CMYK

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 992 Τιμή: 0,60 ευρώ

Μετακινείται προσωπικό από
το Κ.Υ. Φαρσάλων για κάλυψη
αναγκών του Γ.Ν.Λάρισας...
Όλα τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από την Παρασκευή

Δωρεάν Rapid Test στην Επαρχία Φαρσάλων
Απολύμανση στο Σχολείο Λόφου - Ευϋδρίου
μετά το θετικό κρούσμα εκπαιδευτικού...
Σε 60 ημέρες στην Ελλάδα το εμβόλιο – Ποιο το σχέδιο
σε όλη τη χώρα και ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι
Ιανός: Αναστολή
συμβάσεων &
αποζημίωση στους
εργαζόμενους των πλη γέντων επιχειρήσεων
ΔΕΥΑΦ:
Καθαρίζει
υδατόπυργους,
υδατοδεξαμενές
σε όλη την
Επαρχία
Προχωρούν οι
εργασίες στο
Δημοτικό Στάδιο
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Ποια προϊόντα δεν
πωλούνται πλέον
στα σούπερ μάρκετ

Επιχορηγούνται τα
ΚΔΑΠ του δήμου
Φαρσάλων με 82.460

Ακόμη ένας
θάνατος σκύλου
από φόλα

ευρώ από το

Ε

Τ

έλος στην πώληση
ρούχων, παπουτσιών και άλλων
διαρκών αγαθών στα
σούπερ μάρκετ όσο διαρκεί το lockdown.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, απαγορεύεται
η πώληση διαρκών αγαθών
-όπως ρούχα, παπούτσια,
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
είδη, παιχνίδια και βιβλία–
από τα σούπερ μάρκετ, για
όσο διάστημα είναι κλειστά
τα εμπορικά καταστήματα,
ώστε να μη δημιουργούνται
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
Συγκεκριμένα, μετά την
Κοινή Υπουργική Απόφαση,
τα προϊόντα που αποσύρονται από τα ράφια, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, αφορούν τα προϊόντα
από τις εξής κατηγορίες:
Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακές μονά-

δες υπολογιστών και λογισμικού (ΚΑΔ 47.41)
ηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό
(ΚΑΔ 47.42)
εξοπλισμό ήχου και εικόνας
(ΚΑΔ 47.43)
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ΚΑΔ 47.51)
χαλιά, κιλίμια και επενδύσεις δαπέδου και τοίχου
(ΚΑΔ 47.53)
ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (ΚΑΔ 47.54)
έπιπλα, φωτιστικά και άλλα
είδη οικιακής χρήσης –
εξαιρούνται ανταλλακτικά
(π.χ. λαμπτήρες), σάρωθρα
για οικιακή καθαριότητα
(ΚΑΔ 47.59.58.35), καθώς
και σκούπες και βούρτσες
για την οικιακή καθαριότητα
(ΚΑΔ 47.59.58.37) (ΚΑΔ
47.59)
βιβλία (ΚΑΔ 47.61)
παιχνίδια (ΚΑΔ 47.65)
ενδύματα, με εξαίρεση τα
καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43)
(ΚΑΔ 47.71)
υποδήματα δερμάτινα είδη
(ΚΑΔ 47.72).

“Φιλόδημος ΙΙ”

πιχορήγηση για τη
λειτουργία των
ΚΔΑΠ θα λάβουν
μέσω του προγράμματος
“Φιλόδημος ΙΙ” οι Δήμοι
Λαρισαίων, Φαρσάλων
και Κιλελέρ.
Οι τρεις δήμοι της Π.Ε.
Λάρισας περιλαμβάνονται
στους συνολικά 134 σε όλη
τη χώρα που θα λάβουν το
ποσό των 15.076.880,00
ευρώ.
Ειδικότερα ο Δήμος
Λαρισαίων επιχορηγείται με
422.940,00 ευρώ, ο Δήμος
Φαρσάλων με 82.460,00

ευρώ, ενώ ο Δήμος Κιλελέρ
με 31.920,00 ευρώ
Κριτήρια για τον τρόπο
κατανομής της επιχορήγησης στους Δήμους όπως
αναφέρεται στην απόφαση
αποτελούν ο αριθμός των
Δομών καθώς και η διαφορά των ωφελούμενων ατόμων από το πρόγραμμα
«Εναρμόνιση
Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής»
κύκλου 2020-2021 σε
σχέση με τον κύκλο 20192020.

Δ

εν πέρασαν παρά
μόνο λίγες ημέρες
από την μαζική
θανάτωση σκύλων στην
Υπέρεια Φαρσάλων και
κάποιοι επιτήδειοι χτύπησαν ξανά αυτή την φορά
στην Βαμβακού, όπου η
είδηση για την δηλητηρίαση από φόλα αδέσποτου σκύλου προκαλεί
οργή για τον ασυνείδητο…και θλίψη για το περιστατικό.
Ο άτυχος σκύλος χαροπάλευε χθες για τρεις ώρες
απέναντι από το αγροτικό
ιατρείο του χωριού, όπου
στην συνέχεια κατέληξε. Οι
κάτοικοι του χωριού μιλούν
για ένα αδέσποτο φιλικό,
κάτω του ενός έτους, το

οποίο δεν ενοχλούσε κανένα και φοβούνται μήπως
υπάρξει συνέχεια μελλοντικά, κάνοντας λόγο ότι θα
δείξουν μηδενική ανοχή
απέναντι σε ανάλογες πρακτικές από τον οποιοδήποτε. Και όλα αυτά μια εβδομάδα την θεσμοθετημένη
τροπολογία σε νομοσχέδιο
που ψηφίστηκε και την
μετατροπή φόνευσης και
ειδεχθούς κακοποίησης
ζώου σε κακούργημα.
Πράξη η οποία επισύρει
βαρύτατες ποινές, όπως
φυλάκιση έως και 10 χρόνια και μεγάλα χρηματικά
πρόστιμα.
Με πληροφορίες από την
εφημερίδα “Ελευθερία”

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

Εκ της Διευθύνσεως

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

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

Εκδότης - Διευθυντής
Τσιανάκας Νίκος

Τρίτη 17/11/2020
Συννεφιά 11/16c

Τετάρτη 18/11/2020
Βροχόπτψση 11/13c

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

Πέμπτη 19/11/2020
Συννεφιά 9/13c

Παρασκευή 20/11/2020
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 8/13c

Σαββάτο 21/11/2020
Ηλιοφάνεια 6/11c

Κυριακή 22/11/2020
Συννεφιά 10/15c

Δευτέρα 23/11/2020
Συννεφιά 11/17c

ΚΙΝ: 6955972125

κιν. 6936 308 008
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ
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Δωρεάν rapid test για τον κορωνοϊό στα Φάρσαλα

Τ

η δυνατότητα να

ματοληπτικό έλεγχο μέσω

πραγματοποιή-

της δράσης «drive through

σουν δωρεάν την

testing».

ταχεία εξέταση ανίχνευ-

Τα συνεργεία του ΕΟΔΥ θα

σης του κορωνοϊού (rapid

βρίσκονται για το σκοπό

test) θα έχουν την ερχό-

αυτό, την ερχόμενη Τρίτη

μενη Τρίτη, 17 Νοεμβρίου,

από τις 10 το πρωί έως τις

κάτοικοι της επαρχίας

3 το μεσημέρι, έμπροσθεν

Φαρσάλων.

του 2ου Γυμνασίου –

Ο δήμος Φαρσάλων σε

Λυκείου Φαρσάλων, κοντά

συνεργασία με την

στη σκεπαστή αγορά της

Περιφέρεια Θεσσαλίας και

πόλης. Μέσω της συγκεκρι-

τις Κινητές Μονάδες

μένης δράσης δίνεται η

Ειδικού Σκοπού του

δυνατότητα στους πολίτες

Ελληνικού Οργανισμού

να δίνουν δείγμα, άμεσα,

Δημόσιας Υγείας, θα πραγ-

χωρίς να εξέλθουν από το

ματοποιήσουν μαζικό δειγ-

όχημά τους και να δημιουρ-

γείται συνωστισμός, καθώς

ρη εικόνα για την κατάστα-

δεν υπάρχει καθυστέρηση

ση της πανδημίας στην

και αναμονή με τον χρόνο

ευρύτερη περιοχή των

εξυπηρέτησης να μην

Φαρσάλων. Θέλω να επα-

υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Οι

ναλάβω την κρισιμότητα της

πολίτες που θα προσέρχο-

κατάστασης για τη δημόσια

νται με το ιδιωτικό τους

υγεία, αλλά και την ανάγκη

όχημα θα πρέπει να τηρούν

να τηρούμε ευλαβικά τα

τις οδηγίες που προβλέπο-

μέτρα προστασίας μέχρι να

νται σχετικά με τη μετακίνη-

περάσουμε στο επόμενο

σή τους.

στάδιο, στις αρχές του

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

έτους σύμφωνα με τις εκτι-

Φαρσάλων κ. Μάκης

μήσεις των ειδικών, των

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

εμβολιασμών. Για τους επό-

«Θέλω να ευχαριστήσω

μενους μήνες όμως, η

θερμά τον Περιφερειάρχη κ.

μάσκα, οι αποστάσεις και

Κώστα Αγοραστό, τις υπη-

τα υπόλοιπα μέτρα που

ρεσίες της Περιφέρειας

λαμβάνει η πολιτεία, θα

Θεσσαλίας αλλά και του

πρέπει να είναι το «ευαγγέ-

ΕΟΔΥ, για τη δυνατότητα

λιό» μας, για να προστατεύ-

που μας δίνουν μέσα από

σουμε εαυτούς και συναν-

αυτή τη συνεργασία, να

θρώπους».

αποκτήσουμε μία σαφέστε-
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Καθαρίζει τους υδατόπυργους και
υδατοδεξαμενές σε όλη την επαρχία η ΔΕΥΑ
Φαρσάλων

Σ

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

ε εκτεταμένους

Αποχέτευσης του δήμου

τική επιχείρηση. Στο πλαί-

από συνεργεία της ΔΕΥΑΦ,

καθαρισμούς όλων

Φαρσάλων.

σιο αυτό και με προγραμ-

προκειμένου το νερό που

των υδατόπυργων

Όπως τονίζει σε δηλώσει

ματισμό, έχουμε ξεκινήσει

φθάνει στις βρύσες των

και των υδατοδεξαμενών

του ο αντιπρόεδρος της

τον καθαρισμό όλων των

σπιτιών όλων των δημο-

που τροφοδοτούν με

ΔΕΥΑΦ κ. Γιάννης Τριάντης

υδατόπυργων και των υδα-

τών, να είναι πάντοτε εντός

νερό τους οικισμούς στην

«η διαφύλαξη της δημόσιας

τοδεξαμενών σε όλη την

των προβλεπόμενων πλαι-

επαρχία Φαρσάλων, προ-

υγείας μέσα από την παρο-

επαρχία. Η διαδικασία αυτή

σίων ασφάλειας και ποιότη-

χωρά τις τελευταίες ημέ-

χή ποιοτικού πόσιμου

αναμένεται να ολοκληρωθεί

τας».

ρες η Δημοτική

νερού αποτελεί βασική

τις ερχόμενες εβδομάδες

Επιχείρηση Ύδρευσης

προτεραιότητα για τη δημο-

Απολύμανση στο Δημοτικό Σχολείο
Ευϋδρίου – Λόφου από το δήμο
Φαρσάλων λόγω κρούσματος

Σ

ε εκτεταμένη απο-

Σχολείου Ευϋδρίου –

λύμανση στους

Λόφου προχώρησε

υποδειχθέντες

συνεργείο του δήμου

χώρους του Δημοτικού

Φαρσάλων, μετά τη γνω-

στοποίηση ύπαρξης

πανδημία.Παράλληλα ενη-

κρούσματος κορωνοϊού

μερώθηκαν η Διεύθυνση

στο εκπαιδευτικό προσω-

Πρωτοβάθμιας

πικό.

Εκπαίδευσης του νομού

Ήδη, με πρωτοβουλία του

Λάρισας καθώς και οι υπη-

διευθυντή του σχολείου,

ρεσία του ΕΟΔΥ στη

είχε αναστείλει η λειτουργία

Λάρισα.

της τάξης του δημοτικού

Ο δήμος Φαρσάλων βρί-

στην οποία δίδασκε η

σκεται σε διαρκή επικοινω-

νοσούσα εκπαιδευτικός,

νία με την εκπαιδευτική κοι-

ενώ υλοποιήθηκε το σύνολο

νότητα της επαρχίας, έτοι-

των προβλεπόμενων ενερ-

μος να παρέμβει όπου κρι-

γειών για την τήρηση του

θεί απαραίτητο για την προ-

πρωτοκόλλου προστασίας

άσπιση της δημόσιας υγεί-

από την

ας.

ΚΤΗΜΑ

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

6947638533
6ο
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Μετακινείται προσωπικό από το Κ.Υ. Φαρσάλων
για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Λάρισας...

Σ

ύμφωνα με το
ρεπορτάζ του
«Πρώτου Τύπου»
αναμένονται απλά οι επίσημες ανακοινώσεις ώστε
να γίνει πράξη η μετακίνηση προσωπικού από
Κέντρα Υγείας του Νομού
Λάρισας στο Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας με
σκοπό την στελέχωση του
ΓΝ Λάρισας.
Σύμφωνα με πληροφορίες
μας ζητήθηκαν από τα Κ.Υ.
Φαρσάλων, Τυρνάβου και
Ελασσόνας να μετακινη-

θούν 12 άτομα με διαδικασία rotation (δηλαδή 4
άτομα ανά Κέντρο Υγείας
με αλλαγές στα άτομα αυτά)
με σκοπό την στελέχωση
του ΓΝ Λάρισας.
Αν το σενάριο αυτό πάρει
σάρκα και οστά θα πρόκειται ουσιαστικά για μια μεγάλη «ήττα» της 5ης ΥΠΕ η
οποία δεν κατάφερε να
επανδρώσει σωστά ένα
από τα μεγαλύτερα
Νοσοκομεία του Νομού και
τώρα με «σπασμωδικές»
κινήσεις γίνονται προσπά-

θειες ώστε να καλυφθούν
τα κενά και να μην «καταρρεύσει» το σύστημα υγείας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
μας το προσωπικό του Κ.Υ.
Φαρσάλων με υψηλό
αίσθημα Κοινωνικής
Ευθύνης προς το σύνολο
των πολιτών και με απόλυτη αλληλεγγύη προς τους
συναδέλφους του ΓΝ
Λάρισας δεν πρόκειται να
αρνηθεί επ ουδενί καμία
βοήθεια.
Όμως αυτό δεν αναιρεί τα
αργά αντανακλαστικά που
έχουν επιδείξει οι αρμόδιοι
φορείς και το δεδομένο
μπέρδεμα που αναμένεται
να υπάρχει.
Καθώς πολλοί εργαζόμενοι
θα πρέπει εν μέσω πανδημίας να μετακινούνται από
άλλες πόλεις στην Λάρισα
και να επιστρέφουν στον
τόπο κατοικίας τους.
Αρχικά δεδομένα θα υπάρξουν κενά στα Κέντρα
Υγείας τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν αρκετά ζητήματα
με την πανδημία και προσπαθούν με δυσκολίες και

αρκετά εμπόδια να λειτουργήσουν τηρώντας με ευλάβεια υγειονομικά πρωτόκολλα και να μην κωλυσιεργούν.
Επίσης πολύ σημαντικό
είναι και το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι έχουν ανήλικα παιδιά και πλέον με το
κλείσιμο και των Δημοτικών
Σχολείων θα υπάρχει ένας
ανέλπιστος «πονοκέφαλος»
καθώς θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους όλες τις
υποχρεώσεις για να καλύψουν τις ανάγκες.
Δεδομένα μια τέτοια απόφαση μαρτυρά την μη
σωστή οργάνωση των
αρμόδιων φορέων.
Ο «Πρώτος Τύπος» στο
ερχόμενο φύλλο του αναμένεται να κάνει ολοκληρωμένο ρεπορτάζ στο Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων και να
ενημερώσει το αναγνωστικό
κοινό για όλα τα δεδομένα,
τις ελλείψεις, τον τρόπο λειτουργίας εν μέσω πανδημίας.

Εσκίογλου: Ο κορωνοϊός είναι παντού, να
τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα προστασίας

Δ

ήλωση του δημάρχου Φαρσάλων κ.
Μάκη Εσκίογλου με
αφορμή την έξαρση της
πανδημίας στη χώρα μας:
«Βρισκόμαστε στην πλέον
κρίσιμη καμπή της πανδημίας που απειλεί τις ζωές
μας, τις ζωές των δικών μας
ανθρώπων, την ομαλότητα

στην κοινωνία και την οικονομία όπως τη γνωρίζαμε
μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Τα κρούσματα
καθημερινά είναι χιλιάδες,
είναι παντού.
Την ίδια ώρα τα νοσοκομεία
μας δέχονται αφόρητη
πίεση και το προσωπικό
τους καταβάλλει υπεράν-

θρωπες προσπάθειες προκειμένου να κερδίσουν τη
μάχη να κρατηθούν στη
ζωή πλήθος συνανθρώπων
μας.
Τα νέα από το επιστημονικό
μέτωπο μπορεί να είναι
αισιόδοξα για την παραγωγή εμβολίων που θα μας
προστατεύσουν μελλοντικά
από τον κορωνοϊό, όμως ο
δρόμος μέχρι την τελική
λύτρωση είναι μακρύς και
επίπονος.
Ο κορωνοϊός είναι εδώ και
θα παραμείνει για αρκετούς
μήνες ακόμη. Ο μόνος τρόπος να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά μέχρι το
εμβόλιο να φθάσει στη
χώρα μας, είναι να τηρούμε
ευλαβικά τα μέτρα ασφαλείας. Να φοράμε μάσκα, να

περιορίζουμε τις κοινωνικές
συναναστροφές, να ακολουθούμε τις συμβουλές
των ειδικών, να δείξουμε
ανοχή στα μέτρα της πολιτείας και προπαντός να
κλείσουμε τα αυτιά μας σ’
εκείνες τις επικίνδυνες απόψεις που διακινούνται στο
δημόσιο διάλογο και ουδεμία σχέση έχουν με την
πραγματικότητα.
Ο δρόμος που πορευόμαστε είναι δύσκολος, είναι
όμως ο μόνος που μπορεί
να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο ξέφωτο, σε έναν
πλανήτη που θα έχει αφήσει πίσω του για πάντα την
πανδημία που ήδη κόστισε
τη ζωή σε πάνω από ένα
εκατομμύριο ανθρώπους.
Μαζί θα τα καταφέρουμε!»
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Ναυαγεί το σχέδιο της κυβέρνησης για ανοικτή αγορά στις
γιορτές

Κ

ίνδυνος να χαθεί
μεγάλο μέρος του
τζίρου που πέρυσι
έφθασε τα 3,5 δισ. ευρώ,
εάν παραταθούν τα
περιοριστικά μέτρα.
Βαθαίνει η ύφεση, ενώ το
έλλειμμα του προϋπολογισμού θα ξεπεράσει το
10%
Σε ναυάγιο κινδυνεύει να
οδηγηθεί το κυβερνητικό
σχέδιο διάσωσης του
Χριστουγεννιάτικου τζίρου
που αποτελεί εν μέσω της
πανδημίας πολύτιμη «τονω-

τική ένεση» ρευστότητας
για το λιανεμπόριο και τους
κλάδους της εστίασης και
της διασκέδασης και μεγάλη «ανάσα» για τα δημόσια
ταμεία λόγω των αυξημένων φορολογικών εισπράξεων κυρίως από το ΦΠΑ.
Η παράταση της καθολικής
οικονομικής καραντίνας,
τουλάχιστον ως τις 15 με 20
Δεκεμβρίου με βάση το
τελευταίο σενάριο εξαιτίας
της ραγδαίας εξάπλωσης
και έξαρσης της πανδημίας
υπονομεύει τον οικονομικό

σχεδιασμό για άνοιγμα της
αγοράς έστω και για ορισμένο χρονικό διάστημα
προκειμένου να σωθεί ο τζίρος των εορτών που παραδοσιακά κινείται σε υψηλά
επίπεδα και πέρυσι έφθασε
στα 3,5 δισ. ευρώ.
Όλα δείχνουν ότι φέτος
είναι πιθανό να μην επαναληφθεί η γνωστή εικόνα με
τη συντριπτική πλειονότητα
των οικογενειών να στρέφεται στα καταστήματα και
στο παραδοσιακό εμπόριο
για τις αγορές του συνδυάζοντας παράλληλα την διασκέδαση, εξέλιξη που θα
ενισχύσει τους τριγμούς
στην πραγματική οικονομία
και θα επιδεινώσει το
δημοσιονομικό εκτροχιασμό
Μία εβδομάδα πριν από
την κατάθεση του τελικού
κειμένου του νέου προϋπολογισμού την επόμενη
Παρασκευή στη Βουλή το

οικονομικό επιτελείο αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις του προσχεδίου
τοποθετώντας το ποσοστό
της ύφεσης πάνω από το
10% για το 2020 έναντι
8,2% που ήταν η αρχική
της εκτίμηση. Παράλληλα
μεταβάλλει επί το δυσμενέστερο και τις εκτιμήσεις για
το πρωτογενές έλλειμμα.
Πλέον ο φόβος των επιτελών του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους
είναι διπλός αφού από τη
μια το δημόσιο χρέος «καλπάζει», εγείροντας ερωτήματα για την βιωσιμότητα
του και από την άλλη το
έλλειμμα «ξεφεύγει» απειλώντας με νέες «περιπέτειες λιτότητας».
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη, το έλλειμμα της
γενικής κυβέρνησης οδηγεί-

ται λόγω της εκτίναξης των
κρατικών δαπανών από τα
μέτρα στήριξης, των ισχνών
φορολογικών εσόδων και
της δραστικής συρρίκνωση
του ΑΕΠ σε κοντά στο 10%
του ΑΕΠ ή τα 17 δισ. ευρώ.
Λόγω του ζοφερού σκηνικού στην οικονομία ο προϋπολογισμός του 2021
συντάσσεται με βάση το
δυσμενές σενάριο που
προβλέπει έλλειμμα 3% του
ΑΕΠ τον επόμενο χρόνο.
Ακόμη και με την ευελιξία
που παρέχει η ρήτρα διαφυγής, τα πράγματα δεν θα
είναι εύκολα ειδικά στο κομμάτι του χρέους που προβλέπεται να αυξηθεί φέτος
στο 205% του ΑΕΠ ενώ οι
συζητήσεις σε επίπεδο
ευρωζώνης για τον τρόπο
καταμέτρησης των επιπτώσεων από την πανδημία
κινούνται σε θολό τοπίο.
Χαρακτηριστική είναι η

δήλωση του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Θ.
Σκυλακάκη ότι τα χρήματα
«τα δανειζόμαστε από το
μέλλον».
Στο μεταξύ, την ερχόμενη
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου δίνεται στη δημοσιότητα η
έκθεση της Κομισιόν που
θα αξιολογεί την πρόοδο
της ελληνικής οικονομίας
στο πλαίσιο της 8ης αξιολόγησης και αναμένεται να
διατυπώνει αυστηρές
συστάσεις για τα «κόκκινα»
δάνεια, τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς και τα
ληξιπρόθεσμα χρέη του
Δημοσίου. Η έκθεση θα
συζητηθεί στο Eurogroup
της 30ής Νοεμβρίου ενώ
λίγες ημέρες πριν, στις 24
Νοεμβρίου θα βρεθεί στο
τραπέζι του Euroworking
Group.

Λαμπρούλης: Πληρωμή των εργαζομένων στην υπό
εκκαθάριση ΕΑΣ- Φαρσάλων
εργαζόμενοι στους υπό

κύπτει προϊόν εκκαθάρισης

Αγροτικής Ανάπτυξης και

συνταξιοδότηση όσων είχαν

εκκαθάριση συνεταιρισμούς

να μην αντιμετωπίζουν

Τροφίμων ή σε εποπτευό-

7500 ένσημα τα αντιστοι-

αποζημιώνονται τελευταίοι

προβλήματα από άλλους

μενους φορείς

χούν σε 25 χρόνια για τους

στη σειρά, δε δίνει λύση.

οφειλέτες όπως το Δημόσιο

Όσοι εργαζόμενοι στην

άνδρες ηλικίας 55 ετών και

Αυτό συμβαίνει διότι οι

(Οφειλές, ΦΠΑ)

ΕΑΣΦ έχουν συμπληρώσει

για τις γυναίκες ηλικίας 50

εργαζόμενοι μένουν δεύτε-

οι εργαζόμενοι να απορρο-

ένα συγκεκριμένο όριο ηλι-

ετών

ροι στη σειρά αποζημιώσε-

φηθούν σε άλλους φορείς

κίας να συνταξιοδοτηθούν

Οι βουλευτές

ων, αφού το δημόσιο διεκ-

του δημοσίου ή της τοπικής

με το προγενέστερο καθε-

Λαμπρούλης Γιώργος

δικεί ως πρώτο την καταβο-

Διοίκησης (Δήμους, περιφέ-

στώς που επέτρεπε τη

Μανωλάκου Διαμάντω

ΕΑΣ –

Η

Φαρσάλων σε χρέη, ελλείμ-

λή αποζημιώσεων λόγω

ρεια κλπ) όπως έγινε σε

Φαρσάλων τελεί

ματα και αδιέξοδο. Οι μόνοι

του χρέους σε ΦΠΑ που

άλλες περιπτώσεις (πχ

υπό καθεστώς

που δεν έχουν ευθύνη είναι

όφειλε η ΕΑΣΦ.

Ελληνική Βιομηχανία

εκκαθάρισης από το 2014.

οι παραπάνω εργαζόμενοι

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.

Ζάχαρης)

Αποτέλεσμα 60 εργαζόμε-

οι οποίοι πετάχτηκαν στο

Υπουργοί, τι μέτρα προτίθε-

οι εργαζόμενοι να έχουν

νοι να έχουν οδηγηθεί

δρόμο, ενώ ακόμη παραμέ-

νται να πάρουν ώστε:

προσαυξημένη μοριοδότη-

έκτοτε στην ανεργία ενώ

νουν απλήρωτοι εδώ και έξι

Να έχουν οι εργαζόμενοι

ση για την εμπειρία τους

παράλληλα τους οφείλο-

χρόνια (μισθοί, αποζημιώ-

προτεραιότητα στην κατάτα-

κάθε φορά που γίνονται

νται δεδουλευμένα, απο-

σεις).

ξη των οφειλετών έναντι

προσλήψεις προσωπικού

ζημιώσεις.

Ακόμη και η πρόσφατη τρο-

όλων ρητά, ώστε όταν προ-

πχ. Στο Υπουργείο

Ευθύνη για την εξέλιξη αυτή

πολογία που κατέθεσε η

έχει η διοίκηση της ΕΑΣΦ,

σημερινή Κυβέρνηση (Αρ.

που με συγκεκριμένες επι-

43 ν. 4715/2020) αλλάζο-

λογές και στήριξη της πολι-

ντας το νόμο της

τικής των κυβερνήσεων

Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την

οδήγησε την Ένωση

περίοδο 2015-2016 η

Αγροτικών Συλλόγων

οποία προέβλεπε πως οι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ
MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
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Κορωνοϊός: Σε 60 ημέρες στην Ελλάδα το εμβόλιο – Ποιο το
σχέδιο σε όλη τη χώρα και ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι

Τ

ο εμβόλιο για τον

εμβόλιο

κορονοϊό αναμένε-

Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκα-

ται να έρθει σε 60

θαρίσει ότι το εμβόλιο θα

ημέρες στην Ελλάδα, ενώ

είναι δωρεάν για όλους τους

η χώρα μετρά μεγάλη δια-

πολίτες.

σπορά στα κρούσματα

ελεύθερη πρόσβαση όλων

από κορονοϊό και στα

των Ελληνίδων και των

νοσοκομεία οι γιατροί

Ελλήνων στο εμβόλιο, γιατί

δίνουν μάχη σε συνθήκες

αυτή η κυβέρνηση από την

που παραπέμπουν σε

αρχή αντιμετώπισε το εμβό-

πόλεμο. Τα αισιόδοξα

λιο ως δημόσιο αγαθό. Γι’

σενάρια θέλουν οι πρώτοι

αυτό και θα το διαθέτει

εμβολιασμοί να γίνονται

δωρεάν σε όλους χωρίς

σε 500.000 πολίτες τον

καμία εξαίρεση. Είναι υπο-

Ιανουάριο.

χρέωσή μας, αλλά ταυτό-

H Ελλάδα θα λάβει πάνω

χρονα, με αυτό τον τρόπο,

από 25 εκατ. δόσεις για το

δηλώνεται και η προσήλωσή

εμβόλιο κατά του κορονοϊού

μας στην προστασία της

μέσω των συμβάσεων προ-

δημόσιας υγείας», έχει τονί-

αγοράς που έχει υπογράψει

σει ο Πρωθυπουργός.

η Ευρωπαϊκή Ένωση με

Αναφερόμενος στο σχέδιο

φαρμακευτικές

εταιρείες,

εμβολιασμού -το οποίο είναι

ενώ οι πρώτες παραδόσεις

αποκαλύψει με ρεπορτάζ το

αναμένονται στις αρχές του

ethnos.gr– τόνισε ότι «θα

2021, όπως έχει επισημάνει

αναπτυχθούν σε όλη την

«Επιμένω

στην

ο Πρωθυπουργός Κυριάκος

Επικράτεια ειδικές δομές

Μητσοτάκης κατά την τηλε-

στην

διάσκεψη για τη στρατηγική

Φροντίδα Υγείας για να μπο-

εμβολιασμού κατά του κορο-

ρέσουμε να υλοποιήσουμε

νοϊού.

αυτόν τον μαζικό εμβολια-

«Θα διαπράτταμε τεράστιο

σμό. Και βέβαια θα υπάρ-

λάθος αν αυτή η μεγάλη επι-

χουν και κινητά συνεργεία τα

τυχία της επιστήμης με την

οποία θα εμβολιάζουν υγειο-

ανακάλυψη του εμβολίου,

νομικούς οίκους ευγηρίας ή

μας οδηγούσε σε πρόσθετο

άλλους συμπολίτες μας, οι

εφησυχασμό.

οποίοι

Πρέπει

να

Πρωτοβάθμια

για

διάφορους

γίνει ακριβώς το ανάποδο.

λόγους δεν μπορούν να

Τώρα που γνωρίζουμε ότι

μετακινηθούν».

υπάρχει φως στην άκρη του

Ραντεβού με SMS για το

τούνελ, τώρα που είμαστε

εμβόλιο

περίπου βέβαιοι ότι, μέσα

Για τον εμβολιασμό τα σχέ-

στο πρώτο εξάμηνο του

δια είναι σε εξέλιξη ώστε να

2021, θα έχουμε πετύχει ένα

γίνει σύμφωνα με όλες τις

επαρκές επίπεδο εμβολια-

προδιαγραφές υγείας που

σμού ώστε να αφήσουμε

θα

πίσω μας αυτή την κρίση,

Σκέψεις υπάρχουν οι πολί-

αυτή ακριβώς η πληροφο-

τες να κλείνουν ραντεβού

ρία πρέπει να μας κάνει πιο

μέσω SMS, ώστε να περιο-

δυνατούς και πιο προσηλω-

ριστεί ο συνωστισμός και οι

μένους να τηρήσουμε τα

ουρές. Όπως έχει αποκαλύ-

μέτρα προστασίας», τόνισε

ψει το ethnos.gr, με σειρά

ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη

προτεραιότητας, ραντεβού

διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

σύμφωνα με τα κριτήρια,

Δωρεάν

ωράριο, αλλά και με συγκε-

για

όλους

το

ορίσουν

οι

ειδικοί.

κριμένο αριθμό πολιτών ανά

έχουν καταγράψει τα ψυγεία

στην κοντινή Μονάδα Υγείας

μων (42 πολίτες ανά βάρ-

Μονάδα Υγείας, αναμένεται

και τις καταψύξεις που δια-

τους με βάση τις προτεραιό-

δια), ώστε να μην προκληθεί

να πραγματοποιηθεί ο εμβο-

θέτουν οι Μονάδες (σ.σ. για

τητες

τεθεί

συνωστισμός στην περί-

λιασμός για τον κορονοϊό,

τη διατήρηση φαρμάκων),

(πρώτα οι υγειονομικοί και

πτωση που υπάρξει μεγάλο

όταν φθάσουν οι πρώτες

ώστε να παραγγελθεί ο

οι ευπαθείς ομάδες)

ενδιαφέρον για το εμβόλιο

δόσεις – μετά και την ανα-

απαιτούμενος εξοπλισμός.

Θα διεξάγονται κυρίως από

του κορονοϊού.

που

έχουν

κοίνωση των Pfizer και

Πηγές του ethnos.gr αναφέ-

νοσηλευτές και επισκέπτες

Ο εμβολιασμός θα γίνεται με

BioNtech για το εμβόλιο –

ρουν ότι τις επόμενες ημέ-

Υγείας με την επίβλεψη για-

προκαθορισμένα ραντεβού,

στη χώρα μας σε Κέντρα

ρες μάλιστα αναμένεται να

τρού. Ήδη κάθε Υγειονομική

ώστε να τηρηθεί μία σειρά,

Υγείας και ΤΟΜΥ.

γίνει διαγωνισμός για την

Περιφέρεια έχει καταγράψει

ενώ προς ώρας οι αρμόδιοι

Βασικό ζήτημα όμως πριν

αγορά ειδικών καταψύξεων

το προσωπικό που διαθέτει

δεν έχουν καταλήξει ακόμη

από όλα είναι να εξασφαλι-

στις οποίες θα διατηρηθούν

ώστε εάν χρειασθεί επιπλέ-

πως θα προσκληθούν οι

στούν και να αγορασθούν οι

οι δόσεις των εμβολίων.

ον, να εξασφαλιστεί.

πολίτες, μεταφέρουν καλά

απαραίτητες καταψύξεις για

Πώς θα γίνουν οι εμβολια-

Τα Κέντρα Υγείας και οι

γνωρίζοντες στο ethnos.gr.

τη συντήρηση του εμβολίου,

σμοί

ΤΟΜΥ που δεν διαθέτουν

Στο τραπέζι πάντως των

αφού τουλάχιστον το ένα

Οι εμβολιασμοί θα γίνουν με

επαρκή αριθμό Επισκεπτών

συζητήσεων τέθηκε και το

από αυτά που αναμένεται

επισκέπτες υγείας, νοση-

Υγείας οι ανάγκες θα καλύ-

θέμα της αξιοποίησης των

να έρθει στη χώρα μας, πρέ-

λευτές αλλά και γιατρούς

πτονται με επιπλέον νοση-

ΑΜΚΑ, αλλά μέχρι στιγμής

πει να διατηρείται στους -

που θα επιβλέπουν, όταν θα

λευτικό προσωπικό.

αναζητείται λύση που να

70C. Ειδικότερα, σύμφωνα

φθάσουν στη χώρα μας τα

Το ωράριο που θα ορισθεί

μην προσκρούει στα ευαί-

με πληροφορίες του eth-

εμβόλια για τον covid.

θα είναι έως τις 20:00 το

σθητα προσωπικά δεδομέ-

nos.gr, το υπουργείο Υγείας

Συγκεκριμένα το σχέδιο του

βράδυ, αναφέρουν έγκυρες

να.

έχει ήδη ολοκληρώσει το

υπουργείου Υγείας προβλέ-

πληροφορίες του ethnos.gr.

Με βάση τα αισιόδοξα σενά-

επιχειρησιακό σχέδιο για

πει ότι οι εμβολιασμοί θα

Οι εμβολιασμοί θα διεξάγο-

ρια, η χώρα μας αναμένεται

τους εμβολιασμούς, καθορί-

γίνουν ως εξής:

νται σε δύο βάρδιες προσω-

να παραλάβει τις πρώτες

ζοντας τον αριθμό των εμβο-

Θα πραγματοποιηθούν σε

πικού, ενώ σε κάθε Μονάδα

δόσεις του εμβολίου τον

λιαστικών κέντρων σε όλη

Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ

θα μπορεί να εμβολιάζεται

ερχόμενο Ιανουάριο

τη χώρα με βάση πληθυ-

Οι πολίτες θα μεταβαίνουν

συγκεκριμένος αριθμός ατό-

σμιακά κριτήρια.
Άλλωστε, από την περασμένη

Δευτέρα

-αναφέρουν

έγκυρες πληροφορίες του
ethnos.gr– οι Διοικητές και
Υποδιοικητές

των

Υγειονομικών Περιφερειών
(ΥΠΕ), έχουν αποστείλει
λίστα με όλα τα Κέντρα
Υγείας και τις ΤΟΜΥ που
πληρούν τις προϋποθέσεις
και τα πληθυσμιακά κριτήρια, καθώς τους ζητήθηκε
να ορίσουν ανά περιοχή και
κατοίκους

συγκεκριμένες

Μονάδες Υγείας που θα
πρέπει να εμπλακούν στους
εμβολιασμούς.
Ήδη όμως οι συγκεκριμένες
Μονάδες Υγείας έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται στα
δεδομένα,

τόσο

σε

ότι

αφορά στο προσωπικό, όσο
και στον εξοπλισμό, προκειμένου να μπορέσουν να
ανταπεξέλθουν σε αυτό το
πρωτοφανές για τα παγκόσμια χρονικά project.
Σύμφωνα με το σχέδιο του
υπουργείου Υγείας, βασικό
ζήτημα αποτελεί το θέμα της
διατήρησης των δόσεων του
εμβολίου, καθώς ειδικά για
το εμβόλιο της Pfizer απαιτείται η συντήρηση του
στους -70C.
Γι αυτό και όλοι οι Διοικητές
και Υποδιοικητές των ΥΠΕ
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Απομακρύνει τα υλικά που είχαν σωρευτεί λόγω του Ιανού ο
δήμος Φαρσάλων

Σ

την τελική ευθεία
βρίσκονται οι εργασίες των τεχνικών
υπηρεσιών του δήμου
Φαρσάλων για την αποκατάσταση των περιοχών
οι οποίες, λόγω της έκτακτης συγκυρίας του
Ιανού, είχαν χρησιμοποι-

ηθεί για την εναπόθεση
φερτών υλικών.
Τις τελευταίες ημέρες,
χωματουργικά μηχανήματα
επιχειρούν τόσο στην είσοδο της πόλης από Βόλο,
στο ύψος του κοιμητηρίου,
όσο και έξω από το Βασιλί,
για την απομάκρυνση μπά-

ζων. Μάλιστα, στη δεύτερη
περίπτωση, έλαβαν χώρα
και παράλληλες εργασίες
ανάπλασης της περιοχής,
οι οποίες ολοκληρώνονται
εντός των επόμενων ημερών.
Σε δήλωσή του, ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης
Γούσιας τονίζει τα εξής:
«Από την πρώτη ημέρα
των μεγάλων φυσικών
καταστροφών που έπληξαν
την επαρχία μας μέχρι και
σήμερα, δεν έχουμε σταματήσει ούτε λεπτό να εργαζό-

μαστε για την αποκατάσταση των προβλημάτων και
την επιστροφή στην κανονικότητα. Πλέον, είμαστε στη
φάση που απομακρύνουμε
όλα εκείνα τα μπάζα και τα
φερτά υλικά που μας έφερε
ο «Ιανός», από τις περιοχές

που χρησιμοποιήθηκαν
λόγω της έκτακτης συγκυρίας, για την εναπόθεσή
τους. Είναι θέμα ημερών να
ολοκληρωθούν οι εργασίες
και να παραδοθούν οι
χώροι στο περιβάλλον ακέραιοι, ως είχαν».

Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων:
“Απαγόρευση πώλησης διαρκών ειδών
στα Σούπερ Μάρκετ”

Α

πό τον
Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας
Φαρσάλων γνωστοποιείται ότι μετά από συλλογικές, διαρκείς, συστηματικές και εντοπισμένες
παρεμβάσεις της ΕΣΕΕ

και τους Εμπορικούς

ψε ο Υπουργός Ανάπτυξης

λειτουργία τους για να οικει-

Συλλόγους προς την

και Επενδύσεων κ. Άδωνις

οποιηθούν προς όφελός

Κυβέρνηση, η προσπά-

Γεωργιάδης, απαγορεύεται

τους ένα σημαντικό τμήμα

θειά απέδωσε καρπούς.

πλέον η πώληση διαρκών

του τζίρου των διαρκών

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

προϊόντων από τα καταστή-

προϊόντων, την στιγμή που

Από τον Εμπορικό

ματα τροφίμων που μένουν

οι αντίστοιχες επιχειρήσεις

Επιχειρηματικό Σύλλογο

ανοικτά κατά την διάρκεια

μας παραμένουν κλειστές

Επαρχίας Φαρσάλων γνω-

του lockdown.

με κρατική εντολή.

στοποιείται ότι μετά από

Αποκαθίσταται κατά τον

Πρόκειται για μία ηθική

συλλογικές, διαρκείς,

τρόπο αυτό η ισότητα των

αλλά και ουσιαστική δικαίω-

συστηματικές και εντοπι-

όπλων στην αγορά και

ση των χιλιάδων μικρομε-

σμένες παρεμβάσεις της

αποφεύγεται μια σημαντική

σαίων εμπόρων που

ΕΣΕΕ και τους Εμπορικούς

στρέβλωση του θεμιτού

«βάζουν πλάτη» και σε

Συλλόγους προς την

ανταγωνισμού, καθώς απα-

αυτή τη φάση του πολέμου

Κυβέρνηση, η προσπάθειά

γορεύεται πλέον στις επιχει-

ενάντια στην πανδημία.Εκ

απέδωσε καρπούς.

ρήσεις τροφίμων να εκμε-

του Συλλόγου.

Με απόφαση που υπέγρα-

ταλλευτούν προνομιακά την

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Στο Πράσινο Ταμείο η ανάπλαση του νοτίου
τμήματος του περιφερειακού των Φαρσάλων
του αστικού σχεδιασμού
στην πόλη, με σεβασμό
στην αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου τονίζει τα εξής:
«Η έγκριση από το Πράσινο
Ταμείο της αστικής ανάπλασης του νοτίου τμήματος
του μεγάλου περιφερειακού

Σ

της πόλης, πάνω από το

ε φάση δημοπρά-

τίωσης των περιβαλλοντι-

κής γης, μόρφωση επιφά-

δημοτικό στάδιο, αποτελεί

τησης μπαίνει

κών συνθηκών των

νειας εδάφους, επιχώσεις,

μία σπουδαία παρέμβαση

πλέον η ανάπλα-

Φαρσάλων, οδηγούν άμεσα

τοποθέτηση αρδευτικών

για τον άνθρωπο και το

ση του νοτίου τμήματος

και στην άνοδο του βιοτικού

συστημάτων, φύτευση

περιβάλλον. Θα δημιουργή-

του μεγάλου περιφερεια-

επιπέδου των κατοίκων της

δέντρων περιφερειακά του

σει νέες, θετικότερες βιοκλι-

κού των Φαρσάλων

πόλης.

πεζοδρομίου σύμφωνα με

ματικές συνθήκες, συνδρά-

συνολικού προϋπολογι-

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

τη φυτοτεχνική μελέτη,

μοντας στην βελτίωση του

σμού 600.000 ευρώ,

Με το προτεινόμενo έργο

εργασίες κατασκευής απο-

μικροκλίματος για την πόλη,

καθώς εγκρίθηκε χρημα-

θα εκτελεστούν εργασίες

χέτευσης ομβρίων υδάτων,

ενώ παράλληλα θα αναπτύ-

τοδότηση ύψους 292.725

σύμφωνα με τις αρχές του

τελική διαμόρφωση πεζο-

ξει έναν ακόμη «πνεύμονα»

ευρώ από το «Πράσινο

βιοκλιματικού σχεδιασμού

δρομίων με κατάλληλο

πρασίνου. Εκ των πραγμά-

Ταμείο».

διαμόρφωσης του νότιου

υλικό εδαφοκάλυψης που

των καταλαβαίνει κανείς

Πρόκειται για παρεμβάσεις

πεζοδρομίου, στην περιφε-

θα διευκολύνει την απρό-

πως πρόκειται ένα έργο

σε έκταση 2,68 χιλιομέτρων

ρειακή οδό της πόλης των

σκοπτη κίνηση των πεζών.

που στοχεύει στην μείζονα

που ως βασικό στόχο έχουν

Φαρσάλων, από τη δια-

Με την ανακατασκευή και

επιδίωξη της βελτίωσης της

μεταξύ άλλων την βελτίωση

σταύρωση αυτής με την

διαμόρφωση του πεζοδρο-

ποιότητας ζωής των πολι-

του μικροκλίματος της

οδό Βόλου ως τη διασταύ-

μίου θα επιτραπεί η περιφε-

τών. Τέτοιου είδους έργα

πόλης των Φαρσάλων,

ρωση με την οδό Λαμίας.

ρειακή διασύνδεση των

αποτελούν βασική προτε-

καθώς και την επίτευξη

Το πεζοδρόμιο που θα ανα-

σχολικών εγκαταστάσεων

ραιότητα της παρούσας

καλύτερων συνθηκών θερ-

κατασκευαστεί θα είναι

και των κοινόχρηστων

δημοτικής αρχής. Θέλω να

μικής άνεσης για τους

συνολικού πλάτους τριών

χώρων της πόλης στο

ευχαριστήσω την Τεχνική

κατοίκους του. Επίσης, εξί-

μέτρων.

σύνολο του βόρειου τόξου

Υπηρεσία του δήμου

σου σημαντική είναι η ενί-

Πιο συγκεκριμένα θα πραγ-

της πόλης των Φαρσάλων.

Φαρσάλων για την άψογη

σχυση του πρασίνου κατά

ματοποιηθούν οι ακόλουθες

Το παραπάνω έργω που

συνεργασία και προετοιμα-

μήκος της οδού, αφού προ-

επεμβάσεις:

φέρει την ονομασία

σία, ώστε να ωριμάσει το

βλέπεται να φυτευτούν περί

Kαθαίρεση ασφαλτοσκυρο-

«Αστικές αναπλάσεις πόλε-

συγκεκριμένο έργο και να

τα 720 δέντρα. Οι παραπά-

δέματος όπου απαιτηθεί,

ως Φαρσάλων ΙΙ» εν τέλει

πετύχει την ένταξή του στο

νω στόχοι, μέσω της βελ-

εκσκαφές, αφαίρεση φυτι-

στοχεύει στην ολοκλήρωση

Πράσινο Ταμείο».
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Δημοτικά σχολεία: Κλειστά - Τηλεκπαίδευση από την Τετάρτη

Π

ώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των
παιδιών μετά την απόφαση για αναστολή της λειτουργίας τους έως τις 27
Νοεμβρίου - Χωρίς χρέωση data για τα ψηφιακά
μαθήματα
Νέο τοπίο διαμορφώνεται
από την ερχόμενη εβδομάδα για μαθητές δημοτικών
και νηπιαγωγείων , δασκάλους και γονείς . Όπως
ανακοίνωσε χθες, η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως σε συνέντευξη
Τύπου η πρωτοβάθμια
εκπαίδευση θα λειτουργήσει
εξ αποστάσεως με δύο τρόπους: την τηλεκπαίδευση
και την εκπαιδευτική τηλεόραση.
Από την Δευτέρα, οι διευθύνσεις των σχολείων σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, έχουν καταρτίσει

πρόγραμμα σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης και θα
κάνουν τις απαραίτητες
δοκιμές. Η τηλεκπαίδευση
ωστόσο θα ξεκινήσει την
Τετάρτη, μετά τη σχολική
αργία της 17ης Νοεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη
μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης γίνονται στους
μαθητές των Γυμνασίων και
των Λυκείων, η λειτουργία
των οποίων είχε ανασταλεί
από τις 9 Νοεμβρίου.
Το ωράριο των μαθημάτων
Θα είναι υποχρεωτική και
κατόπιν σχετικής εισήγησης
του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής η
κάθε διδακτική ώρα θα έχει
διάρκεια 30 λεπτά. Τα διαδικτυακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται από τις
14:00 έως τις 17:00 για τα
Δημοτικά, από τις 14:00
έως τις 16:20 για τα νηπιαγωγεία και αυτές οι ώρες

περιλαμβάνουν και μικρά
διαλείμματα.
Εκπαιδευτική τηλεόραση
για μαθητές δημοτικού
Παράλληλα από τη Δευτέρα
στις 9 το πρωί – πρώτη
ημέρα εφαρμογής των
μέτρων – θα αρχίσουν να
προβάλλονται από την
ΕΡΤ2 τηλεοπτικά μαθήματα
για μαθητές Δημοτικού.
Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση του προγράμματος
π των μαθημάτων .
Ανοιχτές οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής
Τι ισχύει για τους γονείς
που εργάζονται στη
Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
Ο υπουργός Εσωτερικών
Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το Δημόσιο θα
λειτουργεί με το απολύτως
αναγκαίο πλέον προσωπικό
με βάση το συγκεκριμένο
πλάνο εργασιών που οφείλει να υπάρχει σε κάθε
υπηρεσία.Για τις ειδικότητες
που αυτό είναι εφικτό, θα
εφαρμοστεί τηλεργασία στο
μέγιστο δυνατό βαθμό και
πάντως σε καμία περίπτωση λιγότερο από το 50%
των εργαζομένων στο
Δημόσιο.Επιπλέον η διοίκηση κάθε υπηρεσίας θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι
δημόσιοι υπάλληλοι που

ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, θα μείνουν
στο σπίτι τους, είτε για να
εργαστούν από εκεί με
τηλεργασία, είτε κάνοντας
χρήση άδειας.Με βάση τις
ρυθμίσεις που είχαν θεσμοθετηθεί από τον Μάρτιο, οι
γονείς που έχουν έστω ένα
παιδί έως 15 ετών και είναι
δημόσιοι υπάλληλοι, θα
μπορούν να εργαστούν
στην υπηρεσία τους, είτε με
μειωμένο ωράριο κατά
25%, είτε με εναλλακτικό
ωράριο που θα συμφωνήσουν με την υπηρεσία τους,
είτε μπορούν να κάνουν
χρήση της άδειας ειδικού
σκοπού. Αντίστοιχα μέτρα,
όπως σημείωσε ο ίδιος,
ισχύουν και για τους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα και όχι μόνο του
δημοσίου, με βάση τις ρυθμίσεις που έχει ήδη προβλέψει το υπουργείο
Εργασίας.
Χωρίς χρέωση data
Οδηγίες εστάλησαν από
χθες , σε όλα τα δημοτικά
και νηπιαγωγεία της χώρας,
ώστε να ακολουθήσουν δύο
ημέρες προσαρμογής, πριν
την έναρξη των ψηφιακών
μαθημάτων την Τετάρτη.
Υπενθυμίζεται ότι, εφ' όσον
κάποιος συνδέεται στις
πλατφόρμες που χρησιμο-

ποιεί το υπουργείο για την
τηλεκπαίδευση, δεν θα
υπάρχει χρέωση δεδομένων (data). Υπάρχει επίσης
δυνατότητα σύνδεσης στην
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
και μέσω σταθερού τηλεφώνου με αστική χρέωση.
Τεχνολογικό υλικό
Η κ. Κεραμέως συμπλήρωσε, δε, ότι από τον Μάρτιο,
το υπουργείο Παιδείας
στέλνει τεχνολογικό εξοπλισμό στα σχολεία, μέσα από
σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια και δωρεές.
Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των σχολείων σε γρήγορα δίκτυα, το Υπουργείο
Παιδείας και
Θρησκευμάτων με τη
συνεργασία του
Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κατά το
τελευταίο δωδεκάμηνο προχώρησε στην αναβάθμιση
7.100 κυκλωμάτων σχολείων από ADSL σε VDSL,
ενώ περίπου 1.500 σχολεία
διαθέτουν οπτική ίνα. Ως
προς τη χρηματοδότηση
του ΠΣΔ για την ενίσχυση
και περαιτέρω αναβάθμιση
των ψηφιακών υπηρεσιών
του, το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων ζήτησε
από το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
την ένταξη έργου ύψους 3,5

εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ για τα
έτη 2021 έως και 2023,
χρηματοδότηση η οποία
ήταν τελματωμένη από το
2016. Τέλος, με τη συνεργασία των δύο υπουργείων
προωθείται έργο εγκατάστασης οπτικών ινών σε
περίπου 4.000 σχολεία της
Αττικής και της
Θεσσαλονίκης.Τεράστια
αναβάθμιση έχει επίσης
συντελεστεί και στον τεχνικό εξοπλισμό των σχολικών
μονάδων. Τον Ιούνιο του
2019, επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, τα σχολεία διέθεταν συνολικά 4.500 φορητές συσκευές, ενώ σήμερα
έχουμε εξασφαλίσει τη διάθεση περισσότερων από
80.000 συσκευών στα σχολεία, η διανομή των οποίων
βρίσκεται σε εξέλιξη από
την άνοιξη. Από αυτές τις
φορητές συσκευές, περίπου
65.000 αγοράστηκαν από
το ελληνικό δημόσιο με
ευρωπαϊκά κονδύλια, και
περισσότερες από 20.000
προήλθαν από δωρεές.
Η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως κατά την ομιλία
της τόνισε ότι τα μέτρα είναι
«καθαρά προληπτικού
χαρακτήρα».

Κικίλιας: Πώς και πότε θα γίνει άρση των μέτρων - «Κλειδί» ο αριθμός των κρουσμάτων

«

Αν μέχρι τις 30

εξηγώντας τα εξής: «Είναι

Νοεμβρίου τα

θέμα κινητικότητας των

κρούσματα έχουν

γονιών, των παππούδων,

κατέβει κάτω από τα 500

των γιαγιάδων, των δασκά-

τότε σταδιακά μπορούμε

λων. Όσο μειώνουμε την

να ανοίξουμε εκείνη την

κινητικότητα μειώνουμε τον

ημερομηνία», τόνισε ο

κίνδυνο. Είναι το τελευταίο

υπουργός Υγείας

μέτρο που θέλαμε να

Στο επίμαχο θέμα της

πάρουμε. Αλλά είναι τόσο

άρσης των μέτρων κορω-

σοβαρή η κατάσταση που

νοϊού από τις 30 Νοεμβρίου

αναγκάστηκε η επιτροπή να

και μετά αναφέρθηκε ο

επιβάλει αυτό το μέτρο».

υπουργός Υγείας, Βασίλης

Όσον αφορά τα δειγματο-

Κικίλιας.

ληπτικά τεστ που θα γίνουν

«Η άρση των μέτρων θα

σε μαθητές πριν ανοίξουν

γίνει σταδιακά, προσεκτικά

τα σχολεία αυτά θα γίνουν

και με την τήρηση των

σε μαθητές όλων των βαθ-

μέτρων αυτοπροστασίας.

μίδων όπως δήλωσε ο

Αν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου

ίδιος.

τα κρούσματα έχουν κατέ-

«1.162 κρεβάτια ΜΕΘ

βει κάτω από τα 500 τότε

υπάρχουν αυτή τη στιγμή

σταδιακά μπορούμε να

σε όλη τη χώρα. Υπάρχει

ανοίξουμε εκείνη την ημε-

διασπορά ιού στην κοινότη-

ρομηνία. Πάντα με μέτρα

τα. Αντιδράσαμε γρήγορα

αυτοπροστασίας. Οι επιδη-

και αυξήθηκαν οι κλίνες.

μιολόγοι ξέρουν καλύτερα

Και 15.000 αν μπορούσαμε

και αυτοί θα κάνουν τις

να δημιουργήσουμε αν

εισηγήσεις στην κυβέρνη-

συνεχίσει να διασπείρεται ο

ση» εξήγησε ο κ. Κικίλιας,

ιός με γεωμετρική άνοδο

μιλώντας στο κεντρικό δελ-

στην κοινότητα δεν θα ήταν

τίο ειδήσεων του Μega.

αρκετές» τόνισε ακόμη ο κ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε

Κικίλιας.

στο κλείσιμο των σχολείων

Οικονομία
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Άνοιξε η Εργάνη για τις δηλώσεις αναστολών Νοεμβρίου και
το επίδομα των 800 ευρώ

Α

νοιξε από την
Κυριακή 15/11 το
πληροφοριακό
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για
την υποβολή δηλώσεων
αναστολών συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων επιχειρήσεων/εργοδοτών κλειστών με κρατική εντολή ή
πληττόμενων, βάσει
Κωδικού Αριθμού
Δραστηριότητας, για το
μήνα Νοέμβριο 2020.
Νωρίτερα, ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
γνωστοποίησε και μέσω
τηλεοπτικής του συνέντευξης
στην ΕΡΤ1 το εξής: «Ανοίγει
από σήμερα το απόγευμα
15/11/2020 η ΕΡΓΑΝΗ για
την υποβολή των δηλώσεων
αναστολής εργαζομένων από
τις πληττόμενες και τις κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις. Το ίδιο και οι εργαζόμενοι που θα υποβάλουν

δήλωση μόνο για πρώτη
φορά».
Όπως αναφέρεται σε σχετικές οδηγίες που εξέδωσε το
υπουργείο Εργασίας, για
κάθε εργαζόμενο, σε δύο ή
παραπάνω εργοδότες, η
αποζημίωση ειδικού σκοπού,
που θα λάβει, υπολογίζεται,
λαμβάνοντας υπόψη το
σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής
προσμετράται μία φορά και
δεν αθροίζεται) και ως ποσό
αναφοράς λογίζεται το ποσό
των 800 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.
Η προθεσμία για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους
τους που έχουν κλείσει λήγει
στις 24 Νοεμβρίου ενώ για
τις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ
και των εργαζομένων τους
λήγει στις 7 Δεκεμβρίου. Οι
πληρωμές της αποζημίωσης

ειδικού σκοπού ύψους 800
ευρώ θα γίνει για τους εργαζόμενους που έκλεισε η επιχείρηση με κρατική εντολή
στις 27 Νοεμβρίου ενώ για
αυτές που έχουν πληγεί
βάσει ΚΑΔ στις 11
Δεκεμβρίου.
Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται
να υποβάλλουν υπεύθυνες
δηλώσεις στην πλατφόρμα
supportemployees.services.g
ov.gr μόνο εάν η σύμβαση
εργασίας τους τίθεται για
πρώτη φορά σε αναστολή,
ανεξαρτήτως προσώπου
εργοδότη. Δηλαδή αν ένας
εργαζόμενος ήταν σε αναστολή τον Απρίλιο και τώρα
εργάζεται σε άλλο εργοδότη,
δεν χρειάζεται να υποβάλλει
εκ νέου δήλωση για την νέα
αναστολή του Νοεμβρίου.
Ειδικά για τον Νοέμβριο, η
αποζημίωση ειδικού σκοπού
για τους εργαζόμενους που
θα δηλωθούν σε αναστολή,
θα υπολογισθούν αναλογικά
με τις ημερολογιακές ημέρες
της αναστολής επί του ποσού
των 800 ευρώ, αντί των 534
ευρώ.
Το μέτρο καλύπτει όλους
τους εργαζόμενους που
έχουν προσληφθεί μέχρι και
τις 4 Νοεμβρίου. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα
υπολογιστεί αναλογικά με
βάση τις ημερολογιακές (και
όχι τις εργάσιμες) ημέρες της
αναστολής και με ποσό αναφοράς τα 26,66 ευρώ ανά
ημερολογιακή ημέρα αναστο-

λής.
Την αναλογική αποζημίωση
δικαιούνται 4 ταχύτητες εργαζομένων:
1. Εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες Περιφερειακές
Ενότητες – π.χ. στη
Θεσσαλονίκη – των οποίων η
σύμβαση έχει τεθεί υποχρεωτικά σε αναστολή, καθώς
εργάζονται σε επιχειρήσεις
που έκλεισαν με κρατική
εντολή βάσει ΚΑΔ από 3
Νοεμβρίου, πριν την ανακοίνωση των γενικευμένων
μέτρων για το σύνολο της
Επικράτειας. Οι συμβάσεις
τους τίθενται σε αναστολή για
28 ημέρες, από 3 έως 30
Νοεμβρίου. Για παράδειγμα :
Εργαζόμενος σε κλειστή επιχείρηση με κρατική εντολή
βάσει ΚΑΔ στη Θεσσαλονίκη
τίθεται σε αναστολή από
3.11.2020 και θα λάβει 747
ευρώ (υπολογισμός στα 800
ευρώ για 28 ήμερες αναστολής)
2. Εργαζόμενοι των οποίων η
σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά σε αναστολή από σήμερα,
Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο
πλαίσιο των γενικευμένων
μέτρων για το σύνολο της
Επικράτειας. Οι συμβάσεις
τους τίθενται σε αναστολή για
24 ημέρες, από 7 έως 30
Νοεμβρίου. Για παράδειγμα :
Εργαζόμενος σε κλειστή επιχείρηση με κρατική εντολή
βάσει ΚΑΔ τίθεται σε αναστολή από 7.11.2020 και θα
λάβει 640 ευρώ (υπολογι-

σμός στα 800 ευρώ για 24
ήμερες αναστολής)
3. Εργαζόμενοι των οποίων η
σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά σε αναστολή από άλλη
ημερομηνία, για παράδειγμα
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Για
παράδειγμα : Εργαζόμενος
σε
κομμωτήριο/κουρείο/κέντρα
αισθητικής που κλείνει με
κρατική εντολή την 9.11.2020
τίθεται σε αναστολή από
9.11.2020 και θα λάβει 587
ευρώ (υπολογισμός στα 800
ευρώ για 22 ήμερες αναστολής)
4. Εργαζόμενοι των οποίων η
σύμβαση εργασίας τίθεται σε
αναστολή για μέρος ή για
ολόκληρο τον μήνα σε επιχειρήσεις που παραμένουν
ανοιχτές αλλά χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες για το
μήνα Νοέμβριο και βάσει της
γενικευμένης λίστας ΚΑΔ του
Απριλίου 2020. Για παράδειγμα : Εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση βάσει ΚΑΔ
που έχει τεθεί σε αναστολή
από 1.11.2020 θα λάβει 800
ευρώ ή την αναλογία επί των
800 ευρώ για τις ήμερες του
Νοέμβριου που είναι σε αναστολή
5. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί
που αναμένεται να λάβουν
ολόκληρο το ποσό της ειδικής αποζημίωσης των 800
ευρώ είναι κατά κύριο λόγο οι
εργαζόμενοι που ήταν σε
αναστολή και τον Οκτώβριο
δηλαδή:

-Εργαζόμενοι σε επισιτισμό,
τουρισμό, μεταφορές, πολιτισμό, αθλητισμό
-Εργαζόμενοι που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες και ήταν
σε αναστολή τον Οκτώβριο
-Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις
με αναστολή λειτουργίας ήδη
από τον Οκτώβριο και ειδικότερα στην Κοζάνη από 16/10
και στην Καστοριά από
23/10.
-Εργαζόμενοι Επιχειρήσεων
Προσωρινής Απασχόλησης
(ΕΠΑ), που έχουν τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη ο
οποίος εμπίπτει σε πληττόμενο ΚΑΔ για τον Οκτώβριο.
Πίνακα με τις προθεσμίες
υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας
και τις ημερομηνίες πληρωμών της αποζημίωσης ειδικού σκοπού δημοσίευσε το
υπουργείο Εργασίας.
Ο πίνακας παρέχει αναλυτική
ενημέρωση σχετικά με τις
προθεσμίες υποβολών και τις
πληρωμές εργαζομένων σχετικά με:
- τις δηλώσεις αναστολών
συμβάσεων εργασίας και
ορθές επαναλήψεις μηνός
Οκτωβρίου,
- τις μονομερείς δηλώσεις
εργαζομένων,
- τις δηλώσεις αναστολών
συμβάσεων εργασίας και
ορθές επαναλήψεις μηνός
Νοεμβρίου και
- το Μηχανισμό Ενίσχυσης
της Απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869 | Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ
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Νέα έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 400.000 στο δήμο Φαρσάλων για αποκατάσταση των αθλητικών υποδομών και άλλων καταστροφών από τον «Ιανό»

Θ

ετικά και τάχιστα
ανταποκρίθηκε η
κυβέρνηση στο
αίτημα του δήμου
Φαρσάλων για έκτακτη
χρηματοδότηση προκειμένου να αποκατασταθούν οι σοβαρότατες
ζημιές που υπέστησαν οι

αθλητικές – και όχι μόνον
– υποδομές στην επαρχία
από τον «Ιανό». Το σχετικό αίτημα είχε διατυπωθεί
από τον δήμαρχο
Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου στη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Αθλητισμού κ.

Λευτέρη Αυγενάκη, κατά
την πρόσφατη επίσκεψη
του τελευταίου στη
Λάρισα.
Την περασμένη Τρίτη, ο κ.
Εσκίογλου δέχθηκε τηλεφώνημα από τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο
Λιβάνιο, από τον οποίο ενη-

μερώθηκε για την έγκριση
νέου έκτακτου κονδυλίου,
συνολικού ύψους 400.000
ευρώ. Εξ’ αυτών οι 200.000
ευρώ αφορούν στις εργασίες αποκατάστασης των
αθλητικών υποδομών και οι
υπόλοιπες 200.000 για την
κάλυψη άλλων αναγκών

Καθημερινά πρόστιμα και έλεγχοι από το
Α.Τ. Φαρσάλων

Κ

αθημερινά βεβαι-

και τα SMS μετακίνησης οι

ώνει πρόστιμα το

οποίοι πραγματοποιούνται

Α.Τ. Φαρσάλων

σχεδόν όλο το 24 ώρο ενώ

με πρώτο λόγο να έχουν

μετά την απαγόρευση

πρόστιμα για μη χρήση

κυκλοφορίας μετά τις 21:00

μάσκας.

έχουν γίνει ακόμη πιο εντα-

Εντατικοί είναι και οι έλεγχοι

τικοί.

που αφορούν τα έγγραφα

Μόνο σε ασθενείς με συμπτώματα τεστ
στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων
το Κέντρο Υγείας

Σ

εξέταση.

Φαρσάλων συνεχί-

Το Κέντρο Υγείας

πλην τον επειγόντων περι-

ζονται να λαμβάνο-

Φαρσάλων έχει λάβει τα

στατικών που χρήζουν

νται τεστ COVID – 19

απαιτούμενα μέτρα ώστε να

άμεση περίθαλψης.

όμως πλέον γίνονται

μην συνωστίζεται ο κόσμος,

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα

μόνο σε ασθενείς που

συνεχίζοντας την ηλεκτρονι-

τηρούνται με θρησκευτική

παρουσιάζουν συμπτώ-

κή συνταγογράφηση φαρ-

ευλάβεια και οι πολίτες είναι

ματα τα οποία εν συνε-

μάκων που είχε εφαρμόσει

απόλυτα εναρμονισμένοι με

χεία αποστέλλονται στην

από την πρώτη καραντίνα

τις νέες συνθήκες.

Λάρισα για περαιτέρω

και εξυπηρετώντας περι-

στατικά μόνο με ραντεβού,

λόγω της πρόσφατης θεομηνίας.
Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου τονίζει τα εξής:
«Έχω πει πολλές φορές
πως στις έκτακτες περιστάσεις χρειάζονται έκτακτα
μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, η
κυβέρνηση ανταποκρίθηκε
θετικά και άμεσα στο αίτημα
του δήμου μας για χρηματοδότηση, προκειμένου να
αποκατασταθούν οι σοβαρές ζημιές που υπέστησαν
το δημοτικό στάδιο, το κλειστό γυμναστήριο και πολλές ακόμη αθλητικές εγκαταστάσεις στην επαρχία
μας. Θέλω να ευχαριστήσω

θερμά τους υφυπουργούς
Αθλητισμού και
Εσωτερικών κ.κ. Αυγενάκη
και Λιβάνιο αντίστοιχα, για
την ανταπόκρισή στο αίτημά μας. Δείχνουν έμπρακτα
πως η βούληση της κυβέρνησης είναι να επουλωθούν
το συντομότερο δυνατό οι
πληγές που άνοιξαν προ
εβδομάδων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα στα
Φάρσαλα. Τους διαβεβαιώνω πως η στήριξή τους θα
πιάσει τόπο και θα μεταφραστεί σε ουσιώδες έργο
προς όφελος της κοινωνίας.
Είμαστε εδώ και προχωράμε στην ανασυγκρότηση
της περιοχής».
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Τοποθετήθηκε ο τάπητας , συνεχίζονται οι εργασίες στο Δημοτικό
Στάδιο των Φαρσάλων

ο Δημοτικό Στάδιο

Τ

με πολύ μεράκι και δουλειά

εντός του Σταδίου.

και τα εμπόδια στον τομέα

πάλι αθλητικές εγκαταστά-

καλύτερες μέρες και σίγου-

Φαρσάλων ξεκινά

τοποθετήθηκε ο ολοκαί-

Ενώ θα ξεκινήσουν οι εργα-

του αθλητισμού στην

σεις.

ρα τότε θα πρέπει να είναι

σιγά σιγά να θυμί-

νουργιος φυσικός τάπητας.

σίες και στο Κλειστό

Επαρχία τα έργα αποκατά-

Βέβαια λείπει το βασικότερο

όλα έτοιμα να υποδεχθούν

ζει και πάλι γήπεδο και

Πλέον πραγματικά ο αγωνι-

Γυμναστήριο των

στασης από την θεομηνία

ο αθλητισμός καθώς σε όλα

ξανά έναν σημαντικό

μάλιστα πολύ όμορφο

στικός χώρος είναι «στολί-

Φαρσάλων το οποίο επίσης

δείχνουν να ολοκληρώνο-

τα αθλήματα υπάρχει «λου-

«πνεύμονα».

τουλάχιστον στο εσωτερι-

δι» και εντός των επόμενων

«σάρωσε» ο «ΙΑΝΟΣ».

νται και να θυμίζουν και

κέτο» όμως ελπίζουμε σε

κό του.

ημερών αναμένεται να ξεκι-

Μπορεί να βρισκόμαστε εν

Μετά από συντονισμένες

νήσουν εργασίες σε αποδυ-

μέσω πανδημίας και τα

προσπάθειες όλων των

τήρια, γραφεία και γυμνα-

πάντα να είναι «ρευστά»

εμπλεκόμενων φορέων και

στήρια που στεγάζονται

όμως παρά τις δυσκολίες

Κοντράστ εικόνων και
συναισθημάτων στο Στάδιο...

Σ

ε αντίθεση με τον
πανέμορφο τάπητα
το υπόλοιπο Στάδιο
θέλει ακόμη αρκετή δουλειά για να επανέλθει στα
πρότερα και ακόμη καλύτερα επίπεδά του.
Πραγματικά η εικόνα του
αγωνιστικού χώρου με το
υπόλοιπο Στάδιο δημιουργεί μεγάλο κοντράστ συναισθημάτων καθώς παρά τις
μεγάλες προσπάθειες των
συνεργείων για τον καθαρισμό η λάσπη παραμένει
αναπόσπαστο κομμάτι ενώ
όλοι οι χώροι έχουν σχεδόν
διαλυθεί.
Βέβαια πλέον αναμένονται
ριζικές αλλαγές και εργασίες τόσο στο Στάδιο όσο
και στο Κλειστό
Γυμναστήριο με σκοπό την
απόλυτη ανακαίνιση τους
και την λάσπη μαζί με όσα
έφερε να αποτελέσει μια
παλιά θλιβερή ιστορία.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε
κατάστημα της Courier ACS στα
Φάρσαλα.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3αρι

Απαραίτητη προϋπόθεση να δια-

(2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα,

θέτει δίπλωμα οδήγησης δικύ-

μπάνιο) στον 2ο όροφο 75 τμ

κλου

στην Οδό Αθηνάς 19 μεγάλο
πλεονέκτημα η αντλία υψηλής

Τηλ Επικοινωνίας: 2491306739
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 11

θερμότητας, με οικονομία σε

στρεμμάτων ποτιστικό στο

σύγκριση με το πετρέλαιο 70%

Κατωχώρι και αγροτεμάχιο 22

και με το υγραέριο 40%.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6987119996

στρεμμάτων στην περιοχή πλησίον εργοστασίου “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ”.
Τηλ. Επικοινωνίας:6983257993
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατά-

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255

Από το Σάββατο 7-

κανένα δρομολόγιο

11-2020 και μέχρι

για Βόλο-Τρίκαλα-

νεοτέρας δεν θα

Καρδίτσα από το

πραγματοποιείται

ΚΤΕΛ στα Φάρσαλα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

στημα στην Οδό Βάρναλη 1 πλη-

κεντρικό σημείο της πόλης των

σίον του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

100 τ.μ. με πατάρι

Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6977237444

2107510538.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοκία

Κινητό: 6932660809

μεζονέτα επιπλωμένη με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, τρα-

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90
τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη
και Κανάρη γωνία.

πεζαρία, σαλόνι και θέρμανση.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6909575620

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

ZHTEITAI άτομο για θέση λογι-

6942200185

στηρίου – γραμματέας.
Απαραίτητες γνώσεις λογιστικής.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην
οδό Αθηνάς, 180 τμ, με αύλη 20

email:
tanos.kon.dimitris@gmail.com
Τηλ.6970363554

τμ απέναντι από τον παλιό ΟΤΕ.

Τοποθεσία: 6ο χλμ Φαρσάλων –

Τιμή συζητήσιμη

Λάρισας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
6975596225

Προληπτικές εξετάσεις Covid19 στο προσωπικό του

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 9 στρεμμά-

LaFresh – Αρνητικά τα τεστ
Το κατάστημα LaFresh λαμβάνο-

των στα Κάτω Βασιλικά

ντας υπόψιν την μεγάλη μετάδο-

Φαρσάλων – Σκλαριά.

ση της πανδημίας και στην

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

περιοχή μας, με πλήρη συναί-

6972887676

Φάρσαλα, 30 Οκτωβρίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αριθ. Πρωτ.:13966
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3, Φάρσαλα
Ταχ. Κώδ. : 40300
Πληροφορίες:Βούλα Μπαλαμπάνη
Τηλέφωνο: 2491350133
Fax : 2491023914
E-mail:v.balabani@dimosfarsalon.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 18ης
και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές του
Δήμου Φαρσάλων
Ο Δήμος Φαρσάλων ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
–Κ.Ε. 10330/Α325 (ΦΕΚ B 4431/7-10-2020) Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με την οριοθέτηση περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε
κτίρια από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
στον Δήμο Φαρσάλων.
Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στη
με αριθμ. οικ. ΔΑΕΦΚ–ΚΕ/ 3073/Α321/16.4.2020 (ΦΕΚ Β 1577) απόφαση τοY Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η αποκατάσταση των ζημιών
που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες αφορά κτίρια (κατοικίες,
βοηθητικούς χώρους, οικιακές αποθήκες, ιερούς ναούς, κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτίρια κοινωφελούς χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες, στάβλους, επαγγελματικές αποθήκες, αγροικίες εποχικής
χρήσης και κλειστούς χώρους στάθμευσης κ.α.) που ανήκουν στα
διοικητικά όρια ολόκληρου του Δήμου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Οι πληγέντες πολίτες που ενδιαφέρονται για τη χορήγηση στεγαστικής
συνδρομής (Σ.Σ.) πρέπει να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας, ως αρμόδια
υπηρεσία, εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ
(ήτοι μέχρι 6-10-2021).
Στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία:
Α)Ταχ. Δ/νση: Ι. Κόνιαρη 43, Τ.Κ. 11471, Αθήνα
Β)Τηλ. Κέντρο: 2108704700
Γ)Ε-mail: daefk@ggde.gr
Σύμφωνα με την από 26 Οκτωβρίου 2020 ενημέρωση που στάλθηκε
από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ) στους Δήμους, οι πολίτες
που επιθυμούν αυτοψία στο κτήριό τους, πρέπει να καταθέσουν αίτηση (στην ΔΑΕΦΚ–ΚΕ) εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του
ΦΕΚ (ήτοι μέχρι 6-01-2021), σύμφωνα με την διαδικασία που
αναγράφεται στη με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.–Κ.Ε.10330/Α325 (ΦΕΚ Β
4431) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) παρ. 2.1. Η αίτηση αυτή θα
συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας,οδοιπορικό σκαρίφημα και
φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν
το όνομα και την υπογραφή του ιδιοκτήτη.
Οι προαναφερόμενες αποφάσεις, υπόδειγμα αίτησης και λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου
(Σημαντικά Νέα στη διαδρομή «Ενημέρωση σχετικά με τις πλημμύρες
της 18ης Σεπτεμβρίου 2020») και για την περαιτέρω διευκόλυνση και
εξυπηρέτηση των πολιτών θα διανεμηθούν και στους Προέδρους των
Κοινοτήτων.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στον τύπο (ηλεκτρονικό και έντυπο) να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (μέχρι 6-10-2021) και να τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Φαρσάλων, των
πρώην δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου
Φαρσάλων, καθώς και στα γραφεία των ΚΕΠ.

σθηση της εταιρικής κοινωνικής

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
Ιορδάνης Εσκίογλου

ευθύνης, αποφάσισε να υποβάλλει σε όλους τους εργαζόμενους

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ, πλατφόρ-

του, σε προληπτικές εξετάσεις

μα, χωνί, δισκοσβάρνα, σβάρνα

για Covid-19, λαμβάνοντας

και λοιπά γεωργικά μηχανήματα.

αρνητικά αποτελέσματα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

LaFresh Covid-19 safe

6945706676

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΙΔΡΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ 36
Εν Μικρό Ευιδρίω τη 12η Νοεμβρίου 2020

18/11:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.
Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154
19/11:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος
70 Τηλ: 24910-23465
20/11:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:
Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012
21/11:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:
Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225
22/11:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης
& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183
23/11:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28
Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Μικρού
Ευιδρίου διακηρύσσει ότι
Την 29/11/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ και ώρα
13:00 μμ θα γίνει η φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου του ως άνω
Ιερού Ναού με τους όρους της Διακηρύξεως στην παρακάτω
τοποθεσία με τα αντίστοιχα στρέμματα...
Α)Τα 20.000 στρέμματα αγρού του Ιερού Ναού στην τοποθεσία Αμμούδες με ΑΤΑΚ:01040150040.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε εις
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Π. Γεώργιος Μπαλάνος

15 Οικονομία

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Κυκλώνας Ιανός: Αναστολή συμβάσεων εργασίας και αποζη μίωση ειδικού σκοπού για τρεις μήνες στους εργαζόμενους
των επιχειρήσεων που επλήγησαν

Μ

έχρι τις 18
Δεκεμβρίου οι
επιχειρήσεις στις
πληγείσες περιοχές από
τις φυσικές καταστροφές
που προκλήθηκαν από
την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»
μπορούν να θέσουν τους
εργαζόμενους τους σε
αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.
Ειδικότερα οι επιχειρήσεις
που επλήγησαν μπορούν
για τρεις μήνες από 18
Σεπτεμβρίου μέχρι 18
Δεκεμβρίου να θέσουν τους
εργαζομένους τους σε αναστολή και να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού
ύψους 534 που αντιστοιχεί
για 30 ημέρες.
Ειδικότερα με την ΚΥΑ των
Υπουργείων Οικονομικών
και Εργασίας καθορίζονται
τα έκτακτα και επείγοντα
μέτρα για την προστασία
των θέσεων εργασίας στις
πληγείσες περιοχές από τις
φυσικές καταστροφές που
προκλήθηκαν από την
πορεία του μεσογειακού
κυκλώνα «Ιανός» και τις
συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης
Σεπτεμβρίου 2020.
Οι επιχειρήσεις εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας,
που επλήγησαν από τον
μεσογειακό κυκλώνα
«Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της
18ης και 19ης Σεπτεμβρίου
2020 στις περιοχές:
1. Δήμος Καρδίτσας
2. Δήμος Μουζακίου
3. Δήμος Σοφάδων
4. Δήμος Παλαμά
5. Δήμος Πλαστήρα
6. Δήμος Αργιθέας
7. Δήμος Φαρσάλων
8. Δήμος Ληξουρίου
9. Δήμος Ιθάκης
10. Δήμος Αργοστολίου
11. Δήμος Σάμης
12. Δήμος Ζακύνθου
13. Δήμος Λευκάδας
- Δημοτική Ενότητα
Απολλωνίων στο σύνολό
της
- Κοινότητα Πόρου της
Δημοτικής Ενότητας

Ελλομένου
- Κοινότητα Φτερνού της
Δημοτικής Ενότητας
Ελλομένου
- Δημοτική Ενότητα
Καλάμου
- Δημοτική Ενότητα Καστού
14. Δήμος Αλμυρού
- Δημοτική Ενότητα
Αλμυρού στο σύνολό της
- Δημοτική Ενότητα
Ανάβρας στο σύνολό της
- Κοινότητα Αμαλιόπολης
και Βρύναννων της
Δημοτικής Ενότητας
Σούρπης
- Κοινότητα Πτελεού της
Δημοτικής Ενότητας
Πτελεού
15. Δήμος Λαμιέων
- Δημοτική Ενότητα
Λιανοκλαδίου στο σύνολό
της
- Κοινότητες Υπάτης,
Λουτρών Υπάτης,
Μεξιατών, Κομποτάδων,
Αργυροχωρίου, Λαδικούς,
Καστανέας, Νεοχωρίου
Υπάτης της Δημοτικής
Ενότητας Υπάτης
- Κοινότητες Ροδίτσης,
Ανθήλης, Αγίας
Παρασκευής, Φραντζή,
Λυγαριάς της Δημοτικής
Ενότητας Λαμιέων
- Κοινότητες Μοσχοχωρίου
και Γοργοποτάμου της
Δημοτικής Ενότητας
Γοργοποτάμου
16. Δήμος Τρικαίων
- Δημοτική Ενότητα
Μεγάλων Καλυβίων
17. Δήμος Μακρακώμης
- Κοινότητες Μεσοποταμίας,
Κλωνίου και Αγ. Σώστη της
Δημοτικής Ενότητας
Σπερχειάδας
- Κοινότητες Καστρίου
(συμπεριλαμβανομένου του
οικισμού Παλισυρίου) και
Γραμμένης της Δημοτικής
Ενότητας Μακρακώμης
- Κοινότητα Πιτσιωτών της
Δημοτικής Ενότητας Αγίου
Γεωργίου Τυμφρηστού
18. Δήμος Δομοκού
- Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
της Δημοτικής Ενότητας
Ξυνιάδος,
μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των
εργαζομένων τους, μέχρι
την αποκατάσταση των

ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του ανωτέρω φαινομένου από 18
Σεπτεμβρίου 2020 και εφεξής, και όχι πέραν των
τριών (3) μηνών.
Ακυρότητα καταγγελίας
συμβάσεων-Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίαςΣυμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου
1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες του άρθρου για όσο
χρονικό διάστημα κάνουν
χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας, υποχρεούνται να
μην προβούν σε μειώσεις
προσωπικού με καταγγελία
των συμβάσεων εργασίας.
Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
2. Οι επιχειρήσεις εργοδότες που κάνουν χρήση του
μέτρου της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται μετά από τη λήξη
του χρόνου της αναστολής
των συμβάσεων εργασίας
του προσωπικού τους, να
διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για
χρονικό διάστημα ίσο με
εκείνο της αναστολής. Στην
έννοια του ιδίου αριθμού
θέσεων εργασίας δεν
συμπεριλαμβάνονται οι
αποχωρούντες οικειοθελώς
από την εργασία τους, οι
αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι
εργαζόμενοι ορισμένου
χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει
κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
3. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου εργαζομένων στις
επιχειρήσεις εργοδότες
δύνανται να τεθούν σε αναστολή. Μετά το πέρας του
διαστήματος της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις
εργασίας συνεχίζονται για
τον συμφωνηθέντα χρόνο
που υπολείπεται.
Αποζημίωση Ειδικού
Σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι, των
οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είναι
δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
κατ’αναλογία των ημερών
διάρκειας της αναστολής
των συμβάσεων εργασίας
με βάση υπολογισμού το
ποσό των πεντακοσίων
τριάντα τεσσάρων (534)
ευρώ που αντιστοιχεί στις
τριάντα (30) ημέρες.
2. Η αποζημίωση ειδικού
σκοπού είναι αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση

κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση,
τέλος ή εισφορά, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη
προς τη Φορολογική
Διοίκηση και το Δημόσιο εν
γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Α. Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων εργοδοτών για
τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους τους των οποίων
η σύμβαση εργασίας τελεί
σε αναστολή.
1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, συγκεντρωτικά
εντός του επόμενου μήνα,
με την οποία δηλώνουν:
α. ότι επιχείρησή τους έχει
υποστεί σημαντικές καταστροφές από το καιρικό
φαινόμενο «Ιανός» και
πλήττονται σημαντικά λόγω
των συνεπειών της καταστροφής αυτής και
β. τους εργαζόμενους των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.
2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
την ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωση άμεσα στους εργαζομένους τους, εγγράφως ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλώνοντάς τους και
τον αριθμό πρωτοκόλλου
καταχώρισης της πράξης
τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
Β. Υπεύθυνη δήλωση των
εργαζομένων για τη λήψη
αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων
η σύμβαση εργασίας τελεί
σε αναστολή, υποβάλλουν
υποχρεωτικά υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ειδικού
μηχανισμού στήριξης των
εργαζομένων
(supportemployees.services
.gov.gr) του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Στην υπεύθυνη δήλωση
συμπεριλαμβάνονται, εκτός
των προσωπικών τους
στοιχείων και του αριθμού
πρωτοκόλλου καταχώρισης
της υπεύθυνης δήλωσης
του εργοδότη στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία
αντλούνται αυτόματα από
το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», και τα
στοιχεία του προσωπικού
τους τραπεζικού λογαρια-

σμού (ΙΒΑΝ).
Διαδικασία καταβολής της
αποζημίωσης ειδικού
σκοπού
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή
ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας
το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η
παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του
τραπεζικού λογαριασμού
του δικαιούχου εργαζόμενου, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη
αίτησή του. Από το ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική
κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία
τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή
ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα,
στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της
κατάστασης αυτής είναι
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.)
προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται
στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη
Διεύθυνση Ένταξης στην
Εργασία και στη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
συγκεντρωτική κατάσταση
δικαιούχων εργαζόμενων σε
έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, που περιλαμβάνει
και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζόμενων, το συνολικό ποσό της καταβολής
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω
καταστάσεις εγκρίνονται
από τον αρμόδιο διατάκτη
του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών
Υποθέσεων, έπειτα από
εισήγηση της Διεύθυνσης
Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη του
Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
εγκρίνεται η μεταφορά της
πίστωσης του συνολικού
ποσού αυτής μετά από
εισήγηση της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη
συγκεντρωτική κατάσταση
αποστέλλεται μέσω της
ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων στη Διεύθυνση
Λογαριασμών και
Ταμειακού
Προγραμματισμού του
Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία
εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή
προς την Τράπεζα της

Ελλάδος για χρέωση του
λογαριασμού του Ελληνικού
Δημοσίου Νο 200
«Ελληνικό Δημόσιο
Συγκέντρωση Εισπράξεων
Πληρωμών», και την
πίστωση του ενδιάμεσου
λογαριασμού του Ελληνικού
Δημοσίου με IBAN GR22
0100 0230 0000 0242 1220
698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη μεσολάβηση
της ΔΙΑΣ Α.Ε. που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος
με: α) το συνολικό ποσό
ανά δικαιούχο εργαζόμενο
και β) με το ποσό που
αφορά το ανά συναλλαγή
κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
109/12.3.2019 πράξη του
Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος. Η Τράπεζα της
Ελλάδος εξουσιοδοτείται για
την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.
Οι πληρωμές που θα εκτελούνται έως και την
31.12.2020 διενεργούνται
χωρίς επιβάρυνση για την
Τράπεζα της Ελλάδος από
την ΔΙΑΣ Α.Ε. και χωρίς
επιβάρυνση για το Ελληνικό
Δημόσιο. Ύστερα από την
έγκριση της Διεύθυνσης
Λογαριασμών και Ταμ.
Προγραμματισμού του ΓΛΚ,
η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής, χρεώνεται ο
λογαριασμός με IBAN
GR22 0100 0230 0000
0242 1220 698, προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους
τραπεζικούς λογαριασμούς
των τελικών δικαιούχων.
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών
και στη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης,
της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν
να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του
ΕΔ με ΙΒΑΝ:
GR7101000230000000000
200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και
λογιστικοποιούνται στα
έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες
πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και το ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να
ενημερωθούν οι δικαιούχοι
και να συμπεριληφθούν
στην επόμενη πληρωμή.
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Electronet Β.Κ. Καζάνα:Ξεκινάμε με Black τιμές!

Ο

Καζάνα!

λύσουν κάθε σας απορία

Προλάβετε τα προϊόντα

ώστε να επιλέξετε το προϊ-

στην καλύτερη τιμή τους -

όν που ανταποκρίνεται

μιας και τα αποθέματα είναι

στην καλύτερη σχέση ποιό-

πιθανόν να εξαντληθούν -

τητας και τιμής. Η

και βγείτε κερδισμένοι.

Electronet B.K. Καζάνα δια-

Κάντε την παραγγελία σας

θέτει επάρκεια προϊόντων

ηλεκτρονικά μέσα από το

για να καλύψει κάθε σας

www.kazanas.grή ακόμη

ανάγκη και η αποστολή

και τηλεφωνικά στο 2410

γίνεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

536631 καθημερινά. Οι

εντός Λάρισας ή όπου

έμπειροι πωλητές της

αλλού επιθυμείτε.

παρουσιάζει η Electronet

Electronet B.K. Καζάνα

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

ι Black τιμές και

Black προσφορές! Κάντε

και με ασφάλεια ακολουθώ-

προσφορές,

την παραγγελία σας ηλε-

ντας όλους τους κανόνες

B.K. Καζάνα, δεν υπάρχουν

είναι στη διάθεσή σας να

Διονύσου και

ξεκινάνε στην

κτρονικά στο kazanas.gr ή

υγιεινής!

ΠΟΥΘΕΝΑ!!!! Γιατί και

σας εξυπηρετήσουν τηλε-

Παπαδοπούλου, πίσω από

τηλεφωνικά στο 2410

Μπείτε στο kazanas.gr και

φέτος οι πιο BLACK τιμές

φωνικά ή να σας καθοδηγή-

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr,

536631 και αυτή θα φτάσει

ανακαλύψτε πως οι καλύτε-

αρχίζουν και τελειώνουν

σουν κατά την πλοήγησή

2410 536631

σπίτι σας μέσα σε 24 ώρες

ρες τιμές της Ελλάδας που

στην Electronet Β.Κ.

σας στο kazanas.gr και να

Electronet Β.Κ. Καζάνα!
Η Electronet B.K. Καζάνα
μένει δίπλα σας και με

