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Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1010 Τιμή: 0,60 ευρώ

Καθαρίστηκαν ποτάμιαΚαθαρίστηκαν ποτάμια

και ρέματα στο Δήμοκαι ρέματα στο Δήμο

Φαρσάλων από τηνΦαρσάλων από την

ΠεριφέρειαΠεριφέρεια

Με «Ήχο και Φως» τιμάΜε «Ήχο και Φως» τιμά

τα 200 χρόνια από τηντα 200 χρόνια από την

Ελληνική Επανάσταση οΕλληνική Επανάσταση ο

Δήμος ΦαρσάλωνΔήμος Φαρσάλων

Σύλλογοι και φορείς στοΣύλλογοι και φορείς στο

πλευρό των εργαζομένωνπλευρό των εργαζομένων

και στο Κ.Υ. Φαρσάλωνκαι στο Κ.Υ. Φαρσάλων

Lockdown: Lockdown: Δεύτερες σκέΔεύτερες σκέ--

ψεις για λιανεμπόριο, όλαψεις για λιανεμπόριο, όλα

τα σενάρια και η συζήτησητα σενάρια και η συζήτηση

για την εστίασηγια την εστίαση

«Μάχη» για το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων «Μάχη» για το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων 

θα δώσει ο δήμαρχος στην Αθήναθα δώσει ο δήμαρχος στην Αθήνα

Συμβάσεις για 8 νέα έργα 1,334 εκ. ευρώ Συμβάσεις για 8 νέα έργα 1,334 εκ. ευρώ 

υπέγραψε ο δήμαρχος Φαρσάλωνυπέγραψε ο δήμαρχος Φαρσάλων

Σ
υμβάσεις που

αφορούν σειρά

σημαντικών

έργων υποδομής για

την επαρχία

Φαρσάλων, υπέγρα-

ψε ο δήμαρχος κ.

Μάκης Εσκίογλου.
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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 24/3/2021
Συννεφιά 1/11c

Τρίτη 23/3/2021
Βροχή 4/9c

Πέμπτη 25/3/2021
Συννεφιά 2/10c

Παρασκευή 26/3/2021
Αίθριος 4/15c

Σαββάτο 27/3/2021
Συννεφιά 5/17c

Κυριακή 28/3/2021
Συννεφιά 5/18c

Δευτέρα 29/3/2021
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

Ο
ι Τρίτεκνοι εκφρά-

ζουν την συμπα-

ράσταση τους στο

προσωπικό του Κ.Υ.

Φαρσάλων.

Ο Σύλλογος Τριτέκνων
Επαρχίας Φαρσάλων
εκφράζει την αμέριστη
συμπαράσταση και υπο-
στήριξη του στο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό
του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων σχετικά με την
απόφαση των αρμόδιων
φορέων για την μεταφορά
των κενών οργανικών θέσε-
ων του Κέντρου Υγείας και
την αποδυνάμωση του με

σκοπό την ενδυνάμωση
του Περιφερειακού
Ιατρείου Νίκαιας.
Όλοι οι πολίτες κάθε περιο-
χής έχουν ανάγκη να νιώ-
θουν ασφαλείς στον τόπο
τους, και να μην χρειάζεται
να  μετακινούνται σε άλλες
πόλεις που απέχουν από
50 έως 100 χλμ. για τις
βασικές τους ανάγκες.
Ελπίζουμε πως η Πολιτεία
θα πράξει τα αυτονόητα, θα
ανακαλέσει την απόφαση
αυτή και θα σταματήσουν οι
ενέργειες αποδυνάμωσης
του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων.

Οι Τρίτεκνοι εκφράΟι Τρίτεκνοι εκφρά--

ζουν την συμπαράζουν την συμπαρά--

σταση τους στοσταση τους στο

προσωπικό του Κ.Υ.προσωπικό του Κ.Υ.

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Η Στέλλα Μπίζιου γιαΗ Στέλλα Μπίζιου για

το το KKέντρο έντρο YYγείαςγείας

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Α
νακοίνωση

Αγροτικών

Συλλόγων

Φαρσάλων για το Κ.Υ.

Φαρσάλων.

“Έπειτα από τις εξελίξεις
των τελευταίων ημερών
όσο αναφορά το Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων, οι
Αγροτικοί Σύλλογοι επαρ-
χίας Φαρσάλων, δηλώνουν
ότι είναι αντίθετοι σε οποια-
δήποτε προσπάθεια απο-
δυνάμωσης του Κ.Υ.
Φαρσάλων απ’ όπου και αν
προέρχεται.
Ζητάμε την στελέχωση των
θέσεων που λείπουν με

ανθρώπινο δυναμικό και
επαρκή ιατρικό εξοπλισμό,
ώστε να ανταποκριθούν
στις ανάγκες των πολιτών
σε περίοδο πανδημίας.
Οι πολίτες της επαρχίας
Φαρσάλων δεν είναι πολί-
τες δεύτερης κατηγορίας
και οι Αγροτικοί Σύλλογοι,
δηλώνουμε κατηγορηματι-
κά, ότι θα αντιδράσουμε
δυναμικά με κινητοποιήσεις
σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια αποδυνάμωσης του
Κ.Υ. Φαρσάλων”.
Αγροτικοί Σύλλογοι
Επαρχίας Φαρσάλων

Ανακοίνωση ΑγροτικώνΑνακοίνωση Αγροτικών

Συλλόγων ΦαρσάλωνΣυλλόγων Φαρσάλων

για το Κ.Υ. Φαρσάλωνγια το Κ.Υ. Φαρσάλων

Η
βουλευτής της ΝΔ

στο νομό Λάρισας

κα Στέλλα Μπίζιου

έκανε την ακόλουθη

δήλωση:

«Τις τελευταίες μέρες είδαν

το φως της δημοσιότητας

διάφορες πληροφορίες σχε-

τικά με την πρόταση της

5ης ΥΠΕ για ίδρυση

Πολυδύναμου

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας, οι οποίες δημιουρ-

γήσαν ανησυχίες για τυχόν

υπολειτουργία και υποβάθ-

μιση του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων.

Σήμερα, επικοινώνησα

προσωπικά τόσο με τον

Αναπληρωτή Υπουργό

Υγείας κ. Βασίλη

Κοντοζαμάνη όσο και με

τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ.

Φώτη Σερέτη και έλαβα την

ενημέρωση ότι η πρόταση

που έχει κατατεθεί στοχεύει

στην δημιουργία μιας νέας

δομής που θα αναβαθμίσει

τις ιατρικές υπηρεσίες προς

τους κατοίκους του Δήμου

Κιλελέρ, χωρίς όμως να

έχει επιπτώσεις στην

εύρυθμη λειτουργία του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων.

Με διαβεβαίωσαν επίσης

ότι δεν πρόκειται να μετακι-

νηθεί ιατρικό, νοσηλευτικό

και παραϊατρικό προσωπι-

κό που υπηρετεί στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

στο Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο

Νίκαιας προκειμένου αυτό

να λειτουργήσει όταν

συσταθεί.

Βούληση της κυβέρνησης

και του Υπουργείου Υγείας

είναι η ενίσχυση των υπη-

ρεσιών υγείας. Δεν υπάρχει

καμία πρόθεση αποδυνά-

μωσης του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων. Σήμερα μάλι-

στα εγκρίθηκαν 7 θέσεις

επικουρικού προσωπικού

στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων και συγκεκριμέ-

να 3 επισκεπτών υγείας, 2

γενικών καθηκόντων και 2

καθαριστριών».



Ο
Πολιτιστικός

Σύλλογος

Μικρασιατών

επαρχίας Φαρσάλων σε

ανακοίνωση του για το

Κ.Υ. Φαρσάλων αναφέρει

τα εξής:

Πολιτιστικός Σύλλογος

Μικρασιατών επ.

Φαρσάλων: “Zητούμε την

ενδυνάμωση και όχι την

αποδυνάμωση του Κέντρου

Υγείας”

“Το Κέντρο Υγείας της

Επαρχίας μας, είναι ένα

κομμάτι που μας αφορά

όλους. Εκτός από τα συμ-

βούλια και τις αποφάσεις

που έχει λάβει ο Δήμος

μας, οφείλουμε όλοι μαζί,

φορείς και πολίτες να στηρί-

ξουμε την Επαρχία μας,

διότι πρόκειται για την υγεία

μας.

Όπως είπε και ο Δήμαρχός

της πόλης μας, είμαστε

ΑΠΕΝΑΝΤΙ στις προσπά-

θειες αποδυνάμωσης του

Κέντρου Υγείας. Ο αριθμός

των κατοίκων της Επαρχίας

επιβάλλει την ύπαρξή του.

Αντί να προσπαθούν να

μας το στερήσουν, πρέπει

να μας βοηθήσουν στη βελ-

τίωσή του. Ως πολίτες πρέ-

πει να διεκδικήσουμε τα

δικαιώματα μας για την

υγεία μας και τον τόπο μας.

Εμείς, ως Πολιτιστικός

Σύλλογος Μικρασιατών

Επαρχίας Φαρσάλων, στη-

ρίζουμε την Επαρχία μας

και ζητούμε την ενδυνάμω-

ση και όχι την αποδυνάμω-

ση του Κέντρου Υγείας”

3
Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 Τοπικά Νέα

Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών επ.Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών επ.

Φαρσάλων: “Φαρσάλων: “ZZητούμε την ενδυνάμωση και όχιητούμε την ενδυνάμωση και όχι

την αποδυνάμωση του Κέντρου Υγείας”την αποδυνάμωση του Κέντρου Υγείας”



Ο
Δήμος

Φαρσάλων στο

πλαίσιο των εορ-

τασμών για τα 200 χρόνια

από την Ελληνική

Επανάσταση και λαμβά-

νοντας υπόψιν τα περιο-

ριστικά μέτρα λόγω της

πανδημίας, έχει προ-

γραμματίσει μια σειρά

δράσεων για να τιμήσει

την ιστορική για την

πατρίδα μας ημέρα χωρίς

την συμμετοχή των πολι-

τών. Η εκδήλωση θα ονο-

μάζεται «Ήχος και Φως».

Οι δράσεις με Φως θα

περιλαμβάνουν τον φωτι-

σμό του Δημαρχείου, του

πολιτιστικού κέντρου

Φαρσάλων, του Πύργου

Δεληδημητρίου και του

Πύργου Καραμίχου με τις

μορφές της Ελληνικής

Επανάστασης, τα βράδια

στις 24 και στις 25 Μαρτίου.

Δύο μπάνερ με τις μορφές

των ηρώων  θα κοσμούν

για όλο τον χρόνο το

Δημοτικό κατάστημα της

πόλης.

Οι δράσεις με Ήχο θα περι-

λαμβάνουν ένα δίωρο μου-

σικό πρόγραμμα το οποίο

θα ακούγεται στις δύο

κεντρικές πλατείες της

πόλης, το απόγευμα στις

24 και το πρωί στις 25

Μαρτίου. Θα  περιλαμβάνει

εκτός από τραγούδια συνυ-

φασμένα με την Ελληνική

Επανάσταση και απαγγε-

λίες ποιημάτων από γνω-

στούς κλασικούς ηθοποι-

ούς.

Σ’ αυτές τις δύσκολες συν-

θήκες, ας εστιάσουμε το

βλέμμα μας στο παρελθόν

του γένους μας για να

ασκηθούμε στην συνέχεια

στον απολογισμό των

πεπραγμένων, ώστε να

καταστούμε ικανοί να προ-

βαίνουμε σε εκτιμήσεις για

το μέλλον. Το να γνωρίζου-

με τι σημαίνει 1821 δεν

είναι η γνώση μόνο των

γεγονότων εκείνων των

ημερών, αλλά είναι η αυτο-

συνείδηση των Ελλήνων

μέσου εκείνων των γεγονό-

των.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Με «Ήχο και Φως» τιμά τα 200 χρόνια από τηνΜε «Ήχο και Φως» τιμά τα 200 χρόνια από την

Ελληνική Επανάσταση ο Δήμος ΦαρσάλωνΕλληνική Επανάσταση ο Δήμος Φαρσάλων

Τ
ην έντονη αντίθεσή

του εξέφρασε στην

πρόσφατη απόφα-

ση του διοικητή της 5ης

ΥΠΕ Θεσσαλίας και

Στερεάς κ. Φώτη Σερέτη

να προτείνει τη μεταφορά

έξι οργανικών θέσεων

από το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων στο Ιατρείο

της Νίκαιας, το μέλος του

Σωματείου Εργαζομένων

Κέντρων Υγείας νομού

Λάρισας, κ. Γιώργος

Μπρισίμης μιλώντας στην

«Θεσσαλία Τηλεόραση»

κατά τη διάρκεια του απο-

γευματινού δελτίου ειδή-

σεων της Πέμπτης, 18

Μαρτίου 2021.

«Να αναπτυχθεί η Νίκαια

αλλά όχι σε βάρος των

Φαρσάλων» ανέφερε

συγκεκριμένα και τη χαρα-

κτήρισε ως κίνηση που δεν

εντάσσεται σε σχεδιασμό

ανάπτυξης.

«Πρέπει εδώ και τώρα»

πρόσθεσε «να ανοίξει το

αιματολογικό εργαστήριο,

να ανοίξει το οδοντιατρείο,

να αναβαθμιστεί το ακτινο-

λογικό, να προσληφθούν

καθαρίστριες, καθώς σήμε-

ρα υπάρχουν μόνο δύο,

γιατί φάνηκε στην πανδημία

πόσο σημαντική είναι η

καθαριότητα στις δομές

υγείας, να προσληφθούν

επισκέπτριες νοσοκόμες για

το εμβολιαστικό κέντρο. Ο

διοικητής της ΥΠΕ μίλησε

για πρόσληψη τριών, αλλά

από το Δεκέμβριο λειτουρ-

γεί μόνο με μία. Γενικά ένα

ήδη υποβαθμισμένο Κέντρο

Υγείας δεν το αποδυναμώ-

νεις για λόγους δημοσιονο-

μικούς, όπως ανέφερε ο κ.

Σερέτης. Αλλά σχεδιάζεις

την πρωτοβάθμια υγεία

από την αρχή» κατέληξε.

Ο κ. Μπρισίμης εξήρε το

ρόλο των ΜΜΕ που έπαι-

ξαν στην ανάδειξη αυτού

του θέματος.

Μπρισίμης: Να αναπτυχθεί η Νίκαια αλλάΜπρισίμης: Να αναπτυχθεί η Νίκαια αλλά

όχι σε βάρος των Φαρσάλωνόχι σε βάρος των Φαρσάλων



Σ
το «μάτι του κυκλώ-

να» βρίσκεται το

τελευταίο διάστημα

το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων μετά την από-

φαση της 5ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Στερεάς να

μεταφέρει έξι κενές οργα-

νικές θέσεις στο ιατρείο

της Νίκαιας με σκοπό να

το μετατρέψει σε πολυδύ-

ναμο.

Η θυελλώδης συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου
την περασμένη Τρίτη βρήκε
σύσσωμο το δημοτικό συμ-
βούλιο συντεταγμένο πίσω
από τον δήμαρχο κ. Μάκη
Εσκίογλου και την ξεκάθα-
ρη τοποθέτησή του ότι πρέ-
πει η 5η ΥΠΕ να αναθεω-
ρήσει την απόφαση που
αναρτήθηκε στη
«Διαύγεια».
Έχοντας στην φαρέτρα του
αυτή την ομοθυμία, αλλά
και την προδιάθεση του
συνόλου των παρατάξεων
ακόμη και για αγωνιστικές
κινητοποιήσεις, ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου αναμένεται να
συναντηθεί με την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου
Υγείας. Στόχος της συνά-
ντησης είναι όχι μόνον η
αναθεώρηση της προανα-
φερθείσας απόφασης, αλλά
και η περαιτέρω ενίσχυση
του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων με ιατρικό προ-

σωπικό.
Θυμίζουμε πως στη θητεία
της παρούσας δημοτικής
αρχής υπήρξαν αρκετές
θετικές εξελίξεις σε ότι
αφορά την ενίσχυση των
υπηρεσιών δημόσιας υγεί-
ας, με κορωνίδα τη δημι-
ουργία Τομέα ΕΚΑΒ στα
Φάρσαλα, που για πρώτη
φορά μετά από δεκαετίες
«έδωσε» στην επαρχία
εικοσιτετράωρη κάλυψη με
ασθενοφόρο.
Παράλληλα, στο Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων ήρθε
παιδίατρος, μία ζωτικής
σημασίας ιατρική ειδικότη-
τα, καθώς και μαία που
πλέον προσφέρει σημαντι-
κές ιατρικές υπηρεσίες στον
τομέα της πρόληψης και
της ενημέρωσης για τις
γυναίκες.
Στο λειτουργικό κομμάτι, το
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων
απέκτησε υπηρεσίες φύλα-
ξης, κάτι που ήταν διαχρο-
νικό αίτημα των εργαζόμε-
νων σε αυτό, ενώ προ
εβδομάδων ο δήμος
Φαρσάλων προμηθεύτηκε
και τοποθέτησε μεταλλικό
οικίσκο για τις αυξημένες
ανάγκες λόγω της πανδη-
μίας.
Στον τομέα τις διεκδίκησης
πάντως, οι «υψηλοί τόνοι»
μεταξύ του δημάρχου κ.
Εσκίογλου και του διοικητή
της 5ης ΥΠΕ κ. Σερέτη, δεν
εμφανίστηκαν εσχάτως

καθώς ο Φαρσαλινός τοπι-
κός άρχοντας είχε από τον
περασμένο Νοέμβριο δείξει
τις διαθέσεις του. Τότε, ήταν
τα σενάρια για μετακινήσεις
ιατρών και νοσηλευτών από
το Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων προς τα νοσο-
κομεία της Λάρισας, λόγω
της κρίσης που έχει επιφέ-

ρει η πανδημία. Ο κ.
Εσκίογλου είχε δηλώσει
πως «σ’ αυτή την κρίσιμη
συγκυρία δεν είναι δυνατόν
να επιχειρούμε να κλείσου-
με μία τρύπα, ανοίγοντας
μία άλλη. Το εθνικό σύστη-
μα υγείας είναι ενιαίο μεν,
αλλά θα πρέπει να φροντί-
ζουμε για την εύρυθμη λει-
τουργία όλων των κρίκων
αυτής της κρίσιμης για τη
δημόσια υγεία, αλυσίδας. Η
πολιτεία οφείλει να καλύψει
τα κενά σε ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό με προ-
σλήψεις και όχι με μετακινή-
σεις που αφήνουν εκτεθει-
μένη μία ολόκληρη επαρ-
χία».
Μάλλον… προφητική εκείνη
η δήλωση του δημάρχου,
που σύντομα θα κληθεί να
δώσει σε κορυφαίο επίπε-
δο, μία ακόμη «μάχη» για
το Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων.
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Τ
ι καταβάλλεται από

Υπουργείο

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων,

e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ έως τις

26 Μαρτίου

Την καταβολή των συντάξε-
ων Απριλίου για τους
συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ
(που προέρχονται από το τ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία των
τραπεζών και του ΟΤΕ)
καθώς και την οικονομική
ενίσχυση των εργαζομένων
που είναι ενταγμένοι στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ» περιλαμβάνει -μεταξύ
άλλων- ο προγραμματισμός
των καταβολών από το
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων,
τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ
για την εβδομάδα 22-26
Μαρτίου.
Ειδικότερα:
1.Από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων θα πραγματο-
ποιηθούν αύριο Δευτέρα 22
Μαρτίου οι εξής καταβολές:
17,9 εκατ. ευρώ θα κατα-
βληθούν για 33.351 πλη-
ρωμές αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού σε επαγγελμα-

τίες της τέχνης και του πολι-
τισμού για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο
2021.
5,3 εκατ. ευρώ θα διοχετευ-
θούν σε 19.457 πληρωμές
για οικονομική ενίσχυση
των εργαζομένων που εντά-
χθηκαν στο μηχανισμό
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τους
μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021
997.512 ευρώ για 1.868
πληρωμές αποζημίωσης
ειδικού σκοπού για το
πρώτο δίμηνο του έτους σε
εργαζομένους που απασχο-
λούνται στον κλάδο του
τουρισμού.
2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα
γίνουν την περίοδο 22-26
Μαρτίου οι εξής καταβολές:
Τακτικές πληρωμές:
Την Τετάρτη 24 Μαρτίου θα
καταβληθεί ποσό 503,9
εκατ. ευρώ για τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις
Απριλίου 1.063.829 δικαι-
ούχων. Πρόκειται για
συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, των τραπεζών και
του ΟΤΕ, των οποίων ο
ΑΜΚΑ τελειώνει σε 1, 3,
5,7,9.

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου
θα καταβληθεί ποσό 502,5
εκατ. ευρώ για τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις
Απριλίου 1.064.528 συντα-
ξιούχων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
των τραπεζών και του ΟΤΕ
των οποίων ο ΑΜΚΑ τελει-
ώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Σημειώνεται ότι η καταβολή
των συντάξεων για τους
συνταξιούχους των υπολοί-
πων ταμείων που συγχω-
νεύθηκαν στον e-ΕΦΚΑ θα
πραγματοποιηθεί την μεθε-
πόμενη εβδομάδα (29-30
Μαρτίου).
Επιπροσθέτως, το χρονικό
διάστημα 22-26 Μαρτίου θα
καταβληθούν 15,6 εκατ.
ευρώ σε 750 δικαιούχους
σε συνέχεια έκδοσης απο-
φάσεων για εφάπαξ.
Τέλος, 5.000 ευρώ θα κατα-
βληθούν σε 10 δικαιούχους
για κληρονομικές παροχές

επικουρικής σύνταξης.
Έκτακτες πληρωμές:
15.000 ευρώ θα καταβλη-
θούν σε 170 ασφαλισμέ-
νους για πληρωμή ληξιπρό-
θεσμων οφειλών υγείας.
3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν
κατά την περίοδο 22-26
Μαρτίου οι εξής καταβολές:
42 εκατ. ευρώ σε 38.000
δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμ-
μάτων απασχόλησης
25 εκατ. ευρώ σε 56.000
δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων
500.000 ευρώ σε 950 μητέ-
ρες για επιδοτούμενη άδεια
μητρότητας.
Σημειώνεται ότι για την εν
λόγω περίοδο δεν υπάρ-
χουν προγραμματισμένες
πληρωμές από τον
ΟΠΕΚΑ.

Μ
ε κοινή απόφαση

των υπουργείων

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

και Οικονομικών, που

έχει προωθηθεί προς

δημοσίευση, επεκτείνεται

το δίχτυ προστασίας σε

εργαζόμενους ειδικών

κατηγοριών που έχουν

πληγεί από την πανδημία

του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρε-
ται σε σχετική ανακοίνωση,
ανοίγει ο δρόμος για τη
χορήγηση της αποζημίωσης

ειδικού σκοπού 534 ευρώ
το αμέσως επόμενο διάστη-
μα για καθέναν από τους
μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021 στις ακό-
λουθες κατηγορίες εργαζο-
μένων:
– Φορτοεκφορτωτές.
– Ενεργά μέλη συνεταιρι-
σμών εργαζομένων του ν.
4430/2016 που είναι εγγε-
γραμμένοι στο Γενικό
Μητρώο Φορέων
Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
του υπουργείου Εργασίας

και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
– Προπονητές ποδοσφαί-
ρου και μπάσκετ με άδεια
άσκησης επαγγέλματος και
ενεργά μέλη σωματείων του
ερασιτεχνικού αθλητισμού.
– Δασεργάτες-ρητινοσυλλέ-
κτες που δεν έλαβαν το
ειδικό εποχικό βοήθημα
που προβλέπεται στη νομο-
θεσία για το 2020.
– Λαχειοπώλες, μέλη ασφα-
λιστικών συνεταιρισμών
που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις για ασφαλιστική ικα-
νότητα.
– Αναβάτες αλόγων ιππο-
δρόμου.
– Απασχολούμενοι που
εργάζονται σε περισσότε-
ρους από έναν εργοδότη-
φυσικό πρόσωπο (συναπα-
σχόληση) που δεν έχουν
συστήσει Νομικό
Πρόσωπο, δεν αποτελούν
κοινωνία και έχουν ημέρες
ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ
κατά το χρονικό διάστημα
1.1.2020 έως 31.12.2020.
– Πωλητές υπαίθριου εμπο-

ρίου, (πλην αδειούχων
πωλητών λαϊκών αγορών
στάσιμου και πλανόδιου
εμπορίου), των οποίων η
δραστηριότητα τελούσε σε
αναστολή με εντολή δημό-
σιας αρχής, εφόσον προ-
σκομίσουν τη βεβαίωση
δραστηριοποίησης υπαίθρι-
ου εμπορίου ετήσιας διάρ-
κειας για το 2020.
– Πωλητές του περιοδικού
δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ».
– Απασχολούμενοι στην
περιοχή του Αγίου Όρους
για λογαριασμό της Ιερής
Κοινότητας, Ιερών Μονών
και των εξαρτημάτων τους.

Οι εργαζόμενοι των κατηγο-
ριών που προαναφέρθηκαν
είναι δικαιούχοι της αποζη-
μίωσης, εφόσον δεν έχουν
σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας κατά την περίοδο
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
2021, δεν έλαβαν ή λαμβά-
νουν ή θα λάβουν τακτική
επιδότηση ανεργίας από
τον ΟΑΕΔ για το ίδιο χρονι-
κό διάστημα και δεν λαμβά-

νουν αποζημίωση ειδικού
σκοπού από οποιαδήποτε
αιτία.
Προϋπόθεση για τη λήψη
της αποζημίωσης είναι η
υποβολή υπεύθυνης δήλω-
σης στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ειδικού μηχανισμού στήρι-
ξης των εργαζομένων
(supportemployees.services
.gov.gr), στην οποία οι
δικαιούχοι δηλώνουν τα
προσωπικά στοιχεία τους
και τον αριθμό ΙΒΑΝ του
τραπεζικού λογαριασμού

τους.
Η καταβολή της αποζημίω-
σης θα πραγματοποιηθεί,
μετά τη διασταύρωση και
τον έλεγχο των στοιχείων
των δυνητικά δικαιούχων με
τα στοιχεία που τηρούνται
στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», στον
ΟΑΕΔ, το Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου και με
σχετικά αρχεία λοιπών
συναρμόδιων φορέων.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Επίδομα 534 ευρώ: Θα το λάβουν και νέες κατηγορίες εργαζοΕπίδομα 534 ευρώ: Θα το λάβουν και νέες κατηγορίες εργαζο--

μένων – Όλες οι λεπτομέρειεςμένων – Όλες οι λεπτομέρειες

Εβδομάδα πληρωμών για συντάξεις,Εβδομάδα πληρωμών για συντάξεις,

ΟΑΕΔ και επίδοματα, ποιοι πάνε ταμείοΟΑΕΔ και επίδοματα, ποιοι πάνε ταμείο



Σ
ενάριο μετάθεσης

του ανοίγματος του

λιανεμπορίου για

μία ή δύο εβδομάδες. Οι

συζητήσεις για την εστία-

ση. 

Σύμφωνα με τα σενάρια,
μέχρι στιγμής, το λιανεμπό-
ριο αναμένεται να ανοίξει
στις 29 Μαρτίου, στο πλαί-
σιο της χαλάρωσης του
lockdown, ωστόσο τα επι-
δημιολογικά δεδομένα και η
πίεση στο ΕΣΥ, δημιουρ-
γούν δεύτερες σκέψεις.
Το κυβερνητικό επιτελείο
και οι λοιμωξιολόγοι αναζη-
τούν την κατάλληλη χρονική
στιγμή προκειμένου να
προχωρήσουν προς το
άνοιγμα της αγοράς, μετά
τα κομμωτήρια και τα
κέντρα περιποίησης άκρων
που σηκώνουν ρολά από
αύριο Δευτέρα (22/3).
Το πρωί της Κυριακής, ο

καθηγητής Πνευμονολογίας
Εντατικής Θεραπείας,
Θεόδωρος
Βασιλακόπουλος, μιλώντας
στον ΣΚΑΪ, είπε χαρακτηρι-
στικά πως «θα υπάρχει μια
κάμψη του ιού σε 1-2 εβδο-
μάδες και ίσως να αρχίσου-
με να τη βλέπουμε από την
επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη
στιγμή το πρόβλημα είναι
ότι υπάρχει πολύ μεγάλη
μετάδοση μέσα στα σπίτια.
Άρα πρέπει να μειώσουμε
αυτές τις επαφές». Μάλιστα
τάχθηκε υπέρ της επαναλει-
τουργίας του λιανεμπορίου
αλλά και των καφέ και
εστιατορίων σε εξωτερικούς
χώρους, με τέσσερα άτομα
ανά τραπέζι.
Η συζήτηση για το λιανε-

μπόριο

Στο πλαίσιο αυτό επί τάπη-
τος βρίσκονται τα σχέδια
για την επαναλειτουργία του

λιανεμπορίου σύμφωνα με
το protothema.gr. Η ημερο-
μηνία που έχει τεθεί ως
στόχος για το άνοιγμα των
καταστημάτων είναι η 29η
Μαρτίου, έτσι ώστε, όπως
λένε παράγοντες του
υπουργείου Ανάπτυξης
καταναλωτές και έμποροι
να προλάβουν το Πάσχα.
Ωστόσο, τίποτα δεν είναι
σίγουρο.
Όπως σημειώνουν κυβερ-
νητικά στελέχη στο
protothema.gr, «με τα δεδο-
μένα αυτής της στιγμής δεν
μπορούμε να συζητήσουμε.
Από την πρώτη στιγμή
έχουμε τονίσει πως τις απο-
φάσεις τις λαμβάνουν οι
επιστήμονες και αυτοί θα
εξετάσουν την πορεία της
πανδημίας την ερχόμενη
εβδομάδα».
Μάλιστα σύμφωνα με το
συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η
συζήτηση για το λιανεμπό-
ριο δεν είναι εύκολη και η
ημερομηνία της 29η
Μαρτίου δεν είναι αυτοσκο-
πός και μάλλον δείχνει να
μπαίνει προσωρινά στο
συρτάρι.
Έτσι, εάν τα ημερήσια
κρούσματα συνεχίσουν με
αυτόν τον ρυθμό και η
πίεση στο ΕΣΥ δεν έχει
καμφθεί, κυβέρνηση και
επιστήμονες εμφανίζονται

έτοιμοι, την ερχόμενη
Παρασκευή να μεταθέσουν
το σήκωμα των ρολών για
τουλάχιστον μία ή και δύο
εβδομάδες. Με το βλέμμα
στα πεπραγμένα, το
υπουργείο Ανάπτυξης, είναι
αποφασισμένο να μην δια-
πράξει τα λάθη του προη-
γούμενου διαστήματος.
Στόχος είναι τα όποια βήμα-
τα να γίνονται με τέτοιο
τρόπο έτσι ώστε «ό,τι ανοί-
γει να μην ξανακλείνει».
Τα δυο σκεπτικά

Στον τρόπο λειτουργίας των
καταστημάτων, αυτή την
στιγμή υπάρχουν δύο σκε-
πτικά. Το πρώτο, που
εκφράζεται κυρίως από το
υπουργείο Ανάπτυξης είναι,
όταν έρθει η ώρα, το λιανε-
μπόριο να λειτουργήσει
κανονικά με μόνους περιο-
ρισμούς, την χρήση του
13032 και τον ανώτατο
αριθμό ατόμων σε κάθε
κατάστημα βάσει τετραγω-
νικών.
Ωστόσο, εάν οι επιστήμονες
κρίνουν την ερχόμενη ή την
επόμενη εβδομάδα πως το
λιανεμπόριο θα πρέπει να
ανοίξει, για να διασφαλιστεί
πως δεν θα έχουμε πισω-

γύρισμα, τότε θα επιλεγεί ο
δοκιμασμένος τρόπος του
click away, αναφέρει το
protothema.gr.
Είτε στην μία, πάντως, είτε
στην άλλη περίπτωση το
13032 μάλλον θα μπει στην
ζωή μας. Οι πολίτες θα
στέλνουν SMS και θα έχουν
την δυνατότητα να βγουν
για τα ψώνια τους μία φορά
την ημέρα και για χρονικό
διάστημα τριών ωρών.
Τα παραπάνω επιβεβαίωσε
και ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Κυριάκος
Πιερρακάκης, ο οποίος είπε
μιλώντας στον ΑΝΤ1 πως
το 13032 είναι έτοιμο προς
χρήση όσον αφορά στο
τεχνολογικό κομμάτι. «Το
ζητούμενο είναι τι θα ζητή-
σουν οι ειδικοί και πως θα
εφαρμοστούν τα μέτρα. Σε
αυτό θα υπάρχει κόφτης,
θα μπορεί να αποσταλεί
μόνο ένα την ημέρα και με
χρονική διάρκεια που θα
ορίσουν οι ειδικοί», είπε
χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στα «παρα-
θυράκια» που υπάρχουν
παραδέχθηκε ότι ένας πολί-
της μπορεί να στείλει μήνυ-
μα από άλλο κινητό έτσι

ώστε να αποκτήσει πρό-
σβαση σε ένα ακόμα 3ωρο,
ωστόσο σημείωσε ότι το
ζητούμενο είναι η επίδειξη
ατομικής ευθύνης, ενώ η
Πολιτεία κάνει ότι μπορεί
για να περιορίσει τους κιν-
δύνους.
Η εστίαση

Όσον αφορά στην εστίαση,
ο στόχος έχει τεθεί για τις
15 Απριλίου και σε αυτήν
την περίπτωση, όμως, εάν
μετατεθεί για αργότερα το
λιανεμπόριο τότε θα πρέπει
αφεθεί χρόνος μεταξύ των
δύο ανοιγμάτων. Αυτό θα
συμβεί προκειμένου επιστή-
μονες πριν ανάψουν το
«πράσινο φως» να έχουν
χειροπιαστά δεδομένα από
την επιδημιολογική επιβά-
ρυνση από το λιανεμπόριο.
Έτσι, εάν καθυστερήσουν
τα καταστήματα, θα καθυ-
στερήσει ανάλογα και η
εστίαση.
Σε κάθε περίπτωση πάντως
η εστίαση, όταν αυτό συμ-
βεί, αναμένεται να λειτουρ-
γήσει μόνο στους εξωτερι-
κούς χώρους και με περιο-
ρισμό όσον αφορά στον
επιτρεπόμενο αριθμό πελα-
τών σε κάθε τραπέζι.
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Lockdown: Lockdown: Δεύτερες σκέψεις για λιανεμπόριο και 29ηΔεύτερες σκέψεις για λιανεμπόριο και 29η

Μαρτίου, όλα τα σενάρια και η συζήτηση για την εστίασηΜαρτίου, όλα τα σενάρια και η συζήτηση για την εστίαση

Η
8η επιστρεπτέα θα

αφορά ή τις απώ-

λειες εσόδων του

Απριλίου ή θα έχει διμηνι-

αία διάρκεια προκειμένου

να συμπεριλάβει και τις

απώλειες του Μαΐου

Το υπουργείο Οικονομικών
σχεδιάζει να θέση σε εφαρ-
μογή μια ακόμα επιστρε-
πτέα προκαταβολή, την 8η
αυτή τη φορά, ωστόσο
ακόμα είναι υπο διερεύνη-
ση ποιές απώλειες θα
αφορά.
Στόχος είναι να στηριχθούν
οι επιχειρήσεις που δοκιμά-
ζονται σκληρά από το
πολύμηνο lockdown ενώ,
αυτό που εξετάζεται είναι
εάν η 8η επιστρεπτέα θα
αφορά τις απώλειες εσό-
δων του Απριλίου ή θα έχει

διμηνιαία διάρκεια προκει-
μένου να συμπεριλάβει και
τις απώλειες του Μαΐου
Στα 8.000 ευρώ το ελάχιστο
ποσό ενίσχυσης
Σύμφωνα με τον υπουργό
Οικονομικών, το ελάχιστο
ποσοστό ενίσχυσης για επι-
χειρήσεις που είναι κλειστές
με κρατική εντολή στην επι-
στρεπτέα προκαταβολή 7
θα αυξηθεί στα 8.000 ευρώ,
από 4.000 ευρώ που ήταν
στην επιστρεπτέα προκατα-
βολή 6, ενώ κατώτατο όριο
χρηματοδότησης θα είναι τα
1.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής θα

έχουν όλες οι επιχειρήσεις,

υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Παρουσιάζουν μείωση τζί-

ρου 20% την περίοδο

Ιανουάριος-Μάρτιος 2021,

σε σχέση με την περίοδο

αναφοράς.

Έχουν ελάχιστο τζίρο ανα-

φοράς 600 ευρώ (που αντι-

στοιχεί σε 3 μήνες).

Οι επιχειρήσεις που έχουν

κάνει έναρξη εργασιών πριν

την 1η Ιανουαρίου 2018 και

δεν άνοιξαν υποκατάστημα

από την 1η Οκτωβρίου

2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου

2020, θα πρέπει να μην

έχουν αύξηση τζίρου το

2020 σε σχέση με το 2019.

Ο συγκεκριμένος όρος, που

εισήχθη για πρώτη φορά

στην Επιστρεπτέα 6, κρίθη-

κε απαραίτητος, ώστε να

διανεμηθούν οι πεπερασμέ-

νοι πόροι δίκαια και στοχευ-

μένα σε όσους πλήττονται

περισσότερο και για μεγα-

λύτερη διάρκεια. Για τις

κλειστές επιχειρήσεις του

λιανεμπορίου, τα καταστή-

ματα OΠΑΠ και τις σχολές

οδηγών δεν θα υπάρχει

σύγκριση του τζίρου τους το

2020 με αυτόν του 2019.

Επιστρεπτέα προκαταβολή:Επιστρεπτέα προκαταβολή:

EEρχεται 8ος κύκλοςρχεται 8ος κύκλος



Σ
υμβάσεις που αφο-

ρούν σειρά σημα-

ντικών έργων υπο-

δομής για την επαρχία

Φαρσάλων, υπέγραψε ο

δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Το συνολικό κόστος των

έργων ανέρχεται συνολικά

σε 1.334.130 ευρώ, πλέον

ΦΠΑ.

Αναλυτικά τα έργα που θα

υλοποιηθούν είναι τα εξής:

Η αποκατάσταση ζημιών

του περιμετρικού αναχώμα-

τος και η κατασκευή τεχνι-

κών στο δημοτικό διαμέρι-

σμα Βρυσιών, κόστους

36.290.32 ευρώ. Το έργο

θα υλοποιηθεί εντός 4

μηνών.

Η αποκατάσταση τεχνικών

υποδομών στις θέσεις κοι-

νότητας Βρυσιών, οικισμού

Ρυζίου με Χαϊδάρια, είσοδο

Καλλιθέας και έξοδο

Σκοπιάς προς Παλιοδερλί,

κόστους 161.290,33 ευρώ.

Το έργο θα υλοποιηθεί

εντός 4 μηνών.

Η αποκατάσταση οδοποιίας

στο δήμο Φαρσάλων

κόστους 479.838,71 ευρώ.

Το έργο θα υλοποιηθεί

εντός έξι μηνών.

Η αποκατάσταση της περί-

φραξης και των αποδυτη-

ρίων του γηπέδου ποδο-

σφαίρου στην Τοπική

Κοινότητα Βασιλί που επλή-

γη από την φυσική κατα-

στροφή «Ιανός» στις 18 και

19 Σεπτεμβρίου, κόστους

15.161,72 ευρώ. Το έργο

θα υλοποιηθεί εντός δύο

μηνών.

Η αποκατάσταση οδοποιίας

στη δημοτική ενότητα

Πολυδάμαντα (Αμπελιά,

Σιτόχωρο κλπ.) κόστους

161.290,32 ευρώ. Το έργο

θα υλοποιηθεί εντός τεσσά-

ρων μηνών.

Η αποκατάσταση κτηρια-

κών υποδομών (Δημαρχείο,

Κοινότητα Ευυδρίου,

Κοινότητα Υπέρειας)

κόστους 36.290,33 ευρώ.

Το έργο θα υλοποιηθεί

εντός τριών μηνών.

Η διευθέτηση ομβρίων στην

είσοδο της οδού Αθηνάς και

στην έξοδο στη συμβουλή

Νικηταρά και ΒΑ πολεοδο-

μικής ενότητας, κόστους

222.580,64 ευρώ. Το έργο

θα υλοποιηθεί εντός έξι

μηνών.

Οι αποκαταστάσεις υδραυ-

λικών υποδομών και οδο-

ποιίας δημοτικής ενότητας

Ενιπέα, κόστους

221.387,63 ευρώ. Αφορά

τις Τοπικές Κοινότητες

Μεγάλου και Μικρού

Ευυδρίου, Πολυνερίου και

Πυργακίων. Το έργο θα

υλοποιηθεί εντός 4 μηνών.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Υπέγραψα συνολικά οκτώ

συμβάσεις που αφορούν

σημαντικές παρεμβάσεις σε

όλη την επαρχία, σε ότι

αφορά την αποκατάσταση

υποδομών. Έργα τα οποία

έχουν άμεσο αντίκτυπο

στην ποιότητα ζωής των

πολιτών. Συνεχίζουμε με

σχέδιο και προγραμματισμό

να εργαζόμαστε με βασικό

στόχο όχι μόνο την αποκα-

τάσταση των καταστροφών

που άφησε πίσω της η

κακοκαιρία που χτύπησε

την επαρχία μας το περα-

σμένο Φθινόπωρο, αλλά

και την υλοποίηση νέων

έργων. Παράλληλα τα έργα

αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε

πως δημιουργούν και

συντηρούν θέσεις εργασίας

σε μία δυσμενή συγκυρία».

Σημειώνεται τέλος πως όλα

παραπάνω έργα χρηματο-

δοτούνται από έκτακτη επι-

χορήγηση του υπουργείου

Εσωτερικών.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συμβάσεις για 8 νέα έργα 1,334 εκ. ευρώ υπέγραψε ο δήμαρχος ΦαρσάλωνΣυμβάσεις για 8 νέα έργα 1,334 εκ. ευρώ υπέγραψε ο δήμαρχος Φαρσάλων



Γ
ια “άγνωστες”

παρεχόμενες υπη-

ρεσίες υγείας που

εμφανίζονται – ακόμα

τουλάχιστον – στην ηλε-

κτρονική ιστοσελίδα της

5ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Θεσσαλίας &

Στερεάς Ελλάδας, για το

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

– προς τους πολίτες των

Φαρσάλων – έκανε λόγο

η δημοτική σύμβουλος

Φαρσάλων (της παράτα-

ξης Μ. Ίφου) και δικηγό-

ρος στο επάγγελμα κ.

Ιουλία Αγγελακοπούλου

στο πρόσφατο Δημοτικό

Συμβούλιο Φαρσάλων,

για το θέμα που έχει προ-

κύψει με το Κ.Υ.

Φαρσάλων, προς τον

διοικητή της 5ης Υ.Πε κ.

Φ. Σερέτη.

Η κ. Αγγελακοπούλου υπο-

στήριξε στην συνεδρίαση

μεταξύ άλλων ότι: Στο Κ.Υ.

Φαρσάλων που γνωρίζουμε

εμείς, δεν πραγματοποιού-

νται οδοντιατρικές εργασίες,

δεν υπάρχει ακτινολόγος

(μόνο τεχνολόγος) για να

κάνει γνωμάτευση κ.α. υπη-

ρεσίες, που εμφανίζονται

στην ιστοσελίδα της 5ης

ΥΠΕ για το Κ.Υ.Φαρσάλων.

Απευθυνόμενη προς τον κ.

Σερέτη υποστήριξε μεταξύ

άλλων ότι: “Μπορεί η απο-

δυνάμωση να μην υπάρχει,

εν τη στενή έννοια, γιατί δεν

υπάρχει αυτό το προσωπι-

κό, ώστε να μεταφερθεί,

όμως επιχειρείται η αφαίρε-

ση κενών οργανικών θέσε-

ων, που έχουν τοποθετηθεί

από την ίδρυση του

Κ.Υ.Φαρσάλων στο οργανό-

γραμμα του, ώστε να παρέ-

χεται 24ωρη εφημεριακή

κάλυψη προς τους πολίτες

της περιοχής”.

Ο κ. Σερέτης απάντησε ότι:

Το Ελληνικό Σύστημα

Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ήταν η

μεγαλύτερη κατάκτηση της

νεότερης σύγχρονης ιστο-

ρίας, όμως οι εποχές άλλα-

ξαν από τότε που συστάθη-

κε το Κέντρο Υγείας, περά-

σαμε στα μνημόνια και σε

μία καταστροφή τώρα.

Διέψευσε τα σενάρια που

κυκλοφορούν σε ερώτηση

της κ. Αγγελακοπούλου ότι

ζητήθηκε από την 5η ΥΠΕ,

η μεταφορά της οδοντιατρι-

κής έδρας από τα

Φάρσαλα, που ο ίδιος ως

οδοντίατρος στο επάγγελ-

μα, το κρίνει ανεπίτρεπτο

και ανέφερε χαρακτηριστι-

κά: “Είναι αδιανόητο να

μεταφερθεί η έδρα” και δευ-

σμεύτηκε ότι την επόμενη

κιόλας μέρα, να ζητήσει

έγκριση οδοντιάτρου στα

Φάρσαλα. Για την έλλειψη

ακτινολόγου ανέφερε ότι

“έχουμε προκηρύξει θέσεις

ακτινολόγου σε διαγωνισμό

και είναι άγονες”.

Στις “παρεχόμενες υπηρε-

σίες” που προβάλλονται

πάντως στην ηλεκτρονική

ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ για

το Κ.Υ. Φαρσάλων αναφέ-

ρονται τα εξής:

-Εκτίμηση οξέων καταστά-

σεων και νοσημάτων

-Κλινική εξέταση και εξέτα-

ση ασθενών

-Κλινική εκτίμηση χρονίων

νοσημάτων και πασχόντων

όπως αρτηριακή υπέρταση,

άσθμα, δισλιπιδαιμία, κατά-

θλιψη

-Μηχανικός καθαρισμός,

περιποίηση τραυμάτων και

συρραφή αυτών

-Αντιμετώπιση οξέων ρινορ-

ραγιών, ουρολογικών,

οφθαλμολογικών, ορθοπε-

δικών, καρδιολογικών περι-

στατικών και ψυχιατρικών

ασθενών

-Συνταγογράφηση

-Πρωτοβάθμια πρόληψη

νοσημάτων

-Διακομιδές με συνοδεία

ιατρικού προσωπικού-

-Μεταφορά ασθενών με

ασθενοφόρο στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων

-Βραχείες νοσηλείες

-Ακτινολογικές εξετάσεις

-Εμβολιασμοί παιδιών, ενη-

λίκων, ηλικιωμένων

-Χορηγία Ατομικού Δελτίου

Μαθητή

-Μικροβιολογικές εξετάσεις

όπως γενική αίματος, ταχύ-

τητα καθίζησης, βιοχημικές

εξετάσεις, ηλεκτρολύτες,

ουρολογικές εξετάσεις, γενι-

κή ούρων, τεστ κυήσεως,

παρασιτολογική κοπράνων,

MAYER κοπράνων, μικρο-

σκοπική εξέταση κολπικού,

ομάδα αίματος, STREP

TEST, σαλμονέλα και wright

και rose bengal (μελιταίος)

-Συνταγογράφηση φαρμα-

κευτικής αγωγής και ακτινο-

λογικών εξετάσεων

-Επίσκεψη των τάξεων Α’

και Β’ δημοτικού των τοπι-

κών σχολείων στην αρχή

κάθε σχολικού έτους με

συζήτηση και επίδειξη

σωστού τρόπου βουρτσί-

σματος δοντιών και εξέταση

των μαθητών και καταγρα-

φή των ευρημάτων σε ειδι-

κά έντυπα με ενημέρωση

των γονέων και διατήρηση

των στοιχείων σε αρχείο για

μελλοντικές επιδημιολογικές

μελέτες

Με μια πρόχειρη ματιά,

σίγουρα δεν ανταποκρίνο-

νται στην πραγματικότητα

οι παρεχόμενες υπηρεσίες

που αναφέρει στην σελίδα

της η 5η ΥΠΕ, με αυτές

που προσφέρει το Κ.Υ.

Φαρσάλων, που εκτός από

την έλλειψη οδοντιάτρου,

ακτινολόγου μπορούμε να

επισημαίνουμε και την

έλλειψη, μικροβιολογικών

εξετάσεων, κυρίως βιοχημι-

κών εξετάσεων και ηλεκτρο-

λυτών.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία
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Άλλα προβάλλονται ως παροχές από την 5η ΥΠΕ ηλεκτρονιΆλλα προβάλλονται ως παροχές από την 5η ΥΠΕ ηλεκτρονι--

κά…και άλλα παρέχονται στο Κ.Υ. Φαρσάλωνκά…και άλλα παρέχονται στο Κ.Υ. Φαρσάλων



Π
αρέμβαση για το

θέμα που δημιουρ-

γήθηκε και τη

συζήτηση για την υπο-

βάθμιση του ΚΥ

Φαρσάλων, πραγματο-

ποίησε η βουλευτής του

Κινήματος Αλλαγής

Ευαγγελία Λιακούλη,

ζητώντας άμεσα να ασχο-

ληθεί με το θέμα ο ίδιος ο

Υπουργός Υγείας, καταδι-

κάζοντας την  ένταση που

δημιουργεί και πάλι  από

την πλευρά της η ΥΠΕ για

το συγκεκριμένο θέμα,

ενώ τονίζει ότι με τους

χειρισμούς της καλλιεργεί

το διχασμό, σε δύο περιο-

χές, που αμφότερες

έχουν μεγάλη ανάγκη των

μονάδων υγείας.

Ειδικότερα, στην παρέμβα-
σή της η κ Λιακούλη επεσή-
μανε:

« Αναστάτωση επικρατεί
εδώ και μέρες στην περιοχή
των Φαρσάλων και στους
θεσμικούς φορείς της,
καθώς με απόφασή της
5ης ΥΠΕ , δημιουργείται
πολυδύναμο ιατρείο στην
περιοχή του δήμου Κιλελέρ,
με μεταφορά των κενών
οργανικών θέσεων από το
ΚΥ Φαρσάλων. Δυστυχώς,
στην αγωνία των κατοίκων
της περιοχής, κάποιοι επέν-
δυσαν πολιτικά, είτε ως
αντιπολιτευόμενοι τιμητές,
είτε ως εκπρόσωποι τύπου
της Κυβέρνησης. Ποτίζουν
πάλι το δέντρο του διχα-
σμού-κι ας είμαστε στη δίνη
της  πανδημίας και των σει-
σμών, που γονάτισαν το
νομό μας.
Το θέμα είναι κρυστάλλινης
διαύγειας: η ενδυνάμωση
του Ιατρείου της Νίκαιας, με

στόχο την μετατροπή του
σε Πολυδύναμο Ιατρείο,
είναι απολύτως απαραίτητο
για την περιοχή, όχι όμως
σε βάρος του ΚΥ
Φαρσάλων.
Τι σημαίνει η δήλωση του κ
Σερέτη ότι «για τη δημιουρ-
γία του Πολυδύναμου
Περιφερειακού Ιατρείου
Νίκαιας απαιτείται η σύστα-
ση οργανισμού ο οποίος
για να προκύψει χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυν-
ση για τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, πρέπει να μετα-
τραπούν κενές  οργανικές
θέσεις..»;
Είναι δυνατόν, ακόμη και
τώρα, μετά την πανδημία
που μας σάρωσε και μας
καθήλωσε, να δίνει η
Κυβέρνηση με το σταγονό-
μετρο  τα απαραίτητα για
να δημιουργηθούν οι απα-
ραίτητες δομές;
Το ΚΥ Φαρσάλων είναι μια
δομή όχι μόνο απαραίτητη,
αλλά όρος εκ των ων ουκ
άνευ για την περιοχή των
Φαρσάλων, που ακόμη
μένει αποκομμένη και
μακριά από το αστικό
κέντρο της Λάρισας, εξαι-
τίας των γνωστών θεμάτων

.
Επίσης, η μετατροπή του
Περιφερειακού Ιατρείου
Νίκαιας σε Πολυδύναμο
Περιφερειακό Ιατρείο, είναι
ένα χρόνιο και δίκαιο αίτη-
μα, που θα εξυπηρετήσει
μια μεγάλη περιοχή, στην
οποία παρέχεται σήμερα,
χαμηλού επιπέδου πρωτο-
βάθμια φροντίδα.
Το ερώτημα στο οποίο
καλείται να απαντήσει ο κ
Υπουργός, είναι η δήλωση
του κ Σερέτη, ότι πρέπει να
χρησιμοποιηθούν οι κενές
οργανικές θέσεις του ΚΥ
Φαρσάλων, για να μην επι-
βαρυνθεί ο κρατικός προϋ-
πολογισμός!  
Η απαίτηση του ΚΥ
Φαρσάλων να ενισχυθεί και
να μην αποδυναμωθεί, είναι
δίκαιη, ενώ η  απόφαση του
κ.Σερέτη και των ομογάλα-
κτών του να μην υπάρξει
καμία απολύτως επιβάρυν-
ση στον κρατικό προϋπολο-
γισμό, θυμίζει το «με ξένα
κόλλυβα τρισάγιο…»

Οι υγειονομικές μονάδες
του ΕΣΥ, που λίγο πριν την
πανδημία στοχευμένα η
Κυβέρνηση  επιχειρούσε να

υποβαθμίσει και να οδηγή-
σει στην ιδιωτικοποίηση,
απέδειξαν ότι είναι οι μόνες
που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δημόσιας υγεί-

ας και είναι στην πρώτη
γραμμή .
Τουλάχιστον, ας το σεβα-
στούν αυτό οι αποφασίζο-
ντες …»

Η
κυβέρνηση αντί

όντως να ενισχύσει

το Εθνικό Σύστημα

Υγείας, όπως όλο προ-

σπαθεί να πείσει ότι

κάνει, στην πραγματικότη-

τα επιχειρεί με «μπαλώ-

ματα» να «βολέψει» την

κατάσταση. Τρανταχτό

παράδειγμα αποτελεί

αυτό που, δυστυχώς, δια-

δραματίζεται αυτές τις

μέρες στον νομό μας, με

την κατάργηση δύο οργα-

νικών θέσεων από το

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

και τη μεταφορά τους στο

Περιφερειακό Ιατρείο

Νίκαιας, που αναβαθμίζε-

ται σε Πολυδύναμο

Ιατρείο.

Προφανώς και είναι πολύ
σημαντική η αναβάθμιση
του Περιφερειακού Ιατρείου
Νίκαιας. Γιατί, όμως,
βάζουν σε θέση αντιπαλό-
τητας τους δύο γειτονικούς
δήμους; Μας λένε δηλαδή
ότι οι δύο οργανικές θέσεις
περισσεύουν από το
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων;
Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
Φαρσάλων δεν ξέρει όταν
με ομόφωνη απόφαση ζητά
να ενισχυθεί το Κέντρο
Υγείας και όχι να τους
πάρουν κι από πάνω τις

δύο θέσεις;
Φέρνουν τους δήμους
Φαρσάλων και Κιλελέρ σε
κατάσταση αναπόφευκτης
διένεξης, λες και μπορεί
κανείς να αποδείξει ποιος
χρειάζεται περισσότερο
τους γιατρούς, λες και αυτά
είναι μετρήσιμα μεγέθη
όταν η κατάσταση έχει
ξεφύγει τόσο, όταν και οι
δύο δομές εξυπηρετούν και
έκτακτα περιστατικά και
κάνουν και εμβόλια για τον
κορονοϊό και δίνουν καθη-
μερινές μάχες για τους
συμπολίτες τους.
Σε μία χώρα, όπου υπάρχει
πραγματική μέριμνα για τη

δημόσια υγεία, το σωστό
είναι οι οργανικές θέσεις
που αδειάζουν να καλύπτο-
νται αμέσως και όχι να
καταργούνται για να δοθούν
αλλού.  Και όπου υπάρχει
ανάγκη να δημιουργούνται
νέες θέσεις. Αυτό σημαίνει
ουσιαστική στήριξη και ενί-
σχυση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, η οποία
πρέπει να αποτελεί πάντα
προτεραιότητα, πόσο μάλ-
λον τώρα που βρισκόμαστε
σε υγειονομική κρίση. Αν,
λοιπόν, οι κυβερνώντες δεν
το καταλαβαίνουν αυτό ούτε
τώρα και προτεραιότητα για
αυτούς παραμένει μόνο η

εφαρμογή των νεοφιλελεύ-
θερων πολιτικών που υπα-
κούουν ταπεινά στα ιδιωτι-
κά συμφέροντα, δεν υπάρ-
χει ελπίδα να το καταλά-
βουν ποτέ.
Εκτός και αν η κατάργηση
των δύο οργανικών θέσεων
από το Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων αντί για τη δημι-
ουργία δύο νέων στο
Περιφερειακό Ιατρείο
Νίκαιας γίνεται στη βάση
της λογικής του διαίρει και
βασίλευε, της πολιτικής
διχασμού δηλαδή που ήδη
εφαρμόζει κατά κόρον η
κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σ
κληρή επίθεση κατά

του διοικητή της 5ης

ΥΠΕ Θεσσαλίας και

Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτη

Σερέτη, εξαπέλυσε ο βου-

λευτής Λάρισας του ΣΥΡΙ-

ΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης

με αφορμή τη παρουσία

του στελέχους του υπουρ-

γείου Υγείας, στην έκτα-

κτη συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων.

Η συνεδρίαση έγινε με απο-
κλειστικό θέμα την απόφα-
ση του κ. Σερέτη να υπο-
βαθμίσει το Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων μεταφέροντας

οργανικές θέσεις στο
Ιατρείο της Νίκαιας για να
το μετατρέψει σε πολυδύνα-
μο, αντί να προχωρήσει στη
σύσταση νέων θέσεων
μέσω νέου οργανισμού λει-
τουργίας.
Στη δήλωσή του ο κ.
Κόκκαλης που προαναγγέλ-
λει νέα παρέμβαση στο
υπουργό Υγείας κ. Βασίλη
Κικίλια τονίζει τα εξής: «Η
σημερινή προκλητική εμφά-
νιση του διοικητή της 5ης
ΥΠΕ Θεσσαλίας κ. Φώτη
Σερέτη στην έκτακτη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Φαρσάλων με αντι-
κείμενο την επιχείρηση
υποβάθμισης του Κέντρου
Υγείας Φαρσάλων μέσω
της μεταφοράς οργανικών

θέσεων στο ιατρείο της
Νίκαιας, δείχνει τη φεου-
δαρχική αντίληψη με την
οποία αντιλαμβάνεται τη
διαχείριση της εξουσίας
που του δόθηκε από τον
υπουργό Υγείας κ. Κικίλια.
Ο κ. Σερέτης αφού πρώτα
αποφάσισε μόνος του,
χωρίς να ερωτήσει τους
άμεσα θιγόμενους φορείς
και κατοίκους των
Φαρσάλων, αφού ανάρτησε
την απόφαση στη
«Διαύγεια» δημιουργώντας
τετελεσμένα γεγονότα,
εμφανίστηκε στο δημοτικό
συμβούλιο ως πρώην αυτο-
διοικητικός, υπέρμαχος του
διαλόγου και της γνώμης
των τοπικών κοινωνιών.
Η απάντηση όμως που

έλαβε από το σύνολο του
δημοτικού συμβουλίου ήταν
αποστομωτική. Και τι άλλο
θα μπορούσαν δηλαδή να
πουν οι εκπρόσωποι μίας
επαρχίας 20.000 κατοίκων
που κάποιοι προσπαθούν
να την καταντήσουν
Ψωροκώσταινα για να ικα-
νοποιήσουν τα σχέδια ημε-
τέρων;
Πάντοτε ήμουν και είμαι
υπέρμαχος της μετριοπά-
θειας και του διαλόγου.
Ωστόσο, η  πρόθεση των
αιρετών Φαρσαλινών για
κινητοποιήσεις με βρίσκει
απολύτως σύμφωνο. Γιατί
όταν απέναντί σου έχεις το
ψέμα και τον εμπαιγμό, ο
μόνος τρόπος να διεκδική-
σεις το δίκιο σου είναι να

φωνάξεις.
Άμεσα θα προχωρήσω σε
νέα αναφορά στον υπουργό
Υγείας κ. Κικίλα ζητώντας
του να ακυρώσει την από-
φαση της 5ης ΥΠΕ και να
μεριμνήσει για την προκή-
ρυξη νέων οργανικών θέσε-
ων για τη στελέχωση του
Ιατρείου της Νίκαιας.
Είναι ανεπίτρεπτο η αυταρ-
χική συμπεριφορά ενός διο-
ρισμένου εκπροσώπου της
πολιτείας να δημιουργεί
τόσα προβλήματα, ακόμη
και κλίμα αντιπαλότητας
μεταξύ δύο όμορων περιο-
χών. Ο κ. Κικίλιας είναι
υπόλογος για τη συμπερι-
φορά του κ. Σερέτη και
οφείλει να τον ανακαλέσει
στην τάξη.»
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Κόκκαλης: Προκλητικός ο Σερέτης για το Κέντρο ΥγείαςΚόκκαλης: Προκλητικός ο Σερέτης για το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων, να τον ανακαλέσει στην τάξη ο ΚικίλιαςΦαρσάλων, να τον ανακαλέσει στην τάξη ο Κικίλιας

Άννα Βαγενά: «Με “μπαλώματα” δεν γίνεται Εθνικό Σύστημα Υγείας»Άννα Βαγενά: «Με “μπαλώματα” δεν γίνεται Εθνικό Σύστημα Υγείας»

Ε. Λιακούλη: «Να σταματήσει τον εμπαιγμό ο κ Σερέτης –Ε. Λιακούλη: «Να σταματήσει τον εμπαιγμό ο κ Σερέτης –

Θέλουμε δύο δυνατούς φορείς υγείας !»Θέλουμε δύο δυνατούς φορείς υγείας !»
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Τ
ις ευνοϊκές ρυθμί-

σεις του πρόσφατα

ψηφισθέντος ν.

4772/2021, με τις οποίες

χιλιάδες αγρότες απαλ-

λάσσονται από την υπο-

χρέωση μετάβασης από

το ειδικό στο κανονικό

καθεστώς ΦΠΑ, αναδρο-

μικά για τα έτη 2018, 2019

και 2020, επειδή κατά τα

αμέσως αντίστοιχα προη-

γούμενα έτη είχαν υπερ-

βεί το ετήσιο όριο των

5.000 ευρώ σε εισπράξεις

επιδοτήσεων έχει ενεργο-

ποιήσει η ΑΑΔΕ αποστέλ-

λοντας σχετική διευκρινι-

στική εγκύκλιο στις εφο-

ρίες της χώρας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι

αγρότες αυτοί υποχρεού-

νται να μεταβούν από το

ειδικό στο κανονικό καθε-

στώς από φέτος, εφόσον

υπερέβησαν το όριο των

5.000 ευρώ το 2020. Για

τον σκοπό αυτόν, θα πρέ-

πει να υποβάλουν δήλωση

μεταβολής ΦΠΑ στις αρμό-

διες ΔΟΥ το αργότερο μέχρι

31 Μαρτίου.

Θυμίζουμε επίσης πως

αγρότες του ειδικού καθε-

στώτος ΦΠΑ, οι οποίοι,

πριν την 25.1.2021, έχουν

προβεί εκπρόθεσμα στη

μετάταξη στο κανονικό

καθεστώς για τα φορολογι-

κά έτη 2018, 2019 και

2020, όπως είχαν υποχρέ-

ωση, αποκλειστικά λόγω

της είσπραξης κατά το

προηγούμενο φορολογικό

έτος ποσών επιδοτήσεων

που υπερβαίνουν τις 5000

ευρώ, δεν επιβαρύνονται

με τυχόν πρόσημα εκπρό-

θεσμης υποβολής δηλώσε-

ων ΦΠΑ.

Πρόσημο, επίσης, δεν οφεί-

λεται ούτε λόγω της εκπρό-

θεσμης υποβολής της οικεί-

ας δήλωσης μεταβολών.

Στην περίπτωση που οι εν

λόγω αγρότες κατέβαλαν

τέτοια πρόστιμα, τα ποσά

αυτά επιστρέφονται.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία

Σ
ε αποκατάσταση

χρόνιας διαρροής

που εντοπίστηκε

στην περιοχή Κατράνα

προχώρησε η ΔΕΥΑ

Φαρσάλων. 

Εκτιμάται ότι μετά την απο-
κατάσταση θα εξοικονομη-

θούν περί τα 400 κυβικά
νερού ημερησίως!
Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι οι προγραμματισμέ-
νες εργασίες γίνονται
βράδυ για πρώτη φορά
από την ΔΕΥΑ Φαρσάλων.

EEως 31 Μαρτίου οιως 31 Μαρτίου οι

δηλώσεις μεταβολήςδηλώσεις μεταβολής

ΦΠΑ αγροτώνΦΠΑ αγροτών

Αποκαταστάθηκε πρόΑποκαταστάθηκε πρό--

βλημα χρόνιας διαρβλημα χρόνιας διαρ--

ροής απο την ΔΕΥΑΦροής απο την ΔΕΥΑΦ

7 θετικά κρούσματα7 θετικά κρούσματα

σε 168 δείγματα στασε 168 δείγματα στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

Σ
ε συνολικό αριθμό

168 δειγμάτων

καταγράφηκαν 7

θετικά  κρούσματα Covid-

19. Αφορούν σε 4 γυναί-

κες και 3 άνδρες με  διά-

μεση ηλικία τα 50 έτη στα

Rapid Test της περασμέ-

νης Τρίτης 16/3.

Νέος δωρεάν μαζικός δειγ-

ματοληπτικός έλεγχος για

κορωνοϊό μέσω της δράσης

«drive through testing» θα

γίνει την Τρίτη 23 Μαρτίου

στα Φάρσαλα, από τις κινη-

τές μονάδες του ΕΟΔΥ σε

συνεργασία με το Δήμο

Φαρσάλων και την

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τα συνεργεία του ΕΟΔΥ θα

βρίσκονται από το πρωί

έως το μεσημέρι μπροστά

από το 2ου Γυμνάσιο –

Λύκειο της πόλης, δίπλα

στο χώρο όπου διεξάγεται η

λαϊκή αγορά και θα διεξά-

γουν rapid tests για τον

covid-19.

Μέσω της συγκεκριμένης

δράσης δίνεται η δυνατότη-

τα στους πολίτες να δίνουν

δείγμα, άμεσα, χωρίς να

εξέλθουν από το όχημά

τους για να μην δημιουργεί-

ται συνωστισμός, καθώς

δεν υπάρχει καθυστέρηση

και αναμονή, με τον χρόνο

εξυπηρέτησης να μην

υπερβαίνει τα 5 λεπτά.



Ο
λοκληρώθηκαν

από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες

για καθαρισμό της κοίτης

σε διάφορες θέσεις υδα-

τορεμάτων-χειμάρρων

στην περιοχή των

Φαρσάλων προκειμένου

να αντιμετωπιστούν οι

συνέπειες της θεομηνίας

του Ιανού. Οι εργασίες

πραγματοποιήθηκαν στα

υδατορέμματα: Απιδανός,

Αϊκλής, στο τμήμα μεταξύ

οικισμών Παλαιόμυλου

και Νεράιδα και Ασμάκι

έως τη συμβολή του με

τον Ενιπέα ποταμό, όπως

αναφέρει σε ανακοίνωση

η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τις
τεχνικές μας υπηρεσίες,
ολοκληρώσαμε τις εργασίες
που αφορούν τη διαχείριση
των συνεπειών από τη θεο-
μηνία του Ιανού σε υδατο-
ρέματα στην περιοχή των
Φαρσάλων» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός. «Με
οργανωμένο σχέδιο και με
σύμμαχο τη φύση το επόμε-
νο διάστημα χρηματοδοτού-
με με 3,5 εκατομμύρια
ευρώ από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας,  καθαρισμούς
ποταμών και ρεμάτων προ-
κειμένου να κατασκευάσου-

με τα απαραίτητα τεχνικά
έργα ώστε να προστατευτεί
η περιοχή από πλημμυρικά
φαινόμενα» προσθέτει ο
Περιφερειάρχης.
Οι εργασίες
Οι εργασίες αφορούσαν:
• Καθαρισμό υδατορεμάτων-
χειμάρρων με αφαίρεση της
επιφανειακής αυτοφυούς
βλάστησης (καλαμιές κλπ),
την αφαίρεση των φερτών
και των απορριμμάτων

καθώς και την εκρίζωση,
κοπή και απομάκρυνση
θάμνων και μεμονωμένων
δένδρων που έφρασαν την
ροή.
• Αποκατάσταση υποχώρη-
σης πρανών χειμάρρων-
ρεμάτων τοπικά και σε
θέσεις ανάλογα με τις αστο-
χίες που είχαν σημειωθεί,
με συρματοκιβώτια ή τοι-
χεία αντιστήριξης ή λιθορρι-
πές
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Καθαρίστηκαν ποτάμια και ρέματα στο Δήμο Φαρσάλων απόΚαθαρίστηκαν ποτάμια και ρέματα στο Δήμο Φαρσάλων από

την Περιφέρεια Θεσσαλίαςτην Περιφέρεια Θεσσαλίας



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων , γνωστοποιεί-

ται  ότι η Ελληνική

Ένωση Τραπεζών με ανα-

κοίνωσή της,   υπενθυμί-

ζει την διαδικασία ανάρ-

τησης/δήλωσης των επι-

ταγών με ημερομηνία

εμφάνισης από 1ης

Μαρτίου μέχρι 31

Μαρτίου, προκειμένου να

τύχουν της αναστολής

των 75 ημερών, που προ-

βλέπει το άρθρο 480 του

νόμου 4781/2021.

Η διαδικασία δήλωσης από
τους ενδιαφερόμενους  θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
έως την Τρίτη, 23 Μαρτίου
2021.
Μέχρι την συγκεκριμένη
ημερομηνία, δεν θα επιτρέ-
πεται η εμφάνιση, πληρωμή
ή σφράγιση των παραπάνω
αξιογράφων.
Μετά όμως τις 23 Μαρτίου,
δεν θα είναι δυνατή η
δήλωση των αξιογράφων

αυτών στην εφαρμογή των
τραπεζών, προκειμένου να
τύχουν της αναστολής της
παρ. 1 του άρθρου 480.
Συνεπώς, από την 24η
Μαρτίου 2021 και μετά, οι
επιταγές για τις οποίες δεν
θα έχει υποβληθεί εμπρό-
θεσμα η σχετική δήλωση,
θα εμφανίζονται, θα πληρώ-
νονται ή θα σφραγίζονται
κανονικά.
Υπενθυμίζεται ότι, επιταγές
οι οποίες εμφανίστηκαν
προς πληρωμή και έχουν
σφραγιστεί μέχρι τις 11-3-
2021, ήτοι την ημερομηνία
που εκδόθηκε η ΚΥΑ A.
1051/11-3-2021, δεν κατα-
χωρούνται στον Τειρεσία,
εφόσον εξοφληθούν εντός
75 ημερών από τη σφράγι-
ση ή τη λήξη τους.
Από τον Εμπορικό
Επιχειρηματικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων ,
γνωστοποιείται  ότι η
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
με ανακοίνωσή της,   υπεν-
θυμίζει την διαδικασία
ανάρτησης/δήλωσης των
επιταγών με ημερομηνία
εμφάνισης από 1ης
Μαρτίου μέχρι 31 Μαρτίου,
προκειμένου να τύχουν της
αναστολής των 75 ημερών,
που προβλέπει το άρθρο
480 του νόμου 4781/2021.
Η διαδικασία δήλωσης από
τους ενδιαφερόμενους  θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
έως την Τρίτη, 23 Μαρτίου

2021.
Μέχρι την συγκεκριμένη
ημερομηνία, δεν θα επιτρέ-
πεται η εμφάνιση, πληρωμή
ή σφράγιση των παραπάνω
αξιογράφων.
Μετά όμως τις 23 Μαρτίου,
δεν θα είναι δυνατή η
δήλωση των αξιογράφων
αυτών στην εφαρμογή των
τραπεζών, προκειμένου να
τύχουν της αναστολής της
παρ. 1 του άρθρου 480.
Συνεπώς, από την 24η
Μαρτίου 2021 και μετά, οι
επιταγές για τις οποίες δεν
θα έχει υποβληθεί εμπρό-

θεσμα η σχετική δήλωση,
θα εμφανίζονται, θα πληρώ-
νονται ή θα σφραγίζονται
κανονικά.
Υπενθυμίζεται ότι, επιταγές
οι οποίες εμφανίστηκαν
προς πληρωμή και έχουν
σφραγιστεί μέχρι τις 11-3-
2021, ήτοι την ημερομηνία
που εκδόθηκε η ΚΥΑ A.
1051/11-3-2021, δεν κατα-
χωρούνται στον Τειρεσία,
εφόσον εξοφληθούν εντός
75 ημερών από τη σφράγι-
ση ή τη λήξη τους.
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ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση ΕμπορικούΕμπορικού ΣυλλόγουΣυλλόγου ΦαρσάλωνΦαρσάλων: : Αναστολή 75Αναστολή 75

ημερών για τις επιταγές του Μαρτίουημερών για τις επιταγές του Μαρτίου

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

Α
ποδεκτές έκανε

τις επιχορηγήσεις

ύψους 2.3 εκ

ευρώ, τόσο από το

Υπουργείο Εσωτερικών

όσο και από αυτό των

Υποδομών και

Μεταφορών, ο Δήμος

Φαρσάλων μέσω της

οικονομικής του επιτρο-

πής, για τις αποζημιώσεις

και την αποκατάσταση

ζημιών λόγω Ιανού.

Συγκεκριμένα:

-Από το Υπουργείο

Εσωτερικών έγινε αποδεκτή

η επιχορήγηση ποσού

1.350.000,00€ για την

χορήγηση οικονομικών ενι-

σχύσεων σε πληγέντες από

την πλημμύρα του Ιανού.

-Από το Υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών

έγινε αποδεκτή η επιχορή-

γηση ποσού 1.000.000,00€

για την «Αποκατάσταση

ζημιών των οδικών υποδο-

μών και των συνοδών του

υδραυλικών έργων του

Δήμου Φαρσάλων

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας, που επλήγη από

τη συγκεκριμένη φυσική

καταστροφή του

Σεπτεμβρίου 2020.

««Ένεση» 2,3 εκ. ευρώ σταΈνεση» 2,3 εκ. ευρώ στα

Φάρσαλα για τον «Ιανό»Φάρσαλα για τον «Ιανό»



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 -

693874998

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγω-

γής Φαρσάλων - Έξτρα

Παρθένο - Τιμή 4 ευρώ το

κιλό.

Τηλέφωνο:6971801244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ έκταση 19

στρεμμάτων για χρήση

φωτοβολταϊκών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6982284892
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23/3:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

24/3:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

25/3:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

26/3:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

27/3:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

28/3:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

29/3:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από την Τρίτη 16-3-2021

και μέχρι νεωτέρας τα δρο-

μολόγια διαμορφώνονται

ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ 12:45

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ 15:50

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Από το κατάστημα LaFresh Λαρίσης 58

στα Φάρσαλα ζητείται delivery για μόνιμη

εργασία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-24240

Και ο ΑιμοδοτικόςΚαι ο Αιμοδοτικός

κατά της αποδυνάκατά της αποδυνά--

μωσης του Κ.Υ.Φ.μωσης του Κ.Υ.Φ.

Μ
ε ανακοίνωση του

ο Αιμοδοτικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

τάσσεται κατά της αποδυ-

νάμωσης του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων, τονί-

ζοντας πως είναι δίπλα

στην Δημοτική Αρχή και

τους εργαζομένους του

Κ.Υ.Φ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑ-
ΛΩΝ τάσσεται απέναντι

στην όποια ενέργεια απο-
δυνάμωσης του Κ Υγείας
Φαρσάλων. Είναι δίπλα
στην δημοτική αρχή και
στους εργαζόμενους του Κ
Υγείας.
Η επαρχία μας έχοντας
αναπτύξει τον εθελοντισμό
και την προσφορά στο
μέγιστο αξίζει σεβασμό και
προσοχή. Η ποιότητα ζωής
είναι δικαίωμα όλων μας
Το ΔΣ του συλλόγου



Σ
την έκδοση συντά-

ξεων από πιστοποι-

ημένους ιδιώτες,

δικηγόρους και λογιστές

προχωράει το υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων σύμφωνα με

συνέντευξη του

Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

Κωστή Χατζηδάκη προ-

κειμένου να γίνει άμεσα η

απονομή των συντάξεων.

Όπως είπε ο υπουργός

στην Καθημερινή, απαιτού-

νται αποτελεσματικές λύσεις

σημειώνοντας ότι και ο

ιδιωτικός τομέας θα πρέπει

να συνδράμει. Οι δικηγόροι

και οι λογιστές θα πρέπει

να είναι πιστοποιημένοι, θα

εκδίδουν βεβαίωση ύπαρ-

ξης ή μη προσωρινής

κύριας σύνταξης ή και ορι-

στική κύρια σύνταξη.

Εφόσον λοιπόν είναι πιστο-

ποιημένοι θα ασχολούνται

τόσο με τις εκκρεμείς όσο

και με τις νέες που θα υπο-

βάλλονται εφεξής.

Επίσης όπως είπε ο

υπουργός το επόμενο διά-

στημα θα κατατεθεί σχετική

ρύθμιση για την απλού-

στευση των διαδικασιών για

τις διαδοχικές συντάξεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό

αυτή τη στιγμή εκκρεμούν

150 χιλιάδες συντάξεις και

γι αυτό προχώρησαν στο

μέτρο των προσωρινών

συντάξεων, των προκατα-

βολών με αναδρομικά, που

θα δοθούν μέχρι το τέλος

Απριλίου, πριν από το

Πάσχα.

Ο Υπουργός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

επεσήμανε την πρόσληψη

100 συνταξιούχων, προ-

σφάτως συνταξιοδοτηθέ-

ντων από τον ΕΦΚΑ, προ-

κειμένου να βοηθήσουν

στην κατεύθυνση αυτή.

Για το εργασιακό νομοσχέ-

διο και τις αντιδράσεις,

ξεκαθάρισε πως μεταξύ

άλλων προβλέπει ότι κάρτα

ηλεκτρονική θα καταγράφει

τυχόν παρασπονδίες των

εργοδοτών και θα ελέγχο-

νται “μαύρη εργασία” και

υπερωρίες. Ειδικότερα στο

θέμα των υπερωριών, ήταν

ξεκάθαρος πως θα πληρώ-

νονται και θα ελέγχονται οι

εργοδότες.

Παράλληλα ο υπουργός σε

τηλεοπτική του εμφάνιση

στον ΑΝΤ1 σημείωσε ότι θα

πληρωθούν και τον Απρίλιο

οι αναστολές συμβάσεων

εργασίας καθώς όπως είπε

θα υπάρξουν μέτρα το επό-

μενο διάστημα για τον

Απρίλιο. «Τα μέτρα υπάρ-

χουν για να καλύψουν τα

προβλήματα της πανδη-

μίας», σημείωσε ο κ.

Χατζηδάκης, συμπληρώνο-

ντας ωστόσο πως «τα

λεφτά δεν είναι ατελείωτα»,

υπενθυμίζοντας πως έχουν

δοθεί ήδη 35 δισεκατομμύ-

ρια ευρώ και θα φτάσουν τα

37 δις.

Εξήγησε πως θα υπάρξει

μία προτεραιοποίηση ανα-

φορικά με τους κλάδους

που δέχθηκαν το ισχυρότε-

ρο πλήγμα στην περίοδο

της πανδημίας, όπως είναι

ο τουρισμός, η εστίαση και

το λιανεμπόριο. Ειδικότερα

για τον τουρισμό, τόνισε

πως ετοιμάζεται πακέτο ενί-

σχυσης για τους εργαζομέ-

νους που δεν έχουν επανα-

πρόσληψη
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Σ
ε 1.147.791 άτομα

ανήλθε το σύνολο

των εγγεγραμμένων

ανέργων τον Φεβρουάριο

του 2021 έναντι 1.171.617

ατόμων τον Ιανουάριο

του 2021 (ποσοστιαία

μεταβολή -2,03%) και ένα-

ντι 1.130.479 ατόμων τον

Φεβρουάριο του 2020

(ποσοστιαία μεταβολή

+1,53%), σύμφωνα με τα

στατιστικά στοιχεία εγγε-

γραμμένης ανεργίας του

Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού

Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Ειδικότερα, το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων,
με κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας (αναζητούντων
εργασία), τον Φεβρουάριο
του 2021, ανήλθε σε
1.102.317 άτομα. Από αυτά,
569.961 (ποσοστό 51,71%)
είναι εγγεγραμμένα στο

μητρώο του ΟΑΕΔ για χρο-
νικό διάστημα ίσο ή και
περισσότερο των 12 μηνών
και 532.356 (ποσοστό
48,29%) είναι εγγεγραμμένα
στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο
των 12 μηνών. Οι άνδρες
ανήλθαν σε 406.700 (ποσο-
στό 36,90%) και οι γυναίκες
ανήλθαν σε 695.617 (ποσο-
στό 63,10%).
Το σύνολο των εγγεγραμμέ-
νων λοιπών (μη αναζητού-
ντων εργασία), τον
Φεβρουάριο του 2021,
ανήλθε σε 45.474 άτομα. Οι
άνδρες ανήλθαν σε 14.211

(ποσοστό 31,25%) και οι
γυναίκες ανήλθαν σε 31.263
(ποσοστό 68,75%).
Το σύνολο των επιδοτούμε-
νων ανέργων, τον
Φεβρουάριο του 2021,
(αφορά τον αριθμό των
δικαιούχων που πληρώθη-
καν εντός του αντίστοιχου
μήνα), ανήλθε σε 228.665
άτομα, από τα οποία οι
121.398 (ποσοστό 53,09%)
είναι κοινοί και λοιπές κατη-
γορίες επιδοτουμένων και οι
107.267 (ποσοστό 46,91%)
είναι εποχικοί τουριστικών
επαγγελμάτων. Οι άνδρες
ανήλθαν σε 99.303 (ποσο-

στό 43,33%) και οι γυναίκες
ανήλθαν σε 129.362 (ποσο-
στό 56,57%).
Από το σύνολο των επιδο-
τούμενων ανέργων,
102.845 (ποσοστό 44,98%)
είναι κοινοί, 2.798 (ποσοστό
1,22%) είναι οικοδόμοι,
107.267 (ποσοστό 46,91%)
είναι εποχικοί τουριστικών
επαγγελμάτων, 13.986
(ποσοστό 6,12%) είναι επο-
χικοί λοιποί (αγροτικά),
1.610 (ποσοστό 0,70%)
είναι εκπαιδευτικοί και 159
(ποσοστό 0,07%) είναι λοι-
ποί.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τ
ετραπλή παρέμβα-

ση για την εξοικο-

νόμηση ενέργειας

σε σπίτια, επιχειρήσεις

και δημόσια κτίρια ετοιμά-

ζει το υπουργείο

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας.

Συγκεκριμένα:

-Τον Απρίλιο αρχίζει η έντα-

ξη των νοικοκυριών που

υπέβαλαν αιτήσεις στο

προηγούμενο πρόγραμμα

«Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

και εγκρίθηκαν.

-Στα τέλη του καλοκαιριού

προκηρύσσεται το νέο

Εξοικονομώ για σπίτια, με

διαφοροποιημένα κριτήρια

εξέτασης των αιτήσεων.

-Μέσα στη χρονιά θα προ-

χωρήσει επίσης το πρό-

γραμμα «Ηλέκτρα» για την

ενεργειακή αναβάθμιση κτι-

ρίων του Δημοσίου, για το

οποίο υπεγράφη την περα-

σμένη εβδομάδα συμφωνία

χρηματοδότησης με την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων.

-Έρχεται ειδικό πρόγραμμα

100 εκατ. ευρώ για την

ενεργειακή αναβάθμιση

τουριστικών επιχειρήσεων.

Σε σχέση με το πρόγραμμα

που προκηρύχθηκε τον

Δεκέμβριο και ολοκληρώθη-

κε στις αρχές του έτους:

εντάχθηκαν συνολικά

36.369 νοικοκυριά με αιτή-

σεις προϋπολογισμού

737,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα

με πληροφορίες τον επόμε-

νο μήνα θα ξεκινήσει η

έκδοση των αποφάσεων

ένταξης των νοικοκυριών

στο πρόγραμμα προκειμέ-

νου να προχωρήσει στη

συνέχεια η δανειοδότηση

(για όσους επιθυμούν) και η

εκτέλεση των εργασιών.

Ήδη από τις αρχές Μαρτίου

«τρέχει» η προθεσμία για

την υποβολή των δικαιολο-

γητικών στο πληροφοριακό

σύστημα του

Προγράμματος

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ», η

οποία ολοκληρώνεται στις

αρχές Απριλίου.

Σύμφωνα με τις εξαγγελλίες

του ΥΠΕΝ, στα τέλη του

καλοκαιριού αναμένεται η

προκήρυξη του νέου προ-

γράμματος Εξοικονομώ, το

οποίο θα προτεραιοποιεί τις

αιτήσεις με ποιοτικά κριτή-

ρια που θα περιλαμβάνουν

τον βαθμό βελτίωσης της

ενεργειακής απόδοσης του

κτιρίου, 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.

Στόχος του ΥΠΕΝ όπως

επισημαίνει ο υπουργός κ.

Κώστας Σκρέκας είναι η

πραγματοποίηση επενδύσε-

ων άνω των 3 δισ. ευρώ

στην ενεργειακή αναβάθμι-

ση κτιρίων την επόμενη

5ετία, με χρηματοδότηση

από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο

Ανάκαμψης.

Για τα κτίρια του Δημοσίου

υπεγράφη την περασμένη

εβδομάδα συμφωνία χρη-

ματοδότησης από την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων ύψους 375

εκατ. ευρώ προκειμένου να

υλοποιηθούν επενδύσεις

ενεργειακής αναβάθμισης

μέσω του προγράμματος

«Ηλέκτρα». Οι επενδύσεις

αφορούν εκσυγχρονισμό

των συστημάτων θέρμαν-

σης - ψύξης, μόνωση του

κτιριακού κελύφους και

εγκατάσταση ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας σε δημό-

σια κτίρια, σχολεία, νοσοκο-

μεία και αθλητικές εγκατα-

στάσεις.

Τέλος, για τα τουριστικά

καταλύματα επίκειται η

προκήρυξη προγράμματος

ύψους 100 εκατ. ευρώ για

μεσαίες, μικρές και πολύ

μικρές επιχειρήσεις με χρη-

ματοδότηση από το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 του

υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων. Σύμφωνα με

το υπουργείο Τουρισμού σε

επόμενη φάση εφόσον εξα-

σφαλιστούν οι πόροι, ενδέ-

χεται να προκηρυχθεί νέο

πρόγραμμα για τις μεγάλες

ξενοδοχειακές μονάδες.
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Ο
λοκληρώθηκε τη

Πέμπτη 18

Μαρτίου στις

21.00 η δημόσια

Διαβούλευση του νομο-

σχεδίου για την «Εκλογή

Δημοτικών και

Περιφερειακών Αρχών».

Η συγκεκριμένη νομοθετική

πρωτοβουλία του

Υπουργού Εσωτερικών

Μάκη Βορίδη και του

Αναπληρωτή Υπουργού

Στέλιου Πέτσα έχει στόχο

την επαναφορά της κυβερ-

νησιμότητας στους Δήμους

και τις Περιφέρειες της

χώρας μέσω της κατάργη-

σης της λεγόμενης «απλής

αναλογικής» που εφάρμοσε

ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία απε-

δείχθη καταστροφική για

την εύρυθμη λειτουργία των

Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και κατά

συνέπεια στην καθημερινό-

τητα των τοπικών κοινω-

νιών.

Επισημαίνεται ότι η

Διαβούλευση συγκέντρωσε

πάνω από 1.000 παρατη-

ρήσεις, οι οποίες θα

ληφθούν υπόψη στη δια-

μόρφωση του τελικού κειμέ-

νου που θα εισέλθει στη

Βουλή για ψήφιση το προ-

σεχές χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασι-

κές αλλαγές που επιφέρει

το Σχέδιο Νόμου και οι

οποίες συνιστούν προϊόν

γόνιμου διάλογου με τους

θεσμικούς εκπροσώπους

της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’

βαθμού (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ),

συνοψίζονται στα παρακά-

τω:

Επαναφορά της 5ετούς

θητείας. Οι δήμαρχοι και οι

περιφερειάρχες 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 συμ-

βουλίων.

Το όριο εκλογής από τον

πρώτο γύρο τίθεται στο

43% συν μία ψήφο.

Τίθεται όριο 3% για το

δικαίωμα εκλογής δημοτι-

κού ή περιφερειακού συμ-

βούλου, το οποίο είναι

ευθυγραμμισμένο με το

ισχύον στις βουλευτικές

εκλογές και ανεξάρτητο από

τον αριθμό των μελών του.

Εξασφαλίζεται η εκλογή των

3/5 των μελών του συμβου-

λίου στον νικητή των εκλο-

γών.

Τίθεται καταληκτική ημερο-

μηνία η 31η Αυγούστου για

την κατάρτιση και δήλωση

των συνδυασμών ώστε να

υπάρχει πλήρης έλεγχος

των εκλογικών δαπανών

και να είναι εγκαίρως στο

εκλογικό σώμα γνωστοί οι

υποψήφιοι.

Επιπροσθέτως, το συγκε-

κριμένο νομοσχέδιο έρχεται

στο πλαίσιο της αποκατά-

στασης της εύρυθμης λει-

τουργίας της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης υπέρ του

συμφέροντος των πολιτών,

βάζοντας οριστικά τέλος

στην ακυβερνησία και την

αναποτελεσματικότητα,

υλοποιώντας παράλληλα

μια ρητή προεκλογική

δέσμευση του

Πρωθυπουργού, Κυριάκου

Μητσοτάκη.
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