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Τρίτη 6 Απριλίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1012 Τιμή: 0,60 ευρώ

Αίτημα επιχειρήσεωνΑίτημα επιχειρήσεων

εστίασης προς τον Δήμοεστίασης προς τον Δήμο

Φαρσάλων για τηνΦαρσάλων για την

επανεκκίνηση της τοπικήςεπανεκκίνηση της τοπικής

οικονομίαςοικονομίας

ΚΥΦ: Η Λαϊκή ΣυσπείρωσηΚΥΦ: Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων ριζικά αντίθετηΦαρσάλων ριζικά αντίθετη

με την πολιτική τουμε την πολιτική του

Υπουργείου ΥγείαςΥπουργείου Υγείας

Ξεκινούν οι διαδικασίεςΞεκινούν οι διαδικασίες

πληρωμής τουπληρωμής του

προγράμματος «ΑΝΑΣΑ»προγράμματος «ΑΝΑΣΑ»

της Περιφέρειαςτης Περιφέρειας

Νέα Πρόεδρος του ΕθνικούΝέα Πρόεδρος του Εθνικού

Κέντρου Δημόσιας ΔιοίκησηςΚέντρου Δημόσιας Διοίκησης

και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ηκαι Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) η

Φαρσαλινή ΠαρασκευήΦαρσαλινή Παρασκευή

ΔραμαλιώτηΔραμαλιώτη

Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές οχλήσεις από το εξωτερικόΣυνεχίζονται οι τηλεφωνικές οχλήσεις από το εξωτερικό

στους κατοίκους της Επαρχίας και των Φαρσάλωνστους κατοίκους της Επαρχίας και των Φαρσάλων

Σε  τροχ ιά  υλοπο ίησηςΣε  τροχ ιά  υλοπο ίησης
μέσω ΣΔ ΙΤ  το  Φράγμαμέσω ΣΔ ΙΤ  το  Φράγμα

Εν ιπέα ,  τ ι  περ ιλαμβάνε ιΕν ιπέα ,  τ ι  περ ιλαμβάνε ι

Σελ. 2

Σελ. 12

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 8

Α
κόμα ένα μεγάλο έργο ΣΔΙΤ προωθεί προς

υλοποίηση το υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών και αφορά και πάλι τη δημιουργία

ενός Φράγματος (μετά από το Φράγμα Χαβρία στη

Χαλκιδική). Αυτή τη φορά πρόκειται για το Φράγμα

του ποταμού Ενιπέα στα Φάρσαλα στο οποίο περιλαμ-

βάνονται τα δίκτυα διανομής νερού και άλλα συνοδά

έργα... Σελ.9
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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 7/4/2021
Αραιή Συννεφιά 7/19c

Τρίτη 6/4/2021
Συννεφιά 10/16c

Πέμπτη 8/4/2021
Ασθενής Βροχή 4/12c

Παρασκευή 9/4/2021
Συννεφιά 3/13c

Σαββάτο 10/4/2021
Συννεφιά 4/15c

Κυριακή 11/4/2021
Συννεφιά 5/14c

Δευτέρα 12/4/2021
Συννεφιά 6/10c

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

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

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

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

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

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

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

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Σ
ε ανακοίνωση προ-

χώρησε το Α.Τ.

Φαρσάλων ζητώ-

ντας την προσοχή όλων,

καθώς διαπιστώθηκε ότι

τα τελευταία 24ωρα αρκε-

τοί πολίτες της περιοχής,

δέχονται δεκάδες τηλε-

φωνήματα σε σταθερά

από αριθμούς του εξωτε-

ρικού.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

“Το Α.Τ. Φαρσάλων εφιστά

την προσοχή των πολιτών,

καθότι τα τελευταία 24ωρα

διαπιστώθηκε η τηλεφωνική

ενόχληση σε σταθερά, από

αριθμούς με πρόθεμα εξω-

τερικού. Οι λόγοι καθώς και

οι προθέσεις των καλού-

ντων παραμένουν άγνω-

στες και μη διευκρινησμέ-

νες. Ως εκ τούτου, για

λόγους προφύλαξης συνι-

στάται η μη αποδοχή των

εν λόγω κλήσεων”.

Το Α.Τ. ΦαρσάλωνΤο Α.Τ. Φαρσάλων

εφιστά την προσοχήεφιστά την προσοχή

των πολιτών για τηλετων πολιτών για τηλε--

φωνικές οχλήσεις απόφωνικές οχλήσεις από

το εξωτερικότο εξωτερικό

Εμπορικός: ΛειτουργίαΕμπορικός: Λειτουργία

του λιανεμπορίου απότου λιανεμπορίου από

5 Απριλίου –5 Απριλίου –

ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις

Δ
ήμος Φαρσάλων:

Προσοχή στους

πολίτες για τις

προσπάθειες τηλεφωνι-

κής εξαπάτησης.

Τα τελευταία εικοσιτετράω-

ρα παρατηρείται «βροχή»

τηλεφωνημάτων από αριθ-

μούς του εξωτερικού, προς

τα σταθερά τηλέφωνα των

πολιτών.

Αντίστοιχα περιστατικά

έχουν καταγραφεί και σε

άλλες περιοχές του νομού

Λάρισας, με τις αρχές να

καλούν τους πολίτες να μην

αποδέχονται τις συγκεκρι-

μένες κλήσεις και πολύ

περισσότερο να μη συναι-

νέσουν σε κανένα από τα

ενδεχόμενα αιτήματα που

θα τους θέσουν οι καλού-

ντες επικαλούμενοι διάφο-

ρες προφάσεις.

Για το λόγο αυτό εφίσταται

ιδιαιτέρως η προσοχή των

πολιτών. Από την πλευρά

του ο δήμος, έχει ήδη γνω-

στοποιήσει τα παραπάνω

στις αρμόδιες αρχές, ζητώ-

ντας την παρέμβασή τους.

Δήμος Φαρσάλων:Δήμος Φαρσάλων:

Προσοχή στουςΠροσοχή στους

πολίτες για τις προπολίτες για τις προ--

σπάθειες τηλεφωνισπάθειες τηλεφωνι--

κής εξαπάτησηςκής εξαπάτησης

Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων ανακοινώνε-

ται ότι από την Δευτέρα 5

Απριλίου τα καταστήματα

υποδημάτων, ενδυμάτων,

βιβλιοχαρτοπωλεία και

οπτικών συνεχίζουν να

λειτουργούν με την διαδι-

κασία click in shop πλην

πολυκαταστημάτων και

εμπορικών κέντρων.

Τα υπόλοιπα καταστήματα

συνεχίζουν να λειτουργούν

μόνο με την διαδικασία του

click away.

Οι πολίτες που θέλουν να

πηγαίνουν για ψώνια θα

πρέπει να στέλνουν μήνυ-

μα στο 13032  με το ονομα-

τεπώνυμό τους και θα λαμ-

βάνουν ένα μήνυμα:

Μετακίνηση σε εμπορικό

κατάστημα. Το sms θα έχει

διάρκεια 3 ώρες και μόνο

μια φορά ανά 24ωρο.

Επίσης λειτουργούν τα κομ-

μωτήρια , κουρεία και

κέντρα αισθητικής, διαιτο-

λογικές υπηρεσίες με τις

γνωστές  προϋποθέσεις.

Ανοιχτά παραμένουν επί-

σης τα super market, τα

καταστήματα τροφίμων και

τα φαρμακεία.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις

τροφίμων (σούπερ μάρκετ,

μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεο-

πωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχα-

ροπλαστεία, pet shop),

προαιρετικά μπορούν να

λειτουργήσουν από 7:00

έως 20:30. Υπενθυμίζουμε

επίσης ότι στα συγκεκριμέ-

να καταστήματα απαγορεύ-

εται η πώληση διαρκών

προϊόντων.

Επίσης  επιτρέπονται δια-

δημοτικές μετακινήσεις από

το Σάββατο 3 Απριλίου και

μόνο για τα

Σαββατοκύριακα, με SMS

στο 13033 με κωδικό 6 και

για τρία άτομα ή ανά οικο-

γένεια,  με τη χρήση αυτοκι-

νήτου ή μηχανής.

Η απαγόρευση κυκλοφο-

ρίας ισχύει για την πόλη

μας, από τις 21:00 το

βράδυ έως και τις 5:00 το

πρωί.



Π
αρατείνεται η προ-

θεσμία καταβολής

της δόσης

Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων

και διευκολύνσεων τμη-

ματικής καταβολής βεβαι-

ωμένων οφειλών στις

Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά

Κέντρα για τις επιχειρή-

σεις που έχουν ενεργό,

κύριο κωδικό δραστηριό-

τητας στις 20-3-2020

όπως αυτοί έχουν καθορι-

στεί από του υπουργείο

Οικονομικών ή ακαθάρι-

στα έσοδα ενεργού κατά

την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτε-

ρεύουσας δραστηριότη-

τας.

Τα ακαθάριστα έσοδα προ-

κύπτουν από την αρχική

δήλωση φόρου εισοδήμα-

τος φορολογικού έτους

2018, τα οποία είναι μεγα-

λύτερα από τα ακαθάριστα

έσοδα που αντιστοιχούν

στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-

2020.

Συγκεκριμένα η απόφαση

αφορά στις επιχειρήσεις

των κλάδων του λιανεμπο-

ρίου, της εστίασης, του του-

ρισμού, των μεταφορών,

του αθλητισμού, του πολιτι-

σμού, καθώς επίσης και τα

βιβλιοπωλεία, τα κομμωτή-

ρια, τα ινστιτούτα αισθητι-

κής και άλλες επιχειρήσεις

παροχής υπηρεσιών που

υποχρεώθηκαν είτε να ανα-

στείλουν τη λειτουργία τους

είτε να περιορίσουν στο

ελάχιστο τις δραστηριότητές

τους λόγω των περιοριστι-

κών μέτρων που λαμβάνο-

νται κατά της επιδημίας του

κορονοϊού.

Η δόση Μαρτίου καταβάλ-

λεται την τελευταία εργάσι-

μη ημέρα του επόμενου

μήνα της τελευταίας δόσης

του προγράμματος της υφι-

στάμενης ρύθμισης τμημα-

τικής καταβολής, όπως

αυτό έχει τυχόν διαμορφω-

θεί

Από την νέα παράταση της

καταβολής της δόσης του

Μαρτίου εξαιρούνται:

α) οι φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης, όπως ορίζο-

νται στην παρ. 1 του

άρθρου 14 ν. 4270/2014,

β) τα εκτός αυτής νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.),

γ) τα Νομικά Πρόσωπα

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

που ανήκουν στο κράτος, ή

σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά

την έννοια της επίτευξης

κρατικού ή δημοσίου ή

αυτοδιοικητικού σκοπού,

εποπτείας, διορισμού και

ελέγχου της πλειοψηφίας

της Διοίκησής τους- ή επι-

χορηγούνται τακτικά, σύμ-

φωνα με τις κείμενες διατά-

ξεις, από κρατικούς πόρους

κατά πενήντα τοις εκατό

(50%) τουλάχιστον του ετή-

σιου προϋπολογισμού τους,

δ) οι εκτός αυτής δημόσιες

επιχειρήσεις και οργανισμοί

του Κεφαλαίου Α’ του ν.

3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρ-

τήτως εάν έχουν εξαιρεθεί

από την εφαρμογή του

ε) οι επιχειρήσεις που υπά-

γονται στο Κεφάλαιο Β’ του

αμέσως παραπάνω νόμου.
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Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται παράταση γιαΠοιες επιχειρήσεις δικαιούνται παράταση για

τις δόσεις της ρύθμισης στην εφορίατις δόσεις της ρύθμισης στην εφορία

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές



Τ
ην ερχόμενη

Πέμπτη 8 Απριλίου

και ώρα 13:30

συνεδριάζει μέσω τηλε-

διάσκεψης το Δημοτικό

Συμβούλιο των

Φαρσάλων με τα κάτωθι

θέματα εντός ημερησίας

διάταξης.

Θέμα 1:Έγκριση τροποποί-

ησης του Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου

έτους 2021 (δεύτερη).

Εισηγητής κ. Αναστάσιος

Λιαπής, Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών.

Θέμα 2:Έγκριση αναμόρ-

φωσης Προϋπολογισμού

του Δήμου Οικονομικού

Έτους 2021 (Τρίτη).

Εισηγητής κ. Σωκράτης

Αλειφτήρας, Προϊστάμενος

Τμήματος

Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και

Προμηθειών.

Θέμα 3:Χορήγηση άδειας

παραγωγού πωλητή λαϊκών

αγορών (Ειρήνη Αθανασία

Παπαδοπούλου του

Αποστόλου). Εισηγητής κ.

Μπαλαμπάνη Παρασκευή,

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης.

Θέμα 4:Λήψη Απόφασης

για διακοπή συνδέσεων

σταθερής τηλεφωνίας.

Εισηγητής κ. Μπαλαμπάνη

Παρασκευή, Προϊσταμένη

Διεύθυνσης

Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης.

Θέμα 5:Παραχώρηση από

τον Δήμο Φαρσάλων στην

ΔΕΥΑΦ  αγροτεμαχίων για

την κατασκευή 2 φωτοβολ-

ταικών πάρκων με σκοπό

την υποβολή πρότασης στο

πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης». Εισηγητής κ.

Αναστάσιος Λιαπής,

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 6:Κατάρτιση –

Έγκριση Μακροπρόθεσμου

Προγράμματος

Δημοσιονομικής

Στρατηγικής 2022 – 2025

του υποτομέα των ΟΤΑ.

Εισηγητής κ. Γεώργιος

Παπαδήμας, Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών 

Θέμα 7:Έγκριση του σχεδί-

ου ενεργειών για την οργα-

νωμένη απομάκρυνση

πολιτών για λόγους προ-

στασίας από επικείμενη

καταστροφή εξαιτίας δασι-

κών πυρκαγιών. Εισηγήτης

κ. Κων/νος Δαμιανός,

Πρόεδρος Δημοτικού

Συμβουλίου.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

ΣυνεδριάζειΣυνεδριάζει τοτο Δημοτικό Συμβούλιο τωνΔημοτικό Συμβούλιο των

Φαρσάλων με 7 θέματαΦαρσάλων με 7 θέματα

Π
έντε εικόνες από

το τέμπλο του

ναού του Αγίου

Αθανασίου στο νεκροτα-

φείο του Ελληνικού

Φαρσάλων έκλεψαν

άγνωστοι, παραμονή του

Ευαγγελισμού της

Θεοτόκου.

Την κλοπή κατήγγειλε στο

Αστυνομικό Τμήμα

Φαρσάλων ανήμερα της

Εθνικής επετείου ο ιερέας

του χωριού, σημειώνοντας

ότι οι εικόνες που εκλάπη-

σαν αγιογραφήθηκαν το

1945, ενώ οι δράστες δεν

δυσκολεύτηκαν να κλέψουν

την εκκλησία, καθώς η

είσοδος πήταν ανασφάλι-

στη λόγω του ότι πρέπει να

έχουν πρόσβαση οι πιστοί.

Υπενθυμίζεται ότι οι κοιμη-

τηριακός ναός του Αγίου

Αθανασίου στο Ελληνικό,

βρέθηκε ξανά στο στόχα-

στρο ιερόσυλων τον Ιούνιο

του 2020 όπου οι άγνωστοι

δράστες είχαν και τότε

αφαιρέσει τρεις εικόνες από

το ίδιο τέμπλο.

Πηγή: Ελευθερία (Βαγγέλης

Κακάρας)

Ελληνικό Φαρσάλων: Έκλεψαν εικόνες απόΕλληνικό Φαρσάλων: Έκλεψαν εικόνες από

ναό νεκροταφείουναό νεκροταφείου



Σ
ε ανακοίνωση της

Λαϊκής

Συσπείρωσης

Φαρσάλων αναφέρονται

τα εξής:

“Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων δηλώνει ότι

είναι ριζικά αντίθετη με την

πολιτική του Υπουργείου

Υγείας όπως εκφράστηκαν

στις απαντήσεις που μετέ-

φερε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων για το «πάγω-

μα» της μεταφοράς των

κενών οργανικών θέσεων

του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων προκειμένου να

δημιουργηθεί πολυδύναμο

ιατρικό κέντρο στη Νίκαια.

Η Λαϊκή Συσπείρωση είναι

συγχρόνως ενάντια στο ότι

το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων ακόμη και μετά

το «πάγωμα» θα συνεχίσει

να λειτουργεί εξίσου υπο-

βαθμισμένα όπως λειτουρ-

γεί και σήμερα. Αυτό το

«πάγωμα» που τάζει ο

Υφυπουργός Υγείας και μας

μετέφερε η Δημοτική αρχή

γίνεται μόνο και μόνο για να

κατευναστούν οι ανησυχίες

των κατοίκων του Δήμου

μας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φάρσαλων απαίτησε από

τη Δημοτική Αρχή εδώ και

τώρα να διεκδικήσουμε την

πλήρη κάλυψη όλων των

κενών οργανικών θέσεων

με μόνιμο προσωπικό από

όλες τις ειδικότητες, την

πλήρη και ολοκληρωμένη

λειτουργία του ακτινοδια-

γνωστικού και μικροβιολογι-

κού εργαστήριου και την

βελτίωση των κτιριακών

εγκαταστάσεων του ΚΥΦ.

Είμαστε στο 2021 και δεν

δικαιολογείται σε ένα Δήμο

με τα τόσα απομακρυσμένα

χωριά το μοναδικό ΚΥ να

μην μπορεί να καλύψει τις

ανάγκες του λαού σε

Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας. Όπως δεν είναι

λογικό και έντιμο το

Υπουργείο Υγείας να μη

χρηματοδοτεί την σύνδεση

του ΚΥΦ με το φυσικό

αέριο με την δικαιολογία ότι

η χώρα μας αντιμετωπίζει

οικονομική κρίση και ο

Δήμαρχος να καλεί δωρη-

τές για να καλύψουν το

έργο, την στιγμή που οι

πολίτες των Φαρσάλων και

όχι μόνο, έχουν ήδη συνει-

σφέρει καθώς φορολογού-

νται και για τον αέρα που

αναπνέουν. Όλα αυτά απο-

δεικνύουν το πόσο σοβαρά

αντιμετωπίζει η κυβέρνησή

τις ανάγκες υγείας του λαού

και το τεράστιο πρόβλημα

με το ΚΥΦ αλλά και την επί-

σκεψη του Δημάρχου

Φαρσάλων.

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων και το ΚΚΕ, με

τον σύντροφο Βουλευτή

Γιώργο Λαμπρούλη, με επι-

μονή και επανειλημμένως

έχει κάνει επερωτήσεις και

προτάσεις στη Βουλή (22

Φλεβάρη 2021). Ο υφυ-

πουργός Υγείας Β.

Κοντοζαμάνης, προσπερ-

νώντας τις υπάρχουσες

ανάγκες για την πλήρη λει-

τουργεία του ΚΥΦ, δήλωσε

ότι το προσωπικό στο

Κέντρο Υγειάς Φαρσάλων

είναι επαρκές. Προχώρησε

μάλιστα περισσότερο και

επιβεβαίωσε ότι το προσω-

πικό του Κέντρου Υγειάς

Φαρσάλων επαρκεί και για

την διεξαγωγή των εμβολια-

σμών στους Δημότες

Φαρσάλων. Με άλλα λόγια

δηλαδή μας διαβεβαιώνουν

το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων θα συνεχίσει να

λειτουργεί υποβαθμισμένα

και για τις επόμενες γενιές.

Είναι φανερό ότι δυστυχώς

η κυβέρνηση, συνεχίζοντας

τη διαχρονική ευθύνη των

κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-

ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, δεν έχει επιλέ-

ξει να υπηρετεί τα συμφέ-

ροντα της λαϊκής εργατικής

τάξης. Αυτή η επιλογή της

αποδεικνύεται προκλητικά

και από το γεγονός ότι εν

μέσω πανδημίας μείωσε

κατά 96 εκατομμύρια ευρώ

την κρατική χρηματοδότηση

για την Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση και το

ΚΚΕ θα συνεχίσουν να

μάχονται. Καλεί τους

Φαρσαλινούς να δυναμώ-

σουν τον αγώνα για ένα

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

σε πλήρη λειτουργία, με

όλο το απαραίτητο προσω-

πικό και τις κατάλληλες

υποδομές, που θα εξυπη-

ρετεί όλους τους δημότες

στο δημόσιο δωρεάν

σύστημα υγείας”.
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Ά
νοιξε η πλατφόρ-

μα για την υπο-

βολή αιτημάτων

πληρωμής των επιχειρή-

σεων εντάχθηκαν στο

πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Ξεκινά η διαδικασία της

εκταμίευσης για τις 1.008

επιχειρήσεις,συνολικού

προϋπολογισμού

30.133.075 ευρώ, που

έχουν ενταχθεί στο πρό-

γραμμα ΑΝΑΣΑ» δηλώνει

ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Σε συνεργα-

σία με το Υπουργείο

Ανάπτυξης, την Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης του

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -

2020 και τον ΕΦΕΠΑΕ –

ΑΕΔΕΠ οριστικοποιήθη-

καν οι όροι, οι διαδικα-

σίες και ο τρόπος με τον

οποίο πλέον οι επιχειρή-

σεις θα υποβάλλουν την

αίτηση τους μέσου του

Πληροφοριακού

Συστήματος Κρατικών

Ενισχύσεων για να τους

καταβληθούν τα χρήματα

που τους έχουν εγκριθεί

βάση της διαδικασίας για

τη δράση της ενίσχυσης

μικρών και πολύ μικρών

επιχειρήσεων που επλή-

γησαν στην πρώτη φάση

της πανδημίας Covid-19

στη Θεσσαλία» προσθέτει

ο Περιφερειάρχης.

Συγκεκριμένα:

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας /

Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης Ε.Π. και η

ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενη-

μερώνουν τους ενδιαφερό-

μενους για τη Δράση

ΑΝΑΣΑ για τα ακόλουθα:

1. Εκδόθηκε η 1η

Τροποποίηση Απόφασης

Ένταξης (1-4-2021) για τις

συνολικά 1.008 επιχειρή-

σεις που εντάχθηκαν στη

Δράση ΑΝΑΣΑ του ΠΕΠ.Θ.

Ο Συνολικός Π/Υ είναι

30.133.075 ευρώ Δημόσια

Δαπάνη.

2. Εκδόθηκε η 2η

Τροποποίηση της

Πρόσκλησης της Δράσης

ΑΝΑΣΑ (30-3-2021) με την

οποία -μεταξύ των άλλων-

επέρχονται οι παρακάτω

αλλαγές έναντι των εν ισχύ

έως σήμερα :

– Ως περίοδος υποβολής

Αιτημάτων Καταβολής

(Επαλήθευσης –

Πιστοποίησης) ορίζεται το

διάστημα από την έκδοση

Απόφασης Ένταξης στο

ΠΕΠ.Θ που θα χορηγεί

μοναδικό κωδικό MIS σε

κάθε ενταγμένη επιχείρηση,

έως 31-07-2021

– Το Αίτημα Καταβολής

(Επαλήθευσης –

Πιστοποίησης) υποβάλλεται

μόνο ηλεκτρονικά στο

ΠΣΚΕ με επισύναψη όλων

των προβλεπόμενων

εγγράφων.

– Η υποχρέωση των επιχει-

ρήσεων να απασχολούν

κατά την τελευταία μέρα του

μήνα που προηγείται της

αίτησης καταβολής του

κεφαλαίου κίνησης τον ίδιο

αριθμό εργαζομένων με

αυτόν που απασχολούσαν

κατά την ίδια ημερομηνία

του προηγούμενου έτους,

συμπληρώνεται για τις επι-

χειρήσεις που υποβάλουν

Αίτηση τον 4ο/2021 με τη

δυνατότητα επιλογής τους

ως προς τον μήνα αναφο-

ράς μεταξύ των 12ος/2019-

2020, 1ος/2020-2021,

2ος/2020-2021, 3ος/2020-

2021.

– Συμπληρώνεται κεφάλαιο

με Τροποποιήσεις ήσσονος

σημασίας που μπορούν να

γίνονται αποδεκτές.

– Αντικαθίσταται το περιεχό-

μενο των Παραρτημάτων

VΙΙ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟ-

ΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) και

VIII (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙ-

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ) που υπο-

βάλλονται εν συνόλω με το

Αίτημα Καταβολής στο

ΠΣΚΕ.  Απλοποιούνται και

διευκρινίζονται τα απαιτού-

μενα δικαιολογητικά.  Εξ

αυτών, επισημαίνονται τα:

• Ζητείται «Πρωτότυπη

φορολογική ενημερότητα,

για είσπραξη χρημάτων

από φορείς ΠΛΗΝ

Κεντρικής Διοίκησης σε

ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής

φόρων»

• Καταργείται η απαίτηση

προσκόμισης βεβαίωσης

ΓΕΜΗ, εφόσον δεν έχει

υπάρξει τροποποίηση στα

στοιχεία της επιχείρησης

μεταγενέστερη της υποβο-

λής αίτησής της στην

Πρόσκληση.

• Καταργείται η απαίτηση

προσκόμισης Καταστάσεων

Επιθεώρησης Εργασίας

(πίνακας προσωπικού) Ε4

• Ζητείται εκτύπωση ΤΑΧΙS

που να εμφανίζει τον

Τραπεζικό Λογαριασμό

στον οποίο ζητείται από την

επιχείρηση να καταβληθεί η

επιχορήγηση, ως δηλωθέ-

ντα επαγγελματικό λογαρια-

σμό.

3. Μετά  την έκδοση της 1ης

Τροποποίησης Απόφασης

Ένταξης με την οποία απο-

δόθηκε μοναδικός κωδικός

ΜIS σε κάθε μία από τις

1.008 επιχειρήσεις που

εντάχθηκαν στη Δράση

ΑΝΑΣΑ του ΠΕΠ.Θ. (όπως

προβλέπονταν ήδη από την

1η Τροποποίηση

Πρόσκλησης, έκδοσης 30-

12-2020), είναι άμεσα δια-

θέσιμη η ενέργεια του

Αιτήματος Καταβολής

Ενίσχυσης (Ελέγχου) στο

Πληροφοριακό Σύστημα

Κρατικών Ενισχύσεων

(Π.Σ.Κ.Ε)

www.ependyseis.gr/mis.

4. Στις ιστοσελίδες της

ΕΥΔΕΠΘ και ΕΦΕΠΑΕ –

ΑΕΔΕΠ, άμεσα αναρτώνται

για χρήση από τις επιχειρή-

σεις του ΑΝΑΣΑ : α)

Πρότυπο Υπεύθυνης

Δήλωσης που ζητείται να

υποβληθεί με το Αίτημα

Καταβολής, β)

Συγκεντρωτική Κατάσταση

όλων των απαραίτητων

δικαιολογητικών που συνο-

δεύουν το Αίτημα

Καταβολής, γ) Υλικό δημο-

σιότητας για ιστοσελίδα δ)

Οδηγίες για δημιουργία

αναμνηστικής αφίσας.

5. Το Αίτημα Καταβολής

σύμφωνα με την

Πρόσκληση εξετάζεται από

την ΑΕΔΕΠ / ΕΦΕΠΑΕ,

εκτός τυχόν ειδικών περι-

πτώσεων όπου ακολουθού-

νται οι προβλέψεις της

Πρόσκλησης.

6. Η καταβολή της επιχορή-

γησης Κεφαλαίου Κίνησης

για τις επιχειρήσεις του

ΑΝΑΣΑ γίνεται μέσω του

ΕΦΕΠΑΕ, με εξασφαλισμέ-

νη χρηματοδότηση από το

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-

2020 με συγχρηματοδότηση

της Ε.Ε./ Ταμείο Ε.Τ.Π.Α.

7. Η Δράση ΑΝΑΣΑ υλοποι-

είται από την Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

τον ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ ως

Ενδιάμεσο Φορέα.

Πληροφορίες – ενημέρωση

: ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : τηλ.

24210/76894-9,

aedep@aedep.gr και

https://aedep.gr/,

www.thessalia-espa.gr
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Ν
έα δράση, προϋ-

πολογισμού 330

εκατομμυρίων

ευρώ, για την παροχή

κεφαλαίου κίνησης στις

επιχειρήσεις εστίασης με

σκοπό την αγορά πρώ-

των υλών για τους 2-3

πρώτους μήνες επανεκκί-

νησης της λειτουργίας

τους, θέτει σε εφαρμογή

το Υπουργείο Ανάπτυξης

& Επενδύσεων, όπως

επισημαίνεται σε ανακοί-

νωση.

Αναλυτικά, αναφέρεται: “Η

δράση χρηματοδοτείται

μέσω του Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα-

Επιχειρηματικότητα-

Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του

ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και

αφορά επιχειρήσεις, μικρο-

μεσαίες και μεγάλες, που

έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με

τα μεγαλύτερα έσοδα της

εστίασης. Περιλαμβάνονται

και οι επιχειρήσεις franchise

υπό την προϋπόθεση πλή-

ρωσης ορισμένων κανονι-

στικών κριτηρίων του

ΕΣΠΑ.

Το ποσό της ενίσχυσης

ανέρχεται στο 7% επί του

τζίρου του κύριου ΚΑΔ

εστίασης ή του ΚΑΔ με τα

μεγαλύτερα έσοδα του

2019.

Για τις επιχειρήσεις που

έχουν συσταθεί εντός του

2019 ή εντός του 2020 το

ποσό της ενίσχυσης ορίζε-

ται ως εξής:

[(κύκλος εργασιών 2019 ή

2020)/αριθμός  ημερών λει-

τουργίας ]*365*7%.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης

ορίζεται σε 100.000 ευρώ

ανά ΑΦΜ.

Τα κριτήρια ένταξης στη

δράση είναι:

Μείωση ετήσιου τζίρου

2020 σε σχέση με το 2019

μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

Για τις επιχειρήσεις που

συστάθηκαν εντός του 2019

για την πτώση του τζίρου

υπολογίζεται ίσος αριθμός

ημερών λειτουργίας.

Συσταθείσες εντός του

2020 μπαίνουν αυτοδικαίως

στη δράση.

Επιχειρήσεις. εστίασης

που ήταν σε στάδιο κατα-

σκευής το 2019 και ξεκίνη-

σαν να έχουν έσοδα το

2020 αντιμετωπίζονται ως

συσταθείσες εντός του

2020.

Επιχειρήσεις εστίασης που

είναι υπόχρεες σε υποβολή

περιοδικών δηλώσεων

ΦΠΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλο-

νται στο Πληροφοριακό

Σύστημα Κρατικών

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του

Υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων στη διεύθυνση

www.ependyseis.gr. Η

έναρξη υποβολής αιτήσεων

θα καθοριστεί από την

έγκριση του καθεστώτος

από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, ενώ αιτήσεις θα

γίνονται δεκτές έως τις 31

Ιουλίου 2021 προκειμένου

να μπορέσουν ν ενταθούν

και οι εποχιακές επιχειρή-

σεις.

Η αξιολόγηση θα είναι

άμεση και η εκταμίευση της

επιχορήγησης θα γίνεται

αμέσως μετά την ένταξη και

την έγκριση της αίτησης,

ενώ οι επιχειρήσεις οφεί-

λουν να αναλώσουν την

επιχορήγηση μέχρι 31-12-

2021. Ο έλεγχος θα γίνει με

βάση τις περιοδικές δηλώ-

σεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα

έξοδα.

Επισημαίνεται ότι

Το ποσό της ενίσχυσης που

θα χορηγηθεί από τη δράση

δεν θα πρέπει να υπερβαί-

νει το 70% του αθροίσματος

των ποσών των Κωδικών

361, 363 και 364 του εντύ-

που των περιοδικών δηλώ-

σεων ΦΠΑ για το έτος

2021.

Tο άθροισμα του ποσού

της δημόσιας χρηματοδότη-

σης από την παρούσα

δράση, του ποσού της

δημόσιας χρηματοδότησης

στο πλαίσιο των δράσεων

ενίσχυσης επιχειρήσεων

που επλήγησαν από την

πανδημία COVID-19 των

Περιφερειακών

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

σε όλη την με την μορφή

επιχορήγησης, δεν μπορεί

να υπερβαίνει το 100% του

αθροίσματος των ποσών

που αναγράφονται στον

Κωδικό 367 του εντύπου

των περιοδικών δηλώσεων

ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει

είτε το (Α) είτε/και το (Β)

τότε το ποσό της δημόσιας

χρηματοδότησης της

παρούσας δράσης καταλο-

γίζεται ως αχρεωστήτως

καταβληθέν και επιστρέφε-

ται από τον λήπτη της ενί-

σχυσης.

Λόγω ένταξης στο προσω-

ρινό πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων της ΕΕ, ως δράση

πανδημίας, θα εγκριθεί και

από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.”
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Εστίαση: Κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις για την επαναλειτουργία τουςΕστίαση: Κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις για την επαναλειτουργία τους

Π
ότε πληρώνεται το

επίδομα 534 ευρώ

για τις αναστολές

Μαρτίου – Ολες οι πλη-

ρωμές από ΟΑΕΔ και

ΕΦΚΑ έως 9 Απριλίου

Πληρωμές συνολικού

ύψους 97 εκατ. ευρώ θα

πραγματοποιηθούν στους

δικαιούχους την περίοδο 5

– 9 Απριλίου από e-ΕΦΚΑ

και ΟΑΕΔ. Η καταβολή της

αποζημίωσης ειδικού σκο-

πού ύψους 534 ευρώ στους

εργαζομένους των οποίων

οι συμβάσεις εργασίας ήταν

σε αναστολή κατά τη διάρ-

κεια του Μαρτίου, θα πραγ-

ματοποιηθεί είτε την

Παρασκευή 9 Απριλίου είτε

τη Δευτέρα 12 Απριλίου.

Οπως ξεκαθαρίζει το

υπουργείο Εργασίας για το

θέμα αυτό θα ακολουθήσει

νεότερη ενημέρωση από το

Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:

Οι πληρωμές από ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν

την περίοδο 5 – 9 Απριλίου

οι εξής καταβολές:

11,1 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 530 δικαιού-

χους σε συνέχεια έκδοσης

αποφάσεων για εφάπαξ.

10,3 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 16.448 δικαιού-

χους για παροχές σε χρήμα

(Επιδόματα Μητρότητας,

Ασθενείας, Ατυχήματος,

Έξοδα Κηδείας)

Τέλος, 6.300 ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 16 δικαιούχους

για κληρονομικές παροχές

επικουρικής σύνταξης.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν

κατά την περίοδο 5 – 9

Απριλίου οι εξής καταβολές:

40 εκατ. ευρώ σε 32.000

δικαιούχους στο πλαίσιο

επιδοτούμενων προγραμ-

μάτων απασχόλησης

35 εκατ. ευρώ σε 83.000

δικαιούχους για καταβολή

επιδομάτων ανεργίας και

λοιπών επιδομάτων

500.000. ευρώ σε 980

μητέρες για επιδοτούμενη

άδεια μητρότητας.

Σημειώνεται ότι για την εν

λόγω περίοδο δεν υπάρ-

χουν προγραμματισμένες

καταβολές από τον ΟΠΕΚΑ

Επίδομα 534 ευρώ: ΚαταβάλλεταιΕπίδομα 534 ευρώ: Καταβάλλεται

έως 12 Απριλίου – Όλες οι πληρωμέςέως 12 Απριλίου – Όλες οι πληρωμές

από ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔαπό ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ



Μ
ε απόφαση του

Υπουργού

Εσωτερικών

Μάκη Βορίδη, νέα

Πρόεδρος του Εθνικού

Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

διορίζεται η

Αντιπρόεδρος της

Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης, κ.

Παρασκευή Δραμαλιώτη,

κατόπιν της παραιτήσεως

του μέχρι σήμερα

Προέδρου κ. Διονύσιου

Κυριακόπουλου, ο οποίος

θα αναλάβει άλλα καθή-

κοντα.

Το ΕΚΔΔΑ είναι ο εθνικός

στρατηγικός φορέας ανά-

πτυξης του ανθρώπινου

δυναμικού της δημόσιας

διοίκησης και της τοπικής

αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε το

1983, είναι Νομικό

Πρόσωπο Δημοσίου

Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγε-

ται στον Υπουργό

Εσωτερικών.

Σύντομο Βιογραφικό

Σημείωμα της Παρασκευής

Δραμαλιώτη

Η Παρασκευή Αντ.

Δραμαλιώτη είναι νομικός,

αριστούχος απόφοιτος της

Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διοίκησης και αριστούχος

διδάκτωρ Διοικητικής

Επιστήμης. Απέκτησε δύο

μεταπτυχιακούς τίτλους

σπουδών με ειδίκευση στο

Δημόσιο και στο Διεθνές

Δίκαιο. Παράλληλα, είναι

υπότροφος του «Ιδρύματος

Μαραγκοπούλου για τα

Δικαιώματα του

Ανθρώπου», έχει διδάξει

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

σε προπτυχιακό και μετα-

πτυχιακό επίπεδο, καθώς

και στην Εθνική Σχολή

Δημόσιας Διοίκησης με επι-

στημονικό αντικείμενο

«θέματα οργάνωσης και

λειτουργίας του κράτους,

συντονισμός του κυβερνητι-

κού έργου και καλή νομοθέ-

τηση».

Έχει συγγράψει το βιβλίο

με τίτλο «Το επιτελικό κρά-

τος: Ρυθμιστική συνοχή και

συντονισμός στο Κέντρο

Διακυβέρνησης»

(Παπαζήσης και Κέντρο

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού

Δικαίου, Ίδρυμα

Θεμιστοκλή & Δημήτρη

Τσάτσου). Επιπλέον, διαθέ-

τει δημοσιεύσεις σε περιοδι-

κά και εφημερίδες και έχει

συμμετάσχει σε επιστημονι-

κά συνέδρια και μελέτες.

Εργάστηκε σε καίριες

θέσεις στον δημόσιο τομέα,

όπως στο Υπουργείο

Εσωτερικών και στην Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Μεταρρυθμίσεις του

Δημόσιου Τομέα».

Τοποθετήθηκε ως

Προϊσταμένη του Τομέα

Εξωτερικών και Εθνικής

Άμυνας στη Γενική

Γραμματεία Συντονισμού

του κυβερνητικού έργου

από τη σύστασή της το

2013 και κατόπιν στην

Προεδρία της Κυβέρνησης.

Έχει λάβει μέρος σε τεχνι-

κές διαπραγματεύσεις με

την τρόικα παρακολουθώ-

ντας τα θέματα κράτους –

δημόσιας διοίκησης.

Ιδιαίτερα δραστήριο μέλος

της Ένωσης Αποφοίτων της

Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διοίκησης, πρόσφερε τις

υπηρεσίες ως Γενική

Γραμματέας, αλλά και ως

πρώτη «Συνήγορος των

Αποφοίτων».

Από τον Νοέμβριο του

2019 είχε διοριστεί στη

θέση της Αντιπροέδρου του

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης. Είναι μετα-

διδακτορική ερευνήτρια στο

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

της Σχολής Επιστημών

Οικονομίας και Δημόσιας

Διοίκησης του Παντείου

Πανεπιστημίου.

Μιλά άριστα αγγλικά και

γαλλικά.

Είναι έγγαμη και μητέρα

δύο κοριτσιών.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Νέα Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης καιΝέα Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) η Φαρσαλινή Παρασκευή ΔραμαλιώτηΑυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) η Φαρσαλινή Παρασκευή Δραμαλιώτη

Ν
έα μέτρα στήριξης

της εστίασης ανα-

κοινώθηκαν χθες

ενώ η κυβέρνηση εξετάζει

το ενδεχόμενο να ανοίξει

ο κλάδος είτε τέλη

Απριλίου είτε αρχές

Μαϊου

Το “πακέτο” μέτρων 330 εκ

ευρώ για την εστίαση, που

ανακοινώθηκε μετά από

σύσκεψη χθες υπό τον

πρωθυπουργό Κυριάκο

Μητσοτάκη, καλύπτει και το

ενδεχόμενο η άρση των

μέτρων για το συγκεκριμένο

κλάδο να έρθει τελικά μετά

το Πάσχα.

Ειδικότερα η κυβέρνηση

εξετάζει πλέον δύο κυρίως

σενάρια στο πλαίσιο της

σταδιακής χαλάρωσης του

lockdown: Το πρώτο αφορά

σε άνοιγμα της εστίασης

στις 26 Απριλίου (το σενά-

ριο για 19 Απριλίου αντικει-

μενικά φαντάζει εξαιρετικά

δύσκολο). Και το δεύτερο,

για άνοιγμα μετά το Πάσχα

και συγκεκριμένα ένα

πρώτο άνοιγμα Δευτέρα ή

Τρίτη του Πάσχα και περαι-

τέρω χαλάρωση των περιο-

ρισμών από τις 14 Μαϊου,

ταυτόχρονα με το άνοιγμα

του τουρισμού.

Στη δεύτερη περίπτωση, θα

είναι δεδομένο ότι θα επι-

τραπούν οι διαπεριφερεια-

κές μετακινήσεις για Πάσχα

στο χωριό. Ωστόσο και

Πάσχα στο χωριό και ανοι-

χτές ταβέρνες, τσιπουράδι-

κα, καφετέριες κλπ, ενδέχε-

ται να επιβάρυνε περαιτέρω

την επιδημιολογική κατά-

σταση.

Η κυβέρνηση σαφώς θα

προτιμούσε το πρώτο σενά-

ριο, καθώς άλλωστε έχει

θέσει και επισήμως το

άνοιγμα της εστίασης σε

εξωτερικό χώρο τον Απρίλιο

ως στόχο, όμως δεν είναι

καθόλου βέβαιο ότι θα μπο-

ρέσει να προχωρήσει τελι-

κά.

Τα νέα μέτρα στήριξης της

εστίασης φτάνουν μέχρι τις

31 Ιουλίου, ώστε να πιά-

νουν και τις εποχικές επιχει-

ρήσεις σε νησιά και τουρι-

στικούς προορισμούς και

έτσι καλύπτουν όλα τα

σενάρια ανοίγματος του

κλάδου.

Σημειωτέον ότι η επαναλει-

τουργία της εστίασης συν-

δέεται και με τη διαθεσιμό-

τητα των self test, καθώς το

σχέδιο που αναμένεται να

ανακοινωθεί σήμερα, φέρε-

ται ότι θα περιλαμβάνει και

υποχρεωτικό έλεγχο στους

εργαζόμενους του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το

άνοιγμα του λιανεμπορίου

τη Δευτέρα 5 Απριλίου, στό-

χος είναι στις 12 Απριλίου

να επιστρέψουν στα θρανία

οι μαθητές του Λυκείου ή

έστω της Γ΄ Λυκείου (εξετά-

ζεται το ενδεχόμενο παράλ-

ληλα να ανοίξουν και κατα-

στήματα και εμπορικά

κέντρα) και στη συνέχεια

και οι μαθητές των υπόλοι-

πων σχολικών τάξεων, με

υποχρεωτικό self test ανά

εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι

από το περασμένο

Σαββατοκύριακο επιτρέπο-

νται οι διαδημοτικές μετακι-

νήσεις με κωδικό 6 και με

ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

για επέκταση ή απόσυρση

του μέτρου ανάλογα με τον

επιδημιολογικό αντίκτυπο,

ενώ η μετακίνηση σε σου-

περμάρκετ με κωδικό 2 εξα-

κολουθεί να επιτρέπεται

μόνο εντός του δήμου

κατοικίας ή σε ακτίνα δύο

χιλιομέτρων. Ο περιορισμός

αυτός όμως δεν ισχύει για

αγορές σε καταστήματα λια-

νεμπορίου με μήνυμα στο

13032.

Τα δύο σενάρια για την εστίαση: Εξετάζεται και το άνοιγμαΤα δύο σενάρια για την εστίαση: Εξετάζεται και το άνοιγμα

μετά το Πάσχαμετά το Πάσχα



Α
κόμα ένα μεγάλο

έργο ΣΔΙΤ προω-

θεί προς υλοποί-

ηση το υπουργείο

Υποδομών και

Μεταφορών και αφορά

και πάλι τη δημιουργία

ενός Φράγματος (μετά

από το Φράγμα Χαβρία

στη Χαλκιδική). Αυτή τη

φορά πρόκειται για το

Φράγμα του ποταμού

Ενιπέα στα Φάρσαλα στο

οποίο περιλαμβάνονται

τα δίκτυα διανομής νερού

και άλλα συνοδά έργα.

Η αρχή έγινε με την απόφα-

ση του υπουργού ΥΠΟΜΕ,

Κώστα Καραμανλή στις 2

Μαρτίου, να χαρακτηριστεί

ως ως έργο Εθνικού

Επιπέδου, Ειδικό και

Σημαντικό. Το κόστος του

έργου εκτιμάται σε ποσό με

ΦΠΑ 70 εκατ. ευρώ.

Με άλλη απόφαση του, το

υπουργείο ΥΠΟΜΕ αποφά-

σισε την ανάθεση, μέσω

διαγωνισμού, σε Τεχνικό

Σύμβουλο την ωρίμανση

του έργου, με ποσό

172.360 ευρώ (ποσό με

ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα

πραγματοποιηθεί με πρό-

σκληση και καλέστηκαν οι:

α) Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ.

β) ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

γ) HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

δ)ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ

ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

& ΣΙΑ Α.Ε.

Τα επόμενα βήματα μέχρι

τη δημοπράτηση

Το επόμενο βήμα είναι η

κατάθεση πρότασης από το

υπουργείο στη Γενική

Γραμματεία Ιδιωτικών

Επενδύσεων και

Συμπράξεων Δημοσίου και

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για

την έκδοση απόφασης της

Διυπουργικής Επιτροπής

Συμπράξεων Δημοσίου και

Ιδιωτικού Τομέα («ΔΕΣ-

ΔΙΤ»), προκειμένου το έργο

να υπαχθεί στις διατάξεις

του ν.3389/2005, όπως

ισχύει.

Το έργο έχει ήδη ενταχθεί

στον προγραμματικό σχε-

διασμό της Γενικής

Γραμματείας Υποδομών

του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών.

Αναθέτουσα Αρχή του

έργου είναι η Διεύθυνση

Αντιπλημμυρικών και

Εγγειοβελτιωτικών Έργων

της Γενικής Διεύθυνσης

Υδραυλικών, Λιμενικών &

Κτιριακών Υποδομών της

Γενικής Γραμματείας

Υποδομών του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών.

Η δημοπράτηση του έργου

θα μπορεί να πραγματοποι-

ηθεί μέσα στο 2021 και η

διάρκεια της ΣΔΙΤ υπολογί-

ζεται σε 25-30 χρόνια. Το

έργο εκτιμάται ότι θα κινη-

τοποιήσει όλες τις μεγάλες

εταιρείες του χώρου.

Η υλοποίηση του έργου

θεωρείται ύψιστης προτε-

ραιότητας και αναγκαία για

την εξασφάλιση:

(α) της αντιπλημμυρικής

προστασίας των κατάντη

του φράγματος περιοχών,

(β) της άρδευσης 110.000

στρεμμάτων περίπου σε

Φάρσαλα, Αλμυρό και

Δομοκό,

(γ) της ύδρευσης ελλειμμα-

τικών περιοχών, και

(δ) της προστασίας του

περιβάλλοντος μέσω του

εμπλουτισμού των υπόγει-

ων υδροφορέων και της

διατήρησης οικολογικής

παροχής.

Τα οφέλη στη γεωργία από

τη δημιουργία του

Φράγματος

Η δημιουργία φράγματος

στον Ενιπέα, δίδει τη δυνα-

τότητα εκμετάλλευσης 76

έως 80 εκατομμυρίων κυβι-

κών μέτρων νερού το

χρόνο εξασφαλίζοντας 50

εκατ. κυβικά μέτρα για

άρδευση και ύδρευση ανα-

τρέποντας το αρνητικό υδα-

τικό ισοζύγιο της προσχω-

ματικής

πεδιάδας των Φαρσάλων.

Παρέχονται 15,50 εκατ.

κυβικά μέτρα για οικολογική

παροχή, εξασφαλίζοντας με

τον τρόπο αυτό μία διαρκή

ροή στον Ενιπέα της τάξε-

ως του 0,50 κυβικά το δευ-

τερόλεπτο. Αρκετά σοβαρή

ποσότητα νερού στην οποία

συμπεριλαμβάνεται και η

οικολογική παροχή, συμμε-

τέχει στον εμπλουτισμό της

πεδιάδας των Φαρσάλων,

ενώ δίδεται τη δυνατότητα

ενεργειακής εκμετάλλευσης

των 50 εκατ. κυβικών

μέτρων για παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας.

*φωτο αρχειου

Πηγή: ypodomes.com
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Σε τροχιά υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ το Φράγμα Ενιπέα σταΣε τροχιά υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ το Φράγμα Ενιπέα στα

Φάρσαλα, τι περιλαμβάνειΦάρσαλα, τι περιλαμβάνει



Ό
λα τα θέματα, που

απασχολούν τον

γεωπονικό κόσμο

του νομού Λάρισας και

γενικότερα της Θεσσαλίας,

συζητήθηκαν εκτενέστερα

στη συνάντηση που είχε ο

πρόεδρος του Δ.Σ. του

Γεωπονικού Συλλόγου Ν.

Λάρισας κ. Κώστας

Γιαννακός με τον

Υφυπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.

Γιάννη Οικονόμου.

Η συνάντηση έγινε μέσα σε

πολύ κλίμα, χαρακτηρίστηκε

από τις δύο πλευρές «εποικο-

δομητική και χρήσιμη», ενώ ο

κ. Οικονόμου δεσμεύτηκε να

εξετάσει με προσοχή όλες τις

προτάσεις του Συλλόγου, που

υποβλήθηκαν με την μορφή

υπομνήματος. Προτάσεις,

που αφορούσαν στην υδατική

ασφάλεια της Θεσσαλίας από

φαινόμενα πλημμυρών και

ξηρασίας, όσο και με το οικο-

λογικό πρόβλημα, που σχετί-

ζεται με τα ημιτελή έργα του

άνω Αχελώου και την ανα-

γκαιότητα ενός master plan,

για έργα και δράσεις επί του

υδατικού της Θεσσαλίας.

Ακόμη ο κ. Γιαννακός, εκπρο-

σωπώντας το Δ.Σ. του

Γεωπονικού Συλλόγου έθιξε

και το επίκαιρο θέμα των

Γεωργικών Συμβούλων,

υπενθυμίζοντας τη θέση του

συλλόγου, που είναι ότι «απο-

τελεί ένα θετικό βήμα για την

ανάπτυξη της Αγροτικής

Οικονομίας, ο απόφοιτος της

Γεωπονικής Σχολής να μπο-

ρεί να γίνει Γεωργικός

Σύμβουλος και να μην υπάρ-

χουν αποκλεισμοί και ασυμβί-

βαστα».

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

«Όλα τα παραπάνω θέματα

επιλύονται με την διαμόρφω-

ση μιας εθνικής αγροτικής

πολιτικής, που είναι μονόδρο-

μος και έτσι μόνο η χώρα μας

θα μπορέσει να δει το μέλλον

αισιόδοξα» δήλωσε χαρακτη-

ριστικά ο κ. Γιαννακός, ο οποί-

ος παρέδωσε στον υφυπουρ-

γό κ. Οικονόμου υπόμνημα με

τις αναλυτικές θέσεις του

Γεωπονικού Συλλόγου

Λάρισας το οποίο αναφέρει τα

εξής: Ο Γεωπονικός

Σύλλογος Λάρισας ασχολείται

– εδώ και πολλά χρόνια – με

όλα τα προβλήματα του πρω-

τογενή τομέα, αλλά έχει ιδιαί-

τερη ευαισθησία στα θέματα

διαχείρισης των υδατικών

πόρων, των αναγκαίων υδατι-

κών έργων και γενικότερα με

τα περιβαλλοντική – οικολογι-

κή διάστασή τους για την

Θεσσαλία. Η Θεσσαλία ως

γνωστόν, αντιμετωπίζει έντο-

να και επείγοντα υδατικά προ-

βλήματα, που συνδέονται

τόσο με το μείζον θέμα της

ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, όσο

και με το ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ πρό-

βλημα.

Ειδικότερα :

1. Κυρίαρχο θέμα αποτελεί η

ΑΣΦΑΛΕΙΑ των κατοίκων από

τις δραματικές επιπτώσεις

που μπορεί να έχουν (στην

ζωή τους, στο εισόδημά τους

και τελικά στην ίδια την επι-

βίωσή τους στην περιοχή) τα

φαινόμενα της έντονης λειψυ-

δρίας και της παρατεταμένης

ΞΗΡΑΣΙΑΣ. Ανάλογης σημα-

σίας θέμα ασφάλειας τίθεται

έναντι συχνών φαινομένων

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ. Πριν λίγους

μήνες βιώσαμε το δυσάρεστο

γεγονός της έλευσης του

μεσογειακού τυφώνα και των

ζημιών, που άφησαν οι πλημ-

μύρες, με δραματικές οικονο-

μικές συνέπειες για την περιο-

χή και ιδιαίτερα την αγροτική

οικονομία μας.

2. Είναι γνωστό ότι το 95%

των διαθέσιμων υδάτων [ 1,1

έως 1,4 δισεκατομμύρια κυβι-

κά μέτρα νερού/ έτος (ετήσιο

υδατικό ΑΕΠ)] καταναλώνο-

νται στις αρδεύσεις καλλιερ-

γειών. Το 70% από την κατα-

νάλωση αρδευτικού νερού,

αντλούνται από υπόγεια νερά

(με τις 33.000 γεωτρήσεις), με

άμεσο κίνδυνο την υφαλμύ-

ρωση και την οριστική εξά-

ντληση των μόνιμων (μη ανα-

νεώσιμων) αποθεμάτων.

Πρακτικά, αυτό που βιώνου-

με, είναι μια εν δυνάμει ΟΙΚΟ-

ΛΟΓΙΚΗ απειλή, αποτελεί

μέγιστο θεσσαλικό πρόβλη-

μα, και σε μεγάλο βαθμό ως

«Θύτης» αυτής της καταστρο-

φής θεωρείται η ΓΕΩΡΓΙΑ !

Απαιτείται συνεπώς η άμεση

υποκατάσταση υπόγειων

νερών (για την γεωργία) με

επιφανειακά νερά από ταμιεύ-

σεις, στη βάση ενός master

plan, για έργα και δράσεις επί

του υδατικού της Θεσσαλίας,

όπως η εφαρμογή προγράμ-

ματος μείωσης των κατανα-

λώσεων (πρόβλεψη του

ΣΔΥΘ κατά 25%) και των

απωλειών από ανοικτά ή ακα-

τάλληλα δίκτυα μεταφοράς, η

εφαρμογή νέων τεχνολογιών

και η αλλαγή νοοτροπίας

αγροτών. Μέχρις όμως να

επιτευχθούν όλες παραπάνω

παρεμβάσεις, που απαιτούν

πρόσθετους οικονομικούς

πόρους και μεγάλο χρονικό

διάστημα, είναι αναγκαία η

ολοκλήρωση των ημιτελών

έργων του άνω Αχελώου,

δηλαδή του ταμιευτήρα

Συκιάς και της σήραγγας

μεταφοράς Πευκοφύτου, με

τα οποία θα μπορέσει η

Θεσσαλία να αντιμετωπίσει

όλα τα έντονα και επείγοντα

υδατικά προβλήματα, που

προαναφέρθηκαν».

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν

να βρίσκονται σε συνεχή επι-

κοινωνία και επαφή, με τον κ.

Γιαννακό να προσκαλεί στη

Λάρισα τον Υφυπουργό κ.

Οικονόμου, μόλις το επιτρέ-

ψουν οι επιδημιολογικές συν-

θήκες, ώστε να γίνει μια διεξο-

δική συζήτηση με όλο τον

γεωτεχνικό κόσμο του νομού.

Πρόσκληση, που αποδέχθηκε

Τ
ην δέσμευση του

ΕΛΓΑ, δια στόμα-

τος του προέδρου

του κου Ανδρέα

Λυκουρέντζου, για επί-

σπευση των διαδικασιών

εκτίμησης των ζημιών

που προκλήθηκαν από

τον πρόσφατο παγετό και

τα ακραία καιρικά φαινό-

μενα στο νομό της

Λάρισας, απέσπασε η

βουλευτής της ΝΔ κα

Στέλλα Μπίζιου στη συνά-

ντηση εργασίας που είχε

σήμερα με τον κο

Λυκουρέντζο.

Ικανοποιημένη δήλωσε η κα

Μπίζιου και από την υλο-

ποίηση της εισηγήσεώς της

για πρόσληψη 30 εκτάκτων

γεωπόνων. Ο ΕΛΓΑ ενέκρι-

νε την πρόσληψη και

σύντομα θα τεθούν στη διά-

θεση του Υποκαταστήματος

Λάρισας προκειμένου να

συνδράμουν στο εκτιμητικό

έργο.

Επίσης η κ. Μπίζιου ζήτησε

την επιτάχυνση των διαδι-

κασιών καταβολής των

αποζημιώσεων στους δικαι-

ούχους, με τον πρόεδρο

του ΕΛ.Γ.Α. να δεσμεύεται

ότι αφού κατατεθούν τα

σχετικά πορίσματα στις

υπηρεσίες του Οργανισμού,

ακολούθως θα εξαντληθούν

όλες οι οικονομικές δυνατό-

τητες για την άμεση εξόφλη-

ση των οφειλόμενων απο-

ζημιώσεων.

Περαιτέρω, η Λαρισαία βου-

λευτής ζήτησε την υλοποίη-

ση επενδύσεων σε προλη-

πτικά μέτρα που σκοπεύ-

ουν στη μείωση των δυσμε-

νών επιπτώσεων πιθανών

φυσικών φαινομένων,

δυσμενών καιρικών συνθη-

κών και καταστροφικών

συμβάντων, ώστε με την

αξιοποίηση της νέας τεχνο-

λογίας όπως οι ανεμομεί-

κτες και οι μετεωρολογικοί

σταθμοί καταγραφής των

μετεωρολογικών δεδομέ-

νων να επιτυγχάνεται η

ενεργητική προστασία των

καλλιεργειών.

«Οι παγετοί και εν γένει τα

ακραία καιρικά φαινόμενα

τείνουν να γίνουν μόνιμη

συνθήκη στη χώρα και το

νομό μας, για αυτό πρέπει

να ενεργήσουμε προληπτι-

κά και να διερευνήσουμε τις

δυνατότητες επένδυσης σε

μέτρα ενεργητικής προστα-

σίας των καλλιεργειών»,

επεσήμανε η κα Μπίζιου.

Ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α.

ενημέρωσε την κ. Μπίζιου

ότι στην 2η Πρόσκληση του

Υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ, η

οποία αυτή την περίοδο

είναι ανοιχτή μέχρι και την

30η Ιουνίου 2021, μπορούν

να υποβληθούν σχετικές

προτάσεις από μεμονωμέ-

νους παραγωγούς, από

ομάδες παραγωγών και

από συνεταιρισμούς.

Υπάρχει η δυνατότητα χρη-

ματοδότησης αυτών των

εγκαταστάσεων σε ποσο-

στό 85% για τους μεμονω-

μένους παραγωγούς και

100% για τις ομάδες παρα-

γωγών και συνεταιρισμών

από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η διαδικασία, που πρέπει

να ακολουθηθεί είναι η υπο-

βολή φακέλων στην αρμό-

δια Διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α.

και ακολούθως κατόπιν

εγκρίσεως του φακέλου θα

ακολουθήσουν οι διαδικα-

σίες χρηματοδότησης και

υλοποίησης του έργου. Η

χρηματοδότηση για τους

μεμονωμένους παραγω-

γούς φτάνει τα 100.000

ευρώ και το 1.000.000

ευρώ για τις ομάδες παρα-

γωγών και τους συνεταιρι-

σμούς.

«Συναντήθηκα με τον πρόε-

δρο του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέα

Θ. Λυκουρέντζο προκειμέ-

νου να του θέσω τα προ-

βλήματα που δημιούργησε

ο παγετός στις καλλιέργειες

του νομού Λάρισας, τα

ζητήματα των εκτιμήσεων

και καταβολής των αποζη-

μιώσεων, αλλά και τους

προβληματισμούς των

παραγωγών σχετικά με την

αντιπαγετική προστασία

των καλλιεργειών. Όπως

πάντα η συνεργασία μας

ήταν άψογη και τον ευχαρι-

στώ πολύ για την άμεση

ανταπόκριση και την ικανο-

ποίηση των ζητημάτων που

του έθεσα», κατέληξε στη

δήλωση της η κα Μπίζιου.
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Χρ. Κέλλας: ΆμεσηΧρ. Κέλλας: Άμεση

επανασύνδεση στιςεπανασύνδεση στις

«τακτοποιημένες» γεωτρήσεις«τακτοποιημένες» γεωτρήσεις

Τ
ην άμεση επανα-

σύνδεση του ρεύμα-

τος στις αγροτικές

γεωτρήσεις, από τη στιγ-

μή που οι οφειλέτες

παραγωγοί τακτοποιή-

σουν τις υποχρεώσεις

τους προς την ΔΕΗ, αλλά

και την παράταση της

προθεσμίας για τη διαδι-

κασία επικαιροποίησης

των στοιχείων των μη

ηλεκτροδοτούμενων γεω-

τρήσεων, ζητά ο αν.

Γραμματέας της Κ.Ο της

ΝΔ, βουλευτής ν.

Λάρισας, κ. Χρήστος

Κέλλας, με ερώτησή του

προς τον Υπουργό

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, κ. Κώστα

Σκρέκα.

Ο Λαρισαίος πολιτικός, επι-

σημαίνει πως “οι παραγω-

γοί του νομού Λάρισας, που

σπεύδουν στη ΔΕΗ, μετά

την πληρωμή των συνδεδε-

μένων ενισχύσεων και των

αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ,

για να τακτοποιήσουν τις

οικονομικές τους οφειλές,

ώστε να επανασυνδεθούν

οι αγροτικές γεωτρήσεις,

έρχονται αντιμέτωποι με ιδι-

αίτερα χρονοβόρες διαδικα-

σίες. Και τούτο, γιατί καλού-

νται να επικαιροποιήσουν

τα στοιχεία τους, καταθέτο-

ντας νέο φάκελο για την

ανανέωση της άδειας

παροχής των γεωτρήσεων,

με σειρά δικαιολογητικών

που υποβάλλονται αρχικά

στην Διεύθυνση

Υδροοικονομίας, εν συνε-

χεία στη Δ/νση Αγροτικής

Οικονομίας και Ανάπτυξης

και ακολούθως στη ΔΕΗ.

Ο κ. Κέλλας, επισημαίνει,

μάλιστα, ότι “σε μια δύσκο-

λη περίοδο για υπηρεσίες

και συναλλασσόμενους,

λόγω της πανδημίας του

κορονοιού κι ενώ αγροτικές

περιοχές του ν. Λάρισας,

έχουν κηρυχτεί σεισμόπλη-

κτες, η καταληκτική ημερο-

μηνία της διαδικασίας επι-

καιροποίησης των στοιχεί-

ων είναι η 31η Μαρτίου”.

Ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο

της ΝΔ, καλεί τον αρμόδιο

Υπουργό να προχωρήσει

σε παράταση της προθε-

σμίας για τη διαδικασία επι-

καιροποίησης των στοιχεί-

ων για τις μη ηλεκτροδο-

τούμενες, λόγω οφειλών,

αγροτικές γεωτρήσεις,

καθώς και να εξετάσει την

πρόταση για άμεση επανα-

σύνδεση του ρεύματος στις

αγροτικές γεωτρήσεις,

παράλληλα με τη διαδικα-

σία επικαιροποίησης της

άδειας παροχής των αρδευ-

τικών γεωτρήσεων.

Σ
υνάντηση με εκπρο-

σώπους των ακτη-

μόνων αγροτών

των παρακάρλιων περιο-

χών, είχε ο Πρόεδρος της

ΔΕΕΠ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ.

Χρήστος Καπετάνος στα

Γραφεία του Κόμματος

στη Λάρισα.

Το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης  ανάρτησε τον

Φεβρουάριο του 2021 την

παραχώρηση χρήσης σε

αγροτεμάχια εμβαδού 25

περίπου στρεμμάτων το

καθένα, στις εκτάσεις της

πρώην λίμνης Κάρλας, οι

οποίες βρίσκονται εντός της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας.

Ωστόσο, η διαδικασία εκμί-

σθωσης των ανωτέρω

αγροτεμάχιων αντιμετωπίζει

προβλήματα, από τη στιγμή

που οι αγρότες των γύρω

χωριών όπως της κοινότη-

τας Καλαμακίου, θεωρούν

πως η όλη διαδικασία τους

αντιμετωπίζει άνισα, διότι

σε αυτούς δεν έχουν διανε-

μηθεί αντίστοιχες εκτάσεις

της τέως λίμνης Κάρλας,

παρά το γεγονός ότι, καλ-

λιεργούν τις συγκεκριμένες

εκτάσεις επί μισό αιώνα,

αρχικά, με παραχώρηση.

Δεδομένου ότι, οι κάτοικοι

της κοινότητας Καλαμακίου

θεωρούν πως η μοριοδότη-

ση των κριτηρίων είναι μη

δίκαιη, καθώς με το ισχύον

νέο σύστημα δεν μοριοδο-

τούνται επαρκώς οι νυν

καλλιεργητές, όπως και οι

μόνιμοι κάτοικοι, αλλά κι

επειδή αν αφαιρεθεί η

δυνατότητα καλλιέργειας

των ανωτέρω αγροτεμα-

χίων από τους ως άνω

αγρότες, δεν υφίστανται

άλλες εκτάσεις, προκειμέ-

νου να συνεχίσουν τη

εργασία τους στον τόπο

τους, ενημέρωσαν τον κ.

Καπετάνο για το θέμα αυτό

προκειμένου να δοθεί μία

παράταση στην καλλιεργη-

τική περίοδο  2020-2021,

ώσπου να βρεθεί μια λύση

που να συναρτάται ενδεχο-

μένως σε έναν επαναπροσ-

διορισμό των κριτηρίων

μοριοδότησης των κατοίκων

της παρακάρλιας περιοχής

του νομού Λάρισας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ ενη-

μέρωσε τον Τομέα

Αγροτικού του κόμματος και

απέστειλε στις 30/3/2021

σχετική επιστολή στον

αρμόδιο Υπουργό κ.

Σπήλιο Λιβανό.

Στην συνάντηση συμμετείχε

η Πρόεδρος της τοπικής

Κοινότητας Καλαμακίου,

Αλεξάνδρα Καράτζιου και

εκπρόσωποι των κατοίκων.

Συνάντηση Καπετάνου μεΣυνάντηση Καπετάνου με

εκπροσώπους κατοίκωνεκπροσώπους κατοίκων

Παρακάρλιων περιοχών-Παρακάρλιων περιοχών-

Επιστολή σε ΛιβανόΕπιστολή σε Λιβανό



Σ
ε σχετικό αίτημα

προς το Δήμο

Φαρσάλων, επιχει-

ρήσεις εστίασης παραθέ-

τουν προτεινόμενα μέτρα

για την στήριξη για την

επανεκκίνηση της τοπι-

κής οικονομίας.

Το σχετικό αίτημα έχει ημε-

ρομηνία (31/03/21) και κοι-

νοποίηση τους εξής αποδέ-

κτες: προς το Δήμο

Φαρσάλων (υπόψιν

Δημάρχου),  Πρόεδρο

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων, Πρόεδρο

Κοινότητας Φαρσάλων,

τους επικεφαλής των παρα-

τάξεων της αντιπολίτευσης

και το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Φαρσάλων.

Αναλυτικά αναφέρουν τα

παρακάτω:

“Σε ότι αφορά τον κορονοϊό

είναι δεδομένο ότι η πανδη-

μία έχει προκαλέσει και

συνεχίζει να προκαλεί ανυ-

πολόγιστες μέχρι στιγμής

συνέπειες στην κοινωνία

και την οικονομία. Είναι

δεδομένο ότι όταν βγούμε

από το τούνελ θα απαιτηθεί

επανεκκίνηση προκειμένου

να σταθεί όρθια η κοινωνία

μας. Όπως όλοι μαζί δίνου-

με τη μάχη για τον περιορι-

σμό της διασποράς του ιού,

έτσι ακριβώς απαιτείται να

προχωρήσουμε και την

επόμενη ημέρα. Για την

ανάταξη της οικονομίας και

της κοινωνίας, η πολιτεία

θα καθορίσει το πλαίσιο,

τους όρους και τους κανό-

νες, ώστε η προσπάθεια

επανεκκίνησης να είναι

προς όφελος όσων έχουν

χτυπηθεί περισσότερο από

την κρίση.

Σε τοπικό επίπεδο η δημο-

τική αρχή του δήμου

Φαρσάλων προτείνουμε

στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-

των και των δυνατοτήτων

της, την στήριξη για επα-

νεκκίνηση της τοπικής οικο-

νομίας.  Η πόλη θα πρέπει

να βρει τον δρόμο της και

να ορθοποδήσει συνολικά

με την βοήθεια του Δήμου.

Σε ότι αφορά τα μέτρα στή-

ριξης των επιχειρήσεων

που πρέπει να εφαρμόσει ο

δήμος Φαρσάλων για τις

επιχειρήσεις εστίασης που

έχουν αναστείλει τη λειτουρ-

γία τους με κρατική εντολή

στο πρώτο και στο δεύτερο

lockdown  προτείνουμε  τα

εξής:

1. Απαλλαγή των ανταπο-

δοτικών δημοτικών τελών

καθαριότητας και φωτισμού

ανά παροχή ρεύματος, για

όσο διάστημα είναι κλειστές

οι επιχειρήσεις μέσω των

επαγγελματικών λογαρια-

σμών ρεύματος.

2. Απαλλαγή καταβολής του

τέλους κοινόχρηστου

χώρου τραπεζοκαθισμάτων

χρήσης 2020-2021.

3. Την απαλλαγή καταβολής

Δημοτικού φόρου έτους

ΤΑΠ χρήσης 2020-2021.

4. Παράταση (βάσει της

νομοθετικής πρωτοβουλίας

της κυβέρνησης) στην

δυνατότητα παραχώρησης

επιπλέον τετραγωνικών

μέτρων, όπου είναι εφικτό

να εφαρμοστεί.

5. Απαλλαγή καταβολής

των τελών επί των ακαθαρί-

στων εσόδων των καταστη-

μάτων 0,5% και κέντρο δια-

σκέδασης 5%.

6. Απαλλαγή καταβολής

ενοικίου για τα ακίνητα που

εκμισθώνει ο Δήμος σε επι-

χειρήσεις που έκλεισαν

υποχρεωτικά τη λειτουργία

τους. Ειδικότερα σε αυτά τα

ακίνητα που λειτουργούν

επιχειρήσεις υγειονομικού

ενδιαφέροντος.

7. Τη δημιουργία ψηφιακής

πλατφόρμας για την εύκολη

και γρήγορη υποβολή της

αίτησης και των σχετικών

δικαιολογητικών προς τον

Δήμο Φαρσάλων για όλους

τους επαγγελματίες που

πλήττονται.

8. Επίσης η ΔΕΥΑΦ με

απόφαση του διοικητικού

συμβουλίου πρέπει να

πάρει αποφάσεις σημαντι-

κές όσον αφορά την αφαί-

ρεση των παγίων στην

ύδρευση καθώς και στην

αποχέτευση για όσο χρονι-

κό διάστημα ήταν κλειστές

οι επιχειρήσεις εστίασης.

9. Θα πρέπει ακόμη να

ληφθεί υπόψη η ενιαία χρέ-

ωση ύδρευσης για τα κατα-

στήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος -πάγιο αίτη-

μα των επισιτιστών-, διότι

θεωρούμε πως η κατανά-

λωση νερού είναι μία πάγια

ανάγκη λειτουργίας των

καταστημάτων μας και η

κλιμακωτή χρέωση κατανά-

λωσης νερού δεν συνάδει

με την φύση λειτουργίας

των καταστημάτων υγειονο-

μικού ενδιαφέροντος.

Προτείνουμε για την διευκό-

λυνση της οικονομικής υπη-

ρεσίας του δήμου

Φαρσάλων όλα τα μέτρα

ελάφρυνσης να έχουν

πιστωτικό χαρακτήρα,

δηλαδή στους ερχόμενους

λογαριασμούς να γίνεται

συμψηφισμός. Όμοιες απο-

φάσεις με μέτρα ελάφρυν-

σης έχουν ληφθεί και από

όμορους δήμους όπως

Δήμος Λαρισαίων κ.λ.π.

Θεωρούμε λοιπόν πως τα

μέτρα στήριξης των επιχει-

ρήσεων εστίασης για την

επανέναρξή τους είναι

εύλογα για την οικονομική

στήριξη της τοπικής οικονο-

μίας, καθώς ταυτόχρονα

στηρίζονται και οι θέσεις

εργασίας ενός μεγάλου

αριθμού απασχολούμενων”.

Οι υπογράφουσες  επιχει-

ρήσεις:

Γκουντόπουλος Γιώργος

(Γιασεμί), Δεληδήμος

Βασίλης (ΠΟΛΙΣ),

Zαμπούνης Γιώργος

(squarecafe), Ιατρού

Λυκούργος (Μικρό Καφέ),

Λεβέντης Κώστας (Το

Νέον), Ντινιαρόπουλος

Στάθης

(Beau Bar), Ντίνος Βασίλης

(Αίγλη Gusto), Γιώργος

Ντίνος (Γεύση), Παδιώτης

Κώστας (Ψησταριά),

Περιτογιάννης Ηλίας (Μπλά

Μπλά), Σακελλαρίου

Κώστας (Το Σπίτι),

Σουφλέρη Νίκη (Σαντέ),

Χολέβας Νίκος (Ουζερί)
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Ξ
εκίνησαν από την ,
Πέμπτη 1/4 οι αιτή-
σεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

για τις αναστολές Απριλίου
ενώ όσοι εργαζόμενοι επι-
στρέψουν στην εργασία
τους από Δευτέρα 5
Απριλίου, που ανοίγει το
λιανεμπόριο, θα λάβουν
αποζημίωση ειδικού σκο-
πού, για 4 ημέρες αναστο-
λής. Οι ημέρες αναστολής
κρίνουν το επίδομα 534
ευρώ.
Αναλυτικότερα, από τις 1/4
ξεκίνησε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η
υποβολή δηλώσεων αναστο-
λής των συμβάσεων εργα-
σίας εργαζομένων για τον
μήνα Απρίλιο 2021 και μέχρι
την Παρασκευή 9/4/2021 θα
μπορούν να υποβάλλονται
δηλώσεις αναστολής συμβά-
σεων εργασίας, που μπο-
ρούν να αφορούν είτε όλο
τον μήνα Απρίλιο, είτε μέρος
αυτού.
Οι επιχειρήσεις που άνοιξαν
από Δευτέρα 5 Απριλίου
2021 περνούν από την λίστα
των κλειστών με κρατική
εντολή επιχειρήσεων στην
λίστα των ανοιχτών αλλά
πληττόμενων βάσει ΚΑΔ.
Έτσι – αν και ανοίγουν – δια-
τηρούν τη δυνατότητα να
θέτουν σε αναστολή σύμβα-
σης έως και το 100% των
εργαζομένων τους.
Οι επιχειρήσεις λοιπόν που
άνοιξαν τις πόρτες τους την
Δευτέρα 5 Απριλίου έχουν τις
εξής επιλογές:
να ανακαλέσουν ένα τμήμα
του προσωπικού σε ενεργή
απασχόληση και να διατηρή-
σουν τους υπόλοιπους σε
αναστολή. Η αναλογία δεν
είναι προκαθορισμένη και
βρίσκεται στο χέρι του εργο-
δότη.
να ανακαλέσουν όλους τους
εργαζόμενους από την ανα-
στολή.
Για παράδειγμα:
Εργαζόμενος σε κατάστημα

με ονομαστικό μισθό 800
ευρώ. Ανακαλείται από την
αναστολή και δουλεύει κανο-
νικά από Δευτέρα 5 Απριλίου.
Δικαιούται να λάβει:
- 71€ από το κράτος, ειδική
αποζημίωση για τις πρώτες 4
ημέρες του Απριλίου
- 693€ από τον εργοδότη
μισθό για τις υπόλοιπες ημέ-
ρες του Απριλίου.
Αναστολές μετά τις 10
Απριλίου
Ωστόσο από τις 10 Απριλίου,
οι επιχειρήσεις – εργοδότες
θα μπορούν να προαναγγέλ-
λουν αναστολές συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων, μη
έχοντας τη δυνατότητα μετα-
βολής των δηλώσεων για
χρονικό διάστημα από
1/4/2021 έως και 9/4/2021.
Λόγω του προαναγγελτικού
συστήματος, δεν επιτρέπο-
νται οι ορθές επαναλήψεις
δηλώσεων αναστολής συμ-
βάσεων εργαζομένων για
προγενέστερα χρονικά δια-
στήματα. Στις περιπτώσεις
που πρέπει να υπηρετηθούν
επείγουσες μελλοντικές ανά-
γκες των επιχειρήσεων, επι-
τρέπονται προαναγγελτικά οι
ανακλήσεις αναστολών συμ-
βάσεων εργασίας με χρήση
ορθής επανάληψης ή προ-
σωρινής ανάκλησης δήλω-
σης αναστολής.
Επιπλέον, επισημαίνονται τα
εξής:
- Επιχειρήσεις – εργοδότες
των οποίων έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους με εντολή
δημόσιας αρχής σε όλη την
Επικράτεια
Όσες επιχειρήσεις υπάγονται
σε ΚΑΔ που έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους με εντολή
δημόσιας αρχής ανεξαρτήτως
αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη
δραστηριότητες, υποχρεού-
νται να θέσουν σε αναστολή
τις συμβάσεις εργασίας των
εργαζομένων τους εκτός από
αυτούς που απασχολούνται
σε επιτρεπόμενες δραστηριό-

τητες. Για τις επιχειρήσεις
αυτές δεν ισχύει κανένα κρι-
τήριο επιλεξιμότητας.
- Επιχειρήσεις – εργοδότες
των οποίων έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους με εντολή
δημόσιας αρχής σε περιοχές
πολύ αυξημένου κινδύνου
Όσες επιχειρήσεις - εργοδό-
τες εδρεύουν ή έχουν παραρ-
τήματα σε περιοχές που
εντάσσονται στο επίπεδο
πολύ αυξημένου κινδύνου και
υπάγονται σε ΚΑΔ που έχει
ανασταλεί η λειτουργία τους
με εντολή δημόσιας αρχής
ανεξαρτήτως αν έχουν επι-
τρεπόμενες ή μη δραστηριό-
τητες, υποχρεούνται να
θέσουν σε αναστολή τις συμ-
βάσεις εργασίας των εργαζο-
μένων τους εκτός από
αυτούς που απασχολούνται
σε επιτρεπόμενες δραστηριό-
τητες. Για τις επιχειρήσεις
αυτές δεν ισχύει κανένα κρι-
τήριο επιλεξιμότητας.
- Επιχειρήσεις – εργοδότες
που πλήττονται
Όσες επιχειρήσεις - εργοδό-
τες είναι πληττόμενες, βάσει
ΚΑΔ που ορίζονται από το
Υπουργείο Οικονομικών,
δύνανται να θέτουν σε ανα-
στολή συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τους για
τον μήνα Απρίλιο 2021.
Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν
κάνει έναρξη εργασιών πριν
την 1η Ιανουαρίου 2018,
ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ
καθ’ όλη την περίοδο από
την 1η Απριλίου 2019 έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2020
και δεν άνοιξαν υποκατάστη-
μα από την 1η Απριλίου
2019 έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2020, για να είναι
επιλέξιμες πρέπει να έχουν
υποβάλει όλες τις περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την
περίοδο από την 1η Απριλίου
2019 έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2020 και να μην
παρουσιάζουν αύξηση του
κύκλου εργασιών τους την
περίοδο από 1η Απριλίου
2020 έως 31 Δεκεμβρίου
2020 σε σχέση με την περίο-
δο από 1η Απριλίου 2019
έως 31 Δεκεμβρίου 2019,
όπως προκύπτει από τα
στοιχεία των περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν
υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως
και 4/3/2021.
Τα ποσά
Τα ποσά της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού έχουν ως
εξής ανάλογα με τις ημέρες
αναστολών:
Για 30 ημέρες αναστολής 534

ευρώ
Για 29 ημέρες αναστολής 522
ευρώ
Για 28 ημέρες αναστολής 498
ευρώ
Για 27 ημέρες αναστολής 480
ευρώ
Για 26 ημέρες αναστολής 468
ευρώ
Για 25 ημέρες αναστολής 445
ευρώ
Για 24 ημέρες αναστολής 427
ευρώ
Για 23 ημέρες αναστολής 409
ευρώ
Για 22 ημέρες αναστολής 392
ευρώ
Για 21 ημέρες αναστολής 374
ευρώ
Για 20 ημέρες αναστολής 356

ευρώ
Για 19 ημέρες αναστολής 338
ευρώ
Για 18 ημέρες αναστολής 320
ευρώ
Για 17 ημέρες αναστολής 303
ευρώ
Για 16 ημέρες αναστολής 285
ευρώ
Για 15 ημέρες αναστολής 267
ευρώ
Για 14 ημέρες αναστολής 249
ευρώ
Για 13 ημέρες αναστολής 231
ευρώ
Για 12 ημέρες αναστολής 214
ευρώ
Για 11 ημέρες αναστολής 196
ευρώ
Για 10 ημέρες αναστολής 178

ευρώ
Για 9 ημέρες αναστολής 160
ευρώ
Για 8 ημέρες αναστολής 143
ευρώ
Για 7 ημέρες αναστολής 125
ευρώ
Για 6 ημέρες αναστολής 107
ευρώ
Για 5 ημέρες αναστολής 89
ευρώ
Για 4 ημέρες αναστολής 71
ευρώ
Για 3 ημέρες αναστολής 53
ευρώ
Για 2 ημέρες αναστολής 36
ευρώ
Για μία ημέρα αναστολής 18
ευρώ.

13
Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Οικονομικά Νέα
CMYK

Αναστολές Απριλίου: Τι ισχύει με το επίδομα 534 ευρώ γιαΑναστολές Απριλίου: Τι ισχύει με το επίδομα 534 ευρώ για

όσους επέστρεψαν στην εργασία τουςόσους επέστρεψαν στην εργασία τους

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



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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Κυρία

Ελληνίδα αναλαμβάνει το

καθημερινό σας φαγητό

στον χώρο σας με τα δικά

σας υλικά.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6981828469
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6/4:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

7/4:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

8/4:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

9/4:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

10/4:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

11/4:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

12/4:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

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

ZΗΤΕΙΤΑΙ

Zητείται βοηθός μάγειρα (τελειόφοιτος

σχολής τουριστικών επαγγελμάτων) για το

εστιατόριο Bασιλικός στα Φάρσαλα.

Τηλ. 6942687798

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο ΣΤΡΑΚΑΤΣΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

του Μιλτιάδη και της Γεωργίας το

γένος Αναγνωστοπούλου που γεννή-

θηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα

Φάρσαλα και η ΤΖΕΡΕΜΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

του Γεωργίου και της Αγγελικής το

γένος Καρπέτα που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα.

Πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό

γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο

Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΛΑΦΟΥΤΑΣ

του Αθανασίου και της Κωνσταντίας το

γένος Καρακάξη που γεννήθηκε στο

Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στο

Ναρθάκι Φαρσάλων και η ΖΑΧΑΡΗ

ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου και της

Ειρήνης το γένος Κορομηλά που

γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί

στην Λάρισα πρόκειται να έλθουν σε

Πολιτικό Γάμο που θα τελεστεί στο

Δημαρχείο Φάρσαλων.

ΔΩΡΕΑ  ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Αντί ετήσιου μνημόσυνου Κωνσταντίνου

Κοταρέλα προσφέρθηκε χρηματικό ποσό

σε δυο εκκλησίες των Καλλαρυτών.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Η σύζυγος Βασιλική Κοταρέλα και τα τέκνα



Δ
ιευρύνει, το

υπουργείο

Εργασίας, τη λίστα

με τους δικαιούχους –

επιστήμονες που θα

λάβουν την οικονομική

ενίσχυση των 400 ευρώ.

Ωστόσο, λόγω του μικρού

αριθμού των δικαιούχων,

δίνονται νέα κριτήρια. Με

βάση αυτά, όσοι είχαν

έναρξη επαγγέλματος

έως 31 Δεκεμβρίου 2014

θα πρέπει να έχουν μείω-

ση του κύκλου εργασιών

τον Απρίλιο έως και τον

Δεκέμβριο του 2020.

Επίσης, το οικογενειακό

τους εισόδημα δεν πρέπει

να ξεπερνά τις 30.000

ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, με Κοινή

Υπουργική Απόφαση του

υπουργού Εργασίας Κωστή

Χατζηδάκη, του αναπληρω-

τή υπουργού Οικονομικών,

Θεόδωρου Σκυλακάκη και

του υφυπουργού

Οικονομικών, Απόστολου

Βεσυρόπουλου, τροποποι-

είται η ΚΥΑ με αριθμό

5629/22 της 4ης

Φεβρουαρίου 2021 (Β’

450/2021) για τον

«Καθορισμό ύψους, προϋ-

ποθέσεων, κριτηρίων και

διαδικασίας χορήγησης και

πληρωμής της εφάπαξ

οικονομικής ενίσχυσης σε

δικηγόρους, μηχανικούς,

οικονομολόγους και γεωτε-

χνικούς από τον Ειδικό

Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ

των Αυτοτελώς και

Ανεξαρτήτως

Απασχολουμένων».

Τα κριτήρια:

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες

και αυτοαπασχολούμενοι

επιστήμονες που έχουν

κάνει έναρξη επαγγέλματος

έως και την 31η Δεκεμβρίου

2014 θα πρέπει για να είναι

δικαιούχοι της ενίσχυσης

αφενός να εμφανίζουν μεί-

ωση κύκλου εργασιών ή

ακαθάριστων εσόδων την

περίοδο Απριλίου-

Δεκεμβρίου 2020 και αφετέ-

ρου το οικογενειακό τους

εισόδημα για το 2020 να

μην υπερβαίνει τα 30.000

ευρώ (κάτι που θα επαλη-

θευθεί από τη φορολογική

δήλωση του έτους, όταν

υποβληθεί).

Για τους νέους ελεύθερους

επαγγελματίες και αυτοαπα-

σχολούμενους επιστήμονες

που έκαναν έναρξη επαγ-

γέλματος μετά την 1η

Ιανουαρίου 2015 και έως

την 5η Φεβρουαρίου 2021

η μόνη προϋπόθεση που

τίθεται είναι να μην εμφανί-

ζουν οικογενειακό εισόδημα

άνω των 30.000 ευρώ.

Δεν ισχύει κανένα εισοδη-

ματικό κριτήριο για τους

ασκούμενους δικηγόρους

που έχουν ασφαλιστεί μετά

την 1η Ιανουαρίου 2017 ή

είναι εγγεγραμμένοι στον

οικείο δικηγορικό σύλλογο

μετά την ημερομηνία αυτή.

Για τη λήψη του επιδόματος

των 400 ευρώ θα υποβάλ-

λεται υπεύθυνη δήλωση-

αίτηση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

έως τις 15 Απριλίου 2021.

Η «ΕΡΓΑΝΗ» είναι ανοιχτή

από τις 19 Μαρτίου, για

καταχώρηση διορθώσεων

κατά τον πρώτο κύκλο της

υποβολής αιτήσεων (π.χ.

σε περιπτώσεις που έγινε

λάθος στο ΙΒΑΝ). Στο

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στην ίδια

προθεσμία μπορούν να

υποβάλουν αίτηση και όσοι

δεν το έπραξαν για οποιον-

δήποτε λόγο την προηγού-

μενη φορά.

Διευκρινίζεται ότι όσοι καθί-

στανται δικαιούχοι της έκτα-

κτης οικονομικής ενίσχυσης

σύμφωνα με τη με την νέα

ΚΥΑ και είχαν ήδη υποβάλει

αίτηση, δεν χρειάζεται να το

πράξουν εκ νέου. Για να

γίνει αποδεκτή η αίτηση θα

πρέπει πρώτα οι δυνητικά

δικαιούχοι να έχουν υπο-

βάλλει δήλωση για τα

έσοδά τους κατά την περίο-

δο αναφοράς του 2020

στην πλατφόρμα

myBusinessSupport της

ΑΑΔΕ.
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Α
πό κεφάλαιο στή-

ριξης, σε κεφά-

λαιο κίνησης

θέλει να μετατρέψει τα

χρήματα της

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής 7 το οικο-

νομικό επιτελείο της

κυβέρνησης. Όλα τα στοι-

χεία δείχνουν ότι η επα-

νεκκίνηση της οικονομι-

κής δραστηριότητας θα

γίνει μέσα στο πρώτο

10ήμερο του Απριλίου.

Ως εκ τούτου από την

κυβέρνηση επιθυμούν η

χρηματοδότηση από τον 7ο

κύκλο της Επιστρεπτέας,

που θα φτάσει το 1 δις

ευρώ, να εκταμιευθούν με

διαδικασίες εξπρές και να

δώσουν την απαραίτητη

ρευστότητα στις επιχειρή-

σεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επι-

σπεύδουν τις διαδικασίες

προκειμένου η υπουργική

Απόφαση να εκδοθεί την

επόμενη εβδομάδα και αμέ-

σως να ξεκινήσουν οι διαδι-

κασίες υποβολής αιτήσεων.

Προτεραιότητα θα έχουν οι

επιχειρήσεις από το λιανε-

μπόριο, την εστίαση και τον

τουρισμό που εδώ και τόσο

καιρό βρίσκονται σε ανα-

στολή λειτουργίας ή υπολει-

τουργούν, με αποτέλεσμα

κατά τη διάρκεια της κρίσης

να έχουν σημειώσει τερά-

στιες απώλειες.

Στόχος του υπουργείου

Οικονομικών είναι από την

«Επιστρεπτέα 7» να επω-

φεληθεί ο τεράστιος αριθ-

μός επαγγελματιών και επι-

χειρήσεων οι οποίοι απο-

κλείστηκαν από τον προη-

γούμενο κύκλο, εξαιτίας των

αυστηρών κριτηρίων που

επέβαλε ο χαμηλός προϋ-

πολογισμός της ( 500 εκατ.

ευρώ).

Δυνατότητα συμμετοχής

όμως θα έχουν και νέοι

επαγγελματίες οι οποίοι

ανοίξουν δικής τους επιχεί-

ρηση κατά τη διάρκεια των

τελευταίων μηνών.

Αναλυτικότερα, τα βασικά

χαρακτηριστικά της επι-

στρεπτέας προκαταβολής 7

είναι τα εξής:

Το 50% της ενίσχυσης δεν

επιστρέφεται, υπό τον όρο

διατήρησης του αριθμού

των εργαζομένων έως το

τέλος Αυγούστου 2021, ενώ

το υπόλοιπο 50% θα επι-

στραφεί σε 60 δόσεις από

το 2022.

Ο Επιστρεπτέα 7 θα δοθεί

με βάση το τζίρο του πρώ-

του τριμήνου του 2020. Θα

συνυπολογιστεί, επομένως,

και πάλι ο Ιανουάριος, με

βάση τον οποίο δόθηκε η

Επιστρεπτέα 6, αντισταθμί-

ζοντας στον μαθηματικό

τύπο το αντίστοιχο ποσό

για όσους έλαβαν ενίσχυση

για τον Ιανουάριο.

Δικαίωμα συμμετοχής

έχουν όλες οι επιχειρήσεις,

υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Παρουσιάζουν μείωση τζί-

ρου 20% την περίοδο

Ιανουάριος-Μάρτιος 2021,

σε σχέση με την περίοδο

αναφοράς.

Η περίοδος αναφοράς θα

είναι το πρώτο τρίμηνο του

2020 με την κατάλληλη

προσαρμογή, ώστε να

ληφθεί υπόψη ότι μέρος του

μηνός Μαρτίου 2020 υπήρ-

χαν περιοριστικά μέτρα.

Έχουν ελάχιστο τζίρο ανα-

φοράς 600 ευρώ (που αντι-

στοιχεί σε 3 μήνες).

Οι επιχειρήσεις που έχουν

κάνει έναρξη 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, είναι

απαραίτητος, ώστε να δια-

νεμηθούν οι πεπερασμένοι

πόροι δίκαια και στοχευμέ-

να σε όσους πλήττονται

περισσότερο και για μεγα-

λύτερη διάρκεια.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος

όρος δεν θα ισχύσει για τις

επιχειρήσεις στις οποίες

έχουν υποβληθεί περιορι-

στικά μέτρα και πλήττονται

άμεσα, βάσει ΚΑΔ (σε

αυτές συμπεριλαμβάνεται

το λιανεμπόριο, η εστίαση,

ο τουρισμός, ο αθλητισμός,

ο πολιτισμός, οι μεταφορές,

τα γυμναστήρια, τα κομμω-

τήρια, τα καταστήματα

ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών

και λοιποί κλάδοι για τους

οποίους ισχύουν περιορι-

στικά μέτρα σήμερα).

Το μέτρο της Επιστρεπτέες

διευρύνεται, ώστε να

συμπεριληφθούν οι νέες

επιχειρήσεις στους άμεσα

πληττόμενους κλάδους που

έκαναν έναρξη εργασιών

από τον Δεκέμβριο 2019

έως και τον Ιανουάριο 2021

και οι οποίες έχουν απο-

κλειστεί σε κάποιον από

τους δύο προηγούμενους

κύκλους της Επιστρεπτέας.

Αυτές οι επιχειρήσεις θα

είναι επιλέξιμες, ανεξαρτή-

τως τζίρου.

Το ύψος της ενίσχυσης για

τις ατομικές επιχειρήσεις

χωρίς εργαζόμενους και

χωρίς ταμειακή που πλη-

ρούν τα κριτήρια θα είναι

ίσο με 1.000 ευρώ.

Το ύψος ενίσχυσης για τα

νομικά πρόσωπα και τις

λοιπές ατομικές επιχειρή-

σεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο

1.000 ευρώ και μπορεί να

φτάσει έως τις 100.000

ευρώ, ανάλογα με το ποσό

που προκύπτει από τον

μαθηματικό τύπο.

Θα υπάρχουν αυξημένα

κατώτατα όρια για επιχειρή-

σεις στις οποίες έχουν επι-

βληθεί περιοριστικά μέτρα

και πλήττονται άμεσα (οι

οποίες αναφέρθηκαν ανω-

τέρω, συμπεριλαμβανομέ-

νου του λιανεμπορίου),

1.000 ευρώ χωρίς εργαζο-

μένους, 2.000 ευρώ με έως

5 εργαζόμενους, 4.000

ευρώ με έως 20 εργαζόμε-

νους και 8.000 ευρώ για

άνω των 20 εργαζομένων.

Γενικά Νέα

Με διαδικασίες εξπρές η επιστρεπτέα 7 στις επιχειρήσειςΜε διαδικασίες εξπρές η επιστρεπτέα 7 στις επιχειρήσεις

EEπίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοιπίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι



Δ
ιευκρινίσεις σχετικά

με τις αποζημιώσεις

των ιδιοκτητών για

τα μειωμένα ενοίκια δίνει

με νέα απόφαση του το

υπουργείο Οικονομικών.

Στην απόφαση αποσαφηνίζε-

ται πλήρως το καθεστώς για

κάθε περίπτωση και διαφορε-

τικό τρόπο συναλλαγής μετα-

ξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

Σ’ αυτήν διευκρινίζονται,

μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εάν το μίσθωμα έχει κατα-

βληθεί σε προγενέστερο

χρόνο από το μήνα για τον

οποίο ορίζεται μερική κατα-

βολή, το 40% του μισθώμα-

τος για το οποίο ο μισθωτής

απαλλάσσεται από την υπο-

χρέωση καταβολής συμψηφί-

ζεται στις επόμενες καταβο-

λές μισθωμάτων. Στην περί-

πτωση μη ύπαρξης επόμε-

νων καταβολών μισθωμάτων

λόγω λήξης της μισθωτικής

σχέσης, τα χρηματικά ποσά

της απαλλαγής αναζητούνται

ως αχρεωστήτως καταβληθέ-

ντα ποσά.

Εάν συντρέχουν οι προϋπο-

θέσεις μη καταβολής μισθώ-

ματος, και το μίσθωμα έχει

καταβληθεί σε προγενέστερο

χρόνο από τον μήνα για τον

οποίο ορίζεται απαλλαγή από

την καταβολή, το 100% του

μισθώματος για το οποίο ο

μισθωτής απαλλάσσεται από

την υποχρέωση καταβολής

συμψηφίζεται στις επόμενες

καταβολές μισθωμάτων. Στην

περίπτωση μη ύπαρξης επό-

μενων καταβολών μισθωμά-

των λόγω λήξης της μισθωτι-

κής σχέσης, τα χρηματικά

ποσά της απαλλαγής αναζη-

τούνται ως αχρεωστήτως

καταβληθέντα ποσά.

Εάν στη μισθωτική σχέση

μετέχουν περισσότεροι

μισθωτές και οι προϋποθέ-

σεις μερικής καταβολής

μισθώματος, δεν συντρέχουν

για το σύνολο των μισθωτών,

με την επιφύλαξη των οριζο-

μένων για την περίπτωση

συζύγου ή έτερου μέρος

συμφώνου συμβίωσης, η

μερική καταβολή μισθώματος

υπολογίζεται αναλογικά σύμ-

φωνα με το μερίδιο συμμετο-

χής του δικαιούχου μισθωτή.

Εάν το μίσθωμα καταβάλλε-

ται κατά τη λήξη της μίσθω-

σης ή σε μικρότερα διαστή-

ματα και πάντως μεγαλύτερα

του μηνός, η απαλλαγή του

40% του συνολικού μισθώμα-

τος για τους προβλεπόμε-

νους μήνες υπολογίζεται ανα-

λογικά.

Το μέτρο των μειωμένων

ενοικίων ισχύει και για τις

περιπτώσεις κατά τις οποίες

γίνεται χρήση πέραν της

συμβατικής διάρκειας της

μίσθωσης του ακινήτου (εξω-

συμβατική χρήση) και κατα-

βάλλεται αποζημίωση χρή-

σης, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις του Αστικού

Κώδικα.

Σε περίπτωση παραχώρησης

από μέρους του μισθωτή σε

άλλον της χρήσης του μισθί-

ου με αντάλλαγμα, και ιδίως

στην υπεκμίσθωση δικαιού-

χος μερικής ή πλήρους

απαλλαγής δύναται να είναι

μόνο ο τρίτος στον οποίο

παραχωρείται η χρήση του

μισθίου (υπομισθωτής) και

στον οποίο συντρέχουν οι

προϋποθέσεις της παρούσας

και όχι ο μισθωτής, με την

επιφύλαξη της περίπτωσης

όπου δικαιούχος μερικής ή

πλήρους απαλλαγής από την

καταβολή μισθώματος, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της

παρούσας, είναι αυτοτελώς

και ο μισθωτής για την επαγ-

γελματική του εγκατάσταση.

Η μερική ή μη καταβολή του

μισθώματος στον

μισθωτή/υπεκμισθωτή, σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στην

παρούσα, δεν επιδρά στην

κύρια μισθωτική σχέση.

Μείωση ενοικίου εφαρμόζεται

και για επαγγελματική μίσθω-

ση για την οποία χρησιμοποι-

ούνται εντελώς απαραίτητοι

βοηθητικοί χώροι άλλων ακι-

νήτων, στους οποίους

ασκούνται οι δραστηριότητες

της επιχείρησης. Οι χώροι

στάθμευσης οχημάτων της

επιχείρησης για την στάθμευ-

ση οχημάτων των στελεχών

θεωρούνται εντελώς απαραί-

τητοι βοηθητικοί χώροι, όταν

αυτοί βρίσκονται σε περίκλει-

στο χώρο, ήτοι κλειστό από

κάθε πλευρά, από κάθε

κατεύθυνση και εφ’ όσον ο

χώρος αυτός αναγράφεται

στη δήλωση Ε9 ως βοηθητι-

κός χώρος.

Η μείωση ενοικίων εφαρμόζε-

ται και στην περίπτωση κατά

την οποία εκμισθωτές είναι:

οι Φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης

α εκτός αυτής νομικά πρό-

σωπα δημοσίου δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.),

τα Νομικά Πρόσωπα

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

που ανήκουν στο κράτος ή

σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. κατά

την έννοια της επίτευξης κρα-

τικού ή δημοσίου ή αυτοδιοι-

κητικού σκοπού, εποπτείας,

διορισμού και ελέγχου της

πλειοψηφίας της Διοίκησής

τους ή επιχορηγούνται τακτι-

κά, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις, από κρατικούς

πόρους κατά πενήντα τοις

εκατό (50%) τουλάχιστον του

ετήσιου προϋπολογισμού

τους,

οι εκτός αυτής δημόσιες επι-

χειρήσεις και οργανισμοί του

Κεφαλαίου
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