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Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1027 Τιμή: 0,60 ευρώ

Ανακοίνωση τουΑνακοίνωση του

ΜελισσοκομικούΜελισσοκομικού

ΣυλλόγουΣυλλόγου

Φαρσάλων γιαΦαρσάλων για

τους ψεκασμούςτους ψεκασμούς

Χαλαζόπτωση: Χαλαζόπτωση: 

Ο “αόρατοςΟ “αόρατος

εχθρός” τωνεχθρός” των

αγροτώναγροτών

χτύπησε ξανάχτύπησε ξανά

(Ρεπορταζ)(Ρεπορταζ)

Περιφέρεια:Περιφέρεια:

Καθαρίστηκαν τα ρέματαΚαθαρίστηκαν τα ρέματα

Απιδανού & ΑϊκλήΑπιδανού & Αϊκλή

Βραβείο αριστείας στηΒραβείο αριστείας στη

Μουσική Σχολή του Μουσική Σχολή του ΔΔ..

Φαρσάλων στη μνήμη τηςΦαρσάλων στη μνήμη της

Βίκυς ΙωάννουΒίκυς Ιωάννου

Προχωρά η ωρίμανση του διαγωνισμού για τοΠροχωρά η ωρίμανση του διαγωνισμού για το

φράγμα Ενιπέα στο Παλιοδερλί της Σκοπιάςφράγμα Ενιπέα στο Παλιοδερλί της Σκοπιάς

Κρίστι Αναγνωστοπούλου από το Τόκιο: «Κρίστι Αναγνωστοπούλου από το Τόκιο: «ΎΎψιστη τιμή ναψιστη τιμή να

εκπροσωπείς την χώρα σου στην γιορτή του αθλητισμού!»εκπροσωπείς την χώρα σου στην γιορτή του αθλητισμού!»

Όχημα – πολυεργαλείο απέκτησε ο Όχημα – πολυεργαλείο απέκτησε ο ΔήμοςΔήμος

-Προχωρά άμεσα στην αναγγελία ζημιάς για όλη την επαρχία ο Δήμος -Προχωρά άμεσα στην αναγγελία ζημιάς για όλη την επαρχία ο Δήμος 

Μεγάλες καταστροφές απόΜεγάλες καταστροφές από

τα καιρικά φαινόμενα ξανάτα καιρικά φαινόμενα ξανά

στην επαρχία Φαρσάλωνστην επαρχία Φαρσάλων
Νέο χτύπημα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα δέχθηκε

το απόγευμα της Κυριακής 18 Ιουλίου, μεγάλο μέρος της

επαρχίας Φαρσάλων, εκεί όπου δεκάδες χιλιάδες στρέμ-

ματα καλλιεργούμενων εκτάσεων υπέστησαν σημαντι-

κές ζημιές.

Ισχυρή χαλαζόπτωση αλλά και μεγάλες ποσότητες

νερού έπληξαν πολλές περιοχές των Φαρσάλων, προ-

καλώντας ζημιές σε σειρά καλλιεργειών, μεταξύ άλλων

σε βαμβάκι, καλαμπόκι, βιομηχανική ντομά κ.α
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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 21/7/2021
Συννεφιά 25/35c

Τρίτη 20/7/2021
Συννεφιά 22/34c

Πέμπτη 22/7/2021
Αίθριος 23/32c

Παρασκευή 23/7/2021
Συννεφιά 22/32c

Σάββατο 24/7/2021
Συννεφιά 22/36c

Κυριακή 25/7/2021
Αίθριος 22/36c

Δευτέρα 26/7/2021
Αίθριος 22/35c

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

Σ
ε απολύμανση

όλων των χώρων

του δημοτικού κατα-

στήματος στα Φάρσαλα,

προχώρησε συνεργείο

του δήμου στο πλαίσιο

της διαρκούς μέριμνας

για την προστασία των

εργαζομένων και των

πολιτών από την πανδη-

μία.

Απολυμάνσεις γίνονται σε

συνεχή βάση με πρόγραμ-

μα, σε όλους τους δημοτι-

κούς χώρους εργασίας στα

Φάρσαλα.

«Δυστυχώς βλέπουμε πως

η πανδημία όχι απλά είναι

εδώ, αλλά λαμβάνει και

πάλι ανησυχητικές διαστά-

σεις. Γι’ αυτό κι εμείς ως

δήμος Φαρσάλων, εντεί-

νουμε τις προσπάθειές μας

για να προστατεύσουμε

τους εργαζόμενούς μας και

τους πολίτες» σημείωσε σε

δήλωσή της, η αρμόδια

αντιδήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή.

Απολύμανση στοΑπολύμανση στο

δημαρχείο Φαρσάλωνδημαρχείο Φαρσάλων

Άμεση επέμβαση του ΕΛΓΑΆμεση επέμβαση του ΕΛΓΑ

ζητά η ΔΟΒ για τις περιοζητά η ΔΟΒ για τις περιο--

χές όπου καλλιεργείταιχές όπου καλλιεργείται

βαμβάκι και επλήγησανβαμβάκι και επλήγησαν

από την κακοκαιρίααπό την κακοκαιρία

Α
ρκετοί σύλλογοι,

φορείς αλλά και

πολίτες της

Επαρχίας Φαρσάλων

είπαν το τελευταίο αντίο

στην Γωγώ Πιτσάβα η

οποία έφυγε νωρίς από

την ζωή.

Η Γωγώ Πιτσάβα ήταν ένα

πολύ αγαπητό άτομο για

την Επαρχία Φαρσάλων και

πέραν της εργασίας της

στο Δημαρχείο Φαρσάλων

υπήρξε ενεργό μέλος του

τόπου με μεγάλη προσφο-

ρά.

Η Διευθύντρια της στο

Δημαρχείο Φαρσάλων κ.

Καίτη Σιουνα-

Θεοχαροπούλου την απο-

χαιρέτησε με μια πολύ

συγκινητική ανάρτηση στα

μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης.

Αναλυτικά:

Έφυγε δυστυχώς πολύ

πρόωρα η αγαπημένη μου

πρώην συνάδελφός μου

στον Δήμο Γωγώ Πιτσάβα.

Γωγώ λυπάμαι που βρίσκο-

μαι μακριά και δεν θα είμαι

εκεί να σου απευθύνω

δημοσιά το τελευταίο αντίο.

Ξέρω ότι θα το ήθελες

πολύ γνωρίζω καλά ότι

τελευταία ταλαιπωρήθηκες

πολύ ζητώντας δικαιοσύνη.

Έχω υποχρέωση σαν

πρώην διευθύντρια σου να

αποκαταστήσω την αλή-

θεια! Υπήρξες υπόδειγμα

εργατικότητας και ήθους με

στήριξες πολύ στην προ-

σπάθεια αναβάθμισης των

υπηρεσιών του Δήμου,

υπήρξες η πρώτη υποδειγ-

ματική Ταμίας. Γωγώ γνω-

ρίζω ότι κουράστηκες πολύ

στην ζωή σου, υπήρξες

αγωνίστρια της ζωής και

της δημοκρατίας! 

Μεγάλωσες με πολύ αγώνα

τα δύο  υπέροχα παιδιά

σου, δυστυχώς δεν πρόλα-

βες να χαρείς την αποκατά-

σταση τους, πρέπει όμως

να είναι υπερήφανα για την

αγωνίστρια μάνα τους!

Όπως δεν πρόλαβες να

χαρείς και την σύνταξη σου

για την οποία τόσο μόχθη-

σες! 

Ελπίζω και εύχομαι να έχεις

Καλό ταξίδι εκεί  που πας

να ηρεμήσει η ψυχούλα

σου να είναι ελαφρύ το

Φαρσαλινό χώμα που θα

σε σκεπάζει. ΑΙΩΝΙΑ Η

ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ!

Συλλυπητήρια ανακοίνωση

εξέδωσαν επίσης τόσο ο

Εμπορικός Σύλλογος όσο

και ο Αιμοδοτικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων.

Το τελευταίο αντίοΤο τελευταίο αντίο

στην Γωγώ Πιτσάβαστην Γωγώ Πιτσάβα

Τ
ην άμεση επέμβαση

του ΕΛΓΑ ώστε να

εκτιμηθούν οι

ζημιές και να ξεκινήσουν

οι διαδικασίες για την

αποζημίωση των παρα-

γωγών ζητά η

Διεπαγγελματική

Οργάνωση Βάμβακος

ύστερα από τις εκτεταμέ-

νες καταστροφές που

προκλήθηκαν λόγω της

χθεσινής κακοκαιρίας

στις Π.Ε. Λάρισας και

Καρδίτσας, με αποτέλε-

σμα την ολοκληρωτική

καταστροφή καλλιεργει-

ών, μεταξύ των οποίων

και του βαμβακιού. 

Ο Πρόεδρος της ΔΟΒ κ.

Ευθύμης Φωτεινός δηλώνει

πως «ακόμα μια φορά,

ύστερα από τον ΙΑΝΟ αλλά

και της προηγούμενης

κακοκαιρίας, η καλλιέργεια

του βαμβακιού δοκιμάζεται

έντονα.  Παρ’ όλο που ο

μέχρι στιγμής καιρός είχε

βοηθήσει και αναμενόταν

μια παραγωγή περίπου στα

ίδια επίπεδα σε σχέση με

πέρσι και διαφαινόταν μία

καλή χρονιά για την τιμή

του παραγωγού, η νέα

δυστυχώς καταστροφή

ήρθε να ανατρέψει τις

προσδοκίες αυτές».

Η Διοίκηση της ΔΟΒ καλεί

την Πολιτεία να σταθεί

αρωγός στη νέα αυτή «λαί-

λαπα» συνεισφέροντας με

όλους τους εμπλεκόμενους

μηχανισμούς που διαθέτει

προκειμένου να υπάρξει

άμεση καταγραφή και απο-

ζημίωση στους πληγέντες. 

Υπενθυμίζεται ότι οι παρα-

γωγοί βάμβακος δεν έλα-

βαν καμία ενίσχυση λόγω

της υγειονομικής κρίσης

covid-19 παρ’ όλο που

υπήρξε καθολικό αίτημα

της ΔΟΒ προς το ΥΠΑΑΤ,

οπότε μία ακόμα τέτοια και-

ρική ανατροπή έχει δυσχε-

ρή αντίκτυπο στη μελλοντι-

κή παραγωγή, στην κοινω-

νική και οικονομική συνοχή

των αγροτικών περιφερειών

που καλλιεργείται.

1
κρούσμα σε 66

συνολικά τεστ στα

Φάρσαλα στα τέστ

της Τρίτης 15/7. Σε συνολι-

κό αριθμό 66 δειγμάτων

καταγράφηκε 1 θετικό.

Αφορά σε  γυναίκα  ηλικίας

18 ετών.

1 1 κρούσμα σε 66κρούσμα σε 66

συνολικά τεστ στασυνολικά τεστ στα

Φάρσαλα Φάρσαλα 



Σ
ε ανακοίνωση του ο

Μελισσοκομικός

Σύλλογος

Φαρσάλων ενημερώνει

τους αγρότες για το ωρά-

ριο και τον τρόπο των

ψεκασμών, καθώς όπως

αναφέρει η ανακοίνωση

έχουν φτάσει στην διεύ-

θυνση του Συλλόγου

καταγγελίες που αφορούν

ψεκασμούς κατά τις μεση-

μεριανές ώρες, κάτι το

οποίο έχει προκαλέσει

απώλεια πληθυσμού

μελισσοσμηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Συνάδελφοι αγρότες, πρό-
σφατα έχουν φτάσει στη
διεύθυνση του
Μελισσοκομικού Συλλόγου
Φαρσάλων καταγγελίες
σχετικά με ψεκασμούς κατά
τις μεσημεριανές ώρες οι
οποίοι έχουν προκαλέσει
απώλεια πληθυσμού μελισ-
σοσμηνών σε αρκετά από
τα μέλη μας.
Όπως είναι γνωστό , λόγω
της έντονης δραστηριότητας
των μελισσών κατά την
διάρκεια της ανθοφορίας
των καρποφόρων δένδρων
και άλλων καλλιεργειών,
τίθεται θέμα εφαρμογής
ορθών πρακτικών για την
προστασία των μελισσών
κατά τη διάρκεια ψεκασμών
με γεωργικά φάρμακα.
Επισημαίνεται ότι οι ψεκα-
σμοί με φυτοπροστατευτικά
προϊόντα (όποια από αυτά
είναι μελισσοτοξικά) κατά
την περίοδο της ανθοφο-
ρίας, μπορεί να δημιουργή-
σουν σοβαρά προβλήματα
με αποτέλεσμα το θάνατο

των μελισσών και την μείω-
ση της παραγωγής αφού οι
μέλισσες, μέσω της επικο-
νίασης, αποτελούν το βασι-
κό συντελεστή για την καρ-
πόδεση.
Ο Μελισσοκομικός
Σύλλογος Φαρσάλων ενη-
μερώνει τους επαγγελματίες
χρήστες γεωργικών φαρμά-
κων, σχετικά με την ισχύου-
σα νομοθεσία για την ορθή
εφαρμογή των φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων και
κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη
(κάτοικο, επαγγελματία,
εργαζόμενο, επισκέπτη) για
τις υποχρεώσεις των επαγ-
γελματιών χρηστών γεωργι-
κών φαρμάκων σχετικά με
τους ψεκασμούς  που
πραγματοποιούν.
Σε εφαρμογή του άρθρου
28 της με αριθ.
8197/90920/2013 (Β΄1883)
Κ.Υ.Α. το ΥΠ.Α.Α.Τ έχει
έκδοσή την Εγκύκλιο υπ'.
αριθ. 5919/62354/13-5-
2014 με την οποία εξειδι-
κεύεται και το θέμα της
προστασίας των μελισσών.
Μέτρα προστασίας των
μελισσών
Τα  γεωργικά  φάρμακα
που  είναι επικίνδυνα  για
τις  μέλισσες  φέρουν σχετι-
κές  ενδείξεις  επί της  ετικέ-
τας τους  και  μπορούν
εύκολα να ενημερωθούν οι
χρήστες των γεωργικών
φαρμάκων, έτσι ώστε να
λάβουν ενδεικνυόμενα
μέτρα.
Μετά την επιλογή του
πλέον κατάλληλου γεωργι-
κού φαρμάκου, λαμβάνο-
νται υπόψη τα παρακάτω

μέτρα προστασίας των
μελισσών:
* Πρέπει  να  εφαρμόζονται
πιστά  τα οριζόμενα  επί
της  συσκευασίας  του
γεωργικού  φαρμάκου,
όσον αφορά τις μέλισσες.
* Απαγορεύεται  η  εφαρμο-
γή  γεωργικών φαρμάκων
που  αναφέρουν  επί  της
συσκευασίας  τους επικιν-
δυνότητα στις μέλισσες,
όταν η καλλιέργεια ή τα
ζιζάνια είναι ανθισμένα,
εκτός  αν άλλως  αναφέ-
ρουν  οι  οδηγίες  χρήσης
του γεωργικού φαρμάκου.
* Συνιστάται ψεκασμός τις
βραδινές ώρες, όταν οι
μέλισσες έχουν σταματήσει
να πετάνε,  καθώς αυτό
επιτρέπει να περάσουν
μερικές ώρες για να στε-

γνώσει το ψεκαστικό υγρό.
* Εάν είναι απαραίτητος ο
ψεκασμός κατά τη διάρκεια
της ημέρας, συνιστάται να
γίνεται νωρίς το πρωί ή
όταν επικρατεί συννεφιά και
δροσερές θερμοκρασίες και
όχι κατά τις μεσημεριανές
ώρες και ειδικά με ηλιοφά-
νεια γιατί αυτές τις ώρες η
δραστηριότητα των μελισ-
σών είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Τέλος επισημαίνουμε ότι οι
αγρότες είναι υποχρεωμένοι
να ακολουθούν τις παραπά-
νω οδηγίες για την προστα-
σία των μελισσών όχι μόνο
γιατί επιβάλλεται με Νόμο
αλλά κυρίως επειδή οι
μέλισσες συμβάλλουν  στην
γονιμοποίηση των καρ-
πών».
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Εκπτώσεις

Ανακοίνωση του Μελισσοκομικού ΣυλλόγουΑνακοίνωση του Μελισσοκομικού Συλλόγου

Φαρσάλων για τους ψεκασμούςΦαρσάλων για τους ψεκασμούς

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%



Σ
ημαντικές εξελίξεις

στο θέμα της κατα-

σκευής  του φράγ-

ματος   του  Ενιπέα ποτα-

μού  στη θέση Παλιοδερλί

στην περιοχή Σκοπιά

Φαρσάλων δρομολογεί η

απόφαση του Υπουργείου

Υποδομών και

Μεταφορών να προσλά-

βει χρηματοοικονομικό

σύμβουλο, ο οποίος ανα-

λαμβάνει να ωριμάσει

όλες τις  απαραίτητες

διαδικασίες για τη διεξα-

γωγή  διεθνούς διαγωνι-

σμού για την υλοποίηση

του έργου. Συγκεκριμένα,

με απόφαση του

Υπουργού  Υποδομών

Κώστα Καραμανλή, εγκρί-

θηκε η διαγωνιστική δια-

δικασία για την ανάδειξη

υπηρεσιών

Χρηματοοικονομικού

Συμβούλου,  με τη για την

υποβοήθηση της

Διεύθυνσης

Αντιπλημμυρικών και

Εγγειοβελτιωτικών

Έργων του Υπουργείου

στις ενέργειες ωρίμανσης

για τη διεξαγωγή

Διεθνούς Διαγωνισμού

ΣΔΙΤ για την υλοποίηση

του έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑ-

ΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ

ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝΕΡ-

ΓΩΝ».

Το φράγμα στο Παλιοδερλί

στη Σκοπιά Φαρσάλων,

είναι ένα από τα  πέντε

φράγματα  στη Θεσσαλία

για τα οποία ο

Περιφερειάρχης Κώστας

Αγοραστός είχε διεκδικήσει

και πετύχει  τον χαρακτηρι-

σμό τους ως έργων

Εθνικού Επιπέδου, Ειδικών

και Σημαντικών και την

ένταξή τους στον προγραμ-

ματικό σχεδιασμό του

Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών.

«Ευχαριστώ τον Υπουργό

Υποδομών και Μεταφορών

Κώστα Καραμανλή, με τον

οποίο έχουμε στενή και άρι-

στη συνεργασία για την

ταχύτητα ανταπόκρισης και

τη γενναία απόφαση που

μας φέρνει ένα βήμα πιο

κοντά στην υλοποίηση του

έργου. Ευχαριστώ τους

Γενικούς Γραμματείς

Υποδομών Γιώργο

Καραγιάννη, Οικονομικής

Πολιτικής Χρήστο

Τριαντόπουλο και

Δημοσίων Επενδύσεων και

ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο για

τη συμβολή τους, καθώς

ένα μεγάλο έργο για τις

περιοχές των Φαρσάλων,

του Αλμυρού, του Δομοκού

και γενικότερα για τη

Θεσσαλία εισέρχεται βήμα

βήμα στη φάση της υλοποί-

ησης. Η Περιφέρεια

Θεσσαλίαςείναι μια

Περιφέρεια που διεκδικεί

και φέρνειαποτελέσματα

προς όφελος των πολλών.

Το φράγμα στο Παλιοδερλί

στη Σκοπιά Φαρσάλων

προχωρά με τη διαδικασία

που εγγυάται ταχύτητα και

διασφαλίζει τη χρηματοδό-

τηση και ολοκλήρωση του

έργου. Με στρατηγική, σχέ-

διο και προγραμματισμό

προχωράμε σε συνεργασία

με το Υπουργείο σε αυτή

την κατεύθυνσηγιατί το

νερό είναι ζωή, είναι ανά-

πτυξη, μας οδηγεί όλους

μαζί σε ένα καλύτερο μέλ-

λον» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Να σημειωθεί ότι η

Διεύθυνση

Αντιπλημμυρικών και

Εγγειοβελτιωτικών Έργων

του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών έχει εντάξει

στον προγραμματισμό της

τη δημοπράτηση του έργου,

προϋπολογισμού περίπου

70.000.000 ευρώ (με

Φ.Π.Α). Η υλοποίηση του εν

λόγω έργου είναι ύψιστης

προτεραιότητας και ανα-

γκαία για την εξασφάλιση:

(α) της αντιπλημμυρικής

προστασίας των κατάντη

του φράγματος περιοχών,

(β) της άρδευσης 110.000

στρεμμάτων περίπου,

(γ) της ύδρευσης ελλειμμα-

τικών περιοχών, και

(δ) της προστασίας του

περιβάλλοντος μέσω του

εμπλουτισμού των υπόγει-

ων υδροφορέων και της

διατήρησης οικολογικής

παροχής.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση
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πείρα μας
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Ά
λλαξε η εικόνα των

υδατορεμάτων του

Απιδανού και του

Αϊκλή μετά τις εργασίες

καθαρισμού που πραγμα-

τοποίησε η Περιφέρεια

Θεσσαλίας σε διάφορες

θέσεις των υδατορεμά-

των. Το έργο είναι συνο-

λικού προϋπολογισμού

180.000 ευρώ και περιε-

λάμβανε παρεμβάσεις

καθαρισμού και διευθέτη-

σης της κοίτης των δυο

ρεμάτων σε συνολικό

μήκος 7 χλμ.

«Σε συνεργασία με τις

τεχνικές μας υπηρεσίες

ολοκληρώσαμε ένα αντι-

πλημμυρικό έργο που

άλλαξε την εικόνα των

ρεμάτων του Απιδανού και

του Αϊκλή στα Φάρσαλα»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Η Περιφέρεια

Θεσσαλίας συνεχίζει τα

έργα που αφορούν στην

αντιπλημυρική προστασία

της περιοχής των

Φαρσάλων καθώς δρομο-

λογούμε και νέο έργο

ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που

αφορά τον καθαρισμό 10

και πλέον ρεμάτων προκει-

μένου να προστατευτεί η

περιοχή από πλημμυρικά

φαινόμενα» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης

Οι εργασίες που πραγματο-

ποιήθηκαν

Οι εργασίες αφορούσαν:

• Καθαρισμό υδατορεμάτων-

χειμάρρων με αφαίρεση της

επιφανειακής αυτοφυούς

βλάστησης (καλαμιές κλπ),

την αφαίρεση των φερτών

και των απορριμμάτων

καθώς και την εκρίζωση,

κοπή και απομάκρυνση

θάμνων και μεμονωμένων

δένδρων που έφρασαν την

ροή.

• Αποκατάσταση υποχώρη-

σης πρανών χειμάρρων-

ρεμάτων τοπικά και σε

θέσεις ανάλογα με τις αστο-

χίες που είχαν σημειωθεί,

με συρματοκιβώτια ή τοι-

χεία αντιστήριξης ή λιθορρι-

πές. 
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Σ
υνδικάτο

Οικοδόμων

Φαρσάλων: Να μη

γίνουν τζόγος τα ασφαλι-

στικά μας δικαιώματα

Συνάδελφοι, συναδέλφισ-

σες,

Η κυβέρνηση της ΝΔ, μετά

την ψήφιση του νομοσχεδί-

ου για τα Εργασιακά, με

γοργό βηματισμό ετοιμάζει

νέο σαρωτικό χτύπημα

στην επικουρική Ασφάλιση.

Εν μέσω καλοκαιριού και

πανδημίας ετοιμάζεται να

φέρει άμεσα στη Βουλή για

ψήφιση νομοσχέδιο που

ανάβει το πράσινο φως για

την ιδιωτικοποίηση της επι-

κουρικής Ασφάλισης.

Αξιοποιώντας το νόμο

Κατρούγκαλου της κυβέρ-

νησης του ΣΥΡΙΖΑ, που

προεκλογικά η ΝΔ υπόσχο-

νταν την κατάργηση του,

κλιμακώνει την επίθεση στα

κοινωνικοασφαλιστικά δικαι-

ώματα των ασφαλισμένων

θέτοντας στην λοταρία του

χρηματιστηριακού τζόγου

τις επικουρικές συντάξεις.

Με το νέο αντιασφαλιστικό

νομοσχέδιο, από 1.1.2022,

γίνεται υποχρεωτική η έντα-

ξη στο νέο σύστημα της

επικουρικής Ασφάλισης

όλων των νεοεισερχομένων

στην αγορά εργασίας και

εθελοντικά για όσους είναι

μέχρι 35 χρονών.

Όπως η προηγούμενη

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έτσι

και η σημερινή, με οδηγό

τις «βέλτιστες ευρωπαϊκές

πρακτικές», ετοιμάζει να

προσφέρει τις εισφορές

κάθε εργαζόμενου ως ζεστό

χρήμα στις τσέπες των δια-

φόρων επενδυτών.

Η κυβέρνηση της ΝΔ,

φανατικός οπαδός του

συστήματος ασφάλισης των

3 πυλώνων του Πινοσέτ,

αποτινάζει από την ευθύνη

του κράτους ότι είχε απο-

μείνει από τον κοινωνικό

χαρακτήρα της ασφάλισης.

Τα αποθεματικά της επικου-

ρικής Ασφάλισης θα

ριχτούν στις χρηματαγορές

για να χρηματοδοτήσουν τα

σχέδια επενδύσεων των

μεγάλων επιχειρηματικών

ομίλων. Ο «ατομικός κου-

μπαράς» θα γεμίζει από τις

εισφορές που θα πληρώνει

κάθε ασφαλισμένος και θα

τοποθετείται σε πακέτα με

μικρότερο και μεγαλύτερο

επενδυτικό ρίσκο. Που

σημαίνει, ότι κανένας ασφα-

λισμένος δεν θα γνωρίζει

αν και πόσο θα πάρει επι-

κουρική σύνταξη.

Κανείς όμως δεν μπορεί να

ξεχάσει το παράδειγμα της

«ΑΣΠΙΣ», εδώ στη χώρα

μας, αλλά ούτε το παρά-

δειγμα μεγάλων επενδυτι-

κών ομίλων στο χώρο της

Ασφάλισης, που με την

βοήθεια των κυβερνήσεων

στα πλαίσια της ιδιωτικής

επιχειρηματικότητας και της

ιδιωτικοποίησης των συστη-

μάτων της Κοινωνικής

Ασφάλισης, άρπαξαν τον

ιδρώτα εκατομμυρίων εργα-

ζομένων και στο τέλος έγι-

ναν «καπνός».

Η ασφάλιση είναι δικαίωμα!

Για τα κοράκια των ασφαλι-

στικών εταιρειών, το ασφα-

λιστικό είναι μπίζνες, νέο

πεδίο κερδοφορίας. Για

εμάς είναι δικαίωμα, όρος

ζωής και αναπαραγωγής

της εργατικής μας δύναμης.

Οι νέες αντιασφαλιστικές

αλλαγές, που προωθεί η

κυβέρνηση της ΝΔ και είναι

συνέχεια όλων των αλλα-

γών των προηγούμενων

κυβερνήσεων, ΣΥΡΙΖΑ και

ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, είναι χρεο-

κοπημένες πρακτικές.

Στοχεύουν να απαλλάξουν

ακόμη περισσότερο το κρά-

τος και την εργοδοσία από

την υποχρέωσή τους στην

Κοινωνική Ασφάλιση και να

ανοίξουν νέα πεδία κερδο-

φορίας στους επιχειρηματι-

κούς ομίλους της

Ασφάλισης που ακονίζουν

τα μαχαίρια τους και αντα-

γωνίζονται μεταξύ τους

ποιος θα «δαγκώσει» τους

πελάτες – εργαζόμενους για

να βάλει στη τσέπη τις

εισφορές της εργασίας τους

και τα αποθεματικά των επι-

κουρικών Ταμείων.

Με το προωθούμενο νομο-

σχέδιο για την επικουρική

Ασφάλιση και συντάξεις

πετσοκόβεται η κρατική

χρηματοδότηση στα ασφα-

λιστικά Ταμεία, συρρικνώνε-

ται η κρατική ευθύνη που

σημαίνει ότι είναι κάλπικες

οι όποιες υποσχέσεις για

εγγύηση των επικουρικών

συντάξεων, τουλάχιστον,

όπως διαβεβαιώνουν στο

ύψος των εισφορών που

πλήρωσε ο ασφαλισμένος.

Πολύ γρήγορα ο κίνδυνος

νέων μειώσεων των επικου-

ρικών συντάξεων θα εμφα-

νιστεί μπροστά σε όλους

τους ασφαλισμένους. Όχι

μόνο στους νέους ασφαλι-

σμένους, αλλά και στους

παλιούς.

Το χρηματοδοτικό κενό της

μετάβασης από το υπάρχον

στο νέο σύστημα της επι-

κουρικής μετριέται σε δεκά-

δες δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το κενό δεν πρόκειται

να καλυφτεί ούτε από το

κράτος, ούτε από την μεγα-

λοεργοδοσία και τους μεγα-

λοεπενδυτές. Θα κληθούν

να το πληρώσουν οι εργα-

ζόμενοι με μειώσεις συντά-

ξεων, αύξηση ορίων ηλι-

κίας, με μεγαλύτερη φορο-

λογία.

Μονόδρομος η οργάνωση

και ο αγώνας

Η κλιμάκωση της επίθεσης

σε όλα τα επίπεδα της ζωής

μας, τα απανωτά χτυπήμα-

τα πάνω σε δικαιώματα και

κατακτήσεις, δεν επιτρέ-

πουν σε κανέναν να έχει

ψευδαισθήσεις ότι τα πράγ-

ματα θα καλυτερέψουν

χωρίς να πάρουμε στα ίδια

μας τα χέρια την υπόθεση

της προστασίας της ζωής

μας,  και των οικογενειών

μας.

Επιβεβαιώνεται από την

ίδια τη ζωή ότι για να συμ-

βεί αυτό πρέπει να δώσου-

με τις δυνάμεις μας για πιο

μεγάλους, πιο μαζικούς, πιο

αποφασιστικούς αγώνες.

Τις λύσεις που έχουμε ανά-

γκη

χρειάζεται να τις επιβάλλου-

με με τον αγώνα μας

Οι κυβερνήσεις, τα κόμματα

του κεφαλαίου συνεχώς θα

φέρνουν νόμους που θα

οδηγούν τη ζωή μας σε

αδιέξοδο.

. Η πάλη τους επιβάλλεται

να κινείται μπροστά, να

παίρνει υπόψη της τις νέες

συνθήκες

Δε συναινούμε, δεν σκύ-

βουμε το κεφάλι. Θα συνε-

χίσουμε τον αγώνα για

Κοινωνική Ασφάλιση δημό-

σια, καθολική για όλους.

Τα σπασμένα της βαρβαρό-

τητας που εκείνοι έφτιαξαν

δεν θα τα πληρώσουμε

εμείς. Να πληρώσει κράτος

και εργοδοσία.

Το δίκιο μας θα κριθεί

στους δρόμους του αγώνα!

Η Διοίκηση

Ο Πρόεδρος Αποστόλης

Αναγνώστου.

Ο Γ. Γραμματέας Γιάννης

Δημακόπουλος
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-6/7-8-2021
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.

Καθημερινά θαλάσσια μπάνια σε Χρυσή

Ακτή Παναγίας - Νέα Αγχίαλος - 

Ώρα αναχώρησης 8 π.μ.

-25/6 Μονοήμερη εκδρομή, Παναγία

Προυσιώτισσα στο Καρπενήσι

-1/2-8/2021 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο με πρωινό.

Γύρος Νησιού - Αγία Πελαγία

Αναχώρηση Σάββατο βράδυ 01:00

-25/29-8 Πενθήμερη εκδρομή στην

Μυτιλήνη - Ταξιάρχης Μανταμάδος - Άγιος

Ραφαήλ

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Συνδικάτο Οικοδόμων Φαρσάλων: Να μη γίνουν τζόγος ταΣυνδικάτο Οικοδόμων Φαρσάλων: Να μη γίνουν τζόγος τα

ασφαλιστικά μας δικαιώματαασφαλιστικά μας δικαιώματα



Σ
υνολικά 11 σύγχρο-

νες και άμεσα προ-

σβάσιμες ηλεκτρονι-

κές υπηρεσίες για τους

αγρότες έχουν τεθεί σε λει-

τουργία, μέχρι σήμερα,

από τον Ηλεκτρονικό

Εθνικό Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο

πλαίσιο της στρατηγικής

του για την αναβάθμιση

του επιπέδου εξυπηρέτη-

σης των πολιτών, μέσω

της ψηφιοποίησης των

υποδομών του.

Ήδη, ο φορέας έχει προχω-

ρήσει στη διεύρυνση του

δικτύου εξυπηρέτησης αγρο-

τών, μέσω της αποκέντρω-

σης των υπηρεσιών του τ.

ΟΓΑ και στη μεταφορά των

αρμοδιοτήτων και της εξυπη-

ρέτησής τους από τα τοπικά

υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ-

Μισθωτών σε κάθε πρωτεύ-

ουσα νομού.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ,

οι 11 ηλεκτρονικές υπηρεσίες

προς τους αγρότες είναι μερι-

κές μόνο από τις 50 συνολικά

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που

παρέχονται από την ιστοσελί-

δα του φορέα και την ενιαία

ψηφιακή πύλη του Δημοσίου

gov.gr και εντάσσονται στη

στρατηγική του σταδιακού

περιορισμού των μετακινήσε-

ων από και προς τα φυσικά

υποκαταστήματα, της εξάλει-

ψης της άσκοπης ταλαιπω-

ρίας και της αδιάλειπτης

24ωρης εξυπηρέτησης των

πολιτών, μέσω ψηφιακών

καναλιών.

Μεσοπρόθεσμος στόχος του

είναι το σύνολο των συναλλα-

γών με τους πολίτες να μπο-

ρούν να πραγματοποιηθούν

και ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ,

«για το 2021, αναμένεται να

πραγματοποιηθούν πάνω

από 10-12 εκατομμύρια ηλε-

κτρονικές συναλλαγές, κάτι

που πρακτικά σημαίνει την

κατάργηση αντίστοιχων μετα-

κινήσεων από και προς τα

φυσικά σημεία εξυπηρέτησης

του e-ΕΦΚΑ, καθώς και εξοι-

κονόμηση χιλιάδων εργατοω-

ρών για τους πολίτες.

Ειδικά, για την κατηγορία των

απασχολουμένων στον πρω-

τογενή τομέα της οικονομίας,

η ανάγκη για άμεση εξυπηρέ-

τηση υπήρξε επιτακτική,

καθώς οι συναλλαγές με τον

e-ΕΦΚΑ είναι ζωτικές για την

ομαλή λειτουργία των οικονο-

μικών δραστηριοτήτων τους,

αλλά και για ζητήματα καθη-

μερινότητας, όπως η λήψη

ασφαλιστικής ενημερότητας,

η βεβαίωση απογραφής και

εισφορών, οι ρυθμίσεις οφει-

λών, κ.ά., ειδικά, αν ληφθεί

υπ’ όψιν πως μεγάλο ποσο-

στό αυτών των επαγγελμα-

τιών διαμένουν σε ορεινές,

νησιωτικές ή απομακρυσμέ-

νες περιοχές, με περιορισμέ-

νες δυνατότητες μετακίνησης

στα πλησιέστερα υποκατα-

στήματα».

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει

ο e-ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες

προς τους αγρότες είναι οι

εξής:

«1) Ψηφιακή απονομή

σύνταξη ΑΤΛΑΣ. Δείχνοντας

έμπρακτα το σεβασμό και

αναγνωρίζοντας τη μεγάλη

σημασία του πρωτογενούς

τομέα και κυρίως των ανθρώ-

πων που τον υπηρετούν

στην παραγωγική και ανα-

πτυξιακή δραστηριότητα της

χώρας, αυτοματοποιήθηκε η

πολύμηνη και δαιδαλώδης

διαδικασία απονομής σύντα-

ξης για τους ασφαλισμένους

του τ. ΟΓΑ και μετατράπηκε

σε μία απλή ολιγόλεπτη ηλε-

κτρονική συναλλαγή.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν

ηλεκτρονικά την αίτησή τους

με τη χρήση των κωδικών

TAXIS. Σε αγρότες με

συμπληρωμένο το 67ο έτος

και ασφάλιση στον τ. ΟΓΑ,

καθώς και σε συζύγους και

τέκνα αποβιώσαντος συνταξι-

ούχου, αντλούνται αυτόματα

τα αναγκαία δικαιολογητικά,

εκδίδεται άμεσα η συνταξιο-

δοτική απόφαση και κοινο-

ποιείται στη διεύθυνση του

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

που έχει δηλωθεί.

2) Επιλογή ασφαλιστικής

κατηγορίας κύριας ασφάλι-

σης, επικουρικής ασφάλισης

και εφάπαξ παροχών, από

1/1/2021. Μέσω αυτής της

ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι

αγρότες και οι υπόλοιποι

ελεύθεροι επαγγελματίες

μπορούν να επιλέξουν αυτό-

ματα την ασφαλιστική τους

κατηγορία κάθε χρόνο χωρίς

επίσκεψη στα υποκαταστή-

ματα του e-ΕΦΚΑ.

Σημειώνεται ότι στην περί-

πτωση που δεν αλλάξουν την

ασφαλιστική τους κατηγορία,

παραμένει ενεργή η κατηγο-

ρία του προηγούμενου έτους.

3) Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη

ασφάλισης μη μισθωτών.

Μέσα στον περασμένο

Μάρτιο, ολοκληρώθηκε το

σύνολο των ηλεκτρονικών

υπηρεσιών που αφορούν την

έναρξη/μεταβολή/λήξη ασφά-

λισης όλων των ασφαλισμέ-

νων μη μισθωτών.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα

σημαντική ηλεκτρονική υπη-

ρεσία που αντικαθιστά μία

επίπονη και άκρως γραφειο-

κρατική διαδικασία, που υπο-

χρέωνε τους ασφαλισμένους

σε αλλεπάλληλες επισκέψεις

είτε των ίδιων είτε των λογι-

στών τους στις οργανικές

μονάδες του φορέα και προ-

καλούσε μεγάλες καθυστερή-

σεις.

4) Ασφαλιστική ικανότητα.

Κάθε μη μισθωτός, μέσω

αυτής της ηλεκτρονικής υπη-

ρεσίας, μπορεί να ελέγξει σε

πραγματικό χρόνο το δικαίω-

μα πρόσβασης στην ιατρο-

φαρμακευτική περίθαλψη

(πάροχοι υγείας, φαρμακεία,

συμβεβλημένοι γιατροί με τον

ΕΟΠΥΥ, κτλ).

5) Χορήγηση ασφαλιστικής

ικανότητας έμμεσου μέλους

και απογραφή στο μητρώο

του e-ΕΦΚΑ. Η υπηρεσία

αυτή παρέχει τη δυνατότητα

της διαδικτυακής απογραφής

έμμεσου μέλους, σύνδεσής

του με τον άμεσα ασφαλισμέ-

νο και αυτόματης ενημέρω-

σης του μητρώου ασφαλισμέ-

νων.

Ως άμεσο αποτέλεσμα η

χορηγηθείσα στο άμεσο

μέλος ασφαλιστική ικανότητα

χορηγείται και στο έμμεσο

μέλος.

6) Αποδεικτικό ασφαλιστικής

ενημερότητας. H υπηρεσία

αυτή επιτρέπει σε φυσικά και

νομικά πρόσωπα, μεταξύ

αυτών και στους αγρότες

ασφαλισμένους, την αυτόμα-

τη λήψη αποδεικτικού ασφα-

λιστικής ενημερότητας, χωρίς

περαιτέρω γραφειοκρατικές

διαδικασίες και αναμονή.

Πάνω από 562.698 φυσικά

(μισθωτοί και μη μισθωτοί)

και νομικά πρόσωπα αξιοποί-

ησαν την εν λόγω ηλεκτρονι-

κή υπηρεσία το δίμηνο

Μαΐου-Ιουνίου 2021.

7) Βεβαίωση εισφορών για

φορολογική χρήση. Η υπηρε-

σία αυτή παρέχει τη δυνατό-

τητα της άμεσης χορήγησης

της εν λόγω βεβαίωσης για

φορολογική χρήση τρέχοντος

φορολογικού έτους χωρίς

καμία αναμονή και ανάγκη

αυτοπρόσωπης παρουσίας.

8) Βεβαίωση απογραφής. Η

υπηρεσία απευθύνεται σε

όλους τους ασφαλισμένους

που έχουν ήδη καταχωρηθεί

στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ

(αγρότες/μη μισθωτοί, μισθω-

τοί, έμμεσα ασφαλισμένοι)

και μπορούν να λάβουν

άμεσα την εν λόγω βεβαίω-

ση, αποφεύγοντας την προ-

σέλευση και το συνωστισμό

στις οργανικές μονάδες του.

9) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Κέντρου Είσπραξης

Ασφαλιστικών Οφειλών

(ΚΕΑΟ). Μέσα από τις ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες του

Κέντρου Είσπραξης

Ασφαλιστικών Οφειλών

(ΚΕΑΟ) παρέχεται μία σειρά

από συναλλαγές, όπως

πιστοποίηση οφειλετών, ηλε-

κτρονική ενημέρωση οφειλε-

τών, πίνακας χρεών οφειλέ-

τη, ηλεκτρονική καρτέλα οφει-

λέτη, υπολογισμός δόσεων

ρύθμισης και φυσικά ρύθμιση

οφειλών.

10) Ηλεκτρονικό αίτημα εξυ-

πηρέτησης/κλείσιμο ραντε-

βού. Για όσες συναλλαγές

δεν μπορούν να πραγματο-

ποιηθούν ηλεκτρονικά, παρέ-

χεται η δυνατότητα του προ-

γραμματισμού ραντεβού στα

φυσικά υποκαταστήματα του

φορέα. Το κλείσιμο του

ραντεβού γίνεται εξ ολοκλή-

ρου ηλεκτρονικά, προσφέρο-

ντας στους ασφαλισμένους

καλύτερη εξυπηρέτηση,

καθώς αποφεύγουν πολύω-

ρες αναμονές και συνωστι-

σμό στις μονάδες του e-

ΕΦΚΑ.

Οι συναλλασσόμενοι με απλά

βήματα επιλέγουν το υποκα-

τάστημα και το τμήμα που

επιθυμούν να εξυπηρετηθούν

και κλείνουν αυτόματα το

πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.

Τα ηλεκτρονικά ραντεβού

ξεπέρασαν τις 565.000 από

τον Σεπτέμβριο του 2020,

απαλλάσσοντας τους πολίτες

από άσκοπη αναμονή, μετα-

κινήσεις καθυστερήσεις και

ταλαιπωρία.

Μάλιστα, η επιτυχία των ηλε-

κτρονικών ραντεβού τον

καιρό της πανδημίας προκά-

λεσε και τη μονιμοποίηση του

μέτρου, αλλά και τη διεύρυν-

ση του χρονικού ορίζοντα

κλεισίματος των ραντεβού

από 2 εβδομάδες, που είναι

σήμερα, σε 5.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολί-

τες μπορούν να αξιοποιή-

σουν καλύτερα την υπηρεσία

και να έχουν στη διάθεσή

τους περισσότερα διαθέσιμα

ραντεβού σε ημέρες και ώρες

που τους εξυπηρετούν.

11) Έναρξη λειτουργίας της

υπηρεσίας myEFKAlive/ –

Σταδιακή επέκτασή της

Στο πλαίσιο του ψηφιακού

του μετασχηματισμού, ο e-

ΕΦΚΑ από τις 19/7/2021,

ενεργοποιεί τις νέες τεχνολο-

γίες και θέτει σε λειτουργία τη

νέα ηλεκτρονική του υπηρε-

σία «myEFKAlive».

Πρόκειται για τη δυνατότητα

της εξ αποστάσεως επικοι-

νωνίας του πολίτη, μέσω

βιντεοκλήσης, με υπάλληλο

του e-ΕΦΚΑ, που δημιουργεί

ένα νέο εναλλακτικό κανάλι

εξυπηρέτησης.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ,

διευκολύνει τον κάτοικο των

ορεινών, νησιωτικών ή απο-

μακρυσμένων περιοχών της

πατρίδας μας, αλλά και

συμπολίτες μας με αναπηρία,

προκειμένου να εξυπηρετη-

θούν ψηφιακά από το προ-

σωπικό του e-ΕΦΚΑ για μία

σειρά από υπηρεσίες.

Κύριος στόχος της νέας υπη-

ρεσίας του φορέα είναι να

έχουν πρόσβαση τα άτομα

που δεν μπορούν να έχουν

διά ζώσης επαφή με το

φορέα και οι κάτοικοι απομα-

κρυσμένων περιοχών.

Πρακτικά, οι ασφαλισμένοι

που επιθυμούν να εκδώσουν

ένα πιστοποιητικό δεν θα

χρειάζεται να επισκέπτονται

τις κατά τόπους υπηρεσίες

και να περιμένουν για ώρες

στα γκισέ. Θα συνδέονται

στην ειδική πλατφόρμα,

μέσω του ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή τους και θα πραγμα-

τοποιούν τηλεδιάσκεψη με

έναν υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ,

ο οποίος, αφού πραγματο-

ποιήσει τον προβλεπόμενο

έλεγχο στοιχείων, θα τους

προωθεί, μέσω e-mail, το

πιστοποιητικό που έχουν

αιτηθεί.

Όπως σημειώνει ο e-ΕΦΚΑ,

στην πρώτη φάση λειτουρ-

γίας, εξυπηρετούνται οι

ασφαλισμένοι χωρικής αρμο-

διότητας της Περιφέρειας

Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα

και Κυκλάδες), πλην της Κω,

η οποία θα ενταχθεί στην νέα

υπηρεσία στις 10 Αυγούστου

2021, ενώ σταδιακά θα επε-

κταθεί στο σύνολο της

χώρας.

Στόχος της διοίκησης του e-

ΕΦΚΑ είναι η συνολική ανα-

διάταξη του επιπέδου εξυπη-

ρέτησης του πολίτη. «Και γι’

αυτό, πέρα τη νέα υπηρεσία

myEFKAlive, που τίθεται σε

λειτουργία από αύριο

19/7/2021, στο αμέσως επό-

μενο χρονικό διάστημα δημι-

ουργείται το νέο ενιαίο τηλε-

φωνικό κέντρο, που θα λει-

τουργεί 24 ώρες το 24ωρο,

δωρεάν και με μηδενικούς

χρόνους απόκρισης» τονίζει

ο e-ΕΦΚΑ.
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Η
Κρίστι

Αναγνωστόπουλο

υ βρίσκεται ήδη

στο Τόκιο και προετοιμά-

ζεται για το μεγαλύτερο

αθλητικό γεγονός που

δεν είναι άλλο από τους

Ολυμπιακούς αγώνες.

Η Φαρσαλινή πρωταθλή-

τρια δισκοβολίας θα εκπρο-

σωπήσει για δεύτερη φορά

την χώρα μας στους

Ολυμπιακούς αγώνες μετά

την πρώτη της συμμετοχή

στο Ρίο.

Σε επικοινωνία που είχαμε

μαζί της η Κρίστι φαίνεται

απόλυτα απαλλαγμένη από

το άγχος και την πίεση και

προσπαθεί ακόμη να προ-

σαρμοστεί στα νέα δεδομέ-

να καθώς και στα αυστηρά

μέτρα που έχουν θεσπιστεί

κατά της εξάπλωσης του

COVID-19.

Όπως μας τόνισε πρώτος

και κύριος στόχος της είναι

καταφέρει να αγωνιστεί

δίνοντας τον καλύτερο

εαυτό της και να καταφέρει

να σπάσει το ατομικό της

ρεκόρ.

Η Κρίστι μας μίλησε για τις

συνθήκες ζωής και προετοι-

μασίας, για τους στόχους

της και για τις διαφορές που

υπάρχουν συγκριτικά με

την πρώτη της παρουσία

στους Ολυμπιακούς αγώνες

της Βραζιλίας.

Αναλυτικά τα όσα μας

τόνισε η Φαρσαλινή

πρωταθλήτρια:

Α.Σ. «Πρώτα από όλα

πως είναι τα πρώτα

συναισθήματα σου με το

που βρέθηκες στο Τόκιο

για να εκπροσωπήσεις

την χώρα μας στο μεγα-

λύτερο αθλητικό γεγο-

νός;»

Κ.Α.: “Αισθάνομαι και

νιώθω μεγάλη τιμή και υπε-

ρηφάνεια που θα εκπροσω-

πήσω με το εθνόσημο στο

στήθος την πατρίδα μου

την Ελλάδα στο κορυφαίο

αθλητικό γεγονός όλου του

πλανήτη εδώ στο Τόκυο

στους Ολυμπιακούς Αγώνες

για 2η φορά. 

Η κούραση ήταν αρκετή

μετά από ένα πολύωρο

ταξίδι περίπου 20 ωρών

αλλά και η υποδοχή από

τους Ιάπωνες πολύ θερμή.

Μας περίμεναν με πανό

σημαίες χαμόγελα γενικά

αγαπάνε τους Έλληνες και

είναι πολύ ευγενικοί μαζί

μας! 

Τώρα είμαστε στη πόλη του

Μισατο 1 ώρα μακριά από

το Τόκυο όπου ο δήμαρχος

εδώ μας φιλοξενεί για 10

μέρες για να κάνουμε την

προετοιμασία μας και να

εγκλιματιστούμε στις καιρι-

κές συνθήκες εδώ προτού

μπούμε στο ολυμπιακό

χωριό. 

Τα μέτρα λόγω του Covid-

19 είναι πολύ αυστηρά που

σημαίνει ότι μπορούμε να

πηγαίνουμε μόνο από το

ξενοδοχείο στο γήπεδο και

αντίστροφα. 

Επίσης κάνουμε κάθε μέρα

το πρωί τεστ για να μπο-

ρούμε να κινηθούμε σε

αυτή την μικρή διαδρομή.»

Α.Σ.:«Ποιες είναι οι πρώ-

τες εντυπώσεις σου από

την Ιαπωνία και πόσο

κοντά είναι στις συνθήκες

που είχες συνηθίσει να

προετοιμάζεσαι και να

δουλεύεις;»

Κ.Α.: «Η διαφορά ώρας

είναι το πρώτο εμπόδιο που

πρέπει κάποιος να ξεπερά-

σεις καθώς έχουμε περίπου

6 ώρες διαφορά έχω εγκλι-

ματιστεί πλήρως με αυτό. 

Αυτή την στιγμή στην

Ιαπωνία έχει αρκετή ζέστη

και υγρασία. 

Επίσης το φαγητό στο ξενο-

δοχείο το παίρνουμε σε

πακέτα και τρώμε στα

δωμάτια και ο καθένας

μένει μόνος του.

Αυτά είναι τα νέα δεδομένα

που βιώνουμε όλοι μας,

όμως τα ξεπερνάμε με

στόχο την καλύτερη δυνατή

σωματική και πνευματική

προετοιμασία.

Στις 26 του μηνός θα μετα-

φερθούμε στο ολυμπιακό

χωριό εκεί πιστεύω να είναι

λίγο καλύτερες οι συνθή-

κες.»

Α.Σ.: «Ποιοι είναι οι ατομι-

κοί σου στόχοι για την

δεύτερη συνεχόμενη συμ-

μετοχή σου σε

Ολυμπιακούς Αγώνες;»

Κ.Α.: “Οι στόχοι μου είναι

υψηλοί! Θέλω να ευχαρι-

στηθώ τον αγώνα δουλεύα-

με όχι 4 αλλά 5 χρόνια για

αυτόν τον αγώνα. Νιώθω

έτοιμη και δεν έχω καθόλου

άγχος! Πλέον είμαι έμπειρη

αθλήτρια και ο στόχος είναι

να ξεπεράσω τον εαυτό

μου να κάνω ένα ατομικό

ρεκόρ»

Α.Σ.: «Συγκριτικά με την

πρώτη σου συμμετοχή τι

θεωρείς ότι είναι διαφορε-

τικό τώρα, τι νομίζεις ότι

πρέπει να προσέξεις

περισσότερο και γενικό-

τερα που πιστεύεις ότι

είναι το "κλειδί" για μια

επιτυχημένη πορεία σε

ένα τόσο μεγάλο αθλητικό

γεγονός;»

K.A.: “Συγκριτικά με τη

πρώτη συμμετοχή είναι

πολύ διαφορετικά τα πράγ-

ματα. Στην πρώτη

Ολυμπιάδα ο κάθε αθλητής

έχει εκπληρώσει στην ουσία

το μεγάλο του όνειρο που

είχε θέσει από μικρό παιδά-

κι που είναι η συμμετοχή

του στους Ολυμπιακούς

Αγώνες. Δηλαδή  πηγαίνει

εκεί για να ζήσει όλο αυτό

από κοντά όπως την τελετή

έναρξης την παρέλαση τις

ολυμπιακές εγκαταστάσεις

μέσα στο ολυμπιακό χωριό

να βλέπει και να τρώει

καθημερινά δίπλα στους

καλύτερους αθλητές του

κόσμου που κάποτε έβλεπε

και θαύμαζε μόνο από την

τηλεόραση μέχρι και η ώρα

που μπαίνει μέσα στο στά-

διο για να αγωνιστεί σε πιά-

νει ένα δέος! Το γήπεδο

γεμάτο με φιλάθλους

φωνές, χειροκροτήματα,

πανό, σημαίες, φωτογραφι-

κές μηχανές όλα πρωτό-

γνωρα είναι πράγματι η

γιορτή του αθλητισμού!

Βέβαια φέτος λόγω της

κατάστασης θα είναι όλα

πολύ διαφορετικά. Θεατές

φίλαθλοι δεν θα υπάρχουν

θα είναι άδειο το στάδιο

που είχαμε συνηθίσει.

Σίγουρα το να υπάρχει

κόσμος μέσα στο γήπεδο

που να πανηγυρίζουν σου

δίνει ένα boost παραπάνω

να πας ακόμα καλύτερα,

άλλωστε θέλουμε και χρεια-

ζόμαστε αυτή τη παρακίνη-

ση.

Το κλειδί για μια επιτυχημέ-

νη πορεία αθλητικής καριέ-

ρας ξεκινάει πιστεύω από

μικρή ηλικία. Το τι θέλεις να

κάνεις τι στόχους έχεις

θέσει και τι θέλεις να πετύ-

χεις που θέλεις να φτάσεις

τι θέλεις να κερδίσεις τα

πιστεύω σου η συμπεριφο-

ρά ακόμα και η παιδεία που

έχεις προς τα που είσαι

προσανατολισμένος. Έτσι

με όλα αυτά και άλλα φτάνει

και  κατακτά ένας αθλητής

την κορυφή της επιτυχίας

Θέλω μόνο μέχρι τον

αγώνα να είμαι υγιής για να

καταφέρω να αγωνιστώ.”

Επιμέλεια Κειμένου:

Άλκης Σούρλας

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κρίστι Αναγνωστοπούλου από το Τόκιο: «Στόχος μου μια καλή εμφάνιση χωρίςΚρίστι Αναγνωστοπούλου από το Τόκιο: «Στόχος μου μια καλή εμφάνιση χωρίς

άγχος, ύψιστη τιμή να εκπροσωπείς την χώρα σου στην γιορτή του αθλητισμού!»άγχος, ύψιστη τιμή να εκπροσωπείς την χώρα σου στην γιορτή του αθλητισμού!»



Έ
να όχημα που

έρχεται να…

λύσει τα χέρια

σε μία μεγάλη γκάμα δρα-

στηριοτήτων απέκτησε ο

δήμος Φαρσάλων.

Η παραλαβή πραγματοποι-

ήθηκε παρουσία του

δημάρχου κ. Μάκη

Εσκίογλου, των αντιδημάρ-

χων κ.κ. Σταύρου

Κουκουλιού και Δημήτρη

Γούσια, καθώς και του

προϊσταμένου του τμήματος

Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας

και Προμηθειών του δήμου

κ. Σωκράτη Αλειφτήρα.

Το νέο αυτό όχημα μπορεί

να λειτουργήσει σε ακραίες

καιρικές συνθήκες, είναι

τετρακίνητο και με την

τοποθέτηση ειδικού εξοπλι-

σμού έχει τη δυνατότητα να

πραγματοποιεί από…

εκχιονισμό σε πάσης διά-

στασης δρόμο ή υπαίθριο

χώρο, μέχρι αποψίλωση

χόρτων στις άκρες του οδι-

κού δικτύου, κόψιμο κλα-

διών με τη χρήση τηλεσκο-

πικού μηχανισμού, αλλά

και… επισκευή λακκούβων

στο οδόστρωμα χωρίς την

ανάγκη άλλου μηχανήμα-

τος!

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε πως

«από σήμερα ο δήμος

Φαρσάλων έχει στη διάθε-

σή του ένα πραγματικά

εντυπωσιακό όχημα –

πολυεργαλείο, το οποίο θα

μας δώσει σημαντική βοή-

θεια στη διαρκή μας προ-

σπάθεια για τη βελτίωση

της καθημερινότητας των

πολιτών. Από τον εκχιονι-

σμό ακόμη και σε «δύσκο-

λα» μέρη λόγω στενότητας,

μέχρι τον καθαρισμό δρό-

μων από τη βλάστηση, τη

συνδρομής την υπηρεσία

Πρασίνου αλλά και την επι-

σκευή του οδοστρώματος,

αφού μπορεί να κλείσει

ακόμη και λακκούβες χωρίς

να χρειαστεί άλλο μηχάνη-

μα. Είναι πραγματικά εντυ-

πωσιακό το τι μπορείς να

κάνεις σήμερα έχοντας στο

πλευρό σου την τεχνολογία.

Στο προσεχές διάστημα θα

κάνουμε όλες τις απαιτού-

μενες ενέργειες, ώστε να

αποκτήσουμε το σύνολο

του παρελκόμενου εξοπλι-

σμού. Θέλω να ευχαριστή-

σω το υπουργείο

Εσωτερικών για τη χρημα-

τοδότηση, ευελπιστώντας

πως θα συνεχίσουμε να

πλαισιώνουμε το δημοτικό

στόλο και με άλλα απαραί-

τητα και αξιόλογα μηχανή-

ματα».

Η προμήθεια του οχήματος

έγινε μέσα από το πρό-

γραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με

κόστος 149.000 ευρώ.
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Όχημα – πολυεργαλείο απέκτησε ο δήμος ΦαρσάλωνΌχημα – πολυεργαλείο απέκτησε ο δήμος Φαρσάλων

Σ
ε ανακοίνωση του

Δήμου Φαρσάλων

αναφέρονται τα

εξής:

«Χρηματικό βραβείο στον

αριστεύσαντα μαθητή της

Μουσικής Σχολής του

ΟΠΑΚΠΑ του δήμου

Φαρσάλων για το έτος 2020

– 2021, δόθηκε και φέτος

με πρωτοβουλία της κ.

Αναστασίας Ιωάννου, μητέ-

ρας της αείμνηστης Βίκυς

Ιωάννου, η οποία διετέλεσε

Καλλιτεχνική Διευθύντρια

της Σχολής.

Η κ. Ιωάννου συνεχίζει

έμπρακτα να στηρίζει τη

Σχολή, δίνοντας ένα ποσό

στον αριστεύσαντα μαθητή.

Η επιλογή έγινε κατόπιν

κλήρωσης μεταξύ των τεσ-

σάρων μαθητών που πρώ-

τευσαν, παρουσία της διευ-

θύντριας της μουσικής σχο-

λής κ. Ευαγγελίας

Ζαμπάλου και καθηγητών.

Το βραβείο απονεμήθηκε

στο μαθητή Κωνσταντίνο

Μουσουλή του Νικολάου.

Εκ μέρους του δήμου

Φαρσάλων, ο δήμαρχος κ.

Μάκης Εσκίογλου και ο

πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ.

Νίκος Γκατζόγιας, ευχαρι-

στούν θερμά την κ.

Ιωάννου και συγχαίρουν

τους αριστεύσαντες».

Βραβείο αριστείας στη Μουσική Σχολή του δήμουΒραβείο αριστείας στη Μουσική Σχολή του δήμου

Φαρσάλων στη μνήμη της Βίκυς ΙωάννουΦαρσάλων στη μνήμη της Βίκυς Ιωάννου



Λ
ύση στο πρόβλη-

μα που αντιμετω-

πίζουν εκατοντά-

δες χιλιάδες φορολογού-

μενοι με χρέη ύψους

περίπου 4 δισ. ευρώ τα

οποία συσσωρεύτηκαν

και «γεννήθηκαν» λόγω

της πανδημίας επιχειρεί

να δώσει το υπουργείο

Οικονομικών με τη νέα

ευνοϊκή ρύθμιση.

Πάνω από 822.000 επιχει-

ρήσεις, επιτηδευματίες αλλά

και φυσικά πρόσωπα που

επλήγησαν από την πανδη-

μία μπορούν πλέον να ρυθ-

μίσουν οφειλές όπως

* ΦΠΑ,

* φόρο εισοδήματος,

* ΕΝΦΙΑ

* ασφαλιστικές οφειλές που

δημιουργήθηκαν κατά τη

διάρκεια του Κορονοϊού,

από το Μάρτιο του 2020

έως και τον Ιούλιο του

2021.

σε 36 άτοκες ή 72 δόσεις

με χαμηλό επιτόκιο αντί σε

24 άτοκες ή 48 δόσεις με

επιτόκιο 2,5% που ίσχυε

έως τώρα. Η πρώτη δόση

θα καταβληθεί τον

Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της

φορολογικής αρχής, η

δυνατότητα ρυθμίσεων

αφορά :

-134.455 νομικά πρόσωπα,

-392.785 φυσικά πρόσωπα

που ασκούν επιχειρηματική

δραστηριότητα και

-299.195 φυσικά πρόσωπα

μη επιτηδευματίες

που έχουν δημιουργήσει μη

ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα

χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ

προς την εφορία από την

αρχή της πανδημίας δηλα-

δή από το Μάρτιο του 2020

έως και τον Ιούλιο του

2021. Στους ωφελημένους

θα περιληφθούν και όσοι

πληττόμενοι έχουν χρέη και

προς τα ασφαλιστικά ταμεία

με το ποσό αυτό να εκτιμά-

ται σε περίπου 1,5 δισ.

ευρώ.

Βασική προϋπόθεση, οι

οφειλέτες να ανήκουν στις

επιλέξιμες κατηγορίες πλητ-

τομένων. Δηλαδή να ανή-

κουν στην κατηγορία :

– Επιχειρήσεων και ελεύθε-

ρων επαγγελματιών που

έχουν χαρακτηριστεί ως

πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ

από το Υπουργείο

Οικονομικών (θα χρησιμο-

ποιηθεί η διευρυμένη λίστα

ΚΑΔ Απριλίου 2020).

Υπολογίζεται ότι στους επι-

λέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνε-

ται το 78% των επιχειρήσε-

ων και ελεύθερων επαγγελ-

ματιών της χώρας.

-Εργαζομένων των οποίων

η σύμβαση εργασίας έχει

τεθεί σε προσωρινή ανα-

στολή και έχουν λάβει απο-

ζημίωση ειδικού σκοπού ή

είχαν ενταχθεί στο πρό-

γραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

– Ιδιοκτήτες ακινήτων που

έχουν λάβει μειωμένο

μίσθωμα βάσει δήλωσης

COVID που έχουν υποβά-

λει

– Άνεργοι εγγεγραμμένοι το

εν λόγω διάστημα στον

ΟΑΕΔ.

Παράλληλα, οι παραπάνω

οφειλέτες που απώλεσαν

ρύθμιση τμηματικής κατα-

βολής (π.χ. των 100 ή 120

δόσεων) από τον Μάρτιο

του 2020 έως σήμερα,

έχουν τη δυνατότητα να

αναβιώνουν τη ρύθμιση με

όλα τα ευεργετήματα με την

καταβολή της δόσης του

Αυγούστου. Όσον αφορά

τις δόσεις που χάθηκαν,

αυτές θα μεταφερθούν  στο

τέλος της ρύθμισης.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

ρύθμισης οφειλών

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου

εκτιμάται ότι θα έρθουν οι

πρώτες ρυθμίσεις οφειλών

μέσω του Εξωδικαστικού

Μηχανισμού Ρύθμισης

Οφειλών.

Με την πλατφόρμα της

Ειδικής Γραμματείας

Ιδιωτικού Χρέους να λει-

τουργεί κανονικά από την

1η Ιουνίου, 26.946 μοναδι-

κά ΑΦΜ είχαν υποβάλει

αίτηση έως τις 15 Ιουλίου.

Από αυτά:

-18.528 μοναδικά ΑΦΜ

έχουν ενεργή οριστικοποιη-

μένη αίτηση και αναμένουν

στοιχεία πιστωτών.

«Στην παρούσα φάση οι

αιτήσεις δεν έχουν υποβλη-

θεί στους χρηματοπιστωτι-

κούς φορείς, διότι οι αιτού-

ντες συμπληρώνουν στοι-

χεία, τα οποία δεν είναι δια-

θέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς

ελέγχουν όσα στοιχεία και

δικαιολογητικά έχουν ήδη

αντληθεί αυτομάτως.

Συνεπώς όλες οι αιτήσεις

ρίπτονται στη διαδικασία

άντλησης, ελέγχου, διόρθω-

σης και συμπλήρωσης στοι-

χείων και δικαιολογητικών

από τους πιστωτές. Όπως

σε όλες τις ηλεκτρονικές

πλατφόρμες ρύθμισης οφει-

λών, η διαδικασία ανάκτη-

σης στοιχείων είναι ασύγ-

χρονη, δηλαδή δεν ολοκλη-

ρώνεται επί τόπου, αλλά

απαιτεί κάποιες ημέρες,

προκειμένου να ανακτη-

θούν όλα τα δεδομένα»

εξήγησε ο υπουργός

Οικονομικών κ. Χρήστος

Σταϊκούρας.

Όταν λοιπόν οι οφειλέτες

υποβάλλουν τις αιτήσεις

τους, τότε θα δρομολογη-

θούν στους χρηματοπιστω-

τικούς φορείς, προκειμένου

να διαμορφώσουν μια πρό-

ταση ρύθμισης οφειλών

εντός δύο μηνών. Σύμφωνα

με τις εκτιμήσεις του

υπουργείου Οικονομικών,

οι πρώτες αιτήσεις θα υπο-

βληθούν μέχρι τέλος

Ιουλίου με τις πρώτες ρυθ-

μίσεις οφειλών μέχρι τέλος

Σεπτεμβρίου.

Για να δοθεί από τις τράπε-

ζες μια πρόταση ρύθμισης,

εξετάζεται η οικονομική και

περιουσιακή κατάσταση του

κάθε οφειλέτη μέσω του

αλγορίθμου, ενώ παράλλη-

λα εξετάζεται και η ύπαρξη

καταθέσεων τόσο στο

εμπόριο χρηματοπιστωτικό

σύστημα όσο και σε τράπε-

ζες του εξωτερικού. Τέλος

εξετάζονται και τα οικονομι-

κά στοιχεία των συνοφειλε-

τών και εγγυητών. Όλα

αυτά λαμβάνονται υπόψη

για τη διαμόρφωση μιας

λύσης ρύθμισης οφειλών.

Όπως διευκρίνισε ο κ.

Σταϊκούρας, οι τράπεζες

μπορούν να προχωρήσουν

σε ρύθμιση των δανείων

που έχουν την εγγύηση του

Ελληνικού Δημοσίου.
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Νέα ρύθμιση οφειλών: Σε έως 72 δόσεις κορωνο-χρέη ύψουςΝέα ρύθμιση οφειλών: Σε έως 72 δόσεις κορωνο-χρέη ύψους

περίπου 4 δισ. ευρώπερίπου 4 δισ. ευρώ
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Λαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων: Επικίνδυνα σχέδια του ΥπΑΑΤ για τηνΛαϊκή Συσπείρωση Φαρσάλων: Επικίνδυνα σχέδια του ΥπΑΑΤ για την

άρδευση σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτώνάρδευση σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών

Σ
ε ανακοίνωση της

Λαϊκής

Συσπείρωσης

Φαρσάλων αναφέρονται

τα εξής:

«Το νερό νεράκι» θα πουν

οι βιοπαλαιστές αγρότες αν

δεν αποτραπεί ο σχεδια-

σμός του υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης για

παραπέρα ιδιωτικοποίηση

της διαχείρισης της άρδευ-

σης, μέσα από τους

Οργανισμούς Εγγείων

Βελτιώσεων.

Πατώντας σε υπαρκτά προ-

βλήματα στη λειτουργία των

ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί

Εγγείων Βελτιώσεων) και

ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισμός

Εγγείων Βελτιώσεων), τα

οποία σταθερά αναδεικνύει

το οργανωμένο αγροτικό

κίνημα και είναι διαχρονική

ευθύνη όλων των κυβερνή-

σεων, οι προτάσεις του

υπουργείου προβλέπουν τη

διαχείριση του νερού με

συνένωση των ΤΟΕΒ και

ΓΟΕΒ, την είσοδο ιδιωτών

επενδυτών ως manager και

τη διαμόρφωση «σχεδίων

ανάπτυξης» (business

plan).

Είναι φανερό ότι από μια

τέτοια εξέλιξη ωφελημένοι

θα βγουν οι επιχειρηματικοί

όμιλοι που θα βάλουν στο

χέρι το νερό άρδευσης, ενώ

πολλαπλά ζημιωμένοι θα

είναι οι βιοπαλαιστές αγρό-

τες, που θα δουν το κόστος

του νερού να μεγαλώνει. Το

αποτέλεσμα θα είναι να

αυξηθεί κι άλλο το ήδη

υψηλό κόστος παραγωγής,

αφού η άρδευση αποτελεί

σημαντικό μέρος του, με

αντίκτυπο και στη λαϊκή

κατανάλωση.

Ήδη όλα αυτά τα χρόνια οι

αγρότες πληρώνουν μια

σειρά χαράτσια για το νερό,

που τους «ξετινάζουν»

οικονομικά και τους φέρ-

νουν αντιμέτωπους με οφει-

λές στις ΔΟΥ και αναγκαστι-

κά μέτρα είσπραξης, όπως

μπλοκάρισμα λογαριασμών

και απειλές για κατάσχεση.

Ενα τέτοιο χαράτσι φόρτω-

σε στους αγρότες το 2017

και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-

ΖΑ, με το λεγόμενο «περι-

βαλλοντικό τέλος» για τους

λογαριασμούς ύδρευσης και

άρδευσης.

Οι σχεδιασμοί του υπουρ-

γείου δεν είναι βέβαια

κεραυνός εν αιθρία.

Εντάσσονται στις κατευθύν-

σεις της ΕΕ και στην

Οδηγία 2000/60, που αντι-

μετωπίζουν το νερό ως

εμπόρευμα, στην υπηρεσία

της κερδοφορίας των μονο-

πωλίων.

Το έδαφος έστρωσαν όλες

οι προηγούμενες κυβερνή-

σεις, με διάφορα κατά και-

ρούς μέτρα, όπως η μετα-

φορά του ελέγχου και της

εποπτείας των ΤΟΕΒ στις

Διευθύνσεις Αγροτικής

Οικονομίας και

Κτηνιατρικής των

Περιφερειακών Ενοτήτων,

το 2017, αφού προηγουμέ-

νως με τον «Καλλικράτη»

είχαν καταργηθεί οι

Διευθύνσεις Εγγείων

Βελτιώσεων.

Οπως κατήγγειλαν τότε οι

αγρότες και η Ομοσπονδία

Συλλόγων Υπαλλήλων

Αιρετών Περιφερειών

Ελλάδας, μια τέτοια μετα-

φορά αρμοδιοτήτων χωρίς

το απαραίτητο προσωπικό

– εξειδικευμένο και μη –

οδηγεί «σε παραπέρα απα-

ξίωση» και σε αμέσως επό-

μενο στάδιο «στην ιδιωτικο-

ποίηση και αυτής της παρε-

χόμενης υπηρεσίας».

Με ευθύνη όλων των

κυβερνήσεων, οι

Οργανισμοί Εγγείων

Βελτιώσεων λειτουργούν

ολοένα και περισσότερο ως

βραχνάς και ως εισπρακτι-

κός μηχανισμός σε βάρος

των βιοπαλαιστών αγρο-

τών, που πληρώνουν το

μάρμαρο.

Με τον τρόπο αυτό, η αστι-

κή πολιτική για την αγροτι-

κή παραγωγή μετατρέπει

και τη διαχείριση του νερού

σε μηχανισμό ταχύτερης

συγκέντρωσης της γης σε

λιγότερα χέρια, ενώ για να

ικανοποιούνται οι ανάγκες

των αγροτών και του λαού

θα έπρεπε να είναι ενταγμέ-

νη στον γενικότερο κρατικό

σχεδιασμό, που θα παίρνει

υπόψη τα επίγεια και υπό-

γεια αποθέματα, την κλιμα-

τική αλλαγή, την προστασία

του περιβάλλοντος, τις σύγ-

χρονες ανάγκες στην

ύδρευση, την εξοικονόμηση

και εξασφάλιση υδάτινων

πόρων, την ποιότητά τους,

την αποκατάσταση των

υδάτινων αποθεμάτων, τις

ανάγκες άρδευσης με βάση

τον σχεδιασμό της αγροτι-

κής ανάπτυξης για την

κάλυψη των λαϊκών ανα-

γκών με εγχώρια, ποιοτικά

και φθηνά αγροτικά προϊό-

ντα.



Ν
έο χτύπημα από

τα ακραία καιρικά

φαινόμενα δέχθη-

κε το απόγευμα της

Κυριακής 18 Ιουλίου,

μεγάλο μέρος της επαρ-

χίας Φαρσάλων, εκεί

όπου δεκάδες χιλιάδες

στρέμματα καλλιεργούμε-

νων εκτάσεων υπέστησαν

σημαντικές ζημιές.

Ισχυρή χαλαζόπτωση αλλά

και μεγάλες ποσότητες

νερού έπληξαν πολλές

περιοχές των Φαρσάλων,

προκαλώντας ζημιές σε

σειρά καλλιεργειών, μεταξύ

άλλων σε βαμβάκι, καλα-

μπόκι, βιομηχανική ντομά-

τα, κηπευτικά κ.α.

Το πρωί της Δευτέρας, ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, μαζί με

τον αντιπεριφερειάρχη κ.

Γιώργο Λαδόπουλο, τον

προϊστάμενο του ΕΛΓΑ στη

Λάρισα κ. Μιχάλη Λιόντο,

τον επόπτη του ΕΛΓΑ στο

νομό κ. Γιώργο Σαμαρά,

τον αντιδήμαρχο – αρμόδιο

σε θέματα πρωτογενούς

τομέα κ. Δημήτρη Γούσια,

τον αντιδήμαρχο κ. Σταύρο

Κουκουλιό, τον πρόεδρο

του ΤΟΕΒ Ενιπέα κ. Τάσο

Δραχμάνη, τον εκπρόσωπο

τύπου της ΕΟΣΑΝΛ κ.

Σωκράτη Αλειφτήρα, τους

προέδρους των Τοπικών

Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου

και Κατωχωρίου κ.κ. Φώτη

Γρίβα και Βασίλη

Βασιλόπουλο αντίστοιχα και

αγρότες, πραγματοποίησε

αυτοψία στις πληγείσες

περιοχές.

Η πρώτη εικόνα δείχνει

πως σε κάποιες περιοχές

έχουν προκληθεί ζημιές

από το χαλάζι και σε κάποι-

ες άλλες από τις μεγάλες

ποσότητες νερού.

Σε δήλωσή του μετά το

πέρας της αυτοψίας, ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου τόνισε τα

εξής: «Είμαστε για μία

ακόμη φορά στη δύσκολη

θέση να καταγράφουμε

ζημιές στην επαρχία

Φαρσάλων. Είναι το τρίτο

σφοδρό χτύπημα των

ακραίων καιρικών φαινομέ-

νων στην περιοχή μας, σε

διάστημα μόλις ενάμιση

χρόνου. Σύμφωνα με την

πρώτη εικόνα, δεκάδες

χιλιάδες στρέμματα διαφό-

ρων καλλιεργειών έχουν

υποστεί σημαντικές ζημιές.

Καλλιέργειες δυναμικές, με

υψηλό κόστος παραγωγής.

Έχουμε στο πλευρό μας

την περιφέρεια αλλά και τον

ΕΛΓΑ, από τον οποίο ζήτη-

σα τα αυτονόητα: Ταχύτατες

διαδικασίες αποτύπωσης

του μεγέθους της ζημιάς,

δίκαιες εκτιμήσεις και άμε-

σες αποζημιώσεις. Οι αγρό-

τες της επαρχίας των

Φαρσάλων έχουν δεχθεί

αλλεπάλληλα χτυπήματα,

δε θα αντέξουν σε μία ενδε-

χόμενη καθυστέρηση. Ως

δήμος προχωρούμε άμεσα

στην αναγγελία της ζημιάς

για όλη την επαρχία. Θα

είμαστε δίπλα στους πληγέ-

ντες για ό,τι χρειαστούν και

περνάει από το χέρι μας».
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Μεγάλες καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα ξανά στηνΜεγάλες καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα ξανά στην

επαρχία Φαρσάλωνεπαρχία Φαρσάλων



Ο
ι αγρότες της

Επαρχίας

Φαρσάλων

μετρούν για ακόμη μια

φορά «πληγές» καθώς η

κακοκαιρία που έπληξε

την περιοχή και λίγα

λεπτά χαλαζόπτωσης

ήταν αρκετά για να διαλύ-

σουν ολόκληρες καλλιέρ-

γειες και να βυθίσουν

στην απόγνωση εκατο-

ντάδες αγρότες οι οποίοι

για ακόμη μια φορά είναι

αντιμέτωποι με το φάσμα

των διαλυμένων καλλιερ-

γειών τους.

Σε επικοινωνία που είχαμε

με τον Υπεύθυνου Τύπου

και Επικοινωνίας της

ΕΟΑΣΝΛ κ. Σωκράτη

Αλειφτήρα μας τόνισε τα

εξής: «Για ακόμη μια φορά

βρισκόμαστε αντιμέτωποι

με μια καταστροφή και με

πάρα πολλούς απελπισμέ-

νους αγρότες οι οποίοι

είδαν μέσα σε λίγα λεπτά

όλος ο κόπος τους να κατα-

στρέφεται και να διαλύεται.

Καλλιέργειες από βαμβάκι,

σιτηρά, ντομάτα και άλλες

διαλύθηκαν ολοσχερώς ή

έπαθαν τεράστιες ζημιές.

Πρέπει επιτέλους να αλλά-

ξει αυτός ο αναχρονιστικός

νόμος του ΕΛΓΑ και να

υπάρχει άμεση αποζημίω-

ση των αγροτών που για

ακόμη μια φορά ματώνουν

και βλέπουν όλα να διαλύο-

νται.

Εμείς ως ΕΟΑΣΝΛ θα είμα-

στε δίπλα σε όλους τους

αγρότες και θα κάνουμε

όλες τις απαραίτητες ενέρ-

γειες για την άμεση και

δίκαιη αποζημίωση όλων

των πληγέντων αγροτών.»

Σ
ε ανακοίνωση του

γραφείου Τύπου του

ΣΥΡΙΖΑ –

Προοδευτική Συμμαχία

Λάρισας επισημαίνονται

τα εξής:

«Για μία ακόμα φορά τα

έντονα καιρικά φαινόμενα,

εξαιτίας της κλιματικής κρί-

σης που πλήττει τον πλανή-

τη, προκάλεσαν την

Κυριακή 18 Ιουλίου, σοβα-

ρές ζημιές σε καλλιέργειες

βαμβακιού, καλαμποκιού

και ντομάτας σε χωριά του

Δήμου Φαρσάλων, αλλά και

σε άλλους Δήμους της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας. Οι ζημιές αυτές –

λόγω του φαινομένου της

«ψυχρής λίμνης» – συνέβη-

σαν σε μια χρονική περίοδο

της καλλιέργειας που τις

καταστούν μη αναστρέψι-

μες.

Εντωμεταξύ, οι συγκεκριμέ-

νες ζημιές έρχονται να προ-

στεθούν σε αντίστοιχες

καταστροφές άλλων καλ-

λιεργειών του νομού, από

τις αρχές της χρονιάς μέχρι

πρόσφατα, με αποτέλεσμα

μεγάλος αριθμός αγροτών

να βλέπουν τους κόπους

και τα έξοδα να χάνονται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική

Συμμαχία Λάρισας ζητάει

την άμεση καταγραφή των

ζημιών και την ταχύτερη

αποζημίωση των πληγέ-

ντων αγροτών.

Παράλληλα, με δεδομένες

τις προβλέψεις των μετεω-

ρολόγων περί επανάληψης

ανάλογων καιρικών φαινο-

μένων τη σημερινή και την

αυριανή μέρα στην περιοχή

μας, εφιστά την προσοχή

όσων εργάζονται στην

ύπαιθρο».
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ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Λάρισας: Άμεση καταγραφή των ζημιών και ταχύτατηΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Λάρισας: Άμεση καταγραφή των ζημιών και ταχύτατη

αποζημίωση για τους πληγέντες αγρότες των Φαρσάλωναποζημίωση για τους πληγέντες αγρότες των Φαρσάλων

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

Σωκράτης Αλειφτήρας: «ΝαΣωκράτης Αλειφτήρας: «Να

αλλάξει επιτέλους ο αναχροαλλάξει επιτέλους ο αναχρο--

νιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ»νιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ»



-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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 95

τμ επί της Οδού Αθηνάς

(Απέναντι από τον Παλιό

ΟΤΕ) με τον άερα.

Τηλ.Επικοινωνίας:

6975596225

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω γήρατος

Lancia Destra 1.600 c.c,

ατρακάριστο και απείραχτο,

160.000 χλμ.

Τιμή Συζητήσιμη λόγω ηλι-

κίας.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6938749948

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για

εργασία σε κάβα ποτών.

Πληροφορίες στο:

6975668620

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

3αρι, 160 τ.μ., (διαμπερές, 3

κρεβατοκάμαρες, ευρύχωρη

κουζίνα, ευρύχωρο καθιστικό

και 2 μπάνια) 2ου ορόφου

στην οδό Βόλου 9 στα

Φάρσαλα, με θέρμανση

(αέριο) και ελάχιστα κοινό-

χρηστα. Διαθέσιμο από τα

μέσα του Σεπτεμβρίου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6936719862
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20/7:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

21/7:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

22/7:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

23/7:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

24/7:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

25/7:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

26/7:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

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.

Zητούνται εργάτριες και εργάτες για εποχιακή απασχόλη-

ση σε εργοστάσιο κονσερβοποιιάς

Πληροφορίες στο Nefeli Travel

Tηλ. Επικοινωνίας: 24910-25600-601

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2ου ορόφου 46

τ.μ. (βλέπει ακάλυπτο) κατασκευής 1982 σε καλή κατά-

σταση,  στην οδό Βόλου 9, στα Φάρσαλα.

Τιμή 22.000 ευρώ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936719862

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης για λίγες

ώρες 8-10 το πρωί και 7-9 το βράδυ στην πόλη των

Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972139473

ΦΑΡΣΑΛΑ- ΛΑΜΙΑ 11:15 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων ευχαρι-

στεί θερμά το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων για την δωρεά του εις μνήμη Γεωργίας

Πιτσάβα.

Το Δ.Σ. εκφράζει στην οικογένεια και τους οικειούς της

εκλιπούσης τα θερμά του συλλυπητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων ευχαρι-

στεί θερμά τους συγγενείς της εκλιπούσης Γεωργίας

Πιτσάβα για την δωρεά τους εις μνήμη της.

Το Δ.Σ. εκφράζει στην οικογένεια και τους οικειούς της

εκλιπούσης τα θερμά του συλλυπητήρια.

Ά
νοιξε ξανά και θα

παραμείνει ανοι-

χτή μέχρι τις 23

Ιουλίου η πλατφόρμα

«myΘέρμανση» για τη

χορήγηση του επιδόμα-

τος θέρμανσης, με σκοπό

την υποβολή των δικαιο-

λογητικών αγορών καυ-

σίμων, εκτός του πετρε-

λαίου θέρμανσης, από

δικαιούχους που δεν

κατάφεραν να τα αναρτή-

σουν στην προηγούμενη

προθεσμία.

Οι δικαιούχοι πρέπει να
υποβάλουν τα δικαιολογη-
τικά αγορών λοιπών καυσί-
μων, εκτός του πετρελαίου
θέρμανσης, που τιμολογή-
θηκαν από την 1η
Ιανουαρίου 2021 έως την
28η Φεβρουαρίου 2021
στην πλατφόρμα έως την

23η Ιουλίου 2021.
Για το φυσικό αέριο θα
καταχωρίζονται δικαιολογη-
τικά αγορών της περιόδου
από 1.1.2021 έως
28.2.2021 με ημερομηνία
έκδοσης του παραστατικού
πληρωμής έως την 29η
Απριλίου 2021.
Η πληρωμή των ποσών
επιδόματος θέρμανσης
στους δικαιούχους θα γίνει
ως την 31 Αυγούστου στον
ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει
στο myTAXISnet.
Σε περίπτωση αμφισβήτη-
σης του ποσού πληρωμής
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλουν αίτηση επα-
νεξέτασης μέχρι την 15η
Σεπτεμβρίου 2021 μέσω
της ενότητας «Ερωτήματα
προς ΑΑΔΕ» στο
myTAXISnet.

mymyΘέρμανση: Άνοιξε ηΘέρμανση: Άνοιξε η

πλατφόρμα για το επίπλατφόρμα για το επί--

δομα – Τι πρέπει ναδομα – Τι πρέπει να

κάνουν οι δικαιούχοικάνουν οι δικαιούχοι
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Π
ροβληματισμός

επικρατεί στο

οικονομικό επιτε-

λείο της κυβέρνησης,

καθότι η ανεργία παραμέ-

νει σε πολύ υψηλό επίπε-

δο.

Και μάλιστα, σε μια συγκυ-

ρία, που παρά την όποια

αισιοδοξία για την πορεία

της ανάκαμψης το 2021, το

«αγκάθι» των χιλιάδων

ανέργων παραμένει πολύ

μεγάλο.

Την ώρα που ο μέσος όρος

σε ευρωπαϊκό επίπεδο

κινείται λίγο πάνω από 7%,

η ανεργία στην Ελλάδα

παραμένει σχεδόν 10

ποσοστιαίες μονάδες παρα-

πάνω.

Όπως καταγράφεται στα

τελευταία στοιχεία της

ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της

ανεργίας ανήλθε στο 17%

για τον Απρίλιο του 2021,

έναντι του διορθωμένου

προς τα κάτω 15,9% τον

Απρίλιο του 2020 και του

διορθωμένου προς τα άνω

16,8% τον Μάρτιο του

2021, κάτι το οποίο προκα-

λεί μεγάλη ανησυχία για τις

επερχόμενες εξελίξεις.

Βέβαια, η κυβέρνηση εκτι-

μά, εντός του

Μεσοπρόθεσμου

Προγράμματος

Δημοσιονομικής

Στρατηγικής, ότι θα υπάρξει

πτώση της ανεργίας στο

11,1% το 2025 έναντι

11,9% το 2024, 13,2% το

2023, 14,4% το 2024 και

16,3% φέτος, θεωρώντας

σημαντική και τη συμβολή

του ευρωπαϊκού Ταμείου

Ανάκαμψης.

Ωστόσο, στην παρούσια

φάση οι αριθμοί δημιουρ-

γούν ανησυχία.

Η πραγματική ανεργία

Κι αυτό καθότι εάν κάποιος

παρατηρήσει τα στοιχεία

του ΟΑΕΔ θα διαπιστώσει

πως οι εγγεγραμμένοι άνερ-

γοι ήταν πάντα πάνω από 1

εκατομμύριο για 12 συνεχό-

μενους μήνες (Απρίλιος

2020-Απρίλιος 2021).

Η μείωση των εγγεγραμμέ-

νων άνεργων από τον

Μάρτιο στον Απρίλιο του

2021 ήταν της τάξης μόλις

του 2,9%. Από 1.131.228

άτομα τον Μάρτιο, σε

1.099.013 τον Απρίλιο (μεί-

ωση κατά 32.215 άτομα).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-

νός ότι τον περσινό Απρίλιο

2020 οι εγγεγραμμένοι

άνεργοι ήταν 1.185.013

άτομα και έκτοτε παρέμει-

ναν σταθερά πάνω από το

1 εκατομμύριο.

Ανεπαίσθητη αλλαγή συντε-

λέστηκε κατά τον Μάιο του

2021. Το σύνολο των εγγε-

γραμμένων ανέργων, με

κριτήριο την αναζήτηση

εργασίας (αναζητούντων

εργασία), για τον μήνα Μάϊο

2021, ανήλθε σε 970.487

άτομα, σύμφωνα με τον

ΟΑΕΔ κάτι το οποίο δε

μεταβάλει την τάξη μεγέ-

θους των ανέργων στην

Ελλάδα.

Το παραπάνω σημαίνει εν

ολίγοις ότι το πραγματικό

ποσοστό της ανεργίας είναι

ακόμη μεγαλύτερο.

Ανησυχία για τους μη

οικονομικά ενεργούς

Ανησυχητικό είναι και το

γεγονός ότι ολοένα και

αυξάνεται ο οικονομικά μη

ενεργός πληθυσμός. Με

άλλα λόγια όσοι άνθρωποι

δε βρίσκουν εργασία, αλλά

ουσιαστικά παραιτούνται

και από την αναζήτησή της.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη

της ICAP, τα άτοµα που δεν

περιλαµβάνονται στο εργα-

τικό δυναµικό, δηλαδή τα

άτοµα που δεν εργάζονται

ούτε αναζητούν εργασία,

ανήλθαν σε 3,5 εκατ. περί-

που τον Μάρτιο του 2021,

σηµειώνοντας αύξηση (από

τον Μάρτιο του 2020) κατά

219,4 χιλ. άτοµα σε σχέση

µε τον Μάρτιο του 2020 (+

6,7%)

Αντίστοιχη εικόνα παρατη-

ρείται και στα επίσημα στοι-

χεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον

Απρίλιο. Τα άτομα που δεν

περιλαμβάνονται στο εργα-

τικό δυναμικό, ή «άτομα

εκτός του εργατικού δυναμι-

κού», δηλαδή τα άτομα που

δεν εργάζονται ούτε αναζη-

τούν εργασία, ανήλθαν σε

3.391.650 τον Απρίλιο του

2021, σημειώνοντας αύξη-

ση κατά 92.205 άτομα σε

σχέση με τον Απρίλιο του

2020 (+2,8%) και μείωση

κατά 63.733 άτομα σε

σχέση με τον Μάρτιο του

2021 (-1,8%), στοιχείο

ενδεικτικό τού ότι η πραγ-

ματική ανεργία είναι ακόμη

μεγαλύτερη.

Τα σενάρια

Ακόμη και οι ανεξάρτητοι

παρατηρητές, πανεπιστη-

μιακοί, όπως οι κκ. Σ.

Ρομπόλης και Β. Μπέτσης,

σε πρόσφατη μελέτη τους

(για λογαριασμό της ΓΣΕ-

ΒΕΕ) για τις εξελίξεις στην

αγορά εργασίας, διατύπω-

ναν τρία σενάρια, όπου

ακόμη και το ευμενέστερο

προέβλεπε 200.000 απει-

λούμενες με διακοπή της

λειτουργίας επιχειρήσεις,

μετά τη λήξη των μέτρων

προστασίας της απασχόλη-

σης.

Η παραδοχή των μελετητών

(στο ευμενές σενάριο) προ-

βλέπει ότι ακόμη και αν

εφαρμοσθούν χρηματοδοτι-

κά προγράμματα στήριξης

των επιχειρήσεων και απο-

τραπεί το κλείσιμο των

συγκεκριμένων επιχειρήσε-

ων, τότε οι απολύσεις των

εργαζομένων τους να κινη-

θούν στο επίπεδο του 15%

– 20%.

Στην περίπτωση αυτή, η

μελέτη καταγράφει αύξηση

της ανεργίας στο 18,9% και

των ανέργων στα 870.000

άτομα στο τέλος του 2021.

Μάλιστα κατά την έναρξη

της τουριστικής περιόδου

στις αρχές του καλοκαιριού

προέβλεπαν ανεργία 17,6%

και 810.000 ανέργους.

Το δεύτερο – ενδιάμεσο –

σενάριο προβλέπει αύξηση

της ανεργίας  τον

Δεκέμβριο  του  2021  στο

22,6% και συνολικά

1.040.000 ανέργους. Στην

περίπτωση αυτή λαμβάνε-

ται υπόψη ότι θα διακόψουν

την  λειτουργία τους

100.000  επιχειρήσεις και

πέραν τούτου ότι θα συνεχι-

σθεί  το πρόγραμμα  ανα-

στολής  των  συμβάσεων

εργασίας  των  εργαζομέ-

νων  τους  μέχρι  τον

Δεκέμβριο  του  2021. Στην

περίπτωση αυτή κατά την

έναρξη της τουριστικής

περιόδου η ανεργία θα

φθάσει το 20,6% (950.000

άνεργοι)  και  τον

Δεκέμβριο  του  2021  θα

αγγίξει το 22,6% (1.040.000

άνεργοι).

Το χειρότερο σενάριο μελέ-

της, που πραγματοποίη-

σαν,  «δείχνει» εκτίναξη της

ανεργίας στο 29,3% και

1.350.000 ανέργους – στο

τέλος του 2021. Η πρόβλε-

ψη αυτή λαμβάνει ως δεδο-

μένη την εκτίμηση της ΓΣΕ-

ΒΕΕ και του

Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών ότι

200.000 επιχειρήσεις θα

οδηγηθούν σε οριστική δια-

κοπή της λειτουργίας τους,

καθώς και ότι τα έσοδα από

τον τουρισμό το 2021 θα

φθάσουν στο 40% αυτών

του 2019 (έτος κατά το

οποίο στον τουρισμό απα-

σχολήθηκαν 411.000

άτομα) Ταυτοχρόνως εκτι-

μάται ότι θα στο τρέχον

έτος θα εισρεύσουν 5,5 δισ.

από τα 32 δισ. του ταμείου

ανάκαμψης, ενώ οι απώλει-

ες θέσεων εργασίας προσ-

διορίζονται περίπου στις

600.000. Η εικόνα θα επι-

δεινωθεί προς το τέλος του

Δεκεμβρίου.

Πάντως, η τελευταία ανα-

κοίνωση της  ΕΛΣΤΑΤ  για

τον Απρίλιο αποτυπώνει

ανέργους 762.553 άτομα.
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Σ
ημαντικές αλλαγές

στις ημερομηνίες που

γίνεται η καταβολή

των μηνιαίων κύριων

συντάξεων ΕΦΚΑ έχει

φέρει ο Νόμος 4611/2019

που ψηφίστηκε το Μάιο

του 2019. Σύμφωνα με το

Νόμο, ως ημερομηνία

καταβολής των μηναίων

κύριων συντάξεων του

ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προ-

τελευταία εργάσιμη ημέρα

του προηγούμενου μήνα.

β) Για τους μη μισθωτούς η

τέταρτη τελευταία εργάσιμη

ημέρα του προηγούμενου

μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι

ημερομηνίες της παραγρά-

φου 1 δύναται να διαφορο-

ποιούνται μετά από αιτιολο-

γημένη απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του

ΕΦΚΑ και έγκριση του

Υπουργού Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συντάξεις Αυγούστου 2021 –

Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις Αυγούστου 2021:

– Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου

2021 (για όσους συνταξιού-

χους που το ΑΜΚΑ τους

λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9).

– Την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

(για όσους συνταξιούχους

που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε

0, 2, 4, 6, 8).

Για όλα τα υπόλοιπα Ταμεία

οι συντάξεις του Αυγούστου

2021 θα πληρωθούν ως

εξής:

Ο ΟΑΕΕ αναμένεται να κατα-

βάλλει τις συντάξεις την

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

Ο ΟΓΑ αναμένεται να κατα-

βάλλει τις συντάξεις την

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

αναμένεται να καταβάλλει τις

συντάξεις την Τετάρτη 28

Ιουλίου 2021.

Το Δημόσιο αναμένεται να

καταβάλλει τις συντάξεις την

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα κατα-

βάλλουν τις συντάξεις την

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Τα υπόλοιπα Ταμεία του

ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα κατα-

βάλλουν τις συντάξεις την

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Οι προσωρινές συντάξεις

Ενόπλων Δυνάμεων,

Σωμάτων Ασφαλείας και

Πυροσβεστικού Σώματος θα

καταβληθούν την Πέμπτη 29

Ιουλίου 2021.

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβά-

λει τις συντάξεις την Πέμπτη

29 Ιουλίου 2021.

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις

συντάξεις την Πέμπτη 29

Ιουλίου 2021.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις

συντάξεις των Ανασφάλιστων

Υπερηλίκων την Παρασκευή

30 Ιουλίου 2021.
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