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Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 968 Τιμή: 0,60 ευρώ

Φάρσαλα: Αύξηση Φάρσαλα: Αύξηση 

παρουσιάζει η παρουσιάζει η ανεργίαανεργία

ΙερόσυλοιΙερόσυλοι ““ξάφρισανξάφρισαν” ” εικόνεςεικόνες απόαπό το Ελληνικότο Ελληνικό

Φαρσάλων - Σπείρα δείχνουν τα πρώτα στοιχείαΦαρσάλων - Σπείρα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Τι δείχνουν Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχείατα επίσημα στοιχεία

«Γ«Γερνάειερνάει» » η αγορά των Φαρσάλωνη αγορά των Φαρσάλων

1795 επίσημα άνεργοι 1795 επίσημα άνεργοι στον Δήμο Φαρσάλωνστον Δήμο Φαρσάλων

ΟιΟι καλλιτέχνεςκαλλιτέχνες τηςτης ΕπαρχίαςΕπαρχίας

μετά την πανδημίαμετά την πανδημία: : ΣκέψειςΣκέψεις

καικαι προβληματισμοίπροβληματισμοί......



Α
ναλυτικά η

ανακοίνωση του

Εμπορικού

Συλλόγου Φαρσάλων

Από τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων ανα-

κοινώνεται ότι μετά από

συνεδρίαση που πραγματο-

ποίησε το Διοικητικό

Συμβούλιο του Συλλόγου

την Τρίτη 26 Μαΐου 2020,

και μετά από ομόφωνη

απόφαση του Δ.Σ. της

Ομοσπονδίας Εμπορίου &

Επιχειρηματικότητας

Θεσσαλίας (ΟΕΜΕΘ), προ-

τείνει στα μέλη του , τα

εμπορικά καταστήματα να

παραμείνουν κλειστά την

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020,

εορτή του Αγίου Πνεύματος.

Ο
Σύλλογος

Σαρακατσαναίων

Επαρχίας

Φαρσάλων “Το

Τσελιγκάτο” θα

πραγματοποιήσει την

Κυριακή 14 Ιουνίου

Γενική Συνέλευση και

εκλογές.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος

Σαρακατσαναίων Επαρχίας

Φαρσάλων “Το Τσελιγκάτο”,

καλεί τα μέλη του να συμ-

μετάσχουν στις εργασίες

της Γενικής Συνέλευσης η

οποία θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 14 Ιουνίου στις

12 το μεσημέρι στα γραφεία

του συλλόγου Λαμίας 95

στα Φάρσαλα.

Αντικείμενα της Γενικής

συνέλευσης είναι τα εξης:

▪Απολογισμός του απερχό-

μενου διοικητικού συμβου-

λίου.

▪Διενέργεια αρχαιρεσιών για

την εκλογή νέου διοικητικού

συμβουλίου.

– Κατάθεση υποψηφιοτή-

των έως την Κυριακή 7

Ιουνίου.

Τηλέφωνο πληροφοριών:

6983783965

Με τιμή, Το Διοικητικό

Συμβούλιο.

Σ
τα πλαίσια του

εορτασμού της

Παγκόσμιας

Ημέρας Ποδηλάτου την

Τετάρτη 3 Ιουνίου και

ώρα 7.30 μ.μ στην

πλατεία Δημαρχείου, ο

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου

Φαρσάλων σε

συνεργασία με τους

Ενεργούς Πολίτες και την

Κοινότητα Φαρσάλων,

διοργανώνει μικρής

κλίμακας

ποδηλατοδρομία για

μικρούς ποδηλάτες με

σκοπό την

ευαισθητοποίηση τους

στην οικολογική

μετακίνηση και την

ασφαλή οδήγηση σε

αστικό και μη

περιβάλλον.

Η δράση αυτή αποτελεί ένα

μικρό αθλητικό-πολιτιστικό

δρώμενο στα πλαίσια της

επανεκκίνησης δραστηριο-

τήτων μετά την πρόσφατη

πανδημία και θα ληφθούν

όλα τα προβλεπόμενα

μέτρα προφύλαξης και

ασφαλούς συνάθροισης και

μετακίνησης.

Η ποδηλατοδρομία θα έχει

αφετηρία και τερματισμό

την πλατεία Δημαρχείου.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθυνθούν στο

τηλέφωνο επικοινωνίας του

οργανισμού 2491350142.
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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 3/6/2020 
Βροχοπτώσεις 9/24c

Τρίτη 2/6/2020
Ηλιοφάνεια 12/25c

Πέμπτη 4/6/2020
Ηλιοφάνεια 11/29c

Παρασκευή 5/6/2020
Συννεφιά 14/31c

Σαββάτο 6/6/2020
Συννεφιά 14/31c

Κυριακή 7/6/2020 
Ηλιοφάνεια 15/30c

Δευτέρα 8/6/2020
Ηλιοφάνεια 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

Γενική Συνέλευση και εκλογέςΓενική Συνέλευση και εκλογές

για τον Σύλλογογια τον Σύλλογο

Σαρακατσαναίων ΕπαρχίαςΣαρακατσαναίων Επαρχίας

Φαρσάλων “Το Τσελιγκάτο”Φαρσάλων “Το Τσελιγκάτο”

Ποδηλατοδρομία στα ΦάρσαλαΠοδηλατοδρομία στα Φάρσαλα

Ο Εμπορικός Σύλλογος για τηνΟ Εμπορικός Σύλλογος για την

Γιορτή του Αγίου ΠνεύματοςΓιορτή του Αγίου Πνεύματος



Τ
ην διεθνή πτώση

των τιμών του

πετρελαίου

εκμεταλλεύτηκαν οι

Έλληνες πολίτες οι

οποίοι μέσα στον Μάιο

καθώς έσπευσαν οι

περισσότεροι να

προμηθευτούν πετρέλαιο

θέρμανσης

«μαγειρεύοντας» από

τώρα για τον ερχόμενο

χειμώνα καθώς η τιμή του

πετρελαίου ήταν

πραγματικά πολύ χαμηλή.

Συγκεκριμένα, η χαμηλότε-

ρη τιμή που καταγράφηκε

σε πρατήρια των

Φαρσάλων, έφτασε στα 72

λεπτά/λίτρο, ξεκινώντας τον

Οκτώβριο από τα 1,10

λεπτά/λίτρο, ενώ η τιμή που

πωλείται την δεδομένη χρο-

νική στιγμή στα πρατήρια

των Φαρσάλων, κινείται στα

79 λεπτά/ λίτρο. 

Όπως είναι λογικό οι περισ-

σότεροι Φαρσαλινοί έσπευ-

σαν να γεμίσουν τις δεξαμε-

νές με πετρέλαιο θέρμαν-

σης εκμεταλλευόμενοι την

μεγάλη πτώση της τιμής η

οποία άγγιξε το 30%.

Δεδομένα μιλάμε για μεγά-

λο κέρδος στις τσέπες των

καταναλωτών και αν πχ το

αναγάγουμε σε 1.000 λίτρα

που είναι  η συνήθης χωρη-

τικότητα των δεξαμενών,

τότε βγαίνει το συμπέρασμα

ότι όσοι φούλαραν αυτή την

εποχή, γλίτωσαν περίπου

400 έως και 500 ευρώ.

Ποσό διόλου ευκαταφρόνη-

το.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η

παράταση που είχε δώσει

προ ημερών, το Υπουργείο

Οικονομικών για την διάθε-

ση πετρελαίου θέρμανσης

έληξε την Κυριακή 31

Μαίου.

Το συγκεκριμένο μέτρο ενί-

σχυσε την αγορά καυσίμων

που είχαν “πληγεί” το τελευ-

ταίο χρονικό διάστημα, από

τα περιοριστικά μέτρα μετα-

κίνησης για την αντιμετώπι-

ση της πανδημίας του

κορονοϊού, λειτουργώντας

ως προσωρινά αντιστάθμι-

σμα σε αυτή την απώλεια

εσόδων από τα πρατήρια,

μείωση η οποία αναμένεται

να μετακυλιστεί σύμφωνα

με τους πρατηριούχους, το

επόμενο φθινόπωρο με την

έναρξη της νέας περιόδου

για το πετρέλαιο θέρμαν-

σης.

Σ
τόχος ιερόσυλων

έγινε η Επαρχία

Φαρσάλων και

συγκεκριμένα ο

Κοιμητηριακός Ναός του

Αγίου Αθανασίου στο

Ελληνικό Φαρσάλων.

Οι δράστες έκλεψαν τρεις

εικόνες οι οποίες ήταν

τοποθετημένες στο τέμπλο

του Ι.Ν.

Βάσει του ρεπορτάζ της

εφημερίδας «Ελευθερία»,

εκλάπησαν τρεις εικόνες

βυζαντινής νοοτροπίας, οι

οποίες απεικονίζουν τη

Σταύρωση, την Ανάληψη

και τη Μεταμόρφωση του

Σωτήρος και χρονολογού-

νται από το 1945.

Το αξιοπερίεργο της όλης

υπόθεσης είναι ότι πέραν

των τριών εικόνων δεν

εκλάπη τίποτα άλλο από

τον Ναό όπως πχ το

παγκάρι ή κάποια άλλα

αντικείμενα αξίας και επί-

σης δεν υπήρχε κάποιος

βανδαλισμός.

Όπως φαίνεται και προκύ-

πτει από το ρεπορτάζ μας

πρόκειται περί σπείρας η

οποία είχε στοχεύσει την

εκκλησία και στόχος ήταν οι

εικόνες αποκλειστικά και όχι

περί κάποιων μικροκλε-

φτών που ξαφρίζουν

παγκάρια στις εκκλησίες.

Το γεγονός ότι ο εν λόγω

ναός βρίσκεται έξω από το

χωριό και δεν υπάρχουν

τριγύρω σπίτια βοήθησε

στο να μην γίνουν αντιλη-

πτοί οι δράστες και να δια-

φύγουν άμεσα.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή

από τον εφημέριο του Ιερού

Ναού την Παρασκευή το

πρωί, όταν αντίκρισε ότι

λείπουν οι εικόνες και ειδο-

ποίησε την αστυνομία.

Εικάζεται ότι η κλοπή έγινε

τα ξημερώματα της

Παρασκευής.

Το περιστατικό έχει αναλά-

βει στο ΑΤ Φαρσάλων, το

οποίο διενεργεί έρευνες για

τον εντοπισμό και τη σύλ-

ληψη των δραστών.

Με πληροφορίες από την

εφημερίδα “Ελευθερία”
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ΙερόσυλοιΙερόσυλοι ““ξάφρισανξάφρισαν” ” εικόνεςεικόνες απόαπό το Ελληνικότο Ελληνικό

Φαρσάλων - Σπείρα δείχνουν τα πρώτα στοιχείαΦαρσάλων - Σπείρα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

““Των φρονίμων τα παιδιά” – Μάιο και φουλάρουνΤων φρονίμων τα παιδιά” – Μάιο και φουλάρουν

για το χειμώνα στα Φάρσαλαγια το χειμώνα στα Φάρσαλα



Ο
ριακά κάτω από

τους 30.000

βρίσκονται οι

επίσημα καταγεγραμμένοι

άνεργοι στο νομό

Λάρισας αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του

ΟΑΕΔ Λάρισας, ο ακριβής

αριθμός των ανέργων ανέρ-

χεται στους 29884.

Εξ αυτών, τη μερίδα του

λέοντος έχει ο δήμος

Λαρισαίων με 20059 ανέρ-

γους.

Ενώ όσον αφορά τις

Επαρχίες πρώτος είναι ο

δήμος Τυρνάβου με  2941

ανέργους, ενώ ακολουθούν

ο δήμος Ελασσόνας με

2261, ο δήμος Φαρσάλων

με 1795, ο δήμος Κιλελέρ

με 1132, ο δήμος Τεμπών

με 907 και τελευταίος ο

δήμος Αγιάς με 789.

Βέβαια όλα αυτά τα στοιχεία

αφορούν τους καταγεγραμ-

μένους ανέργους και όχι το

σύνολο είτε αυτούς που

δουλεύουν με ημιαπασχό-

ληση.

Αν δούμε την συνολική

εικόνα σίγουρα τα νούμερα

είναι αρκετά μεγαλύτερα

από τα επίσημα στοιχεία.

Μιλώντας για την Επαρχία

Φαρσάλων είναι πολλοί οι

νέοι και οι νέες αλλά και

άνθρωποι μεγαλύτερης ηλι-

κίας που εργάζονται επο-

χιακά και με ημιαπασχόλη-

ση και όχι σε εργασία με

πλήρη απασχόληση.

«Γερνάει» η αγορά των

Φαρσάλων

Επίσης αν δούμε την μεγά-

λη εικόνα της Επαρχίας μας

εκτός των ανέργων και των

ανθρώπων που εργάζονται

σε Part Time εργασίες η

αγορά των Φαρσάλων έχει

επαγγελματίες με υψηλό

μέσο όρο ηλικίας.

Οι νέοι άνθρωποι σπάνια

θα κάνουν κάποια επιχειρη-

ματική κίνηση ως ελεύθεροι

επαγγελματίες στην αγορά

των Φαρσάλων η οποία

μέρα με την μέρα φθίνει και

οι δυσκολίες μεγαλώνουν.

Έτσι η εικόνα πολλών κατα-

στημάτων κλειστών μετά

την συνταξιοδότηση του

εκάστοτε επαγγελματία είναι

μια καθημερινή αλλά δυσά-

ρεστη εικόνα της πόλης.

Τα δεδομένα μετά και την

πανδημία έχουν δυσκολέψει

ακόμη περισσότερο την

κατάσταση στην αγορά.

Σίγουρα το καλοκαίρι που

οι εργασίες εποχιακά είναι

πολύ περισσότερες και οι

ευκαιρίες για δουλειά μεγα-

λύτερες συγκριτικά με τους

χειμερινούς μήνες θα παίξει

σημαντικό ρόλο στην μετέ-

πειτα πορεία, όμως τα

δεδομένα δείχνουν ότι θα

έχουμε έναν δύσκολο χει-

μώνα.

Με πληροφορίες από το:

onlarissa.gr
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Δυσοίωνα τα στοιχεία μετά την πανδημία...Δυσοίωνα τα στοιχεία μετά την πανδημία...

1795 άνεργοι στον Δήμο Φαρσάλων - Σχεδόν1795 άνεργοι στον Δήμο Φαρσάλων - Σχεδόν

30.000 οι άνεργοι στο Νομό Λάρισας 30.000 οι άνεργοι στο Νομό Λάρισας 

Σ
τα πλαίσια της

επανέναρξης

λειτουργίας της

πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης και των

παιδικών σταθμών του ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου

επισκέφθηκε όλα τα

δημοτικά σχολεία και

νηπιαγωγεία  της πόλης

συνοδευόμενος από τον

πρόεδρο της

πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης και

αντιδήμαρχο κ.Κουκουλιο

Σταύρο και ενημερώθηκε

από τους εκπαιδευτικούς

για την νέα

πραγματικότητα και τα

προβλήματα που

αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα με τον πρόεδρο

του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ  κ.

Χρήστο Μπασαγιάννη επι-

θεώρησε τους παιδικούς

σταθμούς του οργανισμού

και ενημερώθηκε για τα νέα

υγειονομικά πρωτόκολλα

που εφαρμόζονται και ευχή-

θηκε καλή δύναμη σε όλους

στην νέα αρχή τονίζοντας

ότι ο Δήμος θα είναι αρω-

γός στις ανάγκες όλων των

ευαίσθητων μαθησιακών

δομών.

Επίσκεψη του Δημάρχου σε όλες τις σχολικές μονάδεςΕπίσκεψη του Δημάρχου σε όλες τις σχολικές μονάδες

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παιδικούς σταθμούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παιδικούς σταθμούς 



Η
διεξαγωγή του

Πανελλήνιου

Αρχιτεκτονικού

Διαγωνισμού για την

αναμόρφωση της

πλατείας Δημαρχείου των

Φαρσάλων, ήταν το

αντικείμενο συνάντησης

που είχε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου και η

αντιδήμαρχος κ. Σοφία

Χατζηπλή, με τον

πρόεδρο του Συλλόγου

Αρχιτεκτόνων Λάρισας κ.

Κώστα Παπαδημητρίου.

Στόχος της δημοτικής

αρχής, είναι η νέα πλατεία

να αποκτήσει όλα εκείνα τα

λειτουργικά, περιβαλλοντι-

κά, ιστορικά και κοινωνικά

χαρακτηριστικά που θα την

καταστήσουν έναν σύγχρο-

νο χώρο συνάθροισης,

αντάξιο με την ιστορία της

περιοχής, τόπο υψηλής

αισθητικήςκαι κόμβο σύνδε-

σης με άλλα σπουδαία

σημεία της πόλης.

Μετά το πέρας της συνά-

ντησης, ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου δήλωσε: «Η

πόλη μας λόγω της γεω-

μορφίας της δεν έχει την

πολυτέλεια των πολλών

κοινόχρηστων χώρων. Εκ

των πραγμάτων λοιπόν η

αξιοποίηση στο έπακρο των

υφιστάμενων είναι κάτι το

αυτονόητο για τη δημοτική

αρχή. Η ανάπλαση της

πλατείας Δημαρχείου,

υπήρξε προεκλογική μας

δέσμευση για λόγους που

κατανοεί και ο τελευταίος

πολίτης. Θέλουμε να αφή-

σουμε πίσω μας τη σημερι-

νή εικόνα που προκαλεί

αρνητικά συναισθήματα

στην πλειοψηφία της κοινω-

νίας και να προχωρήσουμε

δημιουργώντας μία νέα

πλατεία με αναφορά στο

περιβάλλον, στην αισθητι-

κή, στη λειτουργικότητα και

προπαντός στον ίδιο τον

άνθρωπο! Να μετεξελιχθεί

σε έναν ελεύθερο δημόσιο

χώρο που θα αγαπηθεί

από τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, προχω-

ρούμε τις διαδικασίες για

την διεξαγωγή πανελληνίου

Αρχιτεκτονικού

Διαγωνισμού, αναζητώντας

τις καλύτερες δυνατές ιδέες,

λύσεις και τον ιδανικό σχε-

διασμό που θα ικανοποιή-

σει τους παραπάνω στό-

χους μας. Μαζί με τον πρό-

εδρο του Συλλόγου

Αρχιτεκτόνων Λάρισας κ.

Κώστα Παπαδημητρίου,

είχαμε την ευκαιρία να

συζητήσουμε πολύτιμες

λεπτομέρειες για τη διαδικα-

σία. Εκτιμούμε αφάνταστα

την αρχιτεκτονική επιστήμη

και είμαστε βέβαιοι πως

μαζί θα κάνουμε το μεγάλο

βήμα για την ριζική αναμόρ-

φωση του πλέον εμβληματι-

κού κοινόχρηστου χώρου

της πόλης μας».

Από την πλευρά του ο πρό-

εδρος του Συλλόγου

Αρχιτεκτόνων Λάρισας κ.

Κώστας Παπαδημητρίου

τόνισε τα εξής: «Ο

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Λάρισας αποδίδει τα εύση-

μα στο δήμαρχο

Φαρσάλων. Ο δήμαρχος

κατανοεί τη σημασία των

αρχιτεκτονικών διαγωνι-

σμών και των σχεδίων,

στην κατεύθυνση της αξιο-

ποίησης των πόρων, του

ανθρώπινου δυναμικού και

στην προκειμένη περίπτω-

ση των αρχιτεκτόνων, στην

ταχύτατη εκτέλεση των δια-

δικασιών και κυρίως στη

διαφάνεια. Πάντα το αποτέ-

λεσμα ενός αρχιτεκτονικού

διαγωνισμού, προσχεδίων,

δημιουργεί ένα τοπόσημο

που προβάλει την πόλη.»

Σημειώνεται τέλος πως ήδη

οι υπηρεσίες του Δήμου

Φαρσάλων βρίσκονται στη

διαδικασία της προπαρα-

σκευής ώστε το συντομότε-

ρο δυνατό να εκκινήσει η

διαδικασία του διαγωνι-

σμού.
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CMYK

Προχωρά το σημαντικό έργο της ανάπλασηςΠροχωρά το σημαντικό έργο της ανάπλασης

Συνάντηση Εσκίογλου με τον πρόεδροΣυνάντηση Εσκίογλου με τον πρόεδρο

των Αρχιτεκτόνων για την ανάπλαση της των Αρχιτεκτόνων για την ανάπλαση της 

πλατείας Δημαρχείουπλατείας Δημαρχείου



Σ
τα πλαίσια
συμμετοχής του
Δήμου Φαρσάλων

στο πρόγραμμα συλλογής
και αξιοποίησης κενών
πλαστικών συσκευασιών
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, σας
ενημερώνουμε ότι η
πρώτη συλλογή κενών
συσκευασιών
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων έτους 2020 θα
γίνει την Τετάρτη 10-6-
2020 ως εξής:
στο Ναρθάκι στην αποθήκη
του Συνεταιρισμού
Ναρθακίου από

08:00 έως 09:00,
στα Φάρσαλα στο χώρο του
Αμαξοστασίου δίπλα στη
σκεπαστή λαϊκή αγορά από
09:30 έως 11:00,
στη Βαμβακού στην είσοδο
του χωριού πριν το κτήριο
του Γυμνασίου από 11:30
έως 12:30,
στο Μ.Ευύδριο στον χώρο
του πρώην Αναπτυξιακού
Συνδέσμου από 13:00 έως
14:00.
Υπενθυμίζουμε την ορθή
διαδικασία καθαρισμού των
κενών πλαστικών  συσκευ-
ασιών φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην παραπάνω

αφίσα και το φυλλάδιο του
Ελληνικού Συνδέσμου
Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ).
Η προμήθεια των διάφανων
πλαστικών σακουλών συλ-
λογής των κενών συσκευα-
σιών γίνεται από τα κατα-
στήματα γεωργικών εφο-
δίων.
Σας ενημερώνουμε ότι απα-
γορεύεται η ρίψη των
κενών συσκευασιών φυτο-
προστατευτικών προϊόντων
στους κάδους απορριμμά-
των. Προτρέπουμε τους
χρήστες να χρησιμοποιούν
την ενδεδειγμένη διαδικασία
διαχείρισής τους.
Η συντονισμένη αυτή προ-
σπάθεια για την υλοποίηση

του πιλοτικού προγράμμα-
τος στοχεύει πρωταρχικά
στην προστασία του περι-
βάλλοντος και της δημόσιας
υγείας, μέσω της ορθής
απόρριψης των συσκευα-
σιών αυτών.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες απευθυνθείτε στο
αρμόδιο γραφείο αγροτικής
ανάπτυξης του Δήμου (ισό-
γειο Δημαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας :
2491350113
E-mail:
gewponos@dimosfarsalon.
gr
(αρμόδιοι υπάλληλοι :  Ε.
Ευαγγελοπούλου  –  Π.
Καλφούντζου).

Α
ναλυτικά η

ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου Τριτέκνων

Επαρχίας Φαρσάλων ενη-

μερώνει τα μέλη του

Συλλόγου, ότι λόγω των

μέτρων που λαμβάνονται

για την  πρόληψη της μετά-

δοσης του κωρονοϊού

(COVID -19), η  εκλογική

διαδικασία ανάδειξης των

νέων μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, καθώς και η

ανάδειξη των νέων αντι-

προσώπων  του Συλλόγου

στην ΟΠΟΤΤΕ,  που επρό-

κειτο να διεξαχθούν τον

μήνα Ιούνιο, αναβάλλονται.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα

παραπάνω, παρατείνουμε

μέχρι 31.8.2020 την διάρ-

κεια  της αναστολής των

ανωτέρω καταστατικών δια-

δικασιών και συνεπώς και

την θητεία του υφιστάμενου

Διοικητικού  Συμβουλίου.

Τα μέλη θα ενημερωθούν

σε επόμενο δελτίο τύπου

για την ημερομηνία διεξα-

γωγής των εκλογών. 

Με εκτίμηση το  Δ.Σ.

Α
γιασμό τέλεσε η

Διοίκηση του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων στα γραφεία

του συλλόγου, το

Σάββατο 30 Μαΐου.

Ο Αγιασμός τελέστηκε από

τον π.Βασίλειο ο οποίος

ευχήθηκε στα μέλη του

Δ.Σ., υγεία  και καλή επα-

νεκκίνηση σε όλες τις επι-

χειρήσεις της περιοχής.

Π
αρεμβάσεις για

την ενίσχυση της

ασφάλειας στον

οδικό άξονα που συνδέει

τα Φάρσαλα με το

Δομοκό εντός των ορίων

της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας

δρομολογεί η Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

Το επόμενο διάστημα δημο-

πρατείται το έργο προϋπο-

λογισμού 1.500.000 ευρώ

που χρηματοδοτείται από

το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Παρεμβαίνουμε σε ένα

σημαντικό οδικό άξονα της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

που παρουσιάζει μεγάλο

κυκλοφοριακό φόρτο»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Μέλημά μας

είναι η ασφάλεια στη μετα-

κίνηση των ανθρώπινων

κοινοτήτων και στη μεταφο-

ρά των εμπορευμάτων, η

μείωση της επικινδυνότητας

αλλά και των επιπτώσεων

τόσο στην οικονομική όσο

και στην κοινωνική ζωή του

τόπου» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.
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Επικαιρότητα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Το δρόμο Φάρσαλα –Το δρόμο Φάρσαλα –

Δομοκός βελτιώνει ηΔομοκός βελτιώνει η

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας

- Δευτέρα 8/6 Μονοήμερη κρουαζιέρα στην Σκιάθο

του Αγίου Πνεύματος.

Αναχώρηση από το λιμάνι της Αμαλιάπολης

-ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες για εποχιακή απα-

σχόληση σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας. 

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 6974049136, 6942689711, 6974092079

Αγιασμό για την επανεκκίνηση της Αγιασμό για την επανεκκίνηση της 

επιχειρηματικότητας από τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογοεπιχειρηματικότητας από τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο

Φάρσαλα: Πρόγραμμα συλλογής κενών Φάρσαλα: Πρόγραμμα συλλογής κενών 

συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντωνσυσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Αναβολή εκλογικής διαδικασίας του ΣυλλόγουΑναβολή εκλογικής διαδικασίας του Συλλόγου

Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων λόγω Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων λόγω Covid-19Covid-19



Ε
βδομάδα

κλιματισμού στην

Electronet

B.K.Καζάνα! 

Με τις μεγάλες προσφορές

και τη δωρεάν τοποθέτηση

σε όλα τα κλιματιστικά αυτή

η εβδομάδα θα έχει άλλο

αέρα!

Η Electronet B.K.Καζάνα

υποδέχεται το καλοκαίρι με

καθαρές προσφορές που

μας φτιάχνουν το κλίμα!

Συνδυάστε τις προνομιακές

τιμές των προσφορών με

τη δωρεάν τοποθέτηση και

επωφεληθείτε! Επιλέξτε κλι-

ματιστικά όλων των επώνυ-

μων εταιριών, inverter,

ενεργειακής κλάσης έως

Α+++, για ασύγκριτη οικο-

νομία στην κατανάλωση

ρεύματος και μέγιστη από-

δοση, στις καλύτερες τιμές

της αγοράς και με δωρεάν

τοποθέτηση από έμπειρο

και εξειδικευμένο συνεργείο

μέσα σε 48 ώρες. Έτσι, για

άλλη μια φορά το δικό μας

κατάστημα επιβεβαιώνει

πως είναι το πρώτο κατά-

στημα σε πωλήσεις κλιματι-

στικών στη Θεσσαλία. 

Όλα τα προϊόντα είναι ετοι-

μοπαράδοτα και  συνθέτουν

την πληρέστερη γκάμα

συσκευών που θα καλύ-

ψουν κάθε απαίτηση.

Ρωτήστε τους ενημερωμέ-

νους πωλητές του καταστή-

ματος και αποκτήστε τα

καλύτερα στην καλύτερη

τιμή! Γιατί στην Electronet

B.K. Καζάνα «εσείς κι εμείς

γνωριζόμαστε»!

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ

Μ
ε αφορμή την

σταδιακή άρση

των

περιοριστικών μέτρων και

την μετά Covid – 19

εποχή ο «Πρώτος Τύπος»

συνομίλησε με

επαγγελματίες μουσικούς

της Επαρχίας Φαρσάλων

ώστε να μας δώσουν και

αυτοί το στίγμα τους, τις

δικές τους σκέψεις και

απορίες και φυσικά το

πώς βλέπουν την

επόμενη ημέρα στα

μουσικά και πολιτιστικά

δρώμενα.

Ας δούμε τι μας δήλωσαν οι

κ.κ. Νίκος Γούσιος,

Αλέξανδρος Ζάντας και

Αλέξανδρος Τσουμάνης

τρεις μουσικοί παραδοσια-

κών οργάνων της Επαρχίας

Φαρσάλων.

Οι κ.κ. Νίκος Γούσιος και

Αλέξανδρος Τσουμάνης

είναι μουσικοί κλαρίνου ενώ

ο κ. Αλέξανδρος Ζάντας

είναι μουσικός στο μπου-

ζούκι και το λάουτο.

Λίγες μέρες μετά την στα-

διακή άρση των περισσότε-

ρων περιοριστικών μέτρων

που αφορούσαν τις συνε-

στιάσεις και γενικά τη διεξα-

γωγή οποιασδήποτε κοινω-

νικής εκδήλωσης και πολλοί

είναι οι κλάδοι που επλήγη-

σαν από την πανδημία και

μετρούν τις πληγές τους

πλαισιωμένοι από μια οικο-

νομία η οποία μετά βίας

μπορεί να στηρίξει την κοι-

νωνία. 

Βρισκόμαστε στην αρχή του

καλοκαιριού. Ενός καλοκαι-

ριού δύσκολου από πλευ-

ράς υγειονομικής και κατά

συνέπεια κοινωνικής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες

εξελίξεις, διανύοντας τις

πρώτες μέρες της υπό συν-

θηκών κανονικότητας, ελή-

φθησαν κρατικές αποφά-

σεις οι οποίες καταστρατη-

γούν την σημασιολογική

ύπαρξη της μουσικής υπό

την έννοια του περιορισμού

της μουσικής επένδυσης

χώρων εστίασης και εκδη-

λώσεων. Δηλαδή, απαγο-

ρεύτηκε σε μεγάλο βαθμό η

ύπαρξη μουσικής σε μπαρ,

ταβέρνες και συναφείς

χώρους, με το σκεπτικό ότι

η μουσική αυξάνει την κατα-

νάλωση αλκοόλ με αποτέ-

λεσμα την μη τήρηση των

σχετικών κανόνων υγειονο-

μικής προστασίας.

Με αφετηρία την 15η

Ιουλίου, που σηματοδοτεί

την διεξαγωγή πολιτιστικών

δράσεων, θέτονται τα εξής

απλά και συνάμα αυτονόη-

τα ερωτήματα:

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

που θα επιτρέπεται να διε-

νεργηθούν, θα είναι σχετι-

ζόμενες με το επάγγελμα

του μουσικού, ή θα επιτρέ-

πονται μόνον συγκεκριμέ-

νων ειδών εκδηλώσεις;

Αν οι εκδηλώσεις αυτές εν

τέλει σχετίζονται με το

επάγγελμά μας, με ποιον

τρόπο ακριβώς θα διεξάγο-

νται; (συναυλιακές εκδηλώ-

σεις, πανηγύρια με ζωντανή

ορχήστρα, κατανάλωση

αλκοόλ, χορός)

Η λαϊκή και παραδοσιακή

μουσική στη χώρα μας

βασίζεται στην αλληλεπί-

δραση μεταξύ μουσικού και

κοινού. Μια σχέση η οποία

κινδυνεύει να αλλοιωθεί

έως ακόμα και να εξαλει-

φθεί εάν και εφόσον τηρη-

θούν οι κατά τη γνώμη μας

ασαφείς και γενικευμένες

οδηγίες υγειονομικής προ-

στασίας που έχει δώσει η

κυβέρνηση.

Ως εκ τούτου, το επάγγελμά

μας καλείται να μεταλαμπα-

δεύσει την παράδοση και

τον λαϊκό πολιτισμό σε συν-

θήκες αβεβαιότητας και υπό

αμφίβολους κανόνες.

Θα τα καταφέρει άραγε;

Με θετική πρόθεση,

ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 

ΓΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Τοπικά Νέα

ΟιΟι καλλιτέχνεςκαλλιτέχνες τηςτης Επαρχίας Φαρσάλων μετά την πανδημίαΕπαρχίας Φαρσάλων μετά την πανδημία

του του Covid - 19: Covid - 19: ΣκέψειςΣκέψεις καικαι προβληματισμοίπροβληματισμοί......

Ε
ρώτηση του

βουλευτή Λάρισας

ΚΚΕ κ. Γιώργου

Λαμπρούλη στον

Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και τροφίμων

σχετικά με τις ζημιές

λόγω χαλαζόπτωσης και

έντονων βροχοπτώσεων

στη Θεσσαλία. Αναλυτικά:

Τα έντονα καιρικά φαινόμε-

να από 20 έως 26/ 5 /2020,

όπως χαλαζοπτώσεις και

έντονες βροχοπτώσεις, που

επικράτησαν στη Θεσσαλία

και συγκεκριμένα στην

Καρδίτσα στα χωριά του

Δήμου Σοφάδων στη

Λάρισα, στα χωριά του

Δήμου Κιλελέρ και Δήμου

Φαρσάλων στη Μαγνησία

στη Ζαγορά, το Πουρί, τη

Μακρυράχη και το Ανήλιο,

είχαν ως αποτέλεσμα χιλιά-

δες στρέμματα διαφόρων

δενδρωδών και άλλων καλ-

λιεργειών να καταστρα-

φούν.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν

στις καλλιέργειες αυτών των

χωριών της Θεσσαλίας,

είναι μεγάλες. Η σφοδρές

χαλαζοπτώσεις, οι ισχυροί

άνεμοι, οι ραγδαίες βροχο-

πτώσεις και τα πλημμυρικά

φαινόμενα έπληξαν τις καλ-

λιέργειες με: βαμβάκι,

καπνό, σιτηρά, καλαμπόκι,

οπωροφόρα δένδρα, αμπέ-

λια, που βρέθηκαν στο

έλεος των καιρικών φαινο-

μένων με συνέπεια μεγάλες

καταστροφές, όπου σε πολ-

λές περιπτώσεις φτάνουν

και το 100%.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι

αγρότες και κυρίως οι

μικρομεσαίοι, που εκτός

από την αντιαγροτική πολι-

τική των κυβερνήσεων και

της ΕΕ, δέχονται και τα

πλήγματα από τα ακραία

φυσικά φαινόμενα, ενώ η

κάλυψη εκ μέρους του

ΕΛΓΑ είναι πλημμελής έως

ανύπαρκτη, καθώς πολλοί

αγρότες δεν έχουν αποζη-

μιωθεί για τις περσινές

ζημιές. Αν στα παραπάνω

προστεθούν και η άγρια

φορολόγηση που υφίστα-

νται, ο ΕΦΚΑ, τα χαράτσια

κλπ, τότε γίνεται αντιληπτό

γιατί οι αγρότες υψώνουν

κραυγή διαμαρτυρίας

καταγγέλλοντας την αντια-

γροτική πολιτική των κυβερ-

νήσεων και της ΕΕ.

Για την όλη κατάσταση

μεγάλες είναι οι ευθύνες

των εκάστοτε κυβερνήσεων,

της περιφέρειας της τοπικής

διοίκησης και άλλων αρμό-

διων φορέων (ΓΟΕΒ

ΤΟΕΒ) διότι πολλές φορές

η περιοχή της Θεσσαλίας

γνώρισε καταστροφές από

καιρικά φαινόμενα τα τελευ-

ταία χρόνια.

Επιβάλλεται άμεση, γρήγο-

ρη και δίκαιη καταγραφή με

πλήρη αποζημίωση στο

100% της καταστροφής.

Αλλαγή του κανονισμού του

ΕΛΓΑ προκειμένου να

ασφαλίζει και να αποζημιώ-

νει την παράγωγη 100%

όλες τις φυσικές καταστρο-

φές και νόσους .

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

σε ποιες άμεσες ενέργειες

θα προβεί ώστε να αποζη-

μιωθούν στο 100% της

καταστροφής οι πληγέντες

αγρότες – παραγωγοί των

χωρίων της Θεσσαλίας.

Λαμπρούλης: Ζημιές λόγω χαλαζόπτωσης και έντονων βροχοπτώσεων στη ΘεσσαλίαΛαμπρούλης: Ζημιές λόγω χαλαζόπτωσης και έντονων βροχοπτώσεων στη Θεσσαλία

Ο
άστατος καιρός

της περασμένης

εβδομάδος δεν

άφησε δίχως “σημάδια”

την Επαρχία Φαρσάλων.

Πέρα από την έντονη βρο-

χόπτωση που είχαμε σχε-

δόν όλες τις ημέρες της

εβδομάδος υπήρξε και έντο-

νη χαλαζόπτωση.

Αρχικά την Τρίτη 26/5 το

χαλάζι “χτύπησε” την

Υπέρεια Φαρσάλων όπου

για αρκετή ώρα η περιοχή

επλήγη από δυνατή χαλαζό-

πτωση η οποία και έφερε

αρκετές ζημιές σε καλλιέρ-

γειες.

Ενώ την Τετάρτη 27/5 το

χαλάζι “επισκέφθηκε” την

πόλη των Φαρσάλων καθώς

έντονη χαλαζόπτωση έπλη-

ξε την περιοχή όμως ευτυ-

χώς ήταν αρχικά και ολιγό-

λεπτη αλλά και επίσης το

χαλάζι έπεσε μετά από

βροχή και έτσι δεν υπήρξαν

μεγάλες ζημιές.

Η Επαρχία Φαρσάλων είναι

“μαθημένη” στο χαλάζι το

οποίο επισκέπτεται κάθε

χρόνο την Επαρχία άλλοτε

αφήνοντας πίσω του μεγά-

λες ζημιές και άλλοτε περ-

νώντας ανώδυνα.

Ευχή όλων είναι αυτές να

είναι οι τελευταίες επισκέ-

ψεις του χαλαζιού στην

Επαρχία και να μην υπάρ-

χουν εκ νέου οι περσινοί

“εφιάλτες” των αγροτών.

Φωτό Αρχείου

ΑκόμηΑκόμη μιαμια ““επίσκεψηεπίσκεψη” ” τουτου

χαλαζιούχαλαζιού στηνστην ΕπαρχίαΕπαρχία......

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα: Εβδομάδα Β.Κ. Καζάνα: Εβδομάδα 

κλιματισμού - Προσφορές & Δωρεάν κλιματισμού - Προσφορές & Δωρεάν 

τοποθέτηση στα κλιματιστικά!τοποθέτηση στα κλιματιστικά!



Η
Τρίγωνη πλατεία

στα Φάρσαλα μια

από τις ιστορικές

πλατείες της πόλης εδώ

και αρκετό διάστημα

άλλαξε πλήρως μετά το

ολικό λίφτινγκ και την

ανακατασκευή η οποία

έγινε και πραγματικά η

πλατεία έγινε πολύ πιο

όμορφη.

Από την ολική ανακατα-

σκευή και για πολύ καιρό

παρά το γεγονός ότι είχαν

τοποθετηθεί στύλοι και

λαμπτήρες η πλατεία παρέ-

μενε στο σκοτάδι.

Όμως εδώ και λίγες ημέρες

ολοκληρώθηκε η σύνδεση

του ηλεκτροφωτισμού από

την ΔΕΗ και πλέον η

Τρίγωνη πλατεία είναι

φωταγωγήμενη σε όλα τα

σημεία της και η γραφική

ομορφιά της αναδεικνύεται

ακόμη περισσότερο κάνο-

ντας την ακόμη πιο προ-

σβάσιμη και όμορφη τόσο

για τους κατοίκους της

συνοικίας και όχι μόνο.

M
ε τηλεδιάσκεψη

πραγματοποιήθηκ

ε το Δημοτικό

συμβούλιο Φαρσάλων,

την Τρίτη 18 Μαΐου όπου

συζητήθηκαν και

ψηφίστηκαν τα παρακάτω

θέματα ημερήσιας

διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα

1) Λήψη απόφασης, αποδο-

χής ποσού 3.000,00€ από

το ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη ανα-

γκών, για τη προστασία

των αδέσποτων μικρών

ζώων.

2) Λήψη απόφασης, αποδο-

χής ποσού 39.000,00€ από

το ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη δρά-

σεων πυροπροστασίας.

3) Λήψη απόφασης, αποδο-

χής ποσού 59.840,24€ (Β’

κατανομή) από το ΥΠ.ΕΣ.

και κατανομή στα Σχολεία

Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, για την κάλυ-

ψη των λειτουργικών τους,

αναγκών.

5) Λήψη απόφασης, καθο-

ρισμού χώρου υγειονομικής

ταφής για την Αφρικανική

Πανώλη των χοίρων.

6) Έγκριση ή μη παραχώ-

ρησης θέσης στάθμευσης

οχήματος επί της οδού

Βενιζέλου αριθμός 6 (αίτη-

μα Κλειτσάκη Πολυξένης)

Τα παραπάνω θέματα

ψηφίστηκαν ομόφωνα.

4) Έγκριση αναμόρφωσης

του προϋπολογισμού του

Δήμου οικον. έτους 2020.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά

πλειοψηφία – (Όχι ψήφισε

ο κ. Αποστόλης

Αναγνώστου).

Απερρίφθη το ψήφισμα της

Λαϊκής Συσπείρωσης

Φαρσάλων με ψήφους 11

κατά με 10 υπέρ ενώ 6

Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν

απών.

7) Έγκριση ή μη επί κατατε-

θείσας πρότασης ψηφίσμα-

τος, της παράταξης “ΛΑΙΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”.

Το θέμα ετέθει σε ονομαστι-

κή ψηφοφορία, λόγω δια-

φορετικών απόψεων, όπου

καταψήφισαν την κατατεθεί-

σα πρόταση ψηφίσματος οι

δημοτικοί σύμβουλοι:

Χατζηπλή Σοφία,

Συροπούλου Δέσποινα,

Γκατζόγιας Νικόλαος,

Κουκουλιός Σταύρος,

Μπασαγιάννης Χρήστος,

Μπαλατσός Κων/νος,

Τριάντης Ιωάννης,

Αρσενοπούλου Βάια,

Μπρόζος Κων/νος, Γούσιας

Δημήτριος και Δαμιανός

Κων/νος -Πρόεδρος .Σ.

(ψήφοι 11), ενώ υπέρ της

κατατεθείσας πρότασης

ψηφίσματος οι δημοτικοί

σύμβουλοι: Καραχάλιος

Αριστομένης, Μπαμπανίκας

Δημήτριος,

Παναγιωτοπούλου Κυριακή,

Ίφου Μαρία, Κατσιαούνης

Ευάγγελος, Λελεντζής

Ιωάννης, Τύμπας Κων/νος,

Γκέβρος Ιωάννης,

Δημητρακόπουλος

Ευάγγελος και Αναγνώστου

Απόστολος. (ψήφοι 10).

Απόντες από την ψήφιση

του θέματος ήταν οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι Χαμορούσου

Ευαγγελία, Μπένου

Κων/να, Αγγελακόπουλος

Γεώργιος, Παπαγεωργίου

Χριστόδουλος,

Αγγελακοπούλου Ιουλία και

Πατσιούρας Βασίλειος.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Είδανε το φως οι κάτοικοι της Τρίγωνης πλατείας ΦαρσάλωνΕίδανε το φως οι κάτοικοι της Τρίγωνης πλατείας Φαρσάλων

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 18/5Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 18/5

Τ
ην Τετάρτη 13 Μαΐου
2020
πραγματοποιήθηκε

επίσκεψη της Βακαλούλη
Αθανασίας, νοσηλεύτριας
του Παραρτήματος Ρομά
Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Φαρσάλων της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ
στο Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων, με σκοπό την
παραλαβή αποτελεσμάτων
εξέτασης τέστ
Παπανικολάου.
Τα αποτελέσματα αφορούσαν
εξετάσεις τέστ Παπανικολάου

που είχαν λάβει χώρα και
κατά τις ημερομηνίες
12/02/2020 και 20/02/2020,
παρελήφθησαν από την μαία
του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων Πιτσιάβα
Φωτεινή.
Σκοπός της συνεργασίας
ήταν να μπορέσουν οι ωφε-
λούμενες να παραλάβουν τα
αποτελέσματα των εξετάσε-
ων τους, πάντοτε στα πλαί-
σια της πρόληψης και των
μέτρων για την αποφυγή δια-
σποράς του Κορωνοιού.

Αποτελέσματα Τεστ ΠαπανικολάουΑποτελέσματα Τεστ Παπανικολάου

Διανομή τροφίμων σε οικογένειες ΡομάΔιανομή τροφίμων σε οικογένειες Ρομά

Κ
ατά το διήμερο 6

και 7 Μαϊου 2020

το Παράρτημα

Ρομά Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

πραγματοποίησε διανομή

τροφίμων σε οικογένειες

Ρομά που διαμένουν

στον τοπικό οικισμό.

Τη διανομή υποστήριξαν η

κοινωνιολόγος Βασιλική

Λιάπη, η νοσηλεύτρια

Αθανασία Βακαλούλη

Αθανασία και ο διαμεσολα-

βητής Χαράλαμπος

Δημητρίου. Τα τρόφιμα διέ-

θεσε ο Δήμος Φαρσάλων.



Ε
πίσκεψη έπειτα

από την

δημιουργία τομέα

ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα, ο

οποίος φιλοξενείτε στο

Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων, από τον

περασμένο Φεβρουάριο,

πραγματοποίησαν ο

διευθυντής του ΕΚΑΒ

Θεσσαλίας κ.

Κωνσταντίνος Σταμνάς,

συνοδευόμενος από τον

πρόεδρο εργαζομένων

του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας κ.

Γιάννη Γούλα.

Τους κ.κ. Σταμνά και Γούλα

υποδέχθηκαν εργαζόμενοι

του ΕΚΑΒ και ο προϊστάμε-

νος του Τομέα ΕΚΑΒ

Φαρσάλων κ. Αποστόλης

Μπανιάς, όπου στην συνέ-

χεια πραγματοποιήθηκε

ενημέρωση για την 24ωρη

βάση που λειτουργεί με 9

άτομα στα Φάρσαλα.

Στην συνέχεια ακολούθησε

συζήτηση με το προσωπικό

του ΕΚΑΒ, το ιατρικό και

νοσηλευτικό προσωπικό

του Κ.Υ. Φαρσάλων, κατα-

γράφηκαν όλα τα προβλή-

ματα που υπάρχουν, έτσι

ώστε να εξοπλιστεί ακόμα

περισσότερο η λειτουργία

του τομέα στα Φάρσαλα και

να στελεχωθεί με επιπλέον

μόνιμο προσωπικό, ώστε

να μην δημιουργούνται

ελλείψεις, εξυπηρετώντας

όσο το δυνατόν καλύτερα

τους πολίτες.

Τα πληρώματα πέρασαν τα

προγράμματα συνεχιζόμε-

νης εκπαίδευσης που υλο-

ποιεί το ΕΚΑΒ Λάρισας σε

θέματα επείγουσας προνο-

σοκομειακής φροντίδας, σε

θέματα παροχής πρώτων

βοηθειών και στην διαχείρι-

ση ύποπτου ή επιβεβαιωμέ-

νου περιστατικού (SARS-

CoV-2) του νέου κορονοϊού.

9
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Στον τομέα ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα οΣτον τομέα ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα ο

διευθυντής και ο πρόεδρος τωνδιευθυντής και ο πρόεδρος των

εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλίαςεργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας



Τ
η δυνατότητα να

μην στερούνται το

επίδομα ανεργίας

όσοι εργάζονται

περιστασιακά σε

αγροτικές εργασίες, δίνει

τροπολογία που

κατατέθηκε στο υπό

συζήτηση νομοσχέδιο για

την αναβάθμιση και τον

εκσυγχρονισμό του

αγροτικού τομέα.

Ειδικότερα, στη τροπολογία,

την οποία υπογράφουν οι

υπουργοί Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας,

Εργασίας Γιάννης

Βρούτσης και Αγροτικής

Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης

προβλέπεται ότι: «Άνεργοι

εγγεγραμμένοι στα μητρώα

του Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού

Δυναμικού που πραγματο-

ποίησαν ως και 70 ημερομί-

σθια ανά δωδεκάμηνο,

μπορούν με αίτηση τους

προς τον ΟΑΕΔ να βεβαιώ-

νουν συνεχή χρόνο ανερ-

γίας, αφαιρουμένου του ως

άνω χρόνου εργασίας τους

και κάθε χρονικού διαστή-

ματος κατά το οποίο δεν

ήταν εγγεγραμμένοι άνερ-

γοι».

Όπως τονίζεται στην αιτιο-

λογική έκθεση, η νέα ρύθμι-

ση «έχει σκοπό να βοηθή-

σει, ώστε να απασχοληθεί

μεγαλύτερος αριθμός πολι-

τών σε εποχιακές αγροτικές

εργασίες, καθώς παρατη-

ρείται ότι, παρά τα υψηλά

ποσοστά ανεργίας, οι άνερ-

γοι δεν ασχολούνται με τις

εποχιακές εργασίες, προκει-

μένου να μην στερηθούν τα

επιδόματα ανεργίας».

Στην αιτιολογική έκθεση

τονίζεται ακόμα ότι με τη

νέα διάταξη «αντιμετωπίζε-

ται το πρόβλημα με την

έλλειψη εργατικών χεριών

σε εποχικές αγροτικές εργα-

σίες, το οποίο εμφανίστηκε

ιδιαίτερα έντονο τα τελευ-

ταία χρόνια».

Ε
πεκτείνεται κατά

ένα χρόνο η

μεταβατική

περίοδος για τους

συνταξιούχους που είχαν

αναλάβει εργασία πριν

την ισχύ του νόμου

Κατρούγκαλου (13-5-

2016), και οι οποίοι δεν

έχουν υποστεί μείωση

στη σύνταξή τους, επειδή

υπάγονταν στο

προηγούμενο καθεστώς.

Με τον νόμο Βρούτση είχε

προβλεφθεί ότι θα κοπεί η

σύνταξη τους από

1.3.2021και μέχρι τότε θα

εξακολουθήσουν να λαμβά-

νουν σύνταξη χωρίς την νέα

περικοπή. Με την σημερινή

τροπολογία του υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών

ορίζεται επέκταση της μετα-

βατικής περιόδου για ένα

ακόμη έτος μέχρι 1.3.2022.

Σύμφωνα με την αιτιολογική

η πρόβλεψη για σταδιακή

υπαγωγή στο νέο νομοθετι-

κό πλαίσιο ήταν απαραίτη-

τη, προκειμένου να μην δια-

ταραχθεί ο οικονομικός

προγραμματισμός τόσο του

ιδίου του συνταξιούχου όσο

και της οικογένειάς του, γι’

αυτό και θεσπίστηκε μετα-

βατική περίοδος ενός έτους

για την ένταξη των ως άνω

συνταξιούχων στον γενικό

κανόνα του άρθρου 20 του

ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Παράλληλα για συνταξιού-

χους, οι οποίοι έχουν ήδη

αναλάβει ή αναλαμβάνουν

από της δημοσιεύσεως του

νόμου εργασία ή αποκτούν

ιδιότητα ή δραστηριότητα

σε φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης υποχρεωτικώς

υπακτέα στην ασφάλιση

του Ε.Φ.Κ.Α., αναστέλλεται

πλήρως η καταβολή των

κύριων και επικουρικών

συντάξεων εφόσον δεν

έχουν συμπληρώσει το 61o

έτος της ηλικίας τους έως

και τις 28.2.2021 και το 62ο

έτος από την 1η.3.2022 και

εφεξής.

Οι συνταξιούχοι του

Ε.Φ.Κ.Α. – πρώην

Ναυτικού Απομαχικού

Ταμείου (Ν.Α.Τ.) που παρέ-

χουν εκπαιδευτικό έργο στη

Δημόσια Ναυτική

Εκπαίδευση από την

01.01.2017 και μέχρι το

πέρας της τρέχουσας ακα-

δημαϊκής περιόδου, ήτοι

στις 31.08.2020, υπάγονται

στις διατάξεις του παρόντος

άρθρου από 01.09.2020.

Επίσης οι συνταξιούχοι του

Ε.Φ.Κ.Α. – πρώην

Ναυτικού Απομαχικού

Ταμείου (Ν.Α.Τ.) που παρέ-

χουν εκπαιδευτικό έργο στη

Δημόσια Ναυτική

Εκπαίδευση από την

01.01.2017 και μέχρι το

πέρας της τρέχουσας ακα-

δημαϊκής περιόδου, ήτοι

στις 31.08.2020, υπάγονται

στις διατάξεις της περικο-

πής των συντάξεων από

01.09.2020.

Παράλληλα θεσπίζεται όριο

απαλλαγής των συνταξιού-

χων που ασκούν δραστη-

ριότητα υπακτέα στην

ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ

από την υποχρέωση κατα-

βολής εισφορών, προκειμέ-

νου να αποφευχθεί η δυσα-

νάλογη επιβάρυνση στο

εισόδημα τους και να στηρι-

χθεί η αγροτική δραστηριό-

τητα σε μια ιδιαίτερα δύσκο-

λη περίοδο εξαιτίας των

συνεχιζόμενων συνεπειών

της υγειονομικής κρίσης

στην οικονομία. Με την

προτεινόμενη διάταξη ορί-

ζεται ότι οι συνταξιούχοι

πρώην φορέων κύριας

ασφάλισης ή του Δημοσίου

που είχαν αναλάβει ή ανα-

λαμβάνουν δραστηριότητα,

για την οποία υπάγονται

στην ασφάλιση του πρώην

ΟΓΑ, καταβάλλουν την

ασφαλιστική εισφορά του

άρθρου 40 του ν.

4387/2016 (Α’ 85), εφόσον

το ετήσιο εισόδημα τους

από τη δραστηριότητα αυτή

υπερβαίνει το ποσό των

10.000 ευρώ. Η θέσπιση

του συγκεκριμένου ορίου

είναι αναγκαία για να μην

επιβαρυνθούν με την υπο-

χρέωση καταβολής ασφαλι-

στικών εισφορών του

άρθρου 40 του ν.

4387/2016 (Α’ 85), συνταξι-

ούχοι, οι οποίοι αποκομί-

ζουν πολύ χαμηλό εισόδημα

από την αγροτική δραστη-

ριότητα και συνήθως καλύ-

πτουν ατομικές-οικογενεια-

κές ανάγκες από την άσκη-

ση αυτής. Επιπλέον, η

θέσπιση του εισοδηματικού

ορίου των 10.000 ευρώ ετη-

σίως, εναρμονίζεται με την

περ. η της παρ. 4 του

άρθρου 20 του ν.

4387/2016 (Α’ 85), σύμφω-

να με την οποία δεν μειώνε-

ται το ποσό της σύνταξης

των συνταξιούχων άλλων

φορέων και του Δημοσίου,

εφόσον το ετήσιο εισόδημά

τους από απασχόληση στον

αγροτικό τομέα ως αγρο-

τών, μελισσοκόμων, κτηνο-

τρόφων, πτηνοτρόφων και

αλιέων δεν υπερβαίνει το

ποσό των 10.000 ευρώ.

Η πρόβλεψη της δυνατότη-

τας απαλλαγής από την

υποχρέωση καταβολής

ασφαλιστικής εισφορών

υπέρ του πρώην ΟΓΑ για

τους συνταξιούχους με ετή-

σιο εισόδημα έως 10.000

ευρώ από την άσκηση της

αγροτικής δραστηριότητας

ισχύει από 1.6.2020 και έχει

ως αποτέλεσμα να μην υφί-

σταται δυνατότητα αξιοποί-

ησης του χρόνου απασχό-

λησής τους και προσαύξη-

σης της σύνταξής τους κατά

την οικεία πρόβλεψη της

παρ. 5 του άρθρου 20 του

ν. 4387/2016 (Α’ 85), εφό-

σον δεν καταβάλλουν τις

εισφορές του άρθρου 40

του ν. 4387/2016 (Α’ 85),

λόγω ετήσιου εισοδήματος

μέχρι 10.000 ευρώ.
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα υποστούν μειώσεις στις συντάξειςΠοιοι συνταξιούχοι δεν θα υποστούν μειώσεις στις συντάξεις

τους μέχρι 1η Μαρτίου του 2022τους μέχρι 1η Μαρτίου του 2022

Επίδομα ανεργίας για όσους εργάζονται περιστασιακά σεΕπίδομα ανεργίας για όσους εργάζονται περιστασιακά σε

αγροτικές εργασίεςαγροτικές εργασίες



Ο
ΟΑΕΔ προχωρά

τις διαδικασίες με

σκοπό να

αυξηθούν οι δικαιούχοι

στο φετινό κοινωνικό

τουρισμό.

Όπως τονίστηκε προ ημε-

ρών στην συνέντευξη

Τύπου από τον υπουργό

Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη

προβλέπεται να τριπλασια-

στούν οι δικαιούχοι του κοι-

νωνικού Τουρισμού του

ΟΑΕΔ και από 140.000 που

ήταν πέρσι θα φτάσουν

τους 400.000 διαθέτοντας

ένα κονδύλι ύψους 30 εκατ.

ευρώ ενώ θα προστεθούν

και 113.000 δικαιούχοι που

δεν έχουν αξιοποιήσει

ακόμη περσινές επιταγές

του κοινωνικού τουρισμού.

Παράλληλα στα σχέδια του

υπουργείου Εργασίας είναι

η κάλυψη όλων των ακτο-

πλοϊκών εισιτηρίων των

δικαιούχων, εκτός των

αυτοκινήτων. 

Στόχος των μέτρων αυτών

είναι να ενισχυθεί ο εσωτε-

ρικός τουρισμός και λόγω

της κατάστασης από τις

συνέπειες του κορωνοϊού

να επιδοτηθούν οι διακοπές

των εργαζομένων.

Ειδικότερα αρχές Ιουνίου

αναμένεται η προκήρυξη

του προγράμματος κοινωνι-

κού τουρισμού από τον

ΟΑΕΔ προκειμένου να ξεκι-

νήσουν οι αιτήσεις οι οποί-

ες θα γίνονται μέσω της

πλατφόρμας

https://www.gov.gr/ipiresies/

ergasia-kai-

asphalise/anergia/aitese-

se-programmata-

koinonikou-tourismou

Με την επιταγή θα μπορούν

οι δικαιούχοι να κάνουν

δωρεάν διακοπές σε τουρι-

στικά καταλύματα από όλη

την Ελλάδα, τα οποία θα

αναρτηθούν στο Μητρώο

Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Οι διακοπές θα έχουν διάρ-

κεια:

από μία έως 10 διανυκτε-

ρεύσεις, όταν επιλεχθούν

για διακοπές τουριστικά

καταλύματα στα νησιά

Μυτιλήνης, Λέρου, Σάμου,

Χίου και Κω ή

από μία έως πέντε διανυ-

κτερεύσεις, όταν επιλε-

χθούν για διακοπές τουρι-

στικά καταλύματα που βρί-

σκονται στην υπόλοιπη

Ελλάδα.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

ploio349

Ως «Δικαιούχοι» του προ-

γράμματος Κοινωνικού

Τουρισμού περιόδου 2020-

2021 ορίζονται:

ασφαλισμένοι που πραγμα-

τοποίησαν ως εργαζόμενοι

με σχέση εξαρτημένης

εργασίας ιδιωτικού δικαίου

κατά το προηγούμενο της

έναρξης του προγράμματος

ημερολογιακό έτος 50 ημέ-

ρες στην ασφάλιση του

ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ

της Εργατικής Εστίας

ασφαλισμένες που έλαβαν

κατά το προηγούμενο της

έναρξης του προγράμματος

ημερολογιακό έτος 50 ημέ-

ρες ειδικής παροχής προ-

στασίας μητρότητας

ασφαλισμένοι που έλαβαν

κατά το προηγούμενο της

έναρξης του προγράμματος

ημερολογιακό έτος τακτική

επιδότηση ανεργίας με

βάση τις κοινές περί ανερ-

γίας διατάξεις του ΟΑΕΔ

διάρκειας τουλάχιστον 2

μηνών (50 ημερήσια επιδό-

ματα),

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο

Ειδικό Μητρώο Ανέργων

ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Κρίσιμος

χρόνος συνδρομής της

προϋπόθεσης είναι η ημε-

ρομηνία λήξης της προθε-

σμίας υποβολής των αιτή-

σεων.

Ως «Ωφελούμενοι» του

προγράμματος Κοινωνικού

Τουρισμού ορίζονται:

τα τέκνα των δικαιούχων

ηλικίας άνω των πέντε και

έως δεκαοχτώ ετών. Ως

ημερομηνία συμπλήρωσης

του 5ου έτους θεωρείται η

01.01.2020.

τέκνα των δικαιούχων ηλι-

κίας 18 έως 24 ετών έμμε-

σα ασφαλισμένα από τον

δικαιούχο ή τον άλλο γονέα.

Κρίσιμος χρόνος συνδρο-

μής της προϋπόθεσης

ενεργού ασφαλιστικής ικα-

νότητας είναι η ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας υπο-

βολής των αιτήσεων,

τέκνα των δικαιούχων ηλι-

κίας άνω των 18 ετών με

οποιαδήποτε αναπηρία σε

ποσοστό 67% και άνω,

έμμεσα ή άμεσα ασφαλι-

σμένα λόγω αναπηρίας,

χωρίς ημέρες εργασίας,

οι σύζυγοι των δικαιούχων,

όταν είναι έμμεσα ασφαλι-

σμένα μέλη αυτών.

Κρίσιμος χρόνος συνδρο-

μής της προϋπόθεσης

ενεργού ασφαλιστικής ικα-

νότητας είναι η ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας υπο-

βολής των αιτήσεων,

οι συνοδοί δικαιούχων ή

ωφελουμένων των ανηκό-

ντων στην κατηγορία ατό-

μων με αναπηρία σε ποσο-

στό 67% και άνω, και μόνο

στην περίπτωση που υπάρ-

χει αναγκαιότητα συνοδείας

και αυτή προκύπτει από τον

νόμο και αποδεικνύεται από

σχετική βεβαίωση (όταν

απαιτείται).
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Π
ανηγύρισε ο Ιερός

Ναός της

Αναλήψεως, στο

Σταθμό Φαρσάλων,

παρουσία επισήμων και

αρκετών πιστών από τον

οικισμό και όλη την

επαρχία. Την παραμονή

της εορτής της

Αναλήψεως του Κυρίου,

τελέστηκε ο Πανηγυρικός

Εσπερινός, παρουσία του

Μητροπολίτου

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων

Τιμοθέου, ο οποίος

χοροστάτησε στην

ακολουθία του

Εσπερινού, στη

Δεσποτική εορτή της

Αναλήψεως του Κυρίου,

στο Ιερό Παρεκκλήσιο

Αναλήψεως του Κυρίου

Σταθμού Φαρσάλων.

Στον εσπερινό επίσης

παρευρέθηκε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, αντιδήμαρχοι

και δημοτικοί σύμβουλοι,

ιερείες καθώς και αρκετοί

πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον

προαύλιο χώρο του ναού

υπάρχει το μνημείο των 20

εκτελεσθέντων πατριωτών

από τους Ιταλούς στις 30

Μαρτίου 1943.
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CMYK

Τοπικά Νέα

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Αναλήψεως στο Σταθμό Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Αναλήψεως στο Σταθμό 

Ο
Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεος, την Κυριακή Ζ΄

από του Πάσχα (των

αγίων 318 θεοφόρων

πατέρων της Α΄

Οικουμενικής Συνόδου)

31 Μαΐου 2020,

χοροστάτησε στην

ακολουθία του Όρθρου

και τέλεσε τη Θεία

Λειτουργία στον Ιερό Ναό

Αγίου Αντωνίου του

ομωνύμου χωρίου

Φαρσάλων.

Αναλυτικά, επισημαίνονται

τα εξής:

«Στην ομιλία του αναφέρθη-

κε στην Α΄ Οικουμενική

Σύνοδο και στην αντιμετώ-

πιση της αιρέσεως του πρε-

σβυτέρου της Αλεξανδρινής

Εκκλησίας Αρείου, ο οποίος

δίδασκε ότι ο Ιησούς

Χριστός δεν είναι ομοού-

σιος με το Θεό Πατέρα,

αφού, καθώς αυτός

πίστευε, «δύο τέλεια εν

γενέσθαι ου δύναται».

Παράλληλα, αναφέρθηκε

στο αποστολικό ανάγνω-

σμα από το βιβλίο των

Πράξεων, το οποίο κατα-

γράφει ο Άγιος απόστολος,

ευαγγελιστής και ιατρός

Λουκάς. Παρμένο από το

20 κεφάλαιο, ο Απόστολος

Παύλος δίδει προς τους

πρεσβυτέρους της

Εκκλησίας της Εφέσου,

τους οποίους κάλεσε στη

Μίλητο, τις τελευταίες του

υποθήκες, τονίζοντάς του

«Προσέχετε, τον εαυτό σας

και όλο το ποίμνιο, στο

οποίο το Πνεύμα το Άγιο

σας έθεσε επισκόπους για

να ποιμαίνετε την εκκλησία

του Κυρίου και Θεού, που

την έκανε δική του με το

αίμα του». Παράλληλα, του

εφιστά την προσοχή στο ότι

«μετά την αναχώρησή του

θα εισβάλουν λύκοι άγριοι,

που δε θα λυπηθούν το

ποίμνιο. Ακόμα και από

ανάμεσά σας θα βγουν

πρόσωπα που θα διδά-

σκουν πλάνες για να παρα-

σύρουν τους πιστούς με το

μέρος τους. Γι’ αυτό να

αγρυπνείτε». Ο θείος

Παύλος στην Έφεσο έμεινε

και δίδαξε τρία χρόνια τον

Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Χαρακτηρίζεται το κείμενο

αυτό και ως το κύκνειο

άσμα του Αποστόλου των

εθνών Παύλο. Τέλος, τους

υποδεικνύει ότι από κάνε-

ναν δεν ζήτησε ασήμι ή

χρυσάφι ή ιματισμό και ότι

για τις ανάγκες τις δικές του

και των συνοδών του, δού-

λεψαν τα ίδια του χέρια».

Και κλείνει προτρέποντάς

τους ότι «σάς έδωσα το

παράδειγμα, ότι πρέπει να

εργάζεστε έτσι σκληρά, για

να μπορείτε να βοηθάτε

αυτούς που έχουν ανάγκη».

Προ της απολύσεως τέλεσε

το τεσσαρακονθήμερο μνη-

μόσυνο υπέρ αναπαύσεως

της ψυχής του μακαριστού

Γεωργίου».

Στον Άγιο Αντώνιο λειτούργησε οΣτον Άγιο Αντώνιο λειτούργησε ο

Μητροπολίτης ΤιμόθεοςΜητροπολίτης Τιμόθεος



Μ
ε πυρετώδεις

ρυθμούς

ετοιμάζεται ο

Ολυμπιακός Αμπελιάς

ενόψει της έναρξης της

προετοιμασίας της νέας

ποδοσφαιρικής σεζόν

2020/21.

Στο πλαίσιο εργασιών που

υλοποιούνται στο γήπεδο

της Αμπελιάς, το παρών

έδωσε και ο πρόεδρος του

συλλόγου, Πέτρος

Μπανιάς, ο οποίος επέβλε-

ψε τις εργασίες, δείχνοντας

πως η επόμενη μέρα του

Ολυμπιακού Αμπελιάς θα

είναι το ίδιο ισχυρή με όλα

τα προηγούμενα χρόνια της

ομάδας.

Σ
το Κλειστό

Γυμναστήριο θα

πραγματοποιηθεί

την ερχόμενη Τρίτη 2

Ιουνίου και ώρα 20:00 η

ανοικτή Γενική

Συνέλευση για τον Γ.Σ.

Φαρσάλων.

Το μεγάλο και κύριο θέμα

της Γενικής Συνέλευσης

είναι η ανάδειξη νέας

Διοίκησης και η επόμενη

ημέρα του Συλλόγου.

Ε
πίσκεψη από τον

πρόεδρο της Γ.Ε.

ΦΘΙΑ κ. Βασίλη

Βακάλη και των

ταλαντούχων  αθλητριών

του στο αγώνισμα της

δισκοβολίας,Σουφλέρη

Εύα και Μουχτη

Άννα,δέχτηκε ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Εσκίογλου

Μάκης ,παρουσία του

προέδρου του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α Δ.Φ. κ.

Χρήστου Μπασαγιάννη.

Ο κ.Βακάλης ενημέρωσε

για τα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν αυτός και οι

συνεργάτες του, καθώς και

για τις δύσκολες που έχει ο

κλασικός αθλητισμός.

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος

παραχώρησε αθλητικό

υλικό προς χρήση στις

αθλήτριες και τους ευχήθη-

κε καλή επιτυχία στους

επόμενους αγώνες και

συνεχάρη τον κ. Βακάλη για

την πολυετή του προσφορά

στον αθλητισμό της πόλης.

Επίσης ανακοίνωσε ότι τις

επόμενες ημέρες θα επι-

σκεφθεί το Δημοτικό Στάδιο

Φαρσάλων για να συνομι-

λήσει με όλους τους γυμνα-

στές και αθλητές.

Υπενθυμίζεται ότι τη

Πέμπτη 4/6 ο Δήμαρχος θα

υποδεχτεί την Φαρσαλινή

πρωταθλήτρια Ελλάδος,

Κριστυ Αναγνωστοπούλου

στην οποία επίσης θα

παραχωρήσει αθλητικό

υλικό ,τιμώντας την ως την

μοναδική Φαρσαλινη αθλή-

τρια που εκπροσώπησε την

πόλη σε Ολυμπιακούς αγώ-

νες.
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Αθλητικά Νέα
CMYK

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

Επίσκεψη της Γ.Ε. ΦΘΙΑ στοΕπίσκεψη της Γ.Ε. ΦΘΙΑ στο

γραφείο του Δημάρχουγραφείο του Δημάρχου

Φαρσάλων κ. ΕσκίογλουΦαρσάλων κ. Εσκίογλου

Ετοιμάζονται για τη νέα σεζόνΕτοιμάζονται για τη νέα σεζόν

στον Ολυμπιακό Αμπελιάς!στον Ολυμπιακό Αμπελιάς!

Στο Κλειστό Γυμναστήριο ηΣτο Κλειστό Γυμναστήριο η

Ανοικτή Γενική Συνέλευση τουΑνοικτή Γενική Συνέλευση του

Γ.Σ. ΦαρσάλωνΓ.Σ. Φαρσάλων

Α
ναλυτικά η

ανακοίνωση:

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑ-

ΛΕΙΑ από 1η Ιουνίου σε όλα

τα τμήματα.

Με νέα ανακοίνωσή της η

ΓΓΑ επιτρέπει την επιστροφή

στις προπονήσεις και για

τους αθλητές κάτω των 13

ετών.

Για αθλούμενους/ες κάτω των

13 ετών οι οποίοι/ες δεν

έχουν δελτίο αθλητικής ιδιό-

τητας, δεν απαιτείται η

συμπλήρωση του ιατρικού

ιστορικού και η προσκόμιση

σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.

Στην περίπτωση αυτή, επι-

τρέπεται η πρόσβαση στην

αθλητική εγκατάσταση με την

εγγραφή από τον συνοδό

των στοιχείων του αθλητή

στον Κατάλογο

Εισερχομένων-Εξερχομένων

που διατηρεί η εγκατάσταση,

για ενδεχόμενη ιχνηλάτηση.

Από το απόγευμα της

Δευτέρας θα ανακοινώσουμε

το πρόγραμμα των τμημάτων

που θα ξεκινήσεις από Τρίτη

2 Ιουνίου.

Για πληροφορίες και απορίες

μπορείτε να επικοινωνήσετε

στο τηλέφωνο 6979705230.

Ξεκινά τις προπονήσεις η Ακαδημία Αχιλλέως Ξεκινά τις προπονήσεις η Ακαδημία Αχιλλέως 



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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800

τ.μ. περιφραγμένο με αποθήκη η

οποία ηλεκτροδοτείται στην οδό

Ανωχωρίου 49 στα Φάρσαλα.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 50 τ.μ.

(δυάρι) με αυτόνομη κεντρική

θέρμανση, πάρκινγκ, αποθήκη

εντός οικοπέδου 261 τ.μ., επί της

οδού πάροδος Γεωργίου

Καραισκάκη 44 στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6907637654 & 2410623873

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.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Οδηγός διπλώματος Γ 

κατηγορίας αναζητά εργασία

κατά την περίοδο των αλωνιστι-

κών και αγροτικών εργασιών

στην Επαρχία Φαρσάλων.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6981881680

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο

κέντρο των Φαρσάλων κατάλλη-

λο για επαγγελματική στέγη στην

οδό Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί

Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 435τμ επί

της οδού Νικηταρά στα Φάρσαλα

(ανάμεσα σε 1ο Γυμνάσιο και

Εργατικές Κατοικίες).

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6974665595

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο

διαμέρισμα 70 τμ, χωρίς κοινό-

χρηστα. Περιλαμβάνεται 

κρεβατοκάμαρα, κουζίνα, σαλόνι

και μπάνιο.

Αυτόνομη Θέρμανση.

Πληροφορίες: 24910 -

22263/22335 και 6932237600
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2/6:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

3/6:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση: Πατρόκλου

11 Τηλ: 24910-22225

4/6:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

5/6:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

6/6:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

7/6:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

8/6:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

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

Επανήλθε το ωράριο των Φαρμακείων στα Φάρσαλα

Tο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων έχει επανέλθει,

μετά την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο

Λάρισας τα φαρμακεία θα λειτουργούν καθημερινά από

τις 8.00-14.00, ενώ τις ημέρες που είναι ανοιχτή η αγορά

στα Φάρσαλα δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το

ωράριο διαμορφώνεται από τις 17.30-21.00. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 90τ.μ. (3 υπνοδωμάτια, 1 καθιστικό), 1ος

όροφος, χωρίς κοινόχρηστα - Αυτόνομη Θέρμανση στην Οδό

Θέτιδος 44 (Έναντι Πάρκου Απιδανού).

Τηλ Επικοινωνίας: 6948513177

Εθελοντική Αιμοδοσία την Πέμπτη 5/6
Εθελοντική Αιμοδοσία την Πέμπτη 5/6 από τον Αιμοδοτικό Σύλλογο

Φαρσάλων από τις 9:00 π.μ. έως και τις 13:00 μ.μ.

Συνεχίζουμε δίνουμε αίμα και στηρίζουμε την εθελοντική αιμοδοσία.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Ιεραποστολικού Συλλόγου “Παναγία Ελεούσα” 

ευχαριστεί θερμά τον βουλευτή του Νομού Λάρισας κ. Μάξιμο

Χαρακόπουλο για την οικονομική προσφορά των 500 ευρώ για

τους σκοπούς του Συλλόγου.

Σε αυτή την τόσο δύσκολη χρονική στιγμή λόγω του Covid-19

δεχόμαστε την μεγάλη αυτή δωρεά με τόσο σεβασμό και ιερά

συναισθήματα όπως ποτέ άλλοτε.

Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να χαρίζει υγεία και κάθε ευλογία

στον ίδιο προσωπικά και στην οικογένεια του.

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη το Δ.Σ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Από εμπορική και τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός
Μηχανικός ΠΕ & ΤΕ για να στελεχώσει τομέα μελετών – 
επιβλέψεων έργων. Επικοινωνία: protos_typos@yahoo.gr



Η
εποχή που τα
σωματεία ήταν
μόνο μια σφραγίδα

φαίνεται ότι τελειώνει
οριστικά.
Τα σωματεία όπως και κάθε
επιχείρηση (άσχετα αν είναι
μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα) θα πρέπει πλέον να
κάνουν όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες για τη νομιμο-
ποίηση τους.
Εκτός του ότι δε θα μπορέ-
σουν να πάρουν τις ενισχύ-
σεις που θα δώσει το κρά-
τος στον ερασιτεχνικό
αθλητισμό, θα έχουν πρό-
βλημα με τη ψήφο, τη συμ-
μετοχή τους στα πρωταθλή-
ματα, αλλά και θα βρεθούν
οι διοικούνται ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
με πρόστιμα και στέρηση
της φορολογικής τους ενη-
μερότητας.
Το θέμα είναι ιδιαίτερα
σοβαρό, οπότε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να συγκεντρώσουν τα
παρακάτω και να κάνουν
ΑΜΕΣΑ τις απαιτούμενες
ενέργειες.
Τα ερασιτεχνικά σωματεία
θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
να πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις για την νόμι-
μη λειτουργία τους:
1. Βάση του νέου Αθλητικού
νόμου που ισχύει από τον
περασμένο Νοέμβριο, οι
αρχαιρεσίες των σωματείων
για την εκλογή Διοικητικού
Συμβουλίου, γίνεται πλέον
παρουσία Δικαστικού
Αντιπροσώπου (ως εκ τού-
του Δ.Σ. που εκλέχθησαν
κατόπιν αρχαιρεσιών χωρίς
Δικαστικό Αντιπρόσωπο
δεν είναι έγκυρα).
2. Να διαθέτουν έγγραφη
βεβαίωση από την περιφέ-
ρεια για την νομιμότητα
τους και την θεώρηση των
απαραίτητων βιβλίων τους,
τα οποία μάλιστα θα πρέπει
να είναι ενημερωμένα.
3. Να διαθέτουν την απα-
ραίτητη Ειδική αθλητική
Αναγνώριση της Γ.Γ.Α.
4. Να διαθέτουν την σχετική
βεβαίωση από την ένωσή
τους, ότι είναι εγγεγραμμέ-
νο μέλος της.
5. Να είναι φορολογικά ενή-
μερα
6. Να διαθέτουν τραπεζικό
λογαριασμό
Η μεγάλη πλειοψηφία των
ερασιτεχνικών σωματείων,

έχουν σοβαρά θέματα ως
προς την νομιμότητα λει-
τουργίας τους , και θα πρέ-
πει να κινηθούν ώστε να
τακτοποιήσουν τα θέματα
με τις εκκρεμότητές τους.
Τα σωματεία θα πρέπει να
προσέξουν τα ακόλουθα:
Α. Κάθε ερασιτεχνικό
σωματείο πρέπει να έχει
στην κατοχή του επικυρω-
μένο αντίγραφο του κατα-
στατικού του, πιστοποιητικό
τροποποιήσεων και την
εκούσια απόφαση αναγνώ-
ρισης από το Πρωτοδικείο.
Κάθε ερασιτεχνικό σωμα-
τείο θα πρέπει να έχει θεω-
ρημένα και ενημερωμένα τα
κάτωθι βιβλία:
1. Πρακτικό Γενικών
Συνελεύσεων,
2. Πρακτικό Συνεδριάσεων
Δ.Σ.,
3. Βιβλίο Μητρώου Μελών,
4. Πρωτόκολλο
Αλληλογραφίας,
5. Περιουσιακών Στοιχείων,
6. Βιβλίο Εσόδων –
Εξόδων.
Β. Υποχρεωτικά τα ερασιτε-
χνικά σωματεία παρότι είναι
μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, πρέπει να υποβά-
λουν φορολογική δήλωση
και να λάβουν τους σχετι-
κούς Κωδικούς για το
ΤΑΧΙS.
Αν δεν τακτοποιηθούν αυτά
οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
σωματείων δεν θα μπορούν
να λάβουν φορολογικές
ενημερότητες και πλέον
υπάρχουν σημαντικά πρό-
στιμα τόσο για τα σωμα-
τεία, όσο και για τους
εκπροσώπους τους.
Γ. Για το άνοιγμα τραπεζι-
κού λογαριασμού του
σωματείου απαιτούνται τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του νόμιμου
εκπροσώπου.
2. Αντίγραφο Καταστατικού
&πιστοποιητικό τροποποιή-
σεων, και την εκούσια από-
φαση αναγνώρισης από το
Πρωτοδικείο.
3. Αντίγραφο της τελευταία
Γενικής Συνέλευσης και των
αρχαιρεσιών για την ανά-
δειξη διοίκησης.
4. Αντίγραφο Πρακτικού
συγκρότησης σε σώμα του
Δ.Σ. καθώς επίσης και
εκπροσώπηση αυτού.
5. Βεβαίωση από το
Πρωτοδικείο ότι οι τελευταί-

ες αρχαιρεσίες δεν προ-
σβλήθηκαν.
6. Βεβαίωση από την
Περιφέρεια ότι το σωματείο
είναι νομιμότυπο και έχει
θεωρημένα βιβλία.
Δ. Για την Ειδική Αθλητική
αναγνώριση της Γ.Γ.Α. είτε
έχει το κάθε σωματείο είτε
για την απαραίτητη επικαι-
ροποίηση στοιχείων τα
σωματεία μπορούν να προ-
μηθευθούν από την γραμ-
ματεία της Ένωσής τους,
την σχετική αίτηση, με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά
που πρέπει να συγκεντρώ-
σουν.
Ε. Για την παρουσία
Δικαστικού Αντιπροσώπου
στις Αρχαιρεσίες, απαιτείται
αίτηση του εκάστοτε σωμα-
τείου στον Δικηγορικό
Σύλλογο της περιοχής του.
Το θέμα όπως είπαμε είναι
ιδιαίτερα σοβαρό και όλα τα
παραπάνω πρέπει να
γίνουν από όλα τα ερασιτε-
χνικά αθλητικά σωματεία,
για να πάρουν την (επικεί-
μενη) επιχορήγηση αλλά
και για να λειτουργούν νόμι-
μα χωρίς κυρώσεις.
Μετά από ανακοίνωση που
εξέδωσε η ΓΓΑ παρατείνεται
το 2ο στάδιο της προεγγρα-
φής των ερασιτεχνικών
σωματείων στην πλατφόρ-
μα προεγγραφής του
Μητρώου Αθλητικών
Σωματείων.
«Υπενθυμίζεται, ότι η προ-
εγγραφή των ερασιτεχνικών
σωματείων συνδέεται και με
τα σχεδιαζόμενα μέτρα στή-
ριξής τους, από την πανδη-
μία του κορωνοϊού, στην
επανεκκίνηση του ερασιτε-
χνικού αθλητισμού. Μέτρα
στήριξης, τα οποία θα ενερ-
γοποιηθούν αφού προη-
γουμένως ελεγχθούν από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού τα κατατεθέντα
δικαιολογητικά.
Τα σωματεία οφείλουν ως
την 5η Ιουνίου 2020 να
έχουν εισέλθει στην πλατ-
φόρμα προεγγραφής και να
έχουν προβεί στη δημιουρ-
γία του σχετικού τους λογα-
ριασμού, εισάγοντας τα
βασικά στοιχεία (επωνυμία
σωματείου, πρόεδρο και
μέλη ΔΣ). Ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της
αίτησης προεγγραφής τους
ορίζεται η 30η Ιουνίου
2020, δεδομένου πως είναι
χρονοβόρα η έκδοση ορι-
σμένων δικαιολογητικών
από τα Πρωτοδικεία και τις
Περιφέρειες, εξαιτίας των
περιοριστικών μέτρων για
τον κορωνοϊό».
Καλούνται όσα σωματεία
έχουν τον κωδικό σωματεί-
ου της ΓΓΑ (που τους έχει
σταλθεί στο e-mail) να προ-
χωρήσουν άμεσα μέχρι τις
05.06.20 στο πρώτο στάδιο
της δημιουργίας του σχετι-
κού λογαριασμού
(www.gga.gov.gr/mitroo),
ενώ παράλληλα να συλλέ-
γουν τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά της προεγγραφής
και να θεωρήσουν τα βιβλία
τους στην Περιφέρεια.
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Α
καδημία

Αναγέννησης

Φαρσάλων:

ΔΩΡΕΑΝ καλοκαιρινές

προπονήσεις για τα

παιδιά των τμημάτων

υποδομής και για όποια

άλλα παιδιά επιθυμούν

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Μετά το “πάγωμα” που

προκάλεσε στις αθλητικές

δραστηριότητες η πανδημία

του κορονοϊου, οι αποφά-

σεις για την επιστροφή

στην κανονικότητα αναμέ-

νονται με τεράστιο ενδιαφέ-

ρον.

Το πρώτο βήμα λοιπόν

έγινε, αφού δόθηκε επίση-

μα το “πράσινο φως” για

την επαναλειτουργία των

ακαδημιών ποδοσφαίρου.

Έτσι, από τη Τρίτη 9

Ιουνίου έως την Παρασκευή

17 Ιουλίου, από Δευτέρα

έως Παρασκευή τις απο-

γευματινές ώρες και τηρώ-

ντας όλους τους κανόνες

υγιεινής και ασφάλειας, η

Ακαδημία της Αναγέννησης

Φαρσάλων δίνει τη δυνατό-

τητα σε παιδιά ηλικίας από

5-12 ετών, να ενταχθούν

στο προπονητικό πρόγραμ-

μα της και να βελτιωθούν,

μέσα από τη στοχευμένη

προπόνηση με χρήση των

πιο σύγχρονων μεθόδων.

Για της ηλικίες 13-16 θα

γίνουν ατομικές προπονή-

σεις σε γκρούπ με έμφαση

στην ατομική βελτίωση.

Οι προπονήσεις περιλαμ-

βάνουν και τμήμα τερματο-

φυλάκων.

Η συμμετοχή είναι για

όλους ΔΩΡΕΑΝ και στο

πρόγραμμα μπορούν να

πάρουν μέρος, όλοι οι

αθλητές και αθλήτριες των

τμημάτων υποδομής της

Αναγέννησης Φαρσάλων,

αλλά και όσα άλλα παιδιά

επιθυμούν. Τα παιδιά που

θα μετέχουν θα χωριστούν

σε τμήματα, ανάλογα με την

ηλικία τους. Για δηλώσεις

συμμετοχής και πληροφο-

ρίες, οι αθλητές ή οι γονείς

μπορούν να απευθύνονται

στους υπεύθυνους της

Ακαδημίας μας στα τηλ

6981132171 Τάκης

Ρόφαλης και 6982056399

Κώστας Ρόφαλης

Για τα παιδιά κάτω των 13

ετών δεν χρειάζεται κάποια

ιατρική βεβαίωση,ενώ οι

προπονήσεις θα γίνονται

σύμφωνα με τα πρωτόκολ-

λα της ΓΓΑ.

Ο αθλητισμός στις μέρες

μας, αποτελεί μια θετική

αναγκαιότητα για την βελ-

τίωση της υγείας και της

ποιότητας ζωής.

Παίζουμε, Μαθαίνουμε,

Αγαπάμε Το Ποδόσφαιρο

Δωρέαν προπονήσεις για τα παιδιά των Δωρέαν προπονήσεις για τα παιδιά των 

τμημάτων υποδομής και για όποια παιδιά τμημάτων υποδομής και για όποια παιδιά 

επιθυμούν από την Ακαδημία της Αναγέννησηςεπιθυμούν από την Ακαδημία της Αναγέννησης

Οι υποχρεωτικές κινήσεις που πρέπει ναΟι υποχρεωτικές κινήσεις που πρέπει να

κάνουν όλα τα ερασιτεχνικά σωματείακάνουν όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία

Τ
ην ανανέωση της

συνεργασίας της

με τον

προπονητή της ομάδος κ.

Παναγιώτη Κορδαλή

ανακοίνωσε για ακόμη

μια σεζόν η Θύελλα

Βασιλί.

Ο κ. Κορδαλής διαδέχθηκε

την φετινή σεζόν στον

πάγκο της ομάδος τον κ.

Λεωνίδα Βαΐτση με τον

οποίο ξεκίνησε η περσινή

σεζόν για την Θύελλα.

Η Διοίκηση της Θύελλας τα

βρήκε σε όλα με τον κ.

Κορδαλή ο οποίος παραμέ-

νει στο τιμόνι της ομάδος,

ενώ εντός των επόμενων

ημερών αναμένεται να τεθεί

επί τάπητος και ο σχεδια-

σμός των πορτοκαλί για την

επόμενη σεζόν στην Β

ΕΠΣΛ κατηγορία.

Στον πάγκο της Θύελλας Βασιλί και τηνΣτον πάγκο της Θύελλας Βασιλί και την

επόμενη σεζόν ο Παναγιώτης Κορδαλήςεπόμενη σεζόν ο Παναγιώτης Κορδαλής
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CMYK

Μ
ε όμορφες

δημιουργίες

στόλισαν τον

τοίχο που βρίσκεται

παράλληλα στο Στάδιο

των Φαρσάλων το οποίο

οδηγεί στο Κλειστό

Γυμναστήριο Φαρσαλινοί

“καλλιτέχνες του

δρόμου” οι οποίοι με

γκράφιτι ελεύθερης

θεματολογίας και

πνεύματος έδωσαν μια

όμορφη εικόνα στον

γκριζαρισμένο τοίχο.

Οδηγοί και άνθρωποι οι

οποίοι επιλέγουν το συγκε-

κριμένο μέρος για το περ-

πάτημα και την άθλησή

τους “χαζεύουν” τις δημι-

ουργίες οι οποίες έχουν

μαζέψει θετικότατα σχόλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες

οι καλλιτέχνες ενήργησαν

μετά από σχετική άδεια και

όχι αυθαίρετα μόνοι τους.

ΦαρσαλινοίΦαρσαλινοί ““καλλιτέχνεςκαλλιτέχνες” ” τουτου δρόμουδρόμου ομόρφυνανομόρφυναν τοντον τοίχοτοίχο τουτου ΣταδίουΣταδίου


