ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

‘’Τα «θολά νερά»
δε μας ταιριάζουν.

Δικαστική δικαίωση
για Χαλυβουργία
Ελλάδος

Είμαστε ο Συνδυασμός
του καθαρού και έντιμου λόγου,
των ουσιαστικών προτάσεων
και λύσεων για τον τόπο μας’’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ‘’ΜΑΖΙ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ’’ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Τρία κιλά
ηρωίνης και
659 ναρκωτικά
δισκία

Σελ: 16

Απέσυραν εγκαίρως
οι αστυνομικές δυνάμεις
στο πλαίσιο ερευνών σε
Άνω Λιόσια και Ίλιον

κ.2239
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Στη ...μάχη με τη ΔΕΗ

-Της επιστρέφει 4,4 εκατ.
για ενεργειακό κόστος

Σελ: 2-9

ΕΛΣΤΑΤ: 3,9 εκατ.
π ολίτες απ ειλούνται
απ ό τη φτώχεια

Σελ: 9

Σελ: 2

ΥΠΟ ΝΕΟ ΠΡΙΣΜΑ Η
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση
της Αντιπεριφέρειας με αρμόδιους
φορείς για τις αθλητικές
υποδομές της περιοχής

Πρόταση από το δήμο Ελευσίνας για δημιουργία
διαδημοτικού αθλητικού κέντρου
σε χώρο ιδιοκτησίας του, στα Αντλιοστάσια.

Σελ: 3-4

Αυξήθηκε στο 35,7% από 34,6%, ένα χρόνο πριν, το ποσοστό των
πολιτών που ζουν υπό τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σεμινάριο για τη συλλογική
δράση των γυναικών στα όργανα
εκπροσώπησης εργαζομένων
Σύλλογος κατά της
Εγκληματικότητας & των
Ναρκωτικών Αχαρνων

Απ
ολογισμός της
Απολογισμός
διετούς δράσης

Σελ: 5

Σελ: 7

ΣΤΗ ‘’ΦΑΚΑ’’ ΣΠΕΙΡΑ
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΚΛΕΜΜΕΝΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΟΧΗΜΑΤΑ
Το συνεργείο όπου γινόταν
η παραποίηση ‘’σφράγισε’’
η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής

ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 49-40
ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 1-1
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Ικανοποίηση στον
Αστέρα Μαγούλας

Σελ: 10-11

Σελ: 3

Καθαρές θάλασσες και ακτές
στην πράξη

ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Η παραχώρηση χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου
στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για την ανέγερση
του 2ου και 7ου Νηπιαγωγείου Ελευσίνας

Σελ: 2

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Σελ: 2

Μαζική η συμμετοχή στις δράσεις καθαρισμού
σε Νέα Πέραμο και Πάχη, που διοργάνωσε ο δήμος
Μεγαρέων σε συνεργασία με την HELMEPA

Καθαρές θάλασσες
και ακτές στην πράξη
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2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Ελευσίνα

ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 40
Τηλέφωνο:
210 55 47 581
Ασπρόπυργος

Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαμίνος 17 & Τσίγκου Α., Εφημερία:
08:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105576927

Φυλή - Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σ.
Δημαρχείου 15,
Τηλέφωνο:
2102475470

Αχαρνές
Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων
117, Εφημερία:
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
Λ. Καραμανλή Κωνσταντίνου 38-40,
Εφημερία: 08:00 21:00
Τηλέφωνο:
2102446460

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος
Στρατηγού Ρόκκα
114, Εφημερία: 08:00
- 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105550323

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Σχετικά
αίθριος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 17 έως 27
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡ ΤΟΛΟΓΙΟ

Γερβάσιος, Γερβασία
Ναζάριος,Ιγνάτιος, Ιγνατία

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000 2004 4032 660
Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της εφημερίδας

Μαζική η συμμετοχή στις δράσεις καθαρισμού
σε Νέα Πέραμο και Πάχη, που διοργάνωσε ο δήμος
Μεγαρέων σε συνεργασία με την HELMEPA

Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών, μελών της
HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος), Λιμενικών Αρχών, του δήμου Μεγαρέων , τοπικών φορέων, καταδυτικών κέντρων και άλλων
εθελοντών, πραγματοποιήθηκαν οι καθαρισμοί των
παραλιών Βαρέας και Νέας Περάμου, το Σάββατο 4
Οκτωβρίου 2014.
Οι καθαρισμοί παραλιών από τον Δήμο Μεγάρων
εντάσσονται στην Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού
Καθαρισμού Ακτών με τίτλο "Καθαρίζουμε ότι αφήσαμε
πίσω μας στις παραλίες", που διαρκεί από 20 Σεπτεμβρίου έως και 20 Οκτωβρίου.
Στην εκστρατεία αυτή θα συμμετάσχουν εθελοντικά πολίτες, μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εθελοντικές ομάδες, πρόσκοποι, οδηγοί κ.ά.
Πέραν των παραπάνω παραλιών, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, έγινε και καθαρισμός του βυθού στην Πάχη και
στην Κινέττα (χώρος Λουμπιέ και ανατολικότερα), με την
εθελοντική συμμετοχή μελών της Σχολής Αυτοδυτών, της
Σχολής Καταδύσεων Μεγάρων κ.Μύρωνος Μπολοβίνου,
του Τμήματος Υγρού Στοιχείου Σ.Ε.Δ., της Σχολής Κατάδυσης UNDERWATER, και του παραρτήματος Κινέττας
"PIRAEUS DIVING CENTER" .

Η HELMEPA συγχαίρει θερμά τους μικρούς και μεγάλους εθελοντές, που με τη μαζική συμμετοχή τους στέλνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα για Καθαρές Θάλασσες και
Ακτές. Τα συνολικά στοιχεία που θα προκύψουν από την
επεξεργασία των δελτίων καταγραφής απορριμμάτων,
από όλους τους εθελοντικούς καθαρισμούς ακτών και
βυθού, θα δημοσιευτούν το Νοέμβριο.
Και ο Μήνας Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον της
HELMEPA συνεχίζεται μέχρι την 20 Οκτωβρίου! Όσοι
ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, ας επικοινωνήσουν με
τον Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, τηλ. 2109343088, email environment@helmepa.gr

Τρία κιλά ηρωίνης και 659
ναρκωτικά δισκία

Απέσυραν εγκαίρως οι αστυνομικές δυνάμεις
στο πλαίσιο ερευνών σε Άνω Λιόσια και Ίλιον

Νέες ποσότητες παράνομων δισκίων
και ηρωίνης κατασχέθηκαν πριν λίγες
μέρες από κλιμάκια της ΕΛ. ΑΣ στα δυτικά προάστια .
Ο εντοπισμός των ναρκωτικών ουσιών
έγινε κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στις περιοχές Ιλίου, Α.
Λιοσίων και Ζεφυρίου που στήθηκε τις
πρώτες πρωινές ώρες της 8-10-2014, με
τη συμμετοχή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Ασφάλειας, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και την παρουσία Δικαστικού λειτουργού.
Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης :
Ελέγχθηκαν 65 άτομα και 43 οχήματα, προσήχθησαν 25
άτομα και τελικά συνελήφθησαν 3 άτομα εκ των οποίων: Ένα
για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ένα για καταδικαστική απόφαση κι 1 για λειτουργία καταστήματος άνευ αδείας.

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σεμινάριο για τη συλλογική δράση
των γυναικών στα όργανα
εκπροσώπησης εργαζομένων

Η

Κεντρική Δομή Ισότητας Γυναικών της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τη Γραμματεία Γυναικών του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Ελευσίνας Δυτικής Αττικής (ΕΚΕ- ΔΑ) στο πλαίσιο του
έργου «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών
στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων
των εργαζομένων» σας προσκαλούν σε σεμινάριο ενδυνάμωσης
γυναικών με θέμα «Από την προσωπική εμπειρία στη συλλογική
δράση: η θέση της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία» που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 18 & 19 Οκτωβρίου 2014 στο κτήριο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, Χαριλάου 28.

Κατασχέθηκαν : ποσότητα ηρωίνης βάρους 3.134 γραμμ.
ποσότητα κάνναβης βάρους 170 γραμμ., ποσότητα κοκαΐνης
βάρους 2,9 γραμμ., 659- ναρκωτικά δισκία, 5 ζυγαριές ακριβείας, 91- φυσίγγια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Το σεμινάριο
έχει στόχο την
ενίσχυση
της
δικτύωσης, την
προώθηση της
αυτενέργειας και
της συλλογικής
δράσης, την ενίσχυση της διαπραγματευτικής
ικανότητας των
γυναικών και την ενεργοποίησή τους, ώστε να ανιχνεύουν και να
αξιοποιούν πηγές γνώσης πάνω σε βασικά θέματα που τις ενδιαφέρουν (ζητήματα εργασιακού και ασφαλιστικού δικαίου, κοινωνική δικτύωση, αγωγής υγείας και Α’ βοηθειών κλπ) με δημιουργικό
τρόπο. Η εκπαιδευτική μέθοδος του εργαστηρίου βασίζεται σε
βιωματικές και συμμετοχικές τεχνικές.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Κατερίνα Μπουγιούκου (Κεντρική
Δομή Ισότητας Γυναικών ΓΣΕΕ), τηλ. 210- 5218749 και στην κα
Αγγελική Πανολιάσκου ( ΕΚΕ- ΔΑ) τηλ. 210- 5546321.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

ΥΠΟ ΝΕΟ ΠΡΙΣΜΑ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση-συζήτηση
της Αντιπεριφέρειας με αρμόδιους φορείς
για τις αθλητικές υποδομές της περιοχής

Δικαστική δικαίωση
για Χαλυβουργία
Ελλάδος
ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Στη ...μάχη με τη ΔΕΗ

• Πρόταση από το δήμο Ελευσίνας για δημιουργία διαδημοτικού αθλητικού κέντρου
σε χώρο ιδιοκτησίας του, στα Αντλιοστάσια.

Η

αναγκαιότητα
αναμόρφωσης των κριτηρίων της Περιφέρειας Αττικής για την επιλογή χρηματοδότησης
για δημιουργία αθλητικών υποδομών διατυπώθηκε από όλες τις
πλευρές στην πρώτη
συνάντηση-συζήτηση
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9
Οκτωβρίου στο κτίριο
της
Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής στην Ελευσίνα.
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση της
Π.Ε. Δυτικής Αττικής οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την «κραυγαλέα», όπως τη χαρακτήρισαν, υποβάθμιση με ευθύνη της Πολιτείας και σε αυτόν τον
τομέα της Δυτικής Αττικής, αναφέρθηκαν στις μεγάλες ελλείψεις και τα προβλήματα των υπαρχουσών
αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και την εντυπωσιακά μαζική συμμετοχή, κυρίως νέων, σε ομάδες,
αθλητικούς συλλόγους και προγράμματα άθλησης,
συζήτησαν τις λύσεις και συμφώνησαν στις προτεραιότητες.
Μετά από πολύωρη συζήτηση κατέληξαν στην κλιμάκωση παρόμοιων συσκέψεων, με τελικό στόχο
μια συνάντηση-σύσκεψη εκπροσώπων όλων των
ομάδων, φορέων, άθλησης της Δυτικής Αττικής.
Γιάννης Βασιλείου:
Σχεδιασμός και συνεργασία για την
αποτύπωση των αιτημάτων και των αναγκών

«Με αυτήν τη συνάντηση ανοίγουμε τη συζήτηση

Τ

για τις αθλητικές υποδομές σε όλη τη Δυτική Αττική,
τόνισε ο κ. Γιάννης Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής και πρόσθεσε, «θα συνεχίσουμε με
σχέδιο, προγραμματισμένα, σε συνεργασία με την
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση για την αποτύπωση των
αιτημάτων, των αναγκών και θα προχωρήσουμε
στην αναγκαία αναμόρφωση του προϋπολογισμού».
Επιλογές για αθλητικές υποδομές όχι μόνο με
πληθυσμιακά κριτήρια.

Ο κ. Σπύρος Πάντζας, αρμόδιος από πλευράς της
Περιφέρειας Αττικής, έθεσε το πλαίσιο, τις προτεραιότητες και το νέο πρίσμα κάτω από το οποίο η Περιφέρεια Αττικής θα ανατρέψει την παλιά «πελατειακή»
αντίληψη για τον προγραμματισμό και τις επιλογές
για την προώθηση των κονδυλίων για αθλητικές
εγκαταστάσεις, χωρίς να παίρνονται υπόψιν μόνο
πληθυσμιακά κριτήρια.
Ο κ. Τζούλιος Συνοδινός από τη «Δύναμη Ζωής»
ανέλυσε τη φιλοσοφία, τη νέα αντίληψη, αλλά και το
συγκεκριμένο σχέδιο που θα φέρει η Παράταξη στη
Διοίκηση της Περιφέρειας σε αυτόν τον τομέα.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

-Της επιστρέφει 4,4 εκατ.
για ενεργειακό κόστος

η Χαλυβουργία Ελλάδος δικαιώνει το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών σε αγωγή της εναντίον τη
ΔΕΗ ΔΕΗ +1,02% για τις αυξήσεις που επέβαλε
η εταιρία στα τιμολόγια ηλεκτρικού το 2008.
Το δικαστήριο στην απόφασή του καλεί τη ΔEΗ να
καταβάλει στη Χαλυβουργία Ελλάδος το ποσό των
4.412.018,86 εκατ. ευρώ, νομιμοτόκως και έως την ολοσχερή εξόφληση.
Παράλληλα, καταδικάζει τη ΔEΗ στην καταβολή
μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος
του οποίου όρισε στο ποσό των 13.800 ευρώ.
Σύμφωνα με το σκεπτικό στην απόφαση, η ΔΕΗ ΔΕΗ
+1,02% μονομερώς, αυθαιρέτως και παρανόμως, κατά
παράβαση σχετικής υπουργικής απόφασης, επέβαλε
στη Χαλυβουργία Ελλάδος από 1η/7/2008 το όριο της
ανώτατης τιμής, επιβάλοντας αύξηση 10% επί των υφιστάμενων τιμολογίων.
Όπως αναφέρει, η ΔEΗ επέβαλε τις αυξήσεις στα
τιμολόγια, παρότι γνώριζε την ανάγκη να προηγηθούν
διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο εταιριών για τον
καθορισμό του τιμήματος.
Επίσης, αναφέρεται στη απόφαση, η ΔEΗ γνώριζε ότι
ο πελάτης της δεν διέθετε ουσιαστικά καμία άλλη ισοδύναμη λύση προμήθειας προϊόντων της, καθώς η ΔΕΗ
ΔΕΗ +1,02% διατηρεί υπερδεσπόζουσα θέση στην
αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οιωνεί μονοπωλιακή, καθώς έχει μερίδιο που ξεπερνά το 98%, ενώ
έχει δεσποζουσα θέση και στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, είναι δε η μοναδική εταιρία που έχει στην
κατοχή της φθηνές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, με
αποτέλεσμα, η δυνατότητα να στραφεί η Χαλυβουργία
σε ανταγωνίστριες εταιρίες να είναι εντελώς θεωρητική
και οι προσφερόμενες λύσεις να συνδέονται με σοβαρά
μειονεκτήματα.

ΣΤΗ ‘’ΦΑΚΑ’’ ΣΠΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΟΧΗΜΑΤΑ

Α
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Το συνεργείο όπου γινόταν η παραποίηση ‘’σφράγισε’’ η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής

πό αστυνομικούς του επιχειρησιακού
σχεδίου «Θησέας» συνελήφθησαν
τρία από τα μέλη της, ηλικίας 32, 44
και 49 ετών, ενώ αναζητείται ένας 37χρονος.
Οπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, οι
συλληφθέντες διέπρατταν κλοπές πολυτελών
αυτοκινήτων από τα δυτικά προάστια.
Κατόπιν τα οδηγούσαν στο συνεργείο αυτοκινήτων του 44χρονου, όπου παραποιούσαν
τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και, αφού
έβγαζαν νέες άδειες κυκλοφορίας με στοιχεία
τρίτων προσώπων, τα διέθεταν στην κυκλοφορία.
Μέχρι στιγμής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

τρία Ι.Χ. επιβατηγά αυτοκίνητα με παραποιημένα χαρακτηριστικά. Κατασχέθηκε
επίσης ένα Δ.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο
(ταξί), το οποίο οι δράστες χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες δραστηριότητές
τους.
Σε βάρος του 49χρονου εκκρεμούσαν
ένα ένταλμα σύλληψης και τρεις καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες κατ’ εξακολούθηση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη του συνεργού τους συνεχίζονται, ενώ
ερευνάται η συμμετοχή τους σε άλλες
παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
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Ενεργοποιείται άμεσα η ρύθμιση για τις 100 δόσεις

Μ

ε απλές διαδικασίες, οι οποίες
στην περίπτωση των οφειλετών
με ληξιπρόθεσμα χρέη έως
15.000 ευρώ θα εξαντλούνται στην υποβολή
μιας απλής αίτησης, ενεργοποιείται άμεσα η
νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως
100 δόσεις. Προβλέπει δυνατότητα εξόφλησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε έως 72
δόσεις για χρέη μεγαλύτερα των 15.000 ευρώ
και σε έως 100 δόσεις αν η οφειλή είναι
μικρότερη των 15.000 ευρώ.
Η ρύθμιση είναι έτοιμη και η ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών μένει να ξεκαθαρίσει αν θα προσαρτηθεί σε κάποιο νομοσχέδιο, όπως για παράδειγμα αυτό που αφορά
τα λογιστικά πρότυπα των επιχειρήσεων και
οδεύει προς τη Βουλή τις επόμενες ημέρες, ή

και σε 100 δόσεις τις οφειλές τους και δεν το
κάνουν. Για τους τελευταίους, η φορολογική
διοίκηση θα είναι αμείλικτη με κατασχέσεις
περιουσιακών στοιχείων.

θα κατατεθεί με τη μορφή τροπολογίας σε
υπάρχον νομοσχέδιο.
Oπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από
το βήμα της Βουλής, η νέα ρύθμιση φέρνει 72

Δωρεάν μαθήματα πρώτων
βοηθειών από το ΕΚΑΒ

T

ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

o Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, στηρίζοντας έμπρακτα την «Ευρωπαϊκή Ημέρα
Επανεκκίνησης Καρδιάς» που συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council), θα πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «τα χέρια σας μπορούν να σώσουν τη ζωή ενός αγαπημένου προσώπου»,
αποσκοπώντας στην προσέγγιση, στην ευαισθητοποίηση (μέσω της πληροφόρησης) αλλά
και στην εκπαίδευση όλων των πολιτών σχετικά με την εξέχουσα σημασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης αλλά και της χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
(CPR/AED).
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, από τις 9:00 έως και τις 14:00, ομάδες εκπαιδευτών και γιατρών του Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών θα υποδεχτούν το κοινό (η είσοδος είναι ελεύθερη) στις εγκαταστάσεις της κεντρικής υπηρεσίας (τέρμα οδού Υγείας, 11527 Αθήνα - όπισθεν Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» & έναντι στάσης Μετρό Εθνικής Άμυνας), για να ενημερώσουν σχετικά με τη σημασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης αλλά και της χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (CPR/AED) κατά την αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής.
Κατόπιν αυτών, θα ακολουθήσουν πρακτικές ασκήσεις (για την απόκτηση δεξιοτήτων) με
τη χρήση προπλασμάτων και εκπαιδευτικών απινιδωτών.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις επιμέρους πρακτικές ασκήσεις (μόνο για αυτές
και όχι για την απλή παρακολούθηση της εκδήλωσης) απαιτείται η προεγγραφή
(ΔΩΡΕΑΝ) έως τις 15/10/2014 είτε καλώντας (εργάσιμες ημέρες) στο τμήμα Εκπαίδευσης:
2132143136 & 138 (09:00-13:00) ή στέλνοντας email στο: iek.edu@ekab.gr αναφέροντας
το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, το τηλέφωνο και την ταχ. διεύθυνσή τους.
Στους συμμετέχοντες των πρακτικών ασκήσεων καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
και χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (CPR/AED), θα χορηγηθούν οι ανάλογες
βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Παράλληλα, τα παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β. ανά την Ελλάδα, αναδεικνύοντας το πολύπλευρο κοινωνικό τους έργο που δεν περιορίζεται στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα αλλά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες, θα πραγματοποιήσουν μία σειρά δράσεων που σχετίζονται με επιδείξεις καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή σε δημόσιους χώρους:
Θεσσαλονίκη: 16/10/2014, πλατεία Αριστοτέλους από 10:00 έως 18:00,
Ιωάννινα: 16/10/2014, πλατεία Πύρρου (έναντι Περιφέρειας) από 10:00 έως 14:00,
Πρέβεζα: 9/10/2014, εξωτερικός χώρος Δημαρχείου Πρέβεζας από 10:00 έως 14:00,
Άρτα: 13/10/2014, κεντρική πλατεία (Άγιος Δημήτριος) από 10:00 έως 14:00,
Ηγουμενίτσα: 14/10/2014, πλατεία Δημαρχείου από 10:00 έως 14:00,
Κέρκυρα: 20/10/2014, εξωτερικός χώρος Νομαρχίας από 10:00 έως 14:00,
Λάρισα: 14/10/2014, κεντρική πλατεία από 10:00 έως 14:00,
Τρίκαλα: 13/10/2014, κεντρική πλατεία από 10:00 έως 14:00,
Καρδίτσα: 15/10/2014, κεντρική πλατεία από 10:00 έως 14:00,
Βόλος: 16/10/2014, πλατεία Αγ. Νικολάου από 10:00 έως 14:00,
Καβάλα: 16/10/2014, πλατεία «Καπνεργάτη» από 10:00 έως 14:00,
Δράμα: 16/10/2014, κεντρική πλατεία από 10:00 έως 14:00,
Λαμία: 16/10/2014, πλατεία Ελευθερίας από 10:00 έως 14:00,
Κάτω Αχαΐα Πατρών: 15/10/2014, έναντι Δημαρχείου από 11:00 έως 14:00.

έως και 100 δόσεις για όσους χρωστούν σε
ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία, οι διαδικασίες ένταξης στη ρύθμιση θα είναι απλές,
αλλά και ο πέλεκυς αυστηρός για όσους
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ακόμα

Για τους συνεπείς, από την άλλη πλευρά,
προβλέπεται μείωση των ετήσιων προσαυξήσεων από 8,76% σε 4,5% αλλά και δραστικό μαχαίρι στις συσσωρευμένες προσαυξήσεις της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Αν τα χρέη
καταβληθούν εφάπαξ, προβλέπεται διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων, στις 12
δόσεις διαγράφεται το 90% των προσαυξήσεων, αλλά όσο αυξάνονται οι δόσεις τόσο μειώνονται οι προσαυξήσεις που διαγράφονται
(για τις 72 δόσεις, για παράδειγμα, η μείωση
είναι 50%). Η ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι
50 ευρώ.
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Άμεση ανάγκη αλλαγής
του τάπητα στο
«Γεώργιος Ρουμελιώτης»

Όλοι οι συμμετέχοντες καθοριστικά
συνέβαλαν στη αποτύπωση της
σημερινής κατάστασης, αλλά και
στις κατευθύνσεις που θεωρούν
πως πρέπει να έχουν οι μελλοντικές
πρωτοβουλίες και δράσεις.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο κ. Ταξιάρχης Φαρμάκης Περιφερειακός Σύμβουλος, η κα Μαρία
Βασιλείου, πρόεδρος του ΠΑΚΠΑ
του Δήμου Ελευσίνας, ο κ. Παναγιώ
της Λινάρδος, αντιδήμαρχος υπεύθυνος Τεχνικών υπηρεσιών, ο κ.
Αθανάσιος Κριεκούκης, Αντιπρόεδρος του ΠΑΚΠΑ και μέλος διοικήσεων αθλητικών φορέων της περιοχής, ο κ. Σπύρος Τσούτσουρας,
τεχνικός σύμβουλος για θέματα

Αθλητισμού και ο κ. Συμεών Αναστασιάδης υπάλληλος της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού της
Περιφ. Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Σημειώνουμε εδώ ότι η πρόταση
του δήμου Ελευσίνας είναι ιδιαιτέρως εύστοχη καθώς πέραν των σύγχρονων υποδομών που μελλοντικά μπορούν να αναπτυχθούν
στην περιοχή των Αντλιοστασίων ,
( έχει ήδη μελετηθεί η αλλαγή της
χρήσης <<αθλητισμός >> στην
περιοχήΧάβωσι στα πρώην
Αντλιοστάσια
του
Δήμου
Ελευσίνας σε <<αστικό πράσινο –
ελεύθεροι χώροι>>) πολύ σοβαρά
θα πρέπει να εξετασθεί και η ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου Ελευσίνας στη θέση Αλώνια (βρίσκεται
εδώ και χρόνια στα μπετά), το οποίο
είναι ολυμπιακών διαστάσεων .

Ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Περάμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του της 7/10/2013 όρισε πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Νέας Περάμου
Πρόεδρος: Γιάννης Δήμας
Μέλη: Β. Μαυροειδή, Σ.Κ. Φωτίου, Αθ. Αφέντρας, Γ. Σταθάκου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ανακοινώνει οτι με την υπ' αρ. 239/2014
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: α) εγκρίθηκε η αντιστοίχηση
χρήσεων γης των διατάξεων
άρθρου 3 Π.Δ. 23/02/1987 ΦΕΚ
166/Δ/1987 με αυτές του άρθρου

17 του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ
142/Α/2014) και β) αποφασίστηκε
η ανάρτηση της μελέτης ως προς
το περιεχόμενο χρήσεων γης, για
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και γ) αποφασίστηκε η εξαίρεση της ιδιοκτησίας ΟΕΚ και νυν
ΟΑΕΔ απο την αναστολή έκδοσης αδειών & εργασιών, η οποία
είχε
αποφασιστεί
με
την
148/2013 Απόφαση Δ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες για να λάβουν γνώση του
σχετικού φακέλου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους σε
διάστημα 15 ημερών απο τη
δημοσίευση της ανακοινώσεως
αυτής
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 08/10/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
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Το ισοθερμικό κάλυμμα για το
Κολυμβητήριο παρέλαβε ο Δήμος Φυλής

Τ

ο ισοθερμικό κάλυμμα για το Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων, παρέλαβε το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου ο Δήμος Φυλής.

Το ισοθερμικό κάλυμμα διαστάσεων 50 μ Χ21 μ και των δύο αυτόματων
μηχανισμών περιτύλιξης, εξασφαλίστηκε από ειδικό Πρόγραμμα του
«Πράσινου Ταμείου» με στόχο της εξοικονόμηση ενέργειας και παραδόθηκε στο Δήμο Φυλής από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμό Δυτικής Αθήνας
(ΑΣΔΑ) του οποίου είναι μέλος.
Το κάλυμμα παρέλαβαν ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Θανάσης Σχίζας και ο
Πρόεδρος του Νομικού
Προσώπου
Αθλητισμού και Πολιτισμού η
«ΠΑΡΝΗΘΑ» κ. Γιώργος Μαυροειδής.
Και οι δύο τους επεσήμαναν, πως το ισοθερμικό κάλυμμα θα
εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου με σαφώς χαμηλότερο κόστος σε πετρέλαιο, αφού με την τοποθέτηση και τη λειτουργία
του, θα περιορίσει σημαντικά την απώλεια θερμότητας από το νερό της
πισίνας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα
πραγματοποιηθεί το μοντάρισμα του ισοθερμικού καλύμματος κα η επίδειξη από τους υπεύθυνους Τεχνικούς για τη λειτουργία του, ώστε το
Κολυμβητήριο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί παλιούς και νέους αθλητές.

Μαθήματα... ετοιμότητας
σε σχολεία της Δυτικής Αττικής

Π

αγκόσμια
Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών η χθεσινή
και στα σχολεία
της Δυτικής Αττικής το κουδούνι
έδωσε το έναυσμα
για να πραγματοποιηθεί άσκηση
ετοιμότητας.
Πρόκειται για μία από τις τρεις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας που
διεξάγονται σε κάθε σχολική χρονιά και
σήμερα θα πραγματοποιηθεί με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα για τη Μείωση των
επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών, που καθιερώθηκε από τη Γενική
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Συνέλευση του
ΟΗΕ το 1989.
Αυτή η παγκόσμια ημέρα που
έχει στόχο, όχι
να κυριαρχήσει
απέναντι
στις
δυνάμεις
της
φύσης, αλλά να
περιορίσει
τις
καταστροφικές
της συνέπειες,
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου.
Στόχος της άσκησης είναι η ανάπτυξη
αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και μαθητές
μέσω της διαρκούς ευαισθητοποίησης,
ενημέρωσης και εκπαίδευσης

Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας
& των Ναρκωτικών

Απολογισμός της διετούς δράσης

Απολογιστική εκδήλωση για τα 2 χρόνια από την ίδρυσή του πραγματοποιεί ο Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας και των Ναρκωτικών του Δήμου
Αχαρνών την Τετάρτη 15/10/2014 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: α)Η εγκληματικότητα στην περιοχή μας,
β) Ενέργειες – Εξελίξεις γ) Προτάσεις

Σ

Στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Ικάρων παρέστη ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

την τελετή ορκωμοσίας των
πρωτοετών της Σχολής Ικάρων παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός,
που πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση της Δεκελείας (Τατόϊ),
την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.
Ο κ. Γιάννης Κασσαβός ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) Αντιπτέραρχου (Ι) Ευάγγελου Τουρνά, ευχήθηκε στους νέους
Ικάρους καλή σταδιοδρομία και καλή
συνέχεια στις σπουδές τους, εξαίροντας την αφοσίωση και την προσήλωσή τους σε ανώτερα ιδανικά όπως
η προστασία της πατρίδας και της
εδαφικής της ακεραιότητας, δηλώνοντας ταυτόχρονα υπερήφανος που
ένα τόσο σπουδαίο και ιστορικό
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα βρίσκεται
στο Δήμο Αχαρνών.

Παρόντες στην τελετή ήταν ο
Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως, ο Β΄
Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Στρατού, Αντιστράτηγος Αλέξανδρος
Οικονόμου, ως εκπρόσωπος του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Στρατού, ο Διοικητής της Σχολής
Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχος
Γεώργιος Λεβέντης ΠΝ, ως εκπρό

σωπος του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, ο Διοικητής της
Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, ο Επιχειρησιακός Συντονιστής Πειραιώς και Νήσων. Επίσης
στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υποστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Φλοκάς, ως
εκπρόσωπος του Αρχηγού του

Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διευθυ
ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας,
Υποστράτηγος Βασίλειος Κοντογιάννης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιπροσωπείες των Κλάδων των Ενόπλων
δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, συγγενείς και φίλοι των νέων
Ικάρων.

6 - ΘΡΙΑΣΙΟ

Ψυχολόγοι και σύμβουλοι
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Σ

Νέο εποχικό προσωπικό και σε παιδικό σταθμό της Μάνδρας

Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο
Θρακομακεδόνων από μαθητές και
εκπαιδευτικούς του 3ου Γυμνασίου Αχαρνών

Σε ειδική εκδήλωση, η οποία θα στο Πνευματικό
Κέντρο Θρακομακεδόνων την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου,
μαθητές και εκπαιδευτικοί του 3ου Γυμνασίου Αχαρνών θα υποδεχθούν τους Ευρωπαίους εταίρους τους,
στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης, προκειμένου να τους
ξεναγήσουν στην πόλη και να τους παρουσιάσουν τις
μελέτες τους για τα οικολογικά και περιβαλλοντικά
προβλήματα της Μεσογείου. Το 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών, συμμετέχει για πρώτη φορά σε τριετή πολυμερή
σύμπραξη Comenius έξι σχολείων από διάφορες
χώρες της Ευρώπης στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με περιεχόμενο την
περιβαλλοντική εκπαίδευση, έρευνα κι ευαισθητοποίηση που φέρει τον τίτλο MARENOSTRUM.
Στη διάρκεια των παιδαγωγικών επισκέψεων στις
χώρες των σχολείων-εταίρων πραγματοποιείται σταδιακά η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας,
οι παρατηρήσεις καθώς και η υποδομή μελέτης για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών ανά χώρα.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ & ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Συγκέντρωση υγειονομικού
υλικού για την Αμυγδαλέζα

την πρόσληψη Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγων
θα προχωρήσει το Ιδρυμα
Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης για τη στελέχωση
των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας.
Για τη συμμετοχή τους
στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο των Τμημάτων:
Ψυχολογίας ΦΠΨ με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή
την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
σπουδών Κοινωνική Εργασία ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς
Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι Ψυχολόγοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι
πτυχίου σχολών Ψυχολογίας ΑΕΙ του εσωτερικού ή
εξωτερικού ή τμημάτων ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογίας.
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβάσεις
μίσθωσης έργου έως τις 30 Ιουνίου 2015

Οι επ ιτυχόντες θα π ροσληφθούν με συμβάσεις
μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της
σύμβασης έως τις 30 Ιουνίου 2015.
Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 13 Οκτωβρίου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://applications.inedivim.gr,
ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως έως

τις 17 Οκτωβρίου στη
διεύθυνση: Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 &
Κοκκινάκη, Τ.Κ. 111 43
Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία, 2ος όροφος), με
την ένδειξη «Για την υπ'
αριθμ.
Πρωτ.
660/9/69134/29-09-2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων
Ψυχολόγων με Σύμβαση
Μίσθωσης Εργου στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαι-

ρίας».
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 213 1314684, 213 1314515 και 213 1314508, αλλά
και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, http://www.inedivim.gr/index.php/anakoinoseis/634-2014-09-29-15-2001.

Παράλληλα σύντομα αναμένεται η κάλυψη 119 θέσεων εποχικού προσωπικού σε 15 Δήμους, Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα για την ενίσχυση
των Παιδικών Σταθμών της αρμοδιότητάς τους.
Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί από ειδικότητες όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης και θα απασχοληθεί με
συβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος της
περιόδου λειτουργίας τους.
Η κατανομή των θέσεων περιλαμβάνει και το ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, καθώς χρειάζονται
2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
και 1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί
μέχρι τις 2 το μεσημέρι στρέφουμε το βλέμμα μας
προς την Αμυγδαλέζα.
Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τις αναγκαίες
συνθήκες υγιεινής για τους ίδιους και το προσωπικό που τους φροντίζει.
Συγκεντρώνουμε: είδη ατομικής υγιεινής, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, σαπούνια, απορρυπαντικά ρούχων, αντισηπ τικές
λοσιόν, ξυραφάκια, αφρούς ξυρίσματος, αφρόλουτρα, γάντια και ιατρικές μάσκες μίας χρήσης,
σακούλες σκουπιδιών, χαρτιά υγείας αλλά και
κλινοσκεπάσματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΡΟΥΧΑ
ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
Σημεία συνάντησης:
• Γλυφάδα, στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
• Νέο Ψυχικό, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας
• Αγία Παρασκευή, μπροστά από την εκκλησία
της Αγίας Παρασκευής
• Μαρούσι, στην πλατεία ΗΣΑΠ
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ & ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΣΚΑΙ

Έγινε επέκταση του χώρου κάλυψης του δημοτικού φυτωρίου εντός του εργοταξίου, ούτως ώστε
να δοθεί η δυνατότητα αύξησης παραγωγής και
νέων φυτών, η μεγαλύτερη ευχέρεια αποθήκευσης
και η διάθεση περισσότερων φυτών στους δημότες. Επί πλέον μπορεί να δέχεται φοιτητές γεωτεχνικών σχολών και ειδικοτήτων για πρακτική εξάσκηση καθαρά στο επιστημονικό τους πεδίο.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΡΙΤΣΑΝΕΝΚΟ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΧΤΑ-ΑΡΑΛ
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΑΠΑΛΙΔΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ, ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΙ Η ΦΩΤΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΕΛΑΣ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΝΤΡΕΑΔΗ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Σαφές προβάδισμα για την ηγεσία της ΕΝΠΕ

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

έχει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.Κώστας Αγοραστός

Σ

αφές προβάδισμα για τη διεκδίκηση της ηγεσίας της ΕΝΠΕ
για την παράταξη «Συμμαχία
υπέρ των Περιφερειών» προέκρινε
το αποτέλεσμα για την ανάδειξη νέας
ηγεσίας στις εκλογές της Γενικής
Συνέλευσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στο Αμφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Μεγάλες πιθανότητες έχει πλέον να
αναλάβει την ηγεσία της ΕΝΠΕ ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.Κώστας
Αγοραστός.
Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις
19:30μ.μ., το νέο Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.
αποτελούμενο από τους 13 Περιφερειάρχες και τα 12 νεοεκλεγέντα μέλη
θα συγκροτηθεί σε Σώμα προκειμένου να εκλέξει το προεδρείο του.
Δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον
Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, καθώς
και τα 4 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Από το πρακτικό

Στη σημερινή ψηφοφορία για την
ανάδειξη των 12 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ψήφισαν 284 από τα
293 μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων
για το Διοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκαν:
283 έγκυρα ψηφοδέλτια και 1 λευκό
ψηφοδέλτιο.
Από τα έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν:
Ο συνδυασμός «Συμμαχία υπέρ των
Περιφερειών», 92.
Ο συνδυασμός «Ριζοσπαστική Περιφερειακή Πρωτοβουλία», 74.
Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση», 41.
Ο συνδυασμός «Σύγχρονη Ανθρώπινη Περιφέρεια», 29.
Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση», 8.

1. Τζόκας Σπυρίδων, 65 σταυρούς
2. Στούπης Νικόλαος, 58 σταυρούς
3. Πατσαρίνος Νικόλαος, 56 σταυρούς

Ο συνδυασμός «Ανατροπή-Δημιουργία», 16.
Ο συνδυασμός «Νέα Πελοπόννησος», 18.
Ο συνδυασμός «Ελληνική Αυγή», 5.

Με βάση την εκλογική τους δύναμη
και σύμφωνα με τους ορισμούς της
παρ. 10 & επ. του άρθρου 12 του ΠΔ
74/2011 ο συνδυασμός « Συμμαχία
υπέρ των Περιφερειών» αναδεικνύει
τέσσερα (4) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο συνδυασμός «Ριζοσπαστική
Περιφερειακή Πρωτοβουλία» αναδεικνύει τρία (3) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη
Αυτοδιοικητική Κίνηση» αναδεικνύει
δύο (2) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο συνδυασμός «Σύγχρονη
Ανθρώπινη Περιφέρεια» αναδεικνύει
ένα (1) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο συνδυασμός «Νέα Πελοπόννησος» ένα (1) μέλος και ο συνδυασμός
«Ανατροπή Δημιουργία» ένα (1)
μέλος.
Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή
προχώρησε στη διαλογή των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων
κάθε συνδυασμού:

Συνδυασμός «Συμμαχία υπέρ των
Περιφερειών»,
1. Μιχαλάκης Χρήστος, 77 σταυρούς
2. Μαραβέλιας Δημήτριος, 71 σταυρούς
3. Δακής Γεώργιος, 68 σταυρούς
4. Σπύρου Σπυρίδων, 66 σταυρούς

Συνδυασμός «Ριζοσπαστική Περιφερειακή Πρωτοβουλία»

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Κίνηση»
1. Σγουρός Ιωάννης, 32 σταυρούς
2. Μαχαιρίδης Ιωάννης, 24 σταυρούς
Συνδυασμός «Σύγχρονη Ανθρώπινη Περιφέρεια»
1. Γιώργος Ιωάννης, 28 σταυρούς
Συνδυασμός «Νέα Πελοπόννησος»
1. Παναγιωτοπούλου Ελένη, 17
σταυρούς

Συνδυασμός Ανατροπή-Δημιουργία»
1. Πλακεντάς Παναγιώτης, 16 σταυρούς

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία
για την εκλογή μελών του Εποπτικού
Συμβουλίου.
Ψήφισαν 284 μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
Μετά τη διαλογή βρέθηκαν:

258 έγκυρα ψηφοδέλτια, 19 λευκά
και 7 άκυρα ψηφοδέλτια.

Τα πέντε νέα μέλη του Εποπτικού
Συμβουλίου είναι:
1. Κόκκινος Χαράλαμπος, 124 σταυρούς
2. Ψαθάς Βασίλειος, 109 σταυρούς
3. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, 97
σταυρούς
4. Φιλίππου Πέτρος, 85 σταυρούς
5. Γαλιατσάτος Σπυρίδων, 68 σταυρούς.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ
‘’ΕΝΕΡΓΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ’’
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7-10-2014

‘’Το δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης 7-10-2014 ως κύρια θέματα του είχε την στελέχωση των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ)
των οργανισμών του Δήμου (πολιτισμού αθλητισμού κοινωνικής πολιτικής & προσχολικής αγωγής Ελευσίνας, κοινωφελής
επιχείρηση δήμου) καθώς και την στελέχωση όλων των επιτροπών του δήμου (επιτροπή περιβάλλοντος, επιτροπή τουρισμού κλπ).
Στα παραπάνω ΔΣ με βάση τον κανονισμό λειτουργίας τους
προβλέπεται αριθμός συμβούλων της πλειοψηφίας καθώς και
ένας ελάχιστος αριθμός συμβούλων από την μειοψηφία. Επίσης προβλέπεται και ένας αριθμός πολιτών που συμπληρώνει την σύσταση των συμβουλίων.
Πραγματικά με έκπληξη όλοι οι αντιπολιτευόμενοι σύμβουλοι
διαπιστώσαμε ότι στην πρόταση της δημοτικής αρχής για τα
ΔΣ συμβούλια των οργανισμών όλοι οι προτεινόμενοι σύμβουλοι ήταν μη εκλεγμένοι υποψήφιοι με τον ΕΝΩΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ του κ Τσουκαλά.
Ο μη εκλεγμένος μάλιστα κ Καμπάνης Γαβριήλ προτείνεται
και στα δύο ΔΣ των οργανισμών ,στο δε ΔΣ της Κοινωφελούς
Επιχείρησης, που σημειωτέο είναι έμμισθη θέση, προτάθηκε
και ψηφίστηκε ως πρόεδρος .
Στις διαμαρτυρίες τις αντιπολίτευσης ότι οι συγκεκριμένες
πρακτικές συνιστούν έλλειμμα δημοκρατίας, αλαζονεία, αλλά
και έλλειψη σεβασμού προς τους πολίτες της πόλης η απάντηση του δήμαρχου κ Τσουκαλά ήταν ότι το μεγάλο ποσοστό που
πήραν τους νομιμοποιεί να βάζουν όποιους θέλουν, γιατί έτσι
θα υλοποιήσουν την πολιτική τους.
Αυτό που εμείς κρατάμε ως συμπέρασμα και όχι μόνο από
αυτό το γεγονός αλλά και από όλα τα προηγούμενα δημοτικά
συμβούλια, είναι ότι η δημοτική αρχή έχει αποφασίσει να διοικήσει τον δήμο με αλαζονεία, έπαρση και αδιαφάνεια.
Όσον μας αφορά και τιμώντας τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν δηλώνουμε ότι τέτοιες λογικές και αντιλήψεις θα μας
βρουν απέναντι και είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε σε
πέρας και μέχρι τέλους τον αντιπολιτευτικό μας ρόλο.
Για την Ενεργή Συμπολιτεία
Βαμβακάς Κώστας
Μίλησης Θανάσης’’

ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
Η παραχώρηση χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου
στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για την ανέγερση του 2ου
και 7ου Νηπιαγωγείου Ελευσίνας

Τ

ην Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ. θα συνεδριάσει το
Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας, προκειμένου να
λάβει αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη θέσης Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/10»
Ορισμός μελών στην Επιτροπή Καταστροφής – Εκποίησης Κινητών Πραγμάτων του Δήμου μας (σύμφωνα με το
ά. 199 του Ν. 3463/06).
Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων των Παραγωγικών Τάξεων ως μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης χώρου
ιδιοκτησίας Δήμου τμήματος του Ο.Τ. 242 στην «Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε.» για την ανέγερση του 2ου και 7ου Νηπιαγωγείου Ελευσίνας.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εργα-

σίας: «Αποψίλωση ξερών χόρτων στα πεζοδρόμια και
τους ακάλυπτους χώρους της πόλης κατά την αντιπυρική
περίοδο».
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εργασίας: «Λιπασματοποίηση Πρασίνου».
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εργασίας: «Συντήρηση & Ευπρεπισμός Κοινόχρηστων & Ακάλυπτων Χώρων Δ.Ε. Μαγούλας».
Λήψη απόφασης για την ανάγκη προμήθειας Φωτιστικών Σωμάτων Μειωμένης Κατανάλωσης για το Δημοτικό
Φωτισμό.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη Προμήθειας και Τοποθέτησης Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση
Σ.Α.Π. (ΑΒS) σε Οχήματα του Δήμου Ελευσίνας οικονομικού έτους 2014.
Λήψη απόφασης για «Λοιπές Συνδρομές» του Δήμου σε
ηλεκτρονική Βάση δεδομένων Σ. Καραγιλάνης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Λήψη απόφασης για την κατανομή Γ’ Δόσης έτους 2014
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του

Δήμου μας. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Επειγουσών
Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνδέσεων) στην Κάτω
Ελευσίνα.
Τροποποίηση της 253/14 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στην πρόταση χρηματοδότησης του Προγράμματος
LIFE με τίτλο: «Μηδενική Παραγωγή Ογκωδών Αποβλήτων στο Δήμο Ελευσίνας».
Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου μας στο
Παγκόσμιο Συνέδριο ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.
Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και της 17ης Νοεμβρίου.
Διαγραφή οφειλών και αντίστοιχων προσαυξήσεων.
Διαγραφή οφειλής Κ.Ο.Κ.
Διαγραφή οφειλής από Επιστροφή Κοινωνικών Επιδομάτων.
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Άρθρο του Αντιπροέδρου του ΠΕ.ΣΥ Αττικής Χάρη Δαμάσκου για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Κι αν δεν γίνουν οι εκλογές τον Μάρτιο ....;;;;;

Ε

ίναι αλήθεια, ότι η
δ ιαχείρ ιση των απορριμμάτων στην Αττική, είναι τα τελευταία 15 χρόνια,
ένα από τα μεγαλύτερα
θέματα
που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει η
αυτοδιοίκηση.

15 χρόνια που πέρασαν, με προβληματικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς, απίστευτη γραφειοκρατία, δικαστικές διενέξεις, αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες
και μια συνεχή μεταβίβαση ευθυνών και αρμοδιοτήτων.
15 χρόνια που πέρασαν, επιβαρύνοντας περιβαλλοντικά με βάρβαρο τρόπο τα Άνω Λιόσια και την Φυλή, που
ανέλαβαν με το αντίστοιχο «τίμημα», να σηκώσουν το
δυσανάλογο βάρος του θαψίματος των απορριμμάτων
του μισού πληθυσμού της Ελλάδος.

Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην αιρετή Περιφέρεια, λόγω Καλλικράτη το 2010, αλλά και η συνεννόηση
που μετά από πολλά χρόνια τελικά επιτεύχθηκε με τους
θιγόμενους Δήμους, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΔΣΝΑ και τα
χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φάνηκε ότι θα έδιναν στο πρόβλημα την οριστική του λύση .

Αλλά φαίνεται, ότι ακόμη και σήμερα, οι νοοτροπίες
και οι πρακτικές που οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτή την

απίστευτη οικονομική και κοινωνική κρίση, δεν αλλάζουν και τα μικροπολιτικά συμφέροντα συνεχίζουν να
κυριαρχούν.

Και αν όλο αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ανεύθυνο
και επιπόλαιο, θέλω να εξηγήσω, ότι είναι και ταυτόχρονα επικίνδυνο.

Και για να εξηγούμαι, αυτό που θεωρώ ανεύθυνο και
οπισθοδρομικό, δεν είναι η επιχειρούμενη αλλαγή του
Περιφερειακού Σχεδιασμού, που άλλωστε ήταν μια από
τις πιο σημαντικές προεκλογικές δεσμεύσεις της παράταξης της, που οφείλει να τηρήσει.
Ανεύθυνη θεωρώ την προσπάθειά της να ανατρέψει
έναν πολυετή προγραμματισμό, μεταφέροντας την
ευθύνη στους Δημάρχους της Αττικής, χωρίς η ίδια να
καταθέτει ένα οργανωμένο, μελετημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, που θα μπορούσε να είναι η βάση
μιας αλλαγής.
Μιας αλλαγής του σχεδιασμού, που θα να είναι διαχειρίσιμη στα πλαίσια που προσδιορίζονται από τις
Ευρωπαϊκές προθεσμίες, θα έχει συγκεκριμένο χρονικό
ορίζοντα, αλλά κυρίως θα έχει ως κεντρικό άξονα την
αδήρητη ανάγκη αλλαγής της διαχείρισης των απορριμμάτων, σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται μέχρι σήμερα.
Αντί αυτού διακηρύσσει το άμεσο κλείσιμο της χωματερής της Φυλής, προκαλώντας εύλογες απορίες, τεράστια ερωτηματικά, αλλά και έκδηλη ανησυχία.

Η αλήθεια είναι, ότι η πραγματικότητα της διοίκησης
της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας , είναι πολύ
δύσκολη, ειδικά όταν θέλεις να δείχνεις συνεπής με ανεδαφικές και γενικόλογες προεκλογικές δεσμεύσεις. Και
γίνεται ακόμα δυσκολότερη, όταν προσπαθείς να μεταφέρεις όλες τις σοβαρές αποφάσεις, που πρέπει να
πάρεις, μετά τις πιθανολογούμενες εθνικές εκλογές του
Μαρτίου, προκειμένου αυτές να μην έχουν εκλογικές
επιπτώσεις στον ΣΥΡΙΖΑ .

Δεν μπορώ αλλιώς να εξηγήσω την επιστολή της κ.
Δούρου προς τους Δημάρχους της Αττικής, που τους
ζητά από μηδενική βάση, να ξεκινήσουν ένα διάλογο
καταγράφοντας τις προτάσεις τους στα πλαίσια ενός
διαφορετικού μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων,
το οποίο η ίδια περιγράφει παραθέτοντας μια πολύ
όμορφη έκθεση ιδεών.

Πουθενά δεν προβλέπεται, ότι η Περιφερειάρχης Αττικής, μπορεί να ασκεί προσωπικές πολιτικές, να παίρνει
μόνη της αποφάσεις και να ανατρέπει σχεδιασμούς,
χωρίς να έχει την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΣΝΑ. Εκτός και
αν η λογική του ΕΝΤΕΛΕΣΘΑΙ, που ξεκίνησε με το θέμα
της αξιολόγησης των υπαλλήλων, αφορά και τους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, αλλά και τα
συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.
Η Δημοκρατία έχει θεσμούς και διαδικασίες, που καμιά
φορά, είναι επίπονες και περίπλοκες , αλλά αποτελούν
την βάση στήριξης της λειτουργίας μιας ευνομούμενης
κοινωνίας και πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστές .

Κι αν δεν γίνουν οι εκλογές τον Μάρτιο ....;;;;;

Χάρης Δαμάσκος
Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής

Frigoglass: Διερευνά στρατηγικές επιλογές για τον κλάδο υαλουργίας

Η

Frigoglass ABEE ανακοινώνει σήμερα ότι ξεκινά
τη διερεύνηση στρατηγικών επιλογών σχετικά με τον
κλάδο υαλουργίας.
Όπως σημειώνεται σε σχετική
ανακοίνωση, η εταιρία κατέχει
ηγετική θέση ως παραγωγός γυάλινων φιαλών στις αγορές της
Δυτικής Αφρικής και Μέσης Ανατολής, περιοχές που αποτελούν
πεδίο σημαντικών επενδύσεων
των κορυφαίων διεθνών εταιριών αναψυκτικών
και ποτών.
Σύμφωνα με την εισηγμένη, λόγω της ισχυρής
προοπτικής ανάπτυξης του κλάδου γυάλινης
συσκευασίας μακροπρόθεσμα καθώς και της

ισχυρής θέσης και παραγωγικής βάσης στη Νιγηρία, εκδηλώθηκε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για μια σειρά στρατηγικών επιλογών όπως
κοινοπραξίες, συμμετοχές μειοψηφίας ή ακόμα
και πλήρη εξαγορά του κλάδου.

Δεδομένου ότι το επενδυτικό
ενδιαφέρον ενδέχεται να οδηγήσει
σε δημιουργία σημαντικής αξίας, η
εταιρία αποφάσισε να αξιολογήσει
τις επιλογές αυτές και έχει αναθέσει
στην Citigroup Global Markets
Limited τον ρόλο του αποκλειστικού
οικονομικού συμβούλου σε αυτήν
τη διαδικασία.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, η εξέλιξη και το
αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας
δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Η Frigoglass δεν προτίθεται να προβεί σε
περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με την διαδικασία εκτός εάν και έως ότου αυτό κριθεί αναγκαίο ή
σκόπιμο.

ΕΛΣΤΑΤ: 3,9 εκατ. π ολίτες
απειλούνται απ ό τη φτώχεια
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Αυξήθηκε στο 35,7%
από 34,6% ένα χρόνο πριν το
ποσοστό των πολιτών που
ζουν υπό τον κίνδυνο του
κοινωνικού αποκλεισμού

Α

υξήθηκε στο 35,7% από 34,6% ένα
χρόνο πριν το ποσοστό των πολιτών που ζουν υπό τον κίνδυνο της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το
2013 (κατάσταση το 2012), σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 3.903.800 πολίτες έναντι
3.795.100 ένα χρόνο πριν.Η επίδοση είναι η
δεύτερη χειρότερη πανευρωπαϊκά μετά την
Βουλγαρία (48%) και με την Κύπρο να έχει
ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχεια μόνο
στο 14,7%.
Πρώτοι σε ανισότητες

Το 20% των πλουσιότερων Ελλήνων, έχει
6,6 φορές υψηλότερο εισόδημα από το 20%
των φτωχότερων συμπολιτών, σύμφωνα με
την ΕΛΣΤΑΤ.
Το πρόβλημα της ανισότητας παρέμεινε
αμετάβλητο το 2013, αλλά και το μεγαλύτερο
πανευρωπαϊκά μαζί με αυτό της Βουλγα-

ρίας. Έπεται με χάσμα φτωχών πλουσίων
6,3 η Λετονία και η Ισπανία, ενώ στην Νορβηγία η ανισότητα είναι μόνο 3,3.

Το… κατώφλι φτώχειας διαμορφώθηκε σε
ετήσιο εισόδημα 5.023 ευρώ για άγαμο και
σε 10.547 ευρώ για τετραμελή οικογένεια,
σύμφωνα με την έρευνα του 2013.
Ένα χρόνο πριν, καθώς τα εισοδήματα
ήταν πολύ υψηλότερα και το κατώφλι φτώχειας ήταν υψηλότερο στα 5.708 ευρώ ετησίως για τον άγαμο και στα 11.986 για τετραμελή οικογένεια, ενώ το 2010 βρισκόταν στα
7.178 ευρώ για τον άγαμο και 15.073 ευρώ
για οικογένεια.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, το 23,1% του
πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας.
Ο λόγος για 892.763 νοικοκυριά με 2,5
εκατ. μέλη. Στις μονογονεϊκές η φτώχεια φτάνει στο 37%, ενώ τα παιδιά που ζουν σε φτωχιές οικογένειες ανέρχονται στο 28,8% του
συνόλου.

Μ έ χ ρ ι τ ις 1 5 Ν ο ε μβ ρ ί ο υ
η αναθεώρηση των εκλογικών
καταλόγων από τους δήμους

Μ

έχρι 15 Νοεμβρίου οι όλοι οι
δήμοι της χώρας θα πρέπει να
έχουν αποστείλει στο υπουργείο
Εσωτερικών αναθεωρημένους τους εκλογικούς καταλόγους.
Οι δήμοι, στο πλαίσιο της Ε΄ Αναθεώρησης 2014, θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει τις νέες εγγραφές και τις μεταβολές
που συνέβησαν στο εκλογικό σώμα το διάστημα από 1/9/2014 έως και 30/10/2014.
Σημειώνεται ότι εκλογικά αρχεία που θα
φθάνουν με cd, ή θα φτάσουν αργότερα, ή
θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο μετά τη κατα

ληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με το
υποργείο Εσωτερικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν
οι δήμοι στον έλεγχο τυχόν διπλοεγγεγραμμένων όχι μόνο στο δήμο τους, αλλά
και σε σχέση με άλλους δήμους, ώστε να
προβούν στη διαγραφή μιας εκ των δύο
εγγραφών.
Τεχνικές λεπτομέρειες για τις αρμόδιες
υπηρεσίες δίνονται στο σχετικό έγγραφο
του υπουργείου Εσωτερικών,eggr3828706102014.

Ένας στους 5 δεν μπορούν
να τα βγάλουν πέρα

Μεγάλες πιέσεις ασφυξίας στα νοικοκυριά
δείχνει η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής για τους δείκτες συνθηκών διαβίωσης.
Σύμφωνα με αυτή, τέσσερις στους 10 δεν
μπορούν να πληρώσουν το δάνειο, 1 στους
3 δεν έχει ικανοποιητική θέρμανση και 5
στους 10 αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες.
Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της έρευνας του
2013 δείχνει ότι: Το 36,8% όσων έχουν καταναλωτικό δάνειο δηλώνει ότι δυσκολεύεται
πολύ στην αποπληρωμή του, δυσκολεύεται
και το 42% να πληρώσει το ενοίκιο ή τη δόση
του δανείου.
Το 41,5% των φτωχών στερείται διατροφής
και το 79,1% δηλώνει οικονομική δυσκολία
να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες.
Τις ίδιες οικονομικές δυσκολίες να καλύψει
έκτακτα αντιμετωπίζει όμως πλέον και το
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39,1% των μη φτωχών και το 47,5% του
συνόλου.
Αδυνατεί να έχει ικανοποιητική θέρμανση
δηλώνει το 29,4% του πληθυσμού και το
48,6% των φτωχών.
Επίσης, το 45,9% δεν μπορεί να καλύψει 1
εβδομάδα διακοπών.
Το 57,9% των φτωχών δυσκολεύεται να
πληρώσει πάγια και το 59% αναφέρει μεγάλη δυσκολία αντιμετώπισης συνηθισμένων
αναγκών.

Στο σύνολο των παραμέτρων, αυξήθηκε
και το σύνολο του πληθυσμού με υλικές στερήσεις στο 20,3% του συνόλου, από 19,5%
το 2012 και κατά 11,6% το 2010.
Φτάνει στο 23,3% στα παιδιά και στο
35,2% των ανηλίκων αποφοίτων δημοτικού.
Τι εισόδημα δηλώνουν ως ελάχιστο μηνιαίο
για την αντιμετώπιση των αναγκών; τα 1.784
ευρώ στο σύνολο του πληθυσμού με τους μη
φτωχούς να ανεβάζουν τον πήχη στα 1.879.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Να επισημανθεί , βέβαια, ότι παρά τις
όποιες αποφάσεις, θα πρέπει να υπάρξουν
οργανωμένες κινήσεις στήριξης από την
Πολιτεία και η χάραξη στρατηγικής για έναν
νέο κύκλο επαναβιομηχάνισης της χώρας
με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.
Για να υπάρξει όμως μια τέτοια εξέλιξη,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξαλειφθούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην
έκρηξη των βιομηχανικών λουκέτων τα
τελευταία χρόνια. Διότι μπορεί φαινομενικά
ως πρώτη αιτία για τα προβλήματα του κλάδου να παρουσιάζεται η πτώση της εγχώριας ζήτησης, ωστόσο στην πραγματικότητα ο καθοδικός κύκλος της οικονομίας
απλώς ανέδειξε υπαρκτές αδυναμίες:
υψηλή φορολογία της παραγωγής, υψηλό
μη μισθολογικό κόστος, γραφειοκρατία,
προβλήματα στις αδειοδοτήσεις, ασαφής
περιβαλλοντική νομοθεσία και ανυπαρξία
βιομηχανικής πολιτικής.

Χαλυβουργία
Ο βιομηχανικός κλάδος με τη μεγαλύτερη
συνεισφορά στην απασχόληση και την
ανάπτυξη που μετρά τις περισσότερες
απώλειες είναι η χαλυβουργία.
Το καθεστώς της εκ περιτροπής απασχόλησης και οι απολύσεις στη Χαλυβουργία
Ελλάδος καθώς και τα ποικίλλα προβλήματα σε μονάδα της Ελευσίνας είναι το αποτέλεσμα της πρωτοφανούς κρίσης που
πλήττει τον κλάδο.
Με την παραγωγή να εμφανίζει μείωση
κατά 80% σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, ο κλάδος έχει πληρώσει ακριβό τίμημα και εκτιμάται ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, ακόμα και οι εν λειτουργία μονάδες
είναι δύσκολο να συντηρηθούν.
Αυτό θα αλλάξει μόνο εάν εφαρμοσθεί
απόλυτα το μέτρο της διακοψιμότητας για
το κόστος του ρεύματος, ούτως ώστε να
γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι εξαγωγές.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 49-40 ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 89-21

Στην πρεμιέρα πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών ο
Πανελευσινιακός επικράτησε
του Ατρομήτου Πειραιά 49-40
ενώ Ο ΓΑΣ Μάνδρας γνώρισε
την συντριβη εκτός έδρας
απο τον Φοίνικα Πειραιά.
Αναλυτικά:

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 4940(24-16)
Διαιτητές : Kοτσώνης ,
Καλογριάς
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ. (
Καραχάλιος , Βαννού ) :Τακίδη 8 ,Ξανθοπούλου 2 , Κοκκίνη 8(1) , Πλαβούκου 16 ,
Ραμαντάνη , Ιωσηφίδη Σ ,
Περαματζή , Σαβουλίδου 8 ,
Κουρπά , Ιωσηφίδη Ε , 2 ,
Αλεξανδρίδου 5 , Οικονομοπούλου
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ (Λαμπαδάριος) Τσουμπρή , Ιωάννου

, Φρατζεσκάκη , 6 , Μοσχονά
5 , Καλογεράκου , Τσαχάλη
6(1) , Βασιλάτου 9(2) , Σιτζάνη
11 , Καλαιτζίδου 1 , Ραφαελάτου , Χατζή 2 , Φλεβαράκη
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ 89-21 (39-08)
Διαιτητές : Τεφτίκης Κ. ,
Κομιανός
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. (Λαγοπόδης): Γκριτζά 6, Λιβανού
12(2) , Οικονομίδου 10(2)

Κοντοδιού 15(30, Μανουρά 8
, Αρχοντάκη 8 , Παναγιωτίδου
6 , Καμαρινού 10 , Καστρενοπούλου 7 , Ζεβαχιργιάν 4,
Παίδα 2, Πούλη 1
ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Διολέτης):
Τσίρμπα 4, Κοτσάνη , Τριανταφυλλοπούλου 2, Κοτσώνη
3, Λιάσκου , Αλεξανδροπούλου , Γιαννικάκη , Χαλατσιάδου 3, Τζαβαρή 3, Μετάϊ 2,
Πεφάνη 4, Ακρίβου

Γιώργος Βαζάκας:
<< Δίκαιο το τελικό σκόρ>>
Ο τεχνικός του Αχαρναϊκού Γιώργος Βαζάκας
μετά το τέλος του αγώνα με την Επισκοπή και
στην συνέντευξη τύπου τόνισε: «Στο πρώτο
ημίχρονο τον πρώτο λόγο είχε η Επισκοπή.
Στο δεύτερο σημειώσαμε ένα γκολ και έπρεπε
να βρούμε αντίδοτο στην πίεση του αντιπάλου.
Χάσαμε μία καλή ευκαιρία μετά το 1-1.
Η ισοπαλία είναι δίκαιο αποτέλεσμα κατά
51% - 49% υπέρ της Επιασκοπής.

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και εύχομαι να
μείνουν και οι δύο ομάδες άνετα στην κατηγορία».

Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 1-1 ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΗΤΤΑ
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ 70-78

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της φουτμπόλ λίγκ ο Αχαρναικός πήρε σπουδαία ισοπαλία στο
Ρέθυμνο απο την Επισκοπή 1-1.
Στο πρώτο μέρος είχε πέντε τελικές έναντι καμίας των αντιπάλων, χωρίς κάποια από αυτές όμως να
δημιουργήσουν και κάποια σπουδαία ευκαιρία. Η ομάδα του Μενιδίου στην πρώτη της φάση στο δεύτερο μέρος κατάφερε να ανοίξει το σκορ.
Στο 49’ ο ΠΑπατόλιος με δυνατό σουτ ύστερα από κόρνερ έκανε το 1-0 για τους «πράσινους». Η απάντηση από τους Κρητικούς ήταν άμεση και στο 58’ ο Δουμάνης με διαγώνιο σουτ «έγραψε» το τελικό 11.
ΕΠΙΣΚΟΠΗ: Γουναρίδης, Παπαδήμας, Μποτωνάκης (55’ Δρακάκης), Πιθαρούλης, Ράντοβιτς, Βουρβαχάκης, Νικόλτσης (79’ Βιτώρος), Δελήμπασης, Βιγιαφάνε (86’ Σπανός), Λάμπρου, Δουμάνης.
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ: Παγούδης, Μωϋσιάδης, Ζώνας, Γέσιτς, Παπατόλιος, Κοντογουλίδης (89’ Εμέκα),
Μανουσάκης (80’ Ταμπάκης), Ιωαννίδης, Καλαμιώτης, Στουρνάρας, Ιορδανίδης (93’ Καλογερόπουλος).

Ο Πανελευσινιακός ΚΑΕ στην πρεμιέρα του
πρωταθλήματος της Α/1 γνώρισε την ήττα
στην γούβα απο τον Αρη Θεσσαλονίκης 7078.
Το ΠΑΙΧΝIΔΙ ήταν ντέρμπι στα τρία από τα
τέσσερα δεκάλεπτα, αλλά η μεγάλη διαφορά
έγινε στην τρίτη περίοδο όταν οι «κίτρινοι»
κυριάρχησαν απόλυτα και με επιμέρους σκορ
25-12 όχι απλά πέρασαν μπροστά στο σκορ,
αλλά ξέφυγαν κιόλας, με τους γηπεδούχους να
προσπαθούν αλλά να μην καταφέρνουν να
μπουν ξανά στο ματς.
Στο πρώτο δεκάλεπτο ο αγώνας είχε τη
μορφή ντέρμπι με το συγκρότημα του Γιώργου
Σκαραφίγκα να προηγείται με 19-18, ενώ το
ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους στο
(+3), 43-40.
Στην τρίτη περίοδο έμελλε να γίνει και η διαφορά που θα έκρινε το ματς, καθώς το 25-12
υπέρ των φιλοξενούμενων έδωσε σαφές προβάδισμα νίκης στην ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη.
Στα τελευταία δέκα λεπτά η ομάδα της Ελευσίνας προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να
αλλάξει την κατάσταση.
Κορυφαίος για τους νικητές ο Αλέξανδρος
Βεζένκοφ με 19 πόντους, ενώ ο Μάρεϊ σημείωσε 15 για τους ηττημένους.
Δεκάλεπτα: 19-18, 43-40, 55-65, 70-78

Πανελευσινιακός (Γιώργος Σκαραφίγκας):
Κοξ 15 (5), Ρόμπινσον 12 (2), Τσακαλέρης,
Βασιλόπουλος 4, Μάρεϊ 14, Αθανασούλας 11
(3), Μάρτσοβιτς 14 (2), Δορκοφίκης, Ιωάννου
Άρης (Δημήτρης Πρίφτης): Πάσαλιτς 9 (2),
Μανωλόπουλος, Γκίκας 3 (1), Τόμας 18 (2),
Βεζένκοφ 19 (1), Νέιμικ 6, Μούρτος 12 (2),
Σίμτσακ 2
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Το Σαββάτο, 18 Οκτωβρίου 2014, στις 12.00
το πρωί,στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ
"Αλέκος Σάλτας",
θα γίνει ο καθιερωμένος ετήσιος Αγιασμός
για τα τμήματα του Συλλόγου μας.
Επίσημος καλεσμένος ο κος
Νίκος Θυμιανίδης,
ειδικός διατροφολόγος-διαιτολόγος.
Θα μιλήσει σε όλους για το πως
πρέπει να τρώμε σωστά.
Το Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ:

’’ΑΔΙΚΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΥΑΤΟΥΣ ΜΑΣ’’

Ο Μανδραικός
αφήνει
πίσω του την ήττα από τον
Αιολικό και προετοιμάζεται
για το παιχνίδι με την Αχαική στην Μάνδρα.Ο προπονητής της ομάδος Δημήτρης
Καλλιακούδης μετά το τέλος
του αγώνα με τον Αιολικό
τόνισε:
<<Ο Μανδραικός είναι μεγάλη ομάδα και ποτέ μια
ήττα δεν είναι αποδεκτή. Νομίζω ότι στον αγώνα με την
ομάδα της Μυτιλήνης αδικήσαμε τους εαυτούς μας
γιατί η εικόνα της ομάδας ήταν καλή.
Αυτή η περίοδος είναι δύσκολη για εμάς, διότι το
τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει δύο ήττες και θέλουμε
το συντομότερο να τις αφήσουμε πίσω. Μια ευκαιρία
έκανε ο Αιολικός και σημείωσε το γκόλ. Εμείς δημιουργήσαμε ευκαιρίες να πετύχουμε γκολ και εφόσον προηγούμασταν θα ήταν διαφορετική η κατάσταση. Έγινε
ένα λάθος και δεχθήκαμε γκολ και δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι και οι αποφάσεις του διαιτητή αποδείχθηκαν καθοριστικές.
Εμείς, όμως, πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα και να
εμφανιστούμε καλύτεροι στη συνέχεια.. Νομίζω ότι
έχουμε την ποιότητα και τη θέληση για να πετύχουμε
στους στόχους μας. Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε
την κατάσταση και θα το κάνουμε γιατί όλοι είμαστε
αποφασισμένοι.
Ωστόσο, κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θέλουμε να
κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας στα δύσκολα ματς
που έρχονται.Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάζουμε το καλό της ομάδας».

Ικανοποίηση στον Αστέρα Μαγούλας

Ικανοποιημένοι είναι όλοι στο στρατόπεδο του Αστέρα Μαγούλας απο την σπουδαία επιτυχία επί
της Κύμης.
Ο προπονητής του συλλόγου, Άλκης Ελευθεριάδης, στις δηλώσεις του τόνισε: "Έγινε ένα δυνατό
παιχνίδι από δυο ομάδες που αναζήτησαν τη νίκη. Στο α' ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά, πιέσαμε τον
αντίπαλο και δεν του επιτρέψαμε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Προηγήθηκαμε στο σκορ αρκετά νωρίς
και ελέγξαμε απόλυτα το ρυθμό.
Στην επανάληψη μετά από ένα τραυματισμό που είχαμε με τον Στίλα αποσυντονιστήκαμε λιγο και
αναγκαστήκαμε να δώσουμε χώρο στην Κύμη με αποτέλεσμα να πιεστούμε προς το τέλος. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε μια σημαντική νίκη που μας γεμίσει αισιοδοξία. Συγχαρητήρια στα παιδιά για
την εμφάνιση και πλέον το μυαλό μας βρίσκεται στο επόμενο ματς με τον Βύζαντα Μεγάρων".

ΑΓΣ ΝΗΡΕΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)

1Η Η ΜΑΡΙΑ ΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΑΛΜΑ

Αποστολή εξετελέστη για την Εθνική ομάδα
γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης
γυμναστικής. Με πλήρη ομάδα θα διεκδικήσει το
2015 την Ολυμπιακή πρόκριση η Εθνική Γυναικών
της ενόργανης γυμναστικής, χάρη στο κατόρθωμά
της να πλασαριστεί στην προνομιούχο 24άδα στο
παγκόσμιο της Νάνι στην Κίνα.
Στην επιτυχία της ομάδος συμμετείχε και η αθλήτρια του Νηρέα Νέας Περάμου Μαρία Σίμου όπου
με την αγωνιστικότητά της έδωσε πολύτιμους βαθΗ Μ . Σ Ι Μ ΟΥ Τ Ρ Ι Τ Η Α Π Ο Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ
μούς για την πρόκριση αυτή, καθώς αγωνίστηκε
και στα τέσσερα όργανα παίρνοντας την 1η θέση στο άλμα την 3η θέση στις ασκήσεις εδάφους και την
5η θέση στους ασύμετρους ζυγούς και στην δοκό ισοροπίας.
Αναλυτικά: Σύνθετο ατομικό: 47,999, Άλμα: 13,566, Ασύμμετροι ζυγοί: 10,300, Δοκός ισορροπίας:
11,533, Έδαφος: 12,600.
Η επιτυχία αυτή της αθλήτριας του Νηρέα φανερώνει για ακόμα μία φορά ότι εκτός τις επιτυχίες που
έχει ο σύλλογος σε πανελλήνιο επίπεδο αποδεικνύει την δυναμικότητα του ακόμη και σε παγκόσμιο
πρωτάθλημα προβάλωντας την πόλη της Νέας Περάμου με τον καλύτερο τρόπο.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:<<ΚΑΚΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ
Η ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΙΚΗ>>

Αφήνουν πίσω τους την ήττα στην Κ.Αχαιά όλοι στον
Πανελευσινιακό και προσγειώνονται για την συνέχεια
του πρωταθλήματος.
Το κλίμα στα αποδυτήρια δεν ήταν και το καλύτερο
δυνατό μετά την αποκαρδιωτική εμφάνιση και την ήττα
από την Αχαική. Οι ποδοσφαιριστές των σταχυοφόρων με σκυμμένα κεφάλια αδυνατούσαν να πιστέψουν την τραγική εμφάνιση των ίδιων αλλά και της
ομάδας στο σύνολο. Ημέρα αυτοκριτικής για όλους
στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Κυριακής.

Αν και προηγήθηκαν στο σκόρ δεν έκαναν κάτι που
να αλλάξει το σκηνικό.
Εμφανίσεις σαν και αυτή δεν τιμούν ούτε τον ευατό
τους ούτε και τον σύλλογο! Πόσο μάλλον για μία
ομάδα που έδειξε μία εβδομάδα νωρίτερα ότι έχει τις
δυνατότητες να παίξει ελκυστικό και μυαλωμένο ποδόσφαιρο.
Καλούνται πλέον, σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της
χρονιάς να επιδείξουν από νωρίς θράσος, να υψώσουν το ποδοσφαιρικό τους ανάστημα και αρχής γενομένης από την επόμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟ Βάρδας να αποδείξουν ότι η ήττα από την ομάδα της Αχαικής ήταν και θα είναι η πρώτη κι η τελευταία κακή
παρένθεση της σεζόν.
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Σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη αποφάσισε ο πρωθυπουργός

Για την σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου από τον πρωθυπουργό την Τετάρτη
στις 18:30 ενημερώθηκαν σήμερα οι υπουργοί της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα ενημερώσει
τους υπουργούς για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση κατά τη συζήτηση
για τον προϋπολογισμό. Ακόμα αναμένεται να συζητηθεί ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου, καθώς μπαίνουμε σε ένα κρίσιμο πεντάμηνο ενόψει της προεδρικής εκλογής αλλά και της διαπραγμάτευσης για το χρέος και την έξοδο από το μνημόνιο.
Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε τελευταία φορά στις 7 Αυγούστου, όπου επικύρωσε τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Στην υπογραφή στρατηγικής
συμφωνίας προχώρησαν
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η COSCO

Η

συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά φορτίων με
τον ελληνικό σιδηρόδρομο από το λιμάνι του
Πειραιά προς την Κεντρική Ευρώπη και αντίστροφα.
Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.
Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου και του διευθύνοντα συμβούλου της COSCO κ. Λι Γιουνπένγκ, παρουσία του
υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Μιχάλη Παπαδόπουλου.
Όπως τονίζει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε ανακοίνωσή της, οι
προοπτικές από τη συμφωνία και η καθιέρωση του
λιμανιού του Πειραιά και της Ελλάδος ως Παγκόσμιου
Διαμετακομιστικού Κέντρου, μέσω της οποίας θα διακινούνται φορτία από και προς την Άπω Ανατολή είναι
ιδιαίτερα θετικές και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας.
Το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει οκτώ σημεία
με τα οποία οι δύο πλευρές δεσμεύονται για την ενίσχυση και τη βελτιστοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων και της κίνησης φορτίων από το λιμάνι του
Πειραιά προς τις Βαλκανικές χώρες και την Κεντρική
Ευρώπη.
Επίσης η συμφωνία ορίζει τα κύρια θέματα που θα
βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητες κατά μήκος του
σιδηροδρομικού διαδρόμου, τόσο απ ό άπ οψη
κόστους όσο και από άποψη χρόνου και όπως επισημαίνεται το Μνημόνιο Συνεργασίας θα αποτελέσει
στο μέλλον το προσχέδιο, προκειμένου να καθιερωθεί

Σ

Γκ. Χαρδούβελης: «Υπό επεξεργασία
οι νέες αντικειμενικές αξίες»

την π ρόσφατη υπουργική απ όφαση για τη
συγκρότηση επιτροπής που θα μελετήσει σύστημα καθορισμού διοικητικών τιμών και τιμών ζώνης
για τα ακίνητα της χώρας, παραπέμπει ο υπουργός
Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης σε έγγραφό του που
διαβιβάστηκε στη Βουλή. Παράλληλα, ο υπουργός
σπεύδει να υπογραμμίσει ότι οι τιμές θα αντανακλούν
όσο το δυνατό πιο πιστά τις αγοραίες τιμές.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε ύστερα από ερώτηση που είχε
καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ, Σταύρος Καλογιάννης, με
την οποία ζητούσε αναπροσαρμογή του αντικειμενικού
συστήματος ώστε οι τιμές ζώνης στον Νομό Ιωαννίνων
να προσαρμοστούν στις τιμές της αγοράς και ζητούσε
και διόρθωση των λαθών του ΦΑΠ των παρελθόντων
ετών, με νέο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου εναρμονισμένο με τον πραγματικό συντελεστή δόμησης.
Κοντά στις αγοραίες τιμές

Η έγγραφη απάντηση του κ. Χαρδούβελη που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 8 Οκτωβρίου αναφέρει ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που υπογράφηκε στις
13.8.2014, «συστήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών

ένας αποτελεσματικός διάδρομος για την προώθηση
του φορτίου από τον Πειραιά στην Κεντρική Ευρώπη.
Επιπλέον βάσει της συμφωνίας η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεσμεύεται να παράσχει την απαιτούμενη χωρητικότητα ώστε
να διευκολύνει την κίνηση φορτίων που εκκινούν από
το λιμάνι του Πειραιά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών άφιξης των πλοίων.
Από την πλευρά της η COSCO δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως τον κύριο πάροχο σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα για τη μεταφορά
του φορτίου που εισέρχεται ή εξέρχεται από τον λιμένα του Πειραιά.
Την ικανοποίησή του για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας εξέφρασε ο υφυπουργός Υποδομών
και Παπαδόπουλος και σημείωσε πως η μέχρι σήμερα επιτυχής προσέγγιση κορυφαίων πολυεθνικών
εταιρειών να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι του Πειραιά
ως λιμάνι εισόδου στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης, καθιστά επιτακτική την υπογραφή του μνημονίου
αυτού.
Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν και
άλλες παρόμοιες συμφωνίες.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος και δσ. Ο κ. Ζηλιακόπουλος χαρακτήρισε τη σημερινή συμφωνία ιστορικής σημασίας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο καθώς
δημιουργεί ανεξάντλητες ευκαιρίες ανάπ τυξης και
ανοίγει το δρόμο για να γίνει η Ελλάδα Παγκόσμιο Διαμετακομιστικό Κέντρο και πύλη εισόδου εμπορευμάτων για την Ευρώπη.
Επ ίσης, όπως είπ ε, αναβαθμίζεται ο ρόλος της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως κύριας σιδηροδρομικής εταιρίας που
θα συντονίζει τη διέλευση φορτίων της COSCO προς
την Κεντρική Ευρώπη.
επιτροπή με έργο τη μελέτη και την εκπόνηση συστήματος καθορισμού διοικητικών τιμών και τιμών ζώνης για τα
ακίνητα της χώρας, οι οποίες θα αντανακλούν όσο το
δυνατόν πιστότερα τις αγοραίες τιμές, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος».

Όχι μεμονωμένες αναπ ροσαρμογές αντικειμενικών
αξιών

Ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθαρίζει εξάλλου ότι «οι
τιμές του Αντικειμενικού Συστήματος δεν είναι σταθερές
αλλά μεταβάλλονται, τροποποιούνται και προσαρμόζονται στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν στην
αγορά των ακινήτων, μέσω των αναπροσαρμογών οι
οποίες γίνονται συνολικά για όλες τις περιοχές της
χώρας και όχι μεμονωμένα για κάποια περιοχή».
Ειδικά τώρα για τα Ιωάννινα, ο υπουργός Οικονομικών
σπεύδει να επισημάνει ότι από 1.1.2011 εντάχθηκαν για
πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα φορολογητέας
αξίας των ακινήτων 349 οικισμοί της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και ότι ο καθορισμός των τιμών ζωνών
των αντικειμενικών αξιών καθώς και των συντελεστών
εμπορικότητας που ίσχυσαν για τους οικισμούς της
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων βασίστηκε στα
εμπορικά δεδομένα της αγοράς των ακινήτων που ίσχυσαν τη δεδομένη χρονική στιγμή.
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Σοκ στη Μεσσηνία

Ηλικιωμένη βρέθηκε θαμμένη κάτω
από το μπαλκόνι του σπιτιού της

Θαμμένη κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού της
στη Μεγάλη Μαντίνεια Μεσσηνίας βρέθηκε
80χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον
Αύγουστο.
Η ηλικιωμένη γυναίκα έμενε μαζί με την 60χρονη
κόρη της, η οποία πριν λίγες ημέρες έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.
Σύμφωνα με την eleftheriaonline.gr η σορός της
80χρονης βρέθηκε τυχαία, όταν στην έρευνα που
έγινε μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της κόρης
της, διαπιστώθηκε ότι ένα τμήμα του χώρου κάτω
από το μπαλκόνι είναι χτισμένο.
Ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί εάν ο θάνατος της
80χρονης οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή πρόκειται για δολοφονία. Τις απαντήσεις αναμένεται να
δώσει ο ιατροδικαστής που κάνει τη νεκροψίανεκροτομή.
Η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά
προβλήματα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καλαμάτας μετά την απόπειρα αυτοκτονίας.

Στάση εργασίας σε Μετρό - ΗΣΑΠ Τραμ την Τετάρτη

Τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας,
από τις 12.00 έως τις 16.00, εξήγγειλαν για την
Τετάρτη εργαζόμενοι σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ.
Όπως επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους
τα σωματεία εργαζομένων στην εταιρεία, παρά τις
κυβερνητικές «ιστορίες επιτυχίας» για αποδέσμευση από τα μνημόνια και άλλα τινά, η μνημονιακή
πολιτική της ισοπέδωσης των εργασιακών σχέσεων συνεχίζεται με απόλυτη συνέπεια».
«Σε αυτό το πλαίσιο, παρότι εξαντλήσαμε όλες
τις προσπάθειες διαλόγου η κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ μας κάνουν "μπαλάκι" και
αρνούνται, με διάφορα προσχήματα, να συζητήσουμε και να υπογράψουμε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» προσθέτουν.
Οι εργαζόμενοι εκτιμούν πως στόχος είναι η
πλήρης ισοπέδωση δικαιωμάτων και αποδοχών
σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ, με ατομικές συμβάσεις
ή άλλα εφευρήματα.
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ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών
•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φυλής 3, 3ος όροφος
(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πωλείται ξυλουργικό
μηχάνημα (πλάτη, σβούρα,
ξεχοντριστήρας, δίσκος,
τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες στο 210 5548930
ή στο 6972203340

8.10.14
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)
Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρμανση, θέση parking, 2 κρεβατοκάμαρες,
2
wc.
Τηλ:
6937050218(6.2.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορόφου 55τμστημ οδό Φυλής πλησίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codition,ηλεκτρική
κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρμανση
και
ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932720169(10.1.14)
ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνωρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοινωνίας 2105552260.
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστάσεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .
Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλεφωνική συννενόηση)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6989293441
(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP

16.11
.12

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης
21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός,
- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
(18.3.13)

ΙΒΙΣΚΟΣ

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα (ιβίσκος, αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι,

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές χρήσεις και γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ) Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.
θ) Ζεάλευρα και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560
(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210
2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ
210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210
5546993 - 5560800 - 5543065

ΑΛΦΑ- ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερθερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
8.10.14
Τοποθέτηση λαμπτήρων Led.
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν.
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.
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‘’Τα «θολά νερά» δε μας ταιριάζουν.
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Είμαστε ο Συνδυασμός του καθαρού και έντιμου λόγου, των
ουσιαστικών προτάσεων και λύσεων για τον τόπο μας’’
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ‘’ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ’’ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους πολίτες του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας εξέδωσε
η επικεφαλής του Συνδυασμού ‘’Μαζί
στη Νέα Πορεία’’, Γιάννα Κριεκούκη,
επισημαίνοντας την ανάγκη για σύνεση και υπευθυνότητα στη νέα εκλογική αναμέτρηση , η οποία θα αναδείξει
την αρχή που θα υπηρετήσει το Δήμο
σε αυτή τη δύσκολη πενταετία.
Παραθέτουμε την ανακοίνωση :
Συμπολίτισσες και Συμπολίτες,
Το πρωινό της 18ης Μαΐου και κατά την
έναρξη της εκλογικής διαδικασίας οι διορισμένοι από την πολιτεία δικαστικοί αντιπρόσωποι με κατάπληξη είδαν ότι το
ψηφοδέλτιο του κ. Δρίκου, παραβιάζοντας τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, διέφερε κατά πολύ από τα ψηφοδέλτια των
άλλων συνυποψήφιων, οι οποίοι είχαν
ακολουθήσει τις καθορισμένες από την
Υπουργική Απόφαση διαστάσεις.
Γνωρίζοντας όλοι τους πολύ καλά το
νόμο που αναφέρει ρητά: «Άκυρα είναι
όσα ψηφοδέλτια διαφέρουν από τις καθορισμένες διαστάσεις κατά εμφανή τρόπο»

(πόσο πιο φανερά, 2,5 πόντους πλατύτερα και 8 πόντους κοντύτερα!) επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες τους ανακοίνωσαν ότι η συνολική ακύρωση του κ. Δρίκου δεν μπορούσε να
γίνει από αυτούς κατά την καταμέτρηση
των ψηφοδελτίων, αλλά από το εκλογοδικείο που θα συνεδρίαζε αργότερα.

Πράγματι, με την 9η απόφαση στις
29/9/2014, το Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών αποφάσισε τη συνολική ακύρωση του κ. Δρίκου και στη σελ. 27 της απόφασης τον κατατάσσει 5ο με μηδέν (0)
ψήφους και μηδενική εκπροσώπηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Η Δικαιοσύνη τον
τιμωρεί, αφού τον θέτει πάλι στην κρίση
των πολιτών του Δήμου, γιατί σέβεται τη
λαϊκή κυριαρχία και τη δημοκρατική
εκπροσώπηση που πρέπει να έχουν
όλοι οι συνδυασμοί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Του επιβάλλει να πληρώσει τα δικαστικά
έξοδα και δίνει στους πολίτες του Δήμου
μας τη δυνατότητα να ξανασκεφτούν
τώρα και με την εμπειρία των πέντε
μηνών (που είδαν όλες τις προεκλογικές
υποσχέσεις του κ. Δρίκου να καταρρέ-

ουν) να αποφασίσουν με σύνεση και
υπευθυνότητα ποιος υποψήφιος πρέπει
να πάρει την εντολή να υπηρετήσει το
Δήμο αυτή τη δύσκολη πενταετία. Σίγουρα, όχι αυτός που αγνοεί την επίσημη
πολιτεία και τους νόμους της εκλογικής
διαδικασίας βάζοντας σε ταλαιπωρία - με
σημαντικό κόστος - την πολιτεία και
όλους εμάς.

«Δηλώνουμε παρόντες να σας
εκπροσωπήσουμε με αξιοπρέπεια, με σεβασμό στις ανάγκες
σας, χωρίς να σας “χρησιμοποιούμε περιστασιακά” για να σας
παγιδεύσουμε»

Αγαπητοί συμπολίτες, εμείς δηλώνουμε
παρόντες να σας εκπροσωπήσουμε με
αξιοπρέπεια, με σεβασμό στις ανάγκες
σας, χωρίς να σας “χρησιμοποιούμε
περιστασιακά” για να σας παγιδεύσουμε.
Στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και να μην αποτελούμε δεκανίκι κάποιου κόμματος, κάτι
που άλλοι έπραξαν και συνεχίζουν να
πράττουν.

Ελεύθεροι και ανεξάρτητοι να αποφασίζουμε για την τύχη μας και παράλληλα
αγωνιζόμενοι παλεύοντας για όλα όσα
μας αναλογούν από την επίσημη πολιτεία
(κονδύλια και θέσεις εργασίας για τους
δημότες μας). Μακριά από κομματικούς
εγκλωβισμούς και τακτικές χειραγώγησης, αφού το κοντινό παρελθόν μας δίδαξε πολλά.
Τα «θολά νερά» δε μας ταιριάζουν.

Είμαστε ο Συνδυασμός του καθαρού και
έντιμου λόγου, των ουσιαστικών προτάσεων και λύσεων για τον τόπο μας.

Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και επιβάλλεται, πρώτα απ’ όλα, όλοι εμείς να
προστατεύσουμε το σπίτι μας. Το οφείλουμε, κυρίως, στα παιδιά μας.

Μαζί στη Νέα Πορεία
Γιάννα Κριεκούκη

