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Υπόγειους αγωγούς 15 χλμ για την
άρδευση 8.110 στρεμμάτων γης στα
Φάρσαλα κατασκευάζει η Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Α

ναδείχτηκε ανάδοχος και προχωρά ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου της κατασκευής
υπόγειων αγωγών άρδευσης ΤΟΕΒ Ενιπέα
Φαρσάλων (βόρειο τμήμα), συνολικού προϋπολογισμού 1.178.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας 2014-2020 και οδηγεί στην υπογειοποίηση
αγωγών σε μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων για την
άρδευση 8.110 στρεμμάτων αγροτικής γης.
Σελ. 4

Μαθητές του ΕΠΑΛ Φαρσάλων κατασκεύασαν ρομποτικό
βραχίονα τηλεχειριζόμενο μέσω κινητού τηλεφώνου
Σελ. 13
Με γοργούς ρυθμούς οι
εργασίες για την ενεργειακή
αναβάθμιση του δημαρχείου
Σελ. 4

Ζημιές στη βιομηχανική τομάτα
από τον παγετό – Αναγγελία
στον ΕΛΓΑ έκανε ο δήμος Σελ. 7
«Βροχή» πληρωμών:
Καταβάλλονται συντάξεις, επιδόΣελ. 15
ματα, αποζημιώσεις
Εσκίογλου: Κλειδί για την
επιστροφή στην ανάπτυξη το
Ταμείο Ανάκαμψης
Σελ. 5
Πασχαλινή αιμοδοσία με αυξημέΣελ. 2
νες ανάγκες αίματος
Φαρσαλινή συμμετοχή αθλητή
στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο
Βέλγιο στον ιστορικό ποδηλατικό
γύρο της Φλάνδρας
Σελ. 12
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Τραγική κατάληξη:
Πέθανε ο 71χρονος που

Η ανακοίνωση της εται ρείας ΑΦΟΙ Ν.
Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε.

παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στους Χαλκιάδες

Έφυγε από τη ζωή
ο εκκοκκιστής
Νίκος Καραγιώργος

Έ

φυγε από τη ζωή
ο Νίκος
Καραγιώργος, εκ
των ιδιοκτητών της εταιρείας “ΑΦΟΙ
Καραγιώργου”, που έχει
συνδέσει το όνομά του με
το ελληνικό βαμβάκι.
Στην περιοχή των
Φαρσάλων διατηρεί υποκατάστημα της εταιρείας του
με εργοστάσιο βάμβακος
από το 1993 στο Σταυρό
Φαρσάλων και έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας.
Ανακοίνωση της Εταιρείας
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΘΛΙΨΗ
Τον αιφνίδιο θάνατο του
κορυφαίου στελέχους της,
Αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
επιφανούς προσωπικότητας, που επί έτη, χάρη στην
ακάματη εργατικότητά του,
την ιδιαίτερη λάμψη της
διανοίας του και το πρωτοποριακό του πνεύμα, συνέδεσε αδιάρρηκτα το όνομά
του με την εξέλιξη, τα επιτεύγματα και την προσφορά της εταιρείας μας στην
εθνική οικονομία, τους
εργαζομένους μας και το
κοινωνικό σύνολο
ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΑΤΟΥ

ΠΕΝΘΟΥΣ ΜΑΣ
η εταιρεία μας αναστέλλει
τις εργασίες και συναλλαγές
της επί διήμερο (14 και
15/4).
ΤΟ Δ.Σ.
Οι εργαζόμενοι
Σε ανακοίνωση των εργαζομένων επισημαίνονται τα
εξής:
«ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕ ΘΛΙΨΗ
ΚΑΙ ΟΔΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟ
ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ
ΜΑΣ, ΣΑΝ ΗΓΕΤΗΣ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ, ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ, ΝΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ
Η ΟΔΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΣ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ NA ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ETAΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΠΙΔΑ ΦΙΛΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ»

υστυχώς δεν

Δ

αυτοκίνητο μαζί με την

άντεξε τον βαρύ

66χρονη σύζυγό του. Το

του τραυματισμό

επιβατικό αυτοκίνητο κάτω

ο 71χρονος που παρα-

από συνθήκες που ερευνά

σύρθηκε από αυτοκίνητο

το Αστυνομικό Τμήμα

στους Χαλκιάδες και

Φαρσάλων, σύμφωνα με

νοσηλευόταν σε σοβαρή

την «Ελευθερία», άρχισε να

κατάσταση στο

αναπτύσσει ταχύτητα σε

Πανεπιστημιακό

κατηφορικό δρόμο με τον

Νοσοκομείο Λάρισας.

71χρονο -«σύμφωνα με μια

Δυστυχώς ο άτυχος άντρας

εκδοχή» – στην προσπά-

υπέκυψε στα τραύματά του

θειά του να εισέλθει στο

και κατέληξε.

αυτοκίνητο για να το ακινη-

Υπενθυμίζεται πως ο

τοποιήσει, να παρασυρθεί

71χρονος παρασύρθηκε

με αποτέλεσμα να τραυμα-

στην προσπάθειά του να

τιστεί σοβαρά.

θέσει σε λειτουργία ένα ακινητοποιημένο ΙΧ επιβατικό

Μπαλαμπάνη και
Μπανιά υπεύθυνες
του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»
στα Φάρσαλα

Α

πό το Δήμο
Φαρσάλων ορίστηκαν δύο υπάλληλοι του Δήμου ως
υπεύθυνοι του προγράμματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».
Συγκεκριμένα όρισαν:
α) την Παρασκευή
Μπαλαμπάνη, Προϊσταμένη
Δ/νσης Προγραμματισμού
και
Ανάπτυξης του Δήμου
Φαρσάλων κλάδου ΠΕ1
Διοικητικού Οικονομικού με
βαθμό A, ως

Επιχειρησιακό Υπεύθυνο
του προγράμματος
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και
β) την Κωνσταντία Μπανιά,
Προϊσταμένη του Τμήματος,
Οργάνωσης και
Πληροφορικής
του Δήμου Φαρσάλων, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με
βαθμό Α, ως Τεχνικό
Υπεύθυνο του
προγράμματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΙΙ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας.

Εκ της Διευθύνσεως

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Éäéïêôçóßá:
ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής
Τσιανάκας Νίκος

Τρίτη 20/4/2021
Συννεφιά 7/19c

Τετάρτη 21/4/2021
Αραιή Συννεφιά 7/20c

Βόλου 5 Φάρσαλα
τηλ. 24910 26617 / 24910 28018
fax: 24910 26617

Πέμπτη 22/4/2021
Συννεφιά 9/21c

Παρασκευή 23/4/2021
www.protostypos.gr
Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr
Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η αναδημοσίευση, ολική,
μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή
διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ή αλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος
2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Βροχή 12/14c

Σαββάτο 24/4/2021
Πιθανή Βροχή 10/19c

Κυριακή 25/4/2021
Συννεφιά 8/18c

Δευτέρα 26/4/2021
Συννεφιά 9/17c

ΚΙΝ: 6955972125

κιν. 6936 308 008
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ
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Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Σύριζα
Προοδευτική Συμμαχία Φαρσάλων για την απώλεια της Αγλαΐας Κατσαούνη-Βαιτσοπούλου

Σ

ε ανακοίνωση του
Σύριζα Προοδευτική
Συμμαχία
Φαρσάλων για την απώλεια της Αγλαΐας
Κατσούνη αναφέρονται τα
εξής:
“Μέχρι το τέλος της ζωής
της υπηρέτησε με πίστη τις
ιδέες της Αριστεράς και της
Δημοκρατίας και ήταν μέλος

της Ο.Μ. Φαρσάλων του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία Φαρσάλων αποχαιρετά την Αγλαΐα
Κατσαούνη- και εκφράζει τα
ειλικρινή του συλλυπητήρια
στον σύζυγό της Γιώργο
Βαιτσόπουλο και στους
συγγενής της”.

Πασχαλινή αιμοδοσία με αυξημένες
ανάγκες αίματος
δώσουμε την χαρά να γιορτάσουν.
Οι ανάγκες για αίμα είναι
μεγάλες και δεν σταματούν
ποτέ.
Τηρούμε όλα τα υγειονομικά
μέτρα όπως πάντα σε κάθε
αιμοδοσία του Συλλόγου

Τ

ην Πέμπτη 22
Απριλίου στην
Αίθουσα του ΚΑΠΗ
στα Φάρσαλα από τις
09:30 πμ έως 13:00 μ.μ.
σας περιμένουμε όλους.
Από 18 έως 65 ετών μπορούμε να δώσουμε 10

μας, δεν πίνουμε αλκοόλ,
δεν παίρνουμε χάπια, το
πρωί παίρνουμε καλό πρωινό.
Δίνουμε αίμα – Χαρίζουμε
ζωή
Το Δ.Σ.

λεπτά από τον χρόνο μας
για τους συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη
αίματος.
Περιμένοντας να γιορτάσουμε την Ανάσταση του
Χριστού ας ανακουφίσουμε
τους πάσχοντες, ας τους

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές
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Με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες για την
ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχείου
Φαρσάλων

Μ

ε γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες
ενεργειακής αναβάθμισης
του δημοτικού καταστήματος στα Φάρσαλα.
Πρόκειται για ένα έργο

που χρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Θεσσαλίας με 538.399,59
ευρώ, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Φαρσάλων.
Η ενεργειακή αναβάθμιση
περιλαμβάνει την εφαρμογή

συστήματος θερμομόνωσης
του κτιριακού κελύφους, την
αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων με νέα θερμομονωτικά,
την αντικατάσταση των
φωτιστικών παλαιού τύπου
με σύγχρονα φωτιστικά
τεχνολογίας LED και την
αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με αντικατάσταση του υφιστάμενου
συστήματος θέρμανσης
πετρελαίου με φυσικό
αέριο.
Με την ολοκλήρωση του
έργου προβλέπεται η έκδοση Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ) και το κτίριο θα
πιστοποιηθεί κατά ISO

50001 με την εφαρμογή
συστήματος Ενεργειακής
Διαχείρισης.
Από την λειτουργία του,
αναμένεται η μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου και η μείωση των
εκπομπών CO2 μέσω της
αναβάθμισης της
Κατηγορίας Ενεργειακής
Απόδοσης των κτιρίων, και
παράλληλα η αναβάθμιση
των συνθηκών θερμικής
άνεσης και, κατ’ επέκταση,
η ποιοτική βελτίωση των
συνθηκών λειτουργίας του
κτιρίου του Δημαρχείου και
της διαβίωσης των επισκεπτών πολιτών και του προσωπικού.

Υπόγειους αγωγούς 15 χλμ για την άρδευση
8.110 στρεμμάτων γης στα Φάρσαλα κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Α

ναδείχτηκε ανάδοχος και προχωρά ο
προσυμβατικός
έλεγχος του έργου της
κατασκευής υπόγειων
αγωγών άρδευσης ΤΟΕΒ
Ενιπέα Φαρσάλων
(βόρειο τμήμα), συνολικού προϋπολογισμού
1.178.000 ευρώ. Το έργο
χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας 2014-2020 και
οδηγεί στην υπογειοποίηση αγωγών σε μήκος

περίπου 15 χιλιομέτρων
για την άρδευση 8.110
στρεμμάτων αγροτικής
γης.
«Εκσυγχρονίζουμε το πρωτογενή τομέα στην πράξη.
Βελτιώνουμε τις συνθήκες
παραγωγής. Ρίχνουμε το
κόστος παραγωγής. Είναι
έργο ζωής γιατί είναι έργο
παραγωγής» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.
«Δίνουμε κίνητρα στους
ανθρώπους της υπαίθρου
να παραμείνουν στην ύπαι-

θρο και να συνεχίσουν να
παράγουν. Σε συνεργασία
με τον ΤΟΕΒ Ενιπέα και τις
τεχνικές μας υπηρεσίες,
προχωράμε ένα έργο
ουσίας για τον αγροτικό
κόσμο της περιοχής» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.
Υπόγεια αρδευτικά δίκτυα
για 18 αντλιοστάσια
Αντικείμενο του έργου είναι
η κατασκευή υπογείων
αρδευτικών δικτύων για 18
αρδευτικά αντλιοστάσια
(γεωτρήσεις) στην περιοχή
ευθύνης του ΤΟΕΒ Ενιπέα
Φαρσάλων (Βόρειος τομέας). Η περιοχή που πρόκειται να αρδευτεί ανήκει διοικητικά στο Δ.Δ. Φαρσάλων
του Δήμου Φαρσάλων και
εντός των διοικητικών
ορίων των Τ.Κ. Βασιλή,
Άνω Βασιλικά, Πολυδάμειο,
Ερέτρεια, Ανωχώριον,
Βαμβακού, Λόφου, Κρήνης,

Πυργάκια, Δασόλοφου.
Πρόκειται για 18 ξεχωριστά
και διακριτά δίκτυα άρδευσης, μέσω των οποίων θα
αρδευτούν 8.110 στρέμματα
γης, στα οποία καλλιεργούνται ως επί το πλείστον
βαμβάκι, καλαμπόκι και
μηδική. Σε κάθε δίκτυο κατά
μήκος του αγωγού προβλέπεται η τοποθέτηση υδροληψιών με υδρόμετρο για
την μέτρηση της παροχής.
Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από HDPE
(σκληρό πολυαιθυλένιο) τρίτης γενιάς ονομαστικής πίεσης 16 atm. Το συνολικό
μήκος των αγωγών άρδευσης είναι περίπου 14.750
μέτρα. Με την κατασκευή
του νέου δικτύου θα εξασφαλιστεί μείωση απώλειας
νερού σε σχέση με το επιφανειακό δίκτυο.

ΚΤΗΜΑ

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση
* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας
* Προσιτές τιμές

6947638533
6ο
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Εσκίογλου: Κλειδί για την επιστροφή
στην ανάπτυξη το Ταμείο Ανάκαμψης
σεις αυτής της πρωτόγνω-

Απαραίτητη προϋπόθεση

ρης συνθήκης για όλο τον

όμως είναι η σωστή χρήση

πλανήτη, τόσο στην υγεία,

των πόρων του ταμείου.

όσο και στην οικονομία. Θα

Αυτό κατά την άποψή μου

σας θυμίσω όμως ότι στην

θα είναι το «κλειδί» για να

περιοχή μας δυστυχώς

βοηθηθούν οι περιοχές μας,

τους τελευταίους μήνες

να ανακουφιστούν και να

αντιμετωπίσαμε και μία

ξεπεράσουν την κρίση.

παράλληλη κρίση, με τις

Οι πόροι του ταμείου μπο-

καταστροφές που προκάλε-

ρούν πραγματικά να αφή-

σαν τα ακραία καιρικά φαι-

σουν σημαντικό αποτύπω-

νόμενα.

μα στην αυτοδιοίκηση και

Στην τοποθέτησή του ανα-

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο

τις τοπικές κοινωνίες. Σε ότι

που γεννήθηκε

λυτικά ο κ. Εσκίογλου τόνι-

αγώνας που δίνουμε είναι

αφορά τα Φάρσαλα, θεω-

μέσα από την

σε τα εξής: «Θέλω κατ’

πολυμέτωπος και έχουμε

ρούμε πως υπάρχουν

κρίση» χαρακτήρισε το

αρχάς να ευχαριστήσω την

ένα λόγο παραπάνω να

πολλά να γίνουν στις οδικές

Ταμείο Ανάκαμψης ο

πρόεδρο του Κινήματος

χρειαζόμαστε τη συνδρομή

υποδομές, στις διασυνδέ-

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Αλλαγής κυρία Φώφη

της πολιτείας σ’ αυτή την

σεις με τη Λάρισα, τον Ε65

Μάκης Εσκίογλου, μιλώ-

Γεννηματά για την πρό-

προσπάθεια.

και τους άλλους όμορους

ντας στη διαδικτυακή

σκληση και την πρωτοβου-

Έτσι, πιστεύω πως πρέπει

νομούς. Μπορούν επίσης

εκδήλωση που διοργάνω-

λία. Είναι ιδιαίτερα σημαντι-

να δούμε το ταμείο ανάκαμ-

να αξιοποιηθούν πόροι στο

σε το ΚΙΝΑΛ στη

κό σήμερα, υπό αυτές τις

ψης ως μία ευκαιρία που

πλαίσιο της αειφορίας του

Θεσσαλία τη Δευτέρα, με

συνθήκες που βρισκόμα-

γεννήθηκε μέσα από μία

αγροτικού τομέα, που είναι

τη συμμετοχή της κ.

στε, να συζητάμε και να

κρίση. Ως μία ευκαιρία να

η ναυαρχίδα στην τοπική

Ω

ς «μία ευκαιρία

Φώφης Γεννηματά, ακα-

σχεδιάζουμε την επόμενη

δημιουργήσουμε στον τόπο

μας οικονομία. Θα μου επι-

δημαϊκών, αυτοδιοικητι-

ημέρα μετά την πανδημία.

μας και να δώσουμε την

τρέψετε εδώ να ευχαριστή-

κών και εκπροσώπων

Ως δήμος Φαρσάλων βιώ-

ώθηση που χρειάζεται η

σω προσωπικά τον περιφε-

παραγωγικών φορέων.

νουμε κι εμείς τις επιπτώ-

οικονομία.

ρειάρχη κ. Κώστα
Αγοραστό για τις προσπάθειες που καταβάλει για
σημαντικά έργα, όπως ο
ίδιος ανέφερε νωρίτερα για
το δρόμο Λάρισας –
Φαρσάλων και για το φράγμα στο «Παλαιοδερλί».
Επαναλαμβάνω με συνετή
χρήση των πόρων, με καλό
σχεδιασμό και με συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, με
την περιφέρεια, με την
κυβέρνηση, τα κόμματα, με
τους άλλους επιστημονικούς φορείς. Σ’ αυτό τον
αγώνα δεν περισσεύει
κανείς για να βγούμε όρθιοι
την επόμενη ημέρα μετά
την πανδημία.»
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Η λίστα με τις φοροελαφρύνσεις που φέρνει η κυβέρνηση

Μ

ε μακρά λίστα

νηση θέλει να οριστικοποιή-

φοροελαφρύν-

σει με τους εκπροσώπους

σεων, αλλά και

των θεσμών. Μεταξύ αυτών

με σειρά προτάσεων για

οι έκτακτες ρυθμίσεις για τις

την αντιμετώπιση των

ηλεκτρονικές αποδείξεις, τα

χρεών που δημιουργήθη-

τεκμήρια διαβίωσης, τα

καν μέσα στην πανδημία,

ανείσπρακτα ενοίκια, το

προσέρχεται η Ελληνική

τέλος επιτηδεύματος, η επέ-

κυβέρνηση στη 10η μετα-

κταση του «παγώματος»

μνημονιακή αξιολόγηση

της εισφοράς αλληλεγγύης

που ξεκινά σήμερα

για το 2022 καθώς και

Δευτέρα, σε τεχνικό επί-

αύξηση της έκπτωσης για

πεδο και την άλλη εβδο-

εφάπαξ αποπληρωμή του

μάδα σε πολιτικό.

φόρου εισοδήματος με επα-

Πρόθεση του οικονομικού

νάληψη του περσινού

επιτελείου να βρεθούν τα

μοντέλου των 8 δόσεων.

εργαλεία προκειμένου να

Ακόμα, το οικονομικό επιτε-

αντιμετωπιστούν οι δυσκο-

λείο προτίθεται να συζητή-

λίες που δημιουργήθηκαν

σει με τους θεσμούς το

εξαιτίας των διαδοχικών

σενάριο για διεύρυνση της

lockdown.

περιμέτρου της ρύθμισης

Στο τραπέζι των συζητήσε-

ειδικού σκοπού των 24 άτο-

ων θα βρεθούν όλες οι

κων η 48 έντοκων δόσεων

εκκρεμότητες που η κυβέρ-

με ένταξη των οφειλών του

περσινού κύματος της παν-

2% που ίσχυσε το 2020.

ύψος δαπανών και στο

τους φορολογούμενους που

δημίας που έμειναν εκτός

Δόσεις: Εξόφληση του

ύψος των δαπανών που

προχώρησαν το 2020 στην

διακανονισμού καθώς και

φόρου εισοδήματος σε 8

έγιναν με ηλεκτρονικό

ανακαίνιση ή επισκευή του

χρεών που τρέχουν εντός

ίσες μηνιαίες δόσεις, με την

χρήμα. Επισημαίνεται ότι οι

ακινήτου τους.

του 2021.

πρώτη να καταβάλλεται έως

e-αποδείξεις κρύβουν παγί-

Φορολογικές δηλώσεις:

Σε επόμενη φάση, αφού

τις 31 Ιουλίου 2021 και την

δα έξτρα φόρου για τους

Παράταση τουλάχιστον

πρώτα έχει οριστικοποιηθεί

τελευταία έως το τέλος

φορολογούμενους που δεν

μέχρι το τέλος Ιουλίου,

η κατάσταση των δημοσίων

Φεβρουαρίου του 2022.

κατάφεραν το 2020 να

χωρίς να αποκλείεται να

οικονομικών, θα συζητηθεί

Προκαταβολή φόρου:

καλύψουν το 30% του εισο-

χρειαστεί και φέτος περισ-

το θέμα της προκαταβολής

«Κούρεμα» στην προκατα-

δήματός τους με δαπάνες

σότερος χρόνος.

φόρου εισοδήματος,

βολή φόρου που θα κλη-

με ηλεκτρονικό χρήμα.

Ανείσπρακτα ενοίκια: Χωρίς

Το οικονομικό επιτελείο θα

θούν να πληρώσουν φέτος

Τέλος επιτηδεύματος:

νομικές ενέργειες, δικαστι-

προσκομίσει στους δανει-

επιχειρήσεις και ελεύθερους

Απαλλαγή από το τέλος

κές περιπέτειες και επίσκε-

στές φάκελο με θέματα τα

επαγγελματίες με κέρδη το

επιτηδεύματος των 650

ψη στην Εφορία, οι ιδιοκτή-

οποία αφορούν:

2020. Οι παρεμβάσεις, εάν

ευρώ των νέων αγροτών

τες ακινήτων θα γλιτώσουν

Τεκμήρια: Σχεδιάζεται η

δρομολογηθούν, θα είναι

που συμπλήρωσαν την

φέτος από τη φορολόγηση

έμμεση μείωση των τεκμη-

στοχευμένες στις επιχειρή-

πενταετία απαλλαγής από

των ενοικίων που δεν εισέ-

ρίων, καθώς οι πληττόμενοι

σεις εκείνες που είχαν το

το τέλος επιτηδεύματος την

πραξαν το 2020. Η ρύθμιση

θα μπορούν να αξιοποιή-

2020 μεγάλη πτώση στον

31η Δεκεμβρίου 2019.

που εξετάζεται προβλέπει

σουν τα ποσά των ενισχύ-

τζίρο τους σε σύγκριση με

Επίσης εξετάζεται η μείωση

ότι η απαλλαγή από τον

σεων που έλαβαν από το

το 2019. ‘Έχει αποσυρθεί

του τέλους επιτηδεύματος

φόρο εισοδήματος των

κράτος (αποζημίωση ειδι-

το σενάριο μιας γενικευμέ-

για τις επιχειρήσεις που για

ανείσπρακτων ενοικίων του

κού σκοπού, επιστρεπτέα

νης μείωσης του συντελε-

αρκετά μεγάλο χρονικό διά-

2020 θα παρέχεται χωρίς

προκαταβολή, αποζημίωση

στή φόρου έως και 100%,

στημα του 2020 ήταν κλει-

να απαιτούνται οι νομικές

για χαμένα ενοίκια) για να

όπως εφαρμόστηκε πέρυσι.

στές με κρατική εντολή.

ενέργειες κατά των ενοικια-

καλύψουν τα τεκμήρια δια-

Ηλεκτρονικές αποδείξεις:

Μείωση φόρου 40% για

στών, όπως η άσκηση αγω-

βίωσης.

Κατάργηση ειδικά για

δαπάνες σε ακίνητα: Θα

γής αποβολής ή επιδίκασης

Έκπτωση φόρου: Οι φορο-

φέτος, δηλαδή για τα εισο-

δημιουργηθεί νέος κωδικός

μισθωμάτων, η έκδοση δια-

λογούμενοι που θα επιλέ-

δήματα του 2020, του προ-

στο έντυπο Ε1 της φορολο-

ταγής πληρωμής ή διατα-

ξουν να εξοφλήσουν εφά-

στίμου που επιβάλλεται με

γικής δήλωσης που θα

γής απόδοσης χρήσης

παξ το εκκαθαριστικό της

συντελεστή 22% στις απο-

«ξεκλειδώνει» έκπτωση

μισθίου κ.λπ.

δήλωσης θα κερδίσουν

δείξεις που θα λείπουν,

φόρου έως 1.600 ευρώ για

έκπτωση η οποία εξετάζεται

δηλαδή στη διαφορά ανά-

να είναι μεγαλύτερη από το

μεσα στο απαιτούμενο

Ο Κέλλας, ο Σκυλακάκης και το φράγμα της Σκοπιάς

Τ

ην δέσμευση του
αν. Υπουργού
Οικονομικών
Θεόδωρου Σκυλακάκη ότι
“στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τον Άξονα
1.4., θα ενταχθούν και τα
μεγάλα αντιπλημμυρικά
και αρδευτικά έργα της

Θεσσαλίας”, εξασφάλισε
ο Χρήστος Κέλλας, μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη
σχετικά με το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης, πριν
αυτό υποβληθεί προς
έγκριση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Ο Λαρισαίος πολιτικός

υπενθυμίζοντας τις πλημμύρες του «Ιανού» στους
Δήμους Φαρσάλων,
Καρδίτσας και Αλμυρού,
που κόστισαν στο Ελληνικό
Δημόσιο πάνω από 500 εκ.
ευρώ, προέταξε την κατασκευή του φράγματος στη
Σκοπιά Φαρσάλων “που
είναι έργο αντιπλημμυρικό,
αρδευτικό και υδρευτικό”.
«Είμαστε ακόμη στη διαδικασία της κοστολόγησης και

της αξιόλογης της ωριμότητας των έργων, αλλά μην
έχετε καμιά αμφιβολία για
την περιοχή σας» απάντησε ο κ. Σκυλακάκης.
Κι όσοι γνωρίζουν τον ρόλο
του στον σχεδιασμό του
Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένουν να… μπει νερό και
στο φράγμα της Σκοπιάς,
για να ξεδιψάσει ο κάμπος
των Φαρσάλων…

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ
MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
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Προσκεκλημένη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών υποθέσεων της
Βουλής με θέμα το νέο νομοσχέδιο η πρόεδρος του Αγροτικού συνεταιρισμού “ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ” κ. Αυφαντή Βασιλική-Ματούλα

Μ

ετά από πρόσκληση της Διαρκούς
Επιτροπής
Οικονομικών υποθέσεων
της Βουλής με θέμα
“Κρατική αρωγή προς
επιχειρήσεις και άλλους
φορείς για θεομηνίες”
συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16/04/2021 η
πρόεδρος του Αγροτικού
συνεταιρισμού “ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ ΓΗ” κα Αυφαντή
Βασιλική-Ματούλα.
Η κα Αυφαντή κλήθηκε να
σχολιάσει το νέο νομοσχέδιο που κατεβάζει για ψήφιση η κυβέρνηση για τον
αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο
και με βάσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν
από την καταστροφική πλημύρα του Ιανού τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η κα Αυφαντή επεσήμανε
με σκληρή γλώσσα ξεκινώντας την τοποθέτησή της,
πως η επαρχία Φαρσάλων
ενώ είναι η πρώτη που χτυπήθηκε από την θεομηνία
και είναι αυτή που θρήνησε
το πρώτο θύμα, δυστυχώς
για δύο ημέρες που συζητείτε το νομοσχέδιο δεν
αναφέρθηκε τίποτα για τις
βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες καταστροφές που υπέστη η
περιοχή μας.
Ενώ καυτηρίασε την προχειρότητα των συντακτών
του νομοσχεδίου οι οποίοι
αγνοούν ότι οι άξονες της
αγροτικής δραστηριότητας
είναι 4 (Γεωργία,
Κτηνοτροφία, Αλιεία,
Δασοκομία) το νομοσχέδιο

αναφέρεται μόνο στον
Αγροτικό και Κτηνοτροφικό
τομέα.
Επίσης προβλέπεται ότι
επιχορηγούνται οι εκμεταλλεύσεις που ΑΝΗΚΟΥΝ
(ιδιόκτητα) σε ένα η περισσότερα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, αφήνοντας απ’
έξω λόγω άγνοιας τις
μισθωμένες ή παραχωρούμενες εκμεταλλεύσεις.
Περιέγραψε και ανέλυσε τα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν, όπως οι καλλιέργειες που ήταν έτοιμες για
συγκομιδή, ο αγροτικός εξοπλισμός, οι γεωτρήσεις, τα
ηλεκτρομοτέρ, τα αποθηκευμένα προϊόντα, αλλά
κυρίως η καταστροφή του
γόνιμου εδάφους από τα
φερτά άχρηστα υλικά.

Οι προτάσεις που κατέθεσε
και υποστήριξε ότι έχουν
ανάγκη οι αγροτικές επιχειρήσεις είναι:
Γενναίες μακροχρόνιες ρυθμίσεις ή και διαγραφές
χρεών
Μειώσεις των μισθωμάτων
δημοτικών αγροτεμαχίων
Κρατική παρέμβαση στην
αυξανόμενη τιμή των ζωοτροφών.
Κρατική παρέμβαση για την
αποκατάσταση της ισορροπίας της συμβολαιακής καλλιέργειας.
Αυτές είναι οι ανάγκες που
πρέπει να προλαμβάνει και
να ικανοποιεί ένα τέτοιο
νομοσχέδιο. Η θεομηνία
ανέδειξε ότι αποζημιώσεις
λογικής εντυπώσεων,
χωρίς σχέδιο και μέθοδο

δημιουργούν πολλές αδικίες
σε βάρος αυτών που πραγματικά δικαιούνται αποζημιώσεις και δυστυχώς
τέτοια φαινόμενα είχαμε
αρκετά.
Σε κάθε περίπτωση πρότεινε ότι ο ΑΣ Φαρσάλων Γή
θα είναι στη διάθεσή τους
για να συμβάλλει με την
εμπειρία του, προς αυτή
την κατεύθυνση.
Με το τέλος της ομιλίας της
απέσπασε τα εύσημα από
τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κο
Λυκουρέντζο, από τον
πρώην υφυπουργό κο
Κόκκαλη και πολλούς
παριστάμενους βουλευτές.

Ζημιές στη βιομηχανική τομάτα από τον παγετό – Αναγγελία
στον ΕΛΓΑ έκανε ο δήμος Φαρσάλων

Σ

την αναγγελία
ζημιάς και σε όλες
τις απαιτούμενες
ενέργειες προχώρησε ο
δήμος Φαρσάλων μετά
τις καταστροφές που αναφέρθηκαν από καλλιεργητές βιομηχανικής τομάτας
στην περιοχή, λόγω των
πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν
στα τέλη της περασμένης

εβδομάδας.
Ο αρμόδιος για θέματα
αγροτικής ανάπτυξης, αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης
Γούσιας επικοινώνησε με
τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ
ζητώντας του να κινηθούν
τάχιστα οι διαδικασίες έναρξης των εκτιμήσεων, ώστε
γρήγορα και με δικαιοσύνη
να αποζημιωθούν οι πληγέντες αγρότες.

Επιπρόσθετα, ο κ. Γούσιας
μετά από επικοινωνία που
είχε και με τον Συνεταιρισμό
Θεσσαλών
Τοματοπαραγωγών, παροτρύνει τους αγρότες που
διαπίστωσαν ζημιά η οποία
είναι ορατή με γυμνό μάτι,
να αφήσουν «μάρτυρες»
από μία διπλή σειρά στην
κάθε άκρη του χωραφιού,
προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των γεωπόνων
– εκτιμητών.
«Δυστυχώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα χτύπησαν για
μία ακόμη φορά την επαρχία μας σε μία δύσκολη
καλλιεργητική χρονιά που
ξεκίνησε με τις πλημμύρες
του Ιανού. Βρισκόμαστε σε
διαρκή επικοινωνία με τον
ΕΛΓΑ και το υπουργείο
προκειμένου η διαδικασία
καταγραφής των ζημιών και
αποζημίωσής τους, να γίνει
το συντομότερο» σημείωσε
ο κ. Γούσιας.

Σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Οικονομικών υποθέσεων της Βουλής
συμμετείχε ο Σ. Αλειφτήρας

Μ

ε την συμμετοχή
του εκπροσώπου
τύπου της
Ε.Ο.Α.Σ.Ν ΛΑΡΙΣΑΣ κ.
Αλειφτήρα Σωκράτη
πραγματοποιήθηκε σήμε-

ρα μέσω τηλεδιάσκεψης
η συνεδρίαση της
Διαρκούς Επιτροπής
Οικονομικών υποθέσεων
της Βουλής με θέμα
“Κρατική αρωγή προς

επιχειρήσεις και άλλους
φορείς για θεομηνίες”.
O κ. Αλειφτήρας τόνισε ότι
έθιξε όλα τα ζητήματα που
απασχολούν τον αγροτικό
τομέα σχετικά με τις αποζημιώσεις του Ιανού, τις αποζημιώσεις σχετικά με τον
πρόσφατο παγετό που
έπληξε όλο τον Νομό και το
μείζον θέμα της αλλαγής
του κανονισμού του ΕΛΓΑ.
Στην συνεδριακή συμμετείχαν βουλευτές όλων των
κομμάτων, ο Πρόεδρος του
ΕΛΓΑ και παραγωγικοί
φορείς της χώρας.
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Στην λαϊκή αγορά κλιμάκιο από την Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Φαρσάλων

Κ

λιμάκιο απο την

Νομαρχιακής Επιτροπής

ξουν την κατηγορηματική

αγορών.

Οργάνωση

Λάρισας Βασίλη

τους αντίδραση στο σχέ-

Στη σχετική ανακοίνωση

Μελών ΣΥΡΙΖΑ

Ζωγράφο, πραγματοποίη-

διο νόμου του υπουργεί-

επισημαίνονται τα εξής:

Φαρσάλων, αποτελούμε-

σαν επίσκεψη στη λαϊκή

ου Ανάπτυξης, αλλά και

«Για μία ακόμη φορά, η

νο από τον συντονιστή

αγορά Φαρσάλων και

την ανάγκη να υπάρξει

κυβέρνηση του Κυριάκου

Νάσο Νικόπουλο και την

συνομίλησαν με παραγω-

διαβούλευση, ώστε να

Μητσοτάκη κατάφερε να

αντισυντονίστρια Ιωάννα

γούς και εμπόρους,

ακουστεί η φωνή των

συσπειρώσει τον κόσμο της

Φουτζοπούλου μαζί με

καθώς και με πολίτες

παραγωγών και των

παραγωγής και του μόχθου

τον Γραμματέα της

προκειμένου να αναδεί-

επαγγελματιών λαϊκών

εναντίον της. Σύσσωμος ο

αγροτικός κόσμος αντιδράει

σπάθεια των κυβερνώντων

στην προσπάθεια της

είναι να στρέψουν τους

κυβέρνησης να «πετάξει»

καταναλωτές μακριά από

από τις λαϊκές τους παρα-

τις λαϊκές προς τα μεγάλα

γωγούς, απειλώντας την

supermarkets, που θα απο-

συνέχεια του ίδιου του

τελούν μοναδικό σημείο

θεσμού, με μια σειρά διατά-

πώλησης των αγροτικών

ξεις που βαφτίζει «εκσυγ-

προϊόντων, με αρνητικές

χρονισμό».

επιπτώσεις στο εισόδημα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη

των παραγωγών και στην

περιγραφή.

τσέπη των καταναλωτών.

Το μόνο όμως αποτέλεσμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙ-

που έχει ο «εκσυγχρονι-

ΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ στηρίζει τις

σμός» της ΝΔ είναι η απο-

κινητοποιήσεις των παρα-

μάκρυνση παραγωγού –

γωγών και καλεί την κυβέρ-

καταναλωτή με αρνητικές

νηση να αποσύρει άμεσα το

συνέπειες τόσο στην ποιό-

σχέδιο νόμου και να προ-

τητα όσο και στις τιμές των

χωρήσει σε ουσιαστικό διά-

προϊόντων που καταναλώ-

λογο με όλους τους εμπλε-

νουν οι Έλληνες πολίτες.

κόμενους φορείς, με γνώ-

Ευχάριστο μήνυμα το γεγο-

μονα το συμφέρον των

νός ότι και οι επαγγελματίες

παραγωγών και των κατα-

πωλητές είναι στο πλευρό

ναλωτών και όχι μόνο με

των παραγωγών, γιατί βλέ-

τους «αρεστούς»».

πουν και αυτοί ότι η προ-

Ανοίγουν οι σχολές οδηγών τη Δευτέρα – Οι κανόνες λειτουργίας

Η

επαναλειτουργία
των σχολών οδήγησης πραγματοποιείται την Δευτέρα 19/4
μετά από Κοινή
Υπουργική Απόφαση. Οι
σχολές οδηγών παρέμεναν κλειστές εξαιτίας της
πανδημίας του κορονοϊού.
Επαναλειτουργούν από τη
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021
όλες οι κατηγορίες σχολών
οδηγών με βάση την Κοινή
Υπουργική Απόφαση που
αφορά στα έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του
κορονοϊού.
Προηγήθηκε εισήγηση του
Υφυπουργού Υποδομών και
Μεταφορών κ. Γιάννη
Κεφαλογιάννη στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων του
Υπουργείου Υγείας, κατά

την οποία εκτέθηκε η ανάγκη επαναλειτουργίας των
σχολών οδήγησης με κανόνες τήρησης υγειονομικών
μέτρων, δεδομένης της
οικονομικής δυσχέρειας
στην οποία έχει περιέλθει ο
κλάδος εξαιτίας της πολύμηνης αναστολής λειτουργίας.
Ειδικότερα, στη σχετική
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1558), προβλέπεται ότι επιτρέπεται η διενέργεια εξ αποστάσεως
μαθημάτων θεωρητικής
εκπαίδευσης, καθώς και
μαθημάτων πρακτικής
εκπαίδευσης όλων των
κατηγοριών, υπό τις εξής
προϋποθέσεις τήρησης
υγειονομικών μέτρων:
απολύμανσης, μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των
σημείων του εκπαιδευτικού
οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι,

υποχρεωτική χρήση μάσκας
από τους εμπλεκόμενους
και
διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από
τον κορωνοϊό έως και είκοσι
τέσσερις (24) ώρες πριν το
προγραμματισμένο μάθημα
για τους εκπαιδευόμενους
και τουλάχιστον δύο (2)
φορές την εβδομάδα για
τους εκπαιδευτές.
Επίσης, επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
λεωφορείων και φορτηγών
συμπεριλαμβανομένης και
της εξέτασης για την απόκτηση Π.Ε.Ι. και ειδικής
άδειας Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, υπό
την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό έως και είκοσι
τέσσερις (24) ώρες πριν
την εξέταση για τους εκπαιδευόμενους, τουλάχιστον

δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εξεταστές και
τήρησης των ακολούθων
στις αίθουσες εξέτασης:
Πλήρωση έως και με το
πενήντα τοις εκατό (50%)
της χωρητικότητάς τους και
με την κατά το δυνατόν
αραιότερη και ομοιόμορφη
κατανομή των εξεταζόμενων στο χώρο.
Τήρηση απόστασης ενάμισι
(1,5) μέτρου.
Σταδιακή και ελεγχόμενη
είσοδος και έξοδος των
υποψηφίων.
Αερισμός για τριάντα (30)
λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.
Απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των
εξαρτημάτων τους καθώς
και των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα
που μεσολαβούν μεταξύ
διαδοχικών εξετάσεων.
Όσον αφορά στη διενέργεια

των πρακτικών εξετάσεων
όλων των κατηγοριών, πρέπει να τηρούνται οι εξής
προϋποθέσεις:
Με ευθύνη του παριστάμενου εκπαιδευτή η μεταφορά
των υποψηφίων από και
προς τον χώρο της εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των περιοριστικών
μέτρων και κανόνων περί
μεταφοράς επιβατών που
έχουν ληφθεί λόγω του
κορωνοϊού COVID-19.
Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από
τον κορωνοϊό έως και είκοσι
τέσσερις (24) ώρες πριν
την εξέταση για τους υποψήφιους οδηγούς και διενέργεια αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό τουλάχιστον δύο
(2) φορές την εβδομάδα για
τους εξεταστές.
Διενέργεια του ελέγχου των
δικαιολογητικών και των

ερωτήσεων εκτός του
εκπαιδευτικού οχήματος.
Απολύμανση, μεταξύ διαδοχικών δοκιμασιών, των
σημείων του εκπαιδευτικού
οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.
Τέλος, όσον αφορά ειδικά
στα δίκυκλα, ο υποψήφιος
εξετάζεται φορώντας τον
ατομικό εξοπλισμό και ρουχισμό του. Σε περίπτωση
που δεν διαθέτει εξοπλισμό,
όπως επιαγκωνίδες ή επιγονατίδες, μπορεί να δανειστεί από τον εκπαιδευτή, ο
οποίος οφείλει να τις απολυμαίνει πριν από κάθε
χρήση.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Παράγοντες που ευνόησαν τον αγώνα Ανεξαρτησίας των
Ελλήνων το 1821

Παράγοντες που ευνόησαν τον αγώνα
Ανεξαρτησίας των
Ελλήνων το 1821
Γράφει ο Κων/νος Στατήρης
Ο πρώτος, και ίσως ο κυριότερος, ήταν οι στρατιωτικές
επιτυχίες των Ελλήνων που
έδειξαν στα πρώτα δύο χρόνια της Επανάστασης ότι
αυτά που συμβαίνουν στην
Ελλάδα ξεπερνούν τα όρια
μιας τοπικής εξεγέρσεως και
δημιουργούν μια νέα πολιτική
πραγματικότητα που οι
Μεγάλες Δυνάμεις δεν μπορούσαν να αγνοήσουν.
Ακόμη και αργότερα όμως,
όταν οι πολεμικές εξελίξεις
έγιναν ολοένα και πιο δυσμενείς για τους Έλληνες, η επίμονη συνέχιση του αγώνα,
ιδίως μετά την πτώση του
Μεσολογγίου και μέχρι το
1829, δεν άφησε να χαλαρωθεί το ενδιαφέρον των
Μεγάλων, δείχνοντας ότι
υπήρχε φωτιά κάτω από τη
στάχτη των ερειπίων που
άφησε ο Ιμπραήμ.
Ο δεύτερος παράγων, που
όχι απλώς κράτησε ζωντανό,
αλλά και ενίσχυσε το ενδιαφέρον των Δυνάμεων για το
ελληνικό πρόβλημα, πρέπει
να αναζητηθεί στα σφάλματα
των ίδιων των Τούρκων. Ο
απαγχονισμός του Πατριάρχη
και σειράς άλλων αρχιερέων
και προκρίτων, όχι μόνο στην
Πόλη, αλλά σε πολλά μέρη
της Αυτοκρατορίας μέχρι την
Κύπρο, οι αγριότητες κατά
των ορθοδόξων πληθυσμών,
ακόμη και εκεί όπου δεν
είχαν επαναστατήσει, όπως
στην Πόλη και σε άλλα μέρη
της Μ. Ασίας, και οι μαζικές
σφαγές όπως στη Χίο, στα
Ψαρά, στην Κάσσο ξεσήκωσαν το κύμα του φιλελληνισμού που τόσο ρόλο έπαιξε,
ιδιαίτερα στη Δύση.
Είναι στ΄ αλήθεια αξιοσημεί-

ωτο ότι σε μια εποχή, όπου
τα καθεστώτα δεν ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητα απέναντι
στην κοινή γνώμη, η πίεση
των φιλελληνικών κινημάτων
μπόρεσε να ασκήσει σε
κάποιο ουσιαστικό μέτρο
τέτοια επιρροή.
Ο τρίτος παράγων τέλος,
που εξηγεί γιατί τα διπλωματικά πράγματα πήγαν άσχημα για την Τουρκία ήταν η
ακαμψία και αδιαλλαξία του
Σουλτάνου. Γιατί πράγματι σε
μεγάλο μέτρο η στάση αυτή
της Πύλης, που αποδείχτηκε
τόσο άστοχη, ήταν απόρροια
της εμπάθειας με την οποία
αντέδρασε προσωπικά ο
Μαχμούτ Β΄ στην ελληνική
εξέγερση. Απορρίπτοντας το
πρώτο μετριοπαθές ρωσικό
τελεσίγραφο η Πύλη άνοιξε
το δρόμο για άλλες πρωτοβουλίες των Δυνάμεων.
Αποκρούοντας τις και αυτές
αργότερα χειροτέρευσε σταδιακά τη διεθνή της θέση. Η
κυριότερη ίσως αστοχία της
Πύλης στους διπλωματικούς
χειρισμούς ήταν ότι δεν αποσυνέδεσε έγκαιρα το ελληνικό
πρόβλημα από τα καθαρά
διμερή ρωσοτουρκικά θέματα. Ιδίως το θέμα της παρουσίας τουρκικού στρατού στις
Ηγεμονίες. Αν το είχε κάνει εξ
αρχής και είχε ικανοποιήσει
τους Ρώσους και στα θέματα
της διελεύσεως των Στενών,
θα είχε ασφαλώς κατά πολύ
αποδυναμώσει το ενδιαφέρον της Ρωσίας για την ελληνική υπόθεση. Όταν καθυστερημένα οι Τούρκοι έκαναν
την προσπάθεια αυτή υπογράφοντας τον Οκτώβριο
1826 τη Συνθήκη του
Άκκερμαν με τους Ρώσους,
ήταν πια αργά. Γιατί στο
μεταξύ είχε υπογραφεί στην
Πετρούπολη τον Απρίλιο
1826 το αγγλορωσικό
Πρωτόκολλο που προέβλεπε

την αυτονόμηση της
Ελλάδος. Αλλά ακόμη και
μετά το Άκκερμαν οι Τούρκοι
δεν εφάρμοσαν την Συνθήκη
που είχαν υπογράψει, δίνοντας έτσι αφορμή στους
Ρώσους να κηρύξουν το
1828 τον πόλεμο που οδήγησε στην τελική λύση του
ελληνικού προβλήματος.
Φυσικά είναι δύσκολο για
τους Τούρκους, ακόμη και
σήμερα, να παραδεχτούν ότι,
αν έχασαν το παιχνίδι στην
Ελλάδα, αυτό δεν οφείλεται
μόνο στις ξένες επεμβάσεις,
αλλά κατά πρώτο λόγο στους
αγώνες των Ελλήνων και στα
ίδια τους τα λάθη.
Υπήρξαν τέλος και τα τυχαία
περιστατικά που σημαντικά
βοήθησαν τους Έλληνες. Η
αυτοκτονία του Κάσλρη το
1822 φέρνει στο Υπουργείο
Εξωτερικών τον Κάννιγκ που,
λιγότερο επιφυλακτικός από
τον προκάτοχό του, προτίμησε να πάρει η Αγγλία ενεργότερο ρόλο στο ελληνικό, αναγνώρισε το ναυτικό αποκλεισμό που εφάρμοζαν τα ελληνικά πλοία και ευλόγησε το
πρώτο δάνειο του Σίτυ προς
τους Έλληνες. Αν και το
δάνειο ήταν ούτως ή άλλως
τοκογλυφικό, η μεγάλη του
πολιτική σημασία δεν πρέπει
να παραγνωρίζεται, γιατί στερέωνε το αγγλικό ενδιαφέρον
να μην αποτύχει ο Αγώνας
και χαθεί η επένδυση. Ο
θάνατος του τσάρου
Αλέξανδρου Α΄ έφερε το
Δεκέμβριο 1825 τον Νικόλαο
Α΄ στο θρόνο, πρόσωπο που
ούτε από τον
Μέττερνιχεπηρεαζόταν, ούτε
είχε τις συχνές μεταπτώσεις
του προκατόχου αδελφού
του. Αυτή η νέα ενεργητικότητα του Κάννιγκ και η αντίστοιχη του Νικόλαου αντί να
αλληλοεξουδετερωθούν,
όπως θα ήταν ενδεχόμενο,
βρήκαν τη διέξοδο της αμοιβαίας τους καχυποψίας στη
φόρμουλα της συνεργασίας
του Πρωτοκόλλου της
Πετρουπόλεως που υπογράφεται την ίδια εβδομάδα που
πέφτει το Μεσολόγγι. Την
ώρα που ο στρατιωτικός
αγώνας των Ελλήνων φτάνει
στο ναδίρ, το Πρωτόκολλο

της Πετρουπόλεως απλώνει
ένα δίχτυ ασφαλείας στους
Έλληνες, γιατί οι δύο
Δυνάμεις αποφασίζουν να μη
δεχτούν τίποτε λιγότερο από
την αυτονόμηση της
Ελλάδος. Τρίτο, τέλος, τυχαίο
περιστατικό που ευνοεί αποφασιστικά τους Έλληνες,
είναι η ναυμαχία του
Ναυαρίνου. Σύγκρουση που
δεν προβλεπόταν στις οδηγίες των τριών Κυβερνήσεων
προς τους ναυάρχους των,
αλλά με καταλυτικές συνέπειες όχι απλώς για την παρουσία των στρατευμάτων του
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο,
αλλά και για τις σχέσεις των
Δυνάμεων με την Πύλη.
Την ώρα εκείνη εμφανίζεται
για πρώτη φορά επί σκηνής
και η ελληνική διπλωματία
στο πρόσωπο του
Καποδίστρια. Είκοσι μόλις
μέρες μετά την αποχώρηση
των Πρεσβευτών των τριών
Δυνάμεων από την
Κωνσταντινούπολη, αφού η
Πύλη διέκοψε μετά το
Ναυαρίνο τις διπλωματικές
σχέσεις με τις τρεις Δυνάμεις
και κήρυξε ιερό πόλεμο, φτάνει στα τέλη Δεκεμβρίου 1827
στην Ελλάδα ο Καποδίστριας
και αρχίζει διπλωματική μάχη
διπλή, για το διεθνές καθεστώς που θα αναγνωριστεί
στην Ελλάδα και για τα όρια
του νέου κράτους. Σε πρώτη
φάση εξασφαλίζει αυτονομία
στη γραμμή ΠαγασητικούΑμβρακικού, στη δεύτερη
πετυχαίνει την ανεξαρτησία
χωρίς όμως την
Αιτωλοακαρνανία, στην τρίτη,
που δεν πρόλαβε να τη δει
ολοκληρωμένη, επανέρχεται
και η Αιτωλοακαρνανία στα
σύνορα του νέου ανεξάρτητου κράτους.
Η Συνθήκη της
Αδριανουπόλεως το 1829
μετά τη ρωσική νίκη επί των
Τούρκων, αναγκάζει την
Τουρκία να δεχτεί όποια λύση
του ελληνικού θέματος θα
αποφάσιζαν οι τρεις
Δυνάμεις. Στην
Κωνσταντινούπολη το 1832
υπογράφεται ο τελικός
Διακανονισμός.
Κωνσταντίνος Στατήρης –
Ιατρός Παθολόγος

9

10

Γενικά Νέα

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
για αγροτικές αποζημιώσεις, φράγματα, σεισμό, Ιανό και Αχελώο

Σ

υνάντηση με τον
Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη
είχε την Πέμπτη 15-42021 στο Μέγαρο

Μαξίμου ο
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός.
Ενημερώνοντας τους

δημοσιογράφους για τη
συνάντηση, ο
Περιφερειάρχης δήλωσε:
«Συναντήθηκα με τον
Πρωθυπουργό και τον
ενημέρωσα για μια σειρά
θεμάτων που απασχολούν τη Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα: Έθεσα το
θέμα της καταστροφής
μεγάλου μέρους της
αγροτικής παραγωγής
από τους πέντε συνεχόμενους παγετούς. Η
Κυβέρνηση στέκεται με
σεβασμό και ενδιαφέρον
και προχωρούν με σοβαρότητα οι διαδικασίες
που οδηγούν σε ενέργει-

ες με απτά και μετρήσιμα
αποτελέσματα για τη βοήθεια του αγροτικού
κόσμου.
Ενημέρωσα για τα φράγματα. Ευχαρίστησα τον
Πρωθυπουργό γιατί προχωρούν οι διαδικασίες για
τα φράγματα Σκοπιάς
Φαρσάλων και Ταυρωπού
και κατέθεσα την πρότασή
μας για τα υπόλοιπα φράγματα Μουζακίου, Πύλης,
Τιτάνου, Νεοχωρίτη και
Αγιονερίου στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ενημέρωσα για την πορεία
διαχείρισης των επιπτώσεων του σεισμού της 3ης

Μαρτίου στη Θεσσαλία. Ο
Πρωθυπουργός εξέφρασε
το έντονο προσωπικό του
ενδιαφέρον για τους σεισμόπληκτους, καθώς και
για την πορεία των έργων
αποκατάστασης και αποζημίωσης των πληγέντων
από τη θεομηνία του
Ιανού. Ευχαρίστησα τον
Πρωθυπουργό για την
άμεση ανταπόκριση στις
δύο μεγάλες κρίσεις που
έπληξαν την Θεσσαλία, τον
Ιανό και το σεισμό.
Έθεσα το θέμα του
Αχελώου και του φράγματος στη Μεσοχώρα. Ο
Υπουργός Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας προχωρά μεθοδικά, με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα στην έκδοση νέας Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ΜΠΕ για τη
Μεσοχώρα. Πρόκειται για
ένα δύσκολο εγχείρημα,
που οδηγεί στην άρση των
εμποδίων για την αποπεράτωση και λειτουργία του
ημιτελούς έργου, στην αναγκαιότητα του οποίου συμφωνούν όλες οι πολιτικές
δυνάμεις».

Πότε θα πληρωθούν τις αποζημιώσεις οι ιδιοκτήτες για τα
«κουρεμένα» ενοίκια

Σ

την «ουρά» περιμέ-

να» ενοίκια των προηγού-

νουν χιλιάδες ιδιο-

μενων μηνών.

κτήτες ακινήτων

Η καθυστέρηση στην πλη-

προκειμένου να αποζη-

ρωμή οφείλεται σε αδυνα-

μιωθούν για τα «κουρεμέ-

μίες του συστήματος, αλλά

και σε λάθη που έγιναν από

οποίοι δικαιούνται μείωση

Ο μισθωτής-επιχείρηση να

και εφόσον είχαν υποβάλλει

τους ιδιοκτήτες και τους

του ενοικίου, το σύστημα

μην έχει δηλώσει διακοπή

αρχικές δηλώσεις μπορούν

ενοικιαστές, με αποτέλεσμα

δεν δέχεται αναδρομιά την

εργασιών στην ΑΑΔΕ.

να υποβάλλουν τροποποιη-

το σύστημα να μην τους

αίτηση τους. Για τέτοιους

Ο μισθωτής-εργαζόμενος

τικές προκειμένου να γίνει

θεωρήσει δικαιούχους απο-

είδιους περιπτώσεις, στο

να τελεί σε αναστολή σύμ-

οι απαραίτητοι συμψηφι-

ζημίωσης.

οικονομικό επιτελείο υπάρ-

βασης εργασίας για τον

σμοί με μελλοντικούς

Πρόβλημα υπάρχει και για

χει η σκέψη να ανοίξει η

Μάρτιο.

φόρους για ενοίκια.

τα διαμερίσματα με πολλα-

πλατφόρμα, προκειμένου οι

Να έχει υποβληθεί, για τις

Συγκεκριμένα μέχρι τις 19

πλούς ιδιοκτήτες, με την

ιδιοκτήτες να υποβάλλουν

μισθώσεις αυτές, δήλωση

Απριλίου 2021 υποβάλλο-

ΑΑΔΕ να προσπαθεί να

αρχικές δηλώσεις για

COVID τον Φεβρουάριο.

νται διορθωτικές δηλώσεις

λύσει τον γρίφο των διαφο-

παλιότερους μήνες.

Και τέλος, να πληρούνται οι

για λάθη και παραλείψεις σε

ρετικών δηλώσεων για το

Διπλή πληρωμή

λοιπές νόμιμες προϋποθέ-

δηλώσεις COVID που υπο-

ίδιο ακίνητο.

Σύμφωνα με τις ανακοινώ-

σεις.

βλήθηκαν την περίοδο

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται

σεις το δεύτερο δεκαήμερο

Στο μεταξύ όσοι ιδιοκτήτες

Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020.

περίπου 570.000 δηλώσεις

του Απριλίου θα γίνει διπλή

έχουν υποπέσει σε λάθος

ιδιοκτητών που αφορούν το

πληρωμή προκειμένου να

και δεν έχουν λάβει την

σύνολο του 2020.

καλυφθεί η αποζημίωση του

αποζημίωση από το κράτος

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το

μήνα Φεβρουαρίου, αλλά

για τα κουρεμένα ενοίκια

αμέσως επόμενο διάστημα

και αυτή του Μαρτίου.

να ολοκληρωθεί η διασταύ-

Η διαδικασία θα ολοκληρω-

ρωση των πολλαπλών αιτή-

θεί χωρίς οι ιδιοκτήτες να

σεων, προκειμένου να ενη-

χρειαστεί να υποβάλλουν

μερωθούν οι ιδιοκτήτες και

ξεχωριστή δήλωση αρκεί οι

σε επόμενη φάση να ξεκι-

μισθώσεις να έχουν συνα-

νήσει η αποζημίωση των

φθεί μέχρι την 31η/1/2021.

ενοικίων.
Μια άλλη κατηγορία δηλώ-

Σε αυτές τις περιπτώσεις η

σεων σε επεξεργασία είναι

καταβολή της αποζημίωσης

οι περιπτώσεις ακινήτων

θα γίνει με βάση τη δήλωση

που φαίνονται μισθωμένα

COVID Φεβρουαρίου που

ταυτόχρονα με διαφορετικές

θα υποβάλλουν οι ιδιοκτή-

συμβάσεις μίσθωσης.

τες ακινήτων έως το τέλος

Για την αποφυγή καθυστε-

Μαρτίου.

ρήσεων ή λαθών στις πλη-

Οι πληρωμές θα γίνουν

ρωμές, η ΑΑΔΕ έχει συστή-

έως τις 20 Απριλίου, εφό-

σει στους ιδιοκτήτες να

σον πληρούνται οι παρακά-

δηλώσουν στο σύστημα τη

τω προϋποθέσεις:

λύση των μισθώσεων που

Οι μισθώσεις να φαίνονται

δεν ισχύουν πλέον.

ενεργές στο σύστημα

Αρκετά είναι τα προβλήμα-

Δήλωσης Πληροφοριακών

τα και με ενοικιαστές τους

Στοιχείων Μίσθωσης της

οποίους οι επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ.

τους δήλωσαν αναδρομικά

Ο εκμισθωτής-νομικό πρό-

σε αναστολή, ενημερώνο-

σωπο να μην έχει δηλώσει

ντας τους με καθυστέρηση.

διακοπή εργασιών στην

Οι ενοικιαστές αυτοί οι

ΑΑΔΕ.
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Διαβούλευση της Φ. Γεννηματά με τους φορείς της
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Μ

ε απόλυτη επιτυχία
διεξήχθη τη
Δευτέρα, 12
Απριλίου 2021 η έναρξη
της ψηφιακής περιοδείας
του Κινήματος Αλλαγής
στη Θεσσαλία με την ομιλία
της Προέδρου, Φώφης
Γεννηματά στους αυτοδιοικητικούς, οικονομικούς και
παραγωγικούς φορείς της
Λάρισας, με θέμα την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης.
Τη συζήτηση συντόνισε ο
Γραμματέας της Ν.Ε.
Λάρισας, Μιχάλης Τολίκας,
που υπογράμμισε ότι στη
δύσκολη περίοδο της πανδημίας και της οικονομικής
δυσπραγίας, το Κίνημα
Αλλαγής στάθηκε παρεμβατικά και με ουσιαστική
αντιπολιτευτική πρακτική
κατέθεσε εμπεριστατωμένες προτάσεις και για την
αντιμετώπισή της. Αυτό

δείχνει και τη σοβαρότητα
με την οποία αντιμετωπίζει
τα προβλήματα των πολιτών και αναγνωρίζεται ως
η μόνη αξιόπιστη πολιτική
δύναμη, όπως άλλωστε
αποτυπώνεται και στις
πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
Στην εισαγωγική της ομιλία η
κ. Γεννηματά τόνισε εμφατικά
ότι η πρωτογενής παραγωγή
και οι αγρότες χρειάζονται
σήμερα όσο ποτέ στήριξη.
Όπως είπε, “η αλματώδης
αύξηση του κόστους παραγωγής, ταυτόχρονη με την
μείωση των τιμών παραγωγών επιφέρουν την οικονομική κατάρρευση του εισοδήματος των αγροτών. Η ΝΔ
επέτεινε το πρόβλημα, με μια
πολιτική στάση που αφήνει
ανενόχλητα τα καρτέλ της
αγοράς, δεν διασφαλίζει τον
στοιχειώδη υγιή ανταγωνισμό
και την διαφάνεια. Οι αγρότες

όμως δεν πρέπει να αφεθούν
στην τύχη τους. Επιλέγουμε
να προτάσσουμε ως βασικό
προσανατολισμό της αγροτικής παραγωγής της
Θεσσαλίας, την στήριξη της
παραγωγής τροφίμων, τον
εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών καλλιεργειών, την
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με ταυτότητα. Την ανάπτυξη συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων στον τομέα
του αγροτουρισμού και της
διασύνδεση της αγροτικής
παραγωγής με τον Τουρισμό.
Προτεραιότητα μας είναι η
αύξηση της εμπορικής αξίας
και της ανταγωνιστικότητας
των προϊόντων. Η
Κυβέρνηση οφείλει να διαπραγματευτεί με την Ε.Ε. την
χρήση μέρους των πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης για
την επανεκκίνηση της
Οικονομίας».
Στην τοποθέτησή του ο
Κωνσταντίνος Γάτσιος, καθηγητής Οικονομικού
Πανεπιστημίου της Αθήνας,
καυτηρίασε την πρόταση της
Κυβέρνησης για το Ταμείο
Ανάκαμψης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “αυτό που
δημοσιοποιήθηκε στη Βουλή
μοιάζει περισσότερο με τιμοκατάλογο. Βλέπεις τις τιμές
αλλά δεν βλέπεις το περιεχόμενο. Δεν μας λέει για παράδειγμα με ποιον τρόπο, μέσα
από την αξιοποίηση των κον-

δυλίων, θα δημιουργηθεί
προστιθέμενη αξία στη χώρα.
Υπάρχουν μόνο τίτλοι και όχι
ουσία στο περιεχόμενο».
Η βουλευτής Λάρισας με το
Κίνημα Αλλαγής, Ευαγγελία
Λιακούλη στο χαιρετισμό της
ανέφερε ότι “η παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας
χρειάζεται την πυξίδα για το
πού πάει η ανάπτυξη.
Ο κ. Τολίκας, ανάγνωσε τον
χαιρετισμό και τις ευχές για
επιτυχία της εκδήλωσης του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Λαρίσης και Τυρνάβου κ.
Ιερώνυμου, ο οποίος δήλωσε, ότι «παρακολουθεί με
ενδιαφέρον της πρωτοβουλίες και προτάσεις για την
αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών
πόρων με προτεραιότητα
στην προστασία του
Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα
στη διαχείριση των υδάτινων
πόρων. Θέματα πολύ σημαντικά για την Θεσσαλία και
την βιώσιμη ανάπτυξη»
και στη συνέχεια έδωσε το
λόγο στους προσκεκλημένους που ανταποκρίθηκαν,
όπως αναγράφονται παρακάτω:
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Κωνσταντίνος,
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αθανάσιος Πρόεδρος ΠΕΔ
Θεσσαλίας, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Απόστολος Δήμαρχος
Λαρισαίων, ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ
Κωνσταντίνος Πρώην
Βουλευτής και υπεύθυνος

Τομέ Υγείας ΚΙΝΑΛ, ΝΤΑΒΕΛΗΣ Αχιλλέας Πρόεδρος
Συνδέσμου Θεσσαλικών
Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος Πρόεδρος ΤΕΕΚΔΘ, ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ
Ηλίας Πρόεδρος Οικονομικού
Επιμελητήριου, ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
Νικόλαος Υποψ.
Περιφερειάρχης, ΓΑΤΣΑΣ
Νικόλαος Δήμαρχος
Ελασσόνας, ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
Αντώνιος Δήμαρχος Αγιάς,
ΚΟΚΚΟΥΡΑΣ Ιωάννης
Δήμαρχος Τιρνάβου, ΑΜΑΡΙ
Σάμερ- Αθανάσιος Υποψ.
Δήμαρχος Τυρνάβου, ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ Ιορδάνη Δήμαρχο
Φαρσάλων, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ
Αρίσταρχο πρώην Δήμαρχο
Φαρσάλων, ΤΥΜΠΑ
Κωνσταντίνο υποψ. Δήμαρχο
Φαρσάλων, ΚΟΛΛΑΤΟ
Κωνσταντίνο πρώην
Δήμαρχο Τεμπών, ΜΟΥΣΙΟΣ
Αθανάσιος υποψ. Δήμαρχος
Κιλελέρ, ΝΤΟΓΚΟΥΛΗ
Δημήτριο Πρόεδρο
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου,
ΠΑΛΗΙΟΓΙΑΝΝΗ Δημήτριο
Πρόεδρο Ομοσπονδίας
Βιοτεχνών Εμπόρων, ΠΑΠΑΔΟΜΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος
Πρόεδρος Εμπορικού
Συλλόγου, Υπ. Βουλευτής,
Πρόεδρο ένωσης
Ξενοδόχων, ΜΠΑΣΔΕΚΗ
Νικολέτα Πρόεδρο
Δικηγορικού Συλλόγου, ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Παναγιώτης
Πρόεδρος Συνεταιρισμού

ΘΕΣ-ΓΗ, ΝΟΥΣΙΟΣ
Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
ΣΙΚΑΕΛ, ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ
Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Συνεταιρισμού Ελασσόνας,
ΛΑΡΙΣΗΣ Κωνσταντίνος Γ.
Γραμματέας Νομαρχιακού
Τμήματος ΑΔΕΔΥ,
Ο καθένας στην τοποθέτησή
του, αφού εξήρε την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία
της ψηφιακής περιοδείας,
συζήτησης και διαλόγου του
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,
κατέθεσε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις του
φορέα που εκπροσωπεί .
Στη δευτερολογία της η
Πρόεδρος Φώφη Γεννηματά
ευχαρίστησε τους ομιλητές
για την ανταπόκριση στο
κάλεσμα μας και υποσχέθηκε
ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα αξιοποιηθούν στην
οριστική πρόταση του ΚΙΝΑΛ
για την αξιοποίηση του
Ταμείου Ανάκαμψης.
Η ψηφιακή περιοδεία στη
Θεσσαλία, συνεχίστηκε τις
επόμενες δυο ημέρες με ανάλογη εκδήλωση και στους
νομούς Μαγνησίας,
Τρικάλων και Καρδίτσας με
ομιλητές κεντρικά στελέχη
του Κινήματος.
ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΛΙΚΑΣ
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Φαρσαλινή συμμετοχή αθλητή στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο
Βέλγιο και στον ιστορικό ποδηλατικό γύρο της Φλάνδρας

Ο

Φαρσαλινός
αθλητής θα συμμετάσχει στο
Παγκόσμιο Κύπελλο
ΑμΕΑ σαν συνοδός
τυφλού στο Βέλγιο από
6/5/2021 έως 9/5/2021
(ατομ. Χρονομ. – αγώνας
αντοχής).
Στις 2 Μαΐου, θα συμμετέχει
στον ιστορικό ποδηλατικό
αγώνα – γύρος της
Φλάνδρας (110km) με εκκίνηση από την Μπριζ και
είναι αξιοσημείωτο ότι για
1η φορά από το 1913 (εδώ
και 108 χρόνια) που διοργανώνεται ο αγώνας θα
συμμετάσχουν αθλητές
ΑμΕΑ.
Ο Παναγιώτης Κολέτας
όπως ξέρουμε τα τελευταία
δυο χρόνια πέρα από τις
συμμετοχές του σαν αρτιμελής αθλητής είναι και συνοδός τυφλού σε διπλό ποδήλατο κι σε λίγες ημέρες θα
κάνει τα πρώτα του βήματα
σε διεθνείς διοργανώσεις
στο πιο υψηλό επίπεδο,
μαζί με τον συναθλητή του
Νίκο Μανατάκη από το
Ηράκλειο Κρήτης. Το δίδυμο τον Οκτώβριο του 2020

κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος καο τους
ευχόμαστε τα καλύτερα και
στο Βέλγιο.
«Στόχος είναι η καθιέρωση
μου σαν βασικό μέλος στην
εθνική ομάδα ποδηλασίας
με βλέψεις στο μεγαλύτερο
αθλητικό γεγονός. Μια
παρα-ολυμπιαδα που προϋποθέτει για χρόνια συμμετοχές σε Παγκόσμια κύπελλα-πρωταθλήματα» δηλώνει ο Φαρσαλινός ποδηλάτης.
Ο Φαρσαλινός αθλητής
ευχαριστεί όσους τον έχουν
βοηθήσει για να φτάσει
μέχρις εδώ συνεχίζοντας να
προσπαθεί με όρεξη κι
αγάπη. Οι αξιέπαινες αυτές
πράξεις αλληλεγγύης έχουν
ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της οικονομικής κρίσης
που έχει επηρεάσει βαθύτατα όλη την κοινωνία και τον
αθλητισμό και ενισχύουν
ηθικά την αθλητική του
παρουσία και δράση.
Θερμά ευχαριστήρια του
αθλητή στον μέγα χορηγό:
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΦΟΙ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ χωμα-

τουργικά
Επίσης ευχαριστεί τους
χορηγούς:
XOΡΗΓΟΙ
Σπανός Τεχνική εταιρεία
Ι. ΚΤΕΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Σύλλογος Αργιθεατών
Επαρχίας Φαρσάλων
Krousta Bistrot
Trohka Coffe bar
Dalavikas bikes
«Βασιλικός»
Gspot Graphic Shop
Φαρμακείο -ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ
Sport sto noto Καλαμάτα
Εμπορικός Σύλλογος
Φαρσάλων
Μέλισσας Νέκταρ

Φαρμακείο Θεοχαρόπουλος
Κοσμήματα Γούναρης
Alterlife Farsala ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Κρεοπωλείο
Γιαννολόπουλος
Κουρείο «The barber
stories»
ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.
Fast food «Σπίτι»
Περίπτερο Πλατεία
Δημαρχείου «ο Φώτης»
Κρεοπωλείο Αφοί
Χατζημήτρου «Εκ
Φαρσάλων»
Συστήματα συναγερμού «
Safe Links»
Elta Courier- Μπανάκας
Οπτικά- Ζαφειρούλης
ΦυσικοθεραπευτήριοΚατσιαούνης
Διατροφολογικό Γραφείο Αναγνωστόπουλος
Ασφαλιστικές ΥπηρεσίεςΠανταζώνας
Χαλβάς ΦαρσάλωνΑρχοντής
Εφημερίδα Πρώτος τύπος
Εμπόριο αγροτικών προϊόντων- Καρατοσίδης
Πολιτιστικός Σύλλογος

Σκοπιάς
Σύλλογος Αργιθεατών
Επαρχίας Φαρσάλων
Πολιτιστικός Σύλλογος
Σταυρού
Σύλλογος
Βαμβακοπαραγωγών (
COTTON FARSALA)
Αγροτικός σύλλογος
Ευϊδρίου

Πλαστικά Φαρσάλων
«EUROPLAST»
Λευκά είδη -ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ
Ουρολογικό Ιατρείο -ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Baristas Cafe
ifarsala
Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία Παναγιώτη.

CMYK
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Μαθητές του ΕΠΑΛ Φαρσάλων κατασκεύασαν ρομποτικό
βραχίονα τηλεχειριζόμενο μέσω κινητού τηλεφώνου

Ο

χειριζόμενη μέσω κινητού

Ψηφιακής Δημιουργίας, που

τηλεφώνου, με εφαρμογή

πραγματοποιείται την ίδια

που υλοποίησαν οι μαθητές

περίοδο σε πολλές πόλεις

σε περιβάλλον App

της Ελλάδας, με έργα πλη-

Inventor.

ροφορικής που αποκομί-

Για την υλοποίηση του χρη-

ζουν θετικά σχόλια από

σιμοποιήθηκαν γνώσεις και

τους διοργανωτές και του

δεξιότητες που οι μαθητές

υπόλοιπους συμμετέχοντες.

ανέπτυξαν στα πλαίσια των

Το 10ο Φεστιβάλ πραγμα-

μαθημάτων του τομέα.

τοποιήθηκε διαδικτυακά

Αξίζει να αναφερθεί ότι το

λόγω των εξαιρετικών περι-

Τομέας

μια εκπαιδευτική εκδήλωση

ψυχαγωγικές δραστηριότη-

τον αισθητήρα Bluetooth

ΕΠΑΛ Φαρσάλων συμμετέ-

στάσεων κατά την φετινή

Πληροφορικής

η οποία δίνει τη δυνατότητα

τες με αντικείμενο την

του κυκλώματος Arduino, η

χει ανελλιπώς τα τελευταία

σχολική χρονιά.

όλη κατασκευή ήταν τηλε-

10 χρόνια στο Φεστιβάλ

του ΕΠΑΛ

στους μαθητές να δημιουρ-

Πληροφορική και την

Φαρσάλων συμμετείχε

γήσουν και να παρουσιά-

Ψηφιακή Τεχνολογία.

στο 10ο Φεστιβάλ

σουν ψηφιακά έργα που

Οι μαθητές της Γ’ τάξης του

Ψηφιακής Δημιουργίας με

αναπτύσσουν στο σχολείο

Τομέα Πληροφορικής, εκτύ-

το θέμα «Ρομποτικός βρα-

τους. Είναι ανοικτό στην

πωσαν στον 3D εκτυπωτή

χίονας τηλεχειριζόμενος

κοινωνία και δίνει την ευκαι-

των εργαστηρίων τους τον

από μία εφαρμογή κινη-

ρία σε μαθητές, εκπαιδευτι-

ρομποτικό βραχίονα και

τού τηλεφώνου».

κούς, γονείς και επισκέπτες

στην συνέχεια τον συναρ-

Το Μαθητικό Φεστιβάλ

να λάβουν μέρος σε πρω-

μολόγησαν συνδέοντας τον

Ψηφιακής Δημιουργίας είναι

τότυπες εκπαιδευτικές και

με κύκλωμα Arduino. Με

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για

Ξ

την ενιαία ενίσχυση 2021

εκίνησε η υποβολή
της ενιαίας αίτησης
ενίσχυσης έτους
2021 μέσω της οποίας
χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των
μικρών νησιών Αιγαίου
Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής
ανάπτυξης που συνδέονται
με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
2021 (ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή
στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο
το δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:
είτε με απευθείας χρήση της
εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστημα στην
ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ
είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής

Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει
πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό
αυτόν και δραστηριοποιείται
στην περιοχή που βρίσκεται
η έδρα της εκμετάλλευσής
του, αφού εκδώσει το μοναδικό «κωδικό υποβολής»
Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων θα
καθοριστεί με σχετική
Υπουργική Απόφαση. Για
κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, επιβάλλεται ποινή
1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Σε
περίπτωση καθυστέρησης
μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση
θεωρείται απαράδεκτη.
Προς ενημέρωση όλων των
ενδιαφερομένων, έχει ήδη

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού το υπ’ αρ.
23921/15.04.21 έγγραφο
«Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2021» για την
υποβολή της αίτησης.
Η ορθή συμπλήρωση της
αίτησης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.
Τυχόν λανθασμένη δήλωση
των στοιχείων της εκμετάλλευσης, θα έχει ως συνέπεια
την επιβολή κυρώσεων. Για
το λόγο αυτό καλούνται οι
δικαιούχοι να συμπληρώνουν
τις αιτήσεις τους με τη δέουσα προσοχή και να προχωρούν σε οριστική υποβολή
αυτών στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα του
ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου της ορθότητας
των δηλούμενων στοιχείων.

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

14

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Αγγελίες

κατάστημα στην Οδό

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

Βάρναλη 1 πλησίον του

52τ.μ σε κεντρικό σημείο

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

της πόλης των Φαρσάλων

100 τ.μ. με πατάρι

στον πεζόδρομο της

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Πατρόκλου.

6977237444

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107510538.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ έκταση 19

Κινητό: 6932660809

στρεμμάτων για χρήση
φωτοβολταϊκών.

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

ENOIKIAZETAI κατάστη-

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

μα 90 τ.μ. επί των οδών

6982284892

Από την Τρίτη 16-3-2021

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ 12:45
ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

γωνία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για το Ουζερί

και μέχρι νεωτέρας τα δρομολόγια διαμορφώνονται

ΚΑΛΑ 15:50

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

– Μεζεδοπωλείο “Λίθος”

6942200185

Μαγείρισσά και

ως εξής:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

Σερβιτόρος με εμπειρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

και προυπηρεσία.

στην οδό Αθηνάς, 180 τμ,

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

με αύλη 20 τμ απέναντι

24910 – 22859,

από τον παλιό ΟΤΕ. Τιμή

6977279314 (Από τις

συζητήσιμη

11:00 π.μ. έως τις 14:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

μ.μ.)

6975596225

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Zητούνται εργάτριες και εργάτες για
εποχιακή απασχόληση σε εργοστάσιο κονσερβοποιιάς
Πληροφορίες στο Nefeli Travel
Tηλ. Επικοινωνίας: 24910-25600-601

Ζητείται από προμηθευτική και κατασκευαστική εταιρεία άτομο για εργασία
γραφείου με αντικείμενο διαγωνισμούς
δημοσίου και σύνταξη φακέλων.
Θα προτιμήθουν άτομα με τεχνικές και
νομικές γνώσεις και ιδιαίτερα με εμπειρια στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Αποστολή βιογραφικών στο
Protos_typos@yahoo.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ
ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΟ Δ.Σ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ Κ. ΜΑΡΙΑ ΙΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΟ Δ.Σ.
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
Γεωργίου και της Ελευθερίας το γένος Παϊπάη
που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στα
Φάρσαλα και η ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του
Ηλία και της Δάφνης το γένος Αλπού που γεν-

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

20/4Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:
24910-22939
21/4:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή
7 Τηλ: 24910-22154
22/4:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70
Τηλ: 24910-23465
23/4:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:
Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012
24/4:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:
Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225
25/4:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης
& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183
26/4: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28
Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ZΗΤΕΙΤΑΙ
Zητείται σερβιτόρος/α για βοηθός
στο εστιατόριο Bασιλικός στα
Φάρσαλα.
Τηλ. 6942687798

νήθηκε στη Καρδίτσα και κατοικεί στον
Σταυρό Φαρσάλων πρόκειται να έλθουν σε Α’
Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον Ι.Ν
Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στον Σταυρό
Φαρσάλων.
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Τ

ις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, που
έχουν καταθέσει στην
εφορία, μπορούν να
πάρουν πίσω οι ιδιοκτήτες τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας
με το μήνα χωρίς πέναλτι.
Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το
βράδυ της Παρασκευής
στη Βουλή το υπουργείο
Οικονομικών. Με την ίδια
τροπολογία απαλλάσσονται πλήρως από την
καταβολή του ενοικίου
Απριλίου οι επιχειρήσεις
που είναι κλειστές με
κρατική εντολή.
Σύμφωνα με την τροπολογία:
1. Τέλη κυκλοφορίας με το

μήνα: Προβλέπεται και για
το έτος 2021 (ίσχυε ήδη για
τα έτη 2018 – 2020):
– Η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης,
με μερική καταβολή των
τελών κυκλοφορίας, κατά τα
οριζόμενα ποσοστά τελών
σε αναλογία με τους μήνες,
για τους οποίους γίνεται η
άρση ακινησίας, αντί της
καταβολής του συνόλου
των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, που κατά κανόνα
ισχύει. Ορίζεται ότι διάστημα μικρότερο του μηνός
λογίζεται ως ολόκληρος
μήνας και καταβάλλεται
γι΄αυτό, ποσό ίσο με ένα
δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

– Η υποχρέωση καταβολής
κατ’ αναλογία των τελών
κυκλοφορίας, για τους
μήνες που υπολείπονται
μέχρι το τέλος του έτους και
όχι το σύνολο των ετήσιων
τελών κυκλοφορίας, σε
περίπτωση άρσης της αναγκαστικής ακινησίας οχήματος.
– Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον
έχει επέλθει μεταφορά του
οχήματος σε νέο σημείο,
διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου
το σημείο ακινητοποίησης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή
μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των
ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του
διπλάσιου ποσού των ήδη
καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών
κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι φέτος κατατέθηκαν ηλεκτρονικά οι
πινακίδες κυκλοφορίας για
πάνω από 130.000 οχήματα.

Παραδείγματα
Με βάση τη ρύθμιση, ένας
ιδιοκτήτης αυτοκινήτου
2.000 κυβικών το οποίο
επιβαρύνεται κανονικά με
ετήσια τέλη 690 ευρώ, που
θα θελήσει να βάλει ξανά
τις πινακίδες κυκλοφορίας
στο αυτοκίνητό του για διάστημα δυο μηνών (Ιούλιο
και Αύγουστο) θα επιβαρυνθεί με τέλη 115 ευρώ ( 2
μήνες από 57,5 ευρώ ο
καθένας).
Αντίστοιχα αν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.400 κυβικών με ετήσια τέλη 920
ευρώ θελήσει να «πάρει
πίσω» τις πινακίδες του για
το διάστημα Ιουλίου –
Δεκεμβρίου θα πρέπει να
καταβάλλει 459,6 ευρώ
(76,6 ευρώ για έξι μήνες).
2. Μηδενικά ενοίκια
Απριλίου: Απαλλάσσονται
από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού
μισθώματος και για τον
μήνα Απρίλιο του 2021
(ίσχυε για τους μήνες
Ιανουάριο, Φεβρουάριο,
Μάρτιο), οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς

εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την
οποία έχουν ληφθεί ειδικά
και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό ή η
οποία πλήττεται οικονομικά
λόγω της διάδοσής του. Με
απόφαση του υπουργού
Οικονομικών, μετά από
εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά
κλάδο και ανά μήνα, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α.
3. Πρόστιμα παραβίασης
μέτρων προστασίας:
Απαλλάσσονται από τα
τέλη χαρτοσήμου τα επι-

βαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες των
κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
Ποσά τελών χαρτοσήμου
πλέον της εισφοράς προς
τον ΟΓΑ που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Σημειώνεται ότι στα φυσικά
πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα επιβάλλεται,
για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν
τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση,
με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο από χίλια (1.000)
έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό
διάστημα από δεκαπέντε
(15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

«Βροχή» πληρωμών: Καταβάλλονται συντάξεις, επιδόματα, αποζημιώσεις – Οι δικαιούχοι

Π

ολλές είναι οι
πληρωμές που θα
γίνουν από τις 19
έως τις 23 Απριλίου –
Όλοι οι δικαιούχοι και τα
ποσά
Καταβολές συνολικού
ύψους περίπου 590 εκατ.
ευρώ που αφορούν σε
1.183.549 δικαιούχους θα
γίνουν από τις 19 έως τις
23 Απριλίου από το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων,
τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.
Σημειώνεται ότι την
Παρασκευή 23 Απριλίου θα
ξεκινήσει και η διαδικασία
καταβολής για τις συντάξεις
Mαΐου από τον e-ΕΦΚΑ, για
τους συνταξιούχους του τ.
ΙΚΑ των οποίων ο ΑΜΚΑ
λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
1. Από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων θα καταβληθεί
την περίοδο 19-23 Απριλίου
ποσό συνολικού ύψους 2,2
εκατ. ευρώ που αφορά σε
4.984 πληρωμές.
Αναλυτικά:
425.108 ευρώ θα καταβληθούν σε 729 δικαιούχους
για αποζημίωση ειδικού
σκοπού που αφορά σε αναστολές συμβάσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του
2020
752.021 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.705 δικαιούχους
για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού που
αφορά σε αναστολές συμβάσεων εργασίας τους
μήνες Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο
2021
912.688 ευρώ θα καταβληθούν για πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε

1.712 επαγγελματίες της
τέχνης και του πολιτισμού,
ξεναγών, τουριστικών συνοδών και άλλων εργαζομένων ειδικών κατηγοριών
που απασχολούνται στον
κλάδο του τουρισμού
37.548 ευρώ θα καταβληθούν για πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε
80 εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά
καταλύματα και τουριστικά
λεωφορεία
Τέλος, ποσό 77.666,39
ευρώ θα καταβληθεί για
758 πληρωμές δικαιούχων
(αφορούν επίδομα εορτών
Χριστουγέννων 2020)
2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα
γίνουν την περίοδο 19-23
Απριλίου οι εξής καταβολές:
Τακτικές πληρωμές:
Την Παρασκευή 23
Απριλίου θα καταβληθεί
ποσό 505 εκατ. ευρώ για
τις κύριες και επικουρικές
συντάξεις Μάϊου 1.065.000
δικαιούχων. Πρόκειται για
τους συνταξιούχους του τ.
ΙΚΑ των οποίων ο ΑΜΚΑ
λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9
Επιπροσθέτως, το χρονικό
διάστημα 19 -23 Απριλίου
θα καταβληθούν 12,2 εκατ.

ευρώ σε 500 δικαιούχους
σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.12
εκατ. ευρώ θα καταβληθούν
σε 19.251 δικαιούχους για
παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
Τέλος, 6.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 14 δικαιούχους
για κληρονομικές παροχές
επικουρικής σύνταξης
3. Από τον ΟΑΕΔ θα

γίνουν κατά την περίοδο
19-23 Απριλίου οι εξής
καταβολές:
30 εκατ. ευρώ σε 25.000
δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
25 εκατ. ευρώ σε 62.000
δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων
300.000 ευρώ σε 850 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια
μητρότητας.

3 εκατ. ευρώ για 6.000
δικαιούχους που είναι
ενταγμένοι σε
Προγράμματα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα (καταβολή
εισφορών σε φορείς)
Σημειώνεται ότι για την εν
λόγω περίοδο δεν υπάρχουν προγραμματισμένες
πληρωμές από τον
ΟΠΕΚΑ.
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Επικοινωνία προέδρου ΔΕΕΠ Λάρισας Χρ. Καπετάνου με τον διοικητή του ΟΑΕΔ

Τ

ηλεφωνική συνομιλία, κατόπιν της επιστολής που απέστειλε, είχε ο Πρόεδρος
της Διοικούσας
Επιτροπής Εκλογικής

Περιφέρειας Λάρισας της
Νέας Δημοκρατίας κ.
Χρήστος Καπετάνος με
τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ.
Σπύρο Πρωτοψάλτη, αναφορικά με το θέμα των

πληρωμών των εργοδοτών οι οποίοι κάνουν
χρήση προγραμμάτων
του ΟΑΕΔ για πρόσληψη
προσωπικού στις επιχειρήσεις τους και έχει καθυστερήσει η πληρωμή
τους.
Από την πλευρά του, ο
Διοικητής του ΟΑΕΔ κ.
Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι
γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διευθετηθεί το θέμα σε σύντομο
χρονικό διάστημα για να

πληρωθούν και οι εργοδότες του νομού Λάρισας.
Τέλος, ο Πρόεδρος της
Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας κ.
Καπετάνος, ευχαρίστησε
τον Διοικητή του ΟΑΕΔ για
τις συνεχείς του προσπάθειες στελέχωσης του
Οργανισμού στη Λάρισα με
προσωπικό, προερχόμενο
κυρίως από την διαδικασία
της κινητικότητας που έχει
δρομολογήσει η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας.

Αρνητικά και τα 109 Rapid Test στα Φάρσαλα

Α

ρνητικά και τα 109
Rapid Test στα
Φάρσαλα.
Μαζικός δειγματοληπτικός
έλεγχο για κορωνοιό μέσω
της δράσης «drive through
testing» θα διεξαχθεί την
Τρίτη 20/4 στα Φάρσαλα

από τις κινητές μονάδες του
ΕΟΔΥ σε συνεργασία με το
Δήμο Φαρσάλων και την
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Τα συνεργεία του ΕΟΔΥ θα
βρίσκονται από το πρωί
έως το μεσημέρι μπροστά
από το 2ου Γυμνάσιο –

Λύκειο της πόλης, δίπλα
στο χώρο όπου διεξάγεται η
λαϊκή αγορά και θα διεξάγουν rapid tests για τον
covid-19.
Μέσω της συγκεκριμένης
δράσης δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να δίνουν

δείγμα, άμεσα, χωρίς να
εξέλθουν από το όχημά
τους για να μην δημιουργείται συνωστισμός, καθώς
δεν υπάρχει καθυστέρηση
και αναμονή, με τον χρόνο
εξυπηρέτησης να μην
υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

