ΕΚΤΑΚΤΟ: Η πιθανότητα γίνεται
βεβαιότητα
–
Σήμα
από
εξωγήινο πολιτισμό δέχθηκε
καναδικό τηλεσκόπιο!
Ενα εντυπωσιακά ισχυρό και μυστηριώδες σήμα από τα βάθη του
διαστήματος εντόπισαν επιστήμονες του Καναδά. Το ενδιαφέρον:
Είναι η έκτη φορά που από το συγκεκριμένο σημείο εκπέμπεται το
ίδιο σήμα.
Η ομάδα CHIME τοποθετεί την πηγή του σήματος σε απόσταση 1,5
δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη και εκτιμά ότι δεν
προέρχεται από κάποιο κατακλυσμικό γεγονός (έκρηξη σούπερ νόβα
κ.ό.κ.), αλλά είναι τεχνητό δημιούργημα εξωγήινης ευφυίας.
Eπιστημονική ομάδα του Harvard αναλύοντας τα δεδομένα τόνισε
ότι «εκλύεται από κάποιον διαστημικό “φάρο” εξωγήινου
πολιτισμού» και όχι από κατακλυσμικό γεγονός.
Το συγκεκριμένο σήμα ήταν ταχείας έκλαμψης (Fast Radio Burst)
και είναι μόλις ένα από τα 60 που έχουν καταγράψει οι
επιστήμονες τα τελευταία 13 χρόνια, αλλά είναι το πιο ισχυρό,
Η νέα καναδική ανακάλυψη παρουσιάστηκε με δύο δημοσιεύσεις στο
περιοδικό Nature, ενώ σχετική ανακοίνωση έγινε και στο
συνέδριο της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας στο Σιάτλ.
Το καναδικό τηλεσκόπιο στην κοιλάδα Οκανάγκαν της Βρετανικής
Κολομβίας, το οποίο αποτελείται από τέσσερις ημικυλινδρικές
κεραίες μήκους 100 μέτρων η κάθε μία, εντόπισε την
επαναλαμβανόμενη FRB αρχικά το καλοκαίρι του 2018, ενώ τις
επόμενες εβδομάδες ακολούθησαν πρόσθετες εκλάμψεις
ραδιοκυμάτων, συνολικά 13 σε αριθμό.
Μέχρι σήμερα έχουν ανιχνευθεί πάνω από 60 FRB (η πρώτη
παρατήρησή τους έγινε το 2007), αλλά επαναλαμβανόμενες από την

ίδια πηγή μόνο άλλη μια φορά, το 2012, από το μεγάλο
ραδιοτηλεσκόπιο Αρεσίμπο στο Πουέρτο Ρίκο.
Από την ίδια ακριβώς τοποθεσία έχουν ληφθεί έξι συνολικά
σήματα γεγονός που κάνει την επιστημονική κοινότητα να
πιστεύει ότι πρόκειται περί «φάρο» δημιούργημα κάποιων όντων.
«Η ύπαρξη παρόμοιου σήματος το 2012 μας δείχνει ότι δεν είναι
κάποιο λάθος στα όργανά μας. Κάτι παράγει αυτές τις
επαναλαμβανόμενες εκλάμψεις φωτός, από την ίδια ακριβώς
τοποθεσία, για μεγάλο χρονικό διάστημα» ανέφερε η Ινγκριντ
Στέρς, αστροφυσικός του British Columbia.
Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει σχεδόν καθολική αποδοχή ότι
λειτουργεί «φάρος« εξωγήινου πολιτισμού.
ΠΗΓΗ:PRONWS.GR

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για
τους κατοίκους της Ραφήνας.
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τους
κατοίκους της Ραφήνας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν στο πλευρό του Δήμου μας, από
τις πρώτες ώρες, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης
Ιουλίου, βοηθώντας στην ανακούφιση των πυρόπληκτων κατοίκων.
Συνεχίζοντας τη δέσμευσή του απέναντι στον πληθυσμό του Δήμου
μας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα υλοποιήσει ένα

εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 16 ωρών, με τίτλο «Γνωρίζω
και ενεργώ καλύτερα».

Σκοπός του προγράμματος είναι οι κάτοικοι της πόλης και των
κοινοτήτων μας να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα
τους βοηθήσουν να μειώσουν την ευαλωτότητα τους απέναντι σε
πιθανούς κινδύνους και να ανταποκρίνονται καλύτερα σε
περιπτώσεις καταστροφών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

1. Γνωριμία με το Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό.

2. Καταστροφές και μέτρα μείωσης των καταστροφών στο επίπεδο
της οικογένειας.

3: Προστασία ευάλωτων ομάδων σε περιπτώσεις καταστροφών.

4: Αναζήτηση ατόμων και αποκατάσταση επικοινωνίας μελών
οικογένειας.

5: Πρώτες βοήθειες.

6: Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας.

Η υλοποίηση της Α΄Φάσης του προγράμματος ξεκινάει την Τετάρτη
στις 16 Ιανουαρίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσα στην πόλη

της Ραφήνας, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, σε ομάδα 10 έως 15
ατόμων, που θα συγκροτηθεί από κατοίκους που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις
εκπαιδευτικές συναντήσεις, κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη
και ώρες 4μμ -8μμ.Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εγχειρίδιο με
το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

Αναλυτικά οι συναντήσεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραφήνας:

Τετάρτη
Δευτέρα
Τετάρτη
Δευτέρα

16
21
23
28

Ιανουαρίου
Ιανουαρίου
Ιανουαρίου
Ιανουαρίου

4μμ-8μμ
4μμ-8μμ
4μμ-8μμ
4μμ-8μμ

Θα ακολουθήσουν και άλλες δύο φάσεις του προγράμματος στις
υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

Για κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στο 6948175752.
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Η Δύναμη Ανάπτυξης χαιρετίζει

την υποψηφιότητα Χριστόπουλου
10/01/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δύναμη Ανάπτυξης
χαιρετίζει την υποψηφιότητα Χριστόπουλου

Με δεδομένη την απαραίτητη
μετεκλογική συνεργασία όλων των παρατάξεων για το καλό του
Δήμου και των
πολιτών και παρά τις σημαντικότατες διαφορές μεταξύ της
Δύναμης Ανάπτυξης και
της παράταξης του κ. Χριστόπουλου (στις θέσεις, στις δράσεις,
στα στελέχη και
στη δυναμική που έως σήμερα έχει αναπτυχθεί), χαιρετίζουμε τη
χθεσινή επίσημη
ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Χριστόπουλου και
προσβλέπουμε σε μία υψηλού
επιπέδου πολιτισμένη εκλογική αναμέτρηση.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η
ύπαρξη πολλών υποψηφιοτήτων κάνει ουσιαστικότερη την εκλογική
διαδικασία καθώς
δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα επιλογής της ομάδας εκείνης
που τον εκφράζει
περισσότερο, δείχνοντας έτσι την εμπιστοσύνη του σε ανθρώπους
που αποδεικνύουν
καθημερινά (και όχι μόνο προεκλογικά) το ενδιαφέρον τους για
τον τόπο μας, με

πράξεις και όχι με λόγια.

Τιμώντας την εκδήλωση και στα
πλαίσια ευγενούς άμιλλας, την παράταξή μας εκπροσώπησαν οι
κ.κ. Δημήτρης
Καρασταμάτης και Αρθούρος Αντενούτσι, μεταφέροντας το
χαιρετισμό του υποψηφίου
Δημάρχου Ανδρέα Βασιλόπουλου.

Δύναμη
Ανάπτυξης

Γραφείο επικοινωνίας, τηλ. 211 8004294

Καιρός: Συναγερμός για το
σπάνιο φαινόμενο που «χτυπά»
τη χώρα μας – Τι θα συμβεί
τις επόμενες ώρες
Καιρός: Στο έλεος της κακοκαιρίας «Υπατία» βρίσκεται
Τετάρτη (09/01) η χώρα μας – Ποιο είναι το
φαινόμενο που «χτυπά» κυρίως τη βόρεια Ελλάδα – Πού θα
η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Έκτακτο δελτίο της
θυελλώδεις ανέμους

από την
σπάνιο
σαρώσει
ΕΜΥ για

Μια ασυνήθιστη παγωμένη βροχή έχει φέρει σε Μακεδονία και
Θεσσαλία η κακοκαιρία «Υπατία», μαζί με μεγάλα ύψη βροχής στη

δυτική Ελλάδα.
Οι θερμές αέριες μάζες πάνω από τις πολύ ψυχρές
επιφανειακές,σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία meteo του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), οδηγούν στη δημιουργία
του φαινομένου της παγωμένης βροχής, δηλαδή οι σταγόνες της
βροχής παγώνουν, αμέσως μόλις έρθουν σε επαφή με το έδαφος ή
οποιαδήποτε επιφάνεια.
Αυτό έχει ως συνέπεια ακόμη και σε περιοχές που δεν υπάρχει
χιονόστρωση, αλλά η θερμοκρασία παραμένει κάτω από το μηδέν,
να προκαλείται συσσώρευση πάγου που δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα στις μετακινήσεις.
Η παγωμένη βροχή, σύμφωνα με το Meteo, θα χτυπήσει και σήμερα
σε πεδινές περιοχές της βόρειας χώρας.
Δείτε ΕΔΩ ποια ήταν η «Υπατία» που σαρώνει τη χώρα μας
Μάλιστα, για το σπάνιο καιρικό φαινόμενο είχε προειδοποιήσει ο
Σάκης Αρναούτογλου, εφιστώντας την προσοχή των οδηγών.
Δείτε ΕΔΩ την προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου
Τα πέντε μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής που κατέγραψαν
πανελλαδικά οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου/meteo μέχρι
το βράδυ της Tετάρτης, ήταν όλα στη Δυτική Ελλάδα,
συγκεκριμένα στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας (96 χιλιοστά), στη
Δωδώνη (92), στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας (85), στα Λεπιανά
Άρτας (78) και στην Ηγουμενίτσα (76 χιλιοστά).
Δείτε στη gallery του Newsbomb.gr ποιες περιοχές θα σαρώσει
σήμερα η «Υπατία»

Πού παρατηρούνται προβλήματα
Διακοπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική οδό Πατρών –
Κορίνθου
Διεκόπη, λόγω της κακοκαιρίας «Υπατίας», η κυκλοφορία των

οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της
γέφυρας του Μεγανίτη, κοντά στο Αίγιο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε
αναγκαία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και της συγκέντρωσης
μεγάλης ποσότητας νερού και χωμάτων, προερχόμενα από το ποταμό
Μεγανίτη.
Δείτε περισσότερα για το θέμα ΕΔΩ
Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε οχήματα άνω των 3,5 τόνων ισχύει
και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το 1ο έως το 46ο χλμ. της
Εθνικής Οδού Γρεβενών – Τρικάλων. Σε ισχύ παραμένει η
απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από το 18ο έως 28ο
χλμ της Επαρχιακής οδού Καστοριάς – Φλώρινας (μέσω Βιτσίου).
Επίσης, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό στον κάθετο άξονα
της Εγνατίας οδού από τη χιλιομετρική θέση 17,500 (Α/Κ
Αλιάκμονα) έως και τη Χ/Θ 70,900 στο τελωνείο Κρυσταλλοπηγής.
Πέπλο ομίχλης έχει σκεπάσει περιοχές του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, επηρεάζοντας ακόμη και
τη λειτουργία του αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου, λόγω των
συνθηκών χαμηλής νέφωσης, δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν δύο
πρωινές πτήσεις από την Αθήνα.

Κλειστοί δρόμοι και… αλυσίδες
Στην Αττική, κλειστή είναι η Λεωφόρος Πάρνηθας από το ύψος του
τελεφερίκ στο ρεύμα προς “REGENCY CAZINO MONT PARNES” και η
Λεωφόρος Χασιάς, από το ύψος του καταστήματος «Αβράμης», στο
ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια.
Στο νομό Θεσσαλονίκης διακοπή κυκλοφορίας έχει επιβληθεί στα
εξής σημεία:
Ε.Ο. Ωραιοκάστρου – Μελισοχωρίου.
Επ. Ο. Αγ. Βασιλείου – Χορτιάτη (ενεργούνται έκτροπες από
07:40 της 3-1-2019).
Επ. Ο. Ν. Μεσημβρίας – Ξηροχωρίου.
Επ. Ο. Προχώματος – Αγιονερίου.
Επ. Ο. Ξηροχωρίου – Φιλαδελφείας.
Στον κάθετο άξονα Ευζώνων του αυτ/μου Α.Θ.Ε., από (484+470 χλμ
Αυτ/μου Α.Θ.Ε.) έως 513+470 χλμ Αυτ/μου Α.Θ.Ε (όρια με Νομό
Κιλκίς).
Β) Στον κάθετο άξονα Σερρών, από Α/Κ Λαγκαδά της Εγνατίας Οδού
(Χ.Θ. 0+000) έως Χ.Θ.33+000 (όρια με Δ.Α. Σερρών).

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ όλα τα σημεία όπου υπάρχει διακοπή
κυκλοφορίας αλλά και πού είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές
αλυσίδες

Πού θα εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα
σήμερα
Στην Αττική, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
(ΕΜΥ), νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Πιθανότητα
μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι νότιοι,
νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το
απόγευμα. Η θερμοκρασία από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Παροδικές
χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά – ημιορεινά που βαθμιαία θα
περιοριστούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα
σταματήσουν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 4 μποφόρ και από το βράδυ
βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 00 έως 07
βαθμούς Κελσίου.
Στη Ζάκυνθο νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς
πρόσκαιρα ισχυρές. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί 7 με 9
μποφόρ, με εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία από
09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
Μακεδονία, Θράκη
Στη

δυτική

Μακεδονία

νεφώσεις

με

χιονόνερο

ή

χιόνι.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με χιονοπτώσεις σε ορεινάημιορεινά και τις πρωινές ώρες σε περιοχές με χαμηλότερο
υψόμετρο (ενδεικτικά 300 μέτρα), τοπικές βροχές και στα
θαλάσσια – παραθαλάσσια της ανατολικής Μακεδονίας και της
Θράκης σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα
δυτικά. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 8
και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ. Τη νύχτα στα δυτικά θα στραφούν σε
δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη
δυτική Μακεδονία από -05 (μείον 05) έως 06 βαθμούς Κελσίου

βαθμούς χαμηλότερη. Στα υπόλοιπα από 00 έως 13 βαθμούς
Κελσίου.
Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια
καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις στα
ορεινά – ημιορεινά. Εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια.
Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8
με 9 μποφόρ, με εξασθένηση το απόγευμα. Τη νύχτα στα βόρεια θα
στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 09
έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 5 με 7 βαθμούς
χαμηλότερη.
Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Νεφώσεις

με

τοπικές

βροχές

και

κυρίως

στα

θαλάσσια-

παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές
στα νότια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά που το βράδυ στα βόρεια θα
εξασθενήσουν. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, στα
ανατολικά και νότια 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το
απόγευμα. Η θερμοκρασία από 05 έως 15 βαθμούς Κέλσιου. Στα
βόρεια 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.
Κυκλάδες, Κρήτη
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα
ισχυρές. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.
Εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 10 έως 16
βαθμούς Κελσίου.
Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.
Οι άνεμοι νότιοι 7 με 8 και στα βόρεια 9 με 10 μποφόρ.
Εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία από 12 έως 16 βαθμούς
Κελσίου.
πηγη:newsbomb.gr

Εκτακτο: Δεν έχει βρει τους
80 βουλευτές ο Ζάεφ για τις
αλλαγές στο Σύνταγμα
Σήμερα, στις 2 μ.μ. ώρα Ελλάδος επρόκειτο να ξεκινήσει η
συζήτηση επί των τεσσάρων τροπολογιών του Συντάγματος της
ΠΓΔΜ, ωστόσο πήρε αναβολή και θα αρχίσει δύο ώρες αργότερα,
στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδος.
Ο λόγος; Οι εντατικές επαφές του Σκοπιανού πρωθυπουργού Ζόραν
Ζάεφ με στόχο να βρεθούν οι 80 ψήφοι που απαιτούνται από
βουλευτές προκειμένου να περάσουν οι τροπολογίες. Όπως
αναφέρει το σκοπιανό σάιτ a1on, ο κ. Ζάεφ «προφανώς δεν έχει
βρει τις απαιτούμενες ψήφους» και είναι «σε πυρετώδεις
διαπραγματεύσεις με τους οκτώ ανεξάρτητους βουλευτές που
προέρχονται από το VMRO-DPMNE αλλά και με τον επικεφαλής του
αλβανικού κόμματος BESA, Μπιλ Κασάμι».
Το αλβανικό κόμμα εμφανίζεται ανυποχώρητο στις απαιτήσεις του
να μην ισχύσει για τους Αλβανούς κατοίκους της χώρας η
«μακεδονική» υπηκοότητα και να υπάρξει προστασία όχι μόνο για
τους «Μακεδόνες ομογενείς» που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και
για τους «ομογενείς από τη Μακεδονία». Αυτές οι αξιώσεις όμως
έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την άποψη των οκτώ ανεξάρτητων
βουλευτών, που αποχώρησαν από το VMRO-DPMNE επειδή ακριβώς
συμφώνησαν με όσα αναφέρονται στις προτεινόμενες αλλαγές στο
Σύνταγμα.
Έτσι, ο Ζόραν Ζάεφ προσπαθεί να βρει μια σολομώντεια λύση,
έστω την ύστατη στιγμή, κάνοντας επαφές και με τις δύο
πλευρές, ώστε να μην τεθεί εν κινδύνω η ψήφιση των
συνταγματικών αλλαγών και κατ’ επέκταση η Συμφωνία των

Πρεσπών.
Χθες, πάντως, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο
κανάλι TV Sitel φρόντισε να θολώσει τα νερά, λέγοντας ότι δεν
έχουν βρεθεί ακόμα οι 80 βουλευτές για την ψήφιση των
συνταγματικών αλλαγών, ενώ μέχρι πρότινος επέμενε ότι όχι μόνο
έχει εξασφαλίσει τους 80 βουλευτές, αλλά ότι η συμφωνία μπορεί
να ψηφιστεί τελικά και από περισσότερους.
Πάντως, εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλη η διαδικασία που
σχετίζεται με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών θα
ολοκληρωθεί με επιτυχία τόσο στη χώρα του όσο και στην Ελλάδα.
Πηγή: Εκτακτο: Δεν έχει βρει τους 80 βουλευτές ο Ζάεφ για τις
αλλαγές στο Σύνταγμα | iefimerida.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΠ ΑΚΡΗ Σ ΑΚΡΗ.
Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ «Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ( ΟΠΩΣ ΚΙ ΑΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ )
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΣΕ ΤΑΚΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ( ΕΝΙΑΥΤΟΥΣ ) Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΝΕΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΟΤΙ:
Ο ΟΙΚΟΣ ΜΑΣ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ( ΕΝΙΑΥΤΟΥΣ ) ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΑΠ ΑΚΡΗ Σ ΑΚΡΗ ΚΑΙ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΡΥΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ( ΚΑΙ ΟΧΙ «ΟΣΑ ΒΛΕΠΕΙ Η
ΠΕΘΕΡΑ» ΠΟΥ ΛΕΕΙ Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ).
ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΚΔΙΩΧΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤ
ΑΡΧΗΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΑΓΜΕΝΑ ΨΕΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΕ ΥΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΟΡΙΣΕ Η ΙΔΙΑ Η ΑΡΧΙΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΩΣ «ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΙΟΙ» ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΛΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ.
ΣΤΟ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΟΜΑΤΙ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ
ΣΩΡΡΑΣ ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ
ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ .
ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΡΑΤΟ ΜΑΣ ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ
ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΟΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΗΜΩΝ ΟΝ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΩΝΕΙΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΛΛΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΙ ΕΛΛΑΝΙΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
ΠΟΥ ΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ
ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΟΙΚΟ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΟΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ «ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ»

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΥΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ
ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΑΥΛΑ ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΑΟΡΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ «ΥΠΕΡΣΥΝΕΙΔΗΤΟ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ Α ΚΑΙ ΤΟΥ Ω ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ
ΕΚΠΕΜΠΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ-ΟΙΚΟΣ ΜΑΣ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ

Μέχρι
18
Ιανουαρίου
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αιτήσεις
απαλλαγής
από
δημοτικά
τέλη
των
μη
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
Μία εβδομάδα διορία έχουν στην διάθεσή τους οι πολίτες που
θέλουν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση της αναδρομικής
απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη των μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
Η διορία για τις απαιτούμενες αιτήσεις λήγει την Παρασκευή 18
Ιανουαρίου 2019.
Θυμίζουμε, η νέα ρύθμιση αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι
οποίοι, μολονότι είχαν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
στα ακίνητά τους, δεν είχαν φροντίσει να ενημερώσουν τους

δήμους για αυτή την μεταβολή, με αποτέλεσμα τα δημοτικά τέλη
να συνεχίσουν να καταλογίζονται. Αυτοί, πλέον, μπορούν με μια
απλή υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον οικείο Δήμο, συνοδευόμενη
από βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και φωτοτυπία
του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου να ευνοηθούν από τις
νέες διατάξεις και να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη για όσο
το ακίνητό τους δεν ήταν σε χρήση.
Η βεβαίωση περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου εκδίδεται
από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Πληροφορίες για τις
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των τοπικών γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στα Σημεία Εξυπηρέτησης.
Το αίτημα των δήμων δικαιώθηκε φέτος το καλοκαίρι που η
παραπάνω πρόβλεψη συμπεριλήφθηκε στον ν. 4555 (ΦΕΚ 133
Α΄/19.07.2018, άρθρο 222, παρ. 2.
Ειδικότερα το συγκεκριμένο άρθρο

προβλέπει:

Άρθρο 222
Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) 1.
Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975
(Α΄ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005
(Α΄138), αντικαθίστανται ως εξής: «Ακίνητα, στα οποία
διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από
την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του
νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν
ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά
κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). Εάν, παρά την
υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του
ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που
αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.». 2.
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν
σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά

το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα
με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν
χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή
του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η
βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει
υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται
μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν
αναζητούνται.
Να σημειωθεί για διακοπές που θα γίνονται από εδώ και πέρα δεν
δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής απαλλαγής με τη
μεταχρονολογημένη δήλωση του ιδιοκτήτη.
Συνεπώς σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου
θα πρέπει να κατατίθεται άμεσα στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
του Δήμου Ηρακλείου Αττικής η βεβαίωση διακοπής της ΔΕΗ (ή του
όποιου πάροχου ηλεκτρικού ρεύματος), η φωτοτυπία του
συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση
του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη
ηλεκτροδότησης και μη χρήσης του ακινήτου, προκειμένου να
γίνει απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας
για όσο χρόνο το ακίνητο παραμένει κλειστό. Η προβλεπόμενη
απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία
κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία
καθίσταται ελέγξιμη από τον Δήμο η μη χρήση του ακινήτου.
πηγη:airetos.gr

«Βόμβα» Κατσίκη στον ΘΕΜΑ
104,6: Οι ΑΝΕΛ θα ψηφίσουν

«κατά» στην ψήφο εμπιστοσύνης
Μόνο ο Παπαχριστόπουλος διαφωνεί με την
κομματική γραμμή, είπε ο βουλευτής των
ΑΝΕΛ
Ξεκάθαρος ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα ψηφίσουν κατά της
κυβέρνησης
στη
διαδικασία
ψήφου
εμπιστοσύνης
που προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Open,
εμφανίστηκε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Κώστας
Κατσίκης.
«Βεβαίως θα ψηφίσουμε κατά γιατί όταν ζητείται ψήφος
εμπιστοσύνης για τη Συμφωνία των Πρεπσών με την οποία
διαφωνούμε θα ήταν οξύμωρο να μην το κάναμε» δήλωσε ο
κ. Κατσίκης.
Επανέλαβε, δε, ότι «το έχει τονίσει πολλάκις ο Καμμένος εδώ
και καιρό ότι θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση
και ότι ο μικρός κυβερνητικός εταίρος δεν θα υπάρχει.
Ο κ. Κατσίκης υποστήριξε, ακόμα, ότι «αυτή τη στιγμή μια
αντίθετη προς την κομματική γραμμή έχει εκφραστεί, αυτή του
Παπαχριστόπουλου» προσθέτοντας στην ερώτηση αν εννοεί ότι οι
υπόλοιποι βουλευτές θα συνταχθούν με τη γραμμή Καμμένου ότι
«αυτό λέω πως οι υπόλοιποι βουλευτές θα ακολουθήσου την
κομματική γραμμή».
Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ χαρακτήρισε, τέλος, «έντιμη» τη στάση του
πρωθυπουργού ότι «πρώτα θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και αν
την πάρει τότε θα προχωρήσει στην κύρωση της Συμφωνίας των
Πρεσπών. Εμένα με ικανοποιεί η εξέλιξη αυτή».
Παρόμοιες δηλώσεις έκανε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ και στο κανάλι
της Βουλής δηλώνοντας ότι είναι ειλημμένη η αποφαση εξόδου απο
την κυβερνηση για το κόμμμα του Πάνου Καμμένου. «Το έχει πει ο

Πάνος Καμμενος! Φεύγουμε απο την κυβερνηση, δεν ψηφίζουμε την
Συμφωνια και αποσύρουμε τους υπουργούς. Δεν δίνουμε ψηφο
εμπιστοσυνης, δεν υπάρχει πλειοψηφία» ξεκαθάρισε ο βουλευτης
στην πρωινή εκπομπή του Καναλιού της Βουλης.
«Θα αποτελέσουμε τη μοναδική δύναμη που θα αποτρέψει τη κύρωση
της συμφωνίας» υποστήριξε σε άλλο σημείο για να προσθέσει
«αποσύρουμε την εμπιστοσύνη απο την κυβέρνηση. Δε το θέλαμε.
Αν δεν ήταν στη μέση το Σκοπιανό θα είχαμε φτάσει μέχρι τον
Οκτώβριο».
Αναφορικά με τις προθέσεις των άλλων βουλευτών του κόμματος
ειπε «μόνο ο κ Παπαχριστόπουλος πήγε αντίθετα στη γραμμή του
κόμματος. Οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί δεν έχουν ψήφο. Δε
μπορούν να καθορίσουν τα πράγματα. Οι Κόκκαλης, Ζουράρις,
Τσαρουχά ειναι εναντίον της συμφωνίας» ενώ για την Ελενα
Κουντούρα ειπε πως δεν γνωρίζει τι θα πράξει.
«Πρώτο μας μέλημα είναι το εθνικό-πατριωτικό συμφέρον. Το θέμα
των Σκοπίων αποτελεί κόκκινη γραμμή. Τις κόκκινες γραμμές μας
δεν τις παραβιάζουμε. Είναι θέμα αρχής να μείνουμε σ΄ αυτά που
είπαμε ανεξαρτήτως επιπτώσεων» είπε σε άλλο σημείο.
πηγη:protothema.gr

Πώς συνδέεται το «σωσίβιο»
στη μέση με τον εγκέφαλο
Ο μικρότερος όγκος εγκεφάλου έχει
συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο

άνοιας
Μια νέα έρευνα που έγινε στη Βρετανία συνδέει το παραπανίσιο
πάχος, ιδίως γύρω από τη μέση με τον ελαφρώς μικρότερο
όγκο εγκεφάλου. Η έρευνα δείχνει ότι όσοι έχουν τόσο
μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος (αναλογία βάρους-ύψους) όσο
και μεγαλύτερη αναλογία μέσης-γοφών, έχουν επίσης μικρότερο
όγκο εγκεφάλου κατά μέσο όρο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Μαρκ Χάμερ του
Πανεπιστημίου του Λαφμπόροου στο Λέστερ, που έκαναν τη
δημοσίευση στο περιοδικό «Neurology» της Αμερικανικής
Ακαδημίας Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για 9.652 ανθρώπους
με μέση ηλικία 55 ετών, από τους οποίους ένας στους πέντε (το
19%) ήταν παχύσαρκος, είχε δηλαδή δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ)
πάνω από 30.
Αφού μετρήθηκε ο όγκος της φαιάς και της λευκής ουσίας του
εγκεφάλου μέσω μαγνητικής απεικόνισης, συσχετίστηκε με το
πάχος και την ποσότητα λίπους στο σώμα των συμμετεχόντων.
Διαπιστώθηκε ότι οι 1.291 άνθρωποι με το μεγαλύτερο ΔΜΣ και
την μεγαλύτερη συσσώρευση λίπους στη μέση τους, είχαν τον
χαμηλότερο μέσο όγκο φαιάς εγκεφαλικής ουσίας (786 κυβικά
εκατοστά), ενώ οι 3.025 άνθρωποι κανονικό βάρος είχαν
μεγαλύτερο μέσο όγκο φαιάς ουσίας (798 κυβικά εκατοστά). Κάπου
ενδιάμεσα (793 κυβικά εκατοστά) βρίσκονταν όσοι είχαν υψηλό
ΔΜΣ, αλλά όχι «σαμπρέλα» γύρω από τη μέση τους.
Δεν βρέθηκαν διαφορές στη λευκή ουσία του εγκεφάλου μεταξύ των
παχύσαρκων και των ατόμων με κανονικό βάρος. Η φαιά ουσία
περιέχει τους περισσότερους νευρώνες του εγκεφάλου και τα
ζωτικά κέντρα (αυτοελέγχου, μυϊκού ελέγχου, αισθητηριακής
αντίληψης κ.α.), ενώ η λευκή ουσία περιέχει κυρίως τα
βοηθητικά νεύρα που συνδέουν τις περιοχές του εγκεφάλου.
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι είναι ασαφές σε ποιο βαθμό
η παχυσαρκία οδηγεί σε μικρή συρρίκνωση ενός μέρους του
εγκεφάλου ή συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή άτομα με ανωμαλίες

στην εγκεφαλική δομή έχουν τάση για παχυσαρκία.
Ο μικρότερος όγκος εγκεφάλου έχει στο παρελθόν συσχετισθεί με
αυξημένο κίνδυνο για απώλεια μνήμης και εκδήλωση άνοιας. Το
κοιλιακό λίπος έχει, επίσης, συνδεθεί με μεγαλύτερο
καρδιαγγειακό κίνδυνο, διαβήτη, υπέρταση και κίνδυνο πρόωρου
θανάτου.

Xορήγηση 601 μεταδιδακτορικών
υποτροφιών από το ΙΚΥ
Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι επίκειται στο προσεχές διάστημα, η
υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ε. Γιαννακίδη για τον καθορισμό
των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση 601
μεταδιδακτορικών υποτροφιών στην Ελλάδα, μέγιστης διάρκειας 24
μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
ερευνητών/ερευνητριών – Β Κύκλος».Η Πράξη συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
2014-2020» και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα
15.866.400,00 €.
Αντικείμενο της Πράξης είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων
διδακτορικού τίτλου σπουδών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών
αποτελεσμάτων. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε
1.100,00€.
Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν σε 7 επιστημονικούς

κλάδους (1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και
Τεχνολογία, 3. Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και Επιστήμες
Υγείας, 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες,6. Κοινωνικές Επιστήμες και
7. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες) βάσει τύπου που λαμβάνει
υπόψη το πλήθοςτων αιτήσεων ανά κλάδο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
2. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και η αναγόρευση
τους σε διδάκτορα ή η επιτυχής υποστήριξη της
διδακτορικής διατριβής τους (σε περίπτωση που δεν
υπάρχει αναγόρευση) έλαβε χώρα μετά την 31/12/2010
3. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον
καλής γνώσης σε μία ξένη γλώσσα, επιπέδου Β2, της
κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς για τις Γλώσσες.
4. Έχουν βεβαίωση από νόμιμο εκπρόσωπο αντίστοιχου φορέα ή
μέλος ΔΕΠ, ή ομότιμο καθηγητή, ή ερευνητή βαθμίδας Γ΄
και άνω, ότι εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα ή ότι
πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνησή της εντός τριμήνου
από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων, σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας.
5. Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις
που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία που έχουν λάβει
οποτεδήποτε από το ΙΚΥ.
6. Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν
την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.
7. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την
προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη
πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη

διάρκεια της υποτροφίας.
8. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας α)
στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με
σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου. Σε
περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται με τις
προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας, υπάρχει δυνατότητα
παραίτησης και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας επιλογής.
9. Δεν έχουν διοριστεί ως μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές σε ΑΕΙ ή
Ερευνητικά Κέντρα/Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα της χώρας.
Λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος (προθεσμίες, διαδικασία
υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής, όροι,
δικαιολογητικά κ.λπ.) θα περιληφθεί στην σχετική πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
ΙΚΥ www.iky.gr και θα λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα μετά
την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και τη δημοσίευση
αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προβούν στην ετοιμασία
πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας με έκταση που να μην
υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις, χωρίς τη βιβλιογραφία,
ανατρέχοντας για περισσότερες λεπτομέρειες, αναφορικά με τη
δομή της, σε προηγούμενες αναρτήσεις που μπορούν να
αναζητηθούν στον ιστότοπο του ΙΚΥ.
πηγη:aftodioikisi.gr

ΟΠΕΚΑ:
Πρώτη
πληρωμή
προνοιακών επιδομάτων -Πότε
θα καταβληθούν
Ενιαία από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται πλέον τα προνοιακά
αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα που μέχρι και το 2018
χορηγούνταν από τους ΟΤΑ. Όλα τα Άτομα με Αναπηρία στην χώρα
θα λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα που δικαιούνται με
διαφάνεια και ηλεκτρονικές διαδικασίες, με στόχο το αμέσως
επόμενο διάστημα αυτά να καταβάλλονται κάθε μήνα, σε σταθερή
και γνωστή εκ των προτέρων σε όλους ημερομηνία.
Για τη χορήγηση των προνοιακών παροχών από τον ΟΠΕΚΑ
ακολουθείται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τα ποσά που
καταβάλλονται παραμένουν ακριβώς τα ίδια χωρίς καμία απολύτως
μεταβολή στο ύψος των παροχών και χωρίς καμία περικοπή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ:
Η νομοθετική πρωτοβουλία που απέδωσε στον ΟΠΕΚΑ την κεντρική
ευθύνη για όλα τα αναπηρικά επιδόματα, είναι μία κομβική
μεταρρύθμιση και μια ολοκληρωμένη πρόταση για την
αναδιοργάνωση του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η σύσταση
Ενιαίας Αρχής Απονομής Επιδομάτων αποτελούσε άλλωστε
διαχρονικό αίτημα των οργανώσεων των Ατόμων με Αναπηρία.
Με την σχετική ΚΥΑ διευκρινίστηκε πλήρως ότι τα προνοιακά
αναπηρικά – διατροφικά επιδόματα, ανεξαρτήτως ποσοστού
αναπηρίας, δεν φορολογούνται, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε
κράτηση, δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με χρέη προς το
Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται
στα εισοδηματικά όρια για οποιαδήποτε παροχή κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα.
Καθώς διανύουμε τις πρώτες ημέρες μιας μεταβατικής περιόδου,
οι Δήμοι παραδίδουν, όπως προβλέπει η ΚΥΑ, σταδιακά στον ΟΠΕΚΑ

τα ηλεκτρονικά αρχεία τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην
τελευταία πληρωμή του Νοεμβρίου 2018, συμπεριλαμβάνοντας και
τους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν μετά την
τελευταία πληρωμή του Νοεμβρίου και διεκπεραιώθηκαν από τους
Δήμους μέχρι 31.12.2018. Τα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να
παραδοθούν μέχρι τις 15.1.2019.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η πρώτη πληρωμή από τον
ΟΠΕΚΑ που αφορά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2018 (για τους
δικαιούχους διατροφικών επιδομάτων αφορά τον Δεκέμβριο
2018) θα πραγματοποιηθεί για όλους τους δικαιούχους την ίδια
ημέρα και εντός του διαστήματος από τις 18 έως τις 25
Ιανουαρίου 2019 το αργότερο.
Η αμέσως επόμενη πληρωμή των προνοιακών διατροφικών επιδομάτων
θα γίνει τον Φεβρουάριο και θα αφορά τον μήνα Ιανουάριο 2019.
Τον Μάρτιο θα πληρωθούν τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα για
το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2019.
Με το πέρας του πρώτου τριμήνου του 2019, τα προνοιακά
αναπηρικά επιδόματα θα καταβάλλονται κάθε μήνα, σε σταθερή
ημερομηνία, κοινή για όλη την Ελλάδα.
Σήμερα λαμβάνουν προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα
περίπου 160.000 συμπολίτες μας. Όλοι θα συνεχίσουν να
εισπράττουν ακριβώς τα ίδια ποσά. Οι πολίτες που έχουν
γνωματεύσεις εφ’ όρου ζωής εντάσσονται εφ’ όρου ζωής στις
καταστάσεις καταβολής προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Οι
δικαιούχοι που έχουν σε ισχύ γνωμάτευση από ΚΕΠΑ ορισμένης
διάρκειας, εντάσσονται στις καταστάσεις καταβολών του ΟΠΕΚΑ
και θα επανεξεταστούν από ΚΕΠΑ όταν λήξει η ισχύς της
γνωμάτευσής τους, όπως συνέβαινε και το 2018. Στο πλαίσιο της
νέας διαδικασίας θα κληθούν εγκαίρως από τον ΟΠΕΚΑ να
υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης.
Συνεπώς, αυτό που αλλάζει είναι ότι δημιουργείται μια ενιαία,
κεντρική αρχή πληρωμών, απλουστεύονται οι διαδικασίες για τα
Άτομα με Αναπηρία και διαμορφώνεται για όλους σταθερή μηνιαία

καταβολή των επιδομάτων.
πηγη:aftodioikisi.gr

Επίσκεψη Μέρκελ: «Φρούριο» η
Αθήνα – Κλειστοί δρόμοι,
χιλιάδες
αστυνομικοί
και
ταλαιπωρία
Δείτε ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και τι
ισχύει για μετρό και προαστιακό κατά την
επίσκεψη της Ανγκελα Μερκελ στην Αθήνα
Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχει προγραμματίσει η
Ελληνική Αστυνομία για την άφιξη της Γερμανίδας
Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, στην Αθήνα, σήμερα, Πέμπτη.
Η Γερμανίδα Καγκελάριος αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στις
17:30, αλλά η ταλαιπωρία των πολιτών θα αρχίσει πολύ νωρίτερα.
Η επίσκεψη θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι και
γι’ αυτό θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα κλείσουν
σταθμοί του μετρό και θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στα
δρομολόγια του προαστιακού.
Στο μεταξύ πάνω από 2.000 αστυνομικοί, ελικόπτερα και drones,
«μυστικοί» αστυνομικοί, σκοπευτές σε ταράτσες, έλεγχοι από το
Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και από εκπαιδευμένα
σκυλιά της Αστυνομίας συμπεριλαμβάνονται στον
σχεδιασμό
της ΕΛ.ΑΣ ενόψει της επίσκεψης της Γερμανίδας Καγκελαρίου,

Άνγκελα Μέρκελ, στην Ελλάδα.
Κλειστοί οι δρόμοι
Προβλήματα θα σημειωθούν στην κυκλοφορία καθώς οι δρόμοι κατά
τις μετακινήσεις της Μέρκελ θα κλείνουν αφού πρώτα θα
ελέγχεται πολύ σχολαστικά κάθε διαδρομή που πρόκειται να
ακολουθήσει.
Επιπλέον στο πλάισιο της επίσκεψης της Μέρκελ, αποφασίστηκε
και η απαγόρευση συγκεντρώσεων σε μεγάλο μέρος της Αθήνας.
Όσον αφορά στα μέτρα Τροχαίας, όπως ανακοινώθηκε πριν από
λίγο, κατά το διήμερο (10 και 11-1-2019) της επίσημης
επίσκεψης της στη χώρα μας της Καγκελαρίου της Γερμανίας, θα
πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα
σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και
ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες. Από τη
διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα
διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Κλειστοί σταθμοί του μετρό:
Επίσης, εξαιτίας της επικείμενης επίσκεψης της Γερμανίδας
Καγκελαρίου και μετά από εντολή της αστυνομίας, πολλοί σταθμοί
του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί.
Πιο συγκεκριμένα:
Σήμερα Πέμπτη 10/01/2019 θα κλείσουν στις 16:00 ο σταθμός
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και στις 16:30 οι σταθμοί «ΚΑΤΕΧΑΚΗ», «ΜΕΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ» και «ΣΥΝΤΑΓΜΑ».
Αύριο Παρασκευή 11/01/2019 ο σταθμός «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» θα παραμείνει
κλειστός από τις 08:30 έως τις 11:30.
Κατά τις ώρες που οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί, οι
συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάσεις.

Επίσης, λόγω της άφιξης της κας Μέρκελ, σήμερα 10/01/2019 δεν
θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια του Μετρό των 16:57 και
17:27 από το σταθμό «ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ» προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,
καθώς επίσης και αυτά των 17:30 και 18:00 από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.
Αύριο Παρασκευή 11/01/2019, λόγω της αναχώρησης της
Καγκελαρίου, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των 15:27
και 15:57 από το σταθμό «ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ» προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
και των 16:00 και 16:30 από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.
Αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού
Αλλαγές και στα δρομολόγια του Προαστιακού πρόκειται να
πραγματοποιηθούν τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή λόγω
της επίσκεψης στην Αθήνα της Γερμανίδας καγκελαρίου, Άνγκελα
Μέρκελ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε συνεννόηση με
τον Διαχειριστή Υποδομής, και κατόπιν εντολών της Ελληνικής
Αστυνομίας, το πρόγραμμα των δρομολογίων του Προαστιακού
Αθηνών, για την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 11
Ιανουαρίου, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
Την Πέμπτη στο διάστημα 17:15-17:45
Η αμαξοστοιχία 1226 τερματίζει στο Κορωπί
Η αμαξοστοιχία 2251 θα ξεκινά από το Κορωπί
Την Παρασκευή στο διάστημα 15:45-16:15
Οι αμαξοστοιχίες 1222, 2238 θα τερματίζουν στο Κορωπί
Οι αμαξοστοιχίες 2243, 1223 θα ξεκινούν από το Κορωπί.
Η TΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώνει ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλες,
έκτακτες αλλαγές για τις οποίες θα ενημερώσει το επιβατικό
κοινό το συντομότερο δυνατόν.
«Όχι» σε συγκεντρώσεις
Ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή

Αττικής, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Χώρα μας της
Καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κας
ANGELA MERKEL, δεν επιτρέπεται για λόγους δημόσιας τάξης και
ασφάλειας, κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ή πορεία κατά το
χρονικό διάστημα:
-Από 06:00 ώρα της Πέμπτης 10 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την
13:00 ώρα της Παρασκευής 11 Ιανουαρίου 2019, στην περιοχή που
περικλείεται από τις οδούς/ Λεωφόρους: Ιπποκράτους (από τη
συμβολή με τη Λ. Αλεξάνδρας) – δεξιά Αλεξάνδρας – αριστερά
Πανόρμου – αριστερά Κηφισίας – δεξιά Δημ. Βασιλείου – Πλατεία
Αγίας Σοφίας – συνέχεια Γρηγ. Ξενοπούλου – δεξιά Λ. Μεσογείων
– αριστερά Π. Κανελλοπούλου – δεξιά Κοκκινοπούλου – συνέχεια
Γκανογιάννη – συνέχεια Γεωργίου Παπανδρέου – συνέχεια Ούλωφ
Πάλμε – συνέχεια Υμηττού – δεξιά Ηλιουπόλεως – συνέχεια Καρέα
– αριστερά Τιμολέοντος – συνέχεια Βούρβαχη – συνέχεια
Χατζηχρήστου – συνέχεια Ροβέρτου Γκάλλι – συνέχεια Αποστόλου
Παύλου – δεξιά Αγίων Ασωμάτων – δεξιά Ερμού – αριστερά Αιόλου
– δεξιά Κολοκοτρώνη – συνέχεια Αμερικής – αριστερά Σόλωνος –
δεξιά Ιπποκράτους (μέχρι τη συμβολή με τη Λ. Αλεξάνδρας),
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων και πεζοδρομίων των ανωτέρω
οδών που αποτελούν τα όρια της εν λόγω περιοχής.
-Από 06:00 ώρα της Πέμπτης 10 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την
16:00 ώρα της Παρασκευής 11 Ιανουαρίου 2019:
Στην περιοχή του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που
περικλείεται από τις οδούς/ Λεωφόρους: Λ. Κ. Καραμανλή (από
συμβολή με οδό Ακτής) – συνέχεια Αθηνάς – αριστερά Λ. Βάρης/
Βάρκιζας – δεξιά Ελευθερίας – συνέχεια Φλέμινγκ – δεξιά
Βάρναλη – αριστερά Αθηνάς – δεξιά Κρόνου – δεξιά Ηλίου –
συνέχεια Ακτής (μέχρι τη συμβολή με Λ. Κ. Καραμανλή),
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων και πεζοδρομίων των ανωτέρω
οδών που αποτελούν τα όρια της εν λόγω περιοχής.
Στην ευρύτερη περιοχή τοπικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και κατά μήκος της
Αττικής Οδού και της Περιφερειακής Υμηττού σε βάθος ακτίνας

-100- μέτρων ένθεν και ένθεν των τμημάτων των εν λόγω οδών, ως
και επί των γεφυρών, ανισόπεδων κόμβων, διαβάσεων που
υφίστανται κατά μήκος αυτών.
-Από 06:00 ώρα της Πέμπτης 10 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την
24:00 ώρα της ιδίας, στην περιοχή του Δήμου Πειραιώς που
περικλείεται από τις οδούς/ Λεωφόρους: Νεωρίων (από συμβολή με
Ακτή Μουτσοπούλου) – δεξιά Τζαβέλλα – δεξιά Λ. Αλ.
Παπαναστασίου – συνέχεια Λ. Β. Παύλου – συνέχεια Ακτή
Κουντουριώτου – συνέχεια Ακτή Μουτσοπούλου (μέχρι τη συμβολή
με οδό Νεωρίων), συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων και
πεζοδρομίων των ανωτέρω οδών που αποτελούν τα όρια της εν λόγω
περιοχής.
Από 06:00 ώρα της Παρασκευής 11 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την
16:00 ώρα της ιδίας:
-Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου που περικλείεται από τις
οδούς/ Λεωφόρους: Λ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη (από συμβολή με
Λ. Κηφισίας) – δεξιά Πιτταρά – δεξιά Αμαρυσίας Αρτέμιδος –
συνέχεια Παραδείσου – δεξιά Αιγιαλείας – δεξιά Κατίνας Παξινού
– συνέχεια Καλομοίρη – δεξιά Ριζαρείου (μεχρί τη συμβολή με Λ.
Κηφισίας), συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων και πεζοδρομίων
των ανωτέρω οδών που αποτελούν τα όρια της εν λόγω περιοχής,
ως και επί των γεφυρών, ανισόπεδων κόμβων, διαβάσεων που
υφίστανται κατά μήκος αυτών.
-Στην περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου που περικλείεται από τις
οδούς/ Λεωφόρους: Λ. Κηφισίας (από τη συμβολή με τη Λ. Εθνικής
Αντιστάσεως) – δεξιά Παλαιολόγου – δεξιά Εθνικής Αντιστάσεως –
αριστερά Ιωάννου Αποστολόπουλου – δεξιά Τζαβέλλα – αριστερά
Εθνικής Αντιστάσεως (μέχρι τη συμβολή με Λ. Κηφισίας),
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων και πεζοδρομίων των ανωτέρω
οδών που αποτελούν τα όρια της εν λόγω περιοχής, ως και επί
των γεφυρών, ανισόπεδων κόμβων, διαβάσεων που υφίστανται κατά
μήκος αυτών.
πηγη:protothema.gr

Έστειλαν φακέλους με σκόνη
στα πανεπιστήμια Κέρκυρας,
Βόλου, το Μετσόβιο και το
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τέσσερις υπάλληλοι των ΕΛ.ΤΑ. στο
νοσοκομείο Κέρκυρας – Ανδρες της ΕΜΑΚ
παρέλαβαν τον φάκελο και τον μετέφεραν
στην
Αθήνα
–
Είχε
προηγηθεί
το
περιστατικό της Τετάρτης στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
Στα Πανεπιστήμια της Κέρκυρας και του Βόλου, στην πρυτανεία
του Μετσοβίου Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου και το Πολυτεχνείο
Κρήτης εστάλησαν την Τετάρτη ακόμη τέσσερις φάκελοι με ύποπτη
σκόνη, μετά το περιστατικό που καταγράφηκε στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
Η μαζική αποστολή των πανομοιότυπων κίτρινων φακέλων προκάλεσε
συναγερμό στην Αστυνομία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, αφού
ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο αντιμετώπισης χημικών- βιολογικών
απειλών. Το απόγευμα μάλιστα, αναμένεται να ανακοινωθούν
επισήμως τα αποτέλεσματα από την εξέταση της σκόνης που
εντοπίσθηκε στον πρώτο φάκελο, ο οποίος είχε φτάσει χθες το
μεσημέρι στην πρυτανεία του πανεπιστημίου Αιγαίου, στη
Μυτιλήνη.
Ο φάκελος στο Πολυτεχνείο Κρήτης περιείχε μόνο φυλλάδια
ισλαμιστικού περιεχομένου, δεν είχε σκόνη και ο συναγερμός

έληξε. Αντίστοιχα, στο Μετσόβιο, στου Ζωγράφου, όπως δήλωσε ο
πρύτανης Γιάννης Γκόλιας
ο φάκελος
«ήταν από την Ινδία,
χωρίς όνομα. Είχε παραλήπτη τον αντιπρύτανη. Λαμβάνουμε τέτοια
υλικά πολύ συχνά. Αν δεν είχε προηγηθεί αυτό με το
πανεπιστήμιο Αιγαίου, απλώς θα το είχαμε πετάξει γιατί πολύ
συχνά φτάνουν εδώ προπαγανδιστικά φυλλάδια».
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας πάντως, η
μαζική αποστολή των φακέλων είχε στόχο να προκαλέσει θόρυβο
και δεν εκτιμάται ότι κρύβουν σοβαρό κίνδυνο. Σημειώνεται ότι
στο φάκελο προς το πανεπιστήμιο Αιγαίου υπήρχε μια χειρόγραφη
επιστολή στα αγγλικά που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η νίκη του
ισλάμ θα επέλθει χωρίς τους μουσουλμάνους. Στους άλλους
φακέλους υπήρχαν φυλλάδια ισλαμιστικού περιεχομένου.
Στην Κέρκυρα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στα
ΕΛ.ΤΑ. στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, όπου εντοπίστηκε ο
ένας εκ των τεσσάρων ύποπτων φακέλων με φερόμενο αποστολέα από
την Ινδία και παραλήπτη το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όμοιο με
αυτόν που εστάλη την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Με ιδιωτικό λεωφορείο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κέρκυρας για
να υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο τέσσερις εργαζόμενοι των
ΕΛ.ΤΑ. που φέρονται να ήρθαν σε επαφή με τον φάκελο, ενώ οι
συναλλασσόμενοι που βρίσκονταν στα ΕΛ.ΤΑ. την ώρα που
εντοπίστηκε ο φάκελος επέστρεψαν στα σπίτια τους, καθώς,
σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι υπάλληλοι δεν τον είχαν ανοίξει.
Ο φάκελος παρελήφθη από ειδικούς της Αστυνομίας για να
εξεταστεί με ασφάλεια στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.. Οι
αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το ταχυδρομείο και διενεργεί
έρευνες, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή
ώσπου να λήξει ο συναγερμός που σήμανε.
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ένας φάκελος με ύποπτη σκόνη
είχε αποδέκτη την πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χρυσή
Βιτσιλάκη, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές στην

Μυτιλήνη.
Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης έχουν μεταφερθεί τα επτά άτομα που
ήρθαν σε επαφή καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον φάκελο: πέντε
εργαζόμενοι, ο νομικός σύμβουλος του πανεπιστημίου και
αστυνομικός που μετέβη και έπιασε το φάκελο. Όπως έγινε
γνωστό, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ τα συμπτώματα
ευαισθητοποίησης του βλεννογόνου, που είχαν αναφερθεί από
κάποια από αυτά, έχουν υποχωρήσει.
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Πώς μπορεί να σου κατάσχουν
χρήματα ή αντικείμενα αξίας
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Στην τελική ευθεία βρίσκεται το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και
ανατρέπει όσα ήξεραν και έκαναν μέχρι τώρα φορολογούμενοι και
επιχειρήσεις που θα πρέπει να δηλώσουν στο περιουσιολόγιο και
το τελευταίο περιουσιακό τους στοιχείο (κινητό ή ακίνητο)
καθώς και τα κρυμμένα χρήματά τους σε στρώματα και θυρίδες.

Στο τέλος πρώτου τριμήνου αναμένεται να ενεργοποιηθεί σταδιακά
το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το οποίο θα περιλαμβάνει το
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.

Έτσι, σφίγγει ο κλοιός για όσους αποκρύπτουν εισοδήματα,
ακίνητα και γενικότερα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας από
την εφορία.

Όσοι εντοπιστούν από τις φορολογικές αρχές να μην έχουν
εμφανίσει τα περιουσιακά τους στοιχεία απειλούνται με πρόστιμα
ενώ ό,τι δεν δηλώνεται θα κατάσχεται. Ήδη, η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για τη
στελέχωση της διεύθυνσης του Περιουσιολογίου.

Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η δημιουργία μιας
τεράστιας βάσης δεδομένων με τα περιουσιακά στοιχεία 8,5 εκατ.
φορολογουμένων και όλων των επιχειρήσεων, που θα περιλαμβάνει,
κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες, αυτοκίνητα και
λοιπά οχήματα, σκάφη θαλάσσης και αεροσκάφη, μεγάλα χρηματικά
ποσά που φυλάσσονται στα… στρώματα, καταθέσεις σε τράπεζες,
ράβδους χρυσού, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές
σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια
αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.

Με την πλήρη λειτουργία του περιουσιολογίου και την εφαρμογή
των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, η εφορία θα έχει τη δυνατότητα
να προσδιορίζει το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα κάθε
φορολογουμένου με βάση όλα τα έσοδα και τα έξοδά του, τα
περιουσιακά του στοιχεία (κινητά
καταθέσεις του στις τράπεζες.
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Με την έναρξη του περιουσιολογίου κάθε φορολογούμενος θα έχει
πρόσβαση καθώς και δυνατότητα ελέγχου της πληρότητας και της
ορθότητας των –καταγεγραμμένων στη φορολογική διοίκηση–
περιουσιακών του στοιχείων. Η αξιοποίηση των στοιχείων που
περιέχονται στο μηχανογραφικό σύστημα θα συμβάλει τα μέγιστα
στην ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης και θα αποτελέσει
εργαλείο σχεδίασης και άσκησης φορολογικής πολιτικής,
αναφέρουν από το υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνοντας ότι θα
συνεισφέρει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των φορολογικών
υποθέσεων και θα βοηθήσει στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος
για την υποδοχή επενδύσεων. Επιπλέον, θα αποτελέσει εργαλείο
για τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχει το περιουσιολόγιο με την
ολοκλήρωσή του:

Χρήστες του συστήματος θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι
(εξωτερικοί χρήστες), καθώς και στελέχη της Φορολογικής
Διοίκησης (εσωτερικοί χρήστες).
Το σύστημα θα υποστηρίζει την υποδοχή και ενσωμάτωση
δεδομένων περιουσίας από άλλα πληροφοριακά συστήματα της
ΑΑΔΕ ή και άλλων φορέων, ακόμα και στην περίπτωση κατά
την οποία αυτά δεν τηρούνται μηχανογραφικά.
Θα δίνεται η δυνατότητα στους εξωτερικούς χρήστες να
εισάγουν πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες
μακροπρόθεσμα θα διασταυρώνονται με την αρμόδια αρχή.
Θα δίνεται η δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης του
συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ενός
φορολογούμενου από τον ίδιο ή τους εσωτερικούς χρήστες
της Φορολογικής Διοίκησης.
Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης λανθασμένων
πληροφοριών από το φορολογούμενο.
Θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης των περιουσιακών
στοιχείων, τα οποία αποκαλύπτονται μετά από έλεγχο ο
οποίος έχει καταστεί οριστικός.
Θα γίνεται αναλυτική ή και συγκεντρωτική επεξεργασία των
δεδομένων του συστήματος για την παραγωγή στατιστικών,
αναφορών και ενημερωτικών εκθέσεων.
Θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας – αξιολόγησης των
δεδομένων των φορολογουμένων για τον εντοπισμό πιθανής
αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.
Θα υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
και ταυτόχρονη παρακολούθηση αυτών ανεξάρτητα από την
πηγή προέλευσης των δεδομένων.

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΜΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙΣ – ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ. Η ΦΤΙΑΞΕ ΤΑ
ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΗΓΗ
: https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/4387016/pos-mporei
-na-soy-kataschoyn-chrimata-i-antikeimena-axias-akomi-ki-otandenchrostas?utm_medium=onesignal&utm_source=notification&utm_camp
aign=alert&utm_content=post

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ

Συνέντευξη Τσίπρα: Διαλύονται
τρία κόμματα για να πάρει
Πρέσπες – ψήφο εμπιστοσύνης
Πρόσκληση – εκβιασμός στον Πάνο Καμμένο:
Εάν δεν ψηφίσει, θα μετρηθούμε στη Βουλή
– Ανοιχτό το σενάριο των πρόωρων εκλογών
(μάλλον Μάιο), αφού ομολόγησε ότι θα έχει
πολιτικό πρόβλημα
Ο τελεσιγραφικός τόνος που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας για να απευθυνθεί στον κυβερνητικό του εταίρο Πάνο
Καμμένο, (προ)καλώντας τον στη συνάντηση που θα έχουν την

Παρασκευή να μην διευκολύνει τα σχέδια των αντιπάλων της
αντιπάλων της κυβέρνησης, αποκάλυψε τα μεγάλα προβλήματα
συνοχής που αντιμετωπίζει ο κυβερνητικός συνασπισμός.

Ο κ. Τσίπρας ομολόγησε, ταυτόχρονα, τη δυσκολία που έχει να
σταθεί η κυβέρνησή του μετά την άρση της εμπιστοσύνης από τον
αρχηγό της Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Με έμμεσο τρόπο παραδέχθηκε
ότι θα υποχρεωθεί να προσφύγει -«εν ευθέτω χρόνο και
συντεταγμένα»- σε πρόωρες κάλπες παρά το γεγονός ότι μπορεί να
εξασφαλίσει τους 151 για να λάβει νέα ψήφο εμπιστοσύνης από τη
Βουλή.

Όπως ο ίδιος είπε στη συνέντευξή του στο Open , συνταγματικά
μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση, αλλά πολιτικά δεν μπορεί να
συμβεί κάτι τέτοιο. Και αυτό διότι, σε μια τέτοια περίπτωση,
δηλαδή εφόσον ο κ. Καμμένος άρει την εμπιστοσύνη στην
κυβέρνηση, όπως είναι η νέα θέση που υποστηρίζει το τελευταίο
διάστημα, θα χρειαστεί να διαλυθούν τρεις κοινοβουλευτικές
ομάδες: οι ΑΝΕΛ, το Ποτάμι και ηΈνωση Κεντρώων που η
αριθμητική
κατάσταση.
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Με βάση τους υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις που γίνονται από
έγκυρους αναλυτές, εφόσον ο κ. Τσίπρας δοκιμάσει την… τύχη
του, ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης, μπορεί να ελπίζει σε 151,
ίσως και 152 «ναι» που θα προέρχονται από τέσσερις
κατευθύνσεις.

Ειδικότερα, στους 145 βουλευτές που διαθέτει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ
(μαζί με τη μεταγραφείσα από την Ε.Κ. Θεοδώρα
Μαγαλοοικονόμου), πιθανολογείται ότι θα προστεθούν η
υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα, που είναι ανεξάρτητη και έχει
εκλεγεί με τη ΝΔ, η υπουργός Έλενα Κουντουρά και ο υφυπουργός

Βασίλης Κόκκαλης που μαζί με τους Θ. Παπαχριστόπουλο και Κ.
Ζουράρι είναι εκλεγμένοι με τους ΑΝΕΛ, ο Σπύρος Δανέλης από το
Ποτάμι και ο Γιάννης Σαρίδης από το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη.

Με τις αποσκιρτήσεις αυτές, όμως, ο Πάνος Καμμένος, που το
κόμμα του έχει τώρα 7 βουλευτές και θα μείνει με τρεις, ο
Σταύρος Θεοδωράκης, που το κόμμα του έχει 6 βουλευτές και θα
μείνει με 5, καθώς και ο Βασίλης Λεβέντης που ηγείται
κοινοβουλευτικής ομάδας πέντε βουλευτών και θα μείνει με
τέσσερις, παύουν να είναι αρχηγοί αναγνωρισμένοι από τον
Κανονισμό της Βουλής, αφού τα κόμματα δεν θα διαθέτουν πλέον
τον απαιτούμενο αριθμό για να λογίζονται ως χωριστές
κοινοβουλευτικές ομάδες και θα χάσουν όλα τα προνόμια, καθώς
τα κοινοβουλευτικά τους στελέχη θα έχουν το «status» των
ανεξάρτητων βουλευτών.

Είναι προφανές -και το ομολόγησε ο πρωθυπουργός- ότι, εφόσον
συμβεί αυτό, η κυβέρνηση Τσίπρα θα έχει ημερομηνία λήξης -τις
ψηφοφορίες για το Σύνταγμα και την ψήφιση των νομοσχεδίων που
διευκολύνουν τη φιλολαϊκή ατζέντα της κυβέρνησης- και, έτσι,
θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος προς τις κάλπες, οι οποίες το
αργότερο που μπορεί να στήνουν είναι ο Μάιος με την ταυτόχρονη
διεξαγωγή όλων μαζί των εκλογικών αναμετρήσεων (ευρωεκλογών,
δημοτικών και περιφερειακών).
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