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Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1008 Τιμή: 0,60 ευρώ

TTο ΚΥ Φαρσάλων επισκέο ΚΥ Φαρσάλων επισκέ--

φτηκε ο Αντιπρόεδρος τηςφτηκε ο Αντιπρόεδρος της

ΠΟΕΔΗΝΠΟΕΔΗΝ

Κλειστά μέχρι και τηνΚλειστά μέχρι και την

Τετάρτη όλα τα σχολείαΤετάρτη όλα τα σχολεία

Προσωπικό Κ.Υ. ΦαρσάλωνΠροσωπικό Κ.Υ. Φαρσάλων

“Κάτω τα Χέρια από το Κ.Υ.Φ”“Κάτω τα Χέρια από το Κ.Υ.Φ”

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονιΤηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονι--

κού ταχυδρομείου η εξυπηρέκού ταχυδρομείου η εξυπηρέ--

τηση από το δήμο Φαρσάλωντηση από το δήμο Φαρσάλων

Διαρκείς απολυμάνσεις σεΔιαρκείς απολυμάνσεις σε

σχολεία από το δήμοσχολεία από το δήμο

Εσκίογλου: Ναι σε νέεςΕσκίογλου: Ναι σε νέες

δομές δημόσιας υγείας,δομές δημόσιας υγείας,

όχι σε βάρος υφιστάμενωνόχι σε βάρος υφιστάμενων

Έργο Εθνικό, Ειδικό και Σημαντικό χαρακτηρίζεται τοΈργο Εθνικό, Ειδικό και Σημαντικό χαρακτηρίζεται το

φράγμα της Σκοπιάς Φαρσάλωνφράγμα της Σκοπιάς Φαρσάλων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΑσφαλτοστρώνειΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ασφαλτοστρώνει
δρόμους της πόλης των Φαρσάλων οδρόμους της πόλης των Φαρσάλων ο

δήμος με έργο 595.000 ευρώδήμος με έργο 595.000 ευρώ
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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 10/3/2021
Βροχές 6/15c

Τρίτη 9/3/2021
Συννεφιά 7/15c

Πέμπτη 11/3/2021
Συννεφιά 4/12c

Παρασκευή 12/3/2021
Συννεφιά 6/17c

Σαββάτο 13/3/2021
Βροχή 8/15c

Κυριακή 14/3/2021
Συννεφιά 8/15c

Δευτέρα 15/3/2021
Συννεφιά 5/15c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,
με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή
δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -
με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -
λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -
γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος
2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -
σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Μ
ε αφορμή την

υπαγωγή του

νομού Λάρισας

στις περιοχές επιπέδου

«πολύ αυξημένου κινδύ-

νου» όπως ανακοινώθη-

κε σήμερα από την

κυβέρνηση, ο Δήμος

Φαρσάλων επαναφέρει

αυξημένα μέτρα προστα-

σίας.

Έτσι, από την Πέμπτη, 4
Μαρτίου 2021, δεν επιτρέ-
πεται η είσοδος στο
Δημαρχείο σε κανέναν
πολίτη. Όσοι επιθυμούν να
διευθετήσουν ζήτημα ή
εκκρεμότητα με το Δήμο
Φαρσάλων, τις υπηρεσίες
και τις δομές του, θα πρέ-
πει να επικοινωνούν με το
τηλεφωνικό κέντρο του
Δήμου στον αριθμό
2491350100. Διαφορετικά,
μπορούν να επικοινωνούν

μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου με την αρμόδια
υπηρεσία. Όλα τα στοιχεία
επικοινωνίας βρίσκονται
στην ιστοσελίδα του δήμου
www.farsala.gr
Για την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση, θα υπάρχει
στην είσοδο του
Δημαρχείου υπάλληλος ο
οποίος θα ενημερώνει τους
πολίτες για τα νέα έκτακτα
μέτρα προστασίας και θα
τους κατευθύνει ανάλογα με
το αίτημά τους.
Τονίζεται για μία ακόμη
φορά πως το συγκεκριμένο
μέτρο λαμβάνεται με απο-
κλειστικό γνώμονα την
προάσπιση της δημόσιας
υγείας, χωρίς όμως να δια-
κοπεί η εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου
προς τους πολίτες.

Μόνο τηλεφωνικά ήΜόνο τηλεφωνικά ή

μέσω ηλεκτρονικούμέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου ηταχυδρομείου η

εξυπηρέτηση απόεξυπηρέτηση από

το δήμο Φαρσάλωντο δήμο Φαρσάλων

Ολοκληρώθηκε η διαΟλοκληρώθηκε η δια--

νομή τροφίμων μέσωνομή τροφίμων μέσω

του Προγράμματοςτου Προγράμματος

ΤΕΒΑ στο ΔήμοΤΕΒΑ στο Δήμο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Μ
ε απόφαση του

δημάρχου

Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, μέχρι

και την  Τετάρτη 10

Μαρτίου, θα παραμείνουν

κλειστά όλα τα σχολεία,

όλων των βαθμίδων στην

επαρχία Φαρσάλων.

Η απόφαση λήφθηκε προ-
κειμένου να δοθεί ο απα-

ραίτητος χρόνος για την
ολοκλήρωση των ελέγχων
των κτηρίων από τις αρμό-
διες υπηρεσίες της πολιτεί-
ας, λόγω της σεισμικής
δραστηριότητας των τελευ-
ταίων ημερών.
Θα ακολουθήσει νεότερη
ενημέρωση την ερχόμενη
Τετάρτη.

Κλειστά μέχρι και τηνΚλειστά μέχρι και την

Τετάρτη όλα τα σχολείαΤετάρτη όλα τα σχολεία

της επαρχίας Φαρσάλωντης επαρχίας Φαρσάλων

Μ
ε επιτυχία ολο-

κληρώθηκε η

διανομή τροφί-

μων και άλλων προϊό-

ντων του προγράμματος

«Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας για Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD)».

Η διανομή πραγματοποιή-

θηκε την Πέμπτη 25

Φεβρουαρίου 2021 στο

χώρο της Σκεπαστής

Αγοράς Φαρσάλων.

Ωφελούμενες ήταν οικογέ-

νειες με παιδιά έως 17 χρο-

νών ,δικαιούχοι του

Κοινωνικού Εισοδήματος

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Προϊόντα που διανεμήθη-

καν: Αλεύρι Σίτου, Γάλα

Μακράς Διάρκειας,

Ελαιόλαδο, Ζυμαρικά,

Μαρμελάδα, Μέλι Ανθέων,

Πραλίνα Φουντουκιού,

Οδοντόβουρτα,

Καθαριστικό Υγρό Γενικής

Χρήσης και Σκόνη για πλύ-

σιμο Ρούχων.

Ειδικά για τις οικογένειες με

τέκνα ως 2 χρόνων  διανε-

μήθηκαν συμπληρωματικά

τα κάτωθι προϊόντα: Γάλα

Εβαπορέ, Κρέμα

Δημητριακών, και Κρέμα

Ριζάλευρο.

Η διανομή υλοποιήθηκε

από την Κοινωφελή

Επιχείρηση του Δήμου

Φαρσάλων-(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ).

Στη διάρκεια της διαδικα-

σίας παρευρέθηκε  και η

Αντιδήμαρχος Διοικητικών

και Οικονομικών

Υπηρεσιών  κ. Σοφία

Χατζηπλή.

Η όλη προσπάθεια συντονί-

στηκε  από  την Πρόεδρο

της  ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ και υπεύ-

θυνη διανομής κ.

Ευαγγελία Χαμορούσου,

ενώ στην όλη προσπάθεια

συνέφεραν η Διευθύντρια

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Βέρα Β.

Κυρίτση καθώς και  στελέ-

χη της κοινωνικής δομής

Κέντρο Κοινότητας με

Παράρτημα Ρομά της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.



Ο
δήμος

Φαρσάλων προ-

βαίνει διαρκώς

σε προληπτικές απολυ-

μάνσεις στα κτήρια όπου

στεγάζονται τα δημόσια

σχολεία της πόλης και

της επαρχίας.

Στο πλαίσιο αυτό πραγμα-

τοποιήθηκε απολύμανση

στα 1ο 3ο και 5ο Δημοτικά

Σχολεία Φαρσάλων με

στόχο τη μέγιστη δυνατή

προστασία μαθητών και

εκπαιδευτικού προσωπικού

από την πανδημία.

«Βρισκόμαστε σε μία κρίσι-

μη καμπή της πανδημίας, η

οποία σύμφωνα με τους

ειδικούς βρίσκεται σε νέα

έξαρση αυτό το διάστημα.

Ως δήμος Φαρσάλων λαμ-

βάνουμε όλα τα απαραίτητα

μέτρα προκειμένου να

περιορίσουμε στο ελάχιστο

δυνατό τη διασπορά του ιού

και να διαφυλάξουμε τη

δημόσια υγεία. Ζητάμε από

τους συμπολίτες μας την

πιστή τήρηση των οδηγιών

από την πολιτεία, προκειμέ-

νου το συντομότερο δυνατό

να βγούμε από αυτή τη

δυσχερή κατάσταση» τόνι-

σε σε δηλώσεις της η αρμό-

δια αντιδήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή.
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Διαρκείς απολυμάνσεις σε σχολεία απόΔιαρκείς απολυμάνσεις σε σχολεία από

το δήμο Φαρσάλωντο δήμο Φαρσάλων



Μ
ετά από αίτημα

του

Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστού χαρακτηρί-

στηκε έργο Εθνικού

Επιπέδου, Ειδικό και

Σημαντικό το φράγμα

στον ποταμό Ενιπέα στη

Σκοπιά των Φαρσάλων

και εντάχθηκε με απόφα-

ση του Υπουργού

Υποδομών και

Μεταφορών Κώστα

Καραμανλή στο προγραμ-

ματικό σχεδιασμό του

Υπουργείου.

Οι αλλεπάλληλες συναντή-
σεις του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας με τον Υπουργό
Υποδομών Κώστα
Καραμανλή, τον Γενικό
Γραμματέα Υποδομών
Γιώργο Καραγιάννη και τον
Γενικό Γραμματέα
Οικονομικής Πολιτικής
Χρήστο Τριαντόπουλο, που
ξεκίνησαν τον Οκτώβριου
του 2020, οδήγησαν στην
απόφαση ένταξης σε απά-
ντηση του αιτήματος που
έστειλε η Περιφέρεια στο
Υπουργείο στις 23 -2-2021.
Η  εξέλιξη βάζει τα θεμέλια

για την αξιοποίηση των
νερών του Ενιπέα μέσω
ενός φράγματος με το
οποίο εξασφαλίζεται η αντι-
πλημμυρική προστασία των
κατάντη του φράγματος
περιοχών, η άρδευση
110.000 στρεμμάτων περί-
που σε Φάρσαλα, Αλμυρό
και Δομοκό, η ύδρευση,
καθώς και προστασία του
περιβάλλοντος μέσω του
εμπλουτισμού των υπόγει-
ων υδροφορέων και τη δια-
τήρηση οικολογικής παρο-
χής.
«Ευχαριστώ τον
Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη που έδωσε την
εντολή να προχωρήσουν
ταχύτατα οι διαδικασίες του
έργου και τον Υπουργό
Κώστα Καραμανλής που
μετά από τη στενή συνερ-
γασία που είχαμε ενέταξε το
έργο στον προγραμματισμό
του Υπουργείου χαρακτηρί-
ζοντας το ως έργο Εθνικού
Επιπέδου, Ειδικό και
Σημαντικό» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός
«Ευχαριστώ, ακόμη, τους
Γενικούς Γραμματείς
Υποδομών Γιώργο
Καραγιάννη και Οικονομική
Πολιτικής Χρήστο
Τριαντόπουλο για τη συμ-
βολή τους, καθώς ένα
μεγάλο έργο για τις περιο-
χές των Φαρσάλων, του
Αλμυρού, του Δομοκού και
γενικότερα για τη Θεσσαλία
εισέρχεται βήμα βήμα στη
φάση της υλοποίησης.
Τα έργα νερού είναι πολλα-
πλής ωφελιμότητας, διότι
ενισχύουν τον υπόγειο
υδροφόρο ορίζοντα, έχουν
αντιπλημμυρική χρησιμότη-
τα και ταυτόχρονα, μας
βοηθούν να κερδίσουμε τη
σύγχρονη πρόκληση της
κοινωνίας, που είναι η
καταπολέμηση της ανερ-
γίας» προσθέτει ο
Περιφερειάρχης.

4
CMYK

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021
Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Έργο Εθνικό, Ειδικό και Σημαντικό χαρακτηρίΈργο Εθνικό, Ειδικό και Σημαντικό χαρακτηρί--

ζεται το φράγμα της Σκοπιάς Φαρσάλωνζεται το φράγμα της Σκοπιάς Φαρσάλων

Δ
εν επίκειται καμία

υποβάθμιση ή

αφαίμαξη του

Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων από την πρό-

ταση για αναβάθμιση του

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας σε Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο.

Τη διαβεβαίωση αυτή

παρείχε ο Διοικητής της 5ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

Θεσσαλίας (5ης Υ.Πε.) κ.

Φώτης Σερέτης στον βου-

λευτή Λαρίσης της Νέας

Δημοκρατίας κ. Μάξιμο

Χαρακόπουλο.

Ο Θεσσαλός πολιτικός μετά

την αναστάτωση που προ-

κλήθηκε στην τοπική κοινω-

νία των Φαρσάλων από τη

φημολογία για αποδυνάμω-

ση του Κέντρου Υγείας, επι-

κοινώνησε με τον Διοικητή

της 5ης Υ.Πε. Όπως υπο-

γράμμισε «ο σχεδιασμός

αναβάθμισης του

Περιφερειακού Ιατρείου της

έδρας του δήμου Κιλελέρ

στη Νίκαια θα πρέπει να

γίνει χωρίς να δημιουργη-

θούν προβλήματα στη λει-

τουργία άλλων δομών υγεί-

ας, και ιδιαίτερα του

Κέντρου Υγείας των

Φαρσάλων, που καλύπτει

τις ανάγκες σε πρωτοβάθ-

μια περίθαλψη ολόκληρης

της επαρχίας».

Ο κ. Σερέτης σημείωσε ότι

«δεν υπάρχουν προειλημ-

μένες αποφάσεις, αλλά

βασικός στόχος της

Διοίκησης της 5ης Υ.Πε.

είναι η εύρυθμη λειτουργία

όλων των δομών υγείας της

αρμοδιότητάς της.

Γνώμονας των εισηγήσεών

μας είναι η υπηρέτηση του

δημόσιου συμφέροντος και

η εξυπηρέτηση των πολι-

τών στην άσκηση του ανα-

φαίρετου δικαιώματός τους

για πρόσβαση στις δημό-

σιες δομές υγείας. Με την

πρόταση για τη μετατροπή

του Π.Ι. Νίκαιας σε Π.Π.Ι,

δεν αποδυναμώνεται το

Κ.Υ. Φαρσάλων, αντιθέτως

ενδυναμώνεται μια αποκε-

ντρωμένη μονάδα του,

δίνοντας πρόσβαση σε

πολίτες που δεν μπορούν

να εξυπηρετηθούν από το

Κ.Υ. Φαρσάλων όπου και

υπάγονται υγειονομικά».

Διοικητής 5ης ΥΠΕ σε Μάξιμο: ΔενΔιοικητής 5ης ΥΠΕ σε Μάξιμο: Δεν

υποβαθμίζεται το Κ.Υ. Φαρσάλωνυποβαθμίζεται το Κ.Υ. Φαρσάλων



Α
πόλυτη σύγκλιση

απόψεων σε ότι

αφορά ενδεχόμε-

νο αποδυνάμωσης του

Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων για τη στελέ-

χωση του προαναγγελθέ-

ντος πολυδύναμου ιατρεί-

ου στη Νίκαια, διαπιστώ-

θηκε την Τρίτη κατά τη

συνάντηση που είχε ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου με αντι-

προσωπεία από το

Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν

ο διευθυντής του ΚΥΦ κ.

Γιώργος Νεχωρίτης, η επι-

μελήτρια γενικής ιατρικής κ.

Βάσω Αετοπούλου, η επιμε-

λήτρια Β’ παιδιατρικής κ.

Στέλλα Γουργούλια, η υπεύ-

θυνη νοσηλευτικού προσω-

πικού, νοσηλεύτρια Τ.Ε. κ.

Ζαφειρία Γιαννάκη και το

μέλος της διοίκησης των

εργαζομένων και γενικός

σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ κ.

Γιώργος Μπρισίμης.

Κοινή συνισταμένη υπήρξε

η άποψη πως ουδείς αντι-

τάσσεται στη δημιουργία

νέων δομών δημόσιας υγεί-

ας που θα λειτουργήσουν

προς όφελος της κοινωνίας.

Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει

να γίνει αποδυναμώνοντας

μία υφιστάμενη δομή, όπως

επιχειρείται στην περίπτω-

ση του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων από το οποίο

μεταφέρονται οργανικές

θέσεις για τη δημιουργία

του Πολυδύναμου Ιατρείου

στη Νίκαια.

Όπως εξήγησε ο κ.

Εσκίογλου «δεν θέλουμε να

αντιπαρατεθούμε με κανέ-

ναν. Αντιθέτως, επιδιώκου-

με τη συνεργασία, τη συζή-

τηση και την ενημέρωση με

όλους κι αυτό που ζητάμε

είναι ίση μεταχείριση μέσα

από διαφάνεια και συλλογι-

κότητα. Το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων είναι μία δομή

που εξυπηρετεί 53 χωριά

και δεκάδες χιλιάδες κατοί-

κους σε μία μεγάλη επαρ-

χία. Παρέχει πρωτοβάθμια

φροντίδα υγείας σε ανθρώ-

πους που απέχουν μέχρι

και 80 χιλιόμετρα από τα

νοσοκομεία της Λάρισας.

Παράλληλα με τη μεγάλη

απόσταση, το οδικό δίκτυο

δεν είναι και το καλύτερο

δυνατό, με ότι αυτό συνε-

πάγεται. Δεν είναι δυνατόν

λοιπόν να αποδυναμώνεις

κάποιον που βρίσκεται

μέχρι και μία ώρα οδικώς

από το νοσοκομείο, για να

ενδυναμώσεις κάποιον που

απέχει μόλις πέντε λεπτά.

Επαναλαμβάνω είμαστε

υπέρμαχοι της ενίσχυσης

της δημόσιας υγείας, αλλά

όταν αυτή γίνεται με τον

ορθό τρόπο. Όταν δημιουρ-

γούνται νέες δομές με

ξεχωριστούς οργανισμούς

λειτουργίας και χωρίς επι-

καλυπτόμενες αρμοδιότητες

που προκαλούν  σύγχυση

και δυσλειτουργίες.

Ως δημοτική αρχή τασσό-

μαστε απολύτως στο πλευ-

ρό των εργαζόμενων στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων,

αναγνωρίζοντας τη σπου-

δαιότητα του λειτουργήμα-

τος που επιτελούν. Ήδη

έχω αποστείλει επιστολή

στον διοικητή της 5ης ΥΠΕ

Θεσσαλίας κ. Σερέτη, τον

οποίο και θα συναντήσω

αύριο».
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Γ
ια την κρατική επι-

δότηση νέας κατα-

σκευής ή επισκευής

των σπιτιών των σεισμο-

παθών ενημέρωσε ο αν.

γραμματέας της ΚΟ της

ΝΔ, βουλευτής Ν.

Λάρισας, Χρήστος

Κέλλας, ο οποίος βρέθη-

κε στις σεισμόπληκτες

περιοχές για 5η συνεχή

μέρα.

Με ειδικό καθεστώς η
εισαγωγή στα ΑΕΙ
Ο κ. Κέλλας ζήτησε εκ νέου,

στο Δαμάσι, από την υφυ-
πουργό Παιδείας Ζέτα
Μακρή, την ένταξη σε ειδικό
καθεστώς των σεισμοπα-
θών μαθητών που θα συμ-
μετέχουν στις πανελλαδικές
εξετάσεις 2020-2021, δεδο-
μένου ότι δεν έχουν τη
δυνατότητα να διαγωνι-
στούν επί ίσοις όροις με
τους μαθητές της υπόλοιπης
Ελλάδας.
Η κ. Μακρή, ούσα ενημερω-
μένη για το θέμα από τον
Λαρισαίο πολιτικό, δήλωσε

ότι θα υποστηρίξει το δίκαιο
αίτημα των μαθητών της
σεισμόπληκτης περιοχής.
Χρηματοδότηση από το
κράτος για ανοικοδόμηση
και επισκευές σπιτιών
Στη συνέχεια, ο αν. γραμμα-
τέας της ΚΟ της ΝΔ μετέβη
στο Κουτσόχερο, τη
Μάνδρα, τη Ραχούλα, την
Αμυγδαλέα και τα
Πλατανούλια, όπου συνομί-
λησε με κατοίκους και τους
ενημέρωσε πως θα δοθούν
από την κυβέρνηση έως
1.000 ευρώ ανά τετραγωνι-
κό μέτρο, με ανώτατο όριο
τις 150.000 ευρώ, για την
ανοικοδόμηση κάθε σπιτιού

που κατέρρευσε ή θα χαρα-
κτηριστεί «κόκκινο», ενώ για
τα σπίτια, που θα παραμεί-
νουν επισκευάσιμα, θα επι-
χορηγηθεί από το κράτος το
80% του κόστους επισκευ-
ής.
Τέλος, ανέφερε ότι αναμένει
την ικανοποίηση του αιτήμα-
τός του για τη διενέργεια
κατ’ εξαίρεση εμβολιασμών
όλων των σεισμόπληκτων,
σημειώνοντας ότι η κυβέρ-
νηση αντιμετωπίζει με
άμεσα αντανακλαστικά και
αξιοσημείωτη ταχύτητα τη
μεγάλη φυσική καταστροφή
που έπληξε τον τόπο μας.

Τ
ο πρόγραμμα πλη-

ρωμής των κύριων

και επικουρικών

συντάξεων αποφάσισε το

διοικητικό συμβούλιο του

e-ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση

της 4ης Μαρτίου, στο

πλαίσιο της εφαρμογής

του μέτρου της ταυτόχρο-

νης καταβολής των

κύριων και επικουρικών

συντάξεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση:
Στις 24 Μαρτίου 2021,
ημέρα Τετάρτη, θα καταβλη-
θούν οι κύριες και οι επι-
κουρικές συντάξεις των

μισθωτών, (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρ-
χονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
τις τράπεζες και τον ΟΤΕ),
που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε
1, 3, 5, 7, 9.
Στις 26 Μαρτίου 2021,
ημέρα Παρασκευή, θα
καταβληθούν οι κύριες και

οι επικουρικές συντάξεις
των μισθωτών, (δηλαδή
των συνταξιούχων που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον
ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους
λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Στις 29 Μαρτίου 2021,

ημέρα Δευτέρα, θα κατα-

βληθούν οι κύριες και οι

επικουρικές συντάξεις των

μη μισθωτών, (δηλαδή των

συνταξιούχων που προέρ-

χονται από τους τέως

φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και

ΕΤΑΑ).
Στις 30 Μαρτίου 2021,
ημέρα Τρίτη, θα καταβλη-
θούν οι κύριες και οι επι-
κουρικές συντάξεις του
Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ.
ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και
ΔΕΗ.

Ξ
εκίνησε η πληρω-

μή για τις αναστο-

λές συμβάσεων

εργασίας εργαζομένων

του Μαρτίου.

Ειδικότερα ξεκίνησαν να

μπαίνουν τα χρήματα στους

λογαριασμούς 612.542

εργαζομένων που αφορούν

την αποζημίωση ειδικού

σκοπού ύψους 534 και το

επίδομα αδείας του μηχανι-

σμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Αναλυτικά οι καταβολές

έχουν ως εξής:

Ποσό 254,9 εκατ. ευρώ

αφορά στην καταβολή της

αποζημίωσης ειδικού σκο-

πού στους 532.208 εργαζο-

μένους, των οποίων οι συμ-

βάσεις εργασίας τέθηκαν σε

αναστολή κατά τον

Φεβρουάριο.

Ποσό 3,12 εκατ. ευρώ

αφορά στην καταβολή απο-

ζημίωσης ειδικού σκοπού

σε 8.272 δικαιούχους για

αναστολές συμβάσεων

εργασίας Ιανουαρίου, για

τις οποίες υποβλήθηκαν

συμπληρωματικές δηλώ-

σεις.

Ποσό 2,4 εκατ. ευρώ περί-

που αφορά σε επιδόματα

αδείας 71.092 εργαζομένων

που έχουν ενταχθεί στον

Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑ-

ΣΙΑ».

Ποσό 55.686 ευρώ αφορά

σε πληρωμή αποζημίωσης

ειδικού σκοπού σε 116

δικαιούχους, στο πλαίσιο

της διαδικασίας υποβολής

μονομερών υπεύθυνων

δηλώσεων από εργαζομέ-

νους με δικαίωμα υποχρεω-

τικής επαναπρόσληψης

στον κλάδο του τουρισμού.

Ποσό 2.250.147 ευρώ για

924 δικαιούχους, που αφο-

ρούν σε επιδότηση αποζη-

μίωσης αποδοχών αδείας

εργαζομένων και καταβάλ-

λεται σε ξενοδοχειακές επι-

χειρήσεις δωδεκάμηνης-

συνεχούς λειτουργίας, για

το έτος 2020.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρή-

σεις - εργοδότες των οποί-

ων οι συμβάσεις εργασίας

μπήκαν τον Φεβρουάριο σε

αναστολή, είναι δικαιούχοι

της αποζημίωσης ειδικού

σκοπού κατ' αναλογία των

ημερών διάρκειας της ανα-

στολής των συμβάσεων

εργασίας τους, με βάση

υπολογισμού το ποσό των

534,00 € που αντιστοιχεί σε

28 ημέρες.

Έτσι η ημερήσια αποζημίω-

ση του εργαζόμενου θα

είναι αυξημένη από 17,8

ευρώ σε 19,07 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι ανάλογα με

τις ημέρες αναστολής θα

λάβουν ως εξής:

Για 28 ημέρες αναστολής

534 ευρώ

Για 27 ημέρες αναστολής

514,89 ευρώ

Για 26 ημέρες αναστολής

495,82 ευρώ

Για 25 ημέρες αναστολής

476,75 ευρώ

Για 24 ημέρες αναστολής

457,68 ευρώ

Για 23 ημέρες αναστολής

438,61 ευρώ

Για 22 ημέρες αναστολής

419,54 ευρώ

Για 21 ημέρες αναστολής

400,47 ευρώ

Για 20 ημέρες αναστολής

381,4 ευρώ

Για 19 ημέρες αναστολής

362,33 ευρώ

Για 18 ημέρες αναστολής

343,26 ευρώ

Για 17 ημέρες αναστολής

324,19 ευρώ

Για 16 ημέρες αναστολής

305,12 ευρώ

Για 15 ημέρες αναστολής

286,05 ευρώ

Για 14 ημέρες αναστολής

266,98 ευρώ

Για 13 ημέρες αναστολής

247,91 ευρώ

Για 12 ημέρες αναστολής

228,84 ευρώ

Για 11 ημέρες αναστολής

209,77 ευρώ

Για 10 ημέρες αναστολής

190,7 ευρώ

Για 9 ημέρες αναστολής

171,63 ευρώ

Για 8 ημέρες αναστολής

152,56 ευρώ

Για 7 ημέρες αναστολής

133,49 ευρώ

Για 6 ημέρες αναστολής

114,42 ευρώ

Για 5 ημέρες αναστολής

95,35 ευρώ

Για 4 ημέρες αναστολής

76,28 ευρώ

Για 3 ημέρες αναστολής

57,21 ευρώ

Για 2 ημέρες αναστολής

38,14 ευρώ

Για μία ημέρα αναστολής

19,07 ευρώ.
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Επίδομα 534 εύρω: Ξεκίνησε η πληρωμή των αναστολών του ΦεβρουαρίουΕπίδομα 534 εύρω: Ξεκίνησε η πληρωμή των αναστολών του Φεβρουαρίου

e-e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις ΑπριλίουΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Απριλίου

Κέλλας: 1.000Ε/τ.μ. για κατασκευή νέων σπιτιώνΚέλλας: 1.000Ε/τ.μ. για κατασκευή νέων σπιτιών



Σ
ε πορεία επαναδη-

μοπράτησης είναι

το σημαντικό σιδη-

ροδρομικό έργο για την

ηλεκτροκίνηση στη μονή

γραμμή Παλαιοφάρσαλος

– Καλαμπάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες

του ypodomes.com o δια-

γωνισμός που ξεκινήσει τον

Οκτώβριο του 2018, έμπλε-

ξε σε δικαστικές εμπλοκές οι

οποίες έσερναν χρονικά την

όλη διαδικασία με αποτέλε-

σμα η ΕΡΓΟΣΕ να αποφα-

σίσει πριν από μερικούς

μήνες την ακύρωση του.

Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες

πηγές, προετοιμάζεται η

επαναδημοπράτηση του

έργου, το οποίο θα έχει τα

ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά

και την ίδια πηγή χρηματο-

δότησης. Στόχος της ΕΡΓΟ-

ΣΕ είναι μέχρι το καλοκαίρι

το έργο να έχει προκηρυχθεί

και να τρέξει το συντομότερο

δυνατό.

Πρόκειται για ένα πολύ

σημαντικό έργο αναβάθμι-

σης της σιδηροδρομικής

γραμμής που συνδέει τον

Παλαιοφάρσαλο με τα αστι-

κά κέντρα της Δυτικής

Θεσσαλίας, δηλαδή την

Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και

την Καλαμπάκα.

Το κόστος του έργου με το

ΦΠΑ είναι 54,16 εκατ. ευρώ

(ποσό χωρίς ΦΠΑ 43,68

εκατ. ευρώ) και αφορά την

εφαρμογή συστήματος ηλε-

κτροκίνησης µε μονοφασικό

εναλλασσόμενο ρεύμα 25

kV/50Hz, στην ανακαινισμέ-

νη σιδηροδρομική γραµµή

Π α λ α ι ο φ ά ρ σ α λ ο ς -

Καλαμπάκα. ∆ιοικητικά το

έργο ανήκει στην περιφέρεια

Θεσσαλίας και διέρχεται τις

περιφερειακές ενότητες

Λάρισας, Καρδίτσας και

Τρικάλων. Γενικά το συγκε-

κριμένο σιδηροδρομικό

τμήμα συνδέει το εθνικό

σιδηροδρομικό δίκτυο µε το

σύνολο του δυτικού

Θεσσαλικού κάμπου.

Ηλεκτροκίνηση –

Σηματοδότηση – ETCS

Όλο το τμήμα θα είναι πλή-

ρως ηλεκτροκινούμενο και

θα περιλαμβάνει σύγχρονα

συστήματα Σηματοδότησης

και Τηλεπικοινωνιών, καθώς

και αυτόματης προστασίας

συρμών ETCS που θα οδη-

γήσουν στην αύξηση του

επιπέδου ασφαλείας και

άνεσης των μετακινήσεων

κατά μήκος της σιδηροδρο-

μικής γραμμής, στην αύξη-

ση της ταχύτητας κίνησης

και την ελαχιστοποίηση των

καθυστερήσεων, κάνοντας

το υπόψη σιδηροδρομικό

τμήμα εφάμιλλο των υπολοί-

πων Ευρωπαϊκών

Σιδηροδρομικών Δικτύων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται

από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και

συγκεκριμένα μέσω του

ΠΕΠ Θεσσαλίας. Αφορά

στην εγκατάσταση συστημά-

των ηλεκτροκίνησης, σημα-

τοδότησης – τηλεδιοίκησης

και αυτόματης προστασίας

συρμών ETCS (European

Train Control System) της

υφιστάμενης μονής σιδηρο-

δρομικής γραμμής

Παλαιοφαρσάλου –

Καλαμπάκας μήκους 81,4

χλμ.

Το τμήμα γραμμής αρχίζει

στην Χιλιομετρική Θέση

(Χ.Θ.) 303+100 με μέτρηση

Πειραιάς – Πλατύ (Χ.Θ.

0+000,00 με μέτρηση

Παλαιοφάρσαλος –

Καλαμπάκα) και τελειώνει

στην Χ.Θ. 80+441,00, στο

πέρας του Σιδηροδρομικού

Σταθμού (Σ.Σ.)

Καλαμπάκας.

Αθήνα-Καλαμπάκα σε λιγό-

τερο από 3 ώρες

Με την ολοκλήρωση του

έργου οι ταχύτητες που θα

μπορεί να αναπτύσσει το

τρένο θα είναι της τάξης των

160χλμ/ώρα και το δρομο-

λόγιο Αθήνα-Καλαμπάκα θα

διαρκεί περίπου 2 ώρες και

50 λεπτά χρόνος ρεκόρ αν

σκεφτεί κανείς ότι σήμερα

απαιτούνται σχεδόν 5 ώρες.

Την ίδια ευεργετική μείωση

χρόνου θα βιώσουν και τα 2

μεγάλα αστικά κέντρα της

περιοχής καθώς στην

Καρδίτσα το τρένο θα φτάνει

σε 2 ώρες και 20 λεπτά και

στα Τρίκαλα σε 2 ώρες και

40 λεπτά.

Το τρένο θα μπορεί να λει-

τουργεί και ως ένας

Προαστιακός Σιδηρόδρομος

για την περιοχή Λαμία-

Παλαιοφάρσαλος-Καρδίτσα-

Τρίκαλα-Καλαμπάκα, εξυ-

πηρετώντας τις καθημερινές

ανάγκες χιλιάδων επιβατών,

αλλά και δίνοντας ώθηση

στον τουρισμό της περιοχής

που τα τελευταία χρόνια

βιώνει μία μεγάλη ανάπτυ-

ξη.

Ταυτότητα του έργου

Το αντικείμενο του έργου

αφορά στην κατασκευή της

ηλεκτροκίνησης, της σημα-

τοδότησης – τηλεδιοίκησης

και του συστήματος ETCS

L1, της υφιστάμενης μονής

σιδηροδρομικής γραμμής

κανονικού εύρους

Παλαιοφάρσαλος –

Καλαμπάκα. Συγκεκριμένα:

— στην κατασκευή ηλεκτρο-

νικού συστήματος σηματο-

δότησης, με τηλεδιοίκηση

από το κέντρο ελέγχου

κυκλοφορίας, για την σημα-

τοτεχνική εξασφάλιση της

γραμμής, καθώς και στην

εγκατάσταση συστήματος

αυτόματης προστασίας

συρμών ETCS γραμμής

επιπέδου1 (level 1), της

γραμμής Σ.Σ.

Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ.

Καλαμπάκας,

— στην υλοποίηση συστή-

ματος ηλεκτροκίνησης (ενα-

έρια γραμμή επαφής 25

kV/50Hz, ενός υποσταθμού

ισχύος έλξης 2X15 MVA) και

τηλεδιοίκησης (S.C.A.D.A.),

της γραμμής Σ.Σ.

Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ.

Καλαμπάκας και την προ-

σαρμογή του νέου συστήμα-

τος ηλεκτροκίνησης με τις

υφιστάμενες όμορες εγκατα-

στάσεις,

— στην κατασκευή των

απαραίτητων τηλεπικοινω-

νιακών συστημάτων,

— στην κατασκευή επιδο-

μής σιδηροδρομικής γραμ-

μής, με τη συμβατική μέθο-

δο της σκυρογραμμής

(σιδηροτροχιές επί σκύ-

ρων), στην περιοχή των

Σοφάδων, όπου θα κατα-

σκευαστεί γραμμή υπέρβα-

σης (παρακαμπτήριος)

μήκους 650 μ. (ΧΘ 14+250

– ΧΘ 14+900 περίπου),

— στην κατασκευή αποβά-

θρας στην περιοχή των

Σοφάδων, για την εξυπηρέ-

τηση του κοινού, αντίστοι-

χων διαστάσεων με την υφι-

στάμενη, και στην προσθή-

κη 2 ανελκυστήρων στην

υφιστάμενη πεζογέφυρα.

Η αρχή του έργου (0+000)

τοποθετείται στον σταθμό

Παλαιοφάρσαλος (Χ.Θ.

303+100 μέτρηση Π-Π) και

το τέλος στον σταθμό

Καλαμπάκα (Χ.Θ. 80+441 –

πέρας Σ.Σ. Καλαμπάκας,

μέτρηση Π-Κ.).

Ειδικότερα: η εγκατάσταση

των υπόψη συστημάτων

ηλεκτροκίνησης, σηματοδό-

τησης – τηλεδιοίκησης και

αυτόματης προστασίας

συρμών ETCS θα έχει ως

αποτέλεσμα:

– Τη δυνατότητα σε συρ-

μούς, εξοπλισμένους με

σύστημα ETCS on board,

προερχομένους ακόμα και

από άλλα κράτη, να εισέρ-

χονται στο εν λόγω τμήμα

γραμμής, με πλήρη συμβα-

τότητα, επιτήρηση και ασφά-

λεια,

– Την ικανοποίηση των

απαιτήσεων διαλειτουργικό-

τητας και τη λειτουργία της

γραμμής ως τμήμα των

Δ ι ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν

Σιδηροδρομικών Δικτύων,

– Την πλήρη σηματοτεχνική

κάλυψη της κυκλοφορίας

των συρμών,

– Τη διασύνδεση με το υφι-

στάμενο σύστημα σηματο-

δότησης του Σ.Σ.

Παλαιοφαρσάλου,

– Την πλήρη σηματοτεχνική

κάλυψη κατά την είσοδο /

έξοδο των συρμών στο

Σιδηροδρομικό Άξονα

ΠΑΘΕ,

– Την τηλεδιοίκηση του τμή-

ματος Παλαιοφαρσάλου –

Καλαμπάκας, από το

Κέντρο Ελέγχου

Κυκλοφορίας της Λάρισας,

– Τη διευκόλυνση της συντή-

ρησης και άρσης βλαβών,

με υπερσύγχρονα συστήμα-

τα καταγραφής συμβάντων

και σφαλμάτων

– Την ένταξη των υφιστάμε-

νων ΑΣΙΔ εντός των Σ.Σ.

Σοφάδων, Καρδίτσας,

Τρικάλων και Καλαμπάκας,

στο σύστημα σηματοδότη-

σης.
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Επαναδημοπρατείται η ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος – ΚαλαμπάκαΕπαναδημοπρατείται η ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα



Σ
υνεδρίασε το μεση-

μέρι της Πέμπτης

το Συντονιστικό

Τοπικό Όργανο της

Πολιτικής Προστασίας

του δήμου Φαρσάλων,

υπό τον δήμαρχο κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Συμμετείχαν ο πρόεδρος

του δημοτικού συμβουλίου

και εντεταλμένος σύμβου-

λος πολιτικής προστασίας

κ. Κωνσταντίνος Δαμιανός,

οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή και Δημήτρης

Γούσιας, ο αντιπρόεδρος

της ΔΕΥΑΦ κ. Γιάννης

Τριάντης, ο προϊστάμενος

του Πυροσβεστικού

Κλιμακίου Φαρσάλων κ.

Θεόδωρος Σταφύλης και ο

διοικητής του Αστυνομικού

Τμήματος Φαρσάλων κ.

Θωμάς Γκούτας.

Σκοπός της συνάντησης

ήταν η επιδίωξη μίας κατά

το δυνατό γρήγορης και

συντονισμένης κινητοποίη-

σης όλων των δυνάμεων,

για να υπάρξει αποτελεσμα-

τική αντιμετώπιση ενδεχό-

μενων ζητημάτων που θα

προκύψουν από μία σεισμι-

κή δραστηριότητα στην

περιοχή.

Στην τοποθέτησή ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου εστίασε στην

ανάγκη διαρκούς ετοιμότη-

τας απ’ όλες τις πλευρές και

πρόσθεσε πως «θέλω να

εκφράσω τη συμπαράστα-

σή μου στους πληγέντες

στην περιοχή των δήμων

Τυρνάβου και Ελασσόνας.

Επικοινώνησα με τους

συναδέλφους μου δημάρ-

χους και τους τόνισα ότι

βρισκόμαστε δίπλα τους,

έτοιμοι να συνδράμουμε σε

οτιδήποτε χρειαστεί. Ως

δήμος Φαρσάλων βρισκό-

μαστε σε διαρκή συνεργα-

σία με τους εμπλεκόμενους

φορείς γιατί είναι πολύ

σημαντικό την κρίσιμη στιγ-

μή να σταθούμε στο ύψος

των περιστάσεων».

Από την πλευρά του, ο

πρόεδρος του δημοτικού

συμβουλίου Φαρσάλων και

εντεταλμένος σύμβουλος

πολιτικής προστασίας του

δήμου κ. Κωνσταντίνος

Δαμιανός, ενημέρωσε τους

παρευρισκόμενους για τις

ενέργειες στις οποίες έχει

προχωρήσει ο δήμος από

χθες, μετά την ισχυρή σει-

σμική δόνηση. Όπως είπε

μεταξύ άλλων, η τεχνική

υπηρεσία του δήμου πραγ-

ματοποιεί προσεισμικούς

ελέγχους σε δημόσια και

δημοτικά κτήρια όπως σχο-

λικές μονάδες, υπηρεσίες

κ.α.

Επίσης, έχουν ελεγχθεί όλοι

οι χώροι που θα συγκε-

ντρωθεί ο πληθυσμός σε

περίπτωση έκτακτης ανά-

γκης, ενώ σε ετοιμότητα

βρίσκονται και οι υπάλληλοι

του δήμου.

Η αντιδήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή στάθηκε στην

ανάγκη του συντονισμού,

που όπως χαρακτηριστικά

είπε «πρέπει να είναι πολύ

αποτελεσματικός στις πρώ-

τες στιγμές, οι οποίες είναι

εξαιρετικά σημαντικές για

την αντιμετώπιση ενός

φυσικού φαινομένου».

Επίσης ζήτησε να γίνει

έλεγχος και σε όλες τις

δημοτικές γέφυρες από τα

κλιμάκια της τεχνικής υπη-

ρεσίας.

Ο αντιδήμαρχος κ.

Δημήτρης Γούσιας διαβε-

βαίωσε πως τα οχήματα

του δήμου βρίσκονται σε

υψηλή επιχειρησιακή ετοι-

μότητα, ενώ τέλος ο αντι-

πρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ.

Γιάννης Τριάντης μίλησε για

το εναλλακτικό πλάνο της

επιχείρησης, σε περίπτωση

διακοπής της υδροδότησης

από φυσικά φαινόμενα.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο ΠολιτικήςΣυνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής

Προστασίας του δήμου ΦαρσάλωνΠροστασίας του δήμου Φαρσάλων

Θ
ύελλα αντιδράσε-

ων έχει ξεσηκω-

θεί στο Κ.Υ.

Φαρσάλων μετά την γνω-

στοποίηση της απόφασης

που αφορά την μετατρο-

πή του Περιφερειακού

Ιατρείου Νίκαιας το οποίο

αποτελεί αποκεντρωμένη

μονάδα του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων, αρμο-

διότητας 5ης ΥΠΕ, σε

Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο.

Έδρα του νεοσυσταθέντος

Πολυδύναμου

Περιφερειακού Ιατρείου

αποτελεί η Δημοτική

Ενότητα Νίκαιας και περιο-

χή ευθύνης του οι Τοπικές

Κοινότητες Μοσχοχωρίου,

Νέας Λεύκης, Νέων

Καρυών και Κυπαρίσσου.

Σύμφωνα λοιπόν με την

γνωστοποίηση της απόφα-

σης ο Διευθυντής του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

μπορεί να καλύπτει την λει-

τουργία του Πολυδύναμου

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας με Ιατρούς που

υπηρετούν σε όμορα

Περιφερειακά Ιατρεία (Αγ.

Γεώργιος, Ζάππειο) για την

εύρυθμη λειτουργία του.

Επίσης αποφασίστηκε η

μεταφορά των παρακάτω

κενών οργανικών θέσεων

προσωπικού για τις ανά-

γκες του εν λόγω Ιατρείου

από το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων: Κλάδος Ιατρών

ΕΣΥ: Μία θέση Επιμελητή

Β΄ Γενικής Ιατρικής κλάδου

ΕΣΥ. Μία θέση Επιμελητή

Β’ Παιδιατρικής κλάδου

ΕΣΥ. Λοιπό Προσωπικό:

Μία θέση κλάδου ΤΕ

Επισκεπτών Υγείας. Μία

θέση ΔΕ Βοηθών

Νοσοκόμων. Μία θέση κλά-

δου ΤΕ Κοινωνικής

Εργασίας τροποποιούμενη

σε μία θέση κλάδου ΤΕ

Ιατρικών Εργαστηρίων. Μία

θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού

Οικονομικού.

Μετά από αυτές τις εξελί-

ξεις που όπως φαίνεται

αναμένεται να αποδυναμώ-

σουν το Κ.Υ. Φαρσάλων σε

σημαντικό βαθμό.

Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις

έλαβαν χώρα με εργαζομέ-

νους του Κ.Υ. Φαρσάλων

να αναρτούν πανό διαμαρ-

τυρίας, το οποίο έγραφε

“ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ

Κ.Υ.Φ.”

Μάλιστα ο εκπρόσωπος

των εργαζομένων του Κ.Υ.

Φαρσάλων και

εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ. κ.

Γιώργος Μπρισίμης έκανε

δυναμική παρέμβαση στην

“Θεσσαλία Τηλεόραση”

αναφορικά με το “φλέγον”

ζήτημα.

Αντιδράσεις από το προσωπικό του Κ.Υ. Φαρσάλων –Αντιδράσεις από το προσωπικό του Κ.Υ. Φαρσάλων –

Διαμαρτυρίες και πανό “Κάτω τα Χέρια από το Κ.Υ.Φ”Διαμαρτυρίες και πανό “Κάτω τα Χέρια από το Κ.Υ.Φ”



Σ
ε ένα εκτεταμένο

«λίφτινγκ» κυρίως

στο εσωτερικό

οδικό δίκτυο της πόλης

των Φαρσάλων αλλά και

στην επαρχία, θα προχω-

ρήσει το αμέσως επόμενο

διάστημα η δημοτική

αρχή, με ένα έργο συνολι-

κού προϋπολογισμού

595.000 ευρώ.

Ήδη στο τεχνικό πρόγραμ-

μα του 2021 υπήρχε εγγρα-

φή ποσού ύψους 140.000

ευρώ για αποκατάσταση

οδοποιίας από τον «Ιανό»,

ενώ με παρέμβαση του

δημάρχου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου στο

υπουργείο Εσωτερικών,

εξασφαλίστηκε γενναία επι-

πρόσθετη χρηματοδότηση

που ανέβασε το συνολικό

ποσό για τις εργασίες, στις

595.000 ευρώ.

Η μελέτη για την – ουσια-

στικά – ανακατασκευή

μεγάλου μέρους του οδικού

δικτύου της πόλης των

Φαρσάλων, εκπονήθηκε

από την Τεχνική Υπηρεσία

του δήμου.

Με το συγκεκριμένο έργο

θα ασφαλτοστρωθούν τμή-

ματα οδών της πόλης των

Φαρσάλων, που παρουσιά-

ζουν έντονα προβλήματα

στην επιφάνεια του οδο-

στρώματός τους.

Οι δρόμοι που θα κατα-

σκευασθούν είναι οι παρα-

κάτω:

·ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ(Β΄ ΣΥΝΤ.

ΙΠΠΙΚΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪ-

ΣΚΑΚΗ-Ν.ΙΩΝΙΑΣ)

· Οδός ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

(ΘΕΤΙΔΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)

· ΟΔΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ

(ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΗΣ-28ης ΟΚΤΩ-

ΒΡΙΟΥ)

· ΟΔΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΚΑΝΑΔΑ-ΘΕΤΙΔΟΣ)

· ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙ-

ΚΟΥΠΗ (ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-ΡΥΖΙ-

ΟΥ)

· ΟΔΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

(ΑΘΗΝΑΣ-ΘΕΤΙΔΟΣ)

· ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΦΑΡ-

ΣΑΛΩΝ-ΑΝΑΧΩΡΙΟΥ

(ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΩΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΙ Μ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

«ΝΟΜΙΚΟΣ» ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

· ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΟΙ-

ΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

· ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ

ΟΔΟΙ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ

Αξίζει να σημειωθεί πως οι

εργασίες θα γίνουν σε

συνεννόηση και κοινό προ-

γραμματισμό με την εται-

ρεία που υλοποιεί το δίκτυο

του φυσικού αερίου στην

πόλη (ΕΔΑΘΕΣ), προκειμέ-

νου η νέα άσφαλτος να

τοποθετείται εφόσον ολο-

κληρώνονται οι παρεμβά-

σεις για το δίκτυο αερίου.

Σε δήλωσή του στον

«Πρώτο Τύπο», ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Ανάμεσα στις προτεραιό-

τητές μας για το 2021 είναι

και το εσωτερικό οδικό

δίκτυο της πόλης των

Φαρσάλων. Ένα δίκτυο ιδι-

αίτερα καταπονημένο, που

δεν έτυχε της φροντίδας

που χρειάζονταν τα προη-

γούμενα χρόνια. Σ’ αυτούς

τους δρόμους όμως μετακι-

νούνται καθημερινά χιλιά-

δες συμπολίτες και όπως

καταλαβαίνει κανείς, αποτε-

λούν σημαντικό δείκτη της

ποιότητας ζωής που τους

παρέχει ο δήμος. Η Τεχνική

μας Υπηρεσία, τα στελέχη

της οποίας οφείλω να ευχα-

ριστήσω για την άμεση

ανταπόκριση και αποτελε-

σματικότητα, συνέταξε τη

σχετική μελέτη για την προ-

τεραιότητα που πρέπει να

δοθεί στις παρεμβάσεις.

Από την άλλη, το υπουρ-

γείο Εσωτερικών ανταπο-

κρίθηκε στο αίτημα που

έθεσα στα τέλη του περα-

σμένου έτους, ώστε να

έχουμε πλέον ένα σημαντι-

κό κονδύλι για να χρηματο-

δοτήσει τις εργασίες.

Οφείλω

να σταθώ και στη συνεργα-

σία με την ΕΔΑΘΕΣ, για να

αποφύγουμε ενδεχόμενο

«ράβε - ξήλωνε» με την

παράλληλη κατασκευή του

δικτύου διανομής φυσικού

αερίου. Τέλος θέλω να

ευχαριστήσω και τους αντι-

δημάρχους που είναι δίπλα

μου πολύτιμοι συνεργάτες

σ’ αυτή την προσπάθεια».

Η σύμβαση του έργου ανα-

μένεται να υπογραφεί μέχρι

τις αρχές του ερχόμενου

Απριλίου και να ολοκληρω-

θεί τρεις μήνες μετά την

έναρξή της.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Έρχεται εκτεταμένο “λίφτινγκ” στους δρόμους των ΦαρσάλωνΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Έρχεται εκτεταμένο “λίφτινγκ” στους δρόμους των Φαρσάλων

Ασφαλτοστρώνει δρόμους της πόλης των Φαρσάλων οΑσφαλτοστρώνει δρόμους της πόλης των Φαρσάλων ο

δήμος με έργο 595.000 ευρώδήμος με έργο 595.000 ευρώ



Κ
λιμάκιο της

Διοικούσας

Επιτροπής

Εκλογικής Περιφέρειας

(Δ.Ε.Ε.Π.) Λάρισας της

Νέας Δημοκρατίας με επι-

κεφαλής τον Πρόεδρό της

κ.Χρήστο Καπετάνο, μετέ-

βη από την πρώτη στιγμή

στις περιοχές του νομού

Λάρισας που επλήγησαν

απ΄ το σεισμό, συνομίλη-

σαν με τους κατοίκους και

είδαν από κοντά τη μεγά-

λη καταστροφή σε σπίτια,

καταστήματα και ναούς.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος
και τα στελέχη της τοπικής
Νέας Δημοκρατίας επισκέ-
φθηκαν τα χωριά
Κουτσόχερο και Μάνδρα
του Δήμου Λαρισαίων,  το
Δαμάσι του Δήμου
Τυρνάβου και τα χωριά
Μεσοχώρι και Αμούρι του
Δήμου Ελασσόνας.
Μετά την επίσκεψη ο
Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.
Λάρισας  έκανε την ακόλου-
θη δήλωση:
«Ο νομός  Λάρισας χτυπή-
θηκε για ακόμη μία φορά

από φαινόμενα φυσικών
καταστροφών, όπως ο πρό-
σφατος σεισμός  που στά-
θηκε καταστρεπτικός
κυρίως για τις περιοχές
Ελασσόνας, Τυρνάβου και
χωριών της Λάρισας, ευτυ-
χώς όμως χωρίς να θρηνή-
σουμε ανθρώπινες ζωές.
Η αντίδραση της Πολιτείας
ήταν άμεση και ταχύτατα
μετέβη στο νομό μας
Κλιμάκιο Υπουργών της
Κυβέρνησης, όπου σε
συνεργασία με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α΄  και Β΄
βαθμού, έθεσαν το πλαίσιο
για την διενέργεια επιτό-
πιων ελέγχων ώστε να
αποτιμηθεί το μέγεθος των
ζημιών.
Η Πολιτεία και όλοι μας,  θα
σταθούμε αρωγοί σε όλους
όσους είδαν τις περιουσίες
τους να καταστρέφονται
από τον σεισμό και ήδη η
Κυβέρνηση ανακοίνωσε
άμεσα μέτρα,  ώστε οι
ζημιές να επουλωθούν το
συντομότερο δυνατό και να
επιστρέψουν οι κάτοικοι σε
φυσιολογικούς ρυθμούς».

Η
Ένωση Ιατρών

Νοσηλευτριών

Κέντρων Υγείας

Λάρισας (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Λ) σε

ανακοίνωση της αναφέρει

τα εξής:

Επιστέγασμα της προχειρό-

τητας και της απορρυθμιστι-

κής πρακτικής, η οποία διέ-

πει και κατευθύνει την

κυβερνητική πολιτική στο

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων

της 5ης ΥΠ.ε για την

Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας (Π.Φ.Υ), είναι η ανα-

κοίνωση της πρόθεσης

μετατροπής του

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας, αποκεντρωμένης

μονάδας του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων, σε

Πολυδύναμο Περιφερειακό

Ιατρείο με έδρα την

Δημοτική Ενότητα Νίκαιας

και περιοχή ευθύνης του

τοπικές Κοινότητες.

Την στιγμή που η υποστε-

λέχωση και η υποχρηματο-

δότηση της Π.Φ.Υ στον

νομό Λάρισας είναι ακραία,

όπως έχουμε επανειλημμέ-

να καταγγείλει, την στιγμή

που το ιατρικό προσωπικό

των Κ.Υ του νομού αποτε-

λεί τροφοδότη και «ανταλ-

λακτικό» για κάθε χρήση,

από την εφημεριακή ενίσχυ-

ση του Γ.Ν. Λάρισας και

των κλινικών COVID19,ως

την στελέχωση των εμβο-

λιαστικών κέντρων, την

στιγμή που το ολίγιστο και

εξουθενωμένο προσωπικό

των Κ.Υ δεν επαρκεί για να

υπηρετήσει έστω και στοι-

χειωδώς το περίπλοκο και

απαιτητικό έργο, με το

οποίο είναι επιφορτισμένη η

Π.Φ.Υ, η 5η Υ.Πε επιμερίζει

την φτώχεια, την οποία

έχουν επιβάλει με πολιτικές

αποφάσεις η σημερινή και

οι προηγούμενες κυβερνή-

σειςστην δημόσια υγεία,

ανακοινώνοντας μεγαλεπή-

βολες παρεμβάσεις και

δημιουργία νέας υγειονομι-

κής δομής.

Βεβαίως η ανάπτυξη ενός

πολυδύναμου περιφερεια-

κού ιατρείου, ίσως και ενός

επί πλέον Κέντρου Υγείας

είναι επιθυμητή και ανα-

γκαία, βεβαίως η ενίσχυση

της Π.Φ.Υ στον Νομό και

ειδικά σε ένα μεγάλο Δήμο,

όπως ο Δήμος Κιλελέρ, που

προέκυψε από τις συνεχείς

αποδομήσεις και συγχω-

νεύσεις λειτουργικών τοπι-

κών διοικητικών δομών

είναι επιβεβλημένη, ο τρό-

πος όμως με τον οποίο επι-

λύει η 5η Υ.Πε την αναγκαι-

ότητααυτή είναι παραπλα-

νητικός, αδόκιμος και θρα-

σύς.

Ορθός και βιώσιμος σχεδια-

σμός για την ανάπτυξη ενός

πολυδύναμου περιφερεια-

κού ιατρείου σε έναν νομό,

στον οποίο η Π.Φ.Υ κατα-

τρύχεται χρονίως από την

απαξίωση και την υποβάθ-

μιση, στην οποία τεχνηέ-

ντως την καταδίκασαν οι

εκάστοτε κυβερνήσεις, θα

ήταν η δημιουργία νέου

Οργανισμού με σύσταση

όλων των απαιτούμενων

οργανικών θέσεων ιατρι-

κού, νοσηλευτικού και λοι-

πού προσωπικού, με την

εξασφάλιση όλων των

πάγιων απαιτούμενων λει-

τουργικών κονδυλίων από

τον κρατικό προϋπολογι-

σμό.

Οποιαδήποτε άλλη προσέγ-

γιση, επιτείνει και τροποποι-

εί τον επιμερισμό των ελλεί-

ψεων σε ένα άκρως ελλειμ-

ματικό και νοσούν από την

υποστελέχωση περιβάλλον

της Π.Φ.Υ του νομού.

Η Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Λ ζητά άμεσα:

• Συνάντηση με τον διοικητή

της 5ης Υ.Πε ώστε να

εκφράσει τις απόψεις των

μελών της επί του θέματος

που προέκυψε.

• Σύσταση Πολυδύναμου

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας, που είναι απαραί-

τητο, με  δημιουργία νέου

οργανισμού και νέων θέσε-

ων προσωπικού και όχι

μεταφορά και μείωση των

οργανικών θέσεων του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων.

• Κάλυψη όλων των κενών

οργανικών θέσεων ιατρών

στην Π.Φ.Υ με μόνιμο προ-

σωπικό.

• Ενίσχυση των Κ.Υ και των

Περιφερειακών Ιατρείων με

τον απαραίτητο ιατροτεχνο-

λογικό εξοπλισμό, ώστε να

επιτελούν άριστα την σημα-

ντική αποστολή τους.

• Διακοπή των μετακινήσε-

ων ιατρικού προσωπικού

μεταξύ των υγειονομικών

δομών με την επακόλουθη

αποδυνάμωση άλλων,

μετατρέποντας τους λει-

τουργούς της Π.Φ.Υ σε

περιπλανώμενο «θίασο»

κατά ανάγκη και κατά περί-

πτωση.

Μετά από ένα έτος από την

έναρξη της πανδημίας

ουδείς μπορεί να επικαλε-

στεί άγνοια ή αιφνιδιασμό.
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Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Λ.: «Σύσταση Πολυδύναμου Περιφερειακού ΙατρείουΕ.Ι.Ν.Κ.Υ.Λ.: «Σύσταση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας χωρίς μείωση οργανικών θέσεων στο Κ.Υ. Φαρσάλων»Νίκαιας χωρίς μείωση οργανικών θέσεων στο Κ.Υ. Φαρσάλων»

Καπετάνος: Θα σταθούμε δίπλα σε όσους επλήγησαν από το σεισμόΚαπετάνος: Θα σταθούμε δίπλα σε όσους επλήγησαν από το σεισμό
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Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

συμπαρίσταται  στους

Ιατρούς και στο

Νοσηλευτικό προσωπικό

του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων σχετικά με την

απρόσμενη απόφαση για

την μεταφορά των κενών

οργανικών θέσεων του

Κέντρου Υγείας και την

αποδυνάμωση του με

σκοπό την ενδυνάμωση

του Περιφερειακού

Ιατρείου Νίκαιας.

Το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων είναι ήδη υπο-

στελεχωμένο , χρειάζεται

ενίσχυση και για την καλύ-

τερη εξυπηρέτηση των

πολιτών της περιοχής

Φαρσάλων. Τα νοσοκομεία

της Λάρισας απέχουν 45

χλμ, με αποτέλεσμα να κιν-

δυνεύουν ανθρώπινες ζωές

λόγω μη επάρκειας προσω-

πικού σε κρίσιμεςπεριπτώ-

σεις.

Είμαστε ενάντια την αποδυ-

νάμωση του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων και

ζητούμε  από τους αρμόδι-

ους φορείς και την

Κυβέρνηση να σταματή-

σουν τις ενέργειες που

προωθούν άμεσα.

Επίσης ζητούμε την επέ-

κταση του ήδη

Εμβολιαστικού Κέντρου για

τον εμβολιασμό κι άλλων

ομάδων πολιτών (ηλικιωμέ-

νοι πολίτες) , έτσι ώστε να

μην μετακινούνται σε άλλες

πόλεις που απέχουν από

50 έως 100 χλμ. για την

διευκόλυνσή τους.

Η Πολιτεία από τη μια καλεί

τους πολίτες να στηρίξουν

την προσπάθεια της

Κυβέρνησης για τον άμεσο

εμβολιασμό των ευπαθών

ομάδων ώστε  να προστα-

τευτεί και να θωρακιστεί

ηυγεία τους , από την άλλη

δε , τους στερούν τη δυνα-

τότητα να εμβολιαστούν,

αφού τους αναγκάζουν να

μεταφερθούν  σε κέντρα

που απέχουν πολλά χιλιό-

μετρα από τον τόπο κατοι-

κίας τους, όπως από τα

Φάρσαλα στον Αλμυρό

Βόλου , στον Παλαμά

Καρδίτσας και στην

Ελασσόνα Λάρισας.

Εν Έτη 2021 δεν επιτρέπε-

ται να στερείται κανένας

άνθρωπος,  το πολυτιμότε-

ρο αγαθό , την Υγεία και να

ρισκάρει τη ζωή του λόγω

λαθών από τις αρμόδιες

αρχές.

«
Εγκρίθηκε από το

ΔΣ του Δήμου

Κιλελέρ, ύστερα

από πρόταση του

Θανάση Νασιακόπουλου,

η πρόταση της 5ης ΥΠΕ

για το Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο

Νίκαιας»

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε

ομόφωνα από το Δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου

Κιλελέρ η εισήγηση του

Δημάρχου Θανάση

Νασιακόπουλου που αφο-

ρούσε στην πρόταση που

κατέθεσε ο διοικητής της

5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης

«για μετατροπή του

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας σε Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο» με

περιοχή ευθύνης του τις

Τοπικές Κοινότητες

Μοσχοχωρίου,  Νέας

Λεύκης, Νέων Καρυών και

Κυπαρίσσου.

Το υπό ίδρυση Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο

Νίκαιας προβλέπεται να

στελεχωθεί με δύο ιατρούς

Γενικής Ιατρικής και

Παιδιατρικής και με λοιπό

προσωπικό όπως

Επισκέπτη Υγείας, Βοηθό

Νοσοκόμου, Ιατρικών

Εργαστηρίων και

Διοικητικού Προσωπικού.

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ στη

συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, που πραγμα-

τοποιήθηκε με τηλεδιάσκε-

ψη, εξέφρασε την απόλυτη

ικανοποίησή του για την

ομόφωνη ψήφιση της  πρό-

τασης του Διοικητή της 5ης

ΥΠΕ. Ευχαρίστησε τον

Διοικητή Φώτη Σερέτη, τον

Υποδιοικητή Ηλία Τσιαούση

και το προσωπικό της

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας για την τελεσφόρα

συνεργασία τους τονίζοντας

ότι η μετατροπή του

Περιφερειακού Ιατρείου της

Νίκαιας σε Πολυδύναμο

ήταν πάγιο και μακροχρόνιο

αίτημα των κατοίκων της

περιοχής το οποίο γίνεται

πλέον πραγματικότητα.

Ψήφισμα συμπαράστασης τουΨήφισμα συμπαράστασης του

Εμπορικού στο Κ.Υ.ΦαρσάλωνΕμπορικού στο Κ.Υ.Φαρσάλων
Δ. Κιλελέρ: Εγκρίθηκε η πρόΔ. Κιλελέρ: Εγκρίθηκε η πρό--

ταση της 5ης ΥΠΕ για τοταση της 5ης ΥΠΕ για το

Πολυδύναμο ΠεριφερειακόΠολυδύναμο Περιφερειακό

Ιατρείο ΝίκαιαςΙατρείο Νίκαιας



Μ
ε στόχο τη

συντήρηση και

ανάδειξη των

αρχαιολογικών χώρων

της επαρχίας Φαρσάλων,

η υπηρεσία Πρασίνου του

δήμου προβαίνει σε διαρ-

κείς εργασίες καθαρισμού

και καλλωπισμού τους.

Τις προηγούμενες ημέρες

πραγματοποιήθηκε κοπή

χόρτων, καθαρισμός των

περιβαλλόντων χώρων και

καλλωπισμός του πρασίνου

στο θολωτό τάφο, στα ενα-

πομείναντα τμήματα του

αρχαίου τείχους μέσα στην

πόλη των Φαρσάλων, στην

παραδοσιακή κρήνη της

Ζωοδόχου Πηγής, στις

λιθόκτιστες δεξαμενές του

και στα βυζαντινά της

περιοχής Βαρουσίου, στο

λιθόκτιστο πηγάδι στον Άγιο

Κωνσταντίνο και στην

Εκκλησία της Υπαπαντής

του Χριστού στο Θετίδιο.

«Έχουμε εντάξει στον προ-

γραμματισμό της διαρκούς

μέριμνας όλους τους σημα-

ντικούς αρχαιολογικούς μας

χώρους, προκειμένου να

έχουν πάντα την εικόνα και

το σεβασμό που τους αξί-

ζει» δήλωσε ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης.
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Καθαρίζει και καλλωπίζει αρχαιολογικούς χώρους ο δήμοςΚαθαρίζει και καλλωπίζει αρχαιολογικούς χώρους ο δήμος

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

TTο ΚΥ Φαρσάλων επισκέφτηκε ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝο ΚΥ Φαρσάλων επισκέφτηκε ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

T
ο ΚΥ Φαρσάλων

επισκέφτηκε ο

Αντιπρόεδρος της

ΠΟΕΔΗΝ Γιάννης

Λαζαρίδης σε μια κίνηση

υψηλού συμβολισμού

όσο και ουσίας δείχνο-

ντας έτσι την συμπαρά-

σταση της ομοσπονδίας

στους εργαζόμενους του

ΚΥΦ που διαμαρτύρονται

δίκαια και ενωτικά απένα-

ντι στα σχέδια και στην

απόφαση της διοίκησης

της 5η ΥΠΕ που επιχειρεί

την περεταίρω υποβάθμι-

ση του ΚΥ Φαρσάλων με

συρρίκνωση του οργανι-

σμού του . Δήλωσε ότι

δεν είναι δυνατό τα κενά

που υπάρχουν με διαχρο-

νική ευθύνη όλων των

Διοικήσεων και την πολι-

τική των μη προσλήψεων

που εφαρμόσανε αντί να

καλυφθούν με μόνιμες

θέσεις ως όφειλε η

Διοίκηση να αποτελούν

άλλοθι και να μεταφέρο-

νται αλλού με το πρόσχη-

μα την ανάπτυξη άλλης

δομής . 

Τονίζουμε με τον πλέον

ρητορικό και κατηγορηματι-

κό τρόπο ότι ΠΟΕΔΗΝ

αγωνίζεται για την ανάπτυ-

ξη της ΠΦΥ η οποία πρέπει

να γίνει με διαφάνεια διάλο-

γο συναίνεση και αξιόπιστο

σχεδιασμό που θα ανταπο-

κρίνεται στις ανάγκες των

τοπικών κοινωνιών , συνε-

πώς αποφάσεις υποβάθμι-

σης των εφιστάμενων

δομών και δη του ιστορικού

και δυναμικού ΚΥ

Φαρσάλων που εδώ και 36

χρόνια προσφέρει υπηρε-

σίες στους πολίτες τις

περιοχής ευθύνης του πρέ-

πει να σταματήσουν εδώ

και χθες . Θα είμαστε σε

συνεχή επικοινωνία και

αγωνιστική επαγρύπνηση .



Ο
Υπουργός

Εσωτερικών Μάκης

Βορίδης και ο

Αναπληρωτής Υπουργός

Στέλιος Πέτσας στο πλαίσιο

της αποκατάστασης της

εύρυθμης λειτουργίας της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

υπέρ του συμφέροντος των

πολιτών, έθεσαν την

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 σε

δημόσια διαβούλευση το

Νομοσχέδιο «Εκλογή

Δημοτικών και

Περιφερειακών Αρχών».

Με το εν λόγω νομοσχέδιο
επιχειρείται η επαναφορά της
κυβερνησιμότητας στους
Δήμους και τις Περιφέρειες
της χώρας με την κατάργηση
της λεγόμενης «απλής ανα-
λογικής» που εφάρμοσε ο
ΣΥΡΙΖΑ και η οποία επέφερε
καταστροφικές συνέπειες
στην ομαλή λειτουργία τους.
Οι βασικές αλλαγές που επι-
φέρει το Σχέδιο Νόμου, το
οποίο τίθεται σε δημόσια δια-
βούλευση αφού προηγήθηκε
ένας γόνιμος διάλογος με
τους θεσμικούς εκπροσώ-
πους της Αυτοδιοίκησης Α’

και Β’ βαθμού (ΚΕΔΕ και
ΕΝΠΕ), συνοψίζονται στα
παρακάτω:
Επαναφορά της 5ετούς θητεί-
ας. Οι δήμαρχοι και οι περι-
φερειάρχες που θα εκλεγούν
τον Οκτώβριο του 2023, θα
έχουν πλήρη πενταετή
θητεία.
Μείωση του αριθμού των
μελών των δημοτικών συμ-
βουλίων, των συμβουλίων
δημοτικής κοινότητας και των
περιφερειακών συμβουλίων.
Το όριο εκλογής από τον
πρώτο γύρο τίθεται στο 43%
συν μία ψήφο.

Τίθεται όριο 3% για το δικαί-
ωμα εκλογής δημοτικού ή
περιφερειακού συμβούλου,
το οποίο είναι ευθυγραμμι-
σμένο με το ισχύον στις βου-
λευτικές εκλογές και ανεξάρ-
τητο από τον αριθμό των
μελών του.
Εξασφαλίζεται η εκλογή των
3/5 των μελών του συμβουλί-
ου στον νικητή των εκλογών.
Τίθεται καταληκτική ημερομη-
νία η 31η Αυγούστου για την
κατάρτιση και δήλωση των
συνδυασμών ώστε να υπάρ-
χει πλήρης έλεγχος των εκλο-
γικών δαπανών και να είναι

εγκαίρως στο εκλογικό σώμα
γνωστοί οι υποψήφιοι.
Επισημαίνεται ότι το συγκε-
κριμένο νομοσχέδιο έρχεται
σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο,
μακριά από τις επόμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές βάζο-
ντας οριστικά τέλος στην
ακυβερνησία και την αναπο-
τελεσματικότητα, υλοποιώ-
ντας παράλληλα μια ρητή
προεκλογική δέσμευση του
Πρωθυπουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Η διαβούλευση θα ολοκλη-
ρωθεί την Πέμπτη 18
Μαρτίου στις 21.00.
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Πολιτικά Νέα
CMYK

““Σε δημόσια διαβούλευση το ΝΣ του ΥΠΕΣ «Εκλογή Δημοτικών καιΣε δημόσια διαβούλευση το ΝΣ του ΥΠΕΣ «Εκλογή Δημοτικών και

Περιφερειακών Αρχών”Περιφερειακών Αρχών”

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

Σ
το Δαμάσι βρέθηκε η

βουλευτής Λάρισας

της ΝΔ κα Στέλλα

Μπίζιου, συμμετέχοντας

στη σύσκεψη που πραγμα-

τοποιήθηκε παρουσία του

αναπληρωτή υπουργού

Εσωτερικών κ. Στέλιου

Πέτσα, ενώ στη συνέχεια

επισκέφτηκαν το Μεσοχώρι

Ελασσόνας.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη η
κα Μπίζιου έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:
«Η κυβέρνηση και ο κρατικός
μηχανισμός βρέθηκαν από
την πρώτη στιγμή δίπλα
στους σεισμοπαθείς του
νομού Λάρισας, ενεργώντας
με ταχύτητα και αποτελεσμα-
τικότητα, με στόχο την άμεση
αντιμετώπιση των καταστρο-
φικών συνεπειών του σει-

σμού.
Σε χρόνο ρεκόρ στήθηκαν
καταλύματα για τους άστε-
γους και μοιράστηκαν τα
απαραίτητα είδη πρώτης
ανάγκης για τις πρώτες
δύσκολες ώρες μετά τον σει-
σμό.
Η κινητοποίηση ήταν άμεση
και πρωτοφανής. Με εντολή
του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη, κλιμά-
κιο της κυβέρνησης βρέθηκε
στον τόπο της καταστροφής.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Κωνσταντίνος Φλώρος ανέ-
λαβε προσωπικά τον συντο-
νισμό των δυνάμεων του
στρατού που κατέφτασαν
στην περιοχή, ενώ ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός απέδειξε
για μια ακόμη φορά τον

βαθμό της αποτελεσματικό-
τητας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας
ανακοίνωσε ήδη πως τη
Δευτέρα θα καταβληθούν οι
πρώτες 300.000 ευρώ στους
δήμους Ελασσόνας και
Τυρνάβου, ενώ δεσμεύτηκε
για την γρήγορη αποκατά-
σταση των ζημιών.
Το μήνυμα που θέλω να στεί-
λω προσωπικά από τα πλη-
γωμένα χωριά της
Ελασσόνας και του
Τυρνάβου προς όλους τους
κατοίκους, που είδαν τις
περιουσίες τους να χάνονται,
είναι πως κανένας δεν πρό-
κειται να μείνει μόνος. Η
πολιτεία θα είναι δίπλα σε
όσους δοκιμάζονται.
Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει
αποδείξει πως ξέρει να αντι-
μετωπίζει με επιτυχία τις κρί-
σεις που διαχειρίζεται. Αυτό
θα πράξουμε και τώρα.
Είμαστε εδώ, έτοιμοι να
δώσουμε λύσεις στα προβλή-
ματα που έχουν προκύψει
και δοκιμάζουν το νομό μας.

Σε Δαμάσι και Μεσοχώρι ΣτέλλαΣε Δαμάσι και Μεσοχώρι Στέλλα

Μπίζιου και Στέλιος ΠέτσαςΜπίζιου και Στέλιος Πέτσας



ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

52τ.μ σε κεντρικό σημείο

της πόλης των Φαρσάλων

στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ENOIKIAZETAI κατάστη-

μα 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 εργα-

σία σε κατάστημα της

Courier ACS στα

Φάρσαλα.

Απαραίτητη προϋπόθεση

να διαθέτει δίπλωμα οδή-

γησης δικύκλου

Τηλ Επικοινωνίας:

2491306739

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό

κατάστημα στην Οδό

Βάρναλη 1 πλησίον του

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

100 τ.μ. με πατάρι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977237444

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Διαμέρισμα 90 τμ στον

πρώτο όροφο ισόγειο

κατοικίας στην Οδό

Βενιζέλου 90 στα

Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφω-

νο: 24910 - 23102

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγω-

γής Φαρσάλων - Έξτρα

Παρθένο - Τιμή 4 ευρώ το

κιλό.

Τηλέφωνο:6971801244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ έκταση 19

στρεμμάτων για χρήση

φωτοβολταϊκών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6982284892

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Κυρία

Ελληνίδα αναλαμβάνει το

καθημερινό σας φαγητό

στον χώρο σας με τα δικά

σας υλικά.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6981828469

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 50

στρέμματα για καλλιέρ-

γεια. Περιόδου 2020 -

2021 χωρίς δικαιώματα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6982331537
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9/3:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

10/3:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

11/3:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

12/3:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

13/3:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

14/3:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

15/3:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465  

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

Κ
λειστό θα παραμείνει

έως και τις 12/03

λόγω Covid-19, σύμ-

φωνα με απόφαση της

Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης

Λάρισας. 

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν
με τηλεκπαίδευση σύμφωνα
με το ισχύον πρόγραμμα, σύμ-
φωνα με σχετική ενημέρωση
από την διεύθυνση του σχολεί-
ου.

Σ
τα ΦΑΡΣΑΛΑ πραγ-

ματοποιήθηκαν 230

Rapid Test τα απο-

τελέσματα των οποίων

ήταν όλα αρνητικά.

Νέος δωρεάν μαζικός δειγ-

ματοληπτικός έλεγχος για

κορωνοϊό μέσω της δρά-

σης «drive through testing»

θα γίνει την Τρίτη 9

Μαρτίου στα Φάρσαλα,

από τις κινητές μονάδες

του ΕΟΔΥ σε συνεργασία

με το Δήμο Φαρσάλων και

την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τα συνεργεία του ΕΟΔΥ θα

βρίσκονται από το πρωί

έως το μεσημέρι μπροστά

από το 2ου Γυμνάσιο –

Λύκειο της πόλης, δίπλα

στο χώρο όπου διεξάγεται

η λαϊκή αγορά και θα διεξά-

γουν rapid tests για τον

covid-19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Από το κατάστημα LaFresh Λαρίσης 58

στα Φάρσαλα ζητείται delivery για μόνιμη

εργασία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-24240

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Ζιώγας Νικόλαος του Παναγιώτη και της Βασιλικής

το γένος Μπάμπαλη που γεννήθηκε στην Λαμία και

κατοικεί στην Ανάβρα Μαγνησίας και η Καρατάσιου

Βασιλική του Θεοδώρου και της Ιουλίας το γένος

Μωραΐτη που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στο

Καστράκι Φαρσάλων πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό

Γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο Δομοκού.

Αναστολή λειτουρΑναστολή λειτουρ--

γίας του 2ουγίας του 2ου

Γυμνασίου ΦαρσάλωνΓυμνασίου Φαρσάλων

Αρνητικά και τα 230Αρνητικά και τα 230

Rapid Test Rapid Test σταστα

ΦάρσαλαΦάρσαλα



Π
ερίπου το 60%

από τις 721.396

αιτήσεις που

κατατέθηκαν για ενίσχυση

από την Επιστρεπτέα

Προκαταβολή 6 απορρί-

φθηκαν αφού είτε παρου-

σίαζαν αύξηση αντί της

ελάχιστης μείωσης του

τζίρου κατά 20% είτε δεν

εμφάνιζαν τον ελάχιστο

τζίρο των 200 ευρώ την

περίοδο αναφοράς.

Ειδικότερα, απορριπτέες

ήταν 435.215 αιτήσεις εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος ενώ

επιλέξιμες για ενίσχυση κρί-

θηκαν 286.181 επιχειρήσεις

οι οποίες θα μπορούν από

σήμερα μέχρι και τις 16

Μαρτίου να κάνουν την

αίτηση αποδοχής στην

πλατφόρμα mybussines-

support της ΑΑΔΕ ώστε να

αρχίζουν να πιστώνονται

από τις επόμενες ημέρες οι

ενισχύσεις στους τραπεζι-

κούς λογαριασμούς των

δικαιούχων. Συνολικά το

ποσό που θα διατεθεί σε

αυτό τον κύκλο επιστρεπτέ-

ας προκαταβολής θα φτάσει

τα 550 εκατ. ευρώ και το

50% των ενισχύσεων θα

αποτελεί καθαρή επιδότηση

η οποία θα είναι ακατάσχε-

τη και αφορολόγητη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του

υπουργείου Οικονομικών οι

435.215 αιτήσεις απορρί-

φθηκαν επειδή:

• 138.461 επιχειρήσεις

παρουσιάζουν αύξηση τζί-

ρου τον Ιανουάριο του

2021, σε σύγκριση με τον

τζίρο αναφοράς (τζίρο

Ιανουαρίου 2020),

• 175.855 παρουσιάζουν

πτώση τζίρου μικρότερη

του 20% τον Ιανουάριο του

2021, σε σύγκριση με τον

τζίρο αναφοράς,

• 188.804 επιχειρήσεις δεν

έχουν ελάχιστο τζίρο ανα-

φοράς 200 ευρώ. Από

αυτές, 21.530 έχουν αύξη-

ση τζίρου τον Ιανουάριο του

2021 και 124.260 επιχειρή-

σεις έχουν πτώση τζίρου

μικρότερη από 20% τον

Ιανουάριο του 2021, σε

σύγκριση με τον Ιανουάριο

του 2020.

• 194.950 επιχειρήσεις που

έκαναν έναρξη πριν από το

2018, εμφανίζουν αύξηση

τζίρου το 2020, σε σχέση

με το 2019. Από αυτές,

54.796 έχουν αύξηση τζί-

ρου και τον Ιανουάριο του

2021, 45.838 έχουν πτώση

τζίρου μικρότερη από 20%

τον Ιανουάριο του 2021 και

46.087 δεν έχουν ελάχιστο

τζίρο αναφοράς 200 ευρώ.

Οι κατηγορίες των δικαιού-

χων, ο τρόπος προσδιορι-

σμού του ύψους της ενίσχυ-

σης και οι σχετικές διαδικα-

σίες έχουν καθοριστεί με

την Κοινή Απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών και

Ανάπτυξης & Επενδύσεων

ΓΔΟΥ 232/1-3-2021 (ΦΕΚ

804/Β΄/1-3-2021).
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«
Τρέχουν» οι πλη-

ρωμές για την

Επιστρεπτέα

Προκαταβολή 6, ενώ

ανοικτή θα παραμείνει η

πλατφόρμα έως τις 16

Μαρτίου 2021, για την

αποδοχή των ποσών από

όλους τους δικαιούχους

που έως τώρα ανέρχονται

σε 286.181. Μέσω αυτής

της φάσης πρόκειται να

διατεθούν 500 εκατ. ευρώ

με αποτέλεσμα το συνολι-

κό ύψος των ενισχύσεων

από τους 6 κύκλους της

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής να ανέρχε-

ται στα 7,3 δισ. ευρώ. Σε

ό,τι αφορά τον αριθμό

των ωφελούμενων επαγ-

γελματιών και επιχειρήσε-

ων, έως και την πέμπτη

φάση της επιστρεπτέας

προκαταβολής, ανέρχο-

νταν σε 544.591 από τους

οποίους ένα μεγάλο

ποσοστό συμμετείχε σε 2

ή και περισσότερους

κύκλους.

Παράλληλα, το οικονομικό

επιτελείο εξετάζει και τη μη

επιστροφή του 50% των

ενισχύσεων που έλαβαν

επαγγελματίες και επιχειρή-

σεις στους τρεις πρώτους

κύκλους της Επιστρεπτέας,

όπως έγινε και στους επό-

μενους, αλλά με βάση

συγκεκριμένα κριτήρια.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία

του υπουργείου

Οικονομικών δείχνουν ότι:

1. Στον πρώτο στον πρώτο

κύκλο της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής ενισχύθηκαν

52.490 επαγγελματίες και

επιχειρήσεις με το ποσό

των 601,813 εκατ. ευρώ

2. Στον δεύτερο κύκλο ενι-

σχύθηκαν 89.732 επαγγελ-

ματίες και επιχειρήσεις με

το ποσό των 1,259 δισ.

ευρώ

3. Στον τρίτο κύκλο ενισχύ-

θηκαν 101.522 δικαιούχοι

με το ποσό των 1,510 δισ.

ευρώ

4. Στο τέταρτο κύκλο οι ενι-

σχύσεις έφθασαν στα 2,174

δισ. ευρώ για 447.041 επι-

χειρήσεις και επαγγελματίες

5. Στον πέμπτο κύκλο το

ύψος των ενισχύσεων ήταν

1,225 δισ. ευρώ για

359.691 επαγγελματίες και

επιχειρήσεις

6. Στην επιστρεπτέα προκα-

ταβολή 6 δικαιούχοι μέχρι

στιγμής είναι 286.181 επαγ-

γελματίες και επιχειρήσεις

με ποσό ύψους 500 εκατ.

ευρώ

Σε ό,τι αφορά τον έκτο

κύκλο της Επιστρεπτέας

προκαταβολής δικαιούχοι

των ενισχύσεων είναι οι

εξής κατηγορίες:

α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι

επιχειρήσεις που απασχο-

λούν λιγότερους από διακό-

σιους πενήντα εργαζομέ-

νους και των οποίων ο ετή-

σιος κύκλος εργασιών δεν

υπερβαίνει τα πενήντα

εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο

του ετήσιου ισολογισμού

δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ.

ευρώ.

β) Μικρές επιχειρήσεις: οι

επιχειρήσεις που απασχο-

λούν λιγότερους από πενή-

ντα εργαζομένους και των

οποίων ο ετήσιος κύκλος

εργασιών και/ή το σύνολο

του ετήσιου ισολογισμού

δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ.

ευρώ.

γ) Πολύ μικρές επιχειρή-

σεις: οι επιχειρήσεις που

απασχολούν λιγότερους

από δέκα εργαζομένους και

των οποίων ο ετήσιος

κύκλος εργασιών και/ή το

σύνολο του ετήσιου ισολογι-

σμού δεν υπερβαίνει τα 2

εκατ. ευρώ.

Κύκλος εργασιών αναφο-

ράς για τις επιχειρήσεις που

είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:

– σε περίπτωση που η επι-

χείρηση έχει θετικό κύκλο

εργασιών τον μήνα

Ιανουάριο 2020, ως κύκλος

εργασιών αναφοράς λαμβά-

νεται ο κύκλος εργασιών

του μηνός Ιανουαρίου του

2020,

– σε περίπτωση που η επι-

χείρηση δεν έχει θετικό

κύκλο εργασιών τον μήνα

Ιανουάριο του 2020 και έχει

θετικό κύκλο εργασιών τον

μήνα Οκτώβριο του 2020,

ως κύκλος εργασιών ανα-

φοράς λαμβάνεται ο κύκλος

εργασιών του μηνός

Οκτωβρίου 2020,

– σε διαφορετική περίπτω-

ση, ο κύκλος εργασιών

αναφοράς ισούται με μηδέν

(0).

Ακαθάριστα έσοδα αναφο-

ράς για τις επιχειρήσεις που

δεν είναι υποκείμενες σε

ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες

και απαλλασσόμενες από

το ΦΠΑ:

– σε περίπτωση που η επι-

χείρηση έχει θετικά ακαθά-

ριστα έσοδα το έτος 2019

λαμβάνονται υπόψη τα ακα-

θάριστα έσοδα του έτους

2019, διαιρεμένα με δώδε-

κα (12),

– σε περίπτωση που η επι-

χείρηση δεν έχει θετικά

ακαθάριστα έσοδα το έτος

2019 και έχει θετικά ακαθά-

ριστα έσοδα τον μήνα

Ιανουάριο του έτους 2020,

λαμβάνονται υπόψη τα ακα-

θάριστα έσοδα του μηνός

Ιανουαρίου του έτους 2020,

– σε περίπτωση που η επι-

χείρηση δεν έχει θετικά

ακαθάριστα έσοδα το έτος

2019, ούτε τον μήνα

Ιανουάριο 2020, ως ακαθά-

ριστα έσοδα αναφοράς

λαμβάνονται τα ακαθάριστα

έσοδα του μηνός

Οκτωβρίου 2020.

– σε διαφορετική περίπτω-

ση τα ακαθάριστα έσοδα

αναφοράς ισούνται με

μηδέν.
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Τ
ον τρόπο εφαρμογής

των αυξημένων

συντελεστών αναπλή-

ρωσης του ν. 4670/2020 για

όσους συνταξιοδοτήθηκαν

με τις διατάξεις προ του ν.

4387/2016, (πριν από την

13η.05.2016), προβλέπει,

μεταξύ άλλων, υπουργική

απόφαση, την οποία υπο-

γράφει ο υφυπουργός

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, κ. Παναγιώτης

Τσακλόγλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, η υπουργική
απόφαση αντικαθιστά την
παλαιότερη απόφαση του
επανυπολογισμού των
συντάξεων (οικ. 26083/2016,

όπως ισχύει), η οποία ακυ-
ρώθηκε ως συνέπεια των
αποφάσεων του ΣτΕ τον
Οκτώβριο του 2019.
Η νέα υπουργική απόφαση
αφορά σε κύριες συντάξεις
Δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, (εκτός του πρώην
ΟΓΑ), οι οποίες είτε έχουν
ήδη επανυπολογιστεί είτε
εκκρεμεί ο επανυπολογισμός
τους. Αποτελείται από επτά
άρθρα, τα οποία αφορούν
στο πεδίο εφαρμογής της,
τους κανόνες αναπροσαρμο-
γής των συντάξεων, τις
συντάξιμες αποδοχές, τα
ποσοστά αναπλήρωσης, τα
έτη ασφάλισης, τον προσδιο-
ρισμό της καταβλητέας από

1.10.2019 σύνταξης και τη
διαδικασία αναπροσαρμογής.
Βασικά σημεία της απόφα-
σης
Τα βασικά σημεία της απόφα-
σης αφορούν στον υπολογι-
σμό του ανταποδοτικού
μέρους της σύνταξης, βάσει
των νέων, βελτιωμένων
συντελεστών αναπλήρωσης
του ν. 4670/2020 για όσους
έχουν συνταξιοδοτηθεί με
περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης. Υπενθυμίζεται ότι
ο υπολογισμός, βάσει των
αυξημένων συντελεστών
αναπλήρωσης, για όσους
συνταξιοδοτήθηκαν, μετά την
εφαρμογή του ν. 4387/2016,
προβλέφθηκε στην εγκύκλιο
του ΥΠΕΚΥΠ με Α.Π.
15982/2020.
Η αναπροσαρμογή, από
01.10.2019, όλων των
κύριων συντάξεων που χορη-
γήθηκαν με προγενέστερες
του ν. 4387/2016 διατάξεις,
πραγματοποιείται, βάσει των

στοιχείων επί των οποίων
πραγματοποιήθηκε ο πρώτος
επανυπολογισμός και ανα-
προσαρμογή του διαστήμα-
τος από 13.05.2016 έως
30.09.2019. Οι βελτιωμένοι
συντελεστές αναπλήρωσης
εφαρμόζονται άμεσα χωρίς
επανάληψη του πρώτου επα-
νυπολογισμού και της ανα-
προσαρμογής.
Όπως επισημαίνεται στην
ανακοίνωση, προκειμένου να
προσδιοριστεί η καταβλητέα
από 01.10.2019 σύνταξη,
γίνεται σύγκριση του κατα-
βαλλόμενου την 30ή.09.2019
ποσού εθνικής σύνταξης,
ανταποδοτικής σύνταξης και
προσωπικής διαφοράς με το
άθροισμα εθνικής σύνταξης,
ανταποδοτικής σύνταξης και
προσωπικής διαφοράς που
προκύπτει με βάση τους
αυξημένους συντελεστές
αναπλήρωσης. Η σύγκριση
των ποσών διενεργείται μετα-
ξύ καθαρών ποσών προ

φόρου.
Αν το καθαρό προ φόρου
ποσό που ελάμβανε ο συντα-
ξιούχος προ της
30ής.09.2019 εξακολουθεί να
είναι μεγαλύτερο από το
ποσό που προκύπτει με τους
αυξημένους συντελεστές
αναπλήρωσης, τότε εξακο-
λουθεί να καταβάλλεται το
υψηλότερο ποσό. Η διαφορά
τους εξακολουθεί να κατα-
βάλλεται στο δικαιούχο ως
προσωπική διαφορά και ακο-
λουθώντας τις σχετικές προ-
βλέψεις του νόμου.
Στην περίπτωση που, λόγω
των αυξημένων συντελεστών
αναπλήρωσης, προκύπτει
αυξημένο ποσό στο δικαιού-
χο σε σχέση με ό,τι ελάμβανε
προ της 30ής Σεπτεμβρίου
2019, τότε το ποσό της αντα-
ποδοτικής σύνταξης προσαυ-
ξάνεται κατά το ένα πέμπτο
της τυχόν πρόσθετης διαφο-
ράς, που προκύπτει, για την
περίοδο από την 1η

Οκτωβρίου 2019 έως την
31η Δεκεμβρίου 2020 και
σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος
έως την 31η Δεκεμβρίου
2024.
Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση, με τον τρόπο αυτό, εξα-
σφαλίζεται ότι κάθε συνταξι-
ούχος προ του 2016 θα λαμ-
βάνει τουλάχιστον όσα ελάμ-
βανε, εάν όχι περισσότερα.
Για όσους έχουν πάνω από
30 έτη ασφάλισης θα ανα-
προσαρμοστούν προς τα
πάνω οι ανταποδοτικές
συντάξεις τους, ενώ ενδέχε-
ται να υπάρξουν και αυξήσεις
των καθαρών ποσών, που
αυτοί λαμβάνουν.
Τέλος, τυχόν αναδρομικά
ποσά που θα προκύψουν για
τους συνταξιούχους για το
διάστημα από τον Οκτώβριο
2019 μέχρι την εφαρμογή της
αναπροσαρμογής, αυτά θα
τους αποδοθούν εφάπαξ.
Εργασίας.
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