
Τ
ις 11 συνολικά προτάσεις που υπέβαλε ο

δήμος Φαρσάλων στο πρόγραμμα χρηματοδό-

τησης του υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης

Τρίτσης» ανακοίνωσε ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, στην τελευταία συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Εσκίογλου χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως «μία

μεγάλη ευκαιρία που ο δήμος Φαρσάλων δε θα αφήσει

να πάει χαμένη».

CMYK

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1023 Τιμή: 0,60 ευρώ

Καμπάνια ενημέρωσης καιΚαμπάνια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης στουςευαισθητοποίησης στους
ΡΟΜΑ για τον εμβολιασμόΡΟΜΑ για τον εμβολιασμό
κατά της κατά της covid -19covid -19ΣτιςΣτις 24/6 η διανομή προϊόντων24/6 η διανομή προϊόντων

από το από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ πρόγραμμα ΤΕΒΑ 

Επαναδημοπρατείται το έργοΕπαναδημοπρατείται το έργο

ηλεκτροκίνησης της γραμμήςηλεκτροκίνησης της γραμμής

Παλαιοφάρσαλος – ΚαλαμπάκαΠαλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα

ΦαρσαλινήΦαρσαλινή

εξαπατήθηκεεξαπατήθηκε

από από 

υποτιθέμενη υποτιθέμενη 

εταιρεία- Τηνεταιρεία- Την

έπεισαν ναέπεισαν να

επενδύσει σεεπενδύσει σε

BitcoinBitcoin

Μαθήματα ανθρωπιάς από το ΕΠΑΛ ΦαρσάλωνΜαθήματα ανθρωπιάς από το ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Περιφέρεια: Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης σε θυροφράγμαΠεριφέρεια: Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης σε θυροφράγμα--

τα του Ενιπέα & νέο αντλιοστάσιο την Υπέρειατα του Ενιπέα & νέο αντλιοστάσιο την Υπέρεια

ΗΗ ΕΟΑΣΝΛ για το αγροτικόΕΟΑΣΝΛ για το αγροτικό

συλλαλητήριο στη Λάρισα συλλαλητήριο στη Λάρισα 

Διευκρινιστικό οδηγό για τιςΔιευκρινιστικό οδηγό για τις

φετινές φετινές φορολογικέςφορολογικές

δηλώσεις δηλώσεις εξέδωσεεξέδωσε ηη ΑΑΔΕΑΑΔΕ

Εσκίογλου: Αυτά είναι τα έργαΕσκίογλου: Αυτά είναι τα έργα

που υπέβαλε ο δήμος Φαρσάλωνπου υπέβαλε ο δήμος Φαρσάλων

στο «Αντώνης Τρίτσης»στο «Αντώνης Τρίτσης»

Σελ.6
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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 23/6/2021
Συννεφιά 23/38c

Τρίτη 22/6/2021
Συννεφιά 23/38c

Πέμπτη 24/6/2021
Ηλιοφάνεια 26/40c

Παρασκευή 25/6/2021
Ηλιοφάνεια 28/40c

Σάββατο 26/6/2021
Συννεφιά 26/40c

Κυριακή 27/6/2021
Συννεφιά 25/37c

Δευτέρα 28/6/2021
Συννεφια 25/36c

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

Λ
ιβανός:

Έμπρακτη στήρι-

ξη των Ελλήνων

Βαμβακοπαραγωγών

Με απόφαση του

Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.

Σπήλιου Λιβανού, μειώνεται

η ελάχιστη στρεμματική

απόδοση για τη χορήγηση

συνδεδεμένης ενίσχυσης

για την καλλιεργητική

περίοδο 2020 στο βαμβάκι,

κατά 30%.

Η μείωση αυτή κρίθηκε

αναγκαία λόγω των έκτα-

κτων συνθηκών που δημι-

ουργήθηκαν από τις κατα-

στροφές που προκάλεσε ο

«ΙΑΝΟΣ» αλλά και η υγειο-

νομική κρίση του Covid-19.

Εμπράκτως το ΥΠΑΑΤ στέ-

κεται για ακόμα μια φορά

στο πλευρό των Ελλήνων

Βαμβακοπαραγωγών.

Μειώνεται 30% η ελάχιστηΜειώνεται 30% η ελάχιστη

στρεμματική απόδοση στοστρεμματική απόδοση στο

βαμβάκι για τη χορήγησηβαμβάκι για τη χορήγηση

συνδεδεμένης ενίσχυσηςσυνδεδεμένης ενίσχυσης

Επικοινωνία Αγοραστού μεΕπικοινωνία Αγοραστού με

τον Διευθύνοντατον Διευθύνοντα

Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕΣύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

για τη σιδηροδρομικήγια τη σιδηροδρομική

γραμμή Παλαιοφάρσαλος-γραμμή Παλαιοφάρσαλος-

ΚαλαμπάκαΚαλαμπάκα Θ
ύμα απάτης

έπεσε μια

Φαρσαλινή σύμ-

φωνα με την εφημερίδα

«Ελευθερία» καθώς σύμ-

φωνα με το ρεπορτάζ μια

χρηματιστηριακή εταιρεία

με έδρα το Λονδίνο την

έπεισε να επενδύσει

2.000 ευρώ σε κρυπτονο-

μίσματα Bitcoin, όπου

τελικά διαπίστωσε μετά

από καιρό ότι πρόκειται

για μια απάτη.

Τα κρυπτονομίσματα είναι

ένας νέος και ταχύτατα εξε-

λισσόμενος χώρος επενδύ-

σεων όμως όπως σε όλες

τις περιπτώσεις έτσι και σε

αυτή υπάρχουν αρκετοί

επιτήδειοι οι οποίοι μέσω

ιστοσελίδων κυρίως εξαπα-

τούν αρκετό κόσμο.

Η απουσία κανονισμών και

η έλλειψη κατανόησης της

τεχνολογίας δημιουργούν

ένα ευνοϊκό περιβάλλον για

απατεώνες που στοχεύουν

να δημιουργήσουν απάτες

με κρυπτονομίσματα και να

αποσπάσουν χρήματα από

επίδοξους επενδυτές.

Συγκεκριμένα θύμα απάτης

έπεσε μία Φαρσαλινή από

εκπρόσωπο χρηματιστηρια-

κής εταιρείας με έδρα το

Λονδίνο και με το πρόσχη-

μα άμεσης απόδοσης

κεφαλαίου σε κρυπτονόμι-

σματα (Bitcoin), την έπεισε

να καταθέσει το ποσό των

2.000 ευρώ σε τράπεζα του

εξωτερικού ως επένδυση.

Το θύμα παρακολουθούσε

την πορεία των υποτιθέμε-

νων κερδών από πλατφόρ-

μα που της είχε δοθεί,

μέσω εφαρμογής και τις

αποδόσεις των κεφαλαίων

που κατείχε για αρκετούς

μήνες, ώσπου μια μέρα

προσπάθησε να συνδεθεί,

μάταια όμως, καθώς κεφά-

λαιο και επενδυτές είχαν

κάνει φτερά.

Η παθούσα απευθύνθηκε

στην αστυνομία για να

καταγγείλει το συμβάν,

όπου έχουν ξεκινήσει διαδι-

κασίες για τον εντοπισμό

τους.

Φαρσαλινή εξαπατήθηΦαρσαλινή εξαπατήθη--

κε από υποτιθέμενηκε από υποτιθέμενη

εταιρεία- Την έπεισανεταιρεία- Την έπεισαν

να επενδύσει σε να επενδύσει σε BitcoinBitcoin

Τ
ην έντονη ανησυ-

χία και  διαμαρτυ-

ρία των πολιτών

και των επιχειρηματιών

της Δυτικής Θεσσαλίας ,

για την απόφαση της

ΤΡΑΙΝΟΣΕ να αναστείλει

τα  δρομολόγια  στη

γραμμή Παλαιοφάρσαλος

– Καλαμπάκα, μετέφερε

σε επικοινωνία που είχε

ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός με τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο

της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιππο

Τσαλίδη.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας ζήτησε την

ενεργοποίηση των δρομο-

λογίων καθώς όπως υπο-

γράμμισε «η  αναστολή της

λειτουργίας των δρομολο-

γίων,  προξενεί  πολλά

προβλήματα τόσο σε επί-

πεδο προγραμματισμού

μετακινήσεων όσο και σε

οικονομικό επίπεδο, δεδο-

μένου ότι  τουριστικές επι-

χειρήσεις της ευρύτερης

περιοχής των Μετεώρων,

δέχονται  ακυρώσεις κρατή-

σεων, σε μια κρίσιμη εποχή

για την επανεκκίνηση του

τουρισμού».

Ακόμη, επισήμανε ότι «η

σιδηροδρομική γραμμή

Παλαιοφάρσαλος –

Καλαμπάκα είναι μια γραμ-

μή με ιδιαίτερη αυξημένη

κίνηση καθ’ όλη  τη διάρ-

κεια του έτους και έχει κερ-

δίσει την εμπιστοσύνη

χιλιάδων ανθρώπων που

επιλέγουν να μετακινηθούν

σιδηροδρομικώς, για

λόγους ασφάλειας, ταχύτη-

τας και οικονομίας. Η γραμ-

μή  εξυπηρετεί καθημερινά

τους κατοίκους της Δυτικής

Θεσσαλίας αλλά και χιλιά-

δες Έλληνες και ξένους

τουρίστες που επισκέπτο-

νται τα Μετέωρα, το δεύτε-

ρο σε επισκεψιμότητα του-

ριστικό προορισμό στη

χώρα μετά την Ακρόπολη».



Έ
κτακτο Δελτίο

Επιδείνωσης του

Καιρού με δείκτη

προειδοποίησης “πορτο-

καλί” εξέδωσε η Ε.Μ.Υ.

νωρίς το μεσημέρι της

Τρίτης (22/06) με το οποίο

ενημερώνει για καύσωνα

που θα έχει διάρκεια

αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με αυτό:

Οι θερμές αέριες μάζες από

τις ακτές της βόρειας

Αφρικής που κινούνται

προς την περιοχή μας θα

προκαλέσουν αισθητή

άνοδο της θερμοκρασίας τις

επόμενες ημέρες στο μεγα-

λύτερο μέρος της χώρας.Οι

περιοχές που θα επηρεα-

στούν περισσότερο θα είναι

το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά

και οι υψηλότερες θερμο-

κρασίες θα σημειωθούν στο

εσωτερικό της ηπειρωτικής

Ελλάδος.

Σύμφωνα με τις πρώτες

εκτιμήσεις από την Πέμπτη

(24-06-2021) έως και την

Κυριακή (27-06-2021) οι

μέγιστες τιμές της θερμο-

κρασίας θα κυμαίνονται

περί τους 38 με 41 βαθ-

μούς Κελσίου, χωρίς όμως

να αποκλείεται σε ορισμέ-

νες περιοχές λόγω τοπικών

συνθηκών και να τους ξεπε-

ράσουν. Επισημαίνεται ότι

το τετραήμερο Πέμπτης –

Κυριακής θα σημειώσουν

σταδιακή άνοδο και οι ελά-

χιστες θερμοκρασίες πάνω

από τους 25 βαθμούς

Κελσίου, σχεδόν σε όλα τα

ηπειρωτικά.

Ειδικότερα για την Αττική, οι

μέγιστες θερμοκρασίες την

Πέμπτη (24-06-2021) και

την Παρασκευή (25-06-

2021) θα φτάσουν τους 37

βαθμούς και το Σάββατο

(26-06-2021) και την

Κυριακή (27-06-2021) τους

38 βαθμούς Κελσίου. Στις

παραθαλάσσιες περιοχές η

μέγιστη θερμοκρασία θα

είναι 3 με 4 βαθμούς χαμη-

λότερη.

Σύμφωνα με τα πρώτα δια-

θέσιμα προγνωστικά στοι-

χεία η ζέστη πρόσκαιρα θα

υποχωρήσει την ερχόμενη

Δευτέρα (28-06-2021).

Περισσότερες λεπτομέρειες

στα καθημερινά τακτικά

δελτία καιρού, στην ιστοσε-

λίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr)

και το λογαριασμό της ΕΜΥ

στο twitter (@EMY_HNMS).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ

Ε.Μ.Υ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΘ-

ΜΙΣΗ ΤΟΥΣ

Έκτακτο Δελτίο

Επιδείνωσης Καιρού

(ΕΔΕΚ)

Εκδίδεται σε περίπτωση

πρόβλεψης επιδείνωσης ή

μεταβολής του καιρού και

έχουν ως σκοπό την ενημέ-

ρωση των αρμόδιων κρατι-

κών φορέων και του κοινού,

για τυχόν εκδήλωση ενερ-

γειών.

Έκτακτο Δελτίο

Επικίνδυνων Καιρικών

Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)

Εκδίδεται σε περίπτωση

πρόβλεψης εκδήλωσης ή

αιφνίδιας εκδήλωσης ενός ή

περισσοτέρων επικίνδυνων

καιρικών φαινομένων και

έχουν ως σκοπό την άμεση

ενημέρωση και τη λήψη

αναγκαίων μέτρων από

τους αρμόδιους κρατικούς

φορείς

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ-

ΡΟΥ

ΚΙΤΡΙΝΟ: ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ-

ΤΕ, με τα πιο πρόσφατα

δελτία καιρού. Αναμένονται

κάποιες μικρής κλίμακας

επιπτώσεις σε υπαίθριες

δραστηριότητες.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: ΠΡΟΕΤΟΙ-

ΜΑΣΤΕΙΤΕ, πάρτε προφυ-

λάξεις βάσει των τελευταί-

ων δελτίων καιρού.

Περιμένετε και προετοιμα-

στείτε γιατί αναμένονται

κάποιες επιπτώσεις σε

καθημερινές και υπαίθριες

δραστηριότητες.

ΚΟΚΚΙΝΟ: ΠΑΡΤΕ προλη-

πτικά ΜΕΤΡΑ, να είστε σε

επαγρύπνηση και να ενερ-

γείτε σύμφωνα με τις συμ-

βουλές των αρμόδιων

αρχών. Ενημερωθείτε από

τα δελτία καιρού και περιμέ-

νετε σημαντικές επιπτώσεις

στις καθημερινές σας δρα-

στηριότητες.
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Ε.Μ.Υ.: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης τουΕ.Μ.Υ.: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του

καιρού για καύσωνα με διάρκειακαιρού για καύσωνα με διάρκεια

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές



Τ
ις 11 συνολικά προ-

τάσεις που υπέβα-

λε ο δήμος

Φαρσάλων στο πρόγραμ-

μα χρηματοδότησης του

υπουργείου Εσωτερικών

«Αντώνης Τρίτσης» ανα-

κοίνωσε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, στην τελευ-

ταία συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Εσκίογλου χαρακτήρι-

σε το πρόγραμμα ως «μία

μεγάλη ευκαιρία που ο

δήμος Φαρσάλων δε θα

αφήσει να πάει χαμένη»,

ενώ στις προτάσεις συμπε-

ριλαμβάνεται και η αξιοποί-

ηση των δύο ταμιευτήρων

στην δημοτική ενότητα

Ναρθακίου, για την επίλυση

του υδρευτικού προβλήμα-

τος των Φαρσάλων. 

Αναλυτικά ο δήμαρχος

Φαρσάλων ανέφερε τα

εξής: «Ο δήμος Φαρσάλων

προετοίμασε και υπέβαλε

συνολικά 11 προτάσεις για

χρηματοδότηση σε όλες τις

προτάσεις του προγράμμα-

τος «Αντώνης Τρίτσης»

όπου ήταν δυνητικά δικαι-

ούχος ο δήμος ή η ΔΕΥΑΦ.

Συγκεκριμένα, μετά την

καταστροφική πλημμύρα

του Ιανού ζητήσαμε την

άμεση χρηματοδότηση του

έργου που αφορά την ανα-

βάθμιση του δικτύου απο-

χέτευσης ομβρίων του

δήμου Φαρσάλων, το οποίο

είχε υποβληθεί στο πρό-

γραμμα «Φιλόδημος Ι»

αλλά δεν υπήρχαν πόροι

για τη χρηματοδότηση του

έργου. Η διαχειριστική αρχή

του υπουργείου

Εσωτερικών ανταποκρίθηκε

θετικά στο αίτημά μας και

το μετέφερε στο πρόγραμ-

μα «Αντώνης Τρίτσης».

Έτσι, επιτεύχθηκε η πρώτη

ένταξη έργου της ΔΕΥΑΦ

στο συγκεκριμένο πρό-

γραμμα. Βρίσκεται σε εξέλι-

ξη η υπογραφή της σύμβα-

σης με το Ταμείο

Παρακαταθηκών και

Δανείων ώστε να δημοπρα-

τηθεί το έργο στο προσεχές

χρονικό διάστημα.

Το κυριότερο όμως έργο

που ζητάμε να χρηματοδο-

τηθεί από το «Αντώνης

Τρίτσης» και  να υλοποιηθεί

άμεσα είναι η αξιοποίηση

των ταμιευτήρων σε

Ναρθάκιο και Δίλοφο για τις

υδρευτικές ανάγκες της

πόλης των Φαρσάλων.

Αυτό αφορά στην κατα-

σκευή δύο φραγμάτων στις

θέσεις Κακλιτζόρεμα στο

Δίλοφο και Λουτσιακόρεμα

στο Ναρθάκιο, την κατα-

σκευή αγωγού υδροδότη-

σης από τα φράγματα μέχρι

τις δεξαμενές Φαρσάλων

για την υδροδότηση της

πόλης και τέλος την κατα-

σκευή εγκατάστασης επε-

ξεργασίας νερού.

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες

προτάσεις μας για το

Αντώνης Τρίτσης αυτές

είναι οι

Βελτίωση της αγροτικής

οδοποιίας του δήμου

Φαρσάλων και αφορά τις

δημοτικές ενότητες

Ναρθακίου και Ενιπέα.

Τα έργα ενεργειακής ανα-

βάθμισης των εγκαταστάσε-

ων της ΔΕΥΑ Φαρσάλων με

την τοποθέτηση συστήμα-

τος ενεργειακής βελτίωσης

των υποδομών ύδρευσης,

την αξιοποίηση ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας για

την βελτίωση της ενεργεια-

κής αυτονομίας της επιχεί-

ρησης και τη διασύνδεση

φωτοβολταϊκών συστημά-

των με το εθνικό σύστημα

διανομής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας.

Ζητάμε επίσης την ωρίμαν-

ση του έργου της αντιπλημ-

μυρικής μελέτης για το

δήμο μας.

Την αναβάθμιση αθλητικών

εγκαταστάσεων και σχολι-

κών υποδομών που αφο-

ρούν τις εγκαταστάσεις

στην περιοχή του

Αγροκηπίου και σχολικές

υποδομές.

Τη δημιουργία βρεφικού

σταθμού για βρέφη από

δύο μηνών μέχρι δυόμιση

ετών.

Υποβάλαμε πρόταση για

δράσεις ηλεκτροκίνησης

στο δήμο μας που αφορά

την προμήθεια ηλεκτροκίνη-

των οχημάτων και σταθμού

φόρτισης.

Επίσης ζητάμε χρηματοδό-

τηση για τον πρωτοβάθμιο

και δευτεροβάθμιο προσει-

σμικό έλεγχο δημοτικών

κτηρίων του δήμου μας,

Καθώς και για τη δημιουρ-

γία γωνιών ανακύκλωσης

του δήμου Φαρσάλων.

Στον τομέα του πολιτισμού,

ζητήσαμε την ένταξη έργων

που αφορούν τον Πύργο

Καραμίχου και πιο συγκε-

κριμένα τη δημιουργία

κέντρου ψηφιακής φωτο-

γραφίας της τοπικής ιστο-

ρίας των Φαρσάλων και τη

διαμόρφωση του ευρύτερου

περιβάλλοντος χώρου του

Πύργου.

Τέλος, καταθέσαμε και πρό-

ταση για την χρηματοδότη-

ση του δήμου για τις «έξυ-

πνες πόλεις», δηλαδή το

λεγόμενο «Smartcities».

Παρά το γεγονός πως λόγω

τόσο του Ιανού όσο και του

σεισμού του περασμένου

Μαρτίου, θα μπορούσαμε

να μεταθέσουμε χρονικά

την υποβολή των προτάσε-

ων για αντικειμενικούς

λόγους, οι υπηρεσίες του

δήμου μας εργάστηκαν

μεθοδικά και αποτελεσματι-

κά για να καταφέρουμε να

είμαστε εντός του ορισθέ-

ντος χρονικού πλαισίου. Για

το λόγο αυτό, θέλω να

ευχαριστήσω τόσο την

Τεχνική Υπηρεσία όσο και

τη Διεύθυνση

Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης.

Αναμένεται τώρα, μετά από

την αξιολόγηση τους από το

υπουργείο Εσωτερικών

στους επόμενους μήνες να

ξεκινήσουν οι πρώτες απο-

φάσεις ένταξης για τη χρη-

ματοδότηση των έργων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να

σταθώ στο στρατηγικό

πλαίσιο μέσα στο οποίο

διαμορφώθηκαν οι προτά-

σεις που μόλις σας ανέφε-

ρα.

Πρόκειται για έργα που

αφορούν το σύνολο του

Δήμου Φαρσάλων με

στόχο:

•τη δημιουργία νέων υπο-

δομών 

•την επίλυση χρόνιων προ-

βλημάτων

•τη βελτίωση του επιπέδου

ζωής και της ασφάλειας των

δημοτών μας

•την ενίσχυση της τοπικής

οικονομίας με τη δημιουρ-

γία νέων θέσεων εργασίας

κατά την υλοποίηση των

έργων

•την πλήρη εναρμόνιση και

συμμόρφωση με την ευρω-

παϊκή και περιβαλλοντική

νομοθεσία

•τη δημιουργία ενός σύγ-

χρονου σχολικού περιβάλ-

λοντος με την υλοποίηση

παρεμβάσεων σε όλα τα

σχολικά κτίρια με την ανα-

βάθμιση των υποδομών

•και τη δημιουργία αισθήμα-

τος ασφάλειας με τη διενέρ-

γεια προσεισμικού ελέγχου

στις κρίσιμες κτηριακές

υποδομές του Δήμου

Φαρσάλων μετά και το σει-

σμό της τρίτης Μαρτίου

στην περιοχή μας.

Το πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης» αποτελεί ένα

σημαντικό εργαλείο για την

αυτοδιοίκηση, για να κάνει

βήματα μπροστά σε κρίσι-

μους τομείς που αφορούν

την καθημερινότητα του

πολίτη και τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής του. Είναι

μία μεγάλη ευκαιρία που ως

δήμος Φαρσάλων δε θα

αφήσουμε να πάει χαμένη».
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Δ
ύο νέα έργα για την

αντιπλημμυρική

προστασία,  την

ηλεκτρονική παρακολού-

θηση των θυροφραγμά-

των και την ομαλή άρδευ-

ση από τον ποταμό

Ενιπέα στην περιοχή των

Φαρσάλων σχεδιάζει  η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πρόκειται για τα έργα:

– κατασκευή    αντλιοστασί-

ου  και αγωγού απορροής

ομβρίων στο Δημοτικό

Διαμέρισμα Υπέρειας και

τυπικές συντηρήσεις σε

τρία θυροφράγματα στην

Υπέρεια, στα Πυργάκια και

στο Ευίδριο, προϋπολογι-

σμού 300.000 ευρώ  και

– εγκατάσταση ηλεκτρονι-

κών συστημάτων  έγκαιρης

προειδοποίησης  και παρα-

κολούθησης σε  θυροφράγ-

ματα του Ενιπέα Ποταμού

στην περιοχή των

Φαρσάλων, προϋπολογι-

σμού 300.000 ευρώ.

«Σε συνεργασία με τις

τεχνικές μας υπηρεσίες

σχεδιάζουμε  δύο  χρήσιμα

έργα που αντιμετωπίζουν

προβλήματα σχετικά με

την προστασία των φραγ-

μάτων και τη  διαχείριση

του νερού στην περιοχή

των Φαρσάλων» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

«Στηρίζουμε τους αγρότες

της περιοχής και βοηθάμε

τον ΤΟΕΒ Ενιπέα να αντα-

ποκριθεί στις αυξημένες

διαχειριστικές και διοικητι-

κές απαιτήσεις του ρόλου

του. Αποκαθιστούμε βλά-

βες, κατασκευάζουμε νέο

αντλιοστάσιο και αγωγό

απορροής ομβρίων και

επενδύουμε την πρόληψη,

εγκαθιστώντας  σύστημα

παρακολούθησης και έγκαι-

ρης  προειδοποίησης

πλημμυρικών  φαινομένων

» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Ειδικότερα, η εγκατάσταση

του συστήματος παρακο-

λούθησης και προειδοποίη-

σης αφορά στη συλλογή

μετεωρολογικών / υδρομε-

τρικών δεδομένων, δεδομέ-

νων στατικής επάρκειας

υποδομών / αντιπλημμυρι-

κών έργων και συστήματα

έγκαιρης προειδοποίησης

και παρακολούθησης. Το

έργο περιλαμβάνει:

– Μελέτη υφιστάμενης

κατάστασης και λεπτομερή

σχεδίαση του ολοκληρωμέ-

νου συστήματος

– Προμήθεια και εγκατάστα-

ση: πρόσθετων υλικών

στον Τοπικό Σταθμό

Ελέγχου στον πίνακα αυτο-

ματισμού,  ηλεκτρονικού

υλικού, λογισμικού των

σταθμών ελέγχου,  εξοπλι-

σμού επικοινωνιών και

μετρήσεων,  εξοπλισμού

στην αίθουσα ελέγχου ΚΣΕ,

παροχής ισχύος και καλω-

δίωσης για όλα τα τμήματα

του εξοπλισμού

– Παροχή υπηρεσιών

συντήρησης και τεχνικής

υποστήριξης

Βασικοί στόχοι του έργου

είναι :

– η προστασία της ζωής και

της περιουσίας των πολι-

τών

– η αντιπλημμυρική προ-

στασία, η προστασία των

φραγμάτων και των δομών

από ζημιές που είναι δυνα-

τό να προκληθούν από επι-

κίνδυνη άνοδο της στάθμης

νερού

– η μείωση των λειτουργι-

κών δαπανών ( με ορθολο-

γικό προγραμματισμό λει-

τουργίας) και δαπανών

προσωπικού και μεταφορι-

κών μέσων (για τον έλεγχο

και λειτουργία)

– Η συνεχή εποπτεία και  η

έγκαιρη προειδοποίηση για

άμεση επέμβαση,

– Η συλλογή υδρομετρικών

δεδομένων (με λήψη και

συγκέντρωση υδροστατιστι-

κών στοιχείων για βραχυ-

χρόνιο και μακροχρόνιο

σχεδιασμό και προγραμμα-

τισμό).
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Α
κόμη μια επιτυχη-

μένη εμφάνιση για

τον Πάνο Κολέτα ο

οποίος κατέκτησε την 4η

θέση στο Πρωτάθλημα

Κεντρικής Ελλάδος με τον

Φαρσαλινό ποδηλάτη να

συνεχίζει την ανοδική

πορεία του.

Ο Κολέτας συνεχίζει τις

πολύ καλές εμφανίσεις του

και δείχνει όλο και καλύτερα

με όλο και περισσότερες

διακρίσεις.

Ο εν λόγω αγώνας έγινε με

κυκλική διαδρομή γύρω

από τις περιοχές Δαμασίου

και Τυρνάβου, σε μια συμ-

βολική κίνηση καθώς αυτές

οι περιοχές επλήγησαν από

τον μεγάλο σεισμό πριν

από λίγους μήνες.

Αυτός ήταν ο έκτος συνεχό-

μενος αγώνας που συμμε-

τείχε ο Φαρσαλινός ποδη-

λάτης.

Σε δηλώσεις του στον

«Π.Τ.» ο Πάνος Κολέτας

μας τόνισε ότι ευχαριστεί

θερμά όλους όσους είναι

δίπλα του και τον στηρί-

ζουν, καθώς χωρίς την

έμπρακτη στήριξη αρκετών

ανθρώπων και επιχειρήσε-

ων της Επαρχίας

Φαρσάλων και όχι μόνο δεν

θα κατάφερνε να συμμετέ-

χει σε αυτές τις διοργανώ-

σεις καθώς τα έξοδα μετακί-

νησης, διαμονής και συμμε-

τοχής στους αγώνες είναι

αρκετά και νιώθει ιδιαίτερη

χαρά και ευγνωμοσύνη για

όλους όσους βρίσκονται

δίπλα του και τον στηρίζουν

ξεπερνώντας κάθε προσδο-

κία.

Π
ρο των πυλών νέα

μέτρα χαλάρωσης

σε λιανεμπόριο

και τουρισμό

Τα επόμενα βήματα στο

σχέδιο για τη διαχείριση της

πανδημίας σχεδιάζει η

κυβέρνηση, την ώρα που το

επιδημιολογικό φορτίο στη

χώρα βρίσκεται σε πορεία

ύφεσης και οι εμβολιασμοί

συνεχίζονται, έχοντας φτά-

σει πλέον στην κατηγορία

18-24 ετών.

Συνεπώς, η υποχρέωση για

διενέργεια self test αναμέ-

νεται να αποτελέσει παρελ-

θόν από τον Ιούλιο για

όσους έχουν εμβολιαστεί

πλήρως, ενώ ήδη το

Μέγαρο Μαξίμου έχει θέσει

στο τραπέζι της Επιτροπής

των Ειδικών την πρόθεσή

της για περαιτέρω χαλάρω-

ση των μέτρων στο λιανε-

μπόριο και τον τουρισμό.

Ειδικότερα, το Μαξίμου

εισηγείται τα εξής:

Αλλαγή του ορίου και «πρά-

σινο φως» για ένα πελάτη

ανά 16 τ.μ. στα καταστήμα-

τα στο λιανεμπόριο

Αρνητικό rapid test και όχι

PCR για τους ανεμβολία-

στους που εισέρχονται στη

χώρα

Ευθυγράμμιση με την

ευρωπαϊκή οδηγία, ώστε τα

παιδιά κάτω των 12 ετών

να εξαιρούνται από τη διε-

νέργεια τεστ όταν ταξιδεύ-

ουν.

Τίτλοι τέλους στα self test

για τους πλήρως εμβολια-

σμένους

«Οι εμβολιασμένοι θα εξαι-

ρεθούν από τη διαδικασία

του υποχρεωτικού self

testing από την 1η Ιούλιου»

έχει ξεκαθαρίσει ο υφυ-

πουργός παρά το πρωθυ-

πουργώ, αρμόδιος για τον

Συντονισμού του

Κυβερνητικού Έργου, Άκης

Σκέρτσος. Υπενθυμίζεται ότι

η τελευταία διανομή self

test έγινε με ορίζοντα τριών

εβδομάδων, παρέχοντας

κάλυψη έως τα τέλη του

μήνα.

«Για τον Ιούλιο θα περιορί-

σουμε την πολιτική σε πιο

στοχευμένες ομάδες διότι

έχουμε πλέον πολύ υψηλό-

τερο εμβολιασμό, πολύ

χαμηλότερο επιδημιολογικό

φορτίο, άρα μικρότερη ανά-

γκη για τόσο εκτεταμένο

testing. Συνεπώς θα περιο-

ρίσουμε τη διάθεση από

τον Ιούλιο και μετά σε

μονάδες πληθυσμού που

είναι εκτεθειμένες στον ιό

όπως είναι ο τουρισμός, η

εστίαση, οι ανεμβολίαστοι,

οι νεότεροι άνθρωποι που

μπαίνουν πιο αργά στον

εμβολιασμό, αλλά όχι τη

μαζική κλίμακα που είχαμε

μέχρι τώρα» επισήμανε

χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, οι πλήρως εμβο-

λιασμένοι πολίτες θα απαλ-

λάσσονται από διενέργεια

ελέγχου μετά από επαφή με

επιβεβαιωμένο κρούσμα,

ενώ δεν θα χρειαστεί να

μπαίνουν σε καραντίνα.

Τι ζήτησε η κυβέρνηση από

τους φαρμακοποιούς

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση

ζήτησε από τους φαρμακο-

ποιούς δίμηνη παράταση

της διάθεσης των self test

από τα φαρμακεία κατά τον

Ιούλιο και τον Αύγουστο ή

εφάπαξ διάθεση 8 self test

σε κάθε δικαιούχο, δηλαδή

4 + 4 τεστ για τους προσε-

χείς δύο μήνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση

του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου,

από την κυβέρνηση ζητήθη-

κε συγκεκριμένα η συνέχιση

της διάθεσης των δωρεάν

self tests στις ομάδες των

δικαιούχων δημοσίου και

ιδιωτικού τομέα, καθώς και

των νέων 18-30 ετών, εξαι-

ρουμένων όλων των πολι-

τών που έχουν ήδη εμβο-

λιασθεί και μένει να λάβει

την τελική απόφασή του

μετά τη συνεδρίαση του

Δ.Σ.
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Παρελθόν τα Παρελθόν τα self test self test από Ιούλιο για τους πλήρως εμβολιααπό Ιούλιο για τους πλήρως εμβολια--
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- 27/28-6-2021

Εκδρομή στην Τήνο

1 διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.

Όλες οι μεταφορές καθώς και οι μετακινήσεις

στο νησί θα πραγματοποιούνται με λεωφο-

ρείο του γραφείου μας.

- Καθημερινά θαλάσσια μπάνια σε Νέα

Αγχίαλο - Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατήρ - Αγα)

Έναρξη:Τετάρτη 30/6

Ώρα Αναχώρησης:8:15 π.μ.

-27-6/2021 Μονοήμερη Εκδρομή 

Όσιος Δαυίδ - Αγίου Ιωάννου Ρώσου -

Χαλκίδα

28/6-2021 Καθημερινά θαλάσσια μπάνια

σε Χρυσή Ακτή Παναγίας - Νέα Αγχίαλος -

Ώρα αναχώρησης 8 π.μ.

-4/5-7/2021

Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

Αναχώρηση Σάββατο βράδυ

11/7-2021 Ημερήσια κρουαζιέρα σε Σκιάθο

- Κουκουναριές

Ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση για τονΑκόμη μια πολύ καλή εμφάνιση για τον

Φαρσαλινό ποδηλάτη Πάνο ΚολέταΦαρσαλινό ποδηλάτη Πάνο Κολέτα



Σ
ε πορεία επαναδη-

μοπράτησης είναι

το σιδηροδρομικό

έργο για ηλεκτροκίνηση

στη μονή γραμμή

Παλαιοφάρσαλος –

Καλαμπάκα.

Όπως μεταδίδει το

imerisia.gr, o διαγωνισμός

που ξεκίνησε τον Οκτώβριο

του 2018, κόλλησε σε δικα-

στικές εμπλοκές οι οποίες

έσερναν χρονικά την όλη

διαδικασία, με αποτέλεσμα

η ΕΡΓΟΣΕ να αποφασίσει

πριν από μερικούς μήνες

την ακύρωσή του.

Στη συνέχεια ακολούθησαν

προσφυγές κατά της από-

φασης, αλλά δεν άλλαξε

κάτι. Τώρα, σύμφωνα με τις

ίδιες πληροφορίες, προετοι-

μάζεται η επαναδημοπρά-

τηση του έργου, το οποίο

θα έχει τα ίδια τεχνικά

χαρακτηριστικά και την ίδια

πηγή χρηματοδότησης.

Στόχος της ΕΡΓΟΣΕ είναι

μέσα στο τρέχον έτος το

έργο να έχει προκηρυχθεί

και να τρέξει το συντομότε-

ρο δυνατόν.

Πρόκειται για ένα πολύ

σημαντικό έργο αναβάθμι-

σης της σιδηροδρομικής

γραμμής που συνδέει τον

Παλαιοφάρσαλο με τα αστι-

κά κέντρα της Δυτικής

Θεσσαλίας, δηλαδή την

Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και

την Καλαμπάκα.

Το κόστος του έργου με τον

ΦΠΑ είναι 54,16 εκατ. ευρώ

(ποσό χωρίς ΦΠΑ 43,68

εκατ.ευρώ) και αφορά στην

εφαρμογή συστήματος ηλε-

κτροκίνησης µε μονοφασικό

εναλλασσόμενο ρεύμα 25

kV/50Hz, στην ανακαινισμέ-

νη σιδηροδρομική γραµµή

Παλαιοφάρσαλος –

Καλαμπάκα. Διοικητικά το

έργο ανήκει στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας και

διέρχεται τις περιφερειακές

ενότητες Λάρισας,

Καρδίτσας και Τρικάλων.

Γενικά το συγκεκριμένο

σιδηροδρομικό τμήμα συν-

δέει το εθνικό σιδηροδρομι-

κό δίκτυο µε το σύνολο του

δυτικού Θεσσαλικού

κάμπου.

Ηλεκτροκίνηση –

Σηματοδότηση – ETCS

Όλο το τμήμα θα είναι πλή-

ρως ηλεκτροκινούμενο και

θα περιλαμβάνει σύγχρονα

συστήματα σηματοδότησης

και τηλεπικοινωνιών, καθώς

και αυτόματης προστασίας

συρμών ETCS που θα οδη-

γήσουν στην αύξηση του

επιπέδου ασφαλείας και

άνεσης των μετακινήσεων

κατά μήκος της σιδηροδρο-

μικής γραμμής, στην αύξη-

ση της ταχύτητας κίνησης

και την ελαχιστοποίηση των

καθυστερήσεων, κάνοντας

το εν λόγω σιδηροδρομικό

τμήμα εφάμιλλο των υπο-

λοίπων ευρωπαϊκών σιδη-

ροδρομικών δικτύων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται

από το ΕΣΠΑ 2014-2020

και συγκεκριμένα μέσω του

ΠΕΠ Θεσσαλίας. Αφορά

στην εγκατάσταση συστη-

μάτων ηλεκτροκίνησης,

σηματοδότησης – τηλεδιοί-

κησης και αυτόματης προ-

στασίας συρμών ETCS

(European Train Control

System) της υφιστάμενης

μονής σιδηροδρομικής

γραμμής Παλαιοφαρσάλου

– Καλαμπάκας μήκους 81,4

χλμ.

Το τμήμα γραμμής αρχίζει

στη Χιλιομετρική Θέση

(Χ.Θ.) 303+100 με μέτρηση

Πειραιάς – Πλατύ (Χ.Θ.

0+000,00 με μέτρηση

Παλαιοφάρσαλος –

Καλαμπάκα) και τελειώνει

στην Χ.Θ. 80+441,00, στο

πέρας του Σιδηροδρομικού

Σταθμού (Σ.Σ.)

Καλαμπάκας.

Αθήνα – Καλαμπάκα σε

λιγότερο από 3 ώρες

Με την ολοκλήρωση του

έργου οι ταχύτητες που θα

μπορεί να αναπτύσσει το

τρένο θα είναι της τάξης

των 160 χλμ./ώρα και το

δρομολόγιο Αθήνα –

Καλαμπάκα θα διαρκεί

περίπου 2 ώρες και 50

λεπτά, χρόνος – ρεκόρ αν

σκεφτεί κανείς ότι σήμερα

απαιτούνται σχεδόν 5 ώρες.

Την ίδια ευεργετική μείωση

χρόνου θα βιώσουν και τα

δύο μεγάλα αστικά κέντρα

της περιοχής, καθώς στην

Καρδίτσα το τρένο θα φτά-

νει σε 2 ώρες και 20 λεπτά

και στα Τρίκαλα σε 2 ώρες

και 40 λεπτά.

Το τρένο θα μπορεί να λει-

τουργεί και ως ένας προα-

στιακός σιδηρόδρομος για

την περιοχή Λαμία –

Παλαιοφάρσαλος –

Καρδίτσα – Τρίκαλα –

Καλαμπάκα, εξυπηρετώ-

ντας τις καθημερινές ανά-

γκες χιλιάδων επιβατών,

αλλά και δίνοντας ώθηση

στον τουρισμό της περιοχής

που τα τελευταία χρόνια

βιώνει μία μεγάλη ανάπτυ-

ξη.

Ταυτότητα του έργου

Το αντικείμενο του έργου

αφορά στην κατασκευή της

ηλεκτροκίνησης, της σημα-

τοδότησης – τηλεδιοίκησης

και του συστήματος ETCS

L1, της υφιστάμενης μονής

σιδηροδρομικής γραμμής

κανονικού εύρους

Παλαιοφάρσαλος –

Καλαμπάκα. Συγκεκριμένα,

αφορά:

•Στην κατασκευή ηλεκτρονι-

κού συστήματος σηματοδό-

τησης, με τηλεδιοίκηση από

το κέντρο ελέγχου κυκλοφο-

ρίας, για την σηματοτεχνική

εξασφάλιση της γραμμής,

καθώς και στην εγκατάστα-

ση συστήματος αυτόματης

προστασίας συρμών ETCS

γραμμής επιπέδου1 (level

1), της γραμμής Σ.Σ.

Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ.

Καλαμπάκας.

• Στην υλοποίηση συστήμα-

τος ηλεκτροκίνησης (εναέ-

ρια γραμμή επαφής 25

kV/50Hz, ενός υποσταθμού

ισχύος έλξης 2X15 MVA)

και τηλεδιοίκησης

(S.C.A.D.A.), της γραμμής

Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως

Σ.Σ. Καλαμπάκας και την

προσαρμογή του νέου

συστήματος ηλεκτροκίνη-

σης με τις υφιστάμενες όμο-

ρες εγκαταστάσεις.

•Στην κατασκευή των απα-

ραίτητων τηλεπικοινωνια-

κών συστημάτων.

•Στην κατασκευή επιδομής

σιδηροδρομικής γραμμής,

με τη συμβατική μέθοδο της

σκυρογραμμής (σιδηροτρο-

χιές επί σκύρων), στην

περιοχή των Σοφάδων,

όπου θα κατασκευαστεί

γραμμή υπέρβασης (παρα-

καμπτήριος) μήκους 650 μ.

(ΧΘ 14+250 – ΧΘ 14+900

περίπου).

•Στην κατασκευή αποβά-

θρας στην περιοχή των

Σοφάδων, για την εξυπηρέ-

τηση του κοινού, αντίστοι-

χων διαστάσεων με την

υφιστάμενη, και στην προ-

σθήκη 2 ανελκυστήρων

στην υφιστάμενη πεζογέφυ-

ρα.

Η αρχή του έργου (0+000)

τοποθετείται στον σταθμό

Παλαιοφάρσαλος (Χ.Θ.

303+100 μέτρηση Π-Π) και

το τέλος στον σταθμό

Καλαμπάκα (Χ.Θ. 80+441 –

πέρας Σ.Σ. Καλαμπάκας,

μέτρηση Π-Κ.).

Ειδικότερα: η εγκατάσταση

των υπόψη συστημάτων

ηλεκτροκίνησης, σηματοδό-

τησης – τηλεδιοίκησης και

αυτόματης προστασίας

συρμών ETCS θα έχει ως

αποτέλεσμα:

•Τη δυνατότητα σε συρ-

μούς, εξοπλισμένους με

σύστημα ETCS on board,

προερχομένους ακόμα και

από άλλα κράτη, να εισέρ-

χονται στο εν λόγω τμήμα

γραμμής, με πλήρη συμβα-

τότητα, επιτήρηση και

ασφάλεια.

• Την ικανοποίηση των

απαιτήσεων διαλειτουργικό-

τητας και τη λειτουργία της

γραμμής ως τμήμα των

Διευρωπαϊκών

Σιδηροδρομικών Δικτύων.

•Την πλήρη σηματοτεχνική

κάλυψη της κυκλοφορίας

των συρμών.

•Τη διασύνδεση με το υφι-

στάμενο σύστημα σηματο-

δότησης του Σ.Σ.

Παλαιοφαρσάλου.

• Την πλήρη σηματοτεχνική

κάλυψη κατά την είσοδο /

έξοδο των συρμών στο

Σιδηροδρομικό Άξονα

ΠΑΘΕ.

•Την τηλεδιοίκηση του τμή-

ματος Παλαιοφαρσάλου –

Καλαμπάκας, από το

Κέντρο Ελέγχου

Κυκλοφορίας της Λάρισας.

• Τη διευκόλυνση της

συντήρησης και άρσης βλα-

βών, με υπερσύγχρονα

συστήματα καταγραφής

συμβάντων και σφαλμάτων.

•Την ένταξη των υφιστάμε-

νων ΑΣΙΔ εντός των Σ.Σ.

Σοφάδων, Καρδίτσας,

Τρικάλων και Καλαμπάκας,

στο σύστημα σηματοδότη-

σης.
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Επαναδημοπρατείται το έργο ηλεκτροκίνησης της γραμμήςΕπαναδημοπρατείται το έργο ηλεκτροκίνησης της γραμμής

Παλαιοφάρσαλος – ΚαλαμπάκαΠαλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα



Κ
αμπάνια ενημέρω-

σης και ευαισθητο-

ποίησης για τον

εμβολιασμό κατά της

covid19 υλοποίησε στην

τοπική κοινότητα των

ΡΟΜΑ, το ΚΕΠ Υγείας του

δήμου Φαρσάλων σε

συνεργασία με το Εθνικό

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων.

Συγκεκριμένα κλιμάκιο με

επικεφαλής την αρμόδια

αντιδήμαρχο για το ΚΕΠ

Υγείας του δήμου και υπεύ-

θυνη του Δικτύου Υγιών

Πόλεων κ. Σοφία Χατζηπλή,

την πρόεδρο της ΔΗΚΕΦΑ

κ. Ευαγγελία Χαμορούσου,

την υπεύθυνη του Κέντρου

Κοινότητας του Δήμου

Φαρσάλων – Παράρτημα

ΡΟΜΑ κ. Αθανασία

Βακαλούλη και τις νοσηλεύ-

τριες στο πρόγραμμα

«δημόσια υγεία και κοινοτι-

κή νοσηλευτική» κ.κ.

Παρασκευή Βερεντζιώτη,

Κωνσταντίνα Γκατζόγια και

Ελένη Αγγελάκη, προχώρη-

σαν στη διανομή ενημερω-

τικών φυλλαδίων στους

ΡΟΜΑ, για την σπουδαιότη-

τα του εμβολιασμού στη

«μάχη» κατά της παγκό-

σμιας πανδημίας.

Ήδη τα πρώτα αποτελέ-

σματα είναι θετικά, καθώς

οι πρώτοι ΡΟΜΑ προχώρη-

σαν σε ραντεβού εμβολια-

σμού τους.

«Η κοινότητα των ΡΟΜΑ

είναι ένα αναπόσπαστο

κομμάτι της κοινωνίας των

Φαρσάλων, για τους οποί-

ους η δημοτική αρχή υλο-

ποιεί μία διαρκή υποστηρι-

κτική προσπάθεια. Η

εκστρατεία του εμβολια-

σμού είναι το μοναδικό

αποτελεσματικό όπλο που

διαθέτουμε ως ανθρωπότη-

τα αυτή τη στιγμή και σ’

αυτή πρέπει να συμμετέ-

χουν όσο το δυνατό περισ-

σότεροι. Αυτό θα συμβεί με

σωστή ενημέρωση σε όλες

τις κοινωνικές ομάδες για τα

οφέλη του εμβολιασμού για

τους ίδιους τους πολίτες και

για την κοινωνία γενικότερα.

Θέλω επίσης με την ευκαι-

ρία αυτή να ευχαριστήσω

το Εθνικό Διαδημοτικό

Δίκτυο Υγιών Πόλεων για

την παροχή του έντυπου

πληροφοριακού υλικού»

σημείωσε σε δήλωσή της η

κ. Χατζηπλή.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους ΡΟΜΑ γιαΚαμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους ΡΟΜΑ για

τον εμβολιασμό κατά της τον εμβολιασμό κατά της covid -19covid -19

Μ
αθήματα ανθρω-

πιάς παραδί-

δουν για μία

ακόμη φορά οι μαθητές

και το εκπαιδευτικό προ-

σωπικό του ΕΠΑΛ

Φαρσάλων οι οποίοι

συγκέντρωσαν μεγάλη

ποσότητα πλαστικών

πωμάτων από χρησιμο-

ποιημένα μπουκάλια, με

στόχο να βοηθήσουν

συνανθρώπους τους.

Τις σακούλες με τα πώματα

παρέλαβε ο αρμόδιος αντι-

δήμαρχος Καθαριότητας

του δήμου Φαρσάλων κ.

Σταύρος Κουκουλιός από

τον διευθυντή του Λυκείου

κ. Κωνσταντίνο Πάνο και

την εκπαιδευτικό κ. Λίλιαν

Ροϊδούλη.

Τα πώματα θα φυλαχθούν

στις εγκαταστάσεις του

δήμου μέχρι τον κατάλληλο

χρόνο για την προμήθεια

αναπηρικού αμαξιδίου για

συμπολίτη ο οποίος το έχει

ανάγκη.

«Η προσπάθεια των μαθη-

τών και του εκπαιδευτικού

προσωπικού είναι αξιέπαι-

νη και οφείλει να βρει μιμη-

τές. Με μία τόσο απλή

πράξη προστατεύουμε το

περιβάλλον και βοηθάμε

συνανθρώπους μας με ανα-

πηρία που δεν έχουν τη

δυνατότητα να προμηθευ-

τούν απαραίτητο ιατρικό

εξοπλισμό» σημείωσε ο

αντιδήμαρχος κ.

Κουκουλιός.

Μαθήματα ανθρωπιάς από το ΕΠΑΛ ΦαρσάλωνΜαθήματα ανθρωπιάς από το ΕΠΑΛ Φαρσάλων



Η
ΕΟΑΣΝΛ χαιρετίζει

τους αγρότες και

κτηνοτρόφους που

συμμετείχαν στο μαζικό

και αγωνιστικό συλλαλη-

τήριο στην Κεντρική

Πλατεία της Λάρισας.

Χαιρετίζει τους δεκάδες

αγρότες του σεισμόπληκτου

Δήμου Τυρνάβου που συμ-

μετείχαν με τα τρακτέρ τους

δίνοντας το μήνυμα ότι

είμαστε σε εγρήγορση

παρά τις δυσκολίες του

καλοκαιριού και πως θα

αξιοποιήσουμε κάθε μορφή

αγώνα το επόμενο διάστη-

μα για να ικανοποιηθούν τα

δίκαια αιτήματα μας.

Χαιρετίζει τους εργαζόμε-

νους που εξέφρασαν την

έμπρακτη αλληλεγγύη και

συμπαράσταση τους στον

αγώνα μας στέλνοντας το

μήνυμα ότι η συμμαχία μαζί

τους μπορεί να δώσει δύνα-

μη και προοπτική στον

αγώνα μας. 

Η μεγάλη κινητοποίηση

στην Λάρισα, οι κινητοποιή-

σεις που οργανώθηκαν

στους άλλους Νομούς της

χώρας από την

Πανελλαδική Επιτροπή των

Μπλόκων, ανάγκασαν τον

υπουργό αγροτικής ανά-

πτυξης να εμφανιστεί μετά

από δυο μήνες και να κάνει

μια σειρά από εξαγγελίες

που σε καμιά περίπτωση

δεν απαντάνε στις ανάγκες

και στα αιτήματα που του

έχει θέσει το αγροτικό κίνη-

μα. 

Προσπαθεί να ρίξει στάχτη

στα μάτια των αγροτών, να

ξεγελάσει και να καθησυχά-

σει, να ανακόψει την οργή

και αγανάκτηση που οδη-

γούν σε  κινητοποιήσεις

γιατί το μόνο που τους τρο-

μάζει είναι τα τρακτέρ στους

δρόμους. 

Εξήγγειλε ότι θα δοθεί το

40% προκαταβολή από το

συνολικό ποσό αποζημίω-

σης κάθε αγρότη τέλος

Ιουλίου. Αυτό πρακτικά

σημαίνει ότι πρέπει να ολο-

κληρωθούν οι εκτιμήσεις

του ΕΛΓΑ, να γραφτούν τα

πορίσματα, να διασταυρω-

θούν τα στοιχεία με τον

ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δηλώσεις

ΟΣΔΕ, να κοινοποιηθούν

στους δικαιούχους. Με τις

πληροφορίες που έχουμε

από τον ΕΛΓΑ οι εκτιμήσεις

προχωράνε με πολύ αργό

ρυθμό εξαιτίας της έλλειψης

προσωπικού και του μέγε-

θος των ζημιών. Αλλά

ακόμη και να τα καταφέ-

ρουν γιατί να μην δώσουν

όλο το ποσό στους δικαιού-

χους στο τέλος Ιουλίου τότε; 

Η προκαταβολή έπρεπε να

είχε ήδη δοθεί στους δικαι-

ούχους αφού τα καλλιεργη-

τικά έξοδα όπως και τα

οικογενειακά έξοδα επιβίω-

σης τρέχουν. Να θυμίσουμε

ότι κάτω πάλι από την

πίεση του κινήματος για τον

Ιανό οι αποζημιώσεις είχαν

δοθεί στο στρέμμα και σε

περίπου  ενάμιση μήνα από

την ημερομηνία των πλημ-

μύρων. Γιατί δεν έγινε το

ίδιο με τον παγετό; 

Εξήγγειλε ότι οι αγρότες θα

αποζημιωθούν στο 100%

της ασφαλιζόμενης παρα-

γωγής σύμφωνα με τον

κανονισμό του ΕΛΓΑ. Για να

μην κοροϊδευόμαστε, είναι

γνωστό πως για τις δεν-

δρώδεις καλλιέργειες για

ζημιές από τον παγετό ο

ΕΛΓΑ αποζημιώνει για το

100% ζημιάς μόνο το

61.6%, και για τις άλλες

καλλιέργειες αμπέλια, σιτη-

ρά κλπ ως 74.6%. Συνεπώς

με τον κανονισμό του

ΕΛΓΑ, αν δεν ανασταλούν

τα άρθρα 7 & 9 οι παραγω-

γοί θα πάρουν ψίχουλα και

ούτε το κόστος παραγωγής

δεν θα καλυφθεί. 

Μίλησε για το πόσο πολύ

έχει ενισχυθεί ο ΕΛΓΑ με

προσλήψεις και σε όλη την

Ελλάδα, σε όλα τα υποκα-

ταστήματα όταν πάμε για

διαμαρτυρία μας λένε ότι

δεν έχουν επαρκή προσω-

πικό να φέρουν έγκαιρα εις

πέρας την εκτιμητική διαδι-

κασία. 

Το οργανωμένο αγροτικό

κίνημα, η Πανελλαδική

Επιτροπή Μπλόκων, η

ΕΟΑΣΝΛ, παλεύουμε και

απαιτούμε τα ήδη γνωστά

αιτήματα μας να γίνουν

πράξη από την κυβέρνηση.

Πάνω από όλα να αλλάξει ο

κανονισμός του ΕΛΓΑ, να

γίνει κρατικός φορέας με

επαρκή κρατική χρηματοδό-

τηση, που θα ασφαλίζει και

θα αποζημιώνει στο 100%

σε όλα τα στάδια της παρα-

γωγής αλλά και το κεφά-

λαιο, από όλα τα φυσικά

φαινόμενα και τις νόσους.

Όλα τα άλλα είναι εκ του

πονηρού και οδηγούν στην

βεβαιότητα ότι οι πληττόμε-

νοι αγρότες αλλά και κτηνο-

τρόφοι, θα πάρουν ψίχουλα

αποζημιώσεων. 

Μην μας πουν που θα

βρουν τα χρήματα αφού

δεν επαρκεί ο προϋπολογι-

σμός του ΕΛΓΑ. Να τα

βρουν εκεί που βρήκαν τα:

32 δισεκατομμύρια για να

δώσουν σε βιομηχάνους και

εφοπλιστές για στήριξη από

τις επιπτώσεις της πανδη-

μίας όταν στον πρωτογενή

τομέα έδωσαν μόλις 350

εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή

το 1%. 

Τα 380 εκατομμύρια που

έδωσαν στα αεροδρόμια για

ενίσχυση από τις επιπτώ-

σεις της πανδημίας. 

Τα 370 εκατομμύρια που

έδωσαν σε εφοπλιστές, κλι-

νικάρχες, ξενοδόχους για

επιστροφή ειδικό φόρου

στα καύσιμα και αφορολό-

γητο πετρέλαιο όταν η προ-

εκλογική δέσμευση του

Πρωθυπουργού στην

Λάρισα πριν δυο χρόνια για

επιστροφή φόρου στο

αγροτικό πετρέλαιο χάθηκε

δεν ξέρουμε σε ποιο συρτά-

ρι της κυβέρνησης… 

Τα 120 εκατομμύρια που

έδωσαν στην AEGEAN. 

Φτάνουν αυτά ή να συνεχί-

σουμε την απαρίθμηση; 

Ένα βασικό συμπέρασμα

πρέπει να βγάλουν όλοι οι

αγρότες από την κινητοποί-

ηση που κάναμε. Μόνο με

την ανακοίνωση των κινητο-

ποιήσεων στους Νομούς

που επλήγησαν από τον

παγετό, ξεκίνησαν οι εξαγ-

γελίες της κυβέρνησης μετά

από δυο μήνες αναμονής.

Με πιο μαζικές, δυναμικές

κινητοποιήσεις, μπορούμε

να κερδίσουμε πολλά

περισσότερα και να ικανο-

ποιηθούν τα αιτήματα μας. 

Αυτό που τους ανησυχεί και

τους πιέζει είναι τα τρακτέρ

στους δρόμους και η μαζική

συμμετοχή μας και αυτός

είναι ο μόνος σίγουρος,

ενδεδειγμένος και αποτελε-

σματικός δρόμος για το

οργανωμένο αγροτικό κίνη-

μα. 

Πιστέψτε στην δύναμη του

αγώνα μας!

Δυναμώστε τους

Αγροτικούς Συλλόγους και

την ΕΟΑΣΝΛ. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΘΑ

ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!
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Τ
ην ερχόμενη

Παρασκευή 25

Ιουνίου αναμένεται

να πληρωθούν οι ιδιοκτή-

τες ακινήτων τις αποζη-

μιώσεις για τα «κουρεμέ-

να» ενοίκια του Μαΐου

Στον τραπεζικό τους λογα-

ριασμό αναμένεται να δουν

την ερχόμενη Παρασκευή

25 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες ακι-

νήτων τις κρατικές αποζη-

μιώσεις για τα «κουρεμένα»

ενοίκια του Μαΐου.

Οι περισσότερες πληρωμές

θα αφορούν τις αποζημιώ-

σεις για τα ενοίκια Μαΐου,

που θα καταβληθούν με

βάση τις δηλώσεις Covid

Απριλίου. Παράλληλα θα

πιστωθούν ποσά παλαιότε-

ρων μηνών, που ήταν σε

εκκρεμοτητα και έχουν

σχέση με υπεκμισθώσεις

ακινήτων.

Επίσης, συνεχίζεται και η

διαδικασία συμψηφισμούς

αποζημιώσεων (για την

περίοδο Μάρτιος 2020 –

Μάιος 2020) με μελλοντικές

φορολογικές υποχρεώσεις

ενώ ακόμα αναζητούνται

ιδιοκτήτες που δεν έχουν

δηλώσεις σωστά το IBAN

τους στο Taxisnet.

Συγκεκριμένα oι επόμενες

πληρωμές θα αφορούν:

Ιδιόκτητες ακινήτων-φυσικά

πρόσωπα που δεν έλαβαν

καθόλου ενοίκιο τον περα-

σμένο Μάιο. Συγκεκριμένα

θα αποζημιωθούν για το

80% του αρχικού μισθώμα-

τος, ενώ τα νομικά πρόσω-

πα που εκμισθώνουν ακίνη-

τα θα αποζημιωθούν για το

60% του συμφωνημένου

μισθώματος. Οι ιδιοκτήτες

ακινήτων που έλαβαν το

60% του ενοικίου θα απο-

ζημιωθούν για το 50% της

ζημιάς.

Ιδιοκτήτες ακινήτων για μει-

ωμένα μισθώματα

Ιανουαρίου-Απριλίου 2021

ανάλογα με το ύψους του

«κουρέματος».

Περιπτώσεις ιδιοκτητών

που ακόμα περιμένουν τις

αποζημιώσεις Νοεμβρίου –

Δεκεμβρίου 2020.

Ιδιοκτήτες ακινήτων που

έκαναν όλες τις απαραίτη-

τες διορθώσεις ώστε να

εμφανίζεται σωστά το IBAN

του τραπεζικού τους λογα-

ριασμού στο Taxisnet

Δηλώσεις COVID που αφο-

ρούν υπεκμισθώσεις ακινή-

των και ξεμπλόκαραν.

Μετά και από την έκδοση

της διευκρινιστικής εγκυκλί-

ου οι υπηρεσίες της

Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων προχω-

ρούν τις εκκαθαρίσεις ως

εξής:

Ο τρίτος (και τελικός) υπο-

μισθωτής του ακινήτου είναι

ο δικαιούχος της μείωσης ή

της απαλλαγής ενοικίου,

εφόσον εντάσσεται στους

πληττόμενους ΚΑΔ.

Ο δεύτερος στη σειρά, ο

υπεκμισθωτής Δικαιούται

την αποζημίωση εάν είναι

και αυτός πληττόμενος

επαγγελματίας.

Ο πρώτος στην κατάταξη

δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του

ακινήτου, δικαιούται όλο το

μίσθωμα ή την αποζημίωση

εάν δεν την εισπράττει ο

υπεκμισθωτής του.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι

υπεκμισθώσεις ακινήτων

είναι μια σύνθετη διαδικα-

σία καθώς πρέπει να επα-

νεξεταστεί η κάθε αίτηση

ξεχωριστά. Σε κάποιες

περιπτώσεις η ΑΑΔΕ θα

αποστέλλει ηλεκτρονικά

μηνύματα στους ιδιοκτήτες

ακινήτων με τα οποία θα

ζητούνται πρόσθετα στοι-

χεία, ενώ σε κάποιους θα

ζητηθεί και η υπoβολή

δηλώσεων Covid.

Συνολικά, για τα μειωμένα

μισθώματα της περιόδου

Μαρτίου 2020 – Απριλίου

2021 έχουν πραγματοποιη-

θεί συμψηφισμοί με φόρους

και καταβολές χρημάτων

συνολικού ύψους άνω των

551,5 εκατ. ευρώ.

Τι προβλέπεται για τον

Ιούνιο

Και για τον μήνα Ιούνιο θα

συνεχιστεί η ρύθμιση που

προβλέπει την απαλλαγή

από την υποχρέωση κατα-

βολής ενοικίου σε... δύο

ταχύτητες.

Πλήρη απαλλαγή

για τις επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στους

κλάδους της εστίασης, του

τουρισμού, του πολιτισμού,

του αθλητισμού, των μετα-

φορών, τα γυμναστήρια και

επιχειρήσεις στις οποίες

επιβάλλονται περιοριστικά

μέτρα.

Η καταβολή μειωμένου

ενοικίου κατά 40% ισχύει

τον μήνα Ιούνιο για

το λιανεμπόριο,

για την κύρια κατοικία των

εργαζόμενων που τίθενται

σε αναστολή εργασίας τον

μήνα Ιούνιο και

για τη φοιτητική κατοικία

των εξαρτώμενων μελών

αυτών.

Με βάση τα έως τώρα

δεδομένα, αναμένεται ο

Ιούνιος να είναι ο τελευταί-

ος μήνας για τον οποίο

προβλέπονται ευνοϊκές

ρυθμίσεις αναφορικά με την

υποχρέωση καταβολής

ενοικίου, με εξαίρεση ελάχι-

στες περιπτώσεις επιχειρή-

σεων που ενδέχεται να

απαιτηθεί να παραμείνουν

κλειστές με κρατική εντολή

τον μήνα Ιούλιο.

Παράλληλα, δίνεται η δυνα-

τότητα αναστολής πληρω-

μής των δόσεων ρυθμισμέ-

νων φορολογικών και

ασφαλιστικών οφειλών,

πληρωτέων τον μήνα

Ιούνιο, για τις επιχειρήσεις

που θα παραμείνουν κλει-

στές με κρατική εντολή τον

μήνα Ιούνιο.
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ΟΑΕΔ: ΈψαχνανΟΑΕΔ: Έψαχναν

δουλειά τον Μάιοδουλειά τον Μάιο

1.013.163 άνεργοι1.013.163 άνεργοι

Σ
ε 1.013.163 άτομα

ανήλθε το σύνολο

των εγγεγραμμένων

ανέργων τον Μάιο του

2021 έναντι 1.099.013 ατό-

μων τον Απρίλιο του 2021

(ποσοστιαία μεταβολή -

7,81%) και έναντι 1.162.955

ατόμων τον Μάιο του 2020

(ποσοστιαία μεταβολή -

12,88%), σύμφωνα με τα

στατιστικά στοιχεία εγγε-

γραμμένης ανεργίας του

ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων, με
κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας (αναζητούντων
εργασία), τον Μάιο του 2021,
ανήλθε σε 970.487 άτομα.
Από αυτά, 560.735 (ποσο-
στό 57,78%) είναι εγγεγραμ-
μένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ
για χρονικό διάστημα ίσο ή
και περισσότερο των 12
μηνών και 409.752 (ποσοστό
42,22%) είναι εγγεγραμμένα
στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο
των 12 μηνών. Οι άνδρες
ανήλθαν σε 342.433 (ποσο-
στό 35,28%) και οι γυναίκες
ανήλθαν σε 628.054 (ποσο-
στό 64,72%).
Το σύνολο των εγγεγραμμέ-
νων λοιπών (μη αναζητού-

ντων εργασία), τον Μάιο του
2021, ανήλθε σε 42.676
άτομα. Οι άνδρες ανήλθαν
σε 13.181 (ποσοστό 30,89%)
και οι γυναίκες ανήλθαν σε
29.495 (ποσοστό 69,11%).
Το σύνολο των επιδοτούμε-
νων ανέργων, τον Μάιο του
2021, (αφορά τον αριθμό
των δικαιούχων που πληρώ-
θηκαν εντός του αντίστοιχου
μήνα), ανήλθε σε 78.476
άτομα, από τα οποία οι
63.409 (ποσοστό 80,80%)
είναι κοινοί και λοιπές κατη-
γορίες επιδοτουμένων και οι
15.067 (ποσοστό 19,20%)
είναι εποχικοί τουριστικών
επαγγελμάτων. Οι άνδρες
ανήλθαν σε 37.126 (ποσο-
στό 47,31%) και οι γυναίκες
ανήλθαν σε 41.350 (ποσο-
στό 52,69%).
Από το σύνολο των επιδο-
τούμενων ανέργων, 57.039
(ποσοστό 72,68%) είναι κοι-
νοί, 2.184 (ποσοστό 2,78%)
είναι οικοδόμοι, 15.067
(ποσοστό 19,20%) είναι επο-
χικοί τουριστικών επαγγελμά-
των, 3.872 (ποσοστό 4,93%)
είναι εποχικοί λοιποί (αγροτι-
κά), 286 (ποσοστό 0,36%)
είναι εκπαιδευτικοί και 28
(ποσοστό 0,04%) είναι λοι-
ποί.
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Επιστρεπτέα προκαταβολή: Προ των πυλών τα ειδοποιητήρια για τοΕπιστρεπτέα προκαταβολή: Προ των πυλών τα ειδοποιητήρια για το

συνολικό ποσό και από τους επτά κύκλουςσυνολικό ποσό και από τους επτά κύκλους

Τ
ο ειδοποιητήριο για

την επιστρεπτέα προ-

καταβολή θα αναρτη-

θεί στο TAXIS και το ποσό

θα διευθετηθεί σε 60 δόσεις

Προ των πυλών είναι τα ειδο-

ποιητήρια με τα οποία χιλιά-

δες φορολογούμενοι θα

μάθουν το ακριβές ποσό που

θα πρέπει να επιστρέψουν

από την ενίσχυση της

Επιστρεπτέας Προκαταβολή.

Τα ποσά αφορούν το ποσο-

στό από την Επιστρεπτέα

Προκαταβολή που έλαβαν

κατά τη διάρκεια των περιορι-

στικών μέτρων για την αντι-

μετώπιση της πανδημίας και

από την 1η Ιανουαρίου 2022

θα πρέπει να επιστρέψουν

με δόσεις.

Το ειδοποιητήριο θα αναφέρει

το συνολικό ποσό που

αφορά το επιστρεπτέο κομ-

μάτι και από τις 7

Επιστρεπτέες Προκαταβολές,

το οποίο θα πρέπει να επι-

στραφεί σε 60 δοσεις.

Πρόθεση του οικονομικού

επιτελείου είναι η διαδικασία

υπολογισμού των ποσών

που έχουν λάβει οι δικαιούχοι

να γίνει το συντομότερο

δυνατόν, προκειμένου να

έχουν πλήρη εικόνα των

υποχρεώσεων που θα έχουν

από την καινούργια χρονιά.

Τα ενημερωτικά θα αναρτη-

θούν στο mybusiness

support στο TAXIS και όσοι

έχουν λάβει έστω και μια επι-

στρεπτέα θα έχουν δυνατότη-

τα να ενημερωθούν.

Το ειδοποιητήριο το οποίο η

ΑΑΔΕ θα αναρτήσει στο

Taxis θα έχει αναλυτικά τα

ποσά που έχει λάβει κάθε

επιχείρηση και επαγγελμα-

τίας από κάθε κύκλο

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής, καθώς και το

συνολικό ποσό που καλείται

να επιστρέψει στο κράτος.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα

μπορούν να επιλέξουν εάν

θα αποπληρώσουν την οφει-

λή σε 60 δόσεις ή θα διαλέ-

ξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ

όλο το ποσό που έχουν λάβει

με επιπλέον «κούρεμα»

ύψους 15% επί του επιστρε-

πτέου τμήματος.

Εναλλακτικά θα μπορούν να

επιλέξουν όσοι είχαν μείωση

εσόδων τουλάχιστον 30% το

2020 αντί του κουρέματος

της οφειλής των τριών πρώ-

των φάσεων, το οποίο φτάνει

στο 50% να λάβουν «επιτα-

γή» η οποία θα έχει αξία, ίση

με το 35% των ποσών που

έλαβε αθροιστικά κατά τις

τρεις πρώτες φάσεις με την

οποία θα μπορούν αποπλη-

ρωθούν φετινές φορολογικές

υποχρεώσεις από φόρο εισο-

δήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ. Σε

αυτή τη περίπτωση θα πρέ-

πει να εξοφληθεί το 100%

της Επιστρεπτέας σε 60

δόσεις από 31/1/2022.

Οι τρεις πρώτοι κύκλοι

Για τους τρεις πρώτους

κύκλους της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής και ειδικά για

τις επιχειρήσεις οι οποίες

κατά το έτος 2020 είχαν μείω-

ση τζίρου τουλάχιστον 15%,

σε σχέση με το 2019, δεν

επιστρέφεται το 30%, ενώ για

όσες επιχειρήσεις είχαν κατά

το έτος 2020 μείωση τζίρου

τουλάχιστον 30%, σε σχέση

με το 2019, δεν επιστρέφεται

το 50%. Συγκεκριμένα:

Για επιχειρήσεις που έχουν

κάνει έναρξη μετά την 1η

Ιανουαρίου 2018 ή άνοιξαν

υποκατάστημα από την 1η

Οκτωβρίου 2019 έως τις 31

Δεκεμβρίου 2020 δεν επι-

στρέφεται το 50%, ανεξαρτή-

τως του τζίρου έτους 2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση η

διατήρηση θέσεων εργασίας

όπως προβλεπόταν σε κάθε

κύκλο της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής.

Οι επιχειρήσεις που είχαν

πάνω από 20 εργαζομένους

και τους διατηρούν, δεν επι-

στρέφουν το 40% ανεξαρτή-

τως τζίρου, εκτός εάν με

βάση τα παραπάνω εντάσσο-

νται στο πιο ευνοϊκό καθε-

στώς του 50%.

Η επιχορήγηση επανεκκίνη-

σης παρέχει τη δυνατότητα

στις επιχειρήσεις να πάρουν

ως δάνειο το 35% του ποσού

που άντλησαν από τις

Επιστρεπτέες 1-3, προκειμέ-

νου να πληρώσουν φόρους

(ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος,

ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.) και εισφορές

ως το τέλος του χρόνου, ανα-

λαμβάνοντας, όμως, την

υποχρέωση να αποπληρώ-

σουν το 100% του ποσού

των Επιστρεπτέων σε 60

δόσεις. Η εναλλακτική είναι

να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση

που ισχύει για όλους, δηλαδή

να επιστρέψουν το 50% που

έλαβαν σε 60 δόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του

υπουργείου Οικονομικών:

1. Στον πρώτο στον πρώτο

κύκλο της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής ενισχύθηκαν

52.490 επαγγελματίες και

επιχειρήσεις με το ποσό των

601,813 εκατ. ευρώ

2. Στον δεύτερο κύκλο ενι-

σχύθηκαν 89.732 επαγγελμα-

τίες και επιχειρήσεις με το

ποσό των 1,259 δισ. ευρώ

3. Στον τρίτο κύκλο ενισχύθη-

καν 101.522 δικαιούχοι με το

ποσό των 1,510 δισ. ευρώ

4. Στο τέταρτο κύκλο οι ενι-

σχύσεις έφθασαν στα 2,174

δισ. ευρώ για 447.041 επιχει-

ρήσεις και επαγγελματίες

5. Στον πέμπτο κύκλο το

ύψος των ενισχύσεων ήταν

1,250 δισ. ευρώ για 361.505

επαγγελματίες και επιχειρή-

σεις

6. Στον έκτο κύκλο το ύψος

των ενισχύσεων ήταν 524,6

εκατ. ευρώ για 280.109

επαγγελματίες και επιχειρή-

σεις

7. Στον έβδομο κύκλο το

ύψος των ενισχύσεων ήταν

945,8 εκατ. ευρώ για 297.621

επαγγελματίες και επιχειρή-

σεις



Ο
Δήμος

Φαρσάλων ως

εταίρος της

Κοινωνικής Σύμπραξης

της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας, συμ-

μετέχει στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας για Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD), στα πλαί-

σια των Αποκεντρωμένων

προμηθειών ενημερώνει

τους δικαιούχους του

Κοινωνικού Εισοδήματος

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που

έχουν επιλέξει να είναι

ωφελούμενοι του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Επισιτιστικής και

Βασικής Υλικής

Συνδρομής για το Ταμείο

Ευρωπαϊκής Βοήθεια για

τους Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD), ότι η δια-

νομή των προϊόντων θα

πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 24  Ιουνίου  2021

από τις 9:00 π.μ. έως

13:30 μ.μ., στο χώρο της

Σκεπαστής Αγοράς

Φαρσάλων.

Προϊόντα που θα διανεμη-

θούν: βόειο κρέας, χοιρινό

κρέας, γραβιέρα, φέτα,

αλεύρι, ελαιόλαδο, μαρμε-

λάδα, ρύζι, φακές, φασόλια,

ζυμαρικά, καθαριστικό γενι-

κής χρήσης,  οδοντόβουρ-

τσα, σαμπουάν,  σκόνη για

πλύσιμο ρούχων, υγρό πιά-

των (σύνολο 16 προϊόντα).

Οι δικαιούχοι του προγράμ-

ματος θα παραλαμβάνουν

τα προϊόντα που τους αντι-

στοιχούν με την επίδειξη

της απόφασης έγκρισης

ΚΕΑ ή του ΑΜΚΑ του

μέλους της αίτησης που

παραλαμβάνει και σε περί-

πτωση αδυναμίας προσέ-

λευσης των ιδίων, μέσω

εκπροσώπου με εξουσιοδό-

τηση  με βεβαίωση γνήσιου

υπογραφής από αρμόδια

Αρχή ή συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο, έχοντας μαζί

και τον αριθμό ΑΜΚΑ του

ωφελούμενου (σε επίσημο

έγγραφο).

Σε περίπτωση που ο ωφε-

λούμενος δεν δύναται να

προσέλθει αυτοπροσώπως

στο σημείο διανομής, τα

προϊόντα μπορούν να

παραλαμβάνονται από

τρίτο πρόσωπο που φέρει

εξουσιοδότηση του ωφελού-

μενου, με σφραγίδα βεβαί-

ωσης γνήσιου της υπογρα-

φής του ή συμβολαιογραφι-

κό πληρεξούσιο, έχοντας

μαζί και τον αριθμό ΑΜΚΑ

του ωφελούμενου (σε επί-

σημο έγγραφο).

Μεθοδολογία Διανομής

«Drive Through»

Λόγω της υφιστάμενης

κατάστασης και της πανδη-

μίας Covid-19, οι ωφελού-

μενοι  θα προσεγγίσουν το

σταθερό σημείο διανομής

(Σκεπαστή Αγορά

Φαρσάλων) με όχημα θα

ακολουθήσουν τους δια-

μορφωμένους διαδρόμους

εισόδου και εξόδου του

οχήματος στο περιβάλλοντα

χώρο  έτσι ώστε:

Οι ωφελούμενοι δεν θα

αποβιβάζονταισε καμία

στιγμή από τα οχήματα

τους.

Θα διέρχονται από δύο

«στάσεις» όπου:

Στη πρώτη, θα πραγματο-

ποιείται η ταυτοποίηση τους

από υπαλλήλους της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ που θα είναι

προφυλαγμένοι με μάσκες

και γάντια. Μετά την ταυτο-

ποίηση οι ωφελούμενοι θα

υπογράφουν στο ηλεκτρονι-

κό σύστημα ταυτοποίησης.

Στη δεύτερη, ο ωφελούμε-

νος θα υποδεικνύει στους

υπαλλήλους του αναδόχου

που θα τοποθετήσουν τα

τρόφιμα (σχάρα, πορτ –

παγκαζ, εντός του οχήμα-

τος) και οι υπάλληλοι της

αναδόχου εταιρίας ολοκλη-

ρώνουν την διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση της

παραπάνω διαδικασίας

συνεχίζουν την έξοδο τους

από τον περιβάλλοντα

χώρο.

Υποχρεώσεις

Ωφελούμενων

Οι ωφελούμενοι είναι υπο-

χρεωμένοι να ακολουθή-

σουν τις παρακάτω οδηγίες:

Να προσέλθουν στο σημείο

παραλαβής των τροφίμων

αυστηρά στη προκαθορι-

σμένη ώρα που θα τους

κοινοποιηθεί με SMS. Είναι

εξαιρετικά σημαντικό να

τηρηθεί ο συγκεκριμένος

κανόνας για την αποφυγή

μποτιλιαρίσματος.

Κατά τη ταυτοποίηση και

παραλαβή να φορούν

μάσκα.

Οι ωφελούμενοι θα ενημε-

ρωθούν με γραπτό μήνυμα

SMS  στα κινητά τους τηλέ-

φωνα

Πληροφορίες στη Δημοτική

Κοινωφελή Επιχείρηση

Φαρσάλων – (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ):

24193 50162
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Μ
ε τις 158

ψήφους της

κυβερνητικής

πλειοψηφίας ψηφίστηκε,

επί της αρχής, το νομο-

σχέδιο του Υπουργείου

Εργασίας. Κατά της

αρχής του νομοσχεδίου

τάχθηκε σύσσωμη η αντι-

πολίτευση, η οποία κατα-

ψήφισε επίσης τον σκλη-

ρό πυρήνα των διατάξε-

ων για τα εργασιακά.

Αρκετές διατάξεις, κυρίως

αυτές που σχετίζονται με

την ενσωμάτωση των

Οδηγιών και των

Συμβάσεων του Διεθνούς

Γραφείου Εργασίας, έλαβαν

θετική ψήφο από την αντι-

πολίτευση, με εξαίρεση το

ΚΚΕ που έχει καταψηφίσει

την αρχή, τα άρθρα και το

σύνολο του νομοσχεδίου.

«Ο νόμος πλέον, για την

προστασία της εργασίας

είναι ένα μεγάλο βήμα

μπροστά. Φέρνει την

Ελλάδα πιο κοντά στις

προηγμένες ευρωπαϊκές

χώρες, καθώς ακολουθούμε

ευρωπαϊκή πολιτική στα

εργασιακά ζητήματα. Είναι

ένας νόμος που δίνει δύνα-

μη στον εργαζόμενο, δύνα-

μη στην οικονομία», είπε ο

Υπουργός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων,

Κωστής Χατζηδάκης, αμέ-

σως μετά την ανακοίνωση

του αποτελέσματος της

ονομαστικής ψηφοφορίας.

«Η ονομαστική ψηφοφορία

την οποία ζητήσαμε, οδήγη-

σε στα αποκαλυπτήρια της

αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ

ψήφισε τα μισά άρθρα

αυτού του “τρισκατάρατου”

νομοσχεδίου, όπως περί-

που, το χαρακτήριζε.

Ταυτοχρόνως, μέσα σε μια

πρωτοφανή πολιτική τρικυ-

μία, καταψήφισε το άρθρο

για το 8ωρο.

Επαναλαμβάνω, καταψήφι-

σε το άρθρο που κατοχυ-

ρώνει το 8ωρο ενώ παράλ-

ληλα, ψήφισε “παρών”, στις

ρυθμίσεις για τα συνδικαλι-

στικά δικαιώματα των αυτο-

απασχολούμενων στα

delivery και ψήφισε

“παρών” στην Οδηγία, την

οποία ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε

προσυπογράψει. Δηλαδή,

την Κοινοτική Οδηγία 1158,

σε σχέση με τις ευέλικτες

ρυθμίσεις του ωραρίου για

συμφιλίωση προσωπικής

με την επαγγελματική ζωή»,

είπε ο Κωστής Χατζηδάκης

και πρόσθεσε:

«Περιμένουμε εξηγήσεις γι’

αυτό το ρεσιτάλ πολιτικής

υποκρισίας και γι’ αυτήν την

πρωτοφανή πολιτική τρικυ-

μία».

Είχε προηγηθεί μία θυελλώ-

δης συνεδρίαση στην

Ολομέλεια, κατά την οποία

οι πολιτικοί αρχηγοί ανέβα-

σαν το “θερμόμετρο” στο…

κόκκινο.

«Με το εργασιακό νομοσχέ-

διο αναμετρώνται οι δυνά-

μεις της πραγματικά προο-

δευτικής σκέψης με τις

δυνάμεις της συντήρησης»

τόνισε ο Πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης,

χαρακτηρίζοντας το νομο-

σχέδιο φιλεργατικό και

βαθιά αναπτυξιακό, αλλά

και «χρέος προς τη νέα

γενιά για καλύτερες δουλει-

ές».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατη-

γόρησε την Κυβέρνηση ότι

«βαφτίζει αναγέννηση τον

μεσαίωνα» και ότι «συκο-

φαντεί όσους αντιδρούν και

αντιστέκονται».

Οι νέες ρυθμίσεις στα εργα-

σιακά είναι μια πολύ καλά

μελετημένη παρέμβαση,

αδίστακτη και στοχευμένη,

κατήγγειλε η Πρόεδρος του

Κινήματος Αλλαγής, Φώφη

Γεννηματά.

«Δημιουργείτε τη νέα γενιά

των νεόπτωχων που δεν θα

έχουν στον ήλιο μοίρα»,

υποστήριξε ο Πρόεδρος της

Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος

Βελόπουλος.

«Θα σας πολεμήσουμε σε

κάθε γωνιά τη χώρας», διε-

μήνυσε ο γραμματέας του

ΜέΡΑ 25, Γιάνης

Βαρουφάκης.
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Α
ρνητικά και τα 27

rapid test στα

Φάρσαλα

ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

Πραγματοποιήθηκαν 27

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των  οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑ-

ΤΕΙΑ  ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε συνολικό αριθμό 202

δειγμάτων καταγράφηκε

1θετικό. Αφορά  σε άνδρα

ηλικίας  45  ετών.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΛΗ-

ΨΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕ-

ΡΩΦ

Πραγματοποιήθηκαν 51

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των  οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Σε συνολικό αριθμό 72

δειγμάτων καταγράφηκε1

θετικό. Αφορά  σε άνδρα

ηλικίας 40 ετών.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ  ΟΣΕ

Πραγματοποιήθηκαν 65

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των  οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥ-

ΔΡΟΜΕΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν 90

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των  οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

Αρνητικά και τα 27 Αρνητικά και τα 27 rapidrapid testtest

στα Φάρσαλαστα 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο

κέντρο των Φαρσάλων κατάλλη-

λο για επαγγελματική στέγη στην

οδό Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί

Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

1ου ορόφου, 65 τμ ανακαινι-

σμένο, στην οδό Λαμίας στα

Φάρσαλα, θέρμανση και κλι-

ματισμός χωρίς κοινόχρηστα.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6998142044

ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

1ου ορόφου 65 τμ ανακαινι-

σμένο στην οδό Λαμίας στα

Φάρσαλα, θέρμανση και κλι-

ματισμός, χωρίς κοινόχρη-

στα.

Τηλέφωνο:6998142044

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη 144 τ.μ.

με οικοδομική άδεια, φως,

νερό, περίφραξη, σε οικόπε-

δο 900 τ.μ. Βρίσκεται στο

χωριό Βρυσιά Φαρσάλων σε

προνομιακή θέση (πρόσοψη

στο δρόμο). Τηλέφωνα

Επικοινωνίας : 6978419803

και 6987162459.
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22/6: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

23/6:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

24/6:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

25/6:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

26/6:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

27/6:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

28/6:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από την Παρασκευή

18/6/2021 και μέχρι νεωτέ-

ρας τα δρομολόγια διαμορ-

φώνονται ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ: 11:50 -15:50 -19:50

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ 08:10 -

16:15 – 20:15

Τα δρομολόγια ισχύουν και

για τα Σαββατοκύριακα.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Zητούνται εργάτριες και εργάτες για εποχιακή απασχόλη-

ση σε εργοστάσιο κονσερβοποιιάς

Πληροφορίες στο Nefeli Travel

Tηλ. Επικοινωνίας: 24910-25600-601

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2ου ορόφου 46 τ.μ.

(βλέπει ακάλυπτο) κατασκευής 1982 σε

καλή κατάσταση,  στην οδό Βόλου 9, στα

Φάρσαλα.

Τιμή 22.000 ευρώ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936719862

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων
ευχαριστεί θερμά τα τέκνα του εκλιπόντος
Νικολάου Αγγελακόπουλου για την δωρεά τους εις
μνήμη του.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων
ευχαριστεί θερμά την κ. Μαρία Σιούρη Γκαβογιάννη
και τον κ. Λεωνίδα Σακελλαρίου για την δωρεά
τους εις μνήμη Δημητρίου Λιάπη του Βησσαρίωνα.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια.

Μ
ε τρεις δρομείς

από την ομάδα

Φαρσαλινών

Δρομέων Running Team

Farsala διεξήχθη ο αγώνας

Karya Olympus Trail 25K

+1500m.

Ο Klevis Fejzo με χρόνο

2.41'45" τερμάτισε 10ος και

1ος στην ηλικιακή κατηγορία,

ο 

Νικολαΐδης Γιώργος με

χρόνο 3.21'31" τερμάτισε

στην 29η θέση ενώ η

Μπούσιου Ρίκα με χρόνο

4.37'41" τερμάτισε 81η και

4η στην κατηγορία της.

Το επόμενο Σάββατο οι

Δρομείς των Φαρσάλων

προετοιμάζονται για τον 17ο

Υπερμαραθώνιο "Olympus

Marathon 44K + 3200m

όπου αναμένονται αρκετές

Φαρσαλινές συμμετοχές.

ΤρειςΤρεις συμμετοχέςσυμμετοχές

Φαρσαλινών δρομέων σεΦαρσαλινών δρομέων σε

αγώνα στον Όλυμπο!αγώνα στον Όλυμπο!
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Έ
ξι σημαντικές

διευκρινίσεις

για τον τρόπο

συμπλήρωσης συγκεκρι-

μένων κωδικών της φετι-

νής φορολογικής δήλω-

σης παρέχει η Ανεξάρτητη

Αρχή Δημοσίων Εσόδων,

με αφορμή επισημάνσεις

φορέων, οι οποίες εστιά-

ζονται στις προσαρμογές

που επέβαλε στα φορολο-

γικά έντυπα η πανδημία

Οι διευκρινίσεις αφορούν

μεταξύ άλλων τα τεκμήρια,

τις δαπάνες με ηλεκτρονικά

μέσα πληρωμής, τα ποσά

που υπόκεινται σε φόρο ή

αποτελούν εισόδημα που

όμως απαλλάσσεται από

φόρο και εισφορά αλληλεγ-

γύης και την αναγραφή των

ποσών των «κουρεμένων»

ενοικίων.

Ειδικότερα και με αφορμή

την πρόσφατη επιστολή του

Οικονομικού Επιμελητηρίου

Ελλάδος η ΑΑΔΕ διευκρινί-

ζει τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τον νόμο,

στην περίπτωση απόκτη-

σης ακινήτου, ως δαπάνη

αγοράς λαμβάνεται το

πραγματικό τίμημα, όπως

έχει καταγραφεί στα ηλε-

κτρονικά βιβλία μεταγραφής

Φόρου Μεταβίβασης

Ακινήτων των ΔΟΥ και όχι η

τυχόν μικρότερη αντικειμενι-

κή αξία. Οπότε στην περί-

πτωση αναγραφής στη

δήλωση μικρότερου ποσού,

η δήλωση οδηγείται για

έλεγχο στη ΔΟΥ και ο

φορολογούμενος χρειάζεται

να αποστείλει ψηφιακά το

αντίστοιχο συμβόλαιο αγο-

ράς στη ΔΟΥ για την ολο-

κλήρωση της εκκαθάρισης

της δήλωσης. Συνεπώς,

όσα αναφέρονται στην επι-

στολή σας δεν είναι «σφάλ-

μα», αλλά εφαρμογή των

συστημικών ελέγχων για

την ορθή δήλωση των

δαπανών απόκτησης περι-

ουσιακών στοιχείων, σύμ-

φωνα με τα συμβόλαια που

οι φορολογούμενοι έχουν

υπογράψει.

2. Οι κωδικοί 023-024 αφο-

ρούν τα πρόσωπα που

γενικώς απαλλάσσονται

από την υποχρέωση επί-

κλησης δαπανών με ηλε-

κτρονικά μέσα πληρωμής,

καθώς και, ειδικά για φέτος,

τους φορολογουμένους

άνω των 60 ετών (ειδικά για

τους τελευταίους, η σχετική

πληροφορία λαμβάνεται

από το αρχείο του μητρώου

της ΑΑΔΕ). Οι κωδικοί αυτοί

δεν συμπληρώνονται από

πληττόμενους από την παν-

δημία.

Γι’ αυτούς, προστέθηκαν

επιπλέον κωδικοί στον

πίνακα 9 (κωδ.985-986), οι

οποίοι προ-συμπληρώνο-

νται με βάση τα διαθέσιμα

αρχεία και οι φορολογούμε-

νοι αυτοί απαλλάσσονται

φέτος τόσο από την υπο-

χρέωση επίκλησης δαπα-

νών με ηλεκτρονικά μέσα

πληρωμής δαπάνες όσο

και, υπό προϋποθέσεις,

από για τις αντικειμενικές

δαπάνες διαβίωσης.

Συνεπώς, δεν υπάρχει

κάποια περίπτωση δικαιού-

χων εξαίρεσης από την επί-

κληση δαπανών με ηλε-

κτρονικά μέσα πληρωμής

που δεν έχει αντιμετωπιστεί

μέσα από την εφαρμογή

υποβολής δηλώσεων Ε1.

3. Όπως και κατά τα προη-

γούμενα έτη, και φέτος οι

κωδικοί 049-050 δεν προ-

συμπληρώνονται από την

ΑΑΔΕ, καθώς την πλήρη

εικόνα των εν λόγω δαπα-

νών έχει ο ίδιος φορολο-

γούμενος. Για τη διευκόλυν-

ση των φορολογουμένων

υπάρχει σχετικό πεδίο

όπου ο κάθε φορολογούμε-

νος μπορεί να δει τα ποσά

ετήσιων δαπανών που έχει

αποστείλει γι’ αυτόν η τρά-

πεζά του. Εφόσον συμφω-

νεί με αυτά, μπορεί να

μεταφέρει το άθροισμά τους

στους παραπάνω κωδι-

κούς. Εφόσον διαπιστώσει

κάποιο σφάλμα, μπορεί να

συμπληρώσει το ορθό κατά

την κρίση του ποσό.

Συνεπώς, η διαδικασία

αυτή είναι από ετών γνω-

στή και δεν αποτελεί ειδικό

ζήτημα ή πρόβλημα των

φετινών δηλώσεων.

4. Για τα ποσά που υπόκει-

νται σε φόρο ή αποτελούν

εισόδημα που όμως απαλ-

λάσσεται από φόρο και

εισφορά αλληλεγγύης (κωδ.

617-618), διενεργείται προ-

συμπλήρωση από την

ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία

που αποστέλλουν οι φορείς

που τα χορήγησαν. Αν δεν

έχει αποσταλεί σχετικό

αρχείο από τον αρμόδιο

φορέα, μπορούν να

συμπληρωθούν από τον

ίδιο τον φορολογούμενο

(κωδ. 657 – 658).

Τα ποσά που δεν αποτε-

λούν εισόδημα αλλά αποζη-

μίωση συμπληρώνονται

προαιρετικά από τον φορο-

λογούμενο στους κωδικούς

781 – 782 και χρησιμεύουν

μόνο στην κάλυψη τεκμη-

ρίων διαβίωσης ή απόκτη-

σης περιουσιακών στοιχεί-

ων. Στην κατηγορία αυτή

ανήκει και η συντριπτική

πλειονότητα των ενισχύσε-

ων που δόθηκαν εντός του

2020 για την αντιμετώπιση

της πανδημίας.

Όπως γνωρίζετε, τα ποσά

των κωδικών 781 -782

συμπληρώνονται από τον

ίδιο τον φορολογούμενο, ο

οποίος τα γνωρίζει και τα

επικαλείται. Ωστόσο, για την

περαιτέρω διευκόλυνση των

φορολογουμένων, για

πρώτη φορά φέτος, η

ΑΑΔΕ προχώρησε σε προ-

συμπλήρωση των κωδικών

781 – 782. Ειδικότερα, από

την προηγούμενη εβδομά-

δα έχει προσυμπληρώσει

στους κωδικούς αυτούς

ποσά Επιστρεπτέας

Προκαταβολής και

Αποζημιώσεων Ειδικού

Σκοπού που καταβλήθηκαν

από το υπουργείο

Οικονομικών μέσω της

ΑΑΔΕ και είναι σε διαρκή

συνεργασία με τους λοι-

πούς φορείς που χορήγη-

σαν αντίστοιχες ενισχύσεις

αποζημιωτικού χαρακτήρα,

ώστε να τις συμπεριλάβει

και αυτές στους κωδικούς

781 – 782.

5. Τα ποσά που συμψηφί-

στηκαν εντός του 2020 με

οφειλές στη φορολογική

διοίκηση, λόγω είσπραξης

μειωμένου μισθώματος, δεν

αναγράφονται στη δήλωση

(Ε2), καθώς οι συμψηφι-

σμοί φόρων δεν δύναται να

καλύψουν τεκμήρια διαβίω-

σης ή απόκτησης περιου-

σιακών στοιχείων.

6. Στο έντυπο Ε3 μεταφέρο-

νται από την επιχείρηση τα

δεδομένα των βιβλίων της,

στα οποία πρέπει να έχουν

καταχωρηθεί και οι αποζη-

μιώσεις ή επιχορηγήσεις

που η επιχείρηση έλαβε για

την αντιμετώπιση των συνε-

πειών του Covid-19. Τα

πεδία του πίνακα ΣΤ’ του

εντύπου Ε3 δεν προσυ-

μπληρώνονται.

Κλείνοντας την απάντησή

της η ΑΑΔΕ επισημαίνει:

«Έχοντας την πεποίθηση

ότι τα ανωτέρω απαντούν

στα ζητήματα που θέσατε

με την από 14/6/2021 επι-

στολή σας, οι υπηρεσίες

μας είναι στη διάθεσή σας

να σας παράσχουν περισ-

σότερες διευκρινίσεις εφό-

σον απαιτηθεί, αλλά και να

μας ενημερώσετε για οποι-

οδήποτε άλλο ζήτημα θεω-

ρείτε ότι αφορά την υποβο-

λή των φετινών δηλώσεων

φορολογίας εισοδήματος

φυσικών προσώπων».

Οικονομικά Νέα

Διευκρινιστικό οδηγό για τις φετινές Διευκρινιστικό οδηγό για τις φετινές φορολογικέςφορολογικές δηλώσειςδηλώσεις

εξέδωσεεξέδωσε ηη ΑΑΔΕΑΑΔΕ



Δ
ιάχυτη είναι η αγα-

νάκτηση των λογι-

στών και των

φοροτεχνικών για τον

απίστευτο όγκο εργασιών

που πρέπει να εκτελέ-

σουν το επόμενο διάστη-

μα, αλλά για την έλλειψη

συντονισμού των απαι-

τούμενων εργασιών εκ

μέρους της Πολιτείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες,

η πλατφόρμα για την υπο-

βολή φορολογικών δηλώσε-

ων άνοιξε με πολλά προ-

βλήματα, καθώς υπάρχουν

εκκρεμότητες από την

πλευρά του κρατικού μηχα-

νισμού στις αναρτήσεις

βεβαιώσεων (αποδοχών,

ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, κτλ.) καθώς

και σε πολλά ακόμα προσυ-

μπληρωμένα πεδία.

Υπό το πρίσμα αυτό, οι

λογιστές ζητούν η καταλη-

κτική ημερομηνία των φετι-

νών δηλώσεων να μεταφερ-

θεί τουλάχιστον έως τις 30

Σεπτεμβρίου 2021.

Να σημειωθεί πως, πέραν

των φορολογικών δηλώσε-

ων, λογιστές και φοροτεχνι-

κοί διεκπεραιώνουν και μια

σειρά άλλων θεμάτων

όπως αναστολές συμβάσε-

ων εργασίας, αποζημιώσεις

ειδικού σκοπού, αποζημιώ-

σεις ειδικού σκοπού επιστη-

μόνων, επιστρεπτέες προ-

καταβολές, προγράμματα

περιφερειών, ΤΕΠΙΧ ΙΙ,

ταμείο εγγυοδοσίας επιχει-

ρήσεων σε δύο φάσεις, επι-

δότηση τόκων 1 και 2, πρό-

γραμμα Γέφυρα 1 και 2,

μειώσεις μισθωμάτων, πρό-

γραμμα Συνεργασία, προ-

γράμματα για θερμάστρες

εξωτερικών χώρων και e-

shops, ψηφιακή μέριμνα,

άδειες ειδικού σκοπού,

τηλεργασία, στήριξη εργα-

ζομένων ειδικών κατηγο-

ριών, μέτρα στήριξης εργα-

ζομένων στον τουρισμό,

θέατρο, πολιτισμό, τις αιτή-

σεις επιδότησης παγίων

δαπανών και πολλά άλλα.
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CMYK

Φορολογικές δηλώσεις: Προβλήματα στο Φορολογικές δηλώσεις: Προβλήματα στο Taxisnet – Taxisnet – Παράταση τηςΠαράταση της

υποβολής ζητούν οι λογιστέςυποβολής ζητούν οι λογιστές


