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ΕγκρίθηκεΕγκρίθηκε τοτο ΤεχνικόΤεχνικό πρόπρό--

γραμμαγραμμα τουτου ΔΔ. . ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Πλατεία Δημαρχείου:Πλατεία Δημαρχείου:

Ορίστηκε η κριτικήΟρίστηκε η κριτική

επιτροπή για ταεπιτροπή για τα

ΑρχιΑρχιττεκτονικά Σχέδια εκτονικά Σχέδια 

Μεταλλικό οικίσκο στο Κ.ΥΜεταλλικό οικίσκο στο Κ.Υ

τοποθέτησε ο Δήμοςτοποθέτησε ο Δήμος

Απο τις αρχέςΑπο τις αρχές

Φεβρουαρίου θα λειτουρΦεβρουαρίου θα λειτουρ--

γήσει εμβολιαστικόγήσει εμβολιαστικό

κέντρο στα Φάρσαλακέντρο στα Φάρσαλα

Άνοιξε το λιανεμπόριο,Άνοιξε το λιανεμπόριο,

οδηγίες του Εμπορικούοδηγίες του Εμπορικού

Τρεις συλλήψειςΤρεις συλλήψεις

για όπλα καιγια όπλα και

ναρκωτικά σταναρκωτικά στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα
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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 20/1/2021
Συννεφιά 1/8c

Τρίτη 19/1/2021
Συννεφιά -1/5c

Πέμπτη 21/1/2021
Συννεφιά 3/10c

Παρασκευή 22/1/2021
Συννεφιά 6/14c

Σαββάτο 23/1/2021
Βροχή 7/13c

Κυριακή 24/1/2020
Ηλιοφάνεια 6/15c

Δευτέρα 18/1/2021
Βροχή 7/15c

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

Α
νοίγουν τα εμπο-

ρικά βιομηχανικά

είδη στις λαϊκές

αγορές, όπως αναφέρει

σε ανακοίνωσή της η

Πανελλαδική

Ομοσπονδία Συλλόγων

Παραγωγών Αγροτικών

Προϊόντων Λαϊκών

Αγορών.

Με την ανακοίνωση η ομο-

σπονδία αναφέρει:

«Καλωσορίζουμε τους

συνάδελφους του εμπορι-

κού τομέα των λαϊκών αγο-

ρών μας.

Ευχόμαστε καλή δύναμη

στους δύσκολους αυτούς

καιρούς για όλους. Από

Δευτέρα πάλι όλα τα είδη

στις λαϊκές αγορές για την

εξυπηρέτηση των κατανα-

λωτών.

Αγωνιζόμαστε τώρα για την

μείωση των κενών μεταξύ

των πάγκων από 5 μέτρα

σε 2 μέτρα ώστε να μην

χάνονται θέσεις εργασίας.

Όλοι μαζί ενωμένοι τηρού-

με τα μέτρα σχολαστικά,

παραμένουμε οι πιο ασφα-

λείς αγορές».

Από Δευτέρα και ταΑπό Δευτέρα και τα

βιομηχανικά είδηβιομηχανικά είδη

στις λαϊκές αγορέςστις λαϊκές αγορές

Την πρώτη τηςΤην πρώτη της

Βασιλόπιτα έκοψε ηΒασιλόπιτα έκοψε η

««Bike Team FarsalaBike Team Farsala»»

Τ
ο Σάββατο έκοψαν

την πρώτη τους

Βασιλόπιτα η νεο-

σύστατη «bike team

farsala» η οποία αριθμεί

περί τα 40 μέλη. Η κοπή

της πίτας έγινε στον εξω-

τερικό χώρο του

Πολιτιστικού Κέντρου

Φαρσάλων.  Το φλουρί

κέρδισε η Μαρία

Ποιμενίδου.

Αντάλλαξαν ευχές για υγεία

και πολλά ποδηλατικά

χιλιόμετρα στο 2021 καθώς

και για ομαλή μετάβαση

στην καθημερινότητα.

Επίσης την κοπή, τίμησε με

την παρουσία του ο

Φαρσαλινός Πρωταθλητής

ποδηλασίας Παναγιώτης

Κολέτας, 3ος στην παγκό-

σμια κατάταξη για το 2020

(ως πλήρωμα σε αγώνα

ΑΜΕΑ). Συνομίλησαν μαζί

θέματα ποδηλάτου, και

τους έλυσε απορίες δίνο-

ντας από την πλευρά του

πολύτιμες συμβουλές.

Α
πό το γραφείο

τύπου του δήμου

Φαρσάλων ανα-

κοινώνονται τα ακόλου-

θα:

Μετά από σχετική επικοι-

νωνία που είχε η δημοτική

αρχή Φαρσάλων με τους

αρμόδιους υγειονομικούς

φορείς, έγινε γνωστό πως

θα λειτουργήσει εμβολιαστι-

κό κέντρο για την πανδημία

και στα Φάρσαλα, στο

πλαίσιο του ευρύτερου

εθνικού σχεδιασμού.

Η ημερομηνία έναρξης λει-

τουργίας του εμβολιαστικού

κέντρου αναμένεται να είναι

η 5η Φεβρουαρίου 2021.

Δήμος Φαρσάλων: Από τιςΔήμος Φαρσάλων: Από τις

αρχές Φεβρουαρίου θααρχές Φεβρουαρίου θα

λειτουργήσει κέντρολειτουργήσει κέντρο

εμβολιασμού για την πανεμβολιασμού για την παν--

δημία στα Φάρσαλαδημία στα Φάρσαλα



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων ανακοινώνε-

ται ότι από την Δευτέρα

18 Ιανουαρίου 2021 επα-

ναλειτουργούν όλα τα

εμπορικά καταστήματα με

τη μέθοδο «click in

Shop», κομμωτήρια κου-

ρεία και κέντρα αισθητι-

κής, Υπηρεσίες διαιτολο-

γίας, ΚΤΕΟ.

Καταστήματα λιανικού

εμπορίου: 

Μετακίνηση καταναλωτών

με αποστολή SMS στο

13033 με την επιλογή 2

«Μετάβαση σε εν λειτουρ-

γία κατάστημα προμηθειών

αγαθών πρώτης ανάγκης ή

με το έντυπο-βεβαίωση

κίνησης ή με χειρόγραφη

βεβαίωση κίνησης.

– Ο καταναλωτής οφείλει να

διατηρεί το μήνυμα που έχει

αποστείλει στο 13033, προ-

κειμένου να αποδεικνύεται

η ώρα αποστολής και έγκρι-

σης της μετακίνησης του.

– Διάρκεια 2 ωρών κατά

οποία ο καταναλωτής δύνα-

ται να πραγματοποιεί κάθε

εμπορική του συναλλαγή,

ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ με το

εμπορικό κατάστημα , με

συγκριτικό χρονικό σημείο

την ώρα αποστολής και

έγκρισης του μηνύματος

μετακίνησης του.

Ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

Φαρσάλων  προτείνει στα

μέλη του να εφαρμόσουν το

ισχύον χειμερινό ωράριο

ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 
8:00-13:30

17:00 – 20:00

ΤΡΙΤΗ
8:00-14:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
8:00-13:30

17:00 – 20:00

ΠΕΜΠΤΗ
8:00- 14:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00- 13:30

17:00-20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ
8:00-14:00

ΚΛΕΙΣΤΑ

Δραστηριότητες κομμωτη-

ρίων, κουρείων και κέντρων

αισθητικής, διαιτολογικές

υπηρεσίες.

– Απόσταση μεταξύ θέσεων

εργασίας: 2 μέτρα.

– Οι πελάτες θα προσέρχο-

νται μόνο κατόπιν ραντε-

βού, μέσω τηλεφώνου και

ηλεκτρονικών μέσων.

– Οι επιχειρήσεις οφείλουν

κατά την ημερήσια έναρξη

λειτουργίας τους, να

συμπληρώνουν κατάλογο

με τα ραντεβού των πελα-

τών, ο οποίος θα επιδει-

κνύεται στα ελεγκτικά όργα-

να.

– Υποχρεωτική χρήση

μάσκας προστασίας για το

προσωπικό και τους πελά-

τες.

– Ωράριο λειτουργίας (προ-

αιρετικό) από 7:00 π.μ. έως

8:00 μ.μ.

– Προαιρετική λειτουργία

την Κυριακή, 24

Ιανουαρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

προτρέπει τους καταναλω-

τές να κάνουν τιςαγορές

τους από τα καταστήματα

των Φαρσάλων λαμβάνο-

ντας υπόψη την επάρκεια

προϊόντων και πολύ καλών

τιμών σε συνδυασμό με τις

χειμερινές εκπτώσεις που

βρίσκονται σε ισχύ θα επω-

φεληθούν από τις αγορές

τους.

Η στήριξη της τοπικής αγο-

ράς , τώρα είναι πιο ανα-

γκαία από ποτέ!
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Διευκρινίσεις από τον Εμπορικό ΣύλλογοΔιευκρινίσεις από τον Εμπορικό Σύλλογο

για το άνοιγμα της αγοράς στις (18/01)για το άνοιγμα της αγοράς στις (18/01)



Π
ραγματοποιήθηκε

την Πέμπτη (14-

01-2021) από το

πρωί μέχρι το μεσημέρι

στα Φάρσαλα, συντονι-

σμένη αστυνομική επιχεί-

ρηση για την πρόληψη

και καταστολή της εγκλη-

ματικότητας.

Στη συγκεκριμένη επιχείρη-

ση συμμετείχαν αστυνομικοί

του Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων, της

Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας

Λάρισας, του Τμήματος

Τροχαίας Λάρισας και της

Μόνιμης Διμοιρίας

Υποστήριξης της

Διεύθυνσης Αστυνομίας

Λάρισας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρ-

κεια της επιχείρησης:

• συνελήφθησαν -3- άτομα,

από τα οποία δύο για

παράβαση του νόμου  περί

όπλων και ένας για παρά-

βαση της νομοθεσίας περί

ναρκωτικών,

• προσήχθησαν -2- άτομα,

• ελέγχθηκαν -48- άτομα,

• ελέγχθηκαν -32- οχήματα,

• διενεργήθηκαν -3- νομότυ-

πες έρευνες σε οικίες,

• βεβαιώθηκαν συνολικά -

14- παραβάσεις, από τις

οποίες -2- για παραβίαση

των μέτρων προστασίας

της δημόσιας υγείας από

τον κίνδυνο διασποράς του

κορωνοϊού και -12- για

παραβάσεις του Κώδικα

Οδικής Κυκλοφορίας

(Κ.Ο.Κ.), ενώ

• κατασχέθηκαν:

❖ μία μονόκαννη καραμπί-

να,

❖ ένα δίκαννο κυνηγετικό

όπλο,

❖ -13- φυσίγγια,

❖ ένα μεταλλικό σπαθί,

❖ μία μεταλλική σπάθα,

❖ -3- φορητοί ηλεκτρονικοί

υπολογιστές,

❖ ηλεκτρικά εργαλεία (ηλε-

κτρικό δράπανο, τροχός

κ.α.),

❖ ηλεκτρονικές συσκευές

(ραδιοκασετόφωνο κ.α.),

❖ εργαλεία (κόφτης κ.α.)

και

❖ μικροποσότητα κάννα-

βης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγη-

θούν στον κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Επισημαίνεται ότι οι αστυ-

νομικές αυτές δράσεις στο-

χεύουν στην αντιμετώπιση

της εγκληματικότητας και

την εμπέδωση του αισθή-

ματος ασφάλειας των πολι-

τών και θα συνεχιστούν σε

ολόκληρη τη Θεσσαλία.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Τρεις συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικάΤρεις συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα

Η
Φάρμα προετοιμά-

ζεται στον ΑΝΤ1,

ώστε να κάνει μια

early spring πρεμιέρα

στις οθόνες μας, κι ενώ

φαίνεται πως στο τιμόνι

της παρουσίασης θα είναι

ο Σάκης Τανιμανίδης,

υπάρχει κι ένας ακόμα

ρόλος – κλειδί.

Ο επιστάτης της Φάρμας

σύμφωνα με πληροφορίες

από την εκπομπή “Παμέ

Δανάη” που αποκάλυψε ο

Κωνσταντίνος Αρτσίτας ανα-

μένεται να είναι ο Πρόεδρος

του Πολιτιστικού Συλλόγου

Σκοπιάς Ηλίας Τσούτσος.

Ο Ηλίας Τσούτσος είναι ο

πρόεδρος της Κοινότητας

και του Πολιτιστικού

Συλλόγου της Σκοπιάς

Φαρσάλων και είναι γνω-

στός μέσα από το ημερολό-

γιο με τους αγρότες.

Ο Ηλίας Τσούτσος είναι ο

πρόεδρος της Κοινότητας

και του Πολιτιστικού

Συλλόγου της Σκοπιάς

Φαρσάλων και είναι γνω-

στός μέσα από το ημερολό-

γιο με τους αγρότες.

Ο ίδιος τόνισε ότι μέχρι αυτή

την στιγμή δεν έχει προχω-

ρήσει σε συμφωνία με τον

ΑΝΤ1, καθώς υπάρχουν

κάποια θέματα που εκκρε-

μούν και είναι αυτά που θα

κρίνουν αν τελικά πέσουν οι

υπογραφές ή όχι.

Από το ημερόλογιο των αγροτών της ΣκοπιάςΑπό το ημερόλογιο των αγροτών της Σκοπιάς

στην Φάρμα ο Ηλίας Τσούτσος;στην Φάρμα ο Ηλίας Τσούτσος;



Σ
ε email που απέ-

στειλε ο πρ.

δήμαρχος

Λαρισαίων Κων/νος

Τζανακούλης, στον

Πρωθυπουργό και πρόε-

δρο της Νέας

Δημοκρατίας Κυριάκος

Μητσοτάκη,  επισημαίνει

την αναγκαιότητα της

κατασκευής του φράγμα-

τος της Σκοπιάς

Φαρσάλων. Όπως υπο-

στηρίζει ο ίδιος το φράγ-

μα θα έχει αντιπλημμυρι-

κό, περιβαλλοντικό αλλά

και υδρευτικό σκοπό και

το κόστος του φράγματος

θα αποσβεστεί σύντομα.

Αναλυτικά:

Πρόεδρε (σ.σ. Κ.

Μητσοτάκης) καλημέρα,

ελπίζω και εύχομαι να είσα-

στε καλά. Ήθελα να σας

ενημερώσω με αφορμή του

προγράμματος Ανάκαμψης

για το φράγμα Σκοπιάς

Φαρσάλων. Οι ζημιές που

έγιναν στην περιοχή

Φαρσάλων από το καιρικό

φαινόμενο Ιανός είναι πολύ

μεγάλες. Βέβαια δεν είναι η

πρώτη φορά και μάλλον

δεν θα είναι η τελευταία αν

δεν παρθούν μέτρα. Η κλι-

ματική αλλαγή είναι δυστυ-

χώς δεδομένη και τέτοια

φαινόμενα θα είναι επανα-

λαμβανόμενα και μάλλον

πιο έντονα. Η πεδιάδα των

Φαρσάλων είναι από τις

πιο παραγωγικές και αν

υπήρχε η δυνατότητα

άρδευσης περισσότερων

στρεμμάτων με την δημι-

ουργία του φράγματος της

Σκοπιάς και των σωστών

αρδευτικών δικτύων, τότε

θα άλλαζε όλη η εικόνα και

περισσότεροι νέοι θα ασχο-

λούνταν με τον πρωτογενή

τομέα. Όμως το φράγμα

δεν είναι ένα έργο για

αρδευτικούς μόνο σκοπούς.

Έχει και αντιπλημμυρικό,

περιβαλλοντικό αλλά και

υδρευτικό σκοπό. Από την

δεκαετία του ’60 έχει προ-

μελετηθεί αλλά δυστυχώς

ποτέ δεν προχώρησε. Το

κόστος φαίνεται ότι θα είναι

κοντά στα 70 εκ ευρώ. Ένα

ποσό που ουσιαστικά θα

αποσβεστεί σύντομα. Τώρα

με το πρόγραμμα

Ανάκαμψης πρέπει οπωσ-

δήποτε να κατασκευαστεί.

Είμαι στην διάθεσης σας”.

Φιλικά

Κων  Τζανακουλης

π. Δήμαρχος Λαρισαίων

5
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

CMYK

Κων/νος Τζανακούλης: Αναγκαίο όσοΚων/νος Τζανακούλης: Αναγκαίο όσο

ποτέ το φράγμα στη Σκοπιά Φαρσάλωνποτέ το φράγμα στη Σκοπιά Φαρσάλων

Μ
ετά από τον

έλεγχο ταχείας

ανίχνευσης αντι-

γόνου (Rapid Tests)

μέσω της δράσης “Drive

Throught Testing” στα

Φάρσαλα (12/01), πραγ-

ματοποιήθηκαν 77 Rapid

Tests τα αποτελέσματα

των οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

Νέος μαζικός δειγματολη-

πτικός έλεγχο για κορωνοϊό

μέσω της δράσης

«drivethrough testing» θα

γίνει αύριο Τρίτη, 19

Ιανουαρίου στα Φάρσαλα

από τις κινητές μονάδες

του ΕΟΔΥ σε συνεργασία

με το Δήμο Φαρσάλων και

την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τα συνεργεία του ΕΟΔΥ θα

βρίσκονται από το πρωί

έως το μεσημέρι μπροστά

από το 2ου Γυμνάσιο –

Λύκειο της πόλης, δίπλα

στο χώρο όπου διεξάγεται η

λαϊκή αγορά και θα διεξά-

γουν rapid tests για τον

covid-19.

Μέσω της συγκεκριμένης

δράσης δίνεται η δυνατότη-

τα στους πολίτες να δίνουν

δείγμα, άμεσα, χωρίς να

εξέλθουν από το όχημά

τους για να μην δημιουργεί-

ται συνωστισμός, καθώς

δεν υπάρχει καθυστέρηση

και αναμονή, με τον χρόνο

εξυπηρέτησης να μην

υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

Αρνητικά Αρνητικά καικαι τα 77τα 77

τεστ στα Φάρσαλατεστ στα Φάρσαλα



Ν
έα δεδομένα για

τον τρόπο εισα-

γωγής στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

«φέρνει» το νομοσχέδιο

του υπουργείου Παιδείας,

που παρουσιάστηκε την

περασμένη εβδομάδα. Αν

και δεν πρόκειται για

αλλαγές στον τρόπο

πραγματοποίησης των

εξετάσεων αυτών καθ’ε-

αυτών, σε συνδυασμό

όμως με τις αλλαγές που

έχουν δρομολογηθεί από

προηγούμενα νομοσχέδια

και σχετικές Υπουργικές

Αποφάσεις, προκύπτουν

εύλογες απορίες για το τι

θα ισχύσει εν τέλει για τις

φετινές Πανελλαδικές και

τι για εκείνες της επόμε-

νης χρονιάς.

Από φέτος (Πανελλαδικές

2021), το σύστημα εξετάσε-

ων είναι ενιαίο και θα

αφορά όλους τους υποψη-

φίους. Υπενθυμίζεται, ότι

πέρυσι η χρονιά ήταν μετα-

βατική και έτσι υπήρχαν

υποψήφιοι που έδιναν με το

«παλαιό» και άλλοι που έδι-

ναν με το «νέο» σύστημα.

Παρακάτω, ακολουθούν

ομαδοποιημένα τα ισχύοντα

για τις φετινές Πανελλαδικές

Εξετάσεις και για εκείνες

του 2022. Με επιφύλαξη,

ωστόσο, των όσων περι-

λαμβάνει το υπό διαβούλευ-

ση νομοσχέδιο, καθώς

υπάρχει πιθανότητα επε-

ξεργασίας των εν λόγω δια-

τάξεων μέχρι την ψήφισή

του στη Βουλή.

Τι θα ισχύσει για τις

Πανελλαδικές Εξετάσεις

2021

Οι υποψήφιοι, ανάλογα την

Ομάδα Προσανατολισμού

στην οποία ανήκουν, θα

εξεταστούν σε τέσσερα

μαθήματα (4). Επιπλέον

των μαθημάτων αυτών,

είναι τα ειδικά μαθήματα

(ξένες γλώσσες, σχέδιο,

μουσικές δεξιότητες) και οι

πρακτικές δοκιμασίες (για

εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ).

Δύο μαθήματα ανά

Επιστημονικό Πεδίο θα

έχουν συντελεστές βαρύτη-

τας, οι οποίοι έχουν καθορι-

στεί από το υπουργείο

Παιδείας. Αναλυτικότερα:

Για το 1ο Επιστημονικό

Πεδίο (Ανθρωπιστικές,

Νομικές και Κοινωνικές

Επιστήμες) συντελεστή

βαρύτητας έχουν τα Αρχαία

Ελληνικά (1,3) και η Ιστορία

(0,7).

Για το 2ο Επιστημονικό

Πεδίο (Θετικές και

Τεχνολογικές Επιστήμες),

συντελεστή βαρύτητας

έχουν τα Μαθηματικά (1,3)

και η Φυσική (0,7).

Για το 3ο Επιστημονικό

Πεδίο (Επιστήμες Υγείας

και Ζωής), συντελεστή

βαρύτητας έχουν η Βιολογία

(1,3) και η Χημεία (0,7).

Για το 4ο Επιστημονικό

Πεδίο (Επιστήμες

Οικονομίας και

Πληροφορικής), συντελεστή

βαρύτητας έχουν τα

Μαθηματικά (1,3) και η

Οικονομία (0,7).

Επιπλέον, από φέτος θα

ισχύσει ο νέος τρόπος

καθορισμού των βάσεων

εισαγωγής στα πανεπιστη-

μιακά τμήματα. Με βάση το

νομοσχέδιο που παρουσιά-

στηκε από την υπουργό

Παιδείας, Νίκη Κεραμέως,

και που αναμένεται να

ψηφιστεί μέσα στον επόμε-

νο μήνα προκειμένου να

ισχύσει άμεσα, θα θεσπι-

στεί η Ελάχιστη Βάση

Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Η διαδικασία υπολογισμού

της ΕΒΕ θα έχει ως εξής:

Κάθε πανεπιστημιακό

τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ

ποσοστό Χ% του μέσου

όρου (ΜΟ) των μέσων επι-

δόσεων (ΜΕ) όλων των

υποψηφίων στο σύνολο

των τεσσάρων μαθημάτων

(Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επι-

στημονικού πεδίου του

υποψηφίου

[ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ

3+ΜΕΜ4)/4].

Για παράδειγμα, εάν ο

Μέσος Όρος των μέσων

επιδόσεων όλων των υπο-

ψηφίων ενός επιστημονικού

πεδίου είναι 11/20 και το

πανεπιστημιακό τμήμα έχει

ορίσει το Χ% στο 90% του

ΜΟ, η ΕΒΕ για το συγκεκρι-

μένο τμήμα θα είναι 9,9.

Σημειώνεται, ότι από το

υπουργείο θα είναι καθορι-

σμένο το εύρος για το

ποσοστό Χ% (π.χ. 80%

έως 120% του ΜΟ), μέσα

στο οποίο θα μπορεί να

κινηθεί η επιλογή του κάθε

τμήματος.

Χρονολογικά, αρχικά το

κάθε τμήμα θα ορίζει το

ποσοστό Χ% πριν από τη

διεξαγωγή των

Πανελλαδικών Εξετάσεων,

έχοντας υπ’ όψιν στοιχεία

για τις επιδόσεις των υπο-

ψηφίων, που θα έχουν

δοθεί από το υπουργείο

στα πανεπιστήμια νωρίτε-

ρα. Στη συνέχεια, θα βγαί-

νουν οι βαθμολογίες των

υποψηφίων και θα υπολογί-

ζονται τα μόριά τους. Η

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

θα ανακοινώνεται μετά την

ανακοίνωση των επιδόσεων

των υποψηφίων. Όσον

αφορά στην υποβολή των

Μηχανογραφικών Δελτίων,

αυτή θα γίνεται μετά την

ανακοίνωση της ΕΒΕ. Για

την φετινή χρονιά δεν προ-

βλέπεται αλλαγή στη διαδι-

κασία υποβολής

Μηχανογραφικού.

Ωστόσο, βάσει του προανα-

φερθέντος νομοσχεδίου,

από φέτος θα δοθεί επιπλέ-

ον η δυνατότητα υποβολής

Παράλληλου

Μηχανογραφικού για όσους

τελειόφοιτους ή υποψήφι-

ους Πανελλαδικών

Εξετάσεων ενδιαφέρονται

να εισαχθούν στα δημόσια

ΙΕΚ. Η εισαγωγή θα γίνεται

με βάση τον βαθμό του

απολυτηρίου.

Τι θα ισχύσει για τις

Πανελλαδικές Εξετάσεις

2022

Οι υποψήφιοι, ανάλογα την

Ομάδα Προσανατολισμού

στην οποία ανήκουν, θα

εξεταστούν σε τέσσερα

μαθήματα (4), με επιπλέον

μαθήματα και πάλι τα ειδικά

μαθήματα και τις πρακτικές

δοκιμασίες. Στις

Πανελλαδικές 2022, όμως,

θα αντικατασταθεί το μάθη-

μα της Κοινωνιολογίας με

εκείνο των Λατινικών, για

τους υποψηφίους της

Ομάδας Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Επίσης, στις Πανελλαδικές

2022 θα ισχύουν και πάλι

συντελεστές βαρύτητας, με

τη διαφορά ότι -σύμφωνα

με τα όσα αναμένεται να

ψηφιστούν φέτος στο υπό

διαβούλευση νομοσχέδιο-

θα υπάρχει δυνατότητα σε

κάθε τμήμα να ορίζει εκείνο

ποια μαθήματα θα έχουν

συντελεστή, καθώς και τη

βαρύτητά του.

Η διαδικασία της Ελάχιστης

Βάσης Εισαγωγής θα ισχύ-

σει επίσης στις

Πανελλαδικές 2022.

Ωστόσο, για την χρονιά

αυτή θα ισχύσει για πρώτη

φορά ο νέος τρόπος υπο-

βολής Μηχανογραφικού,

που περιλαμβάνει δύο

φάσεις. Στην Α’ φάση, οι

υποψήφιοι θα μπορούν να

συμπληρώσουν το

Μηχανογραφικό έχοντας

περιορισμένο αριθμό επιλο-

γών. Συγκεκριμένα, έως

10% του συνόλου των τμη-

μάτων κάθε επιστημονικού

πεδίου οι υποψήφιοι των

ΓΕΛ και έως 20% οι υπο-

ψήφιοι των ΕΠΑΛ. Μετά

την ανακοίνωση των επιτυ-

χόντων της Α’ φάσης, οι μη

εισαχθέντες θα συμμετέ-

χουν στη Β’ φάση. Στη

φάση αυτή, οι επιλογές των

υποψηφίων θα περιλαμβά-

νουν όσα τμήματα θα εξα-

κολουθούν να έχουν κενές

θέσεις από την Α’ φάση,

χωρίς να υπάρχει περιορι-

σμός στον αριθμό των επι-

λογών τους (με προϋπόθε-

ση να επιτυγχάνεται η

καθορισμένη ΕΒΕ κάθε

τμήματος).

Τέλος, και στις

Πανελλαδικές 2022 θα

υπάρχει η δυνατότητα υπο-

βολής Παράλληλου

Μηχανογραφικού, για εισα-

γωγή στα δημόσια ΙΕΚ.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Πανελλαδικές: Όλες οι αλλαγές για την εισαγωγή στο ΠανεπιστήμιοΠανελλαδικές: Όλες οι αλλαγές για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο



Τ
α μαγαζιά σήκω-

σαν ρολά με

αυστηρά μέτρα

προστασίας το λιανικό

εμπόριο και κάποιοι κλά-

δοι υπηρεσιών σε όλη τη

χώρα, με εξαίρεση τις επι-

βαρυμένες επιδημιολογι-

κά περιοχές όπου η επα-

ναλειτουργία των κατα-

στημάτων θα γίνεται με τη

μέθοδο του click away.

Μαζί με τα καταστήματα της

λιανικής, ρολά ανεβάζουν

και τα κομμωτήρια, τα

κέντρα αισθητικής, οι υπη-

ρεσίες διαιτολογίας, οι υπη-

ρεσίες προσωπικής υγιει-

νής και φροντίδας σώμα-

τος, αλλά και τα ΚΤΕΟ.

Πώς θα ανοίξει το λιανε-

μπόριο με… lockdown

Το λιανεμπόριο μπαίνει

ξανά στην «πρίζα» και τα

καταστήματα άνοιξαν τις

πόρτες τους για να υποδέ-

χονται κανονικά πελάτες,

εξαιρουμένων των «κόκκι-

νων» περιοχών του επιδη-

μιολογικού χάρτη, όπου οι

εμπορικές επιχειρήσεις θα

λειτουργήσουν με τη μέθο-

δο του click away.

Η επαναλειτουργία αφορά

το σύνολο των εμπορικών

καταστημάτων καθώς επί-

σης τα εμπορικά κέντρα

(malls), εκπτωτικά χωριά

και εκπτωτικά καταστήματα

(outlets).

Οι βασικοί όροι λειτουργίας

Η λειτουργία του συνόλου

των εμπορικών καταστημά-

των θα γίνεται πλέον κανο-

νικά με μόνο περιορισμό

την συνάθροιση εντός του

καταστήματος ή του mall

κατά αναλογία 1 άτομο ανά

25 τμ.

Παράλληλα οι καταναλωτές

θα έχουν χρονικό περιθώ-

ριο δύο ωρών για τα ψώνια

τους απ’ τη στιγμή που θα

στείλουν με SMS στο

13033 τον κωδικό 2 λαμβά-

νοντας την έγκριση ή θα

συντάξουν το έντυπο μετα-

κίνησης.

Δύο κανόνες που θα πρέ-

πει να τηρούνται απ’ όλους

στο πλαίσιο μίας «συμφω-

νίας ευθύνης», όπως τη

χαρακτήρισε ο υπ.

Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης,

προκειμένου να μην χρεια-

στεί να ξανακλείσει το

εμπόριο.

Οι παραβάτες θα έχουν να

αντιμετωπίσουν ένα πρό-

στιμο 300 ευρώ ενώ στην

περίπτωση των επιχειρήσε-

ων που παραβαίνουν τους

κανόνες θα υπάρχουν

αυστηρές κυρώσεις με προ-

σωρινή αναστολή δραστη-

ριότητας.

Κομμωτήρια και κέντρα

αισθητικής

Μαζί με το λιανικό εμπόριο

στις όχι επικίνδυνες επιδη-

μιολογικά περιοχές («πρά-

σινες») θα μπορούν να λει-

τουργούν αποκλειστικά με

ραντεβού.

Σε ό,τι αφορά σε κομμωτή-

ρια, κουρεία, κέντρα αισθη-

τικής, διαιτολογικές υπηρε-

σίες, προβλέπονται τα ακό-

λουθα:

Οι πελάτες θα προσέρχο-

νται μόνο κατόπιν ραντε-

βού, μέσω τηλεφώνου και

ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν

κατά την ημερήσια έναρξη

λειτουργίας τους να

συμπληρώνουν κατάλογο

με τα ραντεβού των πελα-

τών, ο οποίος θα επιδει-

κνύεται στα ελεγκτικά όργα-

να.

Υποχρεωτική χρήση

μάσκας προστασίας για το

προσωπικό και τους πελά-

τες.

Τέσσερα άτομα για κατα-

στήματα έως 100 τ.μ. συν

ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ.

επιπλέον. Για τις υπηρεσίες

πλην των κομμωτηρίων,

κουρείων και διαιτολογίας,

απαιτείται η ανάπτυξη δια-

χωριστικού πετάσματος

τύπου plexiglass.

Ο πληθυσμός των πελατών

είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως

επιπέδων ορόφων και δεν

συμπεριλαμβάνει τους

εργαζόμενους.

Για τα ΚΤΕΟ «οι πελάτες

θα προσέρχονται μόνον

κατόπιν ραντεβού, μέσω

τηλεφώνου και ηλεκτρονι-

κών μέσων. Οι επιχειρήσεις

οφείλουν κατά την ημερήσια

έναρξη λειτουργίας τους, να

διατηρούν κατάλογο με τα

ραντεβού, ο οποίος θα επι-

δεικνύεται στα ελεγκτικά

όργανα. Η χρήση μάσκας

προστασίας στο προσωπι-

κό εργασίας είναι υποχρεω-

τική, όπως και η χρήση

αντισηπτικού και γαντιών

μιας χρήσης».
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Επιτέλους σηκώνει ρολά το λιανεμπόριο – Πώς θα ψωνίζουμεΕπιτέλους σηκώνει ρολά το λιανεμπόριο – Πώς θα ψωνίζουμε

στα καταστήματαστα καταστήματα

Α
ναλυτικά όλοι οι

κλάδοι του λιανι-

κού εμπορίου

που ξεκίνησαν την λει-

τουργία τους από την

Δευτέρα 18/1 στην χώρα

μας.

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη

εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών, περιφε-

ρειακών μονάδων υπολογι-

στών και λογισμικού σε

εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοι-

νωνιακού εξοπλισμού σε

εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο εξοπλι-

σμού ήχου και εικόνας σε

εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋ-

φαντουργικών προϊόντων

σε εξειδικευμένα καταστή-

ματα.

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών,

χρωμάτων και τζαμιών σε

εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο χαλιών,

κιλιμιών και επενδύσεων

δαπέδου και τοίχου σε εξει-

δικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών

οικιακών συσκευών σε εξει-

δικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο επίπλων,

φωτιστικών και άλλων

ειδών οικιακής χρήσης σε

εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε

εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο χαρτικών

ειδών.

Λιανικό εμπόριο εγγραφών

μουσικής και εικόνας σε

εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο αθλητικού

εξοπλισμού σε εξειδικευμέ-

να καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών

κάθε είδους σε εξειδικευμέ-

να καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων

σε εξειδικευμένα καταστή-

ματα.

Λιανικό εμπόριο υποδημά-

των και δερμάτινων ειδών

σε εξειδικευμένα καταστή-

ματα.

Λιανικό εμπόριο καλλυντι-

κών και ειδών καλλωπι-

σμού σε εξειδικευμένα

καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο λουλου-

διών, φυτών, σπόρων,

λιπασμάτων, ζώων συντρο-

φιάς και σχετικών ζωοτρο-

φών σε εξειδικευμένα κατα-

στήματα.

Λιανικό εμπόριο ρολογιών

και κοσμημάτων σε εξειδι-

κευμένα καταστήματα.

Άλλο λιανικό εμπόριο και-

νούργιων ειδών σε εξειδι-

κευμένα καταστήματα,

εκτός από λιανικό εμπόριο

υλικών καθαρισμού.

Λιανικό εμπόριο μεταχειρι-

σμένων ειδών σε καταστή-

ματα.

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋ-

φαντουργικών προϊόντων.

Λιανικό εμπόριο άλλων

ειδών σε υπαίθριους

πάγκους και αγορές.

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός

καταστημάτων, υπαίθριων

πάγκων ή αγορών.

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγ-

χου οχημάτων οδικών μετα-

φορών.

Ενοικίαση και εκμίσθωση

ειδών αναψυχής και αθλητι-

κών ειδών.

Ενοικίαση και εκμίσθωση

άλλων ειδών προσωπικής

ή οικιακής χρήσης.

Δραστηριότητες κομμωτη-

ρίων, κουρείων και κέντρων

αισθητικής.

Υπηρεσίες Διαιτολογίας.

Υπηρεσίες Διαιτολογικών

Μονάδων με εξαίρεση την

άσκηση.

Υπηρεσίες προσωπικής

υγιεινής και φροντίδας

σώματος.

Υπηρεσίες γυαλίσματος

υποδημάτων.

Αυτοί είναι οι κλάδοι πουΑυτοί είναι οι κλάδοι που

σήκωσαν ρολά από τηνσήκωσαν ρολά από την

Δευτέρα 18/1Δευτέρα 18/1



Σ
την τοποθέτηση

μεταλλικού οικί-

σκου στο Κέντρο

Υγείας της πόλης, προ-

χώρησε η δημοτική αρχή

Φαρσάλων, υλοποιώντας

σχετική απόφαση του

δημοτικού συμβουλίου.

Ο μεταλλικός οικίσκος

εμβαδού 15τ.μ. θα χρησιμο-

ποιηθεί για τις ανάγκες του

Κέντρου, σχετικά με την

πανδημία και τη διαδικασία

του εμβολιασμού.

Διαθέτει όλες τις απαιτούμε-

νες προδιαγραφές όπως

κουφώματα αλουμινίου,

ηλεκτρολογική και υδραυλι-

κή εγκατάσταση.

Ο προϋπολογισμός της

δαπάνης ανέρχεται συνολι-

κά στις 4960 ευρώ.
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φαρσάλων παρέδωσε βοήθειαΤο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φαρσάλων παρέδωσε βοήθεια

στους πλημμυροπαθείς του “Ιανού”στους πλημμυροπαθείς του “Ιανού”

Υ
πογράφεται η σύμ-

βαση του έργου

της ενεργειακής

αναβάθμιση του

Δημαρχείου Φαρσάλων,

μετά την έγκριση που

έδωσε ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός.

Το έργο χρηματοδοτείται

από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

2014-2020 με 538.399,59

ευρώ. Κύριος, δικαιούχος

και φορέας υλοποίησης του

έργου  είναι ο Δήμος

Φαρσάλων.

«Σε συνεργασία με τον

Δήμαρχο Φαρσάλων Μάκη

Εσκίογλου και την Ειδική

Υπηρεσίας Διαχείρισης του

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-

2020, προχωράμε στον

εκσυγχρονισμό του κτιρίου

του Δημαρχείου

Φαρσάλων» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

«Πρόκειται για  ένα έργο

ουσίας,  με σημαντικά

οφέλη για το περιβάλλον,

την καλύτερη εξυπηρέτηση

του πολίτη, τη βελτίωση

των συνθηκών εργασίας

στο χώρο και την εξοικονό-

μηση πολύτιμων πόρων.

Με  στρατηγικό σχέδιο  και

αποτελεσματικές συνεργα-

σίες, βελτιώνουμε  το ενερ-

γειακό αποτύπωμα  συνολι-

κά 54 δημοσίων και δημοτι-

κών κτιρίων σε όλη την

Περιφέρεια, επενδύοντας

περισσότερα από 45 εκατ.

ευρώ,  από το ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014-2020. Η

σωστή διαχείριση του

ΕΣΠΑ,  σε μια δύσκολη

εποχή για την οικονομία και

την  κοινωνία, οδηγεί σε

έργα που δημιουργούν

θέσεις εργασίας και φέρ-

νουν προστιθέμενη αξία

στην  τοπική, πραγματική

οικονομία» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Η ενεργειακή αναβάθμιση

του κτιρίου του Δημαρχείου

Φαρσάλων

Πρόκειται για υφιστάμενο

κτίριο διοίκησης

Ενεργειακής Κατηγορίας Δ,

το οποίο αναμένεται να

αναβαθμιστεί σε Κατηγορία

Β+, με βελτίωση των ενερ-

γειακών χαρακτηριστικών

του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση

περιλαμβάνει τις εξής

παρεμβάσεις:

-Εφαρμογή συστήματος

θερμομόνωσης του κτιρια-

κού κελύφους.

-Αντικατάσταση των κου-

φωμάτων και των υαλοπι-

νάκων με νέα θερμομονωτι-

κά.

-Αντικατάσταση των φωτι-

στικών παλαιού τύπου με

σύγχρονα φωτιστικά τεχνο-

λογίας LED.

-Αναβάθμιση του συστήμα-

τος θέρμανσης με αντικατά-

σταση του υφιστάμενου

συστήματος θέρμανσης

πετρελαίου με φυσικό

αέριο.

Με την ολοκλήρωση του

έργου προβλέπεται η έκδο-

ση Πιστοποιητικού

Ενεργειακής Απόδοσης

(ΠΕΑ) και το κτίριο θα

πιστοποιηθεί κατά ISO

50001 με την εφαρμογή

συστήματος Ενεργειακής

Διαχείρισης.

Από την λειτουργία του,

αναμένεται η μείωση της

κατανάλωσης ενέργειας του

κτιρίου και η μείωση των

εκπομπών CO2 μέσω της

αναβάθμισης της

Κατηγορίας Ενεργειακής

Απόδοσης των κτιρίων, και

παράλληλα η αναβάθμιση

των συνθηκών θερμικής

άνεσης και, κατ’ επέκταση,

η ποιοτική βελτίωση των

συνθηκών λειτουργίας του

κτιρίου του Δημαρχείου και

της διαβίωσης των επισκε-

πτών πολιτών και του προ-

σωπικού.

Υπογράφεται η σύμβαση για την Ενεργειακή Αναβάθμιση τουΥπογράφεται η σύμβαση για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του

Δημαρχείου ΦαρσάλωνΔημαρχείου Φαρσάλων

Μεταλλικό οικίσκο στο Κέντρο Υγείας τοποθέτησε ο ΔήμοςΜεταλλικό οικίσκο στο Κέντρο Υγείας τοποθέτησε ο Δήμος

Η
Διοίκηση του

Εργατοϋπαλληλικ

ού Κέντρου

Φαρσάλων παρέδωσε

στις εγκαταστάσεις του

Δήμου Φαρσάλων μεγά-

λες ποσότητες από κου-

βέρτες και σεντόνια για

την κάλυψη αναγκών των

πλημμυροπαθών συναν-

θρώπων μας από τον

“Ιανό”.

Η προσφορά αυτή ανήκει

στη Γενική Συνομοσπονδία

Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ),

η οποία ανταποκρίθηκε

άμεσα,  μετά το αίτημα του

Εργατοϋπαλληλικού

Κέντρου Φαρσάλων, το

οποίο διεκπεραιώθηκε μετά

την επικοινωνία του Θέμη

Αναστασίου.

Η παράδοση έγινε από τον

πρόεδρο κ. Κεφάλα

Βασίλειο, τον Αντιπρόεδρο

κ. Αναστασίου Θέμη, τον

ταμία κ. Χαμορούσο

Βασίλειο και το μέλος του

Δ.Σ. κ. Χατζόπουλο

Κωνσταντίνο του

Εργατοϋπαλληλικού

Κέντρου Φαρσάλων, προς

τον Πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων κ.

Δαμιανό Κωνσταντίνο και

την πρόεδρο της κοινότητας

Φαρσάλων κα. Πρεκατέ

Θεοδώρα.
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Κ
ατά πλειοψηφία

ψηφίστηκε και

εγκρίθηκε το τεχνικό

πρόγραμμα του Δήμου

Φαρσάλων για το έτος

2021 στο πρώτο Δ.Σ. του

νέου έτους.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Μάκης Εσκίογλου ανέφερε

για το πρόγραμμα χαρακτηρι-

στικά πως: Πρόκειται για ένα

πρόγραμμα που έχει 11,5

εκατομμύρια ευρώ στον προ-

ϋπολογισμό του, από εξα-

σφαλισμένες πιστώσεις, εκ

των οποίων 1.100.000 ευρώ

από δημοτικούς πόρους, ενώ

περικλείονται και έργα του

“Ιανού.

Ενώ για το πρόγραμμα

Αντώνης Τρίτσης τόνισε ότι ο

Δήμος ήδη έχει λάβει μέρος

και συμμετέχει σε όλες τις

προσκλήσεις, για έργα

ύψους 42 εκατομμυρίων

ευρώ.

Ακόμα σημείωσε ότι: Στο

πρόγραμμα Φιλόδημος και

Δημοσίων Επενδύσεων

υπάρχουν αποφάσεις έντα-

ξης 5,3 εκατομμυρίων ευρώ

και έτοιμες μελέτες για την

περιοχή Κατράνα και τους

Ρομά.

Ακολούθησε λεπτομερής

ανάλυση των έργων από τον

διευθυντή της Τεχνικής

Υπηρεσίας Αν. Λιαπή.

Εν συνεχεία τον λόγο πήρε ο

πρώην Δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Άρης Καραχάλιος χαρακτή-

ρισε άρτιο το πρόγραμμα

τονίζοντας παράλληλα ότι σε

αυτό το τεχνικό πρόγραμμα

αποτυπώνεται σε μεγάλο

βαθμό 7/10 η δουλειά που

έγινε από υπηρεσίες και

αιρετούς τα προηγούμενα έτη

και δη την τελευταία τριετία,

καλώντας παράλληλα τον κ.

Μάκη Εσκίογλου να αναθεω-

ρήσει για την δήλωση που

είχε κάνει προεκλογικά στην

ομιλία του απαξιώνοντας την

προηγούμενη δημοτική αρχή

για “αναπτυξιακό τέλμα του

δήμου”.

Ο κ. Καραχάλιος επεσήμανε

καθυστερήσεις ορισμένων

μεγάλων έργων, όπως της

αγροτικής οδοποιίας Σταυρός

– Ν. Μοναστήρι και του

Μουσείου επί της οδού

Καναδάς. Όσον αφορά το

μεγάλο έργο της μεταφοράς

νερού από τα ορεινά του

δήμου και τη δημιουργία

φραγμάτων σε Καλιτζόρεμα

και Λουτζακόρεμα ανέφερε

μεταξύ άλλων τα εξής: “Θα

πρέπει η δημοτική αρχή να

συντηρεί την υπόσχεσή της

και σε αυτό εμείς θα είμαστε

αρωγοί ως παράταξη, ενώ-

πιον του νέου Υπουργού

Εσωτερικών, να τηρήσει τη

δοθείσα υπόσχεση, διότι

είναι πολύ μεγάλο έργο και

δεν υπάρχει εξασφαλισμένη

η πίστωση, παρά ταύτα

δόθηκε και θα πρέπει να

τηρηθεί”.

Η πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων Μαρία Ίφου αρχι-

κά τόνισε ότι είναι πολύ

σημαντικό να υπάρχει συνέ-

χεια στον Δήμο και στα έργα

παρά τις ενδεχόμενες επιμέ-

ρους διαφωνίες που μπορεί

να υπάρχουν, και δήλωσε

πως η παράταξη της είναι

πάντα θετική από την θέση

της αντιπολίτευσης, υπερψη-

φίζοντας το τεχνικό πρόγραμ-

μα.

Η κ. Ίφου διαφώνησε στην

ολοκληρωτική ανάπλαση της

πλατείας, χαρακτηρίζοντας

ότι θα μπορούσαν να απο-

φευχθούν αυτά τα έξοδα, ενώ

ήταν σύμφωνη σε ήπιες

παρεμβάσεις.

Επίσης, δεν συμφωνεί στην

κατασκευή οικίσκου στο

Πολυδάμειο καθώς θα έπρε-

πε να γίνουν ανάλογα έργα

και σε άλλα χωριά.

Εκ μέρους της παράταξης

του κ. Τύμπα, τοποθετήθηκε

ο δημοτικός σύμβουλος

Γιάννης Γκέβρος, αλλά λόγω

κακής σύνδεσης στο διαδί-

κτυο δεν ακούστηκε τελικά

παρά μόνο ότι καταψήφισαν

το πρόγραμμα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η

δημοτική αρχή δέχτηκε να

κάνει ένα πρόχειρο στέγα-

στρο στην πιάτσα των Ταξί,

θέμα που είχε φέρει ο κ.

Τύμπας να υλοποιηθεί ακόμα

και με έξοδά του σε προη-

γούμενα συμβούλια.

“Σκοπός μας είναι πάντοτε να

προσπαθούμε να προσθέ-

τουμε, να βελτιώνουμε την

καθημερινότητα των δημο-

τών, πάντα προς αυτή την

κατεύθυνση σκεπτόμενος

στηρίζω και ψηφίζω το τεχνι-

κό πρόγραμμα” σημείωσε ο

δημοτικός σύμβουλος και

επικεφαλής παράταξης

Ευάγγελος

Δημητρακόπουλος.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής

Συσπείρωσης Φαρσάλων

Απόστολος Αναγνώστου

καταψήφισε το τεχνικό πρό-

γραμμα λέγοντας μεταξύ

άλλων ότι: “Δεν έχει τη δυνα-

τότητα να ανταποκριθεί στις

δυνατότητές του καθώς

πολλά από τα έργα αργοπο-

ρούν για πολλά χρόνια. Στο

τεχνικό πρόγραμμα τα

πρώτα στοιχεία που κοιτάμε

κάθε φορά είναι τα αντιπλημ-

μυρικά και αντισεισμικά έργα,

όμως σε αυτό το πρόγραμμα

δεν περιλαμβάνεται κανένα

στοιχείο και δεν φταίει η

τεχνική υπηρεσία, φταίει η

πολιτική που ακολουθείται

και από τη δημοτική αρχή και

από την κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας”.

Τοποθετήθηκαν και άλλοι

δημοτικοί σύμβουλοι για άλλα

έργα όπως ο κ.

Μπαμπανίκας για κόμβο

στην λαϊκή αγορά, για τον

δρόμο στην Ανωχωρίου, η

πρώην δήμαρχος Μαρία

Ίφου επανήλθε για το θέμα

της γεώτρησης, η κα

Αγγελακοπούλου για τα

αγροτικά μισθώματα από τις

πλημμύρες του Ιανού κ.α.

Η ψηφοφορία

Θετικά ψήφισαν το τεχνικό

πρόγραμμα η παράταξη της

πλειοψηφίας, η δημοτική

σύμβουλος Ιουλία

Αγγελακοπούλου και

Ευάγγελος

Δημητρακόπουλος, η παρά-

ταξη Άρη Καραχάλιου ψήφισε

θετικά (εκτός Ιανού), οι δημο-

τικοί σύμβουλοι της Μαρίας

Ίφου (Κατσιαούνης,

Λελεντζής) και η ίδια ψήφισε

θετικά το πρόγραμμα και δια-

φοροποιήθηκαν στο θέμα της

πλατείας και του οικίσκου στο

Πολυδάμειο. Η παράταξη

Τύμπα το καταψήφισε, όπως

και ο δημοτικός σύμβουλος

της Λαϊκής Συσπείρωσης

Απόστολος Αναγνώστου.

Στην τηλεδιάσκεψη βρέθηκαν

επίσης οι πρόεδροι κοινοτή-

των και ψήφισαν θετικά το

Τεχνικό Πρόγραμμα: Θ.

Πρεκατέ (Φαρσάλων), Β.

Μορφογιάννη (Βαμβακούς),

Ν. Γούσιος (Ευυδρίου), Β.

Βασιλόπουλος

(Κατωχωρίου), Φ. Γρίβας

(Αγίου Γεωργίου), Θ.

Λελεντζής (Ναρθακίου), Χαρ.

Σκαντζούρης (Υπέρειας), Βλ.

Κοντογιώργος (Ζ. Πηγής) και

Αλ. Αγγελακόπουλος

(Σκοτούσας).

Από την συνεδρίαση απου-

σίαζαν οι δημοτικοί σύμβου-

λοι κ.κ. Δεσ. Συροπούλου,

Κων/νος Μπαλατσός (από

την πλειοψηφούσα παράτα-

ξη) και ο Β. Πατσιούρας από

την παράταξη της Μαρίας

Ίφου.

ΚατάΚατά πλειοψηφίαπλειοψηφία εγκρίθηκεεγκρίθηκε τοτο ΤεχνικόΤεχνικό

πρόγραμμαπρόγραμμα τουτου ΔΔ. . ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Α
νοιχτή επιστολή

προς τον

Υπουργό

Περιβάλλοντος &

Ενέργειας Κώστα Σκρέκα

Αναλυτικά

κ. Υπουργέ

Από την ώρα που ο

Πρωθυπουργός αξιολόγησε

θετικά τα αδιαμφισβήτητα

προσόντα σας και σας

εμπιστεύτηκε στο “νευραλ-

γικό” πόστο του Υπουργού

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, όλοι οι εμείς οι

Θεσσαλοί έχουμε εναποθέ-

σει ολες τις ελπίδες μας σε

εσάς.

Προσωπικά είμαι πεπεισμέ-

νος επειδή σας γνωρίζω

καλά ότι είστε γνώστης των

τεκταινόμενων της

Θεσσαλιας, όσον αφορά το

θεμα φραγμάτων λειψυ-

δρίας και πλημμυρών. Θα

μου επιτρέψετε όμως

εμένα, έναν άνθρωπο του

μόχθου στον κάμπο της

Θεσσαλίας, να επισημάνω

κάποια πράγματα που κατα

την ταπεινή μου γνώμη,

πρέπει να γίνουν τώρα που

βρίσκεστε σε αυτό το καίριο

πόστο.

Ο κάμπος της Θεσσαλίας

είναι μια λεκάνη η οποία

πνίγεται το χειμώνα (συνή-

θως) και διψάει το καλοκαί-

ρι, επειδή δεν έχουμε προ-

βλέψει να συγκρατήσουμε

τους μεγάλους υδάτινους

πόρους των ορεινών

όγκων, οι οποίοι δυστυχώς

καταλήγουν μέσω του

Πηνειού και των παραποτά-

μων του, στη θάλασσα.

Όλοι προσβλέπουμε στην

εκτροπή του Αχελώου, ένα

έργο που φαίνεται να είναι

πολύ μακρινό έως απραγ-

ματοποίητο. Η μελέτη της

εκτροπής προβλέπει δύο

ταμιευτήρες στο Μουζάκι

και στην Πύλη, στην οποία

εδώ και είκοσι χρόνια περί-

που, έγινε η σήραγγα

εκτροπής του ποταμού για

την κατασκευή του φράγμα-

τος. Με ''αντιπάλους'' τους

Αιτωλοακαρνάνες, τους

Αθηναίους και τους

Οικολόγους, δείχνει η

εκτροπή ανέφικτη.

Μπορείτε όμως άμεσα να

κάνετε τα φράγματα-ταμιευ-

τήρες στο Μουζάκι και στην

Πύλη για να συγκεντρώ-

νουν τις ποσότητες νερού

από τις μεγάλες υδρορροές

του ορεινού όγκου που διο-

χετεύουν οι δυο μεγάλοι

παραπόταμοι του Πηνειού

στη θάλασσα,

Είδαμε και θρηνήσαμε

καταστροφές από τον

“Ιανό” σε όλο τον κάμπο

της Καρδίτσας, των

Φαρσάλων και του

Αλμυρού. Δείτε όμως, και το

παράδειγμα της πόλης των

Σοφάδων, μιας πόλης που

πλημμύριζε από τις πρώτες

βροχές με τα νερά του

“Ονόχωνου” και με την

κατασκευή πλέον του φράγ-

ματος του Σμοκόβου, πέρα-

σε την καταστροφή αλώβη-

τη.

Κύριε Υπουργέ, ο κάμπος

των Φαρσάλων είναι ο

μόνος που δεν πρόκειται να

“δροσιστεί” από κανένα

φράγμα  εκτός από το

φράγμα στο “Παλιοδερλί”

στη Σκοπιά Φαρσάλων.

Ένα φράγμα που μετά από

μια προμελέτη της δεκαε-

τίας του ‘60 δεν ασχολήθη-

κε κανένας. Τώρα μετά την

μεγάλη καταστροφή ακού-

στηκαν κάποιες φωνές που

σιγά σιγά χάνονται.

Στον κάμπο των Φαρσάλων

το φάσμα της ερημοποίη-

σης πλέον είναι πολύ

ορατό. Οι γεωτρήσεις εχουν

φτάσει σε μεγάλο βάθος και

ο υδροφόρος ορίζοντας

κατεβαίνει ετησίως επικίν-

δυνα. Το κόστος της άντλη-

σης ανέρχεται από 40 έως

70 ευρώ το στρέμμα ,

μόνον για την ενέργεια των

αντλητικών συγκροτημάτων

χωρίς να υπολογίζουμε τα

δυσβάσταχτα έξοδα ανόρυ-

ξης των γεωτρήσεων και

της συντήρησης των αντλη-

τικών συγκροτημάτων.

Τώρα πλέον δύσκολα αντι-

καθίστανται οι γεωτρήσεις

λόγω οικονομικής δυσκο-

λίας των παραγωγών με

αποτέλεσμα οι εκμεταλλεύ-

σεις να εγκαταλείπονται ή

να συνεχίζουν με ξηρικές

καλλιέργειες.

Το φράγμα της Σκοπιάς θα

αρδεύσει και θα δώσει

πνοή στον κάμπο των

Φαρσάλων, του Αλμυρού,

αλλά και μέρους της υπό-

λοιπης Θεσσαλίας. Θα

υδροδοτήσει την πολη των

Φαρσάλων και των χωριών

της επαρχίας που δεν

έχουν πλέον εδώ και πολλά

χρόνια πόσιμο νερό.

Ακόμη, θα συγκρατήσει τα

νερά του Ενιπέα στο φράγ-

μα για να μην έχουμε νέους

“Ιανούς”. Είναι ένα φράγμα

που εσείς κοστολογείτε

περίπου στα 136 εκατ.

Ευρώ, ποσό πολύ μικρότε-

ρο από τις αποζημιώσεις

που καλείται το κράτος να

καταβάλει μετά τις μεγάλες

καταστροφές σε σπίτια και

χωράφια.

Κύριε Υπουργέ ή τώρα ή

ποτέ. Δώστε την δυνατότη-

τα στον εαυτό σας, να γίνε-

τε ένας νέος “Πλαστήρας”

για την περιοχή μας και τον

κάμπο της Θεσσαλίας και

να σας ευγνωμονούν οι

νέοι και οι επόμενες γενιές.

Είστε ο καθ’ ύλην αρμόδιος,

με ανάθεση

Πρωθυπουργού για την δια-

χείριση των υδάτινων

πόρων για όλη την

Επικράτεια. Δώστε και σε

εμάς την δυνατότητα να κοι-

τάξουμε τα παιδιά μας

κατάματα και να τα κρατή-

σουμε στον κάμπο, ο οποί-

ος σιγά-σιγά αδειάζει από

νέους ανθρώπους. Δώστε

την δυνατότητα στην πολη

των Φαρσάλων και των

χωριών της επαρχίας να

ξανανοίξουν τις βρύσες και

να πιουν υγιεινό νερό/

Με τιμή 

Τύμπας Ιωάν. Δημήτριος

Κάτοικος επαρχίας

Φαρσάλων
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Επιστολή του κ. Δημητρίου Τύμπα προς τον ΥπουργόΕπιστολή του κ. Δημητρίου Τύμπα προς τον Υπουργό

Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα ΣκρέκαΠεριβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα



Σ
το πλαίσιο της προ-

ώθησης μέτρων

αποκατάστασης και

στήριξης των περιοχών

που επλήγησαν από τη

θεομηνία του «Ιανού» και

ιδιαίτερα του πρωτογε-

νούς τομέα, ο οποίος

υπέστη σημαντικές

ζημιές, προωθείται η ενί-

σχυση των Τοπικών

Οργανισμών Εγγείων

Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) για

την αποκατάσταση των

υποδομών και των

δικτύων τους, ώστε να μη

διαταραχθεί ο παραγωγι-

κός προγραμματισμός και

προσανατολισμός των

αγροτών των περιοχών.

Προς αυτήν την κατεύθυν-

ση, ο Υπουργός

Οικονομικών, κ. Χρήστος

Σταϊκούρας, και ο

Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης, κ. Σπήλιος

Λιβανός, αποφάσισαν τη

χρηματοδότηση ΤΟΕΒ της

Κεντρικής Ελλάδος, με

έμφαση στη Θεσσαλία, με

πόρους ύψους 3.200.000

ευρώ για την αποκατάστα-

ση των αρδευτικών υποδο-

μών και δικτύων στις περιο-

χές που επλήγησαν.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέ-

λεσμα της στενής συνεργα-

σίας που είχε αναπτυχθεί

την προηγούμενη περίοδο

μεταξύ του τότε υφυπουρ-

γού κ. Κώστα Σκρέκα, του

Γενικού Γραμματέα

Οικονομικής Πολιτικής κ.

Χρήστου Τριαντόπουλου,

και του Γενικού Γραμματέα

Αγροτικής Πολιτικής και

Διαχείρισης Κοινοτικών

Πόρων κ. Κωνσταντίνου

Μπαγινέτα με τις

Περιφέρειες και τους ΤΟΕΒ

των περιοχών που επλήγη-

σαν από τη θεομηνία

«Ιανός».

Η ενίσχυση θα δρομολογη-

θεί από το αρμόδιο

Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

σε ένα πλαίσιο παρακολού-

θησης της έγκαιρης υλοποί-

ησης και προόδου των

έργων αποκατάστασης

ώστε να προχωρήσει ανε-

πηρέαστος ο παραγωγικός

προγραμματισμός χιλιάδων

αγροτών και να μην επηρε-

αστεί δυσμενώς το εισόδη-

μά τους.
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3,2 εκατ. στους ΤΟΕΒ3,2 εκατ. στους ΤΟΕΒ

Κεντρικής Ελλάδος για ζημιέςΚεντρικής Ελλάδος για ζημιές

λόγω λόγω τουτου ““ΙανούΙανού””

Π
ρόστιμα μόνο για

τη μη διαβίβαση

των τιμολογίων

εσόδων, εξετάζει το οικο-

νομικό επιτελείο για το

επόμενο έτος καθώς, με

την πιλοτική εφαρμογή

που ξεκίνησε εφέτος, το

2021 θεωρείται «έτος ανο-

χής» για τα ηλεκτρονικά

τιμολόγια.

Ήδη, όπως ανέφερε ο

Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. κ.

Γιώργος Πιτσιλής σε διαδι-

κτυακή εκδήλωση που

διοργάνωσε το

Επαγγελματικό

Επιμελητήριο Αθηνών,  η

πλατφόρμα των myDATA

έχει υποδεχθεί περίπου

1000 λογιστές ή επιχειρή-

σεις και πάνω από 120.000

παραστατικά μέσω των

ERP προγραμμάτων, αλλά

και 1.500 παραστατικά

μέσω της απλουστευμένης

φόρμας καταχώρησης (για

μικρές επιχειρήσεις με

χαμηλό τζίρο).

Όπως τόνισε ο διοικητής

πάνω στην ίδια βάση και

την ίδια πλατφόρμα θα κτι-

στεί η απλοποίηση των

φορολογικών υποχρεώσε-

ων μέσω προ-συμπλήρω-

σης δηλώσεων, ενώ από

την επόμενη χρονιά (2021)

θα δουλέψουν και τα ηλε-

κτρονικά δελτία αποστολής.

Πρόσθεσε επίσης ότι μόλις

εχθές έγινε στην ΑΑΔΕ η

παρουσίαση μιας ηλεκτρο-

νικής εφαρμογής για ηλε-

κτρονικά ραντεβού στις

εφορίες, η οποία θα αντικα-

ταστήσει τα email και ξεκι-

νήσει από τις ελεγκτικές

υπηρεσίες, ενώ μετά θα

επεκταθεί και στις υπόλοι-

πες υπηρεσίες της

Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων.

ΑΑΔΕ: «Έτος ανοχής» το 2021ΑΑΔΕ: «Έτος ανοχής» το 2021

για τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγιαγια τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια
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Πλατεία Δημαρχείου: Ορίστηκε η κριτική επιτροπή για ταΠλατεία Δημαρχείου: Ορίστηκε η κριτική επιτροπή για τα

ΑρχιΑρχιττεκτονικά Σχέδια εκτονικά Σχέδια 

Τ
ο σημαντικό έργο

που αφορά την

ολική αναμόρφωση

της Κεντρικής Πλατείας

(Πλατεία Δημαρχείου) των

Φαρσάλων περνά στην

επόμενη φάση του καθώς

ορίστηκε μετά από

Συμβούλιο της

Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Φαρσάλων η

κριτική επιτροπή των

Αρχιτεκτονικών Σχεδίων

που θα αφορούν στην

αναμόρφωση της

Κεντρικής Πλατείας.

Η Επιτροπή θα απαρτίζε-

ται από τους κάτωθι:

Ως κριτής εκ προσωπικοτή-

των η αρμόδια επιτροπή

του Δήμου όρισε: τον κ.

Παπαγεωργίου Άγγελο

(Πρόεδρο του Τμήματος

Αρχιτεκτόνων του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

ο οποίος θα εκτελεί χρέη

Πρόεδρου της Κριτικής

Επιτροπής, με αναπληρωτή

τον κ. Δημητρακόπουλο

Αριστοτέλη (Τμήμα

Αρχιτεκτόνων του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

Τακτικά Μέλη:

1. Kίζης Ιωάννης του

Κων/νου, αρχ. μηχ/κός, ομ.

καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Σχολής ΕΜΠ.

2. Πάγκαλος Παναγιώτης,

αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος

Υπ.Πολιτισμού &

Αθλητισμού.

3. Γκουμοπούλου Γεωργία

του Παρασκευά, αρχ.

μηχ/κός, ελεύθ.

Επαγγελματίας.

Αναπληρωματικά Μέλη :

1. Λεφάκη Στυλιανή του

Σταματίου, αρχ. μηχ/κός,

επ.Καθηγήτρια ΑΠΘ

2. Σαπουνάκης Αρης του

Αγαθοκλή, αρχ. μηχ/κός,

αν. Καθηγητής

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

3. Ανδριανόπουλος

Τηλέμαχος του Παναγιώτη,

αρχ. μηχ/κός, ελεύθ.

Επαγγελματίας

Το κάθε τακτικό μέλος, σε

περίπτωση κωλύματος, θα

αναπληρώνεται από το

αριθμητικά

αντίστοιχο αναπληρωματικό

μέλος.

Επιλαχόντα Μέλη :

1. Λάζαρης Ανδρέας του

Γεωργίου, αρχ. μηχ/κός,

ελεύθ. Επαγγελματίας

2. Καλαβρυτινού Γεωργία

του Νικολάου, αρχ.

μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελμα-

τίας

3. Γεωργιάδης Νικόλαος

του Μιχαήλ, αρχ. μηχ/κός,

ελεύθ. Επαγγελματίας

Για τη διασφάλιση της λει-

τουργίας της Κριτικής

Επιτροπής κληρώθηκαν

επιπλέον τρία (3) επιλαχό-

ντα μέλη που αντικαθιστούν

οποιοδήποτε αναπληρωμα-

τικό ή και τακτικό μέλος αν

και το αντίστοιχο αναπλη-

ρωματικό μέλος κωλύεται.

Ως εκπρόσωπος υπάλλη-

λος του Δήμου Φαρσάλων

ορίστηκε η κ. Μήτα Ελένη,

Αρχιτέκτων Μηχανικό, με

αναπληρωτή της τον κ.

Ντεούδη Ευάγγελο

Αρχιτέκτων Μηχανικό.

Ως Γραμματέας της

Επιτροπής ορίστηκε η

υπάλληλος του Δήμου

Φαρσάλων κ. Καλφούντζου.

Παρασκευή, Γεωπόνος, με

αναπληρώτρια της την κ.

Ευαγγελοπούλου Ελένη,

Γεωπόνο.

Η
«επίσκεψη» του

χιονιού στην

Επαρχία

Φαρσάλων αυτή την

φορά δεν άφησε «πλη-

γές» καθώς η χιονόπτω-

ση που είχαμε ήταν αρκε-

τά ήπια με αποτέλεσμα να

μας αφήσει με όμορφες

αναμνήσεις, φωτογραφίες

και εικόνες.

Βέβαια τα συνεργεία του

Δήμου Φαρσάλων ήταν σε

επιφυλακή όλο το διάστημα

σε περίπτωση που συμβεί

το οτιδήποτε.

Ήπια πέρασε η κακοκαιρία από την ΕπαρχίαΉπια πέρασε η κακοκαιρία από την Επαρχία

και μας άφησε ευχάριστες εικόνεςκαι μας άφησε ευχάριστες εικόνες



Μ
ε επιστολή του ο

πρόεδρος της

Δημοτικής

Χορωδίας Φαρσάλων

έκανε την απότιμηση του

και ευχαρίστησε όλους

τους φορείς για την μέχρι

τώρα πορεία της χορω-

δίας, ενώ παράλληλα

αποκάλυψε τα επόμενα

σχέδια.

Αναλυτικά:

Το 2020 ήταν μια πολύ

δύσκολη χρονιά για όλη την

κοινωνία και φυσικά και για

τη χορωδία μας. Η συγκυ-

ρία αυτή δεν επέτρεψε ίσως

να γίνουν ευρέως γνωστά

δύο σημαντικά γεγονότα

που έχουν σχέση με τη

χορωδία μας

Πριν από τέσσερα χρόνια,

στην έδρα του Δήμου

Λιβαδιών Κύπρου, η

Δημοτική χορωδία

Φαρσάλων και η Δημοτική

Χορωδία Λιβαδιών Κύπρου

με τη σύμφωνη γνώμη των

διοικητικών τους συμβου-

λίων και τη συγκατάθεση

του τότε δημάρχου

Φαρσάλων κ Αρη

Καραχάλιου και του κ

Μάριου Αρμένη δημάρχου

Λιβαδιών υπέγραψαν ένα

πρωτόκολλο αδελφοποίη-

σης με σκοπό την συνεχή

πολιτιστική συνεργασία.

Πριν από δύο χρόνια, αυτή

τη φορά στα Φάρσαλα, οι

χορωδίες επιβεβαίωσαν εκ

νέου τη θέλησή τους να

συνεργαστούν και υπεγρά-

φη το δεύτερο πρωτόκολλο

συνεργασίας.

Το περασμένο Σεπτέμβρη ο

δήμος δοκιμάστηκε σκληρά

από την επέλαση του

*Ιανού*.Από την επόμενη

μέρα της θεομηνίας όλοι οι

κύπριοι Δήμαρχος, δημοτι-

κοί σύμβουλοι ,χορωδοί,

όλοι αυτοί που γνώρισαν τα

Φάρσαλα έδειξαν τεράστιο

ενδιαφέρον τόσο για τους

ανθρώπους όσο και για την

πόλη μας. Το ενδιαφέρον

τους όμως δεν έμεινε στα

ευχολόγια. Με πρωτοβουλία

του Δημάρχου Λιβαδιών κ

Μάριου Αρμένη, δημοτικών

συμβούλων και χορωδών

συγκεντρώθηκε ένα σεβα-

στό χρηματικό ποσόν το

οποίο και απεστάλη στο

Δήμο Φαρσάλων να διατε-

θεί προς ανακούφιση των

πληγέντων. Εκ μέρους της

Δημοτικής χορωδίας

Φαρσάλων ένα μεγάλο

ευχαριστώ στους αδελφούς

Κυπρίους.

Το δεύτερο σημαντικό γεγο-

νός ήταν η ικανοποίηση

ενός χρόνιου αιτήματος της

Δημοτικής χορωδίας’ Με

απόφαση του Δημοτικού

συμβουλίου παραχωρήθηκε

μία αίθουσα στον Πύργο

Δεληδημητρίου για να γίνει

μόνιμος εκθεσιακός χώρος

για να *στεγαστούν* οι ανα-

μνήσεις της τριανταπεντά-

χρονης πορείας της

Δημοτικής χορωδίας.

Ευχαριστούμε θερμά το

δήμαρχο κ Μάκη Εσκίογλου

και τους κκ Χρήστο

Μπασαγιάννη και Νίκο

Γκατζόγια προέδρους του

ΟΠΑΚΠΑ. Η έκθεση θα

γίνει από τους ιδίους τους

χορωδούς σε συνεργασία

με τον ΟΠΑΚΠΑ και ευελπι-

στούμε ότι εφ όσον οι υγει-

ονομικές συνθήκες το επι-

τρέψουν να είναι στη διάθε-

ση του κοινού μέχρι το

Πάσχα .

Γιαννης Μαλέτσικας

Πρόεδρος Δημοτικης

χορωδίας
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Τοπικά Νέα
CMYK

ΤοΤο τέλοςτέλος τουτου 2020 2020 πολύπολύ σημαντικόσημαντικό για την Δημοτική Χορωδίαγια την Δημοτική Χορωδία

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

Μ
ε το άνοιγμα

του λιανεμπορί-

ου από την

Δευτέρα 18/1 σήκωσαν

ρολά και τα περισσότερα

καταστήματα των

Φαρσάλων.

Πλέον είναι επιτακτική η

ανάγκη στήριξης των τοπι-

κών καταστημάτων καθώς

μετά από πολλούς μήνες

που ήταν στο «άνοιξε –

κλείσε» επιτέλους ανοίγουν

κανονικά.

Οι μικρές τοπικές επιχειρή-

σεις είναι αυτές που επλή-

γησαν περισσότερο από

όλες κατά την διάρκεια της

πανδημίας.

Στην Επαρχία μας αρκετές

επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν

αρκετά προβλήματα και

πριν την πανδημία τα οποία

όμως πλέον είναι ακόμη

πιο ορατά και δύσκολα.

Πλέον είναι στο χέρι όλων

μας να στηρίξουμε την

τοπική αγορά και με αυτόν

τον τρόπο ο καθένας μας

να δώσει μια χείρα βοηθεί-

ας στον διπλανό του, στον

γείτονα, στον φίλο, στον

γνωστό του ώστε να βγού-

με από το τέλμα και να

επανέλθει έστω και αργά η

σταθερότητα.

Βέβαια δεδομένα οι υποψή-

φιοι καταναλωτές θα είναι

πιο «μαζεμένοι» καθώς η

πανδημία έπληξε πολλάκις

αρκετούς κλάδους, όμως

έστω και το λίγο και η μικρή

βοήθεια είναι μια μεγάλη

«ανάσα» για τις μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις της

Επαρχίας Φαρσάλων.

ΗΗ ΤοπικήΤοπική αγοράαγορά πρέπειπρέπει νανα

στηριχθείστηριχθεί όσοόσο ποτέποτέ άλλοτεάλλοτε



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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19/1:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

20/1:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

21/1: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

22/1: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

23/1: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως &

Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

24/1: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23

Τηλ: 24910-22501

25/1: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

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).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων
«Παναγία η Ελεούσα» ευχαριστεί θερμά την
Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων
Σποράδων και τον Πρόεδρο της κ. Μπαλατσό
Ευάγγελο για την μεγάλη προσφορά κρεάτων για το
γιορτινό τραπέζι για τις οικογένειες των Φαρσάλων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους τους ανθρώ-
πους της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Καλή και
Ευλογημένη Χρονιά με υγεία και ευτυχία σε αυτούς
και τις οικογένειες τους.

Με εκτίμηση – ΤΟ Δ.Σ.

Μ
έσα στην εβδομά-

δα αναμένεται να

εκδοθεί η υπουρ-

γική απόφαση για την

οριστικοποίηση του

ποσού που θα λαμβάνει

το κάθε νοικοκυριό ως

επίδομα θέρμανσης.

Όπως αναφέρει η δημόσια

τηλεόραση, αιτήσεις έχουν

υποβληθεί από περίπου

700.000 νοικοκυριά και οι

πληρωμές προγραμματίζο-

νται για το τέλος του μήνα.

Το ύψος του επιδόματος θα

εξαρτάται από την τοποθε-

σία του ακινήτου ενώ προ-

σαύξηση 10% θα δίνεται

για κάθε ανήλικο μέλος του

νοικοκυριού. Το ελάχιστο

ποσό θα διαμορφώνεται

στα 80 ευρώ και το μέγιστο

στα 650 ευρώ.

Το επίδομα θα δοθεί σε

687.000 νοικοκυριά.

Θα υπολογιστεί με βάση

τον οικισμό που κατοικούν

οι ενδιαφερόμενοι και,

όπως έχει διευκρινιστεί

από το υπουργείο

Οικονομικών, στις περι-

πτώσεις οικισμών που οι

κάτοικοί τους δεν βρίσκουν

τον οικισμό τους ή έχουν

πρόβλημα με τον

Ταχυδρομικό Κώδικα στον

σχετικό κατάλογο, μπορούν

να επικοινωνούν με το

Κέντρο Εξυπηρέτησης

Φορολογουμένων της

ΑΑΔΕ στο τηλ.

2131621000, ώστε να γίνε-

ται άμεσα η σχετική διόρ-

θωση.

Φέτος για πρώτη φορά επι-

δοτούνται ξύλα, πελλέτ και

φυσικό αέριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να υποβάλλουν

συμπληρωματικά τιμολόγια

έως τον Φεβρουάριο –

Μάρτιο όταν και θα ανοίξει

εκ νέου η πλατφόρμα

myΘέρμανση.

Το ύψος του επιδόματος

που θα λάβει κάθε δικαιού-

χος δεν μπορεί να είναι

μικρότερο των 80 ευρώ,

ούτε να υπερβαίνει τα 650

ευρώ.

Όσον αφορά στις πληρω-

μές του επιδόματος αυτές

θα γίνουν:

*έως 31/1 για αγορές έως

31/12, και

*έως 31/3 για αγορές έως

28/2.

Μέσα στην εβδομάδα ηΜέσα στην εβδομάδα η

απόφαση για τοναπόφαση για τον

υπολογισμό τουυπολογισμό του

επιδόματος θέρμανσηςεπιδόματος θέρμανσης
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Μ
ετά την ολοκλή-

ρωση της διαδι-

κασίας υποβο-

λών δηλώσεων αναστο-

λών συμβάσεων εργα-

σίας εργαζομένων και

ορθών επαναλήψεων για

τους μήνες Οκτώβριο,

Νοέμβριο και Δεκέμβριο

2020, οι δηλώσεις ανα-

στολών συμβάσεων εργα-

σίας εργαζομένων και

ορθών επαναλήψεων για

το μήνα Ιανουάριο 2021

υποβάλλονται στο

Πληροφοριακό Σύστημα

«ΕΡΓΑΝΗ» από τις

19/1/2021 μέχρι και τις

31/1/2021, σύμφωνα με

σχετική ανακοίνωση του

υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:

Υποβολή δηλώσεων ανα-

στολών συμβάσεων εργα-

σίας εργαζομένων και

ορθών επαναλήψεων για

τον Ιανουάριο

Α. Για όλη την επικράτεια

Οι δηλώσεις αναστολών

συμβάσεων εργασίας εργα-

ζομένων (και ορθές επανα-

λήψεις) από επιχειρήσεις-

εργοδότες των οποίων η

λειτουργία έχει ανασταλεί

με εντολή δημόσιας αρχής

για το χρονικό διάστημα

από 1/1/2021 έως και

18/1/2021, υποβάλλονται,

βάσει Κωδικού Αριθμού

Δραστηριότητας (ΚΑΔ),

σύμφωνα με τα παραρτή-

ματα Α΄ και Β΄.

Οι δηλώσεις αναστολών

συμβάσεων εργασίας εργα-

ζομένων (και ορθές επανα-

λήψεις) από επιχειρήσεις-

εργοδότες που πλήττονται,

βάσει ΚΑΔ, για το χρονικό

διάστημα από 1/1/2021 έως

και 31/1/2021 υποβάλλο-

νται, βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα

με το παράρτημα Γ΄ (επισυ-

νάπτεται).

Β. Περιοχές με καθολικό

lockdown

Επιπρόσθετα των όσων

ισχύουν σε όλη την επικρά-

τεια, σε περιοχές που έχουν

επιβληθεί έκτακτα μέτρα

προστασίας της δημόσιας

υγείας, σύμφωνα με τις

σχετικές κοινές υπουργικές

αποφάσεις που έχουν εκδο-

θεί προς αντιμετώπιση της

διασποράς του κορονοϊού

COVID-19 αναφορικά με

την αναστολή λειτουργίας

των ιδιωτικών επιχειρήσεων

που έχουν έδρα ή υποκατά-

στημα, ισχύουν τα ακόλου-

θα:

Δήμος Σπάρτης της

Περιφερειακής Ενότητας

Λακωνίας της Περιφέρειας

Πελοποννήσου:

Ημερομηνίες: 14/1/2021-

18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 2331

13.01.2021 (B’ 54).

Κοινότητα Σπερχειάδας του

Δήμου Μακρακώμης της

Περιφερειακής Ενότητας

Φθιώτιδας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας:

Ημερομηνίες: 5/1/2021-

18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 295

04.01.2021 ( B’ 8), Αριθμ.

2329/13.01.2021 (Β’ 55).

Περιφερειακή Ενότητα

Αργολίδας της Περιφέρειας

Πελοποννήσου:

Ημερομηνίες: 14/1/2021-

18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.

2333/13.01.2021 (Β’ 53).

Περιφερειακή Ενότητα

Λέσβου της Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου:

Ημερομηνίες: 13/1/2021-

18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/ΓΠ.οικ.

2004/12.01.2021 (B’ 44).

Περιφερειακή Ενότητα

Βοιωτίας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας:

Ημερομηνίες: 12/1/2021-

18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.

1653/11.01.2021 (Β’ 39).

Δήμοι Ασπροπύργου και

Ελευσίνας της

Περιφερειακής Ενότητας

Δυτικής Αττικής της

Περιφέρειας Αττικής:

Ημερομηνίες: 1/1/2021-

18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/ΓΠ.οικ.

84017/29.12.2020 ( Β

5773), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.

610 /05.01.2021 (Β’ 10),

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.

1288/8.1.2021 (Β’ 31).

Δήμοι Εορδαίας, Κοζάνης

και Βοΐου της

Περιφερειακής Ενότητας

Κοζάνης της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας:

Ημερομηνίες: 1/1/2021-

18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.

84019/29.12.2020 (Β’

5774), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.

612/05.01.2021 (Β’ 10),

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.

1284/08.01.2021 (Β’ 25).

Δήμος Καλυμνίων της

Περιφερειακής Ενότητας

Καλύμνου της Περιφέρειας

Νοτίου Αιγαίου:

Ημερομηνίες: 1/1/2021-

18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.

84251/30.12.2020 (Β’

5834), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.

1286 08.01.2021 (B’ 26).

Τοπική Κοινότητα Κέλλης

του Δήμου Αμυνταίου της

Περιφερειακής Ενότητας

Φλώρινας της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας:

Ημερομηνίες: 1/1/2021-

15/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.

84021/29.12.2020 (Β

5775), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.

965/07.01.2021 (Β’ 17).

Κοινότητα Ανθήλης του

Δήμου Λαμιέων της

Περιφερειακής Ενότητας

Φθιώτιδας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας:

Ημερομηνίες: 8/1/2021-

18/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 967/07.1.2021

(Β’ 18).

Κοινότητα Παλαιοκάστρου

του Δήμου Σητείας της

Περιφερειακής Ενότητας

Λασιθίου της Περιφέρειας

Κρήτης: Ημερομηνίες:

6/1/2021-15/1/2021/ ΚΥΑ:

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.

615/05.01.2021 (Β’ 12).

Κοινότητες Στροφής,

Αγιοχωρίου, Νέδας και

Ηπίου του Δήμου Αρριανών

της Περιφερειακής

Ενότητας Ροδόπης της

Περιφέρειας Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης:

Ημερομηνίες: 6/1/2021-

15/1/2021/ ΚΥΑ: Αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.

617/05.01.2021 (Β’ 13).

Κοινότητα Στροφής του

Δήμου Αρριανών της

Περιφερειακής Ενότητας

Ροδόπης της Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης: Ημερομηνίες:

1/1/2021-15/1/2021/ ΚΥΑ:

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84485/

31.12.2020 ( B’ 5870).

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων

της Περιφερειακής

Ενότητας Βοιωτίας της

Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας: Ημερομηνίες:

6/1/2021-15/1/2021/ ΚΥΑ:

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.606

/05.01.2021 (Β’ 9).

2. Δηλώσεις αναστολών και

καθορισμός χρονικών δια-

στημάτων αναστολής, βάσει

ΚΑΔ, για τον Ιανουάριο

Για τις επιχειρήσεις-εργοδό-

τες που έχουν ΚΑΔ ο οποί-

ος, εντός του μήνα

Ιανουαρίου, για ένα συγκε-

κριμένο χρονικό διάστημα

είναι στην κατηγορία των

πληττόμενων και, στη συνέ-

χεια, για το υπόλοιπο του

μήνα στην κατηγορία των

κλειστών, μετά από εντολή

δημόσιας αρχής, υποβάλλε-

ται ξεχωριστό έντυπο-δήλω-

ση αναστολής για κάθε

κατηγορία υπαγωγής (πλητ-

τόμενο ή κλειστό, κατόπιν

εντολής δημόσιας αρχής

αντίστοιχα).

Οι επιχειρήσεις πρέπει

δηλαδή να καθορίσουν στο

πεδίο [κατηγορία υπαγω-

γής] του εντύπου, αν τα

δηλωθέντα χρονικά διαστή-

ματα αναστολής συμβάσε-

ων εργαζομένων αφορούν

διάστημα κατά το οποίο ο

ΚΑΔ αφορά στην κατηγορία

κλειστό με εντολή δημόσιας

αρχής («Από Δημόσια

Αρχή») ή στην κατηγορία

πληττόμενο («Πλήττομαι

Σημαντικά»).

Διευκρινίζεται ότι, σε περί-

πτωση που η επιχείρηση

θέλει να υποβάλει δήλωση

και για άλλον-άλλους ΚΑΔ,

τότε επαναλαμβάνει για

κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω δια-

δικασία.

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 απαραί-

τητο να προβούν σε υποβο-

λή της υπεύθυνης δήλω-

σης.

Οικονομία

534 534 ευρώ: η διορία για τις αναστολές συμβάσεων τονευρώ: η διορία για τις αναστολές συμβάσεων τον

ΙανουάριοΙανουάριο

«
Στο τέλος της παν-

δημίας θα γίνει ο

τελικός απολογι-

σμός και θα προκύψουν

οι κλάδοι που πρέπει να

στηριχθούν περαιτέρω με

μέτρα ενίσχυσης», σημεί-

ωσε ο αναπληρωτής

υπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων Νίκος

Παπαθανάσης, σε συνέ-

ντευξή του, στον τηλεο-

πτικό σταθμό ΑΝΤ1,

σημειώνοντας ότι έπονται

αποφάσεις για άνοιγμα

όσων καταστημάτων

παραμένουν κλειστά,

όπως τα πρακτορεία

ΟΠΑΠ.

Αναφορικά με την εστίαση

επανέλαβε ότι οι κυβερνητι-

κές αποφάσεις εξαρτώνται

από τις εισηγήσεις της επι-

στημονικής επιτροπής, ενώ

διευκρίνισε ότι εφόσον δεν

τηρηθούν τα μέτρα σε

κάποια περιοχή και παρα-

τηρηθεί συνωστισμός και

άλλα προβλήματα, θα

υπάρξει «πισωγύρισμα»

στο πλαίσιο των μέτρων για

τη λειτουργία της αγοράς

και εξήγησε ότι θα χαρακτη-

ριστεί ως «κόκκινη» εμπορι-

κά η εν λόγω περιοχή και

θα ισχύει σε αυτήν πλέον

υποχρεωτικά η μέθοδος του

click away, που θα ισχύει

από την Δευτέρα στις επι-

δημιολογικά επιβαρυμένες

περιοχές, που βρίσκονται

υπό αυστηρό lockdown.

Σε ό,τι αφορά στο κυνήγι

και το ψάρεμα, είπε ότι

όπως είχαν επιτραπεί σε

δεύτερο χρόνο την προη-

γούμενη φορά, κάτι ανάλο-

γο αναμένεται κι αυτήν την

φορά από τους ειδικούς.

Με ραντεβού σε κομμωτή-

ρια και κέντρα αισθητικής

«Χωρίς χρονικό περιορισμό

θα γίνονται οι επισκέψεις σε

κομμωτήρια και κέντρα

αισθητικής, όπου οι πελά-

τες πηγαίνουν με ραντε-

βού», είπε ο αναπληρωτής

υπουργός σημειώνοντας ότι

στα εν λόγω καταστήματα ο

πελάτης θα μπορεί να μεί-

νει μέχρι να ολοκληρωθεί η

παροχή υπηρεσιών για την

οποία έχει μεταβεί σε αυτά,

πάντοτε με την αποστολή

του σχετικού sms.

Όπως τόνισε ο κ.

Παπαθανάσης, αναφορικά

με το νέο πλαίσιο λειτουρ-

γίας της αγοράς από την

Δευτέρα, ο χρονικός περιο-

ρισμός των δύο ωρών

αφορά τις επισκέψεις σε

καταστήματα για αγορές,

αναφέροντας ότι στόχος

είναι η διευκόλυνση των

ανθρώπων της αγοράς και

των καταναλωτών και τονί-

ζοντας ότι πρέπει να απο-

φεύγονται σε κάθε περί-

πτωση ο συνωστισμός και

οι συναθροίσεις σε κλει-

στούς χώρους.

Είπε ακόμη, ότι δεν θα

υπάρξει μεταβολή στον

μέγιστο αριθμό των επιβα-

τών ανά ταξί, ενώ υποστή-

ριξε ότι δεν υπάρχει πρό-

βλημα στα μέσα μαζικής

μεταφοράς, όπου προβλέ-

πεται μειωμένος αριθμός

επιβατών, «αρκεί όλοι να

φορούν μάσκα και να

τηρούν τους στοιχειώδεις

κανόνες».

Αναφορικά με την αύξηση

του προστίμου για άσκοπη

μετακίνηση από τα 300 στα

500 ευρώ, ο κ.

Παπαθανάσης είπε ότι «η

Πολιτεία δεν θέλει να επι-

βάλλει πρόστιμα, αλλά να

τηρούνται τα μέτρα και οι

κανόνες, για να προστατευ-

θεί η δημόσια υγεία και να

λειτουργήσει η αγορά και η

οικονομία. Ο πρωθυπουρ-

γός είπε ότι η αύξηση του

προστίμου θα ανασταλεί για

λίγες ημέρες».

Παπαθανάσης: Σε περίπτωση συνωστισμού θα επανέλθει τοΠαπαθανάσης: Σε περίπτωση συνωστισμού θα επανέλθει το

click awayclick away



Π
έντε νέες συμβά-

σεις υπέγραψε ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός για έργα αντι-

πλημμυρικής προστασίας

στον Πάμισο και στον

Ενιπέα ποταμό. Πρόκειται

για αποκαταστάσεις

συνολικού προϋπολογι-

σμού 1,19 εκατ. ευρώ

μετά τις βλάβες που προ-

κάλεσε η θεομηνία του

«Ιανού». Τα έργα  πρόκει-

ται να υλοποιηθούν στις

περιοχές του Μουζακίου,

των Μεγάλων Καλυβίων

και στο Παλαιοχώρι -

Αγναντερό στον Πάμισο

και σε Βασιλί-Ευϊδριο-

Υπέρεια στον Ενιπέα.

«Υπογράψαμε πέντε νέες

συμβάσεις που αφορούν

τον καθαρισμό, την εμβά-

θυνση, την ενίσχυση των

αναχωμάτων και την  προ-

στασία των πρανών με

συρματοκιβώτια ή λιθορρι-

πή σε σημεία των ποταμών

Πάμισου και Ενιπέα» δηλώ-

νει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Σε συνεργα-

σία με τις τεχνικές υπηρε-

σίες 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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