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Πέμπτη, 08/12/2016 | Ελλάδα

 

Τη διανομή 617 εκατ. ευρώ προς χαμηλοσυνταξιούχους, εν είδει «13ης σύνταξης», καθώς και την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του
βορειοανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, διανέμοντας
κατ' αυτόν τον τρόπο την υπεραπόδοση των δημοσίων εσόδων έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα.

 

Αναλυτικά:

Μέτρα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι αναστέλλεται η
αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου.
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«Δέσμευση αυτής της κυβέρνησης είναι κάθε ευρώ που πλεονάζει από τους διαθέσιμους πόρους να
αναδιανέμεται στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Σήμερα, παραμένοντας σταθεροί στην
δέσμευσή, αποφασίζουμε την άμεση διανομή της υπεραπόδοσης των εσόδων του 2016 στους
χαμηλοσυνταξιούχους», δήλωσε.
 
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα δοθεί η δυνατότητα να δοθεί 13η σύνταξη σε
χαμηλοσυνταξιούχους. Πιο συγκεκριμένα, θα διανεμηθούν 617 εκατ. ευρώ σε 1.600. 000
χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν λιγότερα από 850 ευρώ. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί
αντισυμμετρικά, δηλαδή όσοι παίρνουν μικρότερη σύνταξη θα λάβουν μεγαλύτερη ενίσχυση. Το
χαμηλότερο ποσό που θα λάβει κάποιος θα είναι τα 300 ευρώ.
 
Ακόμα, ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του
Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου που, όπως είπε, σηκώνουν «το βάρος ολόκληρης της
Ευρώπης».

Είπε ο προωθυπουργός:

"Για αυτά τα νησιά, του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου αποφασίσαμε να αναστείλουμε, για όσο μαίνεται η προσφυγική κρίση, την
αύξηση του ΦΠΑ. 

Η εξίσωση του ΦΠΑ είναι ένα μέτρο που είμαστε δεσμευμένοι να εφαρμόσουμε και θα εφαρμόσουμε, όχι όμως την ώρα που οι συμπολίτες
μας εκεί, σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. 

Σήμερα, άλλωστε, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι χάρη στην Ελλάδα θα αποκατασταθεί από το Μάρτη η κανονικότητα και θα ξαναμπεί σε
εφαρμογή η Συμφωνία του Δουβλίνου, γιατί σταμάτησαν πλέον οι ροές προς την Ευρώπη. 

Η σωστή όμως διατύπωση είναι: Χάρη στα νησιά μας και χάρη στους νησιώτες μας που έχουν σηκώσει ψηλά τις αξίες της Ευρώπης. 

Τους χρωστά λοιπόν η Ευρώπη. 

Τους χρωστά η Ελληνική Πολιτεία ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στήριξη. 

Και είμαστε αποφασισμένοι να τους το δείξουμε έμπρακτα" 
 

 
Ο πρωθυπουργός τόνισε πως όσο θα ανακάμπτει η οικονομία, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η κοινωνική προσφορά. Αναφερόμενος στην απόφαση του
Eurogroup, φάνηκε αισιόδοξος, δήλωνοντας πως η χώρα κάνει ένα σημαντικό βήμα για να βγει σταδιακά στις αγορές.
 
«Διανύουμε τα τελευταία δύσκολα μέτρα ένός πολύ δύσκολου μαραθώνιου. Θα βγούμε από την κρίση όρθιοι και δυνατοί», είπε.
 
------------------

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα δίκαια επιχειρήματα των νησιωτών, επικράτησαν στον αγώνα για τη διατήρηση του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εξέλιξη αυτή, που αποδεικνύει ότι όταν οι νησιώτες είναι ενωμένοι μπορούν να πετύχουν πολλά.

 

         Ανακοίνωση από το Συντονιστικό Όργανο των Φορέων:

Κατόπιν του χθεσινού διαγγέλματος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο ανακοινώθηκε η αναστολή της απόφασης της αύξησης των
μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, το Συντονιστικό Όργανο των Επαγγελματικών και Επιστημονικών
Φορέων εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση αυτή, έστω και αν είναι προσωρινή. Κερδήθηκε μια μάχη, η οποία οφείλεται στην
συσπείρωση των πολιτών, των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών των νησιών μας γύρω από τους Φορείς, οι οποίοι πραγματοποίησαν τις
κινητοποιήσεις.

Ο αγώνας και οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν με στόχο την τροποποίηση του νόμου, ώστε να παραμείνουν οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. στα
νησιά μας, μιας και αυτό αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα με βάση το άρθρο 101 του Συντάγματος περί νησιωτικότητας.

Καλούμε τους πολίτες και τους επαγγελματίες των νησιών μας,  σε επαγρύπνηση για νέες κινητοποιήσεις όταν και όποτε χρειαστεί.

 

Το Συντονιστικό Όργανο των Φορέων
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(/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-

horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

29/06/17 - 07:07
«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.

 

 

(/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-

dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

16/06/17 - 07:17
Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.

Η...

(/articles/news-categories/ellada/lista-me-tzihantistes-

edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

12/06/17 - 08:20
Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

791

 

3

 

2

googleplus

0

 

797

 

https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df3a260369c0c008%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff2d2be3a9689a6%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fellada%2Fi-prosfygiki-krisi-sozei-ti-lesvo-kai-ta-alla-nisia-anastoli-ayxisis&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://www.facebook.com/giannis.setter
https://www.facebook.com/giannis.setter
https://www.facebook.com/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9-%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%B1-222122657807327/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/i-prosfygiki-krisi-sozei-ti-lesvo-kai-ta-alla-nisia-anastoli-ayxisis?fb_comment_id=1280316115360802_1281470421912038
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/lista-me-tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/lista-me-tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChDoex8ttWerWK46lbMGKsOAG2OWdtUrKip2HygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkCnrdrwdNXsz6oAwHIA8kEqgSAAk_Q-ZM6pXcdSc4md3O2AhLQ-Kt3iiLpGnVwzkoZtVFLbBWvsbtCeEvz-si_lS27qkgnxacgRf395qUHUnc8TJRLkYdtqH1__Si95ENJhF00MAYozIRrQPQjrZQ8JQ69NUvUSx54wVsMVjZj94RA4xFQ5pdi71x35vxX0oPePnm11GqAvnnBBEFlRsBeTso8pA5iS0BaDe27O-52-YvN5N9iQ0hK7OuZzU6ll8yOwJGAij1irEaWSoDeqh6IhyDvxwFEUrdD9kWDSxbX80IVFEeF490svQxfo4btRuaeHmfKL4fGkBMPVHwdNwkElbzxCZp-bpU_mi9Q_epzxGSr6F6QBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3H2oMDDqEGeWaPleoDL5tQK6Q62KJcfsJRTxPjZpmy7KDdTzqCD-p8gAqpU97U1UAEmMVQG1Se7SGfCSrDri8dgfoGbh_0ZeTZTsdZ_DlhGgmDI2ZMCfEg_HHdLABVaGnLeIbAe_-CtLyUv4EDIFd7xRz_VY&sig=AOD64_3rDW-Vva5GcxtKGR3ySwW6Gi0a4A&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgH2Wx8ttWd6AMMTvbpOIl6gJ2OWdtUrKip2HygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkCnrdrwdNXsz6oAwHIA8kEqgSAAk_Q-bsnk3cGcaIR-QH2IjwTBVBQRjfk6r6oYrjfcWagEcCKkPJ0_9agOsGeXdH7hBd8hYp9J07d5tkpQh4pZY6uS-nr5KnkxFsc7VmoFMhsMqUEvDIPOIFr1pD9ZDzeA8hbYMvKzDIBdi_2v8iGjvaIdilo-nsgUq4lXAMjrdD4QQKmAMzewGOgytzMixlsu2sYw9EcX7DvjLBYyuyeODapJ0CsxDXmLk-C9IVmI4OQ6C6NHHEp5ZAyDuwfwWfR0mOi0Dc6JTkxv1nnsR2aQTKMayt-lcnRRRqa8DpFuKVRkGS_7EHay_ZwoSXeUk2_KoDRHD5enh0aPIK6VqNyvhaQBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3VRUpRwmSkFwTqdJpv_6B9Nnz97uMT4BZ0c8lUxIwoDOP1SGksDIaTnXIRZJuxzZ5dvlDcT_EvafD1yXiGR2TZD-8ipEj48EOtuQvwHjKsxYNJHEYue0p9lWsa8Hl57HMlH9tBvawQEY5uBDCpf1LUZ4NBB8&sig=AOD64_0EYVFk42k1CPbj-BGY9jrcnihnrQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso

