
Έργα 2.000.000 ευρώΈργα 2.000.000 ευρώ

από την Περιφέρεια στοναπό την Περιφέρεια στον

“πολύπαθο” δρόμο“πολύπαθο” δρόμο

Κέντρο ψηφιακήςΚέντρο ψηφιακής

φωτογραφίας τηςφωτογραφίας της

τοπικής ιστορίας στοντοπικής ιστορίας στον

Πύργο ΚαραμίχουΠύργο Καραμίχου

Μερική διακοπήΜερική διακοπή

κυκλοφορίας στο Κέντροκυκλοφορίας στο Κέντρο

με ομόφωνη απόφασημε ομόφωνη απόφαση

CMYK

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 971 Τιμή: 0,60 ευρώ

Ο Πρώτος Τύπος σας παρουσιάζει αναλυτικά τις ειδικότητες και τον αριθμό των

θέσεων που αναμένεται να καλυφθούν στον Δήμο το ερχόμενο διάστημα

Όλες οι ειδικότητεςΌλες οι ειδικότητες και οκαι ο
αριθμός θέσεων εργασίαςαριθμός θέσεων εργασίας

για τον Δ. Φαρσάλωνγια τον Δ. Φαρσάλων

ΠρόγραμμαΠρόγραμμα

κοινωφελούς εργασίαςκοινωφελούς εργασίας



Ο
Σύλλογος

συνταξιούχων

Ο.Α.Ε.Ε.

Φαρσάλων

πραγματοποίησε

λειτουργία την Κυριακή

Αγίων Πάντων στην

εκκλησία του Αγίου

Νικολάου στα Φάρσαλα,

εορτάζοντας τους

προστάτες του συλλόγου.

Στην λειτουργία συγκεντρώ-

θηκαν αρκετά μέλη του

συλλόγου, ενώ μετά το

τέλος της Θείας λειτουρ-

γίας, το Διοικητικό

Συμβούλιο, μοίρασε γλυκί-

σματα σε όλους τους

παρευρισκομένους στον

προαύλιο χώρου του Ιερού

Ναού.

Μ
ια ξεχωριστή

βόλτα για τα μέλη

και τους φίλους

των Ενεργών Πολιτών,

διοργανώνει ο σύλλογος

την Πέμπτη 25 Ιουνίου,

προς την συνοικία της

πόλης του Αγ. Γεωργίου

Φαρσάλων. 

Η αφετηρία του περιπάτου

θα γίνει από το Πάρκο

Απιδανού στις 8:00 μ.μ.,

βολτάροντας στις γειτονιές

της πόλης και ανακαλύπτο-

ντας την ιστορία αυτών, με

λήξη της βόλτας πίσω από

το σημείο της αφετηρίας.

Κατά αυτό τον τρόπο ενι-

σχύεται η τοπική ιστορία και

παραμένει αναλλοίωτη και

στις νεότερες γενιές.

Ανάλογες βόλτες θα πραγ-

ματοποιηθούν και σε άλλες

γειτονιές από τον δραστή-

ριο Φαρσαλινό σύλλογο.
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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 24/6/2020 
Καταιγίδες 18/31c

Τρίτη 23/6/2020
Καταιγίδες 16/29c

Πέμπτη 25/6/2020
Καταιγίδες 18/30c

Παρασκευή 26/6/2020
Ηλιοφάνεια 18/32c

Σαββάτο 27/6/2020
Ηλιοφάνεια 18/32c

Κυριακή 28/6/2020 
Ηλιοφάνεια 18/34c

Δευτέρα 29/6/2020
Ηλιοφάνεια 21/36c

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

Ενεργοί Πολίτες: “Βολτάρουμε στις γειτονιέςΕνεργοί Πολίτες: “Βολτάρουμε στις γειτονιές

της πόλης”της πόλης”

Κ
ατόπιν

αρχαιρεσιών οι

οποίες

διεξήχθησαν την Κυριακή

14 Ιουνίου, στα γραφεία

του Συλλόγου

Σαρακατσαναίων

Φαρσάλων αναδείχθηκε

νέο Δ.Σ , εξελεγκτική

επιτροπή και

αντιπρόσωποι για την

Πανελλήνια Ομοσπονδία

συλλόγων

Σαρακατσαναίων.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση

του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΗΣ Ι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΟΒΑ

Κ. ΕΥΤΥΧΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΦΥΛ-

ΛΗ Γ. ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΛΙΟΥΠΗΣ Β.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΠΕΗ

Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΕΛΟΣ Α: ΣΟΥΡΛΑ Κ.

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΜΕΛΟΣ Β: ΖΑΧΑΡΗΣ Ε.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΧΘΗ-

ΚΑΝ:

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘ. ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Δ. ΠΕΡΙ-

ΚΛΗΣ

ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ

Π.Ο.Σ.Σ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ:

ΜΠΕΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΟΥΠΗΣ Β. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αυτό είναι το Δ.Σ. τουΑυτό είναι το Δ.Σ. του

ΣυλλόγουΣυλλόγου

ΣαρακατσαναίωνΣαρακατσαναίων

Τίμησαν τους προστάτες του συλλόγουΤίμησαν τους προστάτες του συλλόγου

Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. ΦαρσάλωνΣυνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Φαρσάλων



Ο
Δήμος

Φαρσάλων στα

πλαίσια της

προσπάθειας του να

δημιουργήσει στον νέο

αναστηλωμένο Πύργο

Καραμίχου, έναν χώρο

πολιτισμού και ιστορικής

γνώσης της νεότερης

ιστορίας των Φαρσάλων,

με στόχο την

επισκεψιμότητα σε ένα

αυθεντικό χώρο,

εξοπλισμένο με τα

αυθεντικά σκεύη του

παρελθόντος, καθώς και

τη δημιουργία ενός

πολιτιστικού πολυχώρου

προσομοίωσης ενός

επαρχιακού αστικού

αρχοντικού συλλέγει

αρχειακό υλικό.

Συγκεκριμένα παλιές φωτο-

γραφίες που απεικονίζουν

τόσο την αστική όσο και την

αγροτική ζωή της πόλης

μας στα παλαιότερα χρόνια

ή και κάποια αντικείμενα

που συνάδουν με την ζωή

σε ένα πυργόσπιτο.

Έχει συσταθεί oμάδα εργα-

σίας με  την απόφαση

Δημάρχου 201/5958/01-06-

2020 που αποτελείται από :

1. Χρήστο Μπασαγιάννη ,

δημοτικό σύμβουλο,

Πρόεδρο ΟΠΑΚΠΑ.

2. Άννα Φλωρά, πολιτισμο-

λόγος, ειδική συνεργάτιςδη-

μάρχου.

3. Ελένη Μήτα, Αρχιτέκτων

μηχανικός του Δήμου

Φαρσάλων.

4. Κωνσταντίνα  Πάτρα

Φιλόλογος, εθελόντρια.

Η άνωθεν επιτροπή θα

καταγράψει, θα αρχειοθετή-

σει και θα αξιολογήσει το

υλικό. Για τον λόγο αυτό

παρακαλεί όλους τους

κατοίκους του ευρύτερου

Δήμου Φαρσάλων, τους

φορείς, τους προέδρους

των πολιτιστικών συλλόγων

του Δήμου και όσους κατέ-

χουν υλικό, όπου απεικονί-

ζονται στιγμές από την

καθημερινότητα προηγού-

μενων χρόνων 19ος και

20ος αι., από γιορτές της

πόλης μας και σημαντικές

ιστορικές στιγμές να τα

προσκομίσουν στον Δήμο.

Περισσότερες πληροφορίες

στα τηλέφωνα του Δήμου

2491350116, 2491350142 .
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Δημιουργείται κέντρο ψηφιακήςΔημιουργείται κέντρο ψηφιακής

φωτογραφίας της τοπικής ιστορίας στονφωτογραφίας της τοπικής ιστορίας στον

Πύργο ΚαραμίχουΠύργο Καραμίχου

Προαιρετικό κλείσιμο των καταστημάτων τα ΣάββαταΠροαιρετικό κλείσιμο των καταστημάτων τα Σάββατα

Π
ροαιρετικό

κλείσιμο των

καταστημάτων τα

Σάββατα από 11/7 έως 8/8

απεφάνθη ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση

Θέμα: Κλείσιμο των

Σαββάτων ενόψει καλο-

καιριού

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τη δύσκολο περίοδο

που βίωσαν όλες οι επιχει-

ρήσεις , με σχεδόν 2 μήνες

κλειστά τα καταστήματα

λόγω του Κορονοϊού , επι-

στρέψαμε στην κανονικότη-

τα, ευελπιστώντας στην

άμεση αναπλήρωση του

χαμένου τζίρου.

Έτσι , το Διοικητικό

Συμβούλιο μετά τη σύγκλη-

σή του τη Τρίτη 16 Ιουνίου,

αποφάσισε (κατά πλειοψη-

φία) ότι ενόψει του καλοκαι-

ριού τα καταστήματα θα

παραμείνουν κλειστά τα

Σάββατα από 11 Ιουλίου

έως και 8 Αυγούστου 2020.

Η πρόταση του συλλόγου

είναι προαιρετική.

Σας ευχόμαστε καλές δου-

λειές και καλό καλοκαίρι.



Ο
μόφωνα

πέρασαν όλα τα

θέματα τόσο τα

εντός όσο και τα εκτός

ημερησίας διάταξης που

τέθηκαν προς ψήφιση στο

Δημοτικό Συμβούλιο της

περασμένης Πέμπτης 18

Ιουνίου.

Αναλυτικά τα θέματα

εντός ημερησίας διάτα-

ξης.

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».

Τα θέματα εκτός ημερη-

σίας διάταξης

1)Αποδοχή ποσού

53,052,89Ε για το έργο

“Επισκευή και Συντήρηση

Σχολικών κτιρίων και αύλει-

ων χώρων του Δήμου

Φαρσάλων.

2)Έγκριση ή μη αιτήσεων

για χορήγηση άδειας

άρδευσης για την αρδευτική

περίοδο 2020.

3)Έγκριση χορήγησης άδει-

ας επέμβασης στο ΑΙΣΘΗ-

ΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

προς την Εφορία

Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν

ομόφωνα.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο

ήταν απών οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι, κ.κ. Μπαλατσός

Κ., Παπαγεωργίου Χ. και

Αναγνώστου Α.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ομόφωνα πέρασαν όλα τα θέματα τουΟμόφωνα πέρασαν όλα τα θέματα του

Δημοτικού Συμβουλίου στον Δ. ΦαρσάλωνΔημοτικού Συμβουλίου στον Δ. Φαρσάλων

ΑΛΩΝΙΣΜΟΣ 2020

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΥΠ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ 

για ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ “Δημητριακή Α.Ε.”

Τηλ. Επικοινωνίας: 

6981088747 - 6948423151



Ξ
εκίνησαν οι

εργασίες για τη

συντήρηση και

αποκατάσταση της π.ε.ο.

Φάρσαλα-Λάρισα, που

χρηματοδοτεί η

Περιφέρεια Θεσσαλίας, με

έργο προϋπολογισμού

2.000.000 ευρώ.

Από το ύψος των

Χαλκιάδων  μέχρι και την

διασταύρωση της οδού με

την παλιά σιδηροδρομική

γραμμή, ο  δρόμος ασφαλ-

τοστρώνεται  στο μεγαλύτε-

ρο μήκος του και σε προ-

βληματικά σημεία, διαγραμ-

μίζεται, καθαρίζονται ερεί-

σματα, γίνονται έργα

απορροής ομβρίων και

συμπληρώνεται  η κατακό-

ρυφη σήμανση.

Οι εργασίες  πραγματοποι-

ούνται με εκ περιτροπής

κυκλοφορία των οχημάτων

και αυθημερόν, ώστε στο

τέλος της ημέρας η οδός να

παραδίδεται σε κυκλοφο-

ρία.«Προχωράμε με γρήγο-

ρο ρυθμό στην βελτίωση

του τμήματος Φάρσαλα -

Λάρισα, από το ύψος των

Χαλκιάδων,  ώστε ο δρό-

μος να παραδοθεί σε

χρήση πολύ πριν από το

συμβατικό χρόνο και να

περιοριστεί  στο ελάχιστο η

ταλαιπωρία των οδηγών»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Παραδίδουμε

ένα χρήσιμο έργο που ενι-

σχύει την οδική ασφάλεια

και διασφαλίζει  την ομαλή

κυκλοφορία σε ένα δρόμο

με πολλά προβλήματα.

Παράλληλα ολοκληρώνου-

με τον κυκλικό κόμβο στην

είσοδο της πόλης των

Φαρσάλων και  μελετάμε το

σύνολο του άξονα Λάρισα-

Φάρσαλα, ώστε να είμαστε

έτοιμοι  να  εντάξουμε το

έργο σε πρόγραμμα χρημα-

τοδότησης» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες

Οι εργασίες συντήρησης και

αποκατάστασης της εθνικής

οδού 3, της οποίας η

συντήρηση ανήκει στην

αρμοδιότητα της

Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας, διακρί-

νονται σε:

– εργασίες χωματουργικών-

τεχνικών-οδοστρωσίας εκεί

που θα απαιτηθεί εξυγίαν-

ση-αποκατάσταση ιδιαίτερα

σε σημεία που εμφανίζονται

έντονες ρηγματώσεις και

καθιζήσεις ή φυσιολογική

φθορά με την πάροδο του

χρόνου.

– εργασίες συντήρησης

ασφαλτικών στρώσεων σε

σημεία που εμφανίζονται

ρηγματώσεις και  καθιζή-

σεις ή φυσιολογική φθορά

με την πάροδο του χρόνου

και

– εργασίες συντήρησης –

βελτίωσης – συμπλήρωσης

της οριζόντιας και κατακό-

ρυφης σήμανσης

Η ασφαλτόστρωση θα γίνει

τμηματικά σε θέσεις για τις

οποίες έχει γίνει καταγραφή

και σύμφωνα με τη δυναμι-

κή εξέλιξη των φαινομένων

που παρουσιάζονται στις

θέσεις αυτές. Το είδος της

συντήρησης (βάθος φρεζα-

ρίσματος, πλάτος επέμβα-

σης, τυχόν κατασκευή ισο-

πεδωτικής στρώσης, πάχος

στρώσης κυκλοφορίας, επι-

λογή κοινής ή αντιολισθη-

ρής στρώσης κυκλοφορίας

κλπ.) θα καθοριστούν σε

επικοινωνία με τη

Διευθύνουσα Υπηρεσία και

με βάση τα τωρινά χαρα-

κτηριστικά της οδού.

Σε όλα τα τμήματα που θα

κατασκευαστεί ολικά ή μερι-

κά νέος ασφαλτικός τάπη-

τας κυκλοφορίας θα πραγ-

ματοποιηθεί διαγράμμιση

κεντρικού άξονα και οριο-

γραμμών. Για λόγους συνέ-

χειας της οδού θα γίνει

συντήρηση της διαγράμμι-

σης και σε τμήματα υφιστά-

μενου ασφαλτικού οδο-

στρώματος στο οποίο δεν

θα πραγματοποιηθούν

εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Η διαγράμμιση θα πραγμα-

τοποιείται τμηματικά παράλ-

ληλα με την πρόοδο των

ασφαλτικών εργασιών.

5
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CMYK

Αγοραστός: “Προχωράμε με γρήγορο ρυθμό στην βελτίωση του τμήματος Φάρσαλα -Αγοραστός: “Προχωράμε με γρήγορο ρυθμό στην βελτίωση του τμήματος Φάρσαλα -

Λάρισα, ώστε ο δρόμος να παραδοθεί σε χρήση πολύ πριν από το συμβατικό χρόνο καιΛάρισα, ώστε ο δρόμος να παραδοθεί σε χρήση πολύ πριν από το συμβατικό χρόνο και

να περιοριστεί  στο ελάχιστο η ταλαιπωρία των οδηγών”να περιοριστεί  στο ελάχιστο η ταλαιπωρία των οδηγών”

Έργα 2.000.000 ευρώ από την ΠεριφέρειαΈργα 2.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας σΘεσσαλίας στοντον ““πολύπαθοπολύπαθο” ” δρόμοδρόμο Φάρσαλα-ΛάρισαΦάρσαλα-Λάρισα
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Τσέντζου Ιωάννα

Ψυχολόγος του Κέντρου

Κοινότητας Δήμου

Φαρσάλων της Δημοτικής

Κοινωφελούς

Επιχείρησης- ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

πραγματοποίησε

συνάντηση με το

διεπιστημονικό

προσωπικό του

παραρτήματος Ρομά με

σκοπό τη συνεργασία και

απώτερο στόχο την

προαγωγή της ψυχικής

υγείας στον πληθυσμό

των Ρομά.

Η κοινωνιολόγος Λιάπη

Βασιλική, η νοσηλεύτρια

Βακαλούλη Αθανασία, η

παιδαγωγός διαπολιτισμι-

κής εκπαίδευσης Σίσκου

Μαρίνα και ο διαμεσολαβη-

τής Δημητρίου Χαράλαμπος

ενημέρωσαν την ψυχολόγο

για την κατάσταση που επι-

κρατεί στον οικισμό και τα

προβλήματα που αντιμετω-

πίζουν οι κάτοικοι ώστε να

δοθεί έμφαση, όπου χρειά-

ζεται, με τη βοήθεια των

δράσεων ευαισθητοποίησης

που θα διοργανωθούν.

Είναι γεγονός ότι έχουν

γίνει πολλά βήματα ως

τώρα για τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής των Ρομά

και την ένταξη τους στο κοι-

νωνικό σύνολο της πόλης.

Ευελπιστούμε πως με την

καλή συνεργασία θα κατα-

φέρουμε να επιτύχουμε

πρόοδο και να κινητοποιή-

σουμε τον πληθυσμό ώστε

ο κάθε πολίτης να μη διστά-

ζει να αναζητήσει ψυχολογι-

κή υποστήριξη για την επί-

λυση των προσωπικών του

προβλημάτων.

Στα πλαίσια της ευαισθητο-

ποίησης του πληθυσμού, η

ψυχολόγος του κέντρου κοι-

νότητας πρότεινε θέματα

που θα μπορούσαν να

ευαισθητοποιήσουν τους

κατοίκους του οικισμού σε

ότι αφορά στην ενίσχυση

της ψυχικής τους υγείας.

Επίσης έγινε πρόταση για

επίσκεψη στον οικισμό με

σκοπό τη γνωριμία με τους

κατοίκους και τον εντοπισμό

περιπτώσεων που χρήζουν

άμεσης παρέμβασης.

Το κέντρο Κοινότητας του

Δήμου Φαρσάλων εντάσσε-

ται στο «Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2014-2020» και

συγχρηματοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο.

Για πληροφορίες σχετικά με

τις παρεχόμενες υπηρεσίες

και τις δράσεις του Κέντρου

Κοινότητας:

⦁ Ισόγειο Δημαρχιακού

Καταστήματος, Πλατεία

Δημαρχείου, Τ.Κ 40300,

Φάρσαλα, τηλ: 2491350161

⦁ Παράρτημα Ρομά:

Οικισμός Λυόμενων κατοι-

κιών Ρομά, 3η Πτέρυγα

Εργατικών Κατοικιών, τηλ:

2491025805.

Η εξυπηρέτηση του κοινού

γίνεται καθημερινά, τις

εργάσιμες μέρες και ώρες:

7:30π.μ έως 15:30μ.μ

Σ
ε εξέλιξη

βρίσκονται τόσο

από συνεργείο

της Τεχνικής Υπηρεσίας

του Δήμου Φαρσάλων,

όσο και από ανάδοχο

εργολάβο, εργασίες

διόρθωσης ζημιών που

έχει υποστεί το οδικό

δίκτυο στα Φάρσαλα και

σε επαρχιακές οδούς της

περιοχής.

Οι εργασίες αφορούν στο-

χευμένες επισκευές του

οδοστρώματος, μετά από

σχετική καταγραφή της

υπηρεσίας.

Όπως τονίζει ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος κ. Νίκος

Γκατζόγιας, οι παρεμβάσεις

θα έχουν ολοκληρωθεί

μέχρι το τέλος του τρέχο-

ντος μηνός

6
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Τοπικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

- 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

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)

Δράση συνεργασίας της ψυχολόγου του Κέντρου ΚοινότηταςΔράση συνεργασίας της ψυχολόγου του Κέντρου Κοινότητας

Φαρσάλων με το παράρτημα ΡομάΦαρσάλων με το παράρτημα Ρομά

«Λίφτινγκ» στο επαρχιακό οδικό δίκτυο«Λίφτινγκ» στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

από το δήμο Φαρσάλωναπό το δήμο Φαρσάλων



Μ
ε αφορμή την
πρόσφατη
τροπολογία του

Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
σχετικά με την
απασχόληση των
συνταξιούχων, το
Υπουργείο Εργασίας
προχωράει στην
ανακεφαλαίωση όλων
των παρεμβάσεων του
υπέρ του πρωτογενούς
τομέα. Παρεμβάσεις που
όλες είχαν ως στόχο την
ενίσχυση του
εισοδήματος των
αγροτών και την
ενθάρρυνση της
απασχόλησης στον
πρωτογενή τομέα.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι

χαμηλότερες εισφορές, τις

υψηλότερες και ανταποδοτι-

κότερες συντάξεις με τη

δυνατότητα για επικουρική

σύνταξη και εφάπαξ παρο-

χή, τη δυνατότητα παραμο-

νής στην εργασία χωρίς να

περικόπτεται η σύνταξη, τις

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και

την αποτελεσματικότερη

εξυπηρέτηση των αγροτών

με την ψηφιακή σύνταξη-

«ΑΤΛΑΣ», η οποία ήδη λει-

τουργεί πιλοτικά και με την

επίσημη εκκίνηση της τον

Ιούλιο.

Τα μέτρα και οι ρυθμίσεις
για την ασφάλιση και την 
συνταξιοδότηση των
αγροτών
1. Νέο ασφαλιστικό σύστη-
μα επιλογής 6 ασφαλιστι-
κών κατηγορίες με ειδική
μέριμνα για τους αγρότες
Με την ασφαλιστική μας
μεταρρύθμιση και συγκεκρι-
μένα με το άρθρο 36 του ν.
4670/2020 δημιουργήσαμε
για τους αγρότες ένα αντα-
ποδοτικό σύστημα ελεύθε-
ρης και ευέλικτης επιλογής,
έξι ασφαλιστικών κατηγο-
ριών χαμηλότερων σε
σύγκριση με αυτές των
άλλων ελεύθερων επαγγελ-
ματιών και αυτοαπασχολού-
μενων, ενισχύοντας και
προστατεύοντας το εισόδη-
μα των αγροτών. 
2. Νέο ανταποδοτικό
σύστημα κοινωνικής ασφά-
λισης για αγρότες
Ο νόμος 4670/2020 εισήγα-
γε ένα σύγχρονο, βιώσιμο
και ανταποδοτικό δημόσιο
σύστημα κοινωνικής ασφά-
λισης, που παρέχει σταθε-
ρότητα και σέβεται τους
ασφαλισμένους αγρότες.
Ασφαλισμένοι του πρωτογε-
νούς τομέα από 30 χρόνια
και μία μέρα, πλέον, θα
λαμβάνουν με τα νέα ποσο-

στά αναπλήρωσης του
ν.4670/2020 αυξημένα
ποσά συντάξεων σε
σύγκριση με αυτά που θα
δικαιούνταν βάσει του
προηγούμενου νόμου
Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ.
3. Απονομή σύνταξης στο
λεπτό για όλους τους αγρό-
τες μέσω του ψηφιακού
συστήματος «ΑΤΛΑΣ» του
e-ΕΦΚΑ
Το όραμα της ψηφιακής
απονομής συντάξεων μέσω
του συστήματος «ΑΤΛΑΣ»
έχει ήδη αρχίσει να υλοποι-
είται. Από 15 Απριλίου 2020
ξεκίνησε η πιλοτική λειτουρ-
γία της νέας διαδικασίας
απονομής κύριας σύνταξης
«ΑΤΛΑΣ» μέσω του e-
ΕΦΚΑ, ως αποτέλεσμα του
ψηφιακού μετασχηματισμού
της χειρόγραφης διαδικα-
σίας. Στο πλαίσιο αυτής της
πιλοτικής λειτουργίας ξεκι-
νήσαμε με δύο μεγάλες
κατηγορίες αποφάσεων
συνταξιοδότησης. Πρόκειται
για τις αποφάσεις μεταβίβα-
σης σύνταξης λόγω θανά-
του (χηρείας) και τις απο-
φάσεις απονομής σύνταξης
γήρατος τέως ΟΓΑ χωρίς
παράλληλη ασφάλιση.
Επιλέξαμε στις πρώτες
ψηφιακές απονομές συντά-
ξεων να συμπεριλάβουμε
τις συντάξεις γήρατος τέως
ΟΓΑ προκειμένου να ελα-
φρύνουμε αυτήν την ιδιαιτέ-
ρως κοινωνικά ευαίσθητη
κατηγορία ασφαλισμένων.
Μέσα στον Ιούλιο, το 40%
και πλέον των νέων συντά-
ξεων θα απονέμεται ψηφια-
κά και μέσα σε μόνο λίγα
δευτερόλεπτα. Τελειώνει δια
παντός η πολύχρονη ταλαι-
πωρία και η αναμονή των
αγροτών για την λήψη της
σύνταξης τους.
Η πιλοτική λειτουργία της
ψηφιακής απονομής σύντα-
ξης-«ΑΤΛΑΣ» έρχεται να
λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα
για εκατομμύρια συμπολίτες
μας που ολοκλήρωσαν τον
εργασιακό τους βίο.
Πρόβλημα το οποίο θα
μπορούσε να έχει λυθεί ήδη
από τα τέλη του 2015 αν η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ιδε-
οληπτικά δεν είχε «παγώ-
σει» την ανάπτυξη του
συστήματος «ΑΤΛΑΣ».
Μέσα στο τρέχον έτος θα
ενσωματωθούν στο σύστη-
μα «AΤΛΑΣ» και άλλες
κατηγορίες συντάξεων και
μέχρι το τέλος του 2021 το
85% των συντάξεων θα
απονέμονται ψηφιακά μέσα
σε λίγα λεπτά.
4. Νέες αναβαθμισμένες
υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ για

τους αγρότες
Αναβαθμίσαμε μέσω του
νέου αποκεντρωμένου
δικτύου εξυπηρέτησης του
e-ΕΦΚΑ τις υπηρεσίες για
τους αγρότες, απαλλάσσο-
ντας τους από τις άσκοπες
μετακινήσεις εκατοντάδων
χιλιομέτρων και αντιμετωπί-
ζοντας έτσι το χρόνιο πρό-
βλημα της δυσχερούς εξυ-
πηρέτησης τους.
Συγκεκριμένα, μέσω της
αποκέντρωσης των υπηρε-
σιών του πρώην ΟΓΑ και
την μεταφορά αρμοδιοτή-
των, οι αγρότες δεν θα
χρειάζεται να επισκέπτονται
τα περιφερειακά τμήματα
του πρώην ΟΓΑ για θέματα
ασφάλισης-εισφορών και
μητρώου αλλά θα εξυπηρε-
τούνται πλέον από τα τοπι-
κά υποκαταστήματα μισθω-
τών του e-ΕΦΚΑ ανάλογα
με τον τόπο κατοικίας τους.
Τον Ιανουάριο του 2020
έγινε η αρχή από την
Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδος , όπου 11.652
αγρότες στον νομό
Φθιώτιδας εξυπηρετούνται
πλέον στο Περιφερειακό
Υποκατάστημα Μισθωτών
στη Λαμία. Επίσης τον
Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η
μεταφορά των αρμοδιοτή-
των των παροχών (επιδό-
ματα, έξοδα κηδείας) στα
κατά τόπους υποκαταστή-
ματα μισθωτών του e-
ΕΦΚΑ.
Η δράση επεκτάθηκε και σε
άλλους νομούς και ολοκλη-
ρώθηκε μέσα στον Απρίλιο
του 2020 σε όλη την επι-
κράτεια με τη σταδιακή διά-
θεση ολοκληρωμένων ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών μέσω
του δικτυακού τόπου του e-
ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του
ψηφιακού μετασχηματισμού
του e-ΕΦΚΑ. Οι υπηρεσίες
αυτές θα παρέχουν τη
δυνατότητα απομακρυσμέ-
νης εξυπηρέτησης για την
πλειοψηφία των συναλλα-
γών χωρίς να απαιτείται
καμία μετακίνηση.
Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα
σύγχρονο πλαίσιο εξυπηρέ-
τησης για όλους τους ασφα-
λισμένους του Οργανισμού
απαλλαγμένο από αγκυλώ-
σεις, γραφειοκρατία και
ταλαιπωρία.
Δείχνουμε έμπρακτα το
σεβασμό μας και αναγνωρί-
ζουμε τη μεγάλη σημασία
του πρωτογενούς τομέα και
κυρίως των ανθρώπων που
τον υπηρετούν στην παρα-
γωγική και αναπτυξιακή
δραστηριότητα της χώρας.
5. Δικαίωμα επικουρικής
σύνταξης για τους αγρότες
Για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του ασφαλιστικού δικαί-
ου της χώρας μας παρέ-
χουμε τη δυνατότητα στους
αγρότες να θεμελιώσουν
δικαίωμα και στην επικουρι-
κή σύνταξη. Ειδικότερα, στο
άρθρο 41 του ν.4670/2020
προβλέπεται ότι από
1.1.2021 θα μπορούν να
υπαχθούν στην ασφάλιση
του κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ,
μετά από αίτηση τους, τα

πρόσωπα τα οποία ασκούν
επάγγελμα υπαγόμενο στην
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. 
6. Δυνατότητα υπαγωγής
στον κλάδο Εφάπαξ παρο-
χής για τους αγρότες
Αυτή η μεγάλη και ολοκλη-
ρωμένη ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση είχε ως κύριο
μέλημα την διεύρυνση των
ασφαλιστικών δικαιωμάτων
των αγροτών. Στο άρθρο 41
του ν.4670/2020 προβλέ-
φθηκε η δυνατότητα να
υπαχθούν εφόσον το επιθυ-
μούν από 1.1.2021 και στον
Κλάδο Εφάπαξ Παροχών
προκειμένου να θεμελιώ-
σουν δικαίωμα χορήγησης
εφάπαξ παροχής.
7. Απαλλαγή ετεροσυνταξι-
ούχων αγροτών με εισόδη-
μα κάτω των 10.000 ευρώ
από ασφαλιστικές εισφορές
Με την εν λόγω τροπολογία
αποδεικνύουμε ακόμα μια
φορά εμπράκτως την στήρι-
ξη μας στον πρωτογενή
τομέα της χώρας, αφού
απαλλάσσουμε τους ετερο-
συνταξιούχους αγρότες από
την υποχρέωση καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών,
εφόσον το εισόδημα τους
από την αγροτική δραστη-
ριότητα δεν υπερβαίνει το
ποσό των 10.000 ευρώ ετη-
σίως.
Δηλαδή θεσπίζεται ένα
εύλογο όριο απαλλαγής για
τους συνταξιούχους των
πρώην φορέων κύριας
ασφάλισης ή του Δημοσίου
που ασκούν δραστηριότητα
υπακτέα στην ασφάλιση
του πρώην ΟΓΑ από την
υποχρέωση καταβολής
εισφορών, προκειμένου να
αποφευχθεί η δυσανάλογη
επιβάρυνση στο εισόδημα
τους και να στηριχθεί η
αγροτική δραστηριότητα.
8. Οι ετεροσυνταξιούχοι
αγρότες με εισόδημα μέχρι
10.000 ευρώ θα λαμβάνουν
κανονικά στο 100% την
σύνταξή τους
Η θέσπιση του παραπάνω
εισοδηματικού ορίου των
10.000 ευρώ εναρμονίζεται
πλήρως με την ρύθμιση του
άρθρου 27 του ν.
4670/2020, σύμφωνα με
την οποία δεν μειώνεται το
ποσό της σύνταξης των
συνταξιούχων πρώην φορέ-
ων κύριας ασφάλισης και

του Δημοσίου, οι οποίοι
αναλαμβάνουν δραστηριό-
τητα υπακτέα στην ασφάλι-
ση του πρώην ΟΓΑ εφόσον
το ετήσιο εισόδημά τους
από απασχόληση στον
αγροτικό τομέα ως αγρότες,
μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι,
πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν
υπερβαίνει το ποσό των
δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι οι ετερο-
συνταξιούχοι αγρότες λαμ-
βάνουν το 100% της σύντα-
ξης τους εφόσον το εισόδη-
μα τους από την απασχό-
ληση τους στον αγροτικό
τομέα δεν υπερβαίνει το
ποσό των 10.000 ευρώ ετη-
σίως.
9. Ο ν.4670/2020 δίνει κίνη-
τρο στους συνταξιούχους
του πρώην ΟΓΑ να παρα-
μείνουν στα χωράφια τους
Ήδη από τον Φεβρουάριο,
με τον νέο ασφαλιστικό μας
νόμο δημιουργήσαμε ισχυ-
ρά κίνητρα για να παραμεί-
νουν οι αγρότες συνταξιού-
χοι στα χωράφια τους. Και
αυτό διότι οι συνταξιούχοι
του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι
συνεχίζουν να καλλιεργούν
τα χωράφια τους λαμβά-
νουν το 100% της σύνταξης
τους, χωρίς την παραμικρή
περικοπή και παράλληλα
εξαιρούνται από την υπο-
χρέωση καταβολής ασφαλι-
στικών εισφορών.
10. Τέλος στην πολυετή
αναμονή - Άμεση καταβολή
των εξόδων κηδείας στους
συγγενείς των ασφαλισμέ-
νων και συνταξιούχων του
πρώην ΟΓΑ
Στο πλαίσιο του ψηφιακού
μετασχηματισμού και της
διαλειτουργικότητας των
συστημάτων απλοποιείται η
διαδικασία για την χορήγη-
ση εξόδων κηδείας μέσω
της υποβολής ηλεκτρονικής
αίτησης στον διαδικτυακό
ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.
Πρόκειται για μια παρέμβα-
ση ιδιαιτέρως ευεργετική
για τους εναπομείναντες
συζύγους ή συγγενείς των
ασφαλισμένων και συνταξι-
ούχων του πρώην ΟΓΑ,
οποίοι με μία και μόνο ηλε-
κτρονική αίτηση πλέον θα
λαμβάνουν το ποσό των
εξόδων κηδείας στον τρα-
πεζικό τους λογαριασμό. Σε

δύο μήνες από σήμερα
τελειώνει δια παντός η
πολυετής αναμονή, 2-3
ετών για τους συγγενείς
των αποθανόντων, οι οποί-
οι θα λαμβάνουν πλέον τα
έξοδα κηδείας που δαπάνη-
σαν άμεσα και χωρίς καμία
χρονοτριβή.
11. Εργόσημο στους μετα-
κλητούς εργάτες γης
Με την πρόσφατη τροπολο-
γία μας ρυθμίσαμε επίσης
το ζήτημα της ασφάλισης
των μετακλητών εργατών
γης. Με σκοπό την απλο-
ποίηση των διαδικασιών
απασχόλησης των μετακλη-
τών εργατών γης σε αγροτι-
κές εκμεταλλεύσεις, ορίστη-
κε ότι οι πολίτες τρίτων
χωρών που απασχολούνται
στην αγροτική οικονομία θα
ασφαλίζονται στον
Οργανισμό Γεωργικών
Ασφαλίσεων με εργόσημο.
12. Διατήρηση του επιδόμα-
τος ανεργίας για όσους
πραγματοποιούν ως και 70
ημερομίσθια σε εργατικές
εργασίες
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης
της απασχόλησης των
εργαζόμενων στην αγροτική
οικονομία και κατόπιν
συνεννόησης μας με τον
Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
κο Βορίδη προχωράμε σε
μία ακόμα νομοθετική ρύθ-
μιση, ιδιαιτέρως ευνοϊκή για
τους εποχιακά απασχολού-
μενους σε αγροτικές εργα-
σίες.

Συγκεκριμένα, άνεργοι εγγε-

γραμμένοι στο μητρώο του

ΟΑΕΔ και δικαιούχοι επιδό-

ματος ανεργίας μπορούν να

πραγματοποιήσουν έως και

70 ημερομίσθια ανά έτος σε

αγροτικές εργασίες χωρίς

να στερούνται το επίδομα

ανεργίας. Με αυτόν τον

τρόπο θα αντιμετωπίσουμε

το έλλειμμα εργατικών

χεριών σε εποχιακές εργατι-

κές εργασίες και θα δώσου-

με κίνητρο σε πολλούς

ανέργους συμπολίτες μας

να απασχοληθούν σε αυτές

αφού, πλέον, δεν θα

χάνουν το επίδομα ανερ-

γίας τους.
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Τ
ο site μας protosty-

pos.gr

χρησιμοποιώντας

τον μηχανισμό της opin-

ion stage εγκαινίασε

ακόμη μια διαδραστική

στήλη για τους

αναγνώστες μας δίνοντας

σας την ευκαιρία να

απαντήσετε μέσω

διαφόρων gallop που

κατά καιρούς θα

«τρέχουν» στο site μας

για θέματα πολιτικά,

κοινωνικά, πολιτιστικά,

διαβίωσης κλπ για την

πόλη και την Επαρχία

των Φαρσάλων.

Το πρώτο ερώτημα που

θέσαμε είναι κατά πόσο

είναι ικανοποιημένοι οι

κάτοικοι της Επαρχίας

Φαρσάλων από την καθημε-

ρινότητα στο κέντρο των

Φαρσάλων, τόσο όσοι

κατοικούν εκεί αλλά και

αυτοί στεγάζουν τις επιχει-

ρήσεις τους και οι πολίτες

που επιλέγουν το κέντρο για

τα ψώνια, την βόλτα και την

διασκέδασή τους στο ιστορι-

κό κέντρο της πόλης.

Σε σύνολο 328 ψήφων μέχρι

και την στιγμή που γράφου-

με το συγκεκριμένο άρθρο

το μεγαλύτερο ποσοστό των

συμμετεχόντων στην ψηφο-

φορία δεν είναι ικανοποιημέ-

νοι από την καθημερινότητα

στο κέντρο των Φαρσάλων.

Πιο συγκεκριμένα με ποσο-

στό 36% και συνολικά 119

ψήφους επικρατεί αρνητική

άποψη, ενώ σε απόσταση

«αναπνοής» με ποσοστό

35% και 115 ψήφους βρί-

σκεται η άποψη ότι το

κέντρο πρέπει να εκσυγχρο-

νιστεί.

Θετική άποψη έχει το 17%

των ψηφοφόρων με 57

ψήφους, ενώ 11% και

συγκεκριμένα 37 ψηφοφό-

ροι ψήφισαν δεν ξέρω δεν

απαντώ.

Η εικόνα της έρευνας δείχνει

ότι οι πολίτες της Επαρχίας

Φαρσάλων δεν έχουν και

την καλύτερη εικόνα για το

κέντρο της πόλης που ζούνε

και δραστηριοποιούνται και

θέλουν να δουν αλλαγές

που θα κάνουν καλύτερη

την καθημερινότητά τους και

τον τρόπο ζωής και διασκέ-

δασης στην «καρδιά» της

πόλης.

Να σημειώσουμε κάτι πολύ

σημαντικό ότι η ψήφος από

κάθε ip είναι μοναδική,

δηλαδή δεν μπορεί κάποιος

να ψηφίσει από την ίδια ip

πολλές φορές κάτι που καθι-

στά την έρευνα ακόμη πιο

αξιόπιστη.

T
ο «Εθνος της

Κυριακής»

αποκαλύπτει την

τελική κατανομή των

36.500 θέσεων του

προγράμματος της νέας

Κοινωφελούς Εργασίας

στους 332 δήμους της

χώρας, στις Περιφέρειες,

στα Κέντρα Κοινωνικής

Πρόνοιας, στις υπηρεσίες

υπουργείων, στις

Μητροπόλεις και σε

άλλους φορείς.

Σύμφωνα με το υπουργείο

Εργασίας, η προκήρυξη

έχει αποσταλεί στο ΑΣΕΠ

ώστε να εγκριθεί και αναμέ-

νεται να φτάσει -εκτός

απροόπτου- τις επόμενες

ημέρες στον ΟΑΕΔ, ώστε

εντός της επόμενης εβδο-

μάδας, δηλαδή τέλη Ιουνίου

με αρχές Ιουλίου, να δημο-

σιοποιηθεί η πολυαναμενό-

μενη Δημόσια Πρόσκληση

και να ξεκινήσουν οι αιτή-

σεις των ανέργων.

Το πρόγραμμα αφορά σε

36.500 θέσεις 8μηνης απα-

σχόλησης και καλύπτει

δεκάδες ειδικότητες. Οι

ωφελούμενοι καλούνται

κατόπιν της πρόσκλησης

του ΟΑΕΔ να υποβάλουν,

αποκλειστικά με ηλεκτρονι-

κό τρόπο, μία αίτηση συμ-

μετοχής για την τοποθέτησή

τους στις προκηρυσσόμε-

νες θέσεις, για μία ειδικότη-

τα, επιλέγοντας από 1 μέχρι

3 υπηρεσίες τοποθέτησης

ή/και επιβλέποντες φορείς.

Κύκλοι του υπουργείου

Εργασίας επισημαίνουν

πως η κατανομή έγινε με

διαφανή και αντικειμενικό

τρόπο από τις αρμόδιες

υπηρεσίες. Ο υπουργός

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Γιάννης

Βρούτσης, πρόσφατα διευ-

κρίνισε πως η διαδικασία

για την έκδοση του νέου

προγράμματος βρίσκεται

στο τελευταίο στάδιο εξέλι-

ξης. Η απασχόληση είναι

8μηνη και ο στόχος είναι η

επανασύνδεση των μακρο-

χρονίων ανέργων και ευά-

λωτων ομάδων στην αγορά

εργασίας, η αναβάθμιση

των δεξιοτήτων των ανέρ-

γων, η κάλυψη των κοινωνι-

κών αναγκών και η σύζευξη

των παραγωγικών ικανοτή-

των των ανέργων με τις

ανάγκες της τοπικής κοινω-

νίας.

Με την τελευταία τροποποί-

ηση προβλέπεται υποχρεω-

τική κατάρτιση 150 ωρών

για τους ωφελούμενους ηλι-

κίας μέχρι 54 ετών, ενώ για

τους ωφελούμενους από 55

ετών και πάνω είναι προαι-

ρετική. Οι καθαρές αμοιβές

των ωφελουμένων -που

πάντως περιμένουν εδώ και

μήνες την έναρξη των αιτή-

σεων- ορίζονται ίσες με το

1/25 του καθαρού ποσού

του εκάστοτε κατώτατου

μηνιαίου μισθού ημερησίως

και όχι ανώτερες από το

καθαρό ποσό του κατώτα-

του μισθού. Με βάση τον

σημερινό κατώτατο μισθό,

όπως ισχύει μετά τη μείωση

των εισφορών από 1ης

Ιουνίου, το μισθολογικό

κόστος αντιστοιχεί σε 22

ευρώ ημερησίως και όχι σε

περισσότερα από 550 ευρώ

μηνιαίως.

Οι θέσεις στους δήμους της

Λάρισας έχουν ως εξής:

Δήμος Λαρισαίων: 599

θέσεις

Δήμος Τυρνάβου: 99 θέσεις

Δήμος Ελασσόνας: 93

θέσεις

Δήμος Κιλελέρ: 82 θέσεις

Δήμος Φαρσάλων: 73

θέσεις

Δήμος Τεμπών: 55 θέσεις

Δήμος Αγιάς: 45 θέσεις

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας: 73 οι θέσεις στον ΔήμοΠρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας: 73 οι θέσεις στον Δήμο

Φαρσάλων, 1046 Φαρσάλων, 1046 θέσεις στο νομό Λάρισαςθέσεις στο νομό Λάρισας

Είστε ικανοποιημένοι από την καθημερινότητα στο κέντροΕίστε ικανοποιημένοι από την καθημερινότητα στο κέντρο

των Φαρσάλων: Τι απάντησαν οι πολίτες στο των Φαρσάλων: Τι απάντησαν οι πολίτες στο Gallop Gallop μαςμας



Μ
ετά την επίσημη

ανακοίνωση των

θέσεων

Κοινωφελούς Εργασίας

και την λίστα με τα

παραρτήματα του ΟΑΕΔ

σύμφωνα με τα στοιχεία

στον Δήμο Φαρσάλων

αναμένεται να καλυφθούν

73 θέσεις οκτάμηνης

απασχόλησης.

Ο Πρώτος Τύπος έψαξε και

σας παρουσιάζει αναλυτικά

τις ειδικότητες και τον αριθ-

μό των θέσεων που αναμέ-

νεται να καλυφθούν στον

Δήμο Φαρσάλων το ερχό-

μενο διάστημα.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι

ειδικότητες που αναμένε-

ται να καλυφθούν  στον

Δήμο Φαρσάλων:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(8 ΘΕΣΕΙΣ), ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-

ΤΑΣ (19 ΘΕΣΕΙΣ), ΒΟΗ-

ΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙ-

ΣΤΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ), ΒΟΗ-

ΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ-

ΛΗΤΩΝ (1 ΘΕΣΗ), ΒΟΗ-

ΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (2

ΘΕΣΕΙΣ), ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑ-

ΣΙΝΟΥ (7 ΘΕΣΕΙΣ), ΔΙΟΙ-

ΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΝΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3 ΘΕΣΕΙΣ),

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕ-

ΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗ-

ΤΑΣ (1 ΘΕΣΗ), ΜΑΓΕΙΡΩΝ

(1 ΘΕΣΗ), ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ +

Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1 ΘΕΣΗ),

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (1

ΘΕΣΗ), ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-

ΜΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ), ΔΙΟΙΚΗ-

ΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (2

ΘΕΣΕΙΣ), ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ /

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΟΥ – ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3

ΘΕΣΕΙΣ), ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΝΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3 ΘΕΣΕΙΣ),

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2

ΘΕΣΕΙΣ), ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ /

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΟΥ – ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (6

ΘΕΣΕΙΣ), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-

ΚΗΣ (2 ΘΕΣΕΙΣ), ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2

ΘΕΣΕΙΣ), ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩ-

ΓΗΣ (3 ΘΕΣΕΙΣ), ΨΥΧΟ-

ΛΟΓΩΝ (1 ΘΕΣΗ), ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ( 1

ΘΕΣΗ).

Το Υπουργείο Εργασίας

αναφέρει ότι η προκήρυξη

έχει αποσταλεί στον ΑΣΕΠ,

όπου αναμένεται η έγκρισή

της και εντός των επόμενων

ημερών η άφιξή της στον

ΟΑΕΔ, όπου εντός της είτε

στα τέλη του Ιουνίου, είτε

στις αρχές Ιουλίου θα δημο-

σιοποιηθεί η πολυαναμενό-

μενη Δημόσια Πρόσκληση

και να ξεκινήσουν οι αιτή-

σεις των ανέργων.

Οι ωφελούμενοι καλούνται

κατόπιν της πρόσκλησης

του ΟΑΕΔ να υποβάλουν,

αποκλειστικά με ηλεκτρονι-

κό τρόπο, μία αίτηση συμ-

μετοχής για την τοποθέτησή

τους στις προκηρυσσόμε-

νες θέσεις, για μία ειδικότη-

τα, επιλέγοντας από 1 μέχρι

3 υπηρεσίες τοποθέτησης

ή/και επιβλέποντες φορείς.

Οι καθαρές αμοιβές των

ωφελουμένων -που πάντως

περιμένουν εδώ και μήνες

την έναρξη των αιτήσεων-

ορίζονται ίσες με το 1/25

του καθαρού ποσού του

εκάστοτε κατώτατου μηνιαί-

ου μισθού ημερησίως και

όχι ανώτερες από το καθα-

ρό ποσό του κατώτατου

μισθού. Με βάση τον σημε-

ρινό κατώτατο μισθό, όπως

ισχύει μετά τη μείωση των

εισφορών από 1ης Ιουνίου,

το μισθολογικό κόστος αντι-

στοιχεί σε 22 ευρώ ημερη-

σίως και όχι σε περισσότε-

ρα από 550 ευρώ μηνιαίως.
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Όλες οι ειδικότητες και ο αριθμός θέσεωνΌλες οι ειδικότητες και ο αριθμός θέσεων

εργασίας για τον Δήμο Φαρσάλωνεργασίας για τον Δήμο Φαρσάλων



Η
Παιδαγωγός

Διαπολιτισμικής

Εκπαίδευσης

Σίσκου Μαρίνα μέσω του

Παραρτήματος Ρομά

Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων της

Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης –

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. , ανακοινώνει

ότι σύμφωνα με το

Υπουργείο Παιδείας από

τις 18 Ιουνίου 2020 και

ώρα 09:00 έως τις 2

Ιουλίου 2020 και ώρα

23:59 θα μπορούν όσοι/-

ες επιθυμούν να

εγγραφούν, να

ανανεώσουν την εγγραφή

τους ή να μετεγγραφούν

σε οποιαδήποτε τάξη

Δημόσιων Ημερήσιων και

Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ.

για το σχολικό έτος 2020-

2021, να υποβάλουν

«Ηλεκτρονική Αίτηση».

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω

της εφαρμογής e-εγγραφές

στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση: https://e-

eggrafes.minedu.gov.gr ,

συμπληρώνοντας όλα τα

απαραίτητα στοιχεία.

Στην περίπτωση ανήλικων

μαθητών/-τριών την

Ηλεκτρονική Αίτηση υπο-

βάλλει ο κηδεμόνας, με

τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis).

Σε περίπτωση ενήλικων

μαθητών/-τριών,

Ηλεκτρονική Αίτηση μπο-

ρούν να υποβάλουν οι ίδιοι,

με τους δικούς τους κωδι-

κούς ΓΓΠΣ (taxis).

Το Κέντρο Κοινότητας του

Δήμου Φαρσάλων εντάσσε-

ται στο επιχειρησιακό

«Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2014-2020» και

συγχρηματοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο. Για πληροφορίες

σχετικά με τις παρεχόμενες

υπηρεσίες και τις δράσεις

του Κέντρου Κοινότητας: -

Ισόγειο Δημαρχιακού

Καταστήματος, Πλατεία

Δημαρχείου, Τ.Κ. 40300,

Φάρσαλα, Τηλ.

2491350161, e-mail:

k.koinotitas@dimosfarsalon

.gr -Παράρτημα Ρομά:

Οικισμός Λυόμενων

Κατοικιών Ρομά, 3η

Πτέρυγα Εργατικών

Κατοικιών, Τηλ.

2491025805, e-mail:

kkoinothtas_roma@dimosfa

rsalon.gr Η εξυπηρέτηση

του κοινού γίνεται καθημερι-

νά, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες: 7:30π.μ. έως

15:30μ.μ.

Ο
Δήμος

Φαρσάλων ως

εταίρος της

Κοινωνικής Σύμπραξης

της Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας,

συμμετέχει στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας για Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD), στα

πλαίσια των

Αποκεντρωμένων

προμηθειών

Ενημερώνει τους

Δικαιούχους του Κοινωνικού

Εισοδήματος Αλληλεγγύης

(ΚΕΑ) που έχουν επιλέξει

να είναι ωφελούμενοι του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Επισιτιστικής και Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθεια για τους Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD), ότι η διανο-

μή των προϊόντων θα

πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 26 Ιουνίου

2020 από τις 9:00 π.μ. έως

13:00 μ.μ., στο χώρο της

Σκεπαστής Αγοράς

Φαρσάλων. 

Προϊόντα που θα διανεμη-

θούν: δημητριακά, αλεύρι,

μαρμελάδα, ρύζι, βόειο

κρέας, γραβιέρα, ελαιόλα-

δο, ζάχαρη, ζυμαρικά, κρι-

θαράκι, μέλι, μπανάνες,

οδοντόβουρτσα, οδοντόκρε-

μα, τοματοπολτός, σαμπου-

άν, σαπούνι πλάκα, σκόνη

για πλύσιμο ρούχων, υγρό

πιάτων, φακές, φασόλια,

φέτα, φρυγανιές, χοιρινό

κρέας, (σύνολο 24 προϊό-

ντα).  

Οι ωφελούμενοι θα ενημε-

ρωθούν με γραπτό μήνυμα

SMS  στα κινητά τους τηλέ-

φωνα.

Οι δικαιούχοι του προγράμ-

ματος, θα παραλαμβάνουν

την ποσότητα που τους

αναλογεί, με την επίδειξη

του δελτίου της αστυνομι-

κής τους ταυτότητας και του

αριθμού ΑΜΚΑ (σε επίσημο

έγγραφο).

Σε περίπτωση που ο ωφε-

λούμενος δεν δύναται να

προσέλθει αυτοπροσώπως

στο σημείο διανομής, τα

προϊόντα μπορούν να

παραλαμβάνονται από

τρίτο πρόσωπο που φέρει

εξουσιοδότηση του ωφελού-

μενου, με σφραγίδα βεβαί-

ωσης γνήσιου της υπογρα-

φής του ή συμβολαιογραφι-

κό πληρεξούσιο, έχοντας

μαζί και τον αριθμό ΑΜΚΑ

του ωφελούμενου (σε επί-

σημο έγγραφο).

Πληροφορίες στα τηλέ-

φωνα: 24913 50161

(Κέντρο Κοινότητας) –

24910 25805 (Παράρτημα

Ρομά Κέντρου

Κοινότητας).
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διανομή προϊόντων από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ στον Δήμο ΦαρσάλωνΔιανομή προϊόντων από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ στον Δήμο Φαρσάλων

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και ΜετεγγραφήςΗλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής

σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Ο
Σύλλογος

Διδασκόντων/ουσ

ών του 1ου

Γυμνασίου Φαρσάλων

αισθάνεται την ανάγκη να

ευχαριστήσει τους

γονείς/κηδεμόνες των

μαθητών/ριών για την

αγαστή συνεργασία μας

κατά τη διάρκεια της

σχολικής χρονιάς 2019-

2020 και το Σύλλογο

Γονέων και Κηδεμόνων

του 1ου Γυμνασίου

Φαρσάλων για την

αγορά-χορηγία

κουρτινών που

συνέβαλαν στην

αισθητική και λειτουργική

αναβάθμιση του

σχολείου.

Καλό Καλοκαίρι σε όλους

και όλες!!!

Ευχαριστήριο 1ουΕυχαριστήριο 1ου

Γυμνασίου ΦαρσάλωνΓυμνασίου Φαρσάλων



Γ
ια το χρονικό

διάστημα από

15.6.2020 έως

15.10.2020 και με τη

μορφή οικονομικής

ενίσχυσης βραχυχρόνιας

εργασίας ισχύει ο

Μηχανισμός ενίσχυσης

της απασχόλησης «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ», ο οποίος

έρχεται να αντικαταστήσει

τον θεσμό της

«Λειτουργίας

επιχειρήσεων με

προσωπικό ασφαλούς

λειτουργίας», όπως

θεσπίστηκε με το

ξέσπασμα της πανδημίας

covid-19 και των

έκτακτων συνθηκών.

1. Για πόσο χρονικό διά-

στημα θα ισχύει ο μηχανι-

σμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ;

O μηχανισμός τέθηκε σε

ισχύ από τις 15 Ιουνίου έως

τις 15 Οκτωβρίου 2020 με

δυνατότητα επέκτασης του

προγράμματος.

2. Ποιες επιχειρήσεις

έχουν δικαίωμα συμμετο-

χής ;

Δικαίωμα συμμετοχής στον

μηχανισμό έχουν όλες οι

επιχειρήσεις της Χώρας,

συνεχούς ή εποχικής λει-

τουργίας, ανεξαρτήτως

Κωδικού Αριθμού

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που

παρουσιάζουν μείωση τζί-

ρου τουλάχιστον 20% για το

χρονικό διάστημα κατά το

οποίο δηλώνεται η ένταξη

στον μηχανισμό ως έπεται:

· Για τον μήνα Ιούνιο, μείω-

ση τζίρου 20% αθροιστικά

για τους μήνες Μάρτιο-

Απρίλιο

· Για τον μήνα Ιούλιο, μείω-

ση τζίρου 20% αθροιστικά

για τους μήνες Μάρτιο-

Απρίλιο-Μάιο

· Για τον μήνα Αύγουστο,

μείωση τζίρου 20% αθροι-

στικά για τους μήνες

Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο-

Ιούνιο

·Για τον μήνα Σεπτέμβριο,

μείωση τζίρου 20% αθροι-

στικά για τους μήνες

Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο-

Ιούνιο-Ιούλιο

Ωστόσο, πρέπει να αναφερ-

θεί ότι αφορά τόσο τις νέες

επιχειρήσεις όσο και τις

εποχικές.

3. Τι δυνατότητες έχουν οι

επιχειρήσεις που θα εντα-

χθούν στον μηχανισμό;

Oι επιχειρήσεις-εργοδότες

του ιδιωτικού τομέα, που

εντάσσονται στον εν λόγω

μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

μπορούν να προβαίνουν

μονομερώς σε μείωση του

χρόνου εβδομαδιαίας εργα-

σίας μέχρι και 50%, είτε για

μέρος, είτε για το σύνολο

των εργαζομένων τους,

ανάλογα με τις λειτουργικές

τους ανάγκες, χωρίς αυτό

να επιφέρει τη μετατροπή

της σύμβασης εργασίας

των εργαζομένων από

πλήρη σε μερική απασχό-

ληση. Επί παραδείγματι, αν

ο εργοδότης απασχολεί 10

εργαζομένους μπορεί να

εντάξει στο μηχανισμό μει-

ωμένου εβδομαδιαίου ωρα-

ρίου έως και το σύνολο του

προσωπικού. Σημειωτέων,

ο μηχανισμός εφαρμόζεται

αποκλειστικά σε εργαζομέ-

νους, που έχουν εξαρτημέ-

νη σχέση εργασίας πλή-

ρους απασχόλησης στις

30.05.2020. Οπότε δεν

εφαρμόζεται για τους νεο-

προσληφθέντες εργαζομέ-

νους από 1.6.2020 και τους

εργαζομένους με συμβάσεις

μερικής απασχόλησης.

4. Πως πληρώνεται ο

εργαζόμενος που εντάσ-

σεται σε καθεστώς μειω-

μένου ωραρίου;

Οι εργαζόμενοι που εντάσ-

σονται στον μηχανισμό θα

εισπράττουν μειωμένο

καθαρό μισθό από τον

εργοδότη, αναλογικά της

μείωσης του ωραρίου εργα-

σίας. Το κράτος καλείται να

αναπληρώσει το 60% του

καθαρού μισθού που χάνε-

ται λόγω μειωμένης απα-

σχόλησης, καταβάλλοντας

στον εργαζόμενο οικονομι-

κή ενίσχυση βραχυχρόνιας

εργασίας, για το χρόνο που

δεν εργάζεται, η οποία θα

καταβάλλεται το πρώτο

δεκαήμερο του επόμενου

μήνα. Οπότε, εργαζόμενος

που δηλώνεται στο συγκε-

κριμένο πρόγραμμα για τον

μήνα Ιούλιο, αν λαμβάνει

μισθό 800,00ευρώ και απα-

σχολείται είκοσι (20) ώρες

εβδομαδιαίως θα λάβει το

ποσό των 400,00ευρώ από

τον εργοδότη και το ποσό

των 240,00ευρώ από το

κρατικό προϋπολογισμό,

δηλαδή θα έχει μείωση

μισθού 160,00ευρώ.

Ας επισημανθεί ότι αν η

αμοιβή του εργαζομένου,

μετά την αναπροσαρμογή

υπολείπεται του κατώτατου

μισθού, η διαφορά θα καλύ-

πτεται από το κράτος στο

σύνολό της.

5. Συνεχίζει να ισχύει η

ρήτρα μη απόλυσης;

Η σχετική ρήτρα ισχύει

μόνο για τους εργαζομέ-

νους που εντάσσονται στο

καθεστώς μειωμένου ωρα-

ρίου εργασίας, αυτοί προ-

στατεύονται από καταγγελία

της σύμβασής τους κατά τη

διάρκεια εφαρμογής του

προγράμματος. Ωστόσο, η

απαγόρευση της καταγγε-

λίας των συμβάσεων εργα-

σίας δεν αφορά όλους τους

εργαζομένους της επιχείρη-

σης αλλά μόνο όσους

εντάσσονται στον μηχανι-

σμό. Αυτό σημαίνει ότι αν ο

εργοδότης απασχολεί 10

εργαζομένους και θέσει σε

καθεστώς μειωμένου ωρα-

ρίου τους 5 εργαζομένους

για τους μη δηλούμενους οι

απολύσεις είναι ελεύθερες.

6. Τέλος, τι ισχύει για τις

ασφαλιστικές εισφορές

που πληρώνει ο εργοδό-

της;

Ο εργοδότης έχει την υπο-

χρέωση να καλύπτει το

σύνολο των ασφαλιστικών

εισφορών του εργαζομένου.

Ωστόσο, για το διάστημα

από 15 Ιουνίου μέχρι και 31

Ιουλίου, το κράτος θα κατα-

βάλει το 60% των εργοδοτι-

κών-ασφαλιστικών εισφο-

ρών των εργαζόμενων για

το χρόνο που αυτοί δεν

εργάζονται. Συνιστά πρό-

σθετο κίνητρο προκειμένου

οι επιχειρήσεις να διατηρή-

σουν ή και να αυξήσουν τις

θέσεις εργασίας. Βέβαια, η

ασφαλιστική κάλυψη του

μισθωτού διατηρείται στο

100% του αρχικού ονομα-

στικού του μισθού.

Γαλλιού Ι. Μαρία –

Δικηγόρος, Νομικός

Σύμβουλος

Επιμελητηρίου Λάρισας
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Τι ισχύει με το μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Ποιες επιχειρήσεις έχουνΤι ισχύει με το μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Ποιες επιχειρήσεις έχουν

δικαίωμα συμμετοχής – Πόσο θα κρατήσειδικαίωμα συμμετοχής – Πόσο θα κρατήσει



Τ
ην Κυριακή 21

Ιουνίου

διεξήχθησαν οι

εκλογές του Συνδέσμου

Συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Επαρχίας Φαρσάλων για

την ψήφιση νέου

Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκλογές διεξήχθησαν

στα γραφεία του

Εμπορικού Συλλόγου.

Αναλυτικά οι ψήφοι:

A)Για το Δ.Σ.:Στράτος

Βασίλειος του Κων/νου 73,

Αλεξίου Αθανάσιος του

Δημητρίου 71, Δεληγιάννης

Μιλτιάδης του Σωτηρίου 65,

Κούδας Μιλτιάδης του

Βασιλείου 65, Ζαφειρούλης

Κων/νος του Δημητρίου 62,

Στατήρης Νικόλαος του

Κων/νου 57, Γκομοσίδης

Νικόλαος του Αποστόλου

40.

Β) Εξελεγκτική Επιτροπή

Αλεξόπουλος Κων/νος του

Αχιλλέα 53, Χρυσόπουλος

Αναστάσιος του Δημητρίου

49, Παλούκης Ανδρέας του

Βάιου 26.

Γ.)Αντιπρόσωποι

Π.Ο.Σ.Ο.Α.Ε.Ε.: Αλεξίου

Αθανάσιος του Δημητρίου

63, Στράτος Βασίλειος του

Κων/νου 54, Κούδας

Μιλτιάδης του Βασιλείου

51.

Ο
μόφωνα

ψηφίστηκε και

πέρασε η

μερική διακοπή

κυκλοφορίας σε

συγκεκριμένες ημέρες και

ώρες στο κέντρο των

Φαρσάλων και

συγκεκριμένα στην οδό

Λαμίας στο τελευταίο

Δημοτικό Συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα αποφασί-

στηκε η διακοπή της κυκλο-

φορίας από τις 15/7 έως και

τις 30/8 ως εξής

Τις ημέρες Τρίτη – Πέμπτη

– Παρασκευή από τις 21:30

το βράδυ έως και τις 5:00

το πρωί.

Τα Σάββατα από τις 20:00

το βράδυ έως και τις 5:00

το πρωί.

Τις Κυριακές από τις 10:30

το πρωί έως και τις 5:00 το

πρωί.

Την παραμονή της Αγίας

Παρασκευής ημέρα

Σάββατο 25 Ιουλίου από τις

18:00 το απόγευμα έως και

τις 5:00 το πρωί.

Για τον Πολιτιστικό

Αύγουστο και τις υπόλοιπες

εκδηλώσεις ισχύει η διακο-

πή κυκλοφορίας από τις

21:30 το βράδυ μέχρι τις

5:00 το πρωί.
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Μερική διακοπή κυκλοφορίαςΜερική διακοπή κυκλοφορίας

στο Κέντρο με ομόφωνη στο Κέντρο με ομόφωνη 

απόφαση του Δ.απόφαση του Δ.ΣΣ

Τα αποτελέσματα τωνΤα αποτελέσματα των

εκλογών του Συνδέσμουεκλογών του Συνδέσμου

Συνταξιούχων ΟΑΕΕΣυνταξιούχων ΟΑΕΕ

Π
ραγματοποιήθηκε

την Δευτέρα 22

Ιουνίου η

Εθελοντική Αιμοδοσία

του Συλλόγου Αιμοδοτών

Επαρχίας Φαρσάλων

στην Βαμβακού

Φαρσάλων όπου

συγκεντρώθηκαν 17

φιάλες αίματος.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου η

πρόεδρος του Αιμοδοτικού

κ. Σούλα Λούκουτου μαζί με

μέλη του Συλλόγου παρευ-

ρέθηκαν στην συνάντηση

του Συλλόγου Γυναικών

Βαμβακούς όπου και συνο-

μίλησαν με την πρόεδρο κ.

Βάσω Νταφοπούλου (φωτ.)

και τις γυναίκες του

Συλλόγου ενημερώνοντάς

τον Σύλλογο Γυναικών για

τις δράσεις και την σημαντι-

κότητα της Αιμοδοσίας και

του εθελοντισμού.

Το Δ.Σ. του Αιμοδοτικού

ευχαριστεί θερμά τον

Σύλλογο Γυναικών για την

φιλοξενία αλλά και όλους

τους αιμοδότες.

Αιμοδότησε και η ΒαμβακούΑιμοδότησε και η Βαμβακού



Σ
τον 3ο όμιλο θα

αγωνίζεται ο

Γ.Σ.Φαρσάλων

σύμφωνα με την

κλήρωση.

Μετά και την ολοκλήρωση

τη κλήρωσης για την ανα-

κατανομή σωματείων σε Β’

Εθνική και Γ’ Εθνική

Ανδρών όπως και στην Α2

Γυναικών οι όμιλοι διαμορ-

φώθηκαν ως εξής:

B’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑ-

ΜΑΤΙΚΟ

ΜΕΝΤ

Την Πέμπτη η κρίσιμη Γ.Σ.

Την ερχόμενη Πέμπτη 26

Ιουνίου θα διεξαχθεί η

κρίσιμη συνέλευση για το

μέλλον του Συλλόγου.

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.

Ο
Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού

Κοινωνικής Προστασίας

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ.) ανακοινώνει την

διοργάνωση του 16ου

πρωταθλήματος

ποδοσφαίρου 5×5 σε τρία

γκρουπ.

• 1ο γκρούπ (Παίδων) παι-

διά που γεννήθηκαν από το

2007 και μετά

• 2ο γκρούπ (Εφήβων) έφη-

βοι που γεννήθηκαν από το

2003 – 2006

• 3ο γκρούπ (Ανδρών) γεν-

νηθέντες μέχρι και το 2002

Δηλώσεις συμμετοχής στα

γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ. (Δημαρχείο – 2ος όρο-

φος), από την Τετάρτη 24-

6-2020.

Υπεύθυνος υπάλληλος:

Βάιος Γακόπουλος, τηλέ-

φωνο 2491350142 - ηλε-

κτρονικά στο επίσημο email

του ΟΠΑΚΠΑ ΔΗΜΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ:

opakpadf@dimosfarsalon.g

r

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα

υποβληθούν από τους

αρχηγούς των ομάδων

(κάθε ομάδα μπορεί να

αποτελείται από 7 έως 12

άτομα, με δικαίωμα συμμε-

τοχής έως 10 ποδοσφαιρι-

στές σε κάθε αγώνα).

Λόγω των αυξημένων

μέτρων κατά του Covid –

19 από την κάθε ομάδα θα

πρέπει να προσέρχεται ένα

άτομο είτε ο αρχηγός είτε

κάποιος εκπρόσωπος με

όλα τα απαραίτητα έγγραφα

για την δήλωση συμμετο-

χής.

Απαιτούμενα

Δικαιολογητικά

• Ιατρική βεβαίωση ή φωτο-

αντίγραφο αθλητικού δελτί-

ου (για κάθε αγωνιζόμενο)

• Για τους αγωνιζόμενους

κάτω των 18 ετών: α)

Πιστοποιητικό γέννησης και

β) Υπεύθυνη δήλωση γονέα

για την συμμετοχή του παι-

διού του στο πρωτάθλημα

5×5.

Η ημερομηνία έναρξης του

πρωταθλήματος καθώς και

η ημερομηνία της κληρώσε-

ως θα ανακοινωθούν τις

επόμενες ημέρες σε νέο

Δελτίο Τύπου.

Στο τουρνουά θα εφαρμο-

στούν όλα τα Υγειονομικά

Πρωτόκολλα που επιβάλ-

λουν οι αρμόδιες αρχές σε

αθλητική εκδήλωση ανοι-

κτού χώρου.
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Από την Τετάρτη 24/6 οι εγγραφές γιαΑπό την Τετάρτη 24/6 οι εγγραφές για

το 16ο πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦτο 16ο πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

Στον 3ο όμιλο της Β Εθνικής κατηγορίας οΣτον 3ο όμιλο της Β Εθνικής κατηγορίας ο

Γ.Σ. Φαρσάλων - Την Πέμπτη κρίνεται τοΓ.Σ. Φαρσάλων - Την Πέμπτη κρίνεται το

μέλλον του Συλλόγουμέλλον του Συλλόγου



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

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

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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23/6:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

24/6:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

25/6:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

26/6:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

27/6:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

28/6:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

29/6:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

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. Απο το “Michalis Barbeque” ζητούνται άτομα για Παραγωγή
και Delivery
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910 - 28098
Επικοινωνία από τις 12:00 έως τις 00:00

ΠΩΛΟΥΝΤAI ΠΑΝΕΛ,ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΑ ΣΤΡΑΝΤΑΡΙΣΤΑ
Α & Β ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410288668/6945211259

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



Σ
το 30%, το

χαμηλότερο

ποσοστό της

τελευταίας πενταετίας,

περιορίστηκε κατά τη

διάρκεια του 2019 το

ποσό του πληθυσμού

που βρίσκεται σε κίνδυνο

φτώχειας ή σε κοινωνικό

αποκλεισμό. Περίπου

180.000 «διέφυγαν» από

τη συγκεκριμένη

στατιστική μέσα στο 2019,

καθώς ξεπέρασαν το

σχετικό εισοδηματικό

όριο, το οποίο μάλιστα

κινήθηκε αυξητικά.

Το κατώφλι της φτώχειας

ορίστηκε στα 4.917 ευρώ

για τον εργένη με βάση τα

στοιχεία του 2019 και στα

10.326 ευρώ για μια τετρα-

μελή οικογένεια. Από την

ετήσια έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

προκύπτουν χρήσιμα

συμπεράσματα, όπως το

γεγονός ότι η καλύτερη

εκπαίδευση μειώνει τον κίν-

δυνο της φτώχειας, ενώ η

πλήρης απασχόληση εξα-

σφαλίζει σχεδόν διπλάσιες

πιθανότητες να αποφύγει

κάποιος τον κίνδυνο της

φτώχειας συγκριτικά με τη

μερική απασχόληση.

Εξαιρετικά αποτελεσματικά

αποδείχθηκαν και το 2019

τα μέτρα κοινωνικής πολιτι-

κής αλλά και οι συντάξεις,

καθώς μείωσαν δραματικά

τα ποσοστά του κινδύνου

της φτώχειας.

Οι συντάξεις πάντως για

μια ακόμη χρονιά αποδει-

κνύονται σαφώς πιο αποτε-

λεσματικό «όπλο» σε

σχέση με τα κοινωνικά επι-

δόματα. Με βάση τα στοι-

χεία της Έρευνας

Εισοδήματος και Συνθηκών

Διαβίωσης των

Νοικοκυριών 2019, o πλη-

θυσμός που βρίσκεται σε

κίνδυνο φτώχειας ή κοινω-

νικό αποκλεισμό ανέρχεται

στο 30,0% (3.161.900

άτομα) του πληθυσμού της

χώρας, παρουσιάζοντας

μείωση σε σχέση με το

2018 κατά 1,8 ποσοστιαία

μονάδα (3.348.500 άτομα,

που αντιστοιχούσαν στο

31,8% του πληθυσμού). Το

υψηλότερο ποσοστό έχει

καταγραφεί το 2014, όταν

είχε φτάσει στο 36%. Όσον

αφορά σε απόλυτο αριθμό

προσώπων, τα 3,162 εκα-

τομμύρια άτομα είναι η

καλύτερη επίδοση από το

2011 και μετά και αντίστοι-

χη με αυτή που είχε σημει-

ωθεί το 2005.

Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοι-

νωνικού αποκλεισμού είναι

υψηλότερος στην περίπτω-

ση των ατόμων ηλικίας 18-

64 ετών (33,1%). Από τον

πληθυσμό ηλικίας 18-64

ετών που βρίσκεται σε κίν-

δυνο φτώχειας ή κοινωνικό

αποκλεισμό εκτιμάται ότι το

31,4% είναι Έλληνες και το

53,7% είναι αλλοδαποί που

διαμένουν στην Ελλάδα.

Από τους αλλοδαπούς που

διαμένουν στην Ελλάδα,

ηλικίας 18-64 ετών και βρί-

σκονται σε κίνδυνο φτώχει-

ας ή κοινωνικό αποκλεισμό,

σε ποσοστό 53,7% γεννή-

θηκαν σε άλλη χώρα, ενώ

σε ποσοστό 30,9% είναι

αλλοδαποί που γεννήθηκαν

και διαμένουν στην Ελλάδα.

Το ποσοστό του πληθυ-

σμού που βρίσκεται σε κίν-

δυνο φτώχειας, αλλά δια-

βιώνει σε νοικοκυριά χωρίς

υλική στέρηση και χωρίς

χαμηλή ένταση εργασίας

ανέρχεται σε 7,5%. Το

ποσοστό του πληθυσμού

που δεν βρίσκεται σε κίνδυ-

νο φτώχειας και διαβιώνει

σε νοικοκυριά χωρίς υλική

στέρηση αλλά με χαμηλή

ένταση εργασίας ανέρχεται

σε 3,8%. Το ποσοστό του

πληθυσμού που ενώ δεν

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώ-

χειας και διαβιώνει σε νοι-

κοκυριά με υλική στέρηση,

αλλά χωρίς χαμηλή ένταση

εργασίας, ανέρχεται σε

8,0%. Το ποσοστό του πλη-

θυσμού που βρίσκεται σε

κίνδυνο φτώχειας, διαβιώνει

σε νοικοκυριά με υλική στέ-

ρηση και με χαμηλή ένταση

εργασίας ανέρχεται σε

3,2%.

Το μέσο ισοδύναμο ατομικό

διαθέσιμο εισόδημα ανήλθε

σε 9.382 ευρώ, υψηλότερο

κατά 3,9% από το προη-

γούμενο έτος. Ουσιαστικά,

επανήλθε στα επίπεδα που

ήταν λίγο πριν από το 2013

(σ.σ.: το 2012 ήταν στα

10.676 ευρώ και σε μια

χρονιά κατέρρευσε στα

8.303 ευρώ). Το έτος 2019

(περίοδος αναφοράς εισο-

δήματος 2018), το 17,9%

του συνολικού πληθυσμού

της χώρας ήταν σε κίνδυνο

φτώχειας. Ο δείκτης αυτός

που κατά το έτος 2005 (με

περίοδο αναφοράς εισοδή-

ματος το έτος 2004) ανερ-

χόταν στο 19,6%, σημείωσε

αυξητική πορεία έως το

έτος 2012, όπου εκτιμήθηκε

στο 23,1%, ενώ άρχισε να

μειώνεται από το έτος

2014.

Τα νοικοκυριά που βρίσκο-

νται σε κίνδυνο φτώχειας

εκτιμώνται σε 698.454 σε

σύνολο 4.123.242 νοικοκυ-

ριών και τα μέλη τους σε

1.881.600 στο σύνολο των

10.534.857 ατόμων του

πληθυσμού της χώρας. *Το

κατώφλι της φτώχειας ανέρ-

χεται στο ποσό των 4.917

ευρώ ετησίως ανά μονο-

πρόσωπο νοικοκυριό και σε

10.326 ευρώ για νοικοκυριά

με δύο ενήλικες και δύο

εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας

κάτω των 14 ετών και ορί-

ζεται δε στο 60% του διάμε-

σου συνολικού ισοδύναμου

διαθέσιμου εισοδήματος

των νοικοκυριών, το οποίο

εκτιμήθηκε σε 8.195 ευρώ,

ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσι-

μο εισόδημα των νοικοκυ-

ριών της χώρας εκτιμήθηκε

σε 16.147 ευρώ.

Πηγή: “Naftemporiki”
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Οικονομία

Η
ΔΕΗ θα θέσει σε

ισχύ -πιθανώς και

εντός της

εβδομάδας- τη νέα

τιμολογιακή πολιτική της.

Η εταιρεία, σύμφωνα με

όσα έχουν γίνει γνωστά,

θα προχωρήσει στην

κατάργηση της

διαφορετικής και

υψηλότερης χρέωσης της

κλίμακας των

καταναλώσεων άνω των

2.000 kWh. Επίσης, θα

καθιερώσει ενιαίο

τιμολόγιο για τα

νοικοκυριά και τους

πελάτες της χαμηλής

τάσης.

Το πρώτο βήμα των εκπτώ-

σεων το έκανε η ΔΕΗ κατά

την περίοδο της εφαρμογής

των μέτρων προστασίας

από τον κορονοϊό. Τα έκτα-

κτα μέτρα οικονομικής ελά-

φρυνσης τέθηκαν σε εφαρ-

μογή από τις 26 Μαρτίου

και θα τρέχουν έως και την

Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και

η χρέωση με 0,11058 ευρώ

ανά kWh των καταναλώσε-

ων άνω των 2.000 kWh

όπως και εκείνων κάτω από

αυτό το όριο.

Πριν από τις 26 Μαρτίου το

δεύτερο κλιμάκιο τιμολο-

γούταν με 0,11936 ευρώ.

Οι πελάτες της εταιρείας, με

μεσαίες και μεγάλες κατα-

ναλώσεις, μέχρι και την

Παρασκευή απολαμβάνουν

έκπτωση της τάξης του 8%

για τις καταναλώσεις της

τρίμηνης περιόδου.

Σύμφωνα με τις πληροφο-

ρίες, η δημόσια εταιρεία

είναι βέβαιο πως θα συνεχί-

σει την ενιαία χρέωση για

όλες τις καταναλώσεις –

και, μάλιστα, με τη χαμηλό-

τερη τιμή των 0,11058

ευρώ ανά kWh. Η νέα

εμπορική πολιτική της ΔΕΗ

ευνοήθηκε και από τη μείω-

ση των δαπανών που έγρα-

ψε στο πρώτο τρίμηνο αλλά

και στο δεύτερο ιδίως λόγω

της δραστικής μείωσης της

λιγνιτικής παραγωγής

καθώς και των χαμηλότε-

ρων τιμών του φυσικού

αερίου.

Η ΔΕΗ αναμένεται να συνε-

χίσει την εκπτωτική πολιτι-

κή της συνέπειας των πλη-

ρωμών η οποία σήμερα

είναι στο 5%, χωρίς να

αποκλείεται και προσαρμο-

γή της εμπορικής πολιτικής

στα δεδομένα της αγοράς.

Η εταιρεία, σύμφωνα πάντα

με τις ίδιες πληροφορίες,

θα συνεχίζει να δίνει έμφα-

ση και στην περαιτέρω

ψηφιοποίηση των υπηρε-

σιών της, ενώ τα νέα προϊ-

όντα τα οποία ετοιμάζει για

τους πελάτες της θα είναι

στοχευμένα στους συνε-

πείς.

ΔΕΗ: Εκπτώσεις και ενιαίαΔΕΗ: Εκπτώσεις και ενιαία

τιμολόγια – τιμολόγια – 

Ποιοι θα πληρώνουν λιγότεροΠοιοι θα πληρώνουν λιγότερο

Ελλάδα: Σε κίνδυνο φτώχειαςΕλλάδα: Σε κίνδυνο φτώχειας

το 30% του πληθυσμούτο 30% του πληθυσμού

Τ
ο υπουργείο

Οικονομικών,

έχοντας πλήρη

επίγνωση των συνθηκών

που έχουν δημιουργηθεί

λόγω των επιπτώσεων

της πανδημίας,

ανακοίνωσε τη χρονική

παράταση της

προθεσμίας υποβολής

φορολογικών δηλώσεων

για τα φυσικά και νομικά

πρόσωπα έως και τις 29

Ιουλίου 2020.

Η παράταση κρίθηκε επιβε-

βλημένη, προκειμένου να

διευκολυνθούν όλοι οι πολί-

τες και οι επιχειρήσεις να

υποβάλουν τη φορολογική

δήλωσή τους.

Επισημαίνεται ότι δεν αλλά-

ζει η προθεσμία για την

καταβολή της πρώτης

δόσης του φόρου εισοδή-

ματος, η οποία είναι η 31η

Ιουλίου 2020.

Η κυβέρνηση έχει ανακοι-

νώσει και θα προχωρήσει

και σε άλλα μέτρα διευκό-

λυνσης των φυσικών και

νομικών προσώπων σε ό,τι

αφορά στην εξόφληση των

φορολογικών τους υποχρε-

ώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι:

-Παρέχεται έκπτωση σε

ποσοστό 2% για την εφά-

παξ καταβολή του φόρου

εισοδήματος για τα φυσικά

πρόσωπα.

-Η εξόφληση του φόρου

εισοδήματος φυσικών προ-

σώπων θα γίνει σε 8 μηνι-

αίες δόσεις, αντί 3 διμηνιαί-

ων δόσεων, που ίσχυε

μέχρι σήμερα.

-Η εξόφληση του φόρου

εισοδήματος νομικών προ-

σώπων θα γίνει σε 8 μηνι-

αίες δόσεις, αντί των 6

μηνιαίων δόσεων, που

ίσχυε μέχρι σήμερα.

-Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα

γίνει σε 6 μηνιαίες δόσεις,

αντί για 5 μηνιαίες δόσεις,

που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Φορολογικές δηλώσεις:Φορολογικές δηλώσεις:

Παράταση υποβολής μέχρι τιςΠαράταση υποβολής μέχρι τις

29 Ιουλίου29 Ιουλίου

Κ
αταβλήθηκαν την
Δευτέρα  οι
συντάξεις των

μισθωτών, (δηλαδή των
συνταξιούχων που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον
ΟΤΕ), για τους
συνταξιούχους που ο
ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5,
7, 9, ενώ, στις 24 Ιουνίου
2020, ημέρα Τετάρτη, για
τους συνταξιούχους που ο
ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4,

6, 8.
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει
ο Ηλεκτρονικός Εθνικός
Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι
συντάξεις των μη μισθωτών,
(δηλαδή των συνταξιούχων
που προέρχονται από τους
τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ), θα καταβληθούν στις
26 Ιουνίου 2020, ημέρα
Παρασκευή και οι συντάξεις
του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ,
του τ. ΕΤΑΤ, του τ. ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ και της ΔΕΗ, θα κατα-
βληθούν στις 29 Ιουνίου
2020, ημέρα Δευτέρα.
Υπενθυμίζεται ότι το διοικητι-
κό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ
αποφάσισε την τροποποίηση
του προγράμματος προπλη-
ρωμής των συντάξεων του
μηνός Ιουλίου 2020 για την
ασφαλέστερη εξυπηρέτηση
των συνταξιούχων και την
αποφυγή του συνωστισμού
στα τραπεζικά καταστήματα
και στα ΑΤΜ.

Ποιες συντάξεις καταβλήθηκαν – ΟιΠοιες συντάξεις καταβλήθηκαν – Οι

επόμενες πληρωμέςεπόμενες πληρωμές



Ο
μέχρι πρότινος

πρόεδρος του

Αχιλλέα Φαρσάλων

κ. Αθανάσιος Λέφας,

γνωστοποίησε την

πρόθεση του να μην θέσει

εκ νέου υποψηφιότητα για

τον προεδρικό θώκο.

Με δική του προσωπική

δήλωση ο κ. Λέφας γνωστο-

ποιεί την παραίτηση του από

το Διοικητικό Συμβούλιο και

την ενασχόλησή του με τα

Διοικητικά της ομάδος για

προσωπικούς λόγους.

Ο Αθανάσιος Λέφας ευχαρι-

στεί θερμά όλους τους

ανθρώπους που στήριξαν

την προσπάθεια αυτή με

οποιονδήποτε τρόπο αυτά τα

δυο έτη και ήταν αρωγοί σε

αυτό το δύσκολο εγχείρημα.
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Απεμπλέκεται από το Δ.Σ.Απεμπλέκεται από το Δ.Σ.

του Αχιλλέα Φαρσάλων οτου Αχιλλέα Φαρσάλων ο

Αθ. ΛέφαςΑθ. Λέφας

Η
Διοίκηση της

Αναγέννησης

Φαρσάλων

προσκαλεί σε γενική

συνέλευση, που θα

πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

και ώρα 9 μ.μ. στο

Κλειστό Γυμναστήριο της

πόλης, τα μέλη, τους

παλαίμαχους και όσους

φιλάθλους επιθυμούν να

παρευρεθούν,

προκειμένου να

ενημερωθούν για τον

τρόπο λειτουργίας της

ομάδας την νέα

αγωνιστική περίοδο. 

Παράλληλα θα συζητηθεί

πρόταση της διοίκησης για

την ανανέωση του Δ.Σ. με

νέα μέλη.

Πρόσκληση Γεν. ΣυνέλευσηςΠρόσκληση Γεν. Συνέλευσης

Αναγέννησης ΦαρσάλωνΑναγέννησης Φαρσάλων


