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Περιορίζουµε τις µετακινήσεις, εξυπηρετούµαστε ηλεκτρονικά µέσω των ΚΕΠ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΣΠΥΡΟ  ΒΡΕΤΤΟ 

Κορωνοϊός :  Η επόµενη µέρα…

Κλειστά µέχρι
10 Απριλίου τα σχολεία

ΌΡΘΙΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΣΤΟΝ  ΚΟΡΩΝΟΪΟ!

ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙ-
ΝΕΙ η άρση της 
καραντίνας στην 
οποία έχει βάλει 
ο  κορωνοϊός 
όλη τη χώρα επί 
της ουσίας το 
εξήγησε  κατά 
την καθιερωµέ-
νη ενηµέρωση  
της Πέµπτης 26-
03-2020, ο Σω-
τήρης Τσιόδρας 
καθώς όπως είπε 
είναι ένας δρόµος που προβλέπεται µακρύς και ίσως επίπονος. 
Όπως τόνισε ο καθηγητής παθολογίας «µια εσπευσµένη άρση 
των µέτρων θα ήταν καταστροφική». Ως προς το πότε µπορεί 
να συµβεί η µεγάλη έξοδος από το lockdown; Έφερε ως παρά-
δειγµα την επαρχία Χουµπέι της Κίνας, µε την οποία µας παρο-
µοιάζει στην Ευρώπη ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός: τα µέτρα κρά-
τησαν πάνω από 10-11 εβδοµάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επιστροφή στην κανονικότητα όµως θα είναι να γίνουν 
µαζικά τεστ για τον κορωνοϊό.

Στη δίνη της πανδηµίας εξακολου-
θεί να ζει η χώρα µας και µάλιστα 
καθηµερινά η κατάσταση δείχνει 

να γίνεται ακόµη πιο δύσκολη. Η κυβέρ-
νηση αποφάσισε να εφαρµόσει ακόµη 
και το µέτρο της απαγόρευσης της κυ-
κλοφορίας ή για να είµαστε πιο ακριβείς 
της ελεγχόµενης κυκλοφορίας. 

Στα καθ’ ηµάς πάντως δεν µπορεί κα-
νείς να µην παρατηρήσει πως ο ∆ήµος µας 
στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ήδη 
από το προηγούµενο φύλλο µας είχαµε 
καταγράψει την αµεσότητα µε την οποία 
έδρασε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός, ανα-
λαµβάνοντας πρωτοβουλίες και επιδεικνύ-
οντας αντανακλαστικά σε αυτή τη δύσκο-
λη συγκυρία. Στο µεσοδιάστηµα συνέχισε 
στο ίδιος µήκος κύµατος, προβαίνοντας σε 
κινήσεις άκρως αναγκαίες για την ορθή 
αντιµετώπιση της κατάστασης. Η σύσταση 
Οµάδας ∆ιαχείρισης της Κρίσης δείχνει τη 
σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται 
το θέµα. Μόλις δύο ώρες µετά τη θέσπιση 
του µέτρου της ελεγχόµενης κυκλοφορίας, 
ο ∆ήµαρχος συγκάλεσε σύσκεψη της οµά-
δας µέσω τηλεδιάσκεψης, προκειµένου να 
ανακοινώσει νέα σειρά µέτρων. Κι εκεί 
πρωτοπόρος ο Σπύρος Βρεττός…

Μπήκαν σε εφαρµογή νέα µέτρα που 
πήρε αφορούν την προστασία των εργα-
ζοµένων, κυρίως τις ευπαθείς οµάδες και 
ηλικιωµένων  που αντιµετωπίζουν προ-
βλήµατα, αναβαθµίζοντας το πρόγραµµα 
Βοήθεια στο Σπίτι. Παράλληλα προχώρη-

σε σε ενίσχυση του προσωπικού καθαρι-
ότητας, Πολιτικής Προστασίας, ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας και κυρίως τις Κοινωνικές 
υπηρεσίες. 

∆εν περνάει δε απαρατήρητος ο τρό-
πος µε τον οποίο ενηµερώνει συνεχώς 
τους ∆ηµότες. Μέχρι και αυτοκίνητα τα 
οποία µεταδίδουν ηχογραφηµένα µηνύ-
µατα κυκλοφορούν καθηµερινά στις 
Αχαρνές, προκειµένου να αντιληφθούν 
όλοι τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

Αυτό πάντως που δεν περνάει απαρα-
τήρητο είναι το γεγονός πως οι υπόλοιπες 
παρατάξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µοιάζουν σε µεγάλο βαθµό απούσες. Εί-
µαστε σε θέση να γνωρίζουµε πως µόνο 
λίγοι εκ των επικεφαλής έχουν επικοινω-

νήσει µε τη ∆ηµοτική Αρχή για να συνδρά-
µουν στην προσπάθεια που κάνει. 

Συγκρίνοντας τις ενέργειες των 
όµορων ∆ήµων ή και ∆ήµων µε πολύ 
µεγαλύτερες οικονοµικές δυνατότητες 
και χωρίς τα δεκάδες προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι Αχαρνές, η ∆ηµοτι-
κή Αρχή όχι µόνο ανταπεξέρχεται ικα-
νοποιητικά, αλλά δείχνει και το δρόµο. 
Η πλειονότητα των δηµοτών αναγνω-
ρίζει µάλιστα τις προσπάθειές της και το 
εκφράζει καθηµερινά, διατυπώνοντας 
την άποψη πως η διαχείριση της κατά-
στασης από τον Σπύρο Βρεττό είναι 
εξαιρετική και του εµπνέει σιγουριά. Κι 
αυτό είναι κάτι πολύτιµο στην παρού-
σα φάση. ΣΕΛ. 7-9

Συνεχίζουµε   ∆ιαδικτυακά
Τώρα  µε  τις  απαγορεύσεις.
∆ιαβάστε την – κατεβάστε την, από το
https://eleftherovima.wordpress.com 

Νέα παράταση 15 ηµερών στο κλείσιµο των σχολείων για 
την αντιµετώπιση της επιδηµίας του κορωνοϊού ανακοίνω-
σε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραµέως. Με Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση αποφασίστηκε η παράταση της απαγόρευ-
σης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δοµών, καθώς 
και η αναστολή όλων των εκπαιδευτικών εκδροµών εσω-
τερικού και εξωτερικού, έως και τις 10 Απριλίου.

ΣΕΛ. 3

Πέτρος Βαρελάς:
«Είναι ώρα 
συναίνεσης και
συνεργασίας. 
Με γνώµονα το καλό
της  πόλης µας και των δηµοτών»

Υποχρεωτικά όλες
οι ψηφιακές υπηρεσίες
του ∆ηµοσίου στο gov.gr
ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ δύο εγκυκλίων αναφορικά µε τη λειτουρ-
γία του gov.gr προχώρησε ο υπουργός Επικρατείας και 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, εξει-
δικεύοντας την από 20-03-2020 Πράξη Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου.

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 5

ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.
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Η ∆ΙΑΠΛΑ-
ΤΥΝΣΗ της 
οδού ∆ηµη-
τρίου ∆έδε 
στο  ύψος 
του 5ου ∆η-
µ ο τ ι κ ο ύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
Α χ α ρ ν ώ ν 
διευκολύνει µαθητές και οδηγούς να κινούνται πλέον µε ασφαλή τρόπο. Σύντοµα ολοκληρώνεται η πεζοδρόµη-ση του έργου ενώ αναµένονται ανάλογες κινήσεις σε διάφορα σηµεία της πόλης.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 

ΣΕΛ. 3

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους 

Παρέµβαση –∆ιαπλάτυνση  
του  οδού   ∆ηµ.  ∆έδε ….

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Α πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-βούνται να κυκλοφορήσουν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. 
Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-ση του προβλήµατος. 
Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα «γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-να ζητήµατα. 
Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      ΣΕΛ. 7

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. 
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Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: Ευρώπη  Κοσµίδη: 
«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

Α πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-βούνται να κυκλοφορήσουν. 
Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. 
Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-ση του προβλήµατος. 
Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα «γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-να ζητήµατα. 
Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλλιεργεί στους
δηµότες µε 
τις δράσεις του
ο Σπύρος Βρεττός

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 

ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρακαι τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. του ∆ήµου Αχαρνών. 

∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
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ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ, ΠΟΥ ∆ΡΑ

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 3

«Έτος σταθµός θα είναι  το 
2020,  για το  ∆ήµο Αχαρνών»

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

«∆ε θα γίνουµε φυλακή της Ε.Ε. – 
 Άµεσος απεγκλωβισµός
προσφύγων  και µεταναστών για 
τις χώρες προορισµού τους.»

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

Μιχάλη Βρεττού µε τις υπηρεσίες του ΣΕΛ. 9 Ολόκληρη η υφήλιος εδώ και λίγες µέρες βρίσκεται σε παν-

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

σης του ιού. 
Σε αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµος Αχαρνών έχει ανταποκριθεί οµολο-

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

του ∆ήµου. 
Ήδη από την πρώτη στιγµή ο Σπύρος Βρεττός συγκάλεσε έκτακτη 

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

ράλληλα ο ∆ήµος βρισκόταν από την πρώτη στιγµή σε άµεση επικοι-

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

∆εν σταµάτησε όµως εκεί. Παρά το γεγονός πως η απόφαση για 

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

στην αρµοδιότητα των υπουργείων Παιδείας και Υγείας και τον ΕΟ∆Υ, 

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

ζητούσε τη διακοπή λειτουργίας όλων των σχολείων. Ένα αίτηµα, το 

οποίο διατύπωσαν και άλλοι δήµοι και φάνηκε ότι συνέβαλε στην τε-

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

φορείς. ∆όθηκαν δε οδηγίες στους δηµότες για περιορισµό µετακινή-

σεων και χρήσης των δηµοτικών και των δηµόσιων υπηρεσιών. Άµε-

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

ΣΕΛ. 7

Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη µε τη συµµετοχή χωρικών

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

αντικείµενο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης κρίσιµων έργων για την Αττική
Nα στηρίξουµε έµπρακτα  τα παλικάρια
µας στον  Έβρο που φυλάνε
τα σύνορα και µας κάνουν
υπερήφανους µε την ανδρεια
και την αποτελεσµατικοτητα τους
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Η εκπαίδευση, δηλαδή το σχολείο, είναι το κλειδί 
για να γίνουµε σωστοί και βελτιωµένοι άνθρωποι. 

Όταν όµως αυτή γίνεται από την βρεφική µας ηλικία, µε 
σκοπό την κυριαρχία και το καπέλωµα επάνω µας, εί-
ναι µια γάγγραινα. Εάν µπορέσουµε να ξεπεράσουµε 
αυτό µας το κουσούρι, θα ζήσουµε πιο ειρηνικά. Η εκ-
παίδευση βέβαια πρέπει να γίνεται µε την  επιστηµονι-
κή µας γνώση, αλλά και µε την πρακτική µας εµπειρία. 
Αυτά πάνε µαζί.

Αναρωτιέµαι, εάν η µητέρα φύση έχει τον τρό-
πο της να ελαττώσει τα έµβια όντα της, όταν λό-

γω του πληθυσµού τους, δεν φτάνει η τροφή για να 
επιβιώσουν και να συντηρηθούν. Έχουµε πολλά πα-
ραδείγµατα από το παρελθόν  και την ιστορία µας. 
Όταν λόγω πείνας, τρώµε ότι κινείται στη γη µας, σί-
γουρα, θα µολυνθούµε, χωρίς τρόπο βοηθείας, για-
τί παραβαίνουµε τους κανόνες της φύσης. Απλά πρέ-
πει να µάθουµε και να τηρούµε τους κανόνες, τους 
όρους  της µητέρας φύσης. 

Για να έχουµε καλή υγεία, όχι παχυσαρκία και προ-
βλήµατα, πρέπει να έχουµε το στοµάχι µας, τα 

σπλάχνα µας, το έντερό µας σφιχτά. ∆εν χρειάζεται γιό-
γκα, µόγκα και σαχλαµάρες. Κάθε πρωί µετά τον καφέ, 
το τσάι, ή το γάλα, να κάνετε είκοσι  κάµψεις της µέσης, 
µε λίγο ανοιχτά πόδια. ∆εν παίρνει πάνω από δέκα λε-
πτά. ∆οκιµάστε το και θα γίνεται ανοξείδωτος.

Παιδιά θέλω να σας πω µια τίµια κουβέντα. Εάν 
ποτέ ήµουν πρωθυπουργός της Ελλάδας, θα 

έκλεβα όσα περισσότερα µπορούσα. Εγώ λέγω την 
αµαρτία µου και αµαρτία εξοµολογούµενη, ουκ έστιν 
αµαρτία. Καθαρές κουβέντες. Γι αυτό κάνουµε νό-
µους  ατιµωρησίας. 

Εάν αποποιείσαι την δική σου ενοχή, ή ανοχή στην 
απάτη, θα είσαι µονίµως αναξιόπιστος και σαχλα-

µάρας. Είναι αυτό που λέγει ο λαός µας. Μια του κλέ-
φτη, δύο του κλέφτη, τρις και την κακή του µοίρα. Είναι 

απλοϊκή βλακεία να µεταθέτουµε τα δικά µας κουσού-
ρια στους συµπολίτες µας.
 Ήταν µια κοπέλα άσχηµη από φύση. Βρήκε ένα 

λιγούρη, γιατί αυτή είχε περιουσία από τους γο-
νείς της και τα ταιριάσανε. Σήµερα ζουν µαζί, αλλά 
δεν µιλιούνται. Τι να έφταιξε άραγε. Κάποια πράγµα-
τα έτσι τα ορίζει η φύση, και εµείς δεν έχουµε λόγο.

Τον φίλο σου τον διαλέγεις. Τον συγγενή σου τον 
φορτώνεσαι βιολογικά. Όταν αυτός είναι ζαβός 

από χαρακτήρα και φύση, µην τον ερεθίζεις µε κόντρα 
και αντιπαράθεση, θα δείξει όλον τον κακότροπο χαρα-
κτήρα του. Κρατήστε τον σε απόσταση υποκρινόµενος 
ότι δεν γνωρίζετε,  ότι δεν τον καταλαβαίνεται. Είναι µια 
λύση για να µην αγανακτείτε.

Τα ζωάρια είναι άτακτα όντα. Έχουν βιολογική 
ορµή σαν νιότη, αλλά όχι αρκετή λογική να την 

χρησιµοποιήσουν σωστά. Χρειάζονται αρχικά σχε-
τική ανοχή και εκπαίδευση για να γίνουν σωστοί 
άνθρωποι.

 Όπως λένε οι υπεραιωνόβιοι, το 
µυστικό της µακροζωίας είναι να 

µην θυµώνεις, να µην τσατίζεσαι. Για-
τί τότε ο οργανισµός µας, εκκρίνει 
εσωτερικά τοξίνες που µας δηλητη-
ριάζουν. Προσπαθήστε να είστε απα-
θείς ή να γελάτε καλοπροαίρετα. ∆η-
λαδή να είστε άνθρωπος παντός και-
ρού. Όπως λέγει ο λαός µας, το γέλιο 
χαρίζει υγεία.

Ούτε η πλουτοκρατία, ούτε η 
αριστοκρατία, ούτε ο ολοκλη-

ρωτισµός, ο µαύρος ή κόκκινος φα-
σισµός, δίνουν λύσεις στην διακυ-
βέρνηση των λαών.  Οι πρόγονοι 
µας που πέρασαν όλα αυτά τα στά-
δια κατέληξαν, ότι µόνο η δηµο-
κρατία µε την θέληση της πλειοψη-
φίας του κάθε λαού µπορεί να δώσει λύσεις. Αυτό 
θαυµάζουν οι ξένοι λαοί, στους Έλληνες, όσο λω-
ποδύτες και τσαρλατάνοι κι αν είµαστε. Σοφόν το 
σαφές.

Οι µεγάλες οικονοµικές χώρες της Ευρώπης, Γερ-
µανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, προσπαθούν να 

ισορροπήσουν το επιχειρηµατικό κέρδος από τις επεν-
δύσεις τους στις Ασιατικές χώρες, µε την εισβολή των 
Ασιατών στις χώρες τους. Πρόβληµα δυσεπίλυτο. Η 
πλεονεξία είναι ένστικτο καταστροφικό, που εγείρει µί-
σος. Κάποτε θα το καταλάβουν και θα αλλάξουν οικο-
νοµική πολιτική. Ο φτηνός εργάτης, δεν είναι ικανο-
ποιηµένος και ευτυχής πολίτης.  

Ο χρόνος και η υποµονή  είναι σύµµαχοι. Από 
ότι µαθαίνουµε από τις ειδήσεις, η Τουρκία κα-

ταρρέει οικονοµικά µε τα πολεµικά µέτωπα που έχει 
ανοίξει ο κυβερνήτης της µε την µεγαλοµανία του. 
Αυτό µοιραία οδηγεί και στην δική του κατάρρευ-
ση. Σηµεία ανάκαµψης της Τουρκικής οικονοµίας, 
δεν υπάρχουν. Η ψυχραιµία και η υποµονή από µέ-
ρους µας θα αποδειχτεί πολύτιµη. 

Είναι µέγα λάθος, Έλληνες αξιωµατικοί, κατα-
δροµείς του στρατού και ΟΥΚΑ∆ΕΣ του Πολεµι-

κού ναυτικού, να θυσιάζονται στα παιγνίδια της εξου-
σίας, από παιδάρια πολιτικούς που στην πλειονότη-
τα τους είναι αστράτευτοι, απαλλαγµένοι, ή έκαναν 
την θητεία τους σε στρατιωτικό γραφείο κοντά στο 
σπίτι τους.  Είναι έγκληµα κατά του Έθνους. Οι Αξιω-
µατικοί αυτοί είναι όλοι τους πολύτιµοι µέχρι την τε-
λευταία τους αναπνοή λόγω της πείρας τους και την 
αγάπη τους για την πατρίδα µας.

Το να είµαι θύµα,  δηλαδή να σκοτωθώ για 
την ιδεολογία µου, είναι δικό µου λάθος, ή 

αυτών που µας φύτεψαν αυτήν την ιδεολογία για 
τους δικούς τους σκοπούς.  Ένα πολύ σοβαρό 
ερώτηµα για όλους τους νέους ανθρώπους µας, 
που πρέπει να το ψάχνουν από όλες τις πλευρές 
πριν να θυσιαστούν. Θυσιαζόµαστε για να αλλά-
ξουµε τι; Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια 
µένουν. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, γιατί δεν αλ-
λάζει η φύση µε τους δικούς της κανόνες.

Όταν ένας γέρος γάτος καταλαβαίνει ότι ήλθε το 
τέλος του, κάνει ένα τελευταίο σάλτο στον αέρα 

και πέφτει στο χώµα για να πεθάνει. Υποψιάζοµαι  ότι 
ο Σουλτάνος της Τουρκίας θα κάνει κάτι παρόµοιο. 
Υποµονή να δούµε και αυτό. ∆εν είναι µακριά.

Η Κυβέρνηση, το Κράτος, έχει καθήκον να 
ενηµερώνει τους πολίτες, για τους κινδύνους 

που διατρέχουµε από µολύνσεις και από επιδη-
µικές αρρώστιες, για την ζωή µας. 
Τα φτηνά ευφυολογήµατα των 
θρησκειολόγων είναι απλά υπο-
κρισίες και απατεωνιές. Τι σχέση 
έχει η πίστη του καθενός µας, µε 
τους θανατηφόρους ιούς. Και η 
βλακεία και η απάτη έχουν κάποιο 
όριο.

Οι ίντριγκες και οι δολοπλοκίες 
της κάθε εξουσίας για να διατη-

ρήσουν την ισχύ τους, και κατόπιν 
τα ψέµατα, οι εκβιασµοί και οι απει-
λές, εκφράζουν την ηθική και το 
ήθος, κάθε εξουσίας. Στην αρχαία 
εποχή, οι δόλιοι εξοστρακίζονταν. 
Σήµερα παίρνουν ένα ελικόπτερο 
και την κοπανάνε στο εξωτερικό. Τι 
έχει αλλάξει; Θέλει αρετή, τιµιότητα 
και ηθική η δηµοκρατία.

Αυτό που δεν βλέπω ή ακούω από τους τάχα 
µου Σεφ της Τηλεόρασης, είναι µια απλοϊκή 

πραγµατικότητα. Όσο βιάζεις τα υλικά ενός φαγη-
τού να γίνουν γρήγορα, τόσο πιο άνοστα γίνονται.  
Όλα τα τρόφιµα κρέατα, ψάρια, όσπρια, λαχανικά, 
θέλουν την ώρα τους σε µέτρια φωτιά, για να δώ-
σουν την νοστιµιά τους.  Κάποιος πρέπει να ενη-
µερώσει τους νέους επαγγελµατίες. Η πείρα θα 
τους µάθει.

Όλοι οι άνθρωποι από την γέννηση µας, έχου-
µε στο κρανίο µας µυαλό. Το πρόβληµα είναι, 

ότι το χρησιµοποιούµε λάθος, δηλαδή χωρίς λογι-
κή. Για να αποκτήσεις λογική, χρειάζονται γνώσεις, 
εµπειρία και παθήµατα. Όπως λέγει ο λαός µας, στερ-
νή µου γνώση να σε είχα πρώτα. 

Νεαρέ δηµοσιογράφε, στην ερώτηση σου, 
µπορώ να σου δώσω δύο απαντήσεις. Μια 

που να σε ικανοποιήσει και µία που δεν είσαι έτοι-
µος να την δεχθείς. Τι από τις δύο προτιµάς.  Ο Αρ-
χαίος θεός των Ρωµαίων ο Ιανός, είχε δύο όψεις. 
Μία για να σε αγανακτεί και µία για να καλύπτει 
την φιλοδοξία σου. ∆ιάλεξε πως θα παραδεχτείς 
αυτόν τον έξυπνο Θεό. Για το καλό σου, ή για να 
γίνεις ρεντίκολο και χλεύη.

Είναι άξιο απορίας, πως ο ήλιος εκπέµπει ζωο-
γόνο ενέργεια στο ηλιακό µας σύστηµα, χωρίς 

να εξαντλείται, εδώ και εκατοµµύρια χρόνια. Μήπως 
ο ήλιος µας είναι ποµποδέκτης ενέργειας; Απλοϊκό 
ερώτηµα, που πρέπει να το ψάξουν οι σύγχρονοι φυ-
σικοί. ∆εν είναι λάθος να ρωτάµε, για κάτι που δεν 
γνωρίζουµε. Λάθος είναι να µην το ψάχνουµε.

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός Εντύπου: 8618 ●  Έτος 9ο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου.
Για να γίνεται συνδροµητής, καλέστε στο 697 2426684 ∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

Αναρωτιέµαι, εάν η µητέ-
ρα φύση έχει τον τρόπο 
της να ελαττώσει τα έµ-

βια όντα της, όταν λόγω του 
πληθυσµού τους, δεν φτάνει η 
τροφή για να επιβιώσουν και 
να συντηρηθούν. Έχουµε πολ-
λά παραδείγµατα από το πα-
ρελθόν  και την ιστορία µας. 
Όταν λόγω πείνας, τρώµε ότι κι-
νείται στη γη µας, σίγουρα, θα 
µολυνθούµε, χωρίς τρόπο βοη-
θείας, γιατί παραβαίνουµε τους 
κανόνες της φύσης. Απλά πρέ-
πει να µάθουµε και να τηρούµε 
τους κανόνες, τους όρους  της 
µητέρας φύσης. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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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 »

Έκαστος εφ’ ω ετάχθη !
Ζούµε όλοι πρωτόγνω-
ρες καταστάσεις, όχι µόνο 
στη χώρα µας αλλά σε 
ολόκληρο τον πλανήτη. 

Είναι µια περίοδος όπου 
όλοι οφείλουµε να δείξου-
µε εµπιστοσύνη σε αυτό 
που η ανθρωπότητα έχει οι-
κοδοµήσει για περίπου 5χιλ 
χρόνια τώρα. 

Είναι το σύνολο των αν-
θρώπινων δηµιουργηµά-
των ανά τους αιώνες και 
ονοµάζεται Πολιτισµός. Ο 
Πολιτισµός µας λοιπόν έχει 
αναδείξει αυτό που αποκαλούµε Θε-
σµούς. 

Στις µέρες µας τέτοιοι είναι ο Εθνικός 
Οργανισµός ∆ηµόσιας Υγείας, ο Παγκό-
σµιος Οργανισµός Υγείας, η  Κυβέρνηση, 
το Κράτος, η συντεταγµένη Πολιτεία. Οι 
Θεσµοί µε την σειρά τους έχουν αναθέσει 
σε ειδικούς να ερευνούν, να εξετάζουν, να 
µελετούν και να βρίσκουν λύσεις σε δια-
φόρων ειδών προβλήµατα που ανακύ-
πτουν διαχρονικά.

Ένα τέτοιο σοβαρό πρόβληµα ∆ηµόσι-
ας Υγείας αντιµετωπίζει σήµερα ο Άνθρω-
πος. ∆εν είναι η πρώτη φορά που συµβαί-
νει. Όµως, πάντοτε οι ειδικοί έρχονταν µε 
τις λύσεις τους. 

Έτσι και σήµερα αυτοί εί-
ναι που µε όσες γνώσεις δια-
θέτει ο Άνθρωπος, προσπα-
θούν να βρουν τις βέλτιστες 
λύσεις. Αν κάποιος από εµάς 
θεωρεί εαυτόν ειδικό ευτυ-
χώς η ∆ηµοκρατία µας είναι 
τόσο ισχυρή που τον δέχεται 
να προσέλθει στους Θεσµούς 
και να καταθέσει την άποψή 
του η οποία και θα εξεταστεί. 

Ας πάψουµε επιτέλους σε 
τόσο σοβαρές καταστάσεις να 
αυτοχριζόµαστε ειδικοί. Το εί-
πε άλλωστε πολυ εύγλωττα 

και λαϊκά ένας άλλος κινέζος «αν δεις ανά-
µεσα στα πόδια σου 4 αντί για 2 µην ανα-
θαρρήσεις και πιστέψεις πως είσαι υπερή-
ρωας, κοιτάξου στον καθρέπτη κάποιος 
άλλος είναι κολληµένος στη πλάτη σου».
• «Το ‘21 είναι σίγουρα η ιστορικότερη 
στιγµή του Έθνους µας στη Νεοελληνική 
του Ιστορία. ∆εν θα πρέπει όµως ποτέ να 
λησµονούµε πόσες θυσίες χρειάστηκαν 
έπειτα, για να γίνουµε Κράτος. Ας αναλο-
γιστούµε τι µας ζητείται να θυσιάσουµε σή-
µερα για να παραµείνουµε ευνοµούµενο 
Κράτος».

• «Μένουµε σπίτι . 
Τίποτα όµως δεν µπορεί να σταµατήσει 

τη ζωή να ανθίζει».

Πέτρος Βαρελάς: 
«Είναι ώρα συναίνεσης και συνεργασίας. 
Με γνώµονα αποκλειστικά και µόνο, 
το καλό της πόλης µας και των δηµοτών της»
Η κρίση του κορωνοϊού επιβάλλει κοινή στρατηγική και στάση και στα δηµοτικά τεκταινόµενα 
ώστε, αυτή την περίοδο, να εξυπηρετηθούν οι δηµότες και να λει-
τουργήσει ο δήµος. Με επιστολή του στον δήµαρχο Αχαρνών, ο 
επικεφαλής της ∆ηµοτικής παράταξης «Αχαρνές Ξανά»  Πέτρος 
Βαρελάς τονίζει ότι είναι  «ώρα συναίνεσης και συνεργασίας»  και 
θέτει τα µέλη της παράταξης και τον ίδιο στη διάθεση του δήµου, 
αρωγούς µε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, για όσο χρειαστεί 
µέχρι να µπει τέλος σ’ αυτή την κρίση.

Η επιστολή:   Κύριε ∆ήµαρχε,
Η περίοδος που διανύει ολόκληρη η χώρα…και κατά συνέπεια 

και η πόλη των Αχαρνών, είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για όλους µας. Προ-
σωπική µου άποψη ήταν πάντα, ότι µέσα από κάθε δοκιµασία, να 
µπορούµε να βγαίνουµε ενωµένοι και πιο δυνατοί, δηµιουργώντας προϋποθέσεις για την επόµε-
νη µέρα, έτσι ώστε να στηριχτούν οι άνθρωποι του τόπου µας όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Κύριε ∆ήµαρχε, δεν είναι ώρα για άσκηση µικροπολιτικής και δηµιουργίας εντυπώσεων ! Είναι 
τώρα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η ώρα της αλήθειας, της ειλικρίνειας αλλά και η ώρα δραστικών 
τοµών προς όφελος των συµπολιτών µας. Είναι ώρα συναίνεσης και συνεργασίας και προς αυτή την 
κατεύθυνση θα κινηθούµε ως ∆ηµοτική παράταξη, αλλά κι εγώ προσωπικά ως επικεφαλής της! 

Θα είµαστε στη διάθεσή σας, αρωγοί µε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για όσο χρειαστεί, µέ-
χρι να µπει τέλος σ’ αυτή την κρίση . 

Βασική όµως , αλλά και αδιαπραγµάτευτη προϋπόθεση, οι πρωτοβουλίες, οι πράξεις και οι πο-
λιτικές της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής, να είναι µε γνώµονα αποκλειστικά και µόνο, το καλό της 
πόλης µας και των δηµοτών της. Απαλλαγµένες όµως από επικοινωνιακά τρικ αλλά και µε ισχυρό 
αίσθηµα ευθύνης και σοβαρότητας απέναντι σε όλους τους συµπολίτες µας! 

Αυτό οφείλουµε και αυτό θα πράξουµε. 

Πέτρος Βαρελάς 
Επικεφαλής ∆ηµ. Παράταξης  «Αχαρνές Ξανά» 
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Όταν ο τόπος περνάει µία πρωτόγνωρη κρίση και βρίσκεται 
αντιµέτωπος µε ασύµµετρες απειλές, έχουµε όλοι την ευθύνη 
να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων. ∆εν υπάρχει καµία 

απολύτως αµφιβολία πως ο συνωστισµός σε κλειστούς χώρους και 
η µετάληψη θέτουν σε κίνδυνο συµπολίτες µας. Ιδιαίτερα µάλιστα 
τους ευάλωτους και ηλικιωµένους.  

Σύµφωνα  µε την  ενηµέρωση για τον κορωνοϊό από το υπουρ-
γείο Υγείας και τον λοιµοξιωλόγο Σωτήρη Τσιόδρα, µέχρι  χθες  
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, περισσότεροι από 22.000 θάνα-

τοι έχουν καταγραφεί και 119.000 άνθρωποι ανάρρωσαν και έγιναν κα-
λά, ανά την υφήλιο. Για την χώρα µας ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας  έδωσε 74 
νέα κρούσµατα κορωνοϊού στη χώρα, µε τον συνολικό αριθµό ασθενών 
από τον Covid-19 να είναι 966. Από αυτούς, 65 είναι διασωληνωµένοι. 
Θάνατοι  28.

Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 
καθηγητής- πρόεδρος του Τµήµατος Πολιτικής της Υγείας στο 
London School of Economics Ηλίας Μόσιαλος ορίζεται εκπρό-
σωπος της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανι-

σµούς για ζητήµατα που αφορούν στον κορονοϊό.
Σηµαντικές αλλαγές που διευκολύνουν τη ζωή του πολίτη : Ψη-
φιοποίηση του ∆ηµοσίου εδώ και τώρα επέβαλλε ο φόβος δια-
σποράς της πανδηµίας του κορονοϊού, επισπεύδοντας κάθε σχέ-
διο και δράση του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Οι πο-

λίτες κλήθηκαν να επικοινωνούν αποκλειστικά µέσω διαδικτύου, ενώ υι-
οθετήθηκε η εξ αποστάσεως εργασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία. Οι 
κύριες δράσεις που ετοίµασε και ολοκλήρωσε εντός ολίγων ηµερών και 
ανακοίνωσε µέχρι στιγµής το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης συ-
νοψίζονται στις παρακάτω πρωτοβουλίες, που από τη µια πλευρά «λύ-
νουν» τα χέρια των πολιτών στις συναλλαγές τους µε το ∆ηµόσιο και από 
την άλλη πλευρά τούς «κλείνουν» εντός σπιτιού.

Ο  χρήστης του FB  Din Pan , αναφερόµενος στην Πανδηµία, 
του  Ιού, έδωσε της εξής διάσταση.  « Ίσως να είναι µια ευκαι-
ρία της ανθρωπότητας να γίνει υπεύθυνη στο είδος της. Να 

αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της. Να ξαναδεί τις αξίες της ζωής. 
Να ξαναβρεί την ισορροπηµένη σκέψη της σύµφωνα µε τους κανό-
νες της ζωής που εξασφαλίζουν την επιβίωσή της. Να κατανοήσει πως 

η “ανοσία της αγέλης” είναι η ικανότητα της αγέλης που συνεργάζε-
ται κι όχι ανταγωνίζεται. Να αντιληφθεί πως η διαφορετικότητα του 
κάθε ανθρώπου είναι το εχέγγυο της εξέλιξης κι όχι η οµοιοµορφία. 
Ο οικονοµικός σεισµός δείχνει τα σηµάδια του και πρέπει να συνεν-
νοηθεί ο πολιτικός κόσµος χωρίς ιδεοληψίες, για να µην φτάσουµε 
σε µια καινούρια φτωχοποίηση, ανεργία και κύµα πεινασµένων και 
αστέγων, παρελκόµενων θανάτων και brain drain».

Ο φετινός εορτασµός δεν είχε δυστυχώς ούτε εκκλησιασµό ούτε 
παρέλαση! Με έναν ξεχωριστό τρόπο ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύ-
ρος Βρεττός µετέφερε τις ευχές για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 

αλλά και το µήνυµά του για τη δύσκολη περίοδο που διανύουµε. Με αυ-
τοκίνητα του ∆ήµου στα οποία επέβαινε και ο ίδιος, πέρασε από κάθε γει-
τονιά της πόλης για να µεταφέρει τις ευχές και να εµψυχώσει τους δηµό-
τες των Αχαρνών. «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους µέσα από την καρ-
διά µου και να ευχηθώ υγεία και υποµονή! Ας ελπίσουµε ότι οι δυσκο-
λίες να περάσουν γρήγορα και να µπορέσουµε όλοι να επιστρέψουµε 
στην καθηµερινότητα που θεωρούσαµε ρουτίνα αλλά τώρα µας  λείπει!». 
Ανέφερε στην δήλωση του ο Σπύρος Βρεττός.  

Τα οφέλη της τεχνολογίας αξιοποίησε ο Μητροπολίτης Ιλίου 
Αθηναγόρας προκειµένου να επικοινωνήσει µε τους ενορίτες 
του ναού αγίας Βαρβάρας Ιλίου σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα 

Εκκλησίας και Πολιτείας για τον περιορισµό της πανδηµίας του κορο-
νοϊού. Ο κ. Αθηναγόρας συµµετείχε σε τηλεδιάσκεψη 75 ατόµων µε 
τα µέλη της παρέας «Πέµπτη 8+τέταρτο», όπου το κάθε µέλος συνδε-
όταν από το σπίτι του, χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα Jitsi. 

Αυξάνεται το όριο ανέπαφων συναλλαγών χωρίς τη χρήση PIN. 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών το 
όριο αυξάνεται από 25 στα 50 ευρώ. Το συγκεκριµένο µέτρο εί-

ναι προσωρινής εφαρµογής και συγκεκριµένα για τους επόµενους δυο 
µήνες και εκτιµάται ότι ποσοστό µεγαλύτερο του 80% των συναλλαγών 
σε καταστήµατα τροφίµων, πρατήρια καυσίµων και φαρµακεία θα µπο-
ρεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ από τον κά-
τοχο της χρεωστικής, πιστωτικής και προπληρωµένης κάρτας

Συµβάσεις στον ∆ήµο Αχαρνών στον τοµέα καθαριότητας. Θα 
επιλεγούν απόφοιτοι Γυµνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ. Την πρό-
σληψη 30 υπαλλήλων προωθεί ο δήµος Αχαρνών. Οι ενδια-

φερόµενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστι-
κές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Το νέο προσωπικό θα υπο-
γράψει 4µηνη σύµβαση εργασίας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες και 
στοιχεία για κάθε ειδικότητα (προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο µι-
σθό και επιδόµατα),  αναζητήστε   την προκήρυξη στην Ιστοσελίδα 
του ∆ήµου.

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020 αναβλήθηκαν, όπως ανα-
κοίνωσε η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή και η Οργανωτική Επι-
τροπή «Τόκιο 2020». Οι αγώνες που ήταν προγραµµατισµένοι 

να διεξαχθούν από τις 24 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2020, µεταφέρ-
θηκαν στο επόµενο έτος λόγω της εξελισσόµενης παγκόσµιας κατάστα-
σης µε την πανδηµία του Covid-19. Ωστόσο, θα διατηρήσουν το όνοµα 
του Τόκιο 2020. Η ανακοίνωση ήρθε 122 ηµέρες πριν από την προγραµ-
µατισµένη Τελετή Εναρξης. Με κοινή δήλωση τόνισαν ότι «ο Πρόεδρος 
της ∆ΟΕ και ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κατέληξαν στο συµπέρα-
σµα ότι οι Αγώνες της XXXII Ολυµπιάδας στο Τόκιο πρέπει να αναπρο-
γραµµατιστούν σε ηµεροµηνία πέρα από το 2020, το αργότερα ως το 
καλοκαίρι του 2021, για τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών, όλων 
όσοι συµµετέχουν στους Ολυµπιακούς Αγώνες καθώς και της διεθνής 
κοινότητας».

Συµβάσεις στον ∆ήµο Αχαρνών στον τοµέα καθαριότητας. 
Θα επιλεγούν απόφοιτοι Γυµνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ. Την 
πρόσληψη 30 υπαλλήλων προωθεί ο δήµος Αχαρνών. Οι 

ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ου-
σιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Το νέο προσωπι-
κό θα υπογράψει 4µηνη σύµβαση εργασίας. Για περισσότερες λε-
πτοµέρειες και στοιχεία για κάθε ειδικότητα (προσόντα, δικαιολογη-
τικά, πρώτο µισθό και επιδόµατα),  αναζητήστε   την προκήρυξη στην 
Ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Αλλαγές στα ωράρια και τις ηµέρες λειτουργίας των σούπερ µάρ-
κετ από σήµερα.Όπως είχε εξαγγείλει ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, τα σού-

περ µάρκετ θα λειτουργούν από ∆ευτέρα µέχρι Σάββατο, ενώ τις Κυρια-
κές θα παραµένουν κλειστά.Συγκεκριµένα θα λειτουργούν:  Καθηµερι-
νές 07:00 µε 21:00 - Σάββατο 07:00 µε 20:00 – Κυριακή,  Κλειστά Οι συ-
γκεκριµένες αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν καθώς έχει οµαλοποιηθεί η 
καταναλωτική κίνηση, ωστόσο κάθε εβδοµάδα θα επικαιροποιείται.

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή. Σήµερα   Κυριακή  29 Μαρτίου 
2020   και ώρα  3.00,  ξηµερώµατα, µετακινούµε τους  δείκτες 
των ρολογιών   µία ώρα µπροστά. Η επόµενη αλλαγή ώρας, 

θα πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβριο (του 2020) και ενδεχοµένως και 
το Μάρτιο του 2021.

Αγαπητοί συνδηµότες
Τον τελευταίο καιρό ζούµε πρωτό-

γνωρες στιγµές ως Ελληνική κοινωνία. 
Στιγµές δύσκολες και αρκετά κρίσιµες. 
Βιώνουµε µία κρίση της ∆ηµόσιας Υγεί-
ας, πρωτοφανή για τα παγκόσµια δεδο-
µένα! 

Σε όλο αυτό το διάστηµα η ∆ηµοτι-
κή Αρχή και όλες οι υπηρεσίες του ∆ή-
µου βρισκόµαστε καθηµερινά στις 
επάλξεις. ∆ουλεύουµε νυχθηµερόν µε 
µοναδικό γνώµονα τη δηµόσια υγεία, 
την πρόληψη και το καλό των συνδη-
µοτών µας.

Σε όλο αυτό το διάστηµα έχουµε 
αντιµετωπίσει την κατάσταση µε τη σο-
βαρότητα που αρµόζει στην περίσταση, 
µε υπευθυνότητα, αντιδρώντας όσο το 
δυνατόν ταχύτερα.

Σε όλο αυτό το διάστηµα όµως οι πε-
ρισσότερες παρατάξεις επέλεξαν τη σι-
ωπή. Υπήρχαν οι εξαιρέσεις που επικοι-
νώνησαν µαζί µας, προκειµένου να ενη-
µερωθούν για την κατάσταση και τις 
δράσεις µας και να δηλώσουν έτοιµες 
να συνδράµουν κι αυτές στις προσπά-
θειες µας. Οφείλουµε να τους ευχαρι-

στήσουµε γι’ αυτό. Οι περισσότερες 
όµως επέλεξαν τη σιωπή. Ή για να είµα-
στε πιο ακριβείς να εµφανιστούν µέσω 
επιστολών και αναρτήσεων στα Μέσα 
Κοινωνικής ∆ικτύωσης.

Εµείς από την πλευρά µας επ’ουδενί 
δεν θα χρησιµοποιούσαµε αυτή την κα-
τάσταση για µικροπολιτικούς σκοπούς. 
Είναι πολύ κρίσιµη η περίοδος και περι-
µέναµε πως και οι υπόλοιποι αιρετοί εκ-
πρόσωποι των δηµοτών θα είχαν παρό-
µοια στάση απέναντι στην κρίση.

Παρόλα αυτά µε λύπη διαπιστώσα-
µε πως κάποιοι επέλεξαν να παίξουν τα 
δικά τους παιχνίδια και να προσπαθή-
σουν να δηµιουργήσουν εντυπώσεις. 
Έφτασαν µάλιστα να εκφράσουν αντιρ-
ρήσεις και στον τρόπο διενέργειας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, προφανώς 
αγνοώντας πως υπάρχουν σχετικές 
οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών 
για τον τρόπο διεξαγωγής του κατά την 
περίοδο αυτή.

Εκτός πια και αν θέλουν ο ∆ήµος, 

που είναι το αποκούµπι κάθε δηµότη σε 
αυτή την περίοδο, να σταµατήσει να 
λειτουργεί. Να µείνουν τα πάντα ανε-
νεργά και ο ∆ήµος να µην µπορεί να 
δράσει ούτε για τα αυτονόητα, να µην 
παίρνει καν αποφάσεις.

Αν αυτή είναι η επιθυµία τους, ας 
µας το πούνε  ξεκάθαρα και να το ανα-
κοινώσουν και σε όλους τους δηµότες 
Αχαρνών. Η υπευθυνότητα, η σοβαρό-
τητα, η συµπαράσταση και οι καλές 
προθέσεις αποδεικνύονται µε πράξεις 
και µε δράσεις.

Εµείς θα συνεχίσουµε απαρέγκλιτα 
στο δρόµο που έχουµε χαράξει. Αυτόν 
που ακολουθούµε µε σοβαρότητα, 
υπευθυνότητα και χωρίς διάθεση µι-
κροπολιτικής. Αν κάποιοι επιλέγουν 
ακόµη και σε αυτές τις τόσο δύσκολες 
συνθήκες, ακόµη και σε µια περίοδο 
πανδηµίας να ασχολούνται µε µικρο-
κοµµατικά παιχνίδια, εµείς δεν θα τους 
ακολουθήσουµε.

Μαζί µε τους δηµότες των Αχαρνών 
έχουµε πολύ σοβαρότερα προβλήµα-
τα να αντιµετωπίσουµε.
Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Αχαρνών 

Ανακοίνωση της ∆ηµοτικής Αρχής Αχαρνών 

«Με λύπη διαπιστώσαµε πως κάποιοι επέλεξαν να παίξουν τα 
δικά τους παιχνίδια, προσπαθώντας να δηµιουργήσουν εντυπώσεις»
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Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

Περιορίζουµε τις µετακινήσεις, εξυπηρετούµαστε ηλεκτρονικά µέσω των ΚΕΠ

Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 
καλούν τους δηµότες να κάνουν χρήση 
όλων των δυνατών ηλεκτρονικών υπηρεσι-

ών για την εξυπηρέτησή τους από το ∆ήµο, καθώς 
επίσης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών µε άλ-
λους φορείς του ∆ηµοσίου.

Σύµφωνα µε τις οδηγίες των συναρµόδιων υπουρ-
γείων και επιστηµονικών φορέων οι πολίτες και κυρίως 
όσοι περιλαµβάνονται στις ευπαθείς οµάδες κρίνεται 
σκόπιµο να περιορίσουν τις µετακινήσεις τους. Παράλ-
ληλα θα πρέπει να αποφεύγουν τα σηµεία που παρατη-
ρείται µεγάλος συγχρωτισµός και συνάθροιση πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται να διεκπεραιώνουν 
µια σειρά από υπηρεσίες ηλεκτρονικά (on line) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης ermis.gov.gr, µε τους κωδικούς του 
taxisnet.

Η πύλη «ΕΡΜΗΣ» αποτελεί την Κεντρική ∆ιαδικτυα-
κή Πύλη της δηµόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πο-
λίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες. Οι πολίτες µπορούν να εκδώσουν πάνω 
από 100 διαφορετικά δικαιολογητικά-πιστοποιητικά, τα 
οποία θα παραλάβουν µέσω της ηλεκτρονικής τους θυ-
ρίδας ή µέσω του ΚΕΠ που θα δηλώσουν.  

Συγκεκριµένα µε τον τρόπο αυτό παρέχονται µεταξύ 
άλλων οι εξής υπηρεσίες:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕ∆
1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση)
2. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας για προηγούµενο χρονι-
κό διάστηµα
3. Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρµακευ-
τικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας έως 29 ετών
4. Βεβαίωση εξατοµικευµένης προσέγγισης
5. Βεβαίωση επιδοτούµενης ανεργίας
6. Βεβαίωση συµµετοχής σε δράσεις συµβουλευτικών 
υπηρεσιών

7. Βεβαίωση οικονοµικών συναλλαγών
8. Ανανέωση ∆ελτίου ανεργίας
Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτο-
βάθµιας Φροντίδας Υγείας
Χορήγηση Επιδόµατος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρ-
µανσης
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΝΑΤ
1. Βεβαίωση ύψους Μηνιαίων Αποδοχών Κύριας και 
Επικουρικής
2. Ενηµερωτική Εκτύπωση Βεβαίωσης για φορολογική 
χρήση
3. Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα Εξαµήνου
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονοµικών
1. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)
2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας
3. Χορήγηση Επιδόµατος Κατανάλωσης Πετρελαίου 
Θέρµανσης
Έκδοση αντιγράφου ποινικού µητρώου 
Ασφαλιστικές Ενηµερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Βεβαίωση µη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
2. Βεβαίωση Οφειλής
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ – Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ
1. Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση
2. Αίτηση Προγραµµάτων Αγροτικής Εστίας
3. Καταχώρησης Κράτησης ∆ωµατίου για τα Προγράµ-
µατα Κοινωνικού και Ιαµατικού Τουρισµού ΛΑΕ/ΟΓΑ
4. Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδοµάτων για Φορολο-
γική χ1ρήση
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ
1. Βεβαίωση Εισφορών
2. Βεβαίωση Αποδοχών
3. Τρίµηνo Ενηµερωτικό Σηµείωµα Συντάξεων
Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
1. Τροποποίηση Στοιχείων – Ενηµέρωση υπάρχοντος 
ΑΜΚΑ
2. Απόδοση νέου ΑΜΚΑ
3. Έκδοση βεβαίωσης ΑΜΚΑ
Ηλεκτρονική Κατάθεση ∆ελτίου  
Απογραφής Στρατευσίµων
Βεβαιώσεις Εθνικού ∆ηµοτολογίου
1. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης
2. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας
3. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης
4. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για 
ΟΓΑ
Εκλογές
1. Αίτηση ετεροδηµότη
2. Αίτηση εκλογέα κατοίκου εξωτερικού

Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών & Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
& Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΑΜΑΣΚΟΣ

ΝΕΩΤΕΡΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Προσέλευση σε  ΚΕΠ  
και  ∆ήµο  µε  Ραντεβού 
Στα πλαίσια µέτρων προστασίας για την αποφυγή 
εξάπλωσης του Κορωνοϊού, η προσέλευση των πο-
λιτών σε ΚΕΠ και ∆ήµο θα γίνεται κατόπιν συνεννό-
ησης (ραντεβού) ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες 
µετακινήσεις τους και ο συνωστισµός, και να διεκπε-
ραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναµονή τα 
αναγκαία αιτήµατα των πολιτών.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας µέσω των οποίων µπο-
ρούν να καλούν οι πολίτες για προσυνεννόηση ή πλη-
ροφορίες είναι τα εξής:
• ∆ήµος Αχαρνών - τηλεφωνικό κέντρο: 210 
2415300-301
• ΚΕΠ Κεντρικό Μενίδι τηλ. : 213-2060200-210
• ΚΕΠ Θρακοµακεδόνων τηλ. : 213-2140317, 213-
2140315, 213-2140303

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το καθηµερινό ωράριο λει-
τουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας διαµορφώνεται από 
τις 07:30 έως τις 15:00.

Τέλος, λόγω της µη εξυπηρέτησης του κοινού από 
το Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών, οι πολίτες θα µπορούν να εξυπη-
ρετηθούν µέσω της εφαρµογής e-banking του λογαρια-
σµού µε αριθµό 001/0000312/3 και IBAN GR 
9109700010003308009200004 του Ταµείου Παρακα-
ταθηκών και ∆ανείων που τηρεί ο ∆ήµος µας (ΑΦΜ ∆ή-
µου 997833057 στην κατάθεση των ποσών παρακα-
λούµε όπως αναγράφεται, ονοµατεπώνυµο οφειλέτη, 
αιτιολογία και τυχόν αριθµός δόσης, για την κατάθεση 
µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2102415343).



Όταν πρωτοήρθαµε στις 
όµορφες και αραιοκατοικη-
µένες  Αχαρνές το 1979 

ήµουν δεν ήµουν  πέντε   χρόνων. Η   
ζωή στην Αγριλέζα πάνω απ’ την Λε-
ωφόρο  Καραµανλή,   ήταν ήρεµη  και 
δεν µπορούσες να κάνεις και αλλιώς...  

Άδεια  οικόπεδα, ατελείωτα χωρά-
φια,   γεµάτα  χρυσάνθεµα και ελιές γέ-
µιζαν τα µάτια των µικρών παιδιών .

Η οδός Μόλας,  µικρός χωµατόδρο-
µος και µόνο παιχνίδι µας η στέρνα που 
παίζαµε στα νερά της πολλά παιδιά της 
γειτονιάς και στις αλάνες που µαζευόµα-
σταν µε δυο πέτρες για τέρµα και παίζα-
µε ποδόσφαιρο.

Αν εγώ ένιωθα ήρεµος και γεµάτος 
ζωή δεν µπορώ να  φανταστώ πως ένιω-
θαν πολλά χρόνια νωρίτερα τα παιδιά 
και οι άνθρωποι των φωτογραφιών..

Η περιοχή γύρω από τη Λιοσίων το 
50 πίσω απ τη πλάτη του µπάρµπα Νε-
ρούτσου και η Φωτεινή Παπαγεωργίου 
µε την κόρη της που µάζευαν ανεµώνες 
στην  Αυλίζα δείχνουν µια υπέροχη 
άδεια νοσταλγική εικόνα του τότε χω-
ριού µας.

Η µήπως το αυτοκίνητο που ανεβαί-
νει ανάµεσα απ τις µελλοντικές Ταβέρ-
νες της Πάρνηθος φαντάζεται ποτέ πως 
θα άλλαζε η περιοχή όπως καλή ώρα 
του ολυµπιακού χωριού γεµάτη από τα 
χρυσάνθεµα του κου Μιχάλη Τσόκα .

∆υνατή εικόνα όµως µας δίνει η πε-
ριβόητη για τη συλλογή µου φωτογρα-
φία του «Βοσκού της Μπόσκιζας» µιας 
φωτογραφίας που µπαίνεις µέσα της και 
ταξιδεύεις στο όµορφο παρελθόν..

Ένα παρελθόν που µε την πάροδο 
των χρόνων η εξέλιξη της ανθρωπότη-
τας χάλασε στο βωµό του τσιµέντου, µια 
αγνή εποχή γεµάτη συναίσθηµα  ζωή 
και χρωµατιστές εικόνες για όσους της 
έζησαν.

Εµείς  µένουµε µε της ασπρόµαυρες 
αναµνήσεις και την απορία… 

Γιατί οι αλάνες µας λέγανε τόσα πολ-
λά και τα τσιµέντα δεν µιλάνε πια;..

Και οι αλάνες θα µας απασχολήσουν 
ξανά σε µελλοντικές µας αναµνήσεις κα-
θώς η ιστορία που πέρασε από πάνω απ 
τη ζωή αποτυπώθηκε σε ασπρόµαυρο 
χαρτί..Και θα το βρούµε όλο µε τα χρό-
νια και θα ταξιδεύουµε συνεχώς στα 
χνάρια των προγόνων µας..

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»
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Hair  Creations  Hair  spa – Αισθητική – Μακιγιάζ:   Κωνσταντίνος  και Νικόλαος  
Αγίας  Τριάδος 16Α  Τηλ.:  210 2400990 • Κιν. : 6944 754056. FB: κοµµωτήριο «Κωνσταντίνος &  Νικόλας»

«Οι αλάνες 
της ζωής  
και  τα 
τσιµέντα 
της σιωπής!»

O κ. Νερούτσος µε την οικογένεια του στη άδεια περιοχή της 
Λιοσίων το 1950.  Από το αρχείο του Μιχάλη Νερούτσου.

Μαζεύοντας ανεµώνες στην Αυλίζα το 1960 η Φωτεινή Παπαγεωρ-
γίου µε την κόρη της.   Από το αρχείο της Ελένης Καλογράνης. 

 Η  Περιοχή  Άνω Λίµνη επί της Λιοσίων περίπου το 1940. 

O περιβόητος «Βοσκός της Μπόσκιζας» δεκαετία 50.  Από τον 
Λευτέρη Καλατζιδάκη.

Η  Οδός  Πάρνηθος πηγαίνοντας προς το βουνό µας άδειο από 
ταβέρνες 1950.

Η Περιοχή  «πάτηµα» στο περιβόλι µε τα χρυσάνθεµα το 60 στο  
σηµερινό  Ολυµπιακό Χωριό,  ο  πατέρας του Μιχάλη Τσόκα.
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∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ:  Στις δύσκολες µέρες που βιώνουµε 
δεν ξεχνάµε ότι ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ,  αλλά δεν είµαστε µόνοι!

Σύσταση Οµάδας ∆ιαχείρισης Κρίσης λόγω 
Κορονοϊού  µε πρωτοβουλία ∆ηµάρχου Αχαρνών

Η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού 
στη χώρα µας και οι συνθήκες που 
δηµιουργούνται οδήγησαν το ∆ή-

µαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό στην από-
φαση της δηµιουργίας µιας Οµάδας ∆ιαχεί-
ρισης Κρίσης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα 
ολιγοµελές σχήµα εργασίας, το οποίο µετα-
ξύ των αρµοδιοτήτων του θα έχει:
• Τη χάραξη του επιχειρησιακού σχεδιασµού
• Τη λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων

• Την ανάληψη προσδιορισµένων δράσεων
• Την επικοινωνία µε τους επίσηµους φορείς  
• Τη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς 
• Το συντονισµό όλων των υπηρεσιών του 
∆ήµου
• Την υπεύθυνη ενηµέρωση των δηµοτών

Η Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσης λόγω Κο-
ρονοϊού θα αποτελείται από τους:
1. ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (∆ήµαρχος)
2. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Αντιδήµαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασί-
ας)
3. ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΛΟΥΙΖΑ (Ιατρός - Αντιδήµαρ-
χος Παιδείας & Πολιτισµού)
4. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Αντιδήµαρχος Οικο-
νοµικών & ∆ηµοτικής Αστυνοµίας)
5. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (Αντιδήµαρχος Περι-
βάλλοντος, Πρασίνου & Νεκροταφείου)
6. ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Εργαζοµένων του ∆ήµου)

Με αµείωτο ρυθµό συνεχίζει τις
δράσεις πρόληψης ο ∆ήµος Αχαρνών
Με αµείωτο ρυθµό συνεχίζει τις δράσεις πρόληψης ο ∆ήµος 
Αχαρνών. Το βράδυ της Κυριακής πραγµατοποιήθηκε απολύ-
µανση της κεντρικής πλατείας του Αγίου Βλασίου από δηµο-
τικούς υπαλλήλους. Αυτή είναι η αφετηρία, καθώς αναµένε-
ται οι καθαρισµοί-απολυµάνσεις να συνεχιστούν καθηµερινά 
και σε άλλες περιοχές του ∆ήµου.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, που ήταν παρών σε 
όλη τη διαδικασία, δήλωσε σχετικά: «Ο ∆ήµος Αχαρνών µε υψη-
λό αίσθηµα ευθύνης ξεκίνησε µια σειρά καθαρισµών και απολυ-
µάνσεων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων. ∆ίνουµε ιδιαίτερη 
έµφαση σε σηµεία, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από συνδηµό-
τες µας για να πάνε στις δουλειές τους. Τις επόµενες µέρες θέλω 
να παρακαλέσω όλους τους συνδηµότες µου να µην έρχονται στις 
υπηρεσίες του ∆ήµου, στα δηµόσια κτίρια. Προσπαθήστε να εξυ-
πηρετηθείτε από το τηλέφωνο ή διαδικτυακά. Επίσης θέλω να ευ-
χαριστήσω πάρα πολύ τους εργαζόµενους του ∆ήµου που όλες 
αυτές τις µέρες, αλλά και τις επόµενες, µε αυταπάρνηση προσπα-
θούν να βοηθήσουν και να εξυπηρετήσουν προς το δηµόσιο συµ-
φέρον. Οι µέρες που διανύουµε είναι δύσκολες. ∆εν φοβόµαστε, 
αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουµε την ατοµική µας ευθύνη. 
Πρέπει όλοι µας να µείνουµε σπίτι. Μείνετε σπίτι εσείς και εµείς εί-
µαστε εδώ για να φροντίζουµε για εσάς. Οι καθαρισµοί και οι απο-
λυµάνσεις θα συνεχιστούν και τις επόµενες µέρες, αφού σκοπός 
µας είναι να περάσουµε από όλες τις γειτονιές, πραγµατοποιού-
νται µε καυτό νερό 90 βαθµών και ειδικά φάρµακα που είναι πι-
στοποιηµένα από τον ΕΟΦ και τον ΕΟ∆Υ. Είµαστε εδώ λοιπόν, 
προσπαθούµε για το καλύτερο, αλλά όσα µέτρα και να λάβουµε 
ένα είναι αυτό που θα δώσει το επιθυµητό αποτέλεσµα και θα πε-
ριορίσει την εξάπλωση του ιού: Να µείνουµε όλοι σπίτι µας».

Από την πλευρά του ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας κ. Γιώρ-
γος Πετάκος δήλωσε σχετικά: «Η σοβαρότητα της κατάστασης και 
ο ρυθµός της εξάπλωσης του κορονοϊού επιστρατεύει το ∆ήµο 
Αχαρνών προκειµένου να πλύνει και να απολυµάνει δηµόσιους 
κοινόχρηστους χώρους, κάδους απορριµµάτων, στάσεις λεωφο-
ρείων. Είµαστε σε επαγρύπνηση 24 ώρες το 24ωρο, µέρα και νύ-
χτα. Είµαστε έξω, γιατί υπάρχει λόγος. Εσείς µένετε σπίτι».

Παράλληλα το Σαββατοκύριακο πραγµατοποιήθηκαν απο-
λυµάνσεις από ειδικό συνεργείο σε όλους τους χώρους του ∆η-
µαρχείου. Ο ∆ήµος επισηµαίνει στους δηµότες να ελαχιστοποιή-
σουν τις επισκέψεις τους σε δηµόσια κτίρια και να προσπαθούν να 
εξυπηρετούνται τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.    

Έκτακτη συνεδρίαση της Οµάδας ∆ιαχείρισης Κρίσης λόγω Κορονοϊού το βράδυ της Κυριακής  22-03- 2020
 Έκτακτη συνεδρίαση της Οµάδας 
∆ιαχείρισης Κρίσης λόγω κορο-
νοϊού πραγµατοποιήθηκε το βρά-
δυ της Κυριακής, αµέσως µετά την 
ανακοίνωση των νέων µέτρων 
από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριά-
κο Μητσοτάκη και την εξειδίκευ-
σή τους από τους αρµόδιους 
Yπουργούς.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύ-
ρος Βρεττός συγκάλεσε συνεδρία-
ση, η οποία πραγµατοποιήθηκε µέσω τη-
λεδιάσκεψης και κράτησε πάνω από µία 
ώρα, προκειµένου να εξεταστεί ο τρόπος, 
µε τον οποίο ο ∆ήµος θα ανταπεξέλθει στα 
νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Οµάδας 
∆ιαχείρισης Κρίσης λόγω κορονοϊού: 
1. Οι υπηρεσίες του ∆ήµου θα λειτουργή-
σουν µε προσωπικό ασφαλείας, τουλάχι-
στον µέχρι τις 10/04/2020. Οι αρµόδιες δι-
ευθύνσεις από το πρωί της ∆ευτέρας 
(22/3) φροντίζουν για την έκδοση των 
αναγκαίων εγγράφων µετακίνησης από 
και προς το χώρο εργασίας.
2. Οι υπηρεσίες του ∆ήµου θα παραµεί-

νουν κλειστές για το κοινό και όλες οι συ-
ναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων και 
των πληρωµών, θα γίνονται ηλεκτρονικά.
3. Ενισχύεται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η 
Πολιτική Προστασία µε προσωπικό και 
αυξάνονται οι καθηµερινές περιπολίες σε 
όλες της περιοχές του ∆ήµου, ώστε σε συ-
νεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία, να 
εξασφαλιστεί η αποτροπή της άσκοπης µε-
τακίνησης των ∆ηµοτών.
4. Ενισχύονται ακόµη περισσότερο οι υπη-
ρεσίες καθαριότητας µε ανθρώπινο δυνα-
µικό. Αρχίζει το πλύσιµο και η απολύµαν-
ση όλων των κάδων του ∆ήµου.
5. Λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα 

στο Νεκροταφείο για να αντιµετωπι-
στεί τυχόν περιστατικό που έχει 
προέρθει από τον κορονοϊό.
6. Ενισχύεται το πρόγραµµα της Βο-
ήθειας στο Σπίτι µε επιπλέον προ-
σωπικό, οχήµατα και µέσα όπως τη-
λεφωνικό κέντρο, ηλεκτρονικές πα-
ροχές κλπ.
7. Συνεχίζονται οι απολυµάνσεις µε 
έµφαση στους χώρους έξω από κα-
ταστήµατα που εξακολουθούν να 

λειτουργούν όπως σούπερ µάρκετ, τράπε-
ζες κλπ.
8. Ο ∆ήµος προβαίνει σε άµεση προµή-
θεια φαρµακευτικού υλικού προστασίας 
από τον κορονοϊό (µάσκες, γάντια, αντιση-
πτικά, ειδικές φόρµες εργασίας κλπ) µε 
σκοπό τη διασφάλιση της υγείας του προ-
σωπικού του ∆ήµου.
9. Έντυπα µετακινήσεων των ∆ηµοτών θα 
υπάρχουν από το πρωί της ∆ευτέρας τυ-
πωµένα έξω από το ∆ηµαρχείο και τα ΚΕΠ 
που λειτουργούν για κάθε πολίτη που θα 
θέλει να τα προµηθευτεί.   

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
Σπύρος  Βρεττός 

Συνδηµότες και συνδηµότισσες,
Στο χρονικό διάστηµα που διανύουµε 

οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα δίνουν 
µια µεγάλη µάχη για να διατηρήσουν την 
πόλη µας καθαρή. Μια µάχη που διαρκεί 
εδώ και µήνες, αλλά αυτή ακριβώς τη στιγ-
µή είναι ακόµη πιο δύσκολη και ακόµη πιο 
σύνθετη. Το µεγάλο διακύβευµα είναι η 
δηµόσια υγεία και οι εργαζόµενοι είναι αυ-
τοί που δουλεύουν καθηµερινά σε αυτή 
την κατεύθυνση. Τους οφείλουµε όλοι 
ένα µεγάλο ευχαριστώ, αλλά οφείλουµε 
να τους προσφέρουµε και τη δική µας βο-
ήθεια στο µέτρο του δυνατού.

Το ελάχιστο που µπορεί να κάνει ο κα-
θένας µας είναι να τηρεί µερικούς απλούς 
κανόνες για το διάστηµα αυτό.

Ας ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ να βγάζουµε 
στο δρόµο ογκώδη αντικείµενα (καναπέ-
δες, έπιπλα, είδη υγιεινής, στρώµατα κτλ)

Ας αποφύγουµε τα κλαδέµατα 
Ας τοποθετούµε τα σκουπίδια µας µό-

νο µέσα στους κάδους
Ας φροντίζουµε να είναι πάντα κλει-

στοί οι κάδοι
Ας κατεβάζουµε τα σκουπίδια µας µό-

νο βραδινές ώρες 

Ας µη γκρεµίσουµε ότι χτίσαµε
Με µερικές απλές ενέργειες µπορού-

µε να κάνουµε τη δουλειά των εργατών 
καθαριότητας πιο εύκολη και κυρίως πιο 
αποτελεσµατικά. Όλοι µαζί υπερασπιζόµα-
στε τη δηµόσια υγεία. Ο αγώνας αυτός 
όµως µπορεί να κερδηθεί όταν όλοι δεί-
ξουµε ατοµική και συλλογική ευθύνη.

Εσείς µείνετε σπίτι. Κάποιοι δουλεύ-
ουν για να κρατήσουν την πόλη µας καθα-
ρή. Ας τους βοηθήσουµε όσο µπορούµε.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 

Μήνυµα του ∆ηµάρχου Αχαρνών για τα απορρίµµατα και την καθαριότητα
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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...

Μεζεδοπωλείο – Μαγειρείο 
«Ο  Μερακλής» 

Παραδοσιακές – σπιτικές  γεύσεις 
 Σε Κρεατικά και Θαλασσινά

 Μαγειρευτά, Ψητά, Τηγανιτά 

 Ποικιλίες διάφορες νηστήσιµες 

 Ούζα - Τσίπουρα και χύµα Κρασί 
Κάθε ∆ευτέρα Κλειστά

∆ιεύθυνση: Σπύρος   Βρεττός
Αγίου Νικολάου 2 - Αχαρνές • Τηλ.  210 2476811 - Κιν. 6986 833871

Η αίθουσα
διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

Υποχρεωτικά όλες οι ψηφιακές
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου στο gov.gr

Στην έκδοση δύο εγκυκλίων αναφορικά 
µε τη λειτουργία του gov.gr προχώρη-
σε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφια-

κής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, 
εξειδικεύοντας την από 20-03-2020 Πράξη 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Ειδικότερα, η 
πρώτη εγκύκλιος αναφέρεται στην υποχρε-
ωτικότητα παροχής όλων των ψηφιακών 
υπηρεσιών του ∆ηµοσίου µέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης gov.gr µε ενιαίο σχεδιασµό, 
ενώ µε τη δεύτερη παρέχονται σαφείς οδηγί-
ες προς τους πολίτες και τους δηµόσιους φο-
ρείς για τις εξουσιοδοτήσεις και τις υπεύθυνες 
δηλώσεις που εκδίδονται µέσω της Πύλης.

Όπως ορίζει η υπ’ αρ. 7334 εγκύκλιος, στο 
εξής κάθε υπηρεσία του ∆ηµοσίου που ψηφιοποιείται θα παρέχεται αποκλειστικά µέσω του gov.gr. Επι-
πλέον, προβλέπεται ανασχεδιασµός όλων των ήδη υφιστάµενων ψηφιακών υπηρεσιών που εντάχθηκαν 
στο gov.gr, ώστε να ανταποκρίνονται και αυτές στις προδιαγραφές του. Έτσι, όλες οι νέες υπηρεσίες θα έχουν 
ενιαίο σχεδιασµό και φιλοσοφία, διευκολύνοντας τους πολίτες οι οποίοι δεν θα χρειάζεται να αναζητούν 
οδηγίες χρήσης κάθε επιµέρους πλατφόρµας.

Με την υπ’ αρ. 7335 εγκύκλιο ρυθµίζονται οι διαδικασίες έκδοσης, αποστολής, ελέγχου και αποδοχής 
των εξουσιοδοτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων του gov.gr. Αναλυτικά, παρέχονται οδηγίες προς 
τους πολίτες, τονίζοντας ότι δεν απαιτείται καµία επικύρωση των εγγράφου που εκδίδονται µέσω του gov.
gr. Οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να στέλνουν απ’ευθείας τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση στην αρµό-
δια υπηρεσία που την ζητά, χωρίς να χρειάζεται εκτύπωση. Επιπλέον, δίνονται λεπτοµερείς οδηγίες προς 
τους δηµόσιους φορείς αναφορικά µε τη διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας των εγγράφων αυτών µέσω 
της διαδικασίας επαλήθευσης και του µοναδικού αναγνωριστικού αριθµού που φέρει κάθε έγγραφο, ώστε 
να µην παρατηρηθούν φαινόµενα άσκοπων αµφισβητήσεων.

Σπ. Βρεττός:  Συσκέψεις, µέσω τηλεδιάσκεψης
O ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ των δράσεων για την αποτελε-
σµατικότερη αντιµετώπιση του κορωνοϊού εξετά-
στηκε στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης µε τον Περι-
φερειάρχη Αττικής Giorgos Patoulis και τους υπό-
λοιπους ∆ηµάρχους της Αττικής. Ο ∆ήµος Αχαρνών 
λαµβάνει καθηµερινά µέτρα µε σκοπό τη διασφάλι-
ση της υγείας των δηµοτών.

Μένουµε Σπίτι! Αποφεύγουµε τις άσκοπες µε-
τακινήσεις!
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∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ:  Στις δύσκολες µέρες που βιώνουµε 
δεν ξεχνάµε ότι ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ,  αλλά δεν είµαστε µόνοι!

Μένουµε σπίτι 
αλλά όχι µόνοι µας… 
Ο ∆ήµος Αχαρνών ενισχύει µε γοργούς 
ρυθµούς τη Βοήθεια στο Σπίτι

H Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσης λόγω Κορωνοϊού, 
στην πρώτη ηµέρα λειτουργίας της, προχώρη-
σε στην ανακοίνωση νέων προληπτικών µέ-

τρων για τον ∆ήµο Αχαρνών.
• Περιφορά αυτοκίνητου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
σε όλη την περιοχή των Αχαρνών µε σκοπό την ενη-
µέρωση των ∆ηµοτών µε µεγάφωνα, προτρέποντάς 
τους να µείνουν σπίτι.
• ∆ηµιουργία µίας νέα υπηρεσίας «Βοήθειας στο σπί-
τι» µε αποδέκτες τους Ηλικιωµένους, τους άπορους 
και όσους δεν µπορούν ή δεν επιτρέπεται να µετακι-
νηθούν από τις οικίες τους. Η νέα υπηρεσία «Βοήθεια 
στο σπίτι» θα έχει ως αντικείµενο σύµφωνα µε την 
από 17-03-20 µε αριθ. πρωτ. 18659 Υπουργική Από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών και τα παρακάτω:
Α. Καταγραφή των κατοίκων του ∆ήµου που δεν 
µπορούν ή δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν από τις 
οικίες τους.
Β. Καταγραφή των απόρων και οικονοµικά αδύνα-
των κατοίκων του ∆ήµου που δεν µπορούν ή δεν 
επιτρέπεται να µετακινηθούν.
Γ. Εξυπηρέτηση για θέµατα φαρµακευτικής περίθαλ-
ψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.
∆. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστοτόπου 
µε σκοπό την καταγραφή των αιτηµάτων των κατοί-
κων των παραγρ.Α και Β.
Ε. ∆ιεκπεραίωση των αιτηµάτων των κατοίκων των 
παραγράφων Α και Β (παραλαβή αιτήσεων - παρά-
δοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστο-
ποιητικά, που εκδίδονται µέσω ΚΕΠ.

 Η Οµάδα εργασίας για την δηµιουργία της δο-
µής, καθώς και παρακολούθησης και συντονισµού 
της λειτουργίας της αποτελείται από τους:

 Τοπαλίδη Στάθη (Συντονιστής- Υπεύθυνος), ∆α-
µάσκο Νίκο (Αντιδήµαρχος Κοινωνικής πολιτικής), 
Ζαχαριάδη Αγγελική (Προέδρος ∆Η.ΦΑ.), Μπούκη 
Μαρία (Πρόεδρος ΑΡΩΓΗΣ) και Μαρκουτσάκη ∆έ-
σποινα (∆ιευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής) µε τον 
νόµιµο αναπληρωτή της. Στη διάθεσή της θα βρίσκο-
νται οι γιατροί εργασίας τόσο του ∆ήµου, όσο και ο 
γιατρός της ∆ΗΦΑ, καθώς και όλοι οι υπάλληλοι της 
∆ΗΦΑ και του ∆ήµου.

 Τέλος, ορίστηκε υπεύθυνος, ο οποίος θα παρα-
κολουθεί τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, τις 
Υπουργικές αποφάσεις, τις πράξεις Νοµοθετικού πε-
ριεχοµένου, τις Αποφάσεις της Περιφέρειας καθώς και 
των συλλογικών οργάνων ΠΕ∆Α, ΚΕ∆Ε. Επίσης θα 
παρακολουθεί τις αποφάσεις άλλων ∆ήµων και οτι-
δήποτε άλλο προκύπτει σχετικά µε το θέµα του Κο-
ρωνοϊού και θα ενηµερώνει την Οµάδα ∆ιαχείρισης 
Κορωνοϊού µέσω του κ. Αγγελή Φίλιππο (ο οποίος εί-
ναι υπεύθυνος να ενηµερώνει όλα τα µέλη της οµά-
δας) και τον ∆ήµαρχο, ενώ θα έχει έγγραφη ή τηλε-
φωνική επικοινωνία µε τα αρµόδια Υπουργεία, την 
Περιφέρεια και τους αρµόδιους φορείς, ώστε ο ∆ήµος 
Αχαρνών να είναι ενήµερος και προετοιµασµένος για 
τα µέτρα που πρέπει να λάβει, ώστε να είναι έτοιµος 
σε ενδεχόµενο που η κατάσταση χειροτερέψει.

Ενίσχυση της υπηρεσίας «Βοήθεια στο 
σπίτι», µε αποδέκτες τους ηλικιωµένους,
Την ενίσχυση της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι», µε αποδέκτες τους ηλικιωµένους, 
τους άπορους και όσους δεν µπορούν ή δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν από τις οι-
κίες τους, υλοποιεί ο ∆ήµος Αχαρνών. Η νέα υπηρεσία έχει ως αντικείµενο τα εξής:
• Καταγραφή των κατοίκων του ∆ήµου που δεν µπορούν ή δεν επιτρέπεται να µετα-
κινηθούν από τις οικίες τους. 
• Καταγραφή των απόρων και οικονοµικά αδύνατων κατοίκων του ∆ήµου που δεν 
µπορούν ή δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν. 
• Εξυπηρέτηση για θέµατα φαρµακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης 
ανάγκης.
• Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστοτόπου µε σκοπό την καταγραφή των αιτη-
µάτων των κατοίκων των παραγρ. Α και Β. 
• ∆ιεκπεραίωση των αιτηµάτων των κατοίκων των παραγράφων Α και Β (παραλαβή 
αιτήσεων - παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδί-
δονται µέσω ΚΕΠ. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών  µε νέα 
υπηρεσία «Βοήθεια στο σπίτι»
Στις δύσκολες µέρες που βιώνουµε δεν ξεχνάµε ότι 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ αλλά δεν είµαστε µόνοι! Ο ∆ήµος 
Αχαρνών µε αίσθηµα ευθύνης και πάντα δίπλα στο 
δηµότη προσφέρει τη νέα υπηρεσία «Βοήθεια στο 
σπίτι». Η εν λόγω υπηρεσία πρόκειται να καταγράψει 
όσους συµπολίτες µας είναι οικονοµικά αδύνατοι ή 
δεν µπορούν και δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν 
από τις οικίες τους µε σκοπό την :
• Εξυπηρέτηση για θέµατα φαρµακευτικής περίθαλ-
ψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.
• ∆ιεκπεραίωση αιτηµάτων (παραλαβή αιτήσεων – 
παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πι-
στοποιητικά που εκδίδονται µέσω ΚΕΠ.

Ανακοίνωση για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ηλικιωµένων 
Η πρόεδρος της ∆ΗΦΑ κ. 
Αγγελική Ζαχαριάδη ανα-
κοινώνει πως η συνταγο-
γράφηση των ΚΑΠΗ του 
∆ήµου Αχαρνών θα γίνεται 
κατόπιν ραντεβού µε την υπηρεσία, υπάλληλοι της 
οποίας θα επισκέπτονται τους ηλικιωµένους στα σπίτια 
τους. Οι συνταγές θα επιστρέφονται µε τον ίδιο τρόπο, 
χωρίς να χρειαστεί οι ηλικιωµένοι να µετακινηθούν 
εκτός οικίας.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνούν µε 
τα τηλέφωνα 210-2477900 και 210-2460800 καθηµε-
ρινά από τις 08:00 έως τις 15:00.

Σηµειώνεται πως τα ΚΑΠΗ παραµένουν κλειστά.
Η απόφαση αυτή λαµβάνεται για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ηλικιωµένων λόγω κορωνοϊού και 
για ως µέτρο περιορισµού των µετακινήσεων και της 
διάδοσης της νόσου.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από συνεδρίαση 
της εκτελεστικής επιτροπής 
του ∆ήµου Αχαρνών αποφασίστηκε:

1. Να κλείσει το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο (όργανα 
,βάρη…)στο Χολίδειο.

2. Να απαγορευτεί η είσοδος στους αθλητικούς 
χώρους στους µη έχοντες εργασία. Να επιτρέπεται µό-
νο στους αθλητές ,στους προπονητές και σε κανέναν 
άλλο, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνουν πο-
τέ τα 50 άτοµα συνολικά σε οποιοδήποτε αθλητικό χώ-
ρο ανοιχτό ή κλειστό.

3. Να απαγορευτούν οι αγώνες και οι αθλητικές 
συνδιοργανώσεις µεταξύ σχολείων ,είτε του ∆ήµου 
µας ,είτε µεταξύ ∆ήµων.

Σφράγισε  τους αθλητικούς 
χώρους και ξήλωσε 
τα στεφάνια από τις 
µπασκέτες ο ∆ήµος Αχαρνών
Καθηµερινές είναι πλέον οι παρεµβάσεις του ∆ή-
µου Αχαρνών στο πλαίσιο των µέτρων πρόληψης 
και περιορισµού της διασποράς του ιού.
Συγκεκριµένα µετά από τη σχετική οδηγία του ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού, ο Αντιδήµαρχος Τε-
χνικών Έργων κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος και συνερ-
γείο του ∆ήµου προχώρησαν στο σφράγισµα δηµο-
τικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα αφαίρεσαν στεφάνια από τις µπασκέτες, 
καθώς τις προηγούµενες µέρες διαπιστώθηκε να µην υπάρχει η απαιτούµενη πειθαρχία 
από συνδηµότες µας. Όλοι οι αρµόδιοι φορείς επισηµαίνουν συνεχώς την ανάγκη επί-
δειξης ατοµικής υπευθυνότητας, προκειµένου να αποδώσουν τα µέτρα πρόληψης. 

Τακτική διανοµή προϊόντων από τη ∆/νση 
Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών 
Ο Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής κ. Στάθης Τοπαλίδης, και το τµήµα Κοινωνι-
κής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό 
Παντοπωλείο» ∆ήµου Αχαρνών µε κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού προγράµµατος 
Αττική 2014-2020» ενηµερώνουν τους δηµότες ότι στις 19/3/2020 πραγµατοποιήθηκε η τακτική δι-
ανοµή, που αφορούσε τους µήνες Ιανουάριο -Φεβρουάριο και Μάρτιο στους ενταγµένους ωφελού-
µενους Α’ Εξαµήνου 2020 της ∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών, κατόπιν αιτήσεώς τους και έγκρι-
σης αυτής από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Αχαρνών.

Επιπρόσθετα στους δικαιούχους δόθηκαν επιταγές για εξαργύρωση  σε καταστήµατα του Σκλα-
βενίτη, χορηγία από τα Μοντεσσοριανά σχολεία και από την οικογένεια της Ελένης Σαχσανίδη εις 
µνήµην της, διαµέσου της  Αρωγής.

∆ιανεµήθηκαν τα παρακάτω προϊόντα:
• Προϊόντα µακράς διαρκείας (λάδι, µακαρόνια, ρύζι, ζάχαρη, γάλα, αλάτι, ντοµατοχυµός, όσπρια, 
φρυγανιές κ.α.)
• Προϊόντα καθαρισµού (υγρό για τα πιάτα, σαπούνια, προϊόντα περιόδου κ.α.) 
• Κατεψυγµένα κρέατα, Λάµπες  κ.α.

Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
ΣΤΑΘΗΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ 

Ευχαριστήριο στην 
εταιρεία Cosmomed 
Ο ∆ήµος Αχαρνών ευχαριστεί την εταιρεία 
Cosmomed για τη δωρεά γαντιών στο δήµο 
µας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα ιατρικά 
προϊόντα και στα προϊόντα για την προστασία 
των εργαζοµένων και εδρεύει στην πόλη µας 
επί της οδού Πάρνηθος 184. Το υλικό παρα-
δόθηκε στον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολι-
τικής, κ. Στάθη Τοπαλίδη και τον Αντιδήµαρ-
χο ∆ιοίκησης, κ. Νίκο ∆αµάσκο.

Ο ∆ήµος Αχαρνών αναλαµβάνει τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις  του Ολυµπιακού Χωριού 

Εξαιρετική και ιδιαίτερα εποικοδοµητική αποδει-
κνύεται η σχέση συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο 
∆ήµος Αχαρνών µε τη Γενική Γραµµατεία όπως 
αποδεικνύεται και από τις εξελίξεις στο θέµα των 
εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού.

Ο ∆ήµος Αχαρνών για ΠΡΩΤΗ φορά λαµβάνει την 
επίσηµη εξουσιοδότηση να είναι αυτός τηρητής της νο-
µιµότητας των συγκεκριµένων αθλητικών εγκαταστά-
σεων, αναλαµβάνοντας συνάµα την περίφραξη και τη 
φύλαξή τους.
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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 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 520858 
Κιν.  6977 645772
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1. Τι σηµαίνει απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και γιατί λαµβά-
νεται τώρα ως µέτρο;
Η εύκολη µετάδοση και διασπορά του κορονοϊού θέτει σε σοβαρό κίν-
δυνο την υγεία ευάλωτων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και 
σε µεγάλη πίεση το σύστηµα υγείας που καλείται να παρέχει ταυτόχρο-
νη νοσηλεία σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό νοσούντων. Η κατάσταση που 
αντιµετωπίζουν τα νοσοκοµεία άλλων χωρών που δεν έλαβαν εγκαί-
ρως δραστικά µέτρα µιλάει από µόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορί-
ας πολιτών µε ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισµένες δραστηριό-
τητες σπάει την αλυσίδα της διασποράς και µας κρατάει υγιείς στα σπί-
τια µας ώστε να αποφύγουµε τα χειρότερα. Λαµβάνοντας υπόψη την 
εµπειρία άλλων χωρών, είναι αναγκαίο να γίνει τώρα.

2. Από πότε τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πο-
λιτών;
Από τη ∆ευτέρα 23/3/2020 στις 6πµ µε ισχύ έως τις 6 Απριλίου 2020 
και ώρα 6 π.µ.

3. Αφορά συγκεκριµένες περιοχές ή όλη την επικράτεια;
Αφορά όλη την ελληνική Επικράτεια χωρίς καµία εξαίρεση.

4. Υπάρχουν εξαιρέσεις στους πολίτες που οφείλουν να την εφαρ-
µόζουν;
Ναι υπάρχουν εξαιρέσεις. Η απαγόρευση δεν καταλαµβάνει όσους 
υπηρετούν στα σώµατα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάµεις, καθώς και 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το εξουσιοδοτηµένο προ-
σωπικό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλή-
ρωση των καθηκόντων τους.

5. Σε ποιες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών;
Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται για τους ακόλουθους 
περιοριστικά αναφερόµενους λόγους:
α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιµες ώρες.
β) Μετάβαση σε φαρµακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συ-
νιστάται µετά από σχετική επικοινωνία.
γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστηµα προµηθειών αγαθών πρώ-
της ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο µέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρο-
νική συναλλαγή.
ε) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανά-
γκη.
στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάµος, βάφτιση ή ανάλογες τελε-
τές) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόµος.
ζ) Σωµατική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση µε κατοικίδιο ζώο, 
ατοµικά ή ανά δύο άτοµα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση 
την αναγκαία απόσταση 1,5 µέτρου.
η) Εφάπαξ µετάβαση στον τόπο της µόνιµης κατοικίας.

6. Ποιος και πώς θα ελέγχει την τήρηση των παραπάνω εξαιρέσε-
ων;
Η ελληνική αστυνοµία είναι επιφορτισµένη µε τους ελέγχους στην κί-
νηση των πολιτών. Επιπλέον η ∆ηµοτική Αστυνοµία, οι Λιµενικές Αρ-
χές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας συµµε-
τέχουν όπου χρειάζεται στο ελεγκτικό έργο. Οι πολίτες θα πρέπει να φέ-
ρουν υποχρεωτικά µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα ή διαβα-
τήριο καθώς και βεβαίωση κίνησης.

7. Θα υπάρχουν πρόστιµα σε όσους δεν συµµορφώνονται;
Ναι. Για κάθε παράβαση που εντοπίζει θα επιβάλλει διοικητικό πρόστι-
µο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

8. Τι είναι η βεβαίωση κίνησης;
Για τις ανάγκες των περιορισµένων µετακινήσεων δηµιουργούνται δυο 
τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις µετακινή-
σεις των εργαζόµενων, συµπληρώνεται µια φορά και παρέχεται µε προ-
σωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόµιµο εκ-
πρόσωπό του σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύ-
θερου επαγγελµατία ή αυτοαπασχολούµενου, από τον ίδιο. Περιέχει 
το ονοµατεπώνυµο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του ερ-
γαζόµενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. 
Ο εργαζόµενος τη φέρει υποχρεωτικά µαζί του κατά τις µετακινήσεις του 
προς και από την εργασία του.

9. Και για τις υπόλοιπες µετακινήσεις που εξαιρούνται τι κάνουµε;
Για τις άλλες περιπτώσεις (µετάβαση σε σούπερ µάρκετ, φαρµακείο, 
τράπεζα κοκ) και  για κάθε µεµονωµένη κίνηση οι πολίτες πρέπει να συ-
µπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β µε το ονοµατεπώνυµο, 
τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισµού του πολίτη, καθώς και τον 
συγκεκριµένο λόγο της µετακίνησης.

10. Που βρίσκω αυτές τις βεβαιώσεις;
Οι βεβαιώσεις µπορεί να λαµβάνονται αυτούσιες από την ηλεκτρονική σε-
λίδα forma.gov.gr και να συµπληρώνονται από τον πολίτη. Μπορείτε να 
κατεβάσετε, να συµπληρώσετε, και να φέρετε µαζί σας ένα από τα ακόλου-
θα έντυπα, κατά περίπτωση.
• Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόµενου (PDF)
• Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόµενου (MS-Word)
∆ίνεται επίσης η δυνατότητα και για τη συµπλήρωση χειρόγραφης φόρµας 
σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Η χειρό-
γραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες: Όνοµα/Επίθετο - ∆ι-
εύθυνση κατοικίας. Λόγο µετακίνησης που εµπίπτει στις παραπάνω επιτρε-
πόµενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισµού. - Ηµεροµηνία, ώρα, υπο-
γραφή

11. Μπορώ να δηλώνω εναλλακτικά τις µετακινήσεις µου µε άλλο τρό-
πο (πχ κινητό) ώστε να µην συµπληρώνω χειρόγραφα τις  βεβαιώσεις;
Ναι, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής δωρεάν τηλεπικοινωνιακού µη-
νύµατος (sms) στον ειδικό αριθµό 13033 απευθείας από το κινητό τηλέφω-
νο του ενδιαφεροµένου κάθε φορά που ο πολίτης εξέρχεται της οικίας του.  
Σε αυτό το µήνυµα θα πρέπει ο πολίτης να δηλώνει το ονοµατεπώνυµο του, 
τη ∆ιεύθυνση  κατοικίας του και τον λόγο που αντιστοιχεί στην έξοδο από 
το σπίτι (περιπτώσεις β  έως η).  Το SMS πρέπει να είναι της µορφής: X κενό 
ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση κατοικίας - όπου Χ ο λόγος εξόδου µε τον 
αριθµό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:
1) Μετάβαση σε φαρµακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστά-
ται µετά από σχετική επικοινωνία.
2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστηµα προµηθειών αγαθών πρώτης 
ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο µέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονι-
κή συναλλαγή.
4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
5) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάµος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές) 
υπό τους όρους που προβλέπει ο νόµος.
6) Σωµατική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση µε κατοικίδιο ζώο, ατο-
µικά ή ανά δύο άτοµα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την ανα-
γκαία απόσταση 1,5 µέτρου.  
Θα λαµβάνετε ως απάντηση: Μετακίνηση κενό X κενό ονοµατεπώνυµο και 
διεύθυνση κατοικίας. Σε περίπτωση ελέγχου, επιδεικνύετε το SMS µαζί µε 
την αστυνοµική σας ταυτότητα.

12. Αν η εργασία µου βρίσκεται εκτός της πόλης που κατοικώ;
Σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η µετακίνηση εργαζοµένου 
εκτός έδρας θα πρέπει να φέρει µαζί του δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου 
Α’ και Βεβαίωση τύπου Β’).

13. Και αν κατά την έναρξη ισχύος του περιορισµού µετακινήσεων βρί-
σκοµαι σε άλλο σηµείο της Ελλάδας από τον τόπο µόνιµης κατοικίας 

µου και πρέπει να επιστρέψω; Θα µου επιτραπεί;
Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί και µια Βεβαίωση Κατοικίας 
Ειδικής Χρήσης, που λαµβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.
aade.gr/bebaiosikatoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της φορολογικής δή-
λωσης εισοδήµατος Ε1.

14. Σε ποιους δηµόσιους χώρους δεν επιτρέπεται να πηγαίνω;
Από τη ∆ευτέρα 23/3 δεν λειτουργούν και απαγορεύεται η παραµονή πο-
λιτών σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωµένες µαρί-
νες, πάρκα και άλση.

15. Η απαγόρευση κυκλοφορίας επηρεάζει τη λειτουργία όσων επιχει-
ρήσεων έχουν µείνει ανοιχτές έως σήµερα µε σχετική απόφαση του 
κράτους (π.χ. Σούπερ µάρκετ, φούρνοι, φαρµακεία, βενζινάδικα κοκ); 
Όχι. Η λειτουργία των επιχειρήσεων και των δηµοσίων υπηρεσιών που 
έχουν µείνει ανοικτές συνεχίζεται κανονικά, λαµβάνοντας πλέον αυστηρά 
υπόψη τις οδηγίες για την κυκλοφορία των εργαζοµένων από και προς αυ-
τές.

16. Τα µέσα µαζικής µεταφοράς θα συνεχίσουν να λειτουργούν;
Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισµένη συχνότητα 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις 
ώρες κίνησης των  εργαζοµένων. Ιδιωτικής χρήσεως οχήµατα κυκλοφο-
ρούν για όλους τους λόγους εξαιρέσεις που προβλέπονται παραπάνω µό-
νο µε τον οδηγό και έως έναν επιβάτη.

17. Τι σηµαίνουν τα νέα µέτρα περιορισµού της κυκλοφορίας για τη λει-
τουργία του κράτους και των επιχειρήσεων;
Το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παραλύουν. Συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν µε το αναγκαίο προσωπικό και µε βάση τις οδηγίες που δίνουν οι δι-
οικήσεις κάθε φορέα, υπό το αυστηρό όµως πλαίσιο κανόνων που θέτουν 
οι νέοι περιορισµοί στις µετακινήσεις µας.

18. Τι συµβαίνει µε ειδικές οµάδες του πληθυσµού, όπως
τοξικοεξαρτηµένοι, Ροµά και άστεγοι;
Με ειδική µέριµνα του οικείου δήµου ενηµερώνονται µε κάθε πρόσφορο 
µέσο οι πληθυσµοί Ροµά κάθε περιοχής, ώστε να παραµείνουν καθ’ όλο 
το διάστηµα του προσωρινού περιορισµού της κυκλοφορίας εντός των κα-
ταυλισµών. Άστεγοι και τοξικοεξαρτηµένα ανέστια άτοµα µετακινούνται, µε 
µέριµνα του δήµου, σε κατάλληλους δηµοτικούς χώρους φιλοξενίας και 
τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη. Οι κοινω-
νικές υπηρεσίες/δοµές των δήµων µεριµνούν για την κατ’ οίκον παράδο-
ση του ηµερησίου συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωµένων συσσιτίων και 
δικαιούχους προγραµµάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής 
(ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε 
δηλώσει διεύθυνση διαµονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο 
στην αρµόδια υπηρεσία.

Χρήσιµες Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την απαγόρευση 
της  κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την Επικράτεια18  

Σχετικά µε τις βεβαιώσεις µετακί-
νησης θα ήθελα, µε δεδοµένες 

τις ερωτήσεις από εκπροσώπους 
διαφόρων κλάδων, να διευκρινί-
σω τα εξής για κάποιες περιπτώσεις 
που έχουν προκύψει:
• Κατ’ αρχήν, σας γνωρίζω ότι το 
δηµόσιο θα δέχεται µόνο σε εξαιρε-
τικές κατεπείγουσες περιπτώσεις 
κατόπιν ραντεβού.  
• Επίσης, στην περίπτωση που κά-
ποιος εργαζόµενος δεν οδηγεί και 
εξυπηρετείται από συγγενή πρώ-
του βαθµού, τον οδηγό θα πιστο-
ποιεί µε βεβαίωση ο εργοδότης του 
εργαζοµένου και µόνο για τις ώρες 
και την κίνηση της µετακίνησης. 
• Για την κίνηση των φορτηγών 
τροφοδοσίας σε όλη την Ελλάδα 
απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη 
του οδηγού και αυτού που µπορεί να τον συνοδεύει και δελτίο απο-
στολής ή - σε περίπτωση που δεν υπάρχει δελτίο αποστολής - σί-
γουρα δελτίο κίνησης. 
• Για την κίνηση των minibus και ιδιωτικών λεωφορείων χρειάζεται 
προφανώς η βεβαίωση του εργοδότη και το σχετικό δελτίο κίνη-
σης. Επιπλέον, πρέπει να χρησιµοποιείται το 50% των καθισµάτων. 

• Για παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης, ο εργαζόµενος πρέ-
πει να έχει µαζί του βεβαίωση του 
εργοδότη και το δελτίο αποστολής 
ή δελτίο κίνησης.
• Τα courier και οι διανοµείς χρειά-
ζονται βεβαίωση του εργοδότη και 
αντίστοιχα ηµερήσιο δελτίο ή δελ-
τίο αποστολής, δηλαδή λίστα µε 
την δ/νση των παραδοτέων ειδών.
• Στα ταξί και τα ΙΧ πέρα από τον 
οδηγό επιτρέπεται να επιβαίνει 
ακόµα ένα άτοµο. 
• Οι οδηγοί µετρό, λεωφορείων 
και λοιπών ΜΜΜ χρειάζονται βε-
βαίωση εργοδότη και ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία βεβαίωση ωραρίου.
• Οι καλλιεργητές πρέπει να δώ-
σουν βεβαίωση εργοδότη σε 
όλους τους υπαλλήλους τους, 

ηµεδαπούς και αλλοδαπούς. Ο έλεγχος θα γίνεται επί των βεβαιώ-
σεων και µόνο.
• Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι ως αυταπασχολούµενοι, αλλά και όλοι 
οι αυταπασχολούµενοι, πρέπει να φέρουν βεβαίωση τύπου Α υπο-
γεγραµµένη από τους ίδιους µε συµπληρωµένα όλα τα απαραίτη-
τα στοιχεία

∆ιευκρινήσεις του Υφυπουργού Νίκου Χαρδαλιά 
σχετικά µε τον περιορισµό µετακινήσεων πολιτών
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Σ  νο
ν   υτά  Στολισµοί

Εθνικής Αντσιστάσεως 40- Αχαρνές                                Τηλ. 6987 464085
(∆ίπλα στο παλαιό  Κοιµητήριο)                       koinseplyxnos@gmail.com
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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

ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

● 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

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

ΤΗΛ.: 210 2400777 - 210 2463985 - ΚΙΝ. 6944 315 215 - FAX : 210 2445551
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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, 29 Μάρτιος 2020 ● ΘΕΟΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 102 
2102476440

∆ευτέρα, 30 Μάρτιος 2020 ● ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΒΑΙΑ   Λαθέας 25   2102440343

Τρίτη, 31 Μάρτιος 2020 ● ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥ-
ΡΩ      Λ.Θρακοµακεδόνων 10 2102443437

Τετάρτη, 1 Απρίλιος 2020 ● ΜΙΧΟΓΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ∆εκελείας 41 2102466690

Πέµπτη, 2 Απρίλιος 2020 ● ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 242 
2102435820

Παρασκευή, 3 Απρίλιος 2020 ● ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ ΘΕΜΗΣ ∆ηµοκρίτου 2 Θρακ/δόνες 
2102432259

Σάββατο, 4 Απρίλιος 2020 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε 
ΕΙΡΗΝΗ ∆εκελείας 51 2102448377

Κυριακή, 5 Απρίλιος 2020 ● ΚΑΛΑΝΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Αθηνών 23 
2102465432

∆ευτέρα, 6 Απρίλιος 2020 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ Λ.∆ηµοκρατίας 222 2102312615

Τρίτη, 7 Απρίλιος 2020 ● ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ Λαθέας 56 2102477556

Τετάρτη, 8 Απρίλιος 2020 ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Πάρνηθος 23 2102464914

Πέµπτη, 9 Απρίλιος 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Πάρνηθος 41 2108087990

Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2020 ● ΚΟΝΤΟ-
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Αγ.Τριάδος 35 
2102464226

Σάββατο, 11 Απρίλιος 2020 ● ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ       ∆εκελείας 41 2102466690

Κυριακή, 12 Απρίλιος 2020 ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86 
2102468746

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 29/3/2020 ΕΩΣ 12/4/2020

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για φροντίδα 
ηλικιωµένης, ως εσωτερική χωρίς κινητι-
κά προβλήµατα, στο κεντρικό Μενίδι.  
Τηλ. 6932 668756.  4∆242
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   κατάστηµα   80 τ.µ. επί 
της Λεωφ. Αθηνών  53. Τηλ. 210 
2462588.  6∆246
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αυγά από κότες ελευθέρας 
βοσκής για µικρούς και µεγάλους, µόνο 
6 ευρώ η καρτέλα. Τηλ. 6974 537283. 
4∆240.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  880 τ.µ.  , εντός 
σχεδίου στην περιοχή Μεγάλα Σχοίνα, σε 
απόσταση  είκοσι µέτρα από την Θρακο-
µακεδόνων. Τηλ.  6972 882821. 4∆241
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  30 θρανία και 30 καθίσµα-

τα (καρέκλες) σχολείου, σχεδόν καινούρ-
για, από Φροντιστήριο, λόγω συνταξιο-
δότησης. Τηλ. 6976 070409. 4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νων µε λίγα κινητικά προβλήµατα για 8/
ωρη απασχόληση. Τηλ. 6939 163976 και 
6974 784997. 4∆240.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πεπειραµένη µοδίστρα για κα-
τάστηµα στην πλατεία Θρακοµακεδόνων 
για 8ωρη απασχόληση. Τηλ. 210 
2435686.  4∆239
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός από την περι-
οχή Παναγίας Σουµελά, για πρωινή ή 
απογευµατινή απασχόληση. Τηλ. 6976 
836287. 4∆236
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοηθός για φροντίδα 
ηλικιωµένης ως εσωτερική  στην περιο-
χή ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Τηλ. 6907 010116. 
4∆240.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από κάτο-
χο Tkt Cambridge Και C2 Αχαρνές (Μενίδι Αττικής).  
Τηλ 6974962940.  5∆244
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 739. 
10∆248
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος , παραδίδει ιδιαί-
τερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – 
Λυκείου, µε εικοσαετή εµπειρία και µεταδο-
τικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 
4∆240.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα Αγ-
γλικών- Γαλλικών και Πιάνου,  µε ο ευρώ 
την ώρα.  Τηλ. 6949 276599.  5∆242.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος, παραδίδει ιδιαί-
τερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – λυ-
κείου.  20ετείς  εµπειρία, µεταδοτικότητα. 

Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 695300. 5∆237. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πεί-
ρα, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµο-
τικού - Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµη-
λές. Τηλ. 6972 601252.  5∆235
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµα-
τα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου - ΕΠΑΛ 
. Μεγάλη εµπειρία, µεταδοτικότητα. Τιµές 
λογικές. Τηλ. 6931152565

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

 ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από αγρόκτηµα, λά-
στιχα και σωλήνες ποτιστικών, ένα 
φορτηγάκι σε αρίστη κατάσταση 
και ένας Λυόµενος οικίσκος. Τιµές 
ευκαιρίας.  Τηλ. 210 2441370 και 
6973 593186. 6∆230.

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

Εθνικής Αντιστάσεως (Νέο Κοιµητήριο) - Αχαρνές • Τηλ.  210 2462992 – 6994 646211
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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

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

Φιλαδελφείας 76 - Αχαρνές. Τ.Κ. 13673 
(Έναντι ∆ηµαρχείου Αχαρνών)

Τηλ. 210 2440105 και 6944 181282




