
ΠληρώνονταιΠληρώνονται άμεσαάμεσα συντάξειςσυντάξεις καικαι επιδόματαεπιδόματα

Σταδιακή άρση των μέτρων από τις 4 ΜαΐουΣταδιακή άρση των μέτρων από τις 4 Μαΐου

Η εφημερίδα μας θα αναρτηθεί στο επίσημο Η εφημερίδα μας θα αναρτηθεί στο επίσημο site site μας μας Protostypos.grProtostypos.gr, την, την

ΤΤετάρτηετάρτη 22/4 και θα μπορείτε να την διαβάσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.22/4 και θα μπορείτε να την διαβάσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Αρνητικά όλα τα τεστ στην Κοινότητα Ρομά!Αρνητικά όλα τα τεστ στην Κοινότητα Ρομά!

Ζημιές και βανδαλισμοί στον Σταυρό του Προφήτη ΗλίαΖημιές και βανδαλισμοί στον Σταυρό του Προφήτη Ηλία

Υγειονομικό Υλικό παρέδωσε η ΠΕΔ στο Κ.Υ. ΦαρσάλωνΥγειονομικό Υλικό παρέδωσε η ΠΕΔ στο Κ.Υ. Φαρσάλων

CMYK

Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 962 Τιμή: 0,60 ευρώ

Μέσω Βαμβακούς η κυκλοφορία στοΜέσω Βαμβακούς η κυκλοφορία στο
δρόμο Λάρισας – Φαρσάλωνδρόμο Λάρισας – Φαρσάλων

Στα πλαίσια κατασκευής των έργων της
συντήρησης και της αποκατάστασης
της ΠΕΟ Φάρσαλα – Λάρισα, που θα 
ξεκινήσουν τον Μάιο



Τ
ην αποδοχή

δωρεών δύο

πολιτών και μιας

εταιρείας, ενέκρινε η

οικονομική επιτροπή του

δήμου Φαρσάλων, όπου

συνήλθε δια περιφοράς

για την απόφαση και

λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, έγινε η απο-

δοχή δωρεών δύο πολιτών

του κ. Παναγιώτη Κυζερίδη

ποσού 2.000 ευρώ και του

κ. Κωνσταντίνου Τύμπα

ποσού 500 ευρώ, καθώς

και της εταιρείας εταιρείας

ΕΔΑ ΘΕΣΣ ποσού 500

ευρώ.

Από την οικονομική επιτρο-

πή αποφασίστηκε το ποσό

των δυο πολιτών να προ-

σφερθεί στο “Σπίτι της

Αγάπης” της Ιεράς

Μητροπόλεως

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων, όπου

καθημερινά πρόσφερε συσ-

σίτιο σε συμπολίτες μας

που το έχουν πραγματικά

ανάγκη, ενώ την δεδομένη

χρονική στιγμή διεκόπη

λόγω κορονοϊού και ο

δήμος θα προσφέρει την

συγκεκριμένη δωρεά

ποσού 2.500 ώστε να συνε-

χιστεί από εξωτερικό κατά-

στημα η σίτιση, ενώ για την

εταιρεία ΕΔΑ ΘΕΣΣ και την

προσφορά αυτής σε δωρο-

επιταγές από κατάστημα

τροφίμων (Σούπερ

Μάρκετ), αποφασίστηκε να

δοθούν σε 25 δωροεπιτα-

γές των 20 ευρώ για τις

ανάγκες οφειλετών του κοι-

νωνικού παντοπωλείου του

Δήμου Φαρσάλων.

Σ
υνεχίζονται οι

προσφορές

χορηγών προς

το Κοινωνικό

Παντοπωλείο του δήμου

Φαρσάλων.

Η εταιρεία «Φθία Α.Ε.»

του κ. Ηλία Τσοτάκου γνω-

στοποίησε την προσφορά

χρηματικού ποσού για τη

στήριξη του κοινωνικού

έργου του Παντοπωλείου.

Εκ μέρους του δήμου

Φαρσάλων, ο δήμαρχος

και πρόεδρος του

Κοινωνικού Παντοπωλείου

κ. Μάκης Εσκίογλου,

ευχαριστεί τον επιχειρημα-

τία για την προσφορά.

Μ
ε στόχο την

προστασία

των

αδέσποτων μικρών ζώων

το Υπουργείο

Εσωτερικών προχώρησε

σε επιχορήγηση Δήμων

για την αγορά τροφών και

φαρμακευτικών

σκευασμάτων.

Η επιχορήγηση, σύμφωνα

με τις αποφάσεις του

υπουργού κ. Τάκη

Θεοδωρικάκου και του υφυ-

πουργού κ. Θεόδωρου

Λιβάνιου,  κατανέμεται ανά

Δήμο σύμφωνα με την επι-

συναπτόμενη λίστα ειδικά

για:

– προμήθεια τροφών για

αδέσποτα ζώα που διαβι-

ούν στα όρια ευθύνης τους

– προμήθεια φαρμακευτι-

κών σκευασμάτων για αδέ-

σποτα ζώα στα όρια ευθύ-

νης

τους

– λοιπές δαπάνες αποκλει-

στικά για τα αδέσποτα ζώα

Ο Δήμος Φαρσάλων θα

λάβει 3,000 ευρώ, έχοντας

18.545 κατοίκους

Οι λοιποί δήμοι, θα χρησι-

μοποιήσουν ποσό που έχει

κατανεμηθεί από την από-

φαση επιχορήγησης ορει-

νών και νησιωτικών δήμων

ανάλογα με το πληθυσμό

τους.

Επίσης ο υπουργός

Εσωτερικών κ. Τάκης

Θεοδωρικάκος υπέγραψε

απόφαση για . έκτακτη επι-

χορήγηση ύψους 300.000

ευρώ στο Δήμο Νικολάου

Σκουφά κατόπιν αιτήματός

του για αποκατάσταση

ζημιών από θεομηνίες.

Υπεγράφησαν ακόμη απο-

φάσεις επιχορήγησης για

τους Ρομά για τους Δήμους

Πατρέων, Δυτικής Σάμου,

Ανατολικής Σάμου,

Μυτιλήνης και Δυτικής

Λέσβου.
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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 15/4/2020 
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/13c

Τρίτη 14/4/2020
Ηλιοφάνεια 9/20

Πέμπτη 16/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 6/18c

Παρασκευή 17/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 7/20c

Σαββάτο 18/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 12/22c

Κυριακή 19/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 10/23c

Δευτέρα 20/4/2020

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

ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση Δήμων για αγοράΥΠΕΣ: Επιχορήγηση Δήμων για αγορά

τροφής και φαρμάκων σε αδέσποτα –τροφής και φαρμάκων σε αδέσποτα –

3.000 ευρώ στο Δήμο Φαρσάλων3.000 ευρώ στο Δήμο Φαρσάλων

“Αντίδωρα” αγάπης σε Φαρσαλινούς“Αντίδωρα” αγάπης σε Φαρσαλινούς

Προσφορά στο Κοινωνικό ΠαντοπωλείοΠροσφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δ. Φαρσάλων από την «Φθία Α.Ε.»του Δ. Φαρσάλων από την «Φθία Α.Ε.»



Η
εφημερίδα μας

συνεχίζει την

στήλης

Αναμνήσεις και εικόνες

με “άρωμα” Φαρσάλων.

Ο θυμόσοφος λαός μας λέει

ότι όποιος ξεχνά την

Ιστορία του και τις αναμνή-

σεις του δεν έχει μέλλον,

αποφασίσαμε να χαρίσουμε

σε όλους εσάς τους ανα-

γνώστες μας ρετρό φωτο-

γραφίες μιας άλλης παρελ-

θοντικής εποχής της

Επαρχίας Φαρσάλων για

να θυμούνται οι παλιοί και

να μαθαίνουν οι νέοι.

Κάθε εβδομάδα ένα ξεχωρι-

στό θέμα με πλούσιο φωτο-

γραφικό υλικό θα φιγουρά-

ρει στις σελίδες της εφημε-

ρίδας μας και θα αφορά

θέματα των Φαρσάλων

προηγούμενων δεκαετιών

με σκοπό να ξυπνήσουμε

τις αναμνήσεις και την

Ιστορία μας.

Αυτή την φορά θα «βουτή-

ξουμε» στο παρελθόν της

Επαρχίας Φαρσάλων και το

πώς οι άνθρωποι περνού-

σαν τα παλιά, πιο ξέγνοια-

στα και πιο ανθρώπινα

χρόνια μια τόσο μεγάλη

γιορτή του Χριστιανισμού

και της Ορθοδοξίας το

Πάσχα.

Μπορεί το φετινό Πάσχα να

ήταν πολύ διαφορετικό από

τα προηγούμενα καθώς με

την πανδημία που μαστίζει

τον πλανήτη όλοι μας θα

αλλάξουμε συνήθειες πολ-

λών ετών, όμως εδώ και

πολλά έτη έχουν αλλάξει

αρκετές συνήθειες συγκριτι-

κά με τα παρελθόντα έτη

όσον αφορά τον εορτασμό

της Κυριακής του Πάσχα.

Τα παλαιότερα χρόνια

όπως βλέπετε στις φωτο-

γραφίες ο κόσμος μαζευό-

ταν ανά μεγάλες παρέες σε

δρόμους και εξοχή και έψη-

ναν το καθιερωμένο αρνί

στην σούβλα γιορτάζοντας

και διασκεδάζοντας, μακριά

από τεχνολογίες και νέα

ήθη και έθιμα αποξένωσης.

Πηγή

Φωτογραφιών:Facebook/

Ομάδα: «Παλιές φωτο-

γραφίες απ’τα Φάρσαλα

και τα γύρω χωριά»
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...

Αναμνήσεις και εικόνες με ....““άρωμα”” Αναμνήσεις και εικόνες με ....““άρωμα”” ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Σ
την πρόσφατη
συνεδρίαση του
περιφερειακού

συμβουλίου της
Περιφέρειας Θεσσαλίας,
που έγινε δια περιφοράς,
ο πρόεδρος του
Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Β.
Πινακάς, έθεσε το θέμα
της ρύθμισης
κυκλοφορίας στην Εθνική
Οδό Λάρισας –
Φαρσάλων στα πλαίσια
κατασκευής του έργου
της συντήρησης και της
αποκατάστασης της ΠΕΟ
Φάρσαλα – Λάρισα, που
θα ξεκινήσουν τον Μάιο,
προϋπολογισμού
2.000.000,00€.
Συγκεκριμένα, θα υπάρξει
ρύθμιση κυκλοφορίας στην
Εθνική Οδό Λάρισας –
Φαρσάλων από τη διασταύ-
ρωση προς Βαμβακού
μέχρι την διασταύρωση

προς Δενδράκια στα πλαί-
σια κατασκευής του έργου,
για το τμήμα μήκους 2,379
χλμ. της Εθνικής Οδού
Λάρισας – Φαρσάλων, που
εμφανίζει και τις μεγαλύτε-
ρες καθιζήσεις – στο ύψος
της “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ” – και
επιλέχθηκε η αποκατάστα-
ση και η επισκευή του, από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαμπτήριος

Η  διαδρομή της παράκαμ-

ψης που μελετήθηκε για

κυκλοφορία από Λάρισα

προς Φάρσαλα παρουσιά-

ζεται παρακάτω: Α) Νέα

είσοδος οικισμού

Βαμβακούς από διασταύ-

ρωση Εθνικής Οδού

Λάρισας – Φαρσάλων έως

όρια οικισμού Βαμβακούς

(συνολικό μήκος 1.800μ).

Β) Οικισμός Βαμβακούς.

Για τον οικισμό της

Βαμβακούς επιλέχθηκε η

κυκλοφορία των οχημάτων

από οδό με ικανό πλάτος

προκειμένου να διευκολυν-

θεί η κυκλοφορία βαρέων

οχημάτων (συνολικό μήκος

700μ). Γ) Επαρχιακή Οδός

36 από όρια οικισμού

Βαμβακούς μέχρι διασταύ-

ρωση Εθνικής Οδού

Λάρισας – Φαρσάλων

(συνολικό μήκος 1.300μ). Η

αντίστροφη διαδρομή από

Φάρσαλα προς Λάρισα

εκτελείται από την ίδια

παρακαμπτήρια διαδρομή,

με αντίστροφη κατεύθυνση.

Το συνολικό μήκος της

παρακαμπτόμενης Εθνικής

Οδού είναι 2.379 μ. και εκτι-

μώμενου χρόνου διαδρο-

μής 2 λεπτά. Το μήκος της

παρακαμπτήριας διαδρο-

μής είναι 4.829μ. και ο εκτι-

μώμενος χρόνος διαδρομής

7 λεπτά.

Δείτε τον χάρτη της παρά-
καμψης
Η παράκαμψη της οδού
εκτιμάται ότι θα διαρκέσει
περί των πέντε (5) μηνών.
Οι εργασίες αναμένεται να
ξεκινήσουν το 1ο δεκαήμε-
ρο του Μαΐου (εφόσον
έχουν εκδοθεί οι απαιτούμε-
νες αδειοδοτήσεις) και να
ολοκληρωθούν έως την
ημερομηνία περαίωσης του
έργου, δηλαδή έως την 16η
Οκτωβρίου 2020
(16/10/2020). Επίσης είναι
δυνατή η παράταση ισχύος
της σε περίπτωση απρό-
βλεπτων περιστάσεων σύμ-
φωνα με τυχόν παρατάσεις
που θα δοθούν στα πλαίσια
του έργου και έχει την σύμ-
φωνη γνώμη του Δήμου
Φαρσάλων καθώς και του
υπεραστικού ΚΤΕΛ
Λάρισας.
Πηγή: Εφημερίδα
Ελευθερία
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Μέσω Βαμβακούς η κυκλοφορία στο δρόμοΜέσω Βαμβακούς η κυκλοφορία στο δρόμο

Λάρισας – Φαρσάλων από τον ΜάιοΛάρισας – Φαρσάλων από τον Μάιο



Π
ριν λίγες ημέρες

μια ομάδα νεαρών

Φαρσαλινών

έφτιαξε με μεράκι και

πολύ δουλειά και

τοποθέτησε έναν φωτεινό

Σταυρό τον οποίο και

τοποθέτησαν στον

Προφήτη Ηλία (ΑΗ – ΛΙΑ)

με στόχο να πουν με

αυτόν τον τρόπο Καλό

Πάσχα σε όλους τους

Φαρσαλινούς και να

δώσουν δύναμη και

κουράγιο σε όλους αυτές

τις δύσκολες ημέρες που

διανύουμε.

Ο Σταυρός πραγματικά

δημιουργούσε εντυπωσιακή

εικόνα στην κορυφή του

βουνού και πάρα πολύς

κόσμος είδε με θετικό μάτι

αυτή την προσπάθεια και

την χειροκρότησε.

Όμως κάποιος ή κάποιοι

όχι απλά δεν την είδαν με

θετικό μάτι αλλά αποφάσι-

σαν να ανέβουν στο βουνό,

να προκαλέσουν υλικές

ζημιές και να κόψουν τα

καλώδια και τα συρματό-

σχοινα που κρατούσαν τον

Σταυρό, με αποτέλεσμα να

διακοπεί προσωρινά ο

φωτισμός.

Βέβαια οι άνθρωποι οι

οποίοι έφτιαξαν τον Σταυρό

αντικατέστησαν άμεσα τις

ζημιές και συνεχίζει να

λάμπει φωτεινός και να

δίνει ακόμη περισσότερη

ομορφιά στην πόλη των

Φαρσάλων.
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Ζημιές και βανδαλισμοί στον Σταυρό τουΖημιές και βανδαλισμοί στον Σταυρό του

Προφήτη Ηλία (ΑΗ – ΛΙΑ)Προφήτη Ηλία (ΑΗ – ΛΙΑ)

Τ
α φαινόμενα με

Φαρσαλινούς οι

οποίοι επιλέγουν

κάνοντας την βόλτα τους

στο βουνό των

Φαρσάλων να αφήνουν

και το “στίγμα” τους

συνεχίζονται επίκινδυνα.

Αυτή την φορά στην κορυ-

φή του βουνού στον

Προφήτη Ηλία πολλοί

Φαρσαλινοί επέλεξαν να

αφήσουν εκεί τα σκουπίδια

τους τελειώνοντας τον περί-

πατο τους με αποτέλεσμα

να γίνει ακόμη ένα πανέ-

μορφο μέρος της πόλης

μας μίνι σκουπιδότοπος.

Για ακόμη μια φορά όπως

και πριν λίγο χρονικό διά-

στημα κάποιοι άλλοι ευαί-

σθητοι σε θέματα περιβάλ-

λοντος και οικολογίας

συντοπίτες μας πήραν

σακούλες, γάντια και όλα τα

απαραίτητα και καθάρισαν

το μέρος.

Μετέπειτα τα σκουπίδια

κατέληξαν εκεί που πρέπει

φυσικά σε κάδο ανακύκλω-

σης καθότι όλα ήταν πλα-

στικά ποτήρια και μπουκά-

λια.

Εμείς κρατάμε το δεύτερο

σκέλος, δίνουμε πολλά συγ-

χαρητήρια σε αυτούς τους

ανθρώπους και όπως θα

δείτε και στις εικόνες παρα-

κάτω νομίζουμε ότι καθαρό

έχει πολύ πιο όμορφη όψη

το βουνό μας.

““Σκουπιδότοπος” και ο Προφήτης Ηλίας,Σκουπιδότοπος” και ο Προφήτης Ηλίας,

οι πολλοί πετάνε οι λίγοι μαζεύουνοι πολλοί πετάνε οι λίγοι μαζεύουν



Η
μαγική λέξη, την

επόμενη μέρα θα

είναι η λέξη

«απόσταση», ξεκαθάρισε

απόψε ο Σωτήρης

Τσιόδρας, στην

καθιερωμένη ενημέρωση

Τύπου.

«Προσεκτικά, βήμα-βήμα

όπως πήγαμε στο κλείσιμο

θα πάμε και στο άνοιγμα»,

ανέφερε ο κύριος Τσιόδρας

και εξήγησε ότι η αρχή θα

γίνει πιθανότατα από

κάποια μικρά καταστήματα.

Ωστόσο, είπε ότι «το άνοιγ-

μα των καταστημάτων θα

γίνει με την μέγιστη δυνατή

προστασία των πολιτών»

και ανέφερε ότι «ίσως χρη-

σιμοποιηθεί και μία μάσκα

στους μικρούς κλειστούς

χώρους».

Ο Σ. Τσιόδρας είπε ότι οι

επιστήμονες στην χώρα

μας «παρακολουθούν και

τα μέτρα που λαμβάνονται

στις υπόλοιπες χώρες»,

όσον αφορά το σταδιακό

άνοιγμα της καραντίνας

αλλά εξήγησε ότι «λαμβά-

νονται υπόψη οι ιδιαιτερό-

τητες που υπάρχουν στη

χώρα μας». Ο ίδιος, για μία

ακόμη φορά τόνισε ότι στη

χώρα μας έχει περιοριστεί

σημαντικά η διασπορά του

κορωνοϊού, καθώς «οι δεί-

κτες R0 παραμένουν ιδιαί-

τερα χαμηλοί. Είναι από 0,6

και κάτω η διασπορά»

Εξακολουθούμε να παρακο-

λουθούμε τους αριθμούς

που σταδιακά μειώνονται

ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος των τεστ θα είναι

σημαντικός στην επόμενη

ημέρα

Όσον αφορά τα τεστ και τη

χρήση που θα έχουν την

επόμενη μέρα, για να βοη-

θήσουν πολλούς από εμάς

να επιστρέψουμε στις δου-

λειές μας, ο κος Τσιόδρας

επισήμανε για μία ακόμη

φορά ότι τα τεστ που γίνο-

νται «καταγράφουν πολύ

καλά την πορεία της νόσου

στη χώρα». Μάλιστα, εξή-

γησε με ποιο τρόπο, θα

χρησιμοποιηθεί στο εξής το

μοριακό τεστ ανίχνευσης

του ιού αλλά και τα τεστ

αντισωμάτων. Όπως είπε,

«το μοριακό τεστ χρησιμο-

ποιείται για όσους έχουν

συμπτώματα. Είναι σημα-

ντικό να τους γνωρίζουμε

αυτούς για να μπορεί να

γίνει ιχνηλάτηση των επα-

φών τους» εξήγησε.

«Θες να πιάσεις κι αυτούς

που δεν έχουν συμπτώμα-

τα, σε κάποιους χώρους

όπως τα νοσοκομεία, τους

εργαζόμενους δηλαδή που

είναι στην πρώτη γραμμή»

είπε και αναφέρθηκε και σε

άλλες ομάδες εργαζομένων

που είναι σε οικονομικές

υπηρεσίες του κράτους,

υπηρεσίες που σχετίζονται

με την ενέργεια -όπως η

ΔΕΗ- ή με το νερό.

Επανέλαβε επίσης, ότι

τέτοια τεστ έχουν αρχίσει να

γίνονται ήδη σε δομές προ-

σφύγων και κοινότητες

Ρομά. Όσον αφορά το τεστ

αντισωμάτων επισήμανε ότι

αυτό «εφόσον είναι αξιόπι-

στο μπορεί να γίνεται στα

πλαίσια επιδημιολογικής

έρευνας».

Συγκεκριμένα ανέφερε πως

όταν θα υπάρχει αξιόπιστο

τεστ «τότε θα μπορούμε να

δούμε με σιγουριά αν

κάποιος έχει περάσει τον ιό.

Σήμερα όμως ούτε αυτό δεν

μπορείς να το πεις με

σιγουριά». Επίσης αποκά-

λυψε ότι το μοριακό τεστ

ανίχνευσης του ιού θα μπο-

ρεί να εφαρμοστεί και για

επιδημιολογικούς λόγους.

«Το πλάνο υπάρχει για

αυτές τις αρχικές επέκτα-

σεις του τεστ», κατέληξε.

Τ
ο σχέδιο της

κυβέρνησης για

επιστροφή σε μια

«νέα κανονικότητα»

εξαρτάται από κάθε φάση

του «try and error»

(διαδικασία δοκιμής και

σφάλματος), δηλαδή ότι

το σωστό ή το λάθος μιας

απόφασης για την

επιστροφή στα

«κεκτημένα» μας θα

κρίνεται από διαρκές test-

ing (εξετάσεις) ώστε να

απομονώνονται οι φορείς

του κορωνοϊού από

δραστηριότητες της

οικονομικής και της

κοινωνικής ζωής, που θα

επανεκκινούν.

Η κυβέρνηση έχει υπολογί-

σει ότι ως πρώτο βήμα, για

να προχωρήσει στη χαλά-

ρωση της καραντίνας, θα

απαιτηθούν πάνω-κάτω ένα

εκατομμύριο τεστ. Το πρό-

βλημα είναι πότε και εάν τα

βρει.

Εως την ώρα που γράφο-

νταν οι γραμμές αυτές, το

ελληνικό κράτος έχει εκτιμή-

σει «σε κάτω από 50.000 τα

τεστ» που έχουν γίνει είτε

από δημόσιους είτε από

ιδιωτικούς φορείς. Είναι τα

συνηθισμένα μοριακά τεστ.

Στην αρχή της πανδημίας, η

γαλλική εταιρεία Cytotek και

η ελβετική Roche έβγαλαν

μοριακά διαγνωστικά τεστ

όπου το δείγμα λαμβάνεται

είτε από τη μύτη του ασθε-

νούς είτε και από τον

φάρυγγα. Από το δείγμα

μπορεί να ανιχνευθεί η

ύπαρξη του ιού σε μια διαδι-

κασία που διαρκεί από 2,5

έως 3 ώρες. Αργότερα, μια

εταιρεία της Καλιφόρνιας, η

Cepheid, πήρε άδεια από

τον πανίσχυρο κρατικό

οργανισμό εποπτείας φαρ-

μάκων και τροφίμων των

ΗΠΑ (FDA) με μια έκτακτη

διαδικασία που αποκαλείται

Emergency Approval. Οι

ΗΠΑ «είχαν πιαστεί στον

ύπνο» καθώς τα τεστ που

είχαν πριν από αυτήν την

έγκριση είχαν αποδειχθεί εν

μέρει ακατάλληλα.

Στο τέλος Μαρτίου η ίδια

Αρχή έδωσε το πράσινο

φως στην Abbot, την εται-

ρεία που είχε κατασκευάσει

το αντίστοιχο τεστ για τον ιό

HIV, να προχωρήσει στην

κατασκευή γρήγορων τεστ

(τα αποτελέσματά τους βγαί-

νουν σε 15 λεπτά) με στόχο

την ταχεία ανίχνευση του

ιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες

της «Κ», η ελληνική κυβέρ-

νηση επιδιώκει να βρει και

να αγοράσει ένα εκατομμύ-

ριο τέτοια τεστ από την αμε-

ρικανική εταιρεία, που θα

μπορεί να τα χρησιμοποιή-

σει στις πύλες εισόδου της

χώρας, στις δημόσιες υπη-

ρεσίες και στα νοσοκομεία.

Η χρήση τους είναι βασική

προϋπόθεση για την «επό-

μενη μέρα». Ο υπουργός

Υγείας Βασίλης Κικίλιας

είναι προσανατολισμένος σε

μια διακρατική διακυβερνη-

τική συμφωνία για να απο-

φύγει έναν χρονοβόρο δια-

γωνισμό (τρία μέλη της επι-

τροπής Τσιόδρα είπαν στην

«Κ» ότι τα τεστ χρειάζονται

«χθες»).

Αλλά η Ελλάδα δεν είναι

μόνη της στο κυνήγι των

τεστ. Η αμερικανική εταιρεία

φαίνεται, παρά την παραγω-

γή 50.000 στελεχών την

ημέρα, ότι δεν θα είναι σε

θέση να καλύψει άλλη

αγορά πλην της αμερικανι-

κής, αφού η παραγωγή αυτή

δεν φτάνει να καλύψει τις

ανάγκες των Ηνωμένων

Πολιτειών στη διάρκεια της

πανδημίας. H πολιτική προ-

στασία των ΗΠΑ (FEMA)

κατέβαλε 8,5 εκατομμύρια

δολάρια στη Νότια Κορέα

για την εισαγωγή τεστ, που

μάλιστα πήραν έγκριση από

τον FDA. To τεστ της μιας

κορεατικής εταιρείας, σύμ-

φωνα με τον κατασκευαστή,

βγαίνει σε 30 λεπτά. Η

Biosensor πούλησε στις

ΗΠΑ 300.000 μοριακά τεστ

ανίχνευσης του ιού στα

μέσα Απριλίου, ένα τεστ

που η εταιρεία είχε ανακοι-

νώσει τη δημιουργία του…

ένα μήνα πριν! Αλλα τόσα

τεστ πούλησε η έτερη κορε-

ατική εταιρεία Osang στο

αμερικανικό δημόσιο. Ο

υπουργός Υγείας Βασίλης

Κικίλιας στράφηκε στην

ομάδα των 27 επιστημόνων

του Εθνικού Συμβουλίου του

ΕΟΔΥ, από τους οποίους

ζήτησε να προσδιορίσουν

τα κριτήρια με τα οποία θα

τεθούν οι προδιαγραφές

των τεστ για την απόκτησή

τους μέσα από διακρατική

συμφωνία. Τα κριτήρια της

«ειδικότητας» (π.χ. να μην

ανιχνεύει άλλους κορωνοϊ-

ούς αντί του Sars COV-2)

και της ακρίβειας (να μη

βγάζει το θετικό αρνητικό

κυρίως, αλλά και το αντί-

στροφο δευτερευόντως…)

κατά 95% τέθηκαν ως προ-

διαγραφές.

Τα τεστ αντισωμάτων

Τα ίδια κριτήρια αφορούν

όλες τις χώρες του κόσμου

και τα περίφημα τεστ αντι-

σωμάτων. Τα αντισώματα

που δείχνουν αν κάποιος

νόσησε και έχει αναπτύξει

αντισώματα διακρίνονται

στα IgG και στα IgM. To

σώμα παράγει αντισώματα

IgM στο πλαίσιο μιας βρα-

χυπρόθεσμης αντίδρασης

του οργανισμού στη φλεγ-

μονή. Αυτά είναι αντισώματα

που θα υπάρχουν και μετά

την ίαση του νοσούντος και

του εξασφαλίζουν (για αυτό

οι ειδικοί δεν είναι σύμφω-

νοι) την ανοσία. Σύμφωνα

με κινεζικές μελέτες που

αξιολογεί η επιτροπή

Τσιόδρα, το 18%-31% των

ασυμπτωματικών ασθενών

δεν έχει ανοσία.

Μακροπρόθεσμα, ο οργανι-

σμός παράγει τα αντισώμα-

τα ΙgG. Μεγάλες οργανώ-

σεις, όπως το εθνικό σύστη-

μα υγείας της Μεγάλης

Βρετανίας και ο αμερικανι-

κός οργανισμός CDC, θεω-

ρούν ότι αυτού του είδους τα

τεστ λέγονται ορολογικά και

γίνονται με αιμοληψία, και

δεν συνιστώνται στη φάση

επιστροφής στην κανονικό-

τητα.

Και αυτό, διότι «εμφανί-

ζουν» τη νόσο 7 έως 10 ημέ-

ρες από την προσβολή του

οργανισμού, ενώ αυτό που

χρειαζόμαστε τώρα είναι

διαγνωστικά τεστ που γρή-

γορα και με ακρίβεια θα δεί-

χνουν ποιος έχει προσβλη-

θεί από τον ιό, είπε στην

«Κ» μέλος της επιτροπής

των «13» που έχει ορίσει η

κυβέρνηση για τη βήμα

βήμα επαναφορά της χώρας

στη (νέα) κανονικότητα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα

βοηθήσουν στην αποτύπω-

ση της επιδημιολογικής εικό-

νας των Ελλήνων σχετικά με

τον ιό. Σύμφωνα με πληρο-

φορίες της «Κ», τέτοιες

έρευνες με τη χρήση γρήγο-

ρων τεστ αντισωμάτων εξε-

λίσσονται από τον καθηγητή

Αγγελο Χατζάκη σε δύο

νοσοκομεία της Αθήνας. Και

για αυτά τα τεστ ισχύουν

πρωτίστως οι προδιαγρα-

φές της «ειδικότητας» και

της ακρίβειας.
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Α
νοιχτή είναι από

το βράδυ της Μ.

Πέμπτης η

πλατφόρμα για την

υποβολή αιτήσεων

χορήγησης του

επιδόματος των 800 ευρώ

στους ελεύθερους

επαγγελματίες, τους

αυτοαπασχολούμενους

και τους ιδιοκτήτες

επιχειρήσεων που

απασχολούν έως και

πέντε άτομα προσωπικό.

Αιτήσεις δεν μπορούν να

υποβάλλουν, προς το

παρόν, όσοι ιδιοκτήτες επι-

χειρήσεων απασχολούν

περισσότερα από πέντε

άτομα.

Ωστόσο, από την επόμενη

εβδομάδα -που θα δημοσι-

ευθεί στο ΦΕΚ η σχετική

Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου- το όριο των

πέντε εργαζομένων θα διευ-

ρυνθεί σε 20, οπότε θα επε-

κταθεί ακόμη περισσότερο

η περίμετρος των δικαιού-

χων των 800 ευρώ.

Προς το παρόν, το υπουρ-

γείο Οικονομικών θα κατα-

βάλει 500 εκατ. ευρώ στους

αιτούντες, κάτι που σημαίνει

ότι αναμένει να υποβλη-

θούν περισσότερες από

620.000 αιτήσεις.

Οδηγίες για την υποβολή

της αίτησης

Η αίτηση θα πρέπει να

υποβληθεί μέσω της πλατ-

φόρμας mybusinesssupport

στην διεύθυνση:

https://www.aade.gr/mybusi

nesssupport. Προσοχή:

καταληκτική ημερομηνία

είναι η 24η Απριλίου

Από την ίδια πλατφόρμα

γίνονται οι αιτήσεις και για

την επιστρεπτέα προκατα-

βολή και για την αποζημίω-

ση ειδικού σκοπού. Θα επι-

λέξετε “υποβολή αίτηση

στην αποζημίωση ειδικού

σκοπού.

Εμφανίζονται οι προϋποθέ-

σεις που πρέπει να πληροί

κάποιος οι οποίες είναι οι

εξής:

Να είναι ελεύθερος επαγ-

γελματίας ή αυτοαπασχο-

λούμενος, ιδιοκτήτης ατομι-

κής επιχείρησης ή προσω-

πικής εταιρείας, εταιρείας

περιορισμένης ευθύνης ή

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής

εταιρείας.

Να έχει έδρα ή μόνιμη

εγκατάσταση στην Ελλάδα

Να απασχολεί από κανέναν

μέχρι και πέντε εργαζόμε-

νους (προς το παρόν

καθώς το όριο θα αυξηθεί

στα 20 άτομα)

Ο δηλωμένος στις 20

Μαρτίου στο φορολογικό

μητρώο κύριος ή δευτερεύ-

ων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα

ακαθάριστα έσοδα το 2018,

να περιλαμβάνεται στον

πίνακα της Κοινής

Υπουργικής Απόφασης

Να έχει υποβληθεί μέχρι και

τις 20 Μαρτίου, δήλωση

φορολογίας εισοδήματος

του φορολογικού έτους

2018 με ακαθάριστα έσοδα

μεγαλύτερα του μηδενός.

Να έχουν υποβληθεί μέχρι

και τις 16/04/2020 όλες οι

δηλώσεις ΦΠΑ για τις

φορολογικές περιόδους

από 1/1/20187 μέχρι και

29/02/2020

Να μην είναι η επιχείρηση

σε αδράνεια από την

1/4/2019 μέχρι 16/04/2020

(σύμφωνα με τους όρους

της ΚΥΑ 39162/16.04.2020)

Να πρόκειται για επιχείρη-

ση που έχει δηλώσει έναρ-

ξη εργασιών μέχρι τις

31/03/2019 να μην έχουν

υποβληθεί μέχρι και τις

16/04/2020 πιστωτικές

δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενι-

κές εκροές για όλες τις

φορολογικές περιόδους

από την 01/04/2019 έως

και τις 29/02/2020

Να μην έχει ανασταλεί η

χρήση του ΑΦΜ της επιχεί-

ρησης για τη διενέργεια

ενδοκοινοτικών συναλλα-

γών

Ως 10ος όρος μπαίνει η

επιστροφή της αποζημίω-

σης των 800 ευρώ αν μέχρι

και τις 30/04 η επιχείρηση

καταγγείλει συμβάσεις

εργασίας εργαζομένων της

που έχουν τεθεί σε αναστο-

λή ή αν δεν διατηρήσει τον

αριθμό θέσεων εργασίας.

Η εφαρμογή του Taxis κάνει

έλεγχο για το αν έχει δηλω-

θεί IBAN στο Taxisnet. Αν

όχι βγαίνει αυτομάτως ειδο-

ποίηση ότι θα πρέπει να

εισέλθει ο ενδιαφερόμενος

στην εφαρμογή δήλωσης

του επαγγελματικού λογα-

ριασμού προκειμένου να

κάνει τη σχετική δήλωση.

Μόλις δηλωθεί ο επαγγελ-

ματικός λογαριασμός θα

πρέπει να κάνετε κλικ στην

ένδειξη “δηλώνω υπεύθυνα

ότι πληρώ όλες τις προϋπο-

θέσεις της ΚΥΑ

39162/16/04.2020 για τη

χορήγηση της αποζημίωσης

ειδικού σκοπού. Επίσης, θα

πρέπει να γίνει κλικ στην

ένδειξη Αιτούμαι τη χορήγη-

ση της αποζημίωσης ειδι-

κού σκοπού

Η διαδικασία ολοκληρώνε-

ται με το πάτημα του πλή-

κτρου “υποβολή αίτησης”.

Σε περίπτωση λάθους, η

αίτηση μπορεί να τροποποι-

ηθεί μέχρι και τα μεσάνυχτα

της 24/04/2020 στις

23:59:59

Σ
υντάξεις Μαΐου

2020: Δείτε πώς θα

καταβληθούν, βάσει

απόφασης του e-ΕΦΚΑ

Τις επόμενες ημέρες θα

ξεκινήσει η καταβολή των

συντάξεων του μηνός

Μαΐου 2020 ενώ στις 27

Απριλίου θα αρχίσει και το

δεύτερο κύμα πληρωμών

του επιδόματος των 800

ευρώ.

Συγκεκριμένα για την ασφα-

λέστερη εξυπηρέτηση των

συνταξιούχων και την απο-

φυγή συνωστισμού στα

τραπεζικά καταστήματα και

στα ΑΤΜ, λόγω του κορο-

νοϊού, ο e-ΕΦΚΑ αποφάσι-

σε να καταβάλει τμηματικά

τις συντάξεις ως εξής:

Οι συντάξεις των μισθωτών

(δηλαδή των συνταξιούχων

που προέρχονται από το τ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΕΤΑΤ, τράπε-

ζες, ΟΤΕ, θα καταβληθούν:

– Στις 22 Απριλίου 2020,

ημέρα Τετάρτη, για τους

συνταξιούχους που το

ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5,

7, 9.

– Στις 24 Απριλίου 2020,

ημέρα Παρασκευή, για τους

συνταξιούχους που το

ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4,

6, 8.

Οι συντάξεις των μη-μισθω-

τών (δηλαδή των συνταξι-

ούχων που προέρχονται

από τους τέως φορείς

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), θα

καταβληθούν στις 27

Απριλίου 2020, ημέρα

Δευτέρα.

Οι συντάξεις του Δημοσίου,

του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

και ΔΕΗ, θα καταβληθούν

στις 29 Απριλίου 2020,

ημέρα Τετάρτη.

Π
οιες κατηγορίες θα
αφορά η
υπουργική

απόφαση που
υπογράφθηκε την Τρίτη
21/4, από τον Γιάννη
Βρούτση
Άλλοι 160.000 εργαζόμενοι
εντάσσονται στους δικαιού-
χους του επιδόματος των
800 ευρώ με υπουργική
απόφαση που υπέγραψε ο
υπουργός Εργασίας,
Γιάννης Βρούτσης.
Πρόκειται για ειδικές κατη-
γορίες εργαζομένων που
περνούσαν «κάτω από το
ραντάρ» του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ.
Στις νέες κατηγορίες περι-
λαμβάνονται:
- Λατόμοι
- Ασβεστοποιοί
- Δασεργάτες
- Ρητινοσυλλέκτες
- Καπνεργάτες
- Αγγειοπλάστες

- Κεραμοποιοί
- Πλινθοποιοί
- Μισθωτοί επισκευαστικών
ζωνών
- Μουσικοί και τραγουδιστές
μέλη των οικείων σωματεί-
ων
- Ηθοποιοί
- Υποδηματεργάτες
- Χειριστές, βοηθοί χειρι-
στών
κινηματογράφου
- Ελεγκτές και ταμίες κινη-
ματογράφου – θεάτρου
- Τεχνικοί κινηματογράφου
και τηλεόρασης
- Ταξιθέτες θεάτρου και
κινηματογράφου
- Χειριστές σκαπτικών, ανυ-
ψωτικών, οδοποιητικών και
λοιπών μηχανημάτων
- Μισθωτοί τουριστικού επι-
σιτιστικού κλάδου – δηλαδή
επισιτιστικά επαγγέλματα
που συνδέονται με τον του-
ρισμό, δηλαδή Σεφ, μάγει-
ρες, γκαρσόνια, κ.λπ.

- Χορευτές μέλη των οικεί-
ων κλαδικών και ομοιοε-
παγγελματικών σωματείων
- Τεχνικοί απασχολούμενοι
σε ζωντανές οπτικοακουστι-
κές εκδηλώσεις μέλη των
οικείων κλαδικών και ομοιο-
επαγγελματικών σωματείων
- Οικοδόμοι οι οποίοι έλα-
βαν το δωρόσημο Πάσχα
2020 από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.
- Φορτοεκφορτωτές που
είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο Β του υπ.
Εργασίας καθώς και στο
μητρώο Α εφόσον είναι
ασφαλισμένοι στον e-
Ε.Φ.Κ.Α. και φέρουν το ειδι-
κό βιβλιάριο
- Ξεναγοί υπόχρεοι καταβο-
λής εισφορών στον e-
Ε.Φ.Κ.Α. και συγκεκριμένα
στην πλατεία Συντάγματος
όπου και τηρείται το
μητρώο τους
- Αποκλειστικές νοσοκόμες
που είναι συνδεδεμένες με

το ειδικό μητρώο του υπ.
Υγείας
- Δικαιούχοι τακτικής ανερ-
γίας με λήξη κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2019 – πρόκει-
ται για τους περίπου 3.000
εποχικά εργαζόμενους στον
τουρισμό που δεν συμπερι-
λαμβάνονταν μέχρι τώρα
στην δίμηνη επέκταση
τακτικής ανεργίας, καθώς
το επίδομα γι αυτούς είχε
λήξει από τον Δεκέμβρη
- Εργαζόμενοι σε αυτοχρη-
ματοδοτούμενα ΝΠΙΔ
- Εργαζόμενοι που διασταυ-
ρώνονται από το υποκατά-
στημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Ουρανούπολης Αγ. Όρους
- Εργαζόμενοι με εξαρτημέ-
νη εργασία στην ΔΕΘ
Helexpo ΑΕ
- Ταξιθέτριες του Μεγάρου
Μουσικής
Παράλληλα από τις 21/4 και
μέχρι τις 23 Απριλίου υπο-
βάλλονται διορθώσεις -

συμπληρώσεις - ανακλή-
σεις υπεύθυνων δηλώσε-
ων, μετά την ολοκλήρωση
της β’ φάσης υποβολών για
το επίδομα. Οι εργαζόμενοι
αυτοί θα λάβουν την αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού από
25 έως και 27 Απριλίου.
Μετά το πέρας του διαστή-
ματος της β’ φάσης για την
υποβολή υπεύθυνων δηλώ-
σεων, όσοι εργαζόμενοι δεν
υπέβαλαν υπεύθυνη δήλω-
ση, μπορούν να την υπο-
βάλλουν, από 21 Απριλίου
έως και 30 Απριλίου ως
ακολούθως:
Την 21/4/2020 όσων εργα-
ζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
Την 22/4/2020 όσων εργα-
ζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
Την 23/4/2020 όσων εργα-
ζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 24/4/2020 όσων εργα-
ζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 25/4/2020 όσων εργα-
ζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 26/4/2020 όσων εργα-
ζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 27/4/2020 όσων εργα-
ζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
Την 28/4/2020 όσων εργα-
ζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 29/4/2020 όσων εργα-
ζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 30/4/2020 όσων εργα-
ζομένων το ΑΦΜ λήγει σε
0.
Αυτή είναι η τρίτη και τελευ-
ταία φάση του επιδόματος
των 800 ευρώ. Οι διορθώ-
σεις – συμπληρώσεις –
ανακλήσεις υπεύθυνων
δηλώσεων, μετά την ολο-
κλήρωση της γ’ φάσης υπο-
βολών, μπορούν να υπο-
βληθούν από 1η Μαΐου έως
και 3 Μαΐου. Η καταβολή
της αποζημίωσης των 800
ευρώ, για τους εργαζόμε-
νους αυτούς προγραμματί-
ζεται να πραγματοποιηθεί
από 5 έως και 7 Μαΐου.
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Τετάρτη 22 Απριλίου

Άρθρα Αναγνωστών

Επίδομα 800 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες: Επίδομα 800 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες: H H αίτησηαίτηση

σε έξι βήματασε έξι βήματα

Συντάξεις Μαΐου 2020: Τμηματικά η πληρωμή από την ΤετάρτηΣυντάξεις Μαΐου 2020: Τμηματικά η πληρωμή από την Τετάρτη

Επίδομα 800 ευρώ: Προστίθενται 160.000 εργαζομένοι - ΣτιςΕπίδομα 800 ευρώ: Προστίθενται 160.000 εργαζομένοι - Στις

27 Απριλίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών27 Απριλίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών



Ό
λα από τα τεστ

που έγιναν την

Μ. Τετάρτη 15

Απριλίου στον οικισμό

Ρομά στα Φάρσαλα ήταν

“καθαρά” και δεν υπάρχει

κανένα θετικό κρούσμα.

Συγκεκριμένα κλιμάκιο ειδι-

κών του ΕΟΔΥ, με επικεφα-

λής τον καθηγητή

Επιδημιολογίας και Υγιεινής

του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας Χρήστο

Χατζηχριστοδούλου, κατέ-

φθασε στον οικισμό Ρομά

στα Φάρσαλα την Τετάρτη

15 Απριλίου και όπου σε

συνεργασία με προσωπικό

του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων, έγιναν 100

έλεγχοι αίματος για αντισώ-

ματα και 50 μοριακοί έλεγ-

χοι με επίχρισμα, στο πλαί-

σιο των δειγματοληπτικών

ελέγχων.

Όλα τα δείγματα ήταν αρνη-

τικά

Ενθαρρυντικά επίσης είναι

τα αποτελέσματα των εκα-

τοντάδων δειγματοληπτικών

εξετάσεων που έγιναν την

Τετάρτη 15 Απριλίου από

κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σε

συνεργασία με την

Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε

όλους τους οικισμούς των

Ρομά στις τέσσερις περιφε-

ρειακές ενότητες, μετά από

πρωτοβουλία του περιφε-

ρειάρχη κ. Κώστα

Αγοραστού.

Σε ότι αφορά τη Λάρισα, ,

βρέθηκε ένα μόλις θετικό

κρούσμα στη συνοικία της

Νέας Σμύρνης, ενώ “καθα-

ρός” αναδείχθηκε και ο οικι-

σμός στον Τύρναβο

Αντίστοιχα μηδενικά κρού-

σματα καταγράφηκαν και

στα Τρίκαλα, ενώ χωρίς

κρούσμα βρίσκεται μέχρι

στιγμής η Καρδίτσα, αν και

εκεί δεν έχει ολοκληρωθεί

ακόμη η εξέταση του συνό-

λου των δειγμάτων.

Υπενθυμίζεται πως συνολι-

κά χθες έγιναν ταυτόχρονα

σε όλη τη Θεσσαλία περισ-

σότεροι από 1.200 νέοι

δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σ
το πλαίσιο του

Πρωτοκόλλου

Ασφαλείας που

υλοποιεί η Γ.Γ. Πολιτικής

Προστασίας και η

Περιφέρεια Θεσσαλίας,

στο σύνολο των 12

οικισμών Ρομά:

Από τους 416 ελέγχους ανί-

χνευσης και ταυτοποίησης

του ιού με μοριακή μέθοδο

RT- PCR, προέκυψαν:

-Στην ενότητα της Λάρισας

Νέα Σμύρνη:  Σε 50 ελέγ-

χους 1  ΘΕΤΙΚΟ ΚΡΟΥ-

ΣΜΑ. Έγιναν άμεσες ενέρ-

γειες μεταφοράς του στο

Ιατρικό Κέντρο Υποδοχής

Covid-19 («ΑΡΩΓΗ») και 10

ιχνηλατήσεις  επαφών του.

Τύρναβος: Σε 77 ελέγχους

ΟΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Φάρσαλα: Σε 49 ελέγχους

ΟΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

-Στην ενότητα των

Τρικάλων

Κηπάκι, Πύργος, Καλαμάκι:

Σε 47 ελέγχους ΟΛΑ ΑΡΝΗ-

ΤΙΚΑ

Στην ενότητα της Καρδίτσας 

Μαύρικα Καρδίτσας: Σε 49

ελέγχους ΟΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Σοφάδες (παλαιός οικι-

σμός-Νέα Ζωή):  Σε 119

ελέγχους ΟΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Στην ενότητα της

Μαγνησίας

Σε Αλιβέρι, Αγ. Παρασκευή,

Νεάπολη Βόλου: Σε 25

ελέγχους ΟΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Η εργαστηριακή πιστοποίη-

ση της ορθής δειγματολη-

ψίας των κλινικών δειγμά-

των έγινε σύμφωνα με τις

οδηγίες του Παγκόσμιου

Οργανισμού Υγείας. Δεν

υπάρχει αμφισβήτηση  ότι

ελήφθη επαρκές γενετικό

υλικό.

Συμμετείχαν και συνεργά-

στηκαν: Γ.Γ. Πολιτικής

Προστασίας, Περιφέρεια

Θεσσαλίας, ΕΟΔΥ,  5η

ΥΠΕ, Διευθύνσεις Υγείας

Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Κέντρο Αναφοράς –

Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Λάρισας,

Νοσοκομεία και Κέντρα

Υγείας  της Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Δήμοι.

Αρνητικά όλα τα τεστ στην Κοινότητα Ρομά στα Φάρσαλα! - ΜόλιςΑρνητικά όλα τα τεστ στην Κοινότητα Ρομά στα Φάρσαλα! - Μόλις

ένα θετικό κρούσμα κορωνοϊού στους οικισμούς των Ρομά στο Νομόένα θετικό κρούσμα κορωνοϊού στους οικισμούς των Ρομά στο Νομό

Αποτελέσματα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού στουςΑποτελέσματα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού στους

12 οικισμούς Ρομά της Περιφέρειας Θεσσαλίας12 οικισμούς Ρομά της Περιφέρειας Θεσσαλίας



Σ
ε μία σημαντική

δωρεά προχώρησε

το πρωί της

Μεγάλης Τετάρτης η

Περιφερειακή Ένωση

Δήμων Θεσσαλίας προς

το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων. Ο πρόεδρος

της ΠΕΔ και δήμαρχος

Κιλελέρ κ. Θανάσης

Νασιακόπουλος, μαζί με

το μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ

και δήμαρχο Φαρσάλων

κ. Μάκη Εσκίογλου,

καθώς και με την

αντιδήμαρχο Φαρσάλων

κ. Σοφία Χατζηπλή,

επισκέφθηκαν το Κέντρο

Υγείας για να

παραδώσουν υγειονομικό

υλικό για την προστασία

του προσωπικού του

νοσηλευτικού ιδρύματος.

Τη δωρεά εκ μέρους του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

παρέλαβαν ο διευθυντής κ.

Γιώργος Νεχωρίτης και η

προϊσταμένη του νοσηλευτι-

κού προσωπικού κ. Ζέφη

Γιαννάκη.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος

της ΠΕΔ κ. Θανάσης

Νασιακόπουλος είπε μεταξύ

άλλων πως «το υλικό που

φέραμε στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων διανέμεται σε

όλα τα Κ.Υ. της Θεσσαλίας.

Αυτό έγινε σε συνεργασία

με την 5η ΥΠΕ, για να είναι

εγκεκριμένα τα υλικά που

διανέμονται από τους

δήμους και με ομόφωνη

απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΠΕΔ.

Είμαστε η μοναδική ΠΕΔ

στην Ελλάδα που κάνουμε

αυτή την παρέμβαση στα

Κέντρα Υγείας, πιστεύοντάς

ότι πρέπει συμβάλουμε

βοηθώντας τους ανθρώ-

πους της πρώτης γραμμής

που είναι οι γιατροί στα

Κέντρα Υγείας. Το κράτος

συμβάλει, αλλά αυτή η βοή-

θεια μπορεί να μη φθάνει

πάντα σε όλους τους εργα-

ζόμενους των Κέντρων

Υγείας. Θα ήθελα να ευχα-

ριστήσω το σύνολο του

διοικητικού συμβουλίου για

την ομόφωνη απόφαση,

στο οποίο συμμετέχει ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, τους

υπαλλήλους της ΠΕΔ, την

5ης Υγειονομική Περιφέρεια

για την άψογη συνεργασία

και όλο το προσωπικό των

Κέντρων Υγείας για την

αντιμετώπιση αυτής της

δύσκολης κατάστασης…

Θα ακολουθήσουν και νέες

προμήθειες με υγειονομικό

υλικό.»

Από την πλευρά του ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου δήλωσε

μεταξύ άλλων τα εξής:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον

πρόεδρο της Περιφερειακής

Ένωσης Θεσσαλίας κ.

Νασιακόπουλο, αλλά και

όλους τους συναδέλφους

στο Διοικητικό Συμβούλιο,

γι’ αυτή την σημαντική

πρωτοβουλία. Μία πρωτο-

βουλία που έχει συμβολικό,

ηθικό χαρακτήρα, αφού

θυμίζει σε όλους εκείνους

που μάχονται καθημερινά

την πανδημία, ότι δεν είναι

μόνοι, ότι η αυτοδιοίκηση

είναι στο πλευρό τους,

όπως και δίπλα σε κάθε

πολίτη. Από την άλλη

βέβαια, έχει και ουσιαστική

διάσταση, καθώς θωρακί-

ζουμε ακόμη περισσότερο

το προσωπικό του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων, αυξάνο-

ντας το βαθμό προστασίας

απέναντι στον κορωνοϊό.

Ακούγοντας τους ίδιους

τους γιατρούς, τους νοση-

λευτές και το διοικητικό

προσωπικό, όπως είπε και

ο κ. Νασιακόπουλος, η

ΠΕΔ θα φροντίσει και για

νέες προμήθειες ώστε να

καλυφθούν όλες οι σημαντι-

κές ανάγκες».

Τέλος, το μέλος του Γενικού

Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ και

μέλος του Δ.Σ. του

Συλλόγου των εργαζομένων

στα Κέντρα Υγείας του

νομού Λάρισας κ. Γιώργος

Μπρισίμης ευχαρίστησε τα

στελέχη της ΠΕΔ

Θεσσαλίας για τη δωρεά,

λέγοντας μεταξύ άλλων

πως «και τα Κέντρα Υγείας

με τους εργαζόμενους σε

αυτά, είναι από την πρώτη

στιγμή μπροστά στη μάχη

για τον κορωνοϊό. Ζητάμε

την επιπρόσθετη στήριξη

της πολιτείας γιατί πιστεύ-

ουμε πως ύψιστη προτεραι-

ότητα της 5ης ΥΠΕ πρέπει

να είναι τα μέτρα ατομικής

προστασίας. Πρέπει να

προστατέψουμε αυτούς

που μας φροντίζουν».
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Α
νακοίνωση από

την Ομοσπονδία

Κτηνοτρόφων και

Κτηνοτροφικών

Συλλόγων Θεσσαλίας

στην οποία

επισημαίνονται τα εξής:

«Η Ομοσπονδία κτηνοτρό-

φων και κτηνοτροφικών

συλλόγων Θεσσαλίας εύχε-

ται χρόνια πολλά με υγεία

και ότι επιθυμεί ο καθένας

ξεχωριστά. Φέτος ζήσαμε

ένα αλλιώτικο Πάσχα εξαι-

τίας των μέτρων κατά του

κορωνοϊού αυτό όμως δεν

εμπόδισε τους Έλληνες να

καταναλώσουν το καθιερω-

μένο αρνάκι η κατσικάκι.

Για μια ακόμη χρονιά όμως

οι κτηνοτρόφοι έχουμε απο-

λέσει ένα σημαντικό κομμά-

τι της οικονομίας μας όπως

είναι οι πώληση των αμνοε-

ριφίων για το Πάσχα.

Παρά το γεγονός πως η

Ομοσπονδία είχε εκφράσει

επανειλημμένως την ανησυ-

χία για τις τιμές που θα

πωλούνταν τα αμνοερίφια

ενόψει Πάσχα και είχαμε

ζητήσει να ληφθούν μέτρα

ώστε να υπάρξει μια έντιμη

και βιώσιμη τιμή, είδαμε να

συμβαίνει το ακριβώς αντί-

θετο. Ο κτηνοτρόφος να

πουλάει πάμφθηνα και ο

καταναλωτής να αγοράζει

πανάκριβα. Από

3,80ευρώ/κιλό μέχρι

4,20ευρώ/κιλό πούλησαν οι

κτηνοτρόφοι τα αμνοερίφια

και στα κρεοπωλεία έφτασε

και ξεπέρασε τα 12

ευρώ/κιλό. Αν αυτό δεν

είναι αισχροκέρδεια τότε

ποιο είναι;

Όπως παρατηρήσαμε και

το φαινόμενο μεγάλη αλυσί-

δα super market να ψάχνει

εναγωνίως για αρνιά από

τα μέσα της Μεγάλης

Εβδομάδας και μετά, παίζο-

ντας με τον κόπο και την

αξιοπρέπεια των κτηνοτρό-

φων.

Περιμένουμε να δούμε αν οι

ανακοινώσεις του κύριου

ΥΠΑΑΤ Μάκη Βορίδη και

της κυρίας ΥΦΠΑΑΤ

Φωτεινή Αραμπατζή πριν το

Πάσχα, περί έλεγχου των

αποθεμάτων και έλεγχο των

εισαγωγών και των

Ελληνοποιήσεων, θα

φέρουν αποτέλεσμα, ώστε

να υπάρξει μια γενναία και

άκρως δίκαιη και έντιμη

αποζημίωση(de minimis)

των κτηνοτρόφων.

Αναρωτιόμαστε, θα δούμε

κάποιον στα μανταλάκια

αυτή τη φορά; Γιατί εδώ και

δέκα μήνες δεν είδαμε

κανέναν.

Όπως περιμένουμε και από

τον συναρμόδιο υπουργό

ανάπτυξης και επενδύσεων

κύριο Άδωνι Γεωργιάδη,

που φημίζεται για τις τοπο-

θετήσεις του και για τα γρή-

γορα αντανακλαστικά του,

ενώ στην περίπτωση μας

έχει περιοριστεί,να καλέσει

παρέμβαση εισαγγελέα και

επιτροπής ανταγωνισμού

για τα αίσχη που έλαβαν

χώρα την Μεγάλη

Εβδομάδα εις βάρος των

κτηνοτρόφων με τις σφαγές

των αμνοεριφίων και τις

πωλήσεις.

Αυτό που έγινε είναι κατά-

φορη εξαπάτηση των κτη-

νοτρόφων και των κατανα-

λωτών και δεν πρέπει να

μείνει ατιμώρητο.

Κύριοι κύριοι Υπουργοί και

κυρία Υφυπουργέ, το φετινό

Πάσχα διαπράχθηκε ακόμη

ένα έγκλημα με θύμα τον

πολύπαθο κτηνοτροφικό

κλάδο και πρέπει να βρε-

θούν οι ένοχοι και να τιμω-

ρηθούν. Δεν δύναται να

συνεχιστεί αυτή η κατάστα-

ση, να πλουτίζουν άλλοι

στις πλάτες τις δικές μας.

Υ.Γ. Η Ομοσπονδία κτηνο-

τρόφων Θεσσαλίας αντι-

προσωπεύει όλους τους

κτηνοτρόφους. Και εκείνους

που πούλησαν τα φετινά

Χριστούγεννα 5ευρώ/κιλό

και το Πάσχα 4ευρώ/κιλό

και εκείνους που πέρυσι

πούλησαν τα Χριστούγεννα

4ευρώ/κιλό και το Πάσχα

6ευρώ/κιλό διότι το Δ.Σ. της

Ομοσπονδίας αποτελείται

από πραγματικούς κτηνο-

τρόφους».

Α
πό συνδικάτο

οικοδόμων

Φαρσάλων

ανακοινώνονται τα εξής:

Η Διοίκηση του Συνδικάτου

Οικοδόμων  ενημερώνει τα

μέλη του, τους οικοδόμους

και τους εργαζόμενους στις

κατασκευές, ότι μετά από

τις προσπάθειες που έκα-

ναν οι συνάδελφοι οικοδό-

μοι από την Ομοσπονδία

Οικοδόμων Ελλάδος  όλες

τις προηγούμενες μέρες και

τις παρεμβάσεις τόσο στο

Υπουργείο Οικονομικών

όσο και στο Υπουργείο

Εργασίας, όλα δείχνουν ότι

άμεσα θα υπάρχουν αποτε-

λέσματα.

Με βάση τις ανακοινώσεις

που έγιναν από το

Υπουργείο Εργασίας και

δημοσιεύθηκαν στον ηλε-

κτρονικό τύπο, οι οικοδό-

μοι, οι δασεργάτες και μια

σειρά άλλων εργαζομένων

θα ενταχθούν στο μηχανι-

σμό στήριξης των 800

ευρώ λόγω των συνεπειών

του κορονοϊού.

Α. Ποιοι  οικοδόμοι, δασερ-

γάτες κ.α. θα πάρουν 800

ευρώ

Οι προϋποθέσεις για τους

δικαιούχους που έχουν

μέχρι στιγμής ανακοινωθεί

από το Υπουργείο

Εργασίας είναι οι εξής:

Να έχουν λάβει το δωρόση-

μο του Πάσχα 2020 και

Να μην λαμβάνουν τακτικό

επίδομα ανεργίας από 1

Ιανουαρίου 2020 έως 30

Απριλίου 2020.

Στους παραπάνω δικαιού-

χους εντάσσονται όλες οι

ειδικότητες της οικοδομής ,

δασεργάτες , ρυτινοσυλλέ-

κτες κ.α

Επίσης τα 800 ευρώ δικαι-

ούνται  όσων συναδέλφων

η επιδότηση ταχτικής ανερ-

γίας έληξε μέχρι τις

31/12/2019

Οι λεπτομέρειες για τον

τρόπο και τον χρόνο κατα-

βολής των 800 ευρώ θα

καθοριστούν από την κοινή

Υπουργική Απόφαση που

θα εκδοθεί άμεσα.

Σε κάθε περίπτωση καλού-

με τους συναδέλφους να

επικοινωνούν με τα συνδι-

κάτα και την Ομοσπονδία

για καλύτερη ενημέρωση

και οδηγίες.

Β.  Ποιοι δεν εντάσσονται

στην στήριξη των 800 ευρώ

και οι ενέργειες της ομο-

σπονδίας μας για να εντα-

χτούν

Με βάση τις παραπάνω

προϋποθέσεις που έχουν

ανακοινωθεί από το υπουρ-

γείο εργασίας,  μένουν

χωρίς τη στήριξη των 800

ευρώ όσοι δούλεψαν ως

οικοδόμοι στα κοινωφελή

προγράμματα σε δήμους

και τώρα έχουν μείνει άνερ-

γοι, χωρίς δικαίωμα επιδό-

τησης στο ταμείο ανεργίας

ή δούλεψαν περιστασιακά

το πρώτο 3μηνο του 2020

διακόπτοντας την εργασία

τους λόγω κορονοϊού. Οι

συγκεκριμένοι συνάδελφοι

μαζί με τους οικοδόμους

που δούλευαν σε αρχαιολο-

γικές ανασκαφές μένουν

χωρίς στήριξη γιατί δεν

ήταν δικαιούχοι  του δωρό-

σημου του Πάσχα 2020.

Ήδη σήμερα  στείλαμε ως

Ομοσπονδία, υπόμνημα –

αίτημα, στο Υπουργείο

Εργασίας να συμπεριλη-

φθούν και οι συγκεκριμένοι

συνάδελφοι σε όσους

λάβουν τα 800 ευρώ.

Το ίδιο απαιτούμε και για

όσους άνεργους συναδέλ-

φους δεν καλύπτονται από

καμιά κατηγορία  που έχει

ανακοινώσει το υπουργείο

εργασίας.

Συνάδελφοι,

Είναι φανερό ότι μόνο με

την αποφασιστική μας

παρέμβαση μπορούμε  να

έχουμε αποτελέσματα που

να προστατεύουν την ζωή

μας, τα συμφέροντα  και τις

ανάγκες μας .

Σε συνθήκες όπως αυτές

που ζούμε σήμερα, αναδει-

κνύεται όλο και περισσότε-

ρο η ανάγκη της συσπείρω-

σης όλου του κλάδου γύρω

από την Ομοσπονδία μας

και τα σωματεία μας.

Όσο πιο δυνατοί είμαστε

τόσο πιο αποτελεσματικός

θα είναι ο αγώνας μας.

Τα προβλήματα θα πολλα-

πλασιαστούν το επόμενο

διάστημα.  Η κυβέρνηση,

όπως ακριβώς και οι προη-

γούμενες κυβερνήσεις,

αξιοποιεί αυτή την κατάστα-

ση δίνοντας μεγάλα πακέτα

στην εργοδοσία, προνόμια

και νέα αντεργατικά εργα-

λεία για να επιτεθεί στους

εργαζόμενους .

Απέναντι στον αντεργατικό

οδοστρωτήρα , που χτίζεται

βήμα –βήμα , πρέπει να

βρεθεί  ένα μαζικό, ταξικό

και αποφασισμένο οικοδο-

μικό κίνημα που θα παλεύει

μαζί με τους υπόλοιπους

εργαζόμενους σε όλους

τους κλάδους, θα διεκδικεί

βάζοντας μπροστά τις ανά-

γκες των εργαζομένων σε

σύγκρουση με την γραμμή

του κεφαλαίου και των

δυνάμεων του.

Δεν θα επιτρέψουμε να

πληρώσουμε εμείς ξανά τα

σπασμένα της κρίσης .

Με τον αγώνα μας θα πετύ-

χουμε τα πάντα.
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Ε
γκύκλιο, με θέμα τις

μειωμένες

ασφαλιστικές

εισφορές μηνών

Φεβρουαρίου και Μαρτίου

2020 για ελεύθερους

επαγγελματίες και

αυτοαπασχολούμενους,

εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός

Εθνικός Φορέας

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ).

Όπως αναφέρεται στην εγκύ-

κλιο, με τις διατάξεις του

άρθρου 18 της Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου

30.03.2020 (Α΄ 75) «Μέτρα

αντιμετώπισης της πανδη-

μίας του κορονοϊού COVID-

19 και άλλες κατεπείγουσες

διατάξεις», διευρύνονται τα

μέτρα στήριξης της κοινωνίας

και της επιχειρηματικότητας

για τη διασφάλιση της ομα-

λής λειτουργίας της αγοράς

και της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα, για τους ελεύθε-

ρους επαγγελματίες και αυτο-

απασχολούμενους παρέχεται

η δυνατότητα καταβολής μει-

ωμένων ασφαλιστικών εισφο-

ρών μηνών Φεβρουαρίου και

Μαρτίου 2020 κατά ποσοστό

25% επί του ποσού που αντι-

στοιχεί στην ασφαλιστική

κατηγορία κατάταξής τους.

Με σχετική υπουργική από-

φαση, ρυθμίζονται θέματα

που αφορούν τη διαδικασία,

το πεδίο εφαρμογής, τις προ-

ϋποθέσεις ένταξης, τις εξαι-

ρέσεις, καθώς και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια, για

την εφαρμογή της εν λόγω

διάταξης.

Για την ενιαία εφαρμογή από

τις περιφερειακές υπηρεσίες

του e-ΕΦΚΑ, παρέχονται οι

εξής διευκρινίσεις-οδηγίες:

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της

νέας ρύθμισης εμπίπτουν

ελεύθεροι επαγγελματίες και

αυτοαπασχολούμενοι, οι

οποίοι υπάγονται στις διατά-

ξεις περί υποχρεωτικής

ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ,

συμπεριλαμβανομένων και

ασφαλισμένων που έχουν

ενταχθεί στην ειδική ασφαλι-

στική κατηγορία ή καταβάλ-

λουν μειωμένες εισφορές,

λόγω μητρότητας.

Στη ρύθμιση περί μειωμένης

καταβολής ασφαλιστικών

εισφορών Φεβρουαρίου και

Μαρτίου 2020 δεν εντάσσο-

νται ασφαλισμένοι που:

− υπάγονται στην ασφάλιση

του π. ΟΓΑ,

− εμπίπτουν στις διατάξεις

περί προαιρετικής υπαγωγής

στην ασφάλιση και

− εμπίπτουν στις διατάξεις

περί προαιρετικής συνέχισης

της ασφάλισης.

Προϋποθέσεις

Το δικαίωμα καταβολής μειω-

μένων κατά 25% των εισφο-

ρών παρέχεται κατά περί-

πτωση:

–Εισφορά Φεβρουαρίου

2020:

Εφόσον έχει καταβληθεί έως

10.04.2020, ημερομηνία

εμπρόθεσμης πληρωμής και

έχει εξοφληθεί η εισφορά

Ιανουαρίου, έως την ίδια ημε-

ρομηνία, λόγω ειδικής δια-

τραπεζικής αργίας στις

10.04.2020 και 13.04.2020,

οι πληρωμές θα εισέλθουν

την 14η Απριλίου 2020 και

θα είναι εμπρόθεσμες.

– Εισφορά Μαρτίου 2020:

Εφόσον καταβληθεί έως

30.04.2020, ημερομηνία

εμπρόθεσμης πληρωμής και,

έως την ίδια ημερομηνία,

καταβληθούν, κατά περίπτω-

ση:

Α. η εισφορά Ιανουαρίου

2020, στις περιπτώσεις που

η ασκούμενη δραστηριότητα,

βάσει του Κωδικού Αριθμού

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανή-

κει στις πληττόμενες,

Β. οι εισφορές Ιανουαρίου και

Φεβρουαρίου 2020, εφόσον

η δραστηριότητα δεν ανήκει

στις πληττόμενες.

Γενικά

– Η δυνατότητα καταβολής

μειωμένων ασφαλιστικών

εισφορών αφορά αποκλειστι-

κά τις τρέχουσες ασφαλιστι-

κές εισφορές Φεβρουαρίου

και Μαρτίου έτους 2020.

– Η μείωση κατά 25% εφαρ-

μόζεται για το σύνολο των

κλάδων ασφάλισης (για τον

κλάδο σύνταξης και τον

κλάδο υγειονομικής περίθαλ-

ψης), καθώς και για τους

κλάδους οποιουδήποτε

άλλου φορέα για τον οποίο ο

e-ΕΦΚΑ συνεσπράττει εισφο-

ρές.

– Τα γραμμάτια προείσπρα-

ξης δικηγορικών συλλόγων

συνυπολογίζονται για την

εξόφληση της μειωμένης

κατά 25% εισφοράς, λογιζό-

μενα ως εμπρόθεσμη κατα-

βολή. Επιπλέον ποσό από

γραμμάτια συμψηφίζεται με

την ετήσια ασφαλιστική οφει-

λή.

–Ελεύθεροι

επαγγελματίες/αυτοαπασχο-

λούμενοι με παράλληλη

μισθωτή απασχόληση δικαι-

ούνται καταβολής μειωμένων

εισφορών για το τμήμα της

εισφοράς που, ενδεχομένως,

θα προκύψει ως διαφορά

μεταξύ των εισφορών από τη

μισθωτή απασχόληση και την

κατηγορία κατάταξης.

Τα ειδοποιητήρια πληρωμής,

στις περιπτώσεις αυτές, θα

εκδοθούν, μετά τη διασταύ-

ρωση με τα στοιχεία εισφο-

ρών από τη μισθωτή απα-

σχόληση και θα προσδιορι-

στούν οι ημερομηνίες εξό-

φλησης.

– Ελεύθεροι επαγγελματίες

και αυτοαπασχολούμενοι,

κατά τα ανωτέρω, εφόσον

δεν καταβάλλουν τις ασφαλι-

στικές εισφορές

Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020,

εντάσσονται αυτοδίκαια στο

μέτρο της παράτασης κατα-

βολής τους, σύμφωνα με τις

οδηγίες που έχουν δοθεί με

το αρ.

πρωτ.68384/Σ.18354/01-04-

2020 έγγραφο της Γενικής

Διεύθυνσης Εισφορών περί

«παράτασης καταβολής τρε-

χουσών ασφαλιστικών εισφο-

ρών και δόσεων εκκαθάρισης

Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020

μη μισθωτών ασφαλισμέ-

νων», εφόσον οι ασκούμενες

δραστηριότητες εμπίπτουν

στους πληττόμενους κλάδους

(άρθρο 8 της Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου

20.03.2020 (Α΄ 68).

Για την εφαρμογή του ανωτέ-

ρω μέτρου, θα υπάρξει νεό-

τερη οδηγία.

– Η καταβολή μειωμένου

κατά 25% ποσού εισφοράς

δεν είναι δεσμευτική. Οι

δικαιούχοι ασφαλισμένοι

έχουν τη δυνατότητα να

καταβάλουν το σύνολο του

ποσού της ασφαλιστικής

κατηγορίας κατάταξής τους,

όπως αυτή έχει οριστεί με τις

διατάξεις του άρθρου 35 του

Ν. 4670/2020 (Εγκύκλιος

3/2020).

– Ως συντάξιμες αποδοχές,

για τον υπολογισμό του αντα-

ποδοτικού μέρους της κύριας

σύνταξης, στην περίπτωση

καταβολής των εισφορών με

τη μείωση 25%, ορίζεται το

ποσό της μηνιαίας ασφαλιστι-

κής εισφοράς που έχει πράγ-

ματι καταβληθεί, διά του

συντελεστή 0,20.

Ειδοποιητήριο ασφαλιστι-

κών εισφορών

Το ειδοποιητήριο πληρωμής

ασφαλιστικών εισφορών

προσαρμόστηκε για την

εφαρμογή της προβλεπόμε-

νης ρύθμισης, παρέχοντας

δυνατότητα διπλής επιλογής

καταβολής: ολόκληρου του

ποσού της κατηγορίας και

μειωμένου κατά 25%.

Οι επιμέρους ενότητες του

ειδοποιητηρίου διαμορφώθη-

καν, ως εξής:

− στοιχεία του ασφαλισμένου

− επιλεγείσα κατηγορία-μείω-

ση εισφορών, λόγω μητρότη-

τας

− ανάλυση- ανά κλάδο -της

εισφοράς

− πληρωτέο ποσό με απεικό-

νιση δύο επιλογών και

− κωδικός εντολής πληρω-

μής μηνιαίας εισφοράς, κατά

τα γνωστά.

Επισημαίνεται ότι και οι δύο

επιλογές καταβολής, μειωμέ-

νου ή ολόκληρου ποσού,

πραγματοποιούνται με τον

ίδιο κωδικό πληρωμής που

δημιουργήθηκε για εισφορές,

μετά την 01.01.2020.
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Υ
πό φυσιολογικές

συνθήκες την

Μεγάλη

Παρασκευή, οι πιστοί θα

γέμιζαν τους ναούς όλης

της χώρας για να

συμμετέχουν στη

κορύφωση του Θείου

Δράματος.

Ωστόσο, τα πράγματα ήταν

διαφορετικά φέτος και λόγω

της επιδημίας του κορωνοϊ-

ού οι ακολουθίες τελέστη-

καν  κεκλεισμένων των

θυρών και οι πιστοί τις

παρακολούθησαν από τους

τηλεοπτικούς τους δέκτες.

Στους Ιερούς Ναούς των

Φαρσάλων οι επιτάφιοι στο-

λίστηκαν και φέτος και στο

επιτρεπόμενο ωράριο λει-

τουργίας οι πιστοί τηρώντας

όλους τους κανόνες και τα

μέτρα έσπευσαν να ασπα-

στούν τους επιτάφιους.

Δείτε τον στολισμό των

Επιτάφιων μέσα από φωτο-

γραφίες του “Πρώτου

Τύπου”

Υ.Γ. Ο Ιερός Ναός του Αγίου

Γεωργίου την ώρα του

ρεπορτάζ (σ.σ. στις 15:00)

ήταν κλειστός και έτσι δεν

καταφέραμε να έχουμε

κάποια φωτογραφία του

Επιταφίου.
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Τοπικά Νέα

Φωτογραφίες Επιτάφιων από τους Ιερούς Ναούς των ΦαρσάλωνΦωτογραφίες Επιτάφιων από τους Ιερούς Ναούς των Φαρσάλων

Ι.Ν ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Δ
ωρεά μασκών και

γαντιών από τον

Εμπορικό Σύλλογο

Φαρσάλων στο Α.Τ.

Φαρσάλων την Δευτέρα

13/4.

Ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων κατα-

νοώντας τις δύσκολες συν-

θήκες που  αντιμετωπίζουν

τα όργανα του Αστυνομικού

Τμήματος Φαρσάλων  για

να προφυλάξουν όλους

τους πολίτες από τον κίνδυ-

νο εξάπλωσηςτου

Κορονοϊού, διακινδυνεύο-

ντας την δική τους υγεία,

προέβη την Δευτέρα

13/4/2020, αντιπροσωπεία

του Διοικητικού Συμβουλίου

του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

και παρέδωσαν γάντια μιας

χρήσης  και μάσκες στον

Διοικητή του Α.Τ.

Φαρσάλων, ως ελάχιστη

ένδειξη συμπαράστασης για

το έργο που προσφέρουν.

Εμπορικός: Δωρεά μασκών και γαντιώνΕμπορικός: Δωρεά μασκών και γαντιών

στο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλωνστο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων



«
Φρένο» στις

παροχές βάζει το

οικονομικό επιτελείο

της κυβέρνησης, καθώς

τα διαθέσιμα του

ελληνικού Δημοσίου

μειώνονται δραματικά και

τα οποία, όπως

αναφέρουν πηγές του

υπουργείου Οικονομικών,

επαρκούν μέχρι τα τέλη

Ιουνίου. 

Συγκεκριμένα, αναφέρουν

ότι το επόμενο διάστημα θα

ακολουθηθεί σφιχτή δημο-

σιονομική πολιτική με στόχο

να αποφευχθεί η προσφυγή

στα χρήματα του ESM, η

εκταμίευση των οποίων

προϋποθέτει την τήρηση

όρων που ακόμα όμως δεν

έχουν αποφασισθεί.

Μάλιστα, από τις εκπτώσεις

φόρων θα εξαιρεθούν δημό-

σιοι υπάλληλοι και συνταξι-

ούχοι, ενώ εφόσον συνεχι-

σθεί η στήριξη των εργαζο-

μένων, αυτή θα χορηγηθεί

με βάση τις ημέρες αναστο-

λής της σύμβασης.

Παράλληλα, δεν πρόκειται

να ανανεωθούν οι αναστο-

λές πληρωμής φορολογικών

και ασφαλιστικών υποχρεώ-

σεων πέραν της 31ης

Αυγούστου και οι οποίες

αφορούν μόνο όσους έχουν

ήδη ενταχθεί στα μέτρα που

ανακοινώθηκαν το προη-

γούμενο διάστημα.

Η πολιτική της κυβέρνησης

εστιάζεται, από σήμερα

μέχρι και το διάστημα που

θα ξεκινήσει η σταδιακή

επανεκκίνηση της οικονο-

μίας, σε μέτρα κυρίως στή-

ριξης των επιχειρήσεων και

λιγότερα για τους εργαζομέ-

νους.

Και αυτό, καθώς σκοπός

είναι να δυναμώσουν οι επι-

χειρήσεις και να αποφευ-

χθούν νέες αναστολές συμ-

βάσεων (που κοστίζουν

στον προϋπολογισμό) αλλά

και απολύσεις.

Στόχος είναι να μπορέσουμε

να φθάσουμε στο τέλος της

κρίσης με τα ταμειακά διαθέ-

σιμα που υπάρχουν σήμε-

ρα, σε συνδυασμό με το

«μαξιλάρι» ασφαλείας, και

σε κάθε περίπτωση δεν θα

είμαστε οι πρώτοι που θα

κάνουμε χρήση των πόρων

του ESM, αναφέρει στέλε-

χος του υπουργείου

Οικονομικών. Αλλωστε το

ποσό που αντιστοιχεί στην

Ελλάδα (περίπου 3,7 δισ.

ευρώ) είναι πολύ μικρό,

δεδομένου ότι μέχρι σήμερα

η κρίση κοστίζει 5 δισ. ευρώ

μηνιαίως στον προϋπολογι-

σμό. Πλέον, το οικονομικό

επιτελείο αλλάζει τον τρόπο

χορήγησης των επιδομάτων

λαμβάνοντας υπόψη τις

ημέρες της αναστολής σύμ-

βασης των εργαζομένων.

Μέχρι σήμερα, το ποσό

πιστωνόταν ανεξαρτήτως

των ημερών αναστολής της

σύμβασης. Για παράδειγμα,

το ποσό του Μαΐου (εφόσον

συνεχισθεί) θα ανέρχεται

στα 532 ευρώ και θα αφορά

διάστημα ενός μήνα για

κάποιον που αναστέλλεται η

σύμβασή του για το αντί-

στοιχο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση που η σύμ-

βαση ανασταλεί για 10 ημέ-

ρες, θα λαμβάνει το ένα

τρίτο του ποσού. Για παρά-

δειγμα, θα λάβει το ποσό

των 177 ευρώ εφόσον η

σύμβαση ανασταλεί για 10

ημέρες, ενώ για 20 ημέρες

το ποσό θα φθάνει τα 354

ευρώ.

Το ίδιο στέλεχος αναφέρει

ότι τα επόμενα μέτρα που

θα ληφθούν από το οικονο-

μικό επιτελείο, και που θα

αφορούν ενδεχομένως μει-

ώσεις του φόρου εισοδήμα-

τος ή του ΕΝΦΙΑ, θα γίνουν

στοχευμένα. Δηλαδή, οι

εκπτώσεις φόρου δεν θα

αφορούν για παράδειγμα

τις 900.000 δημοσίους

υπαλλήλους και τα 2,5 εκα-

τομμύρια συνταξιούχους,

καθώς δεν έχουν πληγεί

από την κρίση. Ηδη από τα

ταμειακά διαθέσιμα η

κυβέρνηση υπολογίζει να

χρησιμοποιήσει μέχρι τα

τέλη Ιουνίου περί τα 12-14

δισ. ευρώ. Υπάρχει και ένα

«μαξιλάρι» ύψους 6-7 δισ.

ευρώ τα οποία ανήκουν σε

φορείς του Δημοσίου και

είναι κατατεθειμένα σε

εμπορικές τράπεζες.

Το ποσό αυτό δεν έχει

ακόμα χρησιμοποιηθεί

αλλά, εφόσον χρειασθεί,

«θα το πειράξουμε», αναφέ-

ρουν από την κυβέρνηση,

επισημαίνονται ότι, εφόσον

απαιτηθεί, παρά τη σφιχτή

δημοσιονομική πολιτική, θα

«ρίξουμε και άλλα χρήματα

στην αγορά».

Τα σενάρια που επεξεργάζο-

νται στο οικονομικό επιτε-

λείο είναι πολλά και εστιά-

ζουν στην ταυτόχρονη στή-

ριξη του προϋπολογισμού

αλλά και των πληγέντων.

Στην περίπτωση που η

κυβέρνηση, για παράδειγμα,

αποφασίσει να μειώσει τον

φόρο εισοδήματος κατά 5%-

10%, το κόστος δεν θα ξεπε-

ράσει τα 150 εκατ. ευρώ,

δεδομένου ότι θα εξαιρε-

θούν οι δημόσιοι υπάλληλοι

και οι συνταξιούχοι και γενι-

κότερα όσοι δεν έχουν πλη-

γεί.

Κλιμακωτά η μείωση του

ΕΝΦΙΑ

Για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτη-

σίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) η

κυβέρνηση σχεδιάζει τη μεί-

ωσή του για τους ιδιοκτήτες

των οποίων το μίσθωμα έχει

συρρικνωθεί κατά 40%.

Σύμφωνα με στέλεχος του

υπουργείου Οικονομικών, η

μείωση δεν θα είναι οριζό-

ντια και θα αφορά αυτούς

που πλήττονται κατ’ αναλο-

γίαν των απωλειών που θα

έχει ο καθένας.

Σύμφωνα μάλιστα με τον

υφυπουργό Οικονομικών Θ.

Σκυλακάκη, οι φορολογικές

ελαφρύνσεις –που σχεδιά-

ζονται για τους ιδιοκτήτες

ακινήτων οι οποίοι θα

εισπράξουν φέτος μικρότε-

ρα εισοδήματα λόγω της

έκπτωσης 40% στα μισθώ-

ματα επαγγελματικής στέ-

γης, πρώτης κατοικίας και

φοιτητικής στέγης που προ-

βλέπεται για όσους πλήττο-

νται– θα είναι κλιμακωτές,

ανάλογα με τις απώλειες

που έχουν υποστεί.

Οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ

δεν θα αφορούν όσους εκμι-

σθώνουν κατοικίες μέσω

κάποιας πλατφόρμας βρα-

χυχρόνιας μίσθωσης τύπου

Airbnb. Το μέτρο θα αφορά

μόνο όσους εξοφλήσουν τον

φόρο εφάπαξ στην καταλη-

κτική ημερομηνία της πρώ-

της δόσης.

Ταυτόχρονα εξετάζεται να

δοθεί στους ιδιοκτήτες ακι-

νήτων που δεν έχουν επη-

ρεαστεί από το μέτρο της

μείωσης των ενοικίων κίνη-

τρο για εφάπαξ εξόφληση

του φετινού ΕΝΦΙΑ με τη

μορφή μιας έκπτωσης της

τάξης του 5%-10%. Και σε

αυτή την περίπτωση η

έκπτωση θα αφορά τους

πληγέντες από την κρίση,

δηλαδή θα εξαιρεθούν

δημόσιοι υπάλληλοι και

συνταξιούχοι.

Σημειώνεται ότι στην περί-

πτωση που αποφασισθεί

έκπτωση στο ΕΝΦΙΑ για

τους πληγέντες, το κόστος

δεν θα ξεπεράσει τα 100-

150 εκατ. ευρώ. Οι εκπτώ-

σεις που σχεδιάζονται θα

προσφέρουν κι άμεση ρευ-

στότητα στα ταμεία του

Δημοσίου και στόχος είναι

να μην ενταχθούν οι φορο-

λογικές υποχρεώσεις στις

ρυθμίσεις τμηματικής κατα-

βολής.

Τα μέτρα θα αφορούν απο-

κλειστικά το τρέχον έτος,

δηλαδή είναι για μία χρήση.

Σημειώνεται ότι η πρώτη

δόση του ΕΝΦΙΑ υπολογίζε-

ται να καταβληθεί τον

Οκτώβριο, κάτι που όμως

θα εξαρτηθεί από τον χρόνο

πληρωμή του φόρου εισο-

δήματος και το πότε θα ξεκι-

νήσει η διαδικασία εκκαθά-

ρισης. Πάντως τη Μεγάλη

Τετάρτη άνοιξε η ηλεκτρονι-

κή πύλη για την υποβολή

των δηλώσεων για τα εισο-

δήματα που εισπράχθηκαν

το 2019.
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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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14/3:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

15/3:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

16/3:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

17/3:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

18/3:Φίκας Κωνσταντίνος Γ. Δ/νση: 25ης

Μαρτίου 8 – Πλατεία Λαού, Τηλ: 2491022251

19/3:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

20/3: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

21/3:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

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.

Κ
άτι νέο γεννήθηκε στα Media της Επαρχίας

Φαρσάλων καθώς τρία Web Radio της

Επαρχίας γίνονται μια μεγάλη οικογένεια και

σας περιμένουν να τα εξερευνήσετε.

Το δικό μας ραδιόφωνο το “Πρώτος Τύπος” Web Radio

απέκτησε δυο ακόμη “αδέρφια” το Oasis Web Radio και το

Farsala Club Web Radio.

Το κάθε ραδιόφωνο έχει την δική του μουσική και ψυχαγω-

γική ταυτότητα όμως σε εκπομπές “ζωντανές” όλα τα

ραδιόφωνα θα γίνονται ένα και θα εκπέμπουν το ίδιο πρό-

γραμμα από όπου και αν προέρχεται.

Κάτι αν μη τι άλλο πρωτοποριακό, νέο και πάντα με σεβα-

σμό στους ακροατές και τους αναγνώστες που είναι η

“δύναμη” μας.

Προχωράμε πιο δυνατοί και απόλυτα ενωμένοι και τα καλύ-

τερα έρχονται.

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

Η
κόπωση των

πολιτών από τους

περιορισμούς

είναι δεδομένη και

απολύτως κατανοητή στο

Μέγαρο Μαξίμου, εξ ου

και επιλέχθηκε μια πιο

στοχευμένη

αυστηροποίηση και όχι

κάποια καθολική

απαγόρευση για το

διήμερο του Πάσχα.

Αυτό ωστόσο δεν πρέπει

να ωθεί κανέναν στο

συμπέρασμα πως η περι-

πέτεια θα τελειώσει σύντο-

μα. Η κυβέρνηση προετοι-

μάζεται μεν για την επόμε-

νη φάση που αφορά την

άρση των μέτρων, αλλά η

επιστροφή στην κανονικό-

τητα, όπως έχει πει ο ίδιος

ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα

γίνει με πολύ προσεκτικά

βήματα και κυρίως θα είναι

μακρόσυρτη

και σταδιακή.

Στο πλαίσιο αυτό, σενάρια

για χαλάρωση εντός του

Απριλίου δεν είναι αυτή τη

στιγμή στο τραπέζι. Ο κ.

Πέτσας, εντός της εβδομά-

δας, σε δήλωσή του στην

οποία αναφέρθηκε σε άρση

των περιορισμών, ήταν

απολύτως ακριβής, κάνο-

ντας λόγο για ανακοινώσεις

εντός του Απριλίου, οι οποί-

ες όμως θα παραπέμπουν

στον επόμενο μήνα. Και

είναι απολύτως λογικό,

καθώς μπροστά μας υπάρ-

χει ο σκόπελος της

Πρωτομαγιάς.

Οποιοδήποτε σήμα χαλά-

ρωσης πιο νωρίς μπορεί να

εκπέμψει λάθος μήνυμα και

να οδηγήσει σε μαζικές επι-

σκέψεις σε πάρκα, χώρους

αναψυχής, ακόμα και σε

εκδρομές, κάτι που είναι

πολύ επικίνδυνο.

Από εκεί και πέρα όμως, οι

ημερομηνίες για το πρώτο

φως στο τούνελ είναι όλες

ανοικτές. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες της «Κ», μια ημε-

ρομηνία που εσχάτως εξε-

τάζεται σοβαρά από τους

ειδικούς για να γίνει το

πρώτο «άνοιγμα» είναι η

Δευτέρα 4 Μαΐου. Ο αρχι-

κός σχεδιασμός μίλαγε για

μια εβδομάδα μετά, δηλαδή

στις 11 Μαΐου, ωστόσο

αφενός η μεγάλη κόπωση

των πολιτών από τη μακρά

διάρκεια των περιορισμών

που χρειάζεται και την ανά-

λογη ψυχολογική διαχείριση

και αφετέρου η ανάγκη να

πάρει σταδιακά μπρος η

οικονομία οδηγούν σε εξέ-

ταση να ξεκινήσουν μια

προσεκτική άρση νωρίτερα.

Η αίσθηση εξάλλου που

υπάρχει στο Μαξίμου είναι

πως αν δεν δοθεί εγκαίρως

ένα μήνυμα χαλάρωσης,

τότε τα μέτρα μπορεί να

καταστρατηγηθούν ατάκτως

από τους ίδιους τους πολί-

τες. Οπότε η επιλογή της

ελεγχόμενης χαλάρωσης,

ακόμα και λίγο νωρίτερα,

θεωρείται από πολλούς η

καλύτερη στρατηγική. Στο

διά ταύτα, δεν αποκλείεται

να δούμε την πρώτη ήπια

εφαρμογή χαλάρωσης στις

4 Μαΐου. Πιθανόν να αφορά

μικρά εμπορικά καταστήμα-

τα, όπως ρουχισμού και

υποδημάτων, και επίσης τα

κουρεία και τα κομμωτήρια.

Αυστηροί κανόνες

Η στρατηγική είναι σε κάθε

τι που ανοίγει να τηρούνται

συγκεκριμένοι κανόνες υγι-

εινής, οι κοινωνικές απο-

στάσεις, ενώ ως κριτήριο

θα είναι και τα τετραγωνικά

μέτρα του καταστήματος.

Πρακτικά αυτό σημαίνει

πως μεγάλα εμπορικά

καταστήματα αποκλείεται

να ανοίξουν άμεσα. Την ίδια

ώρα, παραλίες και πάρκα

είναι βέβαιο πως θα παρα-

μείνουν κλειστά.

Οσον αφορά τους περιορι-

σμούς στην κυκλοφορία,

που είναι το πιο κομβικό

κομμάτι ώστε να αρχίσει

δειλά δειλά να παίρνει πάλι

μπρος η μηχανή της οικο-

νομίας, δεν αναμένεται να

γίνει για όλους. Οπως είπε

εντός της εβδομάδας και ο

αρμόδιος υπουργός

Βασίλης Κικίλιας και όπως

τονίζει διαρκώς ο επικεφα-

λής των ειδικών Σωτήρης

Τσιόδρας, οι ευάλωτες ομά-

δες πρέπει να προστατευ-

θούν και ως εκ τούτου ανα-

μένεται να βγουν τελευταίες

από την καραντίνα.

Ουσιαστικά, το πλάνο είναι

να μπουν και πάλι σε κανο-

νικότητα οι παραγωγικές

ομάδες για να κερδηθεί όσο

το δυνατόν χρόνος στην

οικονομία. Η άρση των

περιορισμών για τους πολί-

τες θα αφορά αρχικά τις

μετακινήσεις εντός του

νομού όπου ζουν και εργά-

ζονται και όχι την ελεύθερη

μετάβαση στην περιφέρεια,

κάτι το οποίο θα εξεταστεί

σε επόμενο στάδιο. Σε δεύ-

τερο χρόνο αναμένεται να

ανοίξουν και τα καφέ και τα

εστιατόρια και μόνο όσα

έχουν εξωτερικό χώρο. Σε

αυτές τις περιπτώσεις εξε-

τάζεται να εφαρμοστεί και

το μέτρο συγκεκριμένου

αριθμού πελατών, αλλά και

να αυξηθεί η απόσταση

ανάμεσα στα τραπεζοκαθί-

σματα.

Τα σχολεία

Ερώτημα αποτελεί και το τι

θα γίνει με τα σχολεία.

Παρά το γεγονός πως η

Ελλάδα μελετά το μοντέλο

της Δανίας, όπως έχει πει

και ο κ. Τσιόδρας, δεν είναι

βέβαιο ότι στο συγκεκριμέ-

νο κομμάτι θα ακολουθήσει

το παράδειγμα της χώρας

του Βορρά, καθώς η Δανία

επέλεξε να ανοίξει νωρίς τα

εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στην Ελλάδα εξετάζεται το

σενάριο επιστροφής στα

θρανία μόνο της Γ΄ Λυκείου

λόγω Πανελλαδικών.

Η σταδιακή χαλάρωση των

μέτρων θα γίνεται με βάση

τον σχεδιασμό ανά δύο

εβδομάδες, ώστε να εξετά-

ζονται οι επιπτώσεις και η

εξέλιξη της νόσου από τους

ειδικούς. Αυτό πρακτικά

σημαίνει πως αν τελικά

ληφθεί η απόφαση για την

πρώτη άρση στις 4 Μαΐου,

η επόμενη θα είναι στις 18

Μαΐου και η μεθεπόμενη

στις αρχές Ιουνίου.

Ο
Σύνδεσμος

Ιδιοκτητών

Κέντρων

Αναψυχής και Εστίασης

Ν. Λάρισας απέστειλε

επιστολή στους κ.κ.:

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο

Μητσοτάκη, Υπουργό

ανάπτυξης κ. Άδωνη

Γεωργιάδη, Υπουργό

Οικονομικών κ. Χρήστο

Σταικούρα, Υπουργό

Εργασίας κ. Ιωάννη

Βρούτση, σε όλους τους

βουλευτές του νόμου

Λάρισας, στον

Περιφεριάρχη κ.

Κωνσταντίνο Αγοραστό,

στον Δήμαρχο κ.

Απόστολο Καλογιαννη,

και στον Πρόεδρο του

επιμελητηρίου Λάρισας κ.

Γιαννακόπουλο Σωτήριο,

θέλοντας να ενημερώσει

σχετικά με την πρόταση

του για την επανεκκίνηση

του κλάδου της εστίασης.

Αναλυτικά:

Η επόμενη μέρα λειτουρ-

γίας των καταστημάτων

εστίασης, απαιτεί ρεαλιστι-

κές και γενναίες αποφάσεις

από την κυβέρνηση, ώστε

να διασωθούν οι χιλιάδες

επιχειρήσεις και εργαζόμε-

νοι του κλάδου.

Όλα τα μέτρα που έχουν

ανακοινωθεί και επικαιρο-

ποιούνται όσο η υγειονομι-

κή κρίση συνεχίζεται, είναι

σε σωστή κατεύθυνση,

χρειάζονται όμως και εξειδί-

κευση ανά κλάδο δραστη-

ριότητας αφού ένα φάρμα-

κο δεν μπορεί να θεραπεύ-

σει όλες τις ασθένειες.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

που διέπουν τον πολύπαθο

κλάδο της εστίασης καθώς

και οι υγειονομικές οδηγίες

που θα συνοδεύσουν την

επανέναρξη της λειτουργίας

των καταστημάτων μας,

επιβάλλουν ρηξικέλευθα

μέτρα και λύσεις αποτελε-

σματικές για τον κλάδο και

το σύνολο της ελληνικής

οικονομίας.

Ως εκ τούτου προτείνονται

τρεις βασικοί άξονες παρέμ-

βασης στο φορολογικό,

ασφαλιστικό και αναπτυξια-

κό σχέδιο δράσης.

Αναλυτικά:

α. Μείωση του ΦΠΑ στο

6% & 13%.

Μετάβαση του φαγητού στο

6% και όλων των ροφημά-

των και αλκοολούχων

ποτών στο 13%. Η μείωση

των φορολογικών συντελε-

στών αποτέλεσε το κύριο

προεκλογικό επιχείρημα της

κυβέρνησης και ειδικά για

τον κλάδο της εστίασης

υποσχέθηκε την υπαγωγή

όλων των προϊόντων στο

13%. Θεωρούμε λοιπόν

αναγκαία την υπαγωγή του

φαγητού στον χαμηλό

συντελεστή 6% και στον

μεσαίο 13% για όλα τα

ροφήματα και τα ποτά. Ο

κλάδος της εστίασης ως

αναπόσπαστο κομμάτι του

τουρισμού, πρέπει να

παραμείνει ανταγωνιστικός

σε σχέση με τις γειτονικές

χώρες και ταυτόχρονα να

μπορέσει να σταθεί ξανά

όρθιος.

Στόχος, βγαίνοντας από την

οικονομική κρίση είναι ο ενι-

αίος μονοψήφιος ΦΠΑ σε

όλα τα προϊόντα της εστία-

σης.

β. Μείωση των ασφαλιστι-

κών εισφορών κατά 50%

μέχρι 31/12/2020.

Με στόχο τη διατήρηση των

υφιστάμενων θέσεων εργα-

σίας, προτείνεται η επιδότη-

ση των ασφαλιστικών

εισφορών κατά 50% έως

31/12/2020 καθώς και κίνη-

τρα για την μετατροπή των

συμβάσεων μερικής ή εκ

περιτροπής απασχόλησης,

σε πλήρους απασχόλησης.

Θεωρούμε σημαντικό να

μπει ανώτατο πλαφόν

250€, εργοδοτικών εισφο-

ρών ανά υπάλληλο του επι-

σιτιστικού κλάδου.

γ. Κεφάλαιο επανεκκίνησης

σε όλα τα καταστήματα

εστίασης.

Η εστίαση σε αντίθεση με

τα αλλά κλειστά καταστήμα-

τα, με την επανέναρξη θα

χρειαστεί πρώτες ύλες και

προϊόντα απαραίτητα για τη

λειτουργία της. Το μικρό

αυτό κεφάλαιο θα πέσει

συνολικά στην πραγματική

οικονομία και θα αναμο-

χλεύσει όλη την προμηθευ-

τική αλυσίδα δίνοντας πνοή

και κουράγιο σε ιδιοκτήτες κ

προμηθευτές.

Προτείνεται η καταβολή

εφάπαξ ποσού ίσο με το

3% του τζίρου του 2019 και

σε κάθε περίπτωση με

ανώτατο πλαφόν τα 8000€.

Η εστίαση θέλει και απαιτεί

στήριξη στην πιο δύσκολη

στιγμή των τελευταίων 100

ετών. Η ανάταξη της οικο-

νομίας θα επιτευχθεί όταν

όλες οι δυνάμεις του τόπου

συνεργήσουν.

Η εστίαση δηλώνει παρού-

σα στην μεγάλη μάχη.

Σταδιακή άρση των μέτρων από τις 4Σταδιακή άρση των μέτρων από τις 4

Μαΐου εξετάζει η κυβέρνησηΜαΐου εξετάζει η κυβέρνηση

Τα 3 σημεία που προτείνουν στον Τα 3 σημεία που προτείνουν στον 

πρωθυπουργό οι Λαρισαίοι πρωθυπουργό οι Λαρισαίοι 

καφετεριούχοι και εστιάτορεςκαφετεριούχοι και εστιάτορες



Σ
ε ευχάριστο κλίμα

διανεμήθηκαν το

Μεγάλο Σάββατο

τρόφιμα σε οικογένειες

Ρομά τοπικό οικισμό, από

το δήμο Φαρσάλων, επ’

αφορμή της εορταστικής

περιόδου του Πάσχα.

Τη διανομή πραγματοποίη-

σε ο δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Μάκης Εσκίογλου και η

αντιδήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή, οι οποίοι έτυχαν

θερμής υποδοχής από τους

Ρομά.

«Βρισκόμαστε δίπλα σε

κάθε πολίτη της επαρχίας

που αυτές τις Άγιες ημέρες

έχει περισσότερο ανάγκη

και ιδιαίτερα στην κοινότητα

των Ρομά η οποία λόγω

των πρόσφατων  γεγονό-

των της πανδημίας βίωσε

πρωτόγνωρες και δύσκολες

καταστάσεις. Όμως ενωμέ-

νοι και με καλή θέληση

βγαίνουμε όλοι νικητές από

αυτή τη μάχη» τόνισε ο κ.

Εσκίογλου
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protostypos.gr

Τοπικά Νέα

CMYK

Τρόφιμα σε οικογένειες Ρομά διένειμε ο Δ. ΦαρσάλωνΤρόφιμα σε οικογένειες Ρομά διένειμε ο Δ. Φαρσάλων Στην Εθνική ΕλλάδΣτην Εθνική Ελλάδooς η ς η ΦαρσαλινήΦαρσαλινή

σκακίστρια Κωνσταντίνα Δερέκα.σκακίστρια Κωνσταντίνα Δερέκα.

Σ
την Εθνική Ελλάδoς

κλήθηκε η 15χρονη

Φαρσαλινή

σκακίστρια του συλλόγου

Α.Μ.Ο. Γαλαξίας

Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνα Δερέκα για

τον αγώνα εναντίον της

Ρουμανίας.

Αυτή θα είναι η παρθενική

της συμμετοχή με τα εθνικά

χρώματα κάτι που αποτελεί

επιβράβευση της προόδου

της και μεγάλη τιμή για το

φαρσαλινό σκάκι.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην

εξέλιξή της έχει φυσικά ο

νυν προπονητής της κ.

Βασίλης Τσαρουχάς.

Τις ημέρες της καραντίνας

το σκάκι είναι ένα από τα

λίγα αθλήματα που μπορεί

να παίζεται από το σπίτι κι

έτσι όλοι οι σκακιστές του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων αγωνίζονται

καθημερινά σε πολλά διαδι-

κτυακά τουρνουά που διορ-

γανώνονται.

Μένουμε σπίτι και παίζουμε

σκάκι…


