
“Όρθια” στέκεται η Επαρχία“Όρθια” στέκεται η Επαρχία

Φαρσάλων στην πανδημίαΦαρσάλων στην πανδημία

Μια τοποθέτηση της κ. Μαρίας Ίφου έφερε την απάντηση από τον Δήμο...Μια τοποθέτηση της κ. Μαρίας Ίφου έφερε την απάντηση από τον Δήμο...

Κορονό - κόντρα στον Δήμο ΦαρσάλωνΚορονό - κόντρα στον Δήμο Φαρσάλων

Εθελοντική αιμοδοσία στην πλατεία δημαρχείου –Εθελοντική αιμοδοσία στην πλατεία δημαρχείου –

Πέμπτη 9 ΑπριλίουΠέμπτη 9 Απριλίου

Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων: Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων: 

Επιταγές – Επιστρεπτέα προκαταβολήΕπιταγές – Επιστρεπτέα προκαταβολή

““Φούσκωσε” επικίνδυνα ο Ενιπέας ποταμός,Φούσκωσε” επικίνδυνα ο Ενιπέας ποταμός,

σε εγρήγορση Δήμος και τοπικοί φορείςσε εγρήγορση Δήμος και τοπικοί φορείς

CMYK

Τρίτη 7 Απριλίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 960 Τιμή: 0,60 ευρώ

Η εφημερίδα μας θα αναρτηθεί στο επίσημο site μας Protostypos.gr,
την Τρίτη 7/4 και θα μπορείτε να την διαβάσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.



Η
Δημοτική

Επιχείρηση

Ύδρευσης

Αποχέτευσης Φαρσάλων

προτρέπει τα άτομα που

ανήκουν στις ευπαθείς

ομάδες να ζητούν να

εξυπηρετηθούν από

άτομα του περιβάλλοντός

τους που δεν

αντιμετωπίζουν

προβλήματα υγείας ή να

επικοινωνούν με τη

δημοτική επιχείρηση

τηλεφωνικά.

Τα τεχνικά συνεργεία θα

απασχοληθούν σε συνθή-

κες επιφυλακής σε βάρδιες,

μόνο για αποκατάσταση

βλαβών, με βασικό μέλημα

την απρόσκοπτη παροχή

νερού σε όλο το Δήμο

Φαρσάλων. Τα τηλέφωνα

βλαβών είναι 2491025882.

Παρακαλούμε μην τα χρησι-

μοποιείτε άσκοπα.

Το χλώριο που χρησιμοποι-

είται για την απολύμανση

του πόσιμου νερού είναι

αποτελεσματικό στην αδρα-

νοποίηση των περισσότε-

ρων ιών. Οι χλωριωτήρες

νερού στις δεξαμενές μας

θα ρυθμιστούν στα μέγιστα

επιτρεπτά όρια. Αυτό

σημαίνει ότι μπορεί να

παρατηρηθεί αυξημένη

μυρωδιά χλωρίου στην

κατανάλωση, όμως το νερό

θα έχει αυξημένο δείκτη

ασφάλειας ενώπιον του

άγνωστου προς στιγμήν

στη συμπεριφορά ιού.

Βοηθήστε μας να κάνουμε

αυτό που επιτάσσει το

κοινό συμφέρον όλων. Το

σύνθημα ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

δεν είναι ευχή, είναι ανα-

γκαιότητα.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑ-

ΣΜΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΜΕΣΑ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων ενη-

μερώνει επίσης τους δημό-

τες ότι παρακολουθεί προ-

σεκτικά όλες τις εξελίξεις

γύρω από τον COVID -19

και ακολουθεί απαρέγκλιτα

τις οδηγίες των αρμοδίων

υπηρεσιών του κράτους

όσον αφορά στη λειτουργία

της.

Συνιστά στους καταναλωτές

να πληρώνουν τους λογα-

ριασμούς τους μέσω της

ηλεκτρονικής τραπεζικής (

web banking, easy-pay,

ATM συνεργαζόμενων τρα-

πεζών, Εθνική και

Πειραιώς). 

Πληροφορίες στην ιστοσελί-

δα www.deyafarsalon. gr

Περισσότερες πληροφορίες

δίνονται στο τηλέφωνο

2491025882 ή στο email:

deyafars@gmail.com

Α
πό το

Επιμελητήριο

Λάρισας

ανακοινώνεται ότι οι

επιχειρήσεις οι οποίες

επιθυμούν να ενταχθούν

στο μέτρο της

«επιστρεπτέας

προκαταβολής»,μπορούν

να αποστείλουν αίτημα

για κρατικό δάνειο με τον

τρόπο που αναφέρουμε

κατωτέρω.

1. Δίνεται δάνειο κρατικό

για στήριξη των επιχειρήσε-

ων. Η μορφή του Δανείου

δεν έχει απολύτως καμία

σχέση με την προκαταβολή

του εκάστου φορολογικού

έτους.

2. Δικαιούχοι: Οι επιχειρή-

σεις που απασχολούν από

1 έως 500 άτομα, με τον

όρο διατήρησης θέσεων

εργασίας.

3. Αιτήσεις υπαγωγής έως

10 Απριλίου.

4. Επιστροφή του Δανείου

σε 5 χρόνια. Το πρώτο έτος

αποτελεί περίοδος χάριτος.

5. Το ύψος του Δανείου θα

εξαρτηθεί από διάφορους

παράγοντες, όπως οικονο-

μική εικόνα της επιχείρησης

της τρέχουσας κατάστασης,

σε σύγκριση με την προη-

γούμενη. Αυτό θα γίνει

μέσα από ένα τυποποιημέ-

νο, αυτοποιημένο μηχανι-

σμό, που δημιουργεί το

Υπουργείο Οικονομικών.

6. Η ενίσχυση αυτή, με το

κρατικό δάνειο, θα κατατε-

θεί μέσω του πληροφορια-

κού συστήματος TAXIS

7. H επιστροφή του Δανείου

θα είναι ΜΕΡΙΚΗ ή ΟΛΙΚΗ.

Τούτο θα εξαρτηθεί από το

εάν η επιχείρηση είναι βιώ-

σιμη ή κατέστη προβλημα-

τική, λόγω της κρίσης και

δεν κατάφερε να ανταπο-

κριθεί στις υποχρεώσεις

της.

8. Η Αίτηση γίνεται στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα

«MyBusinessSupport».

9. Το κρατικό Δάνειο χορη-

γείται εντός Απριλίου.

10. Η Υποβολή υπαγωγής

– απαιτεί στοιχεία- κύκλο

εργασιών Α΄ Τριμήνου

(Ιανουάριο – Φεβρουάριο –

Μάρτιο)κ.λ.π. και διάφορα

άλλα οικονομικά στοιχεία.
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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 8/4/2020 
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 4/16c

Τρίτη 7/4/2020
Ασθενείς Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 2/14c

Πέμπτη 9/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 4/18c

Παρασκευή 10/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/20c

Σαββάτο 11/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 9/22c

Κυριακή 12/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 9/23c

Δευτέρα 13/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 8/20c

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

Επιμελητήριο Λάρισας: Άνοιξε η Επιμελητήριο Λάρισας: Άνοιξε η 

πλατφόρμα υποβολής αίτησης για πλατφόρμα υποβολής αίτησης για 

κρατικό δάνειο με πολύ ευνοϊκούς όρουςκρατικό δάνειο με πολύ ευνοϊκούς όρους

Η ΔΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Υ.Α Φαρσάλων Φαρσάλων 

για τον κορωνοϊόγια τον κορωνοϊό



Στο πλαίσιο
λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς ο

δήμος Φαρσάλων εξέδωσε
ανακοίνωση για την
λειτουργία της, που ισχύει
για το χρονικό διάστημα
μέχρι τις 30.04.2020, και
μέχρι νεότερης
ανακοίνωσης ως
ακολούθως:
1. Σε κάθε λαϊκή αγορά από
τους πωλητές (παραγωγοί
και επαγγελματίες) που δρα-
στηριοποιούνται σε αυτήν,
σύμφωνα με την άδειά τους,
συμμετέχουν πωλητές σε
ποσοστό 50%, ανά κατηγο-
ρία   πωλητών (κατηγορίες
πωλητών: παραγωγοί και
επαγγελματίες).
2. 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 (στη διαδρο-

μή Ανακοινώσεις).
3. Η ελάχιστη απόσταση
μεταξύ των πάγκων των
πωλητών ορίζεται σε πέντε
(5) μέτρα με τον ενδιάμεσο
χώρο κενό – ελεύθερο από
αντικείμενα.
4. Εξαιρούνται της συμμετο-
χής τους στην Λαϊκή Αγορά
οι πωλητές βιομηχανικών
ειδών της κατηγορίας Ε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου
17 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ
171 Α΄), εκτός των ειδών ατο-
μικής καθαριότητας και οικια-
κής φροντίδας.
(B) Σε συνέχεια της αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20040/22-03-
2020 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 988),
σας γνωστοποιούμε ότι
θεσπίστηκε το μέτρο της
προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των κλάδων των
λαϊκών αγορών της παρα-
γράφου 9 του άρθρου 2 του
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄),
για τους οποίους απαιτείται

μετακίνηση από Περιφέρεια
σε Περιφέρεια σε όλη την
επικράτεια από τη Δευτέρα,
23 Μαρτίου 2020 έως και το
Σάββατο, 25 Απριλίου 2020.
(Γ) Κατά τη διάρκεια εφαρμο-
γής των μέτρων, η τοποθέτη-
ση των πάγκων των πωλη-
τών (παραγωγών και επαγ-
γελματιών) στο χώρο λει-
τουργίας της Λαϊκής Αγοράς
θα γίνεται καθ΄ υπόδειξη της
αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου. Η μη συμμόρφωση
προς την υπόδειξη αυτή, θα
αποτελεί λόγο απομάκρυν-
σης του πωλητή από τον
χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
(Δ) Σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 5/18-3-20 εγκύκλιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων οι πωλητές
(επαγγελματίες και παραγω-
γοί), υποχρεούνται να εφαρ-
μόζουν αυστηρά τα κάτωθι:
να φορούν κατά τις συναλλα-
γές τους και καθ’ όλη την
διάρκεια παραμονής τους
στο χώρο της λαϊκής αγοράς
υγειονομική μάσκα και γάντια
μιας χρήσης, να διαθέτουν
απολυμαντικό υγρό για
χρήση από το κοινό, να απο-
λυμαίνουν συχνότατα ταμεια-
κές μηχανές, ζυγιστικά όργα-
να, χώρους απόθεσης προϊό-
ντων. Επίσης, να παρέχουν
στο καταναλωτικό κοινό μαζί
με τη σακούλα και γάντια
μιας χρήσεως, καθώς και να
τηρούν απαρέγκλιτα τον

κανονισμό καθαριότητας και
ιδιαίτερα με το πέρας της λαϊ-
κής να συγκεντρώνουν το
σύνολο των απορριμμάτων
σε κλειστές σακούλες ή κου-
τιά.
(Ε) Συστήνεται στους πολίτες
να τηρούν τις αποστάσεις
ασφαλείας, να αποφεύγουν
το συνωστισμό ειδικά στις
ώρες αιχμής της Λαϊκής
Αγοράς, καθώς να λαμβά-
νουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα ατομικής υγιεινής και
προστασίας, καθώς και τις
οδηγίες για την κυκλοφορία
και τη μετακίνησή τους, που
έχει εκδώσει το Υφυπουργείο
Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων.
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.
Επίσης, εάν κατά τη περίοδο
εφαρμογής των ανωτέρω
μέτρων, ήτοι μέχρι 30
Απριλίου 2020, κάποιος
πωλητής δεν επιθυμεί τη
συμμετοχή του στη Λαϊκή
Αγορά Φαρσάλων, παρακα-
λούμε να το δηλώνει στην
υπηρεσία προς διευκόλυνση
του έργου της.
Tα ανωτέρω αναφερόμενα
ισχύουν έως ότου υπάρξει
νεότερη ανακοίνωση.
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Τι ισχύει για την λαϊκή αγορά της Τρίτης στα ΦάρσαλαΤι ισχύει για την λαϊκή αγορά της Τρίτης στα Φάρσαλα



Η
Επαρχία

Φαρσάλων μέχρι

στιγμής στέκεται

όρθια και αγέρωχη

απέναντι στην Πανδημία

του COVID – 19 ο οποίος

έχει «χτυπήσει» το

μεγαλύτερο μέρος του

πλανήτη.

Σε σύγκριση με άλλες

περιοχές του Νομού η

Επαρχία Φαρσάλων έχει

μέχρι στιγμής μηδέν κατα-

γεγραμμένα κρούσματα του

ιού.

Σε αυτό το πολύ ευχάριστο

και αισιόδοξο νέο έχουμε

συμβάλλει όλοι μας.

Αρχικά ο κάθε ένας και η

κάθε μία από εμάς έχοντας

δείξει υψηλότατο αίσθημα

ευθύνης και ακούγοντας το

μεγαλύτερο μέρος τις οδη-

γίες ειδικών και Ιατρών

έχουμε περιορίσει σημαντι-

κά την πιθανότητα εμφάνι-

σης και εξάπλωσης του ιού.

Επίσης σημαντική σε όλα

αυτά ήταν και η άμεση αντί-

δραση της Δημοτικής αρχής

και όλων των φορέων στην

πόλη και τα χωριά της

Επαρχίας όπου έλαβαν

άμεσα όλα τα μέτρα πρόλη-

ψης και προστασίας.

Φυσικά και το Κέντρο

Υγείας έχει κάνει τον δικό

του μεγάλο «αγώνα» με

σύνεση και προσοχή και

όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Ενώ και το Α.Τ. Φαρσάλων

δείχνει υπευθυνότητα και

ακολουθεί τις εντολές με

σκοπό τον περιορισμό των

άσκοπων μετακινήσεων και

την προστασία μας.

Μ
πορεί οι

δικηγόροι να

προειδοποιούν

ότι εξαιτίας του κατ’ οίκον

περιορισμού λόγω του

κορονοϊού, είναι πολύ

πιθανή η σημαντική

αύξηση του ποσοστού

των διαζυγίων, λόγω των

καθημερινών προστριβών

ανάμεσα στα ζευγάρια,

μια άλλη θετική διάσταση

της ζωής, καταγράφεται

στα Φάρσαλα από

φαρμακοποιούς της

πόλης, καθώς

παρατηρείται η μικρή

αλλά σταδιακή αύξηση

της ζήτηση των τεστ

εγκυμοσύνης, κυρίως

από νεαρά ζευγάρια

λόγω της καραντίνας.

Τα αστεία περί σεξ και για

τις απρόσμενες εγκυμοσύ-

νες

που θα προκύψουν, την

εποχή του κορονοϊού

δίνουν και παίρνουν στα

Φάρσαλα, δεν είναι άλλω-

στε λίγοι αυτοί που τα εισά-

γουν στις συζητήσεις τους

καθημερινά, χάριν αστεϊ-

σμού, σε συνδυασμό με το

επίδομα των 2.000 που

δίνεται για κάθε νέα γέννα.

Μια αύξηση των γεννήσεων

όμως, ίσως είναι το φυσικό

επακόλουθο, όχι μόνο γιατί

τα νέα ζευγάρια έχουν τον

χρόνο να βρεθούν πιο

κοντά, αλλά και με την ανα-

γκαστική διακοπή της

παραγωγής της μεγαλύτε-

ρης εταιρείας κατασκευής

προφυλακτικών στον

κόσμο, που θα επιφέρει

έλλειψη στην αγορά του

προϊόντος.

Πολύωρες

συζητήσεις και έρευνες

ετών από επιστήμονες και

πολιτικούς για την λύση του

δημογραφικού και για πιο

λόγο οι ελληνικές οικογένει-

ες κάνουν λιγότερα παιδιά,

και τα κάνουν πιο αργά,

φαίνεται ότι… πάνε περίπα-

το, με την την υποχρεωτική

καραντίνα λόγω κορονοϊού,

να λειτουργεί και ως “αντί-

δοτο” και τα πρώτα σημά-

δια της να γίνονται εμφανή,

εκεί κοντά στα

Χριστούγεννα στο τέλος του

έτους, με τις πρώτες γεννή-

σεις. Μακάρι, να καταγρα-

φεί και κάτι θετικό από αυτή

την πανδημία του κορονοϊ-

ού.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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Μικρή αύξηση παρουσιάζουν τα τεστΜικρή αύξηση παρουσιάζουν τα τεστ

εγκυμοσύνης στα Φάρσαλαεγκυμοσύνης στα Φάρσαλα



Η
συνεχόμενη

βροχόπτωση

στην Επαρχία

Φαρσάλων τα τελευταία

εικοσιτετράωρα έκανε τον

ποταμό Ενιπέα να γεμίσει

με νερό και φυσικά να

ελοχεύει αρκετούς

κινδύνους

Τα συνεργεία και οι αρμό-

διες υπηρεσίες του Δήμου

Φαρσάλων πάντα σε συνερ-

γασία με τους τοπικούς

προέδρους βρίσκονται σε

εγρήγορση προκειμένου να

αντιμετωπιστούν τα πλημ-

μυρικά φαινόμενα λόγω της

έντονης και πολύωρης βρο-

χόπτωσης.

Μηχανήματα του δήμου επι-

χείρησαν σε περιοχές της

πόλης και κοντά σε αυτή,

όπου οι μεγάλες ποσότητες

νερού και τα φερτά υλικά

δημιούργησαν προβλήματα

τόσο σε σπίτια, όσο και σε

κτηνοτροφικές μονάδες.

Επιπρόσθετα, ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου μαζί με τον

αρμόδιο αντιδήμαρχο κ.

Νίκο Γκατζόγια, πραγματο-

ποίησαν αυτοψία κατά

μήκος του Ενιπέα, στην

περιοχή της ομώνυμης

δημοτικής ενότητας, εκεί

όπου σε αντίστοιχες περι-

πτώσεις καιρικών φαινομέ-

νων εμφανίζονται προβλή-

ματα.

Τα μηχανήματα του δήμου

συνεχίζουν να επεμβαίνουν

άμεσα όπου αυτό χρειαστεί.

5
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Σε εγρήγορση οι υπηρεσίες του δήμου ΦαρσάλωνΣε εγρήγορση οι υπηρεσίες του δήμου Φαρσάλων

για τα πλημμυρικά φαινόμεναγια τα πλημμυρικά φαινόμενα

Τ
ο 50% της
αποζημίωσης της
του Απριλίου

προσφέρει η πρόεδρος
της ΤΚ Φαρσάλων κ.
Θεοδώρα (Ντόρα)
Πρεκατέ στους
συμπολίτες μας που με
την μάστιγα του Covid-19

και έχουν “πληγεί”
οικονομικά το τελευταίο
διάστημα.
Αναλυτικά η κοινοποίηση

της στο Facebook:

“Λόγω της δύσκολης κατά-

στασης που ζούμε πολλά

μαγαζιά είναι κλειστά και

συμπολίτες μας βρίσκονται

σε δύσκολη οικονομική

κατάσταση.

Η κρίση άρχισε ήδη να φαί-

νεται και υπάρχουν οικογέ-

νειες που δυσκολεύονται να

έχουν το φαγητό της μέρας

αφού τους λείπει το μερο-

κάματο.

Ο δήμος κάνει μια αξιόλογη

προσπάθεια για την αντιμε-

τώπιση των νέων φτωχο-

ποιημένων νοικοκυριών και

των ευπαθών ομάδων προ-

σφέροντας φαγητό και είδη

πρώτης ανάγκης εξαιτίας

του covid19.

Σ αυτή την προσπάθεια

προσφέρω το 50% της

αποζημίωσης του Απριλίου

λόγω της θέσης μου ως

πρόεδρος Φαρσάλων.

Τον επόμενο μήνα αναλό-

γως τις ανάγκες θα δοθεί το

αντίστοιχο ποσό όπου χρει-

άζεται.

Θεωρώ ότι οι όλοι οι εκλεγ-

μένοι σε διοικητικές θέσεις

και οι βουλευτές της χώρας

πριν φτωχοποιήσουν τον

λαό που δεν αντέχει άλλες

μειώσεις μισθών και μαζι-

κές απολύσεις πρέπει να

δώσουν χέρι βοηθείας.

Επίσης, κ.Μητσοτάκη καλό

θα ήταν να μην ήταν απλά

προτροπή προς τους βου-

λευτές η αρωγή του 50%

της αποζημίωσης τους ως

βουλευτές αλλά με πράξη

νομοθετικού περιεχομένου

όπως γίνεται και για τον

λαό κάθε φορά.”

Προσφέρει το 50% της αποζημίωσης της για τον Απρίλιο ηΠροσφέρει το 50% της αποζημίωσης της για τον Απρίλιο η

πρόεδρος της ΤΚ Φαρσάλων κ. Πρεκατέπρόεδρος της ΤΚ Φαρσάλων κ. Πρεκατέ



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

γνωστοποιείται ότι,

αναστέλλονται οι

προθεσμίες λήξης,

εμφάνισης και πληρωμής

επιταγών,

συναλλαγματικών και

γραμματίων σε διαταγή

με ημερομηνία

λήξης/πληρωμής από 31-

3-2020 μέχρι 31-5-2020,

κατά 75 ημέρες.

Η αναστολή ισχύει για τις

επιχειρήσεις που είτε έχουν

κλείσει με κρατική εντολή,

είτε, βάσει ΚΑΔ, έχουν πλη-

γεί από την κρίση της παν-

δημίας του κορωνοϊού.

Για να ισχύσει η αναστολή,

οι επιταγές αυτές πρέπει να

κατατεθούν, στην ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα του

Τειρεσία, από τον εκδότη,

τον κομιστή ή τους οπισθο-

γράφους, μέσα σε 6 εργάσι-

μες ημέρες από την δημο-

σίευση της ΠΝΠ (30

Μαρτίου 2020)  ή –για τους

ΚΑΔ που δεν έχουν εντα-

χθεί ακόμα στους δικαιού-

χους- μέσα σε 6 ημέρες

από την ένταξή τους.   

Σε ότι αφορά την εφαρμογή

της παραπάνω διαδικασίας,

η Ένωση Ελληνικών

Τραπεζών προχώρησε σε

διευκρινήσεις ως εξής:

Α. Για τους υπόχρεους

προς πληρωμή αξιογρά-

φων που διαθέτουν ΚΑΔ

πληττόμενων επιχειρήσεων 

Για τη διευκόλυνση των

υπόχρεων προς πληρωμή

των αξιογράφων (εκδοτών

επιταγών, αποδεκτών

συναλλαγματικών κλπ.), τα

ΑΦΜ των οποίων εμπί-

πτουν στους ΚΑΔ των

πληττόμενων επιχειρήσεων

και επιθυμούν να κάνουν

χρήση της ρύθμισης, οι

Τράπεζες θα ολοκληρώ-

σουν και θα ενημερώσουν

άμεσα το κοινό -εντός της

προβλεπόμενης στην ΠΝΠ

προθεσμίας- σχετικά με την

διαδικασία υποβολής σχετι-

κής δήλωσης. 

Η διαδικασία δήλωσης από

τους ενδιαφερόμενους θα

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

έως τα μεσάνυχτα της 7ης

Απριλίου 2020. 

Το χρονικό διάστημα από

31-3-2020 έως και την 7-4-

2020 δεν θα λαμβάνεται

υπόψη (αναστέλλεται ο

χρόνος) για την

εμφάνιση/πληρωμή/σφράγι-

ση των παραπάνω αξιογρά-

φων. 

Μετά την παρέλευση της

ως άνω καταληκτικής ημε-

ρομηνίας (7-4-2020) δεν θα

είναι δυνατή οποιαδήποτε

δήλωση. 

Από την 8η Απριλίου 2020

και μετά, τα αξιόγραφα για

τα οποία δεν θα έχει υπο-

βληθεί εμπρόθεσμα η κατά

τα προαναφερόμενα δήλω-

ση, θα εμφανίζονται/πληρώ-

νονται/σφραγίζονται κανονι-

κά. 

Εφόσον οι υπόχρεοι (παρά

το ότι εμπίπτουν στους

ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρή-

σεων) επιθυμούν να πλη-

ρώσουν εμπροθέσμως τα

παραπάνω αξιόγραφα

(ακόμη και πριν από την 7η

Απριλίου 2020), θα πρέπει

να επικοινωνούν με την

πληρώτρια τράπεζα. 

Β. Για τους υπόχρεους

προς πληρωμή αξιογρά-

φων των οποίων οι ΚΑΔ θα

υπαχθούν εντός Απριλίου

2020 στην περίμετρο των

πληττόμενων επιχειρήσεων

Η ίδια ανωτέρω διαδικασία

δήλωσης των αξιογράφων

θα ισχύει και για επιχειρή-

σεις τα ΑΦΜ των οποίων

θα συμπεριληφθούν στους

προστατευόμενους ΚΑΔ

εντός του Απριλίου 2020. Η

δήλωση θα υποβάλλεται

εντός 6 εργάσιμων ημερών

από την υπαγωγή τους

στην περίμετρο των πλητ-

τόμενων ΚΑΔ. 

Εφόσον οι υπόχρεοι προς

πληρωμή αξιογράφων

(παρά το ότι εμπίπτουν

στους ΚΑΔ πληττόμενων

επιχειρήσεων) επιθυμούν

να πληρώσουν τα αξιόγρα-

φα πριν από την καταληκτι-

κή ημερομηνία των έξι

εργασίμων ημερών από την

υπαγωγή τους κατά τα αμέ-

σως ανωτέρω, θα πρέπει

να επικοινωνούν με την

πληρώτρια τράπεζα. 

Γ. Για τους υπόχρεους προς

πληρωμή αξιογράφων που

δεν εμπίπτουν στις ως άνω

κατηγορίες

Οι προαναφερθείσες διατά-

ξεις της ΠΝΠ της

30.03.2020 δεν επηρεάζουν

την

εμφάνιση/πληρωμή/σφράγι-

ση των αξιογράφων οι υπό-

χρεοι προς πληρωμή των

οποίων δεν εμπίπτουν

στους παραπάνω ΚΑΔ. 

Από τις σχετικές διατάξεις

και τις παραπάνω διευκρι-

νήσεις της Ένωσης

Ελληνικών Τραπεζών συνά-

γεται σαφώς ότι:

Η αναστολή αφορά μόνο τις

επιταγές με ημερομηνία

λήξης από 31 Μαρτίου

μέχρι 31 Μαΐου.

Η αναστολή αφορά μόνο τις

επιταγές επιχειρήσεων που

έχουν κλείσει με κρατική

εντολή ή συμπεριλαμβάνο-

νται στις πληττόμενες βάσει

ΚΑΔ.

Χωρίς την δήλωση στην

πλατφόρμα ΕΕΤ/Τειρεσία,

ακόμα και οι επιταγές των

κλεισμένων/πληττόμενων

επιχειρήσεων δεν έχουν

καμία παράταση ή προστα-

σία.

Οι επιχειρήσεις που θα

ενταχθούν στην προστασία

μελλοντικά βάσει διεύρυν-

σης των ΚΑΔ θα έχουν 6

εργάσιμες ημέρες να προ-

χωρήσουν στην σχετική

δήλωση.  Μέχρι την αυτών

των επιχειρήσεων στις

πληττόμενες, οι επιταγές

τους δεν έχουν καμία παρά-

ταση ή προστασία.

Πρέπει επίσης να επισημά-

νουμε ότι, οι κομιστές των

αξιογράφων που δεν θα

ενταχθούν στους πληττόμε-

νους ΚΑΔ, θα έχουν δικαίω-

μα να ενταχθούν ατομικά

στις πληττόμενες επιχειρή-

σεις και να λάβουν ασφαλι-

στικές και φορολογικές ανα-

στολές από την 1η

Απριλίου και εντεύθεν, εάν

το σύνολο των αξιογράφων

που αναστέλλονται είναι

μεγαλύτερο του 20% του

μέσου μηνιαίου τζίρου τους

το 2019.  Εξαιρούνται οι

επιχειρήσεις που υπάγονται

σε συγκεκριμένους ΚΑΔ

που παρουσιάζουν σημαντι-

κή αύξηση του τζίρου τους

στη διάρκεια της κρίσης. Οι

ειδικές ρυθμίσεις που αφο-

ρούν το συγκεκριμένο

μέτρο θα προβλεφθούν με

Υπουργική απόφαση.

Πέραν των παραπάνω, ο

Υπουργός Οικονομικών

ανακοίνωσε σήμερα ότι,

εντός της ημέρας θα τεθεί

σε εφαρμογή η πλατφόρμα

υποβολής ηλεκτρονικών

αιτημάτων για την

«Επιστρεπτέα

Προκαταβολή», η οποία

προβλέφθηκε με το άρθρο

3 ΠΝΠ 30-3-2020.  Η ενί-

σχυση αυτή, σημειώνεται

ότι δεν έχει καμία σχέση με

την προκαταβολή φόρου

που αποδίδουν οι επιχειρή-

σεις προς την εφορία, ούτε

με την επιστροφή της.

Για την χορήγηση της ενί-

σχυσης, απομένει μόνο η

δημοσίευση της

Υπουργικής Απόφασης που

θα καθορίσει τους δικαιού-

χους, το ύψος της ενίσχυ-

σης, τις προϋποθέσεις

χορήγησης, την διαδικασία

υποβολής αίτησης, τα απαι-

τούμενα στοιχεία, τον

τρόπο καταβολής και επι-

στροφής και κάθε άλλη

λεπτομέρεια.  Η ενίσχυση

θα είναι ακατάσχετη, αφο-

ρολόγητη και δεν θα συμ-

ψηφίζεται με οποιαδήποτε

οφειλή.

Σύμφωνα με την αναγγελία

του Υπουργείου, οι επιχει-

ρήσεις θα μπορούν να

εισαχθούν, να δηλώνουν

τον τζίρο τους που θα

συγκρίνεται με μία σειρά

από άλλα στοιχεία και

άμεσα θα υπάρχει επιπλέον

ρευστότητα στην επιχείρη-

ση. 

Το συνολικό κόστος του

Μέτρου προς το παρόν ορί-

ζεται στο 1 δις ευρώ.

Παράλληλα αναμένεται και

η οριστική έγκριση εκ

μέρους της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής – και πιο συγκε-

κριμένα της Γενικής

Διεύθυνσης Ανταγωνισμού

– καθώς συνιστά κρατική

εγγύηση και επιδότηση και

πρέπει να λάβει τη σχετική

εξαίρεση.

Σημείωση: H  διαδικασία

γίνεται από τον ίδιο τον

επαγγελματία μόνο ηλε-

κτρονικά μέσω e-banking

στην τράπεζα με την

οποία συνεργάζεται.

Σχετικές πληροφορίες θα

βρείτε στο site της κάθε

τράπεζας. 

Εκ της γραμματείας.
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MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ



Α
νοιχτή επιστολή
της Πανελλαδικής
Επιτροπής

Μπλόκων στον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης
στην οποία αναφέρονται
τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ
Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι τα
προβλήματα του αγροτικού-
κτηνοτροφικού κλάδου και
πριν τον «κορωνοϊό» ήταν
πολλά και είχαμε (αγρότες-
κτηνοτρόφοι) πρόβλημα
επιβίωσης.
Η πανελλαδική επιτροπή
των μπλόκων έχει αναδείξει
και έχει παλέψει με πολ-
λούς τρόπους για τη λύση

αυτών των προβλημάτων.
Δυστυχώς κανένα από αυτά
τα προβλήματα δεν έχει
λυθεί, εδώ και πολλά χρό-
νια. Σήμερα όμως, υπάρχει,
μια καινούργια χειρότερη
πραγματικότητα (κορωνοϊ-
ός), η οποία εξελίσσεται σε
κρίση, όχι μόνο υγειονομική
αλλά και οικονομική!
Θα κληθούμε και εμείς, ως
πρωτογενής τομέας να
σηκώσουμε βάρος της μετά
κορωνοϊού εποχής, κυρίως,
στο διατροφικό επίπεδο του
λαού. Αλλά όπως λέτε έχου-
με πόλεμο, συνεπώς χρεια-
ζόμαστε όπλα (όπως όπλα
χρειάζονται και το δημόσιο

σύστημα υγείας και οι υγει-
ονομικοί).
Τώρα που υπάρχει «ελευ-
θερία κινήσεων» στον οικο-
νομικό τομέα, η κυβέρνησή
σας μοιράζει τα εκατοντά-
δες εκατομμύρια κυρίως σε
καναλάρχες, επιχειρηματίες,
κλινικάρχες, κλπ, ενώ δίνει
κάποια λίγα ψίχουλα σε
εργαζόμενους και μικρούς
αυτοαπασχολούμενους
όμως για τους αγρότες και
κτηνοτρόφους δεν έχετε
εξαγγείλει τίποτα, καμιά
ουσιαστική στήριξη. Τώρα
είναι επιτακτική ανάγκη, να
στηρίξετε τους αγροτοκτη-
νοτρόφους και να πάρετε
μέτρα επίλυσης στα χρόνια
προβλήματα τους, που θα
οξυνθούν δραματικά το
επόμενο διάστημα και
υπάρχει κίνδυνος να μην
καλλιεργήσουν κάποιοι ή
γενικευμένου ξεκληρίσμα-
τος.
Σας καλούμε άμεσα να υλο-
ποιήσετε τα παρακάτω:
1. Αναπλήρωση χαμένου
εισοδήματος για τους παρα-
γωγούς σε όλα τα προϊόντα
(φυτικής και ζωικής παρα-
γωγής) που υπάρχει ή θα
προκύψει πρόβλημα μέχρι

τέλους του χρόνου. Με
προτεραιότητα  τους παρα-
γωγούς που βγαίνουν στη
λαϊκή αγορά και τους κτηνο-
τρόφους που διαφαίνεται
μείωση των τιμών  στο
κρέας στα αιγοπρόβατα
ενόψει και του Πάσχα.

2. Άμεση καταβολή στο
100% από τον ΕΛΓΑ των
αποζημιώσεων για το 2019.
Τέρμα η κοροϊδία! Είναι
χρήματα που ήδη τα έχουμε
προπληρώσει στον ΕΛΓΑ, η
κυβέρνηση σας όπως και οι
προηγούμενες δεν έχουν
βάλει ούτε ένα ευρώ στον
ΕΛΓΑ. Επιπλέον άμεση εξό-
φληση όλων των χρωστού-
μενων σε αγρότες και κτη-
νοτρόφους από ΟΠΕΚΕΠΕ,
ΠΣΕΑ, προγράμματα, εξι-
σωτικές αποζημιώσεις.
3. Να απαλλαγούν οι αγρό-
τες και κτηνοτρόφοι από τις
ασφαλιστικές εισφορές στον
ΕΦΚΑ για όσο διάστημα
διαρκέσει η κρίση. Η πλη-
ρωμή να γίνει από την
κυβέρνηση, τουλάχιστον για
το πρώτο τετράμηνο, στο
πλαίσιο των μέτρων στήρι-
ξης.
4. Μείωση κόστους παρα-

γωγής: αφορολόγητο
πετρέλαιο, 50% μείωση
αγροτικού ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, κατάργηση του
Φ.Π.Α. στα αγροεφόδια,
καθώς και μείωση των
τιμών τους (υπάρχει κίνδυ-
νος αισχροκέρδειας).
5. Κατώτερες εγγυημένες
τιμές στα αγροτοκτηνοτρο-
φικά προϊόντα που να
καλύπτουν το κόστος παρα-
γωγής και να αφήνουν ένα
λογικό κέρδος για την επι-
βίωση μας.
6. Να δοθούν άτοκα δάνεια
σε αγρότες-κτηνοτρόφους
για να μπορέσουν να συνε-
χίσουν τις δραστηριότητες
τους και να μην είναι έρμαια
στα χέρια εμπόρων – βιο-
μηχάνων.
7.Να δοθεί η απαραίτητη
παράταση, για όσο χρόνο
χρειαστεί, για την υποβολή
δηλώσεων ΟΣΔΕ οι οποίες
πρέπει να γίνονται δωρεάν
με ευθύνη των δομών του
υπουργείου και χωρίς καμιά
επιβάρυνση των παραγω-
γών.
8. Να λυθεί άμεσα το πρό-
βλημα με τους εργάτες γης
στις καλλιέργειες που η
παρουσία τους είναι απα-

ραίτητη.
9. Να δοθεί η 13η σύνταξη
στους συνταξιούχους ΟΓΑ.
10. Να μη γίνει κανένας
πλειστηριασμός πρώτης
κατοικίας όλων των λαϊκών
στρωμάτων ή χωραφιών σε
αγρότες-κτηνοτρόφους.
Καμιά διακοπή ρεύματος
και νερού οικιακό και αγρο-
τικό.
11. Να στελεχωθούν με το
προβλεπόμενο προσωπικό
τα νοσοκομεία και τα
κέντρα υγείας της υπαίθρου
και να εξοπλιστούν με τα
απαραίτητα υλικά.
Υποχρέωση της πολιτείας
είναι να εφοδιάσει με τα
αναγκαία μέτρα προφύλα-
ξης το προσωπικό αυτών
και αυτό να γίνει ΤΏΡΑ!
Η ατομική ευθύνη είναι δική
μας και την έχουμε αναλά-
βει μένοντας στο σπίτι και
τηρώντας τις οδηγίες των
ειδικών.
Η συλλογική ευθύνη είναι
δική σας και σας καλούμε
να την αναλάβετε και να
ικανοποιήσετε όλα τα παρα-
πάνω αιτήματα».

Ε
κ νέου σε

λειτουργία τέθηκε

το

Ολοκληρωμένο Σύστημα

Διαχείρισης και Ελέγχου

(ΟΣΔΕ) για το 2020.

Η σχετική απόφαση ελήφθη

προκειμένου να προχωρή-

σει η διαδικασία υποβολής

δηλώσεων ώστε να εξυπη-

ρετηθούν οι παραγωγοί

που επιθυμούν την άμεση

ολοκλήρωσή της.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα

στους παραγωγούς να

καταθέσουν τις αιτήσεις

τους εξουσιοδοτώντας ηλε-

κτρονικά εκπρόσωπο του

ΚΥΔ σύμφωνα με τη σχετι-

κή εγκύκλιο των εξουσιοδο-

τήσεων.

Συγκεκριμένα, η υποβολή

των αιτήσεων στα κατά

τόπους ΚΥΔ θα πραγματο-

ποιείται μόνο με απομακρυ-

σμένη επικοινωνία μεταξύ

του παραγωγού και των

υπαλλήλων των Κέντρων

τα δε δικαιολογητικά θα

αποστέλλονται ηλεκτρονικά

ή εναλλακτικά με τη χρήση

είτε ταχυδρομείου είτε υπη-

ρεσιών ταχυδιανομής (κού-

ριερ).

Τέλος, για την οριστικοποίη-

ση της δήλωσης απαιτείται

η προηγούμενη επικοινωνία

μεταξύ εκπροσώπου του

ΚΥΔ και αιτούντος.

Σημειώνεται ότι σε ισχύ

τίθεται και η δυνατότητα

υποβολής δηλώσεων απευ-

θείας μέσω της ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας του ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο

ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή ερω-

τήματα από τα ΚΥΔ.

Μεταξύ άλλων διευκρινίζει

ότι τα συνημμένα στην αίτη-

ση δικαιολογητικά έγγραφα,

που είναι αδύνατο να υπο-

βληθούν σ' αυτή τη φάση

ηλεκτρονικά θα μπορούν να

υποβληθούν και μετά την

αναστολή των μέτρων

περιορισμού μετακινήσεων.

Για το λόγο αυτό μετά την

αναστολή των μέτρων θα

ορισθούν προθεσμίες υπο-

βολής δικαιολογητικών που

δεν έχουν κατατεθεί.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως

εξής:

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ.

7335 ΕΞ 2020/23/03/2020

εγκυκλίου του Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

περί ηλεκτρονικής υπεύθυ-

νης δήλωσης και εξουσιο-

δότησης, των από

31.03.2020 και 01.04.2020

Δελτίων Τύπου του

Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

και της από 31.03.2020

ανακοίνωσης του

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην ιστο-

σελίδα του, όπως επίσης εξ

αφορμής ερωτημάτων που

λαμβάνουμε από ΚΥΔ τις

τελευταίες ημέρες, σημειώ-

νουμε τα εξής αναφορικά με

τον τρόπο λειτουργίας τους

την περίοδο ισχύος των

μέτρων περιορισμού των

μετακινήσεων:

1.Η υποβολή των δηλώσε-

ων στα ΚΥΔ θα γίνεται μόνο

μέσω ηλεκτρονικής εξου-

σιοδότησης του εκπροσώ-

που του ΚΥΔ σύμφωνα με

την υπ΄αριθ. ΑΠ

7335ΕΞ2020/23/03/2020

εγκύκλιο του Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

(δείτε πατώντας εδώ).

2. Σε ό,τι αφορά ερωτήματα

για τυχόν μεταβίβαση ευθύ-

νης του παραγωγού προς

τον εξουσιοδοτούμενο

εκπρόσωπο του εκάστοτε

ΚΥΔ επισημαίνουμε ότι,

όπως πάγια προβλέπεται

στις οδηγίες διαδικασίας

υποβολής ενιαίας αίτησης

ενίσχυσης, βλ. ενδεικτικά

οδηγίες έτους 2020, υπ΄ αρ.

17090/27.02.2020 έγγραφο

της Διοίκησης του

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η ορθή

καταχώρηση και υποβολή

της ενιαίας αίτησης στη δια-

δικτυακή εφαρμογή, η πλη-

ρότητα του ηλεκτρονικού

φακέλου και η εμπρόθεσμη

οριστικοποίησή της, είναι

αποκλειστική ευθύνη του

αιτούντος. Επομένως ο

εξουσιοδοτών παραγωγός

εξακολουθεί να έχει την

ευθύνη της ορθότητας και

πληρότητας της αίτησης.

3. Αναφορικά με την επισύ-

ναψη δικαιολογητικών επι-

σημαίνουμε ότι θα πρέπει

να χρησιμοποιηθούν όλοι οι

πρόσφοροι τρόποι ηλεκτρο-

νικής υποβολής (π.χ. ενοι-

κιαστήρια μέσω taxis ή

ενοικιαστήρια σκαναρισμέ-

να που συνοδεύονται από

ηλεκτρονικές ΥΔ των συμ-

βαλλόμενων περί αποδο-

χής του περιεχομένου κλπ).

4. Κύρια στόχευσή μας

παραμένει η έγκαιρη συλλο-

γή των ΕΑΕ. Τα συνημμένα

στην αίτηση δικαιολογητικά

έγγραφα, που είναι αδύνατο

να υποβληθούν σ' αυτή τη

φάση ηλεκτρονικά θα μπο-

ρούν να υποβληθούν και

μετά την αναστολή των

μέτρων περιορισμού μετακι-

νήσεων. Για το λόγο αυτό

μετά την αναστολή των

μέτρων θα ορισθούν προ-

θεσμίες υποβολής δικαιολο-

γητικών που δεν έχουν

κατατεθεί.

5. Είναι σαφές ότι τα ΚΥΔ

έχουν την ευθύνη οργάνω-

σης της δουλειάς τους

σεβόμενα απολύτως τα

μέτρα προστασίας της

δημόσιας υγείας που έχουν

ληφθεί.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η

χρονική συγκυρία είναι για

όλους μας δυσχερής, αλλά

ελπίζουμε στην καλή συνερ-

γασία όλων των φορέων,

ώστε να ολοκληρωθεί και

φέτος το μεγάλο έργο της

υποβολής αιτήσεων των

παραγωγών.

Ο Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

Δρ. Γρηγόριος Νικ. Βάρρας
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Σ
ε υψηλά επίπεδα

βρέθηκε το

απόγευμα του

Σαββάτου, η στάθμη στα

ποτάμια και τα αρδευτικά

κανάλια της Π.Ε. Λάρισας,

στον Δήμο Φαρσάλων,

λόγω της συνεχιζόμενης

βροχόπτωσης που

έπληξε την περιοχή για

πολλές ώρες, με

αποτέλεσμα να βρεθούν

σε επιφυλακή όλοι οι

αρμόδιοι φορείς από το

απόγευμα του Σαββάτου,

και συνεχίζουν,

πραγματοποιώντας

παρεμβάσεις για να

αντιμετωπιστούν

πλημμυρικά φαινόμενα,

έχοντας έντονα στο

μυαλό τους μνήμες από

τις πλημμύρες της 21ης

Μαΐου του 2016, που

ευτυχώς δεν

επαναλήφθηκαν, καθώς

τότε η κακοκαιρία ήταν

ακόμα πιο έντονη.

Πλημμυρικά φαινόμενα

παρουσίασε επίσης το

χαντάκι που βρίσκεται στον

περιφερειακό δρόμο της

πόλης των Φαρσάλων, με

αποτέλεσμα να συγκεντρώ-

σει μεγάλες ποσότητες

νερού και να πλημμυρίσει,

πιθανότατα λόγω των

έργων του περιφερειακού

δακτυλίου που γίνεται την

δεδομένη χρονική στιγμή,

καθώς δεν μπορούσαν τα

νερά να βρουν διέξοδο

προς την άλλη πλευρά, με

αποτέλεσμα συνεργεία του

δήμου να εκτρέψουν τα

νερά με αναχώματα προς

άλλη κατεύθυνση. Πολλές

από τις κτηνοτροφικές

μονάδες που βρίσκονται

στην περιοχή κοντά στον

περιφερειακό, έφτασαν σε

οριακό σημείο, βλέποντας

τα νερά να φτάνουν προ

των πυλών από τα ποιμνιο-

στάσια τους. Επίσης, απει-

λήθηκε και μια οικεία πίσω

από την παλαιοημερολογίτι-

κη εκκλησία, επί της οδού

Βόλου, ευτυχώς όμως ήταν

άμεση η επέμβαση γκρέι-

ντερ, του δήμου Φαρσάλων

στο σημείο και το απέτρεψε

την συγκεκριμένη κατάστα-

ση.

Για ακόμη μια φορά η

Υπέρεια Φαρσάλων της

δημοτικής ενότητας Ενιπέα,

βρέθηκε στο επίκεντρο, να

απειλείται από την συνεχή

βροχόπτωση καθώς η

στάθμη του ποταμού

Ενιπέα ανέβηκε αισθητά με

αποτέλεσμα να έχουν

πλημμυρίσει αρκετά χωρά-

φια κατά μήκος του ποτα-

μού και το νερό να φτάνει

ακριβώς έξω από το χωριό.

Παρόμοια φαινόμενα

παρουσίαζαν το σύνολο

των χωραφιών των χωριών

του δήμου, που η εικόνα

τους θυμίζει πραγματική

θάλασσα.

Πηγή: Με πληροφορίες

από εφημερίδα Ελευθερία

CMYK
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Τ
ούτες τις μέρες δεν
ξέρεις που να
πρωτοκοιτάξεις !!

Γράφονται πολλά, θα
γραφούν ακόμη
περισσότερα, γιατί ζούμε
πρωτόγνωρες καταστάσεις
που νεκρώνουν τα κύτταρά
μας και μας διαποτίζουν με
ανησυχία για το μέλλον.
Πρώτη φορά μετά το τέλος
του Β’Παγκοσμίου Πολέμου
παρατηρείται μια
εντυπωσιακή επιστροφή
των εθνικών κρατών, για
την ανάγκη της
αντιμετώπισης της
επιδημίας του κορονοιού.
Τούτα λαμβάνουν
καθοριστικές αποφάσεις
για τα μέτρα περιορισμού
και καραντίνας των λαών
τους, τούτα κλείνουν τα
εθνικά σύνορα,
αποφασίζουν για τα εθνικά
πακέτα οικονομικής
στήριξης των πληττόμενων
κοινωνιών και οικονομιών
τους, χαράσσοντας εθνικές
στρατηγικές.
Η υγειονομική κρίση  πλέον
επικεντρώνεται στις ευρωπαϊ-
κές χώρες, και κυρίως στις
χώρες του Νότου (Ιταλία,
Ισπανία αλλά και Γαλλία κ.α.)
οι οποίες αντιμετωπίζουν μια
πρωτοφανή έκτακτη κατάστα-
ση με κατακλυσμιαίες κοινω-
νικές και οικονομικές συνέ-
πειες.  Παρά ταύτα, η
Ευρώπη οδεύει -μετά από
μια δεκαετία- σε νέα αποτυ-
χία διαχείρισης και αντιμετώ-
πισης της σημερινής κρίσης.
Η Ευρώπη ψελλίζει εν μέσω
θρήνου και φόβου.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η
Γερμανία της Άνγκελα
Μέρκελ και οι «τέσσερις της
σταθερότητας», όπως προ
ετών δεν εκδήλωναν πρόθε-
ση αμοιβαιοποίησης με την
κρίση του δημοσίου χρέους,
τοιουτοτρόπως και για τις
οικονομικές επιπτώσεις του
κορονοϊού δεν έχουν την
πολιτική θέληση για ενιαία
ευρωπαϊκή πολιτική με κοινό
ταμείο και συντονισμένες
παρεμβάσεις. Τουναντίον,
ναρκοθετούν την καθιέρωση
ευρωομολόγων για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας του
Covid-19 στην Ευρώπη.
Προβάλλεται ως κύριο επιχεί-
ρημα ότι ο υφιστάμενος
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας είναι καταλλη-
λότερος από τα πολυδάπανα
ευρωομόλογα και την θέσπι-
ση κοινού ευρωπαϊκού δανει-
σμού, έστω και ειδικού σκο-
πού. Σε μια ύστατη προσπά-
θεια να καμφθούν οι αντιρρή-
σεις, η Γαλλία απηύθυνε
έκκληση δημιουργίας ενός
κοινού ευρωπαικού ταμείου,
συγκεκριμένης χρονικής
διάρκειας ως μακροπρόθε-
σμη απάντηση στην κρίση.
Ως εκ τούτου, προτείνονται
εργαλεία που θα στηρίξουν
την χρηματοδότηση των
αυξημένων έκτακτων δημο-
σίων αναγκών των κρατών
μελών και θα συμβάλλουν
στην ανάκαμψη της οικονο-
μίας λόγω της νέας κρίσης.
Ωστόσο, παρατηρείται εμμο-
νική αδιαλλαξία.
Το στύλωμα των ποδιών της
Γερμανίας αλλά και των

εκπροσώπων των θεσμικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επαναφέρει με τον
εναργέστερο τρόπο τον υπό-
γειο διχασμό που εξαρχής
διαπερνά την πορεία προς
την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η
κυρίαρχη  γερμανική αντίλη-
ψη στηρίζεται απαρέγκλιτα
στη δημοσιονομική πειθαρχία
των κρατών μελών και στην
αυστηρή τήρηση των κανό-
νων με την ταυτόχρονη
παραδειγματική τιμωρία
όσων δεν τους τηρούν. Στην
χώρα μας άλλωστε, βιώσαμε
με τον οδυνηρότερο τρόπο
την εφαρμογή της ανωτέρω
αντίληψης, με την κοινωνική
αναλγησία των μνημονίων
και των αιματηρών θυσιών
μας.
Εντούτοις, σήμερα φαίνεται
να οδηγούμαστε σε μια κοι-
νότητα κατεστραμμένων
χωρών που καλούνται να
καλύψουν αυτοδυνάμως, τις
τεράστιες δημόσιες δαπάνες
για την υγεία αλλά και την
οικονομία. Μην κρυβόμαστε
τα προγράμματα «ποσοτικής
χαλάρωσης» είναι κυρίως
προγράμματα που καλύ-
πτουν την ανάγκη ρευστότη-
τας για να αποτραπεί ο κίν-
δυνος της κατάρρευσης του
τραπεζικού συστήματος και
της αγοράς. Τώρα όμως,
μπροστά στη λαίλαπα του
καθομολογούμενου αόρατου
εχθρού- ιού, τα κράτη μέλη
της ΕΕ  καλούνται να καλύ-
ψουν την ανάγκη για χρημα-
τοδότηση της δαπάνης για τη
δημόσια υγεία αλλά και των
αυξημένων αναγκών των
λαών τους, κυρίως μόνες
τους. Ο «ηθικός κίνδυνος»
μετεξελίσσεται ραγδαία σε
κίνδυνο έλλειψης λόγου
ύπαρξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εξάλλου, μια κοινό-
τητα χωρίς κοινά εργαλεία
απέναντι σε μια τεράστια
κοινή κρίση είναι δύσκολο να
κρατηθεί και μάλιστα, δεύτε-
ρη φορά μέσα σε μία δεκαε-
τία. Ο Πρωθυπουργός της
βαριάς πληττόμενης Ιταλίας,

Τζουζέπε Κόντε μπροστά
στην ολέθρια καταστροφή και
στην αδιανόητη αδιαλλαξία
της Γερμανίας και των ακο-
λούθων χωρών υποστήριξης
της αντίληψης τούτης, δήλω-
σε απερίφραστα ότι «Αν σκέ-
πτεστε να μας βοηθήσετε με
τους  καθιερωμένους μηχανι-
σμούς προστασίας, που
έχουν δημιουργηθεί στο
παρελθόν, τότε αφήστε το.
Θα προχωρήσουμε μόνοι
μας. Δεν σας χρειαζόμαστε».  
Χωρίς κοινές αποφάσεις και
κοινές πολιτικές πρακτικές
αντιμετώπισης της παρούσας
παγκόσμιας κρίσης, η πολιτι-
κή κρίση στην Ευρώπη
βαθαίνει έτι περαιτέρω. Οι
πληττόμενες χώρες, θα ανα-
γκαστούν να αντλήσουν πρό-
σθετα κεφάλαια από τις χρη-
ματαγορές με υψηλά επιτόκια
και σε συνθήκες υπερχρέω-
σης για να καλύψουν τις
έκτακτες εθνικές του ανάγκες,
γεγονός που θα προκαλέσει
νέα ύφεση και στοιχεία απο-
σύνθεσης. Με τα δεδομένα
αυτά, η αδιαλλαξία και η
άρνηση αλληλεγγύης μεταξύ
των κρατών μελών, ακόμη
και όταν ο εχθρός είναι κοι-
νός πρόκειται να αφήσει
βαθιά διαλυτικά χνάρια.
Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή
Ένωση στρατηγικά και θεσμι-
κά δείχνει να έχει εγκαταλεί-
ψει την προσπάθεια για μία
ουσιαστική ενοποίηση, να
έχει απομακρυνθεί από τις
ιδέες της ισότητας και της
αλληλεγγύης των λαών, ώστε
να υπερισχύσει ξανά το
όραμα και η επιθυμία της κοι-
νής αλληλέγγυας συμβίωσης
στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο,
ως συνεκτικός δεσμός μεταξύ
των πολιτών της ΕΕ.
Ο αόρατος κοινός εχθρός
‘’Covid-19’’ θα φύγει, ο ασθε-
νής ‘’μηδέν’’ της νέας ευρω-
παικής πολιτικής κρίσης θα
ιαθεί (;). Ευελπιστώ σύντομα!
Της Μαρίας Γαλλιού –

Δικηγόρου
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Τ
ο Συνδικάτο

οικοδόμων

Φαρσάλων

ενημερώνει τους

συνάδελφους οικοδόμους

ότι η Ομοσπονδία

Οικοδόμων και

ΣΥΝΝΑΦΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ελλάδος απέστειλε

υπόμνημα προς τον

Υπουργό Οικονομικών κ.

Χρ.Σταϊκούρα, Υπόψη του

Υπουργού Εργασίας &

Κοινωνικών Υποθέσεων,

κ. Γ.Βρούτση.

Κύριε υπουργέ,

Παρά τις δημόσιες προσω-

πικές δεσμεύσεις σας ότι οι

Οικοδόμοι θα ενταχθούν

στο πλαίσιο προστασίας και

της ενίσχυσης των 800

ευρώ, λόγω της διακοπής

της εργασίας τους συνέπεια

του κορονοϊού, αυτό δεν

έχει πραγματοποιηθεί μέχρι

σήμερα.

Η Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου, που εκδώ-

σατε την Τρίτη 31 Μαρτίου,

δεν καλύπτει το μεγαλύτερο

μέρος των Οικοδόμων που

απασχολείται με την μορφή

του μεροκάματου στην

απλή ιδιωτική οικοδομή.

Όλοι αυτοί εξαιρούνται

οποιασδήποτε κάλυψης

περιγράφεται στην ΠΝΠ

γιατί ούτε αυτοαπασχολού-

μενοι είναι, ούτε ιδιοκτήτες

εταιριών. Δουλεύουν απευ-

θείας στον απλό ιδιώτη που

κατασκευάζει, επισκευάζει,

ανακαινίζει κλπ. την κατοι-

κία του ή πραγματοποιεί

άλλες μικρής έκτασης ιδιω-

τικές οικοδομικές εργασίας.

Οι ιδιοκτήτες αυτοί είναι

φυσικά πρόσωπα, δεν

έχουν ΚΑΔ. 

Επόμενα, όσοι εργάζονται

στο οικοδομοτεχνικό τους

έργο και διέκοψαν την

εργασία τους (έχουν κλείσει

μάντρες υλικών, χρωματο-

πωλεία) μένουν ξεκρέμα-

στοι, χωρίς καμία στήριξη

για να καλύψουν τις οικογε-

νειακές τους ανάγκες.

Σας καλούμε να εξετάσετε

χωρίς καμιά καθυστέρηση

αυτό το μεγάλο πρόβλημα

και να προχωρήσετε σε

άμεσα μέτρα για την επίλυ-

σή του.

Επίσης, σας επισημαίνουμε

ότι πολλοί Οικοδόμοι που

παραμένουν άνεργοι βρί-

σκονται χωρίς καμία στήρι-

ξη, χωρίς δικαίωμα επιδό-

τησης από τον ΟΑΕΔ. Είναι

επείγουσα ανάγκη να

ληφθούν αντίστοιχα μέτρα

οικονομικής στήριξης όλων

αυτών και των οικογενειών

τους.

Φ
έτος

συμπληρώνονται

35 χρόνια – από

τις 7-4-1985 – και την

ημέρα που ο Αείμνηστος

Υπουργός Υγείας

Γιώργος Γεννηματάς,

εγκαινίαζε στην

Ελασσόνα το πρώτο

Κέντρο Υγείας της χώρας,

θεμελιώνοντας και

κάνοντας πράξη έτσι την

ανάπτυξη του ΕΣΥ και

των Κέντρων Υγείας της

μεγαλύτερης κοινωνικής

μεταρρύθμισης της

μεταπολίτευσης στην

περιφέρεια.

Σήμερα μετά από 35 χρόνια

και εν μέσω της πανδημίας

του Κορωναιού μπορούμε

να αξιολογήσουμε τη χρησι-

μότητα τη προσφορά το

βάρος και το βάθος εκείνης

της πολιτικής πρωτοβου-

λίας .

Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα

Υγείας του Νομού, όπως

και όλοι οι Υγειονομικοί της

χώρας στους χώρους δου-

λειάς, κάτω από δύσκολες

και αντίξοες συνθήκες,

δίνουν καθημερινά το

παράδειγμα το τι σημαίνει

ευθύνη και προσφορά.

Η ΠΦΥ μπορεί και πρέπει

να παίξει τον ρόλο που της

αρμόζει στη αντιμετώπιση

της πανδημίας του

Κορωναιού στην κοινότητα,

μετά από σαφείς επιστημο-

νικές οδηγίες, υψίστη προ-

τεραιότητα της Διοίκησης

πρέπει να είναι η διασφάλι-

ση της υγείας του υγειονο-

μικού προσωπικού και η

θωράκιση του με τα απα-

ραίτητα υλικά για ΜΑΠ.

Η Διοίκηση της 5η ΥΠΕ,

στην παρούσα φάση, λόγω

της πανδημίας και των

αυξημένων αναγκών για

καθαριότητα που δημιουρ-

γείται στους χώρους εργα-

σίας, πρέπει να φροντίσει

να επεκταθούν οι συμβά-

σεις ώστε οι συναδέλφισσες

καθαρίστριες ΣΟΧ να παρέ-

χουν υπηρεσίες με πλήρες

ωράριο.

Να γίνει απολύμανση των

ΚΥ στα πρότυπα της

Κεντρικής Υπηρεσίας . Να

συνεχίσει η απρόσκοπτη

προμήθεια των ΚΥ με υλικά

ΜΑΠ, αντισηπτικών, απολυ-

μαντικών.

Οι πάγιες διαχρονικές μας

θέσεις για την ανάπτυξη της

ΠΦΥ και οι αγώνες τόσο

του σωματείου μας όσο και

της ΠΟΕΔΗΝ που στηρίζει

τα παραπάνω είναι επίκαι-

ρα όσο πότε . Θα συνεχί-

σουμε να παλεύουμε για

ένα δωρεάν δημόσιο ΕΣΥ

και την στελέχωση των

Κέντρων Υγείας με μόνιμο

προσωπικό ώστε να μπο-

ρούν να προσφέρουν καθο-

λικές ποιοτικές Δημόσιες

υπηρεσίες Υγείας στην κοι-

νότητα .

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

1. Στελέχωση των Κ.Υ με

μόνιμο Ιατρικό προσωπικό

των βασικών ειδικοτήτων (

Παιδίατροι ,Οδοντίατροι ,

Μικροβιολόγοι , Ακτινολόγοι

) πέραν των Γενικών

Γιατρών, οι οποίοι στηρί-

ζουν πολλαπλώς το σύστη-

μα όχι μόνο στα Κέντρα

Υγείας αλλά και στα

Νοσοκομεία, όπου καλού-

νται να προσφέρουν υπη-

ρεσίες .

2. Ανάπτυξη του ΕΚΑΒ σε

όλο το Νομό με δημιουργία

τομέων με έδρα Κέντρα

Υγείας .

3. Στελέχωση των ΚΥ με

επαγγελματίες υγείας ώστε

να δοθεί το βάρος στην

ανάπτυξη της πρόληψης

και της προαγωγής Υγείας .

4. Στελέχωση των ΚΥ με

επαγγελματίες Υγείας ώστε

να αναπτυχθεί ο θεσμός

της κατοίκου νοσηλείας και

αποκατάστασης. Η πανδη-

μία ανέδειξε με τον πλέον

κατηγορηματικό τρόπο αυτή

την ανάγκη στην κοινότητα .

5. Στελέχωση των ΚΥ με

μόνιμο προσωπικό

Καθαριότητας και Φύλαξης .

6. Ένταξη του προσωπικού

των Κέντρων Υγείας στα

ΒΑΕ σύμφωνα με τις προ-

τάσεις της ΠΟΕΔΗΝ .

Η ΠΦΥ είναι μία πολύ

σοβαρή υπόθεση, χρειάζε-

ται τη συστράτευση όλων,

τώρα θα φανούν οι ειλικρι-

νείς πολιτικές προθέσεις,

δεν θέλουμε επικοινωνιακές

προσεγγίσεις και υποκριτι-

κά χτυπήματα στην πλάτη.

Είναι ώρα ΕΥΘΥΝΗΣ !!!

ΕΜΕΙΣ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ.

ΤΟ Δ.Σ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-

ΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Μ
ε διαδικασίες
εξπρές πρέπει να
κινηθούν ,όσες

μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ζητήσουν μέρος από τα 1
δισ. χαμηλότοκα δάνεια
που θα διανείμει το κράτος
σε όσους τα έχουν
περισσότερο ανάγκη.
Η διαδικασία θα γίνεται μέσω
της πλατφόρμας
myBusinessSupport στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ, όπου με βάση την
υπουργική απόφαση που
συνυπογράφουν οι
κ.Σταϊκούρας, Γεωργιάδης,
Βεσυρόπουλος και
Σκυλακάκης:
– οι αιτήσεις πρέπει να υπο-
βληθούν έως 10 Απριλίου.
Για την υποβολή της αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
δεν αποτελεί προϋπόθεση η
υπαγωγή της επιχείρησης σε
κάποιον από τους κωδικούς
αριθμούς δραστηριότητας
(ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται
στις εκάστοτε εκδιδόμενες

υπουργικές αποφάσεις για
την αναστολή φορολογικών
υποχρεώσεων και τη χορήγη-
ση κάθε είδους ενισχύσεων
προς πληττόμενες επιχειρή-
σεις λόγω του κορωνοϊού
COVID-19.
– οι προϋποθέσεις υπαγω-
γής στο μέτρο της
Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, ο τρόπος
υπολογισμού του ύψους της
ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία επιστροφής
της εν όλω ή εν μέρει κλπ,
θα καθοριστούν με άλλη
απόφαση η οποία θα εκδοθεί
όταν κλείσιε η προθεσμία
υποβολής των αιτημάτων
στις 10 Απριλίου. Και αυτό
προφανώς για να καθοριστεί
ποιοι συγκριτικά έχουν μεγα-
λύτερες ανάγκες, με βάση τις
φορολογικές και άλλες δηλώ-
σεις τους.
Ποιοι αναλυτικά:

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος
και υποβολή στοιχείων
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις

κάθε νομικής μορφής και
ανεξαρτήτως κλάδου, συμπε-
ριλαμβανομένων των ατομι-
κών, οι οποίες απασχολούν
από 1 έως πεντακόσιους
(500) εργαζόμενους, οι οποί-
ες έχουν την έδρα τους ή
μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα και έχουν πληγεί
οικονομικά λόγω της εμφάνι-
σης και διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19, υποβάλ-
λουν εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος για τη λήψη ενίσχυσης
με τη μορφή Επιστρεπτέας
Προκαταβολής στην πλατ-
φόρμα
«myBusinessSupport» της
ΑΑΔΕ.
2. Ποιοι συμμετέχουν:

α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν
είναι προβληματικές ή δεν
ήταν προβληματικές στις 31
Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντι-
μετώπισαν προβλήματα ή
κατέστησαν προβληματικές
στη συνέχεια συνεπεία της
εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, και
δεν έχουν στη διάθεσή τους
προηγούμενη ενίσχυση, η
οποία έχει κηρυχθεί ασυμβί-
βαστη με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
β) επιχειρήσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις του
Κανονισμού αριθ. 1407/2013
(ΕΕ L351/1 της 24.12.2013)
και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει
το τιθέμενο στον Κανονισμό
ανώτατο όριο, για την τριετία

2018-2020,
γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν
είναι σε αδράνεια από τον
Απρίλιο του 2019 και μετά,
όπως αυτό προκύπτει από τα
στοιχεία που τηρούνται στο
φορολογικό Μητρώο της
ΑΑΔΕ ή από την υποβολή
μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ
καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
3. Τι δηλώνουν στην αίτη-

ση οι επιχειρήσεις:

Α. Κατά την εκδήλωση ενδια-
φέροντος:
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες
σε ΦΠΑ, που τηρούν:
αα) απλογραφικά βιβλία,
συμπληρώνουν τον κύκλο
εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της
δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά
στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος –
Μάρτιος) 2020,
αβ) διπλογραφικά βιβλία,
συμπληρώνουν τον κύκλο
εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της
δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά
τον μήνα Μάρτιο 2020,
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμε-
νες σε ΦΠΑ, που τηρούν:
βα) απλογραφικά βιβλία,
συμπληρώνουν,
1. το σύνολο των ακαθαρί-
στων εσόδων (κωδ. 047 του
εντύπου Ε3) του φορολογι-
κού έτους 2019,
2. το σύνολο των εξόδων του
φορολογικού έτους 2019.
3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄
Τριμήνου 2020, συγκεντρωτι-
κά για το τρίμηνο,
ββ) διπλογραφικά βιβλία,

συμπληρώνουν,
1. το σύνολο των ακαθαρί-
στων εσόδων (κωδ. 047 του
εντύπου Ε3) του φορολογι-
κού έτους 2019,
2. το σύνολο των εξόδων του
φορολογικού έτους 2019.
3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄
Τριμήνου 2020, διακριτά για
κάθε μήνα.
Το σύνολο των εξόδων
προσδιορίζεται από τον
κωδικό 580 του εντύπου Ε3,
μειούμενο κατά τον κωδικό
581 (παροχές σε εργαζόμε-
νους) και κατά τον κωδικό
585 (διάφορα λειτουργικά
έξοδα) στο μέρος που αφορά
σε δαπάνες ενοικίου της επι-
χείρησης.
Β. Για τους μήνες Απρίλιο
έως και Δεκέμβριο 2020, οι
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως
τύπου τηρούμενων βιβλίων
συμπληρώνουν τον κύκλο
εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάρι-
στα έσοδα κάθε μήνα, κατά
περίπτωση, μέχρι τη δέκατη
ημέρα του επόμενου μήνα.
Τα ανωτέρω στοιχεία που
συμπληρώνονται από την
επιχείρηση, επαληθεύονται
από τις δηλώσεις ΦΠΑ και
Εισοδήματος, στις αντίστοι-
χες φορολογικές χρήσεις,
όταν αυτές υποβληθούν.
4. Για τη συμπλήρωση της
εικόνας της επιχείρησης και
τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης
της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύνα-

ται να αποτυπώνει στην
πλατφόρμα λοιπές πληροφο-
ρίες, που τηρούνται στα ηλε-
κτρονικά αρχεία αυτής ή
αποστέλλονται σε αυτή από
άλλους δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά
μπορεί να είναι, συγκριτικά
στοιχεία εσόδων και δαπα-
νών προηγούμενων περιό-
δων, όπως προκύπτουν από
τις δηλώσεις των επιχειρήσε-
ων.
5. Η εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος και τα ως άνω συνοδευ-
τικά στοιχεία υποβάλλονται
στην πλατφόρμα έως την
10.4.2020.
6. Η υποβολή αίτησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος κατά
τα ανωτέρω δεν δημιουργεί
οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίω-
ση στις αιτούσες επιχειρή-
σεις.
7. Οι προϋποθέσεις υπαγω-
γής στο μέτρο της
Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, η διαδικασία
αίτησης και χορήγησης της
ενίσχυσης, ο τρόπος υπολο-
γισμού του ύψους της ενί-
σχυσης οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία επιστροφής της
εν όλω ή εν μέρει, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέ-
ρεια θα καθοριστούν με
όμοια απόφαση η οποία θα
εκδοθεί μετά την παρέλευση
της προθεσμίας υποβολής
των αιτημάτων της παρού-
σης.
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Μ
ια τοποθέτηση
της επικεφαλής
της ελάσσονος

αντιπολίτευσης του
δήμου Φαρσάλων κ.
Μαρίας Ίφου στην οποία
αναφέρθηκε καυστικά
στον τρόπο που επέλεξε
ο Δήμος Φαρσάλων να
ενημερώσει τους πολίτες
μέσω τηλεβόα έφερε την
απάντηση του Γραφείου
Τύπου του Δήμου
Φαρσάλων και έτσι είχαμε
την πρώτη πολιτική
«κορονο – κόντρα» στην
Επαρχία Φαρσάλων.
Αναλυτικά οι δυο τοποθετή-

σεις.

Μαρία Ίφου: “Ο Δήμος

Φαρσάλων έκανε την δια-

φορά…”: “Και ενώ είδαμε

τόσο αιρετούς όσο και ιδιώ-

τες να έχουν ευαισθητοποι-

ηθεί λόγω της κρίσιμης

κατάστασης που βιώνουμε

και να βοηθούν ουσιαστικά,

προσφέροντας οικονομική

βοήθεια που στοχεύει στην

αντιμετώπιση του προβλή-

ματος (δωρεές σε νοσοκο-

μεία, παροχές χρήσιμου

υλικού για την αντιμετώπιση

της Πανδημίας) ο Δήμος

Φαρσάλων έκανε την δια-

φορά… Ανέθεσε σε ιδιώτη

επαγγελματία να περιφέρε-

ται στην πόλη και τα χωρία

του Δήμου μας με την

ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΑ άκουσον!

άκουσον! για να προσφέρει

τί είδος βοήθεια στους συν-

δημότες μας;

Την σήμερον ημέρα όπου

όλοι βρίσκονται μέσα στα

σπίτια τους παρακολουθούν

της οδηγίες, ενημερώνονται

από την τηλεόραση, και όχι

μόνο, και ξέρουν πως να

προφυλαχτούν;

Δεν διανοούμαι ως δημοτι-

κή σύμβουλος ότι θα δοθεί

έστω και ένα ευρώ από το

Δήμο για αυτού του είδος

την…. παροχή υπηρεσίας…

Περιμένουμε κ. Δήμαρχε οι

δωρεές που έγιναν στο

Δήμο από αιρετό και ιδιώτη

( τους οποίους και προσω-

πικά συγχαίρω) να χρησι-

μοποιηθούν εκ μέρους του

Δήμου στο Κέντρο Υγείας

της πόλης μας για την

αγορά χρήσιμου υλικού

που απαιτούν οι ανάγκες

του.

Όσο δε για τους αιρετούς

που αμείβονται περιμένου-

με να παραδειγματιστείτε

από τόσους άλλους

Αυτοδιοικητικούς της χώρας

και να προσφέρετε όλοι

ανεξαιρέτως μέρος της αντι-

μισθίας σας δείχνοντας έτσι

και το Ανθρώπινο

Πρόσωπο της Δημοτικής

Αρχής”.

Μαρία Ίφου- Δημοτική

Σύμβουλος Δήμου

Φαρσάλων

Απάντηση του Δήμου

Φαρσάλων στην δήλωση

της κ. Ίφου

Από το γραφείο τύπου του

Δήμου Φαρσάλων εκδόθη-

κε το ακόλουθο σχόλιο:

Η παρούσα δημοτική αρχή

και ο δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Μάκης Εσκίογλου έχουν

ως βασική τους αρχή να

μην «διαφημίζουν» την

όποια κοινωνική τους

δράση, είτε αυτή είναι ιδιω-

τική, είτε θεσμική. Στην

παρούσα δυσμενή συγκυ-

ρία, όχι μόνο για την πόλη

και το δήμο, αλλά και για

την ίδια την ανθρωπότητα,

θα πρέπει να δείξουμε

ψυχραιμία και μην προβαί-

νουμε σε αντιπολιτευτικές

κορώνες. Θα ήταν καλύτερο

για την κ. Ίφου να ενημερω-

θεί πρώτα από τον κ.

Δήμαρχο, αφού πολύ καλά

γνωρίζει, τόσο η ίδια, όσο

και οι Φαρσαλινοί, ότι η

πόρτα του Δημαρχείου είναι

ανοιχτή όχι μόνο για ενημέ-

ρωση, αλλά και για προτά-

σεις. Θα ήταν καλύτερα λοι-

πόν να πράξει πρώτα αυτό,

από το να εκτεθεί με μία

δήλωση – δείγμα φθηνής,

ρηχής και άκαιρης αντιπολί-

τευσης.

Βιάστηκε η κ. Ίφου για να

κερδίσει ελάχιστα ψήγματα

δημοσιότητας. Σε κάθε

περίπτωση, οι πολίτες

έχουν και γνώση και κρίση.

Ας μην ξεχνάμε πως κρινό-

μαστε καθημερινά από

αυτούς που είναι και οι

μοναδικοί κριτές.

Όσο για την επιλογή του

δήμου Φαρσάλων να ανα-

θέσει αφιλοκερδώς σε ιδιώ-

τη την ενημέρωση για την

πανδημία μέσω τηλεβόα,

θα ήταν περιττό να αναφέ-

ρουμε πως δεν είναι όλοι οι

συμπολίτες μας εξοικειωμέ-

νοι με την τεχνολογία και το

διαδίκτυο (π.χ. ηλικιωμένοι,

ΡΟΜΑ). Αυτούς λοιπόν θα

τους αφήσουμε στο σκοτά-

δι, εκτεθειμένους απέναντι

στον κορωνοϊό;

Δεν είναι η ώρα για κανέναν

να μπαίνει σε πλειοδοσίες

αλληλεγγύης. Είναι η ώρα

όλοι μαζί, να βάλουμε

πλάτη για το συνάνθρωπο,

για να περάσει αυτή η περι-

πέτεια χωρίς απώλειες για

την κοινωνία. Είναι η

πρώτη και η τελευταία φορά

που ο δήμαρχος

Φαρσάλων και η δημοτική

αρχή απαντούν σε τέτοιου

είδους ατυχείς δηλώσεις,

σεβόμενοι την κρισιμότητα

των στιγμών.
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Σ
ε πλήρη λειτουργία

βρίσκεται από σήί,

η τηλεφωνική

γραμμή ψυχοκοινωνικής

υποστήριξης 10306.

Ο κορονoϊός, μας έχει φέρει

όλους αντιμέτωπους με μια

καινούργια πραγματικότητα

και με βαθιές ανατροπές

στην καθημερινότητα και

τον τρόπο ζωής μας, προ-

καλώντας συχνά πρωτό-

γνωρα συναισθήματα.

Σε αυτό το κλίμα και με

αίσθημα επιστημονικής

ευθύνης και κοινωνικής

αλληλεγγύης, το Υπουργείο

Υγείας και το Εθνικό &

Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

(ΕΚΠΑ), ανέλαβαν την

πρωτοβουλία για την οργά-

νωση και λειτουργία προ-

γράμματος βοήθειας, συμ-

βουλευτικής, ψυχολογικής

και κοινωνικής στήριξης

των συμπολιτών μας μέσω

τηλεφώνου.

Η τηλεφωνική γραμμή βοή-

θειας προσφέρει ένα παρά-

θυρο διαλόγου, συμβουλών

και ελπίδας και δίνει τη

δυνατότητα σε άτομα, που

αντιμετωπίζουν κάποιο

θέμα ψυχικής υγείας, για

παράδειγμα παθολογικό

άγχος, παθολογικό φόβο,

πανικό, να μιλήσουν, να

στηριχθούν και να έρθουν

πιο κοντά στη λύση του

προβλήματος.

Η υπηρεσία της τηλεφωνι-

κής υποστήριξης, οργανώ-

νεται υπό τις επιστημονικές

κατευθύνσεις και την επο-

πτεία της Α΄ Ψυχιατρικής

Κλινικής της Ιατρικής

Σχολής του Εθνικού &

Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών

(ΕΚΠΑ). Επίσης, σε επιστη-

μονικό και επιχειρησιακό

επίπεδο, συνεργάζονται η

Ομοσπονδία Φορέων

Ψυχοκοινωνικής

Αποκατάστασης & Ψυχικής

Υγείας «ΑΡΓΩ», η οποία

συμμετέχει με πάνω από

160 ειδικούς από 40

φορείς, το Εθνικό Κέντρο

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(ΕΚΚΑ), ο μη κερδοσκοπι-

κός Σύλλογος «Το

Χαμόγελο του Παιδιού»,

καθώς και μεγάλος αριθμός

εθελοντών ψυχολόγων, οι

οποίοι ανταποκρίθηκαν

άμεσα σε σχετική πρόσκλη-

ση του Υπουργείου Υγείας.

Οι πολίτες, όταν νοιώσουν

την ανάγκη, μπορούν να

καλέσουν στην τηλεφωνική

γραμμή 10306, όπου θα

έχουν τις παρακάτω επιλο-

γές:

1. Παροχή ψυχολογικής

στήριξης: 24ωρη λειτουρ-

γία.

2. Παροχή ψυχιατρικής

βοήθειας σε πάσχοντες

από ψυχικό νόσημα: λει-

τουργία από 08.00 έως

20.00.

3. Παροχή ψυχολογικής

στήριξης παιδιών και οικο-

γενειών: 24ωρη λειτουργία.

4. Παροχή ψυχολογικής

στήριξης υγειονομικού προ-

σωπικού: λειτουργία από

08.00 έως 20.00

5. Παροχή κοινωνικής στή-

ριξης: λειτουργία από 08.00

έως 20.00
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Τ
ο στόχο της

κυβέρνησης να

διεξαχθούν οι

πανελλαδικές εξετάσεις

κοντά στην καθιερωμένη

τους ημερομηνία

επανέλαβε για πολλοστή

φορά η υπουργός

Παιδείας Νίκη Κεραμέως,

σε ραδιοφωνική της

συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείσα γιατί δεν ακυ-

ρώνονται οι πανελλαδικές –

όπως έχει γίνει σε άλλες

χώρες- η κ. Κεραμέως είπε

πως η συγκεκριμένη

σύγκριση είναι λανθασμένη,

καθώς η πορεία της

Ελλάδας αναφορικά με την

πανδημία είναι σχετικά

καλή.

Την ίδια ώρα, τόνισε πως

συνομιλεί καθημερινά με

τον καθηγητή λοιμωξιολο-

γίας και εκπρόσωπο του

υπουργείου Υγείας Σωτήρη

Τσιόδρα, για το πότε θα

μπορεί να γίνει συγχρωτι-

σμός.

Τόνισε, μάλιστα, πως οι

πανελλαδικές δεν ακυρώνο-

νται γιατί «τα προγνωστικά

είναι καλά».

Η κ. Κεραμέως τόνισε

παράλληλα ότι αν και το

99% των μαθητών φαίνεται

ότι έχει πρόσβαση σε στα-

θερό δίκτυο ίντερνετ, η

κυβέρνηση ζήτησε και πέτυ-

χε να μην υπάρχει χρέωση

δεδομένων από τα κινητά

δίκτυα σε όσους χρησιμο-

ποιούν τις πλατφόρμες του

υπουργείου Παιδείας.

Ευχαρίστησε δε, τους

παρόχους κινητής που

«στέκονται αρωγοί σε αυτό

το πολύ μεγάλο εγχείρημα».

Η Νίκη Κεραμέως εξήγησε γιατί δεν ακυρώνονται οι πανελλαδικέςΗ Νίκη Κεραμέως εξήγησε γιατί δεν ακυρώνονται οι πανελλαδικές

Ο
ι πρώτες
εβδομάδες
εφαρμογής των

μέτρων δείχνουν ότι ο
στόχος εβδομάδα με την
εβδομάδα, μέρα με την
ημέρα επιτυγχάνεται,
τόνισε κατά τη  ενημέρωση
για τον κορωνοϊό ο
υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκος Χαρδαλιάς.
Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής

δεδομένα μάλλον δικαιώνουν

την κοινή μας προσπάθεια

και αποδεικνύουν ότι μπο-

ρούμε να σπάσουμε την αλυ-

σίδα μετάδοσης του ιού,

αρκεί να συνεχίσουμε να

τηρούμε τα μέτρα.

Παράλληλα, δήλωσε κατηγο-

ρηματικά ότι ο Απρίλης θα

είναι ο πιο δύσκολος, αλλά

και ο πιο κρίσιμος μήνας και

ότι δεν επιτρέπεται κανένας

εφησυχασμός.

«Δεν επιτρέπεται κανένας

εφησυχασμός γι' αυτό και

άλλωστε παρατάχθηκαν τα

μέτρα περιορισμού της

κυκλοφορίας μέχρι τις 27

Απριλίου. Όλοι ξέρουμε και

προετοιμαζόμαστε ότι φέτος

θα γιορτάσουμε το Πάσχα

διαφορετικά. Δεν θα πάμε

στα χωριά μας, δεν θα γιορ-

τάσουμε με τους φίλους μας,

δεν θα πάμε στις εκκλησίες

μας»

Όσον αφορά στο επιχειρη-

σιακό σκέλος, ενημέρωσε ότι

από την έναρξη εφαρμογής

των μέτρων μέχρι και την,

Κυριακή, είχαν επιβληθεί

21.308 πρόστιμα για παρα-

βάσεις σχετικά με τον περιο-

ρισμό της κυκλοφορίας πολι-

τών.

Κορωνοϊός - Χαρδαλιάς: Ο Απρίλης θαΚορωνοϊός - Χαρδαλιάς: Ο Απρίλης θα

είναι ο πιο δύσκολος και κρίσιμος μήναςείναι ο πιο δύσκολος και κρίσιμος μήνας



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

14
Τρίτη 7 Απριλίου

7/4:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

8/4: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

9/4:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

10/4:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

11/4:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

12/4:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

13/4:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

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.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Θύελλα Βασιλί στον

πρόεδρο της ομάδος κ. Νίκο Παπαγεωργίου για την 

απώλεια του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από την ζωή.

Αναλυτικά:

“Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές της

Θύελλας Βασιλί εύχονται θερμά συλλυπητήρια στον πρόεδρο της

ομάδος κ. Νίκο Παπαγεωργίου και την οικογένεια του για την

απώλεια του πατέρα του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.”

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.



Οι ελλείψεις στα
αποθέματα
αίματος μεγάλες,

οι ανάγκες για αίμα δεν
σταματούν ακόμα και
στον καιρό της
πανδημίας.
Στηρίζουμε την εθελοντική
αιμοδοσία, στεκόμαστε
αρωγοί στον πάσχοντα

συνάνθρωπο μας, συνεχί-
ζουμε τον αγώνα για επάρ-
κεια εθελοντικού αίματος.
Την Πέμπτη 9 Απριλίου
από τις 9π.μ. έως 1.30μ.μ.
θα πραγματοποιηθεί όπως
κάθε χρόνο πριν το Πάσχα
εθελοντική αιμοδοσία. Στην
πλατεία Δημαρχείου σε
κατάλληλο διαμορφωμένο

χώρο. Ο σύλλογος με
πρώτο μέλημά του την
ασφάλεια των αιμοδοτών
σε συνεννόηση με την αιμο-
δοσία του Γ.Ν.Λάρισας
φρόντισε για όλα τα προ-
βλεπόμενα μέτρα (απολύ-
μανση χώρου, αντισηπτικά,
χρόνο προσέλευσης αιμο-
δοτών, αποστάσεις αιμοδο-
τών).
Καλούμε και παρακαλούμε
τους αιμοδότες τους
συμπολίτες μας να σταθού-
με αρωγοί στον αγώνα για
την ΖΩΗ.
ΔΙΝΩ ΑΙΜΑ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
Το ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Τοπικά Νέα

«Στον τομέα των
εργαζομένων θα
καλύψουμε

1.700.000 μισθωτούς και
700.000
αυτοαπασχολούμενους
και ελεύθερους
επαγγελματίες», είπε ο
υπουργός Εργασίας,
μιλώντας στον ΘΕΜΑ
104,6
«Κανείς δεν μπορούσε να
πει πως ήταν προετοιμα-
σμένος για μία τέτοια κρίση
και ένα τέτοιο φαινόμενο το
οποίο έχει παγκόσμιες δια-
στάσεις. Ήταν εκτός προ-
γραμματισμού, εκτός προ-
βλέψεων εκτός σχεδιασμού.
Ήμασταν σε μία άλλη κατεύ-
θυνση και ξαφνικά βρεθήκα-
με σε ένα έκτακτο γεγονός
το οποίο μας ανάγκασε να
πάρουμε έκτακτα, προσωρι-
νά και αναγκαία μέτρα με
μεγάλη ταχύτητα. Ό,τι βλέ-
πετε είναι δημιουργήματα
λίγων ημερών. Τα αντανα-
κλαστικά υπήρξαν από την
κυβέρνηση και λειτουργήσα-
με ακαριαία», δήλωσε στον
ΘΕΜΑ 104,6 και στην εκπο-
μπή του Ηλία Σιακαντάρη ο
υπουργός Εργασίας,
Γιάννης Βρούτσης.
Για την απόφαση να ληφθεί
το μοντέλο της αναστολής
εργασίας και όχι της επιδό-
τησης της εργασίας, ο κ.
Βρούτσης τόνισε ότι
«πρώτη προτεραιότητα από
την κυβέρνηση και τον ίδιο

τον Πρωθυπουργό ήταν η
διαφύλαξη και περιφρούρη-
ση του κοινωνικού αγαθού
της υγείας. Τι να χρηματο-
δοτήσω σε μία επιχείρηση
που δεν λειτουργεί; Πιο είναι
πιο σημαντικό, να αναστεί-
λω τη λειτουργία της επιχεί-
ρησης και των εργαζομένων
ή να τους διατηρώ μέσω
πανδημίας να εργάζονται;
Επιλέξαμε να σταματήσου-
με τη λειτουργία επιχειρήσε-
ων. Εμείς δεν θέλαμε τους
εργαζόμενους και τις επιχει-
ρήσεις να λειτουργούν
χωρίς να έχουν να παρά-
γουν τίποτα και να θέτουν
σε κίνδυνο και τους εργαζό-
μενους».
Ο κ. Βρούτσης διευκρίνισε
ότι «με τα μέτρα καλύψαμε
το 86% των επιχειρήσεων
που βρίσκονται σε ΚΑΔ. Το
υπόλοιπο 14% είναι επιχει-
ρήσεις που δεν έχουν πλη-
γεί, άρα το σύνολο των επι-
χειρήσεων. Στον τομέα των
εργαζομένων θα καλύψουμε
1.700.000 μισθωτούς και
700.000 αυτοαπασχολούμε-
νους και ελεύθερους επαγ-
γελματίες, έναν πολύ μεγά-
λο αριθμό από τον ενεργό
πληθυσμό της χώρας.
Φυσικά υπάρχει και το
τμήμα του πληθυσμού της
χώρας μας που δεν κατα-
γράφεται στις περιοχές που
θα είναι προστατευμένο
κάτω από την ομπρέλα των
παρεμβάσεων μας και γι’

αυτούς σιγά – σιγά ξεκινάμε
να παίρνουμε μέτρα.
Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα
πέλαγος αχαρτογράφητο και
προσπαθούμε να το ρυθμί-
σουμε μέσα σε ελάχιστο
χρόνο. Μένουν περιοχές
του πληθυσμού που μένουν
ακάλυπτες οι οποίες είναι
στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντός μας και προσπαθού-
με να τις προσδιορίσουμε
και να τις καλύψουμε.
Όλος ο σχεδιασμός είναι να
αποφύγουμε τη χρησιμοποί-
ησή του μαξιλαριού όσο το
δυνατόν μακρύτερα.
Είμαστε έτοιμοι σε δεύτερο
χρόνο να επεκτείνουμε την
περίμετρο των μέτρων που
πήραμε για Μάρτιο και
Απρίλιο».
«Το πρώτο »κύμα» των
πληρωμών και της διαδικα-
σίας που τελειώνει στις
10/04/2020 αρχίζει ένα τριή-
μερο που θα γίνει shut down
στο σύστημα της ΕΡΓΑΝΗ,
δηλαδή 10-11 και 12 θα
δεχόμαστε διορθωτικές
παρεμβάσεις και από εργα-
ζόμενους και από επιχειρή-
σεις.
Στις 14 θα είναι κενό γιατί θα
πρέπει να ετοιμάσουμε όλες
τις πληρωμές ψηφιακά και
ηλεκτρονικά να τις στείλου-
με στην ΤτΕ και η πληρωμή
θα γίνει 15-16 και 17
Απριλίου των εργαζομένων
είμαστε έτοιμοι για τις πρώ-
τες πληρωμές. Αυτό είναι το
πρώτο κύμα και θα υπάρ-
ξουν και άλλα δύο κύματα.
Στις 15-16 και 17 Απριλίου η
καταβολή των 800 ευρώ,
μετά θα υπάρξει και για τον
άλλον πληθυσμό που έχει
υποβάλει αίτηση. Θα βγει
και εγκύκλιος ώστε τα λογι-
στικά γραφεία και επιχειρή-
σεις να ετοιμαστούν για τις
κινήσεις που έχουν να
κάνουν για ένα τριήμερο»,
επισήμανε ο υπουργός
Εργασίας.

Την εκτίμηση πως η
υγειονομική κρίση
θα προκαλέσει

ύφεση στην ελληνική
οικονομία κοντά στο 4%
έκανε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, ο οποίος
παράλληλα τόνισε πως η
κυβέρνηση έχει συνολικά
37 δισ. ευρώ διαθέσιμα
για τη στήριξή της πέραν
των ευρωπαϊκών μέτρων.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο
υπουργός ανακοίνωσε ότι
το έκτακτο επίδομα των
800 ευρώ θα αρχίσει να
καταβάλλεται από αυτή την
εβδομάδα σε επιχειρήσεις
και εργαζόμενους που
πλήττονται από την πανδη-
μία του κορωνοϊού.
Μάλιστα, τόνισε πως μέχρι
την Μεγάλη Τετάρτη θα
δοθούν και τα 400 ευρώ
στους επιστήμονες, καθώς
και το έκτακτο Δώρο Πάσχα
στους 110.000 γιατρούς και
υγειονομικούς.
«Το πακέτο μέτρων είμαστε
έτοιμοι να το υλοποιήσουμε

και το Μάιο και τον Ιούνιο,
χωρίς να υπάρχουν ταμεια-
κά προβλήματα» τόνισε ο
κ. Σταϊκούρας, ξεκαθαρίζο-
ντας παράλληλα πως δεν
τίθεται ζήτημα μείωσης
μισθών και συντάξεων.
«Με τα σημερινά δεδομένα,
η εκτίμηση είναι ότι η ύφεση
θα είναι πάνω από 3%,
κοντά στο 4%… Η ύφεση
είναι συνάρτηση της έκτα-
σης του προβλήματος και
της πιθανής επαναλήψεις
του προβλήματος μέσα στη
χρονιά. Δεν μπορούν να
γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις,
οι περισσότερες προβλέ-
ψεις δείχνουν βαθιά
ύφεση» τόνισε χαρακτηρι-
στικά ο υπουργός
Οικονομικών.
Παράλληλα, τόνισε πως
λαμβάνεται υπόψη και η
επίπτωση στον τουρισμό το
καλοκαίρι.
«Σχεδιάζονται και στοχευμέ-
νες δράσεις για το χώρο
του τουρισμού» είπε ο
ίδιος, και συνέχισε:
«Τα μέτρα θα καλύψουν

κομμάτι της απώλειας του
εθνικού πλούτου, ρίχνουμε
πολλά όπλα στη μάχη
σήμερα, άλλα κρατάμε και
εφόδια για την επόμενη
μέρα της οικονομίας όταν
τελειώσει η κρίση. 15,7 δισ.
ευρώ το μαξιλάρι ασφάλει-
ας, και περίπου 20 δισ. τα
ταμειακά διαθέσιμα του
κράτους και των φορέων
της γενικής κυβέρνησης
στις εμπορικές τράπεζες και
την Τράπεζα της Ελλάδος.
Είναι χρήματα των φορολο-
γουμένων που πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε με το
βέλτιστο τρόπο… Το πότε
θα τα χρησιμοποιήσουμε
έχει να κάνει με την ένταση
της κρίσης».
Κατά την ίδια συνέντευξη, ο
κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε
πως υπάρχει και μια σειρά
από άλλα πολεμοφόδια,
που δημιουργούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για να
ακολουθηθεί επεκτατική
πολιτική.
«Πρόκειται για μαραθώνιο
όχι αγώνα ταχύτητας, να
μείνουμε μακριά από μαξι-
μαλισμούς. Χρειάζεται σχε-
διασμός σε βάθος μηνών
και ετών. Το πρόγραμμα
μείωσης φόρων και εισφο-
ρών μετατίθεται αλλά θα
εφαρμοστεί σταδιακά μόλις
καταφέρουμε να βγούμε
από την υγειονομική κρίση»
δήλωσε ο υπουργός
Οικονομικών.

Σ
υνελήφθησαν, στις

30-03-2020) το

απόγευμα σε

περιοχή του Δήμου

Φαρσάλων, από

αστυνομικούς του

Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων, δύο άτομα,

για τα, κατά περίπτωση,

αδικήματα της κλοπής και

της παραμέλησης

εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως εξακρι-

βώθηκε, στις 29-03-2020 το

μεσημέρι, ο ένας από τους

δύο συλληφθέντες, μαζί με

τον συνεργό του που κατα-

ζητείται, εισήλθαν σε ανοι-

χτό χώρο οικοπέδου και

αφαίρεσαν από αποθήκη

διάφορα εργαλεία (ηλεκτρο-

συγκόλληση, τροχό κλπ

Βρούτσης: Από 15 Απριλίου ξεκινά ηΒρούτσης: Από 15 Απριλίου ξεκινά η

καταβολή των 800 ευρώκαταβολή των 800 ευρώ
Σταϊκούρας:Πότε θα καταβληθούν τα 800Σταϊκούρας:Πότε θα καταβληθούν τα 800

ευρώ- Η κρίση θα προκαλέσει ύφεση 4%ευρώ- Η κρίση θα προκαλέσει ύφεση 4%

Φάρσαλα:Σύλληψη δυο ατόμων για κλοπήΦάρσαλα:Σύλληψη δυο ατόμων για κλοπή

Φάρσαλα: Μέσο όρο 5 πρόστιμα ημερησίως,Φάρσαλα: Μέσο όρο 5 πρόστιμα ημερησίως,

50 περίπου οι συνολικές παραβάσεις50 περίπου οι συνολικές παραβάσεις

Σ
υνεχίζονται
καθημερινά οι
αστυνομικοί

έλεγχοι σε όλη την
επαρχία Φαρσάλων, από
αστυνομικούς του Α.Τ.
Φαρσάλων, για τον
έλεγχο των μετακινήσεων
των πολιτών, στο πλαίσιο
του μέτρου απαγόρευσης
της κυκλοφορίας για την

αποφυγή εξάπλωσης της
πανδημίας του νέου
κορονοϊού (Covid-19).
Από τη Δευτέρα 23

Μαρτίου, ημερομηνία έναρ-

ξης του μέτρου περιορι-

σμού της κυκλοφορίας,

έχουν βεβαιωθεί συνολικά

περίπου 50 παραβάσεις

στην περιοχή και έχουν επι-

βληθεί ισάριθμα πρόστιμα,

με τον μέσο όρο να κυμαί-

νεται 5 πρόστιμα/ημέρα στα

Φάρσαλα, καθώς αρκετοί

απείθαρχοι πολίτες συνεχί-

ζουν ακόμα να κυκλοφο-

ρούν χωρίς λόγο εκτός της

οικίας τους και όταν έπειτα

από σχετικούς αστυνομι-

κούς ελέγχους που πραγ-

ματοποιούνται διαπιστώνο-

νται ότι οι παραβάτες δεν

ήταν εφοδιασμένοι με τα

προβλεπόμενα έγγραφα

τύπου Α & Β. Όπως αναφέ-

ρει η ΕΛ.ΑΣ, οι έλεγχοι

συνεχίζονται με αμείωτη

ένταση με σκοπό την δια-

σφάλιση της δημόσιας υγεί-

ας.

Φάρσαλα: Εθελοντική αιμοδοσία στηνΦάρσαλα: Εθελοντική αιμοδοσία στην

πλατεία δημαρχείου – Πέμπτη 9 Απριλίουπλατεία δημαρχείου – Πέμπτη 9 Απριλίου



Η
Google έδωσε

στη δημοσιότητα

το νέο εργαλείο

Covid-19 Community

Mobility Reports, μέσω

του οποίου φαίνεται σε

131 χώρες -μεταξύ των

οποίων στην Ελλάδα- η

επίδραση που έχει στην

κινητικότητα των πολιτών

κάθε χώρας η λήψη των

μέτρων κοινωνικής

αποστασιοποίησης

(social distancing),

προκειμένου να μειωθεί η

εξάπλωση του

κορωνοϊού.

Για την Ελλάδα ειδικά, η

Google αναφέρει ότι μεταξύ

των αρχών Ιανουαρίου και

του τέλους Μαρτίου έχει

υπάρξει μείωση κατά 80%

στις κινήσεις στο τομέα λια-

νικού εμπορίου και αναψυ-

χής (καταστήματα, εστιατό-

ρια, καφέ, πάρκα, μουσεία,

βιβλιοθήκες, σινεμά, θέατρα

κ.ά.), μείωση 76% στον

τομέα μέσων μαζικής μετα-

φοράς (μετρό, λεωφορεία,

τρένα κ.ά.), μείωση 55%

στα πάρκα-παραλίες-πλα-

τείες-μαρίνες, μείωση 53%

προς τους χώρους εργα-

σίας και μείωση 41% στα

καταστήματα τροφίμων-λαϊ-

κές αγορές-φαρμακεία.

Αντίθετα έχει υπάρξει αύξη-

ση της κινητικότητας κατά

20% στους χώρους κατοι-

κίας.

Οι εκτιμήσεις της Google

αφορούν το πώς οι επισκέ-

ψεις και η διάρκεια της κάθε

επίσκεψης σε διάφορα

μέρη έχει αλλάξει σε σχέση

με την περίοδο πριν τη

λήψη των μέτρων. Ο υπο-

λογισμός έχει γίνει με τη

χρήση συναθροισμένων και

ανώνυμων δεδομένων και

τα πιο πρόσφατα στοιχεία

έχουν χρονική υστέρηση

δύο έως τριών ημερών.

Τα στοιχεία προέρχονται

από χρήστες που έχουν

ενεργοποιημένο το ιστορικό

εντοπισμού θέσης στο

λογαριασμό τους Google

(όποιος δεν θέλει, μπορεί

να το απενεργοποιήσει ανά

πάσα στιγμή).

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι

το νέο εργαλείο δημιουργή-

θηκε, χωρίς να παραβιάζει

τα προσωπικά δεδομένα

των χρηστών, καθώς δεν

αποκαλύπτεται καμία προ-

σωπική πληροφορία για τις

επαφές ή τις κινήσεις οποι-

ουδήποτε ατόμου.

Επισήμανε επίσης ότι στό-

χος της είναι να βοηθήσει

τις αρχές δημόσιας υγείας

και τους πολίτες να κατα-

νοήσουν τις αντιδράσεις

του κοινού στα μέτρα απο-

φυγής των κοινωνικών επα-

φών.

16
Τρίτη 7 Απριλίου

protostypos.gr

Τοπικά Νέα

CMYK

Πώς επηρεάστηκαν οι μετακινήσεις των ΕλλήνωνΠώς επηρεάστηκαν οι μετακινήσεις των Ελλήνων


