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Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Καληµέρα  Σχολείο

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ», 
ΗΤΑΝ ΤΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΣΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ!

ΚΑΛΗ ΕΥΛΟΓΗ-
ΜΕΝΗ  και Χα-
ρούµενη Σχολική 
Χρονιά για όλους 
τους µαθητές  της 
πόλης µας  ιδιαί-
τερα δε για τα 
πρωτάκια. Καλή 
Σχολική Χρονιά  στα παιδάκια και στους λειτουργούς των 
Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου µας. Καλή Σχολική Χρο-
νιά για τους  εκπαιδευτικούς, τους Γονείς των παιδιών και 
µην ξεχνούµε τούς Παππούδες και τις Γιαγιάδες που 
έχουν το µερτικό τους για την Χαρά των Παιδιών. Η νέα 
σχολική χρονιά ξεκίνησε µε την τέλεση των αγιασµών σε 
όλα τα σχολεία της Μητροπολιτικής περιφέρειας και ο Σε-
βασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγόρας απέστειλε ευχές σε µαθητές και 
διδάσκοντες. Στους αγιασµούς σχολείων των Αχαρνών 
όλων των βαθµίδων παρευρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 
ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός.

Το υψηλό ποσο-
στό του Γιώργου 
Πατούλη στην 
περιφερειακή 
ενότητα Ανατολι-
κής Αττικής, στις 
περιφερειακές  
εκλογές, ήταν 
ένας από τους 
λόγους για τους 
οποίους ο νέος περιφερειάρχης προχώρησε στην αξιοποίηση του 
συνόλου των εκλεγέντων περιφερειακών συµβούλων.  Έτσι δύο 
από αυτούς επελέγησαν για θέσεις αντιπεριφερειαρχών. Ο Ν. Πέπ-
πας (3ος) Οικονοµικού και ο Θ. Αυγερινός (1ος) Αν. Αττικής και οι 
υπόλοιποι τρεις για θέσεις εντεταλµένων. Η Ευρ. Κοσµίδη (2η) Τε-
χνικών Έργων, ο Θ. Κατσιγιάννης  (4ος) Χωρικού Σχεδιασµού και 
Έργων Αντιπληµµυρικής προστασίας και η Γ. Βλάχου (5η) ∆ιαχεί-
ρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας. 

Απόλυτη  αξιοποίηση  των  εκλεγµένων 
Περιφ. Συµβούλων από Γιώργο  Πατούλη 
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∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  
Γίνε κι εσύ ΜΕΤΟΧΟΣ, στην διάσωση και διατήρηση της Ιστορίας του τόπου!

Την πρώτη του συνεδρίαση πραγµατοποίησε το νέο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο Αχαρνών την Κυριακή 1η Σεπτεµβρίου, όπως αυτό προ-
έκυψε από τις πρόσφατες Αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε αυτή την 

πρώτη συνεδρίαση εξελέγη το νέο προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, καθώς και τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.

Πριν τις διαδικασίες εκλογής προηγήθηκε η ορκωµοσία των µελών 
του ∆Σ που απουσίαζαν από την τελετή που είχε πραγµατοποιηθεί την 
περασµένη Τετάρτη (28/8).

Η συνεδρίαση υπό την προεδρία της κ. Ελένης Σαχσανίδου ξεκίνησε 
µε την οµιλία του νέου ∆ηµάρχου κ. Σπύρου Βρεττού, ο οποίος σε κλίµα 
ενότητας ευχήθηκε σε όλους µια πετυχηµένη θητεία, την οποία έχει ανά-
γκη η πόλη. Αποδεικνύοντας έµπρακτα την πρόθεσή του για συνεργα-
σία και συνεννόηση, δήλωσε εξ αρχής πως η παράταξή του σκοπεύει να 
υποστηρίξει όλες τις υποψηφιότητες της αντιπολίτευσης για κάθε θέση 
κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία.

Στην  σύντοµη  οµιλία του  ο νέος ∆ήµαρχος Αχαρνών έκανε λόγο 
για µια νέα µέρα για τον ∆ήµο ο οποίος καλείται να αλλάξει νοοτροπία, 
για να µπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των καιρών. Ο δρόµος 
γι’ αυτή την αλλαγή περνάει µέσα από την πρόσκληση που απηύθυνε 
προς όλες τις παρατάξεις προκειµένου να «συνεισφέρουν µε ωριµότη-
τα και πνεύµα δηµιουργικότητας στον τόπο. Χτίζουµε µια πόλη για τα 

παιδιά µας, µια πόλη µε ασφάλεια και αξιοπρέπεια», ανέφερε σχετικά.
Η 1η Σεπτέµβρη σηµατοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις Αχαρνές, ση-

µατοδοτεί και ένα νέο κεφάλαιο όµως για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε 
βασική αρχή τη συναίνεση και τις συνεργασίες. Εµείς θα βαδίσουµε στο 
δρόµο, που προγραµµατικά έχουµε χαράξει, καλώντας όλους τους συ-
µπολίτες µας να συµπορευτούν µαζί µας, καθώς και τους αιρετούς εκ-
προσώπους να συνδράµουν µε αποκλειστικό γνώµονα το µέλλον της 
πόλης, το µέλλον των παιδιών µας, κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µό-
νο µε τη συµπαράσταση των δηµοτών και τη συνεργασία και συνεννό-
ηση  όλων των παρατάξεων.

Σε αυτό το κλίµα πραγµατοποιήθηκε η ψηφοφορία για το προε-
δρείο, αναδεικνύοντας πρόεδρο την κ. Χριστίνα Κατσανδρή, η οποία 
στο σύντοµο χαιρετισµό της τόνισε ότι «όπως ο ∆ήµαρχος υποσχέθη-
κε ότι θα είναι ∆ήµαρχος για όλους, έτσι υπόσχοµαι ότι θα είµαι κι εγώ 
πρόεδρος για όλους». 

Γενικά Κόσµια, πολιτισµένη και σύµφωνη µε το πνεύµα του νόµου η 
πρώτη συνεδρίαση του νέου δηµοτικού συµβουλίου. Στο πλευρό του 
νέου δηµάρχου για διευκρινισεις ο δικηγόρος Θεµιστοκλής Μαµάκος. 
Πολύ διαβασµένος ο Χάρης ∆αµάσκος. Χάρη στην διορθωτική παρέµ-
βασή του αποφεύγετε ταλαιπωρία κατά την ψηφοφορία για την εκλογή 
των µελών της οικονοµικής επιτροπής.

Όλες οι αλλαγές στην στελέχωση του δήµου στις σελίδες 8 και 10.

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
«ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»
ΖΗΤΑ  ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
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Σήµερα που ζούµε, η πατρίδα µας λειτουργεί, µε 
τον φυσικό νόµο. Κόρακας, κοράκου, µάτι δεν 

βγάζει. ∆ηλαδή, εγώ έκανα αυτή την βρωµιά, εσύ 
έκανες την άλλη βρωµιά, τα συµψηφίζουµε, και είµα-
στε πάτσι. Το πρόβληµα είναι, ότι όλοι µας, είµαστε 
επιρρεπείς στην λαµογιά και µας λείπει το ήθος ή ηθι-
κή.  Αυτό είναι µια απλοϊκή έννοια. Μην κάνεις αυτό 
που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι. Για να φτά-
σουµε σε αυτό το σηµείο, χρειάζεται αγώνας να υπο-
τάξουµε τα βιολογικά µας ένστικτα.

Εάν οι ΗΠΑ µε την εξωτερική πολιτική της, 
µπορέσουν να θέσουν σε πό-

λεµο την Τουρκία µε το Ιράν, θα 
έχουν πετύχει µια διπλωµατική νί-
κη.  Αυτό θα τους απαλλάξει από 
πολλά προβλήµατα και θα ανακου-
φίσει την χώρα µας που σήµερα εί-
µαστε σε αδύναµη θέση. Οι Ιρανοί, 
οι Πέρσες θεωρούν ότι οι Τούρκοι 
κατέκτησαν µέρος της Αυτοκρατο-
ρίας τους.

Είναι απλό να καταλάβουµε, ότι 
στην εξωτερική πολιτική, δεν 

υπάρχουν µόνιµες φιλίες, ή µόνιµες 
εχθρότητες.  Υπάρχει µόνον το εθνι-
κό συµφέρον για κάθε κράτος. Αυτό 
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις διε-
θνείς επικρατούσες συγκυρίες. Το 
δυστύχηµα είναι ότι δεν υπάρχουν 
εκλεγµένοι πολιτικοί που να νοιάζο-
νται γι’ αυτό. Οι πολιτικοί µας νοιάζο-
νται για το προσωπικό τους πλουτισµό και µια σίγου-
ρη σύνταξη από το δηµόσιο χρήµα. Πολιτικός που να 
αγωνιά για το εθνικό συµφέρον είναι είδος προς εξα-
φάνιση. 

Ο  στρατηγός Μάκ Άρθουρ  Ντάγκλας, ο νικη-
τής των Αµερικανών στον Ειρηνικό Ωκεανό, 

µετά την πτώση της Ιαπωνίας, ζήτησε από την κυ-

βέρνηση του, πυρηνικά όπλα να κατακτήσει την Κί-
να. Η Αµερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε. Ο στόχος 
ενός στρατηγού είναι µόνο η νίκη. Ο πολιτικός πρέ-
πει να σκεφθεί, µετά την νίκη πως θα θρέψει και 
φροντίσει τους κατακτηµένους.  Με τα  χρόνια, η 
απληστία των ∆υτικών για χρήµατα, εκβιοµηχάνι-
σαν την Κίνα µε αποτέλεσµα οι µητροπολιτικοί ερ-
γάτες των χωρών τους, να µένουν άνεργοι. Αυτό 
το γεγονός – λάθος – δύσκολα ανατρέπεται.

Ο  ιδρυτής της Χριστιανικής θρησκείας, σκοπό εί-
χε να ηµερέψει τα βιολογικά µας ένστικτα για βί-

αιη κυριαρχία επάνω στους συναν-
θρώπους µας, διδάσκοντας την συ-
µπόνια, την αλληλοβοήθεια, την 
συγχώρεση, την κατανόηση, για µια 
πιο ειρηνική και ευχάριστη ζωή. Οι 
σηµερινοί ιερείς του Ισλάµ ενδυνα-
µώνουν, εντατικοποιούν την βίαιη 
κυριαρχία, λέγοντας, όποιος δεν πι-
στεύει τον θεό µας, 
πρέπει να πεθάνει.  
Όπως τα αρσενικά  
ζώα, όποιος προ-
σπαθεί να µας πάρει 
την κυριαρχία µας, 
πρέπει να πεθάνει. 

Ζωώδης λογι-
κή. Κρίνετε.

Κύριε Αλέξανδρε, 
τώρα που βρίσκε-
σθε στο παρά πέντε 

της λήξης της καριέρας σας, θα µας 
εξοµολογηθείτε, εάν όλα αυτά τα 
πολλά χρόνια, αγωνιστήκατε για την απόδοση του 
δικαίου στον Ελληνικό λαό, ή γνωρίζοντας µε την 
πείρα σας τα κενά των νόµων και τις αδυναµίες των 
δικαστών, φροντίζατε οι κακοποιοί και οι εγκληµα-
τίες, να πέφτουν στα µαλακά. Μια τέτοια οµολογία, 
θα ήταν πολύτιµη στους µέλλοντες δικηγόρους.  
Είναι µια χρήσιµη συµβουλή. 

Με µια απλοϊκή λογική, τα συµφέροντα της Ρω-
σίας επάνω στην Τουρκία, είναι και οικονοµικά 

αλλά και γεωστρατηγικά. Η δύση και οι ΗΠΑ, θα γο-
νατίσουν την Τουρκία οικονοµικά, για τιµωρία.  Βλέ-
πω την Τουρκία, όχι πολύ µακριά µε δηµοκρατική 
στρατοκρατία. Τον κύριο Ερτογάν, δεν τον βλέπω κα-
θόλου.

Ο σκόπιµα υπερβάλλον ζήλος, των οργάνων 
και λειτουργών του κράτους είναι προφανώς 

πράξη για να βλάψεις, να µειώσεις, τον πολιτικό 
σου αντίπαλο. Η πράξη όµως αυτή είναι τόσο ελε-
εινή, που στην ουσία ζηµιώνεται περισσότερο ο 
δράστης. Άνανδρο, ανήθικο, τα κτυπήµατα κάτω 
από την ζώνη. 

Το χάσµα των γενεών είναι µια απλή βιολογική 
υπόθεση. Καλέ  µπαµπά γιατί  δεν µου το είπες 

αυτό; Με ρώτησες ποτέ παιδί µου; Εάν µε ρωτούσες,  
κάτι θα είχα να σου πω. Είτε σωστό, είτε λάθος. Σε 
στείλαµε στα σχολεία για να αποκτήσεις κρίση.

Οι γέροντες έχουν ηθική υποχρέωση να νου-
θετούν τους νέους ανθρώπους µας, οι οποίοι 

βλέπουν και έχουν την έντιµη πρόθεση να διορθώ-
σουν τα κακώς κείµενα στην ζωή µας, Όµως  δεν 
έχουν την εµπειρία της πράξης της ζωής µας, ότι αυ-
τό που ποθούν προσκρούει και είναι αντίθετο µε 
δύο βιολογικά µας ένστικτα. Πρώτον από φύση εί-
µαστε πλεονέκτες και δεύτερο θέλουµε να κυριαρ-
χούµε µε την βία στους συνανθρώπους µας. ∆εν 
µπορούµε, µε τίποτε να αλλάξουµε τα ένστικτα  αυ-
τά που µας δίνει η µητέρα φύση.

Παρ’  όλη την τεράστια πρόοδο που κάναµε σαν 
ανθρωπότητα στην φυσική και την τεχνολογία, 

υπάρχουν ακόµη στον πλανήτη µας  θρησκείες, µε πέ-
ρα για πέρα λάθος δόγµατα, δοξασίες και πιστεύω.  
∆εν έχουµε καταλάβει ακόµη, ότι ο θεός ή θεότητα εί-
ναι η µητέρα φύση, που πρέπει να σεβόµαστε, να εκτι-
µούµε, να τιµούµε , να θεραπεύουµε. Αυτή µας δίνει 
ζωή, αυτή µας την παίρνει όταν δεν τηρούµε τους κα-
νόνες της µε τις  δραστηριότητες µας. Είµαστε ανώρι-
µοι µαθητές απέναντι της.

Η αλµατώδης  ανάπτυξη της τεχνολογίας, µας 
οδηγεί αναπόφευκτα στην τεχνική νοηµοσύ-

νη. Ότι χρειαζόµαστε από γνώση, θα το παίρνουµε 
µέσα από κουµπιούτερ. Η  γνώση όµως χρειάζεται 
και κρίση για την χρησιµοποίηση της. Εάν µας 
υπνώσουν ή αχρηστεύσουν την κρίση µας, θα γί-
νουµε δούλοι. Θέλει µεγάλη προσοχή.

Αναρωτηθήκατε ποτέ, ποιό3ς είναι ο αδήλω-
τος εχθρός µας; Άλλο θέλαµε να ήµασταν, άλ-

λο είµαστε από τις ανάγκες της ζω-
ής και αλλιώς συµπεριφερόµαστε 
από τα βιολογικά µας ένστικτα. Ο 
αδήλωτος εχθρός µας, ο αντίπαλος 
µας είναι ο εαυτός µας. Είναι δύ-
σκολο να κατανοήσουµε και να το 
αποδεχτούµε. 

Η ατιµωρησία διαιωνίζει το 
έγκληµα. Και αυτό είναι το χει-

ρότερο έγκληµα. Για όλες τις πα-
ραβιάσεις και εγκλήµατα υπάρ-
χουν ποινές. Όµως υπάρχουν και 
δικαστές και δικηγόροι µε χαλαρή 
συνείδηση, που µε το αζηµίωτο, 

αφήνουν ουσιαστικά ατιµώρητους τους εγκλη-
µατίες. Η κοινωνία µας οπισθοδροµεί.

Το νερό είναι η ζωή µας, η ενέργεια η τεχνη-
τή µας δύναµη. Χωρίς αυτά θα γυρίσουµε 

στην εποχή των σπηλαίων. Αυτά τα δύο αγαθά, 
πρέπει πάντα να είναι κρατικά σε ποσοστό άνω 
του πενήντα τοις εκατό. Αλίµονο εάν πέσουν σε 
χέρια κερδοσκόπων. Χαθήκαµε. Οι Έλληνες πε-
θαίνουν, η Ελλάδα όµως όχι, όσο υπάρχουν σκε-
πτόµενοι Έλληνες.

Η γενική παιδεία, εκπαίδευση του Γυµνασίου 
– Λυκείου, διευρύνει την έκταση των γνώσε-

ων µας, την αντίληψη µας για τα δρώµενα στην 
ζωή µας και πάνω από όλα την κρίση µας, πράγµα 
πολύτιµο για κάθε άτοµο.  Η εξειδίκευση επάνω 
σε κάποιον τοµέα είναι άλλο θέµα.

Οι γιαγιάδες λένε παραµύθια στα µικρά παιδιά 
για να κοιµηθούν. Οι θεολόγοι λένε παραµύθια 

στα µεγάλα παιδιά  για να  µην ξυπνήσουν. Αυτό βο-
λεύει µια τεράστια εξουσία, µη αιρετή, µια συντεχνία 
εκ του ασφαλούς.

Όταν λες σε ένα συµπολίτη, που είναι εκνευ-
ριστικός, για δες στην γωνία µήπως έρχοµαι, 

εάν όχι βάλε µια φωνή και αυτός δεν καταλαβαί-
νει, τότε πιο συνετό είναι να αλλάξεις θέση. Μερι-
κοί άνθρωποι έχουν αρνητική εξυπνάδα και µάλι-
στα υπερβολική.

Η τεµπελιά  φέρνει την κλοπή. Η κλοπή φέρνει 
την ληστεία. Η ληστεία τον φόνο. Οι φόνοι τον 

πόλεµο. Οι πόλεµοι είναι κλοπή. Ο φυσικός κύκλος 
της ανθρώπινης συµπεριφοράς.

Ο γιατρός λέγει στον παππού.  -Να κόψεις το 
κρασί και να πίνεις µόνο καθαρό νερό.  -Μα 

γιατρέ µου το νερό έχει άλατα και ασβέστιο που 
κάνει πέτρες στα νεφρά και ο πόνος είναι αβάστα-
χτος.  Ο γιατρός, το αλκοόλ σκοτώνει το συκώτι. 
Ο παππούς :  Γιατρέ µου, πάν, µέτρον άριστον.
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Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 9ο  

Αρ. Σήµατος: 209698/2863/18-05-2011
Τιµή: 0,50 λεπτά  

Γραφεία: Βαρδουσίων και Οδ. Ελύτη 3 ● Αχαρνές ● Τ.Κ. 13672
Α.Φ.Μ.: 125931625 ● ∆ΟΥ: ΚΓ Αθηνών

Fax: 210 8623644 ● Τηλ.: 210 2445658 - 697 2426684
E-mail: acharnaiki@gmail.com και nioras@gmail.com   

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ∆ιευθυντής: Γιάννης Νιώρας 
Σύµβουλος έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 697 2426684

Συντακτική οµάδα: Νάντια Σιδέρη, Γεώργιος Νιώρας
∆ιαδικτυακός συνεργάτης: Κώστας Ζίγκηρης 

Φιλική συµµετοχή: Νίκος Παπαζίσιµος, Νίκος Κακογιάννης, Χάρης ∆ηµούτσος  
∆ηµιουργικό: Γιάννης Νιώρας  

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.Β.Ε. 
Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου ● Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων, 
µε απλή αναφορά πηγής. Άρθρα και Επιστολές δηµοσιεύονται µόνο ενυπόγραφα, 

τα  οποία εκφράζουν µόνο την άποψη του γράφοντος. 
Αποκλείονται οι πάσης φύσεως καταγγελίες. Η προβολή προσώπων, 

προϊόντων και υπηρεσιών, γίνεται επί πληρωµή µετά από ειδική συµφωνία.
∆ωρεάν µόνο οι σύντοµες ειδήσεις.

Ετήσιες Συνδροµές: 
Ιδιώτες: 30 € ● Σύλλογοι: 50 € ● ∆ήµοι: 10 0 €

Λογ. κατάθεσης: 569 - 002101- 034648 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 
και 091/965594 - 89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή 
Σηµεία ∆ιανοµής: Στα Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ - ΚΕΠ και όλο 

το δεκαπενθήµερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ», οδός Φιλαδελφείας, 
Κεντρική Πλατεία. Σε όλες τις Ενορίες µε διανοµέα, την ηµέρα έκδοσης.       

Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου.
Για να γίνεται συνδροµητής, καλέστε στο 697 2426684

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

 Ο Παππούς µας ο Σωκρά-
της και ο Εβραίος Ιεσε-
χουά ή Ιησούς, καταδικά-

στηκαν σε θάνατο µετά από 
απαίτηση των λαών τους, γιατί 
έσπερναν καινά δαιµόνια, ή νέες 
ιδέες, που ήταν ενάντια στα συµ-
φέροντα της τότε εξουσίας, δη-
λαδή των βασιλιάδων, των 
πλουτοκρατών, των  κυρίαρ-
χων, των αρχιερέων. ∆υστυχώς 
και σήµερα δύο χιλιάδες χρόνια 
µετά, συµβαίνει το ίδιο.  Κάτι σί-
γουρα δεν πάει καλά. Πρέπει να 
ψάξουµε, τον τρόπο που όλοι 
αυτοί µας καπελώνουνε. Μή-
πως είναι δική µας βλακεία;

Εάν αυτά που διαβάζετε 
από τον συνεργάτη µας 
SPARK   σας προβληµα-

τίζουν, και θέτουν  την σκέψη 
σας σε κριτική λειτουργία, πι-
στεύουµε ότι προάγει την νοη-
µοσύνη µας γενικά.  Ο ίδιος θε-
ωρεί ότι κάνει κάτι χρήσιµο. Πι-
θανόν να είναι πέρα για πέρα, 
λάθος.  Αυτό θα το κρίνετε εσείς 
οι αναγνώστες.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά, µε νέους στόχους, νέα όνειρα και κοινό παρα-
νοµαστή τη γνώση και τη µόρφωση. Πολλές οι ευχές από  πολλούς. Εµείς µέ-
σα από τις πολλές, ξεχωρίσαµε, υιοθετούµε  και δηµοσιοποιούµε την ευχή που 

αναρτήθηκε  από το 14ο Παιδικό Σταθµό  Αχαρνών. « Ευχόµαστε σε όλες τις µαθήτρι-
ες και τους µαθητές καλή πρόοδο, υγεία και δύναµη για τη νέα σχολική χρονιά που ξε-
κινά!  Ένας νέος κύκλος µάθησης αρχίζει για τους µαθητές του ∆ήµου µας µε όνειρα, φι-
λοδοξίες, µε προοπτικές προόδου και επιτυχίας! Εύχοµαι ακόµα σε κάθε εκπαιδευτικό 
και σε κάθε γονέα και κηδεµόνα να εφοδιαστούν µε ψυχική δύναµη, υποµονή αλλά και 
πίστη για την επίτευξη των στόχων τους!  Καλή και δηµιουργική σχολική χρονιά!». 

∆υνατό  το  ξεκίνηµα  του νέου ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου  Βρετ-
τού. Έγκαιρα ανακοίνωσε  το νέο σχήµα ∆ιοίκησης. Έγκαιρα ανακοί-
νωσε τους  νέους Αντιδηµάρχους. Έγκαιρα  τα υπόλοιπα στελέχη της 

∆ιοίκησης, Ν.Π. – Σχολικές Επιτροπές. Στην πρώτη συνεδρίαση, Κυριακή 1 Σε-
πτέµβρη, εξελέγησαν το Προεδρείο και οι Επιτροπές,  Οικονοµική και Ποιό-
τητα Ζωής.  Αµέσως τις επόµενες µέρες ανακοινώθηκαν  οι µετακινήσεις, ∆ι-
ευθυντών και Προϊσταµένων, που στελεχώνουν την ∆ιοίκηση του ∆ήµου. 
Από µας καλή επιτυχία  σε όλους.

Ο κάθε Αντιδήµαρχος παρέλαβε ένα φάκελο εργασίας, ο οποίος περιελάµβα-
νε αναλυτικές κατευθύνσεις, οι οποίες άπτονται και προσδιορίζονται από το 
πρόγραµµα της παράταξης, όπως αυτό είχε δηµοσιοποιηθεί κατά την προεκλο-

γική περίοδο. Το πρόγραµµα που ενέκριναν µε την ψήφο τους οι ∆ηµότες Αχαρνών θα 
αποτελέσει τη βάση για τις ενέργειες σε κάθε επιµέρους τοµέα. Έχει δε προσδιοριστεί σα-
φές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε διαχωρισµό σε βραχυπρόθεσµα και µακροπρό-
θεσµα έργα, ανάλογα µε τις ανάγκες της πόλης και τις διαδικασίες που απαιτούνται. Κα-
λή δουλειά σε όλους!

Το ∆έντρο Ζωής Σωµατείο Εθελοντών Αιµοδοτών συµµετέχει στην 17η 
Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία Εθελοντών Αιµοδοτών σε συνεργασία µε 
τον Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών (Π.Ο.

Σ.Ε.Α) και διοργανώνει την 2η Λαµπαδηδροµία που θα λάβει χώρα στο ∆ήµο 
Αχαρνών την Κυριακή 22/09/2019 και ώρα 10:00 π.µ. Σηµείο Εκκίνησης: Ολυ-
µπιακό Χωριό (Αδριάνειο Υδραγωγείο) και Κάτω Αχαρναί. Τερµατισµός: Κεντρι-
κή Πλατεία (Ιερός Ναός Άγιος Βλασίου Αχαρνών) Το ∆έντρο Ζωής καλεί όλους 
τους κατοίκους να ακολουθήσουν την Φλόγα και να δηλώσουν συµµετοχή ως 
Εθελοντές Λαµπαδηδρόµοι ως την Παρασκευή 13/09/2019.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ : Προγραµµατίζουµε 3ήµερη εκδρο-
µή για την 28η Οκτωβρίου στα οχυρά του ΡΟΥΠΕΛ , τη λίµνη Κερκίνης, Σέρ-
ρες, Σιδηρόκαστρο, Κιλκίς κ.α. µε συνοδό - ξεναγό το µοναδικό ΓΙΩΡΓΟ ΛΕ-

ΚΑΚΗ. Ακολουθείστε την παρέα µας , σας περιµένουµε.  Πληροφορίες : Αργυρώ Ζη-
σίµου, τηλ. 6941641844

Γνωστοποίηση  της συµπολίτισσα µας, Σκρέκη  Κατερίνας:  Φίλοι µου, φέ-
τος έχω την τιµή και την χαρά να συνεργασθώ µε το Ωδείο Παλαιού Φα-
λήρου Ελένη Ράπτη, στο τµήµα του Μοντέρνου τραγουδιού, και να διδά-

ξω Jazz,Musical,Ελληνικό και ξένο τραγούδι. Όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να επι-
κοινωνήσει µε την γραµµατεία στο τηλ.210 9841153.

Η Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης» διοργανώνει 
την καθιερωµένη εθελοντική αιµοδοσία της, σε µια προσπάθεια να παγιωθεί 
το κοινωνικό αυτό έργο στις δράσεις της Λέσχης µας.  Η αιµοδοσία θα πραγ-

µατοποιηθεί την Κυριακή 22/09/2019 από τις 09:00 έως 13:00 στην κεντρική αίθουσα 
της Λέσχης (Καράβου 11, Πλατεία Καράβου, Αχαρνές). Τηλ. Επικοινωνίας: 2102400524 
– Σαχσανίδη Αναστασία: 6986157619 

Με τον ∆ιοικητή του ΑΤ Αχαρνών, Παναγιώτη Συρµαλή, συναντήθηκε ο 
νέος ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός. Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίµα ο κ. Βρεττός ενηµε-

ρώθηκε για τη γενικότερη κατάσταση και τις εκτιµήσεις της Αστυνοµίας. Από την 
πλευρά του τόνισε για µια ακόµη φορά πως η ασφάλεια αποτελεί βασική προτε-
ραιότητα για τον ίδιο και τη νέα ∆ηµοτική Αρχή και γι’ αυτό επιθυµεί µεταξύ των 
δύο πλευρών να υπάρξει µια καλή συνεργασία µε γνώµονα τη βελτίωση της κα-
τάστασης που ταλανίζει την πόλη και τους ∆ηµότες της.

Συνάντηση µε αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων εί-
χε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός. Η συνάντηση αυτή εντάσ-
σεται στο πλαίσιο των επαφών που έχει ο κ. Βρεττός µε όλους τους φο-

ρείς της πόλης, προκειµένου να υπάρχει µια αγαστή συνεργασία στο άµεσο µέλ-
λον. Ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό του κ. Βασίλη Γκιούζµα, 
τον αντιπρόεδρο Τάσο Μποτόνη και τον ταµία ∆ηµήτρη Καζιλιέρη, ενώ το πα-
ρών έδωσε και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. ∆ηµήτρης Λάππας. Ο κ. ∆ή-
µαρχος άκουσε µε προσοχή τα αιτήµατά τους όσον αφορά την ένταξη της περι-
οχής στο σχέδιο πόλης. Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβληµα, για το οποίο δε-
σµεύτηκε να δροµολογήσει τις κατάλληλες ενέργειες. Αναφορά έγινε και σε ζη-

τήµατα όπως η καθαριότητα, ο φωτισµός της περιοχής και η επισκευή της 
παιδικής χαράς που βρίσκεται στην περιοχή.. 

Μια ακόµη ενηµερωτική συνάντηση πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος κ. Σπύ-
ρος Βρεττός, καθώς δέχθηκε στο γραφείο του αντιπροσωπεία του συλλό-
γου Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά», η οποία αποτελού-

νταν από την πρόεδρό του κ. Μαρία Ναυροζίδου και µέλη του συµβουλίου. Ο κ. ∆ή-
µαρχος ήταν ενήµερος για τις δράσεις του συλλόγου και είχε την ευκαιρία να ακού-
σει τα προβλήµατα που απασχολούν τα µέλη του. Μεταξύ αυτών είναι η επιθυµία 
για τη χρήση ενός αποθηκευτικού χώρου δίπλα στα γραφεία και για τη συνεργασία 
µε το κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου προς ενίσχυση των τριτέκνων. Παράλλη-
λα συζητήθηκε το ενδεχόµενο παραχώρησης ενός οικοπέδου προκειµένου να µπο-
ρέσει ο σύλλογος να πραγµατοποιήσει ένα µεγάλο του στόχο, την οικοδόµηση ενός 
ναού αφιερωµένου στην Αγία Σοφία, η οποία είναι προστάτιδα των Τριτέκνων. 

Την ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί στα γήπεδα µπάσκετ της 
συνοικίας της Αγίας Άννας στις Αχαρνές, µετά και το ατύχηµα που συνέβη στη 
Χίο, εκφράζουν οι κάτοικοι της περιοχής ζητώντας την πλήρη αποκατάστασή 

τους, µέσω του προγράµµατος Φιλόδηµος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών. Όπως επι-
σηµαίνουν, σε επιστολή τους, η καθυστέρηση και η αδιαφορία υπονοµεύει την ένταξη 
του δήµου µας στη χρηµατοδότηση της πρότασης 4 του  Φιλόδηµος ΙΙ .

Το  Eσπέρας της ∆ευτέρας 23/09  προς 24/09/2019, εις  τον ιερόν ενοριακόν 
ναόν Κοιµήσεως Αγίας Αννης Αχαρνων (Νίκου Σταυρίδη 4, Στάσις «Πλα-
τεία» λεωφορείον 740, έναντι 9ου ∆ηµοτικού  Σχολείου Αχαρνών), θα τε-

λεστή ιερά αγρυπνία επί τη εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας ∆εσποίνης ηµών Θε-
οτόκου της Μυρτιδιωτίσσης, µετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγµατος. Εσπερινός, 
Αρτοκλασία, Όρθρος, Θεία Λειτουργία (Ιερατικόν Συλλείτουργον). Ώρα ενάρξεως 
21:00 - Λήξης περίπου 00:00.  Εκ του Ιερού Ναού.,. Αρχιµ. Στυλιανός Τζινευράκης

ΙΕΡΑ   ΑΓΡΥΠΝΙΑ   ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   ΙΟΥ∆Α  ΤΟΥ  ΘΑ∆-
∆ΑΙΟΥ : Στις  17  Σεπτεµβρίου   2018,  ηµέρα  ΤΡΙΤΗ  από  ώρα  09.00 µ.µ.  έως  
01.00 π.µ. τα µεσάνυχτα, θα τελεστεί,  ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ, προς τιµήν  του  Αγί-

ου Αποστόλου  Ιούδα του Θαδδαίου, παρεκκλήσιο  του  οποίου  βρίσκεται στο προ-
αύλιο  χώρο, του  Ενοριακού Ιερού  Ναού  Αγίου ∆ηµητρίου (Λεωφ.  ∆ηµοκρατίας  
109), που  περιλαµβάνει, Μέγα Εσπερινό µετ’ αρτοκλασία, Ιερό Ευχέλαιο, Όρθρο και  
Θεία λειτουργία.

Μονοήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Τήνο θα πραγµατοποιήσει η 
ενορία της Αγίας Τριάδας Πετρουπόλεως, στις 5 Οκτωβρίου 2019.Αναχώ-
ρηση από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας στις 6 το πρωι, για το λιµάνι της 

Ραφήνας. Επιβίβαση στο SUPERRUNNER στις 07:15 και άφιξη 09:15 στο λιµάνι της Τή-
νου. ιµή, µόνο 55€. Περιλαµβάνονται: Όλες οι µεταφορές µε λεωφορείο, όπως ορί-
ζει το πρόγραµµα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος, Τήνος-Ραφήνα. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε προκαταβολή 20€ έως 30/092019 στην κ. ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
τηλ: 6972787685 ή στον Π.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 6981040520 ή στον Ιερό Ναό 2105013108

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ» Φιλαδελφείας 34, Αχαρναί
Τηλ. 210 24 77795, Κιν. 6937715568

Συµπολίτισσες και συµπολίτες, 

Παραµένοντας αµετακίνητος στα όσα πρεσβεύω και 
σεβόµενος τους πολίτες των Αχαρνών, οι οποίοι µέχρι 
στιγµής έχουν χρεωθεί εν αγνοία τους  πάνω από 100 

εκ. ευρώ για δάνεια µε επιπλέον τόκους  και άλλα  περίπου 
50-60 εκ. ευρώ από χρέη σε τρίτους,  µη γνωρίζοντας πόσες 
ακόµα οφειλές έχει ο δήµος Αχαρνών οι οποίες σκοπίµως 
αποκρύπτονται, ζητώ από  τον νέο δήµαρχο Αχαρνών να 
πραγµατοποιήσει Ειδικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε σκοπό την 
πλήρη ενηµέρωση των πολιτών όπως έχει ηθική και θεσµική 
υποχρέωση να πράξει ως προς τα  κάτωθι:

• Οικονοµική κατάσταση του δήµου
• ∆ανειακές υποχρεώσεις
• Ληξιπρόθεσµες οφειλές
• Απαιτήσεις, επιχορηγήσεις, δεσµεύσεις, πιστωτές
• Πορίσµατα ελέγχων αρµοδίων αρχών
• ∆ικαστικές εκκρεµότητες
• Κινητή και ακίνητη περιουσία του δήµου 
• Αρχείο των ακινήτων του δήµου
• Οικονοµική κατάσταση των δηµοτικών επιχειρήσεων
• Λειτουργικές και οικονοµικές εκκρεµότητες όλων των τµηµάτων
• Κατάσταση και έλεγχος πορείας τεχνικών έργων και 
προγραµµάτων
• ∆ιάρθρωση και κατάταξη του ανθρώπινου δυναµικού
• Αποτίµηση των απογραφέντων αποθεµάτων
• Κατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού και λογισµικών 
προγραµµάτων

Προσωπικά εδώ και δέκα χρόνια ζητώ από την εκάστοτε 
δηµοτική αρχή την δηµοσιοποίηση όλων των παραπάνω 
στοιχείων µε απλή ανάγνωση ώστε να έχουν οι πολίτες ξεκάθαρη 
εικόνα για αυτά που τους χρεώνουν και να έχουν την δυνατότητα 
να αξιολογούν την εκάστοτε δηµοτική αρχή µε βάση το τι 
παραλαµβάνει και το τι παραδίδει. 

Εάν λοιπόν και αυτή τη φορά η νέα δηµοτική αρχή δεν 
προβεί στη δηµοσιοποίηση όλων των παραπάνω, οι πολίτες θα 
εξακολουθούν για άλλη µία τετραετία να βρίσκονται στο 
σκοτάδι όσον αφορά στα οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία 
και θα εξακολουθεί να βασιλεύει η αδιαφάνεια και η λεηλασία 
της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης 

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»- ΖΗΤΑ  ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Τετάρτη, 11 Σεπτεµβρίου 2019

Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

Με την παρούσα επιστολή µου, παρακαλώ θερµά όπως 
συγκαλέσετε  Ειδικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε µοναδικό θέµα την 
δηµοσίευση της οικονοµικής και περιουσιακής κατάστασης του 
δήµου Αχαρνών. 

Συγκεκριµένα ζητώ αναλυτική ενηµέρωση όσον αφορά:
• Στην οικονοµική κατάσταση του δήµου
• Στις δανειακές υποχρεώσεις
• Στις ληξιπρόθεσµες οφειλές
• Στις απαιτήσεις, επιχορηγήσεις, δεσµεύσεις, πιστωτές
• Στα πορίσµατα ελέγχων αρµοδίων αρχών
• Στις δικαστικές εκκρεµότητες
• Στην κινητή και ακίνητη περιουσία του δήµου 
• Στο αρχείο των ακινήτων του δήµου
• Στην οικονοµική κατάσταση των δηµοτικών επιχειρήσεων
• Στις λειτουργικές και οικονοµικές εκκρεµότητες όλων των 
τµηµάτων
• Στην κατάσταση και έλεγχος πορείας τεχνικών έργων και 
προγραµµάτων
• Στην διάρθρωση και κατάταξη του ανθρώπινου δυναµικού
• Στην αποτίµηση των απογραφέντων αποθεµάτων
•  Στην κατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού και λογισµικών 
προγραµµάτων

Με εκτίµηση, 
Παναγιώτης Γρηγοριάδης

Επικεφαλής ∆ηµοτικής
Παράταξης «Νέα ∆ύναµη»
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Επιδιώκεται αντικατάσταση
πληθυσµού τα επόµενα χρόνια; 
Εδώ και πολλά  χρόνια, αρκετοί είναι αυτοί που 
προειδοποιούν για την  ανησυχητική τάση της µεί-
ωσης των γεννήσεων και την συνεπακόλουθη του 
Ελληνικού πληθυσµού µέσα στη  χώρα.  Οι «ειδι-
κοί» το αποδίδουν στην οικονοµική κρίση,  τον 
δραµατικό περιορισµό των αµοιβών   και την έλ-
λειψη της κοινωνικής συνοχής που υπήρχε  πριν 
κάποια χρόνια. Ωστόσο,  οι ίδιοι οι «ειδικοί» και  οι 
πολιτικοί, δεν φαίνεται να ανησυχούν και να  προ-
σπαθούν να βρουν τρόπους βελτίωσης  και ανα-
στροφής των φαινοµένων,  παρά προβαίνουν 
στην πιο «εύκολη λύση».   

Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα προσφύγων, 
στους πρόσφυγες  που ήταν ενταγµένοι στην Ελλά-
δα,   αφιερώθηκε η εκδήλωση του Ελληνικού Συµ-
βουλίου για τους πρόσφυγες.  « Η παρουσία των  µε-
ταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, συνέβαλε 
στην βελτίωση των δηµογραφικών, των οικονοµι-
κών δεικτών και του δυνητικού παραγόµενου προϊ-
όντος», ανέφερε ο  καθηγητής του Γεωπονικού Πα-
νεπιστηµίου, Σταύρος Ζωγραφάκης. 

Με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της απογρα-
φής του 2011,  912.000 ξένοι υπήκοοι  ζουν στην Ελ-
λάδα. Το µεγαλύτερο ποσοστό είναι από την Αλβα-
νία, ακολουθεί η Βουλγαρία, η Ρουµανία, το Πακι-
στάν, και η Γεωργία.  Οι πιο  πολλοί βρίσκονται στην 
παραγωγική ηλικία των 15 µε  64 ετών.  Η µέση ηλι-
κία τους είναι κατά δέκα χρόνια κατώτερη από αυτή 
των Ελλήνων 42,8.  Οι αλλοδαποί φαίνεται να εργά-
ζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους Έλληνες,  
αλλά µε χαµηλότερα µεροκάµατα. Αυτό φαίνεται από 
την εξάρτηση του οικονοµικού µη ενεργού πληθυ-
σµού σε σχέση µε τον ενεργό. Για κάθε 100 ανθρώ-
πους, 54,6  Έλληνες δεν εργάζονται, ενώ για τους µε-
τανάστες, ο  αντίστοιχος δείκτης πέφτει στο µισό. (Ση-
µειώνεται, πως στα στατιστικά στοιχεία, οι πρόσφυγες 

και οι µετανάστες  εντάσσονται κάτω από τον ίδιο όρο 
:  Εκείνον του «µεταναστευτικού πληθυσµού». 

Παρότι οι µετανάστες δουλεύουν σε µεγαλύτε-
ρο ποσοστό, οι δείκτες είναι  αντιστρόφως  ανάλογοι,  
όσον αφορά την φτώχια(18,5 % Έλληνες, 47,5 % µε-
τανάστες)  και τον κοινωνικό αποκλεισµό (33% για 
Έλληνες, 67% για µετανάστες).  Γενικότερα, οι µετα-
νάστες κάλυψαν κενά, καθότι πολλοί Έλληνες, µετα-
κόµισαν από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα και 
ασχολήθηκαν µε άλλους τοµείς δραστηριότητας. 
Τρεις στους δέκα από το σύνολο των εργαζοµένων 
σε κατασκευές, είναι µετανάστες, όπως και ένας 
στους δύο στη γεωργία. Η εργασιακή δυναµική που 
έφεραν οι µετανάστες, οδήγησε σε 100 – 125.000 θέ-
σεις εργασίας, εκ των οποίων οι 85.000 για Έλληνες 
εργαζόµενους, σηµείωσε ο κ. Ζωγραφάκης.

Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί ένας καταµερισµός 
αναλογικά µε την εθνικότητα και το φύλλο, εξήγησε 
ο κ. Ζωγραφάκης.  Για παράδειγµα, οι Αλβανοί ερ-
γάζονται στις κατασκευές και την γεωργία, οι Πακι-
στανοί και οι Μπαγκλαντές κάνουν τις πιο σκληρές 
και ανθυγιεινές δουλειές και έχουν µεγάλη παρου-
σία στις βιοµηχανίες και τις  βιοτεχνίες, , ενώ οι γυναί-
κες από τις πρώην Σοβιετικές ∆ηµοκρατίες και Φιλιπ-
πίνες απασχολούνται στις οικιακές εργασίες

Σε ότι αφορά επίσης τους δείκτες, γονιµότητας, 
οι µετανάστες συνεισέφεραν κατά 97 % στην βελτί-
ωση του δηµογραφικού δείκτη, ενώ µόλις το 3 % 
οφείλεται στη φυσική αύξηση του πληθυσµού, πε-
ριέγραψε ο κ. Ζωγραφάκης.  Σηµείωσε επίσης, πως 
το θέµα της υπογεννητικότητας και της γήρανσης του 
πληθυσµού είναι παρόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση: Χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι στη «Λευκή Βίβλο» 
της Ε.Ε. υπολογίζεται πως χρειάζονται 20 εκατοµµύ-
ρια µετανάστες στα κράτη της Ε.Ε. λόγω µείωσης του 
πληθυσµού.

*∆εξιώσεις  *Κοινωνικές Εκδηλώσεις  *Εvents  *Συνέδρια  *Σεµινάρια
∆ιεύθυνση:

Αναστάσιος Καβαλλάρης 
Λεωφόρος Πάρνηθος 388 ● Αχαρναί ● Τηλ.: 210-2464010,  ● Fax:210-2447661 ● Κιν.: 6976604070 ● www.parnispalace.gr

Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...

Παράλειψη έκδοσης Κ.Υ.Α. για τον καθο-
ρισµό της διαδικασίας και των κριτηρίων 
στεγαστικής αποκατάστασης των Ελλή-
νων Ροµά, η οποία αντιβαίνει σε κανόνες 
δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος. Χρη-
µατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λό-
γω στέρησης της νοµής ακίνητου, η 
οποία συνδέεται αιτιωδώς µε την εν λό-
γω παράλειψη.

Ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων ευρισκόµε-
νων εκτός σχεδίου πόλης, στα οποία έχουν 
εγκατασταθεί αυθαίρετα εδώ πολλά χρόνια 
Έλληνες Ροµά, έχοντας ανεγείρει εντός αυ-
τών πρόχειρα παραπήγµατα, ζητούν να 
αναγνωρισθεί η υποχρέωση των ∆ήµου 
Χαλανδρίου, Ελληνικού ∆ηµοσίου και Πε-
ριφέρειας Αττικής να τους καταβάλουν από 
κοινού και εις ολόκληρον τα αιτούµενα µε 
την αγωγή ποσά:

1) ως αποζηµίωση για τα εισοδήµατα 
που απώλεσαν κατά τα τελευταία πέντε έτη 
έως την κατάθεση της αγωγής, λόγω στέρη-
σης της νοµής των ακινήτων τους (ειδικότε-
ρα της εµπορικής εκµετάλλευσης αυτών ως 
χώρων στάθµευσης ή ως γηπέδων), η 
οποία οφείλεται σε παράνοµες πράξεις και 
παραλείψεις των οργάνων τους και

2) ως χρηµατική ικανοποίηση για την 
ηθική βλάβη που υπέστησαν από την ίδια 
αιτία.

Θεµελιώνεται ευθύνη του  Ελληνικού 
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του 
Εισ.Ν.Α.Κ., προς αποζηµίωση των εναγό-

ντων για την προσβολή του προστατευόµε-
νου, µε διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος 
(άρθρα 17 του Συντάγµατος και 1 του Πρώ-
του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.
Σ.∆.Α.), δικαιώµατος της ιδιοκτησίας τους, 
εξαιτίας της παράλειψης έκδοσης της προ-
βλεπόµενης  στη διάταξη του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 
13 του ν. 3212/2003 Κ.Υ.Α. για τον καθορι-
σµό της διαδικασίας και των κριτηρίων στε-
γαστικής αποκατάστασης των Ελλήνων Ρο-
µά και της νοµοθετικής ρύθµισης του ζητή-
µατος της προσωρινής µετεγκατάστασης 
των ειδικών κοινωνικών οµάδων, κατά την 
έννοια της παρ. 11 του άρθρου 13 του ανω-
τέρω νόµου 3212/2003 και της παρ. 1 του 
άρθρου 34 του ν. 3448/2006, µεταξύ αυ-
τών και των Ροµά, που διαβιούν σε πρόχει-
ρα ή παράτυπα καταλύµατα, µε σκοπό τη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για τη 
διαβίωσή τους.

∆έχεται για ηθική βλάβη, λόγω της  πα-
ράνοµης προσβολής του δικαιώµατος της 
ιδιοκτησίας των εναγόντων, η οποία συνί-
σταται στο ψυχικό άλγος που βίωσαν εξαι-
τίας της αβεβαιότητας ως προς την άρση της 
προσβολής αυτού και ως προς την εµπέδω-
ση της νοµιµότητας στην εν λόγω περιοχή, 
λαµβάνοντας υπόψη τη µακρά διάρκεια της 
στέρησης της νοµής των ιδιοκτησιών τους, 
καθώς επίσης και το πλήθος των ενεργειών 
στις οποίες προέβησαν προς το σκοπό της 
προστασίας της περιουσίας τους. 

ΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ  
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνει η νοµική σύµβουλος

της εφηµερίδας µας Χαρά Ε. Τσελαλίδου 
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ΣΠΑΝΙΑ   ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
   ΧΑΡΙΖΩ!!!  ΚΤΗΜΑ  2200  Τ.Μ.  ΜΕ ΟΙΚΙΑ

  – ΑΠΟΘΗΚΕΣ   ΚΑΙ   ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ   ∆ΕΝ∆ΡΑ. 

∆ιότι τα πέντε και πλέον είναι εντός σχεδίου οικόπεδα των 400 τ.µ.: 
Α. Με παλιά  κατοικήσιµη κατοικία 58 τ.µ. µε  κεντρική θέρµανση, ηλιακό, µπόϊλερ, µε αποθήκες

πλέον  των 100 τ.µ., µε σταθερή περίφραξη ύψους  δύο µέτρων από τσιµεντόλιθους σε µήκος
και πλάτος των 260 τ.µ. (Με σενάζια τριπλά και τσιµεντένιες κολώνες ανά 10 µέτρα, αξίας 65.000€). 

Β. Με καρποφόρα – παραγωγικά  δένδρα όπως : 
Λεµονιές, Πορτοκαλιές, Συκιές, Μανταρινιές, Καρυδιές,

Ροδιές, Μουσµουλιές, Βερυκοκιές, Ελιές για το λάδι της χρονιάς και Αµπέλι µε ποικιλία σταφυλιών.

Με όλα τα παραπάνω και άλλα έξτρα,  ∆ωρίζεται - Χαρίζεται 
ολόκληρο  το  Κτήµα , ΜΟΝΟ  100.000  Ευρώ.

Αντικειµενικής αξίας 350.000 Ευρώ ήτοι  κάτω από τα 2/3 αυτής.

Γι’  αυτό το λόγο,  δεν λέγεται  Ευκαιρία,  αλλά Χάρισµα...
 Όποιος  προλάβει,  θα είναι πολύ τυχερός!!!

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  6976 836287 και 6974 537283
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Θεµατικές αρµοδιότητες εντεταλµένων συµβού-
λων, στο σύνολο των Περιφερειακών του Συµ-
βούλων, συµπεριλαµβανοµένων και των Συµ-

βούλων των παρατάξεων που συνέπραξαν µε την «Νέα 
Αρχή για την Αττική», ανέθεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, 
Γιώργος Πατούλης.

Αρµοδιότητες , αρκετές εκ των οποίων ωστόσο δεν 
έχουν αντιστοίχηση µε την υπάρχουσα διοικητική δοµή 
της Περιφέρειας. Κάτι που σηµαίνει ότι θα πρέπει να ανα-
σχεδιασθεί το οργανόγραµµα της , µε τη δηµιουργία νέ-
ων τµηµάτων ή και ∆ιευθύνσεων , έτσι ώστε να υπάρχει 
αντιστοίχηση αυτών των αρµοδιοτήτων και στήριξη .

Ο κ. Πατούλης ανακοίνωσε τις αρµοδιότητες τους 
όπως και εκείνες των χωρικών και των θεµατικών αντιπε-
ριφερειαρχών ,που υπολείπονται όµως κι άλλοι , στην 
«ολοµέλεια» που συγκέλεσε των περιφερειακών συµ-
βούλων της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» και η 
οποία έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων της …Κεντρικής 
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας ( ΚΕ∆Ε) . 

Το επόµενο διάστηµα θα ανακοινωθούν και τα υπό-
λοιπα ονόµατα των θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών, που 
ενδεχοµένως θα δοθούν σε πρατάξεις που θα συµπρά-
ξουν µαζί του.

Στην «ολοµέλεια» ο κ. Πατούλης προσδιόρισε τους 
στόχους και τις προτεραιότητες της διοίκησης του .

«Στόχος µας είναι όλοι µαζί να αναβαθµίσουµε την 
Αττική. Τα επόµενα τέσσερα χρόνια απαιτείται να δουλέ-
ψουµε µε στρατηγική, σύνθεση, ενότητα, προσήλωση στο 
καθήκον και σκληρή δουλειά. Στην προσπάθεια αυτή δεν 
περισσεύει κανείς, ο καθένας αναλαµβάνει συγκεκριµέ-
νες αρµοδιότητες και ευθύνες. Οφείλουµε να είµαστε επι-
τελικοί γρήγοροι και αποφασιστικοί µε στόχο την παρα-
γωγή έργου προς όφελος των πολιτών. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή ως µια πολύ καλά οργανωµένη οµάδα, θα 
αξιοποιήσουµε τις γνώσεις και την εµπειρία του καθενός 
ξεχωριστά» σηµείωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Στην συνέχεια αναφερόµενος στα βασικότερα προ-
βλήµατα της Αττικής που χρήζουν άµεσων παρεµβάσε-
ων, εστίασε στα ζητήµατα της διαχείρισης απορριµµάτων, 
της Πολιτικής Προστασίας, στα έργα υποδοµής, στα προ-
γράµµατα κοινωνικής πολιτικής και πρόληψης υγείας, 

στην υλοποίηση έργων µέσω ΕΣΠΑ, στη δηµιουργία νε-
οφυών θέσεων εργασίας και καινοτοµίας, αλλά και στην 
ενίσχυση του τουριστικού brandnameτης Αττικής.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του υπογράµµι-
σε ότι «τα προβλήµατα της Αττικής δεν µπορούν να περι-
µένουν, για το λόγο αυτό δεν θα αφήσουµε ούτε λεπτό 
για χάσιµο».
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Οικονοµικών: Πέππας Νικόλαος
Πολιτικής Προστασίας: Κόκκαλης Βασίλειος
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών: ∆ηµόπουλος Γεώργιος
Ανατολικής Αττικής: Αυγερινός Αθανάσιος
Βόρειου Τοµέα Αθηνών: Κεφαλογιάννη Λουκία
∆υτικής Αττικής: Κοσµόπουλος Ελευθέριος
∆υτικού Τοµέα Αθηνών: Λεωτσάκος Ανδρέας
Νήσων: Θεοδωρακοπούλου –Μπόγρη Βασιλική
Νότιου Τοµέα: Νάνου ∆ήµητρα
Πειραιώς:Αντωνάκου Σταυρούλα

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Κατσιγιάννης Θανάσης:Eντεταλµένος Σύµβουλος Χω-
ρικού Σχεδιασµού και Έργων Αντιπληµµυρικής προστα-
σίας
2. Αλεξανδράτος Μπάµπης:  Eντεταλµένος Σύµβουλος 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
3. Κουτσογιαννόπουλος Θοδωρής: Eντεταλµένος Σύµ-
βουλος Τουρισµού.
4. Αγγελόπουλος Γεώργιος: Eντεταλµένος Σύµβουλος 
ΚΤΕΟ
5. Κουρή Μαίρη:  Eντεταλµένη Σύµβουλος Προληπτικής 
Ιατρικής
6. ΛεονάρδουΠολυτίµη:  Eντεταλµένη Σύµβουλος Κοι-
νωνικής Πολιτικής
7. Αλυµάρα Σοφία:  Eντεταλµένη Σύµβουλος για Θέµατα 
Αναδοχής
8. Κεχρής Γιάννης:  Eντεταλµένος Σύµβουλος Ιατρικού-
Τουρισµού
9. Γεωργόπουλος Γεώργιος:  Eντεταλµένος Σύµβουλος 
∆ηµόσιας Υγείας
10. Αδαµοπούλου Γεωργία:  Eντεταλµένη Σύµβουλος Νε-
ανικής Επιχειρηµατικότητας

11. Παπαγεωργίου Νικόλαος: Eντεταλµένος Σύµβουλος 
Επενδύσεων και ∆ικτύων Επιχειρήσεων-Επιµελητήρια
12. Βοϊδονικόλας Σταύρος: Eντεταλµένος Σύµβουλος 
Ναυτιλίας και Λιµένων
13. Γρηγορίου Ηλίας: Eντεταλµένος Σύµβουλος Επενδύ-
σεων Νότιου Τοµέα (Ελληνικό και περιβάλλων χώρος)
14. ∆αλιάνη Φωτεινή: Eντεταλµένη Σύµβουλος ∆ιεθνών 
Θεµάτων και Ευρωπαϊκών Περιφερειακών ∆ικτύων
15. Καλογήρου Φαίη: Eντεταλµένη Σύµβουλος ∆ηµόσι-
ων Σχέσεων και Οµογένειας
16. Μπαρµπαγιάννη Ευγενία: Eντεταλµένη Σύµβουλος 
∆ιασύνδεσης Περιφέρειας µε Εθελοντικές Οργανώσεις και 
Συνεργαζόµενους φορείς
17. ∆ουνδουλάκη Ελένη: Eντεταλµένη Σύµβουλος Ανά-
δειξης Πολιτιστικών Μνηµείων και Πολιτιστικής Κληρο-
νοµιάς
18. Ρώµας Χάρης: Eντεταλµένος Σύµβουλος Θεατρικών 
και Μουσικών εκδηλώσεων
19. Βιδάλη Μαίρη: Eντεταλµένη Σύµβουλος των εκδηλώ-
σεων για τον εορτασµό των 200 ετών από την απελευθέ-
ρωση του 1821 και των Ολυµπιακών αγώνων 2020.
20. Βάρσου Μαργαρίτα: Εντεταλµένη σύµβουλο για θέ-
µατα αθλητισµού
21. Ζέρβα Μαρία: Εντεταλµένη Σύµβουλος για θέµατα Ρο-
µά και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
22. Βλάχου Γεωργία: Eντεταλµένη Σύµβουλος ∆ιαχείρι-
σης Ανθρωπιστικής Βοήθειας
23. Μελάς Σταύρος: Eντεταλµένος Σύµβουλος Λαϊκών 
Αγορών
24. Αβραµοπούλου:  ΕλένηEντεταλµένη Σύµβουλος Ατό-
µων µε Αναπηρία (ΑΜΕΑ)
25. Αγγελοπούλου Μαρία:  Eντεταλµένη Σύµβουλος γυ-
ναικείων θεµάτων και Ισότητας
26. Βλάχος Γιώργος:  Eντεταλµένος Σύµβουλος ∆ιοικητι-
κής Οργάνωσης των Υπηρεσιών
27. Κοσµίδη Ευρώπη: Eντεταλµένη Σύµβουλος Τεχνικών 
Έργων
28. Νίκος Παπαδάκης: Εντεταλµένος Σύµβουλος Περι-
βάλλοντος
29. Ανδρέας Κούρτης: Εντεταλµένος Σύµβουλος Ελλή-
νων Βορειοηπειρωτών 

Σε θέσεις και οι 38 Περιφερειακοί σύµβουλοι του Γιώργου Πατούλη Νέα Αρχή για την Αττική

Το νέο Προεδρείο 
του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής 
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου εξελέγη 
κατά πλειοψηφία ο περιφερειακός σύµβουλος της 
παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» Χ. Θεοδωρό-
πουλος. Στην θέση του Αντιπροέδρου εξελέγη ο πε-
ριφερειακός σύµβουλος της παράταξης της κας ∆ού-
ρου «∆ύναµη Ζωής», Θ. Σχινάς και στη θέση του 
Γραµµατέα ο περιφερειακός σύµβουλος της παρά-
ταξης του κ. Σγουρού «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση 
Αττικής», Σ. Αδαµόπουλος.
Ανάδειξη µελών Οικονοµικής Επιτροπής
Στην Οικονοµική Επιτροπή του νέου περιφερειακού 
συµβουλίου Αττικής η οποία απαρτίζεται από 13 µέ-
λη µε exofficio Πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Γ. Πα-
τούλη αναδείχθηκαν ως τακτικά και αναπληρωµατι-
κά µέλη οι εξής:
Τακτικά µέλη: Παπαγεωργίου Νικόλαος, Γεωργό-
πουλος Γεώργιος, Αδαµοπούλου Γεωργία (Τζίνα), 
Αλεξανδράτος Χαράλαµπος, Κουρή Μαρία
Αναπληρωµατικά Μέλη: Αγγελόπουλος Γεώργιος,  
Βλάχου Γεωργία,  Μελλάς Σταύρος, Βάρσου Μαρ-
γαρίτα, Καλογήρου Φανή –Χριστίνα (Φαίη –Χριστί-
να)
∆ύναµη Ζωής: Τακτικά Μέλη : Καραµάνος Χρήστος, 
Μπαλάφας Γεώργιος
Αναπληρωµατικά µέλη: Λογοθέτη Αικατερίνη , Αγ-
γέλλης  Σπυρίδων
Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής
Τακτικά Μέλη: Κατσικάρης ∆ηµήτρης,  Μεθυµάκη 
Άννα
Αναπληρωµατικά Μέλη: Κατριβάνος Γεώργιος, Αν-
δρουλακάκης Νικόλαος, Αδαµοπούλου –Κουτσο-
γιάννη Αικατερίνη 
Λαϊκή Συσπείρωση: Τακτικό Μέλος : Τηµπλαλέξης 
Γρηγόριος, Αναπληρωµατικό Μέλος : Χρονοπού-
λου Νίκη.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 2019
ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗΣ ΦΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΡΟΚΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΒΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΙΚΙ∆ΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΡΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΟΥΤΖΙΑ ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΟΥΜΙΝΟΓΛΟΥ ΡΑΝΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΟΣΤΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
∆ΕΛΗΜΟΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΥ ΣΕΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΜΠΟΥΚΙ∆Η ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΑΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΤΑΧΤΣΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΑΜΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΥΛΙΑΚΗΣ ΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΒΡΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΒΗΣΣΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΣΩΤΣΟΥ ΒΟΥΛΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΛΛΙΑΚΟΥ∆Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ ΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΝΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΟΥΣΤΙΝΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΚΟΥΡΑ ΟΛΙΓΕΡΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΣΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

∆ΕΛΗΚΩΣΤΙ∆ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΛΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΑΙΜΑΙ∆Α)

ΝΤΙΜΟ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

∆ΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΣΕΨΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΟΤΣΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (∆Ι∆ΥΜΟΤΟΙΧΟ)

ΝΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΚΑΛΕΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΤΣΑΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)

ΣΑΨΟΥΖΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΧΙΟΥΣΙ ΜΑΡΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)

ΤΣΙΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

∆ΟΥΛΗΣ ΘΑΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

∆Ε∆ΕΜΑ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΕΡΙΧΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΚΡΑΝΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙ∆Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΑΛΙΟΥ ΜΙΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

ΣΑΒΙΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)

ΨΥΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)

ΜΠΟΥΜΠΑΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗΣ)

ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΡΑΝΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
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∆ήµαρχος: 
Γενικός  Γραµµατέας: ΛΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ  ΝΕΟΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Προγραµµατισµού, ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας και Πολεοδοµίας - Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενό-
τητας Θρακοµακεδόνων: ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου ∆υ-
ναµικού - Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Αχαρνών: ∆Α-
ΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: ΠΕΤΑΚΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ
Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής: ΣΑΧΣΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου (Κοιµητήριο): ΞΑ-
ΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γε-
νιάς: ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΛΟΥΙΖΑ
Αντιδήµαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πο-
λίτη: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Την πρώτη του συνεδρίαση πραγµατοποίησε το νέο ∆ηµοτι-
κό Συµβούλιο Αχαρνών την Κυριακή 1η Σεπτεµβρίου 2019, 
όπως αυτό προέκυψε από τις πρόσφατες Αυτοδιοικητικές 
εκλογές. Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση εξελέγη το νέο προ-
εδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Πριν τις διαδικασίες εκλογής προηγήθηκε η ορκωµοσία των 
µελών του ∆Σ που απουσίαζαν από την τελετή που είχε πραγ-
µατοποιηθεί την περασµένη Τετάρτη (28/8).
Η συνεδρίαση υπό την προεδρία της κ. Ελένης Σαχσανίδου 
ξεκίνησε µε την οµιλία του νέου ∆ηµάρχου κ. Σπύρου Βρετ-
τού, ο οποίος σε κλίµα ενότητας ευχήθηκε σε όλους µια πε-
τυχηµένη θητεία, την οποία έχει ανάγκη η πόλη. Αποδεικνύ-
οντας έµπρακτα την πρόθεσή του για συνεργασία και συνεν-
νόηση, δήλωσε εξ αρχής πως η παράταξή του σκοπεύει να 
υποστηρίξει όλες τις υποψηφιότητες της αντιπολίτευσης για 
κάθε θέση κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία. 
Σε αυτό το κλίµα πραγµατοποιήθηκε η ψηφοφορία για το 
προεδρείο, αναδεικνύοντας πρόεδρο την κ. Χριστίνα Κατσαν-
δρή, η οποία στο σύντοµο χαιρετισµό της τόνισε ότι «όπως ο 
∆ήµαρχος υποσχέθηκε ότι θα είναι ∆ήµαρχος για όλους, έτσι 
υπόσχοµαι ότι θα είµαι κι εγώ πρόεδρος για όλους». 
Ακολούθως ο κ. Σπύρος Βρεττός συνεχάρη την πρόεδρο και 
ενηµέρωσε πως προτίθεται σε συνεργασία µε όλες τις παρα-

τάξεις που εκπροσωπούνται να εισηγηθεί νέο κανονισµό λει-
τουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε µια προσπάθεια που θα 
αποσκοπεί στη µεγιστοποίηση της εκπροσώπησης και της 
αποτελεσµατικότητας. 

Αναλυτικά οι εκλεγέντες:
Προεδρείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 
Πρόεδρος: Χριστίνα Κατσανδρή 
Αντιπρόεδρος: Γεωργία Τουµανίδου – Ευθυµιάδου
Γραµµατέας: Σπύρος Βάθης
Οικονοµική Επιτροπή: 
Πρόεδρος: Σπύρος Βρεττός

Τακτικά Μέλη: Μιχάλης Βρεττός, Νίκος ∆αµάσκος, Χριστίνα 
Κατσανδρή, Άγγελος Αραµπατζής, ∆ηµήτρης Κωφός, Πέτρος 
Βαρελάς, Ιωάννης Κασσαβός, Όλγα Παυλίδου. 
Αναπληρωµατικά Μέλη: Ν. Ξαγοράρης, Ε. Σαχσανίδου, Γ. 
Πετάκος, Χ. Κόνταρης, ∆. Τσιµπογιάννης, Μ.Τσορπατσίδης.    
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 
Πρόεδρος: Σπύρος Βρεττός
Τακτικά Μέλη: Νίκος Ξαγοράρης, Γιώργος Σιδηρόπουλος, 
Λουίζα Κοσµίδου, Γιώργος Πετάκος, ∆ηµήτρης ∆αµάσκος, 
Σπύρος Βάθης, Μαρίνος Μουκάνης, Πέκος Χαράλαµπος. 
Αναπληρωµατικά Μέλη: Α. Αραµπατζής, Ν. ∆αµάσκος, Γ. 
∆ασκαλάκης, Ν. Βρεττός, Α. Αθανασιάδης, Μ. Τσορπατσίδης. 

Τις προτάσεις του για τα νοµικά πρόσωπα και 
τις σχολικές επιτροπές του ∆ήµου Αχαρνών 
ανακοίνωσε ο νέος ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός:
∆ΗΚΕΑ
Πρόεδρος: Νίκας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Ζαχαριάδη Αγγελική
∆ΗΦΑ 
Πρόεδρος: Τοπαλίδης  Ευστάθιος
Πρωτοβάθµια σχολική επιτροπή
Πρόεδρος: Ορφανίδης Χαράλαµπος
Αντιπρόεδρος: Πολυµενέας Θεόδωρος
∆ευτεροβάθµια σχολική επιτροπή
Πρόεδρος: Μίχας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Καλάργαλης 
Ιωάννης
Αρωγή
Πρόεδρος: Μπούκη 
Μαρία
Πνευµατικό Κέντρο 
Θρακοµακεδόνων
Πρόεδρος: Βρεττός 
Σπύρος (∆ήµαρχος-ex 
officio)
Α’ Αντιπρόεδρος: 
Βρεττός Μιχάλης
Β’ Αντιπρόεδρος: Κα-
νελλόπουλος Πέτρος

ΟΛΑ  ΤΑ ΝΕΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ  ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Η νέα σύνθεση της ∆ιοίκησης του ∆ήµου Αχαρνών

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΑΧΣΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΛΟΥΙΖΑ

ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι προτάσεις του ∆ηµάρχου 
Αχαρνών για νοµικά 
πρόσωπα και σχολικές επιτροπές

Στην  πρώτη συνεδρίαση του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εκλέχτηκαν  το Προεδρείο  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η Οικονοµική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Τοπαλίδης  Ευστάθιος
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Παρασκευάς Αλέξανδρος
6ο ΓΕΛ Αχαρνών

Παρασκευάς Αλέξανδρος

16.703 μόρια

Μιχάι Κέιντα
1ο ΓΕΛ Αχαρνών

Μιχάι Κέιντα

18.937 μόρια

Μίχου Μαρία-Νίκη 
Πειραματικό Λύκειο Αγ. Αναργύρων

Μίχου Μαρία-Νίκη 

19.283 μόρια

Ονοματεπώνυμο Μαθητή Σχολή Εισαγωγής Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
Μίχου Νίκη-Μαρία Νομικής Αθήνας (4η πανελλαδικά) Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Μιχάι Κέιντα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Παρασκευάς Αλέξανδρος Χημείας Πάτρας Πανεπιστήμιο Πατρών

Μαλή Βασιλική Οικονομικών Επιστημών Αθήνας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ρωμανού Χρυσοβαλάντω Κοινωνιολογίας Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γέρου Ελενα Στατιστικής Αθήνας (17η πανελλαδικά) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τσιάτσου Ζωή Κοινωνιολογίας Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήμιο

Λαζαρίδη Νεφέλη Ρωσικής Γλώσσας,Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών Αθήνας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Χαψάς Άγγελος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας Καλαμάτας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μαυρέλη Συμέλα Μαιευτικής Πτολεμαΐδας (15η πανελλαδικά) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μαρούδας Γεώργιος Πληροφορικής Πειραιώς (1ος πανελλαδικά) Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ρεσσάλ Μαρία Οικονομικών Επιστημών Πάτρας Πανεπιστήμιο Πατρών

Καρβούνης Αλέξανδρος Πληροφορικής Κέρκυρας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Νεστορίδη Αναστασία Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών Βόλου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χριστοφορίδης Ιωάννης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λαμίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χάπεντσιουκ Εβελίνα Πολιτικών Επιστημών Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δρούγα Όλγα Αγωγής & Φροντίδας Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαντζούκα Αναστασία Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Χατζηλουκά Αικατερίνη Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας Μυτιλήνης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βαγγελάτου Ελίζα Επιστημών Προσχ. Αγωγής & Εκπ/κού Σχεδιασμού Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μορεάνου Τζεόρτζε Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής Αθήνας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τζόκας Παναγιώτης Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας Πανεπιστήμιο Πατρών

Χαριτίδου Αναστασία Νοσηλευτικής Διδυμότειχου Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Κουλούρη Γεωργία Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Χίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χάψας Ιωάννης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τρίπολης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σιδηροπούλου Ελένη Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας Καρδίτσας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπαγγελοπούλου Δήμητρα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Κομοτηνής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κουμπέτσου Δήμητρα Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας Αθήνας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Παπαϊωαννίδη Αικατερίνη Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Σπάρτης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ντούκα Λίβια Γεωπονίας Καλαμάτας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κιάμα Γκρισίλντα Περιβάλλοντος Λάρισας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σαμίου Κυριακή Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης Κιλκίς Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Νικολόπουλος Ελευθέριος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας Ψαχνών Ευβοίας Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

Σωτηριάδης Κωνσταντίνος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καλαμάτας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Φεταχάι Εύα Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γαρδίκας Θεοφάνης Γεωγραφίας Μυτιλήνης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κοκκίνης Νικόλαος Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης Άμφισσας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Συμεωνίδου Κωνσταντίνα Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης Άμφισσας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Δίπλα σας από την πρώτη σας μέρα στο Φροντιστήριο μοιραστήκαμε την αγωνία σας, το πά-
θος σας, τον στόχο σας. Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας και είμαστε βέβαιοι ότι 
θα διαπρέψετε και σε αυτό. Καλή σταδιοδρομία, παιδιά μας!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
Πιστεύουμε στα όνειρά σας 2019

www.chronos.edu.gr



10 Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου 2019

Μία σειρά αλλαγών πραγµατοποίησε στις 
διευθύνσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρ-
νών ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός. Συγκεκρι-
µένα µετά την ανάληψη των καθηκόντων του 
προέβη σε αντικαταστάσεις των Προϊσταµένων 
∆ιευθύνσεων και των Προϊσταµένων Τµηµάτων 
σε µια προσπάθεια η λειτουργία του ∆ήµου να 
γίνει πιο λειτουργική και περισσότερο αποτελε-
σµατική. 

Κύριο µέληµα του ∆ηµάρχου είναι οι υπη-
ρεσίες του ∆ήµου να λειτουργούν αποτελεσµα-
τικά µε στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτη-
ση κάθε ∆ηµότη της πόλης των Αχαρνών. Αυ-
τός άλλωστε ήταν και ο γνώµονας για τις συγκε-
κριµένες αλλαγές στις Υπηρεσίες του ∆ήµου.  

Την µετακίνηση  Προϊσταµένων ∆ιευθύνσε-

ων απεφάσισε η νέα ∆ηµοτική Αρχή ως  εξής: 
•  Λέκκα Ειρήνη από την ∆ιεύθυνση της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας στη ∆ιεύθυνση ΚΕΠ
•  Αγγελής Φίλιππος από την ∆ιεύθυνση ΚΕΠ 
στην ∆ιεύθυνση της Οικονοµικής Υπηρεσίας
•  Νίκας Νικόλαος από την ∆ιεύθυνση Καθαρι-
ότητας & Ανακύκλωσης στη ∆ιεύθυνση Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου
• Βαλκάνος Βασίλειος από την ∆ιεύθυνση Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου στη ∆ιεύθυνση Καθα-
ριότητας & Ανακύκλωσης
• Μαρκουτσάκη ∆έσποινα από την ∆ιεύθυνση 
Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γε-
νιάς στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
•  Αλιµπέρτη Σοφία από την ∆ιεύθυνση Κοινω-
νικής Πολιτικής στη ∆ιεύθυνση Παιδείας, Πολι-

τισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς
• Καλοµοίρης ∆ηµήτριος από την ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου ∆υνα-
µικού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάπτυξης

Τέλος, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2200/2-
09-2019 απόφαση ∆ηµάρχου τοποθετείται ο 
∆αµάσκος Αναστάσιος προϊστάµενος στη ∆ιεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αλλαγές πραγµατοποίησε ο δήµαρχος Σπύρος Βρεττός και στις θέ-
σεις των προϊσταµένων. Συγκεκριµένα, µε αποφάσεις του  µετακινή-
θηκαν και τοποθετήθηκαν στις πιο κάτω θέσεις  ως εξής :
Αλεξοπούλου Μαρία: Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοικητικών Θεµά-
των και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακε-
δόνων, της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 
∆υναµικού
Βρεττού Κωνσταντίνα: Προϊσταµένη του Τµήµατος Προγραµµατι-
σµού, Ανάπτυξης, Αποτελεσµατικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης, 
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γυριχίδου Ελένη: Προϊσταµένη στο Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης 
και Συντήρησης ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων
∆αµάσκος Αναστάσιος: Προϊστάµενος στη ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών
∆ηµητρακόπουλος Θεόδωρος: Προϊστάµενος στο Τµήµα Απασχό-
λησης και Επιχειρηµατικότητας, της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµι-
κής Ανάπτυξης
Ζώµα Ευµορφία: Προϊσταµένη στο Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης 
των Πολιτικών Οργάνων
Καραδήµα Μαρία: Προϊσταµένη του Ηλεκτροµηχανολογικού Τµή-
µατος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Καραχάλιος Κωνσταντίνος: Προϊστάµενος στο τµήµα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου-Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Κασιµάτης Κωνσταντίνος: Προϊστάµενος στο Αυτοτελές Τµήµα ∆ια-
χείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισµού
Κολοκούρη Αλεξάνδρα: Προϊσταµένη του Τµήµατος Σχεδιασµού 
και ωρίµανσης έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Κόµζια Αρετή: Προϊσταµένη του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας, της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Κορδατζή Φανή: Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης και 
Ληξιαρχείου της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπι-
νου ∆υναµικού
Κουκουβανή Ευαγγελία: Προϊσταµένη στο Τµήµα Εξεύρεσης και ∆ι-
αχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, ∆ιεθνών Σχέσεων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Κοχλιού Αικατερίνη: Προϊσταµένη στο Τµήµα Εποπτείας Νοµικών 
Προσώπων της ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πλη-
ροφορικής
Μαρκοπουλιώτης Αλέξανδρος: Προϊστάµενος του Τµήµατος Ελέγ-
χου, της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Ματζετάκης Κωνσταντίνος: Προϊστάµενος στο Τµήµα Επίβλεψης Με-
λετών, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μπέη Ειρήνη: Προϊσταµένη του Τµήµατος Επιχειρησιακού Σχεδια-
σµού της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

Μπούκη Ελεάνα: Προϊσταµένη στο Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μά-
θησης, της ∆ιεύθυνσης Παιδείας. Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέ-
ας Γενιάς.
Μπούσγου Γεωργία: Προϊσταµένη στο Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής 
Υπηρεσίας
Νάννος Χρήστος: Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµί-
ας
Παπαδονικολάκη Ελευθερία: Προϊσταµένη στο Τµήµα Σχεδιασµού, 
Εποπτείας Καθαριότητας και Αποκοµιδής Ανακυκλώσιµων Υλικών, 
της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Παράσχος Γεώργιος: Προϊστάµενος Τµήµατος Εσόδων, της ∆ιεύθυν-
σης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Περρή Μαρία: Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας 
Κτηµατολογίου και Απαλλοτριώσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών
Ρούσσας Βασίλειος: Προϊστάµενος στο τµήµα Υποστήριξης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου
Σωτηρίου Αθανάσιος: Προϊστάµενος στο Τµήµα Περιβάλλοντος της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Τσιαούση ∆ήµητρα: Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυ-
νοµίας

Μετακινήσεις και  Τοποθετήσεις  Προϊσταµένων

• Το κτήµα Varibobi Club βρίσκεται 
στο ωραιότερο σηµείο της περιοχής 
Βαρυµπόµπης, µέσα σε ένα παρθένο δάσος, 
ενώ ταυτόχρονα το ειδυλλιακό τοπίο 
προσθέτει µια εξαιρετική πινελιά

• Το κτήµα Varibobi Club αποτελείται από 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους καθώς 
και ένα παρεκκλήσι µέσα σε µία τεράστια 
έκταση 20 και πλέον στρεµµάτων

• Μοναδικός, τεράστιος χώρος µε έναν 
πανέµορφο κήπο όπως και µια µεγάλη 
λίµνη µε ένα ροµαντικό γεφυράκι, τα οποία 
προσφέρουν µια ονειρεµένη εκδήλωση.
Ο εξωτερικός χώρος µπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 600 άτοµα.

Η ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αλλαγές διευθυντών και προϊσταµένων  
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Ώθηση στην νέα γενιά µας  
ι εγγρα ές ρχισαν 

ια υµν σιο  Λύκειο  ΕΠΑΛ
και τµήµατα µελέτης ∆ηµοτικού

Καλή Σχολική ρονι  

ΕΠΙΤΥ ΝΤΕΣ  2019
ι καθηγητές του ροντιστηρίου συγχαίρουν τους µαθητές τους για την επιτυχία

στις Πανελλήνιες εξετ σεις και εύχονται καλή συνέχεια στις σπουδές τους  

νοµα Σχολή νοµα Σχολή

Πάντα δίπλα στον µαθητή, µε στόχο την επιτυχία του

Παναγιώτης Ντ σης ηµικών Μηχανικών ΕΜΠ
αλιµούρδας Κ νσταντίνος Μαρκετινγκ  Επικοιν νία ΠΑ

Αργυρίου εώργιος Μαθηµατικών Π τρας
Λιακ κη Ελισ βετ  Μαθηµατικών Π τρας
Πιστόπουλος Παναγιώτης ∆ιοίκηση Επιχειρήσε ν ΠΑ∆Α
Μαστακούλη Κασσιανή Σχολή Μηχανικών Μεταλλεί ν
 Μεταλλουργών ΕΜΠ
Σαµπ νης Αν στασιος  Τµήµα Ηλεκτρολόγ ν Μηχανικών και
 Τεχνολογίας Υπολογιστών
 Πολυτεχνική Σχολή  Πανεπιστήµιο Πατρών
Κανελλοπούλου Ασπασία Τµήµα Στατιστικής  Ασ αλιστικής
 Επιστήµης ΠΑΠΕΙ
Σιδέρης Αλέξιος Ναυτιλιακών Σπουδών ΠΑΠΕΙ
Μ λθας Νικόλαος Αρχιτεκτονική Π τρας
Κα αντ ίδου Αθην   Επιστήµης και Τεχνολογίας Τρο ίµ ν
 Ιόνιο Πανεπιστήµιο 
Μπαλ σκα Αµ ντα Νοσηλευτική Π τρας

Σκλ βος ρασκίσκος Μαθηµατικών Π τρας
Λέ ος ασίλης Μαθηµατικό Π τρας
Μπακολούκα Αγγελική  ικονοµικής Επιστήµης ΕΚΠΑ

αλβατ ή Σο ία Σχολή Περιβ λλοντος Ιόνιο Πανεπιστήµιο 
Ματέο Τσότα ∆ιοίκηση Επιχειρήσε ν
  ργανισµών Πελοποννήσου
Λα αρίδης Κ νσταντίνος Τµήµα Ηλεκτρολόγ ν και
 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΠΑ∆Α
Παπαβασιλόπουλος Παναγιώτης Σχολή Μηχανικών
 Μεταλλεί ν Μεταλλουργών ΕΜΠ
Μ κος Λευτέρης Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
αβριηλίδης Απόστολος  Πληρο ορική ΠΑΠΕΙ

∆εσποτοπούλου ∆ήµητρα Αγροτικής ικον µίας  Αν πτυξης ε π. Παν µιο
Πετρίδης Συµεών  Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρολόγ ν Μηχανικών  νθη

η Αλεξ νδρα  κεανογρα ίας Μυτιλήνης 
Καρίνου Κατερίνα  υτικής Παραγ γής Μεσολόγγι



ΤΣΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΑΡΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΑΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΛΑΡΗΣ ΠΑΡΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΜΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΧΟΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ -

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΤΟΡΑΤΣΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΜΥΝ

ΚΟΥΤΣΑΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΜΥΝ

ΛΑ∆ΕΡΟΣ ΤΑΣΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΚΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΡΙΤΟ-ΚΟΥΡΟ  ΝΑΙΡΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ΑΜΑΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ

 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΡΥΤΣΚΑ ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΟΣΟΥΝΙ∆Η ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΠΠΑ ΕΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &  ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟ

 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &  ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟ

 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ

 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΛΗΤΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΕΛΠΙ∆Α ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΑΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΕΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΖΑΜΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΕΝΟΖΙ ΕΣΜΕΡΑΛ∆Α ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΑΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΖΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΗ ΕΥΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ -

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΛΙΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΤΟΥΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΑΓΩΝΑ ΖΩΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΠΟΥΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΡΑΝΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΤΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΦΕΚΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

 ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΥΛΣ ∆ΑΝΙΛΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -

 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

∆ΡΙ∆ΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

∆ΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - 

 ΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΤΣΟΝΤΕΜΙ ΝΕΙΛΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΤΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ

 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ

 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΙΡΗΛΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΕΘΝΙΚΟ

 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ -  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΕΙΛΕΝΤΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ -  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α∆ΑΜΟΥ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ∆ΙΕΘΝΕΣ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΓΚΙΝΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -

 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ∆ΙΕΘΝΕΣ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΓΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΕΒΙΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -

 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΖΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΡΜΑ ΑΝΤΖΛΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 2 & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 2 - ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κεντρική πλατεία Αχαρνών) - ΤΗΛ: 210-2461236 • www.mpoutsikos-ekseliksi.gr ● e-mail: mpoutsikos.ekseliksi@gmail.com ●  f: mpoutsikos.ekseliksi
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ΛΥΚΕΙΟΝ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ                                                                   Αχαρνές 6/9/2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                         Αριθµός πρωτ. 10
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ   6, ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΠΛΑΤΕΙΑ
136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ.: 210 24 62 085
FΑX : 210 2468538 - Email:  lykeionellinidonacharnon@gmail.com

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Με χαρά σας ανακοινώνουµε ότι τα µαθήµατα του Λυκείου, Λυκειακής περιόδου 2019-2020 θα αρχίσουν στις 5/10/2019 ηµέ-

ρα Σάββατο και ώρα 10 πµ.
Για τις εγγραφές  των  ενδιαφεροµένων θα αποτανθείτε στην γραµµατεία που θα  λειτουργήσει  στις  3/10/2019   ηµέρα   Πέ-

µπτη   και    4/10/2019  ηµέρα  Παρασκευή  και  ώρες  7 έως 9 µµ.
Πάµε όλοι µαζί για µια νέα χρονιά, για µια νέα προσπάθεια.

ΓΙΑ ΤΟ ∆Σ
                  Η   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΙΤΣΑ  ΒΑΡΕΛΑ                                            ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ – ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ                                           AXAΡΝΕΣ, 6-9-2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                 Aρ.Πρωτ.: 11
Φιλαδελφείας 6 ( Κεντρική Πλατεία)
Τ.Κ.136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
Τηλ.210-2462085 - FAX 210-2468538
Εmail:lykeionellinidonacharnon@gmail.com

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟ
Κάτοικο Γλυφάδας 

                                       
ΘΕΜΑ: ‘’Συγχαρητήρια επιστολή’’

Κύριε Μαρτίνο,
     Η Πρόεδρος και το ∆ιοιηκητικό Συµβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήµατος Αχαρνών, σας εκφράζουν τα θερµά τους 
συγχαρητήρια για την εξέχουσα Χριστιανική τοποθέτησή σας από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ως Πολιτικού ∆ιοι-
κητή του Αγίου Όρους και σας ευχόµαστε ολόψυχα µε υγεία να ανταποκριθείτε στο θεάριστο έργο σας.
           Επίσης το Λύκειό µας, σας ευχαριστεί θερµά για την µέχρι σήµερα βοήθειά σας που χάριν των προσπαθειών σας, λειτουργεί 
καθ’ όσον τα πενιχρά του έσοδα δεν µπορούν να καλύψουν τα έξοδά του.
          Εκφράζουµε και πάλι τις θερµές µας ευχαριστίες και σας ευχόµαστε καλή και δηµιουργική χρονιά, επιτυχία και πρόοδο στο 
δύσκολο έργο σας.

ΓΙΑ ΤΟ ∆Σ
                  Η   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΙΤΣΑ  ΒΑΡΕΛΑ                                            ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ – ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ



15Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου 2019

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  2019
ΙΩΑΕΙΜΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΖΑΧΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΠΑΣΙΟΣ ΑΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΝΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΤΑΣΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΚΩΣΤΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΓΚΟΥΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ(ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ(ΠΑΤΡΑ)

ΤΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΘΕΟ∆ΩΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΝΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΚΑΡ∆ΟΥΤΣΟΥ ΡΑΝΙΑ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΒΟΥΙ∆ΑΣΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΚΑΝ∆ΥΛΗ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΜΠΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΜΙΧΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)

ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ ΛΥ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)

ΓΑΡΖΕΝΤΙΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

∆ΙΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΑΓΚΑΙ ΙΡΙΣΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΣΟΥΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΕΡΟ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
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Στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Σώ-

ζοντος, εντός του οικι-
σµού Καποτά του ∆ή-
µου Αχαρνών, χορο-
στάτησε κατά την ακο-
λουθία του Εσπερινού, 
ο Σεβασµιώτατος Μη-
τροπολίτης Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ. Αθηναγό-
ρας. Ο κ. Αθηναγόρας 
στο κήρυγµα του ανα-
φέρθηκε στο βίο του 
Αγίου, κάνοντας ιδιαί-
τερη αναφορά σε δύο 
χαρακτηριστικά του 
Αγίου, που τον κατέ-
στησαν «ηλίου λα-
µπρότερο», όπως αναφέρεται στο δοξαστικό των εσπεριών της 
εορτής. Προ της απολαύσεως ακολούθησε λιτάνευση της εικό-
νας του Αγίου, εντός του οικισµού Καποτά, µε την συµµετοχή 
κληρικών της Μητροπόλεως Ιλίου και πλήθους πιστών της περι-
οχής. Τέλος ο Σεβασµιώτατος κ. Αθηναγόρας ευχήθηκε σε όλους 
«χρόνια πολλά και ευλογηµένα».

Στον αγιασµό 
του 21ου ∆η-
µοτικού Σχο-

λείου Αχαρνών, πα-
ρουσία εκατοντάδων 
γονέων, παρευρέθη η 
Αντιδήµαρχος Παιδεί-
ας κα Λουίζα Κοσµί-
δου, εκφράζοντας τη 
διάθεση της νέας ∆η-
µοτικής Αρχής να είναι στο πλευρό µαθητών, εκπαιδευτικών και 
γονέων του ταλαιπωρηµένου 21ου, που φέτος ξεκινάει τη σχολι-
κή χρόνια στο νέο προσωρινό του σχολείο. 

«Έχουµε πολλά να κάνουµε εδώ» δήλωσε στην οµιλία της η 
Αντιδήµαρχος, η οποία εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι µε το επίπε-
δο συνεργασίας που έχει εγκαινιαστεί τόσο µε τη ∆ιεύθυνση του 
σχολείου όσο και µε το Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων, θα γίνει 
η απαιτούµενη δυνατή προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσµα, 
αποσπώντας θετικά σχόλια και εγκάρδιο χαιρετισµό από τους γο-
νείς των µικρών µαθητών. «Θα συνεχίσουµε να προσπαθούµε 
και να διεκδικούµε» ανέφερε µεταξύ άλλων στο χαιρετισµό του, 
ο Πρόεδρος Ηλίας Κολλύρης, ο οποίος, εκ µέρους του δραστή-
ριου ∆Σ του Συλλόγου Γονέων κ Κηδεµόνων, δεσµεύτηκε ότι η 
ασφάλεια των παιδιών και η βελτίωση της καθηµερινότητας.  

Με τη λιτάνευ-
ση της Ιερής Ει-
κόνας κορυ-

φώθηκε, το βράδυ του 
Σαββάτου 7 Σεπτεµ-
βρίου 2019, το διήµε-
ρο πανηγύρι της Ιεράς 
Μονής Ντάρδιζας. 
Προηγουµένως τελέ-
στηκε Αρχιερατικός 
Εσπερινός προεξάρχο-
ντος του Μητροπολίτη 
Ηλιουπόλεως (Αιγύπτου) κ.κ. Θεοδώρου, ο οποίος εκφώνησε 
πύρινο κήρυγµα για το γενέσιο της Θεοτόκου. Η τελετή ολοκλη-
ρώθηκε µε αρτοκλασία, παρουσία πλήθους πιστών, η προσέλευ-
ση των οποίων ξεπέρασε, φέτος, κάθε προσδοκία.  Τιµές απέδω-
σε η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής, η οποία και συνόδεψε την 
Ιερή Εικόνα στην περιφορά της. Ο διήµερος εορτασµός ολοκλη-
ρώθηκε την Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου 2019, µε Όρθρο και πανη-
γυρική Θεία Λειτουργία, µετ’ αρτοκλασίας το πρωί και Ιερά Πα-
ράκληση στη Θεοτόκο το απόγευµα.

Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουµενικού Πατριαρχείου 
πραγµατοποίησε,  την  Πέµπτη, 5 Σεπτεµβρίου, ο Άρχων 
Έξαρχος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κ. 

Αθανάσιος Μαρτίνος, 
προσφάτως διορισθείς 
υπό της εντίµου Ελλη-
νικής Κυβερνήσεως ως 
νέος Πολιτικός ∆ιοικη-
τής του Αγίου Όρους. 
Ο νέος Πολιτικός ∆ιοι-
κητής υπέβαλε τα σέ-
βη του προς τον Οι-
κουµενικό Πατριάρχη 
και Επίσκοπο του Αγίου Όρους και ζήτησε την πατριαρχική ευλο-
γία µε την ευκαιρία της ανάληψης των νέων πολυεύθυνων καθη-
κόντων του. Ο Παναγιώτατος, ο οποίος θα επισκεφθεί το Άγιον 
Όρος από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου, ευχήθηκε στο νέο Πολιτι-
κό ∆ιοικητή γόνιµη και καλλίκαρπη υπηρεσία, ως εκπρόσωπο 
της Ελληνικής Πολιτείας στον Ιερό Άθω, αρχαίο τµήµα της Κανο-
νικής δικαιοδοσίας του Οικουµενικού Θρόνου. Πηγή :  Ροµφαία

ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αχαρνέων Ιππέων και Μελποµένου
Β΄ Εµπορικό Κέντρο, Λόφος Προφήτη Ηλία, 
Αχαρνές, Τ.Κ. 13672, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 6948896427

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από ένα καλοκαίρι πληµµυρισµένο µε χρώµατα και αρώ-
µατα του βουνού και της θάλασσας, µε όµορφες και ξέγνοιαστες 
στιγµές ξεκούρασης και χαλάρωσης, τα ταξίδι στην παράδοση µε 
οδηγό την Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών ξεκινά και πάλι τη ∆ευ-
τέρα 16 Σεπτεµβρίου 2019.

Σας περιµένουµε όλους µε χαρά και ανυποµονησία, γεµάτοι 
φρέσκες ιδέες και όρεξη στη φιλόξενη στέγη µας, στα γραφεία µας 
στην οδό Αχαρνέων Ιππέων και Μελποµένου, (Β΄ Εµπορικό Κέ-
ντρο), Λόφος Προφήτη Ηλία.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών

Υποδοχή του Τιµίου Ξύλου στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Καµατερού

Με επισηµότητα πραγµατοποιήθηκε η υποδοχή του 
Τιµίου Ξύλου από τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως 
των Ιεροσολύµων, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Καµατερού.

Η υποδοχή πραγµατοποιήθηκε στην διασταύρω-
ση των οδών Σωκράτους και Λεωφόρου Καµατερού 
µε την συµµετοχή του ∆ηµάρχου Καµατερού – Αγί-
ων Αναργύρων κ. Σταύρου Τσίρµπα και των συνερ-
γατών του, του βουλευτή κ. Γιάννη Λοβέρδου, της 
Φιλαρµονικής του ∆ήµου και σωµατείων µε παραδο-
σιακές ενδυµασίες, αποδίδοντας τις πρέπουσες τιµές.

Το ιερό σέβασµα µετέφερε από τα Ιεροσόλυµα ο 
Αρχιµ. Χαράλαµπος και υποδέχθηκε ο Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως κ. Θεόδωρος. Εν 
συνεχεία λιτανευτικά κλήρος και λαός πορεύθηκαν 

προς το ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου εκεί το τεµά-
χιο του Τιµίου Ξύλου τοποθέτηθηκε σε ειδικό προ-
σκυνητάρι για προσκύνηση από τους πιστούς.

Ακολούθως τελέστηκε πανηγυρικός αρχιερατικός 
εσπερινός, ενώ στο τέλος ο προϊστάµενος π. Κωνστα-
ντίνος ∆αρδαµάνης ευχαρίστησε τον Πατριάρχη Ιε-
ροσολύµων Θεόφιλο για την ευγενή παραχώρησή 
του ιερού σεβάσµατος, καθώς και τον εκπρόσωπο 
του Πατριαρχείου που µετέφερε το ιερό κειµήλιο.

Το ιερό σέβασµα θα παραµείνει για προσκύνη-
ση στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καµατερού 
µέχρι την 22η Σεπτεµβρίου. Κατά το διάστηµα αυ-
τό θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά ιερές ακο-
λουθίες.   Φωτογραφίες και ρεπορτάζ: Σπύρος Πα-
παγεωργίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Φέροµεν  σε γνώση των ενοριτών και των  πιστών της πόλε-
ως µας, σχετικά  µε την κατάσταση  που  βρίσκεται ο Ναός 

µας, µετά τις διαπιστωθείσες  ζηµίες  που προκλήθηκαν από 
τον σεισµό του περασµένου Ιουλίου 2019. 

Α. Οι εργασίες  αποκατάστασης των  ζηµιών  ξεκίνησαν 
και  προχωρούν µε γοργούς ρυθµούς.

Β. Έως την αποπεράτωση των εργασιών, τόσο οι Εσπερινοί, 
όσο και οι Λειτουργίες  καθώς και όλα  τα Μυστήρια, θα τε-

λούνται  στο Παρεκκλήσιον  της Ενορίας µας  Ι.Ν. Αγίου 
Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Αγίου 

Κωνσταντίνου και Ξενοφώντος, περίπου 100 µέτρα 
από την Κεντρική Πλατεία.

Με αγάπη Χριστού 
Αρχιµανδρίτης 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΑΠΤΗΣ
Προϊστάµενος  Ι.Ν. 

Αγίου Βλασίου Αχαρνών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»

Πρόσκληση  για συµµέτοχη  στη  
Θεατρική Παράσταση «Η  ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ»

Ο Πολιτισµικός Σύλλογος  «Αχαρνείς»,  θα   πραγµα-
τοποιήσει  στις  23 Οκτωβρίου   2019, ηµέρα  Τετάρτη,  
επίσκεψη,  στο   Θέατρο «ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΕΪ  για την Θεα-
τρική Παράσταση  «Η   ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ»   που αρχίζει  ώρα  

7.15 µ.µ.  έως τις 9.30 µ.µ.  
∆ιασκευή – Σκηνοθεσία  του Αντώνη Λουάρδου. 

Πρωταγωνιστούν : Μπάσυ Μάλφα, Πηνελόπη Ανα-
στασσοπούλου, Τόνυ ∆ηµητρίου, Πέτρος Ξεκούκης 

κ.α. Guest Star : Ερρίκα Μπρόγερ. Τραγουδούν : Λένα 
Αλκαίου και Κων/νος Μαρτάκης.   

Ώρα  αναχώρησης  05.30 µ.µ.
Για  δηλώσεις συµµετοχής  στην  Γεν. Γραµµατέα  του Συλλό-

γου Αλίκη Λεφάκη στο τηλέφωνο  6977 197710.

Εκ  του ∆.Σ.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

Στον  ανηψιό  µας  
ΣΙ∆ΕΡΗ   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ, 
επιτυχόντα στην Σχολή
Ναυτιλιακών Σπουδών 

του Πανεπιστηµίου Πειραιά,

Θερµά  Συγχαρητήρια 
Οικ.  Παναγιώτη  Σιδέρη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥ∆ΙΑΣ 

2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ώρα 9:00 µ. µ. στον προαύλιο 

χώρο του συλλόγου στον λόφο 

του Προφήτη Ηλία Αχαρνών.   

Σας περιµένουµε όλους να πα-

ρακολουθήσετε από κοντά τη 

διαδικασία απόσταξης της τσι-

κουδιάς στο ρακοκάζανο του 

συλλόγου µας.

Πλούσιοι µεζέδες, άφθονο 

πιοτό και γλέντι µέχρι το πρωί 

παρέα µε τους ΚΩΣΤΑ ΚΑΚΟΥ-

∆ΑΚΗ & ΜΙΧΑΛΗ ΠΕΤΣΑΚΗ.

Στους Σχολικούς Αγιασµούς 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός 
Στους αγιασµούς σχολείων των Αχαρνών όλων των βαθµί-
δων παρευρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο ∆ήµαρχος κ. Σπύ-
ρος Βρεττός. Είχε έτσι την ευκαιρία να ευχηθεί σε µαθητές, εκ-
παιδευτικούς και γονείς µια καλή σχολική χρονιά, ενώ παράλ-
ληλα να τους διαβεβαιώσει πως το κουδούνι χτύπησε κανο-
νικά και στις 110 σχολικές µονάδες χωρίς προβλήµατα. 

«Οι σχολικές µονάδες είναι έτοιµες, επισκευασµένες και 
συντηρηµένες µε ασφάλεια για τους µαθητές. Όλες έχουν την 
πιστοποίηση των Τεχνικών Υπηρεσιών για τη στατική τους 
επάρκεια, παρά τις κακές γλώσσες που έλεγαν διάφορα τις 
προηγούµενες µέρες. Καλή και δηµιουργική σχολική χρονιά 
σε µαθητές και καθηγητές», τόνισε ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος 
Βρεττός. 

Ιερά  Μητρόπολι Ιλίου , Αχαρνών και Πετρουπόλεως

Ευχές για  το σχολικό έτος  2019 – 2010

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε µε την τέλεση των 
αγιασµών σε όλα τα σχολεία της Μητροπολιτικής 
περιφέρειας και ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας 
απέστειλε ευχές σε µαθητές και διδάσκοντες.

Επιπλέον, τέλεσε την ακολουθία του Αγιασµού 
στο 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων, στο 4ο Λύκειο Πε-
τρουπόλεως, στο Ειδικό Σχολείο Ιλίου και τα Μο-
ντεσσοριανά Σχολεία.

Μήνυµα προς τους µαθητές και τις µαθήτριες των 
σχολείων του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως µε την 
ευκαιρία της ενάρξεως του Νέου Σχολικού έτους 
2019-20

Αγαπητά µου παιδιά,
«Ο πνευµατικός αγωνιστής, επειδή γνωρίζει ότι 

µόνο το αγαθό αξίζει να αγαπηθεί, χαίρεται, όταν 
το βλέπει στον εαυτό του, χαίρεται όταν το βλέπει 
και στους άλλους… αυτό αποτελεί την εκπλήρωση 
των ευχών του και των επιθυµιών του: Η χαρά των 
άλλων. Αυτή ακριβώς είναι η πιο αρχοντική χα-
ρά…»

Στο ερώτηµα που ακούγεται συχνά: «Σε τι µας 
χρειάζεται το σχολείο;» η απάντηση είναι ήδη εµ-
φανής. Για να ανακαλύψετε το αγαθό. Την οµορφιά 
των ανθρώπων και των δηµιουργηµάτων του. Να 
µάθετε να αγαπάτε και να χαίρεστε την παρουσία 
τους στην ψυχή σας και στην ψυχή των άλλων.

Οι σπουδές και η καλλιέργεια των γραµµάτων 
ολοκληρώνονται όταν οδηγούν στην γνώση του 
µοιράσµατος της χαράς µε τους άλλους. Στην υπε-

ράσπιση του δικαιώµατος για προκοπή όλων των 
ανθρώπων.

Καλή και ευλογηµένη χρονιά!

Μήνυµα προς τους Εκπαιδευτικούς των σχολείων 
του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως µε την ευκαιρία της 
ενάρξεως του Νέου Σχολικού έτους 2019-20

Αγαπητοί µου,
«Κοίταξε! Και τα µάτια µου έριξαν την σπορά
γρηγορότερα τρέχοντας κι από βροχή
τα χιλιάδες απάτητα στρέµµατα»1
Ο ποιητής θυµίζει τον κόπο του Σπορέα της πα-

ραβολής, ο οποίος έριχνε τον σπόρο του σε έδα-
φος κάθε µορφής.

Αυτή νοµίζω ότι είναι η αποστολή του εκπαιδευ-
τικού. Να σπέρνει στα απάτητα χώµατα της ψυχής 
των µαθητών του, τον άνθρωπο. Την δυνατότητα 
να ιδρύει και να διατηρεί σχέσεις.

Ένας δάσκαλος που επιβίωσε από τον εφιάλτη 
των στρατοπέδων συγκέντρωσης, άφησε την εξής 
παρακαταθήκη: «Τώρα πια ένα και µοναδικό ζητώ 
από τους εκπαιδευτικούς: να βοηθούν τους µαθη-
τές τους να γίνουν άνθρωποι. Οι προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να έχουν ποτέ ως 
αποτέλεσµα, σπουδαγµένους Άϊχµαν. Αξία έχουν 
η ανάγνωση, η γραφή, η αριθµητική, µόνο όταν 
συµβάλλουν στο να γίνουν τα παιδιά µας άνθρω-
ποι».

Καλή και ευλογηµένη χρονιά!

Τη Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου 2019 
εγκαινιάστηκαν παρουσία του 
Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυ-
µου και του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 
Αττικής κ. Αθανάσιου Αυγερινού οι νέες κτι-
ριακές εγκαταστάσεις του δηµοτικού σχο-
λείου του Ι.Ν. Μεταµορφώσεως του Σωτή-
ρος. Στο χαιρετισµό του ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυµος 
από τη Βαρυµπόµπη, υπογράµµισε ότι 
«πρέπει να συνδυάζεται η άνωθεν σοφία µε 
τη σοφία των γραµµάτων, ώστε να δηµιουργούνται χαρισµατικοί άνθρωποι. Επιπρόσθετα, αφού 
ευχήθηκε στους παρευρισκόµενους να αυξάνουν τα τάλαντά τους, τους παρότρυνε να τα προσφέ-
ρουν στους συνανθρώπους τους, να µην τα κρατάνε για τον εαυτό τους, διότι αυτό είναι αίρεση.

Κατόπιν, ο Προκαθήµενος της Ελλαδικής Εκκλησίας µοιράστηκε τον δισταγµό του στο 
ξεκίνηµα της προσπάθειας δηµιουργίας των εγκαταστάσεων τού εν λόγω σχολείου, ωστό-
σο, όπως επισήµανε, εµπιστεύθηκε τον προϊστάµενο του ναού π. Σπυρίδωνα Ράπτη και δι-
καιώθηκε. Επίσης, αναφέρθηκε, γενικότερα, στο σηµαντικό έργο που επιτελείται στα εκπαι-
δευτήρια της Εκκλησίας και ευχήθηκε σε όλους να συνεχίσουν αυτήν την προσπάθεια και 
να βρεθούν και άλλες ενορίες που θα δηµιουργήσουν αντίστοιχες δοµές».

Το εξαιρετικό από κάθε άποψη δηµοτικό σχολείο αποτελεί ένα ακόµα δηµιούργηµα 
του πατέρα Σπυρίδωνα του Ι.Ν. Μεταµορφώσεως του Σωτήρος που µε το λαµπρό του έρ-
γο εµπνέει και στηρίζει τους συνανθρώπους µας. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν, επίσης, οι 
Μητροπολίτες Ιλίου Αθηναγόρας και Θερµοπυλών Ιωάννης, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Θεοφ. Επίσκοπος Θεσπιών κ. Συµεών που συνόδευε τον Αρχιεπίσκοπο και 
πλήθος κληρικών και πιστών.
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ΑΝΔΡΟΣ- ΤΗΝΟΣ 
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΣΑΒΒΑΤΟ) -2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ)   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 92Ε /ΑΤΟΜΟ 


ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

12/9(20.00 μμ)-16/9(8.00 πμ)-4ΗΜΕΡΗΕΚΔΡΟΜΗ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ, ΤΑΞΙΑΡΧΗ…) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 178Ε /ΑΤΟΜΟ 


        ΝΑΠΟΛΗ-ΡΩΜΗ 

                         ΠΟΜΠΗΙΑ-ΚΑΠΡΙ-ΑΣΙΖΗ 
17/10-23/10 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4****,ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ), ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, Φ.Π.Α., ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, CHECK POINT, ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΞΙΟΥ)  ΑΠΟ 410Ε/ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:  3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    13-15/10 
ΚΥΠΡΟΣ :    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    28-31/10 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ  
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Πληροφορίες και κρατησεις θέσεων 

στο ΤΗΛ. 210-2469576, 210-2464760 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2017     

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens e-mail:info@perrakistours.gr
Tel:210-2469576 , 210-2464760,  6977625869

22/9 /ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΤΗΝΟΣ

Εισιτήριο: 55 €  µε λεωφορείο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

27/09 – 30/09 /ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Εισιτήριο: 160  €  µε µεταφορές, ακτοπλοϊκά και διανυκτέρευση

8 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΟΧΡΙ∆Α – ΑΛΒΑΝΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:   28/09 – 5/10        &      19/10 – 26/10

Εισιτήριο: 475 €  ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* ΜΕ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

18-20/10/ ΣΥΜΗ-ΡΟ∆ΟΣ/3ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ

20 - 24/10/ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ (5 ΗΜΕΡΕΣ)

Εισιτήριο 200€ Στη τιµή περιλαµβάνεται πρωινό και ένα γεύµα ,Μεταφορά

8 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΕΡΒΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  30/10 – 6/11 Εισιτήριο:425 €  ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4*,3* ΗΜΙ-

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΣΑΡΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   του  ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΥ    και  της  ΑΡΓΥΡΩΣ   το γένος  
ΝΙΚΟΛΟΥ    που γεννήθηκε στην   ΑΘΗ-
ΝΑ   και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ   – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ,  και  η   ΚΑΡΥ∆ΑΚΗ   ΑΡΤΕΜΙΣ    
του   ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ    και της  ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΑΣ   το γένος   ΜΩΡΑΪΤΗ, που γεν-
νήθηκε στην  ΑΘΗΝΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και 
κατοικεί στις   ΑΧΑΡΝΕΣ   - ΑΤΤΙΚΗΣ, 
δήλωσαν πως θα έλθουν σε γάµο   που 
θα τελεστεί στους  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΕΣ – ΑΧΑΡΝΩΝ     – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΧΟΛΙ∆ΗΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   του  ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ    και  της  ΛΥΡΑ   το γένος  ΧΑ-
ΡΙΤΟΒΑ     που γεννήθηκε στην   ΑΘΗΝΑ    
και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
και  η   ΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ   ΕΡΜΟΦΥΛΗ    
του  ΑΧΙΛΛΕΑ    και  της  ΜΑΡΙΑΣ   το γέ-
νος   ΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ, που γεννήθηκε 
στην  ΡΩΣΙΑ   και κατοικεί στον  ΤΑΥΡΟ 
-  ΑΘΗΝΩΝ   - ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως 
θα έλθουν σε γάµο   που θα τελεστεί στις   
ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΤΣΙΚΑ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    του    
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ    και  της   ΑΘΗΝΑΣ το 
γένος   ΚΑΨΟΚΟΛΗ   που γεννήθηκε 
στην  ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί  στους 
ΑΓΙΟΥΣ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
και  η   ΡΟΥΣΤΑΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  και  της   ΜΑΡΙΑΣ  το 
γένος  ΛΕΥΚΑ, που γεννήθηκε στην  
ΑΘΗΝΑ    και κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  
- ΑΤΤΙΚΗΣ, δήλωσαν πως θα έλθουν 
σε γάµο   που θα τελεστεί στην ΑΝΟΙ-
ΞΗ  – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΙΧΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  του ΣΠΥΡΙ-
∆ΩΝ  και της ΟΛΥΜΠΙΑΣ  το γένος  
ΣΤΑΘΑΚΗ, γεννηµένος στην  ΑΘΗ-
ΝΑ  και κάτοικος ΑΡΧΑΙΑΣ  ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ  και η  ΜΠΙΛΙΩΝΑ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
και της ΖΩΗΣ  το γένος ΜΠΑΤΗ, γεν-
νηµένη στην ΑΘΗΝΑ  και κάτοικος 
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να 
έλθουν σε γάµο που  θα γίνει στην 
ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας του  Θρησκευτικού σας Γάµου, την Τοπική 
µας ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκ-
δοση  της  και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστορίας  του  τόπου µας.  Τώρα 

µε ένα Τηλεφώνηµα  στο  697 2426684  ή στείλτε τα στοιχεία της Αγγελίας  
στα  mail: nioras@gmail.com   και  acharnaiki@gmail.com. 

ΑΧΑΡΝΕΣ  - Πανόραµα 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο  190 τ.µ., ελιές, εντός σχεδίου, επικλινές, Σ.∆. 0,6, Σ.Κ. 0,4, 17 

Χ 11, πρόσοψη 17 µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, θέα βουνό - δάσος, ελεύθερο 
και για αντιπαροχή, µεσίτες δεκτοί.  Η περιοχή είναι αναπτυσσόµενη και διαθέτει 

ύδρευση και αποχέτευση ΕΥ∆ΑΠ.  Το οικόπεδο χαρίζεται µε την προϋπόθεση 
εξόφλησης ή µεταβίβασης του στεγαστικού δανείου, που λήφθηκε για την 
αγορά του οικοπέδου.  Εναλλακτικά το οικόπεδο ανταλλάσσεται µε άµεσα 

εκµεταλλεύσιµο ακίνητο. ∆εκτές εναλλακτικές προτάσεις. 
Πληροφορίες :  Τηλ. 6947 154949.  4∆223
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Τέρµα Λεωφ. Τατοΐου ● Βαρυµπόπη
● Τηλ. Κρατήσεων: 6976 604070 ● www.ktimaleonidas.gr

Από το 1928
παράδοση στο Καλό Φαγητό

Έλατε να οργανώσουµε
µια αξέχαστη δεξίωση
για την σηµαντικότερη
στιγµή της ζωής σας...

∆ιεύθυνση:
Αναστάσιος Καβαλλάρης 

Με Μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη γιορτάστηκε
η Παναγία Σουµελά στις Αχαρνές

Ρεπορτάζ του
∆ιονύσιου Σταθόπουλου

Με δεκαήµερο πρόγραµµα θρησκευτικών και πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων γιορτάστηκε και φέτος η Παναγία Σουµελά στις 
Αχαρνές. «Η Παναγία Σουµελά είναι του Πόντου η Κυρά». 

Εδώ πρέπει να σταθούµε και να αποκαλύψουµε την αλήθεια µια αλή-
θεια που ο τριαδικός Θεός!!! µας καλεί να επιστρέψουµε στις ρίζες που 
µας άφησαν οι προγονής µας. Οι χιλιάδες πιστών που προσκύνησαν 
την Παναγία Σουµελά και λείψανα Ρώσων Αγίων, δεν ήσαν από την πό-
λη των Αχαρνών Έλληνες του Πόντου, αλλά απ΄ όλη την Ελλάδα, ακό-
µη και από Μοναστήρια. 

Από την 22 µέχρι 31 Αυγούστου γιορτάστηκε το παραδοσιακό πα-
νηγύρι της Παναγίας Σουµελά στις Αχαρνές. Ο Ι.Ν. της Κοίµησης της Πα-
ναγίας την εορτάζει 28 Αυγούστου. 

Την παραµονή  27-08-2019 και ώρα 8 µ.µ. τελέστηκε ο µεγάλος 
εσπερινός και η περιφορά του επιταφίου από τον προϊστάµενο του Ιε-
ρού Ναού πάτερ Γρηγόριο Πιγκάλοβ. Μέσα σε κλίµα κατάνυξης και µε 
την παρουσία του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως (Αιγύ-

πτου) κ.κ. Θεόδωρου ξεκίνησε η θεία λειτουργία µαζί µε ιερείς των γύ-
ρω Ιερών Ναών. Την Κοίµηση της Θεοτόκου τίµησαν µε την παρουσία 
τους ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Πρεσβείας µε την σύζυγό του, ο εκ-
πρόσωπος τύπου της επιτροπής Ελληνορωσικής φιλίας και Ορθοδοξί-

ας κ. ∆ιονύσιος Σταθόπουλος και  εκατοντάδες πιστοί του Ελληνικού 
Πόντου.

Ανήµερα 28-09-2019  και ώρα 9 µ.µ. η λειτουργία της Κοιµήσεως 
της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει φτάσει στο τέλος της και µέσα στην εικό-
να της ντυµένη σαν νυφούλα ξεκινάει την περιφορά της, το µεγάλο τα-
ξίδι της

Η περιφορά της εικόνας ξεκίνησε, η µουσική του ∆ήµου Αχαρνών 
να παίζει θλιµµένα και από τα µεγάφωνα να ακούγονται Χριστιανικά 
Ορθόδοξα τροπάρια που σ’ έκαναν να πιστέψεις ότι η Παναγία περπα-
τάει δίπλα σου. 

 Οι πιστοί προσκύνησαν την εικόνα της Παναγίας και ασπάστηκαν 
τον Τίµιο Σταυρό που κρατούσε ο πάτερ Γρηγόριος Πιγκάλοβ. Στην συ-
νέχεια άρχισαν τα ποντιακά τραγούδια συνοδευόµενα από εκατοντά-
δες πυροτεχνήµατα που έκαναν την νύχτα µέρα. Και του χρόνου όλοι 
µας να είµαστε καλά, να χαρούµε τη γιορτή της Παναγίας Σουµελά.

Ο Προϊστάµενος του Ι.Ν. πάτερ Γρηγόριος Πιγκάλοβ µαζί µε το συµ-
βούλιό του ευχαριστούν την οικογένεια του εφοπλιστή Αθανασίου 
Μαρτίνου για την οικονοµική συνεισφορά στο έργο της οικοδοµήσεως 
του Ιερού Ναού.



20 Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου 2019 ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  22   Σεπτεµβρίου  2019 και ώρα  9.30 
π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεο-
τόκου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµέ-

νου µας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΚΩΝ. ΒΡΕΤΤΟΥ
 (ΤΖΑΦΟΥΡΗΣ) 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Κωνσταντίνος  και  Αµαλία Βρεττού, 

 Γεώργιος Βρεττός
Η ΕΓΓΟΝΗ:  Γεωργία Βρεττού

 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΓΚΙΚΑ»

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  22   Σεπτεµβρίου  2019  και  ώρα  9.30 
π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό  Αγίου Πέτρου , 
στις  Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµέ-
νου µας Υιού, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

 ΘΩΜΑ  ΙΩΑΝ.  ΚΥΡΤΑΤΟΥ   

Η ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελική
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ  : Ασπασία 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ιωάννης, Παναγιώτης, Σπυρίδων.
ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ : Νικόλαος, Ελένη  Μούρτζινου  και Κωνασταντίνος 

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

Τελούµε   την  ΚΥΡΙΑΚΗ 29  Σεπτεµβρίου  2019  και ώρα 9.30 
π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως 
Θεοτόκου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυ-

αγαπηµένου µας Μητέρας, Γιαγιάς   Αδελφής και  Θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ    
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:    Αχιλλέας  Μουστακάτος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Βαγγέλης, Λαµπρινή, Γιάννης, Γεώργιος , ∆ηµήτριος
ΟΙ  Α∆ΕΛΦΙΕΣ - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια  στο Καφενείο ΠΑΡΝΗΣ

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ   22  Σεπτεµβρίου  2019 και ώρα 9.30 
π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως 
Θεοτόκου - Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής του πολυ-

αγαπηµένου µας Μητέρας, Γιαγιάς   Αδελφής και  Θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 
ΧΗΡΑ    ΘΕΟΦΑΝΗ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ : Ιωάννης και Γεωργία  Μουστακάτου, 
                    Γεώργιος και Αιµιλία Πανταζή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :  Ιωάννης, Ευαγγελία, Θεοφάνης, Στυλιανός
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ-ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στο καφενείο στο καφενείο ΛΟΥΤΣΗ

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  29 Σεπτεµβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.µ. 
40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτό-
κου στις  Αχαρνές,  για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγα-
πηµένης µας Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   Χήρας   ΣΩΤ. ΤΣΑΜΑΛΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αικατερίνη  και  Χρήστος Ρούµελης 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιωάννης Κωνσταντίνα  και  Ευάγγελος
 Παρασκευή  και  Χρήστος 
ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο του «ΛΟΥΤΣΗ»



21Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου 2019

http://www.grafeia-teleton-christos.gr
E-mail: teleteschristos@gmail.com 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Το γραφείο µας αναλαµβάνει µε
Σεβασµό, Συνέπεια, Αξιοπρέπεια
και Οικονοµία Πένθιµες Τελετές:

«Κηδείες, Επαναπατρισµούς, Μνηµόσυνα, 
Ανθοστολισµούς, Στεφάνια»

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 60 - Αχαρνές
Τηλ.: 210 2468490 - 211 4015323
Κιν. 6983 326000 και 6948 086032

ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 - ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - FAX : 210 2445551 - ΚΙΝ. 6944 315 215
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα ισόγειο µε υπόγειο  συ-
νολικα  450 τ.µ. στην οδό  Αγίου ∆ιονυσίου. Τηλ. 
6944 589 444.  4∆230.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά οικολογικά από κότες ελευθέρας 
βοσκής, για µικρούς και µεγάλους, 10 ευρώ η καρτέλα. 
Τηλ. 6976 836287 και 6974 937283. 6∆230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βρεφονηπιοκόµος για ηµιαπασχόληση βρέ-
φους 15 µηνών µε προοπτική πλήρους απασχόλησης. 
Τηλ επικοινωνίας 6970462976. Επιθυµητή η αποστολή 
βιογραφικού στο gommerf@gmail.com. 4∆227.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για την ταβέρνα ΕΛΑΤΟΣ  Λεωφ. 
Καραµανλή 5 – Πάρνηθα. Τηλ. 210 2469525. 5∆230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για οικιακές εργασίες, 4 – 5 

ώρες την ηµέρα και µε αµοιβή 5 ευρώ την ώρα. Τηλ. 
6976 836287. 4∆229.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε συστάσεις, ζητά να προσέχει κα-
τάκοιτους, κυρίους ή κυρίες, αναλαµβάνει σιδέρωµα µε 
την ώρα, καθώς και καθαρισµό σπιτιών. Τηλ. 210 
2445829 και 6981 035626. 5∆231.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  για  ενοικίαση  οικία ή διαµέρισµα  δύο δω-
µατίων, µε κουζίνα και µπάνιο στις Αχαρνές. Τηλ. 210 
4107574 και 6945 505329. 4∆230.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα, σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Εικοσαετής 
εµπειρία, µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 
695300. 5∆227.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµα-

τα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 
6942 864 739. 10∆234

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252.  6∆232

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγγλικού Παν/
µίου, µε master και πολύ µεγάλη εµπειρία, παραδί-
δει µαθήµατα για όλα τα επίπεδα (PROFICIENCY, 
LOWER, ETC.) - µαθητές, υποψηφίους Πανε/µιων, 
Ακαδηµιών Εµπ/κού Ναυ/κού, Αεροπορίας, Ξενα-
γών, εργαζοµένους, επαγγελµατίες, εµπορική αλλη-
λογραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική εργα-
σία. Τηλ. 6907653300. 5∆230.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από κάτοχο 
ΤΚΤ ( πτυχίο διδασκαλίας) και C2 ΑΧΑΡΝΕΣ . ΤΗΛ 
6974962940. 5∆229

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ  παραδίδονται από 
έµπειρη καθηγήτρια  30ετους  ΠΕΙΡΑΣ – 8  ευρω/ώρα.   
τηλ.6988 935604  &  210 2319153. 6∆231

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
Γυµνασίου, Λυκείου – ΕΠΑΛ. Μεγάλη εµπειρία , µετα-
δοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6931152565 . 5∆231

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
Γυµνασίου , Λυκείου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη εµπειρία , µετα-
δοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6931152565

Σπάνια  Ευκαιρία!!!
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πέντε οικόπεδα ενιαία, των 400 
τ.µ., µε παλιά κατοικήσιµη κατοικία 58 τ.µ., 
µε κεντρική θέρµανση, ηλιακό, µπόϊλερ, 
µε αποθήκες πλέον των 100 τ.µ.,  γκαράζ,  

παραγωγικά δένδρα και προ παντός 
µε σταθερή περίφραξη. 

 Όλα µαζί  αντικειµενικής αξίας  450 χιλ. ευρώ, 
πωλούνται µόνο 100 χιλ. ευρώ.. 

Αυτή λέγεται σπάνια ευκαιρία.  Προλάβατε !!!     

Τηλ. 6976 836287 και 6974 537283.
10 ∆ 231. 

15/9/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Λ. ∆ηµοκρατίας 222. ΤΗΛ. 
2102312615

16/9/2019  ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ Λαθέας 56. ΤΗΛ. 2102477556

17/9/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ Πάρνηθος 23.ΤΗΛ. 2102464914

18/9/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ Πάρνηθος 41.  ΤΗΛ. 2108087990

19/9/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑ-
Γ∆ΑΛΗΝΗ Αγ. Τριάδος 35. ΤΗΛ. 
2102464226

20/9/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκελείας 41. ΤΗΛ. 2102466690

21/9/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. ΤΗΛ. 
2102468746

22/9/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. ΤΗΛ. 
2102406400

23/9/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ-
ΡΗΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
ΤΗΛ.2102316792

24/9/2019 ΤΡΙΤΗ ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗ Λ. Αθηνών 40. ΤΗΛ. 2102461015

25/9/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ Φιλαδελφείας 64. ΤΗΛ. 2102467050

26/9/2019 ΠΕΜΠΤΗ ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ  Κύπρου 52-54. ΤΗΛ. 2102400171

27/9/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ  
Πάρνηθος 121. ΤΗΛ. 2102465660

28/9/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ. Αθηνών 23. ΤΗΛ. 
2102465432

29/9/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Πλ. Αγίου Νικολάου 8. ΤΗΛ. 2102467156

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 15/9/2019 ΕΩΣ 29/9/2019

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΡΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

● Το γραφείο τελετών Παπαδόπουλος Μπάµπης στις Αχαρνές οργανώνει επικήδειες τελετές 
µε σεβασµό στις επιθυµίες και τα θρησκευτικά έθιµα σας.

● Λειτουργεί όλο το 24ωρο, στις Αχαρνές και εκτός από κηδείες αναλαµβάνει 
στολισµούς, µνηµόσυνα, µεταφορές, αποτεφρώσεις και εκµισθώσεις νεκροφόρων οχηµάτων.

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ (Σαλαµίνος) 23- ΑΧΑΡΝΕΣ .T.K. 13674 ● Τηλ: 6981 068 099 ● E-mail :  info@teletes-papadopoulos.gr  

ΤΕΛΕΤΑΙ
παπαδοπουλοσ µπαµπησ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

 ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από αγρόκτηµα, λάστιχα και 
σωλήνες ποτιστικών, ένα φορτηγάκι σε 
αρίστη κατάσταση και ένας Λυόµενος οι-
κίσκος. Τιµές ευκαιρίας.  Τηλ. 210 2441370 
και 6973 593186. 6∆230.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

Λεωφ. Πάρνηθος 95-97
Αχαρνές ● Τ.Κ. 13674

• Χειρουργική καταρράκτη
• ∆ιαθλαστική χειρουργική

• Μελέτη γλαυκώµατος 
• Παθήσεις αµφιβληστοειδή  ώχρας κηλίδας

• Παιδιατρική οφθαλµολογία
• Εφαρµογή φακών επαφής

• Ανανέωση διπλωµάτων οδήγησης
Συνταγογράφηση – Παραπεµπτικά µε Ε.Ο.Π.Π.Υ.

Πάρνηθας 103 & Σουλίου 
Αχαρνές 13674, 1ος όροφος

 Τηλ. 210 2403403
 Κιν. 6946 791668

Για ετήσια καταχώριση
τύπου κάρτας κόστος

200 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.
Για ετήσια καταχώριση
ενός ογδόου, κόστος

300 ευρώ µαζί µε το Φ.Π.Α.

 ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ :
Λ. Φιλαδέλφειας 84 & Μπόσδα
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ :  
213 2072300-2, 210 2415300-2
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : 213 2072452
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα :
213 2072453
Γραφείο Τύπου :  213 2072527 / 523
Αντιδήµαρχος ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ :
213 2072 312
Αντιδήµαρχος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : 
213 2072 354
Αντιδήµαρχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ :  213 2072 441
Αντιδήµαρχος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ :
213 2072 356
Αντιδήµαρχος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:
213 2072 504
Αντιδήµαρχος ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 
213 2133 105

Αντιδήµαρχος ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :
213 2072 381
Αντιδήµαρχος ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ : 213 2072424
Οικονοµικές Υπηρεσίες :
213 2072351
Τεχνικές Υπηρεσίες : 213 2072441
Τµήµα  Μητρώου – ∆ηµοτολόγιο : 
213 2072 330-6
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής :
213 2123127
Καθαριότητα  Β. Τοµέα :
213 2140307 
Καθαριότητα  Ν. Τοµέα:
213 2072471
Τµήµα Περιβάλλοντος : 
213 2172 540
Τµήµα Πολεοδ- κων  Εφαρµογών: 
213 2072415
∆.Η.Φ.Α. :  210 24066630
∆Η.Κ.Ε.Α. : 210 2478507

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ∆ΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ειδικός Παθολόγος
ΜΑΡΙΝΗ  Αν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µιου Ιωαννίνων 

MEDISYSTEM - 
INTERAMERICAN

■ Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
■ Αρτηριακή Υπέρταση
■ ∆υσλιπιδαιµίες
■ Λοιµώξεις
■ ∆ιακοπή καπνίσµατος

   Ιατρείο: Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (Έναντι Ι.Ν. Αγ. Βλασίου)
   Τηλ.:  213 0447235 • Κιν. 6976 432 424

∆έχεται κατόπιν ραντεβού  - Κατ’ οίκον επισκέψεις

Σάββατο 3 Αυγούστου 2019




	AXR_1409_024_CMYK

