‘’΄Ηγγικεν
η
ώρα
της
κρίσης’’! Ο γερμανικός οίκος
αξιολόγησης
Scope
προειδοποιεί ότι δεν αντέχει
η
αγορά
υπερπροσφορά
ακινήτων, συνιστώντας άμεσο
κούρεμα
των
δανείων
και
ρυθμίσεις
με
τους
δανειολήπτες!!
Την ώρα που οι τράπεζες ετοιμάζονται να μεταφέρουν σε
‘’επενδυτές’’ προβληματικά δάνεια δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ
μέσω των τιτλοποιήσεων, αναθέτοντας την είσπραξη τους σε
‘’ειδικές’’ εταιρείες διαχείρισης και η κυβέρνηση αναφέρεται
στα ‘’επιτεύγματα του Ηρακλή’’ και σε κρατικές εγγυήσεις, ο
γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope προειδοποιεί ότι θα ήταν
καταστροφικό για όλους, αν επιλεγεί η οδός των μαζικών
πλειστηριασμών, καθώς η ελληνική αγορά θα «γονατίσει» από την
υπερπροσφορά ακινήτων γιατί οι όποιες πωλήσεις θα
πραγματοποιηθούν με τεράστια έκπτωση και οι ίδιες οι τράπεζες
θα βγουν χαμένες, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί και η αξία των
«κόκκινων» δανείων που θα παραμείνουν στα χαρτοφυλάκιά τους…!

Σε ειδική έκθεση για τις επερχόμενες τιτλοποιήσεις, η Scope
υπογραμμίζει ότι η μαζική ρευστοποίηση ενεχύρων με
πλειστηριασμούς «θα αποδώσει συγκριτικά πιο φτωχά αποτελέσματα
ακόμη κι αν χρειαστεί να προχωρήσουν οι τράπεζες σε ιδιαίτερα

γενναιόδωρα κουρέματα δανείων με βάση συμφωνίες αναδιάρθρωσης,
επειδή η ρευστοποίηση ενεχύρων έχει πολύ πιο σοβαρά
μειονεκτήματα, που θα διαβρώσουν σημαντικά την παρούσα αξία
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αναφέρεται σ΄ αυτά
αναλύοντας τα ένα προς ένα, φτάνοντας στο απόφθεγμα να συνιστά
τελικά στις τράπεζες γενναία κουρέματα και ρυθμίσεις απευθείας
με τους δανειολήπτες»!

Πλέον αυτού, αν δεν ακολουθήσουν την προτροπή τους θα
γιγαντώσουν και θα οξύνουν το πρόβλημα τους στις ταμιακές τους
εισροές, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στις διαδικαστικές
ενέργειες είσπραξης των δανείων.

Όλα αυτά στιγμές που δέχονται ένα νέο μπαράζ σκληρού
γερμανικού «πρέσινγκ» για τα κόκκινα δάνεια καλούμενες να
μειώσουν άμεσα αυτά σε μονοψήφιο ποσοστό, για να μη χάσουν το
‘’τρένο’΄ της ευρωπαϊκής εγγύησης καταθέσεων, κάτι που σαφώς
θα συμβεί αν δεν αλλάξουν έγκαιρα ρότα παραμένοντας στις
‘’τακτικές’’ τους!!!

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σόλτς, δήλωσε
χαρακτηριστικά στους Financial Times για πρώτη φορά, ότι η
Γερμανία είναι έτοιμη να εγκρίνει την κοινή ευρωπαϊκή εγγύηση
στις τραπεζικές καταθέσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το
Βερολίνο θα μπορούσε να άρει τις ενστάσεις του για τη
συμμετοχή της Ελλάδος, υπό τον απαράβατο όρο ότι θα
επιταχυνθεί η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών της χώρας,
σε ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων που δεν θα ξεπερνούν τον
μονοψήφιο Μ.Ο. της Ε.Ε., κάτι που υπό τις ισχύουσες &
προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αδύνατον να συμβεί!

Φίλοι μας, όσες και όσοι ανήκετε στους παλιούς αναγνώστες μας,
ξέρετε πολύ καλά τον αγώνα που έχουμε δώσει και εξακολουθούμε

να δίνουμε απέναντι σε όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις,
σκεπτόμενοι τον λαό και τη χώρα μας πάντα, πέρα και πάνω από
κόμματα!

Μετά από τόσα χρόνια ήρθαν τώρα οι διώκτες μας, οι υπεύθυνοι
της καταστροφής μας και λεηλάτες μας να δικαιώσουν τις θέσεις
μας, τις προτροπές μας και τον αγώνα μας. Ας ελπίσουμε η
παρέμβαση των ΄΄εκτελεστών΄΄ μας έστω και τώρα, να αναγκάσει
την κυβέρνηση και τους τραπεζίτες να αλλάξουν ΄΄ρότα΄΄ άμεσα,
να σωθούν ζωές, σπίτια και περιουσίες, να σωθούν τελικά και οι
τράπεζες, να ανασάνει η αγορά, να σωθεί επιτέλους και η
οικονομία της χώρας μας!

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι τελευταίες αυτές εξελίξεις είναι
ικανές να πείσουν κυβέρνηση και τραπεζίτες να καλέσουν άμεσα
όλους τους δανειολήπτες της χώρας, να διαπραγματευτούν μαζί
τους γενναία ποσοστά κουρέματος, ούτος ώστε να προχωρήσουν
στις ρυθμίσεις των δανείων τους, να κλείσει αυτό το δαιδαλώδες
και δυσώδες κεφάλαιο για τον τόπο, τις κυβερνήσεις, τους
τραπεζίτες και τις τράπεζες, μέσα σε λίγους μήνες!!!

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗ!!!

Και κλείνοντας: Έχω τόσα πολλά να σας πω, αλλά ο χρόνος και ο
χώρος δεν επαρκεί, ένα μόνο θα σχολιάσω. Υπάρχουν άραγε
κάποιοι νοήμονες και σοβαροί μέσα στους 300 που δεν
συμμετέχουν σ’ αυτόν τον ‘’ανελέητο πόλεμο’’ της σύσσωμης
αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης, σ’ αυτό το
‘’αιμοσταγές έγκλημα’’ των Μπάρμπεκιου μπριζολών που διεξήχθη
εντός των συνόρων μας, σε ένα περιβάλλον ψυχροπολεμικού
πολέμου μεταξύ ΗΠΑ & ΡΩΣΙΑΣ; Συγγνώμη έκανα λάθος… εννοούσα

μεταξύ Ελλήνων και
‘’νεοεισβολέων’’!

της

νέας

πολυεθνικής

δύναμης

των

Μετά κι απ’ αυτή τη γελοιότητα φίλοι μου, να ασχολούνται όλα
τα Μ.Μ.Ε. και οι 300 της βουλής των Ελλήνων με μπριζόλες και
με την Πολακιάδα, σε μια περίοδο που από στιγμή σε στιγμή
περιμένουμε να εμπλακούμε σε πόλεμο με τη Τουρκία και με
κάποια εκατομμύρια πολίτες να νοιώθουν ως μελλοθάνατοι, να
λεηλατούνται και να οδηγούνται πολλοί απ’ αυτούς έως και στον
θάνατο, ποιος μπορεί να περιμένει ότι θα μας πάρουν στα σοβαρά
εχθροί και σύμμαχοι για να σώσουν τον λαό μας και τη πατρίδα
μας;
Η κρίση και οι απαντήσεις δικές σας!

Β. Αναγνώστου
Συγγραφέας- αρθρογράφος

www.manifesto.com.gr

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/%ce%84ingiken-i-ora-tis-krisis
-o-germanikos-oikos-aksiologisis-scope-proeidopoiei-oti-denantechei-i-agora-yperprosfora-akiniton-synistontas-amesokourema-ton-dan/

Υπέρηχος του θυρεοειδούς :

Πότε γίνεται, τι δείχνει και
τι προετοιμασία απαιτείται;
του Ξενοφώντα Τσούκαλη, M.D., medlabnews.gr

Το υπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση η
οποία προσφέρει απεικόνιση διαφόρων οργάνων του σώματος. Το
υπερηχογράφημα εφαρμόζεται ευρύτατα στη σύγχρονη ιατρική και
σε όλες τις ειδικότητες. Ο όρος υπέρηχος υποδηλώνει ήχο υψηλής
συχνότητας που δεν είναι ακουστός από το ανθρώπινο αυτί. Οι
ακουστοί ήχοι έχουν εύρος από 20Hz μέχρι 18KHz. Για ήχους πάνω
από 18KHz χρησιμοποιείται ο όρος υπέρηχοι.

Το υπερηχογράφημα διαφέρει από τις άλλες απεικονιστικές
μεθόδους όπως η αξονική τομογραφία (CT scanning), η μαγνητική
τομογραφία (MRI), το σπινθηρογράφημα και γενικώς οι
διαγνωστικές εξετάσεις με ισότοπα. Το υπερηχογράφημα είναι
αβλαβές για τα όργανα, δεδομένου ότι οι υπέρηχοι είναι ηχητικά
κύματα υψηλής συχνότητας.

Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς αποτελεί την απεικονιστική
εξέταση εκλογής για παθήσεις του θυρεοειδούς και
των παραθυρεοειδών αδένων, ενώ είναι σημαντική η χρησιμότητα
του στην αξιολόγηση των τραχηλικών λεμφαδένων και των
σιελογόνων αδένων.

Πότε πρέπει να γίνεται ο Υπέρηχος του
θυρεοειδούς;
Οι λόγοι για τους οποίους ο ενδοκρινολόγος ή ο παθολόγος
συνήθως ζητούν την εξέταση αυτή, είναι η ανεύρεση διόγκωσης
στον
τράχηλο,
ή
συμπτώματα
συμβατά
με
υπέρή υποθυρεοειδισμό (εφιδρώσεις, νευρικότητα, μεγάλη πρόσληψη ή
απώλεια βάρους, κόπωση, εξόφθαλμος).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Μελετη διαστάσεων του αδένα Μελετη παρεγχυματικής σύστασης του
αδένα Μελετη και παρακολούθηση σύστασης και διαστάσεων οζων
Μελετη χωροκατακτητικης βλάβης τραχήλου αγνώστου αιτιολογίας
Μελετη μετεγχειρητικης εικόνας θυρεοειδούς Μελετη ασθενών που
έχουν υποβληθεί σε ακτινοβολία στην παιδική ηλικία Παρακεντηση
θυρεοειδικων οζων δια βελονης F.N.A.

Ο θυρεοειδής αδένας ελέγχεται για τις διαστάσεις του, την

ομοιογένεια ή μη του παρεγχύματος και την παρουσία
όζων. Συνήθεις καταστάσεις που διαγιγνώσκονται με τον υπέρηχο
του θυρεοειδούς είναι η οζώδης βρογχοκήλη, η θυρεοειδίτιδα
Hashimoto, η νεοπλασία κ.α.Υπάρχει δυνατότητα παρακέντησης
όζων με λεπτή βελόνη (FNA) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
Επίσης με το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς διαγιγνώσκονται
αδενώματα των παραθυρεοειδών αδενών. Με το υπερηχογράφημα
τραχήλου ελέγχεται η παρουσία τραχηλικών λεμφαδένων και
αξιολογείται το μέγεθος και το σχήμα τους. Οι σιελογόνοι
αδένες (παρωτίδες, υπογνάθιοι αδένες) εξετάζονται για την
περίπτωση φλεγμονής, σιελολιθίασης ή εστιακών αλλοιώσεων.

Η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται, χωρίς
να προκαλέσει παρενέργειες. Ανάλογα με την περιοχή του σώματος
που εξετάζεται, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί ηχοβολείς
(κεφαλές υπερήχου).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ του Υπερήχου του θυρεοειδούς

Συνήθως η εξέταση διαρκεί 10-15 λεπτά.

ΤΕΧΝΙΚΗ

Χρησιμοποιούνται πομποδέκτες υψηλών συχνοτήτων (5,7.5,10 MHz)
Εξέταση του αδένα σε: εγκάρσιες τομές επιμήκεις τομές, για
κάθε λοβό ανεξάρτητα ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ:
1)Μέγεθος λοβών: ΦΤ: 1,5×1,5×3 cm
2)Παρεγχυματική σύσταση:φυσιολογικά ομοιογενής

Τι προετοιμασία απαιτείται;
Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς

δεν

απαιτεί

καμία

προετοιμασία από την πλευρά του ασθενούς. Ο εξεταζόμενος
τοποθετείται ξαπλωμένος ανάσκελα ενώ συνιστάται και η
τοποθέτηση μικρού μαξιλαριού κάτω από τους ώμους που έχει ως
αποτέλεσμα την ραχιαία κάμψη της κεφαλής που επιτρέπει
καλύτερη προσέγγιση του αδένα.

Προσοχή χρειάζεται σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς με
προβλήματα από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης όπου
η οπίσθια κάμψη της κεφαλής δεν μπορεί να επιτευχθεί και
συνίσταται χρήση linear ηχοβολεα με μικρότερη διάμετρο.

Βιβλιογραφία :1.
Rumack Cm, Wilson SR, Charboneau JW:
Diagnostic Ultrasound 3rd Edition Elsevier Mosby
20052.
Ito Y, Higashiyama T, Takamura Y, Miya A, Kobayashi
K, Matsuzuka F, Kuma K, Miyauchi A. Long-term follow-up for
patients with papillary thyroid carcinoma treated as benign
nodules.
:
Anticancer
Res.
2007
MarApr;27(2):1039-433.
Cappeli C, Pirola I, De Martino E,
Agosti B, Delbarba A, Castellano M, Rosei EA. The role of
imaging in Graves’ disease: A cost-effectiveness analysis. Eur

J Radiol. 2007 Apr 23;

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2012/01/blog-post_05.html#
ixzz64gkJ7UA6

Φοιτητικό επίδομα ΙΚΥ: 380
ευρώ το μήνα – Πώς θα κάνετε
αίτηση
Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ΕΚΟ ή αλλιώς Φοιτητικού
Επιδόματος ΙΚΥ ανέρχεται σε 200,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες
στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380,00 ευρώ για τους
σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του
τόπου της κύριας κατοικίας τους.

Το ύψος των δικαιούχων ανέρχεται στους 3.771 προπτυχιακούς
φοιτητές.

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».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην
διαδικτυακή
εφαρμογή
του
ΥΠAΙΘ
(https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr) από την Τετάρτη 4

Δεκεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και
ώρα 15.00.

Οι υποψήφιοι πριν προβούν στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης,
καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων» καθώς και τα Παραρτήματα αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (όροι, προϋποθέσεις,
δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ – Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142
34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726358 και 210-3726360.

Τεχνική
υποστήριξη
αναφορικά
με
την
ηλεκτρονική
αίτηση(κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή
κλπ) παρέχεται μέσω του email: ikywebsupport@iky.gr

Δεν

δικαιούνται

να

υποβάλουν

αίτηση:

(α)Οι

φοιτητές

Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών του
Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής καθώς και του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) (β)Οι φοιτητές που
έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό Θέσεων και σε ποσοστό
επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και
συγκεκριμένα: (i) τα Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού, (ii) οι
Αλλοδαποί-Αλλογενείς και (iii) οι Υπότροφοι (Αλλοδαποί –
Αλλογενείς και Ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές
εξειδικεύονται στην Υ.Α. Φ.151/20049/Β6/2007, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΗΓΗ:https://www.aftodioikisi.gr/paideia/foititiko-epidoma-iky
-380-eyro-to-mina-pos-tha-kanete-aitisi/

Δείτε
τις
κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις το Σάββατο 9/11 και
την Κυριακή 10/11 λόγω του
37ου αυθεντικού Μαραθωνίου
για Ραφήνα-Πικέρμι-Νέα ΜακρηΜαραθώνα
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει το Σαββατοκύριακο 9
και 10 Νοεμβρίου 2019 η Αστυνομία, λόγω του 37ου Αυθεντικού
Μαραθωνίου και άλλων αγώνων δρόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία:

Στο κέντρο της Αθήνας

Το Σάββατο 09.11.19 κατά τις ώρες 17.00-19.00, θα διεξαχθεί
Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. από Λ. Βασ. Σοφίας (Σύνταγμα) προς
Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Αμαλίας – Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) – Χαρ.
Τρικούπη – Ακαδημίας – Λ. Βασ. Σοφίας – Φειδιππίδου – Λ.
Μεσογείων – αναστροφή Λ. Μεσογείων (πρώην Σχολές Αξ/κών
ΕΛ.ΑΣ.) – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – Λ.
Μεσογείων – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Την Κυριακή 10.11.2019 θα διεξαχθεί ο 37ος Αυθεντικός
Μαραθώνιος Αθηνών τις ώρες 09.00-17.45, κατά μήκος της
διαδρομής:

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων) – Τύμβος
Μαραθώνα – Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων) – Λ. Μαραθώνος
– Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – Λ. Βασ. Σοφίας
– Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (10.11.2019) και κατά τις ώρες:

08.00-10.00, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. από Λ. Βασ.
Σοφίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της
διαδρομής:

Λ. Βασ. Αμαλίας – Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) – Ρήγα Φεραίου
– Ακαδημίας – Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή Λ. Βασ. Σοφίας
(ΝΙΜΙΤΣ) – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

10.05-10.20, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS
HELLAS (1200μ.) από Λ. Βασ. Σοφίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό
Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

10.20-10.40, θα διεξαχθεί Αγώνας Παιδιών (1200μ.) από Λ. Βασ.
Σοφίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της
διαδρομής:

Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

10.35-11.00, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 3 χλμ. από τη συμβολή
Λ. Βασ. Σοφίας & Ζαχάρωφ προς το Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά
μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Σοφίας & Ζαχάρωφ – Ηρ. Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ακόμη, επί της Μαραθώνιας Διαδρομής, με μέριμνα των τοπικών
Δήμων θα διεξαχθούν αγώνες μικρών παιδιών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής

Λόγω των αγώνων αυτών το Σάββατο 09.11.2019 και την Κυριακή
10.11.2019 θα πραγματοποιηθούν οι εξής προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής,
περιοχής των Δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης,
Παιανίας, Αγίας Παρασκευής, Χολαργού – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρ.
Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο, Παπάγου, Χαλανδρίου, ΦιλοθέηςΨυχικού και Αθηναίων, ως εξής:

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας – ορίου ταχύτητας την
Κυριακή 10.11.2019:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Παρασκευής και
της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05:00΄ – 08:00΄:

Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς
Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα

λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών,

Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς
Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων
διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου
ανάγκης.

Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο
κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Καθορισμός και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς
Λ. Μαραθώνος της Λ. Κάτω Σουλίου, ως αντιθέτου ροής με
κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ.
Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες
05:00΄ – 08:00΄.

Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των
οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με
κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα. Κατά τη διάρκεια των
ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και
των Ι.Χ μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των
κάτωθι οδικών τμημάτων:

Λεωφορεία:

Λ. Μαραθώνος – είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του
ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος – δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – συνέχεια
Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος) –
δεξιά Αγ. Μαρίνας – δεξιά Αρχίας – αριστερά Αγ. Παρασκευής
(αντίθετη κίνηση) – αριστερά Αγ. Παντελεήμονα – δεξιά

Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μαραθώνος.

Ι.Χ:

Λ. Μαραθώνος – κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα –
δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου – δεξιά είσοδος στον χώρο στάθμευσης
οχημάτων (parking) – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – δεξιά Αγ. Μαρίνας – δεξιά
Αρχίας – αριστερά Αγ. Παρασκευής (αντίθετη κίνηση) – αριστερά
Αγ. Παντελεήμονα – δεξιά Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μαραθώνος.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 10.11.2019:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ.
Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,
κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του
Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου
και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄- 09.00΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Κάτω Σουλίου
και Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες
07.30΄ – 13.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Διονύσου και
Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο )

ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ – 15.15΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου –
Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα
δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ – 17.05΄.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες
07.00΄- 13.30΄.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες
07.00΄- 15.00΄.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιρόης και της Λ.
Βασ. Αμαλίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά τις ώρες
05.00΄- 07.00΄.

Αμβρ. Φραντζή, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιρρόης και
της Λ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Συγγρού, κατά τις
ώρες 05.00΄- 07.00΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 06.00΄ώρα του
Σαββάτου 09.11.2019 έως την 20.30΄ ώρα της Κυριακής
10.11.2019:

Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής
έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρηγίλλης και
Ηρ. Αττικού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο

οδό.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 08.00΄ ώρα του
Σαββάτου 09.11.2019 έως την 21.00΄ ώρα της Κυριακής
10.11.2019:

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και
της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και
Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως
την πρώτη παράλληλο οδό.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 14.00΄ έως 21.00΄
ώρα του Σαββάτου 09.11.2019 και από 05.00΄ έως την 17.30΄ ώρα
της Κυριακής 10.11.2019:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα
κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη
παράλληλο οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα
κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη
παράλληλο οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα
κυκλοφορίας, από 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 09.11.2019 έως 19.00΄

ώρα της Κυριακής 10.11.2019.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα
του Σαββάτου 09.11.2019 και από 07.00΄ έως 17.30΄ ώρα της
Κυριακής 10.11.2019:

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του
Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και
στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και
της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη
παράλληλο οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας,
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κηφισίας και
Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και
στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της
Λ. Μεσογείων.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα
του Σαββάτου 09.11.2019 και από 05.00΄ έως 13.30΄ ώρα της
Κυριακής 10.11.2019:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου

και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις
καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ.
Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και
της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη
παράλληλο οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της
οδού Ησιόδου.

Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της
οδού Κανάρη.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της
οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη
παράλληλο οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της
οδού Αμβρ. Φραντζή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και
στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη

παράλληλο οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα,
καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,
καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως
την πρώτη παράλληλο οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την
πρώτη παράλληλο οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις
καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την
πρώτη παράλληλο οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου
(Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου
(Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου
Α΄, σε όλο το μήκος της, από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα του

Σαββάτου 09.11.2019 και από 04.00΄ έως 13.00΄ ώρα της Κυριακής
10.11.2019.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους,
στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από
14.00΄ έως 20.00΄ ώρα του Σαββάτου 09.11.2019 και από 05.00΄
έως 13.30΄ ώρα της Κυριακής 10.11.2019.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της, με εξαίρεση τα οχήματα της
διοργάνωσης με ειδική σήμανση, από 06.00΄ ώρα του Σαββάτου
09.11.2019 έως 19.00΄ της Κυριακής 10.11.2019.

Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού
Μ. Μουσούρου, από 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 09.11.2019 έως
19.30΄ της Κυριακής 10.11.2019.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της, σε όλο το μήκος της και τις
καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό από 06.00΄ ώρα του
Σαββάτου 09.11.2019 έως 20.30΄ της Κυριακής 10.11.2019.

Πλ. Καραϊσκάκη (‘Αγαλμα δισκοβόλου), από 06.00΄ ώρα του
Σαββάτου 09.11.2019 έως 20.30΄ της Κυριακής 10.11.2019.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 09.00΄
ώρα του Σαββάτου 09.11.2019 έως 17.30΄ της Κυριακής
10.11.2019.

Λ. Μεσογείων, Βασ.Σοφίας, Βασ.Κωνσταντίνου και Αρδηττού σε όλο
το μήκος τους.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της
οδού Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό
Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της
οδού Ευτυχίδου.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της
οδού Αμβρ. Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Βασ. Κων/νου
και Βασ.Αμαλίας.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Βασ. Κων/νου και
Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου
(Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου
(Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.+

Λ. Δημοκρατίας, στο τμήμα της από τη Λ. Κάτω Σουλίου μέχρι το
Μαραθώνα.

Πανός, σε όλο το μήκος της.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων στη Μαραθώνια
διαδρομή
Κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από
την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων
κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμος Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμος Μαραθώνος-Ν.
Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμος Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου).

Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως
(Δήμος Παλλήνης – Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Έξοδος Αττικής Οδού (Δήμος Παλλήνης-Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός
Αγ. Παρασκευής – Δήμος Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος – Χαλανδρίου (Δήμου Αγ.
Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & 17ης Νοέμβρη – Ζωοδόχου Πηγής (Δήμων ΧολαργούΠαπάγου & Χαλανδρίου).

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου Θεολόγου-Παρίτση (Δήμου Χολαργού Παπάγου & Ν. Ψυχικού).

Λ. Μεσογείων & Λ. Δημοκρατίας (Δήμου Ν. Ψυχικού).

Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Αθήνα).

Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φωκίδος (Αθήνα).

Λ. Βασ. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου (Αθήνα).

Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Αθήνα), μόνο για τα
οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να
ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):

Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή –
Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ.
Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη
συνέχεια:

Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού
– Κλεισθένους κ.λπ.

Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λ.π:

Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν Κόμβο Σταυρού) –
δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Τασσοπούλου
κ.λ.π.

Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Κορωπίου /
Βάρης

Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και
Παναθηναϊκό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά
Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ.- συνέχεια
Λ. Κηφισού κ.λ.π.

Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Σημειώνεται, τέλος, ότι πεζοί και ποδηλάτες δεν επιτρέπεται να
διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της
Μαραθώνιας διαδρομής, τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.

ΠΗΓΗ:https://www.real.gr/koinonia/arthro/37os_authentikos_mara
thonios_kykloforiakes_rythmiseis_to_sabbatokyriako-585478/

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ
145/30.9.19), το οποίο αντικατέστησε τις σχετικές διατάξεις
του Ν.4611/2019 έχετε την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το
Δήμο είτε ήδη βεβαιωμένων είτε που θα βεβαιωθούν έως 29.11.19
ως εξής :

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) των νόμιμων προσαυξήσεων και προστίμων ,

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %) των νόμιμων
προσαυξήσεων και προστίμων,

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48)
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
των νόμιμων προσαυξήσεων και προστίμων,

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72)
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των
νόμιμων προσαυξήσεων και προστίμων,

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100)
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των

νόμιμων προσαυξήσεων και προστίμων.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που
μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση – πλην της τελευταίας – δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Έχετε τη δυνατότητα εξόφλησης του συνόλου της οφειλής σας
ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ όλες τις προσαυξήσεις ή τα πρόστιμα και ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ή δύναστε να προβείτε στην ανωτέρω
ρύθμιση από δύο ως εκατό δόσεις, εφόσον μέχρι την 31/12/2019
προσέλθετε
Ραφήνας.)

στο

Δημοτικό

Ταμείο

(στο

Δημοτικό

κατάστημα

Η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση,
διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες
δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του
οφειλέτη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δημοτικό
ταμείο στα τηλέφωνα 2294321038 και 2294321066.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

Ήξερες ότι οι μέλισσες είναι
το πολυτιμότερο έμβιο ον στον
πλανήτη;
Ήξερες ότι οι μέλισσες είναι το
πολυτιμότερο έμβιο ον στον πλανήτη;
Είναι το μόνο πλάσμα που δε μεταφέρει κανέναν παθογόνο
μικροοργανισμό όπως μύκητες, ιούς και βακτήρια.

Δυστυχώς ο πληθυσμός των μελισσών έχει μειωθεί κατά 90% σε
παγκόσμια κλίμακα και οι αιτίες είναι:

Τα τοξικά φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές
καλλιέργειες και δηλητηριάζουν τις μέλισσες.

Οι μονοκαλλιέργειες που δεν επιτρέπουν στις μέλισσες να
τρέφονται με μεγάλη ποικιλία φυτών για να επιβιώσουν

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα της κινητής τηλεφωνίας
αποπροσανατολίζουν τις μέλισσες με αποτέλεσμα να χάνουν την
κατεύθυνση τους και να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ
τους για την εύρεση τροφής.

Χωρίς τις μέλισσες το 1/3 της διατροφής μας θα εξαφανιστεί
καθώς οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την επικονίαση των
φυτών όταν μεταφέρουν τη γύρη και γονιμοποιούν τα άνθη
προκειμένου να γίνουν καρποί.

Χωρίς τις μέλισσες το 71/100 των καλλιεργειών παγκοσμίως θα
μειώσουν σημαντικά την παραγωγή τους και έτσι θα εκτοξευθούν
οι τιμές των προϊόντων.

Οι λύσεις για την επιβίωση της μέλισσας είναι:

Η άμεση απαγόρευση των τοξικών φυτοφαρμάκων.

Η προώθηση, η ενίσχυση και η προτίμηση των φυσικών βιώσιμων
εναλλακτικών μεθόδων καλλιέργειας.

Η συνεχής έρευνα και παρακολούθηση της υγείας, της ευημερίας
και της προστασίας των μελισσών.

Οι μέλισσες κοιμούνται 5-8 ώρες την ημέρα συνήθως μέσα σε
λουλούδια ενώ τους αρέσει να μπλέκουν τα πόδια τους
αγκαλιασμένες.

Σεβασμός ΑΠΟ όλους στο πολύτιμο αυτό έντομο

ΜΠΚ Charlie’s Paws

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/11/08/ixeres-oti-oi-melis
ses-to-polytimotero-emvio/

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΤΩΝ
Η

ΕΛΛΗΝΩΝ:
ΜΕΓΑΛΗ

Γράφει η Χρυσούλα Μπουκουβάλα

Μάθαμε σήμερα ότι για μία ακόμα φορά ο ελληνικός λαός καλείται
να νοικιάσει το σπίτι ή το ξενοδοχείο του σε παράνομους
μετανάστες, που δεν διαθέτουν διαβατήρια και κανείς δεν
γνωρίζει ποιοι πραγματικά είναι, και μάλιστα σε ασυνόδευτους
ανηλίκους.
https://www.protothema.gr/…/metanasteutiko-o-diethnis-orga…/

Επειδή οι ανήλικοι δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, τον ρόλο
της επιτροπείας τους προκειμένου να μπουν σε διαμερίσματα,
αναλαμβάνουν διάφορες ΜΚΟ που συχνά έχουν κατηγορηθεί για
ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικες και τρομοκρατικές
δραστηριότητες.
https://www.cnn.gr/…/apokleistiko-xeplyma-xrimatos-meso-mko…

Μ’ άλλα λόγια η κυβέρνηση και ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης μας καλούν να παραχωρήσουμε τα σπίτια μας σε
άτομα των οποίων οι κηδεμόνες έχουν οριστεί με, επί της ουσίας
σκοτεινό τρόπο, και πολλοί απ’ αυτούς έχουν κατηγορηθεί για
σωματεμπορία, παιδική πορνογραφία και παιδεραστία!

Δεν αναρωτηθήκατε ποτέ πού κρύβουν οι κυβερνήσεις – δήμιοι του
ελληνικού λαού όλες αυτές τις παράνομες διατάξεις για το
λαθρομεταναστευτικό;

Ξυπνείστε. Πάγια τακτική της εξαπάτησης των λαών είναι οι
ανομίες της εξολόθρευσής τους να παρεισφρύουν μέσα σε εντελώς
άσχετους νόμους.

Σ’ αυτήν την περίπτωση εμπίπτει και η “Επιτροπεία ασυνόδευτων
ανηλίκων” που κρύβεται πού λέτε;! μέσα στις “Ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, αντιμετώπιση της αδήλωτης
εργασίας”, Νόμος 4554/ ΦΕΚ 130 – άρθρα 16-32.

Διαβάστε και αηδιάστε για το πάρτι της ανομίας, για το οποίο
υπεύθυνοι είναι οι πολιτικοί μας, παρέα με το δικαστικό και το
νομικό σώμα, αλλά και τις Ένοπλες Δυνάμεις που τα ανέχονται
όλα αυτά επί τόσο καιρό.
http://www.opengov.gr/…/downl…/2018/07/nomos-4554_2018-1.pdf

Πώς υλοποιείται η διαδικασία της κηδεμονίας ασυνόδευτων
ανηλίκων; Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ο εισαγγελέας αναθέτει
τη νομική εκπροσώπηση των ανηλίκων σε ένα «κατάλληλο φυσικό
πρόσωπο».

Αν

δεν

ανευρίσκεται,

τότε

το

Εθνικό

Κέντρο

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), μια δημόσια υπηρεσία που δεν ξέρει κανείς,
την αναθέτει σε έναν «επαγγελματία» επίτροπο. Ε, λοιπόν ναι.
Υπάρχει τέτοιο Κέντρο και τέτοιο επάγγελμα.

Ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτού του Κέντρου που σχεδόν
καμμία δεν φαίνεται στον επίσημο ιστότοπό του; Πόσα λεφτά λέτε
ότι θα πάρει για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των
επαγγελματιών «επιτρόπων» ανηλίκων μόνο για δύο χρόνια,
2019-2020;

4.809.140,48 €, εκ των οποίων το 75% , ήτοι τα 3.606.855,36 €,
αποτελούν συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο
1.202.285 € από τη τσέπη μας.
http://www.ekka.org.gr/…/autho…/amif-isf/2019-09-12-09-18-38

Πλήρωνε Έλληνα φορολογούμενε για να εκπαιδεύονται οι
«αλληλέγγυοι» επίτροποι που σύντομα θα μεσολαβούν και για
υιοθεσίες αλλοδαπών ανηλίκων μετά την αλλαγή της ελληνικής
νομοθεσίας. Τρελές μπίζνες εν όψει.

Στον ιστότοπο του ΕΚΚΑ όμως συμβαίνουν περίεργα πράγματα:
σχεδόν τίποτε δεν λειτουργεί. Για παράδειγμα, η ενότητα
«Στατιστικά στοιχεία για τους ασυνόδευτους ανήλικους» δεν
είναι ενεργή παρά μόνο μέχρι την 15.2.2019 όπου παραθέτει τα
παρακάτω στοιχεία:
http://www.ekka.org.gr/…/PD…/GR_EKKA_Dashboard_15-2-2019.pdf

Ούτε όμως οι δύο σύνδεσμοι για έργα του ΕΚΚΑ, το e-pronoia.gr
και το https://ekkadashboard.wordpress.com/ λειτουργούν. Γιατί
άραγε; Όσον αφορά τους προϋπολογισμούς οι πραγματοποιηθείσες
δαπάνες φαίνονται οι περισσότερες μηδενικές.

Μας δουλεύουν; Παράγουν τελικά έργο και ποιο είναι αυτό; Ή
μήπως δεν θέλουν να μάθουμε τι είναι οι «διάφορες αποζημιώσεις
που δεν κατονομάζονται» και διάφορες άλλες ακατάληπτες
δαπάνες, στις οποίες απορροφώνται τα λεφτά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τα δικά μας και φυσικά πόσο έχουν αυξηθεί στο
μεταξύ οι ροές ανηλίκων;

Συμπέρασμα: εκατοντάδες κρατικοί οργανισμοί που πληρώνουμε από
το υστέρημά μας, δουλεύουν για τη γενοκτονία μας με
ανεξέλεγκτο τρόπο.

Δικηγόροι, «αλληλέγγυοι» από ξένες και εγχώριες «πονόψυχες»
ΜΚΟ, μουσουλμάνοι διερμηνείς που μιλούν αραβικές και ασιατικές
διαλέκτους αλλά και αγγλικά, και ένα σωρό άλλοι που
διαφορετικά θα ήταν άνεργοι στις χώρες τους, βγάζουν
μεροκάματο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ξεσκίζοντας το σώμα της
Ελλάδας με τη βοήθεια των κρατικών μας οργανισμών.

Και τούτο, διότι όπως διατείνεται περήφανα και αδιάντροπα η
ανακοίνωση του Προγράμματος Στέγασης Ανηλίκων, «στόχος του
είναι η σταδιακή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και στην
αγορά εργασίας». Εμάς ποιος μας ρώτησε;

Κατάλαβετέ το: πίσω τους έρχονται οι γονείς τους και όλη η
υπόλοιπη οικογένεια που μπορεί να αριθμεί και 40 μέλη λόγω
πολυγαμίας των ανδρών, και που λόγω οικογενειακής συνένωσης θα
λάβουν άδεια παραμονής. Δεν θα φύγουν ποτέ από τον τόπο μας.

Σε ποια αγορά εργασίας θα ενταχθούν όλα αυτά τα ανειδίκευτα
άτομα;

Προδότη Ελληνάκο. Θα γονατίσεις. Θα φτύσεις το γάλα της μάνας
σου.

Πλήρωσε τώρα το σανό που έτρωγες βλέποντας τούρκικα σίριαλ,
και όλα τα άλλα τηλεοπτικά σκουπίδια.

Πληρώστε Ελληνίδες που διαβάζατε ροζ χαζομυθιστορήματα, πίνατε
ατέλειωτους φρέντο χασκογελώντας, συζητώντας για τσάντες Λουί
Βουιτόν και ψεύτικα νύχια με στρας Σβαρόφσκι.

Πληρώστε Έλληνες που μιλούσατε μόνο για μπάλα και δίμετρες
Ρωσίδες, χορεύοντας με ξέκωλα τσιφτετέλια στα ξενυχτάδικα,
έχοντας ως όνειρο ζωής τις Μπε Εμ Βε και τις Μερτσέντες.

Πληρώστε τώρα τη λυπητερή για την άγνοιά σας για την
ανθελληνική Αριστερά και τους Αντίφα, για τα παιδιά σας που τα
κάνατε λαπάδες, και τη ψήφο σας στα ίδια πουλημένα κόμματα επί
δεκαετίες. Όσο εσείς περί άλλα τυρβάζατε, η χώρα πλημμύρισε
από εισβολείς.

Προδότη Ελληνάκο. Νόμιζες ότι ήσουν άξιος να κρατήσεις τη χώρα
σου και να μη σου τα πάρουν όλα με τέτοια συμπεριφορά που
έδειχνες;

Για να δούμε πως θα τη γλυτώσουν από δω και πέρα η μάνα, η
γυναίκα, η αδελφή και η κόρη σου, αλλά και ο γιος σου και
τελικά εσύ ο ίδιος. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία να
εξιλεωθείς για το ραγιαδισμό που έδειξες τόσα χρόνια.

Κατάλαβες τώρα γιατί όσο έχανες εσύ το σπίτι και το ξενοδοχείο
σου το αγόραζαν Κινέζοι, Άραβες, Ισραηλινοί και δεκάδες άλλες
εθνικότητες «επενδυτών»; Γιατί όλα αυτά δεν προορίζονταν όλα
για το Airbnb, αλλά για τους εισβολείς.

Όλοι οι ξένοι ενημερώθηκαν εδώ και χρόνια ότι έρχονται λαμπρά
κέρδη στην Ελλάδα: Real estate για λαθρομετανάστες με εγγύηση
εισοδήματος από τον ΟΗΕ, την ΕΕ και την Open Society του
Σόρος. Πάρε κόσμε…

Εσύ καταχρεωμένος πουλούσες το βιος σου. Κι εκείνοι το
αγόραζαν. Όλοι αυτοί οι ξένοι επένδυσαν τα κεφάλαιά τους

(συχνά όχι και τόσο καθαρά) εν όψει ενός παγκόσμιου
οικονομικού κραχ, σε μια μπίζνα που ήταν σίγουροι ότι θα
κρατήσει δεκαετίες.

Γιατί πιστεύουν ότι ο ραγιάς Ελληνάκος πάντα έτρωγε και θα
συνεχίσει να τρώει σανό, παραδίδοντας αμαχητί τη πιο όμορφη
γωνιά του κόσμου σε αλλότρια και αλλόθρησκα έθνη που κατά
πλειοψηφίαν εχθρεύονται τον χριστιανισμό και τα δυτικά ιδεώδη.

Τι τους νοιάζει αυτούς η Ελλάδα; Πατρίδα τους είναι;

Έτσι εξηγείται και μία από τις μεγαλύτερες ανομίες όλων των
εποχών στην Ελλάδα, που επιβεβαιώνει ότι όλες οι κυβερνήσεις,
πρώην και νυν, καθώς και οι τράπεζες είναι συνένοχες στο
έγκλημα της γενοκτονίας μας.

Επειδή γνώριζαν το σχέδιο, μαγείρεψαν τη νομοθεσία ώστε οι
Έλληνες λήπτες στεγαστικών δανείων να μη μπορούν να
εξαγοράσουν τα υποθηκευμένα σπίτια τους στην ίδια χαμηλή τιμή
με τα “κοράκια”: 10% του υπολοίπου, ή ακόμα και μόνο για 200
ευρώ.

Γιατί στη θέση μας έπρεπε πάσει θυσία να μπουν άλλοι.

Μην πιστεύετε λοιπόν ότι το όριο των μεταναστών θα ανέρχεται
σε 1% ανά περιφέρεια που ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της
κυβέρνησης κος Πέτσας. Είναι παραπλάνηση για να ρίξουν στάχτη
στα μάτια των Ελλήνων που η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα
Μιχαηλίδου αποκάλεσε “τυραννία της μειοψηφίας που δημιουργεί
εντυπώσεις”.

Οι ροές των εποίκων δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ αν δεν
κλείσουν εντελώς τα σύνορα. 1000 φεύγουν για την ενδοχώρα, και
2000 έρχονται.

Το 1% του δήθεν ορίου έχει ήδη ξεπεραστεί, και τα στοιχεία που
δίνει η ανθελληνική κυβέρνηση είναι αναληθή. Τα ίδια ακριβώς
ψεύδη είπαν και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τώρα θρηνούν
για την ευπιστία τους.

Όλη η Ευρώπη βράζει και ειδικά η Γαλλία που οδεύει προς
εμφύλιο πόλεμο. Μη μασάτε, μην ενδίδετε, ενημερωθείτε από
ξένα, ή ελληνικά, μη καθεστωτικά ΜΜΕ.

Μέσα στις περιοχές που θα εγκατασταθούν λαθρομετανάστες
ανήκουν ακόμα και οι ΚΑΛΟΙ ΔΗΜΟΙ των Αθηνών.

Δες τι σε περιμένει προδότη Ελληνάκο που νομίζεις ότι θα
εξαιρεθείς, δες τι θα σου έρθει δίπλα σου δημόσιε υπάλληλε που
νόμιζες ότι θα βγάλεις λάδι γιατί έχεις «μονιμότητα» και ζεις
σε «καλή περιοχή»:

Δήμοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα εγκατάστασης
ασυνόδευτων ανηλίκων:
https://www.protothema.gr/…/metanasteutiko-o-diethnis-orga…/

Αγίου Δημητρίου, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αλίμου, Αθηναίων,
Βριλησσίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Δάφνης-Υμηττού,
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Ηρακλείου,
Καισαριανής, Καλλιθέας, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, ΜοσχάτουΤαύρου, Νέας Ιωνίας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, ΠαπάγουΧολαργού, Περάματος, Περιστερίου, Πετρούπολης, Πειραιά,

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,
Χαλανδρίου.

Φιλοθέης-Ψυχικού,

Χαϊδαρίου,

Κανένας δήμος δεν θα μείνει αλώβητος πλην ελαχίστων που ζουν
οι ντόπιοι κοτζαμπάσηδες. Μην περιμένετε ότι θα τιμωρήσετε τη
κυβέρνηση με τη ψήφο σας στις επόμενες εκλογές, ούτε για τη
συρρίκνωση του δημοσίου τομέα που είναι σίγουρη λόγω τεχνητής
νοημοσύνης, ούτε για τη γενοκτονία σας.

Η ψήφος σας δεν έχει καμμία δύναμη διότι ο τρόπος καταμέτρησης
των εκλογικών αποτελεσμάτων είναι διάτρητος, το δε πολιτικό
μας σύστημα είναι ολιγαρχικό.

Δεν υπάρχει αντιπροσωπευτική δημοκρατία από τη στιγμή που οι
πολιτικοί, μόλις εκλέγονται κάνουν τα εντελώς αντίθετα απ’
αυτά που υπόσχονται, διότι γνωρίζουν ότι θα παραμείνουν
ατιμώρητοι.

Η επόμενη κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας προετοιμάζεται ήδη, και
αν δεν αντιδράσουμε άμεσα θα σας τη σερβίρουν έτοιμη στο πιάτο
μετά από τον εθνικό μας ακρωτηριασμό.

Όλα αυτά δεν πρέπει να περάσουν. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά
κράτη έκλεισαν τα σύνορά τους και δεν παίρνουν άλλους
μετανάστες.

Μόνο η ελληνική κυβέρνηση αδυνατεί να κλείσει, ενώ σήμερα ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε στο
Ευρωκοινοβούλιο ότι η κατάσταση είναι πλέον μη
διαχειρίσιμη. https://www.ethnos.gr/…/70584_hrysohoidis-sto-ey
rokoinoboyl…

Επέρχεται τρομακτική ρήξη μεταξύ ευρωπαϊκών λαών και
εισβολέων. Το πιθανότερο είναι ότι η σπίθα θα ξεκινήσει από
την Ελλάδα.

Και αυτό διότι σύντομα δεν θα υπάρχουν άλλα καταλύματα, εκτός
κι αν ο Σόρος και οι συνεργάτες του, χτίσει ολόκληρες
πολιτείες και χωριά για να τους στεγάσει, όπως έχει δηλώσει
από χρόνια.
https://www.iefimerida.gr/…/%CF%83%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-…

Πού ήταν ο φιλάνθρωπος Σόρος και οι αλληλέγγυες ΜΚΟ όταν
καιγόταν το Μάτι και οι Έλληνες έμεναν άστεγοι; Πώς και πότε
τους βοήθησαν και δεν το έμαθε κανείς;

Ο Σόρος, που χρηματοδοτεί επίσημα τις πιστωτικές
κάρτες http://www.bankingnews.gr/index.php?id=392115
των λαθρομεταναστών, και βρίσκεται πίσω από τις επιχειρήσεις
που ανοίγουν, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Όλα λοιπόν είναι πιθανά: εγκατάσταση παράνομων μεταναστών σε
εγκαταλελειμμένα ελληνικά χωριά που θα ανακαινιστούν
προχείρως, σε ακίνητα του δημοσίου που κρατούσε
ανεκμετάλλευτα, οπουδήποτε μπορείτε ή δεν μπορείτε να
φανταστείτε, στα πλαίσια του αφανισμού της χώρας μας ή ένα
πανέμορφο πυροτέχνημα.

Εμπρός λοιπόν. Ας ξεκινήσουν όλα αυτά άμεσα, ας ανοίξουν οι
Πύλες της Κόλασης για ν’ ανάψουν ταυτόχρονα και τα Αγιασμένα
Φυτίλια που θα φωτίσουν όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και
τα πέρατα της οικουμένης.

Χρυσούλα Μπουκουβάλα – Aperopia

ΠΗΓΗ:https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/11/blog-post
_437.html?m=1

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Τα
14 μέτρα-ανάσα για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις
Ο κύκλος φοροελαφρύνσεων που άνοιξε με
τον ΕΝΦΙΑ συνεχίζεται με μειώσεις φόρου
εισοδήματος, μειώσεις ΦΠΑ, βελτιώσεις για
ιδιοκτήτες ακινήτων και κίνητρα για
παροχές σε εργαζόμενους – Ανοίγει ο
δρόμος και για νέα πάγια ρύθμιση χρεών με
διπλάσιες δόσεις και από 30 ευρώ ελάχιστη
μηνιαία δόση για την εφορία
Θεαματικές ανατροπές και βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής
επεφύλασσε η δημοσιοποίηση αργά χθες βράδυ των διατάξεων του
νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Από 1.1.2020:

1. Το έξτρα αφορολόγητο που προσφέρεται πλέον και στους
πολύτεκνους για κάθε παιδί (από το 5ο και οσαδήποτε παραπάνω)
δεν θα «ψαλιδίζεται» όσο και αν ανεβαίνει το εισόδημά τους.

2. Μπαίνει «κόφτης» στις ηλεκτρονικές δαπάνες (30% του
εισοδήματος), όταν αυτές απαιτούνται από τα φτωχά νοικοκυριά,
τους άνεργους και τους ανάπηρους. Και η μεσαία τάξη όμως θα
απαλλάσσεται για το ποσόν της εισφοράς αλληλεγγύης ή τα
στεγαστικά και άλλες μεγάλες δαπάνες που επωμίζεται.

3. Μειώνεται στα 300 από 500 ευρώ το όριο πληρωμών με μετρητά
μεταξύ επιτηδευματιών. Για να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν
από την εφορία, πρέπει να γίνονται πλέον μόνον με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής.

Με 40 άρθρα, το φορολογικό νομοσχέδιο που θα μείνει αναρτημένο
προς διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών έως την επόμενη
Παρασκευή για να δεχθεί κριτικές και προτάσεις πολιτών και
φορέων της αγοράς, συνεχίζεται ο κύκλος των φοροελανφρύνσεων
που άνοιξε με τον ΕΝΦΙΑ. Μειώσεις φόρου εισοδήματος,
μειώσεις ΦΠΑ, φοροελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων και
κίνητρα για παροχές σε εργαζόμενους, συμπληρώνουν ένα ακόμα
μέρος από τις προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Ανοίγει όμως ο δρόμος και για νέα πάγια ρύθμιση χρεών με
διπλάσιες δόσεις και από 30 ευρώ ελάχιστη μηνιαία δόση για την
εφορία. Αναλυτικότερα:

Αναλυτικότερα, το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει:

1.ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: Μειώνονται ο συντελεστής 22% σε 9%

για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, αλλά και κατά 1 μονάδα όλοι οι
υψηλότεροι σντελεστές για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ.
Αυξάνεται όμως και το έμμεσο αφορολόγητο για οικογένειες με
παιδιά –ειδικά τις πολύτεκνες. Η νέα έκπτωση φόρου ξεκινά από
777 ευρώ ως εξής:

* Άγαμος: 777 ευρώ/ αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ

* Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ/ αφορολόγητο 9.000 ευρώ

* Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ/ αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ

* Τρίτεκνοι: 1.120 ευρώ/ αφορολόγητο 11.000 ευρώ

* Πολύτεκνοι με 4 παιδιά: για πρώτη φορά έκπτωση1.340 ευρώ/
αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

* Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση
του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ χωρίς άλλον περιορισμό. Και
ενώ για πάνω από 20.000 ευρώ η έκπτωση σταδιακά «ψαλιδίζεται»
(κατά 20 ευρώ ανά χίλια ευρώ εισοδήματος), η μείωση αυτή δεν
ισχύει για οικογένειες με 5 ή περισσότερα παιδιά.

Από τις αλλαγές αυτές προκύπτουν ελαφρύνσεις έως και 500 ευρώ
τον χρόνο, αλλά για την πλειονότητα των μισθωτών και
συνταξιούχων η μείωση του φορολογικού βάρους θα διαμορφωθεί
στα 100 έως 170 ευρώ.

Δείτε αναλυτικούς πίνακες με το νέο φόρο ανάλογα με το

εισόδημα ΕΔΩ

2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Μπαίνει φρένο στην απαίτηση να
δαπανούν όλοι με ηλεκτρονικές συναλλαγές το 30% του
εισοδήματός τους, επί ποινή 22% για κάθε ευρώ που δεν ξόδεψαν
από όσα θα έπρεπε. Τίθενται εξαιρέσεις και περιορισμοί όπως:

– σε περίπτωση που πληρωμές για φόρους εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ ή
δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
ενοίκια, υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το
απαιτούμενο ποσοστό των ηλεκτρονικών αποδείξεων περιορίζεται
στο 20%.

–

στον

υπολογισμό

του

πραγματικού

εισοδήματος

δεν

θα

περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης. Η εξέλιξη που
ευνοεί τη μεσαία τάξη (μειώνει τη βαση υπολογισμού του 30%)
καθώς η εισφορά επιβάλλεται από τα 12.000 ευρώ και
πολλαπλασιάζεται στα κλιμάκια πάνω από 20 ή 30 χιλιάδες ευρώ
το χρόνο)

–

για

φορολογούμενους

τους

οποίους

έχει

κατασχεθεί

ο

λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται σε 5.000 ευρώ το
χρόνο.

– οι άνω των 70, άτομα με αναπηρία 80%, ανήλικοι
φορολογούμενοι, μόνιμοι κάτοικοι σε χωριά με έως 500 κατοίκους
και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, οι δικαιούχοι Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τρόφιμοι ιδρυμάτων ή σε
νοσοκομεία (άνω των 6 μηνών) απαλλάσονται από την υποχρέωση
πληρωμών, αλλά και την προσκόμιση χάρτινων αποδείξεων.

Δείτε πίνακες με το ποσό αποδείξεων ανάλογα με το εισόδημα ΕΔΩ

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: Μείωση του σημερινού ορίου από τα
500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω
των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές
συναλλαγές.

4. ΦΟΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης
των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τη χρήση του 2019, ενώ
το 2020 ο συντελεστής θα μειωθεί περαιτέρω στο 20%.

5. ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: Δυνατότητα έκπτωσης
από τα ακαθάριστα έσοδα για:

* δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων
διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς προσαυξημένη κατά 30%
* δαπάνη παροχής ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων προσαυξημένη
κατά 30%
Παροχές σε είδος έως 300 ευρώ δεν φορολογούνται για τον
εργαζόμενο, ενώ εξορθολογίζονται οι φόροι για χρήση οχημάτων,
παροχή δανείων, μετοχών κλπ

6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ : Μειώνεται ο συντελεστής
φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό
όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.
Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά
αλληλεγγύης οι τόκοι εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε
οργανωμένη αγορά.

7.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΦΟΡΟΥ:

Μείωση

της

προκαταβολής

φόρου

εισοδήματος στο 95% του για τα νομικά πρόσωπα (χρήση 2018).

8. ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: παγώνει για τρία χρόνια ο ΦΠΑ που επιβάλλεται
σήμερα με συντελεστή 24% στα νεόδμητα ακίνητα. Το μέτρο ισχύει
για τα ακίνητα των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί από την 1η
Ιανουαρίου 2006 και μετά. Οι αγοραστές ακινήτων θα καταβάλουν
φόρο μεταβίβασης 3%.

9. ΦΠΑ: Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη και για τα κράνη
των μοτοσυκλετών από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο
συντελεστή 13%

10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: έκπτωση φόρου 40% για τις εργασίες
που παρέχουν ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές και
άλλοι επαγγελματίες. Το μέτρο αφορά μόνο τις παρεχόμενες
υπηρεσίες (όχι τα υλικά) και το 40% της δαπάνης ανακαίνισης θα
εκπίπτει από τον τελικό φόρο.

11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Κίνητρα για προσέλκυση πλουσίων από
το εξωτερικό για να επενδύσουν ποσά άνω των 500.000 ευρώ,
προκειμένου να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα
και να τύχουν σημαντικών φορολογικών εκπτώσεων, πληρώνοντας
«ταρίφα» φόρου για το παγκόσμιο εισόδημα τους 100.000 ευρώ
(ανεξαρτήτως του ύψους του) συν 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της
οικογένειάς του.

12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή
10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

13. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Ανοίγει παράθυρο για επέκταση κατά 1
επιπλέον έτος και πάνω από τον 5έτη χρόνο παραγραφής των

φορολογικών υποθέσεων.

14. ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ: Η νέα ρύθμιση αυξάνει από 12 σε 24 τις
μηνιαίες δόσεις, ενώ για τις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο
φόρος κληρονομιάς και τα φορολογικά πρόστιμα, αυξάνεται από
τις 24 στις 48 δόσεις.

Για τη χρήση της δυνατότητας αποπληρωμής σε περισσότερες
δόσεις οι οφειλέτες θα επιβαρύνονται με μεγαλύτερο επιτόκιο,
το οποίο πάνω από τις 12 δόσεις θα είναι προσαυξημένο κατά
15%. Επί της ουσίας η ρύθμιση θα είναι ακριβότερη για όσους
αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το
ανώτατο όριο των δόσεων.

Η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς την εφορία
ενεργοποιείται από τις αρχές του επόμενου έτους, για να
εφαρμοστεί στις οφειλές που θα βεβαιωθούν το 2020. Αυτό
σημαίνει ότι οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 2019 ή οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του
2018 και δεν εντάχθηκαν στις 120 δόσεις μπορούν να εξοφληθούν
μόνο με τη σημερινή πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων.
Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/economy/article/943476/neo-foro
logiko-nomoshedio-analutika-oles-oi-elafrunseis-gianoikokuria-kai-epiheiriseis/

ΠΑΝΤΑ
ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΝΕΙ
Ο
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΑΡΚΑΣ) 08/11/2019

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/352589524877216/photos/a.3525943
44876734/1729334403869381/?type=3&theater

ΚΑΛΗΜΕΡΑ
08/11/2019

ΜΕ

ΤΟΝ

ΑΡΚΑ

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/352589524877216/photos/a.3525943
44876734/1729621853840636/?type=3&theater

