
- Επιθεώρησε τα εν - Επιθεώρησε τα εν 

εξελίξει αθλητικά έργα ενώεξελίξει αθλητικά έργα ενώ

επισκέφθηκε και τοεπισκέφθηκε και το

Δημαρχείο των ΦαρσάλωΔημαρχείο των Φαρσάλωνν

CMYK

Τρίτη 11 Μαΐου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1017 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΔυσεύρΔυσεύρετοιετοι οιοι διανομείςδιανομείς

((deliverydelivery) ) στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα

Στα 3 δισ. ευρώ τους επόμεΣτα 3 δισ. ευρώ τους επόμε--

νους μήνες τα μέτρα στήριξηςνους μήνες τα μέτρα στήριξης

Βοτανικός Κήπος στο ΕΠΑΛ -Βοτανικός Κήπος στο ΕΠΑΛ -

Μια πολύ όμορφη πρωτοβουλίαΜια πολύ όμορφη πρωτοβουλία

Ακόμη δυο μεγάλεςΑκόμη δυο μεγάλες

διακρίσεις για Φαρσαλινούςδιακρίσεις για Φαρσαλινούς

αθλητές του Γ.Σ. «Η ΦΘΙΑ»αθλητές του Γ.Σ. «Η ΦΘΙΑ»

Το μήνυμα του ΧρήστουΤο μήνυμα του Χρήστου

Καπετάνου για την επίσκεψηΚαπετάνου για την επίσκεψη

Αυγενάκη στα ΦάρσαλαΑυγενάκη στα Φάρσαλα

Οι έμποροι των ΦαρσάλωνΟι έμποροι των Φαρσάλων

γιόρτασαν τον προστάτη τους γιόρτασαν τον προστάτη τους 

ΤιμήθηκεΤιμήθηκε ηη ΕργατικήΕργατική ΠρωτομαγιάΠρωτομαγιά

καικαι σταστα ΦάρσαλαΦάρσαλα

Να προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση οφειλώνΝα προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση οφειλών

καλεί τους καταναλωτές η ΔΕΥΑ Φαρσάλωνκαλεί τους καταναλωτές η ΔΕΥΑ Φαρσάλων

Τα Φάρσαλα επισκέφθηκε οΤα Φάρσαλα επισκέφθηκε ο

υφυπουργός Αθλητισμούυφυπουργός Αθλητισμού

Λευτέρης ΑυγενάκηςΛευτέρης Αυγενάκης

Σελ. 8
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

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

Εκ της Διευθύνσεως

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

Τρίτη 11/5/2021
Αίθριος Καιρός 14/23c

Πέμπτη 13/5/2021
Συννεφιά 13/26c

Παρασκευή 14/5/2021
Συννεφιά 12/26c

Σάββατο 15/5/2021
Συννεφιά 13/28c

Κυριακή 16/5/2021
Συννεφιά 15/28c

Δευτέρα 17/5/2021
Συννεφιά 15/28c

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

Χ
ρηματοδότηση

του Υπουργείο

Εσωτερικών στο

Δήμο Φαρσάλων

Η οικονομική επιτροπή του

Δήμου Φαρσάλων γνωστο-

ποίησε πως αποδέχεται τη

χρηματοδότηση από το

Υπουργείο Εσωτερικών

ποσού 46.515,95€ για

«Πρόγραμμα πρόληψης και

αντιμετώπιση ζημιών και

καταστροφών που προκα-

λούνται από θεομηνίες

στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄

Βαθμού της χώρας (2622η

κατανομή χρηματοδότησης

ΣΑΕ 055/2021)», για την

πληρωμή αναδόχου τεχνι-

κής εταιρείας του έργου

«Αποκατάσταση τεχνικών

έργων στην ανατολική

πλευρά της πόλης των

Φαρσάλων (περιοχή

Φασούλα) που επλήγη από

τον ΙΑΝΟ»

ΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση

του Υπουργείουτου Υπουργείου

Εσωτερικών στοΕσωτερικών στο

Δήμο ΦαρσάλωνΔήμο Φαρσάλων

Οι έμποροι τωνΟι έμποροι των

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

γιόρτασαν τονγιόρτασαν τον

προστάτη τουςπροστάτη τους

Τ
ο χάλκινο βραβείο
του διαγωνισμού
“Specialist Awards

Gourmet Exhibition 2021”
έλαβε ο Φαρσαλινός
μελισσοκόμος Ιωάννης
Τσαντόπουλος και η
μελισσοκομεία “MaGeia”
από την Κρήνη
Φαρσάλων, για το προϊόν
μέλι ελάτου.
Έπειτα από την σχετική
αξιολόγηση των προϊόντων
από τους κριτές του διαγω-
νισμού, το μέλι του
Φαρσαλινού έλαβε την σχε-
τική διάκριση ανάμεσα σε
πολλούς διαγωνιζόμενους
και μάλιστα ήταν το μοναδι-
κό που βραβεύτηκε στο
συγκεκριμένο είδος μελιού.
Τα Specialist Awards της
Gourmet Exhibition, είναι
ένας διαγωνισμός ποιότη-

τας των ελληνικών τυπο-
ποιημένων προϊόντων, που
διεξάγεται στην Ελλάδα.
Ένα μεγάλο δίκτυο έμπει-
ρων κι εξειδικευμένων γευ-
σιγνωστών & επαγγελμα-
τιών, που προέρχονται από
πολλαπλά πεδία δράσης,
απαρτίζει το πάνελ των κρι-
τών.
Κυρίαρχος στόχος των
Specialist Awards, αποτελεί
η ανάδειξη των εκλεκτότε-
ρων ελληνικών προϊόντων
και του ελληνικού brand
name. Κορυφαία ελληνικά
προϊόντα διαγωνίζονται, για
μια θέση, στα ράφια του
κόσμου μέσα από ένα σύγ-
χρονο, αξιόπιστο και ακέ-
ραιο θεσμό βραβείων.
Ιωάννης Τσαντόπουλος
Τηλ. παραγωγού
6984135001

Χάλκινο βραβείο γιαΧάλκινο βραβείο για

το μέλι ελάτου καιτο μέλι ελάτου και

την Φαρσαλινή μελιστην Φαρσαλινή μελισ--

σοκομία “σοκομία “MaGeiaMaGeia” από” από

την Κρήνη Φαρσάλωντην Κρήνη Φαρσάλων

Ο
Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων,

γιόρτασε τον προστάτη

του καθώς την Κυριακή

του Θωμά, τελέστηκε η

καθιερωμένη λειτουργία

στον Ι. Ν. του Αγίου

Νικολάου Φαρσάλων.

Λόγω των περιοριστικών

μέτρων, τηρώντας τα μέτρα

προστασίας κατά του covid-

19, η θεία λειτουργία πραγ-

ματοποιήθηκε μόνο με την

παρουσία των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο πατήρ Λάζαρος, ευχήθη-

κε σε όλη την οικογένεια

του εμπορικού κόσμου,

υγεία και καλές δουλειές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Εμπορικού του

Επιχειρηματικού συλλόγου

εύχεται σε όλους τους επι-

χειρηματίες καλές δουλειές

, με αισιοδοξία  και γρήγο-

ρη επιστροφή στην κανονι-

κότητα.

Στη συνέχεια η διοίκηση

του συλλόγου απήλαυσε

τοκαθιερωμένο καφεδάκι

στο κέντρο της πόλης.



Ε
γκρίθηκαν, την

Δευτέρα 10 Μαΐου

2021, από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Θεσσαλίας – Στερεάς

Ελλάδας προσλήψεις

εποχικού / προσωπικού

στον Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέα

Φαρσάλων με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου ορισμένου χρόνου για

το έτος 2021, και συγκε-

κριμένα:

–Οκτώ (8) Υδρονομείς, με
διάρκεια σύμβασης τεσσά-
ρων (4) μηνών, με δυνατό-
τητα παράτασης έως και
δύο (2) μηνών
– Ένας (1) εργάτης, με διάρ-
κεια σύμβασης πέντε (5)
μηνών, με δυνατότητα
παράτασης έως και τριών
(3) μηνών
-Ένας (1) φύλακας έργων,
με διάρκεια σύμβασης πέντε
(5) μηνών, με δυνατότητα

παράτασης έως και τριών
(3) μηνών
– Δύο (2) υπάλληλοι γραφεί-
ων κατηγορίας ΔΕ, με διάρ-
κεια σύμβασης πέντε (5)
μηνών, με δυνατότητα

παράτασης έως και τριών
(3) μηνών
Η διάρκεια της απασχόλη-
σής τους θα είναι για την
αρδευτική περίοδο 2021.

Μ
ε ανακοίνωσή της,

η Δημοτική

Επιχείρηση

Ύδρευσης Αποχέτευσης

Φαρσάλων ενημερώνει

τους καταναλωτές να

προβούν σε ρύθμισή των

ληξιπρόθεσμων οφειλών

τους καθώς θα ξεκινήσει

πρόγραμμα διακοπών της

υδροδότησης λόγω οφει-

λών τη Δευτέρα

10/05/2021.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει
σε ισχύ απόφαση ρύθμισης
των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών (οι όροι της απόφασης

είναι αναρτημένοι στην
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΦ).
Παρακαλούνται όλοι οι
καταναλωτές που οφείλουν
λογαριασμούς να προσέλ-
θουν να εξοφλήσουν ή να
ρυθμίσουν τις οφειλές τους,
προκειμένου να αποφύγουν
το αναγκαστικό μέτρο της
διακοπής υδροδότησης και
της αποστολής των οφει-
λών τους στην αρμόδια
ΔΟΥ.
Τηλ. για επικοινωνία και
ραντεβού
2491025882/2491025508.
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Να προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση οφειλώνΝα προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση οφειλών

καλεί τους καταναλωτές η ΔΕΥΑ Φαρσάλωνκαλεί τους καταναλωτές η ΔΕΥΑ Φαρσάλων

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές

Δώδεκα προσλήψεις από τον ΤΟΕΒΔώδεκα προσλήψεις από τον ΤΟΕΒ

Ενιπέα ΦαρσάλωνΕνιπέα Φαρσάλων



Ο
λιγομελή συγκέ-

ντρωση και ομι-

λία πραγματο-

ποίησε το Συνδικάτο

Οικοδόμων Φαρσάλων,

για τον εορτασμό της

Πρωτομαγιάς στην πλα-

τεία δημαρχείου στα

Φάρσαλα, ενώ στην

συγκέντρωση παρέστη-

σαν εκπρόσωποι σωμα-

τείων συνταξιούχων της

περιοχής.

Στην ομιλία του, ο

Πρόεδρος του Συνδικάτου

Οικοδόμων Απ.

Αναγνώστου, μεταξύ άλλων

ανέδειξε τα προβλήματα

που προκάλεσε η πανδημία

τον τελευταίο χρόνο στην

χώρας μας αναφέροντας ότι

οι νεκροί έχουν ξεπεράσει

τους 9.000, ενώ οι διασω-

ληνωμένοι είναι εκατοντά-

δες. Επεσήμανε τις ευθύνες

όλων των τελευταίων

κυβερνήσεων για την

κατάρρευση των δημοσίων

νοσοκομείων. Τόνισε ότι η

Κυβέρνηση με το νόμο που

θα φέρει το επόμενο διά-

στημα για το 8ωρο θα

κηρύξει τον πόλεμο για την

εργατική τάξη, φέρνοντας

τους εργαζόμενους σε συν-

θήκες εργασιακού μεσαίω-

να. Έκανε λόγο για ένα

αντεργατικό νομοσχέδιο με

εργαζομένους “λάστιχο” με

αύξηση των υπερωριών και

την ένταξη όλο και περισ-

σότερων επιχειρήσεων

στην λίστα για εργασία που

θα λειτουργούν τις

Κυριακές.

Στην συνέχεια ακολούθησε

κατάθεση στεφάνων στο

μνημείο Εθνικής

Αντίστασης.
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Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Τίμησε την εργατική Πρωτομαγιά τοΤίμησε την εργατική Πρωτομαγιά το

Συνδικάτο Οικοδόμων ΦαρσάλωνΣυνδικάτο Οικοδόμων Φαρσάλων

Ο
ι Φαρσαλινοί

αθλητές του Γ.Σ.

Φαρσάλων «Η

ΦΘΙΑ» Αθανάσιος

(Σάκης) Μουστάκας και

Άννα Μουχτή κατάφεραν

να κατακτήσουν την

πρώτη θέση στα αγωνί-

σματα τους στο

Πανθεσσαλικό

Διασυλογικό Πρωτάθλημα

Στίβου που διεξήχθη στο

Στάδιο Αλκαζάρ στην

Λάρισα.

Ο Σάκης Μουστάκας κατέ-
κτησε την πρώτη θέση στο

άθλημα της Δισκοβολίας και
της Σφαιροβολίας στο
Πανθεσσαλικό
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα
στην κατηγορία Ανδρών.
Ενώ η Άννα Μουχτή κατέ-
κτησε την  πρώτη θέση στο
άθλημα της Δισκοβολίας

στο Πανθεσσαλικό
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα
στην κατηγορία Γυναικών.
Έτσι ακόμη δυο μεγάλες
διακρίσεις ήρθαν στην πόλη
των Φαρσάλων από δυο
ανερχόμενους αθλητές.

Ακόμη δυο μεγάλες διακρίσεις γιαΑκόμη δυο μεγάλες διακρίσεις για

Φαρσαλινούς αθλητές του Γ.Σ.Φαρσαλινούς αθλητές του Γ.Σ.

Φαρσάλων «Η ΦΘΙΑ»Φαρσάλων «Η ΦΘΙΑ»



Μ
ια από τις πάρα

πολλές αλλαγές

που έφερε στην

ζωή μας η πανδημία και

αφορά τον τομέα της δια-

σκέδασης και της εστία-

σης είναι το γεγονός ότι

σχεδόν όλα τα καταστή-

ματα καφέ, φαγητού κ.α.

αναγκάστηκαν να προ-

βούν στην λύση του

delivery και να ξεκινή-

σουν να κάνουν διανομή

των προϊόντων τους, να

αντέξουν οικονομικά στην

δύσκολη εποχή της παν-

δημίας και έτσι να διατη-

ρούν την επαφή με τους

πελάτες τους.

Έτσι και στα Φάρσαλα

πολλά καταστήματα τα

οποία νωρίτερα δεν είχαν

διανομή ξεκίνησαν μέσα

στην καραντίνα να κάνουν

delivery.

Σε συνδυασμό με τις ήδη

υπάρχουσες επιχειρήσεις οι

οποίες είχαν διανομή είτε

φαγητού είτε καφέ η ζήτηση

σε προσωπικό διανομέων

αυξήθηκε κατακόρυφα και

εν μέσω πανδημίας πολλές

επιχειρήσεις έψαχναν δια-

νομείς.

Με το άνοιγμα της εστίασης

μπορεί ο κόσμος να ξεκίνη-

σε σιγά σιγά να βγαίνει και

να ξεκινά την διαδικασία

επαναφοράς του στην προ

πανδημίας εποχή όμως τα

καταστήματα συνεχίζουν να

λειτουργούν και με το

delivery καθώς πλέον στα

καταστήματα θα προσφέρει

ένα έξτρα κέρδος.

Έτσι το επάγγελμα του δια-

νομέα είναι ένα από τα πιο

“hot” σε ζήτηση επαγγέλμα-

τα αυτή την στιγμή στα

Φάρσαλα καθώς πολλά

καταστήματα ψάχνουν δια-

νομέα.

Και όμως ενώ η κρίση μέρα

με την μέρα μεγαλώνει το

ενδιαφέρον για την συγκε-

κριμένη θέση εργασίας δεν

είναι το αναμενόμενο.

Οι λόγοι βέβαια είναι πολλοί

καθώς το συγκεκριμένο

επάγγελμα κρύβει αρκετούς

κινδύνους, εμπεριέχει αρκε-

τό ρίσκο και δεν είναι λίγες

οι περιπτώσεις ανθρώπων

που έχουν ανάγκη από

δουλειά όμως σκέφτονται

δυο και τρεις φορές πριν

εργαστούν ως διανομείς για

τους κινδύνους του επαγ-

γέλματος.
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ΔυσεύρΔυσεύρετοιετοι οιοι διανομείςδιανομείς ((deliverydelivery) ) σταστα

ΦάρσαλαΦάρσαλα



Α
ντιπροσωπείες

σωματείων της

δύναμης του

Ε.Κ.Φ. συγκεντρώθηκαν

στις 4-5-2021, τηρώντας

όλα τα μέτρα για τον

covid 19 στο Εργατικό

Κέντρο και αφού διαβά-

στηκε το ψήφισμα εγκρί-

θηκε ομόφωνα.

Στη συνέχεια εξελέγη ολιγο-

μελή επιτροπή για την

κατάθεση στεφάνου στην

πλατεία Δημαρχείου και

ώρα 9:30 π.μ..

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ-

ΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΣΤΙΣ 4  ΜΑΗ 2021

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι,

συνταξιούχοι, άνεργοι, νέες

και νέοι,  η Πρωτομαγιά

είναι ημέρα απεργίας και

όχι αργίας. Είναι ημέρα

τιμής των εργαζομένων και

των κοινωνιών για την εξέ-

γερση των εργατών του

Σικάγου, η οποία αποτέλεσε

μία από τις κορυφαίες στιγ-

μές διεκδίκησης των εργα-

ζομένων για κοινωνική και

οικονομική προκοπή. Ο

αγώνας των εργατών του

Σικάγου για την καθιέρωση

του 8ωρου σήμερα αποκτά

ξανά νόημα, ειδικά αυτή την

περίοδο που επίκεινται

νομοθετικές πρωτοβουλίες

της Κυβέρνησης που

θέτουν σε διακινδύνευση

βασικές κατακτήσεις των

αιματοβαμμένων αγώνων

της εργατικής τάξης.  Η

θέση μας είναι καθαρή και

αδιαπραγμάτευτη: 8 ώρες

εργασίας, 8 ώρες ανάπαυ-

σης, 8 ώρες ελεύθερο

χρόνο! Γιατί είμαστε άνθρω-

ποι και πρέπει να ζήσουμε.

Οι εργαζόμενοι, οι συνταξι-

ούχοι, οι άνεργοι, τα φτωχά

λαϊκά στρώματα μαζί και

μέσα στα συνδικάτα, αγωνι-

ζόμαστε για Υγεία, Ειρήνη,

Δημοκρατία, Δικαιοσύνη,

αξιοπρέπεια, Ισότητα,

Σεβασμό στα εργατικά

δικαιώματα και τις εργατικές

κατακτήσεις, Έχουμε υπο-

στεί τις οικονομικές συνέ-

πειες ενός ακήρυχτου οικο-

νομικού πολέμου και διαδο-

χικών κρίσεων σε καιρό

ειρήνης, έχουμε πρωτοστα-

τήσει και στην αντιμετώπιση

της υγειονομικής κρίσης

από την πανδημία.

Απαιτούμε σεβασμό της

αξίας της προσωπικότητας

μας, σεβασμό στην υγεία

και την ασφάλεια,, σεβασμό

στα θεμελιώδη ατομικά και

συλλογικά δικαιώματά μας,

σεβασμό στα κοινωνικοα-

σφαλιστικά μας δικαιώματα.

Αυτή η κρίση έχει φέρει

ξανά στο προσκήνιο έννοιες

όπως την  αλληλεγγύη, τη

θεμελιώδη δηλαδή αρχή

του συνδικαλιστικού μας

κινήματος. Αυτή η κρίση

απέδειξε στη νέα γενιά του

συνδικαλισμού και επανα-

προσδιορίζει σταθερά το

ρόλο μας στην κοινωνία ως

τη νούμερο ένα δύναμη για

κοινωνική δικαιοσύνη και

πρόοδο.

Χωρίς τα συνδικάτα η κατά-

σταση θα ήταν πολύ χειρό-

τερη για τους εργαζόμε-

νους, τόσο για εκείνους που

βρίσκονται στην πρώτη

γραμμή, όσο και για όλους

όσοι βρίσκονται σε περιορι-

σμό λόγων των μέτρων για

την πανδημία.

Μέσα σε αυτή την δύσκολη

κατάσταση ένα σοβαρό

πρόβλημα δημιουργήθηκε

στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων που θέλουν την

αποδυνάμωσή του. Εμείς

στηρίζουμε τις προσπάθειες

του Δήμου και του νοσηλευ-

τικού προσωπικού για το

θέμα αυτό. Στην υγεία

εκπτώσεις δεν χωράνε. Στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

υπάρχουν οργανικές θέσεις

οι οποίες πρέπει να καλυ-

φθούν.

Σε αυτή την ιδιαίτερη

συγκυρία όλοι μαζί  προ-

τάσσουμε ξανά τις δικές

μας διεκδικήσεις οι οποίες

βασίζονται στις πραγματικές

ανάγκες του κόσμου της

μισθωτής εργασίας και

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙ-

ΚΟΥΜΕ:

Σταθερή και πλήρης πενθή-

μερη εργασία με θωράκιση

του 40ωρου, αύξηση του

υποχρεωτικού χρόνου ανά-

παυσης και αύξηση της

αμοιβής της υπερωρίας.

Άμεση κατάργηση του

συνόλου των αντεργατικών

μνημονιακών διατάξεων

που οδήγησαν στο στραγ-

γαλισμό των συλλογικών

εργατικών δικαιωμάτων και

εγγυήσεων και την εμπέδω-

ση της εργοδοτικής αυθαι-

ρεσίας. Κανένα άλλο μέτρο

που θα επιβαρύνει τα συνή-

θη υποζύγια τους μισθω-

τούς και τους συνταξιού-

χους.

Ουσιαστικά και αποτελε-

σματικά μέτρα αντιμετώπι-

σης της ανεργίας  και ανα-

κούφισης των ανέργων.

Διεκδικούμε, πολιτικές που

θα δημιουργούν ανάπτυξη

και δεν εντείνουν την

ύφεση, εργασία με αξιοπρε-

πείς μισθούς και φυσικά

αξιοπρεπείς συντάξεις για

τους απόμαχους της εργα-

σίας.

Διασφάλιση από το Κράτος

της βιωσιμότητας και των

παροχών των Φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης και

την επαναφορά των κύριων

και επικουρικών συντάξεων

σε επίπεδα αξιοπρεπούς

διαβίωσης.

Επαναφορά της 13ης και

14ης σύνταξης.

Δίκαιο φορολογικό σύστη-

μα. Όχι άλλα άδικα και

υπέρμετρα βάρη, όχι στη

συνέχιση  της φορολογικής

επιδρομής.

Άμεση κατάργηση της

εμπλοκής της κρατικής

εξουσίας στον προσδιορι-

σμό του κατώτατου μισθού

και ημερομισθίου.

Όχι στους μισθούς πείνας.

Κανένας εργαζόμενος κάτω

από 751 ευρώ, κανένας

χωρίς συλλογική σύμβαση ,

κανένας ανασφάλιστος.

Αποτελεσματική προστασία

της πρώτης κατοικίας.

Κανένα σπίτι στα χέρια του

τραπεζίτη!

Καμία παρέμβαση στην

αποτελεσματική άσκηση

των δημοκρατικών και κοι-

νωνικών δικαιωμάτων,

καμία παρέμβαση στο

ισχύον πλαίσιο για την

ελεύθερη συνδικαλιστική

δράση και την απαγόρευση

του lock out (ανταπεργία)

των εργοδοτών.

Επανασύσταση των φορέ-

ων εργατικής εστίας και

κατοικίας που σήμερα είναι

αναγκαία κάθε άλλο παρά

ποτέ και έχουν πολλαπλα-

σιαστικά οφέλη για τους

αδύναμους συνανθρώπους

μας.

Καμία αποδυνάμωση του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων,

αλλά επάνδρωση με όλες

τις ειδικότητες ιατρών

καθώς και νοσηλευτικό και

διοικητικό προσωπικό.

Διατήρηση του δημόσιου

χαρακτήρα των οργανι-

σμών και επιχειρήσεων κοι-

νωνικής ωφέλειας. Όχι στο

ξεπούλημα των κοινωνικών

αγαθών και υπηρεσιών.

Δίκαιο φορολογικό σύστη-

μα. Ελάφρυνση των μισθω-

τών και των συνταξιούχων

από τα άδικα και υπέρμε-

τρα βάση της φορολογικής

επιδρομής.

Τέλος στον αυταρχισμό και

τη φτωχοποίηση.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙ-

ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ
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Ν
α καταβληθεί η

συνδεδεμένη ενί-

σχυση σε όλους

τους πληγέντες από τον

“Ιανό” βαμβακοκαλλιερ-

γητές της επαρχίας

Φαρσάλων, όπως είχε

δεσμευτεί η τότε πολιτική

ηγεσία του αρμοδίου

υπουργείου, ζητά ο βου-

λευτής Λαρίσης της Νέας

Δημοκρατίας κ. Μάξιμος

Χαρακόπουλος με ερώτη-

σή του στον υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης κ.

Σπήλιο Λιβανό.

Ο Θεσσαλός πολιτικός,

στην ερώτησή του για το

ζήτημα που απασχολεί

δεκάδες παραγωγούς των

Φαρσάλων, υπογραμμίζει

ότι «οι συνέπειες του μεσο-

γειακού κυκλώνα “Ιανός”

στην αγροτική παραγωγή

της επαρχίας Φαρσάλων

ήταν αδιαμφισβήτητα κατα-

στροφικές. Η πολιτεία αντι-

λαμβανόμενη το μέγεθος

των ζημιών αντέδρασε τάχι-

στα, προέβη άμεσα σε

ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμί-

σεις για την αποζημίωση

στο 100%, κατ’ εξαίρεση

του Κανονισμού του ΕΛΓΑ,

και επιτάχυνε τις διαδικα-

σίες εκτιμήσεις των ζημιών

και την καταβολή αποζη-

μιώσεων στους πληγέντες

αγρότες.

Οι ζημιές στο βαμβάκι,

κύρια καλλιέργεια στην

πληγείσα περιοχή των

Φαρσάλων, ήταν βαρύτα-

τες. Επειδή, όμως, ο

κυκλώνας κατέστρεψε την

παραγωγή λίγο πριν τη

συγκομιδή, δόθηκε στους

βαμβακοκαλλιεργητές,

άμεσα –σε ενάμιση μήνα

από το καταστροφικό συμ-

βάν- γενναία προκαταβολή

της τάξης των 100 ευρώ

ανά στρέμμα. Πέραν τού-

των, πάγιο αίτημα των

αγροτών της πληγείσας

περιοχής ήταν να μην

υπάρξει πρόβλημα στην

καταβολή της συνδεδεμένης

ενίσχυσης για το βαμβάκι.

Ωστόσο, μετά την πληρωμή

της εν λόγω ειδικής ενίσχυ-

σης διαπιστώθηκε ότι

υπάρχουν ακόμα περιπτώ-

σεις βαμβακοπαραγωγών

που δεν έλαβαν την ειδική

ενίσχυση. Σύμφωνα με τα

όσα αναφέρουν οι τελευταί-

οι, το άθροισμα των κιλών

βαμβακιού που παρέδωσαν

κατά τη συγκομιδή και των

κιλών που προκύπτουν ότι

απώλεσαν από το πόρισμα

του ΕΛΓΑ δεν συμπληρώ-

νουν το όριο των 265 κιλών

ανά στρέμμα που απαιτείται

για την λήψη της συνδεδε-

μένης ενίσχυσης στον νομό

Λάρισας.

Κατά την διαδικασία των

νομοθετικών ρυθμίσεων

στη Βουλή για την αντιμε-

τώπιση των καταστροφών

από τον “Ιανό” υπήρξαν

ρητές δεσμεύσεις ότι δεν θα

υπάρξει πρόβλημα για τους

πληγέντες στην καταβολή

της ειδικής συνδεδεμένης

ενίσχυσης για το βαμβάκι.

Συνεπώς, οι περιπτώσεις

των πληγέντων από τον

“Ιανό” βαμβακοκαλλιεργη-

τών που δεν έλαβαν τη

συνδεδεμένη ενίσχυση θα

πρέπει να διερευνηθούν με

τη δέουσα προσοχή και να

καταλήξουν σε πληρωμές

το συντομότερο δυνατόν».

Κατόπιν τούτων ο Μάξιμος

Χαρακόπουλος ρωτά τον

αρμόδιο υπουργό σε ποιες

ενέργειες θα προβεί προκει-

μένου να διεκπεραιωθεί η

πληρωμή της ειδικής ενί-

σχυσης στους πληγέντες

από τον “Ιανό” βαμβακο-

καλλιεργητές.
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Τ
ο Υπουργείο

Οικονομικών, παρα-

κολουθώντας τις εξε-

λίξεις στην οικονομία των

περιοχών που επλήγησαν

την τελευταία περίοδο από

θεομηνίες, προχώρησε σε

μία νέα διευκόλυνση, ώστε

να δώσει περαιτέρω ανάσα

τόσο σε νομικά, όσο και σε

φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το

άρθρο 38 του νόμου

4797/2021 (Α’

66/23.04.2021) για την

Κρατική Αρωγή δόθηκε

παράταση της προθεσµίας

καταβολής βεβαιωµένων

οφειλών, δόσεων ρυθµίσε-

ων και διευκολύνσεων

τµηµατικής καταβολής και

αναστολή πληρωμής

βεβαιωµένων και ληξιπρό-

θεσμων οφειλών υπό

όρους για τις πρόσφατες

περιπτώσεις θεομηνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός
Γραμματέας Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, κ. Χρήστος
Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει
και τον συντονισμό της υλο-
ποίησης των μέτρων στήρι-
ξης και αποκατάστασης των
περιοχών που επλήγησαν
από τον Μεσογειακό
Κυκλώνα «Ιανός», σημείωσε
ότι:
«Παρακολουθούμε από
κοντά τη διαδικασία στήριξης
των περιοχών που έχουν
πληγεί από θεομηνίες, σε
στενή συνεργασία με τους
παραγωγικούς φορείς των
περιοχών, και όπου χρειαστεί
επεκτείνουμε τη στήριξη και
προβαίνουμε σε πρωτοβου-
λίες για να ανακουφίσουμε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις
στις δύσκολες στιγμές που
βιώνουν. Προς αυτή την

κατεύθυνση, εντάσσεται και η
τροπολογία που κατατέθηκε
από τον Υπουργό
Οικονομικών, στο πρόσφατο
νομοσχέδιο για την κρατική
αρωγή, και αφορά την παρά-
ταση της προθεσμίας κατα-
βολής και αναστολής πληρω-
μής οφειλών που έχουν δημι-
ουργηθεί σε φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα κατά το εξάμη-
νο που παρέχεται μετά από
κάθε θεομηνία. Έτσι, παρέχε-
ται μία περίοδο χάριτος, λαμ-
βάνοντας υπόψη και τις συν-
θήκες που έχουν δημιουργη-
θεί λόγω της πανδημίας,και
στα φυσικά και νομικά πρό-
σωπα παρέχεται η ευχέρεια-
να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις που έχουν συσσω-
ρευτεί κατά το εξάμηνο των
φορολογικών αναστολών
που ακολούθησε τη θεομη-
νία, μετά το τέλος του 2021.
Αυτό αφορά, για παράδειγ-
μα, στις περιπτώσεις του
“Ιανού”, του σεισμού στη
Σάμο, της θεομηνίας
“Θάλειας” που έπληξε την
Εύβοια, αλλά και του σεισμού
στη Θεσσαλία. Και υπό αυτή
τη λογική, συνεχίζουμε τη
στήριξη των περιοχών που
επλήγησαν από θεομηνία, σε
ένα πλαίσιο στενής συνεργα-
σίας με τους παραγωγικούς
φορείς των εν λόγω περιο-
χών, όπως είναι το
Επιμελητήριο Καρδίτσας, με
το οποίο όλη αυτή την περίο-
δο έχουμε αναπτύξει μία ιδι-
αιτέρως γόνιμη και εποικοδο-
μητική συνεργασία προς
όφελος των επιχειρήσεων και
του παραγωγικού ιστού της
περιοχής».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
το άρθρο 38 του νόμου
4797/2021 για την Κρατική
Αρωγή, προβλέπεται ότι:

1ον. Οι προθεσμίες καταβο-
λής βεβαιωµένων οφειλών
στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα
και δόσεων ρυθµίσεων και
διευκολύνσεων τµηµατικής
καταβολής για τις οποίες
χορηγήθηκε παράταση κατα-
βολής µε τις αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομικών που
εκδόθηκαν από 1ης.1.2020
έως και τη δημοσίευση του
συγκεκριμένου νόμου, κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 8
του ν. 1284/1982 (Α΄ 114),
παρατείνονται µέχρι και τις
31.12.2021.
2ον. Η πληρωμή των βεβαι-
ωµένων και ληξιπρόθεσμω-
νοφειλών των φυσικών και
νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογήςτων αποφάσεων του
Υπουργού Οικονομικών που
εκδόθηκαν από 1ης.1.2020
έως και τη δημοσίευση του
συγκεκριμένου νόμου, κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 5
του άρθρου 5 του ν.
2275/1994 (Α΄ 238), ανα-
στέλλεται µέχρι και τις
31.12.2021.
3ον. Ποσά που έχουν ήδη
εισπραχθεί έναντι των οφει-
λών των προηγούμενων δύο
παραγράφων δεν επιστρέφο-
νται. Ρυθμίσεις τµηµατικής
καταβολής φυσικών και νομι-
κών προσώπων και νομικών
οντοτήτων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των
αποφάσεων των προηγούμε-
νων δύο παραγράφων και
απωλέσθηκαν στο χρονικό
διάστημα από τη λήξη της
παράτασης και αναστολής
έως και τη δημοσίευση του
συγκεκριμένου νόμου, δεν
αναβιώνουν.
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σμίας καταβολής των φορολογικών υποχρεώσμίας καταβολής των φορολογικών υποχρεώ--

σεων που είχαν ανασταλεί κατά το εξάμηνοσεων που είχαν ανασταλεί κατά το εξάμηνο

μετά τον «Ιανό», ως τέλος του 2021μετά τον «Ιανό», ως τέλος του 2021



Τ
η δέσμευση πως το
υπουργείο
Αθλητισμού θα

παραμείνει σταθερά στο
πλευρό του δήμου
Φαρσάλων όχι μόνο για
την αποκατάσταση των
ζημιών που προκλήθηκαν
λόγω της θεομηνίας του
περασμένου Σεπτεμβρίου,
αλλά και για τη δημιουρ-
γία νέων υποδομών στο
χώρο του αθλητισμού σε
όλη την επαρχία, έδωσε ο
υφυπουργός Αθλητισμού
κ. Λευτέρης Αυγενάκης,
στο πλαίσιο επίσκεψης
που πραγματοποίησε στα
Φάρσαλα την Κυριακή.
Τον κ. Αυγενάκη υποδέχθη-
κε στο δημοτικό κατάστημα
της πόλης νωρίς το μεσημέ-
ρι, ο δήμαρχος κ. Μάκης
Εσκίογλου. Ακολούθησε
ολιγόλεπτη ενημέρωση από
τον δήμαρχο στο γραφείο
του και σύσκεψη στην
αίθουσα συνεδριάσεων του
δημοτικού συμβουλίου με
τη συμμετοχή του προέ-

δρου του Δ.Σ. κ.
Κωνσταντίνου Δαμιανού,
των αντιδημάρχων κ.κ.
Σοφίας Χατζηπλή, Σταύρου
Κουκουλιού, Δημήτρη
Γούσια και Χρήστου
Μπασαγιάννη, του προέ-
δρου του ΟΠΑΚΠΑ κ. Νίκου
Γκατζόγια, της προέδρου
της ΔΗΚΕΦΑ κ. Ευαγγελίας
Χαμορούσου, των επικεφα-
λής των παρατάξεων της
αντιπολίτευσης κ.κ. Άρη
Καραχάλιου, Μαρίας Ίφου
και Βαγγέλη
Δημητρακόπουλου, της
προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας Φαρσάλων κ.
Ντόρας Πρεκατέ, του προέ-
δρου της ΝΟΔΕ Λάρισας κ.
Χρήστου Καπετάνου, του
προέδρου του ΕΑΚ
Λάρισας κ. Γιάννη Κουρδή,
του δημοτικού συμβούλου
της αντιπολίτευσης κ.
Βαγγέλη Κατσιαούνη και
του αθλητικού παράγοντα
του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Χαλκιάδων κ. Γιάννη
Ζαχόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης κατατέθηκαν στο
κυβερνητικό στέλεχος προ-
τάσεις για έργα και υποδο-
μές, με αυτό της κατασκευ-
ής κολυμβητηρίου να
δεσπόζει στις τοποθετήσεις.
Ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου τόνισε
μεταξύ άλλων αναφερόμε-
νος στον υφυπουργό πως
«στάθηκε δίπλα μας και
έδειξε πως είναι πιο
Φαρσαλινός και από τους
Φαρσαλινούς, καθώς αντα-
ποκρίθηκε σε ότι του ζητή-
σαμε στις δύσκολες στιγμές
που πέρασε η περιοχή μας
με τον «Ιανό». Τον θέλουμε
όμως κοντά μας και στη
συνέχεια και είμαι βέβαιος
πως ο κ. Αυγενάκης θα
σταθεί στο πλευρό μας
όπου τον χρειαστούμε,
ώστε να συνεχίσουμε και
να ολοκληρώσουμε το έργο
που αφορά τις αθλητικές
εγκαταστάσεις της επαρχίας
και όπου αλλού μπορεί».
Επίσης, ο δήμαρχος ανα-

φέρθηκε στην ανάγκη η
πόλη και η επαρχία να απο-
κτήσει «ταυτότητα» με βάση
την πλούσια ιστορία της
από τα αρχαία χρόνια, ενώ
εστίασε και στο ότι πρέπει
να δοθεί μεγαλύτερη βαρύ-
τητα σε υποδομές, κυρίως
οδικές, που θα αυξήσουν το
βαθμό ποιότητας ζωής για
τους κατοίκους αλλά και θα
ευνοήσουν την τουριστική
ανάπτυξη.
Από την πλευρά του ο κ.
Αυγενάκης τόνισε μεταξύ
άλλων ότι «αυτό που κάνα-
με το κάναμε όπως έπρεπε
και με αμεσότητα γιατί εκεί-
νη τη στιγμή η περιοχή είχε
πληγεί και είχε ανάγκες.
Κάναμε το αυτονόητο. Είμαι
της άποψης ότι πρέπει να
κρινόμαστε εκ του αποτελέ-
σματος κι όχι εκ των προθέ-
σεων. Άμεση όμως τότε
ήταν όλη η κυβέρνηση και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός,
σύσσωμος ο κυβερνητικός
μηχανισμός με τα αμεσότε-
ρα υπουργεία που έδωσαν

ένα δυναμικό παρόν και
αντιμετωπίσαμε σε μέγιστο
βαθμό τα προβλήματα που
προέκυψαν». Επίσης σε ότι
αφορά την πρόταση που
έχει καταθέσει ο δήμος
Φαρσάλων στην υπουργό
Πολιτισμού κ. Μενδώνη για
την ανάδειξη αρχαιολογικών
και ιστορικών μνημείων και
την τουριστική αναβάθμιση
της περιοχής, τόνισε πως
«έχει γίνει μία συζήτηση με
την κ. Μενδώνη και μόλις
ωριμάσουν τα πράγματα να
κινηθούμε ταχύτατα και να
βοηθήσουμε την περιοχή
να αποκτήσει και μία πολιτι-
στική ταυτότητα».
Επιθεώρηση στα αθλητι-
κά έργα
Υπενθυμίζεται πως με επι-
χορήγηση από το υφυ-
πουργείο Αθλητισμού βρί-
σκονται σε εξέλιξη έργα
αποκατάστασης αθλητικών
εγκαταστάσεων που επλή-
γησαν από τον «Ιανό» στην
επαρχία. Στο πλαίσιο αυτό,
ο κ. Αυγενάκης μαζί με το

δήμαρχο και τα στελέχη της
δημοτικής αρχής, επισκέ-
φθηκαν το δημοτικό στάδιο
Φαρσάλων, το παρακείμενο
κλειστό γυμναστήριο και τα
γήπεδα τένις όπου υλοποι-
ούνται αυτό το διάστημα
εργασίες αποκατάστασης,
διαπιστώνοντας το μεγάλο
βαθμό προόδου.
Αντίστοιχες εργασίες γίνο-
νται και στο γήπεδο της
τοπικής κοινότητας
Υπέρειας. Το παρόν στην
επίσκεψη του υφυπουργού
Αθλητισμού έδωσαν επίσης
ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ
κ. Γιάννης Τριάντης, οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.
Κώστας Μπαλατσός και
Βάγια Αρσενοπούλου και τα
μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής
Κοινότητας Φαρσάλων κ.κ.
Φωτεινή Πιτσιάβα, Ντίνος
Βαρακλιώτης και Σάκης
Γεροβασίλης.
Τέλος, ο δήμαρχος
Φαρσάλων δώρισε στον
υφυπουργό Αθλητισμού ένα
καλάθι με τοπικά προϊόντα.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

- Επιθεώρησε τα εν εξελίξει αθλητικά έργα ενώ επισκέφθηκε και το Δημαρχείο- Επιθεώρησε τα εν εξελίξει αθλητικά έργα ενώ επισκέφθηκε και το Δημαρχείο

Τα Φάρσαλα επισκέφθηκε ο υφυπουργός ΑθλητισμούΤα Φάρσαλα επισκέφθηκε ο υφυπουργός Αθλητισμού

Λευτέρης ΑυγενάκηςΛευτέρης Αυγενάκης



Τ
ο 1ο ΕΠΑΛ

Φαρσάλων σε μία τρι-

κυμιώδη σχολική

χρονιά λόγω της πανδη-

μίας βρίσκεται στη φάση

της ολοκλήρωσης βοτανι-

κού κήπου με οπωροφόρα-

καρποφόρα και δασικά

δένδρα αλλά και θάμνους,

στα πλαίσια του προγράμ-

ματος ΜΝΑΕ. Το παραπά-

νω αποτέλεσμα αποτελεί

καρπό της συνεργασίας

μαθητών, καθηγητών, της

Σχολικής Επιτροπής

Μονάδων Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του δήμου

Φαρσάλων και του NOESIS

(Κέντρο Διάδοσης

Επιστημών Και Μουσείο

Τεχνολογίας). Ο Βοτανικός

κήπος εγκαταστάθηκε στην

βόρειο-δυτική πλευρά του

σχολείου και αποτελείται

από καρποφόρα δένδρα

της οικογένειας εσπεριδο-

ειδών, μηλοειδών, πυρινό-

καρπων και ακρόδρυων,

δασικά δένδρα και  καλλω-

πιστικούς θάμνους, ένα

άτομο για κάθε είδος δέν-

δρου ή θάμνου.

Στόχος της συγκεκριμένης
δράσης είναι οι μαθητές να
εργαστούν σε ομάδες ενι-

σχύοντας τις δεξιότητες
συνεργασίας,  επικοινωνίας
και αλληλοσεβασμού απο-
λαμβάνοντας παράλληλα και
τη χαρά  της δημιουργίας. Οι
μαθητές ευαισθητοποιούνται
απέναντι στο περιβάλλον
μέσα από την ορθολογική και
αειφορική διαχείριση των
φυσικών πόρων και δη του
εδάφους. Αποκομίζουν
γνώση και εμπειρία για τα
διάφορα είδη δένδρων και
θάμνων ως προς την ανα-
γνώρισή τους και τις καλλιερ-
γητικές τους φροντίδες. Με
αυτό τον τρόπο μπορεί να
υπάρξει αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών της αγροτικής
περιοχής και εκμετάλλευση
της γης στο μέλλον μέσα από
την επαφή και τη γνωριμία με
τις δενδρώδεις καλλιέργειες.
Ταυτόχρονα οι μαθητές πιθα-
νώς να λάβουν ανάλογα ερε-
θίσματα για να σταδιοδρομή-
σουν επαγγελματικά ή ερασι-
τεχνικά στο γεωργικό τομέα ή
ακόμα να αξιοποιήσουν δικές
τους γεωργικές εκτάσεις.
Απώτερος στόχος είναι η
συγκεκριμένη εγκατάσταση
να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτι-
κές ανάγκες του σχολείου και

ειδικότερα του τομέα γεωπο-
νίας στην πρακτική άσκηση
των μαθητών στις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες.
Επιπρόσθετα μπορεί να απο-
τελέσει πόλο έλξης για επι-
σκέψεις μαθητών της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, συλλόγων,
αγροτών της ευρύτερης
περιοχής και όχι μόνο.
Μετά την σύνταξη – κοστολό-
γηση, υποβολή και έγκριση
της πρότασης, οι εργασίες
εγκατάστασης αφορούσαν
αρχικά στην οργάνωση των
επιμέρους εργασιών βάσει
συγκεκριμένου χρονοδια-
γράμματος. Ακολούθησαν οι
εργασίες περίφραξης του
χώρου με μεταλλικό πλέγμα,
όργωμα και θρυμματισμός
του εδάφους, χάραξη και διά-
νοιξη των θέσεων με βάση το
σχέδιο φύτευσης, τοποθέτη-
ση δενδρυλλίων και υποστύ-
λωσή τους. Στη συνέχεια
έγινε εγκατάσταση αυτόματου
συστήματος άρδευσης  και
τοποθέτηση ετικέτας πληρο-
φοριών σε κάθε δένδρο, οι
οποίες αντλήθηκαν από τη
σχετική βιβλιογραφία και
τέλος τοποθετήθηκε φωτι-

σμός με φωτοβολταικά
πάνελ. Η όλη δράση θα
παρουσιαστεί σε ημερίδα
που θα πραγματοποιηθεί στο
χώρο εκδηλώσεων του σχο-
λείου όπου θα αποτυπωθούν
η εμπειρία και τα οφέλη της.
Γενικότερα  θα προβληθεί ο
ρόλος και η σημασία του
ΕΠΑΛ και της  Τεχνικής –
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης στη γνώση,
στην παραγωγική διαδικασία
και στην οικονομική ανάπτυ-
ξη της περιοχής μας.
Η παραπάνω δράση είναι μία
από τις δύο δράσεις που
υλοποιήθηκαν στο σχολείο
μας τη φετινή χρονιά στα
πλαίσια του προγράμματος
ΜΝΑΕ.
Συντονιστής του έργου είναι
ο εκπαιδευτικός Νικόλαος
Σταφύλης  συνεπικουρούμε-
νος από τον διευθυντή
Κωνσταντίνο Πάνο και ομάδα
συναδέλφων αποτελούμενη
από τους εκπαιδευτικούς,
Αρβάλη Κωνσταντίνο,
Ζυγούρα Μαρία, Γκουντίκα
Αστέριο, Ζάχου Αλίκη,
Μανδάλη Ανδριανή,
Ροϊδούλη Ευαγγελία και
Κυριακό Αντώνιο.
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Βοτανικός Κήπος στο ΕΠΑΛ ΦαρσάλωνΒοτανικός Κήπος στο ΕΠΑΛ Φαρσάλων



Ο
ριστικές δεσμεύ-

σεις που θα απο-

σαφηνίσουν πλή-

ρως το τοπίο γύρω από

τη λειτουργία του

Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων αλλά και τη

δημιουργία Πολυδύναμο

Ιατρείου στη Νίκαια, ζητά

ο βουλευτής Λάρισας του

ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης

Κόκκαλης, με ερώτησή

του προς τον αρμόδιο

αναπληρωτή υπουργό

Υγείας κ. Βασίλη

Κοντοζαμάνη.

Στην ερώτησή του ο κ.
Κόκκαλης αναφέρεται στο

ιστορικό της υπόθεσης που
απασχόλησε την περιοχή
και ερωτά αν το υπουργείο
έχει εγκαταλείψει οριστικά
και αμετάκλητα την πρότα-
ση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας
περίμεταφοράς οργανικών
θέσεων από το Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων. Επίσης,
τονίζει τη σπουδαιότητα
δημιουργίας Πολυδύναμου
Ιατρείου στη Νίκαια, ζητώ-
ντας και γι’ αυτό το θέμα
διευκρινίσεις για το τι μέλλει
γενέσθαι.
Αναλυτικά η ερώτηση:
«Κύριε υπουργέ, το τελευ-
ταίο διάστημα ενέκυψε ένα

σοβαρό πρόβλημα σε ότι
αφορά τη λειτουργία του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων,
μία δομή πρωτοβάθμιας
δημόσιας περίθαλψης που
καλύπτει μία μεγάλη γεω-
γραφικά επαρχία με 56
χωριά και οικισμούς και
πάνω από 25.000 κατοί-
κους.
Το ζήτημα ξεκίνησε με την
απόφαση του διοικητή της
5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και
Στερεάς να δημοσιεύσει στη
«Διαύγεια» απόφαση σύμ-
φωνα με την οποία μεταφέ-
ρονται έξι οργανικές θέσεις
από το Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων, με στόχο τη
δημιουργία πολυδύναμου
ιατρείου στη Νίκαια του
δήμου Κιλελέρ.
Η απόφαση αυτή προκάλε-
σε σφοδρές αντιδράσεις
από την τοπική κοινωνία
των Φαρσάλων, ενώ ομό-
φωνα το δημοτικό συμβού-
λιο την καταδίκασε, επιση-
μαίνοντας πως ουδείς είναι
ενάντια σε κάθε προσπά-
θεια ενίσχυσης του συστή-
ματος δημόσιας υγείας,

αρκεί αυτό να μη γίνεται σε
βάρος άλλων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων.
Μάλιστα το προκλητικό της
υπόθεσης είναι πως την
ώρα που η 5η ΥΠΕ επιχει-
ρεί να μεταφέρει οργανικές
θέσεις από το Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων, η συγκε-
κριμένη δομή βρίσκεται σε
καθεστώς αποσύνθεσης
καθώς δε διαθέτει βασικές
ιατρικές ειδικότητες όπως
ακτινολόγου, οδοντιάτρου,
παιδιάτρου (υπάρχει μία
που όμως εφημερεύει στο
ΓΝ Λάρισας), χειρουργού
και παθολόγων (θέσεις που
δεν έχουν επαναπροκηρυ-
χθεί).
Επιπρόσθετα, το Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων λόγω της
γεωγραφικής του θέσης,
καλύπτει χωριά τα οποία
απέχουν έως και 100 χιλιό-
μετρα από το κοντινότερο
νοσοκομείο της Λάρισας και
μάλιστα με ένα κακής ποιό-
τητας οδικό δίκτυο.
Μετά τις αντιδράσεις, συνα-
ντηθήκατε στην Αθήνα με
το δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, με τον
τελευταίο κατά τη συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλί-
ου που ακολούθησε, να
ενημερώνει το σώμα πως
έλαβε δέσμευση από εσάς
ότι «παγώνει» η διαδικασία
μεταφοράς οργανικών
θέσεων, ενώ παράλληλα θα
προκηρυχθούν νέες θέσεις
ιατρικών ειδικοτήτων αμέ-
σως μετά το Πάσχα.

Εξίσου σημαντική όμως
είναι και η δημιουργία
Πολυδύναμου Ιατρείου στη
Νίκαια, με τον δήμαρχο της
περιοχής κ. Θανάση
Νασιακόπουλο να δηλώνει
μεταξύ άλλων πως «η πρό-
ταση που έχει κατατεθεί
στοχεύει αρχικά να αναβαθ-
μίσει την παροχή ιατρικών
υπηρεσιών στους Δημότες
του Δήμου Κιλελέρ με
παράλληλη αποσυμφόρηση
των νοσοκομείων της
Λάρισας και του Κέντρου
Υγείας Φαρσάλων στο
οποίο σήμερα υπάγεται το
ιατρείο της Νίκαιας».
Επειδή το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων παρέχει πρωτο-
βάθμιες υπηρεσίες φροντί-
δας σε μία μεγάλη επαρχία
με σημαντικό πληθυσμό και
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες,
σε μία εξαιρετικά δυσμενή
συγκυρία για την κοινωνία,
Επειδή αποτελεί αδήριτη
ανάγκη η δημιουργία πολυ-
δύναμου Ιατρείου στη
Νίκαια για την κάλυψη των
αναγκών της ευρύτερης
περιοχής του δήμου
Κιλελέρ,
Ερωτάσθε:
Έχει εγκαταλείψει το
υπουργείο Υγείας κάθε
σκέψη για μεταφορά οργα-
νικών θέσεων από το
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων ή
ο όρος «πάγωμα» σημαίνει
προσωρινή παύση και σκο-
πεύετε να προκηρύξετε
νέες θέσεις ιατρικών ειδικο-
τήτων για τη στελέχωση του
πολυδύναμου ιατρείου στη
Νίκαια, καθώς και νέες
θέσεις ιατρικών ειδικοτήτων
για τη στελέχωση του
Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων;»
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Κόκκαλης σε Κοντοζαμάνη: Εγκαταλείφθηκε οριστικά το σχέΚόκκαλης σε Κοντοζαμάνη: Εγκαταλείφθηκε οριστικά το σχέ--

διο αποδυνάμωσης του Κ.Υ. Φαρσάλων; Θα γίνει Πολυδύναμοδιο αποδυνάμωσης του Κ.Υ. Φαρσάλων; Θα γίνει Πολυδύναμο

Ιατρείο στη Νίκαια;Ιατρείο στη Νίκαια;

Τ
ην άμεση επέμβα-

ση της Περιφέρειας

Θεσσαλίας για την

βελτίωση και αποκατά-

σταση  της οδικής ασφά-

λειας στο δίκτυο αρμοδιό-

τητας της, στο σύνολο

της  Π.Ε. Λάρισας, δια-

σφαλίζει  νέο έργο

ύψους 1.000.000 ευρώ, τη

σύμβαση του οποίου υπέ-

γραψε σήμερα ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Επενδύουμε

στην πρόληψη  και την

ταχύτητα απόκρισης, που

είναι το μεγάλο ζητούμε-

νο της  μετα-covid  επο-

χής.  Με το νέο έργο που

χρηματοδοτούμε από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας,

είμαστε έτοιμοι, σε συνερ-

γασία με τις τεχνικές μας

υπηρεσίες,  να επέμβου-

με άμεσα, για την αποκα-

τάσταση της οδικής

ασφάλειας σε περιπτώ-

σεις έντονων  καιρικών

φαινομένων και έκτακτων

ζημιών στο οδικό δίκτυο

αρμοδιότητας μας, στην

Π.Ε. Λάρισας.

Επενδύουμε σε χρήσιμα

έργα που δημιουργούν

συνθήκες ασφαλούς

κυκλοφορίας και παράλ-

ληλα δημιουργούν θέσεις

εργασίας» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης.

Το έργο  «Αποκατάσταση –

Βελτίωση οδικού δικτύου

Π.Ε. Λάρισας 2020-2021»

αφορά σε εργασίες αποκα-

τάστασης εθνικών, επαρ-

χιακών και δημοτικών οδών

αρμοδιότητας συντήρησης

της Π.Ε. Λάρισας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα

σημεία των παρεμβάσεων

καθορίζονται και ιεραρχού-

νται ανάλογα με το μέγεθος

των φθορών και την ανά-

γκη άμεσης αποκατάστα-

σης αυτών. Οι εργασίες

που πρόκειται να εκτελε-

σθούν, χωρίς κατ’ ανάγκη

να περιορίζονται σ’ αυτές,

είναι: εργασίες συντήρησης

ασφαλτικών στρώσεων και

εργασίες αποκατάστασης,

βελτίωσης και  συμπλήρω-

σης οριζόντιας και κατακό-

ρυφης σήμανσης καθώς και

στηθαίων ασφαλείας με

βάση τα χαρακτηριστικά

των οδών.

Νέο έργο οδικής ασφάλειας για αποκαταστάσεις- εξπρές στοΝέο έργο οδικής ασφάλειας για αποκαταστάσεις- εξπρές στο

οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίαςοδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
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Σταϊκούρας: Στα 3 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες τα μέτραΣταϊκούρας: Στα 3 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες τα μέτρα

στήριξης της οικονομίαςστήριξης της οικονομίας

Σ
ε περίπου δύο

εβδομάδες αναμέ-

νεται να ανοίξει η

εφαρμογή για την υποβο-

λή των φορολογικών

δηλώσεων, καθώς θα

πρέπει να ενσωματωθούν

και οι τελευταίες αλλαγές,

όπως είναι η μείωση της

προκαταβολής φόρου, οι

αλλαγές στις ηλεκτρονι-

κές αποδείξεις κ.ά. Η

προθεσμία λήγει στο

τέλος του Ιουλίου, αλλά

εάν ο φορολογούμενος

καταθέσει τη δήλωσή του

τον Αύγουστο δεν θα κρι-

θεί εκπρόθεσμος, αρκεί

να καταβάλλει διπλή

δόση φόρου έως το τέλος

Αυγούστου.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός

Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας μιλώντας στο

MEGA, ενώ σχετικά με τον

ΕΝΦΙΑ είπε πως «δεν θα

υπάρξουν αλλαγές σε

σχέση με πέρυσι. Υπάρχει

η μείωση του 22%».

Διευκρίνισε δε, πως δεν θα

αλλάξουν εφέτος οι τιμές

των αντικειμενικών αξιών,

παραπέμποντας ουσιαστικά

στο 2022 για τις όποιες

αλλαγές στις τιμές ζώνης.

«Θα τρέξει η άσκηση και

καθώς υπάρχει η δέσμευση

για μηδενικό δημοσιονομικό

αποτέλεσμα, θα δούμε πώς

θα ενσωματώσουμε την

υπεσχημένη μείωση του

8%», τόνισε.

Παράλληλα, είπε ότι τα

μέτρα στήριξης της οικονο-

μίας θα ανέλθουν σε 3 δισ.

ευρώ τους επόμενους

μήνες και σταδιακά μόνον

θα αποσύρονται.

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

– Χθες πληρώθηκαν υπό-

λοιπα ύψους 62,7 εκατ.

ευρώ από την

«Επιστρεπτέα

Προκαταβολής 7» σε

20.359 δικαιούχους. Ενώ,

μέσω αυτού του προγράμ-

ματος, πιστώθηκαν 167

εκατ. ευρώ στην εστίαση τη

Μεγάλη Εβδομάδα.

– Υπάρχουν τα μηδενικά

ενοίκια και τον Μάιο και

εκκρεμούν κάποια υπόλοι-

πα μηνών για ιδιοκτήτες.

«Για τα ενοίκια τον Ιούνιο,

θα πρέπει να δούμε πώς

θα προχωρήσει η οικονο-

μία. Θα εξετάσουμε το

ενδεχόμενο για μειωμένα

ενοίκια», πρόσθεσε, λέγο-

ντας επίσης ότι ο τρόπος

καταβολής της αποζημίω-

σης Απριλίου θα είναι αντί-

στοιχος με τον Φεβρουάριο

και τον Μάρτιο, δηλαδή με

προκαταβολή.

– Τρέχει το πρόγραμμα

«ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», στο οποίο

22.921 επιχειρήσεις έχουν

ενταχθεί, ενώ θα δοθεί και

μια παράταση έως το τέλος

του μήνα για να δηλώσουν

συμμετοχή και άλλες επιχει-

ρήσεις».

– Προωθούνται τα στοχευ-

μένα προγράμματα του

υπουργείου Ανάπτυξης.

– Πριν το τέλος Μαΐου προ-

βλέπεται να υπάρχει μια

αρχική εκδήλωση ενδιαφέ-

ροντος με το άνοιγμα της

πλατφόρμας για την κάλυ-

ψη μέρους των πάγιων

αναγκών για τις επιχειρή-

σεις. «Η πλατφόρμα θα μεί-

νει ανοικτή περίπου έως τις

10 Ιουνίου, ώστε στη συνέ-

χεια να γίνει η κατανομή

των ποσών ανάμεσα στον

ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Ο

πολίτης, η επιχείρηση, το

επόμενο διάστημα έως το

τέλος του έτους, ανάλογα

με τα ποσά που του έχουν

κατανεμηθεί, θα μπορεί να

μην πληρώνει υποχρεώσεις

στην ΑΑΔΕ και το ΕΦΚΑ»,

είπε.

– Έως τις 17 Μαΐου αναμέ-

νεται να ανοίξει η πλατφόρ-

μα για την ενισχυμένη απο-

ζημίωση ειδικού σκοπού και

τα ποσά θα καταβληθούν

έως το τέλος του μήνα.

Αναφορικά με τη μονιμοποί-

ηση των μειώσεων φόρων,

ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε

ότι αυτές θα εξετασθούν

υπό το πρίσμα της δημο-

σιονομικής ισορροπίας.

«Προβλέπουμε φέτος

έλλειμμα 7% και μηδενισμό

του το 2022. Σταδιακά θα

αποσύρονται τα μέτρα στή-

ριξης και μαζί με την ανά-

καμψη, την αξιοποίηση των

πόρων του Ταμείου

Ανάκαμψης, θα διασφαλί-

σουμε μια δημοσιονομική

ισορροπία και όχι με μέτρα

λιτότητας», επεσήμανε.

«Έχουμε πόρους και χτί-

ζουμε ταμειακά διαθέσιμα

με μηδενικό κόστος δανει-

σμού. Ο τουρισμός θα πάει

καλύτερα από πέρυσι, ενώ

υπάρχει μια αύξηση των

καταθέσεων κατά 20 δισ.

και το Ταμείο Ανάκαμψης»,

πρόσθεσε για την «επόμε-

νη ημέρα».

Τέλος, είπε ότι δεν προβλέ-

πεται νέος κύκλος

«Επιστρεπτέας

Προκαταβολής», ενώ απα-

ντώντας σε ερώτηση για

τον αποκλεισμό πολλών

από το πρόγραμμα της 7ης

φάσης σημείωσε ότι «ένας

μεγάλος αριθμός καταθέτει

αιτήσεις, ενώ ξέρει ότι δεν

είναι δικαιούχοι».

Παράλληλα, ανέφερε ότι

προβλέπεται παράταση 2

ημερών στην υποβολή των

οριστικών αιτήσεων, καθώς

υπάρχει μια αναβάθμιση

προγραμμάτων στην ΑΑΔΕ.



Η παραγωγική ενδυνάμωση

του Oμίλου Αlfa Wood συνε-

χίζεται με γοργούς ρυθμούς

καθώς από τις 15-4-2021

τέθηκε σε λειτουργία και η

3η εργοστασιακή μονάδα

παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από βιομάζα

στους Μαυραναίους

Γρεβενών.

H συνολική ηλεκτρική ισχύς

του εργοστασίου ανέρχεται

στο 1 MW και η συνολική

ισχύς όλων των εργοστα-

σίων του Ομίλου στα 3 ΜW.

Τα ισχυρά αναπτυξιακά

πλάνα της Αlfa Wood, παρά

τους περιορισμούς της παν-

δημίας, δεν ανεστάλησαν

και συνεχίζονται με ταχύτα-

τους ρυθμούς, γεγονός που

αποδεικνύει περίτρανα, η

πρόσφατη ολοκλήρωση και

εκκίνηση της λειτουργίας

του νέου εργοστασίου

παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από βιομάζα, στα

Γρεβενά.

Η νέα αυτή βιομηχανική

μονάδα καταλαμβάνει μια

έκταση 10.000 τ.μ.

Αποτελείται από βιομηχανι-

κούς χώρους, γραφεία και

αποθήκες, είναι εξοπλισμέ-

νη με μηχανήματα τελευταί-

ας τεχνολογίας και οργανω-

μένη με τα πλέον σύγχρονα

συστήματα παραγωγής. Το

κόστος της επένδυσης

ανήλθε περίπου στα 5 εκα-

τομμύρια ευρώ.

Με την έναρξη της λειτουρ-

γίας της 3ης μονάδας παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από βιομάζα, διευρύνθηκε ο

κύκλος λειτουργίας των

μονάδων του Ομίλου Alfa

Wood, ως παραγωγός

«πράσινης» ενέργειας και

καθιστά τον Όμιλο, έναν

από τους σημαντικότερους

παράγοντες στον ελλαδικό

χώρο, στον τομέα της παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από ανανεώσιμες πηγές

(βιομάζα).

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η

πρώτη μονάδα παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από

βιομάζα, στο Κάτω

Νευροκόπι Δράμας, ξεκίνη-

σε να λειτουργεί το 2017 με

απόλυτη επιτυχία, ενώ η

δεύτερη μονάδα με έδρα τη

ΒΙΠΕ Λάρισας ξεκίνησε τη

λειτουργία της το 2020.

Κοινός στόχος όλων των

αντίστοιχων μονάδων

παραγωγής του Ομίλου Alfa

Wood είναι η αξιοποίηση

όλων των υπολειμμάτων

ξύλου, που προκύπτουν

από την παραγωγική διερ-

γασία των βιομηχανιών επε-

ξεργασίας του, η αξιοποίηση

των υπολειμμάτων ξύλου

που ανευρίσκονται στη

φύση, καθώς και αυτών που

απορρίπτονται από άλλες

παραγωγικές δραστηριότη-

τες, υποβαθμίζοντας ουσια-

στικά το φυσικό περιβάλλον.

Με αυτό τον τρόπο, ένα

σημαντικό μέρος των υπο-

λειμμάτων ξύλου της χώρας

μας, αξιοποιείται μέσω της

παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας, για την κάλυψη

των ετησίων αναγκών ηλε-

κτροδότησης, περί των

6.000 ελληνικών νοικοκυ-

ριών. Έτσι επιτυγχάνεται η

μείωση των εκπομπών του

CO2 κατά 12.000 τόνους

ετησίως, σε σχέση με το

αργό πετρέλαιο.

Παράλληλα, με την αξιοποί-

ηση της παραγόμενης θερ-

μικής ενέργειας, αλλά και

της θέρμανσης των βιομη-

χανικών χώρων, στις παρα-

γωγικές διαδικασίες των

εργοστασίων ξύλου του

Ομίλου Alfa Wood, επιτυγ-

χάνεται σημαντική μείωση

των ρύπων στην ατμόσφαι-

ρα ετησίως. Αυτή η εξοικο-

νόμηση λόγω της χρήσης

της βιομάζας ως καύσιμο

από ανανεώσιμες πηγές,

αντιστοιχεί σε μείωση των

εκπομπών CO2 κατά

150.000 τόνους ετησίως σε

σχέση με το αργό πετρέ-

λαιο.

Έτσι λοιπόν η ενδυνάμωση

του Oμίλου Alfa Wood, διέρ-

χεται μέσω της Alfa

(Αειφορία, Ανακύκλωση,

Ακεραιότητα, Αξιοπιστία) και

καταλήγει στο Wood

(Αξιοποίηση, Ανάπτυξη,

Αναμόρφωση).
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Ολοκληρώθηκε το νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικήςΟλοκληρώθηκε το νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από βιομάζα του ενέργειας από βιομάζα του OOμίλου μίλου Alfa Wood Alfa Wood στα Γρεβενάστα Γρεβενά



Τ
α Γραφεία της

Νέας Δημοκρατίας

στο νομό Λάρισας

επισκέφτηκε ο υφυπουρ-

γός Αθλητισμού Λευτέρης

Αυγενάκης, στο πλαίσιο

της επίσκεψης του στην

Θεσσαλία, όπου είχε

συνάντηση με τον

Πρόεδρο της ΔΕΕΠ ΛΑΡΙ-

ΣΑΣ Χρήστο Καπετάνο

και κομματικά στελέχη

από τον χώρο του αθλητι-

σμού. Ο κ. Καπετάνος

εξήρε το έργο του υφυ-

πουργού και χαρακτήρισε

τον Λευτέρη Αυγενάκη ως

τον άνθρωπο που με τις

τομές του, αλλάζει την

πορεία του Ελληνικού

αθλητισμού.

Ο κ. Αυγενάκης ευχαρίστη-

σε τον Πρόεδρο της ΔΕΕΠ

ΛΑΡΙΣΑΣ για τα καλά του

λόγια και έκανε εκτενή ανα-

φορά στα σπουδαία έργα

που η ΓΓΑ σε συνεργασία

με τον Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστό και τον Πρόεδρο

του ΕΑΚΛ Γιάννη Κουρδή,

έχουν ολοκληρώσει, αλλά

και σε όσα έργα έχουν δρο-

μολογηθεί για το άμεσο

μέλλον.

Τέλος ο κ. Καπετάνος προ-

σέφερε στον Λευτέρη

Αυγενάκη ένα αναμνηστικό

δώρο της επίσκεψής του

στη ΔΕΕΠ ΛΑΡΙΣΑΣ, κάνο-

ντας αναφορά στην συμβο-

λή του πρώην Γραμματέα

της ΝΔ στην εκλογική επιτυ-

χία της ΝΔ., με πρωτεργάτη

τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Νωρίτερα ο κ.Αυγενάκης

βρέθηκε στην Αγιά, όπου

επισκέφτηκε μαζί με τον

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Κώστα Αγοραστό και τον

Πρόεδρο της ΔΕΕΠ

Χρήστο Καπετάνο τα στελέ-

χη της ΔΗΜΤΟ Αγιάς, όπου

τους υποδέχτηκε η

Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ

Μαρία Ζεστούλη και ο επι-

κεφαλής της Μείζονος

Αντιπολίτευσης Γιάννης

Αγγελάκας μαζί με κομματι-

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

Ο
Πρόεδρος της

ΔΕΕΠ – ΝΟΔΕ

Λάρισας κ.

Χρήστος Καπετάνος με

ανάρτηση του στο προ-

σωπικό του προφίλ στο

Facebook ενημέρωσε για

την επίσκεψη του

Υφυπουργού Αθλητισμού

κ. Λευτέρη Αυγενάκη στα

Φάρσαλα.

Αναλυτικά:

“Στο τέλος αυτής της τριή-

μερης περιοδείας στο νομό

Λάρισας, με τον υφυπουρ-

γό Αθλητισμού Λευτέρη

Αυγενάκη, μετά την Αγιά,

επισκεφτήκαμε τα

Φάρσαλα, όπου η υποδοχή

όλων των παρατάξεων του

δημοτικού συμβουλίου ήταν

υποδειγματική. 

Ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Εσκίογλου, ενημέρωσε τον

υφυπουργό για τα επιπλέον

έργα που απαιτούνται για

τον αθλητισμό της περιοχής

και τον ευχαρίστησε για την

άμεση ανταπόκριση του,

στο αίτημα για επιχορήγηση

με το ποσό των 250.000

ευρώ για τις ζημιές από τον

«ΙΑΝΟ»που υπέστησαν τα

γήπεδα ποδοσφαίρου σε

Φάρσαλα, Υπέρεια, Βασιλί

και το Κλειστό Γήπεδο μπά-

σκετ στην πόλη μας.

Η προσωπική εντολή του

πρωθυπουργού για άμεση

αποκατάσταση των ζημιών

εκτελέστηκε απόλυτα και

στον τομέα του αθλητισμού.

Συνεχίζουμε με ομαδική

δουλειά.”

Το μήνυμα του ΧρήστουΤο μήνυμα του Χρήστου

Καπετάνου για την επίσκεψηΚαπετάνου για την επίσκεψη

Αυγενάκη στα ΦάρσαλαΑυγενάκη στα Φάρσαλα



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

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 

14 Τρίτη 11 Μαΐου

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

Τηλ: 24910-23465       

12/5:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

13/5:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

14/5:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

15/5:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

16/5:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

17/5:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ - 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255
Από την Δευτερά 10-5-2021

τα δρομολόγια διαμοφρώ-

νονται ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 08:10

και 12:45

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ 07:20 και 15:50

Τα Σαββατοκύριακα δεν θα

πραγματοποιείται κανένα

δρομολόγιο

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του

Γεωργίου και της Στεφανίας το γένος

Μαουσίδη που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΓΥΡΑΚΗ του Σωτήρη και της

Χρυσαυγής το γένος Καραπάτακη που

γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα

Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό

γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο

Φαρσάλων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας

και παππούς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑ-

ΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ απεβίωσε σε ηλικία 81

ετών την Μεγάλη Τρίτη 27/4 και κηδεύ-

τηκε την Μεγάλη Τετάρτη 28/4 στο

Κοιμητήριο των Φαρσάλων.

Η οικογένεια μας θέλει να ευχαριστήσει

όλους τους φίλους και συγγενείς που

συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.

Αντί στεφάνου η οικογένεια μας δώρι-

σε χρηματικό ποσό στον Αιμοδοτικό

Σύλλογο Φαρσάλων και στην

Ιεραποστολή Φαρσάλων.

Η σύζυγος: Κατίνα Μαργαριτοπούλου

Τα Τέκνα: Ευάγγελος, Μαρία και

Μιλτιάδης

Τα Εγγόνια: Γεωργία, Κωνσταντίνος,

Κατερίνα, Δημήτρης, Κωνσταντίνος,

Βασίλης.



Τ
ο τελευταίο δεκαή-

μερο του Μαΐου

αναμένεται να

ανοίξει η πλατφόρμα του

ΤΑΧΙS προκειμένου να

υποβληθούν οι φορολογι-

κές δηλώσεις του 2021,

για τη χρήση του 2020,

από περίπου 8,5 εκατ

φορολογούμενους.

Η πλατφόρμα του TAXIS

για την υποβολή των φορο-

λογικών δηλώσεων του

2021 θα παραμείνει ανοιχτή

έως και τις 27 Αυγούστου

και όπως και πέρυσι η απο-

πληρωμή του φόρου θα

γίνει με τη δυνατότητα εώς

και οκτώ δόσεων.

Οι φορολογούμενοι που θα

καταθέσουν τη φορολογική

τους δήλωση μέχρι το τέλος

Ιουλίου, φέτος, όπως και

πέρυσι θα πληρώσουν το

φόρο εισοδήματος σε έως

και 8 δόσεις, από Ιούλιο

έως και Φεβρουάριο.

Αντίθετα, όσοι επιλέξουν να

υποβάλουν τη δήλωση έως

το τέλος Αυγούστου, θα

πρέπει να πληρώσουν

διπλή την πρώτη δόση.

Δηλαδή, θα πρέπει να

καταβάλουν έως την 31η

Αυγούστου, τη δόση του

Ιουλίου και του Αυγούστου

και στη συνέχεια να απο-

πληρώνουν κανονικά τις

υπόλοιπες μηνιαίες δόσεις.

Τα τεκμήρια διαβίωσης

Από τις σημαντικότερες

αλλαγές στις φετινές φορο-

λογικές δηλώσεις είναι η

απαλλαγή από τα τεκμήρια

διαβίωσης για όσους έχουν

πληγεί από την κρίση.

Συγκεκριμένα από τα τεκ-

μήρια θα απαλλαγούν:

Οσοι ασκούν ατομικές

εμπορικές και βιοτεχνικές

επιχειρήσεις, ατομικές επι-

χειρήσεις παροχής υπηρε-

σιών και ελευθέρια επαγ-

γέλματα και κατά τη διάρ-

κεια του 2020 είτε αναγκά-

στηκαν να αναστείλουν τη

λειτουργία των καταστημά-

των ή των εγκαταστάσεων

παραγωγής ή των γραφεί-

ων τους είτε υποχρεώθηκαν

να περιορίσουν σε μεγάλο

βαθμό τις επαγγελματικές

τους δραστηριότητες και

υπέστησαν σημαντική μείω-

ση τζίρου, εξαιτίας των

μέτρων για την αντιμετώπι-

ση του κορονοϊού.

Οι εργαζόμενοι στις επιχει-

ρήσεις και στους ελεύθε-

ρους επαγγελματίες των

παραπάνω περιπτώσεων,

εφόσον οι συμβάσεις εργα-

σίας τους τέθηκαν σε ανα-

στολή για μεγάλο χρονικό

διάστημα κατά τη διάρκεια

του 2020.

Οι εργαζόμενοι στις επιχει-

ρήσεις και στους ελεύθε-

ρους επαγγελματίες των

παραπάνω περιπτώσεων

που εντάχθηκαν στο πρό-

γραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που

υποχρεώθηκαν να εισπρά-

ξουν ενοίκια μειωμένα κατά

40% τους μήνες Μάιο έως

Αύγουστο 2020 ή και

Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020,

καθώς και όσοι εξαναγκά-

στηκαν να εισπράξουν ενοί-

κια μειωμένα τουλάχιστον

κατά 30% του μήνες

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

του 2020.

Ανάσα παίρνουν και χιλιά-

δες φορολογούμενοι οι

οποίοι δεν θα βρεθούν αντι-

μέτωποι με επιπλέον φόρο,

εφόσον δεν έχουν καταφέ-

ρει να καλύψουν ποσοστό

30% του ατομικού ετησίου

εισοδήματος του 2020 με

δαπάνες εξοφληθείσες

μέσω ηλεκτρονικών μεθό-

δων πληρωμής (μέσω

πιστωτικών ή χρεωστικών ή

προπληρωμένων καρτών ή

μέσω web-banking κ.λπ.)

Απαλλαγή από την υποχρέ-

ωσης να συγκεντρώνουν

ηλεκτρονικές αποδείξεις,

για όσους επλήγησαν από

την κρίση που έφερε η παν-

δημία, προβλέπεται:

Για τους πληττόμενους

φορολογουμένους (ελεύθε-

ροι επαγγελματίες, αυτοα-

πασχολούμενοι με πληττό-

μενο ΚΑΔ, εργαζόμενοι σε

αναστολή εργασίας, εργαζό-

μενοι στο πρόγραμμα ΣΥΝ

- ΕΡΓΑΣΙΑ, ιδιοκτήτες ακι-

νήτων που έλαβαν υποχρε-

ωτικά κουρεμένα ενοίκια)

Φορολογούμενους ηλικίας

άνω των 60 ετών.

Μείωση του «πέναλτι»

Επίσης, προβλέπεται μείω-

ση του «πέναλτι» στο 11%

από 22% για μη πληττόμε-

νους φορολογουμένους και

ηλικίας έως 60 ετών οι

οποίοι δεν έπιασαν το όριο

του 30% αλλά έχουν καλύ-

ψει τουλάχιστον το 20% του

πραγματικού τους εισοδή-

ματος με ηλεκτρονικές

συναλλαγές. Από τον προσ-

διορισμό του πραγματικού

εισοδήματος εξαιρούνται τα

έκτακτα εισοδήματα που

καταβλήθηκαν για να αντι-

μετωπιστούν οι επιπτώσεις

της πανδημίας (αγροτικές

ενισχύσεις, επιστρεπτέα

προκαταβολή, αποζημίωση

ειδικού σκοπού, αποζημίω-

ση για κουρεμένα ενοίκια).

Σημαντικά μειωμένα θα

δουν τα εκκαθαριστικά τους

και οι ελεύθεροι επαγγελμα-

τίες καθώς θα μειωθεί στο

55% από το 100% η προ-

καταβολή φόρου, ενώ ο

εισαγωγικός συντελεστής

φορολογίας εισοδήματος

μειώνεται από το 22% στο

9% για ετήσια εισοδήματα

μέχρι 10.000 ευρώ
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Φ
ορολογική ανάσα

αναμένεται να

πάρουν χιλιάδες

επιχειρήσεις με την εφαρ-

μογή του προγράμματος

κάλυψης πάγιων δαπα-

νών, το οποίο αναμένεται

να τεθεί σε εφαρμογή

εντός του Μαΐου.

Το υπουργείο Οικονομικών
εκτιμά ότι το μέτρο της κάλυ-
ψης πάγιων δαπανών θα
ωφελήσει από 30.000 έως
και 50.000 επιχειρήσεις,
καλύπτοντας μέρος των
απωλειών οι οποίες προ-
κλήθηκαν από τα διαδοχικά
lockdown λόγω κορονοϊού.
Η επιλογή του χρόνου έναρ-
ξης του μέτρου οφείλεται
στο γεγονός ότι η κυβέρνη-
ση εντάσσει το μέτρο στις
δράσεις που θα στηρίξουν
τις επιχειρήσεις στην προ-
σπάθεια ομαλής μετάβασης
στην μετά lockdown εποχή

και όχι στα μέτρα στήριξης
των κλειστών επιχειρήσεων.
Ταυτόχρονα, η εφαρμογή
του μέτρου προϋποθέτει οι
επιχειρήσεις να έχουν
πλήρη εικόνα της ζημιάς
που έχουν υποστεί κατά την
περίοδο των περιορισμών,
προκειμένου αυτή να καλυ-
φθεί.
Το μέτρο που έχει νομοθετη-
θεί από τον περασμένο
Φεβρουάριο προβλέπει την
κλιμακωτή επιδότηση με
«κουπόνι» των παγίων
δαπανών επιχειρήσεων. Με
τα πιστωτικά σημειώματα το
δημόσιο θα καλύψει με συμ-
ψηφισμό μελλοντικές φορο-
λογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις. Αυτό θα γίνει
καλύπτοντας τη διαφορά
των παγίων δαπανών των
επιχειρήσεων του 2020, με
τις ενισχύσεις που έχουν
λάβει από το συνολικό

πακέτο των ενισχύσεων.
Δηλαδή, το Δημόσιο θα
καλύψει τη ζημιά που προ-
κλήθηκε στις επιχειρήσεις
από τους περιορισμούς.
Τα κριτήρια για την επιδότη-
ση
Για να λάβουν την επιδότη-
ση οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να πληρούν σωρευτικά
τα εξής κριτήρια:
Να ανήκουν σε πληττόμε-
νους κλάδους.
Να απασχολούν τουλάχι-
στον έναν εργαζόμενο με
εξαρτημένη σχέση εργασίας
πλήρους απασχόλησης.
Να έχουν υποβάλλει όλες τις
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
και τις δηλώσεις Ε3 για την
περίοδο που υποχρεούνται.
Να παρουσιάζουν ζημιά
προ φόρων τουλάχιστον
30% είτε σε σχέση με τα
ακαθάριστα έσοδά τους, είτε
σε σχέση με τα συνολικά

έξοδά τους για το 2020.
Να παρουσιάζουν πτώση
τζίρου τουλάχιστον 30% το
2020 σε σχέση με το 2019.
Οι επιχειρησεις θα λάβουν
«κουπόνι» το οποίο θα αντι-
στοιχεί στο σύνολο των
παγίων δαπανών της επιχεί-
ρησης μέσα στο 2020 που
δεν καλύφθηκαν από τις ενι-
σχύσεις που δόθηκαν μέσω
των επιστρεπτέων προκα-
ταβολών.
Να έχουν λάβει ενισχύσεις
από τους τρείς πρώτους
κύκλους επιστρεπτέας προ-
καταβολής και δικαιούνται
«κούρεμα» 50% στο ποσό
των κρατικών δανείων. Οι
επιχειρήσεις αυτές θα
λάβουν πιστωτικό κουπόνι
για συμψηφισμό με κάθε
μορφής νέα φορολογική ή
ασφαλιστική υποχρέωση,
αξίας ίσης με το 35% των
ενισχύσεων που έχουν

λάβει από τους τρεις πρώ-
τους κύκλους της επιστρε-
πτέας.
Ποιες δαπάνες αναγνωρίζο-
νται ως πάγιες
Το σύστημα θα αναγνωρίζει
ως πάγιες δαπάνες, αυτές
που το 2020 κατέβαλε η επι-
χείρηση για παροχές σε
εργαζόμενους, ασφαλιστικές
εισφορές αυτοαπασχολού-
μενων, ενέργεια, ύδρευση,
τηλεπικοινωνίες, ενοίκια,
λοιπά λειτουργικά έξοδα, και
χρεωστικούς τόκους και
συναφή έξοδα. Δηλαδή οι
δαπάνες που αποτυπώνο-
νται στο έντυπο Ε3.
Το ποσοστό της ενίσχυσης
θα προσδιοριστεί, αφού
ολοκληρωθούν οι αιτήσεις
των επιχειρήσεων, με βάση
τον διαθέσιμο προϋπολογι-
σμό του προγράμματος
ύψους 500 εκ. ευρώ και θα
διαφοροποιείται με βάση τη

πτώση του τζίρου, καθώς θα
είναι υψηλότερο για επιχει-
ρήσεις που είχαν πτώση τζί-
ρου άνω του 60%.
Το ύψος της ενίσχυσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει το
70% επί των ζημιών προ
φόρων για τις μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις και το
90% για τις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις. Σε
καμία περίπτωση δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει την απώ-
λεια τζίρου μεταξύ του 2020
και του 2019. Σε απόλυτα
ποσά το ύψος της επιδότη-
σης δεν θα ξεπερνά το 1,5
εκ. ευρώ. Επίσης οι δικαιού-
χοι υποχρεούνται να διατη-
ρήσουν κατά μέσο όρο τον
αριθμό του προσωπικού
που απασχολούν έως την
31η Δεκεμβρίου 2021.

Οικονομικά Νέα

Κάλυψη φόρων και ασφαλιστικών εισφορών με κρατικά «κουπόνια» - ΟιΚάλυψη φόρων και ασφαλιστικών εισφορών με κρατικά «κουπόνια» - Οι

δικαιούχοι και τα κριτήριαδικαιούχοι και τα κριτήρια

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Ποιοι θα δουν μείωση φόρουΦορολογικές δηλώσεις 2021: Ποιοι θα δουν μείωση φόρου

φέτοςφέτος



Α
πό το Σάββατο

έχει ανοίξει η

πλατφόρμα MyCar

της ΑΑΔΕ.

Ευκαιρία σε δεκάδες χιλιά-

δες οδηγούς που έχουν

θέσει το όχημά τους σε

καθεστώς ακινησίας ώστε

να πάρουν πίσω τις πινακί-

δες κυκλοφορίας τους δίνε-

ται από την ΑΑΔΕ, πληρώ-

νοντας αναλογικά τέλη

κυκλοφορίας μόνο για τους

μήνες που το όχημα θα

κυκλοφορήσει.

Επιπλέον για άρση ακινη-

σίας ενός ΙΧ θα πληρωθούν

αναλογικά τέλη, ενώ η άρση

μπορεί να γίνει ηλεκτρονι-

κά, μέσω της εφαρμογής

Μycar (aade.gr).

Σημειώνεται ότι η άρση ακι-

νησίας μπορεί να γίνει μόνο

μία φορά εντός του 2021.

Το ύψος των τελών που θα

κληθούν να πληρώσουν

αυτοί οι οδηγοί είναι ανάλο-

γο με τους μήνες άρσης

ακινησίας, χωρίς πέναλτι,

και η πληρωμή των τελών

πρέπει να γίνει πριν την

άρση της ακινησίας.

Προϋπόθεση είναι και η

ασφάλιση του οχήματος.

Ποιες είναι οι νέες δυνατό-

τητες

Σημειώνεται, πως στην

πλατφόρμα myCAR, της

Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων, έχετε

τη δυνατότητα να:

Θέσετε σε ψηφιακή ακινη-

σία/κυκλοφορία το όχημά

σας, καταθέτοντας ψηφιακά

τις πινακίδες του, χωρίς να

πρέπει να επισκεφθείτε τη

ΔΟΥ σας.

Κατεβάσετε το ειδοποιητή-

ριο για τα τέλη κυκλοφορίας

και να λάβετε βεβαίωση μη

οφειλής τελών κυκλοφο-

ρίας.

Άρετε την ακινησία του οχή-

ματός τους και να πληρώ-

σετε τέλη κυκλοφορίας με

το μήνα.

16
Τρίτη 11 ΜαΐουΟικονομικά Νέα

CMYK

Τέλη Κυκλοφορίας 2021: Σε λειτουργία η πλατφόρμα Τέλη Κυκλοφορίας 2021: Σε λειτουργία η πλατφόρμα MyCar MyCar γιαγια

πληρωμή με τον μήναπληρωμή με τον μήνα


