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της λαϊκής αγοράς

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Στο πρόγραμμα
« my ΚΕΡ Live » το
Κ.Ε.Π. του Δήμου
Φαρσάλων

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΚΩΣΤΑ ΤΥΜΠΑ
Εύχομαι με όλη μου
την καρδιά τις πληγές
που άνοιξε το 2020,
το 2021 να τις «γιατρέψει» όχι μόνο επιφανειακά αλλά ριζικά
και να μας δώσει την δύναμη να παλέψουμε για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας και να κερδίσουμε όλα όσα μας
αξίζουν.
Καλή Χρονιά με υγεία και τύχη σε όλο τον
κόσμο
Κώστας Τύμπας
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Εσκίογλου: Χρονιά Δωρεάν rapid tests
Οι ευχές της Μαρίας
ελπίδας, ευημερίας κάθε Τρίτη στο χώρο Ίφου για το νέο έτος
της λαϊκής αγοράς
και προπαντός
ανθρωπισμού το
2021

Τ

Μ

Τ

ο μήνυμα της

τον ΑΝΘΡΩΠΟ:

Επικεφαλής της

Αγάπη και Σεβασμό προς

Δημοτικης

τον Συνάνθρωπο

Παράταξης Δ.ΑΝ. κ.

Αλληλεγγύη Σύνεση

αζικός δειγμα-

Λύκειο της πόλης, δίπλα

Μαρίας Ίφου για την

Αισιοδοξία και Δύναμη

τοληπτικός

στο χώρο όπου διεξάγεται η

έλευση του νέου έτους.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΜΑΤΗ

έλεγχο για

λαϊκή αγορά και θα διεξά-

Αποχαιρετώντας το 2020 με

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑ

κορωνοιό μέσω της δρά-

γουν rapid tests για τον

όλες τις πρωτόγνωρες δοκι-

ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ

σης «drive through test-

covid-19.

μασίες που βιώσαμε, εύχο-

Με εκτίμηση

ο μήνυμα του

Μπορούμε να αφήσουμε

ing» θα διεξάγεται εφεξής

Μέσω της συγκεκριμένης

μαι, με το ξεκίνημα της και-

Μαρία Ίφου

δημάρχου

πίσω μας το 2020 με ανά-

κάθε Τρίτη στα Φάρσαλα

δράσης δίνεται η δυνατότη-

νούριας χρονιάς να διατη-

Επικεφαλής Δημοτικής

Φαρσάλων κ.

θεμα. Μπορούμε όμως να

από τις κινητές μονάδες

τα στους πολίτες να δίνουν

ρήσουμε τις ανεκτίμητες

Παράταξης Δ.ΑΝ.

Μάκη Εσκίογλου για την

κάνουμε και την αντίστροφη

του ΕΟΔΥ σε συνεργασία

δείγμα, άμεσα, χωρίς να

αξίες που χαρακτηρίζουν

έλευση του νέου έτους:

ανάγνωση:

με το Δήμο Φαρσάλων

εξέλθουν από το όχημά

«Με το 2020 να έχει ολο-

Ότι η χρονιά αυτή, αν και

και την Περιφέρεια

τους για να μην δημιουργεί-

κληρωθεί η ανθρωπότητα

μας γέμισε με θλίψη και

Θεσσαλίας.

ται συνωστισμός, καθώς

ολόκληρη βρίσκεται στο

δυσκολίες, μπορεί να απο-

Τα συνεργεία του ΕΟΔΥ θα

δεν υπάρχει καθυστέρηση

κατώφλι της μεγάλης πρό-

τελέσει τον οδηγό για μία

βρίσκονται από το πρωί

και αναμονή, με τον χρόνο

κλησης να αφήσει πίσω της

ανθρωπιστική επανάσταση.

έως το μεσημέρι μπροστά

εξυπηρέτησης να μην

την πανδημία που την

Να αναθεωρήσουμε τα

από το 2ου Γυμνάσιο –

υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

ταλάνισε για περισσότερο

σπουδαία στη ζωή και να

από δέκα μήνες.

έρθουμε πιο κοντά ως

Ο χρόνος που έφυγε μας

άνθρωποι.

γέμισε αναμφίβολα με

Ας είναι το 2021 η αφετηρία

πολλά αρνητικά συναισθή-

για μία ανθρωπότητα γεμά-

ματα.

τη υγεία, αγάπη, ευημερία

O κορωνοϊός στέρησε ζωές

και προπαντός ελπίδα.

αγαπημένων ανθρώπων

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά

μας, οδήγησε σε οικονομική

σε όλους!»
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Αργίες 2021: Πότε πέφτουν τριήμερα και
αργίες

Μ

Μεγάλο Σάββατο: 1η Μαΐου

Τα τριήμερα του 2021 λόγω

2021

αργιών

Εργατική Πρωτομαγιά:

Τριήμερο 1-3 Ιανουαρίου (1

Σάββατο 1η Μαΐου 2021

Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά

Κυριακή του Πάσχα:

– Παρασκευή)

Κυριακή 2 Μαΐου 2021

Τριήμερο 13-15 Μαρτίου

Δευτέρα του Πάσχα: 3

(15/3/2021 Καθαρά

Μαΐου 2021

Δευτέρα)

Πεντηκοστή: Κυριακή 20

Τριήμερο 19-21 Ιουνίου

Ιουνίου 2021

(21/6/2021 Αγίου

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα

Πνεύματος – Δευτέρα)

πορεί οι γιορτές

2021 βάσει των αργιών

21 Ιουνίου 2021

Τριήμερο 25 – 27

της

που έχει η χρονιά αυτή.

Κοίμηση της Θεοτόκου:

Δεκεμβρίου (25/12/2021

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο

Κυριακή 15 Αυγούστου

Χριστούγεννα)

μόλις να ολοκληρώθηκαν

φετινός Φεβρουάριος έχει

2021

Και το μοναδικό τετραήμερο

και τα Θεοφάνεια θα είναι

28 ημέρες, έναντι 29 που

Ημέρα του ΟΧΙ: Πέμπτη 28

της χρονιάς

ακόμη μπροστά μας,

είχε το δίσεκτο έτος 2020.

Οκτωβρίου 2021

Επιπλέον υπάρχει και ένα

Αναλυτικά όλες οι αργίες

Χριστούγεννα: Σάββατο 25

4ήμερο: Το Πάσχα από

σκέφτονται ήδη τις επό-

του 2021

Δεκεμβρίου 2021

30/4/2021 – 3/5/2021

μενες αργίες -ιδιαίτερα

Θεοφάνεια: Τετάρτη 6

Σύναξη της Θεοτόκου:

(Μεγάλη Παρασκευή έως

επειδή οι περισσότεροι

Ιανουαρίου 2021

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου

Δευτέρα του Πάσχα).

δεν «χορτάσαμε» ξεκού-

Καθαρά Δευτέρα: 15

2021.

ραση και ανάπαυλα τις

Μαρτίου 2021

περασμένες εβδομάδες

Ευαγγελισμός της

λόγω του lockdown.

Θεοτόκου: Πέμπτη 25

Συνολικά τρία τριήμερα κι

Μαρτίου 2021

ένα τετραήμερο προκύ-

Μεγάλη Παρασκευή: 30

πτουν στο ημερολόγιο του

Απριλίου 2021

Πρωτοχρονιάς

αρκετοί άνθρωποι, όμως,
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ
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www.argyrakisedesmata.gr & στο τηλ: 24910-31705

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

CMYK

4

Τοπικά Νέα

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Στο πρόγραμμα « my ΚΕΡ Live » το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου
Φαρσάλων

Σ

την ψηφιακή εποχή
της εξυπηρέτησης
των πολιτών μπαίνει ο Δήμος Φαρσάλων,
μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας των ΚΕΠ του
Δήμου, καθώς συντονισμένα και ταχύτατα ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και
εντάχθηκε στους δήμους
της χώρας που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα
«my ΚΕΡ Live» και θα
εξυπηρετούν τους πολίτες
μέσω βιντεοκλήσεων.
Η καινοτόμος αυτή υπηρεσία προσφέρεται από το
κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου
Φαρσάλων (ΚΕΠ 0447),

μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης του Δημοσίου
Gov.gr, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση mykeplive.gov.gr
Η ψηφιακή πύλη mykeplive,
αποτελεί ένα επιπλέον
βήμα για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών
από τα στελέχη του ΚΕΠ
του Δήμου. Από την ψηφιακή αυτή πύλη παρέχεται η
δυνατότητα στους πολίτες
για την υποβολή αιτημάτων
προς τα ΚΕΠ και την εξυπηρέτησή τους επί πλήθους διαδικασιών, μεταξύ
των οποίων και υπηρεσιών
που αφορούν συγκεκριμένα
την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και αριθμό υπηρε-

σιών που άπτονται της
αρμοδιότητας των Δήμων.
Με την νέα αυτή υπηρεσία,
πλήθος υποθέσεων που
διεκπεραιώνονται από τα
ΚΕΠ του Δήμου.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως
για ιδιώτες προβλέπονται
54 είδη αιτήσεων όπως
μεταξύ άλλων η βεβαίωση
μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικά από Πρωτοδικεία
και Ειρηνοδικεία, ακόμη και
ανανέωση κάρτας ανεργίας.
Σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων οι νέες
υπηρεσίες αφορούν μεταξύ
άλλων την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου,
πιστοποιητικών περί μη
πτώχευσης, ασφαλιστικών
ενημεροτήτων και e-παράβολου.
Σε δήλωσή της, η αρμόδια
αντιδήμαρχος κ. Σοφία
Χατζηπλή τονίζει τα εξής:
«Η είσοδος του δήμου
Φαρσάλων και των υπηρεσιών του στη ψηφιακή
εποχή προχωρά απρόσκοπτα και με γοργούς ρυθμούς. Η ένταξη του Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών του

δήμου Φαρσάλων στο πρόγραμμα «my ΚΕΡ Live»
ανεβάζει τον πήχη στις
παρεχόμενες υπηρεσίες
προς τους πολίτες.
Όλα αυτά έρχονται σε μία
ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς
λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία, οι
πολίτες έχουν όσο ποτέ
άλλοτε την ανάγκη για εκ
του μακρόθεν επικοινωνία
και εξυπηρέτηση με τις
δημόσιες υπηρεσίες. Εμείς
συνεχίζουμε στο πλαίσιο
αυτό και σχεδιάζουμε στο
προσεχές διάστημα την
παροχή περισσοτέρων
υπηρεσιών από το δήμο
προς τους πολίτες, μέσω
της ιστοσελίδας του δήμου
Φαρσάλων. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω την προϊσταμένη του ΚΕΠ του Δήμου
Φαρσάλων κ. Ιωάννα
Κορλού και το προσωπικό
του ΚΕΠ κ.κ. Πολυξένη
Γκρίνια, Γεωργία Κατσίκα
και Μαρία Σιούρη για την
ολοκλήρωση αυτής της
προσπάθειας σε σύντομο
χρονικό διάστημα.»
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Ο Πρόεδρος και οι κάτοικοι του
Πολυνερίου ευχαριστούν την Περιφέρεια
και τον Περιφερειάρχη

Ο

Πρόεδρος και οι
κάτοικοι της Τ. Κ.
Πολυνερίου
Φαρσάλων εκφράζουν
θερμές ευχαριστίες:
Στον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστό, τους αντιπεριφερειάρχες, τους περιφερειακούς συμβούλους και τη

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Λάρισας για τη
δημοπράτηση της κατασκευής του δρόμου
Πολυνέρι-Λεύκη
Ικανοποιείται ύστερα από
πρωτοβουλία του
Προέδρου ένα αίτημα των
κατοίκων που βελτιώνει τις
συνθήκες ασφαλούς κυκλο-

φορίας των οχημάτων και
της μεταφοράς εμπορευμάτων και αγροτικών προϊόντων εξυπηρετώντας τις
ανάγκες της ευρύτερης
περιοχής.
Εκ μέρους των κατοίκων Ο
Πρόεδρος Μιχάλης Ντάφος

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΤΗΜΑ

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση
* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας
* Προσιτές τιμές
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«Λίφτινγκ» στο εσωτερικό οδικό δίκτυο
των Φαρσάλων

Άρθρα
Αναγνωστών
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Σ

ε στοχευμένες

που είχαν φθαρεί με αποτέ-

από μία ολοκληρωμένη

θέλουμε αρωγούς και τους

παρεμβάσεις στο

λεσμα να είναι επικίνδυνα

καταγραφή των αναγκών

πολίτες οι οποίοι μπορούν

εσωτερικό οδικό

για τη διέλευση οχημάτων.

από την Τεχνική Υπηρεσία

καθημερινά στα τηλέφωνα

Θα ακολουθήσει με την

προχωρήσαμε σε επισκευές

του δήμου να επισημαίνουν

δίκτυο της πόλης των

Φαρσάλων προχώρησε η

έναρξη του νέου έτους,

του οδοστρώματος εντός

ενδεχόμενα προβλήματα

Τεχνική Υπηρεσία του

νέος κύκλος παρεμβάσεων

της πόλης των Φαρσάλων,

που υποπίπτουν στην αντί-

Δήμου Φαρσάλων τις

σε δρόμους στα χωριά της

όπου αυτό κρίθηκε ανα-

ληψή τους, γιατί όπως

τελευταίες εβδομάδες.

επαρχίας Φαρσάλων.

γκαίο.

καταλαβαίνει κανείς, πρό-

Συγκεκριμένα, μετά από

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος

Το ίδιο αναμένεται να γίνει

κειται για μία δυναμική δια-

σχετικές υποδείξεις της

αντιδήμαρχος Τεχνικών

και στα χωριά μας, με την

δικασία. Χρόνια πολλά και

υπηρεσίας, επισκευάστηκαν

Υπηρεσιών κ. Δημήτρης

έναρξη του νέου έτους.

καλή χρονιά σε όλους».

τμήματα του οδοστρώματος

Γούσιας τόνισε πως «μετά

Σε αυτή την προσπάθεια

Ευχαριστήριο των
κατοίκων της
περιοχής
“Πολυμερείκα” προς
τον Δήμο Φαρσάλων

Ε

υχαριστήριο των
κατοίκων της
περιοχής
“Πολυμερείκα” στα
Φάρσαλα.
Οι κάτοικοι της περιοχής
“Πολυμερείκων” στα
Φάρσαλα ευχαριστούν τον
Δήμαρχο Φαρσάλων και
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Έργων και το Δημοτικό

Συμβούλιο για τις εργασίες
που έγιναν στην περιοχή
και αφορούσαν κυρίως την
επίστρωση με αμμοχάλικο.
Το ευχαριστήριο υπογράφουν οι κ.κ. Τορμούσογλου
Ευστάθιος. Μαουσίδου
Βασιλική, Καλτσάς
Βασίλειος και Ιωσήφ
Ταστεμίρογλου

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Lockdown: Τέλος το click away, κλείνουν για μια εβδομάδα,
βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και ΚΤΕΟ

Ο

Υφυπουργός
παρά τω
Πρωθυπουργώ
και Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος Στέλιος
Πέτσας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Χρόνια Πολλά και Καλή
Χρονιά σε όλες και όλους!
Χάρη στην υπευθυνότητα
όλων μας, η επιδημιολογική
κατάσταση στην Ελλάδα
έχει βελτιωθεί και σήμερα
είναι εμφανώς καλύτερη
από πολλές άλλες χώρες
της Ευρώπης. Ωστόσο, τα
νέα κρούσματα παραμένουν ακόμα σε υψηλά επίπεδα και η πίεση στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας
συνεχίζεται. Τα νοσοκομεία

μας εξακολουθούν να νοσηλεύουν μεγάλο αριθμό
ασθενών. Δυστυχώς, περίπου 2.500 συνάνθρωποί
μας πέρασαν τα
Χριστούγεννα σε κλίνες
Covid, ενώ περισσότεροι
από 400 εξακολουθούν να
βρίσκονται σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας.
Τα δεδομένα αυτά επιβάλλουν να παραμείνουμε σε
επαγρύπνηση, κάνοντας
ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τη διασπορά του κορονοϊού στην Πατρίδα μας.
Ιδίως τώρα, που η ελπίδα
του εμβολίου δεν είναι ευχή
ή προσδοκία. Αλλά πραγματικότητα, σε εξέλιξη.

Για αυτό “παίζουμε άμυνα”
με όσα μέτρα απαιτούνται
για την ανάσχεση της πανδημίας. Και περνάμε στην
αντεπίθεση, με την επιχείρηση “Ελευθερία” για τον
εμβολιασμό. Σε ό,τι αφορά
την άμυνα, ξέρουμε όλοι τη
σημασία της για την προστασία της ζωής μας και
της ζωής αυτών που αγαπάμε. Ξέρουμε επίσης
πόσο δύσκολα και αργά
επέρχεται η βελτίωση, σε
αντίθεση με την επιδείνωση
που συντελείται γρήγορα
όταν χαλαρώνουμε. Και
είναι ανάγκη ό,τι χτίσαμε
όλοι μαζί, με κόπο και
θυσίες, σε διάστημα πολλών μηνών, να μην γκρεμιστεί από την χαλάρωση
λίγων ημερών.
Επιβάλλεται, συνεπώς, να
κάνουμε ό,τι παραπάνω
μπορούμε για να βελτιώσουμε την επιδημιολογική
κατάσταση στη χώρα. Ώστε
να ξαναγυρίσουμε, σταδιακά, σε μια μορφή κανονικότητας. Και, πρώτα από όλα,
να μπορέσουν τα παιδιά
μας να επιστρέψουν στα

σχολεία. Για τον σκοπό
αυτό, εντείνουμε τις προσπάθειές μας την κρίσιμη
πρώτη εβδομάδα του 2021.
Από την Κυριακή 3
Ιανουαρίου και 6:00 το
πρωί, μέχρι τις 6:00 το
πρωί της Δευτέρας 11
Ιανουαρίου, μένουμε και
πάλι σπίτι, καθώς αναστέλλεται η λειτουργία όλων των
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που είχαν σταδιακά
επιτραπεί πριν από τα
Χριστούγεννα.
Συγκεκριμένα, σταματά η
“παράδοση εκτός” (click
away) στα εμπορικά καταστήματα, η λειτουργία
βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων, υπηρεσιών περιποίησης νυχιών, ΚΤΕΟ και οι
δραστηριότητες κυνηγιού
και ψαρέματος.
Επανέρχεται η απαγόρευση
μετακινήσεων στο αυστηρότερο ωράριο, από τις 21:00
το βράδυ μέχρι και 5:00 το
πρωί, με μόνη εξαίρεση
τους εργαζόμενους και
όσους έχουν ανάγκη ιατρικής βοήθειας.
Οι εκκλησίες μας θα παρα-

μείνουν κλειστές για τους
πιστούς και δεν θα γίνει την
ημέρα των Θεοφανείων
Αγιασμός των υδάτων σε
εξωτερικούς χώρους.
Από την Κυριακή λοιπόν,
και για μια εβδομάδα,
κάνουμε ακόμη μία προσπάθεια. Αξίζει να το
κάνουμε, προληπτικά,
καθώς όλοι μας μπορεί να
χαλαρώσαμε τις γιορτινές
ημέρες. Μένουμε, λοιπόν,
ξανά σπίτι. Για να δώσουμε
μια μεγάλη ανάσα στους
ήρωες της πρώτης γραμμής
που δίνουν τη μάχη με τον
κορονοϊό. Για να προστατεύσουμε τη ζωή μας, τη
ζωή του διπλανού μας και
των δικών μας ανθρώπων,
όλων μας.
Στόχος είναι να φτάσουμε,
με ασφάλεια, στις 11
Ιανουαρίου, στη βέλτιστη
δυνατή επιδημιολογική
κατάσταση. Και έτσι, από
11 Ιανουαρίου, να ξαναχτυπήσει το κουδούνι σε όλα
τα σχολεία της χώρας. Να
αποκατασταθεί η δια ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία. Τα
παιδιά να απαλλαγούν από

Πέτσας: Τα σχολεία όλων των βαθμίδων
ανοίγουν στις 11 Ιανουαρίου

Τ

Ο κυβερνητικός εκπρόσω-

χιονοστιβάδα και να πνίξει

πος είπε ότι η κυβέρνηση

το παλιό χρέος από την

θα συνεχίσει να στηρίζει

κρίση επιχειρηματίες αλλά

την κοινωνία και την οικο-

και φυσικά πρόσωπα

νομία «γιατί νοιάζεται αλλά

σημείωσε ο κ. Πέτσας.»

και γιατί μπορεί, εφόσον

Κληθείς να σχολιάσει τις

έχει αποκτήσει την αξιοπι-

αναφορές για ανασχηματι-

στία της στις αγορές.»

σμό σχολίασε ότι έχουμε

Προτεραιότητα της κυβέρ-

«νέα χρονιά, νέο ξεκίνημα»,

νησης κατά τον ίδιο, είναι η

προσθέτοντας χαρακτηρι-

α σχολεία όλων
των βαθμίδων θα
ανοίξουν στις 11
Ιανουαρίου διευκρίνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

λεια.» Κατά τον ίδιο, με

μείωση της φορολογικής

στικά πώς τις αποφάσεις τις

την απόφαση του lockdown

επιβάρυνσης, είτε αυτό

λαμβάνει ο πρωθυπουργός

για μία εβδομάδα «διευκο-

είναι φόροι είτε εισφορές.

«που ξέρει καλύτερα».

λύνονται και ειδικοί, καθώς

«Δεν θα αφήσουμε να γίνει

Ο κ. Πέτσας μιλώντας στον

νη». Παράλληλα διαβεβαίω-

ΣΚΑΙ τόνισε ότι το Σάββατο
ανακοινώθηκε «προληπτικά» lockdown, «για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφά-

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

θα γνωρίζουν ότι η κατάσταση θα είναι βελτιωμέσε πως οι δραστηριότητες
που ανεστάλησαν αυτή την
εβδομάδα στις 11
Ιανουαρίου θα επανέλθουν.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ
MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

την ψυχολογική φόρτιση
όλης αυτής της περιόδου.
Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας να συναντηθούν
ξανά με το λειτούργημά
τους. Και οι μαθητές όλων
των βαθμίδων να επιστρέψουν με ασφάλεια στα θρανία τους. Στον φυσικό τους
χώρο. Στο δεύτερο σπίτι
τους. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους.
Μένουμε τις λίγες αυτές
ημέρες σπίτι και στις 11
Ιανουαρίου επιστρέφουμε
στην σημερινή κατάσταση
και με τα σχολεία μας ανοιχτά. Η περαιτέρω, σταδιακή
επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας θα γίνεται με γνώμονα την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων. Και
πάντοτε, βέβαια, με τήρηση
των μέτρων προστασίας
που απαιτούν οι περιστάσεις.
Είναι στο χέρι μας να πετύχουμε. Και θα το κάνουμε
με ενότητα, υπευθυνότητα
και πειθαρχία. Όλοι μαζί!
Καλή Χρονιά!».
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Τελευταία χρονιά κατοχύρωσης σύνταξης κάτω των 67 και 62 ετών

Τ

ελευταία χρονιά θα
είναι το 2021 για
κατοχύρωση σύνταξης με όρια ηλικίας κάτω
των 67 και 62 ετών για 1
εκατ. παλαιούς ασφαλισμένους που έχουν τα
πρώτα τους ένσημα πριν
από το 1993.
Όσοι «κλειδώσουν» μικρότερες ηλικίες το 2021 διασώζονται και μετά το 2022
που οι κατοχυρώσεις των
ορίων ηλικίας πριν από τα
67 και 62 καταργούνται και
πλέον τα όρια ηλικίας ευθυγραμμίζονται για τους
παλαιούς με αυτά των νέων
μετά το 1993 ασφαλισμένων που είναι για πλήρη
σύνταξη, το 62ο έτος με 40
χρόνια ασφάλισης, το 67ο
με τουλάχιστον 15 χρόνια
ασφάλισης και το 62ο για

μειωμένη με 15ετία.
Οι παλαιοί ασφαλισμένοι
μπορούν να «κλειδώσουν»,
ωστόσο, και το 2021 την
έξοδο στη σύνταξη με
μικρότερα όρια ηλικίας, που
διαφοροποιούνται ανά
Ταμείο, όπως για παράδειγμα:
-Στα 60,3 για πλήρη σύνταξη με 37ετία στο Δημόσιο.
-Στα 56,9 για μειωμένη
σύνταξη μητέρων με ανήλικο από ΙΚΑ.
-Στα 61,6 για πλήρη σύνταξη με 35ετία.
Από το ΙΚΑ, σύνταξη πριν
από τα 62 παίρνουν:
1. Οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993
και συμπλήρωσαν έως το
2010, το 2011 και το 2012
τις 5.500 ημέρες ασφάλισης
με ανήλικο παιδί. Από

19/8/2015 και μετά, δικαιούνται πρόωρη έξοδο με το
νέο όριο ηλικίας που ισχύει
όταν συμπληρώσουν τις
ηλικίες των 50, 52 και 55
ετών και πλήρη με τα νέα
όρια ηλικίας που ισχύουν
όταν συμπληρώσουν τις
ηλικίες των 55, 57 και 60.
2. Οι γυναίκες που συμπληρώνουν το 2011 και το
2012 τις 10.000 ημέρες
ασφάλισης (33,3 έτη). Από
19/8/2015 και μετά, δικαιούνται πρόωρη σύνταξη με το
νέο όριο ηλικίας που ισχύει
όταν συμπληρώσουν τα 56
και 56,5 και πλήρη με το
νέο όριο ηλικίας που ισχύει
όταν συμπληρώσουν τα 58
και 58,5.
3. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες
– γυναίκες) που συμπληρώνουν τα 10.500 ένσημα
έως το 2012 και τις ηλικίες
των 58 και 59 ετών από τις
19/8/2015 έως 31/12/2021.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλες τις
περιπτώσεις το όριο ηλικίας
κάτω των 67 και 62 ετών
για πλήρη ή μειωμένη
σύνταξη κατοχυρώνεται
βάσει του χρόνου ασφάλισης που υπάρχει έως το
2012 και με εξαγορά πλασματικών ετών. Για το 2011
αναγνωρίζονται 1.200 ημέ-

Επιδότηση 5.000 ευρώ για τη
δημιουργία ηλεκτρονικών κατα στημάτων από τη νέα χρονιά

Σ

ύμφωνα με τον
υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων,
Νίκο Παπαθανάση, - ο
οποίος μίλησε στο MEGA
για το τι μέλλει γενέσθαι
μετά τις γιορτές αναφορικά με την οικονομία και
την αγορά - μέχρι τις 7
Ιανουαρίου η κατάσταση
θα παραμείνει ως έχει.
Προτεραιότητα της πολιτείας είναι να ανοίξουν τα
σχολεία. Ωστόσο, όπως
υποστήριξε, υπάρχουν
και σενάρια για το άνοιγμα της αγοράς, τα οποία
όμως εξαρτώνται από την
εκτίμηση των επιδημιολόγων.
"Σημαντικό είναι να τηρήσουμε τα μέτρα", τόνισε.
Μίλησε για το click away,
επισημαίνοντας πως η

μέθοδος αυτή δημιούργησε
μια συγκεκριμένη κινητικότητα. Επόμενο στάδιο είναι
το click in shop ή ραντεβού
εντός του καταστήματος, το
οποίο έχει πολλές διαστάσεις για το πόσα άτομα θα
επιτρέπονται εντός.
Ωστόσο, τόνισε, πως είναι
πολύ νωρίς για μια τέτοια
συζήτηση.
"Θέλουμε να πάμε με σταθερά βήματα", είπε χαρακτηριστικά.
Υποστήριξε μάλιστα, πως
καθώς η εποχή έχει αλλάξει, τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι εδώ για να
μείνουν. Ως εκ τούτου, ξεκινά ένα πρόγραμμα με
5.000 ευρώ επιδότηση για
τους επιχειρηματίες προκειμένου να δημιουργήσουν το
δικό τους ηλεκτρονικό κατά-

στημα. Όπως είπε, αυτό θα
ξεκινήσει άμεσα, το πρώτο
δεκαήμερο του νέου έτους.
Αναφέρθηκε και στις ταχυμεταφορές, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις,
λέγοντας πως επειδή πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες,
το κράτος δεν μπορεί να
παρέμβει. Ειδικά λόγω των
προβλημάτων αυτών,
εφαρμόστηκε η μέθοδος
του click away.
Για τις επενδύσεις, είπε
πως το επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλους οίκους
του εξωτερικού δεν έχει
σταματήσει.
Τέλος, δήλωσε πως "δε θα
σταματήσουμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους και
τις επιχειρήσεις".

ρες ή 4 έτη και για το 2012
αναγνωρίζονται 1.500 ημέρες ή 5 έτη. Δεν επιτρέπεται
εξαγορά χρόνου τέκνων για
τα 5.500 ένσημα στη σύνταξη μητέρων με ανήλικο.
Παραδείγματα ΙΚΑ
-Ασφαλισμένος 60 ετών το
2020 με 9.500 ένσημα το
2012 μπορεί να αναγνωρίσει 1.000 μέρες και να βγει
στη σύνταξη στα 60. Αν δεν
το κάνει, θα πάει στα 62 και
θα χρειαστεί 12.000 ένσημα.
-Μητέρα ανήλικου τέκνου
με ασφάλιση πριν από το
1993 και 5.000 ένσημα το
2011, χωρίς εξαγορά, θα
πάρει πλήρη στα 67 και μειωμένη στα 62. Με εξαγορά
500 ημερών από σπουδές
ή ανεργία, θα έχει 5.500
ένσημα και αν είναι 57 ετών
το 2021 θα κατοχυρώσει
την ηλικία των 65,9 ετών
για πλήρη σύνταξη, ενώ
μπορεί να αποχωρήσει
άμεσα με μειωμένη, γιατί
συμπλήρωσε το νέο όριο,
που είναι 56,9 ετών.
-Γυναίκα με 10.000 ένσημα
το 2012 θα έπαιρνε πλήρη
σύνταξη σε ηλικία 58 ετών
και 6 μήνες και μειωμένη
στα 56,6. Αν έκλεισε την
ηλικία των 58,6 το 2019, θα

πάρει πλήρη σύνταξη με το
νέο όριο ηλικίας που είναι
63 ετών και 10 μήνες, ενώ
τη μειωμένη θα την πάρει
στα 60,5, γιατί έκλεισε τα
56,6 το 2017, που αλλάζει
και το όριο ηλικίας για τη
μειωμένη σύνταξη.
Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας
δημοσίων υπαλλήλων
Το 2021 αυξάνεται η ηλικία
συνταξιοδότησης για όσους
συμπληρώνουν τις δύο
προϋποθέσεις των ετών
ασφάλισης και της ηλικίας
των 58 ή 59 ετών.
Οι κανόνες θεμελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο είναι η
25ετία έως το 2012 και η
ηλικία με τον συνολικό
χρόνο ασφάλισης (35-37)
να συμπληρώνονται πριν
από το 2022.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2020
θα βγει στα 60, αν κλείσει
τα 58 το 2021 θα συνταξιοδοτηθεί στα 61,6 και αν
κλείσει τα 58 μετά το 2022
θα συνταξιοδοτηθεί στα 62
με 40 έτη.
Ασφαλισμένος που
συμπληρώνει 37 έτη μετά
το 2022, που τα όρια πάνε
στα 62 με 40 έτη, μπορεί να
αναγνωρίσει στρατιωτική

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

θητεία, ώστε να έχει 37ετία
στο 2021 και να συνταξιοδοτηθεί στα 61,2.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάταξη
αφορά διορισμένους από
1/1/1983 και μετά που
έχουν 25ετία έως το 2010
και βοηθούνται στην 37ετία
αν έχουν και ένσημα εκτός
Δημοσίου πριν από το
1983.
Στις εξαγορές πλασματικών
ετών για το Δημόσιο, πέρα
από τα 7 έτη που ισχύουν
για όλα τα Ταμεία, δίδονται
ξεχωριστά από 1, 3 και 5
έτη λόγω τέκνων και φτάνουν στα 12.
Για μειωμένη σύνταξη από
το Δημόσιο τα απαιτούμενα
έτη ασφάλισης και τα όρια
ηλικίας είναι:
-Με 25ετία έως το 2010,
μειωμένη στα 62 οι άνδρες
και στα 55 οι γυναίκες.
-Με 25ετία το 2011, μειωμένη στα 56, για άνδρες και
γυναίκες.
-Με 25ετία το 2012, μειωμένη στα 58 για άνδρες και
γυναίκες
Με πληροφορίες από την
εφημερίδα "Ελεύθερος
Τύπος"
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Όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στο τελευταίο Δ.Σ. του 2020, το οποίο μονοπώλησε η γεώτρηση της ΔΕΥΑΦ, τι ειπώθηκε για τα έργα του “Ιανού”

Εσκίογλου: Στόχος μας τα μεγάλα έργα για το νερό,
προσωρινή λύση η γεώτρηση

Μ

ε το θέμα της
γεώτρησης στην
περιοχή «Μεριάς
ή Λιβάδι» να μονοπωλεί
την συζήτηση και την ενημέρωση ολοκληρώθηκε
το τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο για το 2020 δια
μέσω τηλεδιάσκεψης.
Συγκεκριμένα στην ενημέρωση προς το σώμα ο
Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου τόνισε ότι
η συγκεκριμένη γεώτρηση
της ΔΕΥΑ Φαρσάλων αποτελεί μια προσωρινή αλλά
ποιοτική λύση έως ότου
εκκινήσουν τα μεγάλα έργα
και φράγματα σε
Κακλιτζόρεμα και
Λουτζακόρεμα που αναμένεται να λύσουν δια παντός
το σοβαρότατο θέμα του
νερού στην Επαρχία
Φαρσάλων.
Όπως σημείωσε ο
Δήμαρχος Φαρσάλων βρέθηκε νερό άνω των 100
κυβικών μέτρων και μάλιστα μετά από ανάλυση στο
χημείο της ΔΕΥΑΛ πρόκειται για νερό κάτω των 10

νιτρικών, ενώ από ανάλυση
στο χημείο του Βόλου προέκυψαν νιτρικά από 8,3 έως
8,5 με τις δυο αναλύσεις να
δίνουν μέσο όρο 8 έως 10
νιτρικά με τον ίδιο να αναφέρει για την ποιότητα του
χαρακτηριστικά “Νερό όπως
τα εμφιαλωμένα”.
Η νέα γεώτρηση βρίσκεται
στο βορειοδυτικό τμήμα της
πόλης στον μεριά, κοντά
στην διασταύρωση του εξωτερικού περιφερειακού,
πλησίον της οδού
Ανωχωρίου.
Μετά τις τοποθετήσεις του ο
Δήμαρχος Φαρσάλων αποχώρησε από το Δ.Σ. καθώς
θα έπρεπε να παρευρεθεί
εκπροσωπώντας τον δήμο,
σε σύσκεψη που ήταν σε
εξέλιξη την ίδια ώρα για τον
ΦΟΣΔΑ, αναφέροντας ότι
θα ψηφίσει αρνητικά ως
προς την αύξηση των
τελών.
Η πρώην Δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου
πήρε τον λόγο και αφότου
αρχικά έκανε λόγο για πολιτικό πολιτισμό εν συνεχεία

αναφέρθηκε για την γεώτρηση που έγινε επί θητείας
της κοντά στην νέα γεώτρηση της ΔΕΥΑΦ και συγκεκριμένα στην περιοχή
Βοϊδολίβαδο, τονίζοντας ότι
η συγκεκριμένη γεώτρηση
δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από την πρώην
Δημοτική αρχή του κ. Άρη
Καραχάλιου, χαρακτηρίζοντας την προηγούμενη
δημοτική αρχή για εγωιστική συμπεριφορά που όμως
θα έπρεπε να έχει συνέχεια, ενώ από την παρούσα
δημοτική αρχή τον δήμαρχο
και τον πρ. Αντιπρόεδρο
της ΔΕΥΑΦ, είχε λάβει την
διαβεβαίωση ότι θα την
χρησιμοποιούσαν μελλοντικά για την επάρκεια του
νερού στην πόλη. “Υπήρξε
κατά το παρελθόν μία αντιμετώπιση λόγω κακής αντιπολίτευσης και μάλιστα από
την πλευρά που τώρα πρόσκεινται στη δημοτική αρχή,
που τώρα δεν φωνάζουν
για το “Βοϊδολίβαδο” που
τότε έλεγαν, ότι είναι κοντά
στο βιολογικό καθαρισμό

της πόλης” σημείωσε η κ.
Ίφου” αναφερόμενη στην
γεώτρηση επί θητείας της.
Μάλιστα η κ. Ίφου έθεσε
και ερώτηση προς τον
Δήμαρχο Φαρσάλων ρωτώντας για ποιο λόγο η
ΔΕΥΑΦ δεν χρησιμοποίησε
την γεώτρηση στο
“Βοϊδολίβαδο” και προχώρησε σε νέα γεώτρηση σε
κοντινό σημείο, σπαταλώντας χρήματα, ενώ σημείωσε ότι έστω και τώρα, θα
πρέπει να ενεργοποιηθεί
και εκείνη η γεώτρηση,
ώστε να δώσει μεγαλύτερη
λύση στο πρόβλημα της
πόλης με την επάρκεια
νερού.
Μετέπειτα τον λόγο πήρε ο
κ. Άρης Καραχάλιος ο οποίος απάντησε στην κ. Μαρία
Ίφου τονίζοντας ότι: Από
την δημοτική αρχή της
οποίας ήταν επικεφαλής
δεν έγινε καμία ενέργεια
καθώς σε όλα τα Δ.Σ. όλες
οι παρατάξεις πέραν της
παράταξης της κ. Ίφου ήταν
αντίθετες με κυρίαρχες
φωνές της παράταξης του
πρώην επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
του κ. Χρ. Καπετάνου, του
οποίου συνέχεια αποτελεί η
τωρινή παράταξη της πλειοψηφίας, κατά το μέγιστο
μέρος τουλάχιστον, οπότε η
γεώτρηση είναι εκεί.
Επίσης τόνισε ότι για όσους
ασχολούνται με το νερό
γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή παραδόξως έχει
καλό νερό όσο αφορά τα
νιτρικά, όμως υπάρχει
φόβος σε αυτή την περιοχή
και είναι τα κενά που θα

δημιουργηθούν από την
αναρρόφηση του νερού,
που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πληρωθούν από τα
λύματα της πόλης”.
Επίσης επεσήμανε ότι
αυτό είναι το θέμα που
αποτρέπει την εκμετάλλευση εκείνων των γεωτρήσεων και παράλληλα ξεκαθάρισε ότι: Δεν είναι θέμα,
ούτε πολιτικό, ούτε εγωιστικό, είναι θέμα λογικής και
την ίδια άποψη εξέφρασε
στην συνεδρίαση της
ΔΕΥΑΦ το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ.
Παρπόδης”.
Ακόμα έκανε λόγο ότι το
συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να αποτελέσει θέμα σε
νέα συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και
όχι σε μορφή φωτοβολίδων
στο δημοτικό συμβούλιο.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
πριν την αποχώρηση του
είχε ενημερώσει το σώμα
για την πορεία και την εξέλιξη των έργων καθώς και τα
ποσά που δαπανήθηκαν
στις περιοχές που επλήγησαν από τον “Ιανό” τον
περασμένο Σεπτέμβριο έως
τώρα.
Αναφορικά με την ενημέρωση για τον «Ιανό» ο κ.
Καράχαλιος τόνισε ότι μετά
από ένα διάστημα τριών
μηνών και 10 ημερών
υπήρξε στοιχειώδης ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής
αναφορικά με τον Ιανό και
τα έργα που υλοποιούνται ή
αναμένεται να υλοποιηθούν, χαρακτηρίζοντας ως
«επιδερμική» την ενημέρωση ενώ εξέφρασε την ανά-

γκη μιας ειδικής συνεδρίασης με αποκλειστικό θέμα
τον «Ιανό» και τις εξελίξεις.
Ο κ. Αποστόλης
Αναγνώστου έκανε λόγο για
απαντήσεις πρόχειρες από
την πλευρά του δημάρχου,
όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης του “Ιανού” και
την νέα γεώτρηση.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.
Κων/νος Δαμιανός, δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα ερωτήματα στον Δήμαρχο, με
στόχο να υπάρξει απάντηση σε επόμενο δημοτικό
συμβούλιο.
Τα δυο και μοναδικά θέματα
της ημερήσιας διάταξης
που αφορούσαν την 12η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικ. Έτος
2020 και την έγκριση του
σχεδίου αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών εξαιτίας
δασικών πυρκαγιών με την
κωδική ονομασία “ ΙΟΛΑΟΣ” του δήμου Φαρσάλων,
πέρασαν κατά πλειοψηφία,
καθώς τα καταψήφισε ο
δημοτικός σύμβουλος κ.
Αποστόλης Αναγνώστου.
Κλείνοντας την συνεδρίαση
ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κων/νος Δαμιανός και οι
δημοτικοί σύμβουλοι,
αντάλλαξαν ευχές για Καλή
Χρονιά. Από την συνεδρίαση απουσίαζαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ. Κώστας
Τύμπας, Ευάγγελος
Δημητρακόπουλος,
Βασίλειος Πατσιούρας και
Ιουλία Αγγελακοπούλου.
Με πληροφορίες από την
εφημερίδα “Ελευθερία”

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Δημοπρατείται από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας το Φράγμα στα Βρυσιά
Φαρσάλων με 2 εκατ. ευρώ
ρα. Εξασφαλίζεται έτσι η
οικολογική παροχή ώστε να
μην επηρεάζεται αρνητικά
το υδάτινο περιβάλλον της
περιοχής.
Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί περιμετρικό φράγμα
με χωμάτινο σώμα στη

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

δυτική πλευρά του ταμιευτήρα και σώμα από σκυρόδεμα στις υπόλοιπες πλευρές του ταμιευτήρα. Το έργο
συμπληρώνεται με την

Δ

ημοπρατείται από

στηρίζουμε θέσεις εργα-

από τις γεωτρήσεις που

κατασκευή υπερχειλιστή και

την Περιφέρεια

σίας, στηρίζουμε την ζωή

υπάρχουν στην περιοχή, η

την κατασκευή χωμάτινης

Θεσσαλίας το

στην ύπαιθρο, στηρίζουμε

παροχή των πηγών μειώνε-

νησίδας εντός της λεκάνης

έργο «Κατασκευή φράγ-

το αγροτικό εισόδημα»

ται σημαντικά ώσπου μηδε-

κατάκλυσης για να εξασφα-

ματος αναστόμωσης

προσθέτει ο

νίζεται.

λίζεται χώρος ξεκούρασης

πηγών Βρυσιών Π.Ε.

Περιφερειάρχης.

Σκοπός του έργου είναι η

και στάσης των πουλιών

Λάρισας», προϋπολογι-

Το έργο

συγκέντρωση και συγκρά-

που εμφανίζονται στην

σμού 2.083.200 ευρώ.

Το έργο αφορά στην κατα-

τηση του νερού στο χώρο

περιοχή και σύμφωνα με τις

Πρόκειται για ένα σημαντικό

σκευή φράγματος για την

όπου αναβλύζουν οι πηγές

απαιτήσεις της εγκεκριμέ-

αναπτυξιακό έργο, που

αναστόμωση των πηγών

ώστε να αυξηθούν τα ενερ-

νης μελέτης περιβαλλοντι-

συμβάλλει στην προστασία

Βρυσιών και τη δημιουργία

γά αποθέματα των πηγών

κών επιπτώσεων του

και την αξιοποίηση τουυδά-

ταμιευτήρα για την συγκρά-

και να παρατείνεται όσο το

έργου.

τινου δυναμικού της περιο-

τηση του νερού, προκειμέ-

δυνατόν περισσότερο το

Τα χαρακτηριστικά του

χής των Φαρσάλων, στην

νου να γίνεται τεχνητός

χρονικό διάστημα που η

φράγματος όπως αναφέρο-

αντιμετώπιση του προβλή-

εμπλουτισμός του υδροφό-

παροχή τους είναι σημαντι-

νται στην τεχνική έκθεση

ματος λειψυδρίας και στον

ρου ορίζοντα.

κή και να αποφεύγονται

και στα σχέδια της μελέτης

εμπλουτισμό του υδροφό-

Στα Βόρεια του οικισμού

φαινόμενα μηδενικής παρο-

είναι:

ρου ορίζοντα.

Βρυσιά του Δήμου

χής τους. Επίσης, με τον

– Εμβαδόν επιφάνειας

« Το νερό είναι ζωή.

Φαρσάλων, υπάρχουν

εμπλουτισμό του υδροφό-

129.784,00m 2

Δημοπρατούμε με 2 εκα-

πηγές νερού οι οποίες ανα-

ρου θα επιτευχθεί επιμή-

– Υψόμετρο στέψης

τομμύρια ευρώ ένα έργο

βλύζουν περίπου 7-8 μήνες

κυνση του χρόνου άρδευ-

+117,50m

ζωής και παραγωγής.

το χρόνο και δημιουργούν

σης από τις πηγές των

– Ανώτατη στάθμη ύδατος

Στηρίζουμε τον πρωτογενή

μια φυσική λίμνη-ταμιευτή-

Βρυσιών.

+116,50m

τομέα στην πράξη και ικα-

ρα στην περιοχή. Οι πηγές

Στα πλαίσια της ισορροπίας

– Όγκος αποθηκευμένου

νοποιούμε ένα πάγιο αίτη-

αυτές τροφοδοτούν μέσω

των υδατικών συστημάτων

ύδατος 351.102,00m 3

μα των αγροτών στα

του υδρογραφικού δικτύου

θα υπάρξει διάταξη υπερ-

– Στάθμη κατώτατη πυθμέ-

Φάρσαλα» δηλώνει ο

της περιοχής τον ποταμό

χείλισης για την υπερχείλι-

να +113,00m

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Φαρσαλίτη. Τους καλοκαιρι-

ση των πλεοναζόντων υδά-

Κώστας Αγοραστός.

νούς μήνες, λόγω των

των μετά την πλήρωση του

«Στηρίζουμε την παραγωγή,

αντλήσεων για άρδευση

διαμορφούμενου ταμιευτή-

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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9 κρούσματα από 18/12 έως 31/12 στο Δήμο Φαρσάλων – 144
από 14/03/20 έως 17/12/20

H

Περιφέρεια
Θεσσαλίας παρουσιάζει την επιδημιολογική μελέτη για τη
Θεσσαλία. Πιο συγκεκριμένα παρακάτω παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ο
αριθμός αναπαραγωγής
R (R=reproductive
number) για την
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Μαζί με την επιδημική
καμπύλη παρουσιάζεται
και ο κυλιόμενος μέσος
όρος επίπτωσης του
νοσήματος COVID-19 των
τελευταίων 7 ημερών

(movingaverageincidence
).
Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε
διάστημα έξι ημερών από
την ημερομηνία δήλωσης
ως πιθανή ημερομηνία
μόλυνσης από τον νέο
κορωνοϊό (COVID-19).
Για τις επιδημικές καμπύλες, τους χάρτες και τον
αριθμός αναπαραγωγής R
χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα έως 31Δεκεμβρίου.
Ο πίνακας και οι χάρτες
αποτυπώνει τη γεωγραφική
κατανομή των συνολικών
κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14

Μαρτίου έως 17Δεκεμβρίου
και από 18 έως 31
Δεκεμβρίου ανά
Καλλικρατικό Δήμο της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, με
βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και
άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα.
Συμπεριλαμβάνονται τόσο
κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και
κρούσματα με πιθανή
εγχώρια μετάδοση.

Έφτασαν τα εμβόλια για τον κορωνοϊό στο ΓΝΛ ξεκινούν οι
εμβολιασμοί και στα Κ.Υ. του Νομού Λάρισας
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

συνεχίζει τον εμβολιασμό

στεί.

του προσωπικού.

Τις επόμενες ημέρες, εμβό-

Μέχρι και σήμερα 500 για-

λια για τους υγειονομικούς

τροί και νοσηλευτές, αλλά

τους, έχει προγραμματιστεί

και εργαζόμενοι από το διοι-

να παραλάβουν, τα Κέντρα

κητικό και βοηθητικό προ-

Υγείας του Νομού.

σωπικό έχουν ήδη εμβολια-

Α

πο την Δευτέρα

από τις πέντε κομβικές

4/12 ξεκίνησε ο

αποθήκες πανελλαδικά.

εμβολιασμός των

Από 400 δόσεις παρέλαβαν

υγειονομικών στο Γενικό

το πρωί της Κυριακής και

Νοσοκομείο Λάρισας για

τα Νοσοκομεία Καρδίτσας

τον κορωνοϊό. Το πρωί

και Τρικάλων, στα οποία

της Κυριάκης έφτασαν οι

αρχίζει ο εμβολιασμός του

πρώτες 380 δόσεις.

προσωπικού τους επίσης

Τα εμβόλια μετέφερε το ειδι-

αύριο.

κό βαν ψυγείο από τις εγκα-

Για τρίτη φορά παρέλαβε

ταστάσεις του

παρέλαβε εμβόλια, ακόμη

Συνεταιρισμού

400 δόσεις, το

Φαρμακοποιών Καρδίτσας,

Πανεπιστημιακό

που λειτουργούν ως μια

Νοσοκομείο Λάρισας που

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Παράταση για τις αναστολές Δεκεμβρίου – Πότε θα
καταβληθεί το επίδομα των 534 ευρώ

Έ

ως την Τρίτη, 5
Ιανουαρίου 2021
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των κλειστών και των
πληττόμενων επιχειρήσεων στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για τις
αναστολές συμβάσεων
εργασίας μηνός
Δεκεμβρίου των εργαζομένων τους, όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή του το
υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η προθεσμία αυτή αφορά
στις αρχικές δηλώσεις αλλά
και τις ορθές επαναλήψεις
από τις παραπάνω επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζομένους των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
& ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
– ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
Α. ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Σύμφωνα με τη με αριθμ. οικ.
49989/12664/04-12-2020 (Β’
5391) ΚΥΑ υποβάλλονται

δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων
έχει ανασταλεί η λειτουργία με
εντολή δημόσιας αρχής και
από επιχειρήσεις που πλήττονται, για το χρονικό διάστημα
από 1/12/2020 έως και
14/12/2020 για εργαζόμενους
καθώς και ορθές επαναλήψεις.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη με
αριθμ.
οικ.
53124/1344/23.12.2020 (Β’
5734) ΚΥΑ που εκδόθηκε
μετά τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
81699/17.12.2020 (Β’5579)
ΚΥΑ, υποβάλλονται δηλώσεις
αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή
δημόσιας αρχής και από επιχειρήσεις που πλήττονται, για
το χρονικό διάστημα από
13/12/2020
έως
και
31/12/2020 για εργαζόμενους
καθώς και ορθές επαναλήψεις.
Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων των
οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας

αρχής μέχρι 14/12/2020 και
έχουν ήδη υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις αναστολών για
το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μπορούν να προβούν σε
ορθή επανάληψη αυτών εάν
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020 με
βάση τη με αριθμ. οικ.
53124/1344/23.12.2020 (Β’
5734) ΚΥΑ.
Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος
εντός του μήνα Δεκεμβρίου,
για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα είναι πληττόμενο
και στη συνέχεια για το υπόλοιπο του μήνα είναι κλειστό
από δημόσια αρχή, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο –
δήλωση αναστολής για κάθε
[ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ]
(πληττόμενο ή κλειστό από
δημόσια αρχή αντίστοιχα).
Δηλαδή οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν στο πεδίο
[ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ]
του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά
το οποίο το ΚΑΔ είναι κλειστό
με εντολή δημόσιας αρχής
(«Από Δημόσια Αρχή») ή είναι
πληττόμενο
(«Πλήττομαι
Σημαντικά»).
Αν για παράδειγμα το δηλούμενο ΚΑΔ της επιχείρησης:
– είναι κλειστό με εντολή
δημόσιας
αρχής
από
01/12/2020 έως 12/12/2020,
τότε υποβάλλεται πρώτη
αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από

Δημόσια Αρχή», δηλώνοντας
υποχρεωτικά το διάστημα
από
01/12/2020
έως
12/12/2020. Επαναλειτουργεί
και είναι πληττόμενο για το
διάστημα από 13/12/2020
έως 31/12/2020, υποβάλλεται
δεύτερη αυτοτελής δήλωση
με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ]
«Πλήττομαι Σημαντικά», όπου
τα δηλωθέντα διαστήματα
των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους δεν μπορούν να
είναι «εκτός» του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος, ή
– είναι κλειστό με εντολή
δημόσιας
αρχής
από
01/12/2020 έως 12/12/2020,
υποβάλλεται πρώτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια
Αρχή», επαναλειτουργεί και
είναι πληττόμενο για το διάστημα από 13/12/2020 έως
29/12/2020,
υποβάλλεται
δεύτερη αυτοτελής δήλωση
με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ]
«Πλήττομαι Σημαντικά» και
κλείνει με εντολή δημόσιας
αρχής από 30/12/2020 έως
και 31/12/2020, υποβάλλεται
τρίτη αυτοτελής δήλωση με
[ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ]
«Από Δημόσια Αρχή».
Σημείωση: Σε περίπτωση που
η επιχείρηση θέλει να υποβάλει δήλωση και για άλλον –
άλλους ΚΑΔ, τότε επαναλαμβάνει για κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω διαδικασία.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν
έχουν υποβάλει δήλωση, δεν

απαιτείται να προβούν σε νέα
δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Μόνο
οι εργαζόμενοι των οποίων η
σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη
φορά είναι απαραίτητο να
προβούν σε υποβολή της
υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.
Παρατείνεται ο χρόνος υποβολών υπευθύνων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων
για τις αναστολές μηνός
Δεκεμβρίου για εργοδότες εργαζόμενους μέχρι και την
5/1/2021.
3.(ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες στις πληγείσες περιοχές που επλήγησαν από τον
μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός»
και τις συνεπακόλουθες
πλημμύρες της 18ης και 19ης
Σεπτεμβρίου 2020.
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες στις περιοχές
που επλήγησαν από τον
μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός»
και τις συνεπακόλουθες
πλημμύρες της 18ης και 19ης
Σεπτεμβρίου 2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει
λυθεί με καταγγελία κατά το
χρονικό διάστημα από 18
Σεπτεμβρίου 2020 έως και 29
Σεπτεμβρίου 2020, και είναι
δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του
δέκατου τρίτου άρθρου της
από
14.3.2020
Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου
(A’ 64), από την ημερομηνία
λύσης της εργασιακής σχέσης
τους και για χρονικό διάστημα
όχι πέραν των τριών (3)
μηνών, σύμφωνα με τη με
αριθμ. οικ. 46153/1151/09-112020 (Β’5007) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ.
οικ. 50055/1267/7.12.2020
(Β’ 5460) όμοιά της, καλούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό
έντυπο με τίτλο: «Αίτηση –
Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η σύμβαση
εργασίας λύθηκε με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα
από 18 Σεπτεμβρίου 2020
έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020
στις πληγείσες περιοχές από
τις φυσικές καταστροφές που
προκλήθηκαν από την πορεία
του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και
19ης Σεπτεμβρίου 2020», η
οποία συνιστά ταυτοχρόνως
και υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α’ 75).
Η ανωτέρω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται απολογιστικά ανά μήνα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των
εργαζομένων
(supportemployees.services.gov.gr), του
Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση εργοδότη.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Γ.Γ Αθλητισμού Γ. M αυρωτάς: Μετά τις 10/1 επιστροφή στις
προπονήσεις για FL, Γ’ Εθνική και τοπικά

Ο

γενικός γραμματέας Αθλητισμού,
Γιώργος
Μαυρωτάς αποκάλυψε σε
τηλεδιάσκεψη με αντιπροσωπεία των παικτών της
Γ’ Εθνικής ότι ετοιμάζει
σχέδιο επιστροφής και
έναρξης όλων των πρωταθλημάτων, δηλαδή από
τη Football League, τη Γ΄
Εθνική μέχρι και τα τοπικά πρωταθλήματα!
“Η Super league 2 ξεκινάει
στις 9 του Ιανουαρίου, βούληση της Πολιτείας είναι να
αρχίσει στη συνέχεια και η
Football League μαζί με την
Γ’ Εθνική. Έτσι όμως πρό-

κειται για περισσότερες από
150 ομάδες σε όλη την
χώρα και αυτό πρέπει να
γίνει με μεγάλη προσοχή. Η
επιστροφή στις προπονήσεις θα γίνει μετά τις 10 του
Γενάρη ”, είπε ο γγΑ προς
τους ποδοσφαιριστές.
“Μας ενδιαφέρει η επανέναρξη ειδικά του λεγόμενου
ερασιτεχνικού αθλητισμού,
με αυστηρούς υγειονομικούς πάντα βέβαια κανόνες”, πρόεδρος ο Γιώργος
Μαυρωτάς.
Για τη Football League
ειπώθηκε ότι ετοιμάζει να
καταθέσει υγειονομικό πρωτόκολλο στην επιτροπή λοι-

μωξιολόγων, ενώ η ΕΠΟ,
που εκπροσωπήθηκε από
το μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής, Παναγιώτη
Διακοφώτη υποσχέθηκε ότι
θα κάνει το ίδιο για τη Γ΄
Εθνική, αλλά και για τα
τοπικά πρωταθλήματα, μελλοντικά.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η
διάρκεια των πρωταθλημάτων καθώς ήδη μπαίνουμε
στο νέο χρόνο, όμως γι
αυτό το θέμα υποστηρίχτηκε ότι θα γίνουν αλλαγές
στις προκηρύξεις, τόσο σε
FL, αλλά και σε Γ’ Εθνική
και τοπικά, ώστε να προλάβουν τα χρονικά περιθώρια.

Φυσικά, το μέγα ζήτημα
είναι το κόστος, αλλά και το
είδος των τεστ που θα πρέπει να γίνονται στους ποδοσφαιριστές.
Στην συνάντηση ειπώθηκε
ότι θα γίνει πρωτόκολλο
(για τις ομάδες της Γ
Εθνικής) με rapid test που
είναι πιο φτηνά, όμως και
πάλι οι περισσότερες ομάδες δεν μπορούν να τα
πληρώσουν.
Για αυτό το λόγο θα γίνει
μια συζήτηση να επιβαρυνθούν το κόστος οι Δήμοι και
οι Περιφέρειες.

Λιγότεροι από 2 μήνες “ελεύθερης και φυσιολογικής ζωής”
στην Covid - 19 εποχή στην Επαρχία Φαρσάλων!

Η

πανδημία του

φυσιολογικό τρόπο ζωής

κορονοϊού έκανε

του καθενός μας.

την εμφάνιση της

Οι ημερομηνίες ορόσημα

για πρώτη φορά στην

δε, για τα μέτρα αντιμετώπι-

Ελλάδα στις 26/2 του

σης της πανδημίας είναι

2020.

πολλές.

Από τότε μέχρι και σήμερα

Όμως ας δούμε πόσο καιρό

σχεδόν έναν χρόνο μετά η

είμαστε μακριά από την

ζωή όλων μας έχει αλλάξει,

φυσιολογική καθημερινότη-

με μέτρα, με νέα δεδομένα

τα μας.

και πολλές αλλαγές και

Η Επαρχία Φαρσάλων πιο

έναν χρόνο σχεδόν μετά

συγκεκριμένα μετρά:

όλοι μας αναπολούμε τις

5,5 μήνες χωρίς μεγάλες

παλιές καλές εποχές που

εκδηλώσεις και θεάματα

ήμασταν απόλυα ελεύθεροι

(165 μέρες)

μακριά από το «βάρος της

5 μήνες χωρίς καφέ, μπαρ

πανδημίας» και με τον

και εστιατόρια (158 μέρες)

3,5 μήνες σε καθεστώς

σε επιπλέον περιοριστικά

lockdown (106 μέρες)

μέτρα σε σχέση με την

2 μήνες με κλειστά τα μπαρ

υπόλοιπη Ελλάδα, από τις

και την εστίαση από τις

9 Οκτωβρίου για να φτάσει

12μ.μ. (60 μέρες)

τελικά σε τοπικό lockdown

3 μήνες και 3 εβδομάδες με

μετά από τρεις εβδομάδες.

κλειστό το λιανεμπόριο (111

Ουσιαστικά λιγότερο από 2

μέρες)

μήνες λειτούργησαν όλα

4 μήνες με κλειστά τα σχο-

φυσιολογικά με ανοιχτή

λεία (117 μέρες)

δηλαδή την εστίαση, με

1 μήνα με απαγόρευση

ανοιχτό το λιανεμπόριο, με

κυκλοφορίας από τις 9μ.μ.

ελεύθερες μετακινήσεις και

(32 μέρες) και 15 μέρες

με δυνατότητα διοργάνω-

από τις 10μ.μ.

σης πολιτιστικών και λοι-

Αν αφαιρέσουμε δηλαδή

πών εκδηλώσεων με

τους τρεις πρώτους μήνες

παράλληλη εφαρμογή των

του 2020 που η πανδημία

μέτρων αντιμετώπισης του

δεν άγγιξε την Ελλάδα,

ιού, όπως αυτά ίσχυαν σε

μετρούμε μόλις 1,5 με 2

ολόκληρη την επικράτεια

μήνες φυσιολογικής ζωής

και αφορούσαν κυρίως την

σε συνθήκες covid, με τον

τήρηση αποστάσεων και τη

Νομό Λάρισας ο οποίος να

χρήση μάσκας.

υπενθυμίσουμε ότι λόγω

Με πληροφορίες από το

αυξημένων κρουσμάτων και

onlarissa.gr

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ειδικών συνθηκών, τέθηκε

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Με βεγγαλικά, πυροτεχνήματα και πυροβολισμούς υποδέχθηκαν οι
Φαρσαλινοί την νέα χρονιά, δεν έλειψαν τα παρατράγουδα

Μ

ε εντυπωσιακό
τρόπο και γεμάτο
πυροτεχνήματα,
πυροβολισμούς, βεγγαλικά και όλων των ειδών τα
έθιμα τα οποία επιτάσσει
η ημέρα υποδέχθηκαν οι
Φαρσαλινοί το 2021 με
τον ουρανό να γίνεται
πολύχρωμος και η νύχτα
μέρα από τις εκατοντάδες
βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.
Παρά το όμορφο θέαμα
υπήρξαν όμως και αρκετά

Βρέθηκε στη Σκοπιά
Φαρσάλων η 16χρονη που
εξαφανίστηκε από την Ανάβρα

Σ

ε μαντρί της
Σκοπιάς
Φαρσάλων εντοπίστηκε από βοσκό, η
16χρονη κοπέλα που είχε
εξαφανιστεί από τη θέση
Λυκόχαρη στην Ανάβρα
Μαγνησίας.
Η νεαρή κοπέλα είχε μεταβεί με τον πατέρα της για
κτηνοτροφικές εργασίες και
επειδή φοβήθηκε μόνη της,
όσο τον περίμενε να βάλει
τα πρόβατα στο μαντρί,
ξεκίνησε για να τον εντοπίσει. Αλλά μέσα στο σκοτάδι,
αντί να πάει προς την
Ανάβρα, πήγε προς τη
Σκοπιά Φαρσάλων.
Εκεί ζήτησε τη βοήθεια
ενός βοσκού, ο οποίος
όμως δεν είχε τα μέσα να
ειδοποιήσει τις Αρχές, κάτι
που έγινε σήμερα το πρωί.
Η 16χρονη οδηγήθηκε στο
Κέντρο Υγείας της περιοχής
για να διαπιστωθεί οτι είναι
καλά στην υγεία της.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

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

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

«παρατράγουδα» καθώς
αρκετοί ήταν αυτοί που
πυροβόλησαν σε κατοικήσιμα σημεία της πόλης με
αποτέλεσμα κεντρικοί οδοί
της πόλης να είναι γεμάτοι
κάλυκες και αυτό δημιούργησε προβληματισμό.
Βέβαια χρειάζεται από
όλους μας μεγάλη προσοχή
καθώς ξεκάθαρα από θέμα
τύχης δεν υπήρξε και κάτι
σοβαρότερο όπως πχ ένας
τραυματισμός.
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Αγγελίες

σίον εργοστασίου “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ”.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η εταιρεία Perseus

Στρατοπέδου ΠΑΠ)

Τηλ. Επικοινωνίας:6983257993

Arm που δραστηριοποιείται στον

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατά-

χώρο της ενέργειας ενδιαφέρεται

Συμβόλαιο Αγροτεμαχίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

στημα στην Οδό Βάρναλη 1 πλη-

για τις εξής εκτάσεις στις περιο-

Δήλωση ΟΣΔΕ με χάρτη και

κεντρικό σημείο της πόλης των

σίον του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

χές των Φαρσάλων για μίσθωση

συντεταγμένες

100 τ.μ. με πατάρι

ή αγορά για εγκατάσταση φωτο-

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραφείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

βολταϊκού πάρκου:

2491022491

6977237444

Καστρακίου – Αμπελιάς (μεταξύ

Γιώργος: 6972800764

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της
Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Καστρακίου Αμπελιάς και

Δημήτρης: 6974921650

2107510538.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοκία

Δένδρων)

email: aram.spartalian@perseus-

Κινητό: 6932660809

μεζονέτα επιπλωμένη με 2 υπνο-

Σιτόχωρο – Δασόλοφο (μεταξύ

arm.com

δωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, τρα-

Σιτοχώρου, Χαλκιάδων,

Διεύθυνση γραφείου: Βόλου 9 –

πεζαρία, σαλόνι και θέρμανση.

Σκοτούσας και Δασολόφου πλη-

Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

σίον Βλαχόστρατας)

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90
τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

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

6909575620

και Κανάρη γωνία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6942200185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δισκοσβάρνα 32αρα
Ρεκόρ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:6944659580 (Βαγγέλης)

Από Δευτέρα 14-12-2020

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

και μέχρι νεωτέρας το

ΤΡΙΚΑΛΑ 15:50

ΚΤΕΛ Βόλου-Καρδίτσα-

Τα παραπάνω δρομολόγια

οδό Αθηνάς, 180 τμ, με αύλη 20

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός

Τρίκαλα, θα εκτελεί τα

θα εκτελούνται από

τμ απέναντι από τον παλιό ΟΤΕ.

χώρος 130 τ.μ. στο 1ο ΧΛΜ

παρακάτω δρομολόγια:

Δευτέρα έως Παρασκευή

Τιμή συζητήσιμη

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 12:45

(εκτός Σαββατοκύριακου).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Η οικογένεια του “Πρώτου Τύπου”
σας εύχεται Καλή Χρονιά!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην

Φαρσάλων Βόλου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6937403793

6975596225
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 90
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ, πλατφόρμα, χωνί, δισκοσβάρνα, σβάρνα
και λοιπά γεωργικά μηχανήματα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

τμ στον πρώτο όροφο ισόγειο
κατοικίας στην Οδό Βενιζέλου 90
στα Φάρσαλα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 306
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε
κατάστημα της Courier ACS στα

1.400cc μοντέλο 1996, 189.000
χλμ, χρώμα πράσινο, 5θυρο,
ατρακάριστο, περασμένο ΚΤΕΟ,

Φάρσαλα.

πληρωμένα Τέλη Κυκλοφορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση να δια-

Τιμή 1.400 Ευρώ – Ιδιώτης

θέτει δίπλωμα οδήγησης δικύ-

Πληροφορίες στο

κλου

Τηλέφωνο:24210 - 49588

Τηλ Επικοινωνίας: 2491306739
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγωγής
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 11

Φαρσάλων - Έξτρα Παρθένο -

στρεμμάτων ποτιστικό στο

Τιμή 4 ευρώ το κιλό.

Κατωχώρι και αγροτεμάχιο 22

Τηλέφωνο:6971801244

στρεμμάτων στην περιοχή πλη-

Το 2021 σηματοδοτεί ένα
νέο κεφάλαιο που ήδη
έχει ανοίξει στις ζωές
όλων μας.
Η Διεύθυνση και η συντακτική ομάδα της εφημερίδας μας “Πρώτος Τύπος”
και του protostypos.gr,
όπως επίσης και η ραδιο-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας
Φαρσάλων ευχαριστεί θερμά τον
Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη
Εσκίογλου για την δωρέα του εις
μνήμη Κων/νου Κοντογιώργου.
Το Δ.Σ.
ΔΑΣΚΑΛΑ με μεταπτυχιακό στην Ειδική
Αγωγή και πενταετή εμπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα σε μαθητές Δημοτικού –
Γυμνασίου. Κάλυψη κενών και στήριξη σε
όλα τα μαθήματα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6977082890

5/1:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:
24910-22501
6/1:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:
24910-24455 / 24910-22416
7/1:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145
(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303
8/1:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7
Τηλ: 24910-22342
9/1:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28
Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455
10/1:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:
24910-23012
11/1: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:
24910-22465

φωνική ομάδα του Web
Radio του protostypos.gr,
εύχονται σε όλο τον κόσμο,
Καλή Χρονιά με υγεία,
ευτυχία και αγάπη και το
νέο έτος να εκπληρώσει ο
καθένας τα όνειρα και τους
στόχους που δεν πρόλαβε
μέσα στο 2020.

24910 - 23102

6945706676

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αχίλλειο – Δίλοφο (μεταξύ
Αχιλλείου Διλόφου και

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

15 Οικονομία
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Ηλεκτρονικές δαπάνες: τι θα γίνει με όσους δεν πιάσουν το
όριο του 30%

Τ

κες άλλαξαν τις καταναλωτι-

30% του εισοδήματος από

φόρους.

αυτών, δανειακές υποχρεώ-

κές συνήθειες των πολιτών,

ηλεκτρονικές αποδείξεις ή

Για τον φορολογούμενο του

σεις προσωπικές ή επαγ-

την ώρα μάλιστα που το

σε τι αλλαγές θα χρειαστεί

οποίου είναι κατασχεμένοι

γελματικές προς τράπεζες

εισόδημα σε πολλές περι-

να προχωρήσει.

ένας ή περισσότεροι λογα-

και για ενοίκια, υπερβαί-

πτώσεις περιορίστηκε

Σύμφωνα με τα όσα προ-

ριασμοί, πλην του ακατά-

νουν το 60% του πραγματι-

σημαντικά και σε κάποιες

βλέπονται, οι φορολογούμε-

σχετου λογαριασμού του,

κού εισοδήματος, τότε το

σχεδόν μηδενίστηκε. Το

νοι φέτος και έως τις 31

οποτεδήποτε μέχρι την 31η

απαιτούμενο ποσοστό

οικονομικό επιτελείο δηλώ-

Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει

Δεκεμβρίου του οικείου

δαπανών περιορίζεται στο

νει επανειλημμένα ότι και το

να πραγματοποιήσουν

φορολογικού έτους, το όριο

20%, υπό την προϋπόθεση

2021 θα συνεχιστεί η στήρι-

δαπάνες με ηλεκτρονικό

των δαπανών που πρέπει

ότι οι παραπάνω δαπάνες

ξη εργαζομένων και επιχει-

τρόπο ίσες τουλάχιστον με

να καταβληθούν με τη

έχουν καταβληθεί με ηλε-

το 30% του εισοδήματος

χρήση ηλεκτρονικών μέσων

κτρονικά μέσα πληρωμής.

ους πρώτους

γών το 30% του εισοδή-

ρήσεων.

μήνες του 2021

ματος τους προκειμένου

Στο πλαίσιο αυτό, το επόμε-

τους. Αν δεν τα καταφέρουν

πληρωμής περιορίζεται στις

Τα ενοίκια περιλαμβάνεται

αναμένεται να

να μην κληθούν να πλη-

νο χρονικό διάστημα το

τότε κινδυνεύουν να πλη-

πέντε χιλιάδες (5.000)

το ποσό που καταβάλλεται

ξεκαθαρίσει το τοπίο

ρώσουν επιπλέον φόρο.

υπουργείο Οικονομικών

ρώσουν πρόσθετο φόρο

ευρώ.

για ενοίκιο κύριας ή/και δευ-

γύρω από το ζήτημα των

Tο 2020 ήταν μια ιδιαίτερα

σχεδιάζει να συγκεντρώσει

22%. Το ποσοστό αυτό μει-

Επίσης, στην περίπτωση

τερεύουσας κατοικίας του

ηλεκτρονικών αποδείξε-

δύσκολη χρονιά λόγω της

τα στοιχεία των ηλεκτρονι-

ώνεται στο 20% για φορο-

που οι δαπάνες, που έχουν

φορολογούμενου, επαγγελ-

ων, καθώς φέτος οι φορο-

πανδημίας και των αποφά-

κών συναλλαγών του 2020,

λογούμενους που έχουν

πραγματοποιηθεί εντός του

ματικής στέγης, καθώς και

λογούμενοι θα πρέπει να

σεων που αναγκάστηκε να

προκειμένου να λάβει και

δαπανήσει πάνω από το

έτους και αφορούν σε κατα-

το ποσό που καταβάλλεται

συγκεντρώσουν μέσω

λάβει η κυβέρνηση για επι-

τις απαιτούμενες αποφά-

60% του πραγματικού τους

βολές φόρου εισοδήματος

για ενοίκιο κατοικίας των

ηλεκτρονικών συναλλα-

βολή lockdown. Οι συνθή-

σεις για το αν θα ισχύσει το

εισοδήματος σε τόκους

και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως

εξαρτώμενων τέκνων του

μέτρο συγκέντρωσης του

δανείων, ενοίκια και

του χρόνου βεβαίωσης

που φοιτούν σε άλλη πόλη.

Επιστρεπτέα προκαταβολή 5:
Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα

Μ

έσα στις επόμενες ημέρες θα
ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την
υποβολή των αιτήσεων
για τον πέμπτο κύκλο της
επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως γνωστοποίησε
ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης μιλώντας σε
τηλεοπτική εκπομπή του
MEGA. Συγκεκριμένα,
απαντώντας σε ερώτηση
για το πότε θα ανοίξει η

πλατφόρμα για την επιστρεπτέα είπε: “Αμέσως,
αμέσως, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανοίξει η
πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5
και θα έχει επιδότηση και
θα είναι πολύ ”.
“Εμείς καταλαβαίνουμε ότι
τα χρήματα της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι τα
χρήματα που χρειάζεται για
να ζήσει και η οικογένεια
του επιχειρηματία. Διότι τα
ενοίκια δεν τα πληρώνεις ,

φόρους σου έχουμε σε αναστολή , όλους τους λογαριασμούς είναι σε αναστολή, οι επιταγές είναι σε αναστολή, έχεις κάποιο μικρό
τζίρο το click away αλλά
δεν φτάνει αυτό για να
ζήσεις και έρχεται η επιστρεπτέα προκαταβολή και
σου δίνει τα χρήματα για να
ζήσεις. Μέχρι να φτάσουμε
στο τέλος της πανδημίας,
καλώς εχόντων των πραγμάτων καλό Απρίλιο, καλό
Μάρτιο, καλό Μάιο δεν
ξέρω εγώ τώρα, δεν είμαι
ειδικός κάπου εκεί, θα
κάτσουμε να δούμε σε ένα
τραπέζι, ανθρώπινα και
πολιτισμένα τι χρέη δημιουργήθηκαν, πώς μπορούν
να διευθετήσουμε αυτά τα
χρέη, τι μπορούμε να διαγράψουμε”.

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι
καταβολές ανά Ταμείο

Α

πό τις 22 έως και
τις 28 Ιανουαρίου
αναμένεται να
καταβληθούν στους δικαιούχους οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για το
μήνα Φεβρούαριο.
Ωστόσο, κατά πληροφορίες, δεν αποκλείεται οι
συνταξιούχοι να δουν πολύ
πιο νωρίς τα χρήματα
στους λογαριασμούς τους,
λόγω της μεγάλης χρονικής
περιόδου που προκύπτει
ανάμεσα στην καταβολή
των συντάξεων Ιανουαρίου
2021 που καταβλήθηκαν τα
Χριστούγεννα και στην πληρωμή των αντίστοιχων
συντάξεων για το
Φεβρουάριο.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες
καταβολής των συντάξεων
για όλα τα Ταμεία
Ειδικότερα, το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις
Φεβρουαρίου 2021:
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου
(για τους συνταξιούχους

που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε
1, 3, 5, 7, 9)
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου (για
τους συνταξιούχους που το
ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4,
6, 8)
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις
συντάξεις την Τρίτη 26
Ιανουαρίου 2021
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις την Τρίτη 26
Ιανουαρίου 2021
Το Δημόσιο θα καταβάλλει
τις συντάξεις την Πέμπτη
28 Ιανουαρίου 2021
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου
2021
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει
τις συντάξεις των
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου
2021
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα
καταβάλλει τις συντάξεις
την Τρίτη 26 Ιανουαρίου
2021
Τα υπόλοιπα Ταμεία του

ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα
καταβάλλουν τις συντάξεις
την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου
2021
Οι προσωρινές συντάξεις
Ενόπλων Δυνάμεων,
Σωμάτων Ασφαλείας και
Πυροσβεστικού Σώματος
θα καταβληθούν την
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου
2021
Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου
2021
Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις
συντάξεις την Πέμπτη 28
Ιανουαρίου 2021
Τι ισχύει για τις επικουρικές
Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ
Τέλος, σημειώνεται ότι
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων σε
συνεργασία με την Διοίκηση
του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η
πληρωμή των κύριων και
επικουρικών συντάξεων να
γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Lockdown: αναστολή καταβολής ενοικίου για κλειστές επιχειρήσεις

Γ

ια το λιανεμπόριο,
την εστίαση, τον
πολιτισμό, τον
αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις
μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής,
τα βιβλιοπωλεία και τις
επιχειρήσεις που κατά
την ερχόμενη εβδομάδα
παραμένουν κλειστές με
κρατική εντολή, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή
του ενοικίου για τον μήνα
Ιανουάριο.
Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος,

και όχι επί της απώλειας,
θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, έτσι ώστε
να μην έχουν περαιτέρω
απώλειες από αυτές που
έχουν σήμερα. Με αυτό τον
τρόπο, επιμερίζεται το
κόστος του ενοικίου κατά
80% στο Κράτος και κατά
20% στον εκμισθωτή.
Συνεπώς, η επιχείρηση που
αξιοποιεί το ακίνητο δεν θα
πληρώσει ενοίκιο τον
Ιανουάριο. Επιπλέον, για τα
νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επι-

χειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το
60% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο.
Το μέτρο αφορά όλες τις
επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική
εντολή μέχρι τις 11
Ιανουαρίου.
Συμπεριλαμβάνονται όλες
οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν
λειτουργούν με υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις
της εστίασης, ανεξαρτήτως

εάν λειτουργούν με διανομή
προϊόντων ή/και παροχή
προϊόντων σε πακέτο από
το κατάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των
κλάδων πολιτισμού και
αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις
που παραμένουν κλειστές
με κρατική εντολή.
Επιπλέον, εντάσσονται οι
επιχειρήσεις του τουρισμού,
όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται

ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων
από νομό σε νομό.

έκπτωση ενοικίου 80%,

Επιπροσθέτως, οι επιχειρή-

του ενοικίου κατά 60% στο

σεις που παρέμειναν κλει-

Κράτος, 20% στις επιχειρή-

στές με κρατική εντολή κατά

σεις-ενοικιαστές και 20%

την περίοδο των εορτών,

στους εκμισθωτές. Ενώ, για

όπως και οι επιχειρήσεις

τα νομικά πρόσωπα που

που θα είναι κλειστές με

εκμισθώνουν ακίνητα στις

κρατική εντολή την ερχόμε-

επιχειρήσεις αυτές, θα απο-

νη εβδομάδα, αλλά και οι

ζημιωθεί στους ιδιοκτήτες

επιχειρήσεις των κλάδων

το 40% του μηνιαίου μισθώ-

του τουρισμού και των

ματος για τον μήνα

μεταφορών, θα έχουν κατά

Φεβρουάριο.

τον μήνα Φεβρουάριο

όπως έχει ήδη εξαγγελθεί,
με επιμερισμό του κόστους

CMYK
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Μετακίνηση εκτός νομού: Τι ισχύει

Η

μετακίνηση εκτός
νομού είναι στο
επίκεντρο, ενώ
όπως φαίνεται αποτελεί
μεγάλο πονοκέφαλο για
όσους έφυγαν για τις
γιορτές και τώρα θέλουν
να επιστρέψουν. Τι ισχύει
με τη νέα απαγόρευση
κυκλοφορίας, αλλά και
πότε ενδέχεται να ανοίξει
η κουβέντα για άρση του
μέτρου.

H απαγόρευση μετακίνησης
εκτός νομού ή από νομό σε

νομό συνεχίζεται, όπως είναι
αναμενόμενο και κατά τη
διάρκεια του 7ημερου σκληρού lockdown. Η συγκεκριμένη απαγόρευση είναι καθολική και ιδιαίτερα σημαντική
σύμφωνα με τις Αρχές προκειμένου να μην υπάρξει νέα
διασπορά του κορονοϊού που
θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο ΕΣΥ, την
ώρα που οι διασωληνωμένοι
είναι εκατοντάδες.
Υπάρχουν και εξαιρέσεις στο
συγκεκριμένο μέτρο, για
συγκεκριμένους λόγους. Ετσι
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις παραμένουν οι παρακάτω εξαιρέσεις στις μετακινήσεις μεταξύ Περιφερειακών
Ενοτήτων:
λόγοι υγείας
επαγγελματικοί λόγοι
επιστροφή στη μόνιμη κατοικία
επανένωση οικογενειών
Μάλιστα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών έλεγαν ότι αν

όλα πάνε καλά, τότε είναι
πιθανό να ανοίξει η κουβέντα
για τη μετακίνηση εκτός
νομού από τις 20 Ιανουαρίου
και μετά. Αλλά ακόμη είναι
πρόωρη η όποια κουβέντα.
Αυτή τη στιγμή ισχύουν
συγκεκριμένα μέτρα για τις
μετακινήσεις
Η απαγόρευση μετακινήσεων
από νομό σε νομό εξακολουθεί να ισχύει και την περίοδο
των εορτών, καθώς βρίσκονται ακόμα σε ισχύ τα μέτρα
του lockdown για τον περιορισμό της πανδημίας, τουλάχιστον μέχρι την 7η
Ιανουαρίου 2021.
Σύμφωνα με πληροφορίες η
κυβέρνηση μελετά την άρση
του μέτρου αυτού μετά τις 15
– 20 Ιανουαρίου, εφόσον το
επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες.
Ωστόσο υπάρχουν κάποιες
εξαιρέσεις με τα ανάλογα
φυσικά αποδεικτικά.
Μετακίνηση εκτός νομού για
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εργασία. Πρέπει να πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση
εργοδότη και επιστροφή με
αποδεικτικό κύριας κατοικίας.
Μετακίνηση εκτός νομού για
λόγους υγείας, με επίδειξη
της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
Μετακίνηση εκτός νομού για
τελετή, π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου
βαθμού. Πιστοποιείται με
έγγραφη δήλωση του πολίτη
Μετακίνηση εκτός νομού για
επικοινωνία γονέων με τα
τέκνα τους. Αφορά διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς
με αποδεικτό έγγραφο
Μετακίνηση εκτός νομού για
μετάβαση στον τόπο μόνιμης
κατοικίας, με τη βεβαίωση
κατοικίας από την ΑΑΔΕ ή με
το Ε1.
Μετακίνηση εκτός νομού για
φοιτητές, με επίδειξη αποδεικτικού κύριας κατοικίας και
έγγραφο της σχολής
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