
Εγκρίθηκε η πρόταση Εγκρίθηκε η πρόταση 

χρηματοδότησης του αρχιχρηματοδότησης του αρχι--

τεκτονικού διαγωνισμούτεκτονικού διαγωνισμού

για την ανάπλαση τηςγια την ανάπλαση της

Κεντρικής πλατείας Κεντρικής πλατείας 

Όλα τα αθλητικά νέα τηςΌλα τα αθλητικά νέα της

Επαρχίας ΦαρσάλωνΕπαρχίας Φαρσάλων

Γιόρτασαν την πολιούχοΓιόρτασαν την πολιούχο

της πόλης Αγίατης πόλης Αγία

Παρασκευή στα ΦάρσαλαΠαρασκευή στα Φάρσαλα

CMYK

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 976 Τιμή: 0,60 ευρώ

Βγαίνει από το τέλμαΒγαίνει από το τέλμα

ο πολύπαθος δρόμος!!!ο πολύπαθος δρόμος!!!
Στην Περιφέρεια η μελέτη του δρόμου Λάρισας- ΦαρσάλωνΣτην Περιφέρεια η μελέτη του δρόμου Λάρισας- Φαρσάλων

“Έπεσαν” οι υπογραφές από Καραμανλή και Αγοραστό“Έπεσαν” οι υπογραφές από Καραμανλή και Αγοραστό

Μια μελέτη που παρέμενε στα συρτάρια από το 2008!Μια μελέτη που παρέμενε στα συρτάρια από το 2008!

«Λίφτινγκ» στο εσωτερικό«Λίφτινγκ» στο εσωτερικό

οδικό δίκτυο από το Δήμοοδικό δίκτυο από το Δήμο
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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 29/7/2020 
Ηλιοφάνεια 19/37c

Τρίτη 28/7/2020
Ηλιοφάνεια 19/36c

Πέμπτη 30/7/2020
Ηλιοφάνεια 21/38c

Παρασκευή 31/7/2020
Ηλιοφάνεια 22/40c

Σαββάτο 1/8/2020
Ηλιοφάνεια 21/38c

Κυριακή 2/8/2020 
Ηλιοφάνεια 19/34c

Δευτέρα 3/8/2020
Ηλιοφάνεια 19/35c

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

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

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

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

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

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

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

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

Σ
υνεδριάζει δια

ζώσης, σε τακτική

συνεδρίαση (15η),

το δημοτικό συμβούλιο

Φαρσάλων, για πρώτη

φορά μετά από αρκετούς

μήνες, , που θα

πραγματοποιηθεί στην

αίθουσα εκδηλώσεων του

Πολιτιστικού Κέντρου

Φαρσάλων την Τρίτη 28

Ιουλίου 2020 και ώρα

19:30, κεκλεισμένων των

θυρών, για συζήτηση και

λήψη αποφάσεων, στα

παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα:

Λήψη απόφασης, για ανα-

μόρφωση του προϋπολογι-

σμού του Δήμου οικον.

έτους 2020 (έκτη 6η).

Λήψη απόφασης, για απο-

δοχή επιχορήγησης ποσού

50.224,55€ από το ΥΠ.ΕΣ.

για Επισκευή και συντήρη-

ση σχολικών κτιρίων για το

έτος 2020.

Έγκριση της έκθεσης εσό-

δων – εξόδων (Β’ τριμήνου)

ελέγχου υλοποίησης του

προϋπολογισμού του

Δήμου, οικονομικού έτους

2020.

Λήψη απόφασης, για διεξα-

γωγή ή μη της ετήσιας

εμποροπανήγυρης του

Δήμου, από 15 μέχρι 21

Αυγούστου 2020.

Λήψη απόφασης, για υπο-

γραφή σύμβασης μίσθωσης

του Δήμου, με την εταιρεία

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.

Λάρισας Α.Ε.», προς εκτέ-

λεση δρομολογίου,

Φάρσαλα – Ναρθάκιο –

Σκοπιά.

Έγκριση Κανονισμού

Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς

του Δήμου.

Λήψη απόφασης, συμπλή-

ρωσης της υπ’ αριθμ.

106/2018 Α.Δ.Σ. περί κατά-

ληψης κοινοχρήστων

χώρων.

Λήψη απόφασης, τροπο-

ποίησης του Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου

οικον. έτους 2020 (τρίτη

3η).

Λήψη απόφασης, τροπο-

ποίησης της υπ’ αριθμ.

3/2020 Α.Δ.Σ. περί κατανο-

μής ποσού 378.100,00€

από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟ-

ΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ.

Λήψη απόφασης, για ανέ-

γερση μνημείου πεσόντων,

στην Κοινότητα Σκοπιάς,

κατά το χρονικό διάστημα

1912 έως 1941. (Σχετ:

Αριθμ. 6/2020 θετική από-

φαση Προέδρου

Κοινότητας).

Λήψη απόφασης, για χορή-

γηση ή μη άδειας παραγω-

γού πωλητή λαϊκών αγο-

ρών.

Λήψη απόφασης, για ανά-

κληση ή μη αδειών παρα-

γωγών πωλητών λαϊκών

αγορών.

Λήψη απόφασης, για δια-

γραφή αρδευτή από την

κατάσταση της Κοινότητας

Διλόφου.

Λήψη απόφασης επί πρό-

τασης ψηφίσματος ΚΑΤΑ

ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ.

Ο Πρόεδρος – Κων/νος

Δαμιανός

Συνεδριάζει δια ζώσης το δημοτικό Συνεδριάζει δια ζώσης το δημοτικό 

συμβούλιο στο Πολιτιστικό Κέντροσυμβούλιο στο Πολιτιστικό Κέντρο

Π
αντρεύτηκε με

πολιτικό γάμο, ο

δημοτικός

σύμβουλος Φαρσάλων

Γιάννης Γκέβρος (με

καταγωγή από το Χαλίκι

Ασπροποτάμου) την

εκλεκτή της καρδιάς του

Γωγώ Χαρακοπούλου.

Η τελετή πραγματοποιήθη-

κε στο όμορφο και παραδο-

σιακό δημαρχείο

Μετσόβου, παρουσία του

δημάρχου Μετσόβου

Κων/νου Τζαφέα και των

δυο Χαλικιωτών μαρτύρων

και φίλων του ζευγαριού,

Αλέξανδρου Κίτσιου (πρόε-

δρου της κοινότητας

Χαλικίου) και του Λεωνίδα

Λεβέντη.

Ευχόμαστε ολόψυχα στον

Γιάννη και την Γωγώ βίον

ανθόσπαρτον και καλούς

απογόνους.

Παντρεύτηκε ο δημοτικόςΠαντρεύτηκε ο δημοτικός

σύμβουλος Φαρσάλωνσύμβουλος Φαρσάλων

Γιάννης ΓκέβροςΓιάννης Γκέβρος



Τ
ο σύνολο των

εγγεγραμμένων

ανέργων στην

Ελλάδα, με κριτήριο την

αναζήτηση εργασίας

(αναζητούντων εργασία),

για τον μήνα Ιούνιο,

ανήλθε σε 1.068.856

άτομα, όπως

γνωστοποίησε ο ΟΑΕΔ.

Από αυτά 536.144 (ποσο-

στό 50,16%) είναι εγγε-

γραμμένα στο μητρώο του

ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα

ίσο ή και περισσότερο των

12 μηνών και 532.712

(ποσοστό 49,84%) είναι

εγγεγραμμένα στο μητρώο

του ΟΑΕΔ για χρονικό διά-

στημα μικρότερο των 12

μηνών. Οι άνδρες ανέρχο-

νται σε 391.401 (ποσοστό

36,62%) και οι γυναίκες

ανέρχονται σε 677.455

(ποσοστό 63,38%).

Το σύνολο των εγγεγραμμέ-

νων λοιπών (μη αναζητού-

ντων εργασία), για τον μήνα

Ιούνιο ανήλθε σε 57.317

άτομα. Οι άνδρες ανέρχο-

νται σε 18.668 (ποσοστό

32,57%) και οι γυναίκες σε

38.649 (ποσοστό 67,43%).

Στη Θεσσαλία ο συνολικός

αριθμός των ανέργων ανέρ-

χεται σε 69.621, εκ των

οποίων οι 39.501 αναζη-

τούν εργασία περισσότε-

ρους από 12 μήνες και οι

30.120 λιγότερο από έναν

χρόνο.

Το σύνολο των επιδοτούμε-

νων ανέργων, για τον

Ιούνιο (αφορά τον αριθμό

των δικαιούχων που πλη-

ρώθηκαν εντός του αντί-

στοιχου μήνα) ανέρχεται σε

171.521 άτομα.

Στη Θεσσαλία επιδοτούμε-

νοι είναι 9.849 άνεργοι.

Από αυτούς οι 8.141 υπά-

γονται στην κατηγορία «κοι-

νοί» και 1.708 ανήκουν σε

εποχικά τουριστικά επαγ-

γέλματα. Σημειώνεται πως

οι 7.129 είναι δικαιούχοι

που πληρώθηκαν και

παραμένουν δικαιούχοι,

ενώ στις 1.551 ανέρχονται

οι νέες αιτήσεις ανέργων

για επιδότηση.

Πιο αναλυτικά, οι κατηγο-

ρίες των επιδοτούμενων

στη Θεσσαλία για τον

Ιούνιο, σύμφωνα με τα

στοιχεία του ΟΑΕΔ διαμορ-

φώνονται ως εξής: 7.383

άτομα ως κοινοί δικαιούχοι,

455 οικοδόμοι, 1.708 εποχι-

κοί τουρισμού, 276 σε

λοιπά εποχικά και αγροτικά

επαγγέλματα. Επίσης στους

27 ανέρχονται οι εκπαιδευ-

τικοί που ανήκουν στην

κατηγορία των επιδοτούμε-

νων ανέργων.

Στην κατηγορία κοινοί περι-

λαμβάνονται οι άνεργοι που

προέρχονται απ’ όλους

τους κλάδους οικονομικής

δραστηριότητας, πλην

αυτών που εντάσσονται

στις λοιπές κατηγορίες, και

των οποίων η σχέση εργα-

σίας ήταν αορίστου χρόνου.

Ακόμα περιλαμβάνει τους

ανέργους που απασχολή-

θηκαν στους αναφερόμε-

νους τομείς με σύμβαση

ορισμένου χρόνου και δεν

εντάσσονται σε μία από τις

λοιπές κατηγορίες. Στην

κατηγορία οικοδόμοι εντάσ-

σονται όσοι απασχολούνται

στον κατασκευαστικό κλάδο

και ασφαλίζονται στον

κλάδο εργατοτεχνιτών –

οικοδόμων του ΙΚΑ –

ΕΤΑΜ. Στην κατηγορία επο-

χικοί τουρισμού περιλαμβά-

νονται οι εποχικοί από

ξενοδοχειακές, τουριστικές,

επισιτιστικές επιχειρήσεις

συνεχούς ή εποχικής λει-

τουργίας. Οι συγκεκριμένοι

άνεργοι μπορούν να απα-

σχολούνται σε μία ή περισ-

σότερες συνεχείς σεζόν.

Εποχικοί λοιποί (αγροτικά)

θεωρούνται οι εποχικοί μιας

ή περισσότερων σεζόν που

απολύθηκαν από επιχειρή-

σεις μεταποίησης/διαλογής

αγροτικών προϊόντων.

Τέλος, στην κατηγορία

εκπαιδευτικοί, οι ωρομίσθιοι

και οι αναπληρωτές.

Πηγή: e-thessalia.gr
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70.000 70.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι τονεγγεγραμμένοι άνεργοι τον

Ιούνιο στη ΘεσσαλίαΙούνιο στη Θεσσαλία



Μ
ε όλες τις τιμές και

με κάθε

λαμπρότητα,

επισημότητα και θεία

κατάνυξη εορτάστηκε την

παραμονή (25/7) και

ανήμερα της εορτής

(26/7), η πολιούχος των

Φαρσάλων Αγία

Παρασκευή, προστάτιδα

των ματιών.

Την παραμονή της εορτής

τελέστηκε Mέγας

Πανηγυρικός εσπερινός

μετ’ αρτοκλασίας από τον

Πανοσιολογιώτατο

Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς

Μητροπόλεως π. Αμφιλόχιο

Παπανδρέου και στη συνέ-

χεια έγινε περιφορά της

εικόνας της Αγίας

Παρασκευής, η οποία κατέ-

ληξε μέσω των οδών Ρήγα

Φεραίου και Λαρίσης στην

πλατεία Δημαρχείου και εν

συνεχεία, επιστροφή της

Ιεράς Εικόνας στον Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό, μέσω

της οδού Λαμίας.

Ανήμερα της εορτής, τελέ-

στηκε Όρθρος και

Πανηγυρική Αρχιερατική

Θεία λειτουργία από τον

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεο. Ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης στο κήρυγμα

του, αναφέρθηκε στην ζωή

της μεγαλομάρτυρος Αγίας

Παρασκευής, ενώ δεν

παρέλειψε να αναφερθεί

στα γεγονότα που διαδρα-

ματίζονται στην Αγία Σοφία

στην Κωνσταντινούπολη.

Την παραμονή της εορτής

στις εκδηλώσεις παρευρέ-

θηκαν, ο δήμαρχος

Φαρσάλων Μάκης

Εσκίογλου, η βουλευτής

του ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία

Λιακούλη, ο αντιπεριφερει-

άρχης Γιώργος

Λαδόπουλος, ο πρόεδρος

του Δ.Σ. Κων/νος Δαμιανός,

οι αντιδήμαρχοι Νίκος

Γκατζόγιας και Σταύρος

Κουκουλιός, ο επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευσης

Άρης Καραχάλιος, οι δημο-

τικοί σύμβουλοι Κων/νος

Μπρόζος, Κυριακή

Παναγιωτοπούλου,

Ευαγγελία Χαμορούσου,

Γιάννης Τριάντης, Κων/νος

Κατσιαούνης, ο πρόεδρος

του ΤΟΕΒ Αναστάσιος

Δραχμάνης, ο διοικητής του

ΑΤ Φαρσάλων Θωμάς

Γκούτας, εκπρόσωποι της

στρατιωτικής αρχής, τοπικοί

σύμβουλοι, Ιερείς, πλήθος

κόσμου και πιστών

.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Γιόρτασαν την πολιούχο της πόλης ΑγίαΓιόρτασαν την πολιούχο της πόλης Αγία

Παρασκευή στα ΦάρσαλαΠαρασκευή στα Φάρσαλα



Α
ποφασιστικότητα

ώστε να βγει από

το τέλμα ο

στοιχειωμένος δρόμος

Λάρισας – Φαρσάλων

δείχνει η Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

Όπως ανακοίνωσε το πρωί

της Παρασκευής ο περιφε-

ρειάρχης κ. Κώστας

Αγοραστός, υπεγράφη στην

Αθήνα μεταξύ του ιδίου και

του υπουργού Υποδομών

κ. Κώστα Καραμανλή, η

παραχώρηση στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας της

μελέτης του δρόμου

Λάρισας – Φαρσάλων. Μία

μελέτη που παρέμενε στα

συρτάρια του υπουργείου

από το 2008, εδώ και 12

χρόνια και δεν έλεγε να

ολοκληρωθεί.

Η χρηματοδότηση της μελέ-

της θα εξακολουθεί να

βαρύνει τις πιστώσεις του

υπουργείου Υποδομών.

Την παραχώρηση του

έργου είχε υποσχεθεί από

το βήμα αναπτυξιακού

συνεδρίου στη Λάρισα στις

αρχές του χρόνου, ο

υπουργός Υποδομών και

Μεταφορών, Κώστας

Καραμανλής και όντως

μέσα σε έξι μήνες η ευθύνη

υλοποίησης άλλαξε χέρια.

Δημοπράτηση ωρίμανσης

του έργου

Ταυτόχρονα τον Ιούνιο από

την Περιφέρεια δημοπρατή-

θηκε η ολοκλήρωση της

μελέτης του άξονα Λάρισα-

Φάρσαλα, προϋπολογισμού

1.468.209 ευρώ που αφορά

το τμήμα από την παρά-

καμψη Νίκαιας στο ύψος

των Νέων Καρυών μέχρι τα

Φάρσαλα.

Με την ολοκλήρωσή της

αναμένεται να δώσει στην

Περιφέρεια την πλήρη εικό-

να των παρεμβάσεων που

απαιτούνται στον οδικό

άξονα Λάρισα-Φάρσαλα, με

τη δημιουργία παράπλευ-

ρου δικτύου κυκλοφορίας,

κυκλικών κόμβων και

άλλων συμπληρωματικών

έργων.

Ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται το

έργο της κατασκευής δυο

κυκλικών κόμβων σε

Φάρσαλα και Λάρισα, ενώ

δημοπρατείται μελέτη

ύψους 350.000 για το

τμήμα από τον ισόπεδο

κόμβο της νότιας παράκαμ-

ψης Λάρισας (κατάστημα

Βιοκαρπέτ) έως την αρχή

της παράκαμψης της

Νίκαιας, με την οποία ολο-

κληρώνεται η μελέτη που

έχει αφετηρία την παράκαμ-

ψη Νίκαιας και τέλος τον

υφιστάμενο κόμβο συμβο-

λής της με την παράκαμψη

Φαρσάλων.

Πριν από λίγες μέρες, στις

3 Ιουλίου η Περιφέρεια

Θεσσαλίας έδωσε στην

κυκλοφορία ένα τμήμα του

άξονα Λάρισας-Φαρσάλων

μήκους 5,5χλμ από το

ύψος των Χαλκιάδων μέχρι

και την διασταύρωση της

οδού με την παλιά σιδηρο-

δρομική γραμμή.

Το έργο αφορούσε παρεμ-

βάσεις οδικής ασφάλειας σε

συνολικό μήκος 5,5 χιλιομέ-

τρων, με νέα ασφαλτό-

στρωση, διαγράμμιση,

καθαρισμό ερεισμάτων,

έργα απορροής ομβρίων

και κατακόρυφη σήμανση.

«Από εδώ και πέρα, εξήγη-

σε ο κ. Αγοραστός, από τη

στιγμή που ήρθε η αρμο-

διότητα της εκπόνησης της

μελέτης στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας, κάναμε κινή-

σεις. Πρώτη κίνηση ήταν να

κερδίσουμε το χαμένο

χρόνο. Γι’ αυτό έχει ήδη

δημοπρατηθεί πρόσθετη

μελέτη για την ωρίμανση,

την ολοκλήρωση και τις

συμπληρωματικές μελέτες

που χρειάζονταν για το

έργο ώστε να είναι έτοιμο

προς ένταξη σε χρηματοδο-

τικό εργαλείο και για τα

τεύχη δημοπράτησης».

Πρόκειται για μία μελέτη

ύψους 1,4 εκ. ευρώ για το

δρόμο Νίκαια – Φάρσαλα

και άλλη μία μελέτη από

τον κυκλικό κόμβο της ΒΙΟ-

ΚΑΡΠΕΤ μέχρι την είσοδο

της Νίκαιας, προϋπολογι-

σμού ύψους 370.000 ευρώ.
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CMYK

Αποφασιστικότητα ώστε να ξεβαλτώσει ένα κυριολεκτικά… στοιχειωμέΑποφασιστικότητα ώστε να ξεβαλτώσει ένα κυριολεκτικά… στοιχειωμέ--

νο έργο, το νέο δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων δείχνει η Περιφέρεια νο έργο, το νέο δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων δείχνει η Περιφέρεια 

Στα χέρια της Περιφέρειας η μελέτη τουΣτα χέρια της Περιφέρειας η μελέτη του

πολύπαθου δρόμου Λάρισας- Φαρσάλωνπολύπαθου δρόμου Λάρισας- Φαρσάλων



Μ
ία παλιά

λατέρνα

ήχησε το πρωί

της Τρίτης 21 Ιουλίου στο

κέντρο των Φαρσάλων.

Ο ήχος της λατέρνας ήχησε

στο κέντρο των Φαρσάλων

με τραγούδια μιας άλλης

εποχής και με μια λατέρνα

50 και βάλε ετών να παρέ-

χει μεροκάματο στον χειρι-

στή.

Μ
ια ιδιαίτερα

αξιόλογη δράση

υλοποιήθηκε την

περασμένη Πέμπτ,  στο

Πάρκο κυκλοφοριακής

Αγωγής, στην οποία

συμμετείχαν η

Παιδαγωγός

Διαπολιτισμικής

Εκπαίδευσης Σίσκου

Μαρίνα του

Παραρτήματος Ρομά

Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων της

Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης –

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. η Πελαγία

Ρουκά και η Σοφία

Αποστόλου,

Εκπαιδευτικοί του ΚΔΑΠ

1 Φαρσάλων καθώς και ο

Δημήτριος Μπρόζος,

Εκπαιδευτής Υποψηφίων

Οδηγών.

Συγκεκριμένα τα μικρά παι-

διά του ΚΔΑΠ 1 Φαρσάλων

και παιδιά του οικισμού

Ρομά, είχαν την ευκαιρία να

διδαχτούν κανόνες ορθής

κυκλοφοριακής αγωγής στο

δρόμο, στην χρήση ποδη-

λάτου, αλλά και στη συμπε-

ριφορά μέσα στο αυτοκίνη-

το, εμπλουτίζοντας τις γνώ-

σεις τους και κατανοώντας

βασικούς κανόνες οδικής

κυκλοφορίας και οδικής

συμπεριφοράς. Έπειτα με

τη βοήθεια του εκπαιδευτή

κ. Μπρόζου τα παιδιά

εφάρμοσαν στη πράξη τις

βασικές αρχές κυκλοφορια-

κής αγωγής, τα σήματα του

Κ.Ο.Κ και πως πρέπει να

συμπεριφέρονται ως πεζοί.

Σκοπός της δράσης είναι να

διαμορφώνονται από την

παιδική ηλικία τα θετικά

πρότυπα για σωστή οδηγι-

κή συμπεριφορά και με

αυτό τον τρόπο γίνεται  ένα

πολύ σημαντικό βήμα στην

εκπαίδευσή τους  με σεβα-

σμό για τους κανόνες και

την ανθρώπινη ζωή, με

σοβαρότητα και ευσυνειδη-

σία για τον κόσμο και για το

περιβάλλον.

Στο επόμενο χρονικό διά-

στημα θα ακολουθήσει το

δεύτερο μέρος της δράσης

στο οποίο θα γίνει χρήση

ποδηλάτων  και μηχανοκί-

νητων οχημάτων, σε συνερ-

γασία με πιστοποιημένο

Εκπαιδευτή Υποψηφίων

Οδηγών. Τ
ο «πράσινο φως»

για την υποβολή

της πρότασης

χρηματοδότησης του

αρχιτεκτονικού

διαγωνισμού που αφορά

στην ανάπλαση της

Κεντρικής πλατείας των

Φαρσάλων, έδωσε η

Οικονομική Επιτροπή του

δήμου.

Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός ανέρχεται σε 20.000

ευρώ τα οποία δε θα επιβα-

ρύνουν τα ταμεία του

δήμου, αλλά να καλυφθούν

από το Πράσινο Ταμείο.

Υπενθυμίζεται πως με από-

φασή του, το δημοτικό συμ-

βούλιο της πόλης ενέκρινε

την διεξαγωγή ενός ανοι-

χτού αρχιτεκτονικού διαγω-

νισμού προσχεδίων, με

στόχο την υλοποίηση της

προγραμματικής δέσμευ-

σης της δημοτικής αρχής,

για την ανάπλαση της

Κεντρικής πλατείας.

Η απόφαση από την

Οικονομική Επιτροπή

λήφθηκε ομόφωνα, πλην

του κ. Καραχάλιου που

ψήφισε «παρών».

Η αξιολόγηση των υποβλη-

θεισών συμμετοχών για την

αρχιτεκτονική μελέτη θα

γίνει από ειδική επιτροπή.
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Τοπικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

-Κυριακή 9/8 Μονοήμερη Προσκυνηματική

Εκδρομή στην Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιώτισσας.

-23/24-8 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο.

1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο με πρωινό.

Δωρεάν επίσκεψη στην Αγία Πελαγία και στο χωριό

Βώλακας.

Οι μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής

καθώς και στο νησί θα πραγματοιούνται με λεωφορείο

του γραφείου μας.

- 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)

Εγκρίθηκε η πρόταση Εγκρίθηκε η πρόταση 

χρηματοδότησης του αρχιτεκτονικούχρηματοδότησης του αρχιτεκτονικού

διαγωνισμού για την ανάπλαση τηςδιαγωνισμού για την ανάπλαση της

Κεντρικής πλατείας των ΦαρσάλωνΚεντρικής πλατείας των Φαρσάλων

Βιωματική δράση στο πάρκοΒιωματική δράση στο πάρκο

Κυκλοφοριακής ΑγωγήςΚυκλοφοριακής Αγωγής

Μια λατέρνα ήχησε στα ΦάρσαλαΜια λατέρνα ήχησε στα Φάρσαλα

και ξύπνησε μνήμες!!!και ξύπνησε μνήμες!!!



Π
ένθιμα σήμαναν

το απόγευμα της

Παρασκευής για

10 λεπτά, οι καμπάνες σε

όλη την Ιερά Μητρόπολη

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων,

κατόπιν εντολής του

Μητροπολίτη κ. Τιμοθέου,

ημέρα την οποία,

μετατράπηκε σε τζαμί ο

Ναός της Αγίας Σοφίας

στην Κωνσταντινούπολη.

Στα Φάρσαλα και στα

χωριά χτύπησαν οι καμπά-

νες σε όλες τις ενορίες

σκορπώντας θλίψη, για τα

όσα συνέβησαν και συμβαί-

νουν στην Αγιά Σοφιά.Η
31η Ιουλίου

αποτελεί την

καταληκτική

ημερομηνία για την

προστασία της α’

κατοικίας όπως αυτή μάς

ήταν γνωστή μέχρι

πρότινος. Η λειτουργία

της πλατφόρμας για την

κατάθεση της αίτησης

διακόπτεται οριστικά στο

τέλος του μήνα και πλέον

παύει να υπάρχει

απόλυτη προστασία για

την α’ κατοικία.

Από τις 3 Αυγούστου εκτι-

μάται πως θα λειτουργήσει

η νέα πλατφόρμα που

αφορά την επιδότηση

δανείου για την α’ κατοικία

στους «κορονόπληκτους»

για διάστημα 9 μηνών.

Το πρόγραμμα «Γέφυρα»

αναμένεται να ψηφιστεί

Τετάρτη ή Πέμπτη και θα

προβλέπει επιδότηση της

δόσης του στεγαστικού

δανείου όσων επλήγησαν

από τον κορονοϊό.

Το ύψος του προγράμματος

δεν θα ξεπερνά το 1 δισ.

ευρώ. Άλλωστε ήδη έγιναν

σχετικές μετρήσεις και βρή-

καν πως μέχρι και το τέλος

Ιουνίου οι επιδοτήσεις των

πληγέντων από την πανδη-

μία δεν ξεπερνούν τα 700

εκατ. Ωστόσο παραμένουν

σε εξέλιξη οι διαδικασίες

καθορισμού του πλαισίου.

Υπάρχουν επαγγελματικοί

χώροι που εξακολουθούν

να πλήττονται από την παν-

δημία και άλλοι όχι.

Έτσι, μέσα στο προσεχές

διάστημα θα υπάρχει συνε-

χής διερεύνηση στοιχείων

από ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, υπουρ-

γείο Εργασίας – Εργάνη,

για την περίμετρο των πλη-

γέντων από την πανδημία

που αφορούν εργαζόμε-

νους με μείωση μισθού,

επιχειρήσεις και επιχειρη-

ματίες με μείωση εμπορικής

δραστηριότητας, εταίρους

προσωπικών ή κεφαλαιου-

χικών εταιρειών, ιδιοκτήτες

ακινήτων με μειωμένο

μίσθωμα, επιστρεπτέα προ-

καταβολή, πρόγραμμα

«Συν- Εργασία» (επιδότηση

μισθού).

Πηγή: naftemporiki.gr

Π
ρογράμματα για

56.000 ανέργους

θα προκηρύξει το

επόμενο διάστημα ο

ΟΑΕΔ αρχή γενομένης

από τον Αύγουστο που

θα ξεκινήσει το νέο

βελτιωμένο πρόγραμμα

της Επιταγής

Επανένταξης στην αγορά

εργασίας και στην

συνέχεια θα

ακολουθήσουν από τον

Σεπτέμβριο νέα

προγράμματα για 47.000

ανέργους.

Ειδικότερα μέσα στον

Αύγουστο θα ξεκινήσει ο

ΟΑΕΔ το βελτιωμένο πρό-

γραμμα της Επιταγής

Επανένταξης που επιχορη-

γεί για 12 μήνες εργοδότες

του ιδιωτικού τομέα που

προσλαμβάνουν επιδοτού-

μενους ανέργους με «επιτα-

γές επανένταξης» σε θέσεις

πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενοι είναι οι άνερ-

γοι τακτικής επιδότησης (5

μηνών και άνω) στους

οποίους υπολείπεται τουλά-

χιστον το 50% της επιδότη-

σής τους, καθώς και στους

επιδοτούμενους μακροχρό-

νια ανέργους, που αποφα-

σίζουν να μετατρέψουν το

επίδομα ανεργίας τους σε

«επιταγή επανένταξης στην

αγορά εργασίας».

Στοχεύοντας στη βελτίωση

της λειτουργίας, των κινή-

τρων και της αποτελεσματι-

κότητας του προγράμματος

που έχει καλύψει μόνο 880

από τις 10.000 θέσεις από

το 2017, η τροποποίηση

του προγράμματος περι-

λαμβάνει τις εξής αλλαγές:

-  Αφαιρείται ο περιορισμός

συμμετοχής σε εργοδότες

που απασχολούν έως 10

άτομα, διευρύνοντας τη

συμμετοχή σε όλους τους

εργοδότες, ανεξάρτητα από

το μέγεθος του προσωπι-

κού τους.

·

Αφαιρείται ο περιορισμός

συμμετοχής σε επιδοτούμε-

νους μακροχρόνια ανέρ-

γους στους οποίους υπολεί-

πονται τουλάχιστον 2 μήνες

επιδότησης, διευρύνοντας

τη συμμετοχή σε όλους

τους επιδοτούμενους

μακροχρόνια ανέργους.

· Αυξάνεται στο 80% του

μισθολογικού και μη

κόστους η ανώτατη μηνιαία

επιδότηση των επιχειρήσε-

ων, έως τα 830 ευρώ.

Δηλαδή, η ανώτατη επιδό-

τηση για την πρόσληψη

ενός επιδοτούμενου ανέρ-

γου υπερδιπλασιάζεται από

400 στα 830 ευρώ (108%).

· Καθορίζονται στα 830

ευρώ το μήνα οι ελάχιστες

ακαθάριστες αποδοχές των

ανέργων που προσλαμβά-

νονται.

· Απλουστεύεται και γίνεται

ταχύτερη η διαδικασία αίτη-

σης και πρόσληψης ανέρ-

γων για τις επιχειρήσεις.

·Μετατρέπεται σε ηλεκτρο-

νική η διαδικασία αίτησης

και κατάθεσης δικαιολογητι-

κών για την είσπραξη της

επιχορήγησης από τις επι-

χειρήσεις.

· Καταργείται η 3μηνη

δέσμευση για διατήρηση

προσωπικού μετά το τέλος

της 12μηνης επιχορήγησης.

Νέα προγράμματα

Παράλληλα μέσα στον

Σεπτέμβριο θα προκηρυ-

χθούν τρία νέα προγράμμα-

τα:

- Απασχόλησης ανέργων

ηλικίας 30 ετών και άνω

στις λιγότερο ανεπτυγμένες

περιφέρειες της χώρας. Το

πρόγραμμα θα επιχορηγεί

με έως 700 ευρώ μηνιαίως

για 12 μήνες το 75% του

μισθολογικού και μη μισθο-

λογικού κόστους για την

πρόσληψη 7.000 μακρο-

χρόνια ανέργων 30 ετών

και άνω σε ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις της Ανατολικής

Μακεδονίας, Θράκης,

Κεντρικής Μακεδονίας,

Ηπείρου, Θεσσαλίας και

∆υτικής Ελλάδας.

- Απόκτησης εργασιακής

εμπειρίας στην ψηφιακή

οικονομία. Το πρόγραμμα

θα επιχορηγεί με έως 600

ευρώ μηνιαίως για 6 μήνες

το 100% του μισθολογικού

και μη μισθολογικού

κόστους για την πρόσληψη

5.000 ανέργων 18-29 ετών

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

- Απόκτησης εργασιακής

εμπειρίας σε περιοχές υψη-

λής ανεργίας. Το πρόγραμ-

μα θα επιχορηγεί με έως

813 ευρώ μηνιαίως για 7

μήνες το 100% του μισθο-

λογικού και μη μισθολογι-

κού κόστους για την πρό-

σληψη 3.000 ανέργων 18-

30 ετών σε ιδιωτικές και

δημόσιες επιχειρήσεις της

Ανατολικής Μακεδονίας,

Θράκης, Στερεάς Ελλάδας,

Θεσσαλίας και Βορείου

Αιγαίου.

Επίσης

τον Οκτώβριο θα προκηρυ-

χθούν τα εξής προγράμμα-

τα :- Απόκτησης εργασια-

κής εμπειρίας που επιχορη-

γεί με έως 813 ευρώ μηνιαί-

ως για 7 μήνες το 100%

του μισθολογικού και μη

μισθολογικού κόστους για

την πρόσληψη 10.000

ανέργων 18-29 ετών σε

ιδιωτικές και δημόσιες επι-

χειρήσεις της Αττικής και

της Κεντρικής Μακεδονίας.

- Νέας επιχειρηματικότητας

με έμφαση στις γυναίκες

όπου θα επιχορηγεί για 12 -

18 μήνες με 10.000 έως

17.000 ευρώ 2.500 ανέρ-

γους 18-29 ετών, για να

δημιουργήσουν την δική

τους επιχείρηση. Επίσης

τον Νοέμβριο θα ξεκινή-

σουν δύο νέα προγράμματα

του ΟΑΕΔ:

- Απασχόλησης νέων πτυχι-

ούχων. Το πρόγραμμα θα

επιχορηγεί με έως 950

ευρώ μηνιαίως για 10 μήνες

το 100% του μισθολογικού

και μη μισθολογικού

κόστους για την πρόσληψη

6.000 ανέργων 22-29 ετών

με πτυχίο σε ιδιωτικές επι-

χειρήσεις. - Κατάρτισης και

απασχόλησης ανέργων σε

ειδικότητες υψηλής ζήτηση.

Το πρόγραμμα θα επιχορη-

γεί με έως 475 ευρώ μηνιαί-

ως για 8 μήνες το 50% του

μισθολογικού και μη μισθο-

λογικού κόστους για την

κατάρτιση και πρόσληψη

4.500

ανέργων ηλικίας 18-29

ετών σε ιδιωτικές επιχειρή-

σεις. Ακόμη για τον

Δεκέμβριο έχει προγραμμα-

τιστεί να προκηρυχθούν:

- Πρόγραμμα απασχόλησης

ανέργων ηλικίας 30 ετών

και άνω στις Περιφέρειες σε

μετάβαση. Το πρόγραμμα

θα επιχορηγεί με έως 700

ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες

το 75% του μισθολογικού

και μη μισθολογικού

κόστους για την πρόσληψη

5.000 ανέργων ηλικίας 30

ετών και άνω σε ιδιωτικές

επιχειρήσεις της Δυτικής

Μακεδονίας, Στερεάς

Ελλάδας, Ιόνιων Νησιών,

Πελοποννήσου, Βόρειου

Αιγαίου και Κρήτης/

Πρόγραμμα απασχόλησης

ανέργων ηλικίας 30 ετών

και άνω στις περισσότερο

αναπτυγμένες περιφέρειες.

Το πρόγραμμα θα επιχορη-

γεί με έως 700 ευρώ μηνιαί-

ως για 12 μήνες το 75%

του μισθολογικού και μη

μισθολογικού κόστους για

την πρόσληψη 4.000 ανέρ-

γων ηλικίας 30 ετών και

άνω σε ιδιωτικές επιχειρή-

σεις της Αττικής και του

Νοτίου Αιγαίου.

7
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ΟΑΕΔ: Έρχονται δέκα προγράμματα για 56.000 ανέργουςΟΑΕΔ: Έρχονται δέκα προγράμματα για 56.000 ανέργους

Τέλος χρόνου στην προστασίαΤέλος χρόνου στην προστασία

της α’ κατοικίαςτης α’ κατοικίας

Σήμαναν πένθιμα οι καμπάνες γιαΣήμαναν πένθιμα οι καμπάνες για

την Αγία Σοφία σε όλη την επαρχία την Αγία Σοφία σε όλη την επαρχία 



Σ
τη φάση της

υλοποίησης μπήκε

πλέον το έργο που

αφορά την προμήθεια και

εγκατάσταση εξοπλισμού

για την αναβάθμιση 46

συνολικά υφιστάμενων

παιδικών χαρών στην

επαρχία Φαρσάλων.

Στις παιδικές χαρές θα

λάβουν χώρα όλες οι απαι-

τούμενες παρεμβάσεις, έτσι

ώστε να πληρούνται οι

απαιτήσεις και τα ευρωπαϊ-

κά πρότυπα ασφαλείας

όπως η τοποθέτηση νέων

οργάνων και δαπέδων

ασφαλείας και φωτιστικών

σωμάτων και ιστών φωτι-

σμού.

Με την ολοκλήρωση των

εργασιών θα επιτευχθεί η

αναβάθμιση και ο εμπλουτι-

σμός των χώρων των παι-

δικών χαρών με κατάλληλο

εξοπλισμό ώστε να αναπτυ-

χθούν ασφαλείς χώροι για

παιχνίδι και ξεκούραση.

Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός του έργου ανέρχεται

στις 320.000 ευρώ εκ των

οποίων τα 120.000 ευρώ

θα καλυφθούν από ίδιους

πόρους του Δήμου

Φαρσάλων και τα 200.000

ευρώ από το πρόγραμμα

«Φιλόδημος ΙΙ» του υπουρ-

γείου Εσωτερικών.

Τις εργασίες στην παιδική

χαρά επί της οδού Καναδά,

επιθεώρησε την Πέμπτη ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου, μαζί με

τους αντιδημάρχους κ.κ.

Σταύρο Κουκουλιό και Νίκο

Γκατζόγια. Σε δήλωσή του,

ο κ. Εσκίογλου τόνισε πως

«βρισκόμαστε στην τελική

φάση ώστε σύντομα να

παραδώσουμε στην κοινω-

νία 46 συνολικά νέες, σύγ-

χρονες και προπαντός

ασφαλείς παιδικές χαρές σε

όλη την επαρχία

Φαρσάλων. Παιδικές χαρές

που θα προσφέρουν χαρά,

παιχνίδι κοινωνικοποίηση

και γενικότερα όμορφες

στιγμές σε μικρά παιδιά,

αλλά και στους γονείς

τους».

Αναλυτικότερα, θα γίνουν

παρεμβάσεις στους

παρακάτω χώρους:

· Παιδική χαρά επί της οδού

Καναδά. Πρόκειται για ανά-

πλαση – αναβάθμιση υφι-

στάμενης παιδικής χαράς,

που βρίσκεται στη Δημοτική

ενότητα Φαρσάλων

· Παιδική χαρά επί της οδού

Θέτιδος , στο Ο.Τ. 426 Β.

Πρόκειται για ανάπλαση –

αναβάθμιση υφιστάμενης

παιδικής χαράς, που βρί-

σκεται στη Δημοτική ενότη-

τα Φαρσάλων, πλησίον του

Α’ Δημοτικού Παιδικού

Σταθμού Φαρσάλων.

· Παιδική χαρά επί της οδού

Καποδιστρίου. Πρόκειται

για ανάπλαση – αναβάθμι-

ση υφιστάμενης παιδικής

χαράς, η οποία βρίσκεται

στη Δημοτική Ενότητα

Φαρσάλων, στην πλατεία

των Α’ εργατικών κατοικιών.

· Παιδική χαρά επί του Ο.Τ.

Γ 302 Ζ. Πρόκειται για ανά-

πλαση – αναβάθμιση υφι-

στάμενης παιδικής χαράς, η

οποία βρίσκεται στη

Δημοτική Ενότητα

Φαρσάλων.

· Παιδική χαρά στο

Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων. Πρόκειται για

ανάπλαση – αναβάθμιση

υφιστάμενης παιδικής

χαράς, η οποία βρίσκεται

στη Δημοτική Ενότητα

Φαρσάλων

· Παιδική χαρά επί της οδού

Νικηταρά στα Φάρσαλα.

Πρόκειται για ανάπλαση –

αναβάθμιση υφιστάμενης

παιδικής χαράς, η οποία

βρίσκεται στη Δημοτική

Ενότητα Φαρσάλων

· Παιδικές χαρές σε σαρά-

ντα Τοπικές Κοινότητες του

Δήμου Φαρσάλων.

Πρόκειται για ανάπλαση –

αναβάθμιση υφιστάμενων

παιδικών χαρών, οι οποίες

βρίσκονται σε Τοπικές

Κοινότητες του Δήμου

Φαρσάλων.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ξεκίνησε η αναβάθμιση 46 παιδικών χαρών στην επαρχία ΦαρσάλωνΞεκίνησε η αναβάθμιση 46 παιδικών χαρών στην επαρχία Φαρσάλων



Σ
ε σημαντικές

παρεμβάσεις στο

εσωτερικό οδικό

δίκτυο στην επαρχία

Φαρσάλων προχωρά το

τελευταίο διάστημα ο

Δήμος Φαρσάλων.

Τις εργασίες συντήρησης

και αποκατάστασης του

οδοστρώματος στους

Χαλκιάδες επιθεώρησε την

Παρασκευή ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου μαζί με τον

αρμόδιο αντιδήμαρχο

Τεχνικών Έργων κ. Νίκο

Γκατζόγια, παρουσία του

προέδρου του Συμβουλίου

της Τοπικής Κοινότητας

Χαλκιάδων κ. Δημήτριου

Στεφανίδη.

Σε δηλώσεις του ο κ.

Εσκίογλου τόνισε πως «ο

Δήμος Φαρσάλων «τρέχει»

ένα μείζονος σημασίας έργο

που αφορά την ασφαλτό-

στρωση στο εσωτερικό

οδικό δίκτυο των χωριών

μας. Είναι η πρώτη φορά

μετά από πολλά χρόνια

που γίνεται κάτι τέτοιο,

δηλαδή να μην περιοριζό-

μαστε σε εμβαλωματικές

λύσεις αλλά προχωρούμε

σε πλήρη αποκατάσταση

τμημάτων των δρόμων.

Συνεχίζουμε ανταποκρινό-

μενοι στις ανάγκες της κοι-

νωνίας με διαρκή καταγρα-

φή προβλημάτων και δρο-

μολόγηση λύσεων».

Από την πλευρά του ο πρό-

εδρος της Κοινότητας κ.

Στεφανίδης σημείωσε μετα-

ξύ άλλων πως «θέλω να

ευχαριστήσω τον Δήμαρχο

κ. Εσκίογλου για τις σημα-

ντικές παρεμβάσεις στην

περιοχή, καθώς στους

Χαλκιάδες είχαμε να δούμε

πλήρη ασφαλτόστρωση

εντός του χωριού από το

2007».

Σημειώνεται τέλος πως οι

εργασίες συνεχίζονται και

σε άλλα χωριά της επαρ-

χίας Φαρσάλων.
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Τοπικά Νέα

«Λίφτινγκ» στο εσωτερικό οδικό δίκτυο«Λίφτινγκ» στο εσωτερικό οδικό δίκτυο

της επαρχίας Φαρσάλων από το Δήμοτης επαρχίας Φαρσάλων από το Δήμο



Έ
φυγε σε ηλικία

64 ετών ο

Φαρσαλινός

Νικόλαος Τριανταφύλλου,

ο οποίος διετέλεσε κατά

το παρελθόν Πρόεδρος

στην κοινότητα Διλόφου

και Αντιδήμαρχος

Φαρσάλων (2010-2012 &

2016-2017), επί

δημαρχίας Άρη

Καραχάλιου και στις δύο

θητείες.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα

αγαπητός στην πόλη των

Φαρσάλων όπου διατηρού-

σε επί σειρά ετών λογιστικό

γραφείο.

Στο τελευταίο “αντίο” στον

Μητροπολιτικό Ιερό Ναό

της Αγίας Παρασκευής

Φαρσάλων το Σάββατο

25/7 στον του παρευρέθη-

καν αρκετοί αιρετοί και πλή-

θος κόσμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο των

Φαρσάλων εκφράζει τα

θερμά συλλυπητήρια όλων

των μελών του ΔΣ και την

αμέριστη συμπαράστασή

τους στην οικογένεια και

τους οικείους του.

Επίσης κατατέθηκε στεφάνι

στην μνήμη του εκλιπόντος

εκ μέρους του Δημάρχου

Φαρσάλων και του  Δ.Σ.

από το Σώμα που παρέστει

στην εξόδιο ακολουθία.

Ευχόμαστε θερμά συλλυ-

πητήρια στην οικογένεια

του.

Καλό ταξίδι...
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ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ
ε επιστολή που

απέστειλε ο

Δημήτριος Γ.

Βαρακλιώτης αναφέρει

την ακύρωση συναυλίας

του κ. Κραουνάκη που

ήταν προγραμματισμένη

να γίνει 6 Αυγούστου στα

Φάρσαλα.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει

στην επιστολή:

“Κατόπιν προσωπικής μας

πρωτοβουλίας προσπαθή-

σαμε να απολαύσει ο

Φαρσαλινός λαος τον μεγα-

λύτερο Έλληνα συνθέτη της

νεότερης έντεχνης μουσι-

κής.

Τον Σταμάτη Κραουνάκη με

τους Σπείρα Σπείρα.

Η συναυλία διάρκειας δυό-

μισι ωρών είχε προγραμμα-

τιστεί στις 6 Αυγούστου

2020.

Να σημειώσουμε δε, ότι η

συγκεκριμένη παράσταση

είναι η μοναδική που διαθέ-

τει το υγειονομικό πρωτό-

κολλο κατά της διασποράς

του Covid 19, έναντι άλλων

τοπικών παραστάσεων ή

πολιτιστικών και αθλητικών

δράσεων με συνδιοργανω-

τή τον δήμο Φαρσάλων.

Δυστυχώς όμως αυτό δεν

ήταν αρκετό για να πείσει

τον δήμο Φαρσάλων με

αποτέλεσμα την ακύρωση

αυτής της μοναδικής παρά-

στασης.

Επιφυλάσσομαι για νέες και

σοβαρές εκδηλώσεις ανα-

μένοντας την κατασκευή

ειδικού χώρου συναυλιών

και θεαμάτων που ετοιμάζει

γνωστή τοπική επιχείρηση.

Ζητώ προσωπικά συγνώμη

για την ακύρωση της

συναυλίας και επιφυλάσσο-

μαι για τα καλύτερα….

* Να σημειώσουμε και να

επισημάνουμε ότι οι συμπο-

λίτες μας δικαιούνται το κάτι

παραπάνω στον πολιτισμό

χωρίς καμία έκπτωση…”

Δημήτρης Γ. Βαρακλιώτης

Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων

γνωστοποιείται  ότι  στην

ανακοίνωση που εξέδωσε

η ΑΑΔΕ, ο Διοικητής της

Αρχής κ. Γ. Πιτσιλής

έκανε δεκτό το αίτημα

όλων των φορέων της

αγοράς για παράταση

μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020

των εξής δύο

προθεσμιών:

•Πρώτον, για την απόσυρ-

ση των ξεπερασμένων

Φορολογικών

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

(ΦΗΜ) – ταμειακών μηχα-

νών, που είχαν λάβει άδεια

καταλληλότητας τα έτη

2002 έως 2005. 

•Δεύτερον, για την αναβάθ-

μιση των λογισμικών των

χρησιμοποιούμενων ΦΗΜ,

που αφορούν στο πρωτό-

κολλο επικοινωνίας και κρυ-

πτογράφησης (τεχνικές

προδιαγραφές) για την δια-

βίβαση των δεδομένων

τους στο πληροφοριακό

σύστημα.

Και οι δύο προθεσμίες ήταν

προγραμματισμένο να

λήξουν την 31η Ιουλίου

2020.

Την δεδομένη χρονική στιγ-

μή όπου οι επιχειρήσεις

μετρούν ακόμα τις πληγές

τους από τις πρωτοφανείς

συνθήκες της πανδημίας

του κορωνοϊού και προ-

σπαθούν για την επάνοδό

τους στην όποια κανονικό-

τητα, η ΑΑΔΕ με την παρά-

ταση των σχετικών προθε-

σμιών δείχνει να αντιλαμ-

βάνεται ότι, οι εκ μέρους

του κράτους παρεμβάσεις

και ζητούμενες προσαρμο-

γές πρέπει να γίνονται με

γνώμονα την διευκόλυνση

του επιχειρείν και τη δια-

σφάλιση ευνοϊκότερων

όρων για την επιβίωσή του.

Η ΕΣΕΕ, στις σχετικές επι-

κοινωνίες της με το

Υπουργείο Οικονομικών,

ήδη αναζητεί τρόπους για

την επιδότηση του κόστους

των αναγκαίων αντικατα-

στάσεων και αναβαθμίσεων

των ΦΗΜ από πόρους του

ΕΣΠΑ, προκειμένου το λια-

νεμπόριο να ανακτήσει στα-

διακά τον βηματισμό του.

Έφυγε από την ζωήΈφυγε από την ζωή οο Ν. ΤριανταφύλλουΝ. Τριανταφύλλου

- Διετέλεσε πρόεδρος της ΤΚ Διλόφου- Διετέλεσε πρόεδρος της ΤΚ Διλόφου

και Αντιδήμαρχος Φαρσάλωνκαι Αντιδήμαρχος Φαρσάλων

Δ. Βαρακλιώτης: Γιατί ακυρώθηκε η συναυλία του Σταμάτη ΚραουνάκηΔ. Βαρακλιώτης: Γιατί ακυρώθηκε η συναυλία του Σταμάτη Κραουνάκη

Τ
ροχαίο ατύχημα

με δυο μηχανάκια

σημειώθηκε στα

Φάρσαλα και

συγκεκριμένα στα

φανάρια στο ύψος του

Δημοτικού Σταδίου.

Εκεί κάτω υπό αδιευκρίνι-

στες συνθήκες ένα μηχανά-

κι το οποίο οδηγούσε ένας

νεαρός άνδρας έπεσε

πάνω σε μπροστινό μηχα-

νάκι το οποίο επίσης οδη-

γούσε νεαρός οδηγός.

Σύμφωνα με τις πληροφο-

ρίες και οι δυο οδηγοί μετα-

φέρθηκαν στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων.

Ο ένας από τους δυο οδη-

γούς νοσηλεύεται προλη-

πτικά στο Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο της Λάρισας με

ελαφριά κατάγματα και

αιματώματα εκτός κινδύνου.

Ελαφρά τραυματίστηκε ο

δεύτερος οδηγός ενώ αξίζει

να σημειωθεί πως και οι

δύο οδηγοί φέρεται να μην

φορούσαν κράνος!

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσο-

χή από όλους μας καθώς

δεν αργεί πολύ να γίνει το

«κακό». 

*Φωτό αρχείου

Τροχαίο στα Φάρσαλα: ΣυγκρούστηκανΤροχαίο στα Φάρσαλα: Συγκρούστηκαν

μηχανάκια με νεαρούςμηχανάκια με νεαρούς

Παράταση από την ΑΑΔΕ τωνΠαράταση από την ΑΑΔΕ των

προθεσμιών προσαρμογήςπροθεσμιών προσαρμογής

ταμειακών μηχανώνταμειακών μηχανών



Α
ναδρομικά 11

μηνών έως και

7.800 ευρώ θα

δοθούν οριστικά σε

όλους τους παλιούς

συνταξιούχους (περίπου

2,5 εκατ.) , ανεξάρτητα

εάν έχουν προσφύγει ή

όχι στα δικαστήρια.

Ωστόσο την ίδια ώρα, η

κυβέρνηση δεν έχει ακόμα

«κλειδώσει» τον τρόπο και

τον χρόνο καταβολής τους.

Δεδομένο θα πρέπει να

θεωρείται ότι τα ποσά θα

καταβληθούν από το 2021

σε δόσεις και σε βάθος

χρόνου (5-6 χρόνια). Την

ίδια ώρα από Σεπτέμβριο

μέχρι Νοέμβριο ξεδιπλώνε-

ται μια σειρά πληρωμών για

τους συνταξιούχους. Θα

υπάρξει αύξηση προκατα-

βολών της προσωρινής

σύνταξης για μισθωτούς και

ελεύθερους επαγγελματίες,

προκαταβολή των εφάπαξ,

αύξηση των συντάξεων

χηρείας, αύξηση της νέας

κύριας σύνταξης, ενώ τον

Νοέμβριο θα καταβληθούν

τα αναδρομικά των κύριων

συντάξεων 12 μηνών, σύμ-

φωνα με ρεπορτάζ της εφη-

μερίδας «ΤΑ ΝΕΑ».

Την τελική κυβερνητική

απόφαση να δοθούν τα

παλιά αναδρομικά στο

σύνολο των συνταξιούχων

γνωστοποίησε ο υπουργός

Οικονομικών, Χρήστος

Σταϊκούρας.

«Θα υλοποιήσουμε τις δικα-

στικές αποφάσεις. Αυτό

είναι τετελεσμένο, και χωρίς

να ταλαιπωρούνται οι

συνταξιούχοι στα δικαστή-

ρια, άρα η απόφαση θα

καλύψει το σύνολο των

συνταξιούχων», τόνισε.

Ο υπουργός εξήγησε ότι οι

αποφάσεις για τα αναδρομι-

κά των συνταξιούχων θα

ληφθούν σε δύο επίπεδα:

-Στο δημοσιονομικό, δηλα-

δή ποια χρονιά θα επιβα-

ρυνθεί ο κρατικός προϋπο-

λογισμός με το κόστος της

καταβολής των αναδρομι-

κών.

-Το ταμειακό, δηλαδή πως

θα γίνει η πληρωμή των

αναδρομικών στους δικαι-

ούχους.

Από την πλευρά του ο

υπουργός Εργασίας και

Κοινωνικών

Υποθέσεων,Γιάννης

Βρούτσης, συμβουλεύει

τους συνταξιούχους να μην

τρέχουν σε δικηγορικά ή

λογιστικά γραφεία. Ο ίδιος

ανέφερε πως «Το ποσό

υπολογίζεται στα 3 δισ.

ευρώ και θα γίνει ανακοίνω-

ση από τον ίδιο τον

Πρωθυπουργό για τη λύση

που θα δοθεί και θα είναι

με διάταξη νόμου, που θα

περιλαμβάνει το τρόπο για

το πώς θα αποδοθούν τα

χρήματα στους συνταξιού-

χους».

Πληρωμές Σεπτεμβρίου –

Νοεμβρίου

Παράλληλα, εκτός από τα

αναδρομικά των παλιών

συνταξιούχων, έρχονται και

τα αναδρομικά που απορ-

ρέουν από την εφαρμογή

του νόμου Βρούτση.

Ειδικότερα:

-Αναδρομικά ενός έτους (

από 1/9/2019 μέχρι

1/9/2020) έως 3.024 ευρώ

θα λάβουν με τις συντάξεις

Νοεμβρίου οι νέοι συνταξι-

ούχοι κατ’ εφαρμογή του

νόμου Βρούτση.

-Οι νέοι συνταξιούχοι, όσοι

δηλαδή παίρνουν σύνταξη

με 30 και άνω έτη ασφάλι-

σης μετά τις 13 Μαϊού του

2016, θα πάρουν ολόκληρη

την αύξηση στην τσέπη,

ενώ όσοι έχουν προσωπική

διαφορά, θα πάρουν την

αύξηση επάνω από το

ποσό της προσωπικής τους

διαφοράς.

-Αναδρομικά έως 6.000

ευρώ έρχονται από τον

Οκτώβριο για δεκάδες

χιλιάδες εν αναμονή συντα-

ξιούχους που υπέβαλαν

αίτηση από 13/5/2016 και

δεν έχει βγει η οριστική

τους σύνταξη.
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Τ
ην απαγόρευση

των πανηγυριών

και τον Αύγουστο

προανήγγειλε ο

υφυπουργός Ανάπτυξης

Νίκος Παπαθανάσης.

«Η κοινή λογική λένε ότι

πάνε έως τέλος Αυγούστου

για αναστολή. Δεν υπάρχει

περίπτωση να επιτραπούν

τα πανηγύρια καθότι είναι

το μοναδικό σημείο που

πατήσαμε φρένο, καθότι

δεν λειτούργησαν με τους

κανόνες που είχαμε ανακοι-

νώσει. Επομένως κατά την

εκτίμησή μου δεν θα επι-

τραπούν τα πανηγύρια τον

Αύγουστο», είπε μιλώντας

στο MEGA.

Αναφερόμενος στην ελληνι-

κή οικονομία, είπε ότι επα-

νεκκίνησε καλά, παρά τα

δεδομένα προβλήματα

λόγω κορονοϊού. «Ξεκίνησε

καλά η οικονομία. Είμαστε

σε χρονιά ύφεσης, αλλά

θέλουμε όσο το δυνατόν

μικρότερη ύφεση, για να

βρεθούμε σε καλύτερο

σημείο το 2021 και να επι-

ταχύνουμε» τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε

πως δεύτερο lockdown δεν

θα υπάρξει με την έννοια

που έλαβε χώρα το πρώτο.

«Είμαστε πιο έξυπνοι, με

εργαλεία πιο ικανά να αντι-

μετωπίσουν τη διασπορά

του Covid-19. Ίσως έχουμε

τοπικές παρεμβάσεις στην

αντιμετώπιση των προβλη-

μάτων του κορoνοϊού» είπε

ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε

στα χρήματα από το Ταμείο

Ανάκαμψης, τα οποία θα

στηρίξουν την ελληνική

οικονομία, ενώ όπως γνω-

στοποίησε στις 15

Οκτωβρίου θα γνωστοποιη-

θούν οι ελληνικές προτά-

σεις στην Ευρώπη.

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι

την περίοδο της καραντίνας

δεν υπήρξε αισχροκέρδεια,

καθώς το υπουργείο παρα-

κολουθούσε συνεχώς τις

τιμές και την αγορά, ενώ

μίλησε και για ένα νομοθέ-

τημα που θα θεμελιώσει

ένα μηχανισμό προστασίας

των πολιτών από τα φαινό-

μενα υπερτιμήσεων. Ο

μηχανισμός αυτό θα πραγ-

ματοποιεί ελέγχους επί

24ώρου βάσεως κάνοντας

ελέγχους σε τιμές, για

αισχροκέρδεια και εναρμο-

νισμένες πρακτικές, ενώ οι

πολίτες θα μπορούν να

καταγγείλουν τις παρατυ-

πίες στο 1520.

Κορονοϊός: Τέλος τα Κορονοϊός: Τέλος τα 

πανηγύρια τον Αύγουστο πανηγύρια τον Αύγουστο 



Κ
ατά τη

συνεδρίαση του

Δ.Σ. της ΕΠΣΝ

Λάρισας που

πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

αποφασίσθηκαν τα

κάτωθι:

1. Ορίστηκαν οι καταληκτι-

κές ημερομηνίες για τις

δηλώσεις συμμετοχής στα

τοπικά πρωταθλήματα της

Ένωσης και το κύπελλο:

– A’ DE-TOX κατηγορία:

έως τις 7 Αυγούστου 2020

– Α1′ κατηγορία: έως τις 21

Αυγούστου 2020

– Β’ κατηγορία: έως τις 31

Αυγούστου 2020

– Κύπελλο: έως τις 31

Αυγούστου 2020 (οι ομάδες

της Γ’ Εθνικής, της Α’ DE-

TOX και της Α1′ έχουν υπο-

χρέωση δήλωσης συμμετο-

χής στο κύπελλο, ενώ για

τις ομάδες της Β’ κατηγο-

ρίας η δήλωση είναι προαι-

ρετική).

2. Ορίστηκαν οι ημερομη-

νίες έναρξης των πρωτα-

θλημάτων και του κυπέλ-

λου:

– A’ DE-TOX κατηγορία:

Σαββατοκύριακο 26-27

Σεπτεμβρίου 2020

– Α1′ κατηγορία:

Σαββατοκύριακο 03-04

Οκτωβρίου 2020

– Β’ κατηγορία:

Σαββατοκύριακο 10-11

Οκτωβρίου 2020

–Κύπελλο: Σαββατοκύριακο

26-27 Σεπτεμβρίου 2020

3. Κάθε ομάδα που θα συμ-

μετάσχει στα φετινά πρωτα-

θλήματα της ΕΠΣΝΛ

(ανδρικά ή υποδομής) υπο-

χρεούται να παραλάβει από

τη νέα λαχειοφόρο που

διοργανώνει η Ένωση,

προς οικονομική ενίσχυση

των σωματείων, τουλάχι-

στον 500 λαχνούς καταβάλ-

λοντας το 10% της αξίας

τους (100 ευρώ) ενώ από

την πώλησή τους κάθε

σωματείο θα εισπράξει

1.000 ευρώ. Μετά την εξά-

ντλησή τους, τα σωματεία

θα μπορούν να απευθυν-

θούν στη γραμματεία για

συμπληρωματική προμή-

θεια λαχνών με το ίδιο

καθεστώς.

Ξ
εκίνησαν οι

εργασίες

επίστρωσης

συνθετικού χλοοτάπητα

στο Δημοτικό Γήπεδο 5Χ5

(Βόρειο Γήπεδο) από τον

ανάδοχο εργολάβο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

και τις πληροφορίες το

γήπεδο αναμένεται να

παραδοθεί προς χρήση στο

τέλος της εβδομάδος.

Αν όλα πάνε βάση του προ-

γραμματισμού οι αγώνες

νοκ άουτ και οι τελικοί για

το 16ο Πρωτάθλημα 5Χ5

του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. θα διε-

ξαχθούν στον ολοκαίνουρ-

γιο τάπητα.
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Οι πιθανές ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτωνΟι πιθανές ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων



Η
Νίκη Κρήνης

μπήκε

δυναμικά στο

μεταγραφικό παζάρι

καθώς ανακοίνωσε την

απόκτηση του Πάνου

Κυριάκου και του Πάνου

Καραλευτέρη ενώ

ανανέωσαν και οι

ποδοσφαιριστές που

αποτελούν τον «κορμό»

της ομάδος.

Αναλυτικά ανανέωσαν οι

εξής ποδοσφαιριστές:

Χρήστος Τσανάκας, Γιάννης

Τσανάκας, Νίκος Ραγιάς,

Κώστας Σελήνης,

Παναγιώτςη Αλεξανδράκης,

Στέφανος Βάτσικας, Θάνος

Σουφλέρης, Θοδωρής

Βάτσικας, Ρουμελιώτης

Βαγγέλης,

Μαργαριτόπουλος Γιάννης,

Γακόπουλος Σάκης,

Νταφόπουλος Θάνος,

Διαμαντής Βησσάρης,

Μαργαριτόπουλος

Κωνσταντίνος,

Θεοχαρόπουλος Ηλίας,

Κανατούλας Στάθης,

Παπαδημητρίου Θανάσης,

Μαγαλιός Δημήτρης,

Λεβέντης Σωτήρης,

Τσαρδάκας Βαγγέλης,

Παπαιωάννου Δημήτρης και

Αγγελακόπουλος Γιάννης.

Ε
πιστροφή στα

ποδοσφαιρικά...

βάσανα για τους

ποδοσφαιριστές του

Αχιλλέα Φαρσάλων οι

οποίοι την περασμένη

εβδομάδα πέρασαν από

εργομετρικά τεστ στο

Εργομετρικό Κέντρο

“Alterlife”, προκειμένου

να διαπιστωθεί το

επίπεδο ετοιμότητάς τους

μετά την περίοδο των

καλοκαιρινών τους

διακοπών και λίγο πριν

την έναρξη της

προετοιμασίας η οποία

αναμένεται να ξεκινήσει

στις 5 Αυγούστου.

Οι άνθρωποι του Αχιλλέα

Φαρσάλων ευχαριστούν

θερμά τον ιδιοκτήτη της

“Alterlife” κ. Κουκουφλή

Δημήτρη για την εργομετρι-

κή αξιολόγηση των ποδο-

σφαιριστών μας.

Επίσης ευχαριστούν θερμά

τους κ.κ. Ευαγγελία

Νταραγιάννη, Δημήτρη

Καρακίτσο και Παναγιώτη

Κορδαλή καθώς και όλο το

προσωπικό του “Alterlife”

στα Φάρσαλα για την

άψογη συνεργασία, τον

επαγγελματισμό και την

τεχνογνωσία σε όλη την

διάρκεια των εργομετρικών

τέστ.
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Μεταγραφές και ανανεώσειςΜεταγραφές και ανανεώσεις

στην Νίκη Κρήνης!στην Νίκη Κρήνης!



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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για εργασία

σε μεζεδοπωλείο ή κυλικείο

στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

24910 - 23336

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα

30 τμ στην οδό Βόλου 

ημιόροφος, υπερυψωμένη.

Διαθέσιμη από τον Άυγουστο

Τηλ Επικοινωνίας:

6936719862

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατά-

στημα στην οδό Βόλου

Τηλ Επικοινωνίας:

24910-22604

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός εώς 35

ετών σε κάβα στα Φάρσαλα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

24910 - 25327
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων
ευχαριστεί την οικογένεια Βασιλείου Κων/νου
Τριανταφύλλου για την δωρεά εις μνήμην του
αντί μνημοσύνου.
Καλή ανάπαυση της ψυχής του.
Το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ένωση Συνταξιούχων Φαρσάλων ΙΚΑ και ο

Σύνδεσμος Τρίτης Ηλικίας την Πέμπτη 30/7 και ώρα

21:00 θα παραθέσουν συγκέντρωση στο Κονάκι -

Θερινό (Χαμορούσος Κώστας) με θέματα συζήτησης

τα αναδρομικά και τις συντάξεις.

Θα υπάρχει λεωφορείο σε όλες τις στάσεις.

28/7:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

29/7:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

30/7:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

31/7:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

1/8: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

2/8: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

3/8: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

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

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



Π
ραγματοποιήθηκε

στο Δίλοφο

Φαρσάλων

(κατάστημα Ά. Χαρδαλιά)

η παρουσίαση του

βιβλίου “Η ζωή και τα

Έθιμα του Διλόφου”,

ομιλήτρια της

πολιτιστικής συνάντησης

ήταν η κ. Μαρία

Καρακλιού ενώ

παράλληλα υπήρχε και

προβολή ιστορικών

γεγονότων του χωριού

μέσω βίντεο το οποίο

επιμελήθηκε ο κ. Γιώργος

Καρακλιός.

Η εκδήλωση σημείωσε

μεγάλη επιτυχία και «αγκα-

λιάστηκε» θερμά από τους

κατοίκους του χωριού και

όχι μόνο.

Σε επικοινωνία που είχαμε

με την κ. Καρακλιού δήλω-

σε απόλυτα ικανοποιήμενη

από την έκβαση της εκδη-

λώσης και ευχαριστεί τόσο

τους παρευρισκομένους

όσο και όσους συνέβαλαν

ώστε να πραγματοποιηθεί η

εν λόγω εκδήλωση.
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Ο
Δήμος Φαρσάλων

και ο ΟΠΑΚΠΑ

Δ.Φ. ετοιμάζουν

ένα πρόγραμμα

Πολιτιστικών

Εκδηλώσεων που θα

διεξαχθούν τόσο στην

πόλη των Φαρσάλων όσο

και στην Επαρχία

γενικότερα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

αναμένεται να γίνουν μικρά

πολιτιστικά δρώμενα με

περιορισμένο αριθμό ατό-

μων και κάτω από αυστηρά

υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο στόχος του Δήμου

Φαρσάλων είναι να προα-

χθεί ο Πολιτισμός στην

Επαρχία Φαρσάλων αλλά

πάντοτε με σεβασμό στην

Δημόσια Υγεία και τα νέα

δεδομένα που έχουν προ-

κύψει μετά την πανδημία

του Covid-19.

Το πρόγραμμα αναμένεται

να ανακοινωθεί εντός των

επόμενων ημερών.

Με μικρές εκδηλώσεις φέτος οΜε μικρές εκδηλώσεις φέτος ο

Πολιτιστικός Αύγουστος στην ΕπαρχίαΠολιτιστικός Αύγουστος στην Επαρχία
Μεγάλη επιτυχία στην παρουσίασηΜεγάλη επιτυχία στην παρουσίαση

βιβλίου η “Ζωή και τα Έθιμα τουβιβλίου η “Ζωή και τα Έθιμα του

Διλόφου” Διλόφου” 

Τ
ην Τρίτη 28 Ιουλίου

αναμένεται η

απόφαση που

περιμένουν αγωνιωδώς

πολλοί κάτοικοι της

Επαρχίας και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα αναμένεται

στο Δημοτικό Συμβούλιο το

οποίο θα πραγματοποιηθεί

στο Πολιτιστικό Κέντρο

Φαρσάλων να συζητηθεί η

λήψη απόφασης, για διεξα-

γωγή ή μη της ετήσιας

εμποροπανήγυρης του

Δήμου, από 15 μέχρι 21

Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

και τις πληροφορίες μας για

πρώτη φορά τα Φάρσαλα

δεν θα έχουν παζάρι φέτος

ελέω του Covid 19 και τα

νέα δεδομένα που έχουν

προκύψει.

Το παζάρι των Φαρσάλων

αποτελεί αναπόσπαστο

κομμάτι του 15 Αυγούστου

στην πόλη και την Επαρχία.

Πρόκειται άλλωστε για έναν

θεσμό της πόλης των

Φαρσάλων που έχει διάρ-

κεια πάνω από 400 χρόνια.

Τουρκικές πηγές αναφέ-

ρουν ήδη την εμποροπανή-

γυρη των Φαρσάλων να

γίνεται στον χώρο του

Απιδανού Ποταμού

(Ταμπάκος), το έτος 1608.

Ο θεσμός αυτός δίνει ζωή

στην πόλη, που φημίζεται

και για τον χαλβά της και

αποτελεί αναπόσπαστο

κομμάτι της ιστορίας της.

Όσον αφορά το οικονομικό

κομμάτι αρκεί κάποιος να

υπολογίσει ότι την περσινή

χρονιά τα έσοδα του Δήμου

μόνο ανήλθαν περίπου στις

70.000 ευρώ.

Αν στην εξίσωση βάλουμε

τόσο τους ιδιώτες που δρα-

στηριοποιούνται σε πολ-

λούς τομείς εντός του παζα-

ριού τόσο στο κομμάτι του

εμπορίου όσο φυσικά και

στον τομέα της εστίασης με

επιχειρηματίες που ενοικιά-

ζουν χώρους τόσο για

ψησταριές κλπ αλλά και για

την πώληση του τοπικού

εδέσματος που είναι από-

λυτα διαδεδομένο τον

Χαλβά Φαρσάλων και φυσι-

κά τους καταστηματάρχες

εντός της πόλεως (σ.σ.

τόσο της εστίασης όσο και

του εμπορίου) που περιμέ-

νουν να κινηθούν τόσο με

τους εμπόρους αλλά και

τους επισκέπτες του παζα-

ριού οι οικονομικές ζημίες

φαίνεται να είναι ανυπολό-

γιστες.

Ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης...Ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης...

Παζάρι «ώρα μηδεν»…Παζάρι «ώρα μηδεν»…

Ο
ι καλύτερες

εκπτώσεις στις

καλύτερες τιμές!

Η η Electronet Β.Κ.

Καζάνα για άλλη μια

φορά γίνεται Νούμερο 1

προορισμός, με τις

μεγάλες εκπτώσειος και

προσφορές! Έτσι μόνο

για λίγες μέρες όλες οι

συσκευές Bosch,

Siemens, Pitsos, Neff,

διατίθενται με έκπτωση

έως και 30% και με

κέρδος απόσυρσης-

ανακύκλωσης σε

δωροεπιταγή!

Πλυντήρια, στεγνωτήρια,

ψυγεία, κουζίνες, σκούπες,

πρεσσοσυστήματα και όλες

οι μικροσυσκευές των μεγα-

λύτερων εταιριών, είναι όλα

ετοιμοπαράδοτα και  συνθέ-

τουν την πληρέστερη γκάμα

συσκευών που θα καλύ-

ψουν κάθε απαίτηση. Οι

καταναλωτές μπορούν να

επισκεφθούν την πιο ενημε-

ρωμένη έκθεση εντοιχιζόμε-

νων και ελεύθερων συσκευ-

ών, να τα δουν όλα από

κοντά, να συζητήσουν με

τους πωλητές τις ανάγκες

τους και να αποκτήσουν τις

συσκευές που θέλουν όχι

μόνο στην καλύτερη σχέση

ποιότητας και τιμής αλλά

και έως 30% φθηνότερα.

Επιλέξτε προϊόντα των

BOSCH, SIEMENS,

PITSOS, NEFF και συνδυά-

στε την σύγχρονη τεχνολο-

γία με τις τιμές, τις μεγάλες

προσφορές και το κέρδος

απόσυρσης-ανακύκλωσης.

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα ΟΛΑ τα Β.Κ. Καζάνα ΟΛΑ τα Bosch,Bosch,

Siemens, Pitsos, Neff  Siemens, Pitsos, Neff  με έκπτωση 30% &με έκπτωση 30% &

με κέρδος απόσυρσης!με κέρδος απόσυρσης!

Τ
ι προβλέπει η νέα

απόφαση της

κυβέρνησης, που

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ,

για αφορά τους κανόνες

τήρησης αποστάσεων

προς περιορισμό της

διασποράς του

κορονοϊού.

«Από την Δευτέρα, 27

Ιουλίου 2020 έως και την

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

επιτρέπεται η λειτουργία

των υπαίθριων αγορών της

περ. 9 του άρθρου 2 του ν.

4497/2017 (Α’ 171), των

Κυριακάτικων Αγορών, των

Αγορών Ρακοσυλλεκτών

και των

Εμποροπανηγύρεων σε

όλη την Επικράτεια».

Αυτό προβλέπεται, στη νέα

απόφαση της κυβέρνησης

που δημοσιεύτηκε σήμερα

στο ΦΕΚ και αφορά στους

«Κανόνες τήρησης αποστά-

σεων σε ιδιωτικές επιχειρή-

σεις, δημόσιες υπηρεσίες

και άλλους χώρους συνά-

θροισης κοινού στο σύνολο

της Επικράτειας, προς

περιορισμό της διασποράς

του κορονοϊού COVID-19».

Σύμφωνα με την απόφαση

οι κανόνες έχουν ως ακο-

λούθως:

Η ελάχιστη απόσταση μετα-

ξύ των πάγκων των πωλη-

τών ορίζεται σε τρία μέτρα

με τον ενδιάμεσο χώρο

κενό-ελεύθερο από αντικεί-

μενα.

Υποχρεωτική η χρήση μη

ιατρικής μάσκας από το

προσωπικό των πωλητών.

Για το χρονικό διάστημα

από σήμερα, Δευτέρα, 27

Ιουλίου 2020 έως και την

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

επιτρέπεται η λειτουργία

νέας υπαίθριας αγοράς της

περ. 9 του άρθρου 2 του ν.

4497/2017 (Α’ 171) σε δια-

φορετική ημέρα από τη νυν

λαϊκή αγορά στον Δήμο

Ξάνθης, στον χώρο που

ήδη αναπτύσσεται ή επί της

οδού Εθελοντή Αιμοδότη. Η

ελάχιστη απόσταση μεταξύ

των πάγκων των πωλητών

ορίζεται σε 3 μέτρα με τον

ενδιάμεσο χώρο κενό- ελεύ-

θερο από αντικείμενα και

είναι υποχρεωτική η χρήση

μη ιατρικής μάσκας από το

προσωπικό των πωλητών.

Η γενική γραμματεία

Εμπορίου και Προστασίας

Καταναλωτή του υπουργεί-

ου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων ορίζεται αρμό-

δια για την επιβολή κυρώ-

σεων.

Κορονοϊός: οι κανόνες λειτουργίαςΚορονοϊός: οι κανόνες λειτουργίας

για υπαίθριες αγορές και πανηγύριαγια υπαίθριες αγορές και πανηγύρια



Σ
ε σημαντικές

παρεμβάσεις στο

εσωτερικό οδικό

δίκτυο στην επαρχία

Φαρσάλων προχώρησε

και συνεχίζει το τελευταίο

διάστημα ο Δήμος

Φαρσάλων.

Όπως φαίνεται και από

τις φωτογραφίες που μας

έστειλε αναγνώστρια της

εφημερίδας μας οι διαφο-

ρές είναι εμφανέστατες

προς το καλύτερο αποτέ-

λεσμα που φυσικά «λύνει

τα χέρια» των κατοίκων.

Οι συγκεκριμένες φωτογρα-

φίες προέρχονται από τις

Άνω Χαλκιάδες και συγκε-

κριμένα τον κτηνοτροφικό

δρόμο, έναν δρόμο ο οποί-

ος επί σειρά ετών αντιμετώ-

πιζε σοβαρότατα προβλή-

ματα και σύμφωνα με το

ρεπορτάζ δεν είχαν γίνει

ποτέ οι απαραίτητες παρεμ-

βάσεις πέραν από λίγα

«μπαλώματα».

Κατόπιν μαρτυρίας κατοί-

κων και όπως φαίνεται και

από τις φωτογραφίες πλέον

ο δρόμος είναι απόλυτα

προσβάσιμος μετά την

ασφαλτόστρωση που έγινε

σε όλο το μήκος και το πλά-

τος του.
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CMYK

“Λύθηκε” το χρόνιο πρόβλημα στον αγροτικό - “Λύθηκε” το χρόνιο πρόβλημα στον αγροτικό - 

κτηνοτροφικό δρόμο των Άνω Χαλκιάδωνκτηνοτροφικό δρόμο των Άνω Χαλκιάδων

ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ


