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Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1005 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΙΑΝΟΣ Φάρσαλα: 600 ευρώΙΑΝΟΣ Φάρσαλα: 600 ευρώ

για βοηθητικούς χώρουςγια βοηθητικούς χώρους

και αποθήκεςκαι αποθήκες

Συντάξεις Μαρτίου 2021:Συντάξεις Μαρτίου 2021:

Πότε θα πληρωθούνΠότε θα πληρωθούν

ΕπιστρεπτέαΕπιστρεπτέα

Προκαταβολή 6: Ποιες επιΠροκαταβολή 6: Ποιες επι--

χειρήσεις εντάσσονται χειρήσεις εντάσσονται 

Στα εν εξελίξει έργαΣτα εν εξελίξει έργα

αποκατάστασης από τοναποκατάστασης από τον

«Ιανό» ο «Ιανό» ο ΔΔήμαρχοςήμαρχος

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Το εμβολιαστικόΤο εμβολιαστικό

κέντρο επισκέφθηκε οκέντρο επισκέφθηκε ο

Δήμαρχος ΦαρσάλωνΔήμαρχος Φαρσάλων

Μηδαμινά τα προβλήματα σε οδικό δίκτυοΜηδαμινά τα προβλήματα σε οδικό δίκτυο

και κυκλοφοριά στα Φάρσαλα και τηνκαι κυκλοφοριά στα Φάρσαλα και την

Επαρχία παρά τα ακραία καιρικά φαινόμεναΕπαρχία παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Επαρχία Φαρσάλων: Η συζήτησηΕπαρχία Φαρσάλων: Η συζήτηση γιαγια τιςτις

αποζημιώσειςαποζημιώσεις του “ΙΑΝΟΥ” και τα φράγματατου “ΙΑΝΟΥ” και τα φράγματα

Συνάντηση ΚαπετάνουΣυνάντηση Καπετάνου
με Μητσοτάκημε Μητσοτάκη

ΞεκίνησανΞεκίνησαν οιοι εμβολιασμοίεμβολιασμοί σταστα

ΦάρσαλαΦάρσαλα ((Φωτογραφίες - Ρεπορτάζ)Φωτογραφίες - Ρεπορτάζ)



Σ
ε κλίμα γιορτινό και

αισιόδοξο  πραγμα-

τοποιήθηκε η κοπή

της πρωτοχρονιάτικης

πίτας του Συλλόγου

Τριτέκνων Επαρχίας

Φαρσάλων την Κυριακή 7

Φεβρουαρίου 2021  στα

γραφεία του συλλόγου σε

μια πολύ λιτή εκδήλωση

λόγω της πανδημίας

τηρώντας όλα τα απαραί-

τητα μέτρα προστασίας

κατά του Κορονοϊού.

Την πίτα έκοψε ο Πρόεδρος

του Συλλόγου κ.

Χατζημήτρος Δημήτριος με

τα μέλη  του Διοικητικού

Συμβουλίου, χωρίς παρου-

σία κοινού. Ανταλλάχτηκαν

ευχές για υγεία , ευημερία

και μια ευλογημένη χρόνια

για όλες τις  Τρίτεκνες οικο-

γένειες  της Επαρχίας

Φαρσάλων καθώς ο

Σύλλογος κλείνει φέτος 10

χρόνια από την ίδρυσή του.

Στη συνέχεια βράβευσαν

όλους τους φοιτητές των

Τριτέκνων οικογενειών που

πέτυχαν στις πανελλαδικές

εξετάσεις.

Το  1ο φλουρί της βασιλόπι-

τας κέρδισε ο φοιτητής

Καλογεράκης Ευάγγελος το

οποίο αντιστοιχεί σε χρημα-

τικό ποσό.

Το 2ο φλουρί της βασιλόπι-

τας που έκοψε το Διοικητικό

Συμβούλιο κέρδισε η ταμίας

του συλλόγου κα

Κωσταρέλου Παρασκευή.

2
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021Τοπικά Νέα

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 16/2/2021
Ηλιοφάνεια -4/1c

Τρίτη 15/2/2021
Ηλιοφάνεια -9/0c

Πέμπτη 17/2/2021
Ηλιοφάνεια 0/5c

Παρασκευή 18/2/2021
Συννεφιά 0/9c

Σαββάτο 19/2/2021
Συννεφιά 2/8c

Κυριακή 20/2/2021
Ηλιοφάνεια 3/9c

Δευτέρα 21/2/2021
Ηλιοφάνεια 5/8c

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

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

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

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

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

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

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

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Σ
υνελήφθησαν, το

πρωί της Δευτέρας

8/2 στα Φάρσαλα,

από αστυνομικούς του

Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων, δύο ημεδα-

ποί, διότι από κοινού με

έναν ακόμη συνεργό

τους, ο οποίος αναζητεί-

ται, διέρρηξαν το κυλικείο

σχολικού συγκροτήματος

στα Φάρσαλα και αφαίρε-

σαν από το εσωτερικό

δύο ηλεκτρικές συσκευές

και διάφορα τρόφιμα.

Επιπλέον, όπως προέκυψε,

την 01 και 03-02-2021 οι

δράστες προκάλεσαν φθο-

ρές σε θύρες γυμναστηρίου

άλλου σχολικού συγκροτή-

ματος της πόλης και αφαί-

ρεσαν συρματόσχοινο αλε-

ξικέραυνου από τον αύλειο

χώρο του σχολείου. Οι

προαναφερόμενες ηλεκτρι-

κές συσκευές βρέθηκαν και

κατασχέθηκαν και αποδό-

θηκαν στη νόμιμη δικαιού-

χο.

ΣυνελήφθησανΣυνελήφθησαν

διαρρήκτες σε σχοδιαρρήκτες σε σχο--

λεία των Φαρσάλωνλεία των Φαρσάλων

Κοπή πίτας τουΚοπή πίτας του

Συλλόγου ΤριτέκνωνΣυλλόγου Τριτέκνων

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Π
ολικές θερμοκρα-

σίες με παγετό

αναμένονται τις

επόμενες ημέρες στα

Φάρσαλα, με την θερμο-

κρασία να αναμένεται να

φτάσει έως και -6 βαθ-

μούς κελσίου.

Με την ξαστεριά που ανα-

μένεται και τις πολικές θερ-

μοκρασίες είναι λογικό και

επόμενο να αναμένεται

παγετός τις επόμενες ημέ-

ρες που ο μεγάλος όγκος

χιονιού θα αρχίσει να λιώ-

νει.

Χρειάζεται προσοχή σε

όλες τις μετακινήσεις όσο

καθαρό και αν είναι το

οδικό δίκτυο της Επαρχίας

ενώ και στις μετακινήσεις

με τα πόδια πρέπει να

έχουμε τα “μάτια μας δεκα-

τέσσερα” καθώς ο πάγος

είναι πολύ επικίνδυνος.

ΈρχονταιΈρχονται πολικέςπολικές

θερμοκρασίεςθερμοκρασίες καικαι

παγετόςπαγετός σεσε όληόλη τηντην

ΕπαρχίαΕπαρχία --

ΑπαιτείταιΑπαιτείται προσοχήπροσοχή



Μ
ε τους προέ-

δρους των κοι-

νοτήτων

Αργυροπουλίου

Τυρνάβου κ. Αποστόλη

Βογιατζή, Δομένικου

Ελασσόνας κ. Στάθη

Ψωμιάδη, Κατωχωρίου

Φαρσάλων κ. Βασίλη

Βασιλόπουλο και

Φαλάνης Λάρισας κ.

Κώστα Λυγούρα συναντή-

θηκε η βουλευτής

Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα

Μπίζιου, με τους οποίους

συζήτησε τις εξελίξεις

που σηματοδοτεί η νομο-

θετική πρωτοβουλία της

κυβέρνησης για αλλαγή

στον εκλογικό νόμο της

Αυτοδιοίκησης.

Οι πρόεδροι των Τοπικών

Κοινοτήτων του νομού

Λάρισας, έθεσαν στη

Λαρισαία πολιτικό μια σειρά

ζητημάτων που άπτονται

της εύρυθμης λειτουργίας

των κοινοτήτων, εστιάζοντας

κυρίως, στην ανεξαρτησία

της εκλογή τους καθώς και

στις αρμοδιότητες των προ-

έδρων, με γνώμονα την

παροχή ποιοτικών υπηρε-

σιών προς τους πολίτες και

την διευκόλυνση της προ-

σβασιμότητας των πολιτών

στις υπηρεσίες αυτές.

Η κα Μπίζιου, αφού ευχαρί-

στησε τους προέδρους για

την γόνιμη συνεργασία,

δήλωσε σχετικά:

«Η συμβολή των Τοπικών

Κοινοτήτων στην δημιουρ-

γία ουσιαστικών σχέσεων

ανάμεσα στον πολίτη των

απομακρυσμένων από τα

αστικά κέντρα περιοχών και

το κράτος είναι ζωτικής

σημασίας, κάτι που αναγνω-

ρίζουμε όλοι όσοι έχουμε

βιώματα από την επαρχία.

Άκουσα τους φίλους προέ-

δρους των Τοπικών

Κοινοτήτων και θα μεταφέ-

ρω τόσο τις αγωνίες, όσο

και τις προτάσεις τους στον

υπουργό Εσωτερικών κ.

Βορίδη.

Στόχος του υπουργείου

Εσωτερικών, και της κυβέρ-

νησης συνολικότερα, είναι η

διασφάλιση της κυβερνησι-

μότητας στους Δήμους της

χώρας, και η ουσιαστική

αναβάθμιση του ρόλου τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση

κινούνται και οι προτάσεις

των προέδρων των Τοπικών

Κοινοτήτων, τους οποίους η

κυβέρνηση και εγώ προσω-

πικά θεωρούμε συνεργάτες

μας».
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Με προέδρους τοπικών Κοινοτήτων η ΣτέλλαΜε προέδρους τοπικών Κοινοτήτων η Στέλλα

Μπίζιου για τις αλλαγές στην ΑυτοδιοίκησηΜπίζιου για τις αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση



Έ
ργα που βρίσκο-

νται σε εξέλιξη

και αφορούν

στην αποκατάσταση

ζημιών που προκλήθηκαν

από τη θεομηνία του

περασμένου Σεπτεμβρίου

σε Δίλοφο και Νεράιδα,

επιθεώρησε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Μαζί με τον αρμόδιο αντι-

δήμαρχο Τεχνικών υπηρε-

σιών κ. Δημήτρη Γούσια, ο

κ. Εσκίογλου διαπίστωσε

την πρόοδο των εργασιών

στα έργα ασφαλτόστρωσης

στη Νεράιδα, όπου η θεο-

μηνία προκάλεσε ολική

καταστροφή στο οδόστρω-

μα. Η συγκεκριμένη εργο-

λαβία ύψους 128.174.69

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. βρίσκε-

ται στη φάση της ολοκλή-

ρωσης.

Στο Δίλοφο έχει αποκατα-

σταθεί ένα μεγάλο μέρος

των καταστροφών με νέα

φρεάτια, τσιμεντώσεις, δια-

νοίξεις και αποστραγγιστι-

κά, ενώ ξεκίνησαν και οι

ασφαλτοστρώσεις στον

περιφερειακό δρόμο. Οι

συγκεκριμένες παρεμβάσεις

αποτελούν μέρος εργολα-

βίας ύψους 158.288,02

ευρώ πλέον ΦΠΑ θα αφορά

στα χωριά Αχίλλειο, Δίλοφο,

Ναρθάκιο, Σκοπιά και Ρίζι.

Συνολικά ο δήμος

Φαρσάλων για την αποκα-

τάσταση των ζημιών από

τον «Ιανό», υλοποιεί οκτώ

εργολαβίες σε όλη την

επαρχία συνολικού κόστους

άνω του 1 εκ. ευρώ.

«Είχα την ευκαιρία σήμερα

μαζί με τον αρμόδιο αντιδή-

μαρχο κ. Γούσια να διαπι-

στώσω από κοντά την εξέ-

λιξη των εργασιών για την

αποκατάσταση των πληγών

που μας άφησε η κακοκαι-

ρία του περασμένου

Σεπτεμβρίου. Οι εργολαβίες

εξελίσσονται κανονικά ώστε

το συντομότερο δυνατό να

παραδοθούν σύγχρονες και

ασφαλείς υποδομές στις

τοπικές κοινωνίες. Στόχος

μας είναι τα νέα έργα να

θωρακίσουν ακόμη περισ-

σότερο την επαρχία μας»

δήλωσε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Στα εν εξελίξει έργα αποκατάστασης τωνΣτα εν εξελίξει έργα αποκατάστασης των

ζημιών από τον «Ιανό» ο δήμαρχος Φαρσάλωνζημιών από τον «Ιανό» ο δήμαρχος Φαρσάλων

Σ
την κατασκευή επι-

πρόσθετων κλω-

βών στο καταφύγιο

αδέσποτων ζώων προχώ-

ρησε ο δήμος Φαρσάλων

με στόχο την περαιτέρω

αποσυμφόρηση της

πόλης, τη φροντίδα των

τετράποδων αλλά και την

επανένταξή τους.

Οι νέοι κλωβοί αυξάνουν

πλέον τη δυνατότητα του

καταφυγίου στο να φιλοξε-

νεί περί τα 55 σκυλιά. Η

πρωτοβουλία υλοποιήθηκε

σε συνεργασία με τη τοπική

Φιλοζωική, αλλά και την

Τεχνική Υπηρεσία του

δήμου Φαρσάλων.

Σε δήλωσή του, ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος κ. Σταύρος

Κουκουλιός τόνισε πως «η

υπηρεσία Καθαριότητας σε

συνεργασία με τη

Φιλοζωική προχώρησε στην

κατασκευή νέων κλωβών

με σκοπό τη φύλαξη και

επανένταξη των σκυλιών,

ένα αίτημα της Φιλοζωικής

που πραγματοποιήθηκε.

Σε όλη αυτή την προσπά-

θεια οφείλουμε να ευχαρι-

στήσουμε την Τεχνική υπη-

ρεσία του δήμου και τον

αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη

Γούσια για την συνδρομή

με εξειδικευμένο προσωπι-

κό ώστε να κατασκευα-

στούν οι κλωβοί με σκοπό

την αποσυμφόρηση της

πόλης και την επανένταξη

των ζώων στο φυσικό τους

περιβάλλον».

Αυξάνεται η δυνατότητα φιλοξενίας και φροντίδαςΑυξάνεται η δυνατότητα φιλοξενίας και φροντίδας

στο καταφύγιο αδέσποτων στα Φάρσαλαστο καταφύγιο αδέσποτων στα Φάρσαλα



Δ
ιαδοχικές συναντή-
σεις στα γραφεία
της Νέας

Δημοκρατίας είχε ο
Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής Εκλογικής
Περιφέρειας Λάρισας της
Ν.Δ. κ.Χρήστος
Καπετάνος με Προέδρους
Κοινοτήτων του νομού
Λάρισας και την Δημοτική
Κοινότητα Φαρσάλων,
προκειμένου να ενημερώ-
σουν το κόμμα της Νέας
Δημοκρατίας για τις
θέσεις τους, αναφορικά
με το νέο νομοσχέδιο για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Έγινε συζήτηση α) για την

σκέψη κατάργησης των
Δημοτικών Κοινοτήτων της
έδρας κάθε δήμου β) για
την θεσμοθέτηση ξεχωρι-
στού ψηφοδελτίου για τους
Πρόεδρους των
Κοινοτήτων, χωρίς να είναι
ενταγμένοι στον συνδυασμό
κάποιου υποψηφίου δήμαρ-
χου και γ) για την αποζη-
μίωση των Προέδρων των
Κοινοτήτων με βάση την
πληθυσμιακή απογραφή
κάθε κοινότητας και την
χιλιομετρική απόσταση από
την έδρα κάθε δήμου.
Ο κ.Καπετάνος, συμφώνη-
σε στην αναγκαιότητα δια-
τήρησης των Δημοτικών

Κοινοτήτων στην έδρα κάθε
δήμου και είχε τηλεφωνική
επικοινωνία με τον
Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
κ.Δημήτρη Παπαστεργίου,
προκειμένου να τον ενημε-
ρώσει για τις θέσεις των
Προέδρων.
Στην πρώτη συνάντηση με
τους Προέδρους  των
Κοινοτήτων συμμετείχαν, ο
Πρόεδρος της Κοινότητας
Γιάννουλης κ.Ιωάννης
Δαβλέρης, ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Βασιλί
κ.Γεώργιος Μπόγκας, ο
Πρόεδρος της Κοινότητας
Φαλάνης κ.Κων/νος

Λυγούρας, ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας
Ναρθακίου κ.Αθανάσιος
Λελεντζής και ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας
Καστρίου κ.Νικόλαος
Κολοβός.
Στη συνάντηση με την
Δημοτική Κοινότητα
Φαρσάλων παρευρέθηκαν,
η Πρόεδρός της κα
Θεοδώρα Πρεκατέ, όπου
παρέδωσε και σχετικό υπό-
μνημα με τις θέσεις της
Κοινότητας καθώς και οι
σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος
Βαρακλιώτης και Φωτεινή
Πιτσάβα.
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Συνάντηση Προέδρων Κοινοτήτων τουΣυνάντηση Προέδρων Κοινοτήτων του

νομού Λάρισας με τον Καπετάνονομού Λάρισας με τον Καπετάνο

Πρόσφερε για το “πιάτοΠρόσφερε για το “πιάτο

του φτωχού” στατου φτωχού” στα

Φάρσαλα ο ΕμπορικόςΦάρσαλα ο Εμπορικός

ΣύλλογοςΣύλλογος

Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων στα πλαίσια

των κοινωνικών του δρά-

σεων και αναδεικνύοντας

την ευαίσθητη πλευρά του,

προσέφερε κρέατα όπως

κάθε χρόνο για το «Πιάτο

του Φτωχού», την  Πέμπτη

11 Φεβρουαρίου 2021.

Τα κρέατα προμηθεύτηκαν

από τα κρεοπωλεία – μέλη

του συλλόγου τα οποία

παραδόθηκαν στο π.Λάζαρο

για το σπίτι της Αγάπης.



Σ
ε ανακοίνωση του

Φαρμακευτικού

Συλλόγου Λάρισας

για την διαθεσιμότητα

των εμβολίων αναφέρο-

νται τα εξής:

“Αγαπητοί συμπολίτες,

Όπως σας έχουμε ενημερώ-

σει με δελτίο τύπου αλλά και

με πολυάριθμες αναφορές

στα μέσα ενημέρωσης, τοπι-

κά και πανελλήνιας εμβέλει-

ας, στην περιοχή μας, εδώ

και περίπου 20 ημέρες, δεν

υπάρχουν διαθέσιμα εμβό-

λια για τις ηλικίες από 75 και

πάνω.

Επίσης δεν προβλέπεται,

σύμφωνα με πληροφορίες

που λαμβάνουμε, να αποκα-

τασταθεί γρήγορα το πρό-

βλημα.

Ο φαρμακοποιός δε φέρει

ασφαλώς καμία ευθύνη γι

αυτό, ούτε μπορεί να επέμ-

βει ώστε να βρει διαθέσιμο

ραντεβού.

Σας παρακαλούμε πολύ να

αναμένετε ενημέρωση για το

πότε θα έχει αποκατασταθεί

το πρόβλημα με τη διαθεσι-

μότητα των εμβολίων για

την περιοχή μας συγκεκρι-

μένα και μετά να απευθυν-

θείτε στα φαρμακεία για τη

διαδικασία με τα ραντεβού,

ώστε να αποφεύγεται όλη

αυτή η τριβή και η ταλαιπω-

ρία, τόσο για εσάς όσο και

για τους συναδέλφους φαρ-

μακοποιούς.

Οι όποιες ανακοινώσεις στα

μέσα ενημέρωσης, περί

ανοίγματος της πλατφόρμας

για τις ηλικίες 75 και πάνω,

προφανώς αφορούν άλλες

περιοχές της χώρας στις

οποίες υπάρχουν διαθέσιμα

εμβόλια.

Για το εμβόλιο που απευθύ-

νεται σε ηλικίες 60-65 (γεν-

νημένοι τα έτη από 1957 ως

και 1961) υπάρχουν προς

το παρόν διαθέσιμα εμβόλια

στα επιλεγμένα εμβολιαστι-

κά κέντρα που έχουν δημι-

ουργηθεί και τα οποία βρί-

σκονται ως επί το πλείστον

περιφερειακά της Λάρισας.

Για τα εμβόλια αυτά μπορεί-

τε να απευθύνεστε στα φαρ-

μακεία”.

Δ
ΕΥΑΦ: Οδηγίες

προστασίας από

το χιόνι και τον

παγετό.

Ενόψει της νέας κακοκαι-

ρίας που θα πλήξει την

περιοχή μας ενημερώνουμε

τους καταναλωτές για μέτρα

προστασίας από χιόνι και

παγετό

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥ-

ΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Τεχνική Υπηρεσία

Φάρσαλα 12/ 02 / 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΚΑΙ ΤΟΝ

ΠΑΓΕΤΟ

Λόγω των προβλεπόμενων

χαμηλών θερμοκρασιών

των επόμενων ημερών, το

τμήμα Ύδρευσης της

Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ενημερώνει ότι

οι καταναλωτές θα πρέπει

να φροντίσουν για τη μόνω-

ση των υδρομετρητών των

ακινήτων τους.

Η μόνωση των υδρομετρη-

τών μπορεί να επιτευχθεί

με την τοποθέτηση μονωτι-

κών υλικών, όπως άχυρα,

εφημερίδες, παλαιά ρούχα,

κ.λπ., εντός του χώρου του

φρεατίου. Παρομοίως, εκτε-

θειμένες βρύσες και σωλη-

νώσεις νερού ή αποχέτευ-

σης θα πρέπει επίσης να

καλυφθούν με αντίστοιχα

υλικά.

Γενικότερα ισχύουν οι οδη-

γίες της Γενικής

Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας που αφορούν

την προετοιμασία για την

αντιμετώπιση παγετού στα

δίκτυα ύδρευσης των κατοι-

κιών:

• Μάθετε που βρίσκεται ο

υδρομετρητής (ρολόι) του

σπιτιού σας καθώς και τα

σημεία όπου βρίσκονται ο

κεντρικός και οι περιφερεια-

κοί διακόπτες υδροδότησης.

• Ελέγξτε και βεβαιωθείτε

ότι οι διακόπτες του δικτύου

υδροδότησης ανοιγοκλεί-

νουν και λειτουργούν

ομαλά.

• Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερι-

κοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού

θερμοσίφωνα, βρύσες

μπαλκονιών) είναι μονωμέ-

νοι, διαφορετικά φροντίστε

να μονωθούν το συντομότε-

ρο δυνατόν.

• Απομονώστε ή καλύτερα

εκκενώστε το δίκτυο του

ηλιακού θερμοσίφωνα, αν

πρόκειται να λείψετε για

μεγάλο χρονικό διάστημα

κατά τη διάρκεια του χειμώ-

να. Ρυθμίστε το σύστημα

θέρμανσης του σπιτιού

ώστε να λειτουργεί αυτόμα-

τα σε χαμηλές θερμοκρα-

σίες.

• Κλείστε την παροχή νερού

προς τον ηλιακό θερμοσί-

φωνα και αδειάστε το νερό

από το σύστημα, αν είστε

στο σπίτι κατά τη διάρκεια

του παγετού και ιδιαίτερα το

βράδυ, διαφορετικά αφήστε

μια βρύση να στάζει στο

κύκλωμα ζεστού νερού.

• Μην σπαταλάτε αλόγιστα

νερό για να απομακρύνετε

το χιόνι και τον πάγο.

• Περιορίστε τις δραστηριό-

τητες που απαιτούν αυξη-

μένη κατανάλωση νερού

(πλυντήρια ρούχων κλπ.).

• Ενημερωθείτε αν έχει

τοποθετηθεί αντιψυκτικό

στον ηλιακό θερμοσίφωνα

από την κατασκευάστρια

εταιρία ή τον ειδικό τοποθέ-

τησης, σε περίπτωση κλει-

στού κυκλώματος. Σε αντί-

θετη περίπτωση προμηθευ-

τείτε το κατάλληλο αντιψυ-

κτικό και φροντίστε για την

τοποθέτησή του.

• Ελέγξτε αν υπάρχουν

διαρροές στις βρύσες ή στα

καζανάκια.

• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορ-

ροές στα μπαλκόνια και

στις ταράτσες είναι καθαρές

από φύλλα και σκουπίδια

και λειτουργούν ομαλά.

Επιπλέον, αν παγώσουν οι

κεντρικοί σωλήνες ύδρευ-

σης:

• Κλείστε αμέσως τον

κεντρικό διακόπτη παροχής

νερού του σπιτιού και ελέγ-

ξτε τον υδρομετρητή. Αν

συνεχίζει να λειτουργεί

(«γράφει») τότε υπάρχει

διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε

το διακόπτη της κεντρικής

παροχής και καλέστε

υδραυλικό.

• Αν αποφασίσετε να ξεπα-

γώσετε τους σωλήνες, αρχί-

στε από το μέρος του

σωλήνα κοντά στον διακό-

πτη ώστε η θερμοκρασιακή

μεταβολή να είναι σταδιακή.

Αν δεν έχετε αποτελέσματα

επικοινωνήστε με έναν

υδραυλικό.

• Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή

διατρέχουν κίνδυνο οι ηλε-

κτρικές εγκαταστάσεις ώστε

να τις απομονώσετε.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΔΕΥΑΦ: Οδηγίες προστασίας από το χιόνι και τον παγετόΔΕΥΑΦ: Οδηγίες προστασίας από το χιόνι και τον παγετό

Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας: Δεν υπάρχουν εμβόλια γιαΦαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας: Δεν υπάρχουν εμβόλια για

την ηλικιακή ομάδα από 75 και πάνωτην ηλικιακή ομάδα από 75 και πάνω



Ο
«Πρώτος Τύπος»

επικοινώνησε με

τον Αρμόδιο

Αντιδήμαρχο Τεχνικών

Υπηρεσιών ο οποίος εξή-

γησε τον τρόπο λειτουρ-

γίας, το σχέδιο που

υπήρχε και εκτελέστηκε

κατά γράμμα από όλους

και τους άξονες τους

οποίους κινήθηκε η

Δημοτική αρχή ώστε

παρά την σφοδρή κακο-

καιρία και την χιονόπτω-

ση η Επαρχία Φαρσάλων

να μην αντιμετωπίσει

κανένα απολύτως πρό-

βλημα και να παραμείνει

απόλυτα λειτουργικό το

οδικό δίκτυο αλλά και το

μεγαλύτερο μέρος της

πόλης και των χωριών

της Επαρχίας.

Ο κ. Δημήτρης Γούσιας μας

τόνισε χαρακτηριστικά:

«Ακολουθήθηκε από την

αρχή ένα πλάνο στρατηγι-

κής για το οποίο ήμασταν

έτοιμοι πριν ξεκινήσει η χιο-

νόπτωση, ο Δήμαρχος κ.

Μάκης Εσκίογλου μαζί με

όλους τους Αντιδημάρχους

(σ.σ. κ.κ. Δημήτρη Γούσια,

Χρήστο Μπασαγιάννη,

Σταύρο Κουκουλιό και

Σοφία Χατζηπλή) είχαμε

έτοιμο το πλάνο μας για

όλες τις καταστάσεις έκτα-

κτης ανάγκης.

Λειτούργησε το πλάνο μας

καθώς σε συνεργασία με

όλες τις Υπηρεσίες και το

ανθρώπινο δυναμικό του

Δήμου Φαρσάλων, τα

Ιδιωτικά Συνεργεία, τους

Προέδρους των Κοινοτήτων

και τους εθελοντές ακολου-

θήσαμε από την αρχή ένα

συγκεκριμένο τρόπο λει-

τουργίας και εκτέλεσης και

καταφέραμε να είμαστε

απόλυτα προετοιμασμένοι.

Η χιονόπτωση που είχε

πλήξει πριν λίγο καιρό την

Επαρχία μας προετοίμασε

σε όλους τους τομείς, κάνα-

με συσκέψεις με όλους τους

Αυτοδιοικητικούς του Δήμου

και τους Προέδρους και

προετοιμαστήκαμε κατάλλη-

λα για καιρικά φαινόμενα

όπως αυτά που έπληξαν

την Επαρχία.

Ήδη σε όλη την Επαρχία

έχουμε ρίξει πάνω από 500

τόνους αλάτι και θα συνεχί-

σουμε ακόμη πιο δυναμικά

καθώς τις επόμενες ημέρες

αναμένεται ισχυρός παγε-

τός.

Επίσης συνεργεία καθαρί-

ζουν συνεχώς τους μεγά-

λους όγκους χιονιού που

έχουν συσσωρευτεί σε

αρκετά σημεία.

Θέλω να τονίσω σε όλους

τους κατοίκους ότι χρειάζε-

ται απόλυτη προσοχή

καθώς ο πάγος είναι επικίν-

δυνος και όσο καθαρό και

αν είναι το οδικό δίκτυο και

οι δρόμοι στην πόλη και τα

χωριά πάντα κρύβει παγί-

δες.

Θέλω να ευχαριστήσω

θερμά το ανθρώπινο δυνα-

μικό και τις υπηρεσίες του

Δήμου, τους ιδιώτες καθώς

και όλους τους εθελοντές

για την άμεση, ακέραιη και

δυναμική παρέμβαση τους

ώστε όλα να εκτελεστούν

άψογα και βάση του σχεδί-

ου.»
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Δημήτρης Γούσιας: “Λειτούργησαν όλα σωστά και βάση σχεδίΔημήτρης Γούσιας: “Λειτούργησαν όλα σωστά και βάση σχεδί--

ου, ήμασταν έτοιμοι για όλες τις συνθήκες της κακοκαιρίας”ου, ήμασταν έτοιμοι για όλες τις συνθήκες της κακοκαιρίας”

Ξ
εκινάει η συμπλη-

ρωματική χορήγη-

ση οικονομικής

ενίσχυσης (600,00 €) σε

νοικοκυριά της κύριας

κατοικίας αυτών που

πλήγηκαν από το κατα-

στροφικό πέρασμα του

«Ιανού», σύμφωνα με

σχετική ανακοίνωση του

Δήμου Φαρσάλων. Η

χορήγηση επιδόματος

εντάσσεται σε πρόσφατη

ΚΥΑ που συνυπογράφε-

ται από τον Υπουργό

Οικονομικών κ.

Σκυλακάκη και τον

Υφυπουργό Εσωτερικών

κ. Λιβάνιο. Αφορά τους

Δημότες που δεν υπέβα-

λαν αίτηση οικονομικής

ενίσχυσης στο Δήμο

Φαρσάλων και των οποί-

ων οι βοηθητικοί χώροι,

αποθήκες των κύριων

κατοικιών τους υπέστη-

σαν ζημιές. Η εφάπαξ

αυτή οικονομική ενίσχυ-

ση δεν αφορά ζημίες σε

μάντρες, περιφράξεις,

χαγιάτια, υπόστεγα κ.λπ.

ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

α) οι αιτούντες να μην

έχουν λάβει το προηγούμε-

νο διάστημα από το Δήμο

επίδομα πρώτων βιοτικών

αναγκών (600,00 €) ή/και

επιχορήγηση για αντικατά-

σταση οικοσκευής.

β) οι ενδιαφερόμενοι ιδιο-

κτήτες ακινήτων – κύριων

κατοικιών – που έχουν υπο-

στεί υλικές ζημιές σε βοη-

θητικούς χώρους/αποθήκες

να έχουν δηλωμένα τα ακί-

νητα αυτά στο έντυπο Ε9

γ) οι βοηθητικοί χώροι/απο-

θήκες να είχαν δηλωθεί

φορολογικά προ της εκδή-

λωσης του κυκλώνα

«ΙΑΝΟΣ»

Διευκρινίζεται επίσης, ότι

όσοι/ες διαθέτουν βοηθητι-

κούς χώρους, αποθήκες και

έχουν υποβάλλει ήδη αίτη-

ση στον Δήμο Φαρσάλων

χωρίς όμως να έχουν λάβει

έως τώρα οποιοδήποτε

χρηματικό ποσό, διότι εξαι-

ρούνταν σύμφωνα με την

προηγούμενη εγκύκλιο

(33862/6.05.2019 K.Y.A)

δεν χρειάζεται να καταθέ-

σουν νέα αίτηση. Στις περι-

πτώσεις αυτές θα γίνει

έλεγχος των δικαιολογητι-

κών συνδυαστικά με τις

αυτοψίες οι οποίες έχουν

διενεργηθεί, ή θα ζητηθεί

φωτογραφικό υλικό, ώστε

να δοθεί η προβλεπόμενη

επιχορήγηση.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμε-

νοι οι οποίοι δεν έχουν

υποβάλλει αίτηση μπορούν

να απευθύνονται στο Δήμο

Φαρσάλων, προκειμένου

να ενημερωθούν για την

ένταξή τους στη διαδικασία

επιδότησης. Αιτήσεις θα

γίνονται δεκτές από  15-2-

2021 έως και 26-2-2021

στην είσοδο των γραφείων

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. του Δήμου

Φαρσάλων και ηλεκτρονικά

στο email

protokolo@dimosfarsalon.g

r, προκειμένου ο Δήμος να

έχει μια εκτίμηση του συνο-

λικού ποσού που θα απαι-

τηθεί για να καλύψει όλες

τις περιπτώσεις και στη

συνέχεια να υποβάλλει

αίτημα προς έγκριση στο

αρμόδιο Υπουργείο για

συμπληρωματική επιχορή-

γηση.

ΙΑΝΟΣ Φάρσαλα: 600 ευρώ για βοηΙΑΝΟΣ Φάρσαλα: 600 ευρώ για βοη--

θητικούς χώρους και αποθήκεςθητικούς χώρους και αποθήκες



Μ
άχη με τον χιο-

νιά έδωσε ο

δήμος

Φαρσάλων προκειμένου

να διατηρήσει ανοιχτό και

λειτουργικό το οδικό

δίκτυο, παρά την έντονη

χιονόπτωση του

Σαββατοκύριακου.

Αποτέλεσμα της προσπά-

θειας του προσωπικού του

δήμου με το δικό του στόλο,

αλλά και μισθωμένων μηχα-

νημάτων, ήταν το πρωί να

βρει τόσο την πόλη όσο και

τα χωριά με καθαρούς δρό-

μους. Η εντυπωσιακή εικό-

να που κατέγραψε drone

πάνω από την πόλη το

πρωί της Κυριακής, αποτυ-

πώνει το επιτυχές αποτέλε-

σμα αυτής της προσπάθει-

ας. Η επιχείρηση θα συνεχι-

στεί για όσο χρειαστεί, με

καθαρισμό και ρίψη αλατι-

ού.

Υπενθυμίζεται πως ο δήμος

Φαρσάλων παραμένει σε

εικοσιτετράωρη βάση στο

πλευρό των δημοτών, για

ότι πρόβλημα προκύψει. Τα

τηλέφωνα επικοινωνίας με

το δήμο Φαρσάλων είναι το

2491024585 και των αντι-

δημάρχων Σοφίας

Χατζηπλή 6946286763,

Δημήτρη Γούσια

6973860110, Σταύρου

Κουκουλιού 6944569390

και Χρήστου

Μπασαγιάννη6948783158.
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες από τα χιονισμένα ΦάρσαλαΕντυπωσιακές αεροφωτογραφίες από τα χιονισμένα Φάρσαλα

– «Καθαρό» το οδικό δίκτυο της επαρχίας– «Καθαρό» το οδικό δίκτυο της επαρχίας

Σ
το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων το

οποίο από την

Δευτέρα 15/2 λειτουργεί

ως εμβολιαστικό κέντρο

για την πανδημία, βρέθη-

κε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Μαζί με τους αντιδημάρ-

χους κ.κ. Δημήτρη Γούσια

και Σταύρο Κουκουλιό, ο κ.

Εσκίογλου είχε την ευκαιρία

να συνομιλήσει με τη διεύ-

θυνση και το προσωπικό

του νοσηλευτικού ιδρύμα-

τος για την πορεία της δια-

δικασίας του εμβολιασμού,

σημειώνοντας πως αποτε-

λεί το κλειδί για την επι-

στροφή της κοινωνίας στην

ελευθερία.

Μετά το πέρας της επίσκε-

ψης ο δήμαρχος

Φαρσάλων έκανε την ακό-

λουθη δήλωση: «Από σήμε-

ρα και τα Φάρσαλα μπαί-

νουν στον εμβολιαστικό

χάρτη καθώς ξεκίνησε στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων ο

εμβολιασμός ατόμων ηλι-

κίας από 60 έως 64 ετών.

Ως δήμος Φαρσάλων προ-

σφέραμε ό,τι μας ζητήθηκε

σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό

και παραμένουμε διαρκώς

στο πλευρό του Κέντρου

Υγείας της επαρχίας μας.

Με τον διευθυντή του

Κ.Υ.Φ. κ. Νεχωρίτη συζήτη-

σα για την εξέλιξη της εμβο-

λιαστικής διαδικασίας και

του επανέλαβα την ανάγκη

να γίνονται στην πόλη μας

εμβολιασμοί και με τα εμβό-

λια των άλλων εταιρειών

που χρησιμοποιούνται για

τις μεγαλύτερες ηλικίες,

ώστε να μην χρειάζεται να

μετακινούνται εκτός

Φαρσάλων. Επιμένουμε σ’

αυτό το αίτημά μας το

οποίο και έχω μεταφέρει

στην πολιτική ηγεσία του

υπουργείου Υγείας. Για την

καλύτερη διευκόλυνση των

συμπολιτών μας και για τον

απρόσκοπτο εμβολιασμό,

εφόσον είναι δύσκολο οι

ίδιοι να μετακινηθούν στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων,

μπορούν να επικοινωνούν

με το τηλέφωνο του προ-

γράμματος «Βοήθεια στο

Σπίτι» στο 2491024043 και

με το Κέντρο Κοινότητας

στο 2491350162 για μετακί-

νηση εντός των ορίων του

δήμου μας.

Είχα πει ότι θα είμαι από

τους πρώτους που θα

εμβολιαστώ και βάσει του

ραντεβού που μου δόθηκε

αυτόματα από την ειδική

ηλεκτρονική πλατφόρμα,

αυτό θα γίνει το πρωί του

ερχόμενου Σαββάτου, 20

Φεβρουαρίου.

Η εμβολιαστική διαδικασία

είναι το μόνο «κλειδί» για

να ανοίξουμε την πόρτα

προς την ελευθερία. Ας

πράξουμε όλοι το αυτονόη-

το για να προστατέψουμε

τον εαυτό μας και τους

συνανθρώπους μας.»

Το εμβολιαστικό κέντρο στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων επισκέΤο εμβολιαστικό κέντρο στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων επισκέ--

φθηκε ο δήμαρχος Φαρσάλωνφθηκε ο δήμαρχος Φαρσάλων



Ο
Πρόεδρος της

Διοικούσας

Επιτροπής

Εκλογικής Περιφέρειας

(Δ.Ε.Ε.Π.) Λάρισας της

Νέας Δημοκρατίας

κ.Χρήστος Καπετάνος,

βρέθηκε στην Αθήνα,

όπου είχε την ευκαιρία να

συναντήσει στο Μέγαρο

Μαξίμου τον Πρόεδρο της

Νέας Δημοκρατίας και

Πρωθυπουργό Κυριάκο

Μητσοτάκη.

Ο κ.Καπετάνος, έθεσε στον

Πρωθυπουργόθέματα που

αφορούν το νομό Λάρισας,

όπως τα Φράγματα και

ευχαρίστησε τον

Πρωθυπουργό για την

άμεση αντίδραση της

Κυβέρνησης και του ΕΛΓΑ

στο θέμα των αποζημιώσε-

ων του «ΙΑΝΟΥ».

Τέλος, ο Πρόεδρος της

Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας προσέφε-

ρε στον Πρωθυπουργό ένα

καλάθι με προϊόντα τοπι-

κών παραγωγών και των 7

δήμων του νομού Λάρισας.

Έ
να καλάθι με

προϊόντα παρα-

γωγών του νομού

Λάρισας και από τους 7

δήμους, προσέφερε συμ-

βολικά ο πρόεδρος της

Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας της

Νέας Δημοκρατίας

Χρήστος Καπετάνος στον

πρωθυπουργό Κυριάκο

Μητσοτάκη, κατά την

πρόσφατη επίσκεψή του

στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το

larissanet.gr, το καλάθι

περιείχε, φέτα από την

Ελασσόνα, μήλα απ’ την

Αγιά, χαλβά Φαρσάλων,

τσίπουρο Τυρνάβου, κρασιά

απ’ τη Ραψάνη και τον

Οινοποιητικό Συνεταιρισμό

Τυρνάβου, σκόρδα

Πλατυκάμπου, γραβιέρα

από τη Λάρισα και ελιές

από την Όσσα.

Ομολογουμένως, τον κάλυ-

Α
πό το δήμο

Φαρσάλων γίνεται

γνωστό πως

συμπολίτες μας – ηλικιω-

μένοι ή όσοι αντιμετωπί-

ζουν κάποιο πρόβλημα

υγείας – που επιθυμούν

να μετακινηθούν σε για-

τρούς ή στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων και δεν

είναι εφικτό λόγω του χιο-

νιού, μπορούν να επικοι-

νωνήσουν με το δήμο

προκειμένου να υπάρξει

άμεση μέριμνα γι’ αυτούς.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας

με το δήμο Φαρσάλων είναι

το 2491024585 και των

αντιδημάρχων Σοφίας

Χατζηπλή 6946286763,

Δημήτρη Γούσια

6973860110, Σταύρου

Κουκουλιού 6944569390

και Χρήστου Μπασαγιάννη

6948783158.

Οι υπηρεσίες του δήμου

Φαρσάλων βρίσκονται διαρ-

κώς στο πλευρό των πολι-

τών ανταποκρινόμενες σε

κάθε έκτακτη ανάγκη που

προκύπτει.
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ΤιΤι συζήτησανσυζήτησαν γιαγια τιςτις αποζημιώσειςαποζημιώσεις του “ΙΑΝΟΥ” και τα φράγματατου “ΙΑΝΟΥ” και τα φράγματα

Συνάντηση Καπετάνου με ΜητσοτάκηΣυνάντηση Καπετάνου με Μητσοτάκη

Ένα καλάθι με χαλβά Φαρσάλων καιΈνα καλάθι με χαλβά Φαρσάλων και

άλλα “καλούδια” του Ν Λάρισας έφτασεάλλα “καλούδια” του Ν Λάρισας έφτασε

στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Μητσοτάκηστο Μέγαρο Μαξίμου για τον Μητσοτάκη

Συνδρομή σε πολίτες που έχουν ανάγκηΣυνδρομή σε πολίτες που έχουν ανάγκη

μετακίνησης για ιατρική βοήθεια προμετακίνησης για ιατρική βοήθεια προ--

σφέρει ο δήμος Φαρσάλωνσφέρει ο δήμος Φαρσάλων



Μ
ια σειρά από πλη-

ρωμές στην

Εφορία «παγώ-

νουν» μέχρι το τέλος του

2020, όπως ανακοίνωσε ο

Χρήστος Σταϊκούρας,

λόγω και του νέου

lockdown, ενώ προβλέπε-

ται και ρύθμιση τους

μέχρι και σε 48 δόσεις, με

την πρώτη να πρέπει να

καταβληθεί στο τέλος

Ιανουαρίου του 2022.

Παράλληλα, ανάμεσα στα

μέτρα ελάφρυνσης που

ανακοίνωσε ο Υπ.

Οικονομικών, αναστέλλεται

η πληρωμή Φεβρουαρίου

σε ότι αφορά ρυθμίσεις από

πληττόμενες εταιρείες ή

εργαζόμενους σε αναστολή.

Σε δήλωση του Χρήστου

Σταϊκούρα αναφέρονται τα

εξής:

«Η Κυβέρνηση, από την

αρχή της υγειονομικής κρί-

σης, βρίσκεται στο πλευρό

νοικοκυριών και επιχειρήσε-

ων, σχεδιάζοντας και υλο-

ποιώντας μέτρα που περιο-

ρίζουν, όσο γίνεται περισ-

σότερο, τον αντίκτυπο της

πρωτοφανούς αυτής,

παγκόσμιας, δοκιμασίας.

Μέτρα τα οποία επεκτείνο-

νται και εμπλουτίζονται με

όρους κοινωνικής ανταπο-

δοτικότητας και οικονομικής

αποτελεσματικότητας, με

σύνεση και διορατικότητα,

σε συνάρτηση με τις εξελί-

ξεις στο υγειονομικό πεδίο,

αλλά και με γνώμονα την

επίτευξη της ταχύτερης και

ισχυρότερης δυνατής ανά-

καμψης. Αυτό επιβεβαιώ-

νουν και οι νέες παρεμβά-

σεις που ανακοινώνουμε

σήμερα.

Παρεμβάσεις οι οποίες

εντάσσονται στο πλαίσιο

του συνεκτικού και δυναμι-

κού σχεδίου αντιμετώπισης

των οικονομικών επιπτώσε-

ων της πανδημίας.

Παρεμβάσεις που ενισχύ-

ουν, έγκαιρα και αποφασι-

στικά, τη σημαντική “χείρα

βοηθείας” που τείναμε σε

νοικοκυριά και επιχειρήσεις

πριν από τέσσερις μήνες,

όταν διαμορφώσαμε ένα

νέο πλαίσιο ρύθμισης

φορολογικών οφειλών.

Πλαίσιο που, πλέον, παρα-

τείνεται και βελτιώνεται,

δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη

“ανάσα” για την πληρωμή

φορολογικών υποχρεώσε-

ων, καθώς και δόσεων ρυθ-

μισμένων οφειλών.

Ειδικότερα:

Για οφειλές βεβαιωμένες

στις Δημόσιες Οικονομικές

Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα

Ελεγκτικά Κέντρα που δεν

τελούν σε καθεστώς ρύθμι-

σης και για τις οποίες έχουν

χορηγηθεί αναστολή

είσπραξης και παράταση

καταβολής έως τις

30/4/2021, η περίοδος ανα-

στολής είσπραξης παρατεί-

νεται περαιτέρω μέχρι τις

31/12/2021.

Οι ανωτέρω οφειλές μετά

τη λήξη της παράτασης

(31/12/2021) θα μπορούν

να ενταχθούν σε πρόγραμ-

μα ρύθμισης τμηματικής

καταβολής, το οποίο θα

προβλέπει  επιλογή μεταξύ

24 άτοκων δόσεων ή 48

δόσεων με επιτόκιο ύψους

2,5%. Η πρώτη δόση της

ρύθμισης αυτής θα κατα-

βληθεί έως την 31η

Ιανουαρίου 2022 και οι

υπόλοιπες την τελευταία

εργάσιμη ημέρα των επόμε-

νων μηνών.

Με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών,

παρατείνεται η καταβολή

και αναστέλλεται η είσπρα-

ξη της δόσης του μηνός

Φεβρουαρίου ρυθμισμένων

στη φορολογική διοίκηση

οφειλών για τις επιχειρήσεις

που ανήκουν στους άμεσα

πληττόμενους κλάδους,

καθώς και για τους εργαζό-

μενους των επιχειρήσεων

αυτών των οποίων οι συμ-

βάσεις εργασίας τελούν σε

αναστολή. Η πληρωμή της

δόσης αυτής θα προστεθεί

στο τέλος της αρχικής ρύθ-

μισης. Η λίστα των άμεσα

πληττόμενων ΚΑΔ είναι η

ίδια που ίσχυσε για αναστο-

λή ρυθμισμένων οφειλών

κατά τον μήνα Ιανουάριο

2021.

Υπενθυμίζεται ότι για τις

δόσεις των ρυθμισμένων

οφειλών προς τη

Φορολογική Διοίκηση για τις

οποίες έχει χορηγηθεί

παράταση καταβολής και

αναστολή είσπραξης κατά

τους μήνες Μάρτιο έως

Ιούνιο 2020 και Νοέμβριο

2020 έως Ιανουάριο 2021,

έχει προβλεφθεί, με αποφά-

σεις του Υπουργού

Οικονομικών, ότι θα κατα-

βληθούν στο τέλος των τρε-

χουσών ρυθμίσεων.

Με τις παραπάνω παρεμ-

βάσεις, η Κυβέρνηση, για

άλλη μια φορά, αποδεικνύ-

ει, έμπρακτα, ότι αντιμετω-

πίζει υπεύθυνα και ολοκλη-

ρωμένα, με κοινωνική ευαι-

σθησία, δικαιοσύνη και

μέριμνα για τη διατήρηση

της αναγκαίας κουλτούρας

πληρωμών, το ζήτημα των

οφειλών προς τη

Φορολογική Διοίκηση.

Βρίσκεται σε διαρκή εγρή-

γορση, αφουγκράζεται τις

ανάγκες νοικοκυριών και

επιχειρήσεων και λαμβάνει,

στον κατάλληλο χρόνο, τις

βέλτιστες δυνατές πρωτο-

βουλίες, ώστε να κρατή-

σουμε, στον μέγιστο εφικτό

βαθμό, την κοινωνία όρθια

και την οικονομία λειτουργι-

κή, και τις – προσωρινές –

δυσκολίες να διαδεχθεί μια

νέα εποχή ισχυρής, διατη-

ρήσιμης, έξυπνης, χωρίς

αποκλεισμούς ανάπτυξης».

Μ
ε κλιματικά και

εισοδηματικά κρι-

τήρια και με

μοντέλο ανάλογο με αυτό

που χρησιμοποιείται για

το επίδομα θέρμανσης θα

αξιολογούνται οι αιτήσεις

των νοικοκυριών για

ένταξη στο νέο πρόγραμ-

μα “Εξοικονομώ κατ’

οίκον” που αναμένεται να

προκηρυχθεί έως το

τέλος του καλοκαιριού.

Στόχος είναι να εντάσσονται

κατά προτεραιότητα τα

φτωχότερα νοικοκυριά και

όσα βρίσκονται σε περιοχές

που επικρατούν ακραίες

κλιματολογικές συνθήκες.

Παράλληλα επανεξετάζονται

τα ποσοστά επιδότησης

των επενδύσεων για την

ενεργειακή αναβάθμιση των

κτιρίων αλλά και η λίστα

των επιλέξιμων παρεμβά-

σεων που μπορούν να

ενταχθούν στο πρόγραμμα,

ενώ μελετώνται μέτρα μείω-

σης του ενεργειακού

κόστους για νοικοκυριά και

ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Αυτά ανέφεραν σήμερα

πηγές του υπουργείου

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, παρουσιάζοντας

τις προτεραιότητες πολιτι-

κής της πολιτικής ηγεσίας

για το επόμενο διάστημα.

Οι πηγές του ΥΠΕΝ προσ-

διόρισαν επτά τομείς δρά-

σης που θα αντιμετωπι-

στούν κατά προτεραιότητα,

οι οποίοι είναι:

Μείωση του ενεργειακού

κόστους για επιχειρήσεις

στον τομέα της μεταποίη-

σης, του τουρισμού, της

εστίασης κ.α., στις οποίες

το κόστος της ενέργειας

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο

20 % του συνολικού

κόστους παραγωγής. Το

βασικό εργαλείο θα είναι η

παροχή κινήτρων για σύνα-

ψη διμερών συμβολαίων

μεταξύ παραγωγών ενέρ-

γειας από ανανεώσιμες

πηγές και επιχειρήσεων.

Στον ίδιο μηχανισμό θα

στηριχθεί και η πολιτική για

την αντιμετώπιση της ενερ-

γειακής φτωχές και στήριξη

των ευάλωτων οικιακών

καταναλωτών.

Αναβάθμιση των δικτύων

μεταφοράς και διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας προ-

κειμένου να εξασφαλιστεί η

δυνατότητα απορρόφησης

μεγαλύτερων ποσοτήτων

“πράσινης” ενέργειας.

Επιτάχυνση των διαδικα-

σιών για εγκατάσταση

μονάδων αποθήκευσης

ενέργειες προκειμένου να

εξασφαλιστεί η σταθερότητα

του συστήματος.

Συνεργασία με το Τεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδος για

την οριστικοποίηση των κρι-

τηρίων υπαγωγής στο νέο

πρόγραμμα “Eξοικονομώ”

που θα περιλαμβάνουν το

βαθμό βελτίωσης της ενερ-

γειακής απόδοσης του κτι-

ρίου, τις κλιματολογικές

συνθήκες που επικρατούν

στην κάθε περιοχή, εισοδη-

ματικά κριτήρια κ.α. Σε ό,τι

αφορά τις κλιματολογικές

συνθήκες θα αξιοποιηθεί η

προεργασία που έχει γίνει

από την Εθνική

Μετεωρολογική Υπηρεσία

για τον καθορισμό του επι-

δόματος θέρμανσης, που

ήδη χρησιμοποιείται από το

υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης, ενσωμάτωση της

οδηγίας για την ενεργειακή

απόδοση.

Ολοκλήρωση των υποδο-

μών για την διασφάλιση

επάρκειας και ασφάλειας

εφοδιασμού με φυσικό

αέριο, που θα είναι το μετα-

βατικό καύσιμο μέχρι την

πλήρη επικράτηση των

ΑΠΕ.

Συνέχιση της στρατηγικής

για την ανάπτυξη της γεω-

πολιτικής θέσης της χώρας

στην ανατολική Μεσόγειο

(π.χ. φόρουμ φυσικού αερί-

ου ανατολικής Μεσογείου,

ενεργειακές διασυνδέσεις

με τις χώρες των

Βαλκανίων και την Ιταλία).

Τέλος σε ερώτηση αναφορι-

κά με τα βιομηχανικά τιμο-

λόγια ρεύματος οι ίδιες

πηγές ανέφεραν ότι το

ζήτημα επαφίεται στην διοί-

κηση της επιχείρησης και

στις διαπραγματεύσεις που

είναι σε εξέλιξη μεταξύ των

καταναλωτών και της ΔΕΗ

ενώ στόχος της κυβέρνη-

σης είναι η στήριξη τόσο

της βιομηχανικής δραστη-

ριότητας όσο και της Δ.Ε.Η.
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Σ
υντάξεις Μαρτίου

2021:

Οριστικοποιήθηκαν

οι ημερομηνίες πληρω-

μής των μηνιαίων κύριων

και επικουρικών συντάξε-

ων ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα με τη διάταξη

του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ

Τεύχος A 73/17.05.2019) με

τίτλο –Ρύθμιση οφειλών

προς τους Φορείς

Κοινωνικής Ασφάλισης, τη

Φορολογική Διοίκηση και

τους ΟΤΑ α βαθμού,

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Δημοσίου και λοιπές ασφα-

λιστικές και συνταξιοδοτικές

διατάξεις, Ενίσχυση της

προστασίας των εργαζομέ-

νων και άλλες διατάξεις–

καθορίζονται νέες ημερομη-

νίες πληρωμής των κύριων

συντάξεων.

Ως ημερομηνία καταβολής

των μηναίων κύριων συντά-

ξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

Για τους μισθωτούς η προ-

τελευταία εργάσιμη ημέρα

του προηγούμενου μήνα

Για τους μη μισθωτούς η

τέταρτη τελευταία εργάσιμη

ημέρα του προηγούμενου

μήνα

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις

οι ημερομηνίες της παρα-

γράφου 1 δύναται να δια-

φοροποιούνται μετά από

αιτιολογημένη απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του

ΕΦΚΑ και έγκριση του

Υπουργού Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με απόφαση του

Υπουργού Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ρυθμίζεται κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια για την εφαρ-

μογή του παρόντος, καθώς

και ο τρόπος εφαρμογής

του σε φορείς που καταβάλ-

λουν παροχές που δεν ανά-

γονται σε μηνιαία βάση.

Με βάση τις παραπάνω

διατάξεις οι συντάξεις

Μαρτίου 2021 των μη

μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και

ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την

τέταρτη τελευταία εργάσιμη

ημέρα του προηγούμενου

μήνα Φεβρουαρίου 2021

και η πληρωμή των κύριων

και επικουρικών συντάξεων

θα γίνει στην ίδια ημερομη-

νία αντίστοιχα.

Συντάξεις Μαρτίου 2021: Οι

ημερομηνίες πληρωμών

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις Μαρτίου 2021 με

βάση το τελευταίο ψηφίο

του ΑΜΚΑ, για αποφυγή

συνωστισμού (όπως τους

προηγούμενους μήνες)

Οι επικρατέστερες ημερο-

μηνίες πληρωμής (με

ΑΜΚΑ) των συντάξεων ΙΚΑ

Μαρτίου 2021 είναι:

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις Μαρτίου 2021

την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

(για τους συνταξιούχους

που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε

1, 3, 5, 7, 9)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις Μαρτίου 2021

την Τετάρτη 24

Φεβρουαρίου (για τους

συνταξιούχους που το

ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4,

6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι

συντάξεις του Μαρτίου

2021 θα πληρωθούν ως

εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις

συντάξεις Μαρτίου 2021

την Πέμπτη 25

Φεβρουαρίου 2021

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις Μαρτίου 2021

την Πέμπτη 25

Φεβρουαρίου 2021

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα

καταβάλλει τις συντάξεις

Μαρτίου 2021 την Πέμπτη

25 Φεβρουαρίου 2021

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις

συντάξεις Μαρτίου 2021

την Παρασκευή 26

Φεβρουαρίου 2021

Το Δημόσιο θα καταβάλλει

τις συντάξεις Μαρτίου 2021

την Παρασκευή 26

Φεβρουαρίου 2021

Τα υπόλοιπα ταμεία του

ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα κατα-

βάλλουν τις συντάξεις

Μαρτίου 2021 όπως το

Δημόσιο την Παρασκευή 26

Φεβρουαρίου 2021.

Οι προσωρινές συντάξεις

Ενόπλων Δυνάμεων,

Σωμάτων Ασφαλείας και

Πυροσβεστικού Σώματος

του Μαρτίου 2021 θα κατα-

βληθούν όπως στο Δημόσιο

την Παρασκευή 26

Φεβρουαρίου 2021.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει

τις συντάξεις των

Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

την Παρασκευή 26

Φεβρουαρίου 2021.

Συντάξεις Μαρτίου 2021:

Πότε εμφανίζονται τα χρή-

ματα στους λογαριασμούς

Ένα συχνό ερώτημα των

συνταξιούχων, όταν ανακοι-

νώνονται οι ημερομηνίες

πληρωμής των συντάξεων,

είναι πότε τα χρήματα

εμφανίζονται στα ΑΤΜ των

τραπεζών, ώστε να μπο-

ρούν να κάνουν ανάληψη

με την κάρτα τους

Η απάντηση είναι η εξής:

Τα ποσά των συντάξεων

εμφανίζονται στα ΑΤΜ και

είναι διαθέσιμα προς ανά-

ληψη την προηγούμενη

ΕΡΓΑΣΙΜΗ ημέρα της ημε-

ρομηνίας πληρωμής τις

απογευματινές έως βραδι-

νές ώρες (συνήθως από

18.00 έως 21.00 ανάλογα

με την τράπεζα)

Επομένως αν η ημέρα πλη-

ρωμής είναι Δευτέρα τότε τα

χρήματα των συντάξεων

εμφανίζονται διαθέσιμα στα

ΑΤΜ από την Παρασκευή

το βράδυ (προηγούμενη

ΕΡΓΑΣΙΜΗ ημέρα).

Συντάξεις Μαρτίου 2021: Πότε θα πληρωθούν ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑΣυντάξεις Μαρτίου 2021: Πότε θα πληρωθούν ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ



Δ
ύσκολη και μεγάλη

η «μάχη» που έδω-

σαν με τα χιόνια και

τις δύσκολες συνθήκες

που επικράτησαν στην

Επαρχία Φαρσάλων τα

περασμένα 24 ώρα,

Αυτοδιοικητικοί,

Πρόεδροι Κοινοτήτων,

Συνεργεία του Δήμου

αλλά και Ιδιώτες, με το

αποτέλεσμα να τους

δικαιώνει στον απόλυτο

βαθμό, καθώς σε όλο το

οδικό δίκτυο της

Επαρχίας δεν παρατηρή-

θηκε πουθενά σοβαρό

ζήτημα, το μεγαλύτερο

μέρος του ήταν και παρα-

μένει απόλυτα προσβάσι-

μο και ασφαλές και δεδο-

μένα αυτή είναι μια επιτυ-

χία που πρέπει να πιστω-

θεί σε όλους τους εμπλε-

κόμενους φορείς.

Οι Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι

όπως και οι Πρόεδροι των

Κοινοτήτων ήταν από την

αρχή στις επάλξεις μαζί με

όλο τον μηχανισμό του

Δήμου Φαρσάλων, ενώ στα

χωρία αρκετοί ιδιώτες προ-

σέφεραν μαζί με τους

Προέδρους και τα

Συμβούλια για να μην

υπάρξει κανένα απρόοπτο,

καθώς όλα τα συνεργεία

ξεκίνησαν τις απαραίτητες

εργασίες με ρίψη αλατιού

πριν καν ξεκινήσει η δυνατή

χιονόπτωση ώστε να είναι

ένα βήμα μπροστά από την

κακοκαιρία.

Κατά την διάρκεια των έντο-

νων χιονοπτώσεων τα

εκχιονιστικά μηχανήματα

άνοιγαν τους δρόμους καθ’

όλη την διάρκεια της ημέ-

ρας και της νύχτας.

Δεδομένα λοιπόν για να

μπορούμε εμείς να απολαύ-

σουμε τις φωτογραφίες μας,

τις βόλτες μας και την όλη

ομορφιά του χιονιού κάποι-

οι εργάστηκαν σκληρά ώστε

να μην υπάρξουν προβλή-

ματα και απρόοπτα καθώς

το χιόνι και ο πάγος είναι

πολύ επικίνδυνα καιρικά

φαινόμενα.
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Τ
ην Δευτέρα 15

Φεβρουαρίου ξεκί-

νησε την λειτουργία

του το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων ως εμβολια-

στικό κέντρο.

Το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων ξεκίνησε να λει-

τουργεί αρχικά με εμβόλια

της AstraZeneca για την

ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών.

Το Κ.Υ. Φαρσάλων ανήκει

στο σχεδιασμό που έχει

επιλέξει η 5η ΥΠΕ για εμβο-

λιαστικά κέντρα και πλέον

φαίνεται να εντάσσεται στον

σχεδιασμό για τον εμβολια-

σμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

μας ήδη αρκετοί

Φαρσαλινοί ηλικίας 60 έως

64 ετών έκλεισαν ραντεβού

για τον εμβολιασμό τους.

Βέβαια αρκετοί συμπολίτες

μας μεγαλύτεροι σε ηλικία

εξέφρασαν την απογοήτευ-

ση και τον προβληματισμό

τους καθώς περίμεναν το

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

να λειτουργήσει ως εμβο-

λιαστικό κέντρο και για

μεγαλύτερες ηλικιακά ομά-

δες.

Έτσι είτε δεν είχαν προνοή-

σει να κλείσουν κάποιο

ραντεβού νωρίτερα σε

κάποιο εμβολιαστικό

κέντρο, ενώ αρκετοί είναι

αυτοί οι οποίοι δεν έχουν

την δυνατότητα και την

συνοδεία ώστε να μεταβούν

είτε στην Ελλασόνα, είτε

στον Αλμυρό για να εμβο-

λιαστούν.

Ο Πρώτος Τύπος επικοινώ-

νησε τόσο με τον Διευθυντή

του Κ.Υ. Φαρσάλων κ.

Γιώργο Νεοχωρίτη όσο και

με τον Εκπρόσωπος

Εργαζομένων και Γενικό

Σύμβουλο ΑΔΕΔΥ κ. Γιώργο

Μπρισίμη.

Αναλυτικά τα όσα μας

δήλωσαν για την έναρξη

του Κ.Υ. Φαρσάλων ως

εμβολιαστικό κέντρο.

Γιώργος Νεοχωρίτης:

«Εύχομαι καλή αρχή σε όλο

το Ιατρικό και Νοσηλευτικό

προσωπικό του Κ.Υ.

Φαρσάλων στην λειτουργία

του ως εμβολιαστικό

κέντρο.

Ήδη υπάρχει αρκετό ενδια-

φέρον για τους εμβολια-

σμούς και αναμένεται

ακόμη περισσότερο μετά το

πέρας των ακραίων καιρι-

κών φαινομένων.

Όσο αφορά τα διαθέσιμα

εμβόλια πάντα οι προμήθει-

ες των εμβολίων έρχονται

ανάλογα με τα ραντεβού και

την ζήτηση που υπάρχει.

Είμαστε προετοιμασμένοι

και έτοιμοι για την καλύτερη

δυνατή εξυπηρέτηση των

πολιτών που θα εμβολια-

στούν.

Όσο αφορά τις μεγαλύτερες

ηλικιακά ομάδες υπάρχει το

ενδεχόμενο να υπάρξουν

και εμβόλια και για αυτές

στο Κ.Υ. Φαρσάλων αλλά

ακόμη δεν είμαστε σε θέση

να απαντήσουμε με απόλυ-

τη σιγουριά και με ημερομη-

νίες.»

Γιώργος Μπρισίμης:

«Ξεκίνησε στο Κ.Υ.

Φαρσάλων η λειτουργία του

εμβολιαστικού κέντρου

μόνο για την εμβολιαστική

γραμμή της ηλικιακής ομά-

δος 60-64 ετών με το εμβό-

λιο της AstraZeneca.

Εύχομαι ολόψυχα στο προ-

σωπικό Ιατρικό και

Νοσηλευτικό που θα συμ-

μετέχει σε αυτήν την εμβο-

λιαστική διαδικασία, δύναμη

και κουράγιο για να έχουμε

μια ασφαλή και απρόσκο-

πη, χωρίς προβλήματα δια-

δικασία, ώστε να θωρακί-

σουμε τους πολίτες της

περιοχής μας.

Θέλω να τονίσω όμως ότι

γίναμε δέκτες πολλών

παραπόνων και απογοήτευ-

σης από μεγαλύτερες ηλι-

κιακά ομάδες που περίμε-

ναν να κλείσουν ραντεβού

για να εμβολιαστούν στον

τόπο τους.

Αυτές οι ομάδες στην

παρούσα χρονική στιγμή

αναγκάζονται να μετακινη-

θούν αρκετά χιλιόμετρα

ώστε να εμβολιαστούν.

Επίσης νοσηλευτικό προ-

σωπικό του Κ.Υ. Φαρσάλων

θα μετακινηθεί στο

Περιφερειακό Ιατρείο

Νίκαιας για να στηρίξει και

να στελεχώσει το εμβολια-

στικό κέντρο.

Ζητούμε την άμεση πρό-

σληψη σε προσωπικό ειδι-

κοτήτων επισκεπτών/επι-

σκεπτριών υγείας καθώς

και προσωπικού καθαριότη-

τος για να καλυφθούν οι

ανάγκες του Κ.Υ.

Φαρσάλων γιατί ο εμβολια-

σμός είναι μια δυναμική

εξελισσόμενη διαδικασία και

απαιτεί προσωπικό και

έμψυχο δυναμικό ώστε το

Κ.Υ. να συνεχίσει να παρέ-

χει ποιοτικές υπηρεσίες

προς τους πολίτες περιοχής

ευθύνης.»
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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 έκταση 19

στρεμμάτων για χρήση φωτο-

βολταϊκών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6982284892
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16/2:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

17/2:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

18/2:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

19/2:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

20/2:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

21/2:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

22/2:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από 2-2-2021 και μέχρι

νεοτέρας τα δρομολόγια

διαμορφώνονται

ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ 07:20 & 15:50

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 08:10 &

12:45

Τα παραπάνω δρομολόγια

ισχύουν από Δευτέρα έως

Παρασκευή.

Σάββατο και Κυριακή δεν

γίνονται δρομολόγια

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου και

της Ελισάβετ το γένος Μπούσιου που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΜΠΑΝΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αποστόλου και της Άρτεμις το γένος

Κουρεμένου που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί

στο Κιτίκι Φαρσάλων πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό

Γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στέργιου και της

Δήμητρας το γένος Αγγελοπούλου που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στην Βαμβακού Φαρσάλων και η

ΤΣΑΚΑΤΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Χρήστου και της

Χρυσούλας το γένος Πολύζου που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στην Λάρισα πρόκειται να έλθουν

σε Πολιτικό Γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο

Φαρσάλων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ευχαριστεί την κ. Σοφία Ταστεμίρογλου και φίλους

για την δωρεά εις μνήμη Κυριάκου Ταστεμίρογλου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά και

ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ευχαριστεί τον Σύλλογο Συνταξιούχων Υπαλλήλων

ΔΕΗ Νομού Λάρισας για την δωρεά τους εις μνήμη

Κωνσταντίνου Κέλλα.

Το Δ.Σ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Το κατάστημα “Constantinos Gastronome”

στα Φάρσαλα ζητά άτομο για διανομή

(Delivery).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:6979026766
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Σ
το ΦΕΚ η απόφαση

με τις επιχειρήσεις

που εντάσσονται

στην Επιστρεπτέα

Προκαταβολή 6. Πότε

λήγει η εκδήλωση ενδια-

φέροντος.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η

απόφαση για τον έκτο

κύκλο Επιστρεπτέας

Προκαταβολής που αναμέ-

νεται να τρέξει το επόμενο

διάστημα.

Να σημειωθεί ότι η εκδήλω-

ση ενδιαφέροντος στη σχε-

τική πλατφόρμα

«myBusinessSupport» της

Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

μπορεί να γίνει έως την 22η

Φεβρουαρίου 2021.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσ-

σονται στην Επιστρεπτέα

Προκαταβολή

Όπως αναφέρεται για τη

λήψη ενίσχυσης με τη

μορφή Επιστρεπτέας

Προκαταβολής υποβάλλουν

εκδήλωση ενδιαφέροντος

όσες επιχειρήσεις  έχουν

πληγεί οικονομικά λόγω της

εμφάνισης και διάδοσης του

κορωνοϊού COVID-19.

α) Οι Δημοτικές

Επιχειρήσεις Ύδρευσης και

Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και

οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις

κάθε νομικής μορφής,

συμπεριλαμβανομένων των

ατομικών, καθώς και μη

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις

υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι

οποίες έχουν την έδρα τους

ή μόνιμη εγκατάσταση στην

Ελλάδα και λειτουργούν

νομίμως, ανεξαρτήτως

Κωδικού Αριθμού

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με

εξαίρεση τις ακόλουθες:

αα) Επιχειρήσεις που απα-

σχολούσαν περισσότερους

από χίλιους (1.000) εργαζό-

μενους με σχέση εξαρτημέ-

νης εργασίας κατά την 1η

Ιανουαρίου 2021.

ββ) Επιχειρήσεις που είναι

σε αδράνεια από την 1η

Ιουλίου του 2019 και μετά,

όπως αυτό προκύπτει από

τα στοιχεία που τηρούνται

στο φορολογικό Μητρώο

της ΑΑΔΕ ή από την υπο-

βολή μηδενικών δηλώσεων

ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο

αυτή.

γγ) Νομικά Πρόσωπα

Δημοσίου Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

(Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν

αμιγώς δημοτικές, διαδημο-

τικές, διακοινοτικές, διανο-

μαρχιακές, κοινοτικές και

νομαρχιακές επιχειρήσεις,

δημοτικές κοινωφελείς επι-

χειρήσεις, δημοτικές συνε-

ταιριστικές επιχειρήσεις,

ενώσεις προσώπων διαχεί-

ρισης κτιρίων, επιτροπές

εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι

οικονομικού σκοπού, κοινο-

πραξίες, διεθνείς οργανι-

σμοί και πολιτικά κόμματα,

δδ) επιχειρήσεις που δεν

είναι υπόχρεες σε τήρηση

και έκδοση λογιστικών

αρχείων,

εε) επιχειρήσεις που έχουν

κάνει έναρξη εργασιών μετά

την 1η Ιανουαρίου 2021.

2. Εκδήλωση ενδιαφέρο-

ντος δύνανται να υποβάλ-

λουν οι επιχειρήσεις της

προηγούμενης παραγρά-

φου, οι οποίες:

α) Είτε δεν ήταν προβλημα-

τικές στις 31 Δεκεμβρίου

2019 κατά την έννοια του

Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ

L 187/26-6-2014) και δεν

έχουν στη διάθεσή τους

προηγούμενη ενίσχυση, η

οποία έχει κηρυχθεί ασυμ-

βίβαστη με απόφαση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικά οι μικρές και πολύ

μικρές επιχειρήσεις  δύνα-

ται να υποβάλλουν εκδήλω-

ση ενδιαφέροντος ακόμη

και αν ήταν προβληματικές

στις 31-12-2019, υπό την

προϋπόθεση ότι:

αα) δεν υπάγονται σε συλ-

λογική πτωχευτική διαδικα-

σία και

ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυ-

ση διάσωσης και δεν έχουν

ακόμη αποπληρώσει το

δάνειο ή λύσει τη σύμβαση

εγγύησης, ή δεν έχουν

λάβει ενίσχυση αναδιάρ-

θρωσης και υπόκεινται

ακόμη σε σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης.

β) Είτε πληρούν τις προϋ-

ποθέσεις του Κανονισμού

1407/2013 (ΕΕ L351/1/24-

12-2013) και δεν έχουν ήδη

εξαντλήσει το τιθέμενο στον

Κανονισμό ανώτατο όριο,

για την τριετία 2019-2021.

3. Οι ενδιαφερόμενες επι-

χειρήσεις υποβάλλουν στην

πλατφόρμα

«myBusinessSupport» τα

κατωτέρω στοιχεία για τους

μήνες Ιανουάριο έως και

Δεκέμβριο 2020, καθώς και

τον Ιανουάριο 2021:

α) Επιχειρήσεις υποκείμε-

νες σε ΦΠΑ, συμπληρώ-

νουν τον κύκλο εργασιών

ΦΠΑ διακριτά για κάθε

μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκεί-

μενες σε ΦΠΑ, απαλλασσό-

μενες και ειδικών καθεστώ-

των ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

αα) τα ακαθάριστα έσοδα

διακριτά για κάθε μήνα,

ββ) το σύνολο των ακαθαρί-

στων εσόδων (κωδικός 047

του εντύπου Ε3) του φορο-

λογικού έτους 2019,

γγ) το σύνολο των εξόδων

του φορολογικού έτους

2019.

Το σύνολο των εξόδων

προσδιορίζεται από τον

κωδικό 580 του εντύπου

Ε3, μειούμενο κατά τον

κωδικό 581 (παροχές σε

εργαζόμενους) και κατά τον

κωδικό 585 (διάφορα λει-

τουργικά έξοδα) στο μέρος

που αφορά σε δαπάνες

ενοικίου της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, προ-

συμπληρώνονται τα στοι-

χεία τα οποία διαθέτει η

ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων

(ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των

ενδιαφερόμενων επιχειρή-

σεων.

Με βάση την Απόφαση τα

υποβαλλόμενα στοιχεία δεν

δύνανται να τροποποιού-

νται από την επιχείρηση

μετά την οριστικοποίησή

τους, με εξαίρεση τα στοι-

χεία του μηνός Ιανουαρίου

2021 που δύναται να τρο-

ποποιούνται μέχρι και τη

λήξη της προθεσμίας υπο-

βολής εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω

στοιχεία που συμπληρώνο-

νται από την επιχείρηση,

επαληθεύονται από τις

δηλώσεις ΦΠΑ και

Εισοδήματος, στις αντίστοι-

χες φορολογικές χρήσεις,

όταν αυτές υποβληθούν.

4. Για τη συμπλήρωση της

εικόνας της επιχείρησης και

τον έλεγχο πλήρωσης των

προϋποθέσεων χορήγησης

της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ

δύναται να αποτυπώνει

στην πλατφόρμα λοιπές

πληροφορίες, που τηρού-

νται στα ηλεκτρονικά αρχεία

αυτής ή αποστέλλονται σε

αυτή από άλλους δημόσι-

ους και ιδιωτικούς φορείς.

Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να

είναι, συγκριτικά στοιχεία

εσόδων και δαπανών

προηγούμενων περιόδων,

όπως προκύπτουν από τις

δηλώσεις των επιχειρήσε-

ων.

5. Η πλατφόρμα προσφέρε-

ται ως εφαρμογή του

Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ

και η είσοδος σε αυτήν διε-

νεργείται με τη χρήση των

σχετικών διαπιστευτηρίων.

6. Με την είσοδο στην

εφαρμογή και την υποβολή

της εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος, η επιχείρηση πιστο-

ποιεί την ακρίβεια των

δηλούμενων στοιχείων και

συναινεί στην επεξεργασία

των διαθέσιμων στοιχείων

της ΑΑΔΕ, καθώς και των

υποβαλλόμενων στοιχείων,

προκειμένου να διενεργηθεί

αυτοματοποιημένος έλεγχος

προϋποθέσεων χορήγησης

και υπολογισμός του ύψους

ενίσχυσης.

Επιπροσθέτως, ελέγχεται

αυτοματοποιημένα και ως

προϋπόθεση η δήλωση

λογαριασμού-ΙΒΑΝ από την

επιχείρηση στην προσωπο-

ποιημένη πληροφόρηση

του TAXISnet, η συντακτική

εγκυρότητά του, καθώς και

η επαλήθευσή του από το

αντίστοιχο ίδρυμα πληρω-

μών.

7. Η εκδήλωση ενδιαφέρο-

ντος και τα ως άνω συνο-

δευτικά στοιχεία υποβάλλο-

νται στην πλατφόρμα έως

την 22η Φεβρουαρίου

2021.

8. Η υποβολή αίτησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος

κατά τα ανωτέρω δεν δημι-

ουργεί οιοδήποτε δικαίωμα

ή αξίωση στις αιτούσες επι-

χειρήσεις.

9. Οι προϋποθέσεις υπα-

γωγής στο μέτρο της

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής, η διαδικα-

σία αίτησης και χορήγησης

της ενίσχυσης, ο τρόπος

υπολογισμού του ύψους

της ενίσχυσης οι προϋπο-

θέσεις και η διαδικασία επι-

στροφής της εν όλω ή εν

μέρει, καθώς και κάθε άλλη

σχετική λεπτομέρεια θα

καθοριστούν με όμοια από-

φαση η οποία θα εκδοθεί

μετά την παρέλευση της

προθεσμίας υποβολής των

αιτημάτων της παρούσας.

Οικονομικά Νέα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονταιΕπιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται

– Όλη η απόφαση– Όλη η απόφαση

Νέος γραμματέας στον ΣΥΡΙΖΑ Φαρσάλων ο ΑθανάσιοςΝέος γραμματέας στον ΣΥΡΙΖΑ Φαρσάλων ο Αθανάσιος

ΝικόπουλοςΝικόπουλος

Μ
έσα από εσω-

κομματικές δια-

δικασίες αναδεί-

χτηκε η νέα Συντονιστική

Επιτροπή για την

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙ-

ΖΑ – Προοδευτική

Συμμαχία Φαρσάλων,

καθώς και οι αντιπρόσω-

ποι του κόμματος για τη

Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη

Λάρισας. 

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου

συγκροτήθηκε σε σώμα η

νέα Συντονιστική Επιτροπή

με νέο συντονιστή - γραμ-

ματέα τον Αθανάσιο Σπ.

Νικόπουλο και αναπληρώ-

τρια συντονίστρια την

Ιωάννα Φουτζοπούλου.

Αναλυτικά:

Συντονιστής-Γραμματέας:

Αθανάσιος Σπ Νικόπουλος

Αναπλ. Συντονίστρια:

Ιωάννα Φουτζοπούλου

Μέλη: Νικόλαος Θεοχάρης,

Χριστίνα Χλαπανίδα,

Δημοσθένης Γουδουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη:

Γεώργιος Αρσενόπουλος,

Νικόλαος Ψαλλίδας                   



Μ
ετά την σφοδρή

χιονόπτωση

που έπληξε την

Επαρχία Φαρσάλων το

Σαββατοκύριακο 13/14

Φεβρουαρίου με το χιόνι

να ξεπερνά σε κάποια

σημεία ακόμη και τους 30

πόντους όπως ήταν λογι-

κό και επόμενο σε αρκετά

σημεία της πόλης υπήρ-

ξαν αρκετά «βουναλάκια»

από χιόνι το οποίο με τις

πολικές θερμοκρασίες

που αναμένονται αν

παρέμενε έτσι και έλιωνε

θα δημιουργούσε σοβα-

ρότατα προβλήματα

καθώς θα μετατρεπόταν

σε πάγο.

Έτσι λοιπόν συνεργεία του

Δήμου μάζεψαν από αρκε-

τά σημεία της πόλης το

συσσωρευμένο χιόνι για να

μην δημιουργηθούν προ-

βλήματα.

Επίσης συνεργεία ήταν και

παραμένουν σε επιφυλακή

έτοιμα να δράσουν οπουδή-

ποτε χρειαστεί για να μην

δημιουργηθεί κανένα πρό-

βλημα και να περάσει η

«Μήδεια» με απόλυτη

ασφάλεια.

16
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021Τοπικά Νέα

CMYK

Απομακρύνθηκε μεγάλος όγκος χιονιούΑπομακρύνθηκε μεγάλος όγκος χιονιού

εντός της πόλης των Φαρσάλωνεντός της πόλης των Φαρσάλων


