
Αποκαλύψεις ΣΟΚ:Αποκαλύψεις ΣΟΚ:

“Παρουσιαζόταν με ψεύτικα“Παρουσιαζόταν με ψεύτικα στοιχεία και ονοματεπώνυμο”στοιχεία και ονοματεπώνυμο”

“Στο χωριό έκρυβε τα ράσα”“Στο χωριό έκρυβε τα ράσα”

““Διατηρούσε παράλληλη σχέσηΔιατηρούσε παράλληλη σχέση και έκανε διπλή ζωή”και έκανε διπλή ζωή”

““Πως τα ανακάλυψα όλαΠως τα ανακάλυψα όλα και τι συνέβη την ημέρα εκείνη”και τι συνέβη την ημέρα εκείνη”

Σοκ και θλίψη από τονΣοκ και θλίψη από τον

θάνατο του 64 χρόνου απόθάνατο του 64 χρόνου από

κεραυνό στην Κρήνη κεραυνό στην Κρήνη 

Γέμισαν με ζωγραφιές - Γέμισαν με ζωγραφιές - 

παιχνίδια τα Δημοτικά Σχολεία!παιχνίδια τα Δημοτικά Σχολεία!

Άμεσες εκτιμήσεις και δίκαιεςΆμεσες εκτιμήσεις και δίκαιες

αποζημιώσεις ζητά ο Δήμοςαποζημιώσεις ζητά ο Δήμος

Χαλάζι “χτύπησε” ξανά σεΧαλάζι “χτύπησε” ξανά σε

απόγνωση οι αγρότεςαπόγνωση οι αγρότες

CMYK

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 970 Τιμή: 0,60 ευρώ

Τι καταγγέλλει Τι καταγγέλλει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

στον στον “Πρώτο Τύπο”“Πρώτο Τύπο” ηη

ΦαρσαλινήΦαρσαλινή που "ξεσκέπασε" που "ξεσκέπασε" τοτο

ερωτικό σκάνδαλοερωτικό σκάνδαλο με τονμε τον

“άτακτο”“άτακτο” ιερέαιερέα

Έξι “χασισόδεντρα” κατέσχεσεΈξι “χασισόδεντρα” κατέσχεσε

η αστυνομία στο αλσύλλιο η αστυνομία στο αλσύλλιο 



Μ
ε αφορμή την

έναρξη των

πανελλαδικώ

ν εξετάσεων, ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου έκανε την

ακόλουθη δήλωση:

«Οι πόρτες των εξεταστι-

κών κέντρων άνοιξαν και η

στιγμή για την οποία προε-

τοιμάζονται για χρόνια οι

μαθητές έφτασε. Εύχομαι

σε όλες τις μαθήτριες και

όλους του μαθητές καλή

επιτυχία, καθαρό μυαλό και

ψυχραιμία σ’ αυτή τη

δύσκολη διαδικασία που

φέτος γίνεται σε πρωτό-

γνωρες συνθήκες. Ας έχουν

πάντα στο μυαλό τους πως

βρίσκονται σε ένα από τα

πολλά σταυροδρόμια μιας

υπέροχης διαδρομής, της

ζωής τους! Με πίστη στις

δυνάμεις τους, θα τα κατα-

φέρουν!»

Σ
υνεδριάζει με

τηλεδιάσκεψη το

δημοτικό συμβούλιο

Φαρσάλων την Πέμπτη 18

Ιουνίου 2020 και ώρα

13:30, για συζήτηση και

λήψη αποφάσεων, στα

παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Λήψη απόφασης, απο-

δοχής ποσού 97.500,26€

από το πρόγραμμα ΦΙΛΟ-

ΔΗΜΟΣ 11, για το έργο με

τίτλο: «Αστικές Αναπλάσεις

Πόλεως Φαρσάλων Η (Ο.Τ.

Γ305E & Ο.Τ. Γ305Z)»,

2) Λήψη απόφασης, απο-

δοχής ποσών 29.018,86€

και 87.056,56€ αντίστοιχα,

από το πρόγραμμα ΦΙΛΟ-

ΔΗΜΟΣ Ι, για το έργο με

τίτλο: «Αγροτική οδοποιΐα

Δημοτικής Ενότητας

Πολυδάμαντα στη θέση

«Βλαχόστρατα» του Δήμου

Φαρσάλων)

3) Λήψη απόφασης, απο-

δοχής ποσών 91.206,03€

και 45.579,30€ αντίστοιχα

από το ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο:

«Κάλυψη εκτάκτων και επι-

τακτικών αναγκών που

προκλήθηκαν από την

εμφάνιση του κορωνοϊού

COVID – 19».

4) Έγκριση αναμόρφωσης

του προϋπολογισμού του

Δήμου οικον. έτους 2020.

5) Λήψη απόφασης, ανά-

κλησης της υπ’ αριθμ.

73/2020 Α.Δ.Σ. σχετικά με

την απαλλαγή από τέλη,

φόρους, δικαιώματα &

μισθώματα, των επιχειρή-

σεων που διέκοψαν ή

περιόρισαν λόγω των

μέτρων προς αποφυγή διά-

δοσης του κορωνοϊού

COVID- 19, στο Δήμο

Φαρσάλων.

6) Έγκριση της έκθεσης

εσόδων – εξόδων (Α’ τριμή-

νου) ελέγχου υλοποίησης

του προϋπολογισμού του

Δήμου, οικονομικού έτους

2020.

7) Έγκριση της υπ’ αριθμ.

3/2020 απόφασης της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

με θέμα: «Έκθεση

Πεπραγμένων έτους 2019

της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής του Δήμου

Φαρσάλων».

8) Έγκριση της υπ’ αριθμ.

3/2020 απόφασης της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Φαρσάλων με θέμα:

«Κατάρτιση κανονισμού λει-

τουργίας Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

Φαρσάλων».

9) Έγκριση της υπ’ αριθμ.

17/2020 απόφασης του

Δ.Σ. της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Φαρσάλων

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) με θέμα:

«Έγκριση τροποποίησης

του Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας της

Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης

Φαρσάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)».

10) Λήψη απόφασης, ορι-

σμού ορκωτών λογιστών

και καθορισμός αμοιβής,

για τον έλεγχο οικονομικών

καταστάσεων της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης

Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.)

έτους 2019.

11) Λήψη απόφασης,

σύστασης Δημοτικής

Επιτροπής ισότητα των

Φύλων.

12) Έγκριση τροποποίησης

του Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου

οικον. έτους 2020.

13) Λήψη απόφασης, για

μερική διακοπή κυκλοφο-

ρίας οχημάτω α) Λαμίας και

β) Περιφερειακής

Αλσυλλίου, κατά τη θερινή

περίοδο.

14) Λήψη απόφασης, για

εκμίσθωση ή μη, δημοτικής

έκτασης εμβαδού 4.000,00

τ.μ., που βρίσκεται στη

Κοινότητα Βρυσιών, για

εγκατάσταση

Κτηνοτροφικής μονάδας.

15) Λήψη απόφασης, για

αντικατάσταση μισθωτή

(λόγω θανάτου), στο δημο-

τικό αγροτεμάχιο 43,00

στρεμμάτων, που βρίσκεται

στην Κοινότητα Υπέρειας,

Δ.Ε. Ενιππέα, Δήμου

Φαρσάλων, στη θέση

«Αμμούδες».
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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 17/6/2020 
Ηλιοφάνεια 15/31c

Τρίτη 16/6/2020
Ηλιοφάνεια 15/32c

Πέμπτη 18/6/2020
Ηλιοφάνεια 15/32c

Παρασκευή 19/6/2020
Ηλιοφάνεια 16/33c

Σαββάτο 20/6/2020
Ηλιοφάνεια 17/33c

Κυριακή 21/6/2020 
Ηλιοφάνεια 16/32c

Δευτέρα 22/6/2020
Ηλιοφάνεια 16/29c

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

Συνεδριάζει την Πέμπτη 18/6 μέσω Συνεδριάζει την Πέμπτη 18/6 μέσω 

τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. Φαρσάλων με 15 θέματατηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. Φαρσάλων με 15 θέματα

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΟ Δήμαρχος Φαρσάλων

Μάκης Εσκίογλου για τηνΜάκης Εσκίογλου για την

έναρξη των έναρξη των 

πανελλαδικών εξετάσεωνπανελλαδικών εξετάσεων



Μ
ε αφορμή

δημοσιεύματα

για εικόνες

εγκατάλειψης της

Κοινότητας Αχιλλείου

Φαρσάλων ο πρόεδρος

της ΤΚ Αχιλλείου

Φαρσάλων κ. Γιώργος

Πελεκάνος απέστειλε

στην εφημερίδα μας την

εξής επιστολή

Αναλυτικά η Επιστολή:

Με αφορμή δημοσιεύματα

για εικόνες εγκατάλειψης

της Κοινότητας Αχιλλείου

Φαρσάλων και κριτική στο

πρόσωπο του τοπικού

Προέδρου θα ήθελα να ενη-

μερώσω τα εξής: Οι κοινό-

χρηστοι χώροι πρασίνου,

πλατείες, γηπέδου, αλσύ-

λια, χώρος σχολείου εμπί-

πτουν στην δικαιοδοσία της

Υπηρεσίας Πρασίνου του

Δήμου Φαρσάλων.

Στα συχνά μας αιτήματα ο

Δήμος παρά την έλλειψη

προσωπικού και τις αυξη-

μένες ανάγκες της περιό-

δου ανταποκρίνεται άμεσα,

γεγονός για το οποίο και

τον ευχαριστούμε.

Οι αρρυθμίες του τελευταί-

ου μήνα οφείλονται σε

αυξημένο φόρτο εργασίας

της υπηρεσίας πρασίνου.

Ωστόσο όποτε αιτηθήκαμε

να γίνουν εργασίες το αίτη-

μα μας ικανοποιήθηκε

άμεσα.

Ο χώρος του γηπέδου

ελλείψη ποδοσφαιρικής

ομάδος η κάποιου αθλητι-

κού συλλόγου απλά συντη-

ρείται κατά περιόδους από

εθελοντές από το χωριό οι

οποίοι έχουν συνδράμει σε

κλαδέματα, κοπή χόρτων

κλπ στις πλατείες όσο και

στον αύλειο χώρο του σχο-

λείου όπου στεγάζεται και ο

τοπικός σύλλογος γυναι-

κών.

Τα οικόπεδα τα οποία έχουν

εγκαταλειφθεί εμπίπτουν

στην φιλοτιμία όλων των

κατοίκων της κοινότητας.

Εστίες σκουπιδιών και ξερά

χόρτα σε ακάθαρτα οικόπε-

δα μπορούν να γίνουν

εστίες πυρκαγιάς και μολύν-

σεων.

Οι ιδιοκτήτες τους πρέπει

να τα καθαρίσουν συνδρά-

μοντας έτσι και αυτοί στην

προσπάθεια για μια καθαρή

κοινότητα.

Η κριτική είναι στοιχείο της

Δημοκρατίας, μας βοηθά

και την επιζητούμε.

Εξελέγην για να υπηρετή-

σω το χωριό που γεννήθη-

κα και αυτό υποσχέθηκα

στους συγχωριανούς μου.

Σε αυτούς που με ψήφισαν

και με εξέλεξαν αλλά και σε

αυτούς που δεν με ψήφι-

σαν.

Σύντομα θα προσκαλέσω

για συζήτηση όλους τους

μόνιμους και όχι μόνο

κατοίκους για να συζητή-

σουμε για το παρών και το

μέλλον της κοινότητας.

Μια ανοικτή Γενική

Συνέλευση όπου θα τεθούν

τα προβλήματα, οι σκέψεις

και οι ιδέες για την βελτίω-

ση της ποιότητας ζωής των

κατοίκων.

Υ.Γ.: Την εγκατάλειψη ή

όχι πιστεύω ότι την γνω-

ρίζουν πολύ καλύτερα οι

κάτοικοι που ζουν, εργά-

ζονται και δραστηριοποι-

ούνται στο χωριό και όχι

μεμονωμένες φωτογρα-

φίες για δημιουργία εντυ-

πώσεων.

Μετά τιμής: Πρόεδρος

Κοινότητας Αχιλλείου

Γεώργιος Πελεκάνος
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ΕπιστολήΕπιστολή - Τοποθέτηση του προέδρου- Τοποθέτηση του προέδρου

της ΤΚ Αχιλλείου Φαρσάλωντης ΤΚ Αχιλλείου Φαρσάλων



Σ
το φως της

δημοσιότητας έφερε

μια Φαρσαλινή

περίπου 50 ετών τα… ροζ

καμώματα ενός κληρικού

σχεδόν 10 χρόνια

μεγαλύτερου της στην

περιοχή της Φθιώτιδας με

το ροζ σκάνδαλο να φτάνει

μέχρι και το αυτόφωρο και

την δικαιοσύνη να έχει

επιληφθεί του θέματος

πλέον.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει
ότι ο συγκεκριμένος ιερέας
πριν από μερικές ημέρες
προσήχθη σε Α.Τ. μετά από
έγκληση της Φαρσαλινής για
πρόκληση απλών σωματικών
βλαβών και εξύβριση.
Συνελήφθη στο πλαίσιο του
αυτοφώρου και με απόφαση
Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθε-
ρος την ίδια μέρα, ωστόσο
ήταν αρκετό για να ξεκινήσει
η συζήτηση για το τι ακριβώς

είχε συμβεί.
Η Φαρσαλινή που “ξεσκέπα-
σε” το ροζ σκάνδαλο μέσω
καταγγελίας της στην εφημε-
ρίδα μας “Πρώτος Τύπος”
σοκάρει με τις μαρτυρίες της
για την “διπλή ζωή” του κλη-
ρικού.
Αρχικά όπως η ίδια υποστη-
ρίζει ο εν λόγω κληρικός της
συστήθηκε με άλλο όνομα
και άλλη επαγγελματική ιδιό-
τητα και έτσι ξεκίνησε η γνω-
ριμία τους.
Για να μην αποκαλυφθεί η
πραγματική ταυτότητά του ο
εν λόγω κληρικός όταν χρεια-
ζόταν οποιοδήποτε έγγραφο
πιστοποίησης (ταυτότητα
κλπ) με διάφορες προφάσεις
την έπειθε σύμφωνα με την
μαρτυρία της να προσκομίζει
δικά της έγγραφα (ταυτότητα
κλπ).
Υποστηρίζει μάλιστα ότι στην
αρχή της σχέσης όσες φορές

εκείνη κατέβαινε στο χωριό
του ιερέα, ο συγκεκριμένος
έκρυβε τα ράσα και παρίστα-
νε κι εκεί το λαϊκό.
Τον περασμένο Αύγουστο η
εν λόγω κυρία έμαθε το
πραγματικό όνομα του κληρι-
κού αλλά όχι και την πραγμα-
τική του ιδιότητα.
Η ιδιότητά του αποκαλύφθηκε
καιρό αργότερα όταν η ίδια
όπως αποκαλύπτει το ανακά-
λυψε και τον είδε με τα μάτια
της.
Πριν από λίγες ημέρες ακο-
λούθησε επεισόδιο, όταν
ανακάλυψε ότι ο κληρικός
ήταν αμετανόητος στην διπλή
– κρυφή ζωή και δεν τηρούσε
τις υποσχέσεις του.
Μάλιστα σύμφωνα με την
έγκληση, την απώθησε βίαια
και την έβρισε όταν ήλεγξε το
κινητό του, όπου υπήρχαν
πειστήρια ότι υπήρχε “πιπε-
ράτη” επικοινωνία και με

άλλες γυναίκες.
Σύμφωνα με την καταγγέλου-
σα πάντα ανακάλυψε ότι
υπήρχε και άλλη παράλληλη
σχέση κατά την διάρκεια της
σχέσης τους.
Η εν λόγω κυρία έχει καταθέ-
σει μήνυση στον κληρικό και
γραπτή καταγγελία στην
Μητρόπολη.
Πλέον η υπόθεση έχει πάρει
τον δρόμο της δικαιοσύνης
σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα.
Την αξιοπιστία της καταγγε-
λίας οπωσδήποτε θα ελέγ-
ξουν οι αρμόδιοι, όπως φυσι-
κά και όλα τα στοιχεία που
έχει στα χέρια της.
Την υπόθεση έχει αναλάβει
το Φαρσαλινό δικηγορικό
γραφείο Δημήτρη και
Νικολάου Χατζηπλή.
Σε επικοινωνία που είχαμε με
τον κ. Δημήτρη Χατζηπλή
μας δήλωσε ότι η υπόθεση
παρακολουθείται στενά από
το δικηγορικό γραφείο και
στο επόμενο διάστημα ανα-
μένονται οι νομικές κινήσεις
σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα
που αφορούν το κομμάτι της
δικαιοσύνης και είναι στην
δικαιοδοσία του γραφείου.
Η εφημερίδα μας απόλυτα
σεβόμενη τους Νόμους, το
έργο της δικαιοσύνης την
δεοντολογία και τα πρόσωπα
αρκείται και περιορίζεται στο
παρών δημοσίευμα.
Θα παρακολουθούμε την
υπόθεση και πάντοτε σεβό-
μενοι τους Νόμους και την
δεοντολογία και όποτε χρεια-
στεί θα επανέλθουμε.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

««Άτακτος» ιερέας έβγαζε τα ράσα καιΆτακτος» ιερέας έβγαζε τα ράσα και

το έπαιζε αγαπητικός στα Φάρσαλα - το έπαιζε αγαπητικός στα Φάρσαλα - 

Τι καταγγέλλει αποκλειστικά στον “ΠρώτοΤι καταγγέλλει αποκλειστικά στον “Πρώτο

Τύπο” η Φαρσαλινή που τον "ξεσκέπασε"Τύπο” η Φαρσαλινή που τον "ξεσκέπασε"

Αποκαλύψεις ΣΟΚ:Αποκαλύψεις ΣΟΚ:

“Παρουσιαζόταν με ψεύτικα στοιχεία και ονοματεπώνυμο”“Παρουσιαζόταν με ψεύτικα στοιχεία και ονοματεπώνυμο”

“Στο χωριό έκρυβε τα ράσα”“Στο χωριό έκρυβε τα ράσα”

““Διατηρούσε παράλληλη σχέση και έκανε διπλή ζωή”Διατηρούσε παράλληλη σχέση και έκανε διπλή ζωή”

““Πως τα ανακάλυψα όλα και τι συνέβη την ημέρα εκείνη”Πως τα ανακάλυψα όλα και τι συνέβη την ημέρα εκείνη”



Τ
ον ύψιστο βαθμό

ετοιμότητας του

εξεταστικού κέντρου

στο 2ο Ενιαίο Λύκειο

Φαρσάλων με αφορμή

την έναρξη των

Πανελλαδικών Εξετάσεων

που ξεκίνησαν την

Δευτέρα 15/6 , είχε την

ευκαιρία να διαπιστώσει

διά ζώσης την, ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου.

Ο κ. Εσκίογλου μαζί με την

αντιδήμαρχο κ. Σοφία

Χατζηπλή και τον πρόεδρο

της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου κ.

Δημήτρη Γούσια, είδαν από

κοντά τις εγκαταστάσεις και

συζήτησαν με το εκπαιδευ-

τικό προσωπικό.

Επ’ αφορμή των ειδικών

συνθηκών λόγω της πανδη-

μίας, ο Δήμος Φαρσάλων

φρόντισε ώστε να υπάρ-

χουν όλα τα απαιτούμενα,

όπως καθαριστικά και αντι-

σηπτικά, γραφική ύλη, ενώ

την τελευταία εβδομάδα

δόθηκαν για τις ανάγκες

των Πανελλαδικών και δύο

νέα υπερσύγχρονα φωτοτυ-

πικά μηχανήματα.

Τα στελέχη του Δήμου

Φαρσάλων συναντήθηκαν

με τους διευθυντές του 2ου

Λυκείου και Γυμνασίου κ.κ.

Κουτσοδόντη και Νταφούλη

αντίστοιχα, τους δύο

Συλλόγους Καθηγητών,

αλλά και την επιτροπή των

Πανελληνίων Εξετάσεων.

Πέραν των θεμάτων που

άπτονται της εύρυθμης διε-

ξαγωγής των εξετάσεων,

έγινε μία εφ’ όλης της ύλης

συζήτηση για τη λειτουργία

των σχολικών συγκροτημά-

των της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης στην περιοχή.

Επιπρόσθετα, λόγω του ότι

βάσει της κείμενης νομοθε-

σίας απαγορεύεται η λει-

τουργία των κυλικείων, με

απόφαση του Δημάρχου

Φαρσάλων θα παρέχονται

καθ’ όλη τη διάρκεια της

εξεταστικής περιόδου, νερό

και χυμοί στους μαθητές.

Μετά το πέρας της επίσκε-

ψης, ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε μεταξύ

άλλων πως «είχαμε την

ευκαιρία να διαπιστώσουμε

από κοντά τον υψηλό

βαθμό ετοιμότητας του εξε-

ταστικού κέντρου των

Πανελλαδικών Εξετάσεων

για την επαρχία Φαρσάλων

και παράλληλα να συζητή-

σουμε με ανοιχτή ατζέντα

με τους εκπαιδευτικούς.

Από την πλευρά μας ως

Δήμος Φαρσάλων, έχουμε

πράξει το μέγιστο δυνατό

και θα βρισκόμαστε στο

πλευρό μαθητών και καθη-

γητών για ότι άλλο χρεια-

στεί. Οι φετινές εξετάσεις

θα διεξαχθούν σε ειδικές

συνθήκες και γι’ αυτό οφεί-

λουμε άπαντες να υπερ-

βούμε εαυτούς ώστε τα παι-

διά να δώσουν τον καλύτε-

ρο δυνατό εαυτό τους, σ’

αυτή την κρίσιμη για τη ζωή

τους στιγμή. Καλή επιτυχία

σε όλες τις μαθήτριες και

όλους τους μαθητές!»
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Σε πλήρη ετοιμότητα ο Δήμος Φαρσάλων για τηνΣε πλήρη ετοιμότητα ο Δήμος Φαρσάλων για την

ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεωνομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σ
την σύλληψη μιας

γυναίκας Ρομά που

έκανε τις συναλλαγές

τους με πλαστά

χαρτονομίσματα των 50

ευρώ στην αγορά των

Φαρσάλων έφτασαν το

Σάββατο 13/6, οι

αστυνομικό του Α.Τ.

Φαρσάλων.

Η συγκεκριμένη γυναίκα

συνελήφθη από αστυνομι-

κούς του Α.Τ. Φαρσάλων και

προσήχθη στο Αστυνομικό

Τμήμα.

Η δράστιδα πραγματοποίησε

συναλλαγή σε κεντρικό κατά-

στημα υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος, όπου χρησιμοποιώ-

ντας το πλαστό χαρτονόμι-

σμα των 50 ευρώ και έκανε

αγορά αξίας μόλις 5 ευρώ.

Την πράξη αυτή, αντιλήφθηκε

ο επιχειρηματίας, ο οποίος

ειδοποίησε άμεσα τις αρχές,

δίνοντας την περιγραφή της

γυναίκας και τα χαρακτηριστι-

κά της και έτσι εντοπίστηκε

άμεσα και συνελήφθη, από

αστυνομικούς του Α.Τ.

Φαρσάλων πριν προλάβει να

διοχετεύσει στην αγορά και

τα άλλα 4 πλαστά χαρτονομί-

σματα των 50 ευρώ που είχε

στην κατοχή της και βρέθη-

καν στην κατοχή της κατά την

προσαγωγή στο τμήμα.

Επίσης στην κατοχή της βρέ-

θηκαν και τα 45 ευρώ που

είχε λάβει ως ρέστα από τον

παθόντα, τα οποία και του

αποδόθηκαν. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η

γυναίκα που συνελήφθη ήταν

κάτοικος Αττικής.

Συνελήφθη γυναίκα Ρομά που συναλλάσσοντανΣυνελήφθη γυναίκα Ρομά που συναλλάσσονταν

με πλαστά χαρτονομίσματα στα Φαρσάλαμε πλαστά χαρτονομίσματα στα Φαρσάλα



Μ
ε απόλυτη

επιτυχία

στέφθηκε στην

επαρχία Φαρσάλων η

εφαρμογή του

προγράμματος που

τιτλοφορείται «Συλλογή

Κενών Συσκευασιών

Φυτοπροστατευτικών

Προϊόντων», καθώς

συγκεντρώθηκε ποσότητα

– ρεκόρ σε όλες τις

Δημοτικές Ενότητες.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρω-

σης του προγράμματος ο

Δήμαρχος κ. Μακης

Εσκίογλου συναντήθηκε με

τον Διευθυντή Αγροτικής

Οικονομίας της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας κ. Παναγιώτη

Καλφούντζο, τον Διευθυντή

του Τμήματος

Φυτοπροστασίας της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας κ. Δημήτρη

Σταυρίδη, τον πρόεδρο του

Γεωπονικού Συλλόγου

νομού Λάρισας κ. Κώστα

Γιαννακό και τη διοίκηση,

αλλά και τα απλά μέλη του

Αγροτικού Συνεταιρισμού

βαμβακοπαραγωγών

Φαρσάλων «Cotton

Farsala». Στη συνάντηση

που έγινε συμμετείχαν επί-

σης οι αντιδήμαρχοι κ.κ.

Σταύρος Κουκουλιός και

Νίκος Γκατζόγιας, καθώς

και ο εντεταλμένος σύμβου-

λος σε θέματα Αγροτικής

Ανάπτυξης κ. Δημήτρης

Γούσιας.

Σε δηλώσεις ο Δήμαρχος κ.

Μάκης Εσκίογλου τόνισε

μεταξύ άλλων πως «τα

αποτελέσματα της εφαρμο-

γής του προγράμματος

στην επαρχία Φαρσάλων

είναι κάτι παραπάνω από

ενθαρρυντικά κι αυτό απο-

δεικνύει ότι οι αγρότες της

περιοχής διαθέτουν υψηλά

επίπεδα οικολογικής συνεί-

δησης. Η συνεργασία με τις

υπηρεσίες της Περιφέρειας

Θεσσαλίας ήταν άψογη και

γι’ αυτό θέλω να ευχαριστή-

σω όλους τους υπηρεσια-

κούς παράγοντες, όπως

επίσης και το σύνολο των

φορέων που συμμετείχαν

στο πρόγραμμα. Ως Δήμος

Φαρσάλων θα είμαστε

μπροστάρηδες σε κάθε

πρωτοβουλία που έχει ως

στόχο την προστασία του

περιβάλλοντος».

Συνδιοργανωτές στο πρό-

γραμμα ήταν επίσης ο

ΕΣΥΦ, ο ΦΟΣΔΑ Λάρισας,

το Παράρτημα Κεντρικής

Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, ο

Σύλλογος Γεωπόνων

Λάρισας και ο Σύλλογος

Επαγγελματιών Γεωπόνων

νομού Λάρισας.

Αξίζει σημειωθεί τέλος πως

το πρόγραμμα στο Δήμο

Φαρσάλων εφαρμόστηκε

και στις τέσσερις δημοτικές

ενότητες (Φάρσαλα,

Πολυδάμαντας –

Βαμβακού, Ενιπέας –

Ευϋδριο και Ναρθάκιο).

Ο
Υπουργός

Αγροτικής

Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Μάκης

Βορίδης με γνώμονα την

καλύτερη εξυπηρέτηση

των αγροτών εξαιτίας και

των συνεπειών της

πανδημίας του

κορωνοϊού, υπέγραψε με

τους Υφυπουργούς

Οικονομικών, Θεόδωρο

Σκυλακάκη και Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Κώστα Σκρέκα απόφαση

με την οποία παρατείνεται

η προθεσμία καταβολής

των εισφορών στον

ΕΛΓΑ.

Με βάση την ΚΥΑ ο χρόνος

της εμπρόθεσμης καταβο-

λής της ειδικής ασφαλιστι-

κής εισφοράς έτους 2019 ο

οποίος έληξε στις 31 Μαΐου

2020 παρατείνεται έως και

τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
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Επικαιρότητα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

- Σάββατο 20/6 Απογευματινή προσκυνηματική

εκδρομή στην Ι.Μ. Παναγίας Ξυνιάδος Δομοκού.

- 27/28 Ιουνίου Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

(*1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο )

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής

καθώς και στο νησί θα πραγματοποιούνται με λεωφο-

ρείο του γραφείου μας.

- Κυριακή 5/7 Απογευματινή προσκυνηματική

εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου

Κονταριώτισσας Παραλία Λεπτοκαρυάς.

- 12/13 Ιουλίου Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

(*1 Διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο )

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής

καθώς και στο νησί θα πραγματοποιούνται με λεωφο-

ρείο του γραφείου μας.

- Καθημερινά Θαλλάσια Μπάνια

Από την Τετάρτη 1/7 σε Νέα Αγχίαλο – Χρυσή Ακτή

Παναγίας (Κατήρ Αγάς)

- ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτριες και εργάτες για εποχιακή 

απασχόληση σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας. 

Πληροφορίες : Nefeli Travel

Τηλ. Επικ.: 6974049136, 6942689711, 6974092079

20/6 Σάββατο:Απογευματινή Εκδρομή στην Παναγία

Ελεούσα στην Ξυνιάδα Δομοκού

21/6 Κυριακή:Μονοήμερη Εκδρομή στα Λουτρά

Πόζαρ στην Έδεσσα

27/6 Σάββατο:Μονοήμερη Εκδρομή στους Νέους

Πόρους.

28/29-6 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

*Αναχώρηση στις 27/6 το βράδυ

- Καθημερινά Θαλλάσια Μπάνια

Από την Δευτέρα 29/6 σε Νέα Αγχίαλο – Χρυσή Ακτή

Παναγίας (Κατήρ Αγάς)

Εντυπωσιακή η συμμετοχή των Φαρσαλινών αγροτών στο Εντυπωσιακή η συμμετοχή των Φαρσαλινών αγροτών στο 

πρόγραμμα συλλογής φυτοπροστατευτικών προϊόντωνπρόγραμμα συλλογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολήςΠαρατείνεται η προθεσμία καταβολής

εισφοράς των αγροτών στον ΕΛΓΑεισφοράς των αγροτών στον ΕΛΓΑ



Ακόμη μια χρονιά αγρότες

της Επαρχίας Φαρσάλων

βλέπουν τους κόπους μιας

χρονιάς να καταστρέφονται

από τον μεγαλύτερο εχθρό

τους το χαλάζι

Πιο συγκεκριμένα μετά την

χαλαζόπτωση που είχαμε

την περασμένη εβδομάδα

στην Υπέρεια Φαρσάλων το

χαλάζι αυτή την φορά “χτύ-

πησε” και περιμετρικά της

πόλης των Φαρσάλων.

Πιο συγκεκριμένα το χαλάζι

έπληξε χωράφια που βρί-

σκονται από τον δρόμο του

Κτήμα Αίγλη προς το χωριό

Βασιλί Φαρσάλων και από

το κτήμα Αίγλη έως το

Κτήμα Χαμορούσου.

Το δεύτερο κύμα φαίνεται

να έχει χτυπήσει και στα

δυο σημεία με αρκετές

ζημιές σε χωράφια με τους

αγρότες να βλέπουν και

πάλι τους κόπους να χάνο-

νται από τον μεγάλο εχθρό

τους τα τελευταία χρόνια.

Ανακοίνωση της ΕΟΑΣΝΛ

για τις ζημιές σε 2000

στρέμματα από το χαλάζι

Ζημιές σε έκταση περίπου

2000 στρέμματα σε καλ-

λιέργειες βαμβάκι, σιτηρά,

ντομάτα και καλαμπόκι

προκάλεσε η χαλαζόπτωση

που έπληξε τα Φάρσαλα το

απόγευμα της Τρίτης 9

Ιουνίου.

Οι ζημιές σε πολλές καλ-

λιέργειες είναι μεγάλες και

οι αγρότες της περιοχής

βρίσκονται σε απόγνωση

καθώς οι οικονομικές συνέ-

πειες είναι ανυπολόγιστες.

Η Ε.Ο.Α.Σ.Ν. Λάρισας επι-

κοινώνησε άμεσα με τον

προϊστάμενο του ΕΛΓΑ

Λάρισας και την επόμενη

μέρα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ

μετέβη στην χαλαζόπληκτη

περιοχή.

Η Ενωτική Ομοσπονδία και

οι αγροτικοί σύλλογοι της

Επαρχίας Φαρσάλων

ζητούν άμεσες εκτιμήσεις,

δίκαιες και γρήγορες απο-

ζημιώσεις και πληρωμή στο

100% της ζημιάς ειδικά

αυτή την δύσκολη περίοδο

όπου το αγροτικό εισόδημα

συνεχώς μειώνεται.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ

Ε.Ο.Α.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
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Στο μάτι του κυκλώνα και πάλι τα Φάρσαλα: Χαλάζι Στο μάτι του κυκλώνα και πάλι τα Φάρσαλα: Χαλάζι 

“χτύπησε” ξανά τα χωράφια σε απόγνωση οι αγρότες…“χτύπησε” ξανά τα χωράφια σε απόγνωση οι αγρότες…

Α
υτοψία σε

αγροτικές

περιοχές του

Δήμου Φαρσάλων που

χτυπήθηκαν το τελευταίο

διάστημα από ακραία

καιρικά φαινόμενα,

πραγματοποίησαν τις

προηγούμενες ημέρες οι

αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία

Χατζηπλή και Σταύρος

Κουκουλιός, ο

εντεταλμένος σύμβουλος

σε θέματα Αγροτικής

Ανάπτυξης κ. Δημήτρης

Γούσιας, καθώς και ο

επόπτης του ΕΛΓΑ στο

νομό Λάρισας κ. Γιώργος

Σαμαράς.

Η αυτοψία έλαβε στα δημο-

τικά διαμερίσματα των

Κάτω Βασιλικών, του

Δασολόφου και του

Πολυδάμειου, αλλά και στη

θέση «Τραγάνες» έξω από

τα Φάρσαλα.

Δυστυχώς η έντονη χαλαζό-

πτωση προκάλεσε σημαντι-

κές ζημιές σε αγροτικές

καλλιέργειες σε καίριο

σημείο της καλλιεργητικής

περιόδου, με τους αγρότες

να μετρούν τις πληγές τους

για μία ακόμη φορά.

Σε δηλώσεις του ο αρμό-

διος εντεταλμένος σύμβου-

λος κ. Δημήτρης Γούσιας

υπογράμμισε τα εξής: «Για

μία ακόμη φορά τα ακραία

καιρικά φαινόμενα έρχονται

να χτυπήσουν τους αγρότες

της επαρχίας Φαρσάλων

που ήδη δοκιμάζονται από

την πολυετή οικονομική

κρίση, αλλά και την πανδη-

μία. Ως Δήμος Φαρσάλων

προχωρήσαμε άμεσα σε

αναγγελία της ζημιάς και γι’

αυτό καλούμε τους πληγέ-

ντες παραγωγούς να προ-

χωρήσουν άμεσα σε δηλώ-

σεις ζημίας.

Με εντολή του Δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου κάναμε αυτοψία

και είδαμε δια ζώσης το

μέγεθος του προβλήματος,

μαζί με τον επόπτη του

ΕΛΓΑ κ. Σαμαρά.

Πλέον πρέπει άμεσα οι εκτι-

μητές του ασφαλιστικού

φορέα να σπεύσουν στα

χωράφια, ώστε με δικαιοσύ-

νη και ταχύτητα να αποζη-

μιωθούν οι συνδημότες μας

εκείνοι που είδαν το βιός

τους να καταστρέφεται».

Άμεσες εκτιμήσεις και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο ΔήμοςΆμεσες εκτιμήσεις και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος

Φαρσάλων για τους χαλαζόπληκτουςΦαρσάλων για τους χαλαζόπληκτους



Τ
ρία περιστατικά

όπου ξέσπασε

πυρκαγιά σε

αγροτικά οχήματα είχαμε

την τελευταία εβδομάδα

με τα δυο αγροτικά

οχήματα να

καταστρέφονται

ολοσχερώς.

Συγκεκριμένα τα ξημερώμα-

τα της Τετάρτης 10 Ιουνίου

και συγκεκριμένα στις 01:30

στο Πολυδάμειο Φαρσάλων

καταστράφηκε ολοσχερώς

θεριζοαλωνιστική μηχανή.

Στην κατάσβεση της φωτιάς

επιχείρησαν 2

Πυροσβέστες με ένα όχημα

όμως η φωτιά κατέστρεψε

ολοσχερώς την μηχανή.

Εν συνεχεία το βράδυ του

Σαββάτου 13 Ιουνίου και

συγκεκριμένα στις 21:30

μια θεριζοαλωνιστική μηχα-

νή έπιασε φωτιά στο Βασιλί

Φαρσάλων όμως με την

άμεση επέμβαση της

Πυροσβεστικής δεν υπήρ-

ξαν μεγάλες ζημιές.

Ενώ το πρωί της Κυριακής

14/ Ιουνίου και ώρα 10:45

στο Αχίλλειο Φαρσάλων

επικαθίμενο φορτηγό το

οποίο μετέφερε σιτάρι έπια-

σε φωτιά.

Στην κατάσβεση της φωτιάς

επιχείρησαν 6

Πυροσβέστες με τρία οχή-

ματα, ενώ στο σημείο κατέ-

φθασε και ο Υποδιοικητής

της Πυροσβεστικής

Λάρισας, όμως το μπροστά

μέρος του φορτηγού κατα-

στράφηκε ολοσχερώς ενώ

υπήρχαν και ζημιές στην

καρότσα.

Και στις τρεις περιπτώσεις

οι οδηγοί πρόλαβαν και

απομακρύνθηκαν από τα

οχήματά τους.

Τ
η ζωή του έχασε ο

64 χρόνος

Αγγελάκης

Αγγελακόπουλος στην

Κρήνη Φαρσάλων, όταν

χτυπήθηκε από κεραυνό,

το απόγευμα της

Τετάρτης, λίγο μετά τις 6

το απόγευμα.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν

σε εξωτερικό χώρο για επί-

βλεψη εργασιών που διεξα-

γόταν στο χωράφι του,

όπου και εντοπίστηκε δίχως

τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το

ΕΚΑΒ, όμως ήταν αργά

καθώς διαπιστώθηκε ο

θάνατός του.

Η σορός του μεταφέρθηκε

στο εφημερεύον Γενικό

Νοσοκομείο Λάρισας.

Συγκλονισμένοι είναι οι

κάτοικοι στην Κρήνη

Φαρσάλων από τον άδικο

χαμό του 64χρονου συχω-

ριανού τους.

Κάτοικος της περιοχής υπο-

στηρίζει ότι πριν από λίγα

χρόνια την ζωή του στην

ίδια περιοχή, είχε χάσει και

ο πατέρας του 64χρονου.

Όλα ξεκίνησαν όταν το μοι-

ραίο απόγευμα της

Τετάρτης ξαφνικά ο καιρός

άλλαξε και τα σύννεφα

πύκνωσαν.

Εκείνη την ώρα σε χωράφι

της περιοχής ο 64χρονος

πραγματοποιούσε εργασίες

με συγχωριανούς του.

Ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες

ψιχάλες το κακό δεν άργησε

να γίνει, καθώς ένας κεραυ-

νός το χτύπησε με αποτέλε-

σμα να χάσει την ζωή του.

Κάτοικοι της περιοχής υπο-

στηρίζουν ότι εκείνη την

ώρα ο καιρός άλλαξε ξαφνι-

κά και μάλιστα από αυτή

την αλλαγή κινδύνεψαν και

άλλοι αγρότες που εκείνη

την στιγμή αλώνιζαν σε

άλλο χωράφι.

Η είδηση του θανάτου του

σκόρπισε θλίψη στα

Φάρσαλα.

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου

οικογένεια, συγγενείς και

φίλοι είπαν το τελευταίο

αντίο στον εκλιπών Αγγ.

Αγγελάκοπουλο στον Ιερό

Ναό Αγίας Παρασκευής,

στην Κρήνη Φαρσάλων.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του

την σύζυγό του και τα δύο

παιδιά του.

Σύσσωμη η εφημερίδα μας,

εύχεται θερμά συλλυπητή-

ρια στην οικογένεια του

εκλιπόντος…

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σοκ και θλίψη στην Επαρχία Φαρσάλων από τον θάνατο του 64 Σοκ και θλίψη στην Επαρχία Φαρσάλων από τον θάνατο του 64 

χρόνου από κεραυνό στην Κρήνη χρόνου από κεραυνό στην Κρήνη 

Φωτιά σε τρία αγροτικά μηχανήματα το τελευταίο Φωτιά σε τρία αγροτικά μηχανήματα το τελευταίο 

διάστημα, καταστράφηκαν μια αλωνιστική μηχανή και ένα επικαθίμενο φορτηγό διάστημα, καταστράφηκαν μια αλωνιστική μηχανή και ένα επικαθίμενο φορτηγό 

Η
μνήμη του Αγίου

Λουκά του

Ιατρού,

επισκόπου

Συμφερουπόλεως

Κριμαίας του

θαυματουργού, τιμήθηκε

την περασμένη Τετάρτη

11 Ιουνίου στο

Παρεκκλήσι που φέρει το

όνομά του, και βρίσκεται

στο προαύλιο χώρο του

Ιερού Μητροπολιτικού

Ναού της Αγίας

Παρασκευής Φαρσάλων.

Την παραμονή της εορτής

τελέσθηκε πανηγυρικός

εσπερινός, ενώ ανήμερα

της εορτής τελέστηκε Θεία

Λειτουργία, αρτοκλασία και

έγινε θείο κήρυγμα.

Στις εκδηλώσεις παραβρέ-

θηκαν επίσημοι και πλήθος

πιστών.

Τιμήθηκε ο Άγιος Λουκάς ο ΙατρόςΤιμήθηκε ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Το σημείο που συνέβη το μοιραίο συμβάν



Π
ραγματοποιήθηκε

την Δευτέρα 15/6 ,

στο Πολιτιστικό

Κέντρο Φαρσάλων , η

συνάντηση μεταξύ του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου  Επαρχίας

Φαρσάλων και των

καταστηματαρχών της

πόλης η οποία

αφορούσε τη λήψη

απόφασης για το

κλείσιμο του δρόμου

στην οδό Λαμίας, (από Β.

Συντάγματος Ιππικού έως

Λαρίσης) και την

κατάθεση πρότασης προς

τη Δημοτική Αρχή. 

Η συνάντηση είχε μικρή

συμμετοχή από τους κατα-

στηματάρχες κάτι που τόνι-

σε και ο Πρόεδρος του

Εμπορικού Συλλόγου κ.

Πιτσάβας Γεώργιος ο οποί-

ος και έκανε την εισαγωγή

και προλόγισε το θέμα της

συνάντησης.

Από τη συνάντηση  προέ-

κυψαν 4 προτάσεις κατα-

στηματαρχών : 

α)Να κλείσει η οδός Λαμίας

συγκεκριμένες μέρες και

ώρες εφόσον υπάρχουν οι

απαιτούμενες προδιαγρα-

φές για την ασφάλεια των

πολιτών και να υιοθετήσουν

την ήπια κυκλοφορία οχη-

μάτων  σε όλους τους δρό-

μους του κέντρου όπου

υπάρχουν επισιτιστικά

καταστήματα κατά τις βρα-

δινές ώρες. 

β) Να κλείσει το κέντρο τις

βραδινές ώρες για την

ασφάλεια των πολιτών ,

διότι είναι απαίτηση των

πολιτών.

γ) Να κλείνει ο δρόμος μετά

τις 21:30 , αλλά ο Δήμος να

μεριμνήσει για τις θέσεις

πάρκινγκ. 

δ) Να ισχύσει η διακοπή

κυκλοφορίας βάσει  απόφα-

σης 2019 της Δημοτικής

Αρχής.

Επίσης , μετά από γκάλοπ

που πραγματοποίησε ο

Εμπορικός Επιχειρηματικός

Σύλλογος στις επιχειρήσεις

της οδού Λαμίας (από Β.

Συντάγματος Ιππικού έως

Λαρίσης) προ ολίγων ημε-

ρών όπου καταγράφηκαν

όλες οι απόψεις  , προέκυ-

ψε το εξής : 

Από τα 53 καταστήματα της

οδού Λαμίας , 

-τα 42 καταστήματα συμ-

φωνούν να γίνει διακοπή

κυκλοφορίας της οδού

συγκεκριμένες μέρες και

ώρες . 

-τα 5 καταστήματα δεν

έχουν πρόβλημα με οποια-

δήποτε  απόφαση 

-τα 6 καταστήματα δεν επι-

θυμούν τη διακοπή κυκλο-

φορίας . 

Ο Εμπορικός Σύλλογος θα

καταθέσει τις παραπάνω

προτάσεις στην Δημοτική

Αρχή ώστε να ληφθεί η ορι-

στική απόφαση από το

Δημοτικό Συμβούλιο της

ερχόμενης Πέμπτης.
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Συνάντηση του Εμπορικού με καταστηματάρχες για Συνάντηση του Εμπορικού με καταστηματάρχες για 

το κλείσιμο μέρους της οδού Λαμίας το κλείσιμο μέρους της οδού Λαμίας 



Μ
ε ανακοίνωση

του ο Δήμος

Φαρσάλων δια

του αρμόδιου του

αντιδημάρχου κ.

Κουκουλιού Σταύρου

ανακοινώνει την

καθαριότητα των

οικοπέδων και

προειδοποιεί με

κυρώσεις.

Ο Δήμος Φαρσάλων ενημε-

ρώνει τους ιδιοκτήτες οικο-

πέδων και λοιπών ακάλυ-

πτων χώρων πως εν όψει

της αντιπυρικής περιόδου

οφείλουν να μεριμνούν για

την καθαριότητα των

χώρων τους.

Η υπηρεσία Πρασίνου με

δικά της μέσα μεριμνά,

πέραν των άλλων έργων

της, για το κόψιμο των χόρ-

των σε όλους τους κοινό-

χρηστους χώρους και τα

δημοτικά οικόπεδα, τόσο

για λόγους ευπρεπισμού

του αστικού περιβάλλοντος,

όσο και για την πρόληψη

πυρκαγιών για την εξάλειψη

ποικίλων άλλων κινδύνων.

Επειδή ωστόσο, οι λόγοι

αυτοί δεν συντρέχουν μόνο

για τους δημοτικούς

χώρους αλλά και για τα

οικόπεδα όλων των πολι-

τών, ο Δήμος απευθύνει

έκκληση προς όλους τους

πολίτες να προβούν άμεσα

στον καθαρισμό τους, ώστε

να αποφευχθεί κάθε κίνδυ-

νος πυρκαγιάς που μπορεί

να έχει απρόβλεπτες συνέ-

πειες, αλλά και για να μην

μετατρέπονται οι χώροι

αυτοί σε καταφύγια τρωκτι-

κών και ερπετών κοντά σε

κατοικίες.

Επισημαίνεται ότι, η παρά-

λειψη της υποχρέωσης

καθαρισμού οικοπέδων που

βρίσκονται μέσα σε δημοτι-

κές και τοπικές κοινότητες,

συνεπάγεται ποινικές κυρώ-

σεις για τους ιδιοκτήτες

τους, όπως και τον καταλο-

γισμό της δαπάνης καθαρι-

σμού τους.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει

η υπ’ αριθ. 4/2012

Πυροσβεστική Διάταξη και ο

Ν.3852/2010 «οι ιδιοκτήτες,

νομείς και επικαρπωτές των

οικοπεδικών και λοιπών

ακάλυπτων χώρων, που

βρίσκονται εντός πόλεων,

κωμοπόλεων και οικισμών

και σε απόσταση μέχρι 100

μέτρων από τα όρια τους,

υποχρεούνται στην αποψί-

λωση αυτών από τα ξερά

χόρτα και στην απομάκρυν-

ση τους, την απομάκρυνση

τυχόν άλλων εγκαταλελειμ-

μένων καυστών ή εκρήξι-

μων υλικών ή αντικειμένων

που βρίσκονται μέσα σε

αυτούς, προς αποτροπή

του κινδύνου πρόκλησης

πυρκαγιάς ή ταχείας επέ-

κτασης της, καθώς και στη

λήψη κάθε άλλου κατά

περίπτωση μέτρου που

αποβλέπει στην αποφυγή

αιτίων και τη μείωση του

κινδύνου από πυρκαγιά.

Στους χώρους αυτούς απα-

γορεύεται το άναμμα

φωτιάς, η απόρριψη αναμ-

μένων τσιγάρων – σπίρτων

και άλλων υλών από 1ης

Μαΐου μέχρι 31ης

Οκτωβρίου κάθε έτους».

Σε αντίθετη περίπτωση θα

εφαρμοστούν τα οριζόμενα

στο άρθρο 94 του

Ν.3852/2010 (Πρόσθετες

Αρμοδιότητες Δήμων) και οι

αντίστοιχες κυρώσεις που

αυτό προβλέπει.

Η ασφάλεια και η δημόσια

υγεία είναι υποχρέωση και

καθήκον όλων μας και για

το λόγο αυτό οφείλουμε

όλοι οι δημότες να προβαί-

νουμε στις απαραίτητες

ενέργειες προς αποφυγή

κάθε δυσάρεστης συνέπει-

ας που μπορεί να θέσει σε

κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή

και τις περιουσίες όλων

μας.

Η παρούσα ανακοίνωση

θεωρείται και σαν προσω-

πική ειδοποίηση προς

όλους τους πιο πάνω ανα-

φερόμενους ιδιοκτήτες ή

υπεύθυνα πρόσωπα.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κουκουλιός Σταύρος

Μ
ε την απονομή

των διπλωμάτων

Europass,

ολοκληρώθηκε την

Πέμπτη 12 Ιουνίου, το

πρόγραμμα Erasmus+

του Επαγγελματικού

Λυκείου Φαρσάλων

(δράση KA1

‘’Κινητικότητα

Εκπαιδευομένων και

Προσωπικού

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης’’) με τίτλο “ Η

θεωρία στη πράξη:

Επαγγελματική Κατάρτιση

και Πρακτική σε

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

”.

Οι μαθητές είχαν την ευκαι-

ρία να πραγματοποιήσουν

μία συνάντηση ανασκόπη-

σης και απολογισμού του

προγράμματος κινητικότη-

τας και να μεταφέρουν στον

Σύλλογο Διδασκόντων τα

οφέλη που αποκόμισαν

από την συμμετοχή τους σε

αυτό. Εκτός των άλλων,

στους μαθητές απονεμήθη-

κε πιστοποίηση γνώσεων

Europass Mobility και θα

έχουν την δυνατότητα, έτσι,

να  δημιουργήσουν ένα

Ευρωπαϊκό Βιογραφικό

Σημείωμα.

Το πρόγραμμα αφορούσε

την επαγγελματική ανάπτυ-

ξη 16 μαθητών του ΕΠΑ.Λ.

Φαρσάλων στις ειδικότητες

Τεχνικός Οχημάτων του

τομέα Μηχανολογίας (8

μαθητές) και Τεχνικός

Εφαρμογών Πληροφορικής

του τομέα Πληροφορικής (8

μαθητές). Η κινητικότητα

των μαθητών πραγματοποι-

ήθηκε από 17/11/2019

μέχρι 02/12/2019 στην

πόλη Povoa de Varzim της

Πορτογαλίας (περιοχή

Πόρτο) όπου και πραγματο-

ποίησαν πρακτική άσκηση

– κατάρτιση σε επιχειρήσεις

της ειδικότητας τους. Τις

εμπειρίες και τις γνώσεις

που αποκόμισαν οι μαθητές

κατά την διάρκεια του προ-

γράμματος, μετέφεραν στην

συνέχεια στον χώρο του

σχολείου όπου και ενσωμα-

τώθηκαν οι καλές πρακτικές

στο εργαστηριακό μέρος

των μαθημάτων ειδικότητας

τους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης

σχεδιάστηκε σύμφωνα με

τις ανάγκες των συμμετεχό-

ντων μαθητών, με στόχο να

λάβουν τις εξειδικευμένες

γνώσεις, τις προσλαμβανό-

μενες πρακτικές δεξιότητες

και στάσεις που απαιτού-

νται από τα προγράμματα

σπουδών των ειδικοτήτων

τους ώστε να καταστούν

ανταγωνιστικοί και ικανοί να

διεκδικήσουν και να πετύ-

χουν την ομαλή ένταξή τους

στην αγορά εργασίας, απο-

κτώντας μία πρώτη εργα-

σιακή εμπειρία πάνω στην

ειδικότητά τους σε μία άλλη

ευρωπαϊκή πόλη και σε δια-

φορετικά ευρωπαϊκά εργα-

σιακά περιβάλλοντα.

Εκτός της απόκτησης επαγ-

γελματικών γνώσεων μέσω

της κατάρτισης, οι μαθητές

είχαν την ευκαιρία να γνω-

ρίσουν και τον πολιτισμό

της Πορτογαλίας, με πολιτι-

στικές επισκέψεις που

πραγματοποιήθηκαν στις

πόλεις Πόρτο, Μπράγκα,

Γκιμαράες και Λισαβόνα.

Η χρηματοδότηση του προ-

γράμματος από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω

του Ιδρύματος Κρατικών

Υποτροφιών – ΙΚΥ, Εθνικός

Φορέας) κάλυψε όλα τα

έξοδα των συμμετεχόντων

όπως έξοδα μετακίνησης,

διαμονής, πλήρους διατρο-

φής, κατάρτισης, ασφαλιστι-

κής κάλυψης, προετοιμα-

σίας αλλά και διάχυσης των

αποτελεσμάτων.
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Μ
ε το μάθημα της

Νεοελληνικής

Γλώσσας και

Λογοτεχνίας και με μέτρα

προστασίας της υγείας

εξαιτίας του κορονοϊού,

ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι

Πανελλαδικές Εξετάσεις

2020 για τους υποψήφιους

των ΓΕΛ. 

Συνολικά, φέτος, περίπου

100.000 υποψήφιοι θα διεκ-

δικήσουν 77.970 θέσεις της

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

οι περισσότεροι εξεταζόμενοι

στο «νέο» σύστημα και οι

υπόλοιποι στο «παλαιό».

Δύο συστήματα
Η φετινή σχολική χρονιά είχε

ήδη χαρακτηριστεί μεταβατι-

κή, καθώς από φέτος θα

ίσχυε το «νέο» σύστημα που

είχε προωθήσει επί υπουρ-

γίας του ο Κώστας

Γαβρόγλου και που περιε-

λάμβανε την κατάργηση των

συντελεστών βαρύτητας στις

βαθμολογίες μαθημάτων,

καθώς επίσης και την αντικα-

τάσταση του μαθήματος των

Λατινικών από εκείνο της

Κοινωνιολογίας.

Έτσι, για φέτος, υπήρξε η

δυνατότητα οι υποψήφιοι να

επιλέξουν με ποιο σύστημα

επιθυμούν να εξεταστούν

στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,

με το «νέο» ή με το

«παλαιό».

Το «παλαιό» σύστημα είναι

το σύστημα με το οποίο εξε-

τάστηκαν οι υποψήφιοι για

την εισαγωγή τους στην

Τριτοβάθμια κατά το σχολικό

έτος 2018-19. Κατά το

σύστημα αυτό, οι υποψήφιοι

των Ανθρωπιστικών

Σπουδών εξετάζονται στα

Λατινικά, ενώ σε όλες τις

Ομάδες Προσανατολισμού

υπάρχουν μαθήματα βαρύτη-

τας με αυξημένο συντελεστή

στον υπολογισμό των

μορίων.

Τα μέτρα προστασίας
Κατά τη διάρκεια των εξετά-

σεων, η χρήση μάσκας από

τους υποψήφιους είναι προ-

αιρετική. Ωστόσο, είναι υπο-

χρεωτική για τους επιτηρητές

εκπαιδευτικούς στις αίθου-

σες. Ακόμη, σε κάθε αίθουσα

εξέτασης θα πρέπει να τηρεί-

ται απόσταση 1,5 μέτρου

μεταξύ των υποψηφίων. Το

ίδιο θα ισχύει και στους

χώρους προετοιμασίας και

στους χώρους εξέτασης των

υποψηφίων με αναπηρία και

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ή ειδικές μαθησιακές δυσκο-

λίες.

Οι αίθουσες θα αερίζονται με

φυσικό τρόπο και η χρήση

ανεμιστήρων θα απαγορεύε-

ται.

Όπως ήδη ισχύει στο σχολικό

περιβάλλον μετά την άρση

του lockdown, θα πρέπει να

αποφεύγεται ο συγχρωτισμός

και να τηρούνται οι οδηγίες

καλής υγιεινής των χεριών,

με χρήση νερού και σαπουνι-

ού ή με αλκοολούχο αντιση-

πτικό διάλυμα, σύμφωνα με

τις οδηγίες του Εθνικού

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

(ΕΟΔΥ). Επίσης, τα εξεταστι-

κά κέντρα θα τηρούν τους

κανόνες του ΕΟΔΥ και για

την καθαριότητα.

Τα κυλικεία θα παραμείνουν

κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια

διεξαγωγής των Εξετάσεων.

Το πρόγραμμα
Το πρώτο μάθημα στο οποίο

θα εξεταστούν οι υποψήφιοι

των ΓΕΛ είναι η Νεοελληνική

Γλώσσα και Λογοτεχνία

(Γενικής Παιδείας). Στη συνέ-

χεια, οι υποψήφιοι που θα

εξεταστούν με το νέο σύστη-

μα, θα εξεταστούν την

Τετάρτη 17/6, στα Αρχαία

Ελληνικά (Ομάδα

Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών)

και στα Μαθηματικά (Ομάδες

Προσανατολισμού Θετικών

Σπουδών και Σπουδών

Οικονομίας και

Πληροφορικής).

Την Παρασκευή 19/6, θα εξε-

ταστούν στη Βιολογία

(Ομάδα Προσανατολισμού

Σπουδών Υγείας) και στην

Κοινωνιολογία (Ομάδα

Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Ακολουθούν, την επόμενη

εβδομάδα, η εξέταση στη

Φυσική στις 22/6 (Ομάδες

Προσανατολισμού Θετικών

Σπουδών και Σπουδών

Υγείας) και στις 24/6 στην

Ιστορία και την Πληροφορική,

των Ομάδων

Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών και

Σπουδών Οικονομίας και

Πληροφορικής αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνε-

ται με την εξέταση στις 26/6

στην Χημεία (ΟΠ Θετικών

Σπουδών και Σπουδών

Υγείας) και την Οικονομία

(ΟΠ Σπουδών Οικονομίας

και Πληροφορικής).

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που

θα δώσουν με το παλαιό

σύστημα, θα έχουν κατά

βάση κοινό πρόγραμμα με

όσους δώσουν με το νέο, με

εξαίρεση, ότι στις 22/6 θα

πραγματοποιηθεί η εξέταση

των Λατινικών (ΟΠ

Ανθρωπιστικών Σπουδών),

στις 24/6 η εξέταση του

μαθήματος «Ανάπτυξη

Εφαρμογών σε

Προγραμματιστικό

Περιβάλλον» (ΟΠ Σπουδών

Οικονομίας και

Πληροφορικής) και στις 26/6

η εξέταση του μαθήματος

«Αρχές Οικονομικής

Θεωρίας» (ΟΠ Σπουδών

Οικονομίας και

Πληροφορικής).

Ώρα έναρξης της κάθε εξέτα-

σης είναι 08:30 (κοινή για

όλους τους υποψηφίους). Οι

υποψήφιοι πρέπει να προ-

σέρχονται στις αίθουσες εξέ-

τασης μέχρι τις 08:00 και η

διάρκεια εξέτασης κάθε

μαθήματος είναι τρεις (3)

ώρες. Εξαίρεση, το μάθημα

ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό

Σχέδιο (ΕΠΑΛ), για το οποίο

η διάρκεια εξέτασης είναι τέσ-

σερις (4) ώρες.

Ειδικά μαθήματα
Οι εξετάσεις των ειδικών

μαθημάτων θα πραγματοποι-

ηθούν από την 1η έως την

13η Ιουλίου 2020.

Αναλυτικότερα, οι εξετάσεις

των ειδικών μαθημάτων θα

ξεκινήσουν με την εξέταση

των Αγγλικών (1/7) και θα

συνεχιστούν με το Ελεύθερο

και το Γραμμικό Σχέδιο (2/7

και 3/7, αντίστοιχα). Η πρώτη

εβδομάδα εξετάσεων των

ειδικών μαθημάτων θα ολο-

κληρωθεί με την εξέταση των

Ιταλικών (4/7).

Στη συνέχεια, θα ακολουθή-

σουν οι εξετάσεις στα

Γερμανικά (6/7), τα Γαλλικά

(7/7) και τα Ισπανικά (8/7).

Οι υπόλοιπες ημέρες θα είναι

αφιερωμένες στην εξέταση

των μουσικών ειδικών μαθη-

μάτων: Έλεγχος Μουσικών

Ακουστικών Δεξιοτήτων

(10/7), Μουσική Αντίληψη και

Γνώση (11/7) και Μουσική

Εκτέλεση και Ερμηνεία

(13/7).

Όσον αφορά το χρονικό διά-

στημα διεξαγωγής των

Υγειονομικών Εξετάσεων και

της Πρακτικής Δοκιμασίας

των υποψηφίων για εισαγω-

γή στα Τμήματα Επιστήμης

Φυσικής Αγωγής και

Αθλητισμού, αυτό έχει οριστεί

από τις 29 Ιουνίου έως και τις

10 Ιουλίου.

Πρεμιέρα και για τα ΕΠΑΛ
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις

θα αρχίσουν αυτή την εβδο-

μάδα και για τους υποψηφί-

ους των ΕΠΑΛ. Πρώτο μάθη-

μα, τα Νέα Ελληνικά (Γενικής

Παιδείας), στα οποία θα εξε-

ταστούν την Τρίτη 16 Ιουνίου.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 18

Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξε-

ταστούν στα Μαθηματικά

(Άλγεβρα), που είναι επίσης

μάθημα Γενικής Παιδείας.

Θα ακολουθήσουν, από τις

20 έως και τις 30 Ιουνίου, οι

εξετάσεις στα μαθήματα ειδι-

κότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Μ
ια έξυπνη και

πρωτότυπη

δράση, πήρε

σάρκα και οστά, το

περασμένο Σάββατο 13

Ιουνίου, από την Κοινότητα

Φαρσάλων, σε συνεργασία

με συλλόγους γονέων και

κηδεμόνων και τους

δασκάλους στους

εξωτερικούς χώρους των

δημοτικών της πόλης,

όπου όλοι μαζί έβαλαν ένα

“χεράκι” ζωγραφίζοντας

στα προαύλια των

σχολείων, δημιουργώντας

περισσότερους χώρους για

ένα ασφαλές παιχνίδι και

ένα πολύ όμορφο

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθη-

καν  μεγάλες ζωγραφιές με

διαδραστικά παιχνίδια στους

αύλειους χώρους των δημοτι-

κών σχολείων των

Φαρσάλων, έτσι ώστε οι

μαθητές να περνούν, δημι-

ουργικά τα διαλείμματα τους

– και όχι μόνο – παίζοντας

πάνω σε αυτά.

Από νωρίς το πρωί του

Σαββάτου 70 περίπου εθελο-

ντές στρώθηκαν στην δου-

λειά και ξεκίνησε η διαδικασία

ώστε το αποτέλεσμα να είναι

όσο πιο όμορφο και δημιουρ-

γικό γίνεται.

Στην δράση συμμετείχαν επί-

σης, η πρόεδρος της

Κοινότητας Φαρσάλων

Θεοδώρα Πρεκατέ, οι τοπικοί

σύμβουλοι Κων/νος

Βαρακλιώτης, Γιώργος

Βαγγελός, Δημήτρης

Πατσιούρας, Φωτεινή

Πιτσιάβα και Θανάσης

Γεροβασίλης, ενώ επίσης

παρευρέθηκαν οι αντιδήμαρ-

χοι Φαρσάλων Σοφία

Χατζηπλή, Δέσποινα

Συροπούλου, ο δημ. σύμβου-

λος Φαρσάλων Κων/νος

Μπρόζος, σύλλογοι γονέων

και κηδεμόνων και δάσκαλοι

των παραπάνω εκπαιδευτι-

κών μονάδων και πολλοί εθε-

λοντές και υποστηρικτές της

δράσης.

Οι αυλές των δημοτικών έγι-

ναν πιο όμορφες και οι μαθη-

τές και μαθήτριές υποδέχτη-

καν με ενθουσιασμό τα παι-

χνίδια, βάζοντας και αυτοί την

δικιά τους πινελιά, περνώ-

ντας παράλληλα ένα δημι-

ουργικό πρωινό.

Σε δήλωση της η 

πρόεδρος της Κοινότητας

Φαρσάλων κ. Θεοδώρα

Πρεκατέ μας τόνισε τα

εξής:

“Τα παιδιά είναι το μέλλον μας.

Κάθε μας κίνηση πρέπει να

γίνεται με γνώμονα τα παιδιά.

Ήταν όνειρο μου οι γκρίζες

αυλές των σχολείων να γεμί-

σουν χρώμα και να μετατρα-

πούν σε ευχάριστους χώρους

με παιχνίδια για τα παιδιά. Στο

όνειρό μου αυτό βρήκα συνο-

δηπόρους και συμπαραστά-

τες. 

Τα μέλη της Κοινότητας

Φαρσάλων κατέθεσαν προ-

σωπική εργασία προκειμένου

να έρθει εις περας η δράση

ανεξαρτητως παρατάξεων. Η

δημοτική αρχή, ο δήμαρχος κ.

Μάκης Εσκίογλου και ο πρόε-

δρος της πρωτοβάθμιας σχο-

λικής επιτροπής κ.Σταύρος

Κουκούλιος ενθουσιαστηκαν

και ο προεδρος χρηματοδότη-

σε αμέσως την ιδέα. 

Η δράση όμως χωρίς την

ουσιαστική βοήθεια και δράση

των συλλόγων γονέων και

των τεσσάρων σχολείων  δεν

θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Με χαρά μου διαπιστώνω ότι

όταν πρόκειται για τα παιδιά

της πόλης μας όλοι μας βρί-

σκουμε χρόνο και βάζουμε το

μεράκι μας μικροί και μεγάλοι

για να ομορφύνουμε τον τόπο

μας. Εξαιτιας του COVID-19

σκεφτήκαμε να πραγματοποι-

ηθεί γρήγορα η δράση για να

παίζουν με ασφάλεια τηρώ-

ντας τις αποστάσεις.Εύχομαι

οι συνεργασίες αυτές να συνε-

χιστούν και να αρέσουν...”
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Μ
ε απόφαση της

Γ.Γ. Αθλητισμού

υπήρξαν

βελτιώσεις και

τροποποιήσεις στο πεδίο

«πληροφορίες

προπονητή» της

ηλεκτρονικής

πλατφόρμας που αφορά

στην προεγγραφή των

ερασιτεχνικών αθλητικών

σωματείων στο “Μητρώο

Αθλητικών Σωματείων”,

κατόπιν αντίστοιχου

αιτήματος των Ενώσεων

για απλούστευση των

διαδικασιών και

ταυτόχρονα δόθηκε

παράταση εγγραφής των

σωματείων στην ειδική

πλατφόρμα μέχρι τις 30

Ιουνίου 2020 και

κατάθεσης των

αντίστοιχων

δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα η ΓΓΑ σε ενη-

μέρωσή της αναφέρει τα

παρακάτω:

«Απλουστεύεται η προεγ-

γραφή των ερασιτεχνικών

αθλητικών σωματείων στο

«Μητρώο Αθλητικών

Σωματείων», που για

πρώτη φορά δημιουργείται

στη χώρα μας, στην ειδική

πλατφόρμα στον ιστότοπο

της ΓΓΑ

(https://gga.gov.gr/mitroo).

Τροποποιείται από την

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 το

πεδίο που αφορά στις

«πληροφορίες προπονη-

τή». Θα δίδεται πλέον ως

επιλογή η «υποχρέωση ή

όχι σε απασχόληση προπο-

νητή». Και μόνο σε περί-

πτωση υποχρέωσης, θα

ακολουθεί η επισύναψη

από κάθε υπόχρεο σωμα-

τείο είτε της Αναγγελίας

Πρόσληψης του εκάστοτε

προπονητή είτε του

Συμφωνητικού Εργασίας,

όπως αναρτάται στο

taxisnet.

Η εξειδίκευση του συγκεκρι-

μένου πεδίου υποβλήθηκε

ως αίτημα και πρόταση

πολλών σωματείων και

φορέων, κάτι που γίνεται

αποδεκτό από τον

Υφυπουργό Πολιτισμού και

Αθλητισμού, Λευτέρη

Αυγενάκη, στο πλαίσιο της

συνεχούς βελτίωσης και

μεγαλύτερης χρηστικότητας

στην προεγγραφή των ερα-

σιτεχνικών αθλητικών

σωματείων.

Άλλωστε, ο νόμος 2725/99,

άρθρο 31, παρ. 5 προβλέ-

πει ότι «προπονητή έχουν

υποχρέωση να απασχο-

λούν:

α) οι αθλητικές ομοσπον-

δίες και οι αθλητικές ενώ-

σεις,

β) οι αθλητικές ανώνυμες

εταιρίες και τα τμήματα

αμειβομένων αθλητών,

γ) Τα αθλητικά σωματεία

που καλλιεργούν ομαδικό

άθλημα και συμμετέχουν σε

πρωταθλήματα εθνικών

κατηγοριών και σε τοπικό

πρωτάθλημα πρώτης κατη-

γορίας,

δ) Τα αθλητικά σωματεία

που καλλιεργούν ατομικό

άθλημα και έχουν αθλητές

στη δύναμή τους ηλικίας

κάτω των δεκαοκτώ (18)

ετών».

Ά
καρπη ήταν η

γενική

συνέλευση της

περασμένης Τρίτης για το

μέλλον του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων.

Την παραίτησή του υπέβα-

λε το υπάρχον Συμβούλιο

του Συλλόγου ενώ παράλ-

ληλα κρούει τον κώδωνα

του κινδύνου καλώντας

κάθε ενδιαφερόμενο να

δώσει το παρών στην επό-

μενη κρίσιμη Γενική

Συνέλευση.

Άκαρπη ήταν η δεύτερη

Γενική Συνέλευση του

Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων, καθώς δεν

παρευρέθηκε κανείς ενδια-

φερόμενος για το μέλλον

του Συλλόγου πέραν των

ανθρώπων που ήταν μέχρι

τώρα στην Διοίκηση του.

Το υπάρχον Συμβούλιο

υπέβαλε σύσσωμο την

παραίτηση του.

Ως ύστατη προσπάθεια για

εξεύρεση λύσης και συνέχι-

σης λειτουργίας του ιστορι-

κού Συλλόγου οι άνθρωποι

του Δ.Σ. καλούν σε ακόμη

μια Γενική Συνέλευση την

Πέμπτη 26 Ιουνίου και ώρα

20:30 στο Κλειστό

Γυμναστήριο των

Φαρσάλων όλους τους

ανθρώπους που διετέλεσαν

σε διοικητικά πόστα του

Συλλόγου, τους αθλητές

που φόρεσαν και τίμησαν

την φανέλα του

Γυμναστικού, τους γονείς

των παιδιών που βρίσκο-

νται στις Ακαδημίες, τον

φίλαθλο κόσμο που τόσα

χρόνια στηρίζει τον Γ.Σ.

Φαρσάλων, την Δημοτική

αρχή της Επαρχίας και

σύσσωμο το Δημοτικό

Συμβούλιο και φυσικά οποι-

ονδήποτε ενδιαφέρεται για

το μέλλον του Γ.Σ.

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

Εκπέμπει Εκπέμπει SOS SOS ο Γ.Σ.ο Γ.Σ.

Φαρσάλων: Παραίτηση τουΦαρσάλων: Παραίτηση του

Δ.Σ., ζητείται λύση για τοΔ.Σ., ζητείται λύση για το

μέλλον του…μέλλον του…

««Μητρώο Αθλητικών Σωματείων»:Μητρώο Αθλητικών Σωματείων»:

Τροποποιητική βελτίωση στοΤροποποιητική βελτίωση στο

πεδίο «πληροφορίες προπονητή»πεδίο «πληροφορίες προπονητή»

Ο
ΟΠΑΚΠΑ του

Δήμου

Φαρσάλων θα

διοργανώσει για ακόμη

μια χρονιά μια

διοργάνωση θεσμό για

τον αθλητισμό των

Φαρσάλων και

συγκεκριμένα το

Πρωτάθλημα 5Χ5 το

οποίο αναμένεται να

διεξαχθεί για 16η

συνεχόμενη χρονιά. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

φέτος το πρωτάθλημα ανα-

μένεται να ξεκινήσει στα

μέσα Ιουλίου ενώ οι εγγρα-

φές των ομάδων εντός της

ερχόμενης εβδομάδος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες

το φετινό πρωτάθλημα ανα-

μένεται να  διεξαχθεί σε

γήπεδο με νέο χλοοτάπητα

κάτι που αναμένεται να

βοηθήσει τόσο στην συμμε-

τοχή όσο και στην ασφά-

λεια του πρωταθλήματος.

Δώρα και διάφορες εκπλή-

ξεις ετοιμάζονται από τον

ΟΠΑΚΠΑ και από τους

διοργανωτές. Εντός των

επόμενων ημερών αναμέ-

νονται και οι επίσημες ανα-

κοινώσεις.

Για 16η χρονιά θα διεξαχθεί τοΓια 16η χρονιά θα διεξαχθεί το

πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπε-

δο  συνολικής έκτασης 6

στρεμμάτων επί της οδού

Λαρίσης , ( πλησίον εγκατα-

στάσεις   Σούρλας –

Τσοπανάκης) . Πληροφορίες

Ταστεμίρογλου Γεώργιος :

6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και

σε καλή κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη. Πληροφορίες

στο τηλ. : 6955980502.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστή-

ματα 30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκα-

στο 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 πεζό-

δρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσο-

νιέρα 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 υπνοδωμάτια, χολ,

κουζίνα και 1 μπάνιο.

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 θέρμαν-

ση, χωρίς κοινόχρηστα, σχε-

δόν καινούργιο επί της οδού

Υπερείδου 8 στα  Φάρσαλα.

Τηλ. επικοινωνίας :

6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

65 τ.μ ανακαινισμένο στην

Οδό Λαρίσης.

Τηλ Επικοινωνίας:

6997837846

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για

σπόρο. Great nortern ποικι-

λία

Τηλ Επικοινωνίας:

6972894826

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψεκαστικό

Mercedes Unimog 1 τόνου -

Μοντέλο-83

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6908453489 και 6945233073

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

αναλαμβάνω παντός τύπου

εργασία για τον καθαρισμό

οικοπέδων, κήπων και ότι

έχει σχέση με το κόψιμο

αγριόχορτων.

Εγγυημένη δουλειά και λογι-

κές τιμές με σύγχρονα μηχα-

νήματα.

Σας ευχαριστώ και περιμένω

την ανταπόκριση σας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 κ. Δημήτρης

Ντάφος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα

στο κέντρο των Φαρσάλων

κατάλληλο για επαγγελματική

στέγη στην οδό Λαμίας 29

(Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζε-

ρί Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 435τμ

επί της οδού Νικηταρά στα

Φάρσαλα (ανάμεσα σε 1ο

Γυμνάσιο και Εργατικές

Κατοικίες).

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6974665595

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμέ-

νο διαμέρισμα 70 τμ, χωρίς

κοινόχρηστα. Περιλαμβάνεται 

κρεβατοκάμαρα, κουζίνα,

σαλόνι και μπάνιο.

Αυτόνομη Θέρμανση.

Πληροφορίες: 24910 -

22263/22335 και

6932237600

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το κατά-

στημα Lafresh ζητούνται για

εργασία μια κοπέλα καθώς

και ένας διανομέας.

Πληροφορίες εντός του 

καταστήματος 10:00-12:00

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

108 τ.μ. έτοιμο προς χρήση

επί της οδού Λαρίσης 27.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974428070

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον

Σιδηροδρομικό Σταθμό

Φαρσάλων οικόπεδο έκτασης

430 τ.μ. με οικεία εντός του

οικοπέδου, η οποία διαθέτει

2 δωμάτια, αποθήκη, γκαράζ

και αυλόγυρο.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

2421087018, 6977227954

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο

800 τ.μ. με αποθήκη εντός

του οικοπέδου ηλεκτροδοτού-

μενο και περιφραγμένο στα

Φάρσαλα στην Οδό

Ανωχωρίου 49 με περιφερει-

ακό.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

6971955687, 6977070987
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16/5:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

17/5:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

18/5:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

19/5:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

20/5:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

21/5:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

22/5:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

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

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



Τ
ο Επιμελητήριο

Λάρισας

διοργανώνει για

δεύτερη φορά μετά από

πολλαπλά αιτήματα

μελών του  την Δευτέρα

22-6-2020 και ώρα 17.30

διαδικτυακό σεμινάριο

σχετικά με την

προεργασία των

επιχειρήσεων σε αυτό το

νέο μοντέλο λειτουργίας,

που μπορεί να

επισφραγιστεί από

πιστοποίηση.

H επανέναρξη λειτουργίας

των επιχειρήσεων, διαμορ-

φώνεται σε ένα νέο πλαίσιο

κανόνων λειτουργίας το

οποίο μπορεί να πιστοποιη-

θεί.

Οι επιχειρήσεις, καλούνται

να εξασφαλίσουν την επι-

χειρησιακή τους συνέχεια,

εφαρμόζοντας νέες διαδικα-

σίες και πρωτόκολλα που

θα εξασφαλίσουν:

Την ασφάλεια του προσω-

πικού και όλων των ενδια-

φερόμενων μερών (πελά-

τες, προμηθευτές, συνεργά-

τες κλπ.).

Την τήρηση του νόμου και

των πρωτοκόλλων.

Την ταχύτατη προσαρμογή

σε διαρκείς μεταβολές του

πλαισίου, ανάλογα με τις

εξελίξεις ως προς την παν-

δημία.

Απευθύνεται σε:

Επιχειρηματίες όλων των

κλάδων

Διευθύνοντες Συμβούλους

Στελέχη Ποιότητας

Συμβούλους Επιχειρήσεων

Πιο αναλυτικά αφορά κατά

προτεραιότητα, αλλά όχι

αποκλειστικά τους τομείς:

Φιλοξενίας, Εστίασης,

Λιανικό Εμπόριο, Μονάδες

παρασκευής και μεταποίη-

σης τροφίμων, Μεταφορικές

εταιρείες και εφοδιαστική

αλυσίδα, Επιχειρήσεις

άθλησης & γυμναστικής,

Μονάδες Υγείας, Δημόσιες

Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικά

κέντρα, Σχολεία, Εταιρείες

διαχείρισης εγκαταστάσεων

κλπ.

Θεματολογία:

Α. Περιγραφή Νέας

Διαδικασίας

Πιστοποίηση

Στόχοι της πιστοποίησης

Οφέλη της πιστοποίησης

Διάγραμμα πιστοποίησης

Που απευθύνεται

B. Ανάλυση απαιτήσεων

προσανατολισμένο στον

ξενοδοχειακό κλάδο αλλά

και ευρύτερα

Eυθύνη διοίκησης

Γενικές Απαιτήσεις

Υπηρεσίες Υποδοχής

Συντήρηση

Επισιτιστικά τμήματα

Οροφοκομία

Λοιπές δραστηριότητες

Διαχείριση ύποπτου κρού-

σματος

Γ. Επιθεώρηση

Πρωτόκολλο ελέγχου

Επιθεώρηση

Τύποι επιθεώρησης

Επίπεδα πιστοποίησης

Οι συμμετέχοντες παρακα-

λούνται να δηλώσουν την

πρόθεσή τους να συμμετά-

σχουν στο mail :

admin@larcci.gr μέχρι την

Παρασκευή 19-6-2020 στις

12.00, ώστε να τους απο-

σταλεί το link με το οποίο

θα συνδεθούν για να παρα-

κολουθήσουν το σεμινάριο.

Για να παρακολουθήσουν

το σεμινάριο οι συμμετέχο-

ντες απαραίτητη προϋπό-

θεση είναι να έχουν πληρώ-

σει τη συνδρομή στο

μητρώο του Επιμελητηρίου

για το 2020.
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Τοπικά Νέα

Ο
Δήμος Φαρσάλων

αποφάσισε την

έγκαιρη

εφαρμογή του

προγράμματος

αντιμετώπισης

κουνουπιών στα όρια του

Δήμου για το έτος 2020. 

Η πρόληψη και η αντιμετώ-

πιση των νόσων που μετα-

δίδονται μέσω κουνουπιών

έγκειται στη μείωση του

πληθυσμού τους μέσω του

περιορισμού των εστιών

αναπαραγωγής τους καθώς

και στην παρεμπόδιση της

επαφής μεταξύ διαβιβα-

στών και ανθρώπων.

Λαμβάνοντας υπόψη και

την εμφάνιση κρουσμάτων

λοίμωξης από ιό του

Δυτικού Νείλου και ελονο-

σίας τα τελευταία έτη

καθώς και τον κίνδυνο εισα-

γωγής άλλων λοιμογόνων

μέσω κουνουπιών, καθίστα-

ται επιτακτική για τον Δήμο

η οργάνωση και υλοποίηση

ολοκληρωμένου προγράμ-

ματος αντιμετώπισης των

εντόμων αυτών.

Η αντιμετώπιση των κου-

νουπιών περιλαμβάνει συν-

δυασμό μέτρων και μεθό-

δων καταπολέμησης.

Βασική μέθοδος εφαρμογής

του έργου είναι η προνυμ-

φοκτονία, ο εντοπισμός

δηλαδή και η καταπολέμη-

ση των κουνουπιών κατά

την περίοδο των προνυμφι-

κών σταδίων, καθώς και η

εφαρμογή μέτρων διαχείρι-

σης του περιβάλλοντος για

τον περιορισμό των εστιών

ανάπτυξης των κουνου-

πιών. Όπου κρίνεται απα-

ραίτητο για λόγους προστα-

σίας της δημόσιας υγείας,

μπορεί να πραγματοποιείται

καταπολέμηση των τελείων

εντόμων.

Οι εργασίες καταπολέμησης

των κουνουπιών θα γίνουν

σε εστίες εντός και εκτός

του αστικού ιστού (στάσιμα

νερά ρεμάτων, σε κοινό-

χρηστους χώρους με πυκνή

βλάστηση, σε φρεάτια

ομβρίων υδάτων, σε επο-

χιακά πλημμυρισμένες

εκτάσεις καθώς και στάσιμα

νερά όπου υπάρχουν δρό-

μοι, χώροι πρασίνου κλπ.)

και σε κεντρικά πάρκα –

χώρους πρασίνου (περιμε-

τρικά και εσωτερικά των

χώρων) σε λιμνάζοντα –

στάσιμα νερά και σε λοι-

πούς κοινόχρηστους

χώρους. 

Θα πραγματοποιούνται

εβδομαδιαίες εφαρμογές

καθ’ όλο το διάστημα υλο-

ποίησης εργασιών πεδίου,

έως την 30η Σεπτεμβρίου

2020, με δυνατότητα παρά-

τασής τους όταν κριθεί ανα-

γκαίο. Οι εργασίες ανάλογα

με τις ανάγκες του έργου

μπορεί να εκτελούνται όλες

τις ημέρες της εβδομάδας. 

Καλούμε τους δημότες να

τηρούν σχολαστικά  τα

μέτρα προστασίας από τα

κουνούπια, όπως αναφέρο-

νται στα παρακάτω φυλλά-

δια του Εθνικού

Οργανισμού Δημόσιας

Υγείας (ΕΟΔΥ).

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες, ενημερωτικά φυλλάδια

και σχετικά άρθρα μπορείτε

να απευθύνεστε στην ιστο-

σελίδα του ΕΟΔΥ

Εφαρμογή προγράμματοςΕφαρμογή προγράμματος

καταπολέμησης κουνουπιώνκαταπολέμησης κουνουπιών

στα όρια του Δ. Φαρσάλωνστα όρια του Δ. Φαρσάλων

Τα Απαραίτητα Βήματα για τη ΔιαδικασίαΤα Απαραίτητα Βήματα για τη Διαδικασία

της Πιστοποίησης ”της Πιστοποίησης ”Covid Shield”Covid Shield”

Έ
ξι δενδρύλλια

κάνναβης

εντόπισε και

κατέσχεσε το Α.Τ.

Φαρσάλων την Τετάρτη

10/6 στο αλσύλλιο που

βρίσκεται πάνω από την

πόλη των Φαρσάλων, με

τον ιδιοκτήτη –

καλλιεργητή των

συγκεκριμένων φυτών να

αναζητάτε από τις αρχές.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν

και προσέγγισαν το σημείο

όπου βρήκαν πολύ καλά

κρυμμένες πέντε σακούλες

με έξι δενδρύλλια κάνναβης

ύψους 50 – 70 εκατοστών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

της εφημερίδας μας προκύ-

πτει ότι τα δενδρύλλια όχι

μόνο δεν ήταν «ασυνόδευ-

τα» και απλώς κρυμμένα

εκεί αλλά καλλιεργούταν

στο συγκεκριμένο σημείο

και είχαν τοποθετηθεί σε

σακούλες ώστε να μεταφερ-

θούν και να γίνει η μεταφύ-

τευση τους σε κάποιον

άλλο χώρο.

Οι αρχές αναζητούν τον

ιδιοκτήτη – καλλιεργητή των

δενδρυλλίων.

Φωτογραφίες:

“Εφημερίδα Ελευθερία”

Έξι “χασισόδεντρα” κατέσχεσανΈξι “χασισόδεντρα” κατέσχεσαν

οι αστυνομικοί του Α.Τ. στο οι αστυνομικοί του Α.Τ. στο 

αλσύλλιο των Φαρσάλων…αλσύλλιο των Φαρσάλων…

Τ
έλος στην ουρά για

την προσκόμιση

φορολογικής

ενημερότητας στους

Δήμους έπειτα από

απόφαση του υπουργού

Ψηφιακής

Διακυβέρνησης,

Κυριάκου Πιερρακάκη,

καθώς οι δήμοι θα

μπορούν να την αντλούν

αυτόματα μέσω του

Κέντρου

Διαλειτουργικότητας.

Οι πολίτες και οι επιχειρή-

σεις απαλλάσσονται πλέον

από την υποχρέωση να

προσκομίζουν με αυτοπρό-

σωπη παρουσία φορολογι-

κή ενημερότητα.Η συγκεκρι-

μένη διασύνδεση αποτελού-

σε πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ

και υλοποιήθηκε με την

προβλεπόμενη έγκριση

από τον Γενικό Γραμματέα

Πληροφοριακών

Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης Δημοσθένη

Αναγνωστόπουλο.

Ειδικότερα, μέσω του

Κέντρου

Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)

της Γενικής Γραμματείας

Πληροφοριακών

Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και

του κόμβου υπηρεσιών

GovHUB της Κεντρικής

Ένωσης Δήμων Ελλάδος

(ΚΕΔΕ), διασυνδέονται οι

Δήμοι της χώρας με τα

πληροφοριακά συστήματα

της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αυτονόητα, με την παρού-

σα απόφαση δεν καταργεί-

ται η υποχρέωση πολιτών

και επιχειρήσεων να είναι

φορολογικά ενήμεροι, αλλά

μόνο η υποχρέωση προ-

σκόμισης της ενημερότη-

τας.

Η ελάφρυνση χιλιάδων

φυσικών και νομικών προ-

σώπων από μια περιττή

γραφειοκρατία εντάσσεται

σε μια γενικότερη στρατηγι-

κή επέκτασης της αυτόμα-

της άντλησης της φορολογι-

κής ενημερότητας σε όλους

τους φορείς του Δημοσίου.

Εξάλλου, ήδη από τα μέσα

Μαρτίου η Βουλή των

Ελλήνων αξιοποίησε

πρώτη αυτή τη δυνατότητα.

Τελειώνει η ταλαιπωρία γιαΤελειώνει η ταλαιπωρία για

προσκόμιση φορολογικής προσκόμιση φορολογικής 

ενημερότητας στους Δήμουςενημερότητας στους Δήμους



Η
προσφορά   των

προσφορών,

μόνο   στην

Electronet   B.K.Καζάνα!

Mega   Bazaar,  Mega

προσφορές με τιμές έως

και  μισοτιμής   σε όλα  τα

εκθεσιακά κομμάτια! Όλες

οι ηλεκτρικές συσκευές

τεχνολογίας 2019 έως

και στη μισή μόνο για 3

μέρες!

Επιλέξτε μέσα από μια

πληθώρα επώνυμων εται-

ριών και αποκτήστε τώρα 

ψυγεία, πλυντήρια, κουζί-

νες, τηλεοράσεις, gadget,

ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, τάμπλετ,

μικροσυσκευές, κλιματιστι-

κά και ανεμιστήρες! 

αλλά και οποιαδήποτε άλλη

ηλεκτρική συσκευή τελευ-

ταίας τεχνολογίας 

έως και στη μισή τιμή.  

Οι   καταναλωτές   που

εμπιστεύονται   χρόνια

τώρα   την   Electronet

Β.Κ. Καζάνα,   γνωρίζουν

καλά  πως  το  δικό  τους

κατάστημα μπορεί  και

προσφέρει όλα του τα προϊ-

όντα σε πραγματικά τιμές

ευκαιρίας και για

αυτό   το   λόγο   το  εμπι-

στεύονται   και  επιλέγουν

για  τις   αγορές  τους  το

Νούμερο 1 προορισμό για

αγορές στα ηλεκτρικά.

Όλα   τα   προϊόντα   είναι

ετοιμοπαράδοτα   και

συνθέτουν   την

πληρέστερη γκάμα συσκευ-

ών που θα καλύψουν κάθε

απαίτηση. Ρωτήστε

τους   ενημερωμένους

πωλητές   του   καταστήμα-

τος   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, www.kazanas.gr 
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