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Τρίτη 28 Απριλίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 963 Τιμή: 0,60 ευρώ

“Ξεκλειδώνει σταδιακά η χώρα”
Τι ισχύει για σχολεία, εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης

Πώς θα γίνει η άρση του lockdown

Σε αναμονή του επίσημου
διαγγέλματος του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη την Τρίτη 28/4

Πονοκέφαλος για τους αγρότες Άφησαν τα αγροτικά οχήματα και “έπιασαν” μετασχηματιστές και
αγροτικά εξαρτήματα, σε “συναγερμό” το Α.Τ. Φαρσάλων

Σε έξαρση οι κλοπές στην Επαρχία
Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δ.Σ.
Επαναλειτουργεί με μέτρα η Λαϊκή Αγορά
Η εφημερίδα μας θα αναρτηθεί στο επίσημο site μας Protostypos.gr, την
Τ ρίτη 28/4 και θα μπορείτε να την διαβάσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
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Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Σ

υνεδριάζει δια

λήψη αποφάσεων, στα

λου ως γραμματέα, με τους

περιφοράς, το

παρακάτω θέματα της

αναπληρωτές τους, για το

δημοτικό

ημερήσιας διάταξης.

έτος 2020.

συμβούλιο Φαρσάλων

Τα Θέματα

Λήψη απόφασης, συγκρό-

σύμφωνα με τα άρθρα 67,

Λήψη απόφασης, αποδο-

τησης τριμελούς επιτροπής

παρ. 51 και 167, παρ. 12

χής (1ης, 2ης και 3ης) μηνι-

Διενέργειας Δημοπρασιών

του N. 3852/2010, την από

αίας τακτικής επιχορήγησης

για την Εκποίηση ή

11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ

έτους 2020, ποσού

Εκμίσθωση Πραγμάτων του

55/Α/11.03.2020) και του

84.045,00€ από το ΥΠ.ΕΣ.,

Δήμου και ορισμός δύο (2)

υπ’ αριθμ.

για υλοποίηση έργων και

τακτικών αιρετών και ενός

18318/13.03.2020

επενδυτικών δραστηριοτή-

(1) δημοτικού υπαλλήλου

εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.,

των.

ως γραμματέα για το έτος

προς αποφυγή διάδοσης

Λήψη απόφασης, συγκρό-

2020.

του κορωνοϊού COVID-19,

τησης τριμελούς επιτροπής

Λήψη απόφασης, συγκρό-

στο Δημοτικό Κατάστημα

Ανταλλαγής Ακινήτων του

τησης τριμελούς

(Πατρόκλου 3) την Τρίτη

Δήμου και ορισμός δύο (2)

Εκτιμητικής Επιτροπής του

28 Απριλίου 2020 και ώρα

τακτικών αιρετών μελών και

12:00μ. για συζήτηση και

ενός (1) δημοτικού υπαλλή-

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Δήμου για τον καθορισμό

έτος 2020.

«Προμήθεια οχήματος μετα-

τιμήματος ακινήτων και ορι-

Λήψη απόφασης, για εκμί-

φοράς πρασίνων Δήμου

σμός δύο (2) τακτικών αιρε-

σθωση δημοτικής έκτασης

Φαρσάλων».

τών μελών, ενός (1)

εμβαδού 4.000,00 τ.μ., που

Έγκριση υποβολής πρότα-

Μηχανικού της Τεχνικής

βρίσκεται στη Κοινότητα

σης στο Περιφερειακό

Υπηρεσίας και ενός (1)

Βρυσιών, για εγκατάσταση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

δημοτικού υπαλλήλου ως

κτηνοτροφικής μονάδας.

Θεσσαλίας 2014 – 2020στο

γραμματέα, με τους ανα-

(Σχετ: Αριθμ. 2/2020 από-

Άξονα Προτεραιότητας 3:

πληρωτές τους, για το έτος

φαση του Κοινοτικού

«Προστασία του

2020.

Συμβουλίου).

Περιβάλλοντος – Μετάβαση

Λήψη απόφασης, συγκρό-

Έγκριση τευχών και των

δε μια οικονομία φιλική στο

τησης τριμελούς επιτροπής

όρων του Πανελλήνιου

περιβάλλον» με τίτλο

Συμβιβαστικής Επίλυσης

Αρχιτεκτονικού διαγωνι-

«Πράσινα σημεία, οικιακή

Φορολογικών Διαφορών και

σμού του έργου με τίτλο

Κομποστοποίηση στην

Αμφισβητήσεων του Δήμου

«Ανάπλαση της Κεντρικής

Περιφέρεια Θεσσαλίας και

και ορισμός δύο (2) τακτι-

Πλατείας Φαρσάλων».

Συστήματα διαλογής στην

κών αιρετών μελών, ενός

Έγκριση της οριστικής

πηγή Πρόσκληση (κωδικός

(1) δημότη και ενός (1)

μελέτης και των τευχών

ΟΠΣ 3473) της Περιφέρειας

δημοτικού υπαλλήλου ως

δημοπράτησης του έργου

Θεσσαλίας για τη χρηματο-

γραμματέα, με τους ανα-

με τίτλο «Δημιουργία

δότηση της πράξης

πληρωτές τους, για το έτος

Πράσινου Σημείου Δήμου

«Δράσεις διαλογής στην

2020.

Φαρσάλων» και καθορι-

πηγή Δήμου Φαρσάλων».

Λήψη απόφασης, συγκρό-

σμός του τρόπου εκτέλε-

Λήψη απόφασης, σχετικά

τησης τριμελούς επιτροπής

σης.

με την απαλλαγή από τέλη,

Καταστροφής Αντικειμένων

Έγκριση μελέτης και των

φόρους, δικαιώματα &

του Δήμου που δεν έχουν

τευχών δημοπράτησης της

μισθώματα των επιχειρήσε-

Καμία Αξία και ορισμός δύο

προμήθειας με τίτλο

ων που διέκοψαν ή περιό-

(2) τακτικών αιρετών

«Προώθηση οικιακής

ρισαν λόγω των μέτρων

μελών, ενός (1) δημότη και

κομποστοποίησης στο

προς αποφυγή διάδοσης

ενός (1) δημοτικού υπαλλή-

Δήμο Φαρσάλων».

του κορωνοϊού COVID-19

λου ως γραμματέα, με τους

Έγκριση μελέτης και των

στον Δήμο Φαρσάλων.

αναπληρωτές τους, για το

τευχών δημοπράτησης της

Ο Πρόεδρος Κων/νος

προμήθειας με τίτλο

Δαμιανός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ραδιόφωνο (Web Radio) της

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

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο
www.protostypos.gr

Εκ της Διευθύνσεως

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

protostypos.gr
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Éäéïêôçóßá:
ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής
Τσιανάκας Νίκος

Τρίτη 28/4/2020
Πιθανή Βροχή 12/22c

Τετάρτη 29/4/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 13/23c

Βόλου 5 Φάρσαλα
τηλ. 24910 26617 / 24910 28018
fax: 24910 26617

Πέμπτη 30/4/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 13/24c

Παρασκευή 1/5/2020
www.protostypos.gr
Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr
Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η αναδημοσίευση, ολική,
μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή
διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ή αλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος
2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Συννεφιά, θερμοκρασία 15/22c

Σαββάτο 2/5/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 14/25c

Κυριακή 3/5/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 15/25c

Δευτέρα 4/5/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 15/23c

ΚΙΝ: 6955972125

κιν. 6936 308 008
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ
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Ποιά έθιμα της Επαρχίας έπαυσαν λόγω πανδημίας

Εθιμα ετών σε προσωρινή παύση

Μ

ία σειρά από ήθη
και έθιμα, μετά
την Πασχαλιά,
στην επαρχία Φαρσάλων,
πάνε πιο πίσω ή
ακυρώνονται φέτος
εντελώς λόγω των
περιοριστικών μέτρων
της ανάσχεσης του νέου
κορονοϊού, που έχει
πλήξει τον πλανήτη και
την ανθρωπότητα,
αλλάζοντας τις συνήθειες
και τα τοπικά έθιμα
πολλών ετών στην
περιοχή.
Συγκεκριμένα, μετά τον
εορτασμό του Πάσχα, την
τρίτη ημέρα κάθε χρόνο
πραγματοποιούνταν εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό που

είναι αφιερωμένος στους
νεοφανείς Αγίους Ραφαήλ,
Νικόλαο και Ειρήνη και βρίσκεται στο 5ο χλμ της
Φαρσάλων Βόλου στην
τοποθεσία “Κριντήρι”.
Άλλο ένα τοπικό έθιμο, ο
Διπλός Σταυρωτός Χορός,
που αφορούσε την εξέγερση των Ελλήνων κατά των
Τούρκων και τηρείτο κάθε
χρόνο την τρίτη ημέρα του
Πάσχα ακυρώθηκε.
Συμβόλιζε την ενότητα των
Ελλήνων απέναντι στους
Τούρκους, ψάλλοντας κάθε
χρόνο εκείνη την ημέρα το
“Χριστός Ανέστη” από
νέους και όλους τους
παρευρισκόμενους στην
τελετή του εσπερινού στον

Ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου στο Δίλοφο
Φαρσάλων.
Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός όπως
γινόταν τα προηγούμενα
χρόνια για την εορτή του
Αγίου Γεωργίου στον ομώνυμο ναό της πόλης στα
Φάρσαλα, καθώς και στα
χωριά που τον είχαν ως
πολιούχο και τη συγκεκριμένη ημέρα πανηγύριζαν
συγκεντρώνοντας πλήθος
κόσμου.
Επίσης δεν εορτάσθηκε με
κόσμο, η εορτή της
Ζωοδόχου Πηγής, μια
σημαντική ημέρα για τα
Φάρσαλα, καθώς πριν από
66 χρόνια στις 30 Απριλίου
1954 ανήμερα της εορτής κινητή εορτή - είχε γίνει ο
μεγάλος σεισμός μεγέθους
7 Ρίχτερ, με επίκεντρο τους
Σοφάδες, που ισοπέδωσε
την περιοχή Φαρσάλων,
χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν πολλά θύματα. Την

ημέρα αυτή κάθε χρόνο οι
κάτοικοι της επαρχίας
Φαρσάλων κατέκλυζαν τους
ναούς της Υπεραγίας
Θεοτόκου και προσεύχονταν ζητώντας τη βοήθειά
της. Από το 1954 μέχρι
περίπου το 1975 οι δημόσιες υπηρεσίες και τα καταστήματα στην πόλη των
Φαρσάλων την ημέρα που
γιορτάζεται η Ζωοδόχος
Πηγή παρέμεναν κλειστά.
Ακόμα αναβάλλεται για νέα
ημερομηνία, η καθιερωμένη
γιορτή των εμπόρων στα
Φάρσαλα, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον
Εμπορικό Σύλλογο
Φαρσάλων στον Ιερό Ναό
του Αγίου Νικολάου - τον
μοναδικό που λειτουργεί
στην πόλη - την Κυριακή
του Θωμά, συγκεντρώνοντας πιστούς αλλά και τον
εμπορικό κόσμο από όλα
τα Φάρσαλα.
Γκαντέλος Γιώργος
Πηγή: “Ελευθερία”
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Πονοκέφαλος για τους Φαρσαλινούς αγρότες

Άγνωστοι “ξηλώνουν” αγροτικά
εξαρτήματα και μετασχηματιστές

Τ

ον ύπνο τους έχουν
χάσει τις τελευταίες
ημέρες οι αγρότες
στην επαρχία Φαρσάλων
από τις επιδρομές
αγνώστων που αρπάζουν
στο πέρασμά τους
αγροτικά εξαρτήματα
ποτίσματος, και
αφαιρώντας
ηλεκτρολογικό υλικό από
το τοπικό δίκτυο των
γεωτρήσεων, ενώ
συνεχίζονται οι κλοπές
μετασχηματιστών από το
δίκτυο της ΔΕΗ για να
αρπάξουν τον χαλκό.
Τις προηγούμενες ημέρες,
οι άγνωστοι δράστες «έγδυσαν» τρία διαφορετικά ηλεκτρομοτέρ ποτίσματος γεωτρήσεων, που βρίσκονταν
μεταξύ των χωριών Βασιλί,

Ανωχωρίου και Ευυδρίου
(του πρ. δήμου Ενιπέα) στο
δήμο Φαρσάλων, κοντά σε
κεντρικούς δρόμους, ώστε
να έχουν γρήγορη διαφυγή
από το σημείο, ενώ αφαίρεσαν επίσης με χειρουργική
ακρίβεια, βάνες ποτίσματος,
οι οποίες ήταν σε εμφανή
σημείο από υπόγειο αγωγό
ποτίσματος, ηλεκτρολογικό
υλικό (καλώδια) από τα
σπιτάκια των γεωτρήσεων
κ.α. δημιουργώντας προβλήματα στους αγρότες
καθώς για την αποκατάσταση τους θα χρειαστεί πέρα
από τα έξοδο για την αγορά
αυτών, να πραγματοποιήσουν χωματουργικές εργασίες στους αγωγούς, ώστε
να αποκαταστήσουν την
βλάβη στο δίκτυο άρδευσης

αλλά και στο τοπικό ηλεκτρολογικό δίκτυο του
χωραφιού.
Στην παράνομη δράση τους
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος αυτό τον καιρό, την μειωμένη κίνηση λόγω της
καραντίνας και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας,
που συμπίπτει όμως με το
ξεκίνημα της νέας καλλιεργητικής περιόδου και την
έναρξη των ποτισμάτων
στις καλλιέργειες, δημιουργώντας περαιτέρω πονοκέφαλο στους αγρότες που
πρέπει να βάλουν άμεσα το
χέρι στην τσέπη, προκαλώντας τους μεγάλη οικονομική ζημιά αλλά και προβλήματα στην φροντίδα των
χωραφιών τους.
Παρόμοιες κλοπές, έγιναν

σε μετασχηματιστές χωραφιών του δικτύου της ΔΕΗ
αυτή την φορά συνέβησαν
πριν από λίγες ημέρες, στα
χωριά Σκοτούσσα και Αγία
Τριάδα (πρ. δήμου
Πολυδάμαντα) του δήμου
Φαρσάλων, χωριά τα οποία
είναι γειτονικά μεταξύ τους.
Αυτά ήταν τα τελευταία από
μια σειρά παρόμοια κρούσματα, πιθανότατα από
τους ίδιους δράστες.
Οι αγρότες δεν αποκλείουν
το ενδεχόμενο να προέρχονται από την ευρύτερη
περιοχή και έχουν καταγγείλει τις κλοπές στο
Α.Τ.Φαρσάλων, που προσπαθεί να εξακριβώσει πού
κατέληξαν τα κλοπιμαία και
να εντοπίσουν τους δράστες

ΚΤΗΜΑ

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση
* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας
* Προσιτές τιμές

6947638533
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Γιαννακόπουλος: Άμεση τόνωση της
ρευστότητας στην αγορά

Τ

ην λήψη γενναίων
πολιτικών
αποφάσεων για την
επόμενη ημέρα ζητά ο
πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Λάρισας
Σωτήρης Γιαννακόπουλος
που έχει να κάνει με το
άνοιγμα της αγοράς.
Σε δήλωσή του περιγράφει
το περιβάλλον που πρέπει
να διαμορφωθεί με την
επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας:

«Δώσαμε μία πολλή μεγάλη
μάχη υπέρ της προστασίας
της δημόσιας υγείας και τον
περιορισμό των θυμάτων
από τον κορωνοϊό και
θεωρώ ότι τα καταφέραμε,
τουλάχιστον προς το
παρόν. Ως Διοίκηση του
Επιμελητηρίου Λάρισας
αλλά και ως κύριος εκφραστής της Λαρισινής επιχειρηματικής κοινότητας,
αφουγκραζόμαστε καθημερινά και καταγράφουμε τις

συνέπειες αυτού του πολέμου από τα μέλη μας. Η
κατάσταση την επόμενη
μέρα δεν θα είναι ιδανική.
Κανείς δεν μπορεί σήμερα
να αποτιμήσει το μέγεθος
της ζημιάς που έγινε στην
επιχειρηματικότητα της
χώρας. Είναι η ώρα των
γενναίων πολιτικών αποφάσεων με την άμεση τόνωση
της ρευστότητας στην
αγορά. Βασικό στοιχείο
είναι το μέγεθος της ενίσχυσης από όπου και αν προέρχεται (εθνικοί πόροι,
ευρωπαϊκά κονδύλια, εξωτερικός δανεισμός.)
Πρωταρχικό μέλημα για την
επανεκκίνηση της εθνικής
μας οικονομίας είναι το
ποσοστό του ΑΕΠ που θα
διατεθεί στην αγορά, αυτό
εκτιμούμε ότι πρέπει να
είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο
από αυτό της μείωση του.
Επίσης η οριζόντια εφαρμογή των μέτρων σε όλους
τους κλάδους της πληττόμε-

νης οικονομίας αποτελεί
πάγιο αίτημα του φορέα
μας. Οι επαγγελματίες της
χώρας μέσα από την δεκαετή κρίση κατέβαλαν την
μέγιστη προσπάθεια για την
οικονομική τους βιωσιμότητα. Δεν υπάρχει πλέον το
περιθώριο για νέες θυσίες.
Σίγουρα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται προς
την σωστή κατεύθυνση
αλλά δεν επαρκούν. Ο χρόνος διατήρησης της απαγόρευσης αλλά και ένα πιθανό νέο κλείσιμο το ερχόμενο φθινόπωρο, είναι οι
παράγοντες που θα καθορίσουν το μέγεθος της ύφεσης. Είμαστε εδώ για να
μεταφέρουμε τα αιτήματα
των επιχειρηματιών της
Λάρισας αλλά και να κάνουμε προτάσεις όπως επιτάσσει ο θεσμικός μας ρόλος.
Εύχομαι Χρίστος Ανέστη σε
όλους τους συμπολίτες
μας».
Πηγή:larissanet.gr

Οι νέες προϋποθέσεις για την χορήγηση της ειδικής

Α

πό το Επιμελητήριο
Λάρισας
ανακοινώνεται:
«Διευρύνεται ο αριθμός των
δικαιούχων της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού με δύο
παρεμβάσεις, στις οποίες
προχώρησε η κυβέρνηση με
Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν λίγες ώρες μετά την
ψήφιση από τη Βουλή του
κυρωτικού σχεδίου Νόμου
(Ν. 4684/2020, ΦΕΚ
86/Α’/25-04-2020) της από
30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορονοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
Παράλληλα, παρατείνεται
έως και τις 28 Απριλίου 2020
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της
αποζημίωσης σε επιχειρήσεις

αποζημίωσης των 800 ευρώ
και επαγγελματίες που πλήττονται από την εξάπλωση
του κορονοϊού.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Οικονομικών:
Με την ΓΔΟΥ89/25.4.2020
Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
1587/Β/25-4-2020), επεκτείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε
ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων
επαγγελματιών, καθώς και σε
επιχειρήσεις με τη μορφή
ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), περιορισμένης ευθύνης εταιρειών

(Ε.Π.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ),
εκτός των ανωνύμων εταιρειών, που πλήττονται από την
εξάπλωση του κορονοϊού και
δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και
είκοσι (20) εργαζόμενους,
έναντι πέντε (5) που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.
Με την ΓΔΟΥ88/24.4.2020
Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
1578/Β/24-4-2020), ορίζεται
ότι, για τις επιχειρήσεις που
έκαναν έναρξη εργασιών
μετά την 1-10-2018, δεν
απαιτείται τα ακαθάριστα
έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός, προκειμένου να ενταχθούν στους

δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Με την ίδια Κοινή Υπουργική
Απόφαση παρατείνεται έως
και τις 28-4-2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της ΑΑΔΕ
«myBusinessSupport»
(https://www.aade.gr/mybusin
esssupport) για τη χορήγηση
της αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες
που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.
«Η κυβέρνηση συνεχίζει να
εργάζεται αδιάκοπα, με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και αίσθημα δικαίου, για
την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης», αναφέρεται
στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών».
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Σπάσιμο χρεών και φόρων σε πολλές δόσεις εξετάζει η κυβέρνηση
χει σενάριο παράτασης

Σήμερα επιχειρήσεις, επαγ-

ματίες, τους ιδιοκτήτες ακι-

κατά έναν μήνα της προθε-

γελματίες, εργαζόμενοι και

νήτων και τους κλάδους

σμίας για την υποβολή των

ιδιοκτήτες ακινήτων που

που πλήττονται από την

φορολογικών δηλώσεων

πλήττονται από την κρίση

πανδημία. Πιο συγκεκριμέ-

από φυσικά πρόσωπα,

έχουν τη δυνατότητα είτε να

να:

χωρίς ωστόσο να μετατίθε-

αναστείλουν την πληρωμή

Επιχειρήσεις: Για τις επιχει-

ται η προθεσμία πληρωμής

των φορολογικών τους

ρήσεις σχεδιάζεται η μείω-

της πρώτης δόσης του

υποχρεώσεων έως το τέλος

ση του φορολογικού συντε-

φόρου που λήγει κανονικά

Αυγούστου, είτε να κερδί-

λεστή από το 24% στο 20%

στο τέλος Ιουλίου.

σουν έκπτωση 25% στους

για τη φετινή χρήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες,

φόρους (πλην ΦΠΑ και

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Για τη

τα σενάρια των διευκολύν-

παρακρατούμενους

στήριξη των ιδιοκτητών ακι-

σεων για την καταβολή των

φόρους) και τις δόσεις ρυθ-

νήτων οι οποίοι θα εισπρά-

φόρων και φορολογικών

μίσεων εφόσον πληρώσουν

ξουν φέτος μικρότερα εισο-

το τραπέζι του

προκύψει από τη εκκαθάρι-

σης οφειλών που τώρα

ελαφρύνσεων που εξετάζει

στην ώρα τους. Μάλιστα, οι

δήματα λόγω της έκπτωσης

οικονομικού

ση των φετινών φορολογι-

ισχύει θα υπάρχει δυνατό-

το οικονομικό επιτελείο

επιχειρήσεις και οι επαγγελ-

40% στα ενοίκια εξετάζονται

επιτελείου

κών δηλώσεων, καθώς και

τητα ρυθμίσεων οφειλών.

περιλαμβάνουν:

ματίες που θα επιλέξουν να

μέτρα ελάφρυνσης, τα

βρίσκονται και σενάρια

του ΕΝΦΙΑ, υπό την προϋ-

Δεν θα καλέσουμε ξαφνικά

1. Θέσπιση μιας έκτακτης

εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις

οποία όμως δεν θα είναι

για μειώσεις φόρων με τις

πόθεση όμως ότι οι φορο-

τον πολίτη να πληρώσει τα

ρύθμισης 10 μηνιαίων

30 Απριλίου τον ΦΠΑ του

οριζόντια αλλά ανάλογα του

πληροφορίες να

λογούμενοι θα επιλέξουν

πάντα. Θα μπούμε σε μία

δόσεων με πολύ χαμηλό

πρώτου τριμήνου (όσοι

πλήγματος που δέχονται.

αναφέρουν ότι εξετάζεται

την εφάπαξ εξόφλησή τους.

διαδικασία ρύθμισης οφει-

επιτόκιο για την αποπληρω-

τηρούν απλογραφικά

Αφού καθοριστούν οι εισο-

η μείωση 5%-10% του

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός

λών. Θα δούμε ποια θα

μή των φόρων και χρεών

βιβλία) ή του Μαρτίου (όσοι

δηματικές απώλειες που θα

φόρου εισοδήματος που

περιλαμβάνει ακόμα μειώ-

είναι αυτή», δηλώνει ο

που θα δημιουργηθούν

τηρούν διπλογραφικά

υποστεί κάθε ιδιοκτήτης

θα προκύψει από τη

σεις φόρων για τις επιχειρή-

υπουργός Οικονομικών

αποκλειστικά από την

βιβλία) θα έχουν τη δυνατό-

ενδεχομένως μέσω της ηλε-

εκκαθάριση των φετινών

σεις, καθώς και φοροελα-

Χρήστος Σταϊκούρας ανοί-

κρίση. Οι παλαιότερες οφει-

τητα από την 1η Μαΐου να

κτρονικής υποβολής στο

φορολογικών δηλώσεων,

φρύνσεις για τους ιδιοκτή-

γοντας παράθυρο σε μια

λές θα εντάσσονται στην

συμψηφίσουν το 25% του

TAXISnet μιας έκτακτης

καθώς και του ΕΝΦΙΑ

τες ακινήτων που πλήττο-

νέα ρύθμιση για τις οφειλές

πάγια ρύθμιση η οποία

ΦΠΑ με μελλοντικές οφει-

δήλωσης θα εφαρμοστεί

Μια νέα «βεντάλια» ρυθμί-

νται από τη μείωση 40%

προς την Εφορία.

προβλέπει 24 μηνιαίες

λές.

μια έκπτωση φόρου, η

σεων, με σπάσιμο της πλη-

των ενοικίων.

Ποια σενάρια εξετάζονται

δόσεις για τις τρέχουσες

Μειώσεις φόρων

οποία θα υπολογιστεί ως

ρωμής φόρων σε περισσό-

Τα πολιτικά διλήμματα και

Στο πλαίσιο αυτό, το οικο-

οφειλές (ΦΠΑ, φόρο εισο-

Εκτός από τις διευκολύν-

ποσοστό επί των εισοδημα-

τερες και μικρότερες δόσεις,

οι πονοκέφαλοι του Τσίπρα

νομικό επιτελείο εξετάζει τη

δήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) και

σεις στην εξόφληση των

τικών απωλειών.

έκτακτες διευκολύνσεις,

Οι έκτακτες διευκολύνσεις

θέσπιση μιας έκτακτης ρύθ-

48 μηνιαίες δόσεις για τις

φορολογικών υποχρεώσε-

Για τον τουριστικό κλάδο η

ακόμα και αναβίωση των

στην πληρωμή των φόρων

μισης για την καταβολή των

έκτακτες οφειλές (φόρο

ων το οικονομικό επιτελείο

κυβέρνηση μελετά τη μείω-

120 δόσεων για τις οφειλές

αναμένεται να τρέξουν στα-

φόρων, που θα προβλέπει

κληρονομίας κ.λπ.).

εξετάζει να δώσει έξτρα

ση του ΦΠΑ και του τέλους

που έχουν δημιουργηθεί

διακά από τον Σεπτέμβριο,

περισσότερες δόσεις για

2. Αναβίωση της ρύθμισης

φορολογικές ανάσες στις

διαμονής.

από τον Μάρτιο όταν η

που λήγει η αναστολή των

την εξόφληση όλων ανεξαι-

των 120 δόσεων αποκλει-

επιχειρήσεις, τους επαγγελ-

Πηγή:tanea.gr

αγορά μπήκε σε καραντίνα

πληρωμών για τις επιχειρή-

ρέτως των φόρων. Για

στικά μόνο για χρέη και

σχεδιάζει να ανοίξει το οικο-

σεις, τους εργαζομένους και

παράδειγμα, όπως αναφέ-

φόρους που δημιουργήθη-

νομικό επιτελείο της κυβέρ-

τους επαγγελματίες που

ρουν αρμόδιοι παράγοντες

καν από τον Μάρτιο και

νησης, μπροστά στον κίν-

πλήττονται από την πανδη-

του υπουργείου

μετά.

δυνο νέας έκρηξης των

μία. Στο βαρύ φορτίο των

Οικονομικών, ο φόρος εισο-

3. Αρση των κατασχέσεων

ληξιπρόθεσμων οφειλών

φόρων θα προστεθούν το

δήματος αντί για τρεις διμη-

για ληξιπρόθεσμες οφειλές

προς την Εφορία από τα

καλοκαίρι ο φόρος εισοδή-

νιαίες δόσεις να πληρωθεί

σε συγκεκριμένα επαγγέλ-

νοικοκυριά και τις επιχειρή-

ματος και ο ΕΝΦΙΑ. Αυτό

σε 8 μηνιαίες δόσεις από

ματα και επιχειρήσεις που

σεις που δεν θα μπορούν

σημαίνει ότι πολλοί φορολο-

τον Ιούλιο έως και τον

έχουν πληγεί από την επέ-

να τα βγάλουν πέρα.

γούμενοι θα βρεθούν αντι-

Φεβρουάριο του 2021.

λαση του κορωνοϊού.

Στο τραπέζι του οικονομι-

μέτωποι με ένα βουνό από

Μάλιστα στο τραπέζι υπάρ-

κού επιτελείου βρίσκονται

φορολογικές και ασφαλιστι-

και σενάρια για μειώσεις

κές υποχρεώσεις στις οποί-

φόρων με τις πληροφορίες

ες δεν θα μπορούν να αντε-

να αναφέρουν ότι εξετάζεται

πεξέλθουν λόγω οικονομι-

η μείωση 5%-10% του

κής στενότητας.

φόρου εισοδήματος που θα

«Μετά τη λήξη της παράτα-

Σ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ
MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
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Όλα τα μέτρα και οι αποφάσεις

Πώς θα γίνει η άρση του lockdown

Ο

ι Έλληνες απέδειξαν
υπευθυνότητα και
ωριμότητα στην
τήρηση των μέτρων, τόνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Στέλιος Πέτσας.
Αναλυτικά τα μέτρα άρσης
του lockdown:
Α. Σταδιακή Μετάβαση στη νέα
κανονικότητα
Η Ελλάδα, όπως και ολόκληρη
η Ευρώπη, βιώνει τους τελευταίους μήνες μια πρωτοφανή
κρίση με την πανδημία του
κορονοϊού. Κατά τη διάρκεια
της υγειονομικής κρίσης, οι
Έλληνες επέδειξαν ατομική
υπευθυνότητα και συλλογική
ωριμότητα. Η μέχρι σήμερα
επιτυχία του σχεδίου μας,
ιδίως σε σύγκριση με άλλες
ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές
χώρες αντίστοιχου πληθυσμού,
δεν είναι μια φωτογραφία της
στιγμής για το αρχείο. Είναι για
να μας θυμίζει καθημερινά γιατί
πήραμε από την αρχή αυτά τα
μέτρα:
-Για να μην νοσήσουν πολλοί,
ταυτόχρονα.
-Για να μην καταρρεύσει το
Εθνικό Σύστημα Υγείας, από
την ταυτόχρονη εισαγωγή
ασθενών.
-Για να μην φέρουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας
στην κατάσταση που είδαμε ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες- δηλαδή, με απόγνωση, να πρέπει να διαλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος
θα πεθάνει.
– Για να μην χάσουμε αγαπημένα μας πρόσωπα από την
έλλειψη ενός κρεβατιού σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
ή από την έλλειψη ενός αναπνευστήρα.
Σκοπός των αυστηρών μέτρων
δεν ήταν να μείνουμε για
πάντα κλεισμένοι στα σπίτια
μας. Σκοπός είναι να πάρουμε
τις ζωές μας πίσω.
Να κερδίσουμε τον τρόπο ζωής
που μας στέρησε προσωρινά ο
πόλεμος απέναντι σε έναν
ύπουλο και αόρατο εχθρό,
όπως η πανδημία του κορονοϊού. Είναι ξεκάθαρο, βέβαια, ότι
θα διατηρήσουμε όλες τις απαραίτητες συνήθειες και συμπεριφορές που θα μας συντροφεύουν από δω και πέρα,
ιδίως στην τήρηση των αποστάσεων και των μέτρων ατομικής υγιεινής και προστασίας
και των όποιων επιπλέον
μέτρων μας υποδείξουν οι ειδικοί, όπως, ενδεχομένως, η
χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δείξαμε ότι οι
Έλληνες, στα δύσκολα, ενωμένοι, τα καταφέρνουμε. Και το
ίδιο ενωμένοι θα προχωρήσουμε στη σταδιακή μετάβαση στη
«νέα κανονικότητα».
Η πορεία αυτή θα γίνει με σχέδιο, σταδιακά, συγκροτημένα.
Μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν έως
τις 4 Μαΐου, το συγκροτημένο

σχέδιο της Κυβέρνησης θα
αρχίσει να ξεδιπλώνεται σε
επιμέρους στοχευμένες φάσεις,
διαδοχικά μέσα στους μήνες
Μάιο και Ιούνιο. Ο κανόνας θα
είναι ότι τα στάδια άρσης των
περιοριστικών μέτρων απέχουν χρονικά μεταξύ τους,
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
να αξιολογείται συνεχώς η εξέλιξη της πανδημίας.
Αρχικά θα ανοίξουν τα κομμωτήρια, οι επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου και προσωπικής υγιεινής, με συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού. Στη συνέχεια,
θα ανοίξουν σταδιακά -και σε
εύλογη χρονική απόσταση
μεταξύ τους- οι βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Σε επόμενη
φάση θα ανοίξουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις εστίασης, πάντοτε υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και εφόσον εξελίσσεται ομαλά
η υγεία του πληθυσμού.
Ανοιχτές θα είναι και οι εκκλησίες για ατομική λατρεία από
τα πρώτα βήματα της αποκλιμάκωσης των περιοριστικών
μέτρων, ενώ σε επόμενο στάδιο, οι χώροι λατρείας θα ανοίξουν, με συγκεκριμένους κανόνες και μέτρα προστασίας, τις
λειτουργίες τους και για το ποίμνιο. Εν συνεχεία, θα ανοίξουν
οι ξενοδοχειακές μονάδες αρχικά 12μηνης διάρκειας και –
αφού διευθετηθεί και το θέμα
των μεταφορών- και τα εποχικά τουριστικά καταλύματα από
τέλος Ιουνίου-αρχές Ιουλίου.
Η φιλοσοφία και οι διαδοχικές
φάσεις του σχεδίου μετάβασης
στη «νέα κανονικότητα» θα
ανακοινωθούν από τον
Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη αύριο Τρίτη 28
Απριλίου στις έξι το απόγευμα.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει
κοινή παρουσίαση των πτυχών
του σχεδίου από τους συναρμόδιους Υπουργούς.
Υπενθυμίζεται ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τις 4 Μαΐου 2020.
Μέχρι να αρθούν, τηρούνται
ευλαβικά για την προστασία
της υγείας μας, των ανθρώπων
που αγαπάμε και για το κοινό
καλό. Ακόμη και συμβολικές
συναθροίσεις, όπως αυτές για
τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς, μπορεί να
θέσουν σε κίνδυνο όσα με
κόπο κερδίσαμε μέχρι σήμερα.
Θα είναι κρίμα. Είναι ελάχιστη
ένδειξη σεβασμού τόσο για το
εργατικό κίνημα, όσο και για
τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας, αλλά και για όλους
τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να μην
υπάρξει πισωγύρισμα. Μόνο
έτσι θα ξεπεράσουμε μια ώρα
αρχύτερα την υγειονομική
κρίση ώστε να γυρίσουν με
ασφάλεια όλοι οι εργαζόμενοι
στις δουλειές τους. Αυτό είναι
προς το συμφέρον του κόσμου

της εργασίας σήμερα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβολικοί εορτασμοί της
Πρωτομαγιάς, με τήρηση κανόνων και αποστάσεων, μεταφέρονται για το πρώτο Σάββατο
μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Προσβλέπουμε
ότι όλα τα σωματεία των εργαζομένων, όλων των βαθμίδων,
αλλά και όλες οι πολιτικές
δυνάμεις, θα αναγνωρίσουν με
τη στάση τους ότι φέτος είναι
αλλιώς. Όπως το Πάσχα, έτσι
και η Πρωτομαγιά.
Β. Δημόσια Υγεία
Στο μεταξύ, η Κυβέρνηση
συνεχίζει εντατικά τις προσπάθειες για την ενίσχυση του
Συστήματος Υγείας.
Συνεχίζουμε τις προσλήψεις
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τη δημιουργία νέων
Μ.Ε.Θ., την προμήθεια πρόσθετου υγειονομικού υλικού.
Έχουμε, ήδη, αυξήσει τις
Μ.Ε.Θ. περίπου κατά 80%,
ενώ το Σύστημα Υγείας έχει
ενισχυθεί με 3.337 προσλήψεις
ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, ενώ γίνονται καθημερινά
εγκρίσεις νέων προσλήψεων,
για τα Νοσοκομεία και τα
Κέντρα Υγείας όλης της χώρας.
Σημειώνουμε -ως άξιο επαίνου- το γεγονός ότι δύο ελληνικές επιχειρήσεις -στη Θράκη
και τη Λάρισα- αναπροσάρμοσαν σε χρόνο μηδέν τις γραμμές παραγωγής τους και -αξιοποιώντας πρώτες ύλες από
την Ελλάδα- δρομολόγησαν
την κατασκευή προστατευτικών
μασκών και υφασμάτων για
χειρουργικές μάσκες, με δυνατότητα παραγωγής 300.000
χειρουργικών μασκών ημερησίως. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τους ιδιοκτήτες
τους και τους συνεχάρη, καθώς
συμβάλλουν ώστε η Ελλάδα να
αποκτήσει επάρκεια στα είδη
αυτά που αποκτούν μείζονα
σημασία για τη δημόσια υγεία.
Γ. Σύνοδος Κορυφής
Ταυτόχρονα συνεχίζουμε τη
στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών που πλήττονται.
Είναι ήδη προφανές ότι η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση θα
προκαλέσει μεγάλη ύφεση σε
ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Και από την
ύφεση αυτή, δυστυχώς, δεν θα
ξεφύγει η χώρα μας. Με αυτά
τα δεδομένα καταβάλλουμε
συντονισμένες προσπάθειες
έτσι ώστε, αφενός να περιοριστούν οι συνέπειες και αφετέρου να επιστρέψουμε σε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, το
ταχύτερο δυνατό. Κινούμαστε,
για το σκοπό αυτό, με κοινωνική ευαισθησία, με πλήρη
συναίσθηση ευθύνης, τόσο σε
ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό
επίπεδο.
Σε ό,τι αφορά το κοινοτικό επίπεδο, είναι γεγονός ότι στην
τελευταία Σύνοδο Κορυφής
έγινε ένα σημαντικό βήμα προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Συμφωνήθηκε να δοθεί εντολή
στην Πρόεδρο της Κομισιόν,
Ursula von der Leyen, να
παρουσιάσει, μέχρι τις 6
Μαΐου, ένα σχέδιο για το
Ταμείο Ανάκαμψης (Recovery
Fund), για την υποστήριξη της
ανάπτυξης στην μετα-κορονοϊό
εποχή, καθώς και ένα αναθεωρημένο Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την
περίοδο 2021-2027.
Από την αρχή έχουμε επισημάνει ότι σε μια περίοδο που οι

ευρωπαϊκές οικονομίες χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό
συνολικό, δημόσιο και ιδιωτικό
χρέος, αυτό που χρειάζεται
είναι περισσότερες επιχορηγήσεις και λιγότερα δάνεια.
Πιστεύουμε ότι οι διαφορές
απόψεων ανάμεσα στις χώρες
που υποστηρίζουν την παροχή
βοήθειας μέσω δανείων και
στις χώρες που υποστηρίζουν
τις επιχορηγήσεις, μπορούν να
γεφυρωθούν το επόμενο διάστημα.
Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη
σημασία που έχει η ελεύθερη
διακίνηση όχι μόνο αγαθών και
υπηρεσιών, αλλά και των ίδιων
των Ευρωπαίων πολιτών. Και
έκανε σαφές ότι χρειάζεται, με
ευθύνη της Κομισιόν, ένα σχέδιο σε κοινοτικό επίπεδο για
την εξομάλυνση των μεταφορών, ιδίως δε των αερομεταφορών, το συντομότερο δυνατό.
Σε εθνικό επίπεδο η
Κυβέρνηση, αφενός συνεχίζει
τις δράσεις στήριξης επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ανέργων και αφετέρου προωθεί
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που
θα συμβάλουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας.
Δ. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης:
– Αρχίζει από σήμερα η καταβολή του επιδόματος των 400
ευρώ στους μακροχρόνια
άνεργους. Μέχρι το απόγευμα
της Παρασκευής είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα 73.000
μακροχρόνια άνεργοι, ποσοστό
άνω του 43% των δικαιούχων.
Η ειδική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ
για τους μακροχρόνια άνεργους θα παραμείνει ανοιχτή
έως τις 3 Μαΐου.
-Από την Τρίτη 28/4 θα πληρωθούν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ
πάνω από 105.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που είτε
έκλεισαν, είτε έχουν πληγεί, με
το συνολικό κονδύλι να ανέρχεται σε 84 εκατομμύρια ευρώ.
Έχουν ήδη πληρωθεί 686.000
εργαζόμενοι.
-Επεκτείνεται η χορήγηση της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού
σε αυτοαπασχολούμενους,
ελεύθερους επαγγελματίες και
σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι εργαζόμενους, έναντι πέντε που
προβλεπόταν μέχρι σήμερα.
-Οι αιτήσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους περί
των 500 εκατ. ευρώ σε
600.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους
και ιδιόκτητες επιχειρήσεων
ολοκληρώνονται την Τρίτη 28
Απριλίου. Η διαδικασία αποστολής εντολών πληρωμών θα
έχει ολοκληρωθεί έως την
Πέμπτη 30 Απριλίου και οι
ωφελούμενοι θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους
λογαριασμό το αργότερο μέχρι
την Δευτέρα 4 Μαΐου, ανάλογα
με την λειτουργία των τραπεζικών συστημάτων πληρωμών.
Υπενθυμίζεται ότι η
Παρασκευή 1 Μαΐου είναι τραπεζική αργία.
-Παράλληλα μέχρι την Πέμπτη
30 Απριλίου θα έχουν καταβληθεί τα 600 ευρώ στους επιστήμονες δικαιούχους.
-Μέσα στην επόμενη εβδομάδα έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθεί και η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στις επιχειρήσεις.
Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η πληρωμή όλων των
βοηθημάτων για την α’ φάση

της κρίσης, που καλύπτουν
περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, αυτοαπασχολούμενους
και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
Επίσης:
-Από τις αρχές Μαΐου θα έχουν
τη δυνατότητα οι πληττόμενες
επιχειρήσεις να λαμβάνουν
δάνεια ύψους έως το 25% του
τζίρου τους από τις τράπεζες
με εγγύηση του Δημοσίου.
–Στο πλαίσιο των πολιτικών για
τη στήριξη της οικογένειας,
που αποτελεί άλλωστε βασική
προτεραιότητα της
Κυβέρνησης, καταβάλλεται
έκτακτη οικονομική ενίσχυση
σε 63.900 νοικοκυριά που λαμβάνουν ήδη το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα και έχουν
ένα τουλάχιστον ανήλικο
μέλος. Θα καταβληθούν επιπλέον 100 ευρώ για το πρώτο
παιδί και 50 ευρώ για κάθε
επόμενο, με ανώτατο όριο τα
300 ευρώ συνολικά για κάθε
δικαιούχο.
-Επεκτείνεται η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή
έως τις 15 Μαΐου, ώστε οι
πολίτες να εκμεταλλευτούν τις
σημερινές χαμηλές τιμές.
-Παρατείνεται έως 10 Μαΐου η
άδεια ειδικού σκοπού που
δικαιούνται εργαζόμενοι γονείς.
Ε. Δράσεις της Πολιτείας για
ειδικές κατηγορίες πληθυσμού
Στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ):
Από την ώρα που εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα, η
Κυβέρνηση έλαβε πρόσθετα
μέτρα για τα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης και τις δομές
όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες και μετανάστες.
-Πρώτον, έχουν περιοριστεί οι
έξοδοι.
-Δεύτερον, έχουν ενισχυθεί με
υγειονομικούς σταθμούς και
πρόσθετες σκηνές τα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ώστε να υπάρχει δυνατότητα
απομόνωσης, εάν χρειαστεί.
-Τρίτον, μέχρι 31 Μαΐου, έχουν
περιοριστεί οι μετακινήσεις
ακόμη και αυτών που έχουν
εξασφαλίσει άσυλο.
-Τέταρτον, όλα όσα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε
στους πολίτες για την προστασία τους μεταφράζονται σε
πολλές γλώσσες, ώστε να είναι
ενήμεροι και οι πρόσφυγες και
οι μετανάστες.
Σημειώνεται επίσης ότι είναι
έτοιμα και τίθενται σε λειτουργία από την ερχόμενη εβδομάδα τα ΑΤΜ στα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης
των νησιών μας, ώστε να
περιορίζονται οι μετακινήσεις
του πληθυσμού που διαμένει
στις δομές.
Στα κέντρα κράτησης
Η αύξηση των μέτρων υγιεινής
στις φυλακές ήταν ένας αγώνας δρόμου. Σε έναν χώρο
όπως είναι οι φυλακές, όπου η
μείωση του συγχρωτισμού δεν
είναι επιλογή, δεν έχει σημειωθεί κανένα κρούσμα κορονοϊού. Κι αυτό διότι από την
πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση
έλαβε αυστηρότατα μέτρα για
την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τα οποία οι ίδιοι οι κρατούμενοι και το προσωπικό των
φυλακών αγκάλιασαν, κατανοώντας την αναγκαιότητά τους.
Συγκεκριμένα:
-Απαγορεύτηκαν τα επισκεπτήρια, προκειμένου να προστατευθούν από τη μόλυνση κρα-

τούμενοι και εργαζόμενοι.
-Σταμάτησαν όλες οι μεταγωγές για τους ίδιους λόγους.
-Δημιουργήθηκε ένα άρτιο
κέντρο 120 κλινών σε κτήριο
στον Κορυδαλλό, προκειμένου
να υποδεχθεί τα πιθανά κρούσματα, το οποίο ευτυχώς έμεινε άδειο και στη συνέχεια σε
αυτό θα μεταφερθούν κρατούμενοι μειώνοντας έτσι τον αριθμό των έγκλειστων σε άλλα
Καταστήματα Κράτησης.
-Μέχρι να υπογραφούν συμβάσεις για την αγορά μασκών και
απολυμαντικών υπήρξαν συμφωνίες με τον Ερυθρό Σταυρό
ο οποίος προμήθευσε τις
φυλακές με αυτά τα είδη κατά
το πρώτο κρίσιμο διάστημα της
υγειονομικής κρίσης, έτσι ώστε
να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.
-Έγιναν απολυμάνσεις και μυοκτονίες-εντομοκτονίες που δεν
είχαν γίνει καθόλου τα προηγούμενα πέντε χρόνια.
-Διανεμήθηκαν στους κρατούμενους είδη προσωπικής υγιεινής.
-Παραγγέλθηκαν τέλος νέα
στρώματα, μαξιλάρια και κλινοσκεπάσματα τα οποία μόλις
παραδοθούν θα λύσουν ένα
πρόβλημα που δεν είχε αντιμετωπιστεί για χρόνια.
ΣΤ. Νομοσχέδιο για το
Περιβάλλον
Σε ό,τι αφορά τις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις, αυτές δεν σταματούν, λόγω της πανδημίας.
Αντίθετα, συνεχίζονται.
Μείζονος σημασίας είναι το
Νομοσχέδιο για το Περιβάλλον,
που κατατέθηκε την
Παρασκευή στη Βουλή και
συζητείται από αύριο στη
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής
και Εμπορίου. Πρόκειται για
μια μεγάλη τομή, καθώς προστατεύει το περιβάλλον και
ταυτόχρονα διευκολύνει την
ανάπτυξη, με στόχο να αποτελέσει η Ελλάδα διεθνές πρότυπο πράσινης ανάπτυξης. Το
νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων,
προβλέπει:
– Ριζική απλοποίηση όλων των
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, έτσι ώστε η έκδοσή τους
να μην απαιτεί πλέον 6-8 χρόνια, αλλά μόλις 100-150 ημέρες.
– Μεγάλη μείωση του χρόνου
για την αδειοδότηση ΑΠΕ.
– Υιοθέτηση νέου ευρωπαϊκού
πλαισίου -με την έγκριση του
Συμβουλίου της Επικρατείαςγια τις περιοχές Natura όπου
σήμερα υπάρχει καθεστώς
αυθαιρεσίας, ανεξέλεγκτων
καταστάσεων και ad hoc ρυθμίσεων.
– Αντιμετώπιση των προβλημάτων των δασικών χαρτών
και των οικιστικών πυκνώσεων, ώστε να μπει τέλος στην
ομηρία εκατοντάδων χιλιάδων
πολιτών.
– Επιβολή ενιαίου περιβαλλοντικού τέλους ανεξαρτήτως
πάχους της πλαστικής σακούλας.
– Τομές για την επίλυση του
προβλήματος των αποβλήτων
σε πολλές περιοχές της χώρας.
– Επιβολή ως απαραίτητης
προϋπόθεσης για την έκδοση
οικοδομικής άδειας, την πρόβλεψη για την αποκομιδή των
μπάζων.
– Θέσπιση συγκεκριμένων
δράσεις και μέτρων που θα
προωθήσουν την ανακαίνιση
δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων.
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δημόσιο σύστημα υγείας
με 7 εκατομμύρια ευρώ για τον Covid-19

Μ

ε 7 εκατομμύρια
ευρώ ενισχύει το
δημόσιο σύστημα
υγείας η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, για «την
αντιμετώπιση των
κινδύνων από την
πανδημία Covid-19 και
την βελτίωση της
πρόσβασης του
πληθυσμού σε ανθεκτικές
υπηρεσίες υγείας».
Το ποσό αυτό έρχεται να
προστεθεί στα 70 εκατομμύρια ευρώ που έχει διαθέσει τα τελευταία χρόνια η
Περιφέρεια για την κτιριακή
αναβάθμιση των
Νοσοκομείων στη
Θεσσαλία και τον εξοπλισμό τους με σύγχρονο
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Ο Περιφερειάρχης Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε πρόσκληση υποβολής προτάσεων με χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2014-2020, που επιτρέπει
στα Νοσοκομεία και άλλες
δημόσιες μονάδες υγείας
της Περιφέρειας να αποκτήσουν νέο ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό, να βελτιώσουν
υποδομές και να προμηθευτούν αναλώσιμα για να
αντιμετωπίσουν τον Covid19.
Προτάσεις καλούνται να
καταθέσουν άμεσα οι εξής:
5η Υγειονομική Περιφέρεια

Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδος
Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας
Αχιλλοπούλειο Γενικό
Νοσοκομείο Βόλου
Γενικό Νοσοκομείο
Καρδίτσας
Γενικό Νοσοκομείο
Τρικάλων
Εθνικό Κέντρο Άμεσης
Βοήθειας
Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας
Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς με σχετική αρμοδιότητα
«Πιστεύω στο δημόσιο
σύστημα υγείας» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός. «Στην
πρωτοφανή κρίση που
ζούμε, τα Νοσοκομεία μας
απέδειξαν ότι μπορούν να
αντεπεξέλθουν. Κάθε χρόνο
γινόμαστε καλύτεροι και
μπορούμε να κάνουμε
περισσότερα, γιατί πάνω
απ όλα είναι η ανθρώπινη
ζωή και η δημόσια υγεία. Η
Περιφέρεια Θεσσαλίας
καλύπτει με όσα μέσα διαθέτει τις ανάγκες των
δημόσιων δομών υγείας,
ώστε να προσφέρουν τις
σύγχρονες, ποιοτικές υπηρεσίες που δικαιούται κάθε
Θεσσαλή και Θεσσαλός. Η
κρίση του κορωνοιού μας
δίνει την ευκαιρία να ενισχύσουμε με γρήγορες δια-

δικασίες, με 7 εκατομμύρια
ευρώ επιπλέον τα
Νοσοκομεία μας, με νέα
μηχανήματα και αναλώσιμα.
Βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας. Θέλουμε να
δώσουμε ένα σοβαρό στίγμα για τη δημόσια υγεία και
να προχωρήσουμε με
ταχύτητα, υπευθυνότητα,
ολοκληρωμένο σχεδιασμό
και συνεργασίες» προσθέτει
ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός.
Η πρόσκληση
Η πρόσκληση που εξέδωσε
η Περιφέρεια αφορά σε
παρεμβάσεις για:
– Βελτίωση των υπηρεσιών
υγείας μέσω ενίσχυσης και
υποστήριξης των μονάδων
υγείας της Περιφέρειας με
προμήθειες αναγκαίου
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση της
δυναμικότητας των μονάδων υγείας, με ειδικό εξοπλισμό για την περίθαλψη
ασθενών της νόσου
COVID-19 (ιδίως για αυξημένη φροντίδα ή εντατική
θεραπεία, ακτινοδιαγνωστικά, τμήματα επειγόντων και
εξωτερικών ιατρείων και
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας).
– Βελτίωση υποδομών σε

τμήματα που συνεχίζουν να
διαχειρίζονται ασθενείς με
χρόνιες και άλλες νόσους
ώστε να επιτευχθούν αποτελεσματικές και ανθεκτικές
υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης.
– Προστασία της δημόσιας
υγείας (του ειδικού πληθυσμού των επαγγελματιών
υγείας και του πληθυσμού
της Περιφέρειας) με προμήθεια μέσων ατομικής και
συλλογικής προστασίας
– Βελτίωση της πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της
Περιφέρειας με εγκατάσταση υποδομών για να στεγασθούν υπηρεσίες υγείας για
τους μετακινούμενους πληθυσμούς (πρόσφυγες, μετανάστες κ.α.) στους τόπους
διαμονής τους (π.χ. προμήθεια εγκατάσταση οικίσκων
και ο συνοδός αναγκαίος
εξοπλισμός).
Ειδικότερα αφορά σε χρηματοδότηση προμήθειας
εξοπλισμού ως εξής:
-Εξειδικευμένος εξοπλισμός
μονάδων υγείας, αναπνευστήρες και συνοδός εξοπλισμός αυτών, κλίνες νοσηλείας, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων,
κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης, διαγνωστικός εξοπλισμός κάθε τύπου, φορητά ακτινοδιαγνωστικά,
συστήματα αποστείρωσης
κ.α.
– Εξοπλισμός μονάδων
υγείας για την βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών από μονάδες υγείας
και υγειονομικούς φορείς
(όπως ΠΦΥ, Νοσοκομεία,
ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ).
-Προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση οικίσκων με
τον αναγκαίο εξοπλισμό
τους, κατάλληλα διαμορφωμένων με συστήματα κλιματισμού αρνητικής πίεσης,
όπου καταστεί αναγκαίο. Οι
οικίσκοι θα τοποθετούνται

έξω από μονάδες υγείας
(ΠΦΥ, Νοσοκομεία, κ.α.) για
διαλογή των πιθανών φορέων ή ασθενών με COVID19, και συστημάτων οικίσκων για υπηρεσίες υγείας
που θα τοποθετούνται σε
χώρους διαμονής μετακινούμενων πληθυσμών.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης
η προμήθεια του αντίστοιχου βασικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την
λειτουργία τους.
Ταυτόχρονα, μέσω χρήσης
ρήτρας ευελιξίας έως 10%
του προϋπολογισμού της
πρόσκλησης δύναται να
χρηματοδοτηθούν δαπάνες
τύπου ΕΚΤ προκειμένου να
επιτευχθεί επείγουσα υποστήριξη της λειτουργίας των
Μονάδων Υγείας για την
αντιμετώπιση της επιδημίας
και την προστασία της

δημοσίας υγείας, όπως :
– Αναλώσιμα είδη όπως
προστατευτικές μάσκες,
ειδικός ρουχισμός προστασίας και λοιπά μέσα προφύλαξης, kit για διαγνωστικά
τεστ, φαρμακευτικά είδη,
ιατρικά αέρια κ.α.
– Υπηρεσίες εργαστηρίων
για την παραγωγή ειδών ως
ανωτέρω, για απολύμανση
ασθενοφόρων, για κρίσιμη
ενημέρωση του κοινού τοπικά.
– Μίσθωση χώρων εφόσον
απαιτηθεί για την εγκατάσταση οικίσκων, μίσθωση
καταλυμάτων για λόγους
απομόνωσης.
Η υποβολή προτάσεων
γίνεται ηλεκτρονικά από 45-2020 μέχρι 31-8-2020 και
η αξιολόγηση είναι άμεση.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Ποιες συναλλαγές θα γίνονται στα
Υποθηκοφυλακεία του Νομού Λάρισας

Α

κολουθώντας τις
εκδοθείσες
διατάξεις από τις
αρμόδιες αρχές για τη
λήψη μέτρων προς
πρόληψη και περιορισμό
της διάδοσης της νόσου
του κορωνοϊού, σε
συνδυασμό και με την με
αρ.
Δ1αΓΠ.οικ.26805/25.4.202
0 ΚΥΑ ( υπ αρ.
1587/25.4.2020 φεκ,
τεύχος Β) σχετικά με το
καθεστώς λειτουργίας
των Αμίσθων
Υποθηκοφυλακείων και
Κτηματολογικών
Γραφείων, για το χρονικό
διάστημα από 28.4.2020
έως και 15.5.2020, ΣΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ οι
συναλλαγές με τα κάτωθι
γραφεία, και μέχρι
νεωτέρας, θα διεξάγονται
ως εξής:
1. Αιτήσεις για πιστοποιητικά και αντίγραφα θα γίνονται δεκτές μόνο με τηλεομοιοτυπία (Fax) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e mail)

και η πληρωμή τους μέσω
κατάθεσης σε τραπεζικό
λογαριασμό, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (και
για την αποστολή/παράδοση των παραγγελλομένων).
Τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων για τα κτηματολογικά
γραφεία θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην σελίδα
www.ktimatologio.gr/
Κτηματολόγιο σε λειτουργία/Έντυπα
2. Κατάθεση εγγράφων
από δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς
επιμελητές θα γίνεται μετά
από τηλεφωνική συνεννόηση, η δε πληρωμή τους
αποκλειστικά και μόνο με
κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό.
3. Ο έλεγχος των αρχείων
από τους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους, θα γίνεται
κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και με εύλογη
διάρκεια, προκειμένου να
τηρούνται τα οριζόμενα
στην άνω ΚΥΑ και να εξυ-

πηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι.
Κάθε περαιτέρω εργασία
θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και με
βάση τον βαθμό του κατεπείγοντος.
Στο χώρο του γραφείου οι
συναλλασσόμενοι θα εισέρχονται οπωσδήποτε με
μάσκα, προαιρετικά με
γάντια.
Στην είσοδο του κάθε γραφείου ο κατά τόπο αρμόδιος
υποθηκοφύλακας θα αναρτήσει περαιτέρω οδηγίες και
τις αναγκαίες λεπτομέρειες
για τη λειτουργία της υπηρεσίας, προκειμένου να
αποφευχθούν φαινόμενα
συνωστισμού και συμφόρησης.
Στοιχεία επικοινωνίας
Υποθηκοφυλακείο/Κτηματο
λογικό Γραφείο Λάρισας
Τηλέφωνο : 2410-235881
Φαξ : 2410-232663
E mail :
sdougka95@yahoo.gr
Υποθηκοφυλακείο/Κτηματο
λογικό Γραφείο Τυρνάβου

Τηλέφωνα : 24920-29260,
24920-24631
Φαξ : 24920-29261
E mail :
tziliali.stamatia@otenet.gr
Υποθηκοφυλακείο
Φαρσάλων
Τηλέφωνο: 24910-22545
Φαξ : 24910-24466
E mail :
mariageorgopoulou51@gm
ail.com
Υποθηκοφυλακείο
Ελασσόνας
Τηλέφωνο : 24930-23598
Φαξ : 24930-24983
E mail : lekkas-d@otenet.gr
Υποθηκοφυλακείο Αγιάς
Τηλέφωνα : 24940-23080
6981457316
Φαξ : 24940-22274
Όλοι θα εξυπηρετούνται
ελαχιστοποιώντας κατά το
δυνατόν την φυσική παρουσία εντός των γραφείων
μας, σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι εξαιρετικές υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν.
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Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων της αποζημίωσης
των 800 ευρώ

Δ

ιευρύνεται ο αριθμός
των δικαιούχων της
αποζημίωσης ειδικού
σκοπού με δύο
παρεμβάσεις, στις οποίες
προχώρησε η κυβέρνηση
με Κοινές Υπουργικές

Αποφάσεις, οι οποίες
εκδόθηκαν χθες και
προχθές, μόλις λίγες ώρες
μετά την ψήφιση από τη
Βουλή του κυρωτικού
σχεδίου Νόμου (Ν.
4684/2020, ΦΕΚ 86/Α’/25-

04-2020) της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορονοϊού
COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις».
Παράλληλα, παρατείνεται
έως και τις 28 Απριλίου 2020
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της
αποζημίωσης σε επιχειρήσεις
και επαγγελματίες που πλήττονται από την εξάπλωση του
κορονοϊού.
Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Οικονομικών:
Με την ΓΔΟΥ89/25.4.2020
Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
1587/Β/25-4-2020), επεκτείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε
ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων
επαγγελματιών, καθώς και σε
επιχειρήσεις με τη μορφή
ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), περιορισμένης ευθύνης εταιρειών
(Ε.Π.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ),
εκτός των ανωνύμων εταιρειών, που πλήττονται από την
εξάπλωση του κορονοϊού και
δεν απασχολούν εργαζόμε-

νους ή απασχολούν μέχρι και
είκοσι (20) εργαζόμενους,
έναντι πέντε (5) που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.
Με την ΓΔΟΥ88/24.4.2020
Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
1578/Β/24-4-2020), ορίζεται
ότι, για τις επιχειρήσεις που
έκαναν έναρξη εργασιών
μετά την 1-10-2018, δεν
απαιτείται τα ακαθάριστα
έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός, προκειμένου να ενταχθούν στους
δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Με την ίδια Κοινή Υπουργική
Απόφαση παρατείνεται έως
και τις 28-4-2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της ΑΑΔΕ
«myBusinessSupport»
(https://www.aade.gr/mybusin
esssupport) για τη χορήγηση
της αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες
που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.
«Η κυβέρνηση συνεχίζει να
εργάζεται αδιάκοπα, με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και αίσθημα δικαίου, για
την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης», αναφέρεται
στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Σχολεία: Ο σχεδιασμός για τη λήξη της χρονιάς και τις
Πανελλήνιες - Όλα όσα εξετάζονται

Τ

η Δευτέρα 11 Μαϊου
θα χτυπήσει ξανά,
εκτός απροόπτου
το πρώτο κουδούνια στα

σχολεία. Τότε, όπως όλα
δείχνουν, θα
επαναλειτουργήσουν τα
λύκεια και μάλιστα μόνο η

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γ’ Λυκείου, ώστε να
πραγματοποιηθούν οι
Πανελλήνιες Εξετάσεις το
τρίτο δεκαήμερο του
Ιουνίου (ώστε να έχουν
ολοκληρωθεί στα μέσα
Ιουλίου). Όπως αναφέρει
η Καθημερινή της
Κυριακής, σύμφωνα με το
Μαξίμου, η γενική αρχή
για την επιστροφή των
μαθητών στα θρανία είναι
«πρώτα οι μεγάλοι, μετά
οι μικροί». Τα επόμενα
βήματα θα αποφασίζονται
από την αρμόδια
επιτροπή
εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου Υγείας ανά
επτά ή δεκαπέντε ημέρες,
άρα θα ακολουθήσει η
επιστροφή των
υπόλοιπων μαθητών
λυκείου, γυμνασίου και
δημοτικού. Παράλληλα,
είναι πολύ πιθανόν να
παραταθεί το σχολικό
έτος κατά μια εβδομάδα.
Σύμφωνα με την
Καθημερινή, υπάρχουν
επτά σενάρια για το πώς θα
λειτουργήσουν τα σχολεία.
Επίσης για την αναπλήρωση της χαμένης ύλης ώστε
οι μαθητές πλην της Γ’
Λυκείου να μην έχουν κενά
τον Σεπτέμβριο, η ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας
έχει ζητήσει και λάβει εισήγηση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
ΤΟ ΙΕΠ έχει υποδείξει
συγκεκριμένα κεφάλαια της
σχολικής ύλης ανά μάθημα,
που δεν έχουν διδαχθεί και
πρέπει απαραίτητα οι μαθητές να γνωρίζουν για να
προχωρήσουν στην επόμε-

νη τάξη τον Σεπτέμβριο. Γι’
αυτόν τον λόγο δεν αποκλείεται τα σχολεία να ανοίξουν λίγο νωρίτερα από την
11η Σεπτεμβρίου.
Το σχέδιο για το άνοιγμα
των εκπαιδευτικών μονάδων θα αρχίσει να αναπτύσσεται κλιμακωτά από
τη Δευτέρα 11 Μαΐου, οπότε
και αναμένεται να επιστρέψει η Γ’ Λυκείου στις αίθουσες. Μέχρι τότε, θα έχουν
χαθεί επτά εβδομάδες διδακτικού χρόνου.
Υψηλόβαθμα στελέχη του
υπουργείου Παιδείας αναφέρουν στην Καθημερινή
ότι μπορεί να ολοκληρωθεί
επαρκώς η εκπαιδευτική
διαδικασία για τις δύο βαθμίδες με παράταση μιας
εβδομάδας του σχολικού
έτους.
Οι υπόλοιπες τάξεις λυκείου, γυμνασίου και δημοτικού θα επανέλθουν στις
τάξεις μεταξύ της 25ης
Μαΐου και της 1ης Ιουνίου.
Η υποδοχή των μαθητών
στις τάξεις θεωρείται πιο
δύσκολο πράγμα σε σχέση
με τη διεξαγωγή των
Πανελληνίων και βέβαιη
είναι η συνεχής χρήση αντισηπτικών σε κάθε σχολείο.
Στην Ελλάδα έχουμε συνολικά περίπου 1.350.000
μαθητές και 146.500 εκπαιδευτικούς. Με δεδομένο ότι
κάθε τμήμα μπορεί να έχει
έως 29 μαθητές, έχουν
καταγραφεί επτά σενάρια,
μεταξύ των οποίων η αραίωση των μαθητών σε
περισσότερες αίθουσες των
ίδιων σχολικών μονάδων

(αν γυμνάσια και λύκεια δεν
λειτουργούν ταυτόχρονα) ,
η εναλλασσόμενη (πρωί –
απόγευμα) λειτουργία των
σχολείων και η μείωση του
καθημερινού ωραρίου με
ανάλογη μείωση της διάρκειας διδακτικής ώρας (από
45 λεπτά που είναι σήμερα)
, ιδίως για το δημοτικό.
Επίσης, αναζητούνται ημερομηνίες για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε γυμνάσιο και λύκειο.
Για την οργάνωση των
Πανελληνίων Εξετάσεων θα

απαιτηθούν περισσότερα
εξεταστικά κέντρα και επιτηρητές. Βεβαίως, πάντα
αφήνεται ένα κενό θρανίο
μεταξύ κάθε δύο στοιχισμένων υποψηφίων σε κάθε
αίθουσα. Έως πέρυσι σε
κάθε αίθουσα ήταν περίπου
20 παιδιά, τώρα εκτιμάται
ότι μπορούν να τηρηθούν
τα προληπτικά μέτρα με
έως 15 παιδιά. Μεγαλύτερο
«αγκάθι» είναι τα μαθήματα
με υψηλή προσέλευση υποψηφίων και δη η
Νεοελληνική Γλώσσα
Γενική Παιδείας.
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Στήριξη των κτηνοτρόφων με 150 εκ. ευρώ - Παρέμβαση Χρ. Κέλλα

Πώς κινήθηκε η αγορά κρέατος το φετινό Πάσχα
Εθνικής Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Κρέατος
(ΕΔΟΚ), Λευτέρης Γίτσας.

Δ

ιαφορετική από τη
συνηθισμένη ήταν
η εικόνα στην
αγορά κρέατος τις ημέρες
του Πάσχα, εξαιτίας της
πανδημίας του
κορωνοϊού. Μικρότερη
ήταν η ζήτηση φέτος στις
αγορές της ελληνικής
περιφέρειας, καθώς τα
μέτρα τα οποία έλαβε η
κυβέρνηση κατά τη
διάρκεια των εορταστικών
ημερών για τον
περιορισμό του ιού δεν
επέτρεψαν του κατοίκους
των αστικών κέντρων να
μετακινηθούν.
Αντιθέτως, αύξηση παρουσίασε η ζήτηση αμνοεριφίων, κατά τη διάρκεια της
Μεγάλης Εβδομάδας, στα
αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν
ελλείψεις σε κάποιες περιπτώσεις, καθώς μεγάλο
μέρος της εφοδιαστικής
αλυσίδας κρέατος δεν είχε

προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αυτό, αλλά και επειδή το προηγούμενο διάστημα όλες οι ενδείξεις έδειχναν ότι αρκετά αρνιά και
κατσίκια θα έμεναν απούλητα.
«Η έλλειψη οργάνωσης
είναι αναμφίβολα μια από
τις βασικές παθογένειες της
ελληνικής αγοράς κρέατος.
Μια ουσιαστική παρέμβαση
που μπορεί να δώσει οριστική λύση στα διαχρονικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του κρέατος
και να θέσει κανόνες στην
εγχώρια αγορά, είναι ο
εμπορικός κλάδος και οι
οργανώσεις των κτηνοτρόφων, από κοινού, να
συνεργαστούν στο πλαίσιο
της Εθνικής
Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Κρέατος, με
στόχο μια διεπαγγελματική
συμφωνία» δήλωσε στο
ΑΜΠΕ ο πρόεδρος της

Ιδιαίτερα χαμηλές ήταν οι
τιμές διάθεσης των αμνοεριφίων προς τους προμηθευτές, οι οποίοι αφού
είδαν τις εξαγωγές να παίρνουν την «κάτω βόλτα»
φοβήθηκαν μήπως τελικώς
τους μείνουν όλα τα σφάγια
αδιάθετα.
Οι τιμές
Οι τιμές κινήθηκαν στα επίπεδα των 3,8 ευρώ ανά
κιλό, όταν πριν από μερικούς μήνες, και συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα, οι
τιμές ανά κιλό είχαν φθάσει
ακόμα και τα 5,8 ευρώ.
Αυτός ήταν και ο κύριος
λόγος, που στις τάξεις των
κτηνοτρόφων, καλλιεργήθηκαν υψηλές προσδοκίες για
το φετινό Πάσχα, κάτι το
οποίο τελικά δεν έγινε.
Οι χαμηλές τιμές που διέθεσαν οι κτηνοτρόφοι τα
αμνοερίφια δεν εμπόδισε
την εμφάνιση του φαινομένου της αισχροκέρδειας,
όπως αναφέρουν κύκλοι
της αγοράς, σημειώνοντας
ότι σε κάποιες περιπτώσεις
οι καταναλωτές προμηθεύτηκαν αμνοερίφια ακόμα και
με 11 ευρώ το κιλό.
Σύμφωνα με τον κ. Γίτσα,
προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους φαινό-

μενα θα πρέπει να ορίζονται οι τιμές με βάση την
κατάσταση στην αγορά, την
προσφορά και τη ζήτηση.
«Με αυτό τον τρόπο θα
γίνεται σωστή εκτίμηση των
αναγκών της αγοράς, θα
μπουν οι βάσεις για να
καταπολεμηθεί το φαινόμενο της αισχροκέρδειας,
προστατεύοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα της ελληνικής παραγωγής και θέτοντας κανόνες ορθής λειτουργίας για τη διακίνηση
των προϊόντων επ’ ωφελεία
του καταναλωτή» επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ.
Η πορεία των ελληνικών
αμνοεριφίων
Ο συνολικός αριθμός των
αμνοεριφίων που διοχετεύθηκαν φέτος στην ελληνική
αγορά αυξήθηκε κατά
300.000 σε σχέση με την
περσυνή πασχαλινή περίοδο.
Το 2019 απορροφήθηκαν
από την ελληνική αγορά
περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια κατσίκια και
αρνιά, με 200.000 εξ αυτών
να έχουν εισαχθεί από τη
Ρουμανία.
Φέτος η εικόνα που παρουσιάστηκε τη Μεγάλη
Εβδομάδα ήταν εντελώς
διαφορετική, καθώς οι εισαγωγές από Ρουμανία ήταν
περιορισμένες και δεν ξεπέρασαν σε αριθμό τα 25.000

αμνοερίφια.
Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά
αμνοερίφια, οι εξαγωγές
παρουσίασαν κάμψη σε
σχέση με πέρυσι καθώς
παραδοσιακοί προορισμοί
όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η
Πορτογαλία «χτυπήθηκαν»
από τον κορωνοϊό, αναγκάζοντας έτσι τους κατοίκους
των χωρών αυτών να αλλάξουν τα ό,ποια σχέδια είχαν
προγραμματίσει για το
Καθολικό Πάσχα. Ο συνολικός αριθμός που έφυγε για
τις αγορές του εξωτερικού
ανήλθε σε 80.000 έναντι
των 300.000 πέρυσι.
Στήριξη των κτηνοτρόφων
από το πακέτο των 150
εκατ. ευρώ ετοιμάζει το
ΥΠΑΑΤ
Τρόπο για την οικονομική
στήριξη των κτηνοτρόφων,
η οποία θα έλθει μέσα από
το οικονομικό πακέτων των
150 εκατ. ευρώ, που δόθηκε στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
εξαιτίας του κορωνοϊού,
αναζητά ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης.
Μάλιστα όπως τόνισε ο κ.
Βορίδης στον αναπληρωτή
γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ
και βουλευτή Λάρισας,
Χρήστο Κέλλα σε μεταξύ
τους τηλεφωνική επικοινωνία, το προσεχές διάστημα
θα υπάρξουν οριστικές ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση
που εξέδωσε ο κ. Κέλλας
«οι κτηνοτρόφοι της
Περιφέρειας Θεσσαλίας θα
συμπεριλαμβάνονται στο
πακέτο της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς είναι γνωστή η συμβολή της κτηνοτροφίας στην ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας και η
μεγάλη της συνεισφορά
στην αναγέννηση της υπαίθρου».
Από την πλευρά τους με
ανακοίνωση ο Σύνδεσμος
Ελληνικής Κτηνοτροφίας
(ΣΕΚ) και ο Σύνδεσμος
Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και
Επιχειρήσεων Ελλάδος
(ΣΑΣΟΕΕ) ζήτησαν άμεσα
μέτρα για την προστασία
και την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, εξαιτίας του μεγάλου πλήγματος που δέχθηκε την περίοδο του Πάσχα.
Μεταξύ των μέτρων που
ζητώνται είναι η ενεργοποίηση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)
καθώς και την ενίσχυση, με
βάση τα στοιχεία του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατά 15
ευρώ σε κάθε θηλυκό ζώο
που παρέδωσε γάλα το
2019 στις πεδινές περιοχές
και κατά 18 ευρώ στις
παραμεθόριες και νησιωτικές.

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869 | Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ
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Έσπειραν βαμβάκι και προσδοκίες για φέτος

Π

οσοστό που
αγγίζει το 85% –
90% των
συνολικών δηλωθέντων
στρεμμάτων βάμβακος,
φτάνει η σπορά στην

επαρχία Φαρσάλων. H
νέα καλλιεργητική
περίοδος για τον “λευκό
χρυσό” ξεκινά στον
κάμπο, με όχι και τις
καλύτερες προϋποθέσεις,

καθώς η διεθνής τιμή
βάμβακος δέχθηκε ένα
σοκ τις προηγούμενες
εβδομάδες,
κατρακυλώντας στα 50
σεντς ανά λίμπρα και

μόνο τις τελευταίες μέρες
κερδίζει πάλι έδαφος,
σκαρφαλώνοντας
περίπου στα 56,5 σεντς
ανά λίμπρα (χθες), από τα
70 σεντς ανά λίμπρα που
ήταν στα μέσα του
Γενάρη.
Τα περισσότερα στρέμματα
στην επαρχία σπάρθηκαν
τις τελευταίες ημέρες από
τους αγρότες, πριν από τις
βροχές, με στόχο να αποφευχθεί το αρχικό πότισμα.
Αν και οι βροχοπτώσεις των
πρώτων ημερών δεν φάνηκαν να ικανοποιούν τους
αγρότες, ήρθε η βροχή χθες
τα ξημερώματα να φέρει
χαμόγελα, αφού γλίτωσαν
από τα έξοδα για το πότισμα και την ταλαιπωρία για

το πρώτο φύτρωμα.
Η σωστή σπορά και η
κατάλληλη επιλογή της ποικιλίας του σπόρου παίζουν
σημαντικό ρόλο στη βαμβακοκαλλιέργεια, η οποία
εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση του χωραφιού, τον
τύπο του εδάφους, το
μικροκλίμα, και τη δυνατότητα ποτίσματος ανά πάσα
στιγμή, καθώς υπάρχουν
πολλές περιπτώσεις χωραφιών που αρδεύονται από
κρατική γεώτρηση αναμένοντας υπομονετικά τη σειρά
του ο κάθε αγρότης.
Θετική συγκυρία για την
φετινή χρονιά αποτελεί η
διεθνή πτώση της τιμής του
πετρελαίου, που αναμένεται
να επηρεάσει άμεσα και

έμμεσα τη φετινή παραγωγή προς όφελος των αγροτών, που θα δουν να μειώνεται ελάχιστα το κόστος
παραγωγής, καθώς το
μεγαλύτερο μέρος της τιμής
του αποτελείται από
φόρους.
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες δείχνει βελτίωση και
θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 24 βαθμούς
Κελσίου, ιδανικός για το
πρώτο φύτρωμα, το οποίο
έχει ήδη γίνει στην επαρχία,
από ελάχιστους θαρραλέους παραγωγούς που
έσπειραν – σε “ζεστά”
κυρίως χωράφια – από τις
31 Μαρτίου.
Πηγή: Εφημερίδα
Ελευθερία

Στα Φάρσαλα λειτούργησε – κεκλεισμένων των θυρών – ο Μητροπολίτης Τιμόθεος

Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμόθεος, την Κυριακή
του Αντίπασχα (της ψηλα-

φήσεως του Αγίου
Αποστόλου Θωμά) 26
Απριλίου 2020, τέλεσε τη
Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου
Φαρσάλων.
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Έτσι θα λειτουργήσει η Λαϊκή της Τρίτης

Ανακοίνωση και οδηγίες λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Φαρσάλων

Τ

ην Τρίτη, 28

λειτουργίας και κανόνες

προληπτικούς λόγους

στό 50%, ανά κατηγορία

οικιακής φροντίδας.

να τηρούν τις οδηγίες για

Απριλίου 2020 η

λειτουργίας κλάδων

δημόσιας υγείας προς

πωλητών (επαγγελματίες

Συστήνεται στους πωλητές

την κυκλοφορία και τη μετα-

Λαϊκή Αγορά

λαϊκών αγορών της παρ.

περιορισμό της

και παραγωγοί),

να φορούν κατά τις συναλ-

κίνησή τους, που έχει εκδώ-

Φαρσάλων θα

9 του άρθρου 2 του ν.

διασποράς του

β) με ελάχιστη απόσταση

λαγές τους και καθ’ όλη την

σει το Υφυπουργείο

λειτουργήσει σύμφωνα με

4497/2017 (Α΄ 171), για το

κορωνοϊού COVID-19»,

μεταξύ των πάγκων των

διάρκεια παραμονής τους

Πολιτικής Προστασίας και

τα οριζόμενα της ΚΥΑ

χρονικό διάστημα από τη

ως ακολούθως:

πωλητών τα πέντε (5)

στο χώρο της λαϊκής αγο-

Διαχείρισης Κρίσεων.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451/7-4-

δημοσίευση της

α) με τη συμμετοχή των

μέτρα με τον ενδιάμεσο

ράς υγειονομική μάσκα και

Επισήμανση: Οι πίνακες

2020 (Β΄1210)

παρούσας έως και τις

πωλητών που δραστηριο-

χώρο κενό-ελεύθερο από

γάντια μιας χρήσης και να

των συμμετεχόντων πωλη-

«Προσωρινή απαγόρευση

30.4.2020 για

ποιούνται σ΄αυτήν σε ποσο-

αντικείμενα. Ως εκ τούτου,

διαθέτουν απολυμαντικό

τών για τη Λαϊκή Αγορά της

οι θέσεις που καταλάμβα-

υγρό για χρήση από το

Τρίτης θα δημοσιευθούν

ναν οι πωλητές στο χώρο

κοινό. Επίσης, να τηρούν

στην ιστοσελίδα του Δήμου

της Λαϊκής Αγοράς δεν

απαρέγκλιτα τον κανονισμό

www.farsala.gr (στη διαδρο-

ισχύουν και η τοποθέτηση

καθαριότητας και ιδιαίτερα

μή ανακοινώσεις).

των πάγκων των πωλητών

με το πέρας της λαϊκής να

Για οποιαδήποτε διευκρίνη-

θα γίνει καθ΄υπόδειξη του

συγκεντρώνουν το σύνολο

ση ή πληροφορία οι ενδια-

αρμόδιου υπάλληλου του

των απορριμμάτων σε κλει-

φερόμενοι να επικοινωνούν

Δήμου,

στές σακούλες ή κουτιά.

με το αρμόδιο τμήμα του

γ) με την απαγόρευση συμ-

Επίσης, συστήνεται στους

Δήμου στα τηλέφωνα

μετοχής των πωλητών βιο-

πολίτες να τηρούν τις απο-

24913 50113, 133 ή με

μηχανικών ειδών της κατη-

στάσεις ασφαλείας, να λαμ-

μήνυμα στη διεύθυνση

γορίας Ε΄ της παρ. 1 του

βάνουν όλα τα απαραίτητα

v.balabani@dimosfarsalon.

άρθρου 17 του Ν.

μέτρα ατομικής υγιεινής και

gr.

4497/2017 (όπως είδη

προστασίας, να αποφεύ-

O Αντιδήμαρχος

ένδυσης, υπόδησης, λευκά

γουν το συνωστισμό ειδικά

Φαρσάλων

είδη κ.λπ.) εκτός των ειδών

στις ώρες αιχμής της

Σταύρος Κουκουλιός

ατομικής καθαριότητας και

Λαϊκής Αγοράς, καθώς και

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr
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Αγγελίες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο
συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων επί της οδού Λαρίσης , (
πλησίον εγκαταστάσεις
Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πλήρως Επιπλωμένη.
Τιμή Προσιτή.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6976886563
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65
τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό
Λαμίας.
Τηλ Επικοινωνίας:6997837846

Πληροφορίες Ταστεμίρογλου
Γεώργιος : 6951866000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

90, αποτελούμενο από 2 υπνο-

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

νιο.

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

Θέρμανση Πετρέλαιο.

6955980502.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

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

23102, 6938749948
ENOIKIAZETAI κατάστημα 90
τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη
και Κανάρη γωνία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6942200185

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:

Το νέο ωράριο των Φαρμακείων

6977030707 και 6978833011
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι μάρκετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και
ψωμιέρα.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6939018026

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 καθορίζεται επ’ αόριστον από τις 08:30 ως τις 16:30 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Το νέο ωράριο ισχύει από την Παρασκευή
27/3/2020.

28/4:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση: Kαναδά

27

Τηλ: 24910-22321
29/4:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.
Φεραίου Τηλ: 24910-23023
30/4:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:
24910-22501
1/5:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:
24910-24455 / 24910-22416

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 καινούργιο επί της οδού Υπερείδου
8 στα Φάρσαλα. Τηλ. επικοινωνίας : 6949423081
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65
τ.μ ανακαινισμένο στην Οδό
Λαρίσης.
Τηλ Επικοινωνίας: 6997837846
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό ισόγειο
κατάστημα 57τμ, ιδιαίτερης προ-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη

βολής, 25ης Μαρτίου & Ανθίμου

γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην

Γαζή 1, Φάρσαλα (Πλατεία

οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα

Λαού).

Πληροφορίες στο τηλέφωνo:

Πληροφορίες: 6944323505,

6936719862

6945875344

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.

ζητά μια κοπέλα για μόνιμη
εργασία.
Πληροφορίες εντός του καταστήματος από 11:00 έως 13:00
(Λαρίσης 58)
Τηλ.2491024240
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για
σπόρο. Great nortern ποικιλία
Τηλ Επικοινωνίας: 6972894826

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον
1ο όροφο στην Οδό Βενιζέλου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία

σης LA FRESH, στα Φάρσαλα

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-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 65
τ.μ. ριζικά ανακαινισμένη ακριβώς 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 ηλεκτροδοτείται 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

Κάτι νέο γεννήθηκε στα Media της Επαρχίας
Φαρσάλων!!!
Κάτι 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 ψυχαγωγική ταυτότητα όμως σε εκπομπές “ζωντανές” όλα τα
ραδιόφωνα θα γίνονται ένα και θα εκπέμπουν το ίδιο πρόγραμμα από όπου και αν προέρχεται.
Κάτι αν μη τι άλλο πρωτοποριακό, νέο και πάντα με σεβασμό στους ακροατές και τους αναγνώστες που είναι η
“δύναμη” μας.
Προχωράμε πιο δυνατοί και απόλυτα ενωμένοι και τα
καλύτερα έρχονται.
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 καλείτε & στα τηλέφωνα του καταστήματος για να προμηθευτείτε τα προϊόντα στον χώρο σας.
Τηλ. 2491025091, 2491024029, 2491025029,
2491026029, 6976673961, 6972223223.
Η εταιρία Projectcity ζητά προσωπικό για
εξωτερικές εργασίες.
Πληροφοριες: 24910 28018
Υπόψιν: κ. Κώστας

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

2/5:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145
(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303
3/5:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7
Τηλ: 24910-22342
4/5:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28
Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

ΚΙΤΣΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

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

Τοπικά Νέα

Τρίτη 28 Απριλίου

Αποζημίωση 800 ευρώ: Ξεκίνησε η
δεύτερη πληρωμή – Ποιοι πληρώνονται

Ξ

εκίνησε από την
Δευτέρα 27 Απριλίου
η δεύτερη πληρωμή
της ειδικής αποζημίωσης
των 800 ευρώ σε 105.853
εργαζόμενους που
βρίσκονται σε αναστολή. Η
διαδικασία της πληρωμής
αναμένεται να ξεκινήσει
από σήμερα ώστε μέχρι
αύριο το πρωί τα χρήματα
να έχουν πιστωθεί στους
τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων.
Οι μισθωτοί σε αναστολή
που υπέβαλλαν αίτηση στην
πλατφόρμα
supportemployees.yeka.gr
από τις 11 Απριλίου έως τις
20 Απριλίου
Οι μισθωτοί που είχαν ξεκινήσει να υποβάλλουν μεν
νωρίτερα αίτηση αλλά αυτή
δεν είχε υποβληθεί οριστικά
ή είχαν προβλήματα με την
καταχώριση του ΙΒΑΝ ή άλλα
προβλήματα και δεν πρόλαβαν τις διορθώσεις του πρώτου τριημέρου 11-13
Απριλίου. Υπενθυμίζεται πως
πάνω από 1.000 δικαιούχοι
είχαν καταχωρίσει λάθος τον
αριθμό ΙΒΑΝ στο πρώτο
κύμα των αιτήσεων.
Η δαπάνη για την δεύτερη
πληρωμή φτάνει στα 84,68
εκ. ευρώ, τα οποία και εκταμιεύθηκαν με σημερινή απόφαση του υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.
Στο μεταξύ συνεχίζεται το
τρίτο και τελευταίο κύμα αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
supportemployees.yeka.gr
για εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή από τους
εργοδότες τους τελευταία
στιγμή, ή οι ίδιοι δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση
επειδή αντιμετώπισαν προβλήματα με το IBAN, τον
αριθμό πρωτοκόλλου ή άλλα
ζητήματα. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η ερχόμενη Πέμπτη
30 Απριλίου, όταν και ολοκληρώνεται ο τρίτος και
τελευταίος κύκλος των αιτήσεων.
Στην πληρωμή αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη προσδοκούν να πληρωθούν και ορισμένοι εργαζόμενοι σε αναστολή, που ενώ υπέβαλλαν
τις αιτήσεις τους κανονικά το
πρώτο 10ήμερο του Απριλίου
δεν είδαν τα 800 ευρώ στους
λογαριασμούς τους. Σε συνδικαλιστές του ιδιωτικού
τομέα έχουν φτάσει τέτοιες
μαρτυρίες μισθωτών, οι οποίοι ενώ φαίνεται να ολοκλήρωσαν κανονικά την διαδικασία δεν έλαβαν τα 800 ευρώ
πριν το Πάσχα όπως ανέμεναν.
Συνολικά 577.002 επιχειρήσεις δήλωσαν στο σύστημα
«Εργάνη» 870.510 εργαζόμενούς τους σε αναστολή. Στο
πρώτο κύμα πληρωμών που
ολοκληρώθηκε την Μ.
Πέμπτη, καταβλήθηκαν τα
800 ευρώ σε 686.100 μισθωτούς, δηλαδή στο 79% από
όσους μπήκαν σε αναστολή
με κρατική εντολή ή με απόφαση του εργοδότη. Μετά και
την σημερινή καταβολή σε
105.853, θα απομένουν να
πληρωθούν 78.557 μισθωτοί
που βρίσκονται σε αναστολή
από εργοδότες που έκλεισαν
με κρατική εντολή ή υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ.
Υπενθυμίζεται πως η τρίτη
και τελευταία πληρωμή θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ 5

και 8 Μαίου για όσους
κάνουν δήλωση στο
supportemployees.yeka.gr
από 21 έως 30 Απριλίου,
ενώ το τριήμερο 1-3 Μαίου
το σύστημα θα είναι ανοιχτό
στις τελευταίες διορθώσεις
από πλευράς εργαζομένων
και εργοδοτών.
Υπενθυμίζεται πως εκτός
από τους εργαζόμενους σε
αναστολή, δήλωση στην
πλατφόρμα
supportemployees.yeka.gr
πρέπει να κάνουν και όσοι
άνεργοι απολύθηκαν ή
παραιτήθηκαν από 1η
Μαρτίου έως 20 Μαρτίου
από τις επιχειρήσεις που
υπολειτουργούν ή έκλεισαν
με κρατική εντολή.
Οι ειδικές κατηγορίες
Στην αναμονή για τις δικές
τους αιτήσεις είναι οι ειδικές
κατηγορίες των 160.000
εργαζομένων, οι οποίοι προστέθηκαν στην αποζημίωση
των 800 ευρώ με πρόσφατη
υπουργική απόφαση. Τα
επόμενα 24ωρα αναμένεται
να ανοίξει νέα διαδικασία στο
πληροφοριακό σύστημα
«Εργάνη» με νέο έντυπο
όπου οι εν λόγω δικαιούχοι
θα υποβάλλουν την δική τους
υπεύθυνη δήλωση για τη
χορήγηση της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού. Η καταβολή
των 800 ευρώ πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης
και ελέγχου των στοιχείων
των δυνητικά δικαιούχων με
τα στοιχεία που τηρούνται
στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
και σχετικά αρχεία λοιπών
συναρμόδιων φορέων. Οι
ειδικές κατηγορίες δικαιούχων είναι:
Οι μισθωτοί του τουριστικού
– επισιτιστικού κλάδου, των
οποίων η τακτική επιδότηση
ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο
του έτους 2019.
Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του
δωροσήμου Πάσχα 2020, με
εξαίρεση όσους εξ αυτών
είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή
λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός
του διαστήματος από
1/1/2020 μέχρι και
30/4/2020.
Οι φορτοεκφορτωτές, που
είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Β΄
Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα
και Ξηράς του Εθνικού
Μητρώου Φορτοεκφορτωτών
(ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄
(ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό
Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση
Ασφαλισμένου από τον eΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον
αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας
του εκφορτωτή λιμένα ή
ξηράς.
Τα πρόσωπα που ασκούν το
επάγγελμα του ξεναγού και
είναι υπόχρεα καταβολής
εισφορών στον e – ΕΦΚΑ
Πλ. Συντάγματος.
Εξαιρούνται όσοι είτε είναι
δικαιούχοι της παράτασης
της τακτικής επιδότησης
ανεργίας, είτε είναι δικαιούχοι
της ειδικής αποζημίωσης των
800 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αυτοαπασχολούμενους.
Οι τουριστικοί συνοδοί, που
εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της
χώρας, καταχωρημένοι στο

μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών
συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του μητρώου
μελών του οικείου σωματείου
περί της εγγραφής τους ως
μέλος μέχρι το έτος 2019, με
εξαίρεση όσους εξ αυτών
είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή
λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός
του διαστήματος από
1/1/2020 μέχρι και
30/4/2020.
Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που
τηρείται στις Διοικήσεις των 7
Υγειονομικών Περιφερειών
(ΔΥΠΕ) του Υπουργείου
Υγείας. και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον eΕΦΚΑ.
Οι εργαζόμενοι στην περιοχή
του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας,
Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τουςκαι είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών
στον e – ΕΦΚΑ
Ουρανούπολης και
Πολυγύρου.
Οι εργαζόμενοι στην ΔΕΘ –
HELEXPO ΑΕ, εφόσον δεν
είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ή δεν
θα λάβουν επίδομα τακτικής
ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και
30/4/2020
Επίσης νέοι δικαιούχοι είναι
οι εργαζόμενοι, οι οποίοι
παρέχουν εργασία στην
Ελλάδα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ, ασκούν ένα από τα
επαγγέλματα του παρακάτω
πίνακα και έλαβαν το ειδικό
εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ
κατά το χρονικό διάστημα
Σεπτεμβρίου 2019 –
Νοεμβρίου 2019:
Λατόμοι, ασβεστοποιοί
Σμυριδορύκτες
Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες
Καπνεργάτες
Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη
του οικείου επαγγελματικού
σωματείου
Ηθοποιοί
Υποδηματεργάτες
Χειριστές-βοηθοί χειριστών
κινηματογράφου
Ελεγκτές κινηματογράφου θεάτρου
Ταμίες κινηματογράφου -θεάτρου
Τεχνικοί- κινηματογράφου &
τηλεόρασης
Ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π.
μηχανημάτων
Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου
Χορευτές – μέλη των οικείων
κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε
ζωντανές οπτικοακουστικές
εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
Από αυτές τις κατηγορίες
εργαζομένων εξαιρούνται
όσοι είναι στη συνέχεια δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα
τακτικής ανεργίας εντός του
διαστήματος από 1/1/2020
μέχρι και 30/4/2020.
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Προστασία Πρώτης Κατοικίας :
Έως την Παρασκευή οι
αποφάσεις - Τα πιθανά
σενάρια

Η

κυβέρνηση επι-

τους κόκκινους δανειολή-

στηριασμούς, κάτι το οποίο

διώκει μια χρονι-

πτες μετά και τη λήξη του

έκαναν μέχρι πρόσφατα,

κή παράταση

νόμου 4605/2019.

μπορεί να θεωρηθεί κρατική

λίγων μηνών ώστε να

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα

ενίσχυση και να αντίκειται

αποκατασταθεί η κανονι-

στελέχη η κυβέρνηση επι-

στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

κότητα στην οικονομία

διώκει μια χρονική παράτα-

Για να ξεπεράσει το σκόπε-

και την κοινωνία

ση λίγων μηνών ώστε να

λο αυτό η κυβέρνηση, ανα-

Η αντίστροφη μέτρηση για

αποκατασταθεί η κανονικό-

φορικά με τον με τον οποίο

την οριστική άρση της προ-

τητα στην οικονομία και την

θα χρηματοδοτηθεί η τράπε-

στασίας της πρώτης κατοι-

κοινωνία, μετά την άρση

ζα ακινήτων εξετάζεται η τιτ-

κίας έχει ήδη ξεκινήσει με

των περιορισμών που ανα-

λοποίηση των ακινήτων και

την κυβέρνηση να αναζητά

μένεται να ανακοινωθούν,

η έκδοση ομολόγων.

ένα μοντέλο, το οποίο

ωστόσο οι θεσμοί εμφανίζο-

Ωστόσο για τους θεσμούς

δεδομένων των νέων συν-

νται αρνητικοί σε ένα τέτοιο

αυτό δεν αρκεί καθώς δεν

θηκών που δημιούργησε η

ενδεχόμενο και το εξετά-

είναι δεδομένη η ανταπόκρι-

πανδημία, από την μια

ζουν μόνο με αυστηρούς

ση του επενδυτικού κοινού

πλευρά να καθυστερήσει

περιορισμούς όπως για

σε μια τέτοια προσπάθεια

στο μέτρο του δυνατού ένα

παράδειγμα τις περιπτώ-

και για το λόγο αυτό το ελλη-

ξέσπασμα πλειστηριασμών

σεις εκείνων των δανειολη-

νικό δημόσιο θα πρέπει να

από την στιγμή που και τα

πτών που αποδεδειγμένα

χρηματοδοτήσει αρχικά την

δικαστήρια θα επανέλθουν

επλήγησαν από την πανδη-

προσπάθεια με κεφάλαια τα

στην κανονικότητα, και από

μία και λόγο αδυναμίας

οποία θα πρέπει να κοστο-

την άλλη να βρίσκει σύμ-

βρέθηκαν κόκκινοι ενώ

λογηθούν ώστε στη συνέ-

φωνους τους θεσμούς

είχαν ρυθμίσει τα δάνεια

χεια να δοθεί το πράσινο

καθώς όπως έχουν δηλώ-

τους.

φως για το όλο εγχείρημα.

σει αρμόδια κυβερνητικά

Σε μια τέτοια κατεύθυνση

Πάντως κορυφαίοι υπουρ-

στελέχη δεν θέλουν να

φαίνεται να κινείται και η

γοί της κυβέρνησης, όπως ο

προχωρήσουν σε μονομε-

κυβέρνηση η όποια εξετάζει

υπουργός

ρείς ενέργειες.

τις δυνατότητες ακόμα και

Άδωνις Γεωργιάδης αλλά

Στο τραπέζι έχει πέσει

της κρατικής επιδότηση των

και ο υπουργός Δικαιοσύνης

ακόμα και το σενάριο της

δόσεων των στεγαστικών

κ. Τσιάρας, με δηλώσεις

δημιουργίας μιας τράπεζας

δανείων των δανειοληπτών

τους έχουν πει ότι η κυβέρ-

ακίνητων την όποια θα

αυτών, για περιορισμένο

νηση δεν προτίθεται να

δημιουργήσει το ελληνικό

όμως χρονικό διάστημα.

προχωρήσει στην οριστική

δημόσιο με σκοπό να

Όσο για την τράπεζα ακίνη-

άρση της προστασίας της

μαζεύει τα ακίνητα που

των κόκκινων δανειοληπτών

πρώτης κατοικίας εν μέσω

αφορούν κόκκινα δάνεια

με τη δημιουργία της θα

πανδημίας εφόσον δεν βρε-

συνδεδεμένα με την πρώτη

δίνεται η δυνατότητα στους

θεί « αντίδοτο» για του

κατοικία.

δανειολήπτες να μένουν στα

ανθρώπους που επλήγησαν

Μάλιστα η σκέψη αυτή έχει

σπίτια τους πληρώνοντας

από αυτήν.

κατατεθεί και στο διάλογο

ενοίκιο, και σε βάθος χρό-

Ωστόσο τις επόμενες ήμε-

με τους θεσμούς και η

νου -εφόσον μπορούν και το

ρες θα φανεί που τελικά θα

συζήτηση που θα συνεχι-

επιθυμούν- να τα ξαναγορά-

καταλήξει η διαπραγμάτευ-

στεί τις επόμενες ήμερες θα

ζουν.

ση με τους θεσμούς για την

έχει στο επίκεντρο της και

Η εξίσωση που αφορά την

προστασία

αυτό το δεδομένο εκτός

δημιουργία της τράπεζας

κατοικίας που τυπικά, του-

από το νέο Πτωχευτικό που

ακίνητων δεν είναι εύκολη.

λάχιστον, λήγει στις 30

ετοιμάζει η κυβέρνηση και

Αν και θα βοηθήσει τις τρά-

Απριλίου.

θα έρθει να αντικαταστήσει

πεζες να μειώσουν τις επα-

Πηγή:tanea.gr

το δίχτυ προστασίας για

ναγορές ακινήτων από πλει-

Ανάπτυξης

της

πρώτης
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Σταϊκούρας: Το κράτος θα συνεισφέρει τις ημέρες που κάποιος δεν δουλεύει

ια τα επόμενα
βήματα στην
επανεκκίνηση της
οικονομίας, μίλησε ο
υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας,
λίγες ώρες πριν
ανακοινωθεί από τον
πρωθυπουργό, Κυριάκο
Μητσοτάκη το σχέδιο
άρσης των περιοριστικών
μέτρων και σταδιακής
επιστροφής στην
κανονικότητα

«Φεύγουμε από τις επιδοτήσεις και πάμε προς την
ενίσχυση των επιχειρήσεων
με ρευστότητα για να στηρίξουν οι επιχειρήσεις τους
εργαζόμενους» εξήγησε ο
κ. Σταϊκούρας.
Όπως είπε, 20.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη ζητήσει
την άρση της αναστολής
του προσωπικού τους και
θα υπάρξουν πολλές ακόμη
«όταν θα αρχίσει να ανοίγει
η οικονομία», συνεπώς θα

πρέπει να υπάρξει ευελιξία.
«Το κράτος, τους εργαζόμενους που δεν θα τους πάρει
η επιχείρηση δεν θα λειτουργεί η επιχείρηση, θα
συνεχίσει να τους καταβάλει
το χρηματικό ποσό που
έχουμε συμφωνήσει, αλλά
όταν ένας επιχειρηματίας
ζητήσει πίσω τον εργαζόμενο, το κράτος θα συνεισφέρει για τον αριθμό των ημερών που δεν είναι σε εργασία» σημείωσε ο υπουργός
Οικονομικών.
Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα εφημερίδας, το
οποίο αναφέρει ότι εξετάζεται επιδότηση μισθών 40%
ή 60%, είπε ότι αυτές τις
ημέρες γίνεται η επεξεργασία του σχεδίου της κυβέρνησης για το χρονικό διάστημα της μετάβασης έως

protostypos.gr

την απόλυτη κανονικότητα.
Διευκολύνσεις και ρυθμίσεις
στην πληρωμή φόρων
Σχετικά με τις πληρωμές
φόρων, ο υπουργός
Οικονομικών τόνισε ότι
«προφανώς θα υπάρξουν
διευκολύνσεις» και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ρυθμίσεις και δόσεις.
Εξήγησε πως η έκταση των
ρυθμίσεων αυτών δεν μπορεί να προσδιοριστεί τώρα
«θα το δούμε ανάλογα με
την έκταση και την ένταση
του προβλήματος» σημείωσε.
Εντός της εβδομάδας οι
ανακοινώσεις για την προστασία της α’ κατοικίας
Ακόμα, ο κ. Σταϊκούρας,
τόνισε ότι οι ανακοινώσεις
για την προστασία της α’
κατοικίας θα γίνουν εντός

της εβδομάδας.
«Θα πράξουμε με αίσθημα
δικαίου, προφανώς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα
χαμηλότερα εισοδηματικά
στρώματα της κοινωνίας,
αλλά διατηρώντας και την
κουλτούρα πληρωμών»
τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.
Μάλιστα, τόνισε ότι οι συζητήσεις με τους θεσμούς για
το θέμα συνεχίζονται αλλά
το χρονικό όριο εξαντλείται
ενώ αποκάλυψε ότι υπήρξε
και στο παρελθόν διαφωνία
της κυβέρνησης με τους
θεσμούς για την μείωση του
ΕΝΦΙΑ και για την προστασία της α’ κατοικίας.
Έως τις 15 Μαΐου το πετρέλαιο θέρμανσης
Εντός της εβδομάδας, με
ΠΝΠ της κυβέρνησης θα
επεκταθεί η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρ-

μανσης με μειωμένο συντελεστή έως τις 15 Μαΐου,
σύμφωνα με τον υπουργό
Οικονομικών.
Επίσης, υπεγράφη η ΚΥΑ
για την χορήγηση των 800
ευρώ και στις επιχειρήσεις
που απασχολούν έως 20
άτομα. Δίνεται παράταση
για την ένταξη έως τις 28
Απριλίου.
Σύμφωνα με τον κ.
Σταϊκούρα,θα ενταχθούν
στην προστασία για περίπου 4.000 παραγωγούς
λαϊκών αγορών που δεν
μπορούν να μετακινηθούν
από τους τόπους διαμονής
τους.
Οι πληρωμές αναμένονται
εντός της εβδομάδας το
αργότερο την επόμενη.

