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Το µεγάλο  ΑΤΟΥ του ∆ηµάρχου  Αχαρνών  Σπύρου Βρεττού 

ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ:
Υπερθέαµα 
πολιτισµού

Σ υνεπής στις δεσµεύσεις του, 
ρεαλιστής και εργατικός προ-
χωράει αδιάκοπα στο πλάνο 

αναγέννησης της πόλης.  Ο Μπί-
σµαρκ είναι ένας από τους µεγαλύτε-
ρους Γερµανούς πολιτικούς του 
19ου αιώνα. Έχει δώσει αρκετά δείγ-
µατα πολιτικών χειρισµών, αλλά 
έµελλε να µείνει στην ιστορία για µια 
φράση του: «η Πολιτική είναι η τέχνη 
του εφικτού και όχι του επιθυµη-
τού». 

Αυτό το απόφθεγµα χρησιµοποι-
είται πλέον συχνά για να περιγράψει 
µια κατάσταση στην οποία αναγκάζο-
νται να διαβιούν οι πολιτικοί. Μπο-
ρεί οι προθέσεις τους να είναι οι κα-
λύτερες και τα σχέδιά τους µεγαλεπή-
βολα, οι συνθήκες όµως τις περισσό-
τερες φορές αποτελούν εµπόδια. 

Σε αυτό το σηµείο εµφανίζεται η 
ηγετική φυσιογνωµία και η πολιτική 
διορατικότητα, η ευστροφία και η 

προσαρµοστικότητα, τα γρήγορα 
αντανακλαστικά και η δυναµική δια-
κυβέρνηση. Αυτά όλα είναι τα χαρα-
κτηριστικά που απαιτούνται για να 
συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έρ-
γο του. 

Πως σχετίζονται όλα αυτά µε τον 

∆ήµο Αχαρνών; Η πόλη µας εδώ και 
δεκαετίες έχει χάσει πολλές ευκαιρί-
ες ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού. 
Κάποιοι από τους προηγούµενους 
αιρετούς προσπάθησαν και έβαλαν 
ψηλά τον πήχη, πιστεύοντας πως 
µπορούν να κάνουν θαύµατα. Θαύ-
µατα όµως δεν έγιναν. 

Ο Σπύρος Βρεττός είδε τι είχαν 
κάνει και απέφυγε τα λάθη τους. ∆εν 
πούλησε φούµαρα για µεταξωτές 
κορδέλες. ∆εν υποσχέθηκε πως θα 
φέρει… θάλασσα στο Μενίδι. Ήταν 
φειδωλός στις δεσµεύσεις του, γνω-
ρίζοντας τις δυσκολίες που είχε να 
αντιµετωπίσει. ∆εν ανοίχτηκε σε µε-
γαλόπνοα έργα που θα ακούγονταν 
όµορφα στα αυτιά των συνδηµοτών 
του. Μίλησε συνετά προεκλογικά και 
δεσµεύτηκε µόνο για όσα µπορούσε 
– και κυρίως προλάβαινε – να κάνει 
σε µια θητεία. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

Μάκης Βορίδης:
«Υπάρχουν ∆ήµαρχοι
που υπονοµεύουν
το συστήµα
προσλήψεων

Αφιέρωµα µνήµης
για τα 100 χρόνια
από τη
Μικρασιατική
Καταστροφή ΣΕΛ. 16

Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»
σε Νέα Εποχή !!!
Εδώ και λίγες εβδοµάδες η Ιστορική Εφηµερίδα 
των Αχαρνών, η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ», άλλαξε καθεστώς 
ιδιοκτησίας. Οι στόχοι της Εφηµερίδας σε µία κρί-
σιµη εποχή για την περιοχή µας, αλλά και ολόκλη-
ρη την πατρίδα µας, είναι στο δικό µου µυαλό τε-
λείως ξεκάθαροι: 

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 2
Της Ευρώπης Κοσµίδη

Ε∆Ω ΘΑ ΛΕΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ….!!!
Η Αυτοδιοίκηση 
στην πρώτη
γραµµή

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11
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Επειδή ο πόλεµος Ρωσίας – Ουκρανίας, δεν βολεύει κα-
νέναν από ΗΠΑ, ΕΥΡΩΠΗ, ΚΙΝΑ, θα τον σταµατήσουν αλ-

λάζοντας ή τον πρόεδρο της Ρωσίας ή της Ουκρανίας.  Όλοι οι 
λαοί θέλουν ειρήνη και Ευηµερία, όχι στερήσεις και κλάµατα.

Αυτοί που προβάλουν ότι δουλεύουν για να σώ-
σουν την ανθρωπότητα κάνουν τα χειρότερα εγκλή-

µατα. Ακόµη χειρότερα αυτοί που τους πιστεύουν.
Αποτελεί διόγκωση της Ανθρώπινης ηλιθιότητας οποιο-
δήποτε σύστηµα εξουσίας, πλην από την αιρετή κοινο-

βουλευτική δηµοκρατία. 
Είναι γνωστό γεγονός, σε έναν πό-
λεµο είναι ακµαιότερο, ενώ του επι-

τιθέµενου είναι ασθενές.
Η µαγιά  του φασισµού είναι πάντοτε το 
αίσθηµα της κατωτερότητας και η επιβο-

λή δια της βίας. Πειθώ ο λαϊκισµός.
Αναρωτιέµαι µε τον πληθυσµό που 
αναπτύσσουµε, µε τα πυρηνικά, τα 

καυσαέρια, τα όπλα, την κλιµατική αλλα-
γή, το άγχος, την ανεργία, επιτελούµε 
πρόοδο, ή βαδίζουµε σε λάθος δρόµο.  
Κανείς πάντως δεν θέλει να γυρίσουµε 
πίσω δηλαδή στον δρόµο που δείχνουν 
οι θεοκράτες. 

Στην πολιτική, το να είσαι ακραίος ένθεν και ένθεν, δη-
λαδή να βαδίζεις στην κόψη του ξυραφιού, είναι πάντα 

επικίνδυνο. Σίγουρα κάποια στιγµή θα γκρεµοτσακιστείς, µε 
τα όνειρα σου.

Όλοι οι πολίτες µιλούν για πολιτική και πολιτικά. Κα-
νείς δεν δίνει σηµασία. Όταν όµως κάποιος φτάσει σε 

όνοµα ή ονόµατα που έχουν κάνει µια τεράστια υπεξαίρε-
ση δηµόσιου χρήµατος, αυτό είναι θανάσιµο αµάρτηµα.

Στην πολιτική, το να είσαι ακραίος ένθεν και ένθεν, δη-
λαδή να βαδίζεις στην κόψη του ξυραφιού, είναι πάντα 

επικίνδυνο. Σίγουρα κάποια στιγµή θα γκρεµοτσακιστείς, µε 
τα όνειρα σου.

Όλοι οι πολίτες µιλούν για πολιτική και πολιτικά. 
Κανείς δεν δίνει σηµασία. Όταν όµως κάποιος φτά-

σει σε όνοµα ή ονόµατα που έχουν κά-
νει µια τεράστια υπεξαίρεση δηµόσιου 
χρήµατος, αυτό είναι θανάσιµο αµάρ-
τηµα.

Το παρελθόν θέλει µελέτη. Το µέλ-
λον διορατικότητα. Ο κόσµος έχει 

κουραστεί από την αντιπαλότητα δεξιών 
και αριστερών, εκατό τώρα χρόνια. Οι κε-
ντρώοι ψηφοφόροι αναδεικνύουν πάντα 
κυβέρνηση. Όµως χρειάζονται έναν ικανό 
και σοβαρό ηγέτη. Μελετάµε το παρελθόν 
για να µην επαναλαµβάνουµε τα λάθη 
µας, και προβλέπουµε το µέλλον, µε τα 
σηµερινά δεδοµένα  και συγκυρίες.

Η απάτη λειτουργεί µια φορά. Την δεύτερη φορά 
σηµαίνει άµυνα, σιχαµάρα και άντε πνίξου. Οι απα-

τεώνες δεν έχουν πολύχρονη καριέρα. 
Είναι άλλο πράγµα µερικές φορές να υποκρίνεσαι τον 
κουτό, για να εκµαιεύσεις κάποιες πληροφορίες και άλ-

λο να είσαι χαµηλής νοηµοσύνης και να κάνεις βλακώδεις 
και εκνευριστικές ερωτήσεις στον συνοµιλητή σου. ∆εν εί-
ναι το ίδιο.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Του συνεργάτη µας
SPARK

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
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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. 
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Κυκλοφορεί κάθε δεύτερη Κυριακή. Γραφείο  EuroCosm, Εθνικής Αντιστάσεως 
15,  Περίπτερα Αχαρνών - ∆ηµαρχείο - ΚΑΠΗ – ΚΕΠ, στα «Φωτοτυπικά ΜΑΚΡΗΣ» 
(όλο το δεκαπενθήµερο),  Κεντρική Πλατεία. Σε όλες τις Ενορίες κάθε δεύτερη Κυ-
ριακή, ηµέρα έκδοσης. Στους συνδροµητές αποστέλλεται µέσω Ταχυδροµείου. ∆ιαβάστε την «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» στο «Ελεύθερο Βήµα των Αχαρνών»

Η λέξη ∆ηµοκρατία,  
απλά σηµαίνει, ότι η 
ισχύς, η δύναµη, 

είναι ο λαός. Αυτός εκλέγει 
ένα συµπολίτη για να 
λειτουργήσει τους θεσµούς, 
τους νόµους, το σύνταγµα. 
Εξουσία δεν είναι ο ένας µε 
την παρέα του. Κανέναν 
µην µακαρίζεις πριν το 
τέλος του. 

Το διήµερο  24-25 Νοεµβρίου 2022,  βρέθηκα 
στην Ρόδο στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδος.  Εκεί παρουσία όλων 
των Περιφερειαρχών της χώρας και πλήθος αυ-
τοδιοικητικών στελεχών, επιβεβαιώσαµε για µία 
ακόµα φορά αυτό το οποίο ξέρουµε όσο ασχο-
λούµαστε µε την αυτοδιοίκηση: 

Η  Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον σηµαντι-
κότερο βραχίονα µεταξύ πολιτών και κεντρικής 
εξουσίας, καθώς στηρίζεται στην αδιαµεσολάβη-
τη σχέση µε τους πολίτες. 

Εµείς οι αυτοδιοικητικοί είµαστε εκείνοι που βρι-
σκόµαστε καθηµερινά µε τους πολίτες και γνω-
ρίζουµε τα προβλήµατα των περιοχών που δια-
µένουµε. 

Εµείς οι αυτοδιοιητικοί είµαστε αυτοί που γνωρί-
ζουµε τους συµπολίτες µας προσωπικά και τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Εµείς οι αυτο-
διοικητικοί είµαστε εκείνοι που καλούµαστε να 
αναχαιτίσουµε πολλές από τις κρίσεις που αντι-
µετωπίζει η πατρίδα µας σε πρωτογενές επίπεδο. 

Αυτό κάναµε και την περασµένη δεκαετία µε 

την οικονοµική κρίση, αυτό κάναµε και κατά 
την διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης, αυτό 
πράττουµε και τώρα µε τη νέα ενεργειακή κρί-
ση. Είναι όµως κοινώς αποδεκτό πως δεν µπο-
ρούµε µόνοι µας. 

Σε όλη την Ευρώπη η αυτοδιοίκηση αναβαπτίζε-
ται και αποτελεί τον βασικό πυλώνα απορρόφη-
σης κονδυλίων και εν συνεχεία έργων. Αυτό 
πρέπει να ενταθεί αι στην Ελλάδα. 

Μπροστά µας έχουµε δύο βασικά χρηµατοδοτι-
κά εργαλεία, το νέο ΕΣΠΑ και το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης , όπου µπορούν να αναµορφώσουν τους 
∆ήµους και τις Περιφέρειες. 

Αρκεί και η κεντρική εξουσία να αντιληφθεί πως 
πρέπει η ενίσχυση να είναι ουσιαστική και να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες. 

Εµείς ως αυτοδιοικητικοί θα συνεχίσουµε να κά-
νουµε το καθήκον µας και απέναντι στους πολί-
τες και διεκδικώντας τα αυτονόητα. Στόχος µας 
είναι να δηµιουργήσουµε τους ∆ήµους και τις 
Περιφέρειες του 2030, που θα αποτελούν το 
ισχυρότερο δίχτυ προστασίας έναντι των πολ-
λών προκλήσεων που έχουµε να αντιµετωπί-
σουµε όλοι µας τα επόµενα χρόνια. 

Προσωπικά δεσµεύοµαι πως σε αυτή την µάχη 
θα είµαι στην πρώτη γραµµή. Με τους Μενιδιά-
της για το Μενίδι.

Ε∆Ω ΘΑ ΛΕΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ...!!! Της Ευρώπης Κοσµίδη

Η Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραµµή



ΑΝΟΙΞΑΜΕ! 

∆ιεύθυνση:  
∆εκελείας  25 – Αχαρνές 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2110 011 477

e-mail:
famousshoes.acharnes@gmail.com 

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  
ΣΤΙΣ  ΑΧΑΡΝΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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Τίµησε τα Εισόδια της Θεοτόκου και την Ηµέρα
των Ενόπλων ∆υνάµεων ο ∆ήµος Αχαρνών

Με λαµπρότητα και κάθε επισηµότη-
τα τίµησε και γιόρτασε ο ∆ήµος 
Αχαρνών, τη ∆ευτέρα 21 Νοεµβρί-

ου τα Εισόδια της Θεοτόκου µια από τις πιο 
σηµαντικές εορτές της Ορθοδοξίας µας αλλά 
και την Ηµέρα των Ενόπλων ∆υνάµεων, εξαί-
ροντας το σηµαντικό ρόλο τους σε µια τόσο 
κρίσιµη περίοδο για την Πατρίδα µας, όσο η 
σηµερινή.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί, 
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Πλήθος 

κόσµου έσπευσε να προσκυνήσει και να παρακο-
λουθήσει την καθιερωµένη λειτουργία και την 
επίσηµη δοξολογία η οποία πραγµατοποιήθηκε 
παρουσία µελών της ∆ηµοτικής Αρχής, εκπρο-
σώπων της Πολιτείας, των Σωµάτων Ασφαλείας 
και αγηµάτων µε σηµαία από τοπικούς συλλό-
γους του ∆ήµου Αχαρνών. Ο Πανηγυρικός λό-
γος εκφωνήθηκε από τον Ιπτάµενο Σµήναρχο, 
Αντώνιο Μπαχαρακάκη ο οποίος αναφέρθηκε 
τόσο στον αγώνα και την αυτοθυσία των αγωνι-
στών προγόνων µας, όσο και στο σηµερινό ρόλο 

των Ενόπλων ∆υνάµεων που αποτελούν  αδιάρ-
ρηκτο πυλώνα εθνικής ισχύος και ασφάλειας.

Οι εκδηλώσεις τιµής συνεχίστηκαν στην κε-
ντρική πλατεία των Αχαρνών, µε κατάθεση στε-
φάνων στην προτοµή του Μενιδιάτη Αγωνιστή 
Μήτρου Λέκκα, από τον αναπληρωτή ∆ήµαρχο 
Νικόλαο ∆αµάσκο, τον βουλευτή Ν.∆ Ανατολι-
κής Αττικής Βασίλη Οικονόµου εκ µέρους του Ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο ∆.Σ Θέµη 
Οικονόµου, τον Περιφερειακό Σύµβουλο Θανά-
ση Κατσιγιάννη, εκπροσώπους των Ενόπλων ∆υ-

νάµεων, του 6ου Πυροσβεστικού Σταθµού, της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
του δήµου καθώς και της Ιστορικής και Λαογρα-
φικής Εταιρείας Αχαρνών.

Ακολούθως, στο κτίριο της Ιστορικής και Λα-
ογραφικής Εταιρείας πραγµατοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια της έκθεσης προς τιµή του Μενιδιάτη 
ήρωα στρατηγού, Ιωάννη Στριφτού, ο οποίος πο-
λέµησε µε σθένος και ηρωισµό και στην πρώτη 
γραµµή των αγώνων της απελευθερωτικής δεκα-
ετίας 1912-1922.

Γυρίσµατα της Εκποµπής «Από Τόπο σε Τόπο» 
για ιστορία και το πολιτισµό των Αχαρνών

Στον λόφο του Προφήτη Ηλία έγιναν την περασµένη εβδοµάδα τα γυ-
ρίσµατα για την Εκποµπή «Από Τόπο σε Τόπο»  µε παρουσιαστή τον 
Χρήστο Μυλωνά που θα προβληθεί  στο κανάλι της Βουλής, στο 
πλαίσιο αφιερώµατος στον ∆ήµο Αχαρνών, στην ιστορία και τον πο-
λιτισµό της. 

Στα πολύωρα γυρίσµατα συµµετείχαν σύλλογοι της περιοχής έχο-
ντας στην κεφαλή το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών, την Ένωση Ηπει-
ρωτών Αχαρνών, τους Συλλόγους Πελοποννησίων, Θεσσαλών, Κρη-
τών και τον σύλλογο του «Καπετάν Ευκλείδη».

Παράλληλα, τα µέλη της ΙΛΕΑ «έστρωσαν» ένα πλούσιο παρα-
δοσιακό τραπέζι µε πολλά και ξεχωριστά Μενιδιάτικα εδέσµατα.

Ο ∆ήµος Αχαρνών στο 
πλαίσιο της καλύτερης 
ενηµέρωσης των 
∆ηµοτών δηµοσιοποιεί 
το νέο πρόγραµµα 
αποκοµιδής ογκωδών 
αντικειµένων από 28 
Νοεµβρίου έως 10 
∆εκεµβρίου. Εφτά 
ηµέρες την εβδοµάδα 
τα συνεργεία του 
∆ήµου δίνουν τον δικό 
τους αγώνα για την 
εξασφάλιση ενός 
βιώσιµου και υγιούς 
περιβάλλοντος.
Το πρόγραµµα 
δηµοσιοποιείται ώστε οι 
δηµότες να είναι σε 
θέση να 
προγραµµατίσουν τις 
εργασίες τους, για να µη 
µένουν µεγάλου 
µεγέθους αντικείµενα 
εκτεθειµένα για µέρες.

Ο  ∆ήµος  Αχαρνών και το «Όλοι µαζί µπορούµε»
συγκεντρώνουν Χριστουγεννιάτικα είδη για τα παιδιά
Ο ∆ήµος Αχαρνών συµµετέχει ενεργά στη δράση συγκέντρωσης χριστουγεννιάτικων δώρων του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ», τα οποία θα διανεµηθούν σε παιδιά ευπαθών οµάδων του ∆ήµου µέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Παιχνί-
δια, βιβλία και παντός είδους δώρα θα συγκεντρώνονται το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου, από τις 10.00π.µ. έως τις 2.00 
µ.µ. στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών µε σκοπό να διατεθούν σε παιδιά από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, οι οποίες στερού-
νται ακόµα και τα βασικά αγαθά. Τα Χριστουγεννιάτικα δώρα που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι καινούρια, ή 
µεταχειρισµένα, σε άριστη κατάσταση, έτοιµα να χρησιµοποιηθούν. Αναφερόµενος στη συµµετοχή του ∆ήµου σε µια 
ακόµη δράση του «Όλοι Μαζί Μπορούµε» ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός τονίζει: «Σε αυτή τη δύσκολη συ-
γκυρία που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι στο χέρι µας να µην αφήσουµε κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα ιδί-
ως αυτές τις γιορτινές ηµέρες. Γι αυτό στηρίζουµε την πρωτοβουλία του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και καλούµε τους 
συµπολίτες µας να συµµετέχουν σε αυτή τη δράση».

Νέο πρόγραµµα αποκοµιδής ογκωδών 
απορριµµάτων από τον ∆ήµο Αχαρνών
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«Πράσινο φως» για τη στέγαση 
του ΚΑΠΗ στους Θρακοµακεδόνες
Το «πράσινο φως» για τη στέγαση του ΚΑΠΗ σε κατάλ-
ληλο χώρο στη ∆ηµοτική Ενότητα Θρακοµακεδόνων 
δόθηκε, την Πέµπτη 24 Νοεµβρίου, µε την υπογραφή 
του ιδιωτικού συµφωνητικού παραχώρησης του χώ-
ρου µεταξύ του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού, 
του προέδρου του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Λάµπη 
Καλογεράκη και της Γεν. Γραµµατέας Βιβής Μινωτάκη.

Η εξέλιξη, αυτή, αποτελεί αποτέλεσµα πολύµηνων δι-
εργασιών µε τη συµµετοχή του Αντιδηµάρχου Θρακοµα-
κεδόνων ∆ηµήτρη Κωφού, που κατέληξαν στην έγκρι-
ση-µε απόλυτη πλειοψηφία από το ∆.Σ του Συνεταιρισµού- 
της παραχώρησης για ΚΑΠΗ του ιδιόκτητου ισογείου κτη-
ρίου του “Συνεταιρισµού” επί της οδού Αριστοτέλους 51.

Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Βρεττός προέβη στην εξής δήλωση: «Η στέγαση 
του ΚΑΠΗ στους Θρακοµακεδόνες  που αποτελεί πάγιο αί-
τηµα των πολιτών της περιοχής και η δέσµευσή µας προ-
χωρά. Μετά την παραχώρηση του κτηρίου από το ∆ιοικη-
τικό συµβούλιο του «Συνεταιρισµού», που ευχαριστούµε, 
µε µεθοδικότητα και προγραµµατισµό θα προχωρήσουµε 
µε γοργούς ρυθµούς στην διαµόρφωση του χώρου µε τις 
απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία εργασίες για την 
ολοκλήρωση ενός πολύ σηµαντικού έργου,  για τους συ-
µπολίτες µας της  Τρίτης Ηλικίας και γενικότερα για τον ∆ή-
µο µας».

Σύσκεψη Σπύρου Βρεττού στο 
Σύλλογο Κατοίκων Μονοµατίου
Συνάντηση µε εκ-
προσώπους του 
Συλλόγου Κατοίκων 
Μονοµατίου πραγ-
µατοποίησαν το 
απόγευµα της Τετάρ-
της 16 Νοεµβρίου ο 
∆ήµαρχος Αχαρ-
νών, Σπύρος Βρεττός 
και µέλη της δηµοτι-
κής αρχής κατά την οποία συζητήθηκαν τα χρόνια προβλή-
µατα της περιοχής ενώ ακολούθησε και ενηµέρωση για τα 
ουσιαστικά βήµατα  που έχει κάνει η δηµοτική αρχή για την 
επίλυσή τους. Η ένταξη του Μονοµατίου στο σχέδιο πόλης 
ήταν ένα από τα βασικά θέµατα της συζήτησης. Οι µελέτες 
για την ένταξη της ΠΕ 17 βρίσκονται-µετά από πολλά χρό-
νια- στο στάδιο της επαναξιολόγησης  και το Μονοµάτι µπαί-
νει και πάλι στο κάδρο της αναπτυξιακής προοπτικής.

Παράλληλα, οι κάτοικοι ενηµερώθηκαν και για τις 
ασφαλτοστρώσεις στη Λεωφόρο Καραµανλή, έργο καθο-
ριστικό για την ποιότητα ζωής στην περιοχή που θα ξεκινή-
σει άµεσα και θα πραγµατοποιηθεί µε ιδίους πόρους.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός: 
«Η σηµερινή µας συνάντηση µε το Σύλλογο κατοίκων του 
Μονοµατίου είχε ως σκοπό την ενηµέρωσή τους για την 
προσπάθεια που κάνουµε στην επίλυση χρόνιων προβλη-
µάτων Καταφέραµε να δροµολογήσουµε τις εξελίξεις για 
την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης και προχωράµε 
άµεσα και µε ιδίους πόρους τις απαραίτητες ασφαλτοστρώ-
σεις στη Λεωφόρο Καραµανλή και στην ευρύτερη περιοχή 
δίνοντας βαρύτητα στην οδική ασφάλεια!».

Εγκαίνια Μνηµείου για την φιλία Αχαρνών -Καζακστάν 

Τη µακροχρόνια και ιστορική φιλία µε τη ∆ηµο-
κρατία του Καζακστάν τίµησε και γιόρτασε ο ∆ή-
µος  Αχαρνών, το πρωί της Παρασκευής 25 Νο-

εµβρίου, σε µια λαµπρή εκδήλωση όπου ο ∆ήµαρχος 
Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, υποδέχτηκε τον Πρέσβη 
του Καζακστάν στην Ελλάδα, Yerlan Baudarbek-
Kozhatayev και µαζί, εγκαινίασαν ένα νέο και µε ιδιαί-
τερο συµβολισµό µνηµείο, αφιερωµένο στην 30η επέ-
τειο από τη σύναψη διπλωµατικών σχέσεων µεταξύ 
των δύο χωρών και την ιδιαίτερη σχέση που συνδέει 
τις Αχαρνές µε τη ∆ηµοκρατία του Καζακστάν.

Το µνηµείο που τοποθετήθηκε στην πλατεία έναντι του 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου  αναπαριστά και συνενώνει σε µια 
καλλιτεχνική δηµιουργία τους δυο ξεχωριστούς καρπούς 
της καζακστανικής και της  ελληνική γης: Το µήλο και τον 
καρπό της ελιάς, αντίστοιχα. Ένα έργο που υλοποιήθηκε 
χάρη στην οικονοµική υποστήριξη του συνδηµότη µας και 
πρώην Καζακστανού πολίτη, κ. Ιωάννη Πετρίδη και του 
γιου του Κωνσταντίνου Πετρίδη.

 Άλλωστε, πολλοί είναι οι δηµότες των Αχαρνών που 
γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στη χώρα του Καζακστάν και 
επιστρέφοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, έφεραν µαζί 
τους τα ξεχωριστά ήθη και έθιµά τους και τα µεταλαµπά-
δευσαν στη σύγχρονη αχαρναϊκή κουλτούρα. Οι θύµησες 
που ξύπνησαν στους παρευρισκόµενους κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης ήταν πολλές και το κλίµα, ιδιαίτερα συγκι-
νητικό για όλους.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός τόνισε στον 
χαιρετισµό του: «Σήµερα είναι µια ξεχωριστή ηµέρα για την 
πόλη µας. Με τον Πρέσβη του Καζακστάν Yerlan 
Baudarbek-Kozhatayev πραγµατοποιούµε τα αποκαλυ-
πτήρια ενός µνηµείου, αφιερωµένου στη φιλία µεταξύ των 
δύο λαών και στη στενή σχέση του ∆ήµου µας µε τη ∆η-
µοκρατία του Καζακστάν.  Ένα µνηµείο µε έντονους συµ-

βολισµούς από τους καρπούς της γης. Το µήλο από τη γη 
του Καζακστάν και η ελιά που το αγκαλιάζει που συµβο-
λίζει την ελληνική γη. Η γη του Καζακστάν αποτελεί για 
πολλούς συνδηµότες µας τον τόπο που τους φιλοξένησε 
όταν βρέθηκαν µακριά από την πατρίδα. Φιλοξένησε αυ-
τούς που ταξίδεψαν εκεί, τα παιδιά τους τα εγγόνια τους. 
Έλληνες πρώτης δεύτερης και τρίτης γενιάς που έζησαν για 
χρόνια, για δεκαετίες, συνυπήρξαν, συνεργάστηκαν, συν-
δηµιούργησαν. Οι Αχαρνές είναι ένας τόπος που τους υπο-
δέχτηκε και τους φιλοξένησε, µαζί τους όµως έφεραν τις 
αναµνήσεις και τις θύµησες της ζωής τους τις οποίες δια-
φύλαξαν και κράτησαν µε θέρµη. Αυτοί οι άνθρωποι απο-
τέλεσαν τη σπορά της φιλίας των δυο χωρών».

Από την πλευρά του ο Πρέσβης της ∆ηµοκρατίας του 
Καζακστάν στην Ελλάδα, Yerlan Baudarbek-Kozhatayev 
ανέφερε µε αφορµή την τελετή των εγκαινίων: «Η Ελλά-
δα είναι ένας από τους βασικούς εµπορικούς εταίρους του 
Καζακστάν και στον τοµέα αυτό κατέχει ηγετική θέση µε-
ταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό και τα µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη στήριξη της πρωτοβουλίας 
της πρεσβείας για την ανέγερση του µνηµείου καθώς και 
την παραχώρηση του σηµείου τοποθέτησης απέναντι από 
το ∆ηµαρχείο. Οι Αχαρνές είναι ένας δήµος όπου κατοικεί 
µεγάλος αριθµός Ελλήνων οι οποίοι επέστρεψαν στην 
ιστορική τους πατρίδα από το Καζακστάν».

Το «παρών» στα εγκαίνια του µνηµείου έδωσαν: ο 
Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. 
Αθηναγόρας, οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος και Βασίλης 
Οικονόµου, ο πρώην ∆ήµαρχος Παναγιώτης Φωτιάδης, 
οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι Θανάσης Κατσιγιάννης και 
Γιάννης Σµέρος, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου Θέµης Οικονόµου, Αντιδήµαρχοι και πρόεδροι Νο-
µικών Προσώπων.

Εργασίες  συντήρησης οδοστρώµατος,  στη Λ. Φιλαδελφείας  και Λ. ∆ηµοκρατίας  

Εργασίες συντήρησης οδοστρώµατος 
πραγµατοποιήθηκαν την περασµένη 
εβδοµάδα,   βράδυ της Τρίτης 15 Νοεµ-
βρίου από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του ∆ήµου Αχαρνών, στη λεωφό-
ρο Φιλαδελφείας. Πρόκειται για τη συνέ-
χεια του µεγαλύτερου προγράµµατος 
ασφαλτοστρώσεων των τελευταίων ετών 

στις Αχαρνές που υλοποιείται µε ιδίους 
πόρους και  αναµένεται να αλλάξει δρα-
στικά την εικόνα της πόλης και την ποιό-
τητα ζωής των δηµοτών.
Όπως ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος 
Βρεττός έχει δηλώσει: «Ξεκινήσαµε από 
πέρυσι το µεγαλύτερο πρόγραµµα οδο-
ποιίας µε ιδίους πόρους που έγινε ποτέ 

και συµπεριλαµβάνει όλες τις δηµοτικές 
ενότητες του ∆ήµου. Σκοπός µας είναι να 
στρώσουµε όσους περισσότερους δρό-
µους µπορούµε και αυτό δεν είναι κάτι 
παροδικό, θα συνεχιστεί και τα επόµενα 
χρόνια ώστε να µπορέσουµε να αποκατα-
στήσουµε όλους τους δρόµους στον ∆ή-
µο Αχαρνών».
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Πρωτοβουλίες της Ι.Μ. Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κατά  της  βίας.
« Τι κάνουµε εµείς για την βία…»
Σ ε µια συνεχώς µεταβαλλόµενη και εύπλα-

στη κοινωνική πραγµατικότητα η βία απο-
τέλεσε παράγοντα  εξέλιξης και µετασχη-

µατισµού των καταστάσεων, που ως πρόσφατα 
θεωρούσαµε δεδοµένες. Η έξαρση της βίας σε 
όλες τις µορφές της αποτελεί σήµερα ένα γεγο-
νός, που στα πλαίσια της δεύτερης νεωτερικότη-
τας που διαµορφώθηκε πάνω στην κοινωνία του 
ρίσκου, µπορεί να δράσει καταλυτικά, ανατρέπο-
ντας τις ισορροπίες σε κάθε πτυχή του σύγχρο-
νου βίου, από την καθηµερινότητα στην γειτονιά, 
το σχολείο και τους χώρους εργασίας, έως την 
πολιτική και την θρησκεία.

Με δεδοµένο το γεγονός ότι η βία υπάρχει 
όσο και ο κόσµος και δεν αποτελεί σύγχρονο, 
αλλά διαχρονικό κοινωνικό πρόβληµα, που συ-
νεχώς αποκτάει νέα προσωπεία, η Εκκλησία έχει 
κληθεί πρακτικά κι όχι θεωρητικά να την αντιµε-
τωπίσει στο πεδίο της κοινωνικής δράσης, ανα-
γνωρίζοντας ότι η αντί-βία αποτελεί θεµελιώδη 
χριστιανική επιταγή και µια εκ των βάσεων της δι-
δασκαλίας του Σωτήρα µας Ιησού Χριστού και 
µεταγενέστερα των Πατέρων της Εκκλησίας.

∆εν θα ήταν πλεονασµός να υπενθυµίσουµε  
πως στο σύγχρονο κοινωνικό έργο της Εκκλησί-
ας µας έχει δοθεί µεγάλη έµφαση στην αντιµετώ-
πιση της βίας, µέσα από προγράµµατα, πρωτο-
βουλίες και δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης για τον περιορισµό της ενδοοικογενεια-
κής βίας, του trafficking, της παιδικής 

κακοποίησης, της κοινωνικής, ρατσιστικής, αθλη-
τικής και εργασιακής βίας, της έµφυλης βίας, του 
σχολικού εκφοβισµού (bullying) κ.α. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πετρουπόλεως έχει αναπτύξει ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την καταπο-
λέµηση της βίας ήδη από το έτος 2017, τόσο σε 
τοπικό επίπεδο, όσο και µέσω της συµµετοχής 
της σε κοινωνικά και Εκκλησιαστικά δίκτυα που 
εργάζονται για τον σκοπό αυτό, προωθώντας ου-
σιαστικά τις συνέργιες µεταξύ Εκκλησίας, Πολι-
τείας, ΟΤΑ και δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων 

προς την κατεύθυνση της προστασίας των αν-
θρώπων από την βία και τα επακόλουθά της.

Έτσι λοιπόν:  Ως   Θρησκευτικός Φορέας,  δι-
οργανώνει τακτικά δράσεις ενηµέρωσης και ευ-
αισθητοποίησης των πολιτών κατά της βίας, έχο-
ντας κινητοποιήσει µερικές από τις κορυφαίες 
προσωπικότητας του πολιτικού, καλλιτεχνικού, 
αθλητικού, δηµοσιογραφικού και πνευµατικού 
κόσµου της Χώρας µας, οι οποίοι συµµετέχουν 
ενεργά στις πρωτοβουλίες µας και αποτελούν 
στενότατους συνεργάτες και «αποστόλους» του 
έργου µας. 

Χαρακτηριστικά   η Ιερά  Μητρόπολή µας δι-
οργάνωσε τον Απρίλιο του 2022, σε συνεργασία 
µε τον ∆ήµο Φυλής,  την µεγαλύτερη εκδήλωση 
κατά της βίας που έχει πραγµατοποιηθεί ποτέ 
στην ευρύτερη περιοχή που καλύπτει η Μητρο-
πολιτική µας Περιφέρεια, µε τίτλο: ΒΙΑ … Όψεις 
– Απόψεις - Αποτυπώσεις, µε την συµµετοχή 
σπουδαίων προσωπικοτήτων, η οποία προκάλε-
σε πανελλήνια αίσθηση και της οποίας τα πρακτι-
κά θα εκδοθούν εντός της επόµενης χρονιάς. 

Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τους ∆ή-
µους της περιοχής και ειδικότερα µε τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες των ∆ήµων Φυλής και Ιλίου για 
την υποστήριξη των δράσεων αντι-βίας, καθώς 
και µε την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νε-
ολαίας και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βου-
λής των Ελλήνων.

∆ρα καθοριστικά κατά της ρατσιστικής βίας 
µέσω του προγράµµατός της, µε την ονοµασία: 
«∆ράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας 
Ροµά» και µέσω της υποστήριξης των δράσεων 
της ΜΚΟ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος.

Η Εκκλησία µας τόσο σε τοπικό, όσο και σε 
πανελλήνιο επίπεδο αποδεικνύει καθηµερινά ότι 
δεν είναι θεατής των καταστάσεων, αλλά διαµορ-
φωτής τους. ∆ιαθέτει το ανθρώπινο δυναµικό, 
την κατάρτιση και κυρίως την πίστη και την αγά-
πη ώστε να αποτελέσει το κύριο εµπόδιο στην 
επέλαση και την ισχυροποίηση της βίας. 

Κορονοϊός: 43.914 κρούσµατα και 118 θάνατοι την τε-
λευταία εβδοµάδα(21 Νοεµβρίου 2022 – 27 Νοεµβρίου 
2022). Σύµφωνα µε την ανακοίνωση από τον Εθνικό Ορ-

γανισµό ∆ηµόσιας Υγείας, 118 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
από επιπλοκές του κορωνοϊού ενώ οι διασωληνωµένοι είναι 
93. Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκοµεία της επικράτει-
ας, την εβδοµάδα αναφοράς ήταν 1.283 ασθενείς (7µερος µ.ό.: 
183, -6% εβδοµαδιαία µεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρί-
ων ανέρχεται σε 1.250 ασθενείς (7µερος µ.ο.: 179, 9% εβδοµα-
διαία µεταβολή). Ο αριθµός των ασθενών που νοσηλεύονται 
διασωληνωµένοι µέχρι τέλος της εβδοµάδας αναφοράς είναι 
93 (71.0% άνδρες) µε διάµεση ηλικία 74 έτη και το 89.2% να 
έχει υποκείµενο νόσηµα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο ∆ήµος Παιανίας σήµερα ανακήρυξε τον Αθανάσιο 
Μαρτινού ως Επίτιµο ∆ηµότη Παιανίας και τον τίµη-
σε απονέµοντας του το ∆ιάσηµο του Αγίου Αθανασί-

ου και το Κλειδί της Πόλης. Μια έµπρακτη αναγνώριση της 
τεράστιας προσφοράς του κ. Μαρτίνου σε ολόκληρη την 
Ανατολική Αττική. Μια έµπρακτη αναγνώριση της στήριξης 
του στις τοπικές κοινωνίες και στους ΟΤΑ.

Περιθώριο έως τις 20 Ιανουαρίου 2023 έχουν οι δήµοι 
για υποβολή προτάσεων και αποδεικτικών στοιχείων. 
Πώς θα αλλάξουν οι τιµές. Τι προβλέπει η διάταξη του 

νέου φορολογικού νοµοσχεδίου. Χωρίς αναδροµική ισχύ θα 
εφαρµοστούν οι διορθώσεις στις αντικειµενικές αξίες των ακι-
νήτων σε όσες περιοχές της χώρας αποδειχθεί ότι οι τιµές ζώ-
νης που ισχύουν σήµερα είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρί-
νονται στην πραγµατικότητα.

Τριγµοί στην παράταξη του ∆ηµάρχου Ιλίου Νίκου 
Ζενέτου – Ανεξαρτητοποιήθηκαν 5 ∆ηµοτικοί Σύµ-
βουλοι  Την ανεξαρτητοποίησή τους από την Παρά-

ταξη του ∆ηµάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου ανακοίνωσαν κα-
τά την Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου την 
Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 2022 πέντε ∆ηµοτικοί Σύµβου-
λοι και πιο συγκεκριµένα οι : ∆ηµήτρης Κουκουβίνος, Αν-
δριάνα Αλεβίζου, Παναγιώτα Μηλιώνη, Κωνσταντίνος Γκό-
γκος και Νικόλαος ∆ρακόπουλος. Αυτό σηµαίνει ότι το πο-
λιτικό τοπίο στο ∆ήµο Ιλίου αλλάζει και σύντοµα θα υπάρ-
ξουν εξελίξεις. Ίδωµεν…

Επίκαιρη ερώτηση για τα ποντιακά δάνεια: Η βουλεύτρια 
ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη ζήτησε στη Βουλή να εγγυη-
θεί το ∆ηµόσιο για την αποπληρωµή των δανείων των 

οµογενών.
∆ήλωση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών 
κ. Κώστα Καραµανλή : ∆ιόδια 2,50 ευρώ ανά διέλευ-
ση, στην Αττική Οδό.  «Από σήµερα ο διαγωνισµός 

για τη νέα 25ετή σύµβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού 
µπήκε στη δεύτερη φάση του. Κατόπιν της τελικής απόφα-
σης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών οι δε-
σµευτικές προσφορές των ενδιαφεροµένων πρέπει να υπο-
βληθούν λαµβάνοντας υπόψη διόδια 2,50 ευρώ ανά διέ-
λευση, ενώ µε βάση την τρέχουσα σύµβαση, που εκπνέει 
τον Οκτώβριο του 2024, προβλέπονται διόδια 2,80 ευρώ. 
Η απόφαση της Κυβέρνησης για µείωση των διοδίων της 
Αττικής Οδού στη νέα σύµβαση, όχι µόνο εντάσσεται στην 
ευρύτερη προσπάθεια αντιµετώπισης του κόστους διαβίω-
σης, αλλά κλείνει κι ένα κύκλο ανεδαφικών απόψεων πε-
ρί κλιµακωτών διοδίων, χωρίς να υπάρχει συγκοινωνιακή 
µελέτη».

Σαφής και κατηγορηµατικός, ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµ-
βουλίου Θέµης Οικονόµου, σχετικά µε τις δηλώσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών  κ. Μάκη Βορίδη: «Εγώ δεν δι-

όρισα ούτε έκανα µόνιµο αλλά και ούτε υποσχέθηκα δεν κα-
νέναν κάτι τέτοιο. Όµως τρέχω και θα τρέχω για τον δίκαιο 
αγώνα του κάθε εργαζόµενου . Σε ενηµερώνω δε ότι αυτά τα 
παιδιά δουλεύουν και είχαν προσληφθεί για 8 µήνες και όλοι 
τους δουλεύουν πάνω από δύο χρόνια. Πάντως αν θέλεις ρώ-
τα και τον σύλλογο των εργαζοµένων για να δεις πόσο τρέχου-
µε για να µην βρεθούν στο δρόµο κάποιες οικογένειες».

Την 25/10/2022 ο Πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Γιάννης Νί-
κας έφερε   θέµα αλλαγής ονοµασίας του ∆ηµοτικού 
Ωδείου Αχαρνών και ως εκ τούτου προτείνει στο Σώ-

µα τη νέα ονοµασία «∆ηµοτικό Ωδείο Αχαρνών – Μιχάλης 
Μενιδιάτης». Ψηφίστηκε οµόφωνα. Ο Πρόεδρος για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών της αλλαγής της ονοµασί-
ας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται 
από το νόµο για την αναγνώριση του ονόµατος από το 
Υπουργείο Πολιτισµού.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, 
αποφασίζει οµόφωνα:
• Την έγκριση αλλαγής επωνυµίας του ∆ηµοτικού Ωδείου 
Αχαρνών,
• ∆ίνει εντολή στον Πρόεδρο για τις ενέργειες ολοκλήρω-
σης των διαδικασιών που
απαιτούνται για την αναγνώριση από το Υπουργείο Πολι-
τισµού.

Όπως ανακοινώθηκε κατά την διάρκεια του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ιλίου και επίσηµα ανεξάρτητοι οι ∆ηµοτι-
κοί Σύµβουλοι : ∆ηµήτρης Κουκουβίνος, Ανδριάνα 

Αλεβίζου, Παναγιώτα Μηλιώνη, Κωνσταντίνος Γκόγκος και Νι-
κόλαος ∆ρακόπουλος. Με άλλα λόγια, το 1/4 των εκλεγµέ-
νων ∆ηµοτικών Συµβούλων της παράταξης «∆ηµοκρατική Συ-
νεργασία Νίκος Ζενέτος» αποτελεί παρελθόν, ανεξαρτητοποι-
ήθηκε και τραβάει τον δικό της, νέο, αλλά µε εµπειρία αυτοδι-
οικητικό δρόµο.

Εµφανίζεται, συχνά, τον τελευταίο καιρό, στις Αχαρ-
νές, ιδιαίτερα σε πολιτιστικά γεγονότα, ο προβεβλη-
µένος δηµοσιογράφος και πρώην Αντιπεριφερειάρ-

χης Γιώργος Καραµέρος.

Ακούω - Βλέπω - Σχολιάζω
ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Από τον

ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΩΡΑ
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Το Κέντρο Πρόληψης «∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ» στο πλευρό των κακοποιηµένων γυναικών
Εσπερίδα µε θέµα «Βία κατά των γυναικών: Θεσµική προ-
στασία και πρόληψη θυµατοποίησης» διοργάνωσε το Κέντρο 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινω-
νικής Υγείας του ∆ήµου Αχαρνών, «∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ» σε συνερ-
γασία µε τον ΟΚΑΝΑ, την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου, ανή-
µερα της Παγκόσµιας Ηµέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των 
Γυναικών. 

Κατά τη διάρκεια των οµιλιών που πραγµατοποιήθηκαν 
στην αίθουσα εκδηλώσεων «Μάριος ∆ηµήτριος Σουλούκος» 
οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν τό-
σο για τα µέτρα πρόληψης όσο και για τους θεσµούς και τις 
δοµές που µπορούν να προστατέψουν και να περιθάλψουν 
τη γυναίκα- θύµα.

Προτεραιότητα του ∆ηµάρχου Αχαρνών και Προέδρου 
του ∆.Σ. του Κ. Π. ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ», Σπύρου Βρεττού, της αναπλη-
ρώτριας Προέδρου του Κ.Π.  Mαρίας Μπούκη και της δηµο-
τικής αρχής, είναι η αφύπνιση των δηµοτών και η πλήρης στή-
ριξη των αρµοδίων υπηρεσιών ώστε να λειτουργούν µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο για την προστασία της γυναίκας, σε 
µια εποχή που τα περιστατικά κακοποίησης αυξάνονται.

Η έµφυλη βία δεν κάνει διακρίσεις. Όπως τόνισαν οι οµι-
λήτριες Νίκη Ρουµπάνη, πρόεδρος του ∆ικτύου Γυναικών Ευ-
ρώπης και η Ελευθερία Καββαδία, σύµβουλος ψυχικής υγεί-
ας του δικτύου, οι κακοποιηµένες γυναίκες µπορεί να ανήκουν 
σε κάθε οικονοµικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό ή µορφωτικό 
επίπεδο. Οι µορφές της βίας είναι πολλές και διαφορετικές:  

Υπάρχει η σωµατική, η λεκτική ακόµα και η οικονοµική βία 
που µπορεί να υποστεί µια γυναίκα. Συχνά, τα σηµάδια της εί-
ναι δυσδιάκριτα ακόµα και για τα ίδια τα θύµατα που µπορεί 
εσφαλµένα να πιστεύουν πως όσα ζουν είναι φυσιολογικά ή 
φοβούνται να σπάσουν τον κύκλο της σιωπής.

Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας, ιδιαίτερη µνεία έγινε στον 
τρόπο αντιµετώπισης της βίας από το στάδιο του εντοπισµού 
των παραβατικών συµπεριφορών, µέχρι την καταγγελία και 
την καταστολή του εγκλήµατος. 

Ο  Β’ Υπαστυνόµος, του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βί-
ας ∆υτικής Αττικής, Χήρας Χρήστος τόνισε πως τα αδικήµατα 
αυτά διώκονται αυτεπαγγέλτως ενώ η βία στην οικογένεια 

µπορεί να καταγγελθεί όχι µόνο από το θύµα αλλά από 
οποιονδήποτε διαπιστώνει ή πληροφορείται ανάλογο περι-
στατικό στο περιβάλλον του. Παράλληλα, έδωσε στο κοινό 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε οι δηµότες των Αχαρ-
νών να γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν για προστα-
σία.  

Την Εσπερίδα χαιρέτισαν ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος 
Βρεττός, η αναπληρώτρια Πρόεδρος, Mαρία Μπούκη ενώ τη 
συζήτηση συντόνισε η Ψυχολόγος του Κέντρου, Γιάννα Ιωάν-
νου. Τη νοµική διάσταση του ζητήµατος, ανέλυσε η κα Στε-
ντούµη Ιωάννα, δικηγόρος εξειδικευµένη σε ζητήµατα έµφυ-
λης βίας και παιδικής προστασίας.

Το µεγάλο ατού του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Σ υνεπής στις δεσµεύσεις του, ρεαλιστής και ερ-
γατικός προχωράει αδιάκοπα στο πλάνο ανα-
γέννησης της πόλης.  Από εκεί και µετά έβαλε 

µπροστά τον σχεδιασµό του µε µία λέξη στην επικε-
φαλίδα: Αποτελεσµατικότητα. Μπορεί να µην 
ασφαλτόστρωσε όλη την πόλη, αλλά κατάφερε να 
ρίξει άσφαλτο για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες 
και σταδιακά να συνεχίζει. Πέντε, έξι, εφτά χιλιόµε-
τρα κάθε φορά. 

Μπορεί να µην άλλαξε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους της πόλης, αλλά έφτιαξε 15 νέες παιδικές χα-
ρές. Μπορεί να µην έφτιαξε καινούρια σχολεία, αλλά 
φρόντισε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση τα υπάρχο-
ντα. Μπορεί να µην έλυσε το θέµα της αντιπληµµυρι-
κής προστασίας που µας ταλαιπωρεί εδώ και δεκαετί-
ες, κατάφερε όµως και ξεµπλόκαρε τρία σηµαντικά έρ-
γα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη από το υπουργείο 
και την Περιφέρεια και τα οποία µε την ολοκλήρωσή 
τους θα βάλουν τέλος στην ταλαιπωρία. 

∆εν χρειάζεται να είναι κάποιος οπαδός του για να 
δει την πραγµατικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια και την 
ακούει κανείς καθηµερινά στις γειτονιές της πόλης µας. 
Το εφικτό κυνηγάει ο Σπύρος Βρεττός και γι’ αυτό το πε-
τυχαίνει. Με αποτελεσµατικότητα που θα ζήλευαν οι 
περισσότεροι δήµαρχοι, καθώς καταφέρνει να βρίσκει 
λύσεις και να προωθεί σηµαντικά ζητήµατα της πόλης, 
εκµεταλλευόµενος κάθε ευκαιρία και κάθε δυνατότη-
τα που του δίνεται. 

Άλλωστε ποιος µπορεί να αµφισβητήσει την αποτε-
λεσµατικότητά του στην καθαριότητα για παράδειγµα; 
∆ύσκολα µπορεί να θυµηθεί κάποιος πιο καθαρή την 
πόλη. Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει την αποτελεσµα-
τικότητά του στον τοµέα της καθηµερινότητας ή της 
φροντίδας των κοινόχρηστων χώρων, των σχολείων 
και των πλατειών; Εάν µιλούσαµε µε όρους µπάσκετ τα 
ποσοστά… ευστοχίας του είναι τεράστια. Βάζει στόχους, 
τους πετυχαίνει και προχωρά πιο κάτω µε γνώµονα τις 
ανάγκες της πόλης αλλά και τις δυνατότητες που υπάρ-
χουν. Και γι΄αυτό έχει κερδίσει την εκτίµηση των συν-
δηµοτών του. 

Επίσκεψη Σπύρου
Βρεττού στο ΚΑΠΗ
του Προφήτη Ηλία 

Το ΚΑΠΗ του Προφήτη Ηλία επισκέφτηκε το πρωί της 
∆ευτέρας 28 Νοεµβρίου ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος 
Βρεττός µαζί µε τους Αντιδηµάρχους Μιχάλη Βρεττό, Νί-
κο ∆αµάσκο, Χριστίνα Κατσανδρή, Άγγελο Αραµπατζή 
και Γιάννη Αβραµίδη  και συζήτησε µε τα µέλη  για τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην καθηµερινότη-
τά τους αλλά και για τις προοπτικές που ανοίγονται για 
όλους τους δηµότες, σε µια πόλη που τα τελευταία τρία 
χρόνια έχει αλλάξει πολύ και συνεχίζει να αλλάζει.

Η επίσκεψη του ∆ηµάρχου Αχαρνών  στο Κέντρο 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων είχε έναν ιδιαίτερο 
συµβολισµό µιας και η δηµοτική αρχή έχει ως προτε-
ραιότητά της, τη στήριξη της τρίτης ηλικίας, των στυλο-
βατών της ελληνικής οικογένειας που δε σταµατούν να 
αγωνίζονται και να προσφέρουν στα παιδιά τους, στα 
εγγόνια τους και σε όλη την κοινωνία, σε µια τόσο  δύ-

σκολη εποχή όπως η σηµερινή. Ο ∆ήµαρχος Αχαρ-
νών, Σπύρος Βρεττός αλλά και οι Αντιδήµαρχοι άκου-
σαν προσεκτικά τα αιτήµατά των παρευρισκόµενων, 
κατέγραψαν τις τρέχουσες ανάγκες του ΚΑΠΗ και δε-
σµεύτηκαν για την άµεση ανταπόκριση της ∆ηµοτικής 
Αρχής. Η αναπτυξιακή τροχιά στην οποία έχει µπει η 
πόλη των Αχαρνών τα τελευταία τρία χρόνια, µε έργα 
και υποδοµές που για πρώτη φορά βλέπουν οι δηµό-
τες να γίνονται πράξη ήταν ένα από τα βασικά θέµατα 
της συζήτησης.

«Στη σηµερινή µας συνάντηση, είχα την ευκαιρία να 
συνοµιλήσω µε τα µέλη του ΚΑΠΗ και να τα διαβεβαι-
ώσω ότι η ∆ηµοτική Αρχή στέκεται πάντα δίπλα τους 
ώστε να βρίσκουν λύση στα προβλήµατά τους», τόνισε 
χαρακτηριστικά ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, 
µετά την επίσκεψή του στα ΚΑΠΗ του Προφήτη Ηλία.
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Hευνοϊκή διάταξη του Ν. 4808/2021 (άρθρο 
152) για οριστικοποίηση προσυµφώνων που 
συντάχθηκαν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2000  (µε-

ταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου), χωρίς προσκό-
µιση φορολογικής ενηµερότητας των πωλητών, κα-
θίστατο στην ουσία ανενεργή καθόσον πολλοί αντι-
µετώπιζαν το πρόβληµα  προσκόµισης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας του µεταβιβάζοντα το ακίνητο. Το πρό-
βληµα αυτό επιλύεται µερικώς µε τον Ν. 4997/2022 
καθόσον εισάγεται ρύθµιση που απαλλάσσει αντί-
στοιχα από την υποχρέωση ασφαλιστικής ενηµερό-
τητας των πωλητών, κατά την σύνταξη µε αυτοσύµ-
βαση οριστικών συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων 
µε επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυµφώνων που 
έχουν συνταχθεί έως 31/12/2000.

Σύµφωνα µε τον Νόµο, στην παρ. 5 του άρθρου 18 
του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί  της  σύνταξης  µε  αυτο-
σύµβαση  οριστικών  συµολαίων  µεταβίβασης  ακινή-
των  µε  επαχθή  αιτία  σε  εκτέλεση προσυµφώνων, που 
έχουν συνταχθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2000, 
χωρίς την προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής ενη-
µερότητας και του πιστοποιητικού του προϊσταµένου 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας του άρθρου 105 
του Κώδικα ∆ιατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ω-
ρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παί-
γνια, που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 

2961/2001 (Α’ 266), επέρχονται οι ακόλουθες τροπο-
ποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η 
προβλεπόµενη προθεσµία για τη σύνταξη των οριστι-
κών συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση 
προσυµφώνων να παραταθεί έως την 30ή.6.2023, β) το 
δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε βα) η προβλεπό-
µενη προθεσµία να εναρµονιστεί προς την  ανωτέρω  
τροποποίηση  του  πρώτου  εδαφίου  και  ββ) για τη σύ-
νταξη των οριστικών συµβολαίων µεταβίβασης ακινή-
των σε εκτέλεση προσυµφώνων να µην απαιτείται ούτε 
η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας του µεταβι-
βάζοντος το ακίνητο, γ) στο τρίτο εδάφιο επέρχεται νο-
µοτεχνική βελτίωση, δ) µετά από το υφιστάµενο τρίτο 
εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 5 δι-
αµορφώνεται ως εξής:«5.  Κατά  τη  σύνταξη  µε  αυτο-
σύµβαση  οριστικών  συµβολαίων µεταβίβασης ακινή-
των µε επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυµφώνων, που 
έχουν συνταχθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2000, 
επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου µεταβίβασης 
ακινήτων µόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή κα-
θολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν έως 
την 30ή.6.2023. Κατά τη σύνταξη των συµβολαίων αυ-
τών, εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, δεν 
απαιτείται η προσκόµιση του αποδεικτικού ενηµερότη-
τας του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικα-
σίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) και του πιστοποιητικού του 

άρθρου 105 του Κώδικα ∆ιατάξεων Φορολογίας Κλη-
ρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών 
από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο 
άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266), ούτε η προσκόµιση 
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας. Για τα προ-
σύµφωνα που έχουν συνταχθεί µέχρι και την 29η Ιου-
νίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προθεσµίας του 
πρώτου εδαφίου, η αναγραφή του αριθµού φορολογι-
κού µητρώου του πωλητή. Για τα προσύµφωνα που 
έχουν συνταχθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2000, 
δεν απαιτείται, εντός της προθεσµίας του πρώτου εδα-
φίου, η αναγραφή του αριθµού µητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συµ-
βολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούµενα, 
αποστέλλονται, µε ευθύνη του συµβολαιογράφου, και 
στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος του 
πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.».

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

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

ΝΟΜΙΚΑ ζητήµατα

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

-  ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8,  Αχαρναί
Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510

e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com
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Μάκης Βορίδης: «Υπάρχουν ∆ήµαρχοι που υπονοµεύουν το συστήµα προσλήψεων
Αρνητικός στο ενδεχόµενο µονιµο-

ποίησης των συµβασιούχων που 
εργάζονται στον τοµέα καθαριό-

τητας των δήµων, εµφανίστηκε -από το 
βήµα της Βουλής- ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης, απαντώντας σε επί-
καιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ 
Μανώκη Συντυχάκη.

Άσκησε µάλιστα κριτική στους ∆ηµάρ-
χους εκείνους που παίρνουν ως συµβασιού-
χους ορισµένου χρόνου -για να καλύψουν 
µία έκτακτη και πρόσκαιρη ανάγκη- αυτούς 
που εκείνοι νοµίζουν, και εν συνεχεία να πα-
ρατείνουν αυτούς που έχουν επιλέξει µε το 
δικό τους κριτήριο. 

«Εδώ κανείς δεν απολύει κανένα. Εδώ 
λήγουν συµβάσεις και κανείς δεν είπε στους 

ανθρώπους αυτούς ότι θα µονιµοποιη-
θούν», είπε ο κ. Βορίδης και συνέχισε: 
«Υπάρχουν δήµαρχοι που κάνουν τους δή-
θεν καλούς, υπονοµεύοντας την ακεραιότη-
τα του συστήµατος προσλήψεων, αλλά και 
τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολι-
τών στο ∆ηµόσιο. 

Απηύθυνε, δε, το εξής ερώτηµα: «Τι θέ-
λετε, να επιστρέψουµε στην εποχή που οι δι-
ορισµοί γίνονταν µε ραβασάκια των κοµµα-
τικών οργανώσεων; [..] ∆εν γίνεται εµείς να 
βάζουµε στενό κορσέ στους ∆ηµάρχους 
που στην πλειονότητά τους ανήκουν στη Ν∆ 
κι εσείς να µας παρακινείτε να τον βγάλουµε 
για να προσλαµβάνουν όποιον θέλουν».

Ο κ. Βορίδης ανέφερε επίσης ότι, σύµ-
φωνα µε στοιχεία για τα επίπεδα απασχόλη-

σης στους ΟΤΑ, υπάρχει αύξηση 5%, κα-
θώς, από 61.000 µόνιµους υπαλλήλους 
που ήταν όταν ανέλαβε, σήµερα πλησιά-
ζουν τους 64.000.  «Όσο για το έκτακτο προ-
σωπικό, παρέλαβα  9.000  και σήµερα είναι 
24.000, και κάποιοι λένε ότι δεν τους φτά-
νει», 

Τέλος ο  κ. Βορίδης είπε: «Άρα λοιπόν 
αυτή την ώρα πρακτικές συµπαικτικές στα 
δικαστήρια µεταξύ κάποιων ∆ηµάρχων και 
των εργαζοµένων ορισµένου χρόνου στην 
πραγµατικότητα είναι πρακτικές που θίγουν 
τα δικαιώµατα πολιτών, που θίγουν τα δι-
καιώµατα όλων για εργασία, που υπονο-
µεύουν το σύστηµα ακεραιότητας προσλή-
ψεων και υπονοµεύουν και τον κεντρικό 
προγραµµατισµό προσλήψεων».
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Μέχρι τα… Χριστούγεννα θα 
έχει κατατεθεί στη Βουλή η 
ρύθµιση για τα αυθαίρετα κα-

τηγορίας 5, σύµφωνα µε αποκλειστικές 
πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου της 
Κυριακής.

 Οι ιδιοκτήτες κατοικιών µε µεγάλες 
παραβάσεις θα µπορέσουν υπό προϋπο-
θέσεις και αυστηρούς ελέγχους να διατη-
ρήσουν τα ακίνητά τους για 30 χρόνια ένα-
ντι προσαυξηµένων προστίµων. Την ίδια 
ώρα, όπως προκύπτει από τα διαθέσιµα 
στοιχεία των πολιτών που έχουν ήδη υπα-
χθεί στη ρύθµιση για τις πρώτες 4 κατηγο-
ρίες αυθαιρέτων, οι περισσότερες παρεµ-
βάσεις αφορούν σε αλλαγές χρήσης και 
ηµιυπαίθριους χώρους, κατέχοντας µάλι-
στα σηµαντικό µερίδιο στην πίτα των κτι-
σµάτων που έχουν κάνει υπαγωγή στην 
πλατφόρµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας, καθώς αποτελούν 1 στις 3 δη-
λώσεις.

  
Σε δύο φάσεις
Σύµφωνα µε τα όσα εξήγησε στον «Ε.Τ.» 
της Κυριακής ο υφυπουργός Περιβάλλο-
ντος, Νίκος Ταγαράς, η ρύθµιση που θα 
κατατεθεί αφορά τα αυθαίρετα που είτε 
δεν έχουν οικοδοµική άδεια είτε έχουν µε 
υπερβάσεις πάνω από 20% ως προς το 
ύψος και πάνω από 40% ως προς την κά-
λυψη και τη δόµηση.

Συγκεκριµένα, η διαδικασία θα γίνεται 
σε δύο φάσεις.

Πρώτα θα γίνεται η προσωρινή αίτηση 
στην οποία απαιτείται η σχετική δήλωση 
και η πληρωµή του ενιαίου ειδικού προ-
στίµου µε τις προσαυξήσεις. Κατά τη δεύ-
τερη φάση, για να οριστικοποιηθεί η υπα-
γωγή, όπως επεσήµανε ο κ. Ταγαράς, οι 
ιδιοκτήτες µε δικά τους έξοδα θα υποβά-

λουν ένα αίτηµα µέσω µηχανικού για να 
οριστεί ελεγκτής δόµησης, ο οποίος θα 
«τσεκάρει» την υπαγωγή που θα πρέπει να 
πληροί τις προϋποθέσεις (δεν βρίσκεται σε 
περιοχές Natura, δεν έχει χτιστεί µετά τις 28 
Ιουλίου 2011 κ.λπ.) και όταν ολοκληρω-
θεί ο έλεγχος µε τη σύνταξη της Ηλεκτρο-
νικής Ταυτότητας Κτιρίου, θα γίνεται η ορι-
στική υπαγωγή και κατ’ επέκταση θα µπο-
ρούν να πραγµατοποιούνται οι µεταβιβά-
σεις των συγκεκριµένων ακινήτων.

Ερωτηθείς ο υφυπουργός για τον χρό-
νο που έχουν στη διάθεσή τους ιδιοκτήτες 
από την ενεργοποίηση της κατηγορίας 5 
στη σχετική πλατφόρµα για να υποβά-
λουν τις αιτήσεις τους, σηµείωσε ότι θα 
µπορούν να γίνονται υπαγωγές µέχρι τη 
λήξη της διαδικασίας που έχει οριστεί από 
τον νόµο, δηλαδή τις 31 Μαρτίου 2026. 
Ωστόσο, για κάθε χρόνο που περνάει τα 
πρόστιµα θα είναι προσαυξηµένα. Οσον 
αφορά στο διάστηµα µεταξύ της πρώτης 
και της δεύτερης φάσης υπαγωγής των 
συγκεκριµένων αυθαιρέτων, δεν υπάρχει 
χρονικός περιορισµός, δεδοµένου ότι οι 
πολίτες που θα υποβάλουν τις αρχικές αι-
τήσεις, αν µπορούν αµέσως να καλύψουν 
πέρα από το ενιαίο ειδικό πρόστιµο και το 
κόστος του ελεγκτή δόµησης, θα έχουν τη 
δυνατότητα να ολοκληρώσουν και τις 
δύο φάσεις άµεσα. Αντίθετα, όσοι για οι-
κονοµικούς λόγους δεν δύνανται να το 
κάνουν έγκαιρα, έχουν χρονικό περιθώ-
ριο έως τα τέλη Μαρτίου 2026.

Αυστηροί έλεγχοι
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Ταγαράς τόνισε 
ότι οι έλεγχοι των αιτήσεων θα είναι αυ-
στηροί. Ετσι, για να µη γίνουν αιτήσεις για 
κατοικίες στις οποίες δεν προβλέπεται 
υπαγωγή στη ρύθµιση, αναµένεται να γί-
νεται έλεγχος σε όλες τις δηλώσεις για την 
κατηγορία 5. Ο έλεγχος στην περίπτωση 
των εν λόγω αιτήσεων δεν θα είναι δειγ-
µατοληπτικός στο 5% του συνόλου, όπως 
ήδη προβλέπει η νοµοθεσία, αλλά οι υπα-
γωγές της συγκεκριµένης κατηγορίας θα 
ελέγχονται αυστηρά µία προς µία, ολο-
κληρωτικά και προς κάθε κατεύθυνση 
και, έτσι, καµία υπαγωγή δεν θα εισέρχε-
ται στην πλατφόρµα άνευ ελέγχου και πα-
ρατηρήσεων. Παράλληλα, όλα τα αυθαί-
ρετα της κατηγορίας 5 θα δηλωθούν κα-
νονικά στην πλατφόρµα της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτιρίου αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά.

 
Σύµφωνα µε τον υφυπουργό, τα πρό-

στιµα στην περίπτωση αυτής της κατηγο-
ρίας θα είναι προσαυξηµένα, ενώ τα χρή-
µατα από τα πρόστιµα τακτοποίησης απο-
κλειστικά των συγκεκριµένων αυθαιρέ-
των, τα οποία είναι άλλωστε και τα 
µεγαλύτερα σε επίπεδο εσόδων, θα κα-
τευθύνονται σε έναν ξεχωριστό κωδικό 
του Πράσινου Ταµείου µε στόχο να χρη-
σιµοποιηθούν για την αποζηµίωση δε-
σµευµένων οικοπέδων για τη δηµιουργία 
κοινόχρηστων χώρων. Με αυτόν τον τρό-

πο ουσιαστικά τα ποσά θα επιστραφούν 
στις τοπικές κοινωνίες τηρώντας το περι-
βαλλοντικό ισοζύγιο.

Τι ισχύει για τις κατηγορίες
1 έως 4 και τους ηµιυπαίθριους
Για τις πρώτες τέσσερις κατηγορίες ο χρό-
νος µετρά αντίστροφα, µε την κλεψύδρα 
να… αδειάζει τον Μάρτιο του 2026. Η δι-
αδικασία τακτοποίησης πραγµατοποιείται 
µέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρί-
ου.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων 
κατηγορίας 1 – 4 που έχουν ενταχθεί στη 
ρύθµιση τακτοποίησης, θα πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι η διαδικασία θεωρείται ολο-
κληρωµένη µόνον όταν ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου έχει ολοκληρώσει την Ηλεκτρο-
νική Ταυτότητα της ιδιοκτησίας του, δηλα-
δή η µη έκδοσή της θα ισοδυναµεί µε µη 
τακτοποίηση της αυθαιρεσίας. Εποµένως, 
για τη µεταβίβαση του ακινήτου, προϋπό-
θεση είναι η τακτοποίηση και η έκδοση 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Σύµ-
φωνα, πάντως, µε όσα προκύπτουν από 
τα διαθέσιµα στοιχεία των πολιτών που 
έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθµιση τακτοποί-
ησης αυθαιρέτων, οι περισσότερες παρεµ-
βάσεις αφορούν σε αλλαγές χρήσης και 
ηµιυπαίθριους χώρους, κατέχοντας µάλι-
στα σηµαντικό ποσοστό στα κτίσµατα που 
έχουν κάνει υπαγωγή στην πλατφόρµα 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, κα-
θώς αποτελούν 1 στις 3 δηλώσεις. 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ     ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ 

Αυθαίρετα:
Οι αλλαγές,
η διαδικασία,
οι προθεσµίες

Εθν. Αντιστάσεως 15  Αχαρναί  Tnλ & Fax.: 2467043  Κιν. 6940 405618  e-mail: eurocosm@yahoo.com
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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ     ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
*Από την αγρονόµο – τοπογράφο –

µηχανικό Γραµµατή Μπακλατσή

» Ποια θεωρούνται µεγάλα αυθαίρετα
Α) Τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα.
Β) Αυθαίρετες κατασκευές που παραβιάζουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 
40% τα πολεοδοµικά µεγέθη κάλυψης, δόµησης και µεγαλύτερο του 20% 
το πολεοδοµικό µέγεθος του ύψους που προβλέπονται από τους όρους 
δόµησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της 
οικοδοµικής άδειας και υπερβαίνουν τα 250 τ.µ. για χρήση κατοικίας ανά 
ιδιοκτησία και τα 1.000 τ.µ. κτιρίου συνολικά και τα 1.000 τ.µ. για τις λοι-
πές χρήσεις.

» Τι πρόστιµο πληρώνω για ένα εξ ολοκλήρου αυθαίρετο 
και σε πόσες δόσεις µπορώ να εξοφλήσω το πρόστιµο
Το πρόστιµο υπολογίζεται ανάλογα µε το µέγεθος, την τιµή ζώνης της πε-
ριοχής, την παλαιότητα και άλλα πολεοδοµικά µεγέθη. Μπορεί να εξο-
φληθεί σε έως και 100 µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευ-
ρώ, ενώ δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης 20% στην εφάπαξ καταβολή ή 
10% στην καταβολή του 30% του αναλογούντος προστίµου.

» Ποιες ευνοϊκές ρυθµίσεις επιπλέον ισχύουν για τα αυθαί-
ρετα σήµερα
• Παράταση επιπλέον δύο ετών στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σε όσους 
αδυνατούν οικονοµικά να πληρώσουν τα πρόστιµα.
• Επιπλέον µείωση σε όσους έχουν µία και µοναδική κατοικία.
• Μειώσεις από 15% έως και 30% σε πολλές ευπαθείς οµάδες πληθυ-
σµού, όπως ΑµεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άνεργοι, δικαιούχοι εισοδήµα-
τος κοινωνικής αλληλεγγύης, παλιννοστούντες.
• Εκπτωση 30% σε όσους έχουν αυθαίρετο σε οικισµό που έχει χαρακτη-
ριστεί «στάσιµος».
• Εκπτώσεις έως 60% σε περιοχές σεισµικής επικινδυνότητας.
• Μείωση 30% έως 50% για κτίσµατα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή 
αναβάθµιση.
» Παράβολα προστίµων
α) 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 100 τ.µ.
β) 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 500 τ.µ.
γ) 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ.
δ) 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.µ. και µέχρι 5.000 τ.µ.
ε) 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση µεγαλύτερα των 5000 τ.µ.

» Πώς διαµορφώνονται τα πρόστιµα για τις 4 κατηγορίες 
αυθαιρέτων
• Κατά 10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση βρίσκεται σε περιοχές 
προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν Προεδρικά ∆ιατάγ-
µατα καθορισµού όρων δόµησης.
• Κατά 20%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση είχε υπαχθεί στις διατά-
ξεις του νόµου από την 1η Οκτωβρίου 2020 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 
2021.
• Κατά 25%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση είχε υπαχθεί από την 1η 
Οκτωβρίου 2021 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2022.
• Κατά 30%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις 
του νόµου από την 1η Οκτωβρίου 2022 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2023.
• Κατά 35%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί από την 1η 
Οκτωβρίου 2023 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2024.
• Κατά 40%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις 
του νόµου από την 1η Οκτωβρίου 2024 µέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» σε Νέα Εποχή!
Συνέχεια από σελίδα 1
Να υπηρετεί την πολυφωνία, να αναδει-
κνύει όλες τις απόψεις ανεξαρτήτως κόµ-
µατος και χρώµατος και να βάζει στην 
πρώτη γραµµή τα προβλήµατα των πολι-
τών. Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» της Νέας Εποχής, 
κρατώντας πιστά την παράδοση της και τις 
αρχές της, θα είναι ένα φιλόξενο µέσο για 
όλες τις πλευρές και τις απόψεις. Φιλοδο-
ξούµε να είναι ένα Τοπικό Μέσο µε υπερ-
τοπική µατιά, που αφουγκράζεται τις νέες 
τάσεις και το διεθνές περιβάλλον που ζού-
µε όλοι µας, αλλά ταυτόχρονα έχει στον 
πυρήνα της πάντα το Μενίδι και τους Με-
νιδιάτης.  

Σε παλαιότερη αρθογραφία µου έχω 
γράψει πως θα ήθελα κάποια στιγµή το Με-
νίδι να γίνει ξανά Αχαρνές. Η «ΑΧΑΡΝΑΪ-
ΚΗ»  θα επιδιώξουµε όλοι µας, να συµβά-
λει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Γιατί 
για εµάς που ζούµε και δραστηριοποιούµαστε επαγγελµατικά στο Μενίδι – θα έλεγα επι-
µένουµε να το κάνουµε – το «Μενίδι µας ενώνει» και θα µας ενώνει. Η «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ»  
περνά λοιπόν σε µία Νέα Εποχή λοιπόν και θα απευθύνετε σε όλους χωρίς κοµµατικά γυα-
λιά και χωρίς παρωπίδες. Με τον έµπειρο κ. Γιώργο Νιώρα, να κρατά το δηµοσιογραφικό 
τιµόνι της Εφηµερίδας, να πλαισιώνετε από µία νέα δηµοσιογραφική οµάδα. Σε αυτό το 
νέο ταξίδι είµαστε συνοδοιπόροι όλες οι Μενιδιάτισσες και όλοι οι Μενιδιάτες που θέλου-
µε να δούµε τον τόπο µας να προοδεύει και να κερδίζει την θέση που του αξίζει. Το χρω-
στάµε στον εαυτό µας και στους επόµενους!

Ευρώπη Κοσµίδη

Τ ην Ιερά και θαυµατουργή ει-
κόνα της Παναγίας Σουµελά, 
από το Μοναστήρι του Βερµί-

ου, ζήτησε να έλθει  για εννέα µέ-
ρες, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 6 
Φεβρουαρίου, προς ευλογία του 
χριστεπώνυµου ποιµνίου και πνευ-
µατική ανάταση του πολύ µεγάλου 
αριθµού Ποντίων που κατοικούν 
στην περιοχή, στον Ιερό Ναό του 
Αγίου ∆ιονυ-
σίου Αχαρνών 
ο εφηµέριος 
της εκκλησίας 
πατέρας Χρυ-
σόστοµος.

Στα Γραφεία 
του Συλλόγου 
Ποντίων « ΕΥ-
ΚΛΕΙ∆Η» έγινε 
η συνάντηση 
που προκάλεσε 
ο Προϊστάµενος 
του Ιερού Ναού 
του Αγίου ∆ιο-
νυσίου, Πατέρας Χρυσόστοµος, µε 
τον συντονισµό του εκπροσώπου του 
ΠΑ.Σ.Π.Ε. Στέφανου Τανιµανίδη, για 
ενηµέρωση των τοπικών αρχών και 
των ποντιακών συλλόγων της περιο-
χής, σχετικά µε την οργάνωση υπο-
δοχής της Ιερής και Θαυµατουργής  
Εικόνας της « ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ» 
στον Ναό. 

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν 
και δήλωσαν την αµέριστη συµπαρά-
σταση τους στην σχετική πρόταση, ο 
Αρχιερατικός  Επίτροπος της Μητρό-
πολης Ιλίου Πατήρ Ιωάννης, ο Αντι-

δήµαρχος  Στάθης Τοπαλίδης, ο Πρό-
εδρος της ∆ΗΚΕΑ  Γιάννης Νίκας, ο τ. 
∆ήµαρχος- Βουλευτής Παναγιώτης 
Φωτιάδης, η Βουλευτής Μαρία Απα-
τζίδη, ο Σκηνοθέτης- ηθοποιός Λάζος 
Τερζάς, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ποντίων Καλλιθέας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 
ΚΟΜΝΗΝΟΙ», Θεόφιλος Καστανίδης, 
της «Παναγίας ΓΟΥΜΕΡΑ», η Πρόε-
δρος του Συλλόγου Τριτέκνων Μαρία 

Ναυροζίδου και 
τα προεδρεία 
και εκπρόσω-
ποι των ποντια-
κών συλλόγων 
Φυλής, Ευκλεί-
δη και Ασπρο-
πύργου. 

Στην συνά-
ντηση κυριάρ-
χησε κλίµα συ-
ναίνεσης, κατα-
νόησης, δηµι-
ο υ ρ γ ι κ ή ς 
διάθεσης και 

προσφοράς. Οι παρευρισκόµενοι 
ανέθεσαν στον πατέρα Χρυσόστοµο 
να προχωρήσει στις δέουσες ενέργει-
ες προς το ∆.Σ. του Ιδρύµατος της Πα-
ναγίας Σουµελά και τον Σεβασµιότα-
το Μητροπολίτη Βεροίας- Ναούσης, 
κ Παντελεήµονα, για την έλευση της 
Ιερής Εικόνας της Παναγίας στο προ-
σφυγικό Μενίδι, και στον πρόεδρο 
του Συλλόγου «ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ», τον 
συντονισµό όλων των εµπλεκοµένων 
φορέων για την οργάνωση σειράς εκ-
δηλώσεων και της υποδοχής της Ει-
κόνας.

Η Ιερή Εικόνα της «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ» 
στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ιονυσίου στις Αχαρνές 
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Μετά τις χαµηλές θερµοκρασίες των τελευταίων ηµε-
ρών ήρθαν και τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα. Οι θερ-
µοκρασίες των τελευταίων ηµερών έφεραν επίσηµα 

τον χειµώνα, µε τα ορεινά σε αρκετές περιοχές της χώρας να 
ντύνονται στα λευκά. Γρεβενά, Φλώρινα, Μέτσοβο, περιοχές 
της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, Φθιώ-
τιδας και της Ηπείρου δέχτηκαν το πρώτο χιόνι ενώ οι πρώ-
τες νιφάδες, έπεσαν και στην Πάρνηθα.

Συνάντηση γνωριµίας µε τους γονείς του 6ου Παιδικού 
Σταθµού! Ανταλλαγή απόψεων και προβληµατισµοί 
των νέων γονέων µέσα στην οικογένεια. Ένας σταθµός 

τον οποίο καταφέραµε και κάναµε πρότυπο!!! Εύχοµαι σε 
όλους καλές γιορτές µε υγεία!

Με τα κορίτσια της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ 
βρέθηκε η Περιφερειακή σύµβουλος Ευρώπη 
Κοσµίδη, λίγο πριν το µατς µε την Αγγλία. Η Ευ-

ρώπη αποδείχτηκε γουρλού, καθώς η επίσηµη αγαπη-
µένη κέρδισε µε 72-65

-Νωρίτε-
ρα η Πε-
ριφερει-

ακή σύµβου-
λος Ευρώπη 
Κοσµίδη, βρέ-
θηκε στην Ρό-
δο για το Συνέ-
δριο της Ένω-
σης Περιφερει-
ώ ν  ό π ο υ 
µεταξύ άλλων είχε συναντήσεις µε τον πρόεδρο Από-
στολο Τζιτζικώστα, τον αντιπρόεδρο Γιώργο Πατούλη, 
τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζηµάρκο 
και πλήθος αυτοδιοικητικών. Το συµπέρασµα; Φουλ 
στην αυτοδιοίκηση.

Ορκίστη-
κ ε  τ ο 
πρωί της 

Τετάρτης 16 Νο-
εµβρίου ενώπι-
ον του ∆ηµάρ-
χου Αχαρνών, 
Σπύρου Βρεττού 
ο νέος τοπικός 
σύµβουλος της 
Κ ο ι ν ό τ η τ α ς 
Αχαρνών, Σάβ-
βας Ζαπουνίδης. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών συνεχάρη τον 
κ. Ζαπουνίδη για την ανάληψη των νέων του καθηκό-
ντων και του ευχήθηκε καλή και εποικοδοµητική θη-
τεία.

Εργασίες καθαρισµού στο γήπεδο µπάσκετ που 
βρίσκεται επί των οδών Μονεµβασιάς και Λαθέ-
ας πραγµατοποίησαν το πρωί, τα συνεργεία της 

∆ιεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Στον χώρο 
εντός κι εκτός γηπέδου κόπηκαν τα χόρτα, βελτιώνοντας 
αισθητά την εικόνα των εγκαταστάσεων σε σχέση µε το 
προηγούµενο διάστηµα.

Φωτορεπορτάζ

Εντυπώσεις από την ξενάγηση
στον ΕΟΣ Αχαρνών
Οι µαθητές του τµή-
µατος Ε΄2 του 14ου 
∆ηµοτικού Σχολείου 
Αχαρνών µαζί µε τη 
δασκάλα τους κα. 
∆ρούκα Ιωάννα, στα 
πλαίσια του εκπαιδευ-
τικού προγράµµατος 
«Τα Ψηλά Βουνά», 
επισκεφτήκαµε την 
Π έ µ π τ η  σ τ ι ς 
24/11/2022 τον Ορει-
βατικό Σύλλογο του ∆ήµου και παρακολουθήσαµε το ειδικό πρόγραµµα αναρ-
ρίχησης.
Αρχικά πραγµατοποιήθηκε η ξενάγηση στο χώρο του Συλλόγου από τον υπεύ-
θυνο κ.. Θωµά κι ακολούθησε η παρουσίαση του απαραίτητου εξοπλισµού 
που χρησιµοποιούν οι ορειβάτες. Κατόπιν, παρακολουθήσαµε την επίδειξη από 
τον έµπειρο πρωταθλητή κο. Αλέξανδρο …… στις ειδικά διαµορφωµένες τε-
χνητές πίστες.
Τέλος, σε κάθε παιδί δόθηκε η δυνατότητα αναρρίχησης µε όλα τα απαιτούµε-
να µέτρα ασφαλείας. Όλοι µας περάσαµε καταπληκτικά και ζήσαµε µια µονα-
δική εµπειρία!

Γνωρίσαµε την αθλητική αναρρίχηση κι ήρθαµε πιο κοντά στη φύση και στα 
βουνά Αρθογράφος : Η µαθήτρια του Ε’2, ∆άειρα Νιώρα

«Ένα  κάλεσμα στη Φύση» από 
τους μαθητές του 14ου Δημ. Σχολείου 
Οι µαθητές του Τµήµατος  Ε΄2 µαζί µε 
τη δασκάλα τους κα. ∆ρούκα Ιωάννα 
του 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρ-
νών, διοργανώσαµε πεζοπορία στο 
βουνό της Πάρνηθας µε προορισµό το 
Καταφύγιο Μπάφι.

Το Σάββατο 22/11/2022 και ώρα 
9.00 π.µ. ξεκινήσαµε την επιβίβαση στο 
Τελεφερίκ, όπου ήταν το σηµείο συνά-
ντησης µαθητών, γονέων και φίλων. 
Επικεφαλής της εκπαιδευτικής εκδρο-
µής ήταν ο διευθυντής του σχολείου 
κος. Κοσµετάτος Παύλος µαζί µε συνοδούς δασκάλους. Μετά από ένα σύντοµο διάλλειµα στον προ-
αύλιο χώρο του Καζίνου, στην  κορυφή της Πάρνηθας, άρχισε η πεζοπορία µας δια µέσου του µονο-
πατιού του βουνού, η διαδροµή της οποίας διήρκησε µία ώρα περίπου. Ο περίπατος τελείωσε στο 
όµορφο και περιποιηµένο Καταφύγιο Μπάφι.

 Όλοι οι συµµετέχοντες ξεναγηθήκαµε στις εγκαταστάσεις και στον περίγυρο του Καταφυγίου, απο-
λαµβάνοντας τη φύση,  αντικρίζοντας από εκεί ψηλά το Λεκανοπέδιο της Αττικής και φυσικά δεν έλει-
ψαν οι αναµνηστικές φωτογραφίες και τα βιντεάκια. 

Η επιστροφή έγινε µέσα σε µια γιορτινή ατµόσφαιρα, µε την υπόσχεση να επαναλάβουµε την επό-
µενη χρονιά την πεζοπορία αναψυχής ...

Αρθρογράφος: Η µαθήτρια του τµήµατος Ε΄2 ∆άειρα Νιώρα
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Ένα  ακόµα, 
αντ ιπληµ-
µυρικό έρ-

γο δροµολογείται  
στον παλαιό οικι-
σµό των Αχαρνών, 
στην περιοχή του 
Καράβου, µε κατα-
σκευή του αγωγού 
οµβρίων και της δεξαµενής ανάσχεσης Σ1-∆1. Οι µελέτες 
έχουν, ήδη, ολοκληρωθεί και µαζί µε την Περιφέρεια Αττι-
κής και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, πραγµατοποιήθη-
κε  σύσκεψη στο Γραφείο του ∆ηµάρχου, για  συντονισµό 
των  ενεργειών  για την όσο πιο γρήγορη δηµοπράτηση του 
έργου,  που θα χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια και του 
οποίου ο προϋπολογισµός φτάνει τα 24 εκατ €. 

Ε π ί σ κ ε ψ η 
του ∆ηµάρ-
χου Σπύρου 

Βρεττού  µαζί µε 
τους συνεργάτες 
του το 26ο  και 29ο  
∆ηµοτ ικό ,  στο 
Ολυµπιακό Χωριό, 
για να ενηµερωθεί 
για την πορεία των εργασιών σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους του συγκροτήµατος. Ακολούθως  δήλωσε: «Κινη-
θήκαµε άµεσα και µε ταχύτητα ώστε να γίνουν οι απαραίτη-
τες εργασίες, όχι µόνο στο σηµείο που εµφανίστηκε το πρό-
βληµα, αλλά σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του 
σχολείου. Τις επόµενες ηµέρες τα παιδιά θα επιστρέψουν σε 
ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον». 

Σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή πάρκου ανα-
ψυχής στην περιοχή της Λαθέας το οποίο έχει εντα-
χθεί στο πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ.  Το πάρκο θα πε-

ριλαµβάνει: - Γήπε-
δο ποδοσφαίρου 
8Χ8, -Παιδική χα-
ρά µε σύγχρονα 
όργανα, -Χώρο 
πρασίνου, -Ανα-
ψυκτήριο, -Παγκά-
κια – κιόσκια, -Χώ-
ρο πάρκινγκ.

Η Περιφε-
ρειακή σύµ-
βουλος  Ευ-

ρώπη Κοσµίδη , 
βρέθηκε στην Αγία 
Βαρβάρα για ένα 
ακόµα έργο που 
τ ελε ίωσε :  Ένα 
ανοιχτό γήπεδο 
ευχαριστώντας τον ∆ήµαρχο Λάµπρο Μίχο και τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Ανδρέα Λεωτσάκο.

Στο Ετήσιο 
Τακτικό Συ-
νέδριο της 

ΚΕ∆Ε, στον Βόλο  
µε κεντρικό θέµα 
την Ισχυρή Αυτο-
διοίκηση για µια 
καλύτερη Ελλάδα. 
Σκοπός όλων µας 
είναι η ανάδειξη των δήµων σε ψηφιακές και σύγχρονες πό-
λεις µε χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα και σε αυτό το 
πλαίσιο θέτουµε τις Αχαρνές στο επίκεντρο των εξελίξεων! 

Μια από τις πολλές συναντήσεις του Υποψηφίου ∆η-
µάρχου Αχαρνών, Χρήστου Ηλιάδη, ήταν αυτή µε τον 

Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών για θέµατα 
αυτοδιοίκησης κ. Στέλιο 
Πέτσα. Ανταλλάξανε 
απόψεις για την αυτοδι-
οίκηση αλλά και για τις 
Αχαρνές. Ιδιαίτερη συ-
ζήτηση έγινε για τα έργα τα οποία είναι αναγκαία να πραγµα-
τοποιηθούν άµεσα. Όπως  τούτο της εκκλησίας του Αγίου 
Βλάσση και της ανακατασκευής της κεντρικής πλατείας των 
Αχαρνών. 

Με αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέ-
ρα για την εξά-

λειψη της βίας κατά των 
γυναικών,  στην εκδή-
λωση του Κέντρου 
Πρόληψης των Εξαρτή-
σεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής υγείας του ∆ήµου Αχαρνών, «∆ΙΕΞΟ-
∆ΟΣ» που διοργάνωσε σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ µε θέ-
µα: «Βία κατά των Γυναικών: Θεσµική προστασία και πρόλη-
ψη θυµατοποίησης», έδωσε το παρόν και κλιµάκιο του ΠΑ-
ΣΟΚ.

Σύσκεψη 
µε θέµα τις 
ασφαλτο-

στρώσεις στον 
∆ήµο Αχαρνών, 
συγκάλεσε η Ευ-
ρώπη Κοσµίδη. 
Αφορούσε την 
περιοχή Αγ. Πα-
ρασκευής – Πανοράµατος – Μποσκίζας στις Αχαρνές. Με στό-
χος όπως λέει να κάνουµε το Μενίδι ξανά… Αχαρνές.

Φωτορεπορτάζ

Ο εμβολιασμός μαθητών
του 28ου Δημ. Σχολείου 
Πιστή στο Ραντεβού της µε την ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΑ ! και τους µαθητές του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Καποτά (28ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αχαρνών) η Παιδίατρος Αναστασία 
Μπράχου. 

Ο εµβολιασµός των µαθητών του 
28ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών ολο-
κληρώθηκε όπως  είχε προγραµµατιστεί 
για την Τρίτη 22 -11-2022, σε συνεργασία 
µε την παιδίατρο Αναστασία Μπράχου.

Στη δράση αυτή παρευρέθηκε και ο 
∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ρ. Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, ο οποί-
ος είναι πάντοτε αρωγός και υποστηρι-
κτής του έργου της σχoλικής µονάδας. 

Η ∆ιευθύντρια του Σχολείου   Ελένη 
Καµπόλη, ευχαρίστησε  θερµά την παιδί-
ατρο κ. Αναστασία Μπράχου την κ.Βάσια 
Μότσιου, την ψυχολόγο κ . Άννα Ακριτί-
δου  και την κ. Άννα Λουτζάκη Πρόεδρο 
του Συλλόγου ατόµων µε προβλήµατα 
ακοής, για την εθελοντική συνεισφορά 
τους στην υλοποίηση των προγραµµατι-
σµένων δράσεων του Σχολείου.

Φωνάζουμε  χρόνια...
Παρέµβαση για την 
εγκληµατικότητα έκα-
νε η τοπική µας περι-
φερειακή σύµβουλος 
Ευρώπη Κοσµίδη, µε 
αφορµή νέο περιστα-
τικό πυροβολισµών 
στο Μενίδι. 

Με ανάρτηση της 
µάλιστα αναφέρει,  
πως η µάχη για να 
σταµατήσει το Μενίδι 
να είναι «χαβούζα» 
τώρα ξεκινά..

Φωνάζουµε χρό-
νια… κανείς δεν µας 
ακούει όµως. Ίσως 
δεν ενδιαφέρονται, 
ίσως τους βολεύει το 
Μενίδι να αποτελεί 
κάποια ιδιότυπη «χαβούζα». Εµείς απαντάµε πως θα δώσουµε µάχη 
σε όλα τα επίπεδα για να αναβαθµίσουµε το Μενίδι µας. Την περιοχή 
που ζούµε και δουλεύουµε. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν κάνου-
µε πίσω. Σύντοµα περισσότερα…
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Εγκαίνια του ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου ∆ήµου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθη-

καν τα εγκαίνια του ∆ηµοτικού Κτη-
νιατρείου του ∆ήµου Αγίων Αναρ-

γύρων-Καµατερού τη ∆ευτέρα 28 Νοεµβρίου 
2022. Πρόκειται για το πρώτο αδειοδοτηµένο 
∆ηµοτικό Κτηνιατρείο στην Αττική, το οποίο 
λειτουργεί στο Καµατερό επί της οδού Θεσσα-
λονίκης 5.

 Ο ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων-Καµατε-
ρού, Σταύρος Τσίρµπας δήλωσε: Ο ∆ήµος Αγί-
ων Αναργύρων - Καµατερού ολοκλήρωσε τη 
δηµιουργία του πρώτου ∆ηµοτικού Κτηνιατρεί-
ου. Ένα σπίτι για τα αδέσποτα ζωάκια συντρο-
φιάς, όπου θα µπορούν να περιθάλπονται, αλ-
λά και να βρίσκουν τροφή και ένα ζεστό περι-

βάλλον φροντίδας.
Ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν να γίνει 

πραγµατικότητα, η υλοποίηση του ∆ηµοτικού 
Κτηνιατρείου, όπου βρήκαν ένα προσωρινό σπί-
τι, µέχρι την τελική τους υιοθεσία, οι πιο πιστοί 
µας φίλοι, τα ζωάκια συντροφιά. Την προσπά-
θεια αυτή έχουν πλαισιώσει  δεκάδες εθελοντές 
και φιλοζωικά σωµατεία, στους οποίους οφεί-
λουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ».

   Η αστική διάταξη των σύγχρονων πόλεων, 
ο υπερπληθυσµός των ανθρώπων αλλά και η 
έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στα δικαιώµατα 
των ζώων τα προηγούµενα χρόνια, έχουν δηµι-
ουργήσει ένα τεράστιο πρόβληµα µε ένα µεγά-
λο αριθµό αδέσποτων ζώων εντός και εκτός 

αστικού ιστού. Παράλληλα η οικονοµική κρίση 
σε συνδυασµό µε την πανδηµία ανάγκασε αρ-
κετούς ιδιοκτήτες στην έσχατη λύση της εγκατά-
λειψης, µεταφέροντας ουσιαστικά το πρόβληµα 
στο κοινωνικό σύνολο και δη στους ∆ήµους.

  Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων Καµατερού, 
στην ατέρµονη προσπάθειά του να προστατέψει 
τα δικαιώµατα των ζώων και να αφυπνίσει την 
κοινωνία και τους πολίτες όχι µόνο ανέδειξε τα 
προβλήµατα, αλλά πρότεινε και λύσεις για αυ-
τά. 

  Η ∆ηµοτική Αρχή εύχεται να έρθει η µέρα 
που δε θα υπάρχουν αδέσποτα στην Ελλάδα και 
κάθε ζώο θα ζει ευτυχισµένο δίπλα σε µια όµορ-
φη οικογένεια.

Γ. Βλάχος: «Ο νέος Νόµος ανοίγει
τον δρόµο για εγκατάσταση 
αστυνοµικών υπηρεσιών στην περιοχή 
της Αυλίζας Αχαρνών»
Στο άρθρο 70 του πρόσφατα 
ψηφισθέντος νόµου, «Ενσω-
µάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/944 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 
σχετικά µε τους κοινούς κανό-
νες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και την 
τροποποίηση της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ και άλλες επείγου-
σες διατάξεις», ορίζει την αλ-
λαγή της χρήση του κτιρίου της 
Αυλίζας και ανοίγει τον δρόµο για την εγκατάσταση αστυνο-
µικών υπηρεσιών.

Σχολιάζοντας το εν λόγω άρθρο Βουλευτής Ανατ. Αττικής, 
Γεώργιος Βλάχος, τονίζει ότι η ψήφισή του συνιστά ένα πρώ-
το και ουσιαστικό βήµα,που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της 
αστυνόµευσης στην περιοχή, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτη-
µα των κατοίκων, καθώς και τις ανάγκες της περιοχής.

Συνελήφθησαν 2 άτοµα στους Αγίους 
Αναργύρους µε 23 κιλά κοκαΐνης
Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 
απογευµατινές ώρες της 28ης Νοεµβρίου 2022 στην Αθήνα 
και στους Αγίους Αναργύρους, από αστυνοµικούς της Υποδι-
εύθυνσης ∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Ατ-
τικής, 2 ηµεδαποί, 29χρονη και 48χρονος, αντίστοιχα, για κα-
τοχή και διακίνηση – εµπορία ναρκωτικών ουσιών στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αττικής και για παράβαση του νόµου περί 
όπλων ο τελευταίος.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλ-
ληψη εµπόρων – διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύ-
νησης πληροφοριών αναφορικά µε τη δράση ατόµων στην δι-
ακίνηση µεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην ευρύτερη περι-
οχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούµενοι και πιστο-
ποιήθηκε η εγκληµατική τους δράση.

Κατόπιν των ανωτέρω, µετά από έρευνα στην κατοχή τους 
και στις οικίες τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
• 22 κιλά και 843 γραµµ. κοκαΐνης.
• 0,5 γραµµ. ακατέργαστης κάνναβης.
• 230 ευρώ και 200 LEKE Αλβανίας.
• 15 κινητά τηλέφωνα.
• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
• Εξοπλισµός για τη διαδικασία συσκευασίας και τυποποίησης 
των ναρκωτικών.
• Γεµιστήρας.
• Κάρτες SIM.

Κατασχέθηκε επίσης αυτοκίνητο που χρησιµοποιούσαν 
για τις µεταφορές τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµ-
µελειοδικών Αθηνών.
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Κατάστημα: Ελ. Φυτα 18, Αχαρναί, Εργοστάσιο: Κωνσταντινουπόλεως 166, Αχαρναί
T 2102465298, F 2102400680, E info@iliofar.gr

- 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο!
- Μοναδικός συνδυασμός ποιότητας - τιμής!

- Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες!

Αντλίες Θερμότητας
Ψύξης - Θέρμανσης 

Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Ηλιακά Συστήματα
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ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ: Υπερθέαµα  πολιτισµού
Αφιέρωµα µνήµης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Επετειακό αφιέρωµα µνήµης για τα 100 χρόνια από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή παρουσίασε το Λύ-
κειο Ελληνίδων Αχαρνών, στο Μέγαρο Μουσι-

κής. ∆εξιοτέχνες µουσικοί, χορωδοί και εκατοντάδες 
χορευτές µε θαυµάσιες στολές έσυραν τον χορό στη 
σκηνή «Νίκος Σκαλκώτας» ταξιδεύοντας το κοινό στον 
χρόνο µε ένα µουσικοχορευτικό εγκώµιο στον πολιτι-
σµό και την παράδοση της αγιοτόκου γης.

Η ιερή µνήµη των θυµάτων της γενοκτονίας και του 
ελληνικού ξεριζωµού από τη Μικρά Ασία τιµήθηκε σε 
όλο της το µεγαλείο µέσα από την εξαιρετική οµιλία της 
προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών Αναστασί-
ας Βενετσάνου αλλά και από τα παραδοσιακά ακούσµα-
τα της Ανατολής που καθοδήγησαν τα βήµατα των περή-
φανων χορευτών.

ΠΟΝΤΟΣ, ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ, ΣΜΥΡΝΗ,
ΛΕΒΕΝΤΙΑ, ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ
Το θέαµα ήταν µοναδικό. Το κοινό, ενθουσιώδες. Μα και 
τα συναισθήµατα συγκίνησης και περηφάνιας έντονα.

Το εξαίσιο σύνολο των τµηµάτων του Λυκείου Ελ-
ληνίδων Αχαρνών µε τη συµµετοχή  του ΛΕ Βόλου, της 
Στέγης Πολιτισµού Νέας Καρβάλης και τον Χορευτικό 
Όµιλο Ποντίων «Σέρρα» µε διατηρητέες εντυπωσιακές 
φορεσιές, όπως την περίφηµη Μενιδιάτικη ενδυµασία, 
ζωντάνεψαν την ιστορία υπό τους ήχους της ιδιόρρυθ-
µης και µελωδικής µικρασιατικής παραδοσιακής µουσι-
κής που παραµένει πολιτισµικά ζωντανή.

«Η παράσταση ήταν αφιερωµένη τόσο στους εθνο-
µάρτυρες αδελφούς µας που µαρτύρησαν και σφαγιά-

σθηκαν από εχθρικά ξίφη, όσο και σε αυτούς που πή-
ραν τον δρόµο της προσφυγιάς και τα µόνα που έφεραν 
στις αποσκευές της ψυχής τους ήταν ο Ελληνισµός της 
Μικράς Ασίας ο πολιτισµός, η πίστη τους στον Θεό και 
µια χούφτα χώµα από τις αλησµόνητες πατρίδες. Γονα-
τίζουµε  στη µνήµη τους», ανέφερε στην «Political» η 
πρόεδρος Αναστασία Βενετσάνου, ποζάροντας µε τα µέ-
λη ∆ήµητρα Καλογράνη και Έφη Ράπτη.

Και πρόσθεσε: «Το Λύκειο των Ελληνίδων των  
Αχαρνών είναι εκείνο που κρατά ζωντανή την παράδο-
ση µέσα από αξιόλογες και ποικίλες δράσεις πολιτιστι-
κού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού  χαρακτήρα καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Όσοι

είχαµε την τύχη να απολαύσουµε την παράσταση, 
απολαύσαµε το εξαίσιο αποτέλεσµά της εισπράττοντας 
την ευχαρίστηση στα µάτια όλων όσοι συµµετείχαν επί 
σκηνής».

Την εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ 
του Σαββάτου παρακολούθησαν µεταξύ άλλων ο δή-
µαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, η περιφερειακή σύµ-
βουλος Αθηνών Γεωργία Βλάχου, η πρόεδρος και η 
αντιπρόεδρος του Κεντρικού Λυκείου Ελλάδας, Ελένη 
Τσαλδάρη και Μαρία Παπαµάρκου αντίστοιχα, η Ευαγ-
γελία Καλαµίτση του ΣΠΑ «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». 
κ.ά.

Πηγή : «Political»
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l Πράσινα επενδυτικά σχέδια από 
µικροµεσαίες, ύψους άνω του 1,5 
δισ. ευρώ, εκτιµάται ότι θα κινητο-
ποιήσει το νέο πρόγραµµα του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατι-
κότητα, Καινοτοµία που σχεδιάζε-
ται να προκηρυχθεί σύντοµα. 

l Η χρηµατοδότηση των συγκε-
κριµένων επενδυτικών σχεδίων 
θα προέλθει από το πρόγραµµα 
«Πράσινη Μετάβαση ΜµΕ», 
προϋπολογισµού 700 εκατ. ευ-
ρώ (δηµόσια δαπάνη). Πρέπει 
να σηµειωθεί ότι το εν λόγω 
πρόγραµµα είναι από απόψεως 
προϋπολογισµού το µεγαλύτε-
ρο που έχει σχεδιαστεί στο πλαί-
σιο των ΕΣΠΑ και θα υλοποιη-
θεί µέσα από δύο διακριτές δρά-
σεις. Περισσότερες πληροφορί-
ες στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ/
ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ 

l Αποκλιµάκωση στα χαρτιά πα-
ρουσίασε ο πληθωρισµός τον 
Οκτώβριο, υποχωρώντας στο 
9,1%, από το 12% που ήταν τον 
Σεπτέµβριο, καθώς, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή, το καλά-
θι του νοικοκυριού έχει πάρει... 
φωτιά, µε τις ανατιµήσεις να αγγί-
ζουν ακόµα και το 68,4%. Περισ-
σότερα στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

l Υπεγράφη από τον υπουργό 
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, 
και τον υπουργό Υγείας, Θάνο 
Πλεύρη, η απόφαση για την πα-
ροχή εξ αποστάσεως εργασίας 
µε τηλεργασία, µετά από αίτηση 
του εργαζοµένου, που εξειδι-
κεύει τις σχετικές ρυθµίσεις του 
νόµου 4808/2021 για την Προ-
στασία της Εργασίας (άρθρο 67).

l Έως τις 9 ∆εκεµβρίου µπορούν να 
υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι 
για το επίδοµα θέρµανσης στην 
πλατφόρµα my Θέρµανση ενώ η 
πρώτη πληρωµή για τους παλαι-
ούς δικαιούχους θα πραγµατο-
ποιηθεί στις 21 ∆εκεµβρίου ως 
προκαταβολή του ποσού, όπως 
προβλέπει η υπουργική απόφα-
ση που δηµοσιεύτηκε στην εφη-
µερίδα της Κυβέρνησης. Η εξό-
φληση του επιδόµατος θέρµαν-
σης θα γίνει σε τρεις δόσεις.

l Κίνδυνο για χιλιάδες φορολο-
γούµενους, να αλλάξουν, εν 
µια νυκτί Εφορία, ενέχει η από-
φαση της ΑΑ∆Ε να αντιστοιχίσει 
τους Ταχυδροµικούς Κώδικες 
σε µια ∆.Ο.Υ, κίνηση που µπο-
ρεί να οδηγήσει και ολόκληρες 
περιοχές στην αρµοδιότητα άλ-
λης Εφορίας. 

l Την εβδοµάδα πριν από τα Χρι-
στούγεννα αναµένεται να διατε-
θεί, σε περίπου 2,3 εκατ. συντα-
ξιούχους µε µηνιαίο εισόδηµα 
έως 800 ευρώ, ανασφάλιστους 
υπερηλίκους και ευάλωτα νοικο-
κυριά, η επιταγή ακρίβειας των 
250 ευρώ, ως έκτακτη οικονοµι-
κή ενίσχυση σε πολίτες που 
πλήττονται από την ενεργειακή 
κρίση και τις αυξήσεις τιµών σε 
καταναλωτικά είδη πρώτης ανά-
γκης. 

l Επίδοµα θέρµανσης δικαιούνται 
και όσοι επέλεξαν τα καυσόξυ-
λα για να ζεστάνουν το σπίτι 
τους τον χειµώνα. Σύµφωνα µε 
την απόφαση, κατ’ εξαίρεση, για 
τα καυσόξυλα, το επίδοµα χο-
ρηγείται υπό τον όρο οι αγορές 
να έχουν πραγµατοποιηθεί από 
την 1η Ιουνίου 2022 έως και την 
31η Μαρτίου 2023. Σε περίπτω-
ση που η αξία αγοράς υπολείπε-
ται του ανωτέρω ορίου, ο δικαι-
ούχος λαµβάνει επίδοµα ίσο µε 
το ήµισυ της αξίας των αγορών 
που πραγµατοποίησε το ίδιο δι-
άστηµα.

l Υποχρεωτικά µέσω της ψηφιακής 
εφαρµογής myProperty θα υπο-
βάλλονται οι δηλώσεις φόρου 
κληρονοµιάς από την 1/1/2023, 
όπως προβλέπει η απόφαση του 
διοικητή της ΑΑ∆Ε Γιώργου Πιτσι-
λή που αποσαφηνίζει τη διαδικα-
σία υποβολής της ηλεκτρονικής 
δήλωσης φόρου κληρονοµιάς κι-
νητών και ακινήτων εντός αντικει-
µενικού συστήµατος.

l Το «πάγωµα» της αύξησης των 
ασφαλιστικών εισφορών για 
1,2 εκατοµµύρια µη µισθωτούς, 
τουλάχιστον για το 2023, ζητάει 
η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επι-
µελητηρίου Αθήνας, µε επιστο-
λή της στον υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Κωστή Χατζηδάκη.

l Σε δυο δόσεις η αύξηση στις συ-
ντάξεις το 2023 – Νοµοθετική 
ρύθµιση για την πρώτη δόση πι-
θανότατα µε τις συντάξεις Φε-
βρουαρίου. Στην ταχύτερη κατα-
βολή των αυξήσεων σε 1,6 εκα-
τοµµύριο συνταξιούχους αναµέ-
νετα ι  να  προχωρήσε ι  η 
κυβέρνηση. 

lΟ κ. Σταϊκούρας αποκάλυψε ότι 
θα υπάρξει νοµοθετική ρύθµι-
ση που θα προβλέπει την αύξη-
ση των αποδοχών των συντα-
ξιούχων πάνω από 7% µε βά-
ση τις εκτιµήσεις του προϋπο-
λογισµού, κι όχι µε την τελική 
αποτίµηση της ανάπτυξης και 
του πληθωρισµού για το 2023 

που θα δηµοσιευτεί το Φε-
βρουάριο του 2023. 

l Μπαράζ προσφυγών στη ∆ιεύ-
θυνση Επίλυσης ∆ιαφορών και 
στα διοικητικά δικαστήρια από χι-
λιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι 
οποίοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν 
από ορισµένες αλλαγές που επέ-
φερε η κυβέρνηση µε τον ν. 
4916/2022 στον τρόπο υπολογι-
σµού του ΕΝΦΙΑ καταγράφεται 
αυτές τις µέρες.

lΜεταφορά φορολογικής κατοι-
κίας . Περιθώριο µέχρι τις 15 ∆ε-

κεµβρίου έχουν φυσι-
κά πρόσωπα που µετα-
φέρουν τη φορολογι-
κή τους κατοικία στην Ελλάδα 
για την υποβολή αίτησης υπα-
γωγής στον εναλλακτικό τρόπο 
φορολόγησης του άρθρου 5Α 
του Κώδικα Φορολογίας Εισο-
δήµατος.

lΚλείσιµο φορολογικών υποθέσε-
ων που εκκρεµούν στα δικαστή-
ρια.  Κούρεµα προσαυξήσεων και 
προστίµων έως 75% και ρύθµιση 
αποπληρωµής του υπόλοιπου 

της οφειλής σε έως 24 δό-
σεις δίνει η ειδικού τύπου 
περαίωση που αφορά σε 

φορολογικές υποθέσεις, οι οποί-
ες εκκρεµούν στα δικαστήρια. Για 
την ένταξη στη ρύθµιση αυτή οι 
φορολογούµενοι θα πρέπει να 
υποβάλουν αίτηση στην Επιτρο-
πή Εξώδικης Επίλυσης ∆ιαφορών 
της ΑΑ∆Ε έως τις 30 ∆εκεµβρίου 
2022. Η προθεσµία ολοκλήρω-
σης της εξέτασης των αιτήσεων 
λήγει στις 30 Ιουνίου 2023. 

Πηγή:  ΒΕΑ

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιµέλεια:
Γιάννης  Νιώρας 
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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

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

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ∆εκεµβρίου 2022 και ώρα 9.30 
π.µ., ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεο-
τόκου – Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγα-

πηµένου µας, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΠΟΥΡΑΪΜΗ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Χρήστος  και  Ανδρονίκη, Γιώργος και  Ελένη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, ∆ήµητρα, Ευαγγελία
ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ -  ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια
στην Ταβέρνα «ΜΗΤΣΗΣ»

Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ∆εκεµβρίου  2022 και ώρα 9:00 
π.µ.   ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου

Κωνσταντίνου,( Παρεκκλήσιο Αγίου Βλασίου),
Αχαρναί, για την ανάπαυση της ψυχής

της πολυαγαπηµένης µας  Μητέρας και Θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ∆ΗΜ. ΡΑΠΤΗ
Ο ΥΙΟΣ: Κωνσταντίνος Ράπτης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Ο καφές  θα προσφερθεί στο Ναό

ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 4  ∆εκεµβρίου 2022 και ώρα 9.30 π.µ., 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου – 
Αχαρνές, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας, Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΘΕΟΦΑΝΗ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευφροσύνη

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Έλενα  και  ∆ηµήτρης, Χρήστος  και  Αναστασία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Στέργιος, Θεοφάνης

ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ - ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια
στον «ΒΟΛΙΩΤΗ» (Έναντι του Ναού)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούµε την Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου 2022  και  ώρα 09.30 π.µ. 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αχαρ-

νές, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας Συζύγου,
Πατέρα, Παππού, Αδελφού  και  Θείου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΚΕΥΓΑ
Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κυριάκος και  Μαρία,  Αργυρώ 
και Γεώργιος Αιµιλία  και  Ιωάννης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Γεώργιος, Κων/νος, Βασιλική
Κων/να, Μαρία, Νεφέλη, Γεώργιος, Ειρήνη

Η Α∆ΕΛΦΗ: Χριστίνα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Καφενείο 
«Κιτσαρώνα» Κεντρική Πλατεία Μενιδίου.



21Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2022

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: 
l Απώλεια µνήµης/ Γεροντική Άνοια/
l Ορθοπεδικά, Κλινήρεις
l Ψυχοσύνδροµο / Κατάθλιψη
l Παθήσεις νευρικού συστήµατος / Parkinson’s
l ΧΑΠ / Οξυγονοθεραπεία
l ∆υσκολία στη σίτιση/ ∆οσκαταποσία
l Τραχειοστοµίες /Γαστροστσµίες/ Κολοστοµίες
l 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

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ κάτοχος MASTER ΑΓΓΛΙΑΣ µε µεγάλη Φροντιστηριακή 
πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για όλα τα επίπεδα (Proficiency, Andance, 
Lower, Toefl, Jmb, Κρατικό πτυχίο γλωσσοµάθειας κλπ), σε µαθητές, φοιτητές, 
αρχάριους και προχωρηµένους, ειδικά µαθήµατα σε υποψηφίους και 
επαγγελµατίες. Τηλ. 6907 653300. 5∆306

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ (Χαρίζεται), ΜΙΝΙ 
ΜΑΡΚΕΤ, 60 χρόνων, στο Κεντρικό 
Μενίδι. Λόγω Συνταξιοδότησης. 
Τηλ. 6978 064999. 5∆307

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για µόνιµη 
εργασία, για οικογενειακή Ταβέρνα 
στην Λεωφ Καραµανλή και 
Πάρνηθας. Τηλ. 6944 131415. 4∆304

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαµερίσµατα, 
δυάρι και τριάρι επί της οδού 
Πάρνηθος 107, ανακαινισµένα. 
Τηλ. 6974 785449. 4∆304.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:

17  Στρέµµατα αγροτεµάχιο, στην το-
ποθεσία Προφήτη Ηλία, Κοινότης 
ΟΜΑΛΩΝ, επί της Εθνικής οδού Αρ-
γοστολίου – Σάµης. Τιµή  χαρακτηρι-
στική 15.000 Ευρώ. Πληροφορίες στο 
Τηλέφωνο : 6983 517625 . 5∆307.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΣΤΡΑΤΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ  του   και της  ΚΑΛΛΙ-
ΟΠΗΣ   το γένος  ΣΤΡΑΤΗ   που γεννήθηκε στην  
ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ  
και  η ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΑΡΙΑ   του  ΑΝΤΩ-
ΝΗ    και της  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ το γένος  ΚΑΡΑΓΚΟΥ-
ΝΗ  που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ  και κατοικεί 
στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ θα έλθουν σε γάµο 
που θα γίνει στις  ΑΧΑΡΝΕΣ  – ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο  400 τ.µ. στην 
Χασιά  Αττικής, εντός σχεδίου, 
περιοχή Καλό πηγάδι. Τηλ. 6989 
387327. 5∆306

Tel: 210-2469576, 6977625869, 6974886151  e-mail :info@perrakistours.gr 

Nοέµβριος-Δεκέµβριος
• ΚΥΡΙΑΚΗ	4/12/22  µονοήµερη εκδροµή  / εισιτ 20€

Παναγία	Βραχιώτισσα-επίσκεψη	σε	οινοποιείο- Νεμέα-Λουτράκι

• Σάββατο-Κυριακή 10-11/12  2ήµερη εκδροµή
Μύλος των Ξωτικών-Τρίκαλα-Καρδίτσα-Μετέωρα

εισιτ 85€/παιδικό (6-12ετών)75€
• Παρασκευή	30/12/22	βραδινή	διασκέδαση	στο VEGAS LIVE STAGE τραγουδούν

Γονίδης – Μελάς , αναχώρηση 20.45µµ µε λεωφορείο

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

ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ-ΣΙΝΑ
*Εορτή	των	Θεοφανίων	στον	Ιορδάνη	ποταμό*

(Με	το	ΙΟΥΛΙΑΝΟ	Ημερολόγιο)
15-22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 : 8ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ εισιτ 950€

17-22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 : 6ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ εισιτ 670€

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

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στην ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-

ΒΙΕΝΝΗ
7ήµερη εκδροµή στην Ουγγαρία-Αυστρία ,εισιτ 560€ σε δίκλινο δωµ

23-29/12/22

Tel: 210-2469576, 6977625869, 6974886151  e-mail :info@perrakistours.gr 

Nοέµβριος-Δεκέµβριος
• ΚΥΡΙΑΚΗ	4/12/22  µονοήµερη εκδροµή  / εισιτ 20€

Παναγία	Βραχιώτισσα-επίσκεψη	σε	οινοποιείο- Νεμέα-Λουτράκι

• Σάββατο-Κυριακή 10-11/12  2ήµερη εκδροµή
Μύλος των Ξωτικών-Τρίκαλα-Καρδίτσα-Μετέωρα

εισιτ 85€/παιδικό (6-12ετών)75€
• Παρασκευή	30/12/22	βραδινή	διασκέδαση	στο VEGAS LIVE STAGE τραγουδούν

Γονίδης – Μελάς , αναχώρηση 20.45µµ µε λεωφορείο

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

ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ-ΣΙΝΑ
*Εορτή	των	Θεοφανίων	στον	Ιορδάνη	ποταμό*

(Με	το	ΙΟΥΛΙΑΝΟ	Ημερολόγιο)
15-22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 : 8ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ εισιτ 950€

17-22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 : 6ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ εισιτ 670€

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

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στην ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-

ΒΙΕΝΝΗ
7ήµερη εκδροµή στην Ουγγαρία-Αυστρία ,εισιτ 560€ σε δίκλινο δωµ

23-29/12/22

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
∆Ι∆ΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ και προς 
ΠΩΛΗΣΗ, οικόπεδο 340 τ.µ. στο Κεντρικό 
Μενίδι, επί της οδού ∆ηµοσθένους. Τηλ. 
6972 837565. 4∆309

ΜΙΚΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ, επαγγελµατικοί χώροι 
για Γραφεία, Ιατρεία, κλπ, στο κέντρο του 
Μενιδίου, επί της οδού ∆ηµοσθένους 46.  
Τηλ. 210 2402471 και 6949 096597. 4∆309.
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Σάββατο, 3 ∆εκέµβριος 2022 l ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Πάρνηθος 170. 2102406400
Κυριακή, 4 ∆εκέµβριος 2022 l ΓΚΙΟΚΑ ΕΥ∆ΟΞΙΑ  
Λ. Θρακοµακεδόνων 127.  2102430587
∆ευτέρα, 5 ∆εκέµβριος 2022 l ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ-
ΡΗΣ       Φιλαδελφείας 328  Κ. Μύλος. 2102316792
Τρίτη, 6 ∆εκέµβριος 2022 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Κύπρου 52-54 2102400171
Τετάρτη, 7 ∆εκέµβριος 2022 l ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ      Φιλαδελφείας 64. 2102467050

Πέµπτη, 8 ∆εκέµβριος 2022 l ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ   Πάρ-
νηθος 121.    2102465660
Παρασκευή, 9 ∆εκέµβριος 2022 l ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Αριστοτελους 165. 2102403449
Σάββατο, 10 ∆εκέµβριος 2022 l ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   Λ. Αθηνών 23. 2102465432
Κυριακή, 11 ∆εκέµβριος 2022 l ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥ-
ΡΟΣ   Πλ. Αγ. Νικολάου 8.  2102467156
∆ευτέρα, 12 ∆εκέµβριος 2022 l ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ   Αρι-
στοτέλους 309. 2102448558, 6972633576

Τρίτη, 13 ∆εκέµβριος 2022 l ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ        
Λ. ∆ηµοκρατίας 222. 2102312615
Τετάρτη, 14 ∆εκέµβριος 2022 l ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΦΑΙΗ    Λ. Θρακοµακεδόνων 154. 2102434055
Πέµπτη, 15 ∆εκέµβριος 2022 l ΡΑΠΤΗ ΜΑΤΙΝΑ   
Πάρνηθος 140.   2102462102
Παρασκευή, 16 ∆εκέµβριος 2022 l ΣΕΝΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΟΥΑΝ    Κύπρου 76. 2102469800
Σάββατο, 17 ∆εκέµβριος 2022 l ΦΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ   
Πάρνηθος  83. 2102468376

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ 3/12/2022 ΕΩΣ 17/12/2022

Άνθη – Φυτά  Σοφία
Στολισµοί  Γάµου, Βαπτίσεων και ∆εξιώσεων

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

ΠΑΓΩΝΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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 l 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

n Χρυσών και Ασηµένιων 
κοσµηµάτων

n Χρυσών και Ασηµένιων  
νοµισµάτων

n Ασηµικών

Στις πιο ανταγωνιστικές 
τιµές της αγοράς.

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