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Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1000 Τιμή: 0,60 ευρώ

Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοίΞεκίνησαν οι εμβολιασμοί

του προσωπικού του Κ.Υ.του προσωπικού του Κ.Υ.

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Ακόμη ένα “τσουχτερό”Ακόμη ένα “τσουχτερό”

πρόστιμο σε ιδιοκτήτηπρόστιμο σε ιδιοκτήτη

καφενείου στην Επαρχία...καφενείου στην Επαρχία...

ΠΠ..ΕΕ. . ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας: : Νέα έργαΝέα έργα

αντιπλημμυρικήςαντιπλημμυρικής

προστασίας προστασίας στονστον ΕνιπέαΕνιπέα

1 θετικό σε 60 τεστ εκπαι1 θετικό σε 60 τεστ εκπαι--

δευτικών του Δ.Φαρσάλωνδευτικών του Δ.Φαρσάλων

Μπαράζ πληρωμών φέρνειΜπαράζ πληρωμών φέρνει

το 2021 – το 2021 – 

Όλα τα οικονομικά νέα γιαΌλα τα οικονομικά νέα για

συντάξεις, επιδόματα κ.α.συντάξεις, επιδόματα κ.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ 

ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ 

α) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΜΠΑΚΟΥΡΑ ,

β) ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ κ ΜΑΚΗ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ, 

γ) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κα ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΠΛΗ 

δ) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟ-

ΝΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ

ΑΕΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ.

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: 

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ,

ΒΟΥΛΓΑΡΕΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ,ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΟΥΛΑΡΑΚΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ

ΑΧΙΛΛΕΑ, ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

ΠΑΦΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΜΠΡΟΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

“Ζωντάνεψε” ξανά ο“Ζωντάνεψε” ξανά ο

“εφιάλτης” “εφιάλτης” τουτου Ιανού,Ιανού,

“πνίγηκαν” “πνίγηκαν” 1000 1000 στρέμματαστρέμματα

σε Υπέρεια & Ορφανάσε Υπέρεια & Ορφανά

“Φουλ” της παρανομίας στα Φάρσαλα,“Φουλ” της παρανομίας στα Φάρσαλα,

πιάστηκαν με την τράπουλα στα χέρια...πιάστηκαν με την τράπουλα στα χέρια...
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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 13/1/2021
Αίθριος 5/12c

Τρίτη 12/1/2021
Βροχές 8/15c

Πέμπτη 14/1/2021
Συννεφιά 4/11c

Παρασκευή 15/1/2021
Βροχή και Χιονόνερο 2/4c

Σαββάτο 16/1/2021
Χινονέρο 4/1c

Κυριακή 17/1/2020
Βροχές 2/4

Δευτέρα 18/1/2021
Συννεφιά 6/12c

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

Σ
ύμφωνα με τα επί-

σημα στοιχεία από

το ΕΟΔΥ:

Σε συνολικό αριθμό 107

δειγμάτων καταγράφηκε 1

θετικό κρούσματα Covid-

19. Πρόκειται για έναν

άνδρα 47 ετών.

Τα στοιχεία προέκυψαν

από την δράση που έγινε

με τη συνεργασία του

δήμου Φαρσάλων, της

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

της Κινητής Μονάδας

Ειδικού Σκοπού του

Ελληνικού Οργανισμού

Δημόσιας Υγείας.

Πρόκειται για «drive

through testing», όπου οι

πολίτες μπορούσαν να

δώσουν δείγμα, άμεσα,

χωρίς να εξέλθουν από το

όχημά τους και να δημιουρ-

γείται συνωστισμός, με τον

χρόνο εξυπηρέτησης να

μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

Ένα θετικόΈνα θετικό

κρούσμα σε 107κρούσμα σε 107

τέστ τέστ Covid-19 Covid-19 σταστα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

Έκοψαν τηνΈκοψαν την

Βασιλόπιτα οιΒασιλόπιτα οι

δρομείς δρομείς τωντων

ΦαρσάλωνΦαρσάλων!!

Μ
ετά από την

καθιερωμένη

Κυριακάτικη

προπόνηση, οι δρομείς

των Φαρσάλων έκοψαν

την πρωτοχρονιάτικη

Βασιλόπιτα για το 2021,

σε εξωτερικό χώρο και

κρατώντας αποστάσεις,

στην πλατεία Βράχων στα

Φάρσαλα.

Τυχερή για την νέα χρονιά

ήταν η Φαρσαλινή Όλγα

Γεροδήμου. Οι δρομείς

αντάλλαξαν ευχές και ευχή-

θηκαν όσο το δυνατόν πιο

γρήγορα επιστροφή στην

πρότερη κανονικότητα και

στους αγώνες.

Σ
υνεδριάζει το

δημοτικό συμβού-

λιο Φαρσάλων την

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου

2021 και ώρα 13:00 με

τηλεδιάσκεψη, για την

έγκριση του Τεχνικού

προγράμματος 2021.

Το μοναδικό θέμα προς

ψήφιση αφορά την λήψη

απόφασης, για έγκριση

του Τεχνικού

Προγράμματος

Εκτελεστέων Έργων

Δήμου Φαρσάλων οικον.

έτους 2021.

Συνεδριάζει τοΣυνεδριάζει το

ΔημοτικόΔημοτικό

Συμβούλιο για τοΣυμβούλιο για το

Τεχνικό πρόγραμμαΤεχνικό πρόγραμμα



Π
έντε νέες συμβά-

σεις υπέγραψε ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός για έργα αντι-

πλημμυρικής προστασίας

στον Πάμισο  και στον

Ενιπέα ποταμό.

Πρόκειται για αποκαταστά-

σεις συνολικού προϋπολο-

γισμού 1,19 εκατ. ευρώ

μετά τις βλάβες που προκά-

λεσε η θεομηνία του

«Ιανού». Τα έργα  πρόκειται

να υλοποιηθούν στις περιο-

χές του Μουζακίου, των

Μεγάλων Καλυβίων και στο

Παλαιοχώρι -Αγναντερό

στον Πάμισο και σε Βασιλί-

Ευϊδριο-Υπέρεια στον

Ενιπέα.

«Υπογράψαμε σήμερα

πέντε νέες συμβάσεις που

αφορούν τον καθαρισμό,

την εμβάθυνση, την ενίσχυ-

ση των αναχωμάτων και

την  προστασία των πρα-

νών με συρματοκιβώτια ή

λιθορριπή σε σημεία των

ποταμών Πάμισου και

Ενιπέα» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Σε

συνεργασία με τις τεχνικές

υπηρεσίες της Περιφέρειας

Θεσσαλίας συνεχίζουμε με

σχέδιο και προγραμματισμό

τις απαραίτητες αντιπλημ-

μυρικές παρεμβάσεις σε

περιοχές που επλήγησαν

από τη θεομηνία του

«Ιανού». Αξιοποιούμε κάθε

χρηματοδοτικό εργαλείο για

παρεμβάσεις αντιπλημμυρι-

κής προστασίας προς όφε-

λος των πολιτών» προσθέ-

τει ο Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες

Οι απαιτούμενες εργασίες

είναι :

Καθαρισμός της βαθείας και

ευρείας κοίτης των ποτα-

μών σε σποραδικές θέσεις

Αποκατάσταση, ενίσχυση

αναχωμάτων 

Ενίσχυση και προστασία

των πρανών με συρματοκι-

βώτια ή λιθορριπή

Η προθεσμία περαίωσης

των έργων είναι τρείς (3)

μήνες.
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Νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίαςΝέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

ύψους 1,19 εκατ. ευρώ σε Πάμισο καιύψους 1,19 εκατ. ευρώ σε Πάμισο και

Ενιπέα από την Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΕνιπέα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ



Ξ
εκίνησαν οι εμβο-
λιασμοί των
ιατρών, των νοση-

λευτών και του προσωπι-
κού του Κ.Υ. Φαρσάλων
οι οποίοι αναμένεται να
ολοκληρωθούν εντός της
ερχόμενης εβδομάδος.
Αναλυτικά η δήλωση του
εκπροσώπου των εργαζο-
μένων και Γ. Σ της ΑΔΕΔΥ
κ. Μπρισίμη Γεωργίου: Με
δύναμη και αισιοδοξία συμ-
μετείχε το προσωπικό του
ΚΥ Φαρσάλων στον εμβο-
λιασμό κατά της πανδημίας
Covid-19 που ξεκίνησε χθες

συνεχίστηκε σήμερα και
ολοκληρωνεται στις αρχές
της επόμενης εβδομάδας
στο ΠΓΝ Λάρισας θωρακί-
ζοντας έτσι τους εαυτούς
του για να συνεχίσει να
προσφέρει ασφαλείς ποιοτι-
κές υπηρεσίες στην κοινω-
νία των πολιτών της περιο-
χής ευθύνης του και να
είναι έτοιμο να δώσει τη
μάχη για την εμβολιαστική
θωράκιση του γενικού πλη-
θυσμού όταν θα λειτουργή-
σει ως εμβολιαστικό κέντρο
στο Κέντρο Υγείας.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί τουΞεκίνησαν οι εμβολιασμοί του

προσωπικού του Κ.Υ. Φαρσάλωνπροσωπικού του Κ.Υ. Φαρσάλων

Α
ναλυτικά, σύμφω-

να με το δελτίο

ενημέρωσης θετι-

κών κρουσμάτων covid –

19 στη μαζική δειγματο-

ληψία με έλεγχο ταχείας

ανίχνευσης αντιγόνου

(rapid tests) σε εκπαιδευ-

τικούς στη Θεσσαλία από

8 έως 10 Ιανουαρίου

2021:

Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας

Δήμος Αγιάς (8/1/2021)

Σε σύνολο 53 δειγμάτων

βρέθηκαν 0 ΘΕΤΙΚΑ

Δήμος Λαρισαίων

(9/1/2021)

Σε σύνολο 385 δειγμάτων

βρέθηκαν 0 ΘΕΤΙΚΑ

Δήμος Φαρσάλων

(9/1/2021)

Σε σύνολο 61 δειγμάτων

βρέθηκε 1 ΘΕΤΙΚΟ

Δήμος Τυρνάβου (9/1/2021)

Σε σύνολο 55 δειγμάτων

βρέθηκαν 0 ΘΕΤΙΚΑ

Δήμος Τεμπών (9/1/2021)

Σε σύνολο 26 δειγμάτων

βρέθηκαν 0 ΘΕΤΙΚΑ

Δήμος Κιλελέρ (9/1/2021)

Σε σύνολο 29 δειγμάτων

βρέθηκαν 0 ΘΕΤΙΚΑ

Δήμος Ελασσόνας

(9/1/2021)

Σε σύνολο 60 δειγμάτων

βρέθηκαν 0 ΘΕΤΙΚΑ

Δήμος Λαρισαίων

(10/1/2021)

Σε σύνολο 555 δειγμάτων

βρέθηκαν 2 ΘΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ:

1.224 Δείγματα 3 ΘΕΤΙΚΑ

3 3 θετικά τεστ μεταξύ 1.244 δειγμάτωνθετικά τεστ μεταξύ 1.244 δειγμάτων

εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Λάρισας – 1εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Λάρισας – 1

θετικό στην Επαρχία Φαρσάλωνθετικό στην Επαρχία Φαρσάλων



Τ
ην περασμένη

εβδομάδα και

συγκεκριμένα στις

5/1 συνελήφθησαν στα

Φάρσαλα σε κατάστημα

υγειονομικού ενδιαφέρο-

ντος 8 άτομα τα οποία

πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω

να παίζουν χαρτιά.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί

της Υποδιεύθυνσης

Ασφάλειας Λάρισας προχώ-

ρησαν στην σύλληψη με

κατηγορίες για παραβίαση

της νομοθεσίας περί παι-

γνίων, καθώς και για παρα-

βίαση των μέτρων προστα-

σίας της δημόσιας υγείας.

Πιο αναλυτικά, οι αστυνομι-

κοί της προαναφερόμενης

Υπηρεσίας διενήργησαν

έλεγχο σε κατάστημα υγειο-

νομικού ενδιαφέροντος,

όπου κατέλαβαν τους ανω-

τέρω συλληφθέντες να διε-

νεργούν με τραπουλόχαρτα

παράνομο τυχερό παίγνιο,

τη διεξαγωγή του οποίου

είχε οργανώσει ένας εξ

αυτών, παραβιάζοντας

παράλληλα τα μέτρα προ-

στασίας της δημόσιας υγεί-

ας από τον κίνδυνο διασπο-

ράς του κορωνοϊού.

Στο κατάστημα καθώς και

στην κατοχή των συλληφθέ-

ντων βρέθηκαν και κατα-

σχέθηκαν το συνολικό χρη-

ματικό ποσό των -8.705–

ευρώ, τρεις τράπουλες των

τριάντα έξι φύλλων, μία

πράσινη τσόχα και πλήθος

μαρκών.

Επιπλέον, σε βάρος των

συλληφθέντων επιβλήθη-

καν τα προβλεπόμενα διοι-

κητικά πρόστιμα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθη-

καν στον κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών Λάρισας,

ενώ την προανάκριση διε-

νεργεί η Υποδιεύθυνση

Ασφάλειας Λάρισας.
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Φάρσαλα: Τους «έκαψαν» τα χαρτιά –Φάρσαλα: Τους «έκαψαν» τα χαρτιά –

Οκτώ συλλήψειςΟκτώ συλλήψεις

Α
κόμη ένα “τσου-

χτερό” πρόστιμο

έπεσε στην

Επαρχία Φαρσάλων σε

ιδιοκτήτη καφενείου σε

χωριό της Επαρχίας.

Μετά από έλεγχο που έγινε

στις 3/1 από αστυνομικούς

του Α.Τ. Φαρσάλων ιδιοκτή-

της καφενείου πιάστηκε επ’

αυτοφώρω με ανοιχτό το

κατάστημα του και του επι-

βλήθηκε πρόστιμο 5.000

για παραβίαση των υγειο-

νομικών μέτρων ασφαλείας

λόγω κορωνοϊού.

Εντός του καφενείου βρέ-

θηκε και ένας πελάτης, που

του επιβλήθηκε το διοικητι-

κό πρόστιμο των 300 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης οδηγήθηκε

στον Εισαγγελέα για παρα-

βίαση των σχετικών υγειο-

νομικών μέτρων ασφαλείας

κατά της μετάδοσης του

covid-19 σύμφωνα με τον

Ποινικό Κώδικα.

Ακόμη έναΑκόμη ένα

“τσουχτερό” πρόστιμο“τσουχτερό” πρόστιμο

σε ιδιοκτήτησε ιδιοκτήτη

καφενείου στηνκαφενείου στην

Επαρχία...Επαρχία...



Α
πό τις 22

Ιανουαρίου θα

αρχίσει η πληρω-

μή των κύριων και επικου-

ρικών συντάξεων του

Φεβρουαρίου, με τη διαδι-

κασία να ολοκληρώνεται

στις 28 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

καταβολής έχουν ως εξής:

– Το ΙΚΑ θα τις καταβάλει:

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 OAEE θα καταβάλει τις

συντάξεις την Τρίτη 26

Ιανουαρίου 2021

– Ο OΓΑ θα καταβάλει τις

συντάξεις την Τρίτη 26

Ιανουαρίου 2021

– Το Δημόσιο θα καταβάλει

τις συντάξεις την Πέμπτη 28

Ιανουαρίου 2021

– Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα κατα-

βάλουν τις συντάξεις την

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

– Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις

συντάξεις των Ανασφάλιστων

Υπερηλίκων την Πέμπτη 28

Ιανουαρίου 2021

– Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

θα καταβάλει τις συντάξεις

την Τρίτη 26 Ιανουαρίου

2021

– Τα υπόλοιπα ταμεία του

ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα κατα-

βάλουν 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 κατα-

βάλει τις συντάξεις την

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

– Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις

συντάξεις την Πέμπτη 28

Ιανουαρίου 2021 Επικουρικές

Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ.

Μ
έχρι τις 15

Ιανουαρίου

έχουν προθε-

σμία οι δικαιούχοι για να

εκδηλώσουν ενδιαφέρον

μέσω της  ηλεκτρονικής

πλατφόρμας της ΑΑΔΕ

myBusinessSupport για

τον 5ο κύκλο της

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής.

Σύμφωνα με κοινή υπουργι-

κή απόφαση που δημοσιεύ-

θηκε στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, αφορά επι-

χειρήσεις που επλήγησαν

την περίοδο Σεπτέμβριος

ως και Δεκέμβριος 2020

όπως:

α)  Δημοτικές Επιχειρήσεις

Ύδρευσης και Αποχέτευσης

(Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί

Λιμένων.

β)ιδιωτικές επιχειρήσεις

κάθε νομικής μορφής,

συμπεριλαμβανομένων των

ατομικών, καθώς και μη

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις

υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι

οποίες έχουν την έδρα τους

ή μόνιμη εγκατάσταση στην

Ελλάδα και λειτουργούν

νομίμως, ανεξαρτήτως

Κωδικού Αριθμού

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με

εξαίρεση:

– επιχειρήσεις που απα-

σχολούσαν περισσότερους

από χίλιους (1.000) εργαζό-

μενους με σχέση εξαρτημέ-

νης εργασίας κατά την 1η

Νοεμβρίου 2020,

– επιχειρήσεις που είναι

σε αδράνεια από την 1η

Ιουλίου του 2019 και μετά,

όπως αυτό προκύπτει από

τα στοιχεία που τηρούνται

στο φορολογικό Μητρώο

της ΑΑΔΕ ή από την υπο-

βολή μηδενικών δηλώσεων

ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο

αυτή.

– Νομικά Πρόσωπα

Δημοσίου Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

(Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν

αμιγώς δημοτικές, διαδημο-

τικές, διακοινοτικές, διανο-

μαρχιακές, κοινοτικές και

νομαρχιακές επιχειρήσεις,

δημοτικές κοινωφελείς επι-

χειρήσεις, δημοτικές συνε-

ταιριστικές επιχειρήσεις,

ενώσεις προσώπων διαχεί-

ρισης κτιρίων, επιτροπές

εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι

οικονομικού σκοπού, κοινο-

πραξίες, διεθνείς οργανι-

σμοί και πολιτικά κόμματα,

– επιχειρήσεις που δεν

είναι υπόχρεες σε τήρηση

και έκδοση λογιστικών

αρχείων,

– επιχειρήσεις που έχουν

κάνει έναρξη εργασιών μετά

την 31η Οκτωβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενες επιχει-

ρήσεις θα πρέπει να υπο-

βάλλουν στην πλατφόρμα

«myBusinessSupport» τα

εξής στοιχεία για τους

μήνες Ιανουάριο έως και

Δεκέμβριο 2020:

α) Επιχειρήσεις υποκείμε-

νες σε ΦΠΑ, συμπληρώ-

νουν τον κύκλο εργασιών

ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλω-

σης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε

μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκεί-

μενες σε ΦΠΑ, απαλλασσό-

μενες και ειδικών καθεστώ-

των ΦΠΑ, συμπληρώνουν

– τα ακαθάριστα έσοδα δια-

κριτά για κάθε μήνα,

– το σύνολο των ακαθα-

ρίστων εσόδων (κωδ. 047

του εντύπου Ε3) του φορο-

λογικού έτους 2019,

– το σύνολο των εξόδων

του φορολογικού έτους

2019.

Επιπροσθέτως, προ –

συμπληρώνονται τα στοι-

χεία τα οποία διαθέτει η

ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων

(ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των

ενδιαφερόμενων επιχειρή-

σεων.  Τα παραπάνω υπο-

βαλλόμενα στοιχεία δεν

μπορούν να τροποποιού-

νται από την επιχείρηση

μετά την οριστικοποίησή

τους.  Τα ανωτέρω στοιχεία

που συμπληρώνονται από

την επιχείρηση, επαληθεύο-

νται από τις δηλώσεις ΦΠΑ

και Εισοδήματος, στις αντί-

στοιχες φορολογικές χρή-

σεις, όταν αυτές υποβλη-

θούν.

Με την είσοδο στην εφαρ-

μογή και την υποβολή της

εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

η επιχείρηση πιστοποιεί την

ακρίβεια των δηλούμενων

στοιχείων και συναινεί στην

επεξεργασία των διαθέσι-

μων στοιχείων της ΑΑΔΕ

καθώς και των υποβαλλό-

μενων στοιχείων, προκειμέ-

νου να δι-ενεργηθεί αυτο-

ματοποιημένος έλεγχος

προϋποθέσεων χορήγησης

και υπολογισμός του ύψους

ενίσχυσης.

Επιπροσθέτως, ελέγχεται

αυτοματοποιημένα και ως

προϋπόθεση η δήλωση

λογαριασμού – ΙΒΑΝ από

την επιχείρηση στην προ-

σωποποιημένη πληροφό-

ρηση του TAXISnet, η

συντακτική εγκυρότητά του,

καθώς και η επαλήθευσή

του από το αντίστοιχο ίδρυ-

μα πληρωμών.

Οι προϋποθέσεις υπαγω-

γής στο μέτρο της

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής, η διαδικα-

σία αίτησης και χορήγησης

της ενίσχυσης, ο τρόπος

υπολογισμού του ύψους

της ενίσχυσης οι προϋπο-

θέσεις και η διαδικασία επι-

στροφής της εν όλω ή εν

μέρει, καθώς και κάθε άλλη

σχετική λεπτομέρεια θα

καθοριστούν με νέα απόφα-

ση η οποία θα εκδοθεί μετά

την παρέλευση της προθε-

σμίας υποβολής των αιτη-

μάτων.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: μέχρι τις 15 Ιανουαρίου οι αιτήσειςΕπιστρεπτέα Προκαταβολή 5: μέχρι τις 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμήςΣυντάξεις Φεβρουαρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής



Σ
ε πλήρη ισχύ παρα-

μένει ο περιορι-

σμός στις μετακινή-

σεις σε όλη την επικρά-

τεια από τις 21:00 το

βράδυ έως τις 05:00 το

πρωί.

Σημειώνεται ότι εξακολουθεί

να απαιτείται η αποστολή

sms προς το 13033, καθώς

και η βεβαίωση εργαζομέ-

νου σε περίπτωση μετακί-

νησης για λόγους εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως για

λόγους υγείας οι πολίτες

πρέπει να στέλνουν μήνυμα

με τον αριθμό 1 και για τη

βόλτα κατοικίδιου με τον

κωδικό 6.

Πώς γίνονται οι μετακινή-

σεις

Εκτός από λόγους εργασίας

(βεβαίωση τύπου Α), για

μεμονωμένες μετακινήσεις

(τύπου Β), έχετε 3 επιλογές:

SMS, εκτυπωμένο και

συμπληρωμένο έντυπο

βεβαίωσης κίνησης, ή και

χειρόγραφη βεβαίωση κίνη-

σης.

1. Αποστολή SMS

Μπορείτε να στείλετε από

το κινητό σας μήνυμα SMS

στον αριθμό 13033 χωρίς

χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της

μορφής:

X [κενό] ονοματεπώνυμο

και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με

τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6

που αντιστοιχεί στις παρα-

κάτω αιτιολογίες:

Μετάβαση σε φαρμακείο ή

επίσκεψη στον γιατρό, εφό-

σον αυτό συνιστάται μετά

από σχετική επικοινωνία.

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ

21:00

Μετάβαση σε εν λειτουργία

κατάστημα προμηθειών

αγαθών πρώτης ανάγκης

(σούπερ μάρκετ, μίνι μάρ-

κετ), όπου δεν είναι δυνατή

η αποστολή τους. ΔΕΝ

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 21:00

Μετάβαση στην τράπεζα,

στο μέτρο που δεν είναι

δυνατή η ηλεκτρονική

συναλλαγή. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 21:00

Κίνηση για παροχή βοήθει-

ας σε ανθρώπους που βρί-

σκονται σε ανάγκη ή συνο-

δεία ανηλίκων μαθητών

από/προς το σχολείο. ΔΕΝ

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 21:00

Μετάβαση σε τελετή κηδεί-

ας υπό τους όρους που

προβλέπει ο νόμος ή μετά-

βαση διαζευγμένων γονέων

ή γονέων που τελούν σε

διάσταση που είναι ανα-

γκαία για τη διασφάλιση της

επικοινωνίας γονέων και

τέκνων, σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις. ΔΕΝ

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 21:00

-Σωματική άσκηση σε εξω-

τερικό χώρο ατομικά ή ανά

δύο άτομα, τηρώντας στην

τελευταία αυτή περίπτωση

την αναγκαία απόσταση 1,5

μέτρου. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ

ΤΙΣ 21:00

-Κίνηση με κατοικίδιο ζώο,

ατομικά ή ανά δύο άτομα,

τηρώντας στην τελευταία

αυτή περίπτωση την ανα-

γκαία απόσταση 1,5

μέτρου. ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΤΙΣ 21:00

Θα λαμβάνετε ως απάντη-

ση:

Μετακίνηση [κενό] X [κενό]

ονοματεπώνυμο και διεύ-

θυνση κατοικίας

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη

από κινητά τηλέφωνα με

κάρτα SIM των παρόχων

κινητής τηλεφωνίας που

λειτουργούν στην Ελλάδα

(Cosmote, Vodafone GR,

Wind). Προκειμένου να

κάνουν χρήση της υπηρε-

σίας 13033 οι πολίτες με

συσκευή που έχει κάρτα

SIM δικτύου του εξωτερι-

κού, μπορούν να προμη-

θευτούν μια σύνδεση καρ-

τοκινητού από τα σημεία

πώλησης των παρόχων.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση

της υπηρεσίας 13033 είναι

δωρεάν.

Τα μηνύματα του 13033

αφορούν αποκλειστικά σε

επιβεβαίωση κατ’εξαιρεση

μετακίνησης. Το 13033 δεν

στέλνει μηνύματα που

παραπέμπουν σε εγκατά-

σταση λογισμικού ή σε ιστο-

σελίδα άλλη από το

forma.gov.gr

2. Συμπλήρωση Εντύπου

Εναλλακτικά, μπορείτε να

συμπληρώσετε, και να

φέρετε μαζί σας ένα από τα

έντυπα βεβαίωσης κατ’

εξαίρεση μετακίνησης

Πολιτών

3. Χειρόγραφη Βεβαίωση

Η χειρόγραφη βεβαίωση

πρέπει να έχει τις εξής πλη-

ροφορίες:

Όνομα/Επίθετο

Διεύθυνση Κατοικίας

Λόγο μετακίνησης που

εμπίπτει στις παραπάνω

επιτρεπόμενες κατηγορίες

και διεύθυνση προορισμού

Ημερομηνία, ώρα, υπογρα-

φή
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SMS 13033: SMS 13033: Οι έξι κωδικοί μετακίνησης – Όλα όσα ισχύουν αναλυτικάΟι έξι κωδικοί μετακίνησης – Όλα όσα ισχύουν αναλυτικά

Μ
ια σειρά πληρω-

μών θα πραγμα-

τοποιηθεί σε

δικαιούχους έως το τέλος

του μήνα. Τι θα δουν να

πιστώνεται στους λογα-

ριασμούς τους τις επόμε-

νες ημέρες; Αναλυτικά θα

γίνουν οι εξής πληρωμές:

– Η αποζημίωση ειδικού

σκοπού για τις αναστολές

Δεκεμβρίου με βάση τα 534

ευρώ. Η μεγάλη πληρωμή

για εργαζομένους κλειστών

και πληττόμενων επιχειρή-

σεων θα πραγματοποιηθεί

ταυτόχρονα και αναμένεται

στις αρχές της ερχόμενης

εβδομάδας και πιθανότατα

έως την και την Τρίτη 12

Ιανουαρίου.

– Έως το τέλος του μήνα

αναμένεται να πληρωθεί και

το εφάπαξ επίδομα των

400 ευρώ στους επιστήμο-

νες (δικηγόρους, μηχανι-

κούς, γιατρούς, υγειονομι-

κούς κ.α.). Αναμένεται και η

έκδοση υπουργικής απόφα-

σης που θα καθορίζει όλες

τις λεπτομέρειες, όπως

εισοδηματικά κριτήρια, πώς

θα γίνονται οι αιτήσεις κλπ

– Το τελευταίο τμήμα

Δώρου Χριστουγέννων για

όλους τους εργαζομένους

που ήταν σε αναστολή σύμ-

βασης εργασίας τον

Δεκέμβριο. Όσοι ήταν σε

αναστολή εργασίας ολόκλη-

ρο τον Δεκέμβριο θα

λάβουν 73 ευρώ. Οι υπό-

λοιποι θα λάβουν αναλογία.

Συνεπώς, το τελευταίο

τμήμα του Δώρου

Χριστουγέννων που πλη-

ρώνεται τώρα θα είναι έως

73 ευρώ.

– Το πιο πιθανό έως τις 20

Ιανουαρίου αναμένεται να

γίνει και η πρώτη μεγάλη

πληρωμή των αναδρομικών

των κληρονόμων για όσους

έχουν υποβάλει όλα τα

απαιτούμενα δικαιολογητι-

κά. Η επόμενη καταβολή

εκτιμάται ότι θα γίνει στο

τέλος Φεβρουαρίου.

– Το επόμενο 20ήμερο

καταβάλλονται επίσης οι

έξτρα μήνες επιδότησης σε

χιλιάδες ανέργους το δικαί-

ωμα των οποίων έληξε τον

Νοέμβριο και τον

Δεκέμβριο. Ειδικότερα

καταβάλλεται ο πρώτος

έξτρα μήνας (400€) σε

ανέργους το δικαίωμα επι-

δότησης των οποίων έληξε

τον Δεκέμβριο και ο δεύτε-

ρος μήνας επιδότησης

(400€) σε ανέργους το

δικαίωμα επιδότησης των

οποίων έληξε τον

Νοέμβριο. Οι παρατάσεις

πληρώνονται κάθε

Παρασκευή. Για παράδειγ-

μα : Άνεργος με λήξη της

12μηνης επιδότησης στις

15/11, θα λάβει 400€ στις

15/1.

Αναστολές Δεκεμβρίου, αναδροΑναστολές Δεκεμβρίου, αναδρο--

μικά κληρονόμων, επίδομα σεμικά κληρονόμων, επίδομα σε

επιστήμονες: Πότε πληρώνονταιεπιστήμονες: Πότε πληρώνονται



Μετά τη λήξη της
προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων

για τη χορήγηση έκτακτου
επιδόματος από τις πλημ-
μύρες της 8ης και 9ης
Αυγούστου 2020 στην
Εύβοια και την επικείμενη
λήξη υποβολής των αντί-

στοιχων αιτήσεων λόγω
του καιρικού φαινόμενου
«Ιανός» στις 31-1-2021,το
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών θα ξεκινήσει
τον έλεγχο ενημερώνο-
ντας εγγράφως τους
αιτούντες προκειμένου να
προσκομίσουν, σε χρονι-

κό διάστημα δύο μηνών
από την παραλαβή της
ειδοποίησης, τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά για
την απόδειξη των δηλω-
θέντων στοιχείων.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία

θα ζητηθούν με συστημένο

έγγραφο, προκειμένου να

διεξαχθεί ο έλεγχος είναι τα

παρακάτω:

Για τη διαπίστωση των

ζημιών της πληγείσας

κατοικίας ή επιχείρησης, ο

κωδικός της αυτοψίας επι-

τροπών της Γενικής

Διεύθυνσης

Αποκατάστασης

Επιπτώσεων Φυσικών

Καταστροφών

(Γ.Δ.Α.Φ.Ε.Κ.) του

Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών ή η αυτοψία

άλλης δημόσιας ή δημοτι-

κής αρχής (Πυροσβεστική,

Περιφέρεια, Δήμος κ.λπ.).

Σε αντίθετη περίπτωση,

δύνανται να ζητηθούν οποι-

αδήποτε στοιχεία από τα

οποία να προκύπτει ότι η

κατοικία ή η επιχείρηση έχει

πληγεί (π.χ. φωτογραφίες

κ.λπ.).

Για τη διαπίστωση της χρή-

σης πληγείσας κατοικίας τα

φορολογικά στοιχεία Ε1,

Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α (φορολογικού

έτους 2019) και Ε9 με τις

μεταβολές μέχρι την ημέρα

του συμβάντος καθώς και η

Δήλωση Πληροφοριακών

Στοιχείων Μίσθωσης

Ακίνητης Περιουσίας σε

περίπτωση ενοικιαστή

μακροχρόνιας μίσθωσης.

Για τη διαπίστωση της στέ-

γασης και λειτουργίας πλη-

γείσας επιχείρησης τα

φορολογικά στοιχεία Ε1 και

Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με

τη μορφή (ατομική ή νομικό

πρόσωπο ή νομική οντότη-

τα) της επιχείρησης του

φορολογικού έτους 2019

(για εισοδήματα που απο-

κτήθηκαν από 01.01.2019

έως και 31.12.2019) και η

εκτύπωση προσωποποιη-

μένης πληροφόρησης της

επιχείρησης από το

TAXISNET.

Για την ταυτοποίηση της

διεύθυνσης και τη χρήση

της πληγείσας κατοικίας ή

επιχείρησης, αντίγραφο

πρόσφατου εκκαθαριστικού

λογαριασμού ηλεκτρικού

ρεύματος.

Επισημαίνεται ότι, μετά τον

έλεγχο της ορθότητας της

υποβληθείσας αίτησης και

της ακρίβειας των δηλωθέ-

ντων στοιχείων, εφόσον το

Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών διαπιστώσει

ψευδή δήλωση ή δεν παρα-

λάβει -εντός του διμήνου –

τα δικαιολογητικά  των

δηλωθέντων στοιχείων των

αιτούντων, θα προβεί σε

όλες τις απαιτούμενες ενέρ-

γειες, προκειμένου να επι-

βάλει την επιστροφή του

τετραπλασίου του χορηγη-

θέντος επιδόματος, προς το

Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι έχουν κατα-

βληθεί οι αποζημιώσεις σε

όσους, ήδη έχουν κάνει

αίτηση μέσω του ianos-

aid.services.gov.gr., το

οποίο λειτουργεί από την

8η Οκτωβρίου 2020.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Υπ. Υποδομών: «Ξεκινούν οι έλεγχοι των δικαιολογητικών γιαΥπ. Υποδομών: «Ξεκινούν οι έλεγχοι των δικαιολογητικών για

τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος στις περιοχές πουτη χορήγηση έκτακτου επιδόματος στις περιοχές που

επλήγησαν από τον Ιανό»επλήγησαν από τον Ιανό»

Α
ναστάτωση προ-

κάλεσε στους

κατοίκους του

Μεγάλου Ευυδρίου μια

αφόρητη δυσωδία η

οποία «σκέπασε» την

περιοχή και όπως εν τέλει

φάνηκε προέρχονταν από

βρώμικα νερά τα οποία

αναδύθηκαν σε χαντάκι

πολύ κοντά σε σπίτια του

χωριού.

Το περιστατικό έγινε αντιλη-

πτό από κάποιους κατοί-

κους οι οποίοι ειδοποίησαν

τον Πρόεδρο της ΤΚ κ. Νίκο

Γούσιο και όταν έσπευσαν

στο σημείο ανακάλυψαν με

δυσάρεστη έκπληξη ότι

πρόκειται για βοθρολύματα.

Ευτυχώς με την άμεση

παρέμβαση του Προέδρου,

των Αστυνομικών του Α.Τ.

Φαρσάλων αλλά και της

ΔΕΥ Φαρσάλων τα λύματα

απομακρύνθηκαν άμεσα και

πριν δημιουργηθεί κάποιο

πιο σοβαρό περιστατικό

καθώς στα κοντινά σπίτια

υπήρχαν και μικρά παιδιά

τα οποία θα μπορούσαν να

είχαν εκτεθεί στην υγειονο-

μική αυτή βόμβα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο

της κοινότητας Ευυδρίου

Νίκο Γούσιο, ασυνείδητος

άδειασε βοθρολύματα σε

φρεάτιο εντός του χωριού

και εκείνα αναδύθηκαν σε

χαντάκι του χωριού.

Αστυνομικοί του Α.Τ.

Φαρσάλων έσπευσαν

άμεσα στο σημείο για να

καταγράψουν το περιστατι-

κό, ενώ συνεργεία της

ΔΕΥΑΦ πραγματοποίησαν

τις απαιτούμενες ενέργειες

που υλοποιούνται σε αυτή

την περίπτωση.

Πρόεδρος Ευυδρίου:

Μηδενική ανοχή μελλοντι-

κά σε ανάλογα φαινόμενα

Ο Πρόεδρος της κοινότητας

Ευυδρίου Νίκος Γούσιος με

δηλώσεις του στην εφημερί-

δα «Ε» καταγγέλλει την

ανάρμοστη και εγκληματική

ενέργεια αγνώστου και

δηλώνει ότι: “Mε την δημό-

σια υγεία δε θα πρέπει να

παίζουμε. Αυτό που έγινε

είναι κάτι το απαράδεκτο

για την Κοινότητα μας και

θα δείξουμε από πλευρά

μας μηδενική ανοχή μελλο-

ντικά σε ανάλογα φαινόμε-

να. Για τον λόγο αυτό από

εδώ και πέρα όποιος δε

σέβεται το περιβάλλον και

τη δημόσια υγεία καθώς και

τους συμπολίτες του, θα

καταγγέλλεται στις αρμόδιες

υπηρεσίες, ώστε να βρεθεί

αντιμέτωπος με τις συνέπει-

ες του νόμου. Οι πολίτες

πρέπει να μάθουν ότι εκτός

από δικαιώματα, έχουν και

υποχρεώσεις και θα πρέπει

να μάθουν σέβονται τον

συνάνθρωπο τους και την

κοινωνία που ζούν”.

Πρόεδρος Ευυδρίου: Μηδενική ανοχή μελλοντικά σε ανάλογα φαινόμεναΠρόεδρος Ευυδρίου: Μηδενική ανοχή μελλοντικά σε ανάλογα φαινόμενα

Βοθρολύματα σε χαντάκι στο Μεγάλο ΕυύδριοΒοθρολύματα σε χαντάκι στο Μεγάλο Ευύδριο
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Ακόμη μια φορά
αντιμέτωποι με το
«φάντασμα» της

πλημμύρας και των
«πνιγμένων» χωραφιών
τους ήρθαν οι αγρότες και
οι κάτοικοι της περιοχής
της Υπέρειας και τον
Ορφανών.
“Ξύπνησαν μνήμες
Ιανού”
Η βροχόπτωση της περα-

σμένης Δευτέρας «ξύπνησε
μνήμες Ιανού» καθώς η
βροχή ξεκίνησε από το
βράδυ της Κυριακής και
κόπασε μετά το μεσημέρι
της Δευτέρας.
Οι κάτοικοι της περιοχής

ήταν σε επιφυλακή καθώς
δεν μπορούν να ξεχάσουν
τα “σημάδια” που άφησαν
οι πλημμύρες του περασμέ-
νου Σεπτεμβρίου, ειδικά

στην Δ.Ε. Ενιπέα του
Δήμου Φαρσάλων.
Ενδεικτικά, ο
Μετεωρολογικός Σταθμός
του Αστεροσκοπείου
Αθηνών, στη Βαμβακού,
κατέγραψε 36 χιλιοστά
υετού, ενώ στα ημιορεινά
του Δήμου στον άλλο
Μετεωρολογικό Σταθμό που
ξεκίνησε να λειτουργεί πρό-
σφατα στην περιοχή, ο
υετός ξεπέρασε τα 42 χιλιο-
στά.
Η στάθμη των ποταμών
ανέβηκε, αλλά δεν απείλη-
σε ευτυχώς με πλημμυρικά
φαινόμενα. 
Όμως οι αγρότες στην
περιοχή ανάμεσα στην
Υπέρεια και τα Ορφανά έγι-
ναν και πάλι μάρτυρες
καταστροφής καθώς το
νερό σκέπασε 1000 και
πλέον στρέμματα, τα οποία
καλλιεργούνται με βαμβάκι
κοντά στην τοποθεσία
“Μαγούλα” και βόρεια του
οδικού δικτύου που ενώνει
τα δύο χωριά, ενώ υπήρχαν
και λίγα στρέμματα που
είχαν σπαρθεί με δημητρια-
κά και μηδική. Α
Αξίζει να αναφερθεί ότι
υπήρχαν και χωράφια με
βαμβάκι από τα οποία οι
παραγωγοί πήραν μηδενική
παραγωγή έχοντας ακόμα
μέσα την σοδειά που έμεινε
μετά τον “Ιανό”.
Φωνάζουν οι κάτοικοι για
το ανάχωμα:
Οι κάτοικοι τις περιοχής
θεωρούν ότι η νέα αυτή
πλημμύρα προκλήθηκε
ελέω της μη επισκευής του
αναχώματος που υπάρχει
ανάμεσα στα δυο χωριά και
το οποίο κατέρρευσε με το
πέρασμα του «Ιανού» από
την περιοχή.
Άμεση παρέμβαση Δήμου
και Περιφέρειας:
Από την πρώτη στιγμή, ο
Αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλίας Γιώργος
Λαδόπουλος, είχε τηλεφω-

νική συχνή τηλεφωνική επι-
κοινωνία με τον Δήμαρχο
Φαρσάλων Μάκη
Εσκίογλου και τον Πρόεδρο
ΤΟΕΒ Ενιπέα κ. Αναστάσιο
Δραχμάνη. 
Μάλιστα το επόμενο πρωί ο
κ. Λαδόπουλος βρέθηκε
στο σημείο συνοδευόμενος
από στελέχη της
Περιφέρειας και συγκεκρι-
μένα τον Προϊστάμενο
Πολιτικής Προστασίας
Βασίλη Καραλή, τον διευθυ-
ντή Τεχνικών Υπηρεσιών
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Χρ. Ντάγια, τους αντιδη-
μάρχους Φαρσάλων Δ.
Γούσια, Χρ. Μπασαγιάννη,
τον πρόεδρο ΟΠΑΚΠΑ Νίκο
Γκατζόγια και τον Πρόεδρο
της Τ.Κ. Υπέρειας Χαρ.
Σκαντζούρη.
Ο κ. Λαδόπουλος εξήγησε
ότι από την πρώτη στιγμή
μετά τον Ιανό έγιναν σε
πολλές περιοχές της
Επαρχίας εργασίες αποκα-
τάστασης αναχωμάτων,
ειδικότερα κατά μήκος του
Ενιπέα ποταμού από το
Βασιλί, τα Πυργάκια, το
Ευύδριο έως και την
Υπέρεια.
Στο συγκεκριμένο σημείο αν
και υπάρχει εργολαβία απο-
κατάστασης των δυο ανα-
χωμάτων, τα συνεργεία δεν
κατάφεραν να προσεγγί-
σουν καθώς το σημείο είχε
λάσπη.
Από την ορμή του ποταμού,
το νερό πέρασε και νότια
του δρόμου στις καλλιέργει-
ες προς το χωριό Λεύκη, με
αποτέλεσμα να δημιουργή-
σει και σε εκείνο το σημείο
ανάλογα πλημμυρικά φαι-
νόμενα μικρότερης έκτασης.
Επίσης, πλημμυρικά φαινό-
μενα παρουσιάστηκαν και
δυτικότερα σε μικρότερη
έκταση, δεξιά και αριστερά
κατά μήκος της γραμμής
του ΟΣΕ κοντά στο χωριό
Ορφανά.

“Ζωντάνεψε” ξανά ο “εφιάλτης” του“Ζωντάνεψε” ξανά ο “εφιάλτης” του

Ιανού, “πνίγηκαν” 1000 και πλέονΙανού, “πνίγηκαν” 1000 και πλέον

στρέμματα σε Υπέρεια και Ορφανάστρέμματα σε Υπέρεια και Ορφανά



ΗΛάρισα είναι ο
μεγάλος χαμένος
στον ανασχηματι-

σμό που ανακοινώθηκε ,
από το νέο κυβερνητικό
εκπρόσωπο Χρήστο
Ταραντίλη.
Στο νέο σχήμα παρέμεινε
από την Καρδίτσα ως
υπουργός Δικαιοσύνης ο
Κώστας Τσιάρας, αναβαθμί-
στηκε από τα Τρίκαλα ο

μέχρι πρότινος υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Κώστας
Σκρέκας που αναλαμβάνει
το Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ενώ στο Βόλο η
Ζέττα Μακρή αναλαμβάνει
υφυπουργός Παιδείας και ο
Χρήστος Μπουκώρος ανα-
πληρωτής κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος.
Κανείς από τους τρεις βου-

λευτές Λάρισας της Ν.Δ.
κ.κ. Χαρακόπουλος, Κέλλας
και Μπίζιου δεν αξιοποιήθη-
κε από τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το νέο κυβερνητικό σχήμα
αναλυτικά:
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑ-
ΚΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙ-
ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΒΒΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑ-
ΝΑΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ-
ΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝ-
ΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩ-
ΤΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑ-
ΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕ-
ΦΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙ-
ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ: ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ:

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑ-
ΜΕΩΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘ-
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ-
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΖΕΤΑ
ΜΑΚΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕ-
ΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗ-
ΛΙΔΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑ: Μαρια Συρεγγελα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑ-
ΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ: ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝ-
ΔΩΝΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΥ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕ-
ΝΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΧΡΟ-
ΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
Γιατρωμαναλάκης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥ-
ΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕ-
ΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
Γιώργος Κότσιρας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ για αυτοδιοίκηση:
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΦΑΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ-

ΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑ-
ΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Υφυπορυγός για πλοία:
Κώστας Κατσαφάδος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σπήλιος
Λιβανός
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Γιάννης
Οικονόμου
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑ-
ΤΖΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟ-
ΧΑΡΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙ-
ΣΜΟΥ: ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟ-
ΛΑΣ
Υφυπουργός: Σοφία
Ζαχαράκη
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑ-
ΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
Υφυπουργός: Σοφία
Βούλτεψη
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
Υφυπουργός: Λιβάνιος
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ-
ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΚΗΣ ΣΚΕΡ-
ΤΣΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
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Η Λάρισα ο μοναδικός νομός της Θεσσαλίας χωρίς εκπρόσωποΗ Λάρισα ο μοναδικός νομός της Θεσσαλίας χωρίς εκπρόσωπο

στη νέα κυβέρνηση!στη νέα κυβέρνηση!



Ε
πέστρεψαν στα
σχολεία οι μαθητές
και οι μαθήτριες

των νηπιαγωγείων, των
δημοτικών και της Ειδικής
Αγωγής από την Δευτέρα,
11 Ιανουαρίου 2021 στις
νέες «συνήθειες» που
έχει επιβάλει η πανδημία
του νέου κορονοϊού και
που αποτελούν το πλαί-
σιο των μέτρων προστα-
σίας από τον Covid-19.
Το sms στο 13033 για τη
μεταφορά των μαθητών
από τους γονείς.
Για τη δια ζώσης λειτουργία
των δομών της
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και της
Ειδικής Αγωγής θα ισχύ-
σουν εν πολλοίς τα μέτρα

που ίσχυαν και όταν άνοι-
ξαν τα σχολεία τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο. Έτσι, η
χρήση μάσκας θα είναι
υποχρεωτική στους εσωτε-
ρικούς και τους εξωτερικούς
χώρους, ενώ θα πρέπει τα
σχολεία να είναι «εξοπλι-
σμένα» με αντισηπτικά.
Ειδικά μέτρα θα ισχύουν για
τα κυλικεία, σχετικά με τη
λειτουργία τους και τα προϊ-
όντα που θα μπορούν να
παρέχουν προς πώληση.
Ακόμη, προβλέπεται ο σχο-
λαστικός καθαρισμός και
αερισμός των σχολικών
αιθουσών. Σχολαστικοί
καθαρισμοί σε αίθουσες και
εξοπλισμό προβλέπονται
ειδικότερα για τα εργαστή-
ρια πληροφορικής και για

τα μουσικά όργανα.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο
ΕΟΔΥ θα πραγματοποιεί
δειγματοληπτικούς ελέγ-
χους στα σχολεία. Σε συν-
δυασμό και με την εθελοντι-
κή εξέταση εκπαιδευτικών
(μέσω της πλατφόρμας
https://edu.testing.gov.gr)
που είναι προληπτικής
φύσεως, οι αρμόδιες αρχές
στοχεύουν στο να έχουν μία
επιδημιολογική εικόνα για
τα σχολεία.
Επιπλέον μέτρα πρόληψης
αυτή τη φορά αφορούν την
αποφυγή συγχρωτισμού
κατά την έλευση και απο-
χώρηση των μαθητών και
των μαθητριών από τα σχο-
λεία.
Ειδικότερα, προβλέπεται

διαφοροποιημένη ώρα προ-
σέλευσης και αναχώρησης,
ανά ομάδες τμημάτων όπου
αυτό είναι εφικτό και ανα-
γκαίο (με εξαίρεση περι-
πτώσεις μαζικής μεταφοράς
μαθητών).
Ακόμη, όσα σχολεία διαθέ-
τουν περισσότερες της μίας
εισόδου καλούνται να τις
χρησιμοποιούν.
Τα παραπάνω για το πώς
θα λειτουργήσουν δια
ζώσης οι δομές της
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και της
Ειδικής Αγωγής καθορίζει
σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση, που υπεγράφη
την περασμένη Πέμπτη
από τους υπουργούς
Υγείας, Παιδείας,
Εσωτερικών και Ανάπτυξης.
Η ΚΥΑ θα έχει ισχύ μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2021.
Κεραμέως: Είμαστε απόλυ-
τα έτοιμοι, προτεραιότητά
μας η Γ’ Λυκείου
Η υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Νίκη
Κεραμέως, μίλησε στον
ΣΚΑΪ το πρωί της Κυριακής
και επεσήμανε χαρακτηρι-
στικά πως: «Είμαστε από-
λυτα έτοιμοι», ενώ ευχαρί-
στησε εκπαιδευτικούς,

μαθητές και γονείς καθώς
υπήρξε τήρηση των μέτρων
ενώ στη χειρότερη φάση
της πανδημίας έκλεισε μόνο
το 0,7% των τμημάτων
πανελλαδικά για προληπτι-
κούς λόγους.
«Η εκπαιδευτική κοινότητα
συνέβαλε καθοριστικά για
να έχουμε τόσο καλή τήρη-
ση των μέτρων», είπε η
υπουργός και υπενθύμισε
πως η μάσκα είναι υποχρε-
ωτική για τα παιδιά από 4
ετών και άνω.
Η Υπουργός επανέλαβε και
τα νέα μέτρα που θα ισχύ-
σουν με το άνοιγμα των
σχολείων.
Συγκεκριμένα, για τον
περιορισμό συγχρωτισμού
των γονέων, θα ισχύει κλι-
μακούμενη ώρα προσέλευ-
σης και αναχώρηση μαθη-
τών ανά ομάδες σε δημοτι-
κά και νηπιαγωγεία, όπως
θα ορίσει ο διευθυντής του
σχολείου.
Επίσης, θα υπάρχουν ειδι-
κές ρυθμίσεις από τα σχο-
λεία για αυτούς που έχουν
πολλά παιδιά ενώ για τη
μετακίνηση των γονέων και
κηδεμόνων θα αποστέλλε-
ται SMS με κωδικό 4 στο
13033.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι
έχει ανοίξει ειδική πλατφόρ-
μα εγγραφής των εκπαιδευ-
τικών για να κάνουν τεστ
covid. Όσον αφορά την
πλατφόρμα για τα τεστ των
εκπαιδευτικών, η κ.
Κεραμέως επεσήμανε πως
πάει καλά, με μεγάλη συμ-
μετοχικότητα και έτσι «μπο-
ρούμε να δώσουμε στους
ειδικούς πληρέστερη εικόνα
για τα επιδημιολογικά στοι-
χεία στα σχολεία».
«Πηγαίνουμε βήμα-βήμα,
πάντα ακούγοντας τις ειση-
γήσεις των ειδικών. Οι ειδι-
κοί έως τώρα μας έχουν
δώσει πράσινο φως για
νηπιαγωγεία, δημοτικά και
βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς», είπε η Νίκη
Κεραμέως τονίζοντας ότι
εξετάζουν συνεχώς τα επι-
δημιολογικά στοιχεία.
«Το άνοιγμα της Γ’ Λυκείου
αποτελεί προτεραιότητα
μας και το θέτουμε μετ' επι-
τάσεως. Μειώσαμε την ύλη
για τα πανελλαδικώς εξετα-
ζόμενα μαθήματα αφου-
γκραζόμενοι την αναστάτω-
ση που επικρατεί. Η τηλεκ-
παίδευση συνεχίζεται».
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CMYK

Γενικά Νέα

Λιακούλη: «Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν, τα Φάρσαλα & η Καρδίτσα»Λιακούλη: «Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν, τα Φάρσαλα & η Καρδίτσα»

Ε
πανέρχεται η βου-
λευτής του
Κινήματος

Αλλαγής ν. Λάρισας
Ευαγγελία Λιακούλη με
κοινοβουλευτική της ερώ-
τηση και αίτηση κατάθε-
σης εγγράφων, σε πέντε
συναρμόδιους
Υπουργούς, για το ζήτημα
των πληγέντων από το
φαινόμενο «Ιανός», στις

περιοχές Φαρσάλων και
Καρδίτσας, που περιμέ-
νουν ακόμη την πλήρη
αποζημίωσή τους, επιση-
μαίνοντας τα εξής:
«Μετά τη μεγάλη καταστρο-
φή από τον «Ιανό», θεσμο-
θετήθηκε η διαδικασία των
αποζημιώσεων των πληγέ-
ντων, ώστε άμεσα και
χωρίς καθυστερήσεις, να
καταβληθούν αποζημιώσεις

ποσών, 5.000 και 8.000
ευρώ αντίστοιχα, για ιδιώ-
τες, επιχειρήσεις, και αγρό-
τες και παράλληλα να γίνει
εξατομικευμένη και αντικει-
μενική καταγραφή των
ζημιών, με σκοπό την
ουσιαστική και πραγματική
αποζημίωσή τους.
Στη συνέχεια, η Κυβέρνηση,
προχώρησε στην δημιουρ-
γία ειδικής πλατφόρμας,
ώστε να προωθηθεί η δια-
δικασία των αποζημιώσεων
για τους πληγέντες και
πράγματι, η διαδικασία
άρχισε.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, το
Κίνημα Αλλαγής συμφώνη-
σε κατ’ αρχήν, ψηφίζοντας
τις σχετικές διατάξεις στη
Βουλή, αναγνωρίζοντας τις
καταστάσεις εκτάκτου ανά-
γκης που προέκυψαν από
το πέρασμα του κυκλώνα

για τις περιοχές αυτές και
τους συμπολίτες μας, με
αυτονόητη την απαίτησή
μας για απόλυτη διαφάνεια,
καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος
να χρησιμοποιηθεί η έκτα-
κτη αυτή κατάσταση για την
εξυπηρέτηση πελατειακών
λογικών, αντί ενίσχυσης και
πλήρους αποκατάστασης
των πραγματικών δικαιού-
χων.
Οι διατάξεις για τις αποζη-
μιώσεις στις πληγείσες
περιοχές, ψηφίστηκαν από
το Κίνημα Αλλαγής, σε αντί-
θεση με άλλα κόμματα,  με
μοναδικό σκοπό να απο-
βούν προς όφελος των
περιοχών αυτών και ζητή-
σαμε από την πρώτη στιγ-
μή, ολοκληρωμένο σχέδιο
ανασυγκρότησης των πλη-
γεισών περιοχών των
Φαρσάλων και της

Καρδίτσας.
Δυστυχώς, οργανωμένο
σχέδιο ανασυγκρότησης με
μακροπρόθεσμη στήριξη
των νοικοκυριών που έχα-
σαν τα σπίτια τους, των
επιχειρήσεων που έβαλαν
λουκέτο ή αδυνατούν να
επανεκκινήσουν  και των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
που κυριολεκτικά αφανίστη-
καν, ποτέ δεν εκπονήθηκε
και καμία επίσημη ενημέ-
ρωση από την πλευρά της
Κυβέρνησης, δεν υπάρχει.

Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυ-

νος, που εγκυμονεί για τις

περιοχές μας, είναι να ξεχα-

στεί η ολοσχερής καταστρο-

φή που υπέστησαν και να

αρκεστούμε σε αποζημιώ-

σεις, …παρηγορητικού

χαρακτήρα

Κατόπιν αυτού, ζητώ να

μου απαντήσουν οι συναρ-

μόδιοι κκ Υπουργοί: πόσες

αιτήσεις έχουν κατατεθεί

συνολικά για το Πρόγραμμα

αποζημιώσεων από τον

Ιανό, ανά περιφερειακή

ενότητα και ανά κατηγορία

(κάτοικοι, επιχειρήσεις,

αγροτικές εγκαταστάσεις),

πόσοι πληγέντες έχουν

λάβει αποζημιώσεις και

πόσες εξατομικεύσεις

ζημιών έγιναν στα

Φάρσαλα και στην

Καρδίτσα.

Ζητώ επίσης να  καταθέ-

σουν  το σύνολο των

εγγράφων, για το ανωτέρω

θέμα, ανά πληγείσα περιφέ-

ρεια, προς ενημέρωση των

αρχών, των μέσων ενημέ-

ρωσης και των πολιτών» .

Τις ενστάσεις του
εκφράζει ο Ιατρικός
Σύλλογος Λάρισας

ενόψει του ανοίγματος των
σχολείων. Επιπρόσθετα με
ανακοίνωσή του ζητά από
τους γονείς να είναι πολύ
προσεκτικοί παρέχοντας
σειρά συμβούλων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Παρά τις ενστάσεις μας αλλά
και του ΠΙΣ για το πρόωρο
άνοιγμα των σχολείων πριν
σταθεροποιηθούν οι επιδη-
μιολογικοί δείκτες, αυτό θα
γίνει τη Δευτέρα με απόφαση
της Υπουργού Παιδείας, μετά
από κατά πλειοψηφία γνωμο-
δότηση της επιτροπής των
ειδικών.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα και για
την επιτυχία του εγχειρήμα-
τος, χωρίς παλινωδίες, θα
πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι
να είμαστε πάρα πολύ προ-
σεκτικοί:
Οι γονείς θα πρέπει να προε-
τοιμάσουν τα παιδιά τους

θυμίζοντάς τα τόσο τη σωστή
χρήση της μάσκας όσο και
την τήρηση των αποστάσεων
και την υγιεινή των χεριών.
Οι γονείς θα πρέπει να απο-
φεύγουν τον συνωστισμό και
να τηρούν τις αποστάσεις με
μεγάλη προσοχή κατά την
προσέλευση και αποχώρηση
τους από το σχολείο. Το δια-
φοροποιημένο ωράριο προ-
σέλευσης των μαθητών θα
βοηθήσει κατά πολύ στην
ομαλοποίηση αυτής της κινη-
τικότητας, που εκτιμάται ότι
μπορεί να επιβαρύνει κατά 8-
9% τη διασπορά του ιού.
Μείζον θέμα αποτελούν τα
ολιγομελή τμήματα, η αύξηση
των αιθουσών διδασκαλίας, ο
καλός αερισμός-καθαρισμός-
απολύμανσή τους και η αύξη-
ση του χρόνου του διαλείμ-
ματος.
Να προγραμματιστεί κατά
προτεραιότητα ο εμβολια-
σμός των εκπαιδευτικών,
αλλά και των υπόλοιπων

εργαζόμενων στο χώρο των
σχολικών μονάδων και ανή-
κουν στις ευπαθείς ομάδες.
Συχνά και αξιόπιστα μοριακά
rapid tests από τον ΕΟΔΥ σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς
στο χώρο του σχολείου, και
όχι με την εγγραφή τους στην
ειδική πλατφόρμα που ανοί-
γει για το σκοπό αυτό, καθό-
σον η αντίστοιχη πλατφόρμα
για το κοινό έχει αποτύχει. Η
βοήθεια της αυτοδιοίκησης
στο σημείο αυτό είναι σημα-
ντική.
Τα παιδιά αυτής της ηλικια-
κής ομάδας δεν νοσούν
βαριά από την προσβολή του
ιού SARS-CoV-2, συνήθως
είναι ασυπτωματικά ή ολιγο-
συμπτωματικά και δεν δια-
σπείρουν με ευκολία τον ιό,
ενώ η θνητότητά τους είναι
σχεδόν μηδαμινή.
Τα παιδιά όμως που νοσούν
και παρουσιάζουν ιδιαίτερα
συμπτώματα μπορούν να
μεταδώσουν στο ευάλωτο

σχολικό περιβάλλον αλλά
κυρίως στο οικογενειακό
τους, όταν μάλιστα συμβιώ-
νουν με ηλικιωμένα άτομα.
Για κάθε παιδί που παρου-
σιάζει πυρετό, μπούκωμα-
συνάχι, βήχα, εμετούς, διάρ-
ροια, εξάνθημα θα πρέπει να
ενημερώνεται αμέσως ο παι-
δίατρος που το παρακολου-
θεί.
Το ποσοστό συμμετοχής των
παιδιών στη διασπορά του
ιού δεν έχει εκτιμηθεί διεθνώς
και για το λόγο αυτό το κλεί-
σιμο των σχολείων ως
μέτρου κατά της μετάδοσης,
εκτιμάται μέσα στο πλαίσιο
των γενικότερων περιοριστι-
κών μέτρων (ECDC).
Η συνεχής ενημέρωση των
παιδιών από τους εκπαιδευτι-
κούς αλλά και τους γονείς για
την εξέλιξη της πανδημίας
στη χώρα μας.

Ενστάσεις του Ιατρικού ΣυλλόγουΕνστάσεις του Ιατρικού Συλλόγου

Λάρισας στο άνοιγμα των σχολείωνΛάρισας στο άνοιγμα των σχολείων



Τ
ην τρίτη θέση

παγκοσμίως κατέ-

κτησε το δίδυμο

των Νικόλαος

Μανατάκης/Παναγιώτης

Κολέτας, ανάμεσα από 21

πληρώματα που διαγωνί-

ζονται κατά την διάρκεια

του 2020, στην ποδηλα-

σία ΑΜΕΑ με διθέσιο

ποδήλατο (tandem men

elite), καθώς ο

Φαρσαλινός Παναγιώτης

Κολέτας συμμετέχει στους

αγώνες, ως πλήρωμα του

Ν. Μανατάκη.

Παράλληλα η Ελλάδα βρέ-

θηκε στην 2η θέση παγκο-

σμίως, μεταξύ 19 χωρών

καθώς φέτος δεν συμμετεί-

χαν πολλές χώρες λόγω

κορονοιού. Τους βαθμούς

τους συγκέντρωσαν 9

αθλητές και 2 πληρώματα,

ένα εξ αυτών και των παρα-

κάμω παιδιών.

Ο Νίκος Μανατάκης κατάγε-

ται από το Ηράκλειο Κρήτης

και έχει και άλλες διακρίσεις

πιο παλιά καθώς έχει ανα-

δειχθεί πολλές φορές πρω-

ταθλητής Ελλάδος και έχει

συμμετοχές και σε παγκό-

σμια πρωταθλήματα.
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ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
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Ο
κ. Σύψας, μιλώ-

ντας στον ΣΚΑΪ,

τόνισε ότι η

κοσμοσυρροή που σημει-

ώθηκε αυτό το

Σαββατοκύριακο, δεν

είναι απλά «καμπανάκι»,

αλλά η «καμπάνα της

Μητροπόλεως».

«Με την κοσμοσυρροή που

παρατηρήθηκε θα πρέπει

να είμαστε σε επιφυλακή

για δύο ακόμα εβδομάδες»,

υπογράμμισε ο κ. Σύψας,

συμπληρώνοντας ότι

«Ξέρουμε ότι έχει επεκταθεί

η επιδημία σε νέους 25 έως

35 και ότι έχουμε αυξημένες

εισαγωγές στα νοσοκομεία

από τα Χριστούγεννα».

Ο κ. Σύψας, εξήγησε ότι

είμαστε σε ένα ναρκοπέδιο

και ανά πάσα στιγμή μπο-

ρεί να σκάσει κάποια

νάρκη,  δηλαδή να έχουμε

έκρηξη. «Αν η έκρηξη συμ-

βεί στην Αττική με καλυμμέ-

νο το 60% των κλινών

ΜΕΘ τότε το μόνο που

μπορεί να περιγράψει την

εικόνα είναι σοκ και δέος»,

επεσήμανε.

Δεν γνωρίζουμε, πρόσθεσε

ο καθηγητής τι θα μας

φέρει η επόμενη εβδομάδα

και αυτός είναι ο λόγος που

δεν ανοίγουμε άλλες δρα-

στηριότητες .

Παράλληλα,  θεώρησε

πολύ πιθανό εάν υπάρξει

επιδημιολογική έκρηξη, να

κλείσουν ξανά τα σχολεία,

ενώ ξεκινούν ξανά μετά

από 2 ολόκληρους μήνες.

«Πρέπει να προετοιμαζόμα-

στε για το χειρότερο», υπο-

γράμμισε ο καθηγητής,

τονίζοντας ότι τα πράγματα

θα είναι καλύτερα  μετά το

Πάσχα που ο καιρός θα

αρχίσει να ανοίγει και ο

αρκετός πληθυσμός θα έχει

εμβολιαστεί.

Σύψας: Η κοσμοσυρροή τουΣύψας: Η κοσμοσυρροή του

Σαββατοκύριακου μπορεί ναΣαββατοκύριακου μπορεί να

οδηγήσει σε νέα παράτασηοδηγήσει σε νέα παράταση

lockdownlockdown



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

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

πλησίον 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 90

τμ στον πρώτο όροφο ισόγειο

κατοικίας στην Οδό Βενιζέλου 90

στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

24910 - 23102

ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 306

1.400cc μοντέλο 1996, 189.000

χλμ, χρώμα πράσινο, 5θυρο,

ατρακάριστο, περασμένο ΚΤΕΟ,

πληρωμένα Τέλη Κυκλοφορίας.

Τιμή 1.400 Ευρώ – Ιδιώτης

Πληροφορίες στο

Τηλέφωνο:24210 - 49588

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγωγής

Φαρσάλων - Έξτρα Παρθένο -

Τιμή 4 ευρώ το κιλό.

Τηλέφωνο:6971801244
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12/1:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

13/1:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

14/1:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

15/1:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

16/1:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

17/1:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

18/1:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από Δευτέρα 14-12-2020

και μέχρι νεωτέρας το

ΚΤΕΛ Βόλου-Καρδίτσα-

Τρίκαλα, θα εκτελεί τα

παρακάτω δρομολόγια:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 12:45

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 15:50

Τα παραπάνω δρομολόγια

θα εκτελούνται από

Δευτέρα έως Παρασκευή

(εκτός Σαββατοκύριακου).

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ε
υχαριστήριο των

κατοίκων της

περιοχής

“Πολυμερείκα” στα

Φάρσαλα.

Οι κάτοικοι της περιοχής

“Πολυμερείκων” στα

Φάρσαλα ευχαριστούν τον

Δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου τον

Αντιδήμαρχο Τεχνικών

Έργων κ. Δημήτρη Γούσια,

τους Αντιδημάρχους κ.κ.

Σοφία Χατζηπλή, Σταύρο

Κουκουλιό και Χρήστο

Μπασαγιάννη καθώς και

όλους τους Δημοτικούς

Συμβούλους της παράτα-

ξης του κ. Μάκη Εσκίογλου

για τις εργασίες που έγιναν

στην περιοχή και αφορού-

σαν κυρίως την επίστρωση

με αμμοχάλικο.

Το ευχαριστήριο υπογρά-

φουν οι κ.κ.

Τορμούσογλου

Ευστάθιος. Μαουσίδου

Βασιλική, Καλτσάς

Βασίλειος και Ιωσήφ

Ταστεμίρογλου

Ευχαριστήριο τωνΕυχαριστήριο των

κατοίκων της περιοχήςκατοίκων της περιοχής

“Πολυμερείκα”“Πολυμερείκα”

Μπορεί ο καιρός τις τελευ-
ταίες μέρες να θυμίζει άνοι-
ξη, όμως φαίνεται πως δεν
θα τον απολαμβάνουμε για
πολύ ακόμα. Τις επόμενες
μέρες ο καιρός φαίνεται
πως θα παρουσιάσει
ραγδαία μεταβολή με τις
χαμηλές θερμοκρασίες και
τις χιονοπτώσεις που σφυ-
ροκοπούν την Ευρώπη να
εμφανιστούν και στη χώρα
μας.
Σύμφωνα με το meteo από
την Τρίτη 12/01 οι θερμές
αέριες μάζες θα υποχωρή-
σουν και τη θέση τους θα
πάρουν ψυχρές αέριες μάζες
προερχόμενες από την
Κεντρική Ευρώπη, οι οποίες
θα προκαλέσουν σταδιακή

σημαντική πτώση της θερμο-
κρασίας στη χώρα μας, μέσα
στην εβδομάδα.
Σύμφωνα με τον μετεωρολό-
γο Γιάννη Καλλιάνο, από την
Πέμπτη θα ξεκινήσει η
πτώση της θερμοκρασίας, με
βροχές, χιόνια και ισχυρούς
ανέμους.
Μάλιστα, από την Πέμπτη,
14.01.2021, περιμένουμε
πτώση 16-17 βαθμούς
Κελσίου (!), δηλαδή από
τους 23 βαθμούς Κελσίου θα
πάμε στους 6 με 7.
Περιμένουμε χιονοπτώσεις
ακόμη και σε χαμηλά υψόμε-
τρα όπως τόνισε ο Γιάννης
Καλλιάνος, αλλά και βοριά-
δες έως 9 μποφόρ και παρα-
τεταμένο κρύο..

Χαμηλές θερμοκρασίες καιΧαμηλές θερμοκρασίες και

χιόνια μέσα στη βδομάδαχιόνια μέσα στη βδομάδα
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Ε
νισχύσεις οι οποί-

ες φτάνουν στα 2,5

δισ. ευρώ μόνο για

τον Ιανουάριο αναμένεται

να δοθούν τις επόμενες

ημέρες. Ποιοι θα λάβουν

αυτά τα χρήματα και πότε.

Χιλιάδες εργαζόμενοι, πολί-

τες, καταναλωτές, αναμένε-

ται να λάβουν ενισχύσεις

μέσα στο μήνα. Ποιοι θα

δουν χρήματα στους λογα-

ριασμούς τους και ποιες

είναι οι ημερομηνίες κλειδιά.

12 Ιανουαρίου: Πρόκειται

να καταβληθεί η αποζημίω-

ση ειδικού σκοπού στους

εργαζόμενους που παρέμει-

ναν σε καθεστώς αναστο-

λής και τον Δεκέμβριο

καθώς και στους εργαζόμε-

νους επιχειρήσεων που

είναι υποχρεωτικά κλειστές

και σε εργαζόμενους επιχει-

ρήσεων που πλήττονται. Οι

περισσότεροι θα λάβουν το

σύνολο των 534 ευρώ διότι

παρέμειναν σε αναστολή

για ολόκληρο τον μήνα ενώ

από το υπουργείο

Εργασίας, άφηναν ανοικτό

το ενδεχόμενο κάποιες πλη-

ρωμές να ξεκινήσουν

ακόμα και μέσα στην

ημέρα.

Από 11-15 Ιανουαρίου:

Αναμένεται να ανοίξει η

πλατφόρμα για την υποβο-

λή αιτήσεων από επιστήμο-

νες ελεύθερους επαγγελμα-

τίες προκειμένου να λάβουν

το επίδομα των 400 ευρώ

από τον ΟΑΕΔ . Το συνολι-

κό ποσό που θα διατεθεί

είναι περίπου 50 εκατομμύ-

ρια ευρώ και θα διανεμηθεί

σε περίπου 100.000 από

τους συνολικά 125.985 επι-

στήμονες (δικηγόρους κλπ)

ελεύθερους επαγγελματίες.

Η πληρωμή του ειδικού

εφάπαξ επιδόματος θα γίνει

με εισοδηματικά κριτήρια σε

9 επιστημονικούς κλάδους

και συγκεκριμένα σε:

Δικηγόρους, Μηχανικούς,

Οδοντίατρους,

Γεωτεχνικούς, Λογιστές

Οικονομολόγους,

Συμβολαιογράφους

Δικαστικούς επιμελητές,

Κτηνίατρους

Για να λάβουν τα 400 ευρώ,

οι υποψήφιοι θα πρέπει να

υποβάλλουν υπεύθυνη

δήλωση με τα εισοδήματα

που είχαν από τον Απρίλιο

έως το Δεκέμβριο του 2020.

Στη συνέχεια θα γίνει δια-

σταύρωση των στοιχείων

τους από το Taxis και θα

δοθεί η έγκριση για την

πίστωση του ποσού στους

λογαριασμούς τους.

Η ενίσχυση θα είναι αφορο-

λόγητη, ανεκχώρητη, δεν

θα έχει καμία κράτηση υπέρ

του Δημοσίου ή τρίτου,

συμπεριλαμβανομένης και

της ειδικής εισφοράς αλλη-

λεγγύης, δεν κατάσχεται

από πιστωτικά ιδρύματα,

ούτε συμψηφίζεται με

βεβαιωμένα χρέη προς το

Δημόσιο και τα ασφαλιστικά

ταμεία.

15 Ιανουαρίου: Λήγει η

προθεσμία για την υποβολή

των αιτήσεων συμμετοχής

στο πρόγραμμα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

5.

Η σχετική πλατφόρμα έχει

ανοίξει από την Τρίτη, 5

Ιανουαρίου 2021, όπου

μπορούν οι δικαιούχοι να

κάνουν τις αιτήσεις για την

επιστρεπτέα προκαταβολή.

Οι δικαιούχοι μπορούν να

μπουν στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα

“myBusinessSupport”

(https://www.aade.gr/mybus

inesssupport) της ΑΑΔΕ και

να κάνουν την αίτηση μέχρι

και 15 Γενάρη. Ήδη πάντως

οι επιχειρηματίες ζητούν να

υπάρξει παράταση της ημε-

ρομηνίας υποβολής των

σχετικών αιτήσεων ώστε να

λήξει στο τέλος του μήνα

και όχι στις 15, όπως έχει

προγραμματιστεί. Το συνο-

λικό ύψος της διαθέσιμης

χρηματοδοτικής ενίσχυσης

προβλέπεται να ανέλθει στα

1,5 δισ. ευρώ.

15 Ιανουαρίου: Αναμένεται

να καταβληθεί η πρώτη

δόση των αναδρομικών των

"παλιών" συνταξιούχων.

Όπως αναφέρεται, σε δύο

δόσεις θα καταβληθούν τα

αναδρομικά στους κληρονό-

μους των "παλιών" συνταξι-

ούχων, οι οποίοι υπέστη-

σαν περικοπές στις κύριες

συντάξεις τους το 2015-

2016.

Η πρώτη δόση θα καταβλη-

θεί γύρω στις 15 του τρέχο-

ντος μηνός και θα αφορά

όσους κληρονόμους έχουν

ήδη καταθέσει όλα τα απαι-

τούμενα δικαιολογητικά,

ενώ η δεύτερη θα καταβλη-

θεί έως τα μέσα Μαρτίου

και θα αφορά όσους κατα-

θέσουν τα δικαιολογητικά

έως τις 28 Φεβρουαρίου. Το

σύνολο των θανόντων

συνταξιούχων, οι κληρονό-

μοι των οποίων δικαιούνται

τα αναδρομικά, ανέρχονται

σε 177.222. Όσον αφορά

στο ποσό το οποίο θα κατα-

βληθεί στους κληρονόμους

θα ανέλθει συνολικά στα

200 εκατ. ευρώ και θα

καλυφθεί από ειδική κρατι-

κή επιχορήγηση, όπως

συνέβη και με τα αναδρομι-

κά των ζώντων δικαιούχων.

Έως 16 Ιανουαρίου:

Καταβάλλονται οι αποζη-

μιώσεις στους ιδιοκτήτες

ακινήτων οι οποίοι υπέστη-

σαν κούρεμα ενοικίου κατά

τον μήνα Νοέμβριο.

Η αποζημίωση αντιστοιχεί

στο 50% της ζημιάς από το

κούρεμα του ενοικίου και θα

καταβληθεί με πίστωση

στον τραπεζικό λογαρια-

σμό. Απαραίτητη προϋπό-

θεση να έχει δηλωθεί έγκυ-

ρος λογαριασμός στο Taxis

και φυσικά να έχει γίνει η

σχετική δήλωση COVID

μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Από 25 Ιανουαρίου αναμέ-

νεται να ξεκινήσει η καταβο-

λή των ενισχύσεων της 5ης

επιστρεπτέας προκαταβο-

λής. Ο υπουργός

Οικονομικών προέβλεψε ότι

ο αριθμός των δικαιούχων

μπορεί να ξεπεράσει τις

400.000 και μάλιστα αποκά-

λυψε ότι σχεδιάζεται πρό-

γραμμα επιδότησης των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων

αντίστοιχο του «ΓΕΦΥΡΑ»

ώστε να μπορέσουν να

καλύψουν τα δάνειά τους.

Έως 29 Ιανουαρίου:

Καταβάλλεται το επίδομα

θέρμανσης σε όσους έκα-

ναν αίτηση. Προσοχή όμως,

τα καύσιμα πρέπει να έχουν

ήδη αγοραστεί μέχρι και

31/12. Οι δικαιούχοι αναμέ-

νεται να ξεπεράσουν τους

500.000.

Οικονομία

Μπαράζ πληρωμών φέρνει το 2021 – 2,5 δισ. τις επόμενες 3Μπαράζ πληρωμών φέρνει το 2021 – 2,5 δισ. τις επόμενες 3

εβδομάδες, ποιοι πάνε ταμείο και πότεεβδομάδες, ποιοι πάνε ταμείο και πότε

Τ
ο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ανακοί-

νωσε τη μετάθεση κατά
14 ημέρες της διαδικα-
σίας υποβολής των αιτή-
σεων για το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ –
Αυτονομώ» στις
Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης,
Δυτικής Μακεδονίας
Κεντρικής Μακεδονίας
και Θεσσαλίας,προκειμέ-
νου να αξιολογηθούν

ζητήματα λειτουργίας του
προγράμματος που τέθη-
καν υπόψη του
Υπουργείου από το
Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς και
να αντιμετωπισθούν οι
δυσχέρειες των έκτακτων
περιοριστικών μέτρων για
την πανδημία του κορω-
νοϊού.
Ειδικότερα:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης οι

ενδιαφερόμενοι θα μπο-

ρούν να υποβάλλουν τις

αιτήσεις τους για το πρό-

γραμμα από τις 25.01.2021

αντί για τις 11.01.2021.

Στην Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας η έναρξη των

αιτήσεων θα γίνει στις

27.01.2021 αντί για τις

13.01.2021.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας η υποβολή θα

ξεκινήσει στις 29.01.2021

αντί για τις 15.01.2021.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

η ημερομηνία που οι ενδια-

φερόμενοι θα ξεκινήσουν

να υποβάλλουν αιτήσεις

μετατίθεται για την

01.02.2021 αντί για τις

20.01.2021.

Τέλος, η υποβολή των αιτή-

σεων που αφορούν σε

Πολυκατοικίες (Τύπος Α &

Β) θα ξεκινήσει από τις

03.02.2021 σε όλη την επι-

κράτεια.

Νέα μετάθεση της υποβολήςΝέα μετάθεση της υποβολής

αιτήσεων για το «Εξοικονομώ –αιτήσεων για το «Εξοικονομώ –

Αυτονομώ»Αυτονομώ»

Σ
ε ανακοίνωση του
Επιμελητηρίου
Λάρισας αναφέρο-

νται τα εξής:
Με πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το
Γραφείο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της ΕΕ
(EUIPO), με τη συνεργασία
των Εθνικών Γραφείων
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
εφαρμόζει από 11-1-2021
πρόγραμμα ενίσχυσης των
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων των κρατών-
μελών της ΕΕ που θα καλύ-
πτει τη χρηματοδότηση του

50% των τελών κατάθεσης
εθνικού σήματος ή σχεδίου,
καθώς και σήματος της ΕΕ
ή κοινοτικού σχεδίου, μέχρι
του ποσού των 1.500 ευρώ
ανά επιχείρηση.
Πρόκειται για την πρώτη
από μια σειρά δράσεων
που θα ακολουθήσουν τα
επόμενα χρόνια και σκοπό
έχει να θέσει τη διανοητική
ιδιοκτησία στην υπηρεσία
κυρίως των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ), ώστε αυτές να εφο-
διασθούν και να αξιοποιή-
σουν στο έπακρο τα άυλα

περιουσιακά τους δικαιώμα-
τα επί εμπορικών σημάτων
και σχεδίων με στόχο να
αυξήσουν την ανταγωνιστι-
κότητά τους και παράλληλα
να ωφελήσουν την οικονο-
μία και την κοινωνία μας.
Παρακαλούμε όπως μερι-
μνήσετε για την ενημέρωση
όλων των επιχειρήσεων
σχετικά με την ανωτέρω
δράση.
Για περαιτέρω πληροφο-
ρίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ανατρέξουν
στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
(http://www.mindev.gov.gr)
ή να απευθυνθούν στη
Διεύθυνση Σημάτων της
Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή (αρμόδια κα
Ρεβέκκα Πετροπουλέα τηλ.
2103893282, e-mail:
rebpetrop@gge.gr).

Επιμελητήριο Λάρισας:Επιμελητήριο Λάρισας:

Πρόγραμμα ενίσχυσηςΠρόγραμμα ενίσχυσης

Μικρομεσαίων ΕπιχειρήσεωνΜικρομεσαίων Επιχειρήσεων



Π
αράταση του
lockdown ανακοίνω-
σε ο Νίκος

Χαρδαλιάς, αναφέροντας
ότι μέχρι να εμβολιαστεί
ένα μέρος των πολιτών και
να επιτρέψουν οι συνθήκες
να αφήσουμε πίσω μας την
πανδημία, παρότι αναγνω-
ρίζουμε όλοι το ψυχολογι-
κό και οικονομικό κόστος
του lockdown.
Όπως ανακοίνωσε, έως την

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, μαζί
με το άνοιγμα των σχολείων
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με όρους και μέτρα, θα
ισχύσουν τα εξής:
παράταση του lockdown στο
λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια
και τα βιβλιοπωλεία
παράταση της απαγόρευσης
για κυνήγι και ψάρεμα
απαγόρευση παρουσίας
πιστών στις Θείες
Λειτουργίες

παράταση του υποχρεωτικού
ορίου εργαζόμενων με τηλερ-
γασία στις επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά
από την Δευτέρα 11
Ιανουαρίου ανοίγουν τα
δημοτικά σχολεία, τα νηπια-
γωγεία, τα ειδικά σχολεία,
καθώς και οι παιδικοί και
βρεφονηπιακοί σταθμοί.
Για την αποφυγή διάδοσης
του κορονοϊού θα ισχύσει
διαφοροποιημένη ώρα προ-
σέλευσης των μαθητών στα
σχολεία, ενώ όπου είναι εφι-
κτό προτείνεται και η είσοδος
από διαφορετικά σημεία.
Επίσης, σύμφωνα με τον κ.
Χαρδαλιά οι εκπαιδευτικοί
έχουν την δυνατότητα να
υποβληθούν σε τεστ για
κορονοϊό δηλώνοντας συμμε-
τοχή στην ειδική πλατφόρμα
που έχει δημιουργηθεί.

Παράλληλα, όπως είπε δυνα-
τότητα δωρεάν προληπτικού
ελέγχου έχουν όλοι οι πολί-
τες.
Στα σχολεία είναι σε ισχύ όλα
τα μέτρα για την αποφυγή
διάδοσης του κορονοϊού
όπως η χρήση μάσκα και
αντισηπτικών.
Δημοτικά, νηπιαγωγεία και
βρεφονηπιακοί θα ανοίξουν
και σε επιβαρυμένες περιο-
χές που ισχύουν αυστηρότε-
ρα μέτρα και γι’ αυτό, τόνισε
ο κ. Χαρδαλιάς ότι απαιτείται
μεγάλη προσεχή από τους
κατοίκους αυτών των περιο-
χών.
Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά
τα δικαστήρια λειτουργούν με
περιορισμούς , ενώ οι περιο-
ρισμοί ισχύουν και για τις
εκκλησίες.
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Παράταση του Παράταση του lockdown lockdown μέχρι 18 Ιανουαρίου:μέχρι 18 Ιανουαρίου:

Κλειστά μαγαζιά και κομμωτήριαΚλειστά μαγαζιά και κομμωτήρια


