
∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας ● Τηλ.: 6972 426684 ● E-mail: acharnaiki@gmail.com ● Κυριακή 6 ∆εκεµβρίου 2020 ● Έτος 11ο ● Αρ. Φύλλου: 257 ● Τιµή Φύλλου: 0,50 €

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

Με δυναµικές κινήσεις ο Σπύρος Βρεττός στέκεται διαρκώς δίπλα στους δηµότες Παράταση του lockdown 
έως τις 14 ∆εκεµβρίου
ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ του lockodwn 
µέχρι τις 14 ∆εκεµβρίου, ανακοί-
νωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Στέλιος Πέτσας, ενώ αναφέρθηκε 
και στο άνοιγµα των εποχικών 
καταστηµάτων από την ∆ευτέρα  
7 ∆εκεµβρίου.. Επίσης, ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο 
εµβολιασµός θα είναι εθελοντι-
κός και δωρεάν. Ήδη δηµιουρ-
γούνται 1018 εµβολιαστικά κέ-
ντρα σε όλη την Ελλάδα. Ζήτησε υποµονή για το πότε θα 
ανοίξουν οι υπόλοιπες οικονοµικές δραστηριότητες. Τόνι-
σε ότι όσο παρατείνονται τα µέτρα τα µέτρα στήριξης θα συ-
νεχίσουν να ισχύουν.

Καταστροφή για
την Βορειανατολική 
Αττική το νέο
Χωροταξικό
Νοµοσχέδιο

ΕΜΠΡΑΚΤΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ  ΣΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ∆ΗΜΟ

140 χιλιάδες ευρώ για την αγορά ψηφιακού εξοπλισµού στα σχολεία
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ των θεµάτων 
της ηµερήσιας διάταξης και µε 
αφορµή µια επιστολή του ∆ηµοτι-
κού Συµβούλου κ. Παπακώτση ο 
∆ήµαρχος, ζήτησε να συµπεριλη-
φθεί ως έκτακτο θέµα η επιχορήγη-
ση των δύο Σχολικών Επιτροπών µε 
το ποσό των 140.000 ευρώ. 

Πρότεινε να δοθούν από 70 χιλιά-
δες στην Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτε-
ροβάθµια προκειµένου να αγορα-
στούν ΤΑΜΠΛΕΤ και να καλυφθούν 

ανάγκες των σχολείων που δηµιουρ-
γούνται από την πανδηµία. 

Πολλές είναι οι οικογένειες που 
λόγω της τηλεκπαίδευσης αντιµετω-
πίζουν πρόβληµα παρακολούθησης 
των µαθηµάτων. Αν και αυτές οι 
ανάγκες θα έπρεπε να έχουν καλυ-
φθεί από το Υπουργείο, ο ∆ήµος θα 
φροντίσει από τη δική του πλευρά 
να εφοδιάσει – µε συγκεκριµένα κρι-
τήρια – όσους έχουν ανάγκη, ούτως 
ώστε κανένα παιδί να µην µείνει 

εκτός τηλεκπαίδευσης. Είναι δεδοµέ-
νο πως τέτοιες κινήσεις αξίζουν της 
επιβράβευσης όλων. Άλλωστε δεν 
είναι τυχαίο πως είναι καθολική η 
στήριξή τους και από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

Κάθε δηµότης άλλωστε θέλει να 
βλέπει τη δηµοτική αρχή να προσπα-
θεί και να είναι καθηµερινά στις επάλ-
ξεις και µέχρι τώρα ο Σπύρος Βρεττός 
δείχνει να κινείται σταθερά σε αυτή 
την κατεύθυνση. ✒ ΣΕΛ. 9

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 

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-

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.

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. 

Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις 
του ∆ήµου  για το Καρναβάλι

Ευρώπη  Κοσµίδη: Ευρώπη  Κοσµίδη: 

«Εργαζόµαστε κατ’ εντολήν 
του Περιφερειάρχη  µας»

πό την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκό-
ντων του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρετ-
τός είχε ιεραρχήσει στις πρώτες θέσεις της λίστας 

του το θέµα της εγκληµατικότητας και της παραβατικότη-
τας στις Αχαρνές. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να είναι 
διαφορετικά, όταν όλοι όσοι µένουµε σε τούτη εδώ την 
πόλη γνωρίζουµε τι γίνεται και πως είχε διαµορφωθεί η 
κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Ήταν τέτοια τα γεγονότα 
που η πόλη µας από πολλούς έφτασε να θεωρείται συνώ-
νυµο της ανοµίας. 

Την αλλαγή αυτή θέλει να επιφέρει ο Σπύρος Βρεττός. 
Θέλει να κάνει συνείδηση όλων πως οι Αχαρνές είναι µια 
ασφαλής πόλη, είναι µια πόλη που οι δηµότες της δεν φο-
βούνται να κυκλοφορήσουν. 

Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε από τις πρώτες µέρες 
του Σεπτέµβρη και παρά τα µεµονωµένα γεγονότα τα πρώτα 
δείγµατα γραφής είναι εµφανή. Εµφανή από την αστυνόµευ-
ση, από τις αστυνοµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιού-
νται, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµίας. 

Ο ∆ήµαρχος τις τελευταίες δέκα µέρες έχει πραγµατοποι-

ήσει σειρά σηµαντικών συναντήσεων για το θέµα, αρχής γε-
νοµένης από την επίσκεψή του στον υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκεί είχε την ευκαιρία να 
θέσει επί τάπητος όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου στον το-
µέα της εγκληµατικότητας και να εκφράσει τις αγωνιώδεις 
προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής για την ουσιαστική επίλυ-
ση του προβλήµατος. 

Κατάφερε µάλιστα να λάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις, 
καθώς και ο ίδιος ο υπουργός είναι της άποψης πως τα 
«γκέτο πρέπει να τελειώσουν στο ∆ήµο Αχαρνών». Η συ-
νάντηση αυτή ήταν άριστα προετοιµασµένη, καθώς είχε 
προηγηθεί η συνάντηση του ∆ηµάρχου µε τον αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ κ. Μιχάλη Καραµαλάκη. Εκεί συζητήθηκαν συγκε-
κριµένες προτάσεις και τέθηκαν επί τάπητος προσδιορισµέ-
να ζητήµατα. 

Η τρίτη του συνάντηση έγινε µε κλιµάκιο υψηλόβαθµων 
στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εκεί συζητήθηκε το 
εκτεταµένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί και το 
οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «οµπρέλας προστα-
σίας» για ολόκληρο το ∆ήµο Αχαρνών.      

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

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

ΣΕΛ. 16

Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού Μετά από απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µεΥγείας, Βασίλη Κικίλια σχετικά µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, την αντιµετώπιση του κορωνοϊού, 
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✒ 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

✒ ΣΕΛ. 5

Του Παν. Σκουρολιάκου , 
Βουλευτή Αν. Αττικής ✒ ΣΕΛ. 12

Ιδρύεται Τµήµα Πρόληψης
και Καταστολής
Εγκλήµατος ∆υτικής Αττικής
στο ∆ήµο Αχαρνών 

Κ
αθηµερινός είναι ο αγώνας που 
δίνουµε όλοι εν µέσω λοκντά-
ουν. Να απαριθµήσει κανείς τα 

προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί 

δεν έχει πλέον κανένα νόηµα, αφού εί-

ναι εµφανή πλέον τα σηµάδια της πο-

λύµηνης υγειονοµικής κρίσης. Σε αυ-

τή τη µάχη η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

µπορεί να αποτελέσει ένα µεγάλο στή-

ριγµα για κάθε δηµότη και σε κάθε επί-

πεδο, παρά τις περιορισµένες της αρ-

µοδιότητες. 
Όπως και στην πρώτη φάση ο ∆ήµος 

Αχαρνών, κατά γενική οµολογία κατάφε-
ρε να ανταπεξέλθει πολύ ικανοποιητικά 
και φαίνεται πως συνεχίζει στην ίδια κα-
τεύθυνση. Έρχεται να καλύψει ένα σηµα-
ντικό µέρος των αναγκών που προκύ-
πτουν ακόµη και αν δεν είναι εντός των 
στενών ορίων της αρµοδιότητάς του. 

Στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
πάρθηκαν δύο σηµαντικές αποφάσεις 
που θα δώσουν ανάσα σε χιλιάδες συ-

µπολίτες µας. Το πρώτο αφορούσε τα µέ-
τρα στήριξης των επιχειρήσεων του ∆ή-
µου Αχαρνών που πλήττονται από τον 
Κορωνοϊό. 

Το ∆.Σ. κλήθηκε να ψηφίσει επί της 
πρότασης του ∆ηµάρχου, κάτι που έκανε 
οµόφωνα. 

Ο Σπύρος Βρεττός εισηγήθηκε το θέ-
µα όπως είχε ψηφιστεί από την Οικονο-
µική Επιτροπή. Έτσι αποφασίστηκε: Η 
πλήρης απαλλαγή των Επιχειρήσεων 
που διακόπτουν τη λειτουργία τους λό-
γω των µέτρων αποτροπής της διασπο-
ράς του κορωνοϊούCOVID 19 από την 
καταβολή: Των δηµοτικών τελών καθα-
ριότητας και ηλεκτροφωτισµού - Των τε-
λών παραχωρηµένων κοινόχρηστων 
χώρων - Του τέλους 0,5% επί των ακα-
θάριστων εσόδων τους. 

Η πλήρης απαλλαγή του τέλους πα-
ρεπιδηµούντων για τα ξενοδοχεία/κατα-
λύµατα για την περίοδο εφαρµογής των 
περιοριστικών µέτρων . 

Η εισήγηση προς τη ∆ευτεροβάθµια 

Σχολική Επιτροπή για την πλήρη απαλ-
λαγή ενοικίων στα Κυλικεία για το διά-
στηµα που αυτά διακόπτουν τη λειτουρ-
γία τους λόγω των µέτρων αποτροπής 
του κορωνοϊούCOVID 19. 

Η µείωση κατά 40% του ύψους των 
καταβλητέων µισθωµάτων των σχολικών 
κυλικείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτε-
ροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής.

Η µη επιβολή προσαυξήσεων για 
όλες τις ρυθµισµένες οφειλές οφειλετών 
του ∆ήµου Αχαρνών και καµία απώλεια 
ενεργής ρύθµισης κατά την περίοδο 
εφαρµογής των περιοριστικών µέτρων

Η µείωση 40% των ενοικίων στα εκ-
µισθωµένα ακίνητα του ∆ήµου Αχαρνών 
για όλη την περίοδο που αυτά διακό-
πτουν τη λειτουργία τους λόγω των µέ-
τρων αποτροπής της διασποράς του κο-
ρωνοϊού. 

Μάλιστα η απόφαση θα έχει αναδρο-
µική ισχύ για να καλύψει τους Επιχειρη-
µατίες από την έναρξη της πανδηµίας την 
περασµένη άνοιξη. 
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Το σύνταγμα το κάνουν οι νομοθέτες και το εγκρίνει η 
πλειοψηφία των πολιτών. Όταν η εντολή όποιας κυβέρ-

νησης, στοχεύει στην διαφύλαξη της υγείας και της ζωής των 
πολιτών, τότε υπερτερεί κάθε διάταξης του συντάγματος. Δεν 
είμαι νομικός ή στρεψοδίκης, αλλά έχω απλή λογική. Όλα τα 
άλλα είναι προφάσεις για κρίματα, δόλια και απατηλά.

Ο Ελληνισμός, ο λαός μας, πέραν από το φωτεινό 
πνεύμα του, έχει να αντιμετωπίσει, 

τα ψώνια, τους αρχομανείς, τους μηδενι-
στές, τους χαοϊστές, τους αναρχικούς. Εί-
ναι μια εγγενής αρρώστια της φυλής μας. 
Η διχόνοια. Όμως το δημοκρατικό μας 

πνεύμα πάντα υπερισχύει. 
Η μόνη πεπατημένη και άγονη αντιπο-

λίτευση, είναι να μετατρέπει κάποιος σε πο-
λιτική σκοπιμότητα, τυχόν αστοχίες της 
όποιας κυβέρνησης. Να προτείνει σωστές 

ιδέες δεν τον ενδιαφέρει.
Ο λαϊκισμός και οι σοφιστείες, είναι 

μέσα που παρασύρουν τους ανθρώπους, 
τους συνανθρώπους μας, με χαμηλή βιο-
λογική αντίληψη, σε πράξεις υποταγής και 
καπελώματος, στους αρχομανείς και δό-
λιους. Ένας έντιμος κυβερνήτης, υποφέρει 
περισσότερο, από έναν ευθυνόφοβο και 
δόλιο, κουτοπόνηρο πολίτη.

Ένας συμπολίτης μου είπε, ότι η κα-
λύτερη κυβέρνηση της χώρας μετά 

τον παγκόσμιο πόλεμο, ήταν η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός δικαιοσύνης αυ-
τής της κυβέρνησης δεν συμφωνεί καθόλου. Εγώ του είπα. 
Αρνάκι άσπρο και παχύ, της μάνας το καμάρι, εβγήκε εις την 
εξοχή και στο χλωρό χορτάρι. Ποιος είναι σωστός, ποιος εί-
ναι λάθος, εσείς πρέπει να κρίνετε. 

Κάποιος σπουδαγμένος φιλόλογος, να μου εξηγή-
σει, γιατί ο Σωκράτης, ο παππούς μας, καταδικάστη-

κε από της  Αθηναϊκή Δημοκρατία,  σε θάνατο, γιατί 
έσπερνε στους συμπολίτες του καινά δαιμόνια, (νέες ιδέ-
ες) και προ παντός, γιατί αρνήθηκε να το σκάσει από την 
φυλακή, όταν οι μαθητές του Κρίτων, λάδωσε τους 
φρουρούς για να τον ελευθερώσουν.  Προτίμησε να αυ-
τοκτονήσει για να μην προδώσει την πίστη του στην δη-
μοκρατία και την υπακουή στους νόμους της, άσχετα εάν 

είναι σωστοί ή άδικοι. Κανείς μας δεν εί-
ναι μόνος σωστός, ή μόνος δίκαιος.

Η κυριαρχία των ανθρώπων είτε με 
την βία, είτε με τις θρησκείες, λέγεται 

καπέλωμα, δηλαδή υποταγή. Αυτό αντί-
κειται σαφώς στην ελευθερία μας. Το κά-
θε ανθρώπινο ον που γεννιέται είναι ελεύ-
θερο, όταν ενηλικιωθεί να διαλέξει την 
πορεία της ζωής του.

Είμαστε πράγματι λαός έξυπνος, 
αλλά η πολύ εξυπνάδα μας, μετα-

τρέπεται σε καταστροφικό εγωισμό. Γι 
αυτό όταν συζητάμε συμφωνούμε ότι δι-
αφωνούμε.

Δεν είναι καθόλου λάθος να διαβά-
ζουμε τις σκέψεις των συνανθρώπων 

μας. Λάθος είναι, να διαβάζουμε ανοησίες. 
Αυτό που ένας συγγραφές χρειάζεται εκα-
τό σελίδες να μας το πει, εσείς το συμπεραί-
νεται με μια φράση. Ο χρόνος είναι πολύ-
τιμος για πιο παραγωγικές εργασίες.

Υποθέτω ότι με την ηλεκτρονική 
επαφή, θα χάσουμε την ζεστή αν-

θρώπινη επαφή, δηλαδή το συναίσθημα. Θα γίνουμε ξέ-
νοι μεταξύ μας και βέβαια καχύποπτοι. Κανείς δεν σε πλη-
σιάζει εάν δεν έχει να καρπωθεί κάτι από εσένα. Ίδωμεν.

Η όποια κυβέρνηση, έχει την ευθύνη του λαού της ανε-
ξάρτητα ποιόν  θεό πιστεύει. Όταν σέρνεις ένα τενεκέ 

άδειο, κάνει πολύ θόρυβο. Μου θυμίζει τον παλληκαρά 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Το δύσκολο πράγμα στην ζωή μας είναι, να αποδε-
χθούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, 

να νικήσουμε, να υποτάξουμε τον εγω-
ισμό μας. Όσοι το πετυχαίνουν είναι 
κερδισμένοι, γιατί δεν επαναλαμβά-
νουν τα λάθη τους. 

Όλα τα λάθη έχουν κόστος. Οικονο-
μικό, βιολογικό, στρατηγικό. Όμως 

όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Αρκεί 
να μην επιφέρουν ανήκεστη – αθεράπευ-
τη βλάβη ή ζημιά.

Είναι αξιοπερίεργο, ενώ οι μηχα-
νές κάνουν τα πάντα για μας, εμείς 

πάντα τρέχουμε και δεν έχουμε ελεύθε-
ρο χρόνο. Μα όποιος τρέχει, γρήγορα 
λαχανιάζει. Και βαδίζω αργά γιατί βιά-
ζομαι. Κάτι, δεν κάνουμε σωστά. Κάτι 
μας ωθεί στο λάθος. Μήπως η απληστία; ή μήπως βιαζό-
μαστε να γευτούμε όλη την ζωή σήμερα;  Αν είναι έτσι, τό-
τε αύριο θα πλήξουμε.

Το πνεύμα μας, ο πολιτισμός μας, είναι αυτά που κρατά-
νε την φυλή μας ζωντανή, ανά τους αιώνες. Όσο και αν 

οι βάρβαροι και άλλοι, προσπαθούν να μας αφανίσουν, αυ-
τό θα βρίσκει πάντα να ανατείλει σαν τον Ζωοδότη  ήλιο.

Μέχρι να ωριμάσουμε όλοι οι άνθρωποι, περνάμε πε-
ριόδους αμφισβήτησης και αναζήτησης. Κάποτε γρή-

γορα ή αργά προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα της 
ζωής, ευχάριστη ή ανυπόφορη.  Όσο γρηγορότερα,  τόσο 
λιγότερο πληγωμένοι ή ζημιωμένοι.

Μεταξύ της δόλιας και σκόπιμης αλήθειας και της βι-
ολογικής αλήθειας, υπάρχει κάθετη διαφορά, κάθετη 

αντίφαση. Άλλο η φαντασία μας και άλλο η βιολογική 
πραγματικότητα. Ένας σοφός άνθρωπος έγραφε.  Η εξυ-
πνάδα είναι σύντροφος μας, η φαντασία ερωμένη μας και 
η μνήμη υπηρέτρια. 

Κύριε αρχιερέα, ουδόλως μας ενδιαφέρει σε ποιο 
θείο, ή  πια θεία πιστεύεις. Όμως αυτά που ευλογείς 

με τα χεράκια σου, ο κορωνοϊός τα γράφει κανονικά. Τώ-
ρα που ψοφολογείς αλλάζεις γνώμη. Τι σου φταίνε οι 
αγαθοί πιστοί. Δεν μπορούσες να το καταλάβεις νωρίτε-
ρα, να τους προστατέψεις.

Άλλο πράγμα είναι να διαβάζεις κάτι που δεν γνωρίσεις 
και άλλο να διαβάζεις κάτι που το έζησες και ξέρεις πως 

στην πράξη συμβαίνει. Αυτό εκμεταλλεύονται οι λαϊκιστές και 
η προπαγάνδα. Ο σκοπός τους είναι να μην χαμπαριάζεις, την 
πραγματικότητα. Ανέντιμο. 

Αναρωτιέμαι ποιος στην ελληνική βουλή, εκπροσω-
πεί τις κότες τις λειράτες και τις μαυροπουπουλάτες. 

Όλοι μας έχουμε υποψία, μέλει να επαληθευτεί.
Έναν  ηλίθιο, κακεντρεχή και ζηλόφθονο δημοσιογρά-
φο, δεν τον αφήνουν ελεύθερα να εκφράζει την κακία 

και το κόμπλεξ του δημόσια και χωρίς φραγμό. Το γιατί το 
διαπιστώνουμε εμείς οι θεατές και δεν το κατανοούν οι κανα-
λάρχες, είναι μια απορία που υποκρύπτει δόλο. Μέλει να 
δούμε την εξέλιξη. 

Είναι δύσκολο να αλλάξουμε τον χαρακτήρα ενός 
ανθρώπου. Άλλος είναι μονίμως άρρωστος και πη-

γαίνει μέρα παρά μέρα στον γιατρό, άλλος είναι μονίμως 
τσαντισμένος γιατί όλα του  φταίνε, άλλος είναι μόνιμα 
παραπονιάρης γιατί όλοι τον αδικούν.  Ο χαρακτήρας βα-
σικά ξεκινά από την φύση και διαμορφώνεται από την 
παιδεία και το περιβάλλον.

Πολλοί άνθρωποι νοιάζονται να πάνε στον ουρανό 
όταν τελειώσουν. Εγώ νομίζω ότι κάτω είναι καλύτε-

ρα. Και νερό έχει και χιόνι και ζέστη και κρύο. Μπορεί να 
φυτρώσει και κάνα ραδίκι. Ενώ στον ουρανό, μόνο κεραυ-
νούς και αστραπές έχει.

Ένας συγχωρεμένος έλεγε. Εάν σταθείς μακριά από 
την εξουσία, θα παγώσεις. Εάν πάς πολύ κοντά θα 

καείς. Καλύτερα να τηρούμε αποστά-
σεις όπως στον κορωνοϊό. Πιο σίγου-
ρα, πιο ασφαλές.

Ο φανατισμός μπορεί να καμου-
φλάρει την αλήθεια, δεν μπορεί 

όμως να ανατρέψει την πραγματικότη-
τα. Αργά ή γρήγορα ο κόσμος αντιλαμ-
βάνεται τον ψεύτη. 

Επειδή η κινητήρια δύναμη ενός 
πολέμου είναι το χρήμα, εάν το κό-

ψετε στον αντίπαλο σας, δεν θα τον ξε-
κινήσει καν. Εκτός εάν τον θέλετε για να 
πουλήσετε τα όπλα σας.

Βάζουμε στα ζώα  παρωπίδες, για να 
μην κοιτάζουν αριστερά ή δεξιά, δη-

λαδή στα άκρα, αλλά μόνον μπροστά. 
Δεν βαδίζουμε πλάγια σαν τον κάβουρα, αλλά ευθεία.

Όσοι μαθητές και φοιτητές κατορθώσουν να ξεπερά-
σουν την επιπόλαιά τους, θα πάρουν ένα πολύτιμο 

μάθημα στην ζωή τους. Ποτέ μην υποτιμάς τον αντίπαλος 
σου και όταν αυτός είναι μάλιστα αόρατος. Εάν δεν σε 
σκοτώσει, θα σε αφήσει σε αναπηρία.  

Για κάθε πρόβλημα υπάρχει κάποια λύση. Οι άνθρωποι 
με τις πράξεις  και την συμπεριφορά τους, γεννούν τα 

προβλήματα, οι άνθρωποι βρίσκουν λύσεις, ηδονίζονται με 
την καταστροφή. Παράνοια. 

Κάποιος να πει στους καναλάρχες της TV, ότι η χυδαιό-
τητα δεν παράγει γέλιο, αλλά αηδία, σιχαμάρα, απο-

στροφή. Υπάρχουν και ντοκιμαντέρ που διδάσκουν ευχάρι-
στα. Τουλάχιστον δεν προσβάλουν την κοινή νοημοσύνη.

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»

Με την πανδημία του 
κορωνοϊού πάθαμε αυ-
τό που λέγει η παροι-

μία. Μπρός γκρεμός και πίσω 
ρέμα. Εάν είσαι τόσο βαριά 
άρρωστος δεν είσαι ικανός να 
δουλέψεις.  Εάν δεν εργάζε-
σαι, δεν έχεις χρήματα να επι-
βιώσεις, να σταθείς στην ζωή. 
Αντιμετωπίζουμε ένα πόλεμο 
από αόρατο και ύπουλο 
εχθρό. Οι αερολογίες των ψώ-
νιων μικροπολιτικών χειροτε-
ρεύουν το πρόβλημα. Ο αγώ-
νας δίνεται με τις θυσίες των 
γιατρών και του νοσηλευτι-
κού προσωπικού, βεβαίως 
συνεπικουρούμενος από την 
υπεύθυνη κυβέρνηση.

Όταν βλέπεις να μεγα-
λώνουν τα Ελληνό-
πουλα αγόρια και κο-

ρίτσια, να είσαι ευτυχής και 
περήφανος γιατί το έθνος 
μας έχει συνέχεια. Από όλον 
τον κόσμο έρχονται πολίτες 
να θαυμάσουν τα έργα , τις 
τέχνες , τον πολιτισμό των 
προγόνων μας. Αυτό πρέπει 
να μας δίνει την δύναμη να 
συνεχίσουμε να είμαστε Έλ-
ληνες.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη μας
SPARK
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Άγνωστο παραμένει το πότε θα αρθεί  οριστικά το lockdown στη 
χώρα μας ενώ μοιάζει δεδομένο ότι θα δοθεί νέα παράταση, ευ-
ελπιστώντας στην κυβέρνηση να είναι η τελευταία και να ανοίξει 

σιγά - σιγά η αγορά ενόψει Χριστουγέννων.  Παρ΄αυτά, με ανακοίνωσή 
του το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει το επίσημο άνοιγμα των Επο-
χικών  καταστημάτων από την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.Συγκεκριμέ-
να το υπουργείο Ανάπτυξης στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει ότι από τη Δευτέ-
ρα 7 Δεκεμβρίου θα επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανι-
κής πώλησης αμιγώς εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών καθώς και η 
πώλησή τους από τα   ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ.

Φαίνεται πως τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι εντελώς διαφορετικά 
από τα προηγούμενα και θα μοιάζουν πολύ στο φετινό Πάσχα. Ακό-
μα και αν ανοίξουν τα καταστήματα, θα τα επισκεφτόμαστε με κάποιον 

κωδικό που θα προστεθεί στο 13033  ενώ δεδομένα θα συνεχίσει να υφίστα-
ται η απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ.  Τα ψώνια στα καταστήματα θα γί-
νονται κατά πάσα πιθανότητα με την προσθήση ενός νέου κωδικού στο 13033 
ενώ θα εφαρμοστεί κατά βάση το μοντέλο click away με ψώνια από απόστα-
ση και παραλαβή από το κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση τα φετινά Χριστού-
γεννα θα διαφέρουν πάρα πολύ σε σχέση με όσα ξέραμε μέχρι τώρα.

Στολίσαμε και φέτος το δέντρο. Τα φετινά Χριστούγεννα θα 
είναι διαφορετικά.  Το ρεβεγιόν θα είναι «μαζεμένο» με μία 
ακόμα οικογένεια, χωρίς μουσικές και τραγούδια. Το μάξι-

μουμ των ατόμων που θα επιτραπεί ανά σπίτι θα είναι 9 με 10. Το 
πνεύμα της Αγάπης ας μας ντύσει όλους. Να μας κρατήσει όλους υγι-
είς ώστε να περάσουμε αυτόν τον δύσκολο κάβο. Να θεραπεύσει 
όσους ταλαιπωρούνται. Και του χρόνου, χωρίς να λείπει κανείς, να 
βρεθούμε από κοντά. …... Αγάπη.

Τον τελευταίο καιρό και ενώ βρισκόμαστε σε καραντίνα και έχου-
με απαγόρευση κυκλοφορίας μετά της 21.00 το βράδυ λόγω του 
κορονοϊού, τα κρούσματα  ληστειών, σε  δρόμους,   διαρρήξε-

ων οικιών και ληστειών σε Επιχειρήσεις της πόλης μας έχουν αυξηθεί 
κατά πολύ. Ιδιαίτερα στις περιοχές, Χαραυγής, Αγίου Δημητρίου,  Νεά-
πολις, Εργατικές Κατοικίες και Άγιο Πέτρο. Απαιτούνται περισσότερες 
αστυνομικές περιπολίες.  

Έπειτα από αιτήματα πολλών γονέων αλλά και της διευθύντρι-
ας κα Οικονόμου, του  2ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, η Τε-
χνική Υπηρεσία του Δήμου, με προτροπή του Δημάρχου Σπύ-

ρου Βρεττού, διαμόρφωσε  άλλο ένα σημείο για την έξοδο των μικρών 
μας φίλων για αποτροπή του συνωστισμού τόσο των γονέων όσο κ των 
μαθητών, όταν με το καλό ξανά ανοίξουν τα σχολεία μας.

Πενήντα εκατομμύρια ευρώ διανέμει, με απόφασή του, το Υπ. Εσω-
τερικών στους Δήμους της χώρας με σκοπό την ενίσχυση της ρευστό-
τητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους και για να καλύψουν 

έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 
του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους. Η κατανομή του 
συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου:  ΑΧΑΡΝΩΝ 
373.327,87 -  ΦΥΛΗΣ 170.045,29  - ΙΛΙΟΥ 334.757,93 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
211.313,66 - ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 257.476,65

Σχεδόν ολοκληρώθηκε η συνεργασία μεταξύ του ΟΑΣΑ και των 
ΚΤΕΛ αφού οι 59 γραμμές που προβλέπονταν πέρασαν στα ΚΤΕΛ 
εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Η μετάβαση 

ολοκληρώθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου με τα ΚΤΕΛ να αναλαμβάνουν 
δρομολόγια σε 6 επιπλέον γραμμές: τρεις γραμμές της νότιας Αττικής 
(115 Γλυφάδα – Βουλιαγμένη – Κίτσι, 116 Γλυφάδα – Βάρη – Κίτσι, 117 
Γλυφάδα – Βουλιαγμένη – Βάρη) και τρεις της δυτικής Αττικής (537 Αχαρ-
ναί – Βαρυμπόμπη, 728 Αχαρναί – Άγ. Πέτρος – Άγ. Ιωάννης – Πλάτωνας, 
752 Αχαρναί – Άγ. Ιωάννης – Άγ. Πέτρος).

Οι βουλευτές Γκιόκας Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Κατσώτης Χρήστος, 
Μανωλάκου Διαμάντω και Παφίλης Θανάσης, Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟ-
ΡΑ την επιστολή του Αγροτικού- Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Φυτω-

ριούχων Αχαρνών Αττικής για τα προβλήματα του κλάδου και τις συνέπειες 
της απαγόρευσης της δραστηριότητας λιανικού εμπορίου λουλουδιών και 
ζητούν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του.

Ενημέρωση και ευχαριστήριο από την πρόεδρο της ΔΗΦΑ  Αγ-
γελική  Ζαχαριάδη: «Μια νέα ψηφιακή εφαρμογή «τρέχει» για 
τους Θρακομακεδόνες απο το Σεπτέμβριο. Θέλω να ευχαριστή-

σω τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης Kyriakos Pierrakakis που 
αναβάθμισε τις υπηρεσίες των ΚΕΠ. Οι δημότες έχουν την δυνατότητα 
της βιντεοκλησης για να εξυπηρετηθούν άμεσα και χωρίς φυσική πα-
ρουσία για πάνω από 100 ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, με τη χρήση υπο-
λογιστή, ταμπλετ ή κινητού τηλεφώνου (smartphone). Οι υπάλληλοι 
και η προϊσταμένη του ΚΕΠ Θρακομακεδόνων είναι έτοιμοι για να λύ-
σουν οποιαδήποτε απορία με την διαδικασίας σύνδεσης και ηλεκτρονι-
κού ραντεβού στα τηλ. 213 2140317,315,303». 

Συνεχείς είναι πλέον οι προληπτικοί καθαρισμοί και οι αποφράξεις 
φρεατίων όμβριων υδάτων. Με εντολή του Δημάρχου, τα συνερ-
γεία του Δήμου φροντίζουν για τον καθαρισμό των φρεατίων από 

φερτά υλικά, σκουπίδια και φύλλα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος  Γιώργος Σι-
δηρόπουλος επιβλέπει τις σχετικές εργασίες που πραγματοποιούνται από 
την Πολιτική Προστασία με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
προκειμένου να προχωρήσουν οι καθαρισμοί άμεσα χωρίς να υπάρχει πίε-
ση από τις καιρικές συνθήκες. 

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, προκειμένου να 
καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση και για 

την λήψη μέτρων λόγω σοβαράς απειλής της δημόσιας υγείας που 
προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού 
COVID-19 αποφάσισε στην συνεδρίαση της 01/12/2020 η Οικονομι-
κή Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.

Παρατείνεται η θητεία των Οργάνων Διοίκησης Συλλόγων Γονέ-
ων. ύμφωνα με τον Νόμο 4753 / Μέρος Θ’ – Διατάξεις Υπουργεί-
ου Εσωτερικών / Άρθρο 54 – Παράταση οργάνων διοίκησης σω-

ματείων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 227 της 18-11-2020 ” η θητεία των 
διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων της 
παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) 
μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19.“

Θετική βρέθηκαν στον Covid 19,  την τελευταία εβδομάδα ο 
Περιφερειάρχης  Γιώργος Πατούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης  
Νίκος Πέππας και Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.  

Και οι τρεις ακολουθούν  τις  οδηγίες θεραπείας του ΕΟΔΥ.    Τους εύ-
χομαστε   γρήγορη ανάρρωση. 

Η εξυπηρέτηση του δημότη από Το σπίτι. Πλέον η έκδοση πιστοποι-
ητικών – 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 
βεβαίωση που τους ενδιαφέρει χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρου-
σία. 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 μπορούμε να χα-
ρούμε ούτε την οικογένειά μας, ούτε τους φίλους, ούτε την αγά-

πη... Υπομονή και αυτό θα περάσει Μην ξεχνάτε ότι είμαστε όλοι μαζί σε 
αυτό...Ας τηρήσουμε όλοι τα μέτρα, ας κάνουμε υπομονή και ας ελπί-
σουμε ότι όλο αυτό που ζούμε θα περάσει, θα το ξεχάσουμε και θα συ-
νεχίσουμε τις ζωές μας ελεύθεροι και χαρούμενοι...Μα πάνω από όλα 
υγιείς!!! Αισιοδοξία!
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Ι.Λ.Ε.Α. σας εύχεται 
Καλό Μήνα και Καλές Γιορτές!

Μ
εγαλοπρεπές αστικό 
Χριστουγεννιάτικο τρα-
πέζι της οικογένειας Στά-

µου. Η φωτογραφία µας γυρίζει 
στο 1959.

Μπροστά απο το Χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο ποζάρουν τα µέλη 
της οικογένειας µε τους καλεσµέ-

νους τους. Όλοι ντυµένοι µε επίση-
µα ενδύµατα. Οι άντρες µε καλά 
σκούρα κοστούµια και οι γυναίκες 
µε αµπιγιέ φορέµατα και τουαλέ-
τες.  Η φωτογραφία είναι από τη 
συλλογή του Χρήστου Ευαγγέλου 
Στάµου και ανήκει στο αρχείο της 
Ι.Λ.Ε.Α.

Με τον Ν. 4745/2020, όλοι οι δανειολήπτες 
οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις ρύθµι-
σης οφειλών του νόµου Κατσέλη (Ν. 
3869/2010), οι οποίες εκκρεµεί να εκδικα-
σθούν σε πρώτο βαθµό και η εκδίκαση 
τους έχει  προσδιορισθεί  µετά τ ις 
15/06/2021, προκειµένου να διασφαλί-
σουν τα δικαιώµατα τους,                              θα 
πρέπει να αιτηθούν τον επαναπροσδιορι-
σµό δικασίµου των αιτήσεων τους και να 
αποδεχτούν άρση του φορολογικού και 
τραπεζικού τους  απορρήτου, προκειµένου 
να διαπιστώνεται προδικαστικά η αλήθεια 
των ισχυρισµών τους .

Προκειµένου να µην απορριφθούν οι αι-
τήσεις ρύθµισης οφειλών ως απαράδεκτες, οι 
δανειολήπτες θα πρέπει να ξεκινήσουν από 
την 1η ∆εκεµβρίου 2020 τις αιτήσεις επανα-
προσδιορισµού, και συγκεκριµένα η αίτηση 
επαναπροσδιορισµού υποβάλλεται για αίτη-
ση ρύθµισης οφειλής που κατατέθηκε:
α) µέχρι και την 31η.12.2014, από την 
1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021,
β) από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, 
από την 1η.12.2020 ως και τις 31.1.2021,
γ) από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, 
από την 1η.12.2020 ως και τις 15.2.2021,
δ) από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, 

από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021, ε) 
από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, 
από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021, στ) 
από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από 
την 1η.12.2020 ως και τις 31.3.2021,
ζ) από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, 
από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021,
η) από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, 
από την 1η.12.2020 ως και τις 30.4.2021,
θ) από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, 
από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,
ι) από την 1η.1.2019 και µετά, από την 
1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021.

Επίσης µε τον ίδιο νόµο ορίσθηκε ότι, οι 
υποθέσεις οι οποίες αναβάλλονται σε δικάσι-
µο µετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επανα-
προσδιορισµού κατατίθεται από την 
1η.12.2020 ως και την 30ή.6.2021, ανεξαρτή-
τως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού 
δικογράφου.

Υποχρεωτικός  Επαναπροσδιορισµός
υποθέσεων Νόµου Κατσέλη από 01/12/2020

ΝΟΜΙΚΑ 

Σας ενηµερώνουν οι νοµικοί

σύµβουλοι της εφηµερίδας µας

Χαρά Τσελαλίδου & Χρύσα Τσελαλίδου

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ - ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  -   ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

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

Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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Υποψήφιος βράβευσης για 
τη βελτίωση της κοινωνίας 
μέσω της τεχνολογίας 
ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο 
Έλληνας υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριά-
κος  Πιερακάκης, βρίσκεται στην τελική τετράδα υπο-
ψηφίων για το Society Medal, διεθνές βραβείο που 

απονέμεται φέτος για πρώτη φορά από το British Computer 
Society. 

Πρόκειται για διάκριση που απονέμεται σε πρόσωπο που έχει κα-
ταφέρει να βελτιώσει την κοινωνία μέσω της τεχνολογίας. Η ανακοί-
νωση του ονόματος του τελικού νικητή αναμένεται στις επόμενες 
ημέρες.

Σημειώνεται ότι, το British Computer Society ιδρύθηκε το 1956 
και αντιπροσωπεύει τους εργαζομένους στον ευρύτερο χώρο της 
πληροφορικής και ICT στο Ηνωμένο Βασίλειο ,αλλά και διεθνώς. Το 
BCS έχει πάνω από 82.000 μέλη παγκοσμίως σε περισσότερες από 
151 χώρες.

Το BCS αυτήν τη στιγμή έχει 45 περιφερειακά παραρτήματα στο 
ΗΒ, 16 διεθνή και πάνω από 50 εξειδικευμένα group. Ενδεικτικά, έχει 
διεθνή παρουσία στο Χονγκ Κονγκ, τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, το Βέλγιο, 
τον Καναδά κ.α. Όσον αφορά στο Society Medal, το οποίο απονέ-
μεται για πρώτη φορά φέτος, απονέμεται σε ταλαντούχα άτομα τα 
οποία έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την κοινωνία μέσω της τε-
χνολογίας. Η δυνατότητα πρότασης είναι ανοιχτή στο κοινό και στα 
μέλη της BCS και οι προτάσεις είναι παγκόσμιες.

Ανοιχτή πρόσκληση του Προέδρου της ΣΤΑ.ΣΥ 
Χάρη Δαμάσκου σε νέους και νέες επιστήμονες
Ανοιχτή πρόσκληση, μέσω του χαιρετισμού του στην εναρκτήρια τηλ-εκ-
δήλωση της «Βραδιάς του Ερευνητή» που διοργανώνει για 7η χρονιά το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, απεύθυνε ο πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ.  κ. Χά-
ρης Δαμάσκος, σε όλες τις νέες και τους νέους επιστήμονες. 

Συγκεκριμένα ο κ. Χάρης Δαμάσκος τους κάλεσε να συμμετέχουν στην 
προσπάθεια που κάνουν οι Σταθερές Συγκοινωνίες να ενσωματώσουν τη 
νέα τεχνολογία και την έρευνα στην υπηρεσία του πολίτη και να κάνουν 
στο Μετρό και στο Τραμ της Αθήνας να χτυπήσει δυνατά η καρδιά της και-
νοτομίας στο χώρο των Μεταφορών σε όλη την Ευρώπη.

Επισήμανε ότι «χώρες, εταιρείες και πανεπιστήμια που είχαν τα προη-
γούμενα χρόνια επενδύσει χρόνο και χρήμα στα ερευνητικά τους προ-
γράμματα είναι αυτά που σήμερα, την εποχή του 21ου αιώνα, θα σώσουν 
την ανθρωπότητα, θα της δώσουν πίσω τον παλιό τρόπο ζωής και θα απο-
τρέψουν από κατάρρευση την παγκόσμια οικονομία». Η έρευνα και η καινοτομία, κατέληξε ο κ. Χάρης Δα-
μάσκος «δεν είναι απλά το μέλλον, αλλά τα απαραίτητα εργαλεία επιβίωσης και ανάπτυξης σε έναν καινού-
ριο κόσμο, σε έναν νέο από κάθε άποψη αιώνα». 

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισμού 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Δήμου Αχαρνών

Χαιρετισμός για  Νέο  Αντιδήμαρχο
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων χαιρετίζει θετι-
κά την απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών να τοποθετήσει τον  Πανα-
γιώτη Αναγνωστόπουλο στην θέση του Αντιδημάρχου Συντονισμού. 

Η απόφαση αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι η πολιτική δεν είναι θέ-
μα πολιτικών σκοπιμοτήτων αλλά ικανών ανθρώπων. Γι’ αυτό αξίζουν 
στον Δήμαρχο Αχαρνών πολλά συγχαρητήρια, διότι έβαλε στην άκρη τα 
πολιτικά στεγανά, έναντι των αναγκών της πόλης μας. 

Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει τα προβλήματα αλλά και τις λει-
τουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε σίγουροι πως θα πετύχει στα νέα του καθήκοντα, γι’ αυτό του 
ευχόμαστε καλή αρχή. 

Για   το Δ.Σ. 
Βασίλης Γκιούσμας

HERBALIFE NUTRITION

Email: vaggelis@myfitlife.gr 
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Λ
ίγες μέρες έμειναν για να υποβάλετε 
και εσείς τη συμμετοχή σας στον 1ο 
Θεματικό Διαγωνισμό Φωτογραφί-

ας «Αχαρνές: Μια γωνιά της δικής μου πό-
λης» που διοργανώνει ο Δήμος Αχαρνών σε 
συνεργασία με την Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών - ΔΗΚΕΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε 
ασχολείται με τη φωτογραφία ως χόμπι.
• Μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Ενήλικες μη επαγγελματίες φωτογράφοι.
1οι Νικητές ανά κατηγορία: 2 φωτογραφικές 
μηχανές 
2οι και 3οι Νικητές ανά κατηγορία: 4 tablet
• Νέα προθεσμία υποβολής συμμετοχών έως 
και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020 

Περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία συμ-
μετοχής: 

Η ΔΗΚΕΑ και ο Δήμος Αχαρνών διοργα-
νώνουν τον 1ο θεματικό διαγωνισμό φωτο-
γραφίας. Δείτε   τι πρέπει να ξέρετε για τη συμ-
μετοχή σας στον διαγωνισμό. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχει 
οποιοσδήποτε ασχολείται με τη φωτογραφία 
ως χόμπι. Αποκλείονται οι επαγγελματίες φω-
τογράφοι. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο δι-
αφορετικές κατηγορίες. 

Η πρώτη αφορά μαθητές και μαθήτριες της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά ενηλίκους. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ημερομηνία λήξης συμμετο-
χών: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου. 
ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΑΧΑΡΝΕΣ: Μια γω-
νιά της δικής μου πόλης» 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οι φωτογραφίες που θα 
αποσταλούν για τον διαγωνισμό θα πρέπει να 
είναι σε jpg format. Θα υποβληθούν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

dikeacharnon@yahoo.gr 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Κάθε συμμετέχων θα 
στείλει στην προσδιορισμένη ηλεκτρονική δι-
εύθυνση email που θα περιλαμβάνει τις φωτο-
γραφίες με τις οποίες θα συμμετέχει στον δια-
γωνισμό, αλλά και τα ακόλουθα στοιχεία: 

Κατηγορία συμμετοχής, Όνομα, Επίθετο, 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση, τηλέφωνο, μία σύ-
ντομη αναφορά για τον τόπο και χρόνο της 
φωτογράφισης (π.χ. Στρατόπεδο, 11/11/2020). 

Μπορεί επίσης και κάθε φωτογραφία να 
συνοδεύεται από έναν τίτλο. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: Κάθε συμμετέ-
χων μπορεί να πάρει μέρος με μέγιστο αριθμό 

τρεις φωτογραφίες. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Οι φωτογραφίες θα 
αξιολογηθούν με βάση την τεχνική τους, την 
πρωτοτυπία τους και τη διαφορετική ματιά του 
φωτογράφου. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η συμμετοχή στον διαγωνισμό 
συνεπάγεται αυτόματα και την παραχώρηση 
του δικαιώματος στη ΔΗΚΕΑ και τον Δήμο 
Αχαρνών για τη χρήση ή τη δημοσιοποίηση 
του φωτογραφικού υλικού. Η χρήση μπορεί 
να γίνει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσα 
από τις σχετικές ιστοσελίδες και τα αντίστοιχα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σε αφίσες, φυλ-
λάδια, δημοσιεύσεις σχετικές με τον διαγωνι-

σμό και τις δράσεις της ΔΗΚΕΑ και του Δήμου. 
Ενδεικτικά πολλές συμμετοχές θα δημοσιευ-
τούν στο FB του Δήμου και της ΔΗΚΕΑ. 
ΒΡΑΒΕΙΑ: Ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας 
θα λάβει ως δώρο μία φωτογραφική μηχανή, 
ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος κάθε κατηγορίας 
από ένα τάμπλετ. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ: Η γνωστοποίηση 
των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσα από τα 
Μέσα της ΔΗΚΕΑ και του Δήμου εντός του μη-
νός Δεκεμβρίου, ενώ η απονομή των βραβεί-
ων θα γίνει σε σχετική εκδήλωση. 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  Τις συμμετοχές θα κρίνει 
πενταμελής Επιτροπή.

6 Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών - ΔΗΚΕΑ

Λίγες μέρες έμειναν για την υποβολή αιτήσεων  στον 1ο  Θεματικό 
Διαγωνισμό Φωτογραφίας «Αχαρνές: Μια γωνιά της δικής μου πόλης»

Μεγάλα  σχέδια  για  τη  ΔΗΚΕΑ  του  Δήμου  Αχαρνών 
Εμπλουτίζεται με  νέες  κοινωνικές  δράσεις

Τ
α μελλοντικά σχέδια του Δή-
μου, τα οποία θα υλοποιηθούν 
μέσω της ΔΗΚΕΑ αποκάλυψε ο 

Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός στο πρό-
σφατο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης για την «έγκριση εξειδικευ-
μένες δαπάνης ποσού 224.500 ευρώ 
που αφορά την επιχορήγηση του 
ΝΠΔΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί-
ρηση Αχαρνών (ΔΗΚΕΑ)» ο Δήμαρχος 
πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε επι-
γραμματικά στο σχεδιασμό που υπάρ-
χει για το άμεσο μέλλον. Συγκεκριμένα 
ανέφερε πως πρόκειται σταδιακά να 
δημιουργηθεί Δημοτική Συγκοινωνία, 
Κοινωνικό Φροντιστήριο και Δημοτικά 
ιατρεία.

Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για τρεις 
δράσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν ση-
μαντικά στη βελτίωση της καθημερινό-
τητας κάθε δημότη. Το Κοινωνικό φρο-

ντιστήριο είναι μια προεκλογική υπό-
σχεση του δημάρχου και τώρα μπαίνει 
στη φάση της υλοποίησης. Στον Δήμο 
μας είναι πολλές οικογένειες που αντι-
μετωπίζουν οικονομικά προβλήματα 
και οποιαδήποτε κίνηση μπορέσει να 
τους ελαφρύνει από ένα σημαντικό κό-
στος σίγουρα βοηθάει σημαντικά. 

Όσο για τη δημοτική συγκοινωνία, 
όποιος χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ δεν χρει-
άζεται ιδιαίτερες αναλύσεις. Τα δρομο-
λόγια είναι αραιά και όσες προσπάθειες 
έχουν γίνει για βελτίωσή τους έχουν 
αποβεί άκαρπες. Μια δημοτική συγκοι-
νωνία θα έδινε σημαντική ανάσα σε αυ-
τό τον τομέα και θα βελτίωνε τις συνθή-
κες μετακίνησης. Άλλωστε φάνηκε και 
από την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση 
που είχε η περσινή πρωτοβουλία του 
Δημάρχου για τη μετακίνηση των φοι-
τητών.

 Όσο για τα δημοτικά ιατρεία, μια πό-

λη χωρίς ουσιαστικά δομή υγείας σί-
γουρα έχει ανάγκη από κάθε ενίσχυση, 
άλλωστε είναι γνωστή η κατάσταση με 
το Κέντρο Υγείας (θέμα για το οποίο 
μπορείτε να ενημερωθείτε με ρεπορτάζ 
μας σε άλλη σελίδα). 

Το σίγουρο είναι πως οι στόχοι που 
μπαίνουν από τον Δήμαρχο είναι σημα-
ντικοί και ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Γιάν-
νης Νίκας θα έχει πολλή δουλειά μπρο-
στά του. Θα πρέπει να υλοποιήσει όλο 
αυτό τον σχεδιασμό, ούτως ώστε να γί-
νουν σημαντικά πράγματα στην πόλη 
και να μπορέσουν όλοι οι δημότες να 
δουν επιτέλους σημαντικά βήματα προ-
όδου ύστερα από πολλά χρόνια. 
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Σπύρος  Βρεττός: Μένουµε και πάλι ασφαλείς, µένουµε πάντα αισιόδοξοι!

Α
πό τις 22 Νοεµβρίου   µετρά-
µε άλλες  δύο  δύσκολες 
εβδοµάδες µε περιορισµούς 

και απαγορεύσεις στην κυκλοφο-
ρία. Ο στόχος είναι ένας. Να επανέλ-
θουµε στην κανονικότητα όλοι µας 
γεροί, δυνατοί, υγιείς µαζί µε τους 
δικούς µας ανθρώπους. 

Αντιλαµβάνοµαι πως αυτά τα µέ-
τρα έχουν αντίκτυπο σε επιχειρήσεις 
και επαγγελµατίες της πόλης µας, σε 

µισθωτούς και υπαλλήλους, αλλά 
και στην καθηµερινότητα όλων των 
δηµοτών. 

Από τη δική µου θέση, θέλω να 
σας διαβεβαιώσω πως η ∆ηµοτική 
Αρχή είναι εδώ για να σταθεί δίπλα 
στον καθένα 

Άµεσα λαµβάνουµε µια σειρά από 
µέτρα - πολλά εκ των οποίων ήδη 
έχουν ξεκινήσει να εφαρµόζονται - 
που θα συµβάλλουν στη συνολική 

προσπάθεια που όλοι καταβάλλουµε 
για να βγούµε κι αυτή τη φορά νικη-
τές, όπως κάναµε και πριν λίγους µή-
νες. Απευθύνω σε όλους θερµή παρά-
κληση να φροντίσουµε για την τήρη-
ση 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!

Μέσω email και τηλεφώνου
η εξυπηρέτηση σε όλες τις 
Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών 

Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει τους δηµότες ότι στο 
πλαίσιο εφαρµογής των µέτρων προστασίας για την 
δηµόσια υγεία και του περιορισµού της διάδοσης του 
Κορονοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση των πολιτών 
θα πραγµατοποιείται:
Μέσω email: info@acharnes.gr 
Είτε µέσω τηλεφώνου στα παρακάτω νούµερα:
 Τηλεφωνικό κέντρο: 213 2072300-1
 Πρωτόκολλο: 213 2072315, 320 
 Ληξιαρχείο: 213 2072318
 ∆ηµοτολόγιο: 213 2072330, 335
 Τεχνική Υπηρεσία: 213 2072478
 Καθαριότητα: 213 2072388 
 Κοινωνική Πολιτική: 213 2123 113-5 
 ∆ηµοτική Αστυνοµία: 210 2415472

Και µέσω του myKEPlive η 
εξυπηρέτηση των πολιτών
από τον ∆ήµο Αχαρνών 
Μέσω της πλατ-
φ ό ρ µ α ς 
myKEPlive οι 
πολίτες έχουν 
πλέον τη δυνα-
τότητα να κλεί-
σουν ψηφιακά 
ραντεβού στα 
ΚΕΠ και να εξυ-
π η ρ ε τ η θ ο ύ ν 
χωρίς να απαι-
τείται φυσική 
παρουσία.

Κάθε δηµότης µπορεί να συνδεθεί µε τους κωδικούς 
TAXISnet στην ψηφιακή πλατφόρµα και επιλέγοντας 
συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα να ζητήσει ραντεβού. Μέ-
σω αυτής της διαδικασίας µπορούν να διεκπεραιώσουν 
αιτήµατα όπως:
• Η ανανέωση δελτίου ανεργίας
• Η χορήγηση µιας σειράς πιστοποιητικών
• Η έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου
Κατά τη διάρκεια του ραντεβού η ταυτοποίηση του αι-
τούντος θα πραγµατοποιείται από υπάλληλο του ΚΕΠ 
µε την επίδειξη εγγράφων στην κάµερα. Οι τηλεδιασκέ-
ψεις φυσικά δεν καταγράφονται, ούτε αποθηκεύονται 
προσωπικά δεδοµένα.

Προσωρινή αναστολή  λειτουργίας των ΚΕΠ :
Κέντρου Αχαρνών, Ολυµπ. Χωριού και Κόκ. Μύλου
Αναστέλλεται µέχρι νεωτέρας η λειτουργία των ΚΕΠ Κέ-
ντρου Αχαρνών, Ολυµπιακού Χωριού και Κόκκινου 
Μύλου λόγω κρουσµάτων κορονοϊού COVID-19 . Την 
∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου  πραγµατοποιήθηκαν  οι απα-
ραίτητες απολυµάνσεις, ενώ ακολουθούνται πιστά όλα 
τα υγειονοµικά πρωτόκολλα.  Οι πολίτες θα µπορούν 
να εξυπηρετούνται µε ραντεβού από τα :
- ΚΕΠ Αγίου ∆ιονυσίου : 210 2476059
- ΚΕΠ Αγίας Άννας : 210 2315009
- ΚΕΠ Θρακοµακεδόνων : 213 2140317, 315, 303

Επιπρόσθετα, οι δηµότες έχουν τη δυνατότητα να 
κλείσουν ψηφιακά ραντεβού µέσω της πλατφόρµας 
myKEPlive https://www.gov.gr/.../exuperetese-me-
telediaskepse-apo...

και να εξυπηρετηθούν χωρίς φυσική παρουσία.

Καθηµερινές απολυµάνσεις από τον ∆ήµο Αχαρνών
Σε πλήρη εφαρµογή έχει τεθεί πλέον το σχέδιο 
του ∆ήµου Αχαρνών όσον αφορά την πραγµα-
τοποίηση καθηµερινών απολυµάνσεων τόσο σε 
δηµοτικούς όσο και σε κοινόχρηστους χώρους, 
που στοχεύει στην προστασία της δηµόσιας υγεί-
ας και την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού.

Με εντολή του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρεττού  κλι-
µάκιο της Πολιτικής Προστασίας µε επικεφαλής τον 
αρµόδιο Αντιδήµαρχο  Γιώργου  Σιδηρόπουλου  
βρίσκεται σε χώρους όπου υπάρχει προσέλευση 
δηµοτών. Εναρµονισµένα απόλυτα µε τις οδηγίες 
των αρµόδιων φορέων και τηρώντας κατά γράµµα 
τα σχετικά πρωτόκολλα τις προηγούµενες µέρες 

προχώρησε σε απολυµάνσεις δηµοτικών κτιρίων, 
αλλά δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και σε χώρους έξω 
από τράπεζες, φαρµακεία και σούπερ µάρκετ. Χρη-
σιµοποιώντας ειδικό εξοπλισµό και τηρώντας όλα 

τα µέτρα προστασίας θα συνεχίσουν βάσει του προ-
γραµµατισµού που έχει σχεδιαστεί.

«Όπως και στην πρώτη φάση της πανδηµίας, 
έτσι και τώρα οι υπηρεσίες του ∆ήµου προσπα-
θούν να συµβάλλουν µε κάθε τρόπο και µέσο. 
Η Πολιτική Προστασία εξοπλισµένη µε τα απα-
ραίτητα µέσα και ειδικό εξοπλισµό βρίσκεται κα-
θηµερινά σε χώρους όπου καθηµερινά επισκέ-
πτονται δηµότες. Σε αυτό το µοτίβο θα συνεχί-
σουµε κάθε µέρα προκειµένου να συνδράµου-
µε στην κοινή προσπάθεια για την αντιµετώπιση 
της πανδηµίας», δήλωσε σχετικά ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός. 

Σπύρος Βρεττός: Αξέχαστη η Ελένη Σαχσανίδου 
Με µια ευαίσθητη ανάρτηση στην 
προσωπική σελίδα του στο 
facebook, µνηµονεύει ο ∆ήµαρ-
χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός την 
Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτι-
κής Ελένη Σαχσανίδου, ένα χρόνο 
από την απώλειά της, που σκόρπι-

σε βαθιά θλίψη στο τόπο.
«Μπορεί να πέρασε ένας χρόνος 

από τότε που η Ελένη Σαχσανίδου 
έφυγε από κοντά µας, το κενό όµως 
παραµένει δυσαναπλήρωτο. Πρώτα 
από όλα για τους οικείους της, αλλά 
και για εµάς τους συνοδοιπόρους 

της, για τον ∆ήµο Αχαρνών, για την 
πόλη µας. Όσος χρόνος κι αν περά-
σει δεν θα ξεχάσουµε ποτέ την προ-
σφορά της, την ευαισθησία της, την 
έγνοια της για κάθε συµπολίτη. Αυ-
τή θα είναι πάντα η δική της παρακα-
ταθήκη».
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Με επιστολή του ο Δήμαρχος Αχαρνών στον Υπουργό Οικονομικών 
ζητά να μην κλείσει το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
Προς: ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Αχαρνών εί-

ναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους 
της Αττικής με πληθυσμό που φτάνει τις 
150.000 κατοίκους, καλύπτοντας παράλ-
ληλα μια πολύ μεγάλη  έκταση. Παρόλα 
αυτά εδώ και πολλά χρόνια βιώνει συνε-
χώς την υποβάθμιση σε κάθε τομέα. Οι 
δημότες συχνά συνηθίζουν να λένε με 
παράπονο πως η πόλη τους αντιμετωπί-
ζεται ως «η πίσω αυλή της Αττικής». 
Αντιμετώπιση η οποία ουδόλως συνάδει 
με το μέγεθος, την ιστορικότητα, την πο-
λυσχιδή προσφορά του Δήμου μας. Μια 
πόλη η οποία θα μπορούσε να αποτελέ-
σει έναν πνεύμονα ζωής για όλη την Πε-
ριφέρεια υποβαθμίζεται καθημερινά.

Στο πλαίσιο της συστηματικής υποβάθ-
μισης έρχεται και η αποψίλωση των διοι-
κητικών υπηρεσιών. Μια πόλη χωρίς κα-
μία δομή υγείας, τα τελευταία χρόνια έχει 
δει να φεύγουν οι δημόσιες επιχειρήσεις, 
όπως το ΙΚΑ, η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ και πιο πρό-
σφατα η Εφορία, ενώ μόλις πριν λίγο διά-
στημα έκλεισε και ένα από τα δύο κατα-
στήματα της Alpha Bank. Σε αυτή τη λίστα 
έρχεται πλέον να προστεθεί και η είδηση 
πως επίκειται το κλείσιμο του ενός εκ των 
δύο καταστημάτων της Εθνικής Τραπέζης 
που λειτουργούν στην πόλη μας.

Διερωτόμαστε λοιπόν πόσο μπορεί 
να συνεχιστεί αυτή η υποβάθμιση. Πόσο 
μπορεί ακόμη να επιβαρυνθεί η καθημε-
ρινότητα δεκάδων χιλιάδων κατοίκων 
αυτής της πόλης. Πόσο μπορεί ακόμη να 
ταλαιπωρηθούν οι χιλιάδες επιχειρημα-
τίες που δραστηριοποιούνται στις Αχαρ-
νές. Εκτός εάν κρίνεται εφικτό ένας πλη-
θυσμός 150.000 κατοίκων να εξυπηρε-
τηθεί από ένα και μόνο κατάστημα, όταν 
ακόμη και τώρα που λειτουργούν δύο 
καταστήματα απαιτείται τεράστια υπομο-
νή και πολλές ώρες αναμονής.

Ταυτόχρονα αναρωτιόμαστε πως θα 
εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες συνταξιούχοι 
που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλε-
κτρονικές διαδικασίες. Πόσο μάλλον 
όταν η πρόσβαση σε τραπεζικά καταστή-
ματα άλλων περιοχών είναι ιδιαίτερα δυ-
σχερής λόγω των περιορισμένων διαδη-
μοτικών δρομολογίων (ένας ακόμη το-
μέας που διακρίνεται η υποβάθμιση).

Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως οι τρά-
πεζες λειτουργούν με μοναδικό σκεπτι-
κό την κερδοφορία τους και την περικο-
πή εξόδων, αλλά κάπου θα πρέπει να 
τεθεί ένα μέτρο. Οι τράπεζες έχουν πε-
λάτες και αυτοί οι πελάτες δεν μπορούν 
να αντιμετωπίζονται ως ένας αριθμός 
λογαριασμού με άπλετο διαθέσιμο χρό-
νο για να σπαταλάτε στις ουρές της ανα-
μονής. Οι εργατοώρες των υπαλλήλων 
– οι οποίοι δυστυχώς θα είναι αυτοί που 
θα κληθούν να σηκώσουν διπλάσιο 
όγκο εργασίας – μπορεί να είναι υπολο-
γίσιμο μέγεθος, εξίσου υπολογίσιμο 
όμως είναι και οι εργατοώρες που ξο-
δεύονται από τους πολίτες μπροστά από 
τα γκισέ. Κι όλα αυτά εν μέσω πανδημί-
ας, με ειδικές συνθήκες που απαιτούν 
κοινή προσπάθεια και αίσθημα ευθύνης 
από όλους μας, προφανώς όμως και 
από τους τραπεζίτες.

Θεωρούμε πως αντιλαμβάνεστε πως 

η απόφαση αυτή δεν είναι μόνο μια οι-
κονομοτεχνική απόφαση. Εμπεριέχει 
την έτι υποβάθμιση ενός τεράστιου δή-
μου, τις επιπτώσεις στην καθημερινότη-
τα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, την 
προβληματική δραστηριοποίηση χιλιά-
δων επιχειρήσεων και μια σειρά άλλων 
κοινωνικών επιπτώσεων. Σε αυτό το 
πλαίσιο ζητάμε από εσάς να ασκήσετε 
την Κυβερνητική και προσωπική σας 
επιρροή προκειμένου να αποτραπεί η 
απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής 
Τράπεζας.

Αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση 
την οποία βιώνει η χώρα μας, αλλά και 
το τεράστιο άγος που σηκώνετε εκ της 
θέσεως σας τη δεδομένη στιγμή δεν 
προσθέτουμε ένα ακόμη φορτίο. Απλά, 
θεωρούμε αυτονόητο η προσαρμοστι-
κότητα στις καταστάσεις και οι κινήσεις 
που διευκολύνουν τους πολίτες και 
συμβάλλουν έστω και ελάχιστα στην 
προστασία της δημόσιας υγείας, είναι 
αυτονόητη υποχρέωση όλων μας. Δί-
πλα στην ατομική ευθύνη είμαστε υπο-
χρεωμένοι να βάλουμε και τη συνολική 
είτε αφορά την Αυτοδιοίκηση είτε την 
Κυβέρνηση είτε τις Τράπεζες και τις Υπη-
ρεσίες. Μόνο έτσι θα βγούμε νικητές στη 
μάχη που δίνουμε.

Με εκτίμηση ο Δήμαρχος Αχαρνών
Σπυρίδων Ι. Βρεττός

Έ να έργο που αποτελούσε 
προτεραιότητα για τον Δή-
μαρχο  Σπύρο Βρεττό από 

τον Οκτώβριο του 2019, ανακοίνω-
σε  ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπη-
ρεσιών  Νίκος Δαμάσκος. 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ 
ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΗ-
ΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΤΥΧΗ-
ΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟ-

ΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».
Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται 

με το ποσό των 620.000 Ε από το 
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 
και θα υλοποιηθεί στο άμεσο χρονικό 
διάστημα των έξη μηνών. «Θέλω να 
ευχαριστήσω προσωπικά την κα Σπα-
νού, για τον αδιάκοπο αγώνα της για να 
πάψουν πια να χάνονται ανθρώπινες 
ζωές στην άσφαλτο της πόλης μας» 
επεσήμανε  ο Αντιδήμαρχος.

Ένα έργο ζωτικής σημασίας διακηρύσσει 
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών

Έγκριση των 
παρεμβάσεων 
ασφάλειας στο οδικό 
δίκτυο των Αχαρνών
Ένα ακόμη έργο μείζονος σημασίας για την 
ασφάλεια όλων μας πήρε έγκριση και πο-
λύ σύντομα αναμένεται να γίνει πραγματι-
κότητα. 

Έπειτα από επίμονες ενέργειες και συγκε-
κριμένες παρεμβάσεις ξεμπλόκαραν οι χρονο-
βόρες διαδικασίες που αφορούσαν τη βελτίω-
ση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της πό-
λης μας με τη δημιουργία ασφαλών κόμβων.

Δήμος Αχαρνών:

Κάνουμε την 
ανακύκλωση 
τρόπο ζωής 
ΑΚΟΜΗ 80 ΚΑΔΟΥΣ εσωτερι-
κής ανακύκλωσης παρέλαβε ο 
Δήμος Αχαρνών. Πρόκειται για 
τη συνέχεια της πρωτοβουλίας 
που έχει αναλάβει η Περιφέ-
ρεια Αττικής και αφορά κάδους 
χωριστής συλλογής χαρτιού, 
πλαστικών και μεταλλικών συ-
σκευασιών.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
ένα ακόμη σημαντικό βήμα 
στον τομέα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων μέσω της δια-
λογής στην πηγή. 

Οι κάδοι θα τοποθετηθούν 
σε Δημοτικά Σχολεία και Δημο-
τικά κτίρια, ενώ αναμένεται να 
υπάρξει και συνέχεια. 
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Συμμετοχή  στην Παγκόσμια Ημέρα  Εξάλειψης της Βίας κατά  Γυναικών

Ο 
Δήμος Αχαρνών, συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Ημέρα Εξά-
λειψης της Βίας κατά των Γυναικών, σε μια συμβολική κίνηση, 
φωταγωγεί το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων με πορ-

τοκαλί χρώμα, ένα χρώμα φωτεινό και αισιόδοξο για ένα μέλλον χω-
ρίς βία.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η 
σημερινή μέρα είναι μια μέρα υπενθύμισης πως η βία σε οποιαδήποτε 
μορφή της δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν 
παρόμοιες συμπεριφορές θέλουμε να αισθάνονται πως δεν είναι μόνες, 
πως αρκεί να μιλήσουν, να ακούσουμε τη δική τους φωνή, για να στα-
θούμε δίπλα τους.

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απασχο-
λεί κάθε κοινωνία, κάθε χώρα, κάθε μορφωτικό επίπεδο και τάξη. Μπορού-
με όμως με την ενεργή μας συμμετοχή να βοηθήσουμε στην εξάλειψή της».

Νέο πρόγραμμα 
αποκομιδής ογκωδών 
αντικειμένων από 
το Δήμο Αχαρνών

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΏΝ στο πλαίσιο 
της καλύτερης ενημέρωσης των Δη-
μοτών δημοσιοποιεί το νέο πρόγραμ-
μα αποκομιδής ογκωδών αντικειμέ-
νων.

Επτά ημέρες την εβδομάδα τα συ-
νεργεία του Δήμου μας θα δίνουν για 
άλλη μία φορά τον δικό τους αγώνα 
με γνώμονα την εξασφάλιση ενός βι-

ώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα δημοσιοποιείται 

ώστε οι δημότες να είναι σε θέση να 
προγραμματίσουν τις εργασίες τους, 
για να μη μένουν μεγάλου μεγέθους 
αντικείμενα εκτεθειμένα για μέρες.

Ο Ανιδήμαρχος   
Διεύθυνσης Καθαριότητος

Ευστάθιος   Τοπαλίδης 

Με επιτυχία  η Αιμοδοσία στο 
Πνευματικό Θρακομακεδόνων
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και συμμετοχή πολλών δη-
μοτών πραγματοποιήθηκε σήμερα η Εθελο-
ντική Αιμοδοσία που διοργανώθηκε στο 
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, υπό 
την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αθη-
νών «Ιπποκράτειο», τηρώντας με συνέπεια 
όλα τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπο-
νται λόγω της πανδημίας.

Στην αιμοδοσία, όπου παρευρέθηκε και 

ο Αντιδήμαρχος της τοπικής Κοινότητας 
Θρακομακεδόνων κ. Δημήτρης Κωφός κα-
θώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Γε-
ώργιος Κωτσιανάς, η προσέλευση των δη-
μοτών εν μέσω της δύσκολης περιόδου 
που διανύει η χώρα μας, ήταν ιδιαίτερα ση-
μαντική.

Αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη αγά-
πης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Ενημερώσεις από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών
Γνωστοποίηση λειτουργίας 
Κοινωνικής Ιματιοθήκης  
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, και 
το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντο-
πωλείο» Δήμου Αχαρνών» σας γνωστοποιεί ότι λειτουργεί και 
η Κοινωνική Ιματιοθήκη στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου. Για περισσότερες πληροφορίες  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 
να απευθυνθούν στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινω-
νικό Παντοπωλείο, που βρίσκεται επί των οδών Αχαρνέων Ιππέ-
ων και Μεγάλου Βασιλείου, Προφήτη Ηλία στις Εργατικές Κα-
τοικίες Μενίδι , τηλέφωνο επικοινωνίας 2102463543,κατά τις 
ώρες 9:00 με 13:00.

Μνημόνιο συνεργασίας 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, και το τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πράξης «Δομή πα-
ροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Δήμου Αχαρνών» σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) και την Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), 
προέβησαν σε μνημόνιο συνεργα-
σίας για την ενίσχυση των ευπαθών 

ομάδων του Κοινωνικού Παντοπωλείου που επλήγησαν από 
τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19. Οι συνέπειες της κρίσης αυτής είναι πολύ πιθανό 
να διαρκέσουν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, μέχρι 
επανέλθει η χώρα σε μία κανονικότητα. Για το σκοπό αυτό 
προσφέρουν χορηγία σε είδη διατροφής μακράς διάρκειας 
μέσα από την εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για την ενίσχυση του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου.

Διανομή προϊόντων από 
το Κοινωνικό  Παντοπωλείο 
Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντο-
πωλείο» Δήμου Αχαρνών, έχει δημιουργήσει μια σταθερή 
συνεργασία με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή 
Αχαρνών, ΑΒ Βασιλόπουλος, Παπασπύρου, Ηπειρώτικο, 

BEAT, μέσω  της «Μ.Κ.Ο Μπορού-
με», Μέσω αυτής της συνεργασίας 
εξασφαλίζουμε καθημερινά προϊ-
όντα άμεσης κατανάλωσης (γάλα-
τα, γιαούρτια, χυμούς, ψωμί, σφο-
λιατοειδή, ψημένα φαγητά κ.α.). 
Όλα τα παραπάνω προϊόντα διανέ-
μονται κυκλικά στους ενταγμένους 
ωφελούμενους  Β΄ Εξαμήνου 2020 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Αχαρνών. 

Ανακοίνωση  για 
την εξυπηρέτηση του κοινού 
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Πετάκος και το Δι-
ευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνουν 
ότι στα πλαίσια πρόληψης και μετάδοσης του νέου κορωνοϊού 
Covid-19, και προκειμένου να μειωθεί η προσέλευση στην υπηρε-
σία, οι δημότες δύναται να στέλνουν τα δικαιολογητικά για τα επι-
δόματα που επιθυμούν να αιτηθούν (Κοινωνικό Εισόδημα Αλλη-
λεγγύης, Επιδότηση Ενοικίου, Προνοιακά, Επίδομα Ανασφάλιστων 
Υπερηλίκων, 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

Παράταση αιτήσεων του Α΄ Εξαμήνου 2021
για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Γεώργιος Πε-
τάκος και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης 
της πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπω-
λείο» Δήμου Αχαρνών», σας γνωστοποιούν την παράταση υποβο-
λής των  αιτήσεων του Α΄εξαμήνου 2021 για ένταξη νέων ωφελού-
μενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών. Το χρονι-
κό διάστημα παράτασης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από  
01/12/2020 έως και 11/12/2020. Για πληροφορίες μπορείτε να κα-
λέσετε στο 2102463543.

Ο  Αντιδήμαρχος  Διεύθυνσης  Κοινωνικής   Πολιτικής
Πετάκος  Γεώργιος  
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Εξαιρετική και 
αποδοτική 
η συνεργασία 
Σπύρου Βρεττού με 
τον Γιώργο  Πατούλη
ΣΕ ΠΟΛΎ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ βρίσκε-
ται η συνεργασία του Δήμου 
Αχαρνών με την Περιφέρεια Αττι-
κής. Άλλωστε είναι γνωστό πως ο 
Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός έχει 
εξαιρετικές σχέσεις με τον Περιφε-
ρειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη, κάτι 
που επισημαίνεται και από τις δύο 
πλευρές στις συναντήσεις τους. 

Οι σχέσεις αυτές φάνηκαν και το προηγούμενο διάστημα, καθώς ολοκληρώθηκε η 
αποκατάσταση του φωτισμού στη Λεωφόρο Κύμης. Η Περιφέρεια με τη συνεργασία των 
υπηρεσιών του Δήμου αντικατέστησαν λάμπες και φωτιστικά σώματα, ενώ επιδιορθώ-
θηκαν και όλες οι υπόγειες βλάβες που υπήρχαν στο δίκτυο σε μια διαδρομή που φτά-
νει τα τέσσερα χιλιόμετρα. Μέσω των κοινωνικών δικτύων του Δήμου έγινε η δημοσιο-
ποίηση του έργου με τον Σπύρο Βρεττό να ευχαριστεί δημοσίως τον κ. Πατούλη για τη 
συνεισφορά του. 

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, ο Δήμαρχος έστειλε και επιστολή 
στον Περιφερειάρχη  για να τον ευχαριστήσει όχι μόνο για το συγκεκριμένο έργο, αλλά 
και για το διαρκές του ενδιαφέρον για τον Δήμο Αχαρνών. Άλλωστε υπάρχουν πολλά 
ακόμη έργα τα οποία χρήζουν της συνεργασίας των δύο πλευρών και των οποίων η ολο-
κλήρωση θα δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα. 

Ένα  νέο  πολύμηχάνημα  έργου 

παρελήφθη από τον Δήμο Αχαρνών

Έ
να νέο μηχάνημα έργου παρελήφθη 
από τον Δήμο Αχαρνών, μέσω του 
προγράμματος Φιλόδημος ΙI . Πρό-

κειται για το πρώτο από τέσσερα μηχανήμα-
τα, τα οποία θα βοηθήσουν στην αποδοτι-
κότητα των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς 
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από: το 
τμήμα Καθαριότητας,  το τμήμα Πρασίνου,  
την Πολιτική Προστασία και   τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες. 

Ο συγκεκριμένος φορτωτής μικρού με-
γέθους αποτελεί μια σύγχρονη επιλογή, κα-
θώς με τα διαφορετικά εξαρτήματα μπορεί 
να καλύψει πλήθος αναγκών (αποκομιδή, 
μεταφορά, σκάψιμο, ασφαλτόστρωση κ.α.), 
εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα στον Δήμο μας. 

Σύντομα αναμένονται και άλλα νέα μηχανήματα, ενώ παράλληλα τρέχουν οι διαδικασίες και 
για την προμήθεια νέου εξοπλισμού μέσω του προγράμματος Φιλόδημος.

Σε  δήλωση του ο  Δήμαρχος  Σπύρος Βρεττός σημείωσε τα εξής: «Η προσπάθειά μας για την 
ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου σε προσωπικό και μέσα είναι διαρκής. Σήμερα παραλάβαμε 
ένα νέο μηχάνημα έργου, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πολλές ανάγκες των συνεργείων του. 
Άμεσα θα χρησιμοποιηθεί για πλήθος εργασιών στις γειτονιές των Αχαρνών». 

Καθάρισαν  το παρκάκι
στο σταθμό του τρένου
ΤΟ ΠΑΡΚΑΚΙ στον Σταθμό του τρένου για πολλούς από 
εμάς ξυπνά μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια. Τότε που 
αποτελούσε τον προορισμό των σχολικών μας εκδρομών, 
της βόλτας με τον παππού και τη γιαγιά, το σημείο συνάντη-
σης με την παρέα. Μέσα σε μια μέρα οι υπηρεσίες του Δή-
μου Αχαρνών με την πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών 
Θρακομακεδόνων, Ολυμπιακού Χωριού και Κόκκινου Μύλου κατάφεραν να του αλλάξουν 
όψη. Καθαρισμοί, επισκευές, αποψιλώσεις του έδωσαν μια νέα εικόνα. 

Ευχαριστήρια  επιστολή σε Γιώργο Πατούλη 
ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ μέρες αποκαταστάθηκε 
ένα μεγάλο μέρος του ηλεκτροφωτισμού της 
Λεωφόρου Κύμης.   Θέλω να ευχαριστήσω 
τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη 
για τη συνδρομή του, καθώς για μια ακόμη φο-
ρά βρίσκεται δίπλα στον Δήμο Αχαρνών. 
Συγκεκριμένα με τη συνεργασία των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου αποκαταστάθηκε το 
υπόγειο δίκτυο, ενώ αντικαταστάθηκαν οι λα-
μπτήρες και τα εξαρτήματα των φωτιστικών σωμάτων. 
Με επιστολή του μάλιστα ο Δήμαρχος Αχαρνών  Σπύρος Βρεττός ευχαρίστησε τον κ. Γιώργο Πα-
τούλη για τη συνδρομή του.… 

Μάχη για να διατηρηθεί το Κέντρο Υγείας Αχαρνών δίνει ο Σπύρος Βρεττός 
Σε ένα ακόμη μέτωπο προσπαθεί να βρει λύσεις ο Σπύρος 

Βρεττός. Ο Δήμαρχος Αχαρνών πριν λίγες μέρες, όπως έγινε γνω-
στό, απευθύνθηκε με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας κ. Κι-
κίλια, τον Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη και την Διοικητή 
της 1ης ΥΠΕ κ. Στάθη σε μια προσπάθειά του να βρεθεί λύση για 
το θέμα του Κέντρου Υγείας. Ως γνωστόν το Κέντρο Υγείας, το 
οποίο συστεγάζεται με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χω-
ριού, σχεδόν υπολειτουργεί. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε 
προσωπικό και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να ανταποκρι-
θεί στις απαιτήσεις των δημοτών, ιδίως όταν μιλάμε για τον Δή-
μο Αχαρνών των 150.000 κατοίκων. Είναι εκ των προτέρων δύ-
σκολη μια τέτοια αποστολή, καθώς μοιάζει αδιανόητο ένας από 
τους πέντε μεγαλύτερους δήμους της Αττικής να μην έχει καμία 
άλλη δομή υγείας. 

Όλα αυτά περιγράφει αναλυτικά στην επιστολή του ο Δήμαρ-
χος, ο οποίος καλεί τους αρμόδιους να φροντίσουν άμεσα για 
την εξεύρεση λύσης, ούτως ώστε να μη μείνουν οι δημότες – και 
μάλιστα εν μέσω πανδημίας – χωρίς έστω και αυτή τη δομή. 

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής που απέστειλε ο Σπύρος 
Βρεττός: 

«Διανύουμε μία από τις πλέον δύσκολες περιόδους των τε-
λευταίων δεκαετιών, διάγοντας μια πρωτοφανή υγειονομική κρί-
ση. Αντιλαμβανόμαστε το τεράστιο φορτίο που εσείς και οι συ-
νεργάτες σας, αλλά και όλο το υγειονομικό προσωπικό καλείστε 
να σηκώσετε. 

Σε αυτές τις συνθήκες πανδημίας εν μέσω μάλιστα του δεύ-
τερου κύματος της έξαρσης αυτής η αντιμετώπιση των οξύτατων 
προβλημάτων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αποκτά χα-
ρακτήρα κατεπείγοντος ζητήματος, ιδίως σε μια περιοχή όπως ο 
Δήμος Αχαρνών. 

Ο Δήμος μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πολυ-
πληθέστερους της Αττικής. Περίπου 150.000 κάτοικοι ζουν και 
δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου μας που περικλείουν 
μια τεράστια έκταση. Κι όμως σε αυτόν τον Δήμο η μοναδική δο-
μή υγείας είναι το Κέντρο Υγείας, το οποίο όμως αντιμετωπίζει δε-
κάδες προβλήματα. 

Εδώ και χρόνια είναι υποστελεχωμένο τόσο σε ιατρικό όσο 
και σε παραϊατρικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό. Αντι-
μετωπίζει σημαντικές ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων, 
ενώ σε άλλες λειτουργεί μόνο με ένα γιατρό με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται στην ανταπόκρισή τους στις τεράστιες απαιτήσεις του έρ-
γου τους και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Εκτός όλων των άλ-
λων θα πρέπει να προστεθεί και η δυσχερής μετάβαση, λόγω 
των περιορισμένων λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν 
την ευρύτερη περιοχή. 

Παράλληλα η συστέγαση με την Πολυκλινική του Ολυμπι-
ακού Χωριού, την ευθύνη της λειτουργίας της οποίας έχει η ΑΕ-
ΜΥ, δεν έδωσε τις απαιτούμενες λύσεις, πόσο μάλλον που πλέ-
ον επίκειται ο διαχωρισμός τους με την ΑΕΜΥ να ζητά την άμεση 
μεταστέγαση του Κέντρου Υγείας. 

Αντιλαμβάνεστε επομένως πως ο Δήμος μας κινδυνεύει να 
μείνει εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς κρίσης χωρίς καμία δο-
μή υγείας. Ένας από τους πολυπληθέστερους Δήμους της Αττι-
κής θα βρεθεί χωρίς την παραμικρή δυνατότητα άμεσης ιατρικής 
περίθαλψης, την ώρα που διανύουμε την πιο κρίσιμη υγειονομι-
κά περίοδο των τελευταίων δεκαετιών. 

Ως εκ τούτου θα θέλαμε να ζητήσουμε την εξεύρεση άμεσης 
λύσης, ούτως ώστε το Κέντρο Υγείας να συνεχίσει απρόσκοπτα 
τη λειτουργία του και παράλληλα να ενισχυθεί σε προσωπικό 
και μέσα. Να προσληφθεί το αναγκαίο ιατρικό προσωπικό όλων 

των ειδικοτήτων, να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος τεχνολογικός 
εξοπλισμός και να ενισχυθεί η συγκοινωνιακή του σύνδεση με 
τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου. 

Θεωρούμε πως είναι ένα θέμα που όχι μόνο θα εξασφαλίσει 
την ελάχιστη κάλυψη των αναγκών των δημοτών, αλλά και τη 
δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας που έχει εκλείψει στον 
Δήμο μας. Συνάμα με την εξυπηρέτηση κάποιων περιστατικών, 
δεν θα απαιτείται η μετάβαση σε μεγαλύτερες δομές υγείας, οι 
οποίες κατά την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες.  

Ως εκ τούτου ελπίζουμε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα αυτό με 
τρόπο αποτελεσματικό, προκειμένου να δοθεί λύση στο πρό-
βλημα δεκάδων χιλιάδων συνδημοτών μας, που δυστυχώς λό-
γω των ασφυκτικών χρονικών ορίων δεν επιδέχεται αναβολής. 
Είναι αντιληπτό σε όλους πως σε αντίθετη περίπτωση και υπό τις 
παρούσες συνθήκες φοβούμαστε πως η πόλη θα μείνει χωρίς 
Κέντρο Υγείας την ώρα που τουλάχιστον έως τη λήξη της πανδη-
μίας δεν θα πρέπει να διακοπεί η παροχή υπηρεσιών προς τους 
δημότες.  

Δίπλα στην ατομική ευθύνη που όλοι καλούμαστε να δεί-
ξουμε στη μάχη με την πανδημία, οφείλουμε να δώσουμε στους 
δημότες σαφή δείγματα κοινωνικής προσφοράς και συνολικής 
ευθύνης».



Με Προεδρικό Διάταγμα που 
πήρε υπογραφή την Τετάρτη 
11 Νοεμβρίου 2020, η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη επιχειρεί να 
αναδιοργανώσει τις αστυνομι-
κές υπηρεσίες της Αττικής και 
της περιφέρειάς της.

Συγκεκριμένα, στην Υποδιεύ-
θυνση Επιχειρησιακών Δράσε-
ων, που ανήκει οργανικά στην Διεύθυνση Ασφάλειας 
Αττικής και στο Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) προστίθεται ένα νέο τμήμα, αυτό 
της Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Δυτικής Ατ-
τικής, το οποίο εδρεύει στο δήμο Αχαρνών, έχει ταυτό-
σημες αρμοδιότητες  με το Τμήμα Πρόληψης και Κατα-
στολής Εγκλήματος, ενώ η εδαφική του αρμοδιότητα 
ταυτίζεται με την εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, στην Υποδιεύθυνση 
Επιχειρησιακών Δράσεων συστήνεται το Τμήμα Ειδι-

κών Δράσεων όπου και συστήνει 
την υπηρεσία ΔΡΑΣΗ, έχοντας 
την επιχειρησιακή διαχείριση 
εποπτεία και έλγχο του προσωπι-
κού για την αποτελεσματικότερη 
εκτέλεση της αποστολής του.

Για πρώτη φορά η ομάδα 
ΔΡΑΣΗ αποτυπώνεται σε Διάταγ-
μα και αποκτά θεσμική υπόστα-
ση, σχέδιο λειτουργίας και επιχει-

ρησιακή υπαγωγή, αφού μέχρι πρότινος λειτουργού-
σε με αποφάσεις τις ηγεσίας, ενώ η προκάτοχός της 
ΔΕΛΤΑ δεν αναφερόταν σε κανένα επίσημο έγγραφο 
της Πολιτείας.

Τέλος, συστήνεται Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλει-
ας (ΚΕΑ), επιπέδου Τμήματος, με αποστολή την «παρα-
κολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό των διατιθέ-
μενων δυνάμεων, για τη διαχείριση περιστατικών και 
συμβάντων δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, στο 
πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής. 
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Καταστροφή για την Βορειανατολική Αττική το νέο Χωροταξικό Νομοσχέδιο
Του Παν. Σκουρολιάκου , 

Βουλευτή Αν. Αττικής 

Με δήλωση του ο βουλευτής Αν. Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος 

Σκουρολιάκος αναφέρεται στο νέο χωροταξικό νομοσχέδιο 

της κυβέρνησης και στην καταστροφή που αυτό θα επιφέρει 

στην μικρή ιδιοκτησία . 

Αναλυτικά ο κύριος Σκουρολιάκος αναφέρει πως με το νέο 

χωροταξικό νομοσχέδιο καταργείται άμεσα το 90% των παρεκ-

κλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση κι αυτό αντίθετα με την δη-

μόσια δέσμευση του κ. Χατζηδάκη ότι θα δοθεί χρόνος τουλά-

χιστον δύο ετών στους ιδιοκτήτες για να εκδώσουν οικοδομικές 

άδειες.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 40 παρ. 1 έδαφ. δ του νομοσχε-

δίου, προστίθενται πλήθος επιπλέον προϋποθέσεων που καθι-

στούν άμεσα μη οικοδομήσιμα σχεδόν όλα τα γήπεδα εντός της 

ζώνης των 500 μ. γύρω από τους οικισμούς, οι οποίοι αποτε-

λούν το 90% των παρεκκλίσεων.

Τα ερωτήματα είναι πολλά: Τα 2+4 χρόνια που αναφέρονται 

στο σχέδιο νόμου ποιους αφορούν; Τι θα γίνει με τα Τοπικά Πο-

λεοδομικά Σχέδια; Αν με την ολοκλήρωση τους τα οικόπεδα 

εκτός σχεδίου που σήμερα οικοδομούνται μείνουν εκτός του 

νέου σχεδιασμού, τι θα κάνουν τότε οι ιδιοκτήτες;

Μετά τις τεράστιες αντιδράσεις των ιδιοκτητών και των φο-

ρέων που προκάλεσε το προηγούμενο σχέδιο νόμου, όταν βρι-

σκόταν σε διαβούλευση, το υπουργείο το ανακάλεσε και δε-

σμεύτηκε δημόσια ότι θα δοθεί χρόνος για έκδοση αδειών. Τώ-

ρα επιχειρεί να περάσει στα «ψιλά γράμματα» του νομοσχεδίου 

την ίδια ρύθμιση που τους καταστρέφει. Πόσο πιο ανακόλου-

θος μπορεί να είναι ο κ. Χατζηδάκης;

Οι τοπικές κοινωνίες της Βορειανατολικής Αττικής υφίστα-

νται μια ακόμη αδικία εις βάρος τους από την κυβέρνηση των 

«αρίστων». Και δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια.

Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος 
Δυτικής Αττικής ιδρύεται στο Δήμο Αχαρνών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ πλειοψηφία από το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Αττικής η Σύσταση Αναπτυξι-
ακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής. Στο με-
τοχικό κεφάλαιο θα συμμετέχουν η Περιφέρειας Ατ-
τικής, το Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης και ο Δή-
μος Αθηναίων. Αντικείμενο του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού θα είναι μεταξύ άλλων, η επιστημονι-
κή και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, η προ-
ώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικό-
τερα βιώσιμης ανάπτυξής.  

Κατά την τοποθέτηση του στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επι-
σήμανε, «η Περιφέρεια Αττικής και οι δήμοι της απο-
κτούν ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο θα συμβά-
λει καθοριστικά ως βασικός μοχλός στην αναπτυξια-
κή επανεκκίνηση της Αττικής μας».

Το θέμα εισηγήθηκαν  ο Αντιπεριφερειάρχης Οικο-
νομικών Ν. Πέππας και ο Εντεταλμένος  Περιφερεια-
κός Σύμβουλος σε θέματα Επενδύσεων και Δικτύων 
Επιχειρήσεων, Ν. Παπαγεωργίου.  Το θέμα έλαβε ισχυ-
ρή πλειοψηφία με τη θετική ψήφο των μελών της πλει-
οψηφούσας Παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική», 
της παράταξης «Δύναμη Ζωής» και 7 ανεξάρτητων Πε-
ριφερειακών Συμβούλων.

Στην απόφαση προβλέπεται η σύσταση του Ανα-
πτυξιακού Οργανισμού  ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής, 

στην οποία θα συμμετέχουν ως μέτοχοι η Περιφέρεια 
Αττικής, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περι-
φέρειας Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού αναδείχθηκε ο Ν. Παπαγεωργίου και 
ως μέλη από την Παράταξη Νέα Αρχή για την Αττική, 
ο Χ. Θεοδωρόπουλος, η Π. Λεονάρδου,η  Γ. Αδαμο-
πούλου και ο Ι. Πάρσαλης, με αναπληρωτές τους Θ. 
Κουτσογιαννόπουλο και Γ. Αγγελόπουλο. Από την πα-
ράταξη «Δύναμη Ζωής» ορίστηκαν μέλη η Β. Λάσκα-
ρη Κρασοπούλου και ο Γ. Γρίβας με αναπληρωτή τον 
Π. Χατζηπέρο. Από την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτο-
διοίκηση Αττικής» ορίστηκε μέλος η Α. Αβραμίδου 
Λαμπροπούλου με αναπληρωτή τον Σ. Αδαμόπουλο. 
Το Δ.Σ. θα συμπληρωθεί με τέσσερα μέλη που θα ορι-
στούν από το Περιφερειακό Ταμείο και με ένα μέλος 
από το Δήμο Αθηναίων. 

Εγκρίθηκε  από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
η Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας 
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιμέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Νωρίτερα θα καταβληθούν οι κύριες και 
επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2021 
σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού 
συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με 
πληροφορίες. Το ΙΚΑ θα καταβάλει  τις 
συντάξεις Ιανουαρίου 2021 την Τρίτη 22 
Δεκεμβρίου (για τους συνταξιούχους που 
το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9) και την 
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου (για τους συντα-
ξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 
2, 4, 6, 8). – Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συ-
ντάξεις την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. – Ο 
ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευ-
τέρα 21 Δεκεμβρίου. – Το Δημόσιο θα κα-
ταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 22 Δε-
κεμβρίου. – Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα κατα-
βάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 21 Δε-
κεμβρίου. – Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα 
καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 21 
Δεκεμβρίου. – Τα υπόλοιπα Ταμεία του 
ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις 
συντάξεις την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. – 
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνά-
μεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβε-
στικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρί-
τη 22 Δεκεμβρίου. – Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα 
καταβάλει τις συντάξεις την Δευτέρα 21 
Δεκεμβρίου. Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις 
συντάξεις την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. 
www.dikaiologitika.gr

l Από ένα σημαντικό γραφειοκρατικό βάρος 
απαλλάσσονται πολίτες και Δημόσια Διοί-
κηση, καθώς  ο e-ΕΦΚΑ ξεκίνησε  να αξιο-
ποιεί την διαλειτουργικότητα για την αυτό-
ματη λήψης φορολογικής ενημερότητας για 
την εξόφληση πολιτών και επιχειρήσεων 
που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε 
αυτόν. Έτσι, φυσικά και νομικά πρόσωπα 
σταματούν να προσκομίζουν φορολογική 
ενημερότητα για να πληρωθούν, καθώς η 
διαδικασία γίνεται αυτόματα. Ο e-ΕΦΚΑ, με-
γαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της 
χώρας, αποκτά πρόσβαση στην διασύνδε-
ση των δημοσίων φορέων με τα πληροφο-
ριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. Πηγή : ΒΕΑ

l «Λουκέτο» σε 41 καταστήματα, από το κέ-
ντρο της Αθήνας ως απομακρυσμένες πε-
ριοχές, βάζει ξαφνικά η διοίκηση της Εθνι-
κής Τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα ενεργο-
ποιήθηκε το πρόγραμμα  εθελουσίας εξό-
δου.  Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ξαφνικά 
στους διευθυντές 41 καταστημάτων από 
τη διοίκηση ότι αυτά θα κλείσουν το αμέ-
σως επόμενο διάστημα. Τα καταστήματα 
που κλείνουν, σύμφωνα με όσα ανακοί-
νωσε η διοίκηση στους διευθυντές τους, 
βρίσκονται σε πολλές περιοχές της χώ-
ρας, από το κέντρο της Αθήνας και άλλες 
περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται και το Κατάστημα της 
Λεφ. Πάρνηθας.

l Το Περιφερειακό συμβούλιο Αττικής απο-
φάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση,  με 
μεγάλη  πλειοψηφία την  έγκριση σκοπιμό-
τητας για την προμήθεια rapid test ανίχνευ-
σης κορωνοϊού αξιας 1 εκατομμυρίου € για 
την κάλυψη των αναγκών των πολιτών της 
περιφέρειας Αττικής, βοηθώντας στην πρό-
ληψη και τη μάχη κατά του κορωνοϊου.

l Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των αποζη-
μιώσεων ειδικού σκοπού για το μήνα Νο-
έμβριο και οι οικονομικές ενισχύσεις του 
προγράμματος συνεργασία στους λογα-
ριασμούς 328.360 δικαιούχων διασταυ-
ρώνοντας τα στοιχεία που στη διάθεσή 
του από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡ-
ΓΑΝΗ. Συγκεκριμένα, 278.000 δικαιού-
χους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 
εργαζόμενους που οι συμβάσεις εργασί-
ας τους τέθηκαν σε αναστολή κατά το μή-
να Νοέμβριο (κλειστές επιχειρήσεις) θα 
λάβουν το ποσό των 188 εκατ. ευρώ. Πη-
γή : ΒΕΑ

l Παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 
η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που 
έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο 
των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέ-
ας Προκαταβολής, βάσει του προσωρινού 
πλαισίου της ΕΕ για τη λήψη μέτρων κρατι-
κής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οι-
κονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου Covid-19.

l Αύξηση στον κατώτατο μισθό των 650 ευ-
ρώ κατά 8 ευρώ το μήνα, η οποία κλιμα-
κωτά φτάνεις και τα 24,2 ευρώ για εργα-
ζόμενους με μισθό 2.000 ευρώ το μήνα 
φέρνει η μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών που ενεργοποιείται από την 1η 
Ιανουαρίου του 2021. Την ίδια στιγμή, 
μειώνεται και το μη μισθολογικό κόστος 
για επιχειρήσεις – εργοδότες από 11,64 
ευρώ το μήνα για τον μισθό των 650 ευ-
ρώ και κατά 35,6 ευρώ το μήνα για μισθό 
των 2.000 ευρώ. Συνεπώς υπάλληλος με 
καθαρό μισθό 1.000 ευρώ θα έχει ετήσιο 
όφελος 150 ευρώ, ενώ το κόστος της θέ-
σης για την επιχείρηση θα μειωθεί κατά 
280 ευρώ περίπου. Πηγή : ΒΕΑ

l Δεύτερη ευκαιρία παρέχεται στους οφειλέ-
τες του Δημοσίου οι οποίοι στη διάρκεια της 
πανδημίας έχασαν τη ρύθμιση των 100 ή 
των 120 δόσεων να επανενταχθούν, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν κανονικά 
τη δόση του Νοεμβρίου και φυσικά των επό-
μενων μηνών. Επίσης παρατείνονται και οι 
πληρωμές των δόσεων ρυθμίσεων της εφο-
ρίας για τους εργαζόμενους που βρίσκονται 
σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

l Την κατάργηση του διαχωρισμού της 
οφειλής των 20.000 ευρώ σε κύρια σύ-
νταξη και προσαυξήσεις, προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθούν χιλιάδες ελεύθεροι 
επαγγελματίες, ζητά η διοίκηση του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), 
με επιστολή της προς τον υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη 
Βρούτση.

l Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η υπο-
χρεωτική τηλεργασία για τις επιχειρήσεις 
όλης της χώρας στο 50% των εργαζομένων 
που μπορούν να δουλέψουν από απόστα-
ση. Σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση 
που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Γιάν-
νης Βρούτσης, παρατείνεται έως 31 Δεκεμ-
βρίου το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργα-
σίας για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας και 
για τους υπαλλήλους των οποίων η εργασία 
μπορεί να παρασχεθεί από απόσταση.

l Ρυθμίζονται σε 5 μήνες τα χρεωστικά υπό-
λοιπα ελεύθερων επαγγελματιών, αυτο-
απασχολούμενων και αγροτών τα οποία 
προέκυψαν από την εκκαθάριση των 
οφειλών τους για το έτος 2019. Η καταβο-
λή των 5 μηνιαίων δόσεων θα ξεκινήσει 
από τον Μάρτιο του 2021.

l Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του 
e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφα-
λιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής 
ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μη-
νός Οκτωβρίου 2020 για ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους 
και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία 
πληρωμής την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020. 
Στα ειδοποιητήρια Οκτωβρίου περιλαμβά-
νονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο-
λής εισφορών περιόδου Ιανουαρίου 2020 
έως Σεπτεμβρίου 2020.

l Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τε-
λών κυκλοφορίας για όσους αποκτή-
σουν ΙΧ από την 1η Ιανουαρίου 2021. 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες 
αργά το βράδυ στη Βουλή, οι υποψήφιοι 
ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να ελέγ-
χουν τους ρύπους που θα εκπέμπει το αυ-
τοκίνητο που θέλουν να αποκτήσουν με 
βάση το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρη-
σης ρύπων (WLTP).

l Κοινωνικό μέρισμα μόνο στους δικαιούχους 
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα 
δοθεί φέτος, όπως ανακοίνωσε το οικονο-
μικό επιτελείο. Δικαιούχοι είναι οι 482.385 
δικαιούχοι, εκ των οποίων 256.562 νοικο-
κυριά, οι οποίοι θα λάβουν τον Δεκέμβριο 
διπλάσιο ποσό.

l Έως τις 5 το απόγευμα θα είναι ανοικτές οι 
ΔΟΥ για το κοινό από τις 23 Νοεμβρίου 
όπως προβλέπει απόφαση του διοικητή 
της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα 
για το κοινό, για τις προγραμματισμένες 
συναντήσεις και μόνο, και για τηλεφωνι-
κή εξυπηρέτηση, θα είναι ανοικτές από τις 
8 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Και 
για ταμειακές συναλλαγές από τις 8 το 
πρωί ως και τις 3 το μεσημέρι.

l Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργο-
δοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέ-
ρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποί-
ων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021, 
μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμημα-
τικής καταβολής έως και 24 μηνιαίες δόσεις, 
με επιτόκιο 2,5% ή 12 δόσεις άτοκα, με ελά-
χιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.

l Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των νέ-
ων γονέων για τη χορήγηση του επιδό-
ματος γέννησης, όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του ο ΟΠΕΚΑ. Αυτό αφορά τους 
νέους γονείς που δεν πρόλαβαν να υπο-
βάλουν τη σχετική αίτηση για διαφορετι-
κούς λόγους ή δεν την υπέβαλαν οριστι-
κά έως και τις 26 Νοεμβρίου 2020.

l Τροπολογία για την ρύθμιση ασφαλιστικών 
οφειλών που προέκυψαν από την εκκαθά-
ριση εισφορών του 2019 για περισσότερους 
από 800 χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματί-
ες και αγρότες προανήγγειλε ο υπουργός 
ΕργασίαςΓιάννης  Βρούτσης  στη Βουλή. Ο 

υπουργός σημείωσε ότι η 
ολοκλήρωση της εκκαθά-
ρισης των εισφορών που 

υπολογίζονται με βάση τον νόμο Κατρού-
γκαλου έδειξε ότι 800.343 ελεύθεροι επαγ-
γελματίες θα καλούνταν να πληρώσουν 
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο πάνω 
από 1.300 ευρώ μεσοσταθμικά ο καθένας. 
Με την νέα ρύθμιση η αποπληρωμή θα γί-
νει έως τις 31.3.2021 σε πέντε δόσεις αντί για 
δύο.

l Η φυσική επικοινωνία του κοινού με τα 
στρατολογικά γραφεία έχει δυσκολέψει 
σε μεγάλο βαθμό και το ΓΕΕΘΑ προχωρά 
σε ριζικές τομές, προτάσσοντας την ηλε-
κτρονική επικοινωνία. Έτσι, στο πλαίσιο 
της αναβάθμισης των παρεχόμενων προς 
τους πολίτες υπηρεσιών και ανταπόκρι-
σης στην τρέχουσα ανάγκη λήψης μέ-
τρων περιορισμού της διασποράς του νέ-
ου κορωνοϊού (Covid-19), ανακοινώνει 
ότι όσοι από τους στρατεύσιμους επιθυ-
μούν, μπορούν πλέον να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τό-
που του Νομικού Σώματος (www.
stratologia.gr) αίτηση χορήγησης των κα-
τηγοριών αναβολών κατάταξης για λό-
γους σπουδών.

l Πιερρακάκης : Από σήμερα οι υποψήφιοι 
στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ δεν χρειάζε-
ται να προσκομίζουν στοιχεία δημοτολογι-
κής κατάστασης, καθώς αυτά αντλούνται 
αυτόματα. Διασυνδέουμε τα μητρώα, διευ-
κολύνουμε πολίτες και φορείς.

l Ο ΕΟΠΥΥ αξιοποιεί πρώτος τη δυνατότη-
τα αυτόματης και ηλεκτρονικής άντλησης 
στοιχείων του ΓΕΜΗ από δημόσιους φο-
ρείς.  Μειώνουμε καθημερινά τη γραφει-
οκρατία, αυξάνοντας την ταχύτητα και 
την ακρίβεια του Δημοσίου, δήλωσε ο 
Υπουργός κ. Πιερρακάκης.

l Τα μυστήρια των βασιλικών κτημάτων ανα-
μένονται να συνεχιστούν έως ότου ανοί-
ξουν και τα 70 μπαούλα και τα συρτάρια, 
έως ότου δηλαδή φωτιστεί η κάθε γωνιά 
του κτήματος του Τατοΐου. Την όλη επιχεί-
ρηση την έχει αναλάβει προσωπικά η 
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η 
οποία συχνά επισκέπτεται το βασιλικό κτή-
μα. Να σημειώσω ότι βρέθηκαν στον σταύ-
λο του Βασιλέως Γεωργίου, πέραν από τις 
άμαξες και πολλά μπουκάλια κόκκινου ξη-
ρού κρασιού κάπου 70 χρονών (όπως μου 
είπαν) με την ετικέτα να γράφει «Δεκέλεια», 
γράφει.

l Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης σηματοδοτείται η μετά-
βαση του Δημοσίου στην ψηφιακή επο-
χή, με την κατάργηση της διακίνησης, μέ-
σω τηλεομοιοτυπίας (fax), εγγράφων, δι-
οικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή 
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτή-
των και των υπηρεσιών του Δημοσίου, 
από την 1η Ιανουαρίου 2021.   Υπόχρεοι 
φορείς για την εφαρμογή της ρύθμισης 
αυτής είναι οι φορείς του στενού δημόσι-
ου τομέα και συγκεκριμένα το Δημόσιο, 
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ 
και β’ βαθμού καθώς και τα νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου.
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Εργασίες ανακαίνισης και  στον  7ο  Παιδικό  Σταθμό
Ο Δήμος Αχαρνών και η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 
συνεχίζουν την προσπάθεια αναβάθμισης των υποδο-
μών των Παιδικών Σταθμών.

Αυτή τη φορά, σειρά είχε ο 7ος  Παιδικός Σταθμός του 
Δήμου Αχαρνών στην περιοχή της Αγίας Άννας.

Οι εργαζόμενοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου 
Αχαρνών, καθώς και το προσωπικό και η Διοίκηση της 
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, εκμεταλλευόμενοι την 
αναστολή λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών λόγω 
COVID-19, προχώρησαν σε εργασίες ανακαίνισης, και σε 
αλλαγή του εξοπλισμού του 7ου Παιδικού Σταθμού.

Ο 7ος  Παιδικός Σταθμός στην περιοχή της Αγίας Άν-
νας, εξοπλίστηκε με 20 ολοκαίνουρια παιδικά κρεβατά-
κια. Εγκαταστάθηκε καινούριο κλιματιστικό νέας τεχνο-
λογίας για υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερη κατανά-
λωση ενέργειας, ενώ έγινε και αντικατάσταση όλων των 

φωτιστικών, με λάμπες LED υψηλής απόδοσης.
Η πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Αγ-

γελική Ζαχαριάδη εξέφρασε την ικανοποίηση της από την 
πορεία των εργασιών ανακαίνισης στους Παιδικούς Σταθ-
μούς του Δήμου Αχαρνών και παράλληλα τόνισε ότι η δι-

αρκής προσπάθειας να βελτιωθούν οι συνθήκες παραμο-
νής και φροντίδας των μικρών παιδιών στους Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών θα συνεχιστεί με την ίδια 
προσήλωση και την ίδια ένταση.   https://www.difa.
gr/?p=2555

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΏΝ – ΔΗΦΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΝΑΣΤΈΛΛΈΤΑΙ 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 ανα-
κοίνωση που έκανε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο 
Υγείας. Η υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως, υπο-
γράμμισε ότι τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικού 
χαρακτήρα και δεν υποδεικνύονται από το επιδη-
μιολογικό φορτίο στις σχολικές μονάδες, στις 
οποίες δεν έχει διαπιστωθεί τάση διασποράς του 
ιού. Όπως σημείωσε, τα μέτρα στοχεύουν στην ευ-
ρύτερη μείωση της κινητικότητας των ενηλίκων.

Πληροφορίες στα  Τηλ.: 210 2477900 & 210 
2460800 ή στο npdd.11@gmail.com

Η  Πρόεδρος  
Αγγελική Ζαχαριάδη 

Α
ν και ο Δήμος Αχαρνών λειτουργεί με προσωπι-
κό ασφαλείας, οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες του 
δήμου προχώρησαν σε εργασίες ανακαίνισης 

στον 5ο  Παιδικό Σταθμό στην περιοχή της Χαραυγής, βά-
φοντας εξωτερικούς χώρους με ζωντανά και «χαρούμε-
να» χρώματα, αλλάζοντας τζαμαρίες και επιδιορθώνο-
ντας λοιπές φθορές. Ένώ προχώρησαν και σε αντικατά-
σταση εξοπλισμού και σήμανσης.

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α. εξασφάλισε 
υλικά και εξοπλισμό, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες ανακαίνισης στον 5ο  Παιδικό Σταθμό.

Οι εργασίες ανακαίνισης στον 5ο  Παιδικό Σταθμό εντάσ-
σονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια, συντήρησης και ανα-
βάθμισης των υποδομών της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρ-
νών

Όπως τόνισε η Πρόεδρος Αγγελική Ζαχαριάδη: «Οι ειδι-

κές συνθήκες που ζούμε και η αυστηρή τήρηση των Υγειο-
νομικών Πρωτοκόλλων, δεν πρέπει να σταθούν εμπόδια, 
ώστε να εργαστούμε με δυναμισμό και να προσφέρουμε 
όσα περισσότερα μπορούμε στους πολίτες του Δήμου 

Αχαρνών και ειδικότερα στα παιδιά των Παιδικών Σταθμών. 
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία οφείλουμε να συνεχίσουμε 
και να εντείνουμε την προσπάθεια αυτή».   https://www.
difa.gr/?p=2480

Η ΠΡΟΈΔΡΟΣ και το Προσωπικό 
της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, 
θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχα-
ριστίες μας, στη διαφημιστική εται-
ρεία ROBBIE της Ευαγγελίας και Πα-
ναγιώτη Ρομπέσκου, για την άμεση 
ανταπόκριση στο αίτημα χορηγίας 
μας, σχετικά με την κατασκευή και 
τοποθέτηση πινακίδας στον 8ο  Παι-
δικό Σταθμό της Δημοτικής Φροντί-
δας Αχαρνών.

Η πραγμάτωση της δωρεάς αυ-

τής αποδεικνύει έμπρακτα την αν-
θρωπιστική δράση, προσφορά και 
στήριξή σας στις δομές της Δημοτι-
κής Φροντίδας Αχαρνών.

Αυτές οι πράξεις συμπαράστα-
σης και αλληλοβοήθειας θεωρού-
με ότι στη σημερινή εποχή θα πρέ-
πει να αναδεικνύονται ώστε να γνω-
ρίζουν όλοι ποιοι στηρίζουν με τις 

πράξεις τους τις δομές μας.
Τέλος από δικής μας πλευρά 

σας ενημερώνουμε ότι θα αναδεί-
ξουμε αυτή τη χειρονομία σας ενη-
μερώνοντας το προσωπικό του 
Ν.Π.Δ.Δ. και όχι μόνο. Εννοείται ότι, 
η προσφορά σας θα διαχυθεί ως κί-
νηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλα τα 

μέσα (διαδίκτυο, έντυπα μέσα κλπ) 
και όλους τους ωφελούμενους δη-
μότες. Σας ευχαριστούμε θερμά και 
ευελπιστούμε την ανταπόκρισή σας 
και στο μέλλον.

Με εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών – ΔΗ.Φ.Α.

Έυχαριστήρια Έπιστολή προς τη Διαφημιστική Έταιρεία Robbie

Ο Δήμος Αχαρνών και η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών συνεχίζουν 
την προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών των Παιδικών Σταθμών

Εργασίες ανακαίνισης στον 5ο Παιδικό Σταθμό (ΧΑΡΑΥΓΗ)
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ΚΑΛΗΜΕΡΑ ...!!!  ΚΑΛΟ ΒΡΑ∆Υ…!!!  ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ…!!!
Επιµέλεια: Αντώνη  Σουλακέλη

Κάνε αυτό που θέλεις και µπορείς µε σεβα-
σµό ΑΓΑΠΗ και Αξιοπρέπεια … Έτσι και αλ-
λιώς ότι και να κάνεις …Πάντα κάποιοι θα σε 

κρίνουν…Βλέπεις στο δικαστήριο της αυτοκριτι-
κής, δεν ισχύει το τεκµήριον της αθωότητας…!!!

Μερικές φορές οι σκέψεις είναι τόσο έντονες, 
που φοβάσαι µην ακουστούν παραέξω …
Ωστόσο σε κάθε µας συννεφιά ΕΜΕΙΣ θα φτιά-

χνουµε ΗΛΙΟΥΣ…!!! Στην παρούσα φάση η πίστη 
µας για το καλύτερο είναι που ‘’ΜΕΤΡΑΕΙ’’ µε αισιο-
δοξία και Ελπίδα...Τι θα ήταν αλήθεια η ΖΩΗ χωρίς, 
αισθήµατα λουλούδια , αρώµατα , χρώµατα , χιού-
µορ & Φαντασία …!!! Γιατί τίποτα πιο ωραίο, τίπο-
τα πιο αληθινό απ' τη ζωή δεν είναι..!!!

Το να εκφράζεις αυτά που πραγµατικά νιώθεις 
είναι κατάκτηση σε µια εποχή που το συναί-
σθηµα κρύβεται επιµελώς πίσω από το προσω-

πείο του δυναµισµού...   Αν κάποιος θέλει σοβαρά να 
είναι ένα µέρος της ζωής σου…  θα κάνει ΣΟΒΑΡΑ την 
προσπάθεια να είναι στη ΖΩΗ σου...!!!  Έτσι πάει...!!!  
Και τελικά , µένεις µε αυτούς που σε κρατάνε…!!!

Η Ελπίδα..είναι Ένα όνειρο… µε ανοιχτά τα 
Μάτια…!!!  Βλέπεις τα απωθηµένα είναι αδυ-
ναµία. Και οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου 

δυνατοί. Όλα σου τα’ µαθα,  µα ξέχασα µια λέξη. Αν 
µ’ άφηνες τη λέξη να σου µάθω…

Αρχίστε να δίνετε στις ιδέες και στα όνειρα 
σας µια ευκαιρία ...Αύριο θα ναι µια νέα µέ-
ρα ..ένα νέο ξεκίνηµα Γιατί αν υπάρχει κάτι 

χειρότερο από τα χαµένα όνειρα..Είναι να χάνεις 
την επιθυµία να ονειρεύεσαι και πάλι...Για αυτό 
αν υπάρχει έστω και λίγο φως για να φωτίσει τα 
όνειρά σου, δεν θα νιώθεις ποτέ µόνος...Να σχε-
διάζεις λοιπόν χωρίς βιασύνη, αλλά να εκτελείς 
γρήγορα. Φτάνει φυσικά η χτεσινή ζωή σου, να 
µην επηρεάζει την σηµερινή…!!!

Η οµορφιά του νου προκαλεί έκπληξη, η 
οµορφιά της ψυχής υποχρεώνει να σέβε-
σαι...Η σκληρότητα αυτών των καιρών δεν 

πρέπει να µας αφήσει να χάσουµε την τρυφερότη-
τα της καρδιάς µας...H τρυφερότητα είναι η µυστική 
γλώσσα της ψυχής…!!!

Σπουδαίος ΡΑΦΤΗΣ ο ΧΡΟΝΟΣ...σπουδαί-
ος...Ειδικότητα του οι επιδιορθώσεις ...!!! 
Και όσο για εµάς..θα παραµείνουµε πιστοί 

και παραδοµένοι στο τι θα πει ο ένας και στο τι θα 
πει ο άλλος… χάνοντας σιγά , σιγά στιγµές από 
την ζωή µας…!!!

ΝΑΙ τότε που ΟΛΑ ήταν δυνατά…!!! Χρειαζό-
µαστε κορνίζες για να κλείνουµε µέσα τα το-
πία πού ζωγραφίζει ή ψυχή µας...αλλιώς τα 

παίρνει ό άνεµος....... Γιατί το καλύτερο απάγκιο, για 
τον καθένα µας δεν µπορεί παρά να είναι εκεί που 
γαληνεύει η ψυχή σου…!!! ∆εν είναι οι λ έ ξ ε ι ς και 
οι εικόνες που πονάνε, είναι η µ ν ή µ η που τις ερ-
µηνεύει… Θα σου πω κάτι...Οι σκέψεις δεν είναι πο-
τέ ειλικρινείς …Οι συγκινήσεις είναι…. Βλέπεις οι 
αληθινοί παράδεισοι είναι εκεί που χαµογελάει η 
ψυχή σου…!!! Αφού µερικές αναµνήσεις ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΑΞΙΖΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ…!!!

Το όµορφο είναι πάντα παράξενο… ∆εν τε-
τραγωνίζονται οι κύκλοι...Μήτε και τα αι-
σθήµατα...Μπορεί οι λέξεις να ανταγωνίζο-

νται, µα είναι οι χειρονοµίες που κόβουν..το νή-
µα…!!! Βλέπεις… Τα συναισθήµατα δεν είναι για 
να τα λες …Αλλά για να τα δείχνεις …!!! ∆εν εί-
ναι η ένταση ενός συναισθήµατος µα η συνέπεια 
που το µεγαλώνει…!!!

Να περιµένεις το καλύτερο. Να είσαι έτοιµος 
για το χειρότερο. Να αξιοποιείς αξιολογώντας 
, οτι προκύπτει. Όταν σταµατήσεις να παίζεις, 

δεν είσαι «εκτός» νιότης....Είσαι «εκτός» ζωής.....
Βλέπεις… Μπορεί οι λέξεις να ανταγωνίζονται, µα 
είναι οι χειρονοµίες που κόβουν..το νήµα…!!!

Για αυτούς που περιµένουν µε υποµονή 
,πάντα υπάρχει µια υπέροχη άφιξη.  Βλέπεις 
τα όµορφα πράγµατα έχουν το βήµα τους 

αργό...Και όσο για εµένα ΕΓΩ έχω πάλι για τη ζωή 

µιαν αντίληψη δραµατική και ροµαντική...Ό,τι 
δεν αγγίζει βαθιά την ευαισθησία µου δε µε ενδι-
αφέρει...!!!

Η συνείδηση µας, η αλλιώτικα, οι πράξεις 
µας, και εν τέλει ,οι επιλογές µας προσδιορί-
ζουν και καθορίζουν την ύπαρξή µας…!!! Η 

επιλογή είναι κατάκτηση, και όχι το αυθόρµητο και 
το τυχαίο …!!! Γιατί τελικά πολλοί είναι αυτοί που 
φτιάχνουν ένα ψέµα για να σωθούν από µια αλή-
θεια που δεν αντέχουν…!!!

Τα αληθινά πράγµατα της ζωής, δεν τα 
σπουδάζουµε και δεν τα µαθαίνουµε, απλά 
τα συναντάµε…!!! Τελικά πόσο εύκολα γυ-

ρίζει η κλειδαριά των αισθηµάτων µ’ ένα οποιο-
δήποτε κλειδί της λησµονιάς…!!! Βλέπεις : Μα-
κρύς ο δρόµος απ’ την επιθυµία στην απόφαση..

Ο Καλός καφές θέλει και καλή παρέα…!!! 
Και µην ξεχνάτε στο MΑΖΙ είναι η ΖΩΗ…!!! 
Άφηνε κάτι για κάποιον, αλλά µην αφήνεις 

κάποιον για κάτι...!!! Ας είναι ευλογηµένη η σιωπή.. 
γιατί µέσα σ' αυτήν θα µ ακούσεις να µιλώ…!!! Και 
ΕΣΥ µέχρι να κάνεις το ασυνείδητο, συνειδητό, ΕΚΕΙ-
ΝΟ θα κατευθύνει τη ζωή σου και εύκολα εσύ θα το 
ονοµάζεις µοίρα Βλέπεις Σ’ ένα χορό που ποτέ δεν 
έχεις χορέψει …∆εν επιτρέπεται να µιλάς για βήµα-
τα…!!! Έτσι σε µάθανε...!!!

Η υπόληψη είναι ένα άλογο που όλοι θέ-
λουν να ιππεύσουν, αλλά ουδείς θέλει να 
το ταΐσει.. Γιατί Αξιοπρέπεια δεν είναι στο να 

κατέχεις τιµές, αλλά στο να τις αξίζεις..Για αυτό 
Όποτε περιµένεις κάποιον να σου αλλάξει τη 
ζωή..να ρίχνεις και µια κλεφτή µατιά και στον κα-
θρέφτη Τώρα, δυο λουλούδια και δυο αχτίνες 
δεν κάνουν τέσσερα, κάνουν την ψυχή µας..!  Κα-
τέχεις το…!!!

Για τις εικόνες που κλείνονται στην ψυχή µας 
δεν υπάρχει φόβος να τις πάρει ο άνεµος…!!! 
Γιατί πίσω από το µαύρο πέπλο της νύχτας, 

κρύβεται το χαµόγελο της αυγής…!!!

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
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Αχαρναϊκός  Μαραθώνιος  Αγάπης  2020

Ο 
όμιλος FocusMediaGroup σκεπτό-
μενος και αφουγκραζόμενος τις δύ-
σκολες ημέρες που βιώνουμε ως 

κοινωνία αλλά και με τις ημέρες των Χρι-
στουγέννων να πλησιάζουν συνδιοργανώ-
νει «Μαραθώνιο» αγάπης και αλληλεγγύ-
ης προς οικογένειες του Δήμου Αχαρνών 
που το έχουν ανάγκη. 

Ο Μαραθώνιος θα τρέχει καθ’ όλη την δι-
άρκεια του μηνός Δεκεμβρίου με εκπομπές 
και θα κορυφωθεί στις 23 Δεκεμβρίου με μια 
Μαραθώνια πολύωρη ζωντανή ραδιοφωνι-
κή εκπομπή στο ραδιοφωνικό studioτου 
Focus Media Group. 

Ο «Μαραθώνιος αγάπης» ξεκίνησε σε συ-
νεργασία με: Την «Εθελοντική Ομάδα Θρακο-
μακεδόνων» την ομάδα «Νέα Γενιά Ολυμπι-
ακού Χωριού», το «Αρχελάου Θέατρο», την 
ενορία του Αγίου Διονυσίου Αχαρνών και ευ-
ελπιστούμε να ενταχθούν και άλλοι φορείς, 
τοπικοί σύλλογοι, ομάδες κλπ .

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όσο το 
δυνατό περισσότερα τρόφιμα, είδη πρώτης 
ανάγκης, χρήματα αλλά και ηλεκτρικές ή μη 
συσκευές, που θα δοθούν μέσω της ενορίας 
του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου σε οικογέ-
νειες που αποδεδειγμένα τα έχουν ανάγκη σε 
όλο τον Δήμο Αχαρνών .

Τα χρήματα μπορούν να δοθούν είτε μέ-
σω κατάθεσης σε ειδικό τραπεζικό λογαρια-
σμό που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυ-
τό, είτε μέσω συγκεκριμένης χρέωσης, από 
γραπτό μήνυμα, που θα αποστέλλεται σε 

5ψήφιο αριθμό. Σε κάθε περίπτωση και προς 
απόδειξη της διαύγειας, όλοι οι δωρητές είτε 
επώνυμα είτε ανώνυμα, καθώς και οι δωρεές 
αυτών, θα εμφανιστούν σε ηλεκτρονική σελί-
δα του επίσημου siteτης Focus WebTv ώστε 
να μπορεί ο οποιοσδήποτε θέλει να ελέγξει 
την προσφορά του . ( πχ όποιος θέλει να κά-
νει δωρεά ανώνυμα , θα εμφανίζεται το ποσό 
και ο αριθμός συναλλαγής ή τα 4 τελευταία 
νούμερα του κινητού του αν είναι με sms) 

Σε περίπτωση που πρόκειται για επιχείρη-
ση θα μπορεί να προβεί σε δωρεά προϊόντων 
της εάν δεν επιλέξει οικονομική βοήθεια. Και 
σε αυτή την περίπτωση η επωνυμία της επιχεί-
ρησης και η δωρεά της θα εμφανιστούν σε 
ηλεκτρονική σελίδα του επίσημου site της 
Focus WebTv καθώς και θα ανακοινώνεται 
στις Ραδιοφωνικές εκπομπές .

Σύντομα θα ενημερωθείτε για τους αριθ-
μούς λογαριασμών, τον πενταψήφιο αριθμό 
για SMS καθώς και τους χώρους που θα γίνε-
ται οι συγκέντρωση προϊόντων 

 Με εκτίμηση
Focus Media Group

Σας θέλουμε όλους δίπλα μας, αυτές τις δύσκο-
λες ημέρες που βιώνουμε, να ενώσουμε όλοι μα-

ζί τα χέρια μας και να δώσουμε και να προσφέ-
ρουμε αγάπη στους συνανθρώπους μας. Για πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες του Μαραθωνίου Αγά-

πης δείτε εδώ https://tvf.gr/wp-content/
uploads/2020/11/Μαραθώνιος-Αγάπης-2-.pdf

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...!!!
λέει ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ και όλοι οι Μαζικοί Φορείς του 
Μια σκέψη …λίγα λόγια… ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ…!!! 
Ήμασταν Είμαστε και θα είμαστε πάντα υπέρ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ…!!! 

Οι Σελίδες μας στο FB : 1) ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ-ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΑΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ 2) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥ-
ΛΟΣ Εν ΑΧΑΡΝΑΙΣ 3) ΣΤΕΚΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κατοίκων ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ Καθώς και 
οι σύλλογοι όπως ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ «Ο Άγιος ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μανταμάδου» -Α.Ο.ΚΟΚ-
ΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ-  Όπως και η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κατοίκων του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ 

Αλλά και η on-line δυνατότητα : ifonitoykokkinoymylou.blogspot.com από την ΠΡΩΤΗ μέ-
ρα ίδρυσης και εμφάνισής τους στην περιοχή μας είχαν και συνεχίζουν να έχουν ΣΤΑΘΕΡΑ και 
αμετάκλητα την ίδια τοποθέτηση σχετικά με τα τοπικά καταστήματα ,όχι μόνο των ευκαιριακών 
εορταστικών ημερών,   αλλά η παρότρυνση μας προς ΟΛΟΥΣ τους καταναλωτές είναι να έχου-
με διάρκεια και συνέπεια αγορών στο μέτρο της οικονομικής δυνατότητας , της εξυπηρέτησης 
αλλά και των όποιον αναγκών μας, πρωτίστως μέσα από τα μικρά καταστήματα της συνοικίας 
μας και όχι μόνο…!!!

Ας επιλέξουμε αρχής γενομένης και λόγο των ημερών παίρνοντας τα μέτρα ατομικής προστασί-
ας μας, να κάνουμε τις όποιες αγορές μας και όλα τα δώρα μας-όχι απαραίτητα ακριβά- από μικρά 
εμπορικά μαγαζιά της γειτονιάς μας.

Ας αφήσουμε τα χρήματά μας στους απλούς ανθρώπους στα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς μας 
στους συγγενείς μας στους φίλους μας , στους γνωστούς μας…

Έτσι περισσότεροι άνθρωποι –οικογένειες,  θα μπορούν να επιβιώνουν μέσα από την σκληρή κα-
θημερινότητα 

Ξεκινήστε από τα πιο απλά , πιείτε τον καφέ σας ,φάτε το σουβλάκι σας, ποιείτε το τσιπουράκι και 
το ουζάκι η την μπυρίτσα σας, ψωνίστε γλυκά- κρεατικά -ρούχα- εργαλεία –μηχανικές βλάβες κ.α. 
και κάντε τις μικρές οι μεγαλύτερες αγορές σας από την γειτονιά και, τους ΔΙΚΟΥΣ 

μας ανθρώπους …!!! 
Αυτό βέβαια προϋποθέτει και την αλληλοκατανόηση ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων (πελάτη και 

επαγγελματία…!!!)
Η Περιοχή μας η ΠΟΛΗ μας έχει ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΓΟΡΑ και για ΟΛΑ τα γούστα και ανάγκες μας…!!! 
Φτάνει να το θέλεις , φτάνει να μην την απαξιείς …!!! 
ΚΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ λοιπόν από τους ΔΙΚΟΥΣ μας ανθρώπους  
ΚΑΙ φυσικά το κριτήριο δικό σας…!!!
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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. κατευοδώνει τον  ΓΙΩΡΓΟ  ΡΑΠΤΗ  
Το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια

στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Ο Γιώργος Ράπτης, ήταν πατέρας της Εφόρου Υλικού Φω-
τεινής Ράπτη και είχε καταθέσει τα πλούσια οικογενειακά 

του αρχεία στην Ι.Λ.Ε.Α.. Τα τελευταία χρόνια
ήταν παρών σε όλες τις εκδηλώσεις της εταιρείας μας. 

Η Ι.Λ.Ε.Α. ευχαριστεί την οικογένεια Ράπτη,
διότι τα χρήματα που

θα συγκεντρωθούν αντί στεφάνου στην μνήμη του εκλι-
πόντος θα κατατεθούν στο ταμείο μας.
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Άναμμα κεριού: Τι συμβολίζει και 
γιατί ανάβουμε κερί στην εκκλησία
Κερί στην εκκλησία: Οι περισσότεροι πιστοί της Χριστιανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν δύο βασικά ερωτήματα. Το ένα 
είναι «Για ποιο λόγο ανάβουμε κερί στην εκκλησία;». Αντί-
θετα, το δεύτερο είναι «Υπάρχει ιδιαίτερος συμβολισμός στο 
άναμμά του;».

Στο ερώτημα τι συμβολίζει το κερί, επικαλείται απαντήσεις 
που δίνουν οι Πατέρες της Εκκλησίας. Χαρακτηριστικά, ση-
μειώνει:

«Την απάντηση δίνουν οι Πατέρες της Εκκλησίας, στους 
οποίους προσφεύγουμε πάντοτε και οι οποίοι δίνουν απαντή-
σεις σε όλα και ας έζησαν αιώνες πριν.

Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης αναφέρει έξι συμβολισμούς 
για το κερί και βεβαίως αναφέρεται στο αποκαλούμενο καθα-
ρό κερί, δηλαδή, το μελισσοκέρι. Λέγει ότι το κερί συμβολίζει:

α) Την καθαρότητα της ψυχής μας, β) Το εύπλαστο της ψυ-
χής μας, την οποία πρέπει να πλάσουμε σύμφωνα με τις εντο-
λές του Ευαγγελίου, γ) Την ευωδία της Θείας Χάριτος, την οποία 
πρέπει να εκπέμπει κάθε ψυχή, όπως το κερί διαθέτει γλυκεία 
μυρωδιά, δ) Όπως το γνήσιο κερί, καιόμενο ανακατεύεται με τη 
φωτιά και τις δίνει τροφή, έτσι και η ψυχή καιομένη από τον Θείο 
Έρωτα οδηγείται βαθμηδόν στη θέωση, ε) Το φως του Χριστού 
και στ) Την αγάπη και την ειρήνη με τις οποίες κυριευμένος ο πι-
στός γίνεται φωτεινός οδοδείκτης στους άλλους.

Απάντηση δίνεται και από έναν άνθρωπο της εκκλησίας. 
Αυτός δεν είναι άλλος από τον Μητροπολίτη Νικοπόλεως και 
Πρεβέζης.

Ερωτήματα, στα οποία δίνει απάντηση ο μητροπολίτης Νι-
κοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσόστομος, ο οποίος επισημαίνει, 
μεταξύ άλλων, ότι η συνήθεια του ανάμματος περιέχει βαθύ-

τατο συμβολισμό και ότι αποτελεί μια σημαντική κίνηση του 
ανθρώπου στην αναζήτηση του θείου να επικοινωνήσει με 
τον Θεό.

«Μια από τις ευλογημένες συνήθειες των πιστών όταν ει-
σέρχονται στον ναό είναι να παίρνουν ένα ή περισσότερα κε-
ριά, να τα ανάβουν στην ορισμένη θέση (μανουάλι) και κατό-
πιν να προσκυνούν τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και 
του αγίου του ναού. Αυτή η συνήθεια, που ίσως τις περισσότε-
ρες φορές γίνεται μηχανικά, περιέχει βαθύτατο συμβολισμό. 
Καθετί που υπάρχει ή συμβαίνει στον Ιερό Ναό και στη Λατρεία 
της Εκκλησίας μας εγκρύπτει συμβολισμούς για να μας υπεν-
θυμίζει τόσο γεγονότα της επίγειας ζωής του Κυρίου μας όσο 
και την υποχρέωση του πιστού να μη ραθυμεί, να μην εγκατα-
λείπεται στη βιοτική ραστώνη, αλλά να αφυπνίζεται πνευματι-
κά αναλαμβάνοντας τα πνευματικά όπλα που η Εκκλησία μας 
του χορηγεί στον πνευματικό αγώνα», τονίζει ο ποιμενάρχης 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης.
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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

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΏΝ 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών

Αχαρνών ∆ηµήτρης Γιαννούλης και τα 

µέλη του ∆.Σ., εκφράζουµε τη θλίψη 

µας για τον θάνατο της Προέδρου του 

Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών, 

κυρίας Πόπης Φαµελίτου. 

Θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά της,

στους οικείους της και στην µεγάλη οικογέ-

νεια των Πελοποννησίων των Αχαρνών. 

Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα την σκεπάσει.

Εις  Μνήµην

 ΕΛΕΝΗΣ  ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η  
Την  Κυριακή  29 Νοεµβρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Κοιµήσεως Θεοτόκου Αχαρνών τελέσαµε ετήσιο 
µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πο-

λυαγαπηµένης µας, αείµνηστης Ελένης Σαχσανίδη.
Όπως είναι κατανοητό, το µνηµόσυνο

πραγµατοποιήθηκε σε στενό κύκλο λόγω
των περιοριστικών υγειονοµικών µέτρων.

Ευχαριστούµε από καρδιάς όλους
όσοι ήθελαν να παρευρεθούν.

Η  κόρη της, οι  γονείς  της, ο αδελφός της 



21Κυριακή 6 ∆εκεµβρίου 2020

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα Λεύκωµα που δεν πρέπει

να λείπει από κανένα σπίτι.
Με 550 φωτογραφίες και σε 416 σελίδες 

παρουσιάζεται µεγάλο µέρος
του πλούτου της Ιστορίας, της Λαογραφί-

ας και της Γεωγραφίας των Αχαρνών. 
Μια µοναδική και καλαίσθητη έκδοση 
που σας περιµένει να την αποκτήσετε.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία, η Κ.Σ.Ε. υπέδειξε 

έγκαιρα στους αρµόδιους υπουργούς και λοιπούς κυβερνητικούς παράγοντες, τον 
τρόπο που οι κυνηγοί θα µπορούσαν να µετακινούνται χωρίς να παραβιάζεται

ο νόµος και χωρίς να δηµιουργούνται όροι διακινδύνευσης σε συνθήκες πανδηµίας.
Η κυβέρνηση, ωστόσο, επέλεξε να αρνηθεί και να περιφρονήσει κάθε
λογικό επιχείρηµα, αρνήθηκε καν να συζητήσει ή να αφουγκραστεί

τον κόσµο των κυνηγών και τις οργανώσεις του.
Εκ του  ∆.Σ. 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ 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

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Η ιστορία των Αχαρνών καταγράφεται και αξιο-
ποιείται. Στην Ι.Λ.Ε.Α. συνεχίζουµε καθηµερινά να 
υποδεχόµαστε και να ψηφιοποιούµε φωτογρα-
φίες και έγγραφα που αποτελούν οικογενειακά 
κειµήλια. Η πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου 
µας σώζεται για πάντα και είναι προσβάσιµη 
στους µελετητές. Ευχαριστούµε τις πάρα πολλές 
οικογένειες που καταθέτουν τις ιστορικές µνήµες 
και τα αρχεία τους στην Ι.Λ.Ε.Α.

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ
Θέλω να εκφράσω τα θερµά µου συλ-

λυπητήρια στην οικογένεια της Πόπη 

Φαµελίτου. Υπήρξε Προέδρος του Συλ-

λόγου Πελοποννησίων και µέλος του 

∆Σ Παραρτήµατος Γυναικών της ΕΓΕ. Η 

ενασχόλησή της µε τα κοινά ήταν διαρ-

κής. Ένας άνθρωπος δηµιουργικός που 

δεν το έβαζε κάτω. Καλό Παράδεισο...

Η Πρόεδρος  ∆ΗΦΑ 
Αγγελική  Ζαχαριάδη 

ΚΟΙΝΣΕΠ Λύχνος
Άνθη – Φυτά – Στολισµοί

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

ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ 
ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Αγαπητοί φίλοι, µε χαρά σας ανακοι-
νώνουµε ότι αµέσως µόλις οι υγειονο-
µικές συνθήκες το επιτρέψουν,
θα ξεκινήσουµε σεµινάρια κατασκευής 
θεατρικού προσωπείου, τα οποία θα 
πραγµατοποιούνται τόσο στο Επισκήνι-
ον όσο και σε φορείς ( συλλόγους, 
σχολεία κ.τ.λ.) που θα αιτηθούν πραγ-
µατοποίηση του σεµιναρίου στο χώρο 
τους. Η συµµετοχή θα είναι δωρεάν.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο ΠΑΡΚΙΝ  στεγα-
σµένα επί της οδού Αγίας Τριάδος, πλησί-
ον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου. Τηλ. 6977 
939871.  4∆260.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  οικία ισόγειος 80 τ.µ. στο 
Κεντρικό Μενίδι. Τλ.  6973 049965. 
4∆258
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α µε ΙΧ και συστάσεις 
αναλαµβάνει την φροντίδα ηλικιωµένων 
και οικιακές εργασίες. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6979076037 κα Αθανασία 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαµέρισµα τριάρι µεγάλο, 
στον τρίτο όροφο, διαµπερές, µε διπλό  
Γκαράζ, στο Κεντρικό Μενίδι.. Τηλ. 6982 
934290. 4∆258.    

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε µεταπτυχιακό, παρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – 
Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ. 6942 864 
739. 10∆261

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος παραδίδει ιδι-

αίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου 

– Λυκείου. 20ετής εµπειρία- µεταδοτικό-

τητα. Τιµές λογικές. Τηλ. 6972 265300. 

5∆255.

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙ-

ΚΩΝ, σε µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµή 8 ευ-

ρώ. Τηλ. 6976 433192. 5∆255.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πεί-

ρα, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε µα-

θητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου – Λυκείου. 

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

∆ευτέρα, 7 ∆εκέµβριος 2020 ● ΣΙΣΚΟΥ-ΜΠΟΥ-
ΖΙΑΝΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ Παγκάλου 18 .2102404494

Τρίτη, 8 ∆εκέµβριος 2020 ● ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ Φιλαδελφείας 30γ κ Ηροδότου. 
2102468482

Τετάρτη, 9 ∆εκέµβριος 2020 ● ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑ Λ.Θρακοµακεδόνων 22. 
2102466608

Πέµπτη, 10 ∆εκέµβριος 2020 ● ∆ΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ Λ.Θρακοµακεδόνων 81. 2102444418

Παρασκευή, 11 ∆εκέµβριος 2020 ● ∆ΑΒΡΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆εκελείας 9.0 2102477724

Σάββατο, 12 ∆εκέµβριος 2020 ● ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ 

∆ΟΜΝΙΚΗ        Φιλαδελφείας 41. 2102448787

Κυριακή, 13 ∆εκέµβριος 2020 ● ΓΡΗΓΟΡΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάρνηθος 121. 

2102465660

∆ευτέρα, 14 ∆εκέµβριος 2020 ● ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ 

ΝΙΚΗ Πάρνηθος 23. 2102464914

Τρίτη, 15 ∆εκέµβριος 2020 ● ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑ Λιοσίων 104.   2102462282

Τετάρτη, 16 ∆εκέµβριος 2020 ● ΓΟΥΡΝΑ-ΠΑΤ-

ΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ∆.∆έδε 18. 2102467040

Πέµπτη, 17 ∆εκέµβριος 2020 ● ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΑ Εθν.Αντιστάσεως 117. 2102442311

Παρασκευή, 18 ∆εκέµβριος 2020 ● ΠΟΡΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σαλαµίνος 36. 2102463245

Σάββατο, 19 ∆εκέµβριος 2020 ● ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆εκελείας 10. 2102460652

Κυριακή, 20 ∆εκέµβριος 2020 ● ΛΟΥΤΣΙ∆ΟΥ 

ΑΡΙΑ∆ΝΗ Πάρνηθος 95. 2102445975

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 6/12/2020 ΕΩΣ 18/12/2020

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

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




