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Συνέχεια  στη σελίδα 9

Ύστερα από µια σειρά από ενέργειες, πρωτοβουλίες και δράσεις, 
 δείχνουν τις κατευθυντήριες γραµµές που έχει χαράξει ο ∆ήµαρχος 

∆ράσεις  και  
προγραµµατισµός  
σε κάθε επίπεδο 
από την Πρόεδρο 
της ∆ΗΦΑ Αγγελική  
Ζαχαριάδη 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 3

Aς υποδείξει  η ∆ηµοτική 
Αρχή µία ∆ηµοτική Υπηρεσία 
που εµπεριέχει οικονοµικές 
συναλλαγές και δεν εµπλέκεται 
σε οικονοµικό σκάνδαλο

Βήµατα µπροστά 
πραγµατοποιεί συ-
νεχώς ο ∆ήµος 

Αχαρνών τους τελευταί-
ους µήνες. Αυτό το έχουν 
διαπιστώσει «εχθροί» και 
φίλοι, καθώς είναι συνε-
χείς οι πρωτοβουλίες, που 
έχουν µάλιστα µεγάλη 
απήχηση, καθώς γίνονται 
αντικείµενο προβολής και 
από πανελλαδικά Μέσα 
Ενηµέρωσης. Αν µη τι άλ-
λο αυτό είναι κάτι που έχει 
ανάγκη η πόλη µας, κα-
θώς κάποια στιγµή πρέπει 
να σταµατήσει αυτός ο 
στιγµατισµός της ταύτισης µε αρνητικά δεδοµένα. 

Καλύτερος τρόπος λοιπόν είναι να αναδεικνύονται θέ-
µατα που δείχνουν πως ο ∆ήµος έχει µπει πια σε άλλο δρό-
µο. Τελευταίο παράδειγµα η ένταξή του στο πιλοτικό πρό-
γραµµα ΚΕΠ +, η παρουσίαση του οποίου έγινε την περα-
σµένη Τρίτη. Πρόκειται για µια ακόµη καινοτόµο δράση του 
Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, που θα προωθήσει 
τη δηµιουργία infopointsτα οποία θα έχουν αποκλειστική 
κατεύθυνση στην ενηµέρωση και την ενίσχυση της επιχειρη-
µατικότητας. Με τον τρόπο αυτό τα ΚΕΠ περνάνε σε µια νέα 
εποχή και προσθέτουν µία ακόµη αναγκαία δραστηριότητα 
στο οργανόγραµµά τους. 

∆εν περνάει απαρατήρητο το γεγονός πως µόλις 17 δή-
µοι θα έχουν το προνόµιο να είναι στην πρώτη φάση της 
δράσης µεταξύ των οποίων είναι και ο ∆ήµος Αχαρνών.  

Μάλιστα από την Αττική 
συµπεριλαµβάνονται µόνο 
οι ∆ήµοι Αθηναίων, Αµα-
ρουσίου, Αγίας Βαρβάρας, 
Βάρης – Βούλας – Βου-
λιαγµένης και Ηλιούπο-
λης. Η επιλογή του δήµου 
µας σίγουρα επιβεβαιώνει 
το γεγονός πως επιτέλους 
κάποιος κατάφερε να τον 
βάλει στην πρώτη γραµµή 
κι αυτός δεν είναι άλλος 
από τον ∆ήµαρχο Σπύρο 
Βρεττό. Με τις επαφές του, 
τις πιέσεις που ασκεί προς 
πάσα κατεύθυνση και τον 
άρτιο σχεδιασµό του, αλ-

λάζει τα δεδοµένα για την πόλη. Στον χαιρετισµό του ο 
Σπύρος Βρεττός ανέφερε σχετικά: «Σκοπός αυτής της πρώ-
της συνάντησης είναι να αναγνωριστούν οι ανάγκες της το-
πικής επιχειρηµατικότητας. 

Ευχαριστούµε τους ανθρώπους του Υπουργείου, αλλά 
και τον υπουργό κ. Πιερρακάκη προσωπικά γιατί στέκεται πά-
ντα αρωγός του ∆ήµου µας σε παρόµοιες προσπάθειες. Η κρί-
ση είχε µεγάλες συνέπειες σε όλο τον επιχειρηµατικό κόσµο, 
και φυσικά και στην πόλη µας. Τώρα οφείλουµε ∆ήµος και 
Υπουργείο να προχωρήσουµε µπροστά και να δούµε από 
εδώ και πέρα πως µπορούµε να τις βοηθήσουµε να βρεθούν 
και πάλι στον δρόµο της ανάπτυξης. Σήµερα είναι µια καλή 
ευκαιρία να ακούσουµε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, να αρ-
χίσουµε τη συνεργασία µας και µαζί να δηµιουργήσουµε το 
παζλ για την επόµενη µέρα. ΣΕΛ. 4

ΑΛΛΑΖΕΙ   ΕΙΚΟΝΑ  ΣΕ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΕΠΙΠΕ∆Α 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Τέλος η προσκόµιση 
φορολογικής ενηµερότητας 
στους ∆ήµους
ΟΙ ∆ΗΜΟΙ όλης της χώρας θα 
µπορούν να αντλούν αυτόµατα, 
µέσω του Κέντρου ∆ιαλειτουργι-
κότητας, την φορολογική ενηµε-
ρότητα των προµηθευτών τους 
κατά τη διαδικασία πληρωµής τους. Με απόφαση του αρµόδιου 
υπουργού, Κυριάκου Πιερρακάκη, οι ∆ήµοι όλης της χώρας θα 
µπορούν να αντλούν αυτόµατα, µέσω του Κέντρου ∆ιαλειτουρ-
γικότητας, την φορολογική ενηµερότητα των προµηθευτών τους 
κατά τη διαδικασία πληρωµής τους. Έτσι, οι πολίτες και οι επιχει-
ρήσεις απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση να προσκοµί-
ζουν µε αυτοπρόσωπη παρουσία φορολογική ενηµερότητα.

Τιµητική διάκριση για 
τον «Ποντιακό Ελληνισµό»
ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Βα-
τοπεδίου, στο Άγιον Όρος, επισκέ-
φθηκε , την περασµένη εβδοµά-
δα, κατόπιν προσκλήσεως ο πρώ-
τος επιλαχών βουλευτής της «Ελ-
ληνικής Λύσης» στην Ανατολική 
Αττική, κ. Χρήστος Ηλιάδης.     

Νέος  Γεν. Γραµµατέας  
στο ∆ήµο Αχαρνών  
ο Ιωάννης ∆ηµητρακόπουλος
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, η απόφαση διορισµού 
µετακλητού   νέου Γενικού Γραµµατέα στο ∆ήµο Αχαρνών. 
Πρόκειται για τον κ.  Ιωάννη ∆ηµητρακόπουλο,  που εκτός 
από την θητεία του στον ∆ήµο Λυκόβρυσης- Πεύκης έχει 
να επιδείξει επιτυχηµένη πορεία και στον ιδιωτικό τοµέα, 
µε πτυχίο από το τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστηµίου και µεταπτυχιακό στην ∆ιαχείριση και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Η επιλογή του 
∆ηµάρχου Αχαρνών φέρνει «αέρα» ανανέωσης στον ∆ήµο, στελεχώνοντας το επιτελείο του 
µε νέους ανθρώπους , ιδέες και δηµιουργικότητα, ώστε να λυθούν τα σύνθετα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος και να µπει σε µια νέα, σύγχρονη εποχή.

ΣΕΛ. 8
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Στην πολιτική ποτέ µην λες ποτέ. Πιο σωστό είναι το 
ίσως, το πιθανόν. Αλλάζουµε γνώµη, πιστεύω, ιδέες, 

παράταξη, συνήθειες, παλιές γνώσεις. Η πολιτική όµως 
εξαρτάται από τις ανάγκες  και από τις συγκυρίες.

Αρκετοί συνάνθρωποί µας και µάλιστα πολιτικοί 
ζουν πραγµατικά στον κοσµάρα τους και δεν εννο-

ούν να προσαρµοστούν, στην ταχύτατα µεταβαλλόµε-
νη ζωή µας, µε τα νέα δεδοµένα. Η δηµοκρατία έχει  βα-
σικά δύο πυλώνες, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευ-
ση. Όταν η αντιπολίτευση δεν είναι δηµιουργική, αλλά 
αγκυλωµένη σε πεποιθήσεις του παρελθόντος, τότε σα-
φώς θέτει εµπόδια στο έργο της κυβέρνησης. Αναρω-
τιέµαι γιατί οι άνθρωποι αυτοί, αυτοαποκαλούνται προ-
οδευτικές δυνάµεις.

∆εν  γίνεται ό,τι βανδαλισµούς, καταστροφές, παρα-
βάσεις των νόµων, εγκλήµατα κάνουµε, να προβάλ-

λουµε ότι κάνουµε αντίσταση κατά της εξουσίας και της 
κοινωνικής αδικίας. Αυτό δεν έχει καµία λογική και δεν γί-
νεται αποδεκτό από κανέναν σώφρονα άνθρωπο.

Ένα ενδιαφέρον νέο που ακούσαµε στην τηλεόρα-
ση. Ο αστυνοµικός που σκότωσε τον Τζόρζ Φλόϊντ 

στις Η.Π.Α., έδωσε επτακόσιες χιλιάδες δολάρια εγγύη-
ση στο δικαστήριο και αφέθηκε ελεύθερος µέχρι την δί-
κη του. Είχε  ο αστυνοµικός τόσα χρήµατα και δούλευε 
µεροκάµατο  στην υπηρεσία του για να ζήσει; Παιδιά το 
όλο γεγονός ήταν στηµένο, µε σκοπιµότητες.

Όταν αντιµετωπίζουµε εξωτερικές απειλές, κάνουµε 
συµµαχίες για να εξασφαλίσουµε τα νώτα µας. Είναι 

αδύνατο να γνωρίζεις ποιος από τους συµµάχους σου δεν 
έχει µπέσα και πότε θα σε πουλήσει. Η ιστορία µας το δί-
δαξε πολλάκις. Πιο σίγουρο είναι να βασίζεσαι στις δικές 
σου δυνάµεις. Αυτό χρειάζεται θυσίες και φρόνηση.

Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Αγγλία, είναι φυσικό να έχουν αντιρατσιστικές δι-

αδηλώσεις, µε τις τόσες αποικίες που είχαν. Στην Αθή-
να όµως γιατί. Μάλλον πρόκειται για µια καλή ευκαιρία 

για πλιάτσικο και βανδαλισµούς. Κρίµα και άδικο.
Η παγκοσµιοποίηση αποδείχθηκε µια αποτυχηµένη 
επιδίωξη. Σήµερα εισπράττουµε τις συνέπειες. ∆εν 

υπάρχει λόγος να µισείς κάποιον που έχει άλλο  χρώµα  
από το δικό σου. Εκτός εάν το επιδιώκει ο ίδιος µε την συ-
µπεριφορά του.

Ο φίλος µου πολύ θεοσεβούµενος άνθρωπος, 
συχνά επισκέπτεται µοναστήρια. Κάπου – κάπου 

µου προτείνει να τον ακολουθήσω. Εγώ τον ρωτώ. 
Εάν είναι γυναικείο, ευχαρίστως . Εάν είναι ανδρικό 
όχι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Κακοτοπιές υπάρ-
χουν παντού.

∆εν κρίνουµε έναν άνθρωπο, από 
το τι τρώει, πως ντύνεται, ή πως δι-

ασκεδάζει, αλλά από την συµπεριφορά 
του, σε σχέση µε την ζηµιά µπορεί να του 
προκληθεί από επιπόλαιη απρεπή ή κα-
κή συµπεριφορά.

Όπου στρώνει ο κάθε ένα µας 
εκεί θα κοιµηθεί, λέγει η παροι-

µία.  Εάν έστρωσες σε αγκάθια, θα σε 
πληγώσουν και θα χαλάσεις το κορµί 
σου. Όλοι,  έχουµε παρορµήσεις, αλ-
λά έχουµε και λίγη λογική να τις τιθα-
σεύσουµε. Στην αργκό το λέµε. 
Όποιος πηδάει πολλά παλούκια, στο 
τέλος παλουκώνεται.

Γινόµαστε αντισυµβατικοί, όταν οι 
κατεστηµένες δυνάµεις που µας εξουσιάζουν, εµµέ-

νουν σε ξεπερασµένες αναχρονιστικές αντιλήψεις. Αυτό εί-
ναι ένα σοβαρό πρόβληµα των εξουσιών και όχι των 
απλών ανθρώπων πολιτών.

Ας υποθέσουµε ότι η συνοµοσιολογία, είναι µια 
εκδοχή, είτε την αποδεχόµαστε είτε όχι. Αναρω-

τιέµαι, τους συνωµότες δεν τους αγγίζει ο κορωνοϊός; 
Ζούνε σε γυάλα, η στο διάστηµα. Προς τι τόση ελα-
φρότητα.

Η µοναξιά είναι δυσβάσταχτη και  ψυχοφθόρα. Φέρ-
νει και κατάθλιψη, µια αληθινή αρρώστια. Μπορείς να 

την αµβλύνεις, κάνοντας πνευµατική ερ-
γασία. Τουλάχιστον κρατάς το µυαλό 
σου ζωντανό.

Καλό είναι να είµαστε πραγµατι-
στές και όχι να βαδίζουµε στα 

σύννεφα. Ο άνθρωπος πρέπει να προ-
σαρµόζεται στις δηµιουργούµενες 
ανάγκες, για την ασφάλεια, επιβίωση 
και υγεία του. Οι µαγκιές δεν ωφέλη-
σαν κανέναν.

Το εγώ µας είναι ένα άγριο βιολογι-
κό µας ένστικτο. ∆εν µπορούµε να 

το θεραπεύσουµε. Μπορούµε όµως να 
το τιθασεύσουµε για να νοιώσουµε πιο 
ήρεµα, πιο ειρηνικά. Ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται, έλε-
γαν κάποιοι πιο έµπειροι από εµάς.

Από το να φτάσεις, στο τι µπορώ να κλέψω, µέχρι 
το τι µπορώ να δωρίσω στους συνανθρώπους 

µου, είναι ένας τεράστιος αγώνας µε τον εαυτό µας. Συ-
νήθως το καταλαβαίνουµε όταν γεράσουµε και βλέ-
πουµε ότι όλα είναι µάταια, εάν ξαναζούσαµε δεν θα κά-
ναµε τα ίδια.

Λόγο της ηλικίας µου, µου έχουν µείνει στο πίσω, τέλος 
του κρανίου µου, λίγα µαλλιά, δείγµα ότι κάποτε ήταν 

σκεπασµένο. Ένας φίλος µου,  µου είπε. Μήτσο, ερχόµενος 
από την Φιλαδελφείας, είδα ένα κουρείο που κάνει κούρεµα – 
λούσιµο, εννέα ευρώ. Έχετο υπόψιν σου. Τώρα τι να του πεις.

Έξω οι κλέφτες, οι παλιοκλεφταραίοι, µέσα οι τε-
µπέληδες. Αυτό µας βολεύει, αλλά που θα βρού-

µε χρήµατα για τους τεµπέληδες. Ιδού η απορία.
∆ιασταυρώνοντας τις αφηγήσεις δύο ή τριών ανθρώ-
πων για ένα γεγονός, διαπιστώνεις µέσες – άκρες την 

αλήθεια. Ο αρχαίος θεός των Ρωµαίων Ιανός, από την µία 
όψη είχε την µορφή του πολέµου, από την άλλη την µορ-
φή της ειρήνης. Οι Ρωµαίοι έπλασαν ένα δίµορφο θεό, 
γιατί ζούσαν και τις δύο καταστάσεις. Βέβαια µε την ισχύ 
των όπλων. 

Η αγελαδίτσα είναι µια µεγάλη κοπροµηχανή. 
Όµως µας δίνει κάθε µέρα πολύτιµο γάλα ανα-

γκαίο για την ζωή µας, και το µεγάλωµα µας.  Μια αν-
θρώπινη κοπροµηχανή, εάν είναι έτσι, τι µας προσφέ-

ρει;  Απογοήτευση.
Μερικές φορές αναγκαζόµαστε να 
υποκριθούµε τον βλάκα. Άλλες 

φορές συµπεριφερόµαστε σαν πραγµα-
τικοί βλάκες. Η διάκριση εξαρτάται από 
το θέµα, ή το πρόβληµα που έχουµε 
µπροστά µας.

Μερικοί συνάνθρωποί µας αφή-
νουν το ίχνος τους, στο πέρασµα 

τους στην γη µας, παντοτινό. Αυτό βέβαια 
είναι πνευµατικό. Η βελτίωση της νοηµο-
σύνης µας, προάγει τον πολιτισµό µας.

Όταν γεράσουµε και µας πέσουνε  τα 
δόντια, τότε αντί για µπριζόλες, τρώ-

µε κιµά, µπιφτέκια, κεφτέδες, σουτζουκά-
κια. Αυτό λέγεται βιολογική προσαρµο-

γή. Είναι αυτό που λέµε, βάλε νερό στο κρασί σου, γιατί δεν 
το αντέχεις τόσο δυνατό. ∆εν είναι ψέµατα. Νοµίζω.

Πολύ συχνά συµβαίνει, µία, δύο, τρείς γνώµες να 
είναι αντιφατικές, αντίθετες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι 

δεν υπάρχει κοινό σηµείο συνεννόησης. Το κλειδί εί-
ναι, η άδολη η έντιµη πρόθεση.

Θυµάµαι έναν καθηγητή µας που µας έλεγε. Παιδιά 
προσπαθήστε να κερδίσετε όσα µπορείτε από την 

εµπειρία και την γνώση µου. ∆εν αρκεί µόνον η αποστήθι-
ση των βιβλίων. Και µια προφορική κουβέντα, µπορεί να 
σας είναι πολύτιµη για όλη σας την ζωή. Τόσο αληθινό, τό-

σο έντιµο.
Η γυναίκα µου συχνά µου λέγει. 
Τι λες βρε άχρηστε. Εγώ της λέ-

γω. ∆εν είµαι άχρηστος, είµαι Χριστια-
νός Ορθόδοξος. Αµ  δε το βλέπω µου 
λέγει. ∆εν παίζεται µε τίποτα.

Από το δόγµα της Αγίας Τριάδος, 
λείπει η µήτηρ, που δεν είναι απλά 

Αγία, αλλά Παναγία. Αυτό είναι πραγµα-
τικός ρατσισµός εκ µέρους των ανδρών, 
για τις γυναίκες και πέρα για πέρα υπο-
κρισία για την ισότητα των δύο φύλλων. 
Πολλά πρέπει να αλλάξουµε  στις αντι-
λήψεις µας.

Έτσι είναι εάν έτσι το  θέλετε. Εγώ έχω άλλη γνώ-
µη, αλλά αγνόησε την, µην δίνεις σηµασία. Όµως 

δεν χάνεις τίποτε, εάν εξετάζεις και µια άλλη γνώµη. Τί-
ποτε στην ζωή µας δεν είναι απόλυτο, γιατί κανείς µας 
δεν είναι τέλειος.

Στην χώρα µας που µυρίζει ρίγανη και δυόσµο, µην 
ανακατεύετε την ανθρώπινη αποφορά, δυσοσµία. Εί-

ναι κρίµα. Αφήστε την φύση να λειτουργεί όπως ξέρει, πιο 
σοφά από όλους µας.

Ο εγγονός µου, µικρούλης, όταν έρχεται στο σπί-
τι, τον φιλώ, τον αγκαλιάζω, σε λίγο µου λέγει. 

Παππού σήµερα είναι η χειρότερη µέρα της ζωής µου. 
Είναι γιατί δεν έβγαλα από την τσέπη µου µια σοκολά-
τα ή µια γκοφρέτα να του δώσω, που την περίµενε. Βρε 
τι τραβάµε και εµείς οι άσκεφτοι παππούδες.

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

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

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

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

∆ηµιουργικό:  Ιωάννης  Νιώρας  
Εκτύπωση:  IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νοµική  Σύµβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου ●  Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται  η  αναδηµοσίευση   άρθρων, φωτογραφιών   και  ειδήσεων,  
µε  απλή αναφορά  στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Άρθρα και  Επιστολές  δηµοσιεύονται  

µόνο  ενυπόγραφα. Αποκλείονται  οι πάσης φύσεως καταγγελίες.  
Τα  ενυπόγραφα άρθρα ή κείµενα  ή δελτία τύπου  εκφράζουν µόνο 

την  άποψη  του  γράφοντος. Η  προβολή  φυσικών  προσώπων, προϊόντων
και  υπηρεσιών, γίνεται  επί  πληρωµή, βάσει θεωρηµένου τιµολογίου. 

Ετήσιες  Συνδροµές: 
Ιδιώτες:  30€  ●  Σύλλογοι: 50€ ●  ∆ήµοι: 100€

Λογ. κατάθεσης :  569 - 002101- 034648  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΛΦΑ 
IBAN : GR21 0140 5690 5690  0210 1034 648
και   0026/ 0611-03-0102111826  ΕUROBANK  

IBAN :  GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί  κάθε  δεύτερη Κυριακή.  
Σηµεία  ∆ιανοµής:  Περίπτερα  Αχαρνών  - ∆ηµαρχείο   -   ΚΑΠΗ  –  ΚΕΠ 

και όλο το δεκαπενθήµερο,  στα «Φωτοαντίγραφα   ΜΑΚΡΗΣ», 
οδός Φιλαδέλφειας,  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»

 Ευκολότερο είναι να 
βρεις µια σωστή λύση, 
δυσκολότερο είναι να 

την εφαρµόσεις στους αν-
θρώπους. Τα εµπόδια πολ-
λάκις ανυπέρβλητα, αξεπέ-
ραστα, είναι πολιτικά, οικο-
νοµικά και ο ατίθασος βιο-
λογικά χαρακτήρας µας. 
Εµπόδιο είναι και οι δεισι-
δαιµονίες µας.

Κανένα κακό, καµιά 
συµφορά δεν υπάρ-
χει, που να µην µας 

δίνει ένα δίδαγµα. Όταν δεν 
διδασκόµαστε από τα λάθη 
µας, απλά επιφέρουµε κακό 
στους συνανθρώπους µας 
και εγείρουµε εχθρότητα. 
Όλα τα λάθη διορθώνονται 
όταν έχουµε ειλικρινή πρό-
θεση.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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Κρατώντας ζωντανή την ελπίδα 
των ψηφοφόρων που µε 
εµπιστεύτηκαν και οι οποίοι 

οραµατίζονται µία πόλη µε ανθρώπινο 
πρόσωπο, ασφαλή, µε αναπτυξιακούς 
ρυθµούς, υγιή οικονοµική κατάσταση 
αλλά και  ικανούς και έντιµους 
εκπροσώπους  που θα ενώνει τις 
γειτονιές, θα σέβεται τους πολίτες και θα 
τους προτρέπει να αγαπήσουν 
περισσότερο την πόλη τους, 
εξακολουθώ να αγωνίζοµαι µε όλες µου 
τις δυνάµεις προκειµένου να πείσω ένα κοµµάτι 
πολιτών που παρασύρεται  αφού δεν έχει εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης, και των απρόβλεπτων 
συνεπειών που µπορεί να επιφέρει η κακή διαχείριση 
στο ∆ήµο µας. 

Όλα αυτά τα καίρια ζητήµατα  τα οποία και έχω καταθέσει 
µέχρι σήµερα τόσο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και µε 
δηµόσιες τοποθετήσεις µου απέναντι στους πολίτες των 
Αχαρνών, η δηµοτική αρχή καλείται πλέον είτε να τα 
αντικρούσει ως αναληθή  είτε να σωπάσει σκοπίµως 
αποκρύπτοντάς τα για να συνεχίσει ανενόχλητη την λεηλασία 
των ταµείων του δήµου Αχαρνών. 

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων που εµπιστεύτηκε στη 
δηµοτική αρχή την τύχη της πόλης µας,  θα πρέπει να αξιώσει 
από αυτήν να αποδείξει αν εδώ και δύο δεκαετίες:
● H πόλη των Αχαρνών έχει 100 εκ. ευρώ δανειακές 
υποχρεώσεις µε υπέρογκους τόκους και πάνω από 50 εκ. ευρώ 
χρέη προς τρίτους και αν τα χρήµατα αυτά πήγαν σε έργα  ή 
µπήκαν στις τσέπες τους.
● ∆όθηκαν σε απαλλοτριώσεις  500 εκ. ευρώ όπως δήλωσε ο 
ίδιος ο αντιδήµαρχος Οικονοµικών σύµφωνα µε τα λεγόµενα 
του οποίου πολλές περιπτώσεις διπλοπληρώθηκαν και άλλες 
αποζηµιώθηκαν χωρίς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις,  τις 
πληρωµές των οποίων φορτώθηκαν οι πολίτες και εν τέλει αν 
τα χρήµατα αυτά πήγαν στον προορισµό τους ή στις τσέπες 
τους. 
● Oι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις που µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
θα έπρεπε να είναι υγιής οικονοµικά όπως συµβαίνει σε άλλους 
δήµους, στο δικό µας  καταχρέωσαν και καταλήστεψαν τα 

ταµεία  αλλάζοντας  ΑΦΜ και επωνυµία κάθε 
τόσο απλά και µόνο για να υπάρχουν και να 
πηγαίνουν τα χρήµατα στις τσέπες τους.
● Τα Κοιµητήρια από τα έσοδα των οποίων ο 
δήµος θα έπρεπε να έχει µεγάλα πλεονάσµατα,  
βρίσκονται καταχρεωµένα  µε εκατοµµύρια 
ευρώ και αν τα έσοδα πήγαν στο ταµείο του 
δήµου ή στις τσέπες τους. 
● Τα εκατοµµύρια ευρώ που δόθηκαν στο 
δήµο για µελέτες,  αντιπληµµυρικά έργα, 
ασφαλτοστρώσεις , αποχετευτικό  και 
πυρασφάλεια αξιοποιήθηκαν ή µπήκαν στις 

τσέπες τους. 
● Tα υπέρογκα ποσά εκατοµµυρίων ευρώ που δίνονται για 
επισκευές, αγορές οχηµάτων και οτιδήποτε αφορά στον τοµέα 
της Καθαριότητας  έφτασαν στον προορισµό τους ή µπήκαν στις 
τσέπες τους. 
● Σε ευαίσθητες δοµές του δήµου όπως η «Αρωγή», οι 
παιδικοί σταθµοί,  οι  σχολικές επιτροπές και οι κοινωνικές 
δοµές για τις οποίες δόθηκαν εκατοµµύρια ευρώ πήγαν στον 
προορισµό ή στις τσέπες τους. 
● Τα εκατοµµύρια ευρώ που δόθηκαν για µελέτες που 
αφορούν πλατείες, παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται στο έλεός τους αξιοποιήθηκαν µε κάποιο τρόπο 
ή µπήκαν στις τσέπες τους. 

Εν τέλει ας απαντήσει η δηµοτική αρχή αν υπάρχει µία 
υπηρεσία στο ∆ήµο µας η οποία να εµπεριέχει οικονοµικές 
συναλλαγές και στην οποία δεν έχει προκύψει κάποια 
ατασθαλία ή οικονοµικό σκάνδαλο. 

Η πλειοψηφία των πολιτών να µην παρασύρεται λοιπόν 
από την προσπάθειά της δηµοτικής αρχής που εµπιστεύτηκε, να 
την πείσει ότι όλα τα παραπάνω είναι ανούσια, ανάξια λόγου 
και πρέπει να αποκρύπτονται από τους πολίτες των Αχαρνών 
αλλά να αξιώσει να τοποθετηθεί η δηµοτική αρχή αν όντως όλα 
τα παραπάνω ισχύουν και οδεύουµε στο χάος και στην 
καταστροφή ή αν έχει αποδείξεις  ότι όλα τα παραπάνω είναι 
αναληθή και όλα οδεύουν καλώς και τιµούν και υπηρετούν την 
εµπιστοσύνη των πολιτών που τους εµπιστεύτηκε. 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Aς υποδείξει  η ∆ηµοτική Αρχή µία ∆ηµοτική Υπηρεσία που εµπεριέχει 
οικονοµικές συναλλαγές και δεν εµπλέκεται σε οικονοµικό σκάνδαλο

ΑΙΤΗΜΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ : Την  κα  Πρόεδρο ∆.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
              ΕΝΤΑΥΘΑ                                         

Αγαπητή  κα  Πρόεδρε του ∆.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

Ζητάµε την άµεση σύγκληση, δια ζώσης 
,έκτακτου ∆.Σ. µε δυο σοβαρά θέµατα ηµερή-
σιας διάταξης που χρήζουν άµεσης αντιµετώ-
πισης από το σώµα.
Α) Το θέµα κλεισίµατος της ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ και µεταφοράς της 
στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
Παρά τις επανειληµµένες ενέργειες και προσπάθειες που έχουν γί-
νει στο παρελθόν , απώτερο και πρόσφατο ,τόσο για την διατήρη-
ση της ∆.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ αλλά και για την αναβάθµισή της σε Α κα-
τηγορίας, πληροφορούµεθα ότι εντός του ΙΟΥΛΊΟΥ 2020, πρόκει-
ται να µεταφερθεί στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ. 
Αποτελεί ντροπή για την πόλη µας ,µετά από τόσες υπηρεσίες που 
έχουν χαθεί από τη πόλη µας ( τέως Υπονοµαρχία, ∆.Ε.Η. , κ.λ.π. ) 
,να µην έχουµε ούτε ∆.Ο.Υ. στο τρίτο µεγαλύτερο ∆ΉΜΟ ΤΗΣ ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ. 
Ακόµα και σήµερα οι πολίτες είναι αναγκασµένοι ,για ένα µεγάλο 
φορολογικών τους υποθέσεων να µεταβαίνουν στη ∆.Ο.Υ.
Β) Το θέµα των διοδίων στη γέφυρα της Βαρυµπόµπης.
Είναι ένα θέµα ,που αφορά πάρα πολλούς δηµότες µας οι οποίοι ερ-
γάζονται σε περιοχές που θα είναι αναγκασµένοι σε καθηµερινή βά-
ση να πληρώνουν διόδια για να µεταβούν στις εργασίες τους µέσα 
σε αστικό ιστό.
Να κληθούν επίσης να παραβρεθούν, σε αυτό το έκτακτο ∆.Σ., οι 
Βουλευτές και Πολιτευτές της Περιφέρειας µας , οι Φορείς της Πό-
λης µας ,τα µέσα ενηµέρωσης και οι πολίτες µας.

ΜΕ ΕΚΤΊΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΆΤΑΞΗ  «ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ»
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Με απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, Γεωργίου  Πιτσι-
λή, επέρχονται τροποποιήσεις στις υποχρεώ-
σεις δήλωσης των µεταβολών των µισθώσε-
ων ηλεκτρονικά στην σελίδα myTAXISnet, 
ώστε να υπάρχει άµεση ψηφιακή αποτύπωση 
τους. 

Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι:  
● Σε περίπτωση λύσης της µίσθωσης, ο ιδιοκτή-
της υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός µέχρι 
το τέλος του επόµενου µήνα. ∆ιαφορετικά, το µι-
σθωτήριο θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.
● Επιπλέον, µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2020, οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υποβάλουν 
δήλωση:

Α)  Για τα µισθωτήρια,  τα οποία έχουν συνα-
φθεί προ του 2014 και είναι σε ισχύ στις 12 Ιου-
νίου 2020, έχουν παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλ-
λάξει κάποιος όρος τους,  εφόσον δεν έχει ήδη 
υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο 
myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυ-
ρώσεις, και περιλαµβάνει τα στοιχεία που ισχύ-
ουν στις 12 Ιουνίου 2020.

Β)  Για τα µισθωτήρια,  τα οποία έχουν  δη-
λωθεί ηλεκτρονικά και έχει λυθεί η µίσθωση µέ-
χρι τις 12 Ιουνίου 2020. Σε διαφορετική περίπτω-
ση η µίσθωση θεωρείται ότι ισχύει.

Ακόµη , η απόφαση περιλαµβάνει ειδικές 
ρυθµίσεις για τις µισθώσεις των οποίων οι µι-
σθωτές επλήγησαν από τον κορωνοϊό. Ειδικότε-
ρα:

Μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020, οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, των οποίων το ενοίκιο µειώθηκε κατά  
40%  λόγω των µέτρων για τον κορωνοϊό, θα 
πρέπει να υποβάλουν δήλωση  Covid  για τη µε-

ταβολή του µισθώµατος για τους µήνες,   που 
ίσχυσε η µείωση, ώστε να επωφεληθούν από τις 
σχετικές ευνοϊκές ρυθµίσεις.

Για τις µειώσεις µισθωµάτων µετά τον Ιούνιο 
2020, στο πλαίσιο των ίδιων µέτρων για την παν-
δηµία, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν 
σχετική δήλωση µέχρι την εικοστή ηµέρα του 
µήνα, που αφορά η µείωση.

Σε περίπτωση, που δεν έχει υποβληθεί ηλε-
κτρονικά αρχική ή τροποποιητική «∆ήλωση 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας», αυτή πρέπει να προηγηθεί της 
«∆ήλωσης Covid». Οι µισθωτές πρέπει µέχρι τις 
26 Ιουνίου να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι 
την «∆ήλωση Covid».

Για µεταγενέστερες µειώσεις ενοικίου, η απο-
δοχή ή µη της δήλωσης υποβάλλεται σε τρεις 
ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής της δήλωσης από τον ιδιοκτήτη.

Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής, θε-
ωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον µι-
σθωτή. ∆ηλώσεις µη αποδοχής, που υποβάλ-
λονται εκπρόθεσµα, δεν εµποδίζουν τη χορήγη-
ση των ευεργετηµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
µπορεί να γίνει διασταύρωση και να πραγµατο-
ποιηθεί έλεγχος σε µεταγενέστερο χρόνο.

Νέες  υποχρεώσεις  δηλώσεων 
στο taxis  για  µισθώσεις  

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
τέως ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Τα υλικά οφέλη ενός  Ευρωβουλευτή…
Το πλήθος των αρνητικών αναφορών στο «πόθεν 
έσχες» του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ  ∆ηµήτρη 
Παπαδηµούλη, επικεντρώθηκε στην αγορά οκτώ 
(8)  διαµερισµάτων και στο ύψος  των εισοδηµά-
των που του επέτρεψαν να προβεί σε αυτές τις 
αγορές.  Η επίκριση βασίστηκε στο θεωρητικά 
ασύµβατο ενός πατεντάτου αριστερού µε τον 
πλούτο, µολονότι από καταβολής  µαρξιστικού 
σοσιαλισµού  εκ των θεµελιωτών του µαζί µε τον 
Μαρξ  ο µεγαλοβιοµήχανος Ένγκελς. 

Άλλωστε και ο υλοποιήσας τις µαρξιστικές θεω-
ρίες Βλαδίµηρος Λένιν, γόνος µεγαλοαστικής οικο-
γένειας, ουδέποτε εργάστηκε  προς βιοπορισµό, ζώ-
ντας  πλουσιοπάροχα χάρη στις συνεισφορές, βαθύ-
πλουτων δωρητών ή σε παράνοµα έσοδα.  Έτσι εξη-
γείται  και ο σε αµηχανία αποχαρακτηρισµός του  σε 
επαγγελµατία επαναστάτη όταν κάποτε ερωτήθηκε 
ποίο το επάγγελµά του.

Περιέργως  δεν είδα να ενεργοποιείται το ενδια-
φέρον των σχολιαστών του «πόθεν έσχες» των ευ-
ρωβουλευτών για το ποια εισοδήµατα αποκοµίζουν 
από την επίζηλη ιδιότητα του µέλους του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου.

Πολύ συνοπτικά ο κάθε ευρωβουλευτής δικαι-
ούται µηνιαίου µισθού 8.757 ευρώ, ο οποίος µετά 
την  αφαίρεση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών 
περιορίζεται σε 6.825 ευρώ, για να συρρικνωθεί ακό-
µα περισσότερο,  αφού υπόκειται  και σε φόρο εισο-
δήµατος στην  χώρα προέλευσης του. Όµως αυτό το 
εισόδηµα δύσκολα δαπανάται από ένα νοικοκύρη 
ευρωβουλευτή καθώς, πέρα από δύο άνετα γραφεία 
µε πλήρη εξοπλισµό, που του παρέχονται στις Βρυ-
ξέλες και στο Στρασβούργο, χωρίς κανένα κόστος γι’ 
αυτόν εισπράττει επί πλέον 4.613 ευρώ  χωρίς µάλι-
στα να χρειάζεται να δώσει λογαριασµό για το που 

δαπανά αυτό το ποσό. Στους ευρωβουλευτές παρέ-
χεται επίσης κατ’ αποκοπήν αποζηµίωσης ύψους 320 
ευρώ για κάθε µέρα που οι βουλευτές είναι παρόντες 
στις  επίσηµες ηµέρες του Ευρωκοινοβουλίου. Το 
επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνο στους παρόντες 
βουλευτές, οι οποίοι και υπογράφουν σχετική κατά-
σταση. Για τις αεροπορικές µετακινήσεις των ευρω-
βουλευτών στις έδρες του Κοινοβουλίου αποζηµιώ-
νονται εισιτήρια bussines class. 

Επί πλέον για την πρόσληψη και αποδοχές προ-
σωπικού βοηθών στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα ο 
κάθε ευρωβουλευτής εισπράττει κάθε µήνα 24.043 
ευρώ. Συνολικά υπολογίζεται ότι αθροιζόµενα τα 
όσα εισπράττει κάθε µήνα ο κάθε ευρωβουλευτής, 
ανέρχονται σε πάνω από 40.000  ευρώ, και  σε περί-
που 2,5 εκατ,   κατά την πενταετία της θητείας του,  κα-
θαρά  περίπου  1,5 εκατ.  Έτσι ένας ευρωβουλευτής 
όπως ο κ. Παπαδηµούλης, ο οποίος θητεύει για Τρί-
τη φορά στο λειτούργηµα, είναι φυσικό να έχει  απο-
κοµίσει πλούτο κάποιων εκατοµµυρίων ευρώ, το 
οποίο εύλογα  τοποθετεί σε τράπεζες, οµόλογα, µε-
τοχές και σε ακίνητα, τα οποία κατά κανόνα του απο-
δίδουν επί πλέον εισοδήµατα.  

Υπογραµµίζω ότι γενικώς το εγχείρηµα της Ενω-
µένης Ευρώπης µε τα όσα θετικά σηµαίνει για τους 
λαούς της συνεπάγεται υψηλότατο κόστος, καθώς τα 
πάντα και οι πάντες  αµείβονται πλουσιοπάροχα, συ-
µπεριλαµβανοµένων και των ιδιαίτερα προνοµιού-
χων στρατιών υπαλλήλων που υπηρετούν τους θε-
σµούς. Παρά ταύτα, χάρη στην Ευρώπη, οι µετέχο-
ντες σ’ αυτή λαοί ευηµερούν και η ευοίωνη προοπτι-
κή για την χορήγηση 32 δις ευρώ, αποδεικνύει πόσο 
τυχερή είναι η Ελλάδα µας, που έστω και µε το ζόρι 
την ενέταξε σ’ αυτή ο ΑΕΙΜΝΗΣΟΣ   Κωνσταντίνος 
Καραµανλής. ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  -   ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  
Αχαρναί Τηλ. : 211-1821258,

Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com

Την Ιερά Μονή Μεγίστης Βατοπεδίου, 
στο Άγιον Όρος, επισκέφθηκε , την πε-
ρασµένη εβδοµάδα, κατόπιν προ-
σκλήσεως ο πρώτος επιλαχών βου-
λευτής της «Ελληνικής Λύσης» στην 
Ανατολική Αττική ,κ. Χρήστος Ηλιά-
δης.

Χαρακτηριστική  η δήλωση του  κα-
τά την   αναχώρηση του για το Άγιο 
Όρος.  Έχω την τιµή και την ευλογία να 
προσκληθώ στο Άγιο Όρος από τον πα-
νοσιολογιότατο ηγούµενο   Εφραίµ  της 
Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Είναι το πιο 
µεγάλο αλλά και ταυτόχρονα ευχάριστο 
ταξίδι καθώς τα ξενοδοχεία ελέω κυβέρ-
νησης παραµένουν κλειστά. Μια προσευχή θα κάνω για όλους και ιδιαίτερα για τον ∆ήµο µας.

Την Κυριακή παρακολούθησε τη λιτανεία της θαυµατουργής εικόνας «Παναγίας της Βηµατά-
ρισσας» και εν συνεχεία του απονεµήθηκε τιµητικά από τον προκαθήµενο της Ιεράς Μονής , πα-
νοσιολογιότατο ηγούµενο Εφραίµ, γνήσιο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Παντάνασσας.

Στο πλαίσιο της συνάντησής του, ως επικεφαλής και τοµεάρχης του Ποντιακού Ελληνισµού 
στην «Ελληνική Λύση», αντάλλαξαν απόψεις γύρω από πολιτικά και θρησκευτικά θέµατα, ενώ 
στην συνέχεια συνάντησε τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, κ. Αθανάσιο Μαρτίνο.

Μεταξύ των άλλων συζήτησαν καίρια θέµατα που απασχολούν τον ∆ήµο Αχαρνών (την γε-
νέτειρα του κ. Ηλιάδη) , ενώ ενδιαφέρον εξέφρασε για τα δρώµενα ο κ. Μαρτίνος, καθώς η περι-
οχή είναι ένας από τους τοµείς όπου εξελέγη βουλευτής η κόρη του, Γεωργία Μαρτίνου, στην Α΄ 
Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής µε την παρούσα κυβέρνηση.

Τιµητική διάκριση για τον «Ποντιακό Ελληνισµό»
■ 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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Αχαρναϊκή:  Η δύναµη της Ενηµέρωσης και της Προβολής είναι Εδώ. Εµπιστευθείτε την.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Ξεκίνησαν  την ∆ευτέρα 15 Ιουνίου 2020 οι Πανελλήνιες Εξε-
τάσεις µε τους µαθητές να ρίχνονται στη µάχη για µια θέση 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Θα ολοκληρωθούν στις 26 Ιου-

νίου και στις 30 Ιουνίου αντίστοιχα. Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι µία 
από τις πρώτες µεγάλες µάχες που καλούνται οι µαθητές να δώσουν 
για στην ζωή τους, αλλά είναι και η αφετηρία για την επίτευξη νέων 
στόχων και την πραγµατοποίηση των ονείρων τους. Όλοι µας πιστεύ-
ουµε απόλυτα στη δύναµη σας και στην ικανότητα σας να πετύχετε!  
Ευχή  από καρδιάς  όλων,  καλή επιτυχία και καλή δύναµη!

Η ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου Αχαρνών και ο 
Πρόεδρος Ιωάννης Μίχας φρόντισαν να εφοδιαστούν όλες οι 
σχολικές µονάδες που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα µε το 

απαραίτητο υγειονοµικό υλικό καθώς επίσης µε µπουκαλάκια νερού και 
χυµούς για τους µαθητές. «Τρέχουµε ώστε όλα να είναι έτοιµα για τις Πα-
νελλήνιες Εξετάσεις από πλευράς ∆ευτεροβάθµιας. Εφαρµόζοντας τις 
Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Όλες οι σχολικές µονάδες 
έχουν εφοδιαστεί µε το απαραίτητο υγειονοµικό υλικό.Κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων, η χρήση της µάσκας από τους υποψηφίους θα είναι προ-
αιρετική αλλά υποχρεωτική για τους επιτηρητές καθηγητές, ενώ σε κάθε 
αίθουσα εξέτασης θα τηρείται η προβλεπόµενη απόσταση». 

Από την Πέµπτη 18 Ιουνίου, έως και την Πέµπτη 2 Ιουλίου 
2020, θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, 
ανανέωσης εγγραφής και µετεγγραφής στα Γενικά και τα 

Eπαγγελµατικά Λύκεια. Όπως ενηµέρωσε σχετικά το υπουργείο Παι-
δείας, από αύριο και ώρα 09:00 έως τις 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59, 
θα µπορούν όσοι και όσες επιθυµούν να εγγραφούν, να ανανεώ-
σουν την εγγραφή τους ή να µετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη δη-
µόσιων ηµερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ -ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 
2020-2021, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση. Οι αιτήσεις θα γί-
νονται µέσω της εφαρµογής «e-εγγραφές» στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:  e-eggrafes.minedu.gov.gr.

Ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη  Γιώργο πατούλη : «Ανα-
λαµβάνουµε τα έξοδα µετακίνησης των Ατόµων µε αναπηρίες 
που φοιτούν στο Ίδρυµα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», 

ένα ίδρυµα που επιτελεί σπουδαίο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο, προ-
σφέροντας πολύτιµες υπηρεσίες σε παιδιά και νέους µε αυτισµό και νο-

ητική αναπηρία και άλλα κοινωνικά ελλείµµατα.  Είναι καθήκον και υπο-
χρέωσή µας να στηρίζουµε έµπρακτα τα άτοµα µε αναπηρία, διευκολύ-
νοντας ουσιαστικά την καθηµερινότητά τους!».

Με στόχο να ολοκληρωθεί µέσα στον Αύγουστο, θα αρχίσει 
από τις 13 Ιουλίου η διανοµή διδακτικών βιβλίων Γενικού και 
Επαγγελµατικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21 και τα 

βιβλία θα αφορούν τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας.  Τα παραπάνω 
αναφέρει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, η οποία ορί-
ζει και τη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους αρ-
µόδιους

Τέσσερις µέρες νωρίτερα θα ανοίγουν φέτος τα σχολεία.  «Το πρώ-
το κουδούνι θα χτυπήσει φέτος νωρίτερα, προκειµένου να αξιο-
ποιηθούν οι επιπλέον ηµέρες για επαναλήψεις και κάλυψη τυχόν 

κενών που προέκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτι-
κών µονάδων εξ αιτίας του κορονοϊού», σηµειώνει το υπουργείο Παιδεί-
ας στην ανακοίνωσή του.

Άρχισε από σήµερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των 
υποψηφίων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην 
προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στους δήµους για την εξυπη-

ρέτηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». Η προκήρυξη αφο-
ρά συνολικά 2.909 µόνιµες θέσεις, εκ των οποίων στην κατηγορία 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αναλογούν 1.177 θέσεις.  Οι υποψήφιοι 
πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση 
συµµετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά µέσω του διαδικτυακού του τό-
που (www.asep.gr - Πολίτες Ö Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες), ακολουθώ-
ντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτηµα ΣΤ’). 
Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής για 
τις θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης λήγει την Πα-
ρασκευή 3 Ιουλίου 2020, στις 14:00.

Το Υπουργείο Οικονοµικών,  ανακοινώνει τη χρονική παράταση 
της προθεσµίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσι-
κά και νοµικά πρόσωπα έως και τις 29 Ιουλίου 2020. Η παράταση 

κρίθηκε επιβεβληµένη, προκειµένου να διευκολυνθούν όλοι οι πολίτες 
και οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους. Επιση-
µαίνεται ότι δεν αλλάζει η προθεσµία για την καταβολή της πρώτης δό-
σης του φόρου εισοδήµατος, η οποία είναι η 31η Ιουλίου 2020.

Ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου Αχαρνών οικονοµικού έτους 
2020. Επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 44572/11673/10-06-2020 
απόφαση. Του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Αττικής.
Στον πάγκο της ΛΦΜ «Αχαρνής θα παραµείνει για τέταρτη συνε-
χόµενη χρονιά ο Γιώργος Σουρµέλης. Ο έµπειρος προπονητής 
ανανέωσε τη συνεργασία του µε την οµάδα και θα την καθοδη-

γήσει και τη νέα χρονιά στο πρωτάθληµα της Β΄ΕΣΚΑ. Ο έµπειρος coach 
θα βρίσκεται για 4η συνεχοµένη αγωνιστική περίοδο στον πάγκο της αν-
δρικής οµάδας και θα την οδηγήσει στον νέο πρωτάθληµα της Β ΕΣΚΑ.

 «Είµαι αναγνώστης κ φανατικός υποστηρικτής της «ΑΧΑΡΝΑΙ-
ΚΗΣ» από την πρώτη ηµέρα της έκδοσης της µέχρι κ σήµε-
ρα!!!! εύχοµαι συνέχεια στις επιτυχίες σας!!!!». Αυτή είναι η 

δηµόσια ανάρτηση στο FB, του συµπολίτη µας Θάνου Τσιουλάκη, 
αποδεχόµενος πρόσκληση  να γίνει µέλος της Οµάδας «ΑΧΑΡΝΑΪ-
ΚΗ».  Το ευχαριστούµε και τον εκτιµούµε απεριόριστα.

Πρόστιµα χωρίς αποτέλεσµα στον νέο κανονισµό καθαριότητας 
του ∆ήµου, αναφέρει σε ανακοίνωση της η ∆ηµοτική Παράταξη 
«∆ΕΚΑ». «Στη λογική επιβολής ανεφάρµοστων προστίµων κι-

νείται και ο νέος κανονισµός καθαριότητας, ο οποίος αναρτήθηκε στον 
ιστότοπο του ∆ήµου  για δηµόσια διαβούλευση. Οι υποχρεώσεις που 
θέτει αφορούν µόνο τους δηµότες. Ο κανονισµός αποτελείται από δεκά-
δες σελίδες µε κανόνες συµµόρφωσης και τσουχτερά πρόστιµα για τους 
δηµότες. Από την άλλη πλευρά, οι υποχρεώσεις του ∆ήµου προς τους 
δηµότες είτε είναι αόριστα διατυπωµένες, είτε αποσιωπώνται. Η συµµε-
τοχή του ∆ήµου στην υπόθεση της καθαριότητας παρουσιάζεται σχεδόν 
ως προαιρετική παρ.8.1 «Τα κάθε είδους απόβλητα θα συλλέγονται εφό-
σον ο ∆ήµος διαθέτει τα µέσα … διαφορετικά, οι δηµότες θα τα αποµα-
κρύνουν µε ίδια µέσα».

Ενδιαφέρον  το  σχόλιο του Πρώην Νοµάρχη Ανατ. Αττικής 
Λεωνίδα  Κουρή: «Η πρόσφατη οµόφωνα αρνητική γνωµο-
δότηση της Περιφέρειας Αττικής για την επιβολή διοδίων στο 

κόµβο Βαρυµπόµπης είναι θετική. ∆υστυχώς όµως δεν µπορεί να λύ-
σει ένα πρόβληµα που δηµιουργήθηκε προ 13 ετών από την σύµβα-
ση παραχώρησης. Μία σύµβαση προϊόν  «γονατογραφίας»,κατά την 
επιεικέστερη εκδοχή. Πολλοί ήλπιζαν ότι η επόµενη Κυβέρνηση θα 
έλυνε το πρόβληµα. Προσγειώθηκαν ανώµαλα όταν συνειδητοποί-
ησαν ότι ο νέος κυβερνητικός παράγοντας που χειριζόταν το θέµα 
ήταν ο ειδικός που χρησιµοποιούσε η εταιρία κατά την σύναψη της 
σύµβασης παραχώρησης. Τα επόµενα χρόνια είδαµε διάφορες ταχυ-
δακτυλουργίες που και το πρόβληµα δεν έλυναν και επιβάρυναν τον 
κρατικό προϋπολογισµό γεµίζοντας τα ταµεία της εταιρίας. Οι πολί-
τες της ΒΑ Αττικής και όχι µόνον διερωτώνται αν θα υπάρξει επιτέλους 
µία σοβαρή και συνολική αντιµετώπιση του προβλήµατος που θα βά-
λει τέλος στους πάσης φύσεως µικροπολιτικούς ακροβατισµούς».

HERBALIFE NUTRITION

Email: vaggelis@myfitlife.gr 
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Hair  Creations  Hair  spa – Αισθητική – Μακιγιάζ:   Κωνσταντίνος  και Νικόλαος  
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Γεννήθηκα µάλλον αργά.. Γεννήθηκα µάλλον 
πολύ µετά από τις εποχές που φαίνεται πλε-
ον πως αγαπω. Γιατι ολα αυτά τα ταξίδια που 

κάνουµε συχνά µέσα από το φύλλο αυτό που 
κρατάτε δείχνουν το πρόσωπο της τότε πόλης. 
Μια πόλης που την εποχή εκείνη οι κάτοικοι της 
το έβλεπαν ήρεµο γλυκό καλοσυνάτο και µε πε-
ρισσότερο σεβασµό σε όλα τα ιδανικά τους, τα 
ήθη και τα εθιµα, µα και τις καθηµερινές τους 
ασχολίες. Φτωχό µεν αλλά και µε λιγότερες απαι-
τήσεις για να ζεις. Γνησια καληµέρα φαγητο απ τον 
µπαξε και παιχνίδι µες στη φύση. 

Αυτά και άλλα πολλά µε έκαναν και εµένα να έχω δε-
θει ολοκληρωτικά µε αυτόν τον παλαιο τρόπο ζωής και 
να τον ζώ µέσα από τις φωτογραφιες. Εν κατακλείδι λοι-
πόν ηταν µία εποχή που ο κόσµος έκανε παρέες αληθινές 
και ανιδιοτελείς.  Ήταν µια εποχή που τα παιδιά παίζανε 
ανέµελα στις πλατείες χωρίς το άγχος και τη βία του χρό-
νου, του ρολογιού του κινητού, του πρέπει. 

Ηταν η εποχή που τα παιδιά κάναν µπάνιο σε µία σκά-
φη και µετά στις πλατείες µα και στις αλανες ζουσαν και 
µεγάλωναν κατά οµάδες παίζοντας µέχρι αργά το βράδυ. 
Τότε που η γειτονιές ζούσαν κατα οµάδες έξω στα καρε-

κλακια τους κάτω απ τις σκιες των δέντρων. 
Τοτε που η λέξη φοβος δεν υπήρχε στο καθηµερινό 

λεξιλόγιο. Και που ο κοσµος κυκλοφορούσε ανά παρέ-
ες , γέµιζε τις πλατειες, αφηνε τα κλειδιά στις πόρτες, µα-
γείρευε σε φούρνους, και πήγαινε σε γιορτες ατοµικές η 
συλλογικές µε επίσηµο ένδυµα. Τοτε που στον αντρα το 
καπέλο και το γιλεκο ήταν σηµαντικό όµως και στην γυ-
ναίκα το µαλλί και καλοσιδερωµένη φουστα.  Τοτε που 
το πρωί, το µεσηµέρι, το απόγευµα, και το βράδυ τα ενι-
ωθες το καθένα ξεχωριστά. Που ακόµα και ο ταχυδρο-
µος άφηνε στο κουτί µονάχα γράµµατα για να νοσταλγεις 
να τα ανοίξεις και όχι λογαριασµούς όπως σήµερα που 
φοβάσαι να τα αγγίξεις. 

Σε αυτό το σηµερινό φύλλο λοιπόν θα δείτε διάφορες 
οικογένειες παρέες και αδέρφια σε καθηµερινές ασχολί-
ες. Γιατί είπαµε, αυτή η εποχή ήταν η εποχή της φτώχειας 
αλλά και της ανεµελιάς. Ήταν µια εποχή που την αγαπη 
την εµπιστοσύνη συντροφικότητα και την τιµιότητα την 
µοίραζες απλόχερα. Γιατί ζούσανε σε σπίτια χαµηλά µιας 
κοινωνίας που γνωρίζονταν µεταξύ τους. 

Αυτά και άλλα πολλά σήµερα αλλά και τις εποµε-
νες εβδοµάδες στην Αχαρναικη από το προσωπικό µου 
αρχείο.

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»

«Αχαρναϊκή  
γλυκιά 
καθηµερινότητα…!»

Αχαρνες 1968 και η κα Παπαγεωργιου σιδερωνει εξω 
στην αυλη..Αρχειο Ελενης Καλογρανη

Kαµπινγκ στην Παρνηθα το 1950 και βλεπουµε µητερα 
και αδερφη του Τασου Βρεττου να απολαµβανουν την 
φυση .Αρχειο Τασου Βρεττου

Γεωργιος και Κωνσταντινα Φυτα µε της κορες τους και εγγο-
νια κανουν πικ νικ στην λιγο πιο πανω απ τον κεντρικο ιστο 
της πολης στην οδο σουλιου .Aρχειο Eλενης Kαλογρανη

∆εκαετια 60 και βλεπουµε της Βησσαρακη Ρουλα ,Σκρεκη Του-
λα ,Σκρεκη Κατινα Πατσουλε Κωνσταντινα να πλεκουν στην 
λιοσιων απεναντι απ τον Αη Γιαννη .Αρχειο Γιαννη Ζαχαρη

Oικογενεια Μιχαλη Νερουστου στη λιοσιων το 1950 .
Πλυσιµο στη σκαφη και µαγειρεµα στα ξυλα εξω στο 
υπαιθρο.Αρχειο Μιχαλη Νερουτσου.

Τα αδερφια 
∆ιελλα καλο-
καιρι του 70 
παιζουν µε τα 
νερα και κα-
νουν µπανιο 
τσιτσιδι στη 
σκαφη.Αρ-
χειο Κωστα 
∆ιελλα

Oδο λιοσιων 
λιγο πριν την 
πλατεια το 
1956 και βλε-
πουµε τον  
µικρο Σαρα-
ντο Παγωνας 
που κανει 
βολτα µε το 
ποδηλατακι 
του µαζι µε 
ενα φιλο του.
Αρχειο Μα-
ριας Παγωνα
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ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙ-
ΣΚΕΨΗ στον Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος Ιερώ-
νυµο πραγµατοποίη-
σε την Πέµπτη (4/6) ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός, συ-
νοδευόµενος από τον 
Μητροπολίτη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως Αθηναγόρα. 
Η συνάντηση πραγµα-
τοποιήθηκε σε εξαιρε-
τικό κλίµα και έγινε 
στην Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών. Κατά τη δι-
άρκεια της συζήτησης υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε θέ-
µατα θρησκευτικού και εκκλησιαστικού περιεχοµένου, 
ενώ ιδιαίτερη µνεία έγινε στη δυνατότητα συνεργασίας µε-
ταξύ της Εκκλησίας και του ∆ήµου Αχαρνών.

Από την πλευρά του ο κ. Σπύρος Βρεττός φρόντισε να 
εξάρει το θεάρεστο έργο της κοινωνικής προσφοράς της 
Εκκλησίας, το οποίο αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά την περί-
οδο της πανδηµίας. Ενηµέρωσε δε για την αγαστή συνερ-
γασία των υπηρεσιών του ∆ήµου και της Εκκλησίας στο 
διάστηµα αυτό προς επίτευξη του κοινού στόχου, της βο-

ήθειας προς τους αδύ-
ναµους δηµότες, µε 
σειρά δράσεων, µετα-
ξύ των οποίων και η 
διανοµή έτοιµων γευ-
µάτων. Άλλωστε, 
όπως επισήµανε, η 
συνεργασία µε τη Μη-
τρόπολη είναι πολυε-
πίπεδη, συνεχής και 
πάντα αποτελεσµατι-
κή σε κάθε της έκφαν-
ση. Παράλληλα ανα-
φέρθηκε εκτενώς στην 
προσπάθεια για την 
αποκατάσταση των 
ζηµιών που προκλή-

θηκαν από τον σεισµό στον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου, 
αλλά και για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας.     Στο 
περιθώριο της συνάντησης ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρετ-
τός, που κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο να επισκεφθεί τις Αχαρ-
νές.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης 
∆υτικής Ελλάδας αρµόδιος για θέµατα Πολιτισµού και 
Τουρισµού κ. Νικόλαος Κοροβέσης, µε τον οποίο ο κ. 
Βρεττός είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει για µελλοντικές 
συνεργασίες στον πολιτιστικό τοµέα.   

Μ ε την επιστροφή στην κανο-
νικότητα επέστρεψαν οι 
δράσεις της ∆ιεξόδου. Το 

κέντρο πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας του ∆ήµου Αχαρνών τις προ-
ηγούµενες σχεδίασε και έθεσε σε 
εφαρµογή ένα σχέδιο ενίσχυσης των 
µαθητών που συµµετέχουν στις Πα-
νελλαδικές Εξετάσεις και στους γο-
νείς τους. 

«Εάν νιώθεις ότι το στρες που βι-
ώνεις λόγω των Πανελλήνιων Εξετά-
σεων γίνεται εµπόδιο στους στόχους 
σου, µπορείς να απευθυνθείς στη 
«∆ιέξοδο» για διαδικτυακή συµβου-
λευτική υποστήριξη», ανέφερε η σχε-
τική ανακοίνωση ενός προγράµµατος 

απόλυτα στοχευµένου στις ανάγκες 
των παιδιών που καλούνται να δώ-
σουν την πρώτη τους µεγάλη µάχη. 

Παράλληλα τα στελέχη του κέ-
ντρου σε συνεργασίας µε την Ανα-
πληρώτρια Πρόεδρο κ. Μαρία 

Μπούκη έχουν ξεκινήσει ήδη την 
προεργασία για νέα πρότζεκτ και νέα 
προγράµµατα. Σε αυτό το πλαίσιο 
έχουν ετοιµάσει ένα ερωτηµατολό-
γιο για να εκτιµήσουν τις ανάγκες της 
κοινότητας. Το ερωτηµατολόγιο 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 
γονείς, είναι φυσικά ανώνυµο και θα 
είναι διαθέσιµο σε κάθε δηµότη µέ-
χρι τις 10 Ιουλίου. Μέσω αυτού θα 
εκτιµηθεί από τις απαντήσεις των εν-
διαφεροµένων για τους τοµείς που 
ενδιαφέρουν περισσότερο και για 
τον τρόπο µε τον οποίο προτιµούν 
να οργανώνονται δράσεις. 

Τα αποτελέσµατα θα βοηθή-
σουν ούτως ώστε να διαµορφωθεί ο 
οριστικός σχεδιασµός για τους επό-

µενους µήνες, αλλά και αναζητη-
θούν προγράµµατα τα οποία θα 
αφορούν όσο το δυνατόν περισσό-
τερους δηµότες.  

«Θέλω να ευχαριστήσω τα στε-
λέχη του Κέντρου που προσπαθούν 
συνεχώς µε κάθε τρόπο να βελτιώ-
σουν το επίπεδο των παρεχόµενων 
υπηρεσιών προς τους δηµότες των 
Αχαρνών. Από τη δική µου πλευρά 
θέλω να υποσχεθώ πως θα κάνω 
ό,τι είναι δυνατόν, προκειµένου το 
πολυεπίπεδο έργο τους να γίνει 
γνωστό σε όλους και να έχουν τα 
προγράµµατά τους τη µεγαλύτερη 
δυνατή ανταπόκριση», τόνισε η αν 
πρόεδρος κ. Μαρία Μπούκη, µιλώ-
ντας για το έργο της ∆ιεξόδου. 

ΣΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ειδικών κάδων εσωτε-
ρικής ανακύκλωσης προχώρησε ο 
Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος 
Πατούλης στον ∆ήµο Αχαρνών και 
τον ∆ήµαρχο κ. Σπύρο Βρεττό, δράση 
η οποία αφορά την πρώτη φάση του 
προγράµµατος διαλογής στην πηγή.

Πρόκειται για ειδικούς κάδους χω-
ριστής συλλογής χάρτινων, µεταλλι-
κών και πλαστικών συσκευασιών και 
σύµφωνα µε το σχεδιασµό που έχει 
πραγµατοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής 
θα τοποθετηθούν αρχικά σε κτήρια του 
∆ήµου, δηµόσιες υπηρεσίες και σχο-
λεία.

Στις δηλώσεις του ο κ. Πατούλης 
αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σηµασία 
που δίνει η Περιφέρεια σε όλες τις εκ-
φάνσεις της διαχείρισης των απορριµ-
µάτων, ούτως ώστε η ανακύκλωση να 
είναι σύµφυτη µε την καθηµερινότητα 
κάθε κατοίκου της Αττικής.

Από τη δική του πλευρά ο ∆ήµαρ-
χος κ. Σπύρος Βρεττός, αφού ευχαρί-
στησε τον Περιφερειάρχη στάθηκε στη 
σηµασία της ανακύκλωσης, η οποία 

αποτελεί µια βασική προτεραιότητα για 
την πόλη των Αχαρνών, καθώς µπορεί 
να αποτελέσει τη δίοδο για επίλυση 
χρόνιων προβληµάτων στον τοµέα της 
καθαριότητας.

«Θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε, 
γιατί αντιλαµβανόµαστε πως πλέον η 
Περιφέρεια κοιτάζει µπροστά και κυρί-
ως κοιτάζει σωστά στο µέλλον.

Με τον Περιφερειάρχη έχουµε 
πολλά να κάνουµε µαζί εδώ στις Αχαρ-
νές. Έχει αποδείξει ότι βρίσκεται δίπλα 
στο ∆ήµο µας και ότι αντιλαµβάνεται τις 

αυξηµένες ανάγκες της πόλης µας. Ο κ. 
Πατούλης εµπράκτως έχει αποδείξει 
πως αγαπά και στηρίζει τον ∆ήµο 
Αχαρνών και τον ευχαριστούµε γι’ αυ-
τό. Θα έχουµε σίγουρα την ευκαιρία να 
τον υποδεχτούµε ξανά εδώ και για άλ-
λες δράσεις».

Το παρών στη διαδικασία έδωσαν 
οι αντιδήµαρχοι Μ. Βρεττός, Ν. ∆αµά-
σκος, Γ. Σιδηρόπουλος, Ε. Τοπαλίδης, 
Ν. Ξαγοράρης, Λ. Κοσµίδου, Α. Αρα-
µπατζής και ο Γενικός Γραµµατέας του 
∆ήµου Γ. ∆ηµητρακόπουλος.  

Κάδους εσωτερικής ανακύκλωσης παρέλαβε ο ∆ήµος Αχαρνών 

Συνάντηση µε τον  Ιερώνυµο είχε  ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός 

4500 ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ µι-
κροπαρεµβάσεις, 
2800 λάµπες. Καθη-
µερινά τα συνεργεία 
του ∆ήµου Αχαρ-
νών, µε επικεφαλής 
τον αντιδήµαρχο 
Γιώργο Σιδηρόπου-
λο δίνουν αγώνα 
δρόµου για την αντι-
κατάσταση λαµπτή-
ρων στον δηµοτικό φωτισµό, ο οποίος παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Κοµ-
µένα καλώδια, καµένες λάµπες και χιλιάδες αιτήµατα που είχαν αναµονή µέ-
χρι και έξι µήνες…

Όµως εδώ και λίγους µήνες, η εικόνα αυτή άλλαξε. Άναψαν, ξανά, µετά 
από 12 χρόνια οι λαµπτήρες επί της Εθνικής Αντιστάσεως και φώτισαν τον 
δρόµο µπροστά από το 1ο  κοιµητήριο της πόλης. Αντικαταστάθηκαν, επίσης, 
µετά από 2 χρόνια οι λαµπτήρες στο Μεσονύχι και η προσπάθεια συνεχίζεται 
αδιάκοπα… Οι εργασίες αντικατάστασης καµένων λαµπτήρων στον δηµοτι-
κό φωτισµό συνεχίζονται. Παράλληλα, µειώθηκε στις 72 ώρες, όπως µας ενη-
µερώνει ο κ. Σιδηρόπουλος ο χρόνος αναµονής για την ικανοποίηση των αι-
τηµάτων των δηµοτών. Πλέον, υπάρχει προγραµµατισµός ανάλογα µε τα αι-
τήµατα και τα προβλήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο ∆ήµος Αχαρνών προ-
γραµµατίζει τη συνολική αναβάθµιση του δικτύου δηµοτικού φωτισµού µε 
την αντικατάσταση όλων των λαµπτήρων παλαιού τύπου µε λαµπτήρες LED.

Αναβαθµίζεται ο δηµοτικός φωτισµός. 
2800 λάµπες και 4500 µικροπαρεµβάσεις. 

Κι άλλες βελτιώσεις και  ανακαινίσεις σε σχολεία 
των Αχαρνών από τις Σχολικές Επιτροπές

Άλλο ένα σχολείο άλλαξε εικόνα τις τελευταίες µέρες. Ο λόγος για το 11ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, του οποίου ο προαύλιος χώρος µεταµορ-
φώθηκε κυριολεκτικά. Έτσι οι µαθητές του θα έχουν πλέον τη δυνατότη-
τα να παίζουν σε ένα ανακαινισµένο γήπεδο µπάσκετ, αλλά και σε ένα γή-
πεδο χάντµπολ. 

Η λίστα µε τα σχολεία στα οποία έχουν πραγµατοποιηθεί εργασίες απο-
κατάστασης και καλλωπισµού µεγαλώνει συνεχώς, καθώς τόσο ο Μπάµπης 
Ορφανίδης (πρόεδρος της Α’ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής), όσο και ο Γιάννης 
Μίχας (πρόεδρος της Β’ Βάθµιας) σε συνεργασία και µε την Αντιδήµαρχο Παι-
δείας φροντίζουν να ικανοποιούν τα συνεχή αιτήµατα των µαθητών και των 
εκπαιδευτικών µε απώτερο στόχο τη νέα σχολική περίοδο να παραδοθούν 
όλα έτοιµα και χωρίς προβλήµατα. Μάλιστα έχουν ήδη κάνει τον σχετικό προ-
γραµµατισµό για τους επόµενους µήνες, ούτως ώστε να πραγµατοποιηθούν 
εργασίες όπου κρίνεται απαραίτη.

Συνεχίζει τις δράσεις της η «∆ιέξοδος» του ∆ήµου Αχαρνών  
«Anti – stressTips» και ερωτηµατολόγιο προγραµµατισµού στη διάθεση των δηµοτών  
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Τρως & πίνεις
Οοοσο Θες µε 13€ το άτοµο

Αναλαµβάνουµε

τις Ευχές σας, 

τις εορτές σας, 

Αρραβώνες, Γάµους, 

Βαφτίσια, κλπ

Πλούσιο µενού: 

Θαλασσινά,

νηστίσιµα, 

Ψαρόσουπα, 

Κρεατικά.

ΜΕΝΙ∆Ι:  Γ. Κατσανδρή 1 - Πλατεία Αγίου Γεωργίου.Τηλ. 210 2400278 - Facebook: Βολιώτης, Μενίδι

Ανοιχτά
από

το πρωί

  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

Σε συνεχή δράση βρίσκεται η ∆ηµο-
τική Φροντίδα Αχαρνών (∆ΗΦΑ) µε 
την Πρόεδρό της Αγγελική Ζαχαρι-

άδη να µην αφήνει το χρόνο ανεκµετάλ-
λευτο.  Από τις αρχές Ιανουαρίου, που 
ανέλαβε τα καθήκοντα της  ως Προέδρου 
της  ∆ΗΦΑ, προώθησε  σειρά ζητηµάτων 
που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της, 
όπως θέµατα που αφορούν τη λειτουργία 
των Παιδικών Σταθµών, τα  ΚΑΠΗ κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται :
● Νοµιµοποίηση των αυθαιρεσιών όλων 
των Παιδικών σταθµών.
● Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε 

όλους τους Παιδικούς σταθµούς.
● Έγκριση ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ σε δύο βρεφικά 
τµήµατα (Αγία Βαρβάρα και Παιδικός Σταθ-
µός Αγριλέζας).
● Ένταξη Παιδικών Σταθµών σε πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης του Υπουργείου Εσωτερι-
κών για την πλήρη προσαρµογή του στο νέο 
θεσµικό πλαίσιο.
● Προµήθεια τάµπλετ για την άµεση επικοι-
νωνία των παιδικών σταθµών µε τη διοίκη-
ση,
● Ένταξη του 1ου Παιδικού Σταθµού στο 
Πράσινο Ταµείο για την ενεργειακή αναβάθ-
µιση του σταθµού.

● Σε συνεργασία µε φορείς και συλλόγους 
υποστήριξης ασθενών µε οστεοπόρωση  
πραγµατοποιήθηκαν ∆ΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
οστικής µάζας! 
● Ξεκινήσαµε   4 ΜΗΝΑ Πρόγραµµα ∆ιατα-
ραχών Μνήµης Alzheimer για προληπτι-
κούς λόγους στους ηλικιωµένους ∆ΩΡΕΑΝ 
µε µεγάλη απήχηση. 
● Εξασφαλίσαµε ∆ΩΡΕΑΝ αιµατολογικούς 
ελέγχους (Τσεκάπ) µε τοπικά διαγνωστικά 
κέντρα για όλα τα µέλη.
● Συνεργαστήκαµε µε τους Γιατρούς της 
Αγάπης που προσέφεραν ∆ΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑ-
ΣΕΙΣ όλων των ειδικοτήτων ( Καρδιολόγος- 

Ουρολόγος-∆ερµατολόγος- Χειρουργός 
ΩΡΛ) σε ΟΛΟΥΣ τους ∆ηµότες µας.
● Ανακαινίσεις  εγκαταστάσεων .
● Συναντήσεις µε κυβερνητικά στελέχη

Στόχος επόµενος: Ειδικά προγράµµατα 
για την ψυχαγωγία των ηλικιωµένων,, την 
δηµιουργική απασχόληση και ταυτόχρονα 
την δυνατότητα να καλλιεργήσουν το αί-
σθηµα της αλληλεγγύης και συντροφικότη-
τας. «Ο αγώνας µας δεν σταµατάει εδώ! Εί-
ναι απαραίτητο όλοι οι συνδηµότες να απο-
λαµβάνουν τα αυτονόητα και δεν θα σταµα-
τήσουµε να µαχόµαστε γι’ αυτό.», δήλωσε 
χαρακτηριστικά  η  πρόεδρος της ∆ΗΦΑ. 

Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Πολιτισµού 
και Αθλητισµού Λευτέρη Αυγενάκη . Συζή-
τηση για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Ευχαριστούµε 
το κατάστηµα 
z-ergaleia.gr 

Φανής Ζαχαριά-
δη, για την ενί-

σχυση -χορηγία 
χρωµάτων και 
συναφή εργα-
λείων στη ∆η-

µοτική Φροντί-
δα Αχαρνών.

Επιδιορθώσεις στο 
ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΠΕ-
ΤΡΟΥ Καθαρισµός 
περιβάλλοντα χώ-
ρου. Ευχαριστούµε 
πολύ τον Αντιδή-
µαρχο µας Νίκος Ξα-
γοράρης . Ευχαρι-
στούµε και για την 
χορηγία Φύλλων 
Σκεπής τον Γιωργος 
Ζαχαριάδης.

Έτοιµη η Αίθουσα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» 
στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου. Έπεται συνέχεια!

∆ράσεις  και  προγραµµατισµός  σε κάθε επίπεδο
από την Πρόεδρο της ∆ΗΦΑ  Αγγελική   Ζαχαριάδη 

Έτοιµο και 
το 1ο ΚΑΠΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ. 
Κεντρική 
Πλατεία 
ΑΧΑΡΝΩΝ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη διαδικασία ένταξης
στο Κοινωνικό Φαρµακείο 
Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και το 
Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσι-
ας Υγείας σας ενηµερώνουν ότι οι ενδιαφερόµε-
νοι που θέλουν να ενταχθούν στο Κοινωνικό 
Φαρµακείο µπορούν πλέον να προσέρχονται αυ-
τοπροσώπως ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο 
για το σκοπό αυτό πρόσωπο καθηµερινά, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες, στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Αχαρνών 
(Φιλαδελφείας, 87 & Μπόσδα, Τ.Κ. 13673), και 
να καταθέσουν σχετική αίτηση µε πλήρη δικαιο-
λογητικά σε σφραγισµένο φάκελο για λόγους 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να 
καλείτε στο 2132123108, 2132123106.

       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

    Ευστάθιος Τοπαλίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 
για τη διανοµή τροφίµων ΤΕΒΑ/FEAD 
Ο Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πο-
λιτικής και το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής σας 
ενηµερώνουν ότι στα πλαίσια υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρω-
παϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 
θα πραγµατοποιηθεί διανοµή τροφίµων τη ∆ευ-
τέρα 22/06/2020 και την Τρίτη 23/06/2020 και τις 
ώρες 10:00 - 16:00 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
το οποίο εδρεύει επί των οδών Αχαρνέων Ιππέ-
ων και Μεγάλου Βασιλείου, στην περιοχή Προ-
φήτης Ηλίας.
Παρακαλείσθε οι δικαιούχοι όπως προσέλθετε 
στο χώρο της διανοµής λαµβάνοντας τα απαραί-
τητα µέτρα ατοµικής προστασίας.

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
υποβολής αιτήσεων για ένταξη 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Ο Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και το τµήµα Κοι-
νωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «∆οµή Παροχής 
Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Αχαρνών µε κωδι-
κό ΟΠΣ(MIS)5001330 του επιχειρησιακού προγράµµατος Αττική 2014-
2020» σας ενηµερώνουν ό,τι οι ενδιαφερόµενοι, που επιθυµούν να 
ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Αχαρνών µπορούν 
να προσέλθουν κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και τηρώντας τα απαι-
τούµενα µέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας  (γά-
ντια, µάσκες κ.α. ) από 05/06/2020  έως  03/07/2020  και τις ώρες 9:00πµ- 
14:00µµ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει επί των οδών 
Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου, στην περιοχή Προφήτης Ηλί-
ας των Εργατικών Κατοικιών, προκειµένου να καταθέσουν σχετική αίτη-
ση µε πλήρη δικαιολογητικά.  Για ραντεβού µπορούν να καλέσουν στο  
2102463543.
Επισυνάπτεται το έντυπο µε τα δικαιολογητικά, τα οικονοµικά κριτήρια 
ένταξης, καθώς και η αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Αλλάζει   εικόνα  σε  όλα  τα  επίπεδα ο ∆ήµος Αχαρνών µε τον Σπύρο Βρεττό 

Οι νικητές του διαγωνισµού της  ∆ΗΚΕΑ  
«Μένουµε Μαζί – Μένουµε Σπίτι» 
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε σε συνερ-
γασία µε τη ∆ΗΚΕΑ ο διαγωνισµός καλλι-
τεχνικής δηµιουργίας (δηµιουργική γρα-
φή ή εικαστική δηµιουργία) για µαθητές 
∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων. Με 
πλήθος συµµετοχών, ο ∆ιαγωνισµός 
αγκαλιάστηκε από τους µαθητές των 
Αχαρνών καθώς υπήρξε µία πολύ καλή 
ευκαιρία για να περάσουν δηµιουργικά το χρόνο τους στο σπίτι αποφεύγοντας τις 
άσκοπες µετακινήσεις στα πλαίσιο των µέτρων κατά του Covid-19.
Οι µαθητές των ∆ηµοτικών είχαν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στον διαγωνι-
σµό µε εικαστική δηµιουργία (ζωγραφιά ή κατασκευή) ενώ οι µαθητές των Γυµνα-
σίων-Λυκείων µε ποιητικό έργο ή διήγηµα. 
Αναλυτικά οι νικητές του διαγωνισµού: 
Νικητές ∆ηµοτικών σχολείων :    1η θέση      Αναστασία Χωριανοπούλου,   2η θέση      
Σοφία Καµπόλη,  3η θέση      Παναηλίδης Χαράλαµπος. 
Νικητές Γυµνασίων / Λυκείων :  1η θέση  Νίκη Κόλλια,  2η θέση Ελπίδα Κόλλια, 3η 
θέση   Κωνσταντής Πέτρος. 
 Οι νικητές κερδίζουν από ένα tablet.

5.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα έως 39 ετών

Συνέχεια  από την  πρώτη  σελίδα 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η διευθύντρια 
του Γραφείου του Υπουργού, αρµόδια για 
θέµατα απλούστευσης διαδικασιών κ. 

Γιάννα Χορµόβα, η οποία περιέγραψε συνοπτικά 
το σκοπό του σχεδίου των ΚΕΠ Plus αλλά και τον 
τρόπο µε τον οποίο αυτός µπορεί να επιτευχθεί. 

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Γενικός 
Γραµµατέας του Ελληνοαµερικανικού Επιµελη-

τηρίου κ. Κωστόπουλος, που στη δική του το-
ποθέτηση αναφέρθηκε στο πως µπορεί να προ-
ωθηθεί και να υποβοηθηθεί η επιχειρηµατικό-
τητα µέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα, 
ενώ στάθηκε κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο 
τα ΚΕΠ µπορούν να λειτουργήσουν ως 
infopoints, καθοδηγώντας σε λύσεις και κατευ-
θύνοντας παλιούς και νέους επιχειρηµατίες.

Ακολούθησε συζήτηση µε επιχειρηµατίες 
που δραστηριοποιούνται στις Αχαρνές (µεταξύ 

των οποίων ο πρόεδρος του ΣΒΒΕΕΑ κ. Τζελαλί-
δης, ο κ. Φώλιας και ο κ. Τζίκας), ενώ δόθηκαν 
συγκεκριµένες απαντήσεις σε θέµατα που τέθη-
καν από υπηρεσιακούς παράγοντες και τους δι-
ευθυντές των ΚΕΠ. Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. 
Νίκος ∆αµάσκος ευχαρίστησε όλους όσους πα-
ρευρέθηκαν στην εκδήλωση και στάθηκε στις 
συνεχείς κινήσεις προς τον τοµέα του εκσυγχρο-
νισµού που πραγµατοποιούνται στο ∆ήµο Αχαρ-
νών.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & Επιχειρηµατικό-
τητας του ∆ήµου Αχαρνών σας ενηµερώνει ότι   
από την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 ενεργοποιούνται 
5.200 νέες θέσεις εργασίας µε αυξηµένη επιδό-
τηση έως 60% του µισθολογικού και µη µισθο-
λογικού κόστους για πτυχιούχους ανέργους 
έως 39 ετών που θα προσληφθούν από επιχει-
ρήσεις σε 9 κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.

Το «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων 
για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 
ετών, αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε 
κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and 
innovation Strategies for smart Specialization-
RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας» αναβαθ-

µίστηκε πρόσφατα ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και 
αποτελεσµατικό στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολό-
γησης και βελτίωσης των δράσεων του Οργανι-
σµού.

∆ιευρύνθηκαν από 4 σε 9 οι κλάδοι έξυπνης 
εξειδίκευσης.

Προστέθηκαν επιχειρήσεις µε κύρια δραστη-
ριότητα σε: 1) Ενέργεια, 2)Βιοεπιστήµες και Υγεία- 
Φάρµακα, 3) Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη-
Κλιµατική Αλλαγή, 4) Πολιτισµός,  Τουρισµός,  
Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες και  5) 
Επιστηµονική Έρευνα και Ανάπτυξη, πέραν όσων 
δραστηριοποιούνται σε  6)  Μεταποίηση  -  Βιοµη-
χανία,  7)  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών,  8)  Μεταφορές  και Εφοδιαστική Αλυσί-
δα (Logistics).

Αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης από το 
50% στο 60% του µηνιαίου µισθολογικού –και 
µη- κόστους και το ανώτατο όριο από 600 στα 700 
ευρώ τον µήνα για τους κατόχους πτυχίου και από 
700 στα 750 ευρώ για τους κατόχους µεταπτυχια-
κού. Παραµένει στα 800 ευρώ το µήνα το ανώτα-
το όριο για τους κατόχους διδακτορικού.

Αφαιρέθηκε η τρίµηνη δέσµευση µετά τους 15 
µήνες απασχόλησης.

Επίσης στο πρόγραµµα µπορούν να εντα-
χθούν όσες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αντι-
κείµενο της δραστηριότητάς τους επιθυµούν να 

δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων 
Πληροφορικής.

Στην επιχορήγηση του µισθολογικού και µη 
µισθολογικού κόστους συµπεριλαµβάνονται και 
τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επι-
δόµατος αδείας στον Ιδιωτικό Τοµέα. Η διάρκεια 
της επιχορήγησης του προγράµµατος παραµένει 
στους  15 µήνες. Ωφελούµενοι είναι εγγεγραµµέ-
νοι άνεργοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆, ηλικίας έως 39 
ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ-
µάτων πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερό-
µενοι  µπορούν  να  επισκεφτούν  την  ιστοσελίδα  
του  ΟΑΕ∆  www. oaed.gr.  

Συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών στην τηλεηµερίδα 
της Περιφέρειας Αττικής για την Ανακύκλωση 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, µετά 
από πρόσκληση του Περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργος 
Πατούλης, συµµετείχε στην 
τηλεηµερίδα µε θέµα: «2020 
Έτος ανακύκλωσης για την 
Αττική, διαχείριση βιοαπο-
βλήτων - Η επόµενη µέρα.». 
Τον ∆ήµο Αχαρνών εκπρο-
σώπησε ο Αντιδήµαρχος Οι-
κονοµικών Μιχάλης Βρετ-
τός, ενώ στην τηλεδιάσκεψη 
συµµετείχαν µεταξύ άλλων 
ο Υπουργός Εσωτερικών κ. 
Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλο-
ντος κ. Χατζηδάκης.

Η τηλεηµερίδα εστίασε:
Στο ρόλο της διαχείρισης των βιοαποβλήτων στο πλαίσιο 

της κυκλικής οικονοµίας, τις 
υποχρεώσεις των δήµων αλ-
λά και τις δυνατότητες που 
ανοίγονται.

Στην πρόοδο του προ-
γράµµατος διανοµής ειδικών 
απορριµµατοφόρων και κα-
φέ κάδων βιοαποβλήτων.

Στα επόµενα βήµατα για 
τη δηµιουργία δικτύου ολο-
κληρωµένης διαχείρισης βιο-
αποβλήτων. Στις εν εξελίξει 
ενέργειες για παραγωγή πι-
στοποιηµένου εδαφοβελτιω-

τικού από την κοµποστοποίηση βιοαποβλήτων. Στα περιβαλ-
λοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη που αναµένονται 
από την υλοποίηση του δικτύου ολοκληρωµένης διαχείρισης 
βιοαποβλήτων.

∆ιάθεση αναπηρικών
αµαξιδίων από το τµήµα 
Προστασίας και Προαγωγής 
της ∆ηµόσιας Υγείας 
Το τµήµα Προστασίας και Προαγωγής 
της ∆ηµόσιας Υγείας θα διαθέσει αναπη-
ρικά αµαξίδια σε συµπολίτες µας που τα 
έχουν ανάγκη. Τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να προσκοµίσουν οι δυνητικά δι-
καιούχοι είναι ίδια µε αυτά του Κοινωνι-
κού Φαρµακείου. Επιπλέον απαιτούµε-
νο δικαιολογητικό είναι η πιστοποίηση 
αναπηρίας από τα Κ.Ε.Π.Α.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι και την 
Τρίτη 30/06/2020, ∆ευτέρα – Παρα-
σκευή και ώρες 09:00’ – 14:00’.
Πληροφορίες στα τηλ. 2132123106 και 
2132123130, εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ
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∆.Ο. ΚΙΝ-ΑΛ -ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΣ : ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό

Κύριε ∆ήµαρχε,
Πάνω από 20 χρόνια το Φυσικό Αέριο (Φ.Α.), µέσω της ∆ΕΠΑ, ζεσταίνει οικιακούς κα-

ταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.  
Αρκετοί ∆ήµοι της Αττικής κατάλαβαν από νωρίς τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του 

και έσπευσαν να συνδεθούν στο δίκτυό του, µε κάθε κόστος. Ακόµη και εκείνοι οι ∆ήµοι 
που οι αγωγοί-κορµοί δεν περνούσαν µέσα από τις πόλεις τους. Αντίθετα άλλοι ∆ήµοι, 
όπως ο δικός µας, που κανένα ενδιαφέρον δεν επέδειξε, αν και υπάρχει το πλεονέκτηµα 
να διέρχονται οι αγωγοί µέσα από την πόλη µας ή να σταµατούν πολύ κοντά της.

Από την άλλη, οι οικοδοµικές άδειες για να εκδοθούν, απαιτούν και εγκατάσταση Φ.Α.
Στην πόλη µας µε εξαίρεση τους Θρακοµακεδόνες, που εγκαταστάθηκε πριν ενταχθεί 

στο ∆ήµο Αχαρνών και το Ολυµπιακό Χωριό για τις ανάγκες φιλοξενίας των αθλητών το 
2004, το Φ.Α. δεν εξυπηρετεί την πόλη των Αχαρνών. Τον τελευταίο χρόνο, όλο και πε-
ρισσότεροι συµπολίτες µας δείχνουν ενδιαφέρον, από τις συζητήσεις που γίνονται, να αλ-
λάξουν το πετρέλαιο µε το Φ.Α.

Τα οφέλη από τη χρήση του Φ.Α. είναι πολλά και ποικίλα για τον ∆ήµο, τους δηµότες 
και το περιβάλλον.

Αυτό που λέµε εδώ δεν αποτελεί καινοτοµία, ούτε ότι δεν το σκέφτηκαν και άλλοι πριν 
από µας, αλλά έλλειψε η αποφασιστικότητα στις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές να διεκ-
δικήσουν την εξάπλωσή του στη πόλη. Αυτό γιατί σε µια πόλη που δεν υπάρχει καµιά 
υποδοµή ως σήµερα, κανένας µεµονωµένος δηµότης δεν µπορεί να φέρει στο σπίτι του 
το Φ.Α.

Κύριε ∆ήµαρχε,
Σας καλούµε να διαβουλευθείτε µε την ∆ΕΠΑ και να συµφωνήσετε να έρθει το Φ.Α. 

στον ∆ήµο µας επ’ ωφελεία των δηµοτών, του δήµου και του περιβάλλοντος. Σε περίπτω-
ση που συναντήσετε άρνηση σας παρακαλούµε να µπείτε µπροστά και να ξεκινήσουµε κι-
νητοποιήσεις γιατί η πόλη µας είναι εργατούπολη και αναζητά φθηνότερη ενέργεια. Σας 
πληροφορούµε ότι ο κόσµος διακατέχεται από αγανάκτηση για την αδικία που διαπράτ-
τεται εις βάρος του εδώ και πολλά χρόνια.

Με εκτίµηση,
  Ο Γραµµατέας  Ο Αναπλ. Γραµµατέας
         Ξυλογιάννης Απόστολος Κακουλίδης Παναγιώτης

Το κοινωνικό πρόσωπο του Αχαρναϊκού 
ΣΕ ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ οικονοµική συγκυ-
ρία τόσο για τον ∆ήµο Μενιδίου όσο 
και κατ’ επέκταση για τη χώρα, η νέα 
διοίκηση του Αχαρναϊκού δείχνει 
έµπρακτα το κοινωνικό της πρόσωπο, 
βοηθώντας τους οικονοµικά ασθενέ-
στερους της περιοχής. 

Συγκεκριµένα, προσφέρει εντελώς 
∆ΩΡΕΑΝ όλη τη συνδροµή για την ερ-
χόµενη σεζόν και όλο τον αθλητικό 
ρουχισµό στους πολύτεκνους, στους 
άνεργους και στις µονογονεϊκές οικο-
γένειες του Μενιδίου, όπως επίσης και σε όσους έχουν εισόδηµα κάτω από 8.000 ευρώ το 
χρόνο (κάτι που θα επιβεβαιώνεται µε την επίδειξη της φορολογικής δήλωσης). 

Η προσφορά ισχύει για τις ακαδηµίες ποδοσφαίρου της οµάδας, δηλαδή για τα παιδιά 
που έχουν γεννηθεί από το 2004 µέχρι το 2015 και έχουν όνειρο να φορέσουν τη φανέλα 
του Αχαρναϊκού, βοηθώντας µε το ταλέντο τους το ποδόσφαιρο του Μενιδίου. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του συλ-
λόγου το πρωί 11 π.µ.-1 µ.µ. και το απόγευµα 5 µ.µ.-8 µ.µ. ή να επικοινωνούν µε το 
6942513311. 

Οι εγγραφές θα γίνουν µέχρι τις 3 Ιουλίου και µετά τις 10 Αυγούστου όταν θα ξεκινή-
σει επίσηµα η νέα σεζόν.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ∆ΙΑΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ∆.Σ. µε την υπ αριθµό 56/07.06.2020 απόφαση του καλεί τα µέλη του στην 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη:
• Εφορευτικής Επιτροπής • Νέων Μελών του ∆.Σ. • Εξελεκτικής Επιτροπής

• Εκπροσώπων προς τις Αθλητικές Οµοσπονδίες της Πάλης, του Τζούντο και του ΣΕΓΑΣ.
Ηµεροµηνία διεξαγωγής είναι η 01/07/2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο ∆ηµοτι-
κό Στάδιο Αχαρνών και επί των οδών Π. Βλάχου και Μ. ∆. Σουλούκου (πρώην Σ. Πηγά-
δα) σε περίπτωση µη Απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την 02/07/2020 

στις 19:00 µε όσα µέλη παρευρεθούν.
Με αθλητικούς  Χαιρετισµούς 

    Ο   Πρόεδρος                        Η   Γεν.  Γραµµατέας 
  Κουτρουβίδης  Νικόλαος       Αβραµίδου Μερόπη 

A.O. Dias Acharnon:  Καλοκαιρινή 
∆ηµιουργική & Αθλητική κατασκήνωση

Οι τελευταίοι µήνες ήταν δύσκολοι αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ κι εµείς επιστρέ-
φουµε δυναµικά για να το κάνουµε υπέροχο χαρίζοντας  την ευκαιρία στους µι-
κρούς µας φίλους να το χαρούν µε την καρδιά τους.

Το Happy Summer Camp επιστρέφει ανανεωµένο για να δώσει στα παιδιά χαρά 
αλλά και την ευκαιρία να ασχοληθούν µε τις αγαπηµένες δραστηριότητες που τόσο 
πολύ τους έλειψαν.

Τo πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί ακολουθώντας πιστά τους κανόνες υγιεινής 
σύµφωνα µε  τις οδηγίες των δηµόσιων φορέων υγείας.

Η ασφάλεια των παιδιών είναι το βασικό µας µέληµα και το πρόγραµµα καθώς 
και όλες οι δραστηριότητες θα προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Αυτό σηµαίνει 
πως θα γίνονται σε ανοιχτό χώρο, µε ολιγοµελή τµήµατα κρατώντας τις απαραίτη-
τες αποστάσεις.

Μαθήµατα κολύµβησης, ολυµπιακά αθλήµατα, χορός, κιναισθητικό και θεατρι-
κό παιχνίδι περιλαµβάνονται στο καθηµερινό πρόγραµµα πάντα από έµπειρους Κα-
θηγητές Φυσικής Αγωγής.

• Βιωµατικές, εκπαιδευτικές εκδροµές και θαλάσσια µπάνια. 
• Έµπειροι Παιδαγωγοί Φυσικής Αγωγής 
• Ολιγοµελή Τµήµατα 
ΠΕΡIO∆ΟΙ:   29/06 - 10/7 ,  13/07 - 24/07 , 27/07 - 31/07

Περισσότερες πληροφορίες για τo Happy Summer Camp 
θα βρείτε στο site: www.aodias.gr Καλέστε µας τώρα 6974 129297
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  Σε τροχιά ανασχηµατισµού βρίσκεται η κυβέρνηση, µε τον ίδιο τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη να δίνει το έναυσµα από το Ισραήλ. «Χρησιµοποιείτε λάθος 
λέξη, η σωστή είναι διορθωτικές κινήσεις», είπε στους δηµοσιογράφους 
που βρίσκονται στο Ισραήλ µε την ελληνική αποστολή, επιβεβαιώνοντας 
εµµέσως τα σενάρια ανασχηµατισµού. Πηγή: iefimerida.gr 

●  Στις 22 και 24 Ιουνίου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων του ΙΚΑ. Πότε θα 
πληρωθούν τα υπόλοιπα ταµεία και τα επιδόµατα.  Οι συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
ΕΤΑΤ, του ΟΤΕ και των τραπεζών θα καταβληθούν: ∆ευτέρα 22 Ιουνίου που το 
ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7 και 9.  Τετάρτη 24 Ιουνίου που το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6 
και 8. Την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου θα καταβληθούν οι συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ 
ΕΤΑΑΑ (µη µισθωτών), ενώ τη ∆ευτέρα 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι συντά-
ξεις ∆ηµοσίου, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν 
την Πέµπτη 2 Ιουλίου

●  Μια σειρά από επιδόµατα και παροχές θα καταβάλει την τελευταία εργάσι-
µη ηµέρα του τρέχοντος µήνα, δηλαδή την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 ο Οργα-
νισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) 
στους δικαιούχους.  ο επίδοµα γέννησης.  Τα προνοιακά αναπηρικά και δι-
ατροφικά επιδόµατα, Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα (πρώην ΚΕΑ), Το 
επίδοµα ενοικίου, Το επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής, Το επίδοµα Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Το επίδοµα οµογενών.  
Η επόµενη τακτική δόση του Α-21 (επιδόµατος παιδιού) είναι η τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα του Ιουλίου (31/7).

●  Ως το τέλος Οκτωβρίου µπορούν να κλείσουν τις εκκρεµότητες τους µε την εφο-
ρία, οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις που πλήττονται, όσοι νοικιάζουν φοιτητική 
κατοικία, καθώς και οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων. Το πρώτο «πακέτο» φό-
ρων και δόσεων ρυθµίσεων που «πάγωσαν» ως το τέλος Αυγούστου, αφορού-
σε στις υποχρεώσεις Μαρτίου και Απριλίου. Εν συνεχεία αποφασίστηκε η ανα-
στολή ως το τέλος Σεπτεµβρίου των σχετικών υποχρεώσεων του Μαΐου και µε 
νέα Απόφαση «παγώνουν» ως 31 Οκτωβρίου βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες 
οφειλές, καθώς και δόσεις ρυθµίσεων του Ιουνίου.  Πηγή: iefimerida.gr 

●  Σε «ηλεκτρονικό» ξεκαθάρισµα στα µισθωτήρια προ του 2014 προχωρά η 
ΑΑ∆Ε. Σε εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑ∆Ε υπενθυµίζει ότι κάθε λύση µί-
σθωσης θα πρέπει να δηλωθεί ηλεκτρονικά µέχρι και το τέλος του επόµε-
νου µήνα.  ∆ιαφορετικά η ΑΑ∆Ε θα θεωρήσει ότι συνεχίζεται. Αυτό σηµαί-
νει ότι στην δήλωση ακινήτων Ε2 θα περιµένει να δει δηλωµένα µισθώµα-
τα µέχρι και το τέλος του χρόνου της δήλωσης. Αν γίνει έλεγχος και τα ει-
σοδήµατα δεν έχουν δηλωθεί µπορεί εκτός από αναδροµικό αυτοτελή 
φόρο µε προσαυξήσεις να επιβληθεί και πρόστιµο. Επίσης ζητά µέχρι και τις 
30 Σεπτεµβρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν δήλωση.

●  ∆ηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οι-

κονοµικών και Εργασίας για τα «µέτρα οικονοµικής ενίσχυσης εποχι-
κά εργαζοµένων-αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων των 
επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα που πλήττονται σηµα-
ντικά». Στα τρία κεφάλαια της ΚΥΑ περιλαµβάνονται:  α) Μέτρα στήρι-
ξης εργαζοµένων επιχειρήσεων-εργοδοτών κύριων και µη κύριων ξενοδοχει-
ακών και τουριστικών καταλυµάτων εποχικής λειτουργίας, καθώς και επιχειρή-
σεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων. β) Έκτακτη αποζηµίωση εποχικά 
εργαζοµένων χωρίς δικαίωµα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης. γ) Αναστολή 
συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων για τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Πηγή: 
iefimerida.gr 

●  Ασφυκτική πίεση δέχεται η κυβέρνηση από τις τράπεζες, αλλά και από τους 
ευρωπαϊκούς Θεσµούς,  για να περιορίσει µόνο σε πολύ φτωχούς την προ-
στασία πρώτης κατοικίας, που θα παρέχει ο νέος πτωχευτικός νόµος, ο οποί-
ος θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου. Θεωρείται βέβαιο πλέ-
ον ότι θα αλλάξει προς το... πολύ χειρότερο για τους δανειολήπτες, αφού  
επιτρέπει την προστασία δανειοληπτών, όταν έχουν µηνιαίο διαθέσιµο (µε-
τά τους φόρους) οικογενειακό εισόδηµα που δεν υπερβαίνει τις εύλογες 
δαπάνες διαβίωσης προσαυξηµένες κατά 70%. 

●  Χωρίς καµία επίσκεψη στη ∆ΟΥ και εντός τριών ηµερών θα ολοκληρώνεται η 
δήλωση µεταβίβασης ακινήτου από τους φορολογούµενους. Αυτό προβλέπει 
απόφαση, που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσό-
δων, Γιώργος Πιτσιλής, και αναµένεται να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως προκειµένου να απλοποιηθεί άµεσα η διαδικασία δήλωσης ακινή-
του στην Εφορία. Στόχος είναι να δοθεί τέλος σε µια αναχρονιστική και χρονο-
βόρα πρακτική, που δηµιουργούσε ουρές στις Εφορίες, τριβές και ταλαιπωρία 
για τους φορολογουµένους.

●  Μειώνεται κατά το χρονικό διάστηµα από 01.06.2020 έως 31.10.2020 και µε 
βάση το µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 13% στις µεταφορές, το  κόµιστρο για 
τις ορισµένες µε Υπουργικές Αποφάσεις διαδροµές µε (Ε.∆.Χ.) - ΤΑΞΙ αυτο-
κίνητα στο νοµό Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη 
∆ηµοτική Ενότητα Καβάλας, µε Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού 
Υποδοµών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη..  

●  Τις προτάσεις του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου της Αθήνας για τη στήριξη της  επι-
χειρηµατικότητας στο ∆ήµο Αθηναίων, παρουσίασε ο Πρόεδρος Παύλος Ρα-
βάνης, στον επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Αθήνα Είσαι Εσύ» κ. Παύ-
λο Γερουλάνο, στη σηµερινή, άκρως εποικοδοµητική συνάντηση, που είχαν 
στο Επιµελητήριο.

●  Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, από το 
Σάββατο 6 Ιουνίου επιτρέπεται η λειτουργία των εσωτερικών χώρων στις 
επιχειρήσεις εστίασης, η λειτουργία εστιατορίων σε ξενοδοχεία, η παροχή 

γευµάτων και ποτών από κυλικείο, η παροχή γευµάτων και ποτών σε 
υπαίθριες εκδηλώσεις, οι υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτή-
ριο και οι υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάµατος. 
Αναλυτικά, όλες οι δραστηριότητες στην ιστοσελίδα Β.Ε.Α

●  Το επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρµα της 
ΑΑ∆Ε ώστε οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να καλύψουν µέρος των απωλειών 
που υπέστησαν λόγω της είσπραξης µειωµένου ενοικίου. Το κράτος θα κα-
λύψει το 30% των ενοικίων που «χάθηκαν» και το ποσό αυτό θα συµψηφι-
στεί µε φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών οι οποίες θα δηµιουργη-
θούν από τα τέλη Ιουλίου, όπως φόρος εισοδήµατος και ΕΝΦΙΑ. Παράλλη-
λα, το ποσό που δεν θα εισπράξουν απαλλάσσεται αυτόµατα από τον φόρο 
εισοδήµατος και την εισφορά αλληλεγγύης. Η συγκεκριµένη απαλλαγή θα 
τεθεί σε εφαρµογή το 2021 κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 
για τα εισοδήµατα του 2020.

●  Τον Σεπτέµβριο θα έρθει το νέο πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον».  
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι φετινοί δικαιούχοι του προγράµµατος, θα εί-
ναι πολύ περισσότεροι σε σχέση µε τα προηγούµενα προγράµµατα, καθώς 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα µειώσει τις εισοδηµατικές 
κατηγορίες από 7 σε 5, ενώ θα αυξηθεί το ύψος των οικονοµικών κριτηρί-
ων – πράγµα που σηµαίνει ότι πλέον και η µεσαία τάξη θα µπορεί να προ-
χωρήσει σε παρεµβάσεις. Από το 2021 και µετά, αναµένεται µαζικό κύµα 
ανακαινίσεων, τόσο σε κατοικίες όσο και σε δηµόσια κτίρια, αφού η χώρα 
θα λαµβάνει ετησίως περί τα 2 – 3 δισ. ευρώ για λίφτινγκ των υποδοµών.  

●  Μέτρα που, πέρα από την ενίσχυση της βιώσιµης κινητικότητας, θα εντάσσουν 
την ηλεκτροκίνηση στη συνολική «πράσινη» ατζέντα της κυβέρνησης για την 
ανάταξη της εθνικής οικονοµίας θα περιλαµβάνονται στο Σχέδιο Μετάβασης 
στην Ηλεκτροκίνηση, το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει σήµερα ο πρωθυ-
πουργός.  Είναι ενδεικτικό, ότι το Σχέδιο «αγγίζει» και τη δηµιουργία ενός νέου 
αναπτυξιακού µοντέλου για τις λιγνιτικές περιοχές, εν όψει της δροµολογηµέ-
νης απόσυρσης του λιγνίτη, από το µίγµα ηλεκτροπαραγωγής. 

●  Αύξηση κατά 4,2% κατέγραψαν πέρυσι οι τιµές των επαγγελµατικών ακινή-
των, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι ονο-
µαστικές τιµές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά µέ-
σο όρο κατά 4,2% σε σχέση µε το 2018 για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι 
αύξησης 6,5% το 2018. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το 2019 οι 
ονοµαστικές τιµές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν µέση 
ετήσια αύξηση 5,1% στην Αθήνα, 2,7% στη Θεσσαλονίκη και 3,5% στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Για το σύνολο του 2019, η µέση ετήσια αύξηση των µι-
σθωµάτων γραφείων σε ονοµαστικούς όρους για το σύνολο της Ελλάδος 
διαµορφώθηκε σε 2,6% (προσωρινά στοιχεία).

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

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
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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

Σ  νο
ν   υτά  Στολισµοί

Εθνικής Αντσιστάσεως 40- Αχαρνές                                Τηλ. 6987 464085
(∆ίπλα στο παλαιό  Κοιµητήριο)                       koinseplyxnos@gmail.com
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ                                
Αχαρνές 15/06/2020
Αρ. πρωτ.:Φ17/24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη 
και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός 

(1) νέου εποχιακού Θηροφύλακα µε 6µηνη σύµβαση.
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις προσλήψεώς τους µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στην σχετική προκήρυξή µας, µέχρι και την 10/07/2020, 
ηµέρα Παρασκευή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 09:00 έως 13:00, στην έδρα του 

Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, Αρχαίου Θεάτρου 31 Τ.Κ. 13674, Τηλ. 2102463256.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν την σχετική προκήρυξή µας µε την απαιτού-
µενη αίτηση πρόσληψης καθώς επίσης και να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες 

στον Κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
              ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                    ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                     

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ 136 74 - ΤΗΛ./FAX. 210 2463256
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ∆΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, καλεί τα µέλη του 

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγµατοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2020 ηµέρα 
Κυριακή και ώρα 10:00 π.µ. στο εντευκτήριο του Συλλόγου µε θέµατα:

●  Έγκριση Απολογισµού 2019 – Προϋπολογισµού 2020
● Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ ∆΄ Κ.Ο.Σ.Ε.

● Ενηµέρωση επί των εξελίξεων που διαµορφώνουν 
το κυνήγι κατά την ερχόµενη Κυνηγετική Περίοδο. 

Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την επόµενη Κυριακή 
28 Ιουνίου 2020, την ίδια ώρα και στο ίδιο µέρος. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

        Ο     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 Ο      ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ
«Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε.

Ε∆ΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
e-mail ostmakedonia@gmail.gr (Πλατεία Αριστοτέλους) Τ.Κ. 13676

Τηλεφ: 210-2431396 - Fax :210- 2431463

Θρακοµακεδόνες  16 /6/20
   Αριθµ.πρωτ…100   

Το ∆Σ του Συνεταιρισµού απεφάσισε την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
για την εκµίσθωση του καταστήµατος επί της οδού Αριστοτέλους 65, εµβαδού 70 
τ.µ. και 30 τ.µ. αποθηκευτικού χώρου, το οποίο λειτουργούσε ως ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ- 

CAFE.
Ως ελάχιστο µίσθωµα που θα αποδεχθεί θα είναι το ποσό των  οκτακοσίων πενήντα 
ευρώ (850 ευρώ) µηνιαίως πλέον χαρτοσήµου 3,6%  και εγγύηση έξι (6)  µισθωµά-

των . Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι τριών (3) ετών , ανανεούµενη αυτοµάτως 
για άλλα τρία (3) έτη , εφ’όσον  ο µισθωτής  τηρεί τις δεσµεύσεις του µισθωτηρίου. 

Η χρήση του καταστήµατος θα παραδοθεί µετά την υπογραφή συµβολαίων.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν από 16/6/2020 ως και 30/6/2020, κατά τις 

ηµέρες Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή και ώρες 9:00π.µ. -14:00µ.µ. και Τετάρτη 
18.00µ.µ – 21.00µ.µ. που λειτουργεί το γραφείου του Συνεταιρισµού, εντός σφραγι-

σµένου άγραφου φακέλου.
Οι ενδιαφερόµενοι, στην προσφορά τους θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις εξής 

πληροφορίες :
• Ονοµατεπώνυµο, ηλικία , διεύθυνση (περιοχή) και τηλέφωνο.
• Τελική µορφή και αντικείµενο εµπορίας της νέας επιχείρησης. 

• Πρόσφατη και προηγούµενη εµπειρία στην οργάνωση 
και λειτουργία παρόµοιας επιχείρησης, εάν υπάρχει. 

• Κεφάλαια που θα διατεθούν για την αναµόρφωση, τον εξοπλισµό και  
τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας του καταστήµατος.

• Αριθµός υπαλλήλων που πρόκειται να προσληφθούν 
για την λειτουργία της επιχείρησης. 

• Μηνιαίο µίσθωµα που προτείνει και είναι διατεθειµένος να καταβάλει ο µισθωτής.
• Άλλα στοιχεία – ενέργειες, παράλληλες δράσεις που προγραµµατίζονται και αφο-

ρούν την λειτουργία του καταστήµατος. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος                                       Η Γεν. Γραµµατέας

      ΛΕΤΣΑΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ                                ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΥΤΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΙΓΝΑΤΙ-
ΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΚΑΤΑΚΗ 
που γεννήθηκε στον ΧΟΛΑΡΓΟ - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ και κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ –ΑΤΤΙΚΗΣ  
και η ΠΑΤΣΑΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΣΤΑΙΚΟΥ 
που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ -ΑΤΤΙΚΗΣ 
και κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
πρόκειται να παντρευτούν στον Ιερό Ναό 
Αγίου ∆ηµητρίου του Λουµπαρδιάρη 
στου ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ - ΑΘΗΝΑ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ το 
γένος ΜΠΑΛΑΣΚΑ, που   γεννήθηκε 
στην  ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
, το γένος ΛΑΖΟΥΡΗ,  που γεννήθηκε 
στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ και  κα-
τοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ, πρό-
κειται να παντρευτούν, ο γάµος θα γί-
νεις στις ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΤΟΥΡΤΣΙ∆ΗΣ   ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΝΗΣ  
του  ΙΩΑΝΝΗ  και της  ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ  το 
γένος  ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η  που  γεννήθηκε 
στην ΝΙΚΑΙΑ  - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στα  
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  –ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΣΤΕΠΑ-
ΝΙ∆ΟΥ   ΜΑΡΙΑ  του  ΙΩΑΝΝΗ  και  της  
∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ  το γένος ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ-
ΛΟΥ  που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ  και 
κατοικεί στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  
πρόκειται να παντρευτούν,  ο γάµος  θα 
γίνει στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  
του  ΙΩΑΝΝΗ  και της  ΜΑΡΙΝΑΣ   το γέ-
νος  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ   που  γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  
– ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ   ΜΑΡΙΑ 
– ΧΡΙΣΤΙΝΑ   του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και  
της  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΚΑΡΑΜΗΤ-
ΣΟΥ   που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  πρό-
κειται να παντρευτούν,  ο γάµος  θα γίνει 
στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  
ΙΩΑΝΝΗ  και  της  ∆ΗΜΗΤΡΑΣ   το γένος  
ΠΗ∆ΟΥΛΑ   που  γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥ-
ΣΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στο ΠΑΛΙΟ ΦΑ-
ΛΗΡΟ  –ΑΤΤΙΚΗΣ  και η   ΤΡΙΛΕΒΑ   ∆ΙΟ-
ΝΥΣΙΑ  του  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ   και  της  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ  το γένος ΓΟΡΓΟΥΛΙΤ-
ΣΑ  που γεννήθηκε στο ΧΟΛΟΡΓΟ – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και κατοικεί στο ΠΑΛΙΟ  ΦΑΛΗΡΟ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να παντρευτούν,  ο γά-
µος  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΩΣΤΑΡΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  ΘΕΩΝΗΣ  το γένος  
ΚΑΨΗ   που  γεννήθηκε στο ΧΟΛΑΡ-
ΓΟ - ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στις ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ   –ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΜΙΧΑΗΛ    
ΑΝΤΩΝΙΑ   του  ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  και  της  
ΜΑΡΙΑΣ   το γένος ΚΑΤΣΙΜΑ που γεν-
νήθηκε στην   ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται 
να παντρευτούν,  ο γάµος  θα γίνει 
στο ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΑΡΑΓΚΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ  
του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και της  ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ    
το γένος  ΠΑΪΤΕΡΗ  που  γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στο ΖΕΦΥ-
ΡΙ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  και η  ΖΕΠΗ   ΜΑΡΙΑ – 
ΣΟΦΙΑ   του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και  της  ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗΣ  το γένος  ΜΑΡΑΓΚΟΥ  που 
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στο  ΖΕΦΥΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να 
παντρευτούν,  ο γάµος  θα γίνει στο 
ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΛΑΤΤΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ  του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ  
και της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ το γένος ΚΑΠΑΣΑ-
ΚΑΚΗ, που   γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ - 
ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στους ΘΡΑΚ/∆Ο-
ΝΕΣ -  ΑΧΑΡΝΩΝ -  ΑΤΤΙΚΗΣ και  η  ΜΑ-
ΚΡΙ∆ΟΥ   ΖΩΗ  του ΙΩΑΝΝΗ  και της ΕΛΕ-
ΝΗΣ , το γένος ΖΑΪΤΣΕΒΑ  που γεννήθηκε 
στην ΑΘΗΝΑ  και  κατοικεί  στις  ΑΧΑΡ-
ΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ, πρόκειται να παντρευ-
τούν, ο γάµος θα γίνεις στους  ΘΡΑΚ/∆Ο-
ΝΕΣ -  ΑΧΑΡΝΩΝ- ΑΤΤΙΚΗΣ.
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Κυριακή, 21 Ιούνιος 2020 ● ΚΟΥΦΟΠΑ-
ΝΤΕΛΗΣ  ΠΑΝΑΓ. Πάρνηθος 170 . 
2102406400
∆ευτέρα, 22 Ιούνιος 2020 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΑΡΗΣ       Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος . 
2102316792
Τρίτη, 23 Ιούνιος 2020 ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ    Λ. Αθηνών 40. 2102461015
Τετάρτη, 24 Ιούνιος 2020 ● ΛΑΖΑΡΟΥ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ   Φιλαδελφείας  64. 2102467050
Πέµπτη, 25 Ιούνιος 2020 ● ΜΑΝΩΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52.-54 2102400171

Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2020 ● ΚΟΧΥΛΑ 
ΞΕΝΗ   Πάρνηθος 121 .   2102465660

Σάββατο, 27 Ιούνιος 2020 ● ΟΙΚΟΝΟΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Αριστοτελους  165. 
2102403449

Κυριακή, 28 Ιούνιος 2020 ● ΧΑΜΠΗΛΟΜΑ-
ΤΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λ. Αθηνών 23. 2102465432

∆ευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 ● ΠΑΓΩΝΑΣ  
ΣΠΥΡΟΣ  Πλ. Αγ.Νικολάου 8.  2102467156

Τρίτη, 30 Ιούνιος 2020 ● ΓΚΙΚΑ  ΣΟΦΙΑ  Αρι-
στοτέλους 309. 2102448558, 6972633576

Τετάρτη, 1 Ιούλιος 2020 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ  
ΜΑΡΙΑ   Λ ∆ηµοκρατίας 222 2102312615

Πέµπτη, 2 Ιούλιος 2020 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  
ΦΑΙΗ  Λ. Θρακοµακεδόνων 154 
2102434055

Παρασκευή, 3 Ιούλιος 2020 ● ΡΑΠΤΗ  
ΜΑΤΙΝΑ  Πάρνηθος 140.   2102462102

Σάββατο, 4 Ιούλιος 2020 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ  
ΑΝΤΟΥΑΝ  Κύπρου 76. 2102469800

Κυριακή, 5 Ιούλιος 2020 ● ΦΥΤΑΣ  ΗΛΙΑΣ  
Πάρνηθος  83. 2102468376

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 21/6/2020 ΕΩΣ 5/7/2020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 80 τ.µ. στην οδό 
Αναστασίου βρεττού, πλησίων κεντρικής 
πλατείας αγ. Βλασίου.  Τηλ. 210 2467071 και 
6944 367983. 4∆248
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά, κατά προτίµηση Μονο-
κατοικία ή διαµέρισµα, µέχρι 60 τ.µ.  στις 
περιοχές Αγίου Πέτρου Α και Β . Τηλ. 6976 
836287.  4∆250.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοηθός, κατά προτίµηση 
από την περιοχή Αγίου Πέτρου α.  Αµοιβή 5 
ευρώ την ώρα. Τηλ. 6976 836287.  4∆250.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  δύο  οικόπεδα  στην περιοχή 
Αγίου Πέτρου. Το ένα 600 τ.µ. εντός σχεδίου, 
οδός Λαβαρού 1821.  Το άλλο 2500 τ.µ. επί 
της οδού Αγίου Πέτρου. Τηλ. 210 2464715 
και 6987 701530. 4∆248
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μίνι Μάρκετ, κοντά στο δηµαρ-
χείο Αχαρνών, από το 1965  λόγω συνταξιο-
δότησης.  Τηλ. 210 2444208. 4∆248.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ   Βιοµηχανικός χώρος 450 
τ.µ. επί της Λεωφ. Καραµανλή. Τηλ. 210 
2402471 και 6949 096597. 4∆250         

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδο-
νται από κάτοχο Tkt Cambridge Και 
C 2  Α χ α ρ ν έ ς  ( Μ ε ν ί δ ι ) .  Τ η λ 
6974962940. 5∆248
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, πα-

ραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασί-
ου – Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 
864 739. 10∆248
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος , παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνα-
σίου – Λυκείου, µε εικοσαετή εµπειρία 
και µεταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 
6972 695300. 4∆246.
KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ απόφοιτος Αγ-
γλικού Παν/µίου, µε master και πολύ 
µεγάλη εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα 
για όλα τα επίπεδα (PROFICIENCY, 
LOWER, ETC.) - µαθητές, υποψηφίους 
Πανε/µιων, Ακαδηµιών Εµπ/κού Ναυ/
κού, Αεροπορίας, Ξεναγών, εργαζοµέ-
νους, επαγγελµατίες, εµπορική αλληλο-
γραφία, ορολογία. Υπεύθυνη, Μεθοδική 
εργασία. Τηλ. 6907653300. 5∆246.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή  
πείρα, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές 
∆ηµοτικού - Γυµνασίου – Λυκείου. Τι-
µές χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 5∆248
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µα-
θήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκεί-
ου - ΕΠΑΛ . Μεγάλη εµπειρία, µεταδο-
τ ικότητα .  Τ ιµές  λογ ικές .  Τηλ . 
6931152565. 5∆245
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος , παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνα-
σίου - Λυκείου.  20ετείς εµπειρία ,, µε-
ταδοτικότητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 
695300. 4∆250

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
& ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Φιλαδελφείας  και  Κων/πόλεως 26 – Αχαρνές.  Τηλ. 6978 830476.
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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

Ιατρείο:  Σκαρίµπα 50 • Μπόσκιζα • Αχαρνές  • Τ.Κ. 13679
www.mindanalytics.gr • Email: mindanalytics.eliasspenzaris@gmail.com 

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ
Σύµβουλος  Ψυχικής Υγείας 

Psychology |  Criminology | Life  Coaching | (NL.P) – Neyro Linguiste  Programming

Υπηρεσίες  Ψυχικής  Υγείας 
Ατοµικές  Συνεδρίες – Οµαδικές  Συνεδρίες Συνεδρίες  Ζεύγους∆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

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722




