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ΤαΤα ““μυστικά” της επιτυχίας και οι στόχοι που έχουνμυστικά” της επιτυχίας και οι στόχοι που έχουν

θέσει οι αριστούχοι μαθητές για το επόμενο βήμα...θέσει οι αριστούχοι μαθητές για το επόμενο βήμα...

Οι Φαρσαλινοί επιτυχόντεςΟι Φαρσαλινοί επιτυχόντες

των Πανελλαδικώντων Πανελλαδικών

Κορονοϊός: Τέλος ταΚορονοϊός: Τέλος τα

πανηγύρια και οιπανηγύρια και οι

μαζικές εκδηλώσειςμαζικές εκδηλώσεις



Μ
ετά τη δύσκολη
περίοδο που
βίωσαν όλες οι

επιχειρήσεις , με σχεδόν
2 μήνες κλειστά τα
καταστήματα λόγω του

Κορονοϊού, επιστρέψαμε
στην κανονικότητα,
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.

Ο
Εκπολιτιστικός
Επιμορφωτικός
Σύλλογος

Ευϋδρίου ανακοινώνει
την ακύρωση των
καλοκαιρινών του
εκδηλώσεων, οι οποίες
διαδραματίζονται με την

μορφή πανηγυριού
σεβόμενοι, τόσο τα μέτρα
ασφαλείας της
κατάστασης την οποία
επικρατεί, όσο τον
πολιτισμό και το έργο και
τον ρόλο ύπαρξης των
πολιτιστικών συλλογών.
Πιο συγκεκριμένα ο

Εκπολιτιστικός
Επιμορφωτικός Σύλλογος
Ευϋδρίου αναβάλει την
γνωστή, σε όλους πλέον,
«Γιορτή Σιταριού», η οποία
υλοποιείται κάθε χρόνο το
πρώτο ή το δεύτερο
Σαββατοκύριακο του
Ιουλίου.
Το ΔΣ του εν λόγω συλλό-
γου, σεβόμενο την επικρα-
τούσα κατάσταση και τα
μέτρα ασφαλείας, εξήγαγε
την παρούσα απόφαση
από τις πρώτες μέρες του
εγκλεισμού μέσω τηλεδιά-
σκεψης η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στα πλαίσια των
προκαθορισμένων διασκέ-
ψεων-συμβουλίων.
Ο εν λόγω Σύλλογος, έπει-
τα από συνεχή συνεργασία
και συζήτηση με την κοινό-
τητα Ευϋδρίου εξήγαγαν
ομόφωνη απόφαση ως
προς την απαγόρευση της
«Γιορτής Σιταριού» τονίζο-
ντας την προστασία των
πολιτών της κοινότητας και
της ευρύτερης περιοχής
καθώς και την διατήρηση
των ηθών και των εθίμων
του τόπου και τον λόγο
ύπαρξης των πολιτιστικών
συλλόγων.
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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 15/7/2020 
Ηλιοφάνεια 17/32c

Τρίτη 14/7/2020
Ηλιοφάνεια 16/29c

Πέμπτη 16/7/2020
Ηλιοφάνεια 18/34c

Παρασκευή 17/7/2020
Ηλιοφάνεια 18/33c

Σαββάτο 18/7/2020
Ηλιοφάνεια 18/32c

Κυριακή 19/7/2020 
Ηλιοφάνεια 18/32c

Δευτέρα 20/7/2020
Ηλιοφάνεια 19/33c

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

Ν
έος πρόεδρος των
Ιεροψαλτών στα
Φάρσαλα

αναλαμβάνει ο

συνταξιούχος
εκπαιδευτικός Λεωνίδας
Ντάσιος.
Έπειτα από τις πρόσφατες

αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε
σε σώμα το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου
Ιεροψαλτών επαρχίας
Φαρσάλων.
Ειδικότερα, η σύνθεση

του νέου ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Λεωνίδας
Ντάσιος, Αντιπρόεδρος:
Ιωάννης Κατσιαούνης,
Γενικός Γραμματέας:
Βασίλειος Αστάρας, Ταμίας:
Σωτήριος Τριχιάς, Μέλη:
Απόστολος Τσιμπίδας,
Ευστάθιος Τουρμούσογλου,
Αικατερίνη Μπαλατσού.

Νέος πρόεδρος των ΙεροψαλτώνΝέος πρόεδρος των Ιεροψαλτών

ο Λεωνίδας Ντάσιοςο Λεωνίδας Ντάσιος

Ακύρωση όλων των καλοκαιρινών εκδηΑκύρωση όλων των καλοκαιρινών εκδη--

λώσεων ανακοίνωσε ο Εκπολιτιστικόςλώσεων ανακοίνωσε ο Εκπολιτιστικός

Επιμορφωτικός Σύλλογος ΕυϋδρίουΕπιμορφωτικός Σύλλογος Ευϋδρίου

Κλείσιμο των καταστημάτων ταΚλείσιμο των καταστημάτων τα

Σάββατα ενόψει καλοκαιριούΣάββατα ενόψει καλοκαιριού



Ο
Ηλίας, ο Δημήτρης
και ο Γιάννης: τα
ταλαντούχα

αδέλφια που έκαναν τη
μουσική τρόπο
έκφρασης, στάση ζωής.
Η πρώτη τους επαφή με τη
μουσική ήταν μέσα από τα
Βυζαντινά ακούσματα.
Παιδιά ιερέα, ο Ηλίας, ο
Γιάννης και ο Δημήτρης
Δημητρίου, με καταγωγή
από τη Σκοπιά Φαρσάλων
γνώρισαν την παραδοσιακή
μουσική στην πλέον αυθε-
ντική της έκφραση.
Καμία εντύπωση, συνεπώς,
δεν μας κάνει το γεγονός

ότι από πολύ νεαρή ηλικία
αγάπησαν τα παραδοσιακά
όργανα και άρχισαν να πει-
ραματίζονται πάνω σε
μελωδίες.
Ιδιαίτερα ταλαντούχα και τα
τρία αδέρφια, δείχνουν να
έχουν μέσα τους το ρυθμό
και την αρμονία.
Ο 18χρονος Ηλίας
Δημητρίου ξεκίνησε από τα
10 του να παίζει κλαρίνο.
Πρώτα στο περίτεχνο Ωδείο
Φαρσάλων, για να συνεχί-
σει σήμερα τις μουσικές
σπουδές του πλάι στους
Νίκο Τζουκόπουλο και
Αλέξανδρο Τσουμάνη.

Άμεσος στόχος του η παρα-
δοσιακή σχολή τής Άρτας,
ώστε να αποκτήσει τα εφό-
δια για την μετέπειτα επαγ-
γελματική του πορεία. Ο
Ηλίας ήδη συμμετέχει σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις και
τη μουσική του απολαμβά-
νουν συχνά οι λάτρεις των
πανηγύρεων.
Ο 16χρονος Δημήτρης
Δημητρίου, ακολουθώντας
κι αυτός τα βήματα του
αδερφού του, βρήκε το καλ-

λιτεχνικό του καταφύγιο στο
περίτεχνο Ωδείο
Φαρσάλων, επιλέγοντας τα
κρουστά όργανα.
Ο Γιάννης Δημητρίου, ο
μικρότερος αδερφός,  ξεκί-
νησε από 9 χρόνων, φυσι-
κά στο περίτεχνο Ωδείο
Φαρσάλων. Σήμερα είναι
15 χρόνων και τον διδάσκει
μπουζούκι ο Αλέξανδρος
Ζάντζας. Θεωρείται και
αυτός ανερχόμενο αστέρι.
Οι αδελφοί Δημητρίου
ξέρουν να ονειρεύονται. Με
το παίξιμό τους, όμως,
μπορούν να κάνουν και
όλους όσοι έχουν την τύχη
να τους ακούσουν, να ονει-
ρευτούν μαζί τους.
Τα αδέλφια συζητούν το
ενδεχόμενο να δημιουργή-
σουν ένα συγκρότημα.
Θέλουν να ταξιδέψουν, να
παίξουν για όλο τον κόσμο,
σε όλο τον κόσμο!
Γνωρίζουν καλά, ωστόσο,
ότι έχουν ακόμη δρόμο
μπροστά τους. Και σκληρή
δουλειά.
Πηγή: mirmidones.gr
Αθανασία
Παπαδημητρίου
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Τα ταλαντούχα αδέλφια Δημητρίου απόΤα ταλαντούχα αδέλφια Δημητρίου από

την Σκοπιά Φαρσάλωντην Σκοπιά Φαρσάλων



Π
ράξη έγινε η
απόφαση που είχε
ληφθεί από το

Δημοτικό Συμβούλιο των
Φαρσάλων τον
περασμένο Οκτώβριο
όπου είχε αποφασισθεί η

διάταξη μεταστέγασης του
Πυροσβεστικού  κτηρίου
της Επαρχίας Φαρσάλων
στο κτίριο του πρώην
συνδέσμου του Ευϋδρίου
Φαρσάλων.
Έπειτα από δυο συναντή-

σεις που είχε ο Δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου με το κλιμάκιο
διεύθυνσης της
Πυροσβεστικής και αφότου
αρχικά υπήρξε μη αποδοχή
της πρότασης που είχε γίνει

από την απερχόμενη
Δημοτική αρχή για μετεγκα-
τάσταση στο πρώην
Δημαρχείο του Ευϋδρίου
ξεκίνησε η διαδικασία της
εύρεσης Δημοτικού κτιρίου
που θα καλύπτει τις ανά-
γκες και φυσικά θα είναι
εύχρηστο ώστε να φιλοξε-
νήσει το κτίριο της
Πυροσβεστικής.
Έπειτα λοιπόν από έλεγχο
σε όλα τα διαθέσιμα δημοτι-
κά κτίρια πάρθηκε η από-
φαση της προσωρινής
μετεγκατάστασης στο κτίριο
του πρώην συνδέσμου.
Πλέον εδώ και λίγο χρονικό
διάστημα ολοκληρώθηκε η
μετεγκατάσταση στο κτίριο
και έχουν ξεκινήσει ήδη οι
βάρδιες των Πυροσβεστών
από το κτίριο του πρώην
συνδέσμου.

Μ
ια ηλικιωμένη

από το Ευίδριο

Φαρσάλων

έπεσε θύμα απατεώνα

που προσποιήθηκε ότι

είναι υπάλληλος της

Δ.Ε.Η. και την

αναστάτωσε, λέγοντάς

της ότι στο σπίτι της

υπήρχε κίνδυνος

πυρκαγιάς, λόγω βλάβης

στον μετρητή του

ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο δράστης λοιπόν χρησιμο-

ποίησε το κόλπο του τεχνι-

κού της ΔΕΗ και με περίτε-

χνο τρόπο κατάφερε να

αποσπάσει χρήματα και

κοσμήματα.

Πιο συγκεκριμένα ο δρά-

στης επικαλέστηκε ότι είναι

τεχνικός της ΔΕΗ και ότι

βρίσκεται στην οικία της

ηλικιωμένης, ώστε να επι-

διορθώσει την βλάβη στον

μετρητή.

Με περίτεχνο τρόπο την

έπεισε να συγκεντρώσει

όλα τα χρήματα και τα

κοσμήματα σε ένα μέρος

του σπιτιού υπό τον φόβο

πυρκαγιάς από βραχυκύ-

κλωμα.

Τελειώνοντας με την υποτι-

θέμενη βλάβη ο δράστης

φεύγοντας, απέσπασε από

το θύμα 2 χρυσές αλυσίδες

και 200 ευρώ μετρητά

χωρίς να γίνει αντιληπτός

και έγινε “καπνός”.

Όταν το θύμα κατάλαβε ότι

λείπουν τα πράγματα ήταν

ήδη αργά.

Ειδοποιήθηκε το τοπικό Α.Τ.

Φαρσάλων για το περιστα-

τικό, όπου διεξάγει έρευνες

για τη σύλληψη του δρά-

στη.

Με πληροφορίες από την

Εφημερίδα Ελευθερία
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ολοκληρώθηκε η μετεστέγαση τουΟλοκληρώθηκε η μετεστέγαση του

Πυροσβεστικού κτιρίου στο Ευϋδριο Φαρσάλων Πυροσβεστικού κτιρίου στο Ευϋδριο Φαρσάλων 

ΑΛΩΝΙΣΜΟΣ 2020

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΥΠ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ 

για ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ “Δημητριακή Α.Ε.”

Τηλ. Επικοινωνίας: 

6981088747 - 6948423151

Φάρσαλα: Ηλικιωμένη έπεσε θύμαΦάρσαλα: Ηλικιωμένη έπεσε θύμα

απάτης από “μαϊμού” τεχνικό της ΔΕΗαπάτης από “μαϊμού” τεχνικό της ΔΕΗ



Α
νακοινώθηκαν την

προηγούμενη

Παρασκευή τα

αποτελέσματα των

Πανελλαδικών εξετάσεων

δίνοντας τέλος στην

αγωνία μαθητών, γονέων

και εκπαιδευτικών.

Έπειτα από μια μακρά και

δύσκολη χρονιά για όλα τα

παιδιά τα αποτελέσματα

των εξετάσεων τους έδω-

σαν τέλος στην πρώτη

αγωνία τους και πλέον όλοι

αναμένουν τις βάσεις των

σχολών οι οποίες αναμένε-

ται να ανακοινωθούν τον

Αύγουστο.

Στα Φάρσαλα, η πρώτη

εντύπωση από την ανακοί-

νωση των βαθμολογιών

είναι ότι και πάλι οι υποψή-

φιοι των λυκείων της

πόλης, σημείωσαν επιτυ-

χίες και αρκετοί από αυτούς

αρίστευσαν. 

Οι αριστεύσαντες, δήλωσαν

ικανοποιημένοι για την επι-

τυχία τους και ανέφεραν, ότι

το μυστικό ήταν το συστη-

ματικό διάβασμα και η βοή-

θεια των καθηγητών τους

σε σχολείο και φροντιστήριο

καθώς η συμπαράσταση

των οικογενειών τους.

Τώρα το μόνο που απομέ-

νει, είναι να περιμένουν να

ανακοινωθούν οι βάσεις

εισαγωγής στο τέλος του

Αυγούστου για τις σχολές,

και να μπορέσουν να

μπουν να εισαχθούν στις

σχολές προτίμησής τους.

Στις φωτογραφίες διακρίνο-

νται ορισμένοι από τους

αριστούχους που επισκέ-

φθηκαν την εφημερίδα μας

«Πρώτος Τύπος», διότι ως

γνωστόν, λόγω της νέας

νομοθεσίας GDPR, ο γενι-

κός Κανονισμός για την

Προστασία των Δεδομένων,

έχει αλλάξει ριζικά τον

τρόπο γνωστοποίησης των

αποτελεσμάτων και δεν

ανακοινώνονται ευρέως.

Η Μαρία Ελένη Στάικου η

οποία και έγραψε 18375

μόρια επίδοση η οποία

όπως φαίνεται είναι και η

υψηλότερη και καλύτερη

βαθμολογία στην Επαρχία

Φαρσάλων, μας δήλωσε ότι

με βάση την περσινή βαθ-

μολογία μπορεί να εισαχθεί

στις σχολές που είχε ως

πρώτη επιλογή και αυτές

είναι είτε Νομική Αθηνών

είτε Σχολή Ψυχολογίας στην

Αθήνα επίσης.

Η Δημοπούλου Ξένια

Βασιλική η οποία έγραψε

18227 μόρια ως στόχο είχε

την Σχολή Νομικής στην

Θεσσαλονίκη και όπως μας

τόνισε ο στόχος επετεύχθη.

Ενώ και η Κατσιαούνη

Μαρία – Χρηστίνα η οποία

και έγραψε 17900 μόρια ως

στόχο είχε την Σχολή

Νομικής στην Θεσσαλονίκη

και όπως φαίνεται κατάφερε

να πετύχει και αυτήν τον

στόχο της.

Επίσης και η Γεωργία

Μπασαγιάννη η οποία

έγραψε 16.900 μόρια και

ήταν πρώτη στο δεύτερο

πεδίο πετυχαίνει τον στόχο

της ο οποίος ήταν η εισα-

γωγή στο Πολυτεχνείο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

και Τεχνολογίας

Υπολογιστών στην Πάτρα.

Εμείς ευχόμαστε σε όλα τα

παιδιά μετά την δύσκολη

και επίπονη δοκιμασία των

Πανελλαδικών εξετάσεων

να πετύχουν τους στόχους

που έθεσαν και με υγεία και

ευτυχία να θέτουν στόχους

καθημερινά και να τους

πετυχαίνουν σε όλους τους

τομείς της ζωής τους.
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CMYK

Οι Φαρσαλινοί επιτυχόντες τωνΟι Φαρσαλινοί επιτυχόντες των

Πανελλαδικών εξετάσεωνΠανελλαδικών εξετάσεων

Μαρία Ελένη Στάικου – 18375 2ο Λύκειο Φαρσάλων

Κατσιαούνη Μαρία – Χρηστίνα – 17900 2ο Λύκειο Φαρσάλων Μπασαγιάννη Γεωργία - 16900 - 1ο Λύκειο Φαρσάλων

Δημοπούλου Ξένια Βασιλική – 18227 1ο Λύκειο Φαρσάλων



Π
τωτικά αναμένεται
να κινηθούν οι
βάσεις στις

νομικές και ιατρικές
σχολές, ενώ δεν
αναμένονται ιδιαίτερες
διακυμάνσεις στις βάσεις
των θετικών και των
οικονομικών σχολών και
της πληροφορικής.
Μετά την ανακοίνωση των
βαθμολογιών των υποψη-
φίων για την εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
την Παρασκευή 10 Ιουλίου,
είναι δυνατή μία πρώτη
ασφαλής εκτίμηση για το
πώς θα κινηθούν οι βάσεις.
Πρέπει, ωστόσο, να σημει-
ωθεί ότι οι φετινές επιδό-
σεις των υποψηφίων και τα
μόρια που έχουν συγκε-
ντρώσει δεν θα πρέπει να
έρθουν σε ευθεία σύγκριση
με την περυσινή χρονιά,
καθώς από το φετινό, νέο
σύστημα λείπουν οι συντε-
λεστές βαρύτητας.
Σύμφωνα με την ανάλυση
των εκπαιδευτικών,
Γιώργου Χατζητέγα και
Γιάννη Ζαμπέλη, που
παρείχαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι
πρώτες ασφαλείς εκτιμή-
σεις δείχνουν ότι πτωτικά
θα κινηθούν οι βάσεις στις
σχολές του 1ου και του 3ου
Επιστημονικού Πεδίου, στις
σχολές δηλαδή των
Ανθρωπιστικών, Νομικών
και Κοινωνικών Σπουδών
και στις σχολές των

Επιστημών Υγείας και
Ζωής. Σύμφωνα με την ίδια
ανάλυση, στο 2ο και το 4ο
πεδίο (Θετικές και
Τεχνολογικές Επιστήμες και
Επιστήμες Οικονομίας και
Πληροφορικής αντίστοιχα)
δεν θα υπάρξουν μεγάλες
διαφορές σε σχέση με
πέρυσι.
Αναλυτικότερα, το μάθημα
της Νεοελληνικής Γλώσσας
και Λογοτεχνίας, που έχει
μία νέα δομή πλέον, φάνη-
κε να δυσκόλεψε τους υπο-
ψήφιους, κάτι που αντικατο-
πτρίζεται σε μία εντυπωσια-
κή αύξηση του ποσοστού
των βαθμολογιών κάτω
από τη βάση. Πέρυσι, το
ποσοστό των υποψηφίων
που είχαν γράψει κάτω από
10 ανήλθε στο 16%, ενώ
φέτος στο 27%. Επίσης, το
ποσοστό βαθμολογιών άνω
του 16 μειώθηκε, καθώς
φέτος είναι στο 6%, από
21% που ήταν πέρυσι.
«Μιλάμε ξεκάθαρα για χει-
ρότερες επιδόσεις σε σχέση
με πέρυσι», επεσήμανε ο κ.
Χατζητέγας. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι, ελλείψει συντελε-
στών βαρύτητας στα μαθή-
ματα Προσανατολισμού, το
μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας
έχει μεγαλύτερη βαρύτητα
στον τελικό υπολογισμό
των μορίων.
Πτώση στις νομικές σχολές
«Είναι ασφαλές να πούμε

ότι θα υπάρξει πτώση των
βάσεων στις νομικές σχο-
λές», σημείωσε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο κ. Χατζητέγας,
«δεδομένου ότι οι επιδόσεις
των υποψηφίων του πεδίου
ήταν χαμηλότερες σε σχέση
με πέρυσι».
Ειδικότερα, στα Αρχαία το
ποσοστό των υποψηφίων
που έγραψαν κάτω από τη
βάση ήταν αισθητά μεγαλύ-
τερο από εκείνο της περυ-
σινής χρονιάς: 31% των
υποψηφίων είχαν γράψει
κάτω από 10 πέρυσι, ενώ
φέτος το αντίστοιχο ποσο-
στό ανήλθε στο 47%.
Καθοριστικής σημασίας η
Βιολογία για τις ιατρικές
σχολές
Σύμφωνα με τον κ.
Χατζητέγα, το μάθημα της
Βιολογίας θα αποδειχθεί
καθοριστικό για όσους
θελήσουν να εισαχθούν
στις ιατρικές σχολές και τις
σχολές του 3ου πεδίου.
Βάσει των διαθέσιμων στοι-
χείων, στο μάθημα της
Βιολογίας παρατηρείται μεί-
ωση στον αριθμό των υπο-
ψηφίων που πήραν βαθμό
πάνω από 16: Από 28,14%
το ποσοστό των υποψη-
φίων που βαθμολογήθηκαν
από 16 και πάνω διαμορ-
φώθηκε στο 15,21%.
«Πρόκειται για μία εντυπω-
σιακή διακύμανση στις βαθ-
μολογίες της Βιολογίας,
καθώς φαίνεται να άδεια-
σαν οι κλάσεις των αρί-
στων, με βαθμολογίες 18-
20», σχολίασε ο κ.
Χατζητέγας.
«Παρατηρείται υποχώρηση
του πλήθους των αρίστων
και αυτό θα σημάνει την
πτώση των βάσεων στις
Ιατρικές σχολές. Η έκταση
της πτώσης αυτής δεν μπο-
ρεί να υπολογιστεί ακόμα,
ωστόσο», τόνισε.
Επιπλέον, τα απαιτητικά
θέματα σε Φυσική και
Χημεία, όπως σχολίασε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χατζητέγας,
προκάλεσαν το φαινόμενο
«πόλωσης των βαθμολο-
γιών στα άκρα», καθώς
αυξήθηκε σε σχέση με

πέρυσι ο αριθμός των
μαθητών που έγραψαν
κάτω από τη βάση, αλλά
αυξήθηκε και ο αριθμός
όσων έγραψαν πάνω από
17. Ενδεικτικά, στη Χημεία
το ποσοστό βαθμολογιών
κάτω από τη βάση διαμορ-
φώθηκε στο 48% φέτος, σε
αντίθεση με το 42% πέρυσι.
Χωρίς σημαντικές διακυ-
μάνσεις οι βάσεις στο 2ο
και 4ο πεδίο
Οι βάσεις στις σχολές των
Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών (2ο
Επιστημονικό Πεδίο) και
των Επιστημών Οικονομίας
και Πληροφορικής (4ο
Επιστημονικό Πεδίο), σύμ-
φωνα με τον κ. Χατζητέγα
δεν θα έχουν σημαντικές
διακυμάνσεις σε σχέση με
πέρυσι.
«Από τη μία, δεν έχει αλλά-
ξει κάτι ριζικά στα μαθήματα
που εξετάζονται, οι βαθμο-
λογίες κινήθηκαν λίγο-πολύ
στα ίδια επίπεδα με πέρσι,
ενώ οι θέσεις των σχολών
των πεδίων αυτών είναι
οριακά ίσες με τον αριθμό
των υποψηφίων», ανέφερε.
«Έτσι, δεν αναμένεται να
υπάρξει κάποια σημαντική
διακύμανση προς τα πάνω
ή κάτω», πρόσθεσε.
Εν αναμονή της κλιμάκω-

σης των μορίων

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα
στατιστικά των βαθμολο-
γιών των υποψηφίων,
ασφαλέστερες προβλέψεις
για τις διακυμάνσεις των
βάσεων θα μπορούν να
γίνουν σε δεύτερο χρόνο,
μετά την ανακοίνωση της
κλιμάκωσης των μορίων
των υποψηφίων. Τα στοι-
χεία αυτά αναμένεται να
δημοσιευθούν από το
υπουργείο Παιδείας μέσα
στις επόμενες ημέρες.
Μέχρι τις 17 Ιουλίου η

οριστικοποίηση του

Μηχανογραφικού

Γνωρίζοντας τις βαθμολο-
γίες τους, οι υποψήφιοι
πλέον μπορούν και πρέπει
να οριστικοποιήσουν τις
επιλογές τους στο
Μηχανογραφικό Δελτίο

τους.
Ωστόσο, ακριβώς επειδή το
φετινό σύστημα είναι πιο
σύνθετο και διαφορετικό
από το περυσινό, οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν το
Μηχανογραφικό, χωρίς να
έχουν στο μυαλό τους τις
περυσινές βάσεις. «Θα
υπάρξουν νέα δεδομένα,
που σίγουρα θα δημιουργή-
σουν νέες ισορροπίες στις
σχολές και ευκαιρίες για
τους υποψήφιους», σχολία-
σε σχετικά ο κ. Χατζητέγας.
«Γι’ αυτό καλύτερα οι υπο-
ψήφιοι θα συμπληρώσουν
το Μηχανογραφικό Δελτίο
με φθίνουσα σειρά επιθυ-
μίας και όχι με βάση τις
περυσινές βάσεις», κατέλη-
ξε.
Μέχρι και την Παρασκευή
17 Ιουλίου, όλοι οι υποψή-
φιοι θα πρέπει να οριστικο-
ποιήσουν το
Μηχανογραφικό τους, επι-
λέγοντας
«Οριστικοποίηση», στην
ειδική πλατφόρμα του
υπουργείου Παιδείας, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://exams.it.minedu.gov.
gr.
Όπως έχει επισημανθεί

από το υπουργείο, μετά την
παρέλευση της προθε-
σμίας, κανείς υποψήφιος
δεν θα μπορεί να οριστικο-
ποιήσει το Μηχανογραφικό
του. Έτσι, προτείνεται
στους υποψήφιους να εκτυ-
πώσουν ή/και να αποθη-
κεύσουν στον υπολογιστή
τους το οριστικοποιημένο
μηχανογραφικό –το οποίο
που θα έχει αποκτήσει
αυτόματα και αριθμό πρω-
τοκόλλου– ώστε ανά πάσα
στιγμή να μπορούν να δουν
τις τελικές προτιμήσεις
τους.

Μέχρι τη λήξη της προθε-

σμίας υποβολής, όλα τα

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από

την προγραμματισμένη

τους εφημερία) θα λειτουρ-

γήσουν μία επιπλέον

ημέρα, η οποία δε έχει ανα-

κοινωθεί μέχρι στιγμής από

το υπουργείο, για να υπο-

στηρίξουν τους υποψηφίους

στην ηλεκτρονική υποβολή

των μηχανογραφικών δελ-

τίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Γενικές Ειδήσεις

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

- 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

2/3-8 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

*Αναχώρηση στις 1/8 το βράδυ

-Κυριακή 9/8 Μονοήμερη Εκδρομή στους Αγίους

Ισιδώρους Λυκαββητού στην Αθήνα

-Κυριακή 9/8 Μονοήμερη Εκδρομή στον Άγιο

Νεκτάριο στην Αίγινα

- Καθημερινά Θαλλάσια Μπάνια

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

Παναγίας (Κατήρ Αγάς)

Πανελλαδικές 2020: Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσειςΠανελλαδικές 2020: Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις



Τ
α περισσότερα από
120 αθλητικά έργα,
συνολικού

προϋπολογισμού άνω
των  45 εκατομμυρίων
ευρώ, που δικαιολογούν
τον τίτλο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας ως Πρώτης
Αθλητικής Περιφέρειας
στη χώρα, παρουσίασε ο
Περιφερειάρχης Κώστας
Αγοραστός στη
συνάντηση που είχε με
τον Υφυπουργό
Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη. Η στενή,
συνεχής  και παραγωγική
συνεργασία Περιφέρειας
και Υπουργείου
αποτυπώνεται  τόσο με
την ανακοίνωση
χρηματοδότησης ύψους
897.000 ευρώ για την
πλήρη ανακατασκευή του
στίβου στο Αλκαζάρ, όσο
και σε επίπεδο
συναντίληψης για την
προώθηση νέων και πιο
ιδιαίτερων αθλητικών
τομέων, για τους οποίους
ο κ. Αυγενάκης έδειξε
μεγάλο ενδιαφέρον
όπως το
Ποδηλατοδρόμιο αλλά και
ο  μηχανοκίνητος
αθλητισμός.
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός:
«Είναι ιδιαίτερη χαρά να
υποδέχομαι στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας, την
πρώτη αθλητική περιφέρεια
στη χώρα,  ένα  φίλο από
τα παλιά, το Λευτέρη
Αυγενάκη. Είναι  μεγάλη
χαρά που  είναι
Υφυπουργός Αθλητισμού,
γιατί ο αθλητισμός δίνει
χρόνια στη ζωή και ζωή στα
χρόνια. Χαιρόμαστε που με
τη στήριξή του γίνονται
βήματα ανάπτυξης, εκσυγ-
χρονισμού και  συγχρονι-
σμού του αθλητισμού με
την εποχή μας. Χαιρόμαστε
γιατί δείχνει σεβασμό και
ενδιαφέρον σε Συλλόγους
αλλά και σε γήπεδα και
αθλητικές εγκαταστάσεις σε
όλη τη χώρα και στη
Θεσσαλία.
Τον ευχαριστώ για την
ανταπόκριση  στο αίτημα
μας για αναβάθμιση του
στίβου στο παλιό γήπεδο
του Αλκαζάρ. Ο Υπουργός
πρόκειται να εγκρίνει
897.000 ευρώ για την
πλήρη  ανακατασκευή του

ταρτάν, μετά τη μελέτη που
κάναμε αλλά και για την
προμήθεια σύγχρονου εξο-
πλισμού που θα αξιοποιη-
θεί στους αγώνες που διορ-
γανώνουμε. Συνεχίζουμε τη
συνεργασία μας με τη στα-
τική μελέτη που χρηματοδο-
τεί το Υπουργείο για το στά-
διο του Αλκαζάρ. Το
Υπουργείο χρηματοδοτεί
επίσης  την αναβάθμιση
του  κλειστού Γυμναστηρίου
που είχε μεγάλο πρόβλημα.
Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος
και οι εργασίες ολοκληρώ-
νονται. Η συνεργασία μας
συνεχίζεται και προχωράμε
και σε άλλα έργα».
Υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης:
«Βρίσκομαι σήμερα στη
Λάρισα και  ξεκινώ τις επι-
σκέψεις μου από την
Περιφέρεια και τον παλιό
καλό φίλο μου τον Κώστα
Αγοραστό με τον οποίο
συνυπήρξαμε στα βουλευτι-
κά έδρανα προτού τον κερ-
δίσει η αυτοδιοίκηση. Οι
υπηρεσίες του αγκαλιάζο-
νται, εκτιμώνται και επιβρα-
βεύονται από τους πολίτες
της Θεσσαλίας. Σήμερα με
την ιδιότητα του υφυπουρ-
γού Αθλητισμού είμαι εδώ
για να επιβεβαιώσουμε
αυτό που είχαμε συμφωνή-
σει λίγες ημέρες πριν, κατό-
πιν εισηγήσεως της αποτε-
λεσματικής  και εξαιρετικά
εργατικής διοίκησης του
ΕΑΚ και του Γιάννη
Κουρδή. Προχωράμε το
έργο των 897.000 ευρώ για
το Αλκαζάρ. Αλλά και μια
σειρά άλλων παρεμβάσεων
σε αθλητικές εγκαταστάσεις
που αναβαθμίζονται, εκσυγ-
χρονίζονται και παραδίδο-
νται στους πολίτες, στους
αθλητές και τα ερασιτεχνικά
σωματεία. Για μας ο ερασι-
τεχνικός αθλητισμός και σε
αυτό είμαστε απόλυτα
συντονισμένοι με τον κ.
Αγοραστό είναι η βάση του
αθλητικού οικοδομήματος.
Όσο οι εγκαταστάσεις ανα-
βαθμίζονται, άλλο τόσο
αναπτύσσεται ο ερασιτεχνι-
κός αθλητισμός που αποτε-
λεί τη βάση της αθλητικής
πυραμίδας της χώρας μας.
Έχουμε και άλλα πράγματα
να  κάνουμε και μαζί θα
διεκδικήσουμε διοργανώ-
σεις που θα  αναδείξουν
ακόμη περισσότερο την

πολύ σοβαρή δουλειά που
έχει γίνει σε επίπεδο
Περιφέρειας στο κομμάτι
των αθλητικών υποδομών.
Χάρηκα πολύ που η
Περιφέρεια έχει αναπτυχθεί
σε αθλητικούς τομείς πιο
ιδιαίτερους, όπως για
παράδειγμα το
Ποδηλατοδρόμιο. Μπράβο,
γιατί  αγκαλιάζετε πολύ
γρήγορα και πολύ έξυπνα
έναν αθλητικό τομέα πολύ
ιδιαίτερο, αφού έχετε την
τιμή να έχετε στην
Περιφέρεια σας ένα κορυ-
φαίο αθλητή,  το Χρήστο
Βολικάκη. Από την άλλη
άκουσα με πολύ ενδιαφέ-
ρον,  κάτι που και προσω-
πικά με ενδιαφέρει, για τον
μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Είναι αντικείμενα και αθλητι-
κές δράσεις οι οποίες ενι-
σχύουν την αθλητική  βιο-
μηχανία που μπορεί να
αναπτυχθεί σε μια περιοχή
όπως είναι ο θεσσαλικός
κάμπος. Μπράβο ξανά στον
Περιφερειάρχη γιατί η αντί-
ληψη, ο τρόπος αξιοποίη-
σης των χρημάτων πού
έχετε και που διεκδικείτε ως
Περιφέρεια και η συνεργα-
σία που έχετε αναπτύξει με
τη διοίκηση μας αλλά και με
τα τοπικά αθλητικά σωμα-
τεία είναι μοναδική και τα
αποτελέσματά της εμφα-
νή».  
Τα αθλητικά έργα της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
βελτιώνει τις αθλητικές
εγκαταστάσεις σε 10
Κλειστά Γυμναστήρια στην
Π.Ε. Λάρισας: Φαλάνης,
Αγιάς, Τυρνάβου,
Γιάννουλης,
Αργυροπουλίου,
Φαρσάλων, Βερδικούσιας,
Δομένικου, Χάλκης και
Πλατυκάμπου.
Ανακατασκεύασε 21
Γήπεδα Ποδοσφαίρου:
Τερψιθέας, Μάνδρας,
Ελευθεραί (Βοηθητικό).
Φιλιππούπολης, Ανάβρας,
Φαρσάλων, Ελασσόνας,
Βλαχογιαννίου,
Τσαριτσάνης, Μεγάλου
Ελευθεροχωρίου,
Μελισσοχωρίου,
Ομορφοχωρίου, Μελίας,
Νέου Περιβολίου,
Μακρυχωρίου, Συκουρίου,
Παραποτάμου,
Καλοχωρίου, Ακαδημία
Τυρνάβου, Δαμασίου και

Ροδιάς. Κατασκεύασε το
Κλειστό Γυμναστήριο
του10ου Γυμνασίου
Λάρισας, γήπεδα μπάσκετ
και βόλει σε 17 σχολικές
αυλές (1ο Δημοτικό Αγιάς,
2ο Δημοτικό Αγιάς,
Γυμνάσιο-Λύκειο Αγιάς, 1ο

Δημοτικό Φαρσάλων, στο

Σταυρό Φαρσάλων, στη

Βαμβακού, στο Δομένικο,
στον Ευαγγελισμό, στη
Βερδικούσια, στο
Βλαχογιάννι, στο Γυμνάσιο-
Λύκειο Ελασσόνας, στο
δημοτικό της Γλαύκης, στο
Γυμνάσιο-Λύκειο
Μακρυχωρίου, στο
Γυμνάσιο-Λύκειο Πυργετού,
στο Δημοτικό Γόννων, στο
Αργυροπούλι και στον
Αμπελώνα). Βελτίωσε τις
εγκαταστάσεις στο ΕΑΚ
Λάρισας (αίθουσα κλειστού
στίβου) και  στα Γήπεδα
Τένις του ΑΣΑΛ.
Χρηματοδότησε  το ανοικτό
Κολυμβητήριο της Νέας
Πολιτείας,  το Γυμναστήριο
του 1ου Λυκείου Λάρισας,
εργασίες για τη βελτίωση
των εγκαταστάσεων του
Γυμναστηρίου Αμπελώνα,
έργα στο Εθνικό Στάδιο
Φαρσάλων, εργασίες βελ-
τίωσης του Αθλητικού
Κέντρου της
Φιλιππούπολης ώστε να
μπορεί να αδειοδοτηθεί κ.α.
-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
χρηματοδότησε  Κλειστό
Γυμναστήριο στην Αγριά,
Κλειστό Γυμναστήριο στη
Ζαγορά,  την αναβάθμιση
του Δημοτικού Σταδίου
Βελεστίνου,  Ολυμπιακών
διαστάσεων Σκοπευτήριο
στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.

Δρομολογεί την  κατασκευή
ανοικτού Ποδηλατοδρομίου
ευρωπαϊκών προδιαγρα-
φών στο Βόλο,  σε χώρο
απέναντι από το
Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Βελτίωσε τις  αθλητικές
εγκαταστάσεις στο ΕΑΚ
Βόλου, στο στάδιο της
Νεάπολης, στο γήπεδο της
Νέας Ιωνίας  "Παντελής
Μαγουλάς",  στο Αθλητικό
Κέντρο Σούρπης, στα γήπε-
δα  Σαρακηνού,
Μαγνησιακού και
Στεφανοβικείου,  το γήπεδο
Αστέρα Ριζόμυλου και τα
γήπεδα ποδοσφαίρου
Ευξεινουπολης,
Πλατάνου, Πτελεού και
Σούρπης. Στη Σκιάθο, εξό-
πλισε το γήπεδο μπάσκετ,
στη Σκόπελο διαμόρφωσε
υπαίθριους αθλητικούς
χώρους, στην Αλόννησο
διαμόρφωσε τον  περιβάλ-
λοντα  χώρο στο Κλειστό
Γυμναστήριο, κατασκεύασε
βοηθητικές εγκαταστάσεις
και ηλεκτροφώτισε τον
χώρο του  γηπέδου  ποδο-
σφαίρου στις Κοπρισιές.
-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
ολοκλήρωσε  το Κλειστό
Γυμναστήριο Καρδίτσας-
αίθουσα βαρέων αθλημά-
των, αναβάθμισε το
Κλειστό Γυμναστήριο
Μουζακίου που επιπλέον
αναβαθμίζεται ενεργειακά,
κατασκεύασε γήπεδο ποδο-
σφαίρου, μπάσκετ και βόλει
στο Ανθηρό Αργιθέας, ολο-
κλήρωσε παρεμβάσεις στο
προπονητικό κέντρο
Αναγέννησης στο Σταυρό
και στα γήπεδα Αστέρα
Καρδίτσας, Μαυροματίου,

Λεονταρίου, Μητρόπολης,
στο  Αθλητικό Προπονητικό
Κέντρο Καρδίτσας και προ-
ωθεί τη   δημιουργία
Κέντρου Αθλητικών δράσε-
ων στην λίμνη Πλαστήρα. 
-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
χρηματοδοτεί μελέτη για το
Κλειστό Γυμναστήριο στο
χώρο του ΤΕΦΑΑ, συντηρεί
και βελτιώνει τις αθλητικές
εγκαταστάσεις των
Δημοτικών Σταδίων
Τρικάλων, Φαρκαδόνας,
Οιχαλίας, Πύλης,
Καλαμπάκας,  σε Αρδάνι,
Ριζαριό, Καστράκι,
Καλομοίρα και στο Αθλητικό
Κέντρο  Σωτήρας.
Κατασκεύασε  περιφράξεις
στα γήπεδα Πύργου, Αγίας
Μονής, Πηγής, Γάβρου,
Ασπροκλησιάς,
Λεπτοκαρυάς, Πυργετού,
Διάβας, Παραποτάμου,
συντηρεί και εξοπλίζει απο-
δυτήρια στα γήπεδα
Σαρακίνας, Πύργου,
Λόγγου, Κρηνίτσας,
Μεγάλων Καλυβίων,
Καστρακίου, τοποθετεί
μπασκέτες και τέρματα στα
σχολεία 5ο Δημοτικό
Καλαμπάκας, Δημοτικό
Πυργετού, Δημοτικό
Σωτήρα, Δημοτικό Διάβας,
τοποθετεί μπασκέτες και
τέρματα στα γήπεδα
Μαυρελίου, Αγιόφυλλου,
Αρδανίου, Βασιλικής,
Μπάρας Τρικάλων, τοποθε-
τεί παρκέ στο βοηθητικό
χώρο του Κλειστού
Γηπέδου Μπάσκετ.  Ακόμη,
χρηματοδοτεί μελέτη για
Προπονητικό Κέντρο στη
θέση Κόρπ στο Βροντερό
Πύλης.
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Λευτέρης Αυγενάκης - Κώστας Αγοραστός : μια «καλή πρακτική» συνεργασίας καιΛευτέρης Αυγενάκης - Κώστας Αγοραστός : μια «καλή πρακτική» συνεργασίας και

συναντίληψης  στην Πρώτη Αθλητική Περιφέρεια της χώρας συναντίληψης  στην Πρώτη Αθλητική Περιφέρεια της χώρας 



Ο
Δήμαρχος

Φαρσάλων

Ιορδάνης

Εσκίογλου και ο

Πρόεδρος του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Χρήστος Μπασαγιάννης

θα ήθελαν να

ευχαριστήσουν θερμά την

κα Ιωάννου Αναστασία

για την έμπρακτη

υποστήριξη στη Μουσική

Σχολή του δίνοντας ένα

χρηματικό ποσό στον

αριστεύσαντα μαθητή της

Μουσικής Σχολής για το

έτος 2019-2020.

Το χρηματικό ποσό δόθηκε

στη μνήμη της Βίκυς

Ιωάννου η οποία διετέλεσε

Προϊσταμένη και

Καλλιτεχνική Διευθύντρια

της Μουσικής Σχολής του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Η επιλογή έγινε κατόπιν

κλήρωσης μεταξύ των οκτώ

αριστευσάντων μαθητών

παρουσία του προέδρου

του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ

Μπασαγιάννη Χρήστου.

Το βραβείο απονεμήθηκε

στον μαθητή Ανδρεόπουλο

Ανδρέα του Απόστολου.

Μ
ε θεία

κατάνυξη

τιμήθηκε την

παραμονή της εορτής

(06/07), η μνήμη της

Αγίας Κυριακής στο

εκκλησάκι που βρίσκεται

στην περιοχή «Θωμαΐδη»

στα Φάρσαλα, όπου

αρχικά τελέστηκε ο

καθιερωμένος εσπερινός,

ενώ σήμερα ανήμερα της

εορτής της, θα

πραγματοποιηθεί θεία

λειτουργία και

αρτοκλασία.

Πλήθος πιστών από τα

Φάρσαλα και τα γύρω

χωριά, βρέθηκαν το από-

γευμα στο ξωκλήσι, ψηλά

στο βουνό, ώστε να τιμή-

σουν την μνήμη της Αγίας

Κυριακής.

Μ
ε λαμπρότητα

και αρκετό

κόσμο (στον

εξωτερικό χώρο)

εορτάστηκε την Κυριακή

12 Ιουνίου στον Ιερό Ναό

του Αγίου Γεωργίου, η

μνήμη του Αγιορείτη

Αγίου Παϊσίου,

συμπληρώνοντας 26

χρόνια από την κοίμηση

του.

Πλήθος Φαρσαλινών

έσπευσαν να τιμήσουν την

μνήμη του, ενώ αρκετοί

ήταν οι ενορίτες οι οποίοι

συνέβαλαν με δωρεές

(αρτοκλασίες κ.α.), έτσι

ώστε να πραγματοποιηθεί η

Θεία λειτουργία προς τιμήν

του Αγιορείτη μοναχού, τον

οποίο η Ορθόδοξη εκκλη-

σία το 2015, τον ανακήρυξε

Άγιο.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τίμησαν την Αγία Κυριακή στοΤίμησαν την Αγία Κυριακή στο

ξωκλήσι των Φαρσάλων ξωκλήσι των Φαρσάλων 

Δόθηκε χρηματικό ποσό στη μνήμη της Βίκυς Ιωάννου στον αριστεύσαντα μαθητήΔόθηκε χρηματικό ποσό στη μνήμη της Βίκυς Ιωάννου στον αριστεύσαντα μαθητή

της Μουσικής Σχολήςτης Μουσικής Σχολής

Παρουσία Φαρσαλινών εορτάστηκε ηΠαρουσία Φαρσαλινών εορτάστηκε η

μνήμη του Αγιορείτη Αγίου Παϊσίουμνήμη του Αγιορείτη Αγίου Παϊσίου

Ο
Οργανισμός
Πολιτισμού
Αθλητισμού

Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης Δήμου
Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.
Δ.Φ.) στηρίζει την θεατρική
ομάδα του Συλλόγου
Γυναικών Ευυδρίου Μελίνα
η οποία παρουσιάζει για
τρεις μοναδικές
παραστάσεις το θεατρικό

έργο των Σακελάριου
Γιαννακόπουλου, «Υπάρχει
και Φιλότιμο», την Τετάρτη
15, Πέμπτη 16 και
Παρασκευή 17 Ιουλίου
2020, στο προαύλιο του
1ου Δημοτικού Σχολείου
Φαρσάλων και ώρα 9 το
βράδυ.
Το έργο παρουσιάζεται σε
σκηνοθεσία:
Άκυ Μητσούλη.

Επιμέλεια σκηνικών - αφίσας
και προγράμματος:
Σώση Βακούλα.
Επιμέλεια μουσικής:
Πατρούλας Χριστοδούλου.
Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα
Παπαβασιλείου.

Τους ρόλους του έργου ερμη-

νεύουν με σειρά εμφάνισης

οι: Βάνα Νικολάου, Μαρία

Μητσοπούλου, Φωτεινή

Αποστολακοπούλου,

Θοδωρής Θανασιάς, Εύη

Παπαδοπούλου, Αποστόλης

Καραγιάννης, Άντζελα

Τουρμούσογλου, Γιώργος

Μπόζαρλης, Δήμητρα

Κατσαρού, Αντώνης Ζάντζας,

Έφη Κυριαζή, Αντώνης

Χρυσόπουλος και Κώστας

Μπελιώκας.

“Υπάρχει και φιλότιμο” 3 μοναδικές παραστάσεις“Υπάρχει και φιλότιμο” 3 μοναδικές παραστάσεις



Σ
την παρουσίαση

του προγράμματος

χρηματοδότησης

της τοπικής

αυτοδιοίκησης «Αντώνης

Τρίτσης» για τη Θεσσαλία

με ομιλητή τον υπουργό

Εσωτερικών κ. Τάκη

Θεοδωρικάκο,

παραβρέθηκε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου.

Στο περιθώριο της εκδήλω-

σης ο κ. Εσκίογλου είχε την

ευκαιρία να συζητήσει τόσο

με τον ίδιο τον υπουργό,

καθώς και με τους πρόεδρο

και διευθύνοντα σύμβουλο

της Ελληνικής Εταιρείας

Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης κ.κ. Ηλία

Γιάτσιο και Σπυρίδων

Σπυρίδων αντίστοιχα, για

τις δυνατότητες και προο-

πτικές χρηματοδότησης

έργων στην επαρχία

Φαρσάλων.Μάλιστα, όπως

συμφωνήθηκε, το προσεχές

διάστημα ο δήμαρχος

Φαρσάλων θα βρεθείστην

Αθήνα προκειμένου να

συζητήσει αναλυτικά με τα

στελέχη της ΕΕΤΑΑ ανα-

πτυξιακά θέματα που αφο-

ρούν την περιοχή.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις

του ο κ. Εσκίογλου «η ανα-

κοίνωση από πλευράς

κυβέρνησης του προγράμ-

ματος «Αντώνης Τρίτσης»

για την χρηματοδότηση της

τοπικής αυτοδιοίκησης με

2,5 δις ευρώ είναι ξεκάθαρα

προς τη σωστή κατεύθυν-

ση. Οι δήμοι όλης της

χώρας για μία δεκαετία όχι

μόνον στερήθηκαν ζωτικών

πόρων σε έμψυχο δυναμικό

αλλά και σε χρήμα και έργα,

αλλά υπερέβαλαν εαυτούς

προκειμένου η κοινωνία να

παραμείνει όρθια σε μία

εξαιρετικά δυσμενή περίο-

δο. Τώρα είναι η ευκαιρία

μας να επιστρέψουμε σε

τροχιά ανάπτυξης, προχω-

ρώντας έργα με σημαντικό

αποτύπωμα στην κοινωνία

και στην τοπική οικονομία.

Ο υπουργός με τη στάση

του μέχρι στιγμής δείχνει

διάθεση να ακούσει την

αυτοδιοίκηση και να λάβει

υπόψη στον προγραμματι-

σμό τις προτάσεις και τις

ανάγκες των δήμων.

Συνεχίζουμε με καλή διάθε-

ση για συνεργασία και απο-

φασιστικότητα για παραγω-

γή έργου στον τόπο μας».
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Εσκίογλου για πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»:Εσκίογλου για πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»:

Ευκαιρία για επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξηςΕυκαιρία για επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης



Σ
τόχοι του Κέντρου

Κοινότητας και του

Παραρτήματος

Ρομά Δήμου Φαρσάλων

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ είναι η

ολιστική στήριξη των

ωφελούμενων πολιτών.

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

στα πλαίσια της ένταξης

στην αγορά εργασίας του

πληθυσμού Ρομά, που

αποτελεί έναν από τους

βασικούς πυλώνες του

Παραρτήματος Ρομά, πραγ-

ματοποιήθηκε ενημέρωση

πόρτα – πόρτα από την κοι-

νωνιολόγο Λιάπη Β., τη

νοσηλεύτρια Βακαλούλη Α.

και τον διαμεσολαβητή

Δημητρίου Χ., για την έναρ-

ξη αιτήσεων για το

Πρόγραμμα Κοινωφελούς

Απασχόλησης 36.500

Ανέργων που έχει ως στόχο

την ενίσχυση της απασχό-

λησης των ανέργων με

έμφαση κυρίως σε ευπαθείς

ομάδες πληθυσμού που

αντιμετωπίζουν υψηλό κίν-

δυνο αποκλεισμού.

Οι ωφελούμενοι ενημερώ-

θηκαν για τις θέσεις εργα-

σίας και τη διαδικασία υπο-

βολής αίτησης συμμετοχής

με ηλεκτρονικό τρόπο.

Παράλληλα πραγματοποιή-

θηκε και η γνωριμία με την

ψυχολόγο του Κέντρου

Κοινότητας, Τσέντζου Ι., η

οποία ενημέρωσε τους

πολίτες του πληθυσμού των

Ρομά, που κατοικούν στην

περιοχή του Απιδανού, για

τις υπηρεσίες της ψυχοθε-

ραπείας και της συμβουλευ-

τικής που μπορεί να παρέ-

χει εξατομικευμένα.

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου ολο-

κληρώθηκε η ενημέρωση

από την ψυχολόγο και τη

νοσηλεύτρια Βακαλούλη Α.

με την επίσκεψη στις λυό-

μενες κατοικίες του πληθυ-

σμού των Ρομά.

Στόχος της δράσης αυτής

είναι φυσικά η ενίσχυση και

η βελτίωση της ψυχικής

υγείας των πολιτών καθώς

η ανάγκη για στήριξη είναι

μεγάλη όπως διαφαίνεται

από τα αιτήματα τους.

Σ
την φάση της
διασταύρωσης των
όσων έχουν

δηλώσει οι 177.000
υποψήφιοι για τις 36.500
θέσεις στην Κοινωφελή
Εργασία, βρίσκονται,
σύμφωνα με
πληροφορίες της aftodi-
oikisi.gr, οι αρμόδιες
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, από το
πόσο χρόνο θα χρειαστεί
για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία με άλλες
υπηρεσίες του Δημοσίου,
θα εξαρτηθεί το πότε θα
ανακοινωθούν τα
προσωρινά και στη
συνέχεια, μετά την
εξέταση των ενστάσεων,

τα οριστικά
αποτελέσματα.
Σε κάθε περίπτωση, όπως
έχει γράψει η aftodioikisi.gr,
στόχος της Διοίκησης του
Οργανισμού, είναι η διαδι-
κασία να ολοκληρωθεί έως
τα τέλη Ιουλίου, αρχές
Αυγούστου,και αμέσως
μετά οι επιτυχόντες να
τοποθετηθούν στις θέσεις
τους.
Τα κριτήρια επιλογής
Οι άνεργοι, που έχουν υπο-
βάλλει ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στη διαδικασία
κατάρτισης του Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων για την
απασχόληση μέσω προ-
γραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα, στους
Επιβλέποντες Φορείς του
Παραρτήματος I
(Κοινωφελή 36500
Παράρτημα Ι ΟΑΕΔ (1)

κατατάσσονται σε
Προσωρινό Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων, με
βάση τα ακόλουθα αντικει-
μενικά κριτήρια:
χρονικό διάστημα συνεχό-
μενης εγγεγραμμένης ανερ-
γίας ωφελούμενου, με ανώ-
τατο όριο τους εξήντα (60)
μήνες, το οποίο διπλασιάζε-
ται για τους ανέργους αρχη-
γούς μονογονεϊκών οικογε-
νειών,
χρονικό διάστημα συνεχό-
μενης εγγεγραμμένης ανερ-
γίας του/ης συζύγου των
ανέργων της ανωτέρω
κατηγορίας, με ανώτατο
όριο τους εξήντα μήνες (60)
αναπηρία ωφελουμένου σε
ποσοστό 50% και άνω ετή-
σιο εισόδημα του φορολογι-
κού έτους 2018, ατομικό ή
οικογενειακό ηλικία αριθμός
ανηλίκων τέκνων γονέας

προστατευόμενου ή προ-
στατευόμενων τέκνων
ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενη-
λίκων, με ποσοστό αναπη-
ρίας 67% και άνω δικαιού-
χοι του Κοινωνικού
Επιδόματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) και ωφελούμενοι που
δεν είχαν τοποθετηθεί σε
ολοκληρωμένες ή υπό υλο-
ποίηση δράσεις
«Προώθησης της
Απασχόλησης μέσω
Προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα»
της προγραμματικής περιό-
δου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο
2/2015, 4/2015, 5/2015,
3/2016, 4/2016, 6/2016,
7/2016, 10/2016, 1/2017,
8/2017.
Το σύστημα επιλογής βασί-
ζεται στην μοριοδότηση των
παραπάνω κριτηρίων, στον
καθορισμό τυχόν δικαιολο-

γητικών που πρέπει να
υποβληθούν από τους
δυνητικά ωφελούμενους,
στον ορισμό μηχανισμού
ελέγχου των δικαιολογητι-
κών αυτών και στην βαθμο-
λόγηση, κατάταξη και τοπο-
θέτηση των υποψηφίων σε
αντίστοιχες θέσεις με τη
χρήση μηχανογραφικού
λογισμικού. Οι πληροφορίες
για τα λοιπά κριτήρια επιλο-
γής και κατάταξης των ωφε-
λουμένων προέρχονται από
το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα
του ΟΑΕΔ και αντλούνται
αυτεπάγγελτα από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κοινωφελής Εργασία: Πότε τα οριστικά αποτελέσματαΚοινωφελής Εργασία: Πότε τα οριστικά αποτελέσματα

Οι τελευταίες εξελίξειςΟι τελευταίες εξελίξεις

Ενημερωτική δράση προώθησης στην απασχόληση – Γνωριμία με την ψυχολόγοΕνημερωτική δράση προώθησης στην απασχόληση – Γνωριμία με την ψυχολόγο

του Κέντρου Κοινότηταςτου Κέντρου Κοινότητας

Δήλωση του Δημάρχου γιαΔήλωση του Δημάρχου για

τις Πανελλήνιεςτις Πανελλήνιες

Δ
ήλωση του

δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου με αφορμή την

ανακοίνωση των

βαθμολογιών των

πανελλαδικών εξετάσεων:

Με την ανακοίνωση των βαθ-

μολογιών για τις φετινές

πανελλαδικές

εξετάσεις, θέλω να εκφράσω

τα θερμά μου συγχαρητήρια

σε όλες τις

μαθήτριες και όλους τους

μαθητές των σχολείων της

επαρχίας μας αλλά και

στις οικογένειές τους, οι

οποίοι είδαν τις προσπάθειες

ετών να αποδίδουν

καρπούς.

Πλέον μπροστά τους ανοίγε-

ται διάπλατα ένα ευοίωνο και

γεμάτο νέες

εμπειρίες μέλλον. Εύχομαι

πλέον στον καθένα, να εισα-

χθεί στη σχολή της

προτίμησής του.

Συγχαρητήρια σε όλους!



Τ
ην απαγόρευση
των πανηγυριών
και λοιπών μαζικών

εκδηλώσεων μέχρι το
τέλος Ιουλίου ζήτησε ο
πρωθυπουργός να
εξετάσει στη σημερινή της
συνεδρίαση η Επιτροπή
Λοιμωξιολόγων στο
πλαίσιο περιορισμού των
κρουσμάτων κορωνοϊού. 
Παράλληλα, όπως δήλωσε
ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Στέλιος Πέτσας, στη
ενημέρωση των πολιτικών
συντακτών, ενισχύονται οι
έλεγχοι εισόδου στη χώρα
και από την Αλβανία. 
Τέλος, προανήγγειλε ότι τα
σύνορα για απευθείας πτή-
σεις από τις ΗΠΑ εξετάζεται
να ανοίξουν από τα τέλη
Ιουλίου με την υποχρέωση
οι ταξιδιώτες να επιδείξουν
αρνητικό τεστ κορωνοϊού

72 ωρών πριν. 
Αναλυτικά, η δήλωση του
κυβερνητικού εκπροσώπου
για τον κορωνοϊό: 
«Η αύξηση τόσο των εισα-
γόμενων, όσο και των ντό-
πιων κρουσμάτων χτυπά
καμπάνα προειδοποίησης
για όλους. Ο πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης
παρακολουθεί στενά τις εξε-
λίξεις. Την Παρασκευή
συγκάλεσε ευρεία τηλεδιά-
σκεψη στην οποία συζητή-
θηκε η εφαρμογή του επι-
χειρησιακού σχεδίου ελέγ-
χων στις πύλες εισόδου της
χώρας, επισημάνθηκε η
ανάγκη προσήλωσης στην
εφαρμογή των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων και απο-
φασίστηκε αυστηροποίηση
των μέτρων στο συνοριακό
φυλάκιο του Προμαχώνα.
Συγκεκριμένα:

1ον. Όσοι εισέρχονται για
μη ουσιώδεις λόγους, από
τα μεσάνυχτα της Τρίτης
προς Τετάρτη από το συνο-
ριακό φυλάκιο του
Προμαχώνα, υποχρεούνται
να επιδεικνύουν αρνητικό
αποτέλεσμα μοριακού ελέγ-
χου (PCR) για τον κορο-
νοϊό, που να έχει διενεργη-
θεί μέχρι 72 ώρες πριν την
είσοδό τους στην Ελλάδα.
2ον. Περιορίζεται για τους
επισκέπτες της χώρας ο
ελάχιστος χρόνος συμπλή-
ρωσης του PLF, από 48
στις 24, ώρες πριν την
άφιξή τους, και
3ον. Αυξάνεται ο αριθμός
των ελέγχων για την τήρη-
ση των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων σε όλη την
Ελλάδα. 
Ήδη από την Πέμπτη μέχρι
και χθες 12 Ιουλίου διενερ-
γήθηκαν από την Εθνική
Αρχή Διαφάνειας και την
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή 590 έλεγ-
χοι σε όλη την Ελλάδα, δια-
πιστώθηκαν  παραβάσεις
σε 63 περιπτώσεις, επιβλή-
θηκαν 87 πρόστιμα ύψους
51 χιλιάδων ευρώ και διοι-
κητικές κυρώσεις αναστο-
λής λειτουργίας 120 ημε-
ρών συνολικά.

Οφείλουμε όλοι να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι θα ήταν
άδικο να γίνουμε θύματα
της επιτυχίας μας. Θα ήταν
λάθος να υποτιμήσουμε την
ατομική ευθύνη και συλλογι-
κή ωριμότητα, που δείξαμε
στην πρώτη φάση της παν-
δημίας με αποτέλεσμα να
σωθούν ζωές και  να ανα-
δειχθεί η Πατρίδα μας σε
διεθνές πρότυπο στον
πόλεμο κατά του κορονοϊ-
ού. Θα ήταν κρίμα να
χάσουμε τώρα το κεκτημένο
που αποκτήσαμε.
Αντιθέτως οφείλουμε  -
όπως τόνισε ο
Πρωθυπουργός- να διαφυ-
λάξουμε το κεκτημένο αυτό
ως κόρην οφθαλμού.
Ο κορωνοϊός δεν έφυγε,
αλλά  είναι εδώ και τρέφεται
από τα απαράδεκτα φαινό-
μενα χαλάρωση. Είναι λοι-
πόν, επιτακτική ανάγκη, να
βάλουμε φρένο στον επικίν-
δυνο  εφησυχασμό.
Πραγματοποιήθηκε νέα
σύσκεψη υπό τον
Πρωθυπουργό, στην οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:
Πρώτον, εντείνονται οι στο-
χευμένοι έλεγχοι στις πύλες
εισόδου της χώρας με
έμφαση στο συνοριακό
φυλάκιο του Προμαχώνα.
Από την 1 Ιουλίου μέχρι και

την 11η Ιουλίου 2020 πραγ-
ματοποιήθηκαν στις πύλες
εισόδου της χώρας 67.797
τεστ, εκ των οποίων τα 218
ήταν θετικά. Ποσοστό μόλις
0,35%. Όμως, τα στοιχεία
δείχνουν ότι τα θετικά τεστ
είναι τετραπλάσια στον
Προμαχώνα, από ό,τι για
παράδειγμα στο Ελευθέριος
Βενιζέλος. Από τα ξημερώ-
ματα της Τετάρτης θα ελέγ-
χονται εξονυχιστικά τα απο-
δεικτικά έγγραφα των αρνη-
τικών τέστ που υποχρεού-
νται να προσκομίζουν όσοι
επιθυμούν να εισέρθουν
από τον Προμαχώνα. Σε
περίπτωση επίδειξης μη-
αυθεντικού, πλαστού,
εγγράφου, θα επιβάλλονται
φυσικά οι προβλεπόμενες
κυρώσεις. 
Δεύτερον, ενισχύονται οι
έλεγχοι στις πύλες εισόδου
από την Αλβανία. Ήδη, το
Σαββατοκύριακο έγιναν
1.011 στοχευμένοι έλεγχοι
στο συνοριακό φυλάκιο της
Κακαβιάς και θα συνεχι-
στούν και τις επόμενες ημέ-
ρες και στην
Κρυσταλλοπηγή. 
Τρίτον, όπως είχαμε προα-
ναγγείλει, ανοίγουμε τις
απευθείας πτήσεις από το
Ηνωμένο Βασίλειο από τις
15 Ιουλίου. Επιπλέον, ανοί-

γουμε τις απευθείας πτή-
σεις από τη Σουηδία από
τις 22 Ιουλίου 2020.
Παράλληλα, ανάλογα με
την εξέλιξη των επιδημιολο-
γικών δεδομένων σε χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως για παρά-
δειγμα οι Η.Π.Α., εξετάζεται
το άνοιγμα των απευθείας
πτήσεων από τέλος Ιουλίου
2020, με την υποχρέωση
επίδειξης αρνητικού αποτε-
λέσματος μοριακού ελέγχου
(PCR) για τον κορονοϊό,
που θα έχει διενεργηθεί
μέχρι 72 ώρες πριν την
είσοδο στην Ελλάδα.
Τέταρτον, επειδή η καμπά-
να κινδύνου δεν χτυπάει
μόνο για τις αφίξεις από το
εξωτερικό, αλλά και για τα
φαινόμενα χαλάρωσης στο
εσωτερικό, ζητήθηκε από
την Επιτροπή των
Λοιμοξιολόγων να εξετα-
στεί, στη σημερινή της
συνεδρίαση, η άμεση απα-
γόρευση των πανηγυριών
και λοιπών μαζικών εκδη-
λώσεων μέχρι, τουλάχιστον,
τέλος Ιουλίου. 
Η Κυβέρνηση παρακολου-
θεί συνεχώς τις εξελίξεις,
συνομιλεί με τους ειδικούς
και θα λαμβάνει οποιαδή-
ποτε μέτρα χρειάζονται». 
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Ξ
εκίνησαν από τον

ανάδοχο

εργολάβο οι

εργασίες αναβάθμισης

και τοποθέτησης του νέου

χλοοτάπητα στο βόρειο

γήπεδο των Δημοτικών

5Χ5 στα γήπεδα της Οδού

Βόλου.

Οι εργασίες αφορούν την

αποκατάσταση του παλιού

τάπητα ο οποίος είχε φθα-

ρεί από την πολυετή χρήση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

αναμένεται το 16ο τουρ-

νουά 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

να διεξαχθεί και στον νέο

χλοοτάπητα.

Σ
ε ένα σημαντικό
οδικό έργο που
βελτιώνει τις

συνθήκες ασφάλειας στη
Τ.Κ. Κατωχωρίου
προχώρησε η Περιφέρεια
Θεσσαλίας.
Πιο συγκεκριμένα
προχώρησε στη διαγράμμιση
οδοστρώματος για την
βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στο επαρχιακό
οδικό δίκτυο Φαρσάλων-
Ανωχωρίου-Κατωχωρίου
συνολικού μήκους 10χλμ.
Ένα αίτημα πολλών ετών
από τους κατοίκους των οικι-

σμών Ανωχωρίου –
Κατωχωρίου και με την συμ-
βολή της Τ.Κ. και του υποψη-
φίου περιφερειακού συμβού-
λου κ. Νικόλαου
Παυλονάσιου έγινε πράξη
διευκολύνοντας την οδική
ασφάλεια και την ασφαλή
μετακίνηση.
Οι κάτοικοι και η ΤΚ
Κατωχωρίου επικροτούν και
ευχαριστούν γι’ αυτή την
πρωτοβουλία την Τεχνική
Υπηρεσία της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και τον προϊστά-
μενο κ. Στέλιο Δημότσιο που
έδρασαν άμεσα.
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Ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5Ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5

Διαγράμμιση οδικού δικτύου στη Τ.Κ. Κατωχωριου από τηνΔιαγράμμιση οδικού δικτύου στη Τ.Κ. Κατωχωριου από την

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας

Ο
λοκληρώνονται οι
εξωτερικές
εργασίες του

κτιρίου στην οδό Καναδά
στο οποίο αναμένεται να
στεγαστεί το Μουσείο των
Φαρσάλων και μέχρι

πρότινος ήταν το
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
των Φαρσάλων. 
Πλέον μετά τις εξωτερικές
παρεμβάσεις αναμένεται η
συνέχεια των έργων και στο
εσωτερικό του κτιρίου

Ολοκληρώνονται οι Ολοκληρώνονται οι 

εξωτερικές εργασίες στο εξωτερικές εργασίες στο 

κτίριο της Οδού Καναδάκτίριο της Οδού Καναδά



Μ
ετά τις

άκαρπες

Συνελεύσεις

και την απόφαση

παραίτησης των μελών

του Δ.Σ. του Γυμναστικού

Συλλόγου Φαρσάλων

φαίνεται ότι το τελευταίο

διάστημα ξεκινά να

υπάρχει πάλι “φως στο

τούνελ” και να βρίσκεται

η λύση ώστε ο Σύλλογος

να συνεχίσει την

λειτουργία του.

Σύμφωνα με αποκλειστικό

ρεπορτάζ μια ομάδα παλαι-

μάχων αθλητών του

Συλλόγου έχει ξεκινήσει

ήδη τις διερευνητικές επα-

φές ώστε αρχικά να συνεχί-

σουν την λειτουργία τους οι

“πνεύμονες” του Συλλόγου

που δεν είναι άλλοι πέρα

από τις Ακαδημίες του.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει

πως δεν γίνονται προσπά-

θειες ώστε και η αντρική

ομάδα του μπάσκετ να

συνεχίσει την λειτουργία

της στο επίπεδο που βρί-

σκεται αυτή την στιγμή

(σ.σ. στην Β Εθνική κατη-

γορία) είτε να βρεθεί

κάποια άλλη λύση ώστε να

συνεχιστεί η λειτουργία της

από τις χαμηλότερες κατη-

γορίες.

Όλα τα σενάρια παραμέ-

νουν ανοικτά όμως μόνο

και μόνο που έχει υπάρξει

κινητοποίηση και μεγάλη

προσπάθεια από κάποιους

ανθρώπους που έχουν

φορέσει και τιμήσει την

φανέλα του Συλλόγου δεί-

χνει ότι ο Σύλλογος θα

συνεχίσει την λειτουργία

του.

Αυτό που μένει να μάθουμε

είναι αρχικά η σύσταση του

νέου Δ.Σ. και μετέπειτα οι

κινήσεις και ο τρόπος λει-

τουργίας του Συλλόγου.

Η
πρώτη

μεταγραφή του

Αχιλλέα

Φαρσάλων ακούει στο

όνομα Χρήστος Τζέκα

καθώς ο νεαρός και

πολλά υποσχόμενος

επιθετικός έδωσε τα χέρια

με τους ανθρώπους του

Αχιλλέα και προβάρει για

δεύτερη φορά στην

καριέρα του τα

κιτρινόμαυρα καθώς είχε

αγωνιστεί στον Αχιλλέα

Φαρσάλων και κατά το

παρελθόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Δ.Σ.

Η Διοίκηση του Αχιλλέα

Φαρσάλων ανακοινώνει την

απόκτηση του επιθετικού

Χρήστου Τζέκα η οποία

είναι η πρώτη μεταγραφική

κίνηση των κιτρινόμαυρων.

Ο Τζέκα προέρχεται από

μια πολύ παραγωγική

σεζόν με την ομάδα της ΑΕ

Κιλελέρ.

Σύσσωμη η οικογένεια του

Αχιλλέα Φαρσάλων καλω-

σορίζει τον Χρήστο και του

εύχεται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες.

Μετά λοιπόν από την ανα-

νέωση του κορμού και την

πρώτη μεταγραφή οι

άνθρωποι του Αχιλλέα

Φαρσάλων συνεχίζουν τον

σχεδιασμό εν όψει της νέας

σεζόν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

στα ραντάρ των ανθρώπων

του Αχιλλέα υπάρχουν

αρκετές περιπτώσεις μετα-

γραφικών στόχων που

απασχολούν το επιτελείο

που ασχολείται με τον σχε-

διασμό και όλοι οι στόχοι

εξετάζονται διεξοδικά καθώς

ο στόχος είναι οι κιτρινό-

μαυροι να ενισχυθούν στο-

χευμένα με ποδοσφαιριστές

οι οποίοι θα ταιριάζουν

απόλυτα στην φιλοσοφία

του κ. Καπελιάνη και της

Διοίκησης και θα μπορούν

να ανταπεξέλθουν στα

θέλω και τις απαιτήσεις.

Στο τραπέζι υπάρχουν ονό-

ματα ποδοσφαιριστών τόσο

από την τοπική αγορά και

όχι μόνο με τις εξελίξεις να

τρέχουν σε πολλά επίπεδα.
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Αθλητικά Νέα
CMYK

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

Τζέκα ο πρώτος για τον Αχιλλέα,Τζέκα ο πρώτος για τον Αχιλλέα,

προχωρούν οι εξελίξεις!προχωρούν οι εξελίξεις!

““Λευκός καπνός” μετά απόΛευκός καπνός” μετά από

καιρό στα Διοικητικά του Γ.Σ.καιρό στα Διοικητικά του Γ.Σ.

ΦαρσάλωνΦαρσάλων



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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη

ηλικιωμένου στην περιοχή

των Φαρσάλων.

Επικοινωνία στο τηλέφωνο:

6974665595

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμέ-

νο διαμέρισμα 70 τμ, χωρίς

κοινόχρηστα. Περιλαμβάνεται 

κρεβατοκάμαρα, κουζίνα,

σαλόνι και μπάνιο.

Αυτόνομη Θέρμανση.

Πληροφορίες: 24910 -

22263/22335 και

6932237600

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: Γκρι

καναπές διθέσιος + τριθέσιος

+ 3 βοηθητικά μαύρα τραπε-

ζάκια (220 ευρώ), ημίδιπλο

κρεβάτι με στρώμα και κομο-

δίνο (170 ευρώ), ξύλινο τρα-

πεζάκι με δυο καρέκλες (20

ευρώ) έπιπλο τηλεόρασης +

μικρή τηλεόραση καινούργια

(75 ευρώ).

Πωλούνται λόγω μετακόμι-

σης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977082890

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροικία με οικό-

πεδο κατοικήσιμη και επι-

πλωμένη σε χωριό στην

Επαρχία Φαρσάλων

(Περίπου 20 χλμ από τα

Φάρσαλα).

Επικοινωνία στο τηλέφωνο:

6942556097

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρέμματα

χωράφια ποτιστικά  δίπλα

στην κρατική πομόνα στο

Ανωχώρι Φαρσάλων, θέση

17αρια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6976970415
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΜΠΡΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της

Αθηνάς το γένος Μπαλατσούκα που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΤΥΜΠΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου και της Δήμητρας το γένος

Πατσουράκου που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοι-

κεί στα Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε Α’

Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον Ι.Ν.

Παναγίας Δεμερλιώτισσας στον Σταυρό Φαρσάλων

14/7:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

15/7:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

16/7:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

17/7:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

18/7:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

19/7:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

20/7:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

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

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

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ Κ.Υ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ = ΔΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

9πμ - 13μμ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΑΙΜΑ.

ΘΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ.

ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ COVID 19 ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ - 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255



Π
έντε ολόκληρα
χρόνια πέρασαν
από τον Ιούνιο του

2015, όταν το Συμβούλιο
της Επικρατείας έκρινε
αντισυνταγματικές
διατάξεις των νόμων 4051
και 4093 του 2012, και
εκατοντάδες χιλιάδες
συνταξιούχοι ανατρέχουν
στα εκκαθαριστικά
πληρωμών κύριων και
επικουρικών συντάξεων,
προκειμένου να
υπολογίσουν τα ποσά
που ενδέχεται να λάβουν.
Παρά τη μικρή
καθυστέρηση, νομικοί
κύκλοι εκτιμούν ότι
οδεύουμε τις επόμενες
ημέρες στην έκδοση της
απόφασης της πιλοτικής
δίκης (10/1/2020) για το
ύψος των ποσών, που
παρά την απόφαση του
ανώτατου ακυρωτικού
δικαστηρίου το 2015, δεν
δόθηκαν ποτέ. Από την
πλευρά των διαδίκων, ως
πιθανότερο σενάριο
αναφέρεται η επιστροφή
αναδρομικών για 11
μήνες, που αντιστοιχούν
στο διάστημα από την
πρώτη απόφαση του ΣτΕ
(Ιούνιος 2015) έως και την
ψήφιση του νόμου
Κατρούγκαλου, τον Μάιο
του 2016. Τονίζουν δε, ότι
ενδεχόμενη μη δικαίωση
γι’ αυτή την περίοδο θα

θεωρούνταν μάλλον
ανατροπή.
Να σημειωθεί ότι η ολομέ-
λεια του ΣτΕ είχε θέσει
«φραγή» στις διεκδικήσεις
για το προ του Ιουνίου του
2015 διάστημα, ενώ τον
Οκτώβριο του 2019 κρίθηκε
συνταγματικός ο νόμος
Κατρούγκαλου που θεωρεί-
ται ότι «έκλεισε» την πόρτα
των διεκδικήσεων από τον
Μάιο του 2016 και μετά, με
τον επανυπολογισμό των
συντάξεων.
Δυνητικοί δικαιούχοι των
αναδρομικών ύψους 3,9
δισ. ευρώ είναι όλοι οι
παλαιοί συνταξιούχοι, 2,5
εκατομμύρια άτομα. Βέβαια,
στη Δικαιοσύνη έχουν προ-
σφύγει από τον Ιούνιο του
2015 και μετά περίπου
200.000 με 250.000 από
αυτούς. Οπως χαρακτηρι-
στικά επισημαίνει ο δικηγό-
ρος Λουκάς Αποστολίδης,
του οποίου η αγωγή επελέ-
γη για τη διεξαγωγή της
πιλοτικής δίκης, η αγωνία
στους δικαιούχους είναι αν
τα έννομα αποτελέσματα
της αναμενόμενης απόφα-
σης θα περιορίζονται σε
όσους έχουν ασκήσει αγω-
γές ή θα εκτείνονται σε
όλους. Ο κ. Αποστολίδης
σημειώνει στην «Κ» πως
σύμφωνα με το θεσμικό –
νομικό πλαίσιο των πολιτι-
κών δικών, όταν η πιλοτική

δίκη αφορά αποζημιωτικές
αξιώσεις, όπως στην προ-
κειμένη περίπτωση, τα νομι-
κά αποτελέσματα εφαρμό-
ζονται σε όσους έχουν
ασκήσει αγωγή και δεν
υπάρχουν ζητήματα παρα-
γραφής των αξιώσεων. Για
να συμπληρώσει πως
κανείς βέβαια δεν μπορεί να
αποκλείσει τα νομικά αποτε-
λέσματα να εκτείνονται σε
αυτούς που δεν έχουν κάνει
αγωγές καθ’ υπέρβασιν του
νομικού πλαισίου.
Σε αυτή την περίπτωση, οι
ειδικοί της κοινωνικής ασφά-
λισης εκτιμούν πως το
Δικαστήριο θα βγάλει την
κυβέρνηση από το δίλημμα
αν θα δώσει ή όχι αναδρομι-
κά σε όλους τους δικαιού-
χους με απόφασή της – τρο-
πολογία στη Βουλή. Και
ξεκαθαρίζουν ότι όσοι
βέβαια έχουν ασκήσει αγω-
γές θα λάβουν τα αναδρομι-
κά εντόκως από τότε που
κοινοποίησαν την αγωγή
τους.
Τις τελευταίες ημέρες, και με
αφορμή την καθυστέρηση
στην δημοσίευση της από-
φασης από το ΣτΕ, διακι-
νούνται πληροφορίες, σύμ-
φωνα με τις οποίες ενδέχε-
ται το Δικαστήριο να κρίνει
την περικοπή των δώρων
σε κύριες και επικουρικές
συντάξεις ως συνταγματι-
κές, μειώνοντας το δημοσιο-
νομικό κόστος κατά περίπου
2 δισ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, είναι
θέμα ημερών η έκδοση της
απόφασης που θα δώσει
απαντήσεις στις εκατοντά-
δες χιλιάδες συνταξιούχους
και θα καθορίσει αφενός το
εύρος της δαπάνης αφετέ-
ρου τον τρόπο αποπληρω-
μής τους, καθώς θεωρείται
δεδομένο ότι αυτή θα γίνει
σε πολλές δόσεις.
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Οικονομία

Μ
πορούν να

υποβληθούν

περίπου 2,4

εκατομμύρια φορολογικές

δηλώσεις σε 17

ημερολογιακές ημέρες

(μαζί με τα

Σαββατοκύριακα δηλαδή)

και ενώ τα λογιστικά

γραφεία θα πρέπει να

ανταπεξέλθουν

ταυτόχρονα σε μια σειρά

από φορολογικές και

άλλες υποχρεώσεις που

συνεχώς ανακύπτουν

λόγω των μέτρων

καταπολέμησης των

συνεπειών του

κορωνοϊού;

Μπορούν να υποβάλλονται

περισσότερες από 140.000

δηλώσεις ημερησίως (και

Κυριακές) τη στιγμή που

μέχρι στιγμή η ημερήσια

«απόδοση» των φορολο-

γουμένων και των λογιστών

τους δεν ξεπερνά τις

90.000; (σ.σ μόνο μια ημέρα

στις 11 Ιουνίου έφτασε στις

102.000 σύμφωνα με τα

στοιχεία της ΑΑΔΕ). Στο

υπουργείο Οικονομικών

συνειδητοποιούν τις δυσκο-

λίες και επεξεργάζονται ήδη

τα σενάρια για την νέα

παράταση η οποία πρέπει

να δοθεί με «έξυπνο τρόπο»

ώστε να μην προκαλέσει

δημοσιονομικές ή άλλες

δυσκολίες.

Τα δύο σενάρια

Δύο είναι τα σενάρια που

υπάρχουν αυτή τη στιγμή

πάνω στο τραπέζι.

Πρώτον, να ανακοινωθεί

προς το τέλος Ιουλίου μια

νέα παράταση 10 ημερών

προκειμένου να ολοκληρω-

θεί η διαδικασία. Αυτό

βέβαια σημαίνει ότι χιλιάδες

φορολογούμενοι και λογι-

στές θα πρέπει να «εγκλω-

βιστούν» στα γραφεία μέσα

στον Αύγουστο με ότι αυτό

συνεπάγεται. Το δεύτερο

σενάριο που συγκεντρώνει

και αρκετές πιθανότητες

αυτή τη στιγμή είναι να ανα-

σταλούν τα πρόστιμα

εκπρόθεσμης υποβολής

φορολογικών δηλώσεων

αλλά και οι προσαυξήσεις

για όσους υποβάλλουν τις

φορολογικές τους δηλώσεις

μετά το τέλος Ιουλίου. Με

αυτό τον τρόπο, οι τελευταί-

οι που θα υποβάλλουν τη

δήλωσή τους, θα μπορούν

να καταθέσουν τα ηλεκτρο-

νικά έντυπα και μετά το

τέλος Ιουλίου χωρίς να υπο-

στούν συνέπειες. Η μόνη

συνέπεια που θα έχουν σε

αυτή την περίπτωση, θα

είναι ότι ο φόρος θα πληρω-

θεί σε λιγότερες μηνιαίες

δόσεις πάντοτε χωρίς πρό-

σθετες προσαυξήσεις.

Δηλαδή:

1. Όποιος υποβάλλει τη

δήλωση μέχρι το τέλος

Ιουλίου, θα έχει 8 μηνιαίες

δόσεις από Ιούλιο μέχρι

Φεβρουάριο 2021

2. Όποιος υποβάλλει τη

δήλωση μέχρι το τέλος

Αυγούστου θα έχει 7 μηνιαί-

ες δόσεις από Αύγουστο

μέχρι Φεβρουάριο 2021

Αυτό το σύστημα δεν έχει

καμία δημοσιονομική συνέ-

πεια καθώς όλα τα έσοδα

από τον φόρο εισοδήματος

θα συγκεντρωθούν μέχρι

τον Φεβρουάριο του 2021

και θα καταγραφούν στις

εισπράξεις του 2020.

Η Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων, δεν έχει

προσαρμόσει ακόμη τα

συστήματα της ώστε να

φανεί η δυνατότητα πληρω-

μής του φετινού φόρου εισο-

δήματος σε 8 μηνιαίες

δόσεις. Ακόμη και αυτοί που

έχουν υποβάλλει τις φορο-

λογικές τους δηλώσεις, βλέ-

πουν στο σύστημα ότι μπο-

ρούν να πληρώσουν σε

τρεις διμηνιαίες δόσεις.

Επίσης, δεν είναι περασμέ-

νη στα συστήματα ούτε η

δυνατότητα πληρωμής εφά-

παξ όλου του φόρου με

έκπτωση 2%. Οι φορολογι-

κές αρχές, περιμένουν τις

τελικές αποφάσεις του

υπουργείου Οικονομικών

όσον αφορά στη διαδικασία

υποβολής των δηλώσεων.

Επίσης, υπάρχει η εκκρεμό-

τητα με τη φορολόγηση των

εισοδημάτων των ιδιοκτη-

τών ακινήτων.

Η προθεσμία για την υπο-

βολή των δηλώσεων από

όσους υπέστησαν υποχρε-

ωτικό κούρεμα ενοικίων

κατά 40% έληξε την πρώτη

Ιουλίου αλλά η Ομοσπονδία

ιδιοκτητών ζητά να δοθεί και

σε αυτή την κοινωνική

ομάδα πρόσθετος χρόνος.

Η δήλωση που θα κάνουν οι

ιδιοκτήτες ακινήτων, συνδέ-

εται και με το τελικό ποσό

εκκαθάρισης του φόρου

εισοδήματος καθώς το 30%

της απώλειας εισοδήματος

που έχουν υποστεί οι ιδιο-

κτήτες ακινήτων, περνάει

ως έκπτωση φόρου στο

εκκαθαριστικό των ιδιοκτη-

τών. Οι αποφάσεις και από

αυτό το μέτωπο αναμένο-

νται μέσα στην επόμενη

εβδομάδα με αφορμή και

την απόφαση να παραταθεί

η δυνατότητα κουρέματος

των ενοικίων για τουριστικές

επιχειρήσεις και χώρους

εστίασης.

Κλειδώνει νέα παράταση για τις φοροΚλειδώνει νέα παράταση για τις φορο--

λογικές δηλώσεις – Τα δύο σενάριαλογικές δηλώσεις – Τα δύο σενάρια
Θέμα χρόνου η απόφαση τουΘέμα χρόνου η απόφαση του

ΣτΕ για τα αναδρομικά τωνΣτΕ για τα αναδρομικά των

συνταξιούχωνσυνταξιούχων

Μ
ε μεγάλες
προσφορές και
εκπτωτικές τιμές σε

φοιτητικά πακέτα, η
Electronet Β.Κ. Καζάνα και
φέτος στέκεται δίπλα στο
φοιτητή!
Στο μεγαλύτερο υπερκατά-
στημα ηλεκτρικών της πόλης
μας οι φοιτητές μπορούν να

επιλέξουν μέσα από έτοιμα
φοιτητικά πακέτα ή να φτιά-
ξουν το δικό τους ανάλογα με
τις ανάγκες τους. 
Γονείς και φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν
μέσα από πληθώρα επώνυ-
μων ηλεκτρικών συσκευών
που συνδυάζουν ποιότητα,
αξιοπιστία, άμεση και εγγυη-

μένη παράδοση σε οποιοδή-
ποτε σημείο της Ελλάδας,
ασυναγώνιστες τιμές και
δόσεις που εξυπηρετούν τον
καθένα. Με πακέτα συσκευ-
ών που ξεκινούν από 299
ευρώ, κάθε φοιτητής θα έχει
όλα όσα θα χρειαστεί τα
οποία θα κάνουν την καινού-
ρια του ζωή ακόμη πιο εύκο-
λη αλλά και ευχάριστη. 
Και στα φοιτητικά πακέτα όλα
τα προϊόντα είναι ετοιμοπα-
ράδοτα ενώ οι άνθρωποι της
Electronet Β.Κ. Καζάνα θα
προτείνουν το προϊόν που
έχει την ιδανική σχέση ποιό-
τητας και τιμής.
Electronet Β. Κ. Καζάνα,
Διονύσου και
Παπαδοπούλου, πίσω από
τα ΚΤΕΛ

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα Προσφορές καιΒ.Κ. Καζάνα Προσφορές και

εκπτωτικές τιμές σε φοιτητικά πακέτα!εκπτωτικές τιμές σε φοιτητικά πακέτα!

Α
πό την Τετάρτη,

22 Ιουλίου έως

τις 31 Ιουλίου θα

καταβληθούν οι συντάξεις

Αυγούστου 2020 στους

δικαιούχους. Αναλυτικά:

-Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

(για τους συνταξιούχους

που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε

1, 3, 5, 7, 9)

-Παρασκευή 24 Ιουλίου

2020 (για τους συνταξιού-

χους που το ΑΜΚΑ τους

λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ , το ΕΤΑΑ

(μη Μισθωτών) θα καταβά-

λουν την Τρίτη 28 Ιουλίου

2020 τις συντάξεις. Το

Δημόσιο, ΝΑΤ , το ΚΕΑΝ,

και το ΙΚΑ θα καταβάλουν

την Πέμπτη 30 Ιουλίου

2020 τις συντάξεις.Την ίδια

ημέρα θα καταβληθούν και

οι προσωρινές συντάξεις

των Ενόπλων Δυνάμεων,

Σωμάτων Ασφαλείας και

Πυροσβεστικού Σώματος

αλλά και των υπόλοιπων

ταμείων του ΕΦΚΑ

(Μισθωτών)

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει

την Παρασκευή 31 Ιουλίου

2020 τις συντάξεις των

Ανασφάλιστων

Υπερηλίκων.

Οι επικουρικές συντάξεις

Οι επικουρικές συντάξεις

μηνός Αυγούστου θα πλη-

ρωθούν ταυτόχρονα τις

ίδιες ημερομηνίες με τις

κύριες συντάξεις

Συντάξεις Αυγούστου: Αυτές είναι οιΣυντάξεις Αυγούστου: Αυτές είναι οι

ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείοημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο



Π
ιστή στο πλάνο

και την φιλοσοφία

που ξεκίνησε από

τα μέσα της περσινής

σεζόν η ομάδα της

Αναγέννησης Φαρσάλων

ανακοίνωσε τόσο την

ανανέωση της

συνεργασίας της με τον

προπονητή της ομάδος

Κώστα Ρόφαλη όσο και

τους παραμένοντες από

την περσινή σεζόν

ποδοσφαιριστές οι οποίοι

είναι επί το πλείστον

νεαροί ποδοσφαιριστές

της Ακαδημίας του

Συλλόγου.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

Η ομάδα μας πιστή στην

φιλοσοφία της και στα πλαί-

σια του προγραμματισμού

της ανδρικής ομάδας του

συλλόγου για τη νέα αγωνι-

στική περίοδο 2020 – 2021

είναι στην ευχάριστη θέση

να ανακοινώσει πως στο

ταξίδι της νέας σεζόν παρα-

μένουν και θα είναι μαζί

μας ο προπονητής της ομά-

δος κ. Κωστας Ρόφαλης και

οι παρακάτω ποδοσφαιρι-

στές :

Θλιβερός Βασίλης(1997),

Αγγελακόπουλος Δημήτρης

(1997), Μπουλάρι Γιάννης

(1996), Μουτκανας Θωμάς

(1995), Τζιλήρας

Παναγιώτης (1998), Σαλής

Γιώργος (1999), Δημουλάς

Δημήτρης (2002),

Μπουλούτσος Σωτήρης

(1987), Κατμέρος Φώτης

(2004), Θέος Αλέξανδρος

(2004), Τσιοβάρας

Θανάσης (2004), Φρρόκου

Αλέξανδρος (2003),

Φρρόκου Άγγελος (2005),

Βλαχάκης Χρήστος (2005),

Φωτογιάννης Σωτήρης

(2005), Ιακωβάκης

Λευτέρης (2005),

Θεοχαρόπουλος Αποστολής

(2005), Αγγελακόπουλος

Κώστας (2005), Μπίνας

Βασίλης (2006).
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Τρίτη 14 ΙουλίουΑθλητικά Νέα

CMYK

Η Αναγέννηση χτίζει νεανικό «κορμό» – ΣτονΗ Αναγέννηση χτίζει νεανικό «κορμό» – Στον

πάγκο παραμένει ο Κώστας Ρόφαληςπάγκο παραμένει ο Κώστας Ρόφαλης

Σ
ε αναμονή

εξελίξεων

βρίσκεται το

στρατόπεδο του

Ολυμπιακού Αμπελιάς

μετά την περασμένη

Γενική Συνέλευση στην

οποία συζητήθηκαν και

αναλύθηκαν τα δεδομένα

που υπάρχουν στους

ερυθρόλευκους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

και τις πληροφορίες μας οι

άνθρωποι της Αμπελιάς

συνεχίζουν τις διερευνητι-

κές επαφές στο Διοικητικό

κομμάτι ώστε να αποφασι-

στούν οι επόμενες κινήσεις,

το πλάνο και τα δεδομένα

που θα προκύψουν.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο

Ολυμπιακός στην πρώτη

του χρονιά στην Α ΕΠΣΛ

κατηγορία πραγματοποίησε

εκπληκτική σεζόν και πριν

τον ανακόψει η πανδημία

ήταν στην 7η θέση με 34

βαθμούς και όντας στο -4

από την προνομιούχο

τετράδα. 

Αναμονή εξελίξεωνΑναμονή εξελίξεων

στην Αμπελιάστην Αμπελιά


