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Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 994 Τιμή: 0,60 ευρώ

Συνελήφθη 33χρονος για Συνελήφθη 33χρονος για 

πορνογραφία ανηλίκουπορνογραφία ανηλίκου

Οι προτάσειςΟι προτάσεις

της κοινότηταςτης κοινότητας

Κατωχωρίου γιαΚατωχωρίου για

το νέο τεχνικότο νέο τεχνικό

πρόγραμμαπρόγραμμα

Συνεχίζονται τα πρόστιμαΣυνεχίζονται τα πρόστιμα

από το Α.Τ. Φαρσάλωναπό το Α.Τ. Φαρσάλων

Ξεκίνησαν τα έργα Ξεκίνησαν τα έργα 

αποκατάστασης στηναποκατάστασης στην

γέφυρα του Διλόφουγέφυρα του Διλόφου

ΌληΌλη η αλήθεια για τοη αλήθεια για το
υδρευτικόυδρευτικό των Φαρσάλωντων Φαρσάλων

-Τα έργα προχωρούν παρά την άθλια επίθεση λάσπης-Τα έργα προχωρούν παρά την άθλια επίθεση λάσπης

-Τα “μέτωπα” που κινείται η Δημοτικη αρχή-Τα “μέτωπα” που κινείται η Δημοτικη αρχή

-Τι δηλώνουν στον “Π.Τ.” στελέχη απόλυτα αρμόδια για την υλοποίηση-Τι δηλώνουν στον “Π.Τ.” στελέχη απόλυτα αρμόδια για την υλοποίηση

Φάρσαλα:Φάρσαλα:Υπεγράφη η σύμβαση για τΥπεγράφη η σύμβαση για τοο ΣΒΑΚΣΒΑΚ
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Τρίτη 1 ΔεκεμβρίουΤοπικά Νέα

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 2/12/2020
Συννεφιά 8/10c

Τρίτη 1/12/2020
Συννεφιά 8/9c

Πέμπτη 3/12/2020
Βροχή 9/13c

Παρασκευή 4/12/2020
Βροχή 9/16c

Σαββάτο 5/12/2020
Ηλιοφάνεια 9/15c

Κυριακή 6/12/2020
Συννεφιά 8/15c

Δευτέρα 7/12/2020
Συννεφιά 7/14c

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

Μ
ε την κατηγορία

για πορνογρα-

φία ανηλίκου

συνελήφθη 33χρονος στο

κοιμητήριο των

Φαρσάλων.

Σύμφωνα με την

Αστυνομία, όπως προέκυ-

ψε από τις έρευνες αστυνο-

μικών του τμήματος

Ναυπακτίας, σε συνεργασία

με τη διεύθυνση Δίωξης

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,

ο δράστης προσέγγισε

μέσω του διαδικτύου ανήλι-

κη και την έπεισε να του

αποστείλει φωτογραφίες

του σώματός της, ενώ στη

συνέχεια ο ίδιος της απέ-

στειλε φωτογραφίες, που

προσβάλλουν τη γενετήσια

αξιοπρέπεια.

Στο πλαίσιο των ερευνών

της Αστυνομίας εντοπίστη-

καν τα στοιχεία του 33χρο-

νου, σε βάρος του οποίου

εκδόθηκε από τον ανακριτή

Μεσολογγίου ένταλμα σύλ-

ληψής του, για πορνογρα-

φία ανηλίκων, πορνογραφι-

κές παραστάσεις ανηλίκων

και προσβολή γενετήσιας

αξιοπρέπειας. Στην συνέ-

χεια, σε συνεργασία με

τους άνδρες του αστυνομι-

κού τμήματος Φαρσάλων,

ακολούθησε η σύλληψη του

33χρονου, ο οποίος έχει

οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

Συνελήφθη 33χρονος για Συνελήφθη 33χρονος για 

πορνογραφία ανηλίκουπορνογραφία ανηλίκου

224.920 ευρώ από το224.920 ευρώ από το

ΥΠ.ΕΣ. στους ΔήμουςΥΠ.ΕΣ. στους Δήμους

Φαρσάλων, ΚιλελέρΦαρσάλων, Κιλελέρ

και Ελασσόνας γιακαι Ελασσόνας για

εξόφληση ληξιπρόθεεξόφληση ληξιπρόθε--

σμων υποχρεώσεωνσμων υποχρεώσεων

Μ
ε απόφαση που

υπέγραψε η

Υπεριασιακή

Γραμματέας του

Υπουργείου Εσωτερικών

Γ. Βαλατσού, εγκρίνεται η

επιχορήγηση συνολικού

ποσού 28.190.490,00 € σε

δήμους της χώρας απο-

κλειστικά και μόνο για

την εξόφληση των ληξι-

πρόθεσμων υποχρεώσε-

ών τους προς τρίτους.

Στην λίστα με τους 151

ΟΤΑ στην Περιφερειακή

Ενότητα Λάρισας, ανήκουν

οι δήμοι Κιλελέρ με

125.990 ευρώ, Φαρσάλων

με 61.580 ευρώ και

Ελασσόνας με 37.350

ευρώ. Να σημειωθεί ότι για

να μπορέσουν να εξασφα-

λίζουν οι δήμοι τις σχετικές

επιχορηγήσεις θα πρέπει

να έχουν εγγράψει τις σχε-

τικές ληξιπρόθεσμες οφει-

λές στον προϋπολογισμό

τους. Η εν λόγω επιχορήγη-

ση θα αποδοθεί τμηματικά,

ανάλογα με τις δυνατότητες

απορρόφησης του κάθε

φορέα και σύμφωνα με τις

σχετικές μεταφορές πιστώ-

σεων από το Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους.

Για την αποπληρωμή των

ληξιπρόθεσμων υποχρεώ-

σεων τους προς τρίτους, οι

επιχορηγούμενοι φορείς θα

πρέπει να υποβάλλουν στο

Υπουργείο Εσωτερικών &

Διοικητικής

Ανασυγκρότησης εντολές

εξόφλησης με τα στοιχεία

των πληρωμών που πρέπει

να πραγματοποιηθούν.

Μ
ε μεγάλη συχνό-

τητα συνεχίζο-

νται οι έλεγχοι

από το ΑΤ Φαρσάλων για

την τήρηση των μέτρων

κατά του COVID – 19.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ.

Φαρσάλων βεβαιώνουν

καθημερινά πρόστιμα

κυρίως για μη χρήση μάρ-

κας και πιο σπάνια για μη

αποδεικτικό μετακίνησης

είτε με τα προβλεπόμενα

έγγραφα τύπου Α & Β και

SMS μετακίνησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι

έλεγχοι πραγματοποιούνται

όλο το 24ωρο.

Συνεχίζονται ταΣυνεχίζονται τα

πρόστιμα από τοπρόστιμα από το

Α.Τ. ΦαρσάλωνΑ.Τ. Φαρσάλων



Μ
έχρι τις 31
Δεκεμβρίου έχουν
περιθώριο οι

φορολογούμενοι να καλύ-
ψουν το όριο των ηλε-
κτρονικών αποδείξεων
που υποχρεούνται να
συγκεντρώσουν για τη
φετινή χρονιά και να
κατοχυρώσουν το αφορο-
λόγητο και την έκπτωση
του φόρου.
Σημειώνεται, ότι το ποσό

των ηλεκτρονικών αγορών

που κάθε φορολογούμενος

οφείλει να συγκεντρώσει,

είναι το 30% επί του πραγ-

ματικού εισοδήματός του με

μέγιστο όριο τα 20.000

ευρώ. Όποιος φορολογού-

μενος δεν καλύψει το

συγκεκριμένο όριο θα τιμω-

ρηθεί με πρόστιμο 22% επί

της διαφοράς των αποδείξε-

ων που όφειλε να συγκε-

ντρώσει σε σχέση με εκεί-

νες που συγκέντρωσε.

Στον υπολογισμό του πραγ-

ματικού εισοδήματος δεν

περιλαμβάνονται το ποσό

της ειδικής εισφοράς αλλη-

λεγγύης, το ποσό της δια-

τροφής που δίδεται από τον

φορολογούμενο στον/στην

διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε

μέρος συμφώνου συμβίω-

σης ή/και σε εξαρτώμενο

τέκνο του, εφόσον αυτό

καταβάλλεται με ηλεκτρονι-

κά μέσα πληρωμής.

Ποιοι δεν χρειάζεται να

συγκεντρώσουν αποδείξεις

Από την υποχρέωση πραγ-

ματοποίησης δαπανών με

ηλεκτρονικά μέσα πληρω-

μής, απαλλάσσονται οι ακό-

λουθες κατηγορίες φορολο-

γουμένων:

Φορολογούμενοι που ως το

τέλος του εκάστοτε φορολο-

γικού έτους έχουν συμπλη-

ρώσει το εβδομηκοστό

(70ό) έτος της ηλικίας τους.

Άτομα με ποσοστό αναπη-

ρίας ογδόντα τοις εκατό

(80%) και άνω.

Όσοι βρίσκονται σε δικαστι-

κή συμπαράσταση.

Οι φορολογικοί κάτοικοι

αλλοδαπής, που υποχρεού-

νται σε υποβολή δήλωσης

στην Ελλάδα.

Δημόσιοι λειτουργοί και

δημόσιοι υπάλληλοι που

υπηρετούν στην αλλοδαπή,

καθώς και φορολογικοί

κάτοικοι Ελλάδας που δια-

βιούν ή εργάζονται στην

αλλοδαπή. Στην έννοια της

αλλοδαπής περιλαμβάνο-

νται τόσο οι χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του

Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες

χώρες.

Ανήλικοι που υποχρεούνται

σε υποβολή δήλωσης

φορολογίας εισοδήματος.

Οι υπηρετούντες την υπο-

χρεωτική στρατιωτική τους

θητεία.

Φορολογούμενοι που κατοι-

κούν μόνιμα σε χωριά με

πληθυσμό έως 500 κατοί-

κους και σε νησιά με πλη-

θυσμό κάτω των 3.100

κατοίκων, σύμφωνα με την

τελευταία απογραφή, εκτός

αν πρόκειται για τουριστι-

κούς τόπους. Ως τουριστικοί

τόποι ορίζονται όσοι περι-

λαμβάνονται στο π.δ.

899/1976, όπως τροποποι-

ήθηκε με το π.δ. 664/1977.

Οι φορολογούμενοι που

είναι δικαιούχοι Κοινωνικού

Εισοδήματος Αλληλεγγύης

(ΚΕΑ).

Οι φορολογούμενοι που

βρίσκονται σε κατάσταση

μακροχρόνιας νοσηλείας

(πέραν των έξι (6) μηνών).

Όσοι διαμένουν σε οίκο

ευγηρίας και σε ψυχιατρικό

κατάστημα.

Οι φυλακισμένοι.
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Τρίτη 1 Δεκεμβρίου Οικονομία

Αφορολόγητο: Ποιοι δεν χρειάζεται να Αφορολόγητο: Ποιοι δεν χρειάζεται να 

συγκεντρώσουν ηλεκτρονικές αποδείξειςσυγκεντρώσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις



Σε εκτεταμένη απολύ-
μανση κοινόχρη-
στων χώρων,

παράλληλα με τις εργα-

σίες καθαρισμού από την
υπηρεσία Καθαριότητας
προχώρησαν την Πέμπτη
συνεργεία του δήμου

Φαρσάλων, στο πλαίσιο
της διαρκούς προσπάθει-
ας προάσπισης της δημό-
σιας υγείας.
Επιπρόσθετα, ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, μαζί με τους

αντιδημάρχους κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή, Σταύρο

Κουκουλιό, Χρήστο

Μπασαγιάννη και Δημήτρη

Γούσια, βρέθηκαν στο

χώρο διανέμοντας ενημε-

ρωτικά έντυπα για την προ-

στασία από τον κορωνοϊό.

Σε δήλωσή του ο κ.

Εσκίογλου τόνισε πως «η

κατάσταση δυστυχώς είναι

κρίσιμη και για τη χώρα μας

σε ότι αφορά την πανδημία

κι αυτό φαίνεται στα νοσο-

κομεία μας. Εμείς ως δημο-

τική αρχή, πράττουμε καθη-

μερινά αυτό που προβλέπε-

ται από τα πρωτόκολλα

προστασίας, προκειμένου

να περιορίσουμε στο μέγι-

στο δυνατό ενδεχόμενη δια-

σπορά του κορωνοϊου.

Στο οικισμό των Ρομά έγινε

απολύμανση σε όλους τους

κοινόχρηστους χώρους,

παράλληλα με τον τακτικό

καθαρισμό που πραγματο-

ποιείται. Η γνώση είναι

δύναμη και μάλιστα ζωτικής

σημασίας σ’ αυτές τις στιγ-

μές που ζούμε, γι’ αυτό κι

εμείς προσπαθούμε να ενη-

μερώνουμε διαρκώς τους

πολίτες για τους τρόπους

με τους οποίους μπορούν

να προφυλαχθούν».
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Τρίτη 1 Δεκεμβρίου
Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Απολύμανση, καθαρισμός και ενημέρωσηΑπολύμανση, καθαρισμός και ενημέρωση

στον οικισμό των Ρομά στα Φάρσαλαστον οικισμό των Ρομά στα Φάρσαλα

Νέο γύρο απολυμάν-
σεων πραγματο-
ποίησε την Τετάρτη

ο δήμος Φαρσάλων στο
σύνολο των κτηρίων
όπου στεγάζονται δημοτι-

κές υπηρεσίες και φορείς,
όπως το δημαρχείο, η
ΔΕΥΑΦ, η ΔΗΚΕΦΑ, το
αμαξοστάσιο, το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών
κ.α.

Οι απολυμάνσεις πραγμα-
τοποιούνται σύμφωνα με το
σχετικό πρωτόκολλο προ-
στασίας από την πανδημία,
σε συχνότητα που διασφα-
λίζει τη μέγιστη δυνατή
προστασία από τον κορω-
νοϊό.
Σε δήλωσή της η αρμόδια
αντιδήμαρχος κ. Σοφία
Χατζηπλή τόνισε πως «σε
καθημερινή βάση προσπα-
θούμε τηρώντας τα πρωτό-
κολλα ασφαλείας, να μεγι-
στοποιήσουμε την ασφά-
λεια των εργαζόμενων στο
δήμο και των συναλλασσό-

μενων πολιτών. Έτσι σήμε-
ρα πραγματοποιήθηκε απο-
λύμανση σε όλα τα κτήρια
όπου στεγάζονται δημοτικές
υπηρεσίες. Εννοείται, πως
αυτή η προσπάθεια θα
συνεχιστεί για όσο διάστη-
μα χρειαστεί και στο πλαί-
σιο αυτό, δε θα κουραστώ
να επαναλαμβάνω τη
σπουδαιότητα της τήρησης
των μέτρων προστασίας
από το σύνολο των πολι-
τών, ώστε να βγούμε όλοι
ασφαλείς από αυτή την
κρίση».

Διαρκείς απολυμάνσεις σε κτήρια δημοτικώνΔιαρκείς απολυμάνσεις σε κτήρια δημοτικών

υπηρεσιών από το δήμουπηρεσιών από το δήμο



Πολλά είναι τα προ-
βλήματα καθημερι-
νά σε όλους τους

ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και επιχειρήσεις της
Επαρχίας Φαρσάλων.
Μετά το 2ο lockdown η

εικόνα είναι ακόμη πιο

«ζοφερή» και δυσοίωνη

καθώς πολλές επιχειρήσεις

πλέον αδυνατούν να καλύ-

ψουν ακόμη και βασικές

ανάγκες και τα «λουκέτα»

είναι προ των πυλών.

Όπως άλλωστε τόνισε και

σε συνέντευξη του στην

εφημερίδα «Ελευθερία» ο

Πρόεδρος του Εμπορικού

Συλλόγου Φαρσάλων κ.

Πιτσάβας Γεώργιος Το δεύ-

τερο γενικό κλείσιμο των

επιχειρήσεων λόγω πανδη-

μίας, είναι η χαριστική βολή

για τις επιχειρήσεις που

είναι η ραχοκοκαλιά της

οικονομίας. 

Τα μέτρα στήριξης των επι-

χειρήσεων στο πρώτο κλεί-

σιμο ήταν ανεπαρκή. Στην

πραγματικότητα ο έμπορος

– επιχειρηματίας, προσπά-

θησε μόνος του να ανταπε-

ξέλθει στις οικονομικές υπο-

χρεώσεις του. Πρέπει τώρα

η Κυβέρνηση να στηρίξει

οικονομικά, πραγματικά και

άμεσα όλες τις επιχειρήσεις

– εμπόρους για να συνεχί-

σει η ύπαρξη του εμπορίου

και της επιχειρηματικότητας

και ακολούθως η οικονομία

της χώρας”.

Τα προβλήματα είναι πάρα

πολλά και λύσεις στον ορί-

ζοντα δεν διαφαίνονται.

Οι «πληγές» θα μετρηθούν

αμέσως μετά το άνοιγμα

του εμπορίου όμως τα

δεδομένα είναι πολύ άσχη-

μα…
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Με το “λουκέτο στο χέρι” πολλές Με το “λουκέτο στο χέρι” πολλές 

επιχειρήσεις της Επαρχίας...επιχειρήσεις της Επαρχίας...

Ξ
εκίνησαν οι εργα-
σίες αποκατάστα-
σης της γέφυρας

που ενώνει το χωριό
Δίλοφο με το Αχίλλειο και
έκανε πιο εύκολη την
πρόσβαση των κατοίκων
προς τα Φάρσαλα.
Η συγκεκριμένη γέφυρα

είχε κοπεί κατά την διάρκεια

των καταστροφών του

«ΙΑΝΟΥ».

Από την περασμένη

Παρασκευή συνεργεία της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

ξεκίνησαν τα έργα αποκα-

τάστασης τα οποία αναμέ-

νεται να διαρκέσουν λίγες

ημέρες και η γέφυρα να

είναι και πάλι λειτουργική.

Σε επικοινωνία που είχαμε

με τον πρόεδρο του

Διλόφου κ. Αποστόλη

Ρεντινόπουλο ο οποίος μαζί

με τον Δήμαρχο Φαρσάλων

κ. Εσκίογλου Μάκη και τους

αρμόδιους Αντιδήμαρχους

«πίεσαν» ως προς την

άμεση αποκατάσταση και

εκκίνηση του έργου μας

τόνισε ότι «μπορεί να είχα-

με μια μικρή καθυστέρηση

όμως πλέον το έργο ξεκίνη-

σε και θα επανέλθει η κανο-

νικότητα στον τρόπο μετακί-

νησης όλων των κατοίκων.

Ευχαριστώ θερμά τόσο τον

Δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, όσο και

τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών

Έργων κ. Δημήτρη Γούσια

και τον Αντιπρόεδρο της

ΔΕΥΑΦ κ. Ιωάννη Τριάντη

καθώς με συντονισμένες

ενέργειες το αίτημα μας

έγινε δεκτό και ξεκίνησαν οι

εργασίες.

Ευχαριστώ επίσης όλους

τους ανθρώπους της

Περιφέρειας για το ενδιαφέ-

ρον τους και φυσικά το

συνεργείο που καταβάλει

όλες τις δυνάμεις του για

την άμεση και καλύτερη

αποκατάσταση της γέφυ-

ρας.»

Ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης στηνΞεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης στην

γέφυρα του Διλόφουγέφυρα του Διλόφου



Π
ριν τις γιορτές

υπολογίζει η

κυβέρνηση να

ανοίξει την οικονομική

δραστηριότητα, όπως

αποκάλυψε ο κυβερνητι-

κός εκπρόσωπος Στέλιος

Πέτσας στον ΣΚΑΪ και τον

Γιώργο Αυτιά.

Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό θα

εξαρτηθεί από τη στάση

όλων μας. Αυτή τη στιγμή,

η Θεσσαλονίκη δέχεται τη

μεγαλύτερη πίεση.

Η κυβέρνηση κάνει έκκληση

για να τηρούνται τα μέτρα

από όλους. «Μπορούν όλοι

να γίνουν ήρωες, τηρώντας

τα μέτρα», είπε ο κ.

Πέτσας.

Σημείωσε δε, ότι φαίνεται

να πέφτει ο αριθμός μετά-

δοσης.

Σχετικά με το τι θα ανοίξει

πρώτο, ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος είπε ότι το πιο

ασφαλές είναι να ανοίξει η

εκπαίδευση. Στη συνέχεια

εξετάζεται το άνοιγμα του

λιανεμπορίου, ενώ αργότε-

ρα οι υπόλοιπες δραστηριό-

τητες, σταδιακά.

Προϋπόθεση, όπως τόνισε

ο κ. Πέτσας, είναι να

πέφτουν τα κρούσματα.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για

λήψη αποφάσεων είναι 7,

14 και 21 Δεκεμβρίου.

«Όλα σταθμίζονται και ανά-

λογα με την εισήγηση των

ειδικών η κυβέρνηση θα

πάρει αποφάσεις.», είπε ο

κυβερνητικός εκπρόσωπος,

επισημαίνοντας πως «ο

εφησυχασμός είναι ο

εχθρός».

Στη συνέχεια είπε ότι οι

περιοχές με μεγάλες τοπι-

κές γιορτές, όπως η Πάτρα,

θα πρέπει να προσέξουν

μη γίνουν εστίες μόλυνσης.

Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, ο

κ. Πέτσας ανέφερε ότι υπο-

λογίζονται πάνω από 2

εκατ. εμβόλια να είναι δια-

θέσιμα. Σύμφωνα με το

σχέδιο, θα υπάρχουν 18

σημεία εμβολιασμού.

Προβλέπεται επίσης και το

ενδεχόμενο να αυξηθούν τα

εμβόλια σε περίπτωση που

χρειαστεί. Το σχέδιο αναμέ-

νεται να τεθεί σε εφαρμογή

από τέλος Δεκεμβρίου με

αρχές Ιανουαρίου, ενώ

μέχρι τέλος Ιουνίου θα

έχουν εμβολιαστεί όλοι.

Για τους αρνητές ο κ.

Πέτσας είπε «να αφήσουν

στην άκρη τις θεωρίες

συνομωσίας».

Ωστόσο, τόνισε ότι η κυβέ-

νηση δεν εξετάζει τον υπο-

χρεωτικό εμβολιασμό.

«Ο πρωθυπουργός θα

καλέσει πολιτικά πρόσωπα

να εμβολιαστούν πρώτοι ως

παράδειγμα», είπε.

Για όσους έχουν πληγεί

οικονομικά από την πανδη-

μία, ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος είπε ότι «τα μέτρα

στήριξης στην οικονομία θα

συνεχιστούν».

Μάλιστα, έχει προβλεφθεί

για το 2021 να δοθούν 7,5

εκατ. ευρώ για στήριξη.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Η Λαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων κατά 3 παρατάξεωνΗ Λαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων κατά 3 παρατάξεων

Πέτσας σε ΣΚΑΪ: Πριν τις γιορτές ανοίγει η οικονομία – ΔενΠέτσας σε ΣΚΑΪ: Πριν τις γιορτές ανοίγει η οικονομία – Δεν

εξετάζεται υποχρεωτικός εμβολιασμόςεξετάζεται υποχρεωτικός εμβολιασμός

Τ
ην δυσαρέσκεια με
ανακοίνωσή της
εξέφρασε, η Λαϊκή

Συσπείρωση Φαρσάλων,
δια του εκλεγμένου δημο-
τικού συμβούλου κ.
Αποστόλη Αναγνώστου,
για την απόρριψη της
πρότασης του ψηφίσμα-
τος που κατέθεσε η ίδια,
στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο, που αφορού-
σε την αντιμετώπιση της
πανδημίας, καταγγέλλο-
ντας τρεις παρατάξεις για
την μη υπερψήφιση του
θέματος, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι: “Με αυτό
τον τρόπο δίνουν συγχω-

ροχάρτι στην κυβέρνηση”
για τις επιλογές της.
Πιο αναλυτικά τα όσα ανα-

φέρει η ανακοίνωση: “Η

Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων καταγγέλλει τη

Δημοτική αρχή του κ.

Ιορδάνη  Εσκίογλου, καθώς

και τις παρατάξεις της κ.

Μαρίας Ίφου (σ.σ. η ίδια

ήταν απούσα από την τηλε-

διάσκεψη) και του κ.

Κων/νου Τύμπα, γιατί στη

διάρκεια του τελευταίου

Δημοτικού Συμβουλίου, όχι

μόνο  δεν δέχτηκαν να

υπερψηφίσουν  την πρότα-

ση  ψηφίσματος που ακο-

λουθεί, αλλά αρνήθηκαν

ακόμη και να συζητήσουν

το θέμα.

Ναι, την ώρα που συνάν-

θρωποί μας χάνουν τον

αγώνα με τη ζωή, οι τρεις

παρατάξεις δεν δέχτηκαν

ούτε προς συζήτηση την

συγκεκριμένη  πρόταση

ψηφίσματος που αφορά

στην αντιμετώπιση της παν-

δημίας. Με αυτό τον τρόπο

δίνουν συγχωροχάρτι στην

κυβέρνηση, που δεν αξιο-

ποίησε τον πολύτιμο χρόνο

από την αρχή του πρώτου

κύματος μέχρι την έλευση

του δεύτερου κύματος της

πανδημίας. Δεν αξιοποίησε

τις πολύτιμες θυσίες που

έκανε ο εργαζόμενος λαός,

ώστε να ενισχυθεί το

Δημόσιο Σύστημα Υγείας,

που έχουν αποδυναμώσει

όλες οι προηγούμενες

κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ,

ΣΥΡΙΖΑ, κλείνοντας τα

προηγούμενα χρόνια πάνω

από 10.000 κλίνες σε δημό-

σια νοσοκομεία, γιατί ήτανε

λέει αντιπαραγωγικά και

κοστοβόρα.

Δεκάδες συνάνθρωποί μας

καταλήγουν καθημερινά.

Ενώ χιλιάδες είναι τα νέα

κρούσματα, με τον αριθμό

να αυξάνεται. Ο δήμαρχος

και οι παρατάξεις που προ-

αναφέρθηκαν επέλεξαν να

στηρίξουν την κυβέρνηση

και να παραβλέψουν τις

ανάγκες του λαού μας.

Εμείς από τη μεριά μας δεν

θα σταματήσουμε να φωνά-

ζουμε και να απαιτούμε: Να

παρθούν μέτρα τώρα! Γιατί

κάθε ανθρώπινη ζωή

μετράει.

Το ψήφισμα που κατέθεσε

προς το Δημοτικό

Συμβούλιο Φαρσάλων

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Φαρσάλων, μπροστά στη

μεγάλη εξάπλωση της παν-

δημίας του κορωνοιού και

στον άμεσο κίνδυνο κατάρ-

ρευσης του δημόσιου

συστήματος υγείας, λόγω

της άρνησης της κυβέρνη-

σης να προβεί στην κάλυψη

των μεγάλων κενών σε

προσωπικό, σε κλίνες ΜΕΘ

και άλλων κλινικών για τη

νοσηλεία ασθενών, τόσο

από τον Covid-19, όσο και

από άλλες αιτίες, ζητάει

από την κυβέρνηση να

προχωρήσει άμεσα σε:

1) Επίταξη των ιδιωτικών

δομών υγείας-πρόνοιας

μαζί με το προσωπικό τους,

με ένταξη στον κρατικό σχε-

διασμό, χωρίς αγορά υπη-

ρεσιών για να μπουν στη

μάχη αντιμετώπισης της

πανδημίας.

2) Μονιμοποίηση όλων των

συμβασιούχων που εργάζο-

νται στη δημόσια υγεία.

Μαζικές προσλήψεις με

άμεσες διαδικασίες, μόνι-

μου και πλήρους απασχό-

λησης ιατρικού, νοσηλευτι-

κού και λοιπού προσωπι-

κού, στα δημόσια νοσοκο-

μεία και Κέντρα Υγείας της

Θεσσαλίας και όλης της

χώρας.

3) Προμήθεια επαρκών

αντιδραστηρίων για δωρεάν

τεστ στον πληθυσμό, στο

ΠΠΝΛ, στο ΓΝΛ και σε όλα

τα Νοσοκομεία και Κέντρα

Υγείας της Θεσσαλίας.

Επίταξη των ιδιωτικών δια-

γνωστικών εργαστηρίων.

4) Εξοπλισμό του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων και όλων

των άλλων Κ.Υ, με όλο τον

απαραίτητο ιατροτεχνολογι-

κό εξοπλισμό και άμεση

στελέχωσή τους με μόνι-

μους γιατρούς και νοσηλευ-

τικό προσωπικό.

5) Μείωση των μαθητών

ανά τάξη, ώστε κανένα

τμήμα να μην έχει πάνω

από 15, για να μειωθεί ο

συγχρωτισμός και να προ-

στατευθεί η υγεία μαθητών

και εκπαιδευτικών. Έκτακτο

κονδύλι από τον κρατικό

προϋπολογισμό για διορι-

σμούς εκπαιδευτικών, για

να καλυφτούν τα κενά και

για εξασφάλιση του απαραί-

τητου αριθμού μόνιμων

εργαζομένων στην καθαριό-

τητα των σχολείων, ώστε

να διασφαλίζονται οι υγειο-

νομικοί όροι σε όλη τη διάρ-

κεια λειτουργίας των σχολεί-

ων”.



Ο
Δήμος

Φαρσάλων ως

εταίρος της

Κοινωνικής Σύμπραξης

της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας, συμ-

μετέχει στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας για Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD), στα πλαί-

σια των Αποκεντρωμένων

προμηθειών ενημερώνει

τους δικαιούχους του

Κοινωνικού Εισοδήματος

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που

έχουν επιλέξει να είναι

ωφελούμενοι του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Επισιτιστικής και

Βασικής Υλικής

Συνδρομής για το Ταμείο

Ευρωπαϊκής Βοήθεια για

τους Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD), ότι η δια-

νομή των προϊόντων θα

πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 3  Δεκεμβρίου

2020 από τις 9:00 π.μ.

έως 13:00 μ.μ., στο χώρο

της Σκεπαστής Αγοράς

Φαρσάλων.

Προϊόντα που θα διανεμη-

θούν: κοτόπουλο, χοιρινό

κρέας, γραβιέρα, φέτα,

πατάτες, αλεύρι, ελαιόλαδο,

ζάχαρη, κριθαράκι, μαρμε-

λάδα, μέλι, τοματοπολτός,

ρύζι, φακές, φασόλια, φρυ-

γανιές, σαμπουάν, οδοντό-

κρεμα, σαπούνι πλάκα,

σκόνη για πλύσιμο ρούχων,

(σύνολο 20 προϊόντα).

Οι δικαιούχοι του προγράμ-

ματος, θα παραλαμβάνουν

την ποσότητα που τους

αναλογεί, με την επίδειξη

του δελτίου της αστυνομι-

κής τους ταυτότητας και του

αριθμού ΑΜΚΑ (σε επίσημο

έγγραφο).

Σε περίπτωση που ο ωφε-

λούμενος δεν δύναται να

προσέλθει αυτοπροσώπως

στο σημείο διανομής, τα

προϊόντα μπορούν να

παραλαμβάνονται από

τρίτο πρόσωπο που φέρει

εξουσιοδότηση του ωφελού-

μενου, με σφραγίδα βεβαί-

ωσης γνήσιου της υπογρα-

φής του ή συμβολαιογραφι-

κό πληρεξούσιο, έχοντας

μαζί και τον αριθμό ΑΜΚΑ

του ωφελούμενου (σε επί-

σημο έγγραφο).

Μεθοδολογία Διανομής

«Drive Through»

Λόγω της υφιστάμενης

κατάστασης και της πανδη-

μίας Covid-19, οι ωφελού-

μενοι  θα προσεγγίσουν το

σταθερό σημείο διανομής

(Σκεπαστή Αγορά

Φαρσάλων) με όχημα θα

ακολουθήσουν τους δια-

μορφωμένους διαδρόμους

εισόδου και εξόδου του

οχήματος στο περιβάλλοντα

χώρο  έτσι ώστε:

Οι ωφελούμενοι δεν θα

αποβιβάζονταισε καμία

στιγμή από τα οχήματα

τους.

Θα διέρχονται από δύο

«στάσεις» όπου:

Στη πρώτη, θα πραγματο-

ποιείται η ταυτοποίηση τους

από υπαλλήλους της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ που θα είναι

προφυλαγμένοι με μάσκες

και γάντια. Μετά την ταυτο-

ποίηση οι ωφελούμενοι θα

υπογράφουν στο ηλεκτρονι-

κό σύστημα ταυτοποίησης.

Στη δεύτερη, ο ωφελούμε-

νος θα υποδεικνύει στους

υπαλλήλους του αναδόχου

που θα τοποθετήσουν τα

τρόφιμα (σχάρα, πορτ –

παγκαζ, εντός του οχήμα-

τος) και οι υπάλληλοι της

αναδόχου εταιρίας ολοκλη-

ρώνουν την διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση της

παραπάνω διαδικασίας

συνεχίζουν την έξοδο τους

από τον περιβάλλοντα

χώρο.

Υποχρεώσεις

Ωφελούμενων

Οι ωφελούμενοι είναι υπο-

χρεωμένοι να ακολουθή-

σουν τις παρακάτω οδηγίες:

Να προσέλθουν στο σημείο

παραλαβής των τροφίμων

αυστηρά στη προκαθορι-

σμένη ώρα που θα τους

κοινοποιηθεί με SMS. Είναι

εξαιρετικά σημαντικό να

τηρηθεί ο συγκεκριμένος

κανόνας για την αποφυγή

μποτιλιαρίσματος.

Κατά τη ταυτοποίηση και

παραλαβή να φορούν

μάσκα.

Οι ωφελούμενοι θα ενημε-

ρωθούν με γραπτό μήνυμα

SMS  στα κινητά τους τηλέ-

φωνα

Πληροφορίες στη Δημοτική

Κοινωφελή Επιχείρηση

Φαρσάλων – (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ):

24193 50162.
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Την ερχόμενη Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου η διανομή προϊόντων απόΤην ερχόμενη Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου η διανομή προϊόντων από

το πρόγραμμα ΤΕΒΑ στα Φάρσαλατο πρόγραμμα ΤΕΒΑ στα Φάρσαλα

Ν
ωρίτερα θα κατα-

βληθούν οι

κύριες και επι-

κουρικές συντάξεις

Ιανουαρίου 2021 με από-

φαση του Διοικητικού

συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ,

σύμφωνα με πληροφο-

ρίες.

Ειδικότερα, η καταβολή των

συντάξεων Ιανουαρίου 2021

θα γίνει πριν τα

Χριστούγεννα.

Για την πρόληψη και τον

περιορισμό της διασποράς

του κορωνοϊού, τη μείωση

του συνωστισμού και την

εξυπηρέτηση των συνταξι-

ούχων του τ.ΟΓΑ, οι κύριες

και οι επικουρικές συντάξεις

μηνός Ιανουαρίου 2021 των

συνταξιούχων του

Ηλεκτρονικού Εθνικού

Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) που

προέρχονται:

1. Από τους τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ,

τ.ΕΤΑΑ, τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ,

τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ, θα

καταβληθούν στις 21

Δεκεμβρίου 2020, ημέρα

Δευτέρα.

2. Από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις

Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το

Δημόσιο που ο ΑΜΚΑ τους

τελειώνει σε 1,3,5,7,9, θα

καταβληθούν στις 22

Δεκεμβρίου 2020, ημέρα

Τρίτη.

3. Από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις

Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το

Δημόσιο που ο ΑΜΚΑ τους

τελειώνει σε 0,2,4,6,8, θα

καταβληθούν στις 23

Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη.

Μαζί με την καταβολή των

κύριων συντάξεων θα κατα-

βληθούν και οι επικουρικές

καθώς το υπουργείο

Εργασίας έχει αποφασίσει η

πληρωμή των κύριων και

επικουρικών συντάξεων να

γίνεται στην ίδια ημερομηνία

σε μόνιμη βάση.

Συντάξεις Ιανουαρίου: Πριν ταΣυντάξεις Ιανουαρίου: Πριν τα

Χριστούγεννα οι πληρωμέςΧριστούγεννα οι πληρωμές



Έ
να σημαντικό

βήμα για την

εκπόνηση του

Σχεδίου Βιώσιμης

Αστικής Κινητικότητας

των Φαρσάλων έγινε με

την υπογραφή της σχετι-

κής σύμβασης από τον

δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου και τον

εκπρόσωπο της αναδό-

χου εταιρείας. Πρόκειται

για ένα έργο συνολικού

προϋπολογισμού 27.960

ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

O Δήμος Φαρσάλων εντά-

χθηκε σε χρηματοδοτικό

πρόγραμμα του Πράσινου

Ταμείου για την εκπόνηση

του Σχεδίου Βιώσιμης

Αστικής Κινητικότητας -

ΣΒΑΚ για την πόλη των

Φαρσάλων, καθώς η σπου-

δαιότητα εκπόνησης ΣΒΑΚ

σε μια αστική περιοχή υπο-

δεικνύεται άλλωστε και από

την Ευρωπαϊκή Ένωση που

μέσα από στρατηγικά της

κείμενα.

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έχουν

στόχο να δημιουργήσουν

ένα βιώσιμο σύστημα αστι-

κών συγκοινωνιών και

μετακινήσεων που:

εξασφαλίζουν προσβασιμό-

τητα των θέσεων εργασίας

και των υπηρεσιών σε

όλους

βελτιώνουν την προστασία

και την ασφάλεια των μετα-

κινουμένων

μειώνουν την ρύπανση, τις

εκπομπές αερίων θερμοκη-

πίου και την κατανάλωση

ενέργειας

αυξάνουν την αποτελεσμα-

τικότητα και την οικονομική

αποδοτικότητα των μεταφο-

ρών ανθρώπων και εμπο-

ρευμάτων

ενισχύει την ελκυστικότητα

και την ποιότητα του αστι-

κού περιβάλλοντος.

Το σχέδιο βασίζεται σε ένα

ενιαία αποδεκτό μακροπρό-

θεσμο όραμα για τις μετα-

φορές και την κινητικότητα

σε όλο το πολεοδομικό

συγκρότημα, που καλύπτει

όλους τους τρόπους και τα

μέσα μεταφοράς (δημόσιες

και ιδιωτικές, επιβατικές και

εμπορευματικές, μηχανοκί-

νητες και μη), καθώς και τη

συμπεριφορά στις  μετακι-

νήσεις και τη στάθμευση.

Αξίζει επίσης να τονιστεί

ότι, βάσει των πρόσφατων

κατευθύνσεων της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η

ύπαρξη εγκεκριμένου ΣΒΑΚ

θα αποτελεί απαραίτητη

προϋπόθεση για την συμ-

μετοχή φορέων μιας πόλης

σε οποιοδήποτε συγχρημα-

τοδοτούμενο πρόγραμμα

σχετικό με τις μεταφορές

κατά την νέα προγραμματι-

κή περίοδο 2014 – 2020.

Γενικότερα, πόλεις με εγκε-

κριμένο ΣΒΑΚ θα έχουν

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

στη διεκδίκηση πόρων από

τα Διαρθρωτικά Επενδυτικά

Ευρωπαϊκά Ταμεία (ESIF),

σύμφωνα με την ανακοίνω-

ση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής.

Η συνολική διάρκεια της

σύμβασης ορίζεται σε 15

μήνες από την υπογραφή

του συμφωνητικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ

Σε δήλωσή του μετά την

υπογραφή της σύμβασης, ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου τόνισε τα

εξής: «Η υπογραφή της

σύμβασης για την εκπόνη-

ση του Σχεδίου Βιώσιμης

Αστικής Κινητικότητας για

την πόλη των Φαρσάλων

αποτελεί ένα σημαντικό

βήμα προς το «αύριο» για

την περιοχή. Ένα βήμα με

περιβαλλοντικό πρόσημο,

που θα βελτιώσει σημαντι-

κά την ποιότητα ζωής των

πολιτών. Για να γίνει η

πόλη των Φαρσάλων πιο

φιλική στον άνθρωπο μέσα

από μία μακροπρόθεσμη

στρατηγική για τη μελλοντι-

κή ανάπτυξη της περιοχής

και ειδικότερα της υποδο-

μής και των υπηρεσιών

μεταφορών και κινητικότη-

τας. Το ΣΒΑΚ λοιπόν με

λίγα λόγια, φιλοδοξούμε να

γίνει η πυξίδα μας για ένα

καλύτερο μέλλον».

CMYK
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Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Τοπικά Νέα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση του Σχεδίου ΒιώσιμηςΥπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης

Αστικής Κινητικότητας των ΦαρσάλωνΑστικής Κινητικότητας των Φαρσάλων

Σ
ε μία κίνηση

διπλού συμβολι-

σμού προχώρησε

το σωματείο συνταξιού-

χων ΙΚΑ Φαρσάλων

δωρίζοντας μια πολύ

σημαντική ποσότητα

μασκών με σκοπό την

κάλυψη των αναγκών του

Κ.Υ. Φαρσάλων.

Τη δωρεά παρέδωσαν στο

διευθυντή του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων κ.

Γιώργο Νεχωρίτη, η πρόε-

δρος κ. Ελένη Στράτου,

παρόντων του προέδρου

εργαζομένων Κέντρων

Υγείας του ν. Λάρισας κ.

Γεωργίου Μπρισίμη, της

προϊσταμένης του νοσηλευ-

τικού προσωπικού κ. Ζέφης

Γιαννάκη, καθώς μελών του

συμβουλίου των συνταξιού-

χων του ΙΚΑ.

Από την πλευρά του, ο

διευθυντής του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων κ.

Γιώργος Νεχωρίτης ανέφε-

ρε τα εξής: “Ένα μεγάλο

ευχαριστώ στους συνταξι-

ούχους του ΙΚΑ Φαρσάλων,

που από το υστέρημά τους

προχώρησαν σε αυτή τη

σημαντική δωρεά. Η έξαρ-

ση του δεύτερου κύματος,

της πανδημίας, καθιστά επι-

τακτική την ανάγκη στήρι-

ξης της πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας καθώς και

την αυστηρή τήρηση των

μέτρων από τον καθένα

μας”.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία

Μάσκες προσέφεραν οι συνταξιούχοι τουΜάσκες προσέφεραν οι συνταξιούχοι του

ΙΚΑ στο Κ.Υ.ΦαρσάλωνΙΚΑ στο Κ.Υ.Φαρσάλων



9
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

CMYK

Τοπικά Νέα

Σ
ε δύο μέτωπα κινεί-
ται η δημοτική αρχή
Φαρσάλων για την

οριστική επίλυση του
υδρευτικού προβλήματος
της πόλης των
Φαρσάλων, ένα ζήτημα
εξάλλου που υπήρξε
βασική προεκλογική
δέσμευση του δημάρχου
κ. Μάκη Εσκίογλου την
άνοιξη του 2019.
Η έλευση πριν από περί-

που έναν χρόνο, του

υπουργού Εσωτερικών κ.

Τάκη Θεοδωρικάκου στα

Φάρσαλα και η δημόσια

δέσμευσή του ότι τα έργα

για την επίλυση του υδρευ-

τικού θα γίνουν εντός της

κυβερνητικής του θητείας,

ήταν ένα από τα πλέον

αισιόδοξα νέα που σημάδε-

ψαν την περυσινή χρονιά

για την περιοχή μας.

Ακολούθησε μπαράζ τεχνι-

κών συσκέψεων μεταξύ

των υπηρεσιών του δήμου

Φαρσάλων και των υπηρε-

σιακών παραγόντων του

υπουργείου Εσωτερικών,

προκειμένου να ξεκινήσει

άμεσα η διαδικασία για την

υδροδότηση της πόλης των

Φαρσάλων από δύο φράγ-

ματα που θα κατασκευα-

στούν κοντά στα χωριά

Δίλοφο και Ναρθάκιο, της

δημοτικής ενότητας

Ναρθακίου.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα

με ασφαλείς πληροφορίες

του «Πρώτου Τύπου» η

πορεία των εργασιών βρί-

σκεται στην ολοκλήρωση

της απαιτούμενης μελέτης

περιβαλλοντικών επιπτώσε-

ων, ώστε στο επόμενο

βήμα, εντός του 2021 να

ολοκληρωθεί το σύνολο των

μελετών και να δημοπρατη-

θεί το έργο, το οποίο θα

ενταχθεί στο χρηματοδοτικό

πρόγραμμα του υπουργείου

Εσωτερικών. Η ολοκλήρω-

ση των μελετών είναι μία

διαδικασία με σημαίνοντα

ρόλο και όπως εξηγούσαν

πηγές στον «Πρώτο Τύπο»,

όλα βαίνουν εντός του χρο-

νοδιαγράμματος που

καταρτίστηκε στα τέλη του

περασμένου έτους.

Την ίδια ώρα όμως, η δημο-

τική αρχή Φαρσάλων εργά-

ζεται πάνω και σε ένα

παράλληλο πλάνο, προκει-

μένου μέχρι να ολοκληρω-

θεί το μεγάλο έργο της

υδροδότησης που προανα-

φέρθηκε, να διασφαλιστεί η

σταθερά υψηλή ποιότητα

του πόσιμου νερού.

Έτσι, μετά από σχετική

έρευνα από τα στελέχη της

Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης

Φαρσάλων, αποφασίστηκε

με εντολή του δημάρχου κ.

Μάκη Εσκίογλου και κατά

πλειοψηφία απόφαση του

διοικητικού συμβουλίου της

ΔΕΥΑΦ, η ανόρυξη γεώτρη-

σης στη θέση «Μεριάς»,

λίγο έξω από την πόλη. Μία

γεώτρηση που θα κοστίσει

σύμφωνα με τον προϋπο-

λογισμό περί τις 57.000

ευρώ.

Σύμφωνα με τα πρώτα

δεδομένα που έρχονται

από τις εργασίες, η ποιότη-

τα του νερού είναι πολύ

υψηλή καθώς υπολογίζεται

πως η περιεκτικότητα σε

νιτρικά δεν ξεπερνά τα 10

ppm. Εκτιμάται δε, πως

σαφής εικόνα για την ποσό-

τητα του νερού θα υπάρξει

εντός των επόμενων δύο

εβδομάδων όταν και θα

γίνει η πρώτη άντληση.

Ο στόχος είναι η συγκεκρι-

μένη γεώτρηση να

«συμπληρώσει» το ήδη

υπάρχον δίκτυο ύδρευσης,

αυξάνοντας τόσο την ποιό-

τητα, όσο και την ποσότητα

του νερού που θα φθάνει

στις βρύσες μας. Σε ερώτη-

σή μας σχετικά με την ποιό-

τητα του νερού και τα διά-

φορα σενάρια που διακι-

νούν κάποιοι για τη νέα

γεώτρηση, στέλεχος της

δημοτικής αρχής εξήγησε

πως «o δήμος Φαρσάλων

δεν έχει να κρύψει κάτι. Να

είναι βέβαιοι οι πολίτες των

Φαρσάλων πως η ποιότητα

του νερού που θα αντληθεί

από τη νέα γεώτρηση θα

είναι υψηλή. Όχι μόνον σε

ότι αφορά την περιεκτικότη-

τα σε νιτρικά, αλλά και σε

άλλες

παραμέτρους καίριες για

την  τελική ποιότητα του

νερού. Είναι ανεπίτρεπτο

να παίζουν κάποιοι πολιτικά

παιχνίδια με τη δημόσια

υγεία».

Όπως εύκολα κατανοεί

κανείς, οι παραπάνω ενέρ-

γειες διασφαλίζουν τόσο

την οριστική επίλυση του

υδρευτικού ζητήματος για

δεκαετίες, αλλά και διασφα-

λίζουν πως δε θα παρου-

σιαστεί ξανά πρόβλημα λει-

ψυδρίας, όπως το είχαν

ζήσει οι κάτοικοι των

Φαρσάλων τα τελευταία

χρόνια. Κι όλα αυτά, με

πολύ μικρή οικονομική επι-

βάρυνση για το δήμο

Φαρσάλων. Όλα τα υπόλοι-

πα που διακινούνται αποτε-

λούν μία μεθοδευμένη επί-

θεση λάσπης που ως απο-

σκοπεί να διαστρεβλώσει

την πραγματικότητα με

στόχο το μικροπολιτικό όφε-

λος ορισμένω

-Τα έργα προχωρούν παρά την άθλια επίθεση λάσπης-Τα έργα προχωρούν παρά την άθλια επίθεση λάσπης

-Τα “μέτωπα” που κινείται η Δημοτικη αρχή-Τα “μέτωπα” που κινείται η Δημοτικη αρχή

-Τι δηλώνουν στον “Π.Τ.” στελέχη απόλυτα αρμόδια για την υλοποίηση-Τι δηλώνουν στον “Π.Τ.” στελέχη απόλυτα αρμόδια για την υλοποίηση

Όλη η αλήθεια για το υδρευτικό των ΦαρσάλωνΌλη η αλήθεια για το υδρευτικό των Φαρσάλων



Τ
α στοιχεία που

παρουσιάζονται

αφορούν περιστα-

τικά από την επιδημιολο-

γική επιτήρηση της

νόσου από το νέο κορω-

νοϊό (COVID- 19), με βάση

τα δεδομένα που έχουν

δηλωθεί και καταγραφεί

από την ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ

της 5ης Υ.Π.Ε. από την

14η Μαρτίου έως τις 21

Νοεμβρίου 2020.

Η παρούσα έκθεση επιδη-

μιολογικής επιτήρησης της

λοίμωξης από το νέο κορω-

νοϊό (COVID-19) συντάσσε-

ται σε συνεργασία του

Εργαστηρίου Υγιεινής και

Επιδημιολογίας της Ιατρικής

Σχολής του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας και του

Συντονιστικού Κέντρου

COVID-19 της Περιφέρειας

Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της

κατά το συγκεκριμένο χρο-

νικό διάστημα σε ολόκληρη

την Θεσσαλία τα κρούσμα-

τα κορωνοϊού ανέρχονται

σε 7.184, ενώ έχουν κατα-

γραφεί 114 θάνατοι.

Από τα 7.184 κρούσματα τα

3.719 καταγράφονται στην

Π.Ε. Λάρισας, τα 989 στην

Π.Ε. Τρικάλων, τα 1.006

στην Π.Ε.Καρδίτσας, τα

1.407 στην Π.Ε.Μαγνησίας

και τα 63 στην Π.Ε. των

Σποράδων.

Αναλυτικότερα, στον νομό

Λάρισας η εικόνα της κατα-

γραφής των επιβεβαιωμέ-

νων κρουσμάτων κορωνοϊ-

ού από τις 14 Μαρτίου έως

τις 21 Νοεμβρίου ανά

Καλλικρατικό δήμο έχει ως

εξής:

1. Δήμος Αγιάς: 47 κρού-

σματα

2. Δήμος Ελασσόνας: 274

κρούσματα

3. Δήμος Κιλελέρ: 55 κρού-

σματα

4. Δήμος Λαρισαίων: 2.819

κρούσματα

5. Δήμος Τεμπών: 84 κρού-

σματα

6. Δήμος Τυρνάβου: 357

κρούσματα

7. Δήμος Φαρσάλων: 83

κρούσματα 

Από τα συνολικά 3.719

κρούσματα κορωνοϊού στην

Π.Ε. Λάρισας τα 1.889

έχουν καταγραφεί κατά το

χρονικό διάστημα 14/3 –

7/11, ενώ τα υπόλοιπα

1.830 κατά το χρονικό διά-

στημα 8 – 21/11.

Η κατανομή τους ανά Δήμο

έχει ως εξής:

1. Δήμος Αγιάς: 14/3 – 7/11

22 κρούσματα & 8 – 21/11

25 κρούσματα

2. Δήμος Ελασσόνας: 14/3

– 7/11 274 κρούσματα και 8

– 21/11 167 κρούσματα

3. Δήμος Κιλελέρ: 14/3 –

7/11 25 κρούσματα & 8 –

21/11 31 κρούσματα

4. Δήμος Λαρισαίων: 14/3 –

7/11 1.525 κρούσματα & 8

– 21/11 1.294 κρούσματα

5. Δήμος Τεμπών: 14/3 –

7/11 38 κρούσματα & 8 –

21/11 46 κρούσματα

6. Δήμος Τυρνάβου: 14/3 –

7/11 150 κρούσματα & 8 –

21/11 207 κρούσματα

7. Δήμος Φαρσάλων: 14/3

– 7/11 23 κρούσματα & 8 –

21/11 60 κρούσματα 

Συμπέρασμα

Το πλήθος των κρουσμά-

των από την 14η Μαρτίου

έως τις 21 Νοεμβρίου ανέρ-

χεται στα 7184.

Από την 14η Μαρτίου έως

τις 7 Νοεμβρίου τα κρού-

σματα υπολογίζονται στα

3499 και με βάση τα διαθέ-

σιμα δεδομένα το 52.4%

αυτών ήταν άντρες και το

47.6% γυναίκες. Η μέση

ηλικία του συνόλου των

κρουσμάτων ήταν τα 40.2

έτη, η διάμεσος τα 39 έτη,

το νεότερο κρούσμα ήταν

μικρότερο του ενός έτους

και το μεγαλύτερο 98 ετών.

Το πλήθος των κρουσμά-

των από 8 έως τις 21

Νοεμβρίου (week 46, 47)

ανέρχεται στα 3685και με

βάση τα διαθέσιμα δεδομέ-

να το 49.5% αυτών ήταν

άντρες και το 50.5% γυναί-

κες. Η μέση ηλικία των

κρουσμάτων ήταν τα 48.1

έτη και η διάμεσος του

συνόλου των κρουσμάτων

των τελευταίων 14 ημερών

ήταν τα 48 έτη, το νεότερο

κρούσμα ήταν μικρότερο

του ενός έτους και το μεγα-

λύτερο 100 ετών. Η πλειο-

ψηφία των κρουσμάτων

εντοπίστηκε στην ηλικιακή

ομάδα “30-49”.

Την υπό μελέτη περίοδο,

από 8 έως τις 21

Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε

αύξηση του αριθμού των

κρουσμάτων στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας

συγκριτικά με την προηγού-

μενη υπό μελέτη περίοδο

(14 Μαρτίου – 7 Νοεμβρίου

2020).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις

τελευταίες δύο εβδομάδες

το σύνολο των κρουσμάτων

που εμφανίστηκαν στη

Θεσσαλία ήταν περισσότε-

ρα από το σύνολο των

κρουσμάτων που εμφανί-

στηκαν από τις 14 Μαρτίου

έως τις 7 Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα παρατη-

ρήθηκε αύξηση του αριθ-

μού των κρουσμάτων σε

όλες τις Περιφερειακές

Ενότητες της Θεσσαλίας.

Ο αριθμός αναπαραγωγής

(R=reproductive number)

του SARS-CoV-2 στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας για

την 9η Νοεμβρίου εκτιμήθη-

κε γύρω από τη μονάδα και

μη στατιστικά σημαντικός

(0.99).
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Π.Ε.Λάρισας: 3.719 κρούσματα κορωνοϊού από τον Μάρτιο –Π.Ε.Λάρισας: 3.719 κρούσματα κορωνοϊού από τον Μάρτιο –

83 στον Δήμο Φαρσάλων83 στον Δήμο Φαρσάλων

Π
αράταση για δύο

μήνες έλαβε η

προθεσμίας υπο-

βολής αιτήσεων για την

χορήγηση της έκτακτης

εφάπαξ ενίσχυσης με τη

μορφή επιδόματος στους

πληγέντες από τις φυσι-

κές καταστροφές που

προκλήθηκαν από την

πορεία του μεσογειακού

κυκλώνα «Ιανός» και τις

συνεπακόλουθες πλημμύ-

ρες της 18ης και 19ης

Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με σχετική από-

φαση που υπέγραψε ο

Υπουργός Υποδομών και

Μεταφορών Κων.

Καραμανλής προβλέπει την

παράταση των αιτήσεων

έως 31 Ιανουαρίου 2021,

αντί της 30ης Νοεμβρίου

2020 που ίσχυε στην αρχι-

κή απόφαση.

Ιανός: Δίμηνη παράτασηΙανός: Δίμηνη παράταση

για έκτακτη ενίσχυσηγια έκτακτη ενίσχυση

λόγω του “Ιανού”λόγω του “Ιανού”
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Τ
ο τεχνικό πρό-

γραμμα για το έτος

2021, κατέθεσε η

κοινότητα Κατωχωρίου

προς τον Δήμο

Φαρσάλων, ώστε να το

εντάξει στο νέο τεχνικό

πρόγραμμα. Οι συγκεκρι-

μένες προτάσεις ψηφί-

στηκαν ομόφωνα από τα

μέλη του συμβουλίου της

κοινότητας.

Αναλυτικά οι προτάσεις

που αποφασίστηκαν:

1) Ασφαλτοστρώσεις και

διαμορφώσεις δρόμων με

κύριο και πρωταρχικό αίτη-

μα τον οδικό άξονα

Ανωχωρίου-Φαρσάλων &

Ανωχωρίου-Ευυδρίου.

1) Ασφαλτόστρωση και δια-

μόρφωση δρόμου, σύνδε-

σης οικισμού Ελληνικού-

Κατωχωρίου για την καλύτε-

ρη εξυπηρέτηση των πολι-

τών και άμεση πρόσβαση

των υπολοίπων χωριών του

πρώην Δήμου Ενιπέα με

την σιδηροδρομική γραμμή

του Παλαιοφαρσάλου.

3) Αντιπλημμυρικά έργα με

διάνοιξη υδατορεμάτων,

καθαρισμό των ποταμών

και τεχνικά υποστήριξης για

την αποφυγή πλημμυρικών

φαινομένων.

4) Απομάκρυνση χωμάτων

εταιρίας (χιλίων οκτακοσίων

φορτηγών) δίπλα από το

κοιμητήριο Ανωχωρίου που

λειτουργεί ως ανάχωμα σε

πλημμυρικά φαινόμενα με

αποτέλεσμα την ολοκληρω-

τική σταθεροποίηση του

νερού και φερτών υλικών

στον οικισμό Ανωχωρίου.

5) Πεζοδρόμηση της αριστε-

ρής πλευράς του οδικού

άξονα Κατωχωρίου-

Ανωχωρίου από τις αρχές

του οικισμού Κατωχωρίου

έως και το κοιμητήριο

Κατωχωρίου (μήκος 250

μέτρων) με ηλεκτροφωτι-

σμό. Τελικό αποτέλεσμα του

έργου είναι η ηλεκτροδότη-

ση του κοιμητηρίου

Κατωχωρίου.

6) Συντήρηση αγροτικής

οδοποιίας από πλημμύρες

του “Ιανού”.

7) Συντήρηση-Επισκευή

κοινοτικού καταστήματος

Κατωχωρίου.

8) Συντήρηση και επισκευή

ιατρείου στον οικισμό

Ανωχωρίου.

9) Ανάπλαση και αξιοποίη-

ση σχολικών συγκροτημά-

των της κοινότητας

10) Συντήρηση και επι-

σκευή πλατειών.

11) Ανακατασκευή συντρι-

βανίου στον οικισμό

Κατωχωρίου και κατασκευή

συντριβανίου στον οικισμό

Ανωχωρίου.

12) Σηματοδότηση εισόδων

και εξόδων των οικισμών.

13) Κατασκευή και συντή-

ρηση παιδικών χαρών.

14) Κατασκευή και συντή-

ρηση χώρων αθλητισμού.

15) Συντήρηση ήδη υπάρ-

χουσας ή κατασκευή νέας

γεώτρησης στον οικισμό

Κατωχωρίου.

16) Συντήρηση και επι-

σκευή στάσεων λεωφορεί-

ων,

17) Συντήρηση και επι-

σκευή λεβητοστασίου και

τουαλετών στα κοινοτικά

κτίρια.

18) Επέκταση κοιμητηρίων

σε Ανωχώρι-Κατωχώρι.

19) Κατασκευή ράμπας

ψεκαστικών στους οικι-

σμούς Ανωχωρίου-

Κατωχωρίου.

20) Διάθεση υλικοτεχνικού

εξοπλισμού για την κάλυψη

των αναγκών εξυπηρέτη-

σης των πολιτών της κοινό-

τητας για την έναρξη ερχο-

μού συμβαλλομένου

ιατρού.

21) Σύνδεση Διαδικτύου για

την έναρξη ερχομού συντα-

γογράφηση ιατρού και εξυ-

πηρέτηση πολιτών.

22) Επέκταση ηλεκτροφωτι-

σμού στους οικισμούς

Ανωχωρίου-Κατωχωρίου.

23) Συντήρηση και επι-

σκευή ηλεκτροφωτισμού

στις πλατείες των οικισμών.

24)Ανάπλαση εξωτερικών

χώρων κοινοτικού καταστή-

ματος και λοιπών κοινοτι-

κών κτηρίων.

25) Συντήρηση γεφυριού

έξωθεν οικισμού

Κατωχωρίου.

26) Μέριμνα για τον καθαρι-

σμό ιδιωτικών παραμελημέ-

νων οικοπέδων.

27) Αξιοποίηση σχολικού

συγκροτήματος Ανωχωρίου

για την δημιουργία

Μουσείου-Βιβλιοθήκης.

28) Συντήρηση και μελέτη

πεζοδρομίων εντός των

οικισμών.

29) Υλοτόμηση επικίνδυνων

για την ασφάλεια ανθρώπι-

νων ζωών δέντρων στον

οδικό άξονα Ανωχωρίου-

Φαρσάλων και εντός κοιμη-

τηρίων.

30) Μελέτη και αξιοποίηση

χώρου εξωτερικά της μονής

Αγίας Ειρήνης

Χρυσοβαλάντου για την

αξιοποίηση πολιτιστικών

εκδηλώσεων.

Τα ανώτερα αποφασίστη-

καν ομόφωνα να κατατε-

θούν ως τεχνικό πρόγραμ-

μα της ΤΚ Κατωχωρίου για

το έτος 2021.

Ο πρόεδρος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τα μέλη: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙ-

ΟΥΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΦΑ-

ΝΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑ-

ΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Οι προτάσεις της κοινότητας Κατωχωρίου για το νέο τεχνικό πρόγραμμα (2021)Οι προτάσεις της κοινότητας Κατωχωρίου για το νέο τεχνικό πρόγραμμα (2021)



Ειλημμένη είναι από
την κυβέρνηση η
απόφαση για παρά-

ταση του lockdown κατά
μια εβδομάδα, μέχρι τις 7
Δεκεμβρίου. Άλλωστε, η
αναγγελία του πρωθυ-
πουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη, πριν από δύο
ημέρες, όταν ανακοίνωσε
και τη μονιμοποίηση των
γιατρών που υπηρετούν
στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας μετά το τέλος
της πανδημίας, έδειχνε
μια σιωπηρή παράταση
του lockdown.
Τα πρώτα στη χρονοσειρά
του ανοίγματος είναι τα
δημοτικά σχολεία, τα νηπια-
γωγεία και οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί. Αυτή τη στιγμή

στην κυβέρνηση υπάρχουν
πολλές συσκέψεις, όχι μόνο
για τη διαδικασία της επα-
νεκκίνησης των μαθημάτων,
αλλά και για τη στρατηγική
των τεστ που θα γίνουν
στους μαθητές των γυμνα-
σίων και των λυκείων.
Πιθανότατα δηλαδή θα διε-
ξαχθούν στοχευμένοι έλεγ-
χοι πριν το άνοιγμα των
γυμνασίων και των λυκείων
για να διαπιστωθεί η επιδη-
μιολογική εικόνα, καθώς τα
παιδιά αυτής της ηλικίας
έχουν μεγαλύτερη κινητικό-
τητα και κοινωνικότητα σε
σχέση με τα μικρότερα.
Έτσι, τα δημοτικά αναμένε-
ται να ανοίξουν στις 7
Δεκεμβρίου και τα σχολεία
της δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης μια εβδομάδα αργό-
τερα, στις 14 Δεκεμβρίου.
Υπάρχει στο τραπέζι βέβαια
ένα σενάριο να συντμηθεί ο
χρόνος των διακοπών των
Χριστουγέννων.
Σε ό,τι αφορά στο λιανεμπό-
ριο, το επικρατέστερο σενά-
ριο είναι το άνοιγμα να γίνει
σε περισσότερες φάσεις. Η
πρόθεση της κυβέρνησης
και του υπουργείου
Ανάπτυξης είναι να ξεκινή-
σει με τα καταστήματα επο-
χικών ειδών, τα κομμωτήρια
και τα κέντρα αισθητικής,
αλλά σίγουρα όχι στις 7
Δεκεμβρίου. Επίσης, θα
είναι διαφορετική η ημερο-
μηνία ανοίγματος των κατα-
στημάτων του λιανεμπορίου
και των μεγάλων εμπορικών
κέντρων, τα οποία εκτιμάται
ότι θα ανοίξουν μετά τα
μέσα Δεκεμβρίου.
Για την εστίαση, δεν υπάρχει
ακόμα κάποια απόφαση,
αλλά βρίσκονται στο τραπέζι
δύο εισηγήσεις. Η μια είναι
να μην ανοίξει καθόλου η και
η άλλη να ανοίξουν καφετέ-
ριες και εστιατόρια με
αυστηρούς περιορισμούς
στα άτομα ανά τραπέζι, στις
αποστάσεις ανάμεσα στα
τραπέζια, χωρίς μουσική κι

έως τις 9 το βράδυ. Επίσης,
υπάρχει ένα σενάριο για
μάσκες και στα τραπέζια.
Μπαρ και κέντρα διασκέδα-
σης δε θα ανοίξουν καθό-
λου.
Σημειώνεται ότι το άνοιγμα
της εστίασης αναμένεται να
επηρεάσει και από ποια
ώρα και μετά θα ισχύει η
απαγόρευσης κυκλοφορίας
το βράδυ. Αν η εστίαση είναι
ανοιχτή, θα ξεκινάει πιο
αργά η απαγόρευση, γύρω
στις 10-11, ενώ αν δεν ανοί-
ξει, μπορεί η απαγόρευση
να είναι πιο νωρίς. Και σε
κάθε περίπτωση θα εξακο-
λουθήσουν να ισχύουν οι
μετακινήσεις με SMS τις
βραδινές ώρες.
Τέλος, όπως ανέφερε ο
Δημήτρης Οικονόμου, μετα-
φέροντας τις εκτιμήσεις του
καθηγητή γενετικής στην
Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστήμιου της Γενεύης,
Μανώλη Δερμιτζάκη, στις 7
Δεκεμβρίου τα κρούσματα
θα έχουν πέσει στα 800-900
την ημέρα και η προοπτική
για τις 15 Δεκεμβρίου είναι
να έχουν περιοριστεί στα
500.

«
Δεν υπάρχει κάτι

τέτοιο στο τραπέζι,

αυτήν τη στιγμή,

όμως το τεχνικό κομμάτι

είναι το εύκολο, αν το

ζητήσουν οι ειδικοί»,

απάντησε ο Υπουργός

Ψηφιακής Πολιτικής, ερω-

τηθείς αν θα υπάρξει και

7ος κωδικός στα sms

μετακίνησης.

Μιλώντας στην εκπομπή

του ΑΝΤ1 «Καλημέρα

Ελλάδα» ο Κυριάκος

Πιερρακάκης ξεκαθάρισε

ότι, «δεν υπάρχει ενδεχόμε-

νο κόφτη στα sms», τα

οποία είναι άλλωστε, ισοδύ-

ναμα με το χαρτί».

Σχετικά με το πώς θα γίνει

ο εμβολιασμός των πολι-

τών, έκανε σαφές ότι, «το

γενικό πρόσταγμα το έχει

το υπουργείο Υγείας, το πιο

δύσκολο είναι πώς θα φτά-

σουν τα εμβόλια στα κέντρα

εμβολιασμού» και εξήγησε

ότι, «το τελευταίο σκέλος,

όπου μπαίνει ο δικός μας

ρόλος είναι η ενημέρωση

του πολίτη».

Οι τρόποι που εξετάζονται

για την οργάνωση του

εμβολιασμού των πολιτών,

είπε ο Υπουργός είναι τρεις:

Τηλεφωνικό κέντρο: ενημέ-

ρωση των πολιτών διά

τηλεφώνου

Πλατφόρμα για ραντεβού:

εφόσον είναι κάποιος σε

κατηγορία που έχει εγκριθεί

να εμβολιαστεί, να μπαίνει

κανείς στην πλατφόρμα και

να κλείνει το ραντεβού

Άυλη συνταγογράφηση:

Εφόσον έχει γραφτεί στην

άυλη συνταγογράφηση

κάποιος, να λάβει χωρίς

αίτηση ένα sms που θα

αναφέρει την προτεινόμενη

ώρα και μέρα.

Ο Υπουργός κάλεσε τους

πολίτες, με την αφορμή, να

κάνουν εγγραφή στην πλατ-

φόρμα, όπου όπως είπε,

δηλώνεται και διεύθυνση,

συνεπώς το κέντρο εμβο-

λιασμού που θα προτείνε-

ται, θα είναι κοντά στον

κάθε πολίτη.

Ξεκαθάρισε, επιπλέον ότι, ο

εμβολιασμός θα γίνεται

βάσει των κριτηρίων της

Επιτροπής Εμβολιασμού

και μόνο το τεχνικό κομμάτι

της οργάνωσης θα γίνεται

μέσω του υπουργείου

Ψηφιακής Πολιτικής.

«Καλύτερο να πήξουμε στις

πλατφόρμες, παρά στις

ουρές», είπε αναφερόμενος

στο πλήθος των πλατφορ-

μών τις οποίες πλέον χρη-

σιμοποιούμε και παρομοία-

σε το gov.gr με το ΚΕΠ,

καθώς εκεί συγκεντρώνο-

νται πλέον 819 υπηρεσίες.

Αναφορικά με την επικαιρο-

ποίηση των στοιχείων των

πολιτών στις πλατφόρμες,

εξήγησε ότι η ψηφιακή επι-

καιροποίηση είναι «αντανά-

κλαση του χαρτιού» και

τόνισε ότι, «γίνεται  μία τιτά-

νια προσπάθεια να περά-

σουμε στον 21ο αιώνα».

Ερωτηθείς τέλος, για το

πλήθος των sms μετακίνη-

σης που στέλνονται από τη

βόρεια Ελλάδα, που παρα-

μένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη

επιδημιολογικά, ξεκαθάρισε

πως «ηθελημένα έχουμε

μόνο τον ημερήσιο όγκο

των sms και δεν κρατάμε

άλλα στοιχεία που έχουν να

κάνουν με την ιδιωτικότητα

του πολίτη».
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Πιερρακάκης: Δεν θα υπάρξει “κόφτης” στα Πιερρακάκης: Δεν θα υπάρξει “κόφτης” στα smssms

Παράταση του Παράταση του lockdown lockdown έως τις 7/12: Πώς θα γίνει έως τις 7/12: Πώς θα γίνει 

το άνοιγμα της αγοράς- Σενάριο για μάσκες στην εστίασητο άνοιγμα της αγοράς- Σενάριο για μάσκες στην εστίαση



Σ
οβαρές καταγγελίες
του προέδρου της
ΠΟΕΔΗΝ για αυτο-

σχέδιες ΜΕΘ σε Λάρισα
και άλλες περιοχές της
Θεσσαλίας, προβληματί-
ζουν σε σχέση με την κρι-
σιμότητα της κατάστασης
στα νοσοκομεία, λόγω
της συνεχούς πίεσης από

τα κρούσματα covid.
«Οι ΜΕΘ κορωνοϊού στη

Θεσσαλία είναι γεμάτες.

Διασωληνωμένοι ασθενείς

πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ»,

καταγγέλλει ο κ. Γιαννάκος

χαρακτηρίζοντας κρίσιμη

την κατάσταση που επικρα-

τεί στα νοσοκομεία.

«Φτιάχνουν νέες ΜΕΘ και

γεμίζουν αμέσως.

Φτιάχνουν αυτοσχέδιες

ΜΕΘ σε Τρίκαλα και

Λάρισα, με υποτυπώδη εξο-

πλισμό και ανειδίκευτο προ-

σωπικό σε θαλάμους κλινι-

κών κορωνοϊού και γεμί-

ζουν. Τώρα ετοιμάζουν

ακόμη έναν θάλαμο στο

Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Λάρισας ώστε

να τον μετατρέψουν σε

ΜΕΘ κορωνοϊού 4 κλινών».

Σοβαρές είναι οι καταγγε-

λίες και για το νοσοκομείο

της Καρδίτσας, αφού σύμ-

φωνα με τον κ. Γιάννακο

ετοιμάζουν προς «επίταξη»

και τις χειρουργικές αίθου-

σες.

«Εάν συμβεί κάτι τέτοιο

είναι επικίνδυνο για τη λει-

τουργία του νοσοκομείου.

Ήδη, δύο διασωληνωμένοι

ασθενείς έχασαν τη ζωή

τους σε θάλαμο στο νοσο-

κομείο Καρδίτσας, καθώς η

διακομιδή τους σε ΜΕΘ

άλλου νοσοκομείου, ήταν

αδύνατη. Πολλοί ασθενείς

στις κλινικές βρίσκονται στο

όριο της διασωλήνωσης. Οι

μονάδες COVID των νοσο-

κομείων της Στερεάς

Ελλάδας γέμισαν ήδη με

ασθενείς από τη

Θεσσαλία».

«Όταν φτιάχνονται ΜΕΘ και

γεμίζουν αμέσως δείχνει ότι

υπάρχουν ασθενείς που θα

έπρεπε ήδη να νοσηλεύο-

νταν στις ΜΕΘ και λόγω

έλλειψης βρίσκονται στις

κλινικές. Το νοσοκομείο της

Χαλκίδος λειτούργησε 10

κλίνες ΜΕΘ και γέμισαν

αμέσως με περιστατικά της

Θεσσαλίας», καταλήγει.

Αναφορικά με τις ΜΕΘ στη

Θεσσαλία, ο κ. Γιαννακός

σημειώνει:

Στο νοσοκομείο Βόλου,

νοσηλεύονται 8 διασωλη-

νωμένοι στις 8 κλίνες. Η

μονάδα τεχνητού νεφρού

του νοσοκομείου εξυπηρετεί

5 νεφροπαθείς θετικούς στο

κορωνοϊό από ιδιωτική

μονάδα.

Στο νοσοκομείο Τρικάλων,

νοσηλεύονται 12 διασωλη-

νωμένοι στις 12 κλίνες.

Υπάρχει μία αυτοσχέδια

ΜΕΘ 3 κλινών για ύποπτα

και θετικά κρούσματα και

νοσηλεύει ένα διασωληνω-

μένο ασθενή.

Στο Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Λάρισας, νοση-

λεύονται 14 διασωληνωμέ-

νοι στις 14 κλίνες. Τώρα

ετοιμάζουν μια αυτοσχέδια

ΜΕΘ σε θάλαμο 4 κλινών.

Στο Γενικό Νοσοκομείο

Λάρισας, νοσηλεύονται 25

διασωληνωμένοι στις 25

κλίνες. Έχουν δημιουργήσει

ΜΕΘ σε θαλάμους κλινικής

του νοσοκομείου.

Στο νοσοκομείο Καρδίτσας,

νοσηλεύονται 5 διασωλη-

νωμένοι στις 5 κλίνες. Δύο

διασωληνωμένοι ασθενείς

πέθαναν εκτός ΜΕΘ,

καθώς η κατάσταση τους

δεν το επέτρεπε τη διακομι-

δή τους.
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Γενικά Νέα
CMYK

«Αυτοσχέδιες ΜΕΘ στη Λάρισα» καταγγέλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ«Αυτοσχέδιες ΜΕΘ στη Λάρισα» καταγγέλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
Μ. ΓιαννάκοςΜ. Γιαννάκος

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

χρέος και καθή-
κον, περιγράφουν

οι βουλευτές - γιατροί
τους λόγους για τους
οποίους έθεσαν εαυτόν
στη διάθεση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας μέσα
στην υγειονομική κρίση
που διέρχεται η χώρα.
Τα μέλη του Κοινοβουλίου,

που ετοιμάζονται να φορέ-

σουν ξανά την ιατρική τους

μπλούζα, εφόσον κληθούν

να παράσχουν τις υπηρε-

σίες τους, εξηγούν  στο

ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι ο μόνος

λόγος που τους οδηγεί στην

πρώτη γραμμή της μάχης

για την αντιμετώπιση της

πανδημίας, είναι η αίσθηση

του καθήκοντος και τίποτε

άλλο, αφού δηλώνουν ότι

θα εργασθούν εθελοντικά. 

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, αντι-

πρόεδρος της Βουλής,

Γιώργος Λαμπρούλης, ο

οποίος ανέλαβε ήδη εθελο-

ντική υπηρεσία ως ιατρός

πνευμονολόγος στο πολύ

βεβαρημένο νοσοκομείο

της Λάρισας, από την στιγ-

μή που ζήτησε την αναστο-

λή των κοινοβουλευτικών

του καθηκόντων, τόνισε ότι

είναι αυτονόητο για εκείνον

το καθήκον να προσφέρει

δίπλα και μαζί με τους

συναδέλφους του, που

δίνουν την μάχη κάτω από

αντίξοες συνθήκες, προ-

σπαθώντας να ανταποκρι-

θούν στις αυξημένες υγειο-

νομικές ανάγκες, που προ-

κύπτουν από την έλευση

της πανδημίας.

«Την ώρα που το δεύτερο

κύμα της πανδημίας βρί-

σκεται στην κορύφωση,

που καθημερινά νοσούν

εκατοντάδες συμπολίτες

μας και οι υγειονομικοί

συνάδελφοι υπερβαίνουν

τον εαυτό τους στα νοσοκο-

μεία, θεωρώ αυτονόητο να

βοηθήσω σε αυτή την προ-

σπάθεια», λέει και ο βου-

λευτής Λάρισας της ΝΔ,

Χρήστος Κέλλας και στέλνει

το μήνυμα: «Κανείς δεν

περισσεύει σε αυτόν των

αγώνα».

Κέλλας - Λαμπρούλης: "ΣεΚέλλας - Λαμπρούλης: "Σε

αυτό τον αγώνα δεν αυτό τον αγώνα δεν 

περισσεύει κανείς"περισσεύει κανείς"



ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην

οδό Αθηνάς, 180 τμ, με αύλη 20

τμ απέναντι από τον παλιό ΟΤΕ.

Τιμή συζητήσιμη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6975596225

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 9 στρεμμά-

των στα Κάτω Βασιλικά

Φαρσάλων – Σκλαριά.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6972887676

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ, πλατφόρ-

μα, χωνί, δισκοσβάρνα, σβάρνα

και λοιπά γεωργικά μηχανήματα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6945706676 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε

κατάστημα της Courier ACS στα

Φάρσαλα.

Απαραίτητη προϋπόθεση να δια-

θέτει δίπλωμα οδήγησης δικύ-

κλου

Τηλ Επικοινωνίας: 2491306739

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 11

στρεμμάτων ποτιστικό στο

Κατωχώρι και αγροτεμάχιο 22

στρεμμάτων στην περιοχή πλη-

σίον εργοστασίου “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ”.

Τηλ. Επικοινωνίας:6983257993

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατά-

στημα στην Οδό Βάρναλη 1 πλη-

σίον του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

100 τ.μ. με πατάρι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977237444

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοκία

μεζονέτα επιπλωμένη με 2 υπνο-

δωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, τρα-

πεζαρία, σαλόνι και θέρμανση.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

6909575620

ZHTEITAI άτομο για θέση λογι-

στηρίου – γραμματέας.

Απαραίτητες γνώσεις λογιστικής.

email:

tanos.kon.dimitris@gmail.com

Τηλ.6970363554

Τοποθεσία: 6ο χλμ Φαρσάλων –

Λάρισας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δισκοσβάρνα 32αρα

Ρεκόρ.

Πληροφορίες στο τηλέφω-

νο:6944659580 (Βαγγέλης)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός

χώρος 130 τ.μ. στο 1ο ΧΛΜ

Φαρσάλων Βόλου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6937403793
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1/12:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

2/12:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

3/12:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

4/12:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

5/12:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

6/12:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

7/12: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από το Σάββατο 7-

11-2020 και μέχρι

νεοτέρας δεν θα

πραγματοποιείται

κανένα δρομολόγιο

για Βόλο-Τρίκαλα-

Καρδίτσα από το

ΚΤΕΛ στα Φάρσαλα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ευχαριστεί τους συγγενείς της εκλιπούσης Φανής

Γεωργίας Καρακοντάκη για την δωρεά τους στον

Σύλλογο εις μνήμη της.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλ-

λυπητήρια.

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ευχαριστεί την οικογένεια Μπικιώτη Κλεάνθη

Παπαβασιλείου για την δωρεά στον Σύλλογο αντί

μνημοσύνου εις μνήμη του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλ-

λυπητήρια στην οικογένεια.

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ευχαριστεί τον κ. Μπαμπαλέτσο Κωνσταντίνο για

την δωρεά του στον Σύλλογο εις μνήμη του

Βασιλείου Παπαβασιλείου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλ-

λυπητήρια.

Το Δ.Σ.

Ο
ΟΠΕΚΑ κατέβαλε
στις 30 Νοεμβρίου
2020, ημέρα

Δευτέρα τα παρακάτω
επιδόματα.
Αναλυτικά:

Επίδομα Παιδιού

(ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ

ΔΟΣΗ Α21)

Επίδομα Στέγασης

Επίδομα Γέννησης

Ελάχιστο Εγγυημένο

Εισόδημα

Προνοιακά Επιδόματα

Ατόμων με Αναπηρία

Επίδομα Στεγαστικής

Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Σύνταξη ανασφαλίστων

υπερηλίκων (Ν. 1296/1982)

Επίδομα Κοινωνικής

Αλληλεγγύης

Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Συνεισφορά Δημοσίου του

Ν. 4605/2019

Συνεισφορά δημοσίου για

δανειολήπτες που έχουν

πληγεί από τις συνέπειες

του κορωνοϊού” Ν.

4714/2020  ( Πρόγραμμα

Γέφυρα)

ΚαταβλήθηκανΚαταβλήθηκαν τατα

επιδόματαεπιδόματα τουτου ΟΠΕΚΑΟΠΕΚΑ
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Σ
τους 277.999 ανέρ-
χονται οι εργαζόμε-
νοι του ιδιωτικού

τομέα που τέθηκαν σε
αναστολή κατά τον τρέχο-
ντα μήνα, καθώς οι επι-
χειρήσεις στις οποίες

απασχολούνται έκλεισαν
με κρατική εντολή.
Το μέσο ποσό που θα

λάβουν ανέρχεται σε

677,36 ευρώ, καθώς μόνο

όσοι εργαζόμενοι τέθηκαν

σε αναστολή από την 1η

Νοεμβρίου θα λάβουν το

ποσό των 800 ευρώ που

αντιστοιχεί στην ειδική απο-

ζημίωση για 30 ημέρες. Οι

υπόλοιποι, τέθηκαν σε ανα-

στολή είτε στις 3 είτε στις 7

Νοεμβρίου, βάσει των

κυβερνητικών αποφάσεων

για lockdown σε τοπικό και

πανεθνικό επίπεδο. Οι πλη-

ρωμές ξεκίνησαν από την

περασμένη εβδομάδα.

Αναλυτικά, εγκρίθηκε το

ποσό ύψους 203,7 εκατ.

ευρώ για την πληρωμή

328.360 εργαζομένων που

δικαιούνται ή την ειδική

αποζημίωση ή την κρατική

συμμετοχή στο μισθό τους

καθώς συμμετέχουν στο

πρόγραμμα Συν-Εργασία το

οποίο όπως φαίνεται εξακο-

λουθεί τις ..χαμηλές πτή-

σεις. Η απόφαση του

υπουργού Εργασίας Γιάννη

Βρούτση προβλέπει:

Την πληρωμή 277.999

εργαζόμενων που βρίσκο-

νται σε αναστολές συμβά-

σεων εργασίας κατά τον

μήνα Νοέμβριο. Το συνολι-

κό ποσό ανέρχεται σε

188,30 εκατ. ευρώ.

Την πληρωμή 3,61 εκατ.

ευρώ σε 7.718 δικαιούχους

που υπέβαλλαν μονομερείς

υπεύθυνες δηλώσεις καθώς

ανήκουν στην ομάδα εργα-

ζόμενων με δικαίωμα υπο-

χρεωτικής επαναπρόσλη-

ψης σε επιχειρήσεις-εργο-

δότες κύριων και μη κύριων

ξενοδοχειακών και τουριστι-

κών καταλυμάτων, καθώς

και σε επιχειρήσεις-εργοδό-

τες τουριστικών λεωφορεί-

ων.

Αντίστοιχα, άλλοι 2.242

επαγγελματίες της τέχνης

και του πολιτισμού, ξεναγοί

και τουριστικοί συνοδοί που

υπέβαλλαν μονομερείς

υπεύθυνες δηλώσεις θα

λάβουν ως αποζημίωση

ειδικού σκοπού συνολικό

ποσό ύψους 1,18 εκατ.

ευρώ.

Τέλος, 40.401 εργαζόμενοι

που έχουν ενταχθεί στον

μηχανισμό Συν-Εργασία θα

λάβουν για τον μήνα

Οκτώβριο, την οικονομική

ενίσχυση βραχυχρόνιας

εργασίας ύψους 10,62 εκατ.

ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι δηλώ-

σεις των κλειστών με κρατι-

κή εντολή επιχειρήσεων για

τον τρέχοντα μήνα ολοκλη-

ρώθηκαν στις 24

Νοεμβρίου. Προφανώς και

ανάλογα με το πότε θα

αρθεί το καθολικό

lockdown, θα ξανανοίξει η

πλατφόρμα για δηλώσεις

που αφορούν τον

Δεκέμβριο.

Όσο για τις δηλώσεις των

αναστολών για τους εργα-

ζόμενους των επιχειρήσεων

που έμειναν ανοικτές, αλλά

είναι πληττόμενες βάσει

ΚΑΔ συνεχίζονται από

εργοδότες και εργαζόμε-

νους έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Οι πληρωμές της ειδικής

αποζημίωσης θα πραγμα-

τοποιηθούν μετά τις 7 και

έως τις 21 Δεκεμβρίου,

πιθανότατα στις 11

Δεκεμβρίου.

Οικονομία

Επίδομα 800 ευρώ: Πληρώθηκαν οι πρώτοι δικαιούχοιΕπίδομα 800 ευρώ: Πληρώθηκαν οι πρώτοι δικαιούχοι

Ε
πίδομα 800 ευρώ

και τον Δεκέμβριο

αναμένεται να

ανακοινώσει η κυβέρνη-

ση τις επόμενες μέρες.

Μετά την παράταση του

lockdown μέχρι τις 7

Δεκεμβρίου, αναμένεται

να ακολουθήσουν ανακοι-

νώσεις για την στήριξη

της οικονομίας και τον

επόμενο μήνα, ενώ δεν

είναι καθόλου βέβαιο ότι

το lockdown θα αρθεί στις

7 Δεκεμβρίου.

Το πακέτο μέτρων θα περι-

λαμβάνει το μέτρο της ανα-

στολής των συμβάσεων και

τον Δεκέμβριο, υποχρεωτι-

κό κούρεμα ενοικίων 40%

αλλά και αναστολές φορο-

λογικών υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τα τέλη κυκλο-

φορίας 2021 αναμένεται να

ανακοινωθεί παράταση για

ένα μήνα ώστε να μην

«κάτσουν» πολλά στους

Έλληνες φορολογούμενους.

Όπως ανέφερε το Dnews

την Παρασκευή, μέσα σε

αυτό το πακέτο μέτρων δεν

αποκλείεται να προστεθεί

και ένα τύπου κοινωνικό

μέρισμα - Δώρο

Χριστουγέννων στους

χαμηλοσυνταξιούχους.

ΕΠΙΔΟΜΑ 800 ΕΥΡΩ

Η παράταση για το επίδομα

800 ευρώ και τον Δεκέμβρη

ανεβάζει τον λογαριασμό

του προϋπολογισμού αλλά

όπως τόνισε και ο υπουρ-

γός Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας το «μαξιλάρι»

υπάρχει και θα χρησιμοποι-

ηθεί όποτε και όπως πρέ-

πει.

Η καταβολή της αποζημίω-

σης ειδικού σκοπού για τον

Δεκέμβριο, θα γίνει μετά τα

Φώτα ενώ και πάλι θα

δοθεί προτεραιότητα στις

επιχειρήσεις που θα παρα-

μείνουν κλειστές και μέσα

στον τελευταίο μήνα του

χρόνου.

Νέο πακέτο μέτρων και τον Δεκέμβριο με επίδομα 800 ευρώΝέο πακέτο μέτρων και τον Δεκέμβριο με επίδομα 800 ευρώ

«ενεργό» και με τέλη κυκλοφορίας... το 2021«ενεργό» και με τέλη κυκλοφορίας... το 2021

Επίδομα 400 ευρώ: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμαΕπίδομα 400 ευρώ: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα

του ΟΑΕΔ, πως θα κάνετε την αίτησητου ΟΑΕΔ, πως θα κάνετε την αίτηση

Από την Παρασκευή 27

Νοεμβρίου, ξεκίνησε η δια-

δικασία καταβολής της οικο-

νομικής ενίσχυσης 400

ευρώ σε μακροχρόνια ανέρ-

γους, στο πλαίσιο των

κυβερνητικών μέτρων για

την άμεση στήριξη των

ανέργων.

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ

48222/1215/24.11.2020

(ΦΕΚ Β 5225/25.11.2020),

δικαιούχοι είναι:

Οι εγγεγραμμένοι μη επιδο-

τούμενοι άνεργοι που απέ-

κτησαν την ιδιότητα του

μακροχρόνια ανέργου,

δηλαδή ξεπέρασαν τους 12

μήνες συνεχούς εγγεγραμ-

μένης ανεργίας, κατά το

διάστημα από την 1

Μαρτίου έως και τις 25

Νοέμβριου 2020,-

Παρέμειναν εγγεγραμμένοι

άνεργοι έως και τις 25

Νοεμβρίου και

- Δεν έλαβαν την προηγού-

μενη εφάπαξ οικονομική

ενίσχυση 400 ευρώ που

καταβλήθηκε το διάστημα

Απριλίου-Μαΐου 2020.

Από την Παρασκευή, 27

Νοεμβρίου και ώρα 15:00

και μέχρι την Πέμπτη, 17

Δεκεμβρίου και ώρα 23:59

οι δικαιούχοι θα πρέπει να

επιβεβαιώσουν ή να κατα-

χωρίσουν τα στοιχεία ατομι-

κού ή κοινού τραπεζικού

λογαριασμού (IBAN) στον

οποίο είναι δικαιούχοι ή

συνδικαιούχοι, μέσω της

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

του Ελληνικού Δημοσίου

gov.gr, με τους κωδικούς

πρόσβασης TAXISnet ή

ΟΑΕΔ στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/

ergasia-kai-

asphalise/anergia/ektakte-

oikonomike-eniskhuse-se-

makrokhronia-anergous

Συγκεκριμένα η διαδρομή

θα είναι: gov.gr → Εργασία

και ασφάλιση → Ανεργία →

Έκτακτη οικονομική ενίσχυ-

ση σε μακροχρόνια ανέρ-

γους

Η καταβολή των 400 ευρώ

στους τραπεζικούς λογαρια-

σμούς των δικαιούχων,

γίνεται μετά την καταχώριση

IBAN και κατόπιν ελέγχου

και έγκρισης από τον

ΟΑΕΔ.

Οι λογαριασμοί των δικαι-

ούχων πιστώνονται εντός 3

εργάσιμων ημερών μετά

την καταβολή των 400

ευρώ από τον ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι

δικαιούχοι έχουν πρόσβαση

στην ηλεκτρονική πλατφόρ-

μα.

Η οικονομική ενίσχυση είναι

αφορολόγητη, ακατάσχετη

και δεν υπολογίζεται στα

εισοδηματικά όρια για την

καταβολή οποιασδήποτε

παροχής κοινωνικού ή προ-

νοιακού χαρακτήρα.

Έως και 700 ευρώ το επίδομα θέρμανσης – Πότε ανοίγει η πλατφόρμαΈως και 700 ευρώ το επίδομα θέρμανσης – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Δ
ιευκρινίσεις για το

εφετινό επίδομα

θέρμανσης έδωσε

από το βήμα της Βουλής

ο υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας,

υποστηρίζοντας τροπολο-

γία που κατέθεσε το

υπουργείο και με την

οποία διευρύνονται τα

μέσα θέρμανσης που

μπορούν να επιδοτηθούν.

Η προτεινόμενη διάταξη

προβλέπει ότι, με απόφαση

του Υπουργού

Οικονομικών, είναι δυνατή

η παροχή επιδόματος θέρ-

μανσης στους καταναλωτές

των επιδοτούμενων ειδών

καυσίμων θέρμανσης που

καθορίζονται με αυτήν.

«Ουσιαστικά, με την εν

λόγω απόφαση, σκοπεύου-

με να εντάξουμε και άλλες

μορφές επιδοτούμενων

ειδών καυσίμων θέρμαν-

σης, όπως είναι το φυσικό

αέριο, το υγραέριο, τα καυ-

σόξυλα και τη βιομάζα

(Pellet)», σημείωσε χαρα-

κτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας.

Όπως εξήγησε, «το επίδο-

μα θέρμανσης για τη χειμε-

ρινή περίοδο 2020-2021 θα

καταβληθεί και στα νοικοκυ-

ριά ανά την επικράτεια που

καταναλώνουν φυσικό

αέριο ή υγραέριο, ενώ τα

νοικοκυριά ορεινών περιο-

χών, με πληθυσμό έως

2.500 κατοίκους, που κατα-

ναλώνουν καυσόξυλα ή

pellet, θα λάβουν επίσης το

επίδομα θέρμανσης».

«Ο υπολογισμός του επιδό-

ματος θέρμανσης αλλάζει

ριζικά και, στο εξής, θα λαμ-

βάνονται υπόψη οι καιρικές

συνθήκες που επικρατούν

σε κάθε περιοχή της

χώρας. Ο υπολογισμός του

επιδόματος θα στηριχτεί σε

έρευνα της Εθνικής

Μετεωρολογικής

Υπηρεσίας, η οποία υπολό-

γισε τις ανάγκες θέρμανσης

σε 200.000 σημεία ανά την

ελληνική επικράτεια.

Το ελάχιστο ύψος του επι-

δόματος θα διαμορφώνεται

στα 80 ευρώ, ενώ μπορεί

να φτάνει ακόμη και στα

600-700 ευρώ για τις περιο-

χές με πολύ αυξημένες

ανάγκες θέρμανσης», είπε

ο υπουργό Οικονομικών.

Στη βάση αυτή αποκάλυψε

πως το ύψος του επιδόμα-

τος υπολογίζεται σε τουλά-

χιστον 84 εκατ. ευρώ και η

υπουργική απόφαση που

θα καθορίζει όλες τις λεπτο-

μέρειες θα εκδοθεί εντός

τον επόμενων ημερών,

μετά την ψήφιση της εν

λόγω διάταξης.

Όπως ανέφερε, σκοπός

είναι εντός Δεκεμβρίου να

ανοίξει και η σχετική πλατ-

φόρμα για την καταβολή

του επιδόματος.



Μ
ε τον δικό τους
ξεχωριστό τρόπο
έτρεξαν φέτος

τον Μαραθώνιο τρεις
Φαρσαλινοί δρομείς του
“Running Team Farsala”,
οι Μαργαρίτης Θοδωρής,
Σωτήρης Ρίζος και
Θανάσης Γιαννούλης,
λαμβάνοντας μέρος και
τρέχοντας στον Athens
Marathon Virtual Edition,

τον 1ο εικονικό
Μαραθώνιο της Αθήνας,
αλλά από τα Φάρσαλα.
Συγκεκριμένα, κινήθηκαν

από την οδός Βόλου, αρι-

στερά στην διασταύρωση

για Ρευματιά, από Ρευματιά

προς  Βαμβακού και

Ζωοδόχου Πηγή, Κρήνη,

Ευύδριο, Ανωχώρι,

Κατωχώρι και αριστερά

προς Φάρσαλα συμπληρώ-

νοντας ουσιαστικά τα

42,195, όση δηλαδή από-

σταση περιλαμβάνει ο

Αυθεντικός Μαραθώνιος

της Αθήνας.

Μακάρι του χρόνου να

πάνε καλά τα πράγματα, να

έχουμε δυναμική

Φαρσαλινή συμμετοχή στον

Μαραθώνιο της Αθήνας.

Τι είναι ένας Virtual Aγώνας

(Virtual Run);

Virtual είναι ένας αγώνας

στον οποίο μπορεί κάποιος

να τρέξει την απόσταση

που θα δηλώσει κατά την

εγγραφή του (Μαραθώνιο

42χλμ, 10χλμ ή 5χλμ) σε

οποιαδήποτε τοποθεσία, με

οποιοδήποτε ρυθμό, σε

εξωτερικό ή εσωτερικό

χώρο (πχ. διάδρομο),

μόνος ή μαζί με φίλους,

οποιαδήποτε μέρα μεταξύ

του διαστήματος που εξε-

λίσσεται ο αγώνας αυτός.

Πρόκειται για μια προσωπι-

κή πραγματική προσπά-

θεια, και παράλληλη συμμε-

τοχή σε έναν αγώνα, χωρίς

τη φυσική παρουσία αλλά

με τη συμμετοχή και άλλων,

που και αυτοί τρέχουν την

ίδια απόσταση, αλλά πιθα-

νώς σε μία άλλη μέρα και

σε μία διαφορετική διαδρο-

μή. Οι συμμετέχοντες μπο-

ρούν να ολοκληρώσουν την

επιθυμητή απόστασή με

μεγάλη ευελιξία, και αφού οι

ίδιοι υποβάλλουν μέσω

συγκεκριμένης διαδικασίας

(περιγράφεται παρακάτω)

τον χρόνο της επίδοσής

τους, λαμβάνουν πιστοποι-

ητικό συμμετοχής, το μετάλ-

λιο και το επίσημο t-shirt

του αγώνα.
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Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

CMYK

Έτρεξαν τον Μαραθώνιο της Αθήνας…από τα Φάρσαλα!Έτρεξαν τον Μαραθώνιο της Αθήνας…από τα Φάρσαλα!


