
CMYK

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1002 Τιμή: 0,60 ευρώ

Νεκρός από μέρες στοΝεκρός από μέρες στο

σπίτι του βρέθηκε έναςσπίτι του βρέθηκε ένας

58χρονος σε χωριό των58χρονος σε χωριό των

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Ενημέρωση από τηνΕνημέρωση από την

Περιφέρεια για τα έργαΠεριφέρεια για τα έργα

στον Ενιπέαστον Ενιπέα

Ψηφίζεται οΨηφίζεται ο

Προϋπολογισμός τουΠροϋπολογισμός του

2021 στο Δ. Φαρσάλων2021 στο Δ. Φαρσάλων

Σ.Αλειφτήρας: «Η κινηΣ.Αλειφτήρας: «Η κινη--

τοποίηση είναι έναςτοποίηση είναι ένας

μοχλός πίεσης προςμοχλός πίεσης προς

όλες τις κατευθύνσειςόλες τις κατευθύνσεις

“Ζεσταίνονται” τα“Ζεσταίνονται” τα

τρακτέρ στηντρακτέρ στην

Επαρχία Φαρσάλων:Επαρχία Φαρσάλων:

AAνακοίνωση ΕΟΑΣΝΛ –νακοίνωση ΕΟΑΣΝΛ –

Αγροτικών ΣυλλόγωνΑγροτικών Συλλόγων

ΦαρσάλωνΦαρσάλων
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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 27/1/2021
Ασθενής Βροχή 1/6c

Τρίτη 26/1/2021
Βροχή 3/12c

Πέμπτη 28/1/2021
Συννεφιά 1/8c

Παρασκευή 29/1/2021
Συννεφιά 3/10c

Σαββάτο 30/1/2021
Συννεφιά 4/14c

Κυριακή 31/1/2020
Συννεφιά 5/15c

Δευτέρα 1/2/2021
Συννεφιά 6/14c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Τ
ροχαίο ατύχημα

σημειώθηκε στα

Φάρσαλα την

Κυριακή.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν

δύο αυτοκίνητα και χρειά-

στηκε και η επέμβαση της

Πυροσβεστικής η οποία

απεγκλώβισε την οδηγό του

ενός αυτοκινήτου, η οποία

μεταφέρθηκε με ελαφρύ

τραυματισμό στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων και αφού

δέχθηκε τις πρώτες βοήθει-

ες αποχώρησε.

Επιχείρησαν τρεις πυρο-

σβέστες με ένα όχημα.

Τροχαίο σταΤροχαίο στα

Φάρσαλα -Φάρσαλα -

Χρειάστηκε η Χρειάστηκε η 

επέμβαση τηςεπέμβαση της

ΠυροσβεστικήςΠυροσβεστικής

ΣυνάντησηΣυνάντηση

Καπετάνου – ΠέτσαΚαπετάνου – Πέτσα

στα γραφεία τηςστα γραφεία της

ΔΕΕΠ ΛάρισαςΔΕΕΠ Λάρισας

Τ
α γραφεία της
Διοικούσας
Επιτροπής

Εκλογικής Περιφέρειας
(Δ.Ε.Ε.Π.) Λάρισας της
Νέας Δημοκρατίας επι-
σκέφθηκε ο αναπλ.
Υπουργός Εσωτερικών
κ.Στέλιος Πέτσας όπου
είχε συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π.
Λάρισας κ.Χρήστο
Καπετάνο, τηρώντας το
υγειονομικόπρωτόκολλο
και χωρίς την παρουσία
κόσμου.
Συζητήθηκαν θέματα που

αφορούν στην θεσμική ανα-

βάθμιση της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και το νέο

εκλογικό νόμο για τις αυτο-

διοικητικέςεκλογές, ο οποί-

ος αποτελεί προεκλογική

δέσμευση της ΝΔ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.

Λάρισας

κ.ΧρήστοςΚαπετάνος ενη-

μέρωσε τον αναπλ.

Υπουργό για θέματα τοπι-

κού ενδιαφέροντος.

Στη συνάντηση παρέστη-

σαν επίσης οι βουλευτές

Ν.Λάρισας της Νέας

Δημοκρατίας κ.Χρήστος

Κέλλας και κα Στέλλα

Μπίζιου.

Μπορεί τα δημοτικά
σχολεία να έχουν
ανοίξει από τις 11

Ιανουαρίου και τα γυμνά-
σια και τα λύκεια να επα-
ναλειτουργούν από την
1η Φεβρουαρίου, ωστόσο
το υπουργείο Παιδείας
δεν έχει ανακοινώσει το
άνοιγμα των φροντιστη-
ρίων ξένων γλωσσών και
μέσης εκπαίδευσης,
όπως επίσης και των
ωδείων.
Μαθητές, γονείς, αλλά και

επαγγελματίες αναμένουν

με αγωνία επίσημες ανακοι-

νώσεις, ωστόσο, όπως

δήλωσε η υφυπουργός

Παιδείας Ζέτα Μακρή οι

ειδικοί δεν εισηγούνται την

επαναλειτουργία τους.

Ο λόγος, όπως εξήγησε

στον τηλεοπτικό σταθμό

Mega, είναι ότι οι ειδικοί

τονίζουν πως δεν πρέπει

να αναμειχθούν διάφορες

σχολικές ομάδες, κάτι δηλα-

δή που συμβαίνει στα φρο-

ντιστήρια. Ωστόσο, όταν

ρωτήθηκε για τα ωδεία

όπου το μάθημα γίνεται

κατά μόνας έδωσε την ίδια

απάντηση.

Φροντιστήρια καιΦροντιστήρια και

ωδεία: Τι εισηγούωδεία: Τι εισηγού--

νται οι ειδικοίνται οι ειδικοί



Β
γάζει παράπονο

η ανακοίνωση

του Φιλοζωικού

σωματείου Φαρσάλων για

την αντιμετώπιση των

ανθρώπων απέναντι στα

ζώα και ειδικότερα στα

αδέσποτα.

Αναλυτικά τα όσα αναφέ-

ρει:

“Κυρίες και κύριοι καλή

χρονιά με υγεία..

Ευχόμαστε όμως και μια

γενική αλλαγή στο πώς

αντιμετωπίζουμε τα ζώα

μας!! Η πρώτη μας μέριμνα

μαζί με τους οικείους μας

είναι τα κατοικίδια μας!

Πως μπορείτε να τους γυρί-

ζετε την πλάτη;

Πως μπορείτε να τα παρα-

τάτε στη μέση του πουθενά;

Ποιος είναι ο πολιτισμός

σας ποια η παιδεία σας στο

θέμα ζώα;

Καθημερινά βρίσκουμε

πλάσματα πολλά γερασμέ-

να ή άρρωστα ή έγκυος!

Αυτή είναι η λύση σας; Να

τα αφήνετε στον δρόμο;;;

Δηλαδή αποποιείστε τις

ευθύνες σας και τις φορτώ-

νεται σε πλάτες άλλων που

μπορεί να είναι πιο ευαί-

σθητοι η πιο πολιτισμένοι

από εσάς;

Το φιλοζωικό σε συνεργα-

σία με τον Δήμο Φαρσάλων

κάνουν τα αδύνατα δυνατά

για την αξιοπρέπεια αυτών

των πλασμάτων που εσείς

αφήνοντας τα εδώ κι εκεί

τους την αφαιρείται! Αλλά

επειδή πλέον έχει παραγίνει

η κατάσταση οφείλουμε να

σας προειδοποιήσουμε ότι

θα εφαρμοσθούν αυστηρά

και από μας και από την

Aστυνομία όλα τα πρόστιμα

και οι ποινές που ορίζει ο

νόμος περί αδέσποτων και

δεσποζόμενων ζώων κατά

γράμμα!!!

Τελικά απορούμε αν μέσα

από το πορτοφόλι βγαίνει η

ευαισθησία στον τόπο μας!

Ίσως γιατί μόνο εκεί πονά-

τε! Ίσως τότε επιτέλους

καταλάβετε ότι ένα πλάσμα

που στάθηκε σε όλη του τη

ζωή σύντροφος πιστός αξί-

ζει να πεθάνει στην αγκαλιά

σας και όχι στο πουθενά

χωρίς καν να καταλαβαίνει

ΓΙΑΤΙ;”
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Φιλοζωικό Σωματείο Φαρσάλων για ταΦιλοζωικό Σωματείο Φαρσάλων για τα

αδέσποτα: Ποιος είναι ο πολιτισμός σαςαδέσποτα: Ποιος είναι ο πολιτισμός σας

η παιδεία σας στο θέμα ζώα;η παιδεία σας στο θέμα ζώα;



Ο
ι Φαρσαλινοί

αγρότες την

ερχόμενη

Πέμπτη ετοιμάζουν την

πρώτη τους κινητοποίηση

η οποία αναμένεται να

λάβει χώρα εντός της

πόλης των Φαρσάλων,

όπου θα κάνουν μια

βόλτα με τα τρακτέρ τους

και μια επιτροπή θα επι-

σκεφθεί τον Δήμαρχο

Φαρσάλων ώστε να του

παραδώσει το ψήφισμα

με τα αιτήματα των αγρο-

τών.

Ο «Πρώτος Τύπος» επικοι-

νώνησε με τον Υπεύθυνο

Τύπου της ΕΟΑΣΝΛ και

Φαρσαλινό αγρότη κ.

Σωκράτη Αλειφτήρα ο οποί-

ος τόνισε ότι ο λόγος που

θα πραγματοποιηθεί αυτή η

κινητοποίηση είναι το γεγο-

νός ότι πρέπει να υπάρξει

ένας μοχλός πίεσης προς

όλες τις κατευθύνσεις, για

να διεκδικήσουμε αυτά που

μας αναλογούν.

Ο κύριος λόγος όπως μας

τόνισε ο κ. Αλειφτήρας είναι

το γεγονός ότι οι αποζημιώ-

σεις από τον «ΙΑΝΟ» δεν

αγγίζουν καν τις προσδο-

κίες που είχαν γεννήσει με

τις επισκέψεις τους στην

Επαρχία οι αρμόδιοι και ότι

πλέον δεν γίνεται οι αγρό-

τες της Επαρχίας να μεί-

νουν με σταυρωμένα τα

χέρια καθώς έχει περάσει

πολύς καιρός και όπως φαί-

νεται δεν υπάρχει διάθεση

για επανεξέταση και περαι-

τέρω βοήθεια.

Ερωτηθείς για το αν η εν

λόγω κινητοποίηση επιτρέ-

πεται ελέω των μέτρων του

Covid – 19 ο κ. Αλειφτήρας

ξεκαθάρισε πως πρόκειται

για μια κινητοποίηση η

οποία θα γίνει τηρώντας

όλα τα μέτρα, οι αγρότες

δεν θα συγκεντρωθούν σε

κάποιο σημείο θα περά-

σουν μέσα από την πόλη

και μετέπειτα αποκλειστικά

και μόνο η Επιτροπή θα

παραδώσει το ψήφισμα

στον Δήμαρχο Φαρσάλων

κ. Μάκη Εσκίογλου.

Τέλος όσο αφορά το αν

περιμένει συμμετοχή στην

κινητοποίηση τόνισε ότι

μετά την τηλεδιάσκεψη που

έγινε δεν μπορούσαμε να

μείνουμε άλλο με τα χέρια

«σταυρωμένα» δεν βλέπου-

με κάποια άλλη ελπίδα και

κάποιον άλλο τρόπο πίε-

σης, ελπίζω και εύχομαι

όλοι οι αγρότες μαζί να

διεκδικήσουμε αυτά που

μας αναλογούν». 
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Σωκράτης Αλειφτήρας: «Η κινητοποίησηΣωκράτης Αλειφτήρας: «Η κινητοποίηση

θα είναι ένας μοχλός πίεσης προς όλεςθα είναι ένας μοχλός πίεσης προς όλες

τις κατευθύνσεις, για να διεκδικήσουμετις κατευθύνσεις, για να διεκδικήσουμε

αυτά που μας αναλογούν»αυτά που μας αναλογούν»

Ν
εκρός σε προχω-

ρημένη σήψη βρέ-

θηκε 58 χρόνος

στην Κρήνη Φαρσάλων

το Σάββατο από

Αστυνομικούς του Α.Τ.

Φαρσάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες

οι κάτοικοι της περιοχής

είχαν αρκετό καιρό να δουν

τον άνδρα και παράλληλα

με το γεγονός ότι υπήρχαν

αρκετές μύγες και δυσοσμία

στην ευρύτερη περιοχή

ειδοποίησαν το Α.Τ.

Φαρσάλων το Σάββατο.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν

μπροστά σε ένα αποτρό-

παιο θέαμα, καθώς το

άψυχο σώμα του 58χρονου

ήταν σε προχωρημένη

σήψη.

Αμέσως καλέστηκε και

ασθενοφόρο το οποίο και

παρέλαβε την σωρό του

άτυχου άντρα.

Προανάκριση για το συμ-

βάν διενεργεί το

Αστυνομικό Τμήμα

Φαρσάλων.

Νεκρός από μέρες στο σπίτι τουΝεκρός από μέρες στο σπίτι του

βρέθηκε ένας 58χρονος βρέθηκε ένας 58χρονος στηνστην ΚρήνηΚρήνη



Σ
ε ειδική συνεδρία-

ση που θα πραγ-

ματοποιηθεί στις

26 Ιανουαρίου 2021

ημέρα Τρίτη και ώρα

13:30 με τηλεδιάσκεψη,

θα γίνει η λήψη αποφάσε-

ων, στα παρακάτω θέμα-

τα της ημερήσιας διάτα-

ξης.

1) Λήψη απόφασης, για την

έγκριση Προϋπολογισμού

του Δήμου Φαρσάλων,

οικονομικού έτους 2021.

2) Λήψη απόφασης, για την

έγκριση του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Δράσης (Ο.Π.Δ.) του

Δήμου, οικον. έτους 2021.

Λίγο αργότερα μετά από

την ειδική συνεδρίαση στις

3 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί

τακτική συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων με τηλεδιάσκε-

ψη, για συζήτηση και λήψη

απόφασης, στα παρακάτω

9 θέματα της ημερήσιας

διάταξης.

-Λήψη απόφασης, για κατα-

νομή ποσού 532.269,22€

που προέρχεται από την

επιχορήγηση «ΚΑΠ

Επενδυτικών Δαπανών

(πρώην ΣΑΤΑ) σε έργα του

Τεχνικού Προγράμματος

2021.

-Λήψη απόφασης, για την

έγκριση του Σχεδίου αστέ-

γων κατά την περίοδο του

χειμώνα.

-Λήψη απόφασης, συγκρό-

τησης τριμελούς επιτροπής

Ανταλλαγής Ακινήτων του

Δήμου και ορισμός δύο (2)

τακτικών αιρετών μελών και

ενός (1) δημοτικού υπαλλή-

λου ως γραμματέα, με τους

αναπληρωτές τους.

-Λήψη απόφασης, συγκρό-

τησης τριμελούς επιτροπής

Διενέργειας Δημοπρασιών

για την Εκποίηση ή

Εκμίσθωση Πραγμάτων του

Δήμου και ορισμός δύο (2)

τακτικών αιρετών και ενός

(1) δημοτικού υπαλλήλου

ως γραμματέα.

-Λήψη απόφασης, συγκρό-

τησης τριμελούς

Εκτιμητικής Επιτροπής του

Δήμου για τον καθορισμό

τιμήματος ακινήτων και ορι-

σμός δύο (2) τακτικών αιρε-

τών μελών, ενός (1)

Μηχανικού της Τεχνικής

Υπηρεσίας και ενός (1)

δημοτικού υπαλλήλου ως

γραμματέα, με τους ανα-

πληρωτές τους.

-Λήψη απόφασης, συγκρό-

τησης τριμελούς επιτροπής

Συμβιβαστικής. Επίλυσης

Φορολογικών Διαφορών και

Αμφισβητήσεων του Δήμου

και ορισμός δύο (2) τακτι-

κών αιρετών μελών, ενός

(1) δημότη και ενός (1)

δημοτικού υπαλλήλου ως

γραμματέα, με τους ανα-

πληρωτές τους.

-Λήψη απόφασης, συγκρό-

τησης τριμελούς επιτροπής

Καταστροφής Αντικειμένων

του Δήμου που δεν έχουν

Καμία Αξία και ορισμός δύο

(2) τακτικών αιρετών

μελών, ενός (l) δημότη και

ενός (1) δημοτικού υπαλλή-

λου ως γραμματέα, με τους

αναπληρωτές τους.

-Λήψη απόφασης, για

συγκρότηση των παρακάτω

επιτροπών (άρθρο 221 του

Ν. 4412/2016): α) παρακο-

λούθησης υπηρεσιών,

εργασιών και μεταφορών β)

παραλαβής προμηθειών,

για το έτος 2021.

-Λήψη απόφασης, για

συγκρότηση επιτροπής

παραλαβής έργων & εργα-

σιών αξίας έως 5.869,40€

για το έτος 2021.
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CMYK

Ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός του 2021Ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός του 2021

στο Δήμο Φαρσάλωνστο Δήμο Φαρσάλων



Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας έχει

υλοποιήσει μέχρι

σήμερα 119 αντιπλημμυ-

ρικά έργα ύψους 530 εκα-

τομμυρίων ευρώ ενώ

μετά τη θεομηνία του

Ιανού δρομολογούνται

έργα διευθέτησης, συντή-

ρησης και καθαρισμού

ποταμών τάφρων και

συλλεκτήρων ύψους 110

εκατομμυρίων ευρώ από

το Υπουργείο Υποδομών

και 25 εκατομμυρίων

ευρώ από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας, δήλωσε ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός, απαντώντας

σε σχετική επερώτηση

στη διάρκεια της συνε-

δρίασης του

Περιφερειακού

Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Δηλώσεις κ. Αγοραστού

«Η εποχή επιβάλλει βαθιές

επεξεργασίες και συνδυα-

στικές ολιστικές πολιτικές

αντίστοιχες των κινδύνων

και των απειλών που μας

περιβάλλουν. Χρειάζεται να

αντιμετωπίσουμε τη φύση

ως σύμμαχο και όχι σαν

εχθρό» δήλωσε ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. Αυτό

σημαίνει ότι χρειάζεται να

σχεδιάσουμε και να υλοποι-

ούμε δράσεις «χρησιμοποι-

ώντας» τη φύση και τις

φυσικές διεργασίες, με

λύσεις όπως αποκαταστά-

σεις υγροτόπων και πλημ-

μυρικών περιοχών, επανα-

φορά του πλάτους των

ποταμών στις αρχικές δια-

στάσεις, καθαιρέσεις αυθαί-

ρετων και αποτελεσματική

διαχείριση και προστασία

των δασικών οικοσυστημά-

των ώστε να συμβάλουν

στη μείωση των πλημμυ-

ρών» πρόσθεσε ο

Περιφερειάρχης.

Από το Υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών,

έχουν  ήδη συμβασιοποιη-

θεί  και ξεκινούν  7 έργα και

2 μελέτες συνολικού προϋ-

πολογισμού 110 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, που είναι τα

εξής:

– Έργα διευθέτησης συντή-

ρησης και καθαρισμού 3

αποστραγγιστικών τάφρων

– Έργα διευθέτησης συντή-

ρησης και καθαρισμού 14

αποστραγγιστικών τάφρων

– Έργα διευθέτησης συντή-

ρησης και καθαρισμού 9

αποστραγγιστικών τάφρων

– Διευθέτηση ποταμού

Ιταλικού και των συμβαλλό-

ντων σε αυτόν συλλεκτή-

ρων

ΙΙ2 και ΙΙ3 και λοιπών συνο-

δών έργων

-Διευθέτηση ποταμού

Καλέντζη και του συλλεκτή-

ρα ΙΙΙ2

– Αντιπλημμυρικά έργα

ποταμού Ενιπέα

– Αντιπλημμυρικά έργα

ποταμού Πάμισου και

Συλλεκτήρες Ενιπέα

-Μελέτη διευθέτησης  ποτα-

μού Ενιπέα,

-Μελέτη διευθέτησης ποτα-

μού  Πάμισου και

Συλλεκτήρων  ποταμού

Ενιπέα

Σε ό,τι αφορά στον ποταμό

Ενιπέα:

1.Την τελευταία πενταετία

κατασκευάσθηκαν σε διά-

φορες θέσεις έργα καθαρι-

σμού,

αποκατάστασης αναχωμά-

των, συντήρησης θυρο-

φραγμάτων και έργα για την

προστασία της γέφυρας

Αμπελιάς συνολικού προϋ-

πολογισμού 2.446.800

ευρώ (επισυνάπτεται χάρ-

της), ως εξής:

-Αποκατάσταση βλαβών

που προκλήθηκαν από

έντονα καιρικά φαινόμενα

εντός του μηνός Ιανουαρίου

του έτους 2018 στην περιο-

χή του Δήμου Παλαμά στο

Δ.Δ. Βλοχού και Δ.Δ.

Πέτρινου εντός της ευρείας

κοίτης του Ενιπέα ποταμού-

Καθαρισμός σε μήκος 2,5

χμ.

– Καθαρισμός κοίτης

Ενιπέα ποταμού στην

περιοχή του Δήμου Παλαμά

, σε μήκος 6,5 χμ.

-Αποκατάσταση βλαβών

που προκλήθηκαν από

έντονα καιρικά φαινόμενα

εντός του μηνός Ιανουαρίου

του έτους 2018 στην περιο-

χή του Δήμου Κιλελέρ στο

Δ.Δ. Μικρό Βουνό εντός της

ευρείας κοίτης του Ενιπέα

ποταμού- Καθαρισμός σε

μήκος 5,1 χμ.

– Καθαρισμός κοίτης

Ενιπέα ποταμού στην

περιοχή του Δήμου

Φαρσάλων , σε μήκος 7,5

χμ.

– Αποκατάσταση βλαβών

που προκλήθηκαν από

έντονα καιρικά φαινόμενα

εντός του μηνός

Φεβρουαρίου του έτους

2018 στην περιοχή του

Δήμου Φαρσάλων στο Δ.Δ.

Υπέρειας εντός της ευρείας

κοίτης του Ενιπέα ποταμού-

Καθαρισμός σε μήκος 4 χμ.

-Απομάκρυνση απορριμά-

των, μπαζών και βλάστη-

σης από την κοίτη των

ποταμών Ενιπέα και

Πηνειού και συντήρηση του

θυροφράγματος Πυργακίου-

Καθαρισμός σε μήκος 15

χμ.

-Αποκατάσταση αναχωμά-

των Ενιπέα από την θεομη-

νία της 21-5-2016-

Καθαρισμός σε μήκος 13

χμ.

-Αποκατάσταση αναχωμά-

των Ενιπέα ποταμού στην

περιοχή του Δήμου

Φαρσάλων (Σιτόχωρο) -

Καθαρισμός σε μήκος 800

μ.

– Προστασία γέφυρας

Αμπελιάς και αναχωμάτων

στον Ενιπέα ποταμό –

Καθαρισμός σε μήκος 1,8

χλμ

-Αντιπλημμυρική προστα-

σία κοίτης αναχωμάτων

στον Ενιπέα ποταμό κατά-

ντι της γέφυρας Αμπελιάς –

Αποκατάσταση αναβαθμού

και προστασία αναχώματος

2. Μετά τις ζημιές που προ-

κάλεσε ο Μεσογειακός

κυκλώνας «ΙΑΝΟΣ» υπο-

γράφτηκαν συμβάσεις για

την κατασκευή δυο έργων

συνολικού προϋπολογισμού

496.000 ευρώ, τα εξής:

-Αποκατάσταση βλαβών

στην περιοχή του Δ.Δ.

Κεραμιδίου εντός της ευρεί-

ας κοίτης του Ενιπέα ποτα-

μού και

-Αποκατάσταση βλαβών

στην περιοχή των Δ.Δ.

Βασιλί, Ευϊδρίου και

Υπέρειας εντός της ευρείας

κοίτης του Ενιπέα ποταμού

3. Σε διαδικασία διαγωνι-

σμού είναι η ανάθεση για

την κατασκευή έργου απο-

κατάστασης αναχωμάτων,

ως εξής:

-Αποκατάσταση βλαβών

που προκλήθηκαν από

έντονα καιρικά φαινόμενα

στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου

2020 στην περιοχή από

Δ.Δ. Υπέρειας έως Δ.Δ.

Ορφανών εντός της ευρείας

κοίτης του Ενιπέα ποταμού

350.000 ευρώ

4. Επιπλέον έχει ζητηθεί

από το Υπουργείο

Εσωτερικών χρηματοδότη-

ση για τα έργα:

-Αποκατάσταση βλαβών

που προκλήθηκαν στις 18

και 19 Σεπτεμβρίου 2020

από τα έντονα καιρικά φαι-

νόμενα του μεσογειακού

κυκλώνα ΙΑΝΟΣ εντός της

βαθείας και ευρείας κοίτης

του Ενιπέα ποταμού,

2.000.000 ευρώ και

-Κατασκευή αντλιοστασίου

και αγωγού απορροής

ομβρίων στο Δ.Δ. Υπέρειας

του Δήμου Φαρσάλων που

επλήγη στις 18 και 19

Σεπτεμβρίου 2020 από τα

έντονα καιρικά φαινόμενα

του Μεσογειακού κυκλώνα

ΙΑΝΟΣ, εντός της βαθείας

και ευρείας κοίτης του

Ενιπέα ποταμού, 300.000

ευρώ

5.Για τον καθαρισμό των

κεντρικών καναλιών των

χωριών η Περιφέρεια

Θεσσαλίας δεν έχει αρμο-

διότητα.

6.Τέλος, όσον αφορά στον

εμπλουτισμό του υδροφό-

ρου ορίζοντα στην περιοχή

του οικισμού Ορφανά σας

γνωρίζουμε ότι, ο εμπλουτι-

σμός δεν λειτουργεί γιατί τα

νερά που πέφτουν στη

σήραγγα εμπλουτισμού

θολώνουν το πόσιμο νερό.

Αυτό σημαίνει ότι οι γεω-

τρήσεις ύδρευσης και

άρδευσης της περιοχής

είναι σε κοινό μέτωπο. Το

πρόβλημα αναμένεται να

λυθεί εντός του 2021 με την

ολοκλήρωση των έργων της

ύδρευσης του οικισμού από

τη λίμνη Σμοκόβου. Το νερό

για τον εμπλουτισμό είναι

από τις πλημμύρες του χει-

μώνα και είναι απαλλαγμέ-

νο από χημικά και φυτο-

φάρμακα, αλλά για ψυχολο-

γικούς λόγους δεν χρησιμο-

ποιείται.
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Γενικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Ποια έργα πραγματοποιήθηκαν και ποια αναμένονται για τον Ενιπέα ΠοταμόΠοια έργα πραγματοποιήθηκαν και ποια αναμένονται για τον Ενιπέα Ποταμό

Αντιπλημμυρικά Περιφέρειας Θεσσαλίας: ΟλοκληρώθηκανΑντιπλημμυρικά Περιφέρειας Θεσσαλίας: Ολοκληρώθηκαν

έργα 530 εκατ. ευρώ και ξεκινούν νέα έργα 141,5 εκατ. ευρώέργα 530 εκατ. ευρώ και ξεκινούν νέα έργα 141,5 εκατ. ευρώ



Οι συντάξεις
Φεβρουαρίου πλη-
ρώνονται από την

τρέχουσα εβδομάδα,
καθώς ξεκίνησαν την
Δευτέρα συγκεκριμένα, 25
Ιανουαρίου οι πληρωμές
των κύριων και επικουρι-
κών συντάξεων.
Ειδικότερα, από τις 25
έως τις 28 Ιανουαρίου
όλοι οι δικαιούχοι θα
λάβουν τις κύριες και τις
επικουρικές συντάξεις
τους.
Υπενθυμίζεται ότι το

υπουργείο Εργασίας σε

συνεργασία με την διοίκηση

του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η

πληρωμή των κύριων και

επικουρικών συντάξεων να

γίνεται στην ίδια ημερομη-

νία.

Σε ανακοίνωσή του ο e-

ΕΦΚΑ αναφέρει αναλυτικά

τις ημερομηνίες πληρωμής

για τις συντάξεις:

Αναλυτικά:

Στις 25 Ιανουαρίου 2021,

ημέρα Δευτέρα, με βάση τη

σημερινή απόφαση του

ΕΦΚΑ καταβλήθηκαν οι

κύριες και επικουρικές

συντάξεις των μισθωτών

(δηλαδή των συνταξιούχων

που προέρχονται από το τ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και

τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ

τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Στις 26 Ιανουαρίου 2021,

ημέρα Τρίτη θα καταβλη-

θούν οι κύριες και επικουρι-

κές συντάξεις των μισθω-

τών (δηλαδή των συνταξι-

ούχων που προέρχονται

από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις

Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που

το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2,

4, 6, 8.

Στις 27 Ιανουαρίου 2021,

ημέρα Τετάρτη θα καταβλη-

θούν οι κύριες και επικουρι-

κές συντάξεις των μη-

μισθωτών (δηλαδή των

συνταξιούχων που προέρ-

χονται από τους τέως

φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και

ΕΤΑΑ).

Στις 28 Ιανουαρίου 2021,

ημέρα Πέμπτη θα καταβλη-

θούν κύριες και επικουρικές

συντάξεις του Δημοσίου,

του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ και ΔΕΗ.
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Οικονομία

Τα «ανοικτά μέτωπα» των συντάξεων για το 2021 – ΠοιοιΤα «ανοικτά μέτωπα» των συντάξεων για το 2021 – Ποιοι

περιμένουν αναδρομικάπεριμένουν αναδρομικά

Συντάξεις: Πώς θα βγείτεΣυντάξεις: Πώς θα βγείτε

νωρίτερα με πλασματικά έτηνωρίτερα με πλασματικά έτη

Ηεξαγορά των πλα-
σματικών ετών
είναι προϋπόθεση

για να μπορέσει κάποιος
ή κάποια να κατοχυρώσει
σύνταξη. Με βάση το υπό
διαβούλευση νομοσχέδιο,
τα ένσημα αυτά θα γίνουν
πιο φτηνά για να βγει
κάποιος γρηγορότερα
στη σύνταξη.
Όπως εξήγησε στην εκπο-

μπή του Open TV «Τώρα

ό,τι συμβαίνει» ο εργατολό-

γος Δημήτρης Περπατάρης

πλέον συζητώνται τα εξής:

Τα πλασματικά έτη θα χρει-

άζονται για τον συνυπολογι-

σμό και στην αύξηση της

ανταποδοτικής και στη δια-

μόρφωση της Εθνικής

σύνταξης.

Η μεγάλη αλλαγή που θα

γίνει είναι ότι πλέον η εξα-

γορά θα γίνεται με το

κόστος, δηλαδή με την

εισφορά με το κλιμάκιο που

θα έχει επιλέξει ο κάθε

αυτοαπασχολούμενος, ο

επαγγελματίας, ο αγρότης

κοκ, με βάση την κλίμακα

και όχι με ένα ποσό αναφο-

ράς όπως γινόταν μέχρι

τώρα, που ήταν πολύ πιο

ακριβό. Δηλαδή κάποιος

μπορεί να κάνει μια στρατη-

γική, να είναι στο εισαγωγι-

κό κλιμάκιο και να εξαγορά-

σει με τον χρόνο της εξαγο-

ράς το ποσό.

Αυτή η αίτηση εξαγοράς

μπορεί να γίνει μέχρι και

την ημέρα υποβολής της

αίτησης συνταξιοδότησης.

Άρα ο κάθε ασφαλισμένος

δεν θα πρέπει να βιαστεί,

αλλά να κάνει ένα πλάνο,

μια στρατηγική.

Για τον ιδιωτικό τομέα θα

υπάρξει θεμελίωση και

προσαύξηση σύνταξης

Για το Δημόσιο θα υπάρξει

προσαύξηση σύνταξης

Το ποσό εξαγοράς προβλέ-

πεται στο υπό συζήτηση

νομοσχέδιο με βάση τις

αποδοχές του ασφαλισμέ-

νου τον τελευταίο μήνα

απασχόλησης. Εδώ υπάρ-

χει αλλαγή στον νόμο

Κατρούγκαλου.

Η καταβολή του ποσού εξα-

γοράς μπορεί να γίνει:

Εφάπαξ με έκπτωση 2%

για κάθε έτος εξαγοράς ή

Σε μηνιαίες ισόποσες

δόσεις. Όσο θα είναι το διά-

στημα εξαγορές τόσες θα

είναι και οι δόσεις.

Με οικονομικό συμψηφι-

σμό. Εδώ επίσης, υπάρχει

η δυνατότητα ότι αυτό το

ποσό μπορεί να παρακρα-

τηθεί και από τη σύνταξη

αν η αίτηση για την εξαγο-

ρά κατατεθεί μαζί με την

αίτηση για σύνταξη.

Α
νοιχτά θα είναι τα
εμπορικά καταστή-
ματα και την επόμε-

νη Κυριακή 31 Ιανουαρίου,
όπως είπε μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, ο Γ.Γ. Εμπορίου,
Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Σούπερ μάρκετ και καταστή-

ματα άνοιξαν και την περα-

σμένη Κυριακή από τις 11

π.μ. έως τις 08.00 μ.μ.

Προαιρετικά και με το ίδιο

ωράριο θα λειτουργήσουν και

την επόμενη Κυριακή.

Σημειώνεται ότι για να κάνει

κάποιος τις αγορές του πρέ-

πει να στείλει sms στο 13033

με τον κωδικό «2» ή να δια-

θέτει το σχετικό έγγραφο

μετακίνησης.

Καταστήματα: Ανοιχτά και τηνΚαταστήματα: Ανοιχτά και την

Κυριακή 31/1Κυριακή 31/1

Τις επόμενες ημέρες
αναμένεται η Κοινή
Υπουργική Απόφαση

(ΚΥΑ) για το επίδομα θέρ-
μανσης αλλά και την ορι-
στικοποίηση του ποσού,
για το οποίο υπέβαλλαν
αίτηση περίπου 700.000
νοικοκυριά.
Tο συνολικό ποσό της επιδό-

τησης εκτιμάται ότι θα υπερ-

βεί τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ

τα νοικοκυριά θα αποζημιω-

θούν από 80 ευρώ έως 650

ευρώ. Παράλληλα, περισσό-

τερο από το 50% της επιδό-

τησης θα χορηγηθεί έως

τέλος Ιανουαρίου.

Το επίδομα θέρμανσης για τη

φετινή χειμερινή περίοδο

είναι διευρυμένο, θα υπολογι-

στεί με βάση τον οικισμό που

κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι

και θα πληρωθεί στους δικαι-

ούχους σε δύο φάσεις, ανά-

λογα με τον χρόνο υποβολής

των τιμολογίων αγοράς των

καυσίμων.

Σημειώνεται, ότι φέτος για

πρώτη φορά, το ύψος του

επιδόματος θέρμανσης δεν

αφορά μόνο στο πετρέλαιο,

αλλά και σε άλλες μορφές

θέρμανσης (καυσόξυλα,

φυσικό αέριο).

Ο υπολογισμός του ποσού

εξαρτάται από την τοποθεσία

των δικαιούχων (η οποία

καθορίζεται από τον

Ταχυδρομικό Κώδικα της

διεύθυνσης που έχει δηλωθεί

στην αίτηση), αλλά και τον

αριθμό των ανήλικων μελών

της οικογένειας.

Επίσης, για κάθε ανήλικο θα

υπάρχει προσαύξηση 10%.

Οι ημερομηνίες πληρωμής

Η πληρωμή του επιδόματος

θα καταβληθεί σε δύο

φάσεις.

Εως τις 31 Ιανουαρίου θα

πληρωθεί το επίδομα θέρ-

μανσης για αγορές που έγι-

ναν έως τις 21 Δεκεμβρίου

του 2020

Εως τις 31 Μαρτίου θα πλη-

ρωθεί το επίδομα θέρμανσης

για αγορές έως 28

Φεβρουαρίου

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θαΕπίδομα θέρμανσης: Πότε θα

καταβληθεί – Τα ποσά γιακαταβληθεί – Τα ποσά για

τους δικαιούχουςτους δικαιούχους



“
Ζεσταίνονται” τα

τρακτέρ στην

Επαρχία Φαρσάλων,

αναλυτικά η ανακοίνωση

ΕΟΑΣΝΛ – Αγροτικών

Συλλόγων Φαρσάλων.

Οι πληγές που άφησαν

πίσω τους οι καταστροφικές

πλημμύρες του «Ιανού»

στην επαρχία Φαρσάλων

είναι πολλές, βαθιές και δεν

κλείνουν εύκολα.

Από την πρώτη ημέρα

κυβερνητικά κλιμάκια, κλι-

μάκια του ΕΛΓΑ, άλλων

υπουργείων και οργανι-

σμών, βρέθηκαν στα

Φάρσαλα δίνοντας υποσχέ-

σεις για άμεση καταγραφή

και αποζημίωση των ζημιών

σε παραγωγές, σπίτια,

αποθήκες, πάγιο κεφάλαιο,

οικοσυσκευές σε ποσοστό

100%.

Υποσχέσεις που σε καμιά

περίπτωση δεν τηρήθηκαν

και σήμερα βρισκόμαστε σε

οριακό σημείο, να μετράμε

πληγές και ιδιαίτερα αγρό-

τες και κτηνοτρόφοι να

μετράνε μεγάλη απώλεια

εισοδήματος.

Παρά τις υποσχέσεις για

100% δίκαιες αποζημιώσεις

στην παραγωγή, στην

συντριπτική πλειοψηφία

των περιπτώσεων ακόμη

και ολοκληρωτικής ζημιάς

σε παραγωγούς που δεν

έχουν συγκομίσει και που-

λήσει ούτε ένα κιλό βαμβάκι

για παράδειγμα, οι αποζη-

μιώσεις που δίνονται από

τον ΕΛΓΑ δεν καλύπτουν

ούτε καν το κόστος παρα-

γωγής.

Η περίφημη τροπολογία

Βορίδη που τόσο πανηγυρί-

στηκε από κάποιους ότι

ανοίγει τον δρόμο για 100%

αποζημιώσεις, ήταν στάχτη

στα μάτια των αγροτών, δεν

ανέστειλε το άρθρο 7 του

κανονισμού του ΕΛΓΑ όπως

από την πρώτη στιγμή

ψήφισης της, κατήγγειλε η

ΕΟΑΣΝΛ και βεβαίως ακρι-

βώς η εφαρμογή του

άρθρου 7 είναι που μειώνει

τις αποζημιώσεις με αποτέ-

λεσμα σήμερα να είναι σε

ορισμένες περιπτώσεις σε

εξευτελιστικά και μη αποζη-

μιώσιμα ποσοστά ζημιάς.

Δεν έχουν αποζημιωθεί

ακόμη αποθήκες, μηχανή-

ματα, ζημιές σε σπίτια και

οικοσυσκευέςενώ υπάρ-

χουν αρκετές ενστάσεις με

τον τρόπο και την διαδικα-

σία που δόθηκαν σε κάποι-

ες περιπτώσεις.

Την Παρασκευή 22

Ιανουαρίου πραγματοποιή-

θηκε τηλεδιάσκεψη της

ΕΟΑΣΝΛ και των Δ.Σ των

Αγροτικών Συλλόγων των

Φαρσάλων στην οποία

συζητήθηκαν και αναδείχτη-

καν όλα τα παραπάνω

βασικά προβλήματα.

Από τον Οκτώβριο πήραμε

πρωτοβουλίες, στάλθηκαν

υπομνήματα από διάφο-

ρους φορείς, ζητήσαμε

συνάντηση με την ηγεσία

του υπουργείου αγροτικής

ανάπτυξης που δεν πραγ-

ματοποιήθηκε, εξαντλήσαμε

κάθε περιθώριο για να ενη-

μερώσουμε και να αναδεί-

ξουμε τα οξυμένα προβλή-

ματα. Λύσεις δεν είχαμε.

Αποφασίστηκε στην τηλε-

διάσκεψη να καλέσουμε

τους συναδέλφους αγρότες

της Επαρχίας Φαρσάλων

να πάρουν την υπόθεση

της ζωής και του μόχθου

τους στα χέρια τους.

Καλούμε όσους έχουν πλη-

γεί από τον Ιανό καθώς και

όσους πλήττονται από τις

χαμηλές τιμές στα προϊό-

ντα, που φέτος σε όλα ήταν

χαμηλότερη σε σχέση με

πέρυσι, αλλά και από το

υψηλό κόστος παραγωγής,

να συμμετέχουν δυναμικά

και μαζικά στην συγκέντρω-

ση και πομπή των τρακτέρ

που θα πραγματοποιηθεί

στην πόλη των Φαρσάλων

την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου

στις 11 το πρωί από τους

Αγροτικούς Συλλόγους και

την ΕΟΑΣΝΛ.

Σαφέστατα έχουμε υπόψη

τις δύσκολες στιγμές που

περνάει ο ελληνικός λαός

με την πανδημία, τα ίδια

περνάμε και εμείς, όμως

καραντίνα δεν σημαίνει ότι

κρατάμε κλειστό το στόμα

μας και σκύβουμε το κεφά-

λι.  Δεν έχουμε πλέον εισό-

δημα να επιβιώσουμε και

να συνεχίσουμε την καλ-

λιεργητική δραστηριότητα.

Διατηρούμε όλα τα μέτρα

προστασίας της δικής μας,

των οικογενειών μας, όλων

των πολιτών. Όμως δεν

απεμπολούμε το αναφαίρε-

το δικαίωμα μας να παλέ-

ψουμε για την επιβίωση

μας. Παίρνοντας συνεπώς

όλα τα μέτρα θα πραγματο-

ποιηθεί η συγκέντρωση και

πορεία των τρακτέρ στα

Φάρσαλα την Πέμπτη 28

Ιανουαρίου.

Χρήματα υπάρχουν όμως

είναι επιλογή σε ποιους

δίνονται και γιατί. Με τον

προϋπολογισμό θα δοθούν

31.2 δις ευρώ σε επιχειρή-

σεις και μόλις 350 εκ. Ευρώ

στον πρωτογενή τομέα που

παράγει και στα λόγια μόνο

αναγνωρίζεται ως  η ατμο-

μηχανή ανάπτυξης της

ελληνικής οικονομίας.

Ήδη δόθηκαν δεκάδες εκ.

Ευρώ στην Aegean, δαπα-

νήθηκαν δεκάδες εκατ.

Ευρώ για να αγοράσουν 5

φορές ακριβότερα με

6€/μετοχή τις μετοχές της

τράπεζας Πειραιώς για να

την ανακεφαλαιοποιήσουν

όταν η αξία της μετοχής

είναι 1.2€.Για μια ακόμη

χρονιά δόθηκαν 370 εκ.

Ευρώ επιστροφή φόρου

πετρελαίου σε εφοπλιστές,

βιομηχάνους, κλινικάρχες,

ξενοδόχους  και 0 ευρώ σε

αγρότες-κτηνοτρόφους,  και

τα παραδείγματα που μπο-

ρούμε να αναφέρουμε είναι

πάρα πολλά.

Διεκδικούμε:

• Να αλλάξουν οι απαράδε-

κτες εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ

για τις ζημιές στα Φάρσαλα.

Να δοθούν αποζημιώσεις

στο 100% με αναστολή του

άρθρου 7. Να αλλάξει ο

αναχρονιστικός κανονισμός

του ΕΛΓΑ.

• Να ολοκληρωθεί η επανε-

κτίμηση και καταγραφή των

ζημιών σε σπίτια, αποθή-

κες, μηχανήματα, οικοσυ-

σκευές και να αποζημιω-

θούν όλοι οι πληττόμενοι

δικαιούχοι χωρίς όρους και

προϋποθέσεις.

• Άμεσα αντιπλημμυρικά

έργα. Κατασκευή του

Φράγματος Σκοπιάς.

Ενίσχυση των πλευρικών

τοιχωμάτων του ποταμού

Ενιπέα. Καθαρισμός των

καναλιών. Ανανέωση του

δικτύου άρδευσης.

• Αναπλήρωση του χαμένου

εισοδήματος σε όλα τα

προϊόντα που έχουν πουλη-

θεί σε χαμηλότερες τιμές

την ίδια στιγμή που οι τιμές

στα χρηματιστήρια είναι

υψηλότερες σε σχέση με

πέρυσι και σε άλλα προϊό-

ντα οι τιμές που πληρώνει ο

καταναλωτής είναι υψηλότε-

ρη. Μας παίρνουν κοψο-

χρονιά την παραγωγή

έμποροι και βιομηχανίες

χωρίς καμιά προστασία

από το κράτος, χωρίς κανέ-

να έλεγχο για την κερδο-

σκοπία τους.

• Ουσιαστικά μέτρα για την

προστασία της δημόσιας

υγείας και των παιδιών μας

στα σχολεία. Μέτρα ελά-

φρυνσης με απαλλαγή από

την πληρωμή ασφαλιστικών

εισφορών στον ΕΦΚΑ για

την περίοδο της καραντί-

νας, κούρεμα των δανείων,

άτοκα δάνεια για ενίσχυση

της καλλιεργητικής δραστη-

ριότητας.

• Μείωση του κόστους

παραγωγής σε πετρέλαιο-

ρεύμα, μέσα και εφόδια.

Καλούμε τους αγρότες να

βγάλουν συμπεράσματα

από την πείρα τους.

Με τους αγώνες μας κερδί-

σαμε και αποσπάσαμε

κατακτήσεις. Πιστεύουμε

στην δύναμη του αγώνα

μας. Δεν έχουμε άλλο

δρόμο. Είναι ώρα ευθύνης

για τον καθένα απέναντι

στον εαυτό του και την οικο-

γένεια του.

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑ-

ΚΤΕΡ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

Μπορούμε και θα νικήσου-

με!

ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

CMYK

8
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Τοπικά Νέα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
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Ε
ν αναμονή επίση-

μων ανακοινώσε-

ων βρισκόμαστε

στην Επαρχία Φαρσάλων

όσο αφορά το εμβολιαστι-

κό κέντρο που αναμένεται

να λειτουργήσει από τις 5

Φεβρουαρίου όπως έχει

ενημερώσει με επίσημο

Δ.Τ. ο Δήμος Φαρσάλων.

“Με ταξιδάκια οι πρώτοι

εμβολιασμοί των

Φαρσαλινών”

Μέχρι τώρα οι κάτοικοι της

Επαρχίας Φαρσάλων που

έχουν εμβολιαστεί το έχουν

κάνει μέσω μίνι ταξιδιού είτε

στην  Ελασσόνα είτε πρό-

σφατα στον Αλμυρό.

Στην αρχή επιχειρώντας να

κλείσουν ραντεβού δεκάδες

υπερήλικες της Επαρχίας

είδαν ότι έπρεπε να πάνε

στην πανέμορφη αλλά κατά

τα άλλα αρκετά μακρινή για

την βάση τους Ελασσόνα.

Όπως ανέφερε η πλατφόρ-

μα θα έπρεπε να μεταβούν

στην Ελασσόνα για να

κάνουν το εμβόλιο κατά του

COVID – 19.

Πλέον όποιος Φαρσαλινός

δοκιμάσει να κλείσει το

ραντεβού για το εμβόλιο θα

πρέπει να μεταβεί μέχρι τον

Αλμυρό, καθώς η πλατφόρ-

μα για τον εμβολιασμό

στέλνει πλέον όσους δεν

πρόλαβαν να κλείσουν για

Ελάσσονα στον Αλμυρό και

στο τοπικό Κέντρο Υγείας.

Αρκετοί Φαρσαλίνοι αναμέ-

νουν την επίσημη έναρξη

του Εμβολιαστικού Κέντρου

στα Φάρσαλα, που όπως

τονίζει το Δ.Τ. του Δήμου

Φαρσάλων Μετά από σχετι-

κή επικοινωνία που είχε η

δημοτική αρχή Φαρσάλων

με τους αρμόδιους υγειονο-

μικούς φορείς, έγινε γνωστό

πως θα λειτουργήσει εμβο-

λιαστικό κέντρο για την

πανδημία και στα

Φάρσαλα, στο πλαίσιο του

ευρύτερου εθνικού σχεδια-

σμού.

Η ημερομηνία έναρξης λει-

τουργίας του εμβολιαστικού

κέντρου αναμένεται να είναι

η 5η Φεβρουαρίου 2021.

Διαδικασία Ραντεβού

Εμβολιασμού

Η διαδικασία για να κλειστεί

το ραντεβού μπορεί να γίνει

μέσω ΚΕΠ, Φαρμακείων,

άυλης συνταγογράφησης

και μέσω του

emvolio.gov.gr. 

Ο πολίτης θα μπορεί να

ελέγξει αν ανήκει σε κάποι-

ες από τις ομάδες προτε-

ραιότητας με τους εξής τρό-

πους:

Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και

το ονοματεπώνυμό του

στην ιστοσελίδα

https://emvolio.gov.gr και τη

web/mobile εφαρμογή.

Αποστέλλοντας γραπτό

μήνυμα (SMS) στον 5-

ψήφιοκωδικό αποκλειστικής

χρήσης (13034).

Προγραμματισμός

Ραντεβού για εμβολιασμό

Εάν ο πολίτης είναι εγγε-

γραμμένος στην άυλη

συνταγογράφηση θα του

έρχεται αυτόματα μήνυμα

και το μόνο που χρειάζεται

να κάνει είναι να επιβεβαιώ-

σει το ραντεβού:

Κατόπιν σύνδεσης με στοι-

χεία TAXIS στην ιστοσελίδα

https://emvolio.gov.gr.

Επιβεβαιώνοντας το προ-

τεινόμενο ραντεβού μέσω

γραπτού μηνύματος (SMS)

στον 5-ψήφιο κωδικό απο-

κλειστικής χρήσης 13034.

Για τους πολίτες, που δεν

είναι εξοικειωμένοι με τα

τεχνολογικά μέσα, με επί-

σκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμα-

κεία.

Ο πολίτης θα λαμβάνει τον

μοναδικό κωδικό-αριθμό

ραντεβού, καθώς και το QR

Code, ανάλογα με τον

τρόπο που προγραμμάτισε

το ραντεβού. Σημειώνεται

ότι μέσω της εφαρμογής

των ραντεβού προγραμμα-

τίζεται ταυτόχρονα και ο

επαναληπτικός εμβολια-

σμός.

Τρεις ημέρες πριν από την

ημερομηνία του ραντεβού,

ο πολίτης θα λαμβάνει

email και SMS υπενθύμι-

σης για την ημέρα και ώρα

ραντεβού μαζί με link για το

website που έχει κατάλλη-

λες γενικές οδηγίες προε-

τοιμασίας (π.χ. να μην έχει

πυρετό, να έχει μαζί του τον

κωδικό κλπ.), αλλά και ειδι-

κές οδηγίες ανάλογα με το

εμβόλιο που θα χρησιμο-

ποιηθεί.

Αν θέλει κάποιος να αλλάξει

το ραντεβού, θα μπορεί να

το κάνει μία φορά μέχρι 72

ώρες πριν την αρχικώς

προγραμματισμένη ημερο-

μηνία. Εφόσον ο πολίτης

επιλέξει «Αλλαγή» μπορεί

να αλλάξει Κέντρο

Εμβολιασμού, ημερομηνία

ή ζώνη ώρας, από τα διαθέ-

σιμα ραντεβού που εμφανί-

ζονται στο σύστημα. Ο

πολίτης έχει τη δυνατότητα

να αλλάξει το ραντεβού του

μία (1) φορά μόνο. Σε περί-

πτωση μη προσέλευσης

κατά το προγραμματισμένο

ραντεβού, ο πολίτης δεν θα

έχει τη δυνατότητα για επα-

ναπρογραμματισμό του

ραντεβού του για τις επόμε-

νες τριάντα (30) ημέρες.

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεωνΕν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων

και της έναρξης του Εμβολιαστικούκαι της έναρξης του Εμβολιαστικού

Κέντρου στα ΦάρσαλαΚέντρου στα Φάρσαλα



Ε
μβολιαστικά

Κέντρα: Ποιά είναι

η πραγματικότητα,

δήλωση του Προέδρου

της ΠΟΕΔΗΝ, κ.

Γιαννάκου Μιχαήλ

Τα εμβολιαστικά κέντρα

που λειτουργούν είναι ελά-

χιστα.

Στους περισσότερους

νομους   λειτουργούν δύο,

ένα στο  νοσοκομείο της

πόλης και ένα σε κέντρο

υγείας αστικού ή αγροτικού

τύπου.  Για παράδειγμα στο

νομο Αρτας λειτουργούν

δύο εμβολιαστικά κέντρα

ένα  στο νοσοκομείο και

ένα στο κεντρο υγείας αστι-

κού τύπου που βρίσκεται

μέσα στη πόλη. Άπό όλες

τις περιοχές του νομού οι

ηλικιωμένοι μεταβαίνουν για

να εμβολιασθούν στη πόλη

σε μεγάλες αποστάσεις σε

κακές καιρικές συνθήκες με

απροσπέλαστους δρόμους

πολλές φορές.

Το ίδιο ως δεύτερο  παρά-

δειγμα στη Θεσσαλία. Σε

κάθε νομό λειτουργούν δύο

εμβολιαστικά κέντρα. Του

νοσοκομείου και ένα σε

κέντρο υγείας. Οι ηλικιωμέ-

νοι διανύουν πολλά χιλιόμε-

τρα για να τα προσεγγί-

σουν.  Στο νομό Λάρισσας

από τα Φάρσαλα  στους

ηλικιωμένους κλείνονται

ραντεβού μέσω της  ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας

στην Ελασσόνα 90 χιλιόμε-

τρα μακριά. 

Σε πολλές περιπτώσεις

κλείνονται  ραντεβού όχι

στο πιο κοντινό  εμβολιαστι-

κό κέντρο  από το τόπο

κατοικίας. Αναγκάζονται έτσι

για να κλείσουν  ραντεβού

στο πιο κοντινό εμβολιαστι-

κό κέντρο να   δίνουν άλλον

ταχυδρομικό κώδικα από το

τόπο κατοικίας.

Από Δευτέρα τα πρόβλήμα-

τα και οι καθυστερήσεις θα

μεγιστοποιηθούν  καθ ότι τα

εμβολιαστικά κέντρα των

νοσοκομείων ξεκινάνε τη

δεύτερη δόση  εμβολίου

των υγειονομικών  και δεν

θα είναι σε θέση να εξυπη-

ρετούν τόσους  πολίτες.. Τα

ραντεβού πάνε πίσω.

Πολλά εμβολιαστικά κέντρα

σε κέντρα υγείας είναι σε

ετοιμότητα να λειτουργή-

σουν αλλά  οι εντολές είναι

να ξεκινήσουν από 5 έως

10 Φλεβάρη. Προφανώς

υπάρχει πρόβλημα με τη

διαθεσιμότητα και τη μετα-

φορά των εμβολίων.Πολλά

από τα 1018 εμβολιαστοκά

κέντρα σχεδιάστηκαν να

λειτουργήσουν σε αγροτικά,

σε  περιφερειακά ιατρεία

και  σε κέντρα υγείας χωρίς

προσωπικό.  Αναθεωρούν

τώρα  το σχεδιασμό και

αποφασίζουν τη μη λειτουρ-

γία τους για λόγους ασφα-

λείας.

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι

η  αναγκαστική λειτουργία

κέντρων υγείας μόνο ως

εμβολιαστικά κέντρα λόγω

ελλειπούς στελέχωσης θα

διαταράξει την 24ωρη λει-

τουργία. Δεν θα είναι δυνα-

τή η  καθημερινή εφημερεία

για έκτακτα περιστατικά και

θα ακυρωθεί η    εξέταση

χρόνιων ασθενών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
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ΕμβολιαστικάΕμβολιαστικά Κέντρα: Ποιά είναι η πραγματικότητα, δήλωσηΚέντρα: Ποιά είναι η πραγματικότητα, δήλωση

του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Γιαννάκου Μιχάλητου Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Γιαννάκου Μιχάλη

Α
νακάλεσε τις

δηλώσεις περί

προστίμου στους

μαθητές που δεν επιστρέ-

φουν μετά το σχολείο στα

σπίτια τους, η υφυπουρ-

γός Παιδείας Ζέττα

Μακρή μετά τις αντιδρά-

σεις της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης και το χαμό

στα social media.

Οπως διευκρίνισε, η υφυ-

πουργός δεν υπάρχει πρό-

βλεψη για πρόστιμα συγκε-

κριμένα σε μαθητές. Με

σύσσωμη την εκπαιδευτική

κοινότητα και ειδικά τους

μαθητές μας έχουμε συνερ-

γαστεί άριστα μέχρι στιγ-

μής, τηρούν σχολαστικά τα

μέτρα και αναμένουμε το

ίδιο και για τη συνέχεια.

Νωρίτερα και ο πρώην

υπουργός Παιδείας Κώστας

Γαβρόγλου κάλεσε την

υφυπουργό να «σκέφτεται

πριν μιλήσει» και ότι για να

μπουν πρόστιμα στους

μαθητές θα έπρεπε οι

γονείς να καταδίδουν τα

παιδιά να στέλνουν οι ίδιοι

sms και να λένε τι ώρα επέ-

στρεψε το παιδί στο σπίτι η

να… φοράνε οι μαθητές

βραχιόλι ώστε να μπορούν

οι Αρχές να γνωρίζουν που

είναι κάθε στιγμή το παιδί

και συμπλήρωσε «μη σας

παραξενεύει το εφάρμοσαν

στην Τουρκία τον Νοέμβριο

πειραματικά για 250 άτομα

που έπρεπε να είναι σε

καραντίνα».

Ανακάλεσε ηΑνακάλεσε η

Μακρή τις δηλώΜακρή τις δηλώ--

σεις για πρόστιμοσεις για πρόστιμο

σε μαθητές που δενσε μαθητές που δεν

τηρούν μέτρατηρούν μέτρα
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Φ
ως στο περιεχό-

μενο του νέου

εκλογικού

συστήματος για τις

Δημοτικές και

Περιφερειακές εκλογές,

έριξε ο Μάκης Βορίδης.

Εν περιλήψει, ανακοίνωσε

επίσημα τα εξής:

– Μείωση του αριθμού των

δημοτικών συμβούλων

(«είναι υπερβολικά μεγά-

λος»), ενώ «εξετάζεται» και

ο αριθμός των περιφερεια-

κών συμβούλων.

– Κατάργηση της ξεχωρι-

στής κάλπης για τα αιρετά

όργανα των Κοινοτήτων.

– Θέσπιση συγκεκριμένου

ποσοστού ως ορίου εισό-

δου ενός Συνδυασμού στο

Δημοτικό Συμβούλιο.

– Το ποσοστό εκλογής

Δημάρχου από την 1η

Κυριακή θα είναι «πέριξ του

42%».

Προς αποφυγή παρερμηνει-

ών, ακολουθεί επί λέξει η

ανακοίνωση του

Υπουργείου:

“Το νέο εκλογικό νομοσχέ-

διο για τις αυτοδιοικητικές

εκλογές που έχει ως στόχο

την αποκατάσταση της

εύρυθμης λειτουργίας των

Δήμων και των

Περιφερειών της χώρας

πρόκειται να παρουσιάσει

στο προσεχές Υπουργικό

Συμβούλιο, που είναι προ-

γραμματισμένο να πραγμα-

τοποιηθεί την Πέμπτη 28

Ιανουαρίου, ο υπουργός

Εσωτερικών Μάκης

Βορίδης όπως προανήγγει-

λε σε συνέντευξη που

παραχώρησε την Πέμπτη

21 Ιανουαρίου στον ραδιο-

φωνικό σταθμό Alpha και

στους δημοσιογράφους

Τάκη Χατζή και Δήμο

Βερύκιο.

Ο κ. Βορίδης επισήμανε την

πρόθεση της Κυβέρνησης

να αλλάξουν τα ποσοστά

της πλειοψηφίας που ανα-

μένεται να κλειδώσουν

πέριξ του 42% καθώς και ο

καθορισμός κατώτατου

ορίου για την εκλογή των

συνδυασμών «ώστε να μην

έχουμε εκπροσωπήσεις με

ποσοστά 0,3%» όπως ανέ-

φερε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε πάντως πως τα

ποσοστά εκλογής πρόκειται

να συζητηθούν με τον πρω-

θυπουργό Κυριάκο

Μητσοτάκη στο προσεχές

Υπουργικό Συμβούλιο όπου

και θα παρουσιαστεί το

νομοθετικό πλαίσιο πάνω

στο οποίο εργάζεται το

Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπογραμμίζοντας τις

δυσκολίες που προέκυψαν

από την εφαρμογή της

απλής αναλογικής, ο

υπουργός έφερε ως εμβλη-

ματικό παράδειγμα τον

Δήμο Θεσσαλονίκης όπου,

όπως είπε, «προκειμένου

να επιτευχθεί το παραμι-

κρό, ο Δήμαρχος πρέπει να

βρίσκεται σε μια συνεχή

διαπραγμάτευση με δυνά-

μεις που δεν ανήκουν στο

δικό του ψηφοδέλτιο» κάνο-

ντας παράλληλα ειδική

μνεία σε Δήμο που ενώ

εξασφάλισε ποσοστό 50%,

δεν κατάφερε να πάρει την

πλειοψηφία στο Δημοτικό

Συμβούλιο. Ο υπουργός

τόνισε πως στόχος του

νέου εκλογικού νόμου είναι

να μπορεί η Δημοτική Αρχή

να εκλέγεται από την

πρώτη Κυριακή, ενώ

συμπλήρωσε πως οι αλλα-

γές έρχονται και κατόπιν

απαίτησης της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης που αντιμε-

τώπισε τεράστιες δυσκο-

λίες.

Επιπλέον, ο κ. Βορίδης

εξήγγειλε τη μείωση του

αριθμού των δημοτικών

συμβούλων: «Θεωρούμε ότι

είναι υπερβολικά μεγάλος»

τόνισε και συμπλήρωσε

πως εξετάζεται και ο αριθ-

μός των Περιφερειακών

Συμβούλων, ενώ προανήγ-

γειλε και την κατάργηση της

4ης κάλπης. «Τα κοινοτικά

και τα διαμερισματικά συμ-

βούλια θα εκλέγονται σε

ένα ψηφοδέλτιο» σημείωσε

ο υπουργός.

Αναφορικά με τον έλεγχο

και την αποτελεσματικότητα

του Δημοσίου, ο υπουργός

τόνισε ότι βρίσκεται υπό

επεξεργασία το νομοσχέδιο

που αφορά στο Σύστημα

Εσωτερικού Ελέγχου για

τους φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης το οποίο χαρα-

κτήρισε ως σημαντικό

πρώτο βήμα για τη μεθοδι-

κή και οργανωμένη αντιμε-

τώπιση της διαφθοράς «όχι

με την έννοια την κατασταλ-

τική αλλά με την προληπτι-

κή» σημείωσε ο κ. Βορίδης.

Παράλληλα, εξήγησε πως

«εγκαθιδρύει ένα σύστημα

που τυποποιεί και εντοπίζει

σε όλους τους φορείς της

Γενικής Κυβέρνησης τα

σημεία στα οποία θα μπο-

ρούσε να υπάρξει παραβα-

τική συμπεριφορά σχεδόν

σε κάθε θέση και βάζει

δικλείδες ασφαλείας ώστε

να προστατεύονται και οι

υπάλληλοι». Ειδικά δε, σε

ό,τι αφορά την αποτελεσμα-

τικότητα των φορέων και

των υπαλλήλων σε σχέση

με την παροχή υπηρεσιών

προς τους πολίτες, ο κ.

Βορίδης ανακοίνωσε πως

έχει ξεκινήσει μια σειρά από

πολύ σημαντικές μεταρρυθ-

μίσεις, προσθέτοντας ότι

«προκειμένου να επιτύχου-

με τον στόχο χρειάζεται μια

πολύ καθαρή εγγραφή του

σε όλα τα σημεία της διοι-

κήσεως, χρειάζεται ψηφιακό

οργανόγραμμα, το οποίο

έχουμε ολοκληρώσει,

ξέρουμε ο κάθε υπάλληλος

τι δουλειά έχει να κάνει και

πού βρίσκεται» τόνισε ο κ.

Βορίδης. Ερωτηθείς σχετικά

με την εξαίρεση των εργα-

ζομένων στην καθαριότητα

των Δήμων από την κινητι-

κότητα επανέλαβε πως

σύμφωνα με το άρθρο 74

του νόμου 4674/2020 οι

υπάλληλοι της προκήρυξης

3Κ του ΑΣΕΠ που προσε-

λήφθησαν με τις συγκεκρι-

μένες διαδικασίες δεν επι-

τρέπεται να μετακινηθούν

σε άλλη ειδικότητα πριν το

πέρας της επταετίας».

Βορίδης: Θα μειωθεί ο αριθμός των δημοτικών συμβούλωνΒορίδης: Θα μειωθεί ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων
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Κορονοϊός: όλα τα έκτακτα μέτρα που ισχύουνΚορονοϊός: όλα τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν

Δ
ημοσιεύτηκαν

στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως

τα έκτακτα μέτρα προστα-

σίας της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέ-

ρω διασποράς του covid-

19, ανά πεδίο δραστηριό-

τητας, στο σύνολο της

Επικράτειας. Τα μέτρα

αυτά ισχύουν για το διά-

στημα από τη Δευτέρα 25

Ιανουαρίου 2021 και ώρα

6.00 έως και τη Δευτέρα 1

Φεβρουαρίου 2021 και

ώρα 6.00.

Στα μέτρα αυτά αναφέρεται

αναλυτικά ό,τι ισχύει για την

αναστολή των συναθροίσε-

ων, δημόσιων ή κοινωνικών

εκδηλώσεων, λεπτομέρειες

σχετικά με τον τρόπο λει-

τουργίας των δημοσίων

υπηρεσιών, των ιδιωτικών

επιχειρήσεων, των δικαστη-

ρίων, των νοσοκομείων,

κλινικών, ιατρείων και δια-

γνωστικών κέντρων όπως

και των μονάδων φροντίδας

ηλικιωμένων, των κέντρων

χρονίως πασχόντων,

δομών και ξενώνων φιλοξε-

νίας όπως και των κέντρων

υποδοχής και ταυτοποίησης

αλλά και των ανοιχτών

δομών φιλοξενίας.

Επίσης αναφέρονται λεπτο-

μέρειες για τη λειτουργία

των σχολείων και πάσης

φύσεως εκπαιδευτικών

δομών, των Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

των βρεφικών και βρεφονη-

πιακών παιδικών σταθμών,

των χώρων λατρείας, των

αρχαιολογικών χώρων, των

ζωντανών θεαμάτων, κινη-

ματογραφικών προβολών,

γυρισμάτων και κέντρων

διασκέδασης.

Αναλύονται οι παράμετροι

της αναστολής λειτουργίας

της εστίασης αλλά και ο

τρόπος λειτουργίας των

μέσων μεταφοράς με ανα-

φορά στα όρια επιβαινό-

ντων και τα όρια πληρότη-

τας σε κάθε μέσο. Ακόμη οι

προβλέψεις για τις αθλητι-

κές δραστηριότητες, την

αναστολή λειτουργίας των

γυμναστηρίων αλλά και τον

τρόπο λειτουργίας των

καταστημάτων τροφίμων,

των φαρμακείων, των

συνεργείων αυτοκινήτων,

των λαϊκών αγορών και του

λιανεμπορίου. Επιπλέον

ό,τι αφορά τα κομμωτήρια

και τις υπηρεσίες προσωπι-

κής υγιεινής. Τα συνέδρια

και εκθέσεις, τις δραστηριό-

τητες σχολών οδηγών, τις

υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου

οχημάτων, υπηρεσίες ιερό-

δουλων, ζωολογικούς

κήπους αλλά και υπηρεσίες

τυχερών παιχνιδιών και

στοιχημάτων.

Συμπεριλαμβάνονται επί-

σης λεπτομέρειες για τη

χρήση ανελκυστήρων όπως

και για τη συνεχιζόμενη

αναστολή λειτουργίας χιο-

νοδρομικών κέντρων και

επιχειρήσεων διαχείρισης

και λειτουργίας κατασκηνω-

τικών χώρων.

Από τις 6 το πρωί
της Δευτέρας, 25
Ιανουαρίου, άλλαξε

το όριο των επιβατών
που επιτρέπεται να μετα-
κινούνται με το ίδιο
όχημα.
Μέχρι και την Κυριακή σε

ένα όχημα επιτρεπόταν ο

οδηγός και ένας ακόμη επι-

βάτης, ωστόσο, από την

Δευτέρα επιτρέπονται έως

δύο επιβάτες εκτός από τον

οδηγό σε:

επιβατηγά οχήματα δημό-

σιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,

Ειδικής Μίσθωσης)

σε αυτοκίνητα ιδιωτικής

χρήσης (Ι.Χ.)

καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχή-

ματα με οδηγό

Η υπέρβαση του ορίου των

επιβαινόντων επιτρέπεται

μόνο σε δύο συγκεκριμένες

περιπτώσεις. Εφόσον στο

όχημα επιβαίνουν:

Ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον

παραμονή των οποίων υπό

την εποπτεία ενηλίκου είναι

αδύνατη ή

Άτομο που χρήζει βοήθειας

από δεύτερο επιβάτη για τη

μετακίνησή του.

Επιπλέον, από την ίδια

ημέρα και ώρα θα επιτρέ-

πεται μέχρι τρία άτομα

πλέον του οδηγού να επι-

βαίνουν στα διπλοκάμπινα,

μικτής χρήσης και τύπου

ΒΑΝ οχήματα. Η υπέρβαση

του ορίου επιβαινόντων

επιτρέπεται μόνο εφόσον

στο όχημα επιβαίνουν ανή-

λικα τέκνα, η κατ’ οίκον

παραμονή των οποίων υπό

την εποπτεία ενηλίκου είναι

αδύνατη.

Υπενθυμίζεται πως εξακο-

λουθεί να ισχύει ότι μαθητές

που εξυπηρετούνται με ταξί

σε μη αστικές περιοχές, για

τη μετάβαση τους στο σχο-

λείο, επιτρέπεται να μετακι-

νηθούν μέχρι και τέσσερα

άτομα, με την προσκόμιση

σχετικής βεβαίωσης του

Διευθυντή του σχολείου.

Πόσοι επιβάτες επιτρέπονται ανά όχημαΠόσοι επιβάτες επιτρέπονται ανά όχημα

Ο
Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος

και Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεος, την Δευτέρα 18

Ιανουαρίου 2021, επί τη

εορτή των Αγίων

Αθανασίου και Κυρίλλου,

πατριαρχών

Αλεξανδρείας χοροστάτη-

σε στην ακολουθία του

Όρθρου και τέλεσε τη

Θεία λειτουργία στον Ιερό

Ναό Αγίου Αθανασίου στα

Βρυσ(σ)ιά Φαρσάλων.

Στα Βρυσιά λειτούργησε ο Μητροπολίτης ΤιμόθεοςΣτα Βρυσιά λειτούργησε ο Μητροπολίτης Τιμόθεος



Ε
υχαριστήριο  του
Συλλόγου
Φιλανθρωπίας και

Ιεραποστολής “Παναγία
Ελεούσα”.
Αναλυτικά:

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑ-

ΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

Σε κάθε τι που στέλνει ο

Θεός στο δρόμο μας οφεί-

λουμε να μην ξεκινάμε με

ένα “γιατί;” αλλά με ένα

“πως;”

Πώς μπορώ , με την κατά-

σταση που επικρατεί να

ωφεληθώ και να ωφελήσω;

Φέτος Λοιπόν τα

Χριστούγεννα ήταν διαφο-

ρετικά λόγω της πανδημίας

του Covid-19.

Έλειπε βέβαια ο κοσμικός

χαρακτήρας των

Χριστουγέννων, αλλά όχι ο

ουσιαστικός.

Και φέτος όλα τα μέλη και

οι συνεργάτες της

Ιεραποστολής αναδείχθη-

καν αλληλεγγύη στο

Ιεραποστολικό έργο, με

πολλούς διαφορετικούς

τρόπους από άλλα χρόνια.

Όταν όλα τριγύρω φαίνο-

νται σκοτεινά, οι αγαπητοί

δωρητές και συνεργάτες

μας βρίσκουν το φως. Δεν

έμειναν παγιδευμένοι στο

βαρυτικό πεδίο του εαυτού

τους, αλλά παραμερίζοντας

την κουρτίνα του εγωισμού,

κοίταξαν τους άλλους γύρω

τους.

Αν και δεν ήταν δυνατή η

ελεημοσύνη που είχαμε

συνηθίσει αλλά χρόνια, με

εράνους αγάπης, με γιορτές

και κληρώσεις, όμως βρέ-

θηκαν τρόποι να την εκφρά-

σουν.

Ένα μεγάλο “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ”

στους ανθρώπους της προ-

σφοράς και της θυσίας, που

ξέρουν να βάζουν πάνω

από το εγώ και τη βόλεψή

τους, τον συνάνθρωπο.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:

-Τον Δήμο Φαρσάλων για

την αγαστή συνεργασία και

ιδιαίτερα την ΔΗΚΕΦΑ για

την στηριξη στο έργο μας.

-Τον πρώην

Αντιπεριφερειάρχη και περι-

φερειακό σύμβουλο

Θεσσαλίας κ. Αθανάσιο

Παιδή

-Την τράπεζα τροφίμων

Θεσσαλίας και ιδιαίτερα την

κ. Φωτεινή Μπλιάτσου την

πρόεδρο της, τράπεζα, η

οποία μας τροφοδοτεί δια-

δοχικά με τρόφιμα μακράς

διαρκείας.

-Τον κ. Νικολάου Νικολάου

για την προσφορά 1.000

ευρώ στο ταμείο του συλλό-

γου.

-Τις κύριες των αγιογραφι-

κών κύκλων της

Χριστιανικής εστίας

“Απόστολος Παύλος”

Λάρισας για την προσφορά

των 400 ευρώ.

-Την Κυνηγετική

Ομοσπονδία Θεσσαλίας και

νήσων Σποράδων και ιδιαί-

τερα τον κ. Ευάγγελο

Μπαλατσό για την προσφο-

ρά κρεάτων μεγάλης ποσό-

τητας.

-Την οικογένεια

Κωνσταντίνου και Βασιλική

Τσάμογλου που τροφοδο-

τούν διαρκώς με κρέατα

ούτως ώστε να μην μείνει

καμία οικογένεια χωρίς

φαγητό ιδιαίτερα αυτές τις

Άγιες μέρες.

– Όλους τους ΕΠΩΝΥ-

ΜΟΥΣ και ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ

δωρητές που στηρίζουν το

Ιεραποστολικό έργο.

Οι προσευχές μας θα τους

συνοδεύουν πάντα.

Η ευγνωμοσύνη μας είναι η

μικρότερη ανταπόδοση

στην τεράστια προσφορά

τους.

Συνοδοιπόροι και συμπα-

ραστάτες στο

Ιεραποστολικό έργο, σας

ευχαριστούμε που δείχνετε

την αγάπη σας, ευχόμαστε

ολόψυχα ευλογημένο το νέο

έτος, σωτήριο και δημιουρ-

γικό με πλούσιες ευλογίες

του Θεού.

ΤΟ Δ.Σ.
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Τοπικά Νέα
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Ευχαριστήριο Ιεραποστολικού Συλλόγου Φαρσάλων “Παναγία Ελεούσα”Ευχαριστήριο Ιεραποστολικού Συλλόγου Φαρσάλων “Παναγία Ελεούσα”

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

οια τα μέτρα που

θα ισχύουν στα

γυμνάσια και τα

λύκεια της χώρας από

την 1η Φεβρουαρίου. Τι

θα γίνει με όσα βρίσκο-

νται στις "κόκκινες"

περιοχές.

Το άνοιγμα των γυμνασίων

και λυκείων της χώρας την

1η Φεβρουαρίου, ανακοί-

νωσε την Παρασκευή

(22/01), κατά την ενημέρω-

ση για την πορεία του

κορονοϊού στη χώρα, η

υπουργός Παιδείας, Νίκη

Κεραμέως.

«Η πανδημία δεν σταματά

την Παιδεία. Σήμερα, προ-

χωρούμε στο επόμενο

βήμα, στο άνοιγμα γυμνα-

σίων και λυκείων. Ένα

βήμα που αναμένουν μαθη-

τές, εκπαιδευτικοί, γονείς,

στελέχη εκπαίδευσης. Όλοι

ανυπομονούν να επανέλ-

θουν στην σχολική καθημε-

ρινότητα και υπογραμμίζουν

τη σημασία της επιστροφής

στις τάξεις. Και για την

κυβέρνηση, η δια ζώσης

επαναλειτουργία των σχο-

λείων αποτέλεσε από την

πρώτη στιγμή προτεραιότη-

τα» δήλωσε η κ. Κεραμέως.

«Σήμερα γυρίζουμε μαζί

ακόμη μία σελίδα.

Γυρίζουμε στα θρανία

τηρώντας τα μέτρα, μαθαί-

νουμε ασφαλείς», τόνισε η

υπουργός.

Τα μέτρα που θα ισχύουν:

υποχρεωτική χρήση

μάσκας σε εσωτερικούς και

εξωτερικούς χώρους

τα διαφορετικά διαλείμματα

για ομάδες μαθητών

οι σταθερές ομάδες μαθη-

τών σε αθλήματα και άλλες

δραστηριότητες

η χρήση αντισηπτικών

οι σχολαστικοί καθαρισμοί

οι τακτικοί αερισμοί των

χώρων

τα ειδικότερα μέτρα για

προσαρμοσμένη λειτουργία

κυλικείων, εργαστηρίων

πληροφορικής, χρήσης

μουσικών οργάνων κ.ά., οι

σχολικοί εορτασμοί με

μέτρα, οι επισκέψεις / περί-

πατοι ανά τμήμα

Σχολεία: Πώς θα ανοίξουνΣχολεία: Πώς θα ανοίξουν

γυμνάσια - λύκεια την 1ηγυμνάσια - λύκεια την 1η

ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου



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 λάδι παραγωγής

Φαρσάλων - Έξτρα Παρθένο -

Τιμή 4 ευρώ το κιλό.

Τηλέφωνο:6971801244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ "δυάρι" 60 τμ

ισόγειο στην Οδό Στρατηγού

Μακρυγιάννη 10, Αυτόνομη

Θέρμανση.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6973746675

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ έκταση 19

στρεμμάτων για χρήση φωτο-

βολταϊκών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6982284892

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η εταιρεία Perseus

Arm που δραστηριοποιείται στον

χώρο της ενέργειας ενδιαφέρεται

για τις εξής εκτάσεις στις περιο-

χές των Φαρσάλων για μίσθωση

ή αγορά για εγκατάσταση φωτο-

βολταϊκού πάρκου:

Καστρακίου – Αμπελιάς (μεταξύ

Καστρακίου Αμπελιάς και

Δένδρων)

Σιτόχωρο – Δασόλοφο (μεταξύ

Σιτοχώρου, Χαλκιάδων,

Σκοτούσας και Δασολόφου πλη-

σίον Βλαχόστρατας)

Αχίλλειο – Δίλοφο (μεταξύ

Αχιλλείου Διλόφου και

Στρατοπέδου ΠΑΠ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Συμβόλαιο Αγροτεμαχίου

Δήλωση ΟΣΔΕ με χάρτη και

συντεταγμένες

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραφείο

2491022491

Γιώργος: 6972800764

Δημήτρης: 6974921650

email:

aram.spartalian@perseus-

arm.com

Διεύθυνση γραφείου: Βόλου 9 –

Φάρσαλα
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Τ
ις επόμενες ημέρες

αναμένεται η Κοινή

Υπουργική

Απόφαση (ΚΥΑ) για το

επίδομα θέρμανσης αλλά

και την οριστικοποίηση

του ποσού, για το οποίο

υπέβαλλαν αίτηση περί-

που 700.000 νοικοκυριά.

Tο συνολικό ποσό της επι-

δότησης εκτιμάται ότι θα

υπερβεί τα 100 εκατ. ευρώ,

ενώ τα νοικοκυριά θα απο-

ζημιωθούν από 80 ευρώ

έως 650 ευρώ. Παράλληλα,

περισσότερο από το 50%

της επιδότησης θα χορηγη-

θεί έως τέλος Ιανουαρίου.

Το επίδομα θέρμανσης για

τη φετινή χειμερινή περίοδο

είναι διευρυμένο, θα υπολο-

γιστεί με βάση τον οικισμό

που κατοικούν οι ενδιαφερό-

μενοι και θα πληρωθεί

στους δικαιούχους σε δύο

φάσεις, ανάλογα με τον

χρόνο υποβολής των τιμο-

λογίων αγοράς των καυσί-

μων.

Σημειώνεται, ότι φέτος για

πρώτη φορά, το ύψος του

επιδόματος θέρμανσης δεν

αφορά μόνο στο πετρέλαιο,

αλλά και σε άλλες μορφές

θέρμανσης (καυσόξυλα,

φυσικό αέριο).

Ο υπολογισμός του ποσού

εξαρτάται από την τοποθε-

σία των δικαιούχων (η

οποία καθορίζεται από τον

Ταχυδρομικό Κώδικα της

διεύθυνσης που έχει δηλω-

θεί στην αίτηση), αλλά και

τον αριθμό των ανήλικων

μελών της οικογένειας.

Επίσης, για κάθε ανήλικο θα

υπάρχει προσαύξηση 10%.

Οι ημερομηνίες πληρωμής

Η πληρωμή του επιδόματος

θα καταβληθεί σε δύο

φάσεις.

Εως τις 31 Ιανουαρίου θα

πληρωθεί το επίδομα θέρ-

μανσης για αγορές που έγι-

ναν έως τις 21 Δεκεμβρίου

του 2020

Εως τις 31 Μαρτίου θα πλη-

ρωθεί το επίδομα θέρμαν-

σης για αγορές έως 28

Φεβρουαρίου

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα καταβληθεί –Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα καταβληθεί –

Τα ποσά για τους δικαιούχουςΤα ποσά για τους δικαιούχους

26/1:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

27/1:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

28/1:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

29/1:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

30/1:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

31/1:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

1/2:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321

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).
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Ε
ιδική προσαρμογή
της τελευταίας
στιγμής στην 5η

φάση της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής προωθεί
το υπουργείο
Οικονομικών, ώστε να
ενισχύσει περισσότερο
τις επιχειρήσεις που
παραμένουν υποχρεωτικά
κλειστές και μετά τις 18
Ιανουαρίου, μεταξύ των
οποίων είναι και ο κλά-
δος της εστίασης.
Η απόφαση ελήφθη μετά

την ανακοίνωση του πρω-

θυπουργού από το βήμα

της Βουλής ότι η προτεραι-

ότητα τώρα για την κυβέρ-

νηση είναι να ανοίξουν τα

γυμνάσια και τα λύκεια και

ότι «οι υπόλοιπες οικονομι-

κές δραστηριότητες μπο-

ρούν να περιμένουν λίγο

ακόμη».

Το ποια θα είναι η πρόσθε-

τη παροχή που θα ισχύσει

για τις επιχειρηματικές δρα-

στηριότητες θα αποφασιστεί

ενδεχομένως και εντός της

ημέρας. Δεν αναμένεται να

υπάρξει διαφοροποίηση

όσον αφορά το ποσοστό

του «κουρέματος» (δηλαδή

το 50% επί του ποσού που

θα αποδοθεί θα είναι κοινό

για όλες τις πληττόμενες

επιχειρήσεις), ωστόσο είναι

πολύ πιθανό να υπάρξουν

διαφορετικά κριτήρια όσον

αφορά τον υπολογισμό του

ποσού που θα δικαιούται

τελικώς η κάθε πληττόμενη

επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες,

ο μαθηματικός τύπος που

θα επιλεγεί θα έχει υψηλό-

τερους συντελεστές βαρύ-

τητας και θα αυξάνει το

ποσό της επιστρεπτέας

προκαταβολής για τις επι-

χειρήσεις που παραμένουν

κλειστές, σε σχέση με τους

κλάδους που άνοιξαν.

Πρόσθετη βοήθεια

Μετά την απόφαση για

μηδενικό ενοίκιο και κατά

τον μήνα Φεβρουάριο, στό-

χος είναι να δοθεί μια πρό-

σθετη βοήθεια στις επιχει-

ρήσεις που θα παραμείνουν

κλειστές για αρκετές εβδο-

μάδες ακόμη. Σε αυτή την

κατηγορία φαίνεται να ανή-

κουν η εστίαση, οι καφετέ-

ριες, τα γυμναστήρια, τα

χιονοδρομικά κέντρα, αλλά

και άλλες οικονομικές δρα-

στηριότητες που εξακολου-

θούν να μην έχουν έσοδα

(ή να έχουν περιορισμένα

έσοδα, όπως συμβαίνει για

την εστίαση που λειτουργεί

αποκλειστικά με το delivery

ή το take away). Με την

πρόσθετη διευκόλυνση για

τις συγκεκριμένες επιχειρή-

σεις εκτιμάται ότι θα καλυ-

φθεί σημαντικό μέρος των

απωλειών για την περίοδο

μέχρι τα Χριστούγεννα, ενώ

αντίστοιχη «διευκόλυνση»

αναμένεται να ισχύσει και

στην 6η φάση της

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής, η οποία και

θα καλύψει τις ζημιές για το

πρώτο δίμηνο του 2021.

Πρακτορεία ΟΠΑΠ

Στη σημερινή συνεδρίαση

των λοιμωξιολόγων με την

κυβέρνηση, από τις επιχει-

ρηματικές δραστηριότητες

το μόνο που αναμένεται να

πέσει στο τραπέζι είναι η

επαναλειτουργία των πρα-

κτορείων ΟΠΑΠ με αυστη-

ρά μέτρα ασφαλείας. Στα

πρακτορεία απασχολούνται

περίπου 20.000 εργαζόμε-

νοι, ενώ η επαναλειτουργία

τους εκτιμάται ότι μπορεί να

βοηθήσει και για την πλη-

ρωμή των λογαριασμών

από ανθρώπους που

συνωστίζονται στις τράπε-

ζες καθώς δεν είναι εξοικει-

ωμένοι με την τεχνολογία.

Πάντως, το σενάριο επανα-

λειτουργίας των πρακτορεί-

ων του ΟΠΑΠ, που θα

συζητηθεί σήμερα, προβλέ-

πει πολύ αυστηρούς κανό-

νες: είσοδος ενός ατόμου

ανά 25 τετραγωνικά μέτρα

εντός του καταστήματος,

ενώ δεν έχει αποκλειστεί

και το ενδεχόμενο η επανα-

λειτουργία να επιτραπεί

μόνο με ραντεβού. Να

σημειωθεί, πάντως, πως το

ότι θα τεθεί το θέμα στην

επιτροπή δεν σημαίνει ότι

θα αποφασιστεί και η επα-

ναλειτουργία.

Μεταθέσεις

Για τα χιονοδρομικά κέντρα,

το ενδεχόμενο άμεσου

ανοίγματος απομακρύνεται,

καθώς χωρίς επιδημιολογι-

κά δεδομένα για τις επιπτώ-

σεις από το άνοιγμα του

λιανεμπορίου δεν υπάρχει

δυνατότητα να ληφθεί μια

απόφαση η οποία προϋπο-

θέτει και το να επιτραπούν

οι μετακινήσεις των πολιτών

από νομό σε νομό. Σε αυτή

τη φάση κρίνεται πρώιμο το

να επιτραπεί η μετακίνηση

πολιτών από νομό σε νομό,

καθώς υπάρχει κίνδυνος

αύξησης της διασποράς και

μάλιστα χωρίς τη δυνατότη-

τα ιχνηλάτησης πιθανών

κρουσμάτων.

Η συζήτηση για την επανα-

λειτουργία της εστίασης

μετατίθεται για αρκετές

εβδομάδες αργότερα.

Μάλιστα, για το σενάριο

που έχει πέσει στο τραπέζι

των συζητήσεων περί

ανοίγματος μόνο σε εξωτε-

ρικούς χώρους, οι επαγγελ-

ματίες του κλάδου διατυπώ-

νουν έντονο προβληματι-

σμό, καθώς μέσα στον χει-

μώνα δεν είναι διασφαλι-

σμένο το αν η επαναλει-

τουργία θα έχει ουσιαστικό

οικονομικό αποτέλεσμα ή

όχι. Δεδομένου ότι είναι

πολύ πιθανό να χαθεί και

ολόκληρος ο Φεβρουάριος,

άνοιξε ήδη η συζήτηση για

πρόσθετη ενίσχυση των

οικονομικών δραστηριοτή-

των που θα παραμείνουν

κλειστές και τις επόμενες

εβδομάδες.

Η προετοιμασία της τελικής

απόφασης για την 5η φάση

της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής έχει ήδη

ολοκληρωθεί και μέσα στα

επόμενα 24ωρα θα δημοσι-

ευτεί η απόφαση. Θα υπάρ-

ξει μόνο μια απλή αίτηση

από τις περίπου 730.000

επιχειρήσεις από όπου θα

προκύψει ότι πληρούν τα

κριτήρια και ο στόχος είναι

οι εκταμιεύσεις να ξεκινή-

σουν από τα μέσα της επό-

μενης εβδομάδας.

Σταϊκούρας: Δεν θα

λάβουν όλοι οι αιτούντες

«Είχαμε πάνω από 700

χιλιάδες αιτήσεις, δεν

σημαίνει όμως ότι όλοι

αυτοί τελικά θα είναι δικαι-

ούχοι γιατί μπορεί κάποιοι

να μην έχουνε μείωση τζί-

ρου ή να μην είχανε τζίρο

αναφοράς αυτόν που βάλα-

με στον νόμο.

Αυτά τα στοιχεία αξιολογού-

νται, προσδοκούμε από τα

μέσα της επόμενης εβδομά-

δας να εκταμιεύσουμε χρη-

ματικά ποσά στους δικαιού-

χους και προβλέπουμε τον

Μάρτιο 6η επιστρεπτέα

προκαταβολή με βάση τα

στοιχεία Ιανουαρίου και

Φεβρουαρίου» δήλωσε ο

υπ. Οικονομικών Χρ.

Σταϊκούρας.

Σε δηλώσεις του στο ραδιό-

φωνο 90,1 και ερωτώμενος

για την εστίαση, ο κ.

Σταϊκούρας είπε: «Aυτό το

οποίο προέκυψε μετά τη

χθεσινή συνάντηση που

κάναμε, ότι θα υπάρχουν

ιδιαίτερες προβλέψεις για

την εστίαση γιατί πράγματι

παραμένει ένας κλάδος

όπως και κάποιοι άλλοι που

είναι κλειστοί, αυτό θα πρέ-

πει να συνεκτιμάται».

Σχετικά με την προοπτική

να υπάρξουν μειώσεις των

ενοικίων και τον Μάρτιο, ο

υπουργός Οικονομικών

δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή

δεν μπορώ να πω κάτι για

τον Μάρτιο, γι’ αυτό το θέμα

θα θέλαμε να δούμε ποιοι

κλάδοι θα λειτουργούν τον

Φεβρουάριο. Το αφήνω

ανοιχτό, αλλά αν ένα μαγαζί

έχει ανοίξει από τον

Ιανουάριο και συνεχίζει να

λειτουργεί καλά και τον

Φεβρουάριο θα αρχίζουμε

να περιορίζουμε κάποιες

βοήθειες προς την επιχεί-

ρηση γιατί αρχίζει να πατάει

στα πόδια της και θα χρησι-

μοποιήσουμε αυτούς τους

πόρους για τις επιχειρήσεις

που δεν έχουν ανοίξει τον

Ιανουάριο και μπορεί να

μην ανοίξουν τον

Φεβρουάριο».

Αναφερόμενος στις πιέσεις

που δέχεται ο κρατικός

προϋπολογισμός από την

πανδημία, ο κ. Σταικούρας

ανέφερε ότι «έχει γίνει

σωστή διαχείριση των

ταμειακών διαθεσίμων, το

ύψος των οποίων είναι

τώρα στα 32,5 δισ. ευρώ

και πως η κυβέρνηση και το

υπουργείο Οικονομικών

είναι σε θέση να ανταποκρι-

θούν ακόμα και στα δυσμε-

νή σενάρια που έχουν επε-

ξεργαστεί για την αντιμετώ-

πιση της πανδημίας του

κορονοϊού».

Οικονομία

Έξτρα… μπόνους για «κλειστούς» ΚΑΔΈξτρα… μπόνους για «κλειστούς» ΚΑΔ

Τ
ην Παρασκευή, 29

Ιανουαρίου, ξεκι-

νούν οι αιτήσεις

για το νέο πρόγραμμα

δημιουργίας 7.000 νέων

θέσεων εργασίας για

ανέργους 30 ετών και

άνω στις λιγότερο ανε-

πτυγμένες Περιφέρειες

της χώρας (Αν.

Μακεδονίας και Θράκης,

Δυτικής Ελλάδας,

Ηπείρου, Θεσσαλίας και

Κεντρικής Μακεδονίας),

με έμφαση σε μακροχρό-

νια ανέργους και ανέρ-

γους 50 ετών και άνω,

στο πλαίσιο των ενισχυ-

μένων ενεργητικών πολι-

τικών απασχόλησης του

Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού

Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η

διάρκεια της επιδότησης

είναι 12 μήνες και τα ποσά

της μηνιαίας επιχορήγησης

μισθού και ασφαλιστικών

εισφορών για την πρόσλη-

ψη ανέργων σε νέες θέσεις

πλήρους απασχόλησης

έχουν ως εξής:

473 ευρώ για τους ανέργους

ηλικίας έως και 49 ετών.

568 ευρώ για τους ανέργους

ηλικίας 50 ετών και άνω.

615 ευρώ για τους μακρο-

χρόνια ανέργους.

710 ευρώ για τους μακρο-

χρόνια ανέργους 50 ετών

και άνω.

Όπως αναφέρεται σε σχετι-

κή ανακοίνωση, σκοπός της

δράσης είναι η προώθηση

της απασχόλησης, ιδιαίτερα

για τους μακροχρόνια ανέρ-

γους και τους ανέργους

μεγαλύτερων ηλικιών, των

οποίων η διαρκής ανεργία

δυσχεραίνει την επανένταξή

τους στην αγορά εργασίας.

Ο πρώτος κύκλος του προ-

γράμματος αφορά σε 5.000

θέσεις εργασίας και ο επό-

μενος κύκλος θα προκηρυ-

χθεί τέσσερις μήνες, μετά

την ημερομηνία λήξης υπο-

βολής των αιτήσεων του

πρώτου κύκλου, μέχρι να

εξαντληθεί ο συνολικός προ-

ϋπολογισμός, που ανέρχε-

ται στα 44.000.000 ευρώ και

συγχρηματοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο, μέσω του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και

Διά Βίου Μάθηση 2014-

2020».

Σύμφωνα με την ανακοίνω-

ση, δεν υπάρχει δέσμευση

απασχόλησης, μετά το τέλος

του προγράμματος και προ-

βλέπονται απλουστευμένες

και ταχύτερες διαδικασίες

ένταξης και αποπληρωμής.

Στην επιχορήγηση του

μισθολογικού και μη μισθο-

λογικού κόστους συμπερι-

λαμβάνονται και τα αντίστοι-

χα δώρα Χριστουγέννων και

Πάσχα και επιδόματα αδεί-

ας.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να επισκεφτούν την

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ: νέο πρόγραμμα για 7000 θέσεις εργασίαςΟΑΕΔ: νέο πρόγραμμα για 7000 θέσεις εργασίας



Μ
ε έναν από τους
πρώτους κατοί-
κους της

Επαρχίας Φαρσάλων που
εμβολιάστηκαν συνομίλη-
σε ο «Πρώτος Τύπος» με
τον κ. Νίκο Αδαμόπουλο
να μας τονίζει ότι πήρε
την απόφαση να εμβολια-
στεί ώστε να καταφέρει
να είναι κοντά στα δικά
του πρόσωπα και πάλι.
Ο κ. Αδαμόπουλος είναι 85

ετών και κατοικεί στο

Πολυνέρι Φαρσάλων και

την περασμένη εβδομάδα

εμβολιάστηκε στο

Εμβολιαστικό Κέντρο στον

Παλαμά όντας από τους

πρώτους Φαρσαλινούς που

έκαναν το εμβόλιο.

Σε δήλωση του μας τόνισε

ότι το κύριο ζήτημα που τον

ώθησε σε αυτή την απόφα-

ση ήταν το γεγονός ότι του

έχουν λείψει πολύ οι δικοί

του άνθρωποι και περισσό-

τερο τα παιδιά του που

ανυπομονεί πλέον μετά τον

εμβολιασμό να βρεθεί και

πάλι κοντά τους.

Επίσης μας τόνισε ότι είχε

πάρει εδώ και καιρό την

απόφαση αυτή και ήθελε να

κάνει το εμβόλιο από την

πρώτη στιγμή.
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Ν. Αδαμόπουλος: “Εμβολιάστηκα για ναΝ. Αδαμόπουλος: “Εμβολιάστηκα για να

μπορώ να δω και πάλι τους δικούς μουμπορώ να δω και πάλι τους δικούς μου

ανθρώπους”ανθρώπους”


