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Ένα έργο το οποίο καθυστερούσε και το οποίο θα απο-
τελέσει τη λύση ενός κυκλοφοριακού προβλήµατος προ-
χωράει µε ταχύτατους ρυθµούς. Πρόκειται για τη διαπλά-
τυνση της οδού Νέζερ στο σηµείο της διασταύρωσης µε 
την οδό Θρακοµακεδόνων. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. 
Σπύρος Βρεττός βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία, ούτως 
ώστε να καταγράψουν και να προωθήσουν όσα τέτοιου 
είδους θέµατα έχουν καθυστερήσει. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση της διάνοιξης της οδού Νέζερ ο Αντιδήµαρ-
χος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος κα-
θηµερινά επιβλέπει τις εργασίες.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε. ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΣΤΑ   5,5  ΕΚΑΤ.  ΜΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΝΕΩΝ  
ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ!
Ι διαίτερα ενδελεχής ο σχεδια-

σµός των Τεχνικών Έργων που 
περιλαµβάνονται στο τρέχον Τε-

χνικό Πρόγραµµα,  ενώ υπάρχουν 
και πολλά συνεχιζόµενα από πα-
ρελθόντα έτη. 

Πληθώρα νέων έργων, αλλά και 
ολοκλήρωση παλαιών τα οποία δεν 
έχουν ακόµη παραδοθεί περιλαµβάνει 
το Τεχνικό Πρόγραµµα για το έτος 
2020, όπως αυτό ψηφίστηκε κατά πλει-
οψηφία από την Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Αχαρνών στη συνεδρίαση 
της 28ης Ιανουαρίου 2020. 

Ο Σπύρος Βρεττός και η νέα ∆ηµο-
τική Αρχή µετά την απαραίτητη προερ-
γασία είχαν λάβει τη σχετική απόφαση 
στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σηµα-
ντικότατο βήµα, προκειµένου να σχεδι-
αστούν τα τεχνικά έργα που θα πραγ-
µατοποιηθούν τους επόµενους µήνες. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου συντά-
χθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή 
προσχέδιο του Τεχνικού Προγράµµα-
τος Εκτελεστέων Έργων για το 2020. 

Σε αυτό το περιλαµβάνονται τα έργα 
που συνεχίζονται από προηγούµενα 
χρόνια και βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς 
επίσης και νέα τεχνικά έργα, τα οποία 
απαιτούνται για την κάλυψη των ανα-
γκών του ∆ήµου, όπως έχουν διαπιστω-
θεί το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. 

Το σύνολο του τεχνικού προγράµ-
µατος ξεπερνάει τα 5,5 εκατοµµύρια, 
ενώ δύο εκατοµµύρια αφορούν συνε-
χιζόµενα έργα παρελθόντων ετών. 

Σηµαντικά είναι τα ποσά τα οποία 

προβλέπονται από το Τεχνικό Πρό-
γραµµα για συντήρηση οδών, έργα 
οδοποιίας, κατασκευή κόµβων και 
αποχετευτικά έργα. 

Επίσης προβλέπεται ένα ποσό της 
τάξης των 576 χιλιάδων ευρώ από το 
πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ για επισκευή, 
συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύ-
λειων χώρων και αντίστοιχα 620 χιλιά-
δων ευρώ για παρεµβάσεις βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας. 

Υπάρχει και µια σειρά κωδικών οι 
οποίοι αφορούν πληθώρα έργων τα 
οποία αναµένεται να δροµολογηθούν 
και να εκτελεστούν τους επόµενους µή-

νες. Από αυτόν τον προγραµµατισµό 
θα προκύψει µια σειρά εργασιών, αλ-
λά και σχεδιασµός έργων που θα δρο-
µολογηθούν στο αµέσως προσεχές δι-
άστηµα.  

Παράλληλα πάνω από 25 είναι τα 
συνεχιζόµενα από το παρελθόν έργα, 
κάποια εκ των οποίων αναµένεται να 
φτάσουν στην ολοκλήρωσή τους εντός 
του χρόνου και να παραδοθούν προς 
χρήση. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται και 
στις αναγκαίες συντηρήσεις αλλά και 
στη διενέργεια µελετών για την ωρί-
µανση άλλων έργων σε όλη την έκτα-
ση του ∆ήµου Αχαρνών.  

«Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Ζεφύρι»  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Επιτακτική ανάγκη ακόµα
και την ύστατη στιγµή να
αποτρέψουµε την αποµάκρυνση
του Καζίνο απο το δήµο µας
Επιβεβαιώνεται περίτρανα ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης και 
οι ανησυχίες που εξέφραζε ζητώντας επίµονα από την εκά-
στοτε δηµοτική αρχή την άµεση παρέµβαση για την αποτρο-
πή της µετεγκατάστασης του καζίνο της Πάρνηθας.

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

Μπροστάρης ο  Σπ. Βρεττός  στο σχέδιο 
∆ιαχείρισης  Απορριµµάτων της Αττικής 

Με εντατικούς  ρυθµούς
η διάνοιξη της οδού Νέζερ 

«Έτος ανακύκλωσης για την Αττική» το 2020 και ο ∆ήµος 
Αχαρνών παρουσιάζεται µπροστά από τις εξελίξεις, έχοντας 
ήδη πάρει τις σχετικές αποφάσεις. Την παρουσίαση του νέου 
σχεδίου διαχείρισης αστικών αποβλήτων της Περιφέρειας για 
την επόµενη πενταετία έκανε την Πέµπτη (30/1/2020) ο Περι-
φερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης στο Ζάππειο Μέγαρο. Στην 
παρουσίαση παρευρέθηκε και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύ-
ρος Βρεττός, συνοδευόµενος από τον Αντιδήµαρχο Καθαρι-
ότητας, Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων κ. 
Γιώργο Πετάκο. 

Με καθοριστική  παρέµβαση του ∆η-
µάρχου  Αχαρνών Σπύρου Βρεττού, 
στο θέµα  βιαιοπραγίας  ανηλίκου από 
αστυνοµικό, αποκαταστάθηκε η αλή-
θεια που απέκρυβαν συστηµατικά τα 
Μ.Μ.Ε.

«∆ιευκρινιστική Ενηµέρωση εξέδω-
σε η Ελληνική Αστυνοµία προς τα Μέ-
σα Μαζικής Ενηµέρωσης για το γνωστό 
περιστατικό βιαιοπραγίας σε βάρος 
ανηλίκου που αναιτίως µεταδόθηκε ότι 
έλαβε χώρα στις Αχαρνές (Μενίδι) και 
διευκρίνισε ότι συνέβη στο Ζεφύρι».
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Ένας  Σύρος πρόσφυγας στην Τουρκία, έσκαψε µε τα νύχια του τα µπά-
ζα, από τον καταστροφικό σεισµό για να σώσει µια γυναίκα που φώ-

ναζε για βοήθεια. Οι φυσικές καταστροφές µας θυµίζουν ότι σαν άνθρωποι 
όλοι χρειαζόµαστε την αλληλοβοήθεια.  Ήθελα να ήξερα, ο Σουλτάνος της 
Τουρκίας, είναι απολίθωµα του παρελθόντος, που τον λατρεύουν οι πιστοί 
του; ∆εν έχει µέσα του κανένα αίσθηµα. Είναι απλά κυνηγός του πλούτου 
και της µαταιοδοξίας; Ίδωµεν.

Αυτό που κάνει ο κυβερνήτης της Τουρκίας, να στέλνει στρατεύ-
σιµους 18 ετών παιδιά να σφαχτούν στην Λιβύη είναι τρέλλα. Πια 

µάνα  θα συγχωρέσει αυτό το κακούργηµα. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει 
και θα το πληρώσει πολύ ακριβά

Αρκετοί λαοί στον κόσµο µας, οφείλουν την 
ευηµερία τους , στην σκληρή τους εργασία. 

Πολύ, πολύ σωστά. Όµως κυνηγώντας το φτηνό µε-
ροκάµατο για πλουτισµό, από τους άλλους, εγείρεις 
το µίσος τους, που θα σου γίνει µπούµεραγκ. Όταν 
έρχεται η ώρα της κρίσης δεν ξέρεις πώς να τα µπα-
λώσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το αίσθη-
µα της ηθικής υπόστασης. Απλοϊκά µην προκαλείς 
στον συνάνθρωπό σου, αυτό που δεν θέλεις να σου 
κάνουν αυτοί.

Πόσο διαφορά έχει η βία του οργανωµένου 
εγκλήµατος, από την βία και τα εγκλήµατα των τροµοκρατών στην 

εποχή µας; Όλα έχουν αρχή την τεµπελιά, τον χωρίς κόπο πλουτισµό 
και την ατιµωρησία λόγω διαφοράς των αρχών από το παράνοµο χρή-
µα. Το να ενδυόµαστε έναν ιδεολογικό µανδύα, ή να παριστάνουµε τον 
τιµωρό της αδικίας είναι απλά ψεύτικα προσχήµατα. Αυτά είναι ανθρώ-
πινα ένστικτα που δύσκολο θεραπεύονται. Εάν η ποινική νοµοθεσία δεν 
αναµορφωθεί θα γίνουµε  ζούγκλα. 

Όταν  η  διπλωµατία, οι ίντριγκες, η κατανόηση, δεν αποδίδουν, για 
την διατήρηση της ειρήνης, τότε µιλούν τα όπλα. Τα όπλα  είναι για να 

σκοτώνουν. Όταν έρχεσαι µε την βία να µε υποδουλώσεις, πρέπει να είµαι 
οπλισµένος να αµυνθώ. ∆ηλαδή κάλλιο γαϊδουρόδενε,  παρά γαϊδουρο-
γύρευε..  Η χώρα µας θαλασσινή  και η ισχύς µας πρέπει να είµαι στις θάλασ-
σες µας. Αυτήν την δουλειά ξέρουµε πολύ καλά να την κάνουµε.

Πολιτική δεν γίνεται µε εκβιασµούς λόγω πρόσκαιρης ισχύος, για-
τί εγείρει µίσος. Γίνεται µε έντιµη αντίληψη των κανόνων του διε-

θνούς δικαίου, που αφορά όλα τα κράτη και σκοπεύει στην ευηµερία 
και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Ο εκβιαστής αργά ή γρήγορα, 
γίνεται, αντιληπτός από την κοινή λογική και καταδικάζεται. Αυτό αδυ-
νατεί να το καταλάβει η σηµερινή κυβέρνηση της Τουρκίας. 

Παραλλαγή του Ελληνικού άσµατος ασµάτων, για τους Σύριους πρό-
σφυγες. Με την αγάπη και τον πόθο µας καηµό, φτιάχνουµε το δικό 

µας σπιτικό. Το έπαιρνε ο αγέρας και η βροχή, µα το σπιτάκι µας και αυτό εί-
χε ψυχή. Παρ’ το στεφάνι µας, παρ’ το γεράνι µας, σε αυτόν τον τόπο πια δεν 
έχουµε ζωή, κράτα το χέρι µου, και πάµε αστέρι µου, εµείς θα ζήσουµε και 

ας είµαστε φτωχοί. Η προσφυγιά είναι για όλους τους 
ανθρώπους ίδια.

Η πατρίδα µας χρειάζεται νέους ανθρώ-
πους, µε φρέσκα µυαλά. Με σύγχρονες 

γνώσεις, που να οραµατίζονται το µέλλον. Το να 
αναµασάµε τα συναισθήµατα του  παρελθόντος 
άλλων εποχών, άλλων συγκυριών, είναι σαν  να 
προσπαθούµε να ζωντανέψουµε έναν καταψυγ-
µένο νεκρό. Αποτέλεσµα, θα είναι µια µούµια. Η 
ζωή µας, θέλουµε ή όχι, τρέχει γρήγορα µπροστά 
και είµαστε αναγκασµένοι να την ακολουθήσου-

µε. Αλλιώς θα γίνουµε  λάθος παρελθόν. Σαν τα ιερά σκηνώµατα. 
Οι επίδοξοι κυβερνήτες µας  πρέπει πρώτα και πάνω από όλα, να κα-
τανοούν ότι άδικο είναι, ο πολίτης να είναι άνεργος. Όταν έχεις µερο-

κάµατο, µπορείς να διεκδικήσεις µε διάφορους τρόπους βελτίωση του εισο-
δήµατος σου, είτε αύξηση σε ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού, είτε λό-
γω προαγωγής, είτε λόγω αυξηµένης παραγωγικότητας. Όταν είσαι άνερ-
γος, τι να διεκδικήσεις. Άδικο λοιπόν ίσον ανεργία. Να θέλεις να δουλέψεις 
και να µην υπάρχει δουλειά, τρελαίνεσαι. 

Τις κοπέλες και τους άνδρες, που καθηµερινά στα τηλεοπτικά κα-
νάλια ασχολούνται µε το κουτσοµπολιό, τους ονοµάζουµε χα-

βούζες. Στις χαβούζες ρίχνουµε τα περιττώµατα µας. Όλοι αυτοί δεν χά-
νουν την ευκαιρία να ρίξουν λάσπη, δηλαδή τις κρυφές κακίες τους. 
Προσωπικά σιχαίνουµε την δυσοσµία που ξαχνίζουν οι χαβούζες.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

 Η µετατόπιση των κεντρώων 
πολιτών, άλλοτε δεξιά και άλ-

λοτε αριστερά, αναδεικνύει την επόµε-
νη κυβέρνηση. Αυτή γίνεται για διάφο-
ρους λόγους. Κύρια των οποίων είναι η 
οικονοµία. Προσωπικά στις εθνικές 
εκλογές, κοιτάζω την τσέπη µου, εάν 
έχει κωλύσει, η αν έχει φουσκώσει.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου εξελέγη πρώτη γυναίκα 
Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας από την πρώτη ψηφοφορία όπως 
αναµενετο, µε 261 ψήφους από τη Ν∆, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙ-

ΝΑΛ, σε σύνολο 294 ψηφισάντων. Απόντες ήταν έξι βουλευτές, 
µε πιο ηχηρή απουσία αυτή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη 
Σαµαρά, που βρίσκεται στις ΗΠΑ, ενώ 33 βουλευτές δήλωσαν πα-
ρών. Σε δήλωση του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
υπογράµµισε το γεγονός ότι εξελέγη η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος 
∆ηµοκρατίας, κάνοντας λόγο για µία νέα εποχή και παραθυρο στο 
µέλλον και εκφράζοντας τη χαρά του που τα κόµµατα µπορούν 
να συνεννοηθούν στα βασικά όπως είπε.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή ο νέος εκλογικός 
νόµος. Συγκεκριµένα, στην ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε 
πριν από λίγο, το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών 

εγκρίθηκε µε 163 ψήφους. «Όχι» ψήφισαν 121 βουλευτές. Ο νέος 
εκλογικός νόµος δεν εξασφάλισε τις 200 ψήφους που απαιτεί το Σύ-
νταγµα προκειµένου να ισχύσει στις επόµενες εκλογές, ως εκ τούτου 
αυτές θα διεξαχθούν µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Το νέο 
εκλογικό σύστηµα θα ισχύσει στις µεθεπόµενες εκλογές. Στην ψηφο-
φορία πήραν µέρος 284 βουλευτές. Από τους 16 βουλευτές που 
απουσίαζαν, οι εννέα απέστειλαν επιστολή πρόθεσης ψήφου, η οποία 
ωστόσο δεν προσµετράται στο αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, η Ελληνική Λύση είναι το µόνο κόµµα της αντιπολίτευσης που 
υπερψήφισε τον νέο εκλογικό νόµο.

Υπερψηφίστηκε το επίµαχο άρθρο 50 για τα κολέγια που 
βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης.Με 153 ψή-
φους υπερψηφίστηκε από τη Βουλή, µετά από ονοµαστική 

ψηφοφορία, το άρθρο 50 του νοµοσχεδίου του υπουργείου Παι-
δείας για την ισοδυναµία των πτυχίων αποφοίτων κολεγίων µε τα 
αντίστοιχα των ΑΕΙ.Το επίµαχο άρθρο 50 για τα κολέγια- που θα επι-
τρέπει σε πτυχιούχους παιδαγωγικών από ιδιωτικά κολέγια που λει-
τουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήµατα ξένων ΑΕΙ να διεκδική-
σουν µια θέση στη δηµόσια εκπαίδευση – πέρασε αποκλειστικά µε 
ψήφους από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Η εφηµερίδα Καθηµερινή έδωσε 
στη δηµοσιότητα την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 
υπουργείο Παιδείας, βάσει του οποίου η υπουργός παιδείας κ. Νί-
κη Κεραµέως προχώρησε στο επίµαχο άρθρο 50 του νοµοσχεδίου.

Ο ∆ήµος Αχαρνών µετά την εξέταση των σχετικών αιτηµάτων 
των διευθύνσεων των σχολείων, µε τη µε αριθµό 40/30-1-
2020 απόφαση της Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Λουίζας Κοσµίδου αποφασίζει «τη δι-
ακοπή µαθηµάτων των 18ου Νηπιαγωγείου, 17ου, 26ου & 29ου ∆η-
µοτικών Σχολείων, 3ου Γυµνασίου και 9ου Γυµνασίου Αχαρνών για 
δύο (2) ηµέρες, 31-1-2020 (ηµέρα Παρασκευή) και 3-2-2020 (ηµέρα 
∆ευτέρα), λόγω των κρουσµάτων της εποχικής γρίπης». 

Ολοκληρώθηκε και τυπικά  η  στελέχωση της ∆ηµοτικής 
Αρχής και του ∆ηµάρχου, µε την τοποθέτηση  ειδικών  
συµβούλων έµµισθων και άµισθων. Όλες οι αποφάσεις 

έχουν αναρτηθεί στην ∆ιαύγεια και αναµένεται η δηµοσίευση των 
στην Εφηµερίδα της κυβέρνησης.

Ενηµερώνουµε κάθε ενδιαφερόµενο/η ότι, ο ∆ήµος Αχαρνών, 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (διά της Γενικής 
Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

∆ιά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης, 
συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Αχαρ-
νών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων µε εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εµβέλειας. 
Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν 
ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και µόρφωσης, κα-
θώς και µέλη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων. Για την ένταξη των ενδι-
αφεροµένων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτη-
σης µε επίδειξη του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατη-
ρίου του υποψήφιου. 

Συνάντηση µε τον  Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πα-
τούλη είχε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικά-
κος µε αντικείµενο τον Περιφερειακό Σχεδιασµό για τη δι-

αχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής. Προχθές  Πέµπτη, 
ώρα 10.00 π.µ. ο υπουργός Εσωτερικών θα παραστεί στην ηµερί-
δα που διοργανώνει στο Ζάππειο η Περιφέρεια Αττικής, στην 
οποία ο κ. Πατούλης θα παρουσιάσει το σχέδιο για την προώθη-
ση της ανακύκλωσης το 2020 και την εφαρµογή του νέου µοντέ-
λου ορθολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων.

Για δεύτερη Κυριακή οι εθελοντές του Προφήτη Ηλία κλάδε-
ψαν και καθάρισαν από εκατοντάδες σκουπίδια το χώρο δί-
πλα στο 8ο Γυµνάσιο και 17ο ∆ηµοτικό µετά από πολλά χρό-

νια εγκατάλειψης και πλέον οι κάτοικοι µπορούν να απολαµβάνουν 
εκεί τον περίπατο τους σε ένα όµορφο και καταπράσινο χώρο . Ευχα-
ριστούµε όλους µικρούς- µεγάλους που βοήθησαν στην προσπάθεια 
µας . Οι δράσεις θα συνεχίζονται κάθε εβδοµάδα. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών θέλει να ξεκαθαρίσει ότι η επικινδυνό-
τητα του οδοστρώµατος στην Οδό Αναπαύσεως που βρί-
σκεται στα όρια των ∆ήµων Αχαρνών και Φυλής δεν οφεί-

λεται σε φυσικά φαινόµενα αλλά σε κακοτεχνίες µετά από αλλε-
πάλληλες εργασίες του ∆ήµου Φυλής προς αποκατάσταση του 
συστήµατος ύδρευσής του. Αποτέλεσµα των εργασιών ήταν η κα-
ταστροφή του Αγωγού ληµµάτων της ΕΥ∆ΑΠ, κάτι για το οποίο 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός κινητοποιήθηκε άµεσα και 
συνοµίλησε ο ίδιος µε τους ιθύνοντες της ΕΥ∆ΑΠ για να επισκευ-
αστεί το συντοµότερο δυνατό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ  
2 KAI 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

1. Σύλλογος  Αυλίζας – Κυριακή  2   Φεβρουαρίου  και ώρα 
11.00,  Γραφεία  Συλλόγου – Οδός  Πρέσπας 
2. Σύλλογος  Κρητών  - Κυριακή  2 Φεβρουαρίου 2020 – ώρα  
10 π.µ.  Συνέλευση εκλογών
3. Α.Ε. ΑΧΙΛΛΕΥΣ  ΜΠΑΣΚΕΤ Κάτω Αχαρνών Κυριακή  2  Φε-
βρουαρίου  και ώρα 11.30 – Γυµναστήριο
4. Παραδοσιακή Αναβίωση – Κυριακή  2  Φεβρουαρίου & 
ώρα 13.00, Ζυγός. Λεωφ. Πάρνηθος 
5. Σύλλογος Θεσσαλών - Κυριακή   2  Φεβρουαρίου &  Ώρα 
13:00µ.µ., Glamour palace Λεωφ Πάρνηθος 
6. Σύλ.  Αγ. Κων/νου Άνω Αχαρνών – Κυριακή  02 -02- 2020 
& ώρα 17.30 µ.µ. ∆ηµαρχείο Αχαρνών
7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ  : ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  στις  17: 
15 µ.µ. ΠΟΚΕΝ αίθουσα εκδηλώσεων
8. ΦΙΛΕΣ  ΤΙΣ ΑΓΑΠΕΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ  2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 
18.00 – ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΠΠΑΣ  ΘΡΑΚ-ΝΕΣ
9. ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ – Κυριακή  2 Φεβρουαρί-
ου και ώρα 19.30 στα  Γραφεία της  
10. Σύλλογος  Αγίου ∆ηµητρίου, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου – 
ώρα 11.00 , Γραφεία συλλόγου 
11. Σύλλογος  Ξενοδ-λων , Κυριακή   9  Φεβρουαρίου  - ώρα  
11 .30    Γραφεία  Συλλόγου
12. Σύλλογος  Τριτέκνων Αχαρνών, Κυριακή 9 φεβρουαρίου 
- ώρα 11.30 ∆ξµαρχείο
13. Ι.Λ.Ε.Α.  Κυριακή  9 Φεβρουαρίου  και ώρα 18.00 Αίθου-
σα,   Ε.Ο.Σ.  Αχαρνών
Λαογραφικός «Κοκ. Μύλος» Κυριακή  9 Φεβρουαρίου  και 
ώρα 18.30  ΠΟΚΕΝ. Κοκ. Μύλου
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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!

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΧΑΡΝΕΣ  ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ »

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ
Είναι ιστορικά αποδεδειγ-
µένο ότι όποια κοινωνία 
θέλησε την πρόοδο και την 
ανάπτυξή της,  επένδυσε 
στον πολιτισµό. Μιλώντας 
για πολιτισµό δεν εννοού-
µε µόνο τις τέχνες και τα 
γράµµατα αλλά κάθε µορ-
φή ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας µε σκοπό της ανα-
βάθµιση της ποιότητας ζω-
ής του ανθρώπου. 

Το φαινόµενο αυτό παρα-
τηρείται και στην δική µας πό-
λη, όπου βρίθει αρχαιολογι-
κών ευρηµάτων και µάλιστα 
πολύ σπουδαίων. Τι µας εµποδίζει λοιπόν, 
από αρνητικοί πρωταγωνιστές, σχεδόν σε 
καθηµερινή βάση στα δελτία ειδήσεων, να 
γίνουµε πρωτοπόροι στην ανάδειξη του Πο-
λιτισµού στηριζόµενοι κυρίως στο αρχαίο 
µας κάλλος;

Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώ-
ρων είναι µια ιδέα που έχει εφαρµοσθεί σε 
πολλές µεγαλουπόλεις µε τεράστια επιτυχία. 
Μια τέτοια µελέτη θα έβρισκε πρόσφορο 
έδαφος στο δήµος µας. Μέσα από ένα διευ-
ρυµένο δίκτυο πεζοδρόµων  και ποδηλατο-
δρόµων θα µπορούσε να ενωθεί ο θολωτός 

τάφος στην περιοχή του  Κόκ-
κινου Μύλου µε την ρωµαϊ-
κή αγορά στην περιοχή της  
Αγ. Άννας, στην συνέχεια µε 
την κεντρική πλατεία Αχαρ-
νών και το εκκλησάκι των Αγ. 
Θεοδώρων, το αρχαίο Θέα-
τρο, την πλατεία Θρακοµακε-
δόνων και από ‘κει στο Αδρι-
άνειο Υδραγωγείο στο Ολυ-
µπιακό Χωριό, τον Τύµβο 
του Σοφοκλή, την πλατεία 
Βαρυµπόµπης και τέλος  στα 
Βασιλικά Κτήµατα στο Τατόι.  

Ως αρχική χρηµατοδότη-
ση το πρόγραµµα «Αστικής 

Αναζωογόνησης» από το Πράσινο Ταµείο 
θα µπορούσε να αξιοποιηθεί απ’ το δήµο 
µας προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αυτή η διαδροµή θα µπορούσε να απο-
τελέσει το εναρκτήριο λάκτισµα για ένα «πο-
λιτισµικό Σοκ» στο δήµο Αχαρνών και το µή-
νυµα προς κάθε κατεύθυνση δεν απαρτίζε-
ται από γκέτο, αλλά από κοιτίδες πολιτι-
σµού. Αρκεί, να τις αναδείξουµε.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆ΗΣ
Επικεφαλής Παράταξης 

«Αχαρνές Αλλαγή Τώρα»

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ∆.Ε.Κ.Α.

Παν. Αναγνωστόπουλος :   Συνεχίζουµε δυναµικά …
Η αλλαγή ηγεσίας στη ∆ηµοτική Παράταξη ∆ΕΚΑ όχι µόνο δεν την επηρέασε, αλλά φαί-
νεται να συνεχίζει µε πολύ και ανανεωµένη δυναµική. Σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγ-
µατοποίησαν φορείς και σύλλογοι της πόλης µας ο νέος επικεφαλής Παναγιώτης Ανα-
γνωστόπουλος και δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης έδωσαν το παρών, εκφράζοντας 
θέσεις που δείχνουν διάθεση να συµβάλλουν σε κάθε θετική εξέλιξη στα προβλήµατα 
της πόλης.

∆ήλωση  περί  Καζίνο…
Στη τελευταία  συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ήρθε προς ψήφιση το θέµα της 
αποµάκρυνσης του Καζίνο. Από καθήκον προς την πόλη µας, ως ∆ΕΚΑ, φυσικά, ψηφί-
σαµε ότι είµαστε αντίθετοι µε την αποµάκρυνσή του και θα στηρίξουµε τη ∆ηµοτική Αρ-
χή σε ενέργειες, που ίσως θα χρειαστεί να κάνει προς υποστήριξη αυτής της θέσης. Όµως, 
στην πραγµατικότητα, το Καζίνο δύσκολα θα κρατηθεί στην Πάρνηθα. 

Μην γελιόµαστε, χρειάζεται ρεαλισµός για να υλοποιηθεί το όραµα κάθε δηµοτι-
κής για τον ∆ήµο Αχαρνών. Τα ψηφίσµατα µικρή σηµασία έχουν. Από δω και στο εξής, 
έχει µεγάλη σηµασία να κινήσουµε γη, ουρανό... ακόµα και το βουνό, ώστε η επόµε-
νη µέρα, χωρίς καζίνο, να µας βρει µε σχέδιο. Γιατί από την Πάρνηθα και το Καζίνο µα-
ζί, ζουν πολλοί άνθρωποι και επιχειρήσεις. Αυτό έχουµε χρέος να το διαφυλάξουµε 
έστω και µε άλλον τρόπο. 

Ο επικεφαλής της 
παράταξης ∆ΕΚΑ 
Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος, ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
∆ηµήτρης ∆αµάσκος και 
ο Τοπικός Σύµβουλος 
Θρακοµακεδόνων 
Χρήστος Χρηστάκος
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Οι Σύλλογοι των Αχαρνών δίνουν τα εύσηµα τους, 
στον Πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ Γιάννη Νίκα 
Ο  νέος πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ  Γιάννης Νίκας, µόλις  τώ-

ρα  έχει   συµπληρώσει, τέσσερες  µήνες  στην ∆ιοίκη-
ση  της ∆ηµοτικής Επιχείρησης, κι  όµως  κατάφερε να 

κερδίσει την αγάπη και τον σεβασµό των  Συλλόγων της πό-
λης µας. 

Η διαπίστωση αυτή, είναι µια συλλογή, οµολογιών  των  
Προέδρων  Συλλόγων  που έκαναν δηµόσια σε  εκδηλώσεις των, 
τους τελευταίους δύο µήνες.

Ας  ξεκινήσουµε από τον  Σύλλογο  Νέων Ολυµπιακού  Χω-
ριού, όπου ο κ. Νίκας είχε µια παρουσία όχι µόνο ενθαρρυντική, 
αλλά και συµµετοχής  της ∆ΗΚΕΑ.  

Ακολουθεί  ο  Σύλλογος  Θεσσαλών µε την συµµετοχή του 
στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Κεντρική πλατεία.

Στην  κοπή πίτας του συλλόγου  Χαραυγής, ανταποκρίθηκε 
θετικά στην ανακαίνιση των Γραφείων 

Στη  κοπή πίτας  του   Ε.Ο.Σ.  Αχαρνών, ανακοινώθηκε  µια δι-
αρκείς συνεργασία.

Στην κοπή πίτας  του Συλλόγου Κρητών  Αχαρνών, εγκαινι-
άστηκε µια διαχρονική συνεργασία, πολιτιστικού περιεχοµένου. 

Στα  εγκαίνια και η κοπή πίτας της  Αντικαρκινικής στο Ολυ-
µπιακό Χωριό, ο κ. Καζανάς έκανε αναφορά  στην  προσφορά της 
∆ΗΚΕΑ στην ανακαίνιση της νέας  στέγης, που εγκαινιάστηκε. 

Άπαντες ευχαρίστησαν  τον Πρόεδρο της ∆ΗΚΕΑ,  Γιάννη Νί-
κα, µε ιδιαίτερες  αναφορές  για την άµεση ανταπόκριση και  την  
άψογη  συνεργασία, ένα σηµάδι ελπίδας και αναγνώρισης της 
προσφοράς των. 

Το συµπέρασµα  είναι  πως  η  αναγνώριση  ανήκει διαχρο-
νικά  σε όσους προσφέρουν !!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
NOMOS ΑΤΤΙΚΗΣ -  ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΙΗΤΙΚΩΝ ΥΗΗΡΕΣΙΩΝ
 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ                      
ΤΜΗΜΑ ΛΗΜΟΤ1ΚΗΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ       Αχαρνές : 24/1/2020
& ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Τηλ.: 213 2072330 
Αριθ. Πρωτ.: 3627

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανακοινώνεται ότι   ο     ΧΗΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
είναι κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή επωνύµου 

από «ΧΗΝΗΣ» σε ΜΑΡΚΟΓΙANNΑΚΗΣ.
Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως µέσα 

σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την δηµοσίευση της παρούσας, υποβάλει 
στο ∆ήµο Αχαρνών Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης, Φιλαδελφείας  87 και Μπόσδα, 

Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.

Ο Αντιδήµαρχος    ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
 και Ανθρώπινου ∆υναµικού

Νικόλαος  ∆αµάσκος

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ Γ. ΣΟΥΡΗ 15 • ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΚ 13673 • ΤΗΛ. 210-2442989

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Το ∆Σ του συλλόγου Χαραυγής που προήρθε από τις εκλογές της   26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2020 ευχαριστεί θερµά όλους τους πολίτες της Χαραυγής και θα κάνει τα δέοντα για το 
καλό της περιοχής. Συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΝΟΝΟΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΙ∆. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΤΑΒΕ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ: ΧΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα γραφεία είναι ανοιχτά κάθε ∆ευτερα και Πέµπτη 18:00 - 20:00
Τηλ. Εκτατης ανάγκης: 6944522520

Το. ∆.Σ.
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Με απόφαση του ∆ιοικητού της  ΑΑ∆Ε 
Γεωργίου Πιτσιλή ενεργοποιήθηκε η 
σχετική  διάταξη  του νόµου 4646/2019  
που ψηφίστηκε τον ∆εκέµβριο και θέτει 
τους όρους υπό τους οποίους οι ενδια-
φερόµενοι θα εξαιρεθούν από ΦΠΑ κα-
τά τη µεταβίβαση.  Το µέτρο της αναστο-
λής του ΦΠΑ στα ακίνητα είναι προαιρε-
τικό και χορηγείται µόνον αν υποβάλει 
αίτηση ο ενδιαφερόµενος. Η επιβολή 
ΦΠΑ αναστέλλεται υποχρεωτικά  µέχρι 
31/12/2022. Για τις άδειες στις οποίες ανα-
στέλλεται ο ΦΠΑ στα «νεόδµητα ακίνη-
τα», επιβάλλεται φόρος µεταβίβασης ακι-
νήτων. Η αίτηση για άδειες εκδοθείσες 
που έχουν εκδοθεί προ του 2020 πρέπει 
να υποβληθεί  έως και τις 12/06/2020. 

Η προθεσµία αίτησης αναστολής για 
άδειες που εκδίδονται µετά την έναρξη 
ισχύος του Νόµου 4646 και εφεξής ορίζε-
ται σε έξι (6) µήνες από την έκδοση της εκά-
στοτε άδειας. Η αίτηση αναστολής κατα-
λαµβάνει το σύνολο των αδιάθετων ακινή-
των  του ενδιαφεροµένου (κατασκευαστι-
κές επιχειρήσεις κλπ) από όλες τις 
οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως 
το χρόνο της αίτησης αναστολής.

Προκειµένου να γίνει δεκτή η αίτηση 
αναστολής του ΦΠΑ, πρέπει ο φορολο-
γούµενος να συνυποβάλλει µε την αίτησή 
του και µία πλήρη κατάσταση µε τα «αδιά-
θετα» ακίνητα, δηλαδή τα ακίνητα που, έως 
το χρόνο της αίτησης αναστολής, δεν έχουν 

πωληθεί ή χρησιµοποιηθεί (ώστε να έχει 
προηγηθεί αυτοπαράδοσή τους κλπ.).  Συ-
νεπώς η αναστολή καταλαµβάνει όλα τα 
αδιάθετα ακίνητα του υποκειµένου, από 
όλες τις άδειες οικοδοµής που έχουν εκδο-
θεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του 
είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει µε το σύστη-
µα της αντιπαροχής, µέχρι την αίτηση ανα-
στολής. 

Επισηµαίνεται ότι εφόσον προσκοµι-
στεί από τον υποκείµενο κατάσταση µε τα 
αδιάθετα ακίνητα, ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ 
είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει την ανα-
στολή. Άδεια που τυχόν εκδίδεται (α) µετά 
την αίτηση αναστολής και µέχρι την έκδο-
ση της απόφασης αναστολής, ή (β) µετά την 
έκδοση της απόφασης αναστολής,  δεν κα-
ταλαµβάνεται από την αναστολή. Σε περί-
πτωση που ο υποκείµενος επιθυµεί την 
αναστολή αυτής της άδειας, θα πρέπει να 
τη ζητήσει εκ νέου µε άλλη Αίτηση .  

Οποιαδήποτε µεταβολή  στην  κατά-
σταση µε τα αδιάθετα ακίνητα θα γίνεται δε-
κτή µέχρι την παράδοση εκάστοτε ακινήτου 
µε την υποβολή των δικαιολογητικών που 
τεκµηριώνουν την µεταβολή.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλα τα παραπά-
νω ισχύουν για τις κατασκευαστικές επιχει-
ρήσεις οικοδοµών προς πώληση ωστόσο 
και στην περίπτωση της αντιπαροχής, δεν 
υπάγεται σε ΦΠΑ όταν ο κατασκευαστής 
που υπόκειται στον φόρο, έχει υπαχθεί σε 
καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ.

Αναστολή  ΦΠΑ  στα ακίνητα 

ΝΟΜΙΚΑ 
Σας ενηµερώνουν οι νοµικοί σύµβουλοι
της εφηµερίδας µας Χαρά Τσελαλίδου
& Χρύσα Τσελαλίδου

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

Το 14ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, είναι  πραγµατικά ένα Ευρωπαϊκό σχολείο

Το  14ο ∆ηµοτικό Σχολείο έχει ενεργητική συµµετοχή σε πλήθος 
προγραµµάτων στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοι-
νότητα. Ειδική κατηγορία όµως είναι τα προγράµµατα 

COMENIUS, και ERASMUS+ καθώς περιλαµβάνουν µετακινήσεις εκ-
παιδευτικών και µαθητών στις Ευρωπαϊκές χώρες και χρηµατοδοτού-
νται γι αυτό από την ΕΕ. Οι γνώσεις και οι εµπειρίες που αποκοµίζουν 
οι εµπλεκόµενοι είναι ανεκτίµητες και πολύτιµες και γι αυτό το σχο-
λείο την τελευταία δεκαετία έχει αναλάβει τις ευθύνες και τον υπερ-
βάλλοντα όγκο εργασίας και έχει υλοποιήσει 5 τέτοια προγράµµατα.

Την διετία 2019-2021 το σχολείο πέτυχε να εγκριθούν και υλοποιεί 
δύο προγράµµατα ταυτόχρονα. 

Στα πλαίσια του ενός εκ των δύο προγραµµάτων που εκπονούνται 
και µε τίτλο «USING TECHNOLOGY TO IMPLEMENT HEALTHY LIFE», 6 
µαθητές της ΣΤ τάξης µε τη συνοδεία 3 δασκάλων επισκέφθηκαν στην 
Ισπανία στο Αρανχουέθ µια πόλη 40 χλµ νότια της Μαδρίτης το σχολείο 
CEIP SAN ISIDRO. Φιλοξενήθηκαν για 5 ηµέρες από οικογένειες συνοµή-
λικων µαθητών και ακολούθησαν το πρόγραµµα του Ισπανικού σχολεί-
ου. 

Η πρώτη συνάντηση κατά την ηµέρα της άφιξης ήταν πραγµατικά συ-
γκινητική. Γονείς και µαθητές περίµεναν µε ανυποµονησία τους καινού-
ριους τους φιλοξενούµενους που µέχρι σήµερα επικοινωνούσαν µόνο 
από απόσταση. 

Την επόµενη ηµέρα το πρωί το ραντεβού όλων ήταν στο σχολείο του 
«SAN ISIDRO» στην πόλη Αραγκουέθ. Εκεί παραβρέθηκαν επίσης µαθη-
τές και δάσκαλοι από την Ιταλία, την Πολωνία και τη Σλοβενία, χώρες οι 
οποίες συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Οι εκπρόσωποι του σχολείου, µας 
καλωσόρισαν και µας ξενάγησαν στον χώρο που θα µας φιλοξενούσε για 
µία εβδοµάδα. Στη συνέχεια οι µαθητές της κάθε αντιπροσωπείας παρου-
σίασαν την πατρίδα τους. Έτσι και οι µαθητές µας µε τη βοήθεια της τεχνο-
λογίας παρουσίασαν την πατρίδα τους, το σχολείο τους, στοιχεία της ελ-
ληνικής υγιεινής διατροφής και δράσεις που την προωθούν, ενώ στο τέ-
λος χόρεψαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 

Οι δράσεις που έγιναν και τις υπόλοιπες ηµέρες ήταν πολλές, τόσο 
στον χώρο του σχολείου όσο και εκτός. Συγκεκριµένα επισκεφθήκαµε το 
βασιλικό παλάτι της πόλης, που σήµερα λειτουργεί ως µουσειακός χώ-
ρος. Περπατήσαµε στους βασιλικούς κήπους ανάµεσα στα δέντρα και τα 
ζώα, θαυµάσαµε την οµορφιά της φύσης καθώς και τα αγάλµατα που 
υπήρχαν διάσπαρτα σε διάφορα σηµεία.

Άλλη µία ξενάγηση που µας εντυπωσίασε ήταν µία απογευµατινή 
βόλτα στην πόλη του Τολέδο που από µακριά έµοιαζε µε µία παραµυθέ-
νια πόλη µε τους πύργους και τα κάστρα της. 

Αλλά και στον χώρο του σχολείου οι δραστηριότητες που πραγµα-
τοποιήθηκαν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Οι µαθητές παρακολούθη-
σαν και συµµετείχαν σε διαφορετικά µαθήµατα συγκρίνοντας τον τρόπο 

και τις συνθήκες διδασκαλίας µε αυτά της χώρας τους. Ήρθαν σε επαφή 
µε διαδραστικά παιχνίδια των νέων τεχνολογιών και πήραν γνώσεις µέσα 
από αυτά, αξιοποιώντας λογισµικά όπως το Kahoot, το Gloster poster 
κλπ, ενώ σε άλλο σχολικό εργαστήριο ασχολήθηκαν µε τη ροµποτική. 
Οι  επισκέψεις   στο σχολείο ολοκληρώθηκαν µε τη συµµετοχή όλων στο 
αποχαιρετιστήριο πάρτι που διοργανώθηκε µε παραδοσιακό φαγητό και 
χορό.

Και το ταξίδι µας αυτό στην Ισπανία έκλεισε µε µία ακόµη συγκινητι-
κή στιγµή, αποχωρισµού αυτή τη φορά, στο αεροδρόµιο. Οι γονείς και τα 
παιδιά µε δυσκολία αποχωρίστηκαν τους καινούριους φίλους τους και 
όλοι περιµένουν την επόµενη συνάντηση στην Ελλάδα.

Το ταξίδι αυτό ήταν µια αξέχαστη και ωφέλιµη εµπειρία για όλους µας.
Οι πιο κερδισµένοι βέβαια ήταν οι µαθητές που πήραν µέρος σε αυ-

τό το πρόγραµµα , γιατί είχαν την ευκαιρία να ζήσουν µία εβδοµάδα ως 
Ισπανοί µαθητές σε µια οικογένεια µακριά από τη δική τους, να προσαρ-
µοστούν σε νέα δεδοµένα, να γνωρίσουν νέα µέρη και νέους φίλους και 
να αποκοµίσουν όλα τα οφέλη του ξεχωριστού αυτού ταξιδιού. 

Η ελληνική οµάδα ήταν οι εκπαιδευτικοί Παύλος Κοσµετάτος, Μου-
σµούτη Πλουσία, Μαργαρίτη Γεωργία οι µαθήτριες Αναστασία Γ., Άννα 
Β., Γεωργία Β, ∆έσποινα Α., Λουκία Α. και ο µαθητής Χρήστος Β.

Επόµενη δράση κινητικότητας του προγράµµατος θα είναι η Σλοβε-
νία και η πόλη της Dobrova τον Φεβρουάριο του 2020.

Ε πιβεβαιώνεται περίτρανα ο 
Παναγιώτης Γρηγοριάδης και οι 
ανησυχίες που εξέφραζε ζητώντας 

επίµονα από την εκάστοτε δηµοτική αρχή 
την άµεση παρέµβαση για την αποτροπή 
της µετεγκατάστασης του καζίνο της 
Πάρνηθας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο  ∆ήµος Αχαρνών 
έχει έννοµο συµφέρον από την παραµονή του 
καζίνο  στην πόλη µας καθώς όπως παραδέχτηκε 
και ο  ∆ήµαρχος στην συνεδρίαση της 20ης 
Ιανουαρίου 2020, ο δήµος Αχαρνών εισπράττει 
από το καζίνο  µόνο από το ενοίκιο µηνιαίως 
πάνω από 200.000€,   συν τις άλλες υποχρεώσεις 
που έχει απέναντι στο ∆ήµο. 

Βέβαια το όφελος της παραµονής του καζίνο 
στο ∆ήµο µας  έχει πολλά περισσότερα οφέλη 
όπως την τόνωση της επιχειρηµατικότητας, 
προσφέροντας θέσεις εργασίας σε ένα δήµο που 
ο δείκτης ανεργίας είναι υψηλός. 

 Πολύ περισσότερο θα πρέπει κανείς να 
«µεταφράσει», τι σηµαίνει για έναν ∆ήµο µη 
βιώσιµο µε χρέος άνω των 150 εκ. ευρώ, το να 
παύσει να εισπράττει κάθε µήνα το ποσό των 
200.000€, πράγµα το οποίο συνεπάγεται ότι οι 
πολίτες θα επιβαρυνθούν µε επιπλέον δηµοτικά 
τέλη ενώ θα προκύψει αδυναµία πληρωµών του 
προσωπικού του ∆ήµου.

Ο κ. Γρηγοριάδης, από τη στιγµή που έγιναν 
γνωστές οι προθέσεις µετεγκατάστασης του 
καζίνο της Πάρνηθας, σε συνεργασία µε τους 
νοµικούς του συµβούλους καλούσε την εκάστοτε 
δηµοτική αρχή να αντιδράσει άµεσα αφού η 
µετεγκατάσταση του καζίνο δεν είναι νοµότυπη 
µιας και η άδεια που διαθέτει το καζίνο είναι 
αποκλειστικά για το συγκεκριµένο χώρο ο οποίος 
αποτελεί τουριστικό προορισµό ενώ ταυτόχρονα 

βρίσκεται σε σηµείο µακριά από κατοικήσιµη 
περιοχή όπως ορίζεται από το νόµο. 

Τα παραπάνω, για τα οποία ο κ. Παναγιώτης 
Γρηγοριάδης έχει ενηµερώσει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και τα οποία έχει καταθέσει και 
δηµόσια πάµπολλες φορές, δυστυχώς δεν 
αξιοποιήθηκαν από καµία δηµοτική αρχή µέχρι 
τώρα ενώ θα µπορούσαν να είχαν αποτρέψει ήδη 
τη δυνατότητα µετεγκατάστασης του καζίνο.

Ακόµη κι αυτή την ύστατη στιγµή, ο κύριος 
Γρηγοριάδης υπερψήφισε το ψήφισµα της 
δηµοτικής αρχής, το οποίο εξουσιοδοτεί τον 
∆ήµαρχο να κάνει όλες τις κατάλληλες ενέργειες 
προκειµένου να αποτραπεί η µετεγκατάσταση του 
καζίνο, µένοντας πιστός στις αρχές του οι οποίες 
έχουν ένα και µόνο σκοπό, το συµφέρον της 
πόλης.                                                                  

Παναγιώτης  Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Eπιτακτική ανάγκη ακόµα και την ύστατη στιγµή να 
αποτρέψουµε την αποµάκρυνση του Καζίνο από το δήµο µας
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*∆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...

Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι 
εισφορές ∆εκεµβρίου 2019. Για αγρότες, αυτοαπασχολού-
µενους και ελεύθερους επαγγελµατίες. Η καταληκτική ηµε-
ροµηνία καταβολής, είναι η Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 
2020, ενώ, την ίδια ηµεροµηνία, θα πραγµατοποιηθεί η κα-
ταβολή της εισφοράς, µέσω άµεσης χρέωσης τραπεζικού 
λογαριασµού (πάγια εντολή).

●  Αναµένεται από το υπουργείο Οικονοµικών η τελική µορφή 
και η διαδικασία για την εφαρµογή της νέας πάγιας ρύθµισης 
των 24 δόσεων, για τακτικές οφειλές στην εφορία, ή των 48 
δόσεων για έκτακτες οφειλές. Σύµφωνα µε πληροφορίες, θα 
δοθεί η δυνατότητα να περάσουν στις 24 δόσεις, µόνο όσοι εί-
χαν ρυθµίσει τις οφειλές τους σε 12 δόσεις, µετά την 1η Νοεµ-
βρίου του 2019. Αυτό θα συµβεί, όταν ενεργοποιηθεί η πλατ-
φόρµα, που αναµένεται, στις 26 Φεβρουαρίου.

●  Σαρωτική µεταρρύθµιση του υπουργείου Εργασίας στο 
ασφαλιστικό . Φέρνει αλλαγές και στα ποσά των εισφο-
ρών που καλούνται να πληρώσουν µισθωτοί, αλλά και 
περίπου 1,5 εκατοµµύριο ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτο-
απασχολούµενοι και αγρότες. Αυτές θα ισχύσουν από το 
2020. Σύµφωνα µε το προσχέδιο του νοµοσχεδίου, από 
την 1η Ιουνίου στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, 
οι ασφαλιστικές εισφορές των µισθωτών µειώνονται κατά 
0,90 µονάδες. Κατά 0,75 ποσοστιαίες µονάδες µειώνονται 
τα ασφάλιστρα υπέρ κλάδου ανεργίας. Η µείωση επιµερί-
ζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες µονάδες στο ασφάλιστρο του 
εργοδότη και κατά 0,27 ποσοστιαίες µονάδες στο ασφάλι-
στρο του εργαζοµένου.

●  Κατηγορίες επαγγελµατιών και τα νέα επίπεδα ασφαλιστικών 
εισφορών:  Έως 5 έτη: 126 ευρώ. Μετά τα πέντε έτη: 1η κατηγο-
ρία:210 ευρώ, 2η κατηγορία: 252 ευρώ, 3η κατηγορία: 302 ευ-
ρώ, 4η κατηγορία: 363 ευρώ, 5η κατηγορία: 435 ευρώ, 6η κα-
τηγορία: 566 ευρώ. Σηµειώνεται ότι ο κάθε ελεύθερος επαγγελ-
µατίας θα έχει τη δυνατότητα στις αρχές του έτους να επιλέγει 
την κατηγορία της εισφοράς και να την αλλάζει αν το επιθυµεί. 

●  Μισθό άνω των 800 ευρώ τον µήνα, µεικτά, θα πρέπει να 
έχουν από τη µισθωτή τους απασχόληση, όσοι έχουν και 

δεύτερη δουλειά µε µπλοκάκι, προκειµένου να απαλλα-
γούν πλήρως από τις δεύτερες εισφορές. Βασική προϋπό-
θεση είναι ο ασφαλισµένος να συµπληρώνει από τις εισφο-
ρές που καταβάλει για τη µισθωτή εργασία του το ύψος των 
εισφορών που αντιστοιχεί όχι στην πρώτη αλλά στη δεύτε-
ρη ασφαλιστική κατηγορία των µη µισθωτών, αυτή δηλα-
δή των 252 ευρώ τον µήνα (κύρια ασφάλιση και υγεία).

●  Όφελος 2,2 έως 207 € οι φορολογούµενοι µε εισοδήµατα άνω 
των 12.000 - 50.000 €, από τη µείωση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης το δεύτερο εξάµηνο του έτους. Σε ετήσια βάση η ελάφρυν-
ση που προκύπτει κυµαίνεται από 4,4 έως 415 ευρώ. Σύµφω-
να µε το σχέδιο της κυβέρνησης, από τον Ιούλιο του 2020 θα 
ξεκινήσει η σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, n 
οποία θα ολοκληρωθεί το 2021. Τα σενάρια που επεξεργάζο-
νται είναι πολλά και όλα είναι σε συνάρτηση µε τον δηµοσιονο-
µικό χώρο που θα προκύψει.

●  Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν τον Μάιο, όταν η κυ-
βέρνηση θα έχει τα πρώτα ασφαλή στοιχεία για την εξέλιξη 
του προϋπολογισµού.

●  Ξεκίνησε και επίσηµα το κυνήγι για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, 
ίσες µε το 30% του εισοδήµατος των φορολογουµένων. Σύµ-
φωνα µε τον νόµο, µισθωτοί, συνταξιούχοι, όσοι έχουν εισο-
δήµατα από ενοίκια (εισοδηµατίες), ελεύθεροι επαγγελµατίες 
και αγρότες θα πρέπει να συγκεντρώνουν µέσω ηλεκτρονικών 
συναλλαγών αποδείξεις που ανέρχονται στο 30% του εισοδή-
µατός τους. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν, η εφορία θα 
επιβάλει πρόστιµο µε συντελεστή 22% στη διαφορά, δηλαδή 
µεταξύ των απαιτούµενων e-αποδείξεων και αυτών που θα εµ-
φανίσει ο φορολογούµενος.

●  Από την υποχρέωση να έχουν καλύψει το ποσοστό 30% 
του ετησίου πραγµατικού εισοδήµατος µε δαπάνες για 
αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες 
µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής εξαιρούνται όσοι φο-
ρολογούµενοι θα πραγµατοποιήσουν εντός του 2020 
δαπάνες για πληρωµές φόρου εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δα-
νείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστι-

κά το 60% του ετησίου πραγµατικού εισοδήµατος.
●  Οι φορολογούµενοι αυτοί θα πρέπει να καλύψουν ποσοστό 

20% του ετησίου πραγµατικού εισοδήµατος µε δαπάνες για 
αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες µε ηλε-
κτρονικά µέσα πληρωµής. Προϋπόθεση όµως για να ισχύσει 
αυτό το µειωµένο ποσοστό είναι οι δαπάνες για φόρους, δάνεια 
και ενοίκια να έχουν εξοφληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα πληρω-
µής.Σε κάθε φορολογούµενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο τρα-
πεζικός λογαριασµός, το απαιτούµενο όριο δαπανών περιορί-
ζεται κατ’ ανώτατο όριο στις 5.000 ευρώ.

●  Ανάσα σε περίπου 190.000 ασφαλισµένους αναµένεται να 
δώσει νέα ρύθµιση του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, η 
οποία µειώνει τον αριθµό των ενσήµων που χρειάζονται τα 
πέντε τελευταία χρόνια πριν από τη σύνταξη, από 500 που 
είναι σήµερα, σε 300 ένσηµα. Αυτή η απαραίτητη προϋπό-
θεση που ισχύει µέχρι τώρα για να βγει κάποιος στη σύντα-
ξη, φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, κυρίως όσους έχουν 
µείνει άνεργοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλλά και τις 
περιπτώσεις εκείνων των ασφαλισµένων οι οποίοι εργάζο-
νται περιστασιακά και δεν καταφέρνουν να συµπληρώσουν 
τα απαραίτητα 100 ένσηµα κάθε έτος στην τελευταία πεντα-
ετία πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους. ∆ηλαδή στο διά-
στηµα από το 58ο έως και το 62ο έτος της ηλικίας τους.

●  Υπεγράφη σήµερα η απόφαση για την αναστολή της επιβολής 
ΦΠΑ στα ακίνητα, για τρία έτη, µέχρι το 2022. Παράλληλα, υπε-
γράφη η απόφαση η οποία αφορά στη διαδικασία διακανονι-
σµού ήδη εκπεσθέντος φόρου για ακίνητα που υπάγονται σε 
καθεστώς αναστολής εφαρµογής ΦΠΑ.

●  Στην υλοποίηση νέου προγράµµατος νεανικής επιχειρηµα-
τικότητας, µε επιδότηση έως 17.000 ευρώ στον καθέναν ή 
στην καθεµία, από τους 2.500 ανέργους που θα επιλεγούν, 
προχωρά µέσα στις επόµενες ηµέρες ο ΟΑΕ∆. Με βάση τα 
στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τη διοίκηση του Ορ-
γανισµού απασχόλησης, µε το εν λόγω πρόγραµµα θα επι-
δοτηθούν άνεργοι νέοι και νέες, ηλικίας από 18 έως 29 
ετών, των οποίων τα επιχειρηµατικά σχέδια θα επιλεγούν 
ως βιώσιµα.
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Συνάντηση   εργασίας  µε  την ΕΕΤΑΑ 
Μιχάλης Βρεττός και Αγγελική Ζαχαριάδη 
ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΕΠΟΙΚΟ-
∆ΟΜΗΤΙΚΗ συνάντηση 
µε τη ∆ιοίκηση της Ελ-
ληνικής Εταιρίας Τοπι-
κής Ανάπτυξης και Αυ-
τοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) εί-
χαν σήµερα 30 Ιανουα-
ρίου, ο Αντιδήµαρχος  
Αχαρνών κ. Μιχάλης 
Βρεττός και η Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Φροντί-
δας Αχαρνών κ. Αγγελι-
κή Ζαχαριάδη.

Συγκεκριµένα συζή-
τησαν µε τον Πρόεδρο κ. Ηλία Γιάτσιο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβου-
λο της Εταιρίας κ. Σπυρίδων Σπυρίδων, για θέµατα που αφορούν τις 
νέες χρηµατοδοτήσεις του ΕΣΠΑ καθώς και δυνατότητα συνεργασί-
ας για την εκπόνηση µελετών που θα αφορούν έργα υποδοµής που 
τόσο λείπουν από την πόλη µας.

Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε εξαιρετικό κλίµα ενώ 
ανανέωσαν το ραντεβού τους για όταν θα είναι πλέον έτοιµο το πλαί-
σιο συνεργασίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Μιχάλης Βρεττός:  «Είναι ιστορική στιγµή για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και ακόµα πιο πολύ για το ∆ήµο Αχαρνών, 
να πραγµατοποιηθούν όλα τα έργα πνοής που λείπουν απ’ την πό-
λη µας. Ο κ. Γιάτσιος και ο κ. Σπυρίδων, έχουν την ικανότητα και τη 
θέληση να βοηθήσουν», ενώ η κ. Ζαχαριάδη είπε πως είναι «αυτο-
νόητη η εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών και ο προγραµ-
µατισµός για τη δηµιουργία νέων χρηµατοδοτούµενων προσλήψε-
ων».

Μπροστάρης ο  Σπύρος Βρεττός  στο νέο 
σχέδιο ∆ιαχείρισης  Απορριµµάτων της Αττικής

«Έτος ανακύκλωσης για την Αττική» το 2020 και ο ∆ήµος 
Αχαρνών παρουσιάζεται µπροστά από τις εξελίξεις, 
έχοντας ήδη πάρει τις σχετικές αποφάσεις. Την παρου-

σίαση του νέου σχεδίου διαχείρισης αστικών αποβλήτων της Πε-
ριφέρειας για την επόµενη πενταετία έκανε την Πέµπτη (30/1/2020) 
ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης στο Ζάππειο Μέγαρο. Στην 
παρουσίαση παρευρέθηκε και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος 
Βρεττός, συνοδευόµενος από τον Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων κ. Γιώργο Πετάκο. 

Είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις λεπτοµέρειες του προγράµµα-
τος, όπως αυτό εκπονήθηκε από την Περιφέρεια τους προηγούµενους 
µήνες αναφορικά µε τη ριζική αλλαγή που θα πραγµατοποιηθεί στη δι-
αχείριση των αστικών αποβλήτων της Αττικής. Σύµφωνα µε το γενικό 
σχεδιασµό πλέον δίνεται έµφαση στην ανταποδοτική ανακύκλωση, στη 
διαλογή στην πηγή και στην επεξεργασία των απορριµµάτων, καθώς 
θα σταµατήσει οριστικά η ταφή τους. Για τους σκοπούς του προγράµ-

µατος αναµένεται να κατασκευαστούν τρία εργοστάσια επεξεργασίας 
απορριµµάτων στο Σχιστό, στο Γραµµατικό και στη ΜΑΚ. 

Οι ∆ήµοι αναµένεται να εξοπλιστούν µε τον απαραίτητο εξοπλι-
σµό για να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις, ούτως ώστε να µπο-
ρέσουν να συνδράµουν στην επίτευξη του στόχου, ο οποίος είναι στο 
τέλος του πενταετούς χρονοδιαγράµµατος η ανακύκλωση του 80% 
των απορριµµάτων. Η σηµασία που δίνεται στο σχέδιο αυτό αποδει-
κνύεται από το γεγονός πως η Περιφέρεια έχει κηρύξει το 2020 σε 
«Έτος ανακύκλωσης για την Αττική». Μπροστά από τις εξελίξεις ο ∆ή-
µος Αχαρνών, προβάλει την  τιτάνια προσπάθεια της ∆ηµοτικής Αρ-
χής στον τοµέα της καθαριότητας είναι πολυεπίπεδη και διαρκής. ∆εν 
διεξάγεται µόνο µε γνώµονα τη βελτίωση της κατάστασης στους δρό-
µους των Αχαρνών, αλλά προχωράει πολλά βήµατα ακόµη, καθώς 
σχεδιάζονται και µελετώνται πλάνα τα οποία θα δώσουν οριστική λύ-
ση στο πρόβληµα. Αυτός ο σχεδιασµός αναδεικνύεται και µε αφορ-
µή την παρουσίαση του Ζαππείου, καθώς ο ∆ήµος Αχαρνών είναι 

από τους πρώτους που έχουν πάρει ήδη απόφαση για την επικαιρο-
ποίηση της σχετικής µελέτης, πολύ πριν από άλλους ∆ήµους της Ατ-
τικής. 

«Οι εποχές αλλάζουν και ο ∆ήµος µας θα είναι µπροστά σε αυτή 
την προσπάθεια, έχοντας ήδη κάνει τα αναγκαία βήµατα, πολύ πριν 
από άλλους ∆ήµους», ανέφερε σχετικά ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρετ-
τός στο περιθώριο της εκδήλωσης, όπου παρέστησαν ο υπουργός 
Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Χατζηδάκης. 

«∆εν υπάρχει ανάπτυξη, βιώσιµη οικονοµική προοπτική, ποιό-
τητα ζωής, κράτος και ασφάλεια αν δεν επιλυθεί το πρόβληµα της δι-
αχείρισης απορριµµάτων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικά-
κος, ενώ από την πλευρά του ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι «δεν µπο-
ρούµε να ανεχόµαστε άλλο την κατάσταση µε τα σκουπίδια όχι για 
λόγους προστίµων, αλλά για λόγους ποιότητας ζωής, δηµόσιας υγεί-
ας και πολιτισµού».  

Σπύρος Βρεττός: Αναζητάµε τους οικονοµικούς πόρους ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η λειτουργία το Βαµβακάρειου Ιδρύµατος 
ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ του να βρεθούν πόροι ώστε να λει-
τουργήσει η δοµή της ΑΡΩΓΗΣ «Βαµβακάρειο Ίδρυ-
µα» που έχει δηµιουργηθεί στη συνοικία της Αυλί-
ζας, για την υποστηριζόµενη διαβίωση ατόµων µε ει-
δικές ανάγκες, µε στόχο τη διασφάλιση τους, όταν οι 
γονείς θα είναι ανήµποροι ή θα έχουν φύγει από τη 
ζωή, εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός ο οποίος παρέστη στην σηµερινή κοπή της Βασι-
λόπιτας για το καλό της χρονιάς.  

Σε ανάρτησή του στη σελίδα του στο Face Book, 

αναφέρει τα εξής: Η «Αρωγή» αποτελεί ένα στολίδι 
ανθρωπιάς και συνεισφοράς προς τον συνάνθρωπο. 
Στα σχέδια µας να αναζητήσουµε τους απαραίτητους 
οικονοµικούς πόρους µε σκοπό να ξεκινήσει επιτέ-
λους επίσηµα η λειτουργία το Βαµβακάρειου Ιδρύµα-
τος. Θερµά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο Μαρία 
Μπούκη, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρωγής και 
φυσικά ένα µεγάλο µπράβο στους αγωνιστές της ζω-
ής και τους γονείς τους, που χρωµατίζουν αυτή την 
όµορφη προσπάθεια.

Νέο µέλος στην Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών
Ελλάδος (ΕΝΑ) η Χριστίνα Κατσανδρή.
Η ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΩΝ (Ε.Ν.Α.) Ελλάδος εδώ 
και πέντε χρόνια µε δράση σε 
όλη τη χώρα, αποτελούµενη 
από νέους αιρετούς, περιφερει-
ακούς και δηµοτικούς συµβού-
λους, αντιπεριφερειάρχες, 
έπαρχους και αντιδηµάρχους 
από όλη την Ελλάδα, πιστεύο-
ντας πως η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση πρέπει να βρει καινούργιους 
και καινοτόµους τρόπους ανά-
πτυξης και ανάδειξης των τοπι-
κών κοινωνιών, συνεχίζει για 
ακόµη µια αυτοδιοικητική περίοδο τις παρεµβάσεις της σε όλη την 
Ελλάδα. 

Με την ήδη παρουσία εκατοντάδων νέων ανθρώπων, αιρε-
τών, από κάθε σηµείο της Ελλάδος, µιας και αποτελείται η ΕΝΑ 
από νέους αυτοδιοικητικούς από το Καστελόριζο ως την Θράκη 
και από την Κέρκυρα ως την Κρήτη, µε ιδιαίτερη χαρά ανακοινώ-
νει ως νέο µέλος της, την Χριστίνα Κατσανδρή, Πρόεδρο του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρνών και την καλωσορίζου-
µε στην πιο επιτυχηµένη πρωτοβουλία που έχει γίνει στην αυτοδι-
οίκηση τα τελευταία χρόνια, µε παρέµβαση σε όλη την Ελλάδα και 
µε τους νέους µπροστά. 

Εκ µέρους του ∆Σ της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλά-
δος(Ε.Ν.Α.) 

Ο Πρόεδρος της 
Νεκτάριος Καλαντζής

Παράταση υποβολής αιτήσεων για 
ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
ως τις 10 Φεβρουαρίου 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Στά-
θης Τοπαλίδης, και το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια 
υλοποίησης της πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών, Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Αχαρνών µε κωδικό ΟΠΣ 
(MIS)5001330 του επιχειρησιακού προγράµµατος Αττική 2014-
2020» σας ενηµερώνουν ό,τι παρατείνεται η προθεσµία υποβο-
λής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να ενταχθούν στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Αχαρνών µπορούν να προ-
σέλθουν από 20/1/2020 έως 10/2/2020 και τις ώρες 9:00πµ- 
14:00µµ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει επί των 
οδών Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου, στην περιο-
χή Προφήτης Ηλίας των Εργατικών Κατοικιών, προκειµένου να 
καταθέσουν σχετική αίτηση µε πλήρη δικαιολογητικά.

Το έντυπο µε τα δικαιολογητικά, τα οικονοµικά κριτήρια 
ένταξης, καθώς και η αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, αναζητήστε τα  στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου.
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Με µεγάλη επι-
τυχία πραγµα-
τοποιήθηκε την 

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 
2020 στην αίθουσα ΝΕ-
ΦΕΛΗ η κοπή της πίτας 
του συλλόγου µας. Να 
ευχαριστήσουµε όσους 
µας τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους.   Τον ∆ή-
µαρχό  κ. Σπύρο Βρεττό 
καθώς και όλους τους αντιδηµάρχους της νέας δηµοτικής αρχής . 
Προέδρους των δηµοτικών επιχειρήσεων και πολιτικών παρατά-
ξεων. Προέδρους και εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων . 
Όλους όσους βρέθηκαν κοντά µας .Τους δασκάλους µας Θοδωρή 
Παπαδόπουλο και Σταυρούλα Καλύβα για την άψογη εµφάνιση 
τόσο του µικρού όσο και των δύο τµηµάτων ενηλίκων του χορευ-
τικού µας. Ευχόµαστε για την νέα χρονιά Υγεία και Ευηµερία για 
εσάς και τις οικογένειές σας.

Την Κυριακή 
12/2020 πραγ-
µατοποιήθηκε 

µε µεγάλη επιτυχία η κο-
πή της Πρωτοχρονιάτι-
κης Πίτας του συλλόγου 
Γυναικών Ολυµπιακού 
Χωριού Η Καλλιπατει-
ρα. Ευχαριστούµε από 
καρδιάς όλους τους επίσηµους, φορείς, συλλόγους, τα µέλη και 
τους φίλους µας που µας τίµησαν µε την παρουσία τους. Ευχαρι-
στούµε ιδιαίτερα το πατήρ Σωκράτη που ευλόγησε και έκοψε τις πί-
τες µας. Ιδιαιτέρως ευχαριστούµε τον κον Γιάννη Κατσανδρη εκπρό-
σωπο του δηµάρχου µας, τον αντιδήµαρχο κον Ιωάννη Νίκα, τον 
αντιδήµαρχο κον Άγγελο Αραµπατζή, τον κον Παπακωτση δηµο-
τικό σύµβουλο και λυκειαρχη του 6ου Λυκείου Αχαρνών, τον κα-
θηγητή της εκκλησιαστικης Ακαδηµίας κον Πλατυπόδη Λαµπρινό, 
τον κο Παύλο Γεωργίου προέδρου του συλλόγου τω ΜΕΘΟ∆ΙΟΥ 
και Κυρίλλου,τον κον Καζανα πρόεδρο της Αντικαρκινικής εταιρεί-
ας, τον κο Νίκο Σιδηρόπουλο τον πρόεδρο των Εθελοντών Αχαρ-
νών Θρακοµακεδονων, τον Αριστοτέλη λαογραφικό σύλλογο, τον 
πρόεδρο του την γραµµατέα του και τα πολλά µέλη του που µας 
τίµησαν µε την παρουσία τους. 

Το Φλουρί  έτυχε 
στον  Άρη  Τζαγάκη
Το  φλουρί  της πίτας  της Αντικαρ-
κινικής, έτυχε στο κοµµάτι του Τα-
ξίαρχου  πολεµοκής Αεροπορίας 
Ε.Α. και Υπεύθυνο ∆ηµοσίων  του 
Συλλόγου  Κρητών Αχαρνών κ. 
Άρη Τζαγάκη.

Ευρώπη Κοσµίδη: Η στήριξη του κόσµου, ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσω το έργο µου!
Με τον δικό της µοναδικό τρόπο, την αµε-
σότητα και τη ζεστασιά που τη διακρίνει 
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα 
του τεχνικού της γραφείου (EuroCosm) 
στις Αχαρνές, η περιφερειακή σύµβουλος 
& εντεταλµένη Τεχνικών Έργων, Ευρώπη 
Κοσµίδη.

Το τεχνικό γραφείο, το οποίο λειτουρ-
γεί επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, γέ-
µισε από νωρίς από κόσµο που κυριολε-
κτικά κατέκλυσε τον χώρο. Πολιτικοί, φί-
λοι και συγγενείς ανταποκρίθηκαν µε χα-
ρά και χαµόγελο στο κάλεσµα της 
Ευρώπης, αποδεικνύοντας ότι οι δεσµοί 
που υπάρχουν είναι ισχυροί και αναλλοί-
ωτοι παρά την αδυσώπητη καθηµερινό-
τητα και τα αυξηµένα καθήκοντα της κας 
Κοσµίδη, λόγω των υποχρεώσεών της 
στην Περιφέρεια. Αυτή, η σφυρηλατηµέ-
νη σχέση εµπιστοσύνης και αγάπης φά-

νηκε όταν, στον χαιρετισµό της, η Ευρώ-
πη απευθύνθηκε ονοµαστικά στο σύνο-
λο των παρευρισκοµένων, ευχαριστώ-
ντας τον καθένα/καθεµία ξεχωριστά. Στη 
σύντοµη οµιλία της, η Περιφερειακή σύµ-
βουλος και πολιτικός µηχανικός αναφέρ-
θηκε στις προσπάθειες της ίδιας αλλά και 
της παράταξής της, µε επικεφαλής τον 
Γιώργο Πατούλη, να βελτιώσουν την κα-

θηµερινότητα των κατοίκων της Αττικής. 
“Για µένα η στήριξη στο πρόσωπο µου 
αποτελεί το πιο σηµαντικό κίνητρο για να 
κάνουµε µαζί ακόµα περισσότερα την 
χρονιά που έρχεται! Και θα το κάνουµε! 
“, τόνισε χαρακτηριστικά.

Για την Ευρώπη Κοσµίδη, τον άνθρω-
πο αλλά και πολιτικό καθώς και για την 
προσφορά της µίλησαν ο καταξιωµένος 

ηθοποιός, Λάζος Τερζάς, ο τ. αντιδήµαρ-
χος και νυν δηµοτικός σύµβουλος Αχαρ-
νών, Θεόδωρος Συρινίδης καθώς και ο 
περιφερειακός σύµβουλος Κεντρικού Το-
µέα Αθήνας, Γιώργος Αγγελόπουλος. Η 
Ευρώπη Κοσµίδη µε τους αντιδηµάρχους 
Μιχάλη Βρεττό και Άγγελο Αραµπατζή Η 
Ευρώπη Κοσµίδη µε τον Λάζο Τερζά κι 
άλλους εκλεκτούς καλεσµένους της.

Εγκαίνια και πίτα για την Αντικαρκινική
Με ιδιαίτερα χαρούµενη διά-
θεση πραγµατοποιήθηκε η 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
βασιλόπιτας της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας 
Αχαρνών και Φυλής , την Κυ-
ριακή 26-1-2920,στην έδρα 
του νέου γραφείου του Πα-
ραρτήµατος που εγκαινιάστη-
κε στο Ολυµπιακό Χωριό.

Στην εκδήλωση συµµετεί-
χαν ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, εκ-
πρόσωποι της τοπικής αυτοδι-
οίκησης , ο γραµµατέας της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας κ. Κορδιολής, εκ-
πρόσωποι τοπικών συλλό-
γων και πλήθος κόσµου.

 Με την ευκαιρία της ολο-
κλήρωσης των εργασιών ανα-
καίνισης του χώρου , ακολού-
θησε βράβευση όλων όσων 
συνεισέφεραν προς το σκοπό 
αυτό, από τον Πρόεδρο κ. Πα-
ναγιώτη Χ. Καζανά ο οποίος 
ανέφερε πως «η εγκαινίαση 
του νέου γραφείου στο Ολυ-
µπιακό  Χωριό, αποτελεί 
σταθµό για την πορεία του Πα-
ραρτήµατος Αχαρνών και Φυ-
λής της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας και σηµατοδο-
τεί την αρχή για ένα νέο κύκλο 
δράσεων, µε επίκεντρο την 
ενηµέρωση των πολιτών και 
την προσφορά υπηρεσιών 
που προάγουν και υπερασπίζουν την υγεία των πολιτών των ∆ήµων Αχαρ-
νών και Φυλής».  Επίσης τόνισε πως «το γραφείο αυτό µπορεί να λειτουρ-
γήσει ως ένας χώρος ιατρείου όπου θα παρέχονται δωρεάν test -pap σε 
προγραµµατισµένα ραντεβού, µε τη συνδροµή των εθελοντών µαιών που 
πλαισιώνουν το Παράρτηµα της Αντικαρκινικής Αχαρνών και Φυλής  και 
πως είναι  εφικτό µε κατάλληλη διαµόρφωση του υπόγειου χώρου, να λει-
τουργήσει αίθουσα διαλέξεων και ενηµερωτικών συναντήσεων µε εξειδι-
κευµένους επιστήµονες, µε στόχο την πολύπλευρη ενηµέρωση των πολι-
τών σε θέµατα που αφορούν τον ευαίσθητο τοµέα της υγείας του ανθρώ-
που» . Τέλος ευχαρίστησε το ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό για την 
ανακήρυξη του παρακείµενου πάρκου σε Πάρκο Αντικαρκινικής το οποίο 
θα είναι και το πρώτο Πάρκο Αντικαρκινικής στην Ελλάδα.  Ο Πρόεδρος και 
τα µέλη του ∆.Σ. του Παραρτήµατος Αχαρνών και Φυλής της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας ευχαριστούν θερµά για τη συνεργασία τα µέλη του 
Παραρτήµατος , τους  φίλους και τους δηµότες των ∆ήµων Αχαρνών και 
Φυλής και εύχονται σε όλους 

 «Καλή χρονιά», µε υγεία και επιτυχίες στο στίβο της ζωής.

Την πίτα του έκοψε ο Σύνδεσµος Αγίων 
Κυρίλλου  και Μεθοδίου Ολυµπιακού Χωριού
Ο «Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύνδεσµος οι Αγ. Κύριλλος & Μεθόδιος», έκο-
ψε την πίτα του στις 26/1/2020, στο κτήµα ΟΡΕΙΝΟ. Στην εκδήλωση συµµε-
τείχαν 250 µέλη και φίλοι του συλλόγου. Την πίτα ευλόγησε ο π. Σωκράτης 
Παπαγεωργίου, παρουσία επίσης του π. Εµµανουήλ Σέρβου, π. Ιγνατίου 
Μιλτιάδου και π. Αλεξάνδρου Κεφαλή. Παρέστησαν και ευχήθηκαν: ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών κ. Σπύ-
ρος Βρεττός, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Αττικής κ. Νίκος 
Πέππας, ο Πρόεδρος της 
ΣΤΑ.ΣΥ κ. Χάρης ∆αµά-
σκος, εκ µέρους του Αντι-
περιφερειάρχη Ανατ. Αττι-
κής κ. Θανάση Αυγερινού 
ο κ. Γιώργος. Χριστακό-
πουλος, ο ∆ηµ. Σύµβου-
λος και νέος αρχηγός της 
παράταξης ∆ΕΚΑ κ. Παν. 
Αναγνωστόπουλος, ο ∆ηµ. 
Σύµβουλος κ. ∆ηµ. ∆αµά-
σκος, ο σύµβουλος του 
∆ηµάρχου για θέµατα Παι-
δείας κ. Ι. Κατσανδρής, η κ. 
Γιώτα Γιαννάκου κ.ά. Ευ-
ρεία συµµετοχή µε πολυ-
µελείς παρουσίες και των 
συλλόγων: Αθλητικό Σω-
µατείο Ολυµπιακού Χω-
ριού ΦΟΙΒΟΣ, Σύλλογος 
Γυναικών Ολυµπιακού 
Χωριού Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, 
Οµάδα Πολιτικής Προστα-
σίας Ολυµπιακού Χωριού, 
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Ολυµπιακού 
Χωριού, ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΘΡΑΚΟΜΑ-
ΚΕ∆ΟΝΩΝ και το παράρτη-
µα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών, το οποίο λίγο νωρίτε-
ρα εγκαινίασε το νέο του γραφείο στο Ολυµπιακό Χωριό. Εκ µέρους του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου ο πρόεδρος κ. Παύλος Γεωργίου ευχαρίστησε τους 
παριστάµενους για τη συµπαράστασή τους στις δράσεις του Συνδέσµου και 
ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλες τις συλλογικές προσπάθειες και σε όσους 
ηγούνται από θέσεις ευθύνης.
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Η πίτα του ΠΟΚΕΝ  Θρακοµεκεδόνων 
Την βασιλόπιτα του για το 
καλό της νέας χρονιάς έκο-
ψε παρουσία δηµοτών, το 
πρωί της Κυριακής 26 Ια-
νουαρίου, το Πνευµατικό 
Κέντρο Θρακοµακεδό-
νων.  
«Πρόθεσή µας είναι το 
Πνευµατικό Κέντρο Θρα-
κοµακεδόνων να αναβαθ-
µιστεί και οι πόρτες του να 
ανοίξουν για όσο το δυνα-
τόν περισσότερο κόσµο, 
προάγοντας τον πολιτι-
σµό. 
Σε αυτό θα βοηθήσει και η 
χρηµατοδότηση από την 
Περιφέρεια για το κτίριο 
των Εφοπλιστών την 
οποία διεκδικούµε. Στην 
τελετή για την κοπή της πί-
τας είχα την ευκαιρία να 
αναφερθώ στις αδιάκοπες 
προσπάθειές µας να ανα-
δείξουµε τους Θρακοµα-
κεδόνες µε έργα οδοποιί-
ας, ηλεκτροφωτισµού και 
δηµιουργία παιδικής χα-
ράς, κόµβων και διασταυ-
ρώσεων. Με υποµονή και πολλή δουλειά θα τα καταφέρουµε», αναφέρει 
στο σχετικό του µήνυµα µε αφορµή την εκδήλωση για την κοπή της Βασι-
λόπιτας, ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου και ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός.

Με προσήλωση 
στην παράδοση 
έκοψε τη βασιλό-

πιτα, το βράδυ του Σαββά-
του 25 Ιανουαρίου 2020, 
στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του ∆ηµαρχείου Αχαρ-
νών, το παράρτηµα του 
Λυκείου των Ελληνίδων. 
Την εκδήλωση άνοιξε η 
Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσε-
ων Σίτσα Βενετσάνου, ενώ 
χαιρετισµό απηύθυνε η 
Πρόεδρος του Παραρτή-
µατος Νίτσα Βαρελά. Την 
πίτα ευλόγησε ο εφηµέρι-
ος του Αγίου Βλασίου πα-
τήρ Ιωάννης κι εν συνεχεία 
ο λόγος δόθηκε στο ∆ή-
µαρχο Σπύρο Βρεττό, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολύχρονη προσφορά 
του Παραρτήµατος και προανήγγειλε τη διοργάνωση χορευτικής εκδήλω-
σης µε τη συµµετοχή όλων των παραρτηµάτων του Λυκείου Ελληνίδων. 
Στο καλλιτεχνικό µέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε Χριστουγεννιάτι-
κο Θεατρικό Παραµύθι από τη µουσική οµάδα και ακολούθησε η µικτή πα-
ραδοσιακή χορωδία, υπό τη διεύθυνση του µαέστρου Θεολόγου Μιχελ-
λή. Παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Γιώργος Βλάχος, ο Αντιδήµαρχος Μιχά-
λης Βρεττός, οι επικεφαλής των παρατάξεων ∆ΕΚΑ Παναγιώτης Αναγνω-
στόπουλος και ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ Πέτρος Βαρελάς κά.

Στον ΕΟΣ 
Αχαρνών η 
Χ ρ ι σ τ ί ν α 

Φλαµπούρη. Η Ελ-
ληνίδα που «κατέ-
κτησε» τις 7 ψηλό-
τερες κορυφές του 
κόσµου και κράτη-
σε την Ελληνική 
σηµαία στο Έβε-
ρεστ, Χριστίνα 
Φλαµπούρη, θα βρεθεί στον ΕΟΣ Αχαρνών, τη ∆ευτέρα 3 Φεβρου-
αρίου (19:30). Η Χριστίνα Φλαµπούρη είναι η πρώτη Ελληνίδα που 
βρέθηκε στο ψηλότερο σηµείο του κόσµου. Κράτησε την Ελληνική 
σηµαία στην κορυφή του Έβερεστ (8848 µ.) και του Λότσε (8516 µ.) 
και βρήκε τον δικό της τρόπο να δει τον κόσµο από ψηλά. Την εµπει-
ρία της αυτή θα µοιραστεί µαζί µας µέσα από την παρουσίαση-οµι-
λία που θα παραχωρήσει στον ΕΟΣ Αχαρνών, τη ∆ευτέρα, 3 Φε-
βρουαρίου (στις 19:30).

Το αδιαχώρητο ση-
µειώθηκε στην καθι-
ερωµένη εκδήλωση 

για την κοπή της Βασιλόπιτας 
του Σύλλογο Κρητών Αχαρ-
νών που πραγµατοποιήθηκε 
την Κυριακή 19 Ιανουαρίου. 
Την πίτα ευλόγησε ο εφηµέρι-
ος του του Προφήτη Ηλία 
Αχαρνών π. Αλέξανδρος και 
αµέσως µετά τα παιδιά του µι-
κρού χορευτικού κόσµησαν 
την ζεστή εκδήλωση ψάλλο-
ντας τα κάλαντα. Το καλοσώρι-
σµα στον κόσµο έκανε ο Πρό-
εδρος των Κρητών Αχαρνών 
∆ηµήτριος Γιαννούλης, που 
έχοντας στο πλευρό του σύσ-
σωµο το ∆.Σ. φρόντισαν την κάθε λεπτοµέρεια, έτσι ώστε να µη λείψει τίποτα, 
από κανέναν! Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ανταλλάσσοντας 
και δίνοντας τις ευχές τους, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, οι Βουλευ-
τές Πάνος Σκουρολιάκος και Χρήστος Σπίρτζης καθώς και ο συντοπίτης µας 
πρώην Βουλευτής Ιωάννης ∆έδες από τον Σύριζα, η Πρόεδρος του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, Αντιδήµαρχοι, Πρόεδροι Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου 
Αχαρνών, Επικεφαλής ∆ηµοτικών Παρατάξεων, η Ευρώπη Κοσµίδη και ο Νί-
κος Πέππας από την Περιφέρεια Αττικής, εκπρόσωποι από πολιτιστικούς Συλ-
λόγους της Κρήτης, Εκπρόσωποι από Κοινωνικούς και Πολιτιστικούς Συλλό-
γους του τόπου, η Χαρά Ξάνθη, πολιτευτής µε την Ν∆ και πολύς κόσµος. Ακο-
λούθησε φαγοπότι µε κρητικούς µεζέδες και τσικουδιά που κατέληξε σε τρι-
κούβερτο γλέντι, µε παραδοσιακή ορχήστρα, έως το σούρουπο. 

Με τη συµ-
µετοχή µε-
λών και φί-

λων στο 2ο Γυ-
µνάσιο Αχαρνών 
έκοψε την βασιλό-
πιτα του ο εξωραϊ-
στικός Σύλλογος 
της Λαθέας την Κυριακή 26 Ιανουαρίου. Ο κόσµος αντάλλαξε και 
δέχθηκε θερµές ευχές. Κοντά στο Σύλλογο της Λαθέας και βρέ-
θηκε και ο αγαπητός γιατρός κι επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Αχαρνών Βασίλης Τοπαλλιανίδης, ο οποίο έδωσε τις δι-
κές του ξεχωριστές ευχές. 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονο-
µικών, Προγραµµατι-
σµού Πολιτικού Σχεδια-

σµού – ∆ηµοτικής Αστυνοµίας & 
Πολεοδοµίας Μιχάλης Βρεττός, 
έκοψε την βασιλόπιτα των τµηµά-
των των οποίων είναι επικεφαλής 
παρουσία όλων των συναδέλ-
φων Αντιδηµάρχων, και των ∆ιοικήσεων των νοµικών προσώπων του ∆ή-
µου. Ο Αντιδήµαρχος Μιχάλης Βρεττός ευχήθηκε σε όλους µια καλή και 
δηµιουργική χρονιά και δήλωσε: «Σήµερα κόψαµε κι εµείς τη βασιλόπιτα 
µας στα τµήµατα στα οποία είµαι επικεφαλής, στο Οικονοµικό, την Πολεο-
δοµία και τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, παρουσία όλων των συναδέλφων Αντι-
δηµάρχων, και των ∆ιοικήσεων των νοµικών προσώπων του ∆ήµου. Εί-
ναι οι άνθρωποι µε τους οποίους περνάω τις µισές ώρες της ηµέρας µου. 
Νέο έτος, νέα δεκαετία, πολλές προκλήσεις! Ας γράψουµε ιστορία!». 

Μίνι  απολογισµός και προγραµµατισµός  
στην πίτα τους των  Σχολικών  Επιτροπών

Ευκαιρία για συνάντηση, συζήτηση και προγραµµατισµό δράσεων στα 
σχολεία αποτέλεσε η κοπή πίτας των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου 
Αχαρνών. Καλεσµένοι του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπ. Βρεττού και των 
προέδρων των δύο επιτροπών, της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµι-
ας, Χαράλαµπου Ορφανίδη και Γιάννη Μίχα, οι διευθυντές όλων των 
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύλλογοι 
γονέων και κηδεµόνων, εκπαιδευτικοί κ.α.

Στον χαιρετισµό του ο Σπ. Βρεττός εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για τη συνεργασία ∆ήµου – σχολικής κοινότητας, τονίζοντας το µέγι-
στο ενδιαφέρον του ∆ήµου για τα θέµατα της εκπαίδευσης και της Παι-
δείας γενικότερα. «Τα σχολεία µας είναι από τα καλύτερα και αυτό απο-
δεικνύεται από τις πάρα πολλές επιτυχίες των παιδιών µας στις εξετά-
σεις. Επιτυχίες που έρχονται από τη δουλειά που γίνεται µε τους αξιό-
λογους εκπαιδευτικούς µας. Τους προηγούµενους µήνες µαζί µε την 
Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή καταφέραµε να 
ξεπεράσουµε όλα τα προβλήµατα, κυρίως δε όσα είχαν προκληθεί από 
τους σεισµούς, προκειµένου τα σχολεία να είναι έτοιµα εγκαίρως για 
να φιλοξενήσουν τους µαθητές. Αυτή όµως είναι µόνο η αρχή, γιατί 
σκοπεύουµε να κάνουµε πολλά έργα υποδοµών στις σχολικές µονά-
δες. Ο ∆ήµος θα είναι συµπαραστάτης δίπλα σε µαθητές και δασκάλους, 
ώστε να εξασφαλιστεί πως τα σχολεία θα είναι ασφαλή και το σχολικό 
περιβάλλον θα είναι το ενδεδειγµένο για να τα βοηθήσει στις σπουδές 
τους. Οφείλουµε να προσπαθήσουµε για το καλύτερο για τα παιδιά µας, 
γιατί είναι το µέλλον µας και το µέλλον της πόλης µας. Χαίροµαι που 
βλέπω πως υπάρχει διάθεση συνεργασίας, γιατί µόνο έτσι µε κοινή προ-
σπάθεια µπορούµε να προσφέρουµε ό,τι χρειάζονται οι µαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί», ανέφερε στον χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτε-

ροβάθµιας Εκπαίδευσης Γιάννης Μίχας έδωσε τις καθιερωµένες ευχές 
για το νέο έτος και αναφέρθηκε στο ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα σχο-
λεία, τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί το πρόγραµµα βελτιώσεων και επί-
λυσης προβληµάτων στα διδακτήρια. “Η Σ.Ε.∆.Ε.∆.Α σε συνεργασία µε 
τη ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να βρίσκει λύσεις, να αντιµετωπίζει προβλή-
µατα, να διαχειρίζεται καταστάσεις και να αποτελεί τον συµπαράσταση 
και συνοδοιπόρο µαθητών και εκπαιδευτικών στην καθηµερινότητα 
τους. Οφείλουµε στα παιδιά µας ένα καλύτερο σήµερα, γιατί σε αυτά 
στηρίζουµε ένα πιο όµορφο Αύριο”, τόνισε χαρακτηριστικά. Αφιέρω-
σε, δε, το κοµµάτι της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στον δήµαρχο και καθη-
γητή, Σπύρο Βρεττό. 

Στην Εορταστική Εκδήλωση Βραβεύσεων & Κοπής της Πίτας της ΕΠΣΑΝΑ που πραγ-
µατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 στο κτήµα VINTAGE (Λ. Τατοϊου 157, 
Αχαρνές) παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Ι. Βρεττός. Ο ∆ήµαρχος Σπύ-
ρος Βρεττός δήλωσε: «Είχαµε τη διπλή χαρά η ετήσια κοπή πίτας της ΕΠΣ Ανατολι-
κής Αττικής να φιλοξενηθεί στην πόλη των Αχαρνών, όπου απονεµήθηκε το κύπελ-
λο ΕΠΣΑΝΑ στην οµάδα µας τον Αχαρναϊκό. Πεποίθησή µας οι Αχαρνές, που ανα-
δεικνύουν πρωταθλητές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να γίνουν το επί-
κεντρο αθλητικών εξελίξεων». 
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΠΕΡΤΕΣΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    του   ΙΩ-
ΑΝΝΗ   και  της  ΜΑΡΙΑΣ  το γένος 
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ    που  γεννήθηκε  στο   
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ -   Η.Π.Α. ΑΜΕΡΙΚΗ   και 
κατοικεί στο ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ -   Η.Π.Α   
και  η   ∆ΙΑΚΟΛΟΥΚΑ   ΣΟΦΙΑ    του  
ΛΟΥΚΑ      και  της  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  το 
γένος  ΚΑΛΦΑ  που γεννήθηκε  στο 
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ -   Η.Π.Α- ΑΜΕΡΙΚΗ   
και  κατοικεί στο ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ -   
Η.Π.Α.,  θα έλθουν σε γάµο που θα 
γίνει  στην  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΓΛΥ-
ΦΑ∆ΑΣ    – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥ-
ΗΛ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΓΛΑ-
ΪΑ το γένος ΓΕΩΡΓΙΟΥ που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ   και κατοικεί 
στην ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΛΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η   ΚΑΡΑΛΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ  του  
ΧΡΗΣΤΟΥ  και της ΜΕΛΠΟΜΕ-
ΝΗΣ  το γένος ΝΑΚΑ που γεννή-
θηκε στην ΑΘΗΝΑ και  κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  θα  έλ-
θουν σε γάµο που θα γίνει στη  
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της 

Αγγελίας του  Θρησκευτικού σας Γά-
µου, την Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη 
Εφηµερίδα   «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την 
πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  

της  και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην δια-
τήρηση  της  Ιστορίας  του  τόπου µας.  
Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα  στο  697 

2426684  ή στείλτε τα στοιχεία της Αγ-
γελίας  στα  mail :  nioras@gmail.com   

και  acharnaiki@gmail.com

 Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος
Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου Αχαρνών

Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας 13677, Αχαρναί -  Τηλ. 210-2431585

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου  Οικισµού 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου Αχαρνών σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας την Κυριακή 9  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.30 π.µ. στα γραφεία 

του συλλόγου στον οικισµό µας.  
Αναµένουµε µε χαρά την παρουσία σας.

Το  ∆.Σ. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ∆.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών σας καλεί την Κυριακή 
09/02/2020 και ώρα 18:00, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, που θα 

πραγµατοποιηθεί στον Ορειβατικό Σύλλογο (Ε.Ο.Σ. Αχαρνών), οδός Φιλαδελφείας 126.
 Για  το ∆.Σ. 

Η Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραµµατέας
Ειρήνη Λιόση                               Μαργαρίτα Κλαδιά
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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 

Ο ∆ήµος Αχαρνών τίµησε την οµάδα «Γιατροί της Αγάπης»

ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α «Γιατροί της Αγάπης», τίµησε ο ∆ήµος Αχαρνών για την εθελοντική τους 
προσφορά µε δωρεάν εξετάσεις στα ΚΑΠΗ των Αχαρνών. Στην εκδήλωση παρευρέθη-
κε και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Ι. Βρεττός όπου και δήλωσε: «Τιµούµε όλους αυ-
τούς που θεωρούν καθήκον τους να βρίσκονται δίπλα στους συνδηµότες µας. Οι γιατροί 
της πόλης µας στηρίζουν την Τρίτη Ηλικία και οφείλουµε να βρισκόµαστε στο πλευρό 
τους».Οι εθελοντές γιατροί Βραχνός Παναγιώτης, Πετροκόγιαννης Κωνσταντίνος, Κοσµί-
δου Λουΐζα, Μουσαράτ Φαρούκ, Γούναρη Μαρία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 
βρίσκονται πάντα δίπλα στα άτοµα της Τρίτης ηλικίας του ∆ήµου µας.

Συνάντηση µε  Αντιπεριφερειάρχη  Θανάση Αυγερινό 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ στις  13 Ια-
νουαρίου 2020,  συνάντηση στο 
γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αν. 
Αττικής κ.  Θανάση  Αυγερινό  µε 
τον εφηµέριο Πάτερ Σωκράτη και το 
µέλος της εκκλησιαστικής επιτρο-
πής  Παύλος  Γεωργίου  για θέµατα 
του Ιερού ναού Κυρίλλου κ Μεθο-
δίου. Η συζήτηση περιστράφηκε σε 
όλο το Ολυµπιακό χωριό και ειδι-
κότερα για τα άλυτα προβλήµατα που µαστίζουν την περιοχή καθώς και τεκµηριω-
µένη πρόταση για την ανάπτυξη του. Ο Αντιπεριφερειάρχης δεσµεύτηκε να επισκε-
φθεί ξανά την πανέµορφη γειτονιά της πόλης µας.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ  09  Φεβρουαρίου  2020  και ώρα  09.30 

π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Αγίου Γεωργίου 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  της πολυαγαπηµένης µας,  

Μητέρας, Γιαγιάς   και Θείας

ΜΑΡΙΑ  ΧΗΡΑ  ΝΙΚ.  ΡΑΠΤΗ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  ∆ηµήτρης και ∆ιονυσία Ράπτη

ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ:  Μαρία, Γεώργιος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ  09 Φεβρουαρίου  2020  και ώρα  09.30 

π.µ., 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, από τον Ιερό  Κοιµήσεως Θεοτό-
κου – Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής  του πολυαγαπηµέ-

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

ΧΡΗΣΤΟΥ     ΒΑΡΕΛΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:   Μαρία

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Βλάσιος και Πολυτίµη, Αναστασία   και Μιχάλης 
ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ: Εύη, Μαριάννα, Ιωάννης

Η  Α∆ΕΛΦΗ :  Ειρήνη χήρα  Χρ. Μουστακάτου 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η  οικογένεια  θα δεχθεί τα συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την ΚΥΡΙΑΚΗ   02  Φεβρουαρίου  2020 και ώρα  09.30 

π.µ. 40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ,   στον Ιερό  Ναό  Κοιµήσεως  Θε-
οτόκου (Παναγία) – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπηµένου µας Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΡΙΒΕΛΛΑ  
(Κοτσαδάκης) 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Σπύρος Τριβέλλας και Στέλλα Μακρυκώστα, 
Έλλη Τριβέλλα και Ευγένιος Γιαννακόπουλος 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος  και Ελευθερία, 
Ελευθερία, Γιάννης, Βενετία.
 ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ :  Μαρία, Κορίνα 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. 
Η  οικογένεια θα δεχτεί τα συλλυπητήρια  στο κυλικείο του ΝΑΟΥ.

40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την  ΚΥΡΙΑΚΗ   09  Φεβρουαρίου  2020 και ώρα 9.30 

π.µ.,  40/ΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου  Αγίου Γε-
ωργίου - Αχαρνές  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπη-

µένης µας  Μητέρας, Γιαγιά;, Αδελφής  και  Θείας

ΜΑΡΙΑΣ   χήρα    ΓΕΡ.  ΦΩΤΙΑ∆Η 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  :  Χρυσούλα  Φωτιάδη – Παγώνα, 

Γεώργιος  Φωτιάδης – Μαρία Σουρλατζή
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Νικόλαος, Γεράσιµος, Βασιλική
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Ιωάννα και Ιωάννης Γκολέµης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο κυλικείο  του ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ  2  Φεβρουαρίου  2020 και ώρα 09.30 π.µ., ΕΤΗΣΙΟ   

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως Θεοτόκου  – Αχαρνές, υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της  πολυαγαπηµένης µας,  Αδελφής   και  Θείας

ΑΝΝΑ   ΕΥΑΓ.  ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ    
Η Α∆ΕΛΦΗ :  Μαρία χήρα  Νικ. Παπασωτηρίου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ : Λάζαρος και Μαρία Γκίκα, Αθηνά και Γεώργιος Τσιφτε-
λίδης, Αικατερίνη και ∆ηµ. Στριφτός, Ευάγγελος Κ. Στουραϊτης, Ελένη 
και Αθαν. Κάρπος, Αναστασία και Παν. Γαβριήλ, Αικατερίνη Ν. Στου-

ραϊτη, Ευάγγελος  Χ. Στουραϊτης, Αικατερίνη Χ. Στουραϊτη 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο καφενείο ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   16  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09.30 
π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – 

Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 
µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θειας

∆ΗΜΗΤΡΑΣ  ΧΗΡΑΣ  ΚΩΝ.  ∆ΑΡ∆ΑΝΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Αγγελική  και  Σταύρος Καλιώρας,
Αθηνά χήρα Αντ. ∆άρδανου, Αικατερίνη  χήρα  Ιωαν. Σερέπα 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  -  ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ
Ο Α∆ΕΛΦΟΣ ΤΗΣ  : Αθανάσιος Κουντουριώτης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί   συλλυπητήριο στο   κυλικεία του «ΝΑΟΥ»

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την  ΚΥΡΙΑΚΗ   9  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.30 µ.µ.  
ΕΤΉΣΙΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ,   στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου - 
Αχαρναί για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας 

Μητέρας, Γιαγιάς, Προγιαγιάς, Αδελφής και Θείας 

ΙΩΑΝΝΑΣ ΧΗΡΑΣ ∆ΗΜ. ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΡΟΥΓΚΑ)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ :  Κοσµάς  και ∆ήµητρα Μαγκλογιάννη, Ιωάννης  
και  Παναγιώτα Μαγκλογιάννη,  Ελένη  και  ∆ηµήτρης Σαρλής 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :  ∆ηµήτρης και Βιβή, Λεωνίδας  και  Μαριέττα, 
Μαρίνος και  Ελένη, Θεώνη και  Σωτήρης, ∆ηµήτρης  και Σοφία, Σπύρος 

ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ,  Η ΝΥΦΗ ΤΗΣ:  Παρασκευή χήρα Κων. Βλάχου 
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια  στην κάτω αίθουσα του «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ»

ΕΤΗΣΙΟ   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την   ΚΥΡΙΑΚΗ    01 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.30 π.µ.,  

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον  Ιερό Ναό  Κοιµήσεως Θεοτόκου  - 
Αχαρνές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  πολυαγαπηµένου 

µας Συζύγου,  Πατέρα, Παππού, αδελφού και Θείου

ΣΩΤΗΡΙΟΥ   ΒΡΕΤΤΟΥ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  Μαρία ( Μαρίκα)

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ :  Τάκης και Μιµίκα Βρεττού, Μπέττυ και Σπύρος Κατάρας
ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  : Μαίρηλυ, Σωτήρης, 

Αντωνία – Ραφαέλα, Σωτηρία - Μαρία
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ :  Πόπη και Γιώργος  Ζέρβας 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο Καφενείο  
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Πωλούνται 1) Συλλεκτική βυζαντινή τραπεζαρία ( τραπέζι , 6 καρέκλες, 

µπουφές -βιτρίνα) 600 ευρώ 2) Σύνθετο µαόνι τριών όγκων (δυο βιτρίνες , 
µπαρ, συρτάρια) και ροτόντα µεγάλη παλύσανδρος  ανοιγόµενη 

12 ατόµων 500 ευρώ. Μόνο σοβαρές προτάσεις.   
Πληροφορίες  6947315273.  4∆234

      ΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Ξενοδοχείο 4 αστέρων στα βόρεια προάστια ζητά υπάλληλο 

υποδοχής, µε προϋπηρεσία στα ξενοδοχεία
για πλήρη απασχόληση.  Τηλ.: 6972550290,

για βιογραφικά e-mail: info@parnispalace.gr  . 4∆234

Kalasountas Epipla Stromata
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 

ΤΗΛ 6946503173...6983465812 
ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΑΠΟ ΤΟ 1954 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

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∆235.

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

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

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
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαθηµατικών

µε πολυετή εµπειρία,  παραδίδει 

Μαθήµατα, σε  Μαθητές , 

∆ηµοτικού- Γυµνασίου – 

Λυκείου,  στο δικό τους χώρο. 

Τιµές πολύ προσιτές.  

Τηλ.  210 8072584,  

και 6944 384094.  6∆238.

Κυριακή, 2 Φεβρουάριος 2020 ● ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ∆εκελείας 41. 2102466690

∆ευτέρα, 3 Φεβρουάριος 2020 ● ΚΟΚΟΛΑ-
ΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. 
2102468746

Τρίτη, 4 Φεβρουάριος 2020 ● ΚΟΥΦΟΠΑ-
ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. 
2102406400

Τετάρτη, 5 Φεβρουάριος 2020 ● ΠΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΠΑΡΗΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792

Πέµπτη, 6 Φεβρουάριος 2020 ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Λ.Αθηνών 40. 2102461015

Παρασκευή, 7 Φεβρουάριος 2020 ● ΛΑΖΑ-
ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      Φιλαδελφείας 64 
.2102467050

Σάββατο, 8 Φεβρουάριος 2020 ● ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. 2102400171

Κυριακή, 9 Φεβρουάριος 2020 ● ΚΟΧΥΛΑ 
ΞΕΝΗ Πάρνηθος 121  .  2102465660

∆ευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2020 ● ΟΙΚΟΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Αριστοτελους. 165 
2102403449

Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2020 ● ΧΑΜΠΗΛΟ-

ΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Λ.Αθηνών 23. 2102465432

Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020 ● ΠΑΓΩΝΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ Πλ.Αγ.Νικολάου 8. 2102467156

Πέµπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 ● ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
Αριστοτέλους 309 2102448558, 6972633576

Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020 ● ΜΑΥ-
ΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Λ.∆ηµοκρατίας 222. 
2102312615

Σάββατο, 15 Φεβρουάριος 2020 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑ-
ΚΗ ΦΑΙΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 154. 2102434055

Κυριακή, 16 Φεβρουάριος 2020 ● ΡΑΠΤΗ 
ΜΑΤΙΝΑ Πάρνηθος 140.   2102462102

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 2/2/2020 ΕΩΣ 16/2/2020

49 Vaiou Kritis str , Acharnai ,Athens Tel:210-2469576 , 210-2464760 
E-mail : :info@perrakistours.gr   url :www.perrakistours.gr 

 
 

 

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  Tel: 0030-210-2469576  Fax: 0030-210-2464760  
e-mail :info@perrakistours.gr  url :www.perrakistours.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ

02/02, ΚΥΡΙΑΚΗ   ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ
Εισιτήριο 17€  

16/02, ΚΥΡΙΑΚΗ   ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΑΡΑΧΩΒΑ – ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Εισιτήριο 17€  

23/02,  ΚΥΡΙΑΚΗ      ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΨΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟ 
Εισιτήριο 15€  

28/02 – 03/03,  4 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
Εισιτήριο 160€  Αναχώρηση 28/02 στις 16:00  Επιστροφή 03/03 το πρωί 

15/03, ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΜΟΝΗ ∆ΑΜΑΣΤΑΣ –  
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 
Εισιτήριο 17€  

21 - 26/03, 6ΗΜΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ 
Εισιτήριο 280€ 

28 – 29/03, 2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ 

22/04, ΤΕΤΑΡΤΗ   ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ –  ΛΕΒΙ∆Ι 

30/04 – 03/05,  4ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΜΥΤΙΛΙΝΗ                   

06 - 07/06, 2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΑΝ∆ΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ 

28/06 – 01/07, 4ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΗ  ΣΥΜΗ 

25 -26/07,  2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΩ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  880 τ.µ.  , εντός σχεδίου 
στην περιοχή Μεγάλα Σχοίνα, σε απόσταση  είκο-
σι µέτρα από την Θρακοµακεδόνων. Τηλ.  6972 
882821. 4∆241
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  30 θρανία και 30 καθίσµατα (καρέ-
κλες) σχολείου, σχεδόν καινούργια, από Φροντι-
στήριο, λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ. 6976 
070409. 4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για φύλαξη ηλικιωµένων µε λίγα 
κινητικά προβλήµατα για 8/ωρη απασχόληση. Τηλ. 
6939 163976 και 6974 784997. 4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πεπειραµένη µοδίστρα για κατάστηµα 
στην πλατεία Θρακοµακεδόνων για 8ωρη απασχό-
ληση. Τηλ. 210 2435686.  4∆239
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα  δυάρι µε µεγά-
λο  καθιστικό, πλησίον γηπέδου Αχαρναϊκού. Τηλ. 
210 2463165. 4∆238 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός από την περιοχή Πα-

ναγίας Σουµελά, για πρωινή ή απογευµατινή 
απασχόληση. Τηλ. 6976 836287. 4∆236
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος µε εµπειρία , για απο-
γευµατινό ωράριο, στην Σταµάτα Αττικής. Τηλ. 
210 6218104. 4∆234.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 156.40 τµ. εντός σχεδίου, 
άρτιο και άµεσα οικοδοµήσιµο µε Σ∆ 080% (κτίζει 
120 τµ συν υπόγειο) στο κεντρικό Μενίδι, 800µ. 
από την πλατεία Αγίου Βλασίου. Τηλ. 
210.24.33.614 / 6976.39.49.79 κος Ηλίας. 4∆234
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα επί της Αγ. Κων/
νου (κεντρικό Μενίδι)  µε δυνατότητα αποθη-
κευτικού χώρου και parking. Τηλ. 
6983434127. 4∆234
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστηµα, 36 τ.µ. στην κεντρική 
πλατεία Αγίου Βλασίου 22. Τηλ. 210 2469087 και 
6937 108 661. 6∆234.
ΟΙΚΙΑΚΗ  Βοηθός , ζητεί εργασία για 4-5 ώρες  την 
ηµέρα µε 5 ευρώ την ώρα. Τηλ. 21ο 211 4107574 
και 6945 506329. 4∆232.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος , παραδίδει ιδιαίτερα µα-
θήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου, µε εικο-
σαετή εµπειρία και µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6972 695300. 4∆240.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα Αγγλικών- Γαλλικών 
και Πιάνου,  µε ο ευρώ την ώρα.  Τηλ. 6949 276599.  4∆238.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα 
σε µαθητές Γυµνασίου – λυκείου.  20ετείς  εµπειρία, µε-
ταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 5∆237. 
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα φιλολογικών σε µαθη-
τές όλων των βαθµίδων.  Προετοιµασία για τις πανελλαδικές 
και τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Τηλ.   6983434127. 4∆234
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµβάνει ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ 
οίκων, Αγγλικά, Γαλλικά, Αρχαία,  Νέα (Εκθέσεων)  και Λα-
τινικά. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6971 652577.  6∆232.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παραδίδει µαθήµατα 
σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 
864 739. 10∆234
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, παρα-

δίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού - Γυµνασίου 
– Λυκείου. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252.  6∆232
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ  παραδίδονται 
από έµπειρη καθηγήτρια  30ετους  ΠΕΙΡΑΣ – 8  ευρω/
ώρα.   τηλ.6988 935604  &  210 2319153. 6∆231
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µα-
θητές Γυµνασίου, Λυκείου – ΕΠΑΛ. Μεγάλη εµπει-
ρία, µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 
6931152565. 5∆231
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε 
µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη 
εµπειρία, µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 
6931152565

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

 ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Νοσοκοµειακό  κρεβάτι µε ανα-
τοµικό στρώµα,   ολοκαίνουργιο, σε τιµή 
ευκαιρίας.  Τηλ. 2446136. 5∆234.

Στο αριστερό  τέταρτο, Λύκειο Ελληνίδων  
ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                         
Φιλαδελφείας  6  -  Αχαρνές  AXAΡΝΕΣ,28/01/20
Τηλ.210-2462085  ΑΡ.ΠΡΩΤ.  4
Email : lykeionellinidonacharnon@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του καταστατικού του Λυκείου των Ελληνίδων, «Παράρτηµα Αχαρ-
νών» καλούνται τα µέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση, µεταξύ άλλων και για την διενέργεια αρχαι-
ρεσιών την 16η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Κυριακή και ώρα 17:00 µ.µ. στην αίθουσα του Λυκείου 

Ελληνίδων, Φιλαδελφείας 6, Κεντρική Πλατεία.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το επόµενο Σάββατο, ήτοι στις 

22/02/2020 στο ίδιο µέρος την αυτή ώρα και µε τα ίδια θέµατα.

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης
1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέων της Συνέλευσης 
2. Λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα πεπραγµένα , (χρονικό διάστηµα       από 
1/1/2019 έως 31/12/2019)
3. Επικύρωση απολογισµού εσόδων και εξόδων από 1/1/2019 έως 31/12/2019.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Έγκριση των Πεπραγµένων και απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και της  Εξελεκτικής  Επιτρο-
πής από κάθε ευθύνη
6. Έγκριση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων οικονοµικού έτους 2020
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και Ψηφολεκτριών 
8. Εκλογή   για την ανάδειξη νέων µελών  του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του Λυκείου                    
9. Εκλογή  Εξελεκτικής Επιτροπής
Σας υπενθυµίζουµε ότι, όσα τακτικά µέλη επιθυµούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, πρέπει να 

έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις. Παρακαλούνται να το δηλώσουν στην 
Γραµµατεία του Λυκείου των Ελληνίδων, «Παράρτηµα Αχαρνών» (στην Γενική Γραµµατέα του 
Λυκείου κα Ελένη Φυτά- Μουστακάτου) µέχρι της 13ης Φεβρουαρίου 2020, επισυνάπτοντας 

πρόσφατο βιογραφικό σηµείωµα. 
Σας ενηµερώνουµε ότι, οι αιτήσεις θα παραλαµβάνονται στις 11, 12, και 13 Φεβρουαρίου 2020 

ηµέρες  Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη  και ώρα 6 έως 8 . 
ΓΙΑ  ΤΟ ∆Σ

   Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         
         ΝΙΤΣΑ ΒΑΡΕΛΑ                                                 ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΑ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ
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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

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

	 							Εὔα			Ντούρου	
																																		ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ	
 
 
                                                                               -Παραδίδονται ἰδιαίτερα μαθήματα φιλολογικῶν σὲ μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων.                       
                                                           -Ἐνίσχυση στὰ σχολικά μαθήματα-Προετοιμασία γιὰ τὶς πανελλήνιες καὶ τὶς ἐνδοσχολικές ἐξετάσεις 
                                              -Ἐμβάθυνση στὴν Ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα καὶ γραμματεία-Βελτίωση τῆς ἐκφράσεως καὶ ἐμπλουτισμὸς τοῦ λεξιλογίου 
 
Ἁγ. Κων/νου 38, Ἀχαρναὶ 
210 2464305  -   6983434127 
evadourou@gmail.com 

	 							Εὔα			Ντούρου	
																																		ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ	
 
 
                                                                               -Παραδίδονται ἰδιαίτερα μαθήματα φιλολογικῶν σὲ μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων.                       
                                                           -Ἐνίσχυση στὰ σχολικά μαθήματα-Προετοιμασία γιὰ τὶς πανελλήνιες καὶ τὶς ἐνδοσχολικές ἐξετάσεις 
                                              -Ἐμβάθυνση στὴν Ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα καὶ γραμματεία-Βελτίωση τῆς ἐκφράσεως καὶ ἐμπλουτισμὸς τοῦ λεξιλογίου 
 
Ἁγ. Κων/νου 38, Ἀχαρναὶ 
210 2464305  -   6983434127 
evadourou@gmail.com 

● Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα φιλολογικών
σε µαθητές όλων των βαθµίδων

● Ενίσχυση στα σχολικά µαθήµατα - Προετοιµασία για 
τις πανελλήνιες και τις ενδοσχολικές εξετάσεις

● Εµβάθυνση στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα και γραµµατεία
● Βελτίωση της εκφράσεως και εµπλουτισµός του λεξιλογίου

Αγ. Κων/νου 38, Αχαρναί
210 2464305  -   6983434127
evadourou@gmail.com

	 							Εὔα			Ντούρου	
																																		ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ	
 
 
                                                                               -Παραδίδονται ἰδιαίτερα μαθήματα φιλολογικῶν σὲ μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων.                       
                                                           -Ἐνίσχυση στὰ σχολικά μαθήματα-Προετοιμασία γιὰ τὶς πανελλήνιες καὶ τὶς ἐνδοσχολικές ἐξετάσεις 
                                              -Ἐμβάθυνση στὴν Ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα καὶ γραμματεία-Βελτίωση τῆς ἐκφράσεως καὶ ἐμπλουτισμὸς τοῦ λεξιλογίου 
 
Ἁγ. Κων/νου 38, Ἀχαρναὶ 
210 2464305  -   6983434127 
evadourou@gmail.com 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Λ.  ΣΚΡΕΚΗΣ 
Ειδικός Παθολόγος

● Τηλ.: 210 2401073
● Κιν:  697 2323235

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

∆ευτ. και Παρ. 9.30 - 12.30 και 17.30 - 21.00.  
Τρίτη - Τέταρτη και Πέµπτη 17.30 - 21.00




