
∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 22 Νοεµβρίου 2020 ● Έτος 11ο ● Αρ. Φύλλου: 256 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

∆ιαφηµιστείτε και στηρίξτε την µοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα της Πόλης µας!  

Αναζητά λύσεις που θα ενισχύσουν την προστασία 
των δηµοτών και θα βοηθήσουν τους επιχειρηµατίες 

Η εξυπηρέτηση
του δηµότη από... το σπίτι 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ έχει εισέλθει σε µια περίοδο ψηφι-
ακού εκσυγχρονισµού για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Όλοι οι δηµότες µπορούν πλέον να αιτούνται την έκδοση 
µιας σειράς πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, οι οποίες θα 
εκδίδονται τηλεκτρονικά και θα µπορούν να τις παραλαµ-
βάνουν οι πολίτες, χωρίς φυσική παρουσία µε την χρήση 
των κωδικών του taxisnet. Πλέον η έκδοση πιστοποιητι-
κών – βεβαιώσεων γίνεται χωρίς φυσική παρουσία στο 
https://acharnes.intelligentcity.gr Μέσω του Συστήµατος 
Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών και ∆ιοικητικών Πρά-
ξεων, οι πολίτες του ∆ήµου Αχαρνών έχουν πλέον την δυ-
νατότητα να υποβάλλουν αίτηση και να παραλάβουν ηλε-
κτρονικά το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που τους ενδια-
φέρει χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. 

Με γοργούς 
ρ υ θ µ ο ύ ς 
προχωρά  η  
ολοκλήρωση 
της  µελέτης  
για την αντι-
πληµµυρική 
π ρ ο σ τ α σ ί α 
της  ευρύτε-
ρης περιοχής του παλαιού οικισµού Αχαρνών.  Με 
εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και 
υπό το συντονισµό της εντεταλµένης περιφερειακής 
συµβούλου τεχνικών έργων Ε. Κοσµίδη, επιταχύνο-
νται οι ρυθµοί ολοκλήρωσης της µελέτης για την αντι-
πληµµυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του 
παλαιού οικισµού Αχαρνών και την κατασκευή δεξα-
µενών ανάσχεσης, ύψους 134.000 ευρώ.

Προχωρά η µελέτη για την αντιπληµµυρική 
προστασία του κέντρου των  Αχαρνών

∆ΙΜΕΤΩΠΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ

✒ ΣΕΛ. 12

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

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

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

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

✒ ΣΕΛ. 3

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση  
τετραγωνικών στους ∆ήµους 

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

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

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

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

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

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

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

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

✒ ΣΕΛ. 16

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

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

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ,  ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

Στο σκοτάδι οι πολίτες των 
Αχαρνών για τα οικονοµικάΑχαρνών για τα οικονοµικά
και περιουσιακά στοιχεία 
του ∆ήµου µέχρι σήµερα. 
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Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

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

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

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

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

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

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σύµβουλος εντεταλµένη των ∆/νσεων Τεχν. Έργων, Μητροπολιτικών Υποδοµών, Τεχν. Ελέγχου & Μελετών, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθη-σης της πορείας ενός εµβληµατικού έργου «επισκευή ενί-σχυση διαρρύθµιση και αλλαγή χρήσης τριών κτηρίων Οικοδ. Συγκροτήµατος πρώην 401 στρ. Νοσοκοµείου», που χρηµατοδοτεί και επιβλέπει αποκλειστικά η Περιφέ-ρεια Αττικής, σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλά-δος και το υπουργείου Πολιτισµού. 
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Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
ακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούςακυρώνονται για προληπτικούς
λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες λόγους όλες οι προγραµµατισµένες 
καρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έωςκαρναβαλικές εκδηλώσεις έως
και τη Καθαρά ∆ευτέρακαι τη Καθαρά ∆ευτέρα
του ∆ήµου Αχαρνών. του ∆ήµου Αχαρνών. 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

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

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

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

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

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

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

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

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

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

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

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

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

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

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

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

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

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

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

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

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

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

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

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

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

αντικείµενο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης κρίσιµων έργων για την Αττική
Nα στηρίξουµε έµπρακτα  τα παλικάρια
µας στον  Έβρο που φυλάνε
τα σύνορα και µας κάνουν
υπερήφανους µε την ανδρεια
και την αποτελεσµατικοτητα τους

Έργο  που όµοιό του δεν έχει ξαναγίνει στις Αχαρνές

ΑΛΛΑΖΕΙ  Η  ΕΙΚΟΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΟΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ από ένα έρ-
γο το οποίο µπορεί να αλλάξει ριζι-
κά την πόλη µας είχαν την ευκαιρία 
να δουν οι δηµότες των Αχαρνών 
την προηγούµενη εβδοµάδα. Ο λό-
γος φυσικά για το Σχέδιο ∆ράσης 
και το MasterPlanτης ανάδειξης του 

Αρχαίου Θεάτρου και της ολιστικής 
ανάπλασης του ιστορικού κέντρου 
της πόλης. Παρουσιάστηκε στο ∆η-
µοτικό Συµβούλιο από τον Γενικό 
∆ιευθυντή του ∆ήµου κ. Γεωργα-
κόπουλο και τον Αντιδήµαρχο Νί-
κο ∆αµάσκο. Ένα έργο το οποίο 

δούλεψε εδώ και πολύ καιρό ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος Βρεττός, καθώς θε-
ωρεί πως µπορεί να είναι αυτό που 
θα αλλάξει την εικόνα της πόλης 
και θα σηµατοδοτήσει την είσοδό 
της στη λεωφόρο της ανάπτυξης 
και της εξωστρέφειας.

Σ υµπληρώνονται εν-
νιά  µήνες  από τη 
στιγµή που η χώρα 

µας µπήκε κι αυτή στην 
παγκόσµια υγειονοµική 
κρίση της πανδηµίας. Εν-
νιά µήνες µε πολλά σκα-
µπανεβάσµατα και τερά-
στια προβλήµατα σε κάθε 
επίπεδο. Πλέον βρισκό-
µαστε  σε  µια  ιδιαίτερα 
κρίσιµη κατάσταση, κα-
θώς καθηµερινά η χώρα 
µας µετράει χιλιάδες νέα 
κρούσµατα και δεκάδες 
νεκρούς.  Σε αυτή την κα-
τάσταση είναι κοινή παρα-
δοχή πως ο χειρισµός της 
κατάστασης είναι στα χέρια 
της κυβέρνησης, η οποία 
έχει τον απόλυτο έλεγχο 

τόσο των µέτρων που λαµ-
βάνονται όσο και της γενι-
κής διαχείρισης. Παρόλα 
αυτά δεν θα µπορούσε η 

Αυτοδιοίκηση  να  µείνει 
αµέτοχη. Περιφέρειες και 
∆ήµοι  προσπαθούν στο 
µέτρο των δυνατοτήτων 

τους  και  στα  περιθώρια 
των αρµοδιοτήτων τους να 
συνεισφέρουν  µε  κάθε  
τρόπο. ✒ ΣΕΛ. 6

✒ ΣΕΛ. 9
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Εδώ και χιλιάδες χρόνια η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, δεχόταν 
τις βάρβαρες επιθέσεις των Ασιατών. Η χώρα, η Ελλάδα 

υπήρξε πάντα ένα τείχος ανάσχεσης αυτής της ορμής. Το ίδιο 
κάνει και τώρα. Ας το καταλάβουν επιτέλους τα Ευρωπαϊκά 
κράτη. Δεν πουλάμε, προδίδουμε, τον πολιτισμό μας, για τρι-
άντα αργύρια.

Ότι δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς οι πολίτες μεταξύ 
μας, το μεταθέτουμε σαν ευθύνη, της όποιας κυβέρνη-

ση μας. Μα η όποια κυβέρνηση μας, δεν ευθύνεται για την 
συμπεριφορά μας, εκτός εάν μας προτρέπει σε αυτήν, για 
δικούς της λόγους. 

Κεντροσοσιαλιστές είναι ανάγκη να κι-
νηθείτε. Η Μπάρμπη θα σας το κλείσει 

το μαγαζί. Είναι μεγάλο κενό να μην υπάρ-
χει κεντρώα, σώφρονη παράταξη στην Ελ-
ληνική Βουλή.

Οι επιστήμονες όσο υπάρχουν άν-
θρωποι, δεν θα σταματήσουν να 

ερευνούν και να κατασκευάζουν, χρηστι-
κές εφαρμογές, για την βελτίωση της ζω-
ής των ανθρώπων. Εμείς οι ηλικιωμένοι, 
οφείλουμε να τους ακολουθούμε. Όμως 
δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό.

Ένας ειλικρινής αγωνιστής δεν παρατάει τον αγώνα του, 
όσες λαβωματιές και εάν δεχθεί. Σήμερα η πατρίδα βρί-

σκεται σε κρίσιμη καμπή. Πανδημία, ανεργία, οικονομία, 
Τουρκική απειλή. Οι λεγόμενες φίλιες δυνάμεις μόνο φραστι-
κή, λεκτική συμπαράσταση δείχνουν. Όχι ουσιαστική. Εάν ο 
σημερινός κυβερνήτης μας δεν τα παρατήσει, θα τον θυμόμα-
στε σαν τον κατάλληλο άνθρωπο, στην πολύ κρίσιμη για τη 
χώρα, συγκυρία. 

Παιδιά στην πολιτική υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι συ-
μπολίτες, που αγωνιούν για την πορεία και την μοίρα 

του Έθνους μας, αλλά και πολλά τσογλάνια, που προσπαθούν 
να εκφυλίσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς του πολιτεύμα-
τος μας. Είναι σπεκουλαδόροι (κερδοσκόποι) και οι χαοϊστές.

Η όποια κυβέρνηση, έχει την ευθύνη της ευημερίας του 
λαού της, ανεξάρτητα από την πολιτική ή θρησκευτική 

ιδεολογία του κάθε πολίτη. Ένας λαϊκιστής αρχομανής, που 
ξεκινά την πορεία του με αναρχικές και ανατρεπτικές πρά-
ξεις, όταν κάποτε γίνει εξουσία, πελαγώνει με την αμορφω-
σιά του, και την απειρία του. Τότε ακούμε τρελά πράγματα 
και ασυνάρτητα. 

Και η νίκη και η ήττα είναι παροδικά και περνάνε. Δεν 
χρειάζεται να πανηγυρίζεις και να περηφανεύεσαι, αλ-

λά ούτε και να αυτοκτονείς. Η ζωή μας έτσι κυλά και με τα 
πάνω και με τα κάτω. Χαιρόμαστε στην νί-
κη, αποδεχόμαστε την ήττα.

Κεντροδεξιά σημαίνει μετριοπαθής με 
πίστη στην ικανότητα την εργασία και 
την ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα άκρα 

από την φύση τους είναι επικίνδυνα. Ο κρα-
τισμός  οδηγεί στην πτώχευση των επιχει-
ρήσεων. Δηλαδή σε κοινωνική ανωμαλία.

Όσο ο Σουλτάνος της Τουρκίας, δεν 
εννοεί να σταματήσει να υποθάλπει 

και να χρηματοδοτεί την διεθνή τρομο-
κρατία, το μέλλον του είναι μαύρο, σαν 
τις πράξεις των Τσιχανιστών. Ο Αραβικός 

κόσμος τον έχει αδειάσει. 
Γεννιέται μεγάλο πρόβλημα για το εγγύς μέλλον της 
Τουρκίας. Το ερώτημα είναι ο στρατός ποιόν στρατηγό θα 

εμπιστευτεί. Την ιστορία αυτή την έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή 
στρατοκρατία με πολιτικό κουστούμι. Το παρελθόν  προδια-
γράφει το μέλλον.

Οικονομικός και αριστερός, είναι αντίφαση. Εκτός εάν 
είναι τυχάρπαστος κερδοσκόπος, που εκμεταλλεύεται 

το ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που τον πιστεύουν. Κρα-
τική επιχείρηση είναι από χέρι χρεοκοπημένη και δημιουρ-
γεί κοινωνικές αναταράξεις.

Η προβολή του εαυτού μας, δεν έρχεται από τις πληρω-
μένες διαφημίσεις, ψεύτικες ή αληθινές. Αλλά από το έρ-

γο μας, τον κόπο μας  και την ποιότητα της 
σκέψης μας. 

Μια απλή αλλά πολύτιμη συμβου-
λή. Όσοι υποχρεούνται σε δουλειά 

γραφείου, με κάθισμα πολλές ώρες, κά-
θε πρωί, ανελλιπώς μετά το πλύσιμο του 
προσώπου, να κάνουν είκοσι κάμψεις 
της μέσης δεξιά – αριστερά, για να ανα-
γκάζουν τα νεφρά να αποβάλουν την 
άμμο ή τις πέτρες. Θα αισθάνονται πιο 
ευχάριστα.

Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι άνθρωποι 
έχουμε μυαλό. Αλλά έχει διαφορετι-

κή ποιότητα. Έτσι  έλεγε ένας γέροντας που 
γεννήθηκε εισοδηματίας, αλλά πέθανε 
εγκαταλελειμμένος. Άλλο τα τρία άλφα και άλλο ο κατιμάς.

Είναι μεγάλο βασανιστήριο, για τον οποιονδήποτε άν-
θρωπο, να μπορέσει να υποτάξει τον εγωισμό του. Τε-

ράστιες  ζημιές έγιναν από ηγέτες κρατών, που δεν μπόρε-
σαν να ξεπεράσουν αυτό το φυσικό ένστικτο.

Ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Όταν έχεις να διαλέξεις για 
την επιβίωση, την  μυθοπλασία και την σαχλαμάρα, αντί 

αυτό που πιστεύεις και σε εκπροσωπεί, συμβιβάζεσαι με την 
σαχλαμάρα. Έτσι συμβαίνει στην ζωή. Για την φασολάδα βρε 
παιδιά…

Η φανατική προσήλωση (Φονταμενταλισμός), στην 
κατά γράμμα ερμηνεία των κανόνων μιας θρησκεί-

ας, έγινε εργαλείο στα χέρια εξτρεμιστών, σφετεριστών 
και κάθε είδους φασιστοειδές.

Ρομαντισμός είναι το πώς θα θέλαμε όλοι μας, να είναι 
η ζωή μας. Όμως στην πράξη και στην καθημερινότητα 

δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι ανάγκη να προσγειωθούμε 

στην πραγματικότητα, δηλαδή στον ρεαλισμό. Αλλιώς ζού-
με μόνοι μας, σε μια φανταστική ζωή.

Έτσι είναι, εάν έτσι το θέλετε. Όμως εγώ είμαι άλλος 
άνθρωπος, έχω άλλη γνώμη, αλλά μην δίνεις ση-

μασία, περιφρόνησε την. Εσύ ζήσε στον κόσμο σου όπως 
το θέλεις. 

Ένας συνάδελφος στα καράβια, όταν ερχόταν κάποιος 
να τον αντικαταστήσει, του έλεγε.  Συνάδελφε είσαι τυ-

χερός που ήρθες σε ένα καράβι που δεν βουλιάζει ποτέ.  Ο 
άλλος δικαίως τον ρωτούσε. Και γιατί δεν βουλιάζει ποτέ; Για-
τί έχει τόσους πολλούς φελλούς εδώ μέσα, που και νερά να 
πάρει, δεν θα βουλιάξει.  Εσείς βγάλτε συμπέρασμα.

Είναι μαύρος είναι νύχτα και δεν φαίνεται, λέγουν οι 
υποκριτές. Το Ελληνικό πνεύμα, είναι λευκό, γαλά-

ζιο και φαίνεται την νύχτα, όσο και αν το υποτιμούν οι 
βάρβαροι.

Το κάθε νεαρό κορίτσι βιολογικά σκέπτεται, ότι διεγεί-
ρομαι από το αρσενικό, με ευχαριστεί, αλλά δεν θέλω 

να διεγείρομαι από σένα. Στο μυαλό μου ποθώ να μου το κά-
νει κάποιος άλλος. Άντε βγάλε άκρη.

Νους υγιείς εν σώματι υγιές. Τα καλά κόποις κτώ-
νται, έλεγαν οι αρχαίοι παππούδες μας. Ένας τεμπέ-

λης σκέπτεται μόνο αρρωστημένα. Αυτός που τρέχει και 
αγωνιά για το μεροκάματο, δεν είναι ούτε άρρωστος, ού-
τε τεμπέλης.

Δεν υπάρχει πιο εκνευριστική και ανιαρή κουβέντα, από 
την εγωιστική και παράλογη. Άλλο το εσύ και άλλο το 

εμείς. Ακούμε πολλές φορές. Στο λέω εγώ. Δηλαδή κούφια 
και ασχετοσύνη.

Ο φόβος είναι μια βιολογική αντίδραση για να δια-
φυλάξουμε την ζωή και την ακεραιότητα μας. Ο φό-

βος για μια φανταστική τιμωρία, είναι επιεικώς κουταμά-
ρα. Η καλοσύνη δεν επιβάλλεται υπό τον φόβο τιμωρίας, 
αλλά είναι έμφυτη ή όχι, στον άνθρωπο, από την φύση.

Λατρευτή μου γυναίκα, όταν βιολογικά εγώ αποδημή-
σω, τότε θα υποτάξεις το εγώ σου  και την Αρναουτίνα 

σου.(Αγύριστο κεφάλι). Όμως για μένα, 
τότε θα μου είναι εντελώς άχρηστα. Ούτε 
θα βλέπω, ούτε θα ακούω, ούτε θα αισθά-
νομαι. Είναι άδικο να με τυραγνάς τώρα.

Βρε γυναίκα,  γεια στα χεράκια 
σου. Εάν δεν είχα και εσένανε τι θα 

ήμουν στη γη. Σίγουρα ρεμάλι θα ήμου-
να, χωρίς προοπτική.

Την οξυδέρκεια, την διορατικότητα, 
είναι κάτι που δεν την διδασκόμαστε 

στα σχολεία. Απλά η μητέρα φύση την 
δωρίζει σε μερικούς συνανθρώπους μας.

Όταν συνειδητά έχεις φτάσει στην 
ίδια βούληση – θέληση με την σύ-

ντροφό σου, έχεις αγγίξει την ευτυχία. 
Τα υπόλοιπα άσε να τα ψάξουν άλλοι.

Μια σοφή κουβέντα, είναι πιο χρήσιμη, από ένα ρομα-
ντικό ποίημα, προϊόν φαντασίωσης. Η φαντασία μας εί-

ναι πλανεύτρα και απατηλή.
Κανένας απολύτως άνθρωπος δεν είναι αλάθητος. 
Ιδιαίτερα οι ιερείς λειτουργούν σκόπιμα λάθος, για-

τί αλλιώς δεν θα είχαν λόγω ύπαρξης.
Οι κουκουλοφόροι που μπαίνουν στα πανεπιστήμια και 
απειλούν και χειροδικούν  στους καθηγητές, χρειάζο-

νται ένα Σουλτάν – μερεμέτ από την ΕΑΤ – ΕΣΑ. Αλλιώς δεν 
βάζουν μυαλό, αυτά τα ζωντόβολα. 

Δράμα ή κωμωδία, εναλλάσσονται στην ζωή μας, 
όσο υπάρχουν άνθρωποι. Πολλές φορές το δράμα, 

το δημιουργούμε μόνοι μας, άλλοτε έρχεται από κακοτυ-
χία. Η κωμωδία είναι ο αυτοσαρκασμός μας για την συ-
μπεριφορά μας. Έτσι κυλά η ζωή μας και έτσι πρέπει να την 
δεχόμαστε.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός  Εντύπου: 8618 l  Έτος  11ο  

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

Ιδιοκτήτης – Εκδότης  - Διευθυντής: Ιωάννης   Νιώρας 
Σύμβουλος  έκδοσης:  Γιώργος  Νιώρας l Τηλ. : 697 2426684

Συντακτική  ομάδα:  Νάντια  Σιδέρη, Γιώργος Νιώρας
Διαδικτυακός συνεργάτης:  Κώστας  Ζίγκηρης 

Δημιουργικό:  Ιωάννης  Νιώρας  
Εκτύπωση:  IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

Νομική  Σύμβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου l  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€  l  Σύλλογοι: 50€ l  Δήμοι: 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  Διανομής:  Περίπτερα  Αχαρνών  - Δημαρχείο   -   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.       Διαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»

Δεν είναι λάθος να ακο-
λουθούμε το ένστικτό 
μας, δηλαδή κάποιο 

ιδιαίτερο χάρισμα – ταλέντο 
που μας χάρισε η φύση, αλλά 
πολύ δύσκολο να διακρίνου-
με εάν το χρησιμοποιούμε 
σωστά ή καταστροφικά. Πολ-
λά ταλέντα χάνονται νωρίς, 
από λάθος χρήση.

Οι αναρχικοί μπαχαλά-
κηδες, γράφουν τα 
συνθήματα τους με 

κόκκινο χρώμα.  Οι Ναζί με 
μαύρο. Η Ελληνική  Δημο-
κρατία έχει δύο χρώματα. Το 
λευκό της ειλικρινούς πρόθε-
σης και το γαλάζιο του ουρα-
νού και της θάλασσας. Έτσι 
πρέπει να σκεπτόμαστε σαν 
Έλληνες.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Από την Παρασκευή  13 Νοεμβρίου 2020, ισχύει σε όλη 
την Ελλάδα περιορισμός των μετακινήσεων στις απο-
λύτως αναγκαίες από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. 

Η μετακίνηση επιτρέπεται αυστηρά και μόνο για λόγους , Ερ-
γασίας, Υγείας και συνοδείας των κατοικίδιων ζώων σε κοντι-
νή απόσταση από την κατοικία. Εξακολουθεί να απαιτείται η 
αποστολή SMS προς το 13033 για κάθε επιτρεπόμενη μετακί-
νηση.Μένουμε στο σπίτι, μένουμε ασφαλείς!

Διαρκές μήνυμα  του Δημάρχου Αχαρνών  σπύρου Βρετ-
τού. «Δουλεύουμε όλοι καθημερινά, για να προσφέρου-
με κάθε ικμάδα των δυνάμεών μας προς εξυπηρέτηση 

των δημοτών και προς ανακούφιση των ευάλωτων ομάδων.  
Ενωμένοι, Αποφασισμένοι, Συνετοί θα τα καταφέρουμε και αυ-
τή τη φορά!»

Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο εβδομάδες 
αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των δομών πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Νηπιαγωγεία 

και Δημοτικά σχολεία παραμένουν κλειστά, όπως και τα Γυ-
μνάσια και τα Λύκεια της χώρας, μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. 
Ανοιχτές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, όπως και στην πρώτη 
καραντίνα. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα λειτουργήσει εξ 
αποστάσεως με δύο αλληλένδετους τρόπους, με την εκπαιδευ-
τική τηλεόραση και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση

– Εκπαιδευτική τηλεόραση: αμέσως από τη Δευτέρα το 
πρωί στις 9 π.μ. – πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων – 
θα αρχίσουν να προβάλλονται από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά 

μαθήματα για μαθητές δημοτικού, ενώ αύριο θα ανακοινωθεί το 
πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών.

– Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: από τη Δευτέρα, η Διεύ-
θυνση του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευ-
τικούς, θα καταρτίσουν πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκ-

παίδευσης και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές. Η υποχρε-
ωτική τηλεκπαίδευση  ξεκίνησε  την Τετάρτη, μετά τη σχολική 
αργία της 17ης Νοεμβρίου. Η κάθε διδακτική ώρα θα έχει δι-
άρκεια 30΄ και θα πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 5 μμ. για 
τα Δημοτικά, και 2 με 4:20 για τα Νηπιαγωγεία, συμπεριλαμ-
βανομένων μικρών διαλειμμάτων.

Τα νέα ωράρια για σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και περίπτε-
ρα : Τα καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία και συνεργεία 
αυτοκινήτων λειτουργούν μέχρι τις 20.30, ωστόσο σούπερ 

μάρκετ και μίνι μάρκετ μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες delivery 
και μετά τις 20:30 και έως τη 01:00 τα μεσάνυχτα, ενώ 24ωρη πα-
ραμένει η λειτουργία των περιπτέρων.

Μέχρι και τις 30 Νοεμβριου οι θείες λειτουργίες θα τε-
λούνται κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την χρήση 
εξωτερικών μεγαφώνων.  

Με πρόστιμο τιμωρούνται όσοι φορούν μάσκα ασπίδα αντί 
για μάσκα μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων. «Η ασπίδα 
προσώπου δεν θεωρείται μάσκα και όσοι την φοράνε κιν-

δυνεύουν με πρόστιμο», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, απαντώ-
ντας σε σχετικό ερώτημα κατά την ενημέρωση για την πανδημία 
του κοροναϊού στο υπουργείο Υγείας.

Παράταση φαίνεται στο δεύτερο lockdown που ισχύει 
εδώ και περίπου 10 μέρες σε όλη την Επικράτεια. Όπως 
τονίζουν ανώτατες κυβερνητικές πηγές, τα στοιχεία δεν 

είναι τέτοια που να αφήνουν περιθώριο για να βγούμε από την 
Καραντίνα στις 30 Νοεμβρίου. Πλέον, οι υγειονομικές αρχές 
και η κυβέρνηση αναμένουν την βελτίωση της επιδημιολογι-
κής εικόνας της χώρας έτσι ώστε η παράταση που θα δοθεί στο 
lockdown να είναι μικρή και να μην υπάρξει ορατός κίνδυνος 
για να χαθούν τα Χριστούγεννα.

Σπύρος Βρεττός - Ένας χρόνος Υπερήφανος Δήμος. Μετράμε 
πάνω από έναν χρόνο στη διοίκηση του Δήμου. Ο αγώνας με 
την καθημερινότητα είναι διαρκής, χρονοβόρος λόγω διαδι-

κασιών και δύσκολος. Οι συνεργάτες μου και εγώ, μαζί με τους ερ-
γαζόμενους του Δήμου, δίνουμε μάχη καθημερινά για να δημιουρ-
γήσουμε τον Υπερήφανο Δήμο Αχαρνών που έχουμε οραματιστεί. 
Είμαστε ακόμα στην αρχή. Θέλει συνεχή προσπάθεια και υπομονή 
από όλους... Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας !!!

Μπροστά στην μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας του 
είναι ο Δήμος Αχαρνών. Δήμαρχος και Δημοτικό Συμ-
βούλιο ψήφισαν την ανάπλαση του κέντρου της πόλης 

και κάτι που πριν λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο: Την ανάδει-
ξη του Αρχαίου Θεάτρου, η ύπαρξη του οποίου ήταν άγνωστη 

σε όλους μέχρι πριν λίγα χρόνια. - Τι λένε ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών, Σπύρος Βρεττός, και ο αντιδήμαρχος Νίκος Δαμάσκος, 
στο Newsbomb.gr.

Συνεχείς είναι πλέον οι προληπτικοί καθαρισμοί και οι απο-
φράξεις φρεατίων όμβριων υδάτων της πόλης μας από το 
Δήμο Αχαρνών. Με εντολή του Δημάρχου Αχαρνών Σπύ-

ρου Βρεττού τα συνεργεία του Δήμου φροντίζουν για τον καθα-
ρισμό των φρεατίων από φερτά υλικά, σκουπίδια και φύλλα. Ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Σιδηρόπουλος επιβλέπει τις σχε-
τικές εργασίες που πραγματοποιούνται από την Πολιτική Προστα-
σία με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Καθαριότητας, προκειμένου 
να προχωρήσουν οι καθαρισμοί άμεσα χωρίς να υπάρχει πίεση 
από τις καιρικές συνθήκες.

Ωραία νέα! Με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο 
του 2023, εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης και το masterplan 
για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών, καθώς 

και η ολιστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του  Δήμου 
Αχαρνών μετά και την έγκρισή τους, κατά τη 19η συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε μέσω τη-
λεδιάσκεψης, στις 6 Νοεμβρίου 2020. Η πεζοδρόμηση της οδού 
Αρχαίου Θεάτρου σε συνδυασμό με την ανάπλαση των γύρω 
πλατειών αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της όλης ανάπλασης 
σε συνδυασμό με την ανάδειξη του αρχαίου μνημείου. 

Ο ΕΟΠΥΥ αξιοποιεί πρώτος τη δυνατότητα αυτόματης και 
ηλεκτρονικής άντλησης στοιχείων του ΓΕΜΗ από δημόσι-
ους φορείς.  Μειώνουμε καθημερινά τη γραφειοκρατία, αυ-

ξάνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια του Δημοσίου. https://
mindigital.gr/archives/1847

Η εξυπηρέτηση του δημότη από ……το σπίτι. Πλέον η έκ-
δοση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων γίνεται χωρίς φυσική 
παρουσία στο Μέσω του Συστήματος Έκδοσης Ψηφιακών 

Πιστοποιητικών και Διοικητικών Πράξεων, οι πολίτες του Δήμου 
Αχαρνών έχουν πλέον την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση 
και να παραλάβουν ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό ή τη βεβαίω-
ση που τους ενδιαφέρει χωρίς να απαιτείται η φυσική τους πα-
ρουσία. Για την εισαγωγή στο σύστημα απαιτείται η χρήση των 
κωδικών του taxisnet που διαθέτει ο κάθε πολίτης.

Η υγεία είναι πλούτος!   Αν δεν έχουμε υγεία ό,τι άλλο και 
να έχουμε δεν έχει καμία σημασία γιατί τίποτα δε μπορού-
με να χαρούμε ούτε την οικογένειά μας, ούτε τους φίλους, 

ούτε την αγάπη... Υπομονή και αυτό θα περάσει Μην ξεχνάτε ότι 
είμαστε όλοι μαζί σε αυτό...Ας τηρήσουμε όλοι τα μέτρα, ας κά-
νουμε υπομονή και ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό που ζούμε θα πε-
ράσει, θα το ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε τις ζωές μας ελεύθε-
ροι και χαρούμενοι...Μα πάνω από όλα υγιείς!!! Αισιοδοξία!
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ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Το  Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, ισότιμο του Διονύσου και της Επιδαύρου 
Τρία αρχαία θέατρα σίγουρα διαφορετικού αρχιτεκτονικού μεγέθους, εξ ίσου όμως μεγάλης σημασίας για κοινούς αλλά και για 
διαφορετικούς λόγους το καθένα... Όμως ο Τηλέμαχος από τις Αχαρνές τα συνέδεσε με τη δικό του συμβολικά πράξη το 420-419 π.Χ. 
μεταφέροντας ιερά σύμβολα του Ασκληπιού από την Επίδαυρο στην Αθήνα και ιδρύοντας το Ασκληπιείο δίπλα στο αρχαίο θέατρο Διονύσου.

Τ ο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών αποκαλύφθηκε στις αρ-
χές του 2007, στην οδό Σαλαμίνος 21 (νυν Αρχαίου 
Θεάτρου), στο κέντρο του σημερινού ομώνυμου 

Δήμου Αχαρνών. 
Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως μια ολόκληρη κερ-

κίδα, πλάτους. 5μ. (στο δυτικό της τμήμα) και 22μ. (στο ανα-
τολικό της), με 10 σειρές εδράνων σε ημικυκλική διάταξη, 
από ασβεστολιθικούς δόμους που είχαν μεταφερθεί προφα-
νώς από κάποιο τοπικό λατομείο λίθου. Πλαισιώνεται από 
άλλες δύο, εκ των οποίων η μία εισέρχεται στο όμορο οικό-
πεδο και η άλλη στην οδό Σαλαμίνος (νυν Αρχαίου Θεά-
τρου). 

Το πλάτος των εδωλίων είναι σχετικά μικρό (από 0,22μ. 
έως 0,40μ.), ενώ η απόσταση μεταξύ τους ποικίλλει, καθώς 
έχουν ελαφρώς μετακινηθεί κατά τόπους, και μερικά τμήμα-
τα, κυρίως από την νότια κερκίδα, λείπουν. Η κατώτερη βαθ-
μίδα των κερκίδων, εδράζεται σε λίθινο δόμο, ενώ δε συμ-
βαίνει το ίδιο με τις υπόλοιπες, που έχουν θεμελιωθεί στο φυ-
σικό, ελαφρώς επικλινές έδαφος. Στην πίσω πλευρά των δό-

μων υπάρχει μια αμελώς διαμορφωμένη προεξοχή, που 
χρησίμευε πιθανότατα για να ακουμπούν τα πόδια τους οι κα-
θισμένοι στις υπερκείμενες θέσεις θεατές. Μεταξύ των κερκί-
δων ανασκάφηκαν δύο κάθετες ράμπες. 

Στη νότια εντοπίστηκαν δύο βαθμίδες κλίμακας, διαμορ-
φωμένες από πατημένο χώμα και μικρούς λίθους. Ο μη εντο-
πισμός τους όμως στη βόρεια κλίμακα οδηγεί στο συμπέρα-
σμα ότι αυτές ή καταστράφηκαν ή ότι είχαν, κατά την τελευ-
ταία περίοδο χρήσης του χώρου, τη μορφή κεκλιμένου επι-
πέδου. Μετά τη 10η σειρά εδωλίων υπήρχε το διάζωμα. Η 
μεγάλη διατάραξη στο τμήμα αυτό δεν επέτρεψε την εξαγω-
γή ασφαλών συμπερασμάτων για το επιθέατρο (Πλάτω-
νος-Γιώτα, 2013 σσ. 137, 184-186). 

Μικρό τμήμα της ορχήστρας που ήταν χαλικόστρωτη, 
αποκαλύφθηκε σε βάθος 2,5 μ. από την επιφάνεια του εδά-
φους, ενώ η περίμετρός της οριοθετείται από πέντε δόμους, 
διαφορετικού μεγέθους ο καθένας, με επιμελημένη την ορα-
τή προς τους θεατές επιφάνεια. 

Μεταξύ της ορχήστρας και των πρώτης σειράς εδράνων 

ακτινωτά τοποθετημένοι δόμοι (ένας αποκαλύφθηκε και ένας 
δεύτερος είναι ορατός στη βόρεια παρειά) καλύπτουν τον 
αποστραγγιστικό αγωγό που ήταν απαραίτητος για την διο-
χέτευση των νερών της βροχής, καθώς ο υδροφόρος ορίζο-
ντας της περιοχής είναι πολύ ψηλά (Πλάτωνος-Γιώτα, 2013 
σ. 137). 

Ανάλογη διάταξη υπάρχει στο θέατρο της Σικυώνας και 
της Ηράκλειας στην Ιταλία, που χρονολογούνται στα τέλη του 
4ου και στις αρχές του 3ου αι. π. Χ. (Διάζωμα, 2008- 2016). 
Το υπόλοιπο τμήμα του κοίλου, οι πάροδοι, η ορχήστρα και 
το σκηνικό οικοδόμημα εισχωρούν κάτω από τα προς βορ-
ρά κτίσματα και οικόπεδα και κάτω από το οδόστρωμα της 
οδού Σαλαμίνος (νυν Αρχαίου Θεάτρου), η μελλοντική ανα-
σκαφή των οποίων αναμένεται να προσδιορίσει με μεγαλύ-
τερη ακρίβεια τον χρόνο κατασκευής και λειτουργίας του θε-
άτρου, τις χρονολογικές φάσεις και μετασκευές του και να 
δώσει πληροφορίες για το σχήμα και το μέγεθος του κοίλου 
και της ορχήστρας.

ΠΗΓΗ :ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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ΘΕΜΙΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πρόεδρος  Δημοτικού συμβουλίου Αχαρνών

Ο ι  πολιτ ικές  
πολλές φορές 
ε π ι φ έ ρ ο υ ν 

αντίρροπο αποτελέ-
σματα από τα προσ-
δοκώμενα  ισχυρο-
ποιώντας  κάποιες  
αποφάσεις και «αδυ-
νατίζοντας» κάποιες 
άλλες.

Ο πολιτικός ρόλος 
των αιρετών οργάνων 
είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κός καθώς ως φορείς 
άμεσης δημοκρατικής 
νομιμοποίησης αποτε-
λούν  τους  βασικούς 
εκφραστές όλων των 
πολιτών με τις διαδικα-
σίες διαμόρφωσης των 
επιλογών του Δήμου.

Ως πρόσωπο με ση-
μαντική πορεία στα πολιτικά δρώμενα ανέλαβα τον νέο μου ρόλο ως 
Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου με πλήρη διαφάνεια στην άσκη-
ση των καθηκόντων μου. Ο ρόλος μου κατοχυρώνεται μέσα από τις δι-
ατάξεις του νόμου που τον υπηρετώ πιστά προκειμένου να ασκώ με απο-
δοτικότητα και εντιμότητα την αποστολή μου.

Είμαι εδώ για ουσιαστικό διάλογο προς επίλυση των όποιων διαφω-
νιών και δεν θα ξανά δεχθώ ούτε υπαινιγμό στο ότι λειτουργώ μη δημο-
κρατικά.

Είμαι ικανός να δίνω ομοιογενή «ταυτότητα» σε ένα ανομοιογενές 
πλήθος αρκεί αυτό να είναι προϊόν καλής θέλησης από όλες τις παρατά-
ξεις.

Δεν μπορώ και δεν θέλω να κόψω και να ράψω την συνείδηση μου 
για να ταιριάζει στη μόδα.

Ας σταματήσει λοιπόν η μικροπολιτική και ας σηκώσουμε μανίκια για 
το καλό του Δήμου μας. 

Υ. Γ. Η παρουσία σας στα Δημοτικά Συμβούλια θα μου είναι ευχάρι-
στη.

Συνδημότισσες, συνδημότες,
Στο χθεσινό δημοτικό συμβού-
λιο γίναμε θεατές των νέων τρό-
πων αντιμετώπισης της αντιπο-
λίτευσης από το προεδρείο. Η μη 
τήρηση των δημοκρατικών δια-
δικασιών μας βρίσκει αντίθετους 
και η παράταξη μας αποχώρησε 
γι αυτό το λόγο ! Προς ενημέρω-
ση των δημοτών:

Εχθές η πρόταση Ανάδειξης 
του Αρχαίου Θεάτρου και Ανά-
πλασης του Ιστορικού κέντρου της 
πόλης μας, εκτός του ότι η Δημο-
τική αρχή την έχει στα χέρια της απ 
τον Φεβρουάριο και θυμήθηκε 
ΕΧΘΕΣ να μας την παρουσιάσει 
μέσω τηλεδιάσκεψης ...μας βρί-
σκει και αντίθετους επειδή είναι 
ελλιπής.

Σε αίτημα συναδέλφου άλλης 
παράταξης ,  για ψήφισμα περί 
απόσυρσης του θέματος , ο πρόε-
δρος αρνήθηκε και ξεκίνησε το 
συμβούλιο σε διαδικασία fast 
forward μη δίνοντας το λόγο σε 
κανέναν σύμβουλο.

Η δημοτική αρχή έστω και με 
1,5 χρόνο καθυστέρηση θα πρέπει 
να μάθει , πρώτον , να πληροφο-
ρεί όλο το συμβούλιο με εισηγήσεις (βλ. Έκτατη επιχορήγηση ΔΗ.Φ.Α.) και δεύτερον , 
να τηρεί τους προϋπολογισμούς που η ίδια φέρνει στα συμβούλια.

Τέλος, για άλλη μια φορά εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, δυστυχώς, παρουσιά-
ζουν τα πράγματα όπως θέλουν.

Εάν θέλουν η πόλη να έχει πρόοδο με τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμβούλων, 
θα πρέπει η διοίκηση να σέβεται τους συναδέλφους της και να δέχεται την πολυφωνία.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι
Πέτρος Βαρελάς ,   Βάθης Σπύρος, Βρεττός Νώντας, Παγώνας Νάσος, Τσιμπογιάννης Δημήτρης, 
Φυτάς Στέφανος .

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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Αναζητά λύσεις που θα ενισχύσουν την προστασία 
των δημοτών και θα βοηθήσουν τους επιχειρηματίες 
ΔΙΜΕΤΩΠΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΥΡΟ ΒΡΕΤΤΟ

Σ υμπληρώνονται εννιά μήνες από τη στιγ-
μή που η χώρα μας μπήκε κι αυτή στην 
παγκόσμια υγειονομική κρίση της πανδη-

μίας. Εννιά μήνες με πολλά σκαμπανεβάσματα 
και τεράστια προβλήματα σε κάθε επίπεδο. Πλέ-
ον βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατά-
σταση, καθώς καθημερινά η χώρα μας μετράει 
χιλιάδες νέα κρούσματα και δεκάδες νεκρούς. 

Σε αυτή την κατάσταση είναι κοινή παραδοχή 
πως ο χειρισμός της κατάστασης είναι στα χέρια της 
κυβέρνησης, η οποία έχει τον απόλυτο έλεγχο τό-
σο των μέτρων που λαμβάνονται όσο και της γενι-
κής διαχείρισης. Παρόλα αυτά δεν θα μπορούσε η 
Αυτοδιοίκηση να μείνει αμέτοχη. Περιφέρειες και Δήμοι προσπαθούν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και στα περιθώ-
ρια των αρμοδιοτήτων τους να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο. 

Ο Σπύρος Βρεττός ήδη από τις πρώτες μέρες της κρίσης την περασμένη άνοιξη έδειξε ετοιμότητα, αντανακλαστικά, 
αποφασιστικότητα και εγρήγορση. Οργάνωσε μεθοδικά τη δράση των υπηρεσιών οι οποίες κλήθηκαν να ανταποκρι-
θούν σε μεγάλες απαιτήσεις. Κατά γενική ομολογία ο Δήμος ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Πλέον τα πράγμα-
τα είναι πολύ δύσκολα, αλλά ο Δήμαρχος έχει βάλει ψηλά τον πήχη και αυτό δεν τον τρομάζει. 

Κινείται πλέον σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι αυτό της υγειονομικής κρίσης. Έχει δώσει σαφείς εντολές σε όλες τις 
υπηρεσίες, ούτως ώστε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής. Ιδιαίτε-
ρο ρόλο καλούνται να παίξουν κοινωνικές υπηρεσίες και ΔΗΦΑ μέσω του Βοήθεια στο Σπίτι, καθαριότητα, Πολιτική 
Προστασία. Ιδίως η Πολιτική Προστασία με τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Σιδηρόπουλο είναι καθημερινά παρούσα, έχοντας 
αναλάβει τις απαραίτητες απολυμάνσεις, που γίνονται όχι μόνο σε δημόσια κτίρια αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους, 
εκεί δηλαδή που μαζεύονται δημότες (φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, τράπεζες).

Ο δεύτερος τομέας είναι αυτός της στήριξης της αγοράς. Οι επιχειρηματίες της πόλης μας έχουν πληγεί βάναυσα τό-
σο από τα μέτρα αποφυγής όσο και από το δεύτερο λοκντάουν. Με όποιον κι αν μιλήσεις, αντιλαμβάνεσαι πως κάποιοι 
δεν θα αντέξουν ως το τέλος, καθώς οι απώλειες εσόδων είναι μεγάλες και τα έξοδα δεν σταματούν να τρέχουν. Ελπί-
ζουν πως με το τέλος της κρίσης θα δουν την κυβέρνηση να λαμβάνει κάποια μέτρα ανακούφισης, γιατί διαφορετικά η 
κατάσταση θα είναι τραγική. Ο Δήμαρχος αντιλαμβάνεται τη διαμορφωθείσα κατάσταση και αμέσως ανέλαβε πρωτο-
βουλία. Έτσι εισηγήθηκε μια σειρά προτάσεων, που πέρασε ήδη από την Οικονομική επιτροπή και θα συζητηθεί στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο (αναλυτικά τα μέτρα θα διαβάσετε στις εσωτερικές σελίδες). Είναι μέτρα τα οποία δεν μπορούν βέβαια 
να λύσουν απόλυτα το πρόβλημα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν πολύ τους επιχειρηματίες, οι οποίοι το αντιλαμβάνο-
νται και το εκτιμούν. «Μπορεί να μην είναι η λύση σε όλα τα προβλήματά μας, αλλά τουλάχιστον φαίνεται πως κάποιος 
μας σκέφτεται και να αντιλαμβάνεται σε πόσο δύσκολη κατάσταση είμαστε. Ο Δήμαρχος έδειξε πως είναι έμπρακτα στο 
πλευρό μας», μας έλεγε επιχειρηματίας του κέντρου όταν έγινε γνωστό το πακέτο μέτρων του Σπύρου Βρεττού. 

Ο διμέτωπος αγώνας λοιπόν στον οποίο μάχεται ο Δήμαρχος είναι σκληρός και φαίνεται πως έχει επιστρατεύσει όλα 
του τα όπλα για να τον κερδίσει. Η αποφασιστικότητα και η δραστηριοποίηση του είναι εχέγγυα επιτυχίας, την οποία και 
ευχόμαστε γιατί θα είναι προς όφελος όλης της πόλης και κάθε δημότη. 

Ο Σπύρος Βρεττός βάζει πολύ ψηλά τον πήχη με ένα   
Έργο  που όμοιό του δεν έχει ξαναγίνει στις Αχαρνές

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Την πρώτη εικόνα από ένα έργο το οποίο 
μπορεί να αλλάξει ριζικά την πόλη μας 
είχαν την ευκαιρία να δουν οι δημότες 
των Αχαρνών την προηγούμενη εβδο-
μάδα. Ο λόγος φυσικά για το Σχέδιο 
Δράσης και το MasterPlanτης ανάδειξης 
του Αρχαίου Θεάτρου και της ολιστικής 
ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της 
πόλης. Παρουσιάστηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο από τον Γενικό Διευθυντή 
του Δήμου κ. Γεωργακόπουλο και τον 
Αντιδήμαρχο Νίκο Δαμάσκο. Ένα έργο 
το οποίο δούλεψε εδώ και πολύ καιρό ο 
Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, καθώς θεωρεί πως μπορεί να είναι αυτό που θα αλλάξει την εικό-
να της πόλης και θα σηματοδοτήσει την είσοδό της στη λεωφόρο της ανάπτυξης και της εξω-
στρέφειας.

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως ένα από τα πρώτα ραντεβού που είχε κάνει μόλις ανάλα-
βε τα ηνία του Δήμου πριν 14 μήνες αφορούσε ακριβώς αυτό το πρότζεκτ. Η δουλειά που έχει γί-
νει είναι τεράστια και το σημαντικό είναι πως έχει βρεθεί και ο τρόπος χρηματοδότησης μέσω ειδι-
κού προγράμματος στο οποίο θα ενταχθούν άλλοι δύο δήμοι. Μάλιστα λόγω ειδικών συνθηκών 
το σκέλος που αφορά την ανάπλαση του κέντρου μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2023. 

Από την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, το οποίο στην 
πραγμάτωσή του περιλαμβάνει πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομο, ολική ανάπλαση όλων των πλα-
τειών του κέντρου κι όλα αυτά με μοντέρνο σχεδιασμό, νέες τεχνολογίες και σύγχρονα υλικά. Χω-
ρίς αμφιβολία ένα έργο το οποίο μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα της πόλης όχι μόνο για τους 
δημότες της, αλλά και για όποιον την επισκέπτεται και ο οποίος πλέον θα τη βλέπει με μια άλλη 
ματιά. Κυρίως όμως θα είναι μια κίνηση ματ στον τομέα  της εξωστρέφειας. Κακά τα ψέματα τα όσα 
έγιναν αλλά κυρίως όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια έχουν δημιουργήσει μια μάλλον αρ-
νητική εικόνα στα μάτια των πολλών. Αυτό για να αλλάξει απαιτεί σκληρή δουλειά και έργα όπως 
αυτό, που μπορούν να δώσουν έναν νέο χαρακτήρα. Ας μην κρυβόμαστε. Τούτο ακριβώς είναι το 
μεγάλο στοίχημα για τον Σπύρο Βρεττό. Να μπορέσει να κάνει τις Αχαρνές όχι μόνο έναν Υπερή-
φανο Δήμο όπως λέει και το όνομα της παράταξής του, αλλά έναν Δήμο που δεν θα τον συνδέ-
ουν όλοι στο μυαλό τους με αρνητικά γεγονότα. 

Η ολιστική ανάπλαση του κέντρου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
καθημερινότητας και την πραγματοποίηση κάποιων σημαντικών έργων υποδομής είναι τα όρια 
που καθορίζουν την πορεία της πόλης στο άμεσο μέλλον. Αν ο Σπύρος Βρεττός τα καταφέρει, τό-
τε σίγουρα θα μπορούμε να συζητάμε για μια «Αχαρναϊκή Επανάσταση», που θα συμπαρασύρει 
στην ανάπτυξη όλη την πόλη. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως και η σύμπραξη του Σεπτεμβρίου σε 
αυτή τη βάση στηρίχτηκε κι αυτό κάτι πρέπει να σημαίνει.   
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Α πό τις 7 Νοεμβρίου   μετράμε άλλες τρεις  δύσκο-
λες εβδομάδες με περιορισμούς και απαγορεύ-
σεις στην κυκλοφορία. Αλλαγές που θα επηρε-

άσουν τη ζωή μας ακόμη περισσότερο. Ο στόχος είναι 
ένας. Να επανέλθουμε στην κανονικότητα όλοι μας γε-
ροί, δυνατοί, υγιείς μαζί με τους δικούς μας ανθρώπους. 

Κι εγώ, όπως όλοι μας, νιώθουμε κουρασμένοι. Αντι-
λαμβάνομαι πως αυτά τα μέτρα έχουν αντίκτυπο σε επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες της πόλης μας, σε μισθωτούς και 
υπαλλήλους, αλλά και στην καθημερινότητα όλων των δη-
μοτών. 

Από τη δική μου θέση, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως 
η Δημοτική Αρχή είναι εδώ για να σταθεί δίπλα στον καθέ-
να  Άμεσα λαμβάνουμε μια σειρά από μέτρα - πολλά εκ των 
οποίων ήδη έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται - που θα 
συμβάλλουν στη συνολική προσπάθεια που όλοι κατα-
βάλλουμε για να βγούμε κι αυτή τη φορά νικητές, όπως κά-
ναμε και πριν λίγους μήνες. 

Εγώ προσωπικά, οι συνεργάτες μου, ολόκληρος ο Δή-
μος Αχαρνών,  αιρετοί και υπηρεσιακοί ήμασταν, παραμέ-
νουμε και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε καθημερινά δί-
πλα σας. Δεν θέλω να υπάρχει ο παραμικρός δισταγμός 
από κανέναν για να απευθυνθεί στις υπηρεσίες του Δήμου. 

Δουλεύουμε όλοι καθημερινά, για να προσφέρουμε  
προς εξυπηρέτηση των δημοτών και προς ανακούφιση 
των ευάλωτων ομάδων. Ενωμένοι, Αποφασισμένοι, Συ-

νετοί θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά.  Απευθύνω 
σε όλους θερμή παράκληση να φροντίσουμε για την τή-
ρηση των μέτρων το επόμενο διάστημα, να προσέχουμε 

τους εαυτούς μας και τους οικείους μας.  Συνεχίζουμε με 
ελπίδα. Μένουμε και πάλι ασφαλείς, μένουμε πάντα αι-
σιόδοξοι!

Σπύρος  Βρεττός: Μένουμε και πάλι ασφαλείς, μένουμε πάντα αισιόδοξοι!

Μέσω email και τηλεφώνου η 
εξυπηρέτηση σε όλες τις Υπηρε-
σίες του Δήμου Αχαρνών λόγω 
των έκτακτων μέτρων - Δείτε τα 
τηλέφωνα εξυπηρέτησης 

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώ-
νει τους δημότες ότι στο πλαίσιο 
εφαρμογής των μέτρων προστα-
σίας για την δημόσια υγεία και 
του περιορισμού της διάδοσης 
του Κορονοϊού COVID-19, η εξυ-
πηρέτηση των πολιτών θα πραγ-
ματοποιείται:
 μέσω  email: info@acharnes.gr 
 είτε μέσω τηλεφώνου στα παρα-
κάτω νούμερα
 Τηλεφωνικό  κέντρο:  213  
2072300-1
 Πρωτόκολλο: 213 2072315, 320 
 Ληξιαρχείο: 213 2072318

 Δημοτολόγιο: 213 2072330, 335
 Τεχνική Υπηρεσία: 213 2072478
 Καθαριότητα: 213 2072388 
 Κοινωνική Πολιτική: 213 2123 
113-5 
 Δημοτική  Αστυνομία:  210  
2415472
 ΚΕΠ  Κεντρικό  Μενίδι:  213  
2060200-210
 ΚΕΠ  Αγίου  Διονυσίου:  210 
2476059
 ΚΕΠ Αγίας Άννας: 210 2315009
 ΚΕΠ Κόκκινου  Μύλου:  213 
2048480
 ΚΕΠ Θρακομακεδόνων: 213 
2140317, 315, 303
ΚΕΠ Ολυμπιακού Χωριού: 210 
2447858

Μήνυμα  Δημάρχου  Σπύρου Βρεττού για το  Πολυτεχνείο
Η 17η Νοέμβρη παραμένει μια ημέρα μνή-
μης. Μνήμη βαθιά χαραγμένη στη συνεί-
δηση μας, ως η προσπάθεια της νεολαίας 
και των φοιτητών απέναντι σε ένα απολυ-
ταρχικό καθεστώς.

Η φετινή συγκυρία μπορεί να μας απομα-
κρύνει σωματικά από τον τόπο-σύμβολο, 
δεν μπορεί όμως να απομακρύνει τη σκέψη 
μας από την παρακαταθήκη που μας άφησαν 
με την ασυμβίβαστη στάση τους και τον αγώ-
να τους για ελευθερία και κοινωνική δικαιο-
σύνη.

Αυτά τα μηνύματα παραμένουν διαχρο-
νικά, ανεπηρέαστα από συνθήκες, κατά και-
ρούς καπηλείες ή αμφισβητήσεις. Παραμέ-
νουν όσο όλοι μας φροντίζουμε να τα κρα-
τάμε άσβεστα μέσα μας και να τα μεταδίδου-
με σε κάθε νέα γενιά.
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Οι Αχαρνές αλλάζουν µε ένα έργο αντάξιο  της 
ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς τους 
Εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου και  την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου των Αχαρνών

Ν έα πνοή στις Αχαρνές δίνει το σχέδιο δράσης και το 
Master Plan για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου και 
την ολιστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου µετά και 

την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου.
Αντικείµενο του master plan της Ανάδειξης του Αρχαίου Θε-

άτρου Αχαρνών και της ολιστικής ανάπλασης του ιστορικού κέ-
ντρου του ∆ήµου Αχαρνών αποτελεί η καταγραφή και ανάλυση 
της υπάρχουσας κατάστασης του συνόλου της περιοχής ανάπλα-
σης και στη συνέχεια η διαµόρφωση πρότασης ενός πολεοδοµι-
κού σχεδίου παρεµβάσεων – αναπλάσεων.

Το Αρχαίο Θέατρο, το σπουδαίο αυτό µνηµείο βρίσκεται στο 
κέντρο του οµώνυµου ∆ήµου, αποτελεί τεκµήριο του ιστορικού 
παρελθόντος της περιοχής και επιπλέον σηµαντικό εύρηµα διε-
θνούς σηµασίας καθώς είναι ένα από τα επτά θέατρα περιφερεια-
κών δήµων της Αττικής από τα οποία σώζονται κατάλοιπά τους. 
Το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών έχει ενταχθεί στο δίκτυο των αρχαί-
ων θεάτρων που προβάλλει το Σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ».

Σηµαντική ανάσα στην περιοχή θα δώσει η ανάπλαση του 
ιστορικού κέντρου. Με τις συγκεκριµένες παρεµβάσεις επιδιώκε-
ται η επίτευξη µιας θεαµατικής αναβάθµισης των συνθηκών ζωής 
των κατοίκων µέσω της ρύθµισης τα κυκλοφορίας οχηµάτων και 

πεζών, της εξασφάλισης οριοθετηµένων χώρων στάθµευσης, της 
δυνατότητας ένταξης ποδηλατοδρόµων και της βιοκλιµατικής 
βελτίωσης των παραγόντων θερµικής άνεσης της περιοχής. 

Το Μaster Plan θα εφαρµοστεί κατ’ αρχάς στην φάση Α! που 
θα αξιοποιηθεί ως το κύριο στοιχείο του Τεχνικού ∆ελτίου Πρά-
ξεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 
προδιαγράφοντας ουσιαστικά ένα έργο που ικανοποιεί τα κριτή-
ρια των έργων βιώσιµης αστικής ανάπλασης.

Στη δήλωσή του ο κ. Βρεττός  επισηµαίνει ότι το Σχέδιο ∆ρά-
σης είναι ένα από τα βήµα που κάνει η ∆ηµοτική Αρχή για ν’ αλ-
λάξει την όψη της πόλης.

 «Εδώ και πολλά χρόνια οι δηµότες Αχαρνών δεν είχαν τη χα-
ρά να δούνε ένα µεγάλο έργο να πραγµατοποιείται στην πόλη 
µας. Αυτό κάποια στιγµή έπρεπε να αλλάξει. Είµαι αποφασισµέ-
νος να βαδίσω σε αυτό τον δρόµο και η χθεσινή µέρα ήταν µια 
απτή απόδειξη. 

Το Σχέδιο ∆ράσης και το Master Plan για την ανάδειξη του Αρ-
χαίου Θεάτρου και την Ολιστική Ανάπλαση του ιστορικού κέ-
ντρου είναι το πρώτο βήµα σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ 
όλους όσους εργάστηκαν για να φτάσουµε ως εδώ και όσους το 

ενέκριναν στην ψηφοφορία του ∆Σ. Μας περιµένει πολλή δου-
λειά τα επόµενα τρία χρόνια, αλλά αυτός είναι ο µοναδικός τρό-
πος για να αλλάξουµε τον ∆ήµο µας. Οι Αχαρνές αλλάζουν και οι 
δηµότες µας θα είναι υπερήφανοι για την πόλη τους. 

Ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν για να φτάσουµε ως 
εδώ και όσους το ενέκριναν στην ψηφοφορία του ∆Σ. Μας περι-
µένει πολλή δουλειά τα επόµενα τρία χρόνια, αλλά αυτός είναι ο 
µοναδικός τρόπος για να αλλάξουµε τον ∆ήµο µας».

Σηµειώνεται ότι η περιοχή παρέµβασης της προτεινοµένης µε-
λέτης περικλείεται από τις οδούς Αρχαίου Θεάτρου , Εθνικής Αντι-
στάσεως, Παγκάλου , Πάρνηθος, Λέκκα , Οδυσσέως , Φιλαδελ-
φείας, Λ. Αθηνών και  Φ. ∆έδε.

 Ας δούµε τι λένε  ακόµη  ο  Πρόεδρος ∆. Σ. Θέµις Οικονόµου 
και οι Αντιδήµαρχοι  Μιχάλης  Βρεττός και  Νίκος ∆αµάσκος,

∆ήλωση Θέµη Οικονόµου
Προέδρου του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου

Την χαρά µας δεν την κρύβουµε...τα πολλά 
λόγια είναι φτώ-
χια . Πρώτα ένα 
µεγάλο   Μπρά-
βο στον  κ.  ∆ή-
µαρχο   Σπύρο  
Βρεττό  και  σε  
όλους τους συ-
ναδέλφους  και  
στο  ∆ιευθυντή  
του ∆ήµου µας 
που εργάσθηκαν 
και  θα  συνεχί-
σουν να εργάζο-
νται για την ολο-
κλήρωση του έργου. Ως πρόεδρος του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου θέλω να επισηµάνω 
ότι οι µερικοί αγαπητοί συνάδελφοι που 
επέλεξαν να αποχωρήσουν από µια τόσο 
σπουδαία συνεδρίαση µε το αιτιολογικό ότι 
πρέπει η συζήτηση να γίνει δηµόσια , γνωρί-
ζοντας φυσικά το απογορευτικό της Κυβέρ-
νησης. Αγαπητοί συνάδελφοι στα έργα λέ-
µε ΝΑΙ. Η δε απόφαση είναι ΟΜΟΦΩΝΗ.

∆ήλωση  Μιχάλη Βρεττού
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών, Πολιτικού Σχεδιασµού & ∆ηµοτικής Αστυνοµίας:
«ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ, η 
χθεσινή για το ∆ηµοτικό µας 
συµβούλιο  και  για  το  ∆ήµο 
Αχαρνών γενικότερα. Μία από τις 
σηµαντικότερες αποφάσεις πάρ-
θηκε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη. 
Συζητήθηκε και  ψηφίστηκε η 
έγκριση του Σχεδίου ∆ράσης & 
του master plan µε τίτλο: «ΑΝΑ-
∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣ-
ΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ∆Η-
ΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Η πόλη αλλάζει κι αυτό είναι 
ένα από τα µεγάλα έργα που έρ-
χονται και προσπαθούµε να χρη-
µατοδοτηθούµε.

Αξίζουν πολλά συγχαρητή-
ρια στον άνθρωπο που πίστεψα 
και συστρατεύτηκα µαζί του από 
την πρώτη στιγµή και ο οποίος 
φέρει το µεγαλύτερο µερίδιο ευ-
θύνης για να φτάσουµε σ’ αυτήν 
την πρόταση. Τον ∆ήµαρχό µας 
Σπύρο Βρεττό.

Μπράβο και στους συναδέλ-

φους της αντιπολίτευσης που το 
υπερψήφισαν µη κάνοντας µι-
κροπολιτική, όπως και στον Πρό-
εδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου που διηύθυνε άψογα τη δια-
δικασία. Έχουµε πολύ δρόµο 
µπροστά µας µέχρι να µπουν οι 
µπουλντόζες, αλλά θα κάνουµε 
ότι περνάει απ’ το χέρι µας έτσι 
ώστε να µη βγούµε εκτός χρονο-
διαγράµµατος και το έργο να πα-
ραδοθεί τον Ιούνιο του 2023. Η 
αρχή έγινε πάντως…».

∆ήλωση  Νικολάου ∆αµάσκου
Αντιδηµάρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών, έργων & Πολεοδοµίας:
«ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΡΧΗ για ένα µεγά-
λο έργο που θα είναι αντάξιο της ιστορί-
ας µας και της πολιτιστικής µας κληρο-
νοµιάς. Οι Αχαρνές δεν πρέπει ακόµη να 
αποτελούν την πίσω πλευρά της Αττι-
κής. Έχουµε µπροστά µας πολλή δου-

λειά και δυστυχώς οι συνθήκες όχι µό-
νο για εµάς αλλά και παγκοσµίως λόγω 
COVID δεν είναι και οι ιδανικότερες, 
όµως σήµερα κάνουµε την αρχή, και η 
αρχή σε όλα τα πράγµατα είναι το ήµισυ 
του παντός».
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Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από τον 
Δήμο Αχαρνών μέσω της εφαρμογής City Certify
Ο δημότης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρο-

νικά αίτηση για την έκδοση ενός πιστο-
ποιητικού (π.χ. οικογενειακής κατάστα-

σης, μόνιμης κατοικίας, ληξιαρχικές πράξεις γέν-
νησης, γάμου, θανάτου, ΤΑΠ κ.λπ.) και να πα-
ραλάβει  ψηφιακά  το  συγκεκριμένο  
πιστοποιητικό από το σπίτι του, αφού αυτό πα-
ραχθεί εσωτερικά στις υπηρεσίες του δήμου.

Πρόκειται για μια εφαρμογή μέσω της οποίας 
ένας δημότης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αί-
τηση για την έκδοση ενός πιστοποιητικού (π.χ. οι-
κογενειακής κατάστασης, μόνιμης κατοικίας, ληξι-
αρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου, ΤΑΠ 
κ.λπ.) και να παραλάβει ψηφιακά το συγκεκριμέ-
νο πιστοποιητικό από το σπίτι του, αφού αυτό πα-
ραχθεί εσωτερικά στις Υπηρεσίες του δήμου.

Η εφαρμογή εξυπηρετεί 47 δήμους μεταξύ των 
οποίων και τον Δήμο Αχαρνών.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυ-
νατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστο-
ποιητικών και διοικητικών πράξεων του δήμου Αχαρνών, 
να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρο-
νικά το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που τον ενδιαφέρει, 
χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο δημαρ-
χείο ή στο ΚΕΠ.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που 
διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet.

Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή 
στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον 
εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λο-
γαριασμού. Απλά και γρήγορα!

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας εφαρμογής, 
ο δήμος έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει δυναμικά 
την κατηγορία πιστοποιητικού που τον ενδιαφέρει μέσα 
στο σύστημα, να ορίσει τα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται για την έκδοση και να δώσει οδηγίες προς τους ενδι-
αφερόμενους πολίτες. Οι πολίτες που έχουν ταυτοποιηθεί 

στο σύστημα taxis, έχουν την δυνατότητα να ει-
σαχθούν και να υποβάλλουν αίτηση για έκδο-
ση του εν λόγω πιστοποιητικού αναρτώντας 
ηλεκτρονικά το σύνολο των δικαιολογητικών 
που απαιτούνται. Η αίτηση παραλαμβάνεται 
από τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου και δι-
εκπεραιώνεται.

Η έκδοση και παραλαβή του πιστοποιητικού 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω 
τρόπους:
• Ανάρτηση αντιγράφου που θα φέρει στρογ-
γυλή σφραγίδα και υπογραφή, με δυνατότητα 
εκτύπωσης και χρήσης του σε οποιαδήποτε δη-
μόσια υπηρεσία, δυνάμει του Ν. 4250/2014 
(ΦΕΚ 74Α/24.3.2014).
• Ανάρτηση ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγρά-
φου για ηλεκτρονική χρήση σε οποιοδήποτε 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

• Έντυπη έκδοση πρωτοτύπου και παραλαβή από την κε-
ντρική υπηρεσία ή από ένα από τα ΚΕΠ του δήμου.
• Έντυπη έκδοση πρωτοτύπου και αποστολή με ταχυδρο-
μείο στην διεύθυνση του πολίτη.  
Πάνω στο παραγόμενο έγγραφο τυπώνεται ένας ειδικός 
μοναδικός αριθμός, με την χρήση του οποίου κάθε λήπτης 
του εν λόγω πιστοποιητικού μπορεί να ελέγξει την εγκυ-
ρότητά του μέσω ενός web service που παρέχεται ελεύθε-
ρα στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Δήμου.

Ανακοίνωση 
του Κέντρου Κοινότητας 
για την εξυπηρέτηση 
του κοινού 

Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ Πολιτικής κ. Γιώργος Πε-
τάκος και το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρ-
νών σας ενημερώνουν ότι στα πλαίσια πρόληψης και μετά-
δοσης του νέου κορωνοϊού Covid-19, και προκειμένου να 
μειωθεί η προσέλευση στην υπηρεσία, οι δημότες δύναται 
να στέλνουν τα δικαιολογητικά για τα επιδόματα που επιθυ-
μούν να αιτηθούν (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Επι-
δότηση Ενοικίου, Προνοιακά, Επίδομα Ανασφάλιστων Υπε-
ρηλίκων, Επίδομα Γέννησης) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

kentrokoinotitas@acharnes.gr , είτε με προσέλευση στην 
υπηρεσία κατόπιν ραντεβού.
Για να προγραμματίσετε ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 213-
2123113
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 
:213-2123115,
213-2123104, 213-2123120
Δείτε στα συνοδευτικά αρχεία τις λίστες δικαιολογητικών και τα 
σχετικά έντυπα.

Οδηγίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 
για τη διαδικασία της άυλης συνταγογράφησης 
Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ και το Τμήμα Προστασίας και Προαγω-
γής Δημόσιας  Υγείας στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλω-
σης του COVID-19 και με στόχο την προστασία του πληθυσμού, μέσω του περιορισμού 
των μετακινήσεών του  υπενθυμίζει στους δημότες του ότι έχει σχεδιασθεί, υλοποιηθεί 
και τεθεί σε παραγωγική λειτουργία διαδικασία έκδοσης συνταγών και γνωματεύσεων 
παροχών χωρίς τη φυσική παρουσία των δικαιούχων.

Η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης αφορά το σύνολο των δικαιούχων πο-
λιτών, ανεξάρτητα αν η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν είναι χρόνια ή όχι. Προκει-
μένου να ενεργοποιηθεί η άυλη συνταγογράφηση οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνδεθούν 
στο www.gov.gr ή στο https://www.ehealth.gov.gr
• Είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφό-
σον διαθέτουν
• Είτε με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet)

Στην περίπτωση αυτή, της άυλης συνταγογράφησης, ο δικαιούχος δηλώνει υποχρε-
ωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις συνταγές: Μέσω μηνύνματος στο κινητό 
(sms) ή μέσω email.

Όταν ο ιατρός εισάγει το ΑΜΚΑ στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εμ-
φανίζεται ένδειξη ότι ο δικαιούχος έχει επιλέξει άυλη συνταγογράφηση. Δεν απαιτείται 
εκτύπωση της συνταγής, υπάρχει όμως η δυνατότητα εκτύπωσης όταν διευκολύνεται η 
διαδικασία, όπως για παράδειγμα στη μαζική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων νοσοκομει-
ακής μόνο χρήσης, από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Στη φάση καταχώρησης της συνταγής 
στο σύστημα αυτόματα, ενημερώνεται ο δικαιούχος είτε με sms είτε με email (ή και στα 
δύο αν έχει δηλώσει και τα δύο).

Περισσότερα στην Ιστοσελίδα του Δήμου.
O ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΉΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ
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Όλοι μαζί... Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις της πόλης μας
Σε συνέχεια της πρότασης για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων της πόλης, 
που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, καλούμε όλους τους δημότες να συν-
δράμουν σε αυτή την προσπάθεια. 
•  Κάνουμε τις αγορές μας από τα καταστήματα των Αχαρνών. 
•  Δίνουμε ανάσα στην αγορά. 
•  Διαφυλάτουμε τις θέσεις εργασίας.

Καλοπισμός  κοινόχρηστων  χώρων 

Μ ε μικρές και μεγά-
λες παρεμβάσεις 
αλλάζουμε  την  

πόλη μας και την κάνουμε 
πιο φιλική, πιο σύγχρονη, 
πιο όμορφη . Επενδύουμε 
στους κοινόχρηστους χώ-
ρους, για να μπορέσουμε 
να τους δώσουμε ξανά τη 
χαμένη τους αίγλη και να 
αποτελέσουν σημείο ανα-
φοράς για κάθε γειτονιά. 

Μένουμε ασφαλείς, τη-
ρούμε όλα τα μέτρα για να 
μπορέσουμε όλοι μαζί να χα-
ρούμε ξανά την πόλη μας.

Σε μια δύσκολη συγκυρία, ο Δήμος Αχαρνών δεν σταματά να εργάζεται για να βελτιώνει την 
πόλη  ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός  έχει δώσει τις σχετικές κατευθύνσεις ούτως ώστε σταδιακά 
όλες οι πλατείες της πόλης να ανακαινιστούν και να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους δημότες.  
Με τη συνεργασία των διευθύνσεων:
l Πράσινου & Αστικής Ανάπτυξης με αρμόδιο τον κ. Νίκο Ξαγοράρη.
l Τεχνικών Έργων με αρμόδιο τον κ.   Νίκο  Δαμάσκο
l Αυτεπιστασίας με αρμόδιο τον κ. Γιώργο Σιδηρόπουλο 
l Καθαριότητας με αρμόδιο τον κ. Στάθη Τοπαλίδη
l Η  προσπάθεια ξεκίνησε  από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, από την πλατεία που βρίσκεται στη συμ-
βολή των οδών Αικ. Στουραΐτη και Εφηβείας.
l Ο Καλλωπισμός  κοινόχρηστων  χώρων συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της πόλης μας.
Μένουμε ασφαλείς, τηρούμε όλα τα μέτρα για να μπορέσουμε όλοι μαζί να χαρούμε ξανά την πό-
λη μας.

Εξωραϊσμός Σχολείων για όσο χρόνο 
οι μαθητές θα βρίσκονται σπίτι τους 
Ο φυσικός χώρος των μαθητών είναι τα σχολεία. Για όσο 
χρόνο οι μαθητές θα βρίσκονται σπίτι τους, ο Δήμος Αχαρ-
νών θα φροντίζει για τη βελτίωση των κτιριακών υποδο-
μών. 

Οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών (Γιάννης Μίχας και 
Χαράλαμπος Ορφανίδης) με τις υποδείξεις του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού, εργάζονται δι-
αρκώς για τη βελτίωση των σχολικών μονάδων. Αυτή τη φορά σειρά είχε το 4ο Γυμνάσιο του 
Κόκκινου Μύλου, όπου πραγματοποιήθηκαν: 
• εκτεταμένες εργασίες χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά, 
• επισκευές ανακατασκευής και 
• χρωματισμός του προαύλιου χώρου και των γηπέδων. 

Έλεγχος του παραεμπορίου και τήρησης μέτρων 
κατά της διασποράς του κορωνοϊού
Υπό τον έλεγχο του Δημάρχου Αχαρνών κ.  
Σπύρου  Βρεττού  και τις οδηγίες του αρμό-
διου Αντιδημάρχου κ. Μιχάλη Βρεττού, 
εντείνονται οι έλεγχοι των υπαλλήλων της 
Δημοτικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση 
του παραεμπορίου και τήρησης μέτρων κα-
τά της διασποράς του κορωνοϊού σε κεντρι-
κούς δρόμους του Δήμου και πλησίον των 
υπαίθριων λαϊκών αγορών. Παρόμοιοι 
έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί και με μι-
κτά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΔΗΚΕΑ: Ενημέρωση για τη λειτουργία των 
καλλιτεχνικών τμημάτων – Δημοτικού Ωδείου
Ο Δήμος Αχαρνών και η ΔΗΚΕΑ ενημερώνουν τους δημότες ότι σε εφαρμογή των έκτακτων 
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και της αποφυγής της διασποράς του κορο-
νοϊού, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69863/02.11.2020 (ΦΕΚ 4829/02.11.2020, τ.Β’), 
αναστέλλεται έως και τη Δεύτερα 30 Νοεμβρίου 2020 η λειτουργία των καλλιτεχνικών τμη-
μάτων, ενώ τα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου θα λειτουργήσουν μέσω τηλεκπαίδευσης, κα-
τόπιν συνεννόησης με τους καθηγητές.  Για περισσότερες πληροφορίες: ΔΗΚΕΑ: 210-2478505-
7 (Δευτέρα έως Παρασκευή 14:00-18:00).
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Προχωρά η μελέτη για την αντιπλημμυρική 
προστασία  του κέντρου των  Αχαρνών

Μ ε γοργούς ρυθμούς 
προχωρά η ολοκλή-
ρωση της μελέτης για 

την αντιπλημμυρική προστα-
σία της ευρύτερης περιοχής 
του παλαιού οικισμού Αχαρ-
νών. Με εντολή του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 
και υπό το συντονισμό της 
εντεταλμένης περιφερειακής 
συμβούλου τεχνικών έργων 
Ε. Κοσμίδη, επιταχύνονται οι 
ρυθμοί ολοκλήρωσης της με-
λέτης για την αντιπλημμυρική 
προστασία της ευρύτερης πε-
ριοχής του παλαιού οικισμού Αχαρνών και την κατασκευή δεξαμενών ανάσχεσης, 
ύψους 134.000 ευρώ.

Σε σχετική συνάντηση που είχε ο κ. Πατούλης με τον εκπρόσωπο του μελετητικού 
σχήματος, παρουσία της κας Κοσμίδη, επισήμανε πως τα έργα αντιπλημμυρικής προ-
στασίας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τη διοίκηση της Περιφέρειας, καθώς πρό-
κειται για ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της ζωής και των περιουσιών των 
πολιτών. Η μελέτη αφορά την κατασκευή δικτύου ομβρίων και χυτών αγωγών σε ένα 
μεγάλο μέρος του κεντρικού τομέα της πόλης, καθώς και την κατασκευή δεξαμενών 
ανάσχεσης πριν την τελική εκβολή των συλλεκτήρων στο ρέμα Εσχατιάς.

Ταυτόχρονα η δεύτερη μελέτη που αφορά την συμπλήρωση της αντιπλημμυρικής 
προστασίας της υπόλοιπης περιοχής του παλαιού Μενιδίου με την κατασκευή δικτύου 
ομβρίων και χυτών αγωγών, καθώς και την κατασκευή δεξαμενών ανάσχεσης πριν την 
τελική εκβολή των συλλεκτήρων στο ρέμα Εσχατιάς, είναι σε φάση δημοπράτησης.

Ο κ. Πατούλης επισήμανε σχετικά: «Παράλληλα με τη μάχη που δίνουμε για την 
καλύτερη διαχείριση της πανδημίας, εστιάζουμε και στην έγκαιρη ολοκλήρωση πα-
ρεμβάσεων που θα θωρακίσουν καλύτερα την Αττική μας από έκτακτα φυσικά φαι-
νόμενα. Η προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών είναι ύψιστη προτε-
ραιότητα για εμάς».

Τηλεδιάσκεψη Περιφερειάρχη  Γ. Πατούλη 
με τους Δημάρχους της Αττικής. 
Ζητήματα που αφορούν στην αντιμετώπι-
ση της πανδημίας, τη στήριξη του επιχει-
ρείν, τη διαχείριση των απορριμμάτων, 
την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την 
υλοποίηση αναπτυξιακών έργων σε όλη 
την Αττική, βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
σημερινής τηλεδιάσκεψης η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περι-
φερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. Στην τηλε-
διάσκεψη συμμετείχε και ο Αντιπεριφερει-
άρχης Πολιτικής Προστασίας και Πρόε-
δρος του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, 
κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης αναφέρ-
θηκε στην αναγκαιότητα στενής συνεργασί-
ας της Περιφέρειας και των Δήμων σε ζητήματα που αφορούν στην προστασία και την ασφάλεια 
της ζωής των πολιτών. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζει 
η Περιφέρεια σε όλους τους Δήμους της Αττικής και τόνισε ότι η πρώτη φάση με την παράδοση πε-
ρίπου 80 σύγχρονων απορριμματοφόρων και καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων έχει ολοκλη-
ρωθεί. Όπως διευκρίνισε θα ακολουθήσει και β’ φάση με επιπλέον 100 απορριμματοφόρα και 
40.000 καφέ κάδους.  Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαδικασία διάθεσης, μέσω του ΕΔΣΝΑ και σε 
συνεργασία με τους Δήμους, 1000 γωνιών ανακύκλωσης. 

Όπως επισήμανε ο Γ. Πατούλης «η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζεται στενά με τους Δήμους έχο-
ντας ως βασική της προτεραιότητα την προστασία των πολιτών από την πανδημία, την καλύτερη 
λειτουργία των υπηρεσιών της και την υλοποίηση αναπτυξιακών υποδομών». 

Επίσης αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για τη 
στήριξη του Επιχειρείν, όπως τα 200 εκ. ευρώ, καθώς και στην ένταξη στον προϋπολογισμό της Πε-
ριφέρειας μεγάλου αριθμού έργων που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής.  
Από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι της Αττικής ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για την  πρωτο-
βουλία της τηλεδιάσκεψης και διατύπωσαν μια σειρά από προβληματισμούς που σχετίζονται με 
την πανδημία, αλλά και την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών μαθη-
τών που δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση. Φυσικά  στην τηλεδιάσκε-
ψη πήρε μέρος και  ο Δήμαρχος Αχαρνών  Σπύρος  Βρεττός. 
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Το Σάββατο 6 το πρωί της 7 -11-2020, 
ξεκίνησε  το πανεθνικό lockdown και 
ο περιορισμός των μετακινήσεων. Οι 
πολίτες θα πρέπει πλέον να στέλ-
νουν sms στον πενταψήφιο αριθμό 
13033 ή να έχουν ειδική γραπτή βε-
βαίωση. Για τις περισσότερες μετακι-
νήσεις που θα πραγματοποιούνται 
έως τις 30 Νοεμβρίου, οπότε και ανα-
μένεται να αρθεί το lockdown, οι πο-
λίτες θα πρέπει να κάνουν χρήση 
του γραπτού μηνύματος, ωστόσο 
υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις 
για τις οποίες χρειάζονται οι ειδικές 
βεβαιώσεις. 

l  Νέες διευκρινίσεις για τον τρόπο λει-
τουργίας των σούπερ μάρκετ και των 
περιπτέρων το χρονικό διάστημα από 
σήμερα 13 Νοεμβρίου έως τις 30 Νο-
εμβρίου δίνει με ανακοίνωσή του το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων. Όπως επισημαίνεται, από σήμε-
ρα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 
και καθ’ όλο το διάστημα ισχύος των 
περιοριστικών μέτρων: -Τα καταστή-
ματα τροφίμων (π.χ. super market, 
mini market, φούρνοι, κρεοπωλεία, 
ιχθυοπωλεία), τα φαρμακεία και τα 
συνεργεία αυτοκινήτων θα λειτουρ-
γούν έως τις 20.30.

l  «Πάγωμα»  της εξόφλησης χιλιά-
δων επιταγών για 75 ημέρες επεξερ-
γάζεται  το  οικονομικό επιτελείο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 6 
Νοεμβρίου μέχρι και το τέλος του 
έτους όλα τα αξιόγραφα, όπως επι-
ταγές, γραμμάτια και συναλλαγματι-
κές, με ημερομηνία πληρωμής από 
6/11/2020 έως και 31/12/2020, που 
έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις ή 
επαγγελματίες, παίρνουν παράταση 
75 ημερών. 

l Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ για το πρό-
γραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέ-
σεων εργασίας Την εγκύκλιο σχετικά 
με το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 
νέων θέσεων εργασίας, όπου προσδι-
ορίζονται οι όροι για την επιδότηση 
των ασφαλιστικών εισφορών και η δι-
αδικασία της απεικόνισης της ασφάλι-
σης, εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ. Αναλυτικά η 
εγκύκλιος στη Χρήσιμη Ενημέρωση 
του ΒΕΑ 

l  Ξεκίνησε  η ανάρτηση στο Taxisnet 
των τελών κυκλοφορίας για το 2021. 
Τα ποσά δεν μεταβάλλονται σε σχέ-
ση με πέρυσι. Φέτος, όμως, οι συν-
θήκες για τους πολίτες είναι πολύ δι-
αφορετικές σε σχέση με πέρυσι, λό-
γω κορωνοϊού. Αυτός είναι κι ένας 
από τους λόγους που ο υπουργός 
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 
έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο 
να παραταθεί και πέρα από το τέλος 
του 2021 η προθεσμία για την πλη-
ρωμή τους.

l Τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου 
αναμένεται ν’ ανοίξει τελικά η ειδική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προ-

κειμένου να κάνουν τις αιτήσεις τους οι 
δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. 
Στόχος, σύμφωνα με υψηλόβαθμο 
στέλεχος του Υπουργείου Οικονομι-
κών, είναι να προλάβουν όσο το δυνα-
τόν  περισσότεροι  καταναλωτές  να 
προμηθευτούν πετρέλαιο, φυσικό αέ-
ριο, υγραέριο, ξύλα και πέλετ έτσι 
ώστε να μπορέσουν να «ανεβάσουν» 
στην ειδική πλατφόρμα τα τιμολόγια.

l  Παράταση μέχρι 31-12-2020 ανακοί-
νωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, για την ανάρτηση των 
σχεδίων και εγγράφων για την τα-
κτοποίηση των αυθαιρέτων. Την πα-
ράταση της προθεσμίας τακτοποίη-
σης αυθαιρέτων κατασκευών και 
χρήσεων, ανεξαρτήτου κατηγορίας, 
μέχρι το τέλος του έτους 2020, χωρίς 
επιπλέον προσαυξήσεις και συνδυα-
στικά με την έναρξη του νέου θε-
σμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας 
του κτιρίου/ιδιοκτησίας και β) Ανά-
λογη παράταση της σχετικής υπο-
χρέωσης ανάρτησης δικαιολογητι-
κών και λοιπών στοιχείων που συ-
νοδεύουν  τις  δηλώσεις  του  ν.  
4495/17.

l  Έως τις 15 Δεκεμβρίου έχουν προθε-
σμία οι εκμισθωτές που λαμβάνουν ει-
δοποίηση από τη φορολογική διοίκη-
ση για την υποβολή της «Δήλωσης 
Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφο-
ριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας» μηνών Μαρτίου έως και 
Αυγούστου 2020, προκειμένου να δι-
ορθώσουν λάθη ή παραλέιψεις τους. 
Τη  σχετική  απόφαση  (υπ’  αριθμ.  
Α1243 9.11.2020) υπέγραψε ο διοικη-
τής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.

l Από τις 15 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν 
οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων 
εργασίας  για  το  μήνα Νοέμβριο, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. 
Εργασίας.. Οι πληρωμές των αποζη-
μιώσεων των 800 ευρώ θα γίνουν 
σταδιακά. Ειδικότερα, για τις κλει-
στές επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, για τον 
μήνα Νοέμβριο, και εξαιρετικά για 
αυτήν την περίπτωση προκειμένου 
οι εργαζόμενοι να λάβουν την απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού εγκαίρως, 
οι υπεύθυνες δηλώσεις για την ανα-
στολή συμβάσεων εργασίας εργαζο-
μένων τους θα υποβληθούν από 
15/11/2020 έως και την 24/11/2020. 

l Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκ-
δοση της υπουργικής απόφασης η 
οποία θα καθορίζει τους όρους για 
τη χορήγηση του 4ου κύκλου της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής ύψους 
1 δισ. ευρώ. Η πλατφόρμα θα πρέπει 
να ανοίξει το ταχύτερο δυνατό για 
την υποβολή των αιτήσεων ώστε στη 
συνέχεια να ξεκινήσουν οι εκταμιεύ-
σεις της ενίσχυσης στους δικαιού-
χους. 

l Μεγαλώνει ο αριθμός των δικαιούχων 
που θα μπορούν να λάβουν οικονομι-

κή ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής μετά και την απόφαση 
της κυβέρνησης για επιβολή lockdown 
από το πρωί του Σαββάτου. Όπως ανα-
κοινώθηκε διευρύνεται η λίστα των 
επιχειρήσεων που κλείνουν και άρα 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον τέ-
ταρτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής, συνολικού ύψους 1 δισ. ευ-
ρώ. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα 
λάβουν ενίσχυση κατ’ ελάχιστο 2.000 
ευρώ, ανεξαρτήτως της πτώσης τζίρου. 

l Αμιγώς ηλεκτρονικά, θα μπορούν 
να συστήνονται το αργότερο έως τον 
Αύγουστο του 2021 οι επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα, καθώς και τα παραρτή-
ματα τους. Η σχετική πρόνοια, επι-
βάλλεται από την κοινοτική οδηγία 
2019/1151 η οποία πρόκειται να εν-
σωματωθεί στο εθνικό δίκαιο εντός 
του πρώτου εξαμήνου του επόμενου 
έτους. Η εφαρμογή του νέου πλαισί-
ου, όπως ορίζει η ΕΕ είναι υποχρεω-
τική  για  τα  κράτη  μέλη  από  την 
1/8/2021.

l Την θέσπιση ηλεκτρονικής κάρτας ερ-
γασίας, νέο πλαίσιο υπερωριών, αλλα-
γές στο συνδικαλιστικό νόμο και μεγα-
λύτερη ευελιξία στον τόπο και το χρό-
νο εργασίας προβλέπει το νομοσχέδιο 
του υπουργείου Εργασίας, τους βασι-
κούς άξονες του οποίου παρουσίασε 
στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, 
ο Γιάννης Βρούτσης. Επίσης, σύμφωνα 
με το νομοσχέδιο παρέχεται στις επιχει-
ρήσεις η δυνατότητα να απασχολούν 
τους εργαζομένους έως και δέκα ώρες 
ημερησίως και χωρίς να καταβάλλουν 
υπερωρίες, αλλά να τις αντισταθμίζουν 
με μειωμένο ωράριο ή ρεπό.

l Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2020 η προθεσμία για την από-
συρση των ταμειακών μηχανών, 
που δεν μπορούν να συνδεθούν 
online με την ΑΑΔΕ, καθώς και η 
προθεσμία για την αναβάθμιση των 
τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ. 
Διευκρινίζεται ότι η ειδική προθε-
σμία, που έθεσε ο ν. 4174/2013 για 
απόσυρση χωρίς κυρώσεις παλαιό-
τερων μοντέλων ΦΗΜ, που έπρεπε 
να είχαν ήδη αποσυρθεί βάσει της 
ΠΟΛ 1196/2017, δεν αλλάζει και πα-
ραμένει η 30ή Νοεμβρίου 2020.

l Σειρά ρυθμίσεων των οφειλών τους 
έχουν οι φορολογούμενοι σύμφωνα 
με τροπολογία που κατατέθηκε στο 
νομοσχέδιο για το Πτωχευτικό Κώδι-
κα. Οι οφειλές που έχουν ανασταλεί 
έως τις 30 Απριλίου 2021 μπορούν να 
ρυθμιστούν σε 12 άτοκες ή 24 μηνιαί-
ες δόσεις με επιτόκιο 2,5%, παρέχεται 
«δεύτερη ευκαιρία» σε όσους έχασαν 
τη ρύθμιση των 120 δόσεων αλλά και 
όσοι έλαβαν δάνεια με εγγύηση του 
ελληνικού δημοσίου και δεν μπόρε-
σαν να τα εξυπηρετήσουν.

l Με απόφαση του υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χα-
τζηδάκη και του υφυπουργού Χω-

ροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος Δημή-
τρη Οικονόμου οριστι-

κοποιήθηκαν οι τεχνικές οδηγίες για 
τα  Σχέδια  Φόρτισης  Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (ΣΦΗΟ), τα οποία οι μεγά-
λοι και μεσαίοι δήμοι υποχρεούνται 
να καταρτίσουν έως τις 31 Μαρτίου 
2021 (και οι μικροί έως τις 31 Μαρτί-
ου 2022).

l Έως και τις 9 Δεκεμβρίου παρατείνεται 
η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
για το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ατ-
τικής, το οποίο αφορά στην ενίσχυση 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
ύψους 250 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται 
ότι αρχικά η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων έληγε στις 20 Νοεμβρίου στις 
3 μ.μ. και ότι το πρόγραμμα αυτό χρη-
ματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020.

l  Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές 
εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων 
και ελευθέρων επαγγελματιών, η κα-
ταβολή των οποίων παρατάθηκε μέ-
χρι 30 Απριλίου 2021, μπορούν να 
υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής 
καταβολής έως και 24 μηνιαίες δό-
σεις, με επιτόκιο 2,5% ή 12 δόσεις 
άτοκα, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας 
δόσης τα 50 ευρώ. Πρόκειται για τις 
εισφορές περιόδου απασχόλησης 
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλί-
ου που βαρύνουν τους εργοδότες 
και Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλί-
ου, Μάιου που βαρύνουν αυτοαπα-
σχολούμενους και επαγγελματίες.

l  Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές 
κατά 3% από την 1η Ιανουαρίου του 
2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021 
φέρνοντας αύξηση στους μισθούς του 
ιδιωτικού τομέα που φτάνει μέχρι τα 
322 ευρώ ετησίως. Ειδικότερα, αυξή-
σεις αποδοχών για τους μισθωτούς του 
ιδιωτικού τομέα από την 1η Ιανουαρί-
ου 2021 φέρνει η μείωση 3% συνολι-
κά των εισφορών σε συνδυασμό με την 
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

l  Διάταξη για τη διάθεση δωρεάν σπι-
τιών από τον ΟΑΕΔ  περιλαμβάνει το 
νομοσχέδιο του υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόκει-
ται για το άρθρο 62 της διάταξης του 
νομοσχεδίου που φέρει τον τίτλο 
"Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρη-
σης αδιάθετων και κενών κατοικιών 
από τον ΟΑΕΔ" και στο οποίο επιση-
μαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής: Οι 
κατοικίες που παραμένουν κενές και 
αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε 
οικισμούς  του  κατασκευαστικού 
προγράμματος του τ. Οργανισμού 
Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύνα-
ται να παραχωρούνται κατά κυριότη-
τα και άνευ ανταλλάγματος, σε πολί-
τες με έντονες κοινωνικές και οικο-
νομικές ανάγκες που στερούνται κα-
τοικίας.
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Ευχαριστήρια επιστολή προς τους χορηγούς του αγώνα Mountain bike Dowhill 2020
ΈΝΑ ΜΈΓΑΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΈΓΟΝΟΣ, ο αγώνας mountain bike 
Dowhill 2020 που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Οκτω-
βρίου 2020 στο Μετόχι της Πάρνηθας και πιοσυγκεκριμένα στο 
Roz Parnithas Trail, που διοργάνωσε η Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών σε
συνεργασία με την εταιρεία Cravity Freaks, ολοκληρώθηκε με 
απόλυτη επιτυχία.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, κ. Αγγελική 
Ζαχαριάδη, εκφράζει τις
ευχαριστίες της στους συνδιοργανωτές του αγώνα που βοήθη-
σαν να υλοποιηθεί ένα τόσο
μεγάλο αθλητικό γεγονός.
Επίσης εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους τους χορηγούς του 
αγώνα, που με τη
συνδρομή τους συνέβαλαν στη πραγματοποίηση αυτού του 
αγώνα και συγκεκριμένα
 Tην εταιρεία Red Bull, για την προσφορά αναψυκτικών•
 Την εταιρεία ICE PREMIOUN QUALITY για την προσφορά πά-
γου• 
 Την εταιρεία ET PLAST ΤΖΕΛΑΛΙΔΗΣ για τη διάθεση πλαστικών 
δοχείων πάγου•
 Την πολιτική προστασία του Δήμου Αχαρνών•
 Κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού•

 Την εταιρεία Road-Works Μπακάλης Ε.Ε., για τα έργα οδοποιί-
ας που προσέφερε• στο χώρο.
 Επίσης και αυτούς που επιθυμούν να μείνουν ανώνυμοι ενώ 
προσέφεραν για τη•
συγκεκριμένη διοργάνωση.
Η πραγμάτωση αυτών των χορηγιών αποδεικνύει έμπρακτα την 
ανθρωπιστική
δράση, προσφορά και στήριξή σας στις δομές της Δημοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών.
Αυτές οι πράξεις συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας θεωρού-
με ότι στη σημερινή εποχή θα πρέπει να αναδεικνύονται ώστε 
να γνωρίζουν όλοι ποιοι
στηρίζουν με τις πράξεις τους τις δομές μας.
Εννοείται ότι, η προσφορά όλων θα διαχυθεί ως κίνηση εταιρι-
κής 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 ανταπόκρισή 
σας και στο μέλλον.

Με εκτίμηση
Η ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΓΓΈΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΔΗΦΑ

Σύσταση και Λειτουργία Δημοτικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Κ.Α.Ε.Β. «Κέντρου Αμέσου Επικοινωνίας και Βοήθειας»  
ΟΜΟΦΩΝΑ ΈΓΚΡΙΘΗΚΈ από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Φροντίδας Αχαρ-
νών» η εισήγηση της Πρόεδρου Αγγελικής Ζαχαριάδη, σχετικά με την Έγκριση Σύστασης 
και Λειτουργίας Δημοτικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κ.Α.Ε.Β. «Κέντρου Άμεσης Επικοινωνί-
ας και Βοήθειας» στα πλαίσια υλοποίησης της καινοτόμου πιλοτικής δράσης του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

Το εν λόγω «Κέντρο», είναι μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη ψηφιακή υπηρεσία επι-
κοινωνίας και υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης, που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία 
ή την ασφάλεια χρηστών-πολιτών, προκειμένου να λάβουν άμεσα οδηγίες και βοήθεια 
από το ΚΑΕΒ Δήμου Αχαρνών και από την υπηρεσία «Βοήθεια Στο Σπίτι», με τη υποστήρι-
ξη και εκμετάλλευση των πλέον καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και καναλιών επικοι-
νωνίας.

Τα άτομα/χρήστες που θα εξυπηρετούνται από το ΚΑΕΒ και το πρόγραμμα «Βοήθεια 
Στο Σπίτι» θα είναι υπερήλικες, άτομα σε περιορισμό κατ’ οίκον λόγω ασθενείας, λόγω κο-
ρωνοϊού, ευάλωτα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.

Το καινοτόμο πιλοτικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα (Πιλοτικό Έργο) Κ.Α.Ε.Β. του Δή-
μου Αχαρνών θα εξυπηρετήσει ενενήντα (90) Μέλη/Χρήστες και έως δώδεκα (12) υπαλ-
λήλους και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Προς την επίτευξη του έργου και την πραγματοποίηση μίας αποτελεσματικής, ταχείας και 
σύγχρονης εξυπηρέτησης και προ πάντων την βέλτιστη αντιμετώπιση των εκτάκτων περι-
στατικών, κρίνεται απαραίτητος ο ψηφιακός και τηλεματικός εκσυγχρονισμός της υπηρεσί-
ας «Βοήθεια στο Σπίτι».

Επιγραμματικά η δράση του πιλοτικού έργου περιλαμβάνει τρία σκέλη:
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΔΗΦΑ: https://www.difa.gr/?p=2416

Δημοτική  Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗΦΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Αναστέλλεται για προληπτικούς λόγους η λει-
τουργία των Παιδικών Σταθμών της Δημοτικής 
Φροντίδας Αχαρνών, από τη Δευτέρα 16  Νοεμ-

βρίου  2020 και για δύο εβδομάδες μετά από 
ανακοίνωση που έκανε η υπουργός Παιδείας Νί-
κη Κεραμέως σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουρ-

γείο Υγείας.
Η υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως, υπογράμμισε 

ότι τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικού χαρακτήρα 
και δεν υποδεικνύονται από το επιδημιολογικό 

φορτίο στις σχολικές μονάδες, στις οποίες δεν έχει 
διαπιστωθεί τάση διασποράς του ιού. Όπως σημείω-
σε, τα μέτρα στοχεύουν στην ευρύτερη μείωση της 

κινητικότητας των ενηλίκων.
Πληροφορίες στα  Τηλ.: 210 2477900 & 210 

2460800 ή στο npdd.11@gmail.com
Η  Πρόεδρος  

Αγγελική Ζαχαριάδη 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ και η ΔΗΦΑ δίπλα 
στους δημότες  με το πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι» και τα ιατρεία των ΚΑΠΗ.
Σε καθεστώς καθολικής απαγόρευσης κυ-
κλοφορίας τίθεται η χώρα, αλλά ο Δήμος 
Αχαρνών φροντίζει ώστε να μην μείνουν μό-
νοι τους και αβοήθητοι όσοι δημότες έχουν 
ανάγκη 
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από την 
πρώτη στιγμή θα βρεθεί σε πλήρη λειτουρ-
γία έτσι ώστε να βρίσκεται δίπλα σε κάθε δη-
μότη και να εξυπηρετεί κάθε ανάγκη τους. 
Κυρίως δε, να σταθεί δίπλα σε όσους ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, έτσι 
ώστε να παραμείνουν κατ’ οίκον και ασφα-
λείς.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Αχαρνών και η ΔΗ-
ΦΑ θέτουν στη διάθεση των πολιτών έμπει-
ρους επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες 
όπως:
- Νοσηλευτική φροντίδα
- Προμήθεια φαρμάκων και ειδών πρώτης 
ανάγκης

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
- Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο. 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-2406630, 
210-2477900
Συνταγογράφηση από τα ιατρεία ΚΑΠΗ
Οι ηλικιωμένοι δημότες μας συνεχίζουν να 
απευθύνονται μόνο τηλεφωνικά στα ιατρεία 
των ΚΑΠΗ της περιοχής τους και να συντα-
γογραφούν τα φάρμακά τους
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
• 1ο ΚΑΠΗ – Κεντρικό Μενίδι: 210 2402122
• 2ο ΚΑΠΗ – Άγιος Πέτρος: 210 2449320
• 3ο ΚΑΠΗ – Κόκκινος Μύλος: 210 2388124
• 4ο ΚΑΠΗ – Αγία Άννα: 210 2320874
• ΚΑΠΗ Θρακομακεδόνων: 211 1823116
• ΚΑΠΗ Μονοματίου: 216 7004345
• ΚΑΠΗ Αυλίζας: 210 2407703
• ΚΑΠΗ Προφήτη Ηλία: 210 2449322
• ΚΑΠΗ Αγ. Κωνσταντίνου: 216 8003150
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελί-
δα της ΔΗΦΑ:  https://www.difa.
gr/?p=2460

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΔΗΦΑ

Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)
Μ ετά από εκτενή διαβούλευση με-

ταξύ Διοίκησης και εργαζομέ-
νων το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών ψήφι-
σε έναν νέο σύγχρονο Οργανισμό Έσωτε-
ρικής Υπηρεσίας (ΟΈΥ) προσαρμοσμένο 
στην ισχύουσα νομοθεσία αλλά και στις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής μας.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(ΟΕΥ) της ΔΗΦΑ, μετά από πολλές προσπά-
θειες προηγούμενων διοικήσεων που απέ-
τυχαν ή εγκαταλείφθηκαν κατά την προ-
σπάθεια δημιουργίας τους, αποτελεί τον 
πρώτο ΟΕΥ από την σύσταση του Οργανι-
σμού, που αφού ψηφίστηκε από το Διοικη-

τικό του Συμβούλιο και εγκρίθηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών, 
ακολουθεί την διαδικασία για την δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθε-
σία, ώστε να οριστεί η έναρξη της ισχύος 
του.

Μέσα από την συγκεκριμένη διαδικα-
σία, το Νομικό Πρόσωπο ενισχύει τις δομές 
του προκειμένου να παρέχει περισσότερες 
και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους μικρούς 
και μεγάλους δημότες και κατοίκους του 
Δήμου μας.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΔΗ-
ΦΑ:  https://www.difa.gr/?p=2456

Δημοτική  Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗΦΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
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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.
Ανοιχτά

από
το πρωί

  Ο      ΒΟΛΙΩΤΗΣ

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

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ από µια ΕΙΚΟΝΑ …!!!   
Από τον χρήστη  FB Antonis Soylakellhs

Κ αι αφού αναλωθήκαµε στο ποιος έχει δίκιο και ποιος 
έχει άδικο ποιος είναι από ποια µεριά και ποιος από 
την άλλη (ιδιαίτερα δε σχετικά µε την χτεσινή ηµέρα 

του Πολυτεχνείου ) και αφού δεν βλέπουµε ότι υπάρχουν 
τρόποι ακόµα και οµαδικά να αντιµετωπίζουµε την όποιο 
άσχηµη κατάσταση µπορούµε τώρα νηφάλια να προσγειω-
θούµε στην πεζή και σκληρή καθηµερινότητα όπου ανάµε-
σα στα άλλα προσθέτει ιδιαίτερα δε στους γονείς και στα µι-
κρά παιδιά του ∆ηµοτικού κλπ ένα δυσβάστακτο και έξοδο 
και χρόνο και είναι τούτο : Όπως γνωρίζετε από σήµερα Τε-
τάρτη 18-11-2020 ξεκινάει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των 
µαθητών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης …!!! Τι ; σας διέ-
φυγε ; για ρωτήστε έναν γονιό αυτών των ηλικιών γιατί έχει 
πολλά να σας πει Το κάθε παιδί λοιπόν από σήµερα σε συ-
γκεκριµένες ώρες 14:00 έως τις 17:00 για τα δηµοτικά, και 
14:00 έως 16:20 για τα νηπιαγωγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
µικρών, δεκάλεπτων διαλειµµάτων (αλίµονο στον γονιών 
που έχει δυο η παραπάνω παιδιά σε διαφορετικές τάξεις και 
βαθµίδες) θα βρίσκονται λοιπόν οι µικροί µαθητές µπροστά 
σε ένα τάµλετ-λαπτοπ-υπολογιστή κλπ και θα προσπαθούν 
να επικοινωνήσουν µε τον δάσκαλό του ( τώρα για τα παι-
διά και τις οικογένειες που δεν έχουν ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή λόγο οικονοµικής δυνατότητας έχει προβλέψει οι 
«κρατούντες»  θα τους δώσει «δανείσει» το σοβαρό προνο-
ητικό υπεύθυνο και κοινωνικό κράτος-και αλίµονο στο γο-
νιό που θα πάθει κάτι το δανικό ηλεκτρονικό µέσον 

Ο γονιός υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης σε περί-
πτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία δεν οφείλε-
ται σε ελάττωµα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που 
απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική µονάδα, από 
την οποία την παρέλαβε

Ε∆Ω ΚΡΑΤΟΣ η Εγκύκλιος: Τα 5 κριτήρια δανεισµού φορη-
τών συσκευών tablet και laptop στους µαθητές που δεν διαθέ-

τουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι τους, προκειµένου να 
εξυπηρετηθούν για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ-
ΚΗ εκπαίδευση, σύµφωνα µε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουρ-
γείο Παιδείας, είναι: 

Α. Τα κοινωνικά 
Β. Το χαµηλό εισόδηµα
Γ. Η ανεργία γονέων/κηδεµόνων
∆. Η ιδιότητα µέλους µονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης 

ή ορφανικής οικογένειας, και,
Ε. Η ύπαρξη ειδικών δυσκολιών µάθησης
ΑΧ τι ωραία επιτέλους η τεχνολογία και η εξέλιξη της έπια-

σε επιτέλους τόπο βρίσκετε ακριβώς ΕΚΕΙ στα χέρια και στις ηλι-
κίες που πρέπει …!!! Τι και αν έως πρόσφατα ΟΛΗ η επιστηµο-
νική κοινότητα βλέπε ψυχολόγοι κοινωνιολόγοι κ.α τόνιζαν την 
επικινδυνότητα χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων σε τόσο µι-
κρή ηλικία οι πεφωτισµένοι και θεόσταλτοι τα κατάφεραν να το 
προσπελάσουν αφού δεν κατάφεραν να έχουν κινητοποιηθεί 
πάνω από 9 µήνες τώρα και να έχουν βρει λύσεις ώστε να γίνε-
ται το µάθηµα δια ζώσης, µε ΟΛΑ τα απαραίτητα µέτρα ασφά-
λειας έµειναν άπραγοι , αλήθεια …(την µάσκα την φοράτε…; ) 
...δεν έφτιαξαν αίθουσες δεν έκαναν προσλήψεις σε δασκάλους 
δεν έκαναν µονάδες δεν προσέλαβαν γιατρούς δεν αύξησε τα 
λεωφορεία δεν προσέλαβε οδηγούς , αλλά ωστόσο έδωσαν 
φειδωλά, πολλά εκατοµµύρια στα κανάλια, στα σιντριβάνια, 
στους περιπάτους ,προέβησαν ακόµα και στη δηµιουργία ΝΕ-
ΩΝ µονάδων αστυνοµίας (αυτοί µας έλειπαν) οποία µάλιστα 
ενεργοποιήθηκε έκανε δηλαδή την παρθενική της παρουσία 
την Τρίτη 17 Νοεµβρίου στο πλαίσιο των µέτρων της ΕΛΑΣ για 
το Πολυτεχνείο και µε την ονοµασία (Ο.∆.Ο.Σ.) Οµάδα ∆ιαχεί-
ρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων που αποτελείται από 46 
αστυνοµικούς, 28 γυναίκες και 18 άνδρες, οι οποίοι έχουν εκ-
παιδευτεί για να ανταποκριθούν µε τον «καλύτερο τρόπο» στα 
νέα τους καθήκοντα. Με ότι αυτό συνεπάγετε (την µάσκα µην 

ξεχάσετε- και το µήνυµα) εκτός και αν διαθέτετε από το πλεό-
νασµα σας την τρακοσάρα (300 Ε) ΕΤΣΙ λοιπόν µετά από ΟΛΑ 
αυτά τα ωραία και όχι µόνο ΕΙ∆ΑΝ …!!! ως µόνη λύση την «κο-
λοβή» τηλεκπαίδευση, για την οποία δεν έχουν φροντίσει να 
εξασφαλίσουν τουλάχιστον ισότιµη πρόσβαση στα µέσα που 
απαιτούνται από όλους...

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΚΟΥΕΙ…;
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΚΟΥΕΙ…;
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΚΟΥΕΙ…; 
ΕΥΧΟΜΑΙ σε ΟΛΟΥΣ µας αλλά ιδιαίτερα στους γονείς µε 

µικρά παιδιά ΥΓΕΙΑ πάνω από ΟΛΑ και ΥΠΟΜΟΝΗ και όσοι 
από εσάς έως τώρα δεν τα πηγαίνατε και τόσο καλά µε τα ηλε-
κτρονικά µέσα ΕΕΕΕ …!!! το κράτος µας έχει προβλέψει και αυ-
τό, µε την λήξη ΟΛΩΝ αυτών …∆εν µπορεί θα έχετε γίνει εξ-
πέρ…!!! 
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ΕΟΡΤΆΖΟΥΜΕ   20 ΧΡΟΝΙΆ  ΤΗΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΆΧΆΡΝΩΝ

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι της Λέσχης, 

Εφέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από 
την Ίδρυση της Φιλότεχνης με αδιάλειπτη 
παρουσίακαι προσφορά στον πολιτισμό 
στην πόλη μας.

Ήταν το 1998 όταν ένας μικρός πυρήνας 
από καλλιτέχνες και φιλότεχνουςμε κοινές 
ανησυχίες και ευαισθησίες για τα πολιτιστι-
κά δρώμενα των Αχαρνών, με πρωτεργάτες 
τους Θανάση Κατάρα, Χρήστο Τσεβά, Τάσο 
Βαρελά, Σωτήρη Δαμάσκο, Γιώργο Ρήγα, 
Γιώργο Γκολέμη, Μερσίνη Θεοτοκάτου, 
Σπύρο Παπανίκα και Δήμητρα Ζήρου, δρα-
στηριοποιήθηκε για την ίδρυση ενός αμιγώς 
πνευματικού συλλόγου στις Αχαρνές, που 
θα συσπείρωνε και έκφραζε τους καλλιτέ-
χνες και φιλότεχνους των Αχαρνών, με σκο-
πό και στόχο να προωθήσει την πνευματική 
και καλλιτεχνική δημιουργία στην πόλη μας, 
ιδιαίτερα των νέων και των μαθητών και να 
συμβάλλει στην προσπάθεια για αισθητική 
καλλιέργεια και πολιτιστική άνθηση στις 
Αχαρνές.

Μετά από μερικές συναντήσεις σε αίθου-
σα του 1ου Δημοτικού Σχολείου, συζητήθη-
καν οι σκοποί και οι στόχοι,αποφασίστηκε η 
δημιουργία του συλλόγου. 

Η εναρκτήρια εκδήλωση δόθηκε με με-
γάλη επιτυχία με συναυλία των ιδρυτικών 
μουσικών μελών στο «Καλλιτεχνικό Καφε-
νείο των Αχαρνέων» στις 26 Μαΐου του 
1999,κατά την οποία ανακοινώθηκε επίση-
μα η ίδρυση της Φιλότεχνης,οι σκοποί και οι 
στόχοι της. 

Η Ιδρυτική πράξη του συλλόγου συντά-

χθηκε στις 5 Ιουλίου 1999,και σχηματίστηκε 
η Πρώτη πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή 
της Λέσχης απαρτιζόμενη από τους Θανάση 
Κατάρα, Βενιέρη Ιάκωβο, Σωτήρη Δαμάσκο, 
Μερσίνη Θεοτοκάτου, Χριστίνα Δαμάσκου-
Μπακαλίδου.

Ωστόσο οι σεισμοί του Σεπτεμβρίου του 
1999 και όσα τραγικά ακολούθησαν, ανέ-
στειλαν για ένα χρόνο περίπου κάθε δρα-
στηριότητα.

Την άνοιξη του 2001 κι αφού η ζωή της 
πόλης είχε βρει το κανονικό της ρυθμό,τα 
ιδρυτικά μέλη επαναδραστηριοποιήθηκαν, 
βρήκαν γραφείο, εξέλεξαν το πρώτο Δ.Σ και  
άρχισαν σιγά-σιγά να οργανώνουν εκδηλώ-
σεις.

Προσκεκλημένοι της Φιλότεχνης είναι οι 
άνθρωποι του πνεύματος και της  τέχνης  της 
πατρίδας μας, οι οποίοι αγκαλιάστηκαν με  
αγάπη και ενδιαφέρον από τους φιλότε-
χνους της πόλης μας.

Η Φιλότεχνη στα 20 χρόνια ζωής της κα-
τάφερε,να κατακτήσει ξεχωριστή θέση στα 
πολιτιστικά δρώμενα των Αχαρνών.

Διοργανώνει Συναυλίες, Μουσικοποιη-
τικά Αφιερώματα, Βιβλιοπαρουσιάσεις, Μα-
θητικό Διαγωνισμό Ποίησης «ΝΙΚΟΣ ΛΑ-
ΔΑΣ», Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής, 
Εκθέσεις Εικαστικών, Φωτογραφίας, παρα-
κολούθηση Θεατρικών παραστάσεων, επι-
σκέψεις σε Εκθέσεις, Μουσεία, Αρχαιολογι-
κούς χώρους, Πινακοθήκες κ.α

Παράλληλα λειτουργεί τμήμα Ζωγραφι-
κής, Εικαστικό κόσμημα,Θεατρική Ομάδα 
«ΕΞΗ».Διαθέτει και αναγνωστική Βιβλιοθή-
κη.Έχει συνεργασθεί και συνδιοργανώσει 
πνευματικές,καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές 

εκδηλώσεις με το Δήμο Αχαρνών, τη Νο-
μαρχία Ανατολικής Αττικής, την Ένωση Γο-
νέων και Κηδεμόνων Αχαρνών,το ΕΠΙΣΚΗ-
ΝΙΟΝ,την ΙΛΕΑ,τον Όμιλο Φίλων Δημοτικής 
Πινακοθήκης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ», την Αντι-
καρκινική Εταιρεία, το Καλλιτεχνείο των 
Αχαρνών,τον Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρ-
νών, το 2οΔημ. Σχολ. Αχαρνών, το Σύλλο-
γο Κρητών Αχαρνών κ.α.

Σε αυτή τη σημαντική  επέτειο των 20 
ετών δραστηριότητας της Λέσχης απευθύ-

νουμε ανοιχτή πρόσκληση στους καλλιτέ-
χνες και τους φιλότεχνους της πόλης μας να 
ενταχθούν στη Λέσχη ώστε να δυναμώσει 
και να αποδώσει περισσότερους καρπούς 
στο έργο της.

Η Στέγη της Φιλότεχνης Λέσχης βρίσκε-
ται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4, πλησί-
ον της Πλατείας Καράβου.

Κατάρας Θανάσης
Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.

Συγκέντρωση ιδρυτικών μελών ΦΙΛΕΑ 11.2.2001

Διαγωνισμός ποίησης 2014

21.6.2010 συναυλία ΣΤ.ΞΑΡΧΑΚΟΣ

Κοπή πίτας 2020

Έκθεση ζωγραφικής 12.10.2011

Κοπή πίτας
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Με πολυετή πείρα

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
σε μαθητές

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
στο δικό τους χώρο ή εξ αποστάσεως μέσω Η/Υ

τηλ.: 210 8072584 - 694 4384094
ΤΙΜΕΣ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ

Η Ι.Λ.Ε.Α. αποχαιρετά τον Θανάση Κουμπούρη. 
Ο Θανάσης Κουμπούρης υπήρξε φίλος και αρω-
γός της Ι.Λ.Ε.Α.. Εκλεκτός και ευγενής συμπατρι-
ώτης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Λ.Ε.Α. εκφρά-
ζει τα συλλυπητήρια της εταιρείας μας προς την 
σύζυγό του Σοφία, προς την κόρη του Ρένα, Πρό-
εδρο των Φίλων της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Χρήστος Τσεβάς και προς την εγγονή του Σοφία. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α. στη μνήμη του 
εκλιπόντος θα καταθέσουν αντί στεφάνου χρή-
ματα στο ταμείο της Ι.Λ.Ε.Α.
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Την 31η ∆εκεµβρίου 2020, λή-
γει η προθεσµία δικαστικής δι-
όρθωσης των αρχικών εγγρα-
φών επί αδήλωτων ακινήτων 
στο Κτηµατολόγιο σε πολλές 
περιοχές της χώρας.

Μετά την πάροδο της προθε-
σµίας αυτής οριστικοποιούνται οι 
αρχικές εγγραφές σε αυτές τις πε-
ριοχές και εφεξής θα αποτελούν 
τη βάση για όλες τις µεταγενέστε-
ρες  πράξεις για το συγκεκριµένο 
ακίνητο. Τα λάθη που υφίστανται 
στα δεδοµένα του κτηµατολογί-
ου σε αυτές τις περιοχές, δεν θα 
µπορούν να διορθωθούν, επο-
µένως ακόµη και εάν σε ένα ακί-
νητο έχει εγγραφεί εσφαλµένα 
µη πραγµατικός δικαιούχος, δη-
µιουργείται αµάχητο τεκµήριο 

υπέρ του αναγραφόµενου δικαι-
ούχου,  ενώ  αν αναγράφεται 
άγνωστος ιδιοκτήτης τότε το ακί-
νητο περιέρχεται στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 

Προσωπικά ή ληξιαρχικά στοι-
χεία του δικαιούχου ( ηµεροµηνία 
γέννησης-ΑΦΜ- αριθµός ταυτότη-
τας κλπ) ή διόρθωση των γεωµετρι-
κών στοιχείων του ακινήτου µπο-
ρούν να διορθωθούν οποτεδήποτε.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελί-
δα του Ελληνικού Κτηµατολογί-
ου, µέχρι την 31/12/2020 µπο-
ρούν να υποβληθούν σε διόρ-
θωση των αρχικών κτηµατολογι-
κών εγγραφών, οι κάτωθι ανά 
προκαποδιστριακό ΟΤΑ, για όλη 
την χώρα. 

Α∆ΗΛΩΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΑΝ ∆ΕΝ ∆ΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΣ

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

ζητήµαταΕπαγγελµατικό συµβόλαιο
σε 16χρονο από τον Απόλλωνα! 

Ο Απόλλωνας Σµύρνης προχώρησε στην υπο-
γραφή επαγγελµατικού συµβολαίου,  σε 
16χρονο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην 

U19.
Ο  νεαρός  ποδοσφαιριστής  (γεννηµένος  στις  

10/06/2004) Αντώνης Ρηγόπουλος υπέγραψε το πρώτο 
του επαγγελµατικό συµβόλαιο. Ο 16χρονος ανήκει στην 
U19 του Απόλλωνα, µε σηµαντική παρουσία στις υπο-
δοµές της «Ελαφράς Ταξιαρχίας». Η ανακοίνωση του 
Απόλλωνα: Επαγγελµατικό συµβόλαιο υπέγραψε ο πο-
δοσφαιριστής της οµάδας Νέων, Αντώνης Ρηγόπουλος 
(Ηµ. γένν.: 10/6/2004).

  Λίγα λόγια για τον νεαρό:  Ο Αντώνης Ρηγόπου-
λος ξεκίνησε να… κλωτσάει τη µπάλα από ηλικία 8 

ετών, όταν βρισκόταν στις Ακαδηµίες της ∆όξας Αγίας 
Άννας. Εκεί βρισκόταν για δυο χρόνια, όταν ήρθε η µε-
ταγραφή στον Αχαρναϊκό και µετά από δυο χρόνια η 
µεγάλη άνοδος. Ο Ατρόµητος είχε παρακολουθήσει 
τον νεαρό και τον έφερε στο Περιστέρι για τρεις σεζόν, 
όπου αγωνίστηκε στο πρωτάθληµα της Super League 
U15. Η συνέχεια έµελλε να είναι ο… Απόλλωνας, 
όπου φόρεσε τη φανέλα της U17 και έπαιξε τους περισ-
σότερους αγώνες της οµάδας, στο πρωτάθληµα της 
Super League U17.

Κάπου εκεί ήρθε και ο προβιβασµός στην U19, 
σε ηλικία 16 ετών, όπου «κρατά» τα άκρα της «Ελα-
φράς Ταξιαρχίας» και χθες υπέγραψε το πρώτο του 
συµβόλαιο.
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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 & Λεωφ. ∆ηµοκρατιας 226 - 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

Οργάνωση µνηµόσυνων- αποτεφρώσεων
Μεταφορά σορών από & προς το εξωτερικό
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ηρώων  Πολυτεχνείου 7 ( Πλ. Αγ. Νικολάου)- Αχαρνές

ΤΗΛ. :   210 2400777 –  210 2463 985 –   ΚΙΝ. 6944 315215

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούµε όλους όσους βρέθηκαν κοντά µας, µε κά-
θε τρόπο, τις δύσκολες αυτές στιγµές για την οικογένειά 
µας, στην απώλεια του πολυαγαπηµένου  µας,  Συζύ-

γου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και Θείου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΙΩΑΝ.  ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ  

Σ.Σ. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε πολύ την Ι.Λ.Ε.Α.
για τη συµπαράσταση στο πένθος µας. 
Η  ΣΎΖΥΓΟΣ : Σοφία. Η ΚΟΡΗ: Ειρήνη.

Η ΕΓΓΟΝΗ: Σοφία.
Η  ΝΥΦΗ: Σταυρούλα χήρα Κων. Κουµπούρη.

Τα ανίψια – Οι λοιποί Συγγενείς

Εις  Μνήµην
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΟΥΧΛΙΑ  

Έφυγε από την ζωή το απόγευµα της ∆ευτέρας, 16 Νοεµβρίου 2020,  σε  
ηλικία 65 ετών ο καλός  δηµότης, ο καλός  οικογενειάρχης , ο καλός γεί-
τονας, ο καλός  φίλος, Αντώνης Χούχλιας, κάτοικος της Περιοχής Αγίου 
∆ηµητρίου,  νοσηλευόµενος  στο Θριάσιο Νοσοκοµείο.  Ο αείµνηστος 
πια ήταν ενεργός πολίτης,  υπήρξε µέλος  του Εξωραϊστικού συλλόγου 

«Αγίου ∆ηµητρίου» από την ίδρυση του το 1979. Ήταν αγαπητός για την 
ειλικρίνεια και ευθύτητά του προσφέροντας παράλληλα κοινωνικό έργο 
δια της  συµπαράστασης µε  παρουσία και βοήθεια σε συνανθρώπους 
µας.  Με την  σύζυγο του  Μαίρη, απέκτησαν  δύο παιδιά . Τον Γιώργο 

και την Βασιλική. Ευτύχησε να προσφέρει  ως παππούς, την στοργή του 
και την φροντίδα του στα  τρία εγγονάκια του. Εκφράζουµε στην οικογέ-

νεια του Αντώνη  Χούχλια  τα βαθύτατα συλλυπητήριά µας.
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ΓΑΜΟΣ
Ο   ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ    ΣΑΒΒΑΣ   του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΙΟΥΡΙ  και  της  ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ  
το γένος ΤΖΟΜΙΑ∆Η,  που   γεννήθηκε  στο   ΤΣΙΜΚΕΝΤ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ   και 
κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  και  η    ΤΕΛΙΑΝΙ∆Η  ΚΑΛΛΙΟΠΗ  του  ΑΛΕ-
ΞΙΟΥ  και της  ΕΛΕΝΗΣ   το γένος  ΚΟΤΣΕΤΚΟΒΑ που γεννήθηκε στην  ΑΘΗ-
ΝΑ  και  κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ, πρόκειται να παντρευτούν, ο γά-
µος θα γίνει στη ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ - 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 Τηλεφώνη-

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

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

Φιλαδελφείας  24 - ΑΧΑΡΝΕΣ 
Τηλ. 215 5207858 
Κιν.  6977 645772

GROUP: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2-3 ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του ∆ήµου Αχαρνών «∆ιέξοδος»

Πρόγραµµα υποστήριξης  της Οικογένειας 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας του ∆ήµου Αχαρνών «∆ιέξοδος» υλοποιεί στο πλαίσιο του Προγράµµα-
τος Υποστήριξης της Οικογένειας, Οµάδα Γονέων 7 συναντήσεων για γονείς παι-
διών ∆/βάθµιας Εκπαίδευσης.

Τα θέµατα που διαπραγµατεύονται αφορούν στην βέλτιστη επικοινωνία µέσα 
στην οικογένεια, στην ενεργητική ακρόαση, στην αντίληψη του εαυτού και της επιρ-
ροής των σηµαντικών άλλων, στην ενσυναίσθηση, στην προσωπικότητα του εφή-
βου, στην επικοινωνία µε το σχολικό πλαίσιο και γενικότερα στα ζητήµατα που αντι-
µετωπίζουν οι γονείς στην αλληλεπίδραση µε τα έφηβα παιδιά τους. 

Η οµάδα αποτελεί συνέχεια οµάδας που ξεκίνησε την λειτουργία της µε φυσική 
παρουσία των συµµετεχόντων, πριν την επιβολή της καραντίνας, το Μάρτιο του 
2020. Οι συναντήσεις γίνονται πλέον προσαρµοσµένες στην πραγµατικότητα που 
επιβάλλουν οι νέες συνθήκες του καθεστώτος πανδηµίας, εξ’ αποστάσεως.

Την οµάδα γονέων συντονίζει το επιστηµονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης 
Τριανταφύλλου Παναγιώτης Κοινωνιολόγος – Εγκληµατολόγος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ: 
• ∆ευτέρα  23 Νοεµβρίου 2020 18.00-20.00
4η Συνάντηση : Αυθεντικότητα – Αποδοχή - Ενσυναίσθηση. 
Μπαίνοντας στη θέση του άλλου

• ∆ευτέρα  30 Νοεµβρίου 2020 18.00-20.00
5η Συνάντηση : Η προσωπικότητα του εφήβου. Μεταβατικό στάδιο 
εξέλιξης στην αναπτυξιακή πορεία προς την ενηλικίωση

• ∆ευτέρα  07 ∆εκεµβρίου 2020 18.00-20.00
6η Συνάντηση : Όροι και συνθήκες που ευνοούν η δυσκολεύουν 
την επικοινωνία µε το σχολικό πλαίσιο του εφήβου

• ∆ευτέρα  14 ∆εκεµβρίου 2020  18.00-20.00
7η Συνάντηση : Κλείσιµο οµάδας. Τι παίρνω µαζί µου;

H Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Κέντρου
Γιάννα Ιωάννου

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης
Βρεττός Σπυρίδων

∆ήµαρχος Αχαρνών

Θλίψη για την απώλεια της Πόπης  Φαµελίτου 
«Εφυγε», νωρίς το απόγευµα της Τετάρτης 18 Νοεµβρί-

ου 2020, µετά από πολύχρονη µάχη µε την επάρατη νόσο 
η συµπολίτης µας  Πόπη Φαµελίτου. Υπήρξε δραστήριο µέ-
λος της τοπικής κοινωνίας, εκλεγµένη ∆ηµοτική Σύµβου-
λος, ιδρυτικό µέλος του παραρτήµατος της ΕΓΕ και επί σει-
ρά ετών Πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρ-
νών. 

Μεγάλη ήταν η προσφορά της στην ανάδειξη και προ-
βολή της παράδοσης της Πελοποννήσου στις Αχαρνές. 
Προσπάθησε, ιδιαίτερα, για την τοποθέτηση αγάλµατος του 
Κολοκοτρώνη στις Αχαρνές και έφτασε πολύ κοντά στην 
επιτυχία αυτού του στόχου επί Νοµαρχίας Λεωνίδα Κουρή, 
όµως, δυστυχώς, η, λόγω Καλλικράτη, µετάβαση στην Πε-
ριφέρεια δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του οράµατός της. 

Τεράστια χαρακτηρίζει, µε ανακοίνωσή του, την απώ-
λεια ο Σύλλογος Πελοποννησίων Αχαρνών. “Ήταν ένας δυναµικός άνθρωπος µε έντονη προσω-
πικότητα και µε ενεργή δράση στο σύλλογό µας και όχι µόνο. Από το 1995 ως Πρόεδρος του Συλ-
λόγου στάθηκε σαν βράχος µπροστά και αντιµετώπισε όλες τις δυσκολίες. Σε µάς τους νέους του 
∆ιοικητικού µετέφερε όλη της την αγάπη αλλά και τις γνώσεις της. Μέχρι πριν λίγες ηµέρες ήταν 
ακόµα κοντά µας και µας έδινε τις συµβουλές της”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Συλλυπητήρια, εξάλλου, εξέφρασαν, µε αναρτήσεις τους στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης 
Αυτοδιοικητικοί, µέλη κοινωνικών φορέων και απλοί δηµότες των Αχαρνών που την εκτιµούσαν 
για τον κοινωνικό χαρακτήρα της και για τη συνεπή πορεία της στους κοινωνικούς αγώνες. 

Η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο, λόγω των µέτρων προστασίας για τον κορονοϊό.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  οικία ισόγειος 80 
τ.µ. στο Κεντρικό Μενίδι. Τλ.  6973 
049965. 4∆258
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε ΙΧ και συστά-
σεις αναλαµβάνει την φροντίδα ηλι-
κιωµένων και οικιακές εργασίες. 
Τ η λ έ φ ω ν ο  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  
:6979076037 κα Αθανασία 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι µεγά-
λο, στον τρίτο όροφο, διαµπερές, 
µε διπλό  Γκαράζ, στο Κεντρικό Με-
νίδι.. Τηλ. 6982 934290. 4∆258. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα 52 τ.µ. 
, στον  3ο όροφο,  στο κεντρικό Με-
νίδι. Τηλ. 6932 66 875.  4∆256
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλυντήριο Gady,  σχε-
δόν  καινούργιο, σε τιµή ευκαιρίας.  
Τηλ. 210 2312773. 4∆255
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι- 
ισόγειο - στο κεντρικό Μενίδι. Τηλ. 
210 2402471. 4∆254.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δι-
αµέρισµα δυάρι  τρίτου ορόφου, 52 
τ.µ. διαµπερές, στο κεντρικό Μενίδι. 
Τηλ. 6932 668756. 4∆254.
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 6987701715. 4∆254
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, µε συστάσεις ανα-
λαµβάνει την φροντίδα ηλικιωµέ-

νων, και µε δουλειές σπιτιού, όπως 
µαγείρεµα , σιδέρωµα,κλπ.  Τηλ. 
6983 451883. 5∆255.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαµβάνει 
την φροντίδα ηλικιωµένων κατά 
προτίµηση νυχτερινή βάρδια. Τηλ. 
6981 035626. 4∆251.   
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυ-
µνασίου – Λυκείου. Τιµές λογικές. 
Τηλ. 6942 864 739. 10∆261
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 
Γυµνασίου  –  Λυκείου.  20ετής 
εµπειρία- µεταδοτικότητα. Τιµές 
λογικές.  Τηλ.  6972  265300.  
5∆255.
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ, σε µαθητές ∆ηµοτι-
κού.  Τιµή  8  ευρώ.  Τηλ.  6976 
433192. 5∆255.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηρι-
ακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα, σε µαθητές ∆ηµοτικού, 
Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές χαµη-
λές. Τηλ. 6972 601252. 8∆261.

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΙΚΡΕΣ

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

 ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 317 τ.µ. επί της 
οδού Βίκτωρος Ουγκώ µε παλιό 
σπίτι και σωλήνες ποτίσµατος. Τι-
µή ευκαιρίας . Τηλ. 210 2441370 
και 6973 593186.  4∆253.

Κυριακή, 22 Νοέµβριος 2020 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΑ Ελ.Βενιζέλου 59. 2102448143

∆ευτέρα, 23 Νοέµβριος 2020 ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗ-
ΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 2102430183

Τρίτη, 24 Νοέµβριος 2020 ● ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 132. 2102462255 

Τετάρτη, 25 Νοέµβριος 2020 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣ-
ΤΡΑΤΙΟΣ  Λ. Καραµανλή 38-40. 2102446460

Πέµπτη, 26 Νοέµβριος 2020 ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆Ι-
ΟΝΥΣΗΣ    Αριστοτέλους 185. 2102477442

Παρασκευή, 27 Νοέµβριος 2020 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ 

ΣΟΦΙΑ Πάρνηθος 118. 2102403004

Σάββατο, 28 Νοέµβριος 2020 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε 
ΕΙΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487

Κυριακή, 29 Νοέµβριος 2020 ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ   Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737

∆ευτέρα, 30 Νοέµβριος 2020 ● ΣΑΜΠΑΝΗ 
ΗΛΙΑΝΑ Αγ. Τριαδος 75. 2102442655

Τρίτη, 1 ∆εκέµβριος 2020 ● ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 117. 2102430204

Τετάρτη, 2 ∆εκέµβριος 2020 ● ΜΠΟΥΝΤΖΑΝ 

ΡΟΥΣΛΑΝ  Αγ. ∆ιονυσίου 82. 2102444771

Πέµπτη, 3 ∆εκέµβριος 2020 ● ΧΑΣΑΝΗΣ ΜΑ-
ΝΩΛΗΣ Κιουρκατιώτη 25. 2102462194

Παρασκευή, 4 ∆εκέµβριος 2020 ● ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ Ηρ.Πολυτεχνείου 51. 2102477711

Σάββατο, 5 ∆εκέµβριος 2020 ● ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙ-
ΟΥ ΜΑΡΙΑ    Αριστοτέλους 200-202. 
2102477292

Κυριακή, 6 ∆εκέµβριος 2020 ● ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 22/11/2020 ΕΩΣ 6/12/2020

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
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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

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

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

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722
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