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Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1052 Τιμή: 0,60 ευρώ
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ΠεριφέρειαΠεριφέρεια

Θεσσαλίας γιαΘεσσαλίας για

έκτακτο δελτίοέκτακτο δελτίο

επικίνδυνωνεπικίνδυνων

καιρικών καιρικών 

φαινομένων:φαινομένων:

Σε κατάστασηΣε κατάσταση

επιφυλακής οιεπιφυλακής οι

αρμόδιοιαρμόδιοι

φορείςφορείς

Συνεχίζει την θητεία του ωςΣυνεχίζει την θητεία του ως

Πρόεδρος του Δ.Σ. οΠρόεδρος του Δ.Σ. ο

Κων/νος Δαμιανός μετά τηνΚων/νος Δαμιανός μετά την

επανεκλογή τουεπανεκλογή του

Εκσυγχρονισμός 9 γεωτρήσωνΕκσυγχρονισμός 9 γεωτρήσων

του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλωντου ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων

από την Περιφέρειααπό την Περιφέρεια

Εορτάστηκαν στον ΑπιδανόΕορτάστηκαν στον Απιδανό

ποταμό τα Θεοφάνιαποταμό τα Θεοφάνια

Νέα αντιπλημμυρικά έργα σταΝέα αντιπλημμυρικά έργα στα

Φάρσαλα από την ΠεριφέρειαΦάρσαλα από την Περιφέρεια

Φάρσαλα: «Σήκωσαν»Φάρσαλα: «Σήκωσαν»

εκατοντάδες κιλάεκατοντάδες κιλά

καλώδιο και εξαρτήματακαλώδιο και εξαρτήματα

από τοπικό οργανισμόαπό τοπικό οργανισμό
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Κ
αταπολέμηση

κάμπιας των πεύ-

κων σε κοινόχρη-

στους χώρους του Δήμου

Φαρσάλων.

Για έκτη συνεχόμενη  χρο-

νιά ο Δήμος Φαρσάλων σε

συνεργασία με  την

εταιρεία Οικοανάπτυξη Α.Ε.

προέβη στην καταπολέμη-

ση της κάμπιας των

πεύκων ή πιτυοκάμπης

(Thaumatopoea pityocam-

pa) με χρήση βιολογικού

σκευάσματος,   σε   περί-

που   επτακόσια   (700)

πεύκα   σε   κοινόχρηστους

χώρους του Δήμου. 

Ο σχεδιασμός των εφαρμο-

γών και η οριοθέτηση των

περιοχών ψεκασμού

έγιναν με τη συνεργασία

των γεωπόνων του Δήμου

και των επιστημόνων

και τεχνικών της εταιρείας. 

Στην τελική έκθεση

πεπραγμένων καταγράφο-

νται στοιχεία βιολογίας του

εντόμου, κίνδυνοι, ζημίες,

τρόποι καταπολέμησης και

θέσεις εφαρμογής

των επεμβάσεων (αύλειοι

χώροι σχολείων, πλατείες

και αλσύλλια).
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

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

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 12/01/2021
Βροχές 02/06c

Τρίτη 11/01/2022
Βροχές 03/10c

Πέμπτη 13/01/2021
Βροχές 0/05c

Παρασκευή 14/01/2021
Αίθριος 0/07c

Σάββατο 15/01/2022
Συννεφιά 02/10c

Κυριακή 16/01/2022
Συννεφιά 03/099c

Δευτέρα 17/01/2022
Συννεφιά 04/10c

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

Καταπολέμηση κάμπιαςΚαταπολέμηση κάμπιας

των πεύκων σετων πεύκων σε

κοινόχρηστους χώρουςκοινόχρηστους χώρους

του Δήμου Φαρσάλωντου Δήμου Φαρσάλων

Σ
υνελήφθη, στις 5-01-

2022 το μεσημέρι

στα Φάρσαλα, από

αστυνομικούς του

Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων, ένας ημεδα-

πός άνδρας, για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως προέκυ-
ψε, ο δράστης μαζί με
ακόμη τέσσερις άγνωστους
μέχρι στιγμής συνεργούς
του, διέρρηξαν κτίριο τοπι-
κού οργανισμού των
Φαρσάλων και αφαίρεσαν
από αποθήκη -500- κιλά
καλωδίου και -200- μπρού-
τζινα εξαρτήματα (κουζινέ-

τα) που χρησιμοποιούνται
σε γεωτρήσεις.
Στη συνέχεια, φόρτωσαν τα
κλοπιμαία σε Ι.Χ. φορτηγό,
ιδιοκτησίας συγγενικού
προσώπου του συλληφθέ-
ντος.
Μέρος των αφαιρεθέντων
αντικειμένων βρέθηκε,
κατασχέθηκε και αποδόθη-
κε στο νόμιμο δικαιούχο.
Επιπλέον, κατασχέθηκε το
προαναφερόμενο όχημα ως
μέσο τέλεσης της κλοπής.

Ν
έα αντιπλημμυρικά

έργα στα Φάρσαλα

από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την αποστραγγιστική τάφρο
της περιφερειακής οδού
Φαρσάλων καθαρίζει με ένα
νέο έργο η Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Αναδείχτηκε ο
ανάδοχος του έργου προϋ-
πολογισμού 700.000 ευρώ
που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το
έργο αφορά  την επένδυση
της υφισταμένης τάφρου
που βρίσκεται βόρεια της
περιφερειακής οδού
Φαρσάλων από τη συμβολή
της με την Ε.Ο. Φαρσάλων
– Βόλου έως τη συμβολή
της με την οδό Απιδανού.

«Δρομολογούμε ένα ακόμη
αντιπλημμυρικό έργο για
την προστασία  της πόλης
των Φαρσάλων» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός. «Σε
συνεργασία με την Τεχνική
μας Υπηρεσία σχεδιάζουμε
και υλοποιούμε   έργα σε
αποστραγγιστικές τάφρους
που προκαλούν πλημμυρι-
κά φαινόμενα και επιβαρύ-
νουν το οδικό δίκτυο.
Παρεμβαίνουμε  όπου
υπάρχει ανάγκη και επενδύ-
ουμε στην πρόληψη.
Προχωράμε σε έργα ουσίας,
προστατεύοντας ανθρώ-
πους, περιουσίες,  υποδο-
μές και το περιβάλλον»
προσθέτει ο
Περιφερειάρχης.

Φάρσαλα:Φάρσαλα:

«Σήκωσαν»«Σήκωσαν»

εκατοντάδες κιλάεκατοντάδες κιλά

καλώδιο καικαλώδιο και

εξαρτήματα απόεξαρτήματα από

τοπικό οργανισμότοπικό οργανισμό

Νέα αντιπλημμυρικάΝέα αντιπλημμυρικά

έργα στα Φάρσαλαέργα στα Φάρσαλα

από την Περιφέρειααπό την Περιφέρεια



Δ
ιευκρινίσεις σχετι-

κά με την έκτακτη

οικονομική ενίσχυ-

ση των 250 ευρώ παρέχει

ο Ηλεκτρονικός Εθνικός

Φορέας Κοινωνικής

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, αναφορικά
με τους δικαιούχους της
έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης των 250 ευρώ, που
καταβλήθηκε στις 29
Δεκεμβρίου 2021, η διοίκη-
ση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει
πως τα κριτήρια από τα
οποία προκύπτουν οι τελι-
κοί δικαιούχοι έχουν ανακοι-
νωθεί από την 1η
Δεκεμβρίου, είναι συγκεκρι-
μένα και είναι τα εξής,
βάσει του αρ. 25 του ν.
4865/2021:
1. Δυνητικοί δικαιούχοι του
βοηθήματος είναι όσοι κατά
τον Νοέμβριο 2021 έλαβαν:
οριστική ή προσωρινή
σύνταξη ή προκαταβολή
κύριας σύνταξης, λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή
θανάτου
προσυνταξιοδοτική παροχή
αναπηρικά συνταξιοδοτικά
επιδόματα, (όσα καταβάλ-
λονται από τον e-ΕΦΚΑ)
Καταλαμβάνονται επίσης
και οι συνταξιούχοι εκείνοι
που λαμβάνουν σύνταξη
από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 4387/2016

(ανάπηροι πολέμου, καλλι-
τέχνες, κλπ).
2. Για την εξαγωγή των τελι-
κών δικαιούχων εξετάστη-
καν σωρευτικά οι εξής προ-
ϋποθέσεις, βάσει των
φορολογικών στοιχείων
που έχουν δηλώσει οι ίδιοι
οι ασφαλισμένοι:
Το ετήσιο ατομικό φορολο-
γητέο εισόδημα για το
φορολογικό έτος 2021 δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις
7.200 ευρώ.
Το ετήσιο οικογενειακό
φορολογητέο εισόδημά
τους (το άθροισμα των
φορολογητέων εισοδημά-
των του υπόχρεου και
του/της συζύγου/μέρους
συμφώνου συμβίωσης) δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις
14.400 ευρώ.
Η συνολική αξία της ακίνη-
της περιουσίας του νοικοκυ-
ριού, η οποία προκύπτει
από την πράξη διοικητικού
προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ
έτους 2021 (φορολογικού
έτους 2020), δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των
200.000 ευρώ.
Είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας και έχουν υποβά-
λει δήλωση φορολογίας
εισοδήματος για το φορολο-
γικό έτος 2020.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
του e-ΕΦΚΑ, όσοι συνταξι-
ούχοι θεωρούν ότι θα έπρε-
πε να τους καταβληθεί η

έκτακτη οικονομική ενίσχυ-
ση των 250 ευρώ και αυτό
δεν έγινε, θα πρέπει αρχικά
να ανατρέξουν στα στοιχεία
των φορολογικών δηλώσε-
ών τους, προκειμένου να
διαπιστώσουν, αν πληρούν
σωρευτικά τα κριτήρια και
τις προϋποθέσεις, που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω.
Ευρώ - χρήματα
Οδηγίες εξακρίβωσης του
δηλωθέντος φορολογητέου
εισοδήματος στην ψηφιακή
πύλη myAADE
Α) Οι φορολογούμενοι,
μέσω της ψηφιακής πύλης
myAADE, επιλέγοντας
Εφαρμογές και Δημοφιλείς
Εφαρμογές, οδηγούνται στη
Δήλωση ΦΕΦΠ και Δήλωση
Ε9/ΕΝΦΙΑ.
Μέσω των δηλώσεων
αυτών, εκτυπώνονται οι
πράξεις προσδιορισμού
φόρου εισοδήματος φορο-
λογικού έτους 2020 και
φόρου ΕΝΦΙΑ για το έτος
2021.
Το φορολογητέο εισόδημα
μπορεί να αναζητηθεί στον
πίνακα Γ1 της πράξης
προσδιορισμού φόρου
εισοδήματος αντίστοιχα για
κάθε σύζυγο/ΜΣΣ.
Υπενθυμίζεται ότι το ατομι-
κό εισόδημα δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει τις 7.200
ευρώ, ενώ στην περίπτωση
έγγαμων φορολογούμενων
το οικογενειακό εισόδημα
δεν θα πρέπει να υπερβαί-
νει τις 14.400 ευρώ.
Η αξία της ακίνητης περιου-
σίας μπορεί να αναζητηθεί
στον πίνακα Γ της πράξης
προσδιορισμού φόρου
ΕΝΦΙΑ. Για την αξία της
ακίνητης περιουσίας, τονί-
ζεται ότι λαμβάνεται υπόψη
η πράξη που αναφέρεται σε
Διοικητικό Προσδιορισμό
Φόρου και όχι οι τυχόν
μετέπειτα πράξεις οι οποίες
αναφέρονται σε Διορθωτικό
Προσδιορισμό και οι οποίες

προκύπτουν από τις δηλώ-
σεις Ε9 που υποβάλλονται,
μετά την έκδοση της
Πράξης Διοικητικού
Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Η συνολική αξία των ακινή-
των του υπόχρεου, του/της
συζύγου/ΜΣΣ και των εξαρ-
τώμενων τέκνων, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τις
200.000 ευρώ.
Η ένδειξη για τον φορολογι-
κό κάτοικο αλλοδαπής
τηρείται στο μητρώο της
ΑΑΔΕ και εμφανίζεται στη
στήλη της πράξης προσδιο-
ρισμού φόρου εισοδήματος
στην ανάλυση των κωδικών
-ποσών με τον κωδικό 319
για τον υπόχρεο και/ή 320
για τη σύζυγο/ΜΣΣ.
Επιπλέον, στην ίδια στήλη
με τους κωδικούς 003 και
004 αναγράφεται το πλήθος
των εξαρτώμενων τέκνων.
Τα εξαρτώμενα μέλη στο
σύνολό τους (εξαρτώμενα
τέκνα και λοιπά εξαρτώμενα
μέλη) εμφανίζονται στον
πίνακα 8 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2020.
Όσοι συνταξιούχοι, ακόμα
και μετά τον έλεγχο των
προϋποθέσεων και της εξα-
κρίβωσης των στοιχείων
τους, που προαναφέρθη-
καν, θεωρούν ότι θα έπρε-
πε να τους καταβληθεί η
έκτακτη οικονομική ενίσχυ-
ση, μπορούν να υποβάλουν
ένσταση, στέλνοντας e-mail
στο
bonus2021@efka.gov.gr,
όπου θα αναγράφουν:
το ονοματεπώνυμο
τον ΑΦΜ
τον ΑΜΚΑ τους
Η δυνατότητα υποβολής
ένστασης, μέσω e-mail,
ξεκίνησε στις 5 Ιανουαρίου
2022 και λήγει στις 20
Ιανουαρίου 2022.
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Συνταξιούχοι – επίδομα 250 ευρώ:Συνταξιούχοι – επίδομα 250 ευρώ:

Διευκρινίσεις από τον Διευκρινίσεις από τον e-e-ΕΦΚΑΕΦΚΑ

Εκπτώσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%



Σ
υνεχίζει την θητεία

του ως Πρόεδρος

του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων ο

κ. Κωνσταντίνος

Δαμιανός ανανεώνοντας

την θέση του μετά από τις

Δημαιρεσίες που πραγμα-

τοποιήθηκαν στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων.

Έτσι λοιπόν ο κ. Δαμιανός
θα παραμείνει Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου έως
το τέλος της θητείας της
τωρινής δημοτικής αρχής. 
Παράλληλα ανανέωσαν την

θητεία τους στο Προεδρείο
του Δημοτικού Συμβουλίου
οι κ.κ. Δημ. Μπαμπανίκας,
Βασ. Πατσιούρας και προέ-
κυψαν τα νέα μέλη που θα
απαρτίζουν την Οικονομική
επιτροπή και Ποιότητα
ζωής.
Η συνεδρίαση άρχισε με
την προεδρεύουσα κ.
Βαίτσα Αρσενοπούλου, και
τον δήμαρχο Φαρσάλων κ.
Μάκη Εσκίογλου να εύχο-
νται Καλή Χρονιά και να
προχωρούν τις διαδικασίες
της ψηφοφορίας.
Κατόπιν ακολούθησε η ομό-

φωνη εκλογή του προεδρεί-
ου του Δημοτικού
Συμβουλίου με την πλειο-
ψηφία να προτείνει τον κ.
Κων/νο Δαμιανό, όπου και
επανεκλέχθηκε πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Φαρσάλων, λαμβάνοντας
17 ψήφους και 7 λευκά από
το Σώμα. Ακολούθησε η
εκλογή του Αντιπροέδρου
του προεδρείου κ. Δημήτρη
Μπαμπανίκα από τη μείζο-
να αντιπολίτευση (παράτα-
ξη κ. Άρη Καραχάλιου), με
18 ψήφους και 6 λευκά,
ενώ από την ελάσσονα
αντιπολίτευση (παράταξη κ.
Μαρίας Ίφου), ανανέωσε
την θητεία του ως
Γραμματέας του προεδρεί-
ου ο κ. Βασ. Πατσιούρας
λαμβάνοντας συνολικά 15
ψήφους και 9 λευκά. 
Αμέσως μετά την επανεκλο-
γή του ο κ. Δαμιανός απευ-
θυνόμενος προς το Σώμα
τόνισε χαρακτηριστικά:
«Στην πρώτη περίοδο της
θητείας μου ως Πρόεδρος
του Δ.Σ. προσπάθησα να
είμαι συνεπής, τίμιος και
δίκαιος με όλους ανεξαρτή-
τως της παράταξης που
εκπροσωπεί ο καθένας.
Ακριβώς ίδιος θα είναι ο
στόχος μου και στην υπό-
λοιπη θητεία μου και να
γίνω ακόμη καλύτερος,

εφαρμόζοντας τον κανονι-
σμό λειτουργίας του δημοτι-
κού συμβουλίου.»
Μετέπειτα ο κ. Δαμιανός
ευχήθηκε Καλή ευλογημένη
και κυρίως υγιή Χρονιά,
επιθυμώντας και ελπίζοντας
να είναι μια πραγματικά
παραγωγική χρονιά για την
ανάπτυξη και εξέλιξη του
τόπου. Ευχαρίστησε από
καρδιάς όλους που τον
τίμησαν με την ψήφο τους
και έδειξαν εμπιστοσύνη
στο πρόσωπό του, ώστε να
συνεχίσει για δεύτερη συνε-
χή φορά στην τιμητική αυτή
θέση του Προέδρου καθώς
και σε όλους αυτούς που
για δικούς τους λόγους, δεν
τον τίμησαν με την ψήφο
τους. Εξέφρασε τις ευχαρι-
στίες του προς τον κ.
Εσκίογλου και την ομάδα
του, που τον ξανά πρότει-
ναν στην τιμητική θέση του
προέδρου, ενώ δεν έκρυψε
ότι έχει διδαχθεί από τους
συμβούλους κυρίως από
τους παλιούς και ζήτησε την
ενεργή συμμετοχή όλων.
Ακολούθησε η εκλογή των
νέων μελών της
Οικονομικής επιτροπής και
της Ποιότητας ζωής.
Τα μέλη που θα απαρτίζουν
την Οικονομική επιτροπή
είναι: Πρόεδρος ο δήμαρ-
χος κ. Μάκης Εσκίογλου, οι
αντιδήμαρχοι κ.κ.Σοφία

Χατζηπλή, Δημήτρης
Γούσιας και από την ψηφο-
φορία προέκυψαν οι κ.κ.
Σταύρος Κουκουλιός, Νίκος
Γκατζόγιας, Άρης
Καραχάλιος και Ευάγγελος
Κατσαούνης.
Τα μέλη που θα απαρτίζουν
την Ποιότητα ζωής είναι:
Πρόεδρος ο δήμαρχος κ.
Μάκης Εσκίογλου, οι αντι-
δήμαρχοι κ.κ. Κων/νος
Μπαλατσός, Δημ. Γούσιας
και από ψηφοφορία προέ-
κυψαν οι κ.κ. Κων/νος
Δαμιανός, Χρ.

Μπασαγιάννης,
Χριστόδουλος
Παπαγεωργίου και Ιωάννης
Λελεντζής.
Απόντες ήταν οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος
Τύμπας, Ευάγγελος
Δημητρακόπουλος και
Κων/νος Μπρόζος, ενώ
στην διαδικασία της εκλο-
γής μελών της Οικονομικής
επιτροπής – Ποιότητας
ζωής, αποχώρησε ο κ.
Απόστολος Αναγνώστου.
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Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

γνωστοποιείται ότι  οι χει-

μερινές εκπτώσεις έτους

2022 θα διαρκέσουν από

τη Δευτέρα, 10

Ιανουαρίου έως και το

τέλος Φεβρουαρίου, ενώ

για τη Περιφερειακή

Ενότητα Λάρισας , σύμ-

φωνα με απόφαση της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

θα παραταθούν για 5 ημέ-

ρες και θα λήξουν το

Σάββατο, 5 Μαρτίου.

Να υπενθυμίσουμε στους

συναδέλφους ότι κατά τη

διενέργεια των εκπτώσεων,

εκτός από την αναγραφή

της παλαιάς και της νέας

μειωμένης τιμής των αγα-

θών και υπηρεσιών που

πωλούνται με έκπτωση,

επιτρέπεται και η αναγραφή

και εμπορική επικοινωνία

ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμέ-

νη τιμή σε περισσότερα

από το 60% του συνόλου

των πωλούμενων ειδών, η

επίδειξη του παρεχόμενου

ποσοστού έκπτωσης επι-

βάλλεται, οπότε θα πρέπει

να αναγράφεται στην προ-

θήκη του καταστήματος και

σε οποιαδήποτε άλλη εμπο-

ρική επικοινωνία, ενώ στην

περίπτωση που υπάρχουν

διαφορετικά ποσοστά

έκπτωσης ανά κατηγορίες

προϊόντων, θα πρέπει να

αναγράφεται το εύρος του

παρεχόμενου ποσοστού

(«από …. % έως …. %»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση

θα αναγράφεται ότι οι

εκπτώσεις αφορούν επιλεγ-

μένα είδη με αναφορά στο

αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο

υπολογίζεται και προβάλλε-

ται η μειωμένη τιμή, πρέπει

να ανταποκρίνεται στην

αλήθεια και να μην είναι

ανακριβής. Οι καταστημα-

τάρχες θα πρέπει, σε περί-

πτωση ελέγχου, να είναι σε

θέση να αποδείξουν, ότι η

παλαιά τιμή πώλησης που

αναγράφεται στην πινακίδα,

ανταποκρίνεται στην πραγ-

ματικότητα.

Κατά την διενέργεια των

τακτικών εκπτώσεων, απαι-

τείται ιδιαίτερη προσοχή

από τους συναδέλφους

καθώς η αναγραφή παλιάς

και νέας τιμής είναι επιβε-

βλημένες, ενώ συμπληρω-

ματικά μόνο δίνεται η δυνα-

τότητα αναγραφής ποσο-

στού έκπτωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν.

4177/2013, σε όσους

παραβαίνουν τις διατάξεις

περί εκπτώσεων επιβάλλε-

ται πρόστιμο ποσού ίσου

με το 0,5% του ετήσιου

κύκλου εργασιών και

πάντως όχι κατώτερο από

πέντε χιλιάδες (5.000)

ευρώ. Σε περίπτωση που

επιβληθεί για δεύτερη φορά

πρόστιμο για την ίδια παρά-

βαση μέσα σε διάστημα

πέντε (5) ετών, το πρόστιμο

αυξάνεται στο 3% του ετή-

σιου κύκλου εργασιών της

συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περί-

πτωση που οι εκπτώσεις

είναι ανακριβείς ή παρα-

πλανητικές ως προς το

ποσοστό τους ή ως προς

την ακρίβεια των αναγρα-

φόμενων τιμών ή ως προς

την ποσότητα των προσφε-

ρόμενων με έκπτωση προϊ-

όντων ή ενέχουν οποιασδή-

ποτε μορφής απόκρυψη ή

παραπλάνηση του κατανα-

λωτή, επιβάλλεται πρόστιμο

ποσού ίσου με το 1% του

ετήσιου κύκλου εργασιών

και πάντως όχι κατώτερο

από δέκα χιλιάδες (10.000)

ευρώ. Εφόσον το σχετικό

πρόστιμο επιβληθεί για

δεύτερη φορά πρόστιμο ως

προς την ίδια παράβαση

μέσα σε διάστημα πέντε (5)

ετών, τότε αυτομάτως αυξά-

νεται στο 3% του ετήσιου

κύκλου εργασιών της

συγκεκριμένης επιχείρησης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι,

σύμφωνα με την παρ. 1

άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα

καταστήματα μπορούν να

ανοίξουν προαιρετικά την

πρώτη Κυριακή κατά την

έναρξη της χρονικής περιό-

δου των εκπτώσεων,

καθώς είναι μία από τις 8

θεσμοθετημένες, ήτοι στις

16 Ιανουαρίου 2022.

Επιπλέον εφιστούμε την

προσοχή των συναδέλφων,

καθώς την εβδομάδα που

διανύουμε, πριν τις τακτικές

εκπτώσεις, απαγορεύεται η

ανάρτηση του ποσοστού

στις βιτρίνες των καταστη-

μάτων, για να αποφύγουμε

την επιβολή προστίμων.
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Α
πό την Περιφέρεια

Θεσσαλίας –

Διεύθυνση

Πολιτικής Προστασίας ανα-

κοινώνεται ότι έχει εκδοθεί

Έκτακτο Δελτίο

Επικίνδυνων Καιρικών

Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ,

καθώς  το καιρικό σύστημα

με το όνομα «Διομήδης»

(Diomedes) προβλέπεται

να προκαλέσει κακοκαιρία

από σήμερα Δευτέρα

(10/01/2022), με κύρια

χαρακτηριστικά τις κατά

τόπους ισχυρές βροχές και

καταιγίδες, τους πολύ

θυελλώδεις ανέμους και τις

πυκνές χιονοπτώσεις

κυρίως στα ορεινά. Από

την Τετάρτη (12-01-2022)

αναμένεται να σημειωθεί

αισθητή πτώση της θερμο-

κρασίας.

Αναλυτικά σύμφωνα με το
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝ-
ΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟ-
ΜΕΝΩΝ της ΕΜΥ:
Την Τρίτη (11-01-2022) ισχυ-
ρές βροχές προβλέπονται
στη Θεσσαλία, τις Σποράδες,
τα νοτιότερα τμήματα της
κεντρικής Μακεδονίας, την
κεντρική και ανατολική
Στερεά (κυρίως στη Φθιώτιδα
και την Ευρυτανία) και τη
βόρεια Εύβοια. Τοπικά ισχυ-
ρές καταιγίδες θα εκδηλώνο-
νται στα νησιά του  ανατολι-
κού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα
και την Κρήτη.
Την Τετάρτη (12-01-2022)
κατά τόπους ισχυρές βροχές
προβλέπονται στις Κυκλάδες,
την Κρήτη και τα
Δωδεκάνησα και μέχρι το
μεσημέρι στη Θεσσαλία, τις

Σποράδες και την Εύβοια.
Β. Πολύ θυελλώδεις βορειοα-
νατολικοί άνεμοι θα πνέουν
την Τρίτη (11-01-2022) στο
βόρειο Αιγαίο και την Τετάρτη
(12-01-2022) και την Πέμπτη
(13-01-2022) στο μεγαλύτερο
μέρος του Αιγαίου. Μικρή
εξασθένηση των ανέμων
αναμένεται από το βράδυ της
Πέμπτης.
Γ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα
σημειώνονται από το βράδυ
της Δευτέρας (10-01-2022)
στα ορεινά της δυτικής και
κεντρικής Μακεδονίας και της
Θεσσαλίας. Την Τρίτη (11-01-
2022) κατά τόπους πυκνές
χιονοπτώσεις θα σημειωθούν
στα ορεινά – ημιορεινά
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, της
κεντρικής και ανατολικής
Στερεάς και βαθμιαία σε
πεδινές περιοχές της Θράκης
και της ανατολικής
Μακεδονίας. Την Τετάρτη
(12-01-2022) πρόσκαιρα
πυκνές χιονοπτώσεις θα
σημειωθούν κατά τόπους
στις προαναφερθείσες περιο-
χές και στην Εύβοια.
Δ. Η θερμοκρασία θα σημει-
ώσει αισθητή πτώση την
Τετάρτη (12-01-2022). Την
Πέμπτη (13-01-2022) και την
Παρασκευή (14-01-2022) τις
πρωινές και βραδινές ώρες
θα σημειώνεται ισχυρός
παγετός στη βόρεια Ελλάδα.
Περισσότερες λεπτομέρειες
για την εξέλιξη της κακοκαι-
ρίας στα τακτικά και έκτακτα
δελτία καιρού, στην ιστοσελί-
δα της ΕΜΥ (www.emy.gr)
και το λογαριασμό της ΕΜΥ
στο twitter (@EMY_HNMS)
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας –

Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας έχει θέσει τους
φορείς που εμπλέκονται σε
έργα και δράσεις για την αντι-
μετώπιση κινδύνων από επι-
κίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε
κατάσταση ετοιμότητας- επι-
φυλακής βάσει του σχεδια-
σμού που έχει εκπονηθεί,
προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν πιθανά προβλήματα
που θα δημιουργηθούν από
την εκδήλωση των έντονων
φαινομένων.
Καλούνται οι Δήμοι να βρί-
σκονται σε ετοιμότητα στους
τομείς της χωρικής τους
αρμοδιότητας.
Παρακαλούνται οι πολίτες
όπως λάβουν υπόψη τους το
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων
Καιρικών Φαινομένων για τον
ασφαλή σχεδιασμό των μετα-
κινήσεων και των δραστηριο-
τήτων τους. Παράλληλα, η
Περιφέρεια Θεσσαλίας –
Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας συνιστά στους
πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, μεριμνώντας για
τη λήψη μέτρων  αυτοπρο-
στασίας από κινδύνους που
προέρχονται από την εκδή-
λωση των έντονων καιρικών
φαινομένων.
Ειδικότερα καλούνται οι πολί-
τες:
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Αν κατοικούν σε ορεινή ή
δύσβατη περιοχή που αντιμε-
τωπίζει προβλήματα από χιο-
νοπτώσεις
-Να προμηθευτούν υλικό
θέρμανσης και τρόφιμα για
αρκετές ημέρες.
-Να φροντίσουν για εξοπλι-
σμό καθαρισμού του χιονιού
(π.χ. φτυάρια).
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΙΟ-
ΝΟΘΥΕΛΛΑΣ
Αν βρίσκονται στο σπίτι
-Να το διατηρούν ζεστό και
παραμείνουν σε αυτό όσο
μπορούν.
-Να μην αφήνουν τα παιδιά
να βγουν έξω ασυνόδευτα.
-Να φορούν κατάλληλα
ρούχα και παπούτσια.

-Να ελέγχουν το δίκτυο
ύδρευσης, τους σωλήνες και
τον υαλοπίνακα του ηλιακού
θερμοσίφωνα.
Αν βρίσκονται στο αυτοκίνητο
-Να προσέχουν την οδήγηση
σε δύσβατες ορεινές περιο-
χές.
-Να αλλάζουν πορεία αν βρί-
σκονται σε δύσβατο δρόμο
και υπάρχει έντονη χιονό-
πτωση.
-Να τηρούν τις αποστάσεις
ασφαλείας από τα προπο-
ρευόμενα οχήματα.
-Να παραμείνουν στο αυτοκί-
νητο αν ακινητοποιηθεί.
Τοποθετείστε στην κεραία του
ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφα-
νές σημείο ένα ύφασμα με
έντονο χρώμα ώστε να σας
εντοπίσουν οι ομάδες διάσω-
σης. Ανάβετε τη μηχανή για
10 λεπτά ανά ώρα και διατη-
ρείστε την εξάτμιση καθαρή
από το χιόνι.
Αν βρίσκονται σε εξωτερικό
χώρο
-Να πηγαίνουν σε ασφαλές
μέρος χωρίς να εκτίθενται
στη χιονοθύελλα.
-Να ντύνονται με πολλά
στρώματα από ελαφριά και
ζεστά ρούχα αντί για ένα
βαρύ ρούχο και να φορούν
ζεστές αδιάβροχες μπότες.
Να προτιμούν ένα αδιάβροχο
εξωτερικό ρούχο.
-Να προσέχουν τις μετακινή-
σεις τους σε περιοχές όπου
προβλέπονται χιονοπτώσεις.
-Να χρησιμοποιούν αντιολι-
σθητικές αλυσίδες αν είναι
απολύτως απαραίτητο να
μετακινηθούν με αυτοκίνητο.
Είναι προτιμότερο να ταξι-
δεύουν κατά τη διάρκεια της
ημέρας χρησιμοποιώντας
κεντρικούς δρόμους. Και να
ενημερώνουν τους οικείους
για τη διαδρομή που θα ακο-
λουθήσουν.
-Να προτιμούν τα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς για μετακινή-
σεις στην πόλη.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ- ΒΡΟΧΕΣ

– Να βεβαιωθούν ότι οι
υδρορροές και τα φρεάτια
έξω από το σπίτι τους δεν

είναι φραγμένα και λειτουρ-
γούν κανονικά.
– Να ασφαλίσουν αντικείμενα
τα οποία μπορεί να παρα-
συρθούν από τον άνεμο ή τη
ραγδαία βροχόπτωση και
ενδέχεται να προκαλέσουν
τραυματισμούς ή ζημιές.
– Να μεταβάλλουν το πρό-
γραμμα των μετακινήσεών
τους ώστε να αποφεύγουν
την αιχμή των καιρικών φαι-
νομένων αλλά και προληπτι-
κά.
-Να αποφεύγουν να διασχί-
ζουν χείμαρρους και ρέματα,
πεζή ή με όχημα, κατά τη
διάρκεια καταιγίδων και βρο-
χοπτώσεων, για αρκετές
ώρες μετά το τέλος της εκδή-
λωσής τους αλλά και προλη-
πτικά.
-Να αποφεύγουν τις εργασίες
υπαίθρου και δραστηριότητες
σε θαλάσσιες και παράκτιες
περιοχές κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης των επικίνδυνων
καιρικών φαινομένων αλλά
και προληπτικά (κίνδυνος
από πτώσεις κεραυνών).
-Να προφυλαχτούν αμέσως
σε περίπτωση χαλαζόπτω-
σης. Να καταφύγουν σε κτί-
ριο ή σε αυτοκίνητο και να
μην εγκαταλείπουν τον ασφα-
λή χώρο, παρά μόνο όταν
βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα
πέρασε. Η χαλαζόπτωση
μπορεί να είναι πολύ επικίν-
δυνη και για τα ζώα.
-Να ακολουθούν τις οδηγίες
των κατά τόπους αρμοδίων
φορέων, όπως Τροχαία,
Πυροσβεστική, Πολιτική
Προστασία κ.α.
-Να ακολουθούν τις οδηγίες
του Προειδοποιητικού
Μηνύματος 112, εφόσον
αποσταλεί στα κινητά τηλέ-
φωνα.
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

–  Να ασφαλίσουν αντικείμε-
να τα οποία αν παρασυρ-
θούν από τον άνεμο ενδέχε-
ται να προκαλέσουν κατα-
στροφές ή τραυματισμούς.
– Να στερεώσουν τις διαφη-
μιστικές πινακίδες που τυχόν
έχουν αναρτήσει.

– Να ασφαλίσουν  τις πόρτες
και τα παράθυρα.
– Να αποφύγουν δραστηριό-
τητες σε θαλάσσιες και παρά-
κτιες περιοχές.
– Να αποφύγουν τη διέλευση
κάτω από μεγάλα δέντρα,
κάτω από αναρτημένες πινα-
κίδες και από περιοχές, όπου
ελαφρά αντικείμενα (γλά-
στρες, σπασμένα τζάμια
κ.λπ.) μπορεί να αποκολλη-
θούν και να πέσουν στο έδα-
φος (π.χ. κάτω από μπαλκό-
νια).
-Να ακολουθούν τις οδηγίες
των κατά τόπους αρμοδίων
φορέων, όπως Τροχαία,
Πυροσβεστική, Πολιτική
Προστασία κ.α.
-Να ακολουθούν τις οδηγίες
του Προειδοποιητικού
Μηνύματος 112, εφόσον
αποσταλεί στα κινητά τηλέ-
φωνα.
Οι πολίτες μπορούν να ενη-
μερώνονται καθημερινά για
την εξέλιξη των έκτακτων και-
ρικών φαινομένων στα τακτι-
κά δελτία καιρού της ΕΜΥ και
στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.emy.gr.
Για πληροφορίες και ανακοι-
νώσεις σχετικά με την επι-
κρατούσα κατάσταση και την
βατότητα του οδικού δικτύου
λόγω εισροής πλημμυρικών
υδάτων σε αυτό οι πολίτες
μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.
www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και οδηγίες αυτοπροστα-
σίας από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα, οι πολίτες μπο-
ρούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση
www.civilprotection.gr.
Σε περιπτώσεις ανάγκης,  οι
πολίτες να  επικοινωνούν με
τις αρμόδιες Υπηρεσίες
(Αστυνομία τηλ. 100 –
Πυροσβεστική τηλ 199 -
Αριθμός Επείγουσας
Ανάγκης  112- ΕΚΑΒ 166).
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Τ
η Δευτέρα 10

Ιανουαρίου 2022,

επέστρεψαν μαθη-

τές και εκπαιδευτικοί στα

σχολεία με γενίκευση και

ενίσχυση των μέτρων

κατά της διασποράς του

κορωνοϊού.

Από τις 10 Ιανουαρίου,

άνοιξαν ξανά τα σχολεία

όλης της χώρας μετά τις

γιορτές των Χριστουγέννων

και μαθητές και εκπαιδευτι-

κοί επιστρέφουν στις αίθου-

σες. Η επιστροφή στα σχο-

λεία γίνεται με γενίκευση και

ενίσχυση των ελέγχων κατά

της Covid-19.

Τα πρωτόκολλα που εφαρ-

μόζονται στις υπόλοιπες

εκπαιδευτικές δομές, όπως

στα Πανεπιστήμια και τα

ΙΕΚ, παραμένουν ως έχουν,

ενώ αναμένεται εγκύκλιος

του υπουργείου για τους

τρόπους διεξαγωγής της

εξεταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, τρεις είναι οι

σημαντικότερες αλλαγές

στα σχολεία:

Προβλέπεται ένα επιπλέον

self test για την πρώτη

εβδομάδα λειτουργίας σχο-

λείων, δηλαδή θα διενεργη-

θούν τρία δωρεάν self test

την εβδομάδα που έρχεται

αντί για δύο.

Τα δωρεάν δύο εβδομαδι-

αία self test πλέον θα διε-

νεργούνται και από τους

εμβολιασμένους μαθητές

και από τους εμβολιασμέ-

νους εκπαιδευτικούς, πάλι

δύο φορές την εβδομάδα

έως και 24 ώρες πριν την

προσέλευση στο σχολείο

την Τρίτη και την

Παρασκευή.

Σε περίπτωση κρούσματος

στην τάξη όλο το τμήμα θα

υποβάλλεται σε έλεγχο, και

όχι μόνο οι μαθητές που

κάθονταν κοντά στο κρού-

σμα, όπως ίσχυε μέχρι

τώρα. Όλοι οι ανεμβολία-

στοι μαθητές θα κάνουν

δωρεάν τεστ κάθε μέρα για

5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα

κάνουν δύο rapid και ένα

self test σε διάστημα πέντε

ημερών, επιπλέον των δύο

σταθερών self test την

εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5

ημέρες. Οι εμβολιασμένοι

μαθητές θα κάνουν σύνολο

3 self test δωρεάν εκείνες

τις ημέρες.

Για τους εκπαιδευτικούς, οι

ανεμβολίαστοι θα κάνουν

και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέ-

ρες: δύο rapid και ένα self

test, επιπλέον των δύο

rapid test που ήδη κάνουν

την εβδομάδα. Οι εμβολια-

σμένοι εκπαιδευτικοί θα

κάνουν 3 self test δωρεάν

την εβδομάδα.

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή

εκπαιδευτικοί που έχουν

νοσήσει εντός του τελευταί-

ου τριμήνου έχουν το ίδιο

καθεστώς με τους εμβολια-

σμένους μαθητές ή εκπαι-

δευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση

μάσκας σε εσωτερικούς και

εξωτερικούς χώρους, τα

διαφορετικά διαλείμματα για

ομάδες μαθητών, η αναστο-

λή των εκδρομών, εξακο-

λουθούν να ισχύουν.

Επίσης, συνεχίζει να ισχύει

το 50%+1 για την αναστολή

λειτουργίας τμήματος σε

περίπτωση κρούσματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία

που δημοσιοποίησε πρό-

σφατα το υπουργείο

Παιδείας σχετικά με τα απο-

τελέσματα του πρωτοκόλ-

λου λειτουργίας των σχολεί-

ων το διάστημα

Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου

2021:

“Τα παιδιά είναι πιο ασφαλή

στο σχολείο, όπου φορούν

μάσκες, τηρούνται αυστηρά

πρωτόκολλα και γίνονται

αυξημένοι έλεγχοι κατά του

κορωνοϊού, από ό,τι εκτός

σχολείου.”

Για το λόγο αυτό, καθώς και

λαμβάνοντας υπόψη την

εκπαιδευτική και ψυχοκοι-

νωνική διάσταση προκρίνε-

ται η δια ζώσης λειτουργία

των σχολείων. Ενδεικτικά,

σύμφωνα με το υπουργείο:

“Τα 32 εκατομμύρια self test

που έκαναν οι μαθητές

αυτήν την περίοδο εντόπι-

σαν το 84% των εργαστη-

ριακά διαγνωσμένων κρου-

σμάτων σε αυτές τις ηλι-

κίες.”

Τι θα γίνεται αν ένας

μαθητής ή εκπαιδευτικός

διαγνωστούν θετικοί

Αν ένας μαθητής διαγνω-

στεί θετικός στον κορονοϊό,

τότε θα μπαίνει σε απομό-

νωση για 5 ημέρες τουλάχι-

στον. Η απομόνωση θα

διακόπτεται μετά από 5

ημέρες εφόσον δεν υπάρ-

χουν συμπτώματα, ή τα

συμπτώματα μετά το πεν-

θήμερο -προεξάρχοντος

του πυρετού- υποχωρούν,

και με αρνητικό self test.

Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή

υπάρχει θετικό τεστ (self ή

radid), η απομόνωση θα

παρατείνεται.

Αν εκπαιδευτικός διαγνω-

στεί θετικός, τότε θα μπαίνει

σε απομόνωση για 5 ημέ-

ρες τουλάχιστον. Η απομό-

νωση θα διακόπτεται μετά

από 5 ημέρες εφόσον δεν

υπάρχουν συμπτώματα, ή

τα συμπτώματα μετά το

πενθήμερο -προεξάρχοντος

του πυρετού- υποχωρούν,

και με αρνητικό self test για

τους εμβολιασμένους

εκπαιδευτικούς, και αρνητι-

κό εργαστηριακό έλεγχο

(radid ή PCR) για τους μη

εμβολιασμένους εκπαιδευτι-

κούς. Εάν ο πυρετός συνε-

χίζει ή υπάρχει θετικό τεστ,

η απομόνωση θα παρατεί-

νεται. Όταν εξέλθουν από

την καραντίνα, οι εκπαιδευ-

τικοί υποχρεούνται να χρη-

σιμοποιούν μάσκα υψηλής

αναπνευστικής προστασίας

(Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή

διπλή μάσκα για τουλάχι-

στον άλλες 5 ημέρες.

Τι ισχύει για την

Τηλεκπαίδευση

Τηλεκπαίδευση θα γίνεται

κατ’ εξαίρεση σε συγκεκρι-

μένες περιπτώσεις που

περιλαμβάνουν και τις ακό-

λουθες:

Αν σε ένα σχολικό τμήμα

αυτό εντοπιστούν ταυτόχρο-

να επιβεβαιωμένα κρού-

σματα COVID-19 σε παρα-

πάνω από τους μισούς

(50%+1) μαθητές του.

Αν εκπαιδευτικός πρωτο-

βάθμιας εκπαίδευσης

(δάσκαλος/νηπιαγωγός, μη

ειδικότητας) νοσεί, και δεν

υπάρχει δυνατότητα από

την οικεία Διεύθυνση

Εκπαίδευσης για άμεση

αναπλήρωσή του αλλά

προβλέπεται τηλεκπαίδευ-

ση από άλλον εκπαιδευτικό.

Αν εκπαιδευτικός είναι θετι-

κός, και ενώ βρίσκεται σε

απομόνωση, επιθυμεί να

κάνει τηλεκπαίδευση, σε

προαιρετική βάση.

Για τους μαθητές οι οποίοι

έχουν ένα από τα σοβαρά

υποκείμενα νοσήματα, τα

οποία αναφέρονται στο

Παράρτημα Ι του πρωτο-

κόλλου «Μέτρα προστασίας

και πρόληψης διασποράς

του ιού SARS- CoV-2 στις

σχολικές μονάδες» και συμ-

μετέχουν σε διαδικτυακά

τμήματα

Τι προβλέπεται για μαθητές

και εκπαιδευτικούς σε περί-

πτωση στενής επαφής με

κρούσμα επιβεβαιωμένου

περιστατικού COVID-19

εκτός σχολείου, π.χ. υπάρ-

χει κρούσμα στο σπίτι;

Οι εκπαιδευτικοί, εμβολια-

σμένοι και με ενισχυτική

δόση ή εκπαιδευτικοί εμβο-

λιασμένοι με 2 δόσεις τους

τελευταίους 6 μήνες ή με

μία δόση του εμβολίου J&J

τους τελευταίους 2 μήνες,

προσέρχονται στο σχολείο

κανονικά και διενεργούν

εργαστηριακό έλεγχο (ράπι-

ντ ή μοριακό τεστ) την 5η

ημέρα μετά την έκθεση. Οι

εκπαιδευτικοί φορούν

μάσκα υψηλής αναπνευστι-

κής προστασίας (Ν95 ή

ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή

μάσκα για 10 ημέρες από

την έκθεση.

Οι εκπαιδευτικοί, εμβολια-

σμένοι με 2 δόσεις πάνω

από 6 μήνες χωρίς ενισχυ-

τική δόση ή με μία δόση

του εμβολίου J&J πάνω

από 2 μήνες χωρίς ενισχυ-

τική δόση ή ανεμβολίαστοι,

παραμένουν σε απομόνω-

ση για 5 ημέρες, και διενερ-

γούν εργαστηριακό έλεγχο

(ράπιντ ή μοριακό τεστ) την

5η ημέρα μετά την έκθεση.

Μετά την 5η ημέρα, οι

εκπαιδευτικοί χρησιμοποι-

ούν μάσκα υψηλής ανα-

πνευστικής προστασίας

(Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή

διπλή μάσκα για τουλάχι-

στον άλλες 5 ημέρες.

Αν πρόκειται για εμβολια-

σμένους μαθητές, τότε προ-

σέρχονται στο σχολείο

κανονικά και κάνουν τρία

self test τις ημέρες 0-1, 3

και 5-7.

Αν πρόκειται για μη εμβο-

λιασμένους μαθητές, τότε

παραμένουν σε απομόνω-

ση για 5 ημέρες, και διενερ-

γούν self test την 5η ημέρα

μετά την έκθεση.

Άνοιγμα σχολείων: Χτύπησε το πρώτο κουδούνι της χρονιάς -Άνοιγμα σχολείων: Χτύπησε το πρώτο κουδούνι της χρονιάς -

Όλα τα μέτραΌλα τα μέτρα



Ξ
εκινά από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας το

έργο του εκσυγχρονισμού

εννέα γεωτρήσεων του

ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τη

σύμβαση του έργου, προϋ-

πολογισμού 1.390.000

ευρώ που χρηματοδοτείται

από το Πρόγραμμα

Αγροτικής Ανάπτυξης του

ΕΣΠΑ 2014 -2020 της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι θέσεις των γεωτρήσεων

είναι: «Τραχάνες» και

«Μαυρόγειες» στην Τ.Κ.

Βασιλή, «Μπαΐρια» και

«Τσαΐρια» οικισμού

Πυργάκια στην Τ.Κ.

Μεγάλου Ευυδρίου,

«Εικοσάρια» και

«Δεκατεσσάρια» στην Τ.Κ.

Σταυρού, «Μπαΐρια» στην

Τ.Κ. Πολυνερίου,

«Παλιούρα» στην Τ.Κ.

Μεγάλου Ευυδρίου και

«Τσαυλούκια» στην Τ.Κ.

Υπέρειας.

«Ένα ακόμη έργο για τη

στήριξη του πρωτογενούς

τομέα ξεκινά σε περιοχές

του ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Είναι

ένα χρήσιμο έργο  για την

εξοικονόμηση  και την ορθή

διαχείριση του νερού, την

προστασία  του υπόγειου

υδροφορέα από εξάντληση

καθώς και για την εξοικονό-

μηση ενέργειας. Τη στιγμή

που το κόστος ενέργειας

έχει εκτοξευθεί, εμείς με την

αναβάθμιση και τον εκσυγ-

χρονισμό των γεωτρήσεων

δίνουμε τη δυνατότητα

μικρότερης κατανάλωσης

ρεύματος κατά τη διαδικα-

σία του ποτίσματος στηρίζο-

ντας το εισόδημα των

ανθρώπων της παραγω-

γής»  προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Μ
ε ευρεία συναί-

νεση και με τη

θετική ψήφο της

πλειοψηφίας των περιφε-

ρειακών παρατάξεων

αναδείχτηκε το νέο

Προεδρείο του

Περιφερειακού

Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Ύστερα από πρόταση του

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Κώστα Αγοραστού στη

θέση  του Προέδρου του

Περιφερειακού Συμβουλίου

εκλέχτηκε η Σουλτάνα

(Τάνια) Δόκου. Στη θέση του

Αντιπροέδρου και ύστερα

από πρόταση του επικεφα-

λής της παράταξης «Η

Θεσσαλία στην  καρδιά μας

» Νίκου Τσιλιμίγκα αναδεί-

χτηκε ο Κωνσταντίνος

Καραμπάτσας . Στη θέση

του Γενικού Γραμματέα,

αναδείχθηκε ο  Ανδρέας

Μπρέζας με πρόταση του

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Κώστα Αγοραστού. Οι

παρατάξεις  «Λαϊκή

Συσπείρωση» και

«Ελληνική Αυγή για τη

Θεσσαλία» απείχαν από  τη

διαδικασία της ψηφοφορίας.

Στην Οικονομική Επιτροπή

του νέου περιφερειακού

συμβουλίου Θεσσαλίας

αναδείχθηκαν ως τακτικά

και αναπληρωματικά μέλη

οι εξής:

Συμμαχία υπέρ των πολι-

τών (Κ. Αγοραστός)

Τακτικά μέλη

Γακόπουλος Χρήστος

Μόρας Αθανάσιος

Μπρέζας Ανδρέας

Ρογγανάκη Λία

Αναπληρωματικά Μέλη

Ζλατούδης Αθανάσιος

Ιγγλέσης Γρηγόριος

Καλομπάτσιος Χρήστος

Μπάρδας Κωνσταντίνος

Η Θεσσαλία στην καρδιά

μας (Ν. Τσιλιμίγκας)

Τακτικά Μέλη

Αράπουκλε Δέσποινα

Τσιάρας Αθανάσιος

Αναπληρωματικά μέλη

Γελλαλής Χρήστος

Γεννάδιος Ιωάννης

Λαϊκή Συσπείρωση

Θεσσαλίας  (Αν. Τσιαπλές)

Τακτικό μέλος

Τσιαπλές Αναστάσιος

Αναπληρωματικό μέλος

Γκαραλιάκος Ζήσης

Πρωτοβουλία  (Δ.

Κουρέτας)

Τακτικό μέλος

Κουρέτας Δημήτριος

Αναπληρωματικό μέλος

Ψαχούλας Ιωάννης

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Τάνια Δόκου νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΘεσσαλίαςΗ Τάνια Δόκου νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

Εκσυγχρονισμός εννιά γεωτρήσων του ΤΟΕΒ Ενιπέα ΦαρσάλωνΕκσυγχρονισμός εννιά γεωτρήσων του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων

από την Περιφέρεια Θεσσαλίαςαπό την Περιφέρεια Θεσσαλίας



Π
αρά τον πολύ

καλό καιρό που

επικράτησε την

ημέρα των Θεοφανίων

στα Φάρσαλα ο κόσμος

ήταν εμφανώς λιγότερος

ελέω της Πανδημίας στον

Απιδανό ποταμό όπου

και εορτάστηκαν τα

Θεοφάνια.

Αρκετοί νεαροί βούτηξαν
στα νερά για να πιάσουν
τον Σταυρό.
Στα Φάρσαλα στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό της
Αγίας Παρασκευής
Φαρσάλων, πραγματοποιή-
θηκε η καθιερωμένη δοξο-
λογία και στην συνέχεια
ακολούθησε ο Αγιασμός
των Υδάτων στον Απιδανό
ποταμό.
Τη δοξολογία παρακολού-
θησε ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου, ο πρόεδρος του
Δ.Σ. Φαρσάλων κ. Κων/νος
Δαμιανός, ο αντιδήμαρχος
κ. Δημ. Γούσιας, οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι κ.κ. Ιουλία
Αγγελακοπούλου,
Ευάγγελος Κατσαούνης, ο
σύμβουλος Κοινότητας
Φαρσάλων κ. Αθ.
Γεροβασίλης, ο διοικητής
του Α.Τ. Φαρσάλων κ.
Θωμάς Γκούτας, εκπρόσω-
πος των Eνόπλων
Dυνάμεων, φορείς της
πόλης και πλήθος
Φαρσαλινών, ενώ στη
συνέχεια ο κόσμος κατευ-
θύνθηκε να παρακολουθή-
σει των Αγιασμό των
Υδάτων στην κοίτη των
Πηγών του Απιδανού.
Αρκετός ο κόσμος στο
κέντρο των Φαρσάλων
Βέβαια ο πολύ καλός και-
ρός σε συνδυασμό με την
αργία της ημέρας βοήθη-
σαν τα καταστήματα εστία-
σης τα οποία γέμισαν τόσο
για τον καθιερωμένο πρωι-
νό καφέ ενώ αρκετοί ήταν
αυτοί που συνέχισαν και
στα τσιπουράδικα της
πόλης την διασκέδαση τους
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Θεοφάνια στα ΦάρσαλαΘεοφάνια στα Φάρσαλα



Ν
έα μέτρα στήριξης

συνολικού ύψους

395 εκατ. ευρώ

που αφορούν το μήνα

Ιανουάριο, απευθύνονται

στο σύνολο των νοικοκυ-

ριών και των επιχειρήσε-

ων και έχουν στόχο την

άμβλυνση των επιπτώσε-

ων της διεθνούς ενεργεια-

κής κρίσης, ανακοίνωσε

ο υπουργός

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Κώστας

Σκρέκας.

Είχε προηγηθεί δήλωση του
πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε
ότι πρόκειται για ένα γεν-
ναίο αλλά και ρεαλιστικό
σχέδιο ενισχύσεων που
βοηθάει στο παρόν αλλά
δεν θέτει σε κίνδυνο το μέλ-
λον.
Όπως είπε ο υπουργός: «Η

συνολική αξία των μέτρων
στήριξης όλων των νοικοκυ-
ριών και όλων των επαγ-
γελματιών και των επιχειρή-
σεων απέναντι στην ενερ-
γειακή κρίση για τον
Ιανουάριο ανέρχεται στα
395 εκατ. ευρώ και αφορά
και την ηλεκτρική ενέργεια
και το φυσικό αέριο. Οι
πόροι προέρχονται από το
Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης.
Με την επέκταση των
μέτρων στήριξης και τον
πρώτο μήνα του 2022,
αποδεικνύουμε ότι στεκόμα-
στε πλάι σε κάθε ελληνική
οικογένεια, σε κάθε ελληνι-
κή επιχείρηση ώστε να μη
μείνει κανένας απροστάτευ-
τος απέναντι στην πρωτο-
φανή διεθνή ενεργειακή
κρίση. Τον Φεβρουάριο θα
αξιολογήσουμε εκ νέου την

κατάσταση και θα επανακα-
θορίσουμε τις τιμές επιδό-
τησης».
Επίσης σημείωσε ότι: «Η
Ελλάδα είναι η πρώτη
χώρα της Ευρώπης, μεταξύ
των 27 κρατών μελών, που
κατέθεσε πρόταση κρατικής
ενίσχυσης των επιχειρήσε-
ων το 2022 στην Διεύθυνση
Ανταγωνισμού, για την
ενεργειακή κρίση και πήρε
την έγκριση».
Τα μέτρα

Σύμφωνα με τις δηλώσεις
του κ. Σκρέκα σε ό,τι αφορά
την ηλεκτρική ενέργεια και
τις επιδοτήσεις σε οικιακά
τιμολόγια:
Θα επιδοτηθούν όλες οι
παροχές κύριας κατοικίας,
όπως αυτές δηλώνονται
στο Ε1, ανεξαρτήτως εισο-
δήματος εμβαδού κατοικίας
και παρόχου. Το μέτρο
αφορά 4.200.000 παροχές.
Η επιδότηση θα είναι κλιμα-
κωτή, ώστε να δίνεται κίνη-
τρο στην εξοικονόμηση
ενέργειας.
Για τις πρώτες 150 KWh
κατανάλωσης ανά μήνα
επιδοτείται το 80% της
αύξησης με 160
ευρώ/MWh.
Για μηνιαία κατανάλωση

από 151-300 KWh επιδοτεί-
ται το 60% της αύξησης με
120 MWh.
Έτσι η μέση μηνιαία ενίσχυ-
ση για ένα μέσο νοικοκυριό
ανέρχεται σε 42 ευρώ.
Στα νοικοκυριά που είναι
ενταγμένα στο ΚΟΤ η επι-
δότηση θα ανέλθει σε 180
ευρώ/MWh και έτσι απορ-
ροφάτε το 90% της αύξη-
σης και η μέση μηναία ενί-
σχυση θα είναι 54 ευρώ.
Η συνολική αξία της επιδό-
τησης για τα νοικοκυριά
ανέρχεται στα 157 εκατ.
ευρώ τον Ιανουάριο.
Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική
ενέργεια και την επιδότηση
σε μη οικιακά τιμολόγια.
Θα επιδοτηθούν οριζόντια
όλα τα μη οικιακά τιμολόγια
αγροτικά, εμπορικά, βιομη-
χανικά, επαγγελματικά και
λοιπών χρήσεων, ανεξαρτή-
τως μεγέθους και επιπέδου
τάσης, ανεξαρτήτως δηλαδή
εάν οι επιχειρήσεις είναι
συνδεδεμένες στη χαμηλή,
τη μέση ή την υψηλή τάση.
Η επιδότηση θα ανέλθει στο
50% του αυξημένου
κόστους και αφορά όλη τη
μηνιαία κατανάλωση.
Η μοναδιαία τιμή της επιδό-
τησης ορίζεται σε 65

ευρώ/MWh. Το σύνολο του
κόστους επιδότησης των
επιχειρήσεων για τον
Ιανουάριο ανέρχεται σε 133
εκατ. ευρώ. Επίσης από
τον Νοέμβριο του 2021 έως
τον Μάρτιο του 2022 ισχύει
η αναστολή της πληρωμής
των ΥΚΩ (Υπηρεσίες
Κοινής Ωφέλειας) για τις
επιχειρήσεις που είναι συν-
δεδεμένες στη μέση τάση.
Από τον Φεβρουάριο και
μετά εξετάζεται σε συνεργα-
σία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ανταγωνισμού η
επιδότηση να είναι προσαρ-
μοσμένη ανά επαγγελματι-
κό κλάδο ανάλογα με τη
βαρύτητα του ενεργειακού
κόστους στη λειτουργία των
επιχειρήσεων.
Σε ό,τι αφορά το φυσικό
αέριο και την επιδότηση σε
οικιακά τιμολόγια και νοικο-
κυριά.
Η επιδότηση από την
κυβέρνηση θα ανέλθει σε
20 ευρώ ανά θερμική MWh
για το σύνολο της μηνιαίας
κατανάλωσης. Αφορά
540.000 οικιακούς κατανα-
λωτές, ανεξαρτήτως εισοδή-
ματος ή μεγέθους κατοικίας
ή παρόχου.
Επίσης θα δοθεί επιπλέον

έκπτωση από τη ΔΕΠΑ
Εμπορίας ύψους 20 ευρώ
ανά θερμική MWh και θα
ζητηθεί αντίστοιχη στήριξη
από τους υπόλοιπους
παρόχους σε συνεργασία
μαζί τους.

Το συνολικό ύψους επιδό-
τησης από την κυβέρνηση
και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας θα
ανέλθει σε 54 εκατ. ευρώ
για τον Ιανουάριο.
Το μέτρο θα επαναξιολογεί-
ται και θα αναπροσαρμόζε-
ται η μηναία τιμή της επιδό-
τησης.
Σε ό,τι αφορά την επιδότη-
ση στο φυσικό αέριο για μη
οικιακά τιμολόγια, δηλαδή
εμπορικά και βιομηχανικά.
Επεκτείνεται η επιδότηση
από την κυβέρνηση σε
όλους τους εμπορικούς
καταναλωτές και στη βιομη-
χανία ανεξαρτήτως μεγέ-
θους, τζίρου και αριθμού
εργαζομένων.
Για τον Ιανουάριο του 2022
η επιδότηση ανέρχεται στα
30 ευρώ/MWh. Η συνολική
ενίσχυση θα ανέλθει σε 51
εκατ, ευρώ για το μήνα
Ιανουάριο.
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Οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματοςΟι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος

Νέα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 395 εκατ. ευρώΝέα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 395 εκατ. ευρώ

Πιστοποιητικό εμβολιασμού – ΚΥΑ: το 7μηνο θα ισχύει για όλουςΠιστοποιητικό εμβολιασμού – ΚΥΑ: το 7μηνο θα ισχύει για όλους

Ε
κδόθηκε η Κοινή

Υπουργική

Απόφαση (ΚΥΑ) με

την οποία το πιστοποιητι-

κό εμβολιασμού ισχύει

για 7 μήνες, αν δεν έχει

πραγματοποιηθεί η ανα-

μνηστική δόση και μάλι-

στα, όπως ανακοίνωσε

στον ΑΝΤ1 ο Θάνος

Πλεύρης, απο 1η

Φεβρουαρίου το μέτρο θα

αφορά όλους τους ενήλι-

κες και όχι μόνο όσους

είναι 60 ετών και άνω. 

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ,

πλήρως εμβολιασμένοι

θεωρούνται:

όσοι έχουν ολοκληρώσει

προ τουλάχιστον δεκατεσ-

σάρων (14) ημερών τον

εμβολιασμό για κορονοϊό

COVID-19 και επιδεικνύουν

πιστοποιητικό εμβολιασμού

με ταυτόχρονο έλεγχο ταυ-

τοπροσωπίας του κατόχου

και

όσοι έχουν ολοκληρώσει

προ τουλάχιστον δεκατεσ-

σάρων (14) ημερών τον

εμβολιασμό για κορονοϊό

COVID-19 με μία (1) δόση

εμβολίου λόγω νόσησής

τους από κορονοϊό COVID-

19 και επιδεικνύουν βεβαί-

ωση πλήρους κάλυψης –

ανάρρωσης και εμβολια-

σμού με ταυτόχρονο έλεγχο

ταυτοπροσωπίας του κατό-

χου.

Ειδικώς ως προς όσους

έχουν συμπληρώσει το εξη-

κοστό έτος της ηλικίας τους

και έχει παρέλθει χρονικό

διάστημα τουλάχιστον επτά

(7) μηνών από τη χορήγη-

ση της δεύτερης δόσης ή,

στην περίπτωση μονοδοσι-

κών εμβολίων, από τη

χορήγηση της μοναδικής

δόσης, πλήρως εμβολια-

σμένοι θεωρούνται όσοι

έχουν λάβει και την ανα-

μνηστική δόση.

Από την 1η.2.2022, και

χωρίς τον ηλικιακό περιορι-

σμό του προηγούμενου

εδαφίου, όσοι έχουν εμβο-

λιαστεί και έχει παρέλθει

χρονικό διάστημα τουλάχι-

στον επτά (7) μηνών από

τη χορήγηση της δεύτερης

δόσης ή, στην περίπτωση

μονοδοσικών εμβολίων,

από τη χορήγηση της μονα-

δικής δόσης, θεωρούνται

πλήρως εμβολιασμένοι

εφόσον έχουν λάβει και την

αναμνηστική δόση.
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Ξ
εκίνησε η αντίστρο-

φη μέτρηση για τα

αποκαλυπτήρια του

νέου ΕΝΦΙΑ, που θα

φέρει εκτός των άλλων

και μεσοσταθμική μείωση

της τάξεως του 3% έως

4% για το 2022. Σύμφωνα

με τις υπάρχουσες πλη-

ροφορίες η νέα κλίμακα

για τον υπολογισμό του

ΕΝΦΙΑ βρίσκεται στο τελι-

κό στάδιο διαμόρφωσής

της και θα είναι έτοιμη

μέσα στο επόμενο χρονι-

κό διάστημα.

Βασική επιδίωξη του
υπουργείου Οικονομικών
είναι αυτή να είναι έτοιμη το
αργότερο έως το τέλος
Ιανουαρίου ή στις αρχές
Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να
πάρει τον δρόμο προς την
Βουλή η τελική ρύθμιση
μέσα στο επόμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα όσα δήλω-
σε σε τηλεοπτική εκπομπή
στον τηλεοπτικό σταθμό
Mega ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας, η προσδοκία
είναι να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ
κατά 60 εκατ. ευρώ το
2022. Και σημείωσε χαρα-
κτηριστικά, «έχουμε ενσω-
ματώσει τις αντικειμενικές
αξίες στον νέο υπολογισμό
του φόρου ακίνητης περιου-
σίας και μεταβάλλουμε τους
συντελεστές. Στόχος είναι οι
Έλληνες να πληρώσουν
ακόμα χαμηλότερο φόρο
μέσα στο 2022».
Πηγές από το υπουργείο
Οικονομικών αναφέρουν ότι
η άσκηση αναδεικνύεται ιδι-
αίτερα δύσκολη υπόθεση.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες μαζί
με την ομάδα εργασίας που
έχει συσταθεί επιχειρούν να
συνθέσουν ένα ιδιαίτερα
δύσκολο παζλ, το οποίο θα
περιλαμβάνει τις νέες αντι-
κειμενικές αξίες των ακινή-
των, την ενσωμάτωση του
συμπληρωματικού φόρου
στον κύριο φόρο και όλα τα
παραπάνω να δίνουν ένα
τελικό αποτέλεσμα που θα
είναι σε απόλυτους αριθ-

μούς κατά 60 εκατ. μικρότε-
ρο από το περυσινό και
ταυτόχρονα να μην προκύ-
πτουν υπέρμετρες επιβα-
ρύνσεις στις περιοχές εκεί-
νες που υπάρχουν σημαντι-
κές αυξήσεις τις αντικειμενι-
κές τιμές.
Από όποια πλευρά και αν
το δει κανείς, η άσκηση
αυτή μόνο εύκολη δεν μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί και
αυτός είναι και ο βασικός
λόγος που υπάρχει σχετική
καθυστέρηση.
Όπως αναφέρουν, η νέα
κλίμακα του ενιαίου φόρου
ακινήτων θα έχει περισσό-
τερα κλιμάκια και συντελε-
στές ώστε να αποτραπούν
οι επιβαρύνσεις για όσους
κατέχουν μικρή και μεσαία
περιουσία μετά το άλμα των
νέων αντικειμενικών αξιών
που έγινε στις περισσότε-
ρες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν
δηλώσει κατ’ επανάληψη οι
αρμόδιοι αξιωματούχοι της
κυβέρνησης και ειδικά του
υπουργείου Οικονομικών,
οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην
συντριπτική τους πλειοψη-
φία θα πληρώσουν λιγότε-
ρο ΕΝΦΙΑ.
Αυτοί που αναμένεται να
πληρώσουν περισσότερο
φόρο συγκριτικά με το 2021
είναι οι ιδιοκτήτες ενός ακι-
νήτου σε περιοχή όπου
επέρχεται πολύ μεγάλη

αύξηση της τιμής ζώνης.
Στους χαμένους θα είναι
κατά κύριο λόγο οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων στις ζώνες
που μπήκαν για πρώτη
φορά στο αντικειμενικό
σύστημα, καθώς οι αυξή-
σεις στις τιμές φθάνουν έως
και 250%.
Αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας, με
την ψήφιση και την έκδοση
της σχετικής υπουργικής
απόφασης η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα
ξεκινήσει την διαδικασία για
να εκδοθούν τα νέα εκκαθα-
ριστικά σημειώματα.
Βασική επιδίωξη της κυβέρ-
νησης είναι να έχουν ανέβει
στο taxis έως στις αρχές
Μαρτίου και αν είναι δυνατό
η πρώτη δόση να πληρωθεί
στο τέλος του ίδιου μήνα.
Σύμφωνα με τον υπουργό
Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα η πληρωμή του
φόρου θα γίνει φέτος σε 10
ή 12 μηνιαίες δόσεις. Στην
ΑΑΔΕ ήδη γίνονται προ-
σαρμογές στην ηλεκτρονική
εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ ώστε
να ολοκληρωθεί το συντο-
μότερο δυνατόν η έκδοση
των νέων εκκαθαριστικών.
Όπως προβλέπεται στον
προϋπολογισμό του 2022
τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ
του 2022 θα είναι μειωμένα
κατά 60 εκατ. ευρώ καθώς
και θα διαμορφωθούν στα

2,503 δισ. ευρώ από 2,563
δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι
θα εισπραχθούν για το
2021.
Τα 60 εκατ. ευρώ είναι πρό-
σθετη μείωση στον ΕΝΦΙΑ
η οποία σύμφωνα με τον
υπουργό είναι της τάξης
του 3%-4% και έρχεται να
προστεθεί στη μεσοσταθμι-
κή μείωση 22% που έγινε
το 2019 ανεβάζοντας τη
συνολική μείωση στο 25%
ενώ παραμένει η κυβερνητι-
κή δέσμευση για συνολική
ελάφρυνση 30% στον
ΕΝΦΙΑ.
Η ενσωμάτωση του
συμπληρωματικού φόρου
στην κλίμακα του κύριου
φόρου αφορά μόνο τα
φυσικά πρόσωπα. Για τις
επιχειρήσεις ο συμπληρω-
ματικός φόρος θα εξακο-
λουθεί να επιβάλλεται ξεχω-
ριστά από τον κύριο φόρο
και ίσως να υπάρξουν
παρεμβάσεις στον συντελε-
στή υπολογισμού του.
Με τις ισχύουσες διατάξεις,
για κάθε νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα, ο συμπλη-
ρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλ-
λεται και υπολογίζεται στην
αξία των δικαιωμάτων με
συντελεστή 5,5‰. Ο
συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ
για τα ακίνητα τα οποία
ιδιοχρησιμοποιούνται για
την παραγωγή ή την άσκη-
ση κάθε είδους επιχειρημα-

τικής δραστηριότητας, ανε-
ξαρτήτως αντικειμένου
εργασιών, υπολογίζεται με
συντελεστή 1‰. Ειδικά, για
τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.
μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, ο συμπληρωματικός
ΕΝΦΙΑ ισούται με 3,5‰ επί
της συνολικής αξίας των
δικαιωμάτων για τα ακίνητα
που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.
Για το 2021, 68.542 επιχει-
ρήσεις και νομικές οντότη-
τες κλήθηκαν να πληρώ-
σουν για τα ακίνητά τους
216,182 εκατ. ευρώ κύριο
φόρο και 278,014 εκατ.
ευρώ για συμπληρωματικό
φόρο με το συνολικό ποσό
να ανέρχεται σε 494,197
εκατ. ευρώ. Για τα
7.180.009 φυσικά πρόσω-
πα ο λογαριασμός του
ΕΝΦΙΑ του 2021 ανήλθε σε
2,093 δισ. ευρώ εκ των
οποίων ο συμπληρωματι-
κός φόρος που επιβάλλεται
σε ιδιοκτήτες με ακίνητα
άνω των 250.000 ευρώ να
φτάνει τα 368,4 εκατ. ευρώ.
Τέλος, να σημειωθεί ότι
στον νέο ΕΝΦΙΑ αναμένεται
να διατηρηθούν οι μειώσεις
50% και 100% που ισχύουν
και σήμερα για τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες. Ανοικτό
παραμένει το ενδεχόμενο
να διευρυνθούν τα περιου-
σιακά κριτήρια μετά την
ενεργοποίηση των νέων
αντικειμενικών αξιών.

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο ΕΝΦΙΑΑντίστροφη μέτρηση για το νέο ΕΝΦΙΑ



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς μπήκε

πολύ δυνατά στο

μεταγραφικό “παζάρι” του

Ιανουαρίου καθώς οι

“ερυθρόλευκοι” ανακοί-

νωσαν συνολικά τρεις

μεταγραφές που αναμένε-

ται να ενισχύσουν το

συγκρότημα του Δημήτρη

Βλάχου στην προσπάθεια

που κάνει στο πρωτάθλη-

μα της Α ΕΠΣΝΛ DETOX.

Συγκεκριμένα οι άνθρωποι

του Ολυμπιακού τα βρήκαν

σε όλα με τους Λάζαρο

Γαλάνη, Δημήτρη Ακρίβο

και Χρήστο Πετράκη.

Οι Γαλάνης και Ακρίβος

μέχρι πρότινος αγωνιζόταν

στην ομάδα του Διαγόρα

Στεφανοβικείου, ενώ ο

Πετράκης αγωνιζόταν στην

Γιάννουλη, στον Τύρναβο,

την Χαραυγή, ενώ κατά το

παρελθόν έχει αγωνιστεί και

στην ομάδα του Αχιλλέα

Φαρσάλων.

Σύσσωμη η ομάδα του

Ολυμπιακού καλωσορίζει

τους Δημήτρη, Λάζαρο και

Χρήστο στην οικογένεια της

Αμπελιάς και τους εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες

Μ
ια πολύ σημα-

ντική μεταγραφι-

κή κίνηση ολο-

κλήρωσε ο Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων ο

οποίος τα βρήκε σε όλα

με τον Φαρσαλινό ποδο-

σφαιριστή Θοδωρή

Μαργαριτόπουλο.

Ο Μαργαριτόπουλος μέχρι

πρότινος ανήκε στην Νίκη

Κρήνης στην οποία είχε τον

διπλό ρόλο του παίκτη –

προπονητή, ενώ μεταξύ

άλλων έχει αγωνιστεί στον

Αχιλλέα Φαρσάλων στην

Δόξα Υπέρειας και στα τμή-

ματα υποδομών της ΑΕΛ και

του Λεβαδειακού.

Αγωνίζεται τόσο στον χώρο

του κέντρου όσο και ως

κεντρικός αμυντικός.

Η Διοίκηση της ομάδος τον

καλωσορίζει στην οικογένεια

του Μέγα Αλέξανδρου

Χαλκιάδων και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες
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Αθλητικά Νέα

Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό ΑμπελιάςΤριπλή μεταγραφική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό Αμπελιάς

ΤΗΛ:6977420937 melissasnektar.gr

Δυναμική ενίσχυση με τον ΘοδωρήΔυναμική ενίσχυση με τον Θοδωρή

Μαργαριτόπουλο για τον ΜέγαΜαργαριτόπουλο για τον Μέγα

Αλέξανδρο Χαλκιάδων!Αλέξανδρο Χαλκιάδων!



Ε
ξαιρετικά ενδιαφέ-

ρουσα η ανάρτηση

που έκανε στα

μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης ο Κωνσταντίνος

Γουργουλιάνης,

Καθηγητής

Πνευμονολογίας και

Διευθυντής της

Πνευμονολογικής

Κλινικής του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας, την οποία τιτ-

λοφορεί «η διαφορά της

μόλυνσης από τη τη

βαριά νόσο».

Μεταξύ άλλων ο κ.

Γουργουλιάνης υπογραμμί-
ζει ότι «οι εμβολιασμένοι
έχουν 5 και 11 φορές αντί-
στοιχα μικρότερη πιθανότη-
τα να νοσηλευθούν σε
απλό θάλαμο νοσηλείας ή
σε μονάδα εντατικής θερα-
πείας σε σχέση με τους
ανεμβολίαστους».
Αναλυτικά, όσα επισημαίνο-
νται στην ανάρτηση του
Καθηγητή Πνευμονολογίας:
«Σε προληπτικό έλεγχο βρί-
σκονται θετικοί στον κορο-
νοιό, αρκετοί επώνυμοι ή
άλλοι που με την επίδειξη
του θετικού τεστ αναζητούν

την επωνυμία. Καθημερινά
το ίδιο συμβαίνει σε δεκά-
δες χιλιάδες ή μπορεί εκα-
τοντάδες χιλιάδες ανώνυ-
μους Έλληνες. Κάποιοι επι-
λέγουν όμως να το ανακοι-
νώσουν με την υποσημείω-
ση ότι τα συγγενικά τους
πρόσωπα είναι αρνητικά.
Αμέσως μετά φίλοι ή αντί-
παλοι, εύχονται περαστικά
στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, με το στόχο της
ανταλλαγής λόγων συμπά-
θειας να επιτυγχάνεται. Και
εάν η προσωπική ζωή,
κάποιων επωνύμων , μπο-
ρεί και να γνωστοποιείται, η
αναφορά σε άλλα πρόσω-
πα του οικογενειακού περι-
βάλλοντος ότι «ευτυχώς»
δεν μολύνθηκαν, συμβάλει
στην διάδοση του πανικού.
Στην εικόνα, από πρόσφατα
δεδομένα του Οντάριο που
ακολουθεί, φαίνεται ότι
εμβολιασμένοι και ανεμβο-

λίαστοι, επώνυμοι και ανώ-
νυμοι, μολύνονται σχεδόν
το ίδιο. Η πραγματική είδη-
ση είναι ότι οι εμβολιασμέ-
νοι έχουν 5 και 11 φορές
αντίστοιχα μικρότερη πιθα-
νότητα να νοσηλευθούν σε
απλό θάλαμο νοσηλείας ή
σε μονάδα εντατικής θερα-
πείας σε σχέση με τους
ανεμβολίαστους».
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ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr

Κ. Γουργουλιάνης: Οι εμβολιασμένοιΚ. Γουργουλιάνης: Οι εμβολιασμένοι

έχουν έως και 11 φορές μικρότερη πιθαέχουν έως και 11 φορές μικρότερη πιθα--

νότητα να νοσηλευτούν σε σχέση μενότητα να νοσηλευτούν σε σχέση με

τους ανεμβολίαστουςτους ανεμβολίαστους

Έ
ξι θετικά κρού-

σματα την περα-

σμένη Τρίτη στα

Φάρσαλα

Στα τεστ που διενεργήθη-
καν την προηγούμενη Τρίτη

στα Φάρσαλα βρέθηκαν
συνολικά 6 θετικά κρούσμα-
τα Covid - 19 σε συνολική
δειγματοληψία 181 δειγμά-
των.
Ενώ σύμφωνα με τις πλη-

ροφορίες μας στην
Επαρχία Φαρσάλων τα
νούμερα παραμένουν
υψηλά όσο αφορά τα θετικά
κρούσματα.
Το πρόγραμμα δράσεων
των  ΚΟΜΥ για  δωρεάν
μαζικό δειγματοληπτικό
έλεγχο συνεχίζεται και αυτή
την Τρίτη 11/1 στα
Φάρσαλα με Μαζική
Δειγματοληψία που θα
πραγματοποιηθεί από τις
09:00 π.μ έως τις 12:00
π.μ. στην Πλατεία
Δημαρχείου.

Ο
Δημοσθένης

Σαρηγιάννης υπο-

στήριξε ότι αυτή

την εβδομάδα θα πραγ-

ματοποιηθεί η κορύφωση

του τέταρτου κύματος της

πανδημίας, κάνοντας

λόγο για 41.000 κρούσμα-

τα και όχι 53.000 όπως

αρχικά είχε προβλέψει.

Την εβδομάδα που διανύ-
ουμε θα πραγματοποιηθεί η
κορύφωση του τέταρτου
κύματος της πανδημίας,
σύμφωνα με τον
Δημοσθένη Σαρηγιάννη με

τα κρούσματα ν’ αγγίζουν,
σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις του, τα 41.000 και όχι
τα 53.000 όπως αρχικά είχε
δηλώσει, κάτι που χαρακτή-
ρισε ως «θετική εξέλιξη».
Κι αυτό παρατηρείται μια
επιβράδυνση της πορείας
της μετάδοσης. «Εκεί που
ένας θα κόλλαγε 5, τώρα ο
ένας κολλάει 3», τόνισε
μεταξύ άλλων μιλώντας
στον ΑΝΤ1 και την εκπο-
μπή «Καλημέρα Ελλάδα».
Ο καθηγητής του ΑΠΘ είπε
ότι τα κρούσματα έχουν

«πτωτική πορεία η Αττική
και η Θεσσαλονίκη».
Τόνισε, δει, από το άνοιγμα
των σχολείων αναμένεται
επιβάρυνση στα κρούσματα
της τάξη του 10%.
«Έχει αποδειχθεί ότι τα
παιδιά δεν είναι πηγή δια-
σποράς, αλλά πολλαπλα-
σιασμού. Μπορεί να είναι
τελείως ασυπτωματικά και
για αυτό είναι σημαντικό η
αύξηση των τεστ. Είναι
σωστή η απόφαση», σχο-
λίασε σχετικά.

Έξι θετικά κρούσματα τηνΈξι θετικά κρούσματα την

περασμένη Τρίτη στα Φάρσαλαπερασμένη Τρίτη στα Φάρσαλα

Σαρηγιάννης: Αυτή την εβδομάδαΣαρηγιάννης: Αυτή την εβδομάδα

η κορύφωση του κύματος μεη κορύφωση του κύματος με

41.000 κρούσματα41.000 κρούσματα



-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της πόλης

των Φαρσάλων στον πεζό-

δρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAIκατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

από την Κάβα Καλουζάκη

στα Φάρσαλα (Οδός

Βόλου 27).

Πληροφορίες εντός κατα-

στήματος ή στο τηλέφωνο:

24910 – 23615.

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επί της

Οδού 28ης Οκτωβρίου,

Αριθμός 33 στα Φάρσαλα,

μελλοντικά διαμερίσματα

127,13 τ.μ. (του 2ου ορό-

φου) και το ½ μελλοντικού

διαμερίσματος του 3ου

ορόφου ο οποίος είναι επί-

σης 127,13 τ.μ. και συνο-

δεύονται από το ½ της

πυλωτής συνολικού εμβα-

δού 150,98 τ.μ.

Πληροφορίες στο

Τηλέφωνο:6972984498

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ βυτίο αποθή-

κευσης πετρελαίου, χωρη-

τικότητας 1 τόνου μεταλλι-

κής κατασκευής σε καλή

κατάσταση.

Πληροφορίες στο:

6972026490.

- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό

διώροφο κατάστημα

(73+73 τ.μ.) στην οδό

Λαμίας μεταξύ των δυο

πλατειών (Δημαρχείου –

Λαού)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6972008068 –

6983522480.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικεία 125 τμ

σε Οικοπέδο 500 τμ.,

έξτρα αποθηκευτικός

χώρος με ξυλόφουρνο,

στην Βαμβακού

Φαρσάλων.

Πληροφορίες:

6949891910

14 Τρίτη 11 Ιανουαρίου

11/01:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

12/01:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

13/01:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

14/01:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

15/01:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

16/01:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως &

Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

17/01:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23

Τηλ: 24910-22501

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από την Δευτέρα 13/09/2021

και μέχρι νεωτέρας τα δρομο-

λόγια διαμορφώνονται ως

εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή

Φάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα

07:20 -15:50 -19:50

Φάρσαλα – Βόλος 08:10 -12:45 -

16:15

Σάββατο – Κυριακή

Φάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα

11:50-15:50-19:50

Φάρσαλα – Βόλος 08:10 -16:15 -

20:15

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

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 28 τ.μ. στην Οδό Θέτιδος σε

Ισόγειο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6955980502

Σ
ε επιφυλακή ενόψει

της κακοκαιρίας

«Διομήδης» θέτειο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός το σύνολο

του μηχανισμού της

Περιφέρειας για τη δια-

χείριση και αντιμετώπιση

επικίνδυνων καιρικών

φαινόμενων. 

Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας συμμετείχε σε
τηλεδιάσκεψη υπό τον
Υπουργό Πολιτικής
Προστασίας Χρήστο
Στυλιανίδη με τη συμμετοχή
και του Διευθυντή της ΕΜΥ
Θεόδωρου Κολυδά ο οποί-
ος ενημέρωσε για την εξέ-
λιξη του φαινομένου που
αναμένεται να πλήξει τη
Θεσσαλία από σήμερα το
βράδυ. Σύμφωνα με τη
μέχρι σήμερα πρόβλεψη
τηςΕΜΥ ισχυρές βροχο-
πτώσεις θα πλήξουν όλη τη
Θεσσαλία. 
Πυκνές χιονοπτώσειςανα-
μένονται την Τετάρτη 12-1-
2022 σε περιοχές του

Ολύμπου, στην Αργιθέα,
στο Πήλιο και την Όθρυ. Η
Περιφέρεια Θεσσαλίας με
τη Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας βρίσκεται σε
πλήρη ετοιμότητα με 190
μηχανήματα έργου και
11.000 τόνους άλατος σε
καθορισμένα σημεία του
οδικού δικτύου σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες.
Με επιστολή της η
Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας της
Περιφέρειας καλεί τους
Δήμους να βρίσκονται σε
ετοιμότητα στις περιοχές
ευθύνης τους με το σύνολο
των μηχανημάτων τους σε
διασπορά για την άμεση
και αποτελεσματική παρέμ-
βαση. Ανάλογα με την εξέ-
λιξη του φαινομένου από
την Πολιτική Προστασία
πρόκειται να ενεργοποιηθεί
ο τριψήφιος αριθμός 112 με
προειδοποιητικό μήνυμα
προς τους πολίτες για την
λήψη των απαραίτητων
μέτρων αυτοπροστασίας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό

Αγίου Αθανασίου στα Βρυσιά Φαρσάλων τελούμε

ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής

του αγαπητού μας συζύγου, πατέρα και αδερφού

Ιωάννη Χαμόρουσου.

Η Σύζυγος Κυριακή Μαστρογιάννη

Τα Τέκνα Μαρία και Κωνσταντίνος

Τα Αδέρφια Ελένη Χουσάδα, Παναγιώτα και

Χρήστος Μητράκου και Χρυσούλα και

Αποστόλης Παλαντζάς

Τα Ανίψια και Λοιποί Συγγενείς.

ΠεριφέρειαΠεριφέρεια

Θεσσαλίας: Σε πλήρηΘεσσαλίας: Σε πλήρη

επιφυλακή ενόψειεπιφυλακή ενόψει

της κακοκαιρίαςτης κακοκαιρίας

«Διομήδης»«Διομήδης»

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙ-

ΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6988093367
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Τ
ις δέκα συχνότερες

ερωτήσεις και απα-

ντήσεις για την

νόσο Covid-19 δημοσίευ-

σε την Πέμπτη ο Εθνικός

Οργανισμός Δημόσιας

Υγείας (ΕΟΔΥ).

«Παρακαλούμε πριν επικοι-
νωνήσετε με τον ΕΟΔΥ
αναζητήστε την απάντηση
στο ερώτημα σας στις
παρακάτω συνήθεις ερωτή-
σεις και απαντήσεις», ανα-
φέρει ο ΕΟΔΥ, επισημαίνο-
ντας παράλληλα ότι «για
εξατομικευμένες ιατρικές
οδηγίες με βάση το ιατρικό
σας ιστορικό, παρακαλούμε
να απευθυνθείτε στον θερά-
ποντα ιατρό σας».
Ακολουθούν οι ερωτήσεις-
απαντήσεις από τον ΕΟΔΥ:
1. Διαγνώστηκα θετικός (με
αντιγονικό rapid ή μοριακό
έλεγχο pcr) , τι πρέπει να
κάνω;

Παραμένω σε απομόνωση
τουλάχιστον πέντε ημέρες
και αποφεύγω την επαφή
με άλλα άτομα. Η ημέρα
λήψης του θετικού test θεω-
ρείται ως ημέρα 0 και ακο-
λουθούν οι πέντε ημέρες
απομόνωσης.
Βγαίνω από την απομόνω-
ση αν μετά το τέλος του
5ήμερου δεν έχω συμπτώ-
ματα ή τα συμπτώματα
μετά το πενθήμερο βελτιώ-
νονται με πλήρη υποχώρη-
ση του πυρετού για ένα
24ωρο, χωρίς τη χρήση
αντιπυρετικών, διακοπή
απομόνωσης. Εάν ο πυρε-
τός συνεχίζει, παράταση
της απομόνωσης εντός
οικίας μέχρις πλήρους υπο-
χώρησης του πυρετού.
Κάνω χρήση μάσκας υψη-
λής αναπνευστικής προστα-
σίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2)
ή χρήση διπλής μάσκας για

τουλάχιστον άλλες πέντε
ημέρες μετά τη λήξη της
απομόνωσης.
2. Έχω έρθει σε επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα, τι
πρέπει να κάνω;
Α) είμαι εμβολιασμένος με
ενισχυτική δόση ή εμβολια-
σμένος με δύο δόσεις τους
τελευταίους έξι μήνες ή με
μία δόση του εμβολίου
Johnson & Johnson τους
τελευταίους δύο μήνες:
Απαιτείται χρήση μάσκας
υψηλής αναπνευστικής
προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή
FFP2) ή διπλής μάσκας για
10 ημέρες και
Πραγματοποιώ (PCR ή
Rapid Antigen Test) την 5η
ημέρα μετά την έκθεση.
Β) είμαι ανεμβολίαστος ή
εμβολιασμένος με δύο
δόσεις πάνω από έξι μήνες
χωρίς ενισχυτική δόση ή με
μία δόση του εμβολίου
Johnson & Johnson πάνω
από δύο μήνες χωρίς ενι-
σχυτική δόση:
Μένω σε απομόνωση για
πέντε ημέρες και αποφεύ-
γω την επαφή με άλλα
άτομα.
Πραγματοποιώ έλεγχο
(PCR ή Rapid Antigen Test)
την 5η ημέρα μετά την
έκθεση.
Μετά την 5η μέρα κάνω

χρήση μάσκας υψηλής ανα-
πνευστικής προστασίας
(Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή
χρήση διπλής μάσκας για
τουλάχιστον άλλες πέντε (5)
ημέρες.
3. Είμαι υγειονομικός και
έχω βρεθεί θετικός/είμαι
στενή επαφή κρούσματος.
Ισχύουν τροποποιημένες
οδηγίες απομόνωσης-καρα-
ντίνας κρουσμάτων Covid-
19 και επαφών τους.
4. Νοσώ από Sars-Cov-2,
τι βεβαίωση πρέπει να προ-
σκομίσω στην εργασία μου;
Η βεβαίωση θετικού αποτε-
λέσματος αποτελεί το απο-
δεικτικό νόσησης.
Αν απαιτείται αναρρωτική
άδεια μπορείτε να απευθυν-
θείτε στον
οικογενειακό/θεράποντα
ιατρό σας ή στον ιατρό
εργασίας της εταιρείας που
εργάζεστε.
Ο ΕΟΔΥ δεν χορηγεί βεβαι-
ώσεις για την εργασία ή
δικαιολόγηση απουσιών
στο σχολείο:
Γραμμή Υπ. Εργασίας:
1555. Για τα σχολεία γραμ-
μή επικοινωνίας (Task
Force): 210-3493958, 210-
3493867
5. Είμαι στενή επαφή κρού-
σματος και βρίσκομαι σε
υποχρεωτική καραντίνα, τι

βεβαίωση πρέπει να προ-
σκομίσω στην εργασία μου;
Ο ΕΟΔΥ δεν χορηγεί βεβαι-
ώσεις καραντίνας για στε-
νές επαφές. Η βεβαίωση
καραντίνας των στενών
επαφών χορηγείται απο-
κλειστικά από τη ΓΓΠΠ.
6. Έχω self test θετικό. Τι
πρέπει να κάνω;
Η διενέργεια σε self test
είναι μια ενδεικτική διαδικα-
σία και το αποτέλεσμά του
(αν είναι θετικό) δεν δηλώ-
νεται στο εθνικό μητρώο
Covid-19. Συνιστάται η επι-
βεβαίωση του αποτελέσμα-
τος με PCR ή Rapid
Antigen Test.
7. Αντιμετωπίζω δυσκολία
με τον προγραμματισμό του
ραντεβού μου για
εμβόλιο/με τη διαθεσιμότη-
τα του εμβολίου/δεν ανα-
γνωρίζονται τα στοιχεία μου
στην πλατφόρμα του εμβο-
λίου.
Ο ΕΟΔΥ δεν διαχειρίζεται
την πλατφόρμα του εμβολί-
ου.
Για υποστήριξη και επικαι-
ροποίηση στοιχείων παρα-
καλούμε απευθυνθείτε σε
ΚΕΠ.
Για να κλείσετε ραντεβού
για εμβολιασμό σε Δημόσια
Δομή ή για εμβολιασμό κατ’
οίκον απευθυνθείτε σε

ΚΕΠ/φαρμακείο/Γενικό
οικογενειακό ιατρό.
Για σχετικά ερωτήματα
απευθυνθείτε στην πλατ-
φόρμα emvolio.gov.gr.
8. Απαλλαγή από τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό για
λόγους υγείας για τους
πολίτες άνω των 60.
Οι σχετικές πληροφορίες
βρίσκονται στο εξής ΦΕΚ:
Τεύχος B’ 6324/30.12.2021.
O ΕΟΔΥ δεν είναι αρμόδιος
για τις σχετικές αιτήσεις.
9. Έχω διενεργήσει εμβο-
λιασμό κατ’ οίκoν και επιθυ-
μώ ενισχυτική δόση/θέλω
να αιτηθώ εμβολιασμό κατ’
οίκον.
Θα πρέπει να επικοινωνή-
σετε με τον γιατρό σας
καθώς και με την
Υγειονομική Περιφέρεια
(ΥΠε) που ανήκετε.
10. Αντιμετωπίζω πρόβλη-
μα με την έκδοση πιστοποι-
ητικού νόσησης/εμβολια-
σμού/θετικού-αρνητικού
αποτελέσματος/Ευρωπαϊκο
ύ Ψηφιακού
Πιστοποιητικού.
Ο ΕΟΔΥ δεν είναι αρμόδιος
για την έκδοση των ανωτέ-
ρω πιστοποιητικών.
Για σχετικά ερωτήματα
απευθυνθείτε στην πλατ-
φόρμα emvolio.gov.gr ή στο
support.gov.gr.

«Βγήκε θετικό το «Βγήκε θετικό το test, test, τι κάνω;» – Ερωτήσεις και απαντήσειςτι κάνω;» – Ερωτήσεις και απαντήσεις

από τον ΕΟΔΥαπό τον ΕΟΔΥ

Ποιες αποδείξεις μειώνουν τονΠοιες αποδείξεις μειώνουν τον

φόρο – Τι αλλάζει από φέτοςφόρο – Τι αλλάζει από φέτος

Γ
ενναία μείωση του

φόρου εισοδήμα-

τος που σε κάποι-

ες περιπτώσεις φτάνουν

μέχρι και 2.200 ευρώ φέρ-

νουν ανατροπές στις ηλε-

κτρονικές αποδείξεις οι

οποίες ενεργοποιούνται

από την 1η Ιανουαρίου

2022.

Στη διάταξη του υπουργείου

Οικονομικών που περιλαμ-

βάνεται στο πολυνομοσχέ-

διο του υπουργείου Υγείας

περιγράφονται οι αλλαγές

που εφαρμόζονται για τα

φορολογικά έτη 2022 έως

και 2025 με στόχο την ενί-

σχυση των ηλεκτρονικών

συναλλαγών και τον περιο-

ρισμό της φοροδιαφυγής

Στη λίστα των επαγγελματι-

κών κλάδων που οι ηλε-

κτρονικές αποδείξεις θα

δίνουν έξτρα έκπτωση

φόρου στους φορολογουμέ-

νους σύμφωνα με το Mega

θα περιλαμβάνονται: δικη-

γόροι, αρχιτέκτονες, ψυκτι-

κοί, γραφεία τελετών, υπη-

ρεσίες προσωπικής φροντί-

δας και νοσηλείας, υπηρε-

σίες καθαρισμού και συντή-

ρησης, παιδικής φροντίδας,

λιμουζίνες και ταξί, καθαρι-

στήρια, υπηρεσίες ενοικία-

σης σκαφών αναψυχής,

υπηρεσίες συμβουλευτικής,

φωτογράφοι, οικοδομικές

εργασίες καθώς και γυμνα-

στήρια και σχολές χορού.

Με βάση το συγκεκριμένο

μέτρο οι φορολογούμενοι

που θα ζητούν και θα παίρ-

νουν αποδείξεις από τους

συγκεκριμένους επαγγελμα-

τίες θα μπορούν να γλιτώ-

νουν φόρο έως 450 ευρώ

αν έχουν ετήσιο εισόδημα

μέχρι 10.000 ευρώ, έως

1.100 ευρώ αν έχουν ετή-

σιο εισόδημα από 10.000

έως 20.000 ευρώ, έως

1.400 ευρώ για εισόδημα

από 20.000 έως 30.000

ευρώ, έως 1.800 ευρώ για

εισόδημα από 30.000 έως

40.000 ευρώ και έως 2.200

ευρώ αν το ετήσιο εισόδη-

μά τους υπερβαίνει τα

40.000 ευρώ.



Ξ
εκίνησε η αντί-

στροφη μέτρηση

για την επιβολή

προστίμων 100 ευρώ τον

μήνα σε κάθε ανεμβολία-

στο άνω των 60 ετών που

δεν κάνει την πρώτη

δόση του εμβολίου μέχρι

τις 16 Ιανουαρίου.

«Οι Ελληνίδες και οι

Έλληνες, λοιπόν, άνω των
60 ετών που δεν έχουν
εμβολιαστεί θα πρέπει έως
τις 16 Ιανουαρίου, επανα-
λαμβάνω 16 Ιανουαρίου, να
έχουν κλείσει το ραντεβού
τους να κάνουν την πρώτη
δόση. […] Διαφορετικά,
κάθε μήνα θα επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο 100

ευρώ το οποίο θα βεβαιώ-
νεται άμεσα από την
ΑΑΔΕ».
Τα παραπάνω είχε δηλώσει
στα τέλη Νοεμβρίου ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

50 ΕΥΡΩ

Όπως προβλέπεται, για τον
μήνα Ιανουάριο θα ισχύσει
«έκπτωση» 50 ευρώ στο
πρόστιμο.
Από εκεί και πέρα, στην
περίπτωση διενέργειας της
πρώτης δόσης έως και τη
15η μέρα του μήνα και ολο-
κλήρωσης του εμβολιαστι-
κού κύκλου σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες διαδικασίες
και στον προβλεπόμενο
χρόνο, ειδικώς για τον μήνα
αυτό, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο 50 ευρώ.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Δεν είναι υποχρεωτικός ο
εμβολιασμός για:
Όσους έχουν νοσήσει και
για διάστημα 180 ημερών
από τη νόσηση
Όσους έχουν αποδεδειγμέ-
νους λόγους υγείας που
εμποδίζουν τη διενέργεια
του εμβολίου.
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CMYK

Πρόστιμο 100 ευρώ σε ανεμβολίαστους από 16Πρόστιμο 100 ευρώ σε ανεμβολίαστους από 16

Ιανουαρίου: Ποιοι εξαιρούνταιΙανουαρίου: Ποιοι εξαιρούνται


