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Φαρσαλινή δισκοβόλος Κρίστι

Αναγνωστόπουλου έγραψε ιστορία και στο

Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και τσε-

κάρει εισιτήρια για το Τόκιο εκεί που θα εκπροσωπήσει

την χώρα μας στην μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση

τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Η Κρίστι εμφανίστηκε στο Βελιγράδι όχι απλά συγκεντρωμέ-

νη και σοβαρή αλλά «διψασμένη» για την μεγάλη διάκριση

και μάλιστα κρατούσε την καλύτερη φετινή βολή της και το

ρεκόρ της για τον τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα...

CMYK

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1024 Τιμή: 0,60 ευρώ

Επιστολή φορέων προς τονΕπιστολή φορέων προς τον

διοικητή της 5ης ΥΠΕ για τηνδιοικητή της 5ης ΥΠΕ για την

επίλυση προβλημάτων τουεπίλυση προβλημάτων του

Κέντρου Υγείας ΦαρσάλωνΚέντρου Υγείας Φαρσάλων

ΠληρωμέςΠληρωμές
από από e-e-ΕΦΚΑ,ΕΦΚΑ,
ΟΑΕΔ καιΟΑΕΔ και
ΟΠΕΚΑΟΠΕΚΑ

ΟλοκληρώθηκεΟλοκληρώθηκε

η διανομή τροη διανομή τρο--

φίμων μέσωφίμων μέσω

τουτου

ΠρογράμματοςΠρογράμματος

ΤΕΒΑΤΕΒΑ

Βελτιώνει την οδική ασφάλεια στο δρόμο από ΝεράιδαΒελτιώνει την οδική ασφάλεια στο δρόμο από Νεράιδα

Πολυδάμαντα έως ε.ο. Φάρσαλα – Βόλος η ΠεριφέρειαΠολυδάμαντα έως ε.ο. Φάρσαλα – Βόλος η Περιφέρεια

«Αμαζόνιο» θυμίζουν δρόμοι«Αμαζόνιο» θυμίζουν δρόμοι

των Φαρσάλωτων Φαρσάλωνν

Ε. Λιακούλη: «Αγιά, Τέμπη καιΕ. Λιακούλη: «Αγιά, Τέμπη και

Φάρσαλα εκτός ‘’πρόσκλησης’’Φάρσαλα εκτός ‘’πρόσκλησης’’

Πράσινου Ταμείου!»Πράσινου Ταμείου!»

Χρυσό ατομικό ρεκόρ στοΧρυσό ατομικό ρεκόρ στο

Βελιγράδι πριν τους ΟλυμπιακούςΒελιγράδι πριν τους Ολυμπιακούς

για την Κρίστι Αναγνωστόπουλου!για την Κρίστι Αναγνωστόπουλου!

Σελ.4



2
Τρίτη 29 ΙουνίουΤοπικά Νέα

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 30/6/2021
Συννεφιά 24/40c

Τρίτη 29/6/2021
Ηλιοφάνεια 24/37c

Πέμπτη 1/7/2021
Ηλιοφάνεια 24/42c

Παρασκευή 2/7/2021
Συννεφιά 22/39c

Σάββατο 3/7/2021
Συννεφιά 21/34c

Κυριακή 4/7/2021

Συννεφιά 22/36c

Δευτέρα 5/7/2021

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

Κ
οντά στην ολο-

κλήρωση του βρί-

σκεται το έργο

της ολικής ανακατασκευ-

ής της πλατείας στο

Πολυδάμειο Φαρσάλων.

Ένα έργο πολύ σημαντικό

για το χωριό και την ανα-

βάθμιση του καθώς η

παλαιά πλατεία είχε αρκετά

προβλήματα λειτουργικής

φύσεως.

Ο πρόεδρος της ΤΚ κ.

Κωνσταντίνος Βούλγαρης

μετά από αιτήματα των

πολιτών είχε ξεκινήσει εδώ

και αρκετά χρόνια τις διαδι-

κασίες για την ολική ανακα-

τασκευή της πλατείας.

Εν τέλει πριν από αρκετό

καιρό το έργο αυτό πήρε

σάρκα και οστά και ξεκίνη-

σε η ανακατασκευή.

Οι εργασίες αναμένεται να

ολοκληρωθούν άμεσα ενώ

στην συνέχεια σύμφωνα με

το ρεπορτάζ του «Πρώτου

Τύπου» αναμένεται να

γίνουν έργα βελτίωσης και

αναβάθμισης και σε άλλα

σημεία του χωρίου που θα

κρατήσουν το χωριό και την

κοινότητα «ζωντανή» με

στόχο την καλύτερη διαβίω-

ση των πολιτών και την

αναβάθμιση της περιοχής

ΟλοκληρώνεταιΟλοκληρώνεται ηη

πλατείαπλατεία στοστο

ΠολυδάμειοΠολυδάμειο!!

Ενοίκια: Ποιες επιχειρήΕνοίκια: Ποιες επιχειρή--

σεις απαλλάσσονται απόσεις απαλλάσσονται από

την καταβολή Ιουνίου- Οιτην καταβολή Ιουνίου- Οι

προϋποθέσειςπροϋποθέσεις

Ο
ι υψηλότατες

θερμοκρασίες

που καταγράφη-

καν την περασμένη εβδο-

μάδα είχαν μεγάλη επί-

δραση και στην κινητικό-

τητα στα καφέ και τα

καταστήματα εστίασης

της πόλης.

Οι περισσότεροι

Φαρσαλινοί ειδικά τις πρωι-

νές και απογευματινές

ώρες επέλεγαν την δροσιά

του σπιτιού τους και την

άνεση τους για να απολαύ-

σουν τον καφέ τους ενώ

κάποιοι άλλοι το «έσκα-

σαν» μέχρι και αυθημερόν

για μια βουτιά δροσιάς στις

κοντινές παραλίες.

Όλες τις ώρες της ημέρας

τα καταστήματα είχαν λίγο

κόσμο, ενώ η κατάσταση

αυτή κάπως άλλαξε τα βρά-

δια και δη της Παρασκευής

και του Σαββάτου όπου

αρκετός κόσμος βγήκε να

απολαύσει το ποτό ή το

φαγητό σε κάποιο κατάστη-

μα της πόλης.

Όμως αρκετοί Φαρσαλινοί

έφυγαν για τριήμερο είτε σε

κάποια κοντινή παραθα-

λάσσια περιοχή είτε προς

τα βουνά.

Με τον καιρό να μην δείχνει

καμία διάθεση βελτίωσης

και την ερχόμενη εβδομάδα

το πιο πιθανό είναι να

συνεχιστεί η ίδια εικόνα.

Ο καύσωνας…Ο καύσωνας…

άδειασε ταάδειασε τα

Φάρσαλα!Φάρσαλα!

Δ
ημοσιεύθηκε στην

εφημερίδα της

κυβέρνησης η

απόφαση που καθορίζει

ποιες επιχειρήσεις απαλ-

λάσσονται πλήρως ή

μερικώς, από την καταβο-

λή ενοικίου τον Ιούνιο,

λόγω πανδημίας, ενώ

υπάρχει μία μικρή διαφο-

ροποίηση σε σχέση με

τον Μάιο.

Ποιες είναι οι προϋποθέ-

σεις

Η επιχείρηση θα πρέπει να

έχει κάνει έναρξη μέχρι τις

4 Ιανουαρίου 2021 και να

είναι «πληττόμενος» ο

κύριος ΚΑΔ εκτός αν ο δευ-

τερεύων ΚΑΔ έχει μεγαλύ-

τερα ακαθάριστα έσοδα. Οι

επιχειρήσεις που έχουν

κάνει έναρξη μετά τις 4/1/21

μπορούν να ενταχθούν στο

ίδιο μέτρο αλλά λαμβάνεται

υπόψιν ο ενεργός ΚΑΔ.

Ποιες επιχειρήσεις θα

έχουν πλήρη απαλλαγή

ενοικίου (100%)

Μαγαζιά με τουριστικά είδη

Μεταφορές

Καταλύματα – είτε ξενοδο-

χεία είτε μικρά ενοικιαζόμε-

να

Εστιατόρια – μπαρ

Μίσθωση οχημάτων

Επιχειρήσεις στον τομέα

του πολιτισμού και του

αθλητισμού

Που θα υπάρξει «κούρεμα»

40%

Σε όλο το λιανεμπόριο

Ένδυση – υπόδηση

Βιβλιοπωλεία

Ανθοπωλεία

Ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές

συσκευές

Κοσμήματα – καλλυντικά

Τυχερά παιχνίδια

Πως γίνεται η αποζημίωση

Εάν έχει κουρευτεί 100% το

επαγγελματικό τους ενοίκιο

ο ιδιοκτήτης αν είναι φυσικό

πρόσωπο θα εισπράξει ως

αποζημίωση το 80%, αν

είναι νομικό πρόσωπο θα

εισπράξει το 60%.

Εάν ένας ιδιοκτήτης επαγ-

γελματικού ακινήτου έχει

χάσει το 40% του ενοικίου

θα εισπράξει από το κρά-

τος το 50% της απώλειας.

Οι πληρωμές του Μαΐου

δεν έχουν ακόμη ολοκλη-

ρωθεί. Οπότε μόλις ολοκλη-

ρωθούν οι πληρωμές για τα

κουρεμένα ενοίκια του

Μαΐου θα ξεκινήσουν του

Ιουνίου.



«
Ηρθε η ώρα να επι-

βραβευθεί μια ομάδα

πολιτών, αναφέρο-

μαι στους 940.000 νέους

από 18-25 ετών, είναι τα

παιδιά που είδαν τις

σπουδές τους να αναστα-

τώνονται, τα ταξίδια και

τη διασκέδαση να χάνο-

νται», ανέφερε ο πρωθυ-

πουργός, κατά την

παρουσίαση των μέτρων

ενθάρρυνσης των εμβο-

λιασμών στο Μέγαρο

Μαξίμου, ανακοινώνο-

ντας, όπως είπε:

‘Ενα «παράθυρο ελευθε-

ρίας» για τους νέους, με

την πρώτη δόση εμβολίου

μια προπληρωμένη κάρτα

ύψους 150 ευρώ.

Όπως είπε ο πρωθυπουρ-

γός θα καλύπτει έξοδα για

ξενοδοχεία, είσοδο σε

χώρους πολιτισμού. Η δια-

δικασία, εξήγησε ο κ.

Μητσοτάκης, «θα είναι εξαι-

ρετικά απλή και θα δημι-

ουργείται με το ΑΜΚΑ κάθε

πολίτη. Αφορά όσους νέους

έχουν εμβολιαστεί και

όσους θα εμβολιαστούν

από δω και στο εξής».

Η ονομασία της κάρτας θα

είναι «Freedom Pass», ή

«Κάρτα Ελευθερίας» στα

ελληνικά.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε

διαθέσιμα ραντεβού. Ζητώ

από τους νέους να κλεί-

σουν το ραντεβού το συντο-

μότερο δυνατό και να αξιο-

ποιήσουν τη δυνατότητα

που τους δίνουμε μέσω του

«Freedom Pass». Θέλουμε

να ξέρουν ότι τους στηρί-

ζουμε και τους ευχαριστού-

με. Ένα μικρό «ευχαριστώ»

από την ελληνική πολιτεία

για να κάνετε αυτό που θα

κάνατε ούτως ή άλλως, να

πάτε να εμβολιαστείτε»,

ανέφερε, κλείνοντας, ο κ.

Μητσοτάκης.

Πώς θα εκδίδεται

Από την πλευρά του ο

Κυριάκος Πιερρακάκης,

διευκρίνισε ότι η κάρτα θα

χρησιμοποιείται αποκλειστι-

κά για τουριστικές και πολι-

τιστικές δραστηριότητες,

δηλαδή σε κινηματογρά-

φους, θέατρα, για ακτοπλοϊ-

κά εισιτήρια κτλ.

Ο ενδιαφερόμενος νέος θα

μπορεί να κάνει αίτηση για

την κάρτα, η οποία θα απο-

θηκεύεται και στο ψηφιακό

πορτοφόλι των νέων, μέσω

της πλατφόρμας gov.gr

αφού έχει κάνει μια δόση

του εμβολίου. Μετά την

αίτηση ο ενδιαφερόμενος

θα λαμβάνει μέσω e-mail

όλες τις σχετικές οδηγίες

την επόμενη ημέρα.

Η κάρτα θα είναι έτοιμη

πριν από το τρίτο δεκαήμε-

ρο του Ιουλίου.

«Ύστερα από 16 μήνες η

χώρα μας φαίνεται να κερ-

δίζει τη μάχη. Σταδιακά

αίρονται οι περιορισμοί, η

κοινωνική και οικονομική

ζωή επιστρέφει στους κανο-

νικούς της ρυθμούς. Ο

παραγωγικός ιστός της

Ελλάδας παρέμεινε όρθιος

και η ύφεση συγκρατήθη-

κε», σημείωσε επίσης ο

πρωθυπουργός κατά την

έναρξη της τοποθέτησής

του.

Σε τουριστικές και πολιτιστι-

κές δραστηριότητες θα

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η

προπληρωμένη κάρτα,

Freedom Pass, την οποία

θα πάρουν οι νέοι 18-25

(όσοι έχουν γεννηθεί δηλα-

δή από το 1996 έως το

2003 ).

Συγκεκριμένα την προπλη-

ρωμένη κάρτα, Freedom

Pass, στην οποία θα έχουν

πιστωθεί 150 ευρώ, θα

λάβουν οι νέοι ηλικίας 18-

25 που έχουν ήδη εμβολια-

στεί ή θα εμβολιαστούν

μετά την πρώτη δόση εμβο-

λίου κατά του κοροναϊού.

Η κάρτα θα είναι διαθέσιμη

το β΄δεκαήμερο του

Ιουλίου.

Οι 940.000 νέοι, γεννηθέ-

ντες μεταξύ 1996-2003, θα

μπορούν να χρησιμοποιή-

σουν την κάρτα σε διάφο-

ρες τουριστικές και πολιτι-

στικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα οι επιλέξιμες

κατηγορίες είναι:

Αεροπορικές, ακτοπλοϊκές,

σιδηροδρομικές, οδικές

μεταφορές

Ενοικίαση οχημάτων

Καταλύματα, κάμπινγκ,

κατασκηνώσεις

Ταξιδιωτικά γραφεία

Κινηματογράφοι

Θεατρικές και μουσικές

παραστάσεις, παραστάσεις

χορού

Μουσεία και αρχαιολογικοί

χώροι

Πώς μπορεί ν’ αποκτήσει

ένας νέος την κάρτα

Μέσω ειδικής πλατφόρμας

του gov.gr και αφού ο

ενδιαφερόμενος κάνει την

πρώτη δόση του εμβολίου.

Η διαδικασία ολοκληρώνε-

ται μία ημέρα μετά την αίτη-

ση και ο ενδιαφερόμενος

λαμβάνει όλες τις σχετικές

οδηγίες μέσω email και

SMS.

Πώς χρησιμοποιείται η

κάρτα

Η κάρτα αποθηκεύεται στο

ψηφιακό πορτοφόλι του

κινητού.

Χρησιμοποιείται σε ηλε-

κτρονικό εμπόριο και e-

shops

Χρησιμοποιείται ανέπαφα

με τερματικά POS
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Προνόμια στους εμβολιασμένους: ΠροπληρωμένηΠρονόμια στους εμβολιασμένους: Προπληρωμένη

κάρτα 150 ευρώ στους νέους 18-25 ετώνκάρτα 150 ευρώ στους νέους 18-25 ετών

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές



Η
Φαρσαλινή

δισκοβόλος

Κρίστι

Αναγνωστόπουλου έγρα-

ψε ιστορία και στο

Βαλκανικό Πρωτάθλημα

του Βελιγραδίου και τσε-

κάρει εισιτήρια για το

Τόκιο εκεί που θα εκπρο-

σωπήσει την χώρα μας

στην μεγαλύτερη αθλητι-

κή διοργάνωση τους

Ολυμπιακούς αγώνες.

Η Κρίστι εμφανίστηκε στο

Βελιγράδι όχι απλά συγκε-

ντρωμένη και σοβαρή αλλά

«διψασμένη» για την μεγά-

λη διάκριση και μάλιστα

κρατούσε την καλύτερη

φετινή βολή της και το

ρεκόρ της για τον τελευταίο

και πιο κρίσιμο αγώνα. 

Η Φαρσαλινή δισκοβόλος

όχι μόνο λοιπόν κατέκτησε

την πρώτη θέση και το

χρυσό μετάλλιο αλλά με

βολή στα 59.87 μέτρα

έκανε την καλύτερη φετινή

εμφάνιση της και την καλύ-

τερη βολή της.

Η κορυφαία Ελληνίδα

δισκοβόλος κατάφερε από

την πρώτη της βολή να

ηγηθεί με 56.47 μέτρα, ενώ

η καλύτερη βολή της κατα-

γράφηκε στην 4η προσπά-

θεια της όταν «πέταξε» τον

δίσκο στα 59.87 μέτρα, ενώ

οι δυο τελευταίες βολές της

ήταν επίσης πολύ καλές και

σταθερές με βολή στα

58.68 μέτρα στην 5η προ-

σπάθεια ενώ ολοκλήρωσε

τον αγώνα με βολή στα

59.75 μέτρα.

Ουσιαστικά το Βαλκανικό

Πρωτάθλημα Στίβου που

διεξήχθη στο Βελιγράδι 26-

27/6 ήταν ο τελευταίος αγώ-

νας πρόκρισης για τους

Ολυμπιακούς Αγώνες του

Τόκυο που θα γίνουν 23

Ιουλίου με 08 Αυγούστου.

Το ranking για την πρόκρι-

ση κλείνει στις 29/06. 

H Κρίστι σε επικοινωνία

που είχαμε μετά την κορυ-

φαία εμφάνιση της και την

κατάκτηση του χρυσού

μεταλλίου μας τόνισε χαρα-

κτηριστικά: 

«Εγώ προσωπικά είμαι

πάρα πολύ ευχαριστημένη

με την εμφάνιση μου, εκεί

έκανα την καλύτερη φετινή

επίδοση 59.87μ και κατέλα-

βα την πρώτη θέση η οποία

μου δίνει πολύτιμους βαθ-

μούς για να ανέβω κι άλλη

θέση στο ranking, αυτός

ήταν και ο αρχικός στόχος

εκεί άλλωστε ώστε να

πάρω την πρόκριση. 

Προκρίνονται οι 32 καλύτε-

ρες αθλήτριες του κόσμου

κι εγώ είμαι μέσα σε αυτές

όπου τυπικά αναμένω να

βγει οριστικά αυτό μετά την

Τρίτη στις 29/6. 

Θα είναι η δεύτερη μου

συμμετοχή σε Ολυμπιακούς

Αγώνες η προηγούμενη

ήταν στο Ρίο το 2016. 

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και

υπερηφάνεια που θα

εκπροσωπήσω την χώρα

και την πόλη μας τα

Φάρσαλα στη πιο σπουδαία

διοργάνωση του αθλητι-

σμού ολοκλήρου του πλα-

νήτη. 

Πρώτα απ όλα θέλω να

φτάσω εκεί υγιής και θα

δώσω τον καλύτερο μου

εαυτό για μένα και για

όλους όσους με στηρίζουν

στο δύσκολο και μοναχικό

αυτό δρόμο.»

Υπενθυμίζουμε ότι πριν

λίγες ημέρες η Κρίστι είχε

κατακτήσει και το

Πανελλήνιο πρωτάθλημα

στίβου για 11η σερί χρονιά

και δείχνει να βρίσκεται σε

εξαιρετική κατάσταση και

πανέτοιμη να δώσει για

δεύτερη συνεχόμενη φορά

το παρών εκπροσωπώντας

την χώρα μας στους

Ολυμπιακούς αγώνες γεγο-

νός που αποτελεί ύψιστη

τιμή για κάθε αθλητή.

Θυμίζουμε ότι η Κρίστι συμ-

μετείχε για πρώτη φορά

στους Ολυμπιακούς αγώνες

του Ρίο το 2016.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

“Χρυσή” με ρεκόρ στο Βελιγράδι και πανέτοιμη για τους“Χρυσή” με ρεκόρ στο Βελιγράδι και πανέτοιμη για τους

Ολυμπιακούς του Τόκιο η Κρίστι Αναγνωστοπούλου!!!Ολυμπιακούς του Τόκιο η Κρίστι Αναγνωστοπούλου!!!

««Χτυπάει» 41 ο υδράργυρος την ΠέμπτηΧτυπάει» 41 ο υδράργυρος την Πέμπτη

Σ
ε κλοιό υψηλών

θερμοκρασιών

εισέρχεται η χώρα

με τον υδράργυρο να

εκτοξεύεται στο κόκκινο. 

Οι περιοχές που θα επηρε-

αστούν περισσότερο θα

είναι το Ιόνιο αλλά και τα

ηπειρωτικά όπου οι θερμο-

κρασίες, θα ξεπεράσουν

σήμερα τους 40 βαθμούς

σε περιοχές μακριά από

την θάλασσα, όπως Πέλλα,

Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία,

Αιτωλοακαρνανία,

Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αχαΐα,

Ηλεία, Κορινθία, Αργολίδα,

Μεσσηνία, Λακωνία, και

τους 42-43 με πιο ζεστές

ημέρες τη Παρασκευή και

το Σάββατο, όπου θα έχου-

με την κορύφωση. Από την

Κυριακή και από τα βόρεια

θα ξεκινήσει η μικρή πτώση

της θερμοκρασίας. Στα

νησιά του Αιγαίου και τις

παράκτιες περιοχές όπου οι

θερμοκρασίες θα είναι κατά

3-6 βαθμούς χαμηλότερες.

Η περίοδος επικράτησης

θερμών αερίων μαζών από

την Αφρική στη Ν. Ευρώπη

και τη χώρα μας, αναμένε-

ται να διαρκέσει μέχρι και

τις αρχές του Ιουλίου.



Ά
μεσα αντέδρασε η

βουλευτής του

Κίνημα Αλλαγής ν.

Λάρισας Ευαγγελία

Λιακούλη, σε σχέση με τη

χθεσινή Πρόσκληση του

Πράσινου Ταμείου για

χρηματοδότηση δράσεων

με περιβαλλοντικό αποτύ-

πωμα, από την οποία

ωστόσο εξαιρούνται οι

Δήμοι με πληθυσμό λιγό-

τερο από 20.000 κατοί-

κους, γεγονός που σημαί-

νει ότι στην Περιφερειακή

Ενότητα Λάρισας, συγκε-

κριμένα, αποκλείονται οι

Δήμοι Αγιάς, Τεμπών και

Φαρσάλων.

Όπως επισημαίνει η

Λαρισαία βουλευτής στο

κείμενο της ερώτησής της,

το οποίο συνυπογράφεται

και από άλλους βουλευτές

του Κινήματος:

«Ερωτηματικά προκαλεί η

μόλις χθες αναρτηθείσα

πρόσκληση του Πράσινου

Ταμείου, με την οποία

καλούνται μέχρι και την 10η

Δεκεμβρίου 2021, μόνο οι

Δήμοι της χώρας που έχουν

πληθυσμό άνω των 20.000

κατοίκων καθώς και οι

Σύνδεσμοι της αντίστοιχης

χωρικής επικράτειας, να

υποβάλλουν τις προτάσεις

τους, σύμφωνα με τον

Οδηγό Διαχείρισης

Χρηματοδοτικού

Προγράμματος, στον άξονα

προτεραιότητας 2 (Α.Π.2)

για την ‘’ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟ-

ΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑ-

ΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ’’ του χρηματο-

δοτικού προγράμματος

‘’ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ’’ για το

έτος 2021.

Θα πρέπει να σημειωθεί

πως τα μέτρα του προ-

γράμματος συμπεριλαμβά-

νουν ιδιαίτερα αναγκαίες

για κάθε μεγέθους ΟΤΑ

δράσεις, που αφορούν σύν-

θετες αστικές αναπλάσεις

καθώς και παρεμβάσεις

στον σύγχρονο αστικό

χώρο, όπως την ενίσχυση

του πράσινου και τις φυτεύ-

σεις, τις παιδικές χαρές, την

αναβάθμιση πεζοδρόμων

και πεζοδρομίων, την ανα-

καίνιση κτιρίων ιδιοκτησίας

ΟΤΑ, την αναβάθμιση

χώρων στάθμευσης, την

αναβάθμιση αύλειων σχολι-

κών χώρων κ.α.

Υπενθυμίζεται παράλληλα

πως και το 2017 σε αντί-

στοιχη πρόσκληση του

Πράσινου Ταμείου, κατά τη

διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ, είχαν παρατηρηθεί

ανάλογοι αποκλεισμοί

μικρών Δήμων, με αποτέλε-

σμα τότε η ΚΕΔΕ να ζητά

την ανάκληση της

Πρόσκλησης ή τη δραστική

αναπροσαρμογή των όρων

της, καταγγέλλοντάς τη ως

‘’απαράδεκτη’’.

Συγκεκριμένα, η αντίστοιχη

Πρόσκληση του 2017

(9/10/20217) καλούσε

δήμους να δηλώσουν

ενδιαφέρον συμμετοχής

υπό την προϋπόθεση όμως

να διαθέτουν τουλάχιστον

έναν οικισμό με πληθυσμό

άνω των 5.000 κατοίκων,

σύμφωνα με την τελευταία

απογραφή του μόνιμου

πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ».

Δεδομένου ότι ο γενικός

χαρακτηρισμός περί

«δήμων με πληθυσμό κάτω

των 20.000 κατοίκων», κατ’

ουσία αποκλείει μικρούς

απομακρυσμένους, ορει-

νούς ή νησιωτικούς δήμους,

οι οποίοι θα έπρεπε να ενι-

σχύονται με κάθε τρόπο

από πλευράς της Πολιτείας,

ρωτώ τους συναρμόδιους

Υπουργούς, στη βάση

ποιας αιτιολόγησης εξαι-

ρούνται οι ως άνω Δήμοι

από τη νέα πρόσκληση του

Πράσινου Ταμείου και αν οι

Υπουργοί προτίθενται να

την τροποποιήσουν με

ορθή επανάληψη, προκει-

μένου να συμπεριληφθούν

όλοι ανεξαιρέτωςοι Δήμοι

της χώρας;

Παράλληλα, τους ρωτώ αν

τελικά δεν τροποποιήσουν

την υπάρχουσα πρόσκληση

και τελικά εκδώσουν νέα,

αποκλειστικά για τους

Δήμους κάτω των 20.000

κατοίκων, ποιο θα είναι το

ύψος του προϋπολογισμού

της και πότε αναμένεται να

εκδοθεί; 
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Ε. Λιακούλη: «Αγιά, Τέμπη και Φάρσαλα εκτόςΕ. Λιακούλη: «Αγιά, Τέμπη και Φάρσαλα εκτός

‘’πρόσκλησης’’ Πράσινου Ταμείου!»‘’πρόσκλησης’’ Πράσινου Ταμείου!»



Μ
ε 70 εκατ. τετρα-

γωνικά να έχουν

δηλωθεί στην

πλατφόρμα της ΚΕΔΕ

μέσα από 3 εκατ. δηλώ-

σεις, οι δήμοι προχωρούν

πλέον στην εκκαθάρισή

τους για τα συγκεκριμένα

ακίνητα προκειμένου και

τα δημοτικά τέλη στους

λογαριασμούς της ΔΕΗ να

προσαρμοστούν με βάση

τα νέα τετραγωνικά.

Παράλληλα γίνεται ο υπο-

λογισμός των αναδρομι-

κών ποσώνπου πρέπει

να πληρωθούν για το διά-

στημα από 1/1/2020 έως

και 30/4/2021. Γι’ αυτό αν

σε ορισμένες περιπτώ-

σεις οι ιδιοκτήτες διαπι-

στώσουν αύξηση στους

λογαριασμούς της ΔΕΗ

αυτό οφείλεται στο ότι

περιλαμβάνουν και τα

αδήλωτα τετραγωνικά

που δηλώθηκαν.

Ωστόσο, ακόμα δεν έχει

εκκαθαριστεί το σύνολο των

δηλώσεων

(2.754.563).Σύμφωνα με τα

διαθέσιμα στοιχεία, το

ποσοστό των εκκαθαρισμέ-

νων δηλώσεων φτάνει στο

45% (1.223.174) ενώ σε

φάση σε ολοκλήρωσης βρί-

σκεται το 30% (808.055)

των δηλώσεων. Υπάρχει

ένα ακόμα 16% των δηλώ-

σεων (440.796), των οποί-

ων η επεξεργασία δεν έχει

ακόμα ξεκινήσει. Η ημερο-

μηνία κατά την οποία οι

δήμοι πρέπει να έχουν ολο-

κληρώσει τη διαδικασία

είναι η 30η Ιουνίου (μετά

από παρατάσεις που δόθη-

καν) και καταβάλλονται

προσπάθειες να μην υπάρ-

ξει και νέα παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά

των επιπλέον δημοτικών

φόρων και δημοτικών τελών

(αφορούν την περίοδο από

την 1/1/-2020 έως και την

30/4/2021) θα εξοφληθούν

σε 24 μηνιαίες δόσεις, πλή-

ρως απαλλαγμένα από

πρόστιμα και προσαυξή-

σεις. Το ελάχιστο ποσό

κάθε μηνιαίας δόσης, με

εξαίρεση την τελευταία,

είναι τα 10 ευρώ για τα

φυσικά πρόσωπα και τα 50

ευρώ για τα νομικά πρόσω-

πα.

Η ρύθμιση των αδήλωτων

τετραγωνικών προέβλεπε

την πλήρη απαλλαγή από

αναδρομικές χρεώσεις

δημοτικών φόρων και δημο-

τικών τελών για χρονικές

περιόδους – πενταετείς,

δεκαετείς ή εικοσαετείς –

πριν από το 2020.

Προέβλεπε, επίσης, τη δια-

γραφή του συνόλου των

προσαυξήσεων και των

προστίμων.

Πληροφορίες αναφέρουν

ότι όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων

δεν εντάχθηκαν στη συγκε-

κριμένη ρύθμιση θα έχουν

τη δυνατότητα να εντα-

χθούν σε μια νέα, η οποία

θα είναι επίσης

ευνοϊκή.Συγκεκριμένα, η

νέα ρύθμιση για τα αδήλω-

τα τετραγωνικά θα δίνει τη

δυνατότητα στους ιδιοκτή-

τες ακινήτων να δηλώσουν

– εκ νέου- τα «ξεχασμένα»

τετραγωνικά με επιβολή

μικρότερων προσαυξήσεων

επί των οφειλών με ανώτα-

το όριο το 50% αντί για

100% και 200% που ισχύει

σήμερα. Το Διοικητικό

Συμβούλιο της ΚΕΔΕ έχει

αποδεχθεί την πρόταση της

ΠΟΜΙΔΑ για την επαναλει-

τουργία της πλατφόρμας

για δηλώσεις αδήλωτων

επιφανειών.

Η πλατφόρμα αναμένεται

να επαναλειτουργήσει το

ερχόμενο φθινόπωρο, όταν

δηλαδή θα έχει ολοκληρω-

θεί η επεξεργασία και η

εκκαθάριση όλων των

εκπρόθεσμων δηλώσεων

επιφανειών ακινήτων που

υποβλήθηκαν στους

δήμους στο πλαίσιο εφαρ-

μογής της προηγούμενης

ρύθμισης οικειοθελούς απο-

κάλυψης αδήλωτων τετρα-

γωνικών μέτρων.

Η νέα αυτή ρύθμιση θα

δίνει τη δυνατότητα σε

όσους υποβάλουν δήλωση

με τον πραγματικό αριθμό

των τετραγωνικών μέτρων

των ακινήτων τους, θα

καταβάλουν τα ποσά των

δημοτικών φόρων και των

δημοτικών τελών που ανα-

λογούν στα επιπλέον δηλω-

θέντα τετραγωνικά μέτρα

για την περίοδο από την

1η-1-2020 και μέχρι την

ημερομηνία υποβολής της

δήλωσης, προσαυξημένα

κατά:

20%, εάν η υποβολή της

δήλωσης γίνει εντός εξαμή-

νου από την έναρξη επανα-

λειτουργίας της ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας

25%, εάν η υποβολή της

δήλωσης γίνει μετά την

πάροδο του πρώτου εξαμή-

νου από την έναρξη επανα-

λειτουργίας της ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας και πριν

από τη συμπλήρωση 12

μηνών από την έναρξη

αυτή

30%, εάν η υποβολή της

δήλωσης γίνει μετά την

πάροδο δύο εξαμήνων (ή

12 μηνών) από την έναρξη

επαναλειτουργίας της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας και

πριν από τη συμπλήρωση

18 μηνών από την έναρξη

αυτή

35%, εάν η υποβολή της

δήλωσης γίνει μετά την

πάροδο τριών εξαμήνων (ή

18 μηνών) από την έναρξη

επαναλειτουργίας της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας και

πριν από τη συμπλήρωση

24 μηνών από την έναρξη

αυτή

40% εάν η υποβολή της

δήλωσης γίνει μετά την

πάροδο τεσσάρων εξαμή-

νων (ή 24 μηνών) από την

έναρξη επαναλειτουργίας

της ηλεκτρονικής πλατφόρ-

μας και πριν από τη

συμπλήρωση 30 μηνών

από την έναρξη αυτή

45% εάν η υποβολή της

δήλωσης γίνει μετά την

πάροδο πέντε εξαμήνων (ή

30 μηνών) από την έναρξη

επαναλειτουργίας της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας και

πριν από τη συμπλήρωση

36 μηνών από την έναρξη

αυτή

50%, εάν η υποβολή της

δήλωσης γίνει μετά την

πάροδο έξι εξαμήνων (ή 36

μηνών) από την έναρξη

επαναλειτουργίας της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας.
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Αδήλωτα τετραγωνικά: έρχεται δεύτερη ευκαιρίαΑδήλωτα τετραγωνικά: έρχεται δεύτερη ευκαιρία

- Κυριακή 4/7 Μονοήμερη Εκδρομή
Γύρος της Λίμνης Πλαστήρα.

- Πέμπτη 8/7/2021 Προσκυνηματική εκδρο-
μή στην Ι.Μ. Αγίου Προκοπίου στην Ελάτη
Τρικάλων. Χειροτονία Ιερέα και εορτασμός
του Αγίου.

- Τρίτη 13/7 Απογευματινή
Προσκυνηματική εκδρομή στον Ι.Ν.
Ζωοδόχου Πηγής στην Βυζίτσα Πηλίου.
Προσκύνημα στην δεξιά χείρα του Αγίου
Κυπριανού, εσπερινός και ευχέλαιο.

- 16/17-7-2021
Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο
1 διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.
Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής, όλες οι
μεταφορές καθώς και οι μετακινήσεις στο
νησί θα πραγματοποιούνται με λεωφορείο
του πρακτορείου μας.
Αναχώρηση: Πέμπτη Βράδυ

- Καθημερινά θαλάσσια μπάνια σε Νέα
Αγχίαλο - Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατήρ - Αγα)
Έναρξη: Τετάρτη 30/6
Ώρα Αναχώρησης:8:15 π.μ.

-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



Ω
ς μια μοναδική

ευκαιρία για την

ανάπτυξη της

Ελλάδας που δεν πρέπει

να πάει χαμένη, χαρακτή-

ρισε τη νέα ΚΑΠ ο υπουρ-

γός Αγροτικής Ανάπτυξης

κ. Σπήλιος Λιβανός σε

παρέμβασή του  κατά την

πρώτη από τις 13

Συνδιασκέψεις στο πλαί-

σιο του διαλόγου για την

ΚΑΠ, που έγινε στη

Λάρισα. Και τούτο, όπως

εξήγησε, γιατί στη χώρα

μας αναλογούν άνω των

19,5 δις ευρώ για την

επόμενη περίοδο.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι

για να ανταποκριθεί ο

πρωτογενής τομέας στις

προκλήσεις της νέας επο-

χής πρέπει να γίνουν

μεταρρυθμίσεις ανεξαρτή-

τως πολιτικού κόστους,

αφού στόχος είναι να

ωφεληθούν οι Έλληνες

αγρότες.

«Στόχος μας είναι η αλλαγή

του παραγωγικού μας

μοντέλου, η αύξηση της

απόδοσης ανά στρέμμα για

το γεωργό μας, η αναβάθμι-

ση της θέσης του έλληνα

αγρότη στην κοινωνική και

οικονομική αλυσίδα, η ταύ-

τιση της πρωτογενούς

παραγωγής με τη σύγχρονη

ταυτότητα του Έλληνα και

της Ελληνίδας στον 21 ο

αιώνα»,  τόνισε ο ΥΠΑΑΤ

συμπυκνώνοντας την πολι-

τική και οικονομική στόχευ-

ση της νέας Εθνικής

Στρατηγικής στον αγροδια-

τροφικό τομέα .

Απαντώντας ουσιαστικά σε

επικρίσεις της αντιπολίτευ-

σης ότι το ΥΠΑΑΤ ξεκινά

διαβούλευση για την ΚΑΠ

ενώ δεν έχει ακόμα ολοκλη-

ρωθεί η συμφωνία, ο κ.

Λιβανός είπε ότι οι συζητή-

σεις θα είχαν ξεκινήσει

πολύ πριν αν δεν υπήρχε η

πανδημία «γιατί η φιλοσο-

φία της κυβέρνησής μας

είναι ο ανοικτός και ισότιμος

διάλογος. Θέλουμε να

ακούμε ιδέες και απόψεις

για να μπορέσουμε να δια-

μορφώσουμε την καλύτερη

στρατηγική. Έτσι καταδει-

κνύουμε ότι δεν υπάρχουν

ιδεολογίες που μας χωρί-

ζουν. Ιδεολογία μας είναι η

στήριξη της αγροτιάς, η

περιφερειακή ανάπτυξη, η

στήριξη των αδυνάμων και

η παροχή βοήθειας στους

νέους να μπουν στην αγρο-

τική παραγωγή».

Το γεγονός ότι η ΚΑΠ δεν

βρίσκεται στο δημόσιο διά-

λογο της χώρας αποτελεί

ήττα για όλους μας, είπε ο

κ. Λιβανός «και κυρίως

αποτελεί ήττα για τους

αγρότες μας. Συζητάμε για

τα μικρά και χάνουμε τα

μεγάλα.  Η συζήτηση για

την ΚΑΠ θα γίνεται παράλ-

ληλα με τον διάλογο που

γίνεται στην Ευρώπη»,ξεκα-

θάρισε ο ΥΠΑΑΤ και πρό-

σθεσε: «Βλέπουμε το δέν-

δρο και χάνουμε το δάσος.

Το δάσος είναι η ΚΑΠ»,

σημείωσε δε ότι πρέπει να

την καταλάβουν περισσότε-

ρο από όλους οι αγρότες

μας που θα την υλοποιή-

σουν. Και μέσα από αυτή

τη διαδικασία θα συνθέσου-

με τις θέσεις μας».

Στη δημιουργία του κοινού

μέλλοντος της αγροτικής

παραγωγής στη χώρα μας,

ο κ. Λιβανός ζήτησε τη συμ-

βολή όλων, κυρίως των

ιδίων των αγροτών τους

οποίους χαρακτήρισε

συνεργάτες σε έναν κοινό

αγώνα γεμάτο προκλήσεις.

«Δεν είστε μόνοι.

Δουλεύουμε μαζί και προ-

χωράμε με τα αναγκαία

εφόδια στη νέα εποχή. Και

δουλεύουμε μαζί, για να

κερδίσουμε όλοι:

Εσείς, οι παραγωγοί. Που

μόνο ωφελημένοι θα βγείτε

όταν εφαρμόζονται δίκαιοι

κανόνες για όλους και

μεταρρυθμίσεις που εκσυγ-

χρονίζουν τον αγροτικό

τομέα.

Η κοινωνία μας. Που θα

επωφεληθεί από καλύτερα

και πιο υγιεινά προϊόντα, σε

πιο προσιτές τιμές.

Το περιβάλλον. Το οποίο

είμαστε αποφασισμένοι να

προστατεύσουμε.

Η οικονομία. Που βασίζει

την ανάκαμψή της, στον

γεωργικό τομέα.

Και τελικά, ο μεγάλος κερδι-

σμένος θα είναι ο τόπος

μας. Όταν περισσότεροι

νέοι μας επιστρέψουν στην

ύπαιθρο, όταν η γη μας

αποδώσει καλύτερους καρ-

πούς, όταν η ανάπτυξη

στηριχτεί στον αγροτικό μας

κόσμο, όταν η Ελληνίδα και

ο Έλληνας αγρότης πατή-

σουν πιο γερά στα πόδια

τους!

Αλλάζουμε, προοδεύουμε,

κερδίζουμε όλοι», τόνισε ο

κ. Λιβανός.

«Η κυβέρνηση έχει αποφα-

σίσει να πορευθεί μένοντας

δίπλα στους Έλληνες αγρό-

τες όταν το χρειάζονται. Με

ταχύτητα, αποτελεσματικό-

τητα και δικαιοσύνη», τόνι-

σε ο κ. Λιβανός, απαντώ-

ντας στην επισήμανση του

Περιφερειάρχη κ.

Αγοραστού ότι η κυβέρνηση

ενήργησε με ταχύτητα για

την αντιμετώπιση των κατα-

στροφών.

Αναφερόμενος στα προβλή-

ματα που υπάρχουν σε

παγκόσμιο επίπεδο, σημεί-

ωσε ότι η αύξηση του πλη-

θυσμού και οι σύγχρονες

καταναλωτικές αντιλήψεις

οδηγούν στην εξάντληση

των πεπερασμένων φυσι-

κών πόρων, όπως το νερό

και η καλλιεργήσιμη γη ενώ

η  αλλαγή διατροφικών

προτύπων οδηγεί σε αύξη-

ση της ζήτησης για προϊό-

ντα υψηλής διατροφικής

αξίας.

Παράλληλα επισήμανε ότι

οι καταστροφές στην παρα-

γωγή γίνονται όλο και μεγα-

λύτερες λόγω της κλιματι-

κής αλλαγής, την ώρα που

η παγκοσμιοποίηση του

εμπορίου δημιουργεί πολυ-

πλοκότητα στις αλυσίδες

παραγωγής και διάθεσης

προϊόντων.

Ωστόσο ο ΥΠΑΑΤ αναγνώ-

ρισε ότι η ψηφιακή και

τεχνολογική μετάβαση οδη-

γεί στην ανάπτυξη της

γεωργίας ακριβείας που

επιτρέπει αύξηση της

παραγωγής με  μικρότερη

επιβάρυνση του περιβάλλο-

ντος.

Και όλα αυτά τη στιγμή που

η πανδημία του covid ενέ-

τεινε την ανάγκη για ανθε-

κτικότητα των διατροφικών

αλυσίδων ενώ οι προκλή-

σεις θέτουν στο επίκεντρο

της παγκόσμιας συζήτησης

τα ζητήματα της επισιτιστι-

κής επάρκειας και ασφάλει-

ας και σηματοδοτούν την

ανάγκη για αλλαγή ρότας,

για  να διασφαλίσουμε

συστήματα τροφίμων

δίκαια, υγιή και φιλικά προς

το περιβάλλον.

Η νέα ΚΑΠ, όπως τόνισε ο

κ. Λιβανός, έρχεται να αντα-

ποκριθεί στις ανάγκες και

τις προκλήσεις της νέας

εποχής έχοντας ως στρατη-

γική της την πολιτική από

το «Αγρόκτημα στο πιάτο»

και τη Βιοποικιλότητα.

Εξηγώντας τη νέα λογική

της ΚΑΠ είπε ότι επικε-

ντρώνεται στη «μετατόπιση

από τη στήριξη του

Γεωργικού Εισοδήματος

στη στήριξη του παραγω-

γού».

Επισημαίνοντας τους μεγά-

λους κοινούς στόχους

αυτής της νέας πολιτικής

είπε ότι επικεντρώνονται

στα εξής:

–          ασφαλή τρόφιμα,

–          προστασία του

περιβάλλοντος,

–          αντιμετώπιση της

κλιματικής αλλαγής.

Αναφερόμενες στις κρίσιμες

διαπραγματεύσεις για την

ΚΑΠ στο Συμβούλιο

Υπουργών Γεωργίας στο

Λουξεμβούργο την επόμενη

εβδομάδα τόνισε ότι στόχος

είναι ένας καλός συμβιβα-

σμός και δεσμεύθηκε στους

αγρότες για τη διαφύλαξη

των συμφερόντων τους.

«Είναι δέσμευση για την

Κυβέρνηση Μητσοτάκη να

πετύχουμε τα μέγιστα δυνα-

τά οφέλη από τη νέα ΚΑΠ

για τους Έλληνες αγρότες»,

είπε χαρακτηριστικά.

Μοναδική, για την ελληνική

αγροτική παραγωγή, χαρα-

κτήρισε την ευκαιρία που

δίνει η ΚΑΠ, ο ΥΠΑΑΤ κ.

Λιβανός, καθώς μέχρι το

2027 θα απορροφηθούν

πόροι ύψους πλέον των

19,5 δις, ενώ σε αυτά τα

χρήματα θα πρέπει να

συνυπολογιστούν και τα

άνω των δύο δις ευρώ που

θα κινητοποιήσουν τα χρή-

ματα που αναλογούν στον

πρωτογενή τομέα από το

Ταμείο Ανάκαμψης.

«Δεν πρέπει να την αφή-

σουμε να πάει χαμένη. Και

εμείς, ως Υπουργείο, είμα-

στε αποφασισμένοι να δρά-

σουμε, να χαράξουμε νέες

πολιτικές και να υλοποιή-

σουμε τις απαιτούμενες

μεταρρυθμίσεις, ακόμα και

με πολιτικό κόστος»

Όπως ανέφερε ο στόχος

του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης είναι πεντα-

πλός:

1. αύξηση του εισοδήματος,

2. μείωση του κόστους

παραγωγής και

3. αύξηση της προστιθέμε-

νης αξίας των προϊόντων

για τους Έλληνες παραγω-

γούς.

4. να ενισχύσουμε την απο-

δοτικότητα και ανταγωνιστι-

κότητα της ελληνικής

αγροτικής παραγωγής

5. να φέρουμε τους νέους

μας στο χωράφι καθώς η

δημογραφική ανανέωση

είναι αναγκαία για τη βελ-

τίωση της ανταγωνιστικότη-

τας της ελληνικής γεωργίας.

Ήδη, οι πρώτες μας απο-

φάσεις για διπλασιασμό του

ποσού ενίσχυσης των νέων

αγροτών από το ΠΑΑ, δεί-

χνουν στην πράξη ότι είμα-

στε αποφασισμένοι  να

τους στηρίξουμε με όλες

μας τις δυνάμεις.

Ωστόσο επισήμανε ότι απα-

ραίτητη προϋπόθεση απο-

τελεί, βεβαίως, η ύπαρξη

μιας συγκροτημένης και

συνεκτικής Εθνικής

Στρατηγικής για τον αγρο-

διατροφικό τομέα, μιας

Στρατηγικής που θα απα-

ντάει στις προκλήσεις των

καιρών, όπως αυτή που

εκπόνησε το ΥΠΑΑΤ.

Απαντώντας για το ζήτημα

των ελέγχων ο κ. Λιβανός

είπε μεταξύ άλλων ότι για

να προστατευθούν οι

Έλληνες παραγωγοί και

καταναλωτές από νοθείες,

παράνομες εισαγωγές και

«ελληνοποιήσεις» πρώτων

υλών και προϊόντων από το

εξωτερικό, εντατικοποιού-

νται οι έλεγχοι. Σημείωσε

ότι  προχωρά η ενοποίηση

και οριζόντια συνεργασία

των 7 διαφορετικών ελεγκτι-

κών μηχανισμών και θυμί-

ζοντας και τους δεκαπλάσι-

ους ελέγχους που έγιναν το

Πάσχα, σημείωσε: « Ήδη

φέρνουμε αποτελέσματα

που αποτυπώνονται στις

αυξήσεις τιμών στο γάλα

και το κρέας για τους παρα-

γωγούς μας».

Για τον παγετό επανέλαβε

τις αποφάσεις της κυβέρνη-

σης και τη δέσμευση του

πρωθυπουργού για κατα-

βολή αποζημιώσεων, τόνι-

σε όμως ότι θα γίνουν εξα-

τομικευμένοι έλεγχοι ώστε

οι αποζημιώσεις να δοθούν

με δικαιοσύνη και όχι σε

βάρος όσων έχουν πραγ-

ματικά υποστεί ζημιές.
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Μ
ε επιτυχία ολο-

κληρώθηκε η

διανομή τροφί-

μων και ειδών καθαριότη-

τας σε δικαιούχους του

προγράμματος

«Κοινωνικό Εισόδημα

Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) που

πληρούσαν τα κριτήρια

ένταξης και επιθυμούσαν

την παραλαβή των προϊό-

ντων, στο πλαίσιο υλο-

ποίησης του προγράμμα-

τος «Επισιτιστικής &

Βασικής Υλικής

Συνδρομής για το Ταμείο

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».

Η διανομή πραγματοποιή-

θηκε την Πέμπτη 24 Ιουνίου

2021 στο χώρο της

Σκεπαστής Αγοράς

Φαρσάλων.

Προϊόντα που θα διανεμή-

θηκαν: 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).

Η διανομή υλοποιήθηκε

από την Κοινωφελή

Επιχείρηση του Δήμου

Φαρσάλων-(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ).

Στη διάρκεια της διαδικα-

σίας παρευρέθηκε και ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Ιορδάνης (Μάκης)

Εσκίογλου.

Η όλη προσπάθεια συντονί-

στηκε από την Πρόεδρο της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ και υπεύθυνη

διανομής κ. Ευαγγελία

Χαμορούσου, ενώ στην όλη

προσπάθεια συνέφεραν η

Διευθύντρια της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Βέρα Β. Κυρίτση καθώς και

στελέχη της κοινωνικής

δομής Κέντρο Κοινότητας

με Παράρτημα Ρομά της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

CMYK
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Δήμο ΦαρσάλωνΔήμο Φαρσάλων

Η
κατάσταση με τα

εγκαταλελειμμένα

και παρατημένα

οικόπεδα στα Φάρσαλα

πραγματικά δεν έχει τελει-

ωμό, τι και αν ο Δήμος

συνεχώς με ανακοινώσεις

προσπαθεί να υπενθυμί-

σει στους ιδιοκτήτες τις

υποχρεώσεις τους φαίνε-

ται πως το «αυτάκι»

κάποιων δεν «ιδρώνει»

καθώς αρκετά οικόπεδα

είναι εντελώς παρατημέ-

να και έχουν αφεθεί στην

τύχη τους.

Αυτή η κατάσταση είναι επι-

κίνδυνη για πολλούς και

διαφόρους λόγους καθώς

μέσα στην πυκνή βλάστηση

τους καλοκαιρινούς μήνες

επιβιώνουν αρκετά τρωκτι-

κά, φίδια και άλλων ειδών

ζώα και έντομα, που καθι-

στούν επικίνδυνα περάσμα-

τα αυτούς τους δρόμους,

ενώ σε αρκετά οικόπεδα

υπάρχουν και σκουπίδια

κάνοντας τα «υγειονομικές

βόμβες» ειδικώς τους καλο-

καιρινούς μήνες. 

Επίσης τα συγκεκριμένα

οικόπεδα είναι και «βόμ-

βες» για πυρκαγιές καθώς

τα ξερά χόρτα που υπάρ-

χουν μπορούν πολύ εύκολα

να μετατραπούν σε εστίες

φωτιάς.

Αρκετές φορές στο παρελ-

θόν η πυροσβεστική υπη-

ρεσία έχει κληθεί και έχει

επέμβει «σβήνοντας» πυρ-

καγιές από εγκαταλελειμμέ-

να οικόπεδα.

Αρκετές φορές η δημοτική

αρχή των Φαρσάλων αλλά

και οι άλλοι δήμοι της επαρ-

χίας ειδοποιούν τους ιδιο-

κτήτες, αλλά εκείνοι αδια-

φορούν αν και είναι υπεύ-

θυνοι όταν προκύψει

κάποια πυρκαγιά και μπο-

ρεί να οδηγηθούν ακόμα

και στην Δικαιοσύνη.

Η πρόληψη σε ιδιωτικά

οικόπεδα δεν μπορεί να

γίνει από την δημοτική

αρχή, εκτός μόνο αν ειδο-

ποιηθούν οι ιδιοκτήτες, γιατί

δεν μπορεί να καθοριστεί

κάποιο ιδιωτικό οικόπεδο

καθώς υπάρχει το απαρα-

βίαστο της ιδιοκτησίας. Η

δημοτική αρχή μπορεί να

επέμβει μόνο στα δημοτικά

οικόπεδα, με τα πάρκα, τις

πλατείες κ.λ.π.

«Αμαζόνιο» θυμίζουν δρόμοι των«Αμαζόνιο» θυμίζουν δρόμοι των

ΦαρσάλωΦαρσάλων - Εστίες μόλυνσης και πυρκαν - Εστίες μόλυνσης και πυρκα--

γιών τα παρατημένα οικόπεδα...γιών τα παρατημένα οικόπεδα...



Ε
πιστολή φορέων

προς τον διοικητή

της 5ης ΥΠΕ για

την επίλυση

προβλημάτων του

Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων

Αξιότιμε κύριε Διοικητά, 

Ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων στα

πλαίσια προστασίας των

επαγγελματιών και όλων

των  πολιτών της Περιοχής

σε συνεργασία με τους

φορείς :

1. Αγροτικοί Σύλλογοι

Φαρσάλων

2. Σωματείο Οικοδόμων

Φαρσάλων

3. Σύλλογος Τριτέκνων

Επαρχίας Φαρσάλων

4. Σύλλογος Πολυτέκνων

Φαρσάλων

5. Σωματείο Συνταξιούχων

ΙΚΑ Φαρσάλων

6. Σωματείο Συνταξιούχων

ΟΑΕΕ Φαρσάλων ,

Εκφράζουμε  τον έντονο

προβληματισμό μας για την

δύσκολη κατάσταση που

βιώνουν όλοι οι κλάδοι της

οικονομίας μετά από ένα

χρόνο πανδημίας, ήδη οι

πολίτες αδυνατούν να επι-

σκεφτούν ένα ιδιώτη ιατρό

για τις βασικές διαγνωστι-

κές εξετάσεις.

Στην κατ΄ ιδίαν συνάντηση

μαζί σας , ευελπιστούμε

στην εύρεση λύσεων για τα

κάτωθι σημαντικά ζητήματα

του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων :

• Την άμεση και πλήρη λει-

τουργία του μικροβιολογι-

κού εργαστηρίου ,

• Την άμεση και πλήρη λει-

τουργία του ακτινολογικού,

• Την πλήρη επαναλειτουρ-

γία  του οδοντιατρικού

ιατρείου.

• Την άμεση λειτουργία του

θεσμού των επισκεπτών

ιατρών ειδικοτήτων για την

πραγματοποίηση εβδομαδι-

αίων ιατρείων στο κέντρο

υγείας.

• Πλήρωση όλων των

κενών οργανικών θέσεων

του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων  για να υπάρξει

επαρκής στελέχωση και λει-

τουργική αναβάθμιση.

θα θέλαμε να αφουγκρα-

στείτε τα προβλήματα της

επαρχίας μας και να δώσε-

τε λύσεις άμεσα για το

κοινό καλό όλων των πολι-

τών.

Σε αυτή τη κρίσιμη συγκυ-

ρία για την ανθρωπότητα ,

η πολιτεία είναι υποχρεωμέ-

νη να παρέχει  ασφάλεια

στους πολίτες αυτής της

χώρας και να φροντίζει για

την εύρυθμη λειτουργία

όλων των κρίκων αυτής της

αλυσίδας για τη δημόσια

υγεία.

Με τιμή,

Για τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό  Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

Ο Πρόεδρος

Πιτσάβας Γεώργιος

Για τον Σύλλογο

Πολυτέκνων Φαρσάλων

Ο Πρόεδρος

Βασιλόπουλος Ιωάννης

Για τον Σύλλογο Τριτέκνων

Επαρχίας Φαρσάλων

Ο Πρόεδρος

Χατζημήτρος Δημήτριος

Για τα Αγροτικά Σωματεία

Επαρχίας Φαρσάλων

Ο Υπεύθυνος

Αλειφτήρας Σωκράτης

Για το Σωματείο Οικοδόμων

Φαρσάλων

Ο Πρόεδρος

Αναγνώστου Απόστολος

Για το Σωματείο

Συνταξιούχων ΙΚΑ

Επαρχίας Φαρσάλων  

Η Πρόεδρος

Στράτου Ελένη

Για το Σωματείο

Συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Επαρχίας  Φαρσάλων

Ο Πρόεδρος

Γκομοσίδης Νικόλαος    
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Επιστολή φορέων προς τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ για τηνΕπιστολή φορέων προς τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ για την

επίλυση προβλημάτων του Κέντρου Υγείας Φαρσάλωνεπίλυση προβλημάτων του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

Ξ
εκινούν από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας εργα-

σίες για την αποκατάστα-

ση της οδικής ασφάλειας

στο τμήμα από τη

Νεράιδα Πολυδάμαντα

έως την εθνική οδό

Φάρσαλα- Βόλος. Ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας

ΚώσταςΑγοραστός υπέ-

γραψε τη σύμβαση του

έργου, προϋπολογισμού

240.200 ευρώ με χρημα-

τοδότηση από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας.

«Κάθε μας έργο αποτελεί

και μια στοχευμένηπαρέμ-

βαση που συμβάλλει στη

βελτίωση της καθημερινότη-

τας και ικανοποιεί τις ανά-

γκες και τις επιθυμίες των

τοπικών κοινωνιών» δηλώ-

νει ο Περιφερειάρχης

Κώστας Αγοραστός.  «Σε

συνεργασία με τους περιφε-

ρειακούς συμβούλους και

τις τεχνικές μας υπηρεσίες,

παρεμβαίνουμε σε ένα

δρόμο που παρουσιάζει

προβλήματα και τον αποδί-

δουμε ασφαλήκαι λειτουργι-

κό. Τα  οδικά έργα  ενώ-

νουν τις ανθρώπινες κοινό-

τητες, τονώνουν την τοπική

οικονομία, συντηρούν

θέσεις εργασίας» προσθέτει

ο Περιφερειάρχης.

Εργασίες

Προβλέπονται  εργασίες:

– συντήρησης ασφαλτικών

στρώσεων σε σημεία που

εμφανίζονται ρηγματώσεις

και καθιζήσεις

– συντήρησης της υποδο-

μής και των τεχνικών σε

περιπτώσεις φθορών

-βελτίωσης και συμπλήρω-

σης της οριζόντιας και κατα-

κόρυφης σήμανσης

Βελτιώνει την οδική ασφάλεια στοΒελτιώνει την οδική ασφάλεια στο

δρόμο από Νεράιδα Πολυδάμαντα έωςδρόμο από Νεράιδα Πολυδάμαντα έως

ε.ο. Φάρσαλα – Βόλος η Περιφέρειαε.ο. Φάρσαλα – Βόλος η Περιφέρεια



«
Η φιλοσοφία της

νέας ΚΑΠ είναι μία

πιο πράσινη

Γεωργία, γι’ αυτό πρέπει

να επενδύσουμε στην

εκπαίδευση των παραγω-

γών, η οποία θα αποτελέ-

σει το βασικό εργαλείο

για την εφαρμογή της.

Οφείλουμε να εξηγήσουμε

στον Έλληνα αγρότη πώς

θα αξιοποιήσει την ευφυή

Γεωργία, πώς θα αντιμετω-

πίσει αποτελεσματικά το

φαινόμενο της κλιματικής

αλλαγής, πώς θα τυποποιή-

σει και θα προωθήσει στη

διεθνή αγορά τα ποιοτικά

προϊόντα που παράγει,

ώστε να καρπώνεται ο ίδιος

την προστιθέμενη αξία.

Τούτο θα επιτευχθεί με την

ενίσχυση συμβουλευτικών

υπηρεσιών, όπως των

Γεωργικών Συμβούλων,

αλλά και συνεχή καμπάνια

ενημέρωσης από το

Υπουργείο» ανέφερε, μετα-

ξύ άλλων, κατά τη διάρκεια

διαδικτυακής παρέμβασης

στην εκδήλωση για τη νέα

ΚΑΠ, που πραγματοποίησε

το ΥΠΑΑΤ στη Λάρισα, ο

αν. Γραμματέας της ΚΟ της

ΝΔ, βουλευτής ν. Λάρισας,

κ. Χρήστος Κέλλας.

Νέα ΚΑΠ
Ο Λαρισαίος πολιτικός υπο-

στήριξε την αλλαγή καθε-

στώτος των συνδεδεμένων

ενισχύσεων, με στόχο τη

στρατηγική στήριξη των

καλλιεργειών, ώστε να μην

υπονομεύεται η εμπορική

αξία των προϊόντων, αλλά

και να αποκατασταθούν

αδικίες που κληρονομήθη-

καν από την προηγούμενη

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετικά με τις δράσεις της

νέας Περιόδου, ο κ. Κέλλας

ανέφερε ότι, για τα οικολογι-

κά προγράμματα που προ-

ωθεί η νέα ΚΑΠ, θα πρέπει

να ξεκινήσει άμεσα και με

αυξημένο προϋπολογισμό

ένα νέο πρόγραμμα δάσω-

σης γαιών.

Στήριξη της κτηνοτροφίας

Ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο

της ΝΔ έκανε ειδική αναφο-

ρά στο μεγάλο κόστος

παραγωγής για τους

Έλληνες κτηνοτρόφους,

αναφέροντας χαρακτηριστι-

κά πως η σημαντική αύξη-

ση της τιμής του γάλακτος

εξανεμίζεται από τη μεγάλη

αύξηση της τιμής των ζωο-

τροφών.

Τόνισε, επίσης, την ανα-

γκαιότητα εντατικοποίησης

των ελέγχων, κυρίως στα

ελληνοβουλγαρικά σύνορα,

όπως και την παραδειγματι-

κή τιμωρία των παραβατών,

καθώς μόνο έτσι θα πατα-

χθούν φαινόμενα αισχρο-

κέρδειας και θα αυξηθεί η

ζήτηση και η τιμή στο ελλη-

νικό γάλα.

Παγετός – κορονοενίσχυ-
ση
Ο κ. Κέλλας χαρακτήρισε

«επιβεβλημένη και ανα-

γκαία την αναβάθμιση και

στήριξη της Αβερώφειου

Γεωργικής Σχολής», ζήτησε

«να τηρηθεί το χρονοδιά-

γραμμα καταβολής αποζη-

μιώσεων για τον παγετό»

και να επιταχυνθούν οι δια-

δικασίες καταβολής ενισχύ-

σεων στα προϊόντα που

επλήγησαν από τον κορο-

νοιό.

Τέλος, συνεχάρη το

Παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Κεντρικής Ελλάδος και τον

Γεωπονικό Σύλλογο

Λάρισας, για τις παρατηρή-

σεις – προτάσεις και την εν

γένει συμβολή τους στην

επεξεργασία της νέας ΚΑΠ.
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XXρ. Κέλλας: Ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών για τη νέα ΚΑΠρ. Κέλλας: Ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών για τη νέα ΚΑΠ

Φορολογικές δηλώσεις: Έχουν υποβληθεί λιγότερες από 1.000.000Φορολογικές δηλώσεις: Έχουν υποβληθεί λιγότερες από 1.000.000

Μ
ε αργούς ρυθ-

μούς προχωρά η

διαδικασία υπο-

βολής των φορολογικών

δηλώσεων η οποία παρό-

τι ξεκίνησε στις 27 Μαΐου,

δηλαδή εδώ κι ένα μήνα,

ο αριθμός που είχε υπο-

βληθεί έως την

Παρασκευή πλησίαζε

μόλις στις 920.000 σε

σύνολο 6,4 εκατ. που

είχαν υποβληθεί πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία

της ΑΑΔΕ, ο αριθμός των

δηλώσεων (Ε1) που είχαν

υποβληθεί ανέρχονταν σε

918.915. 

Με βάση τις ανακοινώσεις

του υπουργείου

Οικονομικών, η προθεσμία

για την υποβολή των φορο-

λογικών δηλώσεων λήγει

στις 27 Αυγούστου. Όσοι

φορολογούμενοι υποβά-

λουν τη φορολογική τους

δήλωση έως τις 28 Ιουλίου

μπορούν να εξοφλήσουν το

φόρο εισοδήματος σε 8

μηνιαίες δόσεις (έως το

Φεβρουάριο του 2022) ή

έχουν τη δυνατότητα να

κερδίσουν έκπτωση 3%

στην περίπτωση που επιλέ-

ξουν την εφάπαξ καταβολή

του φόρου εισοδήματος. Αν

η φορολογική δήλωση υπο-

βληθεί έως τις 27

Αυγούστου, οι φορολογού-

μενοι θα πρέπει έως το

τέλος του μήνα να καταβάλ-

λουν τις δύο πρώτες δόσεις

του φόρου εισοδήματος.

Την ίδια ώρα, σε εκκρεμό-

τητα παραμένει η ανάρτηση

των βεβαιώσεων αποδο-

χών όσων πληρώθηκαν το

2020 από το υπουργείο

Εργασίας για αναστολές και

πρόγραμμα συνεργασίας

και οι βεβαιώσεις για επιδό-

ματα πρόνοιας που έλαβαν

πέρυσι χιλιάδες δικαιούχοι.

Με βάση τα τελευταία στοι-

χεία της ΑΑΔΕ, από τα

1.245.986 εκκαθαριστικά

που έχουν εκδοθεί  έως

τώρα :  

· το 26,72% είναι χρεωστι-

κά με το μέσο φόρο που

πρέπει να καταβληθεί να

ανέρχεται σε 550,9 ευρώ

·το 56,48% δεν πληρώνει

ούτε ένα ευρώ επιπλέον

φόρο για τα εισοδήματα του

2020 καθώς είναι μηδενικά

·το 16,8% των φορολογου-

μένων έχουν επιστροφή

φόρου.

Στο μεταξύ 93.085 ελεύθε-

ροι επαγγελματίες και ατο-

μικές επιχειρήσεις έχουν

υποβάλει το έντυπο Ε3, το

οποίο είναι απαραίτητο για

να μπορέσουν να εντα-

χθούν στο πρόγραμμα επι-

δότησης παγίων δαπανών

και να «κερδίσουν» το

πιστωτικό που θα χρησιμο-

ποιήσουν για την πληρωμή

φορολογικών και ασφαλι-

στικών υποχρεώσεων έως

το τέλος του έτους. Μετά

και την παράταση που

δόθηκε, υπενθυμίζεται ότι η

προθεσμία για την υποβο-

λή της αίτησης και του εντύ-

που Ε3 για την ένταξη στο

πρόγραμμα επιδότησης

παγίων δαπανών λήγει στις

2 Ιουλίου.
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Πληρωμές από Πληρωμές από e-e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ

Τ
ην ολοκλήρωση της

καταβολής των

συντάξεων Ιουλίου,

την πληρωμή των ανα-

δρομικών του ν.

4760/2020 για συνταξιού-

χους του ιδιωτικού τομέα

και την πληρωμή των επι-

δομάτων του ΟΠΕΚΑ,

περιλαμβάνει, μεταξύ

άλλων, ο προγραμματι-

σμός των καταβολών από

το υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών

Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ,

τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ,

για την εβδομάδα 28

Ιουνίου-2 Ιουλίου.

Συνολικά εκτιμάται ότι θα

καταβληθούν περί τα 1,3

δισ. ευρώ σε περίπου 2,7

εκατομμύρια δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρε-

ται σε ανακοίνωση του

υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα

γίνουν την περίοδο 28

Ιουνίου-2 Ιουνίου οι εξής

καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου θα

καταβληθούν 472,7 εκατ.

ευρώ σε 861.799 δικαιού-

χους για τις κύριες και τις

επικουρικές συντάξεις

Ιουλίου των συνταξιούχων

που προέρχονται από τους

τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και

ΕΤΑΑ.

Την Τρίτη 29 Ιουνίου θα

καταβληθούν 543,3 εκατ.

ευρώ σε 913.522 δικαιού-

χους για τις κύριες και τις

επικουρικές συντάξεις

Ιουλίου των συνταξιούχων

του Δημοσίου και αυτών

που προέρχονται από τ.

ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ και ΔΕΗ. Όπως έχει

ήδη ανακοινωθεί από τον e-

ΕΦΚΑ, την ίδια ημέρα (29

Ιουνίου) θα γίνει η πληρω-

μή των αυξήσεων που προ-

κύπτουν από τα αυξημένα

ποσοστά αναπλήρωσης του

ν. 4670/2020 για τους

συνταξιούχους του

Δημοσίου που υπέβαλαν

αίτημα συνταξιοδότησης,

μετά τις 13/5/2016.

14,6 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 480 δικαιού-

χους σε συνέχεια έκδοσης

αποφάσεων για εφάπαξ.

400.000 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 530 δικαιούχους

για παροχές του τέως ΤΑΥ-

ΤΕΚΩ.

Τέλος, 11.000 ευρώ θα

καταβληθούν σε 23 δικαιού-

χους για κληρονομικές

παροχές επικουρικής

σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

Την Τρίτη 29 Ιουνίου θα

καταβληθούν 9,3 εκατ.

ευρώ σε 26.000 δικαιού-

χους για προκαταβολές

συντάξεων μηνός Ιουλίου,

στη βάση του ν. 4778/2021.

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου,

όπως έχει ήδη ανακοινωθεί

από τον e-ΕΦΚΑ, για τους

συνταξιούχους του ιδιωτι-

κού τομέα που υπέβαλαν

αίτημα συνταξιοδότησης,

μετά τις 13/5/2016, θα

πραγματοποιηθεί με εμβόλι-

μη πληρωμή η καταβολή

των αναδρομικών από την

εφαρμογή του ν.

4760/2020. Για το ποσό της

καταβολής και τον αριθμό

των δικαιούχων θα ακολου-

θήσει νεότερη ενημέρωση

από τον e-ΕΦΚΑ.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν

οι εξής καταβολές:

10 εκατ. ευρώ σε 26.000

δικαιούχους για καταβολή

επιδομάτων ανεργίας και

λοιπών επιδομάτων.

20 εκατ. ευρώ σε 8.000

δικαιούχους στο πλαίσιο

επιδοτούμενων προγραμ-

μάτων απασχόλησης.

6,5 εκατ. ευρώ σε 13.000

μητέρες για επιδοτούμενη

άδεια μητρότητας.

5,5 εκατ. ευρώ για προ-

γράμματα κοινωφελούς

χαρακτήρα (πληρωμή

εισφορών σε φορείς).

3. Από τον ΟΠΕΚΑ την

Τετάρτη 30 Ιουνίου θα

πραγματοποιηθούν οι εξής

καταβολές:

71,5 εκατ. ευρώ σε 171.947

δικαιούχους για αναπηρικά

επιδόματα (αναπηρικά και

διατροφής).

57 εκατ. ευρώ σε 261.622

δικαιούχους για Ελάχιστο

Εγγυημένο Εισόδημα.

30,8 εκατ. ευρώ σε 252.668

δικαιούχους για επίδομα

στέγασης.

12,2 εκατ. ευρώ σε 12.221

δικαιούχους για επίδομα

γέννησης.

11,4 εκατ. ευρώ σε 35.047

δικαιούχους για επιδόματα

ανασφάλιστων υπερηλίκων.

23,1 εκατ. ευρώ σε 124.340

δικαιούχους ως συνεισφορά

του Δημοσίου σε δάνεια του

Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»,

(λόγω COVID-19).

233.799 ευρώ σε 6.646

δικαιούχους για επίδομα

ομογενών-προσφύγων.

94.968 ευρώ σε 119 δικαι-

ούχους για έξοδα κηδείας

ανασφάλιστων.

167.538 ευρώ σε 2.735

δικαιούχους ως συνεισφορά

του Δημοσίου σε δάνεια

(προστασία κύριας κατοι-

κίας).

Τέλος, σημειώνεται ότι για

την ερχόμενη εβδομάδα δεν

υπάρχουν προγραμματι-

σμένες πληρωμές από το

ίδιο το υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών

Υποθέσεων.



Η
Νομαρχιακή

Επιτροπή Λάρισας

του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

και το Αγροτικό Τμήμα, με

σχετική ανακοίνωση

«καταγγέλλουν την φιέ-

στα αποκλειστικά επικοι-

νωνιακού χαρακτήρα που

διοργανώθηκε την

Πέμπτη 24 Ιουνίου στη

Λάρισα από την κυβέρνη-

ση, την πολιτική ηγεσία

του υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων και την

Περιφέρεια Θεσσαλίας, με

δήθεν αντικείμενο τη νέα

Κοινή Αγροτική Πολιτική

της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Η κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας έχει αποδείξει

πολλές φορές τα δύο χρό-

νια της θητείας της ότι μόνο

προσχηματικά χρησιμοποιεί

τον όρο διαβούλευση,

καθώς μονίμως απουσιά-

ζουν από αντίστοιχες διαδι-

κασίες οι κατά κύριο λόγο

ενδιαφερόμενοι. Με τον ίδιο

τρόπο από τη χθεσινή απα-

ράδεκτη διαδικασία απο-

κλείστηκαν οι αγρότες και οι

κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας

και όσα ακούστηκαν ως

προτάσεις ή λύσεις στα

προβλήματα του αγροτικού

κόσμου δεν ήταν παρά

αόριστες υποσχέσεις και

ευσεβείς πόθοι, εντελώς

έξω από τις θέσεις των

εργαζομένων στον πρωτο-

γενή τομέα της παραγωγής.

Τρανταχτή απόδειξη των

παραπάνω και ειδικά για

την σκοπιμότητα της ηγε-

σίας του ΥΠΑΑΤ αλλά και

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας, αποτελεί το

γεγονός ότι οι αγροτικοί

φορείς της Λάρισας (συνε-

ταιρισμοί – σύλλογοι) ενη-

μερώθηκαν λίγες ώρες πριν

την πραγματοποίηση της

εκδήλωσης, έχοντας νωρί-

τερα παντελή άγνοια.

Παράλληλα, το άτοπο της

χθεσινής κυβερνητικής φιέ-

στας αποδεικνύεται από το

γεγονός ότι η νέα ΚΑΠ βρί-

σκεται στο πλέον κρίσιμο

σημείο της διαπραγμάτευ-

σης των λεπτομερειών

εφαρμογής της. Αυτό το

διάστημα συζητούνται εξαι-

ρετικά κρίσιμα ζητήματα για

την χρηματοδότηση της

ελληνικής γεωργίας, μόνο

που η κυβέρνηση έχει επα-

νειλημμένα αρνηθεί να ενη-

μερώσει και να διαβουλευ-

θεί με τους εκπροσώπους

του αγροτικού κόσμου για

ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ –

Προοδευτική Συμμαχία ο

πρωτογενής τομέας αποτε-

λεί πυλώνα για την ανάπτυ-

ξη της ελληνικής οικονο-

μίας, έχει δε αποδείξει στην

πράξη ως κυβέρνηση ότι

γνωρίζει να διαπραγματεύε-

ται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

προς όφελος των αγροτών

και κτηνοτρόφων και όχι για

λόγους κομματικής προβο-

λής».

Η
βουλευτής

Λάρισας της ΝΔ κα

Στέλλα Μπίζιου με

αφορμή την υβριδική ημε-

ρίδα για την παρουσίαση

της νέας Κοινής

Αγροτικής Πολιτικής

(ΚΑΠ) από τον Υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων κ. Σπήλιο

Λιβανό στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας, έκανε την

ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ στη-

ρίζει τον αγροδιατροφικό

μας τομέα με μία συγκροτη-

μένη και συνεκτική Εθνική

Στρατηγική και επιδιώκει

έναν ευρύ διάλογο με τους

εμπλεκόμενους φορείς, με

σκοπό να αναδειχθούν οι

ανάγκες και τα ζητήματα

που τους απασχολούν,

ώστε ναδιαμορφωθούν οι

καλύτερες δυνατές προτά-

σεις ενόψει της νέας ΚΑΠ.

Στόχος μας είναι η νέα ΚΑΠ

να αποτελέσει ευκαιρία

ανάπτυξης για τον πρωτο-

γενή τομέα της χώρας μας

και μοχλός αντιμετώπισης

των προκλήσεων όπως η

κλιματική αλλαγή, οι φυσι-

κές καταστροφές, η πράσι-

νη γεωργία, η προστασία

του περιβάλλοντος, τα

ασφαλή τρόφιμα και η

παγκοσμιοποίηση του

εμπορίου.

Στοχεύουμε στην αύξηση

του εισοδήματος των αγρο-

τών, στη μείωση του

κόστους παραγωγής, στην

αύξηση της προστιθέμενης

αξίας των προϊόντων για

τους Έλληνες παραγωγούς,

στην ενίσχυση της αποδοτι-

κότητας και της ανταγωνι-

στικότητας της ελληνικής

αγροτικής παραγωγής και

στην παροχή κινήτρων για

την επιστροφή των νέων

στην ύπαιθρο.

Το μέλλον της Ελλάδας

είναι άρρηκτα συνδεδεμένο

με το μέλλον της αγροτικής

μας οικονομίας. Η κυβέρνη-

ση σε συνεργασία με τους

παραγωγούς σχεδιάζει την

εφαρμογή της νέας Κοινής

Αγροτικής Πολιτικής

(ΚΑΠ)με στόχο την διασφά-

λιση των συμφερόντων των

ανθρώπων του πρωτογε-

νούς μας τομέα».
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Μπίζιου: Στόχος μας είναι η νέα ΚΑΠ να αποτελέσει ευκαιρίαΜπίζιου: Στόχος μας είναι η νέα ΚΑΠ να αποτελέσει ευκαιρία

ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέαανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα

ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Λάρισας: Κυβερνητική φιέστα με αφορμή τη διαΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Λάρισας: Κυβερνητική φιέστα με αφορμή τη δια--

πραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ



Ε
πίσκεψη στα

Γραφεία της

Διοικούσας

Επιτροπής Εκλογικής

Περιφέρειας

(Δ.Ε.Ε.Π.)Λάρισας της

Νέας Δημοκρατίας πραγ-

ματοποίησε η ηγεσία του

Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

και συγκεκριμένα ο

Υπουργός

κ.ΣπήλιοςΛιβανός, ο

Υφυπουργός κ.Ιωάννης

Οικονόμου και ο Γενικός

Γραμματέας του

Υπουργείου

κ.ΚώσταςΜπαγινέτας,

όπου τους υποδέχθηκε ο

Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.

Λάρισας κ.Χρήστος

Καπετάνος και συνομίλη-

σαν με αγρότες και κομ-

ματικά στελέχη του νομού

μας, τηρώντας τα υγειο-

νομικά πρωτόκολλα.

Συζητήθηκαν θέματα που

αφορούν στη νέα ΚΑΠ, για

τα Φωτοβολταϊκά των αγρο-

τών, για τα Σχέδια

Βελτίωσης, τις αποζημιώ-

σεις του ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ.

Στη συνάντηση μεταξύ

άλλων παρέστησαν ο

Συντονιστής Θεσσαλίας και

Στερεάς Ελλάδας της

Γραμματείας Αγροτικών

Φορέων της Ν.Δ.

κ.Δημήτρης Λεωνιδάκης, ο

Τομεάρχης Αγροτικού της

Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας κ.Μίλτος

Μπασδάνης και ο

Πρόεδρος των Γεωπόνων

Λάρισας κ.Γιαννακός.

Νωρίτερα, ο Υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης

κ.Γιάννης Οικονόμου συνο-

δευόμενος από τον

Πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π.

Λάρισας

κ.ΧρήστοΚαπετάνο επισκέ-

φθηκε τον Αγροτικό

Συνεταιρισμό

Πλατυκάμπου, όπου τους

υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος

Κιλελέρ κ.Αθανάσιος

Νασιακόπουλος, ο

Πρόεδρος του

Συνεταιρισμού κ.Γιάννης

Κουκούτσης και μέλη της

ομάδας παραγωγών σκόρ-

δου καθώς και ο Πρόεδρος

του ΓΕΩΤΕΕ κ.Δημήτριος

Ντογκούλης, και στη συνέ-

χεια επισκέφθηκαν τον

Αγροτικό Συνεταιρισμό

Νίκαιας όπου τον

κ.Οικονόμου υποδέχθηκε ο

Πρόεδρος του

Συνεταιρισμού κ.Ρεντζιάς

και στελέχη της Διοίκησης.
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Επίσκεψη της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ στην ΔΕΕΠ ΛάρισαςΕπίσκεψη της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ στην ΔΕΕΠ Λάρισας
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ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr

Ε
υχαριστώ τον

Υπουργό

Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπήλιο Λιβανό που ξεκινά

από τη Θεσσαλία ένα

μεγάλο διάλογο που οδη-

γεί στην Εθνική

Στρατηγική Αγροτικής

Ανάπτυξης για την αξιο-

ποίηση των 20 δις ευρώ

του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μέσα από το διάλογο για

τη νέα ΚΑΠ, ακολουθούμε

το δόγμα  Build Back

Better, δηλαδή έχουμε

μια στρατηγική στόχευση

ώστε να αντιμετωπίσουμε

με τον καλύτερο τρόπο

μελλοντικούς κινδύνους

που διατρέχουν την ανά-

πτυξη της γεωργίας και

της κτηνοτροφίας,  την

καλύτερη διαχείριση του

νερού,  την είσοδο περισ-

σότερων νέων ανθρώ-

πων στον πρωτογενή

τομέα. Σε όλες τις κρίσεις

που  αντιμετώπισε η

Θεσσαλία το τελευταίο

διάστημα – Ιανό, παγετό,

υπερκυτταρική καταιγίδα,

Μήδεια –  ο Υπουργός

Σπήλιος Λιβανός στάθηκε

με σεβασμό και ενδιαφέ-

ρον, με σοβαρότητα και

υπευθυνότητα, με πρωτό-

κολλο ενεργειών και με

αλήθεια στο πλευρό των

πληγέντων, γιατί πιστεύ-

ουμε στην αξία των

ανθρώπων της παραγω-

γής.

Σε συνεργασία με τον πρό-

εδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα

Λυκουρέντζο,  ήμασταν και

είμαστε  εδώ για  γρήγορες

και δίκαιες αποζημιώσεις,

με πρωτόγνωρη για τα

ελληνικά δεδομένα, ταχύτη-

τα, αποτελεσματικότητα,

συνεργασία και μεθοδολο-

γία. Η Περιφέρεια

Θεσσαλίας στηρίζει τους

ανθρώπους της παραγω-

γής με 205.988 έργα και

δράσεις προϋπολογισμού

1,598 δις ευρώ:αγροτική

οδοποιία, εξηλεκτρισμός,

υπογειοποιήσεις αρδευτι-

κών δικτύων, λιμνοδεξαμε-

νές,  ταμιευτήρες, φράγμα-

τα, ενίσχυση νέων αγροτών

και κτηνοτρόφων, Σχέδια

Βελτίωσης, πιστοποίηση

αγροτικών προϊόντων,

clusters νέων παραγωγών,

Leader, μεταποίηση προϊό-

ντων, έρευνα, συστήματα

ποιότητας, αντιπυρική προ-

στασία. Και συνεχίζουμε τη

νέα Προγραμματική

Περίοδο με στόχο να βοη-

θήσουμε τους πολλούς και

τους πιο ευάλωτους, και να

γίνουν όλα πιο γρήγορα

γιατί μόνο με μεγάλες

ταχύτητες μπορεί να αλλά-

ξει η ζωή μας και η Ελλάδα

να πάει μπροστά.

Ο Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης με την παρου-

σία του στη Λάρισα αποδει-

κνύει ότι βρίσκεται στην

πρώτη γραμμή,  συνομιλεί,

ακούει και διαμορφώνει

κάνοντας πράξη τη

Συλλογική Ηγεσία: να απο-

φασίζουν αυτοί που καλού-

νται να υλοποιήσουν τη νέα

ΚΑΠ. Ταχύτητα, ρυθμός,

αυτοματοποίηση, απλοποί-

ηση  και συνέργεια φέρνουν

αποτελεσματικότητα.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στην εκδήΟ Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στην εκδή--

λωση για την Εθνική Στρατηγικήλωση για την Εθνική Στρατηγική

Αγροτικής Ανάπτυξης (Κ.Α.Π. 2021 -2027)Αγροτικής Ανάπτυξης (Κ.Α.Π. 2021 -2027)



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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29/6:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

30/6:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

1/7:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

2/7:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

3/7:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

4/7:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

5/7:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ.αρ. 67/10-6-2021 Διάταξη του

Ειρηνοδικείου Φαρσάλων αναγνωρί-

σθηκε αθλητικό σωματείο με την επω-

νυμία «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ» και στα αγγλικά «CHESS CLUB

FARSALA» με έδρα τα Φάρσαλα του

ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας και εγκρίθηκε το

από 17/5/2021 καταστατικό του αποτε-

λούμενο από 30 άρθρα και σκοπούς

τους αναφερόμενους στο άρθρο 2

αυτού.

Φάρσαλα 23 Ιουνίου 2021

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Γ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ

Π
ραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία του

Αιμοδοτικού Συλλόγου Φαρσάλων στην

Βαμβακού Φαρσάλων στο Ιατρείο, τηρώντας

όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά του Covid 19.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 10 φιάλες αίματος ενώ 2 αιμο-

δότες αιμοδότησαν για πρώτη φορά.

Η επόμενη Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο ΚΑΠΗ

Φαρσάλων στις 29 Ιουλίου από τις 9:30 μ.μ. έως και τις

13:30 π.μ.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ και ειδικότερα

τους μήνες του καλοκαιριού είναι ακόμη πιο αυξημένες.

Αιμοδότησαν και στηνΑιμοδότησαν και στην

Βαμβακού Βαμβακού ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Τ
ην υπαγωγή 7.016

αιτήσεων στο πρό-

γραμμα

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

ενέκρινε η Επενδυτική

Επιτροπή του Ταμείου

«Εξοικονομώ» που συνε-

δρίασε, υπό την προεδρία

της γγ Ενέργειας και

Ορυκτών Πρώτων Υλών,

Αλεξάνδρας Σδούκου.

Με την απόφαση μπαίνουν

σε τροχιά υλοποίησης

παρεμβάσεις ενεργειακής

αναβάθμισης των κατοικιών

με άμεσα οικονομικά και

λειτουργικά οφέλη για τους

πολίτες, που θα συμβάλ-

λουν συγχρόνως στην

τόνωση της αγοράς και των

εμπλεκόμενων επιχειρήσε-

ων, όπως αναφέρει το

ΥΠΕΝ.

Ο προϋπολογισμός των

7.016 αιτήσεων που εγκρί-

θηκαν είναι 180,56 εκατ.

ευρώ και περιλαμβάνουν

παρεμβάσεις εξοικονόμη-

σης ενέργειας και λοιπές

δαπάνες απαραίτητες για

την υλοποίηση των έργων.

Ο συνολικός αριθμός των

αιτήσεων που έχουν εντα-

χθεί, μετά και την παραπά-

νω απόφαση, ανέρχεται σε

33.288 σε σύνολο 39.272

αιτήσεων υπαγωγής, που

αντιστοιχούν σε ποσοστό

84,7% του συνολικού επιλέ-

ξιμου προϋπολογισμού του

προγράμματος.

Επιπλέον, η Επενδυτική

Επιτροπή εξέτασε και ολο-

κλήρωσε εκκρεμότητες από

τους προηγούμενους

κύκλους του προγράμματος

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

ΙΙ».

Το υπουργείο

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας ενημερώνει, επί-

σης, τους ενδιαφερόμενους

πολίτες, μηχανικούς και

συμβούλους έργων ότι από

την Πέμπτη 1/7/2021 και

ώρα 10:00 ενεργοποιείται η

ανάρτηση του Β’ ΠΕΑ και

της αίτησης ολοκλήρωσης

στο πληροφοριακό σύστη-

μα του Προγράμματος

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Σημειώνεται, τέλος, ότι υλο-

ποιήθηκε και χρησιμοποιεί-

ται νέο check list στην ηλε-

κτρονική πλατφόρμα του

προγράμματος. Η διαδικα-

σία ελέγχου πληρότητας

απλοποιείται και επιταχύνε-

ται μέσω της check list,

διευκολύνοντας τους ωφε-

λούμενους πολίτες, μηχανι-

κούς και συμβούλους

έργων.
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Σ
ε κλοιό αυξήσεων

στις τιμές ρεύματος

κινδυνεύουν να

βρεθούν οι καταναλωτές

εάν συνεχιστεί επί

μακρόν η ανοδική πορεία

των τιμών φυσικού αερί-

ου και πετρελαίου, αλλά

και των ρύπων. Σε αυτό

το σπιράλ αυξητικών

παραγόντων στην τιμή

του ρεύματος έρχεται να

προστεθεί και ο παράγων

καύσωνας, που οδηγεί σε

κατακόρυφη αύξηση της

ζήτησης αλλά και σε

πτώση της αποδοτικότη-

τας των ΑΠΕ και ειδικά

των αιολικών πάρκων,

λόγω της άπνοιας.

Οι αλυσιδωτές, δε, συνέπει-

ες της ανόδου των τιμών

ενεργοποιούν και τη λει-

τουργία των λιγνιτικών

εργοστασίων. Μάλιστα,

όπως αναφέρουν παράγο-

ντες της αγοράς, τα λιγνιτι-

κά εργοστάσια μπαίνουν τις

τελευταίες μέρες κανονικά

στις διαδικασίες των δημο-

πρασιών φορτίου στο πλαί-

σιο του target model,

καθώς οι τιμές ρεύματος,

που κινούνται σταθερά το

τελευταίο διάστημα σε επί-

πεδα άνω των 100 ευρώ/

MWh, καθιστούν συμφέ-

ρουσα τη λειτουργία τους

και την έκχυση φορτίων στο

σύστημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι

έως προχθές οι λιγνίτες

συμμετείχαν με ποσοστό

11% (17.179 ΜW/h) στο

συνολικό μίγμα, ενώ χτες

Παρασκευή ήταν στο 13%

(12.559GW/h). Βέβαια

όπως αποδεικνύεται και

πάλι καλούνται να συνει-

σφέρουν σημαντικά ώστε

να καλύψουν το κενό των

ΑΠΕ αλλά και να υποβοη-

θήσουν τις μονάδες φυσι-

κού αερίου όπου βασίζεται

πλέον η ηλεκτροπαραγωγή

σε ποσοστά άνω του 50%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το

Σάββατο η Τιμή

Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ)

της Αγοράς Επόμενης

Ημέρας διαμορφώθηκε στα

100,33 ευρώ/MWh.

Οι τιμές

Ήδη, πάντως, οι τιμές του

ρεύματος στη χονδρική

έχουν εκτοξευτεί σε σχέση

με την αρχή του χρόνου και

εάν παραμείνουν σε αυτά

τα επίπεδα, σπρώχνοντας

προς τα πάνω τους μέσους

όρους, θα οδηγήσουν σε

αναπροσαρμογές των

ρητρών των τιμολογίων.

Να σημειωθεί ότι η μέση

τιμής της MWh φέτος με

βάση στοιχεία πενταμήνου

ήταν στα 57,8 ευρώ, ενώ με

τα μέχρι στιγμής δεδομένα

η μέση Τιμή Εκκαθάρισης

Αγοράς (TEA) για τον

Ιούνιο υπολογίζεται στα

79,33 ευρώ/MWh. Τον

Μάιο, δε, η μέση ΤΕΑ ήταν

στα 63,16 ευρώ/ MWh.

Εύκολα, λοιπόν, γίνεται

αντιληπτό ότι όταν οι κατα-

ναλωτές πάρουν στα χέρια

τους τους λογαριασμούς θα

αντιμετωπίσουν προσαρμο-

γές λόγω της εκτίναξης της

χονδρεμπορικής τιμής,

όπου βέβαια δεν υπάρχουν

σταθερά τιμολόγια και ισχύ-

ουν ρήτρες χονδρεμπορι-

κής τιμής.

Υπενθυμίζεται ότι οι προβο-

λές δεν είναι και οι πιο

αισιόδοξες καθώς λόγω της

ανάκαμψης της οικονομίας

καταγράφεται υψηλή ζήτη-

ση σε ενέργεια και φυσικό

αέριο, το βασικό «μεταβατι-

κό» καύσιμο. Δεν λείπουν

έτσι οι προβλέψεις για

παγίωση τιμών, πέρα από

τη συγκυρία του καύσωνα,

στη χονδρεμπορική αγορά

σε επίπεδα άνω 85

ευρώ/MWh ή ακόμη παρα-

πάνω.

Υπενθυμίζεται ότι το μετα-

βλητό κόστος μιας μονάδας

φυσικού αερίου λόγω της

ανόδου των τιμών κινείται

πλέον στα 74-75 ευρώ.

Οικονομικά Νέα

Τιμή ρεύματος: σενάρια για αυξήσειςΤιμή ρεύματος: σενάρια για αυξήσεις

““Εξοικονομώ – Αυτονομώ”: Έγκριση χιλιάδων αιτήσεωνΕξοικονομώ – Αυτονομώ”: Έγκριση χιλιάδων αιτήσεων



Ε
ντός της εβδομά-

δας αναμένεται να

ανοίξει η πλατφόρ-

μα για τις αιτήσεις του

προγράμματος

«Τουρισμός για όλους»

του υπουργείου

Τουρισμού.

Με περισσότερες επιλογές

και επιδότηση ακόμη και σε

ποσοστό 100%, το

Πρόγραμμα «Τουρισμός για

Όλους» δίνει την ευκαιρία

σε 100.000 ενδιαφερόμε-

νους να οργανώσουν τις

διακοπές τους και να ταξι-

δέψουν εντός της χώρας

μέχρι και το τέλος του 2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται

στο www.tourism4all.gov.gr,

ενώ όσοι έλαβαν πέρυσι

voucher θα μπορούν να το

χρησιμοποιήσουν μέχρι τις

31 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα έχει εισο-

δηματικά κριτήρια

Η επιλογή των δικαιούχων

θα γίνει με κλήρωση, ενώ

μοναδικό κριτήριο είναι το

εισόδημα των δικαιούχων.

Οι άγαμοι θα πρέπει να

έχουν εισόδημα έως 16.000

ευρώ, οι έγγαμοι χωρίς παι-

διά έως 28.000 ευρώ, ενώ

ισχύει προσαύξηση 1.500

ευρώ ανά ανήλικο τέκνο. Η

επιδότηση αφορά σε 2 ή 3

διανυκτερεύσεις, και μπορεί

να φτάσει και το 100%, με

ανώτερο όριο τα 40 ευρώ

ανά ημέρα, το άτομο ενώ

στην περίπτωση των 4 δια-

νυκτερεύσεων, με επιδότη-

ση 80% και ανώτερο όριο

τα 30 ευρώ την ημέρα το

άτομο, ενώ επιδότηση

100% μπορούν να λάβουν

τα ΑμεΑ με ανώτερο όριο τα

30 ευρώ την ημέρα, ανά

άτομο.

Πότε θα αναρτηθούν οι

πίνακες των δικαιούχων

του Κοινωνικού

Τουρισμού

Εντός της εβδομάδας ανα-

μένεται να αναρτηθούν οι

πίνακες των δικαιούχων του

Κοινωνικού Τουρισμού, σε

ό,τι αφορά στις φετινές

αιτήσεις, για διακοπές από

01/08/21 και για ένα χρόνο.

Οι περσινοί δικαιούχοι μπο-

ρούν να πάνε διακοπές

μέχρι τέλος Ιουλίου με τα

περσινά τους voucher.
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