
Καθάρισαν το βουνό καιΚαθάρισαν το βουνό και

έτρεξαν οι δρομείς τωνέτρεξαν οι δρομείς των

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

CMYK

Τρίτη 26 Μαΐου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 967 Τιμή: 0,60 ευρώ

Προχωρά η δημοπράτηση της μελέτηςΠροχωρά η δημοπράτηση της μελέτης

για το δρόμο Λάρισα-Φάρσαλαγια το δρόμο Λάρισα-Φάρσαλα

Σήκωσε ρολά η εστίαση Σήκωσε ρολά η εστίαση 

Πληρώθηκαν οιΠληρώθηκαν οι

αποζημιώσεις τωναποζημιώσεις των

πληγέντων αγροτών πληγέντων αγροτών 

Απόλυτα επιτυχημένη η αιμοδοσίαΑπόλυτα επιτυχημένη η αιμοδοσία

Αιμοδοτικού και ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ!Αιμοδοτικού και ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ!

Οι σκέψεις, οι αγωνίες και η προσμονή των ανθρώπων της εστίασης στα ΦάρσαλαΟι σκέψεις, οι αγωνίες και η προσμονή των ανθρώπων της εστίασης στα Φάρσαλα

Συγκρατημένη αισιοδοξία και νέα δεδομέναΣυγκρατημένη αισιοδοξία και νέα δεδομένα



Ο
υπουργός

Εσωτερικών κ.

Τάκης

Θεοδωρικάκος ερωτηθείς

από δημοσιογράφους για

το πρωτοσέλιδο της

εφημερίδας «Τα Νέα»

δήλωσε τα ακόλουθα:

«Είναι διακηρυγμένη κυβερ-

νητική προτεραιότητα η

μεταρρύθμιση της πολυεπί-

πεδης διακυβέρνησης και

της ενίσχυσης του ρόλου

της Αυτοδιοίκησης.

Για το σκοπό αυτό στο

υπουργείο Εσωτερικών

δημιουργήθηκε πριν 4

μήνες επιτροπή εμπειρο-

γνωμόνων και ακαδημαϊ-

κών, που επεξεργάζεται τις

προτάσεις για το περιεχό-

μενο αυτής της σημαντικής

μεταρρύθμισης.

Σε αυτό το χρονικό διάστη-

μα έχουν πραγματοποιηθεί

δεκάδες συσκέψεις και

συνεδριάσεις και έχουν

κατατεθεί πολυάριθμες

προτάσεις, ιδέες και από-

ψεις.

Η επιτροπή ωστόσο δεν

έχει ολοκληρώσει το έργο

της και δεν έχει καταθέσει

το σχετικό πόρισμά της στο

Υπουργείο.

Συνεπώς το πρωτοσέλιδο

δημοσίευμα της εφημερίδας

«Τα Νέα» δεν ανταποκρίνε-

ται στην πραγματικότητα.

Το επόμενο διάστημα και

αφού ολοκληρωθεί το έργο

της επιτροπής, θα γίνει

ολοκληρωμένη ενημέρωση,

προετοιμασία και αξιόπι-

στος διάλογος με τους

αρμοδίους κυβερνητικούς

φορείς για να οριστικοποιη-

θεί το περιεχόμενο της

μεταρρύθμισης και να δρο-

μολογηθούν οι διαδικασίες

νομοθέτησης κι εφαρμογής

της».

Δήλωση Καθηγητή

Ξενοφώντα Κοντιάδη,

Προέδρου της Επιτροπής

για τη μεταρρύθμιση και

ανασυγκρότηση της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

του Κράτους

Με αφορμή  δημοσίευμα

της Εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»

διευκρινίζω ότι οι εργασίες

της Επιτροπής έχουν μεν

προχωρήσει  εντατικά και

με πνεύμα ομοφωνίας τους

τελευταίους τέσσερις μήνες,

ωστόσο δεν έχουν καταλή-

ξει ακόμη σε Πόρισμα, ούτε

έχει υποβληθεί κάποιο σχέ-

διο προτάσεων προς την

πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου Εσωτερικών.

Το εγχείρημα της μετατρο-

πής της χώρας μας από το

πλέον συγκεντρωτικό κρά-

τος της Ευρώπης σε ένα

σύγχρονο, ορθολογικό και

αποτελεσματικό κράτος με

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

απαιτεί σοβαρή μελέτη,

εποικοδομητική διαβούλευ-

ση και πολιτική τόλμη.

Ν
έα, απλούστερη

και πιο σύντομη

διαδικασία

επιστροφής του Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας στις

επιχειρήσεις καθορίζεται

με απόφαση του διοικητή

της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων

Γιώργου Πιτσιλή (υπ’

αριθμόν Α1104/2020), που

δημοσιεύθηκε πρόσφατα

στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Ο ΦΠΑ θα επιστρέφεται,

με την επιφύλαξη των περί

παραγραφής διατάξεων,

εφόσον καταβλήθηκε στο

Δημόσιο αχρεωστήτως, είτε

εξαρχής ή από επιγενόμενο

λόγο.

2. Η διαδικασία που θα

ακολουθείται για την επι-

στροφή πιστωτικού υπολοί-

που ΦΠΑ που προκύπτει

από την υποβολή περιοδι-

κής δήλωσης θα προβλέπει

την εφαρμογή μεθόδου

ανάλυσης κινδύνου.

Συγκεκριμένα, με την ηλε-

κτρονική υποβολή της

δήλωσης ΦΠΑ -στην οποία

ο υπόχρεος θα πρέπει να

έχει συμπληρώσει τον

κωδικό 503 με αιτούμενο

ποσό για επιστροφή, να

έχει επιλέξει μία από τις

αιτίες επιστροφής πλην της

μείωσης χρεωστικού υπο-

λοίπου και να έχει συμπλη-

ρώσει τον ΙΒΑΝ του τραπε-

ζικού του λογαριασμού- θα

δημιουργείται ηλεκτρονικά

αίτηση επιστροφής ΦΠΑ η

οποία θα πρέπει να

συμπληρώνεται και να υπο-

βάλλεται επίσης ηλεκτρονι-

κά.

Ο υποκείμενος στον φόρο

θα ενημερώνεται με σχετική

ανάρτηση στην προσωπο-

ποιημένη πληροφόρηση

στον διαδικτυακό τόπο της

Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων

(www.aade.gr) ή και με

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου στην τελευταία

δηλωθείσα από αυτόν στη

Φορολογική Διοίκηση διεύ-

θυνση ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου για τη δημιουργία

του αιτήματος επιστροφής.

Με την αίτηση επιστροφής,

δεν θα απαιτείται να συνυ-

ποβάλλεται κανένα δικαιο-

λογητικό για την αιτία δημι-

ουργίας του υπολοίπου

ποσού προς επιστροφή.

3. Το αιτούμενο ποσό προς

επιστροφή που αναγράφε-

ται στη δήλωση ΦΠΑ θα

επιστρέφεται από τη

Φορολογική Διοίκηση κατό-

πιν κεντρικής αξιολόγησης

των αιτήσεων που δημιουρ-

γούνται ηλεκτρονικά, με

βάση κριτήρια ανάλυσης

κινδύνου, τα οποία δεν

δημοσιοποιούνται.

Περιπτώσεις που εμπί-

πτουν σε ένα ή περισσότε-

ρα κριτήρια ανάλυσης κιν-

δύνου θα παραπέμπονται

πρώτα για έλεγχο.
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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 27/5/2020 
Βροχή 12/20c

Τρίτη 26/5/2020
Βροχή 12/21c

Πέμπτη 28/5/2020
Πιθανότητα Βροχής, θερμοκρασία 12/24c

Παρασκευή 29/5/2020
Βροχή 15/23c

Σαββάτο 30/5/2020
Βροχή 15/24c

Κυριακή 31/5/2020 
Πιθανότητα Βροχής, θερμοκρασία 16/26c

Δευτέρα 1/6/2020
Συννεφιά 13/25c

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

Διάψευση του ΘεοδωρικάκουΔιάψευση του Θεοδωρικάκου

περί μεταφοράς σχολείων καιπερί μεταφοράς σχολείων και

ΚΥ σε δήμουςΚΥ σε δήμους

Πιο απλή η επιστροφή ΦΠΑ στιςΠιο απλή η επιστροφή ΦΠΑ στις

επιχειρήσειςεπιχειρήσεις



Τ
ην απόφαση για

επανασύνδεση της

παροχής

ηλεκτρικού ρεύματος σε

νοικοκυριά χαμηλού

εισοδήματος στα οποία

έχει γίνει αποσύνδεση

της ηλεκτρικής παροχής

λόγω ληξιπρόθεσμων

οφειλών, που

αποδεδειγμένα

αδυνατούν να

εξοφλήσουν, λόγω

πανδημίας έλαβε το

υπουργείο

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Στο πλαίσιο αυτό, με κοινή

απόφαση που υπογράφουν

ο υφυπουργός

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Γεράσιμος

Θωμάς, κι ο υφυπουργός

Οικονομικών, Θόδωρος

Σκυλακάκης, επεκτείνεται

και επικαιροποιείται η ρύθ-

μιση, στη βάση της οποίας

είχε συσταθεί (με νόμο του

2017) Ειδικός Λογαριασμός

του ΔΕΔΔΗΕ για επανα-

συνδέσεις ευάλωτων νοικο-

κυριών που έχουν αποσυν-

δεθεί από το δίκτυο λόγω

ληξιπρόθεσμων οφειλών

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμί-

σεις, δικαιούχοι του ειδικού

αυτού βοηθήματος επανα-

σύνδεσης θα είναι τα νοικο-

κυριά χαμηλού εισοδήματος

που είχαν αποσυνδεθεί από

το δίκτυο έως και τις 30

Απριλίου 2020. Εκτιμάται

ότι από τη ρύθμιση θα

επωφεληθούν περίπου

1.250 ευάλωτα νοικοκυριά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα

με την προβλεπόμενη από

τον νόμο διαδικασία, η

αρμοδιότητα εξέτασης των

αιτημάτων επανασύνδεσης

έχει εκχωρηθεί στην αυτοδι-

οίκηση, και συγκεκριμένα

σε επιτροπές που αποτε-

λούνται από εκπροσώπους

της δημοτικής αρχής, του

ΔΕΔΔΗΕ και του προμη-

θευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εν λόγω επιτροπές αξιο-

λογούν την οικονομική και

περιουσιακή κατάσταση

των αιτούντων και χορη-

γούν το ειδικό βοήθημα,

εφόσον η αποσύνδεση

αφορά την κύρια κατοικία

και ταυτόχρονα ικανοποιού-

νται κατά βάση τα εισοδη-

ματικά και περιουσιακά κρι-

τήρια, όπως αναφέρονται

στην απόφαση υπαγωγής

στο Κοινωνικό Οικιακό

Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Εισοδηματικά κριτήρια

Να έχουν οι ίδιοι και τα

μέλη του νοικοκυριού τους,

ετήσιο συνολικό πραγματι-

κό (φορολογητέο, αυτοτε-

λώς φορολογούμενο ή ειδι-

κώς φορολογούμενο ή

απαλλασσόμενο φόρου) ή

τεκμαρτό εισόδημα, όπως

αυτό προκύπτει από τις

τελευταίες εκκαθαρισμένες

δηλώσεις φόρου εισοδήμα-

τος των μελών του νοικοκυ-

ριού, έως τα όρια του

παρακάτω πίνακα:

-Μονοπρόσωπο νοικοκυ-

ριό: 9.000 ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο

από δύο ενήλικα μέλη ή

μονογονεϊκή οικογένεια με

ένα ανήλικο μέλος: 13.500

ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο

από δύο ενήλικα μέλη και

ένα ανήλικο μέλος ή μονο-

γονεϊκή οικογένεια με δύο

ανήλικα μέλη: 15.750 ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο

από τρία ενήλικα μέλη ή

δύο ενήλικα και δύο ανήλι-

κα μέλη ή μονογονεϊκή

οικογένεια με τρία ανήλικα

μέλη: 18.000 ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο

από τρία ενήλικα και ένα

ανήλικο μέλος ή δύο ενήλι-

κα και τρία ανήλικα μέλη ή

μονογονεϊκή οικογένεια με

τέσσερα ανήλικα μέλη:

24.750 ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο

από τέσσερα ενήλικα μέλη

ή δύο ενήλικα και τέσσερα

ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή

οικογένεια με πέντε ανήλικα

μέλη: 27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη

σύνθεσή του περιλαμβάνει

και άτομο ή άτομα με ανα-

πηρία εξήντα επτά τοις

εκατό (67%) και άνω τα

παραπάνω εισοδηματικά

όρια αυξάνονται κατά 8.000

ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη

σύνθεσή του περιλαμβάνει

και άτομο ή άτομα που

έχουν ανάγκη μηχανικής

υποστήριξης με χρήση

ιατρικών συσκευών, η

οποία παρέχεται κατ’ οίκον

και είναι απαραίτητη για τη

ζωή τους, τα παραπάνω

εισοδηματικά όρια αυξάνο-

νται κατά 15.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο

μέλος προστίθεται το ποσό

των 4.500 ευρώ και για

κάθε επιπλέον ανήλικο

μέλος το ποσό των 2.250

ευρώ, μέχρι του συνολικού

ορίου των 31.500 ευρώ

ανεξαρτήτως του αριθμού

των μελών του νοικοκυριού.

Το ανώτατο όριο του παρα-

πάνω εδαφίου αυξάνεται

κατά 8.000 ευρώ για νοικο-

κυριό που στη σύνθεσή του

περιλαμβάνει και άτομο ή

άτομα με αναπηρία εξήντα

επτά τοις εκατό (67%) και

άνω και κατά 15.000 ευρώ

για νοικοκυριό που στη

σύνθεσή του περιλαμβάνει

και άτομο ή άτομα που

έχουν ανάγκη μηχανικής

υποστήριξης με χρήση

ιατρικών συσκευών, η

οποία παρέχεται κατ’ οίκον

και είναι απαραίτητη για τη

ζωή τους.
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Επανασύνδεση ρεύματος σε ευάλωταΕπανασύνδεση ρεύματος σε ευάλωτα

νοικοκυριά: Ποιοι είναι οι δικαιούχοινοικοκυριά: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι



Π
ροχωρά η

δημοπράτηση

της μελέτης,

προϋπολογισμού 1,5

εκατομμυρίων ευρώ  για

τον οδικό άξονα Λάρισα –

Φάρσαλα και

συγκεκριμένα το τμήμα

από  την παράκαμψη

Νίκαιας στο ύψος των

Νέων Καρυών μέχρι τα

Φάρσαλα.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός απαντώντας σε

επερώτηση κατά τη διάρ-

κεια της συνεδρίασης του

Περιφερειακού Συμβουλίου,

διευκρίνισε: «Η  πλήρης

μεταβίβαση των μελετών

του δρόμου Λάρισα-

Φάρσαλα, από το

Υπουργείο προς την

Περιφέρεια, ολοκληρώνεται

το προσεχές διάστημα και

θα μας την παραδώσουν.

Έχουμε ήδη πάρει στοιχεία

της μελέτης και υπάρχει

άριστη συνεργασία με το

Υπουργείο.  Εντάξαμε ήδη

την πλήρη μελέτη και

σύντομα τη δημοπρατούμε

μόλις πάρουμε την έγκριση

από το Υπουργείο

Ανάπτυξης».

Η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας

επενδύει  περισσότερα από

4 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο

για να συντηρεί  το δρόμο

Λάρισα-Φάρσαλα με

ασφαλτικές εργασίες, δια-

γράμμιση, καθαρισμό ερει-

σμάτων κλπ. 

Η Περιφέρεια κατασκευάζει

δύο κυκλικούς κόμβους σε

Λάρισα και Φάρσαλα, που

«οριοθετούν» το νέο

δρόμο.

Επιπλέον, η Περιφέρεια

δημοπρατεί μελέτη ύψους

350.000 για το τμήμα από

τον ισόπεδο κόμβο της

νότιας παράκαμψης

Λάρισας (κατάστημα

Βιοκαρπέτ) έως την αρχή

της παράκαμψης της

Νίκαιας, με την οποία  ολο-

κληρώνεται η μελέτη που

έχει αφετηρία την παρά-

καμψη Νίκαιας και τέλος

τον υφιστάμενο κόμβο συμ-

βολής της με την παράκαμ-

ψη Φαρσάλων.

Σ
τα τέλη της

περασμένης

εβδομάδος οι

αγρότες της Επαρχίας

Φαρσάλων που

επλήγησαν τον περσινό

Ιούνιο από το χαλάζι και

είδαν τις περιουσίες τους

να καταστρέφονται

πληρώθηκαν το 65% της

αποζημίωσης κάτι που

είχε ανακοινωθεί εδώ και

δυο περίπου εβδομάδες

από τον κ. Δημήτρη

Γούσια μετά από

συνάντηση που είχε με

τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.

Λυκουρέντζο και με τον

αντιπρόεδρο κ. Δούκα.

Στους αγρότες της

Επαρχίας υπάρχει ικανο-

ποίηση για την την εξατομί-

κευση της ζημιάς από τους

γεωπόνους του ΕΛΓΑ

Λάρισας.

χρονικό διάστημα.

Η συνάντηση της Πέμπτης

7 Μαΐου του κ. Δημήτρη

Γούσια με τον αντιπρόεδρο

του ΕΛΓΑ κ. Νίκο Δούκα,

“σφράγισε” την όλη αυτή

προσπάθεια και έδωσε το

πλέον ξεκάθαρο πλάνο για

την αποπληρωμή της απο-

ζημίωσης των πληγέντων

αγροτών, κάτι το οποίο

όπως φάνηκε δεν έμεινε

στα λόγια αλλά ολοκληρώ-

θηκε εμπράκτως με τους

αγρότες των Φαρσάλων να

βλέπουν το 65% των απο-

ζημιώσεων να καταβάλλεται

στον λογαριασμό τους.

Στην συνάντηση συζητήθη-

καν επίσης και άλλα θέματα

που αφορούν τον ΕΛΓΑ

καθώς και άλλα “καυτά”

θέματα του αγροτικού

τομέα.

Γενικώς το κλίμα της συζή-

τησης ήταν πολύ καλό και

αναμένονται και περαιτέρω

σημαντικές αποφάσεις ανα-

φορικά με τον αγροτικό

τομέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

και με τις πληροφορίες που

έχουμε το αργότερο μέχρι

το τέλος του τρέχοντος

έτους θα έχει καταβληθεί

και το υπόλοιπο ποσοστό

των αποζημιώσεων ενώ

αναμένονται ανακοινώσεις

και για τα υπόλοιπα ανοικτά

ζητήματα των αγροτών.
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Τρίτη 26 Μαΐου
Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Πληρώθηκαν από τον ΕΛΓΑ οιΠληρώθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι

αποζημιώσεις των πληγέντων αγροτών αποζημιώσεις των πληγέντων αγροτών 

Προχωρά η δημοπράτηση της μελέτηςΠροχωρά η δημοπράτηση της μελέτης

για το δρόμο Λάρισα-Φάρσαλαγια το δρόμο Λάρισα-Φάρσαλα



Τ
ο Σάββατο 23/5 ο

Σύλλογος Δρομέων

Φαρσάλων

“Running Team Farsala”

ανέλαβε εθελοντικά και

έφερε εις πέρας τον

καθαρισμό του βουνού

και του περιφερειακού

δρόμου των Φαρσάλων

δυο σημεία που είναι από

τα κύρια σημεία

προπόνησης και

προετοιμασίας των

αθλητών περνώντας

πολύ χρόνο σε αυτά

Εν μέσω της πανδημίας και

της καραντίνας πολύς

κόσμος έκανε “στέκι” του

τον Περιφερειακό και το

βουνό με κάποιους να μην

σέβονται όμως τον χώρο

και να τον γεμίζουν με

σκουπίδια, γεγονότα που

αναδείξαμε κατά καιρούς

όμως το αυτί μερικών δεν

“ίδρωσε”.

Οι δρομείς τον Φαρσάλων

έκαναν εκπληκτική δουλειά

με μεράκι και αγάπη καθα-

ρίζοντας όλο τον χώρο και

έδειξαν έμπρακτα τον εθε-

λοντισμό τους και τον σεβα-

σμό στο περιβάλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Running Team Farsala:

“Εθελοντική δράση του

Running Team Farsala

σήμερα για καθαρισμό του

βουνού και του περιφερει-

κού δρόμου.

Ευχαριστούμε όλους όσους

συνέβαλαν σ αυτή την προ-

σπάθεια.

Επίσης τον Πρόεδρο του

ΟΠΑΚΠΑ Χρήστο

Μπασαγιάννη, τον τοπικό

σύμβουλο Φαρσάλων Σάκη

Γεροβασίλη και τον Βασίλη

Ζαχαρή για τα υλικά που

χρειαστηκαμε Σακούλες και

γαντια.

Υ.Γ. Τώρα μπορείτε πάλι αν

θέλετε να πετάξετε τα σκου-

πίδια σας,είναι καθαρά!!!“

Σε δήλωση του ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ κ Χρήστος

Μπασαγιαννης τόνισε τα

εξής: Αξίζουν συγχαρητήρια

στα μέλη του Running

Team Farsala,για την εθε-

λοντική πρωτοβουλία τους

να καθαριστεί το αλσύλιο

και τα μονοπάτια του.

Πρέπει όλοι μας να καταλά-

βουμε ότι η ευρύτερη

περιοχή του αλσύλιου

υπήρξε στις δύσκολες ημέ-

ρες της καραντίνας το απο-

κούμπι όλων των πολιτών

και ένας ασφαλές περιβάλ-

λον χαλάρωσης και ευαιξιας

διαχρονικό. Οφείλουμε να

το διατηρούμε καθαρό και

να το επισκέπτομαστε με

υψηλό αίσθημα

ευθύνης.Στο μέλλον θα

συνδιοργανώσουμε ανάλο-

γες δράσεις με ευρύτερη

συμμετοχή φορέων.

Και αφότου το Σάββατο

καθάρισαν το βουνό την

Κυριακή το πρωί οι δρομείς

των Φαρσάλων το γιόρτα-

σαν με τι άλλο σήμερα,

φυσικά με προπόνηση στην

πανέμορφη διαδρομή στην

οποία θα διεξαγόταν ο

πρώτος ορεινός αγώνας

των Φαρσάλων Myrmidons

Farsala Trail ο οποίος ήταν

προγραμματισμένος για τον

Μάρτιο αλλά αναβλήθηκε

λόγω της πανδημίας

COVID19.
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Καθάρισαν το βουνό και έτρεξαν οιΚαθάρισαν το βουνό και έτρεξαν οι

δρομείς των Φαρσάλωνδρομείς των Φαρσάλων



Α
πόφαση

πρόσληψης

εργατών

πυροπροστασίας έτους

2020, σε συνέχεια

εισήγησης του Γραφείου

Πολιτικής Προστασίας,

εντός της αντιπυρικής

περιόδου, έλαβε η

οικονομική επιτροπή του

δήμου Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστη-

κε πρόσληψη 5 εργατών

(ΥΕ) πυροπροστασίας, με

διάρκεια σύμβασης έως 4

μηνών, για άμεση αναγγελία

και απόκριση σε περίπτωση

πυρκαγιάς και σε επίπεδο

πρόληψης για την εκτέλεση

προληπτικών εργασιών, στο

αλσύλλιο της πόλης των

Φαρσάλων καθώς και σε

άλλους χώρους πρασίνου,

εντός των ορίων του Δήμου

Φαρσάλων.

Οι εργάτες πυροπροστα-

σίας θα κατανεμηθούν σε

όλες τις Κοινότητες του

Δήμου (28 κοινότητες),

καλύπτοντας τις ανάγκες

των 4 δημοτικών ενοτήτων

που απαρτίζουν το δήμο

Φαρσάλων.

«
Τη μονιμοποίηση

όλων των

συμβασιούχων

σχολικών καθαριστριών

και την πρόσληψη του

νέου αναγκαίου

προσωπικού, με πλήρη

και σταθερή εργασία,

καθώς και πλήρη

μισθολογικά και

ασφαλιστικά δικαιώματα»

ζητά, η Λαϊκή

Συσπείρωση Φαρσάλων

με ψήφισμά που

απορρίφθηκε στην

πρόσφατη συνεδρίαση

του δημοτικού

συμβουλίου Φαρσάλων

που πραγματοποιήθηκε

με τηλεδιάσκεψη.

Στο ψήφισμα της η Λαϊκή

Συσπείρωση Φαρσάλων

μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει

ως ήρωες τους εργαζόμε-

νους στην σχολική καθαριό-

τητα και από την άλλη

καταδικάζει την εκάστοτε

Κυβέρνηση που τους διατη-

ρούν στην ομηρία, την αβε-

βαιότητα, με συγκεχυμένο

ωράριο και μισθούς που

ξεκινούν από 90 ευρώ.

Απευθυνόμενος ο

Πρόεδρος Κων/νος

Δαμιανός, στο δημοτικό

σύμβουλο Αναγνώστου

Απόστολο ο οποίος κατέθε-

σε την παραπάνω πρόταση

ψηφίσματος, ανέφερε: “θα

θέλαμε και εμείς ως

Δημοτική Αρχή, να υλοποιη-

θούν όλα όσα θίγονται στην

πρόταση, όμως αφ’ ενός η

οικονομική επιβάρυνση για

το Δήμο είναι μεγάλη και

αδυνατεί να τη στηρίξει και

αφ’ ετέρου είναι αρμοδιότη-

τας της ηγεσίας του ΥΠ.ΕΣ.

εκάστης Κυβέρνησης οπότε

ως πλειοψηφούσα παράτα-

ξη δεν το εγκρίνουμε”.

Στη συνέχεια έδωσε το

λόγο σε δημοτικούς συμ-

βούλους να τοποθετηθούν

επί του θέματος. Οι επικε-

φαλής των παρατάξεων

Καραχάλιος Αριστομένης,

Ίφου Μαρία, Τύμπας

Κων/νος,

Δημητρακόπουλος

Ευάγγελος και Αναγνώστου

Απόστολος εκπροσωπώ-

ντας ο καθένας την ομάδα

του, τοποθετήθηκαν θετικά

υπέρ της πρότασης ψηφί-

σματος. Το θέμα ετέθει σε

ονομαστική ψηφοφορία,

λόγω διαφορετικών απόψε-

ων, όπου καταψήφισαν την

κατατεθείσα πρόταση ψηφί-

σματος οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι: Χατζηπλή Σοφία,

Συροπούλου Δέσποινα,

Γκατζόγιας Νικόλαος,

Κουκουλιός Σταύρος,

Μπασαγιάννης Χρήστος,

Μπαλατσός Κων/νος,

Τριάντης Ιωάννης,

Αρσενοπούλου Βάια,

Μπρόζος Κων/νος, Γούσιας

Δημήτριος και Δαμιανός

Κων/νος -Πρόεδρος .Σ.

(ψήφοι 11), ενώ υπέρ της

κατατεθείσας πρότασης

ψηφίσματος οι δημοτικοί

σύμβουλοι: Καραχάλιος

Αριστομένης, Μπαμπανίκας

Δημήτριος,

Παναγιωτοπούλου Κυριακή,

Ίφου Μαρία, Κατσιαούνης

Ευάγγελος, Λελεντζής

Ιωάννης, Τύμπας Κων/νος,

Γκέβρος Ιωάννης,

Δημητρακόπουλος

Ευάγγελος και Αναγνώστου

Απόστολος. (ψήφοι 10).

Απόντες από την ψήφιση

του θέματος ήταν οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι Χαμορούσου

Ευαγγελία, Μπένου

Κων/να, Αγγελακόπουλος

Γεώργιος, Παπαγεωργίου

Χριστόδουλος,

Αγγελακοπούλου Ιουλία και

Πατσιούρας Βασίλειος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων στηρίζει τις

κινητοποιήσεις ανά την

Ελλάδα και τις πρωτοβου-

λίες των Σωματείων στη

σχολική καθαριότητα σχετι-

κά με το αίτημά τους για

μόνιμη και σταθερή εργα-

σία. Σε συνθήκες πανδη-

μίας και μπροστά στο

άνοιγμα των σχολείων

φανερώνεται η υποκρισία

της κυβέρνησης και των

Δημοτικών αρχών που από

τη μία χαρακτηρίζουν

ήρωες τους εργαζόμενους

στην καθαριότητα και από

την άλλη τους διατηρούν

στην ομηρία, την αβεβαιό-

τητα, με συγκεχυμένο ωρά-

ριο και μισθούς που ξεκι-

νούν από 90 ευρώ.

Με το άνοιγμα των σχολεί-

ων η κυβέρνηση εντατικο-

ποιεί την εργασία των σχο-

λικών καθαριστριών, αυξά-

νει το ωράριό τους, χωρίς

όμως να τους μονιμοποιεί,

χωρίς να αυξάνει το μισθό

τους, χωρίς να τους εντάσ-

σει σε σύμβαση. Είναι οι

ίδιοι εργαζόμενοι που βρέ-

θηκαν τις προηγούμενες

μέρες χωρίς συγκροτημένα

εργασιακά δικαιώματα, να

καθαρίζουν πεζοδρόμια και

εισόδους δημόσιων κτιρίων

χωρίς να προβλέπεται από

την σύμβασή τους. Οι εργα-

ζόμενοι αυτοί, που καθαρί-

ζουν τα σχολεία, που φρο-

ντίζουν την υγιεινή των

μαθητών, των παιδιών μας,

δεν γνωρίζουν αν αύριο θα

έχουν εργασία και κυνηγούν

την κάθε κυβέρνηση και

δημοτική αρχή για να τους

παρατείνει για 1-2 χρόνια

τη σύμβαση.

Η συνεχής και διαχρονική

υποχρηματοδότηση της

παιδείας έχει στραγγίξει τα

ταμεία των σχολικών επι-

τροπών για τον εξοπλισμό

των σχολείων με τα απα-

ραίτητα υλικά καθαριότητας,

ατομικής υγιεινής και προ-

στασίας. Στην ουσία καλού-

νται για άλλη μια φορά οι

καθαρίστριες, οι εκπαιδευτι-

κοί, οι μαθητές και οι γονείς

να βάλουν το χέρι βαθιά

στην τσέπη για τα μέσα

ατομικής προστασίας.

Καλούμε την κυβέρνηση, το

Υπουργείο παιδείας, να

αναλάβουν τις ευθύνες

τους.

Η Λαϊκή Συσπείρωση κάνει

πρόταση προς το Δημοτικό

Συμβούλιο Φαρσάλων

ώστε:

Άμεσα να μονιμοποιηθούν

οι συμβασιούχοι εργαζόμε-

νοι στην καθαριότητα των

σχολείων χωρίς όρους και

προϋποθέσεις.

Να γίνει πρόσληψη μόνιμου

προσωπικού καθαριότητας

για ασφαλή και καθαρά

σχολεία.

Να μην βρουν θέση στα

σχολεία εργολαβικά «δουλε-

μπορικά» συνεργεία.

Να ληφθούν αυξημένα

μέτρα προστασίας όλης της

σχολικής κοινότητας με

έκτακτη οικονομική ενίσχυ-

ση των σχολικών επιτρο-

πών».
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Επικαιρότητα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Απερρίφθη το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Φαρσάλων, γιαΑπερρίφθη το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Φαρσάλων, για την μονιμοποίησητην μονιμοποίηση

και την πρόσληψη καθαριστριών και αναγκαίου προσωπικού στα σχολείακαι την πρόσληψη καθαριστριών και αναγκαίου προσωπικού στα σχολεία

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες για επο-
χιακή απασχόληση σε εργοστάσιο κονσερ-
βοποιίας. 
Πληροφορίες : Nefeli Travel
Τηλ. Επικ.: 6974049136, 6942689711,
6974092079

Πρόσληψη 5 εργατών ΠυροπροστασίαςΠρόσληψη 5 εργατών Πυροπροστασίας

στο Δήμο Φαρσάλωνστο Δήμο Φαρσάλων



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

ανακοινώνεται ότι κατά το

4ο στάδιο επαναφοράς,

τη Δευτέρα 25 Μαΐου, τα

καταστήματα

υγειονομικού

ενδιαφέροντος δύναται

να λειτουργούν στον

εξωτερικό και τον

εσωτερικό τους χώρο υπό

ορισμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

• Η αναλογία που ισχύει

είναι ένας (1) πελάτης ανά

δύο (2) τ.μ. συνολικής ωφέ-

λιμης επιτρεπόμενης επιφά-

νειας λειτουργίας.

• Η συνολική ωφέλιμη επι-

τρεπόμενη επιφάνεια λει-

τουργίας προκύπτει από το

άθροισμα του εμβαδού της

υπαίθριας επιφάνειας και

της εσωτερικής ημιυπαί-

θριας επιφάνειας κυρίως

χώρου.

• Η υπαίθρια επιφάνεια

είναι το εμβαδόν της επιφά-

νειας εκτός του φυσικού

καταστήματος ενώ η εσωτε-

ρική ημιυπαίθρια επιφάνεια

είναι η επιφάνεια εντός του

καταστήματος που δύναται

να αναπτυχθούν τραπεζο-

καθίσματα.

• Η δυνατότητα της χρήσης

της εσωτερικής ημιυπαί-

θριας επιφάνειας προκύπτει

όταν υφίσταται πλευρά ή

πλευρές του χώρου με

άνοιγμα σε επαφή με υπαί-

θριο εξωτερικό χώρο ή

αίθριο.

• Ανάλογα με το άνοιγμα

της πλευράς δύναται να

χρησιμοποιηθεί σε βάθος ο

χώρος σε ποσοστό από

80% έως 160% του πλά-

τους του ανοίγματος.

•Καθορίζεται ως ελάχιστη

απόσταση μεταξύ των τρα-

πεζιών σύμφωνα με την

διάταξη των καθισμάτων

από 0,70 εκ έως 1,70 εκ

•Μέγιστος επιτρεπόμενος

αριθμός καθήμενων σε τρα-

πέζι τα έξι (6) άτομα. Δεν

υφίσταται όριο σε περίπτω-

ση οικογένειας με ανήλικα

τέκνα.

•  Τέλος, υφίσταται ανάλογα

με τη θέση εργασίας του

προσωπικού υποχρέωση

χρήσης μάσκας ή ασπίδας

προσώπου ενώ ισχύει

σύσταση και για τους πελά-

τες.

•Καθορίζεται ως ελάχιστη

απόσταση μεταξύ των τρα-

πεζιών σύμφωνα με την

διάταξη των καθισμάτων

από 0,70 εκ έως 1,70 εκ

•  Μέγιστος επιτρεπόμενος

αριθμός καθήμενων σε τρα-

πέζι τα έξι (6) άτομα. Δεν

υφίσταται όριο σε περίπτω-

ση οικογένειας με ανήλικα

τέκνα.

•  Τέλος, υφίσταται ανάλογα

με τη θέση εργασίας του

προσωπικού υποχρέωση

χρήσης μάσκας ή ασπίδας

προσώπου ενώ ισχύει

σύσταση και για τους πελά-

τες.
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Προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση των καταστημάτωνΠροϋποθέσεις για την επανεκκίνηση των καταστημάτων

εστίασης και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτωνεστίασης και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Τα μέτρα προστασίας για το προσωπικό στην εστίαση

Ά
νοιξαν και πάλι

από την, Δευτέρα

25 Μαΐου, τα

καταστήματα εστίασης με

διαφορετικά ωστόσο

δεδομένα λειτουργίας,

λόγω της πανδημίας του

κορονοϊού.

Οι επαγγελματίες του κλά-

δου, ενόψει της επαναλει-

τουργίας των επιχειρήσεων,

δηλώνουν έτοιμοι να αντα-

ποκριθούν στις νέες συνθή-

κες έτσι όπως διαμορφώνο-

νται υπό την σκιά του ιού

COVID-19, ακολουθώντας

πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

και των αρμόδιων υπουρ-

γείων. Ωστόσο οι προκλή-

σεις είναι πολλές και τα

οργανωτικά μέτρα που πρέ-

πει να λάβουν κρίνονται

αναγκαία για την πρόληψη

νόσησης και διασποράς του

κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ενιαίος

Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

(ΕΦΕΤ) σε συνεργασία με

το Σύνδεσμο Ελληνικών

Βιομηχανιών Τροφίμων

(ΣΕΒΤ) και την Ελληνική

Ένωση Επιχειρήσεων

Οργανωμένης Εστίασης

(ΕΠΟΕΣ) εξέδωσε τον

«Οδηγό Επανεκκίνησης για

τη Μαζική Εστίαση» με

σκοπό την παροχή απλών

και πρακτικών οδηγιών

προσαρμογής στο πλαίσιο

της νέας πραγματικότητας

που έχει δημιουργηθεί από

τη νόσο COVID-19. Οι οδη-

γίες βασίζονται στην ανάλυ-

ση του προφίλ επικινδυνό-

τητας του ιού για τους

χώρους εστίασης και στις

βέλτιστες πρακτικές όπως

αυτές αποτυπώνονται σε

διεθνείς και εθνικές συστά-

σεις.

Σημειώνεται ότι οι διαδικα-

σίες και χώροι απασχόλη-

σης όπου μπορεί να υπάρ-

ξει έκθεση στον COVID-19

είναι: προμήθεια και παρα-

λαβή πρώτων υλών και υλι-

κών συσκευασίας, αποθή-

κευση και μεταφορά στον

χώρο επεξεργασίας, επε-

ξεργασία τροφίμων/προε-

τοιμασία γευμάτων/κουζίνα

(back of the store), λάντζα

(σημεία πλύσης σκευών),

αποστολή προς διανομή

(delivery),

πωλήσεις/service, προσέ-

λευση και αποχώρηση προ-

σωπικού, ύποπτο/επιβεβαι-

ωμένο κρούσμα στο προ-

σωπικό, επίσκεψη και

παραμονή εξωτερικών

συνεργείων και συνεργατών

/ επισκεπτών/φορέων ελέγ-

χου, γραφεία (χρήση κοι-

νών εργαλείων, αντιμετώπι-

ση επισκεπτών), τουαλέτες

και χώροι διαλείμματος

προσωπικού.

Αναλυτικότερα στις κατευ-

θυντήριες οδηγίες για τους

υπεύθυνους των επιχειρή-

σεων περιλαμβάνονται τα

παρακάτω:

– Αποφυγή συγχρωτισμού

και τήρηση των απαιτήσεων

«απόστασης» με αναδιάτα-

ξη του εργασιακού χώρου

και αναδιοργάνωση των

τραπεζοκαθισμάτων των

εξωτερικών και εσωτερικών

χώρων με βάση τις συστά-

σεις των αρμόδιων φορέων.

– Διαμόρφωση προγράμμα-

τος σταδιακής προέλευσης

/αποχώρησης των εργαζο-

μένων με δημιουργία ομά-

δων εργασίας ώστε να

υπάρχει περιορισμένη

αλληλεπίδραση μεταξύ

τους.

– Διαμόρφωση προγράμμα-

τος ελεγχόμενης πρόσβα-

σης των υπαλλήλων της

επιχείρησης σε κοινόχρη-

στους χώρους (χώροι δια-

λειμμάτων, αποδυτήρια,

λουτρά, τουαλέτες κ.ά.)

– Συναλλαγές σε ταμείο: 1.

ενθάρρυνση πραγματοποί-

ησης ανέπαφων συναλλα-

γών, 2. Τοποθέτηση αντιση-

πτικού στη θέση του ταμία

και στη θέση του πελάτη, 3.

Τοποθέτηση σήμανσης στο

δάπεδο για την οριοθέτηση

αποστάσεων για την απο-

φυγή σχηματισμού ουράς

πελατών και ορισμός υπεύ-

θυνου για συνεχή εποπτεία,

4. Τοποθέτηση plexiglas αν

αυτό κρίνεται αναγκαίο.

– Προτροπή πελατών και

εργαζομένων να χρησιμο-

ποιούν τις σκάλες και να

αποφεύγουν τους ανελκυ-

στήρες στο μέτρο του δυνα-

τού.

– Ανάρτηση πινακίδων ενη-

μέρωσης – υπενθύμισης

για την ατομική υγιεινή και

τα προληπτικά μέτρα για

όλους τους χώρους (σωστή

χρήση γαντιών, μάσκας,

σωστό πλύσιμο χεριών και

τήρηση αποστάσεων).

– Ρύθμιση της προσέλευ-

σης τρίτων (συνεργατών,

διανομέων κ.ά) στον χώρο

εργασίας ώστε να αποφεύ-

γεται ο συνωστισμός και να

εξασφαλίζεται η τήρηση των

απαιτούμενων αποστάσεων

και η χρήση μέτρων ατομι-

κής προστασίας.

– Ενημέρωση οδηγών,

προμηθευτών, εξωτερικών

συνεργατών, πελατών, επι-

σκεπτών με κάθε πρόσφο-

ρο μέσο για τις οδηγίες των

αρμόδιων κρατικών αρχών.

– Μέριμνα για επαρκή

επαρκή αερισμό (με έμφα-

ση στον φυσικό αερισμό)

όλων των χώρων και την

αποφυγή του συγχρωτι-

σμού των ατόμων σε κλει-

στούς χώρους χωρίς επαρ-

κή ανανέωση του αέρα.

Απαιτείται τακτική συντήρη-

ση των συστημάτων εξαερι-

σμού/κλιματισμού.

– Τα πάσης φάσης συνερ-

γεία θα πρέπει να εισέρχο-

νται στους χώρους εργα-

σίας με χρήση προστατευτι-

κού ρουχισμού (πλαστική

ποδιά μιας χρήσης, μάσκες

και γάντια).

– Μέριμνα για ένα οργανω-

μένο πρόγραμμα διαχείρι-

σης απορριμάτων.

– Λήψη μέτρων για την

υγεία και την υγιεινή του

προσωπικού, των χώρων

και του εξοπλισμού. Στα

μέτρα αυτά περιλαμβάνο-

νται, μεταξύ άλλων, παροχή

και εφοδιασμός στα σημεία

πλυσίματος σαπουνιών,

υλικών για στέγνωμα

χεριών, αντισηπτικών δια-

λυμάτων καθώς επίσης και

παροχή στους εργαζόμε-

νους ρουχισμού και

γαντιών.

– Λήψη ειδικών μέτρων για

το service, την παραλαβή

από το κατάστημα

(takeaway), τη διανομή

(delivery), τους προμηθευ-

τές και τα συνεργεία συντη-

ρήσεων.

– Αναγκαία κρίνεται η

εκπαίδευση προσωπικού

και μέσω γραπτών οδηγιών

σχετικά με την ατομική υγι-

εινή, πλύσιμο χεριών, ορθή

χρήση γαντιών και μάσκας,

αποφυγή συγχρωτισμού

καθώς και η καθοδήγησή

του για τα συμπτώματα της

νόσου ώστε να είναι σε

θέση να τα αναγνωρίζει

νωρίς και να μπορεί να

ζητήσει ιατρική βοήθεια και

εξετάσεις.

– Αν ένας εργαζόμενος

εμφανίσει συμπτώματα

συμβατά με τη νόσο

COVID-19, ο υπεύθυνος

της επιχείρηση πρέπει να

απομονώσει το ύποπτο

περιστατικό, να καλέσει τον

ΕΟΔΥ για οδηγίες, να ενη-

μερώσει τους άλλους υπαλ-

λήλους και να φροντίσει για

την απολύμανση του χώρου

εργασίας.

– Αναγκαία κρίνεται η ενί-

σχυση προγραμμάτων

καθαρισμού των σταθμών

εργασίας επειδή οι επιφά-

νειες μπορεί να αποτελέ-

σουν πηγές μετάδοσης του

ιού. Πρέπει να διασφαλίζε-

ται ότι όλες οι επιφάνειες

και οι κοινόχρηστοι χώροι

καθαρίζονται συχνά, ιδανικά

ανά δύο ώρες όπου αυτό

είναι εφικτό. 

Στα σημεία

καθαρισμού/απολύμανσης

περιλαμβάνονται, μεταξύ

άλλων, διακόπτες, χειρολα-

βές θυρών, κουπαστές σκά-

λας, επιφάνειες που έρχο-

νται σε επαφή με τρόφιμα

και τουαλέτες προσωπι-

κού/πελατών.

Εστίαση: Οδηγός για τα μέτρα σε εστιατόρια, καφετέριες και μπαρΕστίαση: Οδηγός για τα μέτρα σε εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ



Η
χώρα βγαίνει με

αργά και σταθερά

βήματα από το

ολικό lock down και τα

μέτρα και αυτή την

εβδομάδα αυτοί που

επέστρεψαν στα πόστα

τους ήταν οι

καταστηματάρχες και το

προσωπικό των

καταστημάτων εστίασης

οι οποίοι μετά από δυο

και πλέον μήνες

σήκωσαν ρολά και

ξεκίνησαν τον δικό τους

“αγώνα” με τα νέα

δεδομένα και την νέα

καθημερινότητα που

έφερε ο Covid-19 στις

ζωές μας.

Ο “Πρώτος Τύπος” συνομί-

λησε με αρκετούς επαγγελ-

ματίες της εστίασης στα

Φάρσαλα και μας έδωσαν

την δική τους εικόνα για το

επόμενο βήμα μετά την

άρση των μέτρων και την

επανέναρξη λειτουργίας

των επιχειρήσεών τους.

Ας δούμε τι μας δήλωσαν

αναλυτικά:

Βασίλης Δεληδήμος

(Ιδιοκτήτης Coffee - Bar

“Πόλις”):

«Μετά από πολύ καιρό επι-

στρέψαμε και εμείς στην

καθημερινότητα μας και στα

καταστήματά μας.

Τα νέα μέτρα που έχουν

επιβληθεί από όλους τους

φορείς και είναι αναγκαία

και πρέπει να τηρηθούν

ώστε να παραμείνουμε όλοι

ασφαλής και να επανέλθου-

με σταδιακά στην κανονικό-

τητα.

Σίγουρα θα υπάρχει κάποια

απώλεια κερδών μετά τα

νέα μέτρα και τις αποστά-

σεις όμως πρέπει να συμβι-

βαστούμε και εμείς και να

δουλέψουμε με τα νέα

δεδομένα, καθώς νομίζω ότι

όλοι προτιμάμε να έχουμε

ένα ανοικτό μαγαζί και με

λιγότερα τραπέζια παρά

λουκέτα στις πόρτες μας.

Όσο αφορά την πρώτη

μέρα ο κόσμος είναι

συγκρατημένος και από

μόνοι τους τηρούν αποστά-

σεις και προσέχουν και

αυτό δείχνει ότι είναι συνει-

δητοποιημένοι όλοι τους.

Περιμένουμε την στήριξη

του κόσμου ώστε και εμείς

να επανέλθουμε σταδιακά.»

Γιώργος Ζαμπούνης

(Ιδιοκτήτης “Square

Coffee – Bar”):

«Ήρθε και η ώρα των επαγ-

γελματιών και των υπαλλή-

λων της εστίασης στην επι-

στροφή της νέας κανονικό-

τητας μετά από αρκετά

μεγάλο διάστημα αποχής.

Πλέον όλοι μας αναμένουμε

την αντίδραση του κόσμου

και το κατά πόσο θα αντα-

ποκριθεί στα νέα δεδομένα.

Σίγουρα είναι κάτι που

κανείς μας δεν έχει ζήσει

νωρίτερα και για τα κατα-

στήματα τα οποία έχουν

περιορισμένο εξωτερικό

χώρο θα είναι ακόμη πιο

δύσκολα.

Η πρώτη ημέρα δείχνει ότι

ο κόσμος είναι ακόμη

συγκρατημένος κάτι που

ήταν αναμενόμενο.

Τα μέτρα που έχουν επι-

βληθεί έχουν βάση και

σίγουρα πρέπει να τηρη-

θούν από όλους μας για το

καλό όλων μας.»

Ντίνος Κατσανάκης

(Ιδιοκτήτης “Chaplin

Coffee – Bar”): 

«Η νέα πραγματικότητα μας

βρίσκει όλους με μέτρα και

δεδομένα που δεν είχαμε

φανταστεί ποτέ.

Εμένα προσωπικά με βρί-

σκουν σύμφωνο τα μέτρα

αυτά και θεωρώ ότι πρέπει

να τηρηθούν με σκοπό την

καλύτερη δυνατή πρόληψη

όλων μας.

Ο κόσμος είναι το δικό μας

στήριγμα και αναμένουμε

να δούμε πως θα αντιδρά-

σει στα νέα δεδομένα και

τις συνθήκες.»

Ντίνος Δημακόπουλος

(Ιδιοκτήτης “Coffee – Bar

Τρόηκα”):

«Η νέα κανονικότητα είναι

σίγουρα δύσκολη και

δύσκολη στην διαχείριση

για όλο τον κόσμο και η

εστίαση δεν μπορεί να απο-

τελεί εξαίρεση.

Αντιμετωπίσαμε πρωτόγνω-

ρες καταστάσεις και πλέον

επανερχόμαστε με νέα

μέτρα και κανόνες.

Ο κόσμος είναι σε μια

μέτρια κατάσταση καθώς

δεν ξέρουν και οι ίδιοι πώς

να αντιδράσουν στα νέα

αυτά δεδομένα.

Εύχομαι και ελπίζω τα νέα

μέτρα να αποδώσουν και

να επανέλθουμε στην καθη-

μερινότητά μας.»

Βαγγέλης Γιωτόπουλος

(Ιδιοκτήτης

Παραδοσιακού Καφενείου

«Σουλάτσο»): 

«Τα δεδομένα είναι δύσκο-

λα και η νέα καθημερινότη-

τα σίγουρα μας βρίσκει

όλους μπερδεμένους και

σαστισμένους.

Όλοι μας προσπαθούμε να

προσαρμοστούμε στα νέα

μέτρα και τα νέα δεδομένα

και να δούμε τις νέες κατα-

στάσεις.

Ο κόσμος δείχνει και αυτός

ακόμη σαστισμένος και

αναμένουμε το επόμενο

διάστημα να ξεκαθαριστεί

καλύτερα το τοπίο.»

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι σκέψεις, οι αγωνίες και η προσμονή των ανθρώπων τηςΟι σκέψεις, οι αγωνίες και η προσμονή των ανθρώπων της

εστίασης στα Φάρσαλα μετά την επανεκκίνηση του κλάδουεστίασης στα Φάρσαλα μετά την επανεκκίνηση του κλάδου



Ε
παναλειτουργούν

από την Δευτέρα τα

καταστήματα

εστίασης, τα οποία

παρέμειναν κλειστά από

τις 13 Μαρτίου, λόγω των

μέτρων κατά της

εξάπλωσης του

κορονοϊού.

Στα Φάρσαλα, πολίτες, ιδιο-

κτήτες καταστημάτων εστία-

σης και εργαζόμενοι, προ-

σαρμόστηκαν στη νέα

πραγματικότητα με αποστά-

σεις, μέτρα ασφαλείας αλλά

και συγκρατημένη αισιοδο-

ξία και χαμόγελα.

Οι επαγγελματίες του κλά-

δου, εν όψει της επαναλει-

τουργίας των επιχειρήσεων,

δηλώνουν έτοιμοι να αντα-

ποκριθούν στις νέες συνθή-

κες έτσι όπως διαμορφώνο-

νται υπό την σκιά της

νόσου COVID-19, ακολου-

θώντας πιστά τις οδηγίες

του ΕΟΔΥ και των αρμό-

διων υπουργείων. Ωστόσο

οι προκλήσεις είναι πολλές

και τα οργανωτικά μέτρα

που πρέπει να λάβουν κρί-

νονται αναγκαία για την

πρόληψη της διασποράς

του κορονοϊού.

Στο ρεπορτάζ που πραγμα-

τοποιήσαμε συνομιλήσαμε

με αρκετούς επαγγελματίες

στον χώρο της εστίασης

στα Φάρσαλα και όλοι δεί-

χνουν πολύ χαρούμενοι για

το γεγονός ότι κατάφεραν

να επανέλθουν στην καθη-

μερινότητά τους όμως και

παράλληλα επιφυλακτικοί

όσο αφορά την επόμενη

ημέρα.

Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση

την πρώτη ημέρα της

άρσης των μέτρων και της

επανεκκίνησης των κατα-

στημάτων εστίασης ήταν

“σπασμένη” στα Φάρσαλα

καθώς ελέω του καιρού και

φυσικά του γεγονότος ότι η

αγορά ήταν ανοικτή αρκε-

τός κόσμος ήταν στις δου-

λειές και την απασχόλησή

τους.

Τις ημέρες που τα καταστή-

ματα εστίασης των

Φαρσάλων αναμένουν

κόσμο είναι συνήθως η

Τρίτη καθώς αρκετοί συν-

δυάζουν τα ψώνια τους

στην λαϊκή αγορά με μια

βόλτα για καφέ και κους

κους στην πόλη των

Φαρσάλων και το τελευταίο

τριήμερο της εβδομάδος

που είναι συνήθως οι ημέ-

ρες αιχμής.
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Τ
ην μείωση της

προκαταβολής

φόρου ακόμη και

στο 50% προανήγγειλε ο

υπουργός οικονομικών

αν και τόνισε ότι οι

τελικές αποφάσεις θα

ληφθούν όταν είναι

διαθέσιμα τα στοιχεία

Ιουλίου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ.

Χρήστος Σταϊκούρας είπε

ότι θα πρέπει πρώτα να

υπάρξει μια καθαρή εικόνα

για την μείωση του τζίρου

των επιχειρήσεων πριν

ληφθούν οι τελικές αποφά-

σεις για την μείωση της

προκαταβολής. “Θα θέλαμε

η προκαταβολή να είναι

μηδενική και αυτό να είναι

μόνιμο αλλά δεν υπάρχει

δυνατότητα” είπε ο υπουρ-

γός οικονομικών για να

συνεχίσει λέγοντας ότι

παρόλα αυτά η μείωση θα

είναι πολύ σημαντική και

μπορεί να φτάσει και το

50%.

Σε ότι αφορά τα μέτρα στή-

ριξης των ιδιοκτητών που

υποχρεώθηκαν σε έκπτωση

40% στα ενοίκια των ακινή-

των που νοικιάζουν σε επι-

χειρήσεις, εργαζόμενους και

φοιτητές, ο υπουργός οικο-

νομικών είπε ότι το δημόσιο

θα καλύψει το 1/3 της απώ-

λειας εισοδήματος από ακί-

νητα.

Αυτό θα γίνει με το συμψη-

φισμό της μείωσης αυτής

από το δημόσιο με τις

φορολογικές υποχρεώσεις

τον ιδιοκτητών που θα προ-

κύψουν την φετινή χρονιά.

“Υπήρχε η σκέψη ο συμψη-

φισμός να γίνει κανονικά με

τις δηλώσεις τους 2021

οπότε και θα φορολογη-

θούν κανονικά τα φετινά

εισοδήματα αλλά τελικά

προκρίθηκε η στήριξη των

ιδιοκτητών να γίνει από

φέτος” είπε ο κ. Σταϊκούρας

και διευκρίνισε ότι η έκπτω-

ση του 40% θα πρέπει να

αποδεικνύεται. Για το λόγο

αυτό δημιουργείται και μια

νέα πλατφόρμα στην ΑΑΔΕ

για να γίνουν και οι σχετικές

δηλώσεις από τους ιδιοκτή-

τες.

Τόσο η στήριξη των ιδιοκτη-

τών όσο και οι μειώσεις

ΦΠΑ σε εστίαση, τουρισμό

και μεταφορές που εξαγγέλ-

θηκαν την Τετάρτη από τον

Πρωθυπουργό θα εντα-

χθούν σε ΠΝΠ που θα

κατατεθεί μέσα στην εβδο-

μάδα στην Βουλή.

Παράλληλα με αυτά τα

μέτρα θύμισε ότι υπάρχει

πρόνοια για συνέχιση της

στήριξη εργαζομένων με το

επίδομα ειδικού σκοπού

των 534 ευρώ και τον

Ιούνιο για όσες επιχειρήσεις

δεν έχουν ανοίξει. Τόνισε

μάλιστα πως την Δευτέρα

θα γίνει η καταβολή του

πρώτου επιδόματος των

800 ευρώ για 45 ημέρες, σε

7000 εργαζόμενων.

Επίσης θύμισε ότι υπάρχει

πρόβλεψη και για την επέ-

κταση του μέτρου του μειω-

μένου κατά 40%, ενοικίου.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή

του σχεδίου της

Κυβέρνησης για την μείωση

φόρων ο κ. Σταϊκούρας

επανέλαβε και σήμερα ότι

θα συνεχιστεί κατά την

τέταρτη φάση μετά το

ξέσπασμα της κρίσης του

κορνοϊόύ δηλαδή από το

Οκτώβριο και μετά. Τόνισε

δεν ότι η προτίμηση του

οικονομικού επιτελείου είναι

να προχωρήσει το πρό-

γραμμα με την ταχύτερη

μείωση των ασφαλιστικών

εισφορών.

Ε
νεργοποιείται από

τον μήνα αυτό η

έκπτωση 25% του

ΦΠΑ για όσους

εξόφλησαν τον

οφειλόμενο φόρο μέχρι

τις 30 Απριλίου.

Για παράδειγμα, όσοι έχουν

φορολογικές υποχρεώσεις

εντός του μήνα, θα καταβά-

λουν μειωμένο φόρο,

καθώς θα γίνει ο συμψηφι-

σμός του 25% του καταβλη-

θέντος ΦΠΑ.

Ο συμψηφισμός πραγματο-

ποιείται είτε με αίτημα που

υποβάλλεται μέσω email

από τον δικαιούχο στην

αρμόδια για την παραλαβή

της δήλωσης φορολογίας

εισοδήματος εφορία είτε με

αυτεπάγγελτο συμψηφισμό

(χωρίς να ζητηθεί από τον

υπόχρεο) από τις αρμόδιες

εφορίες με άλλες οφειλές ή

δόσεις ρυθμίσεων ή διευκο-

λύνσεων τμηματικής κατα-

βολής στη φορολογική διοί-

κηση, οι οποίες έχουν κατα-

ληκτικές ημερομηνίες κατα-

βολής μετά την 1η Μαΐου

2020, εφόσον δεν υποβλη-

θεί αίτημα από τον φορολο-

γούμενο για συμψηφισμό

με άλλες οφειλές.

Εφόσον υποβληθεί τροπο-

ποιητική δήλωση για τις ως

άνω περιόδους, με την

οποία μειώνεται το αρχικό

χρεωστικό ποσό της δήλω-

σης, το ποσό του συμψηφι-

σμού μειώνεται αναλόγως.

Για παράδειγμα, με την

αρχική δήλωση το χρεωστι-

κό ποσό φόρου ανέρχεται

σε 1.000 ευρώ και χορηγεί-

ται το ευεργέτημα του συμ-

ψηφισμού για το ποσό των

250 ευρώ.

Στην περίπτωση που υπο-

βληθεί τροποποιητική

δήλωση και μειωθεί το χρε-

ωστικό ποσό στα 800

ευρώ, το ευεργέτημα του

συμψηφισμού περιορίζεται

στο ποσό των 200 ευρώ (το

25% των 800 ευρώ) και

εκπίπτει του ευεργετήματος

του συμψηφισμού η διαφο-

ρά των 50 ευρώ.

Παραδείγματα:

• Φορολογούμενος με

απλογραφικά βιβλία (ατομι-

κή επιχείρηση) εξοφλεί στις

15/4/2020 ποσό ΦΠΑ 2.000

ευρώ από δήλωση της

φορολογικής περιόδου του

α΄ τριμήνου του 2020.

Λόγω της καταβολής, τυγ-

χάνει ευεργετήματος ποσού

500 ευρώ για συμψηφισμό.

Ο φορολογούμενος κατά

τον χρόνο αυτό (15/4/2020)

έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές

από ΕΝΦΙΑ έτους 2019

ύψους 1.000 ευρώ.

Η φορολογική διοίκηση δεν

μπορεί να συμψηφίσει ούτε

ο φορολογούμενος μπορεί

να αιτηθεί συμψηφισμό του

ποσού των 500 ευρώ του

ευεργετήματος με το ποσό

των 1.000 ευρώ από

ΕΝΦΙΑ. Και αυτό, διότι

πρόκειται για οφειλή που

έληξε πριν από την 1η

Μαΐου 2020.

• Φορολογούμενος με

διπλογραφικά βιβλία (ομόρ-

ρυθμη εταιρεία) εξοφλεί

30/4/2020 ποσό 4.000

ευρώ και κατά τον ίδιο

χρόνο εξοφλεί και το ποσό

φόρου της δήλωσης ΦΠΑ

της φορολογικής περιόδου

Φεβρουαρίου 2020 (εφόσον

απαιτείται). Ως εκ τούτου

τυγχάνει ευεργετήματος

ποσού 1.000 ευρώ για συμ-

ψηφισμό.

Η εταιρεία υποβάλλει

30/6/2020 τη δήλωση

φόρου εισοδήματος φορο-

λογικού έτους 2019 και

κατά τον χρόνο της βεβαίω-

σης του φόρου δεν έχει

υποβάλει αίτηση συμψηφι-

σμού του ευεργετήματος με

συγκεκριμένες οφειλές.

Συνεπώς, το ποσό των

1.000 ευρώ δύναται να

συμψηφιστεί αυτεπαγγέλ-

τως (χωρίς αίτηση) από τη

φορολογική διοίκηση με τη

βεβαιωθείσα οφειλή από τη

δήλωση φορολογίας εισο-

δήματος φορολογικού έτους

2019.

Την έκπτωση δικαιούνται:

Οι επιχειρήσεις που τηρούν

απλογραφικά βιβλία, υπό

την προϋπόθεση ότι εξό-

φλησαν στις 30 Απριλίου το

σύνολο του ΦΠΑ της φορο-

λογικής περιόδου

Ιανουαρίου – Μαρτίου.

Οι επιχειρήσεις που τηρούν

διπλογραφικά βιβλία, υπό

την προϋπόθεση ότι εξό-

φλησαν έως τις 30 Απριλίου
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Τ
ις λεπτομέρειες της

επιστροφής των

μαθητών στα

δημοτικά σχολεία και στα

νηπιαγωγεία από την 1η

Ιουνίου ανακοίνωσε το

μεσημέρι της Δευτέρας η

Νίκη Κεραμέως.

Η Υπουργός Παιδείας γνω-

στοποίησε ότι η σχολική

χρονιά θα παραταθεί μέχρι

τις 26 Ιουνίου (ημέρα

Παρασκευή) και ότι τα τμή-

ματα θα λειτουργούν με 15

μαθητές μάξιμουμ σε απο-

στάσεις 1,5 μέτρου ο ένας

από τον άλλον.

Αν κάποια τάξη έχει περισ-

σότερους από 15 μαθητές

(στα αστικά κέντρα αυτό

συμβαίνει κατά κόρον) τότε

θα λειτουργεί εκ περιτροπής

σε δύο τμήματα. Δευτέρα,

Τετάρτη και Παρασκευή το

ένα, Τρίτη και Πέμπτη το

άλλο και την επόμενη εβδο-

μάδα το αντίθετο.

Η μάσκα καθίσταται προαι-

ρετική τόσο στην τάξη όσο

και στα σχολικά λεωφορεία.

Η σύσταση ισχύει τόσο για

το προσωπικό όσο και τους

μαθητές.

Υπάρχει πρόβλεψη για δια-

λείμματα σε διαφορετικές

ώρες ενώ τα κυλικεία θα

είναι υποχρεωτικά κλειστά.

Η σχολική χρονιά για τους

εκπαιδευτικούς θα τελειώσει

στις 30 Ιουνίου. Οι συμβά-

σεις των αναπληρωτών θα

ανανεωθούν μέχρι τότε ενώ

θα τροποποιηθούν οι συμ-

βάσεις του προσωπικού

καθαριότητας.

Αν χρειαστεί, θα υπάρξουν

και νέες προσλήψεις σ'

αυτόν τον τομέα.

Πώς πάρθηκε η απόφαση

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε

αναλυτικά στους παράγο-

ντες που έπαιξαν ρόλο στο

να παρθεί η τελική απόφαση

για το άνοιγμα των νηπια-

γωγείων, των δημοτικών και

των σχολείων Ειδικής

Αγωγής. Κυριότερος παρά-

γοντας ήταν -όπως τόνισε- η

ομόφωνη εισήγηση της

Επιτροπής Αντιμετώπισης

Εκτάκτων Συμβάντων

Δημόσιας Υγείας από

Λοιμογόνους Παράγοντες

για επαναλειτουργία των εν

λόγω σχολικών δομών.

«Η εισήγηση αυτή ασφαλώς

συνδέεται με τη σταθερά

καθοδική πορεία της επιδη-

μίας, με το ότι τα παιδιά κολ-

λάνε και μεταδίδουν τον ιό

πιο δύσκολα, το ότι τώρα

που ανεβαίνει η θερμοκρα-

σία είναι επιδημιολογικά η

ασφαλέστερη περίοδος να

ανοίξουν τα σχολεία, σημεί-

ωσε η υπουργός. Δεν παρέ-

λειψε, δε, να ευχαριστήσει

τους ειδικούς αναφέροντας

ότι «από την αρχή αυτής της

υγειονομικής κρίσης, έχουμε

το προνόμιο να μας καθοδη-

γεί μία εξαίρετη ομάδα ειδι-

κών, τις συστάσεις της οποί-

ας ακολουθούμε με πολύ

καλά, διεθνώς αναγνωρι-

σμένα, αποτελέσματα».

Επιπλέον παράγοντας που

συνετέλεσε στο άνοιγμα των

σχολείων, ήταν ότι η συνολι-

κή αποκλιμάκωση των

μέτρων έχει εξελιχθεί πολύ

θετικά. «Η προηγούμενη

εμπειρία από το άνοιγμα

γυμνασίων και λυκείων είναι

πολύ ενθαρρυντική», τόνισε

η υπουργός και πρόσθεσε

ότι τα μέτρα προστασίας και

πρόληψης «τηρούνται υπο-

δειγματικά από τα μέλη της

εκπαιδευτικής κοινότητας»

και ότι «όλα έχουν κυλήσει

εξαιρετικά ομαλά».

Τρίτος παράγοντας, ότι θα

πρέπει να διασφαλιστεί η

επιστροφή όλων των μαθη-

τών στο φυσικό τους χώρο,

ο οποίος είναι το σχολείο.

«Η μακρόχρονη απουσία

από το σχολείο εμποδίζει τη

μαθησιακή τους πορεία, την

πνευματική, κοινωνική,

ψυχική τους εξέλιξη. Οι

μαθητές πρωτοβάθμιας βρί-

σκονται ήδη σχεδόν τρεις

μήνες εκτός σχολείου, και

θα βρίσκονταν συνολικά έξι

μήνες αν τα σχολεία δεν

άνοιγαν τώρα. Δεν μπορεί

να υπάρχει κανονικότητα

χωρίς ανοιχτά σχολεία»,

τόνισε.

Τέταρτον, η κ. Κεραμέως

τόνισε ότι τα παιδιά είναι πιο

ασφαλή στο σχολείο, όπου

τηρούν κανόνες και ακολου-

θούν τα μέτρα προστασίας

και πρόληψης, πάρα έξω

στις γειτονιές και στις πλα-

τείες χωρίς κανόνες. «Δεν

υπάρχει καλύτερο μέρος

από το σχολείο για να προ-

σαρμοστούν και να συνηθί-

σουν τα παιδιά στη νέα

πραγματικότητα. Για να

μάθουν να προσέχουν

περισσότερο σε κάθε πτυχή

της καθημερινότητάς τους»,

ανέφερε.

Πέμπτον, τα ανοιχτά σχο-

λεία μειώνουν τις κοινωνικές

ανισότητες και ενισχύουν τα

παιδιά που προέρχονται

από πιο ευάλωτα οικογενει-

ακά περιβάλλοντα.

«Μαθητές που δεν έχουν

σύγχρονο τεχνολογικό εξο-

πλισμό, μαθητές που βιώ-

νουν ένταση στο οικογενεια-

κό τους περιβάλλον, μαθη-

τές των μικρότερων κυρίως

τάξεων που δεν έχουν οικο-

γενειακή καθοδήγηση για

την εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση», επεσήμανε η

υπουργός Παιδείας.

Τέλος, αναφορικά με τα ειδι-

κά σχολεία, η κ. Κεραμέως

ανέφερε: «Οι μαθητές που

φοιτούν στα σχολεία αυτά

έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να

βρεθούν εκ νέου στο περι-

βάλλον του σχολείου τους,

με τους εκπαιδευτικούς τους

και τους συμμαθητές τους.

Και το έχουν ανάγκη προφα-

νώς για τη μαθησιακή τους

εξέλιξη αλλά και για την

ψυχο-συναισθηματική και

κοινωνική τους εξέλιξη».
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Μ
ε απόλυτη

επιτυχία

στέφθηκε η

Εθελοντική Αιμοδοσία της

Τετάρτης που

συνδιοργάνωσαν ο

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ και ο

Αιμοδοτικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων.

Οι Φαρσαλινοί έδειξαν για

ακόμη μια φορά την αλλη-

λεγγύη τους και την βοήθεια

τους και “αγκάλιασαν”

ακόμη μια Αιμοδοσία η

οποία είχε μεγάλη επιτυχία

καθώς συγκεντρώθηκαν 68

φιάλες αίματος.

Εύσημα από τον Μάκη

Εσκίογλου στον

Αιμοδοτικό Σύλλογο

Φαρσάλων

Τα εύσημα για το σπουδαίο

έργο που επιτελούν εδώ και

δεκαετίες στην ευρύτερη

περιοχή των Φαρσάλων και

όχι μόνο, έδωσε την

Τετάρτη ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, στα μέλη της

διοίκησης του Αιμοδοτικού

Συλλόγου Φαρσάλων, στο

πλαίσιο εθελοντικής αιμο-

δοσίας που έλαβε χώρα

στην πλατεία Δημαρχείου

της πόλης, με τη συνδιορ-

γάνωση του ΟΠΑΚΠΑ του

Δήμου Φαρσάλων.

Ο κ. Εσκίογλου μαζί με τον

πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο

Δαμιανό, την αντιδήμαρχο

κ. Σοφία Χατζηπλή και τον

πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ κ.

Χρήστο Μπασαγιάννη,

είχαν την ευκαιρία να συζη-

τήσουν με τα μέλη της διοί-

κησης του Συλλόγου, τους

γιατρούς, αλλά και εθελο-

ντές αιμοδότες, με τον

Δήμαρχο να εστιάζει στη

«διαχρονική προσφορά

ενός από τους πλέον ιστο-

ρικούς, δυναμικούς και

πολυδραστήριους αιμοδοτι-

κούς συλλόγους ολόκληρης

της χώρας» και να συγχαί-

ρει όλους όσους συμμετεί-

χαν στη σημερινή αιμοδο-

σία.

Μία ακόμη αιμοδοσία που

στέφθηκε με απόλυτη επι-

τυχία λόγω της μεγάλης

συμμετοχής εθελοντών.

«Είναι ένα ακόμη ισχυρό

μήνυμα αλληλεγγύης σ’

αυτή τη δύσκολη συγκυρία

της πανδημίας το οποίο

εκπέμπουν τα Φάρσαλα

μέσω του αιμοδοτικού εθε-

λοντισμού.

Και θα το ξαναπώ, πως

είμαι υπερήφανος καθώς

βλέπω ότι το φιλότιμο σε

αυτή την πόλη και σ’ αυτή

την επαρχία περισσεύει»

κατέληξε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων.

Ενώ και το Συμβούλιο του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων ήταν απόλυτα

ικανοποιημένο με την δυνα-

μική στήριξη και την βοή-

θεια των Φαρσαλινών και

του Δήμου Φαρσάλων.

Η ανακοίνωση - ευχαρι-

στήριο του Αιμοδοτικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων:

Η άψογη συνδιοργάνωση

του Συλλόγου με τον

ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου μας

και η δυναμική προσφορά

των εθελοντών αιμοδοτών

μας ήταν το αποτέλεσμα

της επιτυχημένης σημερι-

νής αιμοδοσίας με την

συγκέντρωση  68 Μονάδων

αίματος. Ευχαριστούμε τους

εθελοντές αιμοδότες μας,

τον πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ

ΔΦ κ. Χρήστο

Μπασαγιάννη για την αμέ-

ριστη συμπαράσταση, την κ

Σώση Βακούλα -γραφί-

στρια-για την προσφορά

των αφισσών, τον Σύλλογο

Ντόπιων Επαρχίας

Φαρσάλων ΕΝΙΠΠΕΑ για

την προσφορά αναψυκτι-

κών, το κατάστημα ΓΕΥΣΗ

για τις ομπρέλες που μας

διέθεσε.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΊ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Με Σεβασμό και Αγάπη για

τον πάσχοντα συνάνθρω-

πο.
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Απόλυτα επιτυχημένη η εθελοντική αιμοδοσίαΑπόλυτα επιτυχημένη η εθελοντική αιμοδοσία

Αιμοδοτικού και ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ!Αιμοδοτικού και ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ!



Α
νοικτή γενική

συνέλευση θα

πραγματοποιηθε

ί την Παρασκευή 5

Ιουνίου και ώρα 21:00

στον ανοικτό χώρο του

Δημοτικού Σταδίου

Φαρσάλων από το Δ.Σ.

του Αχιλλέα Φαρσάλων.

Θέμα Γενικής Συνέλευσης

είναι η ανάδειξη νέας

Διοίκησης όπως προβλέπε-

ται από το καταστατικό μετά

το πέρας των δυο ετών και

την λήξη θητείας του υπάρ-

χοντος Συμβουλίου.

Προσωπική δήλωση του

Προέδρου του Αχιλλέα

Φαρσάλων κ. Αθανασίου

Λέφα: “Καλώ όλο τον φίλα-

θλο κόσμο να παρευρεθεί

στη συνάντηση για το αύριο

της ομάδας στις 5 Ιουνίου

στις 9 μ.μ. στο δημοτικό

γήπεδο Φαρσάλων. Τώρα

που η ομάδα επιστρέφει

στο φυσικό της περιβάλλον,

είναι καιρός να βρεθούμε

κοντά της, να τη στηρίξουμε

έμπρακτα από το υστέρημά

μας και να ανεβάσουμε τον

πήχη, γιατί ο Αχιλλέας από

ιδρύσεως του είναι γεννημέ-

νος να κάνει πρωταθλητι-

σμό.

Ζητώ προσωπικά από τους

θεσμικούς παράγοντες που

έχουν στα χέρια τους την

τύχη της πόλης να συνδρά-

μουν στην προσπάθεια

αυτή και να στηρίξουν την

νέα διοίκηση της ομάδας

που θα προκύψει.”

Φ
εύγει ως φίλος

της Νίκης

Κρήνης, ο Σάκης

Τσιάρας, καθώς λύθηκε

κοινή συναινέσει μετά την

τρίχρονη παρουσία του

στον πάγκο της ομάδας,

ευχαριστώντας τη

διοίκηση, τους παίκτες

αλλά και τον φίλαθλο

κόσμο για την άψογη

συνεργασία που είχαν και

εύχεται στην ομάδα,  ότι

καλύτερο στο μέλλον.

Η ανακοίνωση της Νίκης:

«Το Δ.Σ της ομάδας μας,

ανακοινώνει την κοινή

συναινέσει λύση της συνερ-

γασίας με τον μέχρι πρότι-

νος προπονητή της ομάδας

μας, μα πάνω απ’ όλα φίλο

μας, Σάκη Τσιάρα!

Το Δ.Σ εκφράζει τις θερμές

του ευχαριστίες στον Σάκη

Τσιάρα, για την εξαιρετική

συνεργασία και την προ-

σφορά του στην ομάδα, για

τις χαρές που μας πρόσφε-

ρε, μα κυρίως για την χρο-

νιά-πορεία ανόδου την προ

2 ετών σεζόν!! Ευχόμαστε

καλή συνέχεια και πολλές

επιτυχίες στη συνέχεια της

καριέρας του».

Πλέον, η Νίκη Κρήνης

“στρέφει” το βλέμμα της για

την αναζήτηση νέου προ-

πονητή, αλλά και για τον

σχεδιασμό της επόμενης

χρονιάς.

Τ
ον σχεδιασμό της

ομάδας για την νέα

σεζόν ανακοινώνει

η Αναγέννηση

Φαρσάλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

της ομάδας:

«Την βάση για την ομάδα

της νέας σεζόν ανεξαρτή-

τως σε ποια κατηγορία θα

αγωνίζεται σχεδιάζουν ήδη

στην Αναγέννηση

Φαρσάλων.

Η οποία αναμένεται ανανε-

ωμένη σε όλα τα επίπεδα.

Επιστροφές, μεταγραφές

και ανανεώσεις είναι η προ-

τεραιότητα που έδωσε η

ομάδα, στον άμεσο σχεδια-

σμό ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά ο σχεδιασμός

περιλαμβάνει:

– Επιστροφή γηγενών

ποδοσφαιριστών και ανα-

βάθμιση νεαρών από την

ακαδημία.

– Ανανεώσεις ποδοσφαιρι-

στών από το περσινό

ρόστερ που συνέβαλαν τα

μέγιστα στην πορεία της

ομάδας μας και θα συνεχί-

σουν να προσφέρουν.

– Μετραγραφές ποδοσφαι-

ριστών που έχουν αγωνι-

στεί στην ομάδα μας και

έχουν κερδίσει τον σεβασμό

όλων.

-Μεταγραφές νεαρών

ποδοσφαιριστών.

Όλοι μαζί ευελπιστούμε ότι

θα συνθέσουν ένα δυναμι-

κό σύνολο για την ΝΕΑ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗ-

ΣΗΣ.

Σύντομα θα υπάρξουν και

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

Επί τάπητος ο σχεδιασμός γιαΕπί τάπητος ο σχεδιασμός για

την νέα σεζόν στηντην νέα σεζόν στην

Αναγέννηση Φαρσάλων!Αναγέννηση Φαρσάλων!

Αχιλλέας Φαρσάλων: ΑνοικτήΑχιλλέας Φαρσάλων: Ανοικτή

γενική συνέλευση γιαγενική συνέλευση για

ανάδειξη νέας Διοίκησηςανάδειξη νέας Διοίκησης

Παρελθόν από την ΝίκηΠαρελθόν από την Νίκη

Κρήνης ο Σάκης ΤσιάραςΚρήνης ο Σάκης Τσιάρας



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.

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για

σπόρο. Great nortern ποικιλία

Τηλ Επικοινωνίας: 6972894826

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800

τ.μ. περιφραγμένο με αποθήκη η

οποία ηλεκτροδοτείται στην οδό

Ανωχωρίου 49 στα Φάρσαλα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6971955687

και 6977070987

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψεκαστικό Mercedes

Unimog 1 τόνου - Μοντέλο-83

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6908453489 και 6945233073

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90

τ.μ. επί της Οδού Υπερίδου 10

στα Φάρσαλα, με αυτόνομη θέρ-

μανση.

Πληροφορίες στο τηλέφω-

νο:6945747057

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2αρι,

2ου ορόφου επί της Οδού Βόλου

9 στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τ.μ.

(δυάρι) με αυτόνομη κεντρική

θέρμανση, πάρκινγκ, αποθήκη

εντός οικοπέδου 261 τ.μ., επί της

οδού πάροδος Γεωργίου

Καραισκάκη 44 στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6907637654 & 2410623873

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ενημερώνω τους

αγαπητούς μου φίλους και

φίλους των φίλων μου ότι ανα-

λαμβάνω παντός τύπου εργασία

για τον καθαρισμό οικοπέδων,

κήπων και ότι έχει σχέση με το

κόψιμο αγριόχορτων.

Εγγυημένη δουλειά και λογικές

τιμές με σύγχρονα μηχανήματα.

Σας ευχαριστώ και περιμένω την

ανταπόκριση σας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 κ. Δημήτρης

Ντάφος.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Οδηγός διπλώματος Γ 

κατηγορίας αναζητά εργασία

κατά την περίοδο των αλωνιστι-

κών και αγροτικών εργασιών

στην Επαρχία Φαρσάλων.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6981881680

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο

κέντρο των Φαρσάλων κατάλλη-

λο για επαγγελματική στέγη στην

οδό Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί

Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 435τμ επί

της οδού Νικηταρά στα Φάρσαλα

(ανάμεσα σε 1ο Γυμνάσιο και

Εργατικές Κατοικίες).

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6974665595
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Βούλγαρης Αθανάσιος του Βασιλείου και της Ελένης το

γένος Αργύρη που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα

Φάρσαλα και η Γαβράνη Ελευθερία του Στυλιανού και της

Κωνσταντινιάς το γένος Νικολοπούλου που γεννήθηκε στον

Βόλο και κατοικεί στο Διμήνι Βόλου πρόκειται να έλθουν σε

Πολιτικό γάμο ο οποίος θα τελεστεί στο Δημαρχείο Βόλου.

26/5:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

27/5:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

28/5:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

29/5:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

30/5:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

31/5:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

1/6:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

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

Επανήλθε το ωράριο των Φαρμακείων στα Φάρσαλα

Tο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων έχει επανέλθει,

μετά την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο

Λάρισας τα φαρμακεία θα λειτουργούν καθημερινά από

τις 8.00-14.00, ενώ τις ημέρες που είναι ανοιχτή η αγορά

στα Φάρσαλα δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το

ωράριο διαμορφώνεται από τις 17.30-21.00. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90τ.μ. (3 υπνοδωμάτια, 1 καθιστικό), 1ος

όροφος, χωρίς κοινόχρηστα - Αυτόνομη Θέρμανση στην Οδό

Θέτιδος 44 (Έναντι Πάρκου Απιδανού).

Τηλ Επικοινωνίας: 6948513177

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από εμπορική και τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός
Μηχανικός ΠΕ & ΤΕ για να στελεχώσει τομέα μελετών – 
επιβλέψεων έργων. Επικοινωνία: protos_typos@yahoo.gr



Η
εστίαση ανέβασε

την Δευτέρα ρολά

και αυτό που μένει

να απαντηθεί είναι το

πόσες επιχειρήσεις δεν θα

καταφέρουν να

επιστρέψουν σε λειτουργία

μετά την καραντίνα. Την

ίδια στιγμή, για χιλιάδες

ακόμα επαγγελματικές

δραστηριότητες παραμένει

το απαγορευτικό, αλλά και

η απορία για το πότε

βγαίνει το λουκέτο που

μπήκε στο lockdown.

Ετσι, σύμφωνα με την Κοινή

Υπουργική Απόφαση, παρα-

μένουν κλειστές -σίγουρα

έως το τέλος του μήνα- οι

εξής δραστηριότητες:

1. Ξενοδοχεία και παρόμοια

καταλύματα (ΚΑΔ 5510).

2. Καταλύματα διακοπών και

άλλα καταλύματα σύντομης

διαμονής εποχικής λειτουρ-

γίας (ΚΑΔ 5520).

3. Χώροι κατασκήνωσης,

εγκαταστάσεις για οχήματα

αναψυχής και ρυμουλκούμε-

να οχήματα (ΚΑΔ 5530).

4. Υπηρεσίες εστιατορίου

μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου,

εκτός εάν διαθέτει ανεξάρτη-

τη για το κοινό είσοδο (ΚΑΔ

56.10.11.02).

5. Υπηρεσίες παροχής γευ-

μάτων και ποτών από κυλι-

κείο (ΚΑΔ 56.10.19.04).

6. Υπηρεσίες παροχής γευ-

μάτων και ποτών από κυλι-

κείο γηπέδου (ΚΑΔ

56.10.19.05).

7. Υπηρεσίες παροχής γευ-

μάτων και ποτών από κυλι-

κείο θεάτρου η κινηματογρά-

φου (ΚΑΔ 56.10.19.06).

8. Υπηρεσίες παροχής γευ-

μάτων και ποτών σε υπαί-

θριες εκδηλώσεις, όχι από

κινητές καντίνες (ΚΑΔ

56.10.19.09).

9. Δραστηριότητες υπηρε-

σιών τροφοδοσίας για εκδη-

λώσεις (catering) (ΚΑΔ

5621).

10. Υπηρεσίες που παρέχο-

νται από καντίνες αθλητικών

εγκαταστάσεων (ΚΑΔ

56.29.20.02).

11. Υπηρεσίες που παρέχο-

νται από σχολικές καντίνες

(κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).

12. Υπηρεσίες που παρέχο-

νται από φοιτητικά εστιατό-

ρια, με εξαίρεση τις δραστη-

ριότητες που αφορούν διανο-

μή προϊόντων (delivery) και

παροχή προϊόντων σε πακέ-

το από το κατάστημα (take

away) (ΚΑΔ 56.29.20.05).

13. Δραστηριότητες παροχής

ποτών, με εξαίρεση:

τις υπηρεσίες παροχής

ποτών (ΚΑΔ 56.30.10.00),

τις υπηρεσίες που παρέχο-

νται από καφέ μπαρ (ΚΑΔ

56.30.10.04),

τις υπηρεσίες που παρέχο-

νται από καφενείο, χωρίς

τεχνικά και μηχανικά παιχνί-

δια (ΚΑΔ 56.30.10.06),

τις υπηρεσίες που παρέχο-

νται από καφετέρια (ΚΑΔ

56.30.10.07),

τις υπηρεσίες που παρέχο-

νται από καφετέρια με διάθε-

ση πρόσβασης στο διαδίκτυο

(ιντερνέτ καφέ) [ΚΑΔ

56.30.10.0] και

τις υπηρεσίες που παρέχο-

νται από παραδοσιακό καφε-

νείο (ΚΑΔ:56.30.10.14) [ΚΑΔ

5630].

14. Δραστηριότητες προβο-

λής κινηματογραφικών ται-

νιών (ΚΑΔ 5914).

15. Οργάνωση συνεδρίων

και εμπορικών εκθέσεων

(ΚΑΔ 8230).

16. Υπηρεσίες που παρέχο-

νται από Κέντρα Ανοιχτής

Προστασίας Ηλικιωμένων

(ΚΑΠΗ), με εξαίρεση:

τις υπηρεσίες κοινωνικής

μέριμνας χωρίς παροχή

καταλύματος για ηλικιωμέ-

νους και άτομα με αναπηρία

(ΚΑΔ 88.10.10) και

τις υπηρεσίες επίσκεψης και

παροχής υποστήριξης σε ηλι-

κιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11)

[ΚΑΔ 8810].

17. Υποστηρικτικές δραστη-

ριότητες για τις τέχνες του

θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς

και εκμετάλλευση αιθουσών

θεαμάτων και συναφείς δρα-

στηριότητες (συναυλίες και

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις)

[ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων

των δραστηριοτήτων που

αφορούν πρόβες ζωντανών

θεαμάτων και ακροαμάτων

και κινηματογραφικά γυρί-

σματα.

18. Δραστηριότητες βιβλιοθη-

κών και αρχειοφυλακείων

(ΚΑΔ 9101).

19. Δραστηριότητες μουσεί-

ων (ΚΑΔ 9102).

20. Λειτουργία ιστορικών

χώρων και κτιρίων και παρό-

μοιων πόλων έλξης επισκε-

πτών (ΚΑΔ 9103).

21. Τυχερά παιχνίδια και

στοιχήματα (συμπεριλαμβα-

νομένων καζίνο, χαρτοπαιχτι-

κών λεσχών κ.λπ.), εξαιρου-

μένων:

των υπηρεσιών λαχείων, παι-

χνιδιών με αριθμούς και μπί-

γκο (ΚΑΔ 92.00.13),

των υπηρεσιών τυχερών παι-

χνιδιών σε απευθείας (on

line) σύνδεση (ΚΑΔ

92.00.14),

των υπηρεσιών τυχερών παι-

χνιδιών (ΚΑΔ 92.00.19),

των υπηρεσιών στοιχημάτων

σε απευθείας (on line) σύν-

δεση (ΚΑΔ 92.00.21) και

άλλων υπηρεσιών στοιχημά-

των (ΚΑΔ 92.00.29) [ΚΑΔ

9200].

22. Εκμετάλλευση αθλητικών

εγκαταστάσεων εξαιρουμέ-

νων των υπηρεσιών πίστας

καρτ (93.11.10.04) [ΚΑΔ

9311].

23. Δραστηριότητες αθλητι-

κών ομίλων (ΚΑΔ 9312).

24. Εγκαταστάσεις γυμναστι-

κής (ΚΑΔ 9313).

25. Άλλες αθλητικές δραστη-

ριότητες, εξαιρουμένων των

υπηρεσιών που σχετίζονται

με την εκπαίδευση κατοικί-

διων ζώων συντροφιάς, για

κυνήγι και σχετικές δραστη-

ριότητες (ΚΑΔ 93.19.13.03)

[ΚΑΔ 9319].

26. Δραστηριότητες πάρκων

αναψυχής και άλλων θεματι-

κών πάρκων (ΚΑΔ 9321).

27. Άλλες δραστηριότητες

διασκέδασης και ψυχαγωγίας

(ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων

του τομέα των παραλιών

(ΚΑΔ 93.29.11.00) και των

υπηρεσιών μίσθωσης ομπρε-

λών ή/και καθισμάτων (πλαζ)

[ΚΑΔ 93.29.11.05].

28. Υπηρεσίες που παρέχο-

νται από παιδότοπους (ΚΑΔ

93.29.19.05).

29. Υπηρεσίες πολιτιστικών

συλλόγων και σωματείων

(ΚΑΔ 94.99.16.01), με εξαίρε-

ση τις δραστηριότητες που

αφορούν παροχή υπηρεσιών

σε αιτούντες άσυλο και πρό-

σφυγες, και ιδίως παραπο-

μπές και συνοδεία σε θέσεις

φιλοξενίας, υπηρεσίες διερ-

μηνείας, ψυχοκοινωνικής

στήριξης και νομικής συνδρο-

μής.

30. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών

μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ

94.99.16.02).

31. Δραστηριότητες σχετικές

με τη φυσική ευεξία, εξαιρου-

μένων:

α) των υπηρεσιών διαιτολο-

γίας (ΚΑΔ 96.04.10.01),

β) υπηρεσιών διαιτολογικών

μονάδων (πολυδύναμων

μονάδων συνδυασμού

αισθητικής και δίαιτας με

εξαίρεση τη σωματική άσκη-

ση) (ΚΑΔ 96.04.10.02),

γ) υπηρεσιών προσωπικής

υγιεινής και φροντίδας σώμα-

τος (αποτρίχωσης, θεραπείας

με υπεριώδεις και υπέρυθρες

ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06)

[ΚΑΔ 9604].

32. Υπηρεσίες γραφείων

γνωριμίας ή συνοικεσίων

(ΚΑΔ 96.09.19.06).

33. Υπηρεσίες δερματοστι-

ξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ

96.09.19.09).

34. Υπηρεσίες ιερόδουλων

(ΚΑΔ 96.09.19.12).

35. Υπηρεσίες τρυπήματος

δέρματος του σώματος

(piercing) (ΚΑΔ 96.09.19.17).
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Αγροτικά Νέα

Μ
ε προαιρετική

χρήση μάσκας

για τους

υποψηφίους και

υποχρεωτική για τους

επιτηρητές, με απόσταση

1,5 μέτρου και φυσικό

αερισμό στις αίθουσες,

χωρίς ανεμιστήρες θα

διεξαχθούν οι φετινές

Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τα παραπάνω καθορίζει

σχετική Κοινή Υπουργική

Απόφαση των υπουργών

Παιδείας και Υγείας ,

Ν.Κεραμέως και Β. Κικίλια,

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

(1967 Β’/21.05.2020) και

που ορίζει τον τρόπο διεξα-

γωγής των πανελλαδικών

εξετάσεων 2020 (γραπτών

ή προφορικών).

Αποστάσεις και μάσκες

Σε κάθε αίθουσα εξέτασης

θα πρέπει να τηρείται από-

σταση 1,5 μέτρου μεταξύ

των υποψηφίων. Η ίδια

απόσταση θα πρέπει να

τηρείται και στον χώρο προ-

ετοιμασίας των υποψηφίων

με αναπηρία και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες ή

ειδικές μαθησιακές δυσκο-

λίες, καθώς και στον χώρο

εξέτασής τους.

Όσον αφορά στη χρήση

προστατευτικών μασκών,

αυτή θα είναι προαιρετική

από υποψηφίους και εκπαι-

δευτικό προσωπικό εντός

των εξεταστικών κέντρων.

Ωστόσο, για τους εκπαιδευ-

τικούς-επιτηρητές όλων των

εξεταστικών κέντρων,

καθώς και για την περίπτω-

ση εξέτασης υποψηφίου

που γίνεται παρουσία εκπαι-

δευτικού παράλληλης στήρι-

ξης, η χρήση προστατευτι-

κής μάσκας θα είναι υπο-

χρεωτική.

Για τα παραπάνω θα πρέπει

να μεριμνούν ο πρόεδρος

και τα μέλη της Λυκειακής

Επιτροπής Εξετάσεων κάθε

εξεταστικού κέντρου για

τους υποψηφίους ΓΕΛ που

εξετάζονται γραπτά, της

Επιτροπής Εξεταστικού

Κέντρου για τους υποψηφί-

ους ΕΠΑΛ που εξετάζονται

γραπτά και της Επιτροπής

Εξέτασης κάθε Ειδικούς

Εξεταστικού Κέντρου για

τους υποψηφίους που εξε-

τάζονται προφορικά.

Αερισμός των αιθουσών και

κανόνες υγιεινής

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι

αίθουσες θα πρέπει να αερί-

ζονται επαρκώς με φυσικό

τρόπο. Όπου δεν θα είναι

δυνατό αυτό, προβλέπεται η

χρήση κλιματιστικών, αλλά

σύμφωνα με τις οδηγίες της

σχετικής εγκυκλίου της

Γενικής Διεύθυνσης

Δημόσιας Υγείας του

υπουργείου Παιδείας. Η

χρήση ανεμιστήρων θα

απαγορεύεται.

Όπως ήδη ισχύει στο σχολι-

κό περιβάλλον μετά την

άρση του lockdown, θα πρέ-

πει να αποφεύγεται ο συγ-

χρωτισμός και να τηρούνται

οι οδηγίες καλής υγιεινής

των χεριών με χρήση νερού

και σαπουνιού ή με αλκοο-

λούχο αντισυπτικό διάλυμα,

σύμφωνα με τις οδηγίες του

ΕΟΔΥ. Επίσης, τα εξεταστι-

κά κέντρα θα τηρούν τους

κανόνες του ΕΟΔΥ και για

την καθαριότητα.

Τα κυλικεία θα παραμείνουν

κλειστά και κατά το χρονικό

διάστημα που θα διενεργού-

νται οι Εξετάσεις.

Έτσι θα διεξαχθούν οι Έτσι θα διεξαχθούν οι 

πανελλαδικές εξετάσεις –πανελλαδικές εξετάσεις –

Όλα τα μέτρα από την ΚΥΑΌλα τα μέτρα από την ΚΥΑ

Αυτές είναι οι 35 κατηγορίες επιχειρήσεωνΑυτές είναι οι 35 κατηγορίες επιχειρήσεων

που ακόμα δεν ξέρουν πότε θα ανοίξουνπου ακόμα δεν ξέρουν πότε θα ανοίξουν

«
Ο ιδιοκτήτης, από

όποιο ακίνητο έχασε

ενοίκιο, υπολογίζουμε

πόσα χρήματα χάθηκαν και

επιστρέφουμε το 1/3» είπε

ο υφυπουργός

Οικονομικών Θεόδωρος

Σκυλακάκης.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο

πακέτο μέτρων που ανακοι-

νώθηκε χτες το απόγευμα

από τον πρωθυπουργό

Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι θα

υπάρξει μείωση του ΦΠΑ και

στα εισιτήρια των αστικών

συγκοινωνιών, ενώ σημείωσε

ότι είναι δεδομένη η πρόσθε-

τη ανεργία και η ύφεση.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι σε

καμία περίπτωση δεν θα

έχουμε ένα νέο μνημόνιο.

“Δεν μιλάμε για μνημόνιο.

Από τον επόμενο χρόνο θα

επανέλθουν οι δημοσιονομι-

κοί κανόνες. Αυτή είναι η

βάση της συμφωνίας που

γίνεται” είπε χαρακτηριστικά.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

αναστέλλεται η καταβολή

βεβαιωμένων οφειλών, ενώ

θα δοθεί δυνατότητα συμψη-

φισμού με φορολογικές υπο-

χρεώσεις μετά τον Ιούλιο.

Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι,

προκειμένου οι ίδιοι να μην

αισθάνονται απροστάτευτοι,

η κυβέρνηση θα αναλάβει να

τους δώσει το 1/3 των ενοι-

κίων που έχασαν. “Ο ιδιοκτή-

της, από όποιο ακίνητο

έχασε ενοίκιο, υπολογίζουμε

πόσα χρήματα χάθηκαν και

επιστρέφουμε το 1/3” είπε

χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι

τις επόμενες μέρες θα ανα-

κοινωθεί το ποσοστό μείω-

σης της προκαταβολής

φόρου για συγκεκριμένες επι-

χειρήσεις που πλήττονται,

ενώ ξεκαθάρισε ότι η μείωση

προκαταβολής φόρου δεν

είναι οριζόντια για όλους.

Για την ανεργία είπε ότι η

ύφεση προκαλεί αμφιβολία

για τη διατήρηση ορισμένων

θέσεων εργασίας και πολλές

επιχειρήσεις που πλήττονται

δεν θα μπορούν να απασχο-

λούν στο μέλλον όλους τους

εργαζόμενους. “Εμείς προ-

σπαθούμε, επειδή θεωρούμε

ότι η κρίση είναι προσωρινή,

να παραμείνουν και να μην

οδηγηθούν στην ανεργία”

σημείωσε.

Τέλος, σε ερώτηση για τα

ποσοστά τουριστών που θα

ικανοποιήσουν την κυβέρνη-

ση φέτος, ο κ. Σκυλακάκης

απάντησε ότι “θα είμαστε

καλά εάν περάσουμε το 40%

τον Ιούλιο και Αύγουστο”.

Επιστρέφεται το 1/3 των χαμένωνΕπιστρέφεται το 1/3 των χαμένων

ενοικίων στους ιδιοκτήτεςενοικίων στους ιδιοκτήτες



Σ
ε διευκρινίσεις για τις

συντάξεις

προχώρησε ο

Ηλεκτρονικός Εθνικός

Φορέας Κοινωνικής

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Όπως αναφέρεται σε

σχετική ανακοίνωση, «στο

πλαίσιο της εφαρμογής του

Νόμου 4670/2020, ο e-

ΕΦΚΑ προχώρησε στην

άρση του

αντισυνταγματικού πλαφόν

των 1.300 ευρώ για τις

επικουρικές συντάξεις, το

οποίο προέβλεπε ο νόμος

4387/2016 της κυβέρνησης

του ΣΥΡΙΖΑ».

Ετσι, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου

2020, θα καταβληθεί σε

236.274 συνταξιούχους η

επικουρική σύνταξη αυξημέ-

νη κατά μέσο όρο κατά 75,47

ευρώ (καθαρό ποσό προ

φόρου).

Στο σημείο αυτό, ο e-ΕΦΚΑ

διευκρινίζει ότι, με την κατα-

βολή της αύξησης, επηρεάζε-

ται και το ποσό του μηνιαίως

παρακρατούμενου φόρου,

που επιμερίζεται αναλογικά

μεταξύ της κύριας και της

επικουρικής σύνταξης. Για

καλύτερη κατανόηση, ο e-

ΕΦΚΑ παρουσιάζει τα ακό-

λουθα δύο πραγματικά

παραδείγματα συνταξιούχων:

Α. Συνταξιούχος με καταβαλ-

λόμενο προ φόρου ποσό

κύριας σύνταξης 1.272 ευρώ:

Έλαβε τον Μάιο επικουρική

σύνταξη 105 ευρώ και του

παρακρατήθηκε φόρος 130

ευρώ στην κύρια σύνταξη και

12 ευρώ στην επικουρική.

Από τις 2 Ιουνίου, καταργεί-

ται το πλαφόν των 1.300

ευρώ και αυξάνεται το ποσό

της επικουρικής σύνταξης,

που καταβάλλεται στο λογα-

ριασμό του, από 105 ευρώ

σε 192 ευρώ. Αντίστοιχα,

τροποποιούνται τα ποσά των

παρακρατούμενων φόρων

από 130 ευρώ σε 142 ευρώ

στην κύρια σύνταξη και από

12 ευρώ σε 24 ευρώ στην

επικουρική.

Β. Συνταξιούχος με καταβαλ-

λόμενο προ φόρου ποσό

κύριας σύνταξης 1.328 ευρώ:

Έλαβε τον Μάιο επικουρική

σύνταξη 112 ευρώ και παρα-

κρατήθηκε φόρος 144 ευρώ

στην κύρια σύνταξη και 42

ευρώ στην επικουρική. Από

τις 2 Ιουνίου, καταργείται το

πλαφόν και αυξάνεται το

ποσό της επικουρικής σύντα-

ξης, που καταβάλλεται στο

λογαριασμό του, από 112

ευρώ σε 202 ευρώ.

Αντίστοιχα, τροποποιούνται

τα ποσά των παρακρατούμε-

νων φόρων από 144 ευρώ

σε 156 ευρώ στην κύρια

σύνταξη και από 14 ευρώ σε

27 ευρώ στην επικουρική.

Επιπλέον, στην πληρωμή

του Ιουνίου του 2020 εφαρ-

μόστηκε για όσους συνταξι-

ούχους βγήκαν στη σύνταξη,

από 1/1/2017, η προβλεπό-

μενη από το άρθρο 102 του

Ν. 4387/2016 μηνιαία εισφο-

ρά 0,20 ευρώ για την ενίσχυ-

ση ομοσπονδιών, σωματείων

και συνομοσπονδιών συντα-

ξιούχων.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η

εν λόγω κράτηση δεν είχε

υλοποιηθεί, μέχρι και σήμε-

ρα, λόγω αδυναμίας των

πληροφοριακών συστημά-

των, με αποτέλεσμα να κρα-

τηθούν αναδρομικά τα συγκε-

κριμένα ποσά από την ημε-

ρομηνία απονομής, φτάνο-

ντας σε ορισμένες περιπτώ-

σεις το μέγιστο των 8,4 ευρώ

για 42 μήνες.
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