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«ΑΘΛΟΣ» ΓΙΩΡΓΟΥ  ΠΕΤΑΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Ο υφυπουργός αρµόδιος για την 
Φορολογική Πολιτική και την 
∆ηµόσια Περιουσία Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, απαντώντας στη 
Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της 
Μαρίας Απατζίδη (βουλευτής του 
ΜέΡΑ 25) σχετικά µε τον κίνδυνο 
να κλείσει η ∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) Αχαρνών δια-
βεβαίωσε ότι «δεν πρόκειται να κλείσει η ∆.Ο.Υ. Αχαρ-
νών, συµφώνησε για τη σηµασία του ∆ήµου Αχαρνών και 
την ανάγκη υποστήριξής του, τόνισε πάντως την ανάγκη 
ψηφιοποίησης στις υπηρεσίες της ∆.Ο.Υ.  

Σε µια κίνηση που θα εξυπηρτεί τους φοιτητές των Αχαρνών που σπου-
δάζουν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Αθήνα αποφά-
σισε να προχωρήσει η νέα ∆ηµοτική Αρχή. Ο ∆ήµος Αχαρνών µε την 
έναρξη της Ακαδηµαϊκής περιόδου δροµολογεί λεωφορείο, το οποίο 
θα µεταφέρει ∆ΩΡΕΑΝ τους φοιτητές προς τα συγκεκριµένα εκπαιδευ-
τικά ιδρύµατα. Το δροµολόγιο θα έχει αφετηρία την Πλατεία Καράβου 
στις 08:00, ενώ στις 08:05 θα κάνει µία στάση ακόµη απέναντι από το 
∆ηµαρχείο. Για πληροφορίες και συµµετοχές οι ενδιαφερόµενοι φοι-
τητές µπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην κ. Κατερίνα Μαρί-
νη (τηλ. 2132072394). Για τη συµµετοχή απαιτείται ακαδηµαϊκή ταυτό-
τητα (πάσο) ή βεβαίωση εγγραφής για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Κάθε µέρα στη Σχολή σου 
µε τον ∆ήµο Αχαρνών

∆εύτερη  η  οµάδα  6ου ∆ηµ. Σχολείου 
Αχαρνών, στην  Ολυµπιάδα  
Ροµποτικής της WRO 2019
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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!

Τεράστια προσπάθεια κάνει από τις αρχές του Σεπτέµβρη η 
∆ηµοτική Αρχή στον τοµέα της καθαριότητας.  Όπως είχε 
δεσµευτεί προεκλογικά ο Σπύρος Βρεττός, η καθαριότητα 

της πόλης θα αποτελούσε για την δηµοτική αρχή πρώτη προτε-
ραιότητα κι αυτή την δέσµευση προσπαθεί να την τηρήσει. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Αντιδήµαρχος καθαριότητας κ. Γιώργος Πε-
τάκος ανέλαβε το δύσκολο έργο να εξοµαλύνει αρχικά την κατά-
σταση. Μια αποστολή ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τροχοπέδη απο-
τελούσε το γεγονός πως πολλά από τα απαραίτητα οχήµατα βρί-
σκονταν εκτός λειτουργίας. 

Συγκεκριµένα όσον αφορά την αποκοµιδή οικιακών απορριµ-
µάτων. Έως τις 2 Σεπτεµβρίου σε κίνηση ήταν από τα 17 απορριµ-
µατοφόρα µόλις τα 6, αριθµός που υπερδιπλασιάστηκε καθώς στις 
10 Σεπτεµβρίου πλέον βρίσκονται σε κίνηση τα 13. Στον ίδιο τοµέα 
τα 25 δροµολόγια που θα έπρεπε να πραγµατοποιούνται γίνονταν 
µε αραιότερη συχνότητα, ενώ πλέον η κατάσταση έχει αρχίσει να 
εξοµαλύνεται.

Στον τοµέα της αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων από τις 4 
αρπάγες δεν λειτουργούσε καµία, ενώ τώρα επισκευάστηκε και λει-
τουργεί µία. Από τα πέντε φορτηγά παραµένουν σε λειτουργία δύο 

και ένα JCB (από τα τρία). Παρόλα αυτά ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος 
Βρεττός, o Αντιδήµαρχος κ. Πετάκος και οι συνεργάτες τους είναι 
αποφασισµένοι να αλλάξουν την εικόνα της πόλης µε κάθε πρό-
σφορο µέσο. Και  από τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα,  το στοίχη-
µα για καθαρή πόλη κερδήθηκε ήδη.

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΝΟΥΝ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΑΞΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΜΙΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

ΣΕΛ. 3

Την Κυριακή 30 Ιουνίου 
2019, πραγµατοποιήθηκε ο 
Εθνικός Τελικός της Ολυµπι-
άδας Εκπαιδευτικής Ροµπο-
τικής της WRO 2019 στο 
Κλειστό Ολυµπιακό Γήπεδο 
Γαλατσίου στην Αθήνα. 

Ο αγώνας κατά της παραβατικότητας συνεχίζεται... 
Σε συνεχείς συναντήσεις για το πάγιο πρό-
βληµα της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο 
Αχαρνών βρίσκεται ο Σπύρος Βρεττός. 
Όπως είχε τονίσει και στην προεκλογική 
περίοδο ο νέος ∆ήµαρχος Αχαρνών, η 
αντιµετώπιση της παραβατικότητας µαζί µε 
την καθαριότητα αποτελούν τις βασικές 
προτεραιότητές του. Μεταξύ άλλων ο 
Σπύρος Βρεττός συναντήθηκε µε τον ∆ιευ-
θυντή της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ∆υτι-
κής Αττικής, Ταξίαρχο κ. ∆ασκαλάκη Εµ-
µανουήλ αλλά και µε το σύλλογο κατά 
της εγκληµατικότητας, παρουσία του πα-

τέρα του µικρού Μάριου, Θανάση Σου-
λούκου. Στις συναντήσεις αυτές δόθηκε η 
ευκαιρία για αµφίπλευρη ενηµέρωση αλ-
λά και ουσιώδη συζήτηση για την αντιµε-
τώπιση της παραβατικότητας και του εµπο-
ρίου των ναρκωτικών.

Παρόλα αυτά, ο νέος ∆ήµαρχος δεν 
περιορίζεται σε συναντήσεις εντός των τει-
χών καθώς επισκέπτεται το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη για να ενηµερω-
θεί εµπεριστατωµένα αλλά και να έχει µία 
διαρκή εικόνα των ενεργειών που γίνονται 
σε ένα φλέγον ζήτηµα για τους ∆ηµότες.

Παραµένει η Εφορία 
στις Αχαρνές! 



Το  λαθροµεταναστευτικό πρόβληµα δεν λύνεται, 
παρά µόνον µε βάρβαρα µέσα.  Πράγµα που δεν εί-

ναι στην ψυχή των Ελλήνων. Εµείς  πολεµήσαµε  την ει-
σβολή των βαρβάρων στην Ευρώπη πριν 2500 χρόνια. 
Είναι συλλογικό πρόβληµα της Ευρώπης και των ισχυ-
ρών δυνάµεων που συγκρούονται στις εστίες πολέµων, 
για οικονοµικά συµφέροντα.  Γόρδιος δεσµός. Σταµατή-
στε τα κυβερνητικά και αντιπολιτευτικά σάλια, είναι κου-
ραστικά. 
 Πρέπει όλοι να γνωρίζουµε τι είναι, Εθνικότητα,  

Φυλή, Ράτσα, Γένος, Ιθαγένεια και τι Υπηκοότη-
τα. Υπηκοότητα αποκτούµε σε οποιο-
δήποτε κράτος, µε τα νόµιµα δικαιο-
λογητικά.  Ιθαγένεια  όχι. ∆εν µπορώ 
εγώ, ο Έλληνας να γίνω ιθαγενής, 
Νέγρος, Κινέζος, Ιάπωνας, Ινδιάνος.  
Ούτε ο Αφρικανός, ο Ασιάτης, ο Ινδι-
άνος, Έλληνας. Άλλο ιθαγένεια, άλ-
λο υπηκοότητα.  Η παγκοσµιοποίη-
ση προσπαθεί να µας πείσει, ότι όλα 
είναι ένα. ∆υστυχώς δεν είναι. Από 
Φυλή σε Φυλή, υπάρχει το κενό του 
επιπέδου του πολιτισµού τους. 

Είναι πιο έξυπνο να ψάχνουµε, τι 
µας προσφέρει η µητέρα φύση για 

να επιβιώσουµε, από ότι  µας υπόσχο-
νται οι κάθε είδους εξουσιαστές, που 
µόνο σκοπό έχουν να νέµονται τον κόπο µας µε βάσει 
τα συντάγµατα µας, τα οποία καταστρατηγούν, κατά το 
δοκούν, δηλαδή όπως τους συµφέρει. Η ατιµία δεν κρύ-
βεται, αργά ή γρήγορα θα έλθει στο φως. Αυτό που όλοι 
µας καταλαβαίνουµε, είναι το αργότερα. Η ατιµία τρέχει 
πριν από εµάς.
 Α).Οι Τούρκοι µε τους λαθροµετανάστες, ακο-

λουθούν την ελληνική παροιµία. Κάνε το καλό 
και ρίξτο στο γιαλό. Β). Λέγει ο Τσακαλώτος  στον Τσί-
πρα. Το καλό νέο είναι σχεδόν φτάσαµε. Το κακό νέο 
είναι ότι ήµασταν σε λάθος δρόµο.

Αυτό που µέχρι σήµερα δεν έχει καταλάβει ο κ. 
Μπαρουφάκης του ΜΑΠΑ 25, είναι το εξής απλοϊ-

κό γεγονός. Είναι πολύ – πολύ δυσκολότερο να εφαρ-
µόσεις µια σωστή ιδέα, από ότι να την εκφράσεις. Έχεις 
να αντιµετωπίσεις την λυσσώδη αντίσταση του κατεστη-
µένου, της υπεροψίας και το επιβαλλόµενο δίκαιο του 
ισχυρού.

Στα πολιτικά  σκάνδαλα, το ποινικό µέρος πρέ-
πει αυτεπάγγελτα να το εξετάζει η δικαιοσύνη, το 

δε ηθικό, είναι θέµα των ψηφοφόρων. Το είδαµε αυ-
τό άλλωστε στις τρείς συνεχόµενες εκλογές. Όλα τα 

άλλα είναι αερολογίες.
Έχουν ξεσαλώσει οι παπάδες στην 
Περσία και δυστυχώς θα γίνουν 

Αφγανιστάν. Με Παπάδες και Βασιλιά-
δες, δεν λύνονται τα προβλήµατα των 
λαών. Αυτοί δεν πρέπει να ανακατεύ-
ονται στην πολιτική, διότι δεν είναι αι-
ρετοί και δεν εκφράζουν την θέληση 
των λαών.

Η αλήθεια λυτρώνει. Το ψεύδος 
φέρνει ψεύδος δηλαδή αναξιο-

πιστία. Καλύτερα να υποστείς το βά-
σανο της αλήθειας, από τον µηδενι-
σµό σου, λόγω ψεύδους. Το άυλο 
κεφάλαιο, δηλαδή να τηρείς τον λό-
γο σου, η µπέσα, σε 

βγάζει από δύσκολες καταστάσεις. 
Το ψέµα σε βάζει σε ανυπαρξία.
Όλοι είµαστε περαστικοί από αυτόν 
τον πλανήτη. Άλλος λιγότερο, άλλος 
περισσότερο χρόνο. Τι πρέπει να κλη-

ροδοτήσουµε στους απογόνους 
µας. Ολέθρια όπλα για αυτοκατα-

στροφή µας, ή έξυπνους τρόπους για 
την επιβίωση µας.
Όταν µαγειρεύω ένα φαγητό που 

αρέσει στην γυναίκα µου, γιατί 
αυτή έχει και άλλες δουλειές να 

κάνει τις λέγω:  Γυναίκα γεια στα χεράκια σου. Την κά-
ναµε, ντούρλα. Όταν αυτή τσατίζεται  γι αυτό, της λέ-
γω: Αν δεν είχα και εσένανε, τι θα ήµουν στη γη. Μπο-
ρεί αλάνι να ήµουνα, να είχα καταστραφεί. ∆ηλαδή 
µπουρλότο. Μην δίνεται σηµασία, έρχεται πιο κοντά 
σας.

Τα εγγόνια όσο τα έχεις µαζί σου, σε κουράζουν µε 
την βιολογική τους συµπεριφορά σαν µικρούλια. 

Όταν σου λείπουν τα αποζητάς. Αυτό σηµαίνει ότι  αι-
σθάνεσαι ευτυχής µε την οικογένεια σου.

Βρε παππούλη ξοδεύεις τα λεφτά σου, για να 
έχεις γύρω σου µανούλια. Με την πλαστελίνη 

που έχεις µπροστά σου, που πας ξυπόλυτος στα αγκά-
θια. Καταλαβαίνω, ότι είκοσι πέντε ετών τα κατάφερ-
νες και στην ανηφόρα. Σήµερα δεν είναι το ίδιο. Ηρέ-
µισε και λογικεύσου.

Στου παράδεισου την πόρτα, φύτρωσαν δύο άγρια 
χόρτα. Παρατήσαν τα βαγγέλια και αρχίσαν τσιφτε-

τέλια. Οι άγγελοι µερακλώνουν και τον διάβολο πει-
σµώνουν. Ο Ζερζεβούλ µε ηρεµία, περιµένει στην γω-
νία. Βρε τι κάνουν τα άτιµα τα χόρτα.

∆εν µπορούµε να αλλάξουµε τον κόσµο µας, 
γιατί δεν µπορούµε να αλλάξουµε τα ένστικτά  

που µας δίδει η µητέρα φύση. Μπορούµε όµως να τα 
ηµερέψουµε, όπως την κυριαρχία, την πλεονεξία, τον 
πλουτισµό, µε την λογική και την κρίση, που απο-
κτούµε µε την εκπαίδευση και την εµπειρία.

∆εν  αρκούν τα χρήµατα, τα πλούτη, να σε κάνουν ευ-
τυχισµένο, όταν είσαι µόνος. Χρειάζεται να µοιράζεσαι 

την καλή  σου πρόθεση και την χαρά - χαρά σου. Αυτό 
ωριµάζει την σκέψη, τον νου και αγαλλιάζει την ψυχή.

Ο φίλος µου δεν τρώει φάβα, σπανάκι και φα-
κές, που έχουν πολύ σίδερο και το χρειαζόµα-

στε εµείς τα γερόντια. Μου λέγει δεν τα έχει ανάγκη 
γιατί αυτός τα µασάει τα σίδερα. Τώρα πως γίνεται µε 
µασέλες να µασάει σίδερα, κοµµάτι δύσκολο να πι-
στέψεις.

Μου έλεγε  ένας µακαντάσης, γεροντάκι στο καφε-
νείο. Μια γυναίκα ερωτεύτηκα στην ζωή µου και 

αυτή, την παντρεύτηκα. Καλά να πάθω: Όµως δεν παίρ-
νω τον λόγο της ανδρικής µου τιµής πίσω, µέχρι να πε-
θάνω. Λόγια που τα σέβεσαι και εκτιµάς.

Γυναίκα, όταν σου λέγω κάτι και τσαντίζεσαι και 
θυµώνεις, να µε φιλάς, για να µε τιµωρήσεις  και 

να εκτονώνεσαι. Ποτέ µην βάλεις στο µυαλό σου ότι 
εγώ το κάνω εξ επί τούτου, δηλαδή επίτηδες. 

Ο  οίνος γενικώς έχει δύο ιδιότητες. Σε µικρή πο-
σότητα, διαγείρει το πνεύµα. Σε κατάχρηση, το 

αποκοιµίζει, το θέτει εκτός λειτουργίας. ∆εν είναι καθό-
λου τυχαία η λέξις οινόπνευµα. Ή  θα διακρίνεις , θα 
διαπιστώσεις κάτι το ευφυές και πραγµατικό, ή θα γί-
νεις ρεζίλι. 

Το νερό που είναι η ζωή µας και οι τροφές µας, 
λιγοστεύει από την µόλυνση, λόγω των δραστη-

ριοτήτων µας. Για την ενέργεια που παίρνουµε από 
τα ορυκτά καύσιµα, κάνουµε πολέµους εδώ και δια-
κόσια χρόνια. Οι πόλεµοι για το νερό, θα αρχίσουν 

πολύ νωρίτερα από ότι υπολογίζου-
µε.  Ερηµοποίηση παραγωγικών 
εκτάσεων λόγω κλιµατικής αλλαγής, 
µόλυνση υδροφόρου ορίζοντα από 
τοξικά της βιοµηχανίας, αύξηση θερ-
µοκρασίας του πλανήτη, κλπ.  Είναι 
βλακώδες να αφήσουµε την απλη-
στία µας, να ερηµώσει τον πλανήτη.
Στο καφενείο της πλατείας, που καθό-
µαστε όλα τα γερόντια, περνά πολύς 
κόσµος. Μεταξύ αυτών και νεαρές κο-
πέλες µε τόσο κοντά σορτσάκια, που 
είναι ξέκωλα. Και λέει ο ένας γέρων 

στον άλλον.   Η κοπελιά είναι σε ηλικία αναπαραγωγής.
Η ουσία του καφέ είναι η καφεϊνη. Του καπνού, 
η νικοτίνη. Του τσαγιού, η τεϊνη. Αναρωτιέµαι  

ποια είναι η ουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι τους συνδέει άρα-
γε. Η κανναβίνη, ή η αδελφοσύνη;

Βρε γυναίκα είχα κρατήσει στο ψυγείο µια σοκο-
λάτα για τον εγγονό µας, όταν έλθει στο σπίτι να 

του την δώσουµε να κάνει χαρούλες. ∆ιαπίστωσα, ότι 
εσύ την χλαπάκιασες. Αµάν βρε γυναίκα. Είµαι και 
εσύ, αλλά είσαι κι εγώ; Νισάφι πια κάνε κράτει , συ-
γκρατήσου.

Όλοι οι  άνθρωποι κάνουµε λάθη, αρκεί να τα 
αποδεχόµαστε και να µην τα επαναλαµβάνου-

µε. Ο κύριος Ευκαιρίδης, θεωρητικώς Ακαδηµαϊκός, 
την έκανε την πατάτα του. Μήπως βρε παιδιά  η πο-
λύ η θεωρεία λοξεύει τους ανθρώπους και τους κά-
νει βλήµατα, που  όπου πέσουν κάνουν ζηµιά; ∆ηλα-
δή γίνονται βλαµµένοι;  Απλοϊκή απορία, θέλει ψά-
ξιµο.

Πρέπει να βλέπουµε την ζωή µας από όλες τις γω-
νιές της και όχι µόνο από την γωνία που κάποιοι 

µας δίδαξαν για τους δικούς τους  σκοπούς. Τα µάτια 
µας βλέπουν ευθεία, δεξιά και αριστερά. Το µυαλό µας 
πρέπει να λειτουργεί σφαιρικά.

Σε έναν χωρισµό. Λογικά φταίνε και οι δύο. Η 
γυναίκα και η µάνα της. Εάν η γυναίκα µου πει, 

λάθος, φταις εσύ και ο πατέρας σου, µε βάζει σε µε-
γάλο προβληµατισµό. Ο πατέρας µου πάντα µου έλε-
γε. Παιδί µου να παντρευτείς, να νοικοκυρευτείς, να 
βρεις µια τρύπα να χώσεις το κεφαλάκι σου. Όλοι µε 
έχουνε µπερδέψει. Θα βρω όµως την άκρη.
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∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 10ο  

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»

 Πολλοί  περισπούδαστοι 
και µη οικονοµολόγοι, 

δεν έχουν καταλάβει, µια απλοϊ-
κή αλήθεια. Τα χρήµατα ή αλ-
λιώς ο πλούτος, δεν παράγονται 
από την φορολόγηση των πολι-
τών , αλλά από την παραγωγή 
των πολιτών µε τις δραστηριότη-
τες τους. Όλοι αυτοί, αργά ή γρή-
γορα θα αφανιστούν. Ευτυχι-
σµένος πολίτης είναι αυτός που 
παράγει ο ίδιος τους πόρους για 
µια ευχάριστη ζωή. 

Πρωτοπόροι στο διάβα 
της ζωής µας, είναι οι επι-
στήµες και οι επιστήµο-

νες. Εµείς όλοι κατ’ ανάγκη, θέ-
λουµε ή όχι ακολουθούµε τα 
διδάγµατα τους. Όµως οι επι-
στήµονες  δεν είναι πάντα ηθι-
κοί.  Ηθικό είναι, να µην κάνεις 
ποτέ κάτι που δεν θέλεις να σου 
κάνουν οι συνάνθρωποί σου.



3Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2019

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ολοκληρώνεται   όπου νάναι  η στελέχωση της νέας ∆ηµοτικής 
Αρχής.  Μετά  τα νέα ∆ιοικητικά συµβούλια  στα Νοµικά Πρό-
σωπα και ∆ΗΚΕΑ, σειρά έχουν οι Επιτροπές. Πρωτοβάθµια, 

∆ευτεροβάθµια  και  Υπηρεσιακές.
Μέσα στον Οκτώβριο ειδικό ∆ηµοτικό Συµβουλίο, για το τι ΠΑΡΕ-
ΛΑΒΑ, ανακοίνωσε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρετός σε σχετική ερώτηση  
που υπέβαλε ο δηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµήτρης Τσιµπογιάννης. Αυ-

τό σηµαίνει διαφάνεια, µε χρονοδιάγραµµα, στη πολιτική πρακτική. Επιτέ-
λους ο δηµότης δικαιούται να µάθει τι παρέδωσε  ην απελθούσα ∆ηµοτική 
Αρχή..  Με την ευκαιρία, ο ∆ήµαρχος , ανακοίνωσε πως σύντοµα οι συνε-
δριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα µεταδίδονται απ’ ευθείας, µέσω 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ , καθώς και οι συνεδριάσεις  της Οικονοµικής  Επιτροπής.

 «∆εν υπάρχει προς το παρόν καµία απόφαση για αναστολή των δρα-
στηριοτήτων της ∆ΟΥ Αχαρνών», απάντησε ο υφυπουργός και πρόσθε-
σε ότι στόχος του υπουργείου Οικονοµικών είναι η αναβάθµιση των φο-

ρολογικών Αρχών. Ο κ. Βεσυρόπουλος δεν παρέλειψε πάντως να υπογραµµί-
σει πως «όλα πλέον βρίσκονται σε διαρκή φάση αξιολόγησης και επικαιροποί-
ησης των δράσεων της απόδοσης υπηρεσιών και των στρατηγικών επιλογών».

Ο Σύλλογος Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου Ολυµπιακού Χωριού 
σας προσκαλεί στην Συνεστίαση και Χορό που διοργανώνει την Κυ-
ριακή 29 Σεπτεµβρίου στις 13:30 στο Κ18 (Ολυµπιακό Χωριό).

Την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου   2019, ώρα 18.30 µ.µ. Αγιασµός και Βραβεύσεις 
νέων Φοιτητών για τον Λαογραφικό ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 

Ο  Αντινοµάρχης  Ανατ. Αττικής  Θανάσης  Αυγερινός επεσήµανε : 
«Ξεκινήσαµε την αποξήλωση όλων των παράνοµων επιγραφών, 
αφισών κλπ από τους οδικούς άξονες της Περιφέρειας Αττικής πα-

ρουσία του Περιφερειάρχη µας Γιώργου Πατούλη. Σύνθηµά µας «καθαρές 
πόλεις, ασφαλείς δρόµοι»

Σχόλιο  από τις  ΕΓΕ  Παράρτηµα Αχαρνών :    Λιτή εκδήλωση µνήµης από 
τους ενορίτες της εκκλησιάς του Αγίου Γεωργίου Αχαρνών στον λεβέντη 
ΠαπαΚώστα που έδωσε όλο του το είναι να γίνει εκκλησιά το εκκλησάκι 

των νεανικών µας χρόνων, ο Άη Γιώργης . Άφησε τα βιβλία του και θύµησες πολ-
λές από τη πολύπλευρη προσφορά του …Τρία χρόνια πέρασαν από τότε που 
έφυγε… Όµως δεν θα πάψει να ζει στη καρδιά όλων εµάς που τον γνωρίσαµε...

Αποφασίστηκε στη συνέχεια η διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς 
διαγωνισµού µε διαδικασία ανταγωνιστικής διαπραγµάτευσης για 
τη σύναψη σύµβασης µε αντικείµενο τη «Μελέτη, κατασκευή έρ-

γων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕ∆Α ∆υτικής Αττικής και µετα-
βατικής διαχείρισης αποβλήτων». Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο ανά-
δοχος θα κληθεί να προτείνει µεταβατική λύση στη διαχείριση των απο-
βλήτων εντός της ΟΕ∆Α ∆υτικής Αττικής. Πρόκειται ουσιαστικά για τη συ-
νέχιση της λειτουργίας τη Χωµατερής.

Με πρόσφατη απόφαση της υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη που δη-
µοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, υλοποιείται και επεκτεί-
νεται το πρόγραµµα «Σχολικά Γεύµατα» σε δηµοτικά σχολεία για το 

σχολικό έτος 2019-2020. Το εν λόγω πρόγραµµα υλοποιείται από το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευµάτων. Σύµφωνα  νε το σχετικό απόσπασµα του ΦΕΚ: 
3210/22-08-2019/ Τεύχος Β, τα δηµοτικά σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών, που 
εφαρµόζεται  το εν λόγω πρόγραµµα, είναι τα εξής : 3ο ∆.Σ. , 5ο ∆.Σ. , 7ο ∆.Σ. , 
11ο ∆.Σ. , 15ο ∆.Σ. 16ο ∆.Σ. , 23ο ∆.Σ., 24ο ∆.Σ. , 26ο ∆.Σ. , 27ο ∆.Σ. , 28ο ∆.Σ. 
29ο ∆Σ. , 30ο ∆.Σ. 

Την Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου στη αίθουσα συνεδριάσεων του δη-
µοτικού συµβουλίου έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Κοινότητας 
Αχαρνών. Ήταν µία τυπική συνεδρίαση γνωριµίας των µελών του 

συµβουλίου της Κοινότητας Αχαρνών. Πρόεδρος του συµβουλίου ο Μι-
χάλης Χριστοφορίδης. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση παρέστη και ο δήµαρ-
χος Σπύρος Βρεττός.

Σύµφωνα µε τα όσα υποστήριξε γυναίκα κάτοικος του Ολυµπιακού Χω-
ριού, αν και είχε πληρώσει παράταση για µη εκταφή του θανόντος συζύ-
γου της έως το καλοκαίρι του 2020 η υπηρεσία Κοιµητηρίου, χωρίς να 

την ειδοποιήσει, προέβη σε εκταφή. ∆ηµιουργήθηκε επεισόδιο στο κοιµητήριο 
έσπευσε ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου και η γυναίκα απείλησε πως θα προ-
σφύγει στην δικαιοσύνη. Αυτά συµβαίνουν στις Αχαρνές της διαφάνειας, της ανά-
πτυξης και της προόδου... σηµείωσε ο δηµοσιογράφος Ιάκωβος Ποθητός.

Την πρώτη του συνεδρίαση πραγµατοποίησε το απόγευµα της Τε-
τάρτης (25/9) το Συµβούλιο της Κοινότητας Αχαρνών. Η συνεδρί-
αση πραγµατοποιήθηκε παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Σπύ-

ρου Βρεττού στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο κ. Βρεττός απευ-
θύνθηκε στα µέλη του Συµβουλίου καλώντας να στηρίξουν µε την παρου-
σία και τη δράση τους τον αναβαθµισµένο θεσµό των Κοινοτήτων, ενώ τους 
κάλεσε να στοχεύσουν στην καθηµερινότητα του ∆ηµότη. Αργότερα πραγ-
µατοποιήθηκε και η πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου της Κοινότητας 
Θρακοµακεδόνων, παρόντος του ∆ηµάρχου που είχε την ευκαιρία να ευ-
χηθεί στους εκλεγµένους συµβούλους µια καλή και πετυχηµένη θητεία, 
ούτως ώστε να δώσουν ώθηση στο νέο θεσµό. 

Συνάντηση µε τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρµόδιο 
για θέµατα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. ∆ηµήτρη Οικο-
νόµου είχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός. Κατά τη διάρκειά 

της είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει τον υφυπουργό για θέµατα που εµπίπτουν 
στις αρµοδιότητές του, όπως είναι χωροταξία και η αστική ανάπτυξη της πόλης 
των Αχαρνών. Ο ∆ήµαρχος εξήγησε στον κ. Οικονόµου ότι πρόκειται για χρό-
νια ζητήµατα, τα οποία ταλανίζουν τους Αχαρνείς και των οποίων η λύση θα 
αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης της πόλης. Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα 
θερµό κλίµα µε τις δύο πλευρές να συµφωνούν ότι αποτελεί την απαρχή για 
µια γόνιµη συνεργασία.

Με µια κατάσταση που προκαλεί αλγεινή εντύπωση βρέθηκε αντι-
µέτωπη η νέα ∆ηµοτική Αρχή, όσον αφορά το χώρο του Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας. Εικόνα εγκατάλειψης και διάλυσης, η οποία 

δύσκολα µπορεί να περιγραφεί µε λόγια, καθώς ο χώρος µοιάζει να έχει 
µετατραπεί σε σκουπιδότοπο και «νεκροταφείο» οχηµάτων. Για το λόγο 
αυτό έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις και γίνονται ενέργειες, ούτως ώστε η 
κατάσταση να βελτιωθεί το συντοµότερο δυνατό, δεδοµένου ότι το συγκε-
κριµένο Τµήµα αποτελεί ένα καίριο τοµέα για κάθε ∆ήµο, πόσο µάλλον για 
τις Αχαρνές που βρίσκονται στους πρόποδοες της Πάρνηθας, καλύπτουν 
δε µια τεράστια έκταση µε πολλές ιδιαιτερότητες.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο παράρτηµα Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών στο Ολυµπιακό Χωριό. Το ΚΕΠ λειτουργεί επί της οδού Πύρ-
ρου ∆ήµα 4 και είναι ανοιχτό για να εξυπηρετεί το κοινό καθηµερινώς 

από τις 8.00 το πρωί έως τις 3.00 το µεσηµέρι.
Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης είχε το πρωί της ∆ευτέρας ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός µε τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατο-
λικής Αττικής κ. Αθανάσιο Αυγερινό. Ο κ. Βρεττός έθεσε σειρά θε-

µάτων, τα οποία απασχολούν τις Αχαρνές και τα οποία χρήζουν λύσεων 
στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Τα σηµαντικότερα εξ αυτών είναι η 
θωράκιση της πόλης µε αντιπληµµυρικά έργα, έργα οδοποιίας, έργα υπο-
δοµών (για παράδειγµα το αποχετευτικό και διανοίξεις δρόµων όπως η Λ. 
Καραµανλή), έργα ανάπτυξης (µε κατεύθυνση τους αθλητικούς χώρους, 
τις παιδικές χαρές και τα πάρκα πόλης).

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Τρίτη, 24 Σεπτεµβρίου 2019
Συµπολίτισσες και συµπολίτες, 

Η ανευθυνότητα και η άγνοια κινδύνου µε τις 
οποίες η εκάστοτε δηµοτική αρχή αντιµετωπίζει  
στη πόλη µας τα σοβαρά προβλήµατα που δεν 

σηκώνουν ούτε µία ώρα καθυστέρησης,   όπως είναι η 
πυρασφάλεια και η θωράκιση της πόλης από τις  
πληµµύρες και έχοντας ήδη θρηνήσει θύµατα λόγω των 
εκτεταµένων πληµµυρών στο δήµο µας, µετά και από 
την κλιµατική αλλαγή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη µε τις 
καιρικές συνθήκες να είναι απρόβλεπτες, µας φέρνουν  
ξανά στο ίδιο σηµείο µε τον Οκτώβριο του 2015, όταν 
θρηνούσαµε τρεις ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες 
καταστροφές περιουσιών. 

Προεκλογικά, καταθέσαµε το πρόγραµµά της δηµοτικής 
µας παράταξης,  δύο χρόνια πριν τις δηµοτικές εκλογές, το 
οποίο είναι συγκεκριµένο για όλα τα θέµατα που αφορούν 
στην πόλη µας και το οποίο από το ίδιο βράδυ της εκλογής 
µας θα ξεκινούσε να υλοποιείται χωρίς µία ώρα 
καθυστέρησης, γεγονός που θα έβαζε την πόλη σε τροχιά 
ανάπτυξης, µε αυξηµένο το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών 
όπως άλλωστε δικαιούνται. 

Σήµερα ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα άκρως 
επικίνδυνο θέµα που για να αντιµετωπιστεί χρειάζεται ένα 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα και έναν ηγέτη που διαθέτοντας 
την εµπειρία και την ικανότητα,  θα προβλέπει τους 
κινδύνους και θα λειτουργεί υπεύθυνα  και αποτελεσµατικά. 

Η νέα δηµοτική αρχή δεν φαίνεται να έχει 
συνειδητοποιήσει ακόµα τον µεγάλο κίνδυνο που 
παραµονεύει από µία τυχόν ανεξέλεγκτη θεοµηνία, αφού θα 
έπρεπε ήδη να επισκεφθεί τα επικίνδυνα σηµεία της πόλης, 

στα οποία συσσωρεύονται τα ορµητικά νερά, να προβεί στην 
καταγραφή τους και να ξεκινήσουν άµεσα οι διαδικασίες 
ενηµέρωσης των κατοίκων των εν λόγω περιοχών για 
επαγρύπνηση προς  αποφυγή θυµάτων ή καταστροφών των 
περιουσιών των κατοίκων, αλλά και όσων µετακινούνται 
στους συγκεκριµένους δρόµους για την αποφυγή της 
κυκλοφορίας.

Οι πολίτες δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να 
εφησυχάζουν και να µένουν παθητικοί θεατές αλλά να 
απαιτήσουν µε κάθε νόµιµο τρόπο την διαφύλαξη και 
προστασία της ζωής και των περιουσιών τους αφού οι 
µετεωρολόγοι ήδη κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για 
ανεξέλεγκτα καιρικά φαινόµενα.

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΝΟΥΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΘΕΑΤΕΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού
Μαρίας Απατζίδη (ΜέΡΑ25)  για
την αποφυγή κλεισίµατος της ∆.Ο.Υ. Αχαρνών
Στις 20 Σεπτεµβρίου 2019, η Μαρία Απατζίδη, βου-
λευτής Ανατολικής Αττικής µε το ΜέΡΑ25, απηύθυ-
νε στον Υφυπουργό Οικονοµικών Απόστολο Βεσυ-
ρόπουλο Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο 
να κλείσει η ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) 
Αχαρνών. 

Η Μαρία Απατζίδη επέστησε την προσοχή στην κυ-
βέρνηση για τη µεγάλη οικονοµική και γενικότερη ση-
µασία που έχει ο ∆ήµος Αχαρνών. Τόνισε στην κατατε-
θείσα επίκαιρη ερώτηση ότι αν η ∆.Ο.Υ. Αχαρνών κλεί-
σει και οι δραστηριότητές της µεταφερθούν αλλού, 
όπως στη ∆.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, η τελευταία θα εί-
ναι υπερκορεσµένη µε συνέπεια τη µεγάλη ταλαιπωρία 
των φορολογουµένων και µάλιστα των επαγγελµατι-
ών που θα χάνουν πολλές ώρες από την εργασία τους, 
καθώς θα χρειάζεται να µετακινηθούν σε µακρινή από-
σταση. 

Υπενθύµισε ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστε-
θεί στην αποµάκρυνση του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., του Ι.Κ.Α. και 
της πρώην Υπονοµαρχίας και επέµεινε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα να αποφευχθεί πάση θυ-
σία µια περαιτέρω υποβάθµιση του ιστορικού ∆ήµου των Αχαρνών. 

∆ιερωτήθηκε ποιοι λόγοι επιτάσσουν αυτό το κλείσιµο της ∆.Ο.Υ. Αχαρνών, ρώτησε αν είναι 
δυνατό να ανασταλεί αυτή η απόφαση αλλά και αν είναι δυνατό, να ληφθούν, αντιστρόφως, µέτρα 
για την αναβάθµιση του ∆ήµου. Ύστερα από την παρέµβαση που έκανε η βουλευτής Μαρία Απα-
τζίδη µε αίτηµα την αναστολή του κλεισίµατος της ∆.Ο.Υ. Αχαρνών, ο υφυπουργός Απόστολος Βε-
συρόπουλος βεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να κλείσει η ∆.Ο.Υ. Αχαρνών, συµφώνησε για τη σηµα-
σία του ∆ήµου Αχαρνών και την ανάγκη υποστήριξής του, τόνισε πάντως την ανάγκη ψηφιοποίη-
σης στις υπηρεσίες της ∆.Ο.Υ. 

Στη δευτερολογία της η βουλευτής Μαρία Απατζίδη δέχτηκε τις διαβεβαιώσεις του υφυπουρ-
γού και αναφέρθηκε στη µεγάλη οικονοµική σηµασία που έχει ο δήµος Αχαρνών, ο 4ος µεγαλύ-
τερος δήµος της Αττικής και 12ος όλης της Ελλάδας µε πληθυσµό 106.943 κατοίκους το 2011 και 
περισσότερους από 150.000 σήµερα, ένας δήµος που συγκεντρώνει µάλιστα περί τις 50.000 βιοτε-
χνικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, συµβάλλοντας στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Η   µάστιγα  των τσιγγάνων
απαιτεί ενδιαφέρον αρµοδίων...
Το πρόβληµα  που άπτεται της διαρκής 
αυξανόµενης εγκληµατικότητας και 
κοινωνικής ένταξης των Αθιγγάνων 
του Μενιδίου και άλλων ∆ήµων, διαρ-
κώς επιδεινούνται και γίνεται ανεξέλε-
γκτο.  Στην πραγµατικότητα οι τσιγγά-
νοι έχουν καταντήσει η µάστιγα της πε-
ριοχής εις θέµατα χρήσης και διακίνη-
σ η ς ,  ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν ,  κ λ ο π ώ ν , 
διαρρήξεων, επαιτείας και άλλων πα-
ραβατικών πράξεων, ως ουκ έστι αριθ-
µός. 

Οι Αστυνοµικές Αρχές ασχολούνται 
σε καθηµερινή βάση µε κάποιο συµβάν 
στο οποίο συµµετέχουν άτοµα του εν λό-
γω περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα την 
κατάληξη στην δικαιοσύνη και στις φυλα-
κές. Με το εν λόγω θέµα έχουµε κατά το 
παρελθόν ασχοληθεί και άλλες φορές, 
αλλά αξίζει να επανέλθουµε.

Για να πούµε και του στραβού το δί-
καιο,  δεν είναι µόνο οι Αθίγγανοι υπεύ-
θυνοι για την τόσο χθεσινή, όσο και την 
σηµερινή εικόνα, που  παρουσιάζεται τό-
σον επικίνδυνη.  Υπάρχουν και άλλοι 
ένοχοι µε πρώτον και καλύτερη στην Ελ-
ληνική Πολιτεία, που σε διαχρονική πε-
ρίοδο, είχε νόµους, αλλά νόµους δεν τη-
ρούσε.  Ας δούµε όµως γιατί τα πράγµα-
τα έχουν φτάσει στο µη παρέκει και πρέ-
πει να τελικώς να γίνει κάτι προς την 
διόρθωση του κακού.

Μέχρι την δεκαετία του 1990 οι τσιγ-
γάνοι, αυτή  η ιδιόρρυθµοι ράτσα των Ελ-
λήνων υπηκόων, τόσο στον µαχαλά των 
Αχαρνών, όσο και εκείνων του Ζεφυρίου, 
που ήταν οι κυριότεροι στην περιοχή µας, 
εύρισκαν εποχιακές εργασίες και  χρησι-
µοποιούντο στην συγκοµιδή εποχιακών 
φρούτων και άλλες αγροτικές  εργασίες. 
Από το τέλος της δεκαετίας, όµως  και  
έπειτα, µετά το πρώτο κύµα λαθροµετα-
ναστών µε την ανοχή των υπηρεσιών και 
τον εθισµό των Ελλήνων στην  1η  µαύ-
ρη  εργασία, οι Αθίγγανοι παραγκωνίστη-
καν από τις εποχιακές εργασίες.

Η µη εξεύρεση εργασίας µε την πάρο-
δο του χρόνου οδήγησε τις ορδές των 
άτυχων νέων στην παρανοµία. Πρώτα 
ήλθε η πείνα, που οδήγησε σε ελαφριές 
κλοπές γεωργικών προϊόντων. Μετά η 
εµπορία ναρκωτικών, ακολούθησαν οι 
πιο αξιόποινες πράξεις κλοπών και διαρ-
ρήξεων, η πληµµυρίδα της επαιτείας και 
το ξήλωµα – κλοπής κάθε σιδερικού που 
βρίσκεται µπροστά τους. 

Ως  µόνη αδιέξοδο από την κακοδαι-
µονία αυτή υπάρχει η ένταξη τους , που 
θα προέλθει από την προώθηση τους στις 
τέχνες και το εµπόριο.  Να πάψουν οι πο-
λιτικοί και οι αυτοδιοικητικοί να τους εκ-
µεταλλεύονται  µόνο σε περιόδους εκλο-
γών.  Ο χρόνος επείγει και θα πρέπει να 
συµβεί αυτό Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ…

*∆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...

∆ιοικητική κύρωση από το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, έπειτα από καταγγελίες για παράνοµη και 
καταχρηστική παρακράτηση ποσών από λογα-
ριασµούς µισθοδοσίας και συνταξιοδοτικούς 
λογαριασµούς. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προ-
έβη στην επιβολή διοικητικής κύρωσης ύψους 
110.000 ευρώ σε πιστωτικό ίδρυµα και καλεί την 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να επιστήσει την προ-
σοχή στις τράπεζες µέλη της αναφορικά µε την 
υποχρέωσή τους να τηρούν και να εφαρµόζουν πι-
στά τη νοµοθεσία για την προστασία των ακατάσχε-
των λογαριασµών και τις ειδικές διατάξεις για το 
ακατάσχετο του µισθού ή της σύνταξης.

Οι καταναλωτές, εφόσον αντιµετωπίζουν πα-
ρόµοια φαινόµενα κατά τις συναλλαγές τους µε 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, έχουν τη δυνατότη-
τα να τα καταγγέλλουν στην γραµµή καταναλωτή 
1520, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου mindev.gov.gr όλο το 
24ωρο.

ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ∆ΟΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
Ένταξη Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων στη 

ρύθµιση των 120 δόσεων (Ν.4611/19)
Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων και ο ΕΦΚΑ ανταποκρινόµενοι στα προβλήµα-
τα της χρόνιας έλλειψης και ποιότητας δεδοµένων 
που εµποδίζουν τον ορθό προσδιορισµό–επανυ-

πολογισµό των οφειλών των ασφαλισµένων και 
συνταξιούχων, προχώρησαν στο διαχωρισµό των 
σταδίων ένταξης στη ρύθµιση των 120 δόσεων του 
Ν.4611/2019.

Στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία περιλαµβάνει 
τρία διακριτά βήµατα ως εξής:

• BΗΜΑ 1: είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρµο-
γή , επαλήθευση των στοιχείων του ασφαλισµέ-
νου/συνταξιούχου και υποβολή αιτήµατος προσ-
διορισµού των οφειλών.

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΑΥ-
ΤΟΥ ΕΩΣ 30/9/2019 ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙ-
ΩΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

• ΒΗΜΑ 2: Προσδιορισµός /επανυπολογισµός 
των οφειλών.

Στην ηλεκτρονική εφαρµογή απεικονίζονται οι 
οφειλές πριν και µετά τον επανυπολογισµό.

• ΒΗΜΑ 3: Οριστικοποίηση της ρύθµισης
Ο ασφαλισµένος /συνταξιούχος επιλέγει τον 

τρόπο υπολογισµού των οφειλών που επιθυµεί 
και αποδέχεται την προώθησή τους στο ΚΕΑΟ για 
ρύθµιση.

Με την εισαγωγή των ανωτέρω διακριτών βη-
µάτων οι ασφαλισµένοι/συνταξιούχοι αρκεί να 
ολοκληρώσουν το πρώτο εισαγωγικό βήµα µέχρι 
30/9/2019 για να κατοχυρώσουν το δικαίωµα ρύθ-
µισης και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν τα 2 
επόµενα βήµατα µόλις εµφανιστούν στην εφαρµο-
γή οι ορθές οφειλές τους και έως την 31/12/2019.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 110.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα
Σας ενηµερώνουν οι νοµικοί

σύµβουλοι της εφηµερίδας µας
Χαρά Τσελαλίδου & Χρύσα 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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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  Άνοιξε η εφαρµογή για τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, 
∆ιόρθωση λαθών. Οι τροποποιήσεις που µπορούν να γί-
νουν: -Αλλαγές στην ακίνητη περιουσία για τα έτη από το 
2010 και µετά. -Εάν µετά τις αλλαγές προκύπτει αύξηση του 
ΕΝΦΙΑ ή µείωση του ΕΝΦΙΑ έως 300 ευρώ γίνεται αµέσως 
η εκκαθάριση. -Αν προκύπτει µεγαλύτερη µείωση από 300 
ευρώ, τότε ο φορολογούµενος θα πρέπει να προσκοµίσει 
προς έλεγχο τα δικαιολογητικά στην εφορία.   -Η εφαρµο-
γή είναι διαθέσιµη µέσα στην ιστοσελίδα της ΑΑ∆Ε: www.
aade.gr

● Αλλαγές για τις εισπρακτικές εταιρείες : Προανήγγειλε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης µι-
λώντας στην Βουλή προκειµένου να προστατευτούν οι οφει-
λέτες από δικηγορικές εταιρίες, οι οποίες αναλαµβάνουν ρό-
λο εισπρακτικής.

● Περισσότερες αποδείξεις µέσω «πλαστικού χρήµατος» ή 
e-banking : Από το 2020, θα αναζητά η εφορία από τους 
φορολογούµενους, σε µια προσπάθεια να περιορίσει τη 
φοροδιαφυγή η οποία µόνο στον ΦΠΑ αγγίζει τα 7 δισ. ευ-
ρώ ετησίως.  - 15% ή 20% για εισόδηµα έως 10.000 ευρώ, 
από 10% σήµερα. – 25% για εισόδηµα από 10.000 έως 
30.000 ευρώ, από 15% σήµερα. – 30% για εισόδηµα από 
30.000 και άνω, µε το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συ-
γκεντρώσει ο φορολογούµενος να ανέρχεται στις 30.000 
ευρώ, από 20% σήµερα.

●  Έως και τις 15 Οκτωβρίου 2019 για το Πρόγραµµα Επιχειρη-
µατικότητα ΜµΕ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που υπά-
γεται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 4399/2016. 

●  Λιγότερο από 1 ευρώ χρωστούν περίπου 367.253 φορο-
λογούµενοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί από το Taxisnet 
της ΑΑ∆Ε. Χρωστούν π.χ. ποσά της τάξεως των 0,1 ευρώ, 
0,03 ευρώ, 0,41 ευρώ, 0,99 ευρώ κλπ. Αρκετοί δεν γνωρί-
ζουν καν ότι οφείλουν στο κράτος. Σύµφωνα µε όσα «απο-
κάλυψε» κεφάλαιο της τριµηνιαίας έκθεσης του Γραφείου 
Προϋπολογισµού της Βουλής, ο συνολικός αριθµός των 
οφειλετών της εφορίας στο δεύτερο τρίµηνο του 2019 δι-
αµορφώθηκε σε 3.750.195 και από αυτούς 367.253 έχουν 
ληξιπρόθεσµα χρέη µικρότερα του 1 ευρώ. Σ

●  Όλο και µεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον των φορολογούµε-
νων για ένταξη στη ρύθµιση των 120 δόσεων ή τη «ρύθµιση 
της τελευταίας ευκαιρίας» για ληξιπρόθεσµες οφειλές προς 
την εφορία. Οι εισπράξεις αγγίζουν έως τώρα τα 195 εκατ. ευ-

ρώ και υπάρχει βάσιµη αισιοδοξία ότι όσο ο χρόνος πλησιά-
ζει προς την καταληκτική προθεσµία της 30ης Σεπτεµβρίου θα 
αυξάνονται οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθµιση.

●  Στις 4.608 ευρώ τον µήνα θεσπίστηκε το ανώτατο µηνιαίο 
πλαφόν κάθε κυρίας σύνταξης ή αθροίσµατος κυρίων συ-
ντάξεων, γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που θα χορη-
γεί ο ΕΦΚΑ, έπειτα από κοινή τροπολογία που κατέθεσαν 
στη Βουλή οι συναρµόδιοι υπουργοί, Εργασίας Γιάννης 
Βρούτσης, Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και Εσωτε-
ρικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Σύµφωνα µε την τρο-
πολογία, το νέο ανώτατο όριο σύνταξης ορίζεται στο 
12πλάστο της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ, που αντι-
στοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης. Επισηµαίνεται ότι,  σύµφωνα 
πάντα µε την τροπολογία, θα αναπροσαρµοστούν όλες οι 
συντάξεις που έχουν ήδη καταβληθεί στο νέο όριο.

●  Άµεση προτεραιότητα αποτελεί για το οικονοµικό επιτελείο η 
αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου 
προς τον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες και τον Ιούνιο παρέµειναν 
πάνω από τα 2,1 δισ. ευρώ µαζί µε τις επιστροφές φόρου που 
παραµένουν σε εκκρεµότητα. 

●  Τη σταδιακή µείωση και τελικά την πλήρη κατάργηση των 
τεκµηρίων διαβίωσης επεξεργάζεται η κυβέρνηση την ώρα 
που προωθούνται οι έµµεσες τεχνικές ελέγχου. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης 
προσανατολίζεται στη µείωση των τεκµηρίων κατά 50% το 
2020 και στην πλήρη κατάργησή τους το 2021, θεωρώντας 
πως τα τεκµήρια διαβίωσης είναι αναχρονιστικά και πλέον 
µε τις σύγχρονες ελεγκτικές διαδικασίες είναι εφικτός ο 
εντοπισµός της απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

●  Άρχισε η αντίστροφη µέτρηση για όλους τους µη µισθωτούς 
ασφαλισµένους που έχουν λάβει από τον ΕΦΚΑ χρεωστικά 
ειδοποιητήρια -για τη χρήση του έτους 2018- προκειµένου µέ-
χρι τις 30 Αυγούστου να καταβάλουν την πρώτη δόση της εκ-
καθάρισης. Η εκκαθάριση αφορά 1,5 εκατ. ασφαλισµένους 
-ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους επιστή-
µονες (δικηγόρους, µηχανικούς, γιατρούς) και αγρότες- και τις 
ασφαλιστικές εισφορές του 2018, οι οποίες υπολογίστηκαν 
µε βάση τα δηλωθέντα εισοδήµατα για το 2017.  

●  Τέλος στην ταλαιπωρία και την αναµονή στις εφορίες για 
τις αλλαγές στα ∆ελτία Αστυνοµικής Ταυτότητας. Ήδη τέ-
θηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική διασύνδεση του Φορο-
λογικού Μητρώου της ΑΑ∆Ε µε το Μητρώο Ταυτοτήτων 

της Αστυνοµίας. Υλοποιείται έτσι η απόφαση Α. 1164/2019 
του Γιώργου Πιτσιλή και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, 
το οποίο είχε υπογραφεί µε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Έτσι, ο 
πολίτης, δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτεται την 
εφορία, αλλά λαµβάνει σχετικό µήνυµα στην ηλεκτρονική 
του θυρίδα στο Taxisnet, που τον ενηµερώνει για το γεγο-
νός της αυτόµατης µεταβολής.

●  Σηµειώνεται ότι ο ΕΝΦΙΑ µπορεί να εξοφληθεί σε 5 µηνιαίες 
δόσεις, µε την πρώτη έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2019 (ταυτόχρο-
να µε τη 2η δόση του φόρου εισοδήµατος) και την τελευταία 
έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.

●  Καθολικοί, στοχευόµενοι και επιτόπιοι έλεγχοι σε ολόκλη-
ρη τη χώρα για την αποτελεσµατική καταπολέµηση φαινο-
µένων αδήλωτης, υποδηλωµένης και ανασφάλιστης εργα-
σίας, ξεκινούν από αύριο από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του 
ΕΦΚΑ, όπως επισηµαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Εργασίας. Η επέκταση της περιόδου εντατικοποίησης 
των ελέγχων µέχρι 31.10.2019 µε στόχο οι έλεγχοι να ξε-
περάσουν τις 18.000 µε έµφαση σε τουριστικούς προορι-
σµούς.

●  Στο µικροσκόπιο των τραπεζών και των δικαστηρίων, µπαί-
νουν από το τέλος Οκτωβρίου 100.000 κόκκινοι δανειολή-
πτες, οι οποίοι έχουν βρει προστασία στις διατάξεις του νόµου 
Κατσέλη και οι αιτήσεις τους εκκρεµούν έναντι της ∆ικαιοσύ-
νης. Το τοπίο πρόκειται να αλλάξει δραστικά, από τα τέλη 
Οκτωβρίου.

●  Με ταχείς διαδικασίες προχωρά η δοµική αλλαγή στο σύ-
στηµα κοινωνικής ασφάλισης, µε την µετατροπή της επι-
κουρικής ασφάλισης για τους νέους ασφαλισµένους σε κα-
θαρά κεφαλαιοποιητική. Είναι χαρακτηριστικό ως, σύµφω-
να µε απόφαση που υπέγραψε χθες, ο υφυπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότης Μηταράκης, 
συγκροτείται ειδική οµάδα εργασίας, που έως τις 4 Οκτω-
βρίου θα πρέπει να ολοκληρώσει τις προτάσεις της για την 
αναδιοργάνωση της επικουρικής ασφάλισης στη χώρα 
µας. 

●  Την υποχρεωτική εξόφληση των ενοικίων µέσω τραπεζι-
κών λογαριασµών εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης µε στόχο την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.  
Στην πράξη, κάθε ενοικιαστής θα υποχρεώνεται να εξοφλεί 
το ενοίκιο, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του ιδι-
οκτήτη, ή ηλεκτρονικά.
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• 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.

ΤΑ ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ορίστηκαν και ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών 23 Σεπτεµβρίου  2019
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ «∆Η.Κ.Ε.Α»
ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 129/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ : Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 
25ης/2019 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Αχαρνών.
ΘΕΜΑ: Ορισµός Προέδρου και µελών ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αχαρνών «∆Η.Κ.Ε.Α».

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από συζήτη-
ση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία)

Ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α) αποτελούµενο από τους κα-
τωτέρω:
1. την ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Κατσανδρή Χρηστί-
να ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την
κ. Κοσµίδου Λουϊζα, ∆ηµοτική Σύµβουλο.
2. τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αραµπατζή Ευάγγε-
λο ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον
∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆αµάσκο Νικόλαο.
3. τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κόνταρη Χρύσανθο, 
ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό
µέλος το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Πέκο Χαράλα-
µπο.
4. τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Βρεττό Επαµεινών-
δα ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την
∆ηµοτική Σύµβουλο Παυλίδου Όλγα.
5. τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παπακώτσης Κων/
νος ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον
κ. Αβραµίδη Ιωάννη.
6. την κ. Ζαχαριάδη Αγγελική (δηµότισσα) ως τα-
κτικό µέλος µε αναπληρώτρια την
κ. Λιόλιου Μαρία (δηµότισσα).
7. τον κ. Μαρίνη Σταµάτιο (δηµότη) ως τακτικό µέ-
λος µε αναπληρώτρια την κ. Πουραϊµη
∆ήµητρα (δηµότισσα).
8. την κ. Λαζάρου Καλοµοίρα (δηµότισσα) ως τα-
κτικό µέλος µε αναπληρώτρια την
κ.Φωτιάδη Χρυσούλα (δηµότισσα).
9. τον κ. Κρητικό Κωνσταντίνο (δηµότης) ως τακτι-
κό µέλος µε αναπληρωτή τον κ. ∆αµιανό
Σταµάτη (δηµότη).
10. την κ. Ναυροζίδου Μαρία (εκπρόσωπο του 
Κοινωνικού Φορέα) µε αναπληρωτή τον
κ. Αµπαρτζάκη Αντώνιο.

Ορίζει Πρόεδρο του ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών 
(∆Η.Κ.Ε.Α) τον κ. ΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ (δηµότη).

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α  ΑΧΑΡΝΩΝ  (∆.Η.Φ.Α.)  
ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 126/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ : Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 25ης/2019 συνεδρίασης του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου Αχαρνών.
ΘΕΜΑ: «Ορισµός µελών του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτική Φροντίδα ∆ήµου 
Αχαρνών και ορισµός  Προέδρου.»

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία) : 

Ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 
την
επωνυµία «∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών» αποτελούµενο από τους κατωτέρω:
• τον κ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ (δηµότη) τακτικό µέλος µε αναπληρωτή 
τον κ. ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ (δηµότη).
• τον κ.ΤΣΑΛΟΥΧΟ ΜΑΣΣΙΜΟ (δηµότη) τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την
κ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΝΝΑ (δηµότισσα).
• Την κ.ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό µέλος µε
αναπληρώτρια την κ. ∆ΟΥΡΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Την κ.ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΛΟΥΪΖΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό µέλος µε αναπλη-
ρώτρια
την κ.ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Την κ.ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό µέλος µε αναπλη-
ρωτή
τον κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Τον κ.ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό µέλος µε αναπλη-
ρωτή
τον κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Τον κ.ΠΕΤΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό µέλος µε αναπληρω-
τή τον
κ. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Τον κ.∆ΑΜΑΣΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό µέλος µε αναπλη-
ρωτή
τον κ.ΤΣΟΡΠΑΤΣΙ∆Η ΜΙΧΑΗΛ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Τον κ.ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό µέλος µε αναπλη-
ρώτρια
την κ. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ – ΤΟΥΜΑΝΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Τον κ.∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό µέλος µε ανα-
πληρωτή
τον κ.ΦΩΤΙΑ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Την κ. ∆ΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ (δηµότισσα) τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την
κ.ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΣΟΦΙΑ (δηµότισσα).
• Την κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (δηµότισσα) τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια 
την
κ. ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΕΛΕΝΗ (δηµότισσα) .
• Την κ. ΜΠΟΜΠΟΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ (δηµότισσα) τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον
κ.ΚΟΣΜΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ (δηµότη).
• τον κ. ΒΡΕΤΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ εκπρόσωπο των εργαζοµένων του Νοµικού
Προσώπου, τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κ. ΣΑΪΝΙ∆Η ΜΑΡΙΑ, εκπρόσωπο 
των εργαζοµένων του Νοµικού Προσώπου.
Ορίζει Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία
«∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών» τον κ. ΤΟΠΑΛΙ∆Η ΕΥΣΤΑΘΙΟ (∆ηµοτικό Σύµ-
βουλο).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ του ∆ήµου Αχαρνών
ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 128/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ : Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 25ης/2019 συνεδρίασης του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου Αχαρνών.
ΘΕΜΑ: «Ορισµός Προέδρου και µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
µε την επωνυµία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ του ∆ήµου 
Αχαρνών».

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία): 
Ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 
επωνυµία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ του ∆ήµου Αχαρνών, απο-
τελούµενο από τους κατωτέρω:

1. το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Βρεττό Μιχάλη ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό 
µέλος τον
κ. Αραµπατζή Ευάγγελο.
2. τον κ. Κανελλόπουλο Πέτρο (δηµότη) ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κ. 
Χαλιάσου Ειρήνη (δηµότισσα).
3. την κ. Βαρελά  Αικατερίνη (δηµότισσα) ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την
κ. Ζαφειροπούλου Μελίνα (δηµότισσα).
4. τον κ. Καρρά ∆ηµήτριο (δηµότη) ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κ.Βού-
ρου Αικατερίνη (δηµότισσα).
5. την κ. Αβραµίδη ∆έσποινα (δηµότισσα) ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον 
κ.Τσαπάρα
Παναγιώτη (δηµότη).
6. τον κ. Σαϊτη Νικόλαο (δηµότη) ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κ.Λύρα 
Μαρκέλλα
(δηµότισσα).
7. την κ. Παπαθεοδώρου Βασιλική (δηµότισσα) ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή 
τον
κ.Καλλιδώνη Γεώργιο (δηµότη).
8. την κ. Θεοδωροπούλου Ουρανία (δηµότισσα) ως τακτικό µέλος µε αναπληρώ-
τρια την
κ.Χρυσοβέργη Λίνα (δηµότισσα).
9. τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Φωτιάδη Γεώργιο – Αλέξανδρο ως τακτικό µέλος µε
αναπληρωµατικό µέλος το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κόνταρη Χρύσανθο.
10. τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Οικονόµου Ευθύµιο, ως τακτικό µέλος µε αναπλη-
ρωµατικό µέλος το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χαλκίδη Παναγιώτη.
11. τον κ. Παγώνα Σπυρίδωνα (δηµότη) ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κ.
Στριφτού
Βιολέτα (δηµότισσα).
12. την κ. Παππά Αλεξάνδρα (εκπρόσωπο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακε-
δόνων) ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτριά την κ. Κρηµνιανιώτη Μαρία (δηµότισ-
σα).
13. την κ. Αγγελοπούλου Σταµατίνα (δηµότισσα) ως τακτικό µέλος µε αναπληρώ-
τριά την κ. Τσούτη Ευτέρπη (δηµότισσα).
14. τον κ. Χρηστάκο Χρήστο (δηµότη) ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κ. Πα-
παδόγιαννη Κων/να (δηµότισσα).

Ορίζει Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ του ∆ήµου Αχαρνών, τον ∆ή-
µαρχο Αχαρνών

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
(ΑΡΩΓΗ)».
ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 127/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ : Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 
25ης/2019 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου Αχαρνών.
ΘΕΜΑ: «Ορισµός Προέδρου και µελών ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΡΩΓΗ)».

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από συζήτη-
ση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία) : Ορίζει το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου 
∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΡΩΓΗ) απο-
τελούµενο από τους  κατωτέρω:

1. το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Τοπαλίδη Ευστά-
θιο ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό µέ-
λος
την ∆ηµοτική Σύµβουλο κ.Κοσµίδου Λουϊζα.
2. τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αναγνωστόπου-
λο Παναγιώτη µε αναπληρωµατικό µέλος τον
∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χαλκίδη Παναγιώτη.
3. τον κ. Ντούρο Παναγιώτη (∆ηµότη) ως τακτι-
κό µέλος µε αναπληρωµατικό µέλος τον
κ.Παλιούρα Αντώνιο (∆ηµότη).
4. την κ.Καπετάνιου Φανή (Σύµβουλο Τοπικής 
Ενότητας Αχαρνών) ως τακτικό µέλος µε
αναπληρωτή τον κ.Βεντούρη Ιωάννη (Σύµβου-
λο Τοπικής Ενότητας Αχαρνών).
5. την κ.Παναγοπούλου Θεοδώρα (δηµότισσα) 
ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την
κ.Γκασούκα Ευαγγελία (δηµότισσα).
6. την κ.Χατζηπέτρου Ευδοκία (δηµότισσα) ως 
τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κ.Λιόλιου
Μαρία (δηµότισσα).
7. την κ. Έλλιοτ Ευαγγελία - Σοφία (Εκπρόσω-
πο Σωµατείου Κοινωνικής Μέριµνας ΑΡΩΓΗ) – 
ex officio - ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµα-
τικό µέλος την κ. Κυριακοπούλου Γεωργία
(Εκπρόσωπο Σωµατείου Κοινωνικής Μέριµνας 
ΑΡΩΓΗ).
8. την κ.Πορτοκάλη Ευαγγελία (Εκπρόσωπο Γο-
νέων & Κηδεµόνων) -ex officio- µε
αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Μπαντέ Θωµά 
(Εκπρόσωπο Γονέων & Κηδεµόνων).

Ορίζει Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου ∆η-
µοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία ΚΕΝΤΡΟ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΡΩΓΗ) την 
κ. ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ (δηµότισσα)
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Ανακοινώσεις και ερωτήσεις  
της ∆ηµ. Παράταξης «Αχαρνές Ξανά» 
προς τη ∆ηµοτική αρχή 
Την ∆ευτέρα 
2 3 / 0 9 / 2 0 1 9 
στο ∆ηµοτικό 
συµβούλιο, οι 
«Αχαρνές Ξα-
νά» ήµασταν η 
µοναδική πα-
ράταξη που 
έθεσε ερωτή-
σεις αλλά και 
π ρ ο τ ά σ ε ι ς 
προς τη ∆ηµοτική αρχή. 

1) Ζητήσαµε να ενηµερωθούµε δηµόσια για το ταµειακό και 
τραπεζικό υπόλοιπο 1/9/2019, καθώς έως και σήµερα έχουν 
εγκριθεί αποφάσεις µέσω της ∆ΙΑΎΓΕΙΑ πάνω από 600.000€. 

2) Θέσαµε ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης 
των προϊσταµένων σε τµήµατα του δήµου µέσα σε µόλις 7 ηµέ-
ρες, όπου πραγµατοποιήθηκαν 25 αλλαγές (αριθµός που δεν 
έχει επαναληφθεί) και εκ των οποίων οι 15 είχαν τίτλους ΠΕ/
ΤΕ. 

3) Ζητήσαµε ενηµέρωση για την παραµονή της ∆.Ο.Υ. κα-
θώς δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης έθεσαν ερώτηµα στη 
Βουλή. 

Επιπροσθέτως, µεταφέρθηκε στο δήµαρχο η πρόταση που 
είχε κατατεθεί στο γενικό γραµµατέα στην συγκέντρωση Λογι-
στών της πόλης. ∆ιεκδίκηση και εγκατάσταση στις Αχαρνές, 
ενός εκ των 5 οικονοµικών κέντρων, όπως έχει ψηφιστεί βάση 
µνηµονίου σε βάθος πενταετίας. 

4) Αιτηθήκαµε ενηµέρωση σχετικά µε την κλοπή όλων των 
Η/Υ στο νέο κοιµητήριο Αχαρνών όπου περιείχαν όλα τα αρ-
χεία µε στοιχεία οικονοµικά, καταγραφής κ.α. . 

Τέλος, κατά την ψήφιση αποδοχής 620.000€ από το υπουρ-
γείο υποδοµών µε απόφαση του τέως υπουργού Χρ. Σπίρτζη, 
και την χρήση τους για βελτίωση οδικού δικτύου, µε προσω-
πική παρέµβαση ζήτησα από το προεδρείο να πάρει το λόγο η 
δηµότης κυρία Σπανού. Η συγκεκριµένη κυρία στην περιοχή 
της οδού Θρακοµακεδόνων έχει χάσει το παιδί της πριν από 
ένα χρόνο κατά τη διάρκεια εργασίας του σε τροχαίο δυστύχη-
µα. Όλο αυτό το ποσό για τη βελτίωση του οδικού δικτύου 
στην συγκεκριµένη περιοχή το πέτυχε ΜΌΝΗ ΤΗΣ, µε προσω-
πική διεκδίκηση, χωρίς την παραµικρή βοήθεια!!!

Ενδιαφερόµαστε, ενηµερωνόµαστε και συµµετέχουµε σε 
κάθε προσπάθεια που µπορεί να αποφέρει πρόοδο στην πόλη 
µας, τηρώντας τις προεκλογικές µας θέσεις.

∆ηµήτρης  Τσιµπογιάννης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Νίκας Γιάννης: O Πολιτισµός είναι το ίδιο το Φώς 
Ένα φώς που διώχνει το σκοτάδι, χτίζει την ελπίδα και ολοκληρώνει ένα 
καλύτερο αύριο. Νοιώθω λοιπόν την υποχρέωση να πω ένα µεγάλο «ευ-
χαριστώ» δηµόσια, στον δήµαρχο Σπύρο Βρεττό για την πρόταση του που 
αφορά στο πρόσωπό µου και την θέση του Προέδρου της ∆ΗΚΕΑ, που 
ανέλαβα µόλις χθες. 

Ένα δεύτερο «ευχαριστώ», σε αυτούς που αξιολόγησαν θετικά την δυνα-
τότητά µου να προσφέρω και µέσα από αυτό, να δικαιωθώ για την πορεία µου 
στα δηµοτικά πράγµατα αυτής της πόλης. 

Οι νέες ιδέες, το όραµα και τα αποτελέσµατα, να είστε σίγουροι ότι θα έρ-
θουν πολύ σύντοµα και θα είναι ορατά από τον κάθε πολίτη. Όµως, αυτό που 
είναι ήδη εδώ, είναι η ανάγκη κάθε κάτοικου αυτής της πόλης, να ζήσει πολι-
τισµένα και σύγχρονα την κάθε του ηµέρα. Αυτή η ανάγκη, είναι για εµένα η «Απόλυτη ευθύνη» που θα νοιώθω κάθε ηµέρα από 
σήµερα και µετά, ως πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ. Και αυτή την θέση, θα κάνω ότι είναι δυνατόν για να την τιµήσω και να την εξελίξω, ορί-
ζοντας έναν νέο δρόµο στην αντιµετώπιση και τον σχεδιασµό κάθε εκδήλωσης. Ένας νέος δρόµος, που θα φέρει αποτέλεσµα ουσί-
ας, για όλους τους δηµότες και σε όλες ανεξαιρέτως της περιοχές του ∆ήµου µας. Σας ευχαριστώ, όλους και τον καθένα ξεχωριστά.

Γιάννης   Νίκας
 Πρόεδρος ∆Η.Κ.Ε.Α.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκµίσθωση του κυλικείου του ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγι-
σµένες προσφορές για την εκµίσθωση του κυλικείου του ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ. Ο διαγωνισµός για την εκµίσθωση του κυλικεί-

ου του ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ θα διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις 
18/10/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.µ.. Όσοι επιθυµούν, µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά ενδιαφέροντος για το 
σχολικό κυλικείο στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών, στο κτήριο των δηµοτι-

κών υπηρεσιών, 2ος όροφος, έως την 18/10/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.µ.. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τηλ 213 2072 509, απ’ όπου 
µπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισµού, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα - Παρασκευή 08:00 – 15:00). 
Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης να δηµοσιευθεί 30 τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού στην εξώθυρα του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος, στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, καθώς και σε τοπικές εφηµερίδες.
Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ 

Μετά από ένα απαραίτητο διάλειµµα, επι-
στρέψαµε σε γνώριµα...εδάφη. Ένεκα της 
κουβέντας που γίνεται για την κλιµατική 
αλλαγή, θέλω να καταθέσω µια σκέψη. 
Βλέπω όλους αυτούς που κόπτονται για 
το περιβάλλον, οι οποίοι κυκλοφορούν 
µε τα αυτοκίνητά τους, ταξιδεύουν µε αε-
ροπλάνα, ρυπαίνουν τις θάλασσες και τον 
αέρα και σκέφτοµαι ότι µας...δουλεύουν.

 Ποιος θα τους λάβει σοβαρά υπόψη 
όταν οι ίδιοι αναιρούν µε τις πράξεις τα λό-

για τους. Για να αναστρέψουµε την κατάστα-
ση - αν αυτό γίνεται-πρέπει ν’ αλλάξουµε 
τρόπο ζωής. Ποιος από εµάς είναι διατεθει-
µένος να το κάνει; ∆εν είναι δύσκολο. Μειώ-
στε τα απορρίµµατα, µην αγοράζετε πλαστι-
κά, µειώστε τις µετακινήσεις µε το αυτοκίνη-
το, περπατήστε ή χρησιµοποιήστε ποδήλα-
το. Φυτέψτε δέντρα, καλλιεργήστε τα 
λαχανικά σας. 

Είναι απλό και σίγουρα δεν χρειάζεται 
λόγια. ΜΟΝΟ ΠΡΑΞΕΙΣ 

του Αλέξανδρου  
Ανδριώτη,   
Πολιτευτή της Ένωσης  
Κεντρώων, στην  
Περιφέρεια Αττικής

Η θεραπεία  για την κλιµατική αλλαγή !
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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 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ   ΚΑΤΑΡΑΣ 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Αγίας Τριάδος - Αχαρνές (όπισθεν Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου) • Τηλ. 210 2461727

Μήνυµα  Ελπίδας προς  τους ∆ηµότες!
Τώρα µε την ανάληψη  των καθηκόντων της Νέας ∆ηµοτικής Αρχής, Εύχοµαι :  Καλή 
Επιτυχία στο έργο της,  για το καλό της πόλης µας. 

Επίσης  θέλω να εκφράσω ένα µεγάλο ευχαριστώ στους συµπολίτες µου. Που µε προ-
τίµησαν και µε 414 ψήφους µε κατέταξαν  δωδέκατο στην παράταξη  ∆.Ε.Κ.Α. του Χάρη ∆α-
µάσκου. Ακόµη ευχαριστώ και αυτούς που δεν µε  προτίµησαν µε την ψήφο τους, αφού 
δεν τους έπεισα  και θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να τους δείξω τις  µεγάλες αλλαγές που 
θα κάναµε στο ∆ήµο µας µαζί µε τον Χάρη ∆αµάσκο και συγκεκριµένα στον Τοµέα του 
Αθλητισµού ( Τοµέας που έχω σπουδάσει).

Τώρα, υπόσχοµαι  να σας ενηµερώνω, τακτικά, για  τα ∆ηµοτικά  δρώµενα,  σε συνδυ-
ασµό  µε  τις  προτάσεις  της   παράταξης µας,  «∆.Ε.Κ.Α»,  µέσω   του   FB  και των Τοπικών 
Εφηµερίδων. Και πάλι  ένα µεγάλο ευχαριστώ,  σε φίλους , συγγενείς και συµπολίτες για 
την εµπιστοσύνη που µου δείξατε.

Ευάγγελος  Κατάρας
Επιλαχών  ∆ηµ. Συµβούλου

της  ∆ηµ. Παράταξης ∆.Ε.Κ.Α.



Πιστή στο καθήκον όπως πάντα η Αναστασία Μπράχου 

Εµβολίασε δωρεάν τους µικρούς 
µαθητές  ... του Οικισµού Καποτά
Στο 28ο  ∆ηµοτι-
κό Σχολείο Αχαρ-
νών βρέθηκε για 
µια ακόµη φορά, 
την Τρίτη 17-9-
2019, ύστερα 
από αίτηµα της 
∆ιευθύντριας του 
Σχολείου ,η παι-
δίατρος κ. Ανα-
στασία Μπράχου 
προκειµένου να 
εξετάσει τους µα-
θητές που φοιτούν σε αυτό, αλλά και να τους εµβολιάσει σε πε-
ριπτώσεις που αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Η κ.Μπράχου στέκεται 
πάντοτε αρωγός στο έργο που επιτελείται στο Σχολείο και προ-
σφέρει πρόθυµα τη στήριξή της στους µαθητές και τις οικογένειές 
τους. 

Οι µαθητές, ο Σύλλογος διδασκόντων και η ∆ιευθύντρια του 
Σχολείου κ. Ελένη Καµπόλη, ευχαριστούν θερµά την κ. Μπρά-
χου καθώς και την εθελόντρια κ. Βάσια Μότσιου.

Ολοκληρώθηκαν οι «Βραδιές 
Πολιτισµού στις Αχαρνές» 
Την αυλαία του 
έριξε το βράδυ 
της Κυριακής µε 
την τελευταία 
του παράσταση 
για φέτος το Φε-
στιβάλ «Βραδιές 
Πολιτισµού στις 
Αχαρνές». Μια 
διοργάνωση που 
ανέλαβε η νέα 
∆ηµοτική Αρχή 
κόντρα στο χρόνο και αντιµέτωπη µε πολλές δυσκολίες. Παρό-
λα αυτά ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός, έχοντας θέσει ως προ-
τεραιότητα την πολιτιστική αναβάθµιση της πόλης, φρόντισε µε 
τους συνεργάτες του να διοργανωθεί µια σειρά εκδηλώσεων στο 
αµφιθέατρο Αχαρνών «Μίκης Θεοδωράκης». Στο Λόφο του 
Προφήτη Ηλία φιλοξενήθηκαν οι καλύτερες παραστάσεις του 
καλοκαιριού, που ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις κάθε θεατρό-
φιλου. Ιδιαίτερη µέριµνα δόθηκε στις παιδικές παραστάσεις που 
συγκέντρωσαν πλήθος οικογενειών και παιδιών κάθε ηλικίας. 

Οι Αχαρνείς «αγκάλιασαν» την προσπάθεια αυτή και µε τη 
µαζική τους συµµετοχή απέδειξαν πως διψούν για πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και πως είναι έτοιµοι να συνδράµουν µε τη συµµε-
τοχή τους σε κάθε παρόµοιο γεγονός. Οι Αχαρνές µε τη διαχρο-
νική τους ιστορία και την εισφορά τους στον πολιτισµό αξίζουν 

και θα διεκδικήσουν να αποτελέσουν στο άµεσο µέλλον έναν 
πυρήνα πολιτισµού, όχι µόνο για τους κατοίκους τους, αλλά και 
για τους δηµότες άλλων περιοχών.

«Νοιώθω ιδιαίτερα ικανοποιηµένος για την ανταπόκριση που 
έτυχε από το κοινό των Αχαρνών το Φεστιβάλ ‘Βραδιές Πολιτι-
σµού. Με αντίπαλο το χρόνο και πολλές αντιξοότητες αποδείξα-
µε πως θέτουµε τον Πολιτισµό σε πρώτη προτεραιότητα. Σε 
όλους αυτούς υποσχόµαστε πως η συνέχεια θα είναι αντάξια της 
πολιτιστικής ιστορίας της πόλης µας», ήταν το µήνυµα του ∆η-
µάρχου κ. Σπύρου Βρεττού µε αφορµή την ολοκλήρωση του Φε-
στιβάλ.

Επίσκεψη Μητροπολίτη Αθηναγόρα 
στον ∆ήµαρχο Αχαρνών 
Τον νέο ∆ήµαρχο 
Αχαρνών κ. Σπύρο 
Βρεττό επισκέφτηκε 
στο ∆ηµαρχε ίο 
Αχαρνών ο Σεβασµι-
ότατος Μητροπολί-
της Ιλίου, Αχαρνών 
και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρας, την  
Πέµπτη 19 Σεπτεµ-
βρίου. Ο Μητροπο-
λίτης συνεχάρη και ευχήθηκε τα δέοντα στον νέο ∆ήµαρχο και 
είχε µια σύντοµη συζήτηση µαζί του και µε τους συνεργάτες του 
για τα προβλήµατα του ∆ήµου αλλά και για τον Ιερό Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Βλασίου, καθώς επίσης τόνισαν και το εξαιρετικό 
κλίµα συνεργασίας του ∆ήµου µε τη Μητρόπολη.«Η Εκκλησία 
αποτελεί θεµέλιο λίθο της κοινωνίας µας. Θα είµαστε αρωγοί σε 
κάθε δράση της όπως και αυτή στηρίζει µε κάθε τρόπο τους συ-
νανθρώπους µας που έχουν ανάγκη» τόνισε σε δηλώσεις του ο 

∆ήµαρχος Αχαρνών. Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης κ. Αθηνα-
γόρας συνοδευόταν από τον  προϊστάµενο του Ιερού Ναού του 
Αγίου Βλασίου Αχαρνών, Αρχιµ. Ιωάννη Ράπτη, ενώ στο Γραφείο 
του ∆ηµάρχου παρευρέθηκαν οι Αντιδήµαρχοι Μιχάλης Βρετ-
τός και Νίκος ∆αµάσκος.

Αθανάσιος Μαρτίνος: «∆εν επιθυµώ 
να λάβω οποιαδήποτε αµοιβή»
 Άµεση ήταν η ενη-
µέρωση από τον νέο 
Πολιτικό ∆ιοικητή 
του Αγίου Όρους κ. 
Αθανασίου Μαρτί-
νου, σχετικά µε τις 
αποδοχές που γρά-
φει το ΦΕΚ. Με ανα-
κοίνωσή του ο νέος 
∆ιοικητής του Αγίου 
Όρους, Αθανάσιος 
Μαρτίνος, ξεκαθαρίζει ότι θα προσφέρει αµισθί τις υπηρεσίες του 
και επισηµαίνει ότι η «διαφορετική αναγραφή στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως έγινε εκ παραδροµής».

Η ανακοίνωση του Αθανάσιου Μαρτίνου
«Eξ αρχής έχω δηλώσει γραπτώς στην αποδοχή της τιµητι-

κής πρότασης που µου εγένετο, ότι δεν επιθυµώ να λάβω οποια-
δήποτε αµοιβή για τη θέση του ∆ιοικητή του Αγίου Όρους µε την 
οποία µε τιµά η Πολιτεία. Είναι αυτονόητο για µένα ότι θα προ-
σφέρω τις υπηρεσίες µου αµισθί. Η διαφορετική αναγραφή στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως θεωρώ ότι έγινε εκ παραδροµής. 
Επίσης έχω δηλώσει ότι δεν θα χρησιµοποιώ κρατικό αυτοκίνη-
το και οδηγό εκτός Αγίου Όρους. Ο µόνος λόγος ανάληψης της 
συγκεκριµένης θέσης είναι η προσφορά στην πατρίδα και στο 
Άγιο Όρος».   Ρεπορτάζ: Romfea.gr

10 Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2019 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»
Πρόσκληση  για συµµέτοχη  στη  

Θεατρική Παράσταση «Η  ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ»

Ο Πολιτισµικός Σύλλογος  «Αχαρνείς»,  θα   πραγµατοποιήσει  στις  23 Οκτωβρίου   
2019, ηµέρα  Τετάρτη,  επίσκεψη,  στο   Θέατρο «ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΕΪ  για την Θεατρική 

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 Αναστασσοπούλου, 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 Συλλόγου Αλίκη Λεφάκη στο 

τηλέφωνο  6977 197710.
Εκ  του ∆.Σ.

∆ιάκριση για την οµάδα ροµποτικής του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών
Σηµαντική διάκριση στον 1ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Εκπαι-
δευτικής Ροµποτικής και Physical Computing Ανοιχτών Τε-
χνολογιών, απέσπασε η οµάδα ροµποτικής ASTRAX TEAM 
του 5ου Εργαστηριακού Κέντρου Ανατολικής Αττικής, απο-
τελούµενη από µαθητές του τοµέα Πληροφορικής του 1ου 
ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Η  οµάδα ροµποτικής ASTRAX TEAM του 5ου Εργαστηρι-
ακού Κέντρου Ανατολικής Αττικής, αποτελούµενη από µα-
θητές του τοµέα Πληροφορικής του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, δι-
ακρίθηκε στον «1ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Εκπαιδευτικής 
Ροµποτικής και Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών» 
µε το έργο: «BabySpyMonitor – Έξυπνη συσκευή παρακολούθησης παιδικού δωµατίου».

Η οµάδα ASTRAX TEAM αποτελείται από τους µαθητές του τοµέα Πληροφορικής: • Παναγιώτη Γιοβάνο, • 
Ματέους Κβάντρανς Βαλέντι, • Λάµπρο Καλαµίδα, που υλοποίησαν την κατασκευή υπό την επίβλεψη των κα-
θηγητών, κου Ιωάννη Τσιµπινού και κας Βασιλικής Φακάρου.

Τα έργα των οµάδων που διακρίθηκαν στον διαγωνισµό ξεχώρισαν για τη σύλληψη της ιδέας και την υλο-
ποίησή της, για τις αναλυτικές οδηγίες κατασκευής, χρήσης και διδασκαλίας ώστε να µπορούν να είναι επα-
ναχρησιµοποιήσιµα και από άλλα σχολεία.
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∆εύτερη  η  οµάδα  6ου ∆ηµ. Σχολείου Αχαρνών, 
στην  Ολυµπιάδα  Ροµποτικής της WRO 2019
Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, πραγµατοποι-
ήθηκε ο Εθνικός Τελικός της Ολυµπιάδας 
Εκπαιδευτικής Ροµποτικής της WRO 2019 
στο Κλειστό Ολυµπιακό Γήπεδο Γαλατσίου 
στην Αθήνα.  Ο διαγωνισµός διοργανώθη-
κε από τον WRO Hellas µε Στρατηγικό Συ-
νεργάτη την COSMOTE και τέλεσε υπό την 
Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της ∆ηµοκρα-
τίας Κ. Προκοπη Παυλόπουλου. Στον δια-
γωνισµό, συµµετείχαν οµάδες από όλη την 
Ελλάδα και το θέµα του αυτή τη χρονιά ήταν 
η παρουσίαση καινοτόµων ιδεών που θα 
βοηθήσουν στην ανοικοδόµηση των πόλε-
ων του µέλλοντος (SmartCities).

Η οµάδα του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, αποτελούµενη από τους µαθητές Κλίτσα Βασίλη 
(ΣΤ’ ∆ηµοτικού), Σαντοβνίτση Ηλία (Ε’ ∆ηµοτικού), Πανά Αριστείδη (∆’ ∆ηµοτικού), Πανά Φένια (Β’ ∆η-
µοτικού) και µε προπονητή τον Πανά ∆ούκα, κατάφερε να διακριθεί, κατακτώντας την 2η θέση στην κα-
τηγορία «Open∆ηµοτικού µε WeDo».

Η κατασκευή των παιδιών προσωµοίωνε ένα Έξυπνο Αυτόνοµο Σχολικό Λεωφορείο για την µετα-
κίνηση των µαθητών, η οποία διέθετε διάφορους αυτοποιηµένους µηχανισµούς που εξυπηρετούσαν 
τόσο στην κίνηση του µέσου µέσα στην πόλη (αυτόνοµο παρκάρισµα, αποφυγή εµποδίων µέσα στην 
πόλη, χρήση ανακυκλώσιµων µορφών ενέργειας) αλλά και την απασχόληση-εκπαίδευση των παιδιών 
κατά τις µετακινήσεις τους (αυτόµατη ράµπα ΑΜΕΑ, προβολή εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε οθό-
νες εντός του λεωφορείου, διαδραστικές δραστηριότητες κ.α.), ενώ παράλληλα, ως µέρος του εκθέµα-
τος, δηµιούργησανσε µακέτα την πόλη µέσα στην οποία θα κινείται το όχηµά τους.

Μια δηµιουργική πολιτιστική χρονιά ξεκίνησε!
Με πυξίδα τις αξίες του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισµού, σεβασµό και πολύ µεράκι σε 
αυτό που κάνουµε, ξεκινά µια δηµιουργική 
και άκρως ενδιαφέρουσα πολιτιστική χρο-
νιά!!!  Παραδοσιακός Χορός, Ραπτική, Σεµι-
νάρια ψηφιδωτού και Βιβλιοδεσίας, Σεµινά-
ρια Μικτών Τεχνικών Decoupage αλλά και 
νέα δηµιουργικά σεµινάρια «έκπληξη» είναι 
µερικές από τις φετινές µας δραστηριότητες!  
Οι εγγραφές ξεκίνησαν  την  1/9/2019 και 
συνεχίζονται.  

Η έναρξη δόθηκε µε τον αγιασµό και την 
έκθεση µε έργα των µαθητών του καλλιτεχνι-
κού τµήµατος decoupage και του τµήµατος ραπτικής.

Συγχαρητήρια στους δηµιουργούς των εκθεµάτων άλλα και στους δασκάλους τους!
Ευχαριστούµε θερµά όλους εσάς που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας και σας ευχόµαστε µια χρο-

νιά γεµάτη γνώση, δηµιουργία και πολιτισµό!
Ιδιαίτερα θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον εφηµέριο του Ιερού Ναού Αγ.∆ιονυσίου Αχαρνών, 

πατέρα Αναστάσιο Σαργέντη, τον εκπρόσωπο του δηµοτικού συµβουλίου Γιώργο ∆ασκαλάκη, τους 
εκπροσώπους της δηµοτικής παράταξης «Αχαρνές Ξανά» κα.Νικολέττα Μπεκιάρη και κ. Νικηφόρο 
Κορρέ, καθώς και την εκπρόσωπο του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών κα. Μπεκιάρη Νικολέττα.

Η Φλόγα της Αγάπης !!!  Ναι στον Εθελοντισµό !!!
Την   Κυριακή 22 Σεπτεµβρίου 2019, η 
Φλόγα της Αγάπης και του εθελοντισµού 
στις Αχαρνές. µε σηµείο εκκίνησης το 
Ολυµπιακό χωριό και τις Κάτω Αχαρνές 
και τερµατισµό την Κεντρική πλατεία των 
Αχαρνών, πέρασε από την πόλη µας. 

Ξεκινώντας από το Ολυµπιακό Χωριό η 
φλόγα πέρασε από πολλά χέρια, συλλό-
γους, ανθρώπους εθελοντές για να καταλή-
ξει στην κεντρική πλατεία του Αγ. Βλασίου 
όπου εκεί την παρέλαβαν τα παιδιά της 
ΑΡΩΓΗΣ και µαζί µε τον ∆ήµαρχο   Σπ. Βρετ-
τό, έγινε η τελετή λήξης. 

Στον χαιρετισµό του  ο κ.  Σπύρος Βρετ-
τός έκανε την εξής δήλωση: «Η φλόγα της 
προσφοράς και του εθελοντισµού ταξίδεψε 
σήµερα στη πόλη µας µε σκοπό να µας 
αφυπνίσει και να µας διδάξει τα µηνύµατα 
της αλληλεγγύης και της συµµετοχής. Η 
εθελοντική αιµοδοσία αποτελεί το µεγαλύ-
τερο δώρο στον συνάνθρωπό µας. Συγχα-
ρητήρια στο Σωµατείο Εθελοντών Αιµοδο-
τών «∆έντρο Ζωής». 

1
Στο Κέντρο µας  ελέγχεται η Ποιότητα

ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ 
 Την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.

 Την επιλογή σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας( ∆ιαδραστικός πίνακας κλπ).
 Την συνεχή επιµόρφωση Ελλήνων και Ξένων Καθηγητών µας.

 Την αφοµοίωση µε ευχάριστο τρόπο.
 Ειδικά προγράµµατα για προφορικά.

 Ολιγοµελή  τµήµατα.
 ∆ώρο, τσάντα, γραφική ύλη, εγγραφή.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 30 - ΑΧΑΡΝΕΣ • Τ.Κ. 13674 - ΤΗΛ. 210 2469514
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40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

 Την  Κυριακή  29  Σεπτεµβρίου  2019, ώρα   09.30  π.µ., 
ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,  στον Ιερό Ναό 

ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αχαρνές, για  την  Ανάπαυση  Της  Ψυχής, Του  
Πολυαγαπηµένου  Μας , Συζύγου,  Πατέρα  και   Παππού

ΗΛΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : Χρυσάνθη

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ : Αλίκη  και  Παναγιώτης, Χαρίκλεια
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Σεραφείµ,  Ηλίας,  Αικατερίνη,

Νικόλαος,  Αλέξανδρος,  Αικατερίνη
ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

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

ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 
- ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - FAX : 210 2445551 - ΚΙΝ. 6944 315 215

40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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»
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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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευχαριστούµε εκ βάθους καρδιάς, όλους όσοι, µας συµπαρα-
στάθηκαν στο βαρύ πένθος µας, για την απώλεια του αγαπηµέ-

νου µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου. 

ΓΕΩΡΓΙΟ    ΝΙΚ.   ΜΑΡΙΝΗ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Μαρία 

ΤΑ  ΠΑΙ∆ΙΑ : Νικόλαος  και  Μαριάννα
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Γεώργιος

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ  : Βασιλική χήρα  Γεωργ. Ρωµέση

Σ.Σ :  Επίσης ευχαριστούµε όλους όσοι, κατέθεσαν  χρήµατα 
αντί στεφάνου στο «Χαµόγελο του παιδιού».

Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  13   Οκτωβρίου 2019   και ώρα   09.30 
π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως  

Θεοτόκου  – Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής του  πολυα-
γαπηµένου µας,  Πατέρα, Αδελφού και Θείου.

ΝΙΚΟΛΑΟ   ∆ΗΜ.   ΜΑΡΙΝΗ    
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :   Μαριαλένα  Μαρίνη 

 και Κωνσταντίνος  Νικολόπουλος
ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ  - ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο ΛΟΥΤΣΗ 

ΓΑΜΟΣ
O ΣΥΡΤΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ του ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος 
ΚΟΥΤΡΑ γεννηµένος στο ΜΑΡΟΥ-
ΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ κατοικεί  στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ,  και η ΚΑΡΑΜΠΑ-
ΓΛΙ∆ΟΥ ΑΝΘΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
και της ΧΡΥΣΗΣ το γένος ΜΑΡΑΣ-
ΛΗ γεννηµένη στον ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ και κατοικεί   στις ΑΧΑΡΝΕΣ  
- ΑΤΤΙΚΗΣ, πρόκειται να παντρευ-
τούν στον Ιερό Ναό Πέτρου και 
Παύλου και Αγίου Αντωνίου  Βα-
ρυµπόµπη Αχαρναί – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΡΙΣΤΟ    ΚΙΑΚΟΣ  του   ΑΝ-
∆ΡΕΟΥ    και της   ΣΟΦΙΓΕ   που  
γεννήθηκε  στην  ΑΛΒΑΝΙΑ   και  
κατοικεί  στο ΑΙΓΑΛΕΩ   – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ    και η  ΜΠΑΝΤΕΑ    ΜΑΡΙΑ  
- ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ   του  ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΟΥ  και της ΕΛΕΝΑΣ  που   γεν-
νήθηκε    στην  ΡΟΥΜΑΝΙΑ   και 
Κατοικεί  στο ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ   πρόκειται να έλθουν σε γά-
µο που  θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  
– ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΑΝΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  του 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  και της ΟΛΥΜΠΙΑΣ  
το γένος  ΣΤΑΘΑΚΗ, γεννηµέ-
νος στην  ΑΘΗΝΑ  και κάτοικος 
ΑΡΧΑΙΑΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ  
και η  ΜΠΙΛΙΩΝΑ  ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΑ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και της 
ΖΩΗΣ  το γένος ΜΠΑΤΗ, γεννη-
µένη στην ΑΘΗΝΑ  και κάτοικος 
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκει-
ται 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 έκδοση  της  και  γίνεσαι  
ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστο-

ρίας  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. 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα 36 τ.µ. στην Κεντρική 
Πλατεία Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 
6937 108 661. 6∆232.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΑ, ζητάει εργασία για 
φύλαξη και φροντίδα ηλικιωµένων  οκτάωρη απα-
σχόληση. 30/ετής εµπειρία. Κατά προτίµηση στο ∆ή-
µο Αχαρνών. Συζητήσιµες και προτάσεις από  στους  
γειτονικούς  ∆ήµους. Τηλ. 6944 965950. 6∆232.
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 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµβάνει ιδιαίτερα µαθήµατα 
κατ’ οίκων, Αγγλικά, Γαλλικά, Αρχαία,  Νέα (Εκθέσε-
ων)  και Λατινικά. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6971 652577.  
6∆232.

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. 

29/9/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ● ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥ-
ΡΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 8. ΤΗΛ. 
2102467156

30/9/2019 ∆ΕΥΤΕΡΑ ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ Αρι-
στοτέλους 309 .ΤΗΛ. 2102448558 , 
6972633576

1/10/2019 Τρίτη ● Τρίτη ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΙΑ Λ.∆ηµοκρατίας .222 2102312615

2/10/2019 Τετάρτη ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 154. 
2102434055

3/10/2019 Πέµπτη ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ 

Πάρνηθος .140   2102462102

4/10/2019 Παρασκευή ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. 2102469800

5/10/2019 Σάββατο ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83. 2102468376

6/10/2019 Κυριακή ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 
∆εκελείας 70. 2102445844

7/10/2019 ∆ευτέρα ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ Λ.∆ηµοκρατίας 272. 2102310318

8/10/2019 Τρίτη ● ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ Λ.
Ιωνίας 46 Χαραυγή .2102440400-800

9/10/2019 Τετάρτη ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Ελ.Βενιζέλου 59 .  2102448143

10/10/2019 Πέµπτη ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙ-
ΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες.  2102430183

11/10/2019 Παρασκευή ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ 
∆ΟΜΝΙΚΗ  Αριστοτέλους 132. 
2102462255

12/10/2019 Σάββατο ● ΧΡΟΝΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(κληρ.) Αγ.Κων/νου 4 Κ.. 
2102316673

13/10/2019 Κυριακή ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣ-
ΤΡΑΤΙΟΣ Λ.Καραµανλή 38-40. 
2102446460

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 29/9/2019 ΕΩΣ 13/10/2019

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. 13674Για 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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 06.00 έως 09.00 µ.µ.
& ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΙ 10.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ

Ιατρείο: Πάρνηθος 14, Αχαρνές 
Τηλ. 210 2404004 και 6973 459389
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