
Δυο κλοπές αγροτικών οχημάτων Δυο κλοπές αγροτικών οχημάτων Toyota HilluxToyota Hillux μέσα σε 10 ημέρεςμέσα σε 10 ημέρες

““Συναγερμός” στο Α.Τ. ΦαρσάλωνΣυναγερμός” στο Α.Τ. Φαρσάλων

““Χτύπησε” ξανά η “σπείρα”Χτύπησε” ξανά η “σπείρα”
Κορωνοϊός: “Παράταση λουκέτου” μέχρι και τις 11/4,Κορωνοϊός: “Παράταση λουκέτου” μέχρι και τις 11/4,

ποια είναι τα νέα επαγγέλματα που εντάσσονται σταποια είναι τα νέα επαγγέλματα που εντάσσονται στα

μέτρα, αναστολή μέτρων και για τις εκκλησίες μέτρα, αναστολή μέτρων και για τις εκκλησίες 

Οριζόντια ενίσχυση σε όλους τους ΚΑΔ ζητάΟριζόντια ενίσχυση σε όλους τους ΚΑΔ ζητά

το Επιμελητήριο Λάρισαςτο Επιμελητήριο Λάρισας

AAθανάσιος Πρεκατές: Το οξυγόνο, κριτήριο για τηνθανάσιος Πρεκατές: Το οξυγόνο, κριτήριο για την

νοσηλεία λόγω κορονοϊούνοσηλεία λόγω κορονοϊού

Μέτρα κυκλοφορίας:Μέτρα κυκλοφορίας:

Καθημερινά πρόστιμα από το Α.Τ. Φαρσάλων Καθημερινά πρόστιμα από το Α.Τ. Φαρσάλων 

CMYK

Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 959 Τιμή: 0,60 ευρώ

Η εφημερίδα μας θα αναρτηθεί στο επίσημο site μας Protostypos.gr,
την Τρίτη 31/3 και θα μπορείτε να την διαβάσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.



Η
ΔΕΥΑ Φαρσάλων
ανακοινώνει την
πρόσληψη, με

σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
(2μηνα), τεσσάρων (4)
ατόμων και
συγκεκριμένα:
ΥΕ ή ΔΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙ-
ΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για
την αντιμετώπιση κατεπει-
γουσών εποχικών ή πρό-
σκαιρων αναγκών της
Δ.Ε.Υ.Α.
Η πρόσληψη κρίνεται απα-
ραίτητη γιατί δημιουργού-
νται πολλές φορές απρό-
βλεπτες καταστάσεις και
απαιτείται συχνότερη και
εντονότερη επίβλεψη του
δικτύου ύδρευσης ενώ οι
βλάβες απαιτούν άμεση
αποκατάσταση προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η προ-
στασία της δημόσιας υγεί-
ας.
Το προσωπικό που θα
προσληφθεί στη ΔΕΥΑΦ θα
ασχοληθεί στη δημιουργία
επιπλέον συνεργείων απο-
κατάστασης βλαβών, επι-
σκευής, συντήρησης και
καλής λειτουργίας των
υδραυλικών έργων ύδρευ-
σης, ακαθάρτων και
ομβρίων και των εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας
πόσιμου και ακαθάρτου

νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο
ύδρευσης, υδατοδεξαμενές,
κλπ).
Απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής
1) Απολυτήριος Τίτλος
Υποχρεωτικής ή
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει μαζί με την αίτηση να
προσκομίσουν και
α) φωτοαντίγραφο της
αστυνομικής τους ταυτότη-
τας καθώς και
β) Υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 Ν. 1599/1986
που να δηλώνει ότι δεν έχει
κώλυμα πρόσληψης λόγω
παράτασης ή σύναψης
νέας σύμβασης με τη
Δ.Ε.Υ.Α.Φ. μέσα σε συνολι-
κό διάστημα δώδεκα
μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδε-
καμήνου γίνεται με αφετη-
ρία το τέλος της νέας απα-
σχόλησης, για την οποία ο
υπάλληλος πρόκειται να
προσληφθεί και προς τα
πίσω.
Αιτήσεις μπορούν να κατα-
θέσουν οι ενδιαφερόμενοι
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.
Φαρσάλων (Αχιλλέως 8),
τηλ. 2491025104, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες
από 27-3-2020 έως και 2-4-
2020.

Μ
ε απόφαση του

υπουργού

Εσωτερικών κ.

Τάκη Θεοδωρικάκου

κατανέμεται, από τον

λογαριασμό του

Υπουργείου Εσωτερικών

που τηρείται στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και

Δανείων με τον τίτλο

«Κεντρικοί Αυτοτελείς

Πόροι των Δήμων»,

συνολικό ποσό

2.255.000,00 € σε Δήμους

της χώρας, για

προμήθειες υλικού καθώς

και λοιπών υπηρεσιών

συναφών με την

αντιμετώπιση της

κατεπείγουσας και

απρόβλεπτης ανάγκης

για την λήψη μέτρων

αποφυγής και διάδοσης

του κορωνοϊού COVID-19

σε οικισμούς και

καταυλισμούς Ρομά, που

βρίσκονται σε 98 Δήμους

της χώρας.

Ο Δήμος Φαρσάλων θα

λάβει το ποσό των 30.000

ευρώ για προμήθειες υλι-

κού και λοιπών υπηρεσιών

για την λήψη των απαραί-

τητων μέτρων για την απο-

φυγή και διάδωση του

COVID - 19.

Σ
ε μια συμβολική

κίνηση προς τον

δήμο Φαρσάλων

προχώρησε ο

Ακαδημαϊκός και

διπλωμάτης κ.

Παναγιώτης Κυζερίδης.

Ο κ. Κυζερίδης προσέφερε

από το Όλσο που διαμένει

αυτή την περίοδο, 2.000

ευρώ στον Δήμο

Φαρσάλων για την αντιμε-

τώπιση του κορονοϊου

Σ
ε μια συμβολική

κίνηση

προσφοράς εν

μέσω της πρωτοφανούς

κρίσης που βιώνει η

παγκόσμια κοινότητα,  η

χώρα μας και κατ

επέκταση η επαρχία

Φαρσάλων προχώρησε ο

επικεφαλής της

παράταξης  Ενωτική

Δημοτική Πρωτοβουλία

(Ε.ΔΗ.Π.) Κώστας

Τύμπας. 

Συγκεκριμένα προέβει σε

δωρεά ύψους 500 ευρώ

στον Δήμο Φαρσάλων για

τις αυξημένες και επιτακτι-

κές ανάγκες του για την

αντιμετώπιση του κορονοϊ-

ου
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 1/4/2020 
Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 5/13c

Τρίτη 31/3/2020
Ασθενείς Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 8/17c

Πέμπτη 2/4/2020
Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 5/12c

Παρασκευή 3/4/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 6/14c

Σαββάτο 4/4/2020
Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 8/11c

Κυριακή 5/4/2020
Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 6/11c

Δευτέρα 23/3/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 8/16c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,
με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή
δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -
με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -
λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -
γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος
2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -
σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

Συμβολική δωρέα τουΣυμβολική δωρέα του

Παναγιώτη Κυζερίδη στονΠαναγιώτη Κυζερίδη στον

Δήμο ΦαρσάλωνΔήμο Φαρσάλων

Προσλήψεις τεσσάρωνΠροσλήψεις τεσσάρων

ατόμων στη ΔΕΥΑατόμων στη ΔΕΥΑ

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

30.000 30.000 Ευρώ στον ΔήμοΕυρώ στον Δήμο

Φαρσάλων από το ΥΠ.ΕΣ. γιαΦαρσάλων από το ΥΠ.ΕΣ. για

την λήψη μέτρων αποφυγήςτην λήψη μέτρων αποφυγής

και διάδοσης του κορωνοϊούκαι διάδοσης του κορωνοϊού

σε οικισμούς Ρομάσε οικισμούς Ρομά

Συμβολική δωρέα του ΚώσταΣυμβολική δωρέα του Κώστα

Τύμπα στον Δήμο Φαρσάλων Τύμπα στον Δήμο Φαρσάλων 



Σ
ύμφωνα με την

Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου με

θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των

αρνητικών συνεπειών της

εμφάνισης του κορωνοΐού

COVID 19 και της ανάγκης

περιορισμού της διάδοσής

του» (ΦΕΚ

55/τ.Α/11.03.2020) και την

υπ. αρ. 18659/2020,

Εγκύκλιο 23 του

Υπουργείου Εσωτερικών

με θέμα «Ενίσχυση

Δημοτικών Δομών

Κοινωνικής Πολιτικής και

Αλληλεγγύης –

Απασχόληση προσωπικού

ΟΤΑ και Νομικών

Προσώπων αυτών κατά τη

διάρκεια λήψης μέτρων

αποφυγής και περιορισμού

της διάδοσης του

κορωνοΐού – COVID 19», οι

υφιστάμενες Υπηρεσίες

Κοινωνικής Προστασίας

του Δήμου Φαρσάλων

αναλαμβάνουν την παροχή

υπηρεσιών κοινωνικής

φροντίδας και

αλληλεγγύης, οι οποίες

συνίστανται για τους

κατοίκους του Δήμου που

δεν μπορούν ή δεν

επιτρέπεται να

μετακινηθούν λόγω της

λήψης μέτρων για τον

κορωνοΐό, και είναι οι εξής:

– Εξυπηρέτηση για θέματα

φαρμακευτικής περίθαλψης

και παροχής ειδών πρώτης

ανάγκης (τρόφιμα – είδη

καθαριότητας)

– Διεκπεραίωση αιτημάτων

άμεσης ανάγκης και κάθε

άλλη εργασία συναφής με

ληφθέντα μέτρα για την απο-

τροπή διάδοσης του κορο-

νοΐού.

– Λειτουργία τηλεφωνικού

κέντρου (2491024043,

2491350100), ιστοτόπου

(farsala.gr) και ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (

pronoia@dimosfarsalon.gr)

με σκοπό την καταγραφή των

αιτημάτων και των αναγκών

των ευπαθών κοινωνικών

ομάδων

Παρακαλούνται οι κάτοικοι

που διαβιούν στα όρια του

Δήμου Φαρσάλων που ανή-

κουν στις παραπάνω ευπα-

θείς ομάδες του πληθυσμού

και δεν μπορούν ή δεν επι-

τρέπεται να μετακινηθούν

λόγω της λήψης μέτρων για

την αποφυγή και τον περιορι-

σμό της διάδοσης του κορο-

νοΐού, όπως επικοινωνούν με

τα τηλέφωνα 2491024043

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) και

2491350100 τηλεφωνικό

κέντρο του Δήμου

Φαρσάλων, καθημερινά από

Δευτέρα έως Παρασκευή,

ώρες 08:00 – 15:00 κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες,

ώστε να τους παρασχεθούν

οι παραπάνω υπηρεσίες κοι-

νωνικής φροντίδας.

Για αποστολή αιτημάτων και

αναγκών καθ΄ όλο το 24ωρο,

μπορείτε να απευθύνεστε

στο e-mail : pronoia@dimos-

farsalon.gr
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Δήμος Φαρσάλων: “Μείνετε σπίτι και ο ΔήμοςΔήμος Φαρσάλων: “Μείνετε σπίτι και ο Δήμος

Φαρσάλων δίπλα σας”Φαρσάλων δίπλα σας”



Ο
συμπολίτης μας

κ. Δημ.

Χατζηπλής

εκπροσωπώντας το

“Δίκτυο Πολιτών

Φαρσάλων” και

ανταποκρινόμενο στην

επιθυμία της πλειοψηφίας

των συμπολιτών μας,

εναπόθεσε ένα λιτό

στεφάνι και λίγα

λουλούδια, στη βάση του

μνημείου ανήμερα της

25ης Μαρτίου

Συγκεκριμένα στην ανάρτη-

ση του στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης ανέφερε:

“Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ !

Σήμερα, το “Δίκτυο Πολιτών

Φαρσάλων” ανταποκρινό-

μενο στην επιθυμία της

πλειοψηφίας των συμπολι-

τών μας, τίμησε την επέτειο

του ξεσηκωμού του Γένους,

που οδήγησε στην απελευ-

θέρωση ενός μεγάλου

μέρους των υπόδουλων

Ελλήνων, από την σκλαβιά

του Οθωμανού κατακτητή.

Χωρίς να παραβλέπουμε

τις υποχρεώσεις που μας

έχουν επιβληθεί λόγω της

πανδημίας του Κορωνοϊού,

αποφασίσαμε και ένας από

εμάς, οδήγησε τα βήματα

της μοναχικής βόλτας που

δικαιούται, μέχρι τον χώρο

του μνημείου στην Πλατεία

Ηρώων.

Ένα λιτό στεφάνι και λίγα

λουλούδια, ακουμπισμένα

στη βάση του μνημείου θα

θυμίζουν στους άρχοντες

και σε όλους ότι Ο ΛΑΟΣ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ.

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΉ ΕΠΑΝΆ-

ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ΖΗΤΩ ΤΟ ΈΘΝΟΣ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ”

Για το Δίκτυο Πολιτών

Φαρσάλων

Δημήτρης Νικ. Χατζηπλής

Ο
Δήμος Φαρσάλων

λαμβάνοντας

υπόψη τα μέτρα

κατά της διασποράς του

κορωνοϊού COVID19 και σε

εφαρμογή της Κοινής

Υπουργικής Απόφασης

Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ( ΦΕΚ

943Β’ 20.03.2020)

ανακοινώνει ότι:

1. Μέχρι τις 30 Απριλίου

2020 επιτρέπεται η λειτουρ-

γία της Λαϊκής Αγοράς

Φαρσάλων (που διενεργείτε

κάθε Τρίτη) της παραγράφου

9 του άρθρου 2 του ν.

4497/2017, ως ακολούθως:

Α. Από τους πωλητές (παρα-

γωγοί και επαγγελματίες)

που δραστηριοποιούνται σε

αυτήν, σύμφωνα με την

άδειά τους,θα συμμετέχουν

πωλητές σε ποσοστό 50%,

ανά κατηγορία πωλητών

(κατηγορίες πωλητών: παρα-

γωγοί και επαγγελματίες).

Γ. Ο Δήμος θα δημοσιοποιεί

πίνακα με τους συμμετέχο-

ντες, κάθε φορά, πωλητές

(παραγωγούς και επαγγελμα-

τίες) στην ιστοσελίδα του

Δήμου στη διεύθυνση

www.farsala.gr (στην διαδρο-

μή

Επικαιρότητα/Ανακοινώσεις).

Δ. Η ελάχιστη απόσταση

μεταξύ των πάγκων των

πωλητών ορίζεται σε πέντε

(5)

μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο

κενό-ελεύθερο από αντικείμε-

να.

2.  Εξαιρείται της λειτουργίας

της παραγράφου 1 η πώλη-

ση στη Λαϊκή Αγορά των βιο-

μηχανικών ειδών της κατηγο-

ρίας Ε της παραγράφου 1

του άρθρου 17 του ν.

4497/2017, εκτός των ειδών

ατομικής καθαριότητας και

οικιακής φροντίδας.

3. Σύμφωνα με την Κοινή

Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ

οικ. 20040 (ΦΕΚ 988Β’

22.03.2020) ισχύει η προσω-

ρινή απαγόρευση λειτουργίας

των κλάδων των λαϊκών αγο-

ρών από Περιφέρεια σε

Περιφέρεια μέχρι τις 25

Απριλίου 2020.

Για πληροφορίες οι πωλητές

μπορούν να επικοινωνούν

κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες (7:30-16:30) στα τηλέ-

φωνα 24913-50133,113 ή με

μήνυμα στην ηλεκτρονική

διεύθυνση

v.balabani@dimosfarsalon.gr.

 Οποιαδήποτε τροποποίηση

σχετικά με τη λειτουργία της

Λαϊκής Αγοράς θα ανακοινώ-

νεται στην ιστοσελίδα του

Δήμου.

Υπενθύμιση: Σύμφωνα με

την υπ’ αριθμ. 5/18-3-20

εγκύκλιο του Υπουργείου

Ανάπτυξης οι εκθέτες των

λαϊκών θα πρέπει να διαθέ-

τουν απολυμαντικό υγρό για

χρήση από το κοινό, θα πρέ-

πει να απολυμαίνουν συχνό-

τατα ταμειακές μηχανές, ζυγι-

στικά όργανα, χώρους από-

θεσης προϊόντων. Θα πρέπει

να παρέχουν στο καταναλω-

τικό κοινό μαζί με τη σακούλα

και γάντια μιας χρήσεως. Θα

πρέπει να τηρούν απαρέγκλι-

τα τον κανονισμό καθαριότη-

τας και ιδιαίτερα με το πέρας

της λαϊκής να συγκεντρώ-

νουν το σύνολο των απορ-

ριμμάτων σε κλειστές σακού-

λες ή κουτιά.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Κατέθεσε στεφάνι με λουλούδια στο Ηρώο των ΠεσόντωνΚατέθεσε στεφάνι με λουλούδια στο Ηρώο των Πεσόντων

Ανακοίνωση – ενημέρωση για τη ΛαϊκήΑνακοίνωση – ενημέρωση για τη Λαϊκή

Αγορά των ΦαρσάλωνΑγορά των Φαρσάλων



Τ
ο 2ο Γυμνάσιο

Φαρσάλων ενημερώνει

τους κηδεμόνες και

τους μαθητές του σχολείου

μας, ότι ξεκινά η υλοποίηση

της εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης. Απαραίτητη

προϋπόθεση είναι  απόκτηση

κωδικών από το Πανελλήνιο

Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ),μέσω

του οποίου πραγματοποιείται

το πρόγραμμα. Παρακάτω

δίνονται αναλυτικές οδηγίες

για τα βήματα που

απαιτούνται .

Εγγραφή και δημιουργία
μαθητικών λογαριασμών στο
ΠΣΔ για τους μαθητές και
μαθήτριες της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Για όλους τους
μαθητές/μαθήτριες της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης λειτουργεί μία
νέα αυτοματοποιημένη διαδι-
κασία δημιουργίας μαθητικών
λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη
του κηδεμόνα, η οποία υλο-
ποιείται με τα παρακάτω
βήματα:
1. Η εγγραφή γίνεται από τον
κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθή-
τριας μέσω της εφαρμογής
εγγραφής που βρίσκεται στη

διεύθυνση
https://register.sch.gr/student
s/.
2. Για την εγγραφή απαιτείται
από τον κηδεμόνα:
(α) η χρήση ηλεκτρονικής
συσκευής με πρόσβαση στο
Διαδίκτυο και
(β) να διαθέτει κινητό τηλέ-
φωνο και προσωπική ηλε-
κτρονική διεύθυνση αλληλο-
γραφίας (email).
3. Η εφαρμογή εγγραφής
αρχικά εμφανίζει εισαγωγική
σελίδα, με χρήσιμες πληρο-
φορίες για τον μαθητή και τον
κηδεμόνα του.
4. Ο κηδεμόνας εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει
με την εγγραφή με το κατάλ-
ληλο πλήκτρο που υπάρχει
στο τέλος της σελίδας και το
οποίο οδηγεί στη φόρμα
εγγραφής.
5. Στη φόρμα εγγραφής θα
πρέπει:
i. Όλα τα πεδία να συμπλη-
ρωθούν ακριβώς όπως ανα-
γράφονται σε έλεγχο προό-
δου του/της μαθητή/μαθή-
τριας που έχει λάβει πρό-
σφατα από το σχολείο.
ii. Η συμπλήρωση όλων των
πεδίων είναι υποχρεωτική.
iii. Τα πεδία email κηδεμόνα

και κινητό τηλέφωνο κηδεμό-
να συμπληρώνονται με
σκοπό την εύκολη ανάκτηση
των στοιχείων του λογαρια-
σμού (όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης) από
τον κάτοχό του.
6. Αφού ο κηδεμόνας διαβά-
σει τους Όρους Χρήσης και
τη Δήλωση Εχεμύθειας μπο-
ρεί να προχωρήσει στην
υποβολή της φόρμας για τη
δημιουργία του μαθητικού
λογαριασμού.
7. Η ορθότητα των στοιχείων
μαθητή/μαθήτριας επιβεβαι-
ώνεται από το σύστημα
mySchool και δημιουργείται ο
λογαριασμός.
8. Με τη δημιουργία του
λογαριασμού εμφανίζονται τα
στοιχεία πρόσβασης, όνομα
χρήστη (username), κωδικός
πρόσβασης (password) και
e-mail, τα οποία και πρέπει
να διατηρήσει ο κηδεμόνας
για την πρόσβαση του μαθη-
τή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
9. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται
ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-
mailδιεύθυνση του κηδεμόνα
με το όνομα χρήστη και χρή-
σιμες οδηγίες για την ανάκτη-
ση του κωδικού πρόσβασης
σε περίπτωση που ξεχαστεί.

10. Σε περίπτωση που δεν
καταστεί δυνατή η επιβεβαί-
ωση της ορθότητας των στοι-
χείων (βήμα 7) και η δημι-
ουργία του λογαριασμού, ο
κηδεμόνας μπορεί να επικοι-
νωνήσει με το σχολείο ώστε
να διασταυρώσει την ορθότη-
τα των στοιχείων του/της
μαθητή/μαθήτριας.
Εναλλακτικά, μπορεί να υπο-
βάλειαίτημα υποστήριξης
προς το Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο από τη σχετική επιλο-
γή που υπάρχει στην οθόνη
της εφαρμογής.
Για την προστασία της ιδιωτι-
κότητας του μαθητή/μαθή-
τριας το όνομα χρήστη
(username) που παράγεται
δεν έχει σχέση με τα προσω-
πικά στοιχεία του
μαθητή/μαθήτριας.
Όλο το υλικό είναι αναρτημέ-
νο και δημόσια διαθέσιμο:
(α)
https://register.sch.gr/student
s, και
(β)
https://register.sch.gr/student
s/help/, απ’ όπου μπορούν
να τα παραλαμβάνουν οι
εκπαιδευτικοί, οι κηδεμόνες
και οι μαθητές.
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Οδηγίες του 2ου Γυμνασίου Φαρσάλων προς τουςΟδηγίες του 2ου Γυμνασίου Φαρσάλων προς τους

κηδεμόνες και τους μαθητές του σχολείουκηδεμόνες και τους μαθητές του σχολείου

Π
ριν από 77 χρόνια

στην επαρχία

Φαρσάλων, 40

πατριώτες σκοτώθηκαν –

στις 30 Μαρτίου 1943 –

από τα ιταλικά

στρατεύματα κατοχής σε

αντίποινα για την

κατάληψη της πόλης στις

28 Μαρτίου 1943, από

ανταρτικές ομάδες και τη

σύλληψη της ιταλικής

φρουράς.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 28 Μαρτίου 1943 αντάρ-
τικες ομάδες πραγματοποίη-
σαν επίθεση στα Φάρσαλα.
Η Υποδιεύθυνση
Χωροφυλακής έπεσε χωρίς
μάχη και αιχμαλωτίστηκαν
χωροφύλακες και αξιωματικοί
που αργότερα αφέθηκαν
ελεύθεροι. Κατόπιν χτυπήθη-
κε το κτίριο της
Καραμπινερίας.
Οι Ιταλοί αποφάσισαν να
παραδοθούν και ζήτησαν
εγγυήσεις για τη ζωή τους. Το

γεγονός της παράδοσης των
Ιταλών προκαλεί μεγάλο
ενθουσιασμό στους κατοί-
κους και αρκετοί τους ακο-
λουθούν στα βουνά.
Παράλληλα άρχισαν οι ανη-
συχίες για αντίποινα από
μέρους των Ιταλών.
Στις 29 Μαρτίου 1943 Ιταλοί
στρατιώτες περικύκλωσαν τα
Φάρσαλα (οι κάτοικοι έχουν
καταφύγει προς ημιορεινά
χωριά της περιοχής) και ξεκί-
νησαν να την πυρπολούν.
Περίπου 250 σπίτια και κατα-
στήματα παραδόθηκαν στις
φλόγες και 28 Φαρσαλινοί
συνελήφθησαν και υποβλή-
θηκαν σε βασανιστήρια στη
Λάρισα όπου μεταφέρθηκαν.
Την επόμενη ημέρα 30
Μαρτίου 1943 οι Ιταλοί επι-
στρέφουν στην περιοχή και
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό
εκτέλεσαν 20 άντρες (13

Φαρσαλινούς και 7 περαστι-
κούς).
Κατόπιν στην πόλη, που είχε
εκκενωθεί, σκότωσαν 5
ανθρώπους που βρήκαν
μπροστά τους και στη συνέ-
χεια επιστρέφοντας προς τη
Λάρισα στο χωριό Δενδράκια
εκτέλεσαν 14 κατοίκους ανε-
βάζοντας το συνολικό αριθμό
των θυμάτων της επαρχίας
Φαρσάλων στα 40 άτομα.

*Τα προηγούμενα χρόνια

πραγματοποιούνταν εκδηλώ-

σεις τιμής και μνήμης στις

δυο τοποθεσίες (Δενδράκια

και Σταθμός Φαρσάλων).

Φέτος λόγω Κορονοιού δεν

πραγματοποιείται καμία εκδή-

λωση στο δήμο, όπως και σε

όλη την χώρα.

Πηγή:ifarsala.gr

Ημέρα μνήμης η 30η Μαρτίου για τα Φάρσαλα – 77 χρόνιαΗμέρα μνήμης η 30η Μαρτίου για τα Φάρσαλα – 77 χρόνια

μετά την εκτέλεση 40 πατριωτώνμετά την εκτέλεση 40 πατριωτών



Η
4η δέσμη μέτρων

εντάσσει στον

κύκλο προστα-

σίας τους ελεύθερους

επαγγελματίες, τις ατομι-

κές επιχειρήσεις και τους

αυτοαπασχολούμενους

επιστήμονες που έχουν

πληγεί από το «τσουνά-

μι» της πανδημίας.

Το μήνυμα ότι στην κρίση

αυτή δεν θα μείνει κανείς

πίσω, έστειλε το οικονομικό

επιτελείο της κυβέρνησης,

ανακοινώνοντας το νέο

πακέτο μέτρων για τον

μήνα Απρίλιο. Το πακέτο

αυτό, όπως το παρουσία-

σαν οι υπουργοί κ.κ.

Σταϊκούρας Βρούτσης και

Γεωργιάδης, προβλέπει τα

εξής:

Α. Για τους εργαζόμενους

1. επεκτείνεται σε πολύ

περισσότερους η έκτακτη

οικονομική ενίσχυση των

800 ευρώ.  Συνολικά μπο-

ρούν να τα λάβουν 1,7 εκα-

τομμύρια εργαζόμενοι που

καλύπτουν το 81% του

συνόλου των εργαζομένων

στον ιδιωτικό τομέα.

2.Για όσους εργαζομένους

τίθενται σε προσωρινή ανα-

στολή εργασίας, η ενίσχυση

αυτή είναι αφορολόγητη

ακατάσχετη και δεν συμψη-

φίζεται με οφειλές.

3.Παράλληλα καλύπτονται

οι ασφαλιστικές εισφορές

τους επί του ονομαστικού

τους μισθού για 45 μέρες

στους εργαζόμενους

αυτούς. Επιπλέον τούς

παρέχεται, μεταξύ άλλων,

αναστολή πληρωμής βεβαι-

ωμένων οφειλών τους προς

την εφορία για τέσσερις

μήνες, αλλά και  δυνατότη-

τα έκπτωσης 25% εάν

καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Σε αυτά τα μέτρα εντάσσο-

νται όλοι οι μισθωτοί σε

σχέση εργασίας αορίστου η

ορισμένου χρόνου, με

πλήρη η μερική η εκ περι-

τροπής απασχόληση.

4.Το Δώρο Πάσχα θα κατα-

βληθεί στο σύνολό του.

Στην περίπτωση κατά την

οποία η εργασιακή σχέση

των απασχολουμένων σε

επιχειρήσεις τίθεται σε προ-

σωρινή αναστολή, το ποσό

του Δώρου Πάσχα που

αντιστοιχεί στο χρονικό διά-

στημα αναστολής της εργα-

σιακής σχέσης καταβάλλε-

ται από τον Κρατικό

Προϋπολογισμό!

5.Επιπλέον, 108.000 εργα-

ζόμενοι στα νοσοκομεία και

τα Κέντρα Υγείας της

χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό

και λοιπό προσωπικό, οι

εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι

εργαζόμενοι στον ΕΟΔΥ,

καθώς και όσοι υπηρετούν

στη Γενική Γραμματεία

Πολιτικής Προστασίας, θα

λάβουν έκτακτη ενίσχυση,

πιθανώς μέχρι τις 10

Απριλίου!

Β. Για τις επιχειρήσεις:

Επεκτείνεται σε πολύ

περισσότερες επιχειρήσεις

η λήψη μέτρων για την

προστασία και τη διαφύλα-

ξη των θέσεων απασχόλη-

σης. Καλύπτονται έτσι περί-

που 800.000 επιχειρήσεις

που συνιστούν το 76% των

νομικών προσώπων. Οι

επιχειρήσεις που εξαιρού-

νται είναι ελάχιστες αφού

καλύπτονται από τις ευνοϊ-

κές προβλέψεις πολιτείας

το 86% των Κωδικών

Αριθμών Δραστηριότητας.

Για τις περισσότερες από

αυτές τις επιχειρήσεις,

δηλαδή για το 99% αυτών

που εντάσσονται, προβλέ-

πεται μεταξύ άλλων:

–αναστολή καταβολής ΦΠΑ

και δόσεων βεβαιωμένων

οφειλών προς την εφορία,

για τις δόσεις βεβαιωμένων

οφειλών στην εφορία μηνός

Απριλίου

–  έκπτωση 25% εάν επιλέ-

ξουν να εξοφλήσουν

εμπρόθεσμα τις οφειλές

– εάν οι πληρωτέες το μήνα

Απρίλιο υποχρεώσεις ΦΠΑ

καταβληθούν εμπρόθεσμα,

το 25% του ποσού τους

συμψηφίζεται με πάσης

φύσεως μελλοντικές φορο-

λογικές οφειλές.

Τονίζεται ότι προϋπόθεση

υπαγωγής στις ευνοϊκές

ρυθμίσεις είναι η διατήρηση

των υφιστάμενων θέσεων

εργασίας.

Γ. Αυταπασχολούμενοι:

Καλύπτονται πλέον 700.000

ελεύθεροι επαγγελματίες,

αυτοαπασχολούμενοι και

ιδιοκτήτες μικρών επιχειρή-

σεων, ανεξαρτήτως νομικής

μορφής, που συνιστούν το

75% του συνόλου. Ειδικά

για τους επιστήμονες, για

τον μήνα Απρίλιο θα εντα-

χθούν στο Voucher κατάρτι-

σης 600 ευρώ ενώ από

Μάιο και μετά θα λαμβά-

νουν και αυτοί τα 800 ευρώ.

Δ. Θεσπίζεται το χρηματο-

δοτικό σχήμα της «επιστρε-

πτέας προκαταβολής» για

την περαιτέρω στήριξη

μικρών και μικρομεσαίων

επιχειρήσεων, που δραστη-

ριοποιούνται σε όλο το

εύρος της οικονομίας και

πλήττονται από τις επιπτώ-

σεις της υγειονομικής κρί-

σης.

Το συνολικό ύψος του χρη-

ματοδοτικού σχήματος είναι

1 δισ. ευρώ. Οι ενδιαφερό-

μενοι να λάβουν αυτά τα

χρήματα θα κάνουν αιτή-

σεις από 2 έως 10

Απριλίου, σε ειδική ιστοσε-

λίδα της ΑΑΔΕ. Οι επιχειρή-

σεις που ενδιαφέρονται να

αξιοποιήσουν το σχήμα του

Υπουργείου Οικονομικών

θα πρέπει να εγγραφούν

στην ειδική ηλεκτρονική

πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

(myBusinessSupport) κατά

την περίοδο 2 έως 10

Απριλίου 2020.

Η ενίσχυση χορηγείται

προς τις επιχειρήσεις απευ-

θείας από το κράτος, στο

πλαίσιο του ηλεκτρονικού

συστήματος της φορολογι-

κής διοίκησης (TAXIS).

Το ύψος της ενίσχυσης

προς την κάθε επιχείρηση

θα προσδιορίζεται – τυπο-

ποιημένα – με βάση τη

μεταβολή της τρέχουσας

κατάστασης της επιχείρη-

σης, λαμβάνοντας υπόψη

και άλλα χαρακτηριστικά

της. Οι επιχειρήσεις που θα

αξιοποιήσουν το σχήμα,

καταλαμβάνονται από τη

ρήτρα μη απολύσεων, η

οποία ισχύει από την χρονι-

κή στιγμή ολοκλήρωσης

των σημερινών ανακοινώ-

σεών μας.

Τράπεζες και διαχειριστές

δανείων, σε συνέχεια στε-

νής συνεργασίας με τους

αρμόδιους Υπουργούς

Οικονομικών και Ανάπτυξης

και Επενδύσεων, θα διευ-

κολύνουν την πληρωμή

δόσεων των ενήμερων

δανείων σε νοικοκυριά και

επιχειρήσεις που πλήττο-

νται από την κρίση.

Επιπλέον, θα διαμορφω-

θούν μέτρα στήριξης προς

κλάδους του πρωτογενούς

τομέα που πλήττονται από

την κρίση του κορονοϊού.

Για το σκοπό αυτό διατίθε-

ται, άμεσα, από το

Υπουργείο Οικονομικών

προς το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, αρχικά, ποσό

ύψους 150 εκατ. ευρώ,

προκειμένου να χρηματοδο-

τηθούν και να υλοποιηθούν

αυτά τα μέτρα.

Για όλα αυτά, προβλέπεται

Συμπληρωματικός Κρατικός

Προϋπολογισμός 5,1 δισ.

ευρώ, με αύξηση των

πιστώσεων του ειδικού

λογαριασμού του

Υπουργείου Οικονομικών

που έχει δημιουργηθεί για

την υλοποίηση μέτρων

προστασίας την δημόσιας

υγείας από τον κορονοϊό.

Οι σχετικές πιστώσεις αυξά-

νονται, όχι κατά 4 δισ. ευρώ

όπως είχε ανακοινωθεί πριν

μία εβδομάδα, αλλά τελικά

κατά 5 δισ. ευρώ.

Και αυτό διότι:

– Οι αναστολές φορολογι-

κών υποχρεώσεων ξεπερ-

νούν τα 2,1 δισ. ευρώ.

–Οι αναστολές ασφαλιστι-

κών υποχρεώσεων και η

κάλυψη των ασφαλιστικών

εισφορών μισθωτών και

ελεύθερων επαγγελματιών

διαμορφώνονται στα 1,6

δισ. ευρώ.

–Η έκτακτη οικονομική ενί-

σχυση ανέρχεται στα 1,4

δισ. ευρώ.

–Η συνολική επιβάρυνση

αυτών των μέτρων ανέρχε-

ται στα 5,1 δισ. ευρώ, μόνο

για τους μήνες Μάρτιο και

Απρίλιο.

Αυτή η επιβάρυνση, μαζί με

τις πρόσθετες δαπάνες για

την δημόσια υγεία, την

«επιστρεπτέα προκαταβο-

λή» για την ενίσχυση της

ρευστότητας επιχειρήσεων,

την ενίσχυση του πρωτογε-

νούς τομέα, την ενίσχυση

του Προϋπολογισμού για το

Δώρο Πάσχα των εργαζο-

μένων που τίθενται σε προ-

σωρινή αναστολή της εργα-

σιακής σχέσης τους, και την

έκτακτη ενίσχυση των εργα-

ζομένων στη δημόσια υγεία,

ανέρχεται πλέον στα 6,8

δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί

στο 3,5% του ΑΕΠ.

Ποσοστό πολύ υψηλότερο

από τον μέσο ευρωπαϊκό

όρο όπως τόνισε ο κύριος

Στναϊκούρας, όπου σύμφω-

να με την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, ήταν, την προη-

γούμενη εβδομάδα, στο 2%

του ΑΕΠ.

Σε αυτά τα ποσά δεν περι-

λαμβάνουν την ενίσχυση,

μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων

Ευρωπαϊκών κονδυλίων,

μαζί με τα οποία τα συνολι-

κά κεφάλαια ξεπερνούν τα

10 δις. ευρώ.

«Καθώς δεν γνωρίζουμε

ακόμη τη διάρκεια της κρί-

σης» όπως τόνισε ο

κ.Σταϊκούρας, «Απαιτείται

νηφαλιότητα, υπευθυνότη-

τα, διορατικότητα και ρεαλι-

σμός. Η ζημιά στην οικονο-

μία, βραχυπρόθεσμα, είναι

σημαντική. Θα είναι παρο-

δική, γιατί η γενεσιουργός

αιτία δεν είναι εγγενής»

υπογράμμισε.
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Τοπικά Νέα
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ



Α
νακοινώθηκε, με

νέα Κοινή

Υπουργική

Απόφαση, παράταση

«λουκέτου» και στα

καταστήματα. Η ΚΥΑ που

εκδόθηκε από τους

υπουργούς Ανάπτυξης,

Προστασίας του Πολίτη,

Εργασίας, Υγείας,

Πολιτισμού, Εσωτερικών

και Υποδομών και

Μεταφορών, αναφέρει ότι

το μέτρο παρατείνεται

έως και τις 11 Απριλίου.

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ οι
κλάδοι που θα παραμείνουν
κλειστοί είναι:
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε
μη εξειδικευμένα καταστή-
ματα, εκτός από είδη ψιλι-
κών και περιπτέρων, καθώς
και υπηρεσίες ηλεκτρονικού
ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’οίκον (e-
shop κτλ.).
2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, περι-
φερειακών μονάδων υπολο-
γιστών και λογισμικού σε
εξειδικευμένα καταστήματα.
3. Λιανικό εμπόριο τηλεπι-
κοινωνιακού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα.
4. Λιανικό εμπόριο εξοπλι-
σμού ήχου και εικόνας σε
εξειδικευμένα καταστήματα.
5. Λιανικό εμπόριο κλωστο-
ϋφαντουργικών προϊόντων
σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα.
6. Λιανικό εμπόριο σιδηρι-
κών, χρωμάτων και τζαμιών
σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα.
7. Λιανικό εμπόριο χαλιών,
κιλιμιών και επενδύσεων
δαπέδου και τοίχου σε εξει-
δικευμένα καταστήματα.
8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρι-
κών οικιακών συσκευών σε
εξειδικευμένα καταστήματα.
9. Λιανικό εμπόριο επί-
πλων, φωτιστικών και
άλλων ειδών οικιακής χρή-
σης σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα.
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων
σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα.
11. Λιανικό εμπόριο εφημε-
ρίδων και γραφικής ύλης σε
εξειδικευμένα καταστήματα,
εκτός από λιανικό εμπόριο
εφημερίδων.
12. Λιανικό εμπόριο εγγρα-
φών μουσικής και εικόνας
σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα.
13. Λιανικό εμπόριο αθλητι-

κού εξοπλισμού σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα.
14. Λιανικό εμπόριο παιχνι-
διών κάθε είδους σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα.
16. Λιανικό εμπόριο υποδη-
μάτων και δερμάτινων
ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα.
17. Λιανικό εμπόριο καλλυ-
ντικών και ειδών καλλωπι-
σμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα, εκτός από
λιανικό εμπόριο χαρτιού
υγείας, χαρτομάντιλων,
μαντιλιών και πετσετών
καθαρισμού προσώπου,
τραπεζομάντιλων και πετσε-
τών φαγητού, από χαρτί.
18. Λιανικό εμπόριο ρολο-
γιών και κοσμημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα.
19. Άλλο λιανικό εμπόριο
καινούργιων ειδών σε εξει-
δικευμένα καταστήματα,
εκτός από λιανικό εμπόριο
υλικών καθαρισμού, λιανικό
εμπόριο καύσιμου πετρε-
λαίου οικιακής χρήσης,
υγραέριου, άνθρακα και
ξυλείας, λιανικό εμπόριο
ακατέργαστων αγρο- τικών
προϊόντων π.δ.κ.α., λιανικό
εμπόριο μηχανημάτων και
εξοπλισμού π.δ.κ.α..
20. Λιανικό εμπόριο μετα-
χειρισμένων ειδών σε κατα-
στήματα.
21. Λιανικό εμπόριο κλω-
στοϋφαντουργικών προϊό-
ντων, ενδυμάτων και υπο-
δημάτων, σε υπαίθριους
πάγκους και αγορές.
22. Λιανικό εμπόριο άλλων
ειδών σε υπαίθριους
πάγκους και αγορές, πλην
χαρτικών, ειδών καθαριότη-
τας και προσωπικής φρο-
ντίδας.
23. Καταλύματα διακοπών
και άλλα καταλύματα σύντο-
μης διαμονής εποχικής λει-
τουργίας.
24. Χώροι κατασκήνωσης,
εγκαταστάσεις για οχήματα
αναψυχής και ρυμουλκού-
μενα οχήματα.
25. Δραστηριότητες υπηρε-
σιών εστιατορίων και κινη-
τών μονάδων εστίασης.
26. Δραστηριότητες υπηρε-
σιών τροφοδοσίας για εκδη-
λώσεις (catering).
27. Δραστηριότητες παρο-
χής ποτών (χορευτικά
κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ
μπαρ, καφενεία, καφετέριες,
κέντρα διασκέδασης κτλ.).
28. Δραστηριότητες προβο-
λής κινηματογραφικών ται-

νιών.
29. Ενοικίαση και εκμίσθω-
ση ειδών αναψυχής και
αθλητικών ειδών.
30. Ενοικίαση βιντεοκασε-
τών και δίσκων.
31. Ενοικίαση και εκμίσθω-
ση άλλων ειδών προσωπι-
κής ή οικιακής χρήσης.
32. Οργάνωση συνεδρίων
και εμπορικών εκθέσεων
(ΚΑΔ 8230), συναυλιών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
33. Δραστηριότητες σχολών
ερασιτεχνών οδηγών, εξαι-
ρείται η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.
34. Εκμετάλλευση αιθου-
σών θεαμάτων και συνα-
φείς δραστηριότητες.
35. Δραστηριότητες βιβλιο-
θηκών και αρχειοφυλακεί-
ων.
36. Δραστηριότητες μουσεί-
ων.
37. Λειτουργία ιστορικών
χώρων και κτιρίων και
παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών, καθώς και
αρχαιολογικών χώρων.
38. Δραστηριότητες βοτανι-
κών και ζωολογικών κήπων
και φυσικών βιοτόπων.
39. Τυχερά παιχνίδια και
στοιχήματα (καζίνο, χαρτο-
παιχτικών λεσχών κτλ.),
εξαιρουμένων των υπηρε-
σιών τυχερών παιχνιδιών
σε απευθείας (on line) σύν-
δεση και υπηρεσιών στοι-
χημάτων σε απευθείας (on
line) σύνδεση.
40. Εκμετάλλευση αθλητι-
κών εγκαταστάσεων
41. Δραστηριότητες αθλητι-
κών ομίλων.
42. Εγκαταστάσεις γυμνα-
στικής.
43. Άλλες αθλητικές δρα-
στηριότητες.
44. Δραστηριότητες πάρ-
κων αναψυχής και άλλων
θεματικών πάρκων.
45. Άλλες δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας .
46. Δραστηριότητες κομμω-
τηρίων, κουρείων και
κέντρων αισθητικής.
47. Δραστηριότητες σχετι-
κές με τη φυσική ευεξία
48. Λιανικό εμπόριο ανθέ-
ων.
49. Λιανικό εμπόριο αποξη-
ραμένων φυτών.
50. Λιανικό εμπόριο κομμέ-
νων ανθέων και μπουμπου-
κιών τους, συνθέσεων
ανθέων, καθώς και ανθοδε-
σμών, στεφανιών και παρό-
μοιων ειδών.
51. Λιανικό εμπόριο μερών
φυτών, χορταριών, βρύων
και λειχήνων, κατάλληλων
για διακοσμητική χρήση.
52. Λιανικό εμπόριο -μετά
από εισαγωγή- ανθέων.
53. Υπηρεσίες που παρέχο-
νται από καντίνες αθλητι-
κών εγκαταστάσεων.
54. Υπηρεσίες που παρέχο-
νται από σχολικές καντίνες
(κυλικεία).
55. Υπηρεσίες που παρέχο-
νται από φοιτητικά εστιατό-
ρια.
56. Υπηρεσίες πολιτιστικών

συλλόγων και σωματείων.
57. Υπηρεσίες ψυχαγωγι-
κών μη αθλητικών λεσχών.
58. Υπηρεσίες γραφείων
γνωριμίας ή συνοικεσίων.
59. Υπηρεσίες γυαλίσματος
υποδημάτων.
60. Υπηρεσίες δερματοστι-
ξίας (τατουάζ).
61. Υπηρεσίες ιερόδουλων.
62. Υπηρεσίες στολισμού
εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ.
(για γάμους, βαπτίσεις,
κηδείες και άλλες εκδηλώ-
σεις).
63. Υπηρεσίες τρυπήματος
δέρματος του σώματος
(piercing).
64. Υπηρεσίες τεχνικού
ελέγχου οχημάτων οδικών
μεταφορών, εξαιρουμένων
αποκλειστικά των ΙΚΤΕΟ
που διαθέτουν εγκεκριμένη
– αδειοδοτημένη αυτόματη
γραμμή τεχνικού ελέγχου
βαρέων οχημάτων για τον
τεχνικό έλεγχο φορτηγών
και λεωφορείων αυτοκίνη-
των οχημάτων που εκτε-
λούν διεθνείς μεταφορές.
65. Υπηρεσίες που παρέχο-
νται από παιδότοπους.
66. Υπηρεσίες που παρέχο-
νται από Κέντρα Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ).
Επίσης κλειστές θα παρα-
μείνουν έως τις 11 Απριλίου
όλες οι οργανωμένες παρα-
λίες, τα χιονοδρομικά
κέντρα, τα αναβατήρια
(τελεφερίκ), όλες οι αθλητι-
κές εγκαταστάσεις και οι
εγκαταστάσεις γυμναστικής.
Σε ότι αφορά τη λειτουργία
των καταστημάτων οπτικών
και των καταστημάτων
πώλησης ακουστικών
βαρηκοΐας αυτή επιτρέπεται
μόνο κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας σε τηλέφωνο
ανάγκης που θα δίδεται
από τους καταστηματάρχες.
Επιτρέπεται η λειτουργία
των εμπορικών καταστημά-
των εντός των λιμανιών και
των αεροδρομίων της
Χώρας. Ενώ απαγορεύεται
η λειτουργία καταστημάτων
λιανικού εμπορίου που λει-
τουργούν με συμφωνίες
συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού
εμπορίου τύπου «κατάστη-
μα εντός καταστήματος»
(shops-in-a-shop), που βρί-
σκονται σε εκπτωτικά κατα-
στήματα (outlet), εμπορικά
κέντρα ή εκπτωτικά χωριά,
εξαιρουμένων των σούπερ
μάρκετ και των φαρμακεί-
ων, υπό την προϋπόθεση
ότι διαθέτουν ανεξάρτητη
είσοδο για τους καταναλω-
τές.
Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις,
η λειτουργία των οποίων
δεν απαγορεύεται, οι διοι-
κήσεις τους οφείλουν να
διασφαλίζουν την τήρηση,
κατά την προσέλευση των
καταναλωτών, της αναλο-
γίας του ενός ατόμου ανά
15 τ.μ. και την ελάχιστη
απόσταση των 2 μέτρων
μεταξύ τους, καθώς και του
μη σχηματισμού ουράς άνω

των 5 ατόμων. Επίσης δεν
απαγορεύεται η διενέργεια
εργασιών χωρίς την παρου-
σία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις, η λειτουργία
των οποίων απαγορεύεται.
Κοροναϊός : Ποια νέα
επαγγέλματα εντάσσονται
στα μέτρα στήριξης
Για την Επιστρεπτέα
Προκαταβολή του 1 δισ.
ευρώ οι αιτήσεις θα υπο-
βάλλονται από τις επιχειρή-
σεις στο διάστημα από 2
μέχρι 10 Απριλίου σε ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του
Taxisnet. Δικαιούχοι είναι
επιχειρήσεις που απασχο-
λούν από 1 έως 500 εργα-
ζόμενους.
Τις τρεις νέες κατηγορίες
Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας ( ΚΑΔ) που
εντάσσονται στα μέτρα στή-
ριξης της κυβέρνησης ανα-
κοίνωσε ο υφυπουργός
Οικονομικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης ενώ παρουσία-
σε, επίσης, τους όρους
καταβολής της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής.
Για την Επιστρεπτέα
Προκαταβολή του 1 δισ.
ευρώ οι αιτήσεις θα υπο-
βάλλονται από τις επιχειρή-
σεις στο διάστημα από 2
μέχρι 10 Απριλίου σε ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του
Taxisnet. Δικαιούχοι είναι
επιχειρήσεις που απασχο-
λούν από 1 έως 500 εργα-
ζόμενους.
Η επιστρεπτέα προκαταβο-
λή θα χορηγηθεί απευθείας
από το κράτος μέσω του
Τaxisnet θα έχει πενταετή
διάρκεια ενώ προβλέπεται
χαμηλό επιτόκιο και για το
πρώτο έτος περίοδος χάρι-
τος. Και στην περίπτωση
αυτή απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη χρήση του
μέτρου είναι η διατήρηση
των θέσεων εργασίας από
τον εργοδότη.
Όπως είπε ο Θ.
Σκυλακάκης οι ΚΑΔ που
έχουν ενταχθεί στα μέτρα
στήριξης καλύπτουν ένα
μεγάλο μέρος της οικονο-
μίας, ενώ οι υπόλοιποι
καλύπτονται από το μέτρο
της επιστρεπτέας προκατα-
βολής στην οποία θα μπο-
ρούν να μπαίνουν και να
κάνουν αίτηση όλα τα νομι-
κά πρόσωπα.
Παράλληλα ανέφερε ότι οι
παρεμβάσεις στήριξης σε
ειδικούς κλάδους, εκτός
από τον πρωτογενή τομέα,
θα αφορούν στον τομέα της
ενέργειας αλλά και στη δευ-
τεροβάθμια υγειονομική
περίθαλψη.
Οι τρεις κατηγορίες
Αναλυτικότερα σχετικά με
το σύνολο των ΚΑΔ (περι-
λαμβανομένων και αυτών
που ανακοινώθηκαν σήμε-
ρα) ο υφυπουργός
Οικονομικών είπε ότι καλύ-
πτουν πλέον το 76% των
επιχειρήσεων.
Οι νέες κατηγορίες ΚΑΔ
που ανακοινώθηκαν σήμε-
ρα και εντάσσονται από τον

Απρίλιο στα μέτρα στήριξης
είναι οι ακόλουθες:
Πρώτη κατηγορία: Μεσιτικά
γραφεία, διαχείρισης ακίνη-
της περιουσίας, κατασκευή
κτιρίων, ηλεκτρολόγοι,
υδραυλικοί, σιδηρουργοί,
κατασκευή ιστοσελίδων και
διαδικτυακών πυλών, καθα-
ρισμός κτιρίων και καθαρι-
στήρια ρούχων, γενικό
εμπόριο αρτοσκευασμάτων,
κτηνίατροι, φιλανθρωπικά
σωματεία και κοινωφελή
ιδρύματα, λιανικό εμπόριο,
υπαίθριες αγορές, δραστη-
ριότητες τηλεφωνικών
κέντρων κλπ.
Δεύτερη κατηγορία:
Βιομηχανία, το χονδρεμπό-
ριο, ασφάλιση, και άλλες
υπηρεσίες. Τόσο στην κατη-
γορία αυτή όσο και την
προηγούμενη τα πλεονε-
κτήματα είναι η 4μηνη ανα-
στολή φορολογικών υπο-
χρεώσεων με έκπτωση
25% για εμπρόθεσμης
καταβολής. Επιπλέον για
τον ΦΠΑ Απριλίου παρέχε-
ται έκπτωση 25% σε
εμπρόθεσμη καταβολή η
οποία θα συμψηφισθεί με
μελλοντικές οφειλές.
Προϋπόθεση είναι η κατα-
βολή των υποχρεώσεων
του Μαρτίου. Επίσης για
επαγγελματίες και εργαζό-
μενους προβλέπεται η ειδι-
κή αποζημίωση των 800
ευρώ.
Τρίτη κατηγορία: Εμπορία
και διανομή ρεύματος και
φυσικού αερίου, πρατήρια
καυσίμων, διαχείριση απορ-
ριμμάτων κλπ. Στην περί-
πτωση αυτή προβλέπεται
αποζημίωση ειδικού σκο-
πού για τους εργαζόμενους.
Για το κλάδο εμπορίας και
διανομής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος περιλαμβάνονται και
διευκολύνσεις ρευστότητας.
Αναστολή μέτρων και
στις εκκλησίες
Με Κοινή Υπουργική
Απόφαση των υπουργείων
Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας,
που δημοσιεύτηκε την
Κυριακή θα παραταθούν τα
περιοριστικά μέτρα που
αφορούν στους χώρους
λατρείας.

Επιβεβαιώθηκαν τα ρεπορ-

τάζ που ήθελαν την κυβέρ-

νηση να παρατείνει τα

περιοριστικά μέτρα που έχει

λάβει για την Εκκλησίες

λόγω κοροναϊού.

Έτσι, λοιπόν, με Κοινή

Υπουργική Απόφαση των

υπουργείων Παιδείας και

Θρησκευμάτων και Υγείας,

που δημοσιεύτηκε την

Κυριακή θα παραταθούν τα

περιοριστικά μέτρα που

αφορούν στους χώρους

λατρείας.

Η ΚΥΑ δίνει τη δυνατότητα

διαδικτυακής μετάδοσης

λειτουργίας από τηλεοπτικό

ή ραδιοφωνικό μέσο, το

οποίο θα αναμεταδίδει λει-

τουργία.
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“Παρατάση λουκέτου” μέχρι και τις 11/4, ποια είναι τα νέα επαγγέλματα“Παρατάση λουκέτου” μέχρι και τις 11/4, ποια είναι τα νέα επαγγέλματα

που εντάσσονται στα μέτρα, αναστολή μέτρων και για τις εκκλησίεςπου εντάσσονται στα μέτρα, αναστολή μέτρων και για τις εκκλησίες



Κ
αθημερινά το Α.Τ.

Φαρσάλων

“ρίχνει” πρόστιμα

σε πολίτες της Επαρχίας

οι οποίοι συνεχίζουν να

βγαίνουν από το σπίτι

τους δίχως να είναι

εφοδιασμένοι με τα

απαραίτητα

προβλεπόμενα έγγραφα

τύπου Α και Β όπως

ορίζεται από τον Νόμο το

τελευταίο διάστημα.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ.
Φαρσάλων πραγματοποι-
ούν εντατικούς ελέγχους και
περιπολίες με σκοπό την
καλύτερη δυνατή εκτέλεση
των μέτρων.
Η πρώτη ημέρα δηλαδή η
Δευτέρα 23/3 ήταν συμβου-
λευτικού χαρακτήρα καθώς
οι Αστυνομικοί του
Α.Τ.Φαρσάλων πραγματο-
ποίησαν συνεχώς δειγματο-
ληπτικούς ελέγχους για την
εφαρμογή του μέτρου,
όμως περιορίστηκαν σε
συστάσεις και δεν βεβαιώ-
θηκε κανένα πρόστιμο.
Βέβαια από την δεύτερη
κιόλας ημέρα αρκετοί έδει-

χναν να μην συμορφώνο-
νται με τα νέα μέτρα και
ξεκίνησαν να “πέφτουν” τα
πρώτα πρόστιμα κάτι που
συνεχίζεται σε καθημερινή
βάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
έλεγχοι θα πραγματοποιού-
νται όλο το 24ωρο και θα
εντατικοποιηθούν ακόμα
περισσότερο, τις επόμενες
ημέρες.
Οι πολίτες μπορούν να ενη-
μερώνονται ΜΟΝΟ τηλε-
φωνικά στο Α.Τ.Φαρσάλων
στο τηλ. 2491020080 για
τυχόν απορίες όσο αφορά
την εφαρμογή της απαγό-
ρευσης.

Τ
ην δυσμενή εικόνα

της αγοράς εξαιτίας

του κορονοϊού και

στο νόμο Λάρισας,

μετέφερε ο Πρόεδρος της

ΝΟΔΕ Χρήστος Καπετάνος

στον Υπουργό

Οικονομικών Χρήστο

Σταικούρα σε τηλεφωνική

επικοινωνία που είχαν την

περασμένη Παρασκευή,

αναφορικά με το

υπέρμετρο πλήγμα που

έχουν υποστεί οι ελεύθεροι

επαγγελματίες δικηγόροι,

ιατροί, μηχανικοί, λογιστές,

γεωπόνοι κλπ.

Μάλιστα ο Πρόεδρος της

ΝΟΔΕ Λάρισας ζήτησε από
τον υπουργό Οικονομικών
την συνδρομή της κυβέρνη-
σης για την καταβολή του
ποσού των 800 ευρώ σε
όλους τους ως άνω κοινωνι-
κούς εταίρους, που αναγκά-
ζονται να έχουν ουσιαστικά
κλειστά τα γραφεία τους.

Τέλος, ο κ. Καπετάνος ανα-
φέρθηκε και στην μεγάλη
οικονομική ζημιά που υφίστα-
νται οι αγρότες και οι κτηνο-
τρόφοι λόγω της κρίσης,
καθώς βλέπουν την φετινή
χρονιά να χάνεται σε ότι
αφορά τιμές και προϊόντα.

Α
ύξηση παρουσιά-

ζουν τα περιστατι-

κά κλοπών αγροτι-

κών οχημάτων το τελευ-

ταίο χρονικό διάστημα

στην επαρχία Φαρσάλων

και στις γειτονικές περιο-

χές, σημαίνοντας συνα-

γερμό στις αστυνομικές

αρχές για τον εντοπισμό

και την σύλληψη των

δραστών.

Συγκεκριμένα εκλάπη τα

ξημερώματα της

Παρασκευής 27 Μαρτίου

αγροτικό από τα Βρυσιά

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα ένα Toyota

Hillux ασημί χρώματος με

πινακίδες ΡΙΡ 4551.

Οι δράστες παραβίασαν και

έσπασαν την κλειδαριά του

οικοπέδου, εισέβαλαν στον

χώρο και αφότου σκότωσαν

και το σκυλί το οποίο βρι-

σκόταν στον χώρο μετακί-

νησαν με τα χέρια το αγρο-

τικό εργαλείο.

Για την εύρεση των δρα-

στών έχουν ξεκινήσει έρευ-

νες από το Α.Τ. Φαρσάλων.

Επίσης προ δέκα ημερών

είχε σημειωθεί ανάλογο

περιστατικό κλοπής ίδιας

πάντα μάρκας με αριθμό

κυκλοφορίας ΡΡΑ-9560,

μέσα στα Φάρσαλα.

Φαίνεται ότι ο Κορονοιός

και η απαγόρευση κυκλο-

φορίας, απομάκρυνε τα

περιστατικά κλοπών εκτός

πόλης καθώς δεν θα είχαν

λόγο μετακίνησης σε σχετι-

κό έλεγχο της αστυνομίας

τα ξημερώματα και τους

οδήγησε σε χωριά που θα

γινόταν πιο δύσκολα αντι-

ληπτοί από τις αρχές.

Επίσης οι δράστες δείχνουν

μια έφεση στα αγροτικά

TOYOTA HILLUX.

Όπως φαίνεται πρόκειται

για “σπείρα” κακοποιών οι

οποίοι “χτυπούν” τα συγκε-

κριμένα αγροτικά

Για οποιαδήποτε ύποπτη

κίνηση στο χώρο σας, να

ειδοποιείται το

Α.Τ.Φαρσάλων.

Υ.Γ.:Στις φωτογραφίες δια-

κρίνεται το πρώτο όχημα το

οποίο εκλάπη από την

πόλη των Φαρσάλων και

συγκεκριμένα από την οδό

Κελευστή Μαυρογιώργου

την Δευτέρα 16 Μαρτίου τα

ξημερώματα.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δυο κλοπές αγροτικών οχημάτων Δυο κλοπές αγροτικών οχημάτων Toyota HilluxToyota Hillux μέσα σε 10 ημέρες στα Φάρσαλαμέσα σε 10 ημέρες στα Φάρσαλα

““Χτύπησε” ξανά η “σπείρα” στα Βρυσιά αυτή την φορά, εκλάπη ακόμηΧτύπησε” ξανά η “σπείρα” στα Βρυσιά αυτή την φορά, εκλάπη ακόμη

ένα ένα Toyota Hillux, Toyota Hillux, σκότωσανσκότωσαν τοντον σκύλο του ιδιοκτήτησκύλο του ιδιοκτήτη

Μέτρα κυκλοφορίας: Μέτρα κυκλοφορίας: Καθημερινά πρόστιμα από το Α.Τ. ΦαρσάλωνΚαθημερινά πρόστιμα από το Α.Τ. Φαρσάλων

Ενημέρωση Καπετάνου σε Σταικούρα γιαΕνημέρωση Καπετάνου σε Σταικούρα για

αυτοαπασχολούμενους και αγρότεςαυτοαπασχολούμενους και αγρότες



Ε
πιστολή της

διοίκησης του

Επιμελητηρίου

Λάρισας προς τον

Υπουργό Οικονομικών

Χρήστο Σταικούρα:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η δραστική μείωση των

επιχειρησιακών δραστηριο-

τήτων των επιχειρήσεων

στην περιοχή της Λάρισας,

που αποδίδεται στη καθη-

μερινή επιδείνωση από τις

οικονομικές συνέπειες που

επιφέρει η πανδημία του

κορονοϊού, καθιστά ανα-

γκαία την συνεχή συμπλή-

ρωση των ΚΑΔ που εντάσ-

σονται στα ευεργετικά

μέτρα που έλαβε η κυβέρ-

νηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολ-

λές εκ των επιχειρήσεων

στην διαδρομή της λειτουρ-

γίας τους επέλεξαν, πέραν

του αρχικού «κύριου» ΚΑΔ

και δευτερεύοντες, οι λει-

τουργίες των οποίων κατέ-

στησαν κύριοι, γεγονός που

πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Δεκάδες επιχειρήσεις,

κυρίως μικρομεσαίες, έχουν

εκπέμψει SOS, καθώς εν

όψει των υποχρεώσεων στο

τέλος του μήνα βλέπουν τα

οικονομικά τους αποθέματα

να μην επαρκούν, αλλά δεν

καλύπτονται από τα ανακοι-

νωθέντα μέτρα στήριξης

ούτε συμπεριλαμβάνονται

στην λίστα των ΚΑΔ.

Το Επιμελητήριο Λάρισας,

το οποίο γίνεται σε καθημε-

ρινή βάση κοινωνός των

προβλημάτων, αλλά και του

προβληματισμού που δια-

κατέχει τον επιχειρηματικό

κόσμο, εισηγείται την ΟΡΙ-

ΖΟΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ για όλους τους

ΚΑΔ της Εθνικής οικονο-

μίας.

Το Επιμελητήριο Λάρισας

τάσσεται ανεπιφύλακτα

υπέρ της λήψης κινήτρου

από την κυβέρνηση για την

επιβράβευση των συνεπών

επιχειρήσεων και εργαζομέ-

νων με την παροχή έκπτω-

σης 25% όσων θα επιλέ-

ξουν την εμπρόθεσμη πλη-

ρωμή φορολογικών υπο-

χρεώσεων, παρά το γεγο-

νός ότι έχουν δικαίωμα να

αναστείλουν φορολογικές

υποχρεώσεις με βάση τα

μέτρα που έχουν εξαγγελ-

θεί. Το εν λόγω μέτρο

πέραν της επιβραβεύσεως

αποτελεί και «έμμεση» προ-

τροπή στο σύνολο των επι-

χειρήσεων που διατηρούν

ακόμη τις οικονομικές δυνα-

τότητες να καταβάλουν

εμπρόθεσμα τις φορολογι-

κές τους υποχρεώσεις για

να τύχουν του ανωτέρω

ευεργετήματος και αναμέ-

νουμε να δούμε πως θα

αποτυπωθεί αναλογικά για

όλους στην επόμενη ΠΝΠ.

Το ΔΣ του Επιμελητηρίου

Λάρισας με αισιοδοξία, σχε-

διάζει μαζί με τις επιχειρή-

σεις-μέλη του την επόμενη

ημέρα της λαρισαϊκής επι-

χειρηματικότητας και προ-

τρέπει τις υγιείς επιχειρή-

σεις να επιδείξουν στα

δύσκολα για μία ακόμα

φορά «οικονομικό πατριωτι-

σμό». Σε αυτό το πνεύμα

σας προτείνουμε δύο μόνι-

μα και ουσιαστικά μέτρα για

το σύνολο της πραγματικής

οικονομίας. Αναλυτικότερα,

για την επόμενη ημέρα

προτείνεται, ένα «πακέτο

μετά-κρίσης» με 7 οριζό-

ντιες φορολογικές μειώσεις

για την βιωσιμότητα των

επιχειρήσεων, την διατήρη-

ση της απασχόλησης, αλλά

κυρίως την επανεκκίνηση

της οικονομίας ως ακολού-

θως:

1.Μείωση των φορολογικών

συντελεστών όλων των επι-

χειρήσεων για το 2020 από

το 24% στο 20%.

2.Μείωση των εισφορών

από το 2020 για τις επιχει-

ρήσεις και εργαζομένους,

κατά 0,9 ποσοστιαίες μονά-

δες με ελάφρυνση 2,21%

του μη μισθολογικού

κόστους

3.Μείωση προκαταβολής

φόρου επιχειρήσεων για

όλους τους κλάδους της

οικονομίας από το 95% στο

50%

4.Μείωση των τελών που

επιβάλλονται στις μεταφο-

ρές αγαθών και εμπορευ-

μάτων.

5.Μείωση ΦΠΑ στις θαλάσ-

σιες μεταφορές, την ακτο-

πλοΐα και τις αερομεταφο-

ρές.

6.Μείωση ΦΠΑ στον τουρι-

σμό σε 6% και μείωση του

τέλους διαμονής

7.Μείωση ΦΠΑ στο σύνολο

της εστίασης στο 13%.

Ο Πρόεδρος του

Επιμελητηρίου Λάρισας

Σωτήρης Γιαννακόπουλος

9
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Οριζόντια ενίσχυση σε όλους τους ΚΑΔΟριζόντια ενίσχυση σε όλους τους ΚΑΔ

ζητά το Επιμελητήριο Λάρισαςζητά το Επιμελητήριο Λάρισας



Κ
ριτική στην

κυβέρνηση για τα

νέα μέτρα

στήριξης της οικονομίας

ασκούν τα κόμματα της

αντιπολίτευσης.

Για προχειρότητα, αποσπα-

σματικότητα και αργούς

ρυθμούς στη λήψη μέτρων

για την αντιμετώπιση της

πανδημίας του κορωνοϊού,

κατηγορεί την κυβέρνηση ο

εκπρόσωπος Τύπου του

ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

«Μαρτύριο της σταγόνας»

για τους εργαζόμενους και

τις επιχειρήσεις, χαρακτηρί-

ζουν οι τομεάρχες

Εργασίας, Οικονομίας και

Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ

τις «εβδομαδιαίες ανακοι-

νώσεις μέτρων» για την

αντιμετώπιση των συνεπει-

ών του κορωνοϊού.

Σε κοινή τους ανακοίνωση

η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νίκος

Παππάς και ο Ευκλείδης

Τσακαλώτος, προειδοποι-

ούν και καλούν την κυβέρ-

νηση «να σταματήσει τα

ημίμετρα και να προχωρή-

σει σε ένα ουσιαστικό πακέ-

το στήριξης των εργαζομέ-

νων, των επιχειρήσεων και

της οικονομίας».

Καθυστερημένα και ανε-

παρκή χαρακτηρίζει με ανα-

κοίνωσή του το Κίνημα

Αλλαγής τα νέα μέτρα, επι-

σημαίνοντας 12 «σημαντικά

προβλήματα» καθώς και ότι

«όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες

προχώρησαν σε πολύ πιο

γενναία μέτρα-σε σχέση με

την Ελλάδα- στήριξης των

εργαζομένων στις επιχειρή-

σεις που πλήττονται από

την κρίση».

«Η μισθοδοσία των εργαζο-

μένων καλύπτεται στις

περισσότερες περιπτώσεις

κατά 80%-100%. Κάθε

σύγκριση εκθέτει την

Ελληνική Κυβέρνηση»,

σημειώνει χαρακτηριστικά.

Τα νέα μέτρα που εξήγγειλε

η κυβέρνηση επιβεβαιώ-

νουν πως, μεθοδικά και στο

όνομα της “έκτακτης ανά-

γκης”, δρομολογούνται

αλλαγές στις εργασιακές

σχέσεις, που ήρθαν για να

μείνουν, αναφέρει το ΚΚΕ

με ανακοίνωσή του.

Ακύρωση όλων των απολύ-

σεων και ακύρωση της

Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου που δίνει τη

δυνατότητα στους εργοδό-

τες να μειώσουν κατά 50%

τους μισθούς, ζήτησε ο ΓΓ

του ΚΚΕ Δημήτρης

Κουτσούμπας, μιλώντας

στην ΕΡΤ.

Την παροχή του επιδόματος

των 800 ευρώ και στους

εποχικά εργαζομένους στον

τουρισμό, προτείνει η

Ελληνική Λύση και υποστη-

ρίζει ότι η κυβέρνηση δεν

έχει συνολικό σχέδιο για

την επανεκκίνηση της οικο-

νομίας.

«H κυβέρνηση υποσχόταν

ότι θα έδινε 10 δισεκατομ-

μύρια, ωστόσο κάθε εβδο-

μάδα ανακοινώνει παροχές

με δόσεις για να ενισχύσει

επικοινωνιακά την εικόνα

της», αναφέρει στην ανα-

κοίνωσή της και προσθέτει:

«Από τη σημερινή δοσολο-

γία, η κυβέρνηση “ξέχασε”

προς το παρόν τους αγρό-

τες και τους κτηνοτρόφους.

Θα τους θυμηθεί την άλλη

εβδομάδα, για να έχει κάτι

να πει».

Μ
πόνους –
έκπτωση 25%
δίνει η κυβέρνηση

σε εργαζομένους και
επιχειρήσεις που έχουν
το δικαίωμα να
αναστείλουν την
πληρωμή των
φορολογικών και
ασφαλιστικών
υποχρεώσεων τους
(καθώς έχουν πληγεί από
τον κοροναϊό), αλλά αυτοί
επιλέγουν να τις
καταβάλλουν
εμπρόθεσμα.
Πρόκειται για ένα ισχυρό
κίνητρο που μπορεί να
αποδειχθεί σημαντικό για
τις επιχειρήσεις, αλλά και

τους εργαζομένους τους,
εφόσον μπορούν να πλη-
ρώσουν εμπρόθεσμα τις
υποχρεώσεις παρά το γεγο-
νός ότι για τους ανωτέρω
ισχύει η τετράμηνη αναστο-
λή.
Την ίδια στιγμή, προβλημα-
τισμός επικρατεί στο οικο-
νομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης για την πορεία των
εισπράξεων τον Μάρτιο, η
εξέλιξη των οποίων θα κρί-
νει σε σημαντικό βαθμό τις
επόμενες κινήσεις της
κυβέρνησης.
Η έκπτωση
Η θέσπιση του σχετικού
μέτρου περιλαμβάνει,
ωστόσο, μερικές κρίσιμες

λεπτομέρειες που οι επιχει-
ρήσεις και οι φορολογούμε-
νοι πρέπει να προσέξουν:
-Το μέτρο της έκπτωσης για
την εμπρόθεσμη πληρωμή
φορολογικών υποχρεώσε-
ων αφορά μόνο τις επιχει-
ρήσεις και τους εργαζόμε-
νους επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στους
περίπου 700 Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας
που είτε τέθηκαν εκτός λει-
τουργίας με κυβερνητική
απόφαση (π.χ. εστίαση)
είτε έχουν πληγεί ιδιαίτερα
με την κρίση κορoναϊού. Για
τους εργαζόμενους επιχει-
ρήσεων σε κλάδους που
έχουν πληγεί, το μέτρο της
έκπτωσης αφορά μόνο

όσους έχουν τεθεί σε καθε-
στώς αναστολής σύμβασης
εργασίας.
Όσες επιχειρήσεις δραστη-
ριοποιούνται με ΚΑΔ που
δεν περιλαμβάνεται στις
παραπάνω λίστες θα πρέ-
πει να εξοφλήσουν τις
φορολογικές τους υποχρεώ-
σεις κανονικά και εμπρόθε-
σμα καθώς δεν δικαιούνται
ούτε την 4μηνη αναστολή
αλλά ούτε και την έκπτωση
25% στην εμπρόθεσμη εξό-
φληση
-Οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες και ατομικές επιχειρή-
σεις που περιλαμβάνονται
σε κλάδους που έχουν κλεί-
σει με κυβερνητική απόφα-
ση ή πλήττονται και απα-

σχολούν από έναν έως και
πέντε υπαλλήλους, απο-
κτούν δικαίωμα έκπτωσης
μόνο για τις ασφαλιστικές
εισφορές περιόδου
Φεβρουαρίου και Μαρτίου
-Ο σχεδιασμός της κυβέρ-
νησης που θα οριστικοποι-
ηθεί και θα αποτυπωθεί
στην επόμενη ΠΝΠ προ-
βλέπει την ενεργοποίηση
του μέτρου της έκπτωσης
για την εμπρόθεσμη πλη-
ρωμή φορολογικών υπο-
χρεώσεων για τις φορολογι-
κές υποχρεώσεις που η
προθεσμία τους λήγει έως
και τις 30 Απριλίου
-Στο μέτρο της έκπτωσης
για την εμπρόθεσμη εξό-
φληση φορολογικών υπο-

χρεώσεων περιλαμβάνονται
όλες οι πλην ΦΠΑ φορολο-
γικές υποχρεώσεις, όπως
είναι ο Φόρος Μισθωτών
Υπηρεσιών, οι παρακρα-
τούμενοι φόροι, οι δόσεις
ρυθμισμένων οφειλών κ.α.
Η εξαίρεση
Από το μέτρο της έκπτω-
σης για την εμπρόθεσμη
πληρωμή φορολογικών
υποχρεώσεων εξαιρείται ο
ΦΠΑ ο οποίος είτε θα κατα-
βληθεί εμπρόθεσμα στο
σύνολό του είτε θα κατα-
βληθεί στο σύνολό του έως
και τις 31 Αυγούστου 2020
χωρίς τόκους και προσαυ-
ξήσεις
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Κριτική αντιπολίτευσης για τα νέα μέτρα Κριτική αντιπολίτευσης για τα νέα μέτρα 

στήριξης της οικονομίαςστήριξης της οικονομίας

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«
Φέτος δεν θα

κάνουμε Πάσχα στα

χωριά και στις

εκκλησίες», δήλωσε ο Στ.

Πέτσας αναφερόμενος

στα μέτρα για την

αντιμετώπιση της

εξάπλωσης του

κορωνοϊού, τονίζοντας

πως η κυβέρνηση είναι

σε επικοινωνία με την

Ιερά Σύνοδο και εξετάζει

τη Μεγάλη Εβδομάδα να

γίνουν οι λειτουργίες

κεκλεισμένων των

θυρών.

Κατά την ενημέρωση προς

τον Τύπο, ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος είπε χαρακτη-

ριστικά ότι «φέτος το

Πάσχα είναι αλλιώς .Δεν

είναι όπως τις προηγούμε-

νες χρονιές». «Φέτος θα

κάτσουμε σπίτι, ούτε θα

σουβλίσουμε το παραδο-

σιακό αρνί στις αυλές.

Έχουμε χρόνια για να γιορ-

τάσουμε», πρόσθεσε.

Ο κ. Πέτσας σημείωσε πως

«δεν εξετάζουμε περισσότε-

ρα περιοριστικά μέτρα.

Είναι ήδη συγκινητική η

τήρησή τους από την

συντριπτική πλειοψηφία

των πολιτών. Οι παραβάτες

θα συνεχίσουν να εντοπίζο-

νται».

Απαντώντας σε ερώτηση

σχετικά με ενδεχόμενη μεί-

ωση των μισθών στο

Δημόσιο, ο κ.Πέτσας ξεκα-

θάρισε πως «δεν εξετάζεται

αυτή τη στιγμή ενδεχόμενο

περικοπής μισθών στο

Δημόσιο».

Στ. Πέτσας: «Φέτος θαΣτ. Πέτσας: «Φέτος θα

κάνουμε Πάσχα στο σπίτι»κάνουμε Πάσχα στο σπίτι»

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 25% στους φόρουςΠοιοι δικαιούνται έκπτωση 25% στους φόρους



Α
πό την Δευτέρα

30/3, για πρώτη

φορά, οι άνεργοι

θα μπορούν ηλεκτρονικά

να εγγράφονται στο

μητρώο, να αποκτούν

δελτίο ανεργίας και να

υποβάλουν αίτηση για

την τακτική επιδότηση

ανεργίας, στο πλαίσιο της

ψηφιακής μετάβασης του

Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για

την καλύτερη

εξυπηρέτηση των

πολιτών και την

ταυτόχρονη μείωση του

συγχρωτισμού, λόγω του

κορονοϊού.

Οι εγγραφές στο μητρώο

για έκδοση δελτίου ανερ-

γίας και οι αιτήσεις για το

επίδομα ανεργίας αποτε-

λούν περίπου τα 2/3 του

συνολικού αριθμού επισκέ-

ψεων στα 118 Κέντρα

Προώθησης Απασχόλησης

(ΚΠΑ2) και είναι οι μόνες

υπηρεσίες για τις οποίες οι

πολίτες μπορούν να κλεί-

σουν ραντεβού από τις 16

Μαρτίου και μετά. Σύμφωνα

με τον ΟΑΕΔ, δεν υπάρχει

πλέον κανένας λόγος προ-

σέλευσης στα ΚΠΑ2 με

ραντεβού, καθώς όλες οι

υπηρεσίες του Οργανισμού

παρέχονται ηλεκτρονικά.

Για όσους ανέργους έχουν

ήδη προγραμματισμένα

ραντεβού, μετά την ηλε-

κτρονική εγγραφή τους στο

μητρώο ή/και την ηλεκτρο-

νική αίτησή τους για το επί-

δομα ανεργίας, το ραντεβού

τους θα ακυρώνεται.

Για όσους ανέργους έχουν

αιτηθεί ραντεβού που

ακόμα δεν έχει προγραμμα-

τιστεί, μετά την ηλεκτρονική

εγγραφή τους στο μητρώο

ή/και την ηλεκτρονική αίτη-

σή τους για το επίδομα

ανεργίας, δεν θα προγραμ-

ματίζεται το ραντεβού.

Ραντεβού θα πραγματοποι-

ούνται μόνο για όσους

ανέργους δεν προχωρή-

σουν σε ηλεκτρονική εγγρα-

φή ή/και αίτηση.

Ο ΟΑΕΔ επισημαίνει ότι

έχει υλοποιήσει ένα εκτετα-

μένο σύνολο υπηρεσιών

ηλεκτρονικής διακυβέρνη-

σης, που περιλαμβάνει

περισσότερες από 40 ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες για

ανέργους, εργαζόμενους,

εργοδότες και επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται πως η πρό-

σβαση νέων χρηστών στις

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του

ΟΑΕΔ γίνεται αποκλειστικά

ηλεκτρονικά με τους κωδι-

κούς του TAXISnet.

Σ
ε παρατάσεις
προθεσμιών
υποβολής

δηλώσεων προχώρησε το
υπουργείο Οικονομικών,
εξαιτίας της πανδημίας
του κορονοϊού.
Η παράταση στην υποβολή
των φορολογικών δηλώσε-
ων δόθηκε με απόφαση του
υφυπουργού Απόστολου
Βεσυρόπουλου και κατόπιν
εισήγησης του διοικητή της
ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, και
με στόχο, όπως αναφέρε-
ται, την ανακούφιση των
επιχειρήσεων και των λογι-
στών- φοροτεχνικών στην
πρωτοφανή δοκιμασία που
περνούν αυτήν την περίοδο
λόγω του κορονοϊού, ώστε
να επικεντρωθούν στην
εκπλήρωση των δηλωτικών
υποχρεώσεων οι οποίες
είναι κρίσιμες για τη στήριξη
της οικονομίας.
Ειδικότερα, παρατείνονται

οι εξής προθεσμίες υποβο-
λής δηλώσεων:
*Παρατείνονται για δύο
μήνες από τη λήξη τους,
κατά περίπτωση, οι προθε-
σμίες υποβολής των δηλώ-
σεων φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίου και τελών χαρτο-
σήμου, με καταληκτική ημε-
ρομηνία εντός Μαρτίου και
Απριλίου 2020. Οι δηλώ-
σεις τελών χαρτοσήμου,
που αποδίδονται ηλεκτρονι-
κά με τον παρακρατούμενο
φόρο εισοδήματος και απο-
τελούν παρακολούθημα του
φόρου αυτού, αποδίδονται
κατά τον χρόνο απόδοσης
του παρακρατούμενου
φόρου.
*Παρατείνεται έως και τις
30/6/2020 η προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων
περιβαλλοντικού τέλους
πλαστικής σακούλας, με
καταληκτική ημερομηνία την
30/4/2020, που αφορούν

στο α’ τρίμηνο του 2020.
*Παρατείνεται έως και τις
29/5/2020 η προθεσμία
υποβολής δηλώσεων
φόρου διαμονής, με κατα-
ληκτική ημερομηνία την
31/3/2020, που αφορούν
στα ειδικά στοιχεία τα οποία
εκδόθηκαν εντός
Φεβρουαρίου 2020.
*Παρατείνεται έως και τις
30/6/2020 η προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων
φόρου διαμονής, με κατα-
ληκτική ημερομηνία την
30/4/2020, που αφορούν
στα ειδικά στοιχεία που
εκδόθηκαν εντός Μαρτίου
2020.
*Παρατείνεται έως και τις
29/5/2020 η προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων
φόρου κληρονομιών και
κερδών από τυχερά παί-
γνια, που λήγει εντός
Μαρτίου και Απριλίου. Το
ίδιο ισχύει και για τις δηλώ-
σεις φόρου δωρεών και
γονικών παροχών, για τις
οποίες δεν συντάσσεται
συμβολαιογραφικό έγγρα-
φο.
*Για την προστασία της
υγείας των συναλλασσόμε-
νων και των εργαζομένων
στις εφορίες, οι δηλώσεις
φορολογιών κεφαλαίου που
υποβάλλονται κατά το χρο-
νικό αυτό διάστημα, παρα-
λαμβάνονται και διεκπεραι-
ώνονται χωρίς διενέργεια
ελέγχου, ο οποίος θα διε-
νεργηθεί σε μεταγενέστερο
χρόνο.
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Κ
αθοριστικό

στοιχείο για να

εξακριβωθεί η

ανάγκη νοσηλείας ενός

ασθενή με συμπτώματα

κορονοϊού είναι η

μέτρηση του οξυγόνου

στον οργανισμό του,

τονίζει στο liberal.gr o

διευθυντής της ΜΕΘ του

Τζανείου Νοσοκομείου,

Αθανάσιος Πρεκατές. 

Και εξηγεί ότι η μέθοδος

αυτή είναι ικανή να διαχωρί-

σει ποιος χρειάζεται τεστ

για Covid 19 προτού ξεκινή-

σει η τυπική διαδικασία

ελέγχου για την εισαγωγή

του ασθενή στο νοσοκο-

μείο. Με αυτό τον τρόπο

επιτυγχάνεται η έγκαιρη

περίθαλψη τόσο του ασθε-

νή, όσο και η προφύλαξη

του υγειονομικού προσωπι-

κού και των νοσηλευομέ-

νων από τυχόν διασπορά

του ιού.

Συνέντευξη στην Άννα

Παπαδομαρκάκη

– Κε Πρεκατέ, ποια είναι

τα χαρακτηριστικά της

πρότασής σας για τον

περιορισμό της διασπο-

ράς του κορονοϊού στα

νοσοκομεία;

Η πρόταση αφορά καινού-

ριους – αδιάγνωστους –

ασθενείς που προσέρχονται

στο νοσοκομείο με πυρετό,

βήχα, δύσπνοια ή ταχύ-

πνοια. Δεν αφορά τους ήδη

νοσηλευόμενους ασθενείς,

ούτε αυτούς που διακομίζο-

νται στο νοσοκομείο από

άλλη μονάδα υγείας.

Επίσης, δεν αποτελεί πανά-

κεια.

Προβλέπει τέσσερα στάδια

διαχείρισης ενός ασθενή

που έχει προσβληθεί από

τον κορονοϊό, από την

πύλη του νοσοκομείου

μέχρι την ΜΕΘ.

– Ποιο είναι το καθοριστι-

κό σημείο για την εισαγω-

γή στο νοσοκομείο και

την εξέταση για τον ιό;

Είναι απολύτως απαραίτη-

το, να υπάρχουν υγειονομι-

κοί σε ειδικό ξεχωριστό

χώρο στην είσοδο του

νοσοκομείου, οι οποίοι θα

μετρούν τον κορεσμό του

οξυγόνου με ένα απλό οξύ-

μετρο, σε ασθενείς που

παρουσιάζουν τα παραπά-

νω χαρακτηριστικά, σε

όποιον συνδυασμό μεταξύ

τους και όχι όλα τα

συμπτώματα απαραίτητα.

Στην περίπτωση που ο

κορεσμός του οξυγόνου

είναι μέχρι 95%, μπορούν

να του δίνονται οδηγίες για

παρακολούθηση στο σπίτι.

Αν είναι χαμηλότερα όμως,

και έχει διαπιστωθεί η ίδια

μέτρηση δύο φορές σε ένα

λεπτό, τότε πρέπει να μετα-

φέρεται στο τμήμα βραχείας

νοσηλείας. Εδώ πρέπει να

λαμβάνεται υπόψιν ότι σε

ηλικίες άνω των 70 ετών,

με χρόνια αποφρακτική

πνευμονοπάθεια ή ίνωση,

το ποσοστό μπορεί να είναι

ακόμη χαμηλότερο και από

92%.

– Ποια είναι τα επόμενα

βήματα;

Όντας στη βραχεία νοση-

λεία ο ασθενής, θα πρέπει

να του γίνεται ακτινογραφία

θώρακος ή υπέρηχος πνεύ-

μονα – όπου αυτό είναι εφι-

κτό – με φορητά μηχανήμα-

τα.

Το σημείο αυτό είναι καθο-

ριστικό, ώστε στην περί-

πτωση που ο ασθενής έχει

νοσήσει από κορονοϊό, δεν

θα μετακινείται στους

χώρους του νοσοκομείου

να τον διασπείρει, αλλά θα

είναι περιορισμένος στη

βραχεία νοσηλεία.

Αν η πνευμονολογική εξέτα-

ση αποδειχθεί παθολογική,

θα πρέπει να γίνεται εξέτα-

ση για κορονοϊό. Αν όχι,

τότε θα πρέπει να παραμέ-

νει για παρακολούθηση 48

ώρες, ενδεχομένως να χρει-

αστεί αξονική θώρακα.

Αν η εξέταση για covid 19

είναι θετική, τότε πρέπει να

μεταφέρεται στην ειδική

μονάδα που έχει δημιουρ-

γηθεί για κορονοϊό. Αν όχι,

τότε θα πρέπει να γίνεται

επανεκτίμηση μετά από

24ωρες.

– Πότε χρειάζεται εντατική

παρακολούθηση;

Αν και πρόκειται για πολύ

τεχνικό θέμα, χρησιμοποιεί-

ται ένα κλάσμα της μερικής

πίεσης του οξυγόνου, με

την συγκέντρωση του οξυ-

γόνου. Αν αυτό το κλάσμα

είναι μεγαλύτερο από 240,

μπορεί να παραμένει στην

μονάδα κορονοϊού. Αν είναι

χαμηλότερο, τότε χρειάζεται

διασωλήνωση. Το κλάσμα

αυτό μπορεί να κυμαίνεται

από 150-300.

Όμως ο θεράπων γιατρός

θα κρίνει, ανάλογα με την

πορεία του ασθενούς πόσο

μπορεί να περιμένει πριν

να είναι πολύ αργά. Και

βέβαια, η καθημερινή εμπει-

ρία μας δίνει συνεχώς νέα

δεδομένα.

–Τι πλεονεκτήματα δίνει η

συγκεκριμένη πρόταση;

Καθώς θα πρέπει όλοι να

θεωρούμε ότι έχουμε προ-

σβληθεί από τον κορονοϊό

και να λειτουργούμε ανάλο-

γα, η χρήση του οξύμετρου

είναι μια πολύ εύκολη λύση

για να διαπιστώσουμε την

αρχή μιας πνευμονίας με

τον κορεσμό του οξυγόνου,

χωρίς να επιβαρύνεται το

σύστημα από τα ήπια περι-

στατικά που παραμένουν το

85% των ασθενών.

Αυτοί οι ασθενείς δεν χρειά-

ζονται νοσοκομειακή παρα-

κολούθηση.

Χρειάζεται όμως έγκαιρα,

για αυτούς που πραγματικά

το χρειάζονται, να γίνεται το

τεστ.

Και το οξύμετρο μπορεί να

δώσει τις απαραίτητες πλη-

ροφορίες για να συνεχίσου-

με με την απεικόνιση.

Επιπλέον, αποφεύγονται οι

γενικές αιματολογικές εξετά-

σεις από ένα αδιάγνωστο

περιστατικό, παράμετρος

που θα μπορούσε να οδη-

γήσει σε μόλυνση το εργα-

στήριο του νοσοκομείου. Οι

προφυλάξεις είναι διαφορε-

τικές για το υγειονομικό

προσωπικό που έρχεται σε

επαφή με ασθενείς από

κορονοϊό.

Και τέλος, ο ασθενής δεν

μετακινείται στους χώρους

του νοσοκομείου για να δια-

σπείρει τον ιό. Βρίσκεται σε

ένα ελεγχόμενο περιβάλ-

λον, με τις ανάλογες προ-

φυλάξεις.

– Υπάρχει ο απαιτούμε-

νος εξοπλισμός ή έχουν

αρχίσει να φαίνονται

ελλείψεις;

Ακόμη υπάρχει, γιατί χρησι-

μοποιείται με σύνεση, όμως

είναι γνωστές οι ελλείψεις

παγκοσμίως. Και ο εξοπλι-

σμός σε ειδικές μάσκες,

φόρμες κλπ είναι απολύτως

απαραίτητος.

Οπότε χρειάζεται συνεχώς

να ανανεώνονται, ιδίως τις

επόμενες εβδομάδες που

αναμένεται η κορύφωση της

νόσου.

Γι΄ αυτό εξάλλου είναι ανα-

γκαίο να διενεργούνται όσο

το δυνατόν περισσότερα

τεστ και να συνεχιστεί η

επέκταση των κλινών εντα-

τικής στα νοσοκομεία.

Πηγή:www.liberal.gr
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Ε
ν μέσω πανδημίας

και με τα πάντα να

είναι στον “αέρα”

σε όλους τους τομείς της

ζωής μας και φυσικά τον

αθλητισμό ο Νίκος

Μποζιονέλος μας θυμίζει

της έξι μέχρι τώρα φορές

που το Ελληνικό

πρωτάθλημα

ποδοσφαίρου δεν

ολοκληρώθηκε ποτέ με

την ευχή να μην είναι

φέτος η έβδομη.

Η αλήθεια είναι ότι, προς

ώρας, η Ελλάδα αντέχει, δεν

έχει γίνει Ιταλία ή Ισπανία.

Λίγα κρούσματα εν συγκρί-

σει με άλλες χώρες, λίγα

θύματα. 

Αν τούτη την πανδημία τη

βγάλουμε λιγότερο αναίμα-

κτα σε σχέση με άλλες

χώρες, δεν το ξέρω.

Μακάρι. Φτάσαμε σε σημείο

να θεωρούνται επιτυχία τα

λίγα θύματα.

Θα τελειώσει η φετινή

Super League; Ουδείς γνω-

ρίζει φυσικά… Ωστόσο,

υπάρχουν άλλα έξι πρωτα-

θλήματα που έμειναν… στη

μέση, διαχρονικά.

1928-29: το, μόλις, δεύτερο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

δεν τελείωσε ποτέ επειδή

δεν… υπήρχαν ημερομη-

νίες. Εκείνα τα χρόνια, ως

γνωστόν, διεξάγονταν

πρώτα τα τοπικά πρωτα-

θλήματα (Αθήνας, Πειραιά

και Θεσσαλονίκης) και ο

πανελλήνιος τίτλος κρινόταν

στη συνέχεια μεταξύ των

νικητών. Ωστόσο, μίας και

τα τοπικά ολοκληρώθηκαν

μέσα Ιουλίου, με το μπαράζ

για τον τίτλο στον Πειραιά

ανάμεσα σε Ολυμπιακό και

Εθνικό, που μάλιστα διεκό-

πη ελέω επεισοδίων, το

πανελλαδικό ακυρώθηκε

αφού ο κανονισμός της

ΕΠΟ δεν επέτρεπε τη διε-

ξαγωγή αγώνων μετά τις 15

Ιουλίου.

1934-35: για αρκετούς

λόγους έμεινε, κι αυτό, στη

μέση, μεταξύ αυτών η προ-

ετοιμασία της Εθνικής για

το 4ο Βαλκανικό Κύπελλο

που είχε αναλάβει να διορ-

γανώσει η ΕΠΟ στην Αθήνα

την περίοδο των γιορτών

των Χριστουγέννων. Εξ ου

και διεκόπησαν τα τοπικά

πρωταθλήματα από τις 18

Νοεμβρίου, με την Εθνική

να κατακτά τη 2η θέση

μένοντας πίσω μόνο από

τη Γιουγκοσλαβία. Κατόπιν,

σύμφωνα με την προκήρυ-

ξη, θα προκρίνονταν οι δύο

πρώτοι Βορρά και Νότου

στην τελική φάση, έκανε

ένσταση ο Ολυμπιακός που

είχε ισοβαθμήσει με Εθνικό

και Παναθηναϊκό ζητώντας

μπαράζ. Η απόφαση άργη-

σε να βγει, εκδόθηκε τον

Ιούνιο και ήδη η Εθνική

προετοιμαζόταν για το 5ο

Βαλκανικό Κύπελλο.

1940-41: ευλόγως τα πάντα

σταμάτησαν τον Οκτώβρη

του 1940. Ο Β’ Παγκόσμιος

Πόλεμος που είχε αρχίσει

το 1939, με την εισβολή της

ναζιστικής Γερμανίας στην

Πολωνία τον Σεπτέμβριο

του ‘39, απλωνόταν σταδια-

κά σε όλη την Ευρώπη. Η

σεζόν άρχισε στις 6

Οκτωβρίου στην Αθήνα, με

την κάτοχο του τίτλου ΑΕΚ

να νικά 2-1 τον Αρίωνα με

2-1, ο Παναθηναϊκός 2-0

τον Ατρόμητο και ο

Απόλλωνας 6-0 το

Παγκράτι, ενώ, στον

Πειραιά, ο Ολυμπιακός

συνέτριψε με 7-0 τον

Κεραμεικό. Κατόπιν άρχισε

και το τοπικό της

Θεσσαλονίκη, με το Αρης –

ΠΑΟΚ να λήγει 2-2. Τα

πάντα, φυσικά, τελείωσαν

τα ξημερώματα της 28ης

Οκτωβρίου 1940, με την

κήρυξη του ελληνοϊταλικού

πόλεμου, ακολούθησε η

κατοχή και ο ελληνικός

αθλητισμός άρχισε να παίρ-

νει ξανά μπροστά από τα

μέσα του 1943 και μετά.

1944-45: η πρώτη μεταπο-

λεμική διοργάνωση δεν

ολοκληρώθηκε ποτέ. Αν και

αγωνίστηκαν αρχικά 8 σύλ-

λογοι η διαμάχη του

Παναθηναϊκού με την ΕΠΣΑ

είχε ως αποτέλεσμα την

οριστική διακοπή του τον

Δεκέμβριο. Η μόνη επίσημη

διοργάνωση της αγωνιστι-

κής περιόδου 1944-45

υπήρξε το Κύπελλο

Ελευθερίας, που διεξήγαγε

η ΕΠΟ μεταξύ Απριλίου και

Ιουνίου ‘45 με συμμετοχή

των περισσότερων από

τους συλλόγους Πειραιώς

και Αθηνών, αλλά ουδέποτε

διεξήχθη τελικός για τον

πανελλήνιο τίτλο.

1949-50: μετά τη λήξη του

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η

Ελλάδα μάζευε τα κομμάτια

της από την κατοχή αλλά

σχεδόν αμέσως μπήκε στον

Εμφύλιο, με την στράτευση

παικτών να προκαλεί προ-

βλήματα στις ομάδες. Το

’48 ο Αθηναϊκός ζήτησε την

αναβολή του τουρνουά της

Αθήνας καθώς η μισή του

ομάδα έλειπε, αίτημα που

δεν έγινε αποδεκτό, υποβι-

βάστηκε ως προτελευταίο,

έκανε ένσταση, δικαιώθηκε

και η ΕΠΣΑ αύξησε τις ομά-

δες. Ακολούθησαν ανάλογα

αιτήματα, με αποτέλεσμα

να παραμείνει και η ουρα-

γός Δάφνη Μεταξουργείου

και οι ομάδες να αυξάνονται

από οκτώ, στις δέκα, αλλά

οι 18 αγωνιστικές ήταν πολ-

λές για να προλάβει να

τελειώσει η διοργάνωση

εγκαίρως. Με ορισμένα

θέματα και στον Πειραιά,

συν ξανά αγώνες της

Εθνικής τα τοπικά τελείω-

σαν μέσα Ιουλίου και διεξα-

γωγή της τελικής φάσης του

Πανελληνίου

Πρωταθλήματος ήταν ανέ-

φικτη.

1951-52: αν το 1935 η

ματαίωση του Πανελληνίου

Πρωταθλήματος ήταν ελέω

της… ομοψυχίας των ομά-

δων για την προετοιμασία

της Εθνικής, τότε η ευθύνη

βάρυνε ολοκληρωτικά την

ΕΠΟ. Η Εθνική είχε υπο-

χρεώσεις και το καλοκαίρι

του ’51, στο Κύπελλο

Φιλίας Ανατολικής

Μεσογείου, και το φθινόπω-

ρο με ματς ενάντια σε

Αίγυπτο και Τουρκία, και

τον Μάιο του ’52. Και ο

κακός προγραμματισμός

άφησε τόσο… πίσω τα

πρωταθλήματα Αθήνας,

Πειραιά και Θεσσαλονίκης

που μόνο ένα είχε τελειώσει

(της συμπρωτεύουσας, που

το πήρε ο Ηρακλής). Και η

οριστική ματαίωση ήρθε

λίγο πριν τη ρεβάνς της

Εθνικής στην Τουρκία (16

Μαΐου) για το προολυμπια-

κό τουρνουά.

Το site μας 

www.protostypos.gr βρί-

σκεται στην ευχάριστη θέση

να ανακοινώσει την έναρξη

της συνεργασίας του με τον

πλέον καταρτισμένο

Δημοσιογράφο τόσο σε

ειδήσεις στοιχήματος και

προγνωστικά και όχι μόνο

φυσικά Νίκο Μποζιονέλο.

ο οποίος θα μοιράζεται με

τους αναγνώστες μας αθλη-

τικές ιστορίες, προγνωστικά

και πολλά ακόμη

Πηγή: Νίκος

Μποζιονέλος/foxbet.gr
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Αθλητικά
CMYK

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr

Άρθρο του Νίκου Μποζιονέλου στην ιστοσελίδα Άρθρο του Νίκου Μποζιονέλου στην ιστοσελίδα foxbetfoxbet..grgr

Οι έξι φορές που το ελληνικό πρωτάθλημα δεν… τελείωσεΟι έξι φορές που το ελληνικό πρωτάθλημα δεν… τελείωσε



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία

1ου ορόφου 125 τ.μ. , κατασκευής

1992 στο κέντρο των Φαρσάλων.

Διαθέτει μόνωση, διπλά τζάμια,

τζάκι, κουζίνα ενιαία με σαλόνι,

τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και

είναι σε άριστη κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη.  

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι μάρ-

κετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και

ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη

γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην

οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέφωνo:

6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα

επί της οδού Βόλου.

Πλήρως Επιπλωμένη.

Τιμή Προσιτή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6976886563

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό

Λαμίας.

Τηλ Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον

1ο όροφο στην Οδό Βενιζέλου

90, αποτελούμενο από 2 υπνο-

δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-

νιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου

από κριθάρι.

Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30 κιλά

μέσο όρο το κάθε δέμα).

Τηλ Επικοινωνίας: 6937159058 -

Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

δυάρι με αυτόνομη θέρμανση,

χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-

νούργιο επί της οδού  Υπερείδου

8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-

νίας : 6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ ανακαινισμένο στην Οδό

Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας: 6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό ισόγειο

κατάστημα 57τμ, ιδιαίτερης προ-

βολής, 25ης Μαρτίου & Ανθίμου

Γαζή 1, Φάρσαλα (Πλατεία

Λαού).

Πληροφορίες: 6944323505,

6945875344

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ισόγεια

υπερυψωμένη 150 τμ, σε μεγάλο

οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Μόνο Σοβαρές Προτάσεις.

Τιμή συζητησίμη. 

Τηλ Επικοινωνίας: 6938848454

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Το κατάστημα εστία-

σης LA FRESH, στα Φάρσαλα

ζητά μια κοπέλα για μόνιμη 

εργασία.

Πληροφορίες εντός του καταστή-

ματος από 11:00 έως 13:00

(Λαρίσης 58)

Τηλ.2491024240

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για

σπόρο. Great nortern ποικιλία

Τηλ Επικοινωνίας: 6972894826

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 65

τ.μ. ριζικά ανακαινισμένη ακρι-

βώς κάτω από τον Πύργο

Καραμίχου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6934130811

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ - 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

80τ.μ. για γενική χρήση επι της

οδού 28ης Οκτωβρίου δίπλα στη

ΔΕΗ.

Διαμπερές με πολύ φωτισμό και

δική του θέση στάθμευσης.

Για πληροφορίες στο τηλ.

6949038535

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χωράφια 10 – 15

στρέμματα για εγκατάσταση

Φωτοβολταϊκών.

Ενοίκιο από 150 ευρώ ανά

στρέμμα.

Αγορά από 1.500 ευρώ ανά

στρέμμα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6972800764. κ. Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800

τ.μ. με αποθήκη η οποία ηλε-

κτροδοτείται στην οδό

Ανωχωρίου 49 στα Φάρσαλα.

Τιμή Συζητήσιμη

Τηλ. Επικοινωνίας: 6971955687

και 6977070987

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψεκαστικό Mercedes

Unimog 1 τόνου - Μοντέλο-83

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6908453489 και 6945233073
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31/3:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

1/4:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

2/4:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

3/4:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154  

4/4:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465

5/4: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

6/4: Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση: Πατρόκλου

11 Τηλ: 24910-22225

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

Η εταιρία Projectcity ζητά προσωπικό για 
εξωτερικές εργασίες.
Πληροφοριες: 24910 28018 

Υπόψιν: κ. Κώστας

Υπηρεσία delivery από τα τυροκομικά Ζαχαρή

Αγαπητοί πελάτες, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της

πανδημίας του Cov-19 και σεβόμενοι τις ανακοινώσεις

του υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

•Από 14/3 έως νεότερης ανακοίνωσης, το κατάστημα μας

θα είναι ανοιχτά ως έχει για την εξυπηρέτηση σας.

•Για την υγεία όλων μας, δεν θα πρέπει να συνωστίζονται

στο χώρο πάνω από 2-3 άτομα.

•Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας θα μπορείτε να καλεί-

τε & στα τηλέφωνα του καταστήματος για να προμηθευτεί-

τε τα προϊόντα στον χώρο σας.

Τηλ. 2491025091, 2491024029, 2491025029,

2491026029, 6976673961, 6972223223.

Το νέο ωράριο των Φαρμακείων

Το νέο υποχρεωτικό ωράριο για όλα τα φαρμακεία
του νομού που εδρεύουν σε περιοχές με 2 και
περισσότερα φαρμακεία μετά από απόφαση της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη σύμφωνη γνώμη
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας καθορίζε-
ται επ’ αόριστον από τις 08:30 ως τις 16:30 καθη-
μερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Το νέο ωράριο ισχύει από την Παρασκευή
27/3/2020.
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Τοπικά Νέα

Π
αρά τις

προσπάθειες

των

επιστημόνων ανά τον

πλανήτη, είναι πολλά

ακόμα αυτά που

παραμένουν άγνωστα για

τον κορονοϊό που

προκάλεσε την πανδημία

του Covid-19.

Το BBC παρουσιάζει 9

άγνωστους παράγοντες:

1- Πόσοι έχουν μολυνθεί:

Τα επιβεβαιωμένα κρού-

σματα είναι εκατοντάδες

χιλιάδες ανά τον πλανήτη,

αλλά θεωρείται πως αυτό

είναι μόνο κλάσμα του

συνόλου. Επίσης, υπάρχει

άγνωστος αριθμός ασυ-

μπτωματικών περιπτώσε-

ων- άτομα που έχουν τον ιό

μα δεν νιώθουν άρρωστοι.

Η ανάπτυξη τεστ αντισωμά-

των θα βοηθήσει στο να

απαντηθεί αυτό το ερώτη-

μα, και τότε θα γίνει γνωστό

πόσο πολύ ή πόσο εύκολα

εξαπλώνεται ο ιός.

2- Πόσο φονικός είναι:

Εφόσον δεν είναι γνωστό

με βεβαιότητα πόσα είναι

τα κρούσματα, δεν μπο-

ρούν να είναι γνωστά με

βεβαιότητα τα επίπεδα θνη-

σιμότητας. Αυτή τη στιγμή

υπολογίζεται πως γύρω στο

1% αυτών που μολύνονται,

πεθαίνουν. Ωστόσο είναι

πολλοί οι ασυμπτωματικοί,

οπότε ίσως το ποσοστό να

είναι μικρότερο.

3- Το πλήρες εύρος των

συμπτωμάτων: Τα κύρια

συμπτώματα είναι πυρετός

και βήχας. Ωστόσο έχουν

αναφερθεί πονόλαιμος,

πονοκέφαλος και διάρροια,

καθώς και απώλεια όσφρη-

σης σε κάποιους. Επίσης

τίθεται το ερώτημα εάν

υπάρχουν ήπια συμπτώμα-

τα κρυολογήματος, όπως

καταρροή ή φτερνίσματα σε

κάποιους ασθενείς. Μελέτες

έχουν δείξει πως αυτό είναι

πιθανόν, και ότι μπορεί να

υπάρχουν μολυσματικά

κρούσματα χωρίς καν να

γνωρίζουν ότι έχουν τον ιό.

4-Ο ρόλος των παιδιών

στην εξάπλωση: Τα παιδιά

μπορούν να κολλήσουν,

ωστόσο στις περισσότερες

περιπτώσεις παρουσιάζουν

ήιπα συμπτώματα και οι

θάνατοι είναι λίγοι σε σχέση

με άλλα ηλικιακά γκρουπ.

Τα παιδιά θεωρείται γενικό-

τερα πως εξαπλώνουν

ασθένειες, εν μέρει επειδή

αναμειγνύονται με πολλά

άλλα άτομα, αλλά με αυτόν

τον ιό δεν είναι ξεκάθαρο

πόσο συμβάλλουν στην

εξάπλωση.

5- Από πού ακριβώς

προήλθε: Εμφανίστηκε στη

Γουχάν της Κίνας στα τέλη

του 2019, όταν υπήρξε

σειρά κρουσμάτων σε μια

αγορά ζώων. Ο Sars-CoV-2

συνδέεται στενά με ιούς

που μολύνουν νυχτερίδες,

ωστόσο εκτιμάται πως

πέρασε από τις νυχτερίδες

σε κάποιο άλλο ζώο και

μετά από αυτό στον

άνθρωπο. Είναι άγνωστο

ποιο ήταν αυτό το ζώο- και

θα μπορούσε να αποτελεί

πηγή μολύνσεων.

6- Τι θα συμβεί το καλοκαί-

ρι: Η γρίπη και το κρυολό-

γημα υποχωρούν τους θερι-

νούς μήνες, ωστόσο είναι

ακόμα άγνωστο εάν ο θερ-

μότερος καιρός θα επηρεά-

σει την εξάπλωση του ιού.

Αρκετοί ειδικοί έχουν εκτι-

μήσει πως είναι πιθανόν να

μη συμβεί κάτι τέτοιο, ή να

είναι μικρότερης κλίμακας

σε σχέση με το κρυολόγημα

και τη γρίπη. Επίσης,

ακόμα και αν γίνει αυτό,

υπάρχει μετά ο κίνδυνος να

αυξηθούν ξανά τα κρού-

σματα τον χειμώνα.

7- Γιατί κάποιοι παρουσιά-

ζουν πιο σοβαρά συμπτώ-

ματα: Για τους περισσότε-

ρους είναι μια ήπια ασθέ-

νεια, ωστόσο περίπου το

20% παρουσιάζουν σοβα-

ρότερα συμπτώματα. Αυτό

μπορεί να οφείλεται στην

κατάσταση του ανοσοποιη-

τικού συστήματος, και ίσως

υπάρχουν γενετικοί παρά-

γοντες. Εάν αυτό γίνει κατα-

νοητό, θα βοηθήσει σημα-

ντικά στη διαχείριση της

κατάστασης.

8- Πόσο κρατά η ανοσία:

Υπάρχουν πολλές εικασίες,

αλλά λίγα στοιχεία σχετικά

με την αντοχή της ανοσίας

στον ιό. Εφόσον οι ασθε-

νείς αναρρώνουν, αυτό

σημαίνει ότι το ανοσοποιη-

τικό τους έχει αντιδράσει

αποτελεσματικά. Ωστόσο η

ασθένεια κυκλοφορεί εδώ

και λίγους μήνες και υπάρ-

χει έλλειψη εκτενών δεδο-

μένων. Υπάρχουν αναφο-

ρές για ασθενείς που

μολύνθηκαν δύο φορές,

ωστόσο αυτό ίσως οφείλε-

ται σε λάθη στα τεστ. Το

θέμα της ανοσίας είναι εξαι-

ρετικά σημαντικό για να

γίνει κατανοητό τι θα συμβεί

μακροπρόθεσμα.

9-Το αν ο ιός θα μεταλλα-

χθεί: Οι ιοί μεταλλάσσονται

συνέχεια, μα οι περισσότε-

ρες μεταβολές στον γενετι-

κό τους κώδικα δεν φέρ-

νουν σημαντικές διαφορές.

Ως γενικός κανόνας, ισχύει

το ότι οι ιοί γίνονται λιγότε-

ρο φονικοί μακροπρόθε-

σμα, αλλά αυτό δεν είναι

ούτε βέβαιο ούτε «εγγυημέ-

νο» με κάποιον τρόπο. Η

ανησυχία είναι πως αν ο ιός

μεταλλαχθεί, το ανοσοποιη-

τικό δεν θα τον αναγνωρίζει

και το εμβόλιο παύει να

είναι να είναι αποτελεσματι-

κό (κάτι τέτοιο συμβαίνει με

τη γρίπη).

Ο
ΕΟΔΥ  εξέδωσε

ανακοίνωση για

το τι θεωρείται

κρούσμα κορονοϊού αλλά

και ποια είναι τα κριτήρια

για τον εργαστηριακό

έλεγχο.

Κάθε ασθενής με οξεία λοί-

μωξη του αναπνευστικού

(αιφνίδια έναρξη νόσου, με

τουλάχιστον ένα από τα

παρακάτω συμπτώματα:

βήχας, πυρετός, δύσπνοια),

κατά την προσέλευσή του

σε οποιαδήποτε δομή

παροχής υπηρεσιών υγείας

πρέπει να αντιμετωπίζεται

ως ενδεχόμενο κρούσμα

COVID-19, δηλαδή με τη

λήψη των αναγκαίων

μέτρων απομόνωσης από

άλλους ασθενείς και επι-

σκέπτες (π.χ. χωριστός

χώρος αναμονής), καθώς

και με τη λήψη του ενδε-

δειγμένου ατομικού εξοπλι-

σμού προστασίας από το

προσωπικό υπηρεσιών

υγείας.

Τα παραπάνω αναφέρει ο

Εθνικός Οργανισμός

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),

σε σημερινή του ανακοίνω-

ση για τον ορισμό κρού-

σματος.

Τα κριτήρια για εργαστηρια-

κό έλεγχο έχουν συνταχθεί

με βάση τα τρέχοντα επιδη-

μιολογικά δεδομένα και

τονίζεται ότι, καθώς η επι-

δημία εξελίσσεται, ενδέχεται

να τροποποιηθούν.

Προσθέτει πως ασθενείς με

ήπια συμπτώματα πρέπει

να μην επισκέπτονται νοσο-

κομεία ή άλλες μονάδες

υγείας και να παραμένουν

στο σπίτι.

Ύποπτο κρούσμα (κριτήρια

για εργαστηριακό έλεγχο):

Ασθενείς με σοβαρή οξεία

λοίμωξη του αναπνευστικού

που χρειάζονται νοσηλεία ή

που νοσηλεύονται

Νοσηλευόμενοι ή φιλοξε-

νούμενοι σε μονάδες ηλι-

κιωμένων ή χρονίως

πασχόντων με οξεία λοίμω-

ξη του αναπνευστικού

Προσωπικό Υπηρεσιών

Υγείας με οξεία λοίμωξη του

αναπνευστικού

Ηλικιωμένοι ή άτομα με

υποκείμενα χρόνια νοσήμα-

τα (π.χ. νοσήματα του ανα-

πνευστικού, καρδιαγγεικά

νοσήματα, σακχαρώδη δια-

βήτη, σοβαρή ανοσοκατα-

στολή) που εκδηλώνουν

οξεία λοίμωξη του αναπνευ-

στικού.

Σ
ε τροποποίηση του

ΕΣΠΑ προχώρησε ο

Περιφερειάρχης

Κ.Αγοραστός, για να

καλύψει ανάγκες του

δημόσιου συστήματος

υγείας, τονίζοντας: «Οι

αποφάσεις που

παίρνουμε σήμερα, θα

αλλάξουν τη ζωή μας για

τα επόμενα χρόνια»

Επτά εκατομμύρια ευρώ
κατευθύνει με διαδικασίες –
εξπρές ο Περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός στα
Νοσοκομεία της
Θεσσαλίας, για την ενίσχυ-
ση του δημόσιου συστήμα-
τος υγείας και την κάλυψη
κατεπειγουσών αναγκών,
λόγω του κορωνοιού.
«Οι επιλογές που κάνουμε
σήμερα θα αλλάξουν τις
ζωές μας για τα επόμενα
χρόνια» υπογράμμισε ο
Περιφερειάρχης προχωρώ-
ντας σε τροποποίηση του
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, ώστε τα
Νοσοκομεία να εξοπλιστούν

άμεσα με μηχανήματα και
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Παράλληλα
ενεργοποιείται η «ρήτρα
ευελιξίας» του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
που επιτρέπει την άμεση
προμήθεια αναγκαίων ανα-
λώσιμων υλικών.
«Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας
σε συνεργασία με την
Διαχειριστική Αρχή του
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-
2020, με συνεννόηση με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αποφασίσαμε να τροποποι-
ήσουμε το Πρόγραμμα
μας» δήλωσε ο Κ.
Αγοραστός. «Αυτή τη στιγ-
μή» διευκρίνισε «διαθέτου-
με 7 εκατομμύρια ευρώ για
να μπορέσουμε να εξοπλί-
σουμε άμεσα με τα μηχανή-
ματα που χρειάζονται και με
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
τα Νοσοκομεία μας. Και το
ίδιο μπορούμε να κάνουμε
με ρήτρα ευελιξίας στο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, για την προμήθεια
αναλώσιμων».
«Χρειάζονται όμως κάποιες
αλλαγές από πλευράς
Υπουργείου, ώστε να πάμε
γρήγορα και να προλάβου-
με την κρίση» επεσήμανε ο
Περιφερειάρχης:
1. Να μας υποβάλουν
άμεσα “Πρόταση
Εξειδίκευσης” για Νέα
Δράση στο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020 για
Εξοπλισμούς Υγείας στις
Δημόσιες Δομές Υγείας της
Θεσσαλίας, με προτεραιό-
τητα στις σχετικές με τα
μέτρα για κορωνοϊό, με
δυνατότητα χρήσης και
“Ρήτρας Ευελιξίας” Ε.Κ.Τ
για αναλώσιμα.
2. Να εγκριθεί Νομοθετικά
(ΠΝΠ) η κατάργηση απαί-
τησης έκδοσης Απόφασης
“Έγκρισης Σκοπιμότητας”
από τον Υπουργό Υγείας,
για τα έργα Προμηθειών
Υγείας που σχετίζονται με
τον κορωνοϊό και προω-
θούνται για ένταξη στα
ΠΕΠ – ΕΣΠΑ. Εναλλακτικά,
να δίνεται Βεβαίωση – σύμ-
φωνη Γνώμη από την
αρμόδια ΥΠΕ, στη λογική
του συντονισμένου έργου
προμήθειας ειδών στα
Νοσοκομεία από κάθε πηγή
χρηματοδότησης.

Covid-19: 9 Covid-19: 9 πράγματα που ακόμαπράγματα που ακόμα

δεν γνωρίζουμε για τον κορονοϊόδεν γνωρίζουμε για τον κορονοϊό

Κορονοϊός: Τι ορίζεται ως κρούσμα καιΚορονοϊός: Τι ορίζεται ως κρούσμα και

ποια είναι τα κριτήρια για έλεγχοποια είναι τα κριτήρια για έλεγχο

Με διαδικασίες – εξπρές, 7 εκατομμύριαΜε διαδικασίες – εξπρές, 7 εκατομμύρια

ευρώ στα Νοσοκομεία από την Περιφέρειαευρώ στα Νοσοκομεία από την Περιφέρεια



Σ
την Electronet B.K.

Καζάνα, οι ανάγκες

σας είναι σε

προτεραιότητα, το ίδιο

όμως και η ασφάλειά

σας! 

Για το λόγο αυτό μένει

δίπλα σας μέσα από

το   τηλεφωνικό   της

κέντρο   και   διαδικτυακά

αφού   ακολουθώντας   την

απόφαση   της   πολιτείας,

το   κατάστημα   τέθηκε   σε

προσωρινή   αναστολή

λειτουργίας για την προστα-

σία τόσο των εργαζομένων

όσο και των πελατών

της.

Έτσι,   αξιοποιώντας   τις

δυνατότητες   που   προ-

σφέρει   η   σύγχρονη

τεχνολογία μπορείτε να

κάνετε την παραγγελία σας

ηλεκτρονικά μέσα από

το  www   .  kazanas   .  gr

ή ακόμη και τηλεφωνικά

στο 2410 536631 και αυτή

θα φτάσει   στην   πόρτα

σας   με   ασφάλεια.   

Η   Electronet   B.K.

Καζάνα   διαθέτει

επάρκεια προϊόντων για να

καλύψει κάθε σας ανάγκη. 

Με   αίσθημα   ευθύνης

αναλαμβάνει   την   ανέπα-

φη   αποστολή   των

προϊόντων σας ακολουθώ-

ντας όλους τους κανόνες

υγιεινής. Οι οδηγοί του

ιδιόκτητου   στόλου   της

εταιρίας,   έχουν   λάβει

όλα   τα   απαραίτητα

μέτρα υγειονομικής   προ-

φύλαξης,   προκειμένου

να   σας   παραδώσουν   με

ασφάλεια αλλά και ανέπα-

φα τα προϊόντα σας ενώ

όλος ο εξοπλισμός που

έρχεται σε επαφή με τα

εμπορεύματα απολυμαίνε-

ται καθημερινά. 

Η αποστολή γίνεται εντελώς

ΔΩΡΕΑΝ είτε απευθείας

σπίτι σας είτε όπου αλλού

επιθυμείτε εντός νομού

Λάρισας.

Οι άνθρωποι της Electronet

B.K. Καζάνα παρακολου-

θούν συνεχώς τις εξελίξεις

ώστε να μπορούν να συνε-

χίσουν να σας προσφέρουν

με ασφάλεια

ό,τι   χρειάζεστε.

Ακολουθώντας   το   slogan

«γιατί   γνωριζόμαστε»,

εξακολουθούν να μένουν

δίπλα σας και είναι στη διά-

θεσή σας τηλεφωνικά να

σας ενημερώσουν, να σας

εξυπηρετήσουν, να λύσουν

κάθε σας απορία αλλά

και να δεχτούν την παραγ-

γελία σας, φροντίζοντας για

την εξυπηρέτησή σας.

Electronet   Β.   Κ.

Καζάνα,   Διονύσου   και

Παπαδοπούλου,   πίσω

από   τα ΚΤΕΛ,

www.kazanas.gr, 2410

53663
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