαβέτη, το βράδυ της Τρίτης, 
μετά από ειδοποίηση δημοτών, για 
συνωστισμό και μη τήρηση μέτρων 
προστασίας…

Διαβάζοντας την ανακοίνωση που 
εξέδωσε ο Δήμος Κηφισιάς στις 30 
Απριλίου με θέμα την προσφορά 6 
Αντιδημάρχων στο νοσοκομείο «Αγιοι 
Ανάργυροι», πρώτα πρώτα μας 
έρχεται στο μυαλό η ρήση «μη γνώτω 
η αριστερά τι ποιεί η δεξιά σου». 
Σε απλά ελληνικά, όταν προσφέρεις 
κάτι μη το διατυμπανίζεις. 
Κατά δεύτερον, ίσως δεν είναι 
πρέπον 6 Αντιδήμαρχοι να 
διατυμπανίζουν ότι πρόσφεραν 300 
μάσκες (οι άλλες 50 ήταν προσφορά 
φαρμακείου). 

Επίσης πρόσφεραν, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση πάντα, και 
φαρμακευτικό υλικό, γενικώς...  

Για το… κοσμοϊστορικό αυτό γεγονός 
μάλιστα, κάποιοι εξ’ αυτών δεν 
δίστασαν να ποζάρουν με δυο κουτιά 
για την καθιερωμένη φωτογραφία 
που αποδεικνύει της προσφοράς το 
αληθές. 

Συμπερασματικά: 
Όταν το «φαίνεσθαι» υπερισχύει 
της (όποιας) προσφοράς δηλώνει 
ματαιοδοξία. Όταν μάλιστα η 
προσφορά αυτή γίνεται από 
αξιωματούχους της Αυτοδιοίκησης 
δηλώνει απεγνωσμένη προσπάθεια 
αυτοπροβολής. Και μάλιστα σε μια 
χρονική περίοδο ευαίσθητη τόσο 
όσον αφορά την υγεία όσο και το 
ήθος…

«Μη γνώτω η αριστερά  
τι ποιεί η δεξιά σου»
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Συνάντηση πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 2 Μαΐου στο Δημαρχείο της 
Κηφισιάς μεταξύ της Διοίκησης του Δή-
μου και εκπροσώπων του Εμπορικού 
Συλλόγου Κηφισιάς, με σκοπό τον κα-
θορισμό μέτρων για την ανακούφιση 
των επιχειρήσεων και την τόνωση του 
εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής.
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Γιώργος Θωμά-
κος, υποδέχτηκε τον Πρόεδρο και τα μέλη 
του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κηφι-
σιάς, κ.κ. Μάρκο Πανέτα, Εριφύλη Γαλλή 
και Γιώργο Μαραγκό, παρουσία των αρ-
μοδίων Αντιδημάρχων κ.κ. Νίνας Βλάχου 
και Ευάγγελου Αυλήτη.
Ο κ. Θωμάκος ενημέρωσε τα μέλη του 
Εμπορικού Συλλόγου Κηφισιάς για τις 
έκτακτες οικονομικές ελαφρύνσεις των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στο Δήμο αλλά και για το μέτρο της επέ-
κτασης τραπεζοκαθισμάτων στα καταστή-
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ατελώς 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε 
σημεία όπου είναι εφικτό να πραγματο-
ποιηθεί, μέτρο που είχε ήδη ανακοινώσει 
κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κηφισιάς στις 29/4/2020. Επίσης 
ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την επανάλη-
ψη των απολυμάνσεων σε κοινόχρηστους 
χώρους. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Κηφισιάς, κ. Μάρκος Πανέτας 
εξέφρασε την ικανοποίησή του και ενημέ-
ρωσε με τη σειρά του για την εκστρατεία 
ενημέρωσης του κοινού που έχει ξεκινήσει 
ο Εμπορικός Σύλλογος σχετικά με τους 
λόγους που θα πρέπει να προτιμήσουν 
την αγορά της Κηφισιάς.
Συμφωνήθηκε η συνεργασία του Δήμου 
και του Εμπορικού Συλλόγου Κηφισιάς 
στην ενημερωτική εκστρατεία ενίσχυσης 
του εμπορικού χαρακτήρα του Δήμου μας. 
Επίσης συμφωνήθηκε να κατατεθούν 
από τον Εμπορικό Σύλλογο προτάσεις για 
ήπιες δράσεις στο κέντρο της πόλης.
Τέλος, συζητήθηκε η δημιουργία «ψηφια-
κής κάρτας δημότη», η οποία θα παρέχει 
στους κατοίκους κίνητρα για να προτιμούν 
τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα όρια 
του Δήμου μας.

Κάρτα δημότη 
και ήπιες δράσεις 
για τόνωση της 

αγοράς της πόλης

«Μπούμερανγκ» οι… εντυπωσιακοί 
ψεκασμοί στα σχολεία της Κηφισιάς

Α
νακοίνωση ότι 
έγιναν απολυ-
μάνσεις σε σχο-
λεία του Δήμου, 
την Τετάρτη 6 
Μαΐου, εξέδω-

σε ο Δήμος Κηφισιάς, η οποία 
μάλιστα συνοδευόταν από φω-
τογραφίες με… σύννεφα απολυ-
μαντικού να απλώνονται στην 
αίθουσα (φωτό). 

Από το σύννεφο απολυμαντικού προ-
στατευόντουσαν μόνον οι υπάλληλοι, 
ενδεδυμένοι με ειδικές «διαστημικές» 
στολές. 
Την προσπάθεια όμως για εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα στην κοινή γνώμη την ανέ-
τρεψε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κερα-
μέως, το πρωί της επόμενης ημέρας σε 
συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέ-
ρα Ελλάδα».
Και μάλιστα, τόνισε ότι η επιτροπή έχει 
κάνει ειδική μνεία ότι οι σκηνές με τους 
ψεκασμούς δεν είναι αυτές που έχει συ-
στήσει γιατί έχουν χημικά για τα παιδιά.

 Συγκεκριμένα είπε:
«Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση απολύ-
μανσης προ της έναρξης λειτουργίας του 
σχολείου», τόνισε η κ. Κεραμέως και εξή-
γησε: «Τα σχολεία έχουν παραμείνει κλει-
στά για πάνω από 15 μέρες. Είναι ένα 
θέμα που έχει συζητηθεί εκτενώς στην 
επιτροπή. Τα σχολεία είναι κλειστά δύο 
μήνες επί της ουσίας. Άρα τι τονίζει η επι-

τροπή, αν δείτε και τις οδηγίες που έχουν 
βγει: τον σχολαστικό καθαρισμό. Αυτό εί-
ναι το πρώτο βήμα. Η επιτροπή δεν έχει 
συστήσει απολυμάνσεις στα σχολεία ειδι-
κά και μάλιστα έχει κάνει και μία μνεία ότι 
αυτές οι σκηνές με τους ψεκασμούς δεν 
είναι αυτές που έχει συστήσει γιατί έχουν 
χημικά για τα παιδιά κτλ. Η επιτροπή έχει 
πει για σχολαστικό καθαρισμό, τοπικά 
απολυμαντικά ενδεχομένως σε χερού-
λια σε συγκεκριμένα αντικείμενα και 
από εκεί και πέρα μόνο σε περίπτωση 
κρούσματος υπάρχει πρόβλεψη για 
απολύμανση».

Άραγε να υποθέσουμε ότι για μια ακόμη 
φορά ο Δήμος Κηφισιάς είναι ανενημέ-
ρωτος; Και αν ναι με ποίου την ευθύνη;

Κεραμέως: «Η επιτροπή 
δεν έχει συστήσει 

απολυμάνσεις στα σχολεία 
και μάλιστα αυτές 
οι σκηνές με τους 

ψεκασμούς δεν είναι 
αυτές που έχει συστήσει 

γιατί έχουν χημικά 
για τα παιδιά»

Έλεγχο σε μπαρ της Κηφισιάς έκανε η αστυνομία και 
κλιμάκιο του Δήμου Κηφισιάς μετά από καταγγελίες 
για συγκέντρωση  κόσμου, έξω από αυτό, το βράδυ 
της περασμένης Τρίτης. 

Οι καταγγελίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν από 
άτομα που ανησύχησαν για έλλειψη μέτρων προστασίας 
κατά του κορονοϊού. 
Σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση, σε μέσο κοινω-
νικής δικτύωσης, του «Recipe bar», κατά τον έλεγχο δεν 
διαπιστώθηκε κάποια παράβαση:
 «Από χθες το βράδυ, το Recipe δέχεται μία πρωτόγνω-
ρη επίθεση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότη-
τα και ότι δήθεν λειτούργησε παράνομα χθες, τα οποία 

ξεκίνησαν από δημοσιεύματα δημοτικών συμβούλων στο 
Facebook και αναπαρήχθησαν από τα ΜΜΕ χωρίς την 
επιτόπια αυτοψία ή την άποψη του Recipe.
Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
δεν απαγορεύεται από κάπου η πώληση αλκοόλ.
Ξεκαθαρίζουμε ότι είχαμε λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
προστασίας(μάσκες, γάντια, αντισηπτικά) είχαμε μαζέψει 
τα τραπεζοκαθίσματα, είχαμε βάλει μόνοι μας ταινίες στον 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος και οι 
πελάτες προσέρχονταν να αγοράσουν το προϊόν τους 
κρατώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις (τουλάχιστον 
2 μέτρα), όπως αποδεικνύεται και από τις φωτογραφίες 
από τις κάμερες του καταστήματος.
Είναι γεγονός ότι στην απέναντι πλατεία, όπως κάθε 

βράδυ, υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος που κατανά-
λωνε είδη από όλες τις επιχειρήσεις που ήταν ανοικτές, 
όπως περίπτερα, ζαχαροπλαστεία, παγωτατζίδικα και το 
Recipe.
Στο κατάστημα πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Ελ-
ληνική Αστυνομία και από το Δήμο Κηφισιάς και δεν δια-
πιστώθηκε κάποια παράβαση.
Ούτε πρόστιμο επιβλήθηκε, ούτε σφράγιση πραγματο-
ποιήθηκε, ούτε υπήρξε σύλληψη.
Επειδή δεν υπήρξε εξ’ αρχής πρόθεση να θέσουμε σε 
κίνδυνο την δημόσια υγεία πόσο μάλλον να προκαλέσου-
με, το Recipe δεν πρόκειται να λειτουργήσει μέχρι την 1η 
Ιουνίου ή όποτε αρθούν οι λοιποί περιορισμοί στα κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Έλεγχος σε μπαρ της Κηφισιάς από Αστυνομία και Δήμο μετά από καταγγελία για συνωστισμό
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Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΚΉΦΙΣΙΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΘΏΜΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΉΝ ΚΉΦΙΣΙΑ

«Τα 116 κρούσματα στο Δήμο μας 
αναστάτωσαν… Θέλω να επιστήσω 

την προσοχή των δημοτών»
Η πρώτη συνεδρίαση 
με τηλεδιάσκεψη του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Κηφισιάς πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 29 
Απριλίου 2020 με εννέα 
θέματα στην ημερήσια 
διάταξη και τέσσερα 
έκτακτα.

Παρόντες μέσω διαδικτυ-
ακού προγράμματος ήταν 
35 από τους 41 Δημοτι-
κούς Συμβούλους που 
συζήτησαν για θέματα 
που αφορούν στο Δήμο 
αλλά και την πρωτόγνωρη 
κατάσταση που επικρα-
τεί με την πανδημία του 
COVID-19.
Ο κ. Θωμάκος στην ενη-
μέρωση του Δημοτικού 
Συμβουλίου αναφέρθηκε 
διεξοδικά σε όλα τα ανα-
γκαία προληπτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί από τον 
Δήμο για την προστασία 
των εργαζομένων και των 
πολιτών. Επίσης, ευχαρί-
στησε το προσωπικό του 
Δήμου που εργάστηκε 
και εργάζεται συστηματικά 
υπό δύσκολες και διαφο-
ρετικές συνθήκες.
Μετά την ενημέρωση ο κ. 
Θωμάκος αναφέρθηκε σε 
επόμενες ενέργειες του 
Δήμου Κηφισιάς:
 Στην απολύμανση που 
θα πραγματοποιηθεί στα 
σχολικά συγκροτήματα 
των Λυκείων και Γυμνασί-
ων του Δήμου καθώς και 
των Δημοσίων ΙΕΚ πριν 
την επαναλειτουργία τους. 
Επεσήμανε ότι στις σχολι-
κές μονάδες έχουν τοπο-
θετηθεί  κλειστά καλαθάκια 
απορριμμάτων και αντιση-
πτικά σε κάθε αίθουσα 
ενώ έχει δρομολογηθεί η 
ενίσχυση της καθαριότη-
τάς τους με επιπλέον προ-
σωπικό, για απολύμανση 
ειδικών επιφανειών.
 Στην επέκταση των ψη-
φιακών εφαρμογών του 
Δήμου και στην εμπιστο-
σύνη που έδειξαν σε αυτές 
οι πολίτες. Με καινοτόμες 
υπηρεσίες και νέες καλές 
πρακτικές στοχεύει ο Δή-
μος να προσφέρει στους 
πολίτες προγράμματα 
Παιδείας, Επιμόρφωσης, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
Κοινωνικής Μέριμνας, Συ-
ναλλαγών με τις υπηρεσί-
ες, Τοπικής Δημοκρατίας 
και Επιχειρηματικότητας 
του Δήμου μας.

 Στη συνάντηση με τον 
Εμπορικό Σύλλογο Κηφι-
σιάς.
Αντιδήμαρχοι και πολλοί 
Δημοτικοί Σύμβουλοι έκα-
ναν ενημερώσεις και προ-
τάσεις.
Όλα τα θέματα τα οποία 
συζητήθηκαν στο Δημο-
τικό Συμβούλιο Κηφισιάς 
εγκρίθηκαν. Μεταξύ άλ-
λων το ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα δράσης του 
Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων καθώς 
και η τροποποίηση της 
προγραμματικής σύμβα-
σης πολιτισμικής ανάπτυ-
ξης για το έργο του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Νέας 
Ερυθραίας-Στερέωση κι 
αποκατάσταση διατηρητέ-
ων κτηρίων και προσθή-
κη στατικώς ανεξάρτητου 
κτηρίου.
Για τη συζήτηση της τρο-
ποποίησης του Τεχνικού 
Προγράμματος και της 
αναμόρφωσης του Προϋ-
πολογισμού, εννέα παρα-
τάξεις της αντιπολίτευσης, 
με έγγραφό τους ζήτησαν 
την αναβολή τους προκει-
μένου να έχουν πληρέστε-
ρη ενημέρωση. Το αίτημα 
αναβολής επανήλθε στο 
Δ.Σ. και κατόπιν ψηφο-
φορίας (ισοψηφία 17-17) 
με την ψήφο ισχύος του 
Προέδρου (μετράει ως δι-
πλή),  ξεκίνησε η συζήτη-
ση των θεμάτων τα οποία 
και εγκρίθηκαν.  
Στην αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού περι-
λαμβάνονταν σημαντικά 
θέματα όπως: μελέτη του 
αντιπλημμυρικού έργου 
(Γούναρη, Καραϊσκάκη, 
Αιγίνης) ύψους 100.000 
ευρώ καθώς και θέματα 
υγειονομικά, προετοιμα-
σίας διετούς προσχολικής 
αγωγής, προμήθειας οικο-
δομικών υλικών, δαπάνες 
εξοικονόμησης ενέργει-
ας-Ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα SPARCs κα.  
Στη συνεδρίαση ψηφίστη-
κε επίσης, η επιχορήγηση 
των σχολικών επιτροπών 
η οποία είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική για την εύρυθμη 
λειτουργία των σχολικών 
μονάδων εν όψει και της 
επαναλειτουργίας τους κα-
θώς επίσης εγκρίθηκε και 
πόσο 118.700 ευρώ για 
επιχορήγηση αθλητικών 
σωματείων του Δήμου 
μας.

Ο 
Δήμαρχος Κη-
φισιάς Γιώρ-
γος Θωμάκος, 
με αφορμή τα 
στοιχεία που 
δημοσιοποίη-

σε ο Υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας Νίκος Χαρδα-
λιάς στις 3/5/2020 σχετι-
κά με τον υψηλό αριθμό 
κρουσμάτων covid-19 που 
καταγράφτηκαν στο Δήμο, 
έκανε την παρακάτω βιντεο-
σκοπημένη δήλωση, η οποία 
αναρτήθηκε την ίδια ημέρα 
στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Κηφισιάς: 

«Χθες το απόγευμα όλοι μαζί και ταυ-
τόχρονα ακούσαμε από τον αρμόδιο 
υπουργό έναν αριθμό κρουσμάτων 
πραγματικά υψηλό, 116 στον Δήμο 
μας. Έως τώρα διαπιστωμένα. Κάτι το 
οποίο αυτονόητα και εύλογα μας ανα-
στάτωσε. Και μάλιστα την ώρα που 
ετοιμαζόμαστε για την εν μέρει επανα-
φορά στην καθημερινότητα και τις επα-
ναλειτουργίες.

Επικοινώνησα αμέσως με τους αρμό-
διους υπουργούς ζητώντας διευκρινί-
σεις και οδηγίες. Ωστόσο, όπως μου 
είπαν, αλλά και εσείς και εγώ που περ-
πατούσαμε και κάναμε τους περιπά-
τους στο Δήμο μας γνωρίζουμε κάποια 
πράγματα τα οποία θα επισημάνω και 
τώρα, όχι για να κατηγορήσω ή να αι-
τιολογήσω αλλά για να επιστήσω την 
προσοχή από εδώ και πέρα.
Πρώτον: Τα ασυλλόγιστα πάρτι – λυ-
πάμαι που το λέω και ας κάνω εχθρούς 
– ή αν θέλετε τις κοινωνικές συναντή-
σεις κόντρα στις οδηγίες και το νόμο. 
Αυτά δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δεύτερον: Οι πολύ κοντινές αποστά-
σεις στα πολυσύχναστα σημεία των 
πόλεών μας και ειδικά εκεί που πωλεί-
ται ο καφές στο χέρι ή το παγωτό ή ένα 
γρήγορο φαγητό για πακέτο. Δεν τη-
ρούνταν πάντοτε οι αποστάσεις παρά 
τις διαρκείς και σχεδόν ολοήμερες επι-
σημάνσεις της Δημοτικής Αστυνομίας 
με ειδικό μεγάφωνο και της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Όχι λοιπόν κοντά- κοντά, 
όχι δίπλα- δίπλα και από σήμερα και 
με μάσκα, εκεί που ανακοινώθηκε ότι 
απαιτείται η εφαρμογή της.

Τρίτον: Για τους νέους μας που ίσως 
δεν με ακούν, αλλά με ακούν περισσό-
τερο, θέλω να πιστεύω, οι γονείς τους. 
Οι νέοι μας στις βόλτες, στα πάρκα, 
αγκαλιασμένοι, καμιά φορά και μεγα-
λύτεροι, δίπλα-δίπλα στα παγκάκια ο 
ένας δίπλα στον άλλον και θα το πω, 
κι αλλιώς, και συγγνώμη, ο ένας πάνω 
στον άλλον, τη στιγμή που ο πατέρας 
και η μητέρα τους φορούν τη μάσκα 
και κρατούν αποστάσεις. Οι νέοι μας 

να καταλάβουν ότι με αυτόν τον τρόπο 
ακυρώνουν την προσπάθεια των γονέ-
ων τους και βάζουν σε κίνδυνο κυριο-
λεκτικά ζωές. Δεν το έχουν καταλάβει 
επαρκώς γιατί νιώθουν αλώβητοι.

Χωρίς να παραστήσω το υπόδειγμα 
– ούτε νιώθω ότι είμαι – αυτές τις 40 
ημέρες τις καραντίνας συνέβη να έχω 
την ονομαστική μου εορτή, τα γενέθλιά 
μου καθώς και η κόρη μου. Κι όμως 
δεν αγκαλιαστήκαμε, δεν ανταλλάξαμε 
φιλιά και στο εορταστικό τραπέζι κρατή-
σαμε αποστάσεις δύο μέτρων. Χωρίς 
να θέλω να κάνω το υπόδειγμα, έτσι 

πρέπει να προσαρμοστούμε, κι εγώ 
ακόμα δεν νιώθω ότι έκανα αρκετά. Εί-
ναι θέμα σεβασμού όχι μόνο στη ζωή 
μας αλλά και στη ζωή του άλλου, του 
διπλανού, του γείτονα, όποιου συνανα-
στρεφόμαστε.
Η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική 
Αστυνομία θα συνεχίσουν να κάνουν 
το καθήκον τους. Όμως δεν φτάνουν. 
Σε έναν δήμο με τεράστια έκταση, τον 
τρίτο σε έκταση δήμο του λεκανοπεδί-
ου. Με τόσα πολυσύχναστα σημεία, με 
τόσους δρόμους που προσφέρονται 
για περίπατο και για συνωστισμό. Πρέ-
πει εσείς συμπολίτισσες και συμπολίτες 
να κάνετε την επισήμανση, την παρα-
τήρηση, την αυστηρή παρατήρηση. Μη 
διστάζετε. Και εν ανάγκη να μας ειδο-
ποιήσετε κι εμάς. 

Εκτός απ’ αυτό θέλω να ζητήσω, και 
νομίζω ότι είναι αυτονόητο, τώρα που 
τα καταστήματά μας επαναλειτουρ-
γούν, φυσικά να τα εμπιστευθούμε και 
να τα προτιμήσουμε. Δεν νοείται, άλλω-
στε απαγορεύονται οι περιττές μετακι-
νήσεις ακόμα, δεν νοείται να επιλέγου-
με για τις καταναλωτικές μας ανάγκες 
άλλα καταστήματα.
Η πόλη μας, όποια κι αν είναι τα νέα, 
ό,τι κι αν λένε οι αριθμοί, οι πόλεις μας 
είναι πάντοτε πανέμορφες και πάντοτε 
θα είναι πόλος έλξης και της φύσης και 
της αγοράς.
Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να λειτουργή-
σουμε με ανοιχτά καταστήματα και να 
υποδεχθούμε τους επισκέπτες της Κη-
φισιάς και στα καταστήματα της ήπιας 
αναψυχής, τα οποία ο δήμος μας θα 
στηρίξει ποικιλοτρόπως. Καλή δύναμη, 
καλή συνέχεια».

Τι ψηφίστηκε στην πρώτη 
τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κηφισιάς

Η Δημοτική Αστυνομία 
και η Ελληνική 

Αστυνομία 
θα συνεχίσουν να 

κάνουν το καθήκον τους. 
Όμως δεν φτάνουν. 

Πρέπει εσείς συμπολίτισ-
σες και συμπολίτες να 

κάνετε την επισήμανση, 
την παρατήρηση, την 

αυστηρή παρατήρηση. 
Μη διστάζετε. 

Και εν ανάγκη να μας 
ειδοποιήσετε κι εμάς
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Α
νακοίνωση για τα 116 κρού-
σματα κορονοϊού στην Κη-
φισιά και τον τρόπο που δια-
χειρίστηκε τα μέτρα προστα-
σίας στον Δήμο ο δήμαρχος, 
Γιώργος Θωμάκος, εξέδωσε ο 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «+ερ-
γαζόμαστε για την Πόλη της Καρδιάς μας» 
και  Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης, Νίκος Χιωτάκης:

«Όλοι οι Έλληνες ζήσαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση 
υγειονομικής πανδημίας, που μας υποχρέωσε να ζήσουμε 
ουσιαστικά για περισσότερες από 40 μέρες κλεισμένοι στα 
σπίτια μας, μακριά από αγαπημένα πρόσωπα και συνήθει-
ες, από τη δουλειά μας κι έχοντας το δικαίωμα να κάνουμε 
ελάχιστες και μόνον αναγκαίες μετακινήσεις.
Σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση “καταφέραμε” να ανα-
δειχθούμε δεύτερος στην Ελλάδα Δήμος, όσον αφορά την 
καταγραφή κρουσμάτων στον covid-19.
Αυτή η θλιβερή διάκριση, οφείλει να μας κινητοποιήσει. Κι-
νητοποίηση σημαίνει αναζήτηση ευθυνών, δράσεις και όχι 
εκ των υστέρων διαπιστώσεις.
Υπάρχει καταρχήν ευθύνη, γιατί έπρεπε να περάσουν 42 
μέρες για να ενημερωθούμε όλοι μας, Δήμος και Δημοτική 
Αρχή και κατ’ επέκταση και οι συμπολίτες μας, για τον υψη-
λό αριθμό κρουσμάτων στο Δήμο Κηφισιάς.
Είναι προφανές ότι δεν υπήρχε καμία συνεργασία μεταξύ 
του Δήμου μας και των αρμόδιων κρατικών αρχών και η 
ευθύνη για αυτό ανήκει σε όλα τα μέρη. 

Εμάς όμως πρέπει να μας απασχολεί ότι δεν υπήρξε η 
ευαισθησία, η αγωνία από πλευράς Διοίκησης του Δήμου 
μας,  να αναζητήσει από τους αρμόδιους στοιχεία που να 
αφορούν την εξέλιξη της επιδημίας στα προάστιά μας. 
Κι όταν αυτά δημοσιοποιήθηκαν, έδειξε αιφνιδιασμένη κι 
έσπευσε να αποδώσει ευθύνες καταρχήν σε αυτούς που 
«πάρταραν» το προηγούμενο διάστημα και στη συνέχεια 
στα νέα παιδιά, που «κυκλοφορούσαν αγκαλιά» αντί να 
διώχνει μακριά το ένα το άλλο.  

Θεωρώ ότι πρέπει η δημοτική αρχή να σοβαρευτεί .
Δεν θα την κατηγορήσω ότι ευθύνεται για την εξέλιξη της 
πανδημίας, αλλά για αδιαφορία και προφανή ανεπάρκεια 
να ανταποκριθεί στις ευθύνες της και να αξιοποιήσει τα 
όπλα που διέθετε. 
Στο διάστημα που προηγήθηκε δεν έκανε, με τη δημοτική 
αστυνομία, αποτελεσματικούς ελέγχους , σε συνεργασία 
και με την αστυνομία, για την εφαρμογή των μέτρων. 
Μπορεί να μας πει η Διοίκηση του Δήμου πόσα πρόστιμα 
επέβαλε η Δημοτική Αστυνομία, από τη μέρα που άρχισε η 
εφαρμογή των μέτρων, σε βάρος αυτών που δεν τηρούσαν 
τις αποστάσεις ασφαλείας, που κυκλοφορούσαν χωρίς τις 
απαραίτητες βεβαιώσεις ή συμμετείχαν σε συναθροίσεις με 
μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων από όσους προέβλεπε 
ο νόμος; 
Μιλά ο κ. Δήμαρχος για διοργανώσεις πάρτι στο Δήμο εκ 
των υστέρων, αλλά δεν έκανε τίποτε εφόσον ισχυρίζεται ότι 
γνώριζε, για να τα αποτρέψει. 
Και θέλει ξαφνικά να αισθανθούμε όλοι οι πολίτες υπόλογοι 
και κυρίως η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, που πει-

θάρχησε με τις οδηγίες της Πολιτείας και συμπεριφέρθηκε 
υπεύθυνα. 
Ξεπερνώντας την ανεπάρκειά της η Διοίκησης του Δήμου, 
που δείχνει ξαφνιασμένη, οφείλει πλέον να αναλάβει δρά-
ση. Οι εκ των υστέρων διαπιστώσεις δεν ωφελούν.
Από σήμερα ο Δήμος με τη δημοτική αστυνομία, οφείλει 

να κάνει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα, σε αυτόν που 
δεν τηρεί τα μέτρα, δεν φοράει μάσκα, σε αυτόν που είναι 
δίπλα στον άλλον, γιατί απ’ ότι φαίνεται, μέχρι τώρα απλώς 
«αγνάντευε».  

Οι πολίτες, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του Δήμου 
Κηφισιάς, είναι νομοταγείς και υπεύθυνοι και βεβαίως κανείς 
δεν ήταν εσκεμμένα φορέας του ιού.  Κατά τη διάρκεια της κα-
ραντίνας δεν άκουσα να γίνεται κανένα «πάρτυ», ούτε καμία 
μαζική συγκέντρωση και αν κάποιος το έβλεπε ή έβλεπε τους 
«νέους να κάθονται ο ένας πάνω στον άλλον στα παγκάκια,» 
θα έπρεπε να επιβάλει τον νόμο. Τίποτα άλλο.
Ο Δήμος οφείλει επίσης  να ζητήσει επίσημα στοιχεία και να 
συνεργαστεί με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τον ΕΟΔΥ. 
Τα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι πολλά και σε αυτά συ-
μπεριλαμβάνονται μόνον όσοι καταγράφηκαν δηλώνοντας 
ως τόπο κατοικίας την πόλη μας. Αυτός όμως δεν είναι ο 
πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων. 
Αν θυμηθούμε τη δήλωση του κυρίου Τσιόρδα στις 18 Μαρ-
τίου, όπου με καταγεγραμμένα 480 κρούσματα υπολόγιζε 
ότι οι ασθενείς είναι στην πραγματικότητα περίπου 2.500 με 
3.000 χιλιάδες, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και στην 
Κηφισιά τα κρούσματα είναι περίπου πενταπλάσια από 
όσα αναφέρθηκαν. 

Το ζητούμενο είναι και τι θα κάνει ο Δήμος Κηφισιάς από δω 
και πέρα, τώρα που γνωρίζει. Φτάνουν πια οι διαπιστώσεις 
και οι παραινέσεις. Οφείλει να εφαρμόσει το νόμο με πε-
ρισσότερους ελέγχους κι αν δεν μπορεί, να απαιτήσει τη 
συνδρομή του Κράτους και της Αστυνομίας.
Με απλές ανακοινώσεις και ρίξιμο των ευθυνών στους άλ-
λους, το πρόβλημα δεν θα λυθεί αλλά θα διογκωθεί και η 
επιστροφή στην κανονικότητα θα ναρκοθετηθεί. 
Με την υγεία των πολιτών του Δήμου Κηφισιάς δεν πρέπει 
να παίζει κανένας». 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

“Μπορεί να μας πει η Διοίκηση 
του Δήμου πόσα πρόστιμα 

επέβαλε η Δημοτική Αστυνομία, 
από τη μέρα που άρχισε η 

εφαρμογή των μέτρων, σε βάρος 
αυτών που δεν τηρούσαν τις  
αποστάσεις ασφαλείας, που  

κυκλοφορούσαν χωρίς τις  
απαραίτητες βεβαιώσεις ή συμμε-

τείχαν σε συναθροίσεις με  
μεγαλύτερο αριθμό  

συμμετεχόντων από όσους  
προέβλεπε ο νόμος;”

Νίκος Χιωτάκης: 
«Με την υγεία των πολιτών 

του Δήμου Κηφισιάς
 δεν πρέπει να παίζουμε»

“Ξεπερνώντας την ανεπάρκειά της η Διοίκηση του Δήμου, που δείχνει 
ξαφνιασμένη, οφείλει πλέον να αναλάβει δράση. Οι εκ των υστέρων 

διαπιστώσεις δεν ωφελούν”.

Ο Δήμος οφείλει 
να ζητήσει 
επίσημα 
στοιχεία 
και να 
συνεργαστεί 
με τον ΕΟΔΥ
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Τ
ο ανώτατο δικαστήριο 
της Γερμανίας απε-
φάνθη τελευταία ότι 
ο τρόπος με τον οποίο 
ελήφθη το 2015 η από-
φαση της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να θεσπί-
σει το πρόγραμμα αγοράς κρατικών 
ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές 
(PSPP) προκειμένου να αποφευχθεί 
ένας αποπληθωρισμός, δεν έγινε βά-
σει του δικαίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δικα-
στηρίου Αντρέας Φόσκουλε «για πρώτη 
φορά στην ιστορία του το Ομοσπον-
διακό Συνταγματικό Δικαστήριο δια-
πιστώνει ότι ενέργειες και αποφάσεις 
ευρωπαϊκών οργάνων εμφανώς δεν κα-
λύπτονται από την ευρωπαϊκή κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συνεπώς στερούνται 
αποτελεσματικότητας στη Γερμανία.» 

Η απόφαση των γερμανών δικαστών 
βρίσκεται σε αντίθεση με αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που είχε 
εγκρίνει τη διαδικασία που ακολουθήθη-
κε στην περίπτωση του PSPP (Public 
Sector Purchase Programme - παρέμ-
βαση στην αγορά ομολόγων).

Το δικαστήριο της Καρλσρούης θεωρεί 
επίσης ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της ανα-
λογικότητας, ενώ θα έπρεπε να είχε λη-
φθεί υπόψη η γνώμη κυβερνήσεων και 
εθνικών κοινοβουλίων. Η ΕΚΤ δηλαδή 
δεν θα έπρεπε να είχε αποφασίσει μόνη 
της για ένα πρόγραμμα που πήρε τόσες 
μεγάλες οικονομικές και δημοσιονομικές 
διαστάσεις. 

Σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, δεδομένου 
ότι στην αγορά ομολόγων εμπλέκεται 
και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, θα 
έπρεπε να είχε προηγηθεί συζήτηση 
και απόφαση της βουλής, διότι βάσει 
του γερμανικού Συντάγματος το σώμα 
αυτό έχει τη δημοσιονομική εξουσία. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP η 
ΕΚΤ είχε αγοράσει από το Μάρτιο 2015 
ως τα τέλη 2018 κρατικά και άλλα ομό-
λογα αξίας 2,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ.  

Σύμφωνα με την απόφαση μετά από 
μια μεταβατική περίοδο τριών μηνών θα 
απαγορεύεται στην Κεντρική Τράπεζα 
της Γερμανίας να συμμετέχει στο πρό-
γραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ, αν 
προηγουμένως το Συμβούλιο της ΕΚΤ 
σε νέα του απόφαση δεν εξηγεί με «δι-
αφανή» τρόπο ότι το πρόγραμμα τηρεί 
την αρχή της αναλογικότητας. Ο άλλος 
τρόπος για να εξασφαλιστεί η γερμανική 
συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι βέβαια 
σχετική απόφαση του γερμανικού κοινο-
βουλίου.

Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικα-
στήριο απέρριψε όμως σήμερα μια άλλη 
εξίσου σημαντική «κατηγορία» των προ-
σφευγόντων. Οι δικαστές κατέστησαν 
σαφές ότι το PSPP δεν παραβιάζει την 
απαγόρευση της νομισματικής χρηματο-
δότησης. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα 
αυτό δεν συνιστά χορήγηση πίστωσης 
σε κράτη-μέλη της ευρωζώνης, που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, 
όπως η Ιταλία.

Τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΚΤ 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συ-
νέπειες της κρίσης του κορωνοϊού δεν 

ήταν αντικείμενο της δίκης. Προσφεύ-
γοντες ήταν μια ομάδα συντηρητικών 
καθηγητών και πολιτικών γύρω από 
τον άλλοτε αντιπρόεδρο του βαυαρικού 
CSU Πέτερ Γκαουβάιλερ αλλά και του 
πρώτου προέδρου του ακροδεξιού εθνι-
κιστικού AfD Μπερντ Λούκε, o οποίος 
σήμερα βρίσκεται εκτός κόμματος.

Η ιστορική, όπως χαρακτηρίστηκε η 
απόφαση του Ανώτατου Συνταγματι-
κού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, για 
το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της 
ΕΚΤ που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2015 
βρέθηκε στο επίκεντρο του γερμανικού 
Τύπου.

Το Spiegel επιγράφει  σχόλιό του «Η 
παράξενη επίδειξη ισχύος των δικα-
στών του Συνταγματικού Δικαστηρίου» 
και παρατηρεί: «Η απόφαση μοιάζει με 
γροθιά. Σε τελική ανάλυση η ΕΚΤ με την 
έκδοση ομολόγων κράτησε χαμηλά τα 
επιτόκια τα προηγούμενα χρόνια και την 

ο ι κ ο ν ο μ ί α 
ζωντανή και 
πρόσφατα, 
με αφορ-
μή την κρί-
ση εξαιτίας της 
πανδημίας του κο-
ρωνοϊού και τη φοβερή 
κατάρρευση της οικονομίας από τον Β‘ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, θέσπισε ένα παρό-
μοιο πρόγραμμα. Γιατί, θα μπορούσε 
να διερωτηθεί κανείς, το Ομοσπονδιακό 
Συνταγματικό Δικαστήριο ειδικά τώρα, 
τορπιλίζει αυτά τα σημαντικά μέτρα βο-
ήθειας;».

Και το άρθρο συνεχίζει: «Κυρίως το 
αιτιολογικό της απόφασης φαντάζει πε-
ρίεργο. Οι δικαστές επιρρίπτουν στους 
κεντρικούς τραπεζίτες, ότι δεν σκέφθη-
καν αρκετά τις παράπλευρες συνέπειες 
του προγράμματος αγοράς ομολόγων 
και ότι δεν έκαναν προβλέψεις για τις 

οικονομικές συνέπειες, τι σημαίνουν δη-
λαδή τα πολύ χαμηλά επιτόκια για τους 
επενδυτές, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, 
τους καταθέτες, τις επιχειρήσεις.  Σαν 
να μην ήταν γνωστά όλα αυτά εδώ και 
χρόνια και σαν να μην είχαν ευρέως συ-
ζητηθεί από τα μέλη του συμβουλίου της 
ΕΚΤ. Συνέχεια ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μά-
ριο Ντράγκι, αλλά και οι διοικητές των 
εθνικών κεντρικών τραπεζών, όπως ο 
Γερμανός Γενς Βάιντμαν καταδείκνυαν 
τις συνέπειες και είχαν έντονες αντιπα-
ραθέσεις πάνω σε αυτή τη βάση».

Το γεγονός ότι για πρώτη φορά το Συ-
νταγματικό Δικαστήριο αποκλίνει από 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
ενέχει τον κίνδυνο σύγκρουσης σχετικά 
με τις αρμοδιότητες λήψης αποφάσε-
ων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχολιάζει η 
Sueddeutsche Zeitung(SZ).

Όπως επισημαίνει η SZ, η σημερινή 
εξέλιξη «έχει σοβαρές επιπτώσεις σε 
ό,τι αφορά την δυνατότητα της ΕΚΤ να 
δράσει, διότι στην Bundesbank, η οποία 
είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΕΚΤ 
με μερίδιο 26%, αναλογεί ένα σοβαρό 
μέρος του όγκου των αγορών κρατικών 
ομολόγων, οι οποίες έχουν εν τω μεταξύ 
φθάσει στα 2,2 τρισεκατομμύρια ευρώ». 

Σε «κατάσταση σοκ» βρίσκονται τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μετά την 
απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου 
της Γερμανίας που δημιουργεί αμφιβολί-
ες για τις βασικές προσπάθειες τόνωσης 
της Eυρωζώνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε ότι 
ο ευρωπαϊκός νόμος υπερβαίνει αυτόν 
των κρατών μελών.«Eπαναβεβαιώνου-
με την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και 
το γεγονός ότι οι αποφάσεις του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές 
για όλα τα εθνικά δικαστήρια. Η Επιτρο-
πή σεβόταν πάντα την ανεξαρτησία της 
ΕΚΤ κατά την εφαρμογή της νομισματι-
κής πολιτικής», είπε ο εκπρόσωπος της 
Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ.

Το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου επι-
βεβαίωσε το πρόγραμμα  που ξεκίνησε 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να 
εισφέρει ρευστότητα στις αγορές κατά τη 
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, 

το γνωστό μας QE.
Οι Γερμανοί δικαστές διευκρί-
νισαν πάντως ότι η απόφασή 

τους δεν ισχύει για το νέο 
πρόγραμμα της ΕΚΤ για 
την πανδημία.

Ωστόσο, πολλοί θεωρούν 
ότι αποτελεί πρόκληση για 

τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργα-
να και για το μέλλον του ίδιου 

του ευρώ. Γερμανική επίδειξη 
ισχύος απέναντι στην ΕΚΤ;
«Υπάρχει η αρνητική ανάγνωση, για-

τί είναι αλήθεια είναι ότι η ΕΚΤ ήταν το 
μόνο θεσμικό όργανο ικανό να δράσει. 
Και αν την περιορίσουμε, εάν δέσουμε 
τα χέρια της, δεν την αφήνουμε να κά-
νει τη δουλειά της, τότε η Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση θα είναι πολύ πολύ 
δύσκολο να λειτουργήσει», είπε ο ευρω-
βουλευτής των Ισπανών Φιλελευθέρων 
Λούις Γκαρικάνο.

Ευρωβουλευτές επιμένουν ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται 
περιθώρια ελιγμών για να βοηθήσει τις 
χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ανώτατο δικαστήριο 
της Γερμανίας 

απεφάνθη ότι είναι 
αντισυνταγματική 
η αγορά ομολόγων 

από την ΕΚΤ; 

Γράφει ο 
Περικλής  

Πέτρου
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Α
νακοίνωση σχετικά 
με την ψήφιση του 
νομοσχεδίου «Εκ-
συγχρονισμός Περι-
βαλλοντικής Νομο-
θεσίας», εξέδωσε, 

την ημέρα της ψήφισης,  η δημοτι-
κή παράταξη «Κοινωνία Παρούσα» 
και η επικεφαλής της, Αγγελική 
Παπάζογλου.

Η ανακοίνωση:

«Ψηφίζεται σήμερα, πρώτη ημέρα λήξης 
των μέτρων περιορισμού λόγω κορωνοι-
ού και με μερική επιστροφή στην καθη-
μερινότητα, το Νομοσχέδιο της Κυβέρνη-
σης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλ-
λοντικής Νομοθεσίας» από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Ν/Σ 
κατατίθεται από την Κυβέρνηση εν μέσω 
πανδημίας και ενώ η Βουλή υπολειτουρ-
γεί, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς 
επαρκή διαβούλευση για το σύνολο των 
άρθρων και με στόχο να ακυρώσει τη νο-
μική προστασία του περιβάλλοντος.
Το Ν/Σ αυτό καταστρατηγεί την ουσία του 
άρθρου 24 του Συντάγματος περί Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος και αγνοεί 
τις αντιρρήσεις και τις σοβαρές ενστάσεις 
του συνόλου των περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων της χώρας τόσο επί του περιε-
χομένου του όσο και για τον περιορισμέ-
νο χρόνο που δόθηκε για διαβούλευση.

Σύσσωμη η περιβαλλοντική κοινότητα 
απορρίπτει το νομοσχέδιο. Έτσι μέχρι 
σήμερα 23 περιβαλλοντικές ΜΚΟ εθνι-
κού επιπέδου έχουν ζητήσει απόσυρση, 
ανάκληση και μη κατάθεση του Ν/Σ, ενώ 
περισσότερα από 80 περιβαλλοντικά κι-
νήματα και συλλογικότητες κάνουν επεί-
γουσα έκκληση για άμεση απόσυρση. 
Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί κατά 
όλοι οι φορείς των προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000, οι εργαζόμενοι 
στους Φορείς, το τμήμα Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ.λπ.

Το Ν/Σ αυτό θίγει πολλές και σημαντικές 
πλευρές της περιβαλλοντικής νομοθεσί-
ας και των περιβαλλοντικών ζητημάτων 
αλλάζοντας άρδην τον προσανατολισμό 
και την κατεύθυνση προς όφελος εξυπη-
ρέτησης «οικονομικών συμφερόντων» 
χωρίς στρατηγική για το περιβάλλον το 
οποίο μαζί με τις δημόσιες πολιτικές θε-
ωρούνται και αντιμετωπίζονται από την 
κυβέρνηση ως εμπόδια στις επενδύσεις.

Ένα τόσο σοβαρό Ν/Σ που αφορά πρω-
τίστως τον φυσικό πλούτο της χώρας και 
των τοπικών κοινωνιών, που εμπλέκει 
την τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρήσαμε ως 
«Κοινωνία Παρούσα» ότι θα έπρεπε να 
δοθεί η δυνατότητα ειδικής διαβούλευ-
σης στο δημοτικό συμβούλιο με τη συμ-
μετοχή ειδικών και εμπειρογνωμόνων, 
περιβαλλοντικών σωματείων και εκπρο-
σώπων του περιβαλλοντικού κινήματος. 

Για το λόγο αυτό, η «Κοινωνία Παρού-
σα» σε σχετικό υπόμνημά της προς τον 
Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και 
τη δημοτική αρχή έθεσε το ζήτημα αυτό 
ζητώντας το δημοτικό συμβούλιο έστω 

και την τελευταία στιγμή να συ-
ζητήσει και να πάρει θέση στα 
επίμαχα ζητήματα που έχουν με-
γαλύτερο αντίκτυπο για το Δήμο 
Κηφισιάς. Δυστυχώς, και στο 
πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο 
που έγινε τις προηγούμενες ημέ-
ρες στον Δήμο μας δεν υπήρξε 
καμία σχετική ενημέρωση από 
τους αρμόδιους ούτε βέβαια κα-
μία συζήτηση επ’ αυτού.

Όμως, το Ν/Σ αφορά ειδικώς και τον 
Δήμο Κηφισιάς, όπου το άνευ διαβού-
λευσης άρθρο 92, που αφορά στην επί 
της ουσίας χωροθέτηση Σταθμών μετα-
φόρτωσης ΣΜΑ κυρίως στην Αττική, δεν 
έρχεται μόνο σε αντίθεση με τη λογική 
του ΠΕΣΔΑ της Αττικής που προβλέπει 
σε μια λογική σειρά και με μετρήσιμα με-
γέθη πρώτα τη χωροθέτηση Μονάδων 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Πράσι-
νων Σημείων αλλά έρχεται ακόμη και σε 
αντίθεση με αποφάσεις του ΣτΕ παράνο-
μης χωροθέτησης και λειτουργίας ΣΜΑ.

Επίσης με την αιτιολογία της προσωρι-
νής χωροθέτησης προσχηματικά πα-
ρακάμπτονται θεσμοθετημένες χρήσεις 
γης και εγκεκριμένα τοπικά ρυμοτομικά 
σχέδια που ρητώς δεν επιτρέπουν τις 
χωροθετήσεις ΣΜΑ σε συγκεκριμένα οι-
κόπεδα.
Ζητήσαμε, λοιπόν, να μάθουμε τι σημαί-
νουν οι διατάξεις αυτές για το ΣΜΑ Κηφι-
σιάς καθώς και να έχουμε πλήρη εικόνα 
για την αδειοδότηση και λειτουργία του 
που βρίσκεται στην προστατευμένη πα-
ρακηφίσια περιοχή.

Περαιτέρω, λίγες ημέρες προ της κρίσης 

του κορωνοιού η παράταξή μας έκα-
νε μία πολύ σημαντική εκδήλωση με 
στόχο την προβολή του μηνύματος 
της ανακύκλωσης. Με το Ν/Σ αυτό 
διαπιστώνουμε ότι η Κυβέρνηση 
φρόντισε να διασφαλίσει την καθυ-
στέρηση εφαρμογής της χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων, μεταφέ-
ροντας την υποχρέωση έναρξης ως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022, παρόλο που 
είχε αρχικά θεσμοθετηθεί ως αρμοδι-

ότητα των ΟΤΑ από τις 19/07/2018 βάσει 
του Νόμου 4555/2018.

Ζητήσαμε, λοιπόν, να μάθουμε πως θα 
προχωρήσουν οι δράσεις ανακύκλωσης 
στο Δήμο Κηφισιάς με βάση το νέο προ-
γραμματισμό;

Τέλος, στο Κεφάλαιο Ε περιλαμβάνονται 
ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη 
καθυστέρηση ή ακόμη και οπισθοδρό-
μηση του σημαντικού αυτού έργου για 
τη χώρα. Για παράδειγμα, προβλέπεται 
ότι όλοι οι δασικοί χάρτες κυρωμένοι ή 
αναρτημένοι ή υπό κατάρτιση θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν μια σειρά από διοικη-
τικές πράξεις προ του 1975 - επομένως 
αλλάζουν οι προδιαγραφές κατάρτισης 
των δασικών χαρτών και υποχρεωτικά 
αναμορφώνονται και οι κυρωμένοι δασι-
κοί χάρτες.

Τίθενται, λοιπόν, τα ερωτήματα τι σημαί-
νει πρακτικά αυτό για το Πεντελικό Όρος 
και αντίστοιχα τι γίνεται με τις προστατευ-
μένες περιοχές όπως ο Κηφισός;
Ο Δήμος Κηφισιάς έχει έντονο περιβαλ-
λοντικό αποτύπωμα σε κλίμακα Αττικής 
λόγω του ιδιαίτερου φυσικού του περι-
βάλλοντος.

Ως «Κοινωνία Παρούσα» προκρίνουμε 
ως απόλυτο αγαθό το περιβάλλον και τη 
φύση. Αποκρούουμε πολιτικές και μέτρα 
που αντιτίθενται στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος και επιβαρύνουν τη ζωή των 
συμπολιτών μας. Ζητούμε να ληφθούν 
υπόψη οι θέσεις της αυτοδιοίκησης και 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων που 
ζητούν την άμεση απόσυρση του σημερι-
νού Ν/Σ για τον εκσυγχρονισμό της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας».

«Αποκρούουμε πολιτικές και μέτρα που αντιτίθενται 
στην προστασία του περιβάλλοντος»

H «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ» ΓΙΑ ΤΉΝ ΨΉΦΙΣΉ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ: «Είχαμε καταθέσει 
έγκαιρα σχετική ερώτηση για τα 

κρούσματα κορωνοιού στη χωρική 
αρμοδιότητα του Δήμου Κηφισιάς»

Ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη του Δήμου Κηφισιάς «Κοι-
νωνία Παρούσα», στις 3 Μαΐου 2020, για τα 116 κρούσματα κορωνοιού 
στην Κηφισιά:
“Σήμερα μάθαμε δυστυχώς ότι υπάρχουν 116 κρούσματα κορωνοιού στην Κη-
φισιά. Ελπίζουμε και ευχόμαστε και οι 116 συμπολίτες μας να ξεπέρασαν τον 
κίνδυνο και να είναι υγιείς στο σπίτι τους δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους.
Ένας ακόμα, λοιπόν, λόγος για να είμαστε όλοι αυτοπειθαρχημένοι και προσε-
κτικοί στη νέα φάση που ξεκινά αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.
Προφανώς ο Δήμος πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει τα αναγκαία προτεινόμε-
να και από τους ειδικούς μέτρα και για τη νέα φάση.
Επισημαίνουμε ότι ως Κοινωνία Παρούσα είχαμε καταθέσει έγκαιρα σχετική 
ερώτηση για τα κρούσματα κορωνοιού στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Κη-
φισιάς. Το επαναφέραμε και στο δημοτικό συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης 
που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Η δημοτική αρχή μπορεί να γνώριζε μπορεί και όχι 
ή ενδεχομένως να μην είχε αρμοδιότητα. Αλλά πάντως δεν έγινε κανένα σχόλιο”.

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

«Ζητήσαμε, να μάθουμε τι 
σημαίνουν οι διατάξεις
αυτές για το ΣΜΑ Κηφισιάς 
καθώς και να έχουμε πλήρη 
εικόνα για την αδειοδότηση 
και λειτουργία του  
που βρίσκεται 
στην προστατευμένη 
παρακηφίσια περιοχή»
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Γ
ια τις δωρεές στο 
Εθνικό Σύστημα 
Υγείας που συγκε-
ντρώθηκαν και 
ξεπερνούν τα 89 
εκατομμύρια ευρώ, 

μίλησε σε ειδική χθεσινή εκδήλω-
ση ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης 
Κικίλιας.

Ο ίδιος τόνισε ότι «Είμαστε εδώ, σε αυτήν 
την ειδική εκδήλωση, για να ευχαριστή-
σουμε τους ιδιώτες δωρητές που συνέβα-
λαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση του 
κορονοϊού, που εξελίχθηκε σε πανδημία 
και στη μεγαλύτερη κρίση Δημόσιας Υγεί-
ας τα τελευταία 100 χρόνια».
Συνεχίζοντας υπενθύμισε ότι το Υπουρ-
γείο Υγείας έχει συστήσει για τον έλεγχο 
διαφάνειας, τριμελή επιτροπή ελέγχου, 
λογοδοσίας και αξιοποίησης των δωρε-
ών, τονίζοντας:
«Μια Επιτροπή υψηλού κύρους, με επικε-
φαλής τον τέως Πρόεδρο του ΣΤΕ κ. Σω-
τήρη Ρίζο και μέλη τον πρώην Πρύτανη 
του ΕΚΠΑ Καθηγητή Ιατρικής κ. Χρήστο 
Κίττα και τον Καθηγητή του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρη 
Μπουραντά.
Οι δωρεές αφορούν 865 Φορείς / Οργανι-
σμούς / Ιδιώτες, που έχουν ολοκληρώσει 
τη διαδικασία δωρεάς. Αλλά και Κράτη, 
όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία 
ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Το σύνολο των δωρεών αυτών ξεπερνά 
τα 89 εκ. ευρώ.
 
• Από αυτά, 40 εκ. ευρώ αφορούν 
τον ιατρικό εξοπλισμό.
Ενδεικτικά:
1.228 Monitors ΜΕΘ
1.051 Αναπνευστήρες και 172 φορητούς 
αναπνευστήρες
595 Κλίνες ΜΕΘ
 
• 24,2 εκ. ευρώ αφορούν Μέσα 
Ατομικής Προστασίας
Ενδεικτικά:
20.252.348 μάσκες
330.199 χειρουργικές στολές
160.397 Ολόσωμες Προστατευτικές Στο-
λές
134.774 Ποδονάρια
 
• 12,5 εκ ευρώ αφορούν καταθέ-
σεις χρηματικών ποσών
 
Επιπλέον, έχουμε 226 Φορείς / Οργανι-

σμούς / Ιδιώτες, οι οποίοι έχουν εκδηλώ-
σει πρόθεση δωρεών, ύψους περίπου 
8,8 εκ. ευρώ, για τις οποίες αναμένουμε 
να ολοκληρωθούν διαδικασίες.
Με αίσθημα ευθύνης ευχαριστούμε θερ-
μά όλους όσοι στήριξαν εμπράκτως, ηθι-
κά και οικονομικά, το εν λόγω εγχείρημα 
και το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία.
Είναι η στιγμή να μετατρέψουμε την κρί-
ση σε ευκαιρία, να αφήσουμε πίσω μας 
κακές πρακτικές του παρελθόντος και να 
προετοιμάσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας για το μέλλον.
Αυτό περιλαμβάνει και το σχεδιασμό ενός 
λειτουργικού back up συστήματος ασφα-
λείας που θα ενεργοποιείται σε τέτοιες 
κρίσεις.
Για μια ακόμη φορά, ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στους δωρητές μας για την αρωγή 
τους».

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Την Παρασκευή 8 Μαΐου κινητή ομάδα του ΕΟΔΥ 
θα έρθει στον Δήμο Κηφισιάς προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν τεστ για τον κορονοϊό σε ευ-
παθείς ομάδες και εργαζομένους του Δήμου. 

Συγκεκριμένα ομάδα ειδικών θα λάβει δείγματα κατά 
προτεραιότητα και σε συγκεκριμένες ώρες, από τους 
εργαζομένους των Κοινωνικών Υπηρεσίων, της Κα-
θαριότητας και της Πολιτικής Προστασίας, μέλη των 
ΚΑΠΗ, Εκπαιδευτικούς καθώς και σχολικές καθαρί-
στριες.
Τα τελευταία νέα για τα 116 κρούσματα κορονοϊού στο 
Δήμο, φέρνοντάς τον στη δεύτερη θέση σε κρούσματα 
μετά το Δήμο Αθηναίων, προφανώς έχουν θορυβήσει 
τους ειδικούς, που στέλνουν κινητή μονάδα ΕΟΔΥ, μό-
λις 4 ημέρες μετά τη λειτουργία της.
Η λειτουργία των πρώτων κινητών ομάδων του ΕΟΔΥ 
για τη διενέργεια tests ξεκίνησε στις 4 Μαΐου,  και ανα-

πτύσσονται σε επιλεγμένα σημεία της χώρας συλλέ-
γοντας δείγματα για την ανίχνευση του κορονοιού.

Ενδεικτικά Κινητές Ομάδες ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν 
ελέγχους στην Αθήνα, Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη, Κορυ-

δαλλό, στον Δομοκό, στην Καρδίτσα καθώς και στη 
Θεσσαλονίκη.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ᾽ ολοκλήρου από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠA «Μεταρρύθμιση του 
Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Κινητή Ομάδα του ΕΟΔΥ έρχεται στην Κηφισιά για να κάνει τεστ κορονοϊού

Β. Κικίλιας: «Με αίσθημα 
ευθύνης ευχαριστούμε θερμά 
όλους όσοι στήριξαν εμπράκτως, 
ηθικά και οικονομικά,  
το εν λόγω εγχείρημα 
και το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία

89 εκατ. ευρώ 
οι δωρεές στο ΕΣΥ 
για τον κορονοϊό

Ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης με 
γραπτή του απάντηση, σε ερώτηση που έθεσαν οι βου-
λευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ελληνικής Λύ-
σης για τις δωρεές στον ειδικό λογαριασμό για την αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού, ανέφερε ότι κατά τον Απρίλιο 
το σύνολο των μελών της κυβέρνησης, των βουλευτών 
της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας 
και των ευρωβουλευτών του κόμματος κατέθεσαν ποσό 
που συνολικά υπερβαίνει τις 475.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τη σχετική πρωτοβουλία είχε πάρει πρώ-
τος ο Πρωθυπουργός ο οποίος στις 30 Μαρτίου είχε κάνει 
έκκληση με μήνυμα του στους βουλευτές και τους υπουρ-
γούς να δώσουν πρώτοι  το καλό παράδειγμα και να κατα-

θέσουν το μισό της βουλευτικής τους αποζημιώσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμα του τότε είχε αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Όπως η κυβέρνηση πρώτη κινητοποιήθη-
κε με τολμηρά μέτρα κατά της πανδημίας, έτσι και ο πολιτι-
κός κόσμος της χώρας μας πρέπει να σταθεί στην πρώτη 
γραμμή της αλληλεγγύης. Σε μία συμβολική πρωτοβουλία, 
λοιπόν, καλώ όλους τους βουλευτές της Ν.Δ όπως και τους 
υπουργούς και υφυπουργούς να καταθέσουν για τους επό-
μενους δύο μήνες το 50% του μισθού τους στη μάχη εναντί-
ον του Κορονοϊού. Τα ποσά αυτά θα κατευθυνθούν στον ειδι-
κό λογαριασμό για τον Covid-19. Απέναντι στην υγειονομική 
απειλή όλοι είμαστε ίσοι. Όμως στη μάχη απέναντί της, ο 
καθένας οφείλει να προσφέρει ανάλογα με τις δυνάμεις του».

ΝΔ: Πάνω από 475.000 ευρώ το ποσό 
που έδωσαν βουλευτές και υπουργοί για τον κορωνοϊό



ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 8 ΜΑΪΟΥ 2020

Άρθρο της Ζωής Ράπτη,  
Αν. Κοινοβουλευτικής  
Εκπροσώπου ΝΔ ,  
Βουλευτή Β. Τομέα Β΄ Αθηνών

Ο 
καλός ο κα-
πετάνιος 
στην φουρ-
τούνα φαί-
νεται – και 
οι απανωτές 

φουρτούνες που έχει περά-
σει και περνάει η πατρίδα 
μας δείχνουν ότι το πηδάλιο 
βρίσκεται σε καλά χέρια. 

Και στην τρικυμία με το μετα-
ναστευτικό στον Έβρο και στον 
φοβερό τυφώνα του κορωνοϊού, 
η Ελλάδα έχει γλιτώσει πολλές 
«αβαρίες» επειδή ο λαός πεί-
στηκε από τις ικανότητες, τις δυ-
νατότητες και τις προτάσεις της 
κυβέρνησης και κινητοποιήθη-
κε σύσσωμος για να δώσει τον 
καλό αγώνα της σωτηρίας της 
χώρας. 

Η πανδημία του κορωνοϊού είναι 
θέμα που απασχολεί ολ
όκληρο τον πλανήτη. Απασχό-
λησε όπως ήταν φυσικό και την 
χώρα μας. Είναι αυτονόητο ότι 
την κατάσταση την αντιμετωπί-
ζουν οι γιατροί και οι  νοσηλευτές, 
οι οποίοι σε συνεργασία με τους 
ερευνητές αλλά και τους ασθε-
νείς σχεδιάζουν τις απαντήσεις 
στην πρόκληση της πανδημίας. 
Όμως, οι αποφάσεις λαμβάνο-
νται από τους πολιτικούς. Εκείνοι 
είναι οι εκλεγμένοι και υποχρεού-
νται να οργανώσουν και να εκτε-
λέσουν σχέδιο εξόδου από τον 
ιστό της πολύπλευρης κρίσης 
η οποία έχει πλήξει όλους μας. 
Ακριβώς σε αυτό το σημείο, τον 
πολιτικό χειρισμό της υπόθεσης, 
η πατρίδα μας έχει ξεχωρίσει. 
Στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
της χώρας έχει γίνει πλέον αντι-
ληπτό ότι η Ελλάδα έχει κυβέρ-
νηση, που μπορεί να αντιμετω-
πίσει μία σειρά από προκλήσεις. 
Τα αποτελέσματα των ενεργειών 
της κυβέρνησης- με τον μικρό 
αριθμό απωλειών από τον κορο-
νοϊό και την ετοιμότητα που έχει 
δείξει το σύστημα υγείας- δικαιώ-
νουν την επιλογή των εκλογέων 
τον Ιούλιο του 2019. 

Επίσης, ακόμα και μέσα στην 
πρωτόγνωρη κατάσταση που 
δοκίμασε τις αντοχές κράτους και 
κοινωνίας στην Ελλάδα έγιναν 
βήματα προόδου, που παλαιό-

τερα θα φάνταζαν αδιανόητες! 
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης «Οι δεσμοί Πολι-
τείας και πολιτών πλαισιώθηκαν 
από μεταρρυθμίσεις που άλλοτε 
έμοιαζαν μακρινές ή και αδύνα-
τες: Ψηφιακή δημόσια Διοίκηση 
που εξυπηρετεί γρήγορα, απλά 
και εύκολα. Εργασία και Εκπαί-
δευση από απόσταση. Ένα κα-
λύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Και μια Πολιτική Προστασία που 
απέδειξε ότι μπορεί να βρεθεί δί-
πλα μας σε κάθε ανάγκη».

Αξίζει να σημειωθεί και το αποτε-
λεσματικά επικοινωνιακό μέρος 
της ανακοίνωσης για την σταδι-
ακή επιστροφή στην κανονικό-
τητα, διότι αυτό είναι που δίνει 
τον τόνο στην όλη προσπάθεια 
και μπορεί να μεταδώσει τα αι-
σθήματα της ασφάλειας και της 
εμπιστοσύνης, που είναι τόσο 
αναγκαία στους συμπολίτες μας 
αυτή την εποχή. Ο Πρωθυπουρ-
γός ενημέρωσε τους πολίτες 
σημειώνοντας τους βασικούς 
άξονες της προσπάθειας εξό-
δου από την κρίση, καθώς και τα 
προβλήματα και τις προοπτικές 
της χώρας μας και ακολούθησαν 
οι Υπουργοί και Υφυπουργοί οι 
οποίοι εξειδίκευσαν με τρόπο 
εύληπτο  τις στρατηγικές απο-
φάσεις για να γίνουν κατανοητές 
από το σύνολο του πληθυσμού. 
Αυτό σημαίνει πολιτική για την 
Κυβέρνησή μας και έτσι πρέπει 
να ασκείται. 

Μείναμε σπίτι, μένουμε ασφα-
λείς, πάντοτε υπο τις οδηγίες των 
ειδικών και θα προσπαθήσουμε 
να παραμείνουμε έτσι, ασφαλείς, 
αισιόδοξοι και ενωμένοι για να 
αγωνιστούμε για ένα καλύτερο 
αύριο.

Μένουμε  
ασφαλείς, αισιόδοξοι 

και ενωμένοι, 

Εντυπωσιακή και ολοένα αυ-
ξανόμενη συνεχίζει να είναι η 
ανταπόκριση μαθητών, σπουδα-
στών, φοιτητών και εκπαιδευτικών 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν 
την ευρεία συμμετοχή της εκπαι-
δευτικής κοινότητας και στους τρεις 
άξονες της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης. Συγκεκριμένα, ανά βαθ-
μίδα εκπαίδευσης, βάσει των πιο 
πρόσφατων στοιχείων:
Α. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Στη σύγχρονη εκπαίδευση κατα-
γράφηκαν τα εξής στοιχεία:
- 9.462.802 συμμετοχές μαθητών 
αθροιστικά σε ψηφιακές τάξεις
- 766.458 συμμετοχές μαθητών 
σε ψηφιακές τάξεις καθημερινά
- 112.872 εκπαιδευτικοί έχουν δη-
μιουργήσει την προσωπική ψηφι-
ακή τους τάξη
- 532.251 ψηφιακές τάξεις έχουν 
δημιουργηθεί αθροιστικά
- ως και 40.957 ψηφιακές τάξεις 
την ημέρα

- 36.091.106 λεπτά μαθημάτων 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Στην ασύγχρονη εκπαίδευση:
- Συμμετοχή μαθητών στις πλατ-
φόρμες e-class: 744.973/ e-me: 
369.531
- Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις 
πλατφόρμες e-class: 115.618/ 
e-me: 75.259
- Συνολικά περισσότεροι από 
1.099.421 μαθητές και 193.062 
εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Εκπαιδευτική τηλεόραση:
145.000 παιδιά ηλικίας 4-14 ετών 
παρακολούθησαν καθημερινά 
το μήνα Απρίλιο το πρόγραμμα 
εκπαιδευτικής τηλεόρασης που 
καθιέρωσε και υλοποίησε το 
Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής και την ΕΡΤ.
Β. ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
96,3% των μαθημάτων που διε-
νεργούνταν δια ζώσης είναι ήδη 
ενταγμένα στην ασύγχρονη τη-

λεκπαίδευση.
Γ. ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
96,35% των προπτυχιακών μα-
θημάτων παραδίδονται μέσω 
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης.
Η Υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, 
δήλωσε: «Δύο σχεδόν μήνες 
από την αναστολή της δια ζώσης 
λειτουργίας των σχολείων και η 
εκπαιδευτική κοινότητα συμμετέ-
χει ακόμη πιο ενεργά, ακόμη πιο 
εντατικά, και στους τρεις άξονες 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης. Μας συγκινεί κάθε φορά η 
θερμή ανταπόκριση μαθητών, 
σπουδαστών, φοιτητών και εκ-
παιδευτικών, και μας ενδυναμώ-
νει, για κάθε νέα προσπάθεια, για 
κάθε επόμενο βήμα. Συνεχίζουμε 
τα μαθήματα στο σπίτι, ξεκινάμε 
σταδιακά και τα μαθήματα στο 
σχολείο, τηρώντας τα μέτρα προ-
στασίας και προφύλαξης, μένο-
ντας ασφαλείς.»

Αυξανόμενη η ανταπόκριση 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας και  
Δήμοι σε στενή συνεργασία
για την εύρυθμη επαναλειτουργία των 

εκπαιδευτικών δομών της χώρας

Ο
ι προϋποθέσεις και τα ανα-
γκαία μέτρα προστασίας 
και πρόληψης για τη δια 
ζώσης επαναλειτουργία 
των εκπαιδευτικών δομών 
βρέθηκαν στο επίκεντρο 

των συζητήσεων της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, της 
Υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, της Γενι-
κής Γραμματέως Αναστασίας Γκίκα και 
των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Έλλάδας, καθώς και της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, σε δια-
δοχικές τηλεδιασκέψεις.

Δύο ήταν τα βασικά θέματα που εθίγησαν από 
την ηγεσία του Υπουργείου:

1. Εξοπλισμός εκπαιδευτικών δομών με το απα-
ραίτητο υλικό. Ένα πρώτο σημαντικό κύμα αντι-

σηπτικών αλκοολούχων διαλυμάτων για όλες τις 
εκπαιδευτικές μονάδες που θα επαναλειτουργή-
σουν έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας 
προς τους Δήμους, και έχει ήδη παραληφθεί από 
τους περισσότερους από αυτούς. Οι Δήμοι διανέ-
μουν, με τη σειρά τους, τα αντισηπτικά διαλύματα 
σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα που πρόκειται να 
επαναλειτουργήσει, βάσει του πίνακα κατανομής 
που τους έχει κοινοποιηθεί. Οι εκπαιδευτικές δο-
μές εξοπλίζονται επιπλέον κατά τα συνήθη από 
τις Σχολικές Επιτροπές με όλο το αναγκαίο υλικό, 
όπως κρεμοσάπουνα, χειροπετσέτες, κάδους, 
καθαριστικά και λοιπά αντισηπτικά.
2. Καθαρισμός. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για τον καθαρισμό των εκπαιδευτικών δο-
μών δύο φορές την ημέρα, και κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας τους και μετά το πέρας του ωραρίου. 
Θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τον ΕΟΔΥ 
σχετικά με τον καθαρισμό των εκπαιδευτικών 
μονάδων. Η κατανομή του προσωπικού για τον 
καθαρισμό θα γίνει υπ’ ευθύνη των Δήμων.
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Τ
ις εργασίες 
καθαρισμού 
και ανακαί-
νισης βαφής 
των ιστών 
που πραγ-

ματοποίησαν τα τεχνικά 
συνεργεία της Περιφέρειας 
Αττικής επί της λεωφόρου 
Κηφισίας στο ύψος του Δή-
μου Αμαρουσίου, επέβλεψε ο 
Περιφερειάρχης Αττικής  
Γ. Πατούλης.

Στην επίβλεψη των έργων παρα-
βρέθηκε και η εντεταλμένη περιφε-
ρειακή σύμβουλος, αρμόδια για τα 
τεχνικά έργα, Ε. Κοσμίδη.
Τα έργα πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος ανα-
καίνισης και αποκατάστασης φθο-
ρών σε 10.000 ιστούς ηλεκτρο-
φωτισμού, που ξεκίνησε στα μέσα 
Μαρτίου με πρωτοβουλία του κ. 
Πατούλη και υλοποιείται σε κεντρι-
κούς οδικούς άξονες της Αττικής, 
με στόχο αφενός την αισθητική 
αναβάθμιση της εικόνας της Αττι-
κής και αφετέρου την προάσπιση 
της ασφάλειας των πολιτών.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμα-
νε τα εξής:
«Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας 
απέναντι στους πολίτες, εξωρα-
ΐζουμε το πρόσωπο της Αττικής 
προς όφελος του περιβάλλοντος, 
της ασφάλειας των πολιτών, αλλά 
και του τουρισμού που ειδικά αυτή 
τη δύσκολη περίοδο που διανύ-
ουμε, χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας. 
Υλοποιούμε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα με τη βούληση να 
αναβαθμίσουμε τις συγκεκριμέ-
νες υποδομές, για τις οποίες δεν 

υπήρξε η παραμικρή μέριμνα, εδώ 
και 30 χρόνια.
Η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύεται 
ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις 
της στους οδικούς άξονες αρμο-
διότητάς της και με σειρά άλλων 
δράσεων που θα ανακοινωθούν 
στο άμεσο μέλλον». 
1.000 ιστοί καθαρίστηκαν μέχρι 
σήμερα σε όλη την Αττική σε σύ-
νολο 10.000
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρω-
θεί οι εργασίες σε περίπου 1.000 
ιστούς στον οδικό άξονα Περιφε-

ρειακή Κατεχάκη (Κατεχάκη – Λ. 
Π. Κανελλόπουλου – Λ. Αλίμου – 
Κατεχάκη – Λ. Αγ. Ι. Καρέα – Ελλή-
νων Αξιωματικών – Ελ. Βενιζέλου 
– Πρωτόπαππα – Ηρώων Πολυ-
τεχνείου – Αργυρουπόλεως – Αλε-
ξιουπόλεως), συνολικού μήκους 
13 χλμ. Παράλληλα ξεκίνησαν οι 
εργασίες σε σύνολο 160 ιστών 
στους οδικούς άξονες: Λ. Μεσογεί-
ων: στο τμήμα από Φειδιππίδου 
έως Μετρό Χολαργού και στη Λ. 
Κηφισίας, σε σύνολο 180 ιστών, 
στο τμήμα από Λ. Αλεξάνδρας έως 

το νοσοκομείο Υγεία.
Ειδικότερα πραγματοποιείται κα-
θαρισμός των ιστών ηλεκτροφω-
τισμού από αφίσες, σχοινιά, αυτο-
κόλλητα, η επιμελής επεξεργασία 
της επιφάνειάς τους με απόξεση 
της παλαιάς βαφής, η προετοιμα-
σία της επιφάνειας με την εφαρ-
μογή κατάλληλου αντισκωριακού 
υποστρώματος και η ανακαίνιση 
της βαφής του ιστού με εφαρμογή 
χρώματος εποξειδικής βάσεως. 
Επί πλέον, γίνεται έλεγχος στη 
στατικότητα των ιστών και συ-

μπλήρωση των θυρίδων, για την 
διασφάλιση αποφυγής πιθανών 
ατυχημάτων. 
Επί πλέον, εγκρίθηκε η τροπο-
ποίηση της υπόψη σύμβασης, 
ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτή 
και η επεξεργασία των ιστών με 
ειδικό αντιβανδαλιστικό υλικό, με 
το οποίο θα προστατεύεται η επι-
φάνεια των ιστών, καθιστώντας 
τον καθαρισμό τους εύκολο σε πε-
ριπτώσεις επικόλλησης αφισών, 
αυτοκόλλητων, επιγραφών graffiti 
κλπ.
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Συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης και αποκατά-
στασης φθορών σε 10.000 ιστούς ηλεκτροφωτισμού

Με ένα τηλεφώνημα το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι σας

Γ. Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής: «Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες, εξωραΐζου-
με το πρόσωπο της Αττικής προς όφελος του περιβάλλοντος, της ασφάλειας αλλά και του τουρισμού»

Με γνώμονα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών η Περιφέρεια Αττικής καθι-
ερώνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα ταχυδρομικής 
αποστολής των διπλωμάτων οδήγησης στις οικίες 
των ενδιαφερομένων, βάζοντας τέλος στην ταλαιπω-
ρία του γκισέ και τις πολύωρες αναμονές.
Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της πρότασης του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη, για την καθιέ-
ρωση της ψηφιακής προσωρινής άδειας οδήγησης που 
υιοθέτησε η κυβέρνηση (νόμος 4663/2020) και υλοποιεί-
ται ήδη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr, κα-
θώς και της έκδοσης σχεδόν 100.000 αδειών οδήγησης 
που εκκρεμούσαν από το έτος 2018.
Με εντολή του Περιφερειάρχη τη δράση έχουν αναλάβει 
να συντονίσουν και να υλοποιήσουν ο αρμόδιος αντιπε-
ριφερειάρχης Β. Γαννακόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Η. Δόλγυρας.
Με αφορμή την έναρξη εφαρμογής της νέας διαδικασίας ο 
Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαίνει:
«Η Περιφέρεια Αττικής, με κεντρικό στόχο το δραστικό πε-
ριορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών στο γκισέ και τις 
πολύωρες αναμονές σε μία περίοδο που απαιτείται όλοι 
να αποφεύγουμε το συγχρωτισμό, κάνει ένα ουσιαστικό 
και έμπρακτο βήμα κατά της γραφειοκρατίας.

Οι πολίτες με ένα τηλεφώνημα θα λαμβάνουν το δίπλω-
μα οδήγησης στο σπίτι τους. Τα αυτονόητα δεκαετιών σε 
προηγμένες χώρες της Ευρώπης και όλου του κόσμου, 
επιτέλους γίνονται πράξη και στην Ελλάδα.
Περιφέρεια Αττικής και συναρμόδια Υπουργεία συνεργα-
ζόμαστε στενά για να γίνει πράξη η μείωση της γραφειο-
κρατίας και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών προς τους πολίτες».
Πώς και πότε ξεκινάει η εφαρμογή του νέου συστή-
ματος
Το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από την ερχόμενη 
Δευτέρα 11/05/2020. Οι ενδιαφερόμενοι αφού επικοινω-

νήσουν με τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα δηλώνουν ή θα 
επικαιροποιούν την ταχυδρομική τους διεύθυνση.
Στη συνέχεια με συστημένη αποστολή και χωρίς καμία 
επιβάρυνση θα λαμβάνουν την άδεια οδήγησης, είτε πρό-
κειται για νέα, είτε για ανανέωση ή επέκταση παλαιάς.
Σε περίπτωση που οι πολίτες επιθυμούν να παραλάβουν 
το δίπλωμα οδήγησης οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρό-
σωπος από την υπηρεσία αυτό θα γίνεται μόνο με προ-
συνεννόηση (ραντεβού) προκειμένου να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Διευθύνσεων Μεταφορών & 
Επικοινωνιών ανά Περιφερειακή Ενότητα
Οι πολίτες, ανάλογα με την Περιφερειακή ενότητα που 
διαμένουν μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τη-
λέφωνα:
 Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Χολαργός): 2131600612
Βόρειος Τομέας Αθηνών (Μαρούσι): 2132100557
Νότιος Τομέας Αθηνών (Άλιμος): 2132101561
Δυτικός Τομέας Αθηνών (Περιστέρι): 2132100340
Ανατολική Αττική (Σταυρός Αγίας Παρασκευής): 
2132122622
Δυτική Αττική (Ελευσίνα): 2131600964
Πειραιώς και Νήσων (Πειραιάς): 2131603125
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Μ
ε 24ωρα που 
ξεπερνούσαν τις 
1.500 κλήσεις 
ημερησίως, η Τη-
λεφωνική γραμ-
μή 1110 που 

δημιούργησε η Περιφέρεια Αττικής 
με την συμμετοχή εθελοντών, 
γιατρών, ψυχολόγων και ψυχοθε-
ραπευτών παρείχε, κατά το πρώτο 
και αυστηρό στάδιο των περιορι-
στικών μέτρων της Αντιμετώπισης 
της Πανδημίας, συμβουλευτική 
και υποστήριξη σε πολίτες από την 
Αττική και όλη την επικράτεια, που 
κάλεσαν για ιατρικές κατευθύν-
σεις, ψυχολογική στήριξη, κοινωνι-
κή βοήθεια ή οδηγίες.
 
Η Τηλεφωνική Γραμμή 1110 θα συνεχί-
σει να λειτουργεί επί 24ώρου, υπό την 
καθοδήγηση του Συντονιστικού Κέντρου 
για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας της 
ΠεριφέρειαςΑττικής και του ΙΣΑ, που 
υπενθυμίζει ότι η φάση της χαλάρωσης 
των μέτρων απαιτεί εξίσου την προσοχή 
των πολιτών και την ατομική ευθύνη, για 
την αποφυγή μολύνσεων από τον κορω-
νοϊό.  

Συνολικά, από τις 16 Μαρτίου μέχρι και 
τις 30 Απριλίου το τηλεφωνικό κέντρο 
1110 δέχτηκε 60.725 κλήσεις, με αυξη-
μένα ποσοστά κατά τον πρώτο μήνα και 
σχετική ύφεση στον αριθμό των κλήσε-
ων κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο 
μέχρι και τις 30/4.

Το τηλεφωνικό Κέντρο 1110 λειτουργεί 
24 ώρες την εβδομάδα με την συμμετοχή 
170  εθελοντών που το στελεχώνουν, 91 
ιατρών, 21 ψυχολόγων και 52 τηλεφω-
νικών πρακτόρων, οι οποίοι έχουν λάβει 
ειδική εκπαίδευση από το Συντονιστικό 
κέντρο σε εναρμόνιση με τις οδηγίες του 
ΕΟΔΥ. Οι εθελοντές παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους είτε με φυσική παρουσία στις 
εγκαταστάσεις του τηλεφωνικού κέντρου, 

το οποίο συχνά επισκέπτεται ο  Περιφε-
ρειάρχης Αττικής, είτε με on call σύνδεση 
απ όπου κι αν βρίσκονται, δεδομένου ότι 
πολλοί εργάζονται στην πρώτη γραμμή 
της μάχης με τον COVID, στο Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας, ή στα ιατρεία τους. 

Οι 170 εθελοντές του 1110 είναι γιατροί 
του Δημοσίου, του ΕΣΥ, στρατιωτικοί για-
τροί, ή ιδιώτες γιατροί και ψυχολόγοι.

Κατά την τελευταία ημέρα του Απριλίου, 
30/04, το 1110δέχθηκε 538 κλήσεις. Η 
παρακολούθηση των δεδομένων δείχνει 
ότι το ενδιαφέρον των πολιτών για καθο-
δήγηση καιδιευκρινιστικές ερωτήσεις σε 
σχέση με την τήρηση των μέτρων προ-
στασίας παραμένει αυξημένο, για την 
Φάση Δύο που τα μέτρα χαλαρώνουν .

Ο χρόνος αναμονής των κλήσεων στο 
1110 δεν ξεπερνά το 1,5 λεπτό , ενώ ο 
μέσος χρόνος ομιλίας στο σύνολο των 
επικοινωνιών προσδιορίστηκε  μέχρι σή-
μερα, στο 1 λεπτό και 38 δεύτερα.

Οι κλήσεις ιατρικού περιεχομένου ήταν 
περισσότερο αυξημένες κατά τον Μάρτιο 
μέχρι τις αρχές Απριλίου και αφορού-
σαν αιτήματα για ειδική καθοδήγηση ως 
προς την εκτίμηση του κινδύνου και την 
αντιμετώπιση της λοίμωξης, ενώ όσο η 
πανδημία συνεχίζεται, οι πολίτες καλούν 
ενδιαφερόμενοι για τα μέτρα προστασί-
ας και την αντιμετώπιση ψυχολογικών, 
κοινωνικών και ενδοοικογενειακών προ-
βλημάτων που δημιούργησε η πανδη-
μία. 

Συγκεκριμένα, τα αιτήματα των κλήσεων 
προς το 1110 από τις 16 Μαρτίου έως και 
τις 30/4 αφορούσαν:

● 33,9% ιατρικά ερωτήματα αναφορικά 
με τον ΚορονοΪό,

● 8,4 % οδηγίες για ψυχολογική υποστή-
ριξη,

● 53. 8 % θέματα κοινωνικής παρέμβα-
σης,

● 3. 4 % καταγγελίες για φαινόμενα αι-
σχροκέρδειας

 το 0,4 % των κλήσεων αφορά τη νέα 
κατηγορία “Υποστήριξη φροντιστών ατό-
μων με άνοια και Alzheimer”, λόγω των 
ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν 
για την τήρηση των μέτρων από τους 
πάσχοντες και τον κίνδυνο μόλυνσης 
των φροντιστών  

● 0,1 % αφορά την κατηγορία της Ψυχο-
λογικής – Συμβουλευτικής υποστήριξης 
για γονείς και παιδιά,

● Ενώ κλήσεις για φαινόμενα ενδοοικο-
γενειακής βίας ακόμη δεν αποτυπώνο-
νται ποσοστιαία.
Το 56% των κλήσεων πραγματοποιήθη-
καν από γυναίκες, και το 44% από άν-
δρες.

Οι επικοινωνίες έγιναν στο μεγαλύτερο 
ποσοστό από τον Νομό Αττικής σε πο-
σοστό 88%,και αμέσως μετά ακολουθεί 
η Θεσσαλονίκη με 3%, και άλλα σημεία 
της επικράτειας. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης δήλωσε: “Θα συνεχίσουμε να 
στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών και 
ν’ ακούμε τις εκκλήσεις τους για συμπα-
ράσταση, καθοδήγηση και βοήθεια, κάθε 
λεπτό της ημέρας. Η Περιφέρεια Αττικής 
με τον ΙΣΑ και τους 170 εθελοντές που 
στελεχώνουν την γραμμή 1110 από την 
πρώτη στιγμή της κρίσης του κορωνο-
ϊού, συνεχίζουν να παρέχουν την αρωγή 
και την υποστήριξή τους προς το κοινω-
νικό σύνολο και στο επόμενο διάστημα 
που τα περιοριστικά μέτρα γίνονται ηπιό-
τερα, υπενθυμίζοντας ότι ο κίνδυνος δεν 
έχει παρέλθει. Τώρα είναι η στιγμή να 
αποδείξουμε ως κοινωνία ότι διδασκό-
μαστε από τον κίνδυνο, ότι συνεχίζουμε 
με ευθύνη να υπηρετούμε την Δημόσια 
Υγεία για την προστασία του ενός από 
τον άλλον, κι ότι παραμένουμε άνθρω-
ποι, ομονοούντες και ομοψυχούντες για 
το κοινό καλό”.

Πάνω από 60.000 κλήσεις 
στην Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας 1110

Γ. Πατούλης: “Με τη γενναία προσφορά των 170 εθελοντών 
επιστημόνων συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών 

και να ακούμε τις εκκλήσεις τους για συμπαράσταση, 
καθοδήγηση και βοήθεια, κάθε λεπτό της ημέρας. ”

Με εντολή του Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη και σε συνεν-
νόηση με τον Υφ. Πολιτικής Προ-
στασίας Ν. Χαρδαλιά ανοίγουν 
οι χώροι πρασίνου και άθλησης 
της Περιφέρειας Αττικής
Γ. Πατούλης: «Αναγκαίο να συνεχι-
στεί η αυστηρή τήρηση των μέτρων 
κοινωνικής αποστασιοποίησης – 
Οφείλουμε να επιδείξουμε υπευθυ-
νότητα και αποφασιστικότητα προ-
κειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
ρισκάρουμε όσα πετύχαμε»
Η Περιφέρεια Αττικής με εντολή 
του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και 
αφού προηγήθηκε τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον Υφυπουργό 
Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδα-
λιά, προχωρά στο άνοιγμα των 
Πάρκων και Αλσών που είναι στην 
αρμοδιότητά της προκειμένου να 

είναι στη διάθεση των πολιτών για 
ατομική άθληση και ψυχαγωγία.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής έχει ζη-
τήσει να τηρούνται όλοι οι κανόνες 
του υγειονομικού πρωτοκόλλου και 

να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για 
την τήρηση των συνθηκών υγιεινής 
και ασφαλούς λειτουργίας.
Μετά τη σχετική απόφαση ανοί-
γουν μεταξύ άλλων τα πάρκα, του 

Πεδίου του Άρεως, «Αντώνης Τρί-
τσης», του Άλσους Φινόπουλου 
και του Αττικού Άλσους.
Οι χώροι θα παραμένουν ανοι-
χτοί σύμφωνα με το ωράριο που 

ίσχυε πριν από τη λήψη των μέ-
τρων πρόληψης.
Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο 
Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι 
είναι ανάγκη να συνεχιστεί η αυ-
στηρή τήρηση των μέτρων κοινω-
νικής αποστασιοποίησης και μετά 
την άρση των μέτρων.
«Όλοι μαζί πετύχαμε να αναχαι-
τίσουμε την επιδημία και δείξαμε 
τη δυναμική που έχουμε ως λαός. 
Με την ίδια αποφασιστικότητα 
και υπευθυνότητα πρέπει να συ-
νεχίσουμε. Στην παρούσα φάση 
γίνονται κρίσιμα βήματα για την 
επάνοδο στην κανονικότητα. Στη 
σημείο αυτό οφείλουμε όλοι να 
επιδείξουμε υπευθυνότητα και 
αποφασιστικότητα προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι δεν θα ρισκά-
ρουμε όσα πετύχαμε».

Ανοίγουν οι χώροι πρασίνου και άθλησης της Περιφέρειας Αττικής



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 8 ΜΑΪΟΥ 2020

Στην υπηρεσία των 
δημοτών ένα ακόμη 
απορριμματοφόρο 

ανακύκλωσης

Δήμος Διονύσου: Μένουμε Διόνυσο, όλοι μαζί στηρίζουμε 
την αγορά και τους επαγγελματίες της περιοχής μας !

Γ. Καλαφατέλης:  «Ο φυσικός πλούτος του Δήμου Διονύσου είναι η περιουσία μας. 
Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να τον διατηρήσουμε αλώβητο»

Ξεκίνησε η αντιπυρική 
περίοδος για το 2020

Ξ
εκίνησε την Παρα-
σκευή 1 Μαΐου, η 
αντιπυρική περίοδος 
για το 2020, που θα 
ολοκληρωθεί στις 
31 Οκτωβρίου 2020. 

Κατά τη διάρκειά της, τίθεται σε 
ισχύ μία σειρά από απαγορεύσεις 
(αποφυγή υπαίθριων εργασιών 
που ενδέχεται να προκαλέσουν 
πυρκαγιά, απαγόρευση υπαίθριων 
ψησταριών σε χώρους που υπάρ-
χουν ξερά χόρτα, απαγόρευση 
καύσης κλαδιών κ.α.), που έχουν 
ως αποκλειστικό σκοπό την προ-
στασία των δασών και του φυ-
σικού πλούτου της περιοχής μας 
ενόψει πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ο Δήμος Διονύσου μεριμνά 
για την εφαρμογή όλων των προληπτι-
κών μέτρων που θα ελαχιστοποιήσουν 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς (καθαρισμοί, 
αποψιλώσεις κλπ) και έχει θέσει σε επι-
φυλακή για το επόμενο διάστημα το Τμή-
μα Πολιτικής Προστασίας, τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος αλλά και τα Κλιμάκια Εθε-
λοντών - Δασοπυροσβεστών.

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφα-
τέλης απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους 
πολίτες, προκειμένου να τηρήσουν όλο 
το επόμενο χρονικό διάστημα τα προλη-
πτικά μέτρα ασφαλείας:

«Έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα πα-
νέμορφο τόπο, παράλληλα όμως έχουμε 
και την ευθύνη να τον προστατεύουμε. 
Σας καλώ όλες και όλους να τηρήσουμε 
για τους επόμενους μήνες τα προληπτικά 
μέτρα ασφαλείας για την προστασία των 
δασών και του περιβάλλοντος της περιο-
χής μας. Ο Δήμος Διονύσου θα φροντίσει 

για να πάνε όλα καλά και να αποφύγουμε 
κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν με απρό-
βλεπτες συνέπειες. Χρειάζεται όμως και 
η συμβολή των πολιτών, η ατομική ευ-

θύνη του κάθε ένα από εμάς. Ο φυσικός 
πλούτος του Δήμου Διονύσου είναι η πε-
ριουσία μας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας για να τον διατηρήσουμε αλώβητο».

Ένα ακόμη απορριμματοφόρο 
που προορίζεται για τη συλλογή 
των ανακυκλώσιμων απορριμμά-
των, είναι ετοιμοπόλεμο και έχει 
τεθεί στην υπηρεσία των δημοτών.

Το εν λόγω απορριμματοφόρο, το 
οποίο ήταν για δύο περίπου χρό-
νια σε αχρησία, ενώ παρέμενε δι-
αλυμένο με πολύ σοβαρή βλάβη, 
με ενέργειες της Διεύθυνσης Περι-
βάλλοντος και της Αντιδημάρχου 
Καθαριότητας Γιούλας Λακαφώση 
έχει πλέον επισκευαστεί και ήδη 
πραγματοποιεί δρομολόγια.

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης 
Καλαφατέλης δήλωσε σχετικά:

«Το εν λόγω απορριμματοφόρο 
ανακύκλωσης, που επισκευάστη-
κε χάρη σε ενέργειες της Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος αλλά και 
προσωπικά της Αντιδημάρχου 
κας Λακαφώση, ενισχύει το στόλο 
του Δήμου μας κατά ένα όχημα. Η 
ενίσχυση του στόλου θα συνεχι-
στεί με συστηματικό τρόπο μέσα 
στο επόμενο διάστημα. Με τα νέα 
μέσα και κυρίως τη σημαντική 
συμβολή των εργαζομένων μας, 
βελτιώνουμε τον τομέα καθαριό-
τητας και νοικοκυρεύουμε το Δήμο 
μας».

Η επιστροφή προς την κανονικότητα έχει 
ξεκινήσει. Τώρα είναι η ώρα να δείξου-
με ακόμη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και 
αλληλεγγύη, για να ξεπεράσουμε όσο γί-
νεται πιο ανώδυνα τις οικονομικές συνέ-
πειες της Πανδημίας.

Στηρίζουμε την αγορά και τους επαγγελμα-
τίες της περιοχής μας. Κρατάμε αποστάσεις 
και αγοράζουμε προϊόντα από τα καταστή-
ματα της γειτονιάς μας και του Δήμου Διονύ-
σου.  
Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας επαγγελ-
ματίες της διπλανής πόρτας. Ήταν αυτοί που 
βοήθησαν στην κρίση, στηρίζοντας έμπρα-
κτα τις κοινωνικές δράσεις του Δήμου για τις 
αδύναμες και ευπαθείς ομάδες.

Τώρα είναι η δική μας σειρά να τους βοηθή-
σουμε !
Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέ-
λης και η διοίκηση του Δήμου, βρίσκονται 
σε στενή επαφή με το Δ.Σ. του Εμπορικού 
Συλλόγου Διονύσου, προκειμένου να λη-
φθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ελάφρυνσης 
σε εφαρμογή τόσο των κυβερνητικών απο-
φάσεων όσο και της ΚΕΔΕ, η οποία επεξερ-
γάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης 
σε συνεργασία με τους Δήμους.
Η επόμενη μέρα ξεκίνησε !
Όλοι μαζί, αλλάζουμε τα πράγματα προς το 
καλύτερο !
# MENOYME_ΔΙΟΝΥΣΟ 
# ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ_ΣΤΟ_ΔΙΟΝΥΣΟ 
# ΜΕΝΟΥΜΕ_ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
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Ξεκινά το έργο της 
Αποχέτευσης και ιδρύεται 

Δημοτικό Κτηνιατρείο

Η Υπηρεσία Πρασίνου εν δράσει…

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθη-
κε το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου 
την Τετάρτη 29/4, το οποίο λόγω πα-
ρέλευσης του ωραρίου συνεχίστηκε 
την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 30/4.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ο Δήμαρχος 
Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης πληρο-
φόρησε το σώμα σχετικά με την εξέλιξη 
του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων, 
επισημαίνοντας ότι εντός του Μαΐου θα 
δημοπρατηθεί το έργο αποχέτευσης στη 
Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης, ενώ εντός 
του Ιουνίου θα ξεκινήσει το έργο αποχέ-
τευσης στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς. 
Αναφορικά με τη Δημοτική Κοινότητα Αγί-
ου Στεφάνου, ανέφερε ότι έως τον Δεκέμ-
βριο του 2020 αναμένεται η δημοπράτη-
ση του έργου της αποχέτευσης, η μελέτη 
του οποίου είχε παραμείνει στάσιμη από 
το Νοέμβριο του 2013.
Ο κος Καλαφατέλης υπογράμμισε ότι 
η στόχευση της διοίκησης του Δήμου, 
πέρα από τις κοινωνικές δράσεις που 
υλοποιήθηκαν με επιτυχία το τελευ-
ταίο διάστημα λόγω της Πανδημίας του 
Covid-19, παραμένει η βελτίωση της 
καθημερινότητας και των υποδομών κα-
θώς και ο εκσυγχρονισμός των δημοτι-
κών υπηρεσιών, για τη δημιουργία ενός 
έξυπνου και ηλεκτρονικού Δήμου.

Ο Δήμαρχος Διονύσου στο πλαίσιο της 
διαλογικής συζήτησης αναφέρθηκε και 
σε ζητήματα διαφάνειας, ξεκαθαρίζοντας 
ότι η σημερινή διοίκηση δεν θα ακολου-
θήσει σε καμία περίπτωση απαράδεκτες 
πρακτικές του παρελθόντος, αναφορικά 
με τις απευθείας αναθέσεις αλλά και την 
πρόσληψη «συνεργατών» εκτός των 
νομίμων κανόνων δημοσιότητας και δι-
αφάνειας.
Επισημαίνεται ότι το Δημοτικό Συμβού-
λιο έλαβε και μια σημαντική απόφαση 
για την  ίδρυση και λειτουργία «Δημοτι-
κού Κτηνιατρείου για την φροντίδα των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς», μετά 
από εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρ-
χου Οικονομικών & Διοικητικών Υπη-
ρεσιών Ιωάννη Τσουδερού, το οποίο 
αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα των φι-
λόζωων του Δήμου μας.

Με το κλάδεμα δέντρων και τον 
καλλωπισμό σε πλατείες, δρόμους, 
άλση, παιδικές χαρές και κοινόχρη-
στους χώρους ασχολείται εδώ και 
καιρό η υπηρεσία πρασίνου της Δι-
εύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία 
τις τελευταίες ημέρες έχει εντείνει 
την παρουσία της ενόψει και της 
αντιπυρικής περιόδου.
Η υπηρεσία εργάζεται καθημερινά με 
στόχο την πραγματοποίηση παρεμβά-

σεων και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες 
του Δήμου Διονύσου. Ήδη έχουν κα-
θαριστεί περιοχές στον Άγιο Στέφανο, 
την Άνοιξη, και το Κρυονέρι. Ανάμεσα 
στα σημεία που έχει παρέμβει το συ-
νεργείο, είναι η Παιδική Χαρά στο Πευ-
κόφυτο Αγίου Στεφάνου αλλά και το 
Άλσος ΣΑΑΚ στην Άνοιξη.
Η προσπάθεια για ένα πιο όμορφο, 
καθαρό και ασφαλή Δήμο Διονύσου 
συνεχίζεται…

Επίσκεψη του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Στέλιου 
Πέτσα στο Δημαρχείο Διονύσου και συνάντησή 

του με το Δήμαρχο Γιάννη Καλαφατέλη

Ο 
Υφυπουργός παρά 
τω Πρωθυπουργώ 
για θέματα Επικοι-
νωνίας και Ενημέρω-
σης, Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Στέλιος 

Πέτσας, επισκέφθηκε την Κυριακή 
3 Μαΐου 2020 το Δημαρχείο Διο-
νύσου και είχε εποικοδομητική 
συνάντηση με το Δήμαρχο Γιάννη 
Καλαφατέλη.

Η επίσκεψη του κου Πέτσα, ο οποίος τυχαί-
νει να είναι και δημότης Διονύσου, συμπί-
πτει με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώ-
της φάσης της αντιμετώπισης της πανδημί-
ας του Covid-19 και την έναρξη μιας νέας 
δύσκολης φάσης, κατά την οποία όλοι οι 
Έλληνες καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε, 
με σύνεση και υπευθυνότητα.
Ο κος Πέτσας, μετά την ολοκλήρωση της 
συνάντησής του με τον κο Καλαφατέλη, 
που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό 
κλίμα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στην πρώτη φάση της αντιμετώπισης της 
πανδημίας του Covid-19, οι Έλληνες απο-
δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. 

Ακούσαμε τους ειδικούς, ακολουθήσαμε 
τις Οδηγίες της Κυβέρνησης και κερδίσα-
με την πρώτη μάχη περιορίζοντας τη δια-
σπορά του Κορονωϊού. Όχι μόνο σε εθνικό 
αλλά και σε τοπικό επίπεδο, στις πόλεις και 
στα χωριά μας. Χάρη στην υπευθυνότητα 
όλων των πολιτών και την προσπάθεια των 
εργαζομένων που ήταν επιφορτισμένοι με 
την υγεία, την κοινωνική φροντίδα, την κα-
θαριότητα και κάθε άλλη πτυχή της καθη-

μερινότητας.
Στο Δήμο μας, με τον Δήμαρχο Γιάννη Κα-
λαφατέλη, συζητήσαμε και για τη δεύτερη, 
δυσκολότερη, φάση που ξεκινά από αύριο. 
Αφήνουμε πίσω μας το SMS και το έντυ-
πο μετακινήσεων και ξεκινάμε με αυτοπε-
ποίθηση, αισιοδοξία αλλά και προσεκτικά 
βήματα το μακρόσυρτο ταξίδι μας σε μια 
«νέα κανονικότητα». Πάντα με τήρηση των 
κανόνων ατομικής υγιεινής και προστα-

σίας και των αποστάσεων. Με Σχέδιο, με 
σεβασμό στους γύρω μας, με πίστη παίρ-
νουμε την ζωή μας στα χέρια μας. Μένουμε 
ασφαλείς».

O Δήμαρχος Διονύσου ευχαρίστησε τον 
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο για την επίσκε-
ψή του στο Δημαρχείο, δηλώνοντας τα 
εξής:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον 
υπουργό, δημότη μας αλλά και φίλο Στέ-
λιο Πέτσα, για τη σημερινή επίσκεψή του 
στο Δημαρχείο Διονύσου. Είχαμε μαζί μια 
ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση για 
διάφορα ζητήματα και συμφωνήσαμε να 
διατηρήσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία 
και επαφή. Ο Δήμος μας στηρίζει από την 
πρώτη στιγμή την προσπάθεια της κυ-
βέρνησης και του Πρωθυπουργού για την 
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του 
Covid-19. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου περνά-
με στη δεύτερη και πιο κρίσιμη φάση, που 
θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την οριστική 
έκβαση της Πανδημίας, με σκοπό την εξά-
λειψή της το συντομότερο δυνατό. Όλοι 
μαζί συνεχίζουμε την προσπάθεια. Όλοι 
μαζί κερδίζουμε σταδιακά τη μάχη κατά του 
Κορωνοίού. Μένουμε ασφαλείς και αισιο-
δοξούμε».
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Παρουσία του Δημάρχου Αμα-
ρουσίου Θεόδωρου Αμπατζό-
γλου πραγματοποιήθηκαν ερ-
γασίες καθαριότητας και συντή-
ρησης πρασίνου στην περιοχή 
των Εργατικών Κατοικιών, με 
την εθελοντική συμμετοχή και 
των κατοίκων, υπό την επίβλεψη 
του Αντιδημάρχου Καθαριότητας 
Επαμεινώνδα Κατσιγιάννη.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο εκτέλεσης προγράμμα-
τος καθαριότητας και ευπρεπισμού  
όλων των γειτονιών του Αμαρουσί-
ου σε συνεργασία με τους τοπικούς 
συλλόγους και με προτεραιότητα 
τους κοινόχρηστους χώρους συ-
γκέντρωσης πολιτών. Μετά το πέ-
ρας των εργασιών ο κ. Θ. Αμπατζό-
γλου δήλωσε:
«Οι Εργατικές Κατοικίες είναι μία 
περιοχή που δεν είχε την απαραίτη-
τη φροντίδα και προσοχή. Από την 
πρώτη στιγμή αποδείξαμε πως δεν 
υπάρχουν γειτονιές δύο ταχυτήτων 
και μετά από την πρώτη συνάντηση 
που είχαμε, ως νέα Δημοτική Αρχή 

με τον τοπικό σύλλογο και τη δια-
τύπωση των σχετικών αιτημάτων, 
προβήκαμε άμεσα σε πρόγραμμα 
αποκατάστασης, καθαριότητας και 
συντήρησης των κοινόχρηστων 
χώρων. Σήμερα, σε συνεργασία 
και με τους πολίτες της περιοχής 
συνεχίσαμε τις περιοδικές εργασί-
ες, που αφορούσαν σε καθαρισμό 
των κοινόχρηστων χώρο και στον 
ευπρεπισμό του πρασίνου. Διαπι-
στώνεται για μία ακόμη φορά, πως 
όταν η ατομική ευθύνη ταυτίζεται με 
τη συλλογική – και στην καθαριό-
τητα - τότε έχουμε ως αποτέλεσμα 
ένα Μαρούσι όμορφο και θελκτικό 
για να ζεις. Συνεχίζουμε με αμείω-
το ρυθμό σε όλες τις περιοχές του 
Δήμου μας».

Παρόντες στις εργασίες καθαρι-
ότητας, ήταν ακόμη η Πρόεδρος 
του Συλλόγου Εργατικών Κατοι-
κιών Κωνσταντίνα Κοσμίδου, ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων 
Αμαρουσίου «Νίκος Καπετανίδης» 
Δημήτρης Κοσμίδης και πολλοί κά-
τοικοι της περιοχής.

Σ
το πλαίσιο αυτοψιών 
που πραγματοποιεί ο 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 
Θεόδωρος Αμπατζό-
γλου στα εκτελούμενα 
έργα της πόλης, επι-

σκέφτηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 
2020, τις περιοχές της Κοκκινιάς, του 
Αγίου Θωμά και των Εργατικών Κα-
τοικιών για να εποπτεύσει την πρό-

οδο εκτελούμενων έργων παρουσία 
των Αντιδημάρχων Ευάγγελου Κάβ-
βαλου,  Επαμεινώνδα Κατσιγιάννη 
και υπηρεσιακών παραγόντων.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου ενημερώθηκε 
πρώτον για τις εργασίες επί της οδού Κέ-
κροπος και Κονίτσης στην Κοκκινιά, όπου 
ξεκινούν οι εργασίες ανακατασκευής οδού 
και ασφαλτόστρωσης, δεύτερον για το έργο 
απορροής ομβρίων υδάτων και την τοπο-

θέτηση αγωγών επί των οδών Ανδρομέδας 
και Δασκάλου Κίτσιου στον Άγιο Θωμά και 
τρίτον για τα έργα διάνοιξης και διαμόρφω-
σης οδού, επί της Αχιλλείου στις Εργατικές 
Κατοικίες.

Ο κ. Θ. Αμπατζόγλου μετά το πέρας της αυ-
τοψίας δήλωσε: «Προχωρούμε με γοργούς 
ρυθμούς τόσο με τα έργα υποδομών όσο 
και εκσυγχρονισμού σε κρίσιμες υπηρεσί-
ες της πόλης μας. Παρακολουθούμε στενά 

όλες τις εκτελούμενες εργασίες έτσι ώστε 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρη-
ση, εκμεταλλευόμενοι πάντα και την ειδική 
περίοδο που διανύουμε της περιορισμένης 
κυκλοφορίας. 

Στόχος μας, η εκτέλεση του τεχνικού μας 
προγράμματος στην πληρότητά του και η 
δημιουργία τεχνικών προϋποθέσεων για 
ένα Μαρούσι περισσότερο σύγχρονο και φι-
λικό στον πολίτη».

Θ. Αμπατζόγλου: «Εργαζόμαστε για ένα  
Μαρούσι σύγχρονο και φιλικό στον πολίτη»

ΑΥΤΟΨΊΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΉΜΑΡΧΟ ΑΜΑΡΟΥΣΊΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΕΡΊΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ

Εργασίες καθαριότητας και συντήρησης 
πρασίνου στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών
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Π
αρουσία του Δη-
μάρχου Αμαρου-
σίου Θεόδωρου 
Αμπατζόγλου 
πραγματοποιή-
θηκαν οι εκτε-

ταμένες εργασίες καθαριότητας 
και συντήρησης πρασίνου στην 
περιοχή του Αγίου Νικολάου και 
υπό την επίβλεψη του Αντιδη-
μάρχου Καθαριότητας Επαμει-
νώνδα Κατσιγιάννη.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο εκτέλεσης προγράμμα-
τος καθαριότητας και ευπρεπισμού  

όλων των γειτονιών του Αμαρουσίου 
και με προτεραιότητα τους κοινόχρη-
στους χώρους συγκέντρωσης πολι-
τών.
Μετά το πέρας των εργασιών ο κ. Θ. 
Αμπατζόγλου δήλωσε:
«Η επιστροφή στη νέα ιδιαίτερη κα-
νονικότητα πρέπει να συνοδευτεί και 
από ένα περιβάλλον καλλωπισμέ-
νο και καθαρό. Οι υπηρεσίες μας 
δίνουν καθημερινά ένα αγώνα να 
κρατούν την πόλη μας καθαρή και 
ευπρεπή. Όμως σε αυτό πρέπει να 
συμμετέχουν και οι πολίτες. Το εθε-
λοντικό πότισμα σε φυτά και λουλού-
δια που ομορφαίνουν τις πλατείες 
και τους δρόμους μας και η αποφυγή 
ρύπανσης δημόσιων χώρων είναι 

πράξεις που χαρακτηρίζουν μία πο-
λιτισμένη κοινωνία. Αποδείξαμε πως 
στα δύσκολα μπορούμε να πειθαρ-
χήσουμε. Ας πράξουμε το ίδιο και 
για την καθαριότητα στο Μαρούσι 
μας επιδεικνύοντας ατομική και συλ-
λογική υπευθυνότητα. Συνεχίζουμε 
με παρεμβάσεις σε όλες τις γειτονιές 
του Αμαρουσίου, σε συνεργασία με 
τους Τοπικούς Συλλόγους».
Παρόντες στις εργασίες στην περιο-
χή του Αγίου Νικολάου, ήταν ακόμη 
οι Αντιδήμαρχοι Στέφανος Τσιπου-
ράκης και Γιάννης Νικολαράκος και 
ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Νικο-
λάου και ΚΑΤ Αμαρουσίου Βασίλης 
Μπακάλης.

Απάντηση του Δήμου 
 στον επικεφαλής της 
παράταξης Ενωμένο 

Μαρούσι κ. Γ. Καραμέρο 
Σε συνέχεια των τελευταίων δημοσίων παρεμβά-
σεων του επικεφαλής της Παράταξης «Ενωμένο 
Μαρούσι» κ. Γ. Καραμέρου εξεδόθη από το Γραφείο 
Τύπου του Δήμου η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο επικεφαλής της Παράταξης «Ενωμένο Μαρούσι» κ. 
Γ. Καραμέρος αναζητά διαρκώς επικοινωνιακά τεχνά-
σματα για να διατηρηθεί στην πολιτική επικαιρότητα του 
Δήμου μας και διαμαρτύρεται δημόσια γιατί τα όργανα 
του Δήμου ΔΕΝ βρίσκονται σε καθεστώς μόνιμης και 
διαρκούς 24ωρης τηλεδιάσκεψης.

Έχει γίνει σαφές από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Θε-
όδωρο Αμπατζόγλου και τη Δημοτική Αρχή, πως όταν 
υπάρχουν μείζονα ζητήματα και εφόσον έχουν διατυ-
πωθεί διαφορετικές προσεγγίσεις ή διαφωνίες, τότε 
θα πραγματοποιείται τηλεδιάσκεψη όπως και έγινε και 
όπως θα ξαναγίνει. Εφόσον όμως πρόκειται για απλά 
θέματα υπηρεσιακού χαρακτήρα, τότε θα επιλέγεται η 
δια περιφοράς διαδικασία. Άλλωστε για το λόγο αυτό 
προβλέφθηκαν οι δύο τρόποι με τη σχετική νομοθετική 
ρύθμιση. Γιατί ακριβώς ο Δήμος όπως και ο ευρύτερος 
δημόσιος τομέας λειτουργούν σε έκτακτες συνθήκες, με 
κύριο γνώμονα την αποφυγή συγχρωτισμού με οποιο-
δήποτε τρόπο και ταυτόχρονα την άσκηση διοίκησης με 
αποτελεσματικότητα.

Όμως, τις επιπτώσεις της πανδημίας σε όλες τις μορφές 
διοίκησης του τόπου και ειδικά για τον τρόπο που αντι-
μετωπίζει το φαινόμενο ο Δήμος Αμαρουσίου, το αγνοεί 
ο κ. Καραμέρος και η παράταξή του, αφού απέχουν από 
οποιαδήποτε  δράση και ειδικά αυτές της στήριξης προς 
τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Αντί αυτού, το «ανεξάρτητο» «Ενωμένο Μαρούσι», 
προσηλωμένο στις οδηγίες του πολιτικού κόμματος που 
το στηρίζει που εισήγαγε το θεσμό της ακυβερνησίας 
στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της απλής αναλογικής, 
επιλέγει την οδό των ανούσιων ανακοινώσεων για τη 
δήθεν μη τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών και 
μέσω άκαρπων συγκρούσεων υπενθυμίζει σε όλους 
για ποιο λόγο δεν επιλέχθηκε ως πλειοψηφική παράτα-
ξη από τους Δημότες.

Στο σημείο αυτό και μιλώντας για δημοκρατικές διαδι-
κασίες, αξίζει να γίνει γνωστό πως τόσο ο Δήμαρχος 
όπως και όλοι οι Αντιδήμαρχοι ήταν παρόντες σε κάθε 
αίτημα πολιτών, ακόμη και εν μέσω κρίσης πανδημίας, 
για επικοινωνία και διαβούλευση, όπως αποδεικνύεται 
και από τις δημόσιες ανακοινώσεις και ούτε μία στιγμή 
δεν απέφυγαν την «επαφή» με τους πολίτες. Άλλωστε, 
είναι αυτή η Δημοτική Αρχή που έδωσε ένα άλλο νόημα 
στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και στις κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις του Δημάρχου με όλους τους συλλόγους 
της πόλης, γεγονός που δεν αμφισβητείται και από τους 
πλέον κακόπιστους. Άρα, το ποιος τηρεί ευλαβικά τις 
Δημοκρατίες Διαδικασίες, είναι ερώτημα που θα βασα-
νίζει τον κ. Καραμέρο και όσους τον συμβουλεύουν για 
αυτή την πολιτική στάση.

Αφήνουμε το «Ενωμένο Μαρούσι» και αυτούς που 
ασπάζονται τις τακτικές του, μόνους τους στην άγονη 
προσπάθεια να δημιουργούν κωλύματα και να αρνού-
νται τη συμμετοχή ακόμη και στις πιο απλές διαδικασίες, 
διεκδικώντας δια της αποχής και απουσίας, τον τίτλο του 
δήθεν υπερασπιστή της δημοκρατίας.
Εμείς, αταλάντευτα συνεχίζουμε το έργο μας, εν μέσω 
κρίσης, που περιλαμβάνει τους διαρκείς καθαρισμούς 
και απολυμάνσεις και την προστασία της δημόσιας 
υγείας, τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων, την 
προετοιμασία της πόλης για ένα ενδεχόμενο νέο κύμα 
επιδημίας, τα προγραμματισμένα έργα υποδομών και 
τέλος την απόλυτη και καθολική προστασία των Μα-
ρουσιωτών που λόγω της κρίσης ή και πριν από αυτή, 
εντάσσονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»

Θ. Αμπατζόγλου: «Η επιστροφή στη νέα ιδιαίτερη 
κανονικότητα πρέπει να συνοδευτεί και από 
ένα περιβάλλον καλλωπισμένο και καθαρό»

Από την 31η Μαρτίου έως την 30η Απριλίου του 
2020, ο Δήμος Αμαρουσίου παραχώρησε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένη αίθουσα στο Δημαρχείο, 
ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Υπουργείου 
Υγείας για τον περιορισμό διάδοσης του covid19 
και τη διεξαγωγή με ασφάλεια των αιμοληψιών 
από τους εθελοντές αιμοδότες και το συγγενικό πε-
ριβάλλον ασθενών.
Στο διάστημα αυτό, πραγματοποιήθηκε συλλογή 
315 Μονάδων Αίματος  από κινητό συνεργείο του 
νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ και προσέλευση 
450 συμπολιτών μας για εθελοντική συμμετοχή 
στην πανελλαδική προσπάθεια.
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζό-
γλου μετά το πέρας της διαδικασίας δήλωσε: « Ο 
Δήμος μας για μία ακόμη φορά έδειξε το ισχυρό 
κοινωνικό του πρόσωπο και την οργανωτική του 
επάρκεια και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για τη 
δημιουργία εκείνης της ομπρέλας προστασίας, 
προκειμένου κρίσιμες ώρες για την πατρίδα μας, 
να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες των 
αιμοληψιών. Ταυτόχρονα, πολλοί συμπολίτες μας 
προσέτρεξαν εθελοντικά να στηρίξουν αυτή την 
προσπάθεια και χάρισαν το μοναδικό δώρο ζωής, 
ως ένα ηχηρό μήνυμα πως με ατομική και συλλο-
γική ευθύνη, μπορούμε να είμαστε πραγματικά κοι-
νωνικά αλληλέγγυοι και να υπερβαίνουμε οποιοδή-
ποτε εμπόδιο».

Θ. Αμπατζόγλου: «Δήμος και  
Εθελοντές Αιμοδότες έστειλαν ηχηρό 

μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης»  

Συνάντηση του Δημάρχου 
με κατοίκους της περιοχής  

Νέου Αμαρουσίου
Στο πλαίσιο του 
προγράμματος δι-
αβούλευσης που 
διενεργεί ο Δήμαρ-
χος Αμαρουσίου 
Θεόδωρος Αμπα-
τζόγλου με τους 
συλλόγους και 
πολίτες όλων των 
περιοχών του Αμα-
ρουσίου επισκέ-
φτηκε το Σάββατο 02 Μαΐου 2020 το Νέο Μαρούσι, παρουσία 
των Αντιδημάρχων Στέφανου Τσιπουράκη και Κων/νου Ρώτα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στον καθαρισμό του 
ρέματος Χαλανδρίου, την αποψίλωση της παραρεμάτιας περιο-
χής και τα αναγκαία κλαδέματα, τις εντομοκτονίες και άλλα ζητή-
ματα υποδομών.
Μετά το πέρας της επίσκεψης ο κ. Θ. Αμπατζόγλου δήλωσε:
«Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεχίζεται πλέον στους 
δρόμους και τις πλατείες. Η πανδημία αλλάζει τον τρόπο της επι-
κοινωνίας με τους πολίτες, τους συναντούμε πλέον στα σημεία 
και τους τόπους των ιδιαίτερων προβλημάτων. Το Νέο Μαρούσι 
χρειάζεται συνεχείς παρεμβάσεις και προσοχή. Βρισκόμαστε σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, της οποίας ευθύνη είναι ο 
καθαρισμός του ρέματος αλλά και με τη συνδρομή της εκτελού-
νται οι ψεκασμοί και η καταπολέμηση των κουνουπιών. Η συντή-
ρηση του πρασίνου και οι εκτεταμένοι καθαρισμοί που χρειάζεται 
η περιοχή ειδικά ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου έχουν προ-
γραμματιστεί να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, σε 
συνδυασμό με την επισκευή και αντικατάσταση των υποδομών 
αντιπυρικής προστασίας. Όσο αφορά τα γενικότερα έργα υπο-
δομών, το Νέο Μαρούσι βρίσκεται στο πλάνο του τεχνικού μας 
προγράμματος και προχωρούν κανονικά, όπως εκείνα των  επε-
κτάσεων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων που έλαβαν χώρα τον 
Φεβρουάριο αυτού του έτους. Συνεχίζουμε τις επισκέψεις μας και 
τη διαβούλευση σε όλες τις γειτονιές της πόλης μας. Είμαστε δί-
πλα στους πολίτες. Αντιμετωπίζουμε την κάθε περιοχή ξεχωριστά 
και εργαζόμαστε για ένα Μαρούσι όμορφο, καθαρό και φιλικό για 
τον Δημότη μας».
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Δωρεάν Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Wi-Fi 
HotSpot) από τον Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης 
Πεύκης προχώρη-
σε στη δημιουργία 
δωρεάν ασύρματης 
ευρυζωνικής πρό-
σβασης στο Διαδί-

κτυο, κάνοντας χρήση του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος WiFi4EU, 
προσφέροντας σε όλους τους πο-
λίτες και επισκέπτες του Δήμου 
δέκα πέντε (15) σημεία ασύρμα-
της πρόσβασης, σε επιλεγμένες 
περιοχές υψηλής επισκεψιμότη-
τας στον Δήμο.
 
Τι υπηρεσίες παρέχονται;
Μέσω των σημείων ασύρματης πρόσβα-
σης WiFi - HotSpots παρέχεται δωρεάν η 
δυνατότητα προς τους χρήστες του δικτύ-
ου, μεταξύ άλλων, να συνδέονται στο δια-
δίκτυο με υψηλές ταχύτητες, για να πλοη-
γηθούν στον παγκόσμιο ιστό (internet), να 
ελέγξουν τα email τους, να χρησιμοποιή-
σουν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης 
και να επικοινωνήσουν με τους φίλους 
τους. Δηλαδή ό,τι έχουν συνηθίσει από τον 
υπολογιστή στο σπίτι, το γραφείο ή το κι-
νητό τους!
Συνιστάται από τον Δήμο Λυκόβρυσης 
Πεύκης η ορθολογική χρήση του ασύρμα-
του δικτύου από τους χρήστες ως προς τη 
διάρκεια σύνδεσης, για την ισότιμη ικανο-
ποίηση των αναγκών του μεγάλου όγκου 
δημοτών και επισκεπτών με βάση τον 
τρόπο λειτουργίας των εγκατεστημένων 
σημείων, των εφικτών τεχνικών δυνατοτή-
των τους και του επιτρεπτού από τον νόμο 
πλαισίου κάλυψης.
 
Τι χρειάζεστε για να συνδεθείτε;
Θα χρειαστείτε μια συσκευή που να σας 
επιτρέπει να συνδεθείτε ασύρματα. Μετά 
την επιλογή του αναγνωριστικού δικτύου 
WiFi4EU θα εμφανιστεί η σελίδα υποδο-
χής (βλέπε σχετική εικόνα), όπου θα πρέ-
πει να κάνετε αποδοχή των όρων χρήσης 
και να επιλέξετε «login»,  ώστε  να αποκτή-

σετε  πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Μπορείτε 
να συνδεθείτε μια συσκευή όπως:
• Φορητό υπολογιστή: η συντριπτική πλει-
οψηφία των νέων laptops/netbooks είναι 
εφοδιασμένα για σύνδεση σε δίκτυα τεχνο-
λογίας WLAN 802.11 b/g/n/ac.
• Κινητά τηλέφωνα (smartphones) / tablets 
τελευταίας τεχνολογίας που να υποστηρί-
ζουν την λειτουργία WLAN 802.11 b/g/n/ac.
 
Περιοχές κάλυψης και σημεία  
εγκατάστασης του δικτύου:
Στην τωρινή μορφή λειτουργίας του δικτύ-
ου λειτουργούν 8 περιοχές κάλυψης απο-
τελούμενες από συνολικά δέκα πέντε (15) 
σημεία δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής 
πρόσβασης. Ειδικότερα:
• Ζώνη 1 – Δημοτικό Στάδιο Πεύκης:  τέσ-
σερα σημεία ασύρματης διαδικτυακής 
πρόσβασης τελευταίας τεχνολογίας.
• Ζώνη 2 – Πλατεία Σοφούλη: δύο σημεία 
ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης τε-
λευταίας τεχνολογίας.

• Ζώνη 3 – Πλατεία Ηρώων: ένα σημείο 
ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης τε-
λευταίας τεχνολογίας.
• Ζώνη 4 – Πολύχώρος Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Αναψυχής της Λυκόβρυσης 
«ΟΤ9» : ένα σημείο ασύρματης διαδικτυ-
ακής πρόσβασης τελευταίας τεχνολογίας.
• Ζώνη 5 – Άλσος Βαρβαρέσου : δύο ση-
μεία ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης 
τελευταίας τεχνολογίας.
• Ζώνη 6 – Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαί-
ρισης : τρία σημεία ασύρματης διαδικτυα-
κής πρόσβασης τελευταίας τεχνολογίας.
• Ζώνη 7 – Πλατεία Ανεξαρτησίας : ένα ση-
μείο ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης 
τελευταίας τεχνολογίας.
• Ζώνη 8 – Παιδική Χαρά Σωκράτους : ένα 
σημείο ασύρματης διαδικτυακής πρόσβα-
σης τελευταίας τεχνολογίας.
 
Μελλοντική ανάπτυξη/ χρήση  
του δικτύου:
Με δεδομένο τον αναμενόμενα υψηλό 

αριθμό δυνητικών χρηστών, σχεδιάζεται 
μελλοντικά η ενίσχυση του δικτύου με πε-
ρισσότερα σημεία ασύρματης πρόσβασης, 
καθώς και η εξυπηρέτηση του δικτύου από 
μεγαλύτερης χωρητικότητας συνδέσεις. 
Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα απρό-
σκοπτης σύνδεσης σε όλο και μεγαλύτερο 
αριθμό χρηστών, ιδίως σε περιοχές/ση-
μεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και μεγάλου 
όγκου επισκεπτών.
Το παρόν δίκτυο μαζί με ενδεχόμενες μελ-
λοντικές επεκτάσεις θα μπορεί να αξιοποι-
ηθεί για:
- Πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και εκπαίδευσης
- Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 
ή αποθετήρια
- Πρόσβαση σε εφαρμογών περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης
- Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακής σή-
μανσης
 
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος 
Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: 

«Ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης αξιοποιεί 
κάθε δυνατότητα και πηγή χρηματοδότη-
σης προκειμένου να υλοποιήσει έργα και 
πολιτικές που στόχο έχουν τη βελτίωση 
της ζωής του πολίτη. Τα τελευταία χρόνια  
έχουμε ολοκληρώσει τη δημιουργία νέων 
ιστοσελίδων του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 
σημαντικά βήματα για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, την εξυπηρέτηση του πο-
λίτη και τη διαφάνεια, όπως η εφαρμογή 
της έξυπνης πόλης (citify), η ψηφιοποίηση 
των αρχείων του Δήμου, η ηλεκτρονική 
διακίνηση των εγγράφων κ.α.. Με τον ίδιο 
τρόπο κινηθήκαμε για το Δωρεάν Ασύρ-
ματο Ευρυζωνικό Δίκτυο και είμαστε ένας 
από τους 2.800 Δήμους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που επελέγησαν για τη χορήγη-
ση κουπονιού WiFi4EU. Συνεχίζουμε την 
προσπάθεια, προκειμένου να φτάσουμε 
σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό Δήμο 
προς όφελος του πολίτη».

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

Προχωρούν οι εργασίες στο Διαδημοτικό  
Αθλητικό Κέντρο Λυκόβρυσης- Μεταμόρφωσης

Το έργο «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 
ΠΕΥΚΗΣ» είναι προϋπολογισμού 
500.000,00 € και αφορά στην ανακατα-
σκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου και 
άλλες εργασίες στον αθλητικό χώρο. 
Χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους του 
Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης και τη 
συμμετοχή κατά 50% του Δήμου Μετα-
μόρφωσης.

O Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος 

Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε 
δυναμικά και απαντούμε με έργα ουσίας. 
Με έργα υποδομών! Ένα πάγιο αίτημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης, της 
νεολαίας μας και των αθλητικών μας συλ-
λόγων, ένα ακόμα μεγάλο έργο, που πε-
ριλαμβάνει την ανακατασκευή του αγωνι-
στικού χώρου, του γηπέδου ποδοσφαίρου 
και άλλες παρεμβάσεις στο Διαδημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο Λυκόβρυσης -Μεταμόρ-
φωσης. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, 
με την ίδια ορμή, με προγραμματισμό και 
μεθοδικότητα» .

Τ. Μαυρίδης: «Δείχνουμε με πράξεις 
την αγάπη μας για τα αδέσποτα ζώα»
Τροφές για σκύλους και γάτες διανέ-
μει στους Δήμους η Π.Ε.Δ. Αττικής, 
στο πλαίσιο μιας δράσης για τα αδέ-
σποτα ζώα. 
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης και 
Γενικός Γραμματέας της Π.Ε.Δ.Α. Τάσος 
Μαυρίδης παρέλαβε την Πέμπτη 23/4 τα 
κιβώτια που προορίζονταν για τον Δήμο 
Λυκόβρυσης- Πεύκης, ενώ τις επόμενες 
ημέρες η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Αττικής θα προχωρήσει σε δωρεάν δια-
νομή τροφών και ειδικών φαρμάκων σε 
δήμους της Περιφέρειας.
Ο κ. Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Παρέ-
λαβα σήμερα από τα γραφεία της Π.Ε. 
Δ. Αττικής  για τον Δήμο μας τροφές για 
τα αδέσποτα σκυλιά και γατάκια που εί-
ναι στις γειτονιές μας, καθώς και αυτές 
οι όμορφες και χαριτωμένες ψυχές χρει-
άζονται την αγάπη και την φροντίδα μας. 
Ως Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης και ως  
Π.Ε.Δ. Αττικής συμμετέχουμε ενεργά και 
δείχνουμε με πράξεις την αγάπη μας για 

τα αδέσποτα ζώα, ενώ θα σχεδιάζου-
με και άλλες σημαντικές δράσεις για το 
επόμενο διάστημα».
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Δωρεά 20 tablets για τους μαθητές 
των Δημοτικών Σχολείων της πόλης

Μια σημαντική δω-
ρεά προς τους 
συλλόγους γονέ-
ων και κηδεμό-
νων των Δημο-
τικών Σχολείων 

της Λυκόβρυσης και της Πεύκης 
πραγματοποιήθηκε από τον επι-
χειρηματία Κώστα Γεράρδο, ιδι-
οκτήτη του «Πλαίσιο». 

Σε μια λιτή τελετή που πραγματοποιή-
θηκε έξω από το Δημοτικό Κατάστημα 
της Λυκόβρυσης, ο κ. Γεράρδος από την 
αλυσίδα «Πλαίσιο» παρέδωσε 20 tablets 
προς τους 6 συλλόγους γονέων και κη-
δεμόνων των 4 Δημοτικών Σχολείων της 
Πεύκης και των 2 της Λυκόβρυσης.  Ο 
χώρος της εκδήλωσης και η προσέλευση 
των εκπροσώπων των συλλόγων ανά 15 
λεπτά επελέγη για λόγους προστασίας 
των συμμετεχόντων από την πανδημία.
Παρόντες ήταν επίσης ο Άγις Πιστιόλας 
από την Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 
που μεσολάβησε για αυτή τη δωρεά και 
η Αντιπεριφειάρχης Βορείου Τομέα Λου-
κία Κεφαλογιάννη, ενώ από πλευράς 
του Δήμου παρέστησαν πέραν του Δη-
μάρχου Τάσου Μαυρίδη, οι Αντιδήμαρχοι 
Παναγιώτης Μπόλλας, Παναγιώτης Ιω-
άννου και Δημήτρης Κοκορόσκος.
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τά-
σος Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Από 
την ημέρα που έκλεισαν τα σχολεία ανα-
ζητούσαμε τρόπους για να προμηθευ-
τούμε tablets για τους μαθητές που δεν 
διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι.
 Ο Αντιδήμαρχός μας ο κ. Παναγιώτης 
Ιωάννου, που είναι αρμόδιος για την 
επιχειρηματικότητα, ήλθε σε επαφή με 
την Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, την 
οποία έχουν συστήσει ελληνικές παρα-

γωγικές επιχειρήσεις και πέτυχε αυτή τη 
δωρεά από το «Πλαίσιο». Θέλω να ευχα-
ριστήσω τον κ. Γεράρδο για την προσφο-
ρά του, αλλά και τον κ. Άγι Πιστιόλα και 
την κυρία Άννα Παπαδημητρίου για την 
συμβολή τους. Τα tablets παραδόθηκαν 

στους συλλόγους γονέων και κηδεμό-
νων, οι οποίοι ξέρουν καλύτερα τις ανά-
γκες. Η συνεργασία Αυτοδιοίκησης- Συλ-
λόγων Γονέων και Κηδεμόνων- Ιδιωτικού 
Τομέα είναι πολύ σημαντική σε αυτή τη 
δύσκολη περίοδο».

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

Σε τέσσερις παιδικές χαρές της πόλης 
που επελέγησαν με βάση τα τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά πραγματοποιείται αλλαγή 
δαπέδου, ενώ σε μια εξ αυτών γίνεται και 
επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα. Πιο 
συγκεκριμένα πρόκειται για τις Παιδικές 
Χαρές που βρίσκονται: α) Ιωαννίνων και 
Πόντου, β) Ιωαννίνων και Πίνδου, γ) Μου-
στακλή και Αφροδίτης , και δ) στην Πλα-
τεία Υδατόπυργου στη Λυκόβρυση.
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης Τάσος 
Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Οι παιδικές 
μας χαρές μπορεί να παραμένουν κλει-
στές από τις 14 Μαρτίου ως ένα ακόμα 
μέτρο πρόληψης που λάβαμε για τη προ-
στασία όλων των συμπολιτών μας, αλλά 
ελπίζουμε ότι σύντομα θα γεμίσουν πάλι 
από χαρούμενες παιδικές φωνές. Προ-
σπαθούμε, λοιπόν, όταν θα αρθούν τα 
μέτρα τα παιδιά να τις βρουν ασφαλείς και 
ακόμη καλύτερες».

Τα έργα αναπλάσεων και υποδομών σε 
γειτονιές του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύ-
κης συνεχίζονται. Στην οδό Καζαντζάκη 
στη Δημοτική Ενότητα Πεύκης πραγμα-
τοποιούνται διαμορφώσεις πεζοδρομί-
ων κοντά στο 1ο Γυμνάσιο Πεύκης για 
την ασφαλή διάβαση των πεζών και 
των μαθητών. Επίσης πραγματοποιεί-
ται διάνοιξη δρόμου στην προέκταση 
της οδού Καζαντζάκη και διαμόρφωση 
κοινόχρηστου χώρου.

Στη Δημοτική Ενότητα της Λυκόβρυσης, 
πραγματοποιείται κατασκευή πεζόδρο-
μου με κυβόλιθους στην πρόσοψη του 
Πολυχώρου Αθλητισμού, Αναψυχής, 
Πολιτισμού και της πλατείας (Ο.Τ. 9) για 
την ασφαλή διάβαση πεζών.

Εργα αναπλάσεων και υποδομών  
σε κάθε γειτονιά του Δήμου

Αλλαγή δαπέδου σε 
τέσσερις Παιδικές Χαρές

Μια νέα χορηγία παρέλαβαν τη Δευτέ-
ρα 4 Μαΐου τα στελέχη του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Λυκόβρυσης- 
Πεύκης. 
Πρόκειται για συσκευασίες κρεμοσά-
πουνου, καθαριστικά υγρά για τα πιάτα, 
χαρτιά κουζίνας και υγείας, υγρά γενι-
κού καθαρισμού και σπόγγους, από την 

εταιρεία “Hygiane Solutions MG”, του κ. 
Γιώργου Μακρή που εδρεύει στην Λυκό-
βρυση.
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τά-
σος Μαυρίδης δήλωσε: «Η προσφορά 
των συλλόγων, των σχολείων και των 
επιχειρηματιών της πόλης μας, σε αυτή 
τη δύσκολη περίοδο για όλους, προς το 

Κοινωνικό μας Παντοπωλείο είναι πραγ-
ματικά συγκινητική. Θέλω να εκφράσω 
από καρδιάς τις θερμές μου ευχαριστίες 
καθώς και τα συγχαρητήρια μου στον κ. 
Γιώργο Μακρή, του οποίου η επιχείρηση 
εδρεύει στη Λυκόβρυση για την προσφο-
ρά του. Τον ευχαριστούμε θερμά και ελ-
πίζουμε να βρει και άλλους μιμητές».

Νέα χορηγία προς 
το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 

του Δήμου
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Ο 
Δήμος Μαραθώνος 
ετοιμάζεται πυρετω-
δώς για την επανα-
λειτουργία των σχο-
λικών μονάδων, την 
ερχόμενη Δευτέρα 

11 Μαΐου 2020.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρι-
σης Κρίσεων, τη Δευτέρα 4 Μαΐου, όπου 
μετείχαν μεταξύ άλλων, οι αρμόδιοι Αντι-
δήμαρχοι Υγείας, Παιδείας και Πολιτικής 
Προστασίας κ.κ. Γιώργος Ζορμπάς, Αργύ-
ρης Λάσκος και Ευάγγελος Κυπαρίσσης 
αντίστοιχα, ο προεδρεύων Δήμαρχος κ. 
Στέργιος Τσίρκας συντόνισε τις απαιτού-
μενες ενέργειες, έτσι ώστε όπως τόνισε: 
«Τα Σχολεία του Δήμου μας να λειτουργή-
σουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. 
Να προστατέψουμε με κάθε τρόπο, τα 
παιδιά μας και το διδακτικό προσωπικό».
Συγκεκριμένα:

α) Μάσκες πολλαπλών χρήσεων, θα δια-
τεθούν δωρεάν από τον Δήμο Μαραθώ-
νος, σε όλους τους μαθητές και καθηγη-
τές, καθώς και αντισηπτικά για την προ-
ληπτική προσωπική υγιεινή,

β) Υλικά απολύμανσης και καθαρισμού 
των σχολικών μονάδων,
γ) Σύγχρονα θερμόμετρα για μέτρηση της 
θερμοκρασίας εξ αποστάσεως,
δ) Την Πέμπτη (7/5) και την Παρασκευή 

(8/5) έχουν προγραμματιστεί νέες προλη-
πτικές απολυμάνσεις στα σχολικά κτίρια, 
τα οποία θα λειτουργήσουν άμεσα.
ε) Τέλος, η Διοίκηση του Δήμου σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων 
προβαίνουν σ’ ενημέρωση των μαθητών, 
αναφορικά με τις οδηγίες αυτοπροστασί-
ας που θα πρέπει να τηρούνται (αποφυγή 
συνωστισμού, προσωπική υγιεινή και τα-
κτικό πλύσιμο χεριών, συχνή χρήση αντι-
σηπτικού κ.λπ.).

Ο Δήμος Μαραθώνος και προσωπικά ο 
Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας επισημαί-
νουν ότι «οφείλουμε να προσαρμοστούμε 
στους νέους κανόνες και να μάθουμε να 
ζούμε με τον κορωνοιό» διαβεβαιώνοντας 
την Εκπαιδευτική Κοινότητα ότι θα βρί-
σκονται δίπλα τους, επανεξετάζοντας σε 
τακτά διαστήματα, συνθήκες και ανάγκες 
που ενδεχομένως θα προκύπτουν.

#Μένουμε ασφαλείς!

Σε πλήρη ετοιμότητα ο Δήμος 
για την επαναλειτουργία των Σχολείων

Τροπολογία Νομοσχεδίου νομιμοποιεί τις εγκαταστάσεις 
της πρώην Αμερικάνικης Βάσης στη Νέα Μάκρη

Τροπολογία με την οποία χαρακτηρί-
ζονται «νομίμως υφιστάμενα τα κτίρια 
της πρώην Αμερικάνικης Βάσης στη 
Νέα Μάκρη» κατατέθηκε και ψηφίστηκε 
σήμερα (5/5/2020) στη Βουλή, στο Νομο-
σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νο-
μοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου και λοιπές διατά-
ξεις».

Η νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων επι-
τρέπει την έκδοση οικοδομικής άδειας, ανοί-
γοντας τον δρόμο για πλήρη αξιοποίηση 
της έκτασης από το Πυροσβεστικό Σώμα, 
ως Κέντρο Εκπαιδεύσεως, αναβαθμίζοντας 
συνολικά την περιοχή. Να σημειωθεί ότι οι 
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν παρα-
χωρηθεί στην Πυροσβεστική, εδώ και είκο-
σι χρόνια (2000) αλλά έμοιαζε με «δώρον 
άδωρον» αφού η μη νομιμοποίησή τους 
απέτρεπε την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Η αναβάθμιση των κτιρίων, σύμφωνα με 

την Τροπολογία «Νομιμοποίηση κτιριακών 
εγκαταστάσεων πρώην Αμερικανικής Βά-
σης Νέας Μάκρης για τις ανάγκες του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος» θα γίνει με τη συμ-
βολή του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 
προκειμένου ν’ αποτελέσει Εκπαιδευτικό 
Πυλώνα, γενικότερα για θέματα διαχείρισης 
κρίσεων και φυσικών καταστροφών από 
την Πολιτική Προστασία.
Με όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό το 
γεγονός της σπουδαιότητας της εν λόγω νο-
μιμοποίησης, για την ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Μαραθώνος. Με μόνιμη τη στέγαση 
Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων και Φυσικών 
Καταστροφών (ως παράρτημα του Υπουρ-
γείου Πολιτικής Προστασίας) προστατεύεται 
και θωρακίζεται ο Δήμος μας, ενδυναμώ-
νοντας παράλληλα, το αίσθημα ασφάλειας 
στους πολίτες, ειδικά μετά την καταστροφική 
πυρκαγιά του 2018.
Επιπροσθέτως, με τη δημιουργία και λει-
τουργία Εκπαιδευτικού Πυλώνα, τόσο για 
τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
όσο και γενικότερα για φυσικές καταστρο-
φές, αναβαθμίζεται και «ζωντανεύει» η πε-

ριοχή, καθώς θ’ ανέβει η επισκεψιμότητα 
-γιατί όχι- και η ετεροδημότευση.
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Στέργιος Τσίρ-
κας δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος που 
«διευθετήθηκε και τακτοποιήθηκε μία εκκρε-
μότητα χρόνων, η οποία αποτελούσε βασι-
κό στόχο της Διοίκησης του Δήμου», ευχαρι-
στώντας θερμά την ηγεσία του Υπουργείου 
Πολιτικής Προστασίας και προσωπικά τον 
αρμόδιο Υφυπουργό κ. Νίκο Χαρδαλιά, που 
επιμελήθηκε και εισήγαγε την Τροπολογία, 
αλλά και το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». 
«Το να αποκτήσει η περιοχή μας μόνιμο 
αναβαθμισμένο Κέντρο Πυροσβεστικού 
Σώματος, είναι κάτι που μας εμψυχώνει 
συμβολικά και ουσιαστικά. Εάν ένας Δήμος 
στην Ελλάδα δικαιούται να διαθέτει τέτοιες 
υπηρεσίες, είναι σίγουρα ο Δήμος μας, μετά 
τη συμφορά του 2018. Θα αξιοποιήσουμε 
τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις 
εθελοντικές ομάδες του Δήμου μας. Είκοσι 
χρόνια περιμέναμε για αυτήν τη νομιμο-
ποίηση…» καταλήγει στη δήλωσή του, ο κ. 
Στέργιος Τσίρκας.

Ανακοίνωση  
του Δήμου  

Μαραθώνος για  
τα επεισόδια στην 

παραλία της  
Νέας Μάκρης 

Μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής, την Πέμπτη 30 Απριλί-
ου 2020, ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Στέρ-
γιος Τσίρκας, έδωσε εντολή για την άμεση 
υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύ-
νου και θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά, 
ώστε να δοθεί οριστική λύση σε ένα μείζον 
ζήτημα, που έχει αρνητικές συνέπειες στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης, 
ενώ αυξάνει και το ήδη βεβαρυμμένο ψυ-
χολογικό φορτίο των συμπολιτών μας. Για 
τον λόγο αυτό άλλωστε απευθύνθηκε στο 
αρμόδιο υπουργείο για τη μεταφορά της 
δομής φιλοξενίας από τον Δήμο μας.
Επίσης, ο Δήμος Μαραθώνος, απευθύν-
θηκε, μέσω επιστολής του, στα συναρ-
μόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση 
των επαναλαμβανόμενων επεισοδίων, με 
πρόσφυγες-μετανάστες και αγνώστους, 
έμπροσθεν της δομής φιλοξενίας, στο ξε-
νοδοχείο Marathon Beach Resort.
Επισημαίνουμε τους κινδύνους που εγκυ-
μονεί η όλη κατάσταση για τη λειτουργία 
της πόλης και για την ομαλή επάνοδό μας 
με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών 
μέτρων εξ αιτίας της πανδημίας του κορω-
νοϊού.
Καλούμε τις αρμόδιες κρατικές αρχές να 
πράξουν τα αναγκαία για τη διασφάλιση 
της ζωής των συνανθρώπων μας και βέ-
βαια, της προστασίας της κοινωνικής και 
οικονομικής δραστηριότητας.
Καλούμε όλους να σταθούν σύμμαχοι στις 
προσπάθειές μας και να επιδείξουν την 
αναγκαία σύνεση και ψυχραιμία, μακριά 
από λαϊκιστικές κορώνες και μικροπολιτι-
κές σκοπιμότητες.
#Μένουμε Ασφαλείς!

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Μαραθώνος με τους Δημάρχους  
Διονύσου και Ωρωπού, με επίκεντρο τα προβλήματα της Βόρειας Αττικής

Συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Διονύσου στον 
Άγιο Στέφανο με θέμα τα προβλήματα της Βόρειας Ατ-
τικής, τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
αλλά και το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας σε 
συγκεκριμένους τομείς, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
28 Απριλίου 2020, με τη συμμετοχή των Δημάρχων Διο-
νύσου Γιάννη Καλαφατέλη, Μαραθώνος Στέργιου Τσίρ-
κα και Ωρωπού Γιώργου Γιασημάκη.
Οι τρεις Δήμαρχοι συνομίλησαν για όλα τα θέματα σε ιδιαίτε-
ρα εποικοδομητικό κλίμα και συμφώνησαν να διατηρήσουν 
μια στενή επικοινωνία και επαφή, αποσκοπώντας στο κοινό 
συμφέρον των Δήμων τους προς όφελος των πολιτών.
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Η Πολιτική Προστασία και οι Εθελοντικές 
Ομάδες του Δήμου μας να είναι πανέ-
τοιμες. Ας αφιερώσουμε όλοι λίγο από 
τον ελεύθερο μας χρόνο και ας γίνουμε 
εθελοντές με σκοπό την προστασία του 
τόπου μας.

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά:
• Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργα-
σίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρ-
καγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή 
άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)
• Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές 
(barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός 
των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν 
ξερά χόρτα και κλαδιά
• Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών 
και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπο-
λείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέ-
χεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέ-
σουν πυρκαγιά
• Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρ-
τα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην 
ύπαιθρο
• Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και 
σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, 

ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος
• Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διό-
τι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε 
γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προ-
καλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω 
της ηλιακής ακτινοβολίας
• Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών 

- πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρί-
σκονται σε μικρή απόσταση από δασικές 
εκτάσεις
• Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε 
σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο κα-
ταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερ-
θερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, 

μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας 
ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς
• Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που 
προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των 
τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργή-
σουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά
Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευ-
τικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε 
περιόδους υψηλού κινδύνου.

Οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβού-
με, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά:
• Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στους αριθμούς 
κλήσης 199 ή 112 και δίνουμε σαφείς πλη-
ροφορίες, τόσο για την τοποθεσία και το 
ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, όσο και 
για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε 
την πυρκαγιά
• Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης 
που καίγεται
• Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρ-
καγιάς
• Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύ-
θυνση του ανέμου στην περιοχή.

Στέργιος Τσίρκας
Δήμαρχος Μαραθώνος

Σε εφαρμογή της 
υπ’ αριθ. αρ. 53/20 
απόφασης  Δημο-
τικού Συμβουλίου 
του Δήμου Μαρα-
θώνος, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες θα προ-
βούν στη διαγραφή 
των δημοτικών τε-
λών που καταβάλ-
λονται  από επιχει-
ρήσεις μέσω των 
λογαριασμών ηλε-
κτρικού ρεύματος, 
για χρονικό διάστη-
μα από 11-3-2020 
και για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η 
αναστολή λειτουρ-
γίας τους, βάσει 
των  σχετικών δια-
τάξεων.

Καλούνται οι επι-
χειρήσεις που η 
λειτουργία τους 
διακόπηκε, κατ’ 
εφαρμογή διατάξε-
ων λόγω της παν-
δημίας COVID-19, 
να συμπληρώσουν 
και να  αποστείλουν 
στο Τμήμα Εσόδων 
του Δήμου (esoda@
marathon.gr) την 
σχετική αίτηση ώστε 
να δρομολογηθούν 
οι αντίστοιχες δια-
δικασίες μη καταβο-
λής των Δημοτικών 
Τελών.

Απαλλαγή 
δημοτικών 
τελών σε 

επιχειρήσεις 
λόγω της 

πανδημίας Α
γαπητοί 
συμπολίτες, 
στο άκουσμα 
της λειτουρ-
γίας των 
ανοιχτών 

αθλητικών χώρων υπήρξε 
μεγάλος ενθουσιασμός από 
τους αθλούμενους, θα πρέ-
πει όμως να καταστεί σαφές 
ότι σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Υπουργείου Αθλητισμού, 
αυτό θα συμβεί σταδιακά.

Σε πρώτη φάση, που ξεκινά από 
τις 5 Μαΐου 2020 έως και τα μέσα 
του ίδιου μήνα, θα επιτραπεί:
Είσοδος στα δημοτικά στάδια για:
- ατομικές προπονήσεις στους 
αθλητές και στις αθλήτριες που 
έχουν ήδη προκριθεί ή διεκδικούν 
την πρόκριση για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Ελληνικής Ολυμπι-
ακής Επιτροπής.
- υποψηφίους μαθητές των Πα-
νελλαδικών που έχουν δηλώσει 
Σ.Ε.Φ.Α.Α., Στρατιωτικές σχολές 
και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας.
(όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να 
υποβάλλουν αίτημα με τα στοιχεία 
τους και τα στοιχεία των προπο-
νητών τους στο Γραφείο Αθλητι-
σμού Δήμου Μαραθώνος, e-mail: 
gr.athl.mar@gmail.com, ώστε να 
προστεθούν στον κατάλογο εισερ-
χομένων τον οποίο θα ελέγχει ο 
υπεύθυνος της αθλητικής εγκατά-
στασης κατά την είσοδο).
Προπονήσεις σε ανοιχτούς αθλη-
τικούς χώρους εκτός δημοτικών 
σταδίων:
- για αθλητές ηλικιών Εφήβων - 
Νεανίδων και μεγαλύτερες ΜΟΝΟ 
για ατομικά αθλήματα χαμηλής 
επικινδυνότητας, όπως: Τένις, Πο-
δηλασία δρόμου, Γκολφ, Ιππασία, 

Σκοποβολή, Τοξοβολία, Κολύμβη-
ση ανοιχτής θαλάσσης, Ορειβασία 
- αναρρίχηση, Τρίαθλο, Υποβρύ-
χια δραστηριότητα, Μηχανοκίνη-
τος αθλητισμός, Αεραθλητισμός, 
Χειμερινά αθλήματα,
- για τα μαχητικά αθλήματα: (Πάλη, 
ΤάεΚβοΝτο, Πυγμαχία, Τζούντο, 
Καράτε, Ζίου Ζίτσου, Παγκράτιο, 
Κικ Μπόξινγκ κ.ά.),επιτρέπεται 
προπόνηση ΜΟΝΟ φυσικής κα-
τάστασης.Εννοείται χωρίς επαφή 
και τηρώντας τις αποστάσεις!

Δεν επιτρέπονται (μέχρι νεωτέρας 
οδηγίας):
- Προπονήσεις αθλημάτων υγρού 
στίβου σε κολυμβητικές δεξαμε-
νές, θαλάσσιο σκι και αθλήματα 
παραλίας, όπως για παράδειγμα 
μπιτς βόλεϊ.
- Η λειτουργία των υπαίθριων γυ-
μναστηρίων σε πάρκα, παιδικές 
χαρές και πλατείες.

Όλα τα παραπάνω θα πραγμα-
τοποιούνται με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ατομική ευθύνη και υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζουν τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα:
1. Τηρούμε κατάλογο για όσους 
εισέρχονται στην αθλητική εγκα-
τάσταση. Διαμορφώνουμε μια εί-
σοδο.
2. Διεξάγουμε έλεγχο των εισερχο-
μένων στους αθλητικούς χώρους 
μέσω της συμπλήρωσης ερωτη-
ματολογίου με το πρόσφατο ιστο-
ρικό τους. Πέραν των αθλητών, 
όλοι οι υπόλοιποι φοράνε μάσκες.
3. Κρατάμε απόσταση δύο μέ-
τρων από κάθε άλλο άτομο. Δεν 
κάνουμε χειραψίες ή εναγκαλι-
σμούς. Αποφεύγουμε να αγγίζου-
με το πρόσωπό μας.
4. Χρησιμοποιούμε αποκλειστι-
κά τα δικά μας αθλητικά είδη, τα 
οποία πλένουμε στο σπίτι μας.
5. Προτιμάμε τη μεταφορά προς 
και από τον αθλητικό χώρο με το 
δικό μας μέσο μεταφοράς.
6. Ενημερώνουμε άμεσα σε περί-
πτωση που έχουμε συμπτώματα 
πυρετού, βήχα, δύσπνοιας και 
υπέρμετρης κόπωσης ή έχει κά-
ποιος από την οικογένειά μας.

7. Αν έρθουμε, στη διάρκεια της 
προπόνησης, σε επαφή με άλλο 
άτομο, αρχικά πλένουμε τα χέρια 
μας διεξοδικά ή χρησιμοποιού-
με αντισηπτικό και στη συνέχεια 
ξεπλένουμε το πρόσωπο μας με 
άφθονο νερό. 
(Όσον αφορά στη χρήση οργά-
νων απολυμαίνονται, μετά τη χρή-
ση ανά αθλητή).
8. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά 
δικά μας μπουκάλια με νερό, κατά 
προτίμηση εμφιαλωμένο.
9. Τα αποδυτήρια, τα ντους, το 
κλειστό γυμναστήριο και τα κυλι-
κεία της εγκατάστασης παραμέ-
νουν κλειστά. Αποφεύγουμε τις 
τουαλέτες.
10. Αν τα ρούχα προπόνησης 
απολυμαίνονται από την ομάδα, 
τα βάζουμε σε μια υδατοδιαπε-
ρατή τσάντα και τα αφήνουμε στη 
μέριμνα του συλλόγου.

Ο Δήμος Μαραθώνος θα προ-
σκαλέσει άμεσα σε διαβούλευση 
όλους τους εκπροσώπους των 
αθλητικών σωματείων του τόπου 
μας και με συνεννόηση και συνερ-
γασία θα προσπελάσουμε όλα τα 
θέματα που προέκυψαν λόγω της 
δύσκολης περιόδου που διανύου-
με.
Αγαπητοί συμπολίτες, η τήρηση 
των οδηγιών, εκτός της προστασί-
ας της υγείας μας, θα επισπεύσει 
την επιστροφή μας στην κανονική 
αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε 
την ευλογία να ζούμε στην εξοχή. 
Ας αξιοποιήσουμε προς το πα-
ρόν τα προνομιακά χαρακτηριστι-
κά του τόπου μας για σωματική 
άσκηση, πάντα με προσοχή, με 
τήρηση των οδηγιών και με αί-
σθημα ατομικής ευθύνης. Με τη 
συμβολή όλων μας, σύντομα θα 
γεμίσουμε πάλι τα γήπεδα και τα 
στάδιά μας.
#Μένουμε Ασφαλείς!

Έναρξη λειτουργίας των ανοιχτών αθλητικών 
χώρων του Δήμου Μαραθώνος

Μήνυμα του Δημάρχου Μαραθώνος, 
Στέργιου Τσίρκα για την έναρξη 

της αντιπυρικής περιόδου
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Την ενεργειακή αναβάθ-
μιση του δημοτικού 
Κλειστού Γυμναστηρί-
ου στην οδό Νίκου Κα-
ζαντζάκη βάζει μπρο-
στά ο Δήμος Ηρακλείου 

Αττικής και, μάλιστα, με χρημα-
τοδότηση που πέτυχε η δημοτική 
αρχή από το πρόγραμμα Φιλόδη-
μος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερι-
κών. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ενέκρινε την 
πρόταση του Δήμου και του διαθέτει περί 
τα 600.000 ευρώ προκειμένου να ανα-
καινιστεί το Κλειστό με νέα υλικά και εξο-
πλισμό που θα κάνουν το κτίριο αφενός 
ενεργειακά αποδοτικότερο, αφετέρου πιο 
φιλόξενο για αθλητές και επισκέπτες.
Μερικές από τις εργασίες που έχουν προ-
γραμματιστεί είναι ο εκσυγχρονισμός του 
συστήματος ψύξης/θέρμανσης, η αντικα-
τάσταση και η ενίσχυση της μόνωσης σε 
τοίχους, πόρτες και παράθυρα, η ανανέω-
ση του εξοπλισμού του κ.α.
Έτσι το κέρδος είναι πολλαπλό: από τη μια 
η οικονομία σε ενεργειακούς πόρους που 
κοστίζουν στο περιβάλλον, από την άλλη 
η οικονομία στους πόρους που βαρύνουν 

το δημοτικό ταμείο. Και αυτό γιατί ο Δήμος 
με την χρηματοδότηση δεν πέτυχε μόνο να 
μην κοστίσει στους Ηρακλειώτες η ανακαί-
νιση του Κλειστού Γυμναστηρίου, εξασφά-
λισε παράλληλα και την αισθητή μείωση 
του κόστους λειτουργίας του αθλητικού κέ-
ντρου αφού, πλέον, το κτίριο δεν θα είναι 
ενεργειακά κοστοβόρο.
Το συνολικό κόστος του έργου είναι 
628.000 ευρώ από τα οποία τα 600.000 
χρηματοδοτούνται και τα 28.000 θα τα συ-
νεισφέρει με ίδιους πόρους ο Δήμος. 
«Δίνουμε συνέχεια στην εκστρατεία που 
έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη κιόλας 
θητεία αυτής της δημοτικής αρχής για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών 
κτιρίων της πόλης. Ξεκινήσαμε με τα σχο-
λεία μας, έχοντας ολοκληρώσει τις σχετι-
κές παρεμβάσεις σε μια σειρά από σχολι-
κά κτίρια, συνεχίζοντας και αυτή τη χρονιά 
με το 3ο Δημοτικό και το 6ο Γυμνάσιο. Το 
Κλειστό Γυμναστήριο έρχεται να προστε-
θεί σε αυτή την καμπάνια, ένα αθλητικό 
κέντρο πολύτιμο για την πόλη το οποίο θα 
ετοιμαστεί για να γίνει πιο φιλικό στο περι-
βάλλον, πιο ζεστό – κυριολεκτικά και μετα-
φορικά – για όλους όσους το χρησιμοποι-
ούν», το σχόλιο του δημάρχου Ηρακλείου 
Αττικής, Νίκου Μπάμπαλου.
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Τους εποχιακούς ψεκασμούς και τις 
λοιπές απαιτούμενες δράσεις για τον 
περιορισμό του πληθυσμού των κου-
νουπιών κατά την θερινή περίοδο ξε-
κινάει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής με 
παρεμβάσεις στα στρατηγικά σημεία 
της πόλης. 
Ο νέος γύρος ψεκασμών για την προνυμ-
φοκτονία μπαίνει μπροστά τις αμέσως 
επόμενες ημέρες με κυκλικές, περιοδικές 
παρεμβάσεις στα φρεάτια, τους κοινόχρη-
στους χώρους και τα σημεία όπου υπάρχει 
συγκέντρωση στάσιμου νερού (θυμίζουμε 
στα ρέματα ψεκασμούς εκτελεί η Περιφέ-
ρεια Αττικής). Το ψέκασμα θα επαναλαμ-
βάνεται ανά δύο εβδομάδες, ενώ η κα-
μπάνια θα διαρκέσει μέχρι να τελειώσει το 
καλοκαίρι, αλλά και το πρώτο διάστημα του 
φθινοπώρου, εάν αυτό χρειαστεί.
Όπως κάθε χρόνο, βέβαια, η όποια επι-
τυχία της καμπάνιας εξαρτάται από την 
συμβολή των κατοίκων της πόλης, κα-
θώς πιθανές εστίες αναπαραγωγής κου-
νουπιών δεν είναι μόνο οι δημόσιοι αλλά 
και ιδιωτικοί χώροι. 
Με απλές κινήσεις οι Ηρακλειώτες 
μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν. 
Να πως:
• Απομακρύνουμε τα στάσιμα νερά σε 
κάθε σημείο του χώρου μας, όπως σε 
άδεια δοχεία, βαρέλια, ελαστικά κτλ.
• Φροντίζουμε να κρατάμε καθαρές τις 
υδρορροές, αλλά και κάθε κανάλι νερού 
ώστε αυτό να απορρέει.
• Προσέχουμε για διαρροές σε σωληνώ-
σεις ή εξωτερικές βρύσες.
• Μικρές ή μεγάλες λακκούβες στο χλοο-
τάπητα ή σε άλλα σημεία του κήπου που 
μπορούν να συγκρατήσουν νερό θα πρέ-

πει να παραγεμιστούν με χώμα ή να φρο-
ντίσουμε ώστε να αποστραγγίζουν καλά.
• Δεν ποτίζουμε υπερβολικά τις γλάστρες μας.
• Όπου χρειάζεται να υπάρχει νερό 
(όπως ποτίστρες, γούρνες κτλ) φροντί-
ζουμε να το ανανεώνουμε συχνά.
• Παιδικές πισίνες, κουβαδάκια ή άλλα 
παιχνίδια που συνήθως αφήνονται μό-
νιμα στην αυλή ή στον κήπο θα πρέπει 
να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία 
ώστε να μην μαζεύουν το νερό της βρο-
χής.
• Κουρεύουμε τακτικά το γκαζόν και περι-
ποιούμαστε την χαμηλή βλάστηση όπου 
είναι πυκνή για να μην φωλιάζουν εκεί 
κουνούπια.
Πιθανά σημεία εστιών σε ιδιωτικούς 
χώρους: Πιατάκια γλάστρας, κουβάδες 
– τενεκέδες για πότισμα, ποτίστρες για 
γάτες/ σκύλους, μεταχειρισμένα λάστιχα, 
τούβλα, τσιμεντόλιθοι, δεξαμενές νερού, 
σιντριβάνια, φρεάτια με ρολόγια νερού, 
φρεάτια γενικά, σχάρες σε γκαράζ (ειδικά 
υπόγεια), υδρορροές χαλασμένες, χαλα-
σμένα συστήματα ποτίσματος.
Για να ενημερωθούν οι κάτοικοι της πό-
λης, ο Δήμος θα «τρέξει» παράλληλα κα-
μπάνια ενημέρωσης του κοινού με διανο-
μή υλικού, αφίσες που θα αναρτηθούν σε 
κομβικά σημεία.
Όλα τα παραπάνω εξετάστηκαν στην 
σύσκεψη που πραγματοποίησε ο δή-
μαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπά-
μπαλος, με τον εντεταλμένο σύμβουλο 
για το Περιβάλλον, Μάνο Βαβουράκη, 
και το συνεργείο που θα αναλάβει τους 
ψεκασμούς ώστε να οριστικοποιηθούν 
οι τελευταίες λεπτομέρειες του πλάνου 
δράσης.

ΜΕ ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉΣΉ 600.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΦΙΛΟΔΉΜΟΣ ΙΙ»

Ανακαινίζεται το κλειστό Γυμναστήριο 
της οδού Ν. Καζαντζάκη

Καθαρισμοί και απολυμάνσεις σχολείων
Ο Δήμος θα τα προμηθεύσει με αντισηπτικά και θερμομετρητές

Ξεκινούν οι ψεκασμοί για κουνούπια
- Θα επαναλαμβάνονται κάθε 2 εβδομάδες

Με απόλυτη προτεραιότητα την προστα-
σία της υγείας των μαθητών και των οικο-
γενειών τους, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής 
προετοιμάζει την διαδρομή για την επανέ-
ναρξη των σχολείων της πόλης, σύμφωνα 
με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις που ορί-
ζει το ανανεωμένο πλάνο για την αντιμε-
τώπιση της 
εξάπλωσης 
του κορο-
νοϊού. 
Στα βήματα 
π ρ ο ε τ ο ι -
μασίας: οι 
καθαρισμοί 
και οι απο-
λυμάνσεις 
των σχο-
λείων – ξε-
κ ι ν ώ ν τ α ς 
από τα Λύ-
κεια που 
θα μπουν 
πρώτα σε 
λειτουργία – η προμήθεια υλικών προστα-
σίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και η 
στενή συνεργασία με τις διευθύνσεις των 
σχολείων για όποια ανάγκη προκύψει στην 
πορεία, ειδικά κατά την περίοδο των πανελ-
λαδικών εξετάσεων.
Ο δήμαρχος, Νίκος Μπάμπαλος, ενημέρωσε 
σχετικά τους διευθυντές των τεσσάρων λυκείων 
της πόλης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθη-
κε στο δημαρχείο παρουσία του αντιδημάρχου, 
Μανώλη Κουτσογιαννάκη, και του προέδρου της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, Θεόδωρου Γραμματικού.

Όπως εξήγησαν οι άνθρωποι του Δήμου, 
ήδη τα δημοτικά συνεργεία έχουν ξεκινήσει 
να καθαρίζουν τα σχολεία που θα ανοίξουν 
από την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου, θα ακο-
λουθήσει η απολύμανσή τους ενώ, με την 
έναρξη των μαθημάτων, θα τονωθούν οι 
βάρδιες του προσωπικού των καθαριστρι-

ών, με παράλληλη 
επανάληψη των 
απολυμάνσεων.
Την ίδια στιγμή, ο 
Δήμος θα προμη-
θεύσει τα σχολεία 
με υλικά προστα-
σίας (αντισηπτικά 
κτλ) όπως και με 
θερμομετρητές 
– μολονότι δεν εί-
ναι υποχρεωτικό 
– προκειμένου να 
υπάρχει προληπτι-
κός έλεγχος κατά 
την είσοδο των 
παιδιών και του 

προσωπικού στα σχολεία.
«Με την δέουσα προσοχή περνάμε πλέον 
στην επόμενη ημέρα. Ο Δήμος Ηρακλείου 
Αττικής αναδιοργανώνει τις δυνάμεις του και 
εναρμονίζεται με τις νέες απαιτήσεις. Προτε-
ραιότητα να ετοιμαστούν τα Λύκεια, που θα 
ανοίξουν πρώτα, με επανάληψη των απολυ-
μάνσεων και των καθαρισμών όπου χρειά-
ζεται για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. 
Όπως κάναμε σε όλες τις ημέρες τις κρίσης, 
έτσι θα συνεχίσουμε στο καθήκον με υπευ-
θυνότητα, σοβαρότητα και σχέδιο», το μήνυ-
μα του Νίκου Μπάμπαλου.
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Α.Π.: 743
Αθήνα, 28/4/2020
Προς:
Τα Μέλη των Δ.Σ των Συλλόγων –Μελών 
της ΠΟΣΙΠΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν. 39

Θέμα: «Ορθή Επανάληψη του Δελτίου 
Τύπου με αφορμή την τελευταία τηλεδι-
άσκεψη με την Υφυπουργό κυρία Δόμνα 
Μιχαηλίδου»

Επανερχόμεθα για δεύτερη φορά στη 

διόρθωση του θέματος των διδάκτρων 
λόγω της σκόπιμης παρερμηνείας κά-
ποιων Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Βρεφονηπια-
κών και Παιδικών Σταθμών. 

«Επανειλημμένα τονίσαμε την ανάγκη να 
εισπράξουμε δίδακτρα για δεδουλευμένες 
ληξιπρόθεσμες οφειλές (μέχρι και το μήνα 

Μάρτιο) και να περιμένουμε να ολοκλη-
ρωθούν τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία 
οριζόντια για όλες τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις. 

Αξιολογώντας τα μέτρα αυτά (ΕΣΠΑ, Ερ-
γάνη, ασφαλιστικές εισφορές κλπ), να 
μελετήσουμε την έκπτωση που θα προτεί-

νουμε, ώστε κάθε Ιδιωτική Δομή να πάρει 
τις αποφάσεις της ανάλογα με τις υποχρε-
ώσεις της.

Καμία Ιδιωτική Δομή Προσχολικής Αγω-
γής δεν πρέπει να κλείσει.

Κανένας συνεργάτης μας δεν πρέπει να 
απολυθεί.

Διεκδικούμε να παρθούν μέτρα στήριξης 
για πάγιες μηνιαίες δαπάνες, οι οποίες –
σε αντίθετη περίπτωση- θα ανατρέψουν 
όλα τα προηγούμενα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΙΠΣ

Κηφισιά: 23 -12  -2019                        Αρ. Πρωτ. :   48495
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ο Δήμος  Κηφισιάς  προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό 
μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019» με προϋπολογισμό 806.451,61€ πλέον ΦΠΑ και 
1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης www. promitheus.gov.gr, στο 
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα  www.kifissia.gr (στο πεδίο: Για Επι-
χειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί). 

3.  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 25-05-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ.  και ως ημε-
ρομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
28-05-2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υπο-
συστήματος 

5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα 
υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016. 

6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα 
διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από  πιστοποιημένη αρχή παροχής ψη-
φιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ 
–  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία 
εγγραφής. 

9. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί 
η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν 
έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους 
προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημε-
ρομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του 

ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα  αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η απο-
σφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορι-
σθεί και νέα ημερομηνία. 

10. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» 
του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

11.Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
11.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριο-

ποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασι-
ών καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 76 
του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 73 παρ. 1 & 3 του 
Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ-

μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω  Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

11.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης.

11.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των 
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του 
ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συ-
γκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που 
η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου 
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

12. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται  σε ΔΩΔΕΚΑ 
(12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμ-
βασης. 

13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 
1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμε-
τοχής που ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι  χιλιάδων εκατόν είκοσι 
εννέα ευρώ  (16.129,00€) χρόνου ισχύος εννέα  (9) μηνών και τριάντα 
(30)  ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. 

14. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις  που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουρ-
γικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστι-
κών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
καθώς και της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΝΣγ/οικ.42217/
ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(Β’ 2235)   και ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. σύμφωνα με την 
ίδια  παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  με τον. 
4612/2019(Α 77).

15. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δή-
μου Κηφισιάς και τα Τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την 
αριθμ. 399/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦ4ΗΩ-
ΕΜ-ΘΝΚ)

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ

ΕΡΓΟ: 
«KATAΣΚΕΥΗ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   2019» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Κ.Α. 20.7325.04

ΚΩΔΙΚΟΣ  CPV: 45316110-9 (εγκατά-
σταση εξοπλισμού φωτισμού οδών )

KΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL301

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.000.000,00 €

Α.Π.: 741

Αθήνα, 28/4/2020
Προς: την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, 
κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα «Εκκρεμότητες»

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Επικοινωνούμε για να σας θυμίσουμε και να σας πα-
ρακαλέσουμε να προχωρήσουν δύο εκκρεμότητες, οι 
οποίες πρέπει να επιλυθούν, για τους κάτωθι λόγους:

1. Μείωση της ηλικίας των βρεφών από 2,5 που πε-
ριλαμβάνονται σήμερα στα 2 χρόνια, και την ένταξη 
–μετά τα 2 χρόνια- στα νήπια. Η τακτοποίηση αυτού 
του αιτήματος πρέπει να γίνει άμεσα και να συμπερι-
ληφθεί στη νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2020-2021, η 
οποία θα κυκλοφορήσει εντός του Μαΐου. 

Επιπλέον στην απόφασή σας συνηγορεί το υποχρε-
ωτικό κλείσιμο των Δομών μας, το οποίο –σίγουρα- 
θα επηρεάσει δυσμενώς και τη ζήτηση για τις υπηρε-
σίες του Κλάδου, ενώ η πρωτοβουλία σας θα δώσει 
περισσότερες θέσεις φιλοξενίας βρεφών και θα ενι-
σχύσει τους Παιδικούς Σταθμούς, έχοντας αρνητικά 
δεδομένα και το Δημογραφικό και την εμφάνιση της 
Πανδημίας COVID – 19.

Όπως γνωρίζετε, το αίτημά μας υποστηρίζεται και 
τεκμηριώνεται από τρεις πανεπιστημιακούς καθηγη-
τές, την εισήγηση των οποίων σας έχουμε καταθέσει 
από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. 

2. Η πυροπροστασία παραμένει για τα υφιστάμενα 
κτίρια σε εκκρεμότητα. 

Έχουμε ζητήσει, όπως γνωρίζετε, να παραμείνουν τα 
υφιστάμενα στο Π.Δ. 71/88 για να προχωρήσει η έκ-
δοση των πιστοποιητικών της Πυροσβεστικής. 

Η λάθος ένταξη των Δομών μας στα Κτίρια Πρόνοι-
ας και το νέο Π.Δ. 41/18 δημιούργησε χιονοστιβάδα 
προβλημάτων τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να 
ξεπεραστούν, εάν εσείς δεν εκδώσετε άμεση και τολ-
μηρή απόφαση. 

Περιμένοντας την απόφασή σας, παραμένουμε στη 
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση,

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 
     

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

 Η Γενική Γραμματέας
 ΜΙΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα 

στην παραλία 
Μαρκοπούλου- 

Ορωπού, 
60 τμ. πάνω στη 

θάλασσα 
για όλο τον χρόνο

τηλ. 6982 518555
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Τ
ο 25% των ασθενών 
που επισκέπτονται 
τα τμήματα επειγό-
ντων περιστατικών, 
αναφέρουν τη ζάλη 
ως στοιχείο του προ-

βλήματός τους. Αυτό το ποσοστό 
μπορεί να φτάσει το 40% στους 
ηλικιωμένους ασθενείς και είναι το 
συχνότερο σύμπτωμα σε ασθενείς 
άνω των 75 ετών. 

Η διάγνωση του αιτίου της ζάλης επιτυγχά-
νεται περίπου στο 80% των ασθενών στα 
επείγοντα. Σε περίπου το 50% των ασθε-
νών το αίτιο της ζάλης είναι περιφερική ή 
κεντρική πάθηση του αιθουσαίου συστή-
ματος. Περιφερικός, κεντρικός, φαρμακευ-
τικός, δεν μας ενδιαφέρει κατ’ αρχήν τι εί-
δους ίλιγγος είναι, αλλά εάν είναι πράγματι 
ίλιγγος η απλά ζάλη-διαταραχή της ισορρο-
πίας η προσυγκοπτική κατάσταση.

Με τον όρο ίλιγγος vertigo  εννοούμε την 
ψευδαίσθηση της κίνησης, ενώ το σώμα 
παραμένει ακίνητο. Αυτό εκδηλώνεται:  με 
την αίσθηση της περιστροφής του σώμα-
τος, της ώθησης, της τάσης για πτώση ή 
της αιώρησης προς τα πλάγια, εμπρός, 
πίσω, πάνω ή κάτω. Ο ασθενής βέβαια 
σχεδόν πάντα γνωρίζει ότι τα συμπτώμα-
τα αυτά είναι ψευδή και τις περισσότερες 
φορές, παρότι είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά 
δεν είναι επικίνδυνα. Η διάγνωση του ιλίγ-
γου απαιτεί εξειδικευμένο νευροωτολογικό 
έλεγχο για τον προσδιορισμό των αιτιών 
του, πριν δοθεί οποιαδήποτε φαρμακευτι-
κή αγωγή.

Πώς εκδηλώνεται 
Αν και αποτελούν διαφορετικές παθήσεις, 
ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις ο ίλιγγος 
εκδηλώνεται ή συνοδεύεται από ζάλη. Αυτό 
συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, ελαττώνε-
ται προοδευτικά ο νυσταγμός, οπότε παύει 
το αίσθημα κίνησης και ο ασθενής νιώθει 
ζάλη ή όταν ο ίλιγγος ξεκινήσει από την 
αρχή με μικρή ένταση, οπότε εκδηλώνεται 
μόνο με ζάλη. Ανάλογα με την αιτία που 
τον προκαλεί, ο ίλιγγος συνοδεύεται από 
αίσθημα ναυτίας εμετό, εφίδρωση, αίσθη-
μα φόβου   

Που οφείλεται 
Αν και συνήθως, τα αίτια είναι «αθώα», η 
ζάλη και ο ίλιγγος μπορεί να οφείλονται σε 
οργανικές παθήσεις, π.χ. νοσήματα του 
λαβυρίνθου (αιθουσαίο σύστημα), άλλες 
παθήσεις του αυτιού, παθήσεις του καρδι-
αγγειακού ή κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος, αιματολογικά ή νοσήματα του μεταβο-
λισμού (π.χ. διαβήτης).  Επιπλέον, μπορεί 
να οφείλεται σε ψυχικά αίτια, στη δράση 
κάποιων φαρμάκων ή στη χρήση αλκοόλ, 
καθώς και σε αυχενικό σύνδρομο, που εί-
ναι από τις συνηθέστερες αιτίες εμφάνισης 
αυτών των συμπτωμάτων.

Για να προκύψει ίλιγγος πρέπει να προ-
κληθεί βλάβη στο αιθουσαίο σύστημα, το 
σύστημα δηλαδή που σε συνεργασία με το 
οπτικό σύστημα εξασφαλίζει την ισορροπία 
και τον προσανατολισμό στο χώρο. Μέρη 
αυτού του συστήματος είναι ο λαβύρινθος, 
το αιθουσαίο νεύρο και οι συνδέσεις του με 

τον εγκέφαλο. Στην πλειο-
νότητα των περιπτώσεων 
ο ίλιγγος είναι το αποτέλε-
σμα καλοήθους διαταρα-
χής της λειτουργίας σώμα-
τος και ψυχής. Κακοήθεις 
παθήσεις νευρολογικά 
και συστηματικά νοσήμα-
τα (π.χ. ρευματοπάθεια) 
μπορούν να εκφραστούν 
με ίλιγγο, ωστόσο αφο-
ρούν λίγες περιπτώσεις.

ΣΥΧΝΌΤΕΡΕΣ 
ΑΙΤΙΕΣ ΙΛΙΓΓΌΥ 

Υπάρχουν πολλά αίτια, 
που προκαλούν ίλιγγο-α-
στάθεια και θα αναφερ-
θούν μόνο τα πιο συχνά.

Καλοήθης 
παροξυσμικός 
 ίλιγγος θέσης

Οφείλεται στην αποκόλλη-
ση κρυστάλλων μέσα στο 
λαβύρινθο, οι οποίοι κατά 
την κίνηση του κεφαλιού 
ερεθίζουν συγκεκριμένα 
σημεία του λαβυρίνθου 
και προκαλούν ίλιγγο. Συ-
νήθως διαρκεί λίγα δευτε-
ρόλεπτα, αν και το αίσθη-
μα της ζάλης μπορεί να 
παραμείνει για ώρες. Η 
διάγνωση συνήθως τίθεται 
με έναν ειδικό χειρισμό, που εκτελεί ο για-
τρός στο ιατρείο. Αντιμετωπίζεται με ειδικές 
ασκήσεις και χειρισμούς επανατοποθέτη-
σης (μόνο από εξειδικευμένους ιατρούς) 
των αλάτων, που έχουν αποκολληθεί.

Αιθουσαία νευρωνίτιδα
Χαρακτηρίζεται από έντονο ίλιγγο και 
εμέτους, εισβάλει απότομα και διαρκεί 

από λίγες μέρες έως τρεις εβδομάδες. 
Οποιαδήποτε κίνηση της κεφαλής επιδει-
νώνει στην αρχή τα συμπτώματα και γι’ 
αυτό ο ασθενής αποφεύγει οποιαδήπο-
τε κίνηση. Ο άρρωστος συχνά πάσχει ή 
αναρρώνει από μία ιογενή λοίμωξη και γι’ 
αυτό πιθανολογείται ως αιτία κάποια ιο-
γενής λοίμωξη που προσβάλει το αιθου-
σαίο νεύρο.

Νόσος Meniere
(Μενιέρ) 

Πρόκειται για προοδευ-
τική πάθηση, η οποία 
μπορεί να συνδυάζει τον 
ίλιγγο με βαρηκοΐα και 
εμβοές (βουητά). Ο ίλιγ-
γος μπορεί να διαρκέσει 
πολλές ώρες και η κατά-
σταση αρκετές ημέρες. 
Η διάγνωση γίνεται με 
λεπτομερή ακουολογικό 
έλεγχο και εργαστηριακό 
έλεγχο του συστήματος 
ισορροπίας. Χαρακτηρι-
στικό της πάθησης είναι 
ότι υποτροπιάζει.

Λαβυρινθίτιδα
Είναι φλεγμονή του λαβυ-
ρίνθου, η οποία μπορεί 
να οφείλεται στη δράση 
μικροβίων και η οποία 
προκαλεί πολύ έντονα 
συμπτώματα με προβλή-
ματα και από την ακοή 
και από την ισορροπία. 
Είναι σοβαρή κατάσταση 
και χρειάζεται έγκαιρη δι-
άγνωση και θεραπεία.

Ιστορικό κακώσεων 
και ωτοχειρουργικών 

επεμβάσεων
Κακώσεις στην περιοχή 

του κεφαλιού, καθώς και επεμβάσεις στην 
περιοχή του αυτιού μπορεί να διαταράξουν 
τη φυσιολογική κατασκευή και λειτουργία 
του λαβυρίνθου.

Ακουστικό νευρίνωμα
Πρόκειται για όγκο του ακουστικού νεύρου 
κατά την πορεία του προς τον εγκέφαλο. 
Προκαλεί προοδευτικά προβλήματα όχι 

Ιλιγγος ή ζάλη, που οφείλεται; 
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μόνο στην ακοή, αλλά και στην ισορροπία. 
Ανησυχητικό σύμπτωμα είναι το να έχει κα-
νείς βουητά ή/και πτώση της ακοής μόνο 
από το ένα αυτί. Η προσεκτική ακουολογι-
κή και νευροωτολογική εξέταση σε συνδυ-
ασμό με τις σύγχρονες ακτινολογικές μεθό-
δους θέτουν τη διάγνωση. Η αντιμετώπιση 
μπορεί να είναι παρακολούθηση, ακτινοβο-
λία ή εγχείρηση.

Ίλιγγος σχετιζόμενος με ημικρανία
Χαρακτηρίζεται από επεισόδια ιλίγγου ή 
συνεχόμενη ζάλη συνοδευόμενα με δυσα-
νεξία στους ήχους ή στο φως.  Σε αρκετές 
περιπτώσεις συνυπάρχει ευαισθησία στις 
κινήσεις του σώματος. Η ημικρανία συνο-
δεύεται με αύρα (φωτεινές γραμμές, φωτά-
κια στο οπτικό πεδίο, θαμπά τμήματα στο 
οπτικό πεδίο) ή όχι . Συχνά υπάρχει κυμαι-
νόμενη βαρηκοΐα και εμβοές.

Αιμοδυναμικές μεταβολές (έχουν ως 
αποτέλεσμα την ανεπαρκή παροχή οξυ-
γόνου στον εγκέφαλο. Προκαλούνται συ-
νήθως από άγχος, κούραση, διαταραχές 
ύπνου). 

Μεταβολικά προβλήματα (αυξημένο σω-
ματικό βάρος, διαταραχή σακχάρου, λιπο-
ειδών, αρτηριακής πίεσης, θυρεοειδούς 
αδένα). 

Ψυχογενείς διαταραχές. Ο απεικονιστι-
κός έλεγχος (αξονική/μαγνητική τομογρα-
φία) χρειάζεται σπανίως και μόνο όταν το 
συστήσει ο ειδικός γιατρός.

Σκλήρυνση κατά πλάκας
Είναι προοδευτική εκφυλιστική πάθηση 
του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σε αρ-
κετές περιπτώσεις τα αρχικά συμπτώματα 
είναι βουητά στα αυτιά, διαταραχές ισορρο-
πίας-αστάθεια και ελάττωση της κατανόη-
σης της ομιλίας σε θόρυβο. Ο λεπτομερής 
έλεγχος είναι ανάλογος της διερεύνησης 
του ακουστικού νευρινώματος.

Διάγνωση
Σε κάθε περίπτωση ιλίγγου απαιτείται λε-
πτομερές ιστορικό και κλινική εξέταση. Το 
ιστορικό μπορεί να αποτελεί και το 50% της 
διάγνωσης. Η κλινική εξέταση περιλαμβά-
νει τη στάση και κίνηση του ασθενούς με 
συγκεκριμένες δοκιμασίες και την πλήρη 
ωτορινολαρυγγολογική εξέταση.

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει 
τη μελέτη του συστήματος ακοής και ισορ-
ροπίας. Πάντοτε εξετάζουμε και την ακοή, 
γιατί το σύστημα ακοής και ισορροπίας 
αποτελούν μία ενιαία λειτουργική μονάδα. 
Μετράται η ακοή, διερευνάται η ύπαρξη και 
τα χαρακτηριστικά των βουητών και σε αρ-
κετές περιπτώσεις γίνεται καταγραφή των 
ακουστικών προκλητών δυναμικών. 
Από εργαστηριακής απόψεως το σύστημα 
ισορροπίας διερευνάται με το βιντεονυ-
σταγμογράφημα. Πρόκειται για σύγχρονη 
μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιούνται 
ειδικές υπέρυθρες κάμερες. Κατά την εκτέ-
λεση διαφόρων εξετάσεων προκαλούνται 
αυτόματες κινήσεις των ματιών, λόγω 
σύνδεσης των λαβυρίνθων με τα κέντρα 
κίνησης των ματιών, και οι οποίες κινήσεις 
καταγράφονται από την υπέρυθρη κάμερα. 
Προσμετράται η κατεύθυνση της κίνησης, η 
ταχύτητα της και άλλες παράμετροι. Τελικά 
εξάγονται συμπεράσματα για τη λειτουρ-
γία των λαβυρίνθων πχ αν ένας λαβύριν-
θος είναι υποτονικός, αν οι δύο λαβύρινθοι 
συνεργάζονται καλά μεταξύ τους, αν το 
πρόβλημα δεν είναι από τους λαβυρίνθους 
αλλά από το νευρικό σύστημα κλπ.

Πώς αντιμετωπίζεται 
Η αντιμετώπιση της πάθησης εξαρτάται 
από τα αίτια:

- Αν πρόκειται για πάθηση του λαβυρίν-
θου με την κατάλληλη αγωγή και με ειδικές 
ασκήσεις που θα υποδείξει ο ωτορινολα-
ρυγγολόγος ο ασθενής θα επανέλθει στη 
φυσιολογική του κατάσταση.
- Αν οφείλεται σε επεισόδια υπότασης, 
καρδιαγγειακά ή προβλήματα του νευρικού 
συστήματος, αυτά αντιμετωπίζονται με την 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και
– αν χρειαστεί- με επεμβατική θεραπεία (by 
pass). -Αν οφείλεται σε προβλήματα όρα-
σης (μυωπία, πρεσβυωπία κ.τ.λ.) χρειά-
ζεται αντιμετώπιση των προβλημάτων αυ-
τών από οφθαλμίατρο, ιδίως όταν η ζάλη 
παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια έντονης 
άσκησης των ματιών (διάβασμα, παρακο-
λούθηση τηλεόρασης, γράψιμο στον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή).
- Αν οφείλεται σε προβλήματα του αυχένα 
(στένωση, δισκοπάθεια κ.τ.λ.) τότε η αντι-
μετώπιση γίνεται με τη χορήγηση αναλγη-
τικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, 
καθώς και με φυσικοθεραπεία.
Φαρμακευτική αγωγή: σε περιπτώσεις 
οξείας κρίσης ανακουφίζει από τα συμπτώ-
ματα, ενώ ειδικά φάρμακα αποκαθιστούν 
τη βλάβη στο αιθουσαίο σύστημα.
Συντηρητικά μέσα: ειδικές ασκήσεις, φυσι-
κοθεραπεία, χειροπρακτική, εναλλακτικές 
θεραπείες (βελονισμός), ψυχολογική υπο-
στήριξη.
Χειρουργική θεραπεία: ενδείκνυται σε ει-
δικές περιπτώσεις (συρίγγιο του λαβυρίν-
θου, νευρίνωμα αιθουσαίου νεύρου κ.τ.λ.).

Φυσικοθεραπευτική  
αποκατάσταση
Σε ασθενείς με έντονα συμπτώματα ζαλά-
δας και ιλίγγους, που προκαλούνται από 
αυχενικό – αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο, τα 
φυσικά θεραπευτικά μέσα που χρησιμο-
ποιούμε έχουν σαν σκοπό τη μείωση των 
συμπτωμάτων, καθώς και την αποκατά-
σταση της μειωμένης λειτουργικότητας της 
αυχενικής μοίρας και των άνω άκρων. 
Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
υπερήχους και Laser χαμηλής ισχύος, ενώ 
σε οξύ αυχενικό πόνο μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν διάφορες μορφές ηλεκτροθε-
ραπείας και κυρίως TENS με πολύ καλά 
αποτελέσματα.
Τα μαλακά περιλαίμια (κολάρα) βοηθούν 
σε περιπτώσεις που χρειάζεται προσωρι-
νή μείωση της κινητικότητας της αυχενικής 
μοίρας για να μειωθούν οι ζαλάδες και οι 
ίλιγγοι.
 Οι διαθερμίες βοηθούν στην αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίματος για να απομα-
κρυνθούν τα άχρηστα προϊόντα του μετα-
βολισμού και τα νεκρά κύτταρα. Τέλος, ο 
συνδυασμός τεχνικών κινητοποίησης και 

χειρισμών, οι ασκήσεις αποκατάστασης, 
καθώς και η εφαρμογή μάλαξης μπορούν 
να βοηθήσουν άμεσα και αποτελεσματικά 
τόσο στη μείωση του πόνου, όσο και στην 
εξάλειψη της ζάλης και των ιλίγγων, που 
ταλαιπωρούν τον ασθενή, έτσι ώστε να 
επανέλθει στις καθημερινές φυσιολογικές 
του δραστηριότητες χωρίς προβλήματα.

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπο-
ρείτε να κάνετε ώστε να αποφεύγετε τις 
προσβολές του ιλίγγου ή τουλάχιστον να 
τις κάνετε λιγότερο συχνές και σοβαρές.

ΑΝ ΥΠΟΦΈΡΈΤΈ ΑΠΟ ΙΛΙΓΓΟΥΣ 
ΘΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ:

1. Σταματήσετε να καπνίζετε,
2. Μην πίνετε αλκοόλ,
3. Ελαττώστε το αλάτι,
4. Μην τρώτε αλόγιστα,
5. Μην κουράζεστε υπερβολικά,
6. Το άγχος επιδεινώνει τον ίλιγγο,
7. Μην κάνετε απότομες κινήσεις του κεφα-
λιού,
8. Μην σηκώνεστε απότομα από το κρεβάτι.

Θεραπεία ιλίγγου με αιθουσαία 
αντιρρόπηση. Τι ακριβώς είναι;
Η θεραπεία του ιλίγγου με αιθουσαία αντιρ-
ρόπηση είναι ένα πρόγραμμα ασκήσεων 
που εφαρμόζουμε στις διάφορες παθήσεις 
του αυτιού και το οποίο έχει σχεδιαστεί για 
να προκαλεί αντιστάθμισμα, μέσω του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος. Έτσι μπορεί 
να βοηθήσει σε διάφορες παθήσεις του 
λαβυρίνθου όπως: καλοήθη παροξυσμι-
κό ίλιγγο θέσεως, μονόπλευρη ή αμφοτε-
ρόπλευρη υπαισθησία, συνοδευόμενη με 
νόσο του Meniere, αιθουσαία νευρωνίτιδα, 
λαβυρινθίτιδα. 

Μεγάλο ποσοστό ασθενών που συναντού-
με με ίλιγγο μεγάλης διάρκειας, δεν βελτι-
ώνονται με την φαρμακευτική αγωγή, αλλά 
παρουσιάζουν βελτίωση με τις ασκήσεις αι-
θουσαίας αντιρρόπησης που συστήνουμε.

Οι ασκήσεις αυτές πρέπει να αρχίζουν όσο 
το δυνατόν πιο σύντομα, ακόμα και όσο 
είσαστε ακόμα στο κρεβάτι. Γίνονται τρεις 
τουλάχιστον φορές την ημέρα και δεν πρέ-
πει να διαρκούν περισσότερο από 5 λεπτά 
όλες μαζί. Πρέπει να εκτελούνται κατά ομά-
δες (Α ή Β ή Γ ή Δ), ανάλογα με τη φάση της 
ανάρρωσης σας.

ΑΣΚΉΣΈΙΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΉΣΉΣ 
ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ

Α. Αρχικά στο κρεβάτι
Κινήσεις των ματιών
Αρχικά αργά και αργότερα γρήγορα:
α) Προς τα επάνω και μετά προς τα κάτω, 
β) Από τη μία πλευρά στην άλλη, 
γ) Προσηλώστε το βλέμμα στο δάκτυλο 
που πλησιάζει το πρόσωπο από το 1 μέ-
τρο.

Κινήσεις του κεφαλιού
Αρχικά αργά και αργότερα γρήγορα.
Αρχικά με ανοικτά τα μάτια, μετά με κλει-
στά:
α) Κάμψη προς τα εμπρός και μετά έκταση 
προς τα πίσω, β) Στροφή από τη μία πλευ-
ρά στην άλλη.

Β. Καθισμένος/η
• Επαναλάβατε τις κινήσεις που κάνατε στο 
κρεβάτι,
• Περιστροφικές κινήσεις όλου του κορμού,
• Σκύψτε προς τα εμπρός ώστε να ακου-
μπήσετε τα δάκτυλα των ποδιών σας.

Γ. Όρθιος/α
• Επαναλάβατε τις ασκήσεις που κάνατε 
στο κρεβάτι.
• Εκτελείτε περιστροφικές κινήσεις όλου 
του κορμού,
• Ξαπλώστε και σηκωθείτε με ανοικτά και 
μετά με κλειστά τα μάτια,
• Ρίξτε μια μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο 
έχοντας τα χέρια στο ύψος των ματιών και 
παρακολουθήστε την με τα μάτια.
• Κάντε το ίδιο με τη μπάλα αλλά αυτή τη 
φορά έχοντας τα χέρια στο ύψος των γο-
νάτων.

Δ. Να κινήστε:
• Κατά μήκος του δωματίου αρχικά με ανοι-
κτά και μετά με κλειστά τα μάτια.
• Πάνω και κάτω σκαλοπάτια,
• Γύρω από ένα άτομο ανταλλάσσοντας 
μια μπάλα,
• Παίζετε οποιοδήποτε παιχνίδι που σας 
αναγκάζει να κάνετε διάφορες κινήσεις. 
Αυτή είναι η καλύτερη άσκηση και προφύ-
λαξη από τυχόν υποτροπές του ιλίγγου.
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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

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητούνται διαφημιστές-τριες 

για το εμπορικό τμήμα Εκδοτικού Ομίλου  
που εδρεύει στα βόρεια προάστια, Άριστες συνθήκες εργασίας,  

ελκυστικό πακέτο αποδοχών, ευέλικτο ωράριο.
τηλ. 210 8087354, 210 8087706

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Tηλ. / Τel. 210 8019735

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ι. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ισχυρή οικονομική ενίσχυση των Δήμων, 
προαναγγέλλει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Ι
σχυρή οικονομική ενί-
σχυση των Δήμων από 
το Κεντρικό Κράτος προ-
αναγγέλλει ο Πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ, Δημήτρης 
Παπαστεργίου. Και αυτό 

προκειμένου «να διευκολυνθεί το 
έργο μας, όχι μόνον όσον αφορά 
την επαναλειτουργία των σχολεί-
ων, αλλά και τη γενικότερη λει-
τουργία των Δήμων μας σε αυτή 
τη δύσκολη συγκυρία», τονίζει ο 
ίδιος.

Η επιστολή προς τους Δημάρχους
«Προς όλους τους Δημάρχους της χώρας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το προηγούμενο διάστημα η Κ.Ε.Δ.Ε. 
είχε αλλεπάλληλες επαφές με την πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά 
και Εσωτερικών, ώστε να διασφαλίσουμε 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για όλους 
τους Δήμους, πως η επαναλειτουργία των 
σχολείων θα γίνει με ασφάλεια για τους 
μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και 
τις οικογένειες τους, ακολουθώντας πιστά 
τις οδηγίες των αρμόδιων επιστημόνων.
Τη Δευτέρα 4 Μαΐου πραγματοποιήθη-
κε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, του 
προέδρου της Επιτροπής Παιδείας και 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας, την κα Κεραμέως και την κα Ζα-
χαράκη, όπου συμφωνήσαμε να συνερ-
γαστούμε στενά προκειμένου το εγχείρη-
μα της επαναλειτουργίας των σχολείων, 
αρχικά για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου 
και στη συνέχεια από τις 18 Μαΐου, των 
μαθητών των υπόλοιπων τάξεων του Λυ-
κείου και των Γυμνασίων, να γίνει ομαλά 
και χωρίς προβλήματα.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη το 
Υπουργείο έχει στείλει προς όλους τους 
Δήμους μια πρώτη σημαντική ποσότητα 

αντισηπτικών, τα οποία θα πρέπει να δια-
νεμηθούν από το μηχανισμό του κάθε Δή-
μου σε όλα τα σχολεία και σε κάθε σχολική 
αίθουσα. Η Υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα 
υπάρξει και νέα αποστολή αντισηπτικών, 
ώστε να καλυφθούν ως το τέλος της σχο-
λικής χρονιάς όλες οι ανάγκες. Από τους 
Δήμους ζητήθηκε, με βάση τις οδηγίες 
των επιστημόνων, να φροντίσουν ώστε 
να υπάρχει σχολαστικός καθαρισμός (και 
όχι απολύμανση όπως επισημάνθηκε, 
εκτός περιπτώσεων όπου υπήρξαν κρού-
σματα) των σχολικών εγκαταστάσεων 
δύο τουλάχιστον φορές την ημέρα, πριν 
την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής ημέρας, η οποία θα γίνεται 
από το υπάρχον προσωπικό των Δήμων.
Υπενθυμίζουμε ότι μας έχει δοθεί η δυ-
νατότητα να απασχολήσουμε το προσω-
πικό καθαριότητας των βρεφονηπιακών 
και παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγεί-
ων και των δημοτικών σχολείων, ΚΔΑΠ, 
ΚΗΦΗ κ.λ.π. που σε αυτή η φάση δεν 
λειτουργούν.
 Οι Δήμοι θα φροντίσουμε να υπάρχουν 
σε κάθε σχολείο τα απαραίτητα υλικά 
καθαριότητας και ατομικής προστασίας 
όπως αντισηπτικά, σαπούνια, χαρτοπε-
τσέτες, ποτήρια μιας χρήσης και περιο-

ρισμένος αριθμός μασκών μιας χρήσης. 
Από την Υπουργό μας επισημάνθηκε ότι 
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μασκών 
από τους μαθητές ούτε κατά τη μεταφορά 
τους προς και από τα σχολεία, ούτε κατά 
την παραμονή τους στην τάξη. Τονίστηκε 
ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχο-
λείων θα βρίσκεται στη θέση του εντός 
της εβδομάδας και πριν την έναρξη των 

μαθημάτων, προκειμένου να γίνουν οι 
απαραίτητες προετοιμασίες. Στο πλαίσιο 
αυτό οφείλουμε οι Δήμοι να επισπεύσου-
με τις ενέργειες μας ώστε τα σχολεία μας 
να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τα παιδιά 
μας με ασφάλεια και λειτουργικότητα.
Οι Δήμοι και οι Σχολικές Επιτροπές μας 
καλούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
κι ευθυνών μας να σηκώσουν ένα ακόμη 
βάρος στη διάρκεια αυτής της κρίσης. 
Είμαι βέβαιος ότι και σε αυτήν την περί-
πτωση θα τα καταφέρουμε. Θα εξασφα-
λίσουμε για τα παιδιά μας τις κατάλληλες 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, για να 
γυρίσουν σταδιακά από τις αρχές της 
επόμενης εβδομάδας στις σχολικές τους 
αίθουσες και να ολοκληρώσουν με επιτυ-
χία, τη σχολική χρονιά. Για να διευκολυν-
θεί το έργο μας, όχι μόνον όσον αφορά 
την επαναλειτουργία των σχολείων, αλλά 
και η γενικότερη λειτουργία των Δήμων 
μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, έχου-
με ήδη ως ΚΕΔΕ προχωρήσει σε συνεν-
νοήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε 
να υπάρξει το επόμενο διάστημα μια 
ισχυρή οικονομική ενίσχυση των Δήμων 
από το Κεντρικό Κράτος».


