
Economist για την Ελλάδα: «Με ασυνήθιστη ροή θετικών 

ειδήσεων ξεκινά το 2014 - Προβληματική η οικονομική και η πολιτική 

κατάσταση» 

Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το 2014 η Ελλάδα, το μέ-

χρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων 
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Κινητοποίηση στις 4 Φεβρουαρίου 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η συμμετοχή σας είναι αναγκαία στην κινητοποίηση της 4ης Φεβρουαρίου 2016 

στην Πλατεία Κλαυθμώνος και ώρα 10:30, με σκοπό να απαιτήσουμε την από-

συρση του νομοσχεδίου του Ασφαλιστικού, που ουσιαστικά με τις παρενέργειές 

του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας θεωρείται ένας νέος Αρμαγεδδών στη 

μέγγενη όλων των μνημονίων, που μας επέβαλαν οι θεσμοί (Τρόικα και λοιποί 

δανειστές). 

Η πολυπληθής παρουσία εργαζομένων και συνταξιούχων πρέπει να δώσει ένα 

ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι ο λαός πια δεν είναι καναπεδάτος και 

να διεκδικήσει με κάθε τρόπο και μέσο τα δικαιώματά του για μια αξιοπρεπή 

ζωή για τον ίδιο όσο και τα για τα παιδιά του και τα εγγόνια του. 

Ήρθε ο καιρός με τις δυναμικές μας πάντα κινητοποιήσεις να αντιδρούμε σε 

κάθε προσπάθεια επιβολής σε βάρος μας μετρώντας που καθιστούν πιο δύσκολη 

τη ζωή μας. 
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ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ               ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 

2016 θα παραταθεί το 

μέτρο της απόσυρσης 

παλαιών αυτοκινήτων με 

βάση τους σχεδιασμούς 

του υπουργείου Οικονο-

μικών, που έχει εξασφα-

λίσει το πράσινο φως 

των δανειστών να κατα-

θέσει τη σχετική τροπο-

λογία. 

Το οικονομικό επιτελείο 

εκτιμά ότι με τη διαδικα-

σία αυτή θα μπορέσουν 

χιλιάδες πολίτες που 

έχουν παλαιά αυτοκίνη-

τα ή χαρτί απόσυρσης 

να προχωρήσουν στην 

αντικατάσταση του οχή-

ματος. 

Η τροπολογία αναμένε-

ται να κατατεθεί τις επό-

μενες ημέρες. 

Η απόσυρση καλύπτει 

τώρα παλαιά αυτοκίνη-

τα ταξινόμησης έως 

και 31 Δεκεμβρίου 

2001, αλλά δεν αποκλεί-

εται να διευρυνθεί η χρο-

νική περίοδος. 


