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Συνέχεια  στη σελίδα 4

Είχε καταφέρει να κερδίσει ένα χρόνο µε µπαράζ ενεργειών το περασµένο καλοκαίρι
 και προσπάθησε να αλλάξει την απόφαση που είχε ληφθεί σε κεντρικό επίπεδο  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

ΣΕΛ. 3

Oι πολίτες να αξιώσουν
την προστασία της ζωής
και των περιουσιών τους
απο µια ανεξέλεγκτη θεοµηνία

Ενώπιον µιας απρόο-
πτης εξέλιξης βρέθη-
κε ο ∆ήµος Αχαρ-

νών, καθώς η Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
αποφάσισε τις ενοποιήσεις 
Εφοριών της Αττικής. Η 
∆ηµοτική Αρχή και ο Σπύ-
ρος Βρεττός εδώ και καιρό 
είχαν κινητοποιηθεί προ-
κειµένου να προσπαθή-
σουν να αποτρέψουν την 
απώλεια µιας ακόµη δη-
µοτικής υπηρεσίας.

Σήµερα σας αποκαλύ-
πτουµε ένα µέρος των 
ενεργειών που έχουν πραγ-
µατοποιηθεί και πολλές από 
αυτές δεν έχουν δει το φως 
της δηµοσιότητας. Άλλωστε 
στην πολιτική είναι συνηθισµέ-
νος ο αφορισµός πως κάποια 
πράγµατα λέγονται, αλλά δεν γίνονται 
και κάποια άλλα γίνονται αλλά δεν λέγονται. Σε αυτή τη δεύ-
τερη κατηγορία εντάσσονται οι ενέργειες του ∆ηµάρχου, 
που όλο το προηγούµενο διάστηµα είχε κινήσει θεούς και 
δαίµονες  κόντρα σε µια προδιαγεγραµµένη απόφαση. 

Μία από τις πρώτες ενέργειες του Σπύρου Βρεττού, αµέ-
σως µετά την εκλογή του, ήταν να αποστείλει επιστολή στον 
διοικητή της ΑΑ∆Ε κ. Πιτσιλή, µε την οποία εξέφραζε την 
πλήρη αντίθεσή του στο από τότε διακινούµενο σενάριο, πα-
ραθέτοντας τη σχετική επιχειρηµατολογία. Είµαστε σε θέση 

να γνωρίζουµε πως λίγο 
αργότερα πραγµατοποίησε 
και συνάντηση µε υψηλό-
βαθµο στέλεχος της κυβέρ-
νησης και κατάφερε να ανα-
στείλει τη µεταφορά της 
∆ΟΥ, που ήταν προγραµ-
µατισµένη για το περασµέ-
νο καλοκαίρι. 

Αυτό ήταν το πρώτο βή-
µα, καθώς ακολούθησαν 
πολλές επαφές µε αρµόδια 
στελέχη της κυβέρνησης, 
αλλά και των οικονοµικών 
υπηρεσιών, ενώ υπήρξε και 
ανάλογη αλληλογραφία. 
Σε πολλές από τις συναντή-

σεις που πραγµατοποίησε τους ακόλουθους µήνες µε 
Υπουργούς και Υφυπουργούς δεν παρέλειπε να θέτει στην 
ατζέντα και το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Μόλις πριν λίγο καιρό το θέµα επανήλθε και αιφνιδια-
στικά η ∆ΟΥ Αχαρνών βρέθηκε ξανά στη σχετική λίστα. Ως 
αιτιολογία προβαλλόταν το γεγονός πως είναι υποστελεχω-
µένη και πως θα µεταφερθεί εκεί όπου υπάρχει ιδιόκτητο 
ακίνητο, ενώ λόγω covid-19 επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες. 
Αµέσως ο ∆ήµαρχος εντατικοποίησε τις ενέργειές του και κι-
νήθηκε µε κάθε µέσο στην κατεύθυνση της αποτροπής της 
απόφασης. Απεστάλησαν επιστολές στους βουλευτές της 
Ανατολικής Αττικής, µε σκοπό την ανάληψη κοινών πρωτο-
βουλιών και επικοινώνησε µε ∆ηµάρχους άλλους ∆ήµων 
που αντιµετώπισαν παρόµοιο ζήτηµα. 

ΜΑΧΗ  ΣΕ ΟΛΑ  ΤΑ  ΜΕΤΩΠΑ  ΝΑ  ΜΗ ΦΥΓΕΙ  
Η  EΦΟΡΙΑ  Ε∆ΩΣΕ  Ο  ΣΠΥΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Εννέα ειδικά κοντέινερ για κλαδιά 
και χόρτα τοποθετήθηκαν στην
περιοχή των Θρακοµακεδόνων 
ενώ αναµένεται να τοποθετηθούν 
και σε άλλα σηµεία των Αχαρνών

Mικροπιστώσεις:
Ποιοι οι δικαιουχοι
για τα δανεια 
εως 25.000 ευρω

Σταθερά ψηλά  για όλη την
Περιφέρεια  Αττικής , η Ευρώπη…!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ «ΟΡΓΩΝΕΙ» από το πρωί µέχρι το βράδυ την 
Αττική για κάθε λογής υποδοµές της Περιφέρειας  Αττικής, στο 
πλαίσιο της βούλησης του Περιφερειάρχη µας Γιώργου Πα-
τούλη. Ο λόγος για την περιφερειακή σύµβουλο Αν. Αττικής 
και εντεταλµένη για θέµατα Τεχνικών Έργων, Ευρώπη Κοσµί-
δη η οποία έχει καταφέρει να κερδίσει επάξια τον τίτλο της αει-
κίνητης.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού συµ-
βουλίου, ξεδιπλώθηκε µια ακόµη πτυχή των ικανοτήτων της. Αυτή  του εισηγητή θεµά-
των  του τοµέα  αρµοδιοτήτων  της.  Πιο συγκεκριµένα, σε σύνολο  είκοσι  θεµάτων  στην 
ηµερήσια διάταξη, στα έξη από αυτά που αφορούσαν Μελέτες έργων και προγραµµατι-
κές συµβάσεις δήµων, εισηγήτρια ήταν η Ευρώπη Κοσµίδη. Τυχαίο…!  Ασφαλώς όχι…

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

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

Συνεχείς και καθηµερινές είναι
οι αποψιλώσεις 
και οι καθαρισµοί
σε όλη την πόλη
των Αχαρνών

ΣΕΛ. 9

αυτές δεν έχουν δει το φως 
της δηµοσιότητας. Άλλωστε 
στην πολιτική είναι συνηθισµέ-
νος ο αφορισµός πως κάποια 
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Το πρόβληµα µε τους παρουσιαστές των καναλιών 
της Τηλεόρασης, είναι ότι για να προβάλλουν την δι-

κή τους νοηµοσύνη, δεν επιτρέπουν ένα συνοµιλητή να 
ολοκληρώσει την σκέψη του. Άλλο είναι να αντιληφθούν 
µια ακατάσχετη πολυλογία χωρίς ουσία, απλά για να αλ-
λοιωθεί η πραγµατικότητα και άλλο να µην επιτρέπεις να 
ακουστεί και µια δεύτερη γνώµη. Θέλει προσοχή. 

Ο Αριστοτέλης ο σοφός, έλεγε ότι είναι λάθος η ίση 
µεταχείριση των άνισων. Με άλλα λόγια, δεν έχει 

ίσα δικαιώµατα ο τεµπέλης και ο ακαµάτης, µε τον ερ-
γατικό και τον έξυπνο. Εάν έχετε  άλλη γνώµη, µην 
µπείτε στον κόπο να µου την εξηγήσετε.

Μετά τις εκλογές του Νοεµβρίου εφέτος στις ΗΠΑ, η 
εξωτερική πολιτική της χώρας αυτής θα αλλάξει. Αυ-

τό θα σηµάνει την εγκατάλειψη του Σουλτάνου της Τουρ-
κίας. Σωστό είναι να έχουµε υποµονή και ψυχραιµία έως 
τότε.

Εάν ακολουθούµε την Ευρώπη, µε ότι αυτό συνε-
πάγεται, θα γίνουµε ένα Ελληνο-Ευρωπαϊκό κρά-

τος, που δυστυχώς ακόµα δεν είµαστε. Όσοι είναι και 
αισθάνονται αντιευρωπαϊστές, απλά δεν έχουν κατεύ-
θυνση. Εδώ και αιώνες αποκρούαµε τις ορδές των Ασι-
ατών.

Αυτό που δεν µπορεί να καταλάβει ο Σουλτάνος της 
Τουρκίας, µε όση Ανατολίτικη κουτοπονηριά και εάν 

διαθέτει, είναι ότι δεν έχει τα φόντα, τις δυνάµεις να τα βά-
λει µε την Ευρώπη. Ήδη έχει προδιαγράψει το τέλος του.

Η δήλωση του ΓΕΕΘΑ, πέρα για πέρα σωστή, όχι 
µόνο την αποδεχόµαστε, αλλά και κρατά ψηλά το 

φρόνηµα των στρατευµένων µας. Άλλο πράγµα είναι 
να κάνεις επεκτατικό πόλεµο και άλλο να υπερασπίζε-
σαι τα πατρικά χώµατα. Όποιος δεν αντέχει, να δηλώ-
σει αντιρρησίας συνείδησης. Για να ξεσκαρτάρουµε.

Οι λαθροµετανάστες, Αφγανοί, Ιρακινοί, Αφρικανοί, 
σφάζονται στους δρόµους µας, για το ποιος θα είναι 

το αφεντικό για το λαθρεµπόριο ναρκωτικών, των τσιγά-

ρων, των κλεµµένων, το εµπόριο ανθρώπων, TRAFICKING. 
Αρχέγονα ένστικτα Ασιατών και Αφρικανών λαών. Πόσο 
απέχουν από τον δικό µας πολιτισµό.  Αυτά πρέπει να 
εκλείψουν από τον τόπο µας και από την γειτονιά µας.

Οι µπαχαλάκηδες, οι αναρχοαυτόνοµοι, έχουν το 
σύνδροµο, το κόµπλεξ της καταστροφής του µη-

δενισµού. Λες και ηδονίζονται να πράττουν αυτά τα 
βάρβαρα και πολλές φορές εγκληµατικά πράγµατα. 
Από που και πως γεννιέται αυτή η συµπεριφορά; Κά-
ποιοι ειδικοί πρέπει να το ψάξουν. ∆εν είναι ανθρώπι-
νη συµπεριφορά, αυτή. Ακόµη και τα ζώα, εάν δεν τα 
πειράξεις δεν σου επιτίθενται.

Όχι µόνο ανήκουµε στην ∆ύση, αλ-
λά είµαστε η ∆ύση. Τα ∆υτικά  κρά-

τη ανέπτυξαν πολιτισµό και επιστήµες, 
µελετώντας τους αρχαίους Έλληνες σο-
φούς. Όλα τα άλλα είναι φτηνά λαϊκίστι-
κα ευφυολογήµατα. Λαός που δεν γνω-
ρίζει την ιστορία του, δεν έχει µέλλον.

Πολλοί συνάνθρωποί µας, εκ-
φράζονται κεκαλυµµένα για να 

µην πέσουν στην δυσµένεια της εξου-
σίας και χάσουν τον µισθό τους.  Στοι-
χειώδης πρόνοια. Κάποιος συγγραφέας µας λέγει. Ζού-
µε µόνο µια φορά. Πολύ – πολύ σωστό. Κάποιος αστρο-
φυσικός µας είπε, στο χάος δηλαδή στο διάστηµα, κυρι-
αρχεί η αναρχία. ∆εν υπάρχει ρυθµιστής. Πολύ σωστό. 
Κάποιος άλλος µας λέγει, η γνώση είναι απεριόριστη 
όπως το σύµπαν που ζούµε. ̈ όλα αυτά συντελούν στην 
εξέλιξη της νοηµοσύνης µας. Το πως την χρησιµοποιού-
µε, είναι ένα άλλο τεράστιο θέµα – πρόβληµα. 

Η ίδια η ζωή µας απέδειξε ότι προοδευτικοί δεν ήταν 
οι ηγέτες, Στάλιν, Μαο, Κάστρο, και τα σηµερινά τσου-

τσέκια που νοσταλγούν το παρελθόν. Ήταν απλά φρένο 
στην εξέλιξη των λαών τους. Προοδευτικός είναι ένας ηγέ-
της που οσµίζεται το µέλλον, και αναµορφώνει τον λαό 
του να παρακολουθήσει την εξέλιξη των επιστηµών, των 
τεχνών, του πολιτισµού. Όλοι οι άλλοι είναι κακέκτυπα, 
καρικατούρες του παρελθόντος.

Οι παλαιολιθικοί ψήφοι, Κ.Κ.Ε. 
5%, Σοσιαλιστές 5%, γιαλαντζί 

αριστεροί 20%, εφήµερα ψώνια και 
άκυρα λευκά κάνουν σύνολο ένα  
40%. Εξήντα τοις εκατό, είναι ψήφοι 
κοινής λογικής, που µετακινιόνται άλ-
λοτε δεξιά και άλλοτε αριστερά, ανά-
λογα µε τις συγκυρίες τις οικονοµικές 
κυρίως και διαµορφώνουν την επόµε-
νη κυβέρνηση. Μεγάλο ρόλο παίζει 
όµως και η αποχή. ∆εν είναι σωστό να είσαι άµοιρος, 
αµέτοχος στην διαµόρφωση της τύχης σου. 

Ο µεγάλος καηµός των αρχηγών της αντιπολίτευσης, 
είναι η σύγκλιση των πολιτικών αρχηγών. Θα µαζευ-

τούν σε ένα δωµάτιο και θα συµφωνήσουν ότι διαφω-
νούν. Προς τι τόση φασαρία. Ποιόν προσπαθούν να εµπαί-
ξουν;

Η δηµοκρατία φυσιολογικά είναι σύγκρουση συµ-
φερόντων των πολιτών της. Η όποια κυβέρνηση , 

εξουσία, πρέπει να γνωρίζει ότι έχει ηµεροµηνία λήξης. 
Σε τέσσερα χρόνια δεν είναι δυνατόν, ούτε να καπελώ-
σεις τις υπόλοιπες επί µέρους εξουσίες, ούτε να γίνεις 
πάµπλουτος.

∆εν µπορούµε να αλλάξουµε την πραγµατικότητα, 
που διαµορφώνουν οι λαοί επάνω στην γη µας, ανά-

λογα µε τα συστήµατα διακυβέρνησης και την οικονοµική 
τους κατάσταση. Απλά πρέπει να είµαστε ενηµερωµένοι 
και να προβλέπουµε σωστά τα δικά µας βήµατα. Άλλο το 
τι επιθυµούµε, και άλλο το τι µπορούµε.

Οι µόνοι που δεν επιχαίρουν για την προσπάθεια της 
σηµερινής κυβέρνησης, να κάνει συµµαχίες, για την 

ελάχιστη έστω συµπαράταξη, σε τυχόν πολεµική σύρρα-
ξη µε τον γείτονα µας, είναι οι αριστεροί. Αισθάνονται και 
λειτουργούν, σαν υπόγεια τρωκτικά. Γιατί τόση εµπάθεια.

Από του να πνιγόµαστε σε ένα ποτήρι νερό, µπορούµε 
να κολυµπάµε σε ένα ποτήρι νερό. Έτσι σκέφτονται πα-

ραδοσιακά οι κουτοπόνηροι Τούρκοι. Έλα όµως που ο κό-
σµος µας δεν είναι ένα ποτήρι νερό, αλλά µια απέραντη θά-
λασσα. Εάν ποτέ το καταλάβουν, µπορεί να ζήσουν µια πιο 
ειρηνική και ευχάριστη ζωή. Πολύ κοντόφθαλµη θεώρηση 
που δεν οδηγεί πουθενά. Κοίτα το σήµερα και άσε το αύριο.

Ο λαϊκισµός είναι µια αρρώστια 
των δηµοκρατών. Λαϊκισµός εί-

ναι να υπόσχεσαι στους εκλογείς σου, 
πράγµατα που από χέρι και εξ αντικει-
µένου δεν µπορείς να πραγµατοποιή-
σεις. Χούι αθεράπευτο.

Το νέο αφήγηµα των αριστερών. Η 
κυβέρνηση της δεξιάς έφερε τον 

κορωνοϊό στην χώρα, για να ρίξει τα µε-
ροκάµατα και να  καταργήσει τις εργατι-
κές συµβάσεις. Τι άλλο θα ακούσουµε 

από αυτούς τους αφιονισµένους συµπολίτες. Έλεος.
Όπου µπουλούκι, εκεί τσουκλούκι, έλεγαν οι 
παππούδες µας, δηλαδή όπου µαζεύεται πολύς 

κόσµος, υπάρχει και αρρώστια. Αυτό επιβεβαιώνεται 
καθαρά στις µέρες µας µε την πανδηµία. Όσοι δεν το 
καταλαβαίνουν, κακό του κεφαλιού τους. Τι άλλο να 
πούµε.

Η πανδηµία του κορωναϊού, θα αλλάξει πολλές αντι-
λήψεις µας για την ζωή, παγκοσµίως και πιθανών να 

αναδείξει νέους ηγέτες που θα αφήσουν το ίχνος τους στην 
ιστορία. Κάθε δραµατική περίοδος της ανθρωπότητας ανα-
δεικνύει ηγέτες.

Θυµάµαι έναν καθηγητή όταν µαθαίναµε το κοµπιού-
τερ, που έλεγε. Είναι ένα έξυπνο και κουτό εργαλείο. 

Εάν δεν του µιλήσεις, δεν θα σου απαντήσει ποτέ. Εποµέ-
νως πρέπει να µάθουµε να του µιλάµε.

∆εν εξιλεώνεσαι από την δολιότητα, 
υποκρινόµενος τον θεοσεβούµενο. 

Κανείς δεν συγχωρεί την αδικία από δολι-
ότητα. Πάµπολλοι συνάνθρωποί µας λει-
τουργούν έτσι. Αυτή είναι η πραγµατικό-
τητα της ζωής που ζούµε, δεν έχει νόηµα 
να το αρνιόµαστε.

Αρκετοί άνθρωποι προσπαθούν 
να προβάλουν τον εαυτό τους, 

όµως χωρίς περιεχόµενο, χωρίς ου-
σία. Είναι σαν τον αφρό στα υγρά, που όταν ηρεµίσει το 
υλικό οι φούσκες εξαφανίζονται. Τέτοιους δυστυχώς 
συναντάµε πολλούς στην καθηµερινή µας ζωή.

Με τα ζωντόβολα, όταν αυτοί είναι άνθρωποι, είναι 
να γελάς και να λυπάσαι. ∆εν µπορείς να τους βοη-

θήσεις, γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν να βοηθήσουν τον εαυ-
τό τους.

Κάποιος σοφός έλεγε : Το ψέµα έχει ταχύτητα. Η 
αλήθεια έχει αντοχή.
Η δύναµη της θέλησης είναι, να κυριαρχείς στον εαυ-
τό σου, να νικάς τα πάθη σου. Άλλο  το δεν µπορώ, 

άλλο το δεν το θέλω.
Αυτός που µιλάει πολύ δεν γνωρίζει πολλά. Αυ-
τός που ξέρει, συνήθως δεν µιλά, αλλά σκέπτε-

ται. Το Λακωνίζειν εστί, φιλοσοφείν, έλεγαν οι παπ-
πούδες µας.

Τις δυσκολίες της καθηµερινής µας ζωής, τις αντιµε-
τωπίζει ένα ζευγάρι από κοινού. Τότε καταλαβαίνει ο 

ένας, ότι τον αγαπά ο άλλος.
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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»

Είναι γνωστό σε 
όλους µας, ότι τον φί-
λο τον διαλέγεις , τον 

συγγενή τον φορτώνεσαι. 
Μπορείς να ζήσεις χωρίς φί-
λους. Χωρίς συγγενείς δεν 
γίνεται. 

Εάν δεν έχεις χρήµα-
τα να δώσεις σε κά-
ποιον συνάνθρωπο, 

που ξέρεις ότι τα χρειάζεται 
πολύ, δώσε ένα παρήγορο 
λόγο, µια χρήσιµη συµβου-
λή. ∆εν στερείσαι τίποτα. 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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Συµπολίτισσες και 
συµπολίτες, 
Η ανευθυνότητα και η 
άγνοια κινδύνου µε τις 
οποίες η εκάστοτε 
δηµοτική αρχή 
αντιµετωπίζει  στη πόλη 
µας τα σοβαρά 
προβλήµατα που δεν 
σηκώνουν ούτε µία ώρα 
καθυστέρησης,   όπως 
είναι η πυρασφάλεια και 
η θωράκιση της πόλης 
από τις  πληµµύρες και 
έχοντας ήδη θρηνήσει θύµατα λόγω των 
εκτεταµένων πληµµυρών στο δήµο µας, 
µετά και από την κλιµατική αλλαγή η 
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη µε τις καιρικές 
συνθήκες να είναι απρόβλεπτες, µας 
φέρνουν  ξανά στο ίδιο σηµείο µε τον 
Οκτώβριο του 2015, όταν θρηνούσαµε 
τρεις ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες 
καταστροφές περιουσιών. 

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

Σήµερα ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα 
άκρως επικίνδυνο θέµα που για να 
αντιµετωπιστεί χρειάζεται ένα 

ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα και έναν ηγέτη 
που διαθέτοντας την 
εµπειρία και την ικανότητα,  
θα προβλέπει τους 
κινδύνους και θα 
λειτουργεί υπεύθυνα  και 
αποτελεσµατικά. 

Η νέα δηµοτική αρχή 
δεν φαίνεται να έχει 
συνειδητοποιήσει ακόµα 
τον µεγάλο κίνδυνο που 
παραµονεύει από µία 
τυχόν ανεξέλεγκτη 

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

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

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης

«Νέα ∆ύναµη» Αχαρνών

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Oι πολίτες να αξιώσουν την προστασία της ζωής και 
των περιουσιών τους απο µια ανεξέλεγκτη θεοµηνία

Σε όαση χρωµάτων µετατράπηκε 
το 4ο  ∆ηµοτικό Αχαρνών
Με χρώµατα και ευφάνταστες τοιχο-
γραφίες πληµµύρισε το 4ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Αχαρνών καθώς οι γονείς 
του σχολείου µε σύνθηµα «Με χρώ-
µα και αγάπη – Βάζοντας χρώµα στη 
σχολική ζωή» σήκωσαν τα µανίκια, 
επιστράτευσαν τη δηµιουργικότητα 
τους και έφτιαξαν µια σειρά από ζω-
γραφιές σε περίοπτα σηµεία του προ-
αυλίου, δηµιουργώντας υπέροχες ει-
καστικές γωνιές.

Με µια εικαστική παρέµβαση ο Σύλ-
λογος Γονέων και Κηδεµόνων του 4ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών θέλησε 
να δώσει χρώµα στη µετά ΚΟΡΟΝΑΪΟ 
καθηµερινότητα των παιδιών τους.

Τα έργα, επιµεληµένα από ερασιτέ-
χνες µεν, µε πολλή αγάπη δε, αποτελούν 
έναν κύκλο συµβολικών µηνυµάτων, 
που αφορούν αρχές και πνευµατικές αξί-
ες που υποσυνείδητα παίρνουν στο µυα-
λό των παιδιών.

Συµβολισµοί όπως η Ελευθερία, η 
Ισότητα, η προστασία, η τρυφερότητα, 
και άλλοι πολλοί, κρύβονται πίσω από 
τα σχέδια που κοσµούν τις δύο εισόδους 
του σχολείου.

Με την αµέριστη συµπαράσταση της 
διευθύντριας κας ∆ήµητρας Σπανούδη 
και της υποδιευθύντριας κυρίας Ελένης 
Παπαδηµητρίου, που βρίσκονται πάντα 
στο πλευρό του Συλλόγου, τα παιδιά θα 
τα περιµένει µέρα µε τη µέρα µια καινού-
ρια εικόνα να πληµµυρίζει το µυαλό τους 
µε φαντασία και να προσφέρει χρώµα 
στη σχολική τους πραγµατικότητα!
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Την πεποίθησή του ότι η ∆ηµοτική Αρχή θα καταφέρει ν΄ αλλά-
ξει την εικόνα της πόλης και οι κάτοικοί της να αισθανθούν ασφα-
λείς και υπερήφανοι εξέφρασε ο δήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος 

Βρεττός, σε συνέντευξή του στο «Παρασκήνιο». Ο κ. Βρεττός αναφέρθη-
κε σε σειρά ζητηµάτων που απασχολούν τον δήµο, εστιάζοντας στη σύ-
ναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το ΥΠΕΣ για την εξόφληση παλαι-
ών οφειλών, στα υπό εξέλιξη έργα και φυσικά στις ενέργειες που έχουν 
γίνει για ν΄ αντιµετωπιστεί η παραβατικότητα και εγκληµατικότητα στην 
περιοχή.

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από το ∆ήµο Αχαρνών.Ο ∆ήµος 
Αχαρνών ενηµερώνει τους δηµότες πως πλέον οι υπηρεσίες του τε-
λούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά 

προτίµηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραµµατισµένου ραντεβού. 
Λαµβάνεται πάντοτε κάθε πρόβλεψη προκειµένου να τηρείται ελάχιστη από-
σταση ενάµιση (1,5) µέτρου µεταξύ των υπαλλήλων και µεταξύ των υπαλ-
λήλων και των πολιτών.

Την πραγµατοποίηση ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
στην Κεντρική Πλατεία της πόλης µας.  Η συγκεκριµένη διαδικα-

σία προβλέπεται από τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου (Άρθρο 18) και ικανοποιεί τους όρους υγειονοµικής προφύλαξης 
από τον COVID19, δεδοµένου ότι οι τελευταίες συνεδριάσεις του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου που έγιναν «δια περιφοράς» και µέσω τηλεδιάσκεψης 
ήταν κεκλεισµένων των θυρών, αφού δεν έδιναν τη δυνατότητα δηµό-
σιας µετάδοσης και παρακολούθησης της διαδικασίας από τους δηµότες, 
καθώς και από το γεγονός ότι πέρασαν  πολύ σοβαρά θέµατα όπως το τε-
χνικό πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός του δήµου, η διαχείριση της 
δηµοτικής περιουσίας, το µέλλον των δηµοτικών επιχειρήσεων και των 
εργαζοµένων του δήµου, η διαχείριση των απορριµµάτων. Η δηµόσια 
συνεδρίαση, θα δώσει τη δυνατότητα στη ∆ηµοτική Αρχή , που συµπλη-
ρώνει σε λίγο ένα χρόνο διοίκησης, να παρουσιάσει δηµόσια το έργο της. 

144.444.110,44 ευρώ θα διανείµει το Υπουργείο Εσωτερικών από 
την Τακτική Ετήσια Επιχορήγηση ευρώ στους ∆ήµους και τις Περιφέ-
ρειες της χώρας. Από τα χρήµατα αυτά ο δήµος Αχαρνών θα πάρει 

784.860,60 ευρώ. Τα χρήµατα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή δεν είναι επιπλέον πρόσθετη 

επιχορήγηση του Κράτους προς τους ΟΤΑ και προορίζονται για την κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δα-
πανών µισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Τον πανηγυρικό Εσπερινό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου τέλεσε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας την Κυριακή 

28 Ιουνίου 2020,στην φερώνυµο Ι.Ν.  περιοχής Αγίου Πέτρου στις Αχαρ-
νές . Στην οµιλία του ο Σεβασµιώτατος αναφέρθηκε στην αγάπη που είχε 
ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό, αλλά και την τριπλή άρνησή του. Με-
τά την Ανάστασή του, ο Χριστός ρώτησε τρεις φορές τον Πέτρο αν τον 
αγαπά, για να αποκαταστήσει τον Πέτρο και να του αναθέσει τη διαποί-
µανση της Εκκλησίας. Οι δυσκολίες που µας πληγώνουν και µας κάνουν 
να αµφισβητούµε, έχουν µοναδικό σκοπό να φανερώσουν σε εµάς τη 
δύναµη του Χριστού!

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Βαρυµπόµπης τέ-
λεσε τη Θεία Λειτουργία ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθη-
ναγόρας, τη ∆ευτέρα 29 Ιουνίου 2020. Στην οµιλία του, ο Σεβασµιώ-

τατος Μητροπολίτης Ιλίου µίλησε για την ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου, 
λαµβάνοντας αφορµή από τον Άγιο Απόστολο Παύλο, ο οποίος ταλαιπω-
ρούνταν από σοβαρή ασθένεια. Γιατί κάποιες φορές φαίνεται ότι ο Θεός στέ-
κεται µακριά από τον πόνο και την ασθένεια των ανθρώπων, όπως έκανε και 
στον Απόστολο Παύλο; Έχει λόγο ο Θεός. Η δική µας αδυναµία δείχνει τη δύ-
ναµη και τη θεραπεία που δίνει ο Θεός.

Αγιασµός  πυροφυλακίου στην Αγία Παρασκευή Αχαρνών, από 
τον Σύλλογο  Κοινωνικό έργο  «προσφέρω» µαζί µε τον Εξωραϊ-
στικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής,  πραγµατοποίησαν τον αγια-

σµό στις  28/6/2020, στην  οδό Νοσταλγίας – Αχαρναί. Τον αγιασµό τέλε-
σε ο πάτερ Χρύσανθος, µε αρκετούς φίλους και εθελοντές που µας τίµη-
σαν µε την παρουσία τους. Για την σηµασία του µίλησαν οι Πρόεδροι  κ.κ. 
Παρασκευάς Γαρυφάλλου και Γιώργος Αρβανίτης, ευχαριστώντας  όλους 
όσους  βοήθησαν να γίνει η δράση µας αυτή, πράξη.

∆εκάδες οι υποχρεωτικές αναµενόµενες µετακινήσεις παιδιών στα 
νηπιαγωγεία, λόγω  εφαρµογής της ∆ίχρονης Προσχολικής Αγω-
γής στον ∆ήµο Αχαρνών, καταγγέλλει, µε ανακοίνωση του  ο Σύλ-

λογος  «Σωκράτης». Όπως ,  8ο Ν/γείο Αχαρνών,8 παιδιά πρέπει να µετα-
κινηθούν υποχρεωτικά στο 33ο Ν/γείο Αχαρνών! 27ο Ν/γείο Αχαρνών  : 

θα µετακινηθούν υποχρεωτικά 20 παιδιά!!! 2ο Ν/γείο Αχαρνών : θα µε-
τακινηθούν παιδιά αρκετά χιλιόµετρα µακριά (στο 6ο και 7ο Ν/γείο Αχαρ-
νών)!!! Θα µετακινηθούν υποχρεωτικά µαθητές από 17ο , 9ο , 14ο , 20ο 
Ν/γεία Αχαρνών.

Συνάντηση  στελεχών της ∆ΕΚΑ, µε επικεφαλής τον Παν. Ανα-
γνωστόπουλο,  µε τον Γ.Γ. του ∆ήµου Αθηναίων για το Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας Κηφισού. Η πρόταση της παράταξής ∆Ε-

ΚΑ για δηµιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κηφισού, µε αφορ-
µή τον εορτασµό της παγκόσµιας ηµέρας περιβάλλοντος στις 5 Ιου-
νίου, βρήκε µεγάλη απήχηση στους δηµότες των Αχαρνών. Η 
πρόταση αφορά στην αξιοποίηση ακινήτου του ∆ήµου Αθηναίων 
που βρίσκεται στην δυτική όχθη του Κηφισού κοντά στη διασταύρω-
ση των οδών Τατοΐου και ∆εκελείας. Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ή-
µου Αθηναίων, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για µια τέτοια προοπτική 
και ήδη ζήτησε να έχει περαιτέρω ενηµέρωση και να του προωθη-
θούν τα σχετικά έγγραφα.

Βαθιά οικονοµική ανάσα σε δεκάδες δήµους δίνει απόφαση του 
υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουρ-
γού Οικονοµικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, για την αποπληρωµή 

των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Η κοινή απόφαση αφορά την επιχο-
ρήγηση σε πρώτη φάση 84 δήµων µε το συνολικό ποσό των 92 εκατ. ευ-
ρώ για την άµεση αποπληρωµή οφειλών, δίνοντας την ευκαιρία να κάνουν 
µια νέα αρχή χωρίς οικονοµικά βάρη.

Στη Χαραυγή βρέθηκαν για να ακούσουν από πρώτο χέρι τα 
προβλήµατα και αιτήµατα της περιοχής, ο Παναγιώτης Αναγνω-
στόπουλος και στελέχη της παράταξης ∆ΕΚΑ, οι οποίοι συνα-

ντήθηκαν µε το ∆Σ του Συλλόγου της περιοχής. Το µεγαλύτερο πρό-
βληµα είναι η εγκληµατικότητα, που άλλωστε µαστίζει όλο το ∆ήµο 
Αχαρνών. Όµως για τη Χαραυγή το πρόβληµα αυτό είναι ακόµα µεγα-
λύτερο, λόγω της γειτνίασης µε καταυλισµούς, στους οποίους η διακί-
νηση ναρκωτικών δεν φαίνεται να µειώνεται. Υπάρχουν όµως ακόµα 
αιτήµατα, όπως η τροποποίηση του ΓΠΣ, η κατασκευή δύο τουλάχι-
στον παιδικών χαρών, η διέλευση γραµµής του ΟΑΣΑ από την περιο-
χή, η αναβάθµιση των υπηρεσιών καθαριότητας και αρκετά ακόµα.

Την πληρωµή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων στην ίδια 
ηµεροµηνία αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φο-

ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις µηνός 
Αυγούστου θα πληρωθούν τέλος Ιουλίου ταυτόχρονα µε τις κύριες συντάξεις, 
ενώ το µέτρο αυτό θα παραµείνει σε µόνιµη βάση. «Η ταυτόχρονη πληρωµή 
κύριων και επικουρικών συντάξεων γίνεται για πρώτη φορά και είναι ένα απτό 
αποτέλεσµα της οργανωτικής και διοικητικής ενοποίησης του e-ΕΦΚΑ και του 
ψηφιακού µετασχηµατισµού του, που υπαγορεύεται από την ασφαλιστική µε-
ταρρύθµιση ν. 4670/2020» δήλωσε ο κ. Βρούτσης.

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

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουν οι ∆η-
µότες των Αχαρνών πως τα περιθώρια 
επιδραστικότητας και αλλαγής δεδοµέ-
νων ήταν ελάχιστα. Η απόφαση ήταν ει-
ληµµένη σε κεντρικό επίπεδο και αυτό 
αποδεικνύεται και από το γεγονός πως 
παρά τις τεράστιες αντιδράσεις σε όλες 
τις αντίστοιχες περιπτώσεις δεν κάµφθη-
καν οι αντιστάσεις και προχώρησαν κα-
νονικά στις µετακινήσεις – ενοποιήσεις. 

Και πως θα µπορούσε να γίνει διαφο-
ρετικά όταν η απόφαση αποτελούσε ένα 
µόνο µέρος του κυβερνητικού σχεδίου. Η 
συγχώνευση των εφοριών όλης της Αττι-
κής αποτελούσε µνηµονιακή υποχρέωση, 
που είχε αναληφθεί και έπρεπε να εφαρ-
µοστεί. Στην ουσία δεν πρόκειται για συγ-
χώνευση δύο Εφοριών, αλλά των ∆ΟΥ 
των Αχαρνών, των Αγίων Αναργύρων, της 
Φυλής, του Ιλίου, της Πετρούπολης και 
των Αγίων Αναργύρων. Υπολογίζεται µά-
λιστα πως σε πλήρη εφαρµογή το σχέδιο 
θα αφήσει σε λειτουργία µόλις οκτώ εφο-
ρίες σε όλη την Αττική. 

Κίνητρο είναι η ψηφιοποίηση των υπη-
ρεσιών, η όσο το δυνατόν µικρότερη επί-
σκεψη δηµοτών στις Εφορίες και η διεκπε-
ραίωση συνεχώς περισσότερων υποθέσε-

ων ηλεκτρονικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει 
µε αυτό τον τρόπο τον σχεδιασµό της µε 
τελικό στόχο να µη χρειάζεται πλέον η µε-
τάβαση πολιτών στις ∆ΟΥ. 

Παρόλα αυτά δεν περνάει απαρατήρη-
το το γεγονός πως ο ∆ήµαρχος έκανε ό,τι 
περνούσε από το χέρι του µε µπαράζ 
ενεργειών και ασκώντας πιέσεις, αν και δι-
καιολογηµένα µπορεί να ισχυριστεί πως 
λίγοι ήταν εκείνοι που βοήθησαν σε αυτή 
την κατεύθυνση. Μόνος του πέτυχε την 
παράταση της παραµονής για ένα χρόνο, 
µόνος του προσπάθησε να πετύχει και ένα 
µικρό θαύµα.         

Μάχη  σε όλα  τα  µέτωπα  να  µη φύγει
η  Εφορία  έδωσε  ο  Σπύρος  Βρεττός

■ 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.

Χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις, αλλά µε ολί-
γες εγγυήσεις θα χορηγούνται τα δάνεια έως 
25.000 ευρώ, σε µικρές επιχειρήσεις και επαγ-
γελµατίες, όπως προβλέπει το τελικό κείµενο 
του νόµου 4701/2020.  Οι δικαιούχοι είναι πολύ 
µικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα 
ή πρόκειται να συστήσουν πολύ µικρή επιχείρη-
ση, άτοµα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε 
να µπουν στην αγορά εργασίας ή προερχόµενα 
από ευάλωτες οµάδες.

Το επιτόκιο των µικρο-δανείων, δεν προσδιο-
ρίζεται, αλλά ο νόµος δίνει τη δυνατότητα στον 
υπουργό Οικονοµικών, να ορίσει ανώτατο όριο. 
Το πλαίσιο χορήγησης των συγκεκριµένων µικρών 
δανείων θα είναι έτοιµο το φθινόπωρο και µέχρι το 
τέλος του 2020, αναµένεται να ξεκινήσουν οι χο-
ρηγήσεις.

Οι µικροπιστώσεις θα χορηγούνται από φορείς 
οι οποίοι θα συσταθούν και θα λειτουργούν µε συ-
γκεκριµένους κανόνες και θα αδειοδοτούνται και 
θα επιβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το 
αρχικό κεφάλαιο που υποχρεούνται να καταθέ-
σουν στην ΤτΕ καθορίστηκε σε 250.000 ευρώ.

Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων µπο-
ρούν να χορηγούν, ενδεικτικά, µικροχρηµατοδο-
τήσεις ως εξής: 
1. όλες τις µορφές πιστώσεων µέχρι είκοσι πέντε χι-
λιάδες (25.000) ευρώ, είτε για την κάλυψη επενδυ-
τικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης, 
2. προϊόντα χρηµατοδοτικής µίσθωσης µέχρι 
είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για την 

απόκτηση εξοπλισµού,
3. αυτοτελείς εγγυήσεις µέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες 
(25.000) ευρώ, οι οποίες δεν επιτρέπεται να χρησι-
µοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρη-
µατοδοτικά ιδρύµατα,
4. µορφές πιστώσεων που αποβλέπουν στην ενί-
σχυση δηµόσιων πολιτικών ή την κοινωνική και 
οικονοµική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, 
µέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, και οι 
οποίες αφορούν, ιδίως, στην αντιµετώπιση της 
ανεργίας ή της αναστολής ή µείωσης του χρόνου 
εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται σε οικεία 
βούληση.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα όρια των µικρο-
χρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
όρια που αναφέρονται κάθε φορά στον Κώδικα, 
όπως επίσης µπορεί να καθορίζονται νέες µορφές 
µικροχρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα µε όσα ανα-
φέρονται κάθε φορά στον Κώδικα.

∆ικαιούχοι των µικροπιστώσεων είναι οι πολύ 
µικρές οντότητες, φυσικά πρόσωπα για τη σύστα-
ση πολύ µικρών οντοτήτων και φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότη-
τα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νοµίας.

Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσω-
πα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες 
µε τουλάχιστον δεκαετή φορολογική κατοικία 
στην Ελλάδα, δικαιούχοι προγραµµάτων εφαρ-
µογής δηµόσιας πολιτικής, καθώς και φυσικά 
πρόσωπα για κάλυψη δαπανών που σχετίζονται, 

άµεσα ή έµµεσα, µε την εκπαίδευση ή µετεκπαί-
δευσή τους ή σχέση µαθητείας. Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων µπορεί να καθορίζονται νέες κατηγο-
ρίες δικαιούχων των µικροχρηµατοδοτήσεων.

Επίσης, τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων 
οφείλουν να παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσί-
ες επιχειρηµατικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης 
στους δικαιούχους µικροχρηµατοδοτήσεων.

Το άρθρο του νόµου, καθορίζει τους όρους 
χρηµατοδότησης και το πότε ζητούνται εγγυήσεις 
και πότε όχι. Ειδικότερα αναφέρει :
● Για τη µικροχρηµατοδότηση δεν παρέχεται 
εµπράγµατη ασφάλεια.
● Ένας δικαιούχος µπορεί να λαµβάνει από ένα ή 
περισσότερα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων 
νέα µικροχρηµατοδότηση σε ποσό που προστίθε-
ται στο υπόλοιπο, υπό την προϋπόθεση ότι το συ-
νολικό ποσό της αρχικής και της νέας µικροχρηµα-
τοδότησης, ανεξαρτήτως ιδρύµατος χορήγησης, 
δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) 
ευρώ για κάθε δικαιούχο. 
● Το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων µπορεί να 
απαιτεί εγγύηση πριν από τη χορήγηση µικροχρη-
µατοδότησης.
● Η διάρκεια αποπληρωµής της χορηγηθείσας µι-
κροχρηµατοδότησης δεν µπορεί να είναι µικρότε-
ρη από δώδεκα (12) µήνες, και δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. 
● Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα να εκπληρώσει, 
πλήρως ή εν µέρει, τις υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν από τη σύµβαση µικροχρηµατοδότησης πριν 

από τη λήξη της, µε αντίστοιχη µείωση του συνο-
λικού κόστους της. H µείωση συνίσταται στους τό-
κους και τις επιβαρύνσεις για το εναποµένον χρο-
νικό διάστηµα µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Αν η 
άσκηση του δικαιώµατος πρόωρης εξόφλησης εκ 
µέρους του δικαιούχου λαµβάνει χώρα εντός χρο-
νικού διαστήµατος για το οποίο έχει συµφωνηθεί 
σταθερό επιτόκιο, το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτή-
σεων δικαιούται εύλογη και αντικειµενικά αιτιολο-
γηµένη αποζηµίωση για ενδεχόµενα έξοδα που 
έχουν άµεση σχέση µε την πρόωρη εξόφληση.

Επίσης µε άλλα άρθρα του νόµου ορίζεται ότι 
οι συναλλαγές εξυπηρέτησης των χορηγούµενων 
µικροχρηµατοδοτήσεων διενεργούνται µέσω λο-
γαριασµών πληρωµών ή ηλεκτρονικών µέσων 
πληρωµής και οι συµβάσεις µικροχρηµατοδοτή-
σεων που καταρτίζουν τα ιδρύµατα µικροχρηµα-
τοδοτήσεων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο απαλ-
λάσσονται από τέλη χαρτοσήµου.

Ακόµη, στις συµβάσεις µικροχρηµατοδοτήσε-
ων που καταρτίζουν τα ιδρύµατα µικροχρηµατο-
δοτήσεων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο δεν επι-
βάλλεται η εισφορά του ν. 128/1975.

ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΙ ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   
ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ  ΕΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ

ΝΟΜΙΚΑ 
Σας ενηµερώνουν οι νοµικοί σύµβουλοι
της εφηµερίδας µας Χαρά Τσελαλίδου

& Χρύσα Τσελαλίδου

ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΙ ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

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

HERBALIFE NUTRITION

Email: vaggelis@myfitlife.gr 

My fit life                    myfitlife.gr              ΓΡΑΦΕΙΑ: Αγίας  Τριάδος  42  
          Vaggelis kataras          Vaggelis  Kataras                Αχαρναί -  Τ.Κ.  13674
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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»

Ξεφυλλίζοντας το υλικό µου διαπιστώνω µεγά-
λες αλλαγές ως και στην συµβίωση µεταξύ αν-
θρώπων και του ζωικού βασιλείου.

Η σηµερινή γενιά είναι µία γενιά στην οποία η σχέση αν-
θρώπων και ζώων ξεµακραίνει και η επαφή µας µεταξύ τους 
λιγοστεύει χρόνο µε το χρόνο και τον κερδίζει µε τα καλά αλ-
λά και τα κακά της η τεχνολογία. 

Λιγοστεύει όχι µόνο στους µεγάλους ανθρώπους αλλά 
και στα µικρά παιδιά που είναι σηµαντικότερο, µιας και τα 
ζώα διδάσκουν. 

Εδώ σήµερα λοιπόν θα ρίξουµε µία φωτογραφική µάτια 
στην πολύ κοντινή σχέση που είχανε δεκάδες χρόνια πριν 
εδώ στον τόπο µας οι άνθρωποι και τα ζώα και θα πάρετε µία 
ιδέα και θα δείτε πώς κατάφεραν να είναι µέρος της καθηµε-

ρινότητας τους   επαγγελµατικά, ψυχαγωγικά, µα δυστυχώς 
γιατί έτσι λειτουργεί καλώς η κακώς η κοινωνία µας ‘και δια-
τροφικά.

Αυτό που κάνει δε ιδιαίτερη εντύπωση είναι η εξοικείω-
ση των µικρών παιδιών Βλέποντας τα να περιτριγυρίζονται 
από ζώα όπως οι γάτες οι σκύλοι οι γαλοπούλες οι κότες και 
οι αγελάδες, αλλά εντύπωση κάνει και πως εκείνη την επο-
χή υπήρχε αυτή η εξοικείωση και µε ζώα άγρια όπως θεω-
ρούνται η αρκούδα και λιγότερο η καµήλα που σήµερα βλέ-
πεις µόνο από τα εκπαιδευτικά κανάλια. 

Απολαύστε λοιπόν στιγµές οι οποίες σήµερα δυστυχώς, 
είναι προς εξαφάνιση αλλά είναι και  στιγµές που µείνανε κα-
ταγεγραµµένες µιας και πλέον οι φωτογραφίες µας αποθη-
κεύονται µόνο σε στικάκια και υπολογιστές και δεν πηγαί-

νουν πλέον προς εµφάνιση στα φωτογραφεία όµως παλιά.
Γιατί είπαµε, αυτή η εποχή ήταν η εποχή της φτώχειας αλ-

λά και της ανεµελιάς.
 Ήταν η εποχή της µηδαµινής τεχνολογίας αλλά και των 

εφευρετικών µυαλών.
 Ήταν µια εποχή που την αγάπη την εµπιστοσύνη συντρο-

φικότητα και την τιµιότητα την µοίραζες απλόχερα. Γιατί ζού-
σανε σε σπίτια χαµηλά µιας κοινωνίας που γνωρίζονταν µε-
ταξύ τους. 

Αυτά και άλλα πολλά σήµερα αλλά και τις επόµενες 
εβδοµάδες στην «Αχαρναϊκή» από το προσωπικό µου αρ-
χείο µέσω της σελίδας µου στο Facebook, «Παλιές Φωτογρα-
φίες Αχαρνές» το οποίο περιµένει και της δικές σας φωτογρα-
φίες µέσω του mail µου menidios@yahoo.gr.

Από τον  Ερευνητή  
Φωτο - Ιστορίας

Κωνσταντίνο  Κρητικό 

«ΠΑΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ»

Αχαρνές παιδί 
και ζωικό βασίλειο

Κάραβος οδός Πέτρου Λιόση πριν ακόµα ενσωµατωθεί 
µε την πλατεία Καράβου και τα παιδιά χαζεύουν την αρ-
κούδα του πλανόδιου διασκεδαστή το 1971..Αρχειο 
Κωνσταντίνου ∆ίελα.

O Γρηγόρης 
Γκουγκουλί-
τσας επάνω 
στην καµήλα 
στον Άγιο 
Νικόλαο το 
1969.

O µικρός Βα-
σίλης Στέφας 
µπροστά 
στην αγελά-
δα στην οδό 
Ναπολέο-
ντος το 1937.
Αρχειο ∆ή-
µητρας 
Στέφα.

Η Φωτεινή Φυτά Παπαγεωργίου µε την κόρη της Κωνστα-
ντίνα Παπαγεωργίου Βίδου στην αυλή τους κάπου στο 
1955 στην πλατεία στο Κάραβο και ταΐζουν κότες και γαλο-
πούλες. Αρχείο  Ελένης Καλογράνη.

Ιωάννης Χει-
λετζάρης πε-
ρι το 1958 
στης ∆ηµο-
κρίτου και 
Μεγ. Αλε-
ξάνδρου. 
Aρχεio Αγ-
γελικής Tρι-
βέλλα

Η Μαρία Κουρτσιάν στην Πάρνηθα µε τον Γιαγκού-
λα το 1952 . Αρχείο Ολυµπίας Μπεδροσιάν.
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Σ υνάντηση µε τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων κ. Μάκη Βορίδη πραγµατο-
ποίησε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. 

Οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέ-
µατα που αφορούν την πόλη των Αχαρνών και κυρί-
ως το θέµα της ανέγερσης του καταφυγίου αδέσπο-
των ζώων το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις απαραί-
τητες υπηρεσίες φροντίδας για τα ζώα συντροφιάς 
που το έχουν ανάγκη.

Ακόµη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για ζη-
τήµατα που αφορούν σε περιοχές όπως η Αµυγδαλέ-
ζα, οι Λεκάνες και τα Βασιλικά κτήµατα. Ο κ. Βορίδης  

τόνισε ότι από τη δική του πλευρά θα συµβάλει σε ότι 
τον αφορά και εξέφρασε την αµέριστη στήριξή του 
στην προσπάθεια που κάνει ο ∆ήµος Αχαρνών.

 «Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είχα-
µε την ευκαιρία να συζητήσουµε ζητήµατα που 
άπτονται την πόλης µας. Πρόθεση µας σύντοµα να 
υλοποιηθεί  το καταφύγιο αδέσποτων ζώων που 
τόσο πολύ ανάγκη έχει η περιοχή µας. Θέλω να ευ-
χαριστήσω τον Υπουργό για το ενδιαφέρον του και 
ευελπιστούµε σε µία περαιτέρω συνεργασία για ζη-
τήµατα που απασχολούν τον ∆ήµο µας» τόνισε ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Ένα νέο πιλοτικό πρόγραµµα υλο-
ποιεί ο ∆ήµος Αχαρνών µετά από 
πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Αχαρ-
νών Σπύρου Βρεττού.  Εννέα ειδικά 
κοντέινερ για κλαδιά και χόρτα το-
ποθετήθηκαν στην περιοχή των 
Θρακοµακεδόνων ενώ αναµένεται 
να τοποθετηθούν και σε άλλα ση-
µεία των Αχαρνών. 

Παρακαλούνται οι ∆ηµότες να 
µην απορρίπτουν εκεί σκουπίδια και 
µπάζα.

Τους ειδικούς κάδους µπορούν να 

βρουν οι ∆ηµότες στις ακόλουθες 
οδούς:

Μακεδονίας (3 κάδους),  Θεσσα-
λονίκης κ Τσοτυλίου, Κοµοτηνής κ 
Αριστοτέλους, Μεγ.Αλεξάνδρου, Εµ-
µανουήλ Παππά, Καρατάσου, Καβά-
λας

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός τόνισε: «Πεποίθησή µας, να 
παραδώσουµε µία πόλη στα παιδιά 
µας, πιο καθαρή και πιο όµορφη. Ας 
συµβάλλουµε όλοι µαζί σε αυτή την 
προσπάθεια».

Ο ∆ήµος Αχαρνών τοποθέτησε 
εννέα ειδικά κοντέινερ για κλαδιά 
και χόρτα στους Θρακοµακεδόνες

ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ-
ΠΕΙΑ του ΚΚΕ µε 
επικεφαλής το µέ-
λος της Κεντρικής 
Επιτροπής και 
βουλευτή του ΚΚΕ 
κ. Γιάννη Γκιόκα 
συναντήθηκε την 
Τρίτη (23/6) ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών 
κ. Σπύρος Βρεττός. 
Στο κλιµάκιο που 
επισκέφθηκε το 
∆ηµαρχείο συµµετείχαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι µε τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Αχαρνών Βασίλης Τοπαλιανίδης και Γιούλη Αγγελοπούλου 
καθώς και οι Θάνος Τραβασάρος, Ειρήνη Συρρή και Γιώργος Τάτσης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει ένας από τους µεγαλύτερους δήµους της χώρας τόσο ως 
προς  επίπεδο της πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας, όσο και των σχολι-
κών µονάδων και των υποδοµών εν γένει. Ο ∆ήµαρχος αναφέρθηκε στην 
πληθώρα ενεργειών που έχουν γίνει από τη νέα δηµοτική αρχή σε αυτή 
την κατεύθυνση, αλλά και στις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι εργαζό-
µενοι του ∆ήµου κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Ο κ. Γκιόκας 
και η αντιπροσωπεία υποσχέθηκαν πως θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για 
να αναδείξουν τις ανάγκες της πόλης των Αχαρνών.

Με τον Βουλευτή Γιάννη Γκιόκα 
συναντήθηκε ο Σπύρος Βρεττός 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ανακοινώνει το επίσηµο άνοιγµα των 
παιδικών χαρών οι οποίες είχαν µείνει κλειστές στο πλαίσιο 
µέτρων πρόληψης κατά του COVID-19. Οι µικροί συνδηµότες 
µας θα µπορούν να επισκέπτονται τις παιδικές χαρές από τις 
09:00 έως τις 15:00 και από τις 17:30 έως τις 22:00. Αναλυτι-
κά οι παιδικές χαρές:   Ποσειδώνος (Κόκκινος Μύλος), Πλα-
τεία Καλλιά, Βίκτωρος Ουγκώ και ∆ηµητρίου ∆αµάσκου, Αγί-
ου Ελευθερίου & Παναγίας Μυροβλύτισσας, Ευρίπου και Αµφίσσης, Μαντινείας, Πλατεία Ηρώων Ακριτών του Πό-
ντου Χαιρετίζοντας την εξέλιξη, ο δήµαρχος Σπύρος Βρεττός δήλωσε: «Στόχος µας είναι η κατασκευή ολοένα και 
περισσότερων παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία της πόλης για την ψυχαγωγία των µικρών δηµοτών µας. Ήδη 
έχουµε παραδώσει 6 παιδικές χαρές όσο είµαστε στο τιµόνι του ∆ήµου και συνεχίζουµε δυναµικά».

Ανοιχτές και πάλι οι παιδικές 
χαρές του ∆ήµου Αχαρνών 

∆ΙΠΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ είχε ο ∆ήµος Αχαρνών 
στην τελετή αποφοίτησης που πραγµατοποιήθηκε 
στη Σχολή Αστυνοµίας. Συγκεκριµένα οι Αντιδήµαρ-
χοι κ. Μιχάλης Βρεττός και κ. Νίκος ∆αµάσκος έδω-
σαν το παρών στην εκδήλωση, η οποία αφορούσε 
την αποφοίτηση και την απονοµή των Μεταπτυχια-

κών ∆ιπλωµάτων της 23ης Εκπαιδευτικής Σειράς. 
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλης Κα-
ραµαλάκης, µε τους οποίους οι δύο Αντιδήµαρχοι 
είχαν την ευκαιρία για µία σύντοµη συνοµιλία.

Συνάντηση ∆ηµάρχου Αχαρνών  
µε τον Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη 

Στη Σχολή Αξιωµατικών ΕΛ.ΑΣ  για την τελετή αποφοίτησης οι  Μιχ. Βρεττός και Νικ. ∆αµάσκος 
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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

Μ ε γνώµονα την ανάγκη ενίσχυ-
σης του πολιτισµού και της 
στήριξης των καλλιτεχνών και 

των εργαζοµένων στο χώρο, που έχουν 
πληγεί από τις συνέπειες της πανδηµίας 
του COVID 19, µε ταυτόχρονη όµως δια-
σφάλιση της προάσπισης της δηµόσιας 
υγείας, η Περιφέρεια Αττικής θα υλοποι-
ήσει ένα πλουραλιστικό και υψηλής ποι-
ότητας πρόγραµµα καλοκαιρινών πολι-
τιστικών εκδηλώσεων, προϋπολογι-
σµού 1 εκ. ευρώ, σε όλη την Αττική.

Το πλέγµα των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων, που θα λάβουν χώρα σε όλη την Αττική 
και το οποίο υπερψηφίστηκε κατά πλειοψη-
φία στη χθεσινή συνεδρίαση του περιφερει-
ακού συµβουλίου, ανακοινώθηκε από την 
αρµόδια Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισµού Ε. 
∆ουνδουλάκη και τον εντεταλµένο περιφε-
ρειακό σύµβουλο αρµόδιο για θεατρικές και 
µουσικές εκδηλώσεις Χ. Ρώµα οι οποίοι το 
επιµελήθηκαν, υπό το συντονισµό του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιη-

θούν µεταξύ του διαστήµατος 15 Ιουλίου 
2020 - 30 Σεπτεµβρίου 2020 και οι πολίτες θα 
έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθή-
σουν, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. 

Ειδικά για τις Αχαρνές δυο θεατρικές 
παραστάσεις και µια µουσική συναυλία. 
Το συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλ-
θει έως το ποσό των 17.000 ευρώ, πλέον 
Φ.Π.Α., πλέον πνευµατικών δικαιωµάτων, 
αν και όπου προκύπτουν. Το ποσό αυτό 
περιλαµβάνει καλλιτεχνικές αµοιβές και 
έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης.

Υπερψηφίστηκε από το Περ. Συµβούλιο  πρόγραµµα πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολογισµού 1 εκ. ευρώ 

Τατόι: Τα ανάκτορα γίνονται µουσείο
Τα κεντρικά ανάκτορα θα είναι 
τα πρώτα που θα λειτουργή-
σουν υπό τη µορφή µουσείου 
το 2023. Εκεί αναµένεται να µε-
ταφερθούν όλα τα αντικείµενα 
που καταγράφονται σχολαστι-
κά και τα οποία έχουν γλιτώ-
σει από τη δηµοπρασία του τέ-
ω ς  β α σ ι λ ι ά  σ τ ο ν  ο ί κ ο 
Christie’s.

Όλα όσα υπάρχουν αυτή τη στιγµή στο Τατόι είναι αθησαύριστα κει-
µήλια . Πλήθος από πολύτιµα αντικείµενα , µεταξύ των οποίων σηµα-
ντικά έργα τέχνης όπως πίνακες του Βολανάκη και του Γύζη, του Χα-
τζηκυριάκου-Γκίκα ή του αγαπηµένου ζωγράφου του Γεωργίου του Α’ 
του Ιωάννη Αλταµούρα.

Τα αντικείµενα αυτά αναµένεται να καταγραφούν, να συντηρηθούν 
και τελικά να µεταφερθούν στα Ανάκτορα, που θα λειτουργήσουν ως 
µουσείο – µεταξύ αυτών ενδεχοµένως και τα δύο πιάνα που έπαιζε κά-
ποτε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αλλά και πολύτιµα αναµνηστικά από τις 
εξορµήσεις των βασιλέων στο εξωτερικό. Οι πιέσεις που ασκεί η υπουρ-
γός Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη, φιλοδοξώντας να είναι έτοιµο το κε-
ντρικό κτίριο των ανακτόρων και επισκέψιµο το 2023, είναι προς πάσα 
κατεύθυνση. 

Η πρώτη χορηγία είναι για τη µελέτη σκοπιµότητας η οποία χρηµα-
τοδοτείται από το Ιδρυµα Αθανασίου Λασκαρίδη και αφορά στο σύνο-
λο αξιοποίησης και ανάδειξης των 47.000 στρεµµάτων – και η δεύτερη 
στα tolls που εξασφαλίστηκαν ήδη µε χορηγία του Θανάση Μαρτίνου.

Εργασίες αναµόρφωσης του 
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
ΜΕ ΕΝΤΑ-
Τ Ι Κ Ο Υ Σ 
ρ υ θ µ ο ύ ς 
σ υ ν ε χ ί ζ ο -
νται οι εργα-
σ ί ε ς  ανα -
µόρφωσης 
και αναβάθ-
µισης του 
µητροπολι-
τικού Πάρ-
κου «Αντώ-
νης Τρίτσης», υπό τη συνεχή επίβλεψη και 
συντονισµό του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. 
Πατούλη. Ειδικότερα, υλοποιούνται εργα-
σίες κλαδέµατος υψηλών δέντρων και ερ-
γασίες αποψίλωσης και επισκευάζεται το δί-
κτυο Πυρόσβεσης που είχε παραδοθεί κα-
τεστραµµένο από την προηγούµενη διοίκη-
ση. Παράλληλα αποκαθίσταται και 
επισκευάζεται το δίκτυο του ηλεκτροφωτι-
σµού και ταυτόχρονα επισκευάζονται το σύ-
νολο των φωτοβολταικών ιστών, που ενώ 
τοποθετήθηκαν το προηγούµενο έτος, λει-
τουργεί µόνο το 10% αυτών.

Παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης 
Μπόρση «Αδυνατίζουµε Τρώγοντας»
«Αδυνατ ί ζουµε 
τρώγοντας!». Το 
επιστηµονικό ια-
τρικό σύγγραµµα 
της ιατρού διατρο-
φολόγου Ελένης 
Μπόρση από τις 
εκδόσεις Ζενίθ!  Η 
παρουσίαση έγινε  
το απόγευµα της 
Τετάρτης 1 Ιουλίου 2020, στην 
ταβέρνα «Η Αυλή του Νώντα», 
παρουσία συγγενών, φίλων και 
γνωστών.
 Για το βιβλίο µίλησαν ο Ιωάννης 
Πανάς, Ορθοπαιδικός Χειρουρ-
γός, Στρατιωτικός Ιατρός και η 
Κωνσταντίνα Ταξείδη, Μαθηµα-
τικός, ενώ χαιρετισµό απεύθυνε  
η συµπολίτης  συγγραφέας κι εκ-
πρόσωπος των Εκδόσεων ΖΕΝΙΘ 
Μελίνα Τούντα  απεύθυνε χαιρε-
τισµό.
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Ανοίγει  το  γήπεδο  στις  Λεκάνες !
Μία αξιέπαινη προσπάθεια γίνεται στο Μενίδι από τον Νίκο 
Σιδηρόπουλο και την ΕΠΣΑΝΑ, µε σκοπό να λειτουργήσει 
και πάλι το εγκαταλελειµµένο γήπεδο που βρίσκεται στις Λε-
κάνες Αχαρνών. Ο Σιδηρόπουλος σε συνεργασία µε την 
Ένωση, τον ∆ήµο Αχαρνών, το ∆ασαρχείο, την Περιφέρεια 
και αρκετούς νέους της περιοχής δουλεύουν συνεχώς ώστε 
να ανοίξει και πάλι του γήπεδο και να αθλείται η νεολαία του 
Μενιδίου. Σίγουρα χρειάζεται αρκετή δουλειά, αλλά τόσο ο 
Σιδηρόπουλος όσο και οι υπόλοιποι εθελοντές 
αισιοδοξούν ότι θα φέρουν εις πέρας την απο-
στολή τους.

Την  πρωτοβουλία χαιρέτησε τόσο ο ∆ήµαρ-
χος   Σπύρος Βρεττός, όσο και ο  Αντιδήµαρχος  
Οικονοµικών, Πολεοδοµίας και δηµοτικής Αστυ-
νοµίας  Μιχάλης Βρεττός, τονίζοντας τα εξής: 
«Αντλώ δύναµη από την καθηµερινή επαφή µε 
τον κόσµο. Ειδικά µε τους ανθρώπους που προ-
άγουν τον Αθλητισµό! Ο ∆ήµος στέκεται αρωγός 
σε όλους τους συλλόγους».

Σπ. Βρεττός: Τιτάνιος ο αγώνας του ∆ήµου 
να αλλάξει  η εικόνα των σχολείων της πόλης των Αχαρνών

Χρηµατοδότηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για τα αδέσποτα
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ µε την ενεργή συµµε-
τοχή του και σε συνεργασία µε τους συναρµό-
διους φορείς, έκανε µεγάλη πρόοδο στην 
αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος της 
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς. Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηµατοδό-
τησε το ∆ήµο Αχαρνών για τα αδέσποτα ζώα.

Ο Αντιδήµαρχος Άγγελος Αραµπατζής τό-
νισε: «Σήµερα είχαµε την χαρά να παραλά-
βουµε την χρηµατοδότηση για τα αδέσποτα 
από το υπουργείο Εσωτερικών. Οι τροφές, τα 
εµβόλια και τα φάρµακα θα δοθούν σε φιλο-
ζωικές οργανώσεις καθώς και σε µεµονωµέ-
νους φιλόζωους.  Τα θερµά µου ευχαριστώ στον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεο-
δωρικάκο καθώς και στον Αντιδήµαρχο Μιχάλη Βρεττό για συνεισφορά του σε όλη 
την διαδικασία παραλαβής».

Συνεχείς 
οι αποψιλώσεις 
από το ∆ήµο Αχαρνών... 

Εδώ και πολύ καιρό ο ∆ήµος Αχαρνών και τα συνερ-
γεία του ∆ήµου δίνουν έναν µεγάλο καθηµερινό 
αγώνα για να αλλάξουν προς το καλύτερο τα σχο-

λεία της πόλης µας από άποψη υποδοµών αλλά και από 
άποψη αισθητικής. Σειρά αυτή την φορά είχε το 11ο ∆η-
µοτικό σχολείο Αχαρνών.

Ο προαύλιος χώρος του 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αχαρνών άλλαξε µορφή. Πλέον οι µικροί συνδηµότες µας 

θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης ενός ανακαινισµένου γηπέ-
δου µπάσκετ καθώς και ενός νέου γηπέδου χάντµπολ. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του και τόνισε: «Κάθε φορά που µεταµορφώνεται 
ένα σχολείο µας, αισθάνοµαι ικανοποιηµένος για τον τιτάνιο 
αγώνα που δίνουµε καθηµερινά ώστε οι µαθητές µας να αι-
σθάνονται υπερήφανοι τόσο για τα σχολεία τους όσο και για 
την πόλη των Αχαρνών». 

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ είναι οι 
αποψιλώσεις και οι καθαρισµοί σε όλη 
την πόλη των Αχαρνών. Παράλληλα 
όµως θα πρέπει και οι ιδιώτες να καθαρί-
σουν τα ιδιόκτητα οικόπεδα όπως προ-
βλέπεται, καθώς σε διαφορετική περί-
πτωση θα επιβάλλονται πρόστιµα. Ας 
προστατέψουµε όλοι την πόλη µας από 
κινδύνους πυρκαγιάς.

*Ο προαύλιος χώρος του 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αχαρνών άλλαξε µορφή. Πλέον οι µικροί συνδηµό-
τες µας θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης ενός ανακαι-

νισµένου γηπέδου µπάσκετ καθώς και ενός νέου γηπέδου 
χάντµπολ. «Αισθάνοµαι ικανοποιηµένος για τον τιτάνιο 
αγώνα που δίνουµε καθηµερινά ώστε να µπορούν οι µα-
θητές µας να αισθάνονται υπερήφανοι τόσο για τα σχολεία 
τους όσο και για την πόλη των Αχαρνών»,  δήλωσε ο ∆ή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Χωρίς σταµατηµό οι εργασίες 
στα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΑ-
ΜΑΤΗΤΟ ρυθµό οι εργασίες 
για συντήρηση, επισκευές και 
διαµορφώσεις σε σχολεία του 
∆ήµου Αχαρνών. Ο ∆ήµος 
Αχαρνών και οι Σχολικές Επι-
τροπές βρίσκονται στην πρώ-
τη γραµµή της καθηµερινότη-
τας των µαθητών της πόλης 
µας. Στόχος τους είναι, οι µα-
θητές και οι µαθήτριες να 
έχουν τις καλύτερες δυνατές 
υποδοµές για την παρακολού-
θηση των µαθηµάτων τους.  Ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικοί ελαιοχρωµατισµοί και στο 
3ο Γυµνάσιο Αχαρνών. Ανανεώνουµε τα σχολεία µας και συνεχίζουµε δυναµικά.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  Αλλαγές στις εφορίες - Ενοποιούνται ∆ΟΥ, απλοποιούνται συ-
ναλλαγές και διαδικασίες µέσω ψηφιοποίησης.  Η ΑΑ∆Ε ανακοί-
νωσε τις ∆ΟΥ  που θα ενοποιηθούν και δήλωσε ότι η απόφαση 
λήφθηκε µε «γνώµονα την αναβάθµιση της λειτουργίας της Φο-
ρολογικής ∆ιοίκησης». Να σηµειωθεί, ότι οι ενοποιήσεις είχαν 
αποφασισθεί πριν από δύο χρόνια, απλά τώρα υλοποιείται.   

●  Αναλυτικότερα, ενοποιούνται: Από 6 Ιουλίου 2020.  -Η ∆.Ο.Υ. Γα-
λατσίου Α-Β τάξης, στη ∆.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Α' τάξης.   -Η ∆.Ο.Υ. Χα-
λανδρίου, Α-Β τάξης, στη ∆.Ο.Υ. Χολαργού, Α' τάξης.  Από 10 Αυ-
γούστου 2020:  -Η ∆.Ο.Υ. Νέας Σµύρνης, Α-Β τάξης, στη ∆.Ο.Υ. 
Καλλιθέας, Α' τάξης.  -Η ∆.Ο.Υ. Αγίου ∆ηµητρίου, Α-Β τάξης, στη 
∆.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Α' τάξης. -Η ∆.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Α-Β 
τάξης, στη ∆.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α' τάξης .   Από 7 Σεπτεµβρίου 2020 
:  -Η ∆.Ο.Υ. Αχαρνών, Α-Β τάξης, στη ∆.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Α' 
τάξης.    Με τις προαναφερθείσες ενοποιήσεις εξοικονοµούνται πό-
ροι, τόσο ανθρώπινοι όσο και οικονοµικοί, µε στόχο την εξυπηρέ-
τηση του δηµοσίου συµφέροντος και του κοινωνικού συνόλου.

●  Ο Υφυπουργός Οικονοµικών και ο ∆ιοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, υπέγραψαν Κοινή Απόφαση, µε την 
οποία ενεργοποιούν την ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρµα 
των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA,  ανεξαρτήτως του µε-
γέθους και του τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών 
τους αρχείων (απλογραφικά-διπλογραφικά). Η ανάπτυξη του 
έργου της διαβίβασης δεδοµένων στην πλατφόρµα των Ηλε-
κτρονικών Βιβλίων - myDATA θα γίνει σε στάδια, ώστε να δο-
θεί αναγκαίος χρόνος προσαρµογής στην ηλεκτρονική επικοι-
νωνία των επιχειρήσεων µε τα πληροφοριακά συστήµατα της 
ΑΑ∆Ε. 

●  Ταχύτερα και χωρίς την υποχρέωση µετάβασης στην εφορία, θα 
µπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν οι φορολογούµενοι τις υπο-
θέσεις τους που αφορούν µεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές 
παροχές και κληρονοµιές, και την εκκαθάρισή τους εντός τριών ερ-
γάσιµων ηµερών. Η διαδικασία αυτή θα είναι µεταβατική και θα 
ισχύσει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους. Από την 1η 
Ιανουαρίου του εποµένου έτους, η υποβολή όλων αυτών των δη-
λώσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους συµβολαιογράφους, µέ-
σω µιας νέας εφαρµογής που θα λειτουργεί στο σύστηµα ΤΑΧΙSnet.

●   Έλλειµµα 7,49 δις στο ισοζύγιο : Έλλειµµα στο ισοζύγιο του κρα-
τικού προϋπολογισµού ύψους 7,49 δισ. ευρώ καταγράφεται 
στον Κρατικό Προϋπολογισµό για την περίοδο του Ιανουαρί-
ου-Μαΐου 2020, έναντι στόχου για έλλειµµα 2,51 δισ. ευρώ που 
έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστηµα του 2020 στην ειση-
γητική έκθεση του Προϋπολογισµού 2020, και ελλείµµατος 
1,76 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2019.

●  Γεγονός αποτελεί η ορκωµοσία του Γιάννη Στουρνάρα ως διοικη-
τή της Τράπεζας της Ελλάδας, µετά την ανανέωση της θητείας του 
στο «τιµόνι» της κεντρικής τράπεζας. Η λιτή τελετή πραγµατοποιή-
θηκε ενώπιον της προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Κατερίνας Σακελλα-
ροπούλου, του υπουργού Οικονοµικών, Χρήστου Σταϊκούρα και 
του Επίσκοπο Ωρεών Φιλόθεο.Ο κ. Στουρνάρας βρίσκεται στην 
προεδρία της ΤτΕ από τον Ιούνιο του 2014, θέση την οποία αναµέ-
νεται να διατηρήσει έως και το 2026.  naftemporiki.gr 

●  Με απλό και αυτοµατοποιηµένο τρόπο, στην ηλεκτρονική δι-

εύθυνση που έχουν δηλώσει, θα λάβουν φέτος οι επι-
χειρήσεις – Μέλη του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθή-
νας, το ειδοποιητήριο πληρωµής των τελών Γ.Ε.ΜΗ και 
των συνδροµών του Επιµελητηρίου.  Μετά και την υλοποίηση 
του «e-Επιµελητήριο», µέσω του οποίου η επιχείρηση κάνει εγ-
γραφή, παίρνει πιστοποιητικά και ενηµερώνεται για την ταµει-
ακή της κατάσταση µε ένα «κλικ», καθιερώνουµε το ηλεκτρονι-
κό ειδοποιητήριο, για τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσµες οφειλές, 
τόσο για τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ όσο και για τις ετήσιες συνδροµές της 
προς το Επιµελητήριο, µέσω e-mail. Η δε πληρωµή των τελών 
του Γ.Ε.ΜΗ., διασφαλίζει την εύρυθµη και αξιόπιστη λειτουρ-
γία της Μερίδας κάθε επιχείρησης, µέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ 
του Επιµελητηρίου, η οποία εγγυάται την άµεση, ηλεκτρονική 
εξυπηρέτηση, όλων των εγγεγραµµένων Μελών. 

●  Την επόµενη εβδοµάδα ξεκινά η έβδοµη αξιολόγηση της χώρας 
στο πλαίσιο της ενισχυµένης εποπτείας σε επίπεδο τεχνικών κλιµα-
κίων και µετά από µία εβδοµάδα, στα µέσα Ιουλίου, σε επίπεδο επι-
κεφαλής. 

●  ∆ύο από τα βασικότερα ζητήµατα των συζητήσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν είναι το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αλ-
λά και ο νέος πτωχευτικός κώδικας ο οποίος θα τεθεί σε εφαρ-
µογή το 2021 (το σχετικό νοµοσχέδιο η ελληνική πλευρά να 
επιδιώκει να έχει ψηφιστεί εντός του µήνα). Στο τραπέζι και το 
πρόγραµµα επιδότησης δανείου µε υποθήκη την α΄ κατοικία 
του οποίου η έναρξη της εφαρµογής αναµένεται να ξεκινήσει 
τον Ιούλιο καθώς στο τέλος του µήνα λήγει το υπάρχον καθε-
στώς προστασίας της α΄ κατοικίας.

●  Κάθε χρόνο αντί για δύο θα περνούν σύντοµα από ΚΤΕΟ τα παλαιά 
αυτοκίνητα ηλικίας άνω των δέκα ετών,  σύµφωνα µε «πηγές» του 
υπουργείου Μεταφορών. Η δηµοσιοποίηση των πρόσφατων στα-
τιστικών στοιχείων για το στόλο των οχηµάτων που κυκλοφορούν 
στη χώρα µας και η διαπίστωση ότι περίπου 600.000 από αυτά εί-
ναι «σαράβαλα» µε ηλικία άνω των 15 ετών και κακο - συντηρη-
µένα, προβληµατίζει τους κρατικούς φορείς οι οποίοι έχουν θέσει 
ως βασική προτεραιότητα τη µείωση των περιβαλλοντικών ρύπων  
των ΙΧ και ∆Χ έως και το 2030.

●  Την παράταση έως τις 31 Αυγούστου των αιτήσεων και για τα 
µη ηλεκτροδοτούµενα αδήλωτα τετραγωνικά, ανακοίνωσε ο 
υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, µιλώντας σε ηµε-
ρίδα µε θέµα το αναπτυξιακό πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» 
στο Άργος.

●  Έως τις 30 Σεπτεµβρίου παρατείνεται η προθεσµία για την τακτοποί-
ηση των αυθαιρέτων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην εφηµερίδα «Real News». Η παράταση αποφασίστηκε 
λόγω των έκτακτων συνθηκών που δηµιουργήθηκαν από την παν-
δηµία του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χατζηδάκης κάλεσε 
τους ιδιοκτήτες να προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες, προκειµέ-
νου να διευθετήσουν τις εκκρεµότητές τους.  Την ίδια ώρα, διαβε-
βαίωσε ότι η κατεδάφιση των αυθαιρέτων, για τα οποία υπάρχει τε-
λεσίδικο πρωτόκολλο, θα προχωρήσει κανονικά.

●  Υπογράφηκαν και δηµοσιεύθηκαν δύο Κοινές Υπουργικές Απο-
φάσεις για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού τιµολογίου µεταξύ 

των προµηθευτών και των φορέων του ∆ηµοσίου οι οποί-
οι κάνουν αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
●  Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεµβρίου η ασφαλιστική ικανό-

τητα µη µισθωτών σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκρι-
µένα µε διάταξη νόµου, που προωθείται για ψήφιση, παρατείνεται 
έως τις 30 Σεπτεµβρίου του 2020 η ασφαλιστική ικανότητα των µη 
µισθωτών, οι οποίοι είχαν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα την 28η 
Φεβρουαρίου 2020. Πηγή: iefimerida.gr 

●  Κοντά στους πελάτες της και το καλοκαίρι παραµένει η ∆ΕΗ, 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της. Όπως ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της, «κατανοώντας τις ιδιαίτερα αυξηµέ-
νες ενεργειακές ανάγκες της θερινής περιόδου», διατηρεί την 
έκπτωση 8% για τις καταναλώσεις πάνω από 2.000 KWh για 
τους οικιακούς πελάτες έως τις 30/9/20.  Πηγή: iefimerida.gr 

●  Έως και τις 29 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσµία υποβολής φορο-
λογικών δηλώσεων για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, σύµφω-
να µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών. Επισηµαίνεται 
ότι δεν αλλάζει η προθεσµία για την καταβολή της πρώτης δόσης 
του φόρου εισοδήµατος, η οποία είναι η 31η Ιουλίου 2020. Η εξό-
φληση του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων θα γίνει σε 8 
µηνιαίες δόσεις, αντί 3 διµηνιαίων δόσεων, που ίσχυε µέχρι σήµε-
ρα. Η εξόφληση του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων θα 
γίνει σε 8 µηνιαίες δόσεις, αντί των 6 µηνιαίων δόσεων, που ίσχυε 
µέχρι σήµερα. Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 6 µηνιαίες δό-
σεις, αντί για 5 µηνιαίες δόσεις, που ίσχυε µέχρι σήµερα». Πηγή: 
iefimerida.gr 

●  Στο σχέδιο για εφαρµογή της αρχής «πληρώνω όσο πετάω», 
αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κω-
στής Χατζηδάκης µιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι, για το 
Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων που παρουσίασε χθες 
στο υπουργικό Συµβούλιο. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι µε κά-
ποιο τρόπο θα ζυγίζονται τα απορρίµµατα προκειµένου οι πο-
λίτες να ενθαρρύνονται να κάνουν οικονοµική διαχείριση ή θα 
αποθαρρύνονται να λειτουργούν χωρίς όριο. Τόνισε πως το εν 
λόγω θέµα αφορά τους δήµους καθώς σχετίζεται µε τα δηµοτι-
κά τους τέλη.

●  Tο υπουργικό συµβούλιο, µετά από πρόταση του υπουργού ∆ι-
καιοσύνης Κώστα Τσιάρα, οµόφωνα τοποθέτησε πρόεδρο του 
Συµβουλίου της Επικρατείας την Μαίρη Σαρπ και πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου την Αγγελική Αλειφεροπούλου. Και οι δύο θα πα-
ραµείνουν στο δικαστικό σώµα έως την 30ή Ιουνίου 2021.

●  Σε διαδικασία «εσωτερικής κάθαρσης» βρίσκετε το σώµα της 
ΕΛ.ΑΣ, µετά την αποκάλυψη του πορίσµατος της Εθνικής Υπη-
ρεσίας Πληροφοριών, το οποίο έκανε λόγο για κύκλωµα δια-
φθοράς, και φέρονται να συµµετέχουν πρώην και νυν αξιωµα-
τικοί της αστυνοµίας. Το συγκεκριµένο πόρισµα διαβιβάστηκε 
στην εισαγγελία και ζητήθηκε από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ. Με 
εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυ-
σοχοΐδη, µετακινήθηκαν σε διαφορετικές υπηρεσίες όλοι οι νυν 
αξιωµατικοί, οι οποίοι φέρονται να εµπλέκονται στο συγκεκρι-
µένο κύκλωµα. Το ίδιο ισχύει και για αξιωµατικούς κατώτερης 
βαθµίδας οι οποίοι µετακινήθηκαν από τµήµατα ασφαλείας σε 
τµήµατα τάξης.
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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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΧΑΡΝΩΝ  
(Ν.Π.∆.∆.)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κυρία Ζαχαριάδη,  η Πρόεδρος και το  Προσωπικό της ∆ηµο-
τικής Φροντίδας Αχαρνών, θα θέλαµε να εκφράσουµε τις ευ-
χαριστίες µας, για την άµεση ανταπόκριση  στο αίτηµα χορηγί-
ας µας, σχετικά µε τη διάθεση και  προσφορά  χρωµάτων και 
συναφή εργαλείων στη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών.

Να σηµειωθεί ότι η προσφορά σας αυτή βοήθησε στο να 
βάψουµε κάποιους χώρους  οι οποίοι είχαν αρκετά χρόνια να 
ανανεωθούν.

Η πραγµάτωση της δωρεάς αυτής αποδεικνύει έµπρακτα 
την ανθρωπιστική δράση, προσφορά και στήριξή σας στις δο-
µές της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

Αυτές οι πράξεις συµπαράστασης και αλληλοβοήθειας θε-
ωρούµε ότι στη σηµερινή εποχή θα πρέπει να αναδεικνύονται 
ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιοι στηρίζουν µε τις πράξεις τους 
τις δοµές µας. 

Τέλος από δικής µας πλευρά σας ενηµερώνουµε ότι θα 
αναδείξουµε αυτή τη χειρονοµία σας ενηµερώνοντας το προ-
σωπικό του Ν.Π.∆.∆..

Εννοείται ότι, η προσφορά σας θα διαχυθεί ως κίνηση εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης µε κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλα 
τα µέσα (διαδίκτυο, έντυπα µέσα κ.λπ) και όλους τους ωφε-
λούµενους δηµότες.

Σας ευχαριστούµε θερµά και ευελπιστούµε την ανταπόκρι-
σή σας και στο µέλλον.

Με εκτίµηση
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

Προς: Εταιρεία skroutz 
Υπόψη: κ. ∆έσποινας Καφετζή 
Head of Operations
Τηλ.:   215 2154214

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κυρία Καφετζή,  η Πρόεδρος και το  Προσωπικό της ∆η-
µοτικής Φροντίδας Αχαρνών, θα θέλαµε να εκφράσου-
µε τις ευχαριστίες µας, για την άµεση ανταπόκριση  στο 
αίτηµα χορηγίας µας και την προσφορά σας  στη ∆ηµο-
τική Φροντίδα Αχαρνών.

Να σηµειωθεί ότι η προσφορά σας αυτή έλυσε ένα 
βασικό πρόβληµα του Νοµικού Προσώπου.

Η πραγµάτωση της δωρεάς αυτής αποδεικνύει 
έµπρακτα την ανθρωπιστική δράση, προσφορά και στή-
ριξή σας στις δοµές της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

Αυτές οι πράξεις συµπαράστασης και αλληλοβοή-
θειας θεωρούµε ότι στη σηµερινή εποχή θα πρέπει να 
αναδεικνύονται ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιοι στηρίζουν 
µε τις πράξεις τους τις δοµές µας. 

Τέλος από δικής µας πλευρά σας ενηµερώνουµε ότι 
θα αναδείξουµε αυτή τη χειρονοµία σας ενηµερώνοντας 
το προσωπικό του Ν.Π.∆.∆..

Εννοείται ότι, η προσφορά σας θα διαχυθεί ως κίνη-
ση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο σε όλα τα µέσα (διαδίκτυο, έντυπα µέσα κ.λπ) και 
όλους τους ωφελούµενους δηµότες.

Σας ευχαριστούµε θερµά και ευελπιστούµε την αντα-
πόκρισή σας και στο µέλλον.

Με εκτίµηση
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ   ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

Προς: ΣΙ∆ΕΛ
Γεώργιος Π. Ζαχαριάδης
& ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριε Ζαχαριάδη, εκ µέρους της ∆/νσης και του Προ-
σωπικού του 2ου ΚΑΠΗ της ∆ηµοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών, θα θέλαµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες 
µας για τη δωρεά και αντικατάσταση των φύλλων σκε-
πής που προσφέρατε στο 2ο ΚΑΠΗ µας. 

Να σηµειωθεί ότι η προσφορά σας αυτή έλυσε ένα 
βασικό πρόβληµα στο συγκεκριµένο ΚΑΠΗ.

Η πραγµάτωση της δωρεάς αυτής αποδεικνύει 
έµπρακτα την ανθρωπιστική δράση, προσφορά και 
στήριξή σας στις δοµές της ∆ηµοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών.

Αυτές οι πράξεις συµπαράστασης και αλληλοβοή-
θειας θεωρούµε ότι στη σηµερινή εποχή θα πρέπει να 
αναδεικνύονται ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιοι στηρί-
ζουν µε τις πράξεις τους τις δοµές µας. 

Τέλος από δικής µας πλευρά σας ενηµερώνουµε 
ότι θα αναδείξουµε αυτή τη χειρονοµία σας ενηµερώ-
νοντας το προσωπικό και τα µέλη των ΚΑΠΗ.

Εννοείται ότι, η προσφορά σας θα διαχυθεί ως κί-
νηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε κάθε πρόσφο-
ρο τρόπο σε όλα τα µέσα (διαδίκτυο, έντυπα µέσα 
κ.λπ) και όλους τους ωφελούµενους δηµότες.

Σας ευχαριστούµε θερµά και ευχόµαστε υγεία σε 
σας και την οικογένειά σας.

Με εκτίµηση
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η



12 Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

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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ΓΑΜΟΣ
Ο  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
του   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ  και της ΕΛΕΝΗΣ  το γέ-
νος ΚΑΡΡΑ, που   γεννήθηκε στην  ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ -  ΑΤΤΙΚΗΣ 
και η  ΜΠΕΚΟΥ   ΙΩΑΝΝΑ  ΤΟΥ  ΧΡΥΣΟ-
ΒΑΛΑΝΤΗ και της  ΦΩΤΟΥΛΑΣ το γένος   
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ  που γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ   και  κατοικεί  στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γάµος 
θα γίνεις στο  ΙΛΙΟΝ  - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ και της  ∆ΗΜΟΦΙΛΗΣ  το γένος  ΚΑ-
ΖΑΚΟΥ  που  γεννήθηκε στην   ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  –ΑΤΤΙΚΗΣ  
και η    ΜΙΧΑ  Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ  του  ΣΤΥΛΙ-
ΑΝΟΥ  και  της  ΜΑΡΙΑΣ  το γένος  ΠΙΤ-
ΣΟΥ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και 
κατοικεί στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  – ΑΤΤΙΚΗΣ  
πρόκειται να παντρευτούν,  ο γάµος  θα 
γίνει στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    του  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  και  της  ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που  γεννήθηκε στο  ΜΑΡΟΥΣΙ  
- ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ   και η   ΖΕΪΜΠΕΚΗ   ΕΙΡΗΝΗ – ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΑ   του  ΙΓΝΑΤΙΟΥ  και  της  ΕΛΕΝΗΣ το 
γένος ΛΑΣΚΑΡΗ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
πρόκειται να παντρευτούν,  ο γάµος  θα γί-
νει στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΤΣΑΚΛΟΦ   ΓΑΒΡΙΗΛ    του  ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗ  και της  ΕΛΕΝΗΣ  το γένος  ΤΣΑΚΛΟΒΑ   
που  γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ   –ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  και η  ΦΟΥΞ    ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του  ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ  και  της  ΣΥΜΕΛΑ  το γένος 
ΦΟΥΞ   που γεννήθηκε στο ΚΑΡΑΤΑΟΥ – 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  
– ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να παντρευτούν,  ο 
γάµος  θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο   ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
του  ΣΑΒΒΑ και της  ΕΛΕΝΗΣ   το γένος  ΣΤΕ-
ΦΑΝΙ∆ΟΥ  που  γεννήθηκε στην   ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  –ΑΤΤΙΚΗΣ  και 
η   ΧΛΩΡΟΥΣ   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   του  ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΥ   και  της   ΜΑΧΗΣ  το γένος  ΜΑ-
ΛΑΜΑΤΈΝΙΑ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗ-
ΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
πρόκειται να παντρευτούν,  ο γάµος  θα γί-
νει στα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ     το γέ-
νος  ΙΚΙΟΥΖΗ  που  γεννήθηκε στις   ΣΕΡΡΕΣ   
και κατοικεί στο ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  - ΑΤΤΙΚΗΣ   και 
η    ΚΕΛΑΡΑΚΟΥ   ΜΑΡΙΝΑ  του  ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ  και  της  ΕΛΕΝΗΣ   το γένος  ΠΑΠΑ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΥ που γεννήθηκε στο ΑΜΑΡΟΥΣΙ-
ΟΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ  και κατοικεί στη ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  
– ΑΤΤΙΚΗΣ  πρόκειται να παντρευτούν,  ο 
γάµος  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΠΡΙΣΚΑΪ   ΑΝΙΛ (ΠΑΥΛΟΣ)   του  ΙΣ-
ΜΑΗΛ  και της  ΦΙΛΕΖΑΣ το γένος  ΤΣΑ-
ΟΥΣΗ  που  γεννήθηκε στο ΜΠΕΡΑΤΙ – 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ  και κατοικεί στο  ΚΑΜΑΤΕΡΟ  
- ΑΤΤΙΚΗΣ   και η    ΑΛΙ   ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ 
(ΘΕΟΦΑΝΙΑ)   του  ΓΚΕΝΤΣΙ  και  της ΤΖΙ-
ΝΑΣ το γένος  ΧΑΪΡΟ που γεννήθηκε στην 
ΚΟΡΥΤΣΑ  - ΑΛΒΑΝΙΑΣ  και κατοικεί στην 
ΑΘΗΝΑ  πρόκειται να παντρευτούν,  ο γά-
µος  θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   
του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ    το γέ-
νος  ΑΡΓΥΡΙΑ∆Η   που  γεννήθηκε στην 
ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο  ΙΛΙΟΝ  - ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ   και η    ΚΑΡΑΛΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   του  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και  της  ΦΩΤΕΙΝΗΣ  το γένος  
ΑΛΕΞΙΟΥ   που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  
και κατοικεί στη ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ  – ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  πρόκειται να παντρευτούν,  ο γάµος  
θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Να  προτιµάτε  για  δηµοσίευση της Αγγελίας του  Θρησκευτικού 

σας Γάµου, την Τοπική µας ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα   
«ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ».  Με την πράξη αυτή, στηρίζεις  την έκδοση  της  

και  γίνεσαι  ΜΕΤΟΧΟΣ  στην διατήρηση  της  Ιστορίας  
του  τόπου µας.  Τώρα µε ένα Τηλεφώνηµα  

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

40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε Ηµέρα Κυριακή 12  Ιουλίου 2020  και  ώρα 09.00 π µ. 

40/HMEPΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, 
Αχαρνές, υπέρ Αναπαύσεως της Ψυχής Του πολυαγαπηµένου 

µας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΡΑ (ΤΣΑΛΙΩΝΗΣ)
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:  Ιωάννα  και  ∆ηµήτρης, Μαρίνα  και  Ιωάννης, 

Αναστάσιος  και  Ελένη, ∆ηµήτριος  και  Ματίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Μαρία, Νικόλαος, Κων/νος, Χριστίνα Αντώνης, 

Μαρία, Αικατερίνη και  Μαρία Ελένη Ο Α∆ΕΛΦΟΣ:  Θεοφάνης 
Κατάρας ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  και  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην  Ταβέρνα 
«Μπούλιος»  - Σωκράτους 13,  Αχαρναί

ΤΕΛΟΥΜΕ    την  Κυριακή  19  Ιουλίου  2020  και  ώρα   
10.30  π.µ. ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον   Ιερό   Ναό   ΚΟΙ-
ΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ   (Παναγίτσα)  Αχαρνές,  υπέρ  Ανα-

παύσεως  Της  Ψυχής Του  Πολυαγαπηµένου  Μας Συζύγου,  
Πατέρα,  Αδελφού, Παππού, Προπάππου  και  Θείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΚΑΤΑΡΑ «ΣΟΥΝΑΣ»
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ: Μαρία  και  Βασίλειος  Γκάγκας, Κωνσταντί-
να  χήρα  Γεωργίου  Κούφη, Ελένη  και  Κωνσταντίνος  
Γκιούρκας, ∆ηµήτρης  και  Μαρία  Κατάρα, Ειρήνη  και  

Παναγιώτης  Κατσαρέας, Κωνσταντίνος  Κατάρας
ΤΑ  Α∆ΕΛΦΙΑ  - ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ  ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε  την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό  Κοιµήσεως Θεοτόκου (Πανα-
γίτσα), Αχαρναί,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπηµένου 

µας, Συζύγου, Πατέρα,  Παππού και Φίλου

ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μαρία, Στυλιανή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αικατερίνη, Νικόλαος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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Κυριακή, 5 Ιούλιος 2020 ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83 .   210 2468376

∆ευτέρα, 6 Ιούλιος 2020 ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 
∆εκελείας 70 . 210 2445844

Τρίτη, 7 Ιούλιος 2020 ● ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ Λ. ∆ηµοκρατίας 272. 210 2310318

Τετάρτη, 8 Ιούλιος 2020 ● ΠΙΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ  Λ. Ιωνίας 46 Χαραυγή. 2102440400-800

Πέµπτη, 9 Ιούλιος 2020 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Ελ.Βενιζέλου 59. 210 2448143

Παρασκευή, 10 Ιούλιος 2020 ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗ-

ΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 210 2430183

Σάββατο, 11 Ιούλιος 2020 ● ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ 
∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 132. 210 
2462255 

Κυριακή, 12 Ιούλιος 2020 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣ-
ΤΡΑΤΙΟΣ Λ. Καραµανλή 38-40. 210 2446460

∆ευτέρα, 13 Ιούλιος 2020 ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΙΟ-
ΝΥΣΗΣ   Αριστοτέλους 185. 210 2477442

Τρίτη, 14 Ιούλιος 2020 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Πάρνηθος 118. 2102403004

Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2020 ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕ-

ΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 239 Κ. Μύλος. 210 
2316737

Πέµπτη, 16 Ιούλιος 2020 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε ΕΙΡΗ-
ΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2020 ● ΓΕΡΜΕΝΗ  ΕΥ-
∆ΟΚΙΑ Πάρνηθος 102. 2102476440

Σάββατο, 18 Ιούλιος 2020 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117 210 
2430204

Κυριακή, 19 Ιούλιος 2020 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ  
ΡΟΥΣΛΑΝ  Αγ. ∆ιονυσίου 82. 210 2444771

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 120 τ.µ. µε 
υπερυψωµένο  ισόγειο, τρία δωµάτια, σα-
λόνι, Κουζίνα , µπάνιο, κλπ, πάρκιν και 
αυτονοµία θέρµανσης. Οδός Μιχ. Μενιδι-
άτη και Αθηνών 50. Τηλ. 210 2433614 και 
6976394979. 4∆251.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαµβάνει την 
φροντίδα ηλικιωµένων κατά προτίµηση 
νυχτερινή βάρδια. Τηλ. 6981 035626. 
4∆251.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 80 τ.µ. στην 
οδό Αναστασίου βρεττού, πλησίων κε-
ντρικής πλατείας αγ. Βλασίου.  Τηλ. 210 
2467071 και 6944 367983. 4∆248
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά, κατά προτίµηση Μο-
νοκατοικία ή διαµέρισµα, µέχρι 60 τ.µ.  
στις περιοχές Αγίου Πέτρου Α και Β . Τηλ. 
6976 836287.  4∆250.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοηθός, κατά προτίµη-
ση από την περιοχή Αγίου Πέτρου α.  
Αµοιβή 5 ευρώ την ώρα. Τηλ. 6976 
836287.  4∆250.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  δύο  οικόπεδα  στην περι-
οχή 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 συντα-
ξιοδότησης.  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  καθηγήτρια, παραδίδει µαθή-
µατα σε µαθητές   JUNIOR, ∆ηµοτικού, 
Γυµνασίου και Λυκείου. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6971 896817. 4∆251.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται 
από κάτοχο Tkt Cambridge Και C2 Αχαρ-
νές (Μενίδι). Τηλ 6974962940. 5∆248
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 
739. 10∆248
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή  πεί-
ρα, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆η-
µοτικού - Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές 
χαµηλές. Τηλ. 6972 601252. 5∆248
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος , παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασί-
ου - Λυκείου.  20ετείς εµπειρία ,, µεταδο-
τικότητα. 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.

 ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
Πωλούνται, αγρόκτηµα, µε λάστιχα και σωλή-
νες ποτιστικών, ένα φορτηγάκι σε αρίστη κατά-
σταση και ένας λυόµενος οικίσκος. Τιµές  ευκαι-
ρίας. Τηλ. 210 2441370 και 6973 593186. 6∆252.
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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




