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Η «Αχαρναϊκή» εύχεται στους αναγνώστες της «Καλή και Ευλογηµένη Χρονιά» µε «Υγεία»!

Σε µια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός  κατάφερε
να κάνει έργο και κυρίως να βάλει τις βάσεις για ακόµη καλύτερο µέλλον 

Ένταξη  του  έργου  Ανάπλασης
της  Λεωφ. Πάρνηθος στο
πρόγραµµα  του Πράσινου Ταµείου

✒ Συνέχεια στη Σελ. 7

Η  ΕΝΤΑΞΗ ενός σηµαντικού έργου για την πόλη των Αχαρ-
νών ενέκρινε σε έκτακτη συνεδρίασή του το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο του Πράσινου Ταµείου του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Το «Ολοκληρωµένο έργο Ανάπλασης 
Λεωφόρου Πάρνηθος εντός ορίων του ∆ήµου Αχαρνών», 
είχε ενταχθεί στην πρόσκληση του 2019 και το ποσό έντα-
ξής τους είναι ύψους 734.715 ευρώ. Μάλιστα το συγκεκρι-
µένο ποσό είναι το µεγαλύτερο, καθώς τα υπόλοιπα 16 έρ-
γα φτάνουν έως τις 330 χιλιάδες.

Μία ακόµη πρό-
ταση του ∆ήµου 
Αχαρνών εντά-
χθηκε στα χρη-
µατοδοτικά προ-
γράµµατα του 
Πράσινου Ταµεί-
ου. Συγκεκριµέ-
να, όπως έγινε 
γνωστό, ο ∆ήµος 
Αχαρνών συµπε-
ριλαµβάνεται µε-
ταξύ των ∆ήµων 
που ετοίµασαν προτάσεις για την «Πρόσκληση Υπο-
βολής Προτάσεων στον άξονα Προτεραιότητας 4: 
Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (ΣΦΗΟ)», η 
οποία εντάσσεται στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 
«∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 

Σε τροχιά ηλεκτροκίνησης 
ο ∆ήµος Αχαρνών

Σηµαντικές απαλλαγές
στα ∆ηµοτικά Τέλη 
του ∆ήµου Αχαρνών
για τις ευπαθείς οµάδες 
Σηµαντικές µειώσεις και απαλλαγές στα δηµοτικά τέλη 
για το 2021 αποφάσισε οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο Αχαρνών µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου Σπύρου 
Βρεττού. Είχε προηγηθεί η ψήφιση της εισήγησης του 
∆ηµάρχου στην Οικονοµική Επιτροπή, για την οποία εί-
χατε ενηµερωθεί σε προηγούµενο φύλλο µας. 

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς (Τρίτη 29/12) ο 
∆ήµαρχος εισηγήθηκε να υπάρξει σηµαντική διεύρυνση όσων 
θα έχουν µηδενικά ή σηµαντικά µειωµένα τέλη.                                                                               ✒ 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 
αιτήσεων διόρθωσης των δηλωθέντων 
τετραγωνικών για όσα ακίνητα κατά το 
παρελθόν είχαν δηλωθεί  πληµµελώς 
στους δήµους. Την πλατφόρµα παρου-
σίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουρ-
γοί Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ∆ιοικητής 
της ΑΑ∆Ε Γιώργος  Πιτσιλής, ο πρόεδρος 
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  ∆ηµ. Παπαστεργίου και ο Γεν. Γραµ. Πληροφορι-ακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ∆ηµοσθένης Αναγνω-στόπουλος. ∆εν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαι-ολογητικού από τον πολίτη προκειµένου να γίνεται η διόρθωση.
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Η ∆ΙΑΠΛΑ-
ΤΥΝΣΗ της 
οδού ∆ηµη-
τρίου ∆έδε 
στο  ύψος 
του 5ου ∆η-
µ ο τ ι κ ο ύ 
σ χ ο λ ε ί ο υ 
Α χ α ρ ν ώ ν 
διευκολύνει µαθητές και οδηγούς να κινούνται πλέον µε ασφαλή τρόπο. Σύντοµα ολοκληρώνεται η πεζοδρόµη-ση του έργου ενώ αναµένονται ανάλογες κινήσεις σε διάφορα σηµεία της πόλης.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η  Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

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

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

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

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

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

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

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

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

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

✒ ΣΕΛ. 16

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

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ, ΠΟΥ ∆ΡΑ
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  «ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΗ»

✒ ΣΕΛ. 3

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

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Ο ∆ηµήτρης 
Φράγκος, 
Τοµεάρχης
ΟΝΝΕ∆, 
Ανατολικής 
Αττικής

✒ ΣΕΛ. 5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ  Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ
στα Μέτρα Αντιµετώπισης του Κορονοϊού 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «Καµία χρονο-

τριβή  στην ολοκλήρωση απα-

ραίτητων έργων που θα θωρακί-

σουν καλύτερα την Αττική και θα 

αναβαθµίσουν αναπτυξιακά τις 

πόλεις µας. Προχωράµε µε γρή-

γορους ρυθµούς και δίνουµε 

άµεσα λύσεις στα προβλήµατα 

που προκύπτουν»

✒ ΣΕΛ. 8

ΣΥΣΚΕΨΗ του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών,

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

δηµία λόγω του κορονοϊού. Μέσα σε ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρεθήκαµε σε µια δίνη, σε µια πρωτόγνωρη κα-

τάσταση. Τα σηµάδια δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι 

κυβερνήσεις έσπευσαν να εξαγγείλουν πληθώρα µέτρων για την 

προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της εξάπλω-

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

γουµένως µε τον καλύτερο τρόπο στις προκλήσεις της κατάστασης. 

Από την πρώτη στιγµή έχει επιδείξει αστραπιαία αντανακλαστικά, δρώ-

ντας µε γνώµονα πάντοτε την υγεία των δηµοτών και των υπαλλήλων 

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

∆ιευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία λήφθησαν αποφάσεις 

για συγκεκριµένα µέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της νόσου. Πα-

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

νωνία µε όλα τα συναρµόδια υπουργεία και τους αρµόδιους επιστη-

µονικούς φορείς, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Έτσι παρά το 

εορταστικό τριήµερο απολυµάνθηκαν οι σχολικές µονάδες της πόλης 

πολύ πριν άλλοι δήµοι µπουν σε αυτή τη διαδικασία. 

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

τη λειτουργία των σχολείων είχε µεταβιβαστεί από την πρώτη στιγµή 

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

διαπιστώνοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται µε το σταδιακό κλεί-

σιµο σχολικών µονάδων ο ∆ήµαρχος έστειλε επιστολή µε την οποία 

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

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

λική απόφαση της κυβέρνησης, την οποία όλοι επικρότησαν. 

Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστηµα οι υπηρεσίες του ∆ήµου 

βρίσκονταν σε εγρήγορση για να συνεργαστούν µε τους αρµόδιους 

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

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

ση ήταν και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διαµορφώνονται όσον 

αφορά την προστασία του προσωπι-

κού, προσαρµόζοντας αρµοδι-

ότητες, ωράρια και δίνοντας 

συγκεκριµένες οδηγίες. 

Όλα δε τα µέτρα είναι πά-

ντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις των αρµόδι-

ων υπουργείων και των 

επίσηµων επιστηµονικών 

φορέων. 
Αυτό όµως που δεν µπο-

ρεί να περάσει απαρατήρητο 

ακόµη και από όποιον κρίνει αυ-

στηρά τη ∆ηµοτική Αρχή, είναι τα 

άµεσα αντανακλαστικά που επι-

δεικνύει σε σοβαρές καταστάσεις. 

Λειτουργεί µε συνέπεια και σοβα-

ρότητα ανάλογη των καταστάσε-

ων, µε ταχύτητα που σπανίζει όταν 

µιλάµε για Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

προλαµβάνοντας και όχι ακολου-

θώντας ασθµένως, όπως είθισται 

σε άλλους ∆ήµους.   

✒ ΣΕΛ. 7

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

Αντιπεριφερειαρχών και ∆ιευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε

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

Α ποχαιρετώντας το 2020 οι 
περισσότεροι επιθυµούµε 
να αφήσουµε πίσω µας 

αυτή τη δύσκολη χρονιά. Αυτή τη 
χρονιά που ήταν γεµάτη δυσκολί-
ες σε κάθε επίπεδο. Μετά από δε-
καετή κρίση όλοι περιµέναµε πως 
έρχεται η ώρα της ανάκαµψης, κα-
θώς ήταν εµφανή δείγµατα σε αυ-
τή την κατεύθυνση. Ήρθε όµως η 
πανδηµία να αλλάξει άρδην τα δε-
δοµένα. Όχι µόνο δεν είδαµε την 
ανάκαµψη, αλλά αναγκαστήκαµε 
να περιοριστούµε µεταφορικά και 
κυριολεκτικά. Τα πάντα εδώ και 
έντεκα µήνες περιστρέφονται γύ-
ρω από τον COVID 19. 

Αυτή τη δύσκολη συγκυρία ανέ-
λαβε να διαχειριστεί από την πλευ-
ρά του ∆ήµου ο Σπύρος Βρεττός. 
Μετρώντας µόλις λίγους µήνες στη 
θέση του ∆ηµάρχου και τη στιγµή 
που άρχισε να προωθεί τα θέµατα 
της ατζέντας που είχε διαµορφώσει 
για τη θητεία του βρέθηκε µπροστά 
στην πανδηµία. Παρόλα αυτά αυτή 
η χρονιά µόνο θετικά µπορεί να 
αποτιµηθεί. Είναι εµφανές στα µάτια 

κάθε δηµότη πως η πόλη παρουσί-
ασε µεγάλη βελτίωση σε καίριους 
τοµείς δράσης. Προσπαθώντας να 
κάνουµε έναν µικρό απολογισµό 

µπορούµε να σταθούµε ενδεικτικά 
σε κάποια σηµεία, τα οποία αποδει-
κνύουν του λόγου το αληθές. 

Ξεκινώντας από τα οικονοµικά 
του ∆ήµου φαίνεται πως έχει επέλ-
θει µια τάξη. Εξασφαλίζοντας τη 
χρηµατοδότηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών ύψους 17 εκατ. ευρώ 
και µε χρηστή διαχείριση, φαίνεται 
πως γίνονται βήµατα µπροστά. Σύµ-
φωνα µάλιστα µε το δικό µας ρε-
πορτάζ έχουν καλυφθεί πολλά από 
τα προαπαιτούµενα της συµφωνίας 
κάτι που δηµιουργεί αισιοδοξία. 

Όσον αφορά τον τοµέα της καθη-
µερινότητας, η καθαριότητα είναι 
ένας τοµέας στον οποίο έχει γίνει 
πολλή δουλειά. Ο ∆ήµος ενισχύθη-
κε σηµαντικά σε µέσα και προσωπι-
κό, ενώ µε την καθιέρωση προγράµ-
µατος, το οποίο δηµοσιοποιείται και 
τις συνεχείς ενηµερωτικές καµπάνιες 
είναι σηµαντική η διαφορά. Παρό-
µοια είναι η κατάσταση και στον το-
µέα του Πρασίνου µε ορατά τα απο-
τελέσµατα στον τοµέα των αποψιλώ-
σεων και του καλλωπισµού νησί-
δων, πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων. 

ΜΕ  ΓΕΡΕΣ  ΒΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΤΟΙΜΟΣ  ΓΙΑ 
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟ  2021 Ο  ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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Στην πολιτική δεν χρειαζόµαστε τις παλιές µεθόδους, µε απα-
τηλές υποσχέσεις, για εξαπάτηση των εκλογέων. Σήµερα χρει-

αζόµαστε φρέσκα µυαλά και ιδέες που θα µας οδηγήσουν στο αύ-
ριο. Το χθες το ζήσαµε και το γνωρίζουµε πολύ καλά.

Ένα δηµόσιο πρόσωπο, πρέπει όχι µόνο να φαίνεται, αλ-
λά να είναι αυτό που λέγει. Σοσιαλισµός µε πούρα Αβάνας 

σε κότερα και µείωση των συντάξεων, γιατί µας περισσεύουν τα 
χρήµατα, δεν κολλάει.

Όσο πιο απλοϊκά είναι τα λόγια µε την 
σκέψη µας, τόσο πιο αληθινά είναι. Υπάρ-

χουν και κάποιοι λαληµένοι, φευγάτοι, που πι-
στεύουν ότι είναι πάνω από την ανθρώπινοι 
λογική. Συµβαίνει αυτό.

Αδιόρθωτοι είναι κάποιες πολιτικές 
παρατάξεις που θέλουν µε την βία και 

τον ετσιθελισµό να πάρουν την εξουσία, ή 
να επιβάλουν την αναρχία. Τα κόµµατα που 
ακολουθούν την δηµοκρατική διαδικασία, 
θα είναι πάντα, εναλλάξ κυβερνήσεις.

Κύριε Λοβέρδο και κύριε Φλωρίδη, κινη-
θείτε, γιατί η Μπάρµπη, θα σας κλείσει το 

µαγαζί. Είναι µεγάλο κενό, στην ελληνική Βουλή να µην υπάρχει 
Κεντρώα Παράταξη, µε σωφροσύνη, µακριά από τα άκρα.

Το  να δίνεις κάτι µε αντάλλαγµα, είναι πολύ λογική διαδι-
κασία. Είναι εµπόριο. Το να δίνεις όταν και όποτε µπορείς, 

χωρίς αντάλλαγµα είναι µια ψυχική ιδιότητα που µας ευχαρι-
στεί, αλλά δεν την έχουµε όλοι µας.

Είναι απόλυτο δικαίωµα του κάθε ανθρώπου, να ζει όπως αυ-
τός θέλει και του αρέσει. Αρκεί να µην προκαλεί µε την συµπε-

ριφορά του και να περιφρονεί, τους συνανθρώπους του. Τα δικαι-
ώµατα µας σταµατούν, εκεί που αρχίζουν τα δικαιώµατα των συ-
µπολιτών µας.

Η πατρίδα µας, σαν φυσικά θαλάσσιος λαός, πρέπει πάντα 
να έχουµε, ισχυρό πολεµικό ναυτικό και αεροπορία. Τα  χώ-

µατα µας, ξέρουµε πολύ καλά πώς να τα υπερασπιζόµαστε. Το 
έχουµε διαχρονικά αποδείξει. Το διδάσκει άλλωστε η ιστορία µας.

Όλοι µας σαν παιδιά είµαστε µπαγασάκηδες, δηλαδή ζαβο-
λιάρηδες. Όσο ‘όµως µεγαλώνουµε, πρέπει να αποκτήσουµε 

ήθος, δηλαδή ηθική. Έτσι αποκτούµε εκτίµηση από τους συνανθρώ-
πους µας. Η εκτίµηση δεν αγοράζεται, κερδίζεται.

Ένας άνθρωπος, που δεν θέλει να εργαστεί για να βγά-
λει το ψωµί του, αλλά ζει κλέβοντας τον κόπο των συ-

νανθρώπων του, δεν χρειάζεται κανένα οίκτο, καµιά λύπηση. 
∆εν µιλάµε για τους συνανθρώπους µας µε 
ειδικές ανάγκες. Μιλάµε για τους τεµπέλη-
δες που το παίζουν αναξιοπαθείς. Ας αφή-
σουµε τις υποκρισίες, σωστότερο το δίκαιο 
και η λογική.

Όλοι λίγο πολύ γνωρίσουµε τις ανθρώ-
πινες βρωµιές, τις βρωµιές µας. Ελάχι-

στα µας ενδιαφέρει ποιος είναι πιο βρώµικος. 
Μας κινεί το ενδιαφέρον και µας συγκινεί, 
όταν ένας άνθρωπος, δι-
ακρίνει την αδικία σε κά-
ποιον που είναι αµέτο-
χος στις δικές µας βρω-
µιές και προσπαθεί να 

βοηθήσει τον κατατρεγµένο.
Όταν δεν έχεις λογική και την δύναµη, να 
υποτάξεις να δαµάσεις, τον εγωισµό σου, γί-

νεσαι ένας άνθρωπος αντιπαθείς, µο-
νήρης και ζεις στον δικό σου κόσµο, 
που ουδόλως µας ενδιαφέρει, γιατί 

δεν προσφέρεις τίποτα σε κανέναν. Οι άν-
θρωποι αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες και τις 
συµφορές της ζωής µας, βοηθώντας ο ένας τον άλλον, γιατί όλοι 
θέλουµε να επιβιώσουµε.

Ευχαρίστηση ή απόλαυση δεν είναι κάτι που το γεννάς ο ίδιος, 
αλλά και που σου το δίνει κάποιος συνάνθρωπος µε την κα-

λή του θέληση και το έξυπνο χιούµορ του. Αυτοί οι άνθρωποι µας 
είναι συµπαθείς.

Σε όλες τις ανθρώπινες  κοινωνίες υπάρχουν ευφυείς άν-
θρωποι και άνθρωποι µε χαµηλή αντίληψη. Είναι αναπό-

φευκτα µια βιολογική κατάσταση. Άλλωστε πως γεννήθηκε η 
λέξη βλαξ, ή η λέξη σπίρτο.

Στην ζωή µας, δεν αρκεί µόνο η Ειδική 
γνώση. Χρειάζονται Γενικές γνώσεις για 

να αντιµετωπίζουµε τα µικροπροβλήµατα της 
καθηµερινότητας. Αυτό πρέπει να είναι µέρι-
µνα των υπεύθυνων  της Παιδείας.

Εφέ σηµαίνει τεχνητή εντύπωση. Πολ-
λοί άνθρωποι του θεάµατος, είναι κα-

τασκευασµένοι έτσι, χωρίς περιεχόµενο. 
Αλίµονο εάν τους κάνουµε πρότυπα. Μι-
µούµαστε ένα ψέµα.

∆εν υπάρχει εκνευριστική ερώτηση σε 
κάποιον υπεύθυνο, ηλίθια , ή συνειδητά 

εσκεµµένη. Πριν µιλήσεις, βούτα την γλώσσα 
σου στο µυαλό. Αλλιώς αποκαλύπτεις πόσο 
ρηχός είσαι.  

Η βλακεία για όλους εµάς τους ανθρώ-
πους, είναι µια βιολογική, ή φυσική 

κατάσταση. ̈ όµως µπορούµε να την υπερβούµε, µε την µελέτη, 
την γνώση, και την προσωπική µας εµπειρία. Η προσαρµογή µας 
σε αυτή την διαδικασία, εξαρτάται από την θέληση µας. 

Είναι φυσικό, µετά την λήξη της πανδηµίας, όποτε συµ-
βεί, θα αυξηθεί ο πληθυσµός µας, γιατί τα νέα ζευγάρια 

θα κάνουν παιδιά. Και η ζωή συνεχίζεται όπως εδώ και χιλιά-
δες χρόνια. Σε όλα τα έµβια όντα η µητέρα φύση δίνει εργα-
λεία άµυνας. Στον άνθρωπο µυαλό.

Συχνά η γυναίκα µου λέγει. Όλοι οι άνδρες είσαστε 
γουρούνια. Καλά βρε γυναίκα, εσύ η έξυπνη γιατί πα-

ντρεύτηκες ένα γουρούνι; Πρέπει να είσαι και συ γουρουνί-
τσα. Ξέρεις κανένα λαγό να παντρεύτηκε χελώνα.

Όταν βλέπω νεαρά ζευγάρια, να  µεγαλώνουν µε λαχτά-
ρα τα µωρά τους, ενστικτωδώς χαίροµαι και αγαλλιάζω. 

Είµαι παππούς µε εγγόνια και γνωρίζω πέρα για πέρα την δια-
δικασία αυτή, που δένει την Ελληνική οικογένεια. 

Οι νέοι µας, τα παιδιά µας, πρέπει να λαµβάνουν υπ’ 
όψιν τους, και την γνώση των γερόντων, πέραν της βι-

ολογικής τους ορµής. Οι πολιτικές ή θρησκευτικές θεωρίες 
είναι υποθέσεις, όχι όµως αποδείξεις.

∆εν υπάρχει µοµφή ή αµαρτία, να µην λυπάσαι αυτούς 
που οι ίδιοι δεν λυπούνται τον εαυτό τους και ζουν σαν πα-

ράσιτα στην κοινωνία µας. Εάν αυτοί δεν θέλουν, εµείς δεν µπο-
ρούµε.

Όταν τρώτε συχνά σκορδαλιά, µυρίζει ο κορωνοϊός, 
ενοχλείται και φεύγει. Όχι εάν θέλει ας µείνει.
Το πρόβληµα µε όλα τα κορίτσια, αλλά και τις γυναίκες εί-
ναι, ότι είναι ροµαντικές. Αλλιώς φαντάζονται την ζωή µας, 

και αλλιώς είναι στην πραγµατικότητα. 
Απλά χρειάζονται µάτια ανοιχτά. Η πραγµα-
τική ζωή µας έχει πολλές παγίδες.

Γυναίκα είναι δύσκολο να νικήσεις 
τον εγωισµό σου και να δίνεις µε την 

καρδιά σου. Εύκολο είναι να παίρνεις. Να 
κυνηγάς τα δύσκολα, γιατί τότε ξεχωρί-
ζεις. 

Οι γυναίκες παθιάζονται µε το παρα-
µύθι. Βρε κορίτσια, η ζωή µας δεν εί-

ναι παραµύθι, αλλά ένας καθηµερινός 
αγώνας, µε απρόβλεπτες δυσκολίες και 
εµπόδια. Την καλή µας τύχη, δεν την περι-

µένουµε, αλλά την δηµιουργούµε.
Γυναίκα εγώ σε ηράσθην, ΦΟ∆ΡΑ. ∆ηλαδή όχι από έξω, αλ-
λά από µέσα. ∆εν το έχεις καταλάβει τόσα χρόνια;

Για όλα τα θέµατα γίνεται κι έτσι, όπως τα θέλατε. Αυτό µε 
τίποτα δεν σηµαίνει ότι είναι και το σωστό. Το θα γίνει το 

δικό µου, είναι απλά εγωισµός. Συνήθως είναι ζηµιογόνος.
Ένας παλιός σατυρικός ποιητής έγραφε. Καηµένη Ελλάς, µε 
τα τέκνα που γεννάς, τι πρέπει να κάνεις. Να κλαίς ή να γε-
λάς; ∆ηλαδή κλαυσίγελος.

Το πολύ το νάνι – νάνι κάνει το παιδί 
χαϊβάνι, λέγει η παροιµία. Ο οργανι-

σµός µας χρειάζεται κίνηση, δράση και για 
το σώµα και για το µυαλό. Εάν δεν µπορού-
µε βιολογικά να κινήσουµε το σώµα, πρέπει 
να κινήσουµε το µυαλό.

Κάποια φορά είπα ένα αστείο και 
άκουσα την ξινή, αυθόρµητα να γε-

λάει. Μάλλον ξέχασε την υπεροψία της. 
Συµβαίνουν κι αυτά.

∆εν αντέχω να βλέπω στην τηλεόρα-
ση τις βρωµιές των ανθρώπων. Θα 

έλεγα ότι στην ηλικία µου τις γνωρίζω. Με 
ευχαριστεί να βλέπω δράσεις και γεγονότα, 
που µας βοηθούν εµάς τους ανθρώπους, να 
βελτιωθούµε, να γίνουµε σοφότεροι, να 
µπορούµε µε την πείρα µας, να βοηθούµε 
τους συνανθρώπους.

Ο λόγος ο απλός, ο κατανοητός, ο λογικός, ο αληθι-
νός, ο αποδεκτός, λέγεται σοφός.
Κουδούνια συνήθως λέµε τους αφελείς. Πολλά κουδού-
νια βρε παιδιά. Από τις καµπάνες των εκκλησιών, τα τρο-

κάνια των αιγοπροβάτων και των αγελάδων, µέχρι τις ροκάνες 
της βουλής, τα ψώνια της τηλεόρασης. Ντύνονται και στολίζο-
νται, βάφονται και πασαλείβονται, όµως δεν είναι όµορφα, αλ-
λά θλιβερά. Τι να φταίει άραγε.

Μεγάλο ελάττωµα, ένα δηµόσιο πρόσωπο, να είναι 
ηλίθιος, να µιλάει πολύ και να µην καταλαβαίνει. Ιδι-

αίτερα όταν δεν αφήνει τον συνοµιλητή του να ολοκληρώ-
σει την φράση του. Φρίκη.

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κωδικός  Εντύπου: 8618 l  Έτος  11ο  

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

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

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

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

Νοµική  Σύµβουλος: Χαρά  Τσελαλίδου 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  ∆ήµοι: 100€

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

IBAN :  GR5702606110000030102111826

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

και όλο το δεκαπενθήµερο,  στα «Φωτοαντίγραφα   ΜΑΚΡΗΣ», 
οδός Φιλαδέλφειας,  Κεντρική Πλατεία.  Σε όλες  τις  Ενορίες  µε  διανοµέα, 

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

Στην κάθε µαθηµατική 
εξίσωση, υπάρχει ένα 
ίσον. Στον κορωνοϊό 

και την ανεργία, δηλαδή την 
πείνα, δεν υπάρχει ίσον. 
Όλοι το ψάχνουµε και αφή-
στε τα σάλια. Μιλούν οι ειδι-
κοί που βέβαια το παλεύ-
ουν, γιατί είναι πρωτόγνω-
ρος κίνδυνος.

Εάν δεν µπορείς να 
δαµάσεις τον εγωι-
σµός σου, να τον υπο-

τάξεις, είναι δύσκολο να 
αποδεχτείς την γνώµη του 
συνανθρώπου σου, η οποία 
δεν είναι αναγκαία σύµφω-
νη µε την δική σου. Ο κάθε 
άνθρωπος έχει την δική του 
κρίση, γνώµη, την εκφράζει 
ελεύθερα και εµείς την  
ακούµε και την αποδεχόµα-
στε, ή την απορρίπτουµε .
Τόσο απλή διαδικασία.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

Όταν έχουµε ένα 
ανυπόφορο πόνο, 
σωµατικό ή ψυχικό, 

αυτός που µπορεί και µας 
ανακουφίζει, τον ευγνω-
µονούµε έµπρακτα. Έτσι 
κάνουν οι άνθρωποι και εί-
ναι πέρα για πέρα ανθρώ-
πινο το ευχαριστώ.
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Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Η Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού για την covid-19 ξεκίνη-
σε. Το εµβόλιο είναι στα χέρια µας. Εγκεκριµένο για την 
ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητά του από 

τους αρµόδιους διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς, τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας, τον EMA (European Medicines Agency) και τον 
FDA (US Food and Drug Administration). Ο εµβολιασµός, δωρεάν 
για όλους, ξεκινά για τους ανθρώπους στην πρώτη γραµµή της υγεί-
ας, τις ευπαθείς οµάδες, για όσους βρίσκονται σε κλειστές δοµές / 
δοµές φροντίδας και όσους υπηρετούν σε σηµαντικές υπηρεσίες 
του κράτους. Στόχος, να εµβολιαστεί το σύνολο του πληθυσµού 
άνω των 18 ετών. 

Το νέο πρόγραµµα, προϋπολογισµού 112 εκατ. ευρώ, των 
Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 
ευρώ για κάθε µαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εµπίπτει σε συγκε-
κριµένα εισοδηµατικά και κοινωνικά κριτήρια, για την αγορά τεχνολο-
γικού εξοπλισµού (tablet, laptop, desktop).

Νέα οικονοµική ενίσχυση συνολικού ύψους 85 εκατοµµυ-
ρίων ευρώ στους 332 δήµους της χώρας ενέκρινε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, για την κάλυψη λει-

τουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Επιπλέον, πρέπει να υπο-
λογιστούν και 150 εκατοµµύρια ευρώ, που προκύπτουν ως πρό-
σθετα, σταθερά ετήσια έσοδα της αυτοδιοίκησης από τη ρύθµιση 
των αδήλωτων τετραγωνικών, που απάλλαξε τρία εκατοµµύρια πο-
λίτες από τέλη και πρόστιµα ύψους 1,5 δις ευρώ, για τα περίπου 70 
εκατοµµύρια τετραγωνικά που δεν είχαν δηλωθεί. Ειδικότερα, για 
τους ∆ήµους Αχαρνών, Φυλής, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καµατε-
ρού και Πετρουπόλεως, η κατανοµή των, τελευταίων για το 2020, 
χρηµάτων είναι ως εξής: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 437.710,31 - ΑΧΑΡΝΩΝ 634.657,38 -  ΙΛΙΟΥ 569.088,48 - ΠΕ-
ΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 359.233,23 - ΦΥΛΗΣ 289.076,99

Στο Μητρώο Αθλητικών σωµατείων το ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ: «Η άρ-
τια οργάνωση του σωµατείου µας επιβεβαιώθηκε πλέον µε την 
ολοκλήρωση του οικονοµικού και αγωνιστικού ελέγχου και την 

τελική έγκριση του ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ στη λίστα των εγγεγραµµένων φο-
ρέων στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού. Στίβος, Αντισφαίριση, Πετοσφαίριση, Καλα-

θοσφαίριση τα 4 αθλήµατα που καλλιεργούµε και εγκρίθηκαν στο σύ-
νολό τους. Συνεχίζουµε δυνατά!».

Την απόφαση να ζητήσει την παραχώρηση έκτασης 11 στρεµ-
µάτων από τον ΟΑΕ∆ στην περιοχή του Ολυµπιακού Χωριού 
πήρε κατά πλειοψηφία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών. Η 

απόφαση αφορά χώρο, ο οποίος βρίσκεται µακριά από κατοικίες, προ-
κειµένου να διατεθεί στα ΚΤΕΛ για τη στάθµευση των λεωφορείων του, 
τα οποία έχουν δροµολογηθεί σε γραµµές του ΟΑΣΑ. Έτσι  ο ∆ήµος 
Αχαρνών εξασφάλισε µια σειρά από σηµαντικά ανταποδοτικά οφέλη. 
Συγκεκριµένα µε την αγορά δύο mini bus θα δηµιουργηθεί γραµµή 
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, η οποία θα εξυπηρετεί δωρεάν όλους τους 
δηµότες Αχαρνών. Ο ∆ήµος δεν θα επιβαρυνθεί οικονοµικά καθώς 
όλο το κόστος (λεωφορεία, οδηγοί, συντήρηση, καύσιµα κτλ) θα ανα-
ληφθούν από τα ΚΤΕΛ. Η γραµµή αυτή, η οποία αναµένεται να ξεκινή-
σει τους πρώτους µήνες της νέας χρονιάς, θα συνδέσει το Ολυµπιακό 
Χωριό µε το κέντρο της πόλης και τον σταθµό ΣΚΑ Κάτω Αχαρνές.

Υπάρχει µεγάλη έξαρση κρουσµάτων το τελευταίο διάστηµα σε 
πολλές περιοχές,  σε διαρρήξεις αυτοκινήτων, ληστείες  στο δρό-
µο  και  εισβολές ακόµα και µέσα στα σπίτια.  Η κατάσταση  αντι-

µετωπίζεται µόνο µε στοχευµένα  και αποτελεσµατικά  µέτρα  προστα-
σίας της  αστυνοµίας, κυρίως στις περιοχές  που παρουσιάζεται η έξαρ-
ση.  Όπως τονίζουν  αρκετοί κάτοικοι,  εκτός, από τα µέτρα φύλαξης,  
χρειάζεται επειγόντως  φωταγώγηση και στις Λεωφόρους και στους βα-
σικούς δρόµους  σε όλες τις  περιοχές  του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ένας  δηµότης έγραψε στο FB: «∆υστυχώς τα πρεζόνια έχουν 
αρχίσει να αυξάνονται  και πάλι....κυρίως  από τις  ώρες   14.30  
έως  το βράδυ. Συγκεκριµένα στην 16 στάση ∆ηµοκρατίας, 

στη στάση απέναντι από την ΕΚΟ, σε κάθε δροµολόγιο  10 – 15 χρή-
στες   να περιµένουν να φύγουν…».  Κάποιος  άλλος δηµότης, έγρα-
ψε: « Η αλήθεια είναι  ότι  οι χρήστες, στην 16η Στάση(Αγίου ∆ηµη-
τρίου και Βαρδουσίων,  δεν σταµάτησαν καθόλου, από τις  14.00 
έως τις 22.30 καθηµερινά. Όσον αφορά τους ελέγχους της αστυνο-
µίας τους βλέπουν και δεν κάνουν τίποτα και ξέρουµε όλοι γιατί!!! 
Το Ελληνικό κράτος, σωστά βλέπει τους χρήστες, ως ασθενείς και 
του λιανεµπόρους χωρίς άδεια πώλησης !!!

Άµεση και σωτήρια ήταν η επέµβαση των αστυνοµικών της 
Οµάδας ∆ΙΑΣ-Β΄Αχαρνών στο περιστατικό φωτιάς που εκδη-
λώθηκε σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (πιτσα-

ρία La Sousourela), το πρωί της Παρασκευής 18 ∆εκεµβρίου, επί της 
Λ. Θρακοµακεδόνων 6, στις Αχαρνές. Η Οµάδα ∆ΙΑΣ βρέθηκε από 
την πρώτη στιγµή στο σηµείο και χάρη στη συντονισµένη επέµβαση 
των αντρών της, αποσοβήθηκαν τα χειρότερα. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, οι άντρες της οµάδας αποµάκρυναν άµεσα ηλικιωµένη γυ-
ναίκα η οποία διέµενε στον επάνω όροφο από το κατάστηµα. 

Συµµορία που διέπραττε συστηµατικά ληστείες και κλο-
πές στην περιοχή των Αχαρνών εξάρθρωσαν αστυνοµι-
κοί του Τµήµατος Ασφαλείας Αχαρνών. Συγκεκριµένα, 

συνελήφθησαν δύο (2) άτοµα που από τις αρχές Νοεµβρίου 
2020 διέπρατταν συστηµατικά ληστείες και κλοπές στην περιοχή 
των Αχαρνών. Από τη µέχρι στιγµής έρευνα, έχει εξακριβωθεί η 
εµπλοκή των κατηγορουµένων σε -8- ληστείες σε βάρος κυρίως 
πεζών γυναικών, -1- ληστεία σε βάρος καταστήµατος και -2- πε-
ριπτώσεων κλοπών από καταστήµατα. Οι συλληφθέντες οδη-
γήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Μια σοβαρή καταγγελία που ξυπνά εφιαλτικές µνήµες και 
έχει να κάνει µε µια σφαίρα που βρέθηκε στο σπίτι της οικο-
γένειας του µικρού Μάριου που τον Ιούνιο του 2017, έχα-

σε τη ζωή του από αδέσποτα πυρά  στο Μενίδι, έκανε ο πατέρας 
του παιδιού. Ο κ. Θανάσης Σουλούκος, µε ανάρτησή του στο προ-
φίλ του στο Facebook ανέφερε πως το σκηνικό µε τις αδέσποτες 
σφαίρες στην περιοχή συνεχίζεται, µε τον ίδιο να καταγγέλλει το 
συµβάν στην Αστυνοµία προκειµένου η πολιτεία να σκύψει πάνω 
από το πρόβληµα που χρόνια τώρα ταλανίζει την περιοχή και να 
δώσει τη λύση. Χαρακτηριστική, η ανάρτηση αναγνώστη :  «Σφαί-
ρες στο σπίτι του Μάριου... Το Μενίδι και πάλι στα κεντρικά δελτία 
ειδήσεων. Και πάλι για τους λάθους λόγους. Καληνύχτα, κύριε 
Χρυσοχοϊδη…». 

Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία η θητεία των Αντιπεριφε-
ρειαρχών λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου και ο Περιφερειάρχης 
έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αντικατάσταση όσων 

αυτός κρίνει αναγκαίο.  Το θέµα  παρουσιάζει ενδιαφέρον  και οι 16 
Αντιπεριφερειάρχες,  από τους οποίους οι οκτώ είναι χωρικοί και 
οι οκτώ θεµατικοί του Γιώργου Πατούλη,  αγωνιούν για τις αλλα-
γές, αλλά  και οι  εντεταλµένοι  που ελπίζουν  να βρεθούν σε θέση 
Αντιπεριφερειάρχη. Σύµφωνα µε  διαρροές,  ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής  δεν σκοπεύει να προβεί σε ριζικές αλλαγές, παρά  µόνο διορ-
θωτικές κινήσεις  σε  δύο – τρεις  Αντιπεριφερειάρχες. 

«Χάρη στην επιστήµη και στην περιβόητη «ατοµική ευθύνη» 
µείναµε όρθιοι και τώρα είµαστε έτοιµοι να περπατήσουµε 
προς τις χαµένες µας αγκαλιές. Το 2020 δεν ήταν µια χαµένη 

χρονιά. Ήταν η χρονιά της επιβίωσης. Το 2021 µπορεί και πρέπει να 
γίνει η χρονιά της ζωής». Ανάρτηση ελπίδας, από τον ∆ιαδικτυακό 
χώρο «ΑΜΕΙΝΙΑΣ  Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ» του Σταύρου Φυντικάκη. 
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Το Φιλόπτωχο Ταµείο του Ναού µας ευχαρι-
στεί όλους και όλες εσάς που στηρίζετε µε οι-
ονδήποτε τρόπο το έργο µας. Παρά τις δύσκο-
λες µέρες που βιώνουµε, το φιλόπτωχο, κατα-
φέρνει, χάριν σε σας, να υπάρχει και να στηρί-
ζει τις 35 οικογένειες της ενορίας µας που 
περνούν δύσκολα.

Εσείς κάνετε το έργο µε την αγάπη σας και τις 
προσφορές σας!!!!

Ιδιαίτερες ευχαριστίες:
Α)Στην τράπεζα τροφίµων µόνιµο και µεγάλο 
αρωγό µας.
Β) Τις εταιρείες «Ζύµες Τσαγκάρη» και «ΦΡΕ-
ΣΚΟΥΛΗΣ»
Γ) Την οικογένεια Α. Κολυβά

Ευχόµαστε Χρόνια Πολλά!!!

Καλή και ευλογηµένη χρονιά υγεία σε όλο 
τον κόσµο!!!

Και µην ξεχνάτε, ότι προσφέρουµε µε αγά-
πη στο συνάνθρωπό µας το επιστρέφει διπλά ο 
Θεός.

Ο Πρόεδρος και τα µέλη 
του Φιλοπτώχου Ταµείου

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Το Φιλόπτωχο Ταµείο του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου 
Αχαρνών ευχαριστεί την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και 
τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο  για την προσφορά τους στο 
φιλόπτωχο του ναού µας 20 διατακτικών επιταγών 
αξίας 1000ευρω γνωστής αλυσίδας super market κα-
θώς και ποσότητας ελαιολάδου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ανταποκρίθηκαν 
άµεσα στο κάλεσµα µας και απέδειξαν ότι υπάρχουν 
ακόµα άνθρωποι µε πλούτο ψυχής και αγάπη για το 
συνάνθρωπο.

Ο Πρόεδρος και τα µέλη 
του Φιλοπτώχου  Ταµείου.

Ευχαριστίες Φιλοπτώχου Ταµείου
Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών 
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∆ήµος Αχαρνών: Προγραµµατισµός ραντεβού για εµβολιασµό 
κατά του κορωνοϊού
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19 ΞΕΚΙΝΗΣΕ. ΤΟ ΕΜ-
ΒΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ. ΕΓΚΕΚΡΙ-

ΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡ-
ΜΟ∆ΙΟΥΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ-
ΣΜΟΥΣ, ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΤΟΝ EMA (EUROPEAN MEDICINES AGENCY) 
ΚΑΙ ΤΟΝ FDA (US FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION).

Ο εµβολιασµός, δωρεάν για όλους, 
ξεκινά για τους ανθρώπους στην πρώ-
τη γραµµή της υγείας, τις ευπαθείς 
οµάδες, για όσους βρίσκονται σε κλει-
στές δοµές / δοµές φροντίδας και 
όσους υπηρετούν σε σηµαντικές υπη-
ρεσίες του κράτους.

Στόχος, να εµβολιαστεί το σύνολο 
του πληθυσµού άνω των 18 ετών. Η 
Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών µπορεί 
να αλλάξει την προτεραιότητα ανάλο-
γα µε τον αριθµό των δόσεων που θα 
είναι διαθέσιµες. ∆ε χρειάζεται να κα-
λέσετε για να εµβολιαστείτε, καθώς 
όλοι θα ενηµερωθούν για το ραντεβού 

τους την κατάλληλη στιγµή. Το εµβό-
λιο είναι προαιρετικό, αλλά απαραίτη-
το για να προστατεύσουµε τον εαυτό 
µας και τους συνανθρώπους µας. Και 
δεν ξεχνάµε. Συνεχίζουµε να φοράµε 
µάσκα και να κρατάµε αποστάσεις για 
όσο χρειαστεί.

Από τον Ιανουάριο 2021, κάθε πο-
λίτης θα µπορεί να προγραµµατίσει το 
ραντεβού του για εµβολιασµό, µε τους 
παρακάτω τρόπους:
• Κατόπιν σύνδεσης µε τα στοιχεία 
TAXIS στην ιστοσελίδα http://emvolio.
gov.gr.
• Επιβεβαιώνοντας το προτεινόµενο 
ραντεβού µέσω γραπτού µηνύµατος 
(SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλει-
στικής χρήσης (13034).
• Για τους πολίτες, που δεν είναι εξοι-
κειωµένοι µε τα τεχνολογικά µέσα, µε 
επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρµακεία.

Ο πολίτης θα λαµβάνει τον µοναδι-
κό κωδικό-αριθµό ραντεβού, καθώς 
και το QR Code, ανάλογα µε τον τρό-
πο που προγραµµάτισε το ραντεβού.

∆ήµος  Αχαρνών:  Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον 
η δυνατότητα της «άυλης συνταγογράφησης»
Σε ισχύ βρίσκεται πλέον 
η δυνατότητα της «άυ-
λης συνταγογράφησης» 
µε στόχο την εξυπηρέτη-
ση των ασφαλισµένων 
δίχως τη φυσική παρου-
σία τους στο γιατρό.

Σύµφωνα µε τις κυ-
βερνητικές οδηγίες, µε την 
άυλη συνταγογράφηση 
φαρµάκων µπορείτε να 
λαµβάνετε ηλεκτρονικά 
τις συνταγές σας από τον 
ιατρό, χωρίς καµία εκτύ-
πωση.

Για να ενεργοποιήσετε 
την άυλη συνταγογράφη-
ση, θα χρειαστείτε:
– τους προσωπικούς σας 
κωδικούς πρόσβασης στο 
Taxisnet,
– τον ΑΜΚΑ τον δικό σας 
ή/και των ασφαλιστικά 
εξαρτώµενων µελών σας, 
τον αριθµό του κινητού 
σας τηλεφώνου ή/και τη 
διεύθυνση του ηλεκτρονι-
κού σας ταχυδροµείου 
(e-mail), όπου θα σας 
αποσταλούν κωδικοί επι-
βεβαίωσης πριν την ενερ-
γοποίηση.

∆είτε  στην   εικόνα 
αναλυτικά βήµατα για την 
εγγραφή στην άυλη συ-
νταγογράφηση.

∆ήµος  Αχαρνών:
Τηλέφωνα  Επικοινωνίας
Ο ∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει τους δηµότες ότι 
στο πλαίσιο εφαρµογής των µέτρων προστασίας 
για την δηµόσια υγεία και του περιορισµού της δι-
άδοσης του Κορονοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση 
των πολιτών θα πραγµατοποιείται : 

Με  email: info@acharnes.gr 
ή τηλεφωνικώς ως ακολούθως :

Χρήσιµα τηλέφωνα του ∆ήµου Αχαρνών 

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
ΚΕΠ Κεντρικό Μενίδι: 213 2060200-210
ΚΕΠ Αγίου ∆ιονυσίου: 210 2476059
ΚΕΠ Αγίας Άννας: 210 2315009
ΚΕΠ Κόκκινου Μύλου: 213 2048480
ΚΕΠ Θρακοµακεδόνων: 213 2140317, 315, 303
ΚΕΠ Ολυµπιακού Χωριού: 210 2447858
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ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -  ΛΕΩΦ.  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 290,   ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ. 13671
Tel:  +30 210 2388281 -  Fax: +30 2102388282  - E-Mail: sales@snikas.gr

«Ντύθηκε» στα γιορτινά της  η πόλη των Αχαρνών
Τ α γιορτινά της φόρεσε και επίσηµα 

η πόλη µας, οι Αχαρνές, δίνοντας 
την ευκαιρία στους δηµότες της να 

εναρµονιστούν µε το πνεύµα των Χρι-
στουγέννων.

Τα λαµπιόνια και τα στολίδια θυµίζουν 
ότι η περίοδος των γιορτών έφτασε για τα 
καλά, δηµιουργώντας µια όµορφη και εορ-
ταστική ατµόσφαιρα.

Ο ∆ήµος Αχαρνών αναβαθµίζει για ακόµα 
µια φορά την εικόνα της πόλης µε τον εορτα-
στικό στολισµό. Φέτος περισσότερο από πο-
τέ πρέπει να εκπέµψει το µήνυµα αισιοδοξίας 
και ελπίδας.

«Αισθάνοµαι ευτυχής που οι προσπάθειές 
µου απέδωσαν καρπούς και κεντρικά σηµεία 
της πόλης µας θα στολιστούν απολύτως ∆ω-
ρεάν. Αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να διαθέ-
σουµε ένα σηµαντικό ποσό στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη», µέσω του 
οποίου πάρα πολλοί συνδηµότες µας θα 
µπορέσουν να νοιώσουν λίγη χαρά αυτές τις 
µέρες. Υπόσχοµαι πως του χρόνου θα µπο-
ρέσουµε να γιορτάσουµε σε µια πόλη φωτι-
σµένη ακόµη περισσότερο, ακόµη πιο όµορ-
φα. Φέτος όµως στην καρδιά της πανδηµίας 
ιεραρχήσαµε τις προτεραιότητές µας και κρί-
ναµε προτιµότερο αντί για τους δρόµους να 
«φωτίσουµε» περισσότερο τα τραπέζια των 
φτωχών οικογενειών, να φωτίσουµε τις καρ-
διές των συνδηµοτών µας», δήλωσε σχετικά 
ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός. 
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Σε µια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός κατάφερε
να κάνει έργο και κυρίως να βάλει τις βάσεις για ακόµη καλύτερο µέλλον 
 Αποχαιρετώντας  το 2020  οι  περισσό-

τεροι επιθυµούµε να αφήσουµε πί-
σω µας αυτή τη δύσκολη χρονιά. Αυ-

τή τη χρονιά που ήταν γεµάτη δυσκολίες σε 
κάθε επίπεδο. Τα πάντα εδώ και έντεκα µήνες 
περιστρέφονται γύρω από τον COVID 19. 

Αυτή τη δύσκολη συγκυρία ανέλαβε να δι-
αχειριστεί από την πλευρά του ∆ήµου ο Σπύ-
ρος Βρεττός. 

Ξεκινώντας από τα οικονοµικά του ∆ήµου 
φαίνεται πως έχει επέλθει µια τάξη. Εξασφαλί-
ζοντας τη χρηµατοδότηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών ύψους 17 εκατ. ευρώ και µε χρη-
στή διαχείριση, φαίνεται πως γίνονται βήµατα 
µπροστά. 

Όσον αφορά τον τοµέα της καθηµερινότη-
τας, η καθαριότητα είναι ένας τοµέας στον 
οποίο έχει γίνει πολλή δουλειά. 

Όσον αφορά τα έργα η κατεύθυνση είναι δι-
πλή. Κατ’ αρχάς έχει γίνει πολλή δουλειά στον 
τοµέα των µελετών (βασικό προαπαιτούµενο) 
αλλά και στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων. 

Γίνεται συνεχής προσπάθεια στην εξεύρεση 
πόρων και µέσων χρηµατοδότησης. Κορωνίδα 
είναι η εξασφάλιση ποσών που φτάνουν τα 3,5 
εκατοµµύρια ευρώ µέσω προγραµµάτων του 
Φιλόδηµος ΙΙ σε διάφορους τοµείς για τους 
οποίους πρώτοι σας ενηµερώσαµε. 

Ήδη όµως έχουν γίνει σηµαντικές παρεµ-
βάσεις µε νέες παιδικές χαρές, ανακατα-
σκευή πλατειών και µια πληθώρα έργων κα-
θηµερινότητας. Εκεί που έχει γίνει πολλή 
δουλειά είναι στον τοµέα των σχολείων, 
όπου ∆ιεύθυνση Παιδείας και Σχολικές Επι-
τροπές έχουν πραγµατοποιήσει έργα καλ-
λωπισµού και ουσίας σε δεκάδες σχολικές 

µονάδες όλων των βαθµίδων. Αξιοσηµείωτη 
είναι η προσπάθεια που στέφθηκε µε επιτυχία 
για την εξυπηρέτηση της δίχρονης υποχρεωτι-
κής προσχολικής εκπαίδευσης. Ένα τεράστιο 
έργο, που αφορούσε 19 αίθουσες περισσότε-
ρες από κάθε άλλο ∆ήµο της Αττικής και το 
οποίο ολοκληρώθηκε λίγες µόλις µέρες µετά 
την έναρξη της χρονιάς παρά τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράµµατα. 

Εµβληµατικό έργο ήταν η ένταξη της ανά-
πλασης του ιστορικού κέντρου και της ανάδει-
ξης του αρχαίου θεάτρου σε πρόγραµµα και 
µάλιστα µε τη δέσµευση ολοκλήρωσης σε πο-
λύ σύντοµο χρονικό διάστηµα δύο ετών. 

Σηµαντικά βήµατα εκσυγχρονισµού έχουν 
γίνει στον τοµέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, 
όπου εισήχθησαν πολλές νέες υπηρεσίες, ενώ 
σηµαντική είναι η λειτουργία του ΚΕΠ live, µε 
τον ∆ήµο Αχαρνών να είναι από τους πρώτους 
που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. 

Η Κοινωνική πολιτική κλήθηκε να παίξει 
σηµαντικό ρόλο εν µέσω πανδηµίας και αντα-

ποκρίθηκε απόλυτα µε δεκάδες παρεµβάσεις 
και συνεχή προγράµµατα. Ιδιαίτερη δραστηρι-
ότητα επέδειξαν και τα Νοµικά Πρόσωπα µε τη 
∆ΗΚΕΑ, τη ∆ΗΦΑ και την Αρωγή να έχουν ση-
µαντικό έργο να παρουσιάσουν. 

Αυτός ο µίνι απολογισµός δεν θα µπορού-
σε να µην περιλαµβάνει τη σύµπραξη του πε-
ρασµένου Σεπτέµβρη. Μία κίνηση µεστή πο-
λιτικής ουσίας και έµπλεη αισιόδοξων µηνυ-
µάτων για την πόλη µας. Η παράταξη ∆ΕΚΑ 
συµφώνησε να συµπλεύσει µε τον Υπερήφα-
νο ∆ήµο του ∆ηµάρχου µε στόχο ένα καλύτε-
ρο αύριο για τις Αχαρνές. Όπως διατυπώθηκε 
εκείνες τις µέρες από τα στελέχη της µέχρι τότε 
αντιπολίτευσης βρέθηκε κοινός τόπος, όταν 
διαπίστωσαν τη δουλειά που έχει γίνει σε όλα 
τα επίπεδα και την προοπτική που ανοίγεται 
για τον τόπο. 

Αυτό όµως που θα µείνει χαραγµένο στο 
µυαλό όλων για το 2020 είναι ο COVID 19 που 
ήρθε και άλλαξε τη ζωή όλων µας. Ένας τοµέ-
ας που οι ∆ήµοι κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν 

δεκάδες προβλήµατα, πολλές φορές και εκτός 
αρµοδιότητάς τους. 

Η ∆ηµοτική Αρχή στο πρώτο κύµα δίχως 
αµφιβολία ανταπεξήλθε απόλυτα, καθώς 
αποδείχτηκε ιδιαίτερα δραστήρια κινούµενη 
συνεχώς µπροστά από τις εξελίξεις. Γι’ αυτό 
άλλωστε πήρε και τα εύσηµα από κάθε πλευ-
ρά. Έτσι κινήθηκε και τους τελευταίους µήνες, 
αφού ακολούθησε το πετυχηµένο µοντέλο 
της άνοιξης. 

Ολοκληρώνοντας αυτή τη µίνι ανασκόπη-
ση, µπορεί κανείς να πει πως αυτός ο χρόνος 
που πέρασε ήταν ενδεικτικός της δυναµικής και 
των ικανοτήτων του Σπύρου Βρεττού. Υπό την 
καθοδήγησή του παρήχθη σηµαντικό έργο για 
ένα τόσο µικρό χρονικό διάστηµα και ιδίως εν 
µέσω πολύ δύσκολων συνθηκών. 

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε πως λό-
γω των ιδιαιτεροτήτων του ∆ήµου µας οι 
πρώτοι πέντε µήνες πέρασαν χωρίς προϋπο-
λογισµό. Αν προσθέσουµε και την πανδηµία 
αντιλαµβάνεται κανείς πόσο περίεργη ήταν η 
συνθήκη, την οποία κλήθηκε να διαχειριστεί 
η ∆ηµοτική Αρχή. 

Το σίγουρο είναι πως έχουν µπει στέρεες 
βάσεις και πως οι δηµότες έχουν πολλά να πε-
ριµένουν. Ο Σπύρος Βρεττός απέδειξε µε τη 
χρηστή και σωστή του διαχείριση πως γνωρί-
ζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να φέρει τον 
∆ήµο Αχαρνών στον δρόµο του εκσυγχρονι-
σµού, για να τον οδηγήσει µετά στη λεωφόρο 
της εξωστρέφειας. 

Στο 2020 κατάφερε να στερεώσει πολύ γε-
ρές βάσεις, ούτως ώστε βοηθούντων και των 
συνθηκών να αρχίσει µέσα στο 2021 η πόλη να 
τροχοδροµεί σε µια Λεωφόρο ανάπτυξης.  
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΧΑΡΝΩΝ – ∆Η.Φ.Α.

Εγκατάσταση Εφαρµογής ∆ιαχείρισης 
Παιδικών Σταθµών στη ∆Η.Φ.Α.

Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 
προχώρησε σε εγκατάσταση της 
εφαρµογής PreSchool για τη ∆ι-

αχείριση των Παιδικών Σταθµών του 
∆ήµου Αχαρνών, σε συνεργασία µε την 
εταιρεία IntelliSoft.

Το πληροφορικό σύστηµα PreSchool 
είναι το πρώτο On Line πρόγραµµα διαχεί-
ρισης αιτήσεων Βρεφονηπιακών και Παι-
δικών Σταθµών που λειτουργεί µέσω 
φυλλοµετρητή (Chrome, Firefox κλπ), 
απαλλάσσοντας τους ∆ήµους από το δια-
χειριστικό κόστος της καταχώρησης και 
της αξιολόγησης των αιτήσεων.

Οι υπεύθυνοι των Σταθµών ή οι γονείς, καταχωρούν µόνοι τους τις αιτήσεις, µε τους απαραίτητους 
ελέγχους να πραγµατοποιούνται αυτόµατα µέσα από την εφαρµογή, έτσι ώστε να υπάρχουν κεντρι-
κά στη βάση δεδοµένων χωρίς λάθη και σε πραγµατικό χρόνο (on line – real time).

Στη συνέχεια γίνεται αυτόµατη κατάταξη των αιτήσεων των ∆ηµοτών σε Σταθµούς, µε τη χρήση 
παραµετρικά οριζόµενων κριτηρίων αξιολόγησης.

Η µοριοδότηση και η κατάταξη των αιτήσεων γίνεται µε αδιάβλητο τρόπο από το πρόγραµµα, χρη-
σιµοποιώντας τα κριτήρια που έχουν αποτυπωθεί στην εφαρµογή.

Η πρόσβαση στο πρόγραµµα Preschool γίνεται µέσω πιστοποιηµένων χρηστών, µέσα από ένα 
ισχυρό σύστηµα ασφάλειας και κωδικοποίησης ανταλλαγής δεδοµένων. Τα δικαιώµατα πρόσβασης 
ορίζονται από το διαχειριστή του συστήµατος. Κάθε αλλαγή στα δεδοµένα του συστήµατος καταγρά-
φεται αυτόµατα σε ειδική διαχείριση αρχείων (Log Files).

Χαρακτηριστικά PreSchool:
• Οι Αιτήσεις γίνονται και από τους Γονείς στο Internet
• Οι Γονείς ανεβάζουν τα δικαιολογητικά µόνοι τους
• ∆ιαχειρίζεται Τροφεία, Εκδίδει Αποδείξεις για εξυπηρετούµενους µε ή χωρίς voucher του ΕΣΠΑ
• Παρακολουθεί Παρουσίες Παιδιών και Εργαζοµένων και παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας Ηλε-
κτρονικών βιβλίων
• Έχει σύστηµα ειδοποιήσεων συνδεδεµένο µε Ηµερολόγιο για καθολική Οργάνωση ∆ραστηριοτή-
των και Υποχρεώσεων
• Η εφαρµογή Preschool είναι συµµορφωµένη κατά GDPR
• Κάθε Χρήστης έχει παραµετροποιήσιµα ∆ικαιώµατα ανάλογα µε την άδεια πρόσβασης που του δί-
νει ο ∆ιαχειριστής της εφαρµογής για λόγους ασφαλείας
• Βγάζει µε Σύνθετη αναζήτηση Στατιστικά Αποτελέσµατα συνδεδεµένα µε κάθε λειτουργία της εφαρ-
µογής
• Συµβάλει στη καθολική ∆ιαχείριση Αποθήκης κάθε σταθµού – Παραγγελίες – Αναλώσεις – Προϋ-
πολογισµοί
• Πλήρη αποτύπωση των Παγίων κάθε Παιδικού Σταθµού
• Συνοδεύεται µε Micro Site των Παιδικών Σταθµών
• ∆υνατότητα χρήσης Android εφαρµογής από τους Γονείς
• Πληρωµή των τροφείων από τους γονείς µέσω ePOS
•Σύνδεση µε την εφαρµογή «Νοιάζοµαι» και «Demos365»
• Έχει το πλέον φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον προς το Χρήστη µε ενσωµατωµένες βοήθειες
difa.gr/?p=2636

Ο ∆ήµος Αχαρνών  και 
η  ∆ΗΦΑ δίπλα στους δηµότες!
Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ΗΦΑ δίπλα στους δηµότες µε το πρόγραµ-
µα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα ιατρεία των ΚΑΠΗ

Σε καθεστώς καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας τίθεται η χώρα, 
αλλά ο ∆ήµος Αχαρνών φροντίζει ώστε να µην µείνουν µόνοι τους και 
αβοήθητοι όσοι δηµότες έχουν ανάγκη

Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» από την πρώτη στιγµή θα βρεθεί 
σε πλήρη λειτουργία έτσι ώστε να βρίσκεται δίπλα σε κάθε δηµότη και να 
εξυπηρετεί κάθε ανάγκη τους. 

Κυρίως δε, να σταθεί δίπλα σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες 
πληθυσµού, έτσι ώστε να παραµείνουν κατ’ οίκον και ασφαλείς.

Συγκεκριµένα ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ΗΦΑ θέτουν στη διάθεση των 
πολιτών έµπειρους επαγγελµατίες υγείας και υπηρεσίες όπως:
• Νοσηλευτική φροντίδα
• Προµήθεια φαρµάκων και ειδών πρώτης ανάγκης
• Συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
• Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-2406630, 210-2477900

Συνταγογράφηση από τα ιατρεία ΚΑΠΗ : Οι ηλικιωµένοι δηµότες µας 
συνεχίζουν να απευθύνονται µόνο τηλεφωνικά στα ιατρεία των ΚΑΠΗ της 
περιοχής τους και να συνταγογραφούν τα φάρµακά τους
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-2406630, 210-2477900

Νέα εφαρµογή ∆ιαχείρισης Αθλητικών 
Προγραµµάτων στη ∆Η.Φ.Α.
Η ∆ηµοτική Φροντίδα εγκατέστησε την νέα εφαρµογή Demos365 για τη δι-
αχείριση των Αθλητικών Προγραµµάτων.

Η εφαρµογή Demos365 είναι 100% Web και είναι η εξέλιξη της εφαρµογής 
Demos που λειτουργεί µε επιτυχία στους ∆ήµους από το 2003. Οργάνωση 
Αθλητικών/Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων, µειώνοντας στο ελάχιστο το κόστος 
λειτουργίας, µέσα από µηχανισµούς οργάνωσης τµηµάτων και συλλογής συν-
δροµών δηµοτών. Με την εγκατάσταση του Demos365, είναι δυνατό να γίνουν:
l Αποδοχή αιτήσεων πολιτών σας για συµµετοχή σε Αθλητικά & Πολιτιστικά 
προγράµµατα από το Internet
l Να πληρώσουν οι Πολίτες την συνδροµή τους από το Internet µε την χρήση 
Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας.
l ∆ιαχείριση Συλλόγων που εξυπηρετεί το Νοµικό Πρόσωπο.
l ∆ιαχείριση Αποθήκης και υλικών.
l Ηµερολόγιο Συµβάντων για τους Τόπους Εκτέλεσης των ∆ραστηριοτήτων.
l Ενηµέρωση πολιτών µέσω Notifications σε κινητά τηλέφωνα.
l Ενοποίηση διαφορετικών δραστηριοτήτων που µέχρι σήµερα σε τηρούνται 
σε χειρόγραφα συστήµατα, εξαλείφοντας τα περιθώρια λάθους.
l Βελτιστοποίηση διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης των συνδροµών των 
∆ηµοτών.
l Αυτοµατοποίηση διαδικασιών παράδοσης οικονοµικών στοιχείων.
l Οργάνωση Τµηµάτων µε βάση τα δεδοµένα των εγγραφών των ∆ηµοτών.
l Οργάνωση και έλεγχος χρόνου και κόστους κόστος των εκπαιδευτών.
l Βελτίωση στην εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών.
l Σύνδεση On Line Αθλητικών και Πολιτιστικών Κέντρων για κεντρικό έλεγχο 
και πληροφόρηση.
l ∆υνατότητα επέκτασης στο πληροφοριακό σύστηµα στο µέλλον λόγω της 
Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.
l Αξιοποίηση στοιχείων δηµοτών που θα έχουν συλλεχθεί για περαιτέρω επε-
ξεργασία, αν αυτό χρειαστεί
l Πλήρη συµµόρφωση κατά GDPR

∆ιαβάστε περισσότερα στο:   https://www.difa.gr/?p=2627
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Σηµαντικές απαλλαγές στα ∆ηµοτικά Τέλη 
του ∆ήµου Αχαρνών για τις ευπαθείς οµάδες 

Οι συντελεστές των Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού για το 2021 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ και απαλλαγές 
στα δηµοτικά τέλη για το 2021 αποφάσισε 
οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρ-
νών µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου Σπύ-
ρου Βρεττού. Είχε προηγηθεί η ψήφιση της 
εισήγησης του ∆ηµάρχου στην Οικονοµική 
Επιτροπή, για την οποία είχατε ενηµερωθεί 
σε προηγούµενο φύλλο µας. Κατά την τε-
λευταία συνεδρίαση της χρονιάς (Τρίτη 
29/12) ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε να υπάρξει 
σηµαντική διεύρυνση όσων θα έχουν µηδε-
νικά ή σηµαντικά µειωµένα τέλη. Συγκεκρι-
µένα πρόκειται για όσους ανήκουν σε ευπα-
θείς οµάδες, για τους πολύτεκνους, τους τρί-
τεκνους και τις µονογονεϊκές οικογένειες αλ-
λά και τους µακροχρόνια ανέργους.  Η εισή-
γηση του ∆ηµάρχου προέβλεπε να αυξη-
θούν τα εισοδηµατικά κριτήρια για την έντα-
ξη των ωφελούµενων ανά κατηγορία ως 
εξής:  
• Άποροι µε φορολογητέο εισόδηµα έως 
9.000 €(µηδενικά τέλη) αντί 6.000.
• Ανάπηροι µε αναπηρία άνω του 67%και 
φορολογητέο εισόδηµα έως 13.000€(µηδε-
νικά τέλη) αντί 10.000.
• Πολύτεκνοι µε φορολογητέο εισόδηµα 

έως 25.000 €, αντί 20.000 ευρώκαι κύρια 
κατοικία έως 100τµ (µηδενικά τέλη).
• Πολύτεκνοι µε φορολογητέο εισόδηµα 
άνω των 25.000 € αντί 20.000 που ήταν αρ-
χικά και κύρια κατοικία έως 100τµ. (έκπτω-
ση 50%).
• Τρίτεκνοι µε φορολογητέο εισόδηµα έως 
12.000 € , αντί των 10.000 και κύρια κατοι-
κία έως 100τµ. (µηδενικά τέλη)
• Τρίτεκνοι µε φορολογητέο εισόδηµα άνω 
των 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τµ. 
(έκπτωση 50%)
• ∆ύο σύζυγοι που είναι µακροχρόνια άνερ-
γοι(µηδενικά τέλη).
• Μονογονεΐκές οικογένειες µε φορολογη-
τέο εισόδηµα έως 13.000 € αντί 10.000 (έκ-
πτωση 50%).
Η µείωση ή η απαλλαγή ισχύει µόνο για τη 
µόνιµη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόµε-
νη από βεβαίωση µονίµου κατοικίας και όχι 
για επαγγελµατικό χώρο του αιτούντα.Για 
την εφαρµογή τους απαιτείται η αίτηση των 
εν δυνάµει δικαιούχων δηµοτών να εντα-
χθούν στις σχετικές προβλέψεις προσκοµί-
ζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τηδυνατότητα ένταξής τους.

Όσον αφορά στους συντελεστές των τελών καθα-
ριότητας και φωτισµού για το 2021 αυτοί θα ισχύ-
ουν ως εξής:
1)Πρώτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησι-
µοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία σε 0,81 ευ-
ρώ /τµ.
2)∆εύτερος γενικός συντελεστής:Ακίνητα που χρη-
σιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς 
και φιλανθρωπικούς σκοπούςσε 1,68 ευρώ /τµ.
3)Τρίτος γενικός συντελεστής:Ακίνητα που χρησιµο-
ποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονοµικής 
δραστηριότητας σε 1,68 ευρώ /τµ.10
4) Ειδικός συντελεστής:
Α) Ακίνητα στην Κοινότητα Αχαρνών άνω των 100 
τµ που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία 
σε 0,95 ευρώ /τµ.
Β) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακοµακεδόνων έως 
100 τµ που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κα-
τοικία σε 1,05 ευρώ /τµ.
Γ) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακοµακεδόνων άνω 
των 100 τµ που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 
κατοικία σε 1,11 ευρώ /τµ.
5) Ειδικός συντελεστής:
Α) Ακίνητα άνω των 100 τµ και έως 1.000 τµ που 
χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπι-
κούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 2,85 ευρώ /
τµ.
Β) Ακίνητα άνω των 1.000 τµ και έως 6.000 τµ που 

χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπι-
κούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 2,95 ευρώ /
τµ.
Γ) Ακίνητα άνω των 6.000 τµ που χρησιµοποιούνται 
για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και φιλανθρω-
πικούς σκοπούς σε 1,77 ευρώ /τµ.
6) Ειδικός συντελεστής:
Α) Ακίνητα άνω των 100 τµ και έως 1.000 τµ που 
χρησιµοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οι-
κονοµικής δραστηριότητας σε 2,85 ευρώ /τµ.
Β) Ακίνητα άνω των 1.000 τµ και έως 6.000 τµ που 
χρησιµοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οι-
κονοµικής δραστηριότητας σε 2,95 ευρώ /τµ.
Γ) Ακίνητα άνω των 6.000 τµ που χρησιµοποιούνται 
για την άσκηση πάσης φύσης οικονοµικής δραστη-
ριότητας σε 1,77 ευρώ /τµ.
∆) Ακίνητα που χρησιµοποιούνται για την άσκηση 
οικονοµικής δραστηριότητας και ειδικά ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, 
∆ΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΚΛΠ σε 5ευρώ /τµ.
7) Ειδικός συντελεστής:
Α) Για µη στεγασµένους χώρους έως 100 τµ σε 0,93 
ευρώ /τµ.
Β) Για µη στεγασµένους χώρους άνω των 100 τµ και 
έως 1.000 τµ σε 1,50 ευρώ /τµ.
Γ) Για µη στεγασµένους χώρους άνω των 1.000 τµ 
και έως 6.000 τµ σε 1,55 ευρώ /τµ.
∆) Για µη στεγασµένους χώρους άνω των 6.000 τµ 
σε 0,46 ευρώ /τµ

Η  ένταξη ενός σηµαντικού έργου για 
την πόλη των Αχαρνών ενέκρινε 
την Τετάρτη (23/12) σε έκτακτη συ-

νεδρίασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Πράσινου Ταµείου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Συγκεκριµένα εντάχθηκε το «Ολοκληρωµέ-
νο έργο Ανάπλασης Λεωφόρου Πάρνηθος 
εντός ορίων του ∆ήµου Αχαρνών». Το έργο εί-
χε ενταχθεί στην πρόσκληση του 2019 και το 
ποσό ένταξής τους είναι ύψους 734.715 ευρώ. 
Μάλιστα το συγκεκριµένο ποσό είναι το µεγα-
λύτερο, καθώς τα υπόλοιπα 16 έργα φτάνουν 
έως τις 330 χιλιάδες. Περιλαµβάνονται δε στον 
άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνη-
ση» του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «∆ρά-
σεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου 
Ταµείου.

Η σχετική προεργασία του ∆ήµου Αχαρνών 
είχε γίνει εδώ και ένα περίπου χρόνο, όταν ο ∆ή-
µαρχος Σπύρος Βρεττός είχε συνάντηση εργασί-
ας µε τον πρόεδρο του Πράσινου Ταµείου κ. 
Στάθη Σταθόπουλο. Ο ∆ήµαρχος, συνοδευόµε-
νος από τον Αντιδήµαρχο Νίκο ∆αµάσκο, είχε 

υποβάλλει µια σειρά προτάσεων που αφορού-
σαν θέµατα αστικής αναβάθµισης, µεταξύ των 
οποίων περιλαµβάνονταν παρεµβάσεις ανα-
βάθµισης κοινόχρηστων χώρων, αισθητικής, 
λειτουργικής ή ενεργειακής αναβάθµισης, που 
συµπεριλήφθηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη.

Ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός ανέφερε σχε-
τικά: «Εργαστήκαµε µε προγραµµατισµό και κα-
ταφέραµε να ενταχθούµε στο πρόγραµµα του 
Πράσινου Ταµείου. Με τον τρόπο αυτό θα 

αντλήσουµε τη χρηµατοδότηση για να προχω-
ρήσουµε στην υλοποίηση ενός σηµαντικού έρ-
γου για την πόλη, όπως είναι η ανάπλαση της 
Λεωφόρου Πάρνηθος. Μέσα από τέτοια έργα 
προσπαθούµε διαρκώς να αλλάξουµε την εικό-
να της πόλης µας, να την εκσυγχρονίσουµε, να 
τη βελτιώσουµε». 

Η µελέτη της ανάπλασης προβλέπει παρεµ-
βάσεις στη Λ. Πάρνηθος από το ύψος της Παγκά-
λου έως το ύψος της Αριστοτέλους µε στόχο τη 

διαµόρφωση ενός πιο φιλικού και λειτουργικού 
δρόµου µέσα από τον πράσινο σχεδιασµό. 

Αυτό θα επιτευχθεί µε δηµιουργία χώρων 
στάθµευσης, πλακόστρωση των πεζοδροµίων, 
ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα, κατασκευή 
παρτεριών, φυτεύσεις δέντρων και θάµνων, 
εγκατάσταση νέων φωτιστικών κ.α. έτσι θα ανα-
βαθµιστεί η ασφάλεια, η προσβασιµότητα, ενώ 
θα δοθεί και λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλη-
µα της περιοχής.  

Εγκρίθηκε  η  ένταξη  του  έργου  Ανάπλασης της 
Λεωφ. Πάρνηθος στο πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ πρόταση του ∆ήµου 
Αχαρνών εντάχθηκε στα χρηµατοδο-
τικά προγράµµατα του Πράσινου Τα-
µείου. Συγκεκριµένα, όπως έγινε γνω-
στό, ο ∆ήµος Αχαρνών συµπεριλαµ-
βάνεται µεταξύ των ∆ήµων που ετοί-
µασαν προτάσεις για την «Πρόσκληση 
Υποβολής Προτάσεων στον άξονα 
Προτεραιότητας 4: Σχέδια φόρτισης 
ηλεκτρικών οχηµάτων (ΣΦΗΟ)», η 
οποία εντάσσεται στο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα «∆ράσεις Περιβαλλοντι-
κού Ισοζυγίου». 

Έτσι ο ∆ήµος είναι προσωρινός δι-
καιούχος ποσού χρηµατοδότησης 
74.400 ευρώ, το οποίο θα χρησιµο-

ποιηθεί για τη δηµιουργία Σταθµών 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων, κά-
τι το οποίο θα ανοίξει το δρόµο του εκ-
συγχρονισµού µε τη χρήση υπηρεσι-
ακών ηλεκτρικών οχηµάτων.  Απώτε-
ρος στόχος η εξοικονόµηση πόρων, 
κυρίως όµως η προστασία του περι-
βάλλοντος από τους ρύπους. Εφόσον 
ολοκληρωθεί η διαδικασία θα έχει γί-
νει ένα σηµαντικό βήµα προκειµένου 
η ηλεκτροκίνηση να µπει στη ζωή των 
πολιτών, αποφέροντας µεγάλα οφέλη 
τόσο στην τοπική οικονοµία, όσο και 
στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Θεωρείται δεδοµένο πως η ηλε-
κτροκίνηση θα αποκτήσει πολύ σύ-

ντοµα πρωταγωνιστικό ρόλο και η 
χωροθέτηση δηµοσίως προσβάσι-
µων θέσεων φόρτισης και στάθµευ-
σης είναι βασικό προαπαιτούµενο. 

Παράλληλα ο ∆ήµος Αχαρνών 
αποδεικνύει εµπράκτως πως διεκδικεί 
κάθε δυνατότητα να εκµεταλλευτεί 
όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, προ-
κειµένου να βγει κερδισµένη η πόλη 
σε υποδοµές και έργα και ωφεληµέ-
νοι οι δηµότες της, όπως επεσήµανε 
σχετικά ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός.

Ο ∆ήµος Αχαρνών παρέλαβε 75 νέους κάδους απορριµµάτων
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 75 νέων κάδων απορ-
ριµµάτων προχώρησε ο ∆ήµος Αχαρνών 
στο πλαίσιο κάλυψης των άµεσων ανα-
γκών για την καθαριότητα. Παράλληλα σε 
εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την 
προµήθεια ενός µεγάλου αριθµού κάδων, 
που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες του 
∆ήµου, οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί τα 
προηγούµενα χρόνια. Με την ολοκλήρω-
σή τους θα ακολουθήσει σταδιακή αντικατάσταση κατεστραµµένων και κάλυψη 
όλων των σηµείων όπου υπάρχουν ελλείψεις. Ο ∆ήµος Αχαρνών συνεπής στις δε-
σµεύσεις του προσπαθεί µε κάθε τρόπο να ενισχύσει τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, 
ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσµατικό το έργο της και να βελτιωθεί η εικόνα της 
πόλης µας. Με ενίσχυση σε προσωπικό και µέσα καταβάλλεται κάθε δυνατή προ-
σπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.  

Σε τροχιά ηλεκτροκίνησης ο ∆ήµος Αχαρνών
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  Έντεκα φακέλους για το Πρόγραµµα 
«Αντώνης Τρίτσης» από το ∆ήµο Αχαρνών

Εντατική είναι η προετοιµασία του 
δήµου Αχαρνών ώστε να καταθέ-
σει πλήρεις φακέλους για δέκα δι-

αφορετικές προσκλήσεις του προγράµ-
µατος «Αντώνης Τρίτσης».  Στο πρόσφα-
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο Αντιδήµαρχος 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Χρύ-
σανθος Κόνταρης ενηµέρωσε το σώµα 
σχετικά µε τις ενέργειες της δηµοτικής αρ-
χής ώστε να είναι όσο καλύτερα προετοι-
µασµένη για τη διεκδίκηση σηµαντικών 
για την πόλη, έργων.

Απαντώντας σε ερώτηση του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου Οδυσσέα Καµπόλη, ο κ. Κόνταρης αφού επεσήµανε τα προβλήµατα χρό-
νου και διαδικασιών, τόνισε πως σε συνεργασία µε τον ∆ήµαρχο και τους Αντιδηµάρ-
χους Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και Νίκο ∆αµάσκο δουλεύουν εντατικά ούτως ώστε 
να κατατεθούν 11 πλήρεις φάκελοι για ένταξη στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». 

Οι φάκελοι αφορούν έργα, τα οποία εντάσσονται σε δέκα διαφορετικές προσκλήσεις: 
Υποδοµές ύδρευσης ,  Συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης, Αγροτική οδο-

ποιία, Αστική αναζωογόνηση, smart cities, συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών αθλητικών 
χώρων και σχολείων, Αντισεισµική προστασία, Ηλεκτροκίνηση.

Συνεχής και αδιάλειπτη η φροντίδα του ∆ήµου Αχαρνών για τα σχολεία 
Μπορεί τα σχολεία να παραµένουν κλειστά, οι Σχολικές Επιτρο-
πές όµως συνεχίζουν το έργο τους. Οι µαθητές του 20ου ∆ηµο-
τικού θα δουν µε την επιστροφή τους µια εντελώς νέα εικόνα, 
καθώς το τελευταίο διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά 
εργασιών. Συγκεκριµένα:
– ανακατασκευάστηκε το γήπεδο, 
– έγιναν βαψίµατα σε κάγκελα και εξωτερικούς χώρους, 
– επιδιορθώθηκαν τα παγκάκια και 
– τοποθετήθηκαν πλακάκια. 

Παράλληλα µετακινήθηκαν οι βρύσες από ένα χώρο όπου 
προκαλούσε προβλήµατα σε νέα θέση, για µεγαλύτερη ασφά-
λεια, υγιεινή και καλαισθησία. 

Η Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή και ο πρόεδρός της 
Μπάµπης Ορφανίδης προσπαθούν καθηµερινά να βελτιώ-
νουν τις σχολικές µονάδες που φιλοξενούν τους µικρούς 
µαθητές του ∆ήµου µας, προσφέροντάς τους το καλύτερο 

δυνατό περιβάλλον.  Σε ότι αφορά η ∆ευτεροβάθµια Σχο-
λική Επιτροπή,   αναδεικνύει τον καθηµερινό αγώνα που 
καταβάλλεται προκειµένου οι αθλητικές εγκαταστάσεις των 
σχολικών µονάδων να υποδεχθούν τους µαθητές από το 
νέο έτος. 

Παρελήφθησαν tablet από τον 
∆ήµο Αχαρνών για τις ανάγκες 
της τηλεκπαίδευσης των µαθητών 
Ένας µεγάλος αριθµός τάµπλετ από τα 500 
που συνολικά θα προµηθευτεί ο ∆ήµος 
Αχαρνών έχουν ήδη παραληφθεί. Ο ∆ήµαρ-
χος Σπύρος Βρεττός είχε δεσµευθεί πως θα 
κινήσει άµεσα τις διαδικασίες, ούτως ώστε το 
συντοµότερο δυνατόν να υπάρχει η δυνατό-
τητα τα τάµπλετ να αποσταλούν στα σχολεία, κάτι που αναµένεται να συµβεί αµέσως 
µετά τις µέρες των εορτών. 

Η ∆ιεύθυνση Παιδείας και οι δύο Σχολικές Επιτροπές θα ρυθµίσουν τις απαραίτητες δια-
δικασίες, ούτως ώστε να µπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες τηλεκπαίδευσης όσων µα-
θητών αποδεδειγµένα αντιµετώπιζαν δυσκολίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα τεθούν συγκεκριµένα κριτήρια για τη χορήγηση των τάµπλετ, τα 
οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές του Υπουργείου, και που εν συνεχεία θα εξυπηρετή-
σουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών µονάδων. «Είναι χρέος µας να παρέχουµε κάθε δυνα-
τή βοήθεια στους µαθητές της πόλης µας, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύ-
ουµε.  Τις επόµενες µέρες θα διανεµηθούν στα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων 
τα τάµπλετ που παραλάβαµε, ούτως ώστε να καλύψουν τις όποιες ανάγκες τηλεκπαίδευσης 
υπάρχουν από την πλευρά των µαθητών», δήλωσε σχετικά ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός.  

Με επιτυχία η διανοµή τροφίµων 
και προϊόντων  (για απόρους 
ΤΕΒΑ) στο ∆ήµο Αχαρνών 
Στις 21, 22 και 23 ∆εκεµβρί-
ου 2020, ο Αντιδήµαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. 
Γιώργος Πετάκος µε το τµήµα 
Κοινωνικής Πολιτικής του 
∆ήµου Αχαρνών σε συνεργα-
σία µε το ∆ιευρυµένο Κέντρο 
Κοινότητας (Κεντρική ∆οµή 
και Παράρτηµα Ροµά) ενόψει 
της εορτής των Χριστουγέν-
νων, προχώρησε σε διανοµή 
προϊόντων στους δικαιού-
χους Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), σύµ-
φωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βο-
ήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Η διανοµή πραγµατοποι-
ήθηκε στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην οδό 
Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου στις εργατικές 
κατοικίες του ∆ήµου Αχαρνών.

Συνολικά, 1.246 οικογένειες έλαβαν νωπά προϊόντα 
(κοτόπουλο, µοσχάρι, χοιρινό), είδη παντοπωλείου (ρύζι, 
κριθαράκι, γάλα, φακές, ζάχαρη, αλεύρι, χυλοπίτες, ελαι-
όλαδο, φρυγανιές), χαρτί υγείας.

Επισηµαίνεται, ότι λόγω των έκτακτων µέτρων για τον 
Covid-19, η διανοµή διήρκησε τρεις µέρες από τις 9.00 π.µ. 
έως τις 17.00 µ.µ. όπου οι δικαιούχοι προσέρχονταν για 
την παραλαβή των προϊόντων τους κατόπιν ραντεβού και 
ενηµέρωσης µέσω σχετικού µηνύµατος. Επιπλέον, τηρή-
θηκαν όλα τα µέτρα προστασίας όπως η τήρηση των απο-
στάσεων, η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού και η χρή-
ση µάσκας. Ακόµα, ο κάθε δικαιούχος είχε το δικό του στυ-
λό για την παραλαβή των προϊόντων του σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του µηνύµατος.

Επιχειρήσεις καθαριότητας στο ∆ήµο Αχαρνών 
ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ αλλά-
ζουν. Καθαρίζουν. 
Οµορφαίνουν. Άλ-
λη µια ηµέρα οι 
υπηρεσίες Πρασί-
νου, Καθαριότητας 
και Τεχνικών Έργων 
βρίσκονται στις γει-
τονιές των Αχαρνών 
και εργάζονται πυ-
ρετωδώς. 

Καλοπισµός  κοινόχρηστων  χώρων 

ΣΕ ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ συγκυρία, ο ∆ήµος 
Αχαρνών δεν σταµατά να εργάζεται για να 
βελτιώνει την πόλη  ο ∆ήµαρχος Σπύρος 
Βρεττός  έχει δώσει τις σχετικές κατευθύν-
σεις ούτως ώστε σταδιακά όλες οι Πλατείες 
της πόλης,  να ανακαινιστούν και να είναι 
έτοιµες να υποδεχτούν τους δηµότες.  

Με µικρές και µεγάλες παρεµβάσεις αλ-
λάζουµε την πόλη µας και την κάνουµε πιο 
φιλική, πιο σύγχρονη, πιο όµορφη . Επέν-
δυση στους κοινόχρηστους χώρους, για να  
δοθεί  ξανά τη χαµένη τους αίγλη και να 
αποτελέσουν σηµείο αναφοράς για κάθε 
γειτονιά. 

Μένουµε ασφαλείς, τηρούµε όλα τα µέ-
τρα για να µπορέσουµε όλοι µαζί να χαρού-
µε ξανά την πόλη µας.

Ανακοίνωση του ∆ήµου Αχαρνών για τους 
Επιτυχόντες  φοιτητές του   έτους 2020-21
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ είθισται κάθε χρόνο τέτοιες µέρες να βραβεύει όλους 
τους µαθητές των Λυκείων που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Φέτος είχαµε έναν λόγο περισσότερο να βρα-
βεύσουµε τα παιδιά µας που βρέθηκαν να δίνουν τη δική τους µάχη κάτω από 
ιδιαίτερες συνθήκες. Αναγκάστηκαν να µείνουν για µήνες εκτός των αιθουσών 
διδασκαλίας, να προετοιµαστούν σε συνθήκες λοκ ντάουν, να προσαρµοστούν 
στην τηλε-εκπαίδευση, να συνδυάσουν το διάβασµά τους µε τις ιδιάζουσες συν-
θήκες της πανδηµίας. Θα είχαµε λοιπόν ένα λόγο παραπάνω να τους δούµε από 
κοντά, να τους τιµήσουµε, να αποδώσουµε τα εύσηµα για την προσπάθειά τους.

∆υστυχώς όµως οι συνθήκες παραµένουν δύσκολες ίσως µάλιστα ακόµη 
πιο ιδιαίτερες. Οι απαγορεύσεις µετακινήσεων και συναθροίσεων δεν µας επι-
τρέπουν να πράξουµε κάτι διαφορετικό. Θα µπορούσαµε ίσως να προχωρήσου-
µε σε µια τελετή µέσω διαδικτύου, θεωρήσαµε όµως πως κάτι τέτοιο θα ήταν 
απλά διαδικαστικό, δεν θα είχε ουσία και νόηµα.

Γι’ αυτό αποφασίσαµε να µεταθέσουµε την τελετή βράβευσης των επιτυχό-
ντων εν ευθέτω χρόνο, όταν πλέον οι συνθήκες θα το επιτρέπουν. Περιµένου-
µε µε χαρά να συγχαρούµε και να αγκαλιάσουµε τα παιδιά της πόλης µας και να 
τους αποδείξουµε πόσο περήφανοι είµαστε για την προσπάθειά τους.

Μέχρι τότε µένουµε ασφαλείς, στηρίζουµε τα νιάτα της πόλης µας και υπο-
στηρίζουµε τα παιδιά που πήραν τη σκυτάλη και ετοιµάζονται για τις δικές τους 
εξετάσεις υπό παρόµοιες συνθήκες. Τους έχουµε εµπιστοσύνη πως θα τα κατα-
φέρουν.

Χρόνια πολλά σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους µαθητές και τις 
οικογένειές τους.  Μακάρι ο νέος χρόνος να ευοδώσει τα όνειρά τους.
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Απόδειξη  της αυξηµένης  δυναµικής του Βουλευτή
Βασίλη Οικονόµου το νέο γραφείο στις  Αχαρνές 

Κάτι διαφορετικό βλέπουν οι πολίτες των Αχαρ-
νών στην Κεντρική και Ιστορική Πλατεία του Αγί-
ου Βλασίου.

Ακριβώς επάνω από τα Γραφεία της ∆ΗΜ. Τ.Ο.  
Αχαρνών  και της Νοµαρχιακής ∆ιοικούσας Επιτρο-
πής ΒΑ Αττικής, έχει εγκατασταθεί το νέο γραφείο 
του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Βασίλη Οικονό-
µου. 

Μπορεί να µην έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη 
τα εγκαίνιά του, εξαιτίας των απαγορευτικών µέ-
τρων λόγω του κορωνοϊού όµως η συγκεκριµένη 
κίνηση του βουλευτή αναδεικνύει τη δυναµική που 
αυτός έχει αναπτύξει σε πολλές περιοχές της εκλο-
γικής περιφέρειάς του. 

Ο κ. Οικονόµου σε πείσµα πολλών... άσπον-
δων φίλων του έχει καταφέρει να κερδίσει την απο-
δοχή µεγάλου αριθµού συµπολιτών του στην ανα-
τολική Αττική γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη 
δηµιουργία ενός ακόµη πολιτικού γραφείου για να 
υπάρχει ουσιαστικότερη επαφή του ίδιου και των 

συνεργατών του µε τους πολίτες. 
Βέβαια συνεχίζει να διατηρεί και το γραφείο στο 

κέντρο της Αθήνας όµως η δηµιουργία και αυτού 
των Αχαρνών κρίθηκε περισσότερο από αναγκαία 
για να δίνεται η δυνατότητα σε όλους όσοι το επι-
θυµούν να έλθουν σε επαφή µε τον κ. Οικονόµου 
να το πράττουν πολύ πιο εύκολα και λιγότερο χρο-
νοβόρα. 

Σηµειώνεται ότι ο κ. Οικονόµου είναι ο µοναδι-
κός βουλευτής Αττικής ο οποίος διατηρεί δύο γρα-
φεία κατανοώντας την αναγκαιότητα της πιο άµεσης 
επικοινωνίας µε τους συµπολίτες του. 

Βέβαια η δραστηριότητά του είναι διαρκής και 
του δίνεται η δυνατότητα να συνοµιλεί µαζί τους σε 
πλήθος δράσεων τις οποίες αναλαµβάνει για την 
προώθηση και επίλυση των προβληµάτων της 
εκλογικής περιφέρειας της οποίας οι συµπολίτες 
του τον έχουν τιµήσει µε την ψήφο τους ως εκπρό-
σωπό τους.        

 Κείµενο- φωτο :  Νοτιοανατολικά
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Οι Αχαρνές στο «Survivor 2021»
Κώστας Παπαδόπουλος και Αλέξης Παππάς δίνουν αγώνα «επιβίωσης»
Συµµετοχή και στις δύο 
οµάδες του τηλεοπτικού 
παιχνιδιού «SURVIVOR 
2021» έχουν φέτος οι 
Αχαρνές. Στην οµάδα 
των «∆ιάσηµων» έχει κά-
νει αισθητή την παρου-
σία του ο Αλέξης Παπ-
πάς, ο οποίος µεγάλωσε 
στον Κόκκινο Μύλο και 
στις τελευταίες δηµοτικές 
εκλογές είχε κατέβει υπο-
ψήφιος δηµοτικός σύµβουλος, µε την παράταξη του πρώην δηµάρχου Γιάννη 
Κασσαβού. Ο Αλέξης Παππάς είναι ηθοποιός και µοντέλο.

Στην αντίπερα όχθη, στην οµάδα των Μαχητών, συµµετέχει ο Κώστας Παπαδό-
πουλος, ο γνωστός βραβευµένος ζαχαροπλάστης ο οποίος διατηρεί το ζαχαροπλα-
στείο «Βυζάντιο», στην Αγίου ∆ιονυσίου. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι 36 ετών, 
έχει τρία παιδιά και µένει στο Μενίδι. Μάλιστα το 2020 στην Ολυµπιάδα Γαστρονο-
µίας κέρδισε τον τίτλο του «Mediterranean Pastry Chef of the year 2020».

Με αφετηρία την οικογένεια του, φίλοι, συγγενείς και θαυµαστές, στηρίζουν τη 
συµµετοχή του Κώστα Παπαδόπουλου στο reality επιβίωσης «Survivor 2021». Και 
ο Κώστας Παπαδόπουλος, στις δηµοτικές εκλογές, είχε κατέβει υποψήφιος δηµοτι-
κός σύµβουλος µε την παράταξη του πρώην ∆ηµάρχου Γιάννη Κασσαβού.

∆ιαγωνισµοί άνω 4 δις. για έργα στους Σιδηροδρόµους. Τι αναλογεί στις Αχαρνές;
Ένα γιγαντιαίο πρόγραµµα επενδύσεων για την επέκτα-
ση και τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού σιδηροδρό-
µου άνω των 4 δις. συνολικά προγραµµατίζει ο υπουρ-
γός υποδοµών και Μεταφορών Κ. Καραµανλής, µε στό-
χο να καλύψει το µεγάλο κενό που εµφανίζουν οι υπο-
δοµές του σιδηροδρόµου αφού τα προηγούµενα 
χρόνια δόθηκε βάρος στους αυτοκινητοδρόµους.

Το κυβερνητικό σχέδιο το οποίο προγραµµατίζεται να κι-
νητοποιήσει και ιδιώτες στην εφαρµογή του, θα σπάσει σε 
δύο κυρίως κοµµάτια, από τα οποία το ένα έχει ήδη ξεκινή-
σει και θα ενταθεί εντός του 2021, µε την δηµοπράτηση ώρι-
µων έργων και µελετών συνολικής αξίας 777,5 εκατ. €. 

Το δεύτερο αφορά έργα προϋπολογισµού 3,3 δις. που 
στόχο έχουν να ωριµάσουν µε την διαδικασία του ανταγω-

νιστικού διαλόγου, ώστε να καταστεί η λίστα προτεραιοτή-
των. Η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ του 
νέου µοντέλου προκειµένου να τρέξουν γρηγορότερα οι 
διαγωνισµοί και να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα της εφαρ-

µογής του. Πρόκειται για απαίτηση της Κοµισιόν που ζητά 
πιεστικά από τις ελληνικές αρχές να εµφανιστούν συνεπείς 
στις κοινοτικές δεσµεύσεις για να συνεχίσει να χρηµατοδο-
τεί τα έργα και να προχωρήσουν στην αναδιοργάνωση του 
ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, την οποία έχει ήδη ξεκινήσει το 
υπουργείο.

Στα έργα για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δη-
µοπράτησης και το υπουργείο έχει προχωρήσει ή προχω-
ρεί µε τις προκηρύξεις διαγωνισµών περιλαµβάνονται µε-
ταξύ άλλων, η κατασκευή διπλής σιδηροδροµικής γραµ-
µής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας αξίας 117 εκατ. €, η αναβάθ-
µιση ΠΑΘΕ – ΣΚΑ – Οινόη, αξίας 100 εκατ. €, και η 
κατασκευή υπόγειας σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα 
Αχαρνές – ΣΚΑ αξίας 100 εκατ. €.

Η Ελλάδα περνά στην εποχή του 5G 
ΙΣΧΥΡΗ ΨΗΦΟ εµπιστοσύ-
νης στις προοπτικές της χώ-
ρας για την παρουσία της 
στην 4η Βιοµηχανική Επα-
νάσταση συνιστά το µεγάλο 
ενδιαφέρον των τηλεπικοι-
νωνιακών παρόχων στη δη-
µοπρασία για τις άδειες κι-
νητής τηλεφωνίας πέµπτης 
γενιάς που πραγµατοποιή-
θηκε µε απόλυτη επιτυχία 
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων το µεσηµέρι της περασµέ-
νης  Τετάρτης.

Η δηµοπρασία αποτελούσε το τελευταίο βήµα για την είσοδο της Ελλάδας στην επο-
χή του 5G. Το συνολικό τίµηµα ξεπέρασε το ποσό των 372 εκατοµµυρίων ευρώ, δικαι-
ώνοντας πλήρως τον σχεδιασµό της δηµοπρασίας, που για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
συµπεριέλαβε το σύνολο των διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων.

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2021 τα πρώτα δίκτυα 5G θα ξεκινήσουν να λειτουρ-
γούν. Με βάση τις προϋποθέσεις των αδειών, µέχρι το τέλος του 2023 οι τηλεπικοινωνι-
ακοί πάροχοι θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες 5G τουλά-
χιστον στο 60% του πληθυσµού. 

Σύµφωνα µε µετριοπαθείς εκτιµήσεις, έως το τέλος της δεκαετίας που διανύουµε θα 
έχουν δηµιουργηθεί έως και 69.000 θέσεις εργασίας λόγω της µετάβασης στα δίκτυα πέ-
µπτης γενιάς, ενώ η προστιθέµενη αξία στην εθνική οικονοµία από τις επενδύσεις σε το-
µείς όπως οι Μεταφορές, η Υγεία και η Εκπαίδευση µπορεί να ξεπεράσει τα 12,5 δισεκα-
τοµµύρια ευρώ. 

ΤΟ  ΕΜΒΟΛΙΟ  ΕΛΠΙ∆ΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ 
ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ 
Με  χαµόγελα  αισιοδοξίας, ξεκίνησε την  Κυρια-
κή  27  ∆εκεµβρίου 2020, ο εµβολιασµός   κατά του 
κορωνοϊού. Η νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Ευαγγε-
λισµού, Ευσταθία Καµπισιούλη είναι ο πρώτος άν-
θρωπος στην Ελλάδα που εµβολιάστηκε στη 1 µε-
τά το µεσηµέρι της Κυριακής 27 ∆εκεµβρίου 2020. 

Λίγα λεπτά αργότερα εµβολιάστηκε και ο 88χρο-
νος Μιχάλης Γιοβανίδης. Στις  2.00 το µεσηµέρι  στον 
Ευαγγελισµό εµβολιάστηκε και η Πρόεδρος της ∆η-
µοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στις 2.30 το 
µεσηµέρι εµβολιάστηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης στο Νοσοκοµείο Αττικόν. «Η πολιτεια-
κή και πολιτική ηγεσία εµβολιαζόµαστε πρώτοι για 
να στείλουµε το παράδειγµα ότι το εµβόλιο είναι 
ασφαλές αλλά και αποτελεσµατικό. Μαζί µας θα εµ-
βολιαστούν, σήµερα, οι πρώτοι υγειονοµικοί. Οι άν-
θρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη γραµµή της 
µάχης κατά του COVID, τους χρωστάµε τόσα πολλά» 
υπογράµµισε ο πρωθυπουργός και συµπλήρωσε ότι «πρέπει πάνω απ’ όλα αυτοί να είναι οι πρώ-
τοι που θα εµβολιαστούν, όχι µόνο για να δώσουν το παράδειγµα, αλλά για να είναι οι ίδιοι ασφα-
λείς να µπορούν να επιτελούν το σπουδαίο τους καθήκον». 

Ακολούθησαν :  Ο  Καθηγητής Παθολογίας-Λοιµωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας στο Νοσοκο-
µείο Αττικόν,  Ο   Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός, 
Ο   Γραµµατέας Μέρα25 Γιάνης Βαρουφάκης στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός,  Ο       Πρόεδρος Εθνι-
κής Επιτροπής Εµβολιασµών Μαρία Θεοδωρίδου στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός, Ο  Αρχηγός ΓΕ-
ΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός, και ο  Μητροπολίτης Ναυ-
πάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός

Την  ∆ευτέρα 28 ∆εκεµβρίου 2020, εµβολιάστηκαν στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός ο Πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας  και ο Γενικός Γραµµατέας Πρω-
τοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεµιστοκλέους.
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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

l Μέσα στις πρώτες 12 ηµέρες του νέ-
ου έτους θα πραγµατοποιηθούν οι 
πληρωµές για το Επίδοµα 534 ευρώ  
για όσους εργαζόµενους είναι σε 
αναστολή τον ∆εκέµβριο είτε σε 
κλειστές είτε σε πληττόµενες επιχει-
ρήσεις. Αυτό τόνισε µεταξύ άλλων ο 
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρού-
τσης µίλησε στο Mega.  Όπως τόνισε 
ο υπουργός Εργασίας, θα πρέπει να 
γίνει η υποβολή των σχετικών λι-
στών από τις επιχειρήσεις στις 31 ∆ε-
κεµβρίου και στη συνέχεια να γίνει ο 
απαραίτητος έλεγχος, αλλά και να 
ανοίξει το σύστηµα για τυχόν διορ-
θώσεις λαθών.

l «Εκατοντάδες χιλιάδες χαµηλοσυντα-
ξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν 
τα φάρµακά τους, χωρίς καµία δική 
τους επιβάρυνση ή συµµετοχή. Είναι 
προσωπική µου επιλογή να διατηρη-
θεί το ευνοϊκό καθεστώς που, µε κυ-
βερνητική απόφαση, ίσχυσε και κατά 
το 2020. Η Πολιτεία µένει πάντα δίπλα 
στην κοινωνία. Και οι απόµαχοι της 
δουλειάς, ειδικά όσοι τα βγάζουν πέρα 
µε λίγα, θα έχουν πρώτοι την φροντί-
δα µας και στη νέα χρονιά», τόνισε σε 
ξεχωριστεί ανακοίνωση του ο πρωθυ-
πουργός  Κυριάκος Μητσοτάκης.

l Έστω και προσωρινά, µε τα έως τώ-
ρα δεδοµένα, αναστέλλεται η εισφο-
ρά αλληλεγγύης το 2021. Η κατάρ-
γηση αφορά τα εισοδήµατα από επι-
χειρηµατική δραστηριότητα, µερί-
σµατα, ενοίκια, τόκους, δικαιώµατα 
και υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαί-
ου που αποκτήθηκαν το 2020 και για 
τους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα 
που θα αποκτηθούν το 2021. Παράλ-
ληλα, από το 2021 µειώνονται κατά 
3 ποσοστιαίες µονάδες οι ασφαλιστι-
κές εισφορών των µισθωτών του ιδι-
ωτικού τοµέα.

l Παρατείνεται µέχρι τις 31 Μαρτίου 
2021 η προθεσµία για την απόσυρση 
των ταµειακών µηχανών, που δεν µπο-
ρούν να συνδεθούν online µε την ΑΑ-
∆Ε, καθώς και η προθεσµία για την 
αναβάθµιση των τεχνικών προδιαγρα-
φών των ΦΗΜ, κατόπιν απόφασης του 
∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆η-
µοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

l Νέα πρόσκληση µέσω του ΕΣΠΑ, 
που θα απευθύνεται µόνο στις εγγε-
γραµµένες στο Εθνικό Μητρώο, νεο-
φυείς επιχειρήσεις, θα ανακοινώ-
σουν µέσα στις επόµενες µέρες οι 
δύο υφυπουργοί Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Χρίστος ∆ήµας και 
Γιάννης Τσακίρης. Πιο συγκεκριµέ-
να, αναφερόµενος ο υφυπουργός 
στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επι-
χειρήσεων ElevateGreece σηµείωσε 
ότι αποτελεί ένα εγχείρηµα της πολι-
τείας µε στόχο την ενίσχυση, την ορ-
γάνωση και εξωστρέφεια του εγχώ-
ριου οικοσυστήµατος της νεοφυούς 
επιχειρηµατικότητας.

l Παρατείνεται η δυνατότητα προσφυ-

γής στο σύστηµα εξ αποστάσεως εργα-
σίας, σύµφωνα µε Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Ερ-
γασίας, Οικονοµικών και Υγείας. Συ-
γκεκριµένα, παρατείνεται, µέχρι και 
την 31η Ιανουαρίου 2021, η δυνατότη-
τα του εργοδότη να καθορίζει µε από-
φασή του ότι η εργασία που παρέχεται 
από τον εργαζόµενο στον προβλεπό-
µενο από την ατοµική σύµβαση τόπο 
εργασίας θα πραγµατοποιείται µε τη-
λεργασία.

l Ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής 
ασφαλιστικής κατηγορίας από περί-
που 1,4 εκατοµµύρια µη µισθωτούς. 
Η πλατφόρµα άνοιξε αυτή την εβδο-
µάδα και θα παραµείνει ανοιχτή έως 
το τέλος του επόµενου µήνα, δηλα-
δή έως 31 Ιανουαρίου, ώστε οι ασφα-
λισµένοι να έχουν τον απαραίτητο 
χρόνο να επιλέξουν την ασφαλιστι-
κή βαθµίδα που επιθυµούν να εντα-
χθούν για όλο το 2021 και να κατα-
βάλουν και τις αντίστοιχες εισφορές.

l Σε λειτουργία είναι η πλατφόρµα για 
δηλώσεις COVID ∆εκεµβρίου, σύµφω-
να µε ανακοίνωση της ΑΑ∆Ε. Οι ιδιο-
κτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν δή-
λωση απώλειας µισθωµάτων («δήλω-
ση COVID») στην ηλεκτρονική εφαρ-
µ ο γ ή  υ π ο β ο λ ή ς  « ∆ η λ ώ σ ε ω ν 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας», στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση https://www.aade.gr/
polites/akinita/misthotiria-akiniton.

l Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αι-
τήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
µα της ΑΑ∆Ε για το επίδοµα θέρµαν-
σης και οι ενδιαφερόµενοι - δικαιού-
χοι µπορούν να µπουν και να υπο-
βάλλουν την αίτηση τους έως τις 11 
Ιανουαρίου. Η βασική διαφορά του 
φετινού επιδόµατος σε σχέση µε άλ-
λες χρονιές είναι ότι δεν επιδοτείται 
µόνο το πετρέλαιο θέρµανσης αλλά 
φυσικό αέριο και υγραέριο. Επίσης, 
όσοι κατοικούν σε συγκεκριµένες 
ορεινές περιοχές της χώρας έως 
2.500 κατοίκους µπορούν να λά-
βουν επιδότηση για τη χρήση καυ-
σόξυλων ή pellet εφόσον τηρούν τα 
εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτή-
ρια.

l Τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία µε την 
ονοµασία «Βεβαίωση Επανεγγραφής 
Μη Μισθωτών» θέτει σε λειτουργία η 
διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της συνεχούς 
αναβάθµισης των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών του φορέα προς τους ασφαλι-
σµένους του, αλλά και για την αποφυ-
γή προσέλευσης στις οργανικές µονά-
δες του.

l Μέχρι και την Κυριακή 31/ 1/ 2021 
µπορούν 1,5 εκατοµµύριο ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµε-
νοι και αγρότες να επιλέξουν την 
ασφαλιστική κατηγορία τους για το 
2021. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα 

υποβολής της σχετικής δήλωσης τέ-
θηκε σε λειτουργιά χθες και είναι δι-
αθέσιµη σε όλους τους ασφαλισµέ-
νους µη µισθωτούς µέσα από την 
ιστοσελίδα του e ΕΦΚΑ.

l Την παράταση κατά τρεις µήνες, και 
έως τις 31 Μαρτίου 2021, για την επί-
τευξη ρύθµισης και τη δυνατότητα 
αναστολής πληρωµής δόσεων δανεί-
ων στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Γέφυρα» προβλέπει τροπολογία που 
κατατέθηκε στη Βουλή.

l ∆ύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
για ασφαλισµένους τέθηκαν σε 
εφαρµογή σήµερα στην ιστοσελίδα 
του e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για την «Επι-
λογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύ-
ριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφά-
λισης και Εφάπαξ Παροχών από 
1/1/2021» και τη «Βεβαίωση Επανεγ-
γραφής Μη Μισθωτών».  Επιλογή 
Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας 
Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης 
και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2021.  
Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
οι µη µισθωτοί µπορούν να επιλέ-
ξουν την ασφαλιστική κατηγορία κα-
τάταξής τους για το έτος 2021. Για τη 
χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η 
ταυτοποίησή σας µε τους κωδικούς 
Taxis και του ΑΜΚΑ.

l ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 
Α.1251/2020 µε την οποία ορίζεται ο 
προσδιορισµός πληττόµµενων επιχει-
ρήσεων για την υποχρεωτική απαλλα-
γή από την υποχρέωση καταβολής του 
40% του συνολικού µισθώµατος για 
τον µήνα ∆εκέµβριο 2020.

l Νέα παράταση έως τις 20 Ιανουαρίου 
2021 (και ώρα 15:00) δόθηκε για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 
της ∆ράσης «ενίσχυση µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων της Περι-
φέρειας Αττικής που επλήγησαν από 
την πανδηµία COVID-19». Ταυτόχρο-
να όµως µειώθηκε και το µέγιστο 
όριο της επιχορήγησης από 50.000 
σε 40.000 ευρώ.

l Με βάση τον Ταχυδροµικό Κώδικα, θα 
καθοριστεί το επίδοµα θέρµανσης που 
θα λάβουν οι δικαιούχοι. Σύµφωνα µε 
την υπουργική απόφαση, οι ενδιαφε-
ρόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αί-
τηση έως τις 11 Ιανουαρίου, ενώ η 
πλατφόρµα αναµένεται να ανοίξει την 
επόµενη εβδοµάδα. Πιο συγκεκριµέ-
να, το επίδοµα θέρµανσης κυµαίνεται 
από 80 έως 650 ευρώ, µε βάση εισο-
δηµατικά και περιουσιακά κριτήρια 
ενώ το ύψος του υπολογίζεται ανάλο-
γα µε τις βαθµοηµέρες, δηλαδή τον 
αριθµό των ηµερών, όπου η ετήσια 
θερµοκρασία σε µια περιοχή είναι κά-
τω από τους 15,5 βαθµούς Κελσίου.

l Σε λειτουργία µπαίνει η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα του e-ΕΦΚΑ, µέσω της 
οποίας οι ασφαλισµένοι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες , αυτοαπασχολούµε-
νοι και αγρότες θα µπορούν να επι-
λέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική 

κατηγορία που επιθυ-
µούν. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, η πλατ-

φόρµα θα ανοίξει στις αρχές της επό-
µενης εβδοµάδας και θα παραµείνει 
διαθέσιµη έως τέλος Ιανουαρίου.

l Μικρότερο φόρο θα καταβάλουν φέ-
τος για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπα-
σχολούµενοι (εµποροβιοτέχνες και 
ελεύθεροι επαγγελµατίες). Αιτία –πέρα 
από την προφανή συρρίκνωση εισο-
δηµάτων ελέω πανδηµίας- είναι η ταυ-
τόχρονη εφαρµογή διατάξεων που 
προβλέπουν µειώσεις συντελεστών 
στη φορολογία εισοδήµατος, αλλά και 
µη επιβολή ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης. Περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ 

l Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής 
Αξιολόγησης», η οποία θα δηµιουρ-
γεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολί-
τη µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει 
αλλά και τις οφειλές που έχει προς το 
∆ηµόσιο, σχεδιάζει να προχωρήσει 
η κυβέρνηση. Η Αρχή θα διαµορφώ-
νει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχεί-
ρησης, µε βάση τη συµπεριφορά του 
ως προς την αποπληρωµή των οφει-
λών του. Έτσι, θα υπάρχει η δυνατό-
τητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικα-
νότητας κάθε φυσικού προσώπου ή 
επιχείρησης τόσο για όσους έχουν 
ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχε-
διάζουν να λάβουν δάνειο.

l Μείωση του ενοικίου κατά 80% το δί-
µηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου θα 
έχουν οι πληττόµενες από τους περιο-
ρισµούς επιχειρήσεις που µένουν κλει-
στές µε εντολή του κράτους, όπως 
ανακοίνωσε από το βήµα της Βουλής 
χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κατά την συζήτηση επί του 
προϋπολογισµού του 2021.

l Χρονικό περιθώριο περίπου άλλων 
δύο µηνών έχουν χιλιάδες φορολο-
γούµενοι για να επικαλεστούν χρη-
µατικά ποσά που έλαβαν ως δωρεές 
ή γονικές παροχές και να καλύψουν 
τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων, ώστε να γλιτώσουν από 
την πληρωµή επιπλέον φόρων για 
τα εισοδήµατα του 2020.

l Τους πρώτους µήνες του 2021 αναµέ-
νεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω 
από το ζήτηµα των ηλεκτρονικών απο-
δείξεων, καθώς φέτος οι φορολογού-
µενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν 
µέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών το 
30% του εισοδήµατος τους προκειµέ-
νου να µην κληθούν να πληρώσουν 
επιπλέον φόρο.

l Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων Αττικής µε κεφάλαιο 
κίνησης ως 40.000 €:  Επιπλέον 50 
εκ. € αποκλειστικά για τις πολύ µι-
κρές επιχειρήσεις που απασχολούν 
ως και 9 άτοµα προσωπικό. Υποβο-
λή Αιτήσεων έως και 20/01/2020. Πε-
ριφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµ-
µα Αττικής.
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Θερμές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο έτος 2021



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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Η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης «Άµεσα µέτρα 
για την προστασία της ζωής και του εισοδήµατος 
τ ο υ  λ α ο ύ  α π ό  τ η ν  π α ν δ η µ ί α 

Covid19»υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των πα-
ρόντων δηµοτικών συµβούλων στη συνεδρίαση του ∆Σ 
του ∆ήµου Αχαρνών την Τρίτη 15/12/2020.

Εντύπωση προκάλεσε η επίµονη άρνηση του Προεδρεί-
ου να τεθεί το θέµα σε συζήτηση γιατί ο Πρόεδρος του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου διαφωνούσε µε τα µέτρα που προτεί-
ναµε.

Επίσης, µεγάλη εντύπωση προκάλεσε η αποχή σχεδόν 
σύσσωµης της παράταξης της ∆ηµοτικής Αρχής από τη συ-
ζήτηση και την ψηφοφορία .

Συνολικά 11 δηµοτικοί σύµβουλοι (εκ των 18 παρό-
ντων) υπερψήφισαν το παρακάτω Ψήφισµα:

«Τις τελευταίες ηµέρες υπήρξαν ανακοινώσεις των επι-
στηµόνων για µεγάλη διασπορά του ιού στη ∆υτική Αττική 
και στο ∆ήµο µας ειδικότερα.

Η στάση της κυβέρνησης, η ανεπάρκεια ουσιαστικών µέ-
τρων προστασίας από την πανδηµία σε κρίσιµους χώρους 
αλλά και η απουσία κρατικών υπηρεσιών που τώρα είναι 
αναγκαίες για την προστασία της δηµόσιας υγείας, µας γε-
µίζουν ανησυχία .

Ζητάµε :
Να στελεχωθούν άµεσα όλες οι αρµόδιες κρατικές ελε-

γκτικές υπηρεσίες και να διενεργούν συχνούς ελέγχους 
στους µεγάλους χώρους δουλειάς για την τήρηση όλων 
των µέτρων προστασίας των εργαζοµένων, αλλά και όλων 
των αναγκαίων µέτρων σε περίπτωση που υπάρχει επιβε-
βαιωµένο κρούσµα. Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζονται 
όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων που νοσούν καθώς 
δεν µπορεί να αποτελεί ατοµική ευθύνη σε συνθήκες µάλι-
στα έξαρσης της πανδηµίας.

Η κυβέρνηση να στείλει τώρα συνεργεία για µαζικά δω-
ρεάν τεστ των δηµοτών, ιδιαίτερα σε µαζικούς χώρους ερ-
γασίας.

Να ενισχυθεί τώρα το συγκοινωνιακό δίκτυο της περιο-
χής ώστε να µην υπάρχει συνωστισµός. Στους µεγάλους χώ-
ρους δουλειάς µε ευθύνη της εργοδοσίας να παρθούν µέ-

τρα για την ασφαλή µεταφορά των εργαζοµένων προς και 
από τη δουλειά, µε ταυτόχρονη παροχή µέσων ατοµικής 
προστασίας.

Να ενισχυθεί αποφασιστικά το Θριάσιο Νοσοκοµείο που 
καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες πληθυσµού που ζει ή εργά-
ζεται στο ∆ήµο µας και την ευρύτερη περιοχή. Με προσλή-
ψεις όλου του αναγκαίου µόνιµου προσωπικού και την πα-
ροχή όλων των απαραίτητων µέτρων προστασίας και τεχνο-
λογικού εξοπλισµού. Αντίστοιχα να ενισχυθούν τώρα όλες 
οι δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Να γίνει πραγ-
µατική και άµεση επίταξη του ιδιωτικού τοµέα Υγείας.

Ειδική φροντίδα για τις πιο ευάλωτες οµάδες της περιο-
χής, οικονοµικούς µετανάστες, πρόσφυγες και Ροµά µε ει-
δικά ενηµερωτικά - διαγνωστικά συνεργεία στις περιοχές 
που κατοικούν και στους χώρους που συχνάζουν.»

Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Συ-
σπείρωσης καλούµε σε  παράσταση διαµαρτυρίας την Τε-
τάρτη 23 ∆εκεµβρίου , 10.00πµ έξω από τα Γραφεία της Πε-
ριφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 15), όπου θα επιδοθεί το πα-
ραπάνω Ψήφισµα.

Οι δηµοτικοί σύµβουλοι
Βασίλης Τοπαλλιανίδης

Παναγιώτα Αγγελοπούλου
Τάσος Τραβασάρος

Υπερψηφίστηκε η πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
«Άµεσα µέτρα για την προστασία της ζωής και του εισοδήµατος του λαού από την πανδηµία Covid19»
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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

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 

ΑΠΟ
ΤΟ 1950

■ Χρυσών και Ασηµένιων
κοσµηµάτων

■ Χρυσών και Ασηµένιων 
νοµισµάτων

■ Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές
τιµές της αγοράς.

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

GROUP: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2-3 ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ
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Το 2020 συµπληρώθηκαν 10 χρόνια 
από την ίδρυση του Επισκηνίου
Στο κλείσιµο λοι-
πόν αυτής της δε-
καετίας µπορού-
µε να εκφράσου-
µε την απόλυτη 
ηθική πρωτίστως 
ικανοποίηση µας 
, ότι οι αγώνες 
µας πάντα σε συ-
νεργασία µε το 
σωµατείο ∆ΙΑΖΩ-
ΜΑ είχαν αποτέ-
λεσµα. Τα τρία 
ΦΕΚ που επισυ-
νάπτονται , το αποδεικνύουν. 

Έτσι η Πόλις µας, λόγω του Αρχαίου Θεάτρου, ενταγµένη πλέ-
ον στο πρόγραµµα ΠΟΛΙΣ , µπορεί όχι µόνον να ονειρεύεται αλλά 
και να βιώσει τα αµέσως επόµενα χρόνια µια κοσµοϊστορική αλ-
λαγή ,για τα µέχρι σήµερα δεδοµένα της .

Καλωσορίζουµε λοιπόν το 2021 µε αισιοδοξία , παρόντες στις 
εξελίξεις.

Το πρόγραµµα «ΠΟΛΙΣ» αποτελεί πρωτοβουλία του Υφυ-
πουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος,  κ. ∆ηµήτρη Οι-
κονόµου και υλοποιείται σε συνεργασία µε το Σωµατείο «∆ΙΑΖΩ-
ΜΑ». Το πρόγραµµα αφορά σε ολιστικές παρεµβάσεις στα ιστορι-
κά κέντρα έξι πόλεων µε πλούσιο πολιτιστικό απόθεµα (Ηράκλειο, 
Αχαρνές, Θήβα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή). 

Κοινή αποστολή όλων των εµπλεκόµενων φορέων για την 
υλοποίηση του προγράµµατος είναι η συνάντηση των µνηµείων 
των πόλεων µε το δηµόσιο και τον ιδιωτικό χώρο και η αξιοποίη-
ση των θεσµών του cluster και του φορέα λειτουργίας (D.M.O) για 
την εξασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα των προγραµµάτων,  
καθώς και της βιωσιµότητάς τους.

Απολογισµός του Παραρτήµατος Αχαρνών & Φυλής 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για το έτος 2020
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του 
∆.Σ. του Παραρτήµατος 
Αχαρνών και Φυλής της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας (ΕΑΕ) στέλνουµε σε 
όλους τους φίλους µας πολ-
λές ευχές για τα Χριστούγεν-
να και την Πρωτοχρονιά.

Ο χρόνος που πέρασε 
ήταν δύσκολος για όλους µας 
εξ αιτίας του νέου, πολύ επι-
κίνδυνου ιού, πού ταλαιπωρεί 
όλη την ανθρωπότητα και δυ-
στυχώς έχει και πολλά θύµατα. Οι φετινές γιορτές µας 
βρίσκουν όλους σε περιοριστικά µέτρα χωρίς να µπο-
ρούµε να δούµε, να σφίξουµε το χέρι, να αγκαλιάσουµε 
τους φίλους και τα αγαπηµένα µας πρόσωπα.

Η Αντικαρκινική ως ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
συνιστά και επιµένει στην εφαρµογή των µέτρων προ-
στασίας που προτείνουν οι επιστήµονες για αποφυγή της 
µετάδοσης του κορονοϊού έτσι ώστε στο τέλος να βγού-
µε όλοι αλώβητοι.

Μέσα στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που όλοι 
είµαστε αµήχανοι, προβληµατισµένοι και φοβισµένοι, το 
Παράρτηµά µας, που τον Μάρτιο του 2020 συµπλήρω-
σε 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην περιοχή µας, 
προσπάθησε, όσο το δυνατό να είναι κοντά στους συ-
µπολίτες µας, τηρουµένων πάντα των µέτρων προστασί-
ας. Έτσι µέσα στο 2020 πραγµατοποιήθηκαν:
1. Εγκαίνιατων γραφείων στο Ολυµπιακό Χωριό και κο-
πή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 26/1/20.
2. Εκδήλωση στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών σε συνεργασία 
µε την Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων Αχαρνών στις 

16/2/20 µε θέµα: «Εµβολια-
σµός - Μύθοι και Αλήθειες».
3. Ενηµέρωση των µελών του 
συλλόγου Γυναικών Ολυµπι-
ακού Χωριού για τον covid 19 
στις 9/3/20.
4. Πραγµατοποιήθηκαν 31 
Μαστογραφίες στο Κέντρο 
Μαστού.
5. Τον Οκτώβριο ο Κινητός 
Μαστογράφος της Αντικαρκι-
νικής επισκέφτηκε την περιοχή 
µας για 8 ηµέρες και προσέφε-

ρε δωρεάν Μαστογραφίες σε γυναίκες των Αχαρνών και 
της Φυλής.
6. Έγιναν σε 54 γυναίκες δωρεάν Τεστ Παπ..
7. Συµµετείχαµε στις 12/4/20 στην Αιµοδοσία του Συλ-
λόγου Κρητών.
8. Στις 6/12/20 διοργανώσαµε την ετήσια Αιµοδοσία µας 
συγκεντρώνοντας 29 µονάδες αίµατος. Επίσης προσφέ-
ραµε 18 µονάδες αίµατος το 2020 σε συνανθρώπους µας 
που το είχαν ανάγκη.

Ευχαριστούµε τα µέλη µας και όλους όσοι µας στη-
ρίζουν οικονοµικά και ηθικά παρά τις δυσκολίες της 
εποχής.

Σας ευχόµαστε Καλές Γιορτές και πάντοτε να έχετε 
ό,τι καλό µπορεί να προσφερθεί σ’ αυτή τη Ζωή, την 
Υγεία και την ευχαρίστηση της Χαράς.

Για το ∆Σ του Παραρτήµατος
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χ. Καζανάς
Χειρουργός Οδοντίατρος
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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
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40/ΗΜΕΡΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

 πολυαγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα και παππού 

ΙΩΑΝΝΗ  ΒΡΕΤΤΟΥ
Τελούµε την Κυριακή 10/01/2021 και ώρα 09:30π.µ.

στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου, Αχαρνές.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Καίτη
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και
η σύζυγός του Μαρία, Ντίνα και Σπύρος Γκαγκαράκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:  Ελίνα, Σεµίνα, Γιάννης, Κάτια

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
  

(Λόγω των µέτρων κατά της πανδηµίας Covid 19, το Μνηµόσυνο
θα πραγµατοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο) 

Χρήσιµες συµβουλές για ασφαλείς 
ηλεκτρονικές συναλλαγές
Χρήσιµες συµβουλές για ασφαλείς 
ηλεκτρονικές συναλλαγές δίνει σε 
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της η 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενόψει 
της εορταστικής περιόδου και λόγω 
των περιοριστικών µέτρων, που 
έχουν ληφθεί για την αντιµετώπιση 
των δυσµενών επιπτώσεων της παν-
δηµικής κρίσης COVID-19.

Ειδικότερα η ΕΕΤ απευθύνεται 
στους συναλλασσοµένους και αναφέ-
ρει:
1.Η τράπεζά σας δεν θα ζητήσει ποτέ 
µε οποιοδήποτε τρόπο (τηλεφωνικώς, 
µέσω e-mail ή µε οποιοδήποτε άλλο 
µέσο επικοινωνίας) τους κωδικούς 
σας. Μην απαντάτε σε επικοινωνίες 
και e-mail που σας ζητούν User Name, 
Passwords και PIN.
2.Χρησιµοποιείτε πάντα τις πιο ενηµε-
ρωµένες εκδόσεις Internet browsers 
(π.χ. Chrome, Microsoft Edge, κ.λπ), 
οι οποίες εξασφαλίζουν προηγµένο 
σχεδιασµό ασφαλείας.
3.Βεβαιωθείτε ότι ο Internet browser 
που χρησιµοποιείτε δεν αποθηκεύει 
αυτόµατα κωδικούς (User ID & 
Passwords) σε ιστοσελίδες που επι-
σκέπτεστε (εµπόρων, τραπεζών, κοι-
νωνικής δικτύωσης, κ.λπ).
4.Μην απαντάτε σε e-mail που σας ζη-
τούν προσωπικά σας στοιχεία. Μην 
προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, 
όπως άνοιγµα συνηµµένων αρχείων 
και διαγράψτε τα αµέσως.

5. Μην εµπιστεύεστε συνδέσµους 
(links) που πιστεύετε ότι σας ανακα-
τευθύνουν σε «site» της τράπεζάς 
σας. Θα πρέπει πάντα να πληκτρολο-
γείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση της 
ιστοσελίδας εσείς οι ίδιοι. Μην ακο-
λουθείτε υπερσύνδεσµο (link) που 
σας έχει αποσταλεί µέσω e-mail ή δη-
µοσιεύεται σε µέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης (social media), ιστοσελίδες άλ-
λων εταιρειών, µηχανών αναζήτη-
σης, κ.λ.π.
6. Κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο 
να δίνετε τα στοιχεία των καρτών σας 
µόνο σε πιστοποιηµένους ιστότοπους/
επιχειρήσεις. Αν δεν είστε σίγουροι για 
την ασφάλειά σας, αποφύγετε να συ-
ναλλάσσεστε µαζί τους. 
7. Αν το κινητό σας τηλέφωνο σταµα-
τήσει να λειτουργεί για ασυνήθιστους 
λόγους, επικοινωνήστε αµέσως µε τον 

πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Εάν 
δεν έχετε πρόσβαση στον πάροχο κι-
νητής τηλεφωνίας, αν και βρίσκεστε σε 
περιοχή, που συνήθως διαθέτει καλή 
κάλυψη σήµατος, είναι ασφαλέστερο 
να επικοινωνήσετε µε τον πάροχο του 
δικτύου σας και να επιβεβαιώσετε ότι 
δεν έχει απενεργοποιηθεί η SIM σας.
8. Εγγραφείτε στις υπηρεσίες της τρά-
πεζας σας, που παρέχουν ασφαλείς ει-
δοποιήσεις µέσω SMS και e-mail όταν 
εκτελούνται συναλλαγές σας.
9. Να ελέγχετε συχνά τις κινήσεις των 
λογαριασµών σας.
10. Εάν έχετε πέσει θύµα οποιουδήπο-
τε τύπου απάτης όπως ενδεικτικά 
«SIM Swapping», «Υποτιθέµενης 
βλάβης υπολογιστή», «Phishing», 
κ.λπ ή έχετε διαπιστώσει συναλλαγές, 
οι οποίες δεν έχουν την έγκρισή σας, 
ενηµερώστε αµέσως την Τράπεζά σας.
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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
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, 3 Ιανουάριος 2021 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε 
ΕΙΡΗΝΗ  ∆εκελείας 51. 2102448377

∆ευτέρα, 4 Ιανουάριος 2021 ● ΚΑΛΑΝΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  Λ.Αθηνών 23. 
2102465432

Τρίτη, 5 Ιανουάριος 2021 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ  Λ.∆ηµοκρατίας 222. 2102312615

Τετάρτη, 6 Ιανουάριος 2021 ● ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Λαθέας 56. 2102477556

Πέµπτη, 7 Ιανουάριος 2021 ● ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ  Πάρνηθος 23. 2102464914

Παρασκευή, 8 Ιανουάριος 2021 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πάρνηθος 41. 2108087990

Σάββατο, 9 Ιανουάριος 2021 ● ΚΟΝΤΟΓΙΑΝ-
ΝΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Αγ.Τριάδος 35. 2102464226

Κυριακή, 10 Ιανουάριος 2021 ● ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ       ∆εκελείας 41. 2102466690

∆ευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021 ● ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αριστοτέλους 86. 2102468746

Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2021 ● ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕ-
ΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρνηθος 170. 
2102406400

Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2021 ● ΠΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΠΑΡΗΣ   Φιλαδελφείας 328 Κ.Μύλος. 
2102316792

Πέµπτη, 14 Ιανουάριος 2021 ● ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Λ.Αθηνών 40. 2102461015

Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2021 ● ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Κύπρου 52-54. 2102400171

Σάββατο, 16 Ιανουάριος 2021 ● ΛΑΖΑΡΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Φιλαδελφείας 64 2102467050

Κυριακή, 17 Ιανουάριος 2021 ● ΚΟΧΥΛΑ ΞΕ-
ΝΗ  Πάρνηθος 121.    2102465660

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 3/1/2021 ΕΩΣ 17/1/2021

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
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