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Εκτός από το πόρι-
σµα των ΕΛΠΕ,
εκκρεµούν δύο

ακόµη πορίσµατα,
της Πυροσβεστι-

κής, και του Σώµα-
τος Επιθεώρησης

Εργασίας

Σύλληψη 57χρονου
για λαθρεµπόριο 

τσιγάρων στο
Ζεφύρι

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
10.698 πακέτα τσιγάρα και 85 πακέτα καπνού.

Με λαµπρότητα
πραγµατοποιήθηκε ο

διήµερος εορτασµός των
πολιούχων

Αγίων
Κωνσταντίνου

& Ελένης
Μάνδρας, 

Κάλεσµα στους
δήµους της χώρας

µε αφορµή το
φετινό εορτασµό
της Παγκόσµιας
Ηµέρας Περιβάλ-

λοντος, απευθύνει
ο πρόεδρος της
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ΥΠΕΣ: Έως 5 Ιουνίου η
έκδοση πράξης κατάταξης
των σχολικών φυλάκωνα

Μέχρι τις 5 Ιουνίου οι
δήµαρχοι θα πρέπει να

προχωρή-
σουν στην

έκδοση
πράξεων
κατάταξ-
ης των

σχολικών
φυλάκων

Ξεκινά άµεσα και
ο διαγωνισµός
για το Θριάσιο

Ο διαγωνισµός αφορά την έκταση 588 στρεµ-
µάτων ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ, όπου και αναµέ-
νεται να αναπτυχθεί εµπορευµατικό κέντρο 

Ο παλιός σταθµός του ΟΣΕ
στεγάζει την Ελευσίνα 2021
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Ασπρόπυργος
17ο χλµ Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθ-
ου, ∆ιασταύρωση Ασπροπύργου,
2105575911

Ελευσίνα
Ιερά Οδός 17Α, Ελευσίνα, 2105561480

Μάνδρα
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Τσακάλωφ Αθανάσιου 14 & Λεβέντη,
Έναντι ΙΚΑ, Άνω Λιόσια, 2102484070

Αχαρνές
Πάρνηθος 95, Αχαρνές, 2102445975

ΧαTδάρι
ΚαραPσκάκη 95, ΧαPδάρι, 2105811770

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 21, 25, 29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τρίτη 26 Μαhου

Κυρίως Ηλιοφάνεια. Η
θερµοκρασία θα κυµανθεί απο 17

εως 29 βαθµους. Υγρασία 38%. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία,
Συνεσιος, Συνεσης, Συνεσια Καρπός,

Καρπος Αλφαίος, Αλφαιος

Σύλληψη 57χρονου για 
λαθρεµπόριο τσιγάρων στο Ζεφύρι

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγάρα και 85 πακέτα καπνού.

Αστυνοµικοί του Τ.Α. Άνω Λιοσίων, του Τ.Α Ζεφ-
υρίου και της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ∆υτικής
Αττικής, µε την συνδροµή της Ο.Π.Κ.Ε και της

∆ιεύθυνσης Αστυνοµικών Επιχειρήσεων συνέλαβαν το
πρωί της Πέµπτης (21/5/2015) στα Άνω Λιόσια έναν
57χρονο για κατοχή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρ-
ων.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωνση της Αστυνοµίας σε
έρευνα που πεαγµατοποιήθηκε στο σπίτι του 57χρο-
νου, παρουσία ∆ικαστικού Λειτουργού, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγάρα και 85 πακέτα
καπνού, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόµενη από
το νόµο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού.

Ο συλληφθείς, µε τη σε βάρος του σχηµατισθείσα
δικογραφία οδηγήθηκε  στον κ. Εισαγγελέα Πληµµε-
λειοδικών Αθηνών.

Σύµφωνα µε το νόµο Κατρούγκαλου (ν. 4325/15),
πρώην σχολικοί φύλακες που δεν έχουν µετα-
ταχθεί/µεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διά-

θεσης, µπορούσαν να επανέλθουν στις θέσεις που
κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα ή πριν λήξει η
υπαλληλική τους σχέση

Μέχρι τις 5 Ιουνίου οι  δήµαρχοι θα πρέπει να
προχωρήσουν στην έκδοση πράξεων κατάταξης των
σχολικών φυλάκων, προκειµένου να ξεκινήσει η διαδι-
κασία επαναφοράς στις παλιές τους θέσεις, σύµφωνα
µε έγγραφο που απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών
στους δήµους.

Ειδικότερα ζητείται από τους δηµάρχους να
εκδώσουν άµεσα πράξη κατάταξης των σχολικών
φυλάκων, και να τη στείλουν, µαζί µε τα στοιχεία των
υπαλλήλων, στην ∆ιεύθυνση προσωπικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, µέχρι τις
5 Ιουνίου.  Στη συνέχεια θα υπογραφεί  από τον υπο-
υργό Εσωτερικών η διαπιστωτική πράξη για την επά-
νοδο στην υπηρεσία τους , ενώ θα γίνει συγκεντρωτική
καταγραφή ανά δήµο του προσωπικού που επανέρχε-
ται στις παλιές θέσεις.

Επισηµαίνεται ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι υπέβαλαν
αίτηση επαναφοράς στους δήµους κατατάσσονται σε
επανασυσταθείσες θέσεις ειδικότητας ∆Ε Σχολικών
Φυλάκων , µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο

που κατείχαν όταν τέθηκαν σε διαθεσιµότητα ή λύθηκε
η εργασιακή τους σχέση.

Σύµφωνα µε το νόµο Κατρούγκαλου (ν. 4325/15),
πρώην σχολικοί φύλακες που δεν έχουν
µεταταχθεί/µεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθ-
εσης, µπορούσαν να επανέλθουν στις θέσεις που
κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα ή πριν λήξει η
υπαλληλική τους σχέση – µε εξαίρεση όσους έχουν
λάβει οριστική σύνταξη- εφόσον έχουν καταθέσει
αίτηση έως 21/5/2015, στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού του
φορέα όπου υπηρετούσε. Η προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων έχει ήδη λήξει και τώρα  οι δήµαρχοι θα πρέ-
πει να προβούν στην έκδοση της προβλεπόµενης από
το νόµο πράξης κατάταξης των σχολικών φυλάκων.

ΥΠΕΣ: Έως 5 Ιουνίου η έκδοση πράξης κατά-
ταξης των σχολικών φυλάκωνα

Μέχρι τις 5 Ιουνίου οι  δήµαρχοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδο-
ση πράξεων κατάταξης των σχολικών φυλάκων

Χρηµατιστήριο-Κλείσιµο: Στις
814,06 µονάδες ο Γενικός ∆είκτης

Τιµών, µε πτώση 3,11%

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ιλίου στη
συνεδρίασή του την Πέµπτη 21.05.2015, ενέκρ-
ινε οµόφωνα το παρακάτω ψήφισµα σχετικά µε

το φεστιβάλ αποποινικοποίησης της κάνναβης: 
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ιλίου καταδικά-

ζει κάθε προσπάθεια για τη νοµιµοποίηση της χρήσης
ναρκωτικών και στέκεται απέναντι σε όσους µε τη
δράση τους και την ανοχή τους υπερασπίζονται την
αντιεπιστηµονική θέση για διαχωρισµό των ναρκωτικών
σε ‘‘σκληρά’’ και ‘‘µαλακά’’. 

Καταδικάζει όσους πρωτοστάτησαν στη διοργάνωση
της κινητοποίησης για τη νοµιµοποίηση της κάνναβης
στις 9 Μάη στην Αθήνα ή στη δηµιουργία της ‘‘λέσχης
κάνναβης’’ στη Θεσσαλονίκη.

Σε µια περίοδο που οι νέοι στερούνται ουσιαστικά το
δικαίωµα στη ζωή µε την επίθεση στα στοιχειώδη
δικαιώµατά τους, κάποιοι έχουν το θράσος να ‘‘διεκδι-
κούν’’ το ‘‘δικαίωµα’’ στη χρήση της δήθεν αθώας κάν-
ναβης.

Στη χώρα µας η κοινωνική ανοχή στα ναρκωτικά έχει
τριπλασιάσει τη χρήση στους µαθητές και έχει µειώσει

την ηλικία πειραµατι-
σµού και έναρξης της
χρήσης πριν τα 13
έτη.

∆εν είναι η χρήση
ναρκωτικών ‘‘ελεύθε-
ρη επιλογή’’, η χρήση
και η εξάρτηση είναι
ανελευθερία γιατί ο
άνθρωπος υποτάσσε-
ται στο κυνήγι της
ουσίας που κάνει
χρήση. Η χρήση ναρ-
κωτικών είναι ο δρό-
µος της παραίτησης
από τη ζωή. Αυτό θέλουν όσοι µας στερούν τη µόρφω-
ση, τη δουλειά, το µεροκάµατο, τη διέξοδο στον Αθλ-
ητισµό και τον Πολιτισµό.

Αγωνιζόµαστε για µια κοινωνία ελεύθερη από ναρ-
κωτικά

και όχι µε ελεύθερα τα ναρκωτικά.

«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ιλίου καταδικάζει κάθε
προσπάθεια για τη νοµιµοποίηση της χρήσης ναρκωτικών 
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Ανθρώπινο λάθος δείχνει το
πόρισµα για την έκρηξη
στα ΕΛΠΕ

Εκτός από το πόρισµα των
ΕΛΠΕ, εκκρεµούν δύο ακόµη
πορίσµατα, της Πυροσβεστικής,
και του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας, εποµένως θα γίνει δια-
σταύρωση από τρεις διαφορετι-
κές πλευρές, πριν ληφθούν οι
τελικές αποφάσεις για τα πραγ-
µατικά αίτια.

Σε ανθρώπινο σφάλµα φαίνεται
να αποδίδει τα αίτια της έκρηξης
που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους το
πόρισµα της επιτροπής διερεύνησης του ατυχήµατος
στα ΕΛΠΕ.Σύµφωνα µε πληροφορίες των Νέων, στο
κείµενο του πορίσµατος που παραδόθηκε στη διοίκηση
των ΕΛΠΕ, τα µέλη της επιτροπής (τεχνικοί του διυλι-
στηρίου, εκπρόσωποι των εργαζοµένων και εξωτερικός
πραγµατογνώµονας) εντοπίζουν την αιτία που προκά-
λεσε την πυρκαγιά και την συνακόλουθη έκρηξη στην
ύπαρξη καυσίµου µέσα στον αγωγό της δεξαµενής,
όπου και γίνονταν εργασίες συντήρησης το πρωινό της
8ης Μα�ου.

Κανονικά, η ακατέργαστη βενζίνη δεν θα έπρεπε να
υπάρχει µέσα στον αγωγό και όλα φαίνεται να οδηγούν
στην πληµµελή προετοιµασία των εγκαταστάσεων για
την προγραµµατισµένη συντήρηση.

Εκτός από το πόρισµα των ΕΛΠΕ, εκκρεµούν δύο
ακόµη πορίσµατα, της Πυροσβεστικής, και του Σώµα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας, εποµένως θα γίνει δια-
σταύρωση από τρεις διαφορετικές πλευρές, πριν ληφ-
θούν οι τελικές αποφάσεις για τα πραγµατικά αίτια.

Υπενθυµίζουµε πως ήδη έχουν καταλήξει ο υπάλ-
ληλος των ΕΛΠΕ Χαράλαµπος ∆ευτεραίος, 41 ετών,

πατέρας δύο παιδιών, ο εργαζόµενος της εργολαβικής
εταιρείας Ραµαντάν Ντελιλάι, κάτω των 30 ετών,            

πατέρας ενός παιδιού και ο ο 27χρονος Αντώνης
Αβράµπου. Σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους τρείς, ο
ένας φαίνεται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση,
ενώ οι άλλοι δύο συνάδελφοι τους νοσηλεύονται ελα-
φρά τραυµατισµένοι.

Στο µεταξύ, η διοίκηση των ΕΛΠΕ, ως απόρροια του
τραγικού συµβάντος καθώς και λόγω των διοικητικών
αλλαγών που δροµολογεί η ηγεσία του υπουργείου
στην επιχείρηση, προχώρησε στην ανακοίνωση νέου
επικεφαλής της γενικής Τεχνικής ∆ιεύθυνσης του
οµίλου. Πρόκειται για τον Ιωάννη Ψυχογυιό, διε-
υθύνοντα σύµβουλο της ΕΚΟ, ο οποίος αναλαµβάνει
τα νέα καθήκοντα από την 1η Ιουνίου.

Ο απερχόµενος γενικός τεχνικός διευθυντής, φέρεται
σύµφωνα µε κύκλους της διοίκησης, να αντικαθίσταται
λόγω συνταξιοδότησης. Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ προς
το προσωπικό της επιχείρησης αποδίδει την τοποθέτ-
ηση του κ. Ψυχογυιού «στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης
της δοµής και των στόχων ενίσχυσης της Ασφάλειας
και της Λειτουργίας των ∆ιυλιστηρίων».

Προς άµεση επανεκκίνηση προχωρά και ο
διαγωνισµός για το Θριάσιο Εµπορευµατικό
Κέντρο µε τα τεύχη για τους υποψηφίους

επενδυτές να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και να
αναµένεται να τους δοθούν άµεσα. Υπενθυµίζεται ότι για
την περίπτωση έχει κινηθεί, µεταξύ άλλων, και η Cosco.
Η διαδικασία θα δροµολογηθεί στα τέλη Ιουνίου.

Εφόσον όλα προχωρήσουν σύµφωνα µε τους
σχεδιασµούς της ΓΑΙΑΟΣΕ, που διενεργεί τον σχετικό
διαγωνισµό, και η οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία
µε το υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, στο οποίο και υπάγεται, θα προβλεφθεί
περίοδος 60 ηµερών για την κατάθεση δεσµευτικών
προσφορών και συνολικός κύκλος 140 ηµερών µέχρι να
ανακηρυχθεί προτιµητέος επενδυτής και να
ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Ο διαγωνισµός αφορά την έκταση 588 στρεµµάτων
ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ, όπου και αναµένεται να
αναπτυχθεί εµπορευµατικό κέντρο που θα λειτουργήσει
συµπληρωµατικά µε την ανάπτυξη του εµπορικού λιµένα
του Πειραιά. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι δύο διαγωνισµοί,
αυτός για το 51% της ΟΛΠ Α.Ε. και αυτός για το Θριάσιο,
θα διενεργηθούν ουσιαστικά την ίδια περίοδο, µε µικρό
χρονικό προβάδισµα αυτού για το λιµάνι.

Για το Θριάσιο έχει εκδηλώσει επίσηµα ενδιαφέρον
στην προηγούµενη φάση του διαγωνισµού η Cosco,
αλλά και η Grivalia Properties, συµφερόντων της
καναδικής Fairfax Financial -µεγαλοµετόχου της Eu-
robank-, η Goldair, η Med Log, η Food Link και η Rede
Plan. Σύµφωνα µε πληροφορίες τα 588 στρέµµατα θα

προσφερθούν προς παραχώρηση,
ανάπτυξη και εκµετάλλευση ενιαία και όχι
σε τµήµατα, καθώς αυτό εκτιµάται ότι
είναι το βέλτιστο µοντέλο για την
ανάπτυξη του Θριάσιου.

Το µεγάλο ενδιαφέρον του Πεκίνου για
τον εν λόγω διαγωνισµό πηγάζει από το
γεγονός πως µπορεί ο Πειραιάς να
καθίσταται σταδιακά πύλη των ασιατικών
εισαγωγών στην Ευρώπη, αλλά για να
ολοκληρωθεί «ο νέος δρόµος του
µεταξιού» απαιτείται και ανάπτυξη της
βιοµηχανίας Logistics, δηλαδή
αποθηκευτικών χώρων και χώρων
µεταφόρτωσης, όπως και κέντρων
διανοµής και σε δεύτερη φάση, πιθανόν
και γραµµών συναρµολόγησης.

Σηµειώνεται πως η αξιοποίηση του Θριάσιου µε τη
συµµετοχή ιδιωτών αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση
της τάξης των 180 εκατ. ευρώ από την ΕυρωπαÇκή
Τράπεζα Επενδύσεων µε την οποία προχωρούν τα
σιδηροδροµικά έργα στον διπλανό σταθµό διαλογής και
µεταφόρτωσης φορτίων, εµβαδού περίπου 1.450
στρεµµάτων ιδιοκτησίας ΟΣΕ. Μάλιστα, η προθεσµία για
τη διενέργεια του διαγωνισµού για το Θριάσιο που είχε
θέσει η Ε.Ε. και η ΕΤΕπ έχει παρέλθει και υπάρχει
κίνδυνος να ζητηθεί η επιστροφή µέρους των
χρηµατοδοτήσεων ύψους 125 εκατ. ευρώ. Οµως
σύµφωνα µε πηγές της διοίκησης της ΓΑΙΑΟΣΕ το
υπουργείο έχει ήδη κινητοποιηθεί και εκφράζεται

αισιοδοξία πως το θέµα θα κλείσει χωρίς ελληνική
υποχρέωση επιστροφής κεφαλαίων. Το ζήτηµα,
αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, συζητήθηκε ήδη σε
κορυφαίο επίπεδο µεταξύ Αθήνας και Ε.Ε.

Το management της ΓΑΙΑΟΣΕ πριν εκδώσει τα τεύχη
του διαγωνισµού προτίθεται να πραγµατοποιήσει άλλον
ένα κύκλο διαβούλευσης µε τους υποψηφίους
επενδυτές, ενώ στον διαγωνισµό µπορούν να εισέλθουν
και νέοι υποψήφιοι.

Σε δεύτερη φάση, πιθανότατα το 2016 οπότε και είναι
προγραµµατισµένα να ολοκληρωθούν τα έργα στην
έκταση των 1.200 στρεµµάτων του ΟΣΕ, αναµένεται να
προχωρήσει και άλλος διαγωνισµός για τη διαχείριση
αυτού του τµήµατος.

Ανθρώπινο λάθος δείχνει το πόρισµα για
την έκρηξη στα ΕΛΠΕ

Εκτός από το πόρισµα των ΕΛΠΕ, εκκρεµούν δύο ακόµη πορίσµατα,

της Πυροσβεστικής, και του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο
Ο διαγωνισµός αφορά την έκταση 588 στρεµµάτων ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ, όπου και αναµένεται να αναπτυχθεί εµπορευµατικό κέντρο 

Αποποµπή του διευθυντή
του Ψυχιατρείου στο ∆αφνί

ζητούν οι εργαζόµενοι

Μία εβδοµά-
δα µετά το
τ ρ α γ ι κ ό

συµβάν στο Ψυχια-
τρικό Νοσοκοµείο
Αττικής, οι εργαζό-
µενοι σε αυτό προ-
γ ρ α µ µ α τ ί ζ ο υ ν
συγκέντρωση διαµα-
ρτυρίας στο κτίριο
της διοίκησης,
ζητώντας από τον
υπουργό Υγείας
«την άµεση αποποµ-
πή του διοικητή». Η συγκέντρωση θα πραγµατοποιηθ-
εί την Τρίτη στις 12:00.

Οι εργαζόµενοι θεωρούν υπεύθυνο τον διοικητή του
νοσηλευτικού ιδρύµατος «για µια σειρά ενεργειών που
σκοπό έχουν την αποδόµηση και την κατάρρευση του
νοσοκοµείου». 

Ειδικότερα, καταγγέλλουν τον διοικητή του ΨΝΑ για
τα ακόλουθα:

Έχοντας «όραµα» το κλείσιµο του Ψυχιατρείου τον
Ιούνιο του 2015 δεν υπέβαλε το παραµικρό αίτηµα για
προσλήψεις προσωπικού µε συνέπεια να ανακοινωθ-
ούν 906 προσλήψεις προσωπικού στην 2η ΥΠΕ αλλά
καµία για το ΨΝΑ.

Παραµένουν απλήρωτες πάνω από έξι µήνες οι
εφηµερίες ιατρών - ψυχολόγων και η υπερωριακή
απασχόληση λοιπού προσωπικού.

∆εν είχε και δεν έχει αναλάβει καµία πρωτοβουλία
(παρά τις αποφάσεις ∆Σ) για  να αποτρέψει την κλοπή
των χρηµάτων στο Ταµείο Ασθενών που έγινε στις
10.11.2014.  

Οι εργαζόµενοι ζητούν την άµεση χρηµατοδότηση
του νοσοκοµείου, την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού
σε όλες τις ειδικότητες και την άµεση πληρωµή εφηµε-
ριακής και υπερωριακής απασχόλησης.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ∆.Σ. του συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου «ΟΙ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ», µε µεγάλη χαρά σας προσκαλεί
την Κυριακή 31 Μα9ου 2015 και την ∆ευτέρα 01 Ιουνίου
2015 στο διήµερο ποντιακό πανηγύρι για τον εορτασµό

του Αγίου Πνεύµατος στο πάρκο Γκορυτσάς
στον Ασπρόπυργο. 

Κάλεσµα στους δήµους της
χώρας µε αφορµή το φετινό εορ-
τασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας

Περιβάλλοντος, απευθύνει ο
πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης

Σε µια κοινή προ-
σπάθεια για την
α ν α β ά θ µ ι σ η

του θεσµικού ρόλου
της Αυτοδιοίκησης Α΄
βαθµού σε ζητήµατα
περιβαλλοντικής πολι-
τικής και την περιβαλ-
λοντική ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών,
απευθύνει ο πρόεδρος
της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης
µε ανοικτή επιστολή
σε όλους τους
δηµάρχους της
χώρας. 

Ο πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε επισηµαίνει ότι
παρά το γεγονός ότι η
κεντρική εξουσία δεν
έχει εκχωρήσει ουσια-
στικές αρµοδιότητες
στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθ-
µού, πέραν της διαχείρισης των αστικών απορριµµά-
των, η Αυτοδιοίκηση οφείλει να διεκδικήσει νέους
ρόλους και αρµοδιότητες, δίνοντας προτεραιότητα
στα παρακάτω πεδία δράσης:

• Χωροταξία- Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 
• ∆ιαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων -

Ανακύκλωση
• ∆ιαχείριση των φυσικών πόρων σύµφωνα µε την

αρχή της αειφορίας: έδαφος, νερό, φυσικές περιοχές
και παράκτιες ζώνες,

• Μείωση της κατανάλωσης µη ανανεώσιµων µορ-
φών ενέργειας και προώθηση της χρήσης ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας,

• Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα και βελτιωµένη
διαχείριση των συγκοινωνιών και των µεταφορών που
θα περιλαµβάνει αποτελεσµατικότερες και περιβαλ-
λοντικά ορθολογικότερες αποφάσεις 

• ∆έσµες µέτρων µε τα οποία θα επιτευχθεί βελτίω-
ση της ποιότητας του περιβάλλοντος στις αστικές περ-
ιοχές,

• Βελτίωση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας,
• Πολιτική Προστασία, αντιµετώπιση φυσικών κατα-

στροφών,
• Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο

σύνολο των δηµοτικών πολιτικών.

Παράλληλα ο κ. Πατούλης τονίζει ότι «µέσα από τη
συνεργασία των ∆ήµων µας, αξιοποιώντας την ευρω-
παÇκή εµπειρία και τις καλές πρακτικές που έχουν εφα-
ρµοστεί αλλού αλλά και τα ευρωπαÇκά προγράµµατα
χρηµατοδότησης, να αναλάβουµε πλέον ουσιαστικές
αρµοδιότητες και πρωτοβουλίες πάνω στα ζητήµατα
του περιβάλλοντος. 

Χρήσιµο εργαλείο στην προσπάθειά µας θα απο-
δειχθεί η Επιτροπή Χωροταξίας, Υποδοµών και Περι-
βάλλοντος της Κ.Ε.∆.Ε., η οποία συγκροτήθηκε µε
σκοπό να αποτελέσει εργαλείο παραγωγής πολιτικής
για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού». 

Χαµόγελο του Παιδιού: Το 90%
των εξαφανισµένων παιδιών

εντοπίστηκαν

Εκατόν πενήντα αιτήµατα για την υποστήριξη ερευ-
νών αναζήτησης εξαφανισµένων παιδιών έλαβε το
2014 και το πρώτο τετράµηνο του 2015 (111 περι-
πτώσεις για το 2014 και ακόµη 39 το 2015) ο οργανι-
σµός Το Χαµόγελο του Παιδιού, ανέφερε ο πρόεδρος
Κώστας Γιαννόπουλος παρουσιάζοντας τα πανελλαδι-
κά στατιστικά στοιχεία σε εκδήλωση για την Παγκό-
σµια Ηµέρα για τα Εξαφανισµένα Παιδιά (25 Μα�ου). 

Επίσης, Το Χαµόγελο του Παιδιού δέχθηκε 9.944
κλήσεις που αφορούσαν δήλωση νέας εξαφάνισης,
έκφραση αιτήµατος υποστήριξης των ενεργειών ανα-
ζήτησης παιδιού, πληροφορίες για παιδί που αναζ-
ητείται, πληροφορίες για τις δράσεις του οργανισµού
σε περιπτώσεις εξαφανίσεων ανηλίκων.

Από τις 150 περιπτώσεις, Το Χαµόγελο του Παιδιού
χειρίστηκε τις 118, εκ των οποίων τα 104 παιδιά
βρέθηκαν, ποσοστό 90%. Για 76 παιδιά, αιτία εξαφάνι-

σης αποτέλεσαν οι σχέσεις στην οικογένεια, εκ των
οποίων τα τέσσερα ήταν ηλικίας έως 6 ετών, τα 14
από 7 έως 12 και τα 58 από 13 έως 18 χρόνων. 

Επίσης, ως λόγοι εξαφάνισης εµφανίζονται οι σχέ-
σεις µε το άλλο φύλο, η χρήση του διαδικτύου, η
κακοποίηση, προβλήµατα υγείας και άλλα. Από τις
συνολικά 150 περιπτώσεις, οι 103 αφορούσαν
κορίτσια και οι 47 αγόρια.

Σύµφωνα µε τα διεθνή στατιστικά στοιχεία, 250.000
παιδιά εξαφανίζονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, δηλα-
δή ένα παιδί κάθε δυο λεπτά. Στο Ηνωµένο Βασίλειο
εκτιµάται ότι σε ετήσια βάση δηλώνονται 140.000
περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, δηλαδή 383 περι-
στατικά την ηµέρα, στο δε Βέλγιο ο µη κυβερνητικός
οργανισµός «Child Focus» καθηµερινά λαµβάνει τέσ-
σερις νέες δηλώσεις εξαφάνισης.

Ο όρος «εξαφανισµένα παιδιά» περιλαµβάνει πολ-
λές κατηγορίες, συµπεριλαµβανοµένων φονικών
αρπαγών, φυγών, εξαφανισµένων ασυνόδευτων
ανηλίκων, απαγωγών και εξαφανίσεων χωρίς προφανή
αίτια, που χαρακτηρίζονται ως ανησυχητικές εξαφ-
ανίσεις.
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Με λαµπρότητα
πραγµατοποιήθηκε ο διήµερος

εορτασµός των πολιούχων
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης

Μάνδρας, 
χοροστατούντων των

Σεβασµιοτάτων
Μητροπολιτών  κ.κ
Κωνσταντίνου και

Λεοντοπόλεως κ.κ. Γαβριήλ,
και  µε τη συµµετοχή

πλήθους κόσµου.

ÐëÞ èïò êü óìïõ êáé ðñï óêå êëç ìÝ íùí ðá ñá êï -
ëïý èç óáí ôéò å ïñ ôá óôé êÝò åê äç ëþ óåéò ðïõ
äéïñ ãá íþ èç êáí á ðü ôï ÄÞ ìï ÌÜí äñáò – Åé -

äõë ëß áò. Ðá ñá ìï íÞ ôïõ å ïñ ôá óìïý Ý ëá âå ÷þ ñá ðá íç -
ãõ ñé êüò å óðå ñé íüò ÷ï ñï óôá ôïý íôïò ôïõ Óåâ. Ìç ôñï -
ðï ëß ôïõ Ëå ï -
íôï ðü ëå ùò ê.
Ãá âñé Þë êáé
ë é  ô Ü  í å õ  ó ç
ôçò Éå ñÞò Åé -
êü íïò óôïõò
äñü ìïõò ôçò
ðü ëçò ìå ôç
óõ íï äåß á ôçò
Ä ç  ì ï  ô é  ê Þ ò
Ö é  ëáñ  ìï  í é  -
êÞò ôïõ ÄÞ -
ìïõ ÌÜí -
äñáò – Åé -
äõë ëß áò. Ìå êá ôÜ íõ îç êáé ìå ôçí ðñÝ ðïõ óá ôé ìÞ ïé ðé -
óôïß, ü ðùò êÜ èå ÷ñü íï, óõì ìå ôåß ÷áí åõ ëá âé êÜ.

Ìå ôÜ ôï ðÝ -
ñáò ôùí éå -
ñþí á êï ëïõ -
èéþí,  ï ÄÞ -
ìïò åß ÷å
äéïñ ãá íþ óåé
Ý íá ðëïý óéï
êáë ëé ôå ÷íé êü
ðñü ãñáì ìá
ìå ðá ñá äï -
óéá êÞ – ëá ú êÞ
ìïõ óé êÞ. Êü -
óìïò ü ÷é ìü íï á ðü ôçí ðü ëç ôçò ÌÜí äñáò áë ëÜ êáé á -
ðü ôçí åõ ñý ôå ñç ðå ñéï ÷Þ ðá ñá êï ëïý èç óå êáé óõì ìå -
ôåß ÷å. ÌÝ óá óå ëß ãç þ ñá, êáë ëé ôÝ ÷íåò ü ðùò ï Âá óß ëçò
Óá ëÝ áò, ï ÃéÜí íçò Êá ôóß ãéáí íçò êáé ç ÎÝ íéá ÂÝ ñá, ìå
ìá êñï ÷ñü íéá ðá ñïõ óß á óôç ðá ñá äï óéá êÞ ìïõ óé êÞ ìå -
ôÝ ôñå øáí ôçí åê äÞ ëù óç óå Ý íá êå öÜ ôï êáé æù ç ñü ãëÝ -
íôé. Ï ÄÞ ìïò ÌÜí äñáò – Åé äõë ëß áò, óôç ñß æåé ôéò åê äç -
ëþ óåéò ðï ëé ôé óìïý êáé ðñï óðá èåß íá ðñï óöÝ ñåé á íÜ -
óåò øõ ÷á ãù ãß áò óå ü ëïõò ôïõò ðï ëß ôåò, óôéò äý óêï -
ëåò ïé êï íï ìé êÝò 

Ο παλιός σταθµός
του ΟΣΕ στεγάζει
την Ελευσίνα 2021

Από την Κυριακή 24 Μα9ου 2015 ο παλιός σταθµός
του ΟΣΕ θα φιλοξενεί την Επιτροπή για τη διεκδίκηση
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021. Παρουσία
εκατοντάδων συµπολιτών και φιλοξενούµενων από την
Αθήνα υποστηρικτών της υποψηφιότητας της
Ελευσίνας για την ανάληψη του σηµαντικού αυτού

ρόλου, έγιναν τα εγκαίνια του σταθµού, που
ανακαινίστηκε και φωτίστηκε.

Ένα επίκαιρο και ιστορικό σηµείο της πόλης, ένα
ακόµη ατού στην προσπάθεια που κάνει η πόλη και η
περιοχή να αναλάβει το χρέος της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Στο πρόγραµµα της εκδήλωσης πήραν µέρος:
• ο dj Φοίβος, που έδωσε γιορταστικό ρυθµό µε

τα τραγούδια του
• το µουσικό συγκρότηµα “κουµ – κουάτ” µε

παλιά ελαφρά τραγούδια, συνοδευόµενο από
χορευτές

• ο ραδιοφωνικός παραγωγός του ΕΝ ΛΕΥΚΩ
Σάκης Τσιτοµενέας.

Συζήτηση για τη µη εφαρµογή
του αντικαπνιστικού νόµου

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία µε αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καπνίσµατος (31/5),
διοργανώνει, την Τετάρτη 27 Μα9ου και ώρα 19:30 µ.µ.,
ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση στην Αίθουσα

Συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής µε θέµα τις
ολέθριες συνέπειες του τσιγάρου στην υγεία µας και
τη µη εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου στην
Ελλάδα. 

Σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας πέντε
εκατοµµύρια άνθρωποι κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή
τους από το κάπνισµα. Η πλειονότητα των χωρών
µελών της Ευρωπαhκής Ένωσης έχουν απαγορεύσει
νοµοθετικά το κάπνισµα και έχουν φροντίσει για την
υλοποίηση του µέτρου,σε

όλους τους κλειστούς χώρους. 

Η Ελληνική Πολιτεία, δυστυχώς, µέχρι σήµερα,
ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, δεν έχει προχωρήσει σε

ουσιαστική και αποτελεσµατική υλοποίηση του
µέτρου της απαγόρευσης του καπνίσµατος σε

κλειστούς χώρους, προασπίζοντας και την υγεία των
παθητικών καπνιστών.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία µε ευαισθησία και
υψηλό αίσθηµα ευθύνης αναλαµβάνει την
πρωτοβουλία ενηµέρωσης του κοινού αλλά και πίεσης
της Ελληνικής Πολιτείας στη λήψη επιπλέον

µέτρων.

Στην εκδήλωση, έχουν κληθεί να τοποθετηθούν επί
του θέµατος ο υπουργός Υγείας, Παναγιώτης
Κουρουµπλής και ο ∆ήµαρχος Αθηναίων, Γιώργος
Καµίνης. 

Τη µη εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου θα
σχολιάζει η πρόεδρος της Ένωσης ∆ικαστών και
Εισαγγελέων, Β. Θάνου-Χριστοφίλου. Ενώ, για τις
επιπτώσεις του τσιγάρου στην υγεία θα µιλήσουν ο
καθηγητής Καρδιολογίας, ∆. Κρεµαστινός, ο
καθηγητής Φυσιολογίας, Π. Μπεχράκης, ο ψυχίατρος,
Θ. Ασκητής και ο πρόεδρος του επιστηµονικού
συµβουλίου του Τζάνειου Νοσοκοµείου, Α. Μελιδώνης. 

Τη συζήτηση θα συντονίσουν ο αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνος
Τσίουφης και ο δηµοσιογράφος, ∆ηµήτρης
Καµπουράκης. 
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Εξι αλλαγές στη
φορολόγηση των

αυτοκινήτων
Στο πλαίσιο της προσπάθειας «για τη δηµιο-

υργία και παγίωση µιας δικαιότερης και αποτε-
λεσµατικότερης φορολόγησης των αυτοκινή-

των και ενός γενικότερου εξορθολογισµού του
τοµέα της αυτοκίνησης».

Εξι αλλαγές µε στόχο την αποτελεσµατικότερη
φορολόγηση στον τοµέα του αυτοκινήτου ετοιµάζει
το Υπουργείο Οικονοµικών. Σύµφωνα µε την σχετική
ανακοίνωση, οι αλλαγές σχεδιάζονται  στο πλαίσιο

της προσπάθειας «για τη δηµιουργία και παγίωση
µιας δικαιότερης και αποτελεσµατικότερης φορολόγ-
ησης  των αυτοκινήτων και ενός γενικότερου εξορθο-
λογισµού του τοµέα της αυτοκίνησης».

1. Κατάργηση του κριτήριου του κυβισµού των
οχηµάτων ως βάση της φορολόγησής τους. Αντί γι’
αυτό προτείνεται υπολογισµός της φορολογίας στη
βάση της λιανικής τιµής (προ φόρων), µε προοδευτι-
κή αναπροσαρµογή των συντελεστών του τέλους
ταξινόµησης.

2. Καταβολή ΦΠΑ, έλεγχο στοιχείων και υπαγωγή
στις διατάξεις της σχετικής φορολογίας των µεταχει-
ρισµένων αυτοκινήτων τα οποία προέρχονται από
χώρες του εξωτερικού.

3. Θέσπιση αντικινήτρων στην κυκλοφορία παλαιών
και ρυπογόνων οχηµάτων (π.χ. για οχήµατα άνω της
20ετίας) µε ένα «τέλος περιβάλλοντος».

4. Αντικατάσταση του συστήµατος απόσυρσης από
ένα δικαιότερο σύστηµα φορολόγησης το οποίο θα
επιδοτεί τα οχήµατα χαµηλής τιµής αγοράς.

5. Ανάλογη  προσαρµογή των τεκµηρίων διαβίωσης
σχετικά µε τα αυτοκίνητα.

6. Αλλαγή του τρόπου ελέγχου ανασφάλιστων και
ανέλεγκτων από ΚΤΕΟ οχηµάτων (π.χ. µε ηλεκτρονική
διασταύρωση των στοιχείων τους)».

Στελέχη του υπουργείου αναµένεται να έχουν
συναντήσεις µε φορείς από τον χώρο του αυτοκινή-
του. Σε αυτή αναµένεται να τους γίνουν προτάσεις,
προκειµένου οι δύο πλευρές από κοινού να φτάσουν
στη διαµόρφωση του καλύτερου δυνατού αποτελέ-
σµατος.

Αποχωρεί απο τον συνδυασµό του Σάββα Σάββα ο
Νίκος Λιόσης

Την αποχώρησή του από την ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, γνωστοποίησε o Nίκος Πολ. Λιόσης. 
Το πλήρες κείµενο της ανάρτησής του έχει ως εξής:
Με αίσθηµα ευθύνης και τιµής απέναντι στους 4.000 ψηφοφόρους που στήριξαν την
∆ηµοτική µας Παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ δηλώνω ότι αποχωρώ από ενεργό µέλος. Ένα
χρόνο µετά τις ∆ηµοτικές εκλογές και ενώ δεν έχει γίνει ακόµα απολογισµός, αλλά και δεν
έχουν λειτουργήσει κανένα από τα όργανά της ως όφειλαν, δείχνει την εικόνα µιας
διαλυµένης παράταξης χωρίς ΜΕΛΛΟΝ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. Οι εκλεγµένοι σύµβουλοι της παράταξης ενεργούν-
ψηφίζουν και αποφασίζουν κουρελιάζοντας τις θέσεις και τις αρχές της χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν. 
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ποτέ στο παρελθόν δε ψήφιζε Προiπολογισµό και Τεχνικό πρόγραµµα χωρίς να
καταθέτει τις προτάσεις της. Ποτέ δεν ψήφιζε αναθέσεις και κατατµήσεις έργων. Ποτέ δεν ψήφιζε προσλήψεις
διµήνων γιατί θεωρούσαµε ότι ήταν ένα σύγχρονο δουλεµπόριο, πολιτική οµηρία και ευτελισµός της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Ποτέ δεν ψήφιζε βόλεµα ηµετέρων. Ποτέ δεν ψήφιζε ρυθµίσεις συναλλαγής και συγκάλυψης. 
Είναι φανερό ότι οι θέσεις και οι αρχές της παράταξης δεν υπάρχουν , άρα δεν έχει και λόγο ύπαρξης µια
παράταξη χωρίς ΜΕΛΛΟΝ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ µε συµβούλους να κινούνται κάθε άλλο από πολιτικά, αλλά ως
παράγοντες ποδοσφαιρικής οµάδας! 
Ως βασικό ιδρυτικό µέλος της παράταξης, ζητώ προσωπικά συγνώµη από τους 4.000 ψηφοφόρους µας και
αποχωρώ αηδιασµένος, προδοµένος και εξαπατηµένος... 
Θα συνεχίσω να πιστεύω και να µάχοµαι για τις αρχές µου,για τις θέσεις µου και για τις αξίες µου ακόµα και
εξωθεσµικά. 

Με εκτίµηση
ΝΙΚΟΣ ΠΟΛ. ΛΙΟΣΗΣ

ΗΑ.∆.Ε.∆.Υ. κηρύσσει
Παναττική Στάση
Εργασίας από τις

12:00 µέχρι τη λήξη του
ωραρίου λειτουργίας των
Υπηρεσιών. Την ίδια µέρα,
επιτροπή από εκπροσώπους
της Α.∆.Ε.∆.Υ. και των
Φορέων θα συναντηθεί µε
τον Αν. Υπουργό Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ∆ηµ. Στρα-
τούλη, στη µία το µεσηµέρι.

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. και οι φορείς
που έχουν συγκροτήσει τη
συντονιστική επιτροπή, για
τη «σωτηρία» των Ασφαλι-
στικών Ταµείων, πραγµατο-
ποιούν συγκέντρωση διαµα-
ρτυρίας, την Πέµπτη, 28
Μα�ου 2015 και ώρα 12.30
µ.µ., έξω από το Υπουργείο
Εργασίας (Σταδίου 29), µε
αιτήµατα:

• Την κατάργηση της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος
µε νόµο, όπως έχει δεσµευτεί η παρούσα Κυβέρνηση.

• Την επαναφορά της κράτησης 3% επί των προµηθ-
ειών του ∆ηµοσίου υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., που κατα-
ργήθηκε από την προηγούµενη Κυβέρνηση.

• Την διασφάλιση του κοινωνικού αναδιανεµητικού
χαρακτήρα της Ασφάλισης και σταθερή εγγύηση του
Κράτους για τη βιωσιµότητα των Ταµείων. Ακύρωση
των σχεδίων µετατροπής του συστήµατος Κοινωνικής
Ασφάλισης από αναδιανεµητικό σε ανταποδοτικό.

Αποκατάσταση των απωλειών λόγω του PSI.
• Καµία νέα µείωση στο ΕΦΑΠΑΞ και σ’ όλα τα

Ταµεία. Να καταργηθούν τα µνηµόνια και όλες οι
µειώσεις, στους µισθούς, στις συντάξεις, στα επικουρ-
ικά ταµεία και στο ΕΦΑΠΑΞ.

• Την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
• Την κατάργηση των µνηµονίων και διαγραφή του

χρέους.
Για τη διευκόλυνση των εργαζοµένων, η Α.∆.Ε.∆.Υ.

κηρύσσει Παναττική Στάση Εργασίας από τις 12:00
µέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των Υπηρε-
σιών.

Παναττική Στάση Εργασίας της
Α.∆.Ε.∆.Υ. την Πέµπτη
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Οι Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθµοί Άνω Λιοσίων του
∆ήµου Φυλής δέχονται αιτήσεις εγγραφής παιδιών,
ηλικίας από 8 µηνών έως και την εγγραφή τους στο

νηπιαγωγείο, για το σχολικό έτος 2015 - 2016.
Στους Βρεφικούς Σταθµούς εγγράφονται τα παιδιά που

έχουν γεννηθεί από 1/9/2012 έως 31/12/2014.
Στους Παιδικούς Σταθµούς εγγράφονται τα παιδιά που

έχουν γεννηθεί
από 1/1/2011 έως 31/8/2012.
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα 25 Μα�ου έως και

Παρασκευή 19 Ιουνίου, από τις 9:00 π.µ. µέχρι 12:00 µ.µ., στο
Γραφείο ∆ιοίκησης Παιδικών και Βρεφικών Σταθµών, που
βρίσκεται στην οδό Στέλιου Μηγιάκη & Βαλέριου Λεωνίδη
στον ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ, τηλ. 210 2484781.

Σας ενηµερώνουµε ότι:
- Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να µην υπάρχουν

προηγούµενες οικονοµικές οφειλές προς το Ν.Π.∆.∆.
«ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».

-Η κάλυψη θέσεων στους Παιδικούς και Βρεφικούς
Σταθµούς θα γίνει βάσει των αποτελεσµάτων του
προγράµµατος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής» και µοριοδότησης».

-Οποιαδήποτε δήλωση που αφορά στην οικογενειακή,
κοινωνική, ιατρική και οικονοµική κατάσταση θα πρέπει να
αποδεικνύεται από αντίστοιχο έγγραφο.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ∆ΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ!

Οι ενδιαφερόµενοι γονείς ή κηδεµόνες µπορούν να
παραλάβουν την αίτηση εγγραφής και το έντυπο µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά από τους Παιδικούς και
Βρεφικούς Σταθµούς Άνω Λιοσίων, το Γραφείο ∆ιοίκησης
Παιδικών και Βρεφικών Σταθµών καθώς και την ιστοσελίδα

του Ν.Π.∆.∆. www.psdf.gr

∆ικαιολογητικά Εγγραφής στους Παιδικούς/Βρεφικούς
Σταθµούς 

-Συµπληρωµένη αίτηση εγγραφής (κατεβάστε την από την
ιστοσελίδα www.psdf.gr)

-Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων, από

την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς
και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή µερική απασχόληση,
αορίστου ή ορισµένου χρόνου) στη θέση εξαρτηµένης
εργασίας που οι ενδιαφερόµενοι κατέχουν. Εφόσον ζητηθεί
χρήση κρεβατιού, στις βεβαιώσεις εργασίας να αναφέρεται
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ωράριο.

α) Για τους εργαζόµενους στον Ιδιωτικό Τοµέα
µηχανογραφηµένα ένσηµα από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 µήνες
πριν την κατάθεση της αίτησης ή αναγγελία πρόσληψης.

β) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες αντίγραφο
πληρωµής τελευταίου τριµήνου Ο.Α.Ε.Ε.

γ) Για τους δηµόσιους υπαλλήλους δεν χρειάζεται
προσκόµιση ενσήµων.

-Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωµατική και πνευµατική
υγεία του παιδιού

-Αποτελέσµατα φυµατινοαντίδρασης - mantoux. (το
εµβόλιο ισχύει για δύο χρόνια)

-Φωτοτυπία της σελίδας µε το ονοµατεπώνυµο καθώς και
τα εµβόλια από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
(παρακαλούµε να έχετε µαζί σας και το βιβλιάριο υγείας του
παιδιού).

-Εκκαθαριστικό σηµείωµα έτους 2014 (εισοδήµατα έτους
2013)

-Φωτοτυπία παραστατικού ∆.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.
Για την εγγραφή στον Σταθµό παιδιών αλλοδαπών γονέων,

εκτός των προηγούµενων δικαιολογητικών, απαραίτητη
προÈπόθεση είναι και η άδεια νόµιµης παραµονής στην χώρα
µας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις ή φωτοτυπία διαβατηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.psdf.gr/
Επικοινωνία: Στέλιου Μηγιάκη και Βαλέριου Λεωνίδη
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ, Τ.Κ: 13341 - Άνω Λιόσια
ΤΗΛ: 210 2484781, 210 2483529, ΦΑΞ: 210 2470036, Ε-

MAIL: info@psdf.gr

Άρχισαν οι εγγραφές στους Βρεφικούς και Παιδικούς
Σταθµούς των Άνω Λιοσίων

ΘΑ ∆ΙΑΡΚΕΣΟΥΝ ΑΠΟ 25 ΜΑ:ΟΥ-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Oµιλία: "Η γεωπολιτική των γενοκ-
τονιών και το παράδειγµα 

των Αρµενίων"

Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακοµα-
κεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», στα πλαίσια της δράσης
«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ», παρουσιάζει τον κ. Σάββα
Καλεντερίδη σε οµιλία µε τίτλο: «Η γεωπολιτική των
γενοκτονιών και το παράδειγµα των Αρµενίων»

Η οµιλία θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 26 Μα�ου
2015 και ώρα 7:00µ.µ. στην αίθουσα τελετών του
∆ηµαρχείου Αχαρνών.

o ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Λαογραφικής
Εταιρείας "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ o ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Αχαρνών
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΣΣΑΒΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την ΚΕ∆Ε
Κοινωφελούς επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας

ΟΠρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας, έχοντας υπόψη την µε
αρ. 15/15 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνι-
σµό µε κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη και

πληρέστερη θεµατική προσφορά για το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ» περιόδου 2015 προÈ-
πολογισµού δαπάνης 50.000,00c συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινωφελούς επιχείρησης
∆ήµου Ελευσίνας την Παρασκευή 29 Μα�ου 2015 και ώρα 11:00π.µ. οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να προσέλθουν στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας στον 1°
όροφο επί της συµβολής των οδών Πάγκαλου & Κίµωνος 11 Ελευσίνα
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγµέ-
να µε την παροχή τέτοιων προγραµµάτων.
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Âá óé êÜ êñé ôÞ ñéá
ôùí ìå ôá âï ëþí
åß íáé ôï äß êôõï

ôïõ Ìå ôñü óôçí ðå ñéï -
÷Þ êáé ç å ðé êåß ìå íç ëåé -
ôïõñ ãß á ëå ù öï ñåéï ëù -
ñß äáò óôçí Éå ñÜ Ï äü,
óôï Áé ãÜ ëå ù.

Ç ðá ñÝì âá óç ôïõ
Ïñ ãá íé óìïý Ýñ ÷å ôáé
ìå ôÜ ôá Ý íôï íá ðá ñÜ -
ðï íá ôùí äç ìï ôþí ôïõ
×á ú äá ñß ïõ ãéá ôçí êá -
ôÜ óôá óç ôùí äç ìü óéùí
óõ ãêïé íù íéþí, åé äé êÜ
ìå ôÜ ôç ëåé ôïõñ ãß á ôïõ
óôáè ìïý Ìå ôñü “Á ãß á
Ìá ñß íá”.

Ðñï ç ãÞ èç êå óý óêå -
øç ôïõ Ìé ÷Ü ëç Óå ëÝ -
êïõ ìå óôå ëÝ ÷ç ôïõ Ï -
Á ÓÁ óôéò 17 Ìáñ ôß ïõ
êáé á êï ëïý èç óå ìå ëÝ ôç
ðïõ á öï ñïý óå ôéò ï -
äåý óåéò ôùí ëå ù öï ñåß ùí êáé ôïõò
÷ñü íïõò ôùí äéá äñï ìþí. Ï Ïñ ãá íé -
óìüò å ðé óç ìáß íåé ü ôé ï ðñï ôåé íü ìå -
íïò ó÷å äéá óìüò ëáì âÜ íåé õ ðü øç
ôïõò ôïõò óï âá ñïýò ðå ñéï ñé óìïýò
óå ï äç ãïýò êáé ôñï ÷áß ï õ ëé êü. Âá -
óé êÜ êñé ôÞ ñéá ôùí ìå ôá âï ëþí åß íáé
ôï äß êôõï ôïõ Ìå ôñü óôçí ðå ñéï ÷Þ
êáé ç å ðé êåß ìå íç ëåé ôïõñ ãß á ëå ù öï -
ñåéï ëù ñß äáò óôçí Éå ñÜ Ï äü, óôï Áé -
ãÜ ëå ù.

Ôá âá óé êü ôå ñá óç ìåß á ôçò ðñü ôá -
óçò åß íáé ôá å îÞò:

Ãñáì ìÞ 803 Ðåé ñáéÜò – ÄÜ óïò
Ï Ï Á ÓÁ ðñï êñß íåé íÝ á äéá äñï ìÞ

ìÝ ÷ñé ôï Ãå íé êü Êñá ôé êü Íï óï êï -
ìåß ï Íß êáéáò êáé å ðé óôñï öÞ. Èå ù -
ñåß ü ôé èá âåë ôéù èåß ç ðñü óâá óç
ôùí êá ôïß êùí ôïõ ÄÜ óïõò óôïõò
óôáè ìïýò Ìå ôñü Á ãß á ìá ñß íá êáé
Áé ãÜ ëå ù, á öïý ç óõ ÷íü ôç ôá äñï ìï -
ëï ãß ùí èá åß íáé á íÜ 25´ôéò þ ñåò áé÷ -
ìÞò á ðü 40? êáé ðëÝ ïí ðïõ åß íáé óÞ -
ìå ñá. (á íá ëõ ôé êÜ ðéï êÜ ôù)

Ãñáì ìÞ 811
Ãß íå ôáé äå êôü ôï áß ôç ìá ãéá å ðÝ -

êôá óç ìÝ ÷ñé ôï Áé ãÜ ëå ù. Óõ ÷íü ôç ôá
äñï ìï ëï ãß ùí á íÜ 20´.

Ãñáì ìÝò Á15, Â15
Ðñï ôåß íå ôáé ç óõã ÷þ íåõ óÞ ôïõò

ãéá êá ëý ôå ñç ôá êôé êü ôç ôá óôçí å -
êôÜ ëå óç ôùí äñï ìï ëï ãß ùí.

Ãñáì ìÞ 866 Á óðñü ðõñ ãïò – Á ãß á
Ìá ñß íá

Ôñï ðï ðïéåß ôáé ç äéá äñï ìÞ þ óôå
íá äéÝñ ÷å ôáé á ðü ôçí ï äü Êý ðñïõ
(Ë. Á èç íþí – Êý ðñïõ – Éå ñÜ Ï äüò)
êáé å ðå êôåß íå ôáé ìÝ ÷ñé ôïí óôáè ìü
Áé ãÜ ëå ù.

Νέα πρόταση του ΟΑΣΑ για τις λεωφορειακές 
γραµµές του Χα�δαρίου

Ηµερίδα µε θέµα 
"Ισχιαλγία - σφυαλγία"στο

δήµο Αχαρνών
Η  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχα-
ρνών και το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της

∆ηµόσιας Υγείας, σε συνεργασία µε τον Φυσικοθερα-
πευτή-Εργοθεραπευτή ∆ιακάκη Μάνο, πρόκειται να
πραγµατοποιήσουν ηµερίδα µε θέµα: "ΙΣΧIΑΛΓΙΑ -
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ".

Η ηµερίδα πραγµατοποιείται στα πλαίσια της ενηµέρ-
ωσης, της πρόληψης  και αποκατάστασης της  πάθη-
σης και απευθύνεται κυρίως στην τρίτη ηλικία.

Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί την Πέµπτη 28 Μαΐου
2015 και ώρα 11.00π.µ.  στο 1ο ΚΑΠΗ  ∆ήµου Αχα-
ρνών στη πλατεία Αγίου Νικολάου.
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ  ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ
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Ìå ôÜ ôïí ï ëï êëç ñù ìÝ íï ó÷å äéá óìü
á íôé ðëçì ìõ ñé êÞò ðñï óôá óß áò ôçò
Äõ ôé êÞò Á èÞ íáò ðïõ ðá ñïõ óéÜ óôç -

êå ðñü óöá ôá êáé ôï Ó÷Ý äéï Ï ëï êëç ñù ìÝ íçò
Á óôé êÞò Ðá ñÝì âá óçò (ÓÏ ÁÐ) Äõ ôé êÞò Á èÞ -
íáò, ç Ðå ñé öå ñåéá êÞ Å íü ôç ôá Äõ ôé êïý Ôï ìÝ á,
å ðé ìÝ íï íôáò óôá Ýñ ãá õ ðï äï ìÞò êáé óôç èù -
ñÜ êé óç ôçò Äõ ôé êÞò Á èÞ íáò ðá ñïõ óß á óå óôï
Ðå ñé öå ñåéá êü Óõì âïý ëéï êáé ôï ó÷Ý äéï ôçò
ãéá ôçí âåë ôß ù óç ôïõ ï äé êïý äé êôý ïõ ôçò ðå -
ñéï ÷Þò ðïõ äåí åß íáé óå êá ëÞ êá ôÜ óôá óç. ¸ -
ðå ôáé ôï ðñü ãñáì ìá á íÜ äåé îçò ôùí ìíç ìåß ùí
ðï ëé ôé óìïý ôçò ðå ñéï ÷Þò, ðïõ Ý íá ðñï ó÷Ý äéï
á íá êïé íþ èç êå.

Eé óÞ ãç óç ôïõ Á íôé ðå ñé öå ñåéÜñ ÷ç Äõ ôé êïý
Ôï ìÝ á Óðý ñïõ Ôæü êá ôï Ðå ñé öå ñåéá êü Óõì -
âïý ëéï Áô ôé êÞò å íÝ êñé íå ï ìü öù íá «Óý íá øç
Ðñï ãñáì ìá ôé êÞò Óýì âá óçò ìå ôá îý Ðå ñé öÝ -
ñåéáò Áô ôé êÞò êáé Á íá ðôõ îéá êïý Óõí äÝ óìïõ
Äõ ôé êÞò Á èÞ íáò (ÁÓ ÄÁ) ãéá ôçí å êôÝ ëå óç ôïõ
Ýñ ãïõ «Óõ íôÞ ñç óç Ï äé êïý Äé êôý ïõ Äõ ôé êÞò
Á èÞ íáò»

Âá óé êÜ óç ìåß á ôçò Åé óÞ ãç óçò:

Óðý ñïò Ôæü êáò
Óðý ñïò Ôæü êáò
«Ôá ôå ëåõ ôáß á ÷ñü íéá óôïõò Åë ëç íé êïýò

äñü ìïõò ðá ñá ôç ñåß ôáé ìéá áë ìá ôþ äçò áý îç -
óç ôïõ êõ êëï öï ñéá êïý öüñ ôïõ êáé ôùí á îï íé -
êþí öïñ ôß ùí, ç ï ðïß á ï äÞ ãç óå óôï öáé íü ìå -
íï åì öÜ íé óçò ðñü ù ñùí á óôï ÷éþí êáé öèï -
ñþí ôùí ï äï óôñù ìÜ ôùí.

Å ðé ðëÝ ïí, ðá ñÜ ãï íôåò ü ðùò ïé êáé ñé êÝò
óõí èÞ êåò êáé ç ãÞ ñáí óç ôùí õ ëé êþí ìåéþ íïõí
ôçí ðïéü ôç ôá êáé ôçí äï ìé êÞ á íôï ÷Þ ôïõ ï äï -
óôñþ ìá ôïò.

Ç óôá äéá êÞ ìåß ù óç ôçò á íôéï ëé óèç ñü ôç ôáò
ôçò ï äïý ëü ãù ôçò ëåß áí óçò ôùí å ðé öá íåéá -
êþí á äñá íþí êáé ôçò á íÜ äõ óçò ôçò á óöÜë -
ôïõ óôçí å ðé öÜ íåéá ôïõ ï äï óôñþ ìá ôïò, å ðç -
ñå Ü æåé ôü óï ôçí ðïéü ôç ôá êý ëé óçò ü óï êáé ôçí
á óöÜ ëåéá ôùí ÷ñç óôþí ôçò ï äïý. Å ðåé äÞ ç á -
íôéï ëé óèç ñü ôç ôá ôùí ï äï óôñù ìÜ ôùí óõí äÝ å -
ôáé Ü ìå óá ìå ôçí á óöÜ ëåéá ôùí ÷ñç óôþí êáé
óõ íôå ëåß óôç ìåß ù óç ôùí ôñï ÷áß ùí á ôõ ÷ç ìÜ -
ôùí, ðñÝ ðåé íá äéá ôç ñåß ôáé óå õ øç ëÜ å ðß ðå äá.

Á êü ìç, ç á íôéï ëé óèç ñü ôç ôá ôùí ï äï óôñù -
ìÜ ôùí óõí äÝ å ôáé Ü ìå óá ìå ôçí å ðé öá íåéá êÞ
õ öÞ ôïõ ï äï óôñþ ìá ôïò , á ðü ôçí ï ðïß á å -
îáñ ôÜ ôáé ç ôá ÷ý ôç ôá á ðï ìÜ êñõí óçò ôïõ ý äá -
ôïò á ðü ôçí å ðé öÜ íåéá ôïõ ï äï óôñþ ìá ôïò. Å -
ðß óçò, óç ìá íôé êÞ ðá ñÜ ìå ôñïò áö’ å íüò á -
óöá ëåß áò ãéá ôïõò ÷ñÞ óôåò êáé áö’ å ôÝ ñïõ
ôá ÷åß áò á ðïñ ñï Þò ôùí õ äÜ ôùí, åß íáé ç óõì -
ìüñ öù óç ôçò å ðé öÜ íåéáò ôïõ ï äï óôñþ ìá ôïò
ìå á ðï äå êôÝò ôé ìÝò äéá ìÞ êïõò êáé å ãêÜñ óéáò
ï ìá ëü ôç ôáò ôçò å ðé öÜ íåéáò êý ëé óçò.

Ïé å ðåì âÜ óåéò ðïõ êñß íï íôáé á ðá ñáß ôç ôåò
óôá ôñáõ ìá ôé óìÝ íá á óöáë ôé êÜ ï äï óôñþ ìá -
ôá, ðñï êåé ìÝ íïõ íá á ðï êá ôá óôá èåß Ý íá á ðï -

äå êôü å ðß ðå äï ëåé ôïõñ ãé êü ôç ôáò åß íáé êõ ñß ùò
á íôé êá ôÜ óôá óç – á íá íÝ ù óç ôçò å ðé öÜ íåéáò
ôïõò ìå óêï ðü ôçí á íôé ìå ôþ ðé óç ôùí öèï -
ñþí, ðïõ ðå ñéï ñß æï íôáé óôá á íþ ôå ñá óôñþ -
ìá ôá, å íþ ìå ñé êÝò öï ñÝò á ðáé ôåß ôáé êáé ìå ñé -
êÞ á íá êá ôá óêåõ Þ ôïõò, ìå å îõ ãß áí óç ôçò âÜ -
óçò Ý äñá óçò.

Ìå ôéò å ðåì âÜ óåéò áõ ôÝò áõ îÜ íå ôáé ç äï ìé -
êÞ á íôï ÷Þ ôïõ ï äï óôñþ ìá ôïò óôá å ðé âáë ëü -
ìå íá öïñ ôß á, å íþ ðá ñÜë ëç ëá á íá óôÝë ëå ôáé ç
ðñü ï äïò ôùí áñ ÷é êþí âëá âþí êáé á ðï êá èß -
óôá ôáé ç á óöÜ ëåéá ôùí ìå ôá êé íÞ óå ùí. Ç êá ëÞ

ðïéü ôç ôá ôïõ á óöáë ôé êïý ôÜ ðç ôá êõ êëï öï ñß -
áò ìå ôçí á ðï êá ôÜ óôá óç ôçò äï ìé êÞò á íôï -
÷Þò ôïõ, ôçò ï ëé óèç ñü ôç ôáò (óõ íôå ëå óôÞò
ôñé âÞò) êáé ôçò ï ìá ëü ôç ôáò ôïõ êáé ôçí á ðï -
öõ ãÞ á ðü óðá óçò ôçò ðñï óï ÷Þò ôïõ ï äç ãïý,
ðñï óöÝ ñåé á óöÜ ëåéá êáé ôá ÷ý ôç ôá óôéò ìå ôá -
êé íÞ óåéò ôü óï ãéá ôá ï ÷Þ ìá ôá ü óï êáé ãéá
ôïõò ðå æïýò, äõ íá ôü ôç ôá å ëá ÷é óôï ðïß ç óçò
ôùí öèï ñþí ôùí ï ÷ç ìÜ ôùí, å îïé êï íü ìç óç
êáõ óß ìùí, ìåß ù óç ôùí å êëõü ìå íùí ñý ðùí êáé
ôá ÷åß á á ðïñ ñï Þ ôùí üì âñéùí õ äÜ ôùí á ðü
ôçí å ðé öÜ íåéá ôïõ ï äï óôñþ ìá ôïò.

Ãéá ôçí á íôé ìå ôþ ðé óç ôçò å ðåß ãïõ óáò á íÜ -
ãêçò óõ íôÞ ñç óçò ôïõ ï äé êïý äé êôý ïõ ôùí ÄÞ -
ìùí ôçò Äõ ôé êÞò Á èÞ íáò ï ÁÓ ÄÁ ðñï ÷þ ñç óå
óôç óý íôá îç ôçò ìå ëÝ ôçò «Óõ íôÞ ñç óç Ï äé êïý
Äé êôý ïõ Äõ ôé êÞò Á èÞ íáò», å ðé êáé ñï ðïé ç ìÝ íïõ
ðñï û ðï ëï ãé óìïý 6.117.000,00 åõ ñþ (ìå
ÖÐÁ).

Ç ìå ëÝ ôç á öï ñÜ ôçí å êôÝ ëå óç åñ ãá óéþí
óõ íôÞ ñç óçò ï äï óôñþ ìá ôïò óå ôìÞ ìá ôá ï -
äþí óôïõò ÄÞ ìïõò ôçò Ðå ñé öå ñåéá êÞò Å íü -
ôç ôáò Äõ ôé êïý Ôï ìÝ á. Å êôüò á ðü ôéò åñ ãá óß -
åò óõ íôÞ ñç óçò èá å êôå ëå óôïýí êáé åñ ãá óß åò
å îõ ãß áí óçò ôçò âÜ óçò óå ü ðïéá ôìÞ ìá ôá ôùí
äñü ìùí á ðáé ôç èåß, á íÜ ëï ãá ìå ôçí êá ôÜ óôá -
óç ôïõ ï äï óôñþ ìá ôïò êá ôÜ ôçí ðå ñß ï äï å -
êôÝ ëå óçò ôùí åñ ãá óéþí ôçò åñ ãï ëá âß áò.

Óõ ãêå êñé ìÝ íá ðñï âëÝ ðå ôáé íá å êôå ëå óèïýí
åñ ãá óß åò åê óêá öÞò óå ü ðïéá ôìÞ ìá ôá á ðáé -
ôåß ôáé, êá ôá óêåõ Þ âÜ óçò ï äï óôñù óß áò ìå ôá -

âëç ôïý ðÜ -
÷ïõò Þ / êáé
óôá èå ñïý ðÜ -
÷ïõò 10 cm
óôá ôìÞ ìá ôá
áõ ôÜ, á íÜ ëï -
ãá ìå ôï âÜ -
èïò ôçò åê -
óêá öÞò, á ðü -
îå óç öñå æÜ ñé -
óìá ôïõ ðá -
ëáéïý á óöáë -
ôé êïý ï äï -
ó ô ñ þ  ì á  ô ï ò
óôá ôìÞ ìá ôá
ðïõ äåí èá á -
ðáé ôç èåß å îõ -
ãß áí óç, á -
óöáë ôé êÞ óõ -

ãêïë ëç ôé êÞ å ðÜ ëåé øç å ðß á óöáë ôé êÞò óôñþ -
óçò ìå á óöáë ôé êü äéÜ ëõ ìá Þ á óöáë ôé êÞ ðñï -
å ðÜ ëåé øç á íá óöÜë ôù ôçò å ðé öÜ íåéáò ìå á -
óöáë ôé êü äéÜ ëõ ìá, êá ôá óêåõ Þ á óöáë ôé êÞò é -
óï ðå äù ôé êÞò óôñþ óçò ìå ôá âëç ôïý ðÜ ÷ïõò,
ü ðïõ á ðáé ôåß ôáé, êá ôá óêåõ Þ á óöáë ôé êÞò
óôñþ óçò êõ êëï öï ñß áò á óôé êÞò ï äïý ðÜ ÷ïõò
5 cm ìå ÷ñÞ óç êïé íÞò á óöÜë ôïõ Þ á íôéï ëé -
óèç ñÞò á óöÜë ôïõ ðÜ ÷ïõò 4 cm, óýì öù íá ìå
ôéò å íôï ëÝò ôçò õ ðç ñå óß áò êáé ôéò ï äç ãß åò ôçò
å ðß âëå øçò, äéá ãñÜì ìé óç ôùí ï äþí ü ðïõ á -
ðáé ôåß ôáé, ðñï óáñ ìï ãÞ ôùí öñå á ôß ùí å ðß óêå -
øçò ôùí äé êôý ùí óôç íÝ á èÝ óç, äç ëá äÞ á íá -
âé âá óìüò ôùí öñå á ôß ùí, ôá ï ðïß á âñß óêï íôáé
å ðß ôïõ ï äï óôñþ ìá ôïò ôçò óõ íôç ñïý ìå íçò ï -
äïý, Ý ôóé þ óôå ç Ü íù óôÜè ìç ôïõ öñå á ôß ïõ
íá óõ ìðÝ óåé ìå ôçí ôå ëé êÞ äéá ìïñ öïý ìå íç å -
ðé öÜ íåéá.

Óå ü ëï ôï ï äé êü äß êôõï èá ãß íåé óõ íôÞ ñç óç
ôïõ õ öé óôÜ ìå íïõ á óöáë ôï ôÜ ðç ôá êáé ôï ðé êÝò
å ðé óêåõÝò ôùí ï äï óôñù ìÜ ôùí óôá óç ìåß á
ðïõ á ðáé ôåß ôáé, ÷ù ñßò áë ëïß ù óç ôùí ãå ù ìå -
ôñé êþí ÷á ñá êôç ñé óôé êþí ôùí ï äþí. Ïé åñ ãá -
óß åò ôçò åñ ãï ëá âß áò èá å êôå ëå óôïýí óýì öù -
íá ìå ôéò Åë ëç íé êÝò Ôå ÷íé êÝò Ðñï äéá ãñá öÝò
Å.ÔÅ.Ð.

Óôï Ýñ ãï áõ ôü äåí èá õ ðÜñ îïõí áë ëá ãÝò
ôùí ôå ÷íé êþí ÷á ñá êôç ñé óôé êþí ôùí äñü ìùí,
äåí èá ôñï ðï ðïé ç èïýí ôá äß êôõá õ ðï äï ìþí
êáé ùò åê ôïý ôïõ äåí èá á ðáé ôç èïýí íÝ åò ìç -
êï ôï ìÝò. Óõ íï ëé êÜ èá óõ íôç ñç èïýí 242.000

m2 ï äþí óôïõò äÞ ìïõò ìÝ ëç ôïõ ÁÓ ÄÁ. Ï Ü -
ìå óá ù öå ëïý ìå íïò ðëç èõ óìüò á ðü ôçí ðá -
ñÝì âá óç áõ ôÞ åß íáé ðå ñß ðïõ 500.000 Ü ôï ìá
äç ëá äÞ ï ðëç èõ óìüò ôçò Äõ ôé êÞò Á èÞ íáò, ìå
âÜ óç ôçí á ðï ãñá öÞ ôïõ 2011, å íþ ï óõ íï ëé -
êÜ å îõ ðç ñå ôïý ìå íïò ðëç èõ óìüò á íÝñ ÷å ôáé
óå å êá ôïì ìý ñéá å ðé óêå ðôþí ôçò ðå ñéï ÷Þò áõ -
ôÞò, å íþ êá ôÜ ôç äéÜñ êåéá õ ëï ðïß ç óçò ôçò
ðñÜ îçò ðñï âëÝ ðå ôáé íá äç ìéïõñ ãç èïýí èÝ -
óåéò åñ ãá óß áò ðïõ á íôé óôïé ÷ïýí óå 112 é óï -
äý íá ìá Üí èñù ðï-Ý ôç.

Óôç ìå ëÝ ôç õ ðÜñ ÷åé ðëÞ ñçò êá ôÜ ëï ãïò ôùí
äñü ìùí ðïõ Ý ÷ïõí å ðé ëÝ îåé ïé ÄÞ ìïé. (åß íáé
óôá óõ íçì ìÝ íá ðïõ Ý ÷å ôå óôá ÷Ý ñéá óáò)

Ôï Ýñ ãï å íôÜ ÷èç êå óôïí ðñï û ðï ëï ãé óìü
ôçò Ðå ñé öÝ ñåéáò ìå ôçí 4ç Ôñï ðï ðïß ç óç Å -
êôå ëå óôÝ ùí ¸ñ ãùí Ðå ñé öÝ ñåéáò Áô ôé êÞò ïé -
êï íï ìé êïý Ý ôïõò, ìå ôçí õð. á ñéè ì. 238/2014
(Á ÄÁ: Ù Ù ÉÄ7Ë7-Ç É0) á ðü öá óç ôïõ Ðå ñé öå -
ñåéá êïý Óõì âïõ ëß ïõ Áô ôé êÞò.

Óôéò 28/11/2014 ï ÁÓ ÄÁ äéá âß âá óå (á.ð. ÁÓ -
ÄÁ 4200) óôçí Õ ðç ñå óß á ìáò ôçí ìå ëÝ ôç êáé
óôéò 22/01/2015 (á.ð 11239) ç Õ ðç ñå óß á (Ãå íé -
êÞ Ä/íóç Á íá ðôõ îéá êïý Ðñï ãñáì ìá ôé óìïý,
ÔìÞ ìá Ó÷å äéá óìïý Ðå ñé öå ñåéá êÞò Ðï ëé ôé êÞò)
æÞ ôç óå óåé ñÜ óõ ìðëç ñù ìá ôé êþí óôïé ÷åß ùí á -
ðü ôïí ÁÓ ÄÁ. Óå óõ íÝ ÷åéá, êáé ìå ôÜ á ðü óôå -
íÞ óõ íåñ ãá óß á ôùí Õ ðç ñå óéþí, Ý ãé íáí ïé á ðá -
ñáß ôç ôåò äéïñ èþ óåéò êáé óõ ìðëç ñþ óåéò á ðü
ôïí ÁÓ ÄÁ.

Ç Ãå íé êÞ Ä/íóç Á íá ðôõ îéá êïý Ðñï ãñáì ìá -
ôé óìïý, ÔìÞ ìá Ó÷å äéá óìïý Ðå ñé öå ñåéá êÞò
Ðï ëé ôé êÞò å íÝ êñé íå ôç óý íá øç ðñï ãñáì ìá ôé -
êÞò óýì âá óçò óôéò 14-5-2015.

Ôï Ýñ ãï åß íáé Ý ôïé ìï ãéá äç ìï ðñÜ ôç óç ìå -
ôÜ êáé ôç ãíù ìÜ ôåõ óç ôçò Íï ìé êÞò ìáò õ ðç -
ñå óß áò.

Ïé ÄÞ ìïé ìÝ ëç ôïõ ÁÓ ÄÁ ãéá ôçí êá ëý ôå ñç
å êôÝ ëå óç ôïõ Ýñ ãïõ êá èþò êáé ôïí óõ íôï íé -
óìü ôùí åñ ãá óéþí á íÝ èå óáí óôïí ÁÓ ÄÁ íá õ -
ëï ðïé Þ óåé å íéáß á ôï Ýñ ãï.

Ðñï ôåß íù íá ðñï ÷ù ñÞ óïõ ìå óôç óý íá øç
ðñï ãñáì ìá ôé êÞò óýì âá óçò ìå ôïí ÁÓ ÄÁ ãéá
ôçí õ ëï ðïß ç óç ôïõ á íù ôÝ ñù Ýñ ãïõ, ôü óï á -
ðá ñáß ôç ôïõ ãéá ôç Äõ ôé êÞ Á èÞ íá

Íá ï ñß óïõ ìå 2 ôá êôé êÜ, ï Ý íáò åê ôùí ï ðïß -
ùí ðñü å äñïò, êáé äý ï á íá ðëç ñù ìá ôé êÜ ìÝ ëç
ãéá ôç óõì ìå ôï ÷Þ ôïõò óôçí å ðé ôñï ðÞ ðá ñá -
êï ëïý èç óçò ôçò ðñï ãñáì ìá ôé êÞò óýì âá -
óçò.»

Ç Äõ ôé êÞ Á èÞ íá áë ëÜ æåé ü øç
Ðñü ãñáì ìá “ìá ìïýè” 6.117.000 €

ãéá á óöáë ôï óôñþ óåéò
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Νεκρή τουρίστρια από

πτώση βράχου στα Χανιά

Ηάτυχη γυναίκα βρισκόταν εκεί µε το σύντροφο της
όταν αποκολλήθηκε τµήµα του βράχου που
υψώνεται κάθετα µε την παραλία, µε αποτέλεσµα

να πέσει πάνω της
Από πτώση βράχου, έχασε τη ζωή της το βράδυ της Κυρ-

ιαικής 36χρονη τουρίστρια από την Τσεχία, η οποία βρισκό-

ταν για διακοπές στην Κρήτη.
Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην παραλία «Γλυκά νε-

ρά» της περιοχής Σφακίων. 
Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν εκεί µε το σύντροφο της όταν

αποκολλήθηκε τµήµα του βράχου που υψώνεται κάθετα µε
την παραλία, µε αποτέλεσµα να πέσει πάνω της.

Στο σηµείο µετέβη το ιατρικό φουσκωτό σκάφος του δή-
µου Σφακίων προκειµένου να παραλάβει τη γυναίκα για να
τη µεταφέρει στην Χώρα Σφακίων και από εκεί στο Νοσο-
κοµείο Χανίων για την διενέργεια νεκροψίας - νεκροτοµής.

Στην παραλία, όπου συνέβη το περιστατικό, διαµένουν
πολλές φορές κατασκηνωτές ενώ ο µόνος τρόπος πρό-
σβασης σε αυτή είναι είτε από ένα ορειβατικό µονοπάτι, είτε
δια θαλάσσης.

Παραδόθηκε ο 21χρονος Ροµά
που χτύπησε δυο άτοµα 

µε αυτοκίνητο

Από το περιστατικό τραυµατίστηκε θανάσιµα ένας οµόφυ-
λός του, ενώ ένας άλλος τραυµατίστηκε σοβαρά.

Παραδόθηκε το µεσηµέρι της ∆ευτέρας στην Ασφάλεια

∆υτικής Αττικής, ο 21χρονος Ροµά που κατηγορείται ότι την
περασµένη Παρασκευή έπεσε µε το ΙΧ αυτοκίνητό του πά-
νω σε δύο άλλους Ροµά, σε δρόµο της Αγίας Βαρβάρας Αι-
γάλεω.

Από το περιστατικό τραυµατίστηκε θανάσιµα ένας 45χρο-
νος, ενώ σοβαρά τραύµατα υπέστη ένας 31χρονος, ο ο-
ποίος νοσηλεύεται σε νοσοκοµείο.

Σε βάρος του νεαρού συλληφθέντα έχει σχηµατιστεί δικο-
γραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η κηδεία του θύµατος θα γίνει αύριο Τρίτη, στο Γ' Νεκρο-
ταφείο Νίκαιας, µε την παρουσία ισχυρών αστυνοµικών
δυνάµεων, λόγω της βεντέτας που έχει ξεσπάσει ανάµεσα
σε δύο οικογένειες Ροµά.

Εισβολή χρυσαυγιτών στο
Περιφερειακό Συµβούλιο

της Πάτρας

Εισβολή χρυσαυγιτών στο Περιφερειακό Συµβούλιο της
Πάτρας

Σε εσωκοµµατική αντιπαράθεση της Χρυσής Αυγής µετατράπηκε
το µεσηµέρι της ∆ευτέρας η συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας µετά την εισβολή µελών του κόµµα-

τος που ζητούσαν την παράδοση της έδρας του περιφερειακού
συµβούλου Χρήστου Ρήγα. 

Υπό τον φόβο επεισοδίων κλήθηκε η αστυνοµία, ωστόσο δεν χρ-
ειάστηκε να επέµβει, ενώ ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας Από-
στολος Κατσιφάρας, ζήτησε στα µέλη της Χρυσής Αυγής να α-
ποχωρήσουν, τονίζοντας ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο δεν είναι
κοµµατικός χώρος για να επιλύονται οι όποιες διαφορές.

Παράλληλα η περιφερειακή σύµβουλος από την Αιτωλοακαρ-
νανία Γεωργία Κοκκοτή παραιτήθηκε από την παράταξη που
ηγείται ο Χρήστος Ρήγας και πλέον θα συµµετέχει στο Περιφερει-
ακό Συµβούλιο ως ανεξάρτητη.

Σηµειώνεται ότι ο Χρήστος Ρήγας παραιτήθηκε την Παρασκευή
από τη Χρυσή Αυγή, κάνοντας λόγο περί µορφώµατος που διοι-
κείται από «µια οµάδα βολεµένων ανθρώπων που έχει ξεφύγει από
τον πατριωτισµό και τον εθνικισµό και µάλιστα έχει περάσει σε
συνεργασία µε τους αντιπάλους για προσωπικά οφέλη» σε σχετική
επιστολή του.

Συµφωνία Αθήνας - Σόφιας - Άγκυρας
για το µεταναστευτικό

Από ελληνικής πλευράς τη συµφωνία
υπέγραψε ο Γιάννης Πανούσης

ΗΒουλγαρία, η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν σήµερα,
∆ευτέρα, στη Σόφια συµφωνία µε σκοπό τη δηµιουργία
κέντρου ανταλλαγής πληροφοριών για το µεταναστευτικό

και την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου.
Τη συµφωνία για το κέντρο αυτό, η οποία θα πρέπει να επικυρ-

ωθεί από τα Κοινοβούλια των τριών κρατών, υπέγραψε από ελληνι-
κής πλευράς ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Γιάννης Πανούσης.

Το κέντρο αστυνοµικής και τελωνειακής συνεργασίας θα λειτο-
υργεί στο µεθοριακό φυλάκιο Καπιτάν Αντρέεβο, κοντά στο οποίο
βρίσκονται τα τριεθνή σύνορα, ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερ-
ικών της Βουλγαρίας Ρουµιάνα Μπατσβάροβα.

Στελέχη της αστυνοµίας και των τελωνείων θα ανταλλάσσουν
πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο για να αντιδρούν µε επαρκή τρ-
όπο στην µετανάστευση και στο λαθρεµπόριο, σύµφωνα µε τον
υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Σεµπαχατίν Οζτούρκ

Στον ανακριτή την Τετάρτη ο να-
υαγοσώστης που φωτογράφιζε

γυµνά παιδάκια

Από τον έλεγχο στο αρχειακό υλικό της βιντεοκάµερ-
ας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρχείων µε υλικό παιδι-
κής πορνογραφίας, καθώς και φωτογραφίες µε

γυµνά παιδιά στην παραλία
Ήταν για αρκετές σεζόν ναυαγοσώστης στην πλαζ της

Βουλιαγµένης
Την ερχόµενη Τετάρτη απολογείται στον ανακριτή ο 49χρ-

ονος πρώην ναυαγοσώστης, ο οποίος συνελήφθη προχτές
στην πλαζ της Βουλιαγµένης γιατί φωτογράφιζε και βιντε-
οσκοπούσε γυµνά παιδάκια και είχε στην κατοχή του πορ-
νογραφικό υλικό.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα,
κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, πρόκειται για τον Ιωάννη

∆ούρο του Νικολάου και της
Βασιλικής που γεννήθηκε το
1966 στην Αθήνα, ο οποίος
κατηγορείται για κατοχή υλι-
κού παιδικής πορνογραφίας
και παράβαση του νόµου πε-
ρί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων.

Τα στοιχεία και η φωτογρα-
φία του 49χρονου δόθηκαν
µε σκοπό να διαπιστωθεί απο
τυχόν καταγγελίες πολιτών,
αν ενέχεται σε άλλες πράξεις,
πέρα απο την φωτογράφιση
των παιδιών στην πλαζ. Μέχρι
στιγµής πάντως δεν έχει
υπάρξει κάποιο τηλεφώνηµα
στην Ασφάλεια Αττικής και
στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων που χειρίστηκε την υπόθεση.
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Σηµαντική υστέρηση στην

είσπραξη των έµµεσων φόρων

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ είναι µειωµένα
κατά 252 εκ. ευρω έναντι του στόχου,
ενώ δραστική περικοπή υπήρξε στις

δαπάνες του προÈπολογισµού οι οποίες
µειώθηκαν κατά 2 και πλέον δισ. ευρώ

Σηµαντική υστέρηση στην είσπραξη των έµ-
µεσων φόρων, δείχνουν τα τελικά στοιχεία εκ-
τέλεσης του προÈπολογισµού, στο πρώτο τε-
τράµηνο του έτους. 

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ είναι µειωµένα κατά
252 εκ. ευρω έναντι του στόχου, ενώ δραστι-
κή περικοπή υπήρξε στις δαπάνες του προÈ-
πολογισµού οι οποίες µειώθηκαν κατά 2 και πλέον δισ. ευρώ, έναντι του στόχου, επιβε-
βαιώνοντας την έµµεση στάση πληρωµών στην οποία έχει προχωρήσει το ελληνικό δηµό-
σιο. 

Μειωµένα είναι µεταξύ άλλων τα ποσά που έχουν δοθεί για επιδόµατα πολύτεκνων, ενώ
µειωµένες είναι και οι πρωτογενείς δαπάνες, δηλαδή τα ποσά που καταβάλλονται για τις
έµµεσες δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού.

Στα 77 δισ. οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς το δηµόσιο

Τα 77 δισ. ευρώ άγγιξε
το σύνολο των ληξιπρ-
όθεσµων χρεών (νέων

και παλαιών) προς το δηµόσιο
τον Απρίλιο σύµφωνα µε τα
στοιχεία του υπουργείου Οικο-
νοµικών.

Τα 77 δισ. ευρώ άγγιξε το
σύνολο των ληξιπρόθεσµων
χρεών (νέων και παλαιών) πρ-
ος το δηµόσιο τον Απρίλιο
σύµφωνα µε τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονοµικών.

Οι νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο που δηµιουργήθηκαν το πρώτο τε-
τράµηνο του 2015, ανήλθαν σε 4,206 δισ. ευρώ.

Από αυτές, τα 989 εκατ. ευρώ δηµιουργήθηκαν το Μάρτιο και τα 737 εκατ ευρώ τον
Απρίλιο.

Ο µειωµένος ρυθµός αύξησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους τελευταίους µήνες α-
ποδίδεται κυρίως στην µεγάλη ανταπόκριση των οφειλετών για την εξόφληση σε έως και
100 δόσεις των χρεών τους προς το δηµόσιο.

«Κανονικά η καταβολή µι-
σθών - συντάξεων Μα`ου»

Σακελλαρίδης: Ανυπόστατα τα σενάρια
για περιορισµό κεφαλαίων

Κατηγορηµατικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γα-
βριήλ Σακελλαρίδης ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν έλεγχοι
κεφαλαίων από τις τράπεζες, χαρακτηρίζοντας τα σενάρια
ανυπόστατα.

Φόβους για επιβολή ελέγχων κεφαλαίων το τριήµερο του
Αγίου Πνεύµατος είχε εκφράσει η Ντόρα Μπακογιάννη µε-
τά τη δήλωση του υπουργού Εσωτερικών Νίκου Βούτση ό-
τι δεν υπάρχουν τα χρήµατα για την καταβολή της δόσης
προς το ∆ΝΤ στις 5 Ιουνίου.

Όποιος κάνει τέτοιες δηλώσεις, πρέπει να αναµβάνει και τις ευθύνες, συνέχισε ο κυβε-
ρνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Σακελλαρίδης εξέφρασε εκ νέου την εκτίµηση ότι η Ελλάδα και οι εταίροι µπορούν
να καταλήξουν σε µια αµοιβαία επωφελή συµφωνία ώς τα τέλη Μα�ου - αρχές Ιουνίου, πρ-
οσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν θα την αποδεχθεί αν δεν κινηθεί στο πλαίσιο της λα-
κής εντολής.

Για τις δόσεις του Ιουνίου προς το ∆ΝΤ διέψευσε ότι υπάρχει πρόταση για «πακετάρι-
σµα» σε µία, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θέλει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό µε δεδοµένα τα προβλήµατα ρευστότητας. 

Είπε ακόµη ότι δεν τίθεται κανένα θέµα να µην πληρωθούν µισθοί και συντάξεις Μα�ου.

Μπακογιάννη: Σενάριο Κύπρου αν δεν
υπάρξει συµφωνία ως την Παρασκευή

Αν δεν έχουµε συµφωνία µέχρι την Παρασκευή,
φοβάµαι οτι το Σαββατοκύριακο που είναι και
τριήµερο, θα υπάρξει έλεγχος κεφαλαίων στις

τράπεζες δήλωσε στον ΣΚΑ« η Ντόρα Μπακογιάννη.
Αν δεν έχουµε συµφωνία µέχρι την Παρασκευή,

φοβάµαι οτι το Σαββατοκύριακο που είναι και
τριήµερο, θα υπάρξει έλεγχος κεφαλαίων στις
τράπεζες, το λεγόµενο capital control, όπως συνέβη
και στην Κύπρο, δήλωσε στον ΣΚΑ« η Ντόρα
Μπακογιάννη.

Πιστεύω όµως, πρόσθεσε, ότι ο κ. Τσίιπρας θα φέρει
ως την Παρασκευή µία συµφωνία. 

Η πρώην Υπουργός κάλεσε τον κ. Τσίπρα να φέρει τη συµφωνία στη Βουλή «να
την ψηφίσουµε όλοι οι άλλοι» και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές µε υπηρεσιακή
Κυβέρνηση.

Σε παράταση του µέτρου των 100
δόσεων προσανατολίζεται το

Υπουργείο Οικονοµικών

Ηµαζική ανταπόκριση των φορολογουµένων στη ρύθµιση των 100 δόσεων
οδηγεί το υπουργείο Οικονοµικών σε παράταση της προθεσµίας που λήγει 

Τις τελευταίες µέρες η συµµετοχή των οφειλετών στη ρύθµιση έχει αυξηθεί
σηµαντικά και ανέρχεται στις 25.000 ηµερησίως µε αποτέλεσµα το σύνολο των
αιτήσεων ένταξης σε αυτήν να υπερβαίνει τις 600.000 και το ρυθµιζόµενο ποσό τα
3,5 δισ. ευρώ.

Η µαζική ανταπόκριση των φορολογουµένων στη ρύθµιση των 100 δόσεων οδηγεί

το υπουργείο Οικονοµικών σε παράταση της προθεσµίας που λήγει αύριο, Τρίτη.
Από το ποσό αυτό το δηµόσιο έχει εισπράξει περισσότερα από 350 εκατ. ευρώ,

γεγονός που συνέβαλε στη ενίσχυση των δηµοσίων εσόδων το δίµηνο Απριλίου -
Μα�ου.

Εκτιµάται ότι η παράταση της προθεσµίας, αφενός θα διευκολύνει τους οφειλέτες
που δεν έχουν υπαχθεί έως τώρα, να το κάνουν, αφετέρου θα συµβάλει στην
διατήρηση των υψηλών ρυθµών αύξησης των κρατικών εσόδων.

Προβλήµατα, ωστόσο, παρουσιάζονται στην υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων που σχετίζονται κυρίως µε λάθη στους προσυµπληρωµένους κωδικούς.

Πρόκειται για λάθη στα στοιχεία που στέλνουν στη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης Ασφαλιστικά Ταµεία, επιχειρήσεις αλλά και τράπεζες.

Για παράδειγµα σε χιλιάδες βεβαιώσεις του ΙΚΑ το ΑΦΜ του συζύγου φαινόταν να
είναι της συζύγου και το αντίστροφο. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος , οι τράπεζες
πρέπει να στείλουν στη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης τα στοιχεία µε τις
δόσεις των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Σε πολλά από αυτά
παρατηρήθηκαν λάθη µε αποτέλεσµα να επαναληφθεί η διαδικασία.

Μέχρι τώρα, λόγω των καθυστερήσεων αυτών, έχουν υποβληθεί περίπου 120.000
φορολογικές δηλώσεις σε σύνολο 5,5 εκατοµµυρίων που θα πρέπει να υποβληθούν
κανονικά σε όλη τη διαδικασία. Για αυτό και φορείς όπως το Οικονοµικό
Επιµελητήριο Ελλάδος ζητούν ήδη την παράταση της προθεσµίας που λήγει στις 30
Ιουνίου.
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Κάννες: Βραβείο Κριτικής

Επιτροπής για τον «Αστακό»
του Γ. Λάνθιµου!

Αποτελεί τη µεγαλύτερη διάκριση για Ελληνική
ταινία στο διαγωνιστικό τµήµα του κινηµατογρ-
αφικού φεστιβάλ, µετά το «Μία Αιωνιότητα και

µία Μέρα», του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το 1998
Στον «Αστακό» (The Lobster) του Γ. Λάνθιµου απονε-

µήθηκε το Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, στο 68ο
Φεστιβάλ των Καννών, γεγονός που αποτελεί τη
µεγαλύτερη διάκριση για Ελληνική ταινία στο διαγωνι-
στικό τµήµα του κινηµατογραφικού φεστιβάλ, µετά το
«Μία Αιωνιότητα και µία Μέρα», του Θεόδωρου
Αγγελόπουλου, το 1998.  Από το πόντιουµ ο Γιώργος
Λάνθιµος ευχαρίστησε την επιτροπή και τον Τιερί
Φρεµό, καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ καθώς
και τον σεναριογράφο Ευθύµη Φιλίππου – «χωρίς
αυτόν δεν θα µπορούσα να κάνω αυτήν την ταινία».

Στον Γάλλο Ζακ Οντιάρντ, για το «Dheepan», “δόθη-
κε” ο Χρυσός Φοίνικας, ενώ το Μεγάλο Ειδικό Βραβείο
Επιτροπής”πήγε” στον «Γιο του Σάουλ».

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας απονεµήθηκε στον Κινέζο
Hou Hsiao-hsien, για τον «∆ολοφόνο».

Το Βραβείο “Πρωτοεµφανιζόµενου” πήγε στην ταινία
«La Tiera Y La Sombra» του Σεζάρ Αουγκούστο Ασεβέ-
δο από την Κολοµβία, ενώ ο Χρυσός Φοίνικας για µικρ-
ού µήκους ταινία στο «Waves ’98» από τον Λίβανο.

Τιµητικό βραβείο παρέλαβε για την προσφορά της, η
Γαλλίδα σκηνοθέτης της Nouvelle Vague Ανιές Βαρν-
τά.

Το Βραβείο Σεναρίου απονεµήθηκε στον Μεξικανό
Μικέλ Φράνκο για το «Chronic», ενώ το Βραβείο Γυναι-
κείας Ερµηνείας µοιράστηκαν οι ΡούνεÇ Μάρα για το
«Carol» και η Εµµανουέλ Μπερκό για το «Ο Βασιλιάς
µου» (Mon Roi).

Καλύτερος Ηθοποιός ανακηρύχθηκε ο Βενσάν Λιντόν
για τον ρόλο του στην ταινία, «La Loi Du Marche».

Τέλος, το Βραβείο Ανδρικής Ερµηνείας “πήγε” στον
Βίνσεντ Λίντον, για την ταινία «The Measure of a Man».

“Ο ελληνικός κινηµατόγραφος κ οι δηµιουργοί του
µάς κάνουν υπερήφανους. Η τιµή σήµερα ανήκει στον
Γιώργο Λάνθιµο”, τονίζει σε σχετικό µε τη βράβευση
του Γιώργου Λάνθιµου tweet του, ο αναπληρωτής Υπο-
υργός Πολιτισµού, Νίκος Ξυδάκης, µόλις πληροφο-
ρήθηκε την είδηση της βράβευσης του.

EUROVISION: Νικήτρια
η Σουηδία. 19η & 22η

Ελλάδα, Κύπρος

ΗΕλλάδα, παρά την
πολύ καλή εµφάνιση
της Μαρίας – Έλε-

νας Κυριάκου, κατετάγη
στην 19η θέση (23 βαθµοί),
µε το τραγούδι “One last
breath”

Η Σουηδία αναδείχθηκε
νικήτρια µεταξύ των 27
χωρών, που συµµετείχαν
στον φετινό διαγωνισµό τραγουδιού της Eurovision,
συγκεντρώνοντας την εντυπωσιακή βαθµολογία των
365 βαθµών από κοινό και κριτικές επιτροπές (50:50).

Ο Μανς Ζελµερλέ και το τραγούδι “Heroes”, λοιπόν,
“κέρδισε” κοινό και κριτικές επιτροπές, δίνοντάς του
την πρώτη θέση, µε τη Ρωσία να ακολουθεί στη δεύτε-
ρη µε 303 και την Ιταλία στην τρίτη µε 292 βαθµούς.

Η Ελλάδα, παρά την πολύ καλή εµφάνιση της Μαρίας
– Έλενας Κυριάκου, κατετάγη στην 19η θέση (23 βαθ-
µοί), µε το τραγούδι “One last breath”, ενώ η Κύπρος
στην 22η (11 βαθµοί), µε τον Γιάννη Καραγιάννη, και το
τραγούδι “One thing I should have done”.

Ðå ñéó óü ôå ñïé á ðü 430 Üí èñù ðïé Ý ÷á óáí ôç æù Þ
ôïõò óå äý ï éí äé êÜ êñá ôß äéá á ðü ôï êý ìá êáý -
óù íá ðïõ óç ìåéþ íå ôáé ôéò ôå ëåõ ôáß åò ç ìÝ ñåò

ìå èåñ ìï êñá óß åò ðïõ áã ãß æïõí ôïõò 50 âáè ìïýò Êåë -
óß ïõ, á íá êïß íù óáí ôç Äåõ ôÝ ñá Éí äïß á îéù ìá ôïý ÷ïé.

Ïé Áñ ÷Ýò ðñï åé äï ðïß ç óáí ü ôé ï á ñéè ìüò ôùí èõ ìÜ ôùí
åß íáé ó÷å äüí âÝ âáéï ü ôé èá áõ îç èåß êá èþò óå ï ñé óìÝ íá
ôìÞ ìá ôá ôïõ êñá ôé äß ïõ Ôå ëáí ãêÜ íá, óôá íü ôéá ôçò ÷þ -
ñáò, ôï ï ðïß ï Ý ÷åé ðëç ãåß é äéáß ôå ñá, äåí Ý ÷åé ï ëï êëç -
ñù èåß ç êá ôá ìÝ ôñç óç ôùí íå êñþí, å íþ äåí õ ðÜñ ÷ïõí
åí äåß îåéò ãéá Ü ìå óç õ ðï ÷þ ñç óç ôïõ êáý óù íá.

Ìå ãÜ ëá ôìÞ ìá ôá ôçò Éí äß áò, ðå ñé ëáì âá íï ìÝ íçò ôçò
ðñù ôåý ïõ óáò ÍÝ ï Äåë ÷ß, ðëÞô ôï íôáé á ðü ôïí êáý óù íá
å äþ êáé áñ êå ôÝò ç ìÝ ñåò, ãå ãï íüò ðïõ ðñï êá ëåß á íç -
óõ ÷ß á ãéá ôï åí äå ÷ü ìå íï äéá êï ðþí óôçí ç ëå êôñï äü ôç -
óç.

Ù óôü óï, ïé õ øç ëü ôå ñåò èåñ ìï êñá óß åò Ý ÷ïõí êá ôá -
ãñá öåß óôï Ôå ëáí ãêÜ íá êáé óôï ãåé ôï íé êü êñá ôß äéï Á -
íôñá Ðñá íôÝò.

Ïé áñ ÷Ýò ôïõ Á íôñá Ðñá íôÝò êá ëïýí ü óïõò åñ ãÜ æï -
íôáé óå å îù ôå ñé êïýò ÷þ ñïõò íá ìåéþ óïõí ôéò þ ñåò åñ -
ãá óß áò ôïõò ü ôáí ç èåñ ìï êñá óß á áã ãß æåé ôï á íþ ôá ôï ü -
ñéü ôçò ôéò ìå óç ìå ñéá íÝò þ ñåò Ý ðåé ôá á ðü ôïí èÜ íá ôï
246 áí èñþ ðùí å îáé ôß áò ôïõ êáý óù íá, ôçí ðå ñá óìÝ íç
å âäï ìÜ äá.

«Ç ðëåéï íü ôç ôá ôùí èõ ìÜ ôùí Þ ôáí Üí èñù ðïé ðïõ å -
êôÝ èç êáí á ðåõ èåß áò óôïí Þ ëéï, óõ íÞ èùò ç ëé êß áò á ðü
50 êáé Ü íù ðïõ á íÞ êáí óôçí åñ ãá ôé êÞ ôÜ îç» äÞ ëù óå
óôï Ãáë ëé êü Ðñá êôï ñåß ï ï Ð. Ôïýë óé ÑÜ íé, åé äé êüò å ðß -
ôñï ðïò ôçò Õ ðç ñå óß áò Äéá ÷åß ñé óçò Êá ôá óôñï öþí ôïõ
Á íôñá Ðñá íôÝò.

¢ë ëïé 188 Üí èñù ðïé Ý ÷á óáí ôç æù Þ ôïõò óôï Ôå ëáí -
ãêÜ íá, êõ ñß ùò á ðü ôá ìÝ óá ôçò ðå ñá óìÝ íçò å âäï ìÜ -
äáò, ðá ñü ôé ï á ñéè ìüò ôùí èõ ìÜ ôùí äåí Ý ÷åé å ðé âå -
âáéù èåß á êü ìç êé á íá ìÝ íå ôáé íá áõ îç èåß, äÞ ëù óå ï
Íô.ÂÜ íé, Ý íáò á îéù ìá ôïý ÷ïò ôçò Õ ðç ñå óß áò.

Å êá ôï íôÜ äåò Üí èñù ðïé, êõ ñß ùò á ðü ôá öôù ÷ü ôå ñá
êïé íù íé êÜ óôñþ ìá ôá, ÷Ü íïõí ôç æù Þ ôïõò êÜ èå ÷ñü íï,
ôïõò èåñ ìü ôå ñïõò ìÞ íåò ôïõ êá ëï êáé ñéïý, å íþ äå êÜ -
äåò ÷é ëéÜ äåò õ ðï öÝ ñïõí á ðü äéá êï ðÝò ôçò ç ëå êôñï äü -
ôç óçò å îáé ôß áò ôçò õ ðåñ öüñ ôù óçò ôùí äé êôý ùí.

Ðïë ëïß Üí èñù ðïé ðÝ èá íáí ôéò ôå ëåõ ôáß åò ç ìÝ ñåò êáé
óôï êñá ôß äéï Ñá ôæá óôÜí, óôá âï ñåéï äõ ôé êÜ ôçò ÷þ ñáò,
á íÜ ìå óÜ ôïõò êáé ìß á ãõ íáß êá, ç ï ðïß á êá ôÝñ ñåõ óå êáé
ðÝ èá íå óôïí äñü ìï, óôçí ðü ëç Ìðïõ íôß, óýì öù íá ìå
ôï ìå ãá ëý ôå ñï ðñá êôï ñåß ï åé äÞ óå ùí ôçò ÷þ ñáò, ôï
Press Trust of India.

Óôçí á íá ôï ëé êÞ ðü ëç Êáë êïý ôá, ôá óù ìá ôåß á ôùí ï -
äç ãþí ôá îß êÜ ëå óáí ôïõò ï äç ãïýò íá ìçí êõ êëï öï -
ñïýí óôïõò äñü ìïõò á ðü ôéò 11 ðì ùò ôéò 4 ìì å îáé ôß -
áò ôçò õ ðåñ âï ëé êÞò æÝ óôçò.

Ç éí äé êÞ ìå ôå ù ñï ëï ãé êÞ õ ðç ñå óß á ðñï åé äï ðïß ç óå ü ôé
ôéò å ðü ìå íåò ç ìÝ ñåò «èá å ðé êñá ôÞ óïõí óõí èÞ êåò êáý -
óù íá êáé á êñáß ïõ êáý óù íá» óôï Á íôñá Ðñá íôÝò êáé
óôï Ôå ëáí ãêÜ íá êá èþò êáé óôá âü ñåéá êñá ôß äéá êáé óôï
ÍÝ ï Äåë ÷ß.

Óôïõò 50 âáè ìïýò ï õ äñÜñ ãõ ñïò
Å êá ôï íôÜ äåò íå êñïß á ðü á êñáß ï êý ìá êáý óù íá óôçí Éí äß á

Μαλαισία: Η αστυνοµία ανακάλυψε 139 οµαδικούς\
τάφους µεταναστών

Οεπικεφαλής της αστυνοµίας της Μαλαισίας δήλωσε σήµερα πως 139 τάφοι, που πιστεύεται πως περι-
έχουν τα λείψανα µεταναστών, βρέθηκαν κοντά στα σύνορα της χώρας µε την ΤαÇλάνδη και πως ορι-
σµένοι από τους τάφους περιείχαν περισσότερα από ένα πτώµατα.

Οι τάφοι βρέθηκαν σε 28 χώρους που πιστεύεται ότι ήταν καταυλισµοί εµπορίας ανθρώπων σε απόσταση
περίπου 500 µέτρων από τα σύνορα, στο βόρειο τµήµα της Μαλαισίας, δήλωσε ο γενικός επιθεωρητής, Χαλίντ
Αµπού Μπακάρ."Στην επιχείρηση που διεξήχθη την οποία διεξαγάγαµε από τις 11 έως τις 23 Μα�ου ανακαλύψα-
µε αυτό που πιστεύουµε πως είναι 139 τάφοι", δήλωσε ο Χαλίντ στους δηµοσιογράφους.

Πρόσθεσε πως ένας τάφος βρισκόταν περίπου σε απόσταση 100 µέτρων από έναν µαζικό τάφο που ανα-
καλύφθηκε στην ΤαÇλάνδη νωρίτερα αυτό τον µήνα.

"Η πρώτη οµάδα των αξιωµατικών µας έφθασε στην περιοχή σήµερα το πρωί για να ξεθάψει τα πτώµατα", είπε
ο Χαλίντ.Ο υπουργός Εσωτερικών της Μαλαισίας Άχµαντ Ζαχίντ Χαµίντι είχε δηλώσει χθες πως αξιωµατούχοι
εργάζονται για να προσδιορίσουν κατά πόσον οι τάφοι ανήκουν σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων.

Τουλάχιστον 26 πτώµατα ξεθάφτηκαν από τον µαζικό τάφο στην ΤαÇλάνδη που ανακαλύφθηκε νωρίτερα αυτό
τον µήνα. Βρισκόταν κοντά σε έναν καταυλισµό που πιστεύεται πως συνδέεται µε κυκλώµατα εµπορίας ανθ-
ρώπων.Η Νοτιοανατολική Ασία είναι αντιµέτωπη µε µια ανθρωπιστική κρίση, καθώς χιλιάδες άνθρωποι µεταφέρ-
ονται από παράνοµα κυκλώµατα διακινητών από τη Μιανµάρ και το Μπανγκλαντές στη Μαλαισία και στην Ινδον-
ησία µέσω ΤαÇλάνδης.Περισσότεροι από 3.000 µετανάστες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι από τη Μιαν-
µάρ και το Μπανγκλαντές, βρέθηκαν µεσοπέλαγα σε πλοία στη Μαλαισία και στην Ινδονησία αυτό τον µήνα
εξαιτίας της κατασταλτικής πολιτικής που εφαρµόζει η ΤαÇλάνδη εναντίον των διακινητών.

Πρόκειται για αεροσκάφος της Air France που
εκτελεί πτήση από το αεροδρόµιο Σαρλ ντε
Γκολ µε προορισµό το JFK των Ηνωµένων

Πολιτειών.
←Το αεροσκάφος της Air France συνοδεύεται αυτή
την ώρα από αµερικανικά µαχητικά αεροσκάφη.
Το αεροσκάφος της Air France συνοδεύεται αυτή την
ώρα από αµερικανικά µαχητικά αεροσκάφη.
Αεροσκάφος της γαλλικής εταιρείας Air France που

εκτελεί πτήση από το αεροδρόµιο Σαρλ ντε Γκολ του
Παρισιού µε προορισµό τις ΗΠΑ συνοδεύεται από
αµερικανικά µαχητικά αεροσκάφη στο αεροδρόµιο
Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης για λόγους ασφα-
λείας, µετά από ανώνυµο απειλητικό τηλεφώνηµα,
ανέφερε το τηλεοπτικό κανάλι WABC.
Το αεροπλάνο αναµένεται να προσγειωθεί σε ασφα-
λές σηµείο για να ερευνηθεί, σύµφωνα µε τα αµερικα-
νικά µέσα ενηµέρωσης.

ΗΠΑ: Τηλεφώνηµα για βόµβα σε αεροπλάνο εν πτήσει
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Πιστός στο ετήσιο ραντεβού του µε την Ιστορία
των Άνω Λιοσίων ο Σύλλογος Αρβανίτικου Πολι-
τισµού «η Γρίζα» ετοίµασε και φέτος στο πλαίσιο

του πανηγυριού για τους Πολιούχους Άγιο Κωνσταντίνο κι
Ελένη µια ξεχωριστή έκθεση. 

Στα εγκαίνια που πραγµατοποιήθηκαν ως είθισται, το
µεσηµέρι της Πέµπτης 21 Μαΐου αµέσως µετά τη λιτά-
νευση της εικόνας, οι επισκέπτες ανάµεσα στους οποίους
και ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, είχαν την
ευκαιρία να περιηγηθούν όπως ακριβώς το περιέγραφε και
η πρόσκληση «…στο Χωριό του χθες…» «Να γνωρίζουν
τους ανθρώπους, τους ήρωες της ιστορίας αλλά και τους
ήρωες της καθηµερινότητάς»

Και πράγµατι, όταν ο επισκέπτης διαβεί την πόρτα της
στέγης της Γρίζας νιώθει πως µπαίνει στα σπίτια των ανθ-
ρώπων του χθες. «Αισθάνεται σα να του προσφέρουν τη
φιλοξενία στα σπίτια τους, να του γνωρίζουν τις οικογέ-
νειές τους, να του µιλούν για τις ασχολίες τους, τις
συνήθειές τους, τις φορεσιές τους, τα πανηγύρια τους,
την ίδια τους τη ζωή…» 

Κάπως έτσι έγινε και αυτή τη φορά, καθώς στην εν
λόγω έκθεση υπήρχαν ξεχωριστές θεµατικές ενότητες και
πιο συγκεκριµένα: 

Έντυπη έκδοση µε: 

Τη Γυναικεία Αρβανίτικη Φορεσιά στην καθηµερινότ-
ητα 

Τη Γυναικεία Αρβανίτικη Φορεσιά – Νυφική 

Τη Γυναικεία Αρβανίτικη Φορεσιά – Κοσµήµατα 

Σε ειδικές προθήκες επίσης η έκθεση περιλαµβάνει: 

Ιστορικό Αφιέρωµα στον Στρατηγό Ευστάθιο Λιώση
(1891-1953) 

Ιστορικό Αφιέρωµα στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο 

Λαογραφικό Αφιέρωµα στο Λιοσιώτικο Σπίτι
και…

Ειδικό Αφιέρωµα για το Σχέδιο στο  Ιστορικό
Κέντρο και τα Άνω Λιόσια 

Η Έκθεση θα παραµείνει ανοιχτή ως και το Σάβ-
βατο 23 Μαΐου και λειτουργεί από τις 18:00 –
22:00. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως ο ∆ήµαρχος κατά την
επίσκεψή του συνεχάρη τον Πρόεδρο της Γρίζας
Γιώργο Καραϊσκάκη αλλά και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για το πολύτιµο έργο τους
και τους εξέφρασε την διάθεσή του για την επα-
νέκδοση ιστορικών και λαογραφικών εντύπων που
έχουν εξαντληθεί. 

Ταξίδι στα Άνω Λιόσια του χθες µέσα από
την Έκθεση της Γρίζας 
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  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ  

Το πρώτο δεκαήµερο του Ιου-
νίου αναµένεται να δηµο-
σιευτεί η προκήρυξη για τη

συµµετοχή 20.385 ανέργων στη
δεύτερη φάση του Προγράµµατος
Κοινωφελούς Εργασίας, όπως ανα-
κοινώθηκε από το γραφείο της
αναπληρώτριας υπουργού για την
Καταπολέµηση της Ανεργίας Ράνιας
Αντωνοπούλου.

Η προκήρυξη θα αφορά την κάλ-
υψη αναγκών σε όλα τα υπουργεία
πλην του υπουργείου Παιδείας, στις
περιφέρειες και τις αποκεντρωµένες
διοικήσεις της χώρας. Σύµφωνα µε τον
σχεδιασµό του υπουργείου, η προκήρ-
υξη για 5.407 θέσεις στο υπουργείο Παι-
δείας θα δηµοσιευτεί στα τέλη του
καλοκαιριού ώστε η πρόσληψη των
ανέργων να συµπέσει χρονικά µε την
έναρξη του νέου σχολικού έτους. 

Μετά από διαβούλευση µε τους αρµό-
διους φορείς η κατανοµή των θέσεων
της δεύτερης φάσης του προγράµµατος
της Κοινωφελούς Εργασίας γίνεται ως
εξής: 

• 16.415 θέσεις κατανέµονται
στα υπουργεία και στους εποπτευόµε-
νους φορείς. Οι περισσότερες θέσεις
αφορούν στα υπουργεία Παιδείας, Πολι-
τισµού, Υγείας και Εργασίας.

• 3.500 θέσεις κατανέµονται στις
περιφέρειες. Συγκεκριµένα, πρόκειται
για 280 θέσεις στην περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, 180 στην
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 300 στην

περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 220 στην
περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, 300
στην περιφέρεια Ηπείρου, 440 στην περ-
ιφέρεια Θεσσαλίας, 180 στην περιφέρ-
εια Ιονίων Νήσων, 550 στην περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, 300 στην περιφ-
έρεια Κρήτης, 200 στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, 270 στην περιφέρεια
Πελοποννήσου και 280 στην περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας. 

• 470 θέσεις κατανέµονται στις
αποκεντρωµένες διοικήσεις. Συγκεκρι-
µένα, πρόκειται για 50 θέσεις στην απο-
κεντρωµένη διοίκηση Αιγαίου, 60 θέσεις
στην αποκεντρωµένη διοίκηση Αττικής,
50 θέσεις στην αποκεντρωµένη διοίκηση
Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, 50
θέσεις στην αποκεντρωµένη διοίκηση
Στερεάς Ελλάδας-Θεσσαλίας, 40 στην
αποκεντρωµένη διοίκηση Αττικής, 70
στην αποκεντρωµένη διοίκηση Μακε-
δονίας - Θράκης και 150 στην αποκεντρ-
ωµένη διοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.

Στις αρχές Ιουνίου η προκήρυξη για τη β' φάση
του Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας
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