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Ενδιαφέρουσα κίνηση

Η απόφαση των Επιμελητηρίων του βορείου Αιγαίου να συνεργαστούν για να διεκδικήσουν κοινά αιτήματα αποτελεί ένα
θετικό βήμα. Το πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό το βήμα είναι άλλης τάξης ζήτημα και σχετίζεται με τις δυνατότητες
και την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στα θέματα που θα της τεθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση αυτή βάζει σε δεύτερη μοίρα τον ΕΟΑΕΝ, ένα όργανο που εκφράζει τα νησιωτικά
Επιμελητήρια όλης της χώρας και όχι μόνο και επικεντρώνει τις όποιες διεκδικήσεις στο γεωγραφικό χώρο του βορείου
Αιγαίου, που ομολογουμένως αντιμετωπίζει και λόγω προσφυγικού πιο συγκεκριμένα προβλήματα.

Ν.Μ. 

 

Έχει πλεόνασμα;

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν την Τρίτη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, έχει ήδη δανείσει μια εργαζόμενη στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Σε άλλο σημείο της ίδιας συνεδρίασης, ακούστηκε ότι η
πολιτική μηχανικός της Περιφέρειας θα καλύψει ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο.

Καλό είναι οι δημόσιες υπηρεσίες να συνεργάζονται για να καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν. Όμως απ’ όσο γνωρίζουμε
η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, να
δανείζει εργαζομένούς της σε άλλους φορείς του Δημοσίου, δεδομένων των δικών της ελλείψεων;

Ν.Μ.

 

Ο Σάλλας στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Ο πρώην πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ο στρατηγικός επενδυτής που θα στηρίξει την Παγκρήτια Τράπεζα. Ήδη
έχει καταβάλει το ποσό που απαιτείται για να ελέγχει το 21,6% του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Έτσι ο κ. Σάλλας
επανέρχεται στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μέσα από μια μικρή αλλά δυναμική τράπεζα.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα τον προηγούμενο χρόνο είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα κεφαλαιακής
επάρκειας, καθώς κατείχε σημαντικό ποσοστό μετοχών της Πανελλήνιας Τράπεζας, η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση. Η
απώλεια αυτού του περιουσιακού στοιχείου, μαζί με άλλα προβλήματα, έκαναν αναγκαία την εξεύρεση στρατηγικού
επενδυτή.

Ν.Μ.

 



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/stiles/content/10710-ta-diktika
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet


17/7/2017 Δηκτικά - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/90892-diktika 2/5

Ο νέος ΑΣΔΕΝάρχης στο Γαληνό

Συνάντηση γνωριμίας με το δήμαρχο Λέσβου Σπ. Γαληνό είχε χθες ο νέος διοικητής της ΑΣΔΕΝ, υποστράτηγος
Νικόλαος Μανωλάκος, συνοδευόμενος από το διοικητή της 98 Α.Δ.Τ.Ε., ταξίαρχο Γεώργιο Βύνιο. Ο δήμαρχος, αφού
συνεχάρη τον κ. Μανωλάκο και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, συζήτησε μαζί του διάφορα θέματα
συνεργασίας μεταξύ Στρατού και Δήμου Λέσβου. Ευχαρίστησε το Διοικητή της ΑΣΔΕΝ για τη βοήθεια που προσφέρει ο
Στρατός στην αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων της αυτοδιοίκησης, τονίζοντας παράλληλα ότι ο Δήμος Λέσβου θα
είναι πάντα αρωγός και αλληλέγγυος προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Α.Ω

 

« Ειρωνικός και ανεύθυνος»

«Δυστυχώς, ο κύριος Μουζάλας μάς έχει συνηθίσει τελευταία τόσο σε ειρωνικά σχόλια όσο και σε δηλώσεις μετατόπισης
των σοβαρών ευθυνών της κυβέρνησης στο προσφυγικό», σχολιάζει το Ποτάμι για τις δηλώσεις του υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής από τη Λέσβο. Και καταλήγει: «Κύριε Μουζάλα, σοβαρευτείτε: ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση
ούτε οι κάτοικοι των νησιών σας φταίνε. Και δεν έχετε περιθώριο να δηλώνετε “νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε”, είστε
υποχρεωμένοι να τα καταφέρετε».

Δυστυχώς, από σχολιασμούς και από αιχμές δεξιά και αριστερά ο κ. Μουζάλας δεν είναι καθόλου συγκρατημένος ούτε
και για αυτοπροστασία. Και αν αυτό στην αρχή της θητείας του έβγαζε ειλικρίνεια και τον διαφοροποιούσε από το
συνήθη «ξύλινο» λόγο των πολιτικών, τώρα όσο περνά ο καιρός όλα αυτά εκπέμπουν κυνισμό και ανευθυνότητα ότι
μπορεί να περιμένουμε και τα χειρότερα!

Αν.Παζ.

 

Ξεκίνημα από το 14%

Προχθές δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος για την ασφάλιση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από το ΕΦΚΑ. Η
εγκύκλιος προσδιορίζει πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές και σε ποιο ύψος πρόκειται να φθάσουν.
Για τη φετινή χρονιά οι ασφαλιστικές εισφορές θα αντιστοιχούν στο 14% των εσόδων των αγροτών. Διευκρινίζουμε ότι
η εγκύκλιος αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ αναμένεται σύντομα να εκδοθεί η εγκύκλιος για τους μη
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Τα αγροτικά χαράτσια άρχισαν να έρχονται ένα ένα.

Ν.Μ. 
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Νέα διευκόλυνση υπό αυστηρούς όρους

Αίσθηση προκάλεσε το προχθεσινό άρθρο του «Ε» για τις οφειλές των ομάδων προς το ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Τουρισμού του Δήμου Λέσβου και μάλιστα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, το ρεπορτάζ συζητήθηκε έντονα
μεταξύ των συμβούλων. Άπαντες συμφωνούσαν πως η δημοτική αρχή έχει βοηθήσει κατά καιρούς τους αθλητικούς
συλλόγους, ωστόσο είναι υποχρεωμένη βάσει του νόμου να εισπράξει τα χρήματα που της αναλογούν και εξάλλου αυτά
έχουν, αμοιβαίως, συμφωνηθεί. Λίγη ώρα αργότερα, το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου έλαβε την
απόφαση να προχωρήσει σε νέο διακανονισμό με την ΠΑΕ ΑΕΛΚ, το χρέος της οποίας αγγίζει συνολικά τις 50.000€ για τη
χρήση του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης και των υπολοίπων αθλητικών εγκαταστάσεων για τα τμήματα υποδομής από
το 2014 έως σήμερα. Αυτήν τη φορά, όμως, οι όροι και οι προϋποθέσεις της ρύθμισης είναι περισσότερο αυστηροί σε
σχέση με τους προηγούμενους.

Σε ό,τι αφορά τους ερασιτεχνικούς συλλόγους, εκφράστηκε -ορθώς, συγκριτικά με τις συνθήκες που επικρατούν- η
άποψη να εξαιρεθούν από την καταβολή προς το ΝΠΔΔ του 15% των εσόδων τους στη διάρκεια των αγώνων (εισιτήρια,
διαφημιστικές πινακίδες κ.λπ.), παρέχοντας έτσι ουσιαστικά δωρεάν τη χρήση των γηπέδων σε αυτούς.

Β.ΠΑΠ. 

 

Υπήρχε... κίνηση στο νοσοκομείο!

Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Σαράντα συμπολίτες μας μεταφέρθηκαν στα έκτακτα περιστατικά του Νοσοκομείου
Μυτιλήνης από πέσιμο κατά τον πρόσφατο χιονιά! Οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια είχαν μετατραπεί σε παγοδρόμια,
απροετοίμαστοι ή απρόσεκτοι οι περισσότεροι και το κακό δεν άργησε να γίνει. Έτσι σημειώθηκαν πολλές πτώσεις
Μυτιληνιών, με τους πιο άτυχους να έχουν υποστεί κατάγματα σε χέρι ή πόδι.

Ευτυχώς που έχουμε και το Νοσοκομείο κι έτσι όλες οι περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν γρήγορα και με επιτυχία από το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι και αυτός ένας ιδιαίτερος απολογισμός για τις μέρες του χιονιά που δεν
αποτυπώνει ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες, όπως συνηθίζεται. Κατά τα άλλα, χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσοχή,
μιας και όχι μόνο στους δρόμους αλλά και στα πεζοδρόμια υπάρχουν πολλές λακκούβες που τώρα το χειμώνα με βροχές
και χιόνια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Σ.Σ.

 

Κύριε Διευθυντά,

Ο κ. Μουζάλας ελπίζει οι θάνατοι των τριών μεταναστών «να μας κάνουν όλους σοφότερους». Κατά βάθος πάντα είχε
σχέδιο αποσυμφόρησης ο υπουργός! Να ελπίζουμε ή να θρηνούμε από τώρα;

Διαπορών Μυτιληνιός
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Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

«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. …

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …
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prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
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Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)
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