
Στα Φάρσαλα τα πρώτα δείγματαΣτα Φάρσαλα τα πρώτα δείγματα

ήταν αρκετά θετικά καθώς όλα ταήταν αρκετά θετικά καθώς όλα τα

καταστήματα της εστίασηςκαταστήματα της εστίασης

σήκωσαν ρολά μετά από έξι μήνεςσήκωσαν ρολά μετά από έξι μήνες

και αρκετός κόσμος έσπευσε νακαι αρκετός κόσμος έσπευσε να

διασκεδάσει.διασκεδάσει.
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Ολοκληρώνονται οι εργασίεςΟλοκληρώνονται οι εργασίες

ανακατασκευής του δρόμουανακατασκευής του δρόμου

Πολυνέρι-Λεύκη Πολυνέρι-Λεύκη 

Αναλυτικά όλα  τα μέτρα για τοΑναλυτικά όλα  τα μέτρα για το

άνοιγμα των σχολείωνάνοιγμα των σχολείων

ΚινήθηκεΚινήθηκε σεσε αρκετάαρκετά ικανοποιικανοποι--

ητικάητικά επίπεδαεπίπεδα καικαι ““ζεστάθηζεστάθη--

κεκε” ” η τοπική αγορά τις ημέη τοπική αγορά τις ημέ--

ρες του Πάσχα!ρες του Πάσχα!

Μοιράστηκαν τρόφιμα για τοΜοιράστηκαν τρόφιμα για το

Πάσχα μέσω της “ΒοήθειαςΠάσχα μέσω της “Βοήθειας

στο Σπίτι”στο Σπίτι”

Εστίαση: Όλα τα μέτρα, τα δεδοΕστίαση: Όλα τα μέτρα, τα δεδο--

μένα και τα πρόστιμαμένα και τα πρόστιμα

Τα μέτρα στήριξης για το ολικόΤα μέτρα στήριξης για το ολικό

άνοιγμα της αγοράς, «ανάσες»άνοιγμα της αγοράς, «ανάσες»

και στη φορολογίακαι στη φορολογία

Οι καταρράκτες του Ναρθακίου θα σας εντυπωΟι καταρράκτες του Ναρθακίου θα σας εντυπω--

σιάσουν και θα σας εκπλήξουν (Φωτ)σιάσουν και θα σας εκπλήξουν (Φωτ)

Αισιόδοξα τα πρώτα δείγματα μετά τοΑισιόδοξα τα πρώτα δείγματα μετά το

άνοιγμα της εστίασης στην Επαρχίαάνοιγμα της εστίασης στην Επαρχία

“πλημμύρισαν” κόσμο τα καταστήματα“πλημμύρισαν” κόσμο τα καταστήματα

Σελ. 9

Σελ. 5

Σελ. 8.

Σελ. 10
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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

Παρασκευή 7/5/2021
Αραιή Συννεφιά 12/24c

Πέμπτη 6/5/2021
Συννεφιά 14/23c

Σάββατο 8/5/2021
Συννεφιά 14/27c

Κυριακή 9/5/2021
Συννεφιά 12/23c

Δευτέρα 10/5/2021
Συννεφιά 12/25c

Τρίτη 11/5/2021
Αίθριος Καιρός 14/23c

Δευτέρα 12/5/2021
Αίθριος Καιρός 14/27c

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

Τ
ο πρώτο θετικό
βήμα που αφορά
την εστίαση στα

Φάρσαλα και την
Επαρχία είναι το γεγονός
ότι παρά τους έξι μήνες
δυσκολιών, απραγίας και
συνεχόμενου κλεισίματος
όλα τα καταστήματα
φώναξαν «παρών» και
σήκωσαν ρολά, έτοιμα να
υποδεχθούν τους πελά-
τες τους.
Σε μια εποχή που αρκετά
καταστήματα ανά την χώρα
δεν κατάφεραν να βάλουν
το κλειδί στην πόρτα και να
ανοίξουν τα μαγαζιά τους
είναι πολύ σημαντικό το
γεγονός ότι στα Φάρσαλα
και την Επαρχία όλα τα
καταστήματα άνοιξαν.

Σύμφωνα μάλιστα με τα
στοιχεία υπολογίζεται ότι
Πανελλαδικά άνοιξαν πάνω
από το 50% των περίπου
80.000 καταστημάτων της
εστίασης. Πρόκειται για ένα
ποσοστό αρκετά υψηλό με
δεδομένο ότι το 20% επί
του συνόλου των καταστη-
μάτων του κλάδου δεν δια-
θέτει εξωτερικούς χώρους
και ως εκ τούτου δεν μπο-
ρούσε με βάση τη νομοθετι-
κή ρύθμιση να λειτουργή-
σει. Επομένως 3 στα 10
καταστήματα περίπου επέ-
λεξαν να μην ανοίξουν είτε
λόγω αδυναμίας, οργανωτι-
κής ή οικονομικής, είτε γιατί
οι ιδιοκτήτες τους ήθελαν
πρώτα να «ζυγίσουν» την
τάση στην αγορά.

Πρώτο θετικό βήμα τοΠρώτο θετικό βήμα το

γεγονός ότι όλα ταγεγονός ότι όλα τα

καταστήμα εστίασηςκαταστήμα εστίασης

σήκωσαν ρολά!σήκωσαν ρολά!

Ενδιάμεσες εκπτώΕνδιάμεσες εκπτώ--

σεις μέχρι τησεις μέχρι τη

Δευτέρα (10/05)Δευτέρα (10/05)

στα καταστήματαστα καταστήματα

των Φαρσάλωντων Φαρσάλων

Π
έραν από την

μεγάλη είδηση

της εβδομάδος

που είναι το άνοιγμα της

εστίασης μετά από 6

μήνες και η υπόλοιπη

αγορά «ζεστάθηκε» κατά

την διάρκεια της Μεγάλης

Εβδομάδας.

Στα Φάρσαλα αρκετός

κόσμος επέλεξε να κάνει τα

ψώνια του από τα τοπικά

καταστήματα τόσο για το

Πασχαλινό τραπέζι όσο και

για τα δώρα που ως είθι-

σται μοιράζονται τις Άγιες

Ημέρες του Πάσχα αλλά και

απλά καθημερινά ψώνια

και είδη πρώτης ανάγκης.

Η κίνηση στο κέντρο της

πόλης ήταν αρκετά αυξημέ-

νη και οι καταστηματάρχες

είναι αρκετά ευχαριστημένοι

με την κίνηση της αγοράς,

συγκριτικά βέβαια με την

εποχή και με τις δυσκολίες

που δεδομένα υπάρχουν. 

Φάρσαλα: ΚινήθηκεΦάρσαλα: Κινήθηκε

σεσε αρκετάαρκετά ικανοικανο--

ποιητικάποιητικά επίπεδαεπίπεδα

καικαι ““ζεστάθηκεζεστάθηκε” ” ηη

τοπική αγορά τιςτοπική αγορά τις

ημέρες του Πάσχα!ημέρες του Πάσχα!

Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων γνωστοποιεί-

ται ότι η εαρινή ενδιάμε-

ση εκπτωτική περίοδος

για τον Νομό Λάρισας,

άρχισε το Μ. Σάββατο 1

Μαΐου και θα λήξει την

Δευτέρα 10 Μαΐου.

Προαιρετικά, τα καταστήμα-
τα κάθε είδους μπορούν να
λειτουργήσουν την Κυριακή
9 Μαΐου, ως μία από τις 8
θεσμοθετημένες Κυριακές,
σύμφωνα με την( ΚΥΑ αριθ-
μός Δ1α/Γ.Π.οικ.
27683/2021).
Συγκεκριμένα οι ημέρες
των εκπτωτικών περιόδων
είναι ημερολογιακές και όχι
εργάσιμες.
Σημειώνεται ότι κατά τη
διάρκεια των εκπτωτικών
περιόδων, πέραν της ανα-
γραφής της παλαιάς και της
νέας τιμής των προϊόντων
και υπηρεσιών που πωλού-
νται με έκπτωση, επιτρέπε-
ται και η αναγραφή και η

εμπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης.
Ο Εμπορικός
Επιχειρηματικός Σύλλογος
Επαρχίας Φαρσάλων , εφι-
στά την προσοχή και ενη-
μερώνει πως σε περίπτωση
που παραβιαστούν οι δια-
τάξεις περί εκπτώσεων ή οι
εκπτώσεις είναι ανακριβείς
ή παραπλανητικές ως προς
το ποσοστό τους ή ως
προς την ακρίβεια των ανα-
γραφόμενων τιμών ή ως
προς την ποσότητα των
προσφερόμενων με έκπτω-
ση προϊόντων ή ενέχουν
οποιασδήποτε μορφής
απόκρυψη ή παραπλάνηση
του καταναλωτή, επιβάλλο-
νται εξαιρετικά υψηλά πρό-
στιμα.
Εάν τυχόν υπάρξουν αλλα-
γές στις αποφάσεις της
κυβέρνησης, θα προβούμε
σε νέες ανακοινώσεις.



Για την απώλεια της
μητέρας του μέχρι
πρότινος προέδρου

του Ολυμπιακού
Αμπελιάς κ. Πέτρου
Μπανιά το ΔΣ της ομάδας
εξέδωσε την παρακάτω
συλλυπητήρια ανακοίνω-
ση:

“Η ομάδα του Ολυμπιακού
Αμπελιάς με ανακοίνωση
της εκφράζει τα θερμά και
ειλικρινή του συλλυπητήρια
στην οικογένεια του Πετρου
Μπάνια, πρώην προέδρου
της ομάδος για τον χαμό της
μητέρας του”.
Θερμά συλλυπητήρια

Τ
ρόφιμα και κρέατα
σε οικογένειες που
είναι δικαιούχοι του

Κοινωνικού
Παντοπωλείου
Φαρσάλων, μοιράστηκαν
τη Μεγάλη Εβδομάδα για
τις άγιες ημέρες του
Πάσχα.
Λόγω των ειδικών συνθη-
κών για τη πανδημία, τα
τρόφιμα διανεμήθηκαν
στους δικαιούχους μέσω
του προσωπικού του προ-

γράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι», το οποίο και η δημο-
τική αρχή ευχαριστεί θερμά.
Στη διαδικασία της διανο-
μής παρέστησαν μεταξύ
άλλων η αντιδήμαρχος κ.
Σοφία Χατζηπλή και ο πρό-
εδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ.
Νίκος Γκατζόγιας, οι οποίοι
και αντάλλαξαν ευχές με
τους εργαζόμενους για καλό
Πάσχα με υγεία.

3
Πέμπτη 6 Μαΐου Τοπικά Νέα

Μοιράστηκαν τρόφιμα για το Πάσχα στουςΜοιράστηκαν τρόφιμα για το Πάσχα στους

δικαιούχους μέσω της “Βοήθειας στο Σπίτι”δικαιούχους μέσω της “Βοήθειας στο Σπίτι”

Συλληπητήρια ανακοίνωση τουΣυλληπητήρια ανακοίνωση του

Ολυμπιακού ΑμπελιάςΟλυμπιακού Αμπελιάς

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές



Ε
θελοντική δράση
πραγματοποιήθηκε
τη Μεγάλη Τρίτη

από την αντιδημαρχία
Πρασίνου και την
Κοινότητα Φαρσάλων. Με
αφορμή το Πάσχα καλλω-
πίστηκαν 40 παρτέρια
που βρίσκονται στους
πεζόδρομους της πόλης.
Τα παρτέρια στολίστηκαν
με καλλωπιστικά φυτά σε
ποικίλα χρώματα.
Η συγκεκριμένη προσπά-
θεια είχε ως στόχο τη βελ-
τίωση και τον ευπρεπισμό

των γειτονιών της πόλης
και του κέντρου.
Στη δράση έδωσαν το
παρόν ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου, η αντιδήμαρχος
κ. Σοφία Χατζηπλή, ο αντι-
δήμαρχος πρασίνου κ.
Χρήστος Μπασαγιάννης, η
πρόεδρος της Κοινότητας
Φαρσάλων κ. Δώρα
Πρεκατέ και τα μέλη της
Κοινότητας Φαρσάλων κ.
Ντίνος Βαρακλιώτης, κ.
Φωτεινή Πιτσιάβα και κ.
Σάκης Γεροβασίλης.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Πασχαλινό χρώμα στο κέντρο της πόληςΠασχαλινό χρώμα στο κέντρο της πόλης

των Φαρσάλωντων Φαρσάλων

Σ
τους Ιερούς Ναούς
των Φαρσάλων οι
επιτάφιοι στολίστη-

καν και φέτος και οι
πιστοί τηρώντας όλους
τους κανόνες και τα μέτρα

έσπευσαν να ασπαστούν
τους επιτάφιους.
Δείτε τον στολισμό των

Επιτάφιων μέσα από φωτο-
γραφίες του “Πρώτου
Τύπου”

Οι στολισμοί των Επιταφίων στους Ι.Ν. των ΦαρσάλωνΟι στολισμοί των Επιταφίων στους Ι.Ν. των Φαρσάλων
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου



Έ
να μαγευτικό

τοπίο που κάθε

κάτοικος ή επι-

σκέπτης της Επαρχίας

Φαρσάλων αξίζει να επι-

σκεφθεί είναι οι καταρρά-

κτες του Ναρθακίου.

Μόλις λίγα λεπτά από τα

Φάρσαλα και σε μικρή από-

σταση από τα περισσότερα

χωριά, ένα πανέμορφο

τοπίο στην θέση

«Λουτζάκι» ανάμεσα στα

χωριά Ναρθάκι και

Καστράκι Φαρσάλων που

πραγματικά σε ταξιδεύει σε

άλλα μέρη εξωτικά.

Αρκετοί κάτοικοι της

Επαρχίας όλο αυτό το διά-

στημα που ο καιρός έχει

αρχίσει να καλυτερεύει επι-

σκέπτονται τους καταρρά-

κτες, είτε για μια βόλτα

χαλάρωσης και ηρεμίας,

είτε για να κάνουν το πικ νικ

τους ενώ αρκετοί είναι οι

τολμηροί που έχουν τολμή-

σει να κάνουν και το μπάνιο

τους εκεί παρά το γεγονός

ότι ακόμη τα νερά είναι

αρκετά κρύα.

Στο συγκεκριμένο σημείο ο

ποταμός Ενιπέας κατεβαίνει

με ορμή από τρία διαφορε-

τικά σημεία περνώντας

δίπλα από τον «Παλαιό

Μύλο του Τσαγγάλη» και

σχηματίζει μια γαλαζοπρά-

σινη πανέμορφη λίμνη ανά-

μεσα από τους βράχους.

Πραγματικά είναι ένα

σημείο που αξίζει να επι-

σκεφθείτε και να περάσετε

λίγο χρόνο σε ένα μαγευτι-

κό τοπίο δημιούργημα της

φύσης.
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Οι καταρράκτες του Ναρθακίου θα σαςΟι καταρράκτες του Ναρθακίου θα σας

εντυπωσιάσουν και θα σας εκπλήξουνεντυπωσιάσουν και θα σας εκπλήξουν



Ο
Εμπορικός
Επιχειρηματικός
Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων
κάνει γνωστό στους
συναδέλφους και το κατα-

ναλωτικό  κοινό ότι το
θερινό ωράριο των κατα-
στημάτων από την
Τετάρτη 5 Μαΐου διαμορ-
φώνεται ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00-13:30
17:30-21:00
ΤΡΙΤΗ
08:00-14:00
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
08:00-13:30
17:30-21:00
ΠΕΜΠΤΗ
08:00-14:00

ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:00-13:30
17:30-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00-14:00
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Σ
ήκωσε και πάλι

ρολά η εστίαση με

αυστηρούς κανονι-

σμούς και τσουχτερά

πρόστιμα.

Τα συναρμόδια υπουργεία

έχουν ήδη ανακοινώσει τα

μέτρα που θα ισχύσουν

από σήμερα για την εστία-

ση, καθώς και τις αλλαγές

στο ωράριο της απαγόρευ-

σης κυκλοφορίας.

Στην ίδια απόφαση για την

εστίαση περιλαμβάνονται

αναλυτικά τα πρόστιμα που

προβλέπονται για τους…

παραβάτες. Τα πρόστιμα

και οι κυρώσεις κλιμακώνο-

νται ανάλογα με το μέγεθος

του καταστήματος εστίασης

και αφορούν σε παραβά-

σεις του ορίου πελατών και

του ωραρίου, τη χρήση

μουσική και τη μη τήρηση

των κανόνων υγιεινής.

Εστίαση: Τα πρόστιμα για

τους παραβάτες

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι

εξής κυρώσεις για τα κατα-

στήματα εστίασης:

1. Μη τήρηση των κανόνων

αναστολής λειτουργίας

ορίων πελατών, τήρησης

κανόνων υγιεινής και απο-

λύμανσης, ορίου ατόμων,

απαγόρευσης μουσικής.

Για επιχειρήσεις έως 20 τμ

1η παράβαση – Διοικητικό

πρόστιμο 2.000 ευρώ και

αναστολή λειτουργίας 15

μέρες

2η παράβαση – Διοικητικό

πρόστιμο 4.000 ευρώ και

αναστολή λειτουργίας 30

μέρες

3η παράβαση – αν γίνει

εντός 3 μηνών από την

αρχική, αναστέλλεται η λει-

τουργία για 30 μέρες, αν

γίνει εντός 6 μηνών από

την αρχική, αναστέλλεται η

λειτουργία για 60 μέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των

20τμ έως 100τμ

1η παράβαση – το διοικητι-

κό πρόστιμο κλιμακώνεται

αναλόγως του ποσοστού

υπέρβασης των ορίων: 1%-

25% 3.000 ευρώ, 25%-50%

5.000 ευρώ, 50%-75%

7.000, μεγαλύτερο του 75%

10.000 ευρώ και αναστολή

λειτουργίας για 15 μέρες.

2η παράβαση – το διοικητι-

κό πρόστιμο κλιμακώνεται

αναλόγως του ποσοστού

υπέρβασης των ορίων: 1%-

25% 10.000 ευρώ, 25%-

50% 15.000 ευρώ, 50%-

75% 20.000, μεγαλύτερο

του 75% 30.000 ευρώ και

αναστολή λειτουργίας για

30 μέρες.

3η παράβαση – αν γίνει

εντός 3 μηνών από την

αρχική, αναστέλλεται η λει-

τουργία για 30 μέρες, αν

γίνει εντός 6 μηνών από

την αρχική, αναστέλλεται η

λειτουργία για 60 μέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των

100 τμ και έως 300 τμ

1η παράβαση – το διοικητι-

κό πρόστιμο κλιμακώνεται

αναλόγως του ποσοστού

υπέρβασης των ορίων: 1%-

25% 10.000 ευρώ, 25%-

50% 11.000 ευρώ, 50%-

75% 13.000, μεγαλύτερο

του 75% 15.000 ευρώ και

αναστολή λειτουργίας για

15 μέρες.

2η παράβαση – το διοικητι-

κό πρόστιμο κλιμακώνεται

αναλόγως του ποσοστού

υπέρβασης των ορίων: 1%-

25% 15.000 ευρώ, 25%-

50% 25.000 ευρώ, 50%-

75% 35.000, μεγαλύτερο

του 75% 50.000 ευρώ και

αναστολή λειτουργίας για

30 μέρες.

3η παράβαση – αν γίνει

εντός 3 μηνών από την

αρχική, αναστέλλεται η λει-

τουργία για 30 μέρες, αν

γίνει εντός 6 μηνών από

την αρχική, αναστέλλεται η

λειτουργία για 60 μέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των

300 τμ

1η παράβαση – το διοικητι-

κό πρόστιμο κλιμακώνεται

αναλόγως του ποσοστού

υπέρβασης των ορίων: 1%-

25% 15.000 ευρώ, 25%-

50% 20.000 ευρώ, 50%-

75% 25.000, μεγαλύτερο

του 75% 30.000 ευρώ και

αναστολή λειτουργίας για

15 μέρες.

2η παράβαση – το διοικητι-

κό πρόστιμο κλιμακώνεται

αναλόγως του ποσοστού

υπέρβασης των ορίων: 1%-

25% 30.000 ευρώ, 25%-

50% 35.000 ευρώ, 50%-

75% 40.000, μεγαλύτερο

του 75% 50.000 ευρώ και

αναστολή λειτουργίας για

30 μέρες.

3η παράβαση – αν γίνει

εντός 3 μηνών από την

αρχική, αναστέλλεται η λει-

τουργία για 30 μέρες, αν

γίνει εντός 6 μηνών από

την αρχική, αναστέλλεται η

λειτουργία για 60 μέρες.

2. Υπέρβαση του ωραρίου

λειτουργίας, διοικητικό πρό-

στιμο 1.000 ευρώ.

3. Παραμονή πελατών (η

αναμονή για την παραλαβή

επιτρέπεται) σε εσωτερι-

κούς ή εξωτερικούς χώρους

ευθύνης επιχειρήσεων, διοι-

κητικό πρόστιμο 3.000

ευρώ στην επιχείρηση/νομι-

κό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΠΕ,

κτλ) και αναστολή λειτουρ-

γίας 15 μέρες (και 300

ευρώ ανά πελάτη).

4. Μη τήρηση αναστολής

λειτουργίας επιχείρησης

επιβάλλεται πρόστιμο στις

επιχειρήσεις/νομικά πρό-

σωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κτλ)

5.000 ευρώ ενώ στα φυσικά

πρόσωπα που έχουν την

ευθύνη λειτουργίας των

χώρων 3.000 ευρώ.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Εστίαση: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες – Όλα όσαΕστίαση: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες – Όλα όσα

προβλέπονταιπροβλέπονται

Εμπορικός: Το θερινό ωράριο τωνΕμπορικός: Το θερινό ωράριο των

καταστημάτων καταστημάτων στην Επαρχίαστην Επαρχία



Α
νοικτά έως τις

10:45  καθημερινά,

είναι τα καταστή-

ματα εστίασης χωρίς μου-

σικήκαι με τραπεζοκαθί-

σματα αποκλειστικά σε

ανοικτό υπαίθριο χώρο,

ενώ οι πολίτες πρέπει να

στέλνουν τον κωδικό 6 με

SMSστο 13033.

Σύμφωνα με ανακοίνωση
της Ένωσης Εστιατορίων
και Συναφών Αττικής, η
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683
(ΦΕΚ Β 1814/29 -4-21)
τίθεται σε ισχύ από σήμερα,
Δευτέρα 3 Μαΐου και ώρα
6:00 π.μ έως την Δευτέρα
10 Μαΐου και ώρα 6:00 π.μ
και επιτρέπεται:
Η λειτουργία μόνο των επι-
χειρήσεων που διαθέτουν
άδεια λειτουργία για κατά-
στημα υγειονομικού ενδια-
φέροντος και παρέχουν
υπηρεσίες εστίασης (π.χ.

εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ
καφέ, κυλικεία, αναψυκτή-
ρια, καντίνες, catering,
εκτός από φοιτητικά εστια-
τόρια]) υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) αποκλειστικά σε ανοικτό
υπαίθριο χώρο,
β) φιλοξενία μόνο καθήμε-
νων πελατών,
γ) μη αναπαραγωγή μουσι-
κής και υπό τους κάτωθι
υγειονομικούς όρους:
– Απολύμανση καταλόγων
κατά την εναλλαγή των
πελατών στα τραπέζια
– Τοποθέτηση απολυμαντι-
κού προϊόντος ανά τραπέζι
– Υποχρεωτική χρήση
μάσκας από το προσωπικό
και τους πελάτες κατά τον
χρόνο αναμονής
– Μέχρι έξι άτομα ανά τρα-
πέζι
– Τήρηση αποστάσεων
τραπεζοκαθισμάτων (0.90εκ

εάν δεν παρεμβάλλεται
καρέκλα μεταξύ των τραπε-
ζιών, 1.20εκ εάν παρεμβάλ-
λεται στην πλευρά του ενός
εκ των 2 τραπεζιών καρέ-
κλα και 1.80εκ εάν παρεμ-
βάλλονται στις πλευρές και
των 2 τραπεζιών καρέκλες)
– Χρήση μπαρ (εξωτερικός
χώρος) με τοποθέτηση σκα-
μπό, 2 σκαμπό μαζί και
απόσταση 1,5μ για κάθε
επόμενη δυάδα
– Δυνατότητα λειτουργίας
από τις 5:00 έως τις 22:45
– Οι υπηρεσίες παροχής
προϊόντων σε πακέτο από
το κατάστημα (take away),
διανομής προϊόντων
(delivery) και καθ’ οδόν εξυ-
πηρέτησης (drive-through)
επιτρέπονται και μετά το
πέρας της λοιπής λειτουρ-
γίας, χωρίς πάντως την
παραμονή πελατών στον
εσωτερικό ή εξωτερικό

χώρο ευθύνης των επιχει-
ρήσεων αυτών.
– Λειτουργία καταστημάτων
με άδεια υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός
στοών, εμπορικών
κέντρων, υπεραστικών
σταθμών και αεροδρομίων
μόνο με τις υπηρεσίες
παροχής προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα
(take away) και διανομής
προϊόντων (delivery).
– Για τα καταστήματα τροφί-
μων και το λιανεμπόριο
υπάρχει δυνατότητα λει-
τουργίας την Κυριακή, 9
Μαΐου 2021.
Σημειώνεται ότι συνεχίζει να
είναι σε αναστολή η λει-
τουργία υπηρεσιών τροφο-
δοσίας για εκδηλώσεις
(ΚΑΔ 56.21-catering).
Υποχρεωτική η διενέργεια
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
(self test)
Υποχρεωτική διενέργεια
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

(self test)για τους εργαζόμε-
νους και τους αυτοαπασχο-
λούμενους οι οποίοι παρέ-
χουν εργασία με φυσική
παρουσία σύμφωνα με την
ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ.
24525/18.4.21 (ΦΕΚ Β
1588/18.4.21) σύμφωνα με
την οποία ο αυτοδιαγνωστι-
κός έλεγχος διενεργείται
υποχρεωτικά 1 φορά την
εβδομάδα, πριν από την
προσέλευση του εργαζόμε-
νου στον τόπο παροχής
εργασίας και έχει ισχύ 1
εβδομάδα από την ημέρα
διενέργειάς του. Ο έλεγχος
διενεργείται έως και 24
ώρες προ της πρώτης ημέ-
ρας της εβδομάδας που ο
εργαζόμενος παρέχει την
εργασία του με φυσική
παρουσία. Σε περίπτωση
που ο εργαζόμενος καλείται
να παραστεί εκτάκτως στο
χώρο εργασίας ο διαγνω-
στικός έλεγχος δύναται να
διενεργείται και αυθημερόν.

Η διαδικασία ταυτοποίησης
στοιχείων γίνεται μέσω του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ενώ
το αποτέλεσμα του τεστ θα
πρέπει να δηλώνεται στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.self-testing.gov.gr ακο-
λουθώντας τα σχετικά
βήματα.
Σε περίπτωση θετικού απο-
τελέσματος αυτοδιαγνωστι-
κού ελέγχου, το οποίο
δηλώνεται στην παραπάνω
πλατφόρμα, θα πρέπει
εντός 24 ωρών να διενερ-
γηθεί επαναληπτικός έλεγ-
χος (rapid test ή PCR) σε
δημόσια ή ιδιωτική δομή.
Εάν και σε αυτή την περί-
πτωση το τεστ είναι θετικό
εκδίδεται η σχετική βεβαίω-
ση από την δομή εξέτασης
και τίθεται σε κατ’ οίκον
περιορισμό ακολουθώντας
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σε
κάθε περίπτωση όλα τα
τεστ δηλώνονται στην
παραπάνω πλατφόρμα
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Επανεκκίνηση για την εστίαση – Αυτοί είναι οι κανόνεςΕπανεκκίνηση για την εστίαση – Αυτοί είναι οι κανόνες

λειτουργίαςλειτουργίας

Γ
ια το άνοιγμα της
εστίασηςαπό σήμε-
ρα, Δευτέρα του

Πάσχα αλλά και για το
πότε θα διευρυνθεί περαι-
τέρω το ωράριο μίλησε
μεταξύ άλλων ο Άδωνις
Γεωργιάδης. 
Ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, είπε στην
ΕΡΤ1 ότι «ανοίγουμε την
εστίαση αλλά ο ιός δεν έχει
φύγει. Το σύνθημα ότι
πέρασε ο κίνδυνος δεν έχει
δοθεί”, και πρόσθεσε ότι
“κανένας δεν θέλει να
περιορίσει την ελευθερία
κανενός, αλλά πρέπει να
κρατηθεί ο ιός υπό έλεγχο”.
Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμι-
σε ότι επιτρέπονται έως έξι
άτομα στα τραπέζια, ότι η
μετακίνηση γίνεται με κωδι-
κό 6 και αναχώρηση στις 11
παρά τέταρτο το βράδυ,
προσθέτοντας ότι με το
άνοιγμα του τουρισμού στις
15 Μαΐου θα ανακοινωθεί

πιο διευρυμένο ωράριο
πάντα υπό την αίρεση ότι ο
ιός θα συνεχίσει την πτωτι-
κή του πορεία». Κάθε εβδο-
μάδα θα συνεχίσει να συνε-
δριάζει η Επιτροπή
Λοιμωξιολόγων. “Σήμερα
δεν επιστρέφουμε στην
παλιά μας ζωή κάνουμε ένα
βήμα προς την κανονικότη-
τα”, τόνισε.
«Αναμφίβολα υπάρχουν
εργαζόμενοι που μένουν σε
αναστολή και ζητώ συγγνώ-
μη, καθώς δεν έχουν όλες
οι επιχειρήσεις πρόσβαση
σε εξωτερικό χώρο», πρό-
σθεσε ο υπουργός. Είμαστε
δίπλα στους ανθρώπους
της εστίασης, ανέφερε ο κ.
Γεωργιάδης και υπενθύμισε
ότι σύμφωνα με το κυβερ-
νητικό σχέδιο, τα «κουρεμέ-
να» ενοίκια θα ισχύσουν και
τον Μάιο, με τα ίδια κριτή-
ρια που εφαρμόστηκαν και
το Απρίλιο.
Μίλησε επίσης για θριαμ-

βευτική εικόνα εμβολιασμού
από τη νέα γενιά “που
έβαλε τα γυαλιά στους
μεγαλύτερους με νοοτροπία
που κινεί την Ελλάδα μπρο-
στά”. Ως προς την απαγό-
ρευση μουσικής είπε ότι
ήταν απαίτηση των για-
τρών, καθώς “μιλώντας πιο
δυνατά εκπνέεις με μεγαλύ-
τερη ταχύτητα τα σταγονί-
δια, αυξάνοντας την πιθα-
νότητα να κολλήσει κάποιος
διπλανός που έχει βγάλει
τη μάσκα για να φάει”.
Επίσης διευκρίνισε ότι τα
εστιατόρια που είναι στα
ξενοδοχεία λειτουργούσαν
όλο το διάστημα για τους
ενοίκους, ενώ θα συνεχί-
σουν να μην λειτουργούν τα
μπαρ. Σχετικά με τα γυμνα-
στήρια θα ανακοινωθεί
πρόγραμμα στήριξης μέσω
ΕΣΠΑ αναγνωρίζουμε ότι
είναι σε πολύ δυσμενή
θέση και θα έχουν ειδική
μεταχείριση.

Γεωργιάδης για εστίαση: ΘαΓεωργιάδης για εστίαση: Θα

διευρυνθεί το ωράριο υπόδιευρυνθεί το ωράριο υπό

όρους από τις 15 Μαΐουόρους από τις 15 Μαΐου



Ο
Περιφερειακός

σύμβουλος της

Παράταξης «Η

Θεσσαλία στην Καρδιά

μας», Πέτρος Τσακνάκης,

επισκέφθηκε τον

Δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Ιορδάνη Εσκίογλου, προ-

κειμένου να ενημερωθεί

για θέματα που άπτονται

της ευρύτερης περιοχής

του Δήμου Φαρσάλων και

ειδικότερα την εξέλιξη της

αποκατάστασης των

ζημιών που προκλήθηκαν

από τον “Ιανό”

Επίσης, συζητήθηκαν τα

αναγκαία έργα που απαι-

τούνται και αναμένει η

ευρύτερη περιοχή, όπως

και τα έργα που βρίσκονται

σε εξέλιξη, αλλά και αυτά

που προγραμματίζονται να

κατατεθούν μόλις βρεθούν

τα κατάλληλα χρηματοδοτι-

κά εργαλεία.

Ο κ. Τσακνάκης ευχαρίστη-

σε τον Δήμαρχο κ.

Εσκίογλου, για την λεπτο-

μερή ενημέρωση και δήλω-

σε ότι αυτός προσωπικά

καθώς και η παράταξη του

“Η Θεσσαλία στην Καρδιά

μας” θα είναι δίπλα στη

Δημοτική Αρχή, καθώς και

στους δημότες του δήμου

Φαρσάλων για την ανάδειξη

και την προσπάθεια επίλυ-

σης των προβλημάτων που

αντιμετωπίζει η περιοχή.

Σ
το στάδιο της ολο-

κλήρωσης βρίσκο-

νται από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας οι

εργασίες για τη βελτίωση

του δρόμου που συνδέει

το Πολυνέρι με τη Λεύκη,

στη  επαρχιακή οδό

Λάρισα – προς όρια

νομού Καρδίτσας.

Μετά τις χωματουργικές

εργασίες αποκατάστασης

της οδού με ενίσχυση των

στρώσεων οδοστρωσίας,

προχώρησαν οι εργασίες

ασφαλτόστρωσης και ολο-

κληρώνονται τις επόμενες

ημέρες οι εργασίες δια-

γράμμισης, οριζόντιας και

κατακόρυφης σήμανσης. Το

έργο είναι συνολικού προϋ-

πολογισμού 371.900 ευρώ

και χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

ολοκληρώνει ένα ακόμη

οδικό έργο που συμβάλλει

στη βελτίωση της καθημερι-

νότητας των πολιτών»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Τα έργα που

μελετά, χρηματοδοτεί και

κατασκευάζει η Περιφέρεια

Θεσσαλίας στηρίζουν τον

άνθρωπο και τις ανάγκες

του, δημιουργούν θέσεις

εργασίας και φέρνουν

χρήμα στην τοπική πραγ-

ματική οικονομία» προσθέ-

τει ο Περιφερειάρχης.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Πέτρος Τσακνάκης στον δήμαρχο ΦαρσάλωνΟ Πέτρος Τσακνάκης στον δήμαρχο Φαρσάλων

Ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακατασκευής του δρόμου Πολυνέρι-Ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακατασκευής του δρόμου Πολυνέρι-

Λεύκη από την Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΛεύκη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σ
χέδιο Νόμου με το
οποίο θα επιχειρη-
θεί να δώσει λύσεις

στα προβλήματα που
αφορούν στη διαδικασία
αδειοδότησης υφιστάμε-
νων και νέων κτηνοτροφι-
κών εγκαταστάσεων ετοι-
μάζει το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και σύντομα θα
το φέρει στη Βουλή.
Σκοπός αυτού του σχεδίου
νόμου, είναι η ολιστική προ-
σέγγιση του υφιστάμενου
νομοθετικού πλαισίου που
διέπει τη διαδικασία ίδρυ-
σης και λειτουργίας των
κτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων αλλά και η εξάλειψη

μιας σειράς γραφειοκρατι-
κών διαδικασιών που μέχρι
σήμερα αποτελούν τροχο-
πέδη στην ίδρυση μικρών
και οικογενειακών εγκατα-
στάσεων και κατά συνέπεια
στην ανάπτυξη του κτηνο-
τροφικού τομέα.
Οι προτεινόμενες διορθωτι-
κές τροποποιήσεις έχουν
ως μοναδικό σκοπό την
επίλυση θεμάτων που
ταλαιπωρούν τον κτηνοτρο-
φικό τομέα και την άρση
των περιορισμών και αγκυ-
λώσεων, όπως τα χρόνια
προβλήματα κατά τη διαδι-
κασία αδειοδότησης υφιστά-
μενων, αλλά και νέων κτη-
νοτροφικών εγκαταστάσε-

ων.
Στόχος του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με αυτό το σχέ-
διο νόμου είναι να επιτευ-
χθεί η διευκόλυνση της δια-
δικασίας ίδρυσης και λει-
τουργίας των κτηνοτροφι-
κών εγκαταστάσεων, με την
εισαγωγή ρυθμίσεων για τη
νομιμοποίηση ιδίως των
πρόχειρων καταλυμάτων
ζώων τα οποία συνιστούν
κατά προσέγγιση ποσοστό
50% – 60% αυτών, καθώς
και η μείωση των συντελε-
στών του κόστους παραγω-
γής.
Συνέπεια αυτών, θα είναι ο
εκσυγχρονισμός των κτηνο-

τροφικών εγκαταστάσεων,
η βιωσιμότητα και η βελτίω-
ση γενικώς του επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος (τηρώ-
ντας πάντα τους προβλεπό-
μενους υγειονομικούς και
περιβαλλοντικούς όρους),
ενισχύοντας την αγροτική
επιχειρηματικότητα.
Επιπλέον, προκειμένου να
διευκολυνθεί η άσκηση της
κτηνοτροφικής δραστηριό-
τητας και η ενίσχυση της
αγροτικής επιχειρηματικότη-
τας, παρέχονται κίνητρα για
τη νομιμοποίηση των
αυθαιρέτων κατασκευών
κτηνοτροφικής εγκατάστα-
σης.
Ορίζεται ακόμη ότι σε περί-

πτωση άσκησης προσφυ-
γής κατά έκθεσης αυτοψίας,
με αίτημα έκδοσης άδειας
νομιμοποίησης των αυθαί-
ρετων κατασκευών, η επι-
τροπή θα χορηγεί προθε-
σμία αναστολής κατεδάφι-
σης ενός (1) έτους για την
προσκόμιση άδειας νομιμο-
ποίησης, αντί της προθε-
σμίας των εξήντα (60) ημε-
ρών.
Παράλληλα, απλοποιείται η
διαδικασία χορήγησης
έγκρισης επέμβασης σε
χορτολιβαδικές ή δασώδεις
εκτάσεις, που ανήκουν σε
περιοχές όπου υπάρχουν
μερικώς κυρωμένοι δασικοί
χάρτες.

Τέλος, το σχέδιο Νόμου
περιλαμβάνει πλήθος
άλλων ρυθμίσεων που ως
στόχο έχουν την παράκαμ-
ψη γραφειοκρατικών διαδι-
κασιών. Ωστόσο όπως επι-
σήμαναν κατηγορηματικά
στελέχη του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων στο Αθηναϊκό –
Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων «η εξάλειψη της
γραφειοκρατίας και οι διευ-
κολύνσεις στην ίδρυση κτη-
νοτροφικών εγκαταστάσεων
δεν αναιρεί τον πάγιο στόχο
της κυβέρνησης για προ-
στασία του περιβάλλοντος».

Τι αλλάζει στην κτηνοτροφία, αναλυτικά το νέο σχέδιο νόμουΤι αλλάζει στην κτηνοτροφία, αναλυτικά το νέο σχέδιο νόμου



T
o πρώτο βήμα για
την «απελευθέρω-
ση» έγινε με το

άνοιγμα της εστίασης τη
Δευτέρα του Πάσχα. 
Χιλιάδες πολίτες σε όλη την
Ελλάδα ξεχύθηκαν σε καφέ,
ταβέρνες και εστιατόρια
προκειμένου να θυμηθούν
πώς ήταν πριν από το
lockdown. 
Χωρίς παρατράγουδα και
με τήρηση κατά γενική ομο-
λογία των κανόνων, αν και
σε μερικές περιπτώσεις,
μόλις έκλεισαν τα μαγαζιά
στις 11 το βράδυ, πλημμύ-
ρισαν οι πλατείες από
κόσμο που κρατούσε ένα

ποτό στο χέρι και συνέχιζε
τη διασκέδαση.
Στα Φάρσαλα τα πρώτα
δείγματα ήταν αρκετά θετι-
κά καθώς όλα τα καταστή-
ματα της εστίασης σήκω-
σαν ρολά μετά από έξι
μήνες και αρκετός κόσμος
έσπευσε να διασκεδάσει.
Τα καφέ είχαν την τιμητική
τους τόσο το πρωί όσο και
το απόγευμα με αρκετούς
πολίτες της Επαρχίας αλλά
και επισκέπτες να επιλέ-
γουν τα καφέ της πόλης για
να απολαύσουν τον καφέ
τους ενώ το μεσημέρι τσι-
πουράδικα και ταβέρνες
πήραν την σκυτάλη και

γέμισαν με κόσμο που από-
λαυσε την μεσημεριανή του
έξοδο.
Το βράδυ αρκετά καφέ ήταν
γεμάτα με κόσμο που συνέ-
χισε την διασκέδαση του
μέχρι και την ώρα που
αυτά έκλεισαν στις 23:00
μ.μ.
Οι επιχειρηματίες είχαν
προβλέψει γι’ αυτή την επι-
στροφή τηρώντας όλα τα
μέτρα ασφαλείας για τους
πελάτες τους.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο
κόσμος γέμισε όλα τα κατα-
στήματα εστίασης στα
Φάρσαλα.
Υπολογίζεται ότι

Πανελλαδικά άνοιξαν πάνω
από το 50% των περίπου
80.000 καταστημάτων της
εστίασης. Πρόκειται για ένα
ποσοστό αρκετά υψηλό με
δεδομένο ότι το 20% επί
του συνόλου των καταστη-
μάτων του κλάδου δεν δια-
θέτει εξωτερικούς χώρους
και ως εκ τούτου δεν μπο-
ρούσε με βάση τη νομοθετι-
κή ρύθμιση να λειτουργή-
σει. Επομένως 3 στα 10
καταστήματα περίπου επέ-
λεξαν να μην ανοίξουν είτε
λόγω αδυναμίας, οργανωτι-
κής ή οικονομικής, είτε γιατί
οι ιδιοκτήτες τους ήθελαν
πρώτα να «ζυγίσουν» την
τάση στην αγορά.
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O
ι οδηγίες για τη

διά ζώσης επανα-

λειτουργία των

Νηπιαγωγείων,

Δημοτικών σχολείων και

Γυμνασίων όλης της

χώρας από τη Δευτέρα 10

Μαΐου, ως προς την

εφαρμογή του μέτρου του

δωρεάν αυτοδιαγνωστι-

κού ελέγχου για τον

κορονοϊό, ανακοινώνο-

νται σε όλα τα μέλη της

εκπαιδευτικής κοινότητας

μέσω της νέας Κοινής

Υπουργικής Απόφασης,

σε συνέχεια της έκδοσης

σχετικών οδηγιών για την

επαναλειτουργία των

Λυκείων. Σχετική αναλυτι-

κή εγκύκλιος εστάλη την

Τετάρτη 5/5/2021, σε όλα

τα σχολεία της χώρας.

Έχουν ήδη σταλεί αναλυτι-

κές οδηγίες, σε συνεργασία

με το Ινστιτούτο

Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

σχετικά με τα κεντρικά

σημεία της ύλης μαθημά-

των της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, τα οποία

είναι απαραίτητα για την

ορθολογική διαχείριση της

ύλης των τάξεων αυτών

κατά την τρέχουσα σχολική

χρονιά καθώς και την επό-

μενη. Περαιτέρω, οι σχολι-

κές μονάδες όλης της

χώρας έχουν λάβει κατευ-

θυντήριες γραμμές για την

ψυχοκοινωνική προσαρμο-

γή των μαθητών/μαθητριών

στις παρούσες συνθήκες

κατά την επιστροφή στη διά

ζώσης διδασκαλία, που

εκπονήθηκαν από επιστη-

μονική ομάδα του

Εργαστηρίου Σχολικής

Ψυχολογίας του Τμήματος

Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ,

οδηγίες για τη διαπίστωση

του βαθμού αφομοίωσης

της ύλης από την πλευρά

των μαθητών/μαθητριών,

καθώς και προτάσεις και

κατευθύνσεις για την εκπαι-

δευτική λειτουργία.

Τα μέλη της εκπαιδευτικής

κοινότητας, μαθητές, εκπαι-

δευτικοί, βοηθητικό και

λοιπό προσωπικό καλού-

νται τη Δευτέρα 10 Μαΐου

να προσέλθουν στα σχο-

λεία έχοντας μαζί τους

βεβαίωση αρνητικού τεστ

(self-test, PCR ή rapid-test).

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση

του self-test δρα συμπλη-

ρωματικά στα ήδη ισχύοντα

μέτρα, που περιλαμβάνουν

υποχρεωτική χρήση μάσκας

σε εσωτερικούς και εξωτερι-

κούς χώρους, διαφορετικά

διαλείμματα για ομάδες

μαθητών, σταθερές ομάδες

μαθητών σε αθλήματα και

άλλες δραστηριότητες,

χρήση αντισηπτικών, σχο-

λαστικούς καθαρισμούς

χώρων, τακτικούς αερι-

σμούς χώρων, ειδικότερα

τώρα που και ο καλός και-

ρός βοηθά, εξειδικευμένα

μέτρα για προσαρμοσμένη

λειτουργία κυλικείων, εργα-

στηρίων πληροφορικής,

χρήσης μουσικών οργάνων

κ.ά.

Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ

κορονοϊού παρέχεται δωρε-

άν και διενεργείται πριν την

έναρξη των μαθημάτων της

Δευτέρας και της Πέμπτης,

από μαθητές/τριες εκπαι-

δευτικούς, μέλη του Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(ΕΕΠ) και του Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού

(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό

προσωπικό όλων των σχο-

λικών μονάδων

Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης της χώρας. Ο

έλεγχος διενεργείται έως και

είκοσι τέσσερις ώρες πριν

την προσέλευση στην σχο-

λική μονάδα.

Ως προς τις Σχολικές

Μονάδες Ειδικής Αγωγής

και Εκπαίδευσης, η διενέρ-

γεια self-test είναι υποχρε-

ωτική για τους εκπαιδευτι-

κούς και το λοιπό προσωπι-

κό, ενώ υπάρχει ισχυρή

σύσταση για τη διενέργεια

του τεστ στους μαθητές

Το self-testing είναι μία δια-

δικασία εύκολη και απλή,

που χρησιμοποιείται και σε

άλλες χώρες για τη λειτουρ-

γία των σχολείων και ήδη

έχει βοηθήσει στον εντοπι-

σμό σημαντικού αριθμού

ασυμπτωματικών, ως επί το

πλείστον, ασθενών, επομέ-

νως και στον περιορισμό

της διασποράς του κορονοϊ-

ού στην κοινότητα.

Τα βήματα είναι τα εξής:

Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές

και προσωπικό των σχολεί-

ων  παραλαμβάνουν δωρε-

άν το self-test, μαζί με ενη-

μερωτικό υλικό από το φαρ-

μακείο, χρησιμοποιώντας

τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό

ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον

Προσωρινό Αριθμό

Ασφάλισης και

Υγειονομικής Περίθαλψης

Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Το

πρώτο τεστ μπορούν να το

παραλάβουν όλοι από

σήμερα, Τετάρτη 5 Μαΐου,

σε όλη τη χώρα. Από τη

Δευτέρα 10/5 θα μπορούν

να παραλάβουν και το 2ο

τεστ της ερχόμενης εβδομά-

δας.

Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί

κάνουν τα self-tests στο

σπίτι τους. Οι μαθητές άνω

των 13 ετών μπορούν να

κάνουν το τεστ με την επί-

βλεψη ενηλίκου, ενώ στους

κάτω των 13 ετών το τεστ

θα διενεργείται από ενήλι-

κο. Συστήνεται το τεστ να

γίνεται το ίδιο πρωί ή το

προηγούμενο βράδυ. Άρα

το πρώτο τεστ μπορεί να

γίνει την Κυριακή το βράδυ

ή τη Δευτέρα το πρωί.

Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτι-

κοί και λοιπό προσωπικό

δηλώνουν το αποτέλεσμα

του self-test μέσω της

πλατφόρμας self-

testing.gov.gr, στην οποία

θα εισέρχονται με τους

κωδικούς taxisnet, καταχω-

ρώντας συγκεκριμένα στοι-

χεία, όπως πατρώνυμο,

μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το

αποτέλεσμα του self-test.

Αν το self-test είναι αρνητι-

κό:

Για τους μαθητές, εκδίδεται

σχολική κάρτα μέσω της

πλατφόρμας self-

testing.gov.gr. Οι μαθητές

θα φέρουν τη σχολική

κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα

και θα την επιδεικνύουν

στους εκπαιδευτικούς την

πρώτη ώρα της Δευτέρας

και της Πέμπτης ή όποτε

τους ζητηθεί.

Για τους εκπαιδευτικούς και

το λοιπό προσωπικό, εκδί-

δεται η δήλωση αρνητικού

αποτελέσματος μέσω της

πλατφόρμας self-

testing.gov.gr.

Σε περίπτωση που δεν

υπάρχει πρόσβαση σε

εκτυπωτή, μπορεί να

συμπληρώνεται χειρόγραφη

δήλωση που θα περιέχει τα

ίδια στοιχεία με τη σχολική

κάρτα/τη δήλωση αρνητικού

αποτελέσματος.

Αν το self-test είναι θετικό:

Εκδίδεται δήλωση θετικού

αποτελέσματος μέσω της

πλατφόρμας self-

testing.gov.gr για τη διενέρ-

γεια δωρεάν επαναληπτι-

κού rapid-test σε δημόσια

δομή.

Η λίστα με τις δημόσιες

δομές περιλαμβάνεται στην

πλατφόρμα self-

testing.gov.gr.

Αν το επαναληπτικό τεστ

είναι θετικό, ακολουθείται το

πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν

το επαναληπτικό τεστ είναι

αρνητικό, οι μαθητές/εκπαι-

δευτικοί λαμβάνουν σχετική

βεβαίωση από το σημείο

εξέτασης και επιστρέφουν

στο σχολείο.
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Αναλυτικά όλα  τα μέτρα για το άνοιγμα των σχολείωνΑναλυτικά όλα  τα μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων

Τ
ην τρέχουσα εβδο-
μάδα δικαιούχοι
self test είναι μόνο

οι μαθητές και οι εργαζό-
μενοι στην εκπαίδευση,
σύμφωνα με ανακοίνωση
του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Λάρισας η
οποία αναφέρει επίσης τα
εξής:
Από την Τετάρτη 5-5-2021
στις 08:00 ως το Σάββατο

8-5-2021 στις 17:00
Από την επόμενη εβδομά-
δα ( Δευτέρα 10 Μαΐου) θα
μπορούν να λάβουν και
πάλι οι υπόλοιποι εργαζό-
μενοι και να το δηλώνουν
εντός της επόμενης εβδο-
μάδας.
Οι αλλαγές που πραγματο-
ποιούνται με αποφάσεις της
κυβέρνησης οφείλονται σε
λόγους επάρκειας και δια-
νομής των τεστ προς τις
φαρμακαποθήκες και τα
φαρμακεία.
Τα φαρμακεία δεν έχουν τη
δυνατότητα να παρέχουν τα
δωρεάν τεστ σε μη δικαιού-
χους ή σε ώρες κατά τις
οποίες η πλατφόρμα είναι
ανενεργή.

Οι δικαιουΟι δικαιού́χοιχοι

δωρεαδωρεά́ν ν self testself test

αποαπό́ τα φαρμακειτα φαρμακεί́αα

για την τρεγια την τρέ́χουσαχουσα

εβδομαεβδομά́δαδα
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και στη φορολογίακαι στη φορολογία

Τ
ην επόμενη ημέρα

της Ελληνικής

Οικονομίας σχεδιά-

ζει η κυβέρνηση, επιστρέ-

φοντας βήμα-βήμα σε ένα

πλαίσιο που δεν θα βασί-

ζεται σε επιδόματα, αλλά

στη λειτουργία της αγο-

ράς.

Στόχος είναι να δοθούν σε

επιχειρήσεις και εργαζόμε-

νους τα κατάλληλα εργαλεία

προκειμένου να προχωρή-

σουν στην επανεκκίνηση,

μετά από μια μακρά περίο-

δο όπου η αγορά βρέθηκε

υπό αυστηρούς περιορι-

σμούς.

Η αρχή θα γίνει με την ειδι-

κή πλατφόρμα για την επι-

δότηση των επιχειρήσεων

της εστίασης, με κεφάλαια

330 εκατ ευρώ. Οι εκτιμή-

σεις αναφέρουν ότι από το

μέτρο θα επωφεληθούν

περίπου 35.000 επιχειρή-

σεις του κλάδου, προκειμέ-

νου να προχωρήσουν

ομαλά στην επαναλειτουρ-

γία τους μετά από σχεδόν 6

μήνες που παρέμειναν κλει-

στές.

Θα ακολουθήσει ακόμα ένα

πακέτο με περίπου 350

εκατ ευρώ για την επιδότη-

ση επιχειρήσεων οι οποίες

δραστηριοποιούνται στον

τουρισμό, αλλά και άλλες

επιχειρήσεις που έχουν

δεχθεί ισχυρό πλήγμα εξαι-

τίας της αναστολής λειτουρ-

γίας τους, όπως γυμναστή-

ρια, παιδότοποι κ.α.

Επιδότηση δανείων

Ανάσα σε χιλιάδες επιχειρή-

σεις αναμένεται να δώσει

και η επιδότηση δανείων,

όπως αυτή έχει σχεδιαστεί

με το πρόγραμμα Γέφυρα

2. Η πλατφόρμα για την

υποβολή αιτήσεων από τις

επιχειρήσεις θα παραμείνει

ανοιχτή έως και τις 9

Μαίου.

Στόχος του υπουργείου

Οικονομικών είναι μετά την

ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας υποβολής των αιτημά-

των, τη διασταύρωση των

στοιχείων και την επιλογή

των δικαιούχων, οι πρώτες

κρατικές επιδοτήσεις να

δοθούν σε επιχειρήσεις και

ελεύθερους επαγγελματίες

με «πράσινα» δάνεια στις

31 Μαΐου με αναδρομική

ισχύ από τον Απρίλιο.

Σε επόμενη φάση θα ξεκι-

νήσει η επιδότηση των μη

εξυπηρετούμενων δανείων,

καθώς οι δανειολήπτες θα

πρέπει πρώτα να προχω-

ρήσουν σε διαδικασία ρύθ-

μισης με την τράπεζα και

κατόπιν να ξεκινήσει η

καταβολή της επιδότησης,

όπως έγινε και με το πρό-

γραμμα «Γέφυρα» για τα

στεγαστικά δάνεια.

Εντός του Μαΐου αναμένε-

ται να ξεκινήσει και το πρό-

γραμμα επιδότησης παγίων

δαπανών για επιχειρήσεις

με εργαζόμενους. Το πιστω-

τικό που θα δοθεί στις επι-

χειρήσεις θα μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για την

αποπληρωμή φορολογικών

και ασφαλιστικών επιχειρή-

σεων.

Στην κλιμακωτή επιδότηση

με «κουπόνι» των παγίων

δαπανών επιχειρήσεων, το

δημόσιο θα καλύψει μέσω

πιστωτικών σημειωμάτων

συμψηφισμού με μελλοντι-

κές φορολογικές και ασφα-

λιστικές υποχρεώσεις τη

διαφορά των παγίων δαπα-

νών επιχειρήσεων του 2020

με τις ενισχύσεις που έχουν

λάβει από το συνολικο

πακέτο των ενισχύσεων.

Τα πιστωτικά σημειώματα

αναμένεται να εκδοθούν

στο τέλος Μάϊου και θα

έχουν ισχύ έως το τέλος του

2021.

Φορολογικό πακέτο

Σημαντικές ανάσες θα

πάρουν οι επιχειρήσεις και

από το σχέδιο μείωσης της

προκαταβολής φόρου, της

μείωσης του φορολογικού

συντελεστή φορολόγησης,

αλλά και της μείωσης των

ασφαλιστικών εισφορών και

το 2022.

Συγκεκριμένα, το οικονομι-

κό επιτελείο έχει εξαγγείλει

ότι:

1ο. Μειώνεται από φέτος,

σε μόνιμη βάση, για όλα τα

φυσικά πρόσωπα που

ασκούν επιχειρηματική δρα-

στηριότητα, η προκαταβολή

φόρου από το 100% στο

55%.

Έτσι, ανατρέπονται οι αυξή-

σεις της προκαταβολής

φόρου που επιβλήθηκαν

από την προηγούμενη

Κυβέρνηση.

2ο. Μειώνεται, σε μόνιμη

βάση, για τα νομικά πρό-

σωπα και τις νομικές οντό-

τητες η προκαταβολή

φόρου από το 100% στο

80% από το 2022.

Ειδικά για φέτος, αυτή μειώ-

νεται ακόμη περισσότερο,

στο 70%.

3ο. Μειώνεται, σε μόνιμη

βάση, από το 2022 (φορο-

λογικό έτος 2021) ο συντε-

λεστής φόρου όλων των

νομικών προσώπων και

νομικών οντοτήτων, από το

24% στο 22%, δηλαδή σε

επίπεδα πολύ χαμηλότερα

από αυτά που παρέλαβε η

σημερινή Κυβέρνηση, που

ήταν στο 28%.

Υπενθυμίζεται ότι προηγή-

θηκε, πέρυσι, η μεγάλη μεί-

ωση στον εισαγωγικό

φορολογικό συντελεστή για

τα φυσικά πρόσωπα που

ασκούν επιχειρηματική δρα-

στηριότητα, από το 22%

στο 9%.

4ο. Επεκτείνεται η μείωση

κατά τρεις ποσοστιαίες

μονάδες των ασφαλιστικών

εισφορών των μισθωτών

του ιδιωτικού τομέα και το

2022.

5ο. Επεκτείνεται η αναστο-

λή ειδικής εισφοράς αλλη-

λεγγύης στον ιδιωτικό τομέα

και το 2022.



Ε
γκρίθηκε από τον

Δήμο Φαρσάλων

η υποβολή πρότα-

σης – αιτήματος για

έγκριση πρόσληψης είκο-

σι ατόμων μέσω του

«Προγράμματος επιχορή-

γησης απασχόλησης

8.500 μακροχρόνια ανέρ-

γων ηλικίας 55 – 67

ετών» του Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού

Δυναμικού Ο.Α.Ε.Δ.

Οι ειδικότητες έχουν ως

εξής:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΟΥ (2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΟΥ (2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΩΝ (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ (1 ΘΕΣΗ)

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 ΘΕΣΗ)

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩ-

ΠΟΝΙΑΣ (1 ΘΕΣΗ)

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1

ΘΕΣΗ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (2

ΘΕΣΕΙΣ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΕΙΡΙ-

ΣΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) (2

ΘΕΣΕΙΣ)

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

(2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩ-

ΜΑΤΙΣΤΩΝ (1 ΘΕΣΗ)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩ-

ΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1 ΘΕΣΗ)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩ-

ΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1 ΘΕΣΗ)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

(2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΣΥΝΟΛΟ 20 ΘΕΣΕΙΣ.

Ο
«Πρώτος Τύπος»

επικοινώνησε με

τον Φαρσαλινό

ποδηλάτη Πάνο Κολέτα ο

οποίος συμμετέχει στο

Παγκόσμιο Κύπελλο

ΑμΕΑ σαν συνοδός

τυφλού στο Βέλγιο από

6/5/2021 έως 9/5/2021

(ατομ. Χρονομ. – αγώνας

αντοχής).

Στις 2 Μαΐου συμμετείχε

στον ιστορικό ποδηλατικό

αγώνα – γύρος της

Φλάνδρας (110km)  με εκκί-

νηση από την Μπριζ.

Ο Παναγιώτης Κολέτας

όπως ξέρουμε τα τελευταία

δυο χρόνια πέρα από τις

συμμετοχές του σαν αρτιμε-

λής αθλητής είναι και συνο-

δός τυφλού σε διπλό ποδή-

λατο 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.

Αναλυτικά τα όσα μας τόνι-

σε ο Πάνος Κολέτας από το

Βέλγιο:

Χαιρετίζω όλους τους

φίλους και τη πόλη μου.

Χρόνια πολλά Έλληνες από

την Οστένδη του Βελγίου. 

Στον διεθνή αγώνα της

Κυριακής του Πάσχα  δεν

μπορέσαμε να τερματίσου-

με από πολύ νωρίς. Ήδη

από τη προηγούμενη μέρα

ένιωθα πολύ άσχημα

σωματικά.

Όλοι οι φίλοι και οι χορηγοί

ήταν άμεσα υποστηρικτικοί

διότι ξέρουν τη προσπάθεια

έχει γίνει.

Παρά τα αυτά το επίπεδο

εδώ είναι πολύ υψηλό και

το να στέκεσαι  στην εκκί-

νηση δίπλα με παγκόσμι-

ους πρωταθλητές -ολυμπιο-

νίκες είναι από μόνο του

ένα συναίσθημα που δεν

αλλάζω με κανένα. Κάτι

που είναι πολύ ελπιδοφόρο

είναι ότι είμαι ο πιο νέος

οδηγός τυφλού στις παγκό-

σμιες διοργανώσεις και με

περιμένουν πολλά χρόνια

δουλειάς. Οι υποχρεώσεις

μας εδώ συνεχίζονται με το

παγκόσμιο κύπελλο 6-9

Μαϊου. 

Χωρίς την ενωμένη δουλειά

που έγινε για να μαζευτεί το

πόσο για την αποστολή

αυτή δεν θα ήμουν εδώ και

σας ευχαριστώ όλους!

Επίσης χαίρομαι που

εκπροσωπώ τη χώρα μου

και τη πόλη μου στο υψηλό-

τερο επίπεδο αγώνων!
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Πρόταση για 20 προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ στο Δήμο ΦαρσάλωνΠρόταση για 20 προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ στο Δήμο Φαρσάλων



Ε
πίσκεψη στα γρα-
φεία της Νέας
Δημοκρατίας στη

Λάρισα πραγματοποίη-
σαν η Γενική Γραμματέας
του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κα Χριστιάνα
Καλογήρου και ο
Πρόεδρος του ΕΛΓΑ
κ.Ανδρέας Λυκουρέντζος,
όπου συναντήθηκαν με
τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π.
Λάρισας κ.Χρήστο
Καπετάνο και στελέχη του
τομέα Αγροτικού της Νέας
Δημοκρατίας.
Στη σύσκεψη που ακολού-
θησε, συζητήθηκαν θέματα
που απασχολούν τους
αγρότες του νομού μας και
κυρίως οι συνέπειες από τις

πρόσφατες καταστροφές
από τον παγετό σε δενδρώ-
δεις καλλιέργειες, οι οποίες
σε πολλές περιπτώσεις
φτάνουν και στο 100% και
ζητήθηκε η άμεση αποζη-
μίωση των πληγέντων.
Όσον αφορά στους κτηνο-
τρόφους, έγινε αναφορά
στη σημαντική μείωση στη
γαλακτοπαραγωγή των
ζώων, λόγω των χαμηλών
θερμοκρασιών που επικρά-
τησαν με την εισβολή της
“ΜΗΔΕΙΑΣ” και στην απώ-
λεια ζωϊκού κεφαλαίου.
Τόσο η  Γενική Γραμματέας
του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
κα Καλογήρου όσο και ο
Πρόεδρος του ΕΛΓΑ
κ.Λυκουρέντζος, αφού

άκουσαν με ιδιαίτερη προ-
σοχή, κατέγραψαν τα όσα
ειπώθηκαν και δεσμεύτηκαν
ότι θα κάνουν το καλύτερο
δυνατό για να ανακουφιστεί
άμεσα ο αγροτοκτηνοτροφι-
κός κόσμος της περιοχής
μας και της χώρας μας γενι-
κότερα.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.
Λάρισας κ. Καπετάνος, σε
δήλωσή του αναφέρθηκε
στο πρόβλημα που δημι-
ουργήθηκε με τα υπερπρώ-
ιμα ροδάκινα σε πολλούς
παραγωγούς της ευρύτερης
περιοχής του Τύρναβου και
των Τεμπών.  Επίσης ιδιαί-
τερη αναφορά έκανε και για
τις ζημιές του φετινού παγε-
τού και σε άλλες καλλιέργει-
ες όπως τα αμπέλια, οινο-
ποιήσιμα και επιτραπέζια,
αχλάδια, νεκταρίνια, αμύ-
γδαλα, βερίκοκα και λοιπές
καλλιέργειες όπου υπέστη-
σαν τεράστιες καταστροφές.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο
κ.Βασιλης Τζουρμακλιώτης
ως εκπρόσωπος του γρα-
φείου του βουλευτή
κ.Μ.Χαρακόπουλου,  ο
Συντονιστής Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας της
Γραμματείας Αγροτικών
Φορέων της Ν.Δ.
κ.Δημ.Λεωνιδάκης ο

Τομεάρχης Αγροτικών
Φορέων της Δ.Ε.Ε.Π.
Λάρισας κ.Μίλτος
Μπασδάνης, ο Πρόεδρος
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Παραρτήματος Κεντρικής
Ελλάδας κ.Δημ.
Ντογκούλης,  ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Γεωπονικού
Συλλόγου Ν.Λάρισας
κ.Κων/νος Γιαννακός, ο
Πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Αμπελώνα
κ.Στέλιος Κοροβέσης και ο
Πρόεδρος
Καστανοκαλλιεργητών
Αγιάς κ.Ευάγγελος
Μανίκας, τηρώντας όλα τα
μέτρα πρόληψης κατά της
διασποράς του κορωνοϊού.
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Στα γραφεία της ΔΕΕΠ Λάρισας Καλογήρου – ΛυκουρέντζοςΣτα γραφεία της ΔΕΕΠ Λάρισας Καλογήρου – Λυκουρέντζος

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

Σ
ε ισχύ παραμένει
τουλάχιστον μέχρι
τις 15 Μαΐου που

ανοίγει ο τουρισμός και
αίρονται οι υπερτοπικές
μετακινήσεις, η αποστολή
SMS στο 13033.
Η αποστολή των SMS
παραμένει και για την έξοδο
προς τα καταστήματα
εστίασης. Συγκεκριμένα, οι
πολίτες από χθες Δευτέρα
του Πάσχα που άνοιξαν
καφέ και εστιατόρια, θα
πρέπει να στέλνουν SMS
στο 13033 με τον κωδικό 6.
Ο ίδιος κωδικός ισχύει και

για την επίσκεψη σε κομ-
μωτήριο ή κέντρο περιποίη-
σης νυχιών.
Την παράταση της αποστο-
λής μηνυμάτων έως τις 15
Μαϊου και την άρση των
υπερτοπικών μετακινήσε-
ων, κατά την ίδια ημερομη-
νία, είχε ανακοινώσει στις
28 Απριλίου ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς, με βάση
την εισήγηση της επιτρο-
πής λοιμοξιολόγων.
Αναφορικά με το ωράριο
κυκλοφορίας, η απαγόρευ-
ση ξεκινά από τις 11 το

βράδυ - όταν θα κλείνουν
και τα καταστήματα εστία-
σης - και θα παραμένει σε
ισχύ μέχρι τις 5 τα ξημερώ-
ματα.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς διευκρί-
νισε ότι οι επιχειρήσεις της
εστίασης θα πρέπει να κλεί-
νουν στις 22:45 προκειμέ-
νου όλοι να είναι σπίτι τους
μέχρι τις 23:00 οπότε και
θα ξεκινά η απαγόρευση
κυκλοφορίας.

Πότε καταργούνται τα Πότε καταργούνται τα SMS SMS καικαι

επιτρέπονται οι μετακινήσειςεπιτρέπονται οι μετακινήσεις

από νομό σε νομόαπό νομό σε νομό



ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

52τ.μ σε κεντρικό σημείο

της πόλης των Φαρσάλων

στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

στην οδό Αθηνάς, 180 τμ,

με αύλη 20 τμ απέναντι

από τον παλιό ΟΤΕ. Τιμή

συζητήσιμη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6975596225

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό

κατάστημα στην Οδό

Βάρναλη 1 πλησίον του Ι.Ν.

Αγίας Παρασκευής 100 τ.μ.

με πατάρι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977237444

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για το Ουζερί

– Μεζεδοπωλείο “Λίθος”

Μαγείρισσά και Σερβιτόρος

με εμπειρία και προυπηρε-

σία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

24910 – 22859,

6977279314 (Από τις 11:00

π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σία στο ΠΟΛΙΣ Coffee στα

Φάρσαλα.

Πληροφορίες εντός του

καταστήματος ή στο τηλ.

6985978143.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για

διανομή ντελίβερι για βρα-

δινή μόνιμη εργασία στο

εστιατόριο Βασιλικός στα

Φάρσαλα.

Τηλ. επικοινωνίας:

6942687798

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρα, 30 τ.μ., 1ου

Ορόφου στην Οδό Βόλου

9. Με A/C, ελάχιστα κοινό-

χρηστα.

Τηλέφωνο: 6936719862

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατασκευα-

στική εταιρεία στα

Φάρσαλα, ηλεκτροσυγκολ-

λητής με εμπειρία για μόνι-

μη εργασία.

Μισθός και ασφάλιση.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977420937 – Ώρες

Επικοινωνίας: 9 π.μ. –

16:00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

1ου ορόφου, 65 τμ ανακαι-

νισμένο, στην οδό Λαμίας

στα Φάρσαλα, θέρμανση

και κλιματισμός χωρίς κοι-

νόχρηστα.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6998142044 
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6/5:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

7/5:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

8/5:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

9/5:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

10/5:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

11/5:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

12/5:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

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

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου και

της Αικατερίνης το γένος Αρκούδα, που

γεννήθηκε στην Αμπελιά Φαρσάλων και

κατοικεί στην Αμπελιά Φαρσάλων και η

ΖΕΙΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ – ΜΑΤΙΛΝΤΑ του

Ευαγγέλου και της Παρασκευής το γένος

Μερεντίτη που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στα Φάρσαλα, πρόκειται να

έλθουν σε Πολιτικό Γάμο που θα τελεστεί

στο Δημαρχείο Φαρσάλων.

Μ
ε ανακοίνωση

που εκδόθηκε

από το

Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

διευκρινίζεται ότι δεν υφί-

σταται θέμα ανοίγματος

των βρεφονηπιακών

σταθμών την Δευτέρα 10

Μαΐου.

Η επαναλειτουργία των

σταθμών αυτών θα εξετα-

στεί αργότερα ανάλογα με

τις εισηγήσεις της

Επιτροπής των Ειδικών και

θα υπάρξουν σχετικές ανα-

κοινώσεις έγκαιρα.

Ο
Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος

και Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεος την Παρασκευή

της Διακαινησίμου 7

Μαΐου, θα τελέσει την

ακολουθία του Όρθρου

και τη Θεία Λειτουργία

στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου

Πηγής Τ.Κ. Ζωοδόχου

Πηγής Φαρσάλων.

Στον Ι. Ν. Ζωοδόχου ΠηγήςΣτον Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής

την Παρασκευή οτην Παρασκευή ο

Μητροπολίτης κ. ΤιμόθεοςΜητροπολίτης κ. Τιμόθεος

Δεν θα ανοίξουν οι βρεΔεν θα ανοίξουν οι βρε--

φονηπιακοί σταθμοίφονηπιακοί σταθμοί

στις 10 Μαΐουστις 10 Μαΐου



Κ
αθώς σταδιακά
ολοένα και περισ-
σότερες δραστη-

ριότητες ανοίγουν και η
οικονομία βγαίνει από το
«ψυγείο», με το άνοιγμα
του λιανικού εμπορίου
αλλά και της εστίασης
από τη Δευτέρα του
Πάσχα, έρχεται νέο,
αυστηρότερο, πλαίσιο για
τις αναστολές εργασίας
και για τους δικαιούχους
του επιδόματος των 534
ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως ανα-
κοίνωσε το υπουργείο
Εργασίας, οι αναστολές
εργασίας θα «τρέξουν» με
κριτήρια τζίρου σε δύο δια-
φορετικές ταχύτητες, καθώς
αφενός οι ΚΑΔ που θα
δικαιούνται να θέσουν
εργαζόμενους σε αναστολή
εργασίας είναι λιγότερες,
ενώ θα ισχύουν «κόφτες»
για τους μερικώς απασχο-
λούμενους. Για τις αναστο-
λές Μαΐου ισχύουν 8 συγκε-
κριμένοι κανόνες:
Το κριτήριο τζίρου, θα ισχύ-
σει μόνο για συγκεκριμένες
κατηγορίες επιχειρήσεων
και κλάδους, που θα είναι
τον Μάιο ανοιχτές – πλητ-

τόμενες
Εξαίρεση αποτελεί η εστία-
ση, για την οποία δεν θα
ισχύσει κριτήριο τζίρου αν
και ανοίγει από τις 3 Μαΐου,
δηλαδή τη Δευτέρα του
Πάσχα.
Οι κλειστές επιχειρήσεις ή
το λιανεμπόριο που λει-
τουργεί με click away θα
έχουν πρόσβαση στο μέτρο
των αναστολών χωρίς κρι-
τήρια τζίρου.
Μπαίνει νέος κόφτης για
την μερική απασχόληση, ο
οποίος θα έχει σημείο ανα-
φοράς τις 16 ώρες την
εβδομάδα κατ ελάχιστον,
όπως προκύπτει από τα
στοιχεία στο «Εργάνη»
κατά την 29/4/2021.
Παραμένει σε ισχύ ο
«κόφτης» της ημερομηνίας
πρόσληψης στις 31
Ιανουαρίου
Σε ισχύ παραμένει και το
σύστημα της προαναγγε-
λίας
Οι εργοδότες έχουν το
δικαίωμα να θέτουν σε ανα-
στολή έως και το 100% των
εργαζομένων τους εκτός
από αυτούς που απασχο-
λούνται, για παράδειγμα σε
τυχόν επιτρεπόμενες δρα-

στηριότητες
Στενεύει η περίμετρος της
λίστας ΚΑΔ για τους ανοι-
χτούς – πληττόμενους,
καθώς η οικονομία βγαίνει
σταδιακά από τον αναπνευ-
στήρα.
Εκτός αναστολών Μαΐου
μένουν οι εξής κατηγορίες
Οι νεοπροσληφθέντες, που
ξεκίνησαν να εργάζονται
Φεβρουάριο – Απρίλιο.
Οι μερικώς απασχολούμε-
νοι με ωράριο κάτω των 4
ωρών την ημέρα και ειδικό-
τερα κάτω των 16 ωρών
την εβδομάδα. Στόχος του
μέτρου  είναι να αποφευ-
χθούν οι εικονικές προσλή-
ψεις και οι αυθαιρεσίες.
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρή-
σεις του λιανεμπορίου, που
λειτουργούν χωρίς περιορι-
σμούς ή με ραντεβού (click
inside) και δεν πληρούν τα
κριτήρια τζίρου.
Οι εργαζόμενοι σε τουρισμό
και μεταφορές που δεν
πληρούν τα κριτήρια τζίρου
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρή-
σεις ανοιχτές – πληττόμενες
που βγαίνουν από τις
λίστες των πληττόμενων
ΚΑΔ.
Πότε ξεκινούν δηλώσεις για
Μάιο
Την Πέμπτη 6 Μαΐου και
ώρα 12:00 ανοίγει το
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για να
υποβάλουν οι δικαιούχοι
εργαζόμενοι τις δηλώσεις
αναστολής εργασίας τους
για τον μήνα Μάιο και να
λάβουν στη συνέχεια το
επίδομα των 534 ευρώ ή
μέρος αυτού. Ειδικότερα,
όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Εργασίας, για το

χρονικό διάστημα 6-12
Μαΐου 2021 θα υποβάλλο-
νται δηλώσεις αναστολής
συμβάσεων εργασίας που
μπορούν να αφορούν είτε
όλο τον Μάιο, είτε μέρος
αυτού. Σε κάθε περίπτωση
κατά το ανωτέρω διάστημα
δηλώνονται οι αναστολές
που αφορούν το διάστημα
από 1 έως 12 Μαΐου 2021.
Από 13 Μαΐου 2021 οι επι-
χειρήσεις – εργοδότες να
μπορούν να προαναγγέλ-
λουν αναστολές συμβάσε-
ων εργασίας εργαζομένων,
μη έχοντας τη δυνατότητα
μεταβολής των δηλώσεων
για την περίοδο 1-12
Μαΐου.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω του
προαναγγελτικού συστήμα-
τος δεν επιτρέπονται οι
ορθές επαναλήψεις δηλώ-

σεων αναστολής συμβάσε-
ων εργαζομένων για προγε-
νέστερα χρονικά διαστήμα-
τα. Στις περιπτώσεις που
πρέπει να εξυπηρετηθούν
επείγουσες μελλοντικές
ανάγκες των επιχειρήσεων,
επιτρέπονται προαναγγελτι-
κά οι ανακλήσεις αναστο-
λών συμβάσεων εργασίας
με χρήση ορθής επανάλη-
ψης ή προσωρινής ανάκλη-
σης δήλωσης αναστολής.
Κριτήρια επιλεξιμότητας
Υπενθυμίζεται ότι τα κριτή-
ρια επιλεξιμότητας αφορούν
επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν κάνει έναρξη εργα-
σιών πριν την 1η
Ιανουαρίου 2018, ήταν υπο-
κείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη
την περίοδο από την 1η
Απριλίου 2019 έως και την
31η Δεκεμβρίου 2020 και

δεν άνοιξαν υποκατάστημα
από την 1η Απριλίου 2019
έως και την 31η Δεκεμβρίου
2020.
Συνεπώς για να είναι επιλέ-
ξιμες πρέπει να έχουν υπο-
βάλει όλες τις περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την
περίοδο από την 1η
Απριλίου 2019 έως και την
31η Δεκεμβρίου 2020 και
να μην παρουσιάζουν αύξη-
ση του κύκλου εργασιών
τους την περίοδο από 1η
Απριλίου 2020 έως 31
Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση
με την περίοδο 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.
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Τ
η δυνατότητα να

λάβουν μέρος της

αποζημίωσης και οι

κάτοχοι αγροτικών εκμε-

ταλλεύσεων και όχι μόνο

οι κατά κύριο επάγγελμα

αγρότες, για ζημιές που

υπέστησαν από τον

“Ιανό”, δίνει νόμος που

ψηφίστηκε πρόσφατα στη

Βουλή όπως παρουσιάζει

ακολούθως το

KarditsaLive.Net και

δημοσιεύθηκε στην εφη-

μερίδα της κυβερνήσεως.

Ο νόμος έχει αναδρομική
ισχύ από το 2020 και
συμπεριλαμβάνει το διάστη-
μα της Θεομηνίας.
Στο επίμαχο άρθρο(12)
αναφέρεται ότι:
“Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, όπου παρατηρούνται
σημαντικές και εκτεταμένες
ζημίες σε αριθμό πληγει-
σών αγρoτικών εκμεταλλεύ-
σεων ή σε μέγεθος κατα-
στροφής, με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,
δύναται να παρέχεται επι-
χορήγηση ποσοστού που
δεν ξεπερνά το πενήντα
τοις εκατό (50%) της επιχο-
ρήγησης που καθoρίζεται
με την απόφαση της παρ. 5
του άρθρου 7, σε φυσικά
πρόσωπα που δεν είναι
κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, όπως αυτοί ορίζο-
νται στην κείμενη νομοθε-
σία, αλλά κατέχουν αγροτι-
κές εκμεταλλεύσεις, τηρου-
μένων των λοιπών όρων
και προϋποθέσεων των
άρθρων 4 και 7. Οι κάτοχοι
των αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων έχουν υποχρέωση να
υποβάλουν τη δήλωση ενι-
αίας ενίσχυσης στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Ελέγχου και να
έχουν εκπληρώσει την υπο-

χρέωση καταβoλής της ειδι-
κής ασφαλιστικής εισφοράς
στον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων”.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
οι κάτοχοι αγροτικών εκμε-
ταλλεύσεων δικαιούνται
αποζημίωσης στο 50%
αυτής που δικαιούνται οι
κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, έχοντας υποχρέω-
ση υποβολής δήλωσης
ΟΣΔΕ και πληρωμής ασφα-
λιστικών εισφορών στον
ΕΛΓΑ.
Για το θέμα επικοινωνήσα-
με με τον θεματικό αντιπερι-
φερειάρχη κ. Νίκο
Καραγιάννη, ο οποίος μιλώ-
ντας στο ΚarditsaLive.Net,
τόνισε πως ήταν ένα ζήτη-
μα που είχε κατά καιρούς
επισημανθεί και αναμενόταν
ότι θα υπάρξουν εξελίξεις.

Με την εφαρμογή όμως του
νόμου προκύπτουν αρκετά
ερωτήματα για τα οποία θα
πρέπει το υπουργείο να
δώσει σαφείς και ξεκάθαρες
απαντήσεις, προκειμένου
να γίνει απολύτως κατανοη-
τό τι θα ακολουθήσει.
Χαρακτηριστικά μας είπε
πως στην Π.Ε. Καρδίτσας
έγιναν δεκτές όλες οι αιτή-
σεις που υποβλήθηκαν,
χωρίς να τεθεί στην αρχική
φάση υποβολής η προϋπό-
θεση του κατά κύριου επάγ-
γελμα αγρότη. Στην συνέ-
χεια και εφόσον υπήρξαν
διευκρινήσεις, κατά την
υποβολή των φακέλων
ζητήθηκε βεβαίωση που θα
πιστοποιούσε ότι ο δικαιού-
χος είναι κατά κύριο επάγ-
γελμα αγρότης.
Για ένα σημαντικό, λοιπόν,

αριθμό κατόχων αγροτικών
εκμεταλλεύσεων υπάρχουν
τα στοιχεία. Είναι όμως
πιθανόν να έχουμε και πλη-
γέντες που, μαθαίνοντας ότι
δεν δικαιούνται οι κάτοχοι
αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
δεν ξεκίνησαν καν την δια-
δικασία. Θα πρέπει, λοιπόν,
κατέληξε, να διευκρινιστεί τι
ισχύει, αν ισχύει για όσους
υπέβαλαν αίτηση και κόπη-
καν, αν ισχύει και για όσους
δεν υπέβαλαν καθόλου
αίτηση και ποια διαδικασία
θα πρέπει να ακολουθηθεί
ανά περίπτωση.
Πριν υπάρξει σαφής τοπο-
θέτηση επί αυτών δεν είναι
δυνατόν να μπορέσουμε να
ενημερώσουμε τον κόσμο
για το πως θα εξελιχθούν
τα πράγματα.

Οικονομικά Νέα

«Στο κάδρο» των αποζημιώσεων από τον “Ιανό” επίσημα και τα φυσικά πρό«Στο κάδρο» των αποζημιώσεων από τον “Ιανό” επίσημα και τα φυσικά πρό--

σωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότεςσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι εργαζόμενοι μένουν εκτός τον ΜάιοΕπίδομα 534 ευρώ: Ποιοι εργαζόμενοι μένουν εκτός τον Μάιο

– 8 κανόνες για αναστολές– 8 κανόνες για αναστολές



Π
άνω από 108 δισ.
ευρώ ανέρχονται οι
ληξιπρόθεσμες

οφειλές νοικοκυριών και
επιχειρήσεων προς την
εφορία. Από το συνολικό
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο
της 1/1/2021, ποσοστό
22,2% έχει χαρακτηριστεί
ως ανεπίδεκτο είσπρα-
ξης.
Κατά συνέπεια, το πραγμα-
τικό ληξιπρόθεσμο υπόλοι-
πο την 1/1/2021, αφαιρου-
μένων των χαρακτηρισμέ-
νων ως ανεπίδεκτων

είσπραξης οφειλών, ανήλθε
σε 84 δισ. ευρω.
Ωστόσο, οι φορολογούμενοι
έχουν τη δυνατότητα να
ρυθμίσουν τα χρέη τους.
Έτσι, για τις τρέχουσες
τακτικές φορολογικές οφει-
λές νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων, για τις οποίες δεν
ισχύει καμία αναστολή πλη-
ρωμής, υπάρχει η δυνατό-
τητα ένταξης στην πάγια
ρύθμιση οφειλών και η
αποπληρωμή τους σε έως
24 δόσεις.
Στην πάγια αυτή ρύθμιση
μπορούν, ενδεικτικά, να
υπαχθούν οι οφειλές από
τον φόρο εισοδήματος, την
ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης, το τέλος επιτηδεύμα-
τος και τον φόρο πολυτε-
λούς διαβίωσης που έχουν
ήδη βεβαιωθεί με τα εκκα-
θαριστικά των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος

φορολογικού έτους 2019,
αλλά δεν έχουν πληρωθεί
και έχουν καταστεί ληξιπρό-
θεσμες. Επιπλέον, στην
πάγια ρύθμιση μπορούν να
υπαχθούν οι οφειλές από
τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2020,
που δεν έχουν πληρωθεί
και έχουν καταστεί ληξιπρό-
θεσμες.
Για τις έκτακτες φορολογι-
κές οφειλές προβλέπεται η
αποπληρωμή τους σε έως
48 δόσεις μέσω της πάγιας
ρύθμισης. Για όσα χρέη έχει
δοθεί γενική αναστολή πλη-
ρωμών μέχρι το τέλος του
έτους προβλέπεται η δυνα-
τότητα ρύθμισης έως και σε
48 μηνιαίες δόσεις, με
πρώτη δόση τον Ιανουάριο
του 2022.
Στην πάγια αυτή ρύθμιση
μπορούν, ενδεικτικά, να
υπαχθούν οι ληξιπρόθε-
σμες και μη ληξιπρόθεσμες

οφειλές από φόρους κληρο-
νομιάς, δωρεάς ή γονικής
παροχής, από φόρους
μεταβίβασης ακινήτων, από
φόρους, πρόστιμα, τόκους
και προσαυξήσεις που
βεβαιώθηκαν κατόπιν
φορολογικών ή τελωνεια-
κών ελέγχων, καθώς επί-
σης και οι οφειλές από
πάσης φύσεως πρόστιμα
(για πολεοδομικές, τροχαίες
κ.λπ. παραβάσεις) εφόσον
βεβαιώθηκαν για είσπραξη
στις ΔΟΥ.
Για τις δόσεις των ήδη ρυθ-
μισμένων οφειλών προς
την εφορία για τις οποίες
έχει χορηγηθεί παράταση
καταβολής και αναστολή
είσπραξης κατά τους μήνες
Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και
Νοέμβριο 2020 έως Απρίλιο
2021, έχει προβλεφθεί ότι
θα καταβληθούν στο τέλος
των τρεχουσών ρυθμίσεων.
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