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Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 995 Τιμή: 0,60 ευρώ

Δ.Δ.ΕΕκλογές:κλογές:

Έρχεται νέοΈρχεται νέο

εκλογικόεκλογικό

σύστημα σύστημα 

Φάρσαλα:Υπόγειους αγωγούς 15 χλμΦάρσαλα:Υπόγειους αγωγούς 15 χλμ

για την άρδευση 8.110 στρεμμάτωνγια την άρδευση 8.110 στρεμμάτων

δημοπρατεί η Περιφέρειαδημοπρατεί η Περιφέρεια

Νέο βιβλίο για το επιτελιΝέο βιβλίο για το επιτελι--

κό κράτος από τηνκό κράτος από την

Φαρσαλινή ΕύηΦαρσαλινή Εύη

ΔραμαλιώτηΔραμαλιώτη

- Ο- Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας “κρούει” τον κώδωνα στον “Π.Τ.”Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας “κρούει” τον κώδωνα στον “Π.Τ.”

- Τι λέει για τα μέτρα, τις προτάσεις και την επόμενη ημέρα στην αγορά- Τι λέει για τα μέτρα, τις προτάσεις και την επόμενη ημέρα στην αγορά

Σωτήρης Γιαννακόπουλος:Σωτήρης Γιαννακόπουλος:

OOυσιαστική στήριξη υσιαστική στήριξη στηνστην

επόμενη ημέρα αλλιώς οιεπόμενη ημέρα αλλιώς οι

εξελίξεις θα είναι αρνητικές”εξελίξεις θα είναι αρνητικές”
4 θετικά κρούσματα από 88 δειγματοληψίες4 θετικά κρούσματα από 88 δειγματοληψίες

ΝέοΝέοιι κκαθαρισμαθαρισμοίοί

για τον Ιανόγια τον Ιανό

στην Υπέρεια στην Υπέρεια 
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 9/12/2020
Ισχυρή Βροχή 11/13c

Τρίτη 8/12/2020
Πιθ. Βροχής 9/15c

Πέμπτη 10/12/2020
Βροχή 8/12c

Παρασκευή 11/12/2020
Πιθ. Βροχής 11/13c

Σαββάτο 12/12/2020
Βροχή 9/12c

Κυριακή 13/12/2020
Συννεφιά 8/15c

Δευτέρα 14/12/2020
Συννεφιά 7/12c

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

Π
οσό συνολικού
ύψους 7 εκατομμυ-
ρίων ευρώ πιστώ-

θηκε την περασμένη
Τρίτη στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των παρα-
γωγών λαϊκών αγορών,
στο πλαίσιο των μέτρων
στήριξης που εφαρμόζει
η Κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων της πανδημίας
του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, 1.500 ευρώ

λαμβάνουν οι παραγωγοί

που δραστηριοποιούνται

στη Θεσσαλία, καθώς και οι

μετακινούμενοι από

Περιφέρεια σε Περιφέρεια

παραγωγοί. Η ενίσχυση για

όλους τους υπόλοιπους

παραγωγούς ανέρχεται σε

500 ευρώ, ενώ όσοι είχαν

λάβει το λεγόμενο «800άρι»

θα πάρουν ακόμα 700

ευρώ.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.

Κώστας Σκρέκας, έκανε την

ακόλουθη δήλωση:

«Η καταβολή των 7 εκατομ-

μυρίων ευρώ στους παρα-

γωγούς λαϊκών αγορών

αποδεικνύει ότι η

Κυβέρνηση στέκεται δίπλα

στον αγροτικό τομέα και

ειδικά σε όσους αγρότες

επλήγησαν από την πανδη-

μία.

Παρακολουθούμε στενά την

αγορά, την εξέλιξη της

ζήτησης και των τιμών και

είμαστε έτοιμοι ανά πάσα

στιγμή, αν καταστεί ανα-

γκαίο, να εφαρμόσουμε

άμεσα νέα μέτρα στήριξης

για όσους πλήττονται από

τον κορωνοϊό.

Κ. Σκρέκας: ΠιστώθηκανΚ. Σκρέκας: Πιστώθηκαν

7 εκατομμύρια ευρώ7 εκατομμύρια ευρώ

στους παραγωγούς τωνστους παραγωγούς των

λαϊκών αγορώνλαϊκών αγορών

ΕξετάζονταιΕξετάζονται

ανατροπές στα τέληανατροπές στα τέλη

κυκλοφορίας:κυκλοφορίας:

Αναλογικά τέλη ανάΑναλογικά τέλη ανά

μήναμήνα

Μ
ε δηλώσεις του ο

υπουργός

Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας προ-

ανήγγειλε παράταση για

τα τέλη κυκλοφορίας

2021.

Είναι πλέον πολύ πιθανό

να δοθεί στους οδηγούς η

δυνατότητα μιας ακόμη επι-

λογής: να καταθέσουν τώρα

ηλεκτρονικά τις πινακίδες

αλλά να γνωρίζουν ότι θα

μπορούν να τις πάρουν

πίσω ύστερα από ένα χρο-

νικό διάστημα, πληρώνο-

ντας όχι το σύνολο των

τελών κυκλοφορίας αλλά

μια αναλογία. Στην πραγμα-

τικότητα, υιοθέτηση αυτής

της πρότασης θα δίνει

πλήρη ελευθερία κινήσεων

και αποφάσεων στους οδη-

γούς οι οποίοι από το τέλος

της χρονιάς θα γνωρίζουν

ότι σε περίπτωση κατάθε-

σης της πινακίδας, θα μπο-

ρούν να τις πάρουν πίσω

όποτε θέλουν και πληρώνο-

ντας μόνο αυτό που αναλο-

γεί.

Ποια είναι η διαφορά με την

κατάσταση που ίσχυε μέχρι

πέρυσι; Μεγάλη είναι η

απάντηση. Πρώτον διότι η

κατάθεση των πινακίδων

κυκλοφορίας ήταν μια γρα-

φειοκρατική ταλαιπωρία

που προϋπέθετε στήσιμο

στην ουρά, συγκέντρωση

δικαιολογητικών και… κου-

βάλημα πινακίδων. Από

εδώ και στο εξής, ο οδηγός

θα ξεβιδώνει, θα συμπλη-

ρώνει μια ηλεκτρονική αίτη-

ση και θα αποφεύγει την

πληρωμή των τελών κυκλο-

φορίας.

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



Τ
ο βιβλίο της με

τίτλο «Το επιτελικό

κράτος:

Ρυθμιστική συνοχή και

συντονισμός στο Κέντρο

Διακυβέρνησης» εξέδωσε

η Εύη Δραμαλιώτη.

Νομικός, αριστούχος

απόφοιτος της Εθνικής

Σχολής Δημόσιας

Διοίκησης και διδάκτορας

διοικητικής επιστήμης, η

κα Δραμαλιώτη διετέλεσε

επικεφαλής αρχικά στον

Τομέα Εξωτερικών της

Γενικής Γραμματείας

Συντονισμού του κυβερ-

νητικού έργου από τη

σύσταση της και κατόπιν

στην νυν Προεδρία της

Κυβέρνησης. Είναι

Αντιπρόεδρος του

Εθνικού Κέντρου

Δημόσιας Διοίκησης &

Αυτοδιοίκησης και μεταδι-

δακτορική ερευνήτρια στο

Τμήμα Δημόσιας

Διοίκησης της Σχολής

Επιστημών Οικονομίας

και Δημόσιας Διοίκησης

του Παντείου

Πανεπιστημίου.

Το βιβλίο αποτελεί επιστέ-

γασμα της πολύχρονης επι-

στημονικής έρευνας και

επαγγελματικής εμπειρίας

σε θέσεις υψηλής ευθύνης.

Πρόκειται για την πρώτη

συστημική ανάλυση από

την πλευρά της διοικητικής

επιστήμης των σύνθετων

ζητημάτων που άπτονται

του κυβερνητικού συντονι-

σμού και, τελικά,  της λει-

τουργίας του επιτελικού

κράτους.

Ορισμένα από τα βασικά

ζητήματα που πραγματεύε-

ται η έρευνα της κας

Δραμαλιώτη: πώς ορίζεται

ο συντονισμός, ποιες είναι

οι επιμέρους διαστάσεις και

οι κυριότεροι μηχανισμοί

του, πώς διακρίνεται από

συναφείς έννοιες, πώς επι-

δρά η αυξημένη νομοθετική

παραγωγή στην επίτευξή

του, πού οφείλονται τα δια-

χρονικά προβλήματα

κυβερνητικού συντονισμού

στην Ελλάδα, ποια είναι η

έννοια και ο ρόλος του

Κέντρου Διακυβέρνησης

διεθνώς και πώς οργανώνε-

ται στην Ελλάδα από το

2013, όταν αποκτά θεσμική

υπόσταση.

Το βιβλίο προλογίζει ο

καθηγητής Ξενοφών

Κοντιάδης, Πρόεδρος του

Ιδρύματος Θεμιστοκλή και

Δημήτρη Τσάτσου.

Απευθύνεται σε σπουδα-

στές, φοιτητές, ερευνητές,

δημοσιογράφους, πολιτι-

κούς και σε κάθε άλλο

ενδιαφερόμενο που θέλει

να ενημερωθεί σφαιρικά για

την οργάνωση και λειτουρ-

γία ενός σύγχρονου επιτελι-

κού κράτους και να εντρυ-

φήσει στις πλέον πρόσφα-

τες επιστημονικές προσεγ-

γίσεις του συγκεκριμένου

αντικειμένου.
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Νέο βιβλίο για το επιτελικό κράτος από τηνΝέο βιβλίο για το επιτελικό κράτος από την

Φαρσαλινή Εύη ΔραμαλιώτηΦαρσαλινή Εύη Δραμαλιώτη



Δημοπρατείται από
την Περιφέρεια
Θεσσαλίας η κατα-

σκευή υπόγειων αγωγών
άρδευσης ΤΟΕΒ Ενιπέα
Φαρσάλων (βόρειο
τμήμα), συνολικού προϋ-
πολογισμού 1.178.000
ευρώ. Το έργο χρηματο-
δοτείται από το
Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014-2020 και
οδηγεί στην υπογειοποίη-
ση αγωγών σε μήκος
περίπου 15 χιλιομέτρων
για την άρδευση 8.110
στρεμμάτων αγροτικής
γης.
«Στηρίζουμε τον πρωτογενή

τομέα στην πράξη.

Στηρίζουμε την παραγωγή,

στηρίζουμε τη χώρα,  στηρί-

ζουμε θέσεις εργασίας.

Στηρίζουμε την ζωή στην

ύπαιθρο» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Υπόγεια αρδευτικά δίκτυα

για  18 αντλιοστάσια

Αντικείμενο του έργου είναι

η κατασκευή υπογείων

αρδευτικών δικτύων για 18

αρδευτικά αντλιοστάσια

(γεωτρήσεις) στην περιοχή

ευθύνης του ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων (Βόρειος τομέ-

ας). Η περιοχή που πρόκει-

ται να αρδευτεί ανήκει διοι-

κητικά στο Δ.Δ. Φαρσάλων

του Δήμου Φαρσάλων και

εντός των διοικητικών

ορίων των Τ.Κ. Βασιλή,

Άνω Βασιλικά, Πολυδάμειο,

Ερέτρεια, Ανωχώριον,

Βαμβακού, Λόφου, Κρήνης,

Πυργάκια, Δασόλοφου.

Πρόκειται για 18 ξεχωριστά

και διακριτά δίκτυα άρδευ-

σης, μέσω των οποίων θα

αρδευτούν 8.110 στρέμματα

γης, στα οποία καλλιεργού-

νται ως επί το πλείστον

βαμβάκι, καλαμπόκι και

μηδική. Σε κάθε δίκτυο κατά

μήκος του αγωγού προβλέ-

πεται η τοποθέτηση υδρο-

ληψιών με υδρόμετρο για

την μέτρηση της παροχής.

Οι αγωγοί θα είναι κατα-

σκευασμένοι από HDPE

(σκληρό πολυαιθυλένιο) τρί-

της γενιάς ονομαστικής πίε-

σης 16 atm. Το συνολικό

μήκος των αγωγών άρδευ-

σης είναι περίπου 14.750

μέτρα. Με την κατασκευή

του νέου δικτύου θα εξα-

σφαλιστεί μείωση απώλειας

νερού σε σχέση με το επι-

φανειακό δίκτυο.

4
CMYK

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου
Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Υπόγειους αγωγούς 15 χλμ για την άρδευσηΥπόγειους αγωγούς 15 χλμ για την άρδευση

8.110 στρεμμάτων γης στα Φάρσαλα δημο8.110 στρεμμάτων γης στα Φάρσαλα δημο--

πρατεί η Περιφέρεια Θεσσαλίαςπρατεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δ
ιαβάζουμε στον
τύπο, δωρεάν εξέ-
ταση ανίχνευσης

του κορονοϊού [rapid
test]θα έχουν οι κάτοικοι
της περιοχής Επαρχίας
Φαρσάλων. Για δεύτερη
φορά μέσα σε δύο εβδο-
μάδες 250  κάτοικοι  την
πρώτη, και 250 ή 400-500
την δεύτερη, ο υπόλοιπος
πληθυσμός πότε.
Δεν μπορεί  δεν πρέπει να

αδιαθετήσει, να μεταφέρει

τον ιό, να είναι ασυμπτωμα-

τικός με τον ιό, και να  περι-

μένει ίσως τη δεύτερη, την

τρίτη φορά για τα επόμενα

τεστ σε μία δύο εβδομάδες

για τα επόμενα 250 -300

άτομα.

Την ίδια  στιγμή το 2020 και

στον αιώνα που ζούμε κου-

βέντα για αναβάθμιση του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

με γιατρούς  όλων των ειδι-

κοτήτων, με πλήρως ανα-

βαθμισμένο μικροβιολογικό

και ακτινοδιαγνωστικό

εργαστήριο.

Έτσι που και πριν και μετά

την πανδημία να εξυπηρε-

τούνται όλοι οι κάτοικοι  της

περιοχής μας, αλλά και να

μην περιμένουν  οι κάτοικοι

το αν θα έχουν συμπτώμα-

τα η όχι για να κάνουν το

όποιο τεστ . Οι δικαιολογίες

εύκολες, δεν υπάρχουν

λεφτά αυτό υποστηρίζουν

κάποιοι δημοτικοί σύμβου-

λοι στον δήμο Φαρσάλων

κάνοντας πλάτη στην

κυβέρνηση στο καπιταλιστι-

κό σύστημα που υπηρετεί.

Δεν υπάρχουν λεφτά για

τους ελάχιστους γιατρούς,

αλλά και τους περισσότε-

ρους συμβασιούχους υγειο-

νομικούς που προσλήφθη-

καν από το Μάρτη και μετά

σε όλη τη χώρα, για τις

ανάγκες της  πανδημίας, σε

ένα σύστημα υγείας που

ήδη υπήρχαν τεράστια

κενά.

Η κυβέρνηση και όλοι

αυτοί της δημοτικής αρχής

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρ-

χουν χρήματα για να εξα-

σφαλιστεί χρηματικό κονδύ-

λι από τον κρατικό  προϋ-

πολογισμό. Αποτέλεσμα να

δουλεύουν απλήρωτοι οι

εργαζόμενοι στην υγειά, να

μην έχουμε  σύστημα

Υγειάς, να μην  έχουνε

λεφτά για συντάξεις, για

παιδεία, για δουλειά.

Υπάρχουν όμως λεφτά, για

τους εφοπλιστές, για τις

Τράπεζας, για τους κλινι-

κάρχες που αποζημιώνο-

νται με πλέον διπλάσιο

νοσήλιο και για τις απλές

κλίνες ,όχι μόνο για τις

ΜΕΘ, για τους ιδιώτες για-

τρούς που θα πάρουν

2.000 ευρώ συν τις υπερω-

ρίες το μήνα για ένα χρόνο,

για την Aegean, για προ-

σλήψεις αστυνομικών,

στρατιωτικών, για τα Μέσα

Μαζικής Ενημέρωσης.

Συνάδελφοι εργαζόμενοι,

που είναι η κυβέρνηση, που

είναι οι της περιφέρειας,

του δήμου, να διεκδικήσουν

τα δικαιώματα για την Υγεία

και τα άλλα δικαιώματα για

τους εργαζόμενους τον

ελληνικό λαό.

Συνάδελφοι, εργαζόμενοι σε

εργοστάσια, σε Σούπερ -

Μάρκετ, οικοδόμοι, κατα-

στηματάρχες ,νεολαίοι , η

κυβέρνηση έχει κάνει τις

επιλογές της.

Ο Συλλογικός Αγώνας μας

είναι η μόνη διέξοδος.

ΜΟΝΟ  το ΕΣΥ μπορεί να

Σώσει το Λαό.

ΜΟΝΟ ο Λαός μπορεί να

Σώσει το ΕΣΥ.

Συνδικάτο οικοδόμων Φαρσάλων: Τεστ για όλους δωρεάνΣυνδικάτο οικοδόμων Φαρσάλων: Τεστ για όλους δωρεάν



Σ
ε
Χριστουγεννιάτικου
ς ρυθμούς έχει μπει

πλέον η πόλη και η
Επαρχία των Φαρσάλων,
έστω και αν βρισκόμαστε

σε καιρό… καραντίνας.
Ήδη οι κεντρικοί δρόμοι της

πόλης έχουν φωταγωγηθεί,

όπως και μεγάλα μέρη των

πλατειών τόσο εντός της

πόλης όσο και σε αρκετά

χωριά της Επαρχίας, δίνο-

ντας μία άλλη νότα, αυτή

της αισιοδοξίας, στους

δύσκολους καιρούς που

ζούμε…

Το αρμόδιο συνεργείο του

Δήμου Φαρσάλων σε

συνεργασία με τους τοπι-

κούς Προέδρους και τους

αρμόδιους Αντιδημάρχους

δουλεύει «πυρετωδώς»

ώστε να είναι έτοιμος εξ

ολοκλήρου ο στολισμός της

Επαρχίας όσο το δυνατόν

πιο σύντομα γίνεται.

Ενώ στην κεντρική πλατεία

των Φαρσάλων ήδη στήθη-

καν και τα

Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια

και τα κάδρα στα οποία

μικροί και μεγάλοι θα μπο-

ρούν να απαθανατίσουν

την στιγμή.

Επίσης όλο και περισσότε-

ρα μπαλκόνια από τα σπί-

τια στολίζονται μέρα με την

μέρα και έτσι η Επαρχία

αρχίζει να φορά τα γιορτινά

της παρά την καραντίνα και

τις όλες δυσκολίες.

5
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

CMYK

Τα Φάρσαλα “φόρεσαν” τα γιορτινά τουςΤα Φάρσαλα “φόρεσαν” τα γιορτινά τους

Σ
ε εξέλιξη βρίσκονται

εργασίες με στόχο

τον πλήρη καθαρι-

σμό της Υπέρειας από

φερτά υλικά λόγω της

πρόσφατης θεομηνίας

αλλά και των αγροτικών

εργασιών της τρέχουσας

περιόδου, από πλήθος

συνεργείων με χωματουρ-

γικά μηχανήματα ιδιωτών

αλλά και κλιμάκια του

δήμου Φαρσάλων.

Παράλληλα, εξελίσσονται

και αποστραγγιστικά έργα

προκειμένου να αποφευ-

χθούν νέα πλημμυρικά φαι-

νόμενα τον χειμώνα.

Τις εργασίες επιθεώρησε

την περασμένη Πέμπτη ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου μαζί με

τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

Τεχνικών Υπηρεσιών κ.

Δημήτρη Γούσια. Όπως

τόνισε ο κ. Εσκίογλου «τα

σημάδια που άφησε πίσω

του ο «Ιανός» ήταν μεγάλα,

αλλά ως δήμος πράξαμε ότι

είναι ανθρωπίνως δυνατό

για να επαναφέρουμε την

κανονικότητα στη ζωή των

κατοίκων και της Υπέρειας.

Αυτή την ώρα απομακρύ-

νουμε τα εναπομείναντα

φερτά υλικά, ενώ παράλλη-

λα γίνονται εργασίες από

την υπηρεσία πρασίνου

αλλά και πλύσεις κοινόχρη-

στων χώρων. Θα συνεχί-

σουμε να είμαστε δίπλα στα

χωριά μας, σε αγαστή

συνεννόηση με τους προέ-

δρους και την κοινωνία».

Κλιμάκιο της αντιδημαρχίας

Πρασίνου προχώρησε σε

καλλωπισμό κοινόχρηστων

χώρων, ενώ αύριο

Παρασκευή, είναι η σειρά

της υπηρεσίας

Καθαριότητας να προβεί σε

πλύσεις πλατειών.

Οι προαναφερθείσες εργα-

σίες πραγματοποιήθηκαν

από επιχειρήσεις που αντα-

ποκρίθηκαν θετικά στο

κάλεσμα του δήμου

Φαρσάλων, ο οποίος με τη

σειρά του ευχαριστεί τους

κ.κ. Γκαραβέλα, Γκριτζαλή,

Αλεξίου, Χατζηγιάννη,

Θεοδωρόπουλο και

Λελεντζή για την εθελοντική

προσφορά των υπηρεσιών.

Για μία ακόμη φορά, ο

δήμος Φαρσάλων ευχαρι-

στεί θερμά και το σύνολο

των εργαζομένων στις υπη-

ρεσίες του, για τη αδιάκοπη

και σπουδαία συμβολή

τους.

Νέο καθαρισμό στην πλημμυρόπληκτηΝέο καθαρισμό στην πλημμυρόπληκτη

Υπέρεια πραγματοποιεί ο Δ. ΦαρσάλωνΥπέρεια πραγματοποιεί ο Δ. Φαρσάλων



Έ
ως 5000 ευρώ θα
λάβουν οι επιχει-
ρηματίες της

εστίασης, ώστε να προμη-
θευτούν θερμαντικά
σώματα εξωτερικού
χώρου. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, η δράση θα
έχει συνολικό προϋπολο-
γισμό 60 εκατομμύρια
ευρώ, θα υλοποιηθεί
μέσω ΕΣΠΑ και η δημό-
σια χρηματοδότηση θα
καλύπτει μέρος του

κόστους για την απόκτη-
ση θερμαντικών σωμάτων
εξωτερικού χώρου οποι-
ουδήποτε τύπου (υγραε-
ρίου, ηλεκτρική, φυσικού
αερίου, πάνελ υπερύ-
θρων, αλογόνου ή άλλο),
αυτόνομη/μεμονωμένη, ή
μέρος κινητού εξοπλι-
σμού που φέρει ενσωμα-
τωμένο θερμαντικό σώμα
εξωτερικού χώρου, τα
οποία είναι/ήταν καινούρ-
για και αμεταχείριστα
κατά την αγορά τους.
Σύμφωνα με τους υπολογι-

σμούς, η δράση που ανα-

μένεται να ξεκινήσει την

επόμενη εβδομάδα και να

διαρκέσει 2 μήνες, θα επι-

χορηγεί την προμήθεια ενός

θερμαντικού σώματος ανά

10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημέ-

νου εξωτερικού χώρου ή

παραχωρημένου με βάση

την αίτηση που έχει υποβά-

λει ο δυνητικός λήπτης της

και μέχρι 100 ευρώ για

κάθε θερμαντικό σώμα

χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση

που ο αριθμός των τετρα-

γωνικών μέτρων, δεν δικαι-

ολογεί ακέραιο αριθμό θερ-

μαντικών σωμάτων, το

ποσό της επιχορήγησης

υπολογίζεται με τον αμέσως

επόμενο ακέραιο αριθμό

θερμαντικών σωμάτων.

Προμήθεια θερμαντικών

σωμάτων που πραγματο-

ποιήθηκε από την 1η

Φεβρουαρίου του 2020 και

μετά αλλά και πριν την

έγκριση της δημοσίευση της

πρόσκλησης, θα καλύπτεται

από αυτήν, υπό την προϋ-

πόθεση ότι ο λήπτης της

ενίσχυσης διέθετε τουλάχι-

στον έναν ενεργό ΚΑΔ,

κατά την ημερομηνία προ-

μήθειας και εξακολουθεί να

τον διαθέτει κατά την ημε-

ρομηνία υποβολής της αίτη-

σής του προς χρηματοδότη-

ση.

Το συνολικό ποσό της

δημόσιας χρηματοδότησης

που δύναται να λάβει η

κάθε επιχείρηση (σε επίπε-

δο “ενιαίας επιχείρησης”)

από τη δράση, λαμβάνο-

ντας υπόψη κάθε άλλη ενί-

σχυση που έχει λάβει ή θα

λάβει δυνάμει του

Κανονισμού 1407/2013 την

τελευταία τριετία, υπολογι-

ζόμενη σε κυλιόμενη βάση,

δεν δύναται να ξεπερνάει

τις 200.000 ευρώ (ή

100.000 ευρώ για τον τομέα

των μεταφορών).

Σύμφωνα με πληροφορίες

από το υπουργείο, κατα-

βάλλεται προσπάθεια, ώστε

το σύνολο της επιδότησης

να είναι ακατάσχετο.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ για ενί-

σχυση είναι οι:

56.10 : Δραστηριότητες

υπηρεσιών εστιατορίων και

κινητών μονάδων εστίασης.

Περιλαμβάνονται και όλοι οι

ΚΑΔ της υποκατηγορίας

56.10

56.29.20 : Υπηρεσίες καντί-

νας. Περιλαμβάνονται και

όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγο-

ρίας 56.29.20

56.30 : Δραστηριότητες

παροχής ποτών.

Περιλαμβάνονται και όλοι οι

ΚΑΔ της υποκατηγορίας

56.30.

6 Γενικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Υπ. Οικονομικών: Υπεγράφη η ΚΥΑ για επίδομα πρώτου κύμαΥπ. Οικονομικών: Υπεγράφη η ΚΥΑ για επίδομα πρώτου κύμα--

τος κορονοϊού σε αποφοίτους ΕΠΑΛτος κορονοϊού σε αποφοίτους ΕΠΑΛ

Εστίαση: επιδότηση σε επιχειρήσεις για εξωτερική θέρμανσηΕστίαση: επιδότηση σε επιχειρήσεις για εξωτερική θέρμανση

Τ
ο υπουργείο
Οικονομικών υπέ-
γραψε στις 12

Νοεμβρίου την Κοινή
Υπουργική Απόφαση για
την "Οικονομική ενίσχυ-
ση μαθητευομένων μαθη-
τείας για τη μείωση της
διασποράς της COVID
19", και πλέον "η πρωτο-
βουλία για την έκδοση
των κατ' εξουσιοδότηση
νόμου κανονιστικών πρά-
ξεων ανήκει στο εκάστοτε
επισπεύδον υπουργείο",
στην προκειμένη περί-
πτωση στο υπουργείο
Παιδείας.
Τα παραπάνω διαβεβαιώνει

ο αναπληρωτής υπουργός

Οικονομικών Θεόδωρος

Σκυλακάκης, απαντώντας

στον βουλευτή Λαρίσης της

Νέας Δημοκρατίας Μάξιμο

Χαρακόπουλο, για τους

λόγους καθυστέρησης στην

καταβολή της οικονομικής

ενίσχυσης στους απόφοι-

τους ΕΠΑΛ που συμμετεί-

χαν σε προγράμματα μαθη-

τείας.

Ο κ. Χαρακόπουλος είχε

ζητήσει την ενίσχυση των

αποφοίτων ΕΠΑΛ, που

αναγκάστηκαν να διακό-

ψουν λόγω κορονοϊού τη

μαθητεία τους και έτσι στε-

ρήθηκαν οι, κατά κανόνα

φτωχές, οικογένειές τους

μια πηγή εισοδήματος. Η

υπουργός Παιδείας αποδέ-

χθηκε την πρόταση, αλλά

λόγω διαμαρτυριών για την

καθυστέρηση έκδοση της

ΚΥΑ ο Μάξιμος

Χαρακόπουλος αναγκάστη-

κε να επανέλθει με νέα

ερώτηση.

Στην απάντησή του ο κ.

Σκυλακάκης αναφέρει ότι

"σχετικά με την οικονομική

ενίσχυση για το πρώτο

κύμα κορονοϊού στους απο-

φοίτους ΕΠΑΛ που συμμε-

τείχαν σε προγράμματα

μαθητείας, σας γνωρίζουμε

τα ακόλουθα: Την

30.10.2020 υποβλήθηκε

στη αρμόδια υπηρεσία του

Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους προς επεξεργασία

και υπογραφή σχέδιο κοι-

νής υπουργικής απόφασης

με θέμα "Οικονομική ενί-

σχυση μαθητευομένων

μαθητείας για τη μείωση

της διασποράς του COVID

19", το οποίο υπεγράφη την

12.11.2020 από πλευράς

υπουργείου Οικονομικών,

σύμφωνα με την εξουσιοδό-

τηση του άρθρου 119 παρ.

2 του ν. 4692/2020. Η πρω-

τοβουλία για την έκδοση

των κατ' εξουσιοδότηση

νόμου κανονιστικών πράξε-

ων ανήκει στο εκάστοτε επι-

σπεύδον υπουργείο".

Προϋπολογισμός

3.257.520 ευρώ

Διευκρινίσεις για το ζήτημα

έδωσε και ο υφυπουργός

Ανάπτυξης Ιωάννης

Τσακίρης, αναφέροντας,

μεταξύ άλλων, είπε ότι

"μετά από πρόταση του

υπουργείου Παιδείας, η

Επιτροπή Παρακολούθησης

του Επιχειρησιακού

Προγράμματος "Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκπαίδευση Δια Βίου

Μάθηση 2014-2020 (Ε.Π.

ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)", με την υπ'

αρ. 3019 απόφασή της ενέ-

κρινε τον Ιούνιο 2020 την

εξειδίκευση της δράσης με

τίτλο "Δράση (2, 4, 5)

9.4.1.03: Οικονομική ενί-

σχυση μαθητευομένων

μαθητείας για την μείωση

της διασποράς του COVID

19", συνολικού προϋπολο-

γισμού 3.257.520 ευρώ. Η

έγκριση έγινε στο πλαίσιο

της πρώτης -εντός του

2020- αναθεώρησης του

Προγράμματος, για την

άμεση ενσωμάτωση σε

αυτό δράσεων αντιμετώπι-

σης της πανδημίας COVID-

19 και κατόπιν των κανονι-

στικών τροποποιήσεων σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο, που

κατέστησαν εφικτή υπό

προϋποθέσεις τη συγχρη-

ματοδότηση ανάλογων δρά-

σεων. Στη συνέχεια ακολου-

θήθηκε η διαδικασία του

Συστήματος Διαχείρισης και

Ελέγχου του ΕΣΠΑ, με την

έκδοση από την Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης του

Ε.Π. Πρόσκλησης (ΑΔΑ:

Ψ39Ε46ΜΤΛΡ-ΩΨΒ, υπ'

αρ. 4467/24.07.2020), προς

την αρμόδια Επιτελική δομή

του υπουργείου Παιδείας

ως Δικαιούχο, η οποία και

υπέβαλε πρόταση προς

ένταξη. Η Ειδική Υπηρεσία

έχοντας υλοποιήσει τις

απαραίτητες διαχειριστικές

ενέργειες, προέβη στην

έκδοση της Απόφασης

Ένταξης (ΑΔΑ:

63ΑΒ46ΜΤΛΡ-ΙΘΨ, υπ' αρ.

4940/10.11.2020, για συγ-

χρηματοδότηση της ενίσχυ-

σης από το Ε.Π. "Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού,

Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-

2020".

Η καταβολή της ενίσχυσης

γίνεται από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του υπουργείου

Παιδείας και σύμφωνα με

το θεσμικό πλαίσιο (βλ. Ν.

4692/2020, άρ. 119 και ΚΥΑ

υπ' αρ. Φ16/154871/ΓΓ4

για την Οικονομική ενίσχυ-

ση μαθητευομένων μαθητεί-

ας για τη μείωση της δια-

σποράς της COVID-19,

ΦΕΚ Β 5057/17.11.2020)".

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ



Μ
πορεί κρίσιμοι

δείκτες της παν-

δημίας, όπως οι

νεκροί και οι διασωληνω-

μένοι, να μην αυτοί που

περίμεναν οι επιστήμονες

μετά από ένα μήνα

lockdown, όμως -όπως

όλα δείχνουν- το σταδια-

κό άνοιγμα της αγοράς

είναι πια αποφασισμένο

ενόψει Χριστουγέννων.

Ο πυρετός των επαφών και

των τηλεδιασκέψεων υπό

τον Κυριάκο Μητσοτάκη

αποσκοπούν στην οριστικο-

ποίηση με την κατά το

δυνατόν μεγαλύτερη ακρί-

βεια των βημάτων που θα

γίνουν, το μέγεθος των

οποίων -όπως έχει προϊδε-

άσει ο πρωθυπουργός- θα

είναι μικρό, αλλά θα υπηρε-

τεί την αδήριτη ανάγκη της

ασφάλειας.

Πάντως, αρκετοί είναι οι

λοιμωξιολόγοι που εκφρά-

ζουν την ανησυχία και τις

ενστάσεις τους ως προς τον

τρόπο ανοίγματος της αγο-

ράς.

Σύμφωνα με τον σχεδια-

σμό, μετά το «ποδαρικό»

των εποχικών καταστημά-

των που ανοίγουν στις 7

Δεκεμβρίου, παίρνουν

σειρά τα κομμωτήρια και τα

κέντρα αισθητικής, σηκώνο-

ντας πιθανώς ρολά την

ερχόμενη Παρασκευή 11

Δεκεμβρίου, με το άνοιγμα

της αγοράς να γίνεται κλι-

μακωτά.

Στις 14 Δεκεμβρίου αναμέ-

νεται να ανοίξουν τα κατα-

στήματα παιχνιδιών, τα

βιβλιοπωλεία και τα ανθο-

πωλεία, καθώς βρίσκονται

ψηλά στη λίστα των κατα-

στημάτων που προηγού-

νται.

Στη συνέχεια και αν όλα

πάνε βάσει σχεδιασμού,

γύρω στις 18 Δεκεμβρίου

υπολογίζεται να ανοίξουν

και όλα τα μικρότερα εμπο-

ρικά καταστήματα, κεντρικά

ή συνοικιακά.

Κλιμακωτά το άνοιγμα

Στην εκπομπή «ΜΕGA

Σαββατοκύριακο» μίλησε ο

αναπληρωτής υπουργός

Ανάπτυξης, Νίκος

Παπαθανάσης, σχετικά με

το πώς προβλέπεται να

γίνει το άνοιγμα της αγο-

ράς.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «τα

κομμωτήρια, τα κουρεία, τα

βιβλιοπωλεία και το λιανικό

εμπόριο θα ανοίξουν νωρί-

τερα από την εστίαση. Το

πότε θα ανοίξει το καθετί

και τι επίδραση θα έχει στη

διασπορά του ιού θα πρέ-

πει να το δούμε».

Οι ειδικοί αναμένουν αυτή

την εβδομάδα που είναι κρί-

σιμη για την επόμενη

ημέρα.

Σύμφωνα με τον κ.

Παπαθανάση, συνολικά το

άνοιγμα της οικονομίας θα

εξαρτηθεί από το πώς θα

πάει ο εμβολιασμός.

«Νομίζω ότι έχουμε υπο-

χρέωση όλες και όλοι να

εμβολιαστούμε γιατί θέλου-

με να τελειώσει αυτή η υπό-

θεση και να επανέλθουμε

στην κανονικότητα» είπε,

συμπληρώνοντας πως ό,τι

χειρότερο μπορεί να υπάρ-

ξει για μια οικονομία είναι η

οικονομία-φυσαρμόνικα.

Για το λόγο αυτό η κυβέρ-

νηση αναμένει να δει την

εξέλιξη των κρουσμάτων

και τις εισηγήσεις των ειδι-

κών επιστημόνων ώστε στη

συνέχεια να ληφθούν οι

αποφάσεις.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουρ-

γός Ανάπτυξης, Άδωνις

Γεωργιάδης, τόνισε ότι στό-

χος μας είναι να ανοίξει η

αγορά κλιμακωτά ώστε να

αποφευχθεί πολύ μεγάλος

συνωστισμός ταυτόχρονα,

την ίδια μέρα.

«Περιμένουμε το πράσινο

φως από την Επιτροπή για

το άνοιγμα του λιανεμπορί-

ου. Δεν βγαίνει ο χρόνος να

ανοίξουν ανά εβδομάδα,

ανά 3-4 ημέρες θα ανοί-

γουν» πρόσθεσε.

«Προφανώς τα κομμωτήρια

είναι αυτά που θα προηγη-

θούν, τα παιχνίδια, τα

βιβλιοπωλεία και τα ανθο-

πωλεία. Στη συνέχεια, αν

όλα πάνε καλά και δουλέ-

ψουμε 3-4 μέρες με αυτά

ανοιχτά και δούμε ότι τα

πράγματα είναι υπό έλεγχο

και κυρίως τηρούνται τα

μέτρα, θα πάμε και στο

υπόλοιπο λιανικό εμπόριο»

υπογράμμισε. Ξεκαθάρισε

ότι ο ίδιος σχεδιάζει να

ανοίξει όλο το λιανικό εμπό-

ριο μέσα στις γιορτές, «γιατί

είναι μεγάλη η ζημιά για μια

επιχείρηση να μη δουλέψει

αυτό το διάστημα».

Όπως είπε, τα εμπορικά

κέντρα στην κλιμακωτή

σειρά είναι τα τελευταία που

θα ανοίξουν. Πρώτα θα

ανοίξουν τα μικρότερα

καταστήματα και μετά τα

μεγάλα. «Πάντως και τα

εμπορικά κέντρα πρέπει να

ανοίξουν τις γιορτές» ξεκα-

θάρισε.

Ειδικά στα παιχνίδια, ο κ.

Γεωργιάδης επισήμανε ότι

όταν θα επαναλειτουργή-

σουν, θα ανοίξουν όλα μαζί,

μικρά και μεγάλα. «Τα μεγά-

λα καταστήματα παιχνιδιών

έχουν τεράστιο όγκο εμπο-

ρεύματος που επίσης έχει

εποχικά χαρακτηριστικά. Το

μεγαλύτερο μέρος τους

πωλείται κατά τη διάρκεια

των εορτών» σημείωσε.

Οι ενστάσεις των ειδικών

Παρά τη μικρή μείωση των

γνωστών μολύνσεων, οι

ειδικοί δεν κάνουν λόγο για

κάμψη της πανδημίας,

αφού καθημερινά περίπου

100 συμπολίτες μας κατα-

λήγουν και ο αριθμός των

διασωληνωμένων παραμέ-

νει υψηλός.

Ο καθηγητής

Μικροβιολογίας

Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής, Αλκιβιάδης

Βατόπουλος, σχολίασε πως

για λόγους που δεν έχουν

διερευνηθεί ακόμα πλήρως,

γιατί χρειάζεται επιδημιολο-

γική διερεύνηση, τα κρού-

σματα δεν έχουν ελαττωθεί

επί της ουσίας και η πανδη-

μία δεν έχει τιθασευτεί στο

χρόνο που ελπίζαμε.

Μιλώντας το πρωί στο

MEGA ενόψει του ανοίγμα-

τος των καταστημάτων με

χριστουγεννιάτικα είδη τη

Δευτέρα, ο ίδιος χαρακτήρι-

σε υγειονομικώς επικίνδυνη

την επαναλειτουργία της

αγοράς αλλά πρόσθεσε το

εξής:

«Όταν υπάρχει περιορισμός

της κυκλοφορίας υπάρχει

μεγαλύτερη ευκαιρία να

μεταδοθεί μέσα στην οικο-

γένεια, παρά εκτός. Αυτό

δεν είναι κάτι καινούργιο.

Είναι λογικό να ισχύει.

Μάλιστα, όσο πιο οικογενει-

ακά είναι τα όποια κρού-

σματα, αυτό δείχνει ότι έχει

ελαττωθεί η εκτός οικογένει-

ας μετάδοση. Άρα, είναι

πετυχημένο και το

lockdown».

Από την πλευρά του ο

καθηγητής Γενετικής στην

Ιατρική Σχολή της Γενεύης,

Μανώλης Δερμιτζάκης,

ερωτηθείς για το την άρση

των μέτρων, τάχθηκε υπέρ

του ανοίγματος καταστημά-

των λιανικής, καφέ κι εστια-

τορίων, ταυτόχρονα, με

αυστηρά μέτρα.

«Δεν θα είναι καλό να τα

ανοίξουμε αργά τα καφέ, τα

εστιατόρια, τα λιανικά κατα-

στήματα και ίσως και τα

εμπορικά κέντρα. Πρέπει να

ανοίξουν όλα μαζί ώστε να

διοχετευθεί η ένταση και η

ενέργεια που έχει ο κόσμος.

Αλλιώς θα πηγαίνει να

ψωνίζει και μετά θα παίρνει

καφέ, θα κάθεται στα

παγκάκια και θα δημιουργεί

συνωστισμό» τόνισε, μιλώ-

ντας στον ΣΚΑΙ.
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Ο
Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου
Λάρισας κ.

Σωτήρης Γιαννακόπουλος
μίλησε στον «Πρώτο
Τύπο» για την εικόνα του
μετά το 2ο lockdown, την
δική του αίσθηση για το
άνοιγμα των αγορών εκ
νέου, τους φόβους, την
αβεβαιότητα και την ανη-
συχία που επικρατεί σε
όλους τους επαγγελμα-
τίες, τους τρόπους που
προσπάθησε και προ-
σπαθεί το Επιμελητήριο
μαζί με τους υπόλοιπους
φορείς να στηρίξουν τις
πληττόμενες επιχειρή-
σεις.
Περιγράφοντας με μελανά

χρώματα την κατάσταση

στην οποία βρίσκονται οι

επιχειρήσεις και σκιαγρα-

φώντας σημαντικές πρωτο-

βουλίες σε ότι αφορά τις

προτεραιότητες του

Επιμελητηρίου Λάρισας

κατά το προσεχές διάστη-

μα, ο κ. Σωτήρης

Γιαννακόπουλος μιλά στον

«Π.Τ.» εν μέσω της δεύτε-

ρης καραντίνας που πλήττει

με σφοδρότητα και το τοπι-

κό επιχειρείν.

Ποιοί κλάδοι της επιχει-

ρηματικής δραστηριότη-

τας στην Π.Ε. Λάρισας

αντιμετωπίζουν με μεγα-

λύτερη ένταση τις επι-

πτώσεις της πανδημίας; 

«Σίγουρα η εστίαση, οι επι-

χειρήσεις της οποίας κατα-

γράφουν τη μεγαλύτερη

πτώση λόγων των επιπτώ-

σεων της πανδημίας και το

λιανεμπόριο. Αλλά, καθώς

η οικονομική δραστηριότητα

δεν είναι κάτι το στατικό, το

πρόβλημα του ενός κλάδου

επηρεάζει και τους υπόλοι-

πους. Αν λχ. ανοίξει το λια-

νεμπόριο και η εστίαση

είναι κλειστή, αυτό θα επη-

ρεάσει αρνητικά την κίνηση

του κόσμου και κατ’ επέκτα-

ση και τον κύκλο εργασιών

των εμπορικών επιχειρήσε-

ων. Κανένας δεν είναι

ξεκομμένος από τον άλλον

και όλοι οι κλάδοι αντιμετω-

πίζουν σοβαρότατα προ-

βλήματα. Ωστόσο, θα επα-

ναλάβω ότι η εστίαση πρω-

τίστως και το λιανεμπόριο

αντιμετωπίζουν πρόβλημα

επιβίωσης.»

Ποιες είναι οι κινήσεις

που έχει κάνει μέχρι τώρα

το Επιμελητήριο και σε

συνάρτηση με ποιους

φορείς ώστε να δοθούν

ακόμη περισσότερες

παροχές και ενισχύσεις

στις μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις, το εμπόριο, την

παροχή υπηρεσιών και

γενικότερα τους ελευθέ-

ρους επαγγελματίες; 

Και με ποιόν τρόπο βλέ-

πετε ότι μπορεί η

Κυβέρνηση να στηρίξει

ώστε να δοθεί “ανάσα

ζωής” στους επαγγελμα-

τίες;

«Τα δύο βασικότερα και

μαζικότερα προγράμματα

στήριξης είναι η

«Επιστρεπτέα

Προκαταβολή», σε κεντρικό

επίπεδο και το πρόγραμμα

«Ανάσα» σε τοπικό. Η μεν

επιστρεπτέα προκαταβολή

αποτελεί δάνειο, με εξαίρε-

ση την 4 που είναι κατά

50% επιδότηση, το οποίο

πρέπει να αποπληρωθεί,

ενώ το «Ανάσα», που είναι

άμεση επιδότηση σίγουρα

θα βοηθήσει όσες επιχειρή-

σεις είναι επιλέξιμες, αλλά

όπως είχαμε επισημάνει θα

έπρεπε να έχει μεγαλύτερο

προϋπολογισμό και πιθα-

νώς μικρότερο πλαφόν για

να επωφεληθούν περισσό-

τεροι. Ούτως ή άλλως είμα-

στε σε ανοιχτή γραμμή και

αγαστή συνεργασία με τον

Περιφερειάρχη και αισιοδο-

ξούμε, ότι μέσα στο 2021

θα τρέξει νέος κύκλος του

προγράμματος.

Έχουμε δρομολογήσει δύο

προγράμματα για τη στήρι-

ξη της τοπικής επιχειρημα-

τικότητας μέσω ΕΣΠΑ, τα

οποία θα τα καταθέσουμε

στο αμέσως επόμενο διά-

στημα στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας»

Η περιοχή μας, πέρα από

όσα υφίσταται εξαιτίας της

πανδημίας, αντιμετώπισε

και μεγάλες ζημιές από την

κακοκαιρία «Ιανός».

Τα αιτήματά μας σε μεγάλο

βαθμό εισακούστηκαν.

Έχουν κατατεθεί οι φάκελοι

για τις αποζημιώσεις. Αυτό

που ζητάμε είναι να φτά-

σουν αυτές οι αποζημιώ-

σεις στους πληγέντες το

ταχύτερο δυνατό.

Από εκεί και έπειτα είμαστε

σε ανοιχτούς διαύλους επι-

κοινωνίας με όλους τους

αρμόδιους φορείς και προ-

σπαθούμε και εμείς με προ-

τάσεις, να βοηθήσουμε

ώστε να υπάρξει ακόμη

μεγαλύτερη ενίσχυση.

Η δική μας πρόταση είναι

ότι θα πρέπει να χορηγη-

θούν κεφάλαια κίνησης

κεντρικά, είτε περιφερειακά

ως επιδότηση, προκειμένου

να αποπληρώνονται μέσω

αυτών τιμολόγια προμηθευ-

τών. Έτσι θα δοθεί βαθιά

ανάσα στις επιχειρήσεις, οι

οποίες θα έχουν στα χέρια

τους το χρησιμότερο εργα-

λείο, ώστε να συνεχίσουν

απρόσκοπτα τη λειτουργίας

τους.

Η ρευστότητα μπορεί να

ενισχυθεί και με άλλους

τρόπους, όπως η επαναφο-

ρά της ρύθμισης των 120

δόσεων, η κατάργηση του

τέλους επιτηδεύματος και

της εισφοράς αλληλεγγύης,

η διαγραφή οφειλών που

δημιουργήθηκαν κατά τη

διάρκεια των lockdown, η

μείωση των φορολογικών

συντελεστών και φυσικά η

προστασία της πρώτης

κατοικίας, η οποία με το νέο

πτωχευτικό κώδικα που

πρόσφατα ψηφίστηκε επί

της ουσίας καταργείται.»

Σε πόσο μεγάλο βαθμό

θα αυξηθεί η ανεργία και

τα “λουκέτα” στον Νομό

μετά από αυτές τις εξελί-

ξεις; 

«Δεν θέλω να κάνω κάποια

εκτίμηση όσο αφορά νούμε-

ρα και δεδομένα.

Αυτό που πρέπει να θεω-

ρήσουμε σίγουρο είναι ότι η

επόμενη ημέρα θα μας βρει

όλους αντιμέτωπους με

πολλά προβλήματα σε

αρκετά θέματα.

Ελπίδα όλων είναι να τα

ξεπεράσουμε όλα και να

σταθούμε όρθιοι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι

με ελπίδες και ευχές δεν

λύνονται τα προβλήματα.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο επιχει-

ρηματικός κόσμος βιώνει

μια δεκαετή ύφεση κατά τη

διάρκεια της οποίας ανέλα-

βε δυσανάλογα των αναλο-

γούντων βάρη, ώστε να

σταθεί η οικονομία της

χώρας μας όρθια. Κι αυτό

θα πρέπει να το λάβουν

σοβαρά υπόψη οι κυβερνώ-

ντες και να επενδύσουν

στην επιχειρηματικότητα,

και ιδίως στη μικρή και

μεσαία, καθώς οικονομία

χωρίς επιχειρήσεις δεν υφί-

σταται.

Χρειάζεται βαθιά και με

σωστές βάσεις στήριξη

καθώς τα πράγματα είναι

δυσοίωνα και δίχως στήριξη

θα είναι ακόμη χειρότερα.»

Ποια είναι η δική σας

εικόνα για τις κινήσεις

που έχει κάνει μέχρι στιγ-

μής η Ελληνική κυβέρνη-

ση ώστε να στηρίξει τους

επαγγελματίες; 

«Η πλειοψηφία των μέτρων

που έχουν ληφθεί εστιάζουν

κυρίως στη μετάθεση των

υποχρεώσεων προς κράτος

και ιδιώτες σε μελλοντικό

χρόνο. Όμως, όπως προα-

νέφερα, αυτές τις υποχρεώ-

σεις θα τις βρούμε μπροστά

μαζί με άλλες τόσες.

Κάποιες πρέπει να εξυπη-

ρετηθούν άμεσα, όπως η

καταβολή των μειωμένων

ενοικίων, χωρίς να υπάρ-

χουν εισπράξεις. Μπορεί με

τα μέτρα να απαλύνεται

πρόσκαιρα το πρόβλημα

της εξυπηρέτησης κάποιων

υποχρεώσεων, αλλά σε

καμία περίπτωση δεν επι-

λύεται. Και δε νομίζω να

πιστεύει κανείς, ότι όταν λει-

τουργήσουν ξανά με το

καλό οι επιχειρήσεις θα

καταγράψουν αύξηση τζί-

ρου. Η εμπειρία του καλο-

καιριού μετά το πρώτο

lockdown μάλλον το αντίθε-

το έδειξε.»

Ποιές είναι οι προτάσεις

που καταθέτει το

Επιμελητήριο Λάρισας

ώστε να επουλωθούν –

κατά το δυνατόν – οι πλη-

γές στις επιχειρήσεις;

«Η διοίκηση του

Επιμελητηρίου Λάρισας δια-

χρονικά εργάζεται προς την

κατεύθυνση της ενίσχυσης

και στήριξης των τοπικών

επιχειρήσεων, μέσα από τις

δράσεις της. Για την επόμε-

νη περίοδο βασική προτε-

ραιότητά μας είναι η ίδρυση

ενός φορέα χορήγησης

μικροπιστώσεων σε συνερ-

γασία με ιδιώτες επενδυτές,

ώστε να αποκτήσουν πρό-

σβαση σε κεφάλαια όσο το

δυνατό περισσότερες επι-

χειρήσεις. Είναι ένα εγχεί-

ρημα που πραγματικά μπο-

ρεί να δώσει μεγάλη ώθηση

στην τοπική επιχειρηματική

κοινότητα. Δεν είναι καθό-

λου εύκολο στην υλοποίησή

του, αλλά πιστεύουμε ότι

μπορούμε να το πετύχουμε

και θα το πετύχουμε.

Επίσης έχουμε δρομολογή-

σει δύο προγράμματα για

τη στήριξη της τοπικής επι-

χειρηματικότητας μέσω

ΕΣΠΑ, τα οποία θα τα κατα-

θέσουμε στο αμέσως επό-

μενο διάστημα στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Από

κει και πέρα θα συνεχίσου-

με και όλες τις υπόλοιπες

δράσεις μας, πάντα βέβαια

προσαρμοσμένες στις επι-

κρατούσες συνθήκες.»

CMYK
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Σ
ύμφωνα με τα επί-

σημα στοιχεία από

το ΕΟΔΥ, στα

Φάρσαλα πραγματοποιή-

θηκαν 88 rapid test και

προέκυψαν 4 θετικά

(4,54%). Αφορούν σε 2

άνδρες και 2 γυναίκες με

διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

Τα στοιχεία προέκυψαν από

την δεύτερη κατά σειρά

δράση που έγινε με τη

συνεργασία του δήμου

Φαρσάλων, της

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

της Κινητής Μονάδας

Ειδικού Σκοπού του

Ελληνικού Οργανισμού

Δημόσιας Υγείας.

Με ικανοποιητική συμμετο-

χή ολοκληρώθηκε η δεύτε-

ρη κατά σειρά δειγματολη-

ψία από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ

στα Φάρσαλα το πρωί της

Πέμπτης.

Η δειγματοληψία έγινε από

Κινητή Μονάδα Ειδικού

Σκοπού του ΕΟΔΥ, σε

συνεργασία με το δήμο

Φαρσάλων και την

Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο

χώρο της σκεπαστής αγο-

ράς, παράλληλα με τη δια-

νομή τροφίμων στους δικαι-

ούχους του προγράμματος

ΤΕΒΑ.

Ο δειγματοληπτικός έλεγ-

χος πραγματοποιήθηκε για

δεύτερη φορά σε λίγες

εβδομάδες στα Φάρσαλα,

μέσω της δράσης «drive

through testing». Οι πολίτες

έφταναν στο σημείο με τα

αυτοκίνητά τους και το

συνεργείο του ΕΟΔΥ λάμ-

βανε άμεσα δείγμα για εξέ-

ταση «rapid test».

Στο χώρο βρέθηκε το πρωί

ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, ο οποίος

σε δήλωσή του τόνισε πως

«πραγματοποιείται για δεύ-

τερη φορά μέσα σε λίγο

χρονικό διάστημα δειγματο-

ληπτικός έλεγχος για τον

κορωνοϊό. Είναι πολύ

σημαντικό να έχουμε μία

διαρκή και σαφή εικόνα της

πανδημίας στην περιοχή

μας και για το λόγο αυτό θα

συνεχίσουμε να κινούμα-

στε, παράλληλα με τα

μέτρα προστασίας και στον

τομέα της πρόληψης μέσα

από τη διαρκή συνεργασία

μας με τον ΕΟΔΥ και την

Περιφέρεια Θεσσαλίας.»

-Ικανοποιητική η συμμετοχή και στην δεύτερη δειγματοληψία-Ικανοποιητική η συμμετοχή και στην δεύτερη δειγματοληψία

-Θετικά τα δείγματα για την Επαρχία Φαρσάλων σε μια κρίσιμη καμπή-Θετικά τα δείγματα για την Επαρχία Φαρσάλων σε μια κρίσιμη καμπή

4 θετικά κρούσματα από 88 δειγματοληψίες4 θετικά κρούσματα από 88 δειγματοληψίες



Τ
ον τρόπο καταβο-

λής του Δώρου

Χριστουγέννων

στους εργαζόμενους του

ιδιωτικού τομέα καθορίζει

ο υπουργός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

Γιάννης Βρούτσης, με

δήλωσή του στο

Αθηναϊκό-Μακεδονικό

Πρακτορείο Ειδήσεων,

επισημαίνοντας ότι η

μισθολογική διαχείριση

του 2020 ολοκληρώνεται

με την τελευταία μεγάλη

υποχρέωση καταβολής

του Δώρου

Χριστουγέννων.

Όπως σημειώνει, «η κυβέρ-

νηση και εδώ με τον ίδιο

υπεύθυνο και αποτελεσμα-

τικό τρόπο φροντίζει η

καταβολή του Δώρου

Χριστουγέννων να φτάσει

νωρίς στην τσέπη όλων

των εργαζομένων, σύμφω-

να με τα οριζόμενα στην

κείμενη νομοθεσία, λαμβά-

νοντας υπόψη και τις

δυσκολίες που παρουσιάζει

ο τελευταίος μήνας του

χρόνου, ο Δεκέμβριος και

το δύσκολο προσδιορισμό

επιχειρήσεων που θα ανοί-

ξουν και που θα κλείσουν».

Συγκεκριμένα, ο κ.

Βρούτσης αναφέρει ότι το

Δώρο Χριστουγέννων θα

καταβληθεί κανονικά σε

όλους τους εργαζόμενους

από όλες τις επιχειρήσεις

της χώρας, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία,

μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Προχωρώντας σε περαιτέ-

ρω διευκρινίσεις, ο αρμό-

διος υπουργός τονίζει ότι,

αναγνωρίζοντας και το

βάρος που σηκώνουν, οι

επιχειρήσεις θα αναλάβουν

να καταβάλουν το τμήμα

του Δώρου Χριστουγέννων

για το διάστημα εκείνο κατά

το οποίο οι εργαζόμενοι

εργάστηκαν κανονικά και

στο ύψος του πραγματικού

μισθού που κατέβαλαν.

«Από την άλλη, το υπουρ-

γείο Εργασίας θα καταβάλει

από τις 21 Δεκεμβρίου το

τμήμα του Δώρου που ανα-

λογεί στους επτά από τους

οκτώ μήνες – από Μάιο

έως και Νοέμβριο – και σε

αντιστοιχία με το ύψος της

αποζημίωσης ειδικού σκο-

πού 534 ευρώ και 800

ευρώ για το μήνα

Νοέμβριο, καθώς στο

Πληροφοριακό Σύστημα

“ΕΡΓΑΝΗ” διαθέτουμε με

ακρίβεια τα στοιχεία για

τους επτά αυτούς μήνες

(Μάιος έως Νοέμβριος) και

για κλειστές και πληττόμε-

νες επιχειρήσεις και τους

εργαζομένους τους» υπο-

γραμμίζει ο κ. Βρούτσης,

προσθέτοντας ότι το τμήμα

του Δώρου Χριστουγέννων

που αφορά μόνο έναν από

τους οκτώ μήνες – το μήνα

Δεκέμβριο – θα καταβληθεί

με εμβόλιμη πληρωμή μέσα

στον Ιανουάριο και «η επι-

δίωξή μας είναι από τις 12

Ιανουαρίου».

Διευκρινίζει δε ότι επιχειρή-

σεις οι οποίες λειτούργησαν

κανονικά όλο αυτό το διά-

στημα χωρίς αναστολές

συμβάσεων εργασίας θα

πληρώσουν κανονικά το

Δώρο Χριστουγέννων

εμπρόθεσμα, μέχρι τις 21

Δεκεμβρίου.

Η υπουργική απόφαση με

τις λεπτομέρειες και παρα-

δείγματα αναμένεται να

εκδοθεί τη Δευτέρα από το

υπουργείο Εργασίας.

Παράλληλα, με τη δήλωσή

του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ.

Βρούτσης αναφέρεται στις

ενέργειες του υπουργείου

Εργασίας, αλλά και συνολι-

κά της κυβέρνησης, για την

αντιμετώπιση των αρνητι-

κών συνεπειών της πανδη-

μίας.

«Αναμφίβολα το 2020 απο-

τελεί μία ξεχωριστή χρονιά,

λόγω της πανδημίας, που

σίγουρα θα την θυμόμαστε

όλοι. Οι αρνητικές επιπτώ-

σεις δεν περιορίστηκαν

μόνο στον τομέα υγείας,

αλλά αφήνουν και ένα βαρύ

αρνητικό αποτύπωμα στην

οικονομία και κυρίως στην

αγορά εργασίας. Παρόλα

αυτά, στη χώρα μας, ο τρό-

πος αντιμετώπισης των

αρνητικών επιπτώσεων

στην αγορά εργασίας κρίνε-

ται ιδιαίτερα ικανοποιητικός,

κάτι που επιβεβαίωσαν

πρόσφατα όχι μόνο τα απο-

τελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ και

του Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” για την

ανεργία και τη μισθωτή

απασχόληση, αλλά η επιβε-

βαίωση ήρθε από τα πιο

επίσημα χείλη της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

γνωστών παγκοσμίου

κύρους και φήμης οικονο-

μολόγων, οι οποίοι με επαι-

νετικό τρόπο δείχνουν την

Ελλάδα ως το καλύτερο

υπόδειγμα αντιμετώπισης

της κρίσης για τους εργαζό-

μενους» σημειώνει ο

υπουργός Εργασίας,

συμπληρώνοντας ότι καθο-

ριστικό ρόλο έπαιξαν τρεις

σημαντικοί παράγοντες για

τη διαχείριση και την αντιμε-

τώπιση των αρνητικών επι-

πτώσεων στην αγορά εργα-

σίας: «πρώτον, η κυβέρνη-

ση και ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης, για

την αποφασιστικότητα, τη

μεθοδικότητα και τα αντανα-

κλαστικά που έδειξαν.

Δεύτερον, οι πολύ κρίσιμες

και σωστές αποφάσεις, που

ελήφθησαν από την αρχή

από τα υπουργεία

Εργασίας, Οικονομικών και

Ανάπτυξης, με δέσμη

μέτρων, που λειτούργησαν

καταλυτικά, όπως ενδεικτικά

αναστολή συμβάσεων

εργασίας, ακύρωση απολύ-

σεων, υποχρέωση για δια-

τήρηση θέσεων εργασίας,

επιστρεπτέα προκαταβολή.

Τρίτον, το υπουργείο

Εργασίας με το καινοτόμο

σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, που

σήκωσε όλο το βάρος δια-

χείρισης στήριξης των εργα-

ζομένων και των επιχειρή-

σεων».

«Η “ΕΡΓΑΝΗ”, που την

δημιουργήσαμε την 1η

Μαρτίου 2013 στο υπουρ-

γείο Εργασίας για λόγους

μείωσης γραφειοκρατίας και

ως ηλεκτρονική ασπίδα για

τα δικαιώματα των εργαζο-

μένων και ως “όπλο” στα

χέρια των Επιθεωρητών

Εργασίας του ΣΕΠΕ, μετε-

ξελίχθηκε στον πιο νευραλ-

γικό βραχίονα της δύσκο-

λης αυτής περιόδου για την

καταβολή της αποζημίωσης

ειδικού σκοπού και των

Δώρων σε εκατομμύρια

εργαζόμενους και χιλιάδες

επιχειρήσεις.

Τίποτα δεν θα ήταν ίδιο

στην Ελλάδα χωρίς την

“ΕΡΓΑΝΗ”. Συγκεκριμένα,

μέχρι και το τέλος

Δεκεμβρίου 2020, η “ΕΡΓΑ-

ΝΗ” θα έχει καταβάλει περί-

που 3,5 εκατομμύρια πλη-

ρωμές σε εργαζόμενους σε

186.000 επιχειρήσεις και

ποσά ύψους 3 δισ. ευρώ.

Και όλα αυτά χωρίς ταλαι-

πωρία, χωρίς αυτοπρόσω-

πη παρουσία, γρήγορα,

αξιόπιστα και με διαφάνεια»

υπογραμμίζει ο υπουργός

Εργασίας, αναδεικνύοντας

παράλληλα το σημαντικό

ρόλο στην όλη προσπάθεια

του ανθρώπινου δυναμικού

του υπουργείου Εργασίας

και των στελεχών του, του

Οικονομικού

Επιμελητηρίου, των λογι-

στών και των οικονομικών

στελεχών των επιχειρήσε-

ων. Επιπλέον, σύμφωνα με

τον ίδιο, η καταβολή της

άδειας ειδικού σκοπού στις

πληττόμενες επιχειρήσεις

για το μήνα Νοέμβριο θα

πραγματοποιηθεί μέσα

στον Δεκέμβριο. «Επιδίωξή

μας είναι, όσο το δυνατόν

συντομότερα και με πιθανό

σενάριο οι πληρωμές να

αρχίσουν από τις 12

Δεκεμβρίου» αναφέρει.

Όπως τονίζει, όλο το διά-

στημα από τον Μάρτιο

μέχρι και τον Δεκέμβριο του

2020, κεντρική προτεραιό-

τητα της κυβέρνησης παρέ-

μεινε η διατήρηση θέσεων

εργασίας, αλλά και τα

ασφαλιστικά δικαιώματα

των εργαζομένων στο ύψος

του ονομαστικού μισθού

τους, ώστε κανένας εργαζό-

μενος να μην απολέσει

συνταξιοδοτικά δικαιώματα

στο μέλλον. «Και πράγματι

το υπουργείο Οικονομικών

ενίσχυσε τον κοινωνικό

προϋπολογισμό του υπουρ-

γείου Εργασίας, με τελικό

αποδέκτη τον Ηλεκτρονικό

Εθνικό Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για

το διάστημα αυτό με ποσό

που ξεπερνάει τα 500 εκατ.

ευρώ για την ασφαλιστική

κάλυψη των εργαζομένων.

Αποδείξαμε, λοιπόν, στην

πράξη όλο αυτό το διάστη-

μα, που έπρεπε να διαχειρι-

στούμε τις έκτακτες και

πρωτοφανείς αυτές κατα-

στάσεις, λόγω της πανδη-

μίας, ότι η κυβέρνησή μας

δεν λειτούργησε μόνο απο-

τελεσματικά, αλλά κυρίαρχα

με ευαισθησία, δείχνοντας

το έμπρακτο ενδιαφέρον

της για τους εργαζόμενους,

τους ανέργους και τις ευά-

λωτες κοινωνικές ομάδες»

αναφέρει ο κ. Βρούτσης.

10
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Μ
ε «πράσινο»
τέλος 3 λεπτών
το λίτρο που

σημαίνει 4 λεπτά (μαζί με
τον ΦΠΑ) στην τιμή λιανι-
κής θα επιβαρυνθεί το
πετρέλαιο κίνησης από
1/1/2021.
Αυτό προβλέπει τροπολο-

γία που κατατέθηκε στο

νομοσχέδιο για την δημι-

ουργία νέου πολεοδομικού

σχεδίου χαρακτηρίζοντας

την αύξηση της τιμής του

πετρελαίου κίνησης που

χρησιμοποιούν τόσο ιδιώ-

τες με πετρελαιοκίνητα ΙΧ,

αλλά κυρίως επαγγελμα-

τίες, μία αναγκαία παρέμβα-

ση, σε συναρμογή με το

σύστημα εμπορίας δικαιω-

μάτων ρύπων, υπό τη

μορφή οικονομικής επιβά-

ρυνσης, με απώτερο σκοπό

την επίτευξη των εθνικών

στόχων που έχουν τεθεί για

την αντιμετώπιση της κλιμα-

τικής αλλαγής και τη μείω-

ση των εκπομπών Αερίων

του Θερμοκηπίου (ΑτΘ).

Το πράσινο τέλος επιβάλλε-

ται κατά τη θέση σε ανάλω-

ση του diesel κίνησης,

δηλαδή κατά τον τελωνισμό

του και βεβαιώνεται και

εισπράττεται από τις

Τελωνειακές Αρχές της

ΑΑΔΕ, μαζί με τον Ειδικό

Φόρο Κατανάλωσης και τον

ΦΠΑ.

Το πράσινο τέλος επιβάλλε-

ται για την εξυπηρέτηση

ειδικού σκοπού. Ειδικότερα,

οι πόροι από το πράσινο

τέλος, οι οποίοι συνιστούν

δημόσιο έσοδο, διατίθενται

με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας για την υλοποίη-

ση δράσεων ειδικού σκο-

πού στο πλαίσιο των

συγκεκριμένων

Ενεργειακών και

Κλιματικών Στόχων έως το

έτος 2030, όπως αυτοί

προσδιορίζονται στο Εθνικό

Σχέδιο για την Ενέργεια και

το Κλίμα (Β’

4893/31.12.2020) και, ειδι-

κότερα, νια την επίτευξη

των εθνικών στόχων για την

αντιμετώπιση της κλιματι-

κής αλλαγής και τη μείωση

των εκπομπών αερίου του

θερμοκηπίου, την ενίσχυση

των έργων ΑΠΕ, την αύξη-

ση του ποσοστού διείσδυ-

σης των ΑΠΕ στην ακαθά-

ριστη τελική κατανάλωση

ενέργειας, τη βελτίωση της

ενεργειακής απόδοσης και

εξοικονόμησης, την προώ-

θηση της ηλεκτροκίνησης,

για την κάλυψη κοινωφελών

σκοπών, δαπανών μελετών

και ερευνών στον τομέα της

ενέργειας.»

Άμεση αντίδραση από

τους βενζινοπώλες

Η Ομοσπονδία

Βενζινοπωλών Ελλάδας

αντέδρασε αμέσως στην

τροπολογία μιλώντας για

τιμωρία των ιδίων και των

καταναλωτών «Μας προκα-

λεί αισθήματα τιμωρίας των

καταναλωτών , των πρατη-

ριούχων καυσίμων και των

διαφόρων επαγγελματιών

αυτή η ευκολία της αυθαίρε-

της επιβολής φόρων και

τελών στα καύσιμα «δια

πάσα νόσο» της οικονομίας

και των οφειλών του κρά-

τους» τόνιζαν στην ανακοί-

νωσή τους σημειώνοντας

ότι είναι καιρός να συναι-

σθανθεί η κυβέρνηση ότι ο

κλάδος αυτός δεν μπορεί

να αποτελεί εύκολη λύση

για κάθε περίπτωση ελλειμ-

μάτων σε διάφορους τομείς

της οικονομίας.

Και ειδικά οι επαγγελματικοί

κλάδοι που χρησιμοποιούν

πετρέλαιο κίνησης όπως

π.χ. φορτηγατζήδες, τεχνικά

έργα , αγρότες, μεταποίη-

ση, κλπ δεν μπορούν ούτε

τη σημερινή φορολογία

καυσίμων να σηκώσουν.

«Η έξοδος από την πανδη-

μία covid-19 θα μας βρει

όλους υπερχρεωμένους.

Δεν είναι δυνατόν σε τέτοι-

ους καιρούς η κυβέρνηση

να σχεδιάζει επιβαρύνσεις

οποιουδήποτε είδους»

κατέληγε η ανακοίνωση της

ΟΒΕ.

“Πράσινο τέλος” στο πετρέλαιο κίνησης“Πράσινο τέλος” στο πετρέλαιο κίνησης

– Ποια ΙΧ επιβαρύνονται– Ποια ΙΧ επιβαρύνονται

Με αφορμή την
απόφαση
Υπουργείου

Ανάπτυξης με την οποία
επιτρέπεται σε εξειδικευ-
μένα εποχικά καταστήμα-
τα και σε σούπερ μάρκετ
η πώληση χριστουγεννιά-
τικων ειδών, η
Ομοσπονδία Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας
Θεσσαλίας απέστειλε επι-
στολή προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης κ. Άδωνι
Γεωργιάδη για να επιτρα-
πεί η λειτουργία όσον
καταστημάτων εμπορεύο-
νται χριστουγεννιάτικα
είδη με δευτερεύοντα
ΚΑΔ και σε ό,τι αφορά
μόνο σε αυτά.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης με
την οποία επιτρέπεται σε
εξειδικευμένα εποχικά κατα-
στήματα και σε σούπερ
μάρκετ η πώληση χριστου-
γεννιάτικων ειδών, από τη
μία έρχεται να ικανοποιήσει
το δίκαιο αίτημα της συγκε-
κριμένης κατηγορίας επιχει-
ρήσεων , από την άλλη,
όμως, συνιστά άνιση μετα-
χείριση εις βάρος επιχειρή-
σεων οι οποίες εμπορεύο-
νται τα συγκεκριμένα προϊ-
όντα με δευτερεύοντα ΚΑΔ.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ στα
σούπερ μάρκετ επιτρέπεται
η πώληση των εποχικών
χριστουγεννιάτικων ειδών
με δευτερεύοντα  ΚΑΔ, την
ίδια στιγμή αυτό απαγορεύ-
εται για τα  μικρά καταστή-
ματα που εμπορεύονται
ακριβώς τα ίδια αγαθά με
δευτερεύοντα ΚΑΔ ( π.χ
καταστήματα με διακοσμη-
τικά είδη ή είδη σπιτιού)
Για το λόγο αυτό και προ-
κειμένου να μην υπάρχει
άνιση αντιμετώπιση, ούτε
και να δημιουργούνται συν-
θήκες αθέμιτου ανταγωνι-
σμού παρακαλούμε να επι-
τραπεί η λειτουργία όσον
καταστημάτων εμπορεύο-
νται χριστουγεννιάτικα είδη
με δευτερεύοντα ΚΑΔ και
σε ό,τι αφορά μόνο σε
αυτά.
Ευελπιστούμε, ότι το δίκαιο
αίτημα των συναδέλφων
μας που έχουν επενδύσει
στην αγορά εμπορευμάτων,
τα οποία αν δεν πωληθούν
κατά την εορταστική περίο-
δο, θα απαξιωθούν να βρει
θετική εκ μέρους σας αντα-
πόκριση.
Με τιμή
Για το Δ.Σ της Ο.ΕΜ.Ε.Θ
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μπλουγούρας
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Τσιαπλές

Επιστολή των ΘεσσαλώνΕπιστολή των Θεσσαλών

εμπόρων στον υπουργόεμπόρων στον υπουργό

ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης



Ά
νοιξαν από την

Δευτέρα τα εποχι-

κά καταστήματα,

ενώ όπως ενημέρωσε το

Dnews, την Παρασκευή

αναμένεται να ανοίξουν

κομμωτήρια και κέντρα

αισθητικής. Σε δηλώσεις

του ο υπουργός

Ανάπτυξης Άδωνις

Γεωργιάδης ο κυβερνητι-

κός σχεδιασμός περιλαμ-

βάνει κλιμακωτό άνοιγμα

της αγοράς ανά 3-4

μέρες.

Για το σχέδιο που θα ακο-

λουθηθεί τις επόμενες

μέρες δεν αποκλείεται να

προχωρήσει σε ανακοινώ-

σεις ο ίδιος ο πρωθυπουρ-

γός εξηγώντας την στρατη-

γική της κυβέρνησης μέχρι

την άφιξη του εμβολίου στη

χώρας μας.

Η Δευτέρα, μπορεί να είναι

το σχετικό ορόσημο, και

μετά την ανακοίνωση των

κινήσεων, δεν αποκλείεται ο

πρωθυπουργός να δώσει

τις συντεταγμένες που

καθόρισαν τη κυβερνητική

ρότα.

Ακόμη δεν έχει αποκρυ-

σταλλωθεί το πλαίσιο στο

οποίο θα επανέλθει στην

κανονικότητα για μεγαλύτε-

ρο τμήμα του λιανεμπορίου,

μετά το δεύτερο δεκαήμερο

του Δεκεμβρίου. Ωστόσο,

φαίνεται πως ο ιικό φορτίου

είναι χαμηλότερο για τα

μεγάλα αστικά κέντρα και

έχει μεταφερθεί σε μικρότε-

ρες πόλεις κάτι που προ-

βληματίζει τους επιστήμο-

νες.

«Βλέπουμε επίσης σε ορι-

σμένες περιοχές έχει φύγει

η διασπορά από τα αστικά

κέντρα και έχει μεταφερθεί

σε χωριά και κωμοπόλεις,

με αποτέλεσμα -επειδή

υπάρχει η ψευδαίσθηση της

ασφάλειας και της οικειότη-

τας- να μεταδίδεται μέσα

στο οικογενειακό περιβάλ-

λον, πολύ πιο εύκολα ο ιός.

Αυτό θέλει μια προσοχή απ’

όλους μας και μια μεγαλύτε-

ρη εγρήγορση» τόνισε ο

Στέλιος Πέτσας στη συνέ-

ντευξή του στο Mega.

Υπό αυτά τα δεδομένα, θα

διατηρηθεί η απαγόρευση

της κυκλοφορίας στη νυχτε-

ρινή ζώνη, όσο και το

σύστημα των μετακινήσεων

με SMS στο 13033.

Επίσης, κανένα περιθώριο

δεν διαπιστώνεται για χαλά-

ρωση στο σκέλος των δια-

περιφερειακών μετακινήσε-

ων.

Για την επαναλειτουργία

των δημοτικών κυρίως,

καθώς επίσης των γυμνα-

σίων και των λυκείων, δεν

υπάρχουν αυτή τη στιγμή

σήματα που να δείχνουν

ανατροπή στο κλίμα που

την προσδιορίζει χρονικά

από την νέα χρονιά.

Ανάλογη είναι η πρόθεση

και για την εστίαση, πάντα

υπό την αίρεση της πορείας

της πανδημίας, ενώ σαφώς

αργότερα εντός του 2021

αναμένεται η επιστροφή

στην κανονικότητα για τα

κέντρα διασκέδασης.
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Τοπικά Νέα

Το σχέδιο της κυβέρνησης μέχρι το εμβόλιο, τα «σημάδια» για Το σχέδιο της κυβέρνησης μέχρι το εμβόλιο, τα «σημάδια» για 

σχολεία και εστίασησχολεία και εστίαση

Τ
ο σχέδιο εμβολια-
σμού της χώρας
ανέλυσε ο υπουρ-

γός Υγείας, Βασίλης
Κικιλίας στον ΣΚΑΪ σημει-
ώνοντας ότι "προχωράμε
στη μεγαλύτερη και κρισι-
μότερη υγειονομική επι-
χείρηση που έχει γίνει
ποτέ στην ιστορία της
χώρας". 
Όπως είπε, "όταν εγκριθούν

τα εμβόλια από τον

Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Φαρμάκων και φτάσουν στη

χώρα και τα παραλάβουμε

την ίδια ημέρα, εντός  24

ωρών ξεκινάμε τον εμβολια-

σμό. Για να πετύχει αυτή η

επιχείρηση, πρέπει να

εμβολιαστούν εκατομμύρια

πολίτες της χώρας μας με

εκατομμύρια εμβόλια, εκ

των οποίων τα περισσότε-

ρα είναι σε δύο δόσεις".

Πρόσθεσε δε ότι "έχουμε

εκπονήσει ένα επιστημονι-

κό και τεχνοκρατικό σχέδιο

μεταφοράς, συντήρησης και

ψηφιακής διαχείρισης των

δεδομένων που αφορά

κέντρα υγείας, γιατρούς,

νοσηλευτές, εμβολιαστές.

Όλο αυτό θα κρίνει πως θα

επιστρέψουμε καταρχάς σε

μια μερική κανονικότητα και

στη συνέχεια πώς θα

πάρουμε τις ζωές μας

μέσα". 

Σύμφωνα με τον υπουργό

Υγείας, η σειρά με την

οποία θα γίνουν τα εμβόλια

είναι η εξής: Υγειονομικοί,

ευπαθείς ομάδες, άνθρωποι

μεγάλης ηλικίας, γηροκο-

μεία και ειδικές δομές.

Υπογράμμισε δε ότι στις

περιπτώσεις που οι άνθρω-

ποι δεν μπορούν να μετακι-

νηθούν, το κράτος θα πάει

στον πολίτη. "Δηλαδή οι

κινητές ομάδες, οι ΚΟΜΥ,

θα πάνε στα γηροκομεία

μας και στις κλειστές δομές

και θα εμβολιάσουν το

σύνολο των ωφελουμένων

και το προσωπικό τους",

δήλωσε.

Σχετικά με τον τρόπο που

θα κλείνουν ραντεβού οι

πολίτες, ο κ. Κικίλιας επισή-

μανε ότι οι πολίτες θα πρέ-

πει καταρχάς να εγγραφούν

στην άυλη συνταγογράφη-

ση, ώστε να τους αποστα-

λεί SMS, το οποίο θα τους

ορίζει ραντεβού σε ένα από

τα 1.018 εμβολιαστικά

κέντρα. "Ήδη κάνουμε προ-

σομοιώσεις και ασκήσεις

ώστε να είμαστε έτοιμοι"

τόνισε και συμπλήρωσε ότι

το υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης ετοιμάζει κι

άλλα εργαλεία για να μπο-

ρεί να επικοινωνεί το κρά-

τος με τον πολίτη, χωρίς

ωστόσο να δώσει περισσό-

τερες λεπτομέρειες

Β. Κικίλιας: Ποιο είναι το σχέδιο εμβολιασμούΒ. Κικίλιας: Ποιο είναι το σχέδιο εμβολιασμού



Σ
το νέο εκλογικό
σύστημα που ετοι-
μάζεται για τις

Δημοτικές Εκλογές, ανα-
φέρθηκε ξανά ο
Υφυπουργός
Εσωτερικών, Θ.Λιβάνιος,
συμμετέχοντας στη συνε-
δριακή διαδικασία της
ΚΕΔΕ που πραγματοποι-
ήθηκε την 3η Δεκεμβρίου
μέσω τηλεδιάσκεψης για
τους Δήμους της ΠΕΔ
Κεντρικής Μακεδονίας.
Αυτή τη φορά, ξεχωρίσαμε

δύο θέματα:

– Tο ένα είναι η πλειοψηφία

που θα διαθέτουν οι

Δήμαρχοι στα νέα Δημοτικά

Συμβούλια. Ο Υφυπουργός

ξεκαθάρισε ότι κατά κανό-

να, για την συντριπτική

πλειοψηφία των Δημάρχων,

θα είναι τα 3/5.

– Δεύτερον, όσον αφορά το

θέμα των Κοινοτήτων, από

τα λεγόμενά του προέκυψε

ότι στο σχεδιασμό τους

προκρίνουν «στις μεγάλες

Κοινότητες» (το πληθυσμια-

κό όριο εξετάζεται) να

υπάρχει σύνδεση των υπο-

ψηφίων για τις Κοινότητες

με το ψηφοδέλτιο του

Δημάρχου.

Ακολουθούν χαρακτηριστι-

κά αποσπάσματα από την

παρέμβαση του Θ.Λιβάνιου,

την οποία μπορείτε να

παρακολουθήσετε ολόκλη-

ρη από το 6:14:48 έως

6:35:16 εδώ  :

« (…) Κλείνοντας θα πω 3

πράγματα σχετικά με το

εκλογικό σύστημα.

Είπαμε λοιπόν ότι καταργεί-

ται η απλή αναλογική.

Στις επόμενες εκλογές λοι-

πόν ο Δήμαρχος που θα

εκλεγεί θα έχει πλειοψηφία.

Και θα έχει πλειοψηφία η

οποίαθα είναι κατά κανόνα

τα 3/5 – 2/5.

Πιθανόν, λέω εγώ μία ιδέα

μία σκέψη, εάν κάποιος

πάρει πολύ μικρό ποσοστό

στον Α’ γύρο και εκλεγεί

τελικά Δήμαρχος, να έχει

μία έδρα λιγότερο, έστω

συμβολικά, λέω ένα παρά-

δειγμα, ή κάτι αντίστοιχο.

Αλλά ο πυρήνας και η βασι-

κή συντριπτική πλειοψηφία

των Δημάρχων οι οποίοι

εκλέγονται με ποσοστό στο

Β’ γύρο, θα έχει τα 3/5 του

Δημοτικού Συμβουλίου.

Και αυτό το κάνουμε για

ένα λόγο, το ξαναλέω: άμα

ρωτήσουμε 100 περαστι-

κούς έξω εδώ στην Αθήνα,

ποιος κέρδισε τις Δημοτικές

εκλογές το Μάιο του 2019,

οι 100, αν όχι οι 100 οι 99

θα πουν ο Μπακογιάννης,

για παράδειγμα, ο 1 θα πει

ο Συνδυασμός «Αθήνα

Ψηλά».  Είναι τόσο ισχυρό

το πρόσωπο του Δημάρχου

στην εκλογική διαδικασία,

που πρέπει να έχει και την

απαραίτητη πλειοψηφία για

να κριθεί στο τέλος.

(…) Κοινότητες. Πρώτον. Ο

3463 όταν μιλάει για

Δήμους και Κοινότητες

εννοεί τις Κοινότητες που

υπήρχαν προ του

Καποδίστρια. Τους 900

Δήμους και τις 134

Κοινότητες. Δεν εννοεί,

προφανώς, τις Κοινότητες

οι οποίες συστάθηκαν με

τον Κλεισθένη. Η δε μετο-

νομασία τους σε Κοινότητες

από Δημοτικές Κοινότητες

ήταν μία πράξη πολιτικά

απαράδεκτη, με σκοπό τη

δημιουργία εντυπώσεων και

αναβίωσης της εποχής προ

Καποδίστρια. Ξεκάθαρα.

Είχε σκοπό να δημιουργή-

σει σύγχυση στη διοικητική

δομή μέσα. Ακόμα και το

λεκτικό έχει σημασία. Το

λεκτικό Κοινότητα και ο τίτ-

λος Πρόεδρος Κοινότητας

είχε μια de facto δημιουρ-

γίας των Κοινοτήτων που

υπήρχαν πριν τον

Καποδίστρια. Των 6.500

Κοινοτήτων.

Και πάμε λοιπόν στα πραγ-

ματικά ερωτήματα.

Στις μεγάλες Κοινότητες -το

πληθυσμιακό όριο θα το

δούμε- πρέπει να είναι στο

ψηφοδέλτιο του Δημάρχου,

ναι ή όχι ;  Και να το πω

διαφορετικά, πρέπει ο

Δήμαρχος στις μεγάλες

Κοινότητες να έχει το εργα-

λείο για να ασκήσει την

εξουσία και να έχει καλύτε-

ρη λειτουργία των δομών ;

Νομίζω ότι και η ΚΕΔΕ στο

Συνέδριό της το 2018 είπε

ναι, ήταν κατά των ανεξαρ-

τήτων ψηφοδελτίων, ναι

πρέπει να είναι μες στο

ψηφοδέλτιο του Δημάρχου.

Νομίζω ότι η ζωή έχει δείξει

ότι είναι καλύτερα.

Εγώ προτιμάω, επειδή το

ακούω το επιχείρημα ότι

νέοι άνθρωποι μπήκαν στις

Κοινότητες, εγώ τους νέους

ανθρώπους τους θέλω μες

στο Δημοτικό  Συμβούλιο,

τους θέλω Αντιδημάρχους,

τους θέλω Δημάρχους, τους

θέλω Προέδρους, εγώ χαί-

ρομαι όταν βλέπω και

νέους Δημάρχους, όταν

βλέπω νέα παιδιά να ασχο-

λούνται, όταν βλέπω νέους

Αντιδημάρχους, να εμπι-

στεύεστε και σε θέσεις

ευθύνης νέους Γενικούς

Γραμματείς. (…) Είμαι κατά

γενικά του ηλικιακού ρατσι-

σμού, όλοι χρειάζονται και

όλες οι ομάδες χρειάζονται,

στην τελική θα τους κρίνει ο

κόσμος.

Τώρα από εκεί και κάτω,

γιατί τώρα συζητήσαμε π.χ.

για τα Βασιλικά που έχουν

4.000 κόσμο, αν μου πεις

ένα χωριό που έχει 100

κατοίκους πως θα εκλέγε-

ται, θα βρούμε και εκεί ένα

τρόπο να εκλέγονται όπως

εκλέγονται. (…) »

Πηγή: airetos.gr
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Έρχεται νέο εκλογικό σύστημα: Τα 3/5 ο Δήμαρχος, τα 2/5 ηΈρχεται νέο εκλογικό σύστημα: Τα 3/5 ο Δήμαρχος, τα 2/5 η

αντιπολίτευση στα νέα Δημοτικά Συμβούλιααντιπολίτευση στα νέα Δημοτικά Συμβούλια

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



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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 90

τμ στον πρώτο όροφο ισόγειο

κατοικίας στην Οδό Βενιζέλου 90

στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

24910 - 23102
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8/12:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

9/12:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

10/12:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

11/12:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

12/12: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

13/12:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

14/12: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως &

Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

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 την οικογένεια Κλεάνθη Μπεκιώτη για

την δωρεά στον Σύλλογο αντί μνημοσύνου εις

μνήμη Γεωργίου Μπεκιώτη.

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

λυπητήρια στην οικογένεια.

Το Δ.Σ.

Ν
ωρίτερα θα δουν
και αυτόν τον
Ιανουάριο οι

συνταξιούχοι τα χρήματά
τους, αφού οι καταβολές
των συντάξεων θα γίνουν
πρόωρα λόγω των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς.
Ειδικότερα, οι ημερομηνίες

πληρωμής των συντάξεων

Ιανουαρίου 2021, σύμφω-

να με τη σχετική εισήγηση

του Διοικητικού Συμβουλίου

e-ΕΦΚΑ είναι οι εξής:

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις Ιανουαρίου 2021:

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

(για τους συνταξιούχους

που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε

1, 3, 5, 7, 9)

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου

2020 (για τους συνταξιού-

χους που το ΑΜΚΑ τους

λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα ταμεία οι

συντάξεις του Ιανουαρίου

2021 θα πληρωθούν ως

εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις

συντάξεις τη Δευτέρα 21

Δεκεμβρίου 2020

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις τη Δευτέρα 21

Δεκεμβρίου 2020

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα κατα-

βάλλουν τις συντάξεις τη

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου

2020

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει

τις συντάξεις των

Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου

2020

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

θα καταβάλλει τις συντάξεις

τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου

2020

Τα υπόλοιπα ταμεία του

ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα

καταβάλλουν τις συντάξεις

τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου

2020

Οι προσωρινές συντάξεις

Ενόπλων Δυνάμεων,

Σωμάτων Ασφαλείας και

Πυροσβεστικού Σώματος

θα καταβληθούν την Τρίτη

22 Δεκεμβρίου 2020

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα κατα-

βάλει τις συντάξεις τη

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου

2020

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις

συντάξεις τη Δευτέρα 21

Δεκεμβρίου 2020

Επικουρικές Συντάξεις

ΕΤΕΑΕΠ

Το υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων σε

συνεργασία με την

Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ απο-

φάσισε η πληρωμή των

κύριων και επικουρικών

συντάξεων να γίνεται στην

ίδια ημερομηνία σε μόνιμη

βάση.

Ως εκ τούτου οι επικουρι-

κές συντάξεις μηνός

Αυγούστου 2020 θα πλη-

ρωθούν ταυτόχρονα τις

ίδιες ημερομηνίες με τις

κύριες συντάξεις.

Συντάξεις Ιανουαρίου: ΘαΣυντάξεις Ιανουαρίου: Θα

καταβληθούν νωρίτερακαταβληθούν νωρίτερα

λόγω εορτώνλόγω εορτών
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Ο
μεγάλος όγκος

online παραγγε-

λιών, ανάγκασε

την Γενική Ταχυδρομική

να αναστείλει δύο υπηρε-

σίες της.

Χαμός επικρατεί στις εται-

ρίες κούριερ που λόγω των

κλειστών εμπορικών κατα-

στημάτων, έχουν να διαχει-

ριστούν μεγάλο όγκο απο-

στολών από τις online απο-

στολές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η

Γενική Ταχυδρομική, να

αναστείλει δύο από τις υπη-

ρεσίες της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση...

«Η απρόβλεπτα παρατετα-

μένη αναστολή λειτουργίας

των καταστημάτων λιανικής

πώλησης και η εντελώς

αστάθμητη πρόβλεψη ως

προς τον χρόνο επαναλει-

τουργίας τους έχουν δημι-

ουργήσει ασφυκτικές πιέ-

σεις σε όλα τα δίκτυα μετα-

φορών. Η πίεση αυτή ανα-

μένεται να ενταθεί τις επό-

μενες μέρες λόγω της εορ-

ταστικής περιόδου, αφού,

κατά παράδοση, αυτό το

χρονικό διάστημα παρατη-

ρείται κατακόρυφη αύξηση

λιανικών πωλήσεων που

υπό τις παρούσες συνθήκες

εξυπηρετούνται στο σύνολό

τους από ηλεκτρονικές αγο-

ρές και άρα καταλήγουν

στον αγοραστή μέσω υπη-

ρεσιών ταχυμεταφοράς.

Στη Γενική Ταχυδρομική

έχουμε έγκαιρα δημιουργή-

σει τις αναγκαίες υποδομές

ώστε να μπορούμε να διεκ-

περαιώσουμε όγκους έως

και 60 % αυξημένους σε

σχέση με την περίοδο

"κανονικότητας". Παρά

ταύτα η πίεση που ασκεί η

αγορά ξεπερνάει ήδη αυτή

τη δυνατότητα με άμεση

συνέπεια τη δημιουργία

δυσλειτουργικών φαινομέ-

νων [καθυστερήσεις, λάθη,

ζημιές, παράπονα κτλ]. Δεν

είναι χωρίς σημασία η επι-

σήμανση ότι σε όχι λίγες

περιπτώσεις παρατηρείται

πλήρης αδυναμία κατανόη-

σης από χρήστες [αποστο-

λείς ή παραλήπτες], αδυνα-

μία που σχετίζεται με την

εντελώς λανθασμένη [και

σαφώς υποτιμημένη]

άποψη για τη συγκεκριμένη

υπηρεσία που αποτελεί το

βασικό επιχειρηματικό αντι-

κείμενο της Γενικής

Ταχυδρομικής.

Κάτω από αυτές τις συνθή-

κες και για όσο διαρκεί αυτή

η μη ομαλή κατάσταση

είμαστε υποχρεωμένοι να

λάβουμε κάποια μέτρα έτσι

ώστε αφενός μεν να διατη-

ρήσουμε ως Γενική

Ταχυδρομική ένα καλό επί-

πεδο υπηρεσιών αφετέρου

δε οι άνθρωποι που εργά-

ζονται στη Γενική

Ταχυδρομική να μπορούν

να δουλεύουν κατά το

δυνατόν ανθρώπινα.

Στα πλαίσια αυτά:

1. αναστέλλονται άμεσα

όλες οι πρόσθετες υπηρε-

σίες πλην της βασικής υπη-

ρεσίας είτε απλής αποστο-

λής είτε αποστολής με αντι-

καταβολή [ενδεικτικά ανα-

στέλλονται οι αποστολές

σπέσιαλ, παράδοση

Σάββατο, παράδοση σε

Δυσπρόσιτες κτλ]

2. Για κάθε επείγουσα περί-

πτωση μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί η νέα υπηρεσία

"VIP αποστολή" [προσοχή !

Έχει αυξημένο κόστος,

παρέχεται σε συγκεκριμένη

περιοχή και δεν έχει απε-

ριόριστες δυνατότητες] που

δημιουργήθηκε ακριβώς για

τέτοιες περιπτώσεις».

Οικονομία

Φράκαρε η Γενική Ταχυδρομική: Αναστολή δύο υπηρεσιώνΦράκαρε η Γενική Ταχυδρομική: Αναστολή δύο υπηρεσιών

Μ
έσα στην πρώτη

εβδομάδα λει-

τουργίας της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας,

περισσότεροι από 72.000

(55%) από τους συνολικά

130.000 δικαιούχους έχουν

επιβεβαιώσει ή καταχωρί-

σει τα στοιχεία τραπεζικού

λογαριασμού (IBAN) για

την καταβολή της νέας

εφάπαξ οικονομικής ενί-

σχυσης 400 ευρώ σε

μακροχρόνια ανέργους,

στο πλαίσιο των κυβερνητι-

κών μέτρων για την άμεση

και αποτελεσματική στήρι-

ξη των ανέργων. 

Ο ΟΑΕΔ έχει ήδη καταβάλει

τα 400 ευρώ σε 63.000 τρα-

πεζικούς λογαριασμούς δικαι-

ούχων και σήμερα θα κατα-

βληθεί η ενίσχυση σε περί-

που 7.000 επιπλέον δικαιού-

χους. 

Συνολικά, έως το τέλος της

εβδομάδας θα έχουν κατα-

βληθεί τα 400 ευρώ σε

70.000 (97%), από τους

72.000 δικαιούχους με κατα-

χωρισμένο ΙΒΑΝ.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι

είναι οι εγγεγραμμένοι μη

επιδοτούμενοι άνεργοι που

απέκτησαν την ιδιότητα του

μακροχρόνια ανέργου, δηλα-

δή ξεπέρασαν 12 μήνες

συνεχούς εγγεγραμμένης

ανεργίας, κατά το διάστημα

από 1 Μαρτίου έως και 25

Νοέμβριου 2020, παρέμειναν

εγγεγραμμένοι άνεργοι έως

και τις 25 Νοεμβρίου και δεν

έλαβαν την προηγούμενη

εφάπαξ οικονομική ενίσχυση

400 ευρώ.

Μέχρι την Πέμπτη 17

Δεκεμβρίου και ώρα 23:59, οι

δικαιούχοι θα πρέπει να επι-

βεβαιώσουν ή να καταχωρί-

σουν τα στοιχεία ατομικού ή

κοινού τραπεζικού λογαρια-

σμού (IBAN),  στον οποίο

είναι δικαιούχοι ή συνδικαιού-

χοι μέσω gov.gr, με τους

κωδικούς πρόσβασης

TAXISnet ή ΟΑΕΔ στη διεύ-

θυνση:

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

rgasia-kai-

asphalise/anergia/ektakte-

oikonomike-eniskhuse-se-

makrokhronia-anergous

Συγκεκριμένα η διαδρομή

είναι: gov.gr → Εργασία και

ασφάλιση → Ανεργία →

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

σε μακροχρόνια ανέργους

Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι

δικαιούχοι έχουν πρόσβαση

στην ηλεκτρονική πλατφόρ-

μα. Οι λογαριασμοί των δικαι-

ούχων πιστώνονται εντός 3

εργάσιμων ημερών μετά την

καταβολή των 400 ευρώ από

τον ΟΑΕΔ. Η οικονομική ενί-

σχυση είναι αφορολόγητη,

ακατάσχετη και δεν υπολογί-

ζεται στα εισοδηματικά όρια

για την καταβολή οποιασδή-

ποτε παροχής κοινωνικού ή

προνοιακού χαρακτήρα. 

ΟΑΕΔ: 72.000 δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των ΟΑΕΔ: 72.000 δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των €€400 έχουν υποβάλλει ΙΒΑΝ400 έχουν υποβάλλει ΙΒΑΝ

Έρχεται επιστρεπτέα προκαταβολή 6 χωρίς επιστροφή του 50%Έρχεται επιστρεπτέα προκαταβολή 6 χωρίς επιστροφή του 50%

Ε
πιστρεπτέα προκα-
ταβολή 6 προανήγ-
γειλε ο υπουργός

Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας μετά το
πρώτο δίμηνο του 2021
χωρίς επιστροφή του 50%
από τις επιχειρήσεις,

αποκλείοντας ωστόσο το
ενδεχόμενο για κούρεμα
χρεών
Για το επίδομα θέρμανσης

ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε

πως φέτος θα επιδοτηθούν

εκτός από το πετρέλαιο, τα

καυσόξυλα και το πέλετ, με

την ΚΥΑ να εκδίδεται την

επόμενη εβδομάδα και την

πλατφόρμα να ανοίγει μέχρι

τα μέσα του Δεκεμβρίου.

Αναφορικά με τα μέτρα στή-

ριξης λόγω των περιοριστι-

κών μέτρων για τον κορο-

νοϊό, ο υπουργός ανέφερε

πως θα επικαιροποιηθούν

όλα τα μέτρα που ισχύουν

και για τον μήνα Δεκέμβριο.

«Τι θα γίνει τον Μάρτιο –

Απρίλιο κανείς δεν μπορεί

να το προβλέψει, καθώς θα

εξαρτηθεί από την πορεία

της πανδημίας», προσέθε-

σε.

Ακόμη, μίλησε για μια σειρά

από μέτρα για μετάθεση

των φορολογικών βαρών

των πολιτών και δη των

επιχειρήσεων μετά το τέλος

των περιοριστικών μέτρων

για την πανδημία, λέγοντας

ότι αυτά θα κληθούν να τα

καταβάλλουν σε πολλές

δόσεις, χωρίς πάντως να

επιβεβαιώνει ότι πρόκειται

να υπάρξει νέα ρύθμιση

οφειλών σε έως 120 δόσεις.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία

και τον φόβο διόγκωσής της

μετά το τέλος των μέτρων

στήριξης, ο Υπ.

Οικονομικών είπε σύμφωνα

και με την Eurostat η

Ελλάδα τα έχει πάει καλά

μέχρι τώρα στην πορεία της

ανεργίας και την στήριξη

της απασχόλησης.

Ο Υπ. Οικονομικών είπε ότι

η Πολιτεία θα συνεχίσει να

στηρίζει εργαζόμενους και

επιχειρήσεις, με επιπλέον

μέτρα τους επόμενους

μήνες, σταθμίζοντας όμως

τις ανάγκες με κοινωνική

δικαιοσύνη και με δίκαιη

κατανομή των υπαρχόντων

κονδυλίων, δεδομένου ότι

το Κράτος συνεχίζει να

πληρώνει κανονικά τις υπο-

χρεώσεις του προς όλους

(πχ. τις συντάξεις), ενώ

παράλληλα έχει λάβει μεγά-

λου ύψους μέτρα στήριξης,

σε μια περίοδο με μειωμέ-

νες εισπράξεις.

«Βούλιαξε» η ελληνική οικονομία το τρίτο τρίμηνο του 2020,«Βούλιαξε» η ελληνική οικονομία το τρίτο τρίμηνο του 2020,

ύφεση 11,7%ύφεση 11,7%

Η
ΕΛΣΤΑΤ ανακοί-

νωσε ύφεση

11,7% για το τρίτο

τρίμηνο του 2020, ενώ

αναθεώρησε προς το

καλύτερο τις επιδόσεις

της οικονομίας τόσο για

το πρώτο όσο και για το

δεύτερο 3μηνο του έτους.

Το πρώτο 3μηνο, σύμφωνα

με την τελευταία αναθεώρη-

ση, η ελληνική οικονομία

είχε (οριακή) ανάπτυξη,

κατά 0,4%, ενώ το δεύτερο

τρίμηνο η ύφεση ήταν στο

14,2% έναντι αρχικής εκτί-

μησης 15,2%. Με βάση τα

τελευταία στοιχεία, η ύφεση

στο 9μηνο «τρέχει» με

8,5%, ενώ αρνητικό στοι-

χείο για το τρίτο τρίμηνο

είναι ότι η ανάπτυξη σε

σχέση με το δεύτερο δια-

μορφώθηκε στο 2,3%.

Τριμηνιαίες μεταβολές

- Συνολική τελική κατανα-

λωτική δαπάνη αυξήθηκε

κατά 14,0% σε σχέση με το

2o τρίμηνο του 2020.

- Οι ακαθάριστες επενδύ-

σεις παγίου κεφαλαίου μει-

ώθηκαν κατά 0,4% σε

σχέση με το 2o τρίμηνο του

2020.

- Οι εξαγωγές αγαθών -

υπηρεσιών παρουσίασαν

μείωση κατά 10,4% σε

σχέση με το 2o τρίμηνο του

2020, ενώ οι εξαγωγές αγα-

θών αυξήθηκαν κατά 6,5%

και οι εξαγωγές υπηρεσιών

μειώθηκαν κατά 39,2%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και

υπηρεσιών παρουσίασαν

αύξηση κατά 9,6% σε

σχέση με το 2o τρίμηνο του

2020, ενώ οι εισαγωγές

αγαθών αυξήθηκαν κατά

12,2%, καιοι εισαγωγές

υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά

3,4%.

Ετήσιες μεταβολές

- Η συνολική τελική κατανα-

λωτική δαπάνη παρουσίασε

αύξηση κατά 1,6% σε

σχέση με το 3o τρίμηνο του

2019.

- Οι ακαθάριστες επενδύ-

σεις παγίου κεφαλαίου μει-

ώθηκαν κατά 0,3% σε

σχέση με το 3o τρίμηνο του

2019.

- Οι εξαγωγές αγαθών και

υπηρεσιών παρουσίασαν

μείωση κατά 44,9% σε

σχέση με το 3o τρίμηνο του

2019. Οι εξαγωγές αγαθών

αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ

οι εξαγωγές υπηρεσιών μει-

ώθηκαν κατά 80,0%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και

υπηρεσιών παρουσίασαν

μείωση κατά 6,4% σε

σχέση με το 3o τρίμηνο του

2019.



Με απόφαση της
Περιφέρειας
Θεσσαλίας η οποία

κοινοποιήθηκε στο
Φαρμακευτικό Σύλλογο
Λάρισας στις 30-11-2020,
εγκρίνεται για λόγους δια-
σφάλισης της Δημόσιας
Υγείας, το νέο υποχρεωτι-
κό ωράριο διάρκειας 8
ωρών από 08.30 ως 16.30
για τα φαρμακεία της
Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας που εδρεύουν σε
περιοχές με περισσότερα
του ενός φαρμακεία. Το
υπόλοιπο του 24ώρου θα
καλύπτεται από εφημερίες
και διανυκτερεύσεις όπως
προκύπτει από τις ισχύου-

σες διατάξεις. Τα μονοεδρι-
κά φαρμακεία θα συνεχί-
σουν το ήδη υπάρχον ωρά-
ριό τους, που έχουν επιλέ-
ξει και που εξυπηρετεί
καλύτερα τις ανάγκες των
ασθενών της περιοχής
τους.
Το νέο ωράριο τέθηκε σε
ισχύ από την Τετάρτη 2-12-
2020 και ισχύει επ’ αόριστον.
Το ΔΣ του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Λάρισας, επανεκτι-
μώντας τα δεδομένα που
αλλάζουν με καταιγιστικούς
ρυθμούς, την μεγάλη αύξηση
του αριθμού των κρουσμά-
των στην περιοχή μας, που
την καθιστά μεταξύ των πρώ-
των περιοχών στην χώρα
στην εξέλιξη της πανδημίας,
την ενημέρωση που συνεχώς
λαμβάνουμε για τον τρόπο
και το ωράριο λειτουργίας
των ιδιωτικών ιατρείων της
ευρύτερης περιοχής καθώς
και των οδοντιατρείων, την
επιτακτική ανάγκη για συμβο-
λή και από την πλευρά μας
στην μείωση της κυκλοφο-
ρίας κατά τις απογευματινές

ώρες και τη γενικότερη
θέσπιση αυστηρότερων
περιοριστικών μέτρων από
την κυβέρνηση, κατέληξε
μετά από διεξοδική συζήτηση
να αιτηθεί προς την
Περιφέρεια Θεσσαλίας ενιαίο
συνεχές ωράριο για τα φαρ-
μακεία της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Λάρισας αιτήθηκε την αλλαγή
ωραρίου σε συνεχές από
διακοπτόμενο, που ισχύει
υπό φυσιολογικές συνθήκες,
με σκοπό την αύξηση των
συνολικών ωρών εξυπηρέτη-
σης των ασθενών, οι οποίες
είχαν μειωθεί μετά από τον
περιορισμό του ωραρίου των
καταστημάτων ως τις 20.30
το βράδυ και με σκοπό διατή-
ρησης του υποχρεωτικού
40ωρου ανά εβδομάδα. Με
τα περιοριστικά μέτρα οι
ώρες που προέκυπταν ήταν
λιγότερες από 40. Συνολικά
επομένως οι ώρες
εξυπηρέτησης του κοινού
αυξάνονται.
Επιπρόσθετα το συνεχές

ωράριο λειτουργίας των φαρ-
μακείων θα επιφέρει λιγότε-
ρες μετακινήσεις φαρμακο-
ποιών, βοηθών και ασθενών,
θα διευκολύνει την πλήρη
απολύμανση του χώρου του
φαρμακείου μία φορά την
ημέρα και θα επιτρέπει τον
πιο εύκολο φυσικό αερισμό
των φαρμακείων καθ’ όλη τη
διάρκεια του ωραρίου, σε
ώρες της ημέρας κατά τις
οποίες η θερμοκρασία είναι
υψηλότερη, με αντικειμενικό
σκοπό την μείωση της επικιν-
δυνότητας από την μετάδοση
του ιού.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Λάρισας υπηρετώντας τον
ρόλο του ως συνυπεύθυνος
στην προστασία της
Δημόσιας Υγείας, βρίσκεται
σε συνεχή επαγρύπνηση και
επανεκτιμά τα δεδομένα που
μεταβάλλονται διαρκώς, με
αντικειμενικό στόχο την προ-
στασία, αλλά και την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των ασθε-
νών που ειδικά αυτή την
περίοδο βιώνουν ιδιαιτέρως
πιεστικές συνθήκες.
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