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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ 
 Δήμοι: 318 €   -  Κοινότητες, Τράπεζες, Α.Ε., Ναοί, Σύλλογοι, Σωματεία, Νομικά Πρόσωπα, 

Σχολεία, Φροντιστήρια -  Καταστήματα: 100 €  
-  Ιδιώτες: 30 €  -  Εξωτερικού: 125 ευρώ  -  Τιμή φύλλου: 0,60 ευρώ

Σύμφωνα με την απόφαση της 
διοίκησης του Πράσινου Τα-
μείου της 25ης Νοεμβρίου 
2020 εγκρίθηκε η χρηματοδό-
τηση ύψους 556.674,39 € για 

το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜ-
ΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Π. ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 138 (93Α) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».
Με αφορμή τη θετική εξέλιξη της πρότα-
σης που κατατέθηκε από τον Δήμο Αμα-
ρουσίου τον Ιούνιο του 2020, ο Δήμαρχος 
Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε: «Ένα 
εμβληματικό και ιστορικό κτίριο όπως η 
Βίλα Λουμίδη, θα ανακαινιστεί και θα γί-
νει ένα ένας σύγχρονος πολιτιστικός πο-
λυχώρος, σημείο ανα-

φοράς για το Δήμο μας και τα Βόρεια 
Προάστια. Καθημερινά με το έργο 
μας, αποδεικνύουμε πως πετυχαί-
νουμε χρηματοδοτήσεις τόσο 
για έργα υποδομών όσο και για 
την πολιτιστική και αθλητική 
αναζωογόνηση της πόλης μας. 
Ευχαριστώ την επιστημονική 
ομάδα σύνταξης μελετών του 
Δήμου μας για την αποτελε-
σματικότητά της καθώς και τη 
διοίκηση του Πράσινου Ταμείου 
και τον Πρόεδρο Στάθη Σταθόπουλο 
για την ανταπόκρισή τους στο αίτημα 
της πολιτιστικής ανάδειξης της κληρονομιάς 
του Αμαρουσίου».

Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η χρηματοδότηση 
556 χιλ. ευρώ για την αποκατάσταση - αξιοποίηση 

του διατηρητέου κτιρίου “Βίλα Λουμίδη”

Θ. Αμπατζόγλου:
 «Με συντονισμένες ενέρ-

γειες και προγραμματισμό αυτή 
η Δημοτική Αρχή διεκδικεί και 
πετυχαίνει σημαντικές χρημα-

τοδοτήσεις για το καλό του 
Αμαρουσίου»
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Η ένταξη του έργου κατασκευής του Διαδημο-
τικού Καταφυγίου Ζώων στο πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ, ενός πρότυπου έργου για την 
χώρα,  αποτελεί μια πολύ σημαντική επίτευξη 
για την οποία τα μέλη του ΣΒΑΠ εκφράζουν 

την απόλυτη ικανοποίησή τους.  Μετά από πολύ σκληρή 
δουλειά και μακροχρόνια προσπάθεια το έργο συνολι-
κού προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ εντάχθηκε στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα με πράξη του Υπουργείου 
Εσωτερικών και θα πραγματοποιηθεί στη θέση Βαλα-
δόποτρα Μαρκοπούλου ενώ οι εκτιμήσεις δίνουν γύρω 
στα δυο χρόνια το διάστημα υλοποίησης του έργου. 
Σημειώνεται πως ο  ΣΒΑΠ πριν χρόνια είχε αποκτήσει τη 
συγκεκριμένη έκταση 18 στρεμμάτων με σκοπό να την αξι-
οποιήσει όταν λάβει τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες 
και την έγκριση από το δασαρχείο. Μόλις ολοκλήρωσε την 
μελέτη, την έθεσε προς χρηματοδότηση στην επιτροπή 
αξιολόγησης του προγράμματος Φιλόδημος και ο σκοπός 
επετεύχθη. Πλέον με ιδιόκτητο οικόπεδο, πλήρεις μελέτες 
και τις προβλεπόμενες από τον Νόμο αδειοδοτήσεις, ο 
Σ.Β.Α.Π. διεκδίκησε και δίκαια πέτυχε  τη χρηματοδότηση 
του έργου. Πρόκειται για ένα έργο, η κατασκευή του οποί-
ου θα συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος των 
αδέσποτων ζώων των Δήμων μελών του, θα εξορθολογίσει 
τις τιμές κτηνιατρικών υπηρεσιών στην αγορά, αλλά κυρί-
ως θα αποτελέσει την καρδιά μίας οργανωμένης προσπά-
θειας υιοθεσίας των αδέσποτων.

Θ. Αμπατζόγλου: «Δικαιώνε-
ται η απόφασή μας για επα-
νένταξη του Δήμου μας στον 
ΣΒΑΠ – Προάγονται επιτυ-
χώς οι αρχές για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη των Πόλεων»

Εκφράζοντας την ικανοποίη-
σή του και ο Δήμαρχος Αμα-
ρουσίου κος Θ. Αμπατζό-
γλου σημειώνει πως ο Δήμος 
Αμαρουσίου επανεντάχθηκε 
στον ΣΒΑΠ με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Φεβρουαρίου 2020. Επίσης 
υπενθυμίζεται πως ο κος Δήμαρχος συνάντησε στις 6 Νο-
εμβρίου 2020, τον Πρόεδρο του ΣΒΑΠ Γιώργο Κουράση 
και τον Γ. Γραμματέα του Συνδέσμου Παύλο Καμάρα, με 
κύριο θέμα συνάντησης την Κατασκευή του Διαδημοτικού 
Καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
Με αφορμή τη θετική εξέλιξη της ένταξης της κατασκευής 
του Διαδημοτικού Καταφυγίου στο Πρόγραμμα Φιλόδημος 
ΙΙ, ο κ. Θ. Αμπατζόγλου δήλωσε: «Δικαιώνεται η απόφαση 
αυτής της της Δημοτικής Αρχής για επανένταξη του Δήμου 
μας στον ΣΒΑΠ, διότι εκ του αποτελέσματος προάγονται 
επιτυχώς οι αρχές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων. Ει-
δικότερα στην προκειμένη περίπτωση, με αυτό το σημα-
ντικό έργο, προασπίζουμε την υγεία και την ασφάλεια 
τόσο των αδέσποτων όσο και του κοινωνικού συνόλου. 
Αποδεικνύεται πως όταν οι συμμαχίες στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση γίνονται με πρόγραμμα και σχέδιο φέρνουν απο-
τελέσματα. Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΒΑΠ. Είμαστε δίπλα τους και στηρίζουμε τις καινοτόμες 
πρωτοβουλίες τους». 

Τ. Μαυρίδης «Δικαιώ-
νεται μία μακροχρό-
νια προσπάθεια του 
ΣΒΑΠ και των Δήμων 
μελών του, για την 
ωρίμανση και υλοποί-
ηση ενός έργου πρό-
τυπου για την Ελλάδα, 
στον κρίσιμο τομέα 
της περίθαλψης των 
αδέσποτων ζώων».

Ομοίως και ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης κος Τ. 
Μαυρίδης σημειώνει πως με αυτό τον τρόπο  δικαιώνεται 
μία μακροχρόνια προσπάθεια του Συνδέσμου για τη Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων και των Δήμων μελών του, 
μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης 

για την ωρίμανση και υλοποίηση ενός έργου πρότυπου για 
την Ελλάδα, στον κρίσιμο τομέα της περίθαλψης των αδέ-
σποτων ζώων.
O Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης και Γενικός Γραμ-
ματέας της ΠΕΔ Αττικής Τάσος Μαυρίδης δήλωσε σχε-
τικά: «Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε την ένταξη του 
Καταφυγίου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Είναι ένα 
σημαντικό έργο για τους 16 Δήμους που μετέχουμε στον 
ΣΒΑΠ, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας σχετικά με 
τα αδέσποτα ζώα. Για αυτό τον λόγο είχα και προσωπικά 
ζητήσει με επιστολή μου (4/8/2020) από την ηγεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών να χρηματοδοτηθεί το έργο. Ευ-
χαριστούμε λοιπόν τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θε-
οδωρικάκο, τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λι-
βάνιο, την Υπηρεσιακή Γραμματέα του ΥΠΕΣ κα. Γεωργία 
Βαλατσού, τους συναδέλφους Δημάρχους και όσους συνέ-
βαλαν στην ευόδωση της προσπάθειας αυτής. Θα ήθελα 
ακόμη να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γιώρ-
γο Κουράση και τον Παύλο Καμάρα που οραματίστη-
καν την κατασκευή του Διαδημοτικού Καταφυγίου και 
κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την υλοποίηση αυτού 
του σχεδίου».

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Φιλόδημος ΙΙ 
το Διαδημοτικό Καταφύγιο Ζώων

Μεγάλη επιτυχία του ΣΒΑΠ έργο πρότυπο πανελλαδικά



�  ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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Με τις σαφείς οδηγίες του 
Δημάρχου Αμαρου-
σίου Θεόδωρου 
Α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ 

αφενός για την καθαριότητα 
σε όλη την πόλη και αφετέρου 
για τον ευπρεπισμό όλων των 
κοινόχρηστων χώρων, κυρι-
ολεκτικά μεταμορφώθηκε το 
αλσύλλιο επί των οδών Καποδι-
στρίου & Κηφισίας, συντηρήθηκε το 
πράσινο  στην πλατεία Μυτιλήνης και κα-
θαρίζονται σε διαρκή βάση όλα τα πολυσύχναστα 
σημεία της πόλης.
Ο κ. Θ. Αμπατζόγλου αναφερόμενος σε αυτές τις 
εργασίες, μεταξύ άλλων δηλώνει: «Οι υπηρεσίες 
Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου μας, δίνουν, 
όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας, τον καλύτε-
ρο εαυτό τους. Αλσύλλια και πλατείες μεταμορφώνο-
νται σε χώρους αναψυχής και οξυγόνου, όπως αυτό 
επί των οδών Καποδιστρίου και Κηφισίας, ένα κομβικό 
σημείο υπερτοπικής χρήσης. Είμαστε αποφασισμένοι 
να κάνουμε το Μαρούσι μας πιο όμορφο και να το δι-
ατηρούμε συνεχώς καθαρό.  Αυτό θα γίνει όμως και 

με τη βοήθεια των πολιτών. Η δική μας 
δουλειά θα είναι περισσότερο αποτε-

λεσματική, αν συνοδεύεται και από 
το σεβασμό όλων όσοι ζουν και 
εργάζονται στην πόλη μας».   

Φωτογραφίες από: αλσύλλιο Κα-
ποδιστρίου & Κηφισίας, πλατεία 

Μυτιλήνης, καθαρισμούς και απο-
λυμάνσεις σε δρόμους και κάδους 

του Αμαρουσίου. 

Τρεις νέοι μόνιμοι εργαζόμενοι από την 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ το 2008 εντάχθη-
καν στο δυναμικό του Δήμου Αμαρου-
σίου για την ενίσχυση των υπηρεσιών 

του. 
Εκ μέρους του Δημάρχου Αμαρουσίου κου 
Θεόδωρου Αμπατζόγλου, την ορκωμοσία 
των νέων εργαζόμενων με θρησκευτικό όρκο 
τέλεσε ο Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρ-
χος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού κ. 

Στέφανος Τσιπουράκης, παρουσία στελεχών 
της Διεύθυνσης.  
Ο κ. Τσιπουράκης στη θερμή υποδοχή στα νέα 
μέλη της οικογένειας του Δήμου Αμαρουσίου, 
μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου για κάθε επι-
τυχία στο έργο τους, ενώ συνομίλησε μαζί τους 
για τα νέα τους καθήκοντα, καλωσορίζοντας 
ξεχωριστά την πρώτη γυναίκα οδηγό στο Δήμο 
Αμαρουσίου.     

Ανανεώθηκαν οι διαγραμμίσεις διαβάσεων 
πεζών μετά την παρέμβαση του Συλλόγου 

Αγίου Νικολάου-ΚΑΤ Αμαρουσίου

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της δημοτικής αρχής και των ανθρώ-
πων της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Αμαρουσίου στο αίτημα 
του συλλόγου για αποκατάσταση των διαγραμμίσεων σε διαβά-

σεις πεζών της περιοχής και ο Σύλλογος τους ευχαριστεί θερμά και δη-
λώνει πως « Θα χαρούμε να δούμε να προχωρά και η αποκατάσταση 
της διάβασης πεζών στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κυβέλης, 
τη μόνη στην οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει παρέμβαση μετά το αί-
τημά μας».

Θ. Αμπατζόγλου: 
«Καθημερινά εργαζόμα-

στε για να είναι το Μαρούσι 
καθαρό, ασφαλές αλλά και 

όμορφο»

“Μεταμορφώθηκε” το αλσύλλιο  
επί των οδών Καποδιστρίου & Κηφισίας

Συνεχίζονται οι καθαρισμοί και 
οι απολυμάνσεις με αμείωτους ρυθμούς

Με τρεις νέους μόνιμους εργαζόμενους 
ενισχύονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου
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Από την ανταπόκριση των πολιτών στα μέτρα που 
πάρθηκαν για την πανδημία τον περασμένο Μάρ-
τιο, φάνηκε ξεκάθαρα ότι η κοινωνία ήταν έτοιμη 
να ακολουθήσει την πολιτεία όταν αυτή έδειχνε 

ότι είχε σχεδιασμό και η κυβέρνηση ήταν αποφασισμένη 
να οδηγήσει τις εξελίξεις αντί να τις ακολουθεί. Η επικοινω-
νιακή πολιτική που εφαρμόστηκε, δεν έκρυψε τις δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζαμε αλλά τις εξήγησε με ψυχραιμία και 
νηφαλιότητα. Έτσι κέρδισε την κοινωνική αποδοχή η οποία 
αποτέλεσε το βασικό συστατικό στοιχείο της πετυχημένης 
αντιμετώπισης της πανδημίας.  
Δυστυχώς όμως για όλους μας, η συνέχεια από το καλοκαί-
ρι και μετά, δεν ήταν η αναμενόμενη. 
Είναι σε όλους μας φανερό πιά πως Κυβέρνηση, πολιτεία 
αλλά και πολίτες δεν εκμεταλλευθήκαμε όπως έπρεπε το 
διάστημα της ύφεσης της πανδημίας. 
Ο καθένας από εμάς έχει αντίληψη των σωστών και των λα-
θών που έχουν γίνει και έχουμε κάνει.
Αλλά και η Εκκλησία στα χειρότερά της. Η άρνηση των ιε-
ραρχών της να παραδεχθούν την πραγματικότητα έβαλε 
σε κίνδυνο όχι μόνο τους ίδιους και τον κλήρο της μα και 
το ποίμνιό της. Από την αρχή της πανδημίας κλήρος και 
ιεραρχία αρνήθηκαν να αποδεχτούν τη σοβαρότητα της 
κατάστασης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μετέδιδαν σκο-
ταδιστικά μηνύματα προς το ποίμνιο και ακραίες απόψεις. 
Υπήρξαν εξαιρέσεις, όμως οι προτροπές από ιερείς για 
χρήση μάσκας μέσα στους ναούς προκάλεσαν την μήνιν 

της ηγεσίας της Εκκλησίας, αντίθετα κληρικοί οπαδοί της 
αντίληψης πως μέσα στον ναό δεν μεταδίδονται ασθένειες, 
προέτρεπαν τους πιστούς να μην πιστεύουν όσα λέγονται 
για την πανδημία, αφέθηκαν να μεταδίδουν τα κηρύγματά 
τους. 
Σκότωσαν ανθρώπους αυτές οι συμπεριφορές και θα 
συνεχίσουν να σκοτώνουν.
Την ίδια ώρα είναι θλιβερό το θέαμα που προσφέρει το πο-
λιτικό προσωπικό και αυτό δεν αφορά μόνον την κεντρική 
πολιτική σκηνή αλλά και τους άρχοντες της τοπικής αυτο-
διοίκησης. Υπάρχουν βέβαια και εδώ εξαιρέσεις, μα στον 
κανόνα αναφέρομαι. 
Μόνο θλίψη προκαλούν στους πολίτες οι ανερμάτιστες 
σκέψεις, οι ρηχές αναλύσεις και οι άγονες αντιπαραθέσεις.  
Μόνο θλίψη μας προκαλούν και θυμό. 
Θυμό και οργή προκαλεί η προσπάθεια να συντηρηθούν 
πολιτικές καριέρες  και να χτιστούν νέες, σε σκηνικό τρα-
γωδίας και ανθρώπινων απωλειών.
Η Κυβέρνηση έχει τις δικές της ευθύνες και είναι πολλές.
Πιστώθηκε την επιτυχή αντιμετώπιση του πρώτου κύμα-
τος της πανδημίας, θα χρεωθεί την όποια αποτυχία στον 
δεύτερο κύκλο. 
Αυτό είναι αναπότρεπτο  και καμιά επικοινωνιακή πολιτική 
δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. 
Αλλά στην κρίσιμη αυτή στιγμή δεν προέχει το πολιτι-
κό παιχνίδι. 
Δεν ενδιαφέρει το τι θα γινόταν «αν ήμασταν εμείς», «αν 

ήταν οι άλλοι», αν «πάμε λιγότερο άσχημα από άλλες χώ-
ρες». Όλα αυτά και άλλα παρόμοια δεν παρηγορούν κανέ-
ναν, δεν βοηθούν σε τίποτα και αποτελούν χάσιμο χρόνου 
και ενέργειας. 
Δεν περισσεύει τίποτα από τα δύο.
Είναι παράδοξοι οι καιροί που ζούμε. 
Θα δοκιμαστούμε όλοι, πολιτεία και πολίτες, πολιτικό σύ-
στημα και πολιτικό προσωπικό, θεσμοί και υπηρεσίες, κυ-
βέρνηση και αντιπολίτευση. 
Εάν στραφούμε ο ένας εναντίον του άλλου, αν τρο-
φοδοτήσουμε με τη συμπεριφορά μας τον κοινωνικό 
αυτοματισμό, όσα ζούμε και όσα δύσκολα έρχονται θα 
αποβούν καταστροφικά.
Στην Κυβέρνηση βέβαια πέφτει η μεγάλη ευθύνη να προ-
στατεύσει την κοινωνική συνοχή και να δομήσει τις ανα-
γκαίες για τις περιστάσεις κοινωνικές άμυνες. Εάν σε αυτό 
αποτύχει θα είναι αδιάφορο για τη χώρα και τους πολίτες 
της η επιτυχής αντιμετώπιση της κριτικής της αντιπολίτευ-
σης.
Για να μπορέσει η χώρα να ανταπεξέλθει στην κατάσταση 
που διαμορφώνεται και όσα πολύ δύσκολα θα ακολουθή-
σουν όταν μας αφήσει το κακό, χρειάζεται οι πολίτες να 
επιδείξουμε τον καλό μας εαυτό, να διατηρήσουμε την κοι-
νωνική συνοχή μας και να ελπίζουμε πως οι πολιτικές της 
Κυβέρνησης μα και η συμπεριφορά της Αντιπολίτευσης θα 
συντείνουν σε αυτό. 
Να ελπίζουμε.

ΑΡΘΡΟ

Πανδημία μας
του Σταύρου Μ. Θεοδωράκη

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ), θεωρείται μία από 
τις ασθένειες με την μεγαλύτερη επιρροή στην 
υγεία του δυτικού κόσμου, ενώ με βάση τα επι-
δημιολογικά δεδομένα του IDF (International 

Diabetes Federation), περισσότερα από 450 εκατομμύρια 
άνθρωποι παγκοσμίως νοσούν, με τους επιστήμονες να 
αναμένουν διπλασιασμό των ασθενών την επόμενη 25ετία. 
Στην Ελλάδα ο ΣΔ προσβάλει περισσότερο από το 10% του 
γενικού πληθυσμού, ενώ εντοπίζεται σημαντική αύξηση τα 
τελευταία χρόνια, ειδικά στις παιδικές ηλικίες. Με αφορμή 
τη παγκόσμια ημέρα του ΣΔ, στις 14 Νοεμβρίου εγκαινι-
άζεται η πρωτοβουλία με την επωνυμία Diabeat – «στην 
καρδιά του διαβήτη». Ως πρώτη ενέργεια αυτής της πρω-
τοβουλίας, παρουσιάζεται το νέο πρωτοποριακό portal 

(diabeat.gr). Μέσω της ιστοσελίδας, όσοι πάσχουν από ΣΔ 
-και όχι μόνο- θα μπορούν να ενημερωθούν για τη νόσο, 
ενώ δίνεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να πάρει 
την υγεία στα χέρια του, ελέγχοντας ύποπτα συμπτώματα 
και να προλάβει τον ΣΔ κάνοντας εξατομικευμένες αλλαγές 
στον τρόπο ζωής του μέσα από καινοτόμες τεχνολογικές 
λύσεις ευαισθητοποίησης για την ασθένεια και «έξυπνα» 
εργαλεία. Στο portal, λόγω της παρούσας υγειονομικής 
συγκυρίας της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει ξεχωριστή 
θέση η ενημέρωση γύρω από τον κορωνοϊό και τον διαβή-
τη, ενώ οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τα συμπτώματα 
τους και να λάβουν συμβουλές δια μέσου του εργαλείου 
covid checker. Σημειώνεται ότι ο ΣΔ τύπου 2 εμφανίζεται 
συχνότερα στον δυτικό κόσμο και σχετίζεται με τον σύγ-

χρονο τρόπο ζωής, τις διατροφικές συνήθειες και την έλ-
λειψη σωματικής άσκησης, ενώ στην πορεία εξέλιξης της 
νόσου, προσβάλλονται όλα τα συστήματα του οργανισμού 
και ιδιαίτερα το καρδιαγγειακό, το νευρικό, οι νεφροί και οι 
οφθαλμοί, με τα προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα 
να αποτελούν την σημαντικότερη αιτία θανάτων και νοση-
ρότητας του ΣΔ. Μοναδικός τρόπος να αποφευχθούν αυ-
τές οι επιπλοκές είναι η καλή ρύθμιση του διαβήτη. Η πρω-
τοβουλία, με την επιστημονική ευθύνη υλοποίησης από 
την ΕΕΜΕΠΥ και την Docandu (www.docandu.com) και την 
ευγενική υποστήριξη της Boehringer Ingelheim, σθεναρά 
πιστεύει ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να γίνουν 
σύμμαχοι των ανθρώπων που πάσχουν από χρόνιες παθή-
σεις και να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους.

Diabeat: Ο σύγχρονος σύμμαχος στην μάχη 
κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη-Έξυπνα εργαλεία 
και οδηγίες στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
του διαβήτη και της καρδιαγγειακής νόσου.

ΥΓΕΙΑ
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Με μεγάλη συμμετοχή και χρήσιμα συμπερά-
σματα ολοκληρώθηκε η πρώτη ανοιχτή διαδι-
κτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η παράτα-
ξη “Eνωμένο Μαρούσι” ζωντανά στο Facebook 

την Τρίτη 1/12 με θέμα «Από την πανδημία στο εμβόλιο και 
το αύριο»…
Στην εκδήλωση που συντόνισε ο Μαρουσιώτης Δημοσι-
ογράφος Δαμιανός Παπαχατζής τοποθετήθηκαν ο καθη-
γητής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ Δημήτρης Κούβελας, ο επικεφαλής της 
παράταξης Ενωμένο Μαρούσι τ. αντιπεριφερειάρχης Βό-
ρειου τομέα Αθηνών & Δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέ-
ρος, ο γιατρός και δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλίας Γιαννα-
κάκος, ο σύμβουλος επιχειρήσεων & δημοτικός σύμβουλος 
κ. Βασίλης Μπούρας, η σκηνοθέτης, ηθοποιός και «ψυχή» 
του θεάτρου «Διθύραμβος» κ. Έφη Νιχωρίτη και ο νομικός 
κ. Μιχάλης Χατζηαρσενίου για τα εργασιακά.
Τη συζήτηση που διήρκεσε περίπου 2 ώρες παρακολούθη-
σαν πάνω από 5.800 άτομα και μπορεί κανείς και τώρα να 
την παρακολουθήσει στη σελίδα της παράταξης «Ενωμένο 
Μαρούσι» στο Facebook.

Απαντήθηκαν περίπου 30 ερωτήσεις για την πανδημία, 
την τοπική αυτοδιοίκηση, τα φάρμακα και τα εμβόλια. Ο κ. 
Κούβελας μίλησε για την φιλία του με τον επίσης Θεσσα-
λονικέα, πρόεδρο και CEO της Pfizer κ. Αλμπέρτ Μπουρλά 
αλλά τόνισε ότι σημαντικότερα και από τον εμβολιασμό 
θα είναι τα φάρμακα που θα κυκλοφορήσουν το προσεχές 
διάστημα ενώ από κοινού με τον κ. Γιαννάκο τόνισαν τις 
σοβαρές ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
που θα μπορούσε να έχει περιορίσει την έκταση της παν-
δημίας.
Ο κ. Γιαννακάκος παρουσίασε την σχετικά καλή επιδημιο-
λογική εικόνα στο Μαρούσι και αναφέρθηκε στις ελλείψεις 
του Εθνικού συστήματος υγείας καλώντας όλες και όλους 
να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα πρόληψης.
Ο κ. Βασίλης Μπούρας αναφέρθηκε στις πληγές που άνοι-
ξαν οι παλινωδίες στις επιλογές της Κυβέρνησης στους 
μικρομεσαίους και τις επιχειρήσεις ενώ με την ιδιότητα 
του ως γενικού γραμματέα της ανώτατης συνομοσπονδί-
ας μαθητών και γονέων Ελλάδας μίλησε για ευθύνες του 
Υπουργείου Παιδείας κατά την έναρξη της σχολικής χρονι-
άς (μάσκες, αίθουσες) αλλά και τα προβλήματα της τηλεκ-
παίδευσης.
Η κ. Έφη Νιχωρίτη μίλησε για τιμωρητική διάθεση της 
πολιτείας απέναντι στον πολιτισμό και αναφέρθηκε στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες αλλά και 
εργαζόμενοι στον πολιτισμό και τον αθλητισμό ευρύτερα. 
Κάλεσε τη δημοτική αρχή να μιλήσει με τους καλλιτέχνες 
της πόλης και να μη διοργανώνει φεστιβάλ αμφιβόλου ποι-
ότητας και ανύπαρκτου αποτυπώματος.
Ο κ. Μιχάλης Χατζηαρσενίου μίλησε για τις εργασιακές 
σχέσεις που μπήκαν, με τις νομοθετικές επιλογές της κυ-
βέρνησης, σε μία περίοδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας 
ενώ στάθηκε στην έλλειψη διαφάνειας και δημόσιας λογο-
δοσίας με πρόσχημα τον κορονοϊό.
Τέλος ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γιώργος Καραμέρος 

αφού εξέφρασε τη λύπη του για τους περίπου 100 νεκρούς 
κάθε μέρα από την πανδημία επισήμανε ότι έλλειψαν τα 
τεστ όταν έπρεπε και στοχοποιήθηκαν μερίδες της ελληνι-
κής κοινωνίας, ιδίως οι νέοι, ενώ παραμερίστηκε η διαφά-
νεια στις δημόσιες συμβάσεις.
Δημιουργήθηκαν νόμοι εξπρές για αδιαφανείς χρηματοδο-
τήσεις (μέσω αποφάσεων των δήμων της περιφέρειας της 
Κυβέρνησης). «Όλα αυτά κρύφτηκαν κάτω από το επικοι-
νωνιακό πέπλο της κρίσης που καλύπτει κάθε άλλο ζήτη-
μα. Έχει επιβληθεί ένα σιωπητήριο τόσο γενικευμένο που η 
μεγαλύτερη εθνική καταστροφή μετά την μεταπολίτευση 
έχει μετατραπεί σε αναφορά απλών αριθμών χωρίς όνομα 
και χωρίς πρόσωπο. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι καταπα-
τούν με θράσος τα μέτρα για τα οποία μας κουνούν το δά-
χτυλο και μας επιβάλλουν πρόστιμα. Όλα αυτά, μαζί με τις 
ανεπάρκειες στη διαχείριση κρύβονται κάτω από το αφή-
γημα της ατομικής ευθύνης», επισήμανε ενώ συμπλήρωσε 
χαρακτηριστικά: «Υπήρξαν επιλογές ως προς τις οποίες 
δύσκολα θα μπορούσε να πιστέψει κανείς πώς γίνονταν με 
την έγκριση η την υπόδειξη των επιστημόνων».
Ο κ. Καραμέρος άσκησε κριτική και στη δημοτική αρχή 
για ανυπαρξία σε όλα τα επίπεδα καλώντας την να μην 
μένει άλλο απαθής και να συμμετάσχει τουλάχιστον στο 
σχεδιασμό για τα εμβολιαστικά κέντρα όπως συμβαί-
νει με την αυτοδιοίκηση σε άλλες χώρες της κεντρικής 
και Βόρειας Ευρώπης: «Εμείς μπορούμε να τους βοηθή-
σουμε με προτάσεις όπως κάναμε και πριν το δεύτερο 
λοκντάουν. Ας μην έχουν μόνο και μονίμως στο μυαλό 
τους ποιες απευθείας αναθέσεις και που θα κάνουν με 
πρόσχημα τον κορονοϊό την ώρα που πεθαίνει κόσμος» 
Το #Ενωμένο Μαρούσι προγραμματίζει και νέα διαδικτυ-
ακή συζήτηση ανοιχτή σε όλες και όλους του δημότες του 
Αμαρουσίου και των γύρω περιοχών σε νέα ημερομηνία 
πριν από τα Χριστούγεννα.

6.000 άτομα παρακολούθησαν & συμμετείχαν 
στη ζωντανή συζήτηση στο Facebook 
για πανδημία & εμβόλια

Με τη 2η διανομή κρέατος βόειου και χοιρινού 
στους ωφελούμενους των 6 Δήμων της Σύ-
μπραξης ΠΕ Βόρειου Τομέα με επικεφαλής το 
Δήμο Αμαρουσίου συνεχίστηκε το «Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» 
Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας, τόσο για τους ωφελού-
μενους, όσο και για τους εργαζόμενους (μάσκες, γάντια 
κλπ) στις 25 Νοεμβρίου 2020, διανεμήθηκαν συνολικά στα 
μέλη της Σύμπραξης σχεδόν 2900 τμχ/κιλά βόειου κρέα-
τος και 2900 τμχ/κιλά χοιρινού κρέατος. 
Ειδικότερα, στον επικεφαλής της σύμπραξης ΠΕ Βορείου 
Τομέα Δήμο Αμαρουσίου, δικαιούχοι του προγράμματος 
ήταν 331 ωφελούμενες οικογένειες (638 άτομα συνολικά), 
οι οποίες έλαβαν αντίστοιχες ποσότητες ανάλογα με τα 
μέλη της κάθε οικογένειας. Στη διανομή που πραγματοποι-

ήθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσί-
ου διανεμήθηκαν οι παρακάτω ποσότητες:  
Βόειο: οικογένειες με 1 μέλος 3 τμχ/κιλά, οικογένειες με 2 
και άνω μέλη    + 1τμχ/κιλό για κάθε επιπλέον μέλος της 

οικογένειας. Χοιρινό: οικογένειες με 1 μέλος 3 τμχ/κιλά, οι-
κογένειες με 2 και άνω μέλη + 1τμχ/κιλό για κάθε επιπλέον 
μέλος της οικογένειας.                                Το ποσοστό συμμε-
τοχής έφτασε το 65% ενώ μοιράστηκαν συνολικά 870 κιλά 
Βόειου και 870 κιλά χοιρινού κρέατος
Στους υπόλοιπους Δήμους της Σύμπραξης ωφελούμενες 
ήταν αντίστοιχα: Στο Δήμο Μεταμόρφωσης 243 οικογέ-
νειες (431 ωφελούμενοι), στο Δήμο Πεντέλης 157 οικογέ-
νειες (319 ωφελούμενοι),  στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης 
123 οικογένειες (229 ωφελούμενοι), στο Δήμο Παπάγου-
Χολαργού 54 οικογένειες (91 ωφελούμενοι) και στο Δήμο 
Φιλοθέης-Ψυχικού 3 οικογένειες (4 ωφελούμενοι).
Οι διανομές των προϊόντων πραγματοποιήθηκαν υπό την 
εποπτεία του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Πο-
λιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) 
κου Πέτρου Κόνιαρη.

2η διανομή κρέατος στους ωφελούμενους 
της νέας πράξης του Επιχειρησιακού προγράμματος ΤΕΒΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
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Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής και οι 
δήμοι της αποκτούν ένα σημαντικό εργα-
λείο το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά ως 
βασικός μοχλός στην αναπτυξιακή επανεκ-
κίνηση της Αττικής μας. Η Περιφέρεια Αττι-
κής αποδεικνύει ότι μπορεί να πρωταγωνι-
στήσει στο νέο τοπίο, όπως αρμόζει στην 
ιστορική της βαρύτητα και τη στρατηγική 
της σημασία» 

Εγκρίθηκε με ισχυρή πλειοψηφία από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής η Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανι-
σμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής. Στο μετοχικό κεφάλαιο 
θα συμμετέχουν η Περιφέρειας Αττικής, το Περιφε-
ρειακού Ταμείο Ανάπτυξης και ο Δήμος Αθηναίων. 
Αντικείμενο του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα είναι 
μεταξύ άλλων, η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη 
της Περιφέρειας, η προώθηση της επιχειρηματικής, οι-
κονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής.  
Κατά την τοποθέτηση του στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε 
ότι πρόκειται για μια ιστορική  στιγμή, καθώς με τη σύ-
σταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, «η Περιφέρεια 
Αττικής και οι δήμοι της αποκτούν ένα σημαντικό ερ-
γαλείο το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά ως βασικός 
μοχλός στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής 
μας».
Στη συνέχεια επισήμανε πως «με διαφάνεια, νομιμότη-
τα και αποτελεσματικότητα θα γίνει σωστή αξιοποίηση 
του Οργανισμού ο οποίος  θα συμβάλει στην ταχύτερη 
υλοποίηση προγραμμάτων και στη μείωση της γραφει-
οκρατίας. Η Περιφέρεια Αττικής έχει τη δυνατότητα να 
πρωταγωνιστήσει στο νέο τοπίο, όπως αρμόζει στην 
ιστορική της βαρύτητα και τη στρατηγική της σημασία.  
Ειδικότερα σήμερα, μεσούσης της πρωτόγνωρης υγειο-
νομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του COVID-
19. Με τη σύσταση του Οργανισμού επιτυγχάνουμε 
παράλληλα το στόχο της ενίσχυσης του αναπτυξιακού 
ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπε-
δης διακυβέρνησης, του δημοκρατικού προγραμματι-
σμού και της ενίσχυσης της συμμετοχής της στο σχεδι-
ασμό και την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και 
προγραμμάτων, καθίσταται καίριας σημασίας». 
Το θέμα εισηγήθηκαν  ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονο-
μικών Ν. Πέππας και ο Εντεταλμένος  Περιφερειακός 
Σύμβουλος σε θέματα Επενδύσεων και Δικτύων Επι-
χειρήσεων, Ν. Παπαγεωργίου.  Το θέμα έλαβε ισχυρή 
πλειοψηφία με τη θετική ψήφο των μελών της πλειο-
ψηφούσας Παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική», της 
παράταξης «Δύναμη Ζωής» και 7 ανεξάρτητων Περιφε-
ρειακών Συμβούλων, λευκό ψήφισε η «Ανεξάρτητη Αυ-
τοδιοίκηση Αττικής» και δύο Ανεξάρτητοι Περιφερει-
ακοί Σύμβουλοι. Κατά ψήφισαν οι παρατάξεις, «Λαϊκή 
Συσπείρωση Αττικής», η  «Δημιουργία-Ξανά», η «Ανυ-
πόταχτη Αττική», η «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην 
Αττική σε Κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ» και  «Οικολογική 
Συμμαχία». 

Στην απόφαση προβλέπεται η σύσταση του Αναπτυξια-
κού Οργανισμού  ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής, στην οποία 
θα συμμετέχουν ως μέτοχοι η Περιφέρεια Αττικής, το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων. Για τη σύσταση της 
απαιτείται συνολικό κεφάλαιο 8 εκ. €, εκ των οποίων η 
Περιφέρεια Αττικής θα καταβάλει τα 6 εκ. €, το Περιφε-
ρειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 1, 8 
εκ. € και ο Δήμος Αθηναίων  200 χιλιάδες €. Το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του επίσης για, 
τη σύσταση του σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξι-
ακού Οργανισμού, την εγγραφή στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Αττικής του ποσού των 6 εκατομμυρί-
ων ευρώ για τη συμμετοχή της στο Μετοχικό κεφάλαιο 
και τη παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες 
διαδικαστικές ενέργειες (συμβολαιογραφικό έγγραφο, 
καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση ΑΦΜ κ.λπ.).

Διοικητικό Συμβούλιο 
Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού αναδείχθηκε ο Ν. Παπαγεωργίου και ως 
μέλη από την Παράταξη Νέα Αρχή για την Αττική, ο Χ. 
Θεοδωρόπουλος, η Π. Λεονάρδου,η  Γ. Αδαμοπού-
λου και ο Ι. Πάρσαλης, με αναπληρωτές τους Θ. Κου-
τσογιαννόπουλο και Γ. Αγγελόπουλο. Από την παρά-
ταξη «Δύναμη Ζωής» ορίστηκαν μέλη η Β. Λάσκαρη 
Κρασοπούλου και ο Γ. Γρίβας με αναπληρωτή τον Π. 
Χατζηπέρο. Από την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτο-
διοίκηση Αττικής» ορίστηκε μέλος η Α. Αβραμίδου 
Λαμπροπούλου με αναπληρωτή τον Σ. Αδαμόπου-
λο. Το Δ.Σ. θα συμπληρωθεί με τέσσερα μέλη που θα 
οριστούν από το Περιφερειακό Ταμείο και με ένα μέλος 
από το Δήμο Αθηναίων. 

Αντικείμενο του Οργανισμού 
Σύμφωνα με την εισήγηση, μέσω του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού είναι δυνατό να προωθηθεί ευέλικτα και 
με διαφάνεια ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχε-
διασμός για την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και σημα-
ντικές διεθνείς οικονομικές συνεργασίες. 
Ειδικότερα, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, 
αντικείμενο της εταιρείας θα είναι, μεταξύ άλλων,  η επι-
στημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, η 
προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενι-
κότερα βιώσιμης ανάπτυξής της, η μελέτη της οικονο-
μικής και τουριστικής δραστηριότητάς της και η ανα-
βάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αποβλέποντας 
παράλληλα στην τόνωση της οικονομικής δραστηριό-
τητας, της απασχόλησης, της προσέλκυσης επενδύσε-
ων και της βελτίωσης των υποδομών, συμπεριλαμβα-
νομένου του αγροτικού τομέα, του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και 
της ανάπτυξης δραστηριοτήτων προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και της συμμετοχής σε προγράμματα και 
πάσης φύσεως δράσεων στο πλαίσιο των σκοπών της 
ή και της εφαρμογής σχετικών πολιτικών σε διαπεριφε-
ρειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Βασικός σκοπός της θα είναι να λειτουργήσει ως φο-

ρέας συλλογής, σύνθεσης και αναδιανομής πληροφο-
ριών, τεχνογνωσίας, πόρων και υπηρεσιών, συμβάλ-
λοντας στη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών και 
συστημάτων που θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και 
απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες. Η δραστηρι-
ότητα της εταιρείας θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς 
άξονες αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 
μέσα και εργαλεία.  Ειδικότερα, οι άξονες που προβλέ-
πονται είναι:
1. Τουρισμός / Εξωστρέφεια
2. Πολιτισμός / Αθλητισμός / Εκπαίδευση
3. Επιχειρηματικότητα / Επενδύσεις 
4. Περιβάλλον / Ποιότητα Ζωής 
5. Υγεία
6. Ψηφιακή Εποχή
7. Μεταφορές
8. Τεχνική υποστήριξη (ωρίμανση έργων)
9. Άνθρωπος / Κοινωνική Πολιτική  

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής 
θα έχει τη δυνατότητα μέσω των κατάλληλων εργαλεί-
ων και με τη μορφή ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 
για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Αττική», να συμβάλλει καθοριστικά στην 
ενδυνάμωση της επιλογής της Περιφέρειας Αττικής ως 
μίας περιοχής με σημαντικές ευκαιρίες πρόσκτησης και 
προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με ισχυρή πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής η Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού 
ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης θετικός 

στον κορωνοϊό

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης 
Αττικής με μήνυμά του σε μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό. Πιο 
συγκεκριμένα το μήνυμά του αναφέρει πως
«Eνημερώθηκα από δήμαρχο που συναντήθηκα 
τις προηγούμενες μέρες, ότι εμφάνισε συμπτώ-
ματα #Covid19. Αμέσως υποβλήθηκα σε έλεγχο 
και το αποτέλεσμα βγήκε θετικό. Θα παραμείνω 
το επόμενο διάστημα σε απομόνωση, ασκώντας 
εξ αποστάσεως και με ασφάλεια τα καθήκοντα 
μου. #Μένουμε_Ασφαλείς»
Οι συντελεστές της Εφημερίδας ΑΘΜΟΝΙΟΝ 
ΒΗΜΑ του εύχονται περαστικά.
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Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ. ΤΟ ΝΔ Αμαρουσίου 
κος Χρήστος Μπελεγράτης, με αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στη δύσκολη και απαι-
τητική πραγματικότητα που βιώνουμε 

λόγω της πανδημίας, απηύθυνε μήνυμα προς τους 
συμπολίτες του μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα 
ανακοίνωσή του. Κάνοντας ταυτόχρονα έναν απο-
λογισμό των όσων έχουν γίνει όλο το τελευταίο 
διάστημα, αξιολογεί την τρέχουσα πολιτική πραγ-
ματικότητα, καλεί τους πολίτες να δείξουν υπευθυ-
νότητα και κλείνοντας, λίγο πριν τις Άγιες ημέρες 
των Χριστουγέννων, εκφράζει την πεποίθηση και 
την αισιοδοξία πως σύντομα θα ξεπεράσουμε και 
αυτήν τη δοκιμασία. Η επιστολή του κου Χ. Μπελε-
γράτη έχει ως εξής:

Μαρουσιώτισσες και Μαρουσιώτες, 

Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας 
Αμαρουσίου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και 
του lockdown,  έχει αναστείλει όλες τις δραστηριότη-
τές της στο Μαρούσι.
Στις εκδηλώσεις μας υπήρχε ενημέρωση για τις τρέχου-
σες πολιτικές εξελίξεις από  τον Πρόεδρό της, αλλά και 
από τους Υπουργούς και  τους Βουλευτές.
Αισθανόμενος, ως Πρόεδρος, της Δ.Η.Μ.ΤΟ. την 
ανάγκη και την υποχρέωση, επέλεξα να επικοινω-
νήσω μαζί σας μέσω του Τύπου και συνοπτικά να 
σας υπενθυμίσω τα σημαντικότερα γεγονότα των τε-
λευταίων ημερών που έλυσε θετικά η κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας .
Η Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός μας, έως 
αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουν την πανδημία με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πήραμε τα εύσημα από 
την Ευρώπη.
Ήδη,  αντιμετωπίζουμε, όμως και το δεύτερο σφο-
δρό κύμα του ιού και απαιτείται μεγάλη προσοχή από 
όλους. Ο ιός, όπως επισήμανε ο καθηγητής Σ. Τσιόδρας, 
έχει αρχίσει να κινείται πολύ επιθετικά, ενώ φαίνεται 
να έχει αυξηθεί πολύ η μεταδοτικότητα του. Υπήρξε 
αύξηση των κρουσμάτων των διασωληνωμένων και 
των θανάτων και η χώρα τέθηκε σε δεύτερο καθολικό 
lockdown.

Στόχος είναι να προληφθούν τα χειρότερα. Να σωθούν 
ζωές και να μη φτάσει το σύστημα υγείας στα όρια του. 
Να αντιστραφούν οι αυξητικές τάσεις, να χαμηλώσουν 
οι επιδημιολογικές καμπύλες και να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να έχουμε  κανονικές 
γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Καλύτε-
ρη και ασφαλέστερη λειτουργία της αγοράς που είναι 
τόσο αναγκαία για όλους τους πολίτες, τους επιχειρη-
ματίες και τους καταναλωτές. 
Επιβάλλεται ακόμα μεγαλύτερη επαγρύπνηση από 
όλους πιο πιστή εφαρμογή των μέτρων και πρωτί-
στως ατομική και συλλογική ευθύνη. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥ-
ΘΥΝΗ και ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ. 
Η κατάσταση, όπως, τόνισε ο πρωθυπουργός μας 
είναι δύσκολη και  απαιτείται ευλαβική τήρηση των 
μέτρων για να μειωθούν τα κρούσματα και να σω-
θούν ζωές.
Δυστυχώς, η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεύθυ-
νους  λαϊκισμούς δεν στρέφονται εναντίον της Κυβέρ-
νησης, αλλά εναντίον του Ε.Σ.Υ του ανθρώπινου δυνα-
μικού του και των συνανθρώπων μας. Η κριτική τους 
είναι άδικη κι επικίνδυνη.
Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται αμφισβή-
τηση. Μιλούν οι αριθμοί με :
- Τους επαγγελματίες υγείας από 88690 που ήταν το 

Σεπτέμβριο του 2019 να φτάσουν τον Σεπτέμβριο 
του 2020 σε 100.984. 

- Τις ΜΕΘ από 557 που ήταν τον Ιούνιο του 2019 να 
έχουν φτάσει σήμερα στις 1204 σε όλη τη χώρα και 
θα προστεθούν άλλες 234 μέχρι το τέλος του έτους. 

- Τις κλίνες covid-19 σε όλη τη χώρα να φτάνουν σήμε-
ρα τον αριθμό 4.590 

- Τη συνεισφορά της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας να υπάρχουν 224 Κέ-
ντρα Υγείας και Περιφερειακά Κέντρα covid. 

- Τον Μάρτιο γίνονταν καθημερινά 982 τεστ, τον Αύ-
γουστο 11.366  και το Νοέμβριο 22.492 κατά μέσο 
όρο ημερησίως. 

- Τις ομάδες του ΕΟΔΥ να έχουν πραγματοποιήσει 
13.500 αποστολές σε όλη την Ελλάδα και να έχουν 
πραγματοποιήσει 450.000 τεστ.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κόκκινο 
καθώς υπάρχει μεγάλη  διασπορά στην τοπική κοινω-

νία, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή, 
έχουν αναπτυχθεί νέες Μ.Ε.Θ. και ζητήθηκε η συμβολή 
πολλών ιδιωτικών κλινικών. 

Μαρουσιώτες και Μαρουσιώτες,

Όπως,  ανέφερε ο Πρωθυπουργός μας στη Βουλή, αν 
όλοι γυρίζαμε το χρόνο πίσω θα έπρεπε να πάρουμε 
δραστικά μέτρα νωρίτερα. Έπρεπε να ισορροπήσου-
με, όμως, όπως όλες οι χώρες στην ΕΕ, ανάμεσα σε 
δύο παράλληλες, αλλά και συχνά αντίθετες ανά-
γκες, την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τη 
στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας.
Όσον αφορά το εμβόλιο και την αποτελεσματικότητά 
του τα νέα είναι  ενθαρρυντικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει ήδη εξασφαλίσει 1,1 δισεκατομμύρια δόσεις από 
τα σκευάσματα που βρίσκονται στην τελική φάση. Η 
Ελλάδα θα λάβει περισσότερα από 25 εκατομμύρια 
δόσεις εμβολίων κατά του covid 19 και οι πρώτες 
παραδόσεις αναμένονται στις αρχές του 2021.  Σε 
κάθε περίπτωση οι συμφωνίες που έγιναν μας δίνουν 
τη δυνατότητα ενός  ασφαλούς εμβολίου.
Η κυβέρνηση αντιμετωπίζοντάς το σαν δημόσιο 
αγαθό θα το διαθέσει δωρεάν σε όλους. Ο πρωθυ-
πουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε από το Βήμα 
της Βουλής όλα τα κόμματα να στείλουν εκπρόσωπό 
τους στην Εθνική Επιτροπή εμβολιασμού η οποία θα 
καταρτίσει το πρόγραμμα των εμβολιασμών.
Ο εμβολιασμός θα γίνει από ειδικές δομές από την 
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θα αναπτυχθούν 
σε όλη την επικράτεια.
Η πανδημία έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και 
στην Παιδεία. Η κινητικότητα των γονέων, των δασκά-
λων και του προσωπικού των σχολείων έχει φέρει μεγά-
λη αναστάτωση και επικινδυνότητα μετάδοσης του ιού 
και εφαρμόστηκε  το σύστημα της τηλεκπαίδευσης. 
Η πρώτη ημέρα τηλεκπαίδευσης ήταν δύσκολη διότι 
υπήρξε τεχνικό σφάλμα ενός από τα Data Center της 
εταιρείας Cisco στο Λονδίνο που στηρίζει το πρόγραμ-
μα. Ένα πρόβλημα  Πανευρωπαϊκό που ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως 
πάντα ενεργεί, έριξε την ευθύνη στην κυβέρνηση, 
αγνοώντας στη συνέχεια την ανακοίνωση της εταιρεί-
ας που ενημέρωσε ότι εργάζεται εντατικά για να λύσει 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Πρόεδρος ΔΗΜ. ΤΟ. ΝΔ. Αμαρουσίου 
Χρήστος Μπελεγράτης 
«Επιβάλλεται ακόμα μεγαλύτερη επαγρύπνηση από όλους, 
πιο πιστή εφαρμογή των μέτρων και πρωτίστως 
ατομική και συλλογική ευθύνη»
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το πρόβλημα στην Ευρώπη.
Επισημαίνεται πως η τηλεκπαίδευση, ένα μεγαλε-
πήβολο εγχείρημα, υλοποιήθηκε στη χώρα μας σε 
χρόνο ρεκόρ εν μέσω πανδημίας και κόντρα στις 
αντιξοότητες και αγκαλιάστηκε από την εκπαι-
δευτική κοινότητα, συνέβαλε δε καθοριστικά στη 
συνέχιση της μαθησιακής διαδικασίας. Στα Γυμνά-
σια και Λύκεια όλης της χώρας λειτουργούν 40.000 και 
πλέον ψηφιακές τάξεις. Υπήρξαν πάνω από 39.800 πα-
ράλληλες συνεδρίες Γυμνασίων και Λυκείων και πάνω 
από 55.000 παράλληλες συνεδρίες Νηπιαγωγείων και 
Δημοτικών σε όλη τη χώρα.
 Το Υπουργείο Παιδείας σε σύντομo χρονικό διάστημα 
πέτυχε: 
1. Αναβάθμιση δημοσίου δικτύου και πλατφόρμας 
ΠΣΔ,  e-class, σύγχρονης και νέας σύγχρονης τηλεκ-
παίδευσης. 
2. Συνεργασία Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και  
Cisco δίχως χρέωση προς το δημόσιο. 
3. Μηδενική χρέωση δεδομένων που χρησιμοποιεί το 
Υπουργείο από παρόχους: Cosmote, Vodafone, Wind 
και Forthnet. 
4. Ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολείων με σχεδόν 
90.000 φορητές συσκευές (tablet και laptop).
5. Δημιουργία σειράς μαθημάτων εκπαιδευτικής τηλε-
όρασης για μαθητές δημοτικού. 
6. Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση.
Το εγχείρημα της μαζικής εκπαίδευσης είναι τε-
ράστιο και πρωτοφανές για τη χώρα μας με συμ-
μετοχή 1,6 εκατομμυρίων συμμετεχόντων και το 
ζητούμενο είναι να βελτιώνεται διαρκώς η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση και να διατηρείται η επαφή 
του μαθητή με τον δάσκαλό του και τους συμμαθη-
τές του, βοηθώντας  και εξοικειώνοντας τα παιδιά 
μας με τις νέες τεχνολογίες.
Αναφερόμενος στην επέτειο του Πολυτεχνείου προ-
στρέχω στο μήνυμα του Πρωθυπουργού που τόνισε 
«ότι οι αγώνες του λαού μας για την ελευθερία και 
δημοκρατία απαιτούν ειδικά σε συνθήκες πανδημίας 
να τιμήσουμε την ιστορία μας και την επέτειο του Πο-
λυτεχνείου με διαφορετικό τρόπο. Η απόφαση να μη 
γίνουν μαζικές εκδηλώσεις και πορείες επιβάλλεται 
για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και μόνο. 
Είναι αδιανόητο κάποιοι να στήνουν σκηνικό σύγκρου-
σης την ώρα που απαιτείται ενότητα και προσήλωση 
στις οδηγίες των ειδικών.
Όπως διαφορετικά γιορτάσαμε το Πάσχα, την 25η 
Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου, χωρίς παρελάσεις, 
έτσι διαφορετικά θα τιμήσουμε και αυτή τη σημαντι-
κή για τη δημοκρατία μας επέτειο, ας επιδείξουμε όλοι 
υπευθυνότητα στην πιο  κρίσιμη ώρα της μάχης».
Δυστυχώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης την 
ώρα που απαιτούνται, σοβαρότητα, κοινωνική 
ευθύνη και εποικοδομητικές προτάσεις δείχνουν 
να ποντάρουν στην αποτυχία της διαχείρισης της 
πανδημίας με σενάρια υγειονομικής και οικονομι-
κής καταστροφής. Για ακόμα μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν συμπεριφέρεται ως κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, αλλά ως ένα μικρό περιθωριακό 
κόμμα.
Μας απασχολεί η τουρκική παραβατικότητα που συνε-
χίζεται με τον γνωστό τρόπο, την νέα navtex για την πε-
ρίοδο 11 έως 23 Νοεμβρίου και είναι παράνομη καθώς 

εκδίδεται από σταθμό που δεν έχει αρμοδιότητα στην 
περιοχή και επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα 
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Ελλάδα καταδικάζει την προκλητική αυτή συμπερι-
φορά η οποία απομακρύνει ακόμα πιο πολύ την προο-
πτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και ζητά από την 
Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη navtex. 
Υπέβαλε δε διάβημα διαμαρτυρίας προς την τούρκικη 
πλευρά και προχώρησε σε ενημέρωση Συμμάχων και 
Εταίρων για τη συνεχιζόμενη παράνομη συμπεριφορά 
της Άγκυρας που παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας 
και υπονομεύει την Ειρήνη και τη σταθερότητα στην 
περιοχή.
Όπως  αναφέρει η έκθεση του Αμερικανικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών τα όρια των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ, όπως και τα ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ μεταξύ της 
Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι ΞΕΚΑΘΑΡΑ καθορισμέ-
να εδώ και χρόνια στη βάση του συμβατικού και του 
εθιμικού Διεθνούς Δικαίου και ΔΕΝ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΟΥΔΕ-
ΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ.
Η Ελλάδα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
τους εταίρους της, (Η.Π.Α και Ε.Ε.) για τις τουρκικές πα-
ραβιάσεις και τις υπερπτήσεις. Σημειώνεται ότι το 2020 
έχουν πραγματοποιηθεί, 368 υπερπτήσεις, έναντι 147 
την προηγούμενη χρονιά.
Για το ενδεχόμενο κυρώσεων από την Ε.Ε., τα συμπερά-
σματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, 
τονίζουν ξεκάθαρα, ότι εφόσον  συνεχίζεται η συμπε-
ριφορά της παραβατικότητας, το θέμα των κυρώσεων 
θα εξεταστεί στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου τον Δεκέμβριο. 
Η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τούρκου Προέ-
δρου, στα κατεχόμενα, Βαρόσια της Κύπρου, αποτελεί 
μια  πρωτοφανή πρόκληση, η οποία έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ενέργεια αυτή προστίθε-
ται στη συνεχή και αυξανόμενη κλιμάκωση της τουρ-
κικής παραβατικής συμπεριφοράς στην Ανατολική 
Μεσόγειο.
     Την καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματι-
κό τρόπο και αναμένουμε να συζητηθεί ενδελεχώς 
στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
     Αποτιμώντας τα οφέλη της επίσκεψης του Πρωθυ-
πουργού μας, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, της ση-
μαντικότερης των τελευταίων ετών, όπου συναντήθη-

κε με τον διάδοχο του θρόνου, σεΐχη Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, αντιλαμβανόμαστε πως σηματοδό-
τησε την ενίσχυση και εμβάθυνση των δεσμών μας, 
πως μετέτρεψε τη διμερή σχέση μας σε στρατηγική 
εταιρική σχέση  και θα αποτυπωθεί και στο χαρτί. Τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναδείχθηκαν σε ένα ση-
μαντικότατο επενδυτή στην Ελλάδα, από τις χώρες 
του Κόλπου, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, οι-
κονομικής συνεργασίας, αγροτοβιομηχανίας, κτηνο-
τροφίας, υδατοκαλλιέργειας, τουρισμού, ενέργειας και 
μεταφορών.
Στο ερώτημα τι περιμένει η Ελλάδα μετά την εκλογή 
του νέου προέδρου στις ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν,  απαντάμε 
πως προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των 
σχέσεων με τις ΗΠΑ, καθώς και στην περαιτέρω ενί-
σχυση της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα παρακολουθεί πάρα 
πολύ στενά κι από κοντά τις εξελίξεις της μετάβασης 
της εξουσίας στις ΗΠΑ, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. 
Επιτέλους, η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού 
είναι πραγματικότητα. Έγινε το πρώτο βήμα, για την 
κατασκευή δικαστικού σωφρονιστικού καταστήματος 
Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, σε αντικατάσταση των 
φυλακών Κορυδαλλού. Η κατασκευή του, θα γίνει με 
τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε 
οικόπεδο 180 στρεμμάτων, θα δημιουργηθούν κελιά 
κρατουμένων, συνολικής χωρητικότητας 2.000 ατό-
μων σε 12 πτέρυγες. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολο-
κλήρωση της κατασκευής του εντός του 2022.
Για την οικονομία, η 8η έκθεση αξιολόγησης των Θε-
σμών, αναγνωρίζει την έγκαιρη και υπεύθυνη στάση 
που κράτησε η κυβέρνηση, απέναντι σε οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας. Επιβεβαιώ-
νει την ταχύτητα λήψης και την επάρκεια των οικονομι-
κών μέτρων στήριξης, νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
συνολικού ύψους 24 δις. ευρώ για το 2020.
Για το μεταναστευτικό που ταλανίζει την Πατρίδα μας 
και στη μεγάλη συζήτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, 
κατά την παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παι-
διού, ο Πρωθυπουργός μας, ανέφερε ότι στην Ελλάδα 
έγινε πολύ σημαντική δουλειά, για την προστασία των 
ασυνόδευτων παιδιών. Η Ελλάδα, άδειασε το κέντρο 
υποδοχής και ταυτοποίησης και τα κρατητήρια από 
ασυνόδευτους  ανηλίκους, αύξησε κατά 36% τις θέσεις 
σε δομές φιλοξενίας και κατάφερε να γίνει μετεγκατά-
σταση 460 ασυνόδευτων  και 846 σοβαρά αρρώστων 
παιδιών, με τα μέλη των οικογενειών τους, σε άλλα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Φίλες και Φίλοι,
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Τοπικής Οργάνωσης Αμαρουσίου ευχόμαστε στον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στα μέλη της 
Κυβέρνησης, υγεία  και δύναμη για να συνεχίσουν το 
σημαντικό έργο τους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΗΜ. ΤΟ ΝΔ Αμαρουσίου εύχονται σε όλους 

Καλές Γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος!
                                    

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Χρήστος Μπελεγράτης
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδά-
κης, παρουσίασε στο Υπουργι-

κό Συμβούλιο το Εθνικό Σχέδιο Αναδα-
σώσεων.  
Το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων είναι 
το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδάσω-
σης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα: 
• Έχει 10ετή διάρκεια (έως το 2030). 
• Προβλέπει τη δάσωση και αναδά-

σωση συνολικής έκτασης 500.000 
στρεμμάτων που έχουν καεί, αποψι-
λωθεί ή υποβαθμισθεί. 

• Θα εμπλουτίσει τη χώρα με 30 εκατομμύρια πιστο-
ποιημένα δέντρα. 

• Θα χρηματοδοτηθεί με 310 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. 

Με το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων επιδιώκεται να αντι-
μετωπιστεί ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έλλειμμα στην 
Ελλάδα. Ειδικότερα:

1. Αναβαθμίζει τον θεσμό των αναδασώσεων ως εργα-
λείο οικολογικής αναβάθμισης δασικών εκτάσεων και 
δασών (οι δασικές υπηρεσίες σταμάτησαν τις αναδα-
σώσεις από το 1990). 

2. Επιχειρεί, αμβλύνοντας τις συνέπειες της κλιματικής 
κρίσης, να διαφυλάξει τη βιοποικιλότητα αλλά και να 
βελτιώσει τις συνθήκες ζωής στον αστικό & περιαστικό 
χώρο.

3. Συνδέει μέτρα, δράσεις και έργα δασώσεων/αναδασώ-
σεων, που έχουν στο παρελθόν εκπονηθεί -και συχνά 
στερούνται παρακολούθησης- σε ένα ενιαίο πλαίσιο 
βιώσιμης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων 
της Ελλάδας

Το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων υλοποιείται σε 5 φάσεις: 
1. Στο πρώτο στάδιο, έχει εκπονηθεί ήδη από το Τμήμα 

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ η με-
λέτη εντοπισμού & ιεράρχησης των περιοχών που θα 
αναδασωθούν σε εθνικό επίπεδο, με βάση επιστημονι-
κά κριτήρια. Προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές που 
δεν επαρκεί η φυσική αναδάσωση. Επίσης προτεραι-
ότητα θα δοθεί στα περιαστικά δάση (πυρκαγιά στο 
Μάτι και στην Κινέττα κλπ).  

2. Το δεύτερο στάδιο αφορά τη δημιουργία ομάδας ερ-
γασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση 
του έργου εντός του 2020. Σκοπός της ομάδας θα είναι 
η κινητοποίηση στην κατάλληλη ώρα εθελοντών (π.χ. 
Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, μαθητές κλπ) καθώς και 
η ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

3. Το τρίτο στάδιο αφορά στην οργάνωση, στο σχεδια-
σμό και στην προετοιμασία του έργου των αναδασώ-
σεων, με την εκπόνηση των ειδικών μελετών δάσωσης 
των επιλεγμένων περιοχών. 

4. Το τέταρτο στάδιο αφορά στην υλοποίηση των ανα-
δασώσεων και θα εξελιχθεί μέχρι το 2026. Η έναρξη 
της προσπάθειας θα ξεκινήσει με τη φυτευτική περίο-
δο του 2021.

5. Το πέμπτο στάδιο ολοκληρώνει τον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό μέχρι το 2030 και περιλαμ-
βάνει την εγκαθίδρυση μηχανισμού 
προστασίας, διατήρησης και παρακο-
λούθησης των εγκαταστημένων ανα-
δασώσεων.

Σημειώνεται παράλληλα ότι ήδη χρη-
ματοδοτείται από το ΕΣΠΑ πρόγραμ-
μα για την προστασία των δασών, 
προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. 
ευρώ (οι σχετικές ενέργειες συμβασι-
οποιούνται άμεσα). Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα    είχε μηδενική απορρόφηση και μηδενική 
συμβασιοποίηση μέχρι τον 2019.  
Ειδική πρόνοια θα υπάρχει για τους ορεινούς όγκους της 
Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν ανακοινωθεί 
δράσεις για τον Υμηττό που θα συνδυαστούν με το νέο 
Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Υμηττού. 
Αντίστοιχες δράσεις εξαγγέλθηκαν πρόσφατα για την 
Πεντέλη, ενώ σχεδιάζονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες 
για την Πάρνηθα και το Ποικίλο Όρος στη Δυτική Αθήνα. 
Για το δάσος του Σέιχ Σου το υπουργείο χρηματοδοτεί 
δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πα-
ρουσίας του φλοιοφάγου έντομου που έχει καταστρέψει 
σημαντικό τμήμα του δάσους.
Μαζί με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της νέας περι-
όδου ο συνολικός προϋπολογισμός για το Εθνικό Σχέδιο 
Αναδασώσεων θα φτάσει περίπου τα 700 εκατ. ευρώ μέ-
χρι το 2030. 
Για το πρόγραμμα αυτό εργάστηκαν ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, ο Γενικός Γραμματέας Φυσι-
κού Περιβάλλοντος και Υδάτων,  Κωνσταντίνος Αραβώ-
σης, η Γενική Διεύθυνση Δασών του υπουργείου, ενώ τον 
συντονισμό όλης της προσπάθειας έχει η συντονίστρια 
του υπουργείου για τη δασική πολιτική, Μαρία Κοζυρά-
κη.    
Ο Κωστής Χατζηδάκης για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσε-
ων δήλωσε: 
«Με το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων υλοποιούμε το με-
γαλύτερο πρόγραμμα αναδασώσεων που έχει υπάρξει 
ποτέ στη χώρα. 
Στην Ελλάδα κάθε χρόνο καίγεται σχεδόν το 1% των δα-
σών μας. Και την ώρα που ο δασικός μας πλούτος κατα-
στρέφεται, στις αναδασώσεις είμαστε πιο πίσω ακόμη 
και από την Τουρκία! Για παράδειγμα παραλάβαμε από 
τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προστασία 
των δασών 245 εκατ. ευρώ με μηδενική απορρόφηση 
και μηδενική συμβασιοποίηση! 
Σε αυτό το θλιβερό φαινόμενο επιχειρούμε να βάλου-
με ένα τέλος.  Με ένα 10ετές πρόγραμμα αναδάσωσης 
500.000 στρεμμάτων, με 30 εκατομμύρια δέντρα τα 
οποία θα παραχθούν στην Ελλάδα. Και το σχέδιο αυτό 
εξασφαλίσαμε να χρηματοδοτηθεί με 310 εκατ. από το 
Ταμείο Ανάκαμψης. 
Πιστεύω ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν αυτή την προ-
σπάθεια καθώς το δάσος είναι η πηγή ζωής όλων μας 
και πρέπει να το προστατεύσουμε με πράξεις».

Νέα πρατήρια φυσικού
 αερίου κίνησης Fisikon 
στον ΣΕΑ Ευαγγελισμού

Επέκταση του δικτύου 
 πρατηρίων σε κομβικά σημεία 

του εθνικού οδικού δικτύου

Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2020-Η ΔΕΠΑ Εμπορίας 
ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη εμπορικής 
λειτουργίας των δύο νέων πρατηρίων αε-
ρίου κίνησης  FISIKON (EKO) στον Σταθμό 

Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ευαγγελισμού 
(Δήμος Μακρυχωρίου Λαρίσης). Με την προσθήκη 
των δύο νέων αυτών πρατηρίων, που βρίσκονται και στα 
δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, 
τα εν λειτουργία πρατήρια σε περιοχή εκτός του δικτύ-
ου αγωγών ανέρχονται σε πέντε, στο σύνολο οκτώ που 
προβλέπει ο προγραμματισμός της εταιρείας.
Τα δύο νέα πρατήρια, που βρίσκονται σε στρατηγική 
τοποθεσία επί του βόρειου άξονα του εθνικού οδικού 
δικτύου,  έρχονται να προστεθούν στο υπάρχον δίκτυο 
δεκαέξι πρατηρίων, κάνοντας προσιτή την αεριοκίνη-
ση και τα οφέλη της σε όλο και περισσότερους οδηγούς 
αλλά και περιοχές της χώρας. Στόχος της εταιρείας είναι 
η λειτουργία 19 νέων πρατηρίων έως το τέλος του 
2022, σύμφωνα με τη στρατηγική στόχευση  της ΔΕΠΑ 
για το FISIKON.
Το φυσικό αέριο αποτελεί αναμφισβήτητα το οικονο-
μικότερο, ασφαλέστερο περιβαλλοντικά φιλικό και 
αποδοτικό καύσιμο, ενώ έχει ένα μεγάλο εύρος εφαρ-
μογών που καλύπτει από την οικιακή, εμπορική και βιο-
μηχανική χρήση έως την αεριοκίνηση, την ηλεκτροπα-
ραγωγή και τη ναυτιλιακή χρήση. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κων-
σταντίνος Ξιφαράς δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι που εγκαινιάζουμε τα πρατήρια του ΣΕΑ Ευαγ-
γελισμού, δύο εβδομάδες μετά από τα πρατήρια του Ψαθό-
πυργου.  Για εμάς στη ΔΕΠΑ Εμπορίας  η επέκταση της αερι-
οκίνησης, με τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών, 
αποτελεί στρατηγική επιλογή που εντάσσεται στο πλαίσιο 
των πρωτοβουλιών για μείωση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος του κλάδου μεταφορών καθώς και της δέσμευ-
σής μας να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων για το κλίμα. Μέριμνά μας είναι η εξάπλωση 
της αεριοκίνησης σε κάθε γωνιά της χώρας, αναπτύσσοντας 
μεθοδικά ένα εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου FISIKON, ώστε όλο και περισσότεροι πολί-
τες να απολαμβάνουν  τα σημαντικά και πολλαπλά οφέλη 
του φυσικού αερίου.»

Ξεκινά το μεγαλύτερο πρόγραμμα
αναδασώσεων στην Ελλάδα 

Χρηματοδότηση 310 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης 
για την αναδάσωση 500.000 στρεμμάτων σε όλη τη χώρα 
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Τα πολιτιστικά 
προγράμματα του Δήμου
Αμαρουσίου που εκτελούνται 
από την Κοινωφελή Επιχείρηση 
του Δήμου (ΚΕΔΑ)
συνεχίζονται και την περίοδο 
των Χριστουγέννων 
με τη βοήθεια των νέων
τεχνολογιών.

Οι συμμετέχοντες δάσκαλοι 
και εκπαιδευτές αναλαμβάνουν 
να συντονίσουν τους μαθητές 
και να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους μέσω τηλεδιασκέψεων καλύ-
πτοντας με αυτό τον τρόπο, 
τον «χαμένο» χρόνο λόγω 
των έκτακτων μέτρων έναντι 
του κορωνοϊού covid19.

Πληροφορίες στο τηλ. 2108056314

Email: keda@maroussi.gr

Μέσω διαδικτύου θα παρακολουθή-
σουν οι Μαρουσιώτες τη φωταγώγηση 
του Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού του 
Δήμου και της Πινακοθήκης

Θ. Αμπατζόγλου: «Μένουμε τα Χριστούγεν-
να ασφαλείς και πολιτιστικά δραστήριοι»

Με το αισιόδοξο μήνυμα του Δημάρχου 
Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου 
«Μένουμε τα Χριστούγεννα ασφα-
λείς και πολιτιστικά δραστήριοι», 

συνεχίζονται τα πολιτιστικά προγράμματα από την 
Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου (ΚΕΔΑ) μέσω δι-
αδικτύου, προσφέροντας εκπαίδευση και δημιουρ-
γική απασχόληση σε όλους τους εγγεγραμμένους 
μαθητές.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Δήμαρχος προσκαλεί όλους τους 
Μαρουσιώτες να παρακολουθήσουν ζωντανά στο 
maroussi.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
Δήμου, τη φωταγώγηση του Κέντρου Τέχνης & 
Πολιτισμού του Δήμου και της Πινακοθήκης που 
θα λάβει χώρα, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και 
ώρα 19.00, συνοδεία Χριστουγεννιάτικων μελωδιών. 
Με αυτές τις δράσεις επισημαίνει ο κ. Θ. Αμπατζό-
γλου, «προσπαθούμε να μεταφέρουμε στους συμπολί-
τες μας τη ζεστή Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, από 
τη στιγμή που οι υγειονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν 
τις μαζικές συγκεντρώσεις πολιτών και τις ανάλογες εκ-
δηλώσεις».
Πληροφορίες για τα διαδικτυακά πολιτιστικά προ-
γράμματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Αμαρουσίου στο τηλ.: 2108056314 και στο email : 
keda@maroussi.gr

Τα Πολιτιστικά Προγράμματα του Δήμου Αμαρουσίου  
κοντά στους πολίτες (από… απόσταση) 

την περίοδο των Χριστουγέννων

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
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ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

Με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου 
Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και 
Εθελοντισμού  Δέσποινας Μεντεσί-
δου και της Προέδρου του ΝΠΔΔ ΚΟΙ-

ΠΑΠ Μαριάννας Μαμαλάκη, λόγω προσωρινής 
αναστολής λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών 
του Δήμου και των έκτακτων συνθηκών κατ’ οίκον 
περιορισμού για τα ευπαθή κυρίως άτομα, αποφα-
σίστηκε η προσφορά μαγειρεμένου φαγητού σε 
πολίτες του Δήμου που έχουν ανάγκη, με τη βοή-
θεια των μαγείρων των Παιδικών Σταθμών. 
Από την Τρίτη 17/11/2020 η Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι» και σε συνεργασία με τον 1ο Δημοτικό Παι-
δικό Σταθμό Πεύκης προσφέρει καθημερινά, Δευ-
τέρα έως Παρασκευή, εκτός Σαββατοκύριακου 
και επίσημων αργιών, γεύματα – μερίδες φαγητού 
σε άτομα μοναχικά χωρίς υποστηρικτικό περι-
βάλλον που λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης 
δεν μπορούν να παρασκευάσουν το φαγητό σπί-

τι τους (προχωρημένη ηλικία, αναπηρία, αστεγία, 
κτλ). Η παραγωγή των γευμάτων γίνεται στην κου-
ζίνα του 1ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πεύκης 
από επαγγελματίες μάγειρες. Θερμές ευχαριστίες 
απευθύνει ο Δήμος στον φούρνο «Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ» για την ευγενική του χορηγία. 
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης και Γενικός 
Γραμματέας της ΠΕΔ Αττικής Τάσος Μαυρίδης δή-
λωσε σχετικά: «Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για 
όλους μας προσπαθούμε, ο Δήμος και τα Νομικά 
του Πρόσωπα, να εμπλουτίσουμε τις υπηρεσίες 
μας και να σταθούμε δίπλα σε αυτούς που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη. Για τον σκοπό αυτό αξιοποι-
ούμε κάθε δυνατότητα. Αξίζουν πολλά συγχαρη-
τήρια και ευχαριστίες σε όλες και όλους από την 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και το ΚΟΙΠΑΠ, 
που εμπνεύστηκαν και υλοποιούν αυτή την πρω-
τοβουλία για τα μοναχικά άτομα της πόλης μας, 
όπως και στον χορηγό μας».

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδη-
μάρχου κου Π. Ιωάννου «Στόχος 
του Γραφείου Δημότη, είναι να 
ακούσει όλους τους πολίτες γιατί 

μαζί με τις ιδέες και τις ανησυχίες τους, 
μπορούμε να  φτιάξουμε την πόλη μας 
λειτουργικότερη και φιλική.
Για το λόγο αυτό,  καλούμε πολίτες ιδιαί-
τερα αυτούς που συμμετέχουν ενεργά και 
έχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις.
Ο κύριος Τζοβάρας Τάσος επισκέφτηκε το 
γραφείο του Αντιδημάρχου Πεύκης  & Γρα-
φείου Δημότη ενώ συμμετείχε και η  κυρία 
Φωτεινή Δαλιάνη Περιφερειακή σύμβου-
λος Βόρειου τομέα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
• Ο καθαρισμός και η ανάδειξη των δασυλ-

λίων της Λυκόβρυσης -  Πεύκης και η ενοποί-
ησή τους. Η δημιουργία μονοπατιών, η το-
ποθέτηση βρυσών και παγκακιών σε πρώτη 
φάση και ο επαρκής φωτισμός. Συζητήθηκε 
να τοποθετηθούν ποτίστρες και ταΐστρες 
των πουλιών και των ζώων.
• Να αναδειχθεί και αξιοποιηθεί το ηλιακό 
χωριό, με εφαρμογή των νέων πηγών ενέρ-
γειας και η δυνατότητα δημιουργίας Μουσεί-
ου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Είμαστε πάντα στην διάθεση σας κάνοντας 
συνάντηση στο Δημαρχείο Λυκόβρυσης 
2132051736  ή κλείνοντας ένα αυτοματο-
ποιημένο ραντεβού με τηλεδιάσκεψη μπαί-
νοντας στην ιστοσελίδα www.panioannou.
com»

Τον Αντιδήμαρχο Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
Θάνο Λέκκα υποδέχθηκε
ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης 
Τάσος Μαυρίδης

Τον Αντιδήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας Θάνο Λέκκα 
υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος 
Μαυρίδης την Παρασκευή 27/11/2020. Ήταν μια εθιμοτυπική επίσκεψη, 
στην οποία συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη 

αυτοδιοίκηση, καθώς και η ευρύτερη περιοχή.
 Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης και Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔ Αττικής 
Τάσος Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Με τον Θάνο Λέκκα μας συνδέει μακρά 
φιλία, καθώς και η μακροχρόνια αγάπη για την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία 
υπηρετεί τόσο ως Αντιδήμαρχος στον Δήμο του αλλά και ως στέλεχος της 
ΕΕΤΑΑ. Είχα τη χαρά σήμερα να τον υποδεχθώ στον Δήμο μας και να ανταλλά-
ξουμε απόψεις πάνω στα ζητήματα της αυτοδιοίκησης».

Το Γραφείο Δημότη και ο Αντιδήμαρχος
 Π. Ιωάννου σχεδιάζουν έργα 

αναβάθμισης της πόλης

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ με μαγειρεμένο φαγητό  από τον Δήμο
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Τις προτάσεις του για την ενίσχυση δημοτών και 
επιχειρήσεων δημοσιοποίησε ο Αντιδήμαρχος 
κος Π. Ιωάννου τονίζοντας πως  «Με διαρκώς 
αυστηρότερα μέτρα να ανακοινώνονται καθη-

μερινά για τον περιορισμό της πανδημίας, η Χώρα μας 
και κατ΄ επέκταση ο Δήμος μας και οι κάτοικοί του, δί-
νουν τον πιο δύσκολο και άνισο αγώνα με έναν πραγμα-
τικά ύπουλο εχθρό.
Η ανησυχία αυξάνεται και όλοι μας νοιώθουμε να ασφυ-
κτιούμε μέσα στο γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας, ανα-
σφάλειας και δυσοίωνων προβλέψεων για την επόμενη 
ημέρα.
Συμμεριζόμενοι τις δυσκολίες και την επαπειλούμενη 
δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία πιθανόν να 
επέλθουν οι δημότες μας.
Γνωρίζοντας το γεγονός της παροχής έκτακτης επιχο-
ρήγησης των Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτα-
κτων και επιτακτικών τους αναγκών, που προκλήθη-
καν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 και 

συγκεκριμένα παροχής στον δήμο μας του ποσού των 
114.098,58 ευρώ,  προτείνω:
 
Μέτρα απαλλαγής δημοτών:
 1. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλε-
κτροφωτισμού των δημοτών που  πλήττονται από τα 
έκτακτα μέτρα, εφόσον οι επιχειρήσεις στις οποίες ερ-
γάζονται παραμένουν κλειστές και οι ίδιοι βρίσκονται 
σε  αναστολή εργασίας.
2. Μη επιβολή προσαυξήσεων για όλες τις ρυθμισμένες 
οφειλές των οφειλετών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύ-
κης .
3. Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής αντιτίμου για τη 
χρήση του Δημοτικού ωδείου, καθώς και τη συνέχεια 
της απαλλαγής υποχρέωσης καταβολής αντιτίμου για 
τη χρήση των  αθλητικών δημοτικών εγκαταστάσεων, 
για όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού.
 Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
 1. Καταβολή έκτακτης ενίσχυσης ποσού 500,00€ στους 

δημότες που πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα και βρί-
σκονται σε αναστολή εργασίας.
2.  Καταβολή έκτακτης ενίσχυσης ποσού 500,00€ στους 
επιχειρηματίες που πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα 
και οι επιχειρήσεις τους παραμένουν υποχρεωτικά κλει-
στές.
 3. Πρόταση Ψήφιση νέας ρύθμισης 120 δόσεων των 
οφειλών προς το Δήμο.
4. Πρόταση για τους υπόχρεους στο Ο.Τ. 25Α  παύση 
πληρωμών μέχρι και τον Απρίλιο του 2021.
Επιπλέον, σημείο ελέγχου της πανδημίας με δωρε-
άν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης    αντιγόνου (rapid 
tests) για τους δημότες μας που παρουσιάζουν τα συ-
μπτώματα της νόσου.
  Όλοι όσοι υπηρετούμε την  Αυτοδιοίκηση έχουμε χρέ-
ος να σταθούμε ουσιαστικά δίπλα στους συμπολίτες 
μας».

Π. Ιωάννου
Προτάσεις για μέτρα οικονομικής 
ανακούφισης δημοτών

Από  τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικο-
νομικών Υπηρεσιών Σταύρο Μονεμβασιώτη 
εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση: Ο Δήμος Λυκό-
βρυσης- Πεύκης αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη δυ-

νατότητα, προκειμένου να ενισχύσει τους δημότες και 
τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία και 
της επιπτώσεις της.
Η έκτακτη επιχορήγηση συνολικού ύψους 50 εκατομ-
μυρίων ευρώ που δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών στους Δήμους της χώρας έχει σκοπό, όπως ρητά 
αναφέρεται στην απόφαση, την ενίσχυση της ρευστό-
τητας των Δήμων λόγω της μείωσης των εσόδων τους, 
προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές 
ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του ιού 
και λοιπές δαπάνες τους.
Το Υπουργείο γνωρίζει πολύ καλά ότι οι πόροι έχουν 
περιοριστεί εξαιτίας της κρίσης και συνεπώς δεν είναι 
δυνατόν να περιοριστούν ακόμη περισσότερο με απαλ-

λαγές, για αυτό άλλωστε δίνει αυτή την έκτακτη επιχο-
ρήγηση στους Δήμους, ώστε να μπορέσουν να συνεχί-
σουν να επιτελούν το έργο τους. Επιπλέον, τα χρήματα 
αυτά, 114.098,58 ευρώ που αντιστοιχούν στον Δήμο 
Λυκόβρυσης- Πεύκης, δεν μπορούν να διατεθούν ως 
έκτακτη ενίσχυση σε δημότες ή επιχειρήσεις.
Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα έχουν αξιοποιή-
σει μέχρι σήμερα κάθε δυνατότητα, που δίνει ο νόμος, 
ώστε να ενισχύσουν τους πολίτες, ιδιαίτερα αυτούς που 
έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Επίσης έχουν απαλλάξει 
τους χρήστες των υπηρεσιών τους, όπως συνέβη με τα 
τροφεία των Παιδικών Σταθμών, από τα οποία έχουν 
απαλλαγεί οι γονείς, για όσο διάστημα οι Σταθμοί δεν 
λειτουργούν.
Επειδή βρισκόμαστε ακόμη στο μέσο αυτής της πανδη-
μίας, η οποία επιφέρει σημαντικές οικονομικές συνέπει-
ες στις τοπικές κοινωνίες η Δημοτική Αρχή δηλώνει προς 
κάθε κατεύθυνση, ότι σε συνεργασία με τις δημοτικές 

υπηρεσίες έχει ως πρώτο μέλημα την ενίσχυση των ευ-
παθών ομάδων, αλλά και των μικρών επιχειρήσεων, που 
υφίστανται τις συνέπειες. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφει 
και υλοποιεί κάθε πρόταση που κατατίθεται και η οποία 
βρίσκεται εντός των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Όταν οι 
προτάσεις βρίσκονται εκτός αρμοδιοτήτων μεταφέρει 
τις προτάσεις προς τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοί-
κησης (ΠΕΔ Αττικής, ΚΕΔΕ) και προς την  Κυβέρνηση.
Όλοι όσοι υπηρετούμε την Αυτοδιοίκηση, οφείλουμε 
να γνωρίζουμε και να εφαρμόζουμε τις αρμοδιότητες 
και τους νόμους, έτσι ώστε να μπορέσουμε στην πράξη 
να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες, που αντιμετωπί-
ζουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

Aντιδήμαρχος Σ. Μονεμβασιώτης
“Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα 
για να ενισχύσουμε τους δημότες και τις επιχειρήσεις 
που πλήττονται από την πανδημία”



ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020  1�www.athmonionvima.gr ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Η Δήμαρχος Πεντέλης 
Δήμητρα Κεχαγιά δέ-
χτηκε την επίσκεψη 
του προέδρου της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) και Δημάρχου 
Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπου-
λου.
Η συζήτηση μεταξύ των δύο 
Δημάρχων κινήθηκε γύρω από την δράση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και του πρωτεύοντα ρόλου που έχει 
αναλάβει στην αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και 
τις συνέπειες που έχουν επέλθει για τους Δήμους από 
την πρόσφατη πολυετή οικονομική κρίση.
Συζητήθηκαν επίσης τα νέα νομοσχέδια που αφορούν 
την αυτοδιοίκηση και τα οποία έρχονται προσεχώς 
προς ψήφιση στη Βουλή όπως είναι ο εκλογικός νόμος 
αλλά και ο νέος νόμος περί δημόσιων συμβάσεων έρ-
γων υπηρεσιών και προμηθειών.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ ανακοίνωσε στην Δήμαρχο ότι 

η Περιφερειακή Ένωση θα χορηγήσει Rapid Tests για 
τον κορωνοϊό στους Δήμους της Ένωσης και ότι στο 
Δήμο Πεντέλης είναι προγραμματισμένο να δοθούν 
150 tests.
Η Δήμητρα Κεχαγιά ενημέρωσε τον Πρόεδρο της 
Π.Ε.Δ.Α. για τα Χωροταξικά και Πολεοδομικά θέματα 
του Δήμου Πεντέλης, τις ενέργειες που έχει κάνει η 
Διοίκηση για την καθιέρωση από φέτος της δίχρονης 
εκπαίδευσης, την παραχώρηση της πρώην πτέρυγας 
Μπόμπολα και τα σχέδια που έχει ο Δήμος για την αξι-
οποίησή της, καθώς και για τα προβλήματα του Δήμου 
γενικότερα.

Δράση 
αλληλεγγύης για 

τους πλημμυροπαθείς 
του Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Πεντέλης κατόπιν έκκλησης του Δήμου 
Χερσονήσου προς τους δήμους μέλη του Ελ-
ληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με σκοπό τη 

στήριξη των πληγέντων πολιτών και των οικογενειών 
τους, εξαιτίας της ανυπολόγιστης ζημιάς από τις πλημ-
μύρες που έπληξαν το Δήμο Χερσονήσου, διοργανώ-
νει Δράση Αλληλεγγύης για τη συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης από 7 έως 10 Δεκεμβρίου 2020.
Υπάρχει ανάγκη για:
• Τρόφιμα μακράς διάρκειας (Μακαρόνια, ρύζι, 
όσπρια, γάλα εβαπορέ κλπ), 
• Είδη Ατομικής Υγιεινής
• Είδη κουζίνας και καθαρισμού
Η συγκέντρωση των ανωτέρω ειδών θα πραγματοποι-
είται στο Κοινωνικό Κέντρο, Σκιάθου 5 & Μπακογιάν-
νη, Μελίσσια και ώρες από 09.00 – 15.00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυν-
θείτε στο τηλέφωνο 2108100884 (εσωτερικά 21,24,25).
Η συμβολή όλων μας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Συνάντηση της Δημάρχου Πεντέλης 
Δήμητρας Κεχαγιά με τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ  
και Δήμαρχο Γαλατσίου Γιώργο Μαρκόπουλο

Η 1η Δεκεμβρίου καθιε-
ρώθηκε ως Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του AIDS το 
1988, με απόφαση της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
(ΠΟΥ) και στη συνέχεια της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ
Το AIDS είναι μία από τις φονικότερες 
επιδημίες στην παγκόσμια ιστορία. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΥ, από 
το 1981 που παρατηρήθηκε κλινικά 
στις ΗΠΑ, περί τα 75 εκατ. άνθρωποι 
έχουν προσβληθεί από το ιό HIV και 
πάνω από 32 εκατ. άνθρωποι έχουν 
χάσει τη ζωή τους (2018). Το 2018, 37,9 
εκατ. άνθρωποι είναι φορείς του ιού 
HIV.
Ο ιός HIV και το AIDS
Ο ιός HIV στοχεύει στο ανοσοποιη-
τικό σύστημα του ανθρώπου, καθι-
στώντας τον οργανισμό του ευάλωτο 
έναντι των λοιμώξεων και ορισμένων 
τύπων καρκίνου. Το πλέον προχωρη-
μένο στάδιο της λοίμωξης από τον 

HIV είναι το Σύνδρομο Επίκτητης 
Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), 
το οποίο μπορεί να χρειαστεί από 
2 έως 15 χρόνια για να αναπτυχθεί, 
ανάλογα με το άτομο. 
Θεραπεία για τις λοιμώξεις από τον 
HIV, δεν υπάρχει. Ωστόσο, τα απο-
τελεσματικά αντιρετροϊκά φάρμακα 
μπορούν να ελέγξουν τον ιό και να 
βοηθήσουν στην πρόληψη της μετά-
δοσης έτσι ώστε τα άτομα με HIV λοί-
μωξη να απολαμβάνουν υγιή, μακρά 
και παραγωγική ζωή. 
Η κατάσταση στην Ελλάδα
Σύμφωνα με το σύστημα υποχρε-
ωτικής δήλωσης, μέχρι και την 31η 
Οκτωβρίου του 2020, έχουν καταγρα-
φεί στον ΕΟΔΥ 18.574 περιστατικά 
HIV λοίμωξης (82,61% άνδρες). Από 
το σύνολο των ατόμων αυτών, 4.414 
έχουν εμφανίσει AIDS και 11.044 βρί-
σκονται υπό αντιρετροϊκή αγωγή. 
Ο συνολικός αριθμός των θανάτων 
ανέρχεται στους 3.078.

Βάσει των στοιχείων, στην Ελλάδα, 
οι περισσότερες μεταδόσεις του ιού 
αποδίδονται στην απροφύλακτη σε-
ξουαλική επαφή.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας 
Ημέρας κατά του AIDS έχει τίτλο 
«Παγκόσμια αλληλεγγύη, Κοινή 
ευθύνη». 
Σε Δηλώσεις της η Winnie Byanyima, 
ο επικεφαλής της UNAIDS , η υπη-
ρεσία των Ηνωμένων Εθνών που εί-
ναι αφιερωμένη στην αντιμετώπιση 
της νόσου και την εξάλειψή της έως 
το 2030, τόνισε μεταξύ άλλων «το 
δικαίωμα στην υγεία σημαίνει ότι 
καμία ασθένεια δεν πρέπει να κα-
ταπολεμηθεί εις βάρος της άλλης», 
συνδέοντας κατά αυτόν τον τρόπο 
τον αντίκτυπο της πανδημίας του 
COVID – 19 στις ήδη υπάρχουσες 
ασθένειες που υφίστανται σε Πα-
γκόσμια Κλίμακα

1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS
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ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Νέα πλατεία στην περιοχή 
της Νέας Ερυθραίας 

Ολοκληρώθηκε το έργο της νέας πλατείας στο χαρακτη-
ρισμένο από το σχέδιο πόλης χώρο Ο.Τ. 266 μεταξύ των 
οδών Αισχύλου- Φιλίππου- Δελβίνου και Αγ Σαράντα 
στην περιοχή Μορτερό της Δημοτικής Ενότητας Νέας 

Ερυθραίας.
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος παρακολούθησε στενά την 
εξέλιξη κι αυτού του έργου στον Δήμο μας. Την επίβλεψη των εργασιών 
είχε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  με επιβλέποντες τους μη-
χανικούς Στάθη Γάσπαρη και Πηνελόπη Χήναρη, με τη συνεργα-
σία και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για την Τεχνική 
Υπηρεσία, Αρχιτέκτονα-Μηχανικού Αλέξιου Μακρή.
Ο δημόσιος χώρος αναψυχής μελετήθηκε μέσω μιας βιοκλιματικής 
προσέγγισης με τη χρήση ψυχρών και φυσικών υλικών και την επι-
λογή φυτών φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Διαμορφώθηκαν διάδρομοι περιπάτου, ενώ ο κεντρικός χώρος στά-
σης -ανάπαυσης-παιγνιδιού οργανώνεται με καθιστικά και πέργκολα 
με αναρριχητικά φυτά. Τη διαμόρφωση συμπληρώνει ο εξοπλισμός 
του χώρου με ιστούς φωτισμού, κάδους απορριμμάτων και πινακί-
δες σήμανσης. Έγινε επίσης διαμόρφωση δύο πεζοδρόμων ώστε να 
έχουν πρόσβαση οι παρόδιες ιδιοκτησίες και να είναι προσιτός από 
όλες τις ομάδες πληθυσμού.

Υπογράφηκε από την Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη την Παρασκευή 13 Νο-
εμβρίου η Προγραμματική Σύμ-
βαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 

για την εκτέλεση του έργου στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Νέας Ερυθραίας.
Να σημειώσουμε ότι το Υπουργείο Πολιτι-
σμού ήταν το τελευταίο στη σειρά ιεραρχί-
ας για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης η οποία είναι ανάμεσα σε τέσσερα 
συμβαλλόμενα μέρη (Δήμος Κηφισιάς, Κτιρι-
ακές Υποδομές, Περιφέρεια Αττικής τα άλλα 
τρία).
Το εμβληματικό αυτό έργο που κοσμεί τη 
Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας 
έχει χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια 
Αττικής, αλλά και από ιδίους Πόρους του 
Δήμου.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο Μιχάλη Καυγαλάκη τις 
επόμενες ημέρες, θα υπογραφεί και η σύμβα-
ση μεταξύ των Κτιριακών Υποδομών ΑΕ και 
της αναδόχου εταιρείας για την έναρξη των 
εργασιών.

Μιλώντας για το θέμα ο αντιδήμαρχος Μι-
χάλης Καυγαλάκης τόνισε: «Πρόκειται για 
ένα έργο μεγάλης σημασίας για την περι-
οχή μας, ένα ιστορικό σχολείο που αποτε-
λεί και ένα ιστορικό τοπόσημο της Νέας 
Ερυθραίας, συνυφασμένο με ιστορία και 
παράδοση. Από το 2015 ολοκληρώσαμε τις 
μελέτες τόσο για το κτίριο όσο και για τον πε-
ριβάλλοντα χώρο, ωρίμασε πλήρως το έργο 
και κατορθώσαμε το 2019 να το εντάξουμε 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-
2020”. Όπως ορίζεται από τις μελέτες και τα 
τεύχη δημοπράτησης, προβλέπεται η ανα-
καίνιση και ανάδειξη του ιστορικού σχολεί-
ου, η κατασκευή νέας πτέρυγας και βέβαια η 
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Είμαι 
πολύ χαρούμενος που φτάσαμε στο τέλος 
μιας τεράστιας προσπάθειας μεν, στην αρχή 
της εκτέλεσης ενός μεγάλου έργου δε, που 
θα εξυπηρετήσει ολόκληρη τη σχολική κοι-
νότητα της Νέας Ερυθραίας. Ευχαριστώ τον 
Δήμαρχο που μου εμπιστεύτηκε ένα τόσο με-
γάλο και σημαντικό έργο και βέβαια για την 
αμέριστη βοήθειά του».

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση 
και από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη 

για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας
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ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις 
στον Δήμο Κηφισιάς

Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στον Δήμο Κηφισιάς. Με τον τρόπο αυτό ο Δή-
μος μας συμβάλλει στην προσπάθεια να περιοριστεί η πανδημία του κορο-
νοϊού.
Ειδικό συνεργείο με κατάλληλο εξοπλισμό, απολυμαίνει σε εβδομαδιαία 

βάση στάσεις λεωφορείων, πλατείες και σημεία σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Νέα 
Κηφισιά όπου συγκεντρώνονται πολίτες.
Δράσεις απολύμανσης πραγματοποιούνται και στη Διεύθυνση Καθαριότητας, από το 
προσωπικό της, το οποίο απολυμαίνει το στόλο των οχημάτων- μηχανήματα έργου, 
υπηρεσιακά οχήματα, απορριμματοφόρα- καθώς και τους χώρους του Αμαξοστασί-
ου.
Οι φωτογραφίες είναι από τις απολυμάνσεις που πραγματοποιήθηκαν την προηγού-
μενη εβδομάδα σε δημόσιους χώρους.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου του Δήμου Κηφισιάς, 
με στοχευμένες παρεμβάσεις στο 

σύνολο του Δήμου, ενισχύει την εορτα-
στική εικόνα της πόλης μας.
Πραγματοποιεί εκτεταμένες φυτεύσεις 
εποχιακών φυτών σε κεντρικά σημεία, 
αναβαθμίζοντας την αισθητική εικόνα 
του Δήμου.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρεμβάσεις 
που έχουν γίνει στην οδό Κυριαζή και 
Λεβίδου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, 
στο Άλσος Κηφισιάς, στον κόμβο Ελαιών, 

στον κόμβο Μπακογιάννη και ακολου-
θούν και άλλες στην Γ. Παπανδρέου, στην 
πλατεία Μακεδονίας κ.λ.π.
Το έργο συντονίζει ο αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος Γιώργος Σκορδίλης, με τη συν-
δρομή της Δ/ντριας κας Μεντή και των 
γεωπόνων κ. Λιώση και κας Μπάζιου, 
καθώς και την πολύτιμη συμβολή των 
συνεργείων πρασίνου με επικεφαλής 
τους: Αυγερινόπουλος Ν., Πατρινός Γ., 
Συρίγος Μ., Σιακαμπένης Κ. Ζάφτης Δ., 
Πεδρικούρης Π. Στρείδης Γ.

Μείωση  7% στα δημοτικά τέλη επιχειρήσεων 
και σε συγκεκριμένες ζώνες νοικοκυριών για 
Κηφισιά, Νέα Ερυθραία κι Εκάλη για το 2021 

– Σταθερά στις υπόλοιπες κατηγορίες

Ρεαλιστικές και βιώσιμες μει-
ώσεις της τάξεως του 7% στα 
δημοτικά τέλη επιχειρήσεων 

και σε συγκεκριμένες ζώνες νοικοκυ-
ριών αποφάσισε το Δημοτικό Συμβού-
λιο Κηφισιάς, στη συνεδρίαση του στις 
25/11, ισορροπώντας τις ανάγκες των 
πολιτών, με τις απαραίτητες επενδύ-
σεις για τον εξοπλισμό της  Καθαρι-
ότητας του Δήμου μας. Επίσης, ικα-
νοποιήθηκε αίτημα δεκαετιών, για τη 
διόρθωση των υπερδιπλάσιων δημο-
τικών τελών της Εκάλης σε σχέση με 
τον υπόλοιπο Δήμο, με μείωση της 
τάξεως του 17%. Και με την μείωση 
αυτή η Εκάλη συνεχίζει να έχει τα μεγα-
λύτερα δημοτικά τέλη του Δήμου μας.
Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστη-
μα με πρωτοβουλία του Δημάρχου 
Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου, πραγ-
ματοποιήθηκε διαβούλευση με όλες τις 
Δημοτικές Παρατάξεις για το θέμα των 
δημοτικών τελών όπου καταγράφηκαν 
απόψεις και ενσωματώθηκαν οι βιώσι-
μες προτάσεις στη τελική πρόταση της 
Διοίκησης.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βαγ-
γέλης Αυλήτης παρουσίασε με δια-
γράμματα, συγκριτικά στοιχεία και προ-
βλέψεις  την πρόταση της Διοίκησης 
στο Δ.Σ. Κηφισιάς η οποία εγκρίθηκε 
κατά πλειοψηφία. Την βιωσιμότητα 
της πρότασης επεξεργάστηκαν οι Οικο-
νομικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν οι-
κονομικά αδύνατον να προχωρήσει ο 
Δήμος σε οριζόντια μείωση των δημοτι-
κών τελών, λόγω της μείωσης των εσό-
δων του, από την υγειονομική κρίση.
Συγκεκριμένα εγκριθήκαν τα κάτω-
θι:
-Μειώσεις της τάξεως του 7% για τις 
ζώνες των Εργατικών και Αιγυπτια-
κών Πολυκατοικιών Κηφισιάς καθώς 
και του κέντρου της Νέας Ερυθραί-
ας.
- Μειώσεις της τάξεως του 7% για τις 
όλες τις επιχειρήσεις.
- Διατήρηση των συντελεστών στις 
υπόλοιπες κατηγορίες των δημοτι-
κών τελών. Μετά από τις μειώσεις που 
ήταν πάνω από 20% στα δημοτικά τέλη 
των νοικοκυριών, τα έξι τελευταία χρό-
νια και παρά τη σημαντική μείωση των 
εσόδων του Δήμου λόγω των αυξημέ-
νων δαπανών για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού, τα δημοτικά τέλη διατη-
ρούνται στα περσινά ιδιαίτερα χαμη-

λά επίπεδα αποτυπώνοντας τη σταθε-
ρή βούληση της διοίκησης να στηρίξει 
τους δημότες.
Ο Δήμος Κηφισιάς, συγκαταλέγεται 
μεταξύ των Δήμων με τα χαμηλότερα 
δημοτικά τέλη. Μετά τις νέες μειώ-
σεις είναι ο Δήμος με χαμηλότερο συ-
ντελεστή 0,94 λεπτά το τετραγωνικό 
σε συγκεκριμένες ζώνες. 
Για το 2021  η Διεύθυνση 
Καθαριότητας  του Δήμου Κηφισι-
άς έχει προγραμματίσει:
-Ενίσχυση του στόλου της με σύγχρονα 
μηχανήματα μέσω leasing, απαραίτητα 
ιδιαίτερα για την αποκομιδή κηπαίων 
και ογκωδών. 
- Προμήθεια νέων μηχανημάτων μέσω 
του προγράμματος «Α. Τρίτσης»
 -Τοποθέτηση νέων υπογειοποιμένων 
κάδων
- Επενδύσεις για νέο αμαξοστάσιο
- Διατήρηση του προσωπικού της 
- Κονδύλια για τις απαραίτητες συντη-
ρήσεις των μηχανημάτων
- Ανάπτυξη της κομποστοποίησης
- Δημιουργία πράσινων σημείων
Το 2020 η Διεύθυνση Καθαριότητας 
του Δήμου Κηφισιάς προχώρησε σε:
-Ενίσχυση του στόλο της με τρεις φορ-
τωτές και ένα μεγάλο σάρωθρο.
-Τοποθέτηση συγχρόνων 
υπογειοποιημένων  κάδων σε Κηφισιά 
και Νέα Ερυθραία
- Δημιουργία νέων δομών υγιεινής κι 
ασφάλειας των εργαζομένων (αποδυτή-
ρια, ειδών ατομικής προστασίας κ.α)
- Προμήθεια 5.000 κάδων κόστους 
485.633 ευρώ, ύστερα από μεγάλο δια-
γωνισμό.
- Αύξηση του προσωπικού της, με μεί-
ωση του κόστους εργασίας τους κατά 
300.000 ευρώ.
Τα παραπάνω ήταν αποτελέσματα της 
χρηστής διοίκησης των τελευταίων 
έξι χρόνων, του εξορθολογισμού των 
δαπανών, των πιέσεων προς τους 
προμηθευτές για μεγάλες εκπτώσεις 
και της συστηματικής εργασίας των 
υπηρεσιών.
Κατά τη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών Ευάγγελος Αυλή-
της πρότεινε να δημιουργηθεί  δια-
παραταξιακή επιτροπή η οποία θα 
εξετάσει ανά Δημοτική Ενότητα και 
ανά ζώνη την οικονομική επιβάρυν-
ση των νοικοκυριών σε σχέση με 
τα τετραγωνικά και την παραγωγή 
απορριμμάτων, σε βάθος τριετίας.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του 
Δήμου Κηφισιάς, με στοχευμένες παρεμβάσεις, 

ενισχύει την εορταστική εικόνα της πόλης. 
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής του, το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Διονύσου ενέκρινε την Τρίτη 
24/11 τη λήψη νέων μέτρων για τις τοπικές επι-
χειρήσεις αλλά και τους ωφελουμένους του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου, λόγω Covid-19. Ειδικότερα υπερ-
ψηφίστηκε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών Γιάννη Τσουδερού, σύμφωνα 
με την οποία ο Δήμος Διονύσου εγκρίνει:
 
1.Την απαλλαγή (σύμφωνα με την παράγραφο 9 του 
άρθρου 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68-20/03/2020 τεύχος Α’) από 
Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού (Δημοτικά Τέλη) του 
πρώτου εδαφίου τις παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
Ν.25/75 (Α’74), από τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λει-
τουργία τους λόγω Covid-19, για το διάστημα που παρέ-
μειναν κλειστές. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας, 
οι επαγγελματίες θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική 
αίτηση (στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dt.govapp.
gr), αναρτώντας, σε ηλεκτρονική μορφή, στην αίτηση 
και α) βεβαίωση από την “ΕΡΓΑΝΗ” από όπου θα προκύ-
πτει το χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας της εκά-
στοτε επιχείρησης, β) το μισθωτήριο εκτυπωμένο από το 
TAXIS (για μισθωμένα ακίνητα). Σε περίπτωση που έχουν 
καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής θα 
διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τε-
λών.
2.Την απαλλαγή για Έκδοση Αδειών Κατάληψης Κοι-
νοχρήστων Χώρων των αντιστοίχων τελών για το έτος 
2020, κατόπιν ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, του κανονισμού Κατά-
ληψης Κοινοχρήστων Χώρων (ΑΔΣ 250/17), της απόφα-
σης περί “Παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων 
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων” (ΑΔΣ 384/18) και 
της οριοθέτησής του από την αρμόδια υπηρεσία.
3. Την απαλλαγή προστίμου 2% εκπρόθεσμης καταβο-
λής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και του τέ-
λους παρεπιδημούντων (0,5%).

 
 
4. Την παράταση μέχρι τις 30/4/2021 των προθεσμιών 
καταβολής οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευ-
κολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων 
οφειλών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προ-
θεσμιών καταβολής αυτών με Π.Ν.Π. που έχουν εκδοθεί. 
5. Την υποβολή πρότασης προς την ΚΕΔΕ για ψήφιση νέας 
ρύθμισης έως 48 δόσεων των οφειλών προς τους Δήμους. 
6. Την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την 
πραγματοποίηση test covid19 για τους ωφελούμενούς του. 
 
Επίσης στο πλαίσιο απάντησης του Αντιδημάρχου Παι-
δείας Νίκου Καρυστινού σε ερώτηση Δημοτικού Συμ-
βούλου της Αντιπολίτευσης, αναφορικά με την πραγμα-
τοποίηση μαθημάτων στα σχολεία μέσω τηλεδιάσκεψης, 
προέκυψε ότι τα όποια προβλήματα υπάρχουν φαίνεται 
ότι τείνουν να ελαχιστοποιηθούν. Ειδικότερα ο κ. Καρυ-
στινός επεσήμανε ότι σε όλα τα σχολεία της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης έχουν δοθεί 107 tablets συνολικά, 
τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών, ενώ πα-
ρατηρείται ακόμη έλλειψη στα σχολεία της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, καθώς έχουν δοθεί 4 με 5 tablets ανά 
σχολείο. Το κενό αυτό, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, 
σχεδιάζεται να καλυφθεί μέσω χορηγιών από επιχειρή-
σεις του Δήμου Διονύσου.

10 σύγχρονα Tablets 
παρέδωσε ο Πρόεδρος 
του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος 
Μίχαλος στο Δήμαρχο 
Διονύσου Γιάννη
Καλαφατέλη, για 
τις ανάγκες μαθητών 
που φοιτούν σε 
σχολεία του Δήμου 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών Κωνσταντίνος Μίχαλος επι-
σκέφθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 

2020 το Δημαρχείο Διονύσου και παρέδωσε 
στο Δήμαρχο Γιάννη Καλαφατέλη, εκ μέρους 
του ΕΒΕΑ, 10 σύγχρονα Tablets για τις ανά-
γκες μαθητών σχολείων της περιοχής. Κατά 
την επίσκεψη του κ.Μίχαλου παρών ήταν και ο 
Αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Καρυστινός.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος ευχαρίστησε 
τον κο Μίχαλο καθώς και το  Εμπορικό και Βι-
ομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την προ-
σφορά των Tablets, και μάλιστα σε μία ιδιαίτε-
ρα δύσκολη περίοδο. Επίσης υπογράμμισε ότι 
αυτά θα διατεθούν σε μαθητές που τα χρει-
άζονται πραγματικά, σε συνεννόηση πάντα 
με τους Διευθυντές των Σχολείων και σύμφωνα 
με όσα προβλέπουν οι οδηγίες του Υπουργείου 
Παιδείας, λαμβανομένου υπόψη ότι τα Tablets 
θα ανήκουν στα περιουσιακά στοιχεία των 
σχολείων προκειμένου να μπορούν να παρα-
χωρηθούν μελλοντικά και σε άλλους μαθητές 
που θα τα χρειαστούν.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Διονύσου, μέσω του 
Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, υπολογίζει να συγκεντρώσει 
πάνω από 100 Tablets από χορηγίες επιχειρή-
σεων του Δήμου, τα οποία κι αυτά θα διατεθούν 
στα σχολεία για τις ανάγκες των μαθητών.   

Δήμος Διονύσου: 6 μέτρα στήριξης για τοπικές επιχειρήσεις
και ωφελουμένους Κοινωνικού Παντοπωλείου λόγω Covid-19
& ενημέρωση για τα tablets στα σχολεία
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η 
Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Αθλη-
τικό Κέντρο ΟΑΚΑ, την ΠΟΣΕΑ, το «Όλοι 
Μαζί Μπορούμε» και με τη στήριξη της 
ΚΑΕ ΑΕΚ, του Εθνικού Οργανισμού Υγεί-
ας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, 

διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 
από τις 10.00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., στο κλειστό γήπεδο 
ΜΠΑΣΚΕΤ «Νίκος Γκάλης» στο ΟΑΚΑ.  Η λήψη έγινε από 
την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του «EΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ» σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου Γεννηματά,  όπου και θα διατεθούν οι φι-
άλες αίματος.

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας παρόντες ήταν ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ο Διοικητής του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού Α. Αυγερινός, ο Πρόεδρος 
της ΚΑΕ ΑΕΚ Μ. Αγγελόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης 
Β. Τομέα Λ. Κεφαλογιάννη,  ο Γενικός Διευθυντής του 
ΟΑΚΑ Κ. Χαλιορής και ο Α’ προπονητής καλαθοσφαίρι-
σης της ΑΕΚ Η. Παπαθεοδώρου. Τον συντονισμό από 
την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής είχε η ειδική συνερ-
γάτης Άθλησης του Περιφερειάρχη Αττικής Χ. Γαλανο-
πούλου.

Με αφορμή την αιμοδοσία ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης δήλωσε: 

«Η αιμοδοσία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρά-
ξεις εθελοντισμού και προσφοράς προς το συνάνθρω-
πό μας. Η Περιφέρεια Αττικής όλο αυτό το διάστημα 
της πανδημίας κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να υπάρξει 
προσφορά αίματος από εθελοντικές ομάδες. Ευχαριστώ 
θέρμα τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους 
εθελοντές που συμβάλλουν προκειμένου να γίνουν πρά-
ξη δράσεις, όπως τη σημερινή. Συμμετέχουμε όλοι στην 
εθνική προσπάθεια ενίσχυσης της τράπεζας αίματος και 
βοηθάμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας κατά την 
κρίσιμη περίοδο της πανδημίας. Η αιμοδοσία αποτε-

λεί μία προσφορά αγάπης και κοινωνικής αλληλεγγύης 
προκειμένου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να 
μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες ανά-
γκες εκείνων, που χρειάζονται μετάγγιση αίματος». 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού 
Α. Αυγερινός ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη για τη συνδρομή του στην προσπά-
θεια εξασφάλισης αίματος και επισήμανε ότι «η εθε-
λοντική αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη ανιδιοτελούς 
αγάπης προς το συνάνθρωπο. Στην προσπάθεια αυτή 
συμπορευόμαστε με την Περιφέρεια Αττικής και τον 
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, η συμβολή του οποίου είναι 

ιδιαίτερα σημαντική αυτή τη περίοδο που πράγματι η 
εθελοντική αιμοδοσία έχει υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα 
καθώς πολλοί πολίτες, λόγω πανδημίας, φοβούνται να 
προσέλθουν και να δώσουν αίμα. Είναι ανάγκη να κα-
λύψουμε τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν και για το 
λόγο αυτό προσκαλούμε όλους τους πολίτες στις εθελο-
ντικές αιμοδοσίες που οργανώνονται».  

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν στους εθελοντές αι-
μοδότες, στους αθλητές καθώς και στο Δ.Σ. του ΟΑΚΑ 
το οποίο πρόσφερε το χώρο για τη διεξαγωγή της εθε-
λοντικής αιμοδοσίας.

Γ. Πατούλης: «Η αιμοδοσία αποτελεί μια από 
τις σημαντικότερες πράξεις εθελοντισμού 
και προσφοράς προς το συνάνθρωπό μας. Η 
Περιφέρεια Αττικής κάνει ό,τι είναι δυνατόν 
ώστε να υπάρξει προσφορά αίματος προ-
κειμένου το ιατρικό προσωπικό να μπορεί 
να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες 
ανάγκες»

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία 

στο κλειστό γήπεδο ΜΠΑΣΚΕΤ στο ΟΑΚΑ
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Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.845.814,40€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.
1. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται όπως παρακάτω:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι τιμές του τιμολογίου – ενδεικτικού προϋπολογισμού, ελήφθησαν, κατόπιν έρευνας αγοράς.

Είδος Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας Σύνολο  Κόστος  Κόστος με 

ΦΠΑ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Εξοπλισμός συλλογής βιοαποβλήτων 
Δήμου Πεντέλης 571.560,00 € 708.734,40 € 

Εξωτερικοί κάδοι συλλογής      

- Εξωτερικοί κάδοι 120 lt 1.845 48,00 € 88.560 €   

- Εξωτερικοί κάδοι 240 lt 175 60,00 € 10.500 €   

- Εξωτερικοί κάδοι 360 lt 130 95,00 € 12.350 €   

Κάδοι κουζίνας & βιοδιασπώμενοι σάκοι      

 - Πλαστικοί καφέ κάδοι κουζίνας κλειστοί 
με καπάκι 7L 14.500 8,00 € 116.000 €   

 - Βιοδιασπώμενοι σάκοι 8L 2.610.000 0,09 € 234.900 €   

Σύστημα τηλεματικής & έξυπνων κάδων      

-Σύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης 
κάδων βιοαποβλήτων 3 4.500,00 € 13.500 €   

-RFID TAGS κάδων βαρέως τύπου 2.150 5,00 € 10.750 €   

- Αισθητήρες πληρότητας κάδων 100 300,00 € 30.000 €   

-Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης 
συσκευών IoT 1 55.000,00 € 55.000 €   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Εξοπλισμός οικιακής κομποστοποίησης 
Δήμου Πεντέλης 134.000,00 € 166.160,00 € 

 - Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης (330L) 
με οδηγίες και παρελκόμενα 980 100,00 € 98.000 €   

 - Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε 
σχολεία 400L  20 1.800,00 € 36.000 €   

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - Οχήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων 
Δήμου Πεντέλης 783.000,00 € 970.920,00 € 

-Α/Φ όχημα (5-6m3) με σύστημα πλύσης 
κάδων 1 130.000,00 

€ 130.000 €   

-Α/Φ όχημα (14m3) με σύστημα πλύσης 
κάδων 2 214.000,00 

€ 428.000 €   

-Φορτηγοανατρεπόμενο  όχημα με 
εγκατεστημένο γερανό με αρπάγη 1 155.000,00 

€ 155.000 €   

-Ρυμουλκούμενος κλαδοτεμαχιστής 1 70.000,00 € 70.000 €   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.488.560,00 € 

ΦΠΑ (24%)    357.254,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 1.845.814,40 € 

CPV: 34928480-6, 32441300-9, 19640000-4, 39234000-1, 34144510-6, 34142000-4,
16000000-5. 
2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/νση: ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α, 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Τηλ. 213 2050000
E-mail: info@penteli.gov.gr
3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  30/11/2020 ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και στον ιστότοπο του Δήμου: www.penteli.
gov.gr καθώς και στο τμήμα προμηθειών.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132050070, 213 2050051 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
κ. Αναστασία Μυλωνά και κ. Χριστίδης Αναστάσιος.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο 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 Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια     σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 
  Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους. 
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού της 
ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες κατατίθεται προσφορά,  που θα απευθύνεται προς το Δήμο Πεντέλης, με ισχύ τριάντα (30) 
ημερών, μετά την λήξη διάρκειας της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
7. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προμήθεια 
περιλαμβάνεται στα υποέργα  Νο   1 , 2 και 3  της Πράξεις «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 
η οποία είναι ενταγμένη  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» κωδικό MIS 5051036 και χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ2751 (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ27510053) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης χρηματοδοτείται και από ιδίους πόρους του Δήμου.
8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
Μελίσσια 20/11/2020
 

Η Δήμαρχος Πεντέλης
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»

ΣΩΡΟΥ & ΛΑΚKΑΣ ΚΟΤΤΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί τον Δήμαρχο Αμα-
ρουσίου,  για την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων 
στην οδό Φακίνου καθώς και την ασφαλτόστρωση 
της οδού ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημά μας όπως 
και των κατοίκων της οδού. 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ.
Αθανάσιος Νησιώτης

ΑΝΑΜΟΝΗ
Πότε θά ρθεις;
είναι φράση στεφανωμένη με τ ά́στρα
με τ ά́στρα και τα λαμπερά στερεώματα.
Είν άλήθεια μια φράση
που συχνά γεμίζει τις ώρες μου.
Πότε θά ρθει;
Αναρωτιέμαι κρυφά και φανερά
αναρωτιέμαι και βασανίζομαι.
Πότε;
Μα στ ό́νομα της ψυχής μας!..
Ποιός;

Καλλίτσα Γιαννοπούλου-Τσιάκα, 
φιλόλογος-ποιήτρια
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ΧΡΗΣΙΜA ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: 2132038000

ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ: 2132038382-6 , 15321
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: 2132031900-8

ΠΕΥΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ: 2106145100

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: 2106146500

ΠΕΝΤΕΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: 2132050000
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΗ:2108035081-5

ΚΗΦΙΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ:2132007100 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: 2132007500

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: 213 2030600 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ: 210 6217830

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 2132004500

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: 2132008300

Dr.med.dent. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΡΑΣΣΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ,PhD.DDs.

Εξειδικευμένη
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

*ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ- *ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
*ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΑΡΟΥΣΙ - Γεμελιάρη 6 & Θησέως 28 (εναντι ΙΚΑ)
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - Σουνίου 39 

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΗΛ.κεντρο 210-6123624  -  κιν. 6936730545

Μαργέλλου Παρασκευή DDS/MPH
Xειρουργός Οδοντίατρος
Πτ. Πανεπιστηµίου Αθηνών

Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 
∆έχεται µε Ραντεβο‡

Ειδ. στη ∆ηµόσια Υγεία - Μετ. στα Εµφυτε‡µατα

ΓΕΝΙΚΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ  ñ  ΟΨΕΙΣ  ñ  BONDING 
ΛΕΥΚΑΝΣΗ  ñ  ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑ  ñ  ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ  ñ  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 

Γεµελιάρη 6, Μαρο‡σι,
Ισόγειο (έναντι ΙΚΑ)

210 2206819

6974 458258

dentist@dent-smile.gr

www.dent-smile.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΑΔΑ: 69Η7ΩΞ3-ΕΞΨ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ      Μελίσσια  27/11/2020
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    Αρ. πρωτ. . 20811/6035
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α-ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΤΚ 15127
ΤΗΛ. 213 2050000
 FAX:213 2050039
www.penteli.gov.gr
mail:info@penteli.gov.gr
mail:milona@melissia.gr 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καινούργιου απορριμματοφόρου με σύστημα εσωτερικής πλύσης 
κάδων προϋπολογισμού 223.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

α/α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα  Ενδεικτική Τιμή (€) 

χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ(€)

1 Καινούριο απορριμματοφόρο με 
σύστημα εσωτερικής πλύσης κάδων TEM. 1 179.838,71 179.838,71

ΣΥΝΟΛΟ 179.838,71

Φ.Π.Α. 24% 43.161,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 223.000,00

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/νση: ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α, 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Τηλ. 213 2050000
E-mail: info@penteli.gov.gr
3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 2/12/2020 ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 16/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και στον ιστότοπο του Δήμου: www.penteli.
gov.gr καθώς και στο τμήμα προμηθειών.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2050070-51 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Ανα-
στασία Μυλωνά και κ. Χριστίδης Αναστάσιος.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 
    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο 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 Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους. 
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού 
της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α.,  που θα απευθύνεται προς το Δήμο Πεντέλης, με ισχύ τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών 
και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 
είκοσι  (120) ημέρες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ .
8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
9. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
10. Η διάρκεια παράδοσης είναι τρεις (3) μήνες.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
Μελίσσια   27/11/2020
 

Η Δήμαρχος Πεντέλης
 ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ



��  ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΑ-ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ

Γράφει η Άρτεμις Χ. Μέγα 
Δασκάλα και Ζωγράφος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανδρέας Βασιλείου
Πολιτικός Επιστήμονας

ΕπίτιμοςΣχολικός Σύμβουλος,
Ειδικός ΠαιδαγωγόςΠΑΤΡΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Πώς βλέπει κανείς την οικογένεια από πάνω. Θα απομονώ-
σω ένα στοιχείο και θα προσπαθήσω να το φωτίσω απο 
κάτω. Επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο,  γι αυτό 

θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω ιστοριούλες , παραμύθια 
μεταφορές και μετωνυμίες και να προσπαθήσω να διεγείρω την 
προσοχή σας. 
    Ήδη στην πρωινή Θεία Λειτουργία ακούσαμε κι ακούμε κάθε 
Κυριακή αυτό που μπορεί να ονομάσει κανείς <<χριστιανική 
πρόταση για την πατρότητα>> και δεν ξέρω αν έχουμε δώσει 
αρκετή προσοχή σ’αυτό το σημείο. Διότι παρ’όλο που τα θέματα 
στο επίπεδο των ιδεών φαίνονται να είναι απλά στην πραγμα-
τικότητα γίνονται εξαιρετικά πολύπλοκα διότι, προϋποθέτουμε 
μια διαδρομή αυτογνωσίας για να κατανοηθεί το νόημα τους, να 
αποδοθεί η ουσία τους και να μπορεί να μεταφραστεί σε βίωμα.
   Το θέμα για την πατρότητα γίνεται εξαιρετικά σημαντικό για 
πολλούς λόγους. Αυτός ο αιώνας απέδειξε την τραγική αποτυχία 
της. Η αποτυχία της εξουσίας και η ψυχική ασθένεια είναι αυτές 
οι ενδείξεις που δείχνουν ότι η πατρότητα έχει πολύ σημαντικά 
προβλήματα και ότι η οικογένεια ,  για την οποία ακούσαμε προ-
ηγουμένως, είναι ο χώρος στον οποίο γεννιέται η αρρώστεια.
   Έτσι, λοιπόν, θα διαλέξω να μιλήσω γι’αυτό που θα ονόμαζε 
κανείς <<πατρικό σύμπλεγμα >> την πατρική λειτουργία που 
οδηγεί σε αδιέξοδο. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι, όπως ακούμε 
στην Θεία λειτουργία κεντρική πλευρά της πατρότητας είναι η 
αποστολή του υιου και της κόρης να κατευθυνθούμε προς την 
κοινωνία και το κοινωνικό σώμα ; Έχουμε επαρκώς διαλογιστεί 
αυτή την περίφημη φράση του Ιησού δωδεκαετή όντος <<Ποία 
σχέση υπάρχει ανάμεσα σε εμένα και σε εσένα γυναίκα;>> και ότι 
<<Εγώ είμαι στον οίκο του πατέρα μου>> και τί μπορεί να ση-
μαίνει η έννοια <<Οίκος του Πατρός>>, έχει μερικές πλευρές οι 
οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές ως ειρηνοποιές διαδικασίες 
για την εξέλιξη του παιδιού αλλά ο πατέρας μπορεί να αποδεχτεί 
την παιδική εξέλιξη προς την ωριμότητα και του αγοριού και του 
κοριτσιού.
  Για να κατανοηθεί αυτό το θέμα καλύτερα όμως , πρέπει να ει-
σέλθουμε σε αυτή την περιοχή που η επιστήμη μας έχει δείξει 
αυτό που ονομάζουμε <<φανταστικός πατέρας>>. Και δεν έχει 
σχέση με τα καλά, τα οποία ο πατέρας μας μας άφησε στα χέρια 
μας αλλά έχει σχέση κυρίως με την παθολογία τη οποία πέρα-
σε στα χέρια μας αυτό που στη θρησκευτική προβληματική και 
θεολογία ονομάζεται <<προπατορικό αμάρτημα>> Είναι πολύ 

ενδιαφέρον ότι το αμάρτημα αναφέρεται στον πατέρα λέγεται 
<<προπατορικό αμάρτημα>>.
  Σχετικά με αυτές τις πολύ ωραίες ιδέες που όταν εξελίσσονται 
φυσιολογικά είναι ένας θησαυρός, εγώ θα’θελα να σημειώσω τα 
φοβερά και πολύ σοβαρά προβλήματα που έχει η ελληνική οι-
κογένεια, διότι δεν επιτυγχάνεται η επαρκής  ανεξαρτητοποιήση 
των παιδιών απο την πατρική οικογένεια. Και συχνά η εκτεταμέ-
νη οικογένεια βρίσκεται εκέι εν ονόματι της παθολογικής εξάρ-
τησης, κυρίως της μητέρα με τα παιδία της. Και αυτό είναι ένα 
πρώτο όριο αποτυχίας της πατρικής λειτουργίας, γιατί όσο και αν 
ακούγεται παράξενο, μια πρώτη σημαντική λειτουγία της πατρό-
τητας είναι – θέλετε να σας το πω απο τη μεριά του πατέρα;-να 
αποσπάσει τα παιδιά απο τη μάνα. Θέλετε να σας το πω απο την 
πλευρά της μητρικής λειτουργίας; Να παραδώσει η μητέρα τα 
παιδιά στον πατέρα.
 Θέλω αυτό το πράγμα να το υποσημειώσω, γιατί είναι ένα σο-
βαρό πρόβλημα και της παιδαγωγικής αλλα και της πνευματικής 
εργασίας κατα την κρίση μου : η αδυναμία των φορέων που εκ-
φράζουν την πατρότητα να εξασφαλίσουν τέτοιες διαδικασίες 
αγωγής ώστε να επιτρέπουν αυτή η ανεξαρτητοποίηση να μπο-
ρεί να γίνει. Αυτό λοιπόν είναι μια πρότυπη λειτουργία είναι μια 
πολύπλοκη λειτουργία γιατί συνήθως ενας πατέρας εισάγεται 
στην ζωή του παιδιού ως ένα μητρικό υποκατάστατο. Και 
πρέπει να σα πω ότι μεγάλες γυναίκες και μεγάλοι άνδρες ζουν 
ακόμα ως έαν ποτέ η πατρότητα να μην έχει ανατείλει μες στην 
ψυχή τους. Και αυτό είναι ο πυρήνας της κεντρικής παθολογίας. 
Οι ειδικοί περί της μελέτης της οικογένειας λένε ότι αν σε τρείς 
γενιές δεν ανατείλει η πατρότητα στην ψυχή του παιδιού , το 
παιδί της τρίτης γενιάς συνήθως καταντάει να είναι πολύ βαριά 
άρρωστο, περίπου ψυχωτικό.
  Αντιλαμβάνεσθε ότι αυτό το θέμα αυτή η παρατήρηση η οποία 
τώρα πλεόν είναι κλινική παρατήρηση , είναι ένα θεμελιώδες 
στοιχείο για το πώς αποτυγχάνει αυτή η λειτουργία. Πολλές φο-
ρές οι γονείς πιστεύουν όταν έρχονται σε αδιέξοδα ψυχικά και 
χαρακτηριολογικά, ότι η απόπειρα να ξαναφτίαξουν έναν και-
νούργιο βωμό και να ξαναστήσουν μια καινούργια οικογένεια 
θα τακτοποιήσει τα πολλά προβλήματα. Η κλινική πείρα δείχνει 
ότι ξαναμεταφέρεται στη νεα οικογένεια το παλιό πρόβλημα. 
Και έτσι γυρίζει ο κύκλος. Γιατί πολλες φορές το πρόβλημα για 
το οποίο σας μιλάω είναι ασυνείδητο, δηλαδή επισυμβαίνει , έχει 
επιπτώσεις αλλά το υποκείμενο δεν έχει αντίληψη αυτής της πα-

θολογίας.
Έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτό το ιδιότυπο δίδυμο: να 
έχουμε μια μελαγχολούσα ή μελαγχολική μητέρα, ένα ναρκισ-
σευόμενο, απόμακρο αφιερωμένο στη δόξα η σε άλλες γυναίκες 
, στα χρήματα ή στην καριέρα, πατέρα και μετά έχουμε ένα προ-
βληματικό παιδί π.χ ένα παιδί το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα 
ταυτότητας φύλου, δηλαδή προβλήματα τα οποία έχουν σχέση 
είτε με την ομοφυλοφιλία και τις διαστροφές της σεξουαλικότη-
τας ή προβλήματα τα οποία έχουν σχέση –απο την πλευρά του 
κοριτσιού ας πούμε- με την διαταραχή ταυτότητας φύλου και 
αυτό το ιδιότυπο κόλλημα στη μητέρα,που πλέον δεν είναι μόνο 
σχέσης τρυφερότητας, αλλά είναι πλέον και μια αδύνατη να λυ-
θεί, ερωτική σχέση. Συνήθως ο γαμπρός ή η νύφη, όταν έρχονται 
απ’έξω, μετά όταν τα χρόνα περάσουν, έχουν να λύσουν αυτό το 
πρώτο πρόβλημα : να ταχτοποιήσουν την εκκρεμότητα που είχε 
αφήσει ο πατέρας ανοιχτή. Αλλά στο πνεύμα που σας μιλάω πλέ-
ον, έτσι όπως τοποθετείτε το θέμα δεν είναι μόνο θέμα της πα-
τρότητας, αλλα και θέμα της μητρότητας και του ζευγαριού και 
του εσωτερικού δεσμού του ζευγαριού. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό 
είναι κεντρικό πρόβλημα της πατρικής λειτουργίας να βρει ο πα-
τέρας τον τρόπο να σαγηνεύσει τη μητέρα και να της πάρει τα 
παιδιά. Ο πατέρας χρειάζεται μέσα απο την ψυχική μήτρα εκείνο 
το ψυχικό υπόγειο βαθύ μίγμα, να τραβήξει το παιδί για να του 
δώσει πρόσωπο. Είναι αυτό ένα απο τα πολύ σπουδαία χαρακτη-
ριστικά της πατρικής λειτουργίας το οποίο όπως θα έχετε προσέ-
ξει είναι αγνοημένο,θεωρείται ότι γίνεται αυτόματα. Πράγματι , 
σε μερικούς πατέρες γίνεται αυτόματα. Αυτοί που το έχουν πάρει 
απο την δική τους οικογένεια, αυτό που ο πατέρας έκανε δώρο 
στο γιό του , ξέρει να το κάνει και αυτός στην επόμενη γυναίκα 
που θα πάρει.
  Ίσως πρέπει να προσθέσω, εδώ κάτι πρίν κλείσω. Ήθελα να μι-
λήσω για τον πατέρα ως <<σάκο του μποξ>> που πρέπει να έχει 
την υπομονή την αντοχή και τη δυνατότητα, ιδιαιτέρως στα χρό-
νια εκείνα που τα αγόρια ανδρώνονται και τα κορίτσια γυναικώ-
νονται, να παίξει αυτόν τον ρόλο και να μπορέι να σηκώσει το 
βάρος της σύγρουσης. Γιατί ξέρετε. Ότι μερικές φορές η εξέλιξη 
προς την ωριμότητα περνάει απο συγκρουσιακές καταστάσεις 
πάρα πολύ έντονες και αυτό είναι στοιχείο προσωπικής εξέλιξης. 
Σχετίζεται τόσο με την ερωτική εξέλιξη του παιδιού όσο και με τη 
διαχείριση της επιθετικότητας και επίσης αυτό που ονομάζουμε 
<<οιδιποδιακός πατέρας>>

Πληθώρα καταστημάτων παντός είδους υπάρχουν στο 
Μαρούσι.
Στα μεγάλα πολυκαταστήματα Golden, The Mall, 

Avenue βρίσκεις τα πάντα.
Εντός των πολυκαταστημάτων υπάρχουν καταστήματα ένδυ-
σης, υπόδησης, ηλεκτρικών συσκευών, ειδών οικιακής χρήσε-
ως και ιδιαίτερα τμήματα ειδών σίτισης.
Επίσης υπάρχουν φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών, 
γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού, τράπεζες και εστιατόρια, 
μπαρ, ταχυφαγεία, σουβλατζίδικα.
Η διατροφή της οικογένειας είναι το πρώτιστο μέλημα της οι-
κοδέσποινας. Αυτή συνήθως αναλαμβάνει τα της διατροφής. 
Αυτή ψωνίζει, αυτή μαγειρεύει.
Επιλέγει να ψωνίζει στο πλησιέστερο Super Market ή σε άλλο 
στο οποίο υπάρχει Parking αυτοκίνητα. Τα ράφια των Super 
Markets είναι κατάφορτα από προϊόντα διατροφής και άλλων 
ειδών. 
Οι σωστοί επιχειρηματίες φροντίζουν να προμηθεύονται τα 
είδη τους από μονίμους προμηθευτές. 
Κρεατικά , γαλακτοκομικά, οπωρολαχανικά και παντός ειδούς 

ζυμαρικά, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής. 
Τα μεγάλα πολυκαταστήματα είναι μέλη μεγάλων πολυεθνι-
κών εταιρειών Γερμανικών –Γαλλικών –Ασιατικών και τελευ-
ταίως και Ρωσικών συμφερόντων. 
Υπάρχουν όμως και μικρά Super Markets Ελληνικών συμ-
φερόντων και καταστήματα παροχής έτοιμων φαγητών, τα 
Delivery, τα σουβλατζίδικα, οι κρεπερί, τα κινέζικα που τα 
προτιμούν πολλοί Έλληνες. 
Η σωστή διατροφή ενός λαού είναι βασικό αποτέλεσμα της 
υγείας. Στην Ελλάδα μας στη μικρή αυτή αλλά ευλογημένη 
χώρα παράγουμε το βασικότερο προϊόν για την παρασκευή 
των φαγητών μας το Ελαιόλαδο. 
Υπάρχουν βέβαια και εκλεκτά λίπη από αιγοπρόβατα και λι-
ποειδή παρασκευάσματα όπως το Βιτάμ και άλλα συνθετι-
κά. Τα κρεατικά μας είναι τα καλύτερα. Τα ψάρια του γλυκού 
νερού και τα θαλασσινά είναι εξαιρετικά είδη διατροφής. Τα 
όσπρια, φασόλια –φακές, ρεβύθια κ.α. Τα οπωρολαχανικά μας 
. Τα  πορτοκάλια, λεμόνια, μήλα, σταφύλια παρέχουν στον ορ-
γανισμό μας τις βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία που χρει-
αζόμαστε.

Η μεσογειακή κουζίνα είναι η καταλληλότερη για την διατρο-
φή μας.
Σήμερα που ο κορονοϊός μας στερεί τη δυνατότητα να επι-
σκεπτόμαστε εστιατόρια και λοιπά ταχυφαγεία έχουμε τη 
δυνατότητα να παραγγέλνουμε ό, τι επιθυμούμε. Μ’ ένα τηλε-
φώνημα καταφθάνουν στην πόρτα μας ό, τι παραγγείλουμε.  
Όταν ψωνίζουμε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην επιλο-
γή των προϊόντων. Πολλοί επιχειρηματίες για να ξεπουλήσουν 
προσφέρουν είδη ληγμένα. Επιβάλλεται να προσέχουμε τις 
ετικέτες ημερομηνίας παρασκευής και λήξεως του προϊόντος 
που αγοράσαμε. 
Και κάτι ουσιώδες. Να μη παίρνουμε περισσότερα λόγω προ-
σφοράς. Να αρκούμεθα στα αναγκαία για να μη φθάνουμε 
στην απόφαση να τα πετάμε γιατί έληξε η ημερομηνία.
Πολλές φορές διαπιστώνω στους κάδους των απορριμμάτων 
ολόκληρες συσκευασίες τροφίμων .
«Παν μέτρον άριστον»
Ας αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό! Ας βοηθήσουμε κι εκεί-
νους που δεν έχουν ούτε τον επιούσιο άρτο!

H ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Πολυκαταστήματα –Super Market – Mini Market- Delivery
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Στις 30 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας γιορ-
τάζει τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα. Μέσα 
στο χώρο του Δάσους Συγγρού βρίσκε-
ται το ιδιαίτερο παρεκκλήσιο του Αγίου 
Ανδρέα. Το ιστορικό αυτό εκκλησάκι ανε-

γέρθηκε με την επιθυμία του Ανδρέα Συγγρού μέσα στο 
κτήμα του δίπλα στον πύργο-έπαυλη δάσους Συγγρού. 
Αυτό που το κάνει τόσο μοναδικό είναι πως αποτελεί τον  
μοναδικό ορθόδοξο ναό γοτθικού ρυθμού στην Ελλά-
δα. Κατασκευάστηκε με βάση τα σχέδια του Γερμανού 
αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. Για πάρα πολλά χρόνια 
είχε εγκαταλειφθεί και οι φθορές ήταν μεγάλες. Ανακαι-
νίσθηκε πλήρως διατηρώντας απόλυτα την αρχική του 
μορφή επί διοικήσεως του Δημάρχου κ. Γ. Πατούλη, όπου 
και λειτούργησε στη γιορτή του ανήμερα του Αγ. Ανδρέα 
μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Ο βίος του Αγίου

Ο Ανδρέας (ή Ανδρεύς ή Ανδρείας) ήταν αδελφός του 
Σίμωνα Πέτρου και ένας από τους δώδεκα Αποστό-
λους του Χριστού. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ήταν 
ο πρώτος που κλήθηκε από τον Χριστό να γίνει Από-
στολος, γι’αυτό και στην ορθόδοξη παράδοση συχνά 
αποκαλείται. Η Καινή Διαθήκη δεν δίνει πολλές πληρο-
φορίες για το πρόσωπό του, ενώ οι σχετικές παραδόσεις 
και θρύλοι πολλαπλασιάζονται από τον 3ο αιώνα και 
ιδιαίτερα κατά τον 8ο και 9ο αιώνα. Κατά την ορθόδοξη 
παράδοση, θεωρείται ιδρυτής της Εκκλησίας του Βυζα-
ντίου (μετέπειτα Κωνσταντινούπολης) και οι Πατριάρχες 
Κωνσταντινουπόλεως διάδοχοί του.
Γεννήθηκε μεταξύ του 5 και 10 μ.Χ. στην πόλη Βηθσαϊ-
δά της Γαλιλαίας. Οι γονείς του ονομάζονταν Ιωνάς ή Ιω-
άννης και Ιωάννα. Ο Ανδρέας και ο αδελφός του Πέτρος 
μετέρχονταν το επάγγελμα του ψαρά στη λίμνη της Τι-

βεριάδος, γι’αυτό και όταν κλήθηκαν να ακολουθήσουν 
τον Χριστό, Αυτός τους είπε ότι θα τους κάνει «ἁλιεἁς 
ἁνθρώπων».
Η ιστορία της ζωής του Ανδρέα μέχρι την Σταύρωση, 
την Ανάσταση και την Ανάληψη, υπήρξε σχεδόν ίδια με 
εκείνη των άλλων μαθητών. Ο Ανδρέας είπε στον Χριστό 
για το παιδί με τα ψωμιά και τα ψάρια, ενώ όταν ο Φίλιπ-
πος ήθελε να πει στον Χριστό ότι κάποιοι Έλληνες ήθε-
λαν να Τον δουν, το είπε πρώτα στον Ανδρέα.
Μετά την Πεντηκοστή και το σχηματισμό της πρώτης 
Εκκλησίας, με τον αδερφό του Πέτρο και άλλους μαθη-
τές βρέθηκαν στη Σινώπη του Ευξείνου Πόντου και εκεί 
έδρασε ανάμεσα στους Εθνικούς και Ιουδαίους, έχοντας 
ως ορμητήριο μια νησίδα κοντά στη Σινώπη. Ο Ευσέβι-
ος Καισαρείας στο έργο του «Εκκλησιαστική Ιστορία» 
αναφέρει ότι ο Ανδρέας κήρυξε στη Σκυθία. Το «Πρώτο 
Χρονικό» προσθέτει ότι κήρυξε κατά μήκος της Μαύρης 

Θάλασσας και του ποταμού Δνείπερου μέ-
χρι το Κίεβο και από εκεί ταξίδεψε στο Νό-
βγκοροντ. Ως εκ τούτου, έγινε προστάτης 
άγιος της Ουκρανίας, της Ρουμανίας και 
της Ρωσίας. Από τη Σινώπη ο Ανδρέας μαζί 
με το Ματθία και άλλους μαθητές πήγαν 
στην Αμισό (Σαμψούντα), όπου ίδρυσαν 
Εκκλησία. Αφού περιήλθε τις περιοχές του 
Πόντου, της Ιβηρίας και την Παρθία γύρι-
σε στα Ιεροσόλυμα, μάλλον το 34 μ.Χ., για 
να γιορτάσει το Πάσχα με τους λοιπούς 
μαθητές.
Σύμφωνα με τον Ιππόλυτο Ρώμης, ο Ανδρέ-
ας κήρυξε στη Θράκη, και η παρουσία του 
στο Βυζάντιο αναφέρεται στο απόκρυφο 
έργο «Πράξεις του Ανδρέα». Σύμφωνα με 

την παράδοση, ίδρυσε την Εκκλησία του Βυζαντίου (αρ-
γότερα Κωνσταντινούπολη) το 38 μ.Χ., εγκαθιστώντας 
τον Στάχυ ως επίσκοπο. Αυτή η επισκοπή θα εξελιχθεί 
αργότερα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, του 
οποίου ο Ανδρέας θεωρείται προστάτης και η εορτή του 
(30 Νοεμβρίου) γιορτάζεται ως σήμερα ως «Θρονική 
Εορτή».
Στην δεύτερη περιοδεία του, μέσω της Αντιοχείας, πήγε 
στην Έφεσο, τη Λαοδίκεια της Φρυγίας, την Οδυσσού-
πολη της Μυσίας, στη Νίκαια και την ευρύτερη περιοχή 
της Βιθυνίας, τη Νικομήδεια, τη Χαλκηδόνα, την Άμα-
στρη, για να καταλήξει και πάλι στη Σινώπη. Αργότε-
ρα επισκέφτηκε τη Σαμψούντα και την Τραπεζούντα, 
τους Αλανούς, τους Αβασγούς, τους Ζηκχούς, τους 
Βοσπορινούς και τους Χερσονήτες για να επιστρέψει 
στη Σινώπη. Στη συνέχεια πέρασε από το Βυζάντιο, 

την Ηράκλεια της Θράκης, τη Μακεδονία και την Πελο-
πόννησο με τελικό σταθμό την Πάτρα.
Με ορμητήριο την Πάτρα ο Ανδρέας κήρυττε σε ολόκλη-
ρη την Αχαΐα την εποχή που ανθύπατοι ήταν ο Λεσβί-
ος και ο διάδοχος του Αιγεάτης. Εκεί η διδασκαλία του 
καρποφόρησε και με τις προσευχές του θεράπευσε θαυ-
ματουργικά πολλούς ασθενείς. Ακόμα και η Μαξιμίλλα, 
σύζυγος του ανθύπατου Αιγεάτου, αφού τη θεράπευσε ο 
Απόστολος από βαριά αρρώστια που είχε, πίστεψε στον 
Χριστό. Το γεγονός αυτό εκνεύρισε τον ανθύπατο και με 
την παρότρυνση ειδωλολατρών ιερέων συνέλαβε τον Αν-
δρέα και τον οδήγησε στο μαρτύριο με σταυρικό θάνατο, 
πιθανώς την εποχή του διωγμού του Νέρωνα. Το μαρτύ-
ριό του υπολογίζεται πως συνέβη περί το 60 μ.Χ., αν και 
η παράδοση που αναφέρει ότι σταυρώθηκε στην Πάτρα 
θεωρείται από ορισμένους Δυτικούς «μεταγενέστερη 
και αναξιόπιστη». Πρώιμα κείμενα, όπως οι «Πράξεις του 
Ανδρέα» που είναι γνωστές στον Γρηγόριο Τουρώνης, 
περιγράφουν ότι ο Ανδρέας δέθηκε, δεν καρφώθηκε, σε 
έναν σταυρό παρόμοιο με του Ιησού. Ωστόσο στη Δύση 
αναπτύχθηκε μια παράδοση ότι ο Ανδρέας σταυρώθηκε 
σε έναν χιαστό σταυρό, της μορφής που ονομάζεται crux 
decussata, υποτίθεται κατόπιν αιτήματός του, καθώς θε-
ωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να σταυρωθεί στον ίδιο 
τύπο σταυρού με τον Ιησού. Πάντως η εικονογραφία του 
μαρτυρίου του Ανδρέα σε σταυρό σε σχήμα Χ δεν φαίνε-
ται παγιώθηκε παρά στον ύστερο Μεσαίωνα.

ηγη https://el.wikipedia.org/

Ο Άγιος Ανδρέας ο «Πρωτόκλητος»
και το Ιερό Παρεκκλήσιο στο Δάσος Συγγρού
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Στην περίοδο των εορτών πιθανότητα να διευρυνθεί το ωράριο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων 
με Αναπηρία (International 
Day of Persons with Disabili-
ties) καθιερώθηκε το 1992 
με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε 
χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου.
Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται 
με την υιοθέτηση από το διεθνή οργανισμό 
στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος 
δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην 
υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 
30 Μαρτίου 2007 (Η Κύπρος την κύρωσε το 
2011 και η Ελλάδα το 2012).
Η Ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις 
κυβερνήσεις, στους οργανισμούς 
και στις κοινωνίες να εστιάσουν την 
προσοχή τους στα δικαιώματα και 
τις δυνατότητες των ανθρώπων με 
αναπηρία.
Σύμφωνα με στοιχεία τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περί το 15% 
του παγκόσμιου πληθυσμού (περί το 1 
δισεκατομμύριο άνθρωποι) πάσχουν από 
κάποιας μορφής αναπηρία. 
Σημειώνεται πως πάνω από 168 χώρες 
έχουν πλέον υπογράψει τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Μια νέα 
ανάλυση της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος 
‘Αντζελες (UCLA) διερευνά κατά πόσο έχει 

εφαρμοσθεί η Σύμβαση μέσα στα δέκα 
χρόνια που μεσολάβησαν.
Μεταξύ άλλων ευρημάτων, αναφέρει ότι:
- Μόνο μία στις τέσσερις χώρες (24%) έχουν 
συντάγματα που ρητά απαγορεύουν τη 
διάκριση κατά των ΑμεΑ ή εγγυώνται ίσα 
δικαιώματα γι’ αυτά τα άτομα.
- Μόνο το 28% των χωρών προστατεύουν 
συνταγματικά το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία, με 
συνέπεια τα παιδιά αυτά να αντιμετωπίζουν 
συχνά σημαντικά εμπόδια στη μόρφωσή 
τους, ιδίως στις χώρες χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος. Μόνο το 12% των 
χωρών έχουν ειδικά σχολεία για ΑμεΑ και 
συχνά αυτά τα ιδρύματα περιορίζονται σε 
συγκεκριμένες αναπηρίες.
- Μόνο το 18% των χωρών προστατεύουν 
συνταγματικά το δικαίωμα των ΑμεΑ στην 
εργασία, με συνέπεια η ανεργία να είναι 
αυξημένη για αυτά τα άτομα. Πάντως 

σταδιακά η κατάσταση εμφανίζει βελτίωση 
στο εργασιακό πεδίο, καθώς ενισχύεται 
διεθνώς η τάση να μη γίνονται διακρίσεις 
κατά των ΑμεΑ στους χώρους εργασίας.
- Μόνο το 26% των χωρών έχουν σύνταγμα 
που εγγυάται ρητά το δικαίωμα των ΑμεΑ 
στην υγεία. Μόνο το 11% των χωρών 
προβλέπουν πληρωμένη άδεια για τους 
γονείς προκειμένου να φροντίσουν τις 
ανάγκες υγείας των παιδιών τους με 
αναπηρία. (Πηγές https://www.sansimera.
gr/ και https://www.amea-care.gr)

Αποτελεί πάντως θετική εξέλιξη ότι 
από τα συντάγματα των χωρών που 
υιοθετήθηκαν μετά το 2010, πάνω από 
δύο στα τρία (68%) απαγορεύουν τις 
διακρίσεις με βάση την αναπηρία, το 58% 
εγγυώνται το δικαίωμα των ΑμεΑ στην 
εργασία και το 63% το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρία. 
Αλλά, δυσάρεστο και κατακριτέο αποτελεί 
το γεγονός πως σύμφωνα με την ίδια 
μελέτη, η ανθρωπότητα συνολικά απέχει 
ακόμη από το επιθυμητό επίπεδο, όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των ΑμεΑ. 
Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ο 
δρόμος είναι ακόμα μακρύς για την 
κατοχύρωση και την εφαρμογή της 
ισότητας στην πράξη. Οι κοινωνίες αν 
και έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται, 
να σέβονται και να αλλάζουν χρειάζεται 
να κάνουν πολλά ακόμη σε αυτόν τον 
τομέα.  Από το κομμάτι της μετακίνησης 
και της προσβασιμότητας, μέχρι τα 
δικαιώματα στη μόρφωση και την 
εργασία οι κυβερνήσεις οφείλουν να 
δράσουν άμεσα εξαλείφοντας τις όποιες 
ανισότητες επικρατούν, κάνοντας 
πράξη αυτό που στα λόγια πρεσβεύουν 
τις κοινωνίες των ίσων ευκαιριών.  

3 Δεκεμβρίου -Παγκόσμια Ημέρα 
Ατόμων με Αναπηρία
- Παγκόσμια ανάγκη για ίσες ευκαιρίες 
και δικαιώματα για όλους


