
Συνεχίζονται οι κλοπές σε Ιερούς
Ναούς της Επαρχίας Φαρσάλων
όπου οι επιτήδειοι συνεχίζουν να
τους ρημάζουν με αποκορύφωμα
την κλοπή της καμπάνας από τον
Ι.Ν. του Αγίου Ραφαήλ...

CMYK

Τρίτη 18 Μαΐου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1018 Τιμή: 0,60 ευρώ

Με πολύ θετικό πρόσημοΜε πολύ θετικό πρόσημο

επέστρεεπέστρεψεψε από το Βέλγιο οαπό το Βέλγιο ο

ΦαρσαλινόςΦαρσαλινός ποδηλάτηςποδηλάτης

ΠάνοςΠάνος ΚολέταςΚολέτας

Παιδιά και γονείς του 1ουΠαιδιά και γονείς του 1ου

Δημοτικού σχολείου συμμετείχανΔημοτικού σχολείου συμμετείχαν

σε δράσεις πρασίνου!σε δράσεις πρασίνου!

Ανοίγουν και πάλι οι δηλώΑνοίγουν και πάλι οι δηλώ--

σεις ζημίας για τον παγετόσεις ζημίας για τον παγετό

στα σιτηρά στο Δ. Φαρσάλωνστα σιτηρά στο Δ. Φαρσάλων

Στα αντιπλημμυρικά έργα στοΣτα αντιπλημμυρικά έργα στο

Μ. Ευϋδριο ο δήμαρχοςΜ. Ευϋδριο ο δήμαρχος

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Προϋποθέσεις λειτουργίας τωνΠροϋποθέσεις λειτουργίας των

εμπορικών καταστημάτων απόεμπορικών καταστημάτων από

14 Μαΐου έως 24 Μαΐου14 Μαΐου έως 24 Μαΐου

ΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμα τωντων ΠανελαδικώνΠανελαδικών

Τίμησαν την ημέρα νοσηλευτή στο Κ. Υ. ΦαρσάλωνΤίμησαν την ημέρα νοσηλευτή στο Κ. Υ. Φαρσάλων

Αντιπλημμυρικά έργα σε 10 ρέματα των ΦαρσάλωνΑντιπλημμυρικά έργα σε 10 ρέματα των Φαρσάλων

Απίστευτο περιστατικό κλοπής σεΑπίστευτο περιστατικό κλοπής σε

Ι.Ν. των Ι.Ν. των ΦαρσάλωνΦαρσάλων- “- “ΣήκωσανΣήκωσαν””

μέχριμέχρι καικαι την καμπάνατην καμπάνα

Σελ. 5
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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 19/5/2021
Αίθριος Καιρός 15/29c

Τρίτη 18/5/2021
Συννεφιά 14/29c

Πέμπτη 20/5/2021
Συννεφιά 15/28c

Παρασκευή 21/5/2021
Βροχοπτώσεις 10/15c

Σάββατο 22/5/2021
Συννεφιά 9/25c

Κυριακή 23/5/2021
Συννεφιά 13/29c

Δευτέρα 24/5/2021
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

Α
πό το δήμο

Φαρσάλων γνω-

στοποιείται πως

έγινε δεκτό το αίτημα της

δημοτικής αρχής προς τη

διοίκηση του ΕΛΓΑ προ-

κειμένου να ανοίξει εκ

νέου το σύστημα υποβο-

λής ζημιών, για τον παγε-

τό του περασμένου

Απριλίου που επηρέασε

κυρίως καλλιέργειες σιτη-

ρών.

Για το λόγο αυτό καλού-

νται όσοι παραγωγοί

σιτηρών έχουν υποστεί

ζημία από τον τελευταίο

παγετό, να σπεύσουν

στους ανταποκριτές του

ΕΛΓΑ για να υποβάλλουν

δηλώσεις.

Το διάστημα υποβολής

των δηλώσεων είναι από

17 έως 22 Μαΐου 2021.

Ανοίγουν και πάλι οιΑνοίγουν και πάλι οι

δηλώσεις ζημίας γιαδηλώσεις ζημίας για

τον παγετό στα σιτηράτον παγετό στα σιτηρά

στο δήμο Φαρσάλωνστο δήμο Φαρσάλων

Συνεδριάζει τοΣυνεδριάζει το

Δημοτικό ΣυμβούλιοΔημοτικό Συμβούλιο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Ε
ν όψει της νέας

αντιπυρικής περιό-

δου και προς απο-

φυγή πυρκαγιών σε δασι-

κές και αγροτικές εκτά-

σεις, ο δήμος Φαρσάλων

ενημερώνει τους αγρότες

και κτηνοτρόφους της

περιοχής, ότι από 01-05-

2021 μέχρι 31-10-2021

λόγω αυξημένης επικιν-

δυνότητας, απαγορεύεται

οποιαδήποτε καύση σε

δάση, δασικές, χορτολι-

βαδικές και αγροκτηνο-

τροφικές εκτάσεις, σύμ-

φωνα και με τις

Πυροσβεστικές Διατάξεις

1/2021 της ΠΕ.ΠΥ.Δ.

Στερεάς Ελλάδας και

1/2021 της ΠΕ.ΠΥ.Δ.

Θεσσαλίας.

Να επισημανθεί επίσης ότι

κατά την αντιπυρική περίο-

δο, η καύση αγροτικών

εκτάσεων επιτρέπεται μόνο

μετά από άδεια που εκδίδε-

ται από την αρμόδια

Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι παραβάτες διώκονται και

τιμωρούνται σύμφωνα με

τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο δήμος Φαρσάλων ζητά

από όλους τους πολίτες να

εντείνουν τις προσπάθειές

τους, για την προστασία

του δασικού μας πλούτου

αλλά και της δημόσιας

περιουσίας

Προληπτικά μέτρα στο Προληπτικά μέτρα στο ΔήμοΔήμο

για τη μείωση του κινδύνουγια τη μείωση του κινδύνου

πρόκλησης πυρκαγιάς σεπρόκλησης πυρκαγιάς σε

δασικές και αγροτικέςδασικές και αγροτικές

εκτάσεις ενόψει καλοκαιριεκτάσεις ενόψει καλοκαιριούού

Σ
υνεδριάζει με τηλε-

διάσκεψη το

Δημοτικό Συμβούλιο

την Τρίτη 18 Μαΐου 2021

και ώρα 8:00 μ.μ. με δυο

ξεχωριστές συνεδριάσεις.

Η πρώτη έχει ως μοναδικό
θέμα την έγκριση ισολογι-
σμού του Δήμου
Φαρσάλων οικονομικού
έτους 2019. (Εισηγητής:
Παπαδήμας Γεώργιος,
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών).
Η δεύτερη συνεδρίαση θα
πραγματοποιηθεί στις 8:30
μ.μ. και περιλαμβάνει 6
θέματα.
ΘΕΜΑ 1o:  Έγκριση ανα-
μόρφωσης προϋπολογι-
σμού του Δήμου οικον.
έτους 2021 (τέταρτη 4η)
(Εισηγητής : Αλειφτήρας
Σωκράτης, Προϊστάμενος
Τμήματος
Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και
Προμηθειών).
ΘΕΜΑ 2o: Αντικατάσταση
μελών της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης
(Εισηγητής : Δαμιανός
Κων/νος, Πρόεδρος
Δ.Ε.Δ.).
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση έκθε-

σης πεπραγμένων έτους
2020 της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Δήμου
Φαρσάλων (Εισηγητής :
Εσκίογλου Ιορδάνης,
Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
ΘΕΜΑ 4ο: Γνώμη
Δημοτικού Συμβουλίου για
περιορισμό βοσκής στο
Δάσος «Παλιοδερλί»
Κοινότητας Σκοπιάς
(Εισηγητής : Μπαλαμπάνη
Παρασκευή, Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης).
ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή δημο-
τικών τελών για τις επιχει-
ρήσεις που διέκοψαν ή
περιόρισαν τη λειτουργία
τους για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύ-
νου διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19
(Εισηγητής : Μπαλαμπάνη
Παρασκευή, Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης).
ΘΕΜΑ 6ο: Ψήφισμα της
Λαϊκής Συσπείρωσης  για
το νομοσχέδιο Λαϊκών αγο-
ρών και υπαίθριο εμπόριο
(Εισηγητής: Δαμιανός
Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.)



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων ανακοινώνε-

ται ότι δημοσιεύτηκε στην

Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως η Κοινή

Υπουργική Απόφαση

Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-5-

2021 , με την οποία καθο-

ρίζονται τα προαπαιτού-

μενα λειτουργίας του

εμπορίου στα πλαίσια

προστασίας της δημόσιας

υγείας που ισχύουν από

την Παρασκευή, 14 Μαΐου

μέχρι την Δευτέρα, 24

Μαΐου ε.ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις
της πιο πάνω απόφασης
καταργούνται τα επίπεδα
επιδημιολογικής επιβάρυν-
σης και εισάγονται για το
λιανεμπόριο οι εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Παύουν να ισχύουν το
click away και το click inside
και επιστρέφουμε στην
κανονική λειτουργία των
καταστημάτων χωρίς ραντε-
βού.  Συνακόλουθα παύει να
ισχύει η καταχώριση των
παραγγελιών και η αποστο-
λή του SMS στον πελάτη.
2. Εντός των καταστημάτων
εξακολουθεί να ισχύει η ανα-
λογία ενός ατόμου ανά 25
τ.μ. για επιχειρήσεις έως
500 τ.μ. και ενός ατόμου για
κάθε επιπλέον 100 τ.μ. για
επιχειρήσεις άνω των 501
τ.μ..  Αν και δεν αναφέρεται
κάτι σχετικό στην νέα
Υπουργική Απόφαση, προ-
τείνουμε στα καταστήματα
να εξακολουθούν να ανα-
γράφουν  στις προσόψεις
τους τον μέγιστο αριθμό
πελατών που επιτρέπεται
μέσα στο κατάστημα.  Στους

κοινόχρηστους χώρους η
αναλογία παραμένει σε έναν
πελάτη ανά 10 τ.μ.  Οι αριθ-
μοί αυτοί αφορούν μόνο
στους πελάτες και όχι στους
επιχειρηματίες ή στους
εργαζόμενους της επιχείρη-
σης.
3. Συνεχίζεται η υποχρεωτι-
κή διενέργεια self test και η
ανάρτηση στο ΕΡΓΑΝΗ του
αποτελέσματος για τους
εργαζόμενους.  Για τους επι-
χειρηματίες που βρίσκονται
στο κατάστημα με φυσική
παρουσία υπάρχει η υπο-
χρέωση πραγματοποίησης
self test χωρίς όμως ανάρ-
τηση στο ΕΡΓΑΝΗ.  Μετά
από σχετική ανακοίνωση
του Υπουργείου Εργασίας,
η πραγματοποίηση self test
γίνεται δύο φορές την εβδο-
μάδα.
4. Για τα καταστήματα τρο-
φίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι
μάρκετ, φούρνοι, κρεοπω-
λεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαρο-
πλαστεία) ισχύουν παράλ-

ληλα οι κάτωθι προϋποθέ-
σεις:
– Ωράριο από τις 7:00 έως
τις 22:30.
– Χωρητικότητα ενός ατό-
μου ανά 25 τ.μ.  Ο αριθμός
που προκύπτει αναρτάται
σε εμφανές σημείο της πρό-
σοψης και αφορά μόνο
στους πελάτες και όχι στον
επιχειρηματία και στο προ-
σωπικό.
– Απόσταση 1,5 μέτρου
μεταξύ των ατόμων και 2
μέτρα μεταξύ των πελατών
στα ταμεία.
– Και για τα καταστήματα
αυτά ισχύει η υποχρεωτική
διενέργεια self test για εργα-
ζομένους και επιχειρηματίες
με αυτοπρόσωπη παρου-
σία.
Παραμένει η υποχρέωση
χρήσης μάσκας παντού, σε
όλους τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους,
συμπεριλαμβανομένων και
των χώρων εργασίας.
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Προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικώνΠροϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών

καταστημάτων από 14 Μαΐου έως 24 Μαΐουκαταστημάτων από 14 Μαΐου έως 24 Μαΐου

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές



Μ
ε στόχο την

προστασία του

αλσυλλίου των

Φαρσάλων ανέλαβαν

υπηρεσία οι πέντε δασο-

φύλακες που προσλή-

φθηκαν από το δήμο για

την αντιπυρική περίοδο.

Το αλσύλλιο θα φυλάσσεται

επί εικοσιτετράωρου βάσε-

ως μέχρι το πέρας της αντι-

πυρικής περιόδου στα τέλη

του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος

του δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων και υπεύθυνος

του γραφείου Πολιτικής

Προστασίας του δήμου κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός

τόνισε πως «η εκκίνηση της

αντιπυρικής περιόδου μας

βρίσκει σε πλήρη ετοιμότη-

τα και εγρήγορση για την

προστασία της ζωτικής

σημασίας για την πόλη

αλσυλλίου.

Πλέον και μέχρι τα τέλη

Οκτωβρίου θα φυλάσσεται

διαρκώς από τους δασοφύ-

λακες, ενώ έχουν ληφθεί

και όλα τα υπόλοιπα μέτρα

σε ότι αφορά τις υποδομές

δασοπυρόσβεσης εντός και

πέριξ του αλσυλλίου.

Όλα τα παραπάνω βέβαια

έχουν απολύτως ανάγκη και

την ατομική ευθύνη του

καθενός από εμάς, για να

προστατέψουμε αυτό τον

πολύτιμο πνεύμονα πρασί-

νου».
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ανέλαβαν υπηρεσία οι δασοφύλακες στοΑνέλαβαν υπηρεσία οι δασοφύλακες στο

αλσύλλιο των Φαρσάλωναλσύλλιο των Φαρσάλων

Τ
α εν εξελίξει έργα

για την αντιπλημ-

μυρική θωράκιση

κοινοτήτων της δημοτικής

ενότητας Ενιπέα, επιθεώ-

ρησε την Παρασκευή ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, μαζί

με τον αρμόδιο αντιδή-

μαρχο Τεχνικών

Υπηρεσιών κ. Δημήτρη

Γούσια. Παρών ήταν και ο

πρόεδρος της Τοπικής

Κοινότητας Ευϋδρίου κ.

Νίκος Γούσιος.

Το έργο συνολικού κόστους

221.387,63 ευρώ προβλέ-

πει την αποκατάσταση των

υδραυλικών υποδομών,

αλλά και τη δημιουργία

νέων στις Τοπικές

Κοινότητες Μεγάλου και

Μικρού Ευυδρίου,

Πολυνερίου και Πυργακίων.

Υλοποιούνται διανοίξεις

υφιστάμενων αποστραγγι-

στικών καναλιών, νέων

όπου κρίθηκε σκόπιμο από

τη μελέτη, αποστραγγιστι-

κών φρεατίων και άλλων

αντιπλημμυρικών παρεμβά-

σεων.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε πως «τα

πρωτοφανή ακραία καιρικά

φαινόμενα του περασμένου

Σεπτεμβρίου άφησαν πίσω

τους τεράστια προβλήματα

στην επαρχία μας. Με σχέ-

διο και σε αγαστή συνεργα-

σία με την πολιτεία όμως,

μετατρέπουμε αυτή την

κρίση σε ευκαιρία. Μία

ευκαιρία να δημιουργήσου-

με ένα σύγχρονο και αποτε-

λεσματικό δίχτυ αντιπλημ-

μυρικής προστασίας στις

περιοχές του δήμου μας

που κινδυνεύουν σε ενδε-

χόμενο αντίστοιχο φαινόμε-

νο με τον «Ιανό». Οι εργα-

σίες εξελίσσονται με κανονι-

κούς ρυθμούς ώστε να

είμαστε έτοιμοι για το επό-

μενο φθινόπωρο και τον

χειμώνα».

Βάσει της συμβατικής υπο-

χρέωσης το συγκεκριμένο

έργο έργο θα υλοποιηθεί

πλήρως περί τα μέσα του

ερχόμενου καλοκαιριού.

Στα αντιπλημμυρικά έργα στο Μ.Στα αντιπλημμυρικά έργα στο Μ.

Ευϋδριο ο δήμαρχος ΦαρσάλωνΕυϋδριο ο δήμαρχος Φαρσάλων



Σ
υνεχίζονται οι κλο-

πές σε Ιερούς

Ναούς της Επαρχίας

Φαρσάλων όπου οι επιτή-

δειοι συνεχίζουν να τους

ρημάζουν είτε αφαιρώ-

ντας αντικείμενα και

υλικά αξίας εκτός των

Ιερών Ναών είτε αν κατα-

φέρουν να εισέλθουν

στους Ιερούς Ναούς

«ξαφρίζουν» τα παγκάρια,

τις εικόνες και οτιδήποτε

άλλο βρεθεί στο διάβα

τους.

Το αποκορύφωμα αυτών
των κλοπών σημειώθηκε το
προηγούμενο Σάββατο τα
ξημερώματα στην περιοχή
Κριτίρι στο εκκλησάκι του

Αγίου Ραφαήλ ιδιοκτησίας
της οικογενείας
Μπασαγιάννη.
Οι δράστες παραβίασαν τον
Ιερό Ναό και γκρέμισαν την
καμπάνα του την οποία και
έκλεψαν στην συνέχεια!
Σημειωτέον ότι η συγκεκρι-
μένη καμπάνα είχε βάρος
άνω των 200 κιλών.
Προφανώς λοιπόν οι δρά-
στες κατάφεραν αρχικά να
την γκρεμίσουν από το
καμπαναριό και εν συνεχεία
με κάποια μηχανήματα να
την μεταφέρουν μέχρι το
όχημα τους και να την
πάρουν.
Για την συγκεκριμένη κλοπή
έχει ενημερωθεί και διεξάγει
έρευνες το Α.Τ. Φαρσάλων.
Οι Ιεροί Ναοί αποτελούν
«πόλο έλξης» εδώ και
αρκετό καιρό για τους δρά-
στες καθώς σε πολλά
χωριά και περιοχές της
Επαρχίας οι Ιεροί Ναοί είναι
απομονωμένοι σε ερημικά
μέρη και έτσι μπορούν να
δράσουν ανενόχλητοι.
Επίσης  στους Ιερούς
Ναούς υπάρχουν αντικείμε-
να και υλικά αξίας ενώ
αρκετοί Ιεροί Ναοί έχουν και
εικόνες με ιστορική αξία και
σημασία.
Σημειωτέον ότι στους
περισσότερους Ναούς
κόσμος υπάρχει μόνο τις
ημέρες λειτουργίας ενώ δεν
υπάρχει φύλαξη.
Απαιτείται μεγάλη προσοχή
από όλους καθώς το κύμα
των δραστών όπως φαίνε-
ται δεν λέει να κοπάσει.
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Μ
ε βεβαιώσεις

μετακίνησης θα

κινούνται οι εργα-

ζόμενοι που εργάζονται

μετά την απαγόρευση

κυκλοφορίας στις 00.30.

Όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι

δεν θα χρειάζονται βεβαι-

ώσεις μετακίνησης μετά

την κατάργηση και των

sms.

Οι βεβαιώσεις θα συνεχί-
σουν να εκδίδονται μέσω
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την

εκτέλεση εργασίας εργαζο-
μένων, ελεύθερων επαγγελ-
ματιών, αυτοαπασχολούμε-
νων - επιτηδευματιών εφό-
σον εργάζονται στις ώρες
απαγόρευσης.
Υπενθυμίζεται ότι σε χιλιά-
δες εργαζομένους δεν
χορηγείται βεβαίωση κίνη-
σης εφόσον βρίσκονται σε:
α) καθεστώς αναστολής
σύμβασης εργασίας,
β) τηλεργασία και
γ) νόμιμη άδεια.

Έτσι χιλιάδες εργαζόμενοι
που εργάζονται δεν θα χρει-
άζεται πλέον να λάβουν
βεβαίωση μετακίνησης από
τον εργοδότη τους.
Οι εργαζόμενοι που απαιτεί-
ται από αύριο βεβαίωση
μετακίνησης θα κυκλοφο-
ρούν με έντυπο μέσω του
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ή από τον
ιστότοπο forma.gov.gr μπο-
ρούν επίσης να μετακινού-
νται οι αυτοαπασχολούμε-
νοι χωρίς εργοδότη, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες
και οι επιτηδευματίες.

Οφείλουν να φέρουν μαζί
με εκτύπωση από το πλη-
ροφοριακό σύστημα TAXIS
των φορολογικών στοιχείων
φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας ή αντίστοιχη ηλεκτρο-
νική απεικόνιση.
Ειδικώς οι επιστήμονες -
αυτοαπασχολούμενοι μπο-
ρούν να επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα
του συλλόγου τους.

Ξ
εκίνησαν την λει-

τουργία τους από

την Δευτέρα οι

βρεφονηπιακοί σταθμοί

σε ένα ακόμα βήμα χαλά-

ρωσης των μέτρων που

είχαν επιβληθεί για τον

κορωνοϊό.

Όπως εξήγησε η υφυπουρ-

γός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων σε

αντίθεση με τους μαθητές

των άλλων εκπαιδευτικών

βαθμίδων που θα υποβάλ-

λονται σε ένα self test την

εβδομάδα, οι μαθητές των

παιδικών και βρεφονηπια-

κών σταθμών δεν θα υπο-

βάλλονται στη διαδικασία

του αυτοδιαγνωστικού ελέγ-

χου και δεν υποχρεούνται

να φορούν μάσκα.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε,

παράλληλα, ότι θα δοθεί

προτεραιότητα στον εμβο-

λιασμό για τους εργαζόμε-

νους στους βρεφονηπια-

κούς σταθμούς ακόμη και

σε εκείνους για τους οποί-

ους δεν έχουν ανοίξει οι

σχετικές ηλικιακές πλατ-

φόρμες. Τόνισε οι βρεφονη-

πιαγωγοί θα πρέπει να

φορούν μάσκα και να υπο-

βάλλονται σε self test δύο

φορές την εβδομάδα.

Όσον αφορά στους μαθητές

των υπόλοιπων βαθμίδων

που θα βρεθούν στα σχο-

λεία , αυτοί υποχρεούνται

να κάνουν self test και να

το δηλώσουν. Από αυτή την

εβδομάδα μάλιστα θα

δηλώνουν μόνο ένα self

test. 

Υπενθυμίζεται ότι το αποτέ-

λεσμα του ελέγχου θα πρέ-

πει να υποβάλλουν στην

πλατφόρμα self-

testing.gov.gr μέχρι το

βράδυ της Κυριακής μαθη-

τές, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι

και ιδιωτικοί υπάλληλοι

συγκεκριμένων κατηγοριών.

Σε περίπτωση που είναι

θετικό θα παραμένουν στο

σπίτι προκειμένου να

κάνουν μοριακό τεστ.

Ποιοι πρέπει να κάνουν

self test

Ειδικότερα, σε αυτοδιαγνω-

στικό έλεγχο υποχρεούνται,

εκτός από τους μαθητές και

τους εκπαιδευτικούς, όλοι

όσο εργάζονται στον δημό-

σιο τομέα, στην τοπική

αυτοδιοίκηση, το στρατιωτι-

κό και πολιτικό προσωπικό

του υπουργείου Εθνικής

Αμυνας, την Ελληνική

Αστυνομία, την πυροσβε-

στική, το Λιμενικό Σώμα και

όλοι οι δικαστικοί υπάλλη-

λοι. Παράλληλα, αρνητικό

self test πρέπει να έχουν

και όσοι δουλεύουν στο λια-

νεμπόριο, την εστίαση, στις

χρηματοπιστωτικές και

ασφαλιστικές δραστηριότη-

τες, τις μεταφορές, στις

υπηρεσίες καθαρισμού, τα

κομμωτήρια, τα κουρεία,

στα κέντρα αισθητικής, τις

υπηρεσίες τυχερών παιχνι-

διών και στοιχημάτων και

τις σχολές οδηγών. Οι

εργαζόμενοι θα πρέπει να

υποβάλλονται υποχρεωτικά

σε δύο self test την εβδο-

μάδα με το πρώτο να παρέ-

χεται δωρεάν και το δεύτε-

ρο να το πληρώνει ο εργο-

δότης.

Τι άνοιξε την Δευτέρα – Ο

οδικός χάρτης της επι-

στροφής στην κανονικό-

τητα

Υπενθυμίζεται ότι, τη

Δευτέρα 17 Μαΐου άνοιξαν

οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί

και παιδικοί σταθμοί.

Παράλληλα, επαναλειτουρ-

γούν οι πρακτικές και εργα-

στηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ

και κολέγια, καθώς και η δια

ζώσης λειτουργία των

Σχολείων Δεύτερης

Ευκαιρίας. Και σε αυτή την

περίπτωση θα διενεργού-

νται self – test μια φορά την

εβδομάδα. Τη Δευτέρα ξεκι-

νούν, επίσης, οι αθλητικές

ακαδημίες με προπονήσεις

σε μικρά γκρουπ μέχρι

δέκα άτομα.

Τα επόμενα βήματα χαλά-

ρωσης για τον Μάιο είναι

τα εξής:

21/5: Επαναλειτουργούν τα

θερινά σινεμά με πληρότη-

τα 75%

24/5: ΟΠΑΠ PLAY /

Σύμφωνα με το υγειονομικό

πρωτόκολλο

28/5: Επιστρέφουν τα θεά-

ματα και οι συναυλίες σε

υπαίθριο χώρο με πληρότη-

τα 50%

31/5: Πρόθεση να επανα-

λειτουργήσουν τα γυμνα-

στήρια με αυστηρούς κανό-

νες ασφαλείας. Ωστόσο

κοντά σε αυτή την ημερομη-

νία θα γίνει επαναξιολόγη-

ση.

Βήματα χαλάρωσης και τον

Ιούνιο

Βήματα χαλάρωσης στα

μέτρα αναμένονται και τον

Ιούνιο. Σύμφωνα με πληρο-

φορίες που μετέδωσε ο

ΣΚΑΪ ενδεχομένως στις

αρχές του Ιουνίου θα επα-

νέλθει η μουσική στα κατα-

στήματα εστίασης, θα επα-

ναλειτουργήσουν τα μπαρ,

δηλαδή τα μαγαζιά που

έχουν αποκλειστικά κωδικό

για βραδινή διασκέδαση,

και μόνο για εξωτερικούς

χώρους. Σύμφωνα με τις

ίδιες πληροφορίες, όσον

αφορά στις δεξιώσεις

γάμων και βαφτίσεων όπου

έχει δοθεί ένα όριο παρι-

σταμένων στα 100 άτομα,

γίνονται προσπάθειες

μήπως αυξηθούν σε μεγα-

λύτερους χώρους. Τέλος,

υπάρχει και η εκκρεμότητα

των εσωτερικών χώρων

εστίασης που θα μπορού-

σαν να λειτουργήσουν σε

ένα ποσοστό 50% -70%και

αυτό θα μπορούσε να συμ-

βεί κατά πάσα πιθανότητα

στο τέλος του Ιουνίου γιατί

τότε αναμένεται να εμβολια-

στεί το 50% του ενήλικου

πληθυσμού τουλάχιστον με

μία δόση του εμβολίου.
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Α
ισιοδοξία ότι η

Ελλάδα μετά την

πανδημία θα έχει

μια «ισχυρή ανάκαμψη»,

πολύ καλύτερη από τις

πρόσφατες αισιόδοξες

προβλέψεις της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

εξέφρασε ο αναπληρωτής

υπουργός Εσωτερικών,

Στέλιος Πέτσας, μιλώντας

στο 6ο Οικονομικό

Φόρουμ των Δελφών.

«Υποχωρεί η πανδημία και

επιστρέφει η αισιοδοξία»,

τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.

Πέτσας, επισημαίνοντας ότι

με το άνοιγμα των δραστη-

ριοτήτων φάνηκε η διάθεση

του κόσμου να αυξήσει την

καταναλωτική του δαπάνη,

ενώ και οι τουριστικές ροές

αναμένονται αυξημένες.

Σε συνδυασμό με την

μεταρρυθμιστική δυναμική

της κυβέρνησης και με τα

χρηματοδοτικά εργαλεία

που έχει η χώρα στη διάθε-

σή της, «θα έχουμε μια

ισχυρή ανάκαμψη, αισιοδο-

ξώ πολύ καλύτερη και από

τις πρόσφατες προβλέψεις

της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής».

Εκτίμησε, επίσης, ότι σε

ένα χρόνο «οι Έλληνες θα

είναι πιο αισιόδοξοι και η

Ελλάδα πιο φωτεινή» γιατί

η χώρα θα είναι πιο πλού-

σια και πιο παραγωγική,

διότι θα έχουν μπει σε κίνη-

ση παραγωγικές ομάδες

που σήμερα δεν λειτουρ-

γούν εξαιτίας της πανδη-

μίας, όπως είναι ο τουρι-

σμός, η μεταποίηση κ.α..

Πότε κατατίθεται το νομο-

σχέδιο για τον εκλογικό

νόμο

Ο αρμόδιος για θέματα

αυτοδιοίκησης υπουργός

ανακοίνωσε ότι ο νέος

εκλογικός νόμος για τους

ΟΤΑ θα κατατεθεί προς

ψήφιση στη Βουλή στις 19

Μαΐου και θα ισχύσει από

τις επόμενες εκλογές που

θα διεξαχθούν τον

Οκτώβριο του 2023. Ο κ.

Πέτσας επανέλαβε ότι σε

αυτόν προβλέπεται εκλογή

δημάρχου και περιφερειάρ-

χη με 43% από τον πρώτο

γύρο, πλαφόν 3% για είσο-

δο στα συμβούλια, επανα-

φορά της πενταετούς θητεί-

ας και λελογισμένη μείωση

του αριθμού των δημοτικών

και περιφερειακών συμβού-

λων.

Ο αναπληρωτής υπουργός

Εσωτερικών προανήγγειλε

νέα έκτακτη χρηματοδότηση

των ΟΤΑ μετά από αποτί-

μηση που θα υπάρξει για

τις απώλειες που υπέστη-

σαν από την πανδημία (μη

απόδοση δημοτικών τελών

από τις κλειστές επιχειρή-

σεις κ.α.) το τρίμηνο

Μαρτίου – Μαΐου. Για τη

στήριξη των τοπικών κοινω-

νιών, εν μέσω της πανδη-

μίας, το κράτος έχει συν-

δράμει τους ΟΤΑ με 187,1

εκατ. ευρώ. πέρυσι και με

50 εκατ. ευρώ τους πρώ-

τους μήνες φέτος, είπε ο κ.

Πέτσας.

Πώς θα γίνει η μεταφορά

του ΕΝΦΙΑ στους δήμους

Ανέφερε ότι η μεταφορά του

ΕΝΦΙΑ στους δήμους θα

γίνει κατόπιν διαλόγου που

θα ακολουθήσει τη βασική

θεσμική μεταρρύθμιση, που

είναι η λεγόμενη πολυεπί-

πεδη διακυβέρνηση με το

ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων

μεταξύ κεντρικού κράτους

και αυτοδιοίκησης και την

μεταφορά των απαραίτητων

πόρων προς την τελευταία.

Εξέφρασε, τέλος, την ελπί-

δα η συζήτηση της κυβέρ-

νησης με τα θεσμικά όργα-

να της αυτοδιοίκησης

(ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ) για τις

αρμοδιότητες να έχει ολο-

κληρωθεί έως τον Ιούλιο

προκειμένου τον

Σεπτέμβριο να πάρει τη

μορφή νομοθετήματος.

7
Τρίτη 18 Μαΐου

Γενικά Νέα

Πέτσας: Στις 19 Μαΐου στη Βουλή ο νέος εκλογικός νόμος γιαΠέτσας: Στις 19 Μαΐου στη Βουλή ο νέος εκλογικός νόμος για

την αυτοδιοίκησητην αυτοδιοίκηση

Α
νακοινώθηκε το

πρόγραμμα των

Πανελληνίων

Εξετάσεων για τους μαθη-

τές της Τρίτης Λυκείου.

Ποιο μάθημα δίνουν και

πότε.

Οι πανελλήνιες 2021 ξεκι-

νούν την Δευτέρα 14

Ιουνίου και ολοκληρώνονται

Δευτέρα 28 Ιουνίου

Το πρόγραμμα για τις

Πανελλήνιες Εξετάσεις

2021 ανακοινώθηκε το

απόγευμα της Τετάρτης

από το Υπουργείο Παιδείας

και Θρησκευμάτων.

Η αρχή γίνεται για τα Γενικά

Λύκεια με το μάθημα της

«Νεοελληνικής Γλώσσας

και Λογοτεχνίας» στις 14

Ιουνίου ενώ για τα

Επαγγελματικά Λύκεια με

τα «Νέα Ελληνικά» μια

ημέρα αργότερα, δηλαδή

στις 15 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα των

Πανελληνίων για Ημερήσια

και Εσπερινά Γενικά Λύκεια

Δευτέρα 14/6: Νεοελληνική

Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τετάρτη 16/6: Αρχαία

Ελληνικά, Μαθηματικά και

Βιολογία

Παρασκευή 18/6:

Κοινωνιολογία, Χημεία,

Πληροφορική

Τρίτη 22/6: Ιστορία, Φυσική

και Οικονομία

Στην ανακοίνωση αναφέρε-

ται πως οι εξετάσεις θα

αρχίσουν στις 08:30 το

πρωί, ώρα κοινή για τους

υποψηφίους ημερήσιων και

εσπερινών Λυκείων.

Οι μαθητές θα πρέπει να

έχουν προσέλθει στις

αίθουσες εξέτασης μέχρι τις

08:00 το πρωί ενώ για κάθε

μάθημα, η διάρκεια εξέτα-

σης είναι τρεις ώρες.

Το πρόγραμμα των

Πανελληνίων για τα ΕΠΑΛ

Τρίτη 15/6: Νέα Ελληνικά

Πέμπτης 17/6: Μαθηματικά

(Άλγεβρα)

Σάββατο 19/6: Ανατομία -

Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές

Οικονομικής Θεωρίας

(ΑΟΘ), Δίκτυα

Υπολογιστών, Αρχές

Βιολογικής Γεωργίας

Τετάρτη 23/6:

Ηλεκτροτεχνία 2,

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,

Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς

Κανονισμοί στη Ναυτιλία -

Εφαρμογές, Ιστορία

Σύγχρονης Τέχνης

Πέμπτη 24/6: Υγιεινή,

Προγραμματισμός

Υπολογιστών, Αρχές

Οργάνωσης Διοίκησης

(ΑΟΔ), Στοιχεία Μηχανών

Παρασκευή 25/6:

Ηλεκτρικές Μηχανές,

Σύγχρονες Γεωργικές

Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα

ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές

Σάββατο 26/6: Τεχνολογία

Υλικών, Οικοδομική,

Μηχανές Εσωτερικής

Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ),

Ψηφιακά Συστήματα

Δευτέρα 28/6: Στοιχεία

Ψύξης Κλιματισμού,

Κινητήρες

Αεροσκαφών, Στοιχεία

Σχεδιασμού Κεντρικών

Θερμάνσεων

Όπως και στα ΓΕΛ, έτσι και

στα ΕΠΑΛ η ώρα έναρξης

εξέτασης ορίζεται η 08:30

το πρωί ενώ και πάλι οι

μαθητές θα πρέπει να

έχουν μπει στις αίθουσες

από τις 08:00 το πρωί.

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη

Κεραμέως, μιλώντας σε

συνέντευξη της για τις

πανελλήνιες εξετάσεις,

ξεκαθάρισε πως θα υπάρ-

χουν ειδικά πρωτόκολλα

που θα ισχύουν σε περί-

πτωση εντοπισμού θετικού

κρούσματος κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, η υπουργός

Παιδείας, μιλώντας στον

ΑΝΤ1, δήλωσε: «Θα υπάρ-

ξει έγκαιρα και σε συνεργα-

σία με τους ειδικούς και η

ανακοίνωση ειδικών πρω-

τοκόλλων για όσα θα ισχύ-

σουν σε περίπτωση εντοπι-

σμού κρουσμάτων κορονοϊ-

ού λίγο πριν ή εν μέσω των

Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Ως ώρα έναρξης εξέτασης

ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι

υποψήφιοι πρέπει να προ-

σέρχονται στις αίθουσες

εξέτασης μέχρι τις  08.00

π.μ. Η διάρκεια εξέτασης

κάθε μαθήματος είναι τρεις

(3) ώρες, εκτός από το

μάθημα ειδικότητας:

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το

οποίο η διάρκεια εξέτασης

είναι τέσσερις (4) ώρες.

Πανελλήνιες 2021: Πώς θαΠανελλήνιες 2021: Πώς θα

διεξαχθούν - Το πρόγραμμαδιεξαχθούν - Το πρόγραμμα



Τ
ην περασμένη

Πέμπτη στις 13

Μαΐου ο Σύλλογος

Γονέων και κηδεμόνων

του 1ο Δημοτικού και

Νηπιαγωγείου Φαρσάλων

πραγματοποίησε μια

δράση «πρασίνου».

Συγκεκριμένα, τη μέρα εκεί-

νη το 1ο Δημοτικό πλημμύ-

ρισε από χαρούμενες

φωνές παιδιών και μοσχο-

βολιές βοτάνων. Το κάθε

παιδί ανά τμήμα με τον

εκπαιδευτικό και με την

βοήθεια των μελών του Δ.Σ.

φύτευσε βότανα όπως δυό-

σμο, μέντα, λεμονοθύμαρο,

βασιλικό, λεβάντα και ελιές.

Σαφώς ελήφθησαν τα απα-

ραίτητα μέτρα ασφαλείας

όπως self-test, αποστάσεις,

μάσκες,αντισηπτικά, γάντια.

Αρωγοί στην δράση αυτή

στάθηκαν η σχολική επιτρο-

πή, με πρόεδρο τον

Κουκουλιό Στ., οι διευθυ-

ντές του 1ο Δημοτικού και

Νηπιαγωγείου Φαρσάλων

Κος Καρράς Χρ. και η Κα

Κατσικοπούλου Αν., οι

εκπαιδευτικοί, οι γονείς Κος

Παναγιωτάκος Ν., Κος

Ρόγκος, Κα Κατσούλα φ.,

Κος Γκοτζιός Απ., Κα

Μαργαριτοπούλου Ε. και

σύσσωμο το διοικητικό

συμβούλιο Γονέων και

Κηδεμόνων του 1ο

Δημοτικού σχολείου.

Τέτοιες δράσεις ομορφαί-

νουν το χώρο του σχολείου,

την πόλη, χαρίζουν στιγμές

χαραγμένες στο μυαλό των

παιδιών και προωθούν και

πραγματώνουν την έννοια

του εθελοντισμού.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παιδιά και γονείς του 1ου Δημοτικού σχολείου συμμετείχανΠαιδιά και γονείς του 1ου Δημοτικού σχολείου συμμετείχαν

σε δράσεις εθελοντισμού και πρασίνου!σε δράσεις εθελοντισμού και πρασίνου!

Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας με ένα

νέο έργο συνολι-

κού προϋπολογισμού

3.500.000 ευρώ ενισχύει

την αντιπλημμυρική προ-

στασία σε 10 ρέματα σε

περιοχές των Φαρσάλων.

Αναδείχτηκε ανάδοχος

και προχωρά ο προσυμ-

βατικός έλεγχος του

έργου για την αντιμετώπι-

ση των έκτακτων ανα-

γκών και τη διαχείριση

των συνεπειών (πλημμύ-

ρες, διάρρηξη κοίτης κλπ)

που προέκυψαν από τη

θεομηνία ΙΑΝΟΣ . Το έργο

χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τις

τεχνικές μας υπηρεσίες

προχωράμε σε έργα

ουσίας, επενδύοντας στην

πρόληψη, προστατεύοντας

πολίτες, περιουσίες και

υποδομές» δηλώνει  ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Η

Περιφέρεια Θεσσαλίας με

ολοκληρωμένο σχέδιο αντι-

πλημμυρικής προστασίας

και προγραμματισμό αξιο-

ποιώντας κάθε χρηματοδο-

τικό εργαλείο διευθετεί και

καθαρίζει ρέματα σε περιο-

χές των Φαρσάλων και με

τα έργα της δημιουργεί συν-

θήκες ασφάλειας» προσθέ-

τει ο Περιφερειάρχης.

Τα ρέματα που θα πραγ-

ματοποιηθούν οι εργασίες

Τα ρέματα στα οποία

πρόκειται να πραγματο-

ποιηθούν εργασίες είναι

τα εξής:

1. Απιδανός ποταμός

• από τα Φάρσαλα έως τη

συμβολή με τον ποταμό

Φαρσαλίτη

2. Αϊκλής ποταμός

• από τα Δένδρα έως τη

συμβολή με τον ποταμό

Ενιπέα

• παλαιά κοίτη- θέση

«Κριντήρι»

3. Αποστραγγιστικά κανάλια

ποταμού Ενιπέα

• από θέση «Κριντήρι»-

Σιδηροδρομικός Σταθμός

έως Φάρσαλα

4. Χαϊδαρόρεμα

• από θέση «Ρύζι»-

Στρατόπεδο έως τη συμβο-

λή του με τον Απιδανό

ποταμό- οικισμός

Ανωχωρίου.

5. Παραπόταμος

Δρισκολιώτης

• από τον οικισμό Αύρας

έως τη συμβολή του με τον

Ενιπέα ποταμό

• από το εργοστάσιο

«Επίλεκτος» έως τη συμβο-

λή του με τον Ενιπέα ποτα-

μό

6. Στραγγιστικός χάνδακας

οικισμού Υπέρειας

7. Παραπόταμος Αμπελιάς

8. Τμήμα υδατορέματος

μεταξύ οικισμών Ξυλάδων

και Νεράιδας

9. Τμήμα υδατορέματος

μεταξύ οικισμών

Παλαιόμυλου και Νεράιδας

10. Υδατόρεμα Ασμάκι έως

τη συμβολή του με τον

Ενιπέα ποταμό.

Οι εργασίες που περιλαμ-

βάνονται, είναι:

• Καθαρισμός υδατορεμά-

των-χειμάρρων με αφαίρε-

ση της επιφανειακής αυτο-

φυούς βλάστησης (καλαμιές

κλπ), την αφαίρεση των

φερτών και των απορριμμά-

των καθώς και την εκρίζω-

ση, κοπή και απομάκρυνση

θάμνων και μεμονωμένων

δένδρων που φράσουν την

ροή.

• Αποκατάσταση υποχώρη-

σης πρανών χειμάρρων-

ρεμάτων τοπικά και σε

θέσεις ανάλογα με τις αστο-

χίες που έχουν σημειωθεί,

με συρματοκιβώτια ή τοι-

χεία αντιστήριξης ή λιθορρι-

πές

• Συντήρηση ή ανακατα-

σκευή μικρών τεχνικών

έργων (σωληνωτοί ή κιβω-

τοειδείς οχετοί) εντός ρεμά-

των – χειμάρρων που είτε

καταστράφηκαν είτε φέρουν

σοβαρές βλάβες.

Αντιπλημμυρικά έργα σε 10 ρέματα των Φαρσάλων από τηνΑντιπλημμυρικά έργα σε 10 ρέματα των Φαρσάλων από την

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας



Σ
το Κ.Υ. Φαρσάλων

νοσηλευτικό και

ιατρικό προσωπικό

συγκεντρώθηκε χθες, σε

εξωτερικό χώρο της πρω-

τοβάθμιας φροντίδας

υγείας παρουσία του

διευθυντή του κ. Γ.

Νεχωρίτη του εκπροσώ-

που εργαζομένων των

Κέντρων Υγείας ν.

Λάρισας κ. Γ. Μπρισίμη

και της προϊσταμένης των

νοσηλευτών κ. Ζαφειρίας

Γιαννάκη και τίμησε την

12η Μαΐου, ημέρα που

έχει καθιερωθεί ως ημέρα

εορτασμού της

Παγκόσμιας Ημέρας των

Νοσηλευτών. Όπως πολ-

λές φορές έχει αναφερθεί,

η ημέρα αυτή έχει σκοπό

να θυμίζει σ’ όλους την

ανεκτίμητη συνεισφορά

των νοσηλευτών στην

κοινωνία.

Αρχικά ο π. Λάζαρος διάβα-
σε την αρτοκλασία που
είχαν οι νοσηλευτές του
Κ.Υ.Φ. Για την συγκεκτιμένη
ημέρα και στην συνέχεια ο
εκπρόσωπος των εργαζο-
μένων Κέντρων Υγείας ν.

Λάρισας κ. Μπρισίμης στο
χαιρετισμό του ανέφερε:
“Στις 12 Μαΐου γιορτάζεται
κάθε χρόνο η Παγκόσμια
Ημέρα Νοσηλευτικού
Προσωπικού, για να υπεν-
θυμίζει την ανεκτίμητη
συνεισφορά των νοσηλευ-
τών και νοσηλευτριών σε
κάθε κοινωνία. Φέτος η
ημέρα είναι ακόμα πιο φορ-
τισμένη με τη συμβολή των
νοσηλευτών στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του
νέου κορονοϊού, με τίμημα
να νοσήσουν ή ακόμα και
να χάσουν τη ζωή τους
χιλιάδες εργαζόμενοι σε
δομές υγείας παγκοσμίως.
Οι νοσηλευτές είναι κοντά
στον άνθρωπο κάθε στιγμή
για όλο το 24ωρο, κοντά
στον πόνο, την ασθένεια, τη
σωματική και ψυχική κατά-
πτωση. Στην αποκατάστα-
ση η νοσηλευτική υπηρεσία
αναλαμβάνει το δύσκολο
ρόλο της φροντίδας των
ασθενών. Φροντίδα για την
ομάδα των νοσηλευτών
σημαίνει η εξυπηρέτηση
των ασθενών , η συμπαρά-
σταση σε καθένα ξεχωρι-

στά, η βοήθεια στις ανάγκες
τους, η παρέα αλλά και το
άγχος για την εξέλιξη τους
με αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία σχέσης εμπιστοσύνης!
Οι πολίτες εκφράζουν το
σεβασμό, την εκτίμηση και
την υποστήριξη προς όλους
τους Νοσηλευτές, τις
Νοσηλεύτριες και το
Νοσηλευτικό Προσωπικό
για το διαχρονικό ανιδιοτελή
τους αγώνα, ώστε να προ-
στατεύουν τη Δημόσια
Υγεία και να κρατήσουν
υγειονομικά όρθια την κοι-
νωνία .
Με αφορμή τον φετινό εορ-
τασμό της παγκόσμιας ημέ-
ρας του Νοσηλευτή, μετά
από 15 μήνες εργασίας σε
συνθήκες πανδημίας δεν
υπάρχει πια κανείς που να
μην εκθειάζει και επαινεί το
έργο την προσφορά και την
αυταπάρνηση που δείχνουν
καθημερινά οι νοσηλευτές
σε όλες τις δημόσιες υγειο-
νομικές δομές, ξεπερνώ-
ντας τον εαυτό τους και
προσφέροντας στον συνάν-
θρωπο από το δικό τους
υστέρημα κάτω από δυσβά-
σταχτες συνθήκες εργασίας
σε όλη την ελληνική επι-
κράτεια.
Και θα ήταν πράγματι
ημέρα γιορτής και όχι κραυ-
γή αγωνίας:
-Αν δεν είχαμε θρηνήσει 26
συναδέλφους στη μάχη της
πανδημίας,
-Αν είχε χαρακτηριστεί
εργατικό ατύχημα κατά την
άσκηση των καθηκόντων  η
απώλεια των συναδέλφων
μας,
-Αν η Ελληνική πολιτεία είχε

ολοκληρώσει την ένταξη
των υγειονομικών υπαλλή-
λων του ΕΣΥ στα Β.Α.Ε
-Αν η Ελληνική πολιτεία δεν
επιχειρούσε να χτίσει ένα
κατ’ επίφαση κοινωνικό
κράτος που δήθεν μεριμνά
για το υπέρτατο αγαθό της
υγείας, επάνω στις πλάτες
των Νοσηλευτών, αν δεν
τους αγνοούσε και επιβρά-
βευε τον αγώνα που δίνουν
καθημερινά στους ζοφερούς
χώρους εργασίας τους,
-Αν υπήρχε η κατάλληλη
ασφάλεια και υγιεινή στους
χώρους εργασίας μας,
ώστε ο νοσηλευτής να είναι
υγιής για να παρέχει υγεία,

-Αν προϋπήρχαν οι ανωτέ-
ρω προϋποθέσεις, τότε και
μόνο τότε, θα μιλούσαμε
για γιορτή…
-Μέχρι τότε όμως, η 12η
Μαΐου θα αποτελεί ορόση-
μο προβληματισμού ,
αγώνα και όχι εορτής…”
ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ:
-Ένταξη στα ΒΑΕ
-Χαρακτηρισμό των συνε-
πειών από κορωνοϊό ως
εργατικό ατύχημα και επαγ-
γελματική ασθένεια
-Μονιμοποίηση εκτάκτων
-Ισχυρή Δημόσια Υγεία με
επαρκή στελέχωση και χρη-
ματοδότηση
-Αυξήσεις στους μισθούς
-Επαρκή μέτρα ατομικής
προστασίας
Στο τέλος μοιράστηκαν
τριαντάφυλλα στις νοσηλεύ-
τριες/τες του Κ.Υ.Φ. και σε
όσους παρίστανται στην
συμβολική εκδήλωση του
προσωπικού στα Φάρσαλα.
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Τίμησαν την ημέρα νοσηλευτή στο Κ. Υ. ΦαρσάλωνΤίμησαν την ημέρα νοσηλευτή στο Κ. Υ. Φαρσάλων



Σ
τα μέσα Ιουνίου

αναμένεται να ανοί-

ξει η πλατφόρμα

υποβολής αιτήσεων για

το νέο πρόγραμμα

Κοινωνικού Τουρισμού

του ΟΑΕΔ, για την περίο-

δο 2021-22.

Η αίτηση για τα προγράμ-
ματα Κοινωνικού Τουρισμού
θα γίνεται μέσα από την
πλατφόρμα:
https://www.gov.gr/ipiresies/
ergasia-kai-
asphalise/apozemioseis-
kai-parokhes/programmata-
koinonikou-tourismou
Ποιοι ήταν δικαιούχοι στο
Πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού το 2020-2021
Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε όσους/-ες κατά το προη-
γούμενο έτος από την έναρ-
ξη του προγράμματος:
πραγματοποίησαν ως εργα-
ζόμενοι/-ες πενήντα (50)
ημέρες εργασίας στην
ασφάλιση του e – ΕΦΚΑ (τ.
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με εισφορές
υπέρ Εργατικής Εστίας ή
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ
πενήντα (50) ημέρες ειδικής
παροχής προστασίας
μητρότητας ή
έλαβαν επιδότηση ανεργίας
τουλάχιστον δύο (2) μηνών
(πενήντα – 50 – ημερήσια
επιδόματα) ή
συγκέντρωσαν πενήντα
(50) ημέρες αθροιστικά από
τα παραπάνω (ημέρες
εργασίας, ειδικής παροχής
προστασίας μητρότητας και
επιδότησης ανεργίας) ή
είναι εγγεγραμμένοι/-ες στο

Ειδικό Μητρώο Ανέργων
ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την
ημερομηνία λήξης υποβο-
λής των αιτήσεων
Επιπλέον, για να είναι
κάποιος πολίτης δικαιού-
χος:
δεν πρέπει να έχει λάβει
Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισμού κατά το αμέσως
προηγούμενο πρόγραμμα.
Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή
οι δικαιούχοι που έχουν
δηλώσει ωφελούμενο μέλος
ΑμεΑ στην αίτησή τους
μπορούν να λαμβάνουν
Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισμού σε συνεχόμενα
προγράμματα
δεν πρέπει να έχει λάβει
συναφή παροχή από οποι-
ονδήποτε άλλο φορέα για
την ίδια χρονική περίοδο
Η «Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισμού»:
είναι ένας μοναδικός ηλε-
κτρονικός αριθμός για κάθε
δικαιούχο πολίτη και για
κάθε ωφελούμενο μέλος
αυτού, ο οποίος δημιουρ-
γείται αυτόματα από το
Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠΣ) του Οργανισμού
ενσωματώνει μια συγκεκρι-
μένη οικονομική αξία που
αποτελεί την επιδότηση του
δικαιούχου και των ωφελου-
μένων μελών του για τη
διαμονή τους σε τουριστικό
κατάλυμα και την ακτοπλοϊ-
κή του μετάβαση σε αυτό
(όταν απαιτείται)
δεν υπάρχει σε έντυπη
μορφή από τον ΟΑΕΔ για

τα τουριστικά καταλύματα.
Η ύπαρξή της ελέγχεται
από τους παρόχους με την
είσοδό τους στις ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
και την εισαγωγή του ΑΦΜ
ή του ΑΜΚΑ των δικαιού-
χων
υπάρχει σε έντυπη μορφή
και εκτυπώνεται υποχρεωτι-
κά για τα ακτοπλοϊκά εισιτή-
ρια για να επιδειχθεί για την

έκδοση του εισιτηρίου. Δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για μετάβαση σε προορι-
σμό άλλον από αυτόν που
βρίσκεται το τουριστικό
κατάλυμα
ισχύει αποκλειστικά από
την ημερομηνία έναρξης
μέχρι την ημερομηνία λήξης
του συγκεκριμένου προ-
γράμματος στο πλαίσιο του
οποίου εκδόθηκε

«
Οι βαμβακοπαρα-

γωγοί που επλήγη-

σαν από τον

κυκλώνα ΙΑΝΟ δεν θα

χάσουν την συνδεδεμένη

ενίσχυση ακόμη και αν

δεν πέτυχαν το πλαφόν

των 260 κιλών ανά στρέμ-

μα.

Αυτή είναι η δέσμευση της

κυβέρνησης της ΝΔ και ο

υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

κος Σπήλιος Λιβανός σε

συνεργασία με τον πρόεδρο

του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα

Λυκουρέντζο προχωρούν

στην τάχιστη ολοκλήρωση

των ενστάσεων των παρα-

γωγών, ώστε να αποστα-

λούν τα πορίσματα στον

ΟΠΕΚΕΠΕ και να ολοκλη-

ρωθούν οι διαδικασίες εντός

του Μαΐου προκειμένου

άμεσα να καταβληθούν οι

συνδεδεμένες του 2020».

Την παραπάνω διαβεβαίω-

ση έλαβε η βουλευτής

Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα

Μπίζιου από τονδιοικητή

του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα

Λυκουρέντζο στη συνάντη-

ση εργασίας στα γραφεία

του Οργανισμού.

Η κα Μπίζου ζήτησε από τον

κ. Λυκουρέντζο νέα προθε-

σμία προκειμένου να δηλω-

θούν οι ζημιές από τις

παγωνιές του Μαρτίου-

Απριλίου στα σιτηρά, αφού

όπως τόνισε η Λαρισαία

βουλευτής τώρα «φαίνο-

νται» οι ζημιές κι εκείνος

δεσμεύτηκε να εξετάσει το

ζήτημα. Αυτό που είναι

βέβαιο είναιπως δεν πρόκει-

ται να υπάρξει καμία αύξηση

ασφαλιστικών εισφορών για

το 2021.

Σχετικά με τις προσλήψεις

για την ενίσχυση των υπη-

ρεσιών του τοπικού ΕΛΓΑ, ο

κ. Λυκουρέντζοςσημείωσε

πως ο Οργανισμός θα συνε-

χίσει να καλεί τους επιτυχό-

ντες από τον υφιστάμενο

κατάλογο και εφόσον αυτός

εξαντληθεί, θα ενεργοποιη-

θεί το άρθρο 20, το οποίο

προβλέπει πως καλύπτο-

νται θέσεις εργασίας για

έκτακτες ανάγκες μέσω ειδι-

κής προκήρυξης ανά τοπικό

υποκατάστημα.

Η κα Μπίζιου έθεσε επίσης

το ζήτημα των πρόσφατων

καταστροφών στα επιτρα-

πέζια και βιομηχανικά αχλά-

δια, εξηγώντας στον διοικη-

τή του ΕΛΓΑ πως η ανησυ-

χία για το μέγεθος της κατα-

στροφής είναι μεγάλη και

πως έχει πραγματοποιηθεί

ήδη στον Τύρναβο αυτοψία

της ΔΑΟΚ, για να λάβει τη

διαβεβαίωση πως μόλις ο

ΕΛΓΑ λάβει το πόρισμα της

αυτοψίας θα ξεκινήσει

άμεσα τη διαδικασία.

Η ατζέντα της συζήτησης

μεταξύ της κας Μπίζιουκαι

του κ. Λυκουρέντζου έκλεισε

με ανταλλαγή απόψεων για

τον εκσυγχρονισμό του

ΕΛΓΑ ώστε αυτός καλύτερα

να ανταποκρίνεται στις σύγ-

χρονες ανάγκες της αγροτι-

κής οικονομίας. «Στόχος μας

είναι η δημιουργία των εργα-

λείων εκείνων που θα επι-

τρέπουν την ταχύτερη εκτί-

μηση των ζημιών και συνε-

πώς την ταχύτερη καταβολή

των αποζημιώσεων», τόνισε

η κα Μπίζιου.
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Λυκουρέντζος σε Μπίζιου: Δεν πρόκειται να υπάρξει καμίαΛυκουρέντζος σε Μπίζιου: Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία

αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για το 2021αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για το 2021

Κοινωνικός τουρισμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοιΚοινωνικός τουρισμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι

είναι δικαιούχοιείναι δικαιούχοι

ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ

Από την Δευτέρα 17/5/2021 ξεκινούν τα

μαθήματα στο Ωδείο με αναλογία ένας

προς ένα και εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα

του υγειονομικού πρωτοκόλου.

Από την Γραμματεία του Ωδείου
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Εμβόλια Εμβόλια Pfizer Pfizer και και AstraZeneca: AstraZeneca: Τα ποσοστά των αντισωμάτωνΤα ποσοστά των αντισωμάτων

Τ
α εμβόλια εναντίον

του κορωνοϊού

είναι τα βασικά

όπλα προστασίας μας

έναντι του κορωνοϊού και

συνεισφέρουν καθοριστι-

κά στην αναχαίτιση της

πανδημίας.

Η Θεραπευτική Κλινική της

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

διεξάγει μελέτη

(https://www.clinicaltrials.go

v/ct2/show/NCT04743388)

της κινητικής των αντισω-

μάτων έναντι του SARS-

CoV-2 σε εθελοντές που

λαμβάνουν τα εγκεκριμένα

εμβόλια από το Υπουργείο

Υγείας.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν

τα αποτελέσματα της

σύγκρισης της παραγωγής

εξουδετερωτικών αντισωμά-

των μετά τη χορήγηση του

εμβολίου της Pfizer ή της

AstraZeneca, σε εθελοντές

ηλικίας 60-64 ετών (διάμε-

ση ηλικία τα 61 έτη και με

τα δυο εμβόλια). Η επιλογή

της ηλικιακής ομάδας έγινε

γιατί οι συμπολίτες μας ηλι-

κίας 60-64 ετών ήταν οι

πρώτοι που εμβολιάσθηκαν

με το εμβόλιο των

AstraZeneca. Η σύγκριση

έγινε με υγειονομικούς που

έλαβαν το εμβόλιο της

Pfizer και είχαν ίδια ηλικία

και φύλο με αυτούς που

έλαβαν το εμβόλιο των

AstraZeneca.

Η μελέτη για τη δημιουρ-

γία αντισωμάτων μετά

τον εμβολιασμό

Στη μελέτη μετρήθηκε η

παραγωγή εξουδετερωτι-

κών αντισωμάτων (όπως

υποδεικνύει το όνομα τους

είναι αυτά τα οποία «εξου-

δετερώνουν» τον ιό), η

ύπαρξη των οποίων σε επί-

πεδο άνω του 30% είναι

ενδεικτική της αδρανοποίη-

σης του ιού, ενώ επίπεδα

άνω του 75% δηλώνουν

πολύ υψηλή προστασία

έναντι του ιού. Η μέτρησή

τους έγινε την ημέρα της

πρώτης δόσης του εμβολί-

ου (πριν τον εμβολιασμό), 3

εβδομάδες αργότερα

(ημέρα 22, πριν τη δεύτερη

δόση του εμβολίου για

όσους έλαβαν το εμβόλιο

της Pfizer), και στη συνέ-

χεια έπειτα από 4 εβδομά-

δες (ημέρα 50 μετά την

πρώτη δόση του εμβολίου).

Οι μετρήσεις γίνονται με

εμπορικά διαθέσιμες τεχνο-

λογίες που έχουν εγκριθεί

από τον Οργανισμό

Τροφίμων και Φαρμάκων

(FDA) των ΗΠΑ. Οι επικε-

φαλής της μελέτης,

Ευάγγελος Τέρπος

(Καθηγητής Αιματολογίας

του ΕΚΠΑ), Ιωάννης

Τρουγκάκος (Καθηγητής

Τμήματος Βιολογίας του

ΕΚΠΑ) και Θάνος

Δημόπουλος (Πρύτανης του

ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα πιο

σημαντικά αποτελέσματα

της έρευνας.

Τι έδειξαν τα αποτελέσμα-

τα

Συγκρίθηκαν τα αποτελέ-

σματα 78 συμπολιτών μας

που έλαβαν το εμβόλιο της

Pfizer με αυτά 73 εθελο-

ντών που έλαβαν το εμβό-

λιο των AstraZeneca. Πριν

την πρώτη δόση των εμβο-

λίων δεν υπήρχε διαφορά

στην τιμή των εξουδετερω-

τικών αντισωμάτων μεταξύ

των δυο ομάδων. Την

ημέρα 22, πριν τη χορήγη-

ση της δεύτερης δόσης του

εμβολίου της Pfizer, το 78%

των εμβολιασθέντων με το

εμβόλιο της Pfizer ανέπτυ-

ξαν εξουδετερωτικά αντισώ-

ματα, έναντι του 56%

αυτών που έλαβαν το εμβό-

λιο της AstraZeneca.

Tην ημέρα 50, που η

ομάδα του εμβολίου της

Pfizer είχε λάβει ήδη και τη

δεύτερη δόση του εμβολίου

και είχε περάσει διάστημα 4

εβδομάδων, η διαφορά

ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Συνολικά, το 98% των

εμβολιασθέντων με το

εμβόλιο της Pfizer ανέπτυ-

ξαν εξουδετερωτικά αντισώ-

ματα (σχεδόν όλοι σε επί-

πεδα άνω του 75%) έναντι

του 75% αυτών που έλαβαν

το εμβόλιο της

AstraZeneca. Στη ομάδα

του εμβολίου της

AstraZeneca μόνο το 11%

είχε τίτλους εξουδετερωτι-

κών αντισωμάτων άνω του

75%, 50 ημέρες μετά την

πρώτη δόση του εμβολίου.

Ωστόσο, όπως φαίνεται και

από τα αποτελέσματα,

παρατηρήθηκε αύξηση του

αριθμού των ατόμων με

θετικούς τίτλους αντισωμά-

των και με το εμβόλιο της

AstraZeneca, μεταξύ 3 και

7 εβδομάδων μετά την

πρώτη δόση του εμβολίου.

Η σημασία της 2ης δόσης

Η μελέτη του ΕΚΠΑ δείχνει

ότι η αποτελεσματικότητα

των εμβολίων είναι πολύ

μεγάλη και στην ομάδα των

συμπολιτών μας ηλικίας 60-

64 ετών. Η δεύτερη δόση

των εμβολίων είναι απαραί-

τητη για την επίτευξη υψη-

λών τίτλων εξουδετερωτι-

κών αντισωμάτων έναντι

του SARS-CoV-2.

Τα αποτελέσματα με το

εμβόλιο των AstraZeneca

δηλώνουν ότι η επιλογή

πολλών χωρών να προτεί-

νουν τη χορήγηση της δεύ-

τερης δόσης του εμβολίου

σε διάστημα λιγότερο των

12 εβδομάδων μετά την

πρώτη δόση, είναι σωστή,

ώστε να μειωθεί το διάστη-

μα μέχρι την επίτευξη της

μέγιστης παραγωγής εξου-

δετερωτικών αντισωμάτων.

Στις χώρες αυτές ανήκει και

η Ελλάδα που προτείνει να

γίνεται η δεύτερη δόση του

εμβολίου των AstraZeneca

μεταξύ 8 και 12 εβδομάδων

μετά την πρώτη δόση,

όπως και το Ηνωμένο

Βασίλειο που χορηγεί τη

δεύτερη δόση στις ευπαθείς

ομάδες 8 εβδομάδες μετά

την πρώτη δόση, αντί των

12 εβδομάδων που ήταν η

συνήθης πολιτική του μέχρι

προ εβδομάδος.



Π
ληρέστατος από

εμπειρίες, εικόνες

και με πολύ θετι-

κό πρόσημο επέστρεψε

από το Βέλγιο ο

Φαρσαλινός ποδηλάτης

Πάνος Κολέτας.

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 και στο Βέλγιο συμμε-

τείχε για πρώτη φορά σε

διεθνή διοργάνωση στο πιο

υψηλό επίπεδο, μαζί με τον

συναθλητή του Νίκο

Μανατάκη από το Ηράκλειο

Κρήτης.

Το δίδυμο τον Οκτώβριο

του 2020 κέρδισε τον τίτλο

του πρωταθλητή Ελλάδος

και αποφάσισαν να δοκιμά-

σουν τις δυνάμεις τους στο

πιο υψηλό επίπεδο στον

ιστορικό ποδηλατικό αγώνα

– γύρος της Φλάνδρας

(110km) με εκκίνηση από

την Μπριζ και είναι αξιοση-

μείωτο ότι για 1η φορά από

το 1913 (εδώ και 108 χρό-

νια) που διοργανώνεται ο

αγώνας συμμετείχαν αθλη-

τές ΑμΕΑ.

Το δίδυμο Κολέτας –

Μανατάκης κατέκτησε την

22η και 24η θέση ανάμεσα

σε 60 συμμετέχοντες.

Ο Πάνος Κολέτας επιστρέ-

φοντας από το Βέλγιο μας

τόνισε χαρακτηριστικά για

την εμπειρία του: “Ήταν

χαρά μου που εκπροσώπη-

σα την επαρχία φαρσάλων

και τη χώρα μου στο υψη-

λότερο επίπεδο ήμουν ο

πιο νέος πιλότος τυφλού

που αυτό σημαίνει οτι έχω

πολλά χρόνια μπροστά

δουλειάς και με τη στήριξη

όλης της πόλης οι στόχοι

μου γίνονται πραγματικότη-

τα”

Δεύτερη και τρίτη θέση

για το δίδυμο σε

Πανελλήνιο και

Ευρωπαϊκό

Οι Κολέτας και Μανατάκης

επιστρέφοντας στην

Ελλάδα συμμετείχαν και

στους αγώνες του

Πανελληνίου πρωταθλήμα-

τος και του Ευρωπαϊκού

κυπέλλου ποδηλασίας

ΑμεΑ στην Κρήτη το διήμε-

ρο 15-16 Μαΐου κατακτώ-

ντας την δεύτερη θέση τόσο

στο Πανελλήνιο πρωτάθλη-

μα όσο και στο Ευρωπαϊκό

κύπελλο. 

Την δεύτερη μέρα οι δυο

αθλητές κατέκτησαν την 3η

θέση στις ίδιες διοργανώ-

σεις συνεχίζοντας τις πολύ

καλές εμφανίσεις τους.

Ο συμπολίτης μας

Παναγιώτης Κολέτας μετά

από ένα μήνα επιστρέφει

γεμάτος εμπειρίες στα

Φάρσαλα για να συνεχίσει

τη προετοιμασία του με

στόχο τους επόμενους αγώ-

νες (πανελλήνια & τοπικά

πρωταθλήματα).

Ο Παναγιώτης μας τόνισε

πως κύριος στόχος του να

εμπνεύσει τα νέα παιδιά και

τα άτομα με αναπηρία της

πόλης να ασχοληθούν με

τον αθλητισμό!
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Υ
πό την απειλή κατα-

σχέσεων καταθέσε-

ων, ακινήτων και

άλλων περιουσιακών

στοιχείων τελούν σχεδόν

εκατομμύρια οφειλέτες

της Εφορίας.

Στο τέλος του περασμένου
Μαρτίου, οι οφειλέτες του
Δημοσίου άγγιζαν τα 4 εκα-
τομμύρια ή το 50% των
φορολογουμένων, χωρίς σε
αυτούς να υπολογίζονται
όσοι έχουν χρέη σε αναστο-
λή, λόγω της πανδημίας.
Στο σχετικό κατάλογο των
ληξιπρόθεσμων βρίσκονται
τα χρέη τα οποία οι υπό-
χρεοι είτε δεν μπορούν να
τα αποπληρώσουν ούτε με
ρύθμιση, είτε μπορούν αλλά
δεν θέλουν.
Στο πρώτο τρίμηνο του
έτους επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά άφησαν απλήρω-
τους φόρους ύψους 2,164
δισ. ευρώ με την πανδημία

να αφήνει βαρύ το αποτύ-
πωμά της στην οικονομία.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοι-
χεία της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
δείχνουν ότι στο πρώτο τρί-
μηνο του έτους τα φρέσκα
ληξιπρόθεσμα χρέη στην
Εφορία ανήλθαν σε 2,312
δισ. ευρώ εκ των οποίων
684 εκατ. ευρώ γεννήθηκαν
τον Μάρτιο.
Η ανησυχία στο υπουργείο
Οικονομικών είναι έντονη,
αφού τα χρέη σημείωσαν
νέα αύξηση τον Μάρτιο,
ενώ η οριακή μείωση που
καταγράφηκε στο συνολικό
ύψος των χρεών, από
109,16 δισ. ευρώ, τον
Φεβρουάριο σε 109,078
δισ. ευρώ, τον Μάρτιο οφεί-
λεται βασικά στις διαγραφές
χρεών.

Τον Μάρτιο τα νέα ληξιπρό-
θεσμα χρέη προς το δημό-

σιο, κατέγραψαν αύξηση
κατά 27% και διαμορφώθη-
καν σε 684 εκ. ευρώ, ενώ
πέρυσι τον ίδιο μήνα ήταν
539 εκατ. ευρώ.
Στο τρίμηνο Ιανουαρίου –
Μαρτίου το συνολικό νέο
ληξιπρόθεσμο χρέος έφτα-
σε τα 2,31 δισ. ευρώ, από
2,21 δισ. ευρώ, πέρυσι,
αύξηση κατά 4,7%.
Ανησυχητική η κατάσταση
Η κατάσταση είναι ανησυ-
χητική, καθώς λόγω της
πανδημίας τα χρέη συσσω-
ρεύονται, και μετά τη λήξη
των περιόδων χάριτος και
των αναστολών που έχουν
δοθεί, υπάρχει φόβος για
εκτόξευσή τους, σε δυσθε-
ώρητα ύψη, αφού οι φορο-
λογούμενοι θα καλούνται να
πληρώνουν και τις τρέχου-
σες υποχρεώσεις τους και
τις ρυθμίσεις των χρεών
που έχουν ανασταλεί.
Το ΥΠΟΙΚ φοβάται ότι λόγω
της κατάστασης που επι-
κρατεί στην αγορά, θα
«διπλώσουν» οι δόσεις
αποπληρωμής του φόρου
εισοδήματος, στις οποίες
έχουν προβεί χιλιάδες
φορολογούμενοι, με τους
φόρους που θα καταλογι-
στούν με τα νέα εκκαθαρι-
στικά σημειώματα του
φόρου εισοδήματος και του
ΕΝΦΙΑ.
Ήδη αποστέλλονται ενημε-
ρωτικά email για την τακτο-
ποίηση των οφειλών τους,

με την ένταξή τους σε
κάποια από τις ενεργές
ρυθμίσεις, και ταυτόχρονα
υπάρχει η προειδοποίηση
για τον κίνδυνο των κατα-
σχέσεων.
Επισημαίνεται ότι
Σημειώνεται ότι πρώτος
στόχος της Εφορίας για την
είσπραξη των ληξιπρόθε-
σμων χρεών είναι οι κατα-
σχέσεις των καταθέσεων,
καθώς είναι μια εύκολη δια-
δικασία, που διεκπεραιώνε-
ται με μια απλή εντολή στις
τράπεζες.
Επίσης, οι κατασχέσεις
μπορούν να κλιμακωθούν,
ανάλογα με το ύψος της
οφειλής σε ακίνητα, αυτοκί-
νητα, σκάφη αναψυχής.
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Γενικά Νέα
CMYK

Ληξιπρόθεσμα: Τα χρέη «πνίγουν» νοικοκυριά και επιχειρήσειςΛηξιπρόθεσμα: Τα χρέη «πνίγουν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις

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

Σ
ε αναστολή λειτουρ-

γίας τέθηκε από την

Παρασκευή 14

Μαΐου η δια ζώσης εκπαί-

δευση για το τμήμα Β1′

του 1ου Λυκείου

Φαρσάλων σύμφωνα με

την σχετική λίστα του

Υπουργείου Παιδείας,

λόγω επιβεβαιωμένου

κρούσματος COVID-19 σε

μέλος της εκπαιδευτικής

κοινότητας.

Το τμήμα θα λειτουργήσει

ξανά δια ζώσης στις 27

Μαΐου και έως τότε τα

μαθήματα στο συγκεκρι-

μένο τμήμα θα πραγματο-

ποιούνται με τηλεκπαί-

δευση.

Έκλεισε η δια ζώσης εκπαίδευσηΈκλεισε η δια ζώσης εκπαίδευση

για το τμήμα Β1για το τμήμα Β1′′ του 1ου Λυκείουτου 1ου Λυκείου

ΦαρσάλωνΦαρσάλων



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 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 Κατάστημα

στο κέντρο των Φαρσάλων

κατάλληλο για επαγγελματι-

κή στέγη στην οδό Λαμίας

29 (Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο

ουζερί Γκουντόπουλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6975898592

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα – κοπέ-

λα υπάλληλος για εργασία

σε βιοτεχνία ζυμαρικών στα

Φάρσαλα.

Για 4 ώρη – πενθήμερη

εργασία (Δευτέρα –

Παρασκευή) για έξι μήνες.

Μισθός + Ασφάλεια

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

24910 – 25165 (9 π.μ. έως

14:00 μ.μ.) και 24910 –

23280 (Απογευματινές

Ώρες) Κινητό: 6974722041
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18/5:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

19/5:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

20/5:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

21/5:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

22/5:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

23/5:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

24/5:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

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 ΜΠΛΙΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Θωμά και της

Μαρίας το γένος Παλάκα που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στο Μακρυχώρι Λάρισας και η

ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ηλία και της

Χρυσούλας το γένος Νταλαμπύρα που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στην Λάρισα πρόκειται να

έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό Γάμο που θα τελεστεί

στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο

χωριό του Αγίου Κωνσταντίνου Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΓΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου και της

Δήμητρας, το γένος Χρόνη που γεννήθηκε στον

Βόλο και κατοικεί στον Αλμυρό Μαγνησίας και η

ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου

και της Σωτηρίας το γένος Μαυρογιώργου που

γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα

πρόκειται να έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό γάμο που

θα τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

Φαρσάλων. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος «Παναγία Ελεούσα» ευχα-

ριστεί θερμά τον σύλλογο διδασκόντων του 1ου

Γυμνασίου Φαρσάλων για την προσφορά των ογδόντα

(80) ευρώ στην μνήμη Κων/νου Αγγελακόπουλου. Ο

Θεός να αναπαύσει την ψυχή αυτού και να παρηγορεί

την οικογένεια του.                                         ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος «Παναγία Ελεούσα» ευχα-

ριστεί θερμά τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΦ για την

προσφορά των είκοσι (20) ευρώ στην μνήμη του συνα-

δέλφου τους Κων/νου Τσαφούτη.

Καλό Παράδεισο και ο Πανάγαθος Θεός να παρηγορεί

την οικογένεια του.                                         ΤΟ Δ.Σ.



Α
πό την Τρίτη 11

Μαΐου ξεκινά η

υποβολή αιτήσεων

στήριξης για το Μέτρο

4.1.2 που επιδοτεί την

αγορά και κατασκευή

συστημάτων στάγδην

άρδευσης, φωτοβολταϊ-

κών, γεωτρήσεων, δεξα-

μενών και συστημάτων

ακριβείας για όλους τους

αγρότες φυσικά πρόσω-

πα έως το ποσό των

150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, η υποβολή των
αιτήσεων θα γίνεται έως 15
Ιουλίου 2021 και οι αιτήσεις
υποβάλλονται μέσω του
Πληροφορικού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων και
στη συνέχεια οι φυσικοί
φάκελοι κατατίθενται στην
οικεία ΔΑΟΚ.
Δικαιούχοι ενίσχυσης
Οι δικαιούχοι μπορεί να
είναι φυσικά και νομικά
πρόσωπα, καθώς και συλ-
λογικά σχήματα αγροτών.
Οικονομική στήριξη

Η οικονομική στήριξη για τις
εκμεταλλεύσεις φυσικών και
νομικών προσώπων δύνα-

ται να ανέλθει έως τις
150.000 ευρώ, ενώ, για τις
συλλογικές επενδύσεις, η
οικονομική στήριξη μπορεί
να ανέλθει έως τις 200.000
ευρώ. Η ένταση της ενίσχυ-
σης ξεκινά από το 40% επί
των δαπανών και μπορεί να
φτάσει το 85%.
Επιλέξιμες επενδύσεις είναι
οι παρακάτω:
1) Επενδύσεις στις έγγειες
βελτιώσεις, στις οποίες
περιλαμβάνονται:
– Εξοπλισμός για τη μείω-
ση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος, αλλά και
του κόστους της άρδευσης
όπως φωτοβολταϊκό σύστη-
μα ή φορητή αυτόνομη διά-
ταξη επαναφορτιζόμενων
μπαταριών ιόντων λιθίου.
Έως 30.000 ευρώ επιλέξιμη
δαπάνη.
– Γεωτρήσεις και πηγάδια-
φρέατα αποκλειστικά
αρδευτικής χρήσης, συμπε-
ριλαμβανομένου του εξο-
πλισμού τους (π.χ. σωλη-
νώσεις, αντλία, γεννήτρια,
ηλεκτρολογικός πίνακας)
και της απαραίτητης κτιρια-
κής υποδομής (π.χ. μικρό
αντλιοστάσιο). Επιλέξιμη

δαπάνη έως 95 ευρώ ανά
µέτρο και µε δοκιµαστική
άντληση 120 ευρώ ανά
µέτρο.
– Επιμέρους εξοπλισμός
για τον εκσυγχρονισμό υφι-
στάμενων
γεωτρήσεων/πηγαδιών
(ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας,
γεννήτριας, ηλεκτρολογικού
πίνακα). Επιλέξιμη δαπάνη
από 2.350 ευρώ για τα 8
KVA. Το ποσό αυτό βαίνει
αυξανόµενο όσο ανεβαίνει
η ισχύς και φτάνει µέχρι τα
6.000 ευρώ για 26-30 KVA.
– Δεξαμενές (χωμάτινες,
μεταλλικές, κ.λπ.) που
απαιτούν εκσκαφές ή επι-
χώσεις φυσικού εδάφους
και χρησιμεύουν για την
αποθήκευση νερού βροχής
(όμβρια) για την εξυπηρέτη-
ση των αρδευτικών συστη-
μάτων της εκμετάλλευσης.
Επιλέξιμη δαπάνη για
τσιµεντένιες δεξαμενές έως
500 κ.µ: 105 ευρώ/κ.µ.
2) Δαπάνες αγοράς, μετα-
φοράς και εγκατάστασης
καινούριου μηχανολογικού
και λοιπού εξοπλισμού:
– Αρδευτικά συστήματα α)
στάγδην άρδευσης και β)
μικροκαταιονισμού (σταθε-
ροί μικροεκτοξευτές τοπικής
άρδευσης χαμηλού ύψους).
Επιλέξιμη δαπάνη από
170-410 ευρώ το στρέμμα.
– Δεξαμενές όγκου έως 500
κ.μ. (όπως πλαστικές,
μεταλλικές κ.λπ.)
– Μηχανολογικός εξοπλι-
σμός (όπως π.χ. αγωγοί
μεταφοράς) που αποσκοπεί
στην επαναχρησιμοποίηση
των υδάτων για άρδευση
(π.χ. από βιολογικό καθαρι-
σμό).

– Ολοκληρωμένες λύσεις
άρδευσης οι οποίες αφο-
ρούν γεωργία ακριβείας και
περιλαμβάνουν ενδεικτικά
δαπάνες αγοράς και εγκα-
τάστασης Η/Υ και λογισμι-
κού διαχείρισης γεωργικής
εκμετάλλευσης, δικτύου
μετεωρολογικών δεδομέ-
νων, εγκατάστασης δομημέ-
νης καλωδίωσης ή ασύρμα-
του δικτύου, εδαφολογικής
ανάλυσης, αισθητήρες,
μετρητές, αυτοματοποιημέ-
νο έλεγχο συστημάτων
άρδευσης, συστήματα απο-
μακρυσμένου ελέγχου και
προγραμματισμού.
3) Γενικές Δαπάνες (στις
οποίες περιλαμβάνονται
κάθε δαπάνη λήψης υπηρε-
σιών που προβλεπόμενης
επεξηγηματικής πινακίδας
καθώς και υδρόμετρου συν-
δέονται άμεσα με την υλο-

ποίηση του επενδυτικού
σχεδίου, η δαπάνη τοποθέ-
τησης της).
Ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
κ. Σπήλιος Λιβανός δήλω-
σε:
«Ενίσχυση της γεωργίας
χωρίς εύκολη πρόσβαση
στο νερό, που αποτελεί το
βασικό στοιχείο που είναι
αναγκαίο για την παραγω-
γή, δεν μπορεί να υπάρξει.
Η προκήρυξη του συγκεκρι-
μένου μέτρου κάνει προσιτή
σε χιλιάδες αγρότες την
πρόσβαση στον σημαντικό
αυτό φυσικό πόρο.
Στηρίζουμε τον πρωτογενή
τομέα, μειώνουμε το κόστος
παραγωγής, είμαστε στο
πλευρό των Ελλήνων αγρο-
τών».
Ο Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Γιάννης Οικονόμου ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Το νερό
είναι ο σημαντικότερος
φυσικός πόρος για τον
πρωτογενή τομέα.
Συνδέεται τόσο με την προ-
στασία του περιβάλλοντος,
όσο και με την ανταγωνιστι-
κότητα των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, αφού το
κόστος της ενέργειας
άρδευσης είναι το μεγαλύτε-
ρο από όλες τις εισροές. Με
την προκήρυξη του συγκε-
κριμένου μέτρου δίνουμε τη
δυνατότητα σε χιλιάδες
παραγωγούς να εκσυγχρο-
νίσουν το αρδευτικό εξοπλι-
σμό τους και να προχωρή-
σουν επενδύσεις, που θα
οδηγήσουν στην μείωση
του κόστους, αλλά και την
ορθολογικότερη αξιοποίηση
του τόσου πολύτιμου φυσι-
κού πόρου». 
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Τ
ο δεύτερο μισό του

Μαΐου εκτιμάται ότι

θα ξεκινήσει η δια-

δικασία υποβολής τωνφε-

τινών φορολογικών

δηλώσεων. Η πλατφόρμα

Taxisnet θα παραμείνει

ανοιχτή έως το τέλος

Αυγούστου σε μια προ-

σπάθεια του υπουργείου

Οικονομικών να διευκο-

λυνθούν οι φορολογούμε-

νοι.

Για φέτος, όλοι οι πληττόμε-

νοι από την πανδημία και οι

φορολογούμενοι άνω των

60 ετών εξαιρούνται από

την υποχρέωση να συγκε-

ντρώσουν το 30% του εισο-

δήματος τους μέσω ηλε-

κτρονικών συναλλαγών.

Επίσης, για όλους τους

φορολογούμενους οι οποίοι

θα έχουν καταφέρει να

συγκεντρώσουν τουλάχι-

στον το 20% από το 30%

του εισοδήματος τους με e-

αποδείξεις, το πέναλτι μειώ-

νεται στο μισό.

Παράλληλα, για φέτος

καταργούνται και τα τεκμή-

ρια διαβίωσης για όσους

έχουν πληγεί από την παν-

δημία εφόσον σε ένα από

τα δύο προηγούμενα έτη

δεν υπήρξε εφαρμογή του

εναλλακτικού τρόπου υπο-

λογισμού της ελάχιστης

φορολογίας.

Όσον αφορά την πληρωμή

του φόρου εισοδήματος, θα

καταβληθεί σε 8 μηνιαίες

δόσεις.

Η πρώτη θα πρέπει να

πληρωθεί έως το τέλος

Ιουλίου, εφόσον η φορολο-

γική δήλωση υποβληθεί

έως τότε. Αν όμως η φορο-

λογική δήλωση υποβληθεί

εντός του Αυγούστου, τότε

στο τέλος του μήνα θα πρέ-

πει να καταβληθούν οι δύο

πρώτες δόσεις. Θα πρέπει

να διευκρινιστεί ότι όσοι

επιλέξουν να πληρώσουν

το φόρο εισοδήματος εφά-

παξ στο τέλος Ιουλίου, τότε

θα έχουν έκπτωση 3% (από

2% που ίσχυε πέρυσι).

Η προκαταβολή φόρου που

θα καταβληθεί φέτος θα

ανέλθει στο 70% του φόρου

που θα προκύψει για τα

νομικά πρόσωπα, ενώ για

τους ελεύθερους επαγγελ-

ματίες η προκαταβολή μει-

ώνεται περαιτέρω και δια-

μορφώνεται στο 55% του

φόρου. Οι ελεύθεροι επαγ-

γελματίες έχουν επίσης και

την απόφαση για μείωση

του εισαγωγικού συντελε-

στή της φορολογικής κλίμα-

κας στο 9% και της αναστο-

λής της εισφοράς αλληλεγ-

γύης τόσο για τα εισοδήμα-

τα του 2020 όσο και του

2021.

Ειδικά φέτος όπου χιλιάδες

φορολογούμενοι είδαν τα

εισοδήματα τους να συρρι-

κνώνονται σημαντικά το

2020 λόγω της πανδημίας,

αναμένονται γενναίες επι-

στροφές φόρου ενώ σε ορι-

σμένες περιπτώσεις μπορεί

να καταστούν δικαιούχοι

επιδομάτων που έως τώρα

αποκλείονταν λόγω του

ύψους των εισοδημάτων

τους. Σε αυτή την κατηγο-

ρία υπάγονται φορολογού-

μενοι όπως:

Μισθωτοί των οποίων η

σύμβαση τέθηκε σε ανα-

στολή, με το ποσό της

πιθανής επιστροφής φόρου

να εξαρτάται τόσο από το

ύψος του μισθού αλλά και

το διάστημα το οποίο ήταν

σε αναστολή.

Φορολογούμενοι των οποί-

ων τα ετήσια εισοδήματα θα

υποχωρήσουν κάτω από τα

10.000 με 12.000 ευρώ,

καθώς είναι πιθανό να

καταστούν δικαιούχοι του

επιδόματος τέκνων.

Ελεύθεροι επαγγελματίες οι

οποίοι υπόκεινται σε παρα-

κράτηση φόρου 20%. Η

εφαρμογή της νέας φορολο-

γικής κλίμακας με συντελε-

στή 9% για τα πρώτα

10.000 ευρώ πιθανότατα να

έχει ως αποτέλεσμα πολλοί

φορολογούμενοι αυτής της

κατηγορίας να δουν επι-

στροφή φόρου.

Οικονομικά Νέα

Φορολογικές Δηλώσεις: οι αλλαγές για φέτοςΦορολογικές Δηλώσεις: οι αλλαγές για φέτος

Από 11 Μαΐου αιτήσεις επιδότησης στάγδην άρδευσης καιΑπό 11 Μαΐου αιτήσεις επιδότησης στάγδην άρδευσης και

γεωτρήσεωνγεωτρήσεων



Τ
ις ημερομηνίες

πληρωμής κύριων

και επικουρικών

συντάξεωνγια τον μήνα

Ιούνιο ανακοίνωσε ο e-

ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, στο

πλαίσιο της εφαρμογής

του μέτρου της ταυτόχρο-

νης καταβολής των

κύριων και επικουρικών

συντάξεων, το Διοικητικό

Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ

αποφάσισε στη συνεδρία-

ση της 13ης Μαΐου 2021

το εξής πρόγραμμα πλη-

ρωμής:

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Στις 25 Μαΐου 2021, ημέρα

Τρίτη θα καταβληθούν οι

κύριες και επικουρικές

συντάξεις των μισθωτών

(δηλαδή των συνταξιούχων

που προέρχονται από το τ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και

τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ

τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Στις 26 Μαΐου 2021, την

Τετάρτη θα καταβληθούν οι

κύριες και επικουρικές

συντάξεις των μισθωτών

(δηλαδή των συνταξιούχων

που προέρχονται από το τ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και

τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ

τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Στις 27 Μαΐου 2021, την

Πέμπτη θα καταβληθούν οι

κύριες και επικουρικές

συντάξεις των μη-μισθωτών

(δηλαδή των συνταξιούχων

που προέρχονται από τους

τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και

ΕΤΑΑ).

Στις 28 Μαΐου 2021, την

Παρασκευή θα καταβλη-

θούν κύριες και επικουρικές

συντάξεις του Δημοσίου,

του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ και ΔΕΗ.
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CMYK

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πληρώνονται κύριες και επικουρικέςΣυντάξεις Ιουνίου: Πότε πληρώνονται κύριες και επικουρικές

– Όλες οι ημερομηνίες– Όλες οι ημερομηνίες


