
∆εκαπενθήµερη Ειδησεογραφική Εφηµερίδα των Αχαρνών
Σύµβ. Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας l Τηλ.: 6972 426684 l E-mail: acharnaiki@gmail.com l Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 l Έτος 12ο l Αρ. Φύλλου: 288 l Τιµή Φύλλου: 0,50 €

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ: Η Μοναδική ∆εκαπενθήµερη Εφηµερίδα των Αχαρνών 

Επεκτείνεται  το δίκτυο 
Φυσικού Αερίου 
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«Υπάρχει σχέδιο για 
το κλείσιµο του καταυλισµού 
ΚΑΠΟΤΑ και την αρωγή όσων 
έχουν πραγµατική ανάγκη;»

ΣΠΥΡΟΣ ΝΤ. ΒΡΕΤΤΟΣ:  
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Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό 
Κέντρο Ολυµπιακού Χωριού
«Με ουσιαστικά έργα, µας δίνεται η δυνατότητα να 
ανοίξουµε τις πόρτες µας σε όλη την αθλητική 
οικογένεια, σε κάθε πολίτη που αθλείται και σε κάθε 
οικογένεια που ξεκινά να προσεγγίζει την Άθληση σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον».

ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ!

Με αµείωτο 
ρ υ θ µ ό 
συνεχίζο-
ντα ι  ο ι 

επαφές του ∆ηµάρχου 
Σπύρου Βρεττού, προ-
κειµένου να προωθή-
σει σηµαντικά έργα για 
την πόλη µας. Σύµφω-
να µε τις πληροφορίες 
που έχει συγκεντρώ-
σει η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», 
σε εβδοµαδιαία βάση 
πραγµατοποιεί συνα-
ντήσεις µε υπουργούς 
της κυβέρνησης, προκειµένου να προωθήσει ση-
µαντικά θέµατα που αφορούν τις Αχαρνές. 

Μάλιστα κάποια εξ αυτών δεν έχουν δηµοσιο-
ποιηθεί, καθώς πεποίθηση του ∆ηµάρχου είναι 
πως είναι συναντήσεις ουσίας και όχι δηµιουργίας 
εντυπώσεων. Αντίθετα στη δηµοσιότητα έρχονται 
µόνο οι συναντήσεις εκείνες που έχουν κάποιο ου-
σιαστικό αντίκρισµα, µε άµεσα δηλαδή αποτελέ-
σµατα για τους δηµότες της πόλης µας. 

Μια τέτοια συνάντηση ήταν και αυτή µε τον 
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Πέτσα, όπου ανακοινώ-
θηκε η χρηµατοδότηση σηµαντικών έργων για την 
πόλη µας, όπως για παράδειγµα του Αγίου Βλασί-
ου ή η ένταξη έργων στο «Αντώνης Τρίτσης». Μά-
λιστα η επιλογή του κ. Πέτσα να ανακοινώσει τα 
συγκεκριµένα έργα, πυροδότησε και κάποια «πα-
ράπονα» από άλλους δήµους, καθώς ακόµη δεν 
έχουν υπάρξει επίσηµες ανακοινώσεις από το 
υπουργείο. 

Μόνο τις τελευταίες µέρες ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών έχει συναντηθεί – από όσο τουλάχιστον είµα-
στε σε θέση γνωρίζουµε – µε τρεις ακόµη υπουρ-
γούς, ενώ έχουν προγραµµατιστεί και άλλα δύο 

ραντεβού. Η δυνατό-
τητα του Σπύρου Βρετ-
τού να βρίσκεται σε 
συνεχή επικοινωνία εί-
ναι σαφώς ένα µεγάλο 
όπλο για την πόλη 
µας.  Ταυτόχρονα 
όµως είναι και µια πο-
λύ µεγάλη απόδειξη 
πως πλέον οι Αχαρνές 
επιστρέφουν στο επί-
κεντρο του ενδιαφέρο-
ντος και αποκτούν 
σταδιακά τη θέση που 
τους αξίζει.

 Όλο αυτό άλλωστε ήταν και ο τελικός σκοπός 
του ∆ηµάρχου, όπως τον είχε εκφράσει ήδη προ-
εκλογικά. Πέραν των επιµέρους στόχων που ήταν 
η πραγµατοποίηση έργων υποδοµής που τόσο 
στερήθηκε η πόλη, το µακρόπνοο σχέδιο ήταν να 
φέρει τον ∆ήµο στις υψηλές θέσεις και να τον ανα-
δείξει στην πραγµατική του θεώρηση. 

Ένας από τους µεγαλύτερους δήµους της Αττι-
κής πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σεβασµό από 
όλους, να παίρνει το µερίδιο που του αναλογεί 
από τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, αλλά και να 
αποκοµίσει τα οφέλη που έπρεπε να έχει εδώ και 
πολλά χρόνια, όταν άλλοι δήµοι κατά πολύ µικρό-
τεροι είχαν ευνοηθεί.

 Όλα αυτά όµως δεν γίνονται περιµένοντας στο 
γραφείο. Απαιτείται εγρήγορση, σκληρή δουλειά, 
προγραµµατισµός και πάθος για την πόλη. Έναν τέ-
τοιο άνθρωπο χρειάζονται οι Αχαρνείς στη θέση 
του ∆ηµάρχου και τον βρήκαν στο πρόσωπο του 
Σπύρου Βρεττού. Γι’ αυτό και πλέον νοιώθουν 
πλέον ότι εκπροσωπούνται επάξια και δεν διστά-
ζουν να διατυπώσουν την πεποίθησή τους αυτή µε 
κάθε τρόπο. 
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Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή νέ-
ου δικτύου διανοµής στην πόλη µας συ-
νολικού µήκους 2.600 m µε στόχο τη 
σύνδεση των παρακάτω Σχολείων και 
∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου µας.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
ΣΠΥΡΟΥ  ΒΡΕΤΤΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΜΑΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 ΧΑΡΑ ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ & ΧΡΥΣΑ 
ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ:

Άκυρη συµβατική ρήτρα
εξαίρεσης από την ασφάλιση 
οδηγού που τελούσε υπό
την επήρεια οινοπνεύµατος
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Εάν ο Πρόεδρος της Ρωσίας σκέπτεται να γίνει 
άλλος Ναπολέων, η ιστορία µας διδάσκει ότι δεν 

θα του βγει. Απλά επαναλαµβάνεται από µωροφιλό-
δοξους.

Όποιος έχει το χρήµα έχει και την ισχύ, δηλα-
δή και την δύναµη. Αυτός 

µιλάει και οι άλλοι ακούν. Οι Ρώ-
σοι ολιγάρχες, εκατοµµυριούχοι, 
χρειάζονται δολάρια και Ευρώ. 
Τα  ρούβλια δεν τους ικανοποι-
ούν. Θα ρίξουν τον Πρόεδρο 
Πούτιν εκ των έσω. Αυτό θα πά-
ρει αρκετό χρόνο.

Πόλεµος  σηµαίνει, λεηλα-
σία αρπαγή- αιχµαλωσία – 

εκµετάλλευση.  Όπως όµως λέγει 
και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, η  
ζωή νικά τον θάνατο και το φως το 
σκοτάδι. Ο ήλιος βγαίνει κάθε µέρα 
για όλους. Μας µένουν τα βασανι-
στήρια της βαρβαρότητας.

Στην φρίκη του πολέµου, οι άνδρες εξοντώνο-
νται µε σφαίρες, τα γυναικόπαιδα µε βόµβες 

και πείνα. Όµως άλλο η άµυνα για τα πάτρια εδάφη 
και άλλο η επίθεση για πλιάτσικο και αρπαγή.

Η επιθυµία  για εξουσία και δύναµη δεν είναι χα-
ρακτηριστικό των έξυπνων ανθρώπων, αλλά 

όπως η ζηλοφθονία και η πλεονεξία, είναι ελαττώµατα 
των αδύναµων χαρακτήρων, είναι πάντα επικίνδυνα.

Το καλύτερο όπλο,  ή τιµωρία  για να νικήσεις 
σήµερα τον αντίπαλο σου είναι, εάν µπορείς, 

να στραγγαλίσεις την οικονοµία του. Θέλει ή δεν θέ-
λει θα υποκύψει.  Αυτός που έχει χρήµα µιλάει.  Οι 
άλλοι ακούν µε δέος.

Η αρκούδα βρυχάται. Όµως τα έτοιµα χρήµατα 
– αποθεµατικά και  συνάλλαγµα, γρήγορα τε-

λειώνουν, όταν δεν αναπαράγονται. Εφόσον ΗΠΑ και 
ΕΥΡΩΠΗ αποφάσισαν  να στραγγαλίσουν την οικονο-
µία της Ρωσίας, αργά ή γρήγορα θα αλλάξει συµπερι-
φορά.

Η ανάγκη θα οδηγήσει τους ανθρώπους στην 
χρήση ενέργειας από τον Ήλιο και το Υδρογό-

νο. Θα µας πάρει πολλά χρόνια µπροστά µας να το 

πετύχουµε. Αρκεί να σκεφτούµε, ότι περισσότεροι 
άνθρωποι πεθαίνουν από την µόλυνση του αέρα 
και τα τοξικά απόβλητα, παρά από µια πανδηµία.

Στον ύπνο µας συνήθως µας µιλάει το υποσυνεί-
δητο µας που ζούµε στην καθηµερινότητα µας. 

∆εν µπορούµε όµως να ερµηνεύ-
σουµε γιατί. Εκφράζει κάποιες επι-
θυµίες µας, ανεκπλήρωτους πό-
θους, ή κάτι που θα θέλαµε να ήµα-
σταν αλλά δεν είµαστε.

Η ευτυχία δεν χαρίζεται.  
Θέλει κόπο θυσίες και υπο-

µονή, για να την αποκτήσουµε. 
Το πόσο κρατάει δεν εξαρτάται 
µόνο από µας.

Να υπολογίζεις πάντα τα χει-
ρότερα. Τα καλύτερα εάν εί-

ναι να έρθουν, 
είναι ευπρόσ-
δεκτα.

Τα κατά συνθήκη ψεύδη εί-
ναι, να είσαι άθεος και όταν  

σας ρωτούν πως είσθε, να απα-
ντάτε δόξα τω θεώ, πολύ καλά.

Εκεί που τελειώνει ο υπο-
κριτικός έρωτας, αρχίζει το 

συµφέρον. Ποτέ δεν έχει αίσιο τέ-
λος.

Κουδούνι λέµε έναν άν-
θρωπο, που άκουσε ένα 

ήχο, ο οποίος δεν γνωρίζει από 
πού προέρχεται, αλλά µας τον 
µεταφέρει σαν σπουδαίο νέο. 
Απλά προσπαθεί από µηδέν να 
γίνει ένα.  Αγωνίζεται να βγει από την ασηµαντό-
τητα. Συµβαίνει  συχνά αυτό.

Τα ταµπού, δηλαδή οι φοβίες πέφτουν, όταν µας 
διδάσκει η γνώση, η λογική και ο ρεαλισµός, δη-

λαδή η πραγµατικότητα.  Τίµιος, 
έντιµος είναι ο ρεαλιστής και όχι ο 
παραµυθάς, που έχει δόλιους σκο-
πούς.

Είναι βαθύτερος ο πόνος, το 
συναίσθηµα, όταν σε εξα-

πατήσει κάποιος που πιστεύεις 
και αγαπάς πολύ, από κάποιον 
που σε αντιπαθεί. Αργείς πολύ να 
το ξεπεράσεις. 

Η ανάγκη είναι η ισχυρότερη 
δύναµη και όλοι πρέπει να 

υποτασσόµαστε. Όταν λειτουργού-
µε εγωιστικά και όχι σωστά και λογικά, τότε όταν έλθει 
αυτή η στιγµή, τρέχουµε και δεν προλαβαίνουµε. Όταν 
δεν έχεις µυαλό, πρέπει να έχεις πόδια και να τρέχεις. 
Έτσι λέγει η λαϊκή παροιµία.

Όταν ένας αναγνώστης, αισθάνεται τον εαυτό 
του στα λόγια ενός συγγραφέα, σηµαίνει ότι 

είναι πνευµατικά συγγενείς.
Η ζήλεια είναι ένα έµφυτο κουσούρι µας. ∆εν 
υπάρχει φάρµακο, εκτός από µια ειλικρινή προ-

σπάθεια αυτοϊασης.
Εάν προσαρµόζεσαι στο παρόν βλέποντας το 
µέλλον και δεν ζεις στο παρελθόν, σίγουρα 

ζεις ευκολότερα. 
Τις περισσότερες φορές οι ποιητές, µας δίνουν 
συναισθηµατικές αερολογίες. Σπάνια µας δίδουν 

µια χρήσιµη, µια πρακτική διδαχή.
Άλλο αστείο κα άλλο γελοίο, δηλαδή ρεζίλι. 
Άλλο ένα έξυπνο αστείο και άλλο µια χυδαιό-

τητα που προκαλεί σιχαµάρα.

Όταν δουλεύεις µια τέχνη, ή µια καλλιέργεια, σε 
διδάσκει η ίδια, τι χρειάζεται να κάνεις. Αυτό λέ-

γεται εµπειρία. Κάτι πολύτιµο. 
Από ότι λένε κάποιοι σοφοί γέροντες, η ανά-
γκη είναι πιο ισχυρή δύναµη. Στην ανάγκη 

όλοι υποτάσσονται. ( Θαλής ο Μιλήσιος). 
Σε ένα διθέσιο αεροπλάνο, πετούσαν δύο ερα-
σιτέχνες αεροπόροι. Από κάποια   µηχανική βλά-

βη, παίρνουν µια βουτιά και πέφτουν σε ένα ποντιακό 
νεκροταφείο. Οι τοπικοί διασώστες βρήκαν διακόσιους 
νεκρούς. 

Στο καφενείο τα αλάνια µε ρωτούν. Ρε Μήτσο, 
γιατί κάθεσαι µόνος. Εγώ τους απαντώ. Καλύ-

τερα µόνος, παρά µε κακές παρέες. ∆εν θέλω να µε 
χαλάσετε.

Όσο µεγαλώνει και γηράσκει ο άνθρωπος, χάνει 
τον νεανικό ενθουσιασµό, για δράση και ενέρ-

γεια. Το αντίθετο συµβαίνει µε την 
πνευµατική εργασία.

Αυτοί που σιωπούν, γνωρί-
ζουν πολύ περισσότερα 

από αυτούς που µιλούν ακατά-
παυστα χωρίς ουσία.

Όποιος έχει ευθύ χαρακτή-
ρα, έχει τάξη και στην ζωή 

του. Η ανεντιµότητα και η επιπολαι-
ότητα, γρήγορα γίνονται φανερές.

Όταν νοµίζεις ότι είσαι εξυ-
πνότερος από όλους τους 

άλλους, σίγουρα χάνεις λάδια. 
Αυτό παθαίνουν οι λαοπλάνοι 
πολιτικοί µας.

Η συµβουλή για µακροζωία 
είναι, όχι στην σαβουροφα-

γία. Ότι είναι νόστιµο, δεν είναι εκ του ασφαλούς και 
υγιεινό. Χρειάζεται επιλογή.

Η γυναίκα είναι το µισό του άνδρα. Αφού ο µεγά-
λος έκοψε ένα κοµµάτι από το πλευρό του Αδάµ 

και έπλασε την γυναίκα.  Έτσι λέγει 
το παραµύθι. Αυτό λέγεται αντρι-
κός ρατσισµός. Έλα όµως που η γυ-
ναίκα είναι πιο έξυπνη από τον άν-
δρα. Εδώ κάτι χαλάει το παραµύθι.

Βρε γυναίκα ή  είσαι πολύ καρ-
µίρα, ή είσαι πολύ τεµπέλα. Ξε-

καθάρισε την θέση σου. Με δύο ευ-
ρώ, παίρνεις δύο κιλά περγαµόντο και 
µε άλλα δύο ευρώ, δύο κιλά ζάχαρη. 
Κάνεις τέσσερα βάζα γλυκό, τα δίνεις 
στους δικούς σου ανθρώπους, που το 
εκτιµούν και σε θυµούνται µια ζωή.

Από τις όµορφες λέξεις των µυθιστορηµάτων, 
χρησιµότερες είναι οι λέξεις µε ουσία. ∆ηλαδή µε 

νόηµα και λογική.
Η γυναίκα µου Αρβανίτισα. Όταν θυµώνει, λέγω 
µέσα µου. Αρναούτη µάτι γιάλισεν, καυγάν θα έχω-

µε. Και κουµπώνοµαι.
Τσόκαρο λέµε στον τόπο µου, κάτι ξύλινες χο-
ντρές παντόφλες, που όταν περπατάς κάνουν θό-

ρυβο. Ντάκ – ντούκ. ∆εν είναι κολακευτικό µια γυναί-
κα πολιτικό, να την αποκαλείς, βρε τσόκαρο.

Φύλαγε τα ρούχα σου νάχεις τα µισά, λέγει η πα-
ροιµία. Το να κινδυνεύεις την ζωή σου γιατί πήρες 

τέτοια κατεύθυνση από το κόµµα σου, κατά του εµβολια-
σµού για τον κορονοϊό σηµαίνει ότι έχεις νοητική υστέρη-
ση, ή είσαι µυθοµανής. 

Ποτέ δεν είναι αργά για να γίνεις, αυτό που ίσως 
ήθελες να ήσουν.
Η αµάθεια φέρνει θράσος και επιθετικότητα. Η γνώ-
ση ηρεµία.

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κωδικός Εντύπου: 8618 - Έτος 12ο
Αρ. Σήµατος: 209698/2863/18-05-2011

Γραφεία: Οδυσ.  Ελύτη  3 – Αχαρνές 
Τ.Κ.:  13672   -  Τηλ.:  210 2445658

E-mail: acharnaiki@gmail.com  και nioras@gmail.com 

∆ιεύθυνση - Έκδοση : Ιωάννης Νιώρας
Σύµβ.  Έκδοσης: Γιώργος Νιώρας .  Τηλ. : 697 2426684

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

∆ηµιουργικό: Ιωάννης  Νιώρας
Εκτύπωση: Print Pack

Νοµική Σύµβουλος: Χαρά Τσελαλίδου   Τηλ. 6937 426761

Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και ειδήσεων,
µε απλή αναφορά στην «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ». Αποκλείονται οι πάσης φύσεως

 καταγγελίες. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή κείµενα ή δελτία τύπου
εκφράζουν την άποψη του γράφοντος. 

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

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

IBAN : GR5702606110000030102111826

Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή.
Σηµεία ∆ιανοµής: Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ και όλο
το δεκαπενθήµερο, στα «Φωτοαντίγραφα ΜΑΚΡΗΣ»(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»

Εκεί που εξαντλού-
νται τα δικά µας δι-
καιώµατα, αρχίζουν 

τα δικαιώµατα, του συµπο-
λίτη µας. Αυτό δεν πρέπει 
ποτέ να το ξεχνούµε, εάν 
θέλουµε, να απαιτούµε, αλ-
ληλοσεβασµό και κατανόη-
ση. ∆εν είναι όλα δικά µου. 
Έχει και ο συµπολίτης µας 
τα δικά του δικαιώµατα.

Σκύλος που γαυγίζει 
φοβάται περισσότε-
ρο. Σκύλος που γρυ-

λίζει δεν ανέχεται να του 
πάρεις την τροφή. Ο πρώ-
τος είναι σχεδόν ακίνδυ-
νος, ο δεύτερος είναι επιθε-
τικός. Με τον Σουλτάνο 
όµως τι κάνουµε. Πρέπει να 
γαυγίζουµε ή να γρυλίζου-
µε. Μάλλον υποµονή και 
ψυχραιµία, µέχρι να µας 
αναγκάσει να γρυλίσουµε.

Πλούσιος και ολι-
γαρκής. Ευτυχής 
αυτός που δεν γνώ-

ρισε απρόσµενες ατυχίες 
στην ζωή του. Μάκαρ, αυ-
τός που στα γεράµατα του 
δέχεται την φροντίδα των 
οικείων του, σε αναγνώρι-
ση του κόπου του. Τα 
υπόλοιπα ψάξτε τα εσείς.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK
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Η ∆ιεύθυνση Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλη-
τισµού αποτελεί για τον ∆ήµο µας ένα ση-
µαντικό κεφάλαιο προσφοράς στην εκπαι-

δευτική και µαθητική κοινότητα του τόπου µας. 
Μαζί µε την Αντιδήµαρχο Χριστίνα Κατσανδρή, 
τους προέδρους των Σχολικών Επιτροπών και 
τους υπαλλήλους καταβάλλουµε κάθε δυνατή 
προσπάθεια, ώστε οι σχολικές µας µονάδες να 
αναβαθµίζονται διαρκώς.

Η ∆ιεύ-
θυνσης 
Καθαρι-

ότητας και Ανα-
κ ύ κ λ ω σ η ς , 
έκοψε την δική 
της βασιλόπιτα,  
παρουσία του 
∆ηµάρχου  Σπ. 
Βρεττού.  Κατά τον χαιρετισµό µου, µεταξύ άλ-
λων, ευχαρίστησε το προσωπικό που υπάγεται 
στη συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ήµου µας για 
την άψογη συνεργασία που έχουµε, αλλά και για 
το γεγονός ότι καταφέραµε ένα πολύ καλό απο-
τέλεσµα στην περιοχή µας. 

Σε µια 
ζέστη 
κ α ι 

φιλική ατµό-
σφαιρα το 
νέο ∆. Σ του 
συλλόγου 
Πελοποννη-
σίων Αχαρνών «Θ. Κολοκοτρωνης» έκοψε εχτές 
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα. Καλεσµένοι σε αυτή 
την µικρή, λόγω µέτρων, εορτή όλη η ∆ηµοτική 
Αρχή, που µε την παρουσία τους µας τίµησαν  
Αντιδήµαρχοι και στελέχη της ∆ηµοτικής Αρχής. 

Φέτος πρώτη φορά που έκοψε  βασιλόπι-
τα, η Οµάδα της Νέας Γενιάς Ολυµπιακού 
Χωριού,   προσφορά της οικογένειας Στερ-

γίου.  Ανακοινώθηκε, τώρα µε την σταδιακή άρ-
ση των περιοριστικών µέτρων, η επανέναρξη 
δράσεων από το δεύτερο 15νθήµερο Μαρτίου,  
«ώστε µε το που ανοίξει ο καιρός να δώσουµε 
αυτή την ενέργεια που πάντα δίνουµε για τον τό-
πο µας.

Πίτα της  ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών : Τα τε-
λευταία δυόµιση χρόνια έχουν γίνει σηµα-
ντικά βήµατα για ν’ αλλάξουν τα πράγµα-

τα στην πόλη µας, µε τον Αντιδήµαρχο Μιχάλη 
Βρεττό. «Έχουµε υψηλές προσδοκίες για τον ∆ή-
µο µας, ώστε να κατέχει τη θέση που του αξίζει 
ανάµεσα στους µεγάλους δήµους, απαλλαγµέ-
νος από τα οικονοµικά βαρίδια που τον ταλαιπώ-
ρησαν για δεκαετίες». 

Στην καθιερωµένη κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας της ∆όξας Αγίας Άννας, ο 
∆ήµαρχος Σπ. Βρεττός, µε στελέχη της ∆η-

µοτικής Αρχής. «Συνεχίζουµε να είµαστε δίπλα 
στα αθλητικά σωµατεία του τόπου µας, αρωγοί 
σε κάθε τους προσπάθεια µε στόχο την αναβάθ-
µιση των αθλητικών υποδοµών της πόλης µας» 

Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, η  κοπή της 
πίτας του Συλλόγου στο καταφύγιο «ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ ΝΙΚΑΣ» στην Πάρνηθα. Και του χρό-

νου να είµαστε καλά! Κρατήθηκε 1 λεπτού σιγή 
στη µνήµη του Ερµή Θεοχαρόπουλου και στους 3 
που χάθηκαν στον Χελµό.... Από  επισήµους ο Θα-
νάσης  Κατσιγιάννης και Σπύρος  Βαθης,  Αντιπ.∆.Σ.

Κοπή πίτας των πολιτιστικών τµηµάτων της 
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών. Ευχαριστού-
µε όλους όσους µας τίµησαν µε την παρου-

σία τους!  Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Ηπειρώτικο – 
Αφοί Πελέχα, για τα υπέροχα άρτοσκευάσµατα που 
µας προσέφερε για ακόµη µια φορά!

Το Γυ-
ναικείο 
Τµήµα 

της ∆ΗΜ. ΤΟ 
Αχαρνών, ορ-
γάνωσε ένα 
αποκριάτικο 
party µε λί-
γους καλούς 
φιλους στη Ταβέρνα «Μπούλιος». Την όµορφη πα-
ρέα  τίµησαν   ο  Μιχάλης Βρεττός , η  Μαρία  Μπού-
κη, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ιωάννης Μίχας.

Τ η ν  
Τσικνο-
πέµπτη 

ο  ∆ήµαρχος  
Σπύρος Βρετ-
τός,  βρέθηκε  
στο  Βαµβακά-
ρειο ίδρυµα 
τ ο υ  Κ ∆ Α Π 
ΜΕΑ «Αρω-
γή»,  µε τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί. Μια δο-
µή µοναδική στην Ελλάδα που κοσµεί το ∆ήµο µας 
και υποστηρίζεται µε θέρµη από τους ανθρώπους 
του.  Το χαµόγελό τους πάντα θα µας δίνει δύναµη. 

Επιµνη-
µόσυνη 
δ έ η σ η 

για τους 10 νε-
κρούς οµογε-
νείς µας στο 
χωριό Σαρτα-
νά, κοντά στη 
Μαριούπολη της Ουκρανίας, εψάλη στην Εκκλησία 
της Παναγίας Σουµελά στις Αχαρνές. Όλοι  είδαµε  
στις ειδήσεις του STAR τις δηλώσεις του πατέρα Γρη-
γόριου, του εφηµέριου του Ιερού Ναού καθώς επί-
σης Ρώσων και Ουκρανών πιστών για τον πόλεµο 
που µαίνεται στην Ουκρανία.

Φωτορεπορτάζ
Φέτος πρώτη φορά που έκοψε  βασιλόπι-

Φωτορεπορτάζ
Μετά από δύο χρόνια, προληπτικών 
µέτρων λόγω κορονοϊού,  επιστρέψα-
µε  σε δηµόσιες εκδηλώσεις, µε όλες 

τις υγειονοµικές προφυλάξεις φυσικά…  
Κορυφαίοι Σύλλογοι του ∆ήµου µας έκοψαν 
Βασιλόπιτες µε δυναµική εκπροσώπηση της 
∆ηµοτικής Αρχής. Σε όλες σχεδόν έδωσε πα-
ρόν, ο ∆ήµαρχος  Σπύρος Βρεττός, αλλά και 
οι  Αντιδήµαρχοι όσο και τα µέλη της ∆ηµο-
τικής Αρχής. Με προσοχή ακούστηκαν όλοι 
οι στόχοι και οι ανάγκες του κάθε συλλόγου 
ενώ κοινή ευχή όλων είναι να δοθεί ένα τέ-
λος στις πολεµικές συγκρούσεις των τελευ-
ταίων ηµερών όσο το δυνατόν γρηγορότε-
ρα  και  επί τέλους να φύγει η πανδηµία  του 
Κορονοϊού. 

Με  αναφορές στις επικείµενες ασφαλτο-
στρώσεις δρόµων στην περιοχή των Μεγ. 
Σχοίνων, στην κοπή πίτας του τοπικού Συλ-

λόγου στις Άνω Αχαρνές.



Ο πρώτος Αγιασµός νέας χρονιάς και η πρώτη 
κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εθνικού 
Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυµπι-

ακού Χωριού, πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 4 
Μαρτίου 2022 στο Ανατολικό κλειστό Γυµναστήριο 
του Αθλητικού συγκροτήµατος. 

Στο σύντοµο χαιρετισµό του, ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής ∆ιοίκησης κ. Πέτρος Γαλάνης, ευχαρίστησε τους πα-
ρευρισκόµενους για την προσέλευσή τους και εστίασε στις 
αρχές, στο έργο και στους στόχους που θα αποτελέσουν 
το αντικείµενο του πρώτου έτους λειτουργίας του Αθλητι-
κού Κέντρου. 

Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «…µε τον εγκεκριµένο από 
τον Υφυπουργό Αθλητισµού κύριο Λευτέρη Αυγενάκη 
προϋπολογισµό που θα µετατραπεί σε ουσιαστικά έργα, 
µας δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουµε τις πόρτες µας σε 
όλη την αθλητική οικογένεια, σε κάθε πολίτη που αθλεί-
ται και σε κάθε οικογένεια που ξεκινά να προσεγγίζει την 
Άθληση σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Εύχοµαι σε όλους 
σας καλή χρονιά, µε υγεία και ειρήνη, δύο αγαθά που στις 
µέρες µας έχουν µετατραπεί σε ανάγκη». 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γενικός Γραµµατέας 
Αθλητισµού κ. Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος µίλησε για 
τις αξίες του αθλητισµού, τις δυνατότητες και τις ευκαιρί-
ες που γεννώνται στο Αθλητικό Κέντρο του Ολυµπιακού 
Χωριού ενώ υποσχέθηκε ότι η πρώτη βουτιά στην ανα-
κατασκευασµένη πισίνα του κολυµβητηρίου θα είναι δι-
κή του.  

Ακολούθησε Αγιασµός, τον οποίο τέλεσαν ο Σεβασµι-
ότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ.κ. Αθηναγόρας και ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αχαρνών 
Αρχιµανδρίτης Ιωάννης Ράπτης.  Στον χαιρετισµό του ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, επεσήµανε :  
«Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός 630 χιλ. ευρώ από 
τον υφυπουργό αθλητισµού Λευτέρη Αυγενάκη  ανοί-
γει τον δρόµο για να καταστεί το προπονητικό κέντρο 
η Κοιτίδα του Ελληνικού αθλητισµού. Εµείς είµαστε δί-

πλα σε αυτή την προσπάθεια, η οποία αναβαθµίζει την 
πόλη µας και βάζει τις βάσεις για ένα καλύτερο αθλητι-
κό µέλλον. Εύχοµαι στα παιδιά να συνεχίσουν να 
αθλούνται και να µην ξεχνάµε ότι ο αθλητισµός είναι 
πολιτισµός». 

Χαιρετισµούς απηύθυναν ο Βουλευτής Ν.∆. Ανατολι-
κής Αττικής κ. Βασίλης Οικονόµου και η Εκπρόσωπος της 
Ελληνικής Ένωσης Συµµετασχόντων σε Ολυµπιακούς 
Αγώνες κα Άγη Κασούµη.

Ακολούθησε η κοπή της πίτας, µε το πρώτο φλουρί 
να πέφτει στο κοµµάτι «του Χριστού», το δεύτερο στην εκ-
πρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Συµµετασχόντων σε 
Ολυµπιακούς Αγώνες κα Άγη Κασούµη και το τρίτο στον 
µικρό αθλητή του Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ Τζερβάκη Κωνσταντί-
νο, ο οποίος έλαβε από την Επιτροπή ∆ιοίκησης ως δώρο 
ένα tablet. 

Στην εκδήλωση, εκτός των προαναφερθέντων, πα-

ρευρέθηκαν πλήθος αθλητριών και αθλητών από τα σω-
µατεία ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ και Α.Ο. ∆ΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩ-
ΡΙΟΥ, τα µέλη της Επιτροπής,  ο εκπρόσωπος του Υφυπ. 
Αθλητισµού Λευτέρη Αυγενάκη, κ Σταύρος Τσούλος, ο 
εκπρόσωπος του Υπ. Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη κ.Θε-
όδωρος ∆εληγιώργης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οµο-
σπονδίας Γκολφ κ. Θωµάς Τόκας, εκπρόσωποι Αθητικών 
Οµοσπονδιών, ο Συντονιστής Γενικός ∆ιευθυντής του 
Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού συµβουλίου Αχαρνών κ. Θέ-
µης Οικονόµου, η πρόεδρος της ∆Η.Φ.Α. κα Αγγελική Ζα-
χαριάδη, οι αντιδήµαρχοι κ.κ. Νικόλαος ∆αµάσκος, Κω-
φός ∆ηµήτρης, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο ∆ηµ. 
Σύµβουλος  Θεόδωρος Συρινίδης, ο  Πέτρος Μαρίνης ως 
Πρόεδρος της ∆ΗΜ. ΤΟ Αχαρνών Ν.∆. και ο Αντιπρόε-
δρος της Επιτροπής Αντεγκληµατικής Πολιτικής του ∆ή-
µου Αχαρνών κ Κουλόγιαννης Γιώργος. 
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Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυµπιακού Χωριού

Πρώτος Αγιασµός νέας χρονιάς και  η  πρώτη κοπή Βασιλόπιτας 

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ξεκίνησαν οι εγγρα-
φές στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του 
∆ήµου Αχαρνών µε 
σκοπό τη διδακτική 
υποστήριξη µαθη-
τών και µαθητριών 
Γυµνασίων και Λυ-
κείων της πόλης που 
ανήκουν σε οικονο-
µικά αδύναµες οικο-
γένειες. Το Κοινωνι-
κό Φροντιστήριο 
του ∆ήµου δοµήθη-
κε µε απόλυτα επαγ-
γελµατικά πρότυπα, 
σε ένα νέο κτίριο 
που τηρεί όλες τις 
απαραίτητες προδια-
γραφές και έµπει-
ρους καθηγητές. 
Κριτήριο ένταξης 
των ενδιαφεροµέ-
νων θα είναι το συ-
νολικό εισόδηµα 
των συνοικούντων 
µε το δικαιούχο, ενώ 
θα λαµβάνονται 
υπόψη παράγοντες 
όπως η οικογενεια-
κή κατάσταση κ.α.



Σταθερά θα µείνουν για δεύτερη συνεχόµενη 
χρονιά τα δηµοτικά τέλη του ∆ήµου Αχαρ-
νών µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί-

ου, µετά την πρόταση του ∆ηµάρχου Σπύρου Βρετ-
τού να διατηρήσει «παγωµένες» τις τιµές, ώστε να 
µην επιβαρυνθούν επιπλέον τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να ισχύ-
ουν οι απαλλαγές για ειδικές κατηγορίες δηµοτών.

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού που θα ισχύ-
σουν από 01/01/2022 ως εξής:
1) Πρώτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιµο-
ποιούνται αποκλειστικά για κατοικία σε 0,81 ευρώ/τµ
2) ∆εύτερος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησι-
µοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,68 ευρώ /τµ
3) Τρίτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιµοποιούνται για την άσκηση πάσης φύ-
σης οικονοµικής δραστηριότητας σε 1,68 ευρώ /τµ
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 αποκλει-

στικά για κατοικία σε 1,05 ευρώ /τµ.
Γ) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακοµακεδόνων άνω των 
100 τµ που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κατοι-
κία σε 1,11 ευρώ /τµ.

Επίσης ισχύσουν και το έτος 2022 οι κάτωθι απαλ-
λαγές:
• Άποροι µε φορολογητέο εισόδηµα έως 9.000 € (µη-
δενικά τέλη)
• Ανάπηροι µε αναπηρία άνω του 67% και φορολογη-
τέο εισόδηµα έως 13.000 € (µηδενικά τέλη).
• Πολύτεκνοι µε φορολογητέο εισόδηµα έως 25.000 € 
και κύρια κατοικία έως 100τµ. (µηδενικά τέλη).
• Πολύτεκνοι µε φορολογητέο εισόδηµα άνω των 
25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τµ. (έκπτωση 

50%).
• Τρίτεκνοι µε φορολογητέο εισόδηµα έως 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τµ. (µηδενι-
κά τέλη).
• Τρίτεκνοι µε φορολογητέο εισόδηµα άνω των 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τµ. (έκ-
πτωση 50%).
• ∆ύο σύζυγοι που είναι µακροχρόνια άνεργοι (µηδενικά τέλη).
• Μονογονεΐκές οικογένειες µε φορολογητέο εισόδηµα έως 13.000 € (έκπτωση 50%).
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Σταθερά µειωµένα και για το 2022 τα δηµοτικά τέλη του ∆ήµου Αχαρνών 

ΚΕΠ Υγείας ∆ήµου Αχαρνών:

Μια νέα δοµή µε στόχο την ενηµέρωση
και την παροχή υπηρεσιών πρόληψης
Μια νέα σηµαντική και πρωτοποριακή δοµή, το Κέ-
ντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) ξεκίνησε 
να λειτουργεί από το ∆ήµο Αχαρνών και τη ∆ηµοτι-
κή Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών (∆ΗΚΕΑ) µε 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προα-
γωγής της υγείας προς τους δηµότες µας. 

Το ΚΕΠ Υγείας δηµιουργήθηκε από τη συνεργα-
σία του ∆ήµου Αχαρνών µε το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό 
∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, που εί-
ναι το πιστοποιηµένο ∆ίκτυο του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού υγείας στη χώρα µας.

Η εγγραφή στο λογισµικό των ΚΕΠ Υγείας γίνεται 
πολύ εύκολα από τον δηµότη, γρήγορα, από το σπίτι 
του και είναι εντελώς δωρεάν, µέσα από τον ακόλου-
θο σύνδεσµο: https://exetaseis.kepygeias.org/
identity/account/register

Έτσι ο κάθε δηµότης µπορεί να αποκτήσει προφίλ 
ενηµέρωσης προληπτικών εξετάσεων και να έχει εύκο-
λη πρόσβαση σε χρήσιµες πληροφορίες.

Βασικός στόχος του είναι η ενηµέρωση όλων των 
πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων 
για 10 κύρια νοσήµατα, προτεινόµενα από τον Παγκό-
σµιο Οργανισµό Υγείας, που είναι ο Καρκίνος του πα-
χέος εντέρου, ο Καρκίνος του τραχήλου της µήτρας, ο 
Καρκίνος του µαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το 
Ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής, ο Καρκίνος του προστά-
τη, το  Μελάνωµα και η Κατάθλιψη. Επιπλέον, στο πλαί-
σιο της αντιµετώπισης της  πανδηµίας  έχει προστεθεί 
στο προφίλ των ∆ηµοτών και χρήσιµες πληροφορίες 
για τον  COVID-19.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102478505
∆/νση: Πλατεία Αγίου Νικολάου

Στους κυκλικούς κόµβους των Θρακοµακεδόνων ο ∆ήµαρχος 
Την πορεία των εργασιών στους κυκλικούς κόµ-
βους που κατασκευάζονται στους Θρακοµακεδόνες 
επιθεώρησε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
και ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων Νικόλαος ∆α-
µάσκος. Οι  εργασίες στα συγκεκριµένα σηµεία συ-
νεχίζονται µε την ασφαλτόστρωση του δρόµου στον 
κόµβο της Μεγ. Αλεξάνδρου & Ολυµπίων. 

Οι σύγχρονοι κυκλικοί κόµβοι που διαµορφώ-
νει ο  ∆ήµος σε επικίνδυνα οδικά σηµεία θα βελτιώ-

σουν την οδική ασφάλεια και θα συµβάλλουν απο-
τελεσµατικά  στη ροή της κυκλοφορίας των οχηµά-
των.

«Ο ∆ήµος Αχαρνών δεν σταµατά. Το 2022 έχου-
µε προγραµµατίσει ασφαλτοστρώσεις µε ίδιους πό-
ρους σε πολλούς δρόµους της πόλης, σε όλες τις πο-
λεοδοµικές ενότητες. Προτεραιότητα η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των συνδηµοτών µας» αναφέρει 
σχετικά ο κ. Σπύρος Βρεττός.

Επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου στον ∆ήµο Αχαρνών
Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην περι-
οχή των Αχαρνών και η ενίσχυση της υφιστάµενης 
υποδοµής µε την εγκατάσταση υπέργειου σταθµού 
διανοµής εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του πρόσφατου 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Πρόκειται για θετική εξέλιξη στην ενεργειακή 
αναβάθµιση της πόλης που προέκυψε µετά από στε-
νή συνεργασία του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου 
Βρεττού µε τη διοίκηση της Εταιρείας ∆ιανοµής Αερί-
ου Αττικής. 

Σηµαντικό µερίδιο αυτής της επιτυχίας έχει και η 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και ο αρµόδιος αντιδή-
µαρχος Νικόλαος ∆αµάσκος.

Το έργο, συνολικού µήκους 2.600 µέτρων και 
προϋπολογισµού 200.000 ευρώ περιλαµβάνει την 
ανάπτυξη αγωγών φυσικού αερίου σε διάφορα ση-
µεία της πόλης µε σκοπό τη σύνδεση σχολείων, δη-
µοτικών κτιρίων, οικιακών και εµπορικών καταναλω-
τών που αναγράφονται στην παρακάτω λίστα:
1. 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 2. 3ο ΕΠΑΛ, 3. 12ο Νηπια-
γωγείο, 4. 2ο ∆ηµοτικό, 5. 1ο ∆ηµοτικό, 6. 3ο ∆η-
µοτικό, 7. 7ο Ενιαίο Λύκειο & Εσπερινό Λύκειο, 8. 
1ο Γυµνάσιο & Εσπερινό Γυµνάσιο, 9. ΚΕΠ Αχαρ-
νών, 10. 5ο Νηπιαγωγείο, 11. 3ο Νηπιαγωγείο, 12. 
16ο ∆ηµοτικό.

Σηµειώνεται ότι για τον ∆ήµο Αχαρνών αποτελεί 
αναπτυξιακή προτεραιότητα η µεγαλύτερη κάλυψη 
των περιοχών του δήµου µε φυσικό αέριο.
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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επέλαση της κακο-
καιρίας «Φίλιππος» στη χώρα µε κύρια χαρα-
κτηριστικά τις καταιγίδες, τις χιονοπτώσεις και 

τις χαµηλές θερµοκρασίες. Στην πρόβλεψη του για 
τον καιρό ο µετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης 
έκανε λόγο για διαδοχικά κύµατα κακοκαιρίας τις 
επόµενες ηµέρες. Την Παρασκευή θα υπάρξει µια 
πρόσκαιρη ύφεση, ενώ από το Σάββατο περνάµε 
στην τρίτη φάση της κακοκαιρίας µε χιονοπτώσεις 
σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τµήµατα αλλά και 
καταιγίδες στα παραθαλάσσια τµήµατα. 

Μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του 
καιρού της ΕΜΥ στο οποίο επισηµαίνεται 
ότι ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση 

το  διήµερο 10 και 11 Μαρτίου 2-22 µε κύρια χα-
ρακτηριστικά τις κατά τόπους  βροχές και χιονο-
πτώσεις και τις χαµηλές θερµοκρασίες, οι υπηρε-
σίες του ∆ήµου Αχαρνών βρίσκονται σε ετοιµό-
τητα για την πιθανότητα εκδήλωσης έντονων και-
ρικών φαινοµένων τις επόµενες µέρες.

Νέα βήµατα προς την κανονικότητα: Η επι-
τροπή αποφασίζει το τέλος της µάσκας σε 
εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο  σε περιπτώ-

σεις συνωστισµού η χρήση της µάσκας θα παραµεί-
νει υποχρεωτική, λόγω του συναγερµού που έχει 
προκαλέσει η ιδιαίτερα µεταδοτική µετάλλαξη Όµι-
κρον του κορωνοϊού. Στο µεταξύ, ο υπουργός Υγεί-
ας, Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε σχετικά µε τα άρ-
ση των περιοριστικών µέτρων για τον κορωνοϊό, 
εξηγώντας πως µέχρι τα τέλη Μαρτίου τα περισσό-
τερα από τα µέτρα για τους εµβολιασµένους θα 
έχουν αρθεί.  Πηγή: /www.iefimerida.gr 

Τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευµά-
των και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης ανακοι-
νώνουν την ενεργοποίηση της ηλεκτρονι-

κής πλατφόρµας εγγραφών στα δηµόσια Νηπια-
γωγεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-
2023.  Πρόκειται για την πλατφόρµα proti-eggrafi.
services.gov.gr. η οποία θα παραµείνει ανοιχτή 
για το διάστηµα από Τρίτη 1η Μαρτίου 2022 έως 
και Κυριακή 20η Μαρτίου 2022.

Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που 
γεννήθηκαν το 2017 και το 2018. Η διαδικα-
σία αίτησης εγγραφής είναι πολύ απλή. Ο γο-

νέας – κηδεµόνας, αφού αυθεντικοποιηθεί µε τους 
κωδικούς στο Taxisnet, θα επιλέξει το νηπιαγωγείο 
που αντιστοιχεί στην διεύθυνση κατοικίας του και θα 

υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του νη-
πίου καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτού-
νται, µέσω της πλατφόρµας proti-eggrafi.services.
gov.gr.

Παράλληλα, από σήµερα 1η έως και 20η 
Μαρτίου 2022 ξεκινά η υποβολή αιτήσε-
ων για την εγγραφή των µαθητών και µα-

θητριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά 
στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου για το σχο-
λικό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις και τα δικαιολο-
γητικά θα κατατίθενται στη σχολική µονάδα µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποφυγή συγ-
χρωτισµού, όπως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου (e-mail) ή ταχυδροµείου. Στην A΄ τάξη του 
∆ηµοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι µαθητές 
και µαθήτριες που γεννήθηκαν το 2016.

∆ιέξοδος για τις επιχειρήσεις που πλήττονται 
από το ενεργειακό κόστος. Με επενδύσεις σε 
φωτοβολταϊκά συστήµατα ώστε να παρά-

γουν ρεύµα για ιδία χρήση µέσω του µέτρου net 
metering προσπαθούν να απαντήσουν ολοένα πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις στην τεράστια πίεση που δέ-
χονται από το υπέρογκο -και ανελαστικό- ενεργεια-
κό κόστος.

Σε λειτουργία τέθηκε η ιστοσελίδα του 
1555 – 1555.gov.gr, του Ενιαίου Αριθµού 
Εξυπηρέτησης Πολιτών για εργασιακά, 

ασφαλιστικά και κοινωνικά θέµατα του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
των εποπτευόµενων φορέων ΕΦΚΑ, ΟΑΕ∆ και 
ΟΠΕΚΑ. Μέσα από την ιστοσελίδα 1555.gov.gr ο 
πολίτης µπορεί να εξυπηρετείται άµεσα, εύκολα 
και έγκυρα για τα ζητήµατα που τον απασχολούν, 
χωρίς να απαιτείται η κλήση στο τηλεφωνικό κέ-
ντρο του 1555. Με απλά λόγια, µπορεί πλέον να 
βρίσκει άκρη και διαδικτυακά.

Νίκος ∆αµάσκος , Αντιδήµαρχος Τεχνικών 
Έργων : Η νέα παιδική χαρά που κατασκευ-
άζεται στον 1o παιδικό σταθµό του ∆ήµου 

Αχαρνών. προσφέρει ασφαλέστερες και περισσότε-
ρες δυνατότητες άθλησης στα διαλείµµατα των µι-
κρών µας φίλων. Συγχαρητήρια για αυτό το έργο, 
στην πρόεδρο Αγγελική Ζαχαριάδη.!

O πρωθυπουργός  Κυριάκος Μητσοτάκης  
το απόγευµα της περασµένης Πέµπτης   δέ-
χθηκε τον πρώην Υπουργό, Μιχάλη Χρυ-

σοχοΐδη, στο Μέγαρο Μαξίµου. Η συνάντηση 

πραγµατοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίµα και έγι-
νε συζήτηση για όλο το φάσµα των πρόσφατων 
εξελίξεων. Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα είναι υποψήφι-
ος βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στην εκλο-
γική περιφέρεια του ∆υτικού Τοµέα της Β’ Αθη-
νών στις εθνικές εκλογές.

Πολλά  συγχαρητήρια  στο γυναικείο τµήµα 
µπάσκετ ΑΧΑΡΝΗΣ για την άνοδο στην Α 
ΕΣΚΑ, η οποία δεν αποτελεί µόνο µια µεγά-

λη κατάκτηση αλλά και την επιβράβευση της υπο-
µονής και επιµονής µε την οποία αγωνίστηκε η οµά-
δα όλα αυτά τα χρόνια, ως αποτέλεσµα της άρτιας 
οργάνωσης και λειτουργίας του σωµατείου σε όλα 
τα επίπεδα. Εύχοµαι σε όλους υγεία και δύναµη για 
τη συνέχεια και ακόµα µεγαλύτερες διακρίσεις στο 
µέλλον

Ευχές  Γεωργίας  Βλάχου σε Θανάση Κα-
τσιγιάννη… «Θέλω να ευχηθώ στον Εντε-
ταλµένο Περιφερειακό Σύµβουλο  κ. Θα-

νάση Κατσιγιάννη καλή δύναµη στα καινούργια 
του καθήκοντα. Όλων των τεχνικών έργων της 
Περιφέρειας Αττικής που του ανέθεσε ο Περιφε-
ρειάρχης  Γιώργος Πατούλης. Και φυσικά η γνώ-
ση του τεράστια».

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ

Πρόγραµµα αποκοµιδής 
ογκωδών αντικειµένων από 
5 Μαρτίου έως και 23 Μαρτίου
Η προστασία και η εξασφάλιση ενός βιώσιµου και υγι-
ούς περιβάλλοντος αποτελεί ζωτική προτεραιότητα 
για το ∆ήµο Αχαρνών! Στο πλαίσιο της καλύτερης 
ενηµέρωσης των ∆ηµοτών δηµοσιοποιούµε το νέο 
πρόγραµµα αποκοµιδές ογκωδών αντικειµένων. Επτά 
ηµέρες την εβδοµάδα τα συνεργεία του ∆ήµου µας θα 
δίνουν για άλλη µια φορά τον δικό τους αγώνα.
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∆αµάσκος  Νικόλαος:  «Φυσικό 
αέριο στον ∆ήµο Αχαρνών» 
Το έργο περιλαµβάνει την κα- τα-
σκευή νέου δικτύου διανο-
µής στην πόλη µας συνο-
λικού µήκους 2.600 m µε 
στόχο τη σύνδεση των 
παρακάτω Σχολείων και 
∆ηµοτικών κτιρίων του 
∆ήµου µας.
1. 5ο  ∆ηµοτικό Σχολείο
2. 3ο  ΕΠΑΛ
3. 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
4. 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
5. 1ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
6. 3ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
7. 7ο  ΕΝΙΑΊΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΕΣΠ. ΛΥΚΕΙΟ
8. 1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΣΠΕΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
9. 5ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
10. 3ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
11. 16ο    ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
12.  ΚΕΠ Αχαρνών

Η ενεργειακή αναβάθµιση της πόλης µας είναι πλέ-
ον γεγονός και υπερψηφίστηκε χθες από όλους τους δη-
µοτικούς συµβούλους του σώµατος.

Παναγιώτης  Αναγνωστόπουλος:  
«Σχεδιάζουµε και Υλοποιούµε τα µεγάλα 
έργα… γιατί αυτό αξίζει η πόλη µας!» 
Πιστεύω ακράδαντα ότι ο 
∆ήµος Αχαρνών εκτός 
από την απαραίτητη δι-
αχείριση της καθηµερι-
νότητας έχει ανάγκη 
από παρεµβάσεις που 
θα αφήσουν ιστορία.

Από τη θέση µου τέ-
τοιου είδους παρεµβά-
σεις προσπαθώ να υπηρε-
τήσω. Το ζητούµενο είναι στον τ ό π ο 
να αφήσουµε κάτι για το µέλλον και να είναι µεγά-
λο.

Το Πάρκο της Λαθέας που παρουσιάσαµε πριν 
λίγο καιρό και τώρα οι αναπλάσεις στη Λεωφόρο 
Φιλαδελφείας και ∆ηµοκρατίας ( σύνολο 4χλµ) θα 
αφήσουν ανεξίτηλο αναπτυξιακό αποτέλεσµα στις 
Αχαρνές.

Έρχονται ακόµα πολλά καλά νέα για τα οποία 
δουλεύουµε πυρετωδώς πολλοί και καλοί..

Τόσο η  παρουσίαση µου, όσο και η  παρουσί-
αση του Χρύσανθου Κόνταρη και την συνολική 
ενηµέρωση του ∆ηµάρχου Σπύρος Βρεττός. Νοµί-
ζω αντιληφτήκατε το επίπεδο δουλειάς που γίνε-
ται. 

Μιχάλης Βρεττός,  Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών : «Η πόλη µας είναι 
ανάµεσα στους ελάχιστους ∆ήµους 
που ∆ΕΝ αυξάνει τα ∆ηµοτικά τέλη»
Έπειτα από περίπλοκες διεργα-
σίες και µέσα σε µία από τις 
δυσκολότερες οικονοµι-
κές συγκυρίες για τη χώ-
ρα µας λόγω της έκρηξης 
της ακρίβειας στην ενέρ-
γεια και στα καύσιµα, ο 
∆ήµος Αχαρνών ενέκρινε 
εχθές 22/2/22 να παραµεί-
νουν τα µειωµένα τέλη στα 
επίπεδα του 2021. Η απόφασή µας ε ί ν α ι 
να αυξήσουµε ακόµα περισσότερο τις παρεχόµενες υπη-
ρεσίες προς τους δηµότες µας και ταυτόχρονα να µειώ-
σουµε περαιτέρω τα έξοδα αποτρέποντας περιττές δα-
πάνες. Έτσι επιτυγχάνεται ο εξορθολογισµός των οικο-
νοµικών µε µοναδικό ωφελούµενο τον κάτοικο των 
Αχαρνών.

Στάθης  Τοπαλίδης, Αντιδήµαρχος: 
«Το πλάνο της ανάπλασης διαφόρων 
σηµείων της πόλης µας»
Παρουσιάστηκε  κατά την 
2η τακτική συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού συµ-
βουλίου, το πλάνο της 
ανάπλασης διαφόρων 
σηµείων της πόλης 
µας, το οποίο θα εντα-
χθεί τον ερχόµενο Απρί-
λ ιο  στο πρόγραµµα 
«Αντώνης Τρίτσης» του 
υπουργείου Εσωτερικών, ύψους άνω των 
11.000.000 ευρώ. 

Οι οριστικές µελέτες (περίπου 400 σχέδια) για 
την δηµιουργία του Μητροπολιτικού πάρκου Λα-
θέας και την ανάπλαση των λεωφόρων Φιλαδελ-
φείας και ∆ηµοκρατίας, που θα έχουν άµεσο αντί-
κτυπο στην ποιότητα ζωής και την οικονοµία των 
κατοίκων των περιοχών Κόκκινος Μύλος, Λυκό-
τρυπα και Άγιος ∆ηµήτριος, είναι έτοιµες κι έτσι το 
εµβληµατικό έργο σύντοµα θα πάρει σάρκα και 
οστά. 

Περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες ρυθµίσεις για 
ασφαλή διέλευση οχηµάτων και φυσικά των πε-
ζών. Ρυθµίζει τη σήµανση, θέσεις στάθµευσης, θέ-
σεις στάσεων ΟΑΣΑ κ.λπ

Φυτοτεχνική: µε τις προτεινόµενες µελέτες οι 

Λεωφόροι στο τµήµα της ανάπλασης µετατρέπο-
νται σε πολύχρωµους άξονες από εκατοντάδες δέ-
ντρα και θάµνους.

Κωφός  ∆ηµήτριος, 
Αντιδήµαρχος  ∆ιοίκησης 

Συνάντηση εργασίας µε τον εντεταλµένο Σύµβουλο 
Περιφέρειας Αττικής κ. Θανάσης  Κατσιγιάννης,  τον 
Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους Αντιδήµαρ-
χους Τεχνικών έργων και προγραµµατισµού του ∆ή-
µου Αχαρνών και τον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας. 
Ενηµερωθήκαµε και καταθέσαµε τις προτάσεις µας για 
προσθήκες υποέργων στο υπό κατασκευή έργο της 
διευθέτησης του ρέµατος της Χούνης παράπλευρα της 
οδού Μακεδονίας. Όλα ξεκινάνε από το κοινό συµφέ-
ρον και την άριστη συνεργασία της ∆ηµοτικής Αρχής 
µε την Περιφέρεια Αττικής.

ascascasc

Στο πρόσφατο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνα-
µε τη διατήρηση των δηµοτικών τελών στα 
µειωµένα επίπεδα του 2021 προκειµένου να 

µην επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρή-
σεις της πόλης µας, λόγω της µεγάλης αύξησης του 
κόστους ενέργειας.

Παράλληλα, προχωράµε ένα εµβληµατικό έργο 
υποδοµής µε την ολιστική ανάπλαση των εισόδων της 
πόλης µας, των Λεωφόρων ∆ηµοκρατίας και Φιλαδελ-
φείας καθώς και την ταυτόχρονη δηµιουργία ενός πρό-
τυπου πάρκου 32 στρεµµάτων στη Λαθέα. 

Συνδέουµε σχολεία και δηµοτικά κτίρια µε το δί-
κτυο φυσικού αερίου συνολικού µήκους 2.600m µε 
στόχο την ενεργειακή αναβάθµιση της πόλης µας.

Όλα αυτά που συµβαίνουν στο δήµο µας είναι 
αποτέλεσµα συνεργασίας και σκληρής δουλειάς από 
όλους µας. Η προσπάθεια είναι συλλογική και αποδει-
κνύουµε κάθε µέρα ότι έχουµε όραµα και µεθοδικό-
τητα. Για όλα αυτά είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος και ευ-
χαριστώ όλους τους δηµότες για την υποµονή τους. 

Ενωµένοι προχωράµε µπροστά για µας και τα παι-
διά µας

Η   ∆ηµοτική  Αρχή  είναι εδώ και  απαντάει  µε έργα  προοπτικής και ανάπτυξης!  

Σπύρος  Βρεττός :
 «Οι Αχαρνές αλλάζουν σελίδα !!!»

Σύλλογος « Εθελοντές 
Κοκκινοµελιώτες»   
Παρουσιάστηκε στο πρόσφατο ∆ηµοτικό συµβού-
λιο η µελέτη και η τελική αρχιτεκτονική πρόταση για 
την ανάπλαση της Λ. Φιλαδελφείας. Ένα τεράστιο 
έργο µήκους 2,7 km το οποίο περιλαµβάνει:
• ∆ιαµορφώσεις των πεζοδροµίων και τοποθέτηση 
αστικού εξοπλισµού (παγκάκια, κάδοι, υπόγειοι κά-
δοι, θέσεις φυτών, ράµπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών 
κ.λπ)
• Υπογειοποίηση του δικτύου της ∆ΕΗ  και σήµαν-
ση, θέσεις στάθµευσης, θέσεις στάσεων ΟΑΣΑ, ∆εν-
δροφύτευση µε περίπου 2000 δένδρα και φυτά
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Κέντρο Πρόληψης Αχαρνών «∆ιέξοδος»

Επιµορφωτικά Σεµινάρια στους Συλλόγους ∆ιδασκόντων

Επίσκεψη  της  Υφυπουργού   
Ζαχαράκη  Σοφία  στην ∆ΗΜΤΟ Αχαρνών 
Υποδεχτή-
καµε την 
Τ ρ ί τ η  1 
Μαρτίου 
2022 στα 
γ ρ α φ ε ί α 
της  ∆Η-
Μ Τ Ο 
ΑΧΑΡΝΩΝ 
– ΘΡΑΚΟ-
ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ την Υφυπουργό Τουρισµού κ Ζαχαράκη 
Σοφία. Κατά την επίσκεψη της Υφυπουργού αναλύσαµε 
θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητας της, καθώς και τα 
περιθώρια αξιοποίησης των πολιτιστικών µνηµείων των 
Αχαρνών ως σηµεία επίσκεψης τουριστών από όλη την 
Ελλάδα καθώς και από µαθητές. 

Επίσης η κ Ζαχαράκη έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τα σηµεία οπού µπορούν να πραγµατοποιηθούν τουριστι-
κές δραστηριότητες όπως περιηγήσεις , ορεινή ποδηλασία 
, πεζοπορία και ότι άλλο µπορεί να ενταθεί στον βουνό µας 
την Πάρνηθα. 

Τέλος υπήρξε κοινός παρανοµαστής ως προς την αξι-
οποίηση των εγκαταστάσεων του καζίνου, σε συνεννόη-
ση µε τον ∆ήµο Αχαρνών , µετά την µεταφορά του σε άλ-
λο µέρος στο λεκανοπέδιο.

Το Κέντρο Πρόληψης ανταποκρινόµενο 
στα αιτήµατα σχολικών µονάδων Π/βάθ-
µιας και ∆/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ή-

µου Αχαρνών υλοποιεί Επιµορφωτικά Σεµινά-
ρια στους Συλλόγους ∆ιδασκόντων µε θεµατο-
λογία:
• «Παιδικός Θυµός και Παιδική Επιθετικότητα: 
Πρόληψη και Αντιµετώπιση»
• «Εφηβεία και Εξαρτήσεις»
Τα Σεµινάρια υλοποιήθηκαν διαδικτυακά και αφο-
ρούν στις εξής εκπαιδευτικές µονάδες:
• 5ο Γυµνάσιο Αχαρνών
• 2ο Ηµερήσιο ΕΠΑΛ Αχαρνών
• 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών
• 4ο Γυµνάσιο Αχαρνών

• 29ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
• 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
• 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
• 16ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
• 28ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
• 24ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
• 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
Υπεύθυνη Προγράµµατος Επιµορφωτικών Σεµι-
ναρίων: Ελευθεριάδη Μελίνα, Κοινωνιολόγος, 
Στέλεχος Πρόληψης

Η ∆ιέξοδος βρίσκεται πάντα κοντά στην Εκπαι-
δευτική Κοινότητα και τις ανάγκες της, παρέχοντας 
εργαλεία, µεθοδολογία, εποπτεία και προγράµµα-
τα στήριξης µε στόχο την υγιή ψυχοσυναισθηµα-
τική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.

Παγκόσµια  ηµέρα  µητρικής γλώσσας 12ο  Γυµνάσιο  Αχαρνών
Με µεγάλο ενθουσιασµό συµµετείχαν οι µαθη-
τές/τριες του σχολείου µας στον εορτασµό της 
Παγκόσµιας Ηµέρας Μητρικής Γλώσσας τη ∆ευ-
τέρα 21 Φεβρουαρίου 2022. Πληροφορήθηκαν 
για τη θέσπιση του εορτασµού αυτής της ηµέρας 
από την UNESCOκαι έπαιξαν διάφορα λεξιλογι-
κά παιχνίδια σε µια προσπάθεια να κατανοήσουν 
την αξία αλλά και τη δύναµη της γλώσσας ως µέ-
σου επικοινωνίας των ανθρώπων.

Αικατερίνη Κεχαγιά, φιλόλογος

∆ιευθέτηση ρέµατος Εσχατιάς 
Οι δυο πρώτες φωτογραφίες έχουν χρονικό διάστη-
µα µόνο λίγους µήνες, οι εργασίες διευθέτησης του 
ρέµατος της Εσχατιάς προχωρούν µε ταχείς ρυθµούς. 
Το ρέµα διευθετείτε ώστε να συλλέγει ως κεντρικός 
αγωγός τα υδάτινα όµβρια της πόλης µας και θα τα 
οδηγεί στον ποταµό Κηφισό, και έπειτα επιχωµατώ-
νεται όπως βλέπουµε στην δεύτερη φωτο έτσι ώστε 
να δηµιουργηθούν πάνω από αυτό  χώροι πρασίνου 
και διαδροµές, είτε για πεζοπορία, είτε για ποδηλα-
σία.  Το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί από το Υπουργείο 
Υποδοµών και πραγµατοποιείτε στα διοικητικά όρια 
του ∆ήµος Αχαρνών.
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Έπρεπε να απειλήσει η ΕΥ∆ΑΠ 
µε διακοπή της υδροδότησης  
του «προσωρινού» (23 χρό-

νια!)  Οικισµού Σεισµοπλήκτων στο 
στρατόπεδο «Καποτά», για να ξανα-
θυµηθούµε µετά από αρκετό καιρό 
την ύπαρξη µια παραγκούπολης 
στους πρόποδες της Πάρνηθας.

Για όσους δεν γνωρίζουν, στον κα-
ταυλισµό αυτό δεν υπάρχουν σεισµό-
πληκτοι εδώ και πολλά χρόνια. ∆ια-
µένει αδιευκρίνιστος αριθµός κατοί-
κων, πολλοί από τους οποίους άπο-
ροι και αναξιοπαθούντες, αλλά όχι 
µόνο. Ανάµεσα τους είναι γνωστό ότι 
υπάρχουν παραβατικοί και εγκληµα-
τίες, που χρησιµοποιούν τον καταυλι-
σµό ως προστασία και ορµητήριο.

Είναι αυτονόητο πως κανείς δεν 
επιθυµεί να µείνουν άνθρωποι χωρίς 
νερό για να αναγκαστούν να φύγουν, 
αυτό είναι απάνθρωπο και θα πρέπει 

να ληφθεί µέριµνα ώστε να µην συµ-
βεί. Εξίσου αυτονόητο θα έπρεπε να 
είναι όµως, ότι ο καταυλισµός αυτός 
οφείλει να αποκτήσει «ηµεροµηνία 
λήξης», γιατί η ύπαρξη του αποτελεί 
όνειδος για το κράτος, το πολιτικό σύ-
στηµα και την κοινωνία µας γενικότε-
ρα.

∆εν είναι µόνο υπόθεση του ∆ή-
µου Αχαρνών, περισσότερο αφορά τις 
υπηρεσίες της πολιτείας που πρέπει να 
καταγράψουν τον πληθυσµό που δι-
αµένει και να εντοπίσουν όλες τις πε-
ριπτώσεις που χρειάζονται κοινωνική 
και στεγαστική βοήθεια.  

Είναι λοιπόν απαραίτητο τα αρµό-

δια υπουργεία να συνεργαστούν µε 
τον ∆ήµο, ώστε να διαµορφωθεί ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο απογραφής, 
υποστήριξης των αδυνάτων, διάλυ-
σης του καταυλισµού και µετέπειτα 
χρήσης του χώρου.

Σε κάθε περίπτωση και κάτω από 
οποιοδήποτε σχεδιασµό, το µόνο σί-
γουρο είναι ότι οφείλουµε επιτέλους 
να µην αποστρέψουµε το βλέµµα µας 
για άλλη µια φορά από το πρόβληµα. 
Αλλιώς,  η πληγή θα συνεχίζει να 
υπάρχει και να γίνεται χειρότερη χρό-
νο µε το χρόνο.

http://www.spyrosvrettos.
gr/2022/02/blog-post_22.html

ΣΠΥΡΟΣ ΝΤ. ΒΡΕΤΤΟΣ:  Υπάρχει σχέδιο για το κλείσιµο του καταυλισµού 
ΚΑΠΟΤΑ και την αρωγή όσων έχουν πραγµατική ανάγκη;

Νέα µάστιγα η νεανική παραβατικότητα
Του ∆ηµήτρη  Τσατσούλη 
Ποιος φταίει, τι φταίει, η οικο-
γένεια το σχολείο η κοινωνία. 
Σήµερα αυτή η ψηφιακή τεχνο-
λογία έχει κάνει τα παιδιά να 
έχουν χάσει τον αυτοσεβασµό 
τους, την ενσυναίσθηση τους 
στόχους τους και γίνονται ευά-
λωτα και άβουλα ώστε να 
χρειάζεται να δηµιουργούν 
αγέλες θεωρώντας ότι έτσι θα 
επιβιώσουν και θα αισθάνο-
νται δυνατοί.

Σίγουρα η κοινωνία έχει µερίδιο ευ-
θύνης όµως µέχρι να φτάσουµε σε αυτή 
υπάρχουν δύο άλλες κατηγορίες :
Α).Οικογένεια , σίγουρα ένα παιδί µέσα 
στην οικογένεια βλέπει να δηµιουργήσει 
το χαρακτήρα του µέσα από βιώµατα εάν 
αυτά είναι αρνητικά τότε θα υπάρξει σί-
γουρα πρόβληµα οι νέοι θέλουν αγάπη 
και σωστή καθοδήγηση.
Β). ∆άσκαλοι/καθηγητές τα παιδιά πάνε 
σχολείο για την µόρφωση, την κοινωνι-

κοποίηση .
Η διδασκαλία είναι λει-

τούργηµα όµως αυτό έχει ξε-
χαστεί ,ο δάσκαλος δεν είναι 
να βάζει τεστ και να βάζει 
20,15,10 και διαβάστε αυτό 
και εντάξει, ή να κάνει πολιτι-
κή.

Οι δάσκαλοι διαπαιδαγω-
γούν, καλλιεργούν δείχνουν 
το δρόµο για αξίες, πως βά-
ζουµε στόχους, ποια πρότυπα 

να διαλέξουµε και τις διαφορές τους και 
την ευγενή άµιλλα και µε βασικό µέλη-
µα ο σεβασµός που προς τον εαυτό µας 
και προς τους άλλους ώστε να δηµιουρ-
γηθούν νέοι άνθρωποι αύριο στην κοι-
νωνία χρήσιµοι σε όλους τους τοµείς της 
ζωής Έτσι   εάν αποτύχουµε όλοι απένα-
ντι στα παιδιά τότε δυστυχώς αυτά που 
θα έρθουν θα είναι ποιο θλιβερά από ότι 
γίνεται σήµερα µε ανήλικες αγέλες, εκ-
φοβισµούς και να είναι χαµένα µέσα σε 
ψηφιακά µοναχικά µονοπάτια.

Κορονοϊός:  Η λίστα των νεκρών στο ∆ήµο 
Αχαρνών και όµορους ∆ήµους της Αττικής 
Για πρώτη φορά -έπειτα από δύο χρόνια πανδηµίας- που βλέπουν το «φως» της δηµοσι-
ότητας τα στοιχεία για τους θανάτους λόγω κορονοϊού, ανά Περιφερειακή Ενότητα στην 
πλειοψηφία των ∆ήµων της Επικράτειας.

Σηµειώνεται πως µέχρι και σήµερα, η καταγραφή γινόταν µε βάση τα νοσοκοµεία στα 
οποία νοσηλεύονταν και τελικά έχαναν τη ζωή τους οι ασθενείς. 

Τα δεδοµένα για τους θανάτους λόγω Covid-19 ανά ∆ήµο τη διετία 2020-2021, αφο-
ρούν συνολικά σε 20.849 θανάτους που καταγράφηκαν στη χώρα µας µέχρι τις 31 ∆εκεµ-
βρίου του 2021. ∆ιαβιβάστηκαν την Τετάρτη, 02.03.2022, στη Βουλή από τον υπουργό 
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, µετά από σχετική ερώτηση της βουλευτού του «ΜέΡΑ25» Μα-
ρίας Απατζίδη. Στο πλαίσιο 
του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, ο Μάκης Βορίδης 
επισηµαίνει ότι τα στοιχεία 
αντλήθηκαν από το υπο-
σύστηµα ληξιαρχείου του 
πληροφοριακού συστήµα-
τος «Μητρώο Πολιτών». Η 
περιγραφή της αιτίας θανά-
του στο πληροφοριακό σύ-
στηµα προκύπτει από το πι-
στοποιητικό θανάτου.
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Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου µε την υπ’ 
αριθµόν 181/2022 απόφαση του έκρινε ότι 
είναι ανεπίτρεπτη και άκυρη, κατά τις δια-

τάξεις των άρθρων 33 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 
2496/1997, η συµβατική ρήτρα περιορισµού της 
ευθύνης του ασφαλιστή που περιέχεται σε σύµ-
βαση προαιρετικής ασφάλισης οχήµατος για 
προσωπικό ατύχηµα οδηγού, σύµφωνα µε την 
οποία ρήτρα εξαιρείται από την ασφάλιση η πε-
ρίπτωση εκείνη που ο ασφαλισµένος οδηγός τε-
λούσε, κατά την επέλευση κινδύνου, υπό την 
επήρεια οινοπνεύµατος, κατά την έννοια και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 42 ΚΟΚ.

Ειδικότερα η ένδικη διαφορά αφορούσε ατύ-
χηµα µεταξύ δίκυκλης µοτοσικλέταςκαι αυτοκινή-
του, από το οποίο προκλήθηκε ο θανάσιµος τραυ-
µατισµός του οδηγού της µοτοσικλέτας. Η ανωτέ-
ρω δίκυκλη µοτοσικλέτα ήταν ασφαλισµένη για 
την έναντι τρίτων αστική της ευθύνη, καθώς επίσης 
και για ή προσωπικό ατύχηµα του ως άνω θανό-
ντος οδηγού της µε συµφωνηθέν ασφάλισµα πο-
σού 15.000 ευρώ, καταβλητέο σε περίπτωση θα-
νάτου στους εξ αδιαθέτου κληρονόµους αυτού. 

Η ασφαλιστική ισχυρίστηκε ότι το ένδικο ατύ-
χηµα εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη και 
η ίδια απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβο-
λής του ως άνω συµφωνηθέντος ασφαλίσµατος 

στους κληρονόµους, διότι κατά το χρόνο επελεύ-
σεως αυτού (ατυχήµατος) ο θανών οδηγός τελού-
σε υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, και δη κατά 
ποσότητα 0,76 γραµ./λίτρο αίµατος που υπερβαί-
νει το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, βρισκόµενος 
σε κατάσταση µέθης, σύµφωνα µε το άρθρο 42 
του ΚΟΚ.

Ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι η επικαλού-
µενη συµβατική αυτή εξαίρεση από την ασφαλι-
στική κάλυψη αποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισµό 
των δικαιωµάτων των κληρονόµων - δικαιούχων 
του ασφαλίσµατος, ως ασθενέστερων µερών της 
συµβάσεως, µη αφορώσα σε κάθε περίπτωση 
επαγγελµατική χρήση του ασφαλισµένου οχήµα-
τος, και, ως εκ τούτου, είναι άκυρη, κατ’ εφαρµο-
γή της αναγκαστικού δικαίου διατάξεως του άρ-
θρου 33 παρ. 1 ν. 2496/1997, µη επιφέρουσα ακυ-
ρότητα κατά τα λοιπά της επίδικης ασφαλιστικής 
συµβάσεως.

Ο Άρειος Πάγος, έκρινε ότι το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο, που δίκασε ως Εφετείο, ορθά ερµή-
νευσε και εφάρµοσε και δεν παραβίασε την διάτα-
ξη του άρθρου 33ν.2496/1997, καθώς ο όρος 
εξαιρέσεως από την ασφαλιστική κάλυψη λόγω 
οδηγήσεως υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, εί-
ναι άκυρος, καθόσον αφορά τη συναφθείσα µε το 
ίδιο συµβόλαιο και ρυθµιζόµενη από τις διατάξεις 

του ν. 2496/1997 περί ιδιωτικής ασφαλίσεως πρό-
σθετη ασφάλιση προσωπικού ατυχήµατος του 
οδηγού της ασφαλισµένης µοτοσυκλέτας, κατ’ 
εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 33 ν. 
2496/1997, ενόψει του ότι µε αυτόν επέρχεται πε-
ριορισµός των παρεχόµενων από την ένδικη σύµ-
βαση ασφαλίσεως προσωπικού ατυχήµατος δικαι-
ωµάτων του ασφαλισµένου και των ληπτών της 
ασφαλίσεως εναγόντων, που δεν ενεργούν στην 
ασφάλιση για επαγγελµατικούς λόγους. 

Εφόσον δε η ένδικη αξίωση πηγάζει πράγµατι 
από την πρόσθετη ασφάλιση προσωπικού ατυχή-
µατος, που καταρτίσθηκε µε το ίδιο ασφαλιστήριο, 
µε το οποίο είχε ασφαλισθεί, κατά τις διατάξεις του 
ν. 489/1976, η έναντι τρίτων αστική ευθύνη της µο-
τοσυκλέτας του ασφαλισµένου δικαιοπαρόχου, 
δεν εµπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από 
την ίδια διάταξη.

Άκυρη συµβατική ρήτρα εξαίρεσης από την ασφάλιση οδηγού που τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύµατος (ΑΠ 181/2022)

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

ζητήµατα

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

-  ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί

Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510
e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com

Πρόγραµµα Απασχόλησης Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα ΟΑΕ∆ για 25.000 άτοµα
Το Τµήµα Απασχόλησης και  Επιχειρηµατικότητας του ∆ήµου Αχαρνών σας 
ενηµερώνει ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραµµα 
«Προώθηση της απασχόλησης µέσω Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτή-
ρα για 25.000 άτοµα σε ∆ήµους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Πε-
ριφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέ-
ων» οκτάµηνης διάρκειας, µε τη δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον 
ΟΑΕ∆ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισµού (www.
oaed.gr ).

Το πρόγραµµα απευθύνεται στους εγγεγραµµένους στο Μητρώο του ΟΑΕ∆ 
ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συµµετοχής που αναφέ-
ρονται στη σχετική πρόσκληση.

Το νέο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας αφορά στην απασχόληση ωφε-
λούµενων, εγγεγραµµένων στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, σε ∆ήµους, Περι-
φέρειες, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς 
φορείς, σύµφωνα µε την ακόλουθη κατανοµή:
• ∆ήµοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανοµή ελήφθησαν υπόψη οι αυξη-
µένες ανάγκες των δήµων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
περασµένου καλοκαιριού)
• Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)
• Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)
• Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφεροµένους γίνεται µέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης του ∆ηµοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-
kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-
kharaktera).

Επίσης µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό 
τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης 
ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 18/03/2021.
Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.∆ (www.oaed.gr)

Παροχή δωρεάν νοµικής βοήθειας σε πολίτες 
χαµηλού εισοδήµατος από το ∆ήµο Αχαρνών
Ο  Αντιδήµαρχος Κοινωνικής  Πολιτικής  και το ∆ιευρυµένο Κέντρο 
Κοινότητας του ∆ήµου Αχαρνών  σας ενηµερώνει ότι οι  πολίτες χα-
µηλού εισοδήµατος δικαιούνται παροχή δωρεάν νοµικής βοήθειας, 
δηλαδή τη χορήγηση δικηγόρου,   δικαστικού επιµελητή ή συµβο-
λαιογράφου, σε υποθέσεις ποινικού, αστικού και εµπορικού δικαί-
ου κάθε βαθµού.

Σε αυτές περιλαµβάνονται οι διαφορές διαζυγίου, διατροφής, 
επιµέλειας κι επικοινωνίας, προσβολής, αναγνώρισης πατρότητας 
κ.α.

Με τον νόµο 4596/2019, επέρχονται αλλαγές στην παροχή νο-
µικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος και συµπεριλαµ-
βάνεται και τα συναινετικά διαζύγια ενώπιον συµβολαιογράφου.

Συγκεκριµένα παρέχεται νοµική βοήθεια σε υποθέσεις συναινε-
τικού διαζυγίου, που συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέω-
ση µέρους ή τον συνόλου των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον συµ-
βολαιογράφου, καθώς και της αµοιβής του δικηγόρου που θα διο-
ριστεί για να εκπροσωπήσει τους αιτούντες ενώπιον συµβολαιογρά-
φου.

Οι αιτήσεις για διορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου στα πλαίσια 
παροχής Νοµικής Βοήθειας κατατίθενται και εξετάζονται από τον 
Πρόεδρο Υπηρεσίας στο κτίριο 4 (2ος όροφος, Αίθουσα 207 ) από 
ώρα 09:00 π.µ. µέχρι 12:00 µ.µ.

Αρµόδιος για την παροχή νοµικής βοήθειας είναι ο ∆ικηγορικός 
Σύλλογος της κάθε περιοχής, στον οποίο και απευθύνονται οι ενδι-
αφερόµενοι. 

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθήνας δηµοσίευσε τον Κανονισµό 
Λειτουργίας του Θεσµού της Νοµικής βοήθεια,  που αποτελεί µία 
προσπάθεια να δοθούν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήµατα που 
έχουν παρατηρηθεί και αφορούν στο σύνολο τους την δικηγορική 
κοινότητα, εντός του υφισταµένου νοµοθετικού πλαισίου.

Η «Αχαρναϊκή», αξίζει την  Εµπιστοσύνη σας. Εµπιστευτείτε την!!! Στηρίξτε την!!!



11Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 

●  Με στόχο να προκύψουν έως 80.000 ωφελούµε-
νοι άνεργοι, ο ΟΑΕ∆ πρόκειται να δροµολογήσει 
εντός Μαρτίου τις διαδικασίες για δύο νέα προ-
γράµµατα κατάρτισης,  τα πρώτα που θα προκύ-
ψουν µε χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης. Πρόκειται για την έναρξη της διαδικασίας των 
προγραµµάτων κατάρτισης «νέας γενιάς» από τον 
ΟΑΕ∆ και ο συνολικός προϋπολογισµός τους θα 
φτάνει στα 100 εκατ. ευρώ.

●  Σε λειτουργία τέθηκε η ιστοσελίδα του 1555 – 
1555.gov.gr, του Ενιαίου Αριθµού Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών για εργασιακά, ασφαλιστικά και 
κοινωνικά θέµατα του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευό-
µενων φορέων ΕΦΚΑ, ΟΑΕ∆ και ΟΠΕΚΑ. Μέσα 
από την ιστοσελίδα 1555.gov.gr ο πολίτης µπο-
ρεί να εξυπηρετείται άµεσα, εύκολα και έγκυρα 
για τα ζητήµατα που τον απασχολούν, χωρίς να 
απαιτείται η κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο του 
1555. Με απλά λόγια, µπορεί πλέον να βρίσκει 
άκρη και διαδικτυακά.

●  Λιγότεροι από το 10% του συνόλου των 826.435 
οφειλετών, οι οποίοι είχαν το δικαίωµα να εντα-
χθούν στη ρύθµιση των φορολογικών χρεών που 
βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου της 
πανδηµίας, υπέβαλαν τελικά αιτήσεις για να αξιο-
ποιήσουν τη συγκεκριµένη δυνατότητα. Ο συνο-
λικός αριθµός των οφειλετών που υπέβαλαν αιτή-
σεις δεν ξεπέρασε τους 80.000, γεγονός που προ-
καλεί προβληµατισµό. Τα τελευταία στοιχεία της 
ΑΑ∆Ε έδειξαν αύξηση των ληξιπρόθεσµων χρεών 
προς το ∆ηµόσιο, το ύψος των οποίων στο τέλος 
∆εκεµβρίου ξεπέρασε τα 111 δισ. ευρώ.

●  Α. Γεωργιάδης: Θα εφαρµοστεί το πλαφόν σε 
καύσιµα και τρόφιµα .Με το περιθώριο κέρδους 
που λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις τον Σεπτέµ-
βριο του 2021 θα πρέπει να λειτουργούν όσοι 
εµπορεύονται ή παράγουν προϊόντα το κόστος, 

των οποίων επηρεάζεται από τον πόλεµο στην 
Ουκρανία, ξεκαθάρισε ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, µιλώντας 
στο OPEN TV. 

●  Τον  δρόµο για τη Βουλή παίρνει το νοµοσχέδιο 
για το µεταβατικό, ενδιάµεσο καθεστώς προστασί-
ας των ευάλωτων δανειοληπτών. Αυτό το ενδιά-
µεσο καθεστώς θα απλώσει δίχτυ προστασίας για 
τα ευάλωτα νοικοκυριά, ώστε να µη βγει άµεσα σε 
πλειστηριασµό η πρώτη κατοικία τους, µέχρι την 
ίδρυση του Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθω-
σης Ακινήτων που θα τους εξασφαλίσει το δικαίω-
µα στέγασης στο σπίτι τους έναντι ενοικίου. Το µε-
ταβατικό καθεστώς θα έχει διάρκεια 15 µηνών.

●  Άνοιξε από την  1η Μαρτίου, το Πληροφοριακό 
Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσε-
ων για ένταξη στον Μηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
για τον Μάρτιο και για τη Β’ φάση για τον µήνα 
Φεβρουάριο, µεταξύ άλλων.

●  Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ακρίβεια του ρεύ-
µατος αναδείχθηκε η Ελλάδα τον Φεβρουάριο, εν 
µέσω των καταιγιστικών εξελίξεων στην Ουκρανία 
που κρατούν τις τιµές της ενέργειας στα ύψη.  Συ-
γκεκριµένα, η µέση µηνιαία τιµή στην Ελλάδα τον 
περασµένο µήνα διαµορφώθηκε στα 213,43 ευ-
ρώ ανά Μεγαβατώρα. 

●  «Καλπάζουν» οι τιµές των καυσίµων στην Ελ-
λάδα εν µέσω του πολέµου στην Ουκρανία και 
της κλιµάκωσης των κυρώσεων της ∆ύσης στην 
Ουκρανία µε την τιµή της βενζίνης να  ξεπερνά-
ει ήδη τα  2 ευρώ το λίτρο.

●  Με έξι νέες προσθήκες στο timologio του myDATA, 
η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων αναβαθ-
µίζει ακόµα περισσότερο την εφαρµογή, προσφέ-
ροντας νέες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και µειώ-
νοντας το χρόνο έκδοσης των παραστατικών.

●  Μέχρι τα τέλη του Σεπτεµβρίου αναµένεται να 
έχει ενεργοποιηθεί το πληροφοριακό σύστηµα 

«Eispraxis» της ΑΑ∆Ε, το 
οποίο θα επιτρέπει την αυτό-
µατη είσπραξη των οφειλών, 
ενώ θα εφαρµόζονται και νέες µέθοδοι και τε-
χνολογίες στο πλαίσιο της αναγκαστικής εί-
σπραξης οφειλών (δεσµεύσεις, κατασχέσεις, 
πλειστηριασµοί περιουσιακών στοιχείων οφει-
λετών).

●  Ένα νέο σύστηµα επικοινωνίας µε τους πολίτες υι-
οθετεί η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. Κα-
λεί τους πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία 
τους στο myAADE (myaade.gov.gr) και καθιερώ-
νει τη δυνατότητα δήλωσης και mail «Βοηθού» 
(πχ. λογιστή, δικηγόρου, συγγενούς ή οικείου), 
στον οποίο θα κοινοποιείται η αλληλογραφία που 
αφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις του φορο-
λογουµένου.

●  Από φέτος σαρωτικές αλλαγές στον φόρο ακί-
νητης περιουσίας, αναµένονται µέσα στην εβδο-
µάδα, οπότε και θα κατατεθεί προς ψήφιση από 
τη Βουλή. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η µεταρ-
ρύθµιση στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση 
φέρνει µείωση του φόρου κατά 13%, ενσωµά-
τωση του συµπληρωµατικού φόρου στον κύ-
ριο, αλλά και εξόφληση των εκκαθαριστικών 
από τον Απρίλιο σε 10 ισόποσες µηνιαίες δόσεις.

●  Αλλάζει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης 
των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες προσεχώς 
θα αντιµετωπίζονται ενιαία µε τους παρακρατού-
µενους φόρους. ∆ηλαδή µε το ίδιο αυστηρό πλαί-
σιο της Εφορίας, ενώ σήµερα η αίσθηση που επι-
κρατεί είναι πως το σύστηµα είσπραξης των εισφο-
ρών είναι πιο χαλαρό. Αυτό προβλέπει το κοινό 
σχέδιο που επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονο-
µικών και Εργασίας, το οποίο θα εξειδικευτεί από 
την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων και το 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών του 
ΕΦΚΑ. Πηγή :  ΒΕΑ

49VaiouKritisstr • AcharnaiTel: 0030-210-2469576 • Fax: 0030-210-2464760
• e-mail :info@perrakistours.gr • url :www.perrakistours.gr

49 Vaiou Kritis str , Acharnai  e-mail :info@perrakistours.gr  url :www.perrakistours.gr

Tel: 210-2469576, 6977625869, 6974886151  Fax:210-2464760

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•Κυριακή 20/3 μονοήμερη εκδρομή
ΑΡΤΑΚΗ-ΟΣ.ΔΑΒΥΙΔ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-

ΧΑΛΚΙΔΑ / εισιτήριο 20€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 25-27/03/22     3ήμερη ΤΗΝΟΣ , εισιτηριο 140€

• 11/03, 18/03, 01/4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ σε μονές/ εισιτηριο 10€

• 3/04 ΘΕΑΤΡΟ	ΒΕΜΠΩ- «Η Κυρία Επιθεώρηση» , εισιτηριο 25€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 28/03-01/4 & 1-6/05  6ήμερη ΚΩΝΣΤΑΝ/ΠΟΛΗ                
εισιτήριο 320€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 8-11/04 4ήμερη εκδρομή ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-
ΕΔΕΣΣΑ/ εισιτήριο 170€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 21-29/4  9ήμερη εκδρομή ΠΑΣΧΑ
στην ΣΙΚΕΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ

ΣΑΛΕΝΤΟ-ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ , εισιτηριο από 720€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κτίριο  990 τµ  ύψους  4.50 µ, εντός 
περιφραγµένου οικοπέδου 3.000 τ.µ. σταθερής 
κατασκευής, τσιµεντοκολώνες – τσιµεντόπλακες – 
µόνωση, κατάλληλο  για κάθε χρήση σε κεντρική θέση 
ΜΠΟΣΚΙΖΑ – ΑΧΑΡΝΕΣ, Λεωφ. Καραµανλή και 
Πλαταιών  γωνία, µε νόµιµη άδεια  κατασκευής, 
τριφασικό ρεύµα και ύδρευση από ΕΥ∆ΑΠ. Πληρ. Κος 
ΗΛΙΑΣ, τηλ.  6976 394979 και 210 2453614.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 και ώρα 09.30 π.µ. 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοι-
µήσεως Θεοτόκου – Αχαρνές, υπέρ Αναπαύσεως της Ψυ-

χής του Πολυαγαπηµένου µας, Αδελφού  και  Θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ    ΠΑΝ.   ΒΡΕΤΤΟΥ
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:  Αναστασία Χήρα Αποστ. Μήτση, 

Πέτρος — Παναγιώτα Βρεττού
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ : Παναγιώτης, Ελένη, Παναγιώτης, Γεώργιος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο  καφέ DEL ΡΟΕΤΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Μαρτίου 2022 και ώρα 9.30 π.µ.  ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου – Αχαρ-

νές,  για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας
Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   NIK. ΛΑΣΚΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Γεωργία

Η ΚΟΡΗ : Μαρία
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ : Ελένη χήρα Στυλιανού Καλαµαρά,

Πηγή χήρα Γεωργίου Λάσκου, 
Πολύτιµη χήρα Κωνσταντίνου Καµπόλη, 

Κυριάκος και Μαρία Καµπόλη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια 
στο καφέ «ΚΙΤΣΑΡΩΝΑΣ»

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

m Εµβολιασµός για Covid-19 (Pfizer) 
m ∆ιενέργεια Rapid Test

m Υπηρεσίες Υγείας σε Επιχειρήσεις

Ανοιχτά  από  ∆ευτέρα  έως  Κυριακή

Πληροφορίες  στο  Τηλ.: 2117 400509 

∆ιεύθυνση: Θεόδωρου Λέκκα 9, (Ισόγειο Πολυιατρικού) 
Κεντρικό Μενίδι - Αχαρνές   Τ.Κ. 13674

E-mail: info@health-first.gr   -  www.health-first.gr

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΚΟΛΙΑΚΟΣ 
KIN.: 6945 853 834



ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ε∆ΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ 136 74 – 

ΤΗΛ./FAX. 210 2463256 Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου καλεί τα µέλη του να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποι-
ηθεί στις 03-04-2022 ηµέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.µ. στα γραφεία του Συλλόγου µε θέµατα:
1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης, 2. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού έτους 2021 και προϋπολογισµού έτους 
2022, 3. Πεπραγµένα απερχόµενου ∆.Σ., 4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής, 5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ∆.Σ. και Ελε-
γκτικής επιτροπής.
Επειδή την ανωτέρω ηµεροµηνία είναι αδύνατο να υπάρχει απαρτία, σύµφωνα µε το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα 

πραγµατοποιηθεί την επόµενη  ΚΥΡΙΑΚΗ 10-04-2022
Προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων έως 24-03-2022. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

  Για το ∆.Σ.
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                            ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόµενος µε τον Ερυθρό Σταυρό, σε συνέχεια

της προσπάθειας αύξησης της δύναµης των µελών της τράπεζας αίµατος, θα πραγµατοποιήσει εθελο-
ντική αιµοληψία στις 13/03/2022 ηµέρα Κυριακή και ώρα 09:00 – 13:30 στα γραφεία

του Συλλόγου Αρχαίου Θεάτρου 31 Αχαρνές.
Για δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνήσετε
στο 2102463256 καθηµερινά και ώρες 09:00 – 17:00  

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                        ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Επαγγελµατικός χώρος  145 τ.µ. στον 1ο 
όροφο, επί της  οδού Αγίας Τριάδος (Πλατεία  Αγίας 
Τριάδος), κατάλληλος για Ιατρεία, ∆ικηγορικά Γραφεία, 
Φροντιστήριο, κλπ.  Τηλ.  6974 838179. 4∆289

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

Ο  ΤΥΜΠΑΝΙ∆ΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του  ΑΛΕΞΙΟΥ  και της  ΣΤΕΛΛΑΣ  το γένος 
ΜΠΙΚΒΑΒΑ  που  γεννήθηκε στον   ΤΑΥΡΟ - ΑΘΗΝΑ    και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  
και  η  ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της   ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  το  
γένος   ΣΩΤΗΡΙΑ∆Η   που  γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ     θα  έλθουν σε  γάµο  που  θα  γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 14 τ.µ. 
στην  Κεντρική πλατεία, 
κατάλληλο για Γραφείο. Τιµή 150 
ευρώ.  Τηλ. 210 2407732. 4∆291

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Κτίριο 180 τ.µ., βαριάς  
σιδηροκατασκευής, κατάλληλο  για  κάθε  
χρήση,  στην θέση Λουτρό Αχαρνών,  µε νόµιµη 
άδεια.  Τηλ. Επικ. 6937 292232 κ. Αλέκος. 4∆288.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ

Στους πρόποδες της Πάρνηθας
φιλοξενείται από τις αρχές
του Νοεµβρίου µία Πρότυπη 
Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωµένων.
Η «Belle Vue» άνοιξε την 
αγκαλιά της για
να υποδεχτεί τους ηλικιωµένους
φίλους της 24ώρες/365 µέρες
τον χρόνο προσφέροντας 
υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου όπως
ακριβώς τους αρµόζει! 

Η µονάδα BELLE VUE παρέχει
φιλοξενία σε Υπερήλικες: 
● Απώλεια µνήµης/ Γεροντική Άνοια/
● Ορθοπεδικά, Κλινήρεις
● Ψυχοσύνδροµο / Κατάθλιψη
● Παθήσεις νευρικού συστήµατος / Parkinson’s
● ΧΑΠ / Οξυγονοθεραπεία
● ∆υσκολία στη σίτιση/ ∆οσκαταποσία
● Τραχειοστοµίες /Γαστροστσµίες/ Κολοστοµίες
● Ασθενείς µε levin

Κλείστε σήµερα ραντεβού για να δείτε από κο-
ντά τις εγκαταστάσεις και να ενηµερωθείτε 
πλήρως από τους αρµόδιους που βρίσκονται 
στον συγκεκριµένο κλάδο εδώ και 30 χρόνια, 
προσφέροντας απεριόριστη αγάπη και φρο-
ντίδα στους ηλικιωµένους.

∆ιεύθυνση: Λεωφ. Παρνηθος 401 - Αχαρνές
Τηλ.  επικοινωνίας: 210 2442268  - 6973938300
E-MAIL:   kakoskostas35@yahoo.com

BELLE VUE - ΜΟΝΑ∆Α ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  δύο καταστήµατα στην οδό Πάρνηθος 
17, το ένα  70.µ. και το άλλο 100 τ.µ., κατάλληλα για 
οποιαδήποτε χρήση. Τηλ. 6974 785449.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Βιοµηχανικός χώρος 1.100 
τ.µ. στην Λεωφ. Καραµανλή και Ιωάν, 
Θεολόγου.  Τηλ. 6974 254449. 4∆291

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαµερίσµατα 
τριάρια  επί της οδού  Πάρνηθος  107, 
ανακαινισµένα.  Τηλ.  6974 785449.

Ο  ΣΥΜΕΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   το γένος  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  που  γεννήθηκε στην   ΑΘΗΝΑ    και κατοικεί στις 
ΑΧΑΡΝΕΣ  και  η  ΤΖΙΡΩΝΗ   ΕΥΤΥΧΙΑ  του  ΣΩΤΗΡΗ  και της   ΑΝΘΗΣ  το  γένος   
ΚΑΚΑΡΙΑ   που  γεννήθηκε  στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – 
ΑΤΤΙΚΗΣ     θα  έλθουν σε  γάµο  που  θα  γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
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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

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Ψαλίδια - Πενσάκια - Μαχαίρια 
- Επαγγελµατικά εργαλεία κοπής

Τροχείο 

ΤΑΚΟΥΝΙ ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ
ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

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

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022 ● ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΙΑ  Λ. ∆ηµοκρατίας 222. 2102312615
Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022 ● ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ Λ.Θρακοµακεδόνων 154. 2102434055
∆ευτέρα, 14 Μάρτιος 2022 ● ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙ-
ΝΑ Πάρνηθος 140.   2102462102
Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022 ● ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ Κύπρου 76. 2102469800
Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022 ● ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Πάρνηθος 83.    2102468376
Πέµπτη, 17 Μάρτιος 2022 ● ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 
∆εκελείας 70    2102445844

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2022 ● ΣΤΕΦΑΝΙ-
∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. ∆ηµοκρατίας 272. 
2102310318
Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022 ● ΤΣΑΝΙΚΛΙ∆ΟΥ 
ΡΩΞΑΝΗ   ∆εκελείας 75.  2102442742
Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022 ● ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΑ Ελ.Βενιζέλου 59. 2102448143
∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2022 ● ΠΕΡΑΚΗ ΑΣΗ-
ΜΙΝΑ Φιλώτα 50 Θρακ/δόνες. 2102430183
Τρίτη, 22 Μάρτιος 2022 ● ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ 
∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ Αριστοτέλους 132. 
2102462255 

Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2022 ● ΜΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥ-
ΣΤΡΑΤΙΟΣ Λ.Καραµανλή 38-40. 
2102446460
Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2022 ● ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΗΣ Αριστοτέλους 185. 2102477442
Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2022 ● ΓΚΑΤΖΙΟΥ 
ΣΟΦΙΑ  Πάρνηθος 118. 2102403004
Σάββατο, 26 Μάρτιος 2022 ● ΒΑΡ∆Α-∆Ε∆Ε 
ΕΙΡΗΝΗ Αγ.Τριάδος 1. 2102440487
Κυριακή, 27 Μάρτιος 2022 ● ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φιλαδελφείας 239 Κ.Μύλος. 
2102316737

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 12/3/2022 ΕΩΣ 27/3/2022

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

ΤΕΛΕΤΑΙ  ΜΙΧΑΣ
Κηδείες – Μνηµόσυνα – στολισµοί

Στεφάνια  - Αποτεφρώσεις 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ

Γραφεία :  Αγ. Κωνσταντίνου 5 – Αχαρνές 
Τηλ. 210 2460088 - 210 2469672

Κιν. : 6944 500 701
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Ορθοπεδικός  / Χειρουργός

Επιστηµονικός  Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΛ.  Παλαιού Ψυχικού 
Άντερσεν 1. Π. Ψυχικό

DR’ HOSPITAL
Κεφαλληνίας 26 – Κυψέλη

Ιατρείο: Πλατ. Αγ. Νικολάου 8,
 Αχαρνές - Τ.Κ. 13674
(Είσοδος από Καποδιστρίου)
Τηλ.: 210 2460023
Κιν.: 6936 923731

E-mail: info@drpagonas.gr ● www.drpagonas.gr 

∆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

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

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

Υπηρεσίες  Ψυχικής  Υγείας 
Ατοµικές  Συνεδρίες – Οµαδικές  Συνεδρίες Συνεδρίες  Ζεύγους

ΗΛΙΑΣ  ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ

∆έχεται µε ραντεβού 
Τηλ. 6907 392722



Πρώτο μέλημα μας... ο άνθρωπος!
l Δημιουργήσαμε μια Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, με άνετους χώρους δια-
βίωσης και εστίασης, με επιλεγμένα άνετα έπιπλα σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλ-
λον, με κήπο για περιπάτους, με καθημερινό μαγείρεμα από εσωτερική μαγείρισσα 
και με πολυποίκιλες δραστηριότητες όπως εκδηλώσεις διασκέδασης, εκδηλώσεις 
καλλιτεχνικού περιεχομένου, χορευτικά, ζωγραφική και πολλά ακόμα!
l Σε σύγχρονες και απόλυτα ασφαλείς εγκαταστάσεις με πυρασφάλεια, κάμερες 
ασφαλείας, ασανσέρ και γεννήτρια ανάγκης.
l Είμαστε περήφανοι για την Ιατρική Φροντίδα που προσφέρουμε στους φιλοξε-
νούμενούς μας, παρέχοντας εσωτερικό Ιατρό Παθολόγο και Ψυχολόγο με ειδίκευ-
ση σε Θέματα υγείας της τρίτης ηλικίας όπως πχ Άνοια, Πάρκισον κ.τ.λ και σημαντι-
κές συνεργασίες με Ιατρικό Κέντρο και Κοινωνική Λειτουργό.
   
Παροχές Δωματίων:
l Δωμάτια δίκλινα και μονόκλινα με ορθοπεδικά στρώματα
l Ιδιωτικό λουτρό και wc σε όλα τα δωμάτια
l A/C και ψυγείο σε κάθε δωμάτιο
l VIP σουίτα

Oλιγοήμερη διαμονή: Αν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να αφήσετε
σε έναν ασφαλή χώρο τον άνθρωπο σας για λίγες μέρες, τότε η Μονάδα μας 
είναι έτοιμη να τον φιλοξενήσει για όσες μέρες χρειαστεί. 

Ελεύθερο ωράριο επισκέψεων συγγενών.
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