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Βρε μπας και έχουμε κανένα ειδύλλιο;

Επιτυχημένη και προσηνής 

Στα γραφεία του «Πρωινού Λόγου» βρέθηκε
χθες η υποψήφια Ευρωβουλευτής με την ΝΔ Ζωή
Ράπτη, η οποία είχε ενδιαφέρουσα συζήτηση
για την κατάσταση στην χώρα και την Ευρωπαϊ-
κή της προοπτική με τον εκδότη Μιχάλη Τσα-
ρουχά. 

Η κ. Ράπτη έχει επιτυχημένη σταδιοδρομία,
τόσο στην δικηγορία, καθώς είναι δικηγόρος
Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και
στην πολιτική, έχοντας αναλάβει πολλάκις θέσεις
ευθύνης με επιτυχία: Είναι εκπρόσωπος της Ελ-
λάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Δήμων και
Περιφερειών και έχει διατελέσει αντιδήμαρχος και
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου
Ψυχικού και μέλος της Γενικής Συνέλευσης της
ΚΕΔΚΕ, ενώ είναι μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου
Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής». 

Σίγουρα η κ. Ράπτη συνδυάζει επιτυχημένη
σταδιοδρομία και άψογη εμφάνιση, διαθέτοντας
παράλληλα και προσηνή συμπεριφορά. 

∫ Τ.Α.

Η ενιαία ενίσχυση 

Ανοιχτό μέχρι τις 5 Μαΐου θα παρα-
μείνει το σύστημα στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για υποβολή
τυχόν διοικητικών πράξεων (διορθώ-
σεων) στα πλαίσια των Αιτήσεων Ενιαίας
Ενίσχυσης 2013.

Επίσης, υπενθυμίζεται πως η κατα-
ληκτική ημερομηνία τόσο της ηλε-
κτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων
μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενί-
σχυσης στη διαδικτυακή εφαρμογή
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσο και της απο-
στολής τους με συνημμένα όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οποί-
ες θα αποστέλλονται ανάλογα με την
κατηγορία μεταβίβασης στην αντίστοι-
χη ταχυδρομική διεύθυνση είναι η 15η
Μαΐου του 2014, έπειτα από την παρά-
ταση που δίνεται μόνο για το έτος ενί-
σχυσης 2014.

Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης,
που οι παραγωγοί έχουν στην κατοχή
τους το 2014 λήγουν την 31/12/2014 και
το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώ-
ματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις
προϋποθέσεις κατανομής και βάσει
της δήλωσης του αριθμού των επιλέξι-
μων εκταρίων

Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυ-
σης λόγω πώλησης ή μίσθωσης εκμε-
τάλλευσης ή μέρους αυτής το 2014
επηρεάζει την χορήγηση των νέων δι-
καιωμάτων ενίσχυσης το 2015 όσον
αφορά στο πρόσωπο στο οποίο θα χο-
ρηγηθούν τα νέα δικαιώματα καθώς και
στον υπολογισμό της αρχικής μοναδι-
αίας αξίας.

∫Μ.Α.Μπ.

«Ήρθα 
με  τον Χαρίλαο»

Δεν ήταν η πρώτη φορά που επι-
σκέφθηκε, χθες. τα Τρίκαλα, ο υποψή-
φιος ευρωβουλευτής με την «ΕΛΙΑ – Δη-
μοκρατική Παράταξη», κ. Παντελής
Καψής. Όπως γνωστοποίησε, στο πλαί-
σιο της συνάντησης που είχε με τον
πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων,
κ. Βασίλη Γιαγιάκο έχει έρθει και άλλες
φορές, όταν εργαζόταν ως δημοσιο-
γράφος και κάλυπτε το ρεπορτάζ της
Αριστεράς. 

«Εχω έρθει με τον Χαρίλαο Φλωρά-
κη στα Τρίκαλα, αρκετές φορές», ση-
μείωσε. 

∫Ε.Α.Κ.

Σταγόνα στον ωκεανό είναι τα χρήματα της πά-
γιας προκαταβολής των 1.000 ευρώ που δίδονται
στους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δή-
μου Τρικκαίων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
καθημερινές ανάγκες των χωριών καθώς και τα προ-
βλήματα που προκύπτουν. Τα χρήματα αυτά όπως
είναι φανερό δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για
την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει σε κάθε Το-
πική Κοινότητα και έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που
οι πρόεδροι αναγκάζονται είτε να βάλουν το χέρι

βαθιά στην τσέπη, είτε να προσφέρουν αρκετή προ-
σωπική εργασία για να επιλυθούν τα προβλήματα.
Σε λίγο καλύτερη μοίρα βέβαια είναι οι Δημοτικές
Κοινότητες Τρικκαίων και Μεγάλων Καλυβιών οι
οποίες θα λάβουν 3.000 και 2.000 ευρώ αντίστοι-
χα, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση τα χρήμα-
τα δεν επαρκούν. Μήπως θα έπρεπε και το κράτος
να βάλει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση;

∫β.Σ.

Σταγόνα στον ωκεανό

Ομάδα κρούσης
για τις Εκλογές

Ομάδα κρούσης για τις Αυτοδιοικητικές Εκλο-
γές δημιουργεί ο Δήμος Τρικκαίων σύμφωνα με
σχετική απόφαση του δημάρχου Χρήστου Λάππα.
Τα μέλη της ομάδας των υπαλλήλων θα είναι
υπεύθυνα για τη συγκέντρωση και εφαρμογή
νόμων, εγγράφων και οδηγιών, παραλαβή και
μεταφορά εκλογικού υλικού, ψηφοδελτίων, εκλο-
γικών σάκων, τακτοποίηση εκλογικών τμημάτων
καθώς και για την παράδοση του εκλογικού υλι-
κού στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Επιση-
μαίνεται ότι η ομάδα θα αποτελείται από 26 συ-
νολικά δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι και θα
επιφορτιστούν με τα παραπάνω καθήκοντα τόσο
για την πρώτη Κυριακή (18 Μαΐου) όσο και για την
επαναληπτική (25 Μαΐου).

Θετικό πρόσημο

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε τελικά
από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων
τρο θέμα της έγκρισης του οικονομικού
απολογισμού για το Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικ-
καίων, που αφορά το οικονομικό έτος
2013. Αναφορικά με τα έσοδα έφτασαν στο
ποσό των 993.164,14 ευρώ, ενώ τα έξοδα
ήταν στις 831.442,43 ευρώ. Έτσι θετικό το
πρόσημο για τη Σχολική Επιτροπή της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μιας και βάσει
των στοιχείων, την 31η Δεκεμβρίου 2013
υπήρχε υπόλοιπον διαθέσιμων ρευστών
ύψους 161.721,71 ευρώ. Σε δύσκολους οι-
κονομικά καιρούς σίγουρα αποτελεί είδη-
ση το ταμειακό υπόλοιπο και όχι το έλ-
λειμμα!

∫β.Σ.

Σε εκλογική τροχιά 
Στο αρμόδιο Τμήμα της Περιφερειακής Ενό-

τητας Τρικάλων εστάλη, προχθές, η εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών που ζητά να ξεκινήσει η
προεργασία για τα προεκλογικά τμήματα ενόψει
των τριπλών εκλογών. 

Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο επόμενο χρονικό
διάστημα θα γνωστοποιηθεί και ο αριθμός των
τμημάτων στο ν. Τρικάλων και θα αρχίσουν οι δια-
δικασίες από την πλευρά της Π.Ε. Τρικάλων, ώστε
όλα να είναι έτοιμα για τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές και για τις ευρωεκλογές, καθώς ο χρόνος έχει
αρχίσει να μετρά αντίστροφα. 

Σήριαλ κακής ποιότητας
«Για να γνωρίζουμε τι λέμε, ακολουθεί η 3η

επαναπροκήρυξη για το ρύζι. Έχει καταντήσει  σή-
ριαλ κακής ποιότητας, πλήρους αδιαφορίας για
τους συνανθρώπους μας που πεινάνε και ασφα-
λώς παντελούς έλλειψης αξιοπρέπειας» τονίζει ο
πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά
ν. Τρικάλων Ιωάννης Λιούλιος. 

Η νέα ανάθεση των υπηρεσιών αφορά στην
προμήθεια ρυζιού Ρarboiled, που έχει παραχθεί
στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε, με ποιοτικές προ-
διαγραφές τυποποίηση, συσκευασία και σήμαν-
ση αυτών, προϋπολογισμού 3,9 εκ. ευρώ συμπε-
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναφέρει ο κ. Λιού-
λιος, επισημαίνοντας πως «το θέμα θα έπρεπε να
είχε λήξει εντός του 2013 και το ρύζι να είχε δια-
νεμηθεί στους δικαιούχους έως τον Φεβρουάριο
του 2014, όμως ακόμη είμαστε στον διαγωνισμό
και υπάρχει σοβαρότατο θέμα με συμπολίτες μας,
που δεν έχουν να βάλουν τίποτα στην κατσαρό-
λα». 

«Κρίμα που δεν θα προλάβουν να το διανεί-
μουν το ρύζι πριν τις εκλογές για να πάμε να ψη-
φίσουμε χορτάτοι» σημειώνει ο κ. Λιούλιος. 

Εως 200 επισκέψεις 
Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του

υπουργείου Υγείας, με την οποία δίνεται η δυ-
νατότητα στον ΕΟΠΥΥ, να συνάπτει εξαμηνι-
αίες συμβάσεις με πρώην γιατρούς ή οδον-
τιάτρους του ίδιου του ΕΟΠΥΥ (που δεν υπέ-
βαλαν αίτηση απορρόφησής τους στο νέο
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας), ή πρώην
συμβεβλημένους με το Ταμείο.

Επίσης, σύμφωνα με την τροπολογία επι-
τρέπονται έως και 200 επισκέψεις σε κάθε ως
άνω γιατρό, και αποζημίωση 10 ευρώ ανά επί-
σκεψη. Ο αριθμός των ιατρών που καλύπτον-
ται δυνητικά με τη συγκεκριμένη ρύθμιση
υπολογίζεται σε 3.000. 

Για να δούμε, θα πετύχει;


