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όλους τους αναγνώστες μας
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Οι συντάκτες αρθρογραφούν αφιλοκερδώς. 
Ανυπόγραφα κείμενα ή επιστολές 

δεν δημοσιεύονται.
Τα ενυπόγραφα κείμενα, άρθρα, δελτία 

τύπου, ανακοινώσεις ή επιστολές τρίτων, 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη της 

εφημερίδας.
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Τα πιο μελαγχολικά Χριστούγεννα των 
τελευταίων χρόνων αναμένεται να γιορτάσουμε 
φέτος με την ελπίδα όμως ότι το εμβόλιο θα 
σταματήσει την επέλαση της πανδημίας και 
σιγά σιγά θα επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς 
ρυθμούς ζωής. 
Ο φετινός Δεκέμβρης είναι διαφορετικός: Για 
τους περισσότερους ο μήνας της γέννησης 
του Θεανθρώπου συνοδευόταν από χαμόγελα, 
αισιοδοξία, λαμπιόνια και τραγούδια. Φέτος για 
το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη η εορταστική 
περίοδος συνοδεύεται από συναισθήματα εκ 
διαμέτρου αντίθετα απ όσα προστάζουν οι 
γιορτές 
Φόβος για την υγεία, φόβος για το αύριο, 
πένθος για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που 
χάθηκαν στην μάχη με τον αόρατο εχθρό και μία 
χαραμάδα ελπίδας πώς το εμβόλιο θα δώσει 
ένα τέλος σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση 
με την οποία ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει 
έρθει αντιμέτωπη. 
Η Ελλάδα μπορεί στην πρώτη φάση της 
πανδημίας να διαχειρίστηκε την κατάσταση. 
Στο δεύτερο κύμα όμως το παιχνίδι χάθηκε. Τις 
τελευταίες εβδομάδες οι αριθμοί των νεκρών 
σοκάρουν: Αν δεν ξεπερνούν, αγγίζουν την 
ημέρα τους εκατό. Με τη «μαύρη λίστα» των 
νεκρών να μεγαλώνει καθημερινά και την ώρα 
που στα νοσοκομεία παλεύουν να κρατηθούν 
ασθενείς στη ζωή κάποιοι άλλοι προσπαθούν 
να επιβιώσουν οικονομικά. Εργαζόμενοι 
που βγήκαν σε αναστολή, άνθρωποι που δεν 
μπορούν να λάβουν επιδόματα ή εξαιρούνται 
από αυτά, καταστηματάρχες που βλέπουν 
τους κόπους μιας ζωής να χάνονται και να 
βρίσκονται αντιμέτωποι με το λουκέτο. 
Την ίδια ώρα γιατροί και νοσηλευτές δίνουν 
σε πολλές περιπτώσεις κυριολεκτικά τη ζωή 
τους για να σώσουν ανθρώπους στις ΜΕΘ των 
νοσοκομείων σε ένα σύστημα υγείας που έχει 
καταρρεύσει.  
Το αύριο μοιάζει αβέβαιο ένα όμως είναι 
βέβαιο: ότι η πανδημία θα περάσει και τότε 
όλοι θα κληθούμε να ζήσουμε από την αρχή 
σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον γιατί ο 
κορωνοιός άλλαξε τα δεδομένα μας 
Ήδη στη ζωή μας μπήκαν η τηλεργασία, 
οι αγορές μέσω διαδικτύου αλλά και η πιο 
πρόσφατη υπηρεσία του click away. Μια 
υπηρεσία ωστόσο που πολλούς δυσκόλεψε 
κατά τις πρώτες ημέρες της εφαρμογής της 
με αποτέλεσμα οι τζίροι των καταστημάτων 
να είναι απογοητευτικοί. Τα μικρά συνοικιακά 
καταστήματα καλούνται να περάσουν τον 
σκόπελο με πολλά να μην τα καταφέρνουν και 
να βάζουν για πάντα λουκέτο. Αρκετοί είναι οι 
πολίτες, αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότεροι, 
που στέκονται αλληλέγγυοι και  ενισχύουν τα 
συνοικιακά καταστήματα κάνοντας τηλεφωνικά 
τις αγορές τους παρά τις δυσκολίες του click 
away.
 Στο επίκεντρο ωστόσο αυτές τις ημέρες 
βρίσκεται το εμβόλιο. Το θετικό νέο είναι πως 
σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις 
αναμένεται να ξεκινήσουν στις  27 Δεκεμβρίου 
οι εμβολιασμοί στη χώρα μας, νωρίτερα 
δηλαδή από ότι περιμέναμε αλλά ο αριθμός των 
εμβολίων θα είναι μικρότερος από αυτόν που 
προγραμμάτιζε το υπουργείο Υγείας.
 Έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι να οπλιστούμε με 
υπομονή καθώς θα αναγκαστούμε για κάποιους 
μήνες ακόμη να ζήσουμε με αυστηρά μέτρα. 
Αυτά τα Χριστούγεννα ας κάνουμε όλοι μια 
ευχή: να είμαστε υγιείς και να είναι τα τελευταία 
που περνάμε μακριά από τους αγαπημένους 
μας 
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Όραµα µας µια σύγχρονη
και ελκυστική πόλη µε 

διαρκείς βελτιώσεις στην 
ποιότητα ζωής των κατοίκων

του ∆ήµου µας.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος,
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, τα µέλη

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και οι εργαζόµενοι της εταιρείας,

σας εύχονται ολόψυχα
καλά Χριστούγεννα,

ευτυχισµένο
και φωτισµένο

το νέο έτος!
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[Συνέντευξη]
Συνέντευξη του καθηγητή Αναλυτικής  
 Ελαφρώς πτωτική η τάση του κορονοϊού

Κύριε Θωμαΐδη θα θέλαμε να μας 
πείτε πώς γίνονται οι μετρήσεις για 
το ιικό φορτίο κορονοϊού στα αστικά 
λύματα; Πότε ξεκίνησαν και ποια 
είναι η διαδικασία;

Οι μετρήσεις για την ανίχνευση του 
RNA του SARS-CoV-2 στα λύματα 
ξεκίνησαν από τον Μάρτιο του 2020 και 
πιο συστηματικά από τον Αύγουστο. 

Πραγματοποιούμε συνεχώς μέχρι 
σήμερα, καθημερινές δειγματοληψίες 
από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων 
της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) που εξυπηρετεί 
τον πληθυσμό της Αθήνας και των 
περιχώρων. 

Παραλαμβάνουμε κάθε πρωί το σύνθετο 
24ωρο δείγμα της προηγούμενης 
ημέρας και το μεταφέρουμε υπό ψύξη 
στο εργαστήριο όπου αρχίζει αμέσως η 
επεξεργασία του για την ανίχνευση του 
ιού. Απαιτούνται τρία βήματα μέχρι να 
έχουμε παραλάβουμε την ποσότητα του 
ιικού φορτίου που υπάρχει στα λύματα 
και συνεπώς τους καθημερινούς 
φορείς. 

Τα βήματα αυτά είναι η  προσυγκέντρωση 
του δείγματος (concentration), η 
απομόνωση του ιικού φορτίου που 
περιέχεται στο προσυγκεντρωμένο 
δείγμα (extraction) και το η ανίχνευση 
(detection), δηλαδή η προσθήκη των 
κατάλληλων αντιδραστηρίων για την 
ανίχνευση του RNA του ιού με την 
τεχνική της RT-PCR. 

Αφού λάβουμε τα αποτελέσματα των 
αντιγράφων του ιού στο δείγμα από 
την ανάλυση, τα επεξεργαζόμαστε 
με στατιστικά μοντέλα που έχουμε 
αναπτύξει στο εργαστήριο και εξάγουμε 
τα αντίγραφα του γενετικού υλικού του 
ιού ανά 100.000 κατοίκους καθώς και 
τους καθημερινούς προβλεπόμενους 
πιθανούς φορείς.

Αυτή τη στιγμή τι δείχνουν οι 

μετρήσεις; Πόσοι κατά προσέγγιση 
είναι οι φορείς κορονοϊού στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής;

Όπως αντιλαμβάνεστε εν μέσω 
καραντίνας και περιορισμού της 
κυκλοφορίας οι φορείς αναμένεται 
να είναι λιγότεροι από ότι στην 
κορύφωση του δεύτερου κύματος. 
Κάτι τέτοιο διαπιστώνουμε και εμείς 
με τα αποτελέσματα που έχουμε λάβει 
τις τελευταίες δύο εβδομάδες. 

Από την ανάλυση των μετρήσεων της 
τελευταίας εβδομάδας, ο εκτιμώμενος 
μέσος αριθμός των ενεργών φορέων 
είναι 11.400, αισθητά μειωμένος σε 
σχέση με τους περίπου 60.000 φορείς 
που εντοπίζαμε στην κορύφωση του 
δεύτερου κύματος πριν τα αυστηρά 
μέτρα της καραντίνας, γεγονός που 
σημαίνει πως έχει περιοριστεί η 
μετάδοση σε ένα σημαντικό βαθμό 
και η τάση που βλέπουμε είναι 
ελαφρώς πτωτική, αν και πια με αργό 
ρυθμό. Ακόμα και διακυμάνσεις που 
εντοπίζουμε σε εβδομαδιαία βάση 
κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα 
σε σχέση με τις προηγούμενες 
εβδομάδες.

Ποια η συνεργασία σας με το 
Υπουργείο Υγείας και την επιτροπή 
των λοιμωξιολόγων; 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
αναλύουμε σε καθημερινή βάση τα 
λύματα και εκτιμάμε ημερησίως το 
ιικό φορτίο, τον αριθμό των πιθανών 
φορέων, αλλά και γενικότερα την 
τάση της διάδοσης της πανδημίας. Τα 
ευρήματα από τις αναλύσεις μας τα 
προωθούμε στη Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας, καθώς και στην Επιτροπή των 
Λοιμωξιολόγων για να αξιοποιηθούν 
συμπληρωματικά στα δεδομένα που 
συλλέγουν και στις επιδημιολογικές 
μελέτες που διεξάγονται από τους 
αμόδιους επιστήμονες.

Τα δεδομένα που παρέχουμε εμείς σε 
καθημερινή βάση, αποτελούν, αν θέλετε, 
ένα εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης 
της εξέλιξης της πανδημίας στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου 
lockdown σύμφωνα με την έρευνα 
που κάνατε είδατε αύξηση της χρήσης 
κάποιων ναρκωτικών ουσιών και 
κάποιων ψυχοδραστικών ουσιών. 
Θα θέλατε να μας αναλύσετε τα 
ευρήματα; Που νομίζετε ότι οφείλεται 
αυτή η αύξηση;

Το πρώτο lockdown είχε θορυβήσει 
και ανησυχήσει σε μεγάλο βαθμό 
τον πληθυσμό, έχοντας σημαντικές 
συνέπειες στην ψυχική του υγεία, κάτι 
που επιβεβαιώθηκε από τις αναλύσεις 
που κάναμε στα ανεπεξέργαστα λύματα 
και την αύξηση που παρατηρήσαμε στην 
κατανάλωση ψυχοδραστικών ουσιών, 
αντικαταθλιπτικών αλλά και παρανόμως 
διακινούμενων με διεγερτική κατά 
κύριο λόγο δράση ουσιών. 

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα 
είναι η αύξηση που παρατηρήσαμε στην 
χρήση της κοκαΐνης. Τα επίπεδα που 
βρήκαμε στα λύματα είναι τα υψηλότερα 
που έχουμε καταγράψει από την αρχή 
της έρευνας το 2010. 

Το μοτίβο της αύξησης διεγερτικών 
ουσιών είναι κάτι που έχουμε 
παρατηρήσει να επαναλαμβάνεται σε 
περιόδους κρίσης. Ωστόσο, είναι πιθανό 
κάτω από τις συνθήκες καραντίνας, 
ο πληθυσμός καταφεύγει σε ουσίες 
που θα του προκαλέσουν το αντίθετο 
συναίσθημα, δηλαδή τη διέγερση. 

Προφανώς ουσίες όπως το ecstasy 
παρουσίασαν πτώση δεδομένου ότι η 
χρήση τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τη νυχτερινή ζωή και τα clubs, 

κάτι που ήταν ανέφικτο κατά την 
καραντίνα. Αύξηση παρατηρήσαμε 
και σε ουσίες με αντικαταθληπτική 
δράση όπως η σιταλοπράμη, η 
βενλαφαξίνη και η κλομιπραμίνη αλλά 
και σε ψυχοδραστικές ουσίες με έντονη 
αγχολυτική και ηρεμιστική δράση όπως 
η λοραζεπάμη, η κλοτιαζεπάμη και η 
διαζεπάμη. 

Τέτοιες ουσίες, που αντικατοπτρίζουν 
την ψυχική υγεία σε έναν πληθυσμό 
είναι λογικό ότι σε περιόδους κρίσης 
θα παρουσιάζουν αύξηση όπως συνέβη 
στην πρωτόγνωρη κατάσταση που 
βιώνουμε όλοι. 

Παρατηρήσαμε συμμόρφωση του 
πληθυσμού στις υγειονομικές 
οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών, 
ενδεικτικά αυξήθηκε σημαντικά 
η χρήση παρακεταμόλης και 
περιορίστηκε η χρήση Μη Στεροειδών 
Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων, αλλά 
βρήκε διεξόδους σε ναρκωτικές 
και ψυχοδραστικές ουσίες για να 
ανταπεξέλθει στην ψυχολογική 
επιβάρυνση από τον εγκλεισμό και την 
απομόνωση.

Πόσο σημαντικές είναι στην 
αντιμετώπιση και διαχείριση 
της πανδημίας του SarsCOV2 οι 
μετρήσεις του ιικού φορτίου στα 
αστικά λύματα; 

Η επιδημιολογία λυμάτων αποτελεί ένα 
χρήσιμο και μη παρεμβατικό εργαλείο 
για έγκαιρη και έγκυρη προειδοποίηση 
της πανδημίας. Συνεπώς το γεγονός 
αυτό, την καθιστά εξαιρετικά σημαντική 
στην μάχη για την αντιμετώπιση της 
νόσου, ως συμπληρωματικό εργαλείο 
στα χέρια των επιδημιολόγων και 
λοιμωξιολόγων. 

Επειδή μπορούμε να δούμε αν κάποιος 

   Ο Κος Θωμαίδης καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ 

Δεξαμενές Λυμάτων Ψυττάλειας απο όπου λαμβάνονται  δείγματα Κλέωνα Διονυσάτου.
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[Συνέντευξη]
 Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκου Θωμαΐδη:
 στα λύματα του λεκανοπεδίου της Αττικής

είναι φορέας ακόμα και μια εβδομάδα 
πριν εκδηλώσει τα συμπτώματα στα 
λύματα, και λόγω του ότι παρέχει 
τον συνολικό αριθμό των φορέων 

(συμπτωματικοί και αυμπτωματικοί 
φορείς), είναι σύστημα πρόβλεψης και 
έγκαιρης προειδοποίησης για το πως 
εξελίσσεται ο επιπολασμός και ποια 

είναι η τάση τις επόμενες εβδομάδες. 

Επιπλέον παρέχει πληροφορίες για 
περιοχές που είναι «καθαρές» από 
ιικό φορτίο, αλλά και για περιοχές 
με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης της 
νόσου, όπως είναι οι δομές φιλοξενίας, 
τα γηροκομεία, οι τουριστικές δομές, 

οι φυλακές και άλλες τέτοιες μονάδες. 

Είναι αναμφισβήτητα, ένα ενισχυτικό 
εργαλείο για να περιοριστεί η εξάπλωση, 
να εκτιμηθεί η τάση και έτσι να 
υιοθετηθούν τα κατάλληλα μέτρα τη 
στιγμή που πρέπει.

   Λήψη Δειγμάτων για ανάλυση

   Ανάλυση δειγμάτων στο εργαστήριοΚλέωνα Διονυσάτου.
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[Δημοτικά]
Επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στο Δήμο Ζωγράφου 

Στήριξη για τα έργα που προωθούνται στην πόλη

Τον Δήμο Ζωγράφου επισκέφτηκε 
το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός 
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, τον 
οποίο υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Βασίλης 
Θώδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, 
ο κ. Θεοδωρικάκος ενημερώθηκε από 
τον Δήμαρχο για τις προγραμματισμένες 
παρεμβάσεις και τις μελέτες που θα 
κατατεθούν για το πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης».
Ο Δήμαρχος Ζωγράφου, Βασίλης Θώδας 
ευχαρίστησε τον κ. Θεοδωρικάκο για 
τη στήριξη που παρέχει το Υπουργείο 
Εσωτερικών στον Δήμο και τον 
ενημέρωσε για το πρόγραμμα συνολικής 
ανάπλασης, το οποίο, όπως επισήμανε, 
αποτελεί «ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο για 
να αλλάξουμε την πόλη μας».
«Για πρώτη φορά, στην ιστορία του Δήμου 
γίνονται τόσο μεγάλα έργα. Πραγματικά, 
η Τεχνική Υπηρεσία, η Καθαριότητα και 
όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν 
πολύ εντατικά και έχουν έτοιμες μελέτες 
για να δρομολογηθούν έργα πνοής, κάτι 
που δεν είχε συμβεί για περισσότερα από 
10 χρόνια», πρόσθεσε ο κ. Θώδας.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός 
Εσωτερικών έκανε λόγο για έργα 
που ενισχύουν την ασφάλεια και την 
ποιότητα ζωής του συνόλου της τοπικής 
κοινωνίας, δίνοντας έμφαση στους 
νέους ανθρώπους και στην προστασία 
της οικογένειας . « Η οικογένεια είναι 
ο πυρήνας της κοινωνίας και αν κάτι 
διασφαλίζει πραγματικά τη συνοχή, στις 

δύσκολες συνθήκες που ζούμε είναι μία 
γερή οικογένεια, η οποία έχει τη στήριξη 
της τοπικής αυτοδιοίκησης», δήλωσε 
χαρακτηριστικά.
Ο κ. Θεοδωρικάκος δεσμεύτηκε, 
μεταξύ άλλων, για τη χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
δύο σημαντικών παρεμβάσεων στον 
Δήμο Ζωγράφου:

• Την άμεση ένταξη του έργου που 
αφορά στην κατασκευή Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Βίλα 
Αγλατζιά, ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες του Δήμου για τη φιλοξενία 
επιπλέον 40 βρεφών και 60 νηπίων, 
με αιτούμενη χρηματοδότηση 1 εκατ. 
ευρώ (προ ΦΠΑ).

• Τη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου 
πράσινων διαδρομών, 16,5 χλμ., 
μέσα στην πόλη για πεζούς και άτομα 
μειωμένης κινητικότητας, έτσι ώστε να 
αυξηθούν τα σημεία έλξης και υπαίθριας 
αναψυχής της πόλης και να καταστούν 
προσεγγίσιμα με ευκολία και ασφάλεια, 
χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων. 
Οι κοινόχρηστοι χώροι που βρίσκονται 
στην προτεινόμενη διαδρομή, θα 
αναπλαστούν με σύγχρονο σχεδιασμό 
και αστικό εξοπλισμό, με ένταξη νέων 
λειτουργιών και δραστηριοτήτων, αλλά 
και με μέριμνα για το περιβάλλον.
Επίσης, κατά τη συνάντηση 
παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις του 
Δήμου Ζωγράφου που αφορούν στην 

ανάπλαση πέντε πλατειών έκτασης 
12.200 τ.μ. και 4 παιδικών χαρών, με 
τις δύο από αυτές να είναι υπερτοπικού 
χαρακτήρα (μία είναι για ΑμΕΑ και η 
άλλη χωροθετείται στο πάρκο Γουδή) 
με αιτούμενη χρηματοδότηση: 10 εκατ. 
ευρώ (προ ΦΠΑ).
Με αφορμή την κατασκευή του Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού, ο Δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας τόνισε: «Είναι 
το πρώτο έργο που εξαγγείλαμε πέρυσι, 
σε έναν χώρο που είναι ελεύθερος. Είναι 
μεγάλη μου χαρά που καταφέρνουμε και 
εντάσσουμε τον καινούριο Βρεφονηπιακό 
Σταθμό στο Αντώνης Τρίτσης και 
έτσι αποδεσμεύουμε πόρους ενός 
εκατομμυρίου ευρώ για να διατεθούν 
σε άλλα έργα». Έθεσε, δε, στον Υπουργό 
Εσωτερικών το θέμα της αύξησης των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων καθώς 
και την αναγκαιότητα να λειτουργήσει το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως 
τράπεζα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
«Προχωράμε για να αναδείξουμε το 
πράσινο, να κάνουμε πιο ανθρώπινη τη 
ζωή για όλους τους πολίτες. Να γίνει 
το Ζωγράφου μία γειτονιά που όλοι θα 
χαίρονται. Να αναδείξουμε τον Δήμο 
σας και να δώσουμε μία πολύ καλύτερη 
ποιότητα ζωής , με πολύ μεγαλύτερη 
ασφάλεια για όλους τους πολίτες. Αυτά 
αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις. 
Αλλάζουμε τις συνθήκες ζωής για τον 
κόσμο», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών 
Τάκης Θεοδωρικάκος και έδωσε 
ραντεβού για να επισκεφτεί ξανά τον Δήμο 
Ζωγράφου μετά τις 7 Ιανουαρίου.

Ο κ. Θώδας σημείωσε επίσης ότι «μέχρι 
σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί όλα τα 
έργα του προγράμματος Φιλόδημος 
ΙΙ» , ενώ αναφέρθηκε στην έκτακτη 
χρηματοδότηση ύψους 950.000 ευρώ 
που έχει λάβει ο Δήμος Ζωγράφου 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κορωνοϊού και για τη στήριξη 

δραστηριοτήτων του.
Επίσης, ο Δήμος Ζωγράφου, ο οποίος 
εντάσσεται στους 11 Δήμους που 
συγκροτούν τον Σύνδεσμο Προστασίας 
και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), θα 
ωφεληθεί από τη χρηματοδότηση 
του πακέτου των 10 δράσεων για την 
ανάδειξη και προστασία του Υμηττού, ενώ, 
ήδη, έχουν χρηματοδοτηθεί δράσεις 2,4 
εκατ. ευρώ, που αφορούν στην ενίσχυση 
του στόλου των απορριμματοφόρων, 
στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση 
της ασφάλειας των παιδικών χαρών, 
στην πυρασφάλεια στα σχολεία, στη 
δημιουργία ραμπών για ενίσχυση της 
προσβασιμότητα σε δημόσια κτίρια και 
σχολεία για ΑμΕΑ, στην αναβάθμιση 
αθλητικών δραστηριοτήτων, με αλλαγή 
του ταρτάν στο στάδιο «Γρηγόρης 
Λαμπράκης» και στην αλλαγή του 
χλοοτάπητα στο γήπεδο Γουδή, καθώς και 
στη δημιουργία στεγάστρων στις στάσεις.
Τις μελέτες για τις παρεμβάσεις 
παρουσίασε στον Υπουργό Εσωτερικών 
ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ζωγράφου, Δημήτρης 
Δήμας. «Για πρώτη φορά ως Διοίκηση 
λύνουμε διάφορα προβλήματα που είχαν 
συσσωρευτεί με τα έτη. Δουλεύουμε για 
να αλλάξουμε τον Δήμο μας. Σε αυτό το 
έργο, η συνεισφορά που μας δίνετε είναι 
τεράστια, πρώτη φορά έχει δοθεί τέτοια 
χρηματοδότηση στον Δήμο Ζωγράφου. 
Αλλάζει όλος ο Δήμος μας», σημείωσε ο 
κ. Δήμας.
«Μετά από πολλά χρόνια, γίνονται 
επιτέλους μελέτες για υπόγεια πάρκινγκ 
που είναι πάρα πολύ σημαντικό για 
τον Δήμο. Το πάρκο Γουδή είχε να 
συντηρηθεί πάνω από 15 χρόνια, γι’ αυτό 
πολλά πράγματα έπρεπε να συντηρηθούν 
και να αλλάξουν. Αυξάνουμε τους 
χώρους πρασίνου με αναπλάσεις και 
συντηρήσεις. Δίνουμε έμφαση ακόμη 
και σε μικρούς χώρους, ακόμη και στις 
νησίδες», πρόσθεσε.

      Ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας με τον Υπουργό 
      Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο.
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[Πολιτισμός]
Μουσείο Γουναρόπουλου: Μία ιδιαίτερη διαδικτυακή 

ξενάγηση στον ονειρικό κόσμο του ζωγράφου

Ψηφιακά υποδέχεται τους μικρούς του φίλους το φετινό φθινόπωρο το μουσείο Γ. Γουναρόπουλου. 
Συγκεκριμένα, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μία ιδιαίτερη παράσταση 
που ετοίμασε η ευφάνταστη θεατρική ομάδα των Fly Theatre. Πρόκειται για ένα "χειροποίητο" animation, 
με τίτλο «Το Ψάρι του Gounaro», που μας προσκαλεί σε ένα φαντασμαγορικό ταξίδι στον ονειρικό κόσμο 

του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου. Ακολουθήστε το ταξίδι 
και (ξαν)ανακαλύψτε τη συλλογή του Μουσείου δημιουργικά 
αλλά και εκπαιδευτικά, μέσα από μια φρέσκια καλλιτεχνική ματιά.
Το animation προβάλλεται αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου 
του Μουσείου, στο πεδίο των εκπαιδευτικών δράσεων, ενώ 
προσφέρεται και σε αγγλική και γαλλική μεταγλώττιση.
Αντίστοιχα, το video της ξενάγησης στο Μουσείο, με τίτλο «Ο 
Γουναρόπουλος… έμενε σπίτι», προσφέρεται πλέον και με 
υπότιτλους στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, τους 
οποίους μπορείτε να επιλέξετε από το μενού των ρυθμίσεων.
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[Συνέντευξη]

Λεωνίδας Κουφός, Αντιδήμαρχος

Κ. Αντιδήμαρχε τι έχετε να 
μας πείτε για την εμπορικότητα 
της πόλης μας την εποχή του 
κορωνοϊου;  
Η επέλαση της πανδημίας του κορωνοϊου 
δημιούργησε εκτός από υγειονομική,   
και οικονομική κρίση η οποία δεν 
μπορούσε παρά να είναι εμφανής και 
στην επιχειρηματικότητα της πόλεώς 
μας. Συγκεκριμένα, τόσο κατά το πρώτο 
κύμα του κορωνοϊού τον Μάρτιο του 
2020 όσο και στις μέρες μας, επεβλήθη 
μερική αναστολή της λειτουργίας της 
επιχειρηματικότητας (lock down) με 
αναλόγως καταστροφικές συνέπειες 
για τους εμπόρους και επαγγελματίες 
του Δήμου μας.Εξάλλου, η αναστολή 
λειτουργίας των καταστημάτων και 
ο εγκλεισμός των δημοτών μας στην 
οικία τους έχει δημιουργήσει άσχημο 
ψυχολογικό κλίμα στους καταναλωτές, 
των οποίων η αγοραστική διάθεση έχει 
σχεδόν εκλείψει.
Παρόλαυτά όμως θα ήθελα ως αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος να καλωσορίσω το (έστω 
δειλό και με διστακτικά βήματα) μερικό 
άνοιγμα της αγοράς και στην πόλη μας.
Ελπίζω ο καινοφανής τρόπος 

ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας και παραδόσεως των 
προϊόντων εκτός του καταστήματος σε 
προσυμφωνημένο χρόνο (click away) 
να λειτουργήσει επ' αγαθώ τόσο των 
εμπόρων όσο και των καταναλωτών, 
Οσες δυσκολίες και να εμφανίζει αυτός 
ο τρόπος αγοράς (έλλειψη δυνατότητας 
δοκιμής και μεταποιήσεως των αγαθών 
καθώς και δυσκολία στην αλλαγή 
αυτών) πρέπει όλοι μας λόγω των 
εξαιρετικών συνθηκών της πανδημίας 
να αναδιπλωθούμε και να αποδεχθούμε 
τις νεοεμφανιζόμενες εμπορικές 
πρακτικές και στην πόλη μας.
Ποιά είναι τα μέτρα που 
ελήφθησαν για την στήριξη της 
αγοράς στην πόλη μας;
Τα μέτρα που λάβαμε στον Δήμο μας 
κινούνται σε δύο 'άξονες : : αφενός 
στην οικονομική ενίσχυση των 
επιχειρηματιών κυρίως μέσω της 
απαμβλύνσεως των οικονομικών τους 
υποχρεώσεων και αφετέρου στην 
ενθάρρυνση των καταναλωτών να 
προτιμούν την τοπική αγορά. 
Συγκεκριμένα ο Δήμος ως εκμισθωτής 
διαφόρων ακινήτων προέβη στην 

μείωση των μισθωμάτων μέχρι σήμερα 
κατά 40%,  Για τους επόμενους δύο 
πρώτους μήνες του 2021 αυτή η μείωση 
θα ανέλθει στο 80%.
Εφαρμόσαμε την απαλλαγή των 
δημοτικών τελών για την χρήση των 
τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων 
της εστίασης. Αν τυχόν έχουν ήδη 
καταβληθεί τα δημοτικά τέλη μέσω 
ΔΕΗ αυτά θα επιστραφούν, εκτός αν 
υπάρχουν παλιότερες οφειλές οπότε 
και θα συμψηφισθούν.Λογω της 
μειώσεως των τραπεζοκαθισμάτων 
στους εσωτερικούς χώρους των 
καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, παραχωρούμε κατά 
50% επιπλέον τετραγωνικά στους 
εξωτερικούς χώρους αυτών. Αν δεν 
υπάρχει τέτοια δυνατότητα μειώνουμε 
τα τέλη για κατάληψη κοινόχρηστου 
χώρου κατά 50%.Αυτά τα μέτρα 
αφορούν στην υλοποίηση και εφαρμογή 
νομοθετικής πρωτοβουλίας της 
κυβέρνησης. Πλέον αυτών, εμείς ως 
Δήμος, αποφασίσαμε να μην προβούμε 
για το έτος 2021 σε αύξηση όλων των 
τελών (δημοτικών, ανταποδοτικών, 
και τραπεζοκαθισμάτων). Ταυτόχρονα, 
με αφίσες αλλά και με έντυπες 
και ηλεκτρονικές καταχωρήσεις 
παροτρύνουμε συνεχώς τους κατοίκους 

της πόλεως μας να προτιμούν και να 
στηρίζουν την τοπική μας αγορά. 

Υπάρχουν σκέψεις για λήψη 
μελλοντικών μέτρων από την 
διοίκηση του Δήμου;
Σε μια πρώτη φάση στηρίζουμε την 
πρωτοβουλία του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών αναφορικά 
με τις προτάσεις που καταθέτει προς 
την κυβέρνηση για την οικονομική 
ανακούφιση των πληττομένων 
επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
το πρόγραμμα ενισχύσεως των 
επιχειρήσεων για τον ψηφιακό τους 
μετασχηματισμό και την δημιουργία 
ηλεκτρονικών καταστημάτων (e- shop), 
καθώς και  την δημοσιονομική τους 
ανακούφιση αναφορικά με τις οφειλές 
τους.
Εξάλλου σε τηλεδιάσκεψη που είχαμε 
με τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών και 
Αντιδημάρχους Εμπορικής Αναπτύξεως 
άλλων Δήμων, μας προτάθηκε να 
ζητήσουμε από το Ε.Ε.Α. πρόγραμμα 
για τις επιχειρήσεις των Δήμων μας 
προκειμένου αυτές να χρηματοδοτηθούν 
από την Περιφέρεια και το ΕΣΠΑ. Ας μην 
ξεχνούμε δε ότι αναμένουμε να αρχίσει 
άμεσα η χρηματοδότηση και προς την 
χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης της 

Αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες τους των εμπόρων και επαγγελματιών, 
καταγράφουμε τα αιτήματά τους και τα επιλύουμε"

Ο Δήμος ως εκμισθωτής διαφόρων ακινήτων προέβη στην 
μείωση των μισθωμάτων μέχρι σήμερα κατά 40%,  Για τους 
επόμενους δύο πρώτους μήνες του 2021 αυτή η μείωση θα 

ανέλθει στο 80%.
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[Συνέντευξη]

Εμπορικής Ανάπτυξης και Αποτελεσματικότητας

Ευρωπαϊκής Ενώσεως .
Στα μεσοπρόθεσμα σχέδιά μας με 
την επιστροφή της κανονικότητας 
και το άνοιγμα της αγοράς, έχουμε 
συμπεριλάβει την εκπόνηση ψηφιακού 
χάρτη της επιχειρηματικότητας του 
Δήμου μας με ταυτόχρονη δημιουργία 
ηλεκτρονικής εφαρμογής (application 
- app) όπου θα εμφανίζονται όλες 
οι επιχειρήσεις με τις ανάλογες 
πληροφορίες για αυτές και τις εκάστοτε 
προσφορές τους.
Βρισκόμαστε σε συνεργασία με την 
νεοιδρυθείσα πρωτοβάθμια εμπορική 
και επαγγελματική οργάνωση της πόλης 
μας "ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ" προκειμένου να 
ακούσουμε τις προτάσεις τους για την 
τόνωση της τοπικής μας αγοράς.

Ποιες είναι οι προσωπικές σας 
ενέργειες ως Αντιδήμαρχος 
εμπορικής αναπτύξεως.
Αυτό που απαιτούν οι έμποροι και οι 
επαγγελματίες της πόλης μας από την 
Διοίκηση του Δήμου είναι την  αμεσότητα 
της διαπροσωπικής επαφής. Οι δημότες 
θέλουν τον Πρωθυπουργό και τους 
Βουλευτές στα έδρανα της Βουλής και 
σε διασκέψεις με τους ομολόγους τους, 
τον Δήμαρχο όμως και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους του, τους θέλουν δίπλα 
τους, ανάμεσά τους. Η καθημερινότητα 
έχει προβλήματα που χρήζουν άμεσης 
επιλύσεως. Αυτό κάνουμε λοιπον ως 
διοίκηση του Δήμου και εγώ προσωπικά 
ως Αντιδήμαρχος. Αφουγκραζόμαστε 
τις ανησυχίες τους, καταγράφουμε 
τα αιτήματά τους και τα επιλύουμε 
αρμοδίως. Ταυτόχρονα, όπως στο πρώτο 

κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, έτσι 
και τώρα, σπεύσαμε και δεν αφήσαμε 
ανεκμετάλλευτο τον παραγωγικά νεκρό 
χρόνο της αναστολής λειτουργίας των 
καταστημάτων.
Εξειδικευμένο συνεργείο της 
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου 
μας, προβαίνει,  υπό την προσωπική 
μου επίβλεψη καθημερινώς (όταν ο 
καιρός το επιτρέπει), σε αντι - covid 
απολυμάνσεις των χώρων που 
αποτελούν είτε είσοδο είτε χώρο 
εκμεταλλεύσεως των καταστημάτων 
της πόλης μας, όπως πεζοδρόμια, 
πεζόδρομοι - πάρκα - πλατείες - στοές - 
πρασιές και λοιποί παρεμφερείς χώροι.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
απολύμανση χώρων επιχειρήσεων που 
λειτουργούν και όπου συγκεντρώνονται 
καταναλωτές για να εξυπηρετηθούν 
όπως σούπερ μάρκετ/ μίνι μάρκετ/ 
καταστήματα ειδών διατροφής και 
υγιειονομικού ενδιαφέροντος/ 
τράπεζες/ φαρμακεία κ.ο.κ

Τέλος Θα ήθελα από αυτή τη θέση να 
επιστήσω την προσοχή των κατοίκων 
του Δήμου μας. Οι κινήσεις όλων μας 
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές, 
αφού η κατακλείδα φαίνεται να είναι 
ο συγκερασμός αφενός της ανάγκης 
να μειωθούν η νοσηρότητα και η 
θνησιμότητα του κορωνοϊού και κατ' 
επέκταση της πιέσεως στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και αφετέρου να 
λειτουργήσει έστω και στοιχειωδώς   
η επιχειρηματικότητα και να 
επανεκκινήσει η εμπορική ζωή.
Οσο εξαιρετικά δύσκολη και αν είναι 
αυτή η εξίσωση, εναπόκειται στην δική 

μας ασφαλή συμπεριφορά το να μην 
καταστεί αδύνατη στην επίλυσή της. 
Προσδοκώντας τέλος με αισιοδοξία 
το μέλλον θα ήθελα να εκφράσω τις 
προσωπικές μου ευχαριστίες προς τους 
εργαζόμενους του Δήμου μας οι οποίοι 
σε αντίξοες συνθήκες και μεσούσης της 
υγειονομικής κρίσεως υπερβαίνουν 
εαυτόν  και να κλείσω με την ευχή το 

2021 η πανδημία που σήμερα βιώνουμε 
να αποτελέσει μια ανάμνηση του 
παρελθόντος. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ !!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΚΟΥΦΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άμισθος ειδικός συνεργάτης του 
δημάρχου ο Δημήτρης Μπίτσικας

Ο γνωστός και αγαπητός σε όλους μας πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιών 
Ζωγραφιωτών Δημήτρης Μπίτσικας αναλαμβάνει άμισθος ειδικός συνεργάτης 
του δημάρχου Ζωγράφου Βασίλη Θώδα. Ο τομέας του θα αφορά την ανάδειξη και 
διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης μας. Πρόκειται για μία εξαιρετική 
επιλογή με δεδομένο το γεγονός ότι ο κ. Μπίτσικας έχει θητεύσει επί σειρά ετών ως 
πρόεδρος ενός από τους ιστορικότερους Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης μας 
των Παλαιών Ζωγραφιωτών, με πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση.
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[Υγεία]

Πώς θα γίνεται ο εμβολιασμός και 
πότε φτάνει το εμβόλιο

Στις αρχές Γενάρη αναμένεται να φτάσει 
το εμβόλιο του κορονοϊού στην Ελλάδα  
και να ξεκινήσει αμέσως ο εμβολιασμός. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι 
πρώτες δόσεις εμβολίου της εταιρείας 
Pfizer αναμένεται να φτάσουν στη 
χώρα μας αμέσως μόλις ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων δώσει το 
πράσινο φως, κάτι που αναμένεται να 
γίνει μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου. Ο κρατικός 
μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός, 
ώστε όταν φτάσουν οι πρώτες δόσεις 
εμβολίων, να διανεμηθούν άμεσα στα 
κέντρα εμβολιασμού και να ξεκινήσει η 
διαδικασία.  Οι δόσεις που εκτιμάται ότι 
θα φτάσουν στην Ευρώπη ανέρχονται σε 
1,1 δις δόσεις του εμβολίου.  Οι δόσεις 
αυτές θα είναι στην ίδια χρονική περίοδο 
παράδοσης για την κάθε χώρα, με την 
ίδια αναλογία εμβολίων ανάλογα με τον 
πληθυσμό για την κάθε χώρα και στην 
ίδια τιμή του εμβολίου για την κάθε χώρα.
Στην τιμή συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, άρα, λοιπόν, μειώνεται το κόστος 
του εμβολίου για όλα τα κράτη- μέλη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
διαπραγματευθεί με έξι εταιρείες, 
με τις τέσσερις έχει ήδη υπογράψει 
προσύμφωνα ή συμβόλαια. Αυτές οι 
εταιρείες είναι η AstraZeneca, η Johnson 
& Johnson, η Sanofi-GSK, η BioNTech-
Pfizer, η CureVac και η Moderna.
Ποιος είναι ο τρόπος που θα φτάσουν 
τα εμβόλια σε μας, πώς θα γίνει η 
αποθήκευση και η διανομή. 
Υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής 
εμβολίων σε όλο τον κόσμο, των  
μεγάλων εταιρειών που είδατε, και 
άλλων. Με διάφορους τρόπους, αυτά 
τα εμβόλια θα φτάσουν στις κεντρικές 
αποθήκες των κρατών-μελών. Η χώρα 
μας έχει δύο τέτοιες κεντρικές αποθήκες. 
Από τις κεντρικές αποθήκες θα πάνε 
με ασφάλεια στα εμβολιαστικά κέντρα 
και εκεί, στα εμβολιαστικά κέντρα, θα 

εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Συνολικά, 
σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας τα 
εμβολιαστικά κέντρα θα είναι 1.018, τα 
οποία θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 
2.117.440 συμπολίτες μας τον μήνα. 
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, 
Βασίλης Κικίλιας θα υπάρχουν δύο 
βάρδιες, πρωινή και απογευματινή, έξι 
μέρες την εβδομάδα εργασία, Κυριακή 
ρεπό. Κάθε πολίτης θα χρειαστεί 10 
λεπτά πάνω-κάτω, προκειμένου να 
εμβολιαστεί.Σε περίπτωση που έρθουν 
παραπάνω εμβόλια στη μονάδα του 
χρόνου, εντός μηνός σχεδιάζεται να 
δημιουργηθούν κι άλλα εμβολιαστικά 
κέντρα, προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας θα συμμετέχει και στο projectτου 
εμβολιασμού. 
Πρώτοι απ’ όλους, θα εμβολιαστούν οι 
υγειονομικοί. Μετά θα εμβολιαστούν 
οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή οι ομάδες 
αυξημένου κινδύνου, όπως είναι  αυτοί 
οι οποίοι είναι  άνω των 65 χρονών ή 
όσοι έχουν υποκείμενη νόσο και τέλος ο 
γενικός πληθυσμός.
Τι θα πρέπει να κάνει κάθε πολίτης που 

επιθυμεί να εμβολιαστεί
Όσοι θέλουν να εμβολιαστούν θα 
πρέπει να κλείσουν ραντεβού, είτε με 
sms, δηλαδή με μήνυμα, είτε online 
διαδικτυακά είτε μέσω τηλεφώνου 
καθώς θα υπάρχουν τηλεφωνικά κέντρα 
στα οποία θα μπορεί να τηλεφωνήσει και 
να κλείσει το ραντεβού του στην πόλη 
του, κοντά στην περιοχή που μένει, σε 
συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο, 
να του δοθεί συγκεκριμένη ώρα στην 
οποία πρέπει να πάει προκειμένου να 
εμβολιαστεί. Παράλληλα το κράτος θα 
καταχωρήσει μέσω του ΑΜΚΑ όσους 
κλείνουν ραντεβού. Θα καταχωρήσει τη 
βάση και θα δημιουργήσει τις συνθήκες 
αυτές ώστε μπορέσουν να εμβολιαστούν 
οι συμπολίτες μας.
Ο εμβολιασμός των υγειονομικών θα 
γίνει σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και 
υγειονομικές δομές στις 7 Υγειονομικές 
Περιφέρειες. 
Ως προς τους οίκους ευγηρίας. 65 κινητές 
ομάδες του Υπουργείου Υγείας και του 
ΕΟΔΥ, εντός 10 εργάσιμων ημερών, θα 
εμβολιάσουν και τους εργαζόμενους 
στους οίκους ευγηρίας και τους 
ωφελούμενους. 
Όσον αφορά τους πρόσφυγες και 
μετανάστες, ο εμβολιασμός θα γίνει 
από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
του ΕΟΔΥ στα 34 κέντρα φιλοξενίας 
προσφύγων-μεταναστών, στα 6 κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης και στα 8 
προαναχωρησιακά κέντρα.
Σχετικά με τα 35 σωφρονιστικά 
καταστήματαπου υπάρχουν σε όλη τη 
χώρα, θα ληφθεί ειδική μέριμνα, έτσι 
ώστε υγειονομικό προσωπικό των 
μονάδων υγείας που είναι κοντά σε κάθε 
σωφρονιστικό κατάστημα να μπορέσει να 
εμβολιάσει και το προσωπικό, αλλά και 
τους κρατούμενους.
Τι κριτήρια πρέπει να πληρούν τα εμβόλια
Τα εμβόλια πρέπει να πληρούν, τρεις 

βασικούς κανόνες. Πρέπει να είναι 
ανοσογόνα, δηλαδή να είναι ικανά να 
διεγείρουν τον οργανισμό για να παράγει 
αντισώματα, να είναι αποτελεσματικά, 
δηλαδή να μπορούν να προστατεύσουν 
το άτομο από την νόσο και, κυρίως, να 
είναι ασφαλή.
Όπως έχουν διαμηνύσει στελέχη της 
κυβέρνησης και συνεργάτες τους που 
εργάζονται γύρω από το εθνικό σχέδιο 
για την εμβολιαστική κάλυψη πληθυσμού 
για την Covid-19 θα υπάρξει στην αρχή 
μια προτεραιοποίηση ώστε να μην μείνει 
καμία ομάδα αυξημένου κινδύνου 
εκτός ή με καθυστέρηση μακριά από 
τον εμβολιασμό.Η διαθεσιμότητα του 
εμβολίου θα είναι σταδιακή. 
Όσον αφορά τις παρενέργειες, σύμφωνα 
με την έκθεση η πιο συχνή είναι ο 
πόνος στο μπράτσο, δηλαδή στο σημείο 
της ένεσης. Άλλα συμπτώματα είναι η 
κόπωση, η κεφαλαλγία και ο πυρετός.
Όπως δήλωσε η καθηγήτρια 
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
Βάνα Παπαευαγγέλου «Σημασία έχει να 
αναφερθεί ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
ήταν ηπιότερες, ήταν λιγότερο έντονες στα 
άτομα άνω των 65 ετών. Και ότι τα άτομα 
με υποκείμενα νοσήματα, οι χρονίως 
πάσχοντες, δεν εμφάνιζαν περισσότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες», ανέφερε η 
καθηγήτρια. 
Εξαιτίας του γεγονότος πως ακόμη δεν 
έχει γίνει σχετική μελέτη για τις έγκυες, 
δεν προβλέπεται να εμβολιαστούν μόλις 
το εμβόλιο φτάσει στη χώρα μας.
Επίσης, σε αυτή την αρχική φάση 
τουλάχιστον τους πρώτους μήνες δεν 
προβλέπεται να εμβολιαστούν και άτομα 
που έχουν ήδη νοσήσει από Covid-19.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον υφυπουργό 
Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη , οι πολίτες 
δε θα διαλέγουν ποιο εμβόλιο κατά του 
κοροναϊού θα κάνουν, όπως δε διαλέγουν 
και το εμβόλιο της γρίπης, ενώ όπως έχει 
διευκρινίσει δε θα γίνονται τα εμβόλια στα 
φαρμακεία ωστόσο οι πολίτες μέσω των 
φαρμακείων θα μπορούν να κλείνουν 
ραντεβού.
Η χώρα μας αναμένει με ανυπομονησία 
την έναρξη των εμβολιασμών που ίσως 
θα σημάνει την αρχή για την επιστροφή 
στην πολυπόθητη κανονικότητα που όλοι 
στερήθηκαν τους τελευταίους 10 μήνες.  



 2020. •Δεκέμβριος  • Τεύχος #52 11

[Δημοτικα]

Ο Δήμος Ζωγράφου «φόρεσε» τα γιορτινά του 

Ο Δήμος Ζωγράφου, όπως κάθε 
χρόνο προχώρησε στον καθιερωμένο 
εορταστικό στολισμό σε κεντρικούς 
δρόμους και πλατείες της πόλης. Φέτος 
λόγω της πανδημίας και της δύσκολης 
κατάστασης που έχει δημιουργήσει 

υπάρχει ένας επιπλέον λόγος για 
να προσφέρει ο Δήμος μία αίσθηση 
αισιοδοξίας και ελπίδας, καθώς όλοι 
είναι υποχρεωμένο να βιώσουν την 
περίοδο των εορτών με τελείως 
διαφορετικό τρόπο. 
Οι εργασίες στολισμού, υπό 

ιδιαίτερες συνθήκες λόγω 
περιορισμών , εκτελέστηκαν 
και συνεχίζονται ακόμα 
και αυτές της ημέρες 
με συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ζωγράφου, το Ν.Π.Δ.Δ.και 
το Γραφείο Επικοινωνίας 
ώστε ο χριστουγεννιάτικος 
διάκοσμος σε Ιλίσια, 
Ζωγράφου και Γουδί να 
προσφέρει στους κατοίκους 
εορταστική ατμόσφαιρα, 
παρά τις αντιξοότητες . 
Στις κεντρικές πλατείες 
τοποθετήθηκαν μεγάλα 
φυσικά χριστουγεννιάτικα 
δέντρα καθώς επίσης 
και φάτνες, με τις οποίες 

αναδεικνύεται ο χριστιανικός 
χαρακτήρας των εορτών και 
ζωντανεύουν οι κατανυκτικές στιγμές 
της Θείας Γέννησης. 

Στο Γουδί, δεσπόζει μία χριστουγεννιάτικη 
ολόφωτη κόκκινη πυραμίδα και ένα 

φωτεινό χριστουγεννιάτικο δώρο 
χαρίζοντας σε μικρούς και μεγάλους 
ζεστές νότες και χαρμόσυνη αίσθηση, 
που τόσο ανάγκη έχουμε όλοι σε αυτήν 
την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. 

Λαμπερά στολίδια και γιορτινά 
διακοσμητικά επίστυλα φωτιστικά 
έχουν ανάψει στους κεντρικούς και 
εμπορικούς δρόμους του Δήμου 
Ζωγράφου, και στις τρεις περιοχές, που 
φωτίζουν την γιορτινή καθημερινότητα 
των πολιτών - έστω υπό αυτές τις 
ιδιαίτερες συνθήκες - και τονώνουν την 
ψυχολογία τους. 
Σημειώνεται ότι ο φετινός στολισμός και 
φωτισμός διευρύνθηκε σε περισσότερες 
γειτονιές του Δήμου Ζωγράφου, ενώ 
σύμφωνα με πληροφορίες στα σχέδια 
της Διοίκησης είναι την επόμενη χρονιά 
να αλλάξει και να αντικατασταθεί 
συνολικά ο εορταστικός διάκοσμος της 
πόλης.
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[Δημοτικά]
Νέα χοάνη στον Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Ζωγράφου

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της νέας 
χοάνης στον Σταθμό Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων του Δήμου Ζωγράφου, 
μετά τις εργασίες αρκετών ημερών.
Η νέα χοάνη θα συνεισφέρει τα μέγιστα 
στην ασφάλεια των εργαζόμενων και θα 
βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης με αποτέλεσμα 
να είναι πιο γρήγορη και καθαρή η 
μεταφόρτωση των σκουπιδιών στις 

νταλίκες του Δήμου, για τη μεταφορά 
τους στο ΧΥΤΑ Φυλής.
Τις εργασίες επιθεώρησε ο Δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας μαζί με 
τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμο 
Μπουλούκο.
Ο κ. Θώδας δήλωσε: «Πρόκειται για ένα 
ιδιαιτέρως σημαντικό έργο για το Δήμο 
μας, καθώς θα παρέχει μεγαλύτερη 

ασφάλεια στους εργαζόμενους μας. 
Επίσης θα βοηθήσει ώστε να γίνει 
πιο εύκολη η δουλειά τους στο χώρο 
και θέλω να τονίσω ότι είναι το πιο 
σημαντικό έργο που έχει γίνει στο 
Σταθμό Μεταφόρτωσης από το 2010 και 
μετά.»

Η νέα χοάνη δεν κόστισε στον Δήμο 
Ζωγράφου ούτε ένα ευρώ και ήταν 
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων 
που έγιναν με την εταιρεία που έχει 
αναλάβει τη συντήρηση του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
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[Δημοτικά]
Αβέβαιοι για το μέλλον των μαγαζιών τους 

οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης

Σχεδόν δύο μήνες μετρούν κλειστά τα 
καταστήματα εστίασης στη χώρα, στο πλαίσιο 
του δεύτερου lockdown που επικρατεί 
στη χώρα λόγω του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας της λοίμωξης Covid-19. Η εστίαση 
κατέβασε ρολά για δεύτερη φορά από τις 3 
Νοεμβρίου με το άνοιγμά της να φαντάζει 
αβέβαιο μέχρι να κοπάσουν τα κρούσματα του 
κορονοϊού και να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί 
στον πληθυσμό. Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι 
προσπαθούν να επιβιώσουν με τα επιδόματα 
που τους χορηγούνται από το κράτος ωστόσο 
η οικονομική αυτή στήριξη είναι πενιχρή σε 
σχέση με το οικονομικό πλήγμα που έχουν 
δεχτεί. Όπως αναφέρει στην εφημερίδα 
ιδιοκτήτης μεζεδοπωλείου- κρασάδικου στην 
περιοχή του Ζωγράφου «στο πρώτο lockdown 
τα πράγματα ήταν χειρότερα καθώς δεν 
ήξεραν τι να περιμενουν,αυτή τη φορά ωστόσο 
υπάρχει καλύτερη προετοιμασία εκ μερους 
τους,τόσο σε διαχείριση πόρων όσο και στη 
διαφορά φύρας που υπηρξε. Αυτό συνέβη 
διότι το πρωτο lockdown αυτό του Μαρτίου 
ανακοινωθηκε Παρασκευή, οπότε υπήρξε 
μεγάλη οικονομική ζημιά σε πραγματα που 
πεταχτηκαν, ενώ το δεύτερο ανακοινώθηκε 
Σάββατο και άρχισε να ισχύει από Τρίτη».
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, 
το οικονομικό πλήγμα σε επίπεδο εταιρείας-
καταστήματος ήταν μεγάλο ειδικότερα μετά 
το τέλος του πρώτου λοκνταουν καθώς όπως 
λέει «ό,τι χρηματικό ποσό υπήρχε στην άκρη 
εξαφανίστηκε». Παρόλα αυτά το θετικό στην 
όλη κατάσταση όπως διαμορφώθηκε ήταν, 
ότι μετά το τέλος του πρώτου λοκνταουν και 

μεχρι τον Ιούλιο,κινηθηκε αρκετά η αγορά 
και καλύφθηκαν ό,τι τρύπες υπήρχαν. «Το 
μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τη μειωση 
ωραριου,όπου ο τζίρος μειώθηκε δραματικά. 
Σε προσωπικό επίπεδο η οικονομική ζημιά 
είναι αντίστοιχη της ανεργίας βάζοντας πολλές 
φορές από την τσέπη μας για να καλυφθούν 
τρύπες,ειδικότερα μετά το πρώτο lockdown», 
υπογραμμίζει στην «Επικοινωνία». 
Μέχρι στιγμής η οικονομική στήριξη που έχουν 
δεχτεί είναι δανεισμός σε μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής(στη τελευταια δόση δεν 
επιστρεφεται το 50% υπο προϋποθεσεις) και 
μείωση ενοικίων της τάξης του 40%, παρόλα 
αυτά όπως τονίζει σε προσωπικό επίπεδο  δεν 
υπάρχει καμία στήριξη (ούτε επίδομα,ούτε 
μείωση ενοικίου). Η επιβίωση και το μέλλον 
ωστόσο φαντάζει αβέβαιο, οι ιδιοκτήτες 
καταστημάτων εστίασης δεν γνωρίζουν αν 
και πόσο καιρό μπορούν να αντέξουν με 
κλειστά τα μαγαζιά τους. «Καμία επιχείρηση 
δεν μπορεί να αντέξει χωρίς τζίρο και έσοδα.
Όσο όμως υπάρχει δανεισμός από το κράτος 
θα καλύπτονται όλα τα έξοδα.Το πρόβλημα θα 
ξεκινήσει, όταν θα χρειαστεί η αποπληρωμή 
των δανείων,όπου τα έξοδα στην εστίαση 
είναι πάρα πολλά και θα προστεθεί άλλο ένα», 
επισημαίνει χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης 
του μεζεδοπωλείου, ενώ προσθέτει ότι «θα 
υπαρξει μεγαλο προβλημα όταν αρχίσουν να 
αποπληρωνονται τα χρεη που δημιουργηθηκαν 
λογω των λοκνταουν.Θα πρέπει αυτά τα χρέη 
είτε να γινει καποιου ειδους κουρεμα,είτε 
δόσεις με μεγάλη χρονική διάρκεια.
Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη μη 

αποπληρωμης σημαντικού ποσοστού της 
επιστρεπτεας προκαταβολής,ενώ σημαντική 
θα ήταν και η μείωση του ΦΠΑ για να γίνει 
ανταγωνιστική η εστίαση παρέχοντας ενα πιο 
ελκυστικό προϊόν». 
Απαισιόδοξη για το μέλλον του καταστήματός 
της είναι και ιδιοκτήτρια εστιατορίου-καφε στην 
περιοχή καθώς όπως υπογραμμίζει «δεν είναι 
καθόλου αισιόδοξη για το πόσοι από αυτούς 
θα καταφέρουν τελικά να ορθοποδήσουν».  
Και στο δικό της μαγαζί υπήρξε μια ανάκαμψη 
το καλοκαίρι αλλά από φθινόπωρο υπήρξε 
πάλι πτώση όσο η κατάσταση με τον κορονοϊό 
επιδεινωνόταν. Η στήριξη του κράτους και 
για το δικό της μαγαζί ήταν η μείωση του 
ενοικίου και η δυνατότητα της αναστολής 

των συμβάσεων των υπαλλήλων. Όλα θα 
εξαρτηθούν όπως λέει εφόσον συνεχίσουν να 
βγαίνουν τα έξοδα του μαγαζιού, βγάζοντας 
παράλληλα ένα μικρό εισόδημα, διατηρηθεί 
η μείωση του ενοικίου και οι αναστολές των 
υπαλλήλων και φυσικά με την προϋπόθεση να 
αντέξουν οι ίδιοι σωματικά και ψυχολογικά.  
 Αδιαμφισβήτητα λοιπόν ο κλάδος της εστίασης 
αυτή την στιγμή αποτελεί τον πιο πληττόμενο 
κλάδο στη χώρα εξαιτίας  της υγειονομικής 
κρίσης που διανύουμε. Ιδιοκτήτες και 
εργαζόμενοι περιμένουν με αγωνία πότε 
και με ποιες συνθήκες θα ξανανοίξουν τα 
καταστήματά τους απαιτώντας παράλληλα την 
στήριξη από το κράτος και την κοινωνία. 
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[Πολιτισμός]
Στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Εφτά καραντινάτες 

ιστορίες» ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας

Στις πρόβες της θεατρικής παράστασης 
«Εφτά καραντινάτες ιστορίες»  βρέθηκε 
το πρωί του Σαββάτου 12 Δεκεμβρίου 
2020 ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης 
Θώδας.
Ο κ. Θώδας συνομίλησε με τους 
συντελεστές της παράστασης, οι 

οποίοι ανέλαβαν, σε συνεργασία με 
το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, να 
ψυχαγωγήσουν τους κατοίκους της 
πόλης με τις θεατρικές αφηγήσεις επτά 
ιστοριών που γράφτηκαν μέσα στην 
καραντίνα.

Ο Δήμαρχος Ζωγράφου 
ευχαρίστησε τη Ρουμπίνη 
Μοσχοχωρίτη, η οποία 
έχει την σκηνοθετική 
επιμέλεια της παράστασης 
αλλά και τους ηθοποιούς 
Τάσο Σωτηράκη, 
Δημήτρη Καραβιώτη,  
Θανάση Κουρλαμπά, 
Σοφία Πανάγου, 
Αλεξάνδρα Παντελάκη, 
Θεοδώρα Σιάρκου, 
Γιάννα Σταυράκη για τη 
σημαντική  πρωτοβουλία 
και την ανάσα αισιοδοξίας  
που προσφέρουν με τον 
τρόπο αυτό στους δημότες, 
τις δύσκολες αυτές στιγμές 
που διανύουμε.
Υπενθυμίζεται ότι οι «Εφτά 
Καραντινάτες Ιστορίες» 
θα προβληθούν σε 

ζωντανή μετάδοση, μέσα από τη βίλα 
Ζωγράφου, στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 
2020 και 16 και 17 Ιανουαρίου 2021 
στις 8:30 μ.μ., από το κανάλι του 
ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού 
του Δήμου Ζωγράφου στο youtube 
(https://www.youtube.com/channel/

Cw7bo5XTCkpc2pxpmCE1Z3g) .  H 
προβολή της θεατρικής παράστασης 
είναι δωρεάν.
Τον Δήμαρχο Ζωγράφου Βασίλη Θώδα 
συνόδευσαν ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 
Ζωγράφου Γιώργος Γιαννακόπουλος 
, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
Δήμος Μπουλούκος και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Παναγιώτης Ευθυμίου.
Σημείωση: Για επιπλέον πληροφορίες 
σχετικά με την παράσταση,  μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το ΝΠΔΔ Πολιτισμού 
και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου 
στο τηλέφωνο 210-7481396.

Το μήνυμα του Δημάρχου Ζωγράφου Βασίλη Θώδα 
για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού έστειλε ο Δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας.
Ο κ. Θώδας τονίζει: « Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, σήμερα 11 Δεκεμβρίου, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τις 
στοιχειώδεις υποχρεώσεις μας απέναντί τους: Αφενός να θωρακίσουμε 
τα δικαιώματά τους και αφετέρου να τους παρέχουμε τις αρχές και τα 
αγαθά που θα τους εξασφαλίζουν μία ζωή γεμάτη υγεία και ευημερία.

Θα δανειστώ τα σπουδαία λόγια του Αντώνη Σαμαράκη «όταν έστω 
και ένα μόνο παιδί στερείται τα δικαιώματά του, τότε ακυρώνεται 
η έννοια “δικαιώματα του ανθρώπου”. Τα παιδιά χρειάζονται την 
αγάπη μας και τη φροντίδα μας όχι μόνο την παγκόσμια ημέρα του 
παιδιού, στις 11 Δεκεμβρίου, αλλά όλες τις μέρες του χρόνου…».
Είναι καθήκον μας απέναντι σε κάθε παιδί που κακοποιείται, που 
δεν ζει με αξιοπρέπεια ή ασφάλεια, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής ή 
κοινωνικής καταγωγής να ακούμε τη φωνή του και να του παρέχουμε 
προστασία. Για να μπορούν όλα τα παιδικά μάτια να χαμογελούν και 
να κοιτάζουν με αισιοδοξία το μέλλον.
Χρόνια Πολλά στα παιδιά μας!»
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ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δήμου Ζωγράφου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7 ηθοποιοί - 7 καραντινάτες ιστορίες
Mία διαδικτυακή θεατρική παράσταση μέσα
από τη βίλα Ζωγράφου
19-20/12/2020 και 16-17/01 2021 - ώρα 20:30

Διαδικτυακά Εργαστήρια
για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών 
25/12/2020 - ώρα 19.30-20.30
«Ξεπαγώνοντας τα προηγούμενα Χριστούγεννα» 

26/12/2020 – ώρα 11.30-12.30
«Ηλεκτρικά Χριστούγεννα»

27/12/2020 – ώρα 11.30-12.30
«Στολίδια από ORIGAMI»

02/01/2021 – ώρα 11.30-12.30
«Χειμωνιάτικες διακοπές στο μικροσκόπιο»

03/01/2021 – ώρα 11.30-12.30
«Αστρονομική Πρωτοχρονιά»

Διαδικτυακό Κυνήγι Θησαυρού για παιδιά 
ηλικίας από 5 έως 12 ετών 
25-31/12/2020 και 1-5/1/2021
Ώρα 18.30-19.00

Διαδικτυακή παιδική θεατρική παράσταση 
23/12/2020 - ώρα 18.30
«Χριστούγεννα στη μουσική πολιτεία»

Live streaming συναυλία με τους
29/12/2020 - ώρα 20.00

Διαδικτυακή προβολή συναυλίας με τους
«Contrast the Band» 
31/12/2020 - ώρα 22.00

Διαδικτυακή προβολή συναυλίας με τους
«Rebetien» 
6/1/2021 - ώρα 18.30

Πληροφορίες:       Πολιτισµός & Αθλητισµός ∆ήµου Ζωγράφου  |  210-7481396

ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Ζωγράφου

Για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά τις παραστάσεις εγγραφείτε στο κανάλι µας στο 
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ΨΨΩΩΝΝΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ  ΜΜΑΑΣΣ

ΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΣΣ

ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΥΥΜΜΕΕ
ΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΑΑ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ
(Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 Κ.Υ.Α.)

• Εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).

• Η επιχείρηση καταχωρεί την παραγγελία και αποστέλλει στον πελάτη είτε ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) είτε 

μήνυμα (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: Επωνυμία- Διεύθυνση - ΑΦΜ - Χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.

• Η πληρωμή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή από ένα (1) και μόνο άτομο σε ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

• Κατά την παραλαβή: Τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών, με μέγιστο αριθμό ατόμων στην αναμονή έως εννέα (9) άτομα. Ο μέγιστος χρόνος  

παραμονής στο σημείο παραλαβής είναι δέκα (10) λεπτά. 

• Αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης» ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης 

ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης, πλέον δε της απόδειξης προαγοράς του προμηθευτή. 


