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«Άνοιγμα» στην τοπική κοινωνία

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, απέναντι στο μέχρι στιγμής «κλείδωμα» των τεκταινομένων του Νοσοκομείου
Μυτιλήνης στην κοινή γνώμη, η διοικήτρια του «Βοστανείου» εκμυστηρεύτηκε σε στενούς της συνεργάτες ότι θα αλλάξει
πλεύση. Σύντομα αναμένεται να καλέσει σε συνέντευξη Τύπου όλα τα τοπικά ΜΜΕ και εκπροσώπους τοπικών φορέων για
να συζητηθεί το αδιέξοδο που έχει έρθει στο νοσοκομείο με την ψυχιατρική κλινική και άλλα ιατρεία. Επίσης, προτίθεται
να παρέχει άμεση ενημέρωση σε θέματα που προκύπτουν στο νοσοκομείο και αποτελούν και ρεπορτάζ των τοπικών
μέσων ενημέρωσης, απαντώντας στα ερωτήματα που θέτουν οι δημοσιογράφοι γι’ αυτά. Η αλλαγή στάσης της κ. Ζερβού -
θέλουν καλά πληροφορημένες πηγές- προκλήθηκε από τη σύσταση που της έγινε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας, με εντολή μάλιστα και του ίδιου του υπουργού κ. Ξανθού.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα από πλευράς διοικήτριας, καθώς «άνοιγμα» στα τοπικά ΜΜΕ σημαίνει καλύτερη
ενημέρωση της κοινής γνώμης στη χειρότερη, όπως λένε οι εργαζόμενοι, περίοδο που διανύει το Νοσοκομείο.

Αν.Παζ.

 

Κώδικας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ, στις 22-03-2017, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) ο Κώδικας
Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 31619 οικ./15-03-2017
Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Κώδικας εκπονήθηκε υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με τη συμβολή
πολλών σχετικών φορέων, μεταξύ των οποίων και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Ο Κώδικας , ο οποίος
αποτελείται από οκτώ άρθρα, θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και
ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις. Εφαρμόζεται στις
συναλλαγές, στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών
και προμηθευτών έναντι αμοιβής εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως χωρίς να είναι
απαραίτητη η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δύο μερών.

Ειδικότερα, θέτει τις γενικές αρχές και υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων και ορίζει τα σχετικά με τη
διαφήμιση και την προώθηση. Επίσης, ρυθμίζει την προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και
τα σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία άρθρα
αναφέρονται στο δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών, την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την Ηλεκτρονική
Εναλλακτική Επίλυση των καταναλωτικών διαφορών. Ολόκληρος ο νόμος στην ιστοσελίδα http://eeke.gr/

Σ.Σ.

 

Διαγραφή χρεών λόγω… προσφυγικού!

Τη διαγραφή όλων των χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τις τράπεζες εκείνων που ζουν και εργάζονται στη
Λέσβο εξετάζει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα είναι το πρώτο θέμα
στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης του πρωθυπουργού στο επόμενο Eurogroup. Το επιχείρημα και βασικό όπλο της
ελληνικής πλευράς δεν είναι άλλο από το προσφυγικό, καθώς το πολύπαθο νησί παρουσίασε μια σειρά επιπτώσεις στην
οικονομία του.

Μάλιστα, το θέμα έχει πάει ήδη αρκετά ψηλά, αν σκεφτεί κανείς ότι το γνωρίζει η Άγκελα Μέρκελ, η οποία δεν έκρυψε τον
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Μάλιστα, το θέμα έχει πάει ήδη αρκετά ψηλά, αν σκεφτεί κανείς ότι το γνωρίζει η Άγκελα Μέρκελ, η οποία δεν έκρυψε τον
προβληματισμό της. Σε σχετικό τηλεφώνημα που έγινε με την ελληνική πλευρά διαμήνυσε ότι οι Λέσβιοι πρέπει να
αποφασίσουν: «Ή να σπάσει ο Δήμος ή να διαγραφούν τα χρέη!»

Αρκετά εκνευρισμένα τα στελέχη του εμπορικού κόσμου, που θεωρούν ότι για χάρη του «Καλλικράτη» και των εν λόγω
χρεών παραγκωνίζεται το ζήτημα του νησιωτικού ΦΠΑ. Ενδεχομένως μάλιστα η αύξηση του νησιωτικού ΦΠΑ να είναι το
αντισταθμιστικό της Λέσβου απέναντι στα επιχειρηματικά χρέη και το σπάσιμο του Δήμου, που θα έρθει ως
αντιστάθμισμα για το προσφυγικό.

Αν.Παζ.

 

Περί Ειδικού Αναπτυξιακού (1)

Ο βιολογικός της νότιας πόλης λοιπόν ξαναπερνάει στο περιθώριο και μένει να στέκει σαν προοπτική (και
αναγκαιότητα) για τη Μυτιλήνη για την οποία πρέπει να γίνει μια υπέρβαση. Όχι βέβαια πως μπαίνοντας στην πρόταση
του Δήμου Λέσβου για το Ειδικό Αναπτυξιακό θα συγκέντρωνε απαραίτητα και πολλές πιθανότητες να ξεμπλέξει και να
γίνει πραγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση υποχωρεί από το όποιο προσκήνιο ήρθε με αφορμή την επίσκεψη του
ΑλέξηΧαρίτση.

Η εξήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών πως το ΠΔΕ δύναται να χρηματοδοτήσει μόνο το 35% για έργα που παράγουν
από τη λειτουργία τους… έσοδα έκοψε κάθε προσδοκία. Γιατί αυτό πρακτικά σημαίνει πως από το εκτιμώμενο κόστος
ύψους περίπου 17 εκ. ευρώ για το έργο, ο Δήμος θα έπρεπε να πληρώσει από μόνος κάτι κοντά στα δέκα εκ. ευρώ.
Αντίθετα, επανήλθε στο προσκήνιο η νότια παράκαμψη, με τη νέα εξέλιξη να υπαγορεύει στο Δήμο να προχωρήσει στις
απαλλοτριώσεις επί της χάραξης που περνάει εντός σχεδίου πόλεως.

Περί Ειδικού Αναπτυξιακού (2)

Απ’ όλα αυτά όμως, όπως και τα φιλόδοξα σχέδια για το Μουσείο στα Ροδαφνίδια, το κλειστό της Καλλονής ως και το
Ναυτικό Μουσείο στο Πλωμάρι, μένει να φανεί στην πράξη πόσες πραγματικές πιθανότητες έχουν να γίνουν έργα, αν
και είναι στη λίστα με τα προτεινόμενα έργα, εκτός από τις γραμμές σε ρεπορτάζ εφημερίδων. Ο Δήμος Λέσβου πάντως
φαίνεται πως έχει πάρει πιο ζεστά το θέμα από οποιονδήποτε άλλο σε επίπεδο βορείου Αιγαίου, διαμορφώνοντας σε
κάθε περίπτωση πρώτος το σχέδιό του. Το αν πράγματι θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει τη μερίδα του λέοντος του
προγράμματος θα φανεί και από την ωριμότητα των μελετών, με τους άλλους νησιωτικούς δήμους να μην έχουν δείξει
τον ίδιο ζήλο με εκείνον της Λέσβου ως προς τις προοπτικές του Ειδικού Αναπτυξιακού, αλλά να έχουν έτοιμες μελέτες
που μπορούν πολύ γρήγορα να γίνουν έργα ακόμα και μέσα στο 2018.

Μ.ΟΡΦ

 

Και διεύθυνση τουρισμού!

Επιτέλους, η πολυπόθητη διεύθυνση τουρισμού θα γίνει πραγματικότητα, διότι κάλλιο αργά παρά ποτέ! Μπορεί ο
τουρισμός και οι πτήσεις τσάρτερ να βρίσκονται στο ναδίρ στη Λέσβο, όμως οι αυτοδιοικητικοί φορείς έβαλαν πλάτη και
αποφάσισαν να φτιάξουν ένα όργανο παλλεσβιακό για τον τουρισμό, ώστε να προωθήσουν και να προβάλλουν περαιτέρω
τη Λέσβο ως τουριστικό προορισμό. Μάλιστα, ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός και η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
θα παρουσιάσουν από κοινού την πρόταση που κατά βάση θα υλοποιήσει ο Δήμος, ενώ θα παρευρίσκονται και οι
βουλευτές του νομού Λέσβου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα στελεχωθεί ο οργανισμός με επαρκή αριθμό εξειδικευμένων στελεχών, ενώ την πρώτη
«τεχνογνωσία» θα μεταφέρει ο διευθυντής του Μουσείου Σιγρίου Νίκος Ζούρος. Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Ε»
ότι «δεν φτάνουν μόνο τα δελτία Τύπου για να έρθουν οι επισκέπτες στο νησί».

Αν.Παζ.

 

Κοντά στον πάτο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα σε σχέση
με τον κοινοτικό μέσο όρο σημειώθηκε στις ακόλουθες Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου (48%),
δυτικής Ελλάδας (50%), Θεσσαλίας (51%), κεντρικής Μακεδονίας και βορείου Αιγαίο (52%), Πελοποννήσου (56%), Στερεάς
Ελλάδας και Κρήτης (58%), δυτικής Μακεδονίας και Ιόνιων Νησιών (63%). Τα νησιά του νοτίου Αιγαίου έχουν κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στο 76% του κοινοτικού μέσου όρου.

Εκτός όλων των άλλων, τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι η οικονομική κατάσταση στα νησιά του βορείου Αιγαίου
είναι τελείως διαφορετική από την οικονομική κατάσταση στα νησιά του νοτίου Αιγαίου και το στοιχείο αυτό θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη όταν γίνονται αναφορές γενικά σε νησιά του Αιγαίου. Άλλο βόρειο και άλλο νότιο Αιγαίο!

Ν.Μ.

 

Θα μεριμνήσουν

Ο βουλευτής Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Σεβαστάκης έθεσε στον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος το πρόβλημα της
έλλειψης προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία της Σάμου, λόγω της μετακίνησης πυροσβεστών στο αεροδρόμιο του
νησιού. Ο αρχηγός του σώματος απάντησε ότι θα υπάρξει μέριμνα για την κάλυψη των κενών που θα δημιουργηθούν στις
περιοχές που υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα, όπως και στη Λέσβο, μέχρι το ζήτημα να λυθεί οριστικά με τις μεταθέσεις του
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Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …
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περιοχές που υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα, όπως και στη Λέσβο, μέχρι το ζήτημα να λυθεί οριστικά με τις μεταθέσεις του
2017.

Μακάρι η παραπάνω δέσμευση να υλοποιηθεί και να λύσει το υπαρκτό κενό που δημιούργησε η σύμβαση της «Fraport» με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις υπηρεσίες στα 14 αεροδρόμια που θα λειτουργεί μετά τη γνωστή συμφωνία.

Ν.Μ.
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