
Την ελπίδα ότι την εποµένη 
των εκλογών µπορεί να 
γίνει ένα µεγάλο και απο-

φασιστικό πρώτο βήµα, µε ισχυ-
ρό ΚΚΕ και πανίσχυρο λαϊκό 
κίνηµα, εξέφρασε η γγ του ΚΚΕ, 
µιλώντας την ∆ευτέρα σε συγκέ-
ντρωση στην Ελευσίνα. Η Αλέκα 
Παπαρήγα τόνισε ότι οι εκλογές 
πιθανότατα θα γίνουν στις 6 Μα-
ΐου, ωστόσο κάλεσε το λαό σε 
εγρήγορση για να µην υπάρξουν 
προσχήµατα για αναβολή τους.

Εκτίµησε ότι οι εκλογές δεν 
θα λύσουν τα προβλήµατα των 
εργαζοµένων και κατηγόρησε 
το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆ για «πλα-
στή» αντιπαράθεση που έχει 
σχέση µόνο µε το ποιός θα έχει 
το πάνω χέρι µετά τις εκλογές. 
Παρεµβαίνοντας στο θέµα των 
ντιµπέιτ, η κα Παπαρήγα είπε 

ότι ήδη άρχισαν να τσακώνονται 
για τα ντιµπέιτ. Ο λαός, είπε η 
γραµµατέας του ΚΚΕ, δεν πρό-
κειται να περιµένει τα ντιµπέιτ 
για να αποφασίσει τι θα ψηφίσει 
και τόνισε ότι το κόµµα της θα 
κάνει την εκστρατεία του σε όλη 
την Ελλάδα και στις γειτονιές. 
Τα κόµµατα, είπε η κα Παπαρή-
γα, κρίνονται από το τι κάνουν 
365 ηµέρες το χρόνο και δεν 
χρειάζεται το προεκλογικό τους 
πρόγραµµα για να ενηµερωθεί 
ο κόσµος. Εµάς, σηµείωσε, µας 
ξέρουν από τη δράση µας όλο το 
χρόνο. Για παράδειγµα, οι απερ-
γοί της Χαλυβουργίας, δεν χρει-
άζονται το πρόγραµµά µας για να 
µας µάθουν. 

Αναφερόµενη στην ανάγκη 
ενίσχυσης του ΚΚΕ στις εκλο-
γές, η κ. Παπαρήγα τόνισε ότι 

είναι ανάγκη να δηµιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για να ανα-
τραπούν τα χειρότερα µετά τις 
εκλογές. Υπό το πρίσµα αυτό, 
υπογράµµισε, δεν αφορά το 
λαό ποιος θα είναι ο επόµενος 
πρωθυπουργός, αλλά κατά πό-
σον θα υπάρξουν αυτές οι προ-
ϋποθέσεις, για ένα ισχυρό λαϊκό 
κίνηµα. Στο πλαίσιο αυτό, είπε, 
υπάρχει και η ατοµική ευθύνη 
του καθενός, γιατί δεν δικαιολο-
γείται κανείς να µην βάλει εµπό-
δια µε την ψήφο του στα µέτρα 
που θα φέρουν µετά τις εκλογές. 
Αναφερόµενη στα περί διαπραγ-
µάτευσης εντός της ΕΕ, η κα Πα-
παρήγα είπε ότι διαπραγµάτευση 
µε τα όπλα τους και τους κανόνες 
τους δεν µπορείς να κάνεις, και 
επανέλαβε τη θέση της για απο-
δέσµευση από την ΕΕ.

Ο υπουργός Υποδοµών Μά-
κης Βορίδης απέσυρε τελι-
κά την επίµαχη τροπολογία 

για τα βυτιοφόρα, µετά τη θύελλα 
αντιδράσεων που ξέσπασε από 
την απόφαση του να εντάξει σε 
καθεστώς «επιλεκτικής προστασί-
ας» τους ιδιοκτήτες βυτιοφόρων. 
«Επειδή εδώ έχουµε συγκυβέρ-
νηση και επειδή οι γνώµες των 
συγκυβερνώντων κοµµάτων πρέ-
πει να γίνονται σεβαστές, εφόσον 
το ΠΑΣΟΚ έχει αντίρρηση για 
οποιοδήποτε λόγο, έχει διαφορε-
τική οπτική στο συγκεκριµένο ζή-
τηµα, εγώ δεσµεύτηκα ότι πράγ-
µατι οι συγκεκριµένες διατάξεις 
θα απαλειφθούν από την τρο-
πολογία» ανέφερε. Σύµφωνα µε 
την τροπολογία για την περίοδο 
από 2012 έως 2020 οι ιδιοκτή-
τες φορτηγών δηµόσιας χρήσεως 
δεν θα µπορούσαν να τα µετα-
τρέψουν σε βυτιοφόρα, ενώ όσοι 
ήθελαν να πάρουν άδεια για βυ-
τιοφόρο θα έπρεπε να διαθέτουν 
όχηµα υψηλής τεχνολογίας, πα-
ράµετρος που σύµφωνα µε τους 
αυτοκινητιστές θα λειτουργούσε 
αποτρεπτικά για να ανοίξει ο 

κλάδος. Ειδικότερα, ο κ. Βορίδης 
απέσυρε το βράδυ της ∆ευτέρας 
τις δύο τελευταίες παραγράφους 
σύµφωνα µε τις οποίες:
• Άδειες Φ.Δ.Χ που έχουν τεθεί 
σε κυκλοφορία µέχρι την έναρξη 
ισχύος του νόµου 3887/2010 
δεν µπορούν να µετατραπούν 
σε άδειες βυτιοφόρων µεταφο-
ράς υγρών καυσίµων και θερµής 
ασφάλτου, µέχρι την λήξη της 
µεταβατικής περιόδου. Ο περι-
ορισµός αυτός δεν ισχύει για τις 
άδειες ΦΔΧ που τίθενται σε κυ-
κλοφορία στο όνοµα µεταφορι-
κών επιχειρήσεων που λειτουρ-
γούν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του νόµου 3887/2010 και δια-
θέτουν Άδεια Οδικών Μεταφο-
ρών. 
• ΦΔΧ που κυκλοφόρησαν μέ-
χρι την έναρξη ισχύος του νό-
µου 3887/2010 µπορούν να 
αντικαθίστανται µε φορτηγά µε-
γαλύτερου ή µικρότερου µικτού 
βάρους. Κατά την αντικατάστα-
ση των φορτηγών αυτοκινήτων 
µε φορτηγά µεγαλύτερου µικτού 
βάρους καταβάλλεται για το επι-
πλέον ύψος µικτού βάρους εφά-

παξ υπέρ του δηµόσιου εισφορά 
που αντιστοιχεί σε 200 ευρώ ανά 
τόνο µικτού βάρους. 

«Με αυτή την πρόταση τροπο-
λογίας δεν κλεινόταν τίποτε, διότι 
εκείνο το οποίο είναι πραγµατι-
κότητα είναι πως αύριο το πρωί 
όποιος θέλει µπορεί να έρθει να 
πάρει από το υπουργείο µία νέα 
άδεια οδικού µεταφορέα είτε για 
βυτιοφόρα είτε για ο,τιδήποτε 
άλλο. Εποµένως δεν υπάρχει κα-
νένας περιορισµός» λέει ο κ.Βο-
ρίδης. Και προσθέτει: 

«Αντίθετα ο σκοπός αυτής της 
τροπολογίας ήταν να περιορίσει 
την ελεύθερη µεταβίβαση αδειών 
µεταξύ των παλαιών µεταφορέων 
ακριβώς για να ενισχύσει την έκ-
δοση νέων αδειών µεταφορέων. 
Ήταν λοιπόν σε µια λογική ενερ-
γοποίησης του ανοίγµατος της 
αγοράς και όχι στη λογική του 
κλεισίµατος» τονίζει ο υπουργός. 
Η τροπολογία αυτή προκάλεσε 
την έντονη αντίδραση των πρώ-
ην υπουργών Μεταφορών, ∆η-
µήτρη Ρέππα και Γιάννη Ραγκού-
ση, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν 
θα περνούσε από τη Βουλή.
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Οι εκλογές δεν θα λύσουν τα προβλήματα
ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΣΕ ΠΑΣΟΚ-Ν∆

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΑΒΛΙΟΥ

Διαγωνισμός ΤΑΒΛΙ κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ βράδυ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Στο τέλος του διαγωνισμού θα δοθούν κύπελλα και βραβεία

Καλέστε τους: Ari 0403 000 910 ή Marissa 0401 953 565
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Ζητείται διπλωματούχος 
μηχανικός αυτοκινήτων  

για πλήρη απασχόληση (fulltime). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, 

τηλεφωνήστε στον Σπύρο Γεωργίου 
στο 02-97278438  FAX  02-97269830, 

Email – fullofgas1@gmail.com
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Georges Hall Petroleum
203 Birdwood Rd. Georges Hall 

Πήρε πίσω την επίµαχη τροπολογία 
για τα βυτιοφόρα ο Μάκης Βορίδης

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ


