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Τα σημεία “κλειδιά” για την επόμενηΤα σημεία “κλειδιά” για την επόμενη
ημέρα στην Φαρσαλινή αγοράημέρα στην Φαρσαλινή αγορά

Μιλούν αποκλειστικά στον
“Πρώτο Τύπο” ο πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου και
Φαρσαλινοί επαγγελματίες



Η
άρση των μέτρων
απαγόρευσης και η
επιστροφή στην

κανονικότητα όπως έχουν
ανακοινώσει όλοι οι
αρμόδιοι θα γίνει με
σύνεση, προσοχή και
φυσικά με μικρά βήματα
και δίχως βιασύνες.
Στην νέα αυτή βάση έχει
ξεκινήσει σιγά σιγά η εκκί-
νηση της αγοράς με όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστα-
σίας και με σταδιακό
ρυθμό.
Οι εκδηλώσεις που αναμέ-
νεται να φέρουν μεγάλη
συνάθροιση κόσμου είτε σε
ανοιχτό είτε  σε κλειστό
χώρο φαίνεται πως είτε θα
αναβληθούν είτε θα διαφο-
ροποιηθούν κατά πολύ σχε-
τικά με τις προηγούμενες
μορφές τους είτε αφορούν

καλλιτεχνικά και πολιτιστικά
δρώμενα, είτε αθλητικά.
Έτσι λοιπόν όσον αφορά
την Επαρχία Φαρσάλων
εκδηλώσεις που για πολλά
χρόνια αποτελούσαν ορό-
σημο είναι στον “αέρα” για
φέτος.
Εκδηλώσεις όπως το καθιε-
ρωμένο παζάρι το οποίο
διεξαγόταν από τις 15 έως
τις 21 Αυγούστου, φημισμέ-
νη και απόλυτα επιτυχημέ-
νη γιορτή χαλβά που διεξα-
γόταν επί σειρά ετών κάθε
Σεπτέμβριο (σ.σ. 14 χρόνια
για την ακρίβεια) στα
Φάρσαλα και ο Πολιτιστικός
Αύγουστος.
Ενώ και η “Λευκή Νύχτα”
που διοργάνωνε κάθε
χρόνο τα τελευταία χρόνια
ο Εμπορικός Σύλλογος
Φαρσάλων και ήταν μια

γιορτινή εκδήλωση τόνω-
σης της τοπικής αγοράς
είναι επίσης στον “αέρα”
την φετινή χρονιά.
Όπως φυσικά και οι κατά
τόπους εκδηλώσεις, πανη-
γύρια και συγκεντρώσεις
Πολιτιστικών Συλλόγων,
Κοινοτήτων και Φορέων.
Επίσης στον «αέρα» είναι
και ο Αχίλλειος Άθλος
καθώς και το τουρνουά 5Χ5
αθλητικά γεγονότα άμεσα
συνυφασμένα και απόλυτα
επιτυχημένα στην Επαρχία. 
Για όλες τις εκδηλώσεις και
τα καλλιτεχνικά δρώμενα,
αναμένονται επίσημες απο-
φάσεις και ανακοινώσεις
από τους αρμόδιους
φορείς.

Η
καραντίνα άλλαξε

άρδην συνήθειες,

δεδομένα και

στάνταρ που είχαμε όλοι

μας τα περισσότερα

χρόνια.

Το ξαφνικό “λουκέτο” στο

μεγαλύτερο μέρος της αγο-

ράς, τα μέτρα κυκλοφορίας,

ο εγκλεισμός στο σπίτι και

πολλά άλλα μικρά και μεγά-

λα πράγματα ήταν προ του

Covid-19 ουτοπικά και τα

βλέπαμε σε ταινίες και σει-

ρές.

Όλα αυτά άλλαξαν πολλές

συνήθειες των Ελλήνων και

των Ελληνίδων που φυσικά

προσπάθησαν να προσαρ-

μοστούν σε αυτά τα δεδο-

μένα.

Πλέον με την κανονικότητα

να επανέρχεται αργά και

σταδιακά όλοι αρχίζουν να

είναι πιο αισιόδοξοι και

μέρα με την μέρα μετρούν

αντίστροφα για την νέα

καθημερινότητα.

Αυτό που λείπει περισσότε-

ρο από όλα εκτός φυσικά

από τις δουλειές και τις

ασχολίες που έχει ο καθέ-

νας από εμάς είναι η αγα-

πημένη ελληνική συνήθεια.

Ο καφές στο αγαπημένο

μας στέκι με την παρέα

μας, το “τσιπουράκι” το

μεσημεριανό, ένα ποτό το

βράδυ με τους αγαπημέ-

νους μας ανθρώπους.

Πράγματα τόσο απλά και

καθημερινά μέχρι την ολική

αλλαγή που όλοι μας βιώ-

σαμε.

Ναι ο καφές δεν έλειψε σε

κανέναν καθώς τα καταστή-

ματα deivery και take away

συνέχισαν να δουλεύουν,

ναι οι κάβες παρέμειναν

ανοικτές και έτσι οι “μερα-

κλήδες” μπορούσαν να

έχουν και το τσιπουράκι

τους και οποιοδήποτε ποτό

ήθελαν στο σπίτι τους αλλά

η διαδικασία, η φασαρία, η

ζωντάνια που έδιναν και

δίνουν όλες αυτές οι μικρές

απολαύσεις στην ζωή όλων

μας έχουν λείψει αρκετά και

ο κόσμος μετρά αντίστροφα

και για αυτές.

2
Τρίτη 5 ΜαΐουΤοπικά Νέα

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 6/5/2020 
Συννεφιά, θερμοκρασία 11/30c

Τρίτη 5/5/2020
Ηλιοφάνεια 11/27c

Πέμπτη 7/5/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 11/24c

Παρασκευή 8/5/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 13/27c

Σαββάτο 9/5/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 13/29c

Κυριακή 10/5/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 14/30c

Δευτέρα 11/5/2020

Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 15/30c

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

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

Στον “αέρα” οι μεγάλες και μικρέςΣτον “αέρα” οι μεγάλες και μικρές

καλοκαιρινές εκδηλώσεις τηςκαλοκαιρινές εκδηλώσεις της

Επαρχίας ΦαρσάλωνΕπαρχίας Φαρσάλων

“Άντε να πιούμε το καφεδάκι, το“Άντε να πιούμε το καφεδάκι, το

τσιπουράκι και το ποτάκι μας”τσιπουράκι και το ποτάκι μας”



Α
πό την Τρίτη 5/5 οι

ανοιχτές αθλητικές

εγκαταστάσεις του

οργανισμού (Δημοτικό

Στάδιο Φαρσάλων και

Βοηθητικό γήπεδο

Φαρσάλων) καθώς και

όλοι οι ανοιχτοί χώροι

άθλησης της Επαρχίας

Φαρσάλων είναι διαθέσι-

μοι στο κοινό προς

χρήση υπό τους όρους

και τις προϋποθέσεις που

έχει θέσει η Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού.

Αναλυτικά οι όροι και οι

προϋποθέσεις: Επιτρέπεται

μόνο η ατομική άθληση, ο

αθλούμενος οφείλει να τηρεί

όλα τα προβλεπόμενα

μέτρα υγιεινής και αποστά-

σεων που έχουν τεθεί από

τις αρμόδιες αρχές, απαγο-

ρεύεται ο συνωστισμός και η

άσκηση ομαδικών αθλημά-

των από σωματεία και οργα-

νισμούς καθώς και η χρήση

των αποδυτηρίων όλων των

παραπάνω χώρων.

Π
ραγματοποιήθηκε η

απολύμανση του

Σταδίου και του

βοηθητικού γηπέδου.

Την Δευτέρα 4/5 με εντολή

του προέδρου κ. Χρήστου

Μπασαγιάννη και σε συνερ-

γασία με τον αρμόδιο αντι-

δήμαρχο τεχνικών έργων κ.

Νικόλαο Γκατζόγια πραγμα-

τοποιήθηκε απολύμανση σε

όλους τους κοινόχρηστους

χώρους του Δημοτικού

Σταδίου Φαρσάλων, του

βοηθητικού γηπέδου καθώς

και στους περιβάλλων

χώρους αυτών, σύμφωνα

με τις εντολές των υγειονο-

μικών αρχών.
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Επανεκκίνηση του Αθλητισμού στηνΕπανεκκίνηση του Αθλητισμού στην

Επαρχία ΦαρσάλωνΕπαρχία Φαρσάλων

ΑπολυμάνθηκανΑπολυμάνθηκαν οιοι αθλητικοίαθλητικοί χώροιχώροι



Μ
ε δύο χωριστές

συγκεντρώσεις,

όπως άλλωστε

συμβαίνει τα τελευταία

χρόνια, και τη

απαιτούμενη απόσταση

μεταξύ τους λόγω των

μέτρων προστασίας για

τον κορονοϊό,

γιορτάστηκε η

Πρωτομαγιά από τους

εργαζομένους της πόλης

και επαρχίας Φαρσάλων.

Το Εργατικό Κέντρο

Φαρσάλων πραγματοποίη-

σε συγκέντρωση στα γρα-

φεία του και μίλησε ο πρόε-

δρος κ. Βασ. Κεφαλά, ενώ

στην συνέχεια οι εργαζόμε-

νοι κατευθύνθηκαν στην

πλατεία Δημαρχείου, κατα-

θέτοντας στεφάνι στο μνη-

μείο της Εθνικής

Αντίστασης. Ακολούθησε

συγκέντρωση του ΠΑΜΕ

και του Συνδικάτου

Οικοδόμων Φαρσάλων

στην πλατεία Δημαρχείου

με ομιλητή τον κ. Απόστολο

Αναγνώστου και η κατάθε-

ση στεφανιών.

Μ
ε πολυκοσμία

συνοδεύθηκε η

άρση των

μέτρων από νωρίς το

πρωί της Δευτέρας στο

κέντρο των Φαρσάλων,

σε ότι αφορά τις

μετακινήσεις των

πολιτών…

Παράλληλα, εμφανή είναι

τα μέτρα προστασίας που

λαμβάνουν οι Φαρσαλινοί

με πολλούς εξ αυτών να

φορούν προστατευτικές

μάσκες.

Θα πρέπει να σημειωθεί

πως ήδη ξεκίνησε με πυρε-

τώδεις ρυθμούς η εργασία

σε κομμωτήρια και κουρεία

της πόλης. 

Ήπια ήταν η προσέλευση

στα υπόλοιπα καταστήματα

που σήκωσαν ρολά.

Φυσικά δεν έλειψε το καθιε-

ρωμένο “κους κους” και η

βόλτα στο κέντρο της

πόλης από πολλούς

Φαρσαλινούς.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Τίμησαν την εργατική πρωτομαγιά στα ΦάρσαλαΤίμησαν την εργατική πρωτομαγιά στα Φάρσαλα

““ΖωντάνεψανΖωντάνεψαν” ” ξανάξανά τατα ΦάρσαλαΦάρσαλα, , πήρανπήραν

““φωτιάφωτιά” ” τατα ψαλίδια των κομμωτηρίωνψαλίδια των κομμωτηρίων



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

γνωστοποιείται ότι μετά

την άρση των μέτρων

που ανακοίνωσε η

Κυβέρνηση, οι κωδικοί

δραστηριότητας που

λειτουργούν από την

Δευτέρα 4 Μαΐου είναι οι

εξής: 

4741 Λιανικό εμπόριο ηλε-

κτρονικών υπολογιστών,

περιφερειακών  μονάδων

υπολογιστών και λογισμικού

σε εξειδικευμένα καταστή-

ματα 

4742 Λιανικό  εμπόριο

τηλεπικοινωνιακού εξοπλι-

σμού σε εξειδικευμένα

καταστήματα 

4761 Λιανικό εμπόριο

βιβλίων σε εξειδικευμένα

καταστήματα

4762 Λιανικό εμπόριο εφη-

μερίδων και γραφικής ύλης

σε εξειδικευμένα καταστή-

ματα

4764 λιανικό εμπόριο αθλη-

τικού εξοπλισμού σε εξειδι-

κευμένα καταστήματα

4776 Λιανικό εμπόριο ανθέ-

ων

7120 Τεχνικές δοκιμές και

αναλύσεις (ΚΤΕΟ)

9602 δραστηριότητες κομ-

μωτηρίων, κουρείων και

κέντρων αισθητικής

4774 – 7503 Καταστήματα

οπτικών ακουστικών βαρη-

κοΐας

Συγκεκριμένα για τα κου-

ρεία, κομμωτήρια και τα

κέντρα αισθητικής θα εφαρ-

μόζεται απόσταση 2

μέτρων μεταξύ των θέσεων

εργασίας. 

Η προσέλευση πελατών θα

γίνεται με ραντεβού και η

καταχώρηση τους σε κατά-

λογο που θα συντάσσει η

επιχείρηση κατά την έναρξη

καθημερινής λειτουργίας. 

Είναι υποχρεωτική η χρήση

μάσκα σε όλους  και τα

γάντια μιας χρήσης για τους

εργαζομένους στα κέντρα

αισθητικής.   

Το ωράριο λειτουργίας απε-

λευθερώνεται από τις 7:00 -

22:00 τις καθημερινές και

από 7:00 -21:00 τα

Σάββατα. 

Παρακαλούμε όπως τηρη-

θούν τα μέτρα υγιεινής,

προς αποφυγή αυστηρών

προστίμων. 

Επισημαίνουμε ότι  ο

Εμπορικός Επιχειρηματικός

Σύλλογος θα σας ενημερώ-

νει για κάθε νέα εξέλιξη,

στα πλαίσια της πληροφό-

ρησης και προστασίας των

επιχειρήσεων – μελών του. 
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ΑυτέςΑυτές οιοι επιχειρήσειςεπιχειρήσεις λειτουργούνλειτουργούν από την Δευτέρααπό την Δευτέρα

4/5, οδηγίες του Εμπορικού Συλλόγου4/5, οδηγίες του Εμπορικού Συλλόγου

Σ
ε ανακοίνωση της

ΟΝΝΕΔ Φαρσάλων

επισημαίνονται τα

εξής:

“Στην πρωτοφανή κατάστα-

ση, που αντιμετωπίζουμε

εξαιτίας της πανδημίας του

COVID 19, δεν πρέπει

λησμονούμε την αναγκαιό-

τητα της προσφοράς και

της κοινωνικής αλληλεγ-

γύης. Είναι χρέος όλων μας

σε αυτές τις δύσκολες στιγ-

μές για την ανθρωπότητα,

να στηρίξουμε αυτούς,που

μας χρειάζονται θέτοντας

στο επίκεντρο τον άνθρω-

πο. Άλλωστε μέσα από την

προσφορά και την αλληλεγ-

γύη που υπερβαίνει το

«εγώ» δημιουργείται μια

κοινωνία ζωντανή, υγιή και

εξελισσόμενη.

Έτσι, κλιμάκιο αποτελούμε-

νο από τον Πρόεδρο της

Τοπικής Οργάνωσης της

ΟΝΝΕΔ Φαρσάλων

Δημήτρη Αναγνωστόπουλο,

την Τομεάρχη Γυναικείων

Θεμάτων της ΟΝΝΕΔ

Λαρίσης Μαρία

Σπανοπούλου και το μέλος

του ΔΣ της Τοπικής

Οργάνωσης των

Φαρσάλων Γρηγόριο

Γιαννούλη επισκέφθηκε τις

δομές του Κοινωνικού

Παντοπωλείου του Δήμου

Φαρσάλων με σκοπό την

παράδοση τροφίμων

μακράς διάρκειας.

Τα τρόφιμα παρέλαβε η

Αντιδήμαρχος του Δήμου

Φαρσάλων κ. Σοφία

Χατζηπλή.  Ως ΟΝΝΕΔ

είχαμε δεσμευτεί από την

αρχή ότι θα είμαστε δίπλα

σε κάθε συμπολίτη μας που

μας έχει πραγματικά ανά-

γκη. Η δέσμευση αυτή θα

γίνεται πράξη κάθε φορά

που θα εντοπίζουμε ανά-

γκη”.

Η ΟΝΝΕΔ Φαρσάλων δώρισε τρόφιμα στο κοινωνικό Η ΟΝΝΕΔ Φαρσάλων δώρισε τρόφιμα στο κοινωνικό 

παντοπωλείο του Δήμου Φαρσάλωνπαντοπωλείο του Δήμου Φαρσάλων



Τ
ο πρώτο μεγάλο
βήμα για την
αναμόρφωση και

την ανάπλαση της
Πλατείας Δημαρχείου
Φαρσάλων αναμένεται να
πάρει σάρκα και οστά στο
αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα και να
ξεκινήσουν οι
απαραίτητες διαδικασίες
12 χρόνια μετά την
προηγούμενη κατασκευή
της και την σημερινή
εικόνα της.
Η σημειολογία της πλα-
τείας Δημαρχείου για τα
Φάρσαλα
Η κεντρική πλατεία στα
Φάρσαλα ή αλλιώς όπως
είναι γνωστή σε πολλούς,
“Πλατεία Δημαρχείου”, απο-
τελεί το σημείο διασταύρω-
σης βασικών οδικών αξό-
νων της πόλης, των οδών
Λαμίας, Λαρίσης, Αχιλλέως
και Καναδά, συνδέεται
χωροταξικά και λειτουργικά
με το πεζοδρομημένο εμπο-
ρικό κέντρο της πόλης και
την οδό Πατρόκλου.
Είναι μαζί με την Πλατεία
Λαού οι δυο πλατείες στο
κέντρο της πόλης των
Φαρσάλων και φυσικά ένα
σημείο αναφοράς για όλους
τους κατοίκους της
Επαρχίας Φαρσάλων και
φυσικά όλους όσους επι-
σκέπτονται τα Φάρσαλα,
διατηρώντας ακόμα και
σήμερα, όλη την ιστορία της
και τον χαρακτήρα της.
Με απόφαση Δ.Σ. εγκρίθη-
κε ο διαγωνισμός, θα ακο-
λουθήσουν ανοιχτοί διαγω-
νισμοί για το Βαρούσι και
την Βορειοδυτική ενότητα
της πόλης:
Ο συγκεκριμένος ανοικτός
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
πέρασε κατά πλειοψηφία
από το πρόσφατο δημοτικό
συμβούλιο, και αποτελεί
παρότρυνση – ιδέα του

δημάρχου Φαρσάλων κ.
Μάκη Εσκίογλου για την
διεξαγωγή και υλοποίηση
του, όπου θα ακολουθή-
σουν άλλοι δύο παρόμοιοι
διαγωνισμοί που έχουν
συμπεριληφθεί στο τεχνικό
πρόγραμμα για την ανά-
πλαση της περιοχής του
Βαρουσίου και της
Βορειοδυτικής ενότητας της
πόλης των Φαρσάλων.
Στόχος και σκοπός των
παρεμβάσεων
Με τις παρεμβάσεις που θα
προκριθούν βασική επιδίω-
ξη είναι η αναμόρφωση της
πλατείας, στο κέντρο της
πόλης, έτσι ώστε να δοθεί
στους κατοίκους και επισκέ-
πτες της πόλης, ένας
αισθητικά και περιβαλλοντι-
κά αναβαθμισμένος ελεύθε-
ρος δημόσιος χώρος κίνη-
σης, συνάθροισης, και ανά-
παυσης, διατηρώντας στο
ακέραιο την ιστορία, τις
αναμνήσεις και την σημειο-
λογία της ιστορικής πλατεί-
ας.
Θα πρέπει να διαμορφωθεί
ένας λειτουργικός δημόσιος
χώρος που να αναδεικνύει
τα στοιχεία που συνυπάρ-
χουν (αστικό και φυσικό
τοπίο), να εξυπηρετεί τις
σύγχρονες ανάγκες, να δια-
τηρεί παράλληλα και να
προβάλει τη συλλογική
μνήμη, καθώς και να
εμπλουτίζει και να προστα-
τεύει το υφιστάμενο πράσι-
νο.
Επίσης σκοπός είναι η ανά-
δειξη της πλατείας με πολ-
λαπλά οφέλη στους επισκέ-
πτες και τους κατοίκους
μέσω προτάσεων οι οποίες
θα αξιολογηθούν και η επι-
λογή της πληρέστερης θα
γίνει με βάση τις απαιτήσεις
της τέχνης, της επιστήμης
και τις αρχές του βιοκλιματι-
κού σχεδιασμού προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί ένα

υψηλής ποιότητας συνολικό
αποτέλεσμα.
Σκοπός του διαγωνισμού
είναι η εξεύρεση της βέλτι-
στης πρότασης – λύσης,
από λειτουργική, αισθητική
και τεχνική άποψη, προκει-
μένου να αξιοποιηθεί και να
αναβαθμιστεί η κεντρική
Πλατεία της πόλης των
Φαρσάλων, που βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης.
Θεωρείται αξιόλογο τεχνικό
έργο σύμφωνα με σχετικές
διατάξεις και σχετική από-
φαση του Υ.Π.Ε.ΚΑ και
πληροί όλα τα σύμφωνα
κριτήρια, δεδομένου ότι
πρόκειται για διαμόρφωση
– ανάπλαση σημαντικού
ελεύθερου δημόσιου χώρου
για την πόλη των
Φαρσάλων.
Για τους λόγους αυτούς,
ενδείκνυται η εκτέλεση του
παραπάνω έργου μέσω διε-
νέργειας αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού.
Βήματα και στάδια του
διαγωνισμού:
Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει
αρχιτεκτονικός διαγωνι-
σμός, για προτάσεις και
σχέδια τα οποία θα πρέπει
να κατατεθούν, έως και 2
μήνες από την έναρξη του,
από τους υποψήφιους δια-
γωνιζόμενους σε κλειστό
φάκελο, που δεν θα εμφανί-
ζεται το όνομά τους, παρά
ένας σειριακός αριθμό, έτσι
ώστε να προβλεφθεί η
ανωνυμία του διαγωνιζόμε-
νου και διαφάνεια του δια-
γωνισμού.
Οι προτάσεις που θα κατα-

τεθούν, θα αξιολογηθούν με
την λήξη του διαγωνισμού
από πενταμελή κριτική επι-
τροπή, εκ των οποίων το
ένα μέλος θα προέρχεται
από τον δήμο Φαρσάλων –
το οποίο θα οριστεί σε επό-
μενο δημοτικό συμβούλιο
(πιθανότατα κάποιος μηχα-
νικός του δήμου), και τα
υπόλοιπα τέσσερα μέλη, θα
προκύψουν από λίστα επι-
στημόνων (αρχιτεκτόνων,
καθηγητών) που υπάρχει
στο Υπουργείου.
Από τις προτάσεις που θα
συμμετάσχουν θα προκρι-
θούν οι τρεις καλύτερες
προτάσεις, που θα κερδί-
σουν τρία χρηματικά βρα-
βεία του διαγωνισμού, εκ
των οποίων το πρώτο βρα-
βείο θα πραγματοποιήσει
και την οριστική μελέτη του
έργου της ανάπλασης της.
Αντικείμενο του διαγωνι-
σμού
Αντικείμενο του διαγωνι-
σμού είναι η ανάπλαση της
κεντρικής Πλατείας
Φαρσάλων που βρίσκεται
στην καρδιά του κοινωνι-
κού, πολιτιστικού και εμπο-
ρικού κέντρου της πόλης,
σε άμεση σχέση με τον
ποταμό Απιδανό, το ιστορι-
κό εμπορικό κέντρο και
τους βασικούς άξονες
κυκλοφορίας.
Διεξάγεται μιας κατηγορίας
ανοικτός Διαγωνισμός προ-
σχεδίων ενός σταδίου κατά
την έννοια που ορίζει από-
φαση του ΥΠΕΚΑ, όπως
ισχύει σήμερα. Δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, τα οποία κατέ-
χουν την από το Νόμο ορι-
ζόμενη άδεια άσκησης
επαγγελματικής δραστηριό-
τητας αρχιτέκτονα μηχανι-
κού, για την εκπόνηση της
αρχιτεκτονικής μελέτης
στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος, σύμφωνα με από-
φαση του ΥΠΕΚΑ «Νέο
πλαίσιο διενέργειας των
αρχιτεκτονικών διαγωνι-
σμών και γενικά των διαγω-
νισμών μελετών με απονο-
μή βραβείων». Ο διαγωνι-
σμός περιλαμβάνει την
αρχιτεκτονική μελέτη και
είναι στη κρίση του διαγωνι-

ζόμενου να συνεργαστεί και
με άλλες ειδικότητες. Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει
να αναζητήσουν ιδέες οι
οποίες θα δίνουν στον υπό
επανασχεδιασμό δημόσιο
χώρο σύγχρονες αισθητικές
και λειτουργικές προτάσεις
– λύσεις, τεκμηριωμένες με
σαφήνεια και λεπτομέρεια.
Η κάθε πρόταση θα πρέπει
να παρουσιάζει με σαφή-
νεια και τεκμηρίωση την
επιλογή των υλικών, καθι-
στικών, αστικών αντικειμέ-
νων, φωτιστικών και φυτεύ-
σεων καθώς και κάθε
άλλων στοιχείων που την
συνθέτουν.
Κριτήρια αξιολόγησης
Για την κρίση της Κριτικής
Επιτροπής θα ληφθεί
υπόψη ο βαθμός προσέγγι-
σης στους τεθέντες στόχους
και κυρίως ως προς τα
παρακάτω κριτήρια: Τα λει-
τουργικά, αισθητικά και
περιβαλλοντικά χαρακτηρι-
στικά της πρότασης, τη δια-
σφάλιση της ορθής λειτουρ-
γίας του κοινόχρηστου,
τοπικού και δημόσιου χαρα-
κτήρα της περιοχής παρέμ-
βασης, το λειτουργικό και
αισθητικό αντίκτυπο της
πρότασης στο παραδοσια-
κό κέντρο της πόλης καθώς
και στις χρήσεις που την
περιβάλλουν, την αναβάθ-
μιση της εικόνας της περιο-
χής επέμβασης και την ανά-
δειξη του χώρου ως σημείο
αναφοράς για την πόλη, την
εφαρμογή βιοκλιματικών,
οικολογικών, βιώσιμων και
ασφαλών προτύπων, την
πρωτοτυπία σε συνδυασμό
με την πρακτικότητα και λει-
τουργικότητα της υλοποίη-
σης της πρότασης, την ρεα-

λιστικότητα της πρότασης
σε σχέση με την εφικτότητα
της υλοποίησης και των
υπαρχόντων περιορισμών
που η περιοχή παρέμβασης
παρουσιάζει, την ανάδειξη
των εισόδων του
Δημαρχείου και τον προϋ-
πολογισμό του έργου.
Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του αρχιτεκτονι-
κού διαγωνισμού, ανατίθε-
ται στον πρώτο διακριθέντα
η εκπόνηση της αρχιτεκτο-
νικής μελέτης. Η αρχιτεκτο-
νική μελέτη που θα παρα-
δοθεί, σύμφωνα και με τα
ζητούμενα της προκήρυξης,
θα δίνει σαφείς αρχιτεκτονι-
κές λύσεις τόσο για τον
φωτισμό, όσο και για τις
φυτεύσεις και το πράσινο.
Επίσης, θα παραδοθούν
και οι μελέτες ηλεκτρομηχα-
νολογικών, φωτισμού και
πρασίνου. Όλες οι μελέτες
θα εκπονηθούν σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς και προδιαγραφές
εκπονήσεως μελετών.
Η οριστική μελέτη που θα
παραδοθεί θα πρέπει να
τύχει αδειοδοτήσεων, από
τις αρμόδιες αρχές,
(Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής,
αρμόδιες Εφορίες κλπ.) με
μέριμνα του Αναδόχου
μελετητή σε συνεργασία με
την αρμόδια Δ/νση της
διοργανώτριας αρχής. Τα
τεύχη δημοπράτησης θα
συνταχθούν κατόπιν των
παραπάνω εγκρίσεων-αδει-
οδοτήσεων, λαμβάνοντας
υπόψη τις όποιες αλλαγές
απαιτηθούν.
Με πληροφορίες από την
εφημερίδα “Ελευθερία”
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Η
Επαρχία

Φαρσάλων όπως

φυσικά και όλη η

χώρα ξεκινά σταδιακά να

“ξεκλειδώνει” και να

αφήνει πίσω της το

μεγάλο κύμα της

πανδημίας και του Covid

19 με ευχή όλων να είναι

αυτές οι εικόνες να

παραμείνουν μια κακιά

ανάμνηση και με

προσοχή και σύνεση να

επανέλθουμε στην

προηγούμενη

κανονικότητα.

Με αφορμή το άνοιγμα

της αγοράς και την επό-

μενη ημέρα ο πρόεδρος

του Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Φαρσάλων κ.

Γεώργιος Πιτσάβας μίλη-

σε αποκλειστικά στον

“Πρώτο Τύπο” για την

δική του εικόνα, το πως

βίωσε ο σύλλογος την

πρωτοφανή υγειονομική

κρίση, έκανε τις εκτιμή-

σεις του για την επόμενη

ημέρα και φυσικά κατέθε-

σε σκέψεις και προτάσεις.

Αναλυτικά τα όσα μας

δήλωσε:

Ποια είναι η εικόνα σας

για την πορεία της οικο-

νομίας σε τοπικό επίπεδο

(καταστήματα, επιχειρή-

σεις, πρωτογενή τομέα

κλπ) μετά την ύφεση της

πανδημίας και την επι-

στροφή σε μια νέα "κανο-

νικότητα";

“Η εμφάνιση της πανδημίας

του κορονοϊού οδήγησε σε

ανακοπή της θετικής πορεί-

ας που ακολουθούσε η

ελληνική οικονομία το τελευ-

ταίο διάστημα. Ωστόσο από

τα τέλη Φεβρουαρίου η

εμφάνιση και η συνεχής

αύξηση κρουσμάτων κορο-

νοϊού στην χώρα μας οδή-

γησε στην αναγκαία λήψη

περιοριστικών μέτρων που

είχαν αρνητικές επιπτώσεις

στην οικονομική δραστηριό-

τητα. 

Όπως σε όλη την Ελλάδα

έτσι και στην επαρχία μας, ο

περιορισμός στις μετακινή-

σεις και το υποχρεωτικό

κλείσιμο των περισσοτέρων

καταστημάτων λιανικής ,

εστίασης και άλλων μικρο-

μεσαίων εμπορικών επιχει-

ρήσεων για δύο περίπου

μήνες, στην μεγαλύτερη και

καλύτερη αγοραστική περίο-

δο του έτους (η  περίοδος

θεωρείται από τις καλύτερες

αγοραστικά γιατί περιέχει

την εορτή των αποκριών

,την εορτή της 25ης

Μαρτίου και την εορτή του

Πάσχα) , έφερε μια πρωτό-

γνωρη και καταστροφική

ύφεση σε όλες ανεξαιρέτως

τις επιχειρήσεις, είτε είχαν

καθολική αναστολή λειτουρ-

γίας είτε μερική είτε λειτουρ-

γούσαν κανονικά. 

Πιστεύω ότι η επιστροφή

στην κανονικότητα θα είναι

πολύ δύσκολη , θα διαρκέ-

σει  μεγάλο διάστημα για

όλες τις επιχειρήσεις, γιατί

θα είναι μεν ανοιχτές αλλά

λόγω των ειδικών συνθη-

κών που βιώνουμε,  θα

πρέπει να τηρούν τους

κανόνες ασφαλείας για την

ασφαλή συνδιαλλαγή με

τους καταναλωτές με ότι

αυτό συνεπάγεται (άτομα

ανά τετραγωνικά μέτρα,

υλικά απολύμανσης, κ.λ.π),

επίσης θα πρέπει να υπο-

λογίζουν την μείωση της

αγοραστικής δύναμης των

καταναλωτών λόγω των

μέτρων της πανδημίας,

καθώς και την συσσώρευση

υποχρεώσεων προς το

δημόσιο τον δήμο και στους

προμηθευτές.”

Ποίες επιχειρήσεις θεω-

ρείται ότι επλήγησαν

περισσότερο κατά την

διάρκεια του "lock down"

της αγοράς και πώς θα

μπορέσουν οι επιχειρή-

σεις αυτές να επανέλθουν

άμεσα σε μια ροή η οποία

θα τους επαναφέρει στα

προγενέστερα επίπεδα;

“Όπως προανέφερα έχουν

πληγεί όλες ανεξαιρέτως οι

επιχειρήσεις γιατί και στο

εμπόριο έχουμε το φαινόμε-

νο της αλυσίδας, όταν μια

επιχείρηση κλείνει επηρεά-

ζονται και άλλες επιχειρή-

σεις που συνδέονται είτε

άμεσα είτε έμμεσα  με την

αναστολή λειτουργία της.

Για να επανέλθουν στην

κανονικότητα θα πρέπει για

όλες τις επιχειρήσεις να

συμβάλλει το κράτος και ο

Δήμος Φαρσάλων παίρνο-

ντας γενναία μέτρα όπως, 

Το κράτος με:

•Στοχευόμενες ενέσεις ρευ-

στότητας, με προγράμματα

επιχορηγήσεων μέσω

ΕΣΠΑ . 

•Παράταση όλων των πλη-

ρωμών προς τους δημόσι-

ους φορείς, εφορία, ΕΦΚΑ,

τουλάχιστον  έως το τέλος

του έτους (δόσεις φόρου,

εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. κ.λ.π ). 

•Παράταση μείωσης ενοικί-

ου τουλάχιστον  έως το

τέλος του έτους.

•Για τις επιχειρήσεις με

προσωπικό, επιδότηση για

κάθε θέση εργασίας για να

μην χαθεί καμία θέση εργα-

σίας.

•Μειώσεις των χρεώσεων

και των προμηθειών για τις

τραπεζικές συναλλαγές που

ισχύουν για τις μικρομεσαί-

ες εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο Δήμος Φαρσάλων με:

•Μη πληρωμή δημοτικών

τελών και τελών ύδρευσης

για όλες τις πληγείσες επι-

χειρήσεις τουλάχιστον  έως

το τέλος του έτους.

•Διάθεση δωρεάν χώρων

στάθμευσης για την εξυπη-

ρέτηση των καταναλωτών.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις

εστίασης:

•Μη πληρωμή τελών τραπε-

ζοκαθισμάτων τουλάχιστον

για όλο το έτος 2020, διάθε-

ση δωρεάν τουλάχιστον

διπλάσιου χώρου (όπου

είναι εφικτό να διατεθεί) για

τα τραπεζοκαθίσματα μετά

το άνοιγμά τους την

1/6/2020.

Επίσης οι καταναλωτές της

επαρχίας μας θα πρέπει να

προτιμήσουν και να στηρί-

ξουν την τοπική αγορά. Όλα

τα μέλη του συλλόγου και οι

επιχειρήσεις, έχουν ενημε-

ρωθεί με τα μέτρα προστα-

σίας και υγιεινής που πρέ-

πει να τηρούν στις συνδιαλ-

λαγές τους με τους κατανα-

λωτές έτσι ώστε να προστα-

τεύονται όλοι. “

Πως βίωσε ο Εμπορικός

Σύλλογος της Επαρχίας

Φαρσάλων αυτές τις

πρωτόγνωρες καταστά-

σεις και με ποιους τρό-

πους βρέθηκε δίπλα

στους τοπικούς επιχειρη-

ματίες;

“Και για τον  Εμπορικό

Επιχειρηματικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων όπως

και για όλους μας η κατά-

σταση ήταν πρωτόγνωρη,

μπήκαμε ξαφνικά σε ένα

πόλεμο με έναν αόρατο και

επικίνδυνο εχθρό. Από την

πρώτη στιγμή είτε με ανα-

κοινώσεις και δελτία τύπου

είτε με άμεση επικοινωνία

ενημέρωνε υπεύθυνα και

άμεσα τα μέλη του και γενι-

κότερα του επιχειρηματίες

της επαρχίας, για όλες τις

εξελίξεις και τις οδηγίες που

δεχόταν από την ΕΣΕΕ, το

Επιμελητήριο, ή από κάποιο

κυβερνητικό φορέα και βοη-

θούσε στα πλαίσια και στις

δυνατότητες του τα μέλη του

να περάσουν όσο το δυνα-

τόν ανώδυνα αυτή την κατά-

σταση. 

Επίσης ανέθεσε σε τοπική

εταιρία security την φύλαξη

των επιχειρήσεων με

συχνές περιπολίες.”

Υπάρχουν κάποια άμεσα

σχέδια και πλάνα είτε

από τον Εμπορικό

Σύλλογο, είτε από το

Επιμελητήριο για κάποια

περαιτέρω στήριξη των

πληγέντων επιχειρημα-

τιών;

“ΟΕμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων σε

συνεργασία με τους υπόλοι-

πους συλλόγους της

Ελλάδος με την

Ομοσπονδία Εμπορίου

Θεσσαλίας και με την ΕΣΕΕ

ζητά την συμβολή του

Υπουργείου Ανάπτυξης σε

μία ζωτική και στοχευόμενη

ένεση ρευστότητας προς

όλες  τις μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις. 

Σε  συνεργασία με τον Δήμο

Φαρσάλων θα προσπαθή-

σει να βρει τρόπους βοήθει-

ας για όλες τις επιχειρήσεις

σε θέματα που τους αφο-

ρούν, σε σχέση με τον

Δήμο. 

Επίσης όλες του τις δραστη-

ριότητες του που είχαν

στόχο την τόνωση της τοπι-

κής αγοράς όπως η Λευκή

Νύχτα θα γίνουν σε άλλη

ημερομηνία όταν θα το επι-

τρέψουν τα περιοριστικά

μέτρα.”

Πως βλέπετε την επόμε-

νη ημέρα για τους επιχει-

ρηματίες τόσο στην

Επαρχία Φαρσάλων όσο

και γενικότερα στην

χώρα;

“Η μεταβατική περίοδος

προς την κανονικότητα στην

οποία εισέρχεται ο εμπορι-

κός κόσμος με το άνοιγμα

των καταστημάτων θα είναι

πολύ δύσκολη.

Λαμβάνοντας υπόψη στα

αποτελέσματα της πρόσφα-

της έρευνας του ΙΝ.ΕΜ.Υ

«Ινστιτούτο Εμπορίου και

Υπηρεσιών» της ΕΣΕΕ,

βάσει των οποίων δύο

στους τρεις εμπόρους εκτι-

μούν ότι θα χρειαστούν

περισσότερο από ένα

χρόνο για να επανέλθουν

σε κανονικούς ρυθμούς λει-

τουργίας. Όλοι οι ιδιοκτήτες

των εμπορικών επιχειρήσε-

ων, μόλις ανοίξουν ξανά

στο κοινό θα βρεθούν αντι-

μέτωποι με συσσωρευμένες

υποχρεώσεις και σαφώς

μικρότερο τζίρο, λόγω των

νέων καταναλωτικών συνη-

θειών και των κανόνων υγι-

εινής που θα πρέπει να

εφαρμόζουν οι ίδιοι και οι

πελάτες τους.

Θα πρέπει να υπάρξει ένα

ισχυρό «σοκ ρευστότητας»

προς την αγορά, μέσω κοι-

νοτικών, εθνικών και τραπε-

ζικών κονδυλίων. Ιδιαίτερα

τα συστημικά χρηματοπι-

στωτικά ιδρύματα, με δεδο-

μένη την «έκρηξη» των ηλε-

κτρονικών συναλλαγών από

την έναρξη της πανδημίας,

όφειλαν και μπορούσαν να

προβούν σε μειώσεις των

χρεώσεων και των προμη-

θειών που ισχύουν για τις

μικρομεσαίες εμπορικές επι-

χειρήσεις, αλλά δεν το

έπραξαν. Γι’ αυτό θα πρέπει

να ανταποκριθούν άμεσα

στις ανάγκες της πραγματι-

κής οικονομίας ενισχύοντας

με νέα χρηματοδοτικά εργα-

λεία όλες τις μικρομεσαίες

εμπορικές επιχειρήσεις και

τους αυτοαπασχολούμε-

νους. 

Με το lockdown η Πολιτεία

κέρδισε χρόνο έναντι του

κορονοϊού, ωστόσο τα

μέτρα στήριξης των εμπορι-

κών επιχειρήσεων πρέπει

άμεσα να διευρυνθούν και

να ενισχυθούν. 

Σημαντική εκκρεμότητα που

χρειάζονται νέα παρέμβαση

από τα συναρμόδια υπουρ-

γεία είναι το θέμα των μετα-

χρονολογημένων επιταγών

και των επαγγελματικών

ενοικίων.

Πρέπει να μην πληγεί το

εισόδημα των εργαζομένων

και των νοικοκυριών, καθώς

η μείωση της εγχώριας

κατανάλωσης θα υποθηκεύ-

σει τη βιωσιμότητα των

εμπορικών επιχειρήσεων

και των θέσεων εργασίας σε

αυτές. Για την όσο το δυνα-

τόν ταχύτερη ευόδωση της

εθνικής προσπάθειας ανα-

σύνταξης της οικονομίας με

δικαιοσύνη και κοινωνική

συνοχή .”

Μπορεί να γίνει μια

πρώτη χαρτογράφηση και

σφυγμομέτρηση των

νέων δεδομένων;

“Είναι αρκετά νωρίς  να

πούμε οτιδήποτε για την

πρωτοφανή υγειονομική

κρίση που βιώνει όλος ο

κόσμος και όχι μόνο η

χώρα μας ή επαρχία μας.

Αυτή η υγειονομική κρίση

κινδυνεύει να μετεξελιχθεί

σε μία άνευ προηγουμένου

οικονομική και κοινωνική

διαταραχή μεγάλης εμβέλει-

ας και ίσως και διαρκείας,

επηρεάζοντας καθοριστικά

το μέλλον των εθνικών οικο-

νομιών, αλλά και της

παγκόσμιας οικονομίας.

Βλέπουμε ότι για την αντιμε-

τώπιση της νέας πανδημίας,

και οι χώρες δεν γνώριζαν

πώς να αντιδράσουν, η

πλειοψηφία των χωρών

μέσα σ’ αυτές και η χώρα

μας  έχουν υιοθετήσει τη

στρατηγική της καταστολής

για τον περιορισμό της εξά-

πλωσης του ιού και τον

έλεγχο της εκθετικής αύξη-

σής του στην κοινότητα,

που συμπεριλαμβάνει μέτρα

ακραίας φυσικής απόστα-

σης και κοινωνικής απομό-

νωσης των πολιτών και

ουσιαστικά παύση λειτουρ-

γίας της οικονομίας. Ο

Στόχος, η επιβράδυνση της

μεταδοτικότητας του ιού και

η αποφυγή κατάρρευσης

του εθνικού συστήματος

υγείας κάθε χώρας, επιλο-

γή, όμως, η οποία δημιουρ-

γεί, με το απόλυτο πάγωμα

της οικονομικής δραστηριό-

τητας που προκαλεί, τερά-

στιες και ανυπολόγιστες

οικονομικές και κοινωνικές

επιπτώσεις, πρωτοφανείς

ζημιές και άνευ προηγουμέ-

νου οικονομικές και κοινωνι-

κές αναταράξεις και ανατρο-

πές.

Αντίθετα οι χώρες που αρχι-

κά υιοθέτησαν μια στρατηγι-

κή μετριασμού του προβλή-

ματος της πανδημίας (π.χ.

το Ηνωμένο Βασίλειο και οι

Ηνωμένες Πολιτείες), με την

εφαρμογή στοχευόμενων,

ήπιων μέτρων κοινωνικού

περιορισμού και την έμμεση

υιοθέτηση της λογικής της

"ανοσίας της αγέλης”, ανα-

γκάστηκαν κάτω από την

πίεση των δραματικών εξε-

λίξεων ταχείας εξάπλωσης

του ιού στις χώρες τους, να

αλλάξουν πορεία, υιοθετώ-

ντας σήμερα και αυτές τη

στρατηγική της καταστολής.

Αντιμέτωποι σήμερα με μια

πρωτόγνωρη κατάσταση,

χρειάζεται να επιδείξουμε

ψυχραιμία, πειθαρχία, ρεα-

λισμό.

Κλείνοντας, οι επιπτώσεις,

οικονομικές, πολιτικές και

κοινωνικές, μετά τον κορο-

νοϊό, θα είναι λοιπόν πολύ

βαριές. Είναι αναγκαίο να

γίνει το κράτος πρωταγωνι-

στής στη δημιουργία ενός

διχτυού ασφαλείας για τους

οικονομικά ευάλωτους.

Το κράτος επίσης καλείται

να πρωταγωνιστήσει και

στην οικονομική ανάπτυξη,

περιορίζοντας δραστικά τις

ανισότητες.

Σας ευχαριστώ πολύ .”

Επιμέλεια Συνέντευξης:

Άλκης Σούρλας
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Η
σταδιακή χαλάρωση

των μέτρων και τα

νέα δεδομένα που

έρχονται μετά το

“τσουνάμι” της πανδημίας

βρίσκουν τους

επαγγελματίες από όλους

τους κλάδους να “μετρούν

πληγές”.

Η επόμενη μέρα, τους βρί-

σκει με περισσότερο άγχος,

ώστε να σταθούν όρθιοι σε

αυτή την παγκόσμια οικονο-

μική λαίλαπα που απειλεί

αρκετές επιχειρήσεις στη

χώρα μας και κατ’ επέκταση

στα Φάρσαλα, όπου διατη-

ρούν τις επιχειρήσεις τους.

Όντας έτοιμοι να συνεχίσουν

να προσαρμοστούν στα νέα

δεδομένα και με στόχο την

άμεση δυνατή ανασύνταξη

των επιχειρήσεων τους.

Έξι Φαρσαλινοί επαγγελμα-

τίες μίλησαν στον “Πρώτο

Τύπο” για τις σκέψεις, τις

αγωνίες και τα δικά τους νέα

δεδομένα μετά την άρση της

“καραντίνας.” - ΜΕΡΟΣ Α.

Αυξήθηκε η ζήτηση σε

βιβλία και είδη ζωγραφικής

Αγγελόπουλος Νικόλαος

Ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου

Ο Νίκος Αγγελόπουλος,

συνεχίζει ως δεύτερης γενιάς

βιβλιοπώλης από το 1991,

την οικογενειακή επιχείρηση

βιβλιοχαρτοπωλείο

«Πρότυπο» που άνοιξε το

1958 ο πατέρας του

Δημήτρης στα Φάρσαλα.

Λίγο πριν το κλείσιμο και ενό-

ψει καραντίνας, όπως αναφέ-

ρει ο ίδιος, αυξήθηκε η ζήτη-

ση για βιβλία, παιδικά και

ενηλίκων, καθώς επίσης και

για είδη ζωγραφικής (χρώμα-

τα, μπλοκ, τελάρα κ.α.).

Επίσης κατέγραψε μεγάλη

ζήτηση σε επιτραπέζια παι-

χνίδια και παζλ με αποτέλε-

σμα μάλιστα να παρατηρη-

θούν και ελλείψεις στην

αγορά. Ο ίδιος διαβλέπει μια

νέα πραγματικότητα να εξε-

λίσσεται με την χρήση πωλή-

σεων μέσω e-shop, του

Facebook και των άλλων

μέσων κοινωνικής δικτύω-

σης, ως μέσα επικοινωνίας

και αλληλεπίδρασης με τους

πελάτες και φίλους.

Κατάσταση η οποία θα οδη-

γήσει τον ίδιο και τους συνα-

δέλφους του, σε περαιτέρω

ανάπτυξη αυτών των εργα-

λείων, για την μετά «καραντί-

να» εποχή. Έκδηλος είναι ο

προβληματισμός του για τη

νέα πραγματικότητα μετά το

άνοιγμα των καταστημάτων.

“Ερωτηματικό στην όλη κατά-

σταση είναι και η αγοραστική

δύναμη των καταναλωτών

από τους οποίους εξαρτάται

κάθε επιχείρηση μικρή ή

μεγάλη. Με προσεκτικές κινή-

σεις σεβόμενοι τους πελάτες

καταναλωτές σε ένα υγιές

περιβάλλον θα συνεχίσουμε

να ψάχνουμε νέους τρόπους

να φέρουμε τα βιβλία και τα

άλλα είδη μας κοντά σε

μικρούς και μεγάλους φίλους”

σχολιάζει και τονίζει ότι “εδώ

νομίζω χρειάζεται και η στήρι-

ξη της πολιτείας με συγκεκρι-

μένα μέτρα για να μπορέσουν

οι μικρές επιχειρήσεις να

συνεχίσουν”.

Η τοπική αγορά χρειάζεται

στήριξη και βοήθεια για την

επόμενη ημέρα

Γιάννης Τσούλης

Ιδιοκτητής Ανθοπωλείου

Την δική του εικόνα μας

έδωσε και ο Γιάννης Τσούλης

ο οποίος διατηρεί εδώ και

πολλά χρόνια μαζί με τον

αδερφό του Μιχάλη ανθοπω-

λείο στο κέντρο των

Φαρσάλων

“Στις 18 Μαρτίου ο κλάδος

μας,  ο κλάδος των ανθοπω-

λείων αναγκάστηκε να βάλει

λουκέτο στα πλαίσια των

μέτρων της κυβέρνησης για

τον περιορισμό της εξάπλω-

σης του κορονοϊού.

Μια απόφαση που σεβάστη-

καν και τήρησαν με υψηλό

αίσθημα ευθύνης όλοι οι

συνάδελφοι μας και εμείς

προσωπικά όσο δύσκολο κ

να ήταν συναισθηματικά κ

οικονομικά.

Δυστυχώς κλείσαμε  στην πιο

παραγωγική εποχή του χρό-

νου για το επάγγελμα μας

(άνοιξη, 25η Μαρτίου,

Πάσχα, γάμοι, βαφτίσεις) και

η ζημιά για την παγκόσμια

αγορά του κλάδου μας είναι

ανυπολόγιστη!

Η καραντίνα μπορεί να τελεί-

ωσε - ελπίζουμε οριστικά -

αλλά τα προβλήματα παραμέ-

νουν, είναι μεγάλα και οι υπο-

χρεώσεις πολλές.

Ασφαλιστικές εισφορές, ενοί-

κια, ρεύμα, δόσεις εφορίας

και δανείων είναι κάποια από

τα έξοδα για τα οποία δεν

υπήρχαν ανάλογα έσοδα!!!

Το κράτος, οι Περιφέρειες και

οι κατά τόπους Δήμοι θα πρέ-

πει να στηρίξουν με γενναίες

αποφάσεις όλες τις επιχειρή-

σεις όλων των κλάδων!

Ζητάμε τη στήριξη των πολι-

τών-καταναλωτών, να προτι-

μούν κ να ψωνίζουν από την

τοπική αγορά της γειτονιάς

τους, της περιοχής τους, της

πόλης τους!

Είναι πολύ σημαντικό να μη

βάλει καμιά επιχείρηση ορι-

στικό λουκέτο λόγω του κορο-

νοιού!

Με Αλληλεγγύη, Αισιοδοξία,

Ελπίδα κ αι Χαμόγελο θα τα

λύσουμε όλα τα προβλήματα!

Όταν είμαστε ενωμένοι άλλω-

στε, πάντα τα καταφέρνουμε!”

Προσαρμογή, ελπίδα και

στήριξη τα “κλειδιά” για

την επόμενη ημέρα

Νίκος Αγγέλης

Ιδιοκτητής Κομμωτηρίου

Ο Νίκος Αγγέλης όντας ιδιο-

κτήτης κομμωτηρίου πρέπει

να προσαρμοστεί σε νέα

δεδομένα καθώς από την

αδράνεια και το κλείσιμο θα

βρεθεί στην εκτόξευση της

ζήτησης και πλέον θα λει-

τουργεί και αυτός με ραντε-

βού και όλα τα νέα δεδομένα

που απαιτούνται

“Όσο αφορά το κλείσιμο της

αγοράς θα ήθελα να αναφερ-

θώ ότι τα μέτρα που παρθή-

καν σύμφωνα με την ταπεινή

μου γνώμη ήταν ναι μεν γρή-

γορα και δραστικά αλλά θα

μπορούσε το κλείσιμο των

καταστημάτων να γίνει με μια

μίνι προειδοποίηση λόγω των

ημερών που θα ακολουθού-

σαν (σ.σ. λίγο μετά την καρα-

ντίνα υπήρχε το Πάσχα)

Όσο για την επόμενη ημέρα

θα είναι πολύ δύσκολη για

όλη την αγορά κ όλους τους

ΚΑΔ κ ειδικότερα σε καταστή-

ματα υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος όπως εμείς, θα προ-

σαρμοστούμε όμως στα νέα

δεδομένα και τα νέα μέτρα

με, δύναμη, και ελπίδα ότι

όλο αυτό θα έχει γρήγορο και

αίσιο τέλος για όλους ξεκινάει

την επανεκκίνηση και ο κλά-

δος μας. 

Θα ήθελα να ευχηθώ καλή

δύναμη σε όλους τους συνα-

δέλφους αλλά και τους επαγ-

γελματίες της Επαρχίας και

γρήγορα να επανέλθουμε

στην πραγματικότητα και σε

ρυθμούς κανονικούς.

CMYK
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Η
σταδιακή χαλάρωση

των μέτρων και τα

νέα δεδομένα που

έρχονται μετά το

“τσουνάμι” της πανδημίας

βρίσκουν τους

επαγγελματίες από όλους

τους κλάδους να “μετρούν

πληγές”.

Η επόμενη μέρα, τους βρί-

σκει με περισσότερο άγχος,

ώστε να σταθούν όρθιοι σε

αυτή την παγκόσμια οικονο-

μική λαίλαπα που απειλεί

αρκετές επιχειρήσεις στη

χώρα μας και κατ’ επέκταση

στα Φάρσαλα, όπου διατη-

ρούν τις επιχειρήσεις τους.

Όντας έτοιμοι να συνεχίσουν

να προσαρμοστούν στα νέα

δεδομένα και με στόχο την

άμεση δυνατή ανασύνταξη

των επιχειρήσεων τους.

Έξι Φαρσαλινοί επαγγελμα-

τίες μίλησαν στον “Πρώτο

Τύπο” για τις σκέψεις, τις

αγωνίες και τα δικά τους νέα

δεδομένα μετά την άρση της

“καραντίνας.” - ΜΕΡΟΣ Β.

“Μπορεί τα καταστήματα

να ανοίγουν όμως η πραγ-
ματική εκκίνηση θα είναι
οδυνηρά αργή”
Γιώργος Γκουντόπουλος
Ιδιοκτήτης Ταβέρνας
Μεζεδοπωλείου
Ο Γιώργος Γκουντόπουλος

είναι ιδιοκτήτης της ταβέρνας

μεζεδοπωλείου το “Γιασεμί”

επάγγελμα που ακολούθησε

από τον πατέρα του και

πρώην Δήμαρχο Φαρσάλων

κ. Αχιλλέα Γκουντόπουλο

“Πρόκειται προφανως για μια

πρωτόγνωρη κατάσταση.

Κλείστα σχεδόν όλα, έκτακτα

μέτρα και φόβος.

Η επόμενη μέρα θα είναι

πολύ διαφορετική απο ότι

ξέραμε.

Το τέλος της καραντίνας βρί-

σκει την αγορά μουδιασμένη,

παραλυμένη.

Μπορεί τα καταστήματα να

ανοίγουν σιγα σιγά αλλά απο

ότι φαίνεται 

το πραγματικό ανογμα θα

είναι οδυνηρα αργό.

Οι επιχειρηματίες μετράνε

πληγες. 

Ο κλάδος της εστίασης είναι

απο τους πιο "χτυπημένους"

αφενός μεν γιατί 

παρέμεινε χωρίς εισόδημα

για κοντά δυόμιση μήνες ενώ

οι υποχρεώσεις δεν σταμάτη-

σαν

(ενοίκια, ρεύμα, ασφαλιστικές

εισφορές, δόσεις εφορίας,

υποχρεώσεις στους Δήμους)

αφετέρου δε έχασαν την

καλύτερη περίοδο του έτους

όσον αφορά τη λειτουργία

τους.

Θα πρέπει και ο κόσμος να

στηρίξει τις επιχειρήσεις,

όπως και το κράτος στην

προκειμένη περίπτωση. 

Τα τσιπουράδικα , τα μπαρ,

τα εστιατόρια και οι άνθρωποι

τους

είναι αναπόσπαστο μέρος της

κοινωνικής μας ζωής.

Είμαστε απέναντι σε ένα αμή-

χανο γεγονός γιατί το κλείσι-

μο που έγινε στις 13 Μαρτίου 

είναι κάτι που είναι έξω από

μας. Είμαι από τους ανθρώ-

πους που αντιμετωπίζω τα

προβλήματα

ένα ένα, οπότε περιμένω να

ανοίξουμε και να προσαρμό-

σουμε τη δουλειά μας στα

νέα δεδομένα.

Θα προσαρμοστούμε, θα

αλλάξουμε, θα δουλέψουμε,

θα τα καταφέρουμε.”

Δεν έχουμε άλλωστε πολλά

περιθώρια.

Πρέπει να προσαρμοστού-
με στα νέα δεδομέναμε
κοινό σκοπό και στόχο
Ντίνος Κατσανάκης
Ιδιοκτήτης Coffee - Bar
Ο Ντίνος Κατσανάκης είναι

από τους νέους επαγγελμα-

τίες των Φαρσάλων καθώς

άνοιξε το “Chaplin Coffee

Bar” λίγο πριν την έναρξη της

πανδημίας.

“Σίγουρα η πανδημία μας έχει

αλλάξει όλους και όλοι μας

προσπαθούμε να συνέλθου-

με.

Πάνω από όλα είναι η υγεία

και η προσοχή πάνω σε

αυτό.

Πλέον τα δεδομένα είναι δια-

φορετικά, θα πρέπει να προ-

σαρμοστούμε στα νέα μέτρα

να αλλάξουμε συνήθειες και

να προχωρήσουμε.

Πιστεύω ότι οι αποφάσεις του

κράτους αλλά και της

Δημοτικής αρχής θα μας

δώσουν ώθηση να συνεχί-

σουμε και να επανέλθουμε.”

Η νέα αρχή θέλει ενότητα,
ψυχραιμία και σωστή προ-
σέγγιση
Σούρλας Ευάγγελος
Ιδιοκτήτης Καταστήματος
Ηλεκτρολογικού Υλικού
Ο Ευάγγελος Σούρλας είναι

ένας από τους πλέον παλι-

ούς επαγγελματιές στην

Επαρχία διατηρώντας εδώ

και 35 χρόνια κατάστημα ηλε-

κτρολογικού υλικού

“Η πανδημία είναι μια νέα

συνθήκη για όλους μας, δεν

γνωρίζει κανείς πως θα εξελι-

χθεί όλη αυτή η διαδικασία.

Το μόνο σίγουρο είναι οι

“πληγές” που μένουν στην

αγορά και τους επαγγελματίες

και οι δυσκολίες που θα αντι-

μετωπίσουμε όλοι μας.

Μόνο με ψυχραιμία, ενότητα

και σωστή προσέγγιση από

όλους θα μπορέσουμε να

βγούμε με λιγότερες απώλειες

και να συνεχίσουμε στην νέα

καθημερινότητα με αισιοδοξία

και αντοχές για το μέλλον.”
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Σ
υνεχίστηκε για ακόμη

μια χρονιά η διανομή

του πασχαλινού

οβελία από τον ΟΠΑΚΠΑ

Δ.Φ. το Δήμου Φαρσάλων

στους δικαιούχους του

Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο

πρόεδρος του οργανισμού κ.

Χρήστος Μπασαγιάννης μαζί

με την υπεύθυνη του

Κοινωνικού Παντοπωλείου

Αντιδήμαρχο Διοικητικών κ.

Σοφία Χατζηπλή και τον

Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Ιωάννη Τριάντη, σε συνεργα-

σία με την «Βοήθεια στο

Σπίτι» οργάνωσαν την διανο-

μή των κρεάτων σε πάνω

από 140 οικογένειες η οποία

λόγω των συνθηκών και της

έγινε κατ οίκον.

Επίσης πρέπει να τονιστεί η

τεράστια συμβολή της υπη-

ρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι»

καθ’ όλη την διάρκεια της

πανδημίας καθώς όλο το

προσωπικό ήταν πάντοτε σε

ετοιμότητα και έδωσε τον

καλύτερό του εαυτό ώστε οι

κοινωνικές υπηρεσίες του

Δήμου (Κοινωνικό

Παντοπωλείο, Κοινωνικό

Φαρμακείο και οι διανομές

τροφίμων) να προσφερθούν

σε όλους τους δικαιούχους

συμπολίτες μας που το είχαν

πραγματικά ανάγκη.

A
πό το επιμελητήριο

Λάρισας

ανακοινώνεται το

σχέδιο επανεκκίνησης

της οικονομικής

δραστηριότητας  

Το χρονοδιάγραμμα της

κυβέρνησης για την επι-

στροφή στην καθημερινότη-

τα, περιλαμβάνει επτά στά-

δια. Η επανεκκίνηση της

οικονομίας θα γίνει κάτω

από συγκεκριμένες προϋ-

ποθέσεις, καθώς για κάθε

κλάδο που ανοίγει, θα ισχύ-

ουν και συγκεκριμένα

μέτρα. 

Στο 1ο στάδιο που ισχύει

από 4 Μαΐου, λειτουργούν

οι κάτωθι επιχειρήσεις που

διαθέτουν τους συγκεκριμέ-

νους ΚΑΔ : 

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλε-

κτρονικών υπολογιστών,

περιφερειακών μονάδων

υπολογιστών και λογισμικού

σε εξειδικευμένα καταστή-

ματα

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλε-

πικοινωνιακού εξοπλισμού

σε εξειδικευμένα καταστή-

ματα

47.61 Λιανικό εμπόριο

βιβλίων σε εξειδικευμένα

καταστήματα

47.62 Λιανικό εμπόριο εφη-

μερίδων και γραφικής ύλης

σε εξειδικευμένα καταστή-

ματα

47.64 Λιανικό εμπόριο

αθλητικού εξοπλισμού σε

εξειδικευμένα καταστήματα

47.76 Λιανικό εμπόριο λου-

λουδιών, φυτών, σπόρων,

λιπασμάτων, ζώων συντρο-

φιάς και σχετικών ζωοτρο-

φών σε εξειδικευμένα κατα-

στήματα

71.20 Τεχνικές δοκιμές και

αναλύσεις (ΚΤΕΟ)

96.02 Δραστηριότητες κομ-

μωτηρίων, κουρείων και

κέντρων αισθητικής

96.04 Δραστηριότητες σχε-

τικές με τη φυσική ευεξία

96.09.19.08 Υπηρεσίες

γυαλίσματος υποδημάτων

Λιανικό εμπόριο ακουστι-

κών βαρηκοΐας και λιανικό

εμπόριο οπτικών ειδών

(υπάγεται στο γενικό ΚΑΔ

47.78)

Επιπλέον απελευθερώνο-

νται οι μετακινήσεις για τους

κλάδους των λαϊκών αγο-

ρών που εμπεριέχουν μετα-

κίνηση από Περιφέρεια σε

Περιφέρεια.

Στο δεύτερο στάδιο,  στις

11 Μαΐου επανεκκινούν οι

υπόλοιπες επιχειρήσεις του

λιανεμπορίου με τους ίδιους

κανόνες. Επανέρχονται στις

λαϊκές τα βιομηχανικά είδη

και επαναλειτουργούν οι

σχολές οδηγών, με μάσκες

και γάντια.

Στο τρίτο στάδιο στις 15

Μαΐου, επαναλειτουργούν

οι αρχαιολογικοί χώροι, τα

ζωολογικά πάρκα και οι

βοτανικοί κήποι ενώ δεν

επιτρέπονται οι παραστά-

σεις. Επίσης επαναλειτουρ-

γούν τα καταστήματα τυχε-

ρών παιχνιδιών χωρίς να

παρέχονται υπηρεσίες σε

καθήμενους.

Στο τέταρτο στάδιο, την 1η

Ιουνίου, επαναλειτουργούν

τα εμπορικά κέντρα, τα

εστιατόρια και καφέ σε εξω-

τερικούς χώρους με από-

σταση 2 μέτρων και 4 ατό-

μων ανά τραπέζι. Στο

πέμπτο στάδιο που θα

προσδιοριστεί τον Ιούνιο

επανεκκινούν  τα θερινά

σινεμά με 1,5 μ απόσταση

μεταξύ των θεατών ανά

σειρά και πληρότητα έως

60%. Επίσης επαναλειτουρ-

γούν τα ξενοδοχεία

12μηνης λειτουργίας, με

όρους αντίστοιχους των

καφέ και των εστιατορίων.

Στο έκτο στάδιο επαναλει-

τουργούν τα πάρκα αναψυ-

χής, τα θεματικά πάρκα και

οι παιδότοποι σε εξωτερι-

κούς χώρους, με τους ίδι-

ους κανόνες απόστασης.

Στο έβδομο στάδιο επανα-

λειτουργούν εστιατόρια και

καφέ σε εσωτερικούς

χώρους, επιχειρήσεις δια-

σκέδασης, καταλύματα δια-

κοπών και αθλητικές εγκα-

ταστάσεις.

Αναλυτικά τα στάδια λει-

τουργίας των επιχειρήσεων

καθώς και οι ειδικές συνθή-

κες (ιδιαίτερα μέτρα τήρη-

σης αποστάσεων & ελάχι-

στων χώρων) που θα λει-

τουργούν, στο παρακάτω

link της ιστοσελίδας του

Υπουργείου Ανάπτυξης &

Επενδύσεων
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AAπό το επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται το σχέδιο πό το επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται το σχέδιο 

επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότηταςεπανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

59.840 59.840 ευρώ για τα σχολεία του Δήμου Φαρσάλων από το Υπ. Εσωτερικώνευρώ για τα σχολεία του Δήμου Φαρσάλων από το Υπ. Εσωτερικών

Μ
ε Απόφαση της

Υπηρεσιακής

Γραμματέως του

Υπουργείου Εσωτερικών,

που εκδόθηκε την 28η

Απριλίου, κατανεμήθηκαν

28.050.000,00 ευρώ σε

όλους τους Δήμους της

Χώρας, προς κάλυψη

λειτουργικών αναγκών

των σχολείων

πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης χωρικής

αρμοδιότητάς τους.

Το ποσό προέρχεται από το

χρηματικό υπόλοιπο των

Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.

Δεν πρόκειται δηλαδή για

επιπλέον πρόσθετη χρημα-

τοδότηση προς την Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Για την κατανομή ανά Δήμο

ελήφθησαν υπόψη δεδομέ-

να του Υπουργείου

Παιδείας & Θρησκευμάτων

για την σχολική χρονιά

2018-2019 που αφορούν

– στον αριθμό των μαθητών

ανά σχολική βαθμίδα,

– στον αριθμό των σχολεί-

ων και

– στον αριθμό των τμημά-

των ανά κλιματική ζώνη,

ενώ συνεκτιμήθηκε και η

υλοποίηση του θεσμού του

σχολικού τροχονόμου.

Με την Απόφαση του

Υπουργείου, οι

Αποκεντρωμένες

Διοικήσειςπαρακαλούνται

να μεριμνήσουν για την

“άμεση απόδοση” από τους

ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς

τους στις οικείες Σχολικές

Επιτροπές ή Σχολικές

Εφορείες (στην περίπτωση

των μειονοτικών σχολείων),

των πιστώσεων που τους

διατίθενται, επισημαίνοντάς

τους ότι πρέπει να προχω-

ρήσουν “επειγόντως” σε

όλες τις απαιτούμενες προς

τούτο ενέργειες.

Ο Δήμος Φαρσάλων θα

λάβει το ποσό των

59.840,00 ευρώ.

Κοινωνική προσφορά του Δ.Κοινωνική προσφορά του Δ.

Φαρσάλων για ακόμη μια χρονιάΦαρσάλων για ακόμη μια χρονιά



Θ
έματα που

άπτονται τις

εύρυθμης

λειτουργίας της λαϊκής

αγοράς των Φαρσάλων

συζητήθηκαν στη

συνάντηση που

πραγματοποιήθηκε στο

Δημαρχείο την

περασμένη Πέμπτη 30

Απριλίου, μεταξύ του

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, και

εκπροσώπων τοπικών

παραγωγών που

δραστηριοποιούνται στη

λαϊκή αγορά. Είχε,

προηγηθεί επίσκεψή του

Δημάρχου, την Τρίτη 28

Απριλίου, στο χώρο της

λαϊκής αγοράς, όπου

τέθηκαν από πλευράς

των πωλητών

(παραγωγών και

επαγγελματιών) θέματα

σχετικά με τη λειτουργία

της.

Στην συνάντηση οι παραγω-

γοί ανέπτυξαν στον

Δήμαρχο τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν από

την εφαρμογή των μέτρων

για προληπτικούς λόγους

δημόσιας υγείας προς

περιορισμό της διασποράς

του κορωνοϊού COVID-19

(απώλεια εισοδήματος,

αδιάθετα προϊόντα στις

αποθήκες, καταστροφή

προϊόντων) και τρόπους

επίλυσης αυτών.

Επίσης, αναλύθηκαν οι

κανόνες λειτουργίας των

λαϊκών αγορών που συνεχί-

ζουν να ισχύουν τουλάχι-

στον μέχρι τις 31 Μαΐου

2020, ήτοι: συμμετοχή των

πωλητών που δραστηριο-

ποιούνται σ’ αυτή σε ποσο-

στό 50%, ανά κατηγορία

πωλητών (επαγγελματίες

και παραγωγοί), απόσταση

μεταξύ των πάγκων τουλά-

χιστον 5 μέτρα με τον ενδιά-

μεσο χώρο ελεύθερο – κενό

από αντικείμενα, συμμετοχή

των πωλητών βιομηχανικών

ειδών (είδη ένδυσης, υπό-

δησης, λευκά είδη κ.λπ.)

μετά την 10η Μαΐου 2020.

Με στόχο την περαιτέρω

προάσπιση της δημόσιας

υγείας των πολιτών, τη δια-

σφάλιση των κατάλληλων

συνθηκών λειτουργίας της

λαϊκής, την ασφαλή πρό-

σβαση των καταναλωτών,

την επάρκεια των αγαθών,

αλλά και την προστασία του

εισοδήματος των πωλητών,

ο Δήμαρχος Φαρσάλων

πρότεινε τη λειτουργία

παράλληλης αγοράς, ως

εναλλακτική λύση (άρθρο 8

του ν. 4682/2020/ΦΕΚ Α΄

76). Πρόταση την οποία θα

συζητήσει με τα αρμόδια

όργανα του Δήμου και τους

φορείς της πόλης (Εμπορικό

Σύλλογο), καθώς και με το

Προεδρείο της

Ομοσπονδίας τους, εάν και

εφόσον αυτό κριθεί ανα-

γκαίο αλλά και είναι εφικτό.

Κατά τη διάρκεια της συζή-

τησης αναπτύχθηκαν επί-

σης θέματα βελτίωσης της

λειτουργίας της λαϊκής αγο-

ράς, όπως η χρήση κάρτας

εισόδου, τα μέτρα των

πάγκων, το ωράριο λειτουρ-

γίας της, η διαχείριση των

απορριμμάτων, η αναβάθμι-

ση των εγκαταστάσεων, η

δημιουργία χώρου στάθμευ-

σης των οχημάτων κ.λπ..

Προς την κατεύθυνση αυτή,

ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε για

την υλοποίηση έργου συντή-

ρησης των μονίμων εγκατα-

στάσεων της λαϊκής αγοράς

και διαμόρφωσης του

χώρου, για το οποίο υπάρ-

χει εγγεγραμμένη πίστωση

στον προϋπολογισμό του

τρέχοντος έτους, ύψους

70.000,00 ευρώ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν

ο καθ’ ύλην αρμόδιος αντι-

δήμαρχος κ. Σταύρος

Κουκουλιός, οι Φαρσαλινοί

παραγωγοί κ.κ. Γιάννης

Γιαννακόπουλος, Μαρίνος

Ριτσούδης και Βασίλης

Σταθόγαμβρος και η

Προϊσταμένη της

Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς

Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης του Δήμου

Φαρσάλων κ. Βούλα

Μπαλαμπάνη.

Οι Φαρσαλινοί παραγωγοί

ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο

για τη συνάντηση και δήλω-

σαν ικανοποιημένοι για τον

εποικοδομητικό διάλογο

που αναπτύχθηκε.

Ο κ. Εσκίογλου από την

πλευρά του τόνισε, ότι η δια-

σφάλιση της εύρυθμης  λει-

τουργίας της λαϊκής αγοράς

αποτελεί αμοιβαία υποχρέ-

ωση και των δυο μερών.
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Με εκπροσώπους τοπικών παραγωγών της λαϊκής αγοράςΜε εκπροσώπους τοπικών παραγωγών της λαϊκής αγοράς

των Φαρσάλων συναντήθηκε ο Μ. Εσκίογλουτων Φαρσάλων συναντήθηκε ο Μ. Εσκίογλου

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869  |  Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ



Μ
ε αφορμή την

απόφαση για

τον Πανελλήνιο

Αρχιτεκτονικό

Διαγωνισμό της Πλατείας

Δημαρχείου Φαρσάλων

με στόχο την ανάπλαση

και την ανάπλασή της

μετά από 12 χρόνια

αποφασίσαμε να κάνουμε

μια “βουτιά” στο

παρελθόν με σκοπό να

σας θυμίσουμε πως ήταν

η πλατεία Δημαρχείου και

πόσο έχει αλλάξει με την

πάροδο του χρόνου.

Η κεντρική πλατεία στα

Φάρσαλα ή αλλιώς όπως

είναι γνωστή σε πολλούς,

“Πλατεία Δημαρχείου”, απο-

τελεί το σημείο διασταύρω-

σης βασικών οδικών αξό-

νων της πόλης, των οδών

Λαμίας, Λαρίσης, Αχιλλέως

και Καναδά, συνδέεται

χωροταξικά και λειτουργικά

με το πεζοδρομημένο εμπο-

ρικό κέντρο της πόλης και

την οδό Πατρόκλου.

Είναι μαζί με την Πλατεία

Λαού οι δυο πλατείες στο

κέντρο της πόλης των

Φαρσάλων και φυσικά ένα

σημείο αναφοράς για όλους

τους κατοίκους της

Επαρχίας Φαρσάλων και

φυσικά όλους όσους επι-

σκέπτονται τα Φάρσαλα,

διατηρώντας ακόμα και

σήμερα, όλη την ιστορία της

και τον χαρακτήρα της.

Όλοι οι Φαρσαλινοί και οι

Φαρσαλινές έχουμε αμέτρη-

τες αναμνήσεις στην συγκε-

κριμένη πλατεία και αποτε-

λεί μεγάλο κομμάτι της ιστο-

ρίας της πόλης.

Πηγή Φωτογραφιών:

Facebook Ομάδα: Παλιές

εικόνες από τα Φάρσαλα

και τα γύρω χωριά.

Και από το προσωπικό

αρχείο του κ. Αχιλλέα

Μπακαλέξη.
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Αναμνήσεις και εικόνες με άρωμα ΦαρσάλωνΑναμνήσεις και εικόνες με άρωμα Φαρσάλων: : Η ΠλατείαΗ Πλατεία

Δημαρχείου μέσα στην πάροδο των χρόνωνΔημαρχείου μέσα στην πάροδο των χρόνων



Σ
τις 6 Αυγούστου

2019 και με την

εκκίνηση

προετοιμασίας των

ομάδων της Επαρχίας

Φαρσάλων η εφημερίδα

μας είχε αναδείξει το

σοβαρότατο θέμα του

Δημοτικού Σταδίου

Φαρσάλων το οποίο

βρισκόταν στο «έλεος του

Θεού» καθώς ήταν

παραμελημένο με πάρα

πολλές «παγίδες» και

επικίνδυνο για την

σωματική ακεραιότητα

αθλουμένων.

Σήμερα το Στάδιο βρίσκεται

ξανά σε διαθεσιμότητα για

ατομική άθληση.

Όπως μπορείτε να διαπι-

στώσετε και μόνοι σας οι

διαφορές είναι εμφανέστα-

τες και δεν θυμίζουν σε

τίποτα την παλιά κάκιστη

εικόνα.

Τα συμπεράσματα δικά

σας…
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Αθλητικά
CMYK

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

Αγνώριστο και πανέμορφο το Δημοτικό Στάδιο των ΦαρσάλωνΑγνώριστο και πανέμορφο το Δημοτικό Στάδιο των Φαρσάλων

Τηλεδιάσκεψη για τον αθλητισμόΤηλεδιάσκεψη για τον αθλητισμό

Σ
ε τηλεδιάσκεψη που

οργάνωσε ο

Υφυπουργός

Αθλητισμού κ. Λευτέρης

Αυγενάκης με θέμα την

επανεκκίνηση του

αθλητισμού συμμετείχε ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου και ο

πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ

Δ.Φ. κ. Χρήστος

Μπασαγιάννης.

Ο κ. Εσκίογλου τόνισε στην

συνομιλία του με τον

Υφυπουργό την σημασία

της ατομικής ευθύνης του

κάθε αθλούμενου και ζήτη-

σε να ενημερωθεί από τον

Γενικό Γραμματέα του

Υπουργείου για το θέμα της

επιχορήγησης των

Ερασιτεχνικών σωματείων

που τόσο πολύ έχουν πλη-

γεί από την πανδημία.

Ο κ. Αυγενάκης έδωσε τα

εύσημα σε όλους τους

Δήμους για την στάση

ευθύνης που έδειξαν απέ-

ναντι στα νέα δεδομένα και

τόνισε ότι το Υπουργείο

σύντομα θα επεξεργαστεί

σχέδιο ενίσχυσης των

Ερασιτεχνικών σωματείων.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία

1ου ορόφου 125 τ.μ. , κατασκευής

1992 στο κέντρο των Φαρσάλων.

Διαθέτει μόνωση, διπλά τζάμια,

τζάκι, κουζίνα ενιαία με σαλόνι,

τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και

είναι σε άριστη κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη.  

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι μάρ-

κετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και

ψωμιέρα.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6939018026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη

γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην

οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέφωνo:

6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα

επί της οδού Βόλου.

Πλήρως Επιπλωμένη.

Τιμή Προσιτή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6976886563

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό

Λαμίας.

Τηλ Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον

1ο όροφο στην Οδό Βενιζέλου

90, αποτελούμενο από 2 υπνο-

δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-

νιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου

από κριθάρι.

Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30 κιλά

μέσο όρο το κάθε δέμα).

Τηλ Επικοινωνίας: 6937159058 -

Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

δυάρι με αυτόνομη θέρμανση,

χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-

νούργιο επί της οδού  Υπερείδου

8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-

νίας : 6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ ανακαινισμένο στην Οδό

Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας: 6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό ισόγειο

κατάστημα 57τμ, ιδιαίτερης προ-

βολής, 25ης Μαρτίου & Ανθίμου

Γαζή 1, Φάρσαλα (Πλατεία

Λαού).

Πληροφορίες: 6944323505,

6945875344

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ισόγεια

υπερυψωμένη 150 τμ, σε μεγάλο

οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Μόνο Σοβαρές Προτάσεις.

Τιμή συζητησίμη. 

Τηλ Επικοινωνίας: 6938848454

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Το κατάστημα εστία-

σης LA FRESH, στα Φάρσαλα

ζητά μια κοπέλα για μόνιμη 

εργασία.

Πληροφορίες εντός του καταστή-

ματος από 11:00 έως 13:00

(Λαρίσης 58)

Τηλ.2491024240

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για

σπόρο. Great nortern ποικιλία

Τηλ Επικοινωνίας: 6972894826

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 65

τ.μ. ριζικά ανακαινισμένη ακρι-

βώς κάτω από τον Πύργο

Καραμίχου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6934130811

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ - 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

80τ.μ. για γενική χρήση επι της

οδού 28ης Οκτωβρίου δίπλα στη

ΔΕΗ.

Διαμπερές με πολύ φωτισμό και

δική του θέση στάθμευσης.

Για πληροφορίες στο τηλ.

6949038535

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χωράφια 10 – 15

στρέμματα για εγκατάσταση

Φωτοβολταϊκών.

Ενοίκιο από 150 ευρώ ανά

στρέμμα.

Αγορά από 1.500 ευρώ ανά

στρέμμα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6972800764. κ. Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800

τ.μ. με αποθήκη η οποία ηλε-

κτροδοτείται στην οδό

Ανωχωρίου 49 στα Φάρσαλα.

Τιμή Συζητήσιμη

Τηλ. Επικοινωνίας: 6971955687

και 6977070987

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψεκαστικό Mercedes

Unimog 1 τόνου - Μοντέλο-83

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6908453489 και 6945233073

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90

τ.μ. επί της Οδού Υπερίδου 10

στα Φάρσαλα, με αυτόνομη θέρ-

μανση.

Πληροφορίες στο τηλέφω-

νο:6945747057

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2αρι,

2ου ορόφου επί της Οδού Βόλου

9 στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6936719862
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5/5:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

6/5:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

7/5:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

8/5:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

9/5:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

10/5:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

11/5:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154 

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

Η εταιρία Projectcity ζητά προσωπικό για 
εξωτερικές εργασίες.
Πληροφοριες: 24910 28018 

Υπόψιν: κ. Κώστας

Κάτι νέο γεννήθηκε στα Media της Επαρχίας

Φαρσάλων!!!

Κάτι νέο γεννήθηκε στα Media της Επαρχίας Φαρσάλων

καθώς τρία Web Radio της Επαρχίας γίνονται μια μεγάλη

οικογένεια και σας περιμένουν να τα εξερευνήσετε.

Το δικό μας ραδιόφωνο το “Πρώτος Τύπος” Web Radio

απέκτησε δυο ακόμη “αδέρφια” το Oasis Web Radio και

το Farsala Club Web Radio.

Το κάθε ραδιόφωνο έχει την δική του μουσική και ψυχα-

γωγική ταυτότητα όμως σε εκπομπές “ζωντανές” όλα τα

ραδιόφωνα θα γίνονται ένα και θα εκπέμπουν το ίδιο πρό-

γραμμα από όπου και αν προέρχεται.

Κάτι αν μη τι άλλο πρωτοποριακό, νέο και πάντα με σεβα-

σμό στους ακροατές και τους αναγνώστες που είναι η

“δύναμη” μας.

Προχωράμε πιο δυνατοί και απόλυτα ενωμένοι και τα

καλύτερα έρχονται.

Το νέο ωράριο των Φαρμακείων

Το νέο υποχρεωτικό ωράριο για όλα τα φαρμακεία
του νομού που εδρεύουν σε περιοχές με 2 και
περισσότερα φαρμακεία μετά από απόφαση της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη σύμφωνη γνώμη
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας καθορίζε-
ται επ’ αόριστον από τις 08:30 ως τις 16:30 καθη-
μερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Το νέο ωράριο ισχύει από την Παρασκευή
27/3/2020.



Η
Ελληνική

Ομοσπονδία

Καλαθοσφαίρισης

ενημέρωσε την Δευτέρα

(4/5) τις Αθλητικές

Ενώσεις, τις Τοπικές

Επιτροπές και τα

σωματεία των Εθνικών

Κατηγοριών Ανδρών και

Γυναικών για την

οριστική διακοπή των

εθνικών πρωταθλημάτων.

Η επιστολή της ΕΟΚ ανα-
φέρει:
Σας γνωρίζουμε ότι με την
από 4 Μαΐου 2000 απόφα-
ση του ΔΣ της ΕΟΚ δεν θα
συνεχιστεί η διεξαγωγή των

πρωταθλημάτων καλαθο-
σφαίρισης της αγωνιστικής
περιόδου 2019-2020, λόγω
των προβλημάτων που
δημιουργεί η πανδημία του
COVID-19 και των σχετικών
αποφάσεων και οδηγιών
της αρμόδιας Υγειονομικής
Επιτροπής της πολιτείας.
Για την διεξαγωγή της τελι-
κής φάσης των πανελλη-
νίων πρωταθλημάτων θα
ζητηθεί η θέση της αρμόδιας
Υγειονομικής Επιτροπής
λαμβάνοντας υπόψη του
δικαιώματος εισαγωγής των
αθλητών/τριών στα ΑΕΙ.
Το ΔΣ θα επιληφθεί του
θέματος της βαθμολογικής
κατάταξης των ομάδων λαμ-
βάνοντας υπόψη και τις
θέσεις και τις προτάσεις των
σωματείων.
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Τ
ο βράδυ της

Τετάρτης (29/04) η

Εκτελεστική

Επιτροπή της ΕΠΟ

γνωστοποίησε το τέλος

στα πρωταθλήματα της Γ’

εθνικής και των

ερασιτεχνικών

κατηγοριών στη χώρα

μας.

Έτσι, τα πρωταθλήματα

τελειώνουν κάπου εδώ και

σας παρουσιάζουμε τους

πρωταθλητές αλλά και τις

ομάδες που κερδίζουν την

άνοδο στην επόμενη κατη-

γορία…

Α’ ΕΠΣΛ (Άνοδο στη Γ’

εθνική)

1. Μακρυχώρι      55 – 10

61 (Πρωταθλητής και άνο-

δος στη Γ’ εθνική)

Α’ 1 ΕΠΣΛ

1ος Όμιλος

1. Δήμητρα Γιάννουλης

38 – 7   58 (Πρωταθλήτρια

και άνοδος στην Α’ ΕΠΣΛ)

2. Γόννοι      47 – 16   49

(Άνοδος στην Α’ ΕΠΣΛ)

2ος Όμιλος

1. Πύρρος      38 – 19   49

(Πρωταθλητής και άνοδος

στην Α’ ΕΠΣΛ)

2. Παναγροτικός Νίκαιας

50 – 27   47 (Άνοδος στην

Α’ ΕΠΣΛ)

Β’ ΕΠΣΛ

1ος Όμιλος

1. Πλατανούλια      34 – 12

32 (Πρωταθλητής και άνο-

δος στην Α’ 1 ΕΠΣΛ)2.

Δασοχώρι      37 – 12   31

(Άνοδος στην Α’ 1 ΕΠΣΛ)

2ος Όμιλος

1. Ηρακλής Χάλκης      49 –

16   34 (Πρωταθλητής και

άνοδος στην Α’ 1 ΕΠΣΛ)

2. Καλοχώρι      44 – 23

33 (Άνοδος στην Α’ 1

ΕΠΣΛ)

3ος Όμιλος

1. Νεάπολη      59 – 10   41

(Πρωταθλήτρια και άνοδος

στην Α’ 1 ΕΠΣΛ)

2. Κουτσόχερο     48 – 8

37 (Άνοδος στην Α’ 1

ΕΠΣΛ)

Βέβαια, υπάρχει εξαιρετικό

ενδιαφέρον στον 2ο όμιλο

της Α’1 τοπικής κατηγορίας,

εκεί όπου τη πρώτη θέση

κατέχει μέχρι τώρα ο

Πύρρος με 49 βαθμούς,

όμως υπάρχει ένσταση για

αντικανονική συμμετοχή

ποδοσφαιριστή και στη

τρίτη θέση βρίσκεται η Νέα

Πολιτεία με 44 βαθμούς.

Εάν υπάρξει απόφαση για -

6 λοιπόν στον Πύρρο, τότε

η Αστραπή Ν. Πολιτείας θα

πάρει την άνοδο στη

«μεγάλη» τοπική κατηγο-

ρίας και ο Παναγροτικός

Νίκαιας θα αναδειχθεί πρω-

ταθλητής. Κάτι το οποίο θα

μάθουμε άμεσα και όπως

είναι λογικό από την

Πειθαρχική Επιτροπή.

Τέλος, ενδιαφέρον υπάρχει

και για τις ομάδες της Β’

τοπικής κατηγορίας που

τερμάτισαν στη τρίτη θέση

της βαθμολογίας (Ροδιακός,

Ανθούπολη και Χαλκιάδες)

στους τρεις ομίλους, όπου

και θα υπάρχει ενημέρωση

από την διοργανώτρια αρχή

για το τι μέλει γενέσθαι και

τι πιθανότητες υπάρχουν να

δούμε αναδιάρθρωση στα

πρωταθλήματα…

Ο
ι επίσημες

αποφάσεις της ΕΠΟ

για τη Γ’ Εθνική και

τα τοπικά πρωταθλήματα.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Συνεδρίασε μέσω τηλεδιά-

σκεψης η Εκτελεστική

Επιτροπή της Ελληνικής

Ποδοσφαιρικής

Ομοσπονδίας, με τη συμμε-

τοχή του ανεξάρτητου εμπει-

ρογνώμονα των FIFA/UEFA

κ. Πετρ Φούσεκ και του

εκπροσώπου της UEFA κ.

Μάριου Γεωργίου.

Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο έλαβε τις

παρακάτω αποφάσεις:

Η ετήσια τακτική Γενική

Συνέλευση των μελών της

Ε.Π.Ο. θα διεξαχθεί στις 30

Ιουνίου 2020 και ώρα 10πμ,

στο ξενοδοχείο Divani

Caravel της Αθήνας.

Εξουσιοδοτήθηκε η

Επιτροπή Εκτάκτων

Θεμάτων της Ε.Π.Ο. για να

προχωρήσει άμεσα στον ορι-

σμό ημερομηνίας και τόπου

διεξαγωγής της έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης των

μελών της Ε.Π.Ο., με θέμα

την τροποίηση άρθρων του

καταστατικού, η οποία ανα-

βλήθηκε δύο φορές λόγω

των μέτρων κατά της εξά-

πλωσης του κορωνοιού.

Παρατείνεται έως την 31η

Μαίου 2020 η προθεσμία

τακτοποίησης ενδεχομένων

οφειλών για τις ΠΑΕ της

Super League 1.

Σε περίπτωση μη αδειοδότη-

σης ΠΑΕ ως ποινή εφεξής

ισχύουν η αφαίρεση 3 βαθ-

μών και ο περιορισμός μετα-

γραφών.

Επίσης παρατείνεται έως την

31η Μαίου 2020 η προθε-

σμία τακτοποίησης ενδεχομέ-

νων οφειλών για την Super

League 2 και την Football

League. Οι ποινές σε περί-

πτωση μη αδειοδότησης στις

κατηγορίες αυτές θα αποφα-

σιστούν στην προσεχή συνε-

δρίαση της Ε.Ε.

Αναστέλλεται η ισχύς των

άρθρων 47,48,51,52 του

κανονισμού αδειοδότησης

ενόψει της τρέχουσας διαδι-

κασίας εγχώριας αδειοδότη-

σης.

Αναστέλλεται επίσης το

άρθρο 45 του κανονισμού

αδειοδότησης για τις ΠΑΕ

της Football League που

προβιβάζονται στην Super

League 2.

Ανανεώνεται έως τις

31.12.2020 η συνεργασία με

το τεχνικό τιμ της Εθνικής

Ομάδας Κ21, Γιάννη Γκούμα,

Μιχάλη Ιορδανίδη και

Νεκτάριο Πανταζή.

Αναστέλλεται οριστικά, λόγω

των συνθηκών που προέκυ-

ψαν από την εξάπλωση του

covid-19 και των μέτρων

περιορισμού της επέκτασης

του, η διεξαγωγή όλων των

ερασιτεχνικών πρωταθλημά-

των και κυπέλλου ευθύνης

διοργάνωσης των Ε.Π.Σ.,

καθώς και της Γ΄ Εθνικής

κατηγορίας της Ε.Π.Ο.,

περιόδου 2019-20. Για όλες

τις εθνικές και τοπικές ερασι-

τεχνικές κατηγορίες επικυρώ-

νονται οι βαθμολογίες ως

έχουν την ημερομηνία διακο-

πής των πρωταθλημάτων. Οι

πρωτοπόροι των Α΄ τοπικών

κατηγοριών προβιβάζονται

στην Γ΄ Εθνική κατηγορία της

περιόδου 2020-21. Για τη

διαδικασία ανόδου, σε περί-

πτωση ισοβαθμιών ομάδων

ισχύουν οι διατάξεις του ΚΑΠ

και για την περίπτωση ύπαρ-

ξης περισσοτέρων του ενός

ομίλων Α’ κατηγορίας τα κρι-

τήρια πολλαπλών ομίλων της

UEFA. Μετά την επικύρωση

των βαθμολογιών, οι

Ενώσεις Ποδοσφαιρικών

Σωματείων έχουν δικαίωμα

τροποποιήσεων των προκη-

ρύξεών τους, βάσει των δια-

τάξεων της πρόσφατης τρο-

πολογίας του Υφυπουργού

Αθλητισμού. Οι τελικές απο-

φάσεις για την Γ΄ Εθνική θα

ληφθούν κατόπιν νεότερης

εισήγησης της Επιτροπής

Διοργανώσεων.

Η
ElectronetB.K.Κ

αζάνα άνοιξε!

Notebooks,

smartphones, tablets ΚΑΙ

όλα τα gadget

τεχνολογίας μας

περιμένουν στο δικό μας

κατάστημα! ΟΛΑ είναι στη

διάθεσή μας και ΟΛΑ στις

καλύτερες τιμές της

αγοράς!

Το δικό μας κατάστημα

ανοίγει τις ευκαιρίες για

αγορές έχοντας εξασφαλί-

σει  τις καλύτερες συνθήκες

υγιεινής για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΛΩΝ μας! 

Όλοι οι χώροι του καταστή-

ματος έχουν απολυμανθεί

ακολουθώντας πιστά τους

κανόνες υγιεινής ενώ έχει

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή

στα συστήματα κλιματισμού

και εξαερισμού. Έτσι μπο-

ρούμε να τα έχουμε ΟΛΑ!

Ό,τι θέλουμε, στην τιμή που

το θέλουμε και το κυριότερο

με ασφάλεια, σιγουριά και

απόλυτη υγιεινή!

Παράλληλα, η

ElectronetB.K.Καζάνα συνε-

χίζει να βρίσκεται δίπλα μας

και να εξυπηρετεί ηλεκτρο-

νικά μέσα από το

www.kazanas.gr ή ακόμη

και τηλεφωνικά στο 2410

536631 καθημερινά.Στο νέο

ηλεκτρονικό φυλλάδιο που

κυκλοφορεί στο

kazanas.grθα βρείτε ευκαι-

ρίες και τιμές που δεν

υπάρχουν πουθενά!

Η Electronet B.K. Καζάνα

διαθέτει επάρκεια προϊό-

ντων για να καλύψει κάθε

σας ανάγκη. Όλα της τα

προϊόντα είναι ετοιμοπαρά-

δοτα, παραδίδονται άμεσα

εντός 24 ωρών ακολουθώ-

ντας όλους τους κανόνες

υγιεινής και η αποστολή

γίνεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

εντός Λάρισαςή όπου

αλλού επιθυμείτε.

Η Electronet B.K. Καζάνα

ξεκινάει δυνατά και συνεχί-

ζει μαζί με τους πελάτες

της, με τις πιο δυνατές

προσφορές σε ΟΛΑ! Μια

σχέση αμοιβαίας εμπιστο-

σύνης που κρατάει περισ-

σότερα από 60 χρόνια,

γίνεται ακόμη πιο δυνατή

τώρα ακολουθώντας το

slogan «γιατί γνωριζόμα-

στε»! 

Electronet Β. Κ. Καζάνα, Δ

ΕΠΣΝ Λάρισας: Ποιες ομάδες κερδίζουν πρωΕΠΣΝ Λάρισας: Ποιες ομάδες κερδίζουν πρω--

τάθλημα και άνοδο σε όλες τις κατηγορίεςτάθλημα και άνοδο σε όλες τις κατηγορίες
Μπάσκετ τέλος για φέτος καιΜπάσκετ τέλος για φέτος και

επίσημα από την Ε.Ο.Κ.επίσημα από την Ε.Ο.Κ.

““Λουκέτο” σε όλα τα τοπικά Λουκέτο” σε όλα τα τοπικά 

πρωταθλήματα και επίσημαπρωταθλήματα και επίσημα

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα: ΑνοίξαμεΒ.Κ. Καζάνα: Ανοίξαμε

και σας περιμένουμε!!!και σας περιμένουμε!!!



Β
ανδαλισμοί

σημειώθηκαν στο

2ο Γυμνάσιο -

Λύκειο Φαρσάλων την

περασμένη εβδομάδα.

Άγνωστοι οι οποίοι εισέβα-

λαν στον προαύλιο χώρο

του σχολείου έσπασαν τζά-

μια εσωτερικής πόρτας,

έγραψαν συνθήματα στους

τοίχους και πέταξαν σκου-

πίδια και διάφορα απορρίμ-

ματα, με αποτέλεσμα ο

χώρος να είναι μια υγειονο-

μική απειλή.

Λίγο πριν την επίσημη

έναρξη των μαθημάτων στα

σχολεία.

Αυτή η εικόνα δεν συνάδει

με την γενική εικόνα της

πόλης στην καραντίνα και

είναι πραγματικά λυπηρό

ότι ακόμη και σε τόσο

δύσκολες στιγμές κάποιοι

συνεχίζουν να προκαλούν

φθορές και να μην σέβονται

ούτε την δημόσια περιου-

σία, ούτε και  την δημόσια

υγεία.

Αυτά τα φαινόμενα σε συν-

δυασμό με τα φαινόμενα

που υπήρξαν προγενέστε-

ρα με την ρίψη σκουπιδιών

στον Περιφερειακό είναι

πραγματικά θλιβερά και δεί-

χνουν έλλειψη παιδείας και

αγωγής.
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Τοπικά Νέα
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“Βανδαλισμοί” στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Φαρσάλων“Βανδαλισμοί” στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Φαρσάλων


