
ΟικόπεδαΟικόπεδα ““βόμβεςβόμβες” ” γιαγια τηντην υγεία και απειλή για πυρκαγιέςυγεία και απειλή για πυρκαγιές

Σηκώθηκαν τα ρολά από τα περισσότεραΣηκώθηκαν τα ρολά από τα περισσότερα

καταστήματα, “μουδιασμένη” η κίνησηκαταστήματα, “μουδιασμένη” η κίνηση

Επέστρεψε στα θρανία η Γ Λυκείου, Επέστρεψε στα θρανία η Γ Λυκείου, 

αναλυτικά τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευσηαναλυτικά τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση

CMYK

Τρίτη 12 Μαΐου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 965 Τιμή: 0,60 ευρώ

“Πράσινο” φως από τον ΕΛΓΑ δια στόματος κ. Δημήτρη Γούσια“Πράσινο” φως από τον ΕΛΓΑ δια στόματος κ. Δημήτρη Γούσια

Πληρώνονται οι ζημιές από το περσινό χαλάζιΠληρώνονται οι ζημιές από το περσινό χαλάζι

Μέτρα στήριξης Δήμου:Μέτρα στήριξης Δήμου:

Απαλλαγή από δημοτικάΑπαλλαγή από δημοτικά

τέλη και ελαφρύνσειςτέλη και ελαφρύνσεις

Κάηκαν 400 πρόβατα Κάηκαν 400 πρόβατα στην Αμπελιάστην Αμπελιά



Ο
λοκληρώθηκαν

από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες

αποκατάστασης του

οδικού τμήματος που

συνδέει την παλαιά

Εθνική Οδό Λάρισας –

Φαρσάλων με τον οικισμό

Σοφό. Οι εργασίες

αποτελούν μέρος

παρεμβάσεων για την

αποκατάσταση της

οδικής ασφάλειας του

οδικού δικτύου Π.Ε.

Λάρισας, συνολικού

προϋπολογισμού

1.000.000 ευρώ.

«Παρεμβαίνουμε σε σημεία

του οδικού μας δικτύου ενι-

σχύοντας την ασφάλεια, με

συντηρήσεις και ασφαλτο-

στρώσεις  σημείων όπου

υπάρχουν προβλήματα.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο

έργο που ανταποκρίνεται

στις ανάγκες των κατοίκων.

Με τα έργα συμβάλλουμε

στη βελτίωση της καθημερι-

νότητας των πολιτών, δημι-

ουργούμε θέσεις εργασίας

και φέρνουμε χρήμα στην

τοπική, πραγματική  οικο-

νομία» υποστηρίζει σε

δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Τ
ην Πέμπτη 7/5 ο

Δημοτικός

Σύμβουλος και

υπεύθυνος Αγροτικής

Ανάπτυξης του Δήμου

Φαρσάλων κ. Δημήτρης

Γούσιας σε συνάντηση

που είχε με τον

αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.

Νίκο Δούκα, έλαβε τις

διαβεβαιώσεις ότι εντός

του Μαΐου θα πληρωθεί

το μεγαλύτερο ποσοστό

των ζημιών από το χαλάζι

που έπληξε την Επαρχία

Φαρσάλων τον

περασμένο Ιούνιο. 

Ο κάθε δικαιούχος σύμφω-

να με το ρεπορτάζ μπορεί

μέσω του taxisnet με τα

προσωπικά του στοιχεία να

δει το συνολικό ποσό που

έχουν αποτιμηθεί οι ζημιές

από το χαλάζι και να υπο-

λογίσει την πληρωμή που

θα αναμένει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του

κ. Γούσια στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης:

“Συνάντηση με τον αντιπρό-

εδρο του ΕΛΓΑ κ. Νίκο

Δούκα για τα αγροτικά

θέματα με την ιδιότητα μου

ως υπεύθυνος Αγροτικής

Ανάπτυξης του Δήμου

Φαρσάλων και ως δημοτι-

κός σύμβουλος. Αντικείμενο

της συνάντησης ήταν οι

πληρωμές των αγροτών

της επαρχίας Φαρσάλων οι

οποίοι έχουν υποστεί ζημιές

από ακραία καιρικά φαινό-

μενα. Ο κ Δούκας με ενημέ-

ρωσε ότι στις 20 Μαΐου θα

πληρωθούν οι ζημιές από

το χαλάζι σε ποσοστό 65

τις εκατό. Τον ευχαριστούμε

όπως και τον πρόεδρο του

ΕΛΓΑ Αντρέα Λυκουρέντζο

για την απάντηση και τη

συζήτηση τους”.
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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 13/5/2020 
Ηλιοφάνεια 13/34c

Τρίτη 12/5/2020
Ηλιοφάνεια 13/33c

Πέμπτη 14/5/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 16/35c

Παρασκευή 15/5/2020
Ηλιοφάνεια 18/41c

Σαββάτο 16/5/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 21/40c

Κυριακή 17/5/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 20/36c

Δευτέρα 18/5/2020

Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 17/35c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

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

Ολοκληρώνεται ο δρόμος πουΟλοκληρώνεται ο δρόμος που

συνδέει την π.ε.ο. Λάρισας –συνδέει την π.ε.ο. Λάρισας –

Φαρσάλων με τον οικισμό ΣοφόΦαρσάλων με τον οικισμό Σοφό

“Πράσινο φως από τον ΕΛΓΑ δια στόματος“Πράσινο φως από τον ΕΛΓΑ δια στόματος

κ. Δημήτρη Γούσιακ. Δημήτρη Γούσια

Πληρώνονται οι ζημιές από τοΠληρώνονται οι ζημιές από το

χαλάζι του Ιουνίου στα Φάρσαλαχαλάζι του Ιουνίου στα Φάρσαλα



Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας στο

πλαίσιο της

προστασίας του

περιβάλλοντος και της

ορθής χρήσης των κενών

φιαλών φυτοφαρμάκων

πραγματοποιεί και το

2020, το πρόγραμμα

«Συλλογής Κενών

Συσκευασιών

Φυτοπροστατευτικών

Προϊόντων», που πρώτη

πανελλαδικά ξεκίνησε την

εφαρμογή του. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται

σε συνεργασία με τον

ΕΣΥΦ, τους Δήμους της

Π.Ε. Λάρισας, το ΓΕΩΤΕΕ

(Παράρτημα Κεντρικής

Ελλάδας), τον Γεωπονικό

Σύλλογο Λάρισας και τον

Σύλλογο Επαγγελματιών

Γεωπόνων Νομού Λάρισας. 

Από τη Διεύθυνση

Αγροτικής Οικονομίας της

Π.Ε. Λάρισας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

ανακοινώνεται στους παρα-

γωγούς και στο ευρύτερο

κοινό ότι η συλλογή θα

πραγματοποιηθεί ανα

Δήμο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

στον Δήμο Φαρσάλων:

Δευτέρα 8 Ιουνίου

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: 

1) Ναρθάκι: Χώρος αποθη-

κών Συνεταιρισμού

8:00-9:00 

2)Φάρσαλα: Χώρος

Αμαξοστασίου δίπλα στην

σκεπαστή αγορά

9:30-11:00

3) Βαμβακού: Χώρος στην

είσοδο του χωριού πριν το

κτίριο του Γυμνασίου 

11:30-12:30

4) Μ. Ευίδριο: Χώρος του

πρώην Αναπτυξιακού

Συνδέσμου

13:00-14:00

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να επικοινωνούν

με την Υπηρεσία μας, στο

τηλέφωνο 2413511119 (Δρ.

Δ. Σταυρίδη) και στους γεω-

πόνους των γεωτεχνικών

υπηρεσιών των Δήμων.

Ξ
εκίνησαν από την

Δευτέρα 11 Μαΐου

και θα διαρκέσουν

έως τις 17 Μαΐου οι

δηλώσεις για την

καταβολή των 800 ευρώ. 

Οι δηλώσεις θα γίνονται

στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Συγκεκριμένα δικαιούχοι

οικοδόμοι  είναι αυτοί που

πήραν δωρόσημο το

Πάσχα του 2020  και δεν

έχουν μπει σε Ταμείο

Ανεργίας το πρώτο τετρά-

μηνο του 2020, με εξαίρεση

όσους εξ αυτών είναι δικαι-

ούχοι και έλαβαν  η λαμβά-

νουν επίδομα τακτικής

ανεργίας εντός του διαστή-

ματος από 1-1-2020 μέχρι

και 30-4-2020.

Συνάδελφοι, αυτό το κερδί-

σαμε με την μεγάλη παρέμ-

βαση της Ομοσπονδίας μας

και των Συνδικάτων μας

στα Υπουργεία Εργασίας

και Οικονομικών.και σε

αρμόδιες κρατικές υπηρε-

σίες σε όλη την Ελλάδα.Δεν

συμβιβαστήκαμε με τις

κυβερνητικές μεθοδεύσεις

για αυτό σήμερα έχουμε

καταφέρει να γίνουν δικαι-

ούχοι των 800 ευρώ πολλές

χιλιάδες οικοδόμοι. Αν δεν

είχαμε ενεργήσει αποφασί-

στηκα πολύ μικρό μέρος

των συναδέλφων θα δικαι-

ούνταν τα 800 ευρώ, όπως

αρχικά είχε καθορίσει η

κυβέρνηση στις αρχές της

πανδημίας .

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ
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Στις 8 Ιουνίου στο Δήμο Φαρσάλων το Πρόγραμμα ΣυλλογήςΣτις 8 Ιουνίου στο Δήμο Φαρσάλων το Πρόγραμμα Συλλογής

Κενών Συσκευασιών Φυτοπροστατευτικών ΠροϊόντωνΚενών Συσκευασιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Συνδικάτο οικοδόμων και συναφών Συνδικάτο οικοδόμων και συναφών 

επαγγελμάτων Φαρσάλωνεπαγγελμάτων Φαρσάλων



Δ
έσμη μέτρων για τη

στήριξη

επιχειρήσεων και

πολιτών που επλήγησαν

οικονομικά λόγω της

πανδημίας έλαβε ο Δήμος

Φαρσάλων. 

Κατά την τελευταία συνε-

δρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου,που πραγματο-

ποιήθηκε διά περιφοράς

την Τρίτη 28 Απριλίου,

εγκρίθηκε ομόφωνα η

απαλλαγή υποχρέωσης

καταβολής τελών για τις

επιχειρήσεις που υποχρεω-

θήκαν να διακόψουν ή να

περιορίσουν τη λειτουργία

τους, από την ημερομηνία

έκδοσης των Πράξεων

Νομοθετικού Περιεχομένου

και για όσο διάστημα ισχύ-

ουν τα έκτακτα μέτρα απο-

τροπής της εξάπλωσης του

κορονοϊού-COVID-19, για

κάθε κατηγορία επιχείρη-

σης. Ειδικότερα, οι επιχει-

ρήσεις που βρίσκονται

εντός των διοικητικών

ορίων του Δήμου απαλλάσ-

σονται από τα δημοτικά

τέλη ως εξής: α) από το

τέλος κατάληψης κοινό-

χρηστων χώρων που

αναλογεί στο χρονικό διά-

στημα ισχύος της απαγό-

ρευσης ή του περιορι-

σμού, β) από το τέλος

καθαριότητας και φωτι-

σμού για το διάστημα της

διακοπής της λειτουργίας

τους.

Σε περίπτωση που έχουν

ήδη καταβληθεί ποσά από

τις επιχειρήσεις εντός του

διαστήματος απαλλαγής θα

δίνεται η δυνατότητα συμ-

ψηφισμού με μελλοντικές

απαιτήσεις τελών. Επίσης,

εγκρίθηκε η απαλλαγή της

υποχρέωσης να καταβά-

λουν ποσοστό 40% του

συνολικού μισθώματος των

μηνών Μαρτίου και

Απριλίου 2020, οι μισθωτές

δημοτικών ακινήτων, τα

οποία χρησιμοποιούνται

από αυτούς για την εγκατά-

σταση επιχείρησης, της

οποίας έχει ανασταλεί ή

απαγορευθεί προσωρινά η

λειτουργία τους για λόγους

που σχετίζονται με τον

κορονοϊό. Οι αρμόδιες υπη-

ρεσίες θα ανακοινώσουν

στην ιστοσελίδα του Δήμου

(farsala.gr) και στον Τύπο

τα αναγκαία δικαιολογητικά

που πρέπει να προσκομί-

σουν κατά περίπτωση οι

επιχειρήσεις για την απαλ-

λαγή καταβολής του

τέλους.ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝ-

ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

Δίνεται παράταση μέχρι

και τις 31/8/2020 των προ-

θεσμιών καταβολής των

βεβαιωμένων οφειλών

των επιχειρήσεων, που

λήγουν ή έληξαν στο χρο-

νικό διάστημα από

11/3/2020 έως 30/4/2020.

Έως την ίδια ημερομηνία

παρατείνονται οι προθε-

σμίες καταβολής των

δόσεων ρύθμισης ή διευ-

κόλυνσης, που εμπί-

πτουν στο ίδιο χρονικό

διάστημα. Η είσπραξη

των βεβαιωμένων και

ληξιπρόθεσμων στις

11/3/2020 οφειλών ανα-

στέλλεται μέχρι και τις

31/8/2020 και απαλλάσσο-

νται από τις προσαυξή-

σεις. Μέχρι τις 31/8/2020

παρατείνονται και οι προ-

θεσμίες καταβολής των

δόσεων ρύθμισης ή διευ-

κόλυνσης, που εμπί-

πτουν στο ίδιο χρονικό

διάστημα, ενώ αναστέλ-

λονται επίσης έως τις

31/8/2020 η είσπραξη των

βεβαιωμένων και ληξι-

πρόθεσμών την 1/4/ 2020

οφειλών, χωρίς προσαυ-

ξήσεις.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ -

ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Εγκρίθηκε ομόφωνα η

απαλλαγή καταβολής

διδάκτρων (τροφείων) για

τους Παιδικούς Σταθμούς

και των διδάκτρων της

Μουσικής Σχολής για τα

μαθήματα, τα οποία δεν

θα αναπληρωθούν, σύμ-

φωνα με σχετική απόφα-

ση του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα

«Μέτρα για αντιμετώπιση

των συνεχιζόμενων συνε-

πειών της πανδημίας του

κορονοϊού COVID-19».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ

Ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου στην

εισήγησή του τόνισε, μεταξύ

άλλων, ότι «σε μια περίοδο

όπου οι οικονομικές συνέ-

πειες της πανδημίας είναι

ήδη ορατές, είναι αδήριτη η

ανάγκη να υπάρξουν άμεσα

μέτρα στήριξης των ελεύθε-

ρων επαγγελματιών, των

τοπικών μας επιχειρήσεων,

αλλά και άλλων πολιτών.

Αποτελεί για εμάς κοινωνική

αναγκαιότητα η λήψη

μέτρων για επιχειρήσεις

που διέκοψαν ή περιόρισαν

υποχρεωτικά τη λειτουργία

τους, λόγω των μέτρων

αποτροπής της διασποράς

του κορονοϊού COVID-19.

Επειδή όμως η εξέλιξη της

πανδημίας είναι μία δυναμι-

κή διαδικασία, θα συνεχί-

σουμε να συνεργαζόμαστε

με την τοπική κοινωνία, να

παρακολουθούμε στενά τις

όποιες νεότερες επιπτώσεις

και να λαμβάνουμε πρωτο-

βουλίες στήριξης στο μέτρο

που μας επιτρέπουν οι συν-

θήκες στον Δήμο».
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

ΌλαΌλα τατα μέτραμέτρα πουπου ανακοίνωσεανακοίνωσε οο κ. Εσκίογλουκ. Εσκίογλου

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και ελαφρύνσειςΑπαλλαγή από δημοτικά τέλη και ελαφρύνσεις

για τη στήριξη επιχειρήσεων και πολιτώνγια τη στήριξη επιχειρήσεων και πολιτών



Ο
ι επιχειρήσεις με

αντικείμενο τα

τυχερά παιχνίδια

και στοιχήματα άνοιξαν

τις πόρτες τους την

Δευτέρα 11 Μαΐου, στο

πλαίσιο της σταδιακής

άρσης των μέτρων.

Η μεγάλη αλλαγή στις εν

λόγω επιχειρήσεις έχει να

κάνει με το γεγονός ότι

πλέον δεν υπάρχουν καρέ-

κλες εντός των επιχειρήσε-

ων και οι πελάτες τηρούν

όλα τα μέτρα που έχουν

εξαγγελθεί.

Για τα καταστήματα τυχε-

ρών παιχνιδιών ισχύει ό,τι

και για τα λιανικού εμπορί-

ου σε ό,τι αφορά τα επιτρε-

πόμενα άτομα.  Ειδικότερα,

σε καταστήματα έως 20 τ.μ.

θα μπορούν να εισέλθουν

μέχρι τέσσερα άτομα, σε

καταστήματα από 20 έως

100 τ.μ. θα μπορούν να

βρίσκονται τέσσερα άτομα

συν ένα άτομο ανά 10 τ.μ.,

ενώ σε καταστήματα άνω

των 100 τ.μ. θα μπορούν

να εισέλθουν 12 άτομα συν

ένα άτομο ανά 15 τ.μ.

Επίσης, σε περίπτωση που

το εμβαδόν του καταστήμα-

τος υπερβαίνει τα 300 τ.μ.

και διαθέτει περισσότερους

από έναν ορόφους, ισχύει

και το κριτήριο επιπέδων,

δηλαδή επιτρέπεται έως

ένα άτομο ανά 10 τ.μ. ανά

όροφο.

Ο κ. Άρης Δημόπουλος

ένας ιδιοκτήτης πρακτορεί-

ου ΟΠΑΠ δήλωσε στον

“Πρώτο Τύπο”: “Η μεγάλη

αλλαγή ουσιαστικά για εμάς

είναι ότι δεν υπάρχουν

πλέον καρέκλες και καθήμε-

νοι πελάτες εντός του πρα-

κτορείου.

Πρέπει να ελέγχουμε την

ροή των πελατών ώστε να

μην υπάρχει συνωστισμός,

θα προσαρμοστούμε και

εμείς στα νέα δεδομένα, τα

οποία όπως φαίνεται θα

πάρουν αρκετό καιρό και

θα τίποτα με αυτή την επι-

στροφή δεν θυμίζει την

προηγούμενη κανονικότητα.

Με ψυχραιμία, λογική και

σύνεση θα αλλάξουμε τις

συνήθειες μας και εμείς

όπως και όλος ο υπόλοιπος

κόσμος.”
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CMYK

Με αλλαγές και νέα δεδομένα η έναρξη των Με αλλαγές και νέα δεδομένα η έναρξη των 

επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών 

Μ
ε αφορμή την

σταδιακή άρση

των μέτρων και

το άνοιγμα του

μεγαλύτερου ποσοστού

των καταστημάτων στα

Φάρσαλα ο Εμπορικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων δια της

γραμματέας του κ.

Έλενας Μπακαλέξη το

απόγευμα της Δευτέρας

11/5 μοίρασε αυτοκόλλητα

και φυλλάδια

ενημερωτικά αναφορικά

με τα νέα μέτρα που

έχουν τεθεί σε ισχύ από

την Πολιτεία.

Η κ. Μπακαλέξη μοίρασε σε

όλα τα καταστήματα φυλλά-

δια και ευχήθηκε εκ μέρους

του Εμπορικού Συλλόγου

Φαρσάλων καλές δουλειές

και καλή επιτυχία σε όλους

τους καταστηματάρχες.

Μοίρασε φυλλάδια και ενημέρωσε για τα νέα μέτρα οΜοίρασε φυλλάδια και ενημέρωσε για τα νέα μέτρα ο

Εμπορικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων!Εμπορικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων!



Τ
ο «ποδαρικό» στα

σχολεία, μετά την

άρση της

αναστολής της

λειτουργίας τους έκαναν

την Δευτέρα 11/5, οι

μαθητές της Γ’ λυκείου. 

Την επόμενη εβδομάδα,την

Δευτέρα 18 Μαΐου, θα ακο-

λουθήσουν οι μαθητές της

Α’ και Β’ λυκείου και των

γυμνασίων. Οι μαθητές των

δημοτικών και των νηπια-

γωγείων πιθανώς να επι-

στρέψουν στις σχολικές

αίθουσες την 1η Ιουνίου,

αλλά αυτό θα εξαρτηθεί

από τα επιδημιολογικά

δεδομένα των επόμενων

ημερών. Από το υπουργείο

έχει ξεκαθαριστεί ότι τα

δημοτικά και τα νηπιαγω-

γεία θα ανοίξουν ξανά

«μόνο αν υπάρχει η βεβαιό-

τητα ότι η πορεία της επιδη-

μίας βαίνει καθοδικά».

Οι κανόνες

Φυσικά, η επιστροφή των

μελών της σχολικής κοινό-

τητας στα σχολεία γίνεται με

τα αναγκαία μέτρα προστα-

σίας, που έχουν προβλέψει

ΕΟΔΥ και υπουργείο

Παιδείας, με την τήρηση της

απόστασης 1,5 μέτρου να

είναι το βασικότερο.

– Είσοδος και έξοδος από

τον χώρο του σχολείου

Για να περιοριστεί ο ο

συνωστισμός κατά την προ-

σέλευση και αποχώρηση

μαθητών στο σχολείο, δεν

θα πραγματοποιείται η

καθιερωμένη συγκέντρωση

στον προαύλιο χώρο πριν

την έναρξη του προγράμμα-

τος. Οι μαθητές θα πηγαί-

νουν απ’ ευθείας στην

αίθουσα του τμήματός τους.

–Δεκαπέντε μαθητές ανά

αίθουσα, με ανοικτά παρά-

θυρα

Πλέον, μέχρι τη λήξη της

τρέχουσας σχολικής χρο-

νιάς, ο μέγιστος επιτρεπό-

μενος αριθμός μαθητών

ανά τάξη είναι δεκαπέντε

(15) και η απόσταση μεταξύ

μαθητών, καθισμένων στα

θρανία, θα πρέπει να είναι

1,5 μέτρο . Τα τμήματα των

τάξεων έχουν χωριστεί στα

δύο και οι μαθητές θα

πηγαίνουν στο σχολείο εκ

περιτροπής. Δευτέρα –

Τετάρτη – Παρασκευή θα

πηγαίνει το μισό τμήμα και

Τρίτη – Πέμπτη το άλλο

μισό, ενώ την επόμενη

εβδομάδα θα γίνεται το

αντίστροφο. Τα ολιγομελή

τμήματα (ως 15 άτομα) θα

μπορούν να λειτουργούν

καθημερινά.

Σύμφωνα με την υπουργό

Παιδείας, Νίκη Κεραμέως,

το 66% των τμημάτων της

Γ’ λυκείου των ΓΕΛ θα

κάνουν καθημερινά μάθημα

και όχι εκ περιτροπής, διότι

τα τμήματα αυτά έχουν

κάτω από 15 μαθητές και

δεν χρειάζεται να γίνει κατά-

τμηση τμημάτων. Το αντί-

στοιχο ποσοστό των τμημά-

των της Γ’ λυκείου των

ΕΠΑΛ είναι 74%.

Όσον αφορά στη διαρρύθ-

μιση των αιθουσών, η σχε-

τική εγκύκλιος προβλέπει

ότι τα θρανία θα έχουν

κοινό προσανατολισμό,

ώστε να μειώνεται κατά το

μέγιστο δυνατό η έκθεση

των μαθητών σε σταγονίδια

από βήχα ή φτέρνισμα, ιδι-

αίτερα σε αίθουσες με

περιορισμένο χώρο.

Οι μαθητές θα κάθονται

ένας ανά θρανίο και εναλ-

λάξ, στη δεξιά και αριστερή

πλευρά του θρανίου, όχι ο

ένας πίσω από τον άλλον.

Ο εξαερισμός των τάξεων

θα γίνεται φυσικά και προ-

βλέπεται καθαρισμός τους

δύο φορές την ημέρα.

– Χωριστά στα διαλείμματα

Μέχρι τη λήξη της σχολικής

χρονιάς, το διάλειμμα του

σχολείου θα είναι διαφορετι-

κό. Οι μαθητές δεν θα

κάνουν ενιαίο διάλειμμα,

προκειμένου να περιοριστεί

η αλληλεπίδραση μεταξύ

των τμημάτων/υποτμημά-

των. Η εικόνα των μαθητών

που ξεχύνονται στο προαύ-

λιο αποτελεί παρελθόν,

αφού προβλέπεται σταδια-

κή έξοδος και με σειρά και

επιπλέον, κάθε τμήμα θα

έχει διαφορετικό χώρο στο

προαύλιο.

Απαγορεύονται τα παιχνίδια

με μπάλα (π.χ. βόλεϊ, μπά-

σκετ, ποδόσφαιρο) και τα

κυλικεία θα είναι κλειστά.

– Αντισηπτικά, προαιρετική

η χρήση μάσκας

Σχολαστικός θα είναι ο

καθαρισμός στα σχολεία

από σήμερα, ενώ τα σχο-

λεία έχουν «εξοπλιστεί» με

αντισηπτικά. Σύμφωνα με

τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και

δήμαρχο Τρικάλων,

Δημήτρη Παπαστεργίου,

δεν υπήρξε πρόβλημα στην

προμήθεια αντισηπτικών,

καθώς εκτός της πρώτης

αποστολής από μεριάς

υπουργείου Παιδείας, οι

περισσότεροι δήμοι ήταν

ήδη εφοδιασμένοι με αντι-

σηπτικά. Μέσα στην εβδο-

μάδα, προβλέπεται δεύτερη

αποστολή αντισηπτικών

από το υπουργείο προς

τους δήμους.

Ήδη, σε κάθε σχολείο έχει

γίνει σχολαστικός καθαρι-

σμός, ενώ καθαρίστριες θα

βρίσκονται στο χώρο του

σχολείου και κατά τη διάρ-

κεια των μαθημάτων.

Ως προς τη χρήση μάσκας

από τους μαθητές, αυτή

είναι προαιρετική στις τάξεις

και τα μέσα μεταφοράς των

μαθητών.

– Συνεδριάσεις Συλλόγου

Διδασκόντων

Οι διευθυντές των σχολείων

θα έχουν τη δυνατότητα να

καλούν τα μέλη του

Συλλόγου Διδασκόντων σε

συνεδρίαση σε χώρο που

πληροί τις προϋποθέσεις

της προβλεπόμενης από-

στασης μεταξύ των εκπαι-

δευτικών, ακόμη και αν

αυτό απαιτεί τη μετακίνηση

της συνεδρίασης του

Συλλόγου σε άλλο χώρο

από εκείνο που συνήθως

χρησιμοποιείται για αυτόν

τον σκοπό.

– Για τους καθηγητές

γυμνασίων

Η παρουσία των καθηγη-

τών του γυμνασίου στα

σχολεία τους κατά την ερχό-

μενη εβδομάδα, πριν την

επανέναρξη της λειτουργίας

των γυμνασίων καθορίζεται

από τον διευθυντή, ανάλο-

γα με τις εκάστοτε διοικητι-

κές ανάγκες.

Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για

κρούσματα

Για τη διαχείριση τυχόν

συμπτωμάτων που εμφανί-

ζονται σε μέλος της σχολι-

κής κοινότητας, θα ενεργο-

ποιείται το σχετικό πρωτό-

κολλο του ΕΟΔΥ, στη βάση

της διαδικασίας της ιχνηλά-

τησης και με διαβαθμίσεις

ανάλογα με το κάθε περι-

στατικό. Δεν προβλέπεται

να κλείνει το σχολείο σε

περίπτωση κρούσματος.

Απουσίες μαθητών και

εκπαιδευτικών

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί

από την υπουργό Παιδείας,

Νίκη Κεραμέως, υπάρχει

πρόβλεψη άδειας για εκπαι-

δευτικούς που εμπίπτουν

στην κατηγορία ειδικών

αδειών απουσίας, ενώ θα

συνεχιστούν οι άδειες ειδι-

κού σκοπού και στο δημό-

σιο και στον ιδιωτικό τομέα

για γονείς με παιδιά σε

εκπαιδευτικές δομές που

παραμένουν σε αναστολή.

Επίσης, υπάρχει η δυνατό-

τητα μη προσμετρώμενης

απουσίας για μαθητές που

έχουν ειδικό λόγο (βάσει

δήλωσης γονέα/κηδεμόνα

περί ύπαρξης ατόμου ευπα-

θούς ομάδας στο σπίτι

όπως έχει οριστεί από την

Επιτροπή, ή περίπτωση

ατόμου που νοσεί).

Για όσους μαθητές υπάρχει

ειδικός λόγος απουσίας

από το σχολείο, προβλέπε-

ται ζωντανή αναμετάδοση

του μαθήματος μέσω τηλεκ-

παίδευσης. Ωστόσο, οι

εκπαιδευτικές ομοσπονδίες

έχουν εκφράσει την αντίθε-

σή τους στη ζωντανή ανα-

μετάδοση μαθήματος, επι-

καλούμενες θέματα προ-

στασίας προσωπικών δεδο-

μένων.

Τέλος, για τις ημέρες που οι

μαθητές δεν θα είναι στο

σχολείο, προβλέπεται να

υπάρχει πρόγραμμα για

μελέτη στο σπίτι.

Τέλος μαθημάτων στις 12

Ιουνίου 2020

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι

γυμνάσια και λύκεια θα

κάνουν μαθήματα μέχρι τις

12 Ιουνίου, προαγωγικές

και απολυτήριες εξετάσεις

δεν θα γίνουν (η αξιολόγη-

ση των μαθητών θα γίνει

βάσει των βαθμών των

τετραμήνων) και στις 15 και

16 Ιουνίου θα πραγματο-

ποιηθεί η έναρξη των

Πανελλαδικών Εξετάσεων

για τα Γενικά Λύκεια και τα

Επαγγελματικά Λύκεια,

αντίστοιχα. Για τα Ειδικά

Σχολεία έχει παραταθεί η

αναστολή λειτουργίας.

Ανοίγουν και τα φροντιστή-

ρια

Τέλος, όσον αφορά στη λει-

τουργία των φροντιστηρίων,

θα ακολουθηθεί η σταδιακή

επαναλειτουργία των επκαι-

δευτικών βαθμίδων όπως

ισχύει και για τα σχολεία,

τηρώντας απαραιτήτως τα

μέτρα πρόληψης (απόστα-

ση 1,5 μέτρου μεταξύ μαθη-

τών και 15 μαθητές ανά

τμήμα). Τα τμήματα της Γ’

Λυκείου ξεκινούν σήμερα,

Δευτέρα 11 Μαΐου, ενώ τα

τμήματα της Α’, Β’ Λυκείου

και Γυμνασίου καθώς και τα

μαθήματα ξένων γλωσσών

επανεκκινούν στις 18

Μαΐου. Από το υπουργείο,

πάντως, συστήνεται η συνέ-

χιση των μαθημάτων μέσω

τηλεκπαίδευσης.
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Επικαιρότητα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Επέστρεψε στα θρανία η Γ Λυκείου μετά από Επέστρεψε στα θρανία η Γ Λυκείου μετά από σχεδόνσχεδόν 2 μήνες,2 μήνες,

νέα δεδομένα και κανονισμοί στην εκπαίδευσηνέα δεδομένα και κανονισμοί στην εκπαίδευση

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες για επο-
χιακή απασχόληση σε εργοστάσιο κονσερ-
βοποιίας. 
Πληροφορίες : Nefeli Travel
Τηλ. Επικ.: 6974049136, 6942689711,
6974092079



Ε
πιστολή προς τον

υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης Μ.

Βορίδη, πρόεδρο του

ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέτζο

και βουλευτές της

κυβέρνησης του νομού

σχετικά με την ανάγκη

επίσπευσης των

διαδικασιών για την

αποζημίωση των

παραγωγών μετά τις

καταστροφές που

υπέστησαν από τις

θεομηνίες του

περασμένου Ιουνίου,

απέστειλαν οι κοινότητες

Κατωχωρίου & Σταυρού

Φαρσάλων, την Δευτέρα

(04/05). όπου τονίζουν

στην επιστολή «την

αναγκαιότητα άμεσης

καταβολής των

αποζημιώσεων

προκειμένου να υπάρξει

η δυνατότητα διάσωσης

της παραγωγής εντός της

καλλιεργητικής περιόδου

και η συνέχιση της

παραγωγικής

δραστηριότητάς τους.

Αναλυτικά η επιστολή:

Δευτέρα 4/5

Κοινότητα Κατωχωρίου-

Σταυρού:

Κύριε υπουργέ, κύριε πρόε-

δρε, κύριοι βουλευτές”.

Σφοδρή χαλαζόπτωση

έπληξε το απόγευμα της

Κυριακής 16/06/2019 τα

δυτικά της επαρχίας

Φαρσάλων και πιο συγκε-

κριμένα τα χωριά

Κατωχώρι, Σταυρός, Άγιος

Γεώργιος προξενώντας

μεγάλες ζημιές στις καλ-

λιέργειες που φθάνουν σε

πολλές περιπτώσεις στο

100% της αναμενόμενης

παραγωγής. Δεδομένου ότι

δεν έχουμε καμία ενημέρω-

ση σχεδόν ένα (1) χρόνο

μετά για το ζήτημα αυτό

μέχρι σήμερα, θα θέλαμε να

μεταφέρουμε την ανησυχία

και την αγωνία των παρα-

γωγών βάμβακος, βιομηχα-

νικής τομάτας, καλαμποκιού

και σιταριού, τονίζοντας την

αναγκαιότητα άμεσης κατα-

βολής των αποζημιώσεων

προκειμένου να υπάρξει η

δυνατότητα διάσωσης της

παραγωγής εντός της καλ-

λιεργητικής περιόδου και η

συνέχιση της παραγωγικής

δραστηριότητάς τους.

Γνωρίζοντας την ευαισθη-

σία σας για τον αγροτικό

κόσμο παρακαλούμε για τις

ενέργειες σας έτσι ώστε να

αποζημιωθούν οι πληγέντες

αγρότες των περιοχών μας

για την απώλεια του εισο-

δήματος τους, στο συντομό-

τερο δυνατό χρονικό διά-

στημα καθώς πολλοί εξ

αυτών δεν έχουν άλλες

πηγές εισοδήματος για να

καλύψουν τις οικογενειακές

τους ανάγκες, κάνοντας το

ζήτημα να ανάγεται σε θέμα

επιβίωσης».

Με εκτίμηση κοινότητες

Κατωχωρίου & Σταυρού

Φαρσάλων

Ε
ρώτηση στον

Υπουργό

Αγροτικής

Ανάπτυξης  κατέθεσε η

βουλευτής του Κινήματος

Αλλαγής, Ευαγγελία

Λιακούλη, ζητώντας την

άμεση καταβολή της

αποζημίωσης  στους

αγρότες της περιοχής

Φαρσάλων για την

χαλαζόπτωση του Ιουνίου

του 2019,   τονίζοντας

μεταξύ άλλων τα εξής:

«Θέμα επιβίωσης αποτελεί

για τους αγρότες της περιο-

χής Φαρσάλων και κυρίως

των δημοτικών διαμερισμά-

των Σταυρού, Κατωχωρίου

και Αγίου Γεωργίου, που

έχουν υποστεί ολοσχερή

καταστροφή από την χαλα-

ζόπτωση του Ιουνίου του

2019 ( 16/06), η καταβολή

των αποζημιώσεων από

τον ΕΛΓΑ.

Η βιβλική καταστροφή του

περυσινού καλοκαιριού

στην περιοχή, προκάλεσε

μέχρι και 100% απώλεια

στις καλλιέργειες, με αποτέ-

λεσμα να υποστούν σοβα-

ρό πλήγμα οι παραγωγές

και η δραστηριότητα των

αγροτικών εκμεταλλεύσεων,

συνολικά. 

Από τότε μέχρι σήμερα,

καμία απολύτως ενημέρω-

ση δεν έχει υπάρξει στους

αγρότες της περιοχής, ενώ

οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι

αναγκαία η άμεση καταβολή

των αποζημιώσεων, προ-

κειμένου να μπορέσουν να

συνεχίσουν την παραγωγι-

κή δραστηριότητα

Η  συγκυρία της πανδημίας

έχει δημιουργήσει δεινή

κατάσταση για τον αγροτικό

κόσμο της χώρας, ο οποίος

υπέστη σε μεγάλο βαθμό

τις βραχυπρόθεσμες, αλλά

ήδη διαφαίνονται και οι

μακροπρόθεσμες, συνέπει-

ές της, με αποτέλεσμα να

επιβαρύνει ακόμη περισσό-

τερο την κατάσταση των

παραγωγών    

Ηδη βρισκόμαστε στην καρ-

διά της καλλιεργητικής

περιόδου και η συνέχιση

της παραγωγικής δραστη-

ριότητα αυτών των αγροτών

δεν θα μπορέσει να γίνει,

αν δεν ενισχυθούν οικονο-

μικά 

Περαιτέρω, δεν υπάρχει

καμία ενημέρωση από τις

υπηρεσίες του ΕΛΓΑ για την

προοπτική καταβολής των

αποζημιώσεών τους για την

χαλαζόπτωση του Ιούνη

2019.  

Ζητούμε την άμεση καταβο-

λή των αποζημιώσεων,

στους πληγέντες παραγω-

γούς της περιοχής

Φαρσάλων. Είναι θέμα επι-

βίωσης…»

Ε
περώτηση προς

τον

περιφερειάρχη

Θεσσαλίας κατέθεσαν οι

περιφερειακοί σύμβουλοι

της Λαϊκής Συσπείρωσης

Τάσος Τσιαπλές και

Ζήσης Γκαραλιάκος.

Αναλυτικά, στην επερώτηση

επισημαίνονται τα εξής:

«Σύμφωνα με έγγραφη

αναφορά του ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων, στην επαρχία

Φαρσάλων υπάρχουν έντο-

να αρδευτικά προβλήματα

λόγω έλλειψης έργων υπο-

δομής και ιδιαίτερα στην

περιοχή Σταυρού

Φαρσάλων.

Ένα από τα θέματα που

απασχολεί την παραπάνω

περιοχή είναι η αποπερά-

τωση των έργων της λίμνης

Σμοκόβου.

Η επέκταση του κλειστού

αγωγού μεταφοράς νερού

Ε5 από Γραμματικό έως

Φαρσαλίτη μήκους 4.500

μέτρων περίπου θα εξυπη-

ρετήσει μεγάλο τμήμα του

αγροκτήματος Σταυρού που

αντιμετωπίζει δυσκολίες

στην άρδευση.

Ζητάμε από τον κ. περιφε-

ρειάρχη Θεσσαλίας, να μας

ενημερώσει, σε ποιες ενέρ-

γειες θα προβεί προκειμέ-

νου να επιλυθεί αυτό το

σημαντικό πρόβλημα»
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Η
χαλάρωση των

μέτρων και η

σταδιακή άρση

τους σε συνδυασμό με

τον καλοκαιρινό καιρό

των ημερών έχει

επιτρέψει σε πολύ κόσμο

να μπορέσει να βγει από

το σπίτι και να περάσει

κάποιες στιγμές με

φίλους, γνωστούς και

παρέες σε δημόσιους

εξωτερικούς χώρους.

Όμως για ακόμη μια φορά

στα Φάρσαλα γινόμαστε

μάρτυρες κάποιων που δεν

σέβονται την δημόσια περι-

ουσία, που δεν γνωρίζουν

από κανόνες υγιεινής και

που δείχνουν πραγματικά

απόλυτη αδιαφορία στους

υπόλοιπους συμπολίτες

μας.

Το Πολιτιστικό Κέντρο των

Φαρσάλων συγκεκριμένα το

πρωί της Κυριακής, θύμιζε

σκουπιδότοπο με σκουπίδια

πεταμένα ακριβώς κάτω

από τους κάδους οι οποίοι

όπως μπορείτε να διακρίνε-

τε στις φωτογραφίες δεν

φαίνονται γεμάτοι.

Πραγματικά τραγικό φαινό-

μενο το οποίο έρχεται σε

συνέχεια των φαινομένων

με τα σκουπίδια στον

Περιφερειακό, στον

Προφήτη Ηλία και τους βαν-

δαλισμούς στο 2ο Γυμνάσιο

– Λύκειο Φαρσάλων.

Ατομική ευθύνη και παιδεία

αγνοούνται…

Μπροστά στον ατελείωτο

αυτό σκουπιδότοπο οι

υπεύθυνοι και οι υπάλληλοι

καθαριότητας του Δήμου

Φαρσάλων “θορυβήθηκαν”

και κινήθηκαν ταχύτατα

καθαρίζοντας άμεσα τον

χώρο από όλα τα σκουπίδια

που εκτός όλων των άλλων

αποτελούσαν και σημεία

μόλυνσης για την υγιεινή

των πολιτών.

Η Αντιδημαρχία καθαριότη-

τας του Δήμου Φαρσάλων

κινήθηκε ταχύτατα και το

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων καθαρίστηκε

από όλα τα σκουπίδια και

μάλιστα μέχρι το μεσημέρι

της Κυριακής είχε καθαρι-

στεί παντελώς.

Ευχή όλων μας είναι να

παραμείνει έτσι όχι μόνο το

Πολιτιστικό Κέντρο αλλά

όλοι οι Δημόσιοι χώροι

ώστε να μπορεί ο κάθε

πολίτης να απολαμβάνει

την βόλτα και την διασκέδα-

ση του σεβόμενος απόλυτα

τους κανόνες υγιεινής και

την ατομική και συλλογική

ευθύνη.

Υ.Γ. (Στις τρεις πρώτες

φωτογραφίες είναι η

κατάσταση στο

Πολιτιστικό το πρωί της

Κυριακής, ενώ στις επό-

μενες τρεις το μεσημέρι

της ίδιας ημέρας.)

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τον “χαβά” τους οι ασυνείδητοι, μετέτρεψαν σε σκουπιδότοποΤον “χαβά” τους οι ασυνείδητοι, μετέτρεψαν σε σκουπιδότοπο

και το Πολιτιστικό Κέντρο - Καθαρίστηκε άμεσα από τηνκαι το Πολιτιστικό Κέντρο - Καθαρίστηκε άμεσα από την

Αντιδημαρχεία καθαριότητας του ΔήμουΑντιδημαρχεία καθαριότητας του Δήμου



Τ
εράστιες ζημιές

άφησε πίσω της η

πυρκαγιά στην

κτηνοτροφική μονάδα

στην Αμπελιά που

ξέσπασε το μεσημέρι της

περασμένης Παρασκευής.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από

άγνωστες συνθήκες και

επεκτάθηκε γρήγορα σε ένα

τομέα της μονάδας που είχε

μέσα σταβλισμένα πρόβα-

τα, τα οποία και έκαψε, ενώ

επίσης έκαψε πολλά δέμα-

τα άχυρο και άλλα κτηνο-

τροφικά δέματα. 

Η φωτιά επεκτάθηκε και σε

παρακείμενη χώρο άλλης

ιδιοκτησίας, όπου επίσης

έκαψε δέματα από κτηνο-

τροφικά προϊόντα που ήταν

αποθηκευμένα.

Μετά από μεγάλες προ-

σπάθειες που κατέβαλαν 14

πυροσβέστες με 7 πυρο-

σβεστικά οχήματα και

πολύωρη μάχη με τις φλό-

γες το βράδυ της

Παρασκευής ολοκληρώθηκε

η κατάσβεση της πυρκα-

γιάς.

Επικεφαλής της επιχείρη-

σης κατάσβεσης ήταν ο

διοικητής του Α’

Πυροσβεστικού Σώματος

Λάρισας κ. Λάμπρος

Κίτσιος.

Επίσης, στο σημείο συνέ-

δραμαν ακόμα μία υδροφό-

ρα και ένα μηχάνημα του

δήμου Φαρσάλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες

πληροφορίες εκτός από τις

εκτεταμένες ζημιές και φθο-

ρές που προξένησε η μεγά-

λης έντασης και έκτασης

πυρκαγιά στα κτίρια, κάη-

καν αρκετά δέματα από

ζωοτροφές ενώ κάηκαν και

πρόβατα.

Σύμφωνα με την δήλωση

του ιδιοκτήτη στις αρχές,

κάηκαν περίπου 400 πρό-

βατα που βρισκόταν στον

συγκεκριμένο τομέα.

Για τις συνθήκες που προ-

κλήθηκε το συμβάν ερευνά

η κλιμάκιο της πυροσβεστι-

κής υπηρεσίας.
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στην Αμπελιά – Κάηκαν 400 πρόβαταστην Αμπελιά – Κάηκαν 400 πρόβατα



Α
γαπητοί γονείς

και παιδιά, φέτος

η τελική ευθεία

στον αγώνα που

ξεκινήσαμε πριν πολλούς

μήνες μας βρίσκει

αντιμέτωπους με μια

διαφορετικού τύπου

δυσκολία που όμοιά της

δεν ζήσαμε ποτέ.

Η μέριμνά μας είναι να

δούμε το χαμόγελο της επι-

τυχίας να ανθίζει στα χείλη

όλων γι’ αυτό και καταβάλ-

λουμε τη μέγιστη δυνατή

προσπάθεια- επιστημονική,

εκπαιδευτική, ηθική.

Σεβόμενοι, λοιπόν, την

μεγάλη αγωνία και τον

κοινό μας μόχθο, μα πάνω

απ’ όλα την υγεία όλων

μας, καταλήξαμε ομόφωνα

για την προσεχή εβδομάδα

11/5/2020 έως και

17/5/2020 να μην ανοίξει το

φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ

για τους μαθητές.

Τα μαθήματα θα πραγματο-

ποιηθούν αποκλειστικά

μέσω τηλεκπαίδευσης.

Αφού γίνει η απαραίτητη

απολύμανση όλων των

χώρων και ουσιαστικές

ενέργειες που θα διασφαλί-

σουν την απόλυτη τήρηση

των κανόνων υγιεινής,

όπως αυτοί προβλέπονται

από το νόμο, θα επανέλ-

θουμε.

Δεν θέλουμε κανένας μαθη-

τής να χάσει τις εξετάσεις

σε περίπτωση κρούσματος.

Δεν θέλουμε να εκτεθεί σε

κίνδυνο η υγεία κανενός

στο σπίτι.

Δεν θέλουμε κανένας από

το εκπαιδευτικό και διοικητι-

κό προσωπικό να νοσήσει.

Θέλουμε έμπρακτα να δεί-

ξουμε πόσο σημαντική είναι

η υπεύθυνη στάση όλων

μας.

Με τιμή,

Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ 

Τ
ις επόμενες μέρες

έρχεται νέα

οικονομική

ενίσχυση στους Δήμους,

τόνισε ο υπουργός

Εσωτερικών Τ.

Θεοδωρικάκος.

Η δυνατότητα διπλασια-

σμού του χώρου για τραπε-

ζοκαθίσματα στην εστίαση,

τι θα γίνει με την πεζοδρό-

μηση και τα δημοτικά τέλη.

Το περιεχόμενο της νομοθε-

τικής ρύθμισης που θα δίνει

τη δυνατότητα επέκτασης

του χώρου, τον οποίο θα

καταλαμβάνουν με τα τρα-

πεζοκαθίσματα τα καταστή-

ματα εστίασης, ανέπτυξε σε

συνεντεύξεις του στο Mega

και στο ραδιόφωνο του

ΣΚΑΙ, ο υπουργός

Εσωτερικών, Τάκης

Θεοδωρικάκος, ανακοινώ-

νοντας παράλληλα ότι εντός

των επομένων ημερών, θα

καταβληθεί η πρώτη δόση

νέας έκτακτης οικονομικής

ενίσχυσης προς τους

δήμους.

Αναφερόμενος στις ρυθμί-

σεις για τα καταστήματα

εστίασης, που θα κατατε-

θούν στη Βουλή την

Τετάρτη, είπε ότι θα προ-

βλέπονται τα εξής:

1. Τα καταστήματα που δια-

θέτουν άδεια χρήσης κοινό-

χρηστων χώρων έχουν την

δυνατότητα, σε συνεργασία

με τον δήμο, να διπλασιά-

σουν τον χώρο που χρησι-

μοποιούν για την ανάπτυξη

τραπεζοκαθισμάτων.

2. Εάν είναι εφικτή η πεζο-

δρόμηση χώρων, οι δήμοι

θα την αποφασίζουν σε

συνεργασία με την αστυνο-

μία, χωρίς όμως να υπάρ-

χουν πρόσθετες κατασκευ-

ές ή ηχορύπανση.

3. Ο επιπλέον χώρος στα

καταστήματα εστίασης θα

δίνεται χωρίς να χρεώνο-

νται με επιπλέον δημοτικά

τέλη.

4. Προϋπόθεση για όλα τα

παραπάνω είναι να υπάρχει

ανοικτός διάδρομος για

τους πεζούς (τουλάχιστον

1.80 m) και να μη παρε-

μποδίζεται η πρόσβαση και

η διέλευση των ατόμων με

ειδικές ανάγκες.

5. Στις περιπτώσεις που

δεν είναι δυνατή η επέκτα-

ση χώρου, δίνεται η δυνα-

τότητα στους δήμους να

μειώσουν τα δημοτικά τέλη

έως και 50%

«Μας ενδιαφέρει να ανοί-

ξουν τα καταστήματα, να

διατηρηθούν οι θέσεις εργα-

σίας και να υπάρχει τζί-

ρος», είπε χαρακτηριστικά ο

κ. Θεοδωρικάκος και τόνισε

ότι στις περιπτώσεις που

υπάρχουν αυθαιρεσίες σε

πρώτη φάση θα υπάρξουν

πρόστιμα και σε δεύτερη

αφαίρεση αδειών. «Θα

είμαστε κατηγορηματικοί

στη νομοθετική παρέμβαση

που θα κάνουμε», επισήμα-

νε ο υπουργός

Εσωτερικών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε

και στην καθοριστική συμ-

βολή της αυτοδιοίκησης

κατά τη διάρκεια της κρί-

σης.

Αναγνώρισε ότι στη συγκε-

κριμένη περίοδο οι δήμοι

έχουν μειωμένους πόρους

και πρόσθεσε ότι «το κρά-

τος είναι εδώ για να στηρί-

ξει την αυτοδιοίκηση».

Ανακοίνωσε επίσης ότι σε

συνεργασία με το υπουρ-

γείο Οικονομικών τις επόμε-

νες ημέρες θα καταβληθεί η

πρώτη δόση έκτακτης οικο-

νομικής στήριξης για τους

ΟΤΑ για να καλύψουν τις

οικονομικές απώλειες. 
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Οι πέντε ρυθμίσεις για τα καταστήματα εστίασης - Οι πέντε ρυθμίσεις για τα καταστήματα εστίασης - 

Έρχεται νέα οικονομική ενίσχυση στους ΔήμουςΈρχεται νέα οικονομική ενίσχυση στους Δήμους

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ολοκληρώθηκε η διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στο Δήμο ΦαρσάλωνΟλοκληρώθηκε η διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στο Δήμο Φαρσάλων

Ο
λοκληρώθηκε η

διανομή

προϊόντων του

προγράμματος

«Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας για Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD)» στους

δικαιούχους του Δήμου

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα διανεμήθηκαν

τα εξής προϊόντα: δημητρια-

κά, αλεύρι, μαρμελάδα,

ρύζι, ελαιόλαδο, ζάχαρη,

ζυμαρικά, καθαριστικό υγρό

γενικής χρήσης, κριθαράκι,

μέλι, τοματοπολτός, πραλί-

να φουντουκιού, σαπούνι

πλάκα, φακές, φασόλια,

φρυγανιές.

Λόγω της πανδημίας του

Κορωναιού η διανομή των

προϊόντων ΤΕΒΑ έγινε κατ’

οίκον από τη Δευτέρα 27

Απριλίου 2020 έως και την

Τρίτη 5 Μαΐου 2020.

Ωφελούμενοι ήταν 319 οικο-

γένειες, δικαιούχοι του

Κοινωνικού Εισοδήματος

αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που

είχαν δηλώσει ότι επιθυ-

μούν να συμμετέχουν στο

ΤΕΒΑ.

Ο Δήμος Φαρσάλων είναι

εταίρος της Κοινωνικής

Σύμπραξης της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας και συμμετέχει στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας για Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD), στα πλαίσια

των Αποκεντρωμένων προ-

μηθειών.

Υπεύθυνος διανομής προ-

γράμματος ΤΕΒΑ:

Μπαλατσός Κων/νος –

Δημοτικός Σύμβουλος,

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Δήμου Φαρσάλων.

Φροντιστήριο “ΠΡΟΤΥΠΟ”: ΔενΦροντιστήριο “ΠΡΟΤΥΠΟ”: Δεν

ανοίγουν οι αίθουσες στις (11/5)ανοίγουν οι αίθουσες στις (11/5)



Α
πό την

Δ.Ε.Υ.Α.Φαρσάλων

ανακοινώνεται ότι

την Τρίτη (12/05), θα γίνει

προγραμματισμένη

διακοπή νερού από το

δημοτικό στάδιο έως τον

Σταθμό Φαρσάλων, από

ώρα 8 π.μ. έως 1 μ.μ.,

λόγω εργασιών στον

κόμβο της περιφερειακής

οδού.

Τ
ο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων

ενημερώνει τους

πολίτες, ότι μετά από

σχετική οδηγία της 5ης

Υ.ΠΕ, ξεκινάει από την

Πέμπτη 7/5 ξεκίνησε η

λειτουργία των

εξωτερικών ιατρείων του

Κ.Υ.Φαρσάλων, βάσει

ραντεβού, τηρουμένων

των απαραίτητων

προϋποθέσεων

προστασίας. Τα ραντεβού

θα κλείνονται τηλεφωνικά

στο τηλεφωνικό κέντρο

του Κ.Υ.Φαρσάλων

(2491350000).

Η συνταγογράφηση θα

συνεχίσει να πραγματοποι-

είται και αυτή τηλεφωνικά

(άυλη για όσους διαθέτουν

την αντίστοιχη ηλεκτρονική

εφαρμογή smartphone).

Για λόγους προστασίας

(διαλογή), η είσοδος των

ασθενών θα εξακολουθήσει

να πραγματοποιείται μόνο

από την είσοδο των επειγό-

ντων περιστατικών.

Ο
Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού

Κοινωνικής Προστασίας

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων ενημερώνει

τους ενδιαφερόμενους ότι

βάση νέας ανακοίνωσης

του Υπουργείου

Πολιτισμού, από τη

Δευτέρα 18/5/2020 θα

επαναλειτουργήσει η

Μουσική Σχολή του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α Δήμου

Φαρσάλων για

σπουδαστές άνω των 11

ετών.

Σχετικά με σπουδαστές

κάτω των 11 ετών, θα

υπάρξει ανακοίνωση σε

επόμενο χρόνο, πάντοτε σε

συνεννόηση με το

Υπουργείο Υγείας και συμ-

βαδίζοντας με το Υπουργείο

Παιδείας.
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Έναρξη Έναρξη μεμε

ραντεβού σταραντεβού στα

τακτικά ιατρεία τουτακτικά ιατρεία του

Κέντρου ΥγείαςΚέντρου Υγείας

Επαναλειτουργεί ηΕπαναλειτουργεί η

Μουσική Σχολή τουΜουσική Σχολή του

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. απόΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. από

την Δευτέρα 18/5την Δευτέρα 18/5

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

Διακοπή νερού λόγω Διακοπή νερού λόγω 

εργασιών την Τρίτηεργασιών την Τρίτη

(12/05)(12/05)

Έ
ναρξη μαθημάτων

από το Ωδείο

“Περίτεχνον” από

την ερχόμενη Δευτέρα 18/5.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

24910 - 26656 και στην

Διεύθυνση Ρήγα Φεραίου 3.

Έναρξη μαθημάτων απόΈναρξη μαθημάτων από

το Ωδείο “Περίτεχνον”το Ωδείο “Περίτεχνον”



Τ
α καταστήματα στα

Φάρσαλα

ξεκλείδωσαν τα

λουκέτα κια σήκωσαν τα

ρολά και ύστερα από δύο

σχεδόν μήνες άνοιξαν και

πάλι τις πόρτες τους για

να υποδεχθούν τους

καταναλωτές, όμως αυτή

την φορά η εικόνα είναι

εντελώς διαφορετική.

Οι υπάλληλοι φορούν υπο-

χρεωτικά μάσκες, σε πολλά

καταστήματα στο ταμείο

έχουν τοποθετήσει πλέξι-

γκλας, τηρούνται οι απο-

στάσεις των δύο μέτρων και

οι απολυμάνσεις φυσικά

είναι συνεχόμενες.

Ωστόσο την πρώτη ημέρα

άρσης των μέτρων η κίνηση

ήταν “σπασμένη” και τόσο

οι καταστηματάρχες, όσο

και οι καταναλωτές, είναι

αρκετά …μουδιασμένοι

μπροστά στη νέα κατάστα-

ση.

Απ’ο την Δευτέρα 11/5

σήκωσαν ρολά τα εξής

καταστήματα και επιχειρή-

σεις:

εξοπλισμού ήχου και εικό-

νας, κλωστοϋφαντουργικών

προϊόντων, σιδηρικών,

χρωμάτων και τζαμιών

χαλιών, κιλιμιών και επεν-

δύσεων δαπέδου και τοίχου

ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών, επίπλων, φωτι-

στικών και άλλων ειδών

οικιακής χρήσης

εγγραφών μουσικής και,

εικόνας, παιχνιδιών κάθε

είδους, ενδυμάτων, υποδη-

μάτων και δερμάτινων

ειδών, καλλυντικών και

ειδών καλλωπισμού

ρολογιών και κοσμημάτων

καινούριων ειδών και μετα-

χειρισμένων ειδών

Επίσης, επανεκκίνησαν

από τα φυσικά τους κατα-

στήματα την λειτουργία

τους οι εξής επιχειρήσεις:

ενοικίασης και εκμίσθωσης

ειδών αναψυχής και αθλητι-

κών ειδών, ενοικίασης

βιντεοκασετών και δίσκων

ενοικίασης και εκμίσθωσης

άλλων ειδών προσωπικής ή

οικιακής χρήσης, και

καθώς επίσης και τα κατα-

στήματα που λειτουργούν

με συμφωνίες συνεργασίας

“κατάστημα εντός καταστή-

ματος” (shopinashop)

και οι επιχειρήσεις με αντι-

κείμενο το λιανικό εμπόριο

σε υπαίθριους πάγκους και

αγορές κλωστοϋφαντουργι-

κών προϊόντων, ενδυμάτων

και υποδημάτων καθώς και

άλλων ειδών.

Κανόνες

Όλοι οι οικονομικοί φορείς

επαναλειτουργούν με

συγκεκριμένους κανόνες

λειτουργίας που έχουν ως

εξής:

Για τις επιχειρήσεις λιανικού

εμπορίου ο μέγιστος επι-

τρεπόμενος αριθμός ατό-

μων (εργαζόμενοι και πελά-

τες) εντός του κυρίως

χώρου υπολογίζεται ως

εξής:

Για τα καταστήματα επιφά-

νειας κυρίως χώρου

Έως 20τμ: 4 άτομα

Από 20-100 τμ: 4 άτομα + 1

άτομο ανά 10τμ

Άνω των 100τμ: 12 άτομα +

1 άτομο ανά 15τμ

Επίσης, σε περίπτωση που

το εμβαδόν του καταστήμα-

τος υπερβαίνει τα 300τμ και

αναπτύσσεται σε περισσό-

τερα του ενός επιπέδου

ισχύει και το κριτήριο επιπέ-

δων, δηλαδή επιτρέπεται

έως 1 άτομο ανά 10τμ ανά

όροφο.
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Σηκώθηκαν τα ρολά από τα περισσότερα καταστήματα τωνΣηκώθηκαν τα ρολά από τα περισσότερα καταστήματα των

Φαρσάλων, “σπασμένη” η κίνηση την πρώτη ημέραΦαρσάλων, “σπασμένη” η κίνηση την πρώτη ημέρα



Σ
το ίδιο έργο θεατές

βρισκόμαστε για

ακόμη έναν χρόνο

με την αδιαφορία

κάποιων ιδιοκτητών

ακινήτων τόσο εντός των

Φαρσάλων αλλά και στα

χωριά να έχει χτυπήσει

«κόκκινο».

Άνθρωποι που δεν είναι

μόνιμοι κάτοικοι των εν

λόγω ακίνητων είτε απλά

έχουν στην κατοχή τους ένα

οικόπεδο ή ένα σπίτι το

οποίο το ενοικιάζουν ή το

πωλούν είτε έρχονται αραιά

και που στα συγκεκριμένα

οικήματα έχουν αφήσει στο

έλεος του Θεού τα οικήματα

και τα οικόπεδα τους.

Ειδικά τους καλοκαιρινούς

μήνες περνώντας έξω από

τέτοια οικόπεδα ή σπίτια

νομίζεις ότι βρίσκεσαι στον

Αμαζόνιο και αναμένεις να

βρεις μέσα από τα τερά-

στια χορτάρια, τις φυλλω-

σιές και τα δέντρα φίδια,

σαύρες και όλα τα υπόλοι-

πα ζώα και πτηνά.

Υγειονομικές βόμβες με την

«βούλα» σαν να λέμε, ενώ

ποιος θα ξεχάσει το δέντρο

που έπεσε από παρατημέ-

νο οικόπεδο τον προηγού-

μενο χειμώνα πάνω σε

καλώδια της ΔΕΗ τα οποία

κόπηκαν και τραυμάτισαν

νεαρό άνδρα.

Εκτός της άμεσης απειλής

υπάρχει φυσικά και η έμμε-

ση απειλή που δεν είναι

άλλη από την πυρκαγιά.

Τα συγκεκριμένα οικόπεδα

και οικήματα είναι τα μεγα-

λύτερα «φαβορί» ώστε να

ξεκινήσει μια πυρκαγιά η

οποία θα απειλήσει οτιδή-

ποτε υπάρχει γύρω από

αυτά.

Και άντε μέσα στην πόλη

των Φαρσάλων μια πυρκα-

γιά μπορεί να περιοριστεί

πιο γρήγορα και άμεσα

(που και πάλι οι κίνδυνοι

είναι τεράστιοι)  σε ένα

απομακρυσμένο χωριό ελά-

χιστων κατοίκων πόσο πιο

επικίνδυνη μπορεί να είναι

μια τέτοια συνθήκη και

πόσο άμεσα θα μπορέσει

αρχικά να κληθεί και εν

συνεχεία να επέμβει η

Πυροσβεστική δίχως να

συμβούν μοιραία φαινόμε-

να.

Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε

δει και φαίνεται ότι κανείς

δεν δείχνει να κατανοεί την

σημαντικότητα της κατάστα-

σης.

Αρκετές φορές  ανά τα

χρόνια όλες οι δημοτικές

αρχές ειδοποιούσαν και

ειδοποιούν τους ιδιοκτήτες,

αλλά εκείνοι αδιαφορούν αν

και είναι υπεύθυνοι όταν

προκύψει κάποια πυρκαγιά

ή οποιοδήποτε άλλο ατύχη-

μα και μπορεί να οδηγη-

θούν ακόμα και στην

Δικαιοσύνη.

Η πρόληψη σε ιδιωτικά

οικόπεδα δεν μπορεί να

γίνει από την δημοτική

αρχή, καθώς υπάρχει το

απαραβίαστο της ιδιοκτη-

σίας και έτσι και ο Δήμος

είναι με «δεμένα χέρια».

Η δημοτική αρχή μπορεί να

επέμβει μόνο στα δημοτικά

οικόπεδα, με τα πάρκα, τις

πλατείες και όλους τους

Δημόσιους χώρους.
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Αθλητικά
CMYK

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

ΟικόπεδαΟικόπεδα ““βόμβεςβόμβες” ” γιαγια τηντην υγιεινή και απειλή για πυρκαγιέςυγιεινή και απειλή για πυρκαγιές



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.

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για
σπόρο. Great nortern ποικιλία
Τηλ Επικοινωνίας: 6972894826

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ενημερώνω τους
αγαπητούς μου φίλους και
φίλους των φίλων μου ότι ανα-
λαμβάνω παντός τύπου εργασία
για τον καθαρισμό οικοπέδων,
κήπων και ότι έχει σχέση με το
κόψιμο αγριόχορτων.
Εγγυημένη δουλειά και λογικές
τιμές με σύγχρονα μηχανήματα.
Σας ευχαριστώ και περιμένω την
ανταπόκριση σας.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6907819366 κ. Δημήτρης
Ντάφος.
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12/5:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

13/5:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

14/5:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

15/5:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

16/5: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

17/5:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

18/5:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Φάρσαλα  11-5-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 273
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές νηπίων στους Α΄ & Β΄Παιδικούς

Σταθμούς του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Φαρσάλων

περιόδου 2020-2021»

Στις 18-5-2020 ξεκινούν οι εγγραφές για τον Α΄ & Β΄ παιδικό

σταθμό του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Φαρσάλων για τη σχολική

περίοδο 2020-2021.

Οι εγγραφές θα γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

(με ραντεβού) στους αντίστοιχους παιδικούς σταθμούς από τις

9:00 έως τις 15:00.

Στοιχεία επικοινωνίας

Α΄ παιδικός σταθμός

Υπεύθυνη : Στέφου Άννα Μαρία

Τηλ. Επικοινωνίας 2491022326

Β΄ παιδικός σταθμός

Υπεύθυνη : Μήτσιου Κρυσταλία

Τηλ. Επικοινωνίας 2491022410

Για την εγγραφή των νηπίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητι-

κά :

1) Αίτηση  (χορηγείται από τον παιδικό σταθμό)

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι

εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική

πράξη συμφώνου συμβίωσης. 

3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρό-

κειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης

εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και

αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της

σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). 

4) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του

γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα

εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του

παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης Mantoux, όπως

κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

6) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος

οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των

γονέων. 

7) Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή των παιδιών από το παιδικό

σταθμό. 

8)Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός

των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη, προϋπόθεση είναι

και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδει-

κνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

Γίνονται δεκτά νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη της ηλικίας

τους. 

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατά-

σταση, αντί του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης απαιτείται

υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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.



Έ
νας μεγάλος

πνεύμονας για

μικρούς,

έφηβους και

μεγαλύτερους σε ηλικία

ανθρώπους είναι ο

αθλητισμός και τα

αθλητικά σωματεία, τα

ομαδικά αλλά και ατομικά

αθλήματα και οι αθλητικοί

σύλλογοι που εδρεύουν

στην Επαρχία Φαρσάλων.

Πολλά σωματεία αντιμετώ-

πιζαν και πριν την πανδη-

μία μεγάλα προβλήματα ιδι-

αιτέρως στο οικονομικό

κομμάτι με τους πόρους να

είναι ελάχιστοι και παρά τις

προσπάθειες Διοικήσεων

για μείωση εξόδων και

κόστους αρκετά ήταν τα

σωματεία που επιβίωναν

μέρα με την μέρα και με

γνώμονα την αγάπη και το

μεράκι των ανθρώπων που

τα περιτριγυρίζουν κάνο-

ντας πολλές φορές ακόμη

και υπερβάσεις οικονομικές.

Πλέον η πανδημία έχει

φέρει τα πάνω κάτω στις

ζωές όλων μας και δεδομέ-

να τα οικονομικά προβλή-

ματα που θα υπάρξουν σε

όλες τις τσέπες θα θέσουν

διαφορετικές βάσεις και

προτεραιότητες.

Τα αθλητικά σωματεία ειδι-

κότερα στην Επαρχία στη-

ριζόταν στο μεράκι των

λίγων που έδιναν και

δίνουν χρήματα, κόπο και

ιδρώτα από το υστέρημά

τους.

Τα κονδύλια της

Κυβέρνησης προς τους

Δήμους για την επιχορήγη-

ση των σωματείων πλέον

δείχνουν να αποτελούν

μακρινό όνειρο.

Οι επιχειρήσεις που ήταν

ένας βασικός «πνεύμονας»

χρηματοδότησης και στήρι-

ξης των σωματείων με δια-

φημίσεις, αγορές εισιτηρίων

διαρκείας και ημερολογίων

όπως είναι αναμενόμενο θα

μειώσουν τα έξοδα τους και

ενδεχομένως να μην έχουν

πλέον την δυνατότητα στή-

ριξης.

Τα αθλητικά σωματεία σε

πολλά χωριά της Επαρχίας

Φαρσάλων είναι ο μοναδι-

κός ζωντανός οργανισμός,

με σχολεία, συλλόγους και

όλα όσα υπήρχαν παλαιό-

τερα να έχουν διακόψει την

λειτουργία τους.

Αν κάποια αθλητικά σωμα-

τεία «τραβήξουν την πρίζα»

θα «σβήσουν τα φώτα» όχι

μόνο σε ένα γήπεδο ή έναν

αθλητικό χώρο αλλά σε

ολόκληρο το χωριό.

Όπως προκύπτει από το

ρεπορτάζ και την επαφή με

πολλούς ανθρώπους του

αθλητισμού της Επαρχίας

Φαρσάλων τα δεδομένα

είναι δυσοίωνα στην καλύ-

τερη περίπτωση.

Μπορεί το ποδόσφαιρο να

είναι ο «βασιλιάς των

σπορ» και να έχει την προ-

εξέχουσα θέση καθώς και

τα περισσότερα σωματεία

αναλογικά όμως το ίδιο

ισχύει και στα υπόλοιπα

ομαδικά αθλήματα (μπά-

σκετ, βόλεϊ) αλλά και στους

Συλλόγους των ατομικών

αθλημάτων.

Πολλά σωματεία έχουν

πίσω τους τμήματα υποδο-

μής με παιδιά που

«διψούν» για άθληση και

αγαπούν αυτό που κάνουν,

ενώ υπάρχουν και σωμα-

τεία που έχουν αποκλειστι-

κά τμήματα για παιδιά και

αθλητές μικρής ηλικίας.

Είναι επείγον και άμεσα

«καυτό ζήτημα» να μην

σβήσει ούτε ένας προβολέ-

ας από κανένα γήπεδο…
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Έ
νας “στρατιώτης”

του Γ.Σ.

Φαρσάλων ο κ.

Σωτήρης Ρίζος αποχωρεί

από την ομάδα των

Φαρσάλων μετά από 10

συναπτά έτη και η

επιστολή αποχώρησης

του είναι μια

εξομολόγηση από

καρδιάς άκρως

συγκινητική.

Αναλυτικά:

Είναι μια απόφαση την

οποία έχω πάρει εδώ και

καιρό και το μόνο που περί-

μενα ήταν και η επίσημη

λήξη του πρωταθλήματος η

οποία δόθηκε σήμερα μετά

από ανακοίνωση της διορ-

γανώτριας αρχής Ε.Ο.Κ.

Αποχωρώ από τον

Γυμναστικό μετά από 10

χρόνια γεμάτα

επιτυχίες,ανόδους,πολλές

όμορφες στιγμές.

Νιώθω γεμάτος και πως

έδωσα τα πάντα για τον

σύλλογο όλα αυτά τα χρό-

νια. Θέλω να ευχαριστήσω

όλους αυτούς που συνερ-

γάστηκα επί 10 συναπτά

έτη τις εκάστοτε

διοικήσεις,τους συνεργάτες

προπονητές και όλους τους

αθλητές.

Τον κ. Βάιο Νικολάου που

ήταν πρόεδρος όταν ήρθα

στον σύλλογο,τον κ.

Λεωνίδα Γκόβαρη που με

εμπιστεύτηκε από την

πρώτη στιγμή που ανέλαβε

τον Σύλλογο ο οποίος γνώ-

ρισε και έφτασε στο υψηλό-

τερο σκαλοπάτι της ιστο-

ρίας του (Β Εθνική) επί

προεδρίας του.

Την κ. Έρη Σιώμου που

φέτος και μετά την λύση της

συνεργασίας με τον

κ.Γιασαρη μου εμπιστεύτη-

κε την ομάδα.

Θέλω επίσης να ευχαριστή-

σω τον κ. Λιούπη και κ.

Ζαχαρή που σε ένα δύσκο-

λο καλοκαίρι για τον σύλλο-

γο πριν 3 χρόνια στάθηκαν

δίπλα ως ενεργά μέλη και

συνέβαλαν και συνέβαλαν

τα μέγιστα στην βιωσιμότη-

τα του συλλόγου και στην

ομάδα ώστε να συμμετέχει

στην β Εθνική.

Τους κ.Μόκα, κ.Μουστάκα,

κ.Ντίνο, κ. Αγγέλη που ήταν

δίπλα μας 24 ώρες το 24

ώρο ώστε να έχουμε και

εμείς και οι αθλητές ότι

χρειαζόμαστε.

Θέλω να ευχαριστήσω

όλους τους προπονητές

που είχα την τιμή να δουλέ-

ψω μαζί τους και με τους

οποίους μας συνδέει φιλία

μέχρι σήμερα.

Τον Δημήτρη

Αντωνόπουλο,Άλκη Κοντέ,

Βαγγέλη Τζέλλα,Γιάννη

Τσίμα,Μάκη Αλεξίου,

Θρασύβουλο Λιάγκα,

Στέφανο Πέρκο, Χάρη

Φόρο,Γρήγορη

Γιασαρης.Καθως επίσης και

τους γυμναστές της ομάδας

κ. Οικονόμου Άκη,

κ.Τσιτρούλη Φανή,

κ.Καραμπέρη Βασίλη και κ.

Τασόπουλο Πέτρο.

Πιθανόν η μεγαλύτερη ικα-

νοποίηση για έναν προπο-

νητή είναι να βλέπει

μικρούς αθλητές(ηλικιακά)

με όνειρα να προχωρούν

και να εξελίσσονται.

Για μένα υπάρχει όμως και

μια άλλη ικανοποίηση την

οποία έζησα.

Να βλέπεις αθλητές οι

οποίοι έχουν γράψει την

δική τους ιστορία στο μπά-

σκετ,αθλητές οι οποίοι

έχουν κάνει πράγματα που

κάθε παιδί που ξεκινάει να

ονειρεύεται να κάνει οι

οποίοι δεν έχουν να απο-

δείξουν τίποτα και σε κανέ-

ναν να τους διακατέχει

ακόμη ο ίδιος επαγγελματι-

σμός,η ίδια δίψα για νίκη,ο

ίδιος εγωισμός.

Χαίρομαι ειλικρινά που

συνεργάστηκα και θα θελα

να συνεργαστώ και στο

μέλλον με τέτοιους αθλητές

(Σοφαδίτη Βασίλη,

Γκουντόπουλο Γιώργο,

Τσέλιο Κώστα, Μακρή

Δημήτρη,Φούντα Γιώργο,

Λεπενιώτη Γιώργο,

Γκιουλέκα

Σωτήρη,Παπαχρήστο

Γιάννη, Δέσπο Δημήτρη,

Μαργαρίτη Θοδωρή,

Αναγνωστόπουλο Χρήστο,

Αναγνωστόπουλο Γιώργο).

Ένα μεγάλο ευχαριστώ

στους Γιώργο και Χρήστο

Αναγνωστόπουλο που

εκτός από αθλητές μου,

εκτός από φίλοι μου, για

μένα και κατά την ταπεινή

μου γνώμη συνέβαλαν τα

μέγιστα τα χρόνια που αγω-

νίστηκαν για να γράψει ο

Γυμναστικός την δική του

ιστορία στον μπασκετικό

χάρτη τόσο σε επίπεδο

αγωνιστικό όσο και ακαδη-

μιών.

Τελειώνοντας ένα μεγάλο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον κόσμο

των Φαρσάλων για την

αγάπη του και για την στή-

ριξη του προς την ομάδα

και τον σύλλογο.

Ήταν πάντα εκεί και ποιο

κοντά από ποτέ τα 3 τελευ-

ταία χρόνια που ο σύλλο-

γος αντιμετώπισε προβλή-

ματα βιωσιμότητας.

Ήταν εκεί να ακούσει,να

μοιραστεί την στεναχώρια,

τους προβληματισμούς

μας.Μα πάνω από όλα

ήταν εκεί για να βοηθήσει.

Ο Γυμναστικός είναι Η

ΠΟΛΗ,Ο ΚΟΣΜΟΣ,ΟΙ ΑΚΑ-

ΔΗΜΙΕΣ,ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥ

ΑΘΛΗΤΕΣ(οι Φαρσαλινοι)

που φέτος λειπαν εντελώς

από την ομάδα. Κανείς δεν

ξέρει ούτε και εγώ ο ίδιος

αν αυτό είναι το <<τέλος>>

η μία μικρή <<παύση>>

από τον Γυμναστικό το μέλ-

λον θα δείξει.

Ότι και να γίνει πάντως ο

Γυμναστικός είναι ένα ανα-

πόσπαστο κομμάτι μου.

Υ.Γ. Κάτι τελευταίο για τους

αθλητές που ήταν φέτος

στην ομάδα.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΑΓΚΕΣ

(ξέρετε εσείς)

Αποχωρεί από τον Γ.Σ. ΦαρσάλωνΑποχωρεί από τον Γ.Σ. Φαρσάλων

μετά από 10 συναπτά έτη ο κ.μετά από 10 συναπτά έτη ο κ.

Σωτήρης ΡίζοςΣωτήρης Ρίζος

Στην “κόψη του ξυραφιού” πολλάΣτην “κόψη του ξυραφιού” πολλά

σωματεία μετά την πανδημία...σωματεία μετά την πανδημία...

Τι γίνεται με τα αθλητικάΤι γίνεται με τα αθλητικά

σωματεία της Επαρχίαςσωματεία της Επαρχίας

Φαρσάλων;Φαρσάλων;

Ένας “πνεύμονας” που Ένας “πνεύμονας” που 

βρίσκεται σε δυσοίωνη θέση...βρίσκεται σε δυσοίωνη θέση...



Π
ανέτοιμο σε ότι

αφορά τα μέτρα

ασφαλείας για τον

κορωνοϊό, βρήκε το Δήμο

Φαρσάλων η επανέναρξη

της εκπαιδευτικής

περιόδου στα Γυμνάσια και

Λύκεια της πόλης.

Έτσι, υπό την επίβλεψη της

αντιδημάρχου κ. Σοφίας

Χατζηπλή και του προέδρου

της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου

Φαρσάλων κ. Δημήτρη

Γούσια, ειδικά συνεργεία

απολύμαναν όλους τους

προσβάσιμους χώρους στα

κτηριακά συγκροτήματα του

1ου και 2ου Γυμνασίου και

Λυκείου, καθώς και στο

ΕΠΑΛ Φαρσάλων.

“Η επιστροφή στην κανονικό-

τητα πρέπει να γίνει με τη

μέγιστη δυνατή ασφάλεια και

ως δήμος έχουμε λάβει όλα

τα απαραίτητα μέτρα με

βάση τις υποδείξεις των

αρμοδίων, ώστε η σχολική

χρονιά να επανεκκινήσει

μέσα σε ένα περιβάλλον κατά

το δυνατό ασφαλέστερο για

τους μαθητές αλλά και τους

εκπαιδευτικούς” δήλωσε η κ.

Χατζηπλή.

Από την πλευρά του ο κ.

Γούσιας διαβεβαίωσε πως

“με την ολοκλήρωση των

απολυμάνσεων ώστε τα

πάντα να ξεκινήσουν και πάλι

στα σχολεία μας με πρώτιστο

μέλημα την ασφάλεια μαθη-

τών και καθηγητών, ολοκλη-

ρώνεται ένας κύκλος προ-

σπαθειών από την πλευρά

του δήμου Φαρσάλων στη

μάχη κατά της πανδημίας.

Ωστόσο, ως Σχολική

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, βρισκόματε

διαρκώς στο πλευρό των

σχολείων μας για οτιδήποτε

άλλο χρειαστεί”.
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CMYK

Απολυμάνθηκαν τα Γυμνάσια και Λύκεια των Φαρσάλων με στόχο την μέγιστη ασφάλεια Απολυμάνθηκαν τα Γυμνάσια και Λύκεια των Φαρσάλων με στόχο την μέγιστη ασφάλεια 


