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Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 988 Τιμή: 0,60 ευρώ

Εκτός κυκλοφορίας ηΕκτός κυκλοφορίας η

Φαρσάλων – εισ.ΝίκαιαςΦαρσάλων – εισ.Νίκαιας

Ε.Ο.Α.Σ.Ν.Λ για βαμβάκι καιΕ.Ο.Α.Σ.Ν.Λ για βαμβάκι και

εκτιμήσεις ΕΛΓΑεκτιμήσεις ΕΛΓΑ

ΑποζημίωσηΑποζημίωση

& για τα& για τα

χωράφιαχωράφια

που έχασανπου έχασαν

τη γόνιμη γη τη γόνιμη γη 

Υπέρεια: ΜαζικήΥπέρεια: Μαζική

δηλητηρίαση σκύλωνδηλητηρίαση σκύλων

Λειτουργικό ξανά το οδικόΛειτουργικό ξανά το οδικό

δίκτυο της Επαρχίαςδίκτυο της Επαρχίας

Τα δεδομένα για αγρότες, κτηνοτρόφους, 
επιχειρήσεις και οικείες μετά την καταστροφή...

Στην “τελική ευθεία”Στην “τελική ευθεία”

τωντων αποζημιώσεων οιαποζημιώσεων οι

πληγέντες από τον πληγέντες από τον 

“ΙΑΝΟ”“ΙΑΝΟ”
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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 21/10/2020 
Ηλιοφάνεια 7/21c

Τρίτη 20/10/2020
Συννεφιά 7/19c

Πέμπτη 22/10/2020
Ηλιοφάνεια 7/23c

Παρασκευή 23/10/2020
Ηλιοφάνεια 8/25c

Σαββάτο 24/10/2020
Ηλιοφάνεια 11/26c

Κυριακή 25/10/2020 
Συννεφιά 11/24c

Δευτέρα 26/10/2020
Συννεφιά 10/23c

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

Τ
ο Διοικητικό

Συμβούλιο του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων κάνει γνωστό

στους συναδέλφους και

στο καταναλωτικό κοινό

ότι με την εφαρμογή της

χειμερινής ώρας το ωρά-

ριο των καταστημάτων

από την Δευτέρα 26

Οκτωβρίου 2020 διαμορ-

φώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΩΙ:8:00-13:30 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ:17:00-20:30

ΤΡΙΤΗ

ΠΡΩΙ:8:00-14:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΩΙ:8:00-13:30

ΑΠΟΓΕΥΜΑ:17:00-20:30

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΡΩΙ:8:00-14:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΚΛΕΙΣΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙ:8:00-13:30

ΑΠΟΓΕΥΜΑ:17:00-20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΡΩΙ:8:00-14:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΚΛΕΙΣΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ:ΚΛΕΙΣΤΑ

Ό
πως ενημέρωσε

το Φιλοζωικό

Σωματείο

Φαρσάλων στις 15/10

στην Υπέρεια Φαρσάλων

άγνωστος μέχρι στιγμής

δράστης δηλητηρίασε με

υδροκυάνιο όπως φαίνε-

ται δεκάδες σκυλιά, τα

οποία παρά τις φιλότιμες

προσπάθειες των κατοί-

κων της περιοχής κατέλη-

γαν σχεδόν ακαριαία.

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ- Friends of

Animals:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΑΠΟΨΕ…ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ

ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΙΑ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ…ΝΕΚΡΑ

ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΚΥΛΑΚΙΑ…ΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΕΙ ΔΕΝ

ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΑΝ ΝΑ

ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΚΑΤΕΛΗΓΑΝ ΑΜΕΣΩΣ…

ΠΡΟΦΑΝΩΣ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ

ΒΡΗΚΕ ΥΔΡΟΚΥΆΝΙΟ…ΟΙ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΨΙΑΖΟ-

ΝΤΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΛΑ ΔΕΝ

ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ…ΘΑ

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ….

Υπέρεια: ΜαζικήΥπέρεια: Μαζική

δηλητηρίαση δεκάδωνδηλητηρίαση δεκάδων

σκύλων από φόλες…σκύλων από φόλες…

Ανακοινώθηκε τοΑνακοινώθηκε το

Χειμερινό Ωράριο Χειμερινό Ωράριο 

Ευχαριστίες στην “ΝεανικήΕυχαριστίες στην “Νεανική

Αρωγή Αγκαλιάζουμε Το Παιδί”Αρωγή Αγκαλιάζουμε Το Παιδί”

για την ευγενική χορηγία προςγια την ευγενική χορηγία προς

τους πληγέντεςτους πληγέντες

Ο
Δήμαρχος και το

Δ.Σ. του Δήμου

Φαρσάλων,

εκφράζουν τις ευχαριστίες

αλλά και την ευγνωμοσύ-

νη στην “Νεανική Αρωγή

Αγκαλιάζουμε Το Παιδί”

Αστική Μη Κερδοσκοπική

Εταιρεία, με έδρα την

Λάρισα για την ευγενική

χορηγία προς τους πλη-

γέντες, από τις καταστρε-

πτικές πλημμύρες της 18

– 19/09/2020, κατοίκους

της περιφέρειας του

Δήμου μας, με τρόφιμα

μακράς διάρκειας και

άλλα είδη. 

Η πράξη σας αποτελεί

παράδειγμα προς μίμηση,

είναι τιμητική και άξια. Σας

ευχαριστούμε ειλικρινά και

εκ μέρους των πληγέντων

ευχόμενοι υγεία και κάθε

καλό.



Κ
ίνηση αλληλεγ-

γύης υλοποίησαν

από κοινού ο

Πολιτιστικός Σύλλογος

Δένδρων «Η Άργισσα»

και τα σχολεία Δένδρων –

Πλατανουλίων προς τους

πληγέντες συμπολίτες

μας στην περιοχή των

Φαρσάλων, οι οποίοι

έχουν ανάγκη στήριξης

μετά την καταστροφή που

προκάλεσε η κακοκαιρία

«Ιανός».

Κατά το τελευταίο χρονικό

διάστημα συγκεντρώθηκε

σημαντική ποσότητα τροφί-

μων, απορρυπαντικών και

εμφιαλωμένων νερών, η

οποία παραδόθηκε στον

Σύλλογο Φιλανθρωπίας και

Ιεραποστολής Φαρσάλων

«Παναγία Ελεούσα». Η

παραπάνω δράση έγινε στο

πλαίσιο της εκστρατείας

#helpfarsala που έχει στόχο

να απαλύνει – κατά το

δυνατόν – τις πληγές που

άφησαν πίσω τα ακραία

καιρικά φαινόμενα.

Εκφράζονται θερμές ευχαρι-

στίες καθώς η βοήθεια που

έφτασε στα Φάρσαλα είναι

αποτέλεσμα κινητοποίησης

των κατοίκων στις

Κοινότητες Δένδρων,

Πλατανουλίων και Αγίας

Σοφίας, οι οποίοι έδειξαν

έμπρακτα την υποστήριξη

τους προς όσους έχουν

ανάγκη. Παράλληλα, ένα

«ευχαριστώ» αξίζουν οι

Μεταφορικές Επιχειρήσεις

Αφοί Ντελόπουλοι, καθώς

πραγματοποίησαν δωρεάν

την μεταφορά της συγκε-

ντρωθείσας ποσότητας έως

τα γραφεία του Συλλόγου

Φιλανθρωπίας και

Ιεραποστολής Φαρσάλων

«Παναγία Ελεούσα».

Η εκστρατεία #helpfarsala

συνεχίζεται…
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Οι κάτοικοι του Δ.Δ. Δένδρων ΤυρνάβουΟι κάτοικοι του Δ.Δ. Δένδρων Τυρνάβου

στηρίζουν τους πληγέντεςστηρίζουν τους πληγέντες



Π
ροχωρούν από την
Περιφέρεια
Θεσσαλίας οι εργα-

σίες αποκατάστασης των
υποδομών πρόσβασης
σε θέσεις εθνικού και
επαρχιακού δικτύου στην
επαρχία Φαρσάλων.
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι
εργασίες αποκαταστάσεις
ερεισμάτων και οδοστρώ-
ματος σε τρία επικίνδυνα
σημεία  της εθνικής οδού

Φαρσάλων-Βόλου ενώ σε
εξέλιξη βρίσκονται οι εργα-
σίες στα υπόλοιπα εννιά
τμήματα της οδού που
έχουν υποστεί ζημιές από
το μεσογειακό κυκλώνα
«Ιανός». Παράλληλα σε
εξέλιξη βρίσκονται οι εργα-
σίες αποκατάστασης ερει-
σμάτων και οδοστρώματος
της εθνικής οδού Λάρισας-
Φαρσάλων σε μήκος 1χλμ
στο ύψος της διασταύρω-

σης με τον οικισμό Βασιλί.
Στην οδό Λάρισας-
Φαρσάλων έχει απαγορευ-
θεί η κυκλοφορία των φορ-
τηγών οχημάτων άνω των
3,5 τόνων προκειμένου να
διασφαλιστεί η ασφαλής
κυκλοφορία των υπόλοιπων
οχημάτων.
Τα σημεία όπου επιχειρούν
τα μηχανήματα της
Περιφέρειας και των

Ιδιωτών επισκέφτηκε με
εντολή του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστού ο θεματικός
Αντιπεριφερειάρχης Νίκος
Λιούπας ο οποίος ενημερώ-
θηκε από το Διευθυντή
Τεχνικών Υπηρεσιών της
Π.Ε. Λάρισας Χρήστο
Ντάγια για την πορεία των
εργασιών.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Λειτουργικό ξανά το οδικό δίκτυο της Λειτουργικό ξανά το οδικό δίκτυο της 

Επαρχίας – Η Περιφέρεια επιχειρεί σε 12 σημείαΕπαρχίας – Η Περιφέρεια επιχειρεί σε 12 σημεία

Α
πό την

Αντιδημαρχία

Δ.Ε. Νίκαιας και

την Τοπική Κοινότητα

Νίκαιας εκδόθηκε η ακό-

λουθη ανακοίνωση:

Η διέλευση των οχημάτων

από τη Δευτέρα 19

Οκτωβρίου 2020 και ώρα

07:00 π.μ. έως και Κυριακή

15 Νοεμβρίου 2020, στην

οδό Φαρσάλων και συγκε-

κριμένα από την είσοδο του

οικισμού από Λάρισα προς

Φάρσαλα (Φαρσάλων) έως

και το τέλος στη διασταύ-

ρωση της γέφυρας (δια-

σταύρωση Φαρσάλων, Κ.

Καραμανλή Χάλκης) και

αντίστροφα.

Η κυκλοφορία των οχημά-

των (ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ)

θα διεξάγεται μέσω των

οδών: Οδ. Ελύτη (Δρόμος

προς ΙΚΕΑ), Ν. Καζαντζάκη

(από Ελύτη δεξιά προς

πάρκο Καλλιθέας) – Κ.

Καραμανλή (ΧΑΛΚΗΣ).

Η κίνηση των οχημάτων

από Φάρσαλα προς Λάρισα

θα γίνεται με τον αντίστοιχο

τρόπο.

Καθ΄όλη τη διαδρομή της

παράκαμψης θα υπάρχει

αυστηρή εργοταξιακή

σήμανση.

Τα βαρέα οχήματα (ΦΟΡ-

ΤΗΓΑ) θα διέρχονται ΥΠΟ-

ΧΡΕΩΤΙΚΑ από Οδυσσέα

Ελύτη (προς ΙΚΕΑ) και Κ.

Καραμανλή (ΧΑΛΚΗΣ)

προς τον παράδρομο της

ΠΑΘΕ.

Για ένα μήνα εκτός η οδός Φαρσάλων –Για ένα μήνα εκτός η οδός Φαρσάλων –

είσοδος Νίκαιαςείσοδος Νίκαιας



Ο
ι αγρότες της

επαρχίας

Φαρσάλων μετά

το καταστροφικό πέρα-

σμα του “Ιανού” καλού-

νται τις τελευταίες μέρες

να διαχειριστούν και τις

μειωμένες τιμές που πλη-

ρώνονται από τους

εκκοκκιστές λόγω της

υποβάθμισης της ποιότη-

τας του βαμβακιού. Εκτός

των χωραφιών που έχουν

υποστεί ζημιά 100%,

υπάρχουν και τα αγροτε-

μάχια τα οποία έχουν

υποστεί εν μέρη ζημιά και

στα οποία οι παραγωγοί

προσπαθούν να συγκομί-

σουν το λιγοστό βαμβάκι

που έχει απομείνει. Τα

υποβαθμισμένα αυτά

βαμβάκια πληρώνονται

από τους εκκοκκιστές

από 5 εως 20 λεπτά κάτω

από την τρέχουσα τιμή

αγοράς.

Η Ε.Ο.Α.Σ.Ν. Λάρισας και

οι Αγροτικοί Σύλλογοι επαρ-

χίας Φαρσάλων βρίσκονται

πάντα δίπλα στα προβλή-

ματα του πρωτογενή τομέα

και κατανοώντας την από-

γνωση των αγροτών, οι

οποίοι μετά την πλημμύρα

έχουν να αντιμετωπίσουν

και την υποβάθμιση του

προϊόντος τους, ζητούν από

την Κυβέρνηση να υπάρξει

κάλυψη της απώλειας του

εισοδήματος που προκαλεί-

ται από την υποβάθμιση

του βαμβακιού για την

οποία οι μόνοι που δεν

ευθύνονται είναι οι παρα-

γωγοί.

Επίσης ο ΕΛΓΑ να συνεκτι-

μήσει κατά τους επιτόπιους

ελέγχους των γεωπόνων

και την υποβάθμιση της

ποιότητας του προϊόντος

ώστε να έχουμε δίκαιες και

σωστές αποζημιώσεις των

παραγωγών.

ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ

Ε.Ο.Α.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Ξ
εκίνησε την περα-

σμένη Τρίτη 13

Οκτωβρίου 2020 η

ηλεκτρονική υποβολή

αιτήσεων στο

Πρόγραμμα_στήριξης_επι

χειρήσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

“ΑΝΑΣΑ” για την ενίσχυ-

ση επιχειρήσεων που

επλήγησαν από τον

Covid-19, με δημόσια

δαπάνη 30.000.000 ευρώ

από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

2014-2020.

Πρόκειται για το σχέδιο

«άμεσης δράσης» της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

που με γρήγορες και αυτο-

ματοποιημένες διαδικασίες,

δίνει ανάσα ρευστότητας

από 5.000 έως 50.000

ευρώ με τη μορφή της μη

επιστρεπτέας επιχορήγη-

σης, ενισχύοντας το κεφά-

λαιο κίνησης πολύ μικρών

και μικρών επιχειρήσεων

που απασχολούν έως 49

άτομα.

Βασικοί_όροι_και_προϋπο-

θέσεις: Οι αιτήσεις υποβάλ-

λονται ηλεκτρονικά από 13

Οκτωβρίου και ώρα 13.00

μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και

ώρα 15.00, χωρίς παράτα-

ση-

Η χρηματοδότηση καλύπτει

κεφάλαιο κίνησης ίσο με το

50% των εξόδων της επιχεί-

ρησης το 2019, με ελάχιστο

ποσό επιχορήγησης τα

5.000 ευρώ και μέγιστο τα

50.000 ευρώ, χωρίς επι-

στροφή.

Το καταβληθέν ποσό θα

πρέπει να έχει αναλωθεί

εντός του 2021.-Αποδεκτές

είναι οι αιτήσεις επιχειρήσε-

ων που έχουν κάνει έναρξη

πριν την 1/1/2019-

Δεν απαιτείται εγγυητική

επιστολή ή άλλο αποδεικτι-

κό έγγραφο πλην της φορο-

λογικής δήλωσης.

Η χρηματοδότηση γίνεται

απευθείας χωρίς την μεσο-

λάβηση Χρηματοπιστωτικού

Οργανισμού .

-Το πρόγραμμα αφορά το

σύνολο των ΚΑΔ, εκτός

από τις δραστηριότητες του

πρωτογενή τομέα παραγω-

γής γεωργικών προϊόντων,

αλιείας και υδατοκαλλιέργει-

ας.

Οι αναλυτικοί όροι και προ-

ϋποθέσεις χορήγησης, οι

επιλέξιμοι ΚΑΔ και κάθε

άλλη σχετική πληροφορία

περιλαμβάνονται στην ανα-

λυτική πρόσκληση με α/α

ΟΠΣ 4584 και κωδικό

097ΚΕ που είναι αναρτημέ-

νη στις ιστοσελίδες:

www.thessalia-espa.gr,

www.efepae.gr,

www.aedep.gr,

www.espa.gr, όπου και θα

αναρτάται κάθε σχετική ενη-

μέρωση.
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CMYK

Ανακοίνωση της Ε.Ο.Α.Σ.Ν. Λάρισας για τα βαμΑνακοίνωση της Ε.Ο.Α.Σ.Ν. Λάρισας για τα βαμ--

βάκια και τις εκτιμήσεις του ΕΛΓΑβάκια και τις εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ

Ξεκίνησε το πρόγραμμα “ΑΝΑΣΑ” από τηνΞεκίνησε το πρόγραμμα “ΑΝΑΣΑ” από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας!Περιφέρεια Θεσσαλίας!



Ά
μεσα μαζί με τον

εξοπλισμό των

αγροτών -τι περι-

λαμβάνει το νομοσχέδιο

που ψηφίζεται την Τρίτη.

Oλοκληρωμένο πακέτο που

θα περιλαμβάνει αποζημιώ-

σεις και για εξοπλισμό, αλλά

και για το έγγειο κεφάλαιο

δηλαδή τα χωράφια που υπέ-

στησαν διάβρωση και έχασαν

τη γονιμότητά τους, περιλαμ-

βάνει το νομοσχέδιο που

κατατέθηκε στη Βουλή και

ψηφίζεται την Τρίτη, ανέφερε

μιλώντας στο «Μαγκαζίνο της

Θεσσαλίας» ο Γενικός

Γραμματέας του υπουργείου

Οικονομικών Χρήστος

Τριαντόπουλος, που βρέθηκε

την Παρασκευή την Καρδίτσα

και προήδρευσε σύσκεψης

στο επιμελητήριο παρουσία

και του περιφερειάρχη

Θεσσαλίας.

Ο κ. Τριαντόπουλος επανέ-

λαβε ότι στόχος είναι οι αγρό-

τες να αποζημιωθούν εντός

του έτους όπως και οι επιχει-

ρηματίες από το υπουργείο

Οικονομικών και όχι μέσω

της χρονοβόρας διαδικασίας

των ΠΣΕΑ, για τις απώλειες

που είχαν σε τρακτέρ, καρού-

λια, λάστιχα, σωλήνες, απο-

θηκευμένα προϊόντα, πομό-

νες, αρμεκτικές, στάβλους,

αποθήκες, αλλά και για τις

απώλειες της γονιμότητας

στη γη τους (το έγγειο κεφά-

λαιο) και για αυτό γίνεται

λεπτομερής καταγραφή από

τους δήμους, την περιφέρεια

και κλιμάκια του ΕΛΓΑ.

Επίσης ανέφερε ότι πέρα

από τις επιχειρήσεις που

στόχος είναι να λάβουν απο-

ζημίωση μέχρι 70% για τη

ζημιά που υπέστησαν από τη

θεομηνία σε εξοπλισμό και

προϊόντα (πέραν των άμεσα

καταβλητέων 8.000 ευρώ) ,

θα αποζημιωθούν και οι

κατοικίες, πέραν των 5,000

ευρώ, στο 60% του συνόλου

της ζημιάς που υπέστησαν,

ενώ για το υπόλοιπο θα

δοθεί η δυνατότητα άτοκου

δανείου.

Επίσης διευκρίνισε ότι δεν θα

αποζημιωθεί μόνο η πρώτη

κατοικία, αλλά ότι ζημιά έγινε

σε όλα τα σπίτια, γιατί αρκε-

τοί όπως για παράδειγμα

στην Αργιθέα, δεν έχουν ως

πρώτη κατοικία αυτή που

έπαθε ζημιά στο χωριό τους,

αλλά αλλού στην Αθήνα, το

Βόλο, τη Νέα Αγχίαλο ή τα

Φάρσαλα.

Το σκεπτικό είναι να μην

αφεθούν να ερημώσουν αυτά

τα χωριά είτε στα ορεινά ,

είτε στον κάμπο, που υπέ-

στησαν ζημιές, επειδή δεν

είναι πρώτες κατοικίες γιατί

αρκετοί αγρότες μένουν σε

πόλεις.

Τέλος δεσμεύτηκε ότι για

όλες αυτές τις αποζημιώσεις,

σε σπίτια, επιχειρήσεις, εξο-

πλισμό αγροτών και κτηνο-

τρόφων θα δοθεί όσο το

δυνατόν συντομότερα μία

γενναία προκαταβολή.

Χ
ορήγηση άμεσης

προκαταβολής και

πριμ ασφαλίστρου

κατα 20% ερχεται να εξα-

σφαλίσει στους πληγέ-

ντες από τον «Ιανό»

παραγωγούς η τροποποί-

ηση του Κανονισμού του

ΕΛΓΑ, που θα κατατεθεί

προς ψήφιση στη Βουλή

από το ΥΠΑΑΤ. 

Η προκαταβολή για τους

βαμβακοπαραγωγούς, που

υπέστησαν 100% ζημιά,

έχει κλειδώσει στα 100

ευρώ/στρέμμα και αναμένε-

ται να χορηγηθεί μέσα στον

μήνα.

Προκαταβολή πρόκειται να

δοθεί και για τα υπόλοιπα

προϊόντα της φυτικής παρα-

γωγής. Όσον αφορά τους

κτηνοτρόφους, όπως προ-

κύπτει από το ρεπορτάζ,

δεν θα λάβουν προκαταβο-

λή, αλλά θα εξοφληθούν

άπαξ τη ζημία που υπέστη

το ζωικό τους κεφάλαιο.

Τέλος, η κατ’ εξαίρεση πρι-

μοδότηση των αποζημιώσε-

ων κατά 20%, έρχεται να

αποζημιώσει σημαντικό

μέρος των απωλειών του

παραγωγού, όταν πραγμα-

τοποιηθεί η εκκαθάριση σε

δύο με τρεις μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι τη χορή-

γηση προκαταβολής είχε

προαναγγείλει την προη-

γούμενη εβδομάδα σε

συνέντευξή του στην «ΥΧ»

ο υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης, Μ. Βορίδης,

προσθέτοντας ότι στόχος

είναι αυτή να δοθεί το

συντομότερο δυνατάν, και

δη μέσα στον Οκτώβριο.

Παραδείγματα αποζημιώ-
σεων
Στο σενάριο ότι η εκτίμηση

αναφέρεται σε ολική κατα-

στροφή, στην Καρδίτσα για

παράδειγμα, βάσει του ετή-

σιου καταλόγου του ΕΛΓΑ

που ισχύει τη δεδομένη

στιγμή για τις προβλεπόμε-

νες αποζημιώσεις, η μέση

παραγωγή στο βαμβάκι για

την περιοχή είναι τα 340

κιλά/στρέμμα.

Πολλαπλασιάζοντας τον

αριθμό αυτόν με 0,45 ευρώ,

που είναι η τιμή προϊόντος

στον φετινό κατάλογο, προ-

κύπτει αποζημίωση 153

ευρώ/στρέμμα. Σύμφωνα

με τον τύπο που αποζημιώ-

νει ο ΕΛΓΑ, το 80% των

153 ευρώ ισούται με 122,4

ευρώ, που αποτελεί και το

τελικό ποσό αποζημίωσης

για όσους έχουν επιλέξει το

μεσαίο ασφάλιστρο.

Αντίστοιχα, στη Λάρισα,

όπου σύμφωνα με τον

ΕΛΓΑ η μέση παραγωγή

ορίζεται στα 380

κιλά/στρέμμα, κατά την ίδια

λογική, προκύπτει ποσό

αποζημίωσης 136

ευρώ/στρέμμα για το

μεσαίο ασφάλιστρο.

Για έναν Καρδιτσιώτη

παραγωγό, που περίμενε

αποδόσεις άνω του μέσου

όρου και έχει επιλέξει το

«υψηλό» ασφάλιστρο, η

αποζημίωση που προκύ-

πτει ότι θα λάβει ισούται με

το 96% του 153, δηλαδή

146,9 ευρώ. Με την ίδια

λογική υπολογίζεται η απο-

ζημίωση για το χαμηλό

ασφάλιστρο, πολλαπλασιά-

ζοντας το ποσό της αποζη-

μίωσης ανά στρέμμα, επί

64%, που οδηγεί σε αποζη-

μίωση με βάση τον ισχύο-

ντα Κανονισμό του ΕΛΓΑ

97,9 ευρώ ανά στρέμμα

(Βλ. πίνακα).

Τροπολογία
Με την ψήφιση της τροπο-

λογίας, τα παραπάνω ποσά

θα λάβουν «πριμ» 20%. Η

προσαύξηση αφορά όλους

τους πληγέντες παραγω-

γούς από τον «Ιανό» και,

κατ’ επέκταση, καλύπτει

όλες τις ζημιές στη φυτική

παραγωγή. Επιπρόσθετα,

στο τελικό ποσό ανά δικαι-

ούχο θα αφαιρεθούν τα

εκτιμητικά τέλη, τα οποία

ποικίλλουν ανάλογα με τον

τομέα παραγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι,

σύμφωνα με στοιχεία του

ΕΛΓΑ, αυτήν τη στιγμή το

60% των παραγωγών έχει

επιλέξει την κατώτατη κατη-

γορία ασφαλίστρου, το 35%

τη μεσαία κατηγορία, και

μόλις το 5% την ανώτατη.

Πρώτος στόχος, πάντως,

είναι μέσω της τροποποίη-

σης αυτής του Κανονισμού,

μέσα στον μήνα να πληρω-

θεί στους πληγέντες παρα-

γωγούς η προκαταβολή, η

οποία, σύμφωνα με απο-

κλειστικές πληροφορίες της

«ΥΧ», έχει κλειδώσει για το

βαμβάκι, που έχει υποστεί

ολική ζημιά, στα 100

ευρώ/στρέμμα.

Η καταγραφή των ζημιών
σε αριθμούς
Στα 100 εκατ. ευρώ περί-

που αποτιμάται το ποσό

που θα απαιτηθεί για την

αποζημίακ φυτικού και ζωι-

κού κεφαλαίου που έπληγη-

σαν από τον «Ιανό».

Έως τη Δευτέρα 12

Οκτωβρίου η υποβολή των

δηλώσεων ζημίας.

Μέχρι στιγμής

Οι δηλώσεις ζημίας σε
φυτική παραγωγή ανέρ-
χονται σε:
974 στη Θεσσαλία

761 στη Δυτική Ελλάδα

185 στο Ιόνιο

Οι απώλειες ζωικού κεφα-

λαίου που έχουν καταγρα-

φεί αφορούν:

800 αιγοπρόβατα

750 βοοειδή

861 μελισσοσμήνη

Υποδομές

Καταγραφή ζημιών με εξα-

τομίκευση – Συνοδεία απο-

δεικτικού υλικού

Αποζημίωση μέσω ΚΟΕ

Πλέον των 1.470 αιτήσεων

σε πρώτη φάση

Αρδευτικά

Αντικατάσταση με σύγχρο-

νες υποδομές ή αποκατά-

σταση ζημιών (επισκευές).
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Γενικά Νέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

«Πριμ» ασφάλιστρου κατά 20% και προκαταβολή φέρνει η τροπολογία«Πριμ» ασφάλιστρου κατά 20% και προκαταβολή φέρνει η τροπολογία

του Κανονισμού του ΕΛΓΑ – Η αποζημίωση για τις περιοχές της Λάρισαςτου Κανονισμού του ΕΛΓΑ – Η αποζημίωση για τις περιοχές της Λάρισας

Πέμπτη 22/10, Απογευματινή Εκδρομή στον Άγιο Αθανάσιο

στην Ομβριακή

Τριαντόπουλος: Θα αποζημιωθούν και τα χωράφια που έχασανΤριαντόπουλος: Θα αποζημιωθούν και τα χωράφια που έχασαν

τη γόνιμη γη τουςτη γόνιμη γη τους



Μ
ε την εγκύκλιο

116525 ΕΞ

14.10.2020 του Υπ.

Οικ. παρέχονται διευκρινί-

σεις για τους δικαιού-

χους/πληγέντες και τις

κατηγορίες επιχορήγησης,

σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 36 του

ν.2459/1997, ως ακολού-

θως

:Ι. Δικαιούχοι επιχορήγησης

Δικαιούχοι επιχορήγησης

είναι βιομηχανικές και βιοτε-

χνικές μονάδες, εμπορικά

καταστήματα, αγροτικές εκμε-

ταλλεύσεις, άλλες επιχειρή-

σεις, καθώς και μη κερδο-

σκοπικού χαρακτήρα φορείς.

Ειδικότερα:

1. Στους δικαιούχους περι-

λαμβάνονται επιχειρήσεις

που ασκούν νόμιμη οικονομι-

κή δραστηριότητα, ανεξάρτη-

τα από τη μορφή τους,

συμπεριλαμβανομένων και

των ατομικών επιχειρήσεων

και των ελεύθερων επαγγελ-

ματιών, (όπως λογιστές,

υδραυλικοί, ιατροί, κλπ).

Επίσης, στους δικαιούχους

δύναται να συμπεριλαμβάνο-

νται και Δημόσιες επιχειρή-

σεις, Δημοτικές ή κοινοτικές

κοινωφελείς επιχειρήσεις,

καθώς και ανώνυμες εταιρεί-

ες των Οργανισμών Τοπικής

αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

2. Στις αγροτικές εκμεταλλεύ-

σεις, περιλαμβάνονται οι

γεωργικές ή κτηνοτροφικές

μονάδες (επιχειρήσεις) οι

οποίες ανήκουν σε ένα ή

περισσότερα φυσικά πρόσω-

πα ή και σε νομικά πρόσω-

πα. Επίσης, δικαιούχοι επιχο-

ρήγησης δύναται να είναι και

οι κατά κύριο επάγγελμα

αγρότες, όσοι δηλαδή έχουν

δικαίωμα εγγραφής στο

μητρώο αγροτών και αγροτι-

κών εκμεταλλεύσεων.

3. Στους μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα φορείς ανήκουν

τα νομικά πρόσωπα ιδιωτι-

κού δικαίου, τα οποία επιδιώ-

κουν κοινωφελείς ή άλλους

σκοπούς που ενδιαφέρουν το

κοινωνικό σύνολο και δεν

επιδιώκουν κέρδος (όπως

φιλανθρωπικά σωματεία, κοι-

νωφελή ιδρύματα, αστικές

εταιρείες μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα κλπ).

4. Στους δικαιούχους επιχο-

ρήγησης δεν συμπεριλαμβά-

νονται οι κάθε είδους υπηρε-

σίες του δημοσίου, οι οργανι-

σμοί τοπικής αυτοδιοίκησης

α΄ και β΄ βαθμού, οι ναοί και

οι ιερές μονές.

Επισημαίνεται ότι:• 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να

ασκούσαν νόμιμη οικονομική

δραστηριότητα την ημέρα

που συνέβη η θεομηνία και

συνεχίζουν να λειτουργούν

(με το ίδιο ΑΦΜ) κατά το

χρόνο καταβολής της. Η

νόμιμη λειτουργία αποδει-

κνύεται από την άδεια λει-

τουργίας της επιχείρησης ή

λοιπές άδειες που προβλέ-

πονται από το θεσμικό πλαί-

σιο.• Πληγείσες επιχειρήσεις

που ασκούν εποχική δραστη-

ριότητα(όπως ελαιοτριβεία,

ξενοδοχειακές μονάδες κλπ),

δικαιούνται αποζημίωσης

μόνο εφόσον είναι σε θέση

να αποδείξουν τη νόμιμη

δραστηριότητα από την

οποία προκύπτει η εποχικό-

τητά τους.

• Οι επιχειρήσεις οι οποίες

τελούσαν σε αναστολή λει-

τουργίας λόγω COVID-19,

δικαιούνται αποζημίωσης

εφόσον είναι σε θέση να

αποδείξουν ότι ήταν ενεργές.

ΙΙ. Κατηγορίες επιχορήγησης

Κτιριακές εγκαταστάσεις: Στις

κτιριακές εγκαταστάσεις

συμπεριλαμβάνονται και

αποθήκες και βοηθητικοί

χώροι, εφόσον βρίσκονται

στην οριοθετημένη περιοχή

και είναι δηλωμένες. 

Οι ζημιές σε κτιριακές εγκα-

ταστάσεις καλύπτονται μόνο

εφόσον οι δικαιούχοι είναι

ιδιοκτήτες και όχι ενοικιαστές,

δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη

κυριότητα στην επιχείρηση

που επλήγη και όχι σε τρί-

τους (εταίρους, μετόχους

κλπ) και υπό την προϋπόθε-

ση ότι δεν αποζημιώνονται

από άλλη πηγή, όπως από

την αντίστοιχη απόφαση

οριοθέτησης περιοχών και

χορήγησης στεγαστικής συν-

δρομής.2. Μηχανολογικός

εξοπλισμός: Καλύπτονται

ζημιές που έχουν συνάφεια

με το αντικείμενο και με τη

δραστηριότητα της επιχείρη-

σης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα

κάτωθι:

• Στις περιπτώσεις ξενοδοχεί-

ων: καρέκλες, ψυγεία, κρεβά-

τια, κλιματισμός, ιματισμός,

καυστήρες, κλπ.

• Στις περιπτώσεις εμπορι-

κών καταστημάτων: γραφεία,

ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

ταμειακές μηχανές, κλπ.

• Στις περιπτώσεις ιατρείων:

ιατρικά μηχανήματα, κλπ.

• Στις περιπτώσεις ιδιοκτητών

ταξί, στην έννοια του μηχανο-

λογικού εξοπλισμού περιλαμ-

βάνονται και τα οχήματα

τους, δηλαδή τα επιβατηγά

δημόσιας χρήσης (ταξί).

• Στις περιπτώσεις αγροτών:

τρακτέρ, μηχανήματα συγκο-

μιδής, αντλιοστάσια, θερμο-

κήπια, πομώνες, κλπ. 

• Στον μηχανολογικό εξοπλι-

σμό συγκαταλέγονται επίσης

και σκάφη εφόσον αποτελούν

παραγωγικό μέσο για τη δρα-

στηριότητα της επιχείρησης.

Εμπορεύματα: Ποικίλλουν

ανάλογα με τη δραστηριότητα

και το αντικείμενο της επιχεί-

ρησης. Για παράδειγμα, στις

αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως

εμπορεύματα νοούνται και τα

αποθέματα γεωργικής και

κτηνοτροφικής παραγωγής.

Πρώτες ύλες: Ποικίλλουν

ανάλογα με τη δραστηριότητα

της επιχείρησης. Για παρά-

δειγμα σε μια αγροτική εκμε-

τάλλευση ως πρώτες ύλες

νοούνται και τα λιπάσματα, οι

ζωοτροφές, κλπ.

Φορτηγά αυτοκίνητα δημό-

σιας και ιδιωτικής χρήσης:

Πρόκειται για αυτά που έχουν

καταγραφεί ως κατεστραμμέ-

να, ανήκουν στην επιχείρηση

και βρίσκονταν εντός της

οριοθετημένης περιοχής.

ΙΙΙ. Γενικά. 

Δεν αποζημιώνονται γεωργι-

κές καλλιέργειες και πληγέντα

από θεομηνία ζώα

Ζημία η οποία καλύπτεται

από το ασφαλιστήριο συμβό-

λαιο αποζημιώνεται μόνο

κατά το μέρος που υπερβαί-

νει το ποσό που εισέπραξε ο

δικαιούχος από την ασφαλι-

στική εταιρεία.γ.

Αποζημιώνονται μόνο οι

ζημίες που έχουν προκληθεί

άμεσα από την εκάστοτε

πλημμύρα ή θεομηνία

IV. Δικαιολογητικά1

Για την έκδοση Κοινής

Υπουργικής Απόφασης για

την αποζημίωση επιχειρήσε-

ων απαιτείται η ΚΥΑ για την

οριοθέτηση των περιοχών και

η διαβίβαση από την

Περιφέρεια της συγκεντρωτι-

κής κατάστασης επιχειρήσε-

ων υπογεγραμμένη από την

αρμόδια επιτροπή καταγρα-

φής και εκτίμησης ζημιών.

Η κατάσταση περιλαμβάνει

τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία Επιχείρησης.•

Διεύθυνση άσκησης δραστη-

ριότητας της επιχείρησης.

ΑΦΜ/ΔΟΥ.

Στοιχεία επικοινωνίας επιχεί-

ρησης (τηλέφωνα, διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Αντικείμενο δραστηριότητας.

Δήμος.

Δημοτική ενότητα – Δημοτικό

διαμέρισμα – Τοπική

Κοινότητα, όπως αναγράφο-

νται στην απόφαση οριοθέτη-

σης.

Συνολική ζημία με ανάλυση

ανά κατηγορία (κτιριακές

εγκαταστάσεις για ιδιοκτήτες

κατά πλήρη κυριότητα, εξο-

πλισμός, πρώτες ύλες, εμπο-

ρεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα

δημόσιας και ιδιωτικής χρή-

σης τα οποία κατεγράφησαν

ως κατεστραμμένα).

Η καταβολή της επιχορήγη-

σης πραγματοποιείται από τη

Γενική Διεύθυνση

Οικονομικών Υπηρεσιών του

Υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων. 

Για την εκταμίευση της επιχο-

ρήγησης απαιτείται διαβίβα-

ση από την  Περιφέρεια στο

Υπουργείο Ανάπτυξης και

Επενδύσεων των κάτωθι

δικαιολογητικών.

Πρακτικό εκτίμησης ζημιών

υπογεγραμμένο από την

αρμόδια επιτροπή καταγρα-

φής και εκτίμησης ζημιών.

Βεβαίωση της αρμόδιας περι-

φέρειας στην οποία αναγρά-

φεται η επωνυμία, το ΑΦΜ

της επιχείρησης, η ζημιά που

υπέστη αναλυτικά ανά κατη-

γορία και συνολική, καθώς

και αναφορά περί εγκατάστα-

σης και άσκησης νόμιμης

δραστηριότητας της επιχείρη-

σης εντός της ζώνης οριοθέ-

τησης.

Βεβαίωση της Διεύθυνσης

Αποκατάστασης

Επιπτώσεων Φυσικών

Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) της

Γενικής Γραμματείας

Υποδομών του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών

με την οποία βεβαιώνεται ότι

δεν έχει εγκριθεί Δωρεάν

Κρατική Αρωγή για τις ίδιες

ζημιές κτισμάτων.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο

δικαιούχος δεν αποζημιώνε-

ται από άλλον φορέα για τις

ζημιές που αναφέρονται στην

παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.

2459/1997. Βεβαίωση της

ασφαλιστικής εταιρίας στην

οποία εμφανίζεται το συνολι-

κό ύψος αποζημίωσης που

έλαβε ή πρόκειται να λάβει η

επιχείρηση ή άλλως

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη

ύπαρξης ασφαλιστικού συμ-

βολαίου με βεβαιωμένο το

γνήσιο της υπογραφής.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου,

των τελευταίων 3 μηνών,

περί μη πτώχευσης.

Γενικό Πιστοποιητικό και

πιστοποιητικό ισχύουσας

εκπροσώπησης της εταιρείας

από το ΓΕΜΗ, για τις περι-

πτώσεις των υπόχρεων προς

καταχώρηση στο ΓΕΜΗ,

βάσει ΚΑΔ.

Λοιπά δικαιολογητικά όπως

αυτά καθορίζονται από  την

αρμόδια Υπηρεσία του

Υπουργείου επενδύσεων και

Ανάπτυξης, η οποία μπορεί

να ζητά από τις επιχειρήσεις

επιπρόσθετα δικαιολογητικά,

στα πλαίσια ελέγχου νομιμο-

ποίησης των δικαιούχων.

Προκαταβολή

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις

όπου παρατηρούνται σημα-

ντικές και εκτεταμένες ζημίες

τόσο σε αριθμό πληγεισών

επιχειρήσεων όσο και σε

μέγεθος καταστροφής, μπο-

ρεί να παρέχεται προκαταβο-

λή έναντι του συνολικού

ποσού της επιχορήγησης. Η

Περιφέρεια υποβάλλει ανά

δεκαπενθήμερο στην αρμό-

δια Διεύθυνση του

Υπουργείου Οικονομικών

κατάσταση των επιχειρήσεων

που επλήγησαν και για τις

οποίες έχει ολοκληρωθεί η

εκτίμηση και η καταγραφή

των ζημιών. Η κατάσταση

αυτή υπογράφεται από την

αρμόδια επιτροπή καταγρα-

φής και εκτίμησης ζημιών και

περιλαμβάνει τα στοιχεία που

ορίζονται ανωτέρω.Η εκταμί-

ευση της προκαταβολής

πραγματοποιείται χωρίς την

προσκόμιση των δικαιολογη-

τικών που ορίζονται ως ανω-

τέρω. Με την υποβολή των

δικαιολογητικών υπολογίζεται

το τελικό ποσό της δικαιούμε-

νης επιχορήγησης και τυχόν

ποσά που έχουν καταβληθεί

καθ’ υπέρβαση αυτής, αναζη-

τούνται ως αχρεωστήτως

καταβληθέντα.
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δικαιολογητικά και προκαταβολέςδικαιολογητικά και προκαταβολές



«
Θέλω να εκφράσω

την ικανοποίησή

μου για την άμεση

ανταπόκριση του υφυ-

πουργού Εσωτερικών,

προκειμένου να υπάρ-

ξουν προσλήψεις έκτα-

κτου προσωπικού με δια-

δικασίες εξπρές για την

ταχύτερη διεκπεραίωση

των αποζημιώσεων στους

πληγέντες από τον

κυκλώνα στα Φάρσαλα,

αλλά και για τη δέσμευσή

του για επιπλέον επιχο-

ρήγηση για την αποκατά-

σταση του δικτύου, ιδιαί-

τερα του ορεινού, που

έχει υποστεί καταστροφή.

Ως κυβέρνηση παρέχου-

με κάθε δυνατότητα στον

δήμο Φαρσάλων, έτσι

ώστε να φέρει σε πέρας

το δύσκολο έργο της γρή-

γορης επανόδου στην

κανονικότητα». Τα παρα-

πάνω τόνισε ο πρόεδρος

της Διαρκούς Επιτροπής

Δημόσιας Διοίκησης,

Δημόσιας Τάξης και

Δικαιοσύνης της Βουλής,

βουλευτής Λαρίσης της

Νέας Δημοκρατίας, κ.

Μάξιμος Χαρακόπουλος,

μετά τη συνεργασία που

είχε με τον υφυπουργό

Εσωτερικών κ. Θοδωρή

Λιβάνιο.

Ο Θεσσαλός πολιτικός μετά

από διαμαρτυρίες πολιτών

από τα χωριά που επλήγη-

σαν και δεν έχουν αποζη-

μιωθεί επικοινώνησε με τον

δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου, ο οποίος

τον ενημέρωσε για την έως

τώρα διεκπεραίωση των

αιτημάτων από τις υπηρε-

σίες του δήμου, αλλά και

για την ανάγκη ενίσχυσής

τους. Κατόπιν τούτων, ο

Μάξιμος Χαρακόπουλος

ζήτησε άμεσα συνάντηση

με τον αρμόδιο υφυπουργό,

κατά την οποία υπήρξε επι-

κοινωνία με τον δήμαρχο

Φαρσάλων και διευθυντικά

στελέχη του δήμου, όπου

πέραν της ενημέρωσης για

τις έως τώρα εργασίες που

έχουν πραγματοποιηθεί,

τέθηκαν επί τάπητος οι επι-

πλέον ενέργειες που πρέ-

πει να γίνουν.

Προσλήψεις συμβασιούχων

Στη σύσκεψη, ο Μάξιμος

Χαρακόπουλος, που ιδίοις

όμμασι είδε τις ζημιές στους

δρόμους της επαρχίας και

ιδιαίτερα των απομακρυ-

σμένων οικισμών, υποστή-

ριξε το αίτημα του δήμου

για επιπλέον χρηματοδότη-

ση για την αποκατάσταση

του ορεινού δικτύου πέραν

των 2 εκατομμυρίων ευρώ

που άμεσα δόθηκαν. Ο κ.

Λιβάνιος δεσμεύτηκε να

υπάρξει συμπληρωματικό

ποσό και προς τούτο ζήτη-

σε από τον δήμο να ετοιμά-

σει άμεσα νέο Τεχνικό

Δελτίο για έργα αποκατά-

στασης του οδικού δικτύου.

Επιπλέον, ο υφυπουργός

Εσωτερικών αποδέχθηκε το

αίτημα για ενίσχυση του

προσωπικού του δήμου με

προσλήψεις fast track με

8μηνες συμβάσεις, όπως

προβλέπεται για τέτοιες

περιπτώσεις, σύμφωνα με

το άρθρο 212 του ν.

3584/2007. Μάλιστα, όπως

είπε, η μισθοδοσία τους θα

μπορούσε να καλυφθεί από

τα χρήματα που δόθηκαν

στον δήμο για τη θεομηνία.

Όπως έγινε γνωστό, το

υπουργείο Εσωτερικών

παρείχε στον δήμο

Φαρσάλων 700 χιλιάδες

ευρώ για την άμεση στήριξη

των 600 ευρώ στους πλη-

γέντες και έως σήμερα από

τα 800 σπίτια και τις 75 επι-

χειρήσεις που αιτήθηκαν

αυτοψία έχουν λάβει τα

600άρια 155 δικαιούχοι.

Επιπλέον, μέσω της πλατ-

φόρμας του gov.gr πληρώ-

νονται εντός εβδομάδας οι

αποζημιώσεις των 5 και 8

χιλιάδων ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο

κυβερνητικός βουλευτής

είχε επισημάνει από την

πρώτη στιγμή,  που με

εντολή του πρωθυπουργού

Κυριάκου Μητσοτάκη βρέ-

θηκε το κυβερνητικό κλιμά-

κιο στα Φάρσαλα, ότι θα

παρακολουθεί στενά την

υλοποίηση των δεσμεύσε-

ων που είχαν αναληφθεί,

προκειμένου να αντιμετωπι-

σθούν γρήγορα οι συνέπει-

ες της πρωτοφανούς κατα-

στροφής.

Τ
ην περιοχή των

Φαρσάλων επισκέ-

φθηκε  και πάλι η

βουλευτής Λάρισας και

υπεύθυνη Εσωτερικών

του Κινήματος Αλλαγής,

Ευαγγελία Λιακούλη,

προκειμένου να ενημερω-

θεί εκ νέου από τη δημο-

τική αρχή για την κατά-

σταση που επικρατεί στην

περιοχή και να πραγματο-

ποιήσει αυτοψία σε υπο-

δομές, εκτάσεις και επι-

χειρήσεις,  που έχουν

πληγεί, επισημαίνοντας,

μετά την επίσκεψή της, τα

εξής :

«Πήρα την πρωτοβουλία να

πραγματοποιήσω συνάντη-

ση εργασίας με τον

Δήμαρχο της περιοχής κ

Μάκη Εσκίογλου και παρά-

γοντες του δήμου, προκειμέ-

νου να διαπιστώσω πόσο

έχει προχωρήσει η διαδικα-

σία αποκατάστασης της

περιοχής από τις δραματι-

κές συνέπειες του «Ιανού»

και σε ποια ακριβώς θέματα

εμφανίζεται καθυστέρηση.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων ,

περιέγραψε την κατάσταση

της περιοχής με μελανά

χρώματα και αναφέρθηκε

εκτενώς στις μεγάλες

δυσκολίες που αντιμετωπί-

ζουν τα Φάρσαλα, σε πολλά

επίπεδα. Εστίασε το μεγάλο

πρόβλημα στην καταστρο-

φή βασικών υποδομών της

περιοχής και στην αδυναμία

αποκατάστασής τους,

καθώς το ποσό των 2 εκ

ευρώ που διατίθεται από

την Κυβέρνηση για τον

σκοπό αυτό είναι ανεπαρ-

κές, ακόμη και για τα στοι-

χειώδη. Ζητάμε, μαζί με το

Δήμο Φαρσάλων, από το

Υπουργείο Εσωτερικών, με

νέο συμπληρωματικό τεχνι-

κό πρόγραμμα, επιπλέον

επιχορήγηση προκειμένου

να αποκατασταθούν οι βασι-

κές υποδομές , όπως των

κεντρικών δρόμων.

Περαιτέρω, είναι εμφανής η

έλλειψη προσωπικού στο

Δήμο, με αποτέλεσμα να

μην καθίσταται δυνατή η

διαχείριση χιλιάδων αιτήσε-

ων των πληγέντων κατοί-

κων, που αυξάνονται καθη-

μερινά απελπιστικά. Μετά

την συνάντησή μου με τον κ

Δήμαρχο, επισκέφθηκα

χωριά των Φαρσάλων και

είδα με τα μάτια μου …

πρώην δρόμους,  οι οποίοι

δεν υπάρχουν πια! Είδα επι-

χειρήσεις που έχουν κλείσει.

Συνάντησα παραγωγούς σε

απόγνωση και κτηνοτρό-

φους σε πλήρη καταστροφή

των υποδομών τους και

απώλειες σε φυτικό και

ζωικό κεφάλαιο. Η κατάστα-

ση σε λίγο δεν θα είναι ανα-

στρέψιμη. Πρέπει σήμερα

και τώρα να εκπονηθεί ολο-

κληρωμένο σχέδιο ανασυ-

γκρότησης της περιοχής σε

τρεις άξονες : την πρωτογε-

νή παραγωγή, την απασχό-

ληση και τις σύγχρονες υπο-

δομές. Απαιτείται μεσοπρό-

θεσμος και μακροπρόθε-

σμος σχεδιασμός, για την

οικονομία της περιοχής που

κινδυνεύει πλέον σοβαρά με

ερημοποίηση και εγκατάλει-

ψη, κυρίως από τους νέους

κατοίκους της . Δεν φτάνουν

οι υποσχέσεις και  οι ευχές .

Τώρα τα Φάρσαλα απαιτούν

σχέδιο, ολοκληρωμένο , με

συγκεκριμένες ενέργειες και

συγκεκριμένο προϋπολογι-

σμό. Αλλιώς η κρίση, θα τα

καταπιεί…»

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ε. Λιακούλη: Ώρα μηδέν για τα Φάρσαλα! Απαιτείται τώραΕ. Λιακούλη: Ώρα μηδέν για τα Φάρσαλα! Απαιτείται τώρα

σχέδιο ανασυγκρότηση»σχέδιο ανασυγκρότηση»

Μάξιμος με Λιβάνιο: Προσλήψεις εξπρές & επιπλέον χρήματαΜάξιμος με Λιβάνιο: Προσλήψεις εξπρές & επιπλέον χρήματα

για δρόμους στα Φάρσαλα!για δρόμους στα Φάρσαλα!
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Π
έρασε κιόλας

ένας μήνας από

την τεράστια

καταστροφή που έπληξε

την Επαρχία Φαρσάλων

και ακόμη γίνονται μεγά-

λες προσπάθειες από

όλους τους φορείς τους

συλλόγους τους ιδιώτες

και όλο τον κόσμο ώστε

οι κυριολεκτικά διαλυμέ-

νη Επαρχία να σταθεί εκ

νέου στα πόδια της.

Οι ζημιές είναι τεράστιες και

πραγματικά ανυπολόγιστες

σε καλλιέργειες, επιχειρή-

σεις, κτηνοτροφία και οικίες.

Οι πληγέντες προσπαθούν

με τα λίγα «όπλα» που δια-

θέτουν να διώξουν την

λάσπη που «σκέπασε»

ολόκληρα χωριά και να

ανακτήσουν τις δυνάμεις

τους.

Οι εργασίες αποκατάστα-

σης συνεχίζονται από ιδιώ-

τες και Δήμο, σε δημόσιους,

αλλά και ιδιωτικούς χώρους

της επαρχίας Φαρσάλων.

Εθελοντές από όλη την

Ελλάδα έσπευσαν και συνε-

χίζουν να βρίσκονται στο

πλευρό των πληγέντων.

Σωματεία, Σύλλογοι αλλά

και επιχειρήσεις και ιδιώτες

τόσο εντός της Επαρχίας

Φαρσάλων όσο και από

όλη την Ελλάδα στέλνουν

τρόφιμα, ρούχα και όλα τα

είδη πρώτης ανάγκης ενώ

πολλοί εξ αυτών βρίσκονται

στο πλευρό των πληγέντων

και βοηθούν στην αποκατά-

σταση των ζημιών.

Επιχειρήσεις και χωράφια

«πνίγηκαν» και η αγωνία

όλων είναι η επόμενη

ημέρα.

Πολλά έχουν ακούσει από

τους αρμόδιους οι οποίοι

επισκέφθηκαν την Επαρχία

και πλέον περιμένουν τα

έργα.

Με χαρτιά στα χέρια και

γεμάτοι αγωνία κάνουν

«αγώνα δρόμου» ώστε να

συμπληρώσουν τα απαραί-

τητα έγγραφα και με «πόνο

ψυχής» να δηλώσουν τις

απώλειες περιουσιών που

είδαν να χάνονται μπροστά

στα μάτια τους.

Η φετινή χρονιά θεωρείται

«χαμένη» από τους αγρό-

τες καθώς τίποτα δεν είναι

όπως πριν.

Ο σημαντικότερος «κρίκος

της αλυσίδας» που κρατού-

σε την Επαρχία Φαρσάλων

ο πρωτογενής τομέας έχει

«σπάσει» και η κατάρρευση

μοιάζει πολύ κοντά.

Η αγορά των Φαρσάλων

κάθε χειμώνα «πονάει» και

πραγματικά τα καταστήματα

«φυτοζωούν» τις περισσό-

τερες ημέρες όταν ακόμη

όλα ήταν κάπως… φυσιο-

λογικά.

Με τις «πληγές» ακόμη

ορθάνοιχτες λοιπόν η

Επαρχία Φαρσάλων καλεί-

ται να αντιμετωπίσει ακόμη

έναν χειμώνα, δύσκολο για

όλους καθώς τα δεδομένα

φέτος μόνο ενθαρρυντικά

δεν γίνεται να χαρακτηρι-

στούν…

Ο “ΙΑΝΟΣ” φέρνει την ολική κατάρρευση καιΟ “ΙΑΝΟΣ” φέρνει την ολική κατάρρευση και

στην αγορά των Φαρσάλων και ο χειμώναςστην αγορά των Φαρσάλων και ο χειμώνας

φαίνεται πολύ... “βαρύς”φαίνεται πολύ... “βαρύς”



Ν
ομοθετική πρωτο-

βουλία για να

μπορέσει ο ΕΛΓΑ

να επιταχύνει τις διαδικα-

σίες και να προχωρήσει

στην 100% αποζημίωση

των παραγωγών που

έχασαν φυτικό και ζωικό

κεφάλαιο από τον «Ιανό»,

αλλά και να τους δοθεί

άμεσα μια «γενναία» προ-

καταβολή από τα μέσα

Οκτωβρίου, κατέθεσε το

υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

την Δευτέρα 19

Οκτωβρίου στην Βουλή.

Αυτό ανάφερε ο υπουργός

Μάκης Βορίδης απαντώ-

ντας στην Ολομέλεια σε

σχετικές επίκαιρες ερωτή-

σεις του βουλευτή του

ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου

Βαρεμένου και της βουλευ-

τού του ΚΚΕ Διαμάντως

Μανωλάκου.

Ειδικότερα, ο υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, ανάφερε πως με

την νομοθετική πρωτοβου-

λία που κατατέθηκε θα επι-

τραπεί στον ΕΛΓΑ «πρώ-

τον, να καταβληθεί το 100%

της αποζημιώσεως στους

πληγέντες παραγωγούς του

«Ιανού» και όχι με τα ποσο-

στά που ορίζει ο

Κανονισμός του

Οργανισμού και δεύτερον,

να δοθεί -όπως έχει εξαγ-

γείλει η κυβέρνηση- μια γεν-

ναία ενίσχυση στους πληγέ-

ντες, η οποία όμως θα έχει

χαρακτήρα προκαταβολής».

Σύμφωνα με το χρονοδιά-

γραμμα απόδοσης αυτών

των αποζημιώσεων, ο κ. Μ.

Βορίδης ανέφερε πως «οι

προκαταβολές στους πλη-

γέντες θα ξεκινήσουν να

δίνονται από τα μέσα και

περί τα τέλη Οκτωβρίου,

ενώ το σύνολο των αποζη-

μιώσεων θα δοθεί από τα

τέλη Ιανουαρίου με αρχές

Φεβρουαρίου του 2021».

Σημειώνοντας, ότι εάν

«πηγαίναμε με την κανονι-

κή προβλεπόμενη διαδικα-

σία καταβολής των αποζη-

μιώσεων του ΕΛΓΑ και δεν

επισπεύσουμε τις διαδικα-

σίες, η προκαταβολή θα

ήταν σε ποσοστό 65% που

θα δινόταν τον Ιούνιο του

2021, ενώ το υπόλοιπο

35% τον Δεκέμβριο του

2021».

Ο υπουργός Μάκης

Βορίδης, ανέφερε ότι οι

ζημιές από τον «Ιανό», οι

οποίες αποζημιώνονται από

τον ΕΛΓΑ ξεπερνούν τα 100

εκατ. ευρώ και αυτές επειδή

είναι αδύνατον να τις πλη-

ρώσει ο ΕΛΓΑ με τον προϋ-

πολογισμό του, γι’ αυτό και

στη νομοθετική πρωτοβου-

λία της Δευτέρας «ενδέχεται

να υπάρξει μια ρύθμιση,

όπου με άρτιο νομικά

τρόπο και ο οποίος δεν

δημιουργεί άλλα ζητήματα,

θα προβλέπει την ενίσχυση

του ΕΛΓΑ από το αποθεμα-

τικό και τον τακτικό προϋ-

πολογισμό, όπως έχει εξαγ-

γείλει και ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ο υπουργός, επίσης, κάλε-

σε όσους έχουν υποστεί

ζημίες που δεν εντάσσονται

στον κανονισμό αποζημιώ-

σεων του ΕΛΓΑ , και αυτές

αφορούν εγκαταστάσεις

π.χ. στάβλους, αποθήκες

και εξοπλισμό κ.λ.π, να εξα-

τομικεύσουν τον φάκελό

τους με τα αντίστοιχα δικαι-

ολογητικά, ώστε να μπορέ-

σουν να ενταχθούν σε προ-

γράμματα για να αποζημιω-

θούν.

Ερωτηθείς από τον βουλευ-

τή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο

Βαρεμένο σχετικά με τις

«συνδεδεμένες» ποσότητες

που πρέπει να παραδώ-

σουν οι αγρότες για ν’ απο-

ζημιωθούν, ο υπουργός

Μάκης Βορίδης απάντησε

ότι «σε περιπτώσεις κατα-

στροφών δεν υπάρχει η

απαίτηση της παραδόσεως

των ελάχιστων ποσοτήτων

που απαιτεί η «συνδεδεμέ-

νη» και αυτό θα ισχύσει

παντού, σε όλες τις πληγεί-

σες περιοχές». 

Ειδικά για τους παραγω-

γούς ελαιών «Καλαμών»,

που ο βουλευτής του ΣΥΡΙ-

ΖΑ Γιώργος Βαρεμένος

άσκησε κριτική στην κυβέρ-

νηση ότι τους έχει εγκατα-

λείψει αβοήθητους και

χωρίς στήριξη, ενώ είναι

ένα εξαγώγιμο και δυναμικό

εθνικό προϊόν, ο υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης ανέ-

φερε πως «ήδη έχουμε

ετοιμάσει μέτρο κρατικής

οικονομικής ενίσχυσής

τους, του οποίου η έγκριση

(του αιτήματός μας) εκκρε-

μεί στο Γενικό Λογιστήριο

του Κράτους».

Η βουλευτής του ΚΚΕ

Διαμάντω Μανωλάκου ζήτη-

σε την παρέμβαση του

υπουργού, προκειμένου να

μην εφαρμοστεί η απόφαση

του Εφετείου με την οποία

απολύονται 14 γεωπόνοι –

εκτιμητές του ΕΛΓΑ. Ο κ.

Μάκης Βορίδης εξήγησε ότι

«η διοίκηση του ΕΛΓΑ

δεσμεύεται από τις δικαστι-

κές αποφάσεις και είναι

υποχρεωμένη να τις εκτελέ-

σει».

Αναφορικά, πάντως, με την

ενίσχυση σε προσωπικό

του ΕΛΓΑ, ο υπουργός είπε

πως έχει ξεκινήσει με την

απόφαση της 7ης

Αυγούστου η πρόσληψη

157 προσώπων με συμβά-

σεις διάρκειας 8 μηνών.

Επίσης, 78 γεωτεχνικών

προκειμένου να αντιμετωπι-

στούν επιπρόσθετες ανά-

γκες για τα περιφερειακά

υποκαταστήματα, ενώ έχει

εκκινήσει η διαδικασία για

την πρόσληψη 5 ατόμων

που αφορούν 2 άτομα με

ειδικότητα την Πληροφορική

και 3 άτομα διοικητικού –

οικονομικού προσωπικού

για την κάλυψη παγίων και

διαρκών αναγκών του

ΕΛΓΑ.

Ο κ. Μάκης Βορίδης, επί-

σης ανέφερε ότι στην νομο-

θετική ρύθμιση που θα

κατατεθεί την Δευτέρα, ρυθ-

μίζεται η δυνατότητα της

καταβολής υπερωριών και

αμοιβών όσων απασχολή-

θηκαν επιπροσθέτως σε

εκτιμήσεις που κάνει ο

ΕΛΓΑ για τις καταστροφές

του «Ιανού»

10
Τρίτη 20 ΟκτωβρίουΤοπικά Νέα

Βορίδης: “Ξεκινούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες τουΒορίδης: “Ξεκινούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες του
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Μ
ε στόχο την

ασφαλή λειτουρ-

γία του σχολείου

και την πρόληψη της δια-

σποράς της νόσου Covid-

19, τόσο στο χώρο του

δημοτικού σχολείου

Σταυρού Φαρσάλων, όσο

και δευτερογενώς σε

ευπαθείς ομάδες του

πληθυσμού, πραγματο-

ποιήθηκε προχθές σενά-

ριο διαχείρισης ύποπτου

κρούσματος, με βάση τις

οδηγίες του ΕΟΔΥ στο

χώρο του δημοτικού σχο-

λείου, από τον Γενικό

οικογενειακό Ιατρό κ.

Σιδερίδη Στέφανο

(Επιμελητή Ά του Κ.Υ.

Φαρσάλων) σε συνεργα-

σία με το εκπαιδευτικό

προσωπικό και τους

μαθητές του δημοτικού

σχολείου.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν

για τη συχνή και καλή υγιει-

νή των χεριών, τη σωστή

χρήση της κατάλληλης

προστατευτικής μάσκας

προσώπου, για τη σημασία

της τήρησης των φυσικών

αποστάσεων καθώς και για

τον καλό αερισμό των τάξε-

ων στο σχολείο τους.

Ακόμα μάθανε τις τεχνικές

κάλυψης του στόματος και

της μύτης κατά το φτέρνι-

σμα και το βήχα για την

προστασία από τις διάφο-

ρες εποχικές ιογενείς λοι-

μώξεις του αναπνευστικού,

οι οποίες αποτελούν και τη

συχνότερη αιτία νόσησης

των παιδιών. Επίσης

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος

του ατομικού βιβλιαρίου

υγείας των παιδιών για την

εμβολιαστική τους κάλυψη.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία

Σενάριο αντιμετώπισηςΣενάριο αντιμετώπισης

ύποπτου κρούσματοςύποπτου κρούσματος

Κορονοϊού στο δημοτιΚορονοϊού στο δημοτι--

κό σχολείο Σταυρούκό σχολείο Σταυρού



Μ
ε τον Γενικό

Γραμματέα

Οικονομικής

Πολιτικής Χρήστο

Τριαντόπουλο,  συναντήθη-

κε ο αν. Γραμματέας της

ΚΟ της ΝΔ, βουλευτής ν.

Λάρισας Χρήστος Κέλλας,

στο πλαίσιο των παρεμβά-

σεών του για επιτάχυνση

των διαδικασιών στήριξης

των πλημμυροπαθών των

Φαρσάλων και αποκατά-

στασης των ζημιών, μετά

την καταστροφική θεομηνία

του Σεπτεμβρίου.

Στη συνάντηση των δύο
ανδρών υπήρξε αναλυτική
συζήτηση για την κατάσταση
που επικρατεί στην επαρχία
και κυρίως για την πορεία
καταβολής των αποζημιώσε-
ων, μετά και το άνοιγμα της
σχετικής εφαρμογής.
Ο Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής,
διαβεβαίωσε τον Λαρισαίο
πολιτικό ότι πέραν της αρχι-
κής αποζημίωσης σε σπίτια

και επιχειρήσεις, θα υπάρξει
αποζημίωση, η οποία θα
φτάνει έως και το 70% της
ζημιάς, για τις επιχειρήσεις
που απώλεσαν εξοπλισμό
και πάγιο κεφάλαιο, μετά την
προσκόμιση των  απαιτούμε-
νων παραστατικών. Ήδη,
μικτά κλιμάκια των αρμοδίων
υπηρεσιών διενεργούν σχετι-
κούς ελέγχους. Επιπλέον, οι
πληγέντες επαγγελματίες θα
έχουν πρόσβαση σε χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, όπως η
επιστρεπτέα προκαταβολή –
η τέταρτη προκαταβολή του
Νοεμβρίου θα έχει ειδική
πρόβλεψη –  καθώς και ανα-
στολή φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσε-
ων, προκειμένου να διευκο-
λυνθούν οικονομικά στη
δύσκολη συγκυρία.
Ο κ. Τριαντόπουλος, ακόμη,
ενημέρωσε τον κ. Κέλλα, ότι
τις αμέσως επόμενες ημέρες
θα επισκεφτεί εκ νέου την
επαρχία Φαρσάλων, προκει-

μένου να διαπιστώσει την
πορεία αποκατάστασης των
ζημιών.
Χρ. Κέλλας
Εμφανώς ικανοποιημένος
από τις απαντήσεις που
έλαβε από τον κ.
Τριαντόπουλο, ο κ. Κέλλας
προέβη στην παρακάτω
δήλωση:
«Η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη δείχνει το κοινω-
νικό της πρόσωπο σε μια
δύσκολη συγκυρία, μετά τις
καταστροφικές πλημμύρες
του Σεπτεμβρίου και με στο-
χευμένες δράσεις στηρίζει
δυναμικά νοικοκυριά, παρα-
γωγούς κι επιχειρήσεις, αρχι-
κά με γενναίες αποζημιώσεις
κι εν συνεχεία με αξιοποίηση
των διαθέσιμων χρηματοδοτι-
κών εργαλείων. Από την
πρώτη στιγμή είχαμε δεσμευ-
θεί ότι δεν θα μείνει κανείς
μόνος. Η επίσκεψή μου στον
κ.Τριαντόπουλο, αλλά και η
επικείμενη επίσκεψη του
Γενικού Γραμματέα
Οικονομικής Πολιτικής στην
επαρχία Φαρσάλων, αποδει-
κνύουν τη συνέπεια των
λόγων μας. Η πιστή τήρηση
του χρονοδιαγράμματος που
έθεσε ο πρωθυπουργός για
την καταβολή των αποζημιώ-
σεων θα αποδείξει και τη
συνέπεια των έργων μας».

«
Με πλήρη σεβασμό

στις δικαστικές απο-

φάσεις και στο πλαί-

σιο υλοποίησης της κυβερ-

νητικής απόφασης για την

επιστροφή των αναδρομι-

κών ποσών συντάξεων

που αντιστοιχούν στις μει-

ώσεις των κύριων συντάξε-

ων για το χρονικό διάστη-

μα από τις 11.06.2015 έως

και τις 12.05.2016, το

υπουργείο Εργασίας και η

διοίκηση του Ηλεκτρονικού

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σε

συνεργασία με την ηγεσία

του υπουργείου Εργασίας

και Κοινωνικών

Υποθέσεων, προχωρούν

στην καταβολή τους» ανα-

φέρει ο υπουργός

Εργασίας Γιάννης

Βρούτσης.

Η καταβολή θα γίνει στις ίδιες

ημερομηνίες που θα κατα-

βληθούν οι κύριες και επικου-

ρικές συντάξεις. Επίσης, θα

πραγματοποιηθεί σε διακριτό

κωδικό, ώστε ο κάθε συνταξι-

ούχος να έχει λεπτομερή ενη-

μέρωση για το ύψος των

αναδρομικών ποσών, που

δικαιούται.

Ειδικότερα, οι συντάξεις και

τα αναδρομικά ποσά θα

καταβληθούν με βάση τον

ΑΜΚΑ στις ακόλουθες ημερο-

μηνίες:

Κύριες-Επικουρικές
Συντάξεις-Αναδρομικά
ποσά συντάξεων
Στις 23 Οκτωβρίου 2020,

ημέρα Παρασκευή, θα κατα-

βληθούν οι κύριες και οι επι-

κουρικές συντάξεις των

μισθωτών, (δηλαδή των

συνταξιούχων που προέρχο-

νται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις

τράπεζες και τον ΟΤΕ), που

ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3,

5, 7, 9.

Στις 26 Οκτωβρίου 2020,

ημέρα Δευτέρα, θα καταβλη-

θούν οι κύριες και οι επικου-

ρικές συντάξεις των μισθω-

τών, (δηλαδή των συνταξιού-

χων που προέρχονται από το

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες

και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ

τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Στις 27 Οκτωβρίου 2020,

ημέρα Τρίτη, θα καταβλη-

θούν οι κύριες και επικουρι-

κές οι συντάξεις των μη

μισθωτών, (δηλαδή των

συνταξιούχων που προέρχο-

νται από τους τέως φορείς

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Στις 29 Οκτωβρίου 2020,

ημέρα Πέμπτη, θα καταβλη-

θούν οι κύριες και οι επικου-

ρικές συντάξεις του

Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ.

ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και

ΔΕΗ.

Τα αναδρομικά είναι ανεκχώ-

ρητα και ακατάσχετα, δεν

δεσμεύονται και δεν συμψη-

φίζονται με βεβαιωμένα χρέη

και άλλες οφειλές και δεν

υπόκεινται σε παρακράτηση

φόρου.

Στις ειδικές περιπτώσεις

συνταξιούχων που έλαβαν,

κατά την πρώτη απονομή της

σύνταξης, αναδρομικά ποσά

που αντιστοιχούσαν στο

σύνολο ή τμήμα της περιό-

δου Ιουνίου 2015-Μαΐου

2016, τα ποσά που παρα-

κρατήθηκαν και κρίθηκαν

αντισυνταγματικά θα επι-

στραφούν στο σύνολό τους

στο αμέσως επόμενο διάστη-

μα και, μέχρι το τέλος του

έτους, στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με το υπουργείο

Εργασίας, σε πολύ σύντομο

χρονικό διάστημα, θα γνω-

στοποιηθεί η νέα απλουστευ-

μένη διαδικασία, χωρίς γρα-

φειοκρατία και ταλαιπωρία,

μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρ-

μας του e-ΕΦΚΑ, για τη

χορήγηση των αναδρομικών

ποσών των συνταξιούχων

που έχουν αποβιώσει στους

δικαιούχους κληρονόμους

τους.
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ημερομηνίες πληρωμήςημερομηνίες πληρωμής



Χ
άρις σε γκολ με

πέναλτι του

Τσιάλτα, ο

Δαμασιακός επικράτησε

εντός έδρας για τη 4η αγω-

νιστική της Α’ ΕΠΣ Λάρισας

του Ολυμπιακού Αμπελιάς

με 1 – 0.

Έτσι ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς, μετά και τη τρίτη

του σερί ήττα παρέμεινε στον

έναν βαθμό της 1ης αγωνι-

στικής.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί

που πριν καν τη συμπλήρω-

ση του πρώτου τετάρτου

ευτύχησαν να ανοίξουν το

σκορ.

Ο Τσιάλτας με εύστοχη εκτέ-

λεση πέναλτι πέτυχε το 1 –

0, πέναλτι το οποίο κέρδισε ο

Αλέξης Τσούτσας που ανα-

τράπηκε από τον πορτιέρο

της Αμπελιάς,

Αθανασόπουλο.

Αυτό ήταν και το γκολ που

χώριζε τις δύο ομάδες στο

πρώτο 45λεπτο.

Στην “επανάληψη” οι ποδο-

σφαιριστές του Δαμασιακού

διαχειρίστηκαν έξυπνα το

υπέρ του σκορ και το οποίο

κράτησαν μέχρι το τέλος,

παίρνοντας τη νίκη με 1 – 0.

Το παιχνίδι επισκιάστηκε από

τον σοβαρό τραυματισμό του

νεαρού αμυντικού, Θοδωρή

Πατρίκη στο 40ο λεπτό που

υπέστη εξάρθρωση ώμου και

αναγκάστηκε να μεταφερθεί

στο νοσοκομείο.

Οι Συνθέσεις

Δαμασιακός (Βασίλης

Νάρης): Νικολακούλης,

Μπακαΐμης, Ιωαννίδης,

Μουσιάρης Θ., Γεωργατζιάς,

Μουσιάρης Δ., Δούκας,

Τσιάλτας (65′

Παπαδόπουλος), Κυρατζής,

Λούτσος, Τσούτσας (87′

Αγραφιώτης).

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Φώτης Πλίτσης – Γιώργος

Ακρίβος): Αθανασόπουλος,

Πατρίκης (40′ λ.τ.

Κοτρώτσιος Χρ.),

Μερτζανίδης Ηλ.,

Σουφχάρας, Κοτρώτσιος Αθ.,

Χριστοδούλου, Πλίτσης (46′

Καφαντάρης), Καρατζούκος

(81′ Μερτζανίδης Φ.),

Ραποτάσιος (46′ Βράκας),

Γκουντάρας, Τσανάς.

Διαιτητική Τριπλέτα

Καρακώστας, Δεδικούσης,

Γκαρέλης.

Α
χιλλέας Φαρσάλων
και Όλυμπος
Γόννων αναμετρήθη-

καν στο γήπεδο του
Ναρθακίου για τον εξ ανα-
βολής αγώνα πρωταθλή-
ματος της Α ΕΠΣΝΛ DE-
TOX.
Οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν
να πάρουν την νίκη με σκορ
4 – 0 και έτσι έφτασαν τους
10  βαθμούς καθώς πήραν
και άνευ αγώνος τρίποντο
μιας και ο Τύρναβος έχει
αποχωρήσει από το πρωτά-
θλημα.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε
νωθρά για τον Αχιλλέα
Φαρσάλων καθώς οι κιτρινό-
μαυροι ναι μεν είχαν την
μπάλα στα πόδια τους αλλά
δεν κατάφεραν να δημιουρ-
γήσουν κάποια αξιόλογη
στιγμή.
Οι φιλοξενούμενοι όντας
καλά κλεισμένοι στο δικό
τους μισό δεν απειλήθηκαν
ιδιαίτερα και μάλιστα έχασαν
τεράστια ευκαιρία όταν ο
Ζαιρές πάτησε περιοχή έκανε

το σουτ η μπάλα σταμάτησε
στο αριστερό δοκάρι του
Κουσιά ενώ στο ριμπάουντ ο
ίδιος παίκτης είδε την μπάλα
να σταματά και στο δεξί
κάθετο δοκάρι και να φεύγει
άουτ, 
Αυτές οι ευκαιρίες των
Γόννων λειτούργησαν σαν
“καμπανάκι” για τους παίκτες
του κ. Καπελιάνη οι οποίοι
στο δεύτερο ημίχρονο μπή-
καν πολύ πιο συγκεντρωμέ-
νοι και με το “καλημέρα”
άνοιξαν το σκορ, όταν ο
Πλιάγκας έκανε την σέντρα
από τον χώρο του κέντρου ο
Παπακωνσταντίνου με σπρι-
ντ πρόλαβε τον αντίπαλο
αμυντικό και με πλασέ νίκησε
τον εξερχόμενο Παπαζήση
για το 1 – 0.
Με την συμπλήρωση μιας
ώρας αγώνα ο Αχιλλέας
πέτυχε και δεύτερο τέρμα με
τον Τζέκα να κερδίζει πέναλτι
μετά από μια διεκδίκηση.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο
Πλιάγκας ο οποίος δεν λάθε-
ψε και πέτυχε το 2 – 0.

Στο 78′ ο Αλέξης
Κομισόπουλος ανετράπη
από τον Παπαζήση μέσα
στην περιοχή με τον κ.
Μπουρουζίκα να δείχνει και
πάλι την άσπρη βούλα.
Ο Τζέκα εκτέλεσε το πέναλτι
εύστοχα και ανέβασε τον δεί-
κτη του σκορ στο 3 – 0.
Το τελικό 4 – 0 σημείωσε ο
Παπακωνσταντίνου στο 83′
όταν πρόλαβε την έξοδο του
Παπαζήση μετά από όμορφη
κάθετη πάσα και με ένα “τσί-
μπημα” έστειλε την μπάλα
στα δίχτυα πετυχαίνοντας
παράλληλα και το δεύτερο
προσωπικό του τέρμα.
Οι Συνθέσεις
Αχιλλέας Φαρσάλων
(Χρήστος Καπελιάνης):
Κουσιάς, Κατσανάκης (46′
Τσούλης Δ.), Καρέντζος (62′
Τλούπας), Μπερσιάνης,
Τσούλης Θ., Γανός, (80′
Αγγελόπουλος), Κορδαλής
Πλιάγκας (62′ Βούλγαρης),
Αναγνώστης (71′
Κομισόπουλος ΑΛ.), Τζέκα,
Παπακωνσταντίνου.
Όλυμπος Γόννων
(Δημήτρης Κωστής):
Παπαζήσης, Ζαϊρές, Τζήκας
Δ., Τζήκας Σ., Γκουγκουλιάς,
Σερίφης, Μπουμπούλης Θ.,
Μπούμπουλης Ε., Λιόγκας,
Παρασκεούδης, Μπάνος.
Έπαιξαν και οι: Φραχόλι,
Υμεράι, Κολτσίδας,
Κανταρινός Θ.
Τριπλέτα: Μπουρουζίκας,
Καρακώστας, Ρουπέλας
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Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς ανακοί-

νωσε την λύση

της συνεργασίας της με

τον προπονητή κ. Φώτη

Πλίτση και πλέον οι ερυ-

θρόλευκοι βρίσκονται σε

αναζήτηση νέου τεχνικού

που θα καθίσει στον

πάγκο της ομάδος.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

Ο Ολυμπιακός Αμπελιας

ανακοινώνει το τέλος της

συνεργασίας με τον προπο-

νητή Φωτη Πλιτση.

Το Δ.Σ. θέλει να ευχαριστή-

σει τον κ.Πλιτση για την

προσφορά του στην ομάδα

και του ευχεται κάθε επιτυ-

χία, σε οικογενειακό και

επαγγελματικό επίπεδο.
Α

κόμη μια μεταγρα-

φική κίνηση ολο-

κλήρωσε η Δόξα

Υπέρειας με τους

“αετούς” να συνεχίζουν

την επένδυση τους σε

νεαρούς ποδοσφαιριστές

με κίνητρο και ταλέντο.

Συγκεκριμένα η Δόξα τα
βρήκε σε όλα με τον 18
χρόνο αμυντικό Γιώργο
Τσούκα.
Ο Τσούκας μέχρι πρότινος
αγωνιζόταν στον Ηρακλή
Παλαμά.
Σύσσωμη η Διοίκηση της
Δόξας Υπέρειας τον καλω-
σορίζει στην οικογένεια του
συλλόγου και του εύχεται
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες.

Τέλος ο Φώτης Πλίτσης, σεΤέλος ο Φώτης Πλίτσης, σε

αναζήτηση προπονητή οαναζήτηση προπονητή ο

Ολυμπιακός ΑμπελιάςΟλυμπιακός Αμπελιάς
Ενίσχυση στα μετόπισθεν μεΕνίσχυση στα μετόπισθεν με

Τσούκα για την Υπέρεια!Τσούκα για την Υπέρεια!



Η
Αναγέννηση

Φαρσάλων βρέ-

θηκε σε  κακή

αγωνιστική ημέρα και σε

συνδυασμό με τις πολλές

απουσίες αρκετών βασι-

κών ποδοσφαιριστών δεν

κατάφερε να παρουσια-

στεί ανταγωνιστική και

έτσι γνώρισε την ήττα με

σκορ 6 – 1 από την

Ραχούλα για τη 3η αγωνι-

στική του 3ου ομίλου της

Α΄1 ΕΠΣ Λάρισας.

Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη

της Ραχούλας για φέτος,

ταυτόχρονα ήταν και οι

πρώτοι βαθμοί, ενώ να

σημειώσουμε πως έχει και

ένα ματς λιγότερο.

Ενώ η Αναγέννηση

Φαρσάλων παρέμεινε στον

έναν βαθμό.

Δυναμικά ξεκίνησαν οι

γηπεδούχοι οι οποίοι από

πολύ νωρίς μπήκαν μπρο-

στά στο σκορ.

Μόλις στο 5ο λεπτό της

αναμέτρησης, ο

Θεοχαρούλης «άνοιξε» το

σκορ για τη Δόξα

Ραχούλας.

Η Αναγέννηση έχασε μια

καλή στιγμή όταν ο

Κατμέρος βρέθηκε σε θέση

τετ α τετ έκανε το πλασέ ο

αντίπαλος τερματοφύλακας

τον σταμάτησε και στην

επαναφορά ο Δημουλάς

έστειλε την μπάλα άουτ.

Ενώ λίγο αργότερα ο

Δημουλάς και πάλι έχασε

μια καλή στιγμή για την

Αναγέννηση.

Εν τέλει η Ραχούλα πήρε

διαφορά δυο τερμάτων με

τον Παπαδόπουλο.

Η απάντηση της

Αναγέννησης ήρθε στο 17′,

όταν ο Πολύζος με όμορφη

ατομική ενέργεια και πλασέ

μείωσε σε 2 – 1 βάζοντας

την Αναγέννηση ξανά στο

ματς.

Όμως οι γηπεδούχοι κατά-

φεραν να πετύχουν ακόμη

δυο τέρματα σε μικρό χρο-

νικό διάστημα, με “δράστη”

τον Αργυρακούλη ο οποίος

σημείωσε το 3 – 1 στο 39′

ενώ στο 41′ πέτυχε το 4 – 1

που ήταν και το σκορ του

ημιχρόνου.

Στην επανάληψη η εικόνα

του ματς δεν άλλαξε, και οι

γηπεδούχοι στο 74′ με γκολ

του Θεοδώρου έφτασαν στο

5 – 1.

Ενώ στο 85′ ο Μηταλούλης

διαμόρφωσε το τελικό 6 – 1

για τη Δόξα Ραχούλας, η

οποία είχε και δοκάρι στο

78′ με τον Παπαδόπουλο.

Η Αναγέννηση είχε κάποιες

καλές στιγμές με τους

Κατμέρο και Πολύζο δεν

κατάφερε όμως να πετύχει

κάποιο άλλο τέρμα.

Η Αναγέννηση Φαρσάλων

αγωνιζόταν χωρίς τους

τραυματίες Δημητρόπουλο,

Μουτκανά και Μπουλάρι.

Οι Συνθέσεις

Δόξα Ραχούλας (Γιάννης

Βαΐτσης): Κυρανούδης,

Θεοχαρούλης (70′

Μηταλούλης), Τζάνακας,

Σκάκος, Γκαλίτσιος (52′

Θεοδώρου), Καραγκιόζης,

Ριζούλης (57′ Γκαραβέλης),

Παπαδόπουλος,

Βλησαρούλης Ν.,

Σταμπουλάκης,

Αργυρακούλης (70′

Λαζαρίδης).

Αναγέννηση Φαρσάλων

(Κώστας Ρόφαλης):

Ιακωβάκης, Χαμορούσος

(70′ Μπίνας)

Αγγελακοπούλος (30′

Θέος), Ισούφης, Θλιβερός,

Καρακώστας, Κατμέρος,

Δημητρίου, Τζιοβάρας (60′

Φραγκούλης), Δημουλάς

(70′ Φωτογιάννης) Πολύζος

Διαιτητική Τριπλέτα

Κακάνης, Σούλης,

Κοντογιάννης.

Α
νθούπολη και

Ναρθάκι αναδεί-

χθηκαν ισόπαλοι

με 2 – 2 για τη 3η αγωνι-

στική του 3ου ομίλου της

Α’1 ΕΠΣ Λάρισας.

Αυτός ήταν μόλις ο πρώτος

βαθμός για την Ανθούπολη

στο φετινό πρωτάθλημα, η

οποία βρίσκεται στη προτε-

λευταία θέση, ενώ από την

άλλη το Ναρθάκι έχει 4ε

βαθμούς και κατέχει την 5η

θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Ανθούπολης

ήταν αυτή που πανηγύρισε

πρώτη στο ματς. Στο 27′ ο

Δημόπουλος χρίστηκε και

σκόρερ και άνοιξε το σκορ.

Όμως η απάντηση για το

Ναρθάκι ήρθε πριν το τέλος

του πρώτου μέρους.

Συγκεκριμένα στο 40′ ο

Κώστας Χρόνης ισοφάρισε

σε 1 – 1 στέλνοντας τις δύο

ομάδες ισόπαλες στα απο-

δυτήρια.

Με το ξεκίνημα του δευτέ-

ρου μέρους οι φιλοξενούμε-

νοι ολοκλήρωσαν την ανα-

τροπή. Ο Χρήστος

Καπετάνος με όμορφο

τελείωμα και εντυπωσιακό

σουτ νίκησε τον αντίπαλο

γκολκίπερ, και έκανε το 1 –

2 για το Ναρθάκι.

Τη τελευταία λέξη όμως στο

ματς, τη κρατούσαν για το

τέλος οι γηπεδούχοι. Ο

Αποστόλης Καφανέλης στο

90′ από «χρυσή» αλλαγή,

έστειλε τη μπάλα στα

δίχτυα διαμορφώνοντας το

τελικό 2 – 2, δίνοντας

παράλληλα τον βαθμό της

ισοπαλίας στην ομάδα του.

Οι Συνθέσεις
Ανθούπολη (Δημήτρης
Κατσιαφλάκας):
Αναστασίου, Υζάι,

Χατζηρούφας (85′

Καφανέλης Απ.), Σπαρτής,

Χριστοδούλου, Ευαγγέλου,

Αναγνώστης, Λεμονής (85′

Καφανέλης Αλ.), Σκορδίλης

(60′ Ντόκος), Δημόπουλος

(73′ Λοΐζος), Χοτάι.

ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης
Βασιλείου): Ζεϊμπέκης,

Κατσικόπουλος (46′

Καπετάνος), Μπανιάς,

Γκούνης, Μπουλούτσος (70′

Παπαθανασίου),

Αρσενόπουλος, Καψιώχας,

Καραβαγγέλης, Μισαηλίδης

(60′ Τσιτσικλής), Μανταλιάς

(70′ Αζάς), Χρόνης (46′

Λελεντζής).

Διαιτητική Τριπλέτα
Τσένος, Τζιμούρτος, Τάνας.
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Βαθμούς & εντυπώσεις μοιράστηκαν Ανθούπολη και ΝαρθάκιΒαθμούς & εντυπώσεις μοιράστηκαν Ανθούπολη και Ναρθάκι

““Πλήρωσε” λάθη και απουσίες η Αναγέννηση Φαρσάλων…Πλήρωσε” λάθη και απουσίες η Αναγέννηση Φαρσάλων…



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3αρι

(2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα,

μπάνιο) στον 2ο όροφο 75 τμ

στην Οδό Αθηνάς 19 μεγάλο

πλεονέκτημα η αντλία υψηλής

θερμότητας, με οικονομία σε

σύγκριση με το πετρέλαιο 70%

και με το υγραέριο 40%.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6987119996

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορό-

φου επί της οδού Γυμνασιάρχου

Γκίκα 24 στα Φάρσαλα.

2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζί-

να και καθιστικό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6973885635

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ΤΕΙ

Λογιστικής ή ΑΕΙ Οικονομικής

Κατεύθυνσης για εργασία πλή-

ρους απασχόλησης σε λογιστικό

γραφείο.

Επιθυμητή προυπηρεσία, άριστη

γνώση Η/Υ και λειτουργικών

συστημάτων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6944745028.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

κεντρικό σημείο της πόλης των

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90

τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

και Κανάρη γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα με 2

υπνοδωμάτια, χωλ. κουζίνα και

μπάνιο 85 τμ σε ισόγειο, 

Θέρμανση πετρέλαιο

(Αυτόνομη), στην Οδό

Επαμεινώνδος 7 στα Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2491300451

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ακακία άκοπη

80Ε/ΤΟΝΟΣ, κομμένη

100Ε/ΤΟΝΟΣ.

Αγγέλης Ηλίας, Σταυρός

Φαρσάλων Καυσόξυλα

Τηλ Επικοινωνίας: 6985801853,

6973664578

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800 τμ

με αποθήκη εντός επί της οδού

Ανωχωρίου στα Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6971955687, 6977070987

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην

οδό Αθηνάς, 180 τμ, με αύλη 20

τμ απέναντι από τον παλιό ΟΤΕ.

Τιμή συζητήσιμη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6975596225

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία

γωνιακή στην Οδό Κελευστή

Βασίλειου Μαυρογιώργου και

Νέας Ιωνίας 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:24910

22108, 6981096902

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπόρος τριφυλλιού

Μηδική Ionian R1 (Τιμή

Συζητήσιμη)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6949082612

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο και

οικοδομήσιμο 218 τμ επί της

οδού Β. Παύλου (Παλαιό

Γήπεδο) στα Φάρσαλα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6978084870

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 9 στρεμμά-

των στα Κάτω Βασιλικά

Φαρσάλων – Σκλαριά.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6972887676

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ, πλατφόρ-

μα, χωνί, δισκοσβάρνα, σβάρνα

και λοιπά γεωργικά μηχανήματα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6945706676
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Φιλολόγος Απόφοιτος του Α.Π.Θ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Τιμές πολύ προσιτές.

Τηλ Επικοινωνίας: 6932699305

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Άτομο πλήρους απασχόλησης για αγροτικές εργασίες στην περιοχή

των Φαρσάλων. 

Απαραίτητο δίπλωμα τρακτέρ, προυπηρεσία θα εκτιμηθεί.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6940778071 (Απογευματινές ώρες)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Τρακτέρ Fiat 110-90 και λάστιχα αρδευτικά κατίφ καθώς και σωλή-

νες αλουμινίου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932719443

Ο Dr. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ,  ιατρός
πνευμονολόγος του
Πανεπιστημιακού
νοσοκομείου
Ιωαννίνων, συμμετείχε
στο 30ο  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ με μία
δύσκολη και επίπονη
εργασία με θέμα:
«Η υπερπηκτικότητα
στη  Χ.Α.Π» ,, η οποία
αξιολογήθηκε ,  διακρί-
θηκε και κατέλαβε την
ΤΡΙΤΗ (3η ) θέση, σε
σύνολο 4300 παρου-
σιάσεων.
Του εκφράζω τα θερμά
μου συγχαρητήρια και
τον θαυμασμό μου για
την διαρκή επιμέλειά
του, την άοκνη προ-

σπάθειά  του και τα άρι-
στα αποτελέσματα που
πάντα επιφέρει.
ΧΡΗΣΤΟ  πάντα να δια-
πρέπεις και να πρω-
τεύεις στην  Ιατρική .                    
Να κάνεις περήφανους
τους γονείς σου
Τασούλα
Παπαβασιλείου  -
Γιώργο Κυριακόπουλο
,τους φίλους σου και
όσους συνέβαλαν στην
καταπληκτική σου
κατάρτιση. 
Να είσαι  πάντα χρήσι-
μος στην κοινωνία.
<< ΑΙΕΝ  ΑΡΙΣΤΕΥ-
ΕΙΝ>>
Ο θείος σου: Σωτήρης
Γεωργίου (Τ.
Λυκειάρχης)

20/10:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

21/10:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ.

Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

22/10:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

23/10:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

24/10:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

25/10:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού

Τηλ: 24910-22251

26/10:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27

Τηλ: 24910-22321 

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

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
Καθημερινές
06.30
08.15
10.00
13.00
15.00
22.00
Σαββατοκύριακο &
αργίες
07.45
16:00
ΛΑΡΙΣΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ
Καθημερινές
05.30

06.45
09.00
12.00
15.00
21.00
Σαββατοκύριακό &
αργίες
06.45
15.00
ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΜΙΑ:
11.15 (εκτός
Σαββάτου)
ΛΑΜΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ:
06.30 (εκτός
Σαββάτου)

Από Δευτέρα (14/9) τα

δρομολόγια στο ΚΤΕΛ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ-

ΒΟΛΟΥ διαμορφώνονται

ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 7:20 – 11:50 –

15:50 – 19:50

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 08:10

– 12:45 – 16:15 – 20:15

ΣυγχαρητήριοΣυγχαρητήριο

μήνυμαμήνυμα



Τ
ην ήττα με σκορ 2 –

0 γνώρισε στην

Πελασγιώτιδα ο

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων για την 3η

αγωνιστική του 3ου ομί-

λου της Α’ 1 ΕΠΣ Λάρισας.

Έτσι οι Χαλκιάδες παρέμει-
ναν στους 4 βαθμούς και
την 6η θέση.
Οι γηπεδούχοι είχαν την
υπεροχή στο ματς από τα
πρώτα λεπτά της αναμέ-
τρησης και κατάφεραν από
το πρώτο μέρος να μετου-
σιώσουν τις ευκαιρίες τους
σε γκολ και να πάρουν το
προβάδισμα.
Συγκεκριμένα στο 25ο

λεπτό της αναμέτρησης, ο
Κουσιώρας δεν άφησε
περιθώρια αντίδρασης στον
αντίπαλο τερματοφύλακα,
μετά από σέντρα του
Κουτσικούλη και “άνοιξε” το
σκορ για την ομάδα του.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι
γηπεδούχοι “κλείδωσαν” το
ματς. 
Στο 64′ ο διαιτητής υπέδειξε
πέναλτι σε μαρκάρισμα
στον Μούτο εντός της
περιοχής των Χαλκιάδων.
Ο Τσιαντούλης από την
άσπρη βούλα δεν λάθεψε
και διπλασίασε τα τέρματα
της Πελασγιώτιδας.
Στη συνέχεια του αγώνα

τίποτα δεν άλλαξε και οι
γηπεδούχοι πανηγύρισαν
την δεύτερή τους νίκη για
φέτος με τελικό σκορ το 2 –
0. Να σημειώσουμε πως οι
φιλοξενούμενοι ολοκλήρω-
σαν το ματς με δέκα παί-
κτες, λόγω αποβολής του
Τασιόπουλου στο 90′.
Οι Συνθέσεις
Πελασγιώτιδα (Κώστας
Μπακατσής):
Μαστοροδήμος, Τσιγγάνης,
Μαριγκούλης, Γκόγκος Β.,
Γελαλής Π., Καλούσης (80′
Θώμος), Κουτσικούλης,
Ζυγογιάννης (80′
Ιορδανίδης), Κουσιώρας
(56′ Τσιαντούλης), Μούτος
(77′ Τσέλα), Χριστώνης.
Μέγας Αλέξανδρος
Χαλκιάδων (Βασίλης
Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,
Βαρσάμης, Γκουνάρας,
Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,
Μητσόπουλος,
Μπατζιανούλης, Βόπης,
Τασιόπουλος, Νασιούλας
(60′ Πέτσας), Ρουμάνης
(55′ λ.τ. Ντραμπάκουλος).
Διαιτητική Τριπλέτα
Δημεράς, Δίχρης,
Ντανταλής.
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Β
αθμούς και εντύ-

πωσεις μοιράστη-

καν Νίκη Κρήνης

και Μαχητής Τερψιθέας

σε παιχνίδι που ολοκλη-

ρώθηκε ισόπαλο με σκορ

1 – 1 με τους γηπεδού-

χους να διαμαρτύρονται

έντονα για την φάση της

ισοφάρισης.

Σε ένα μοιρασμένο και
αρκετά σκληρό παιχνίδι οι
δυο ομάδες προσπάθησαν
να παρουσίασουν ανταγω-
νιστικό πρόσωπο.
Η καλύτερη στιγμή για την
Κρήνη κατάγραφηκε στο 41′
όταν μετά από κόρνερ του
Τσανάκα Χ., η κεφαλιά του

Γακόπουλου σταμάτησε στο
κάθετο δοκάρι.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-
δούχοι πίεσαν και κατάφε-
ραν να ανοίξουν το σκορ με
τον Ντούλε να κάνει σουτ
έξω από την περιοχή, η
μπάλα κόντραρε σε αμυνό-
μενους, στρώθηκε στον
Καρπέτη και αυτός με
δυνατό σουτ έστειλε την
μπάλα αρχικά στο δοκάρι
και εν συνεχεία στα δίχτυα.
Στη συνέχεια η Τερψιθέα
ανέβασε την απόδοση της
με τον Ράγια όποτε χρειά-
στηκε να κατεβάζει ρολά με
τον τερματοφύλακα της
Κρήνης να βρίσκεται σε

μεγάλη μέρα.
Η φάση που σημάδεψε στο
παιχνίδι έγινε στο 87′ όταν
μετά από κάθετη ο
Φανίδης, ο οποίος πέρυσι
αγωνιζόταν στην Νίκη
Κρήνης κέρδισε πέναλτι
απο ανατροπή του Ραγιά.
Ο Ραγιάς απέκρουσε το
πέναλτι με τον διαιτητή της
αναμέτρησης να δείχνει
επανάληψη μετά από υπό-
δειξη του δεύτερου βοηθού.
Το δεύτερο πέναλι ήταν
εύστοχο και έτσι διαμορφώ-
θηκε το τελικό 1 – 1.
Οι άνθρωποι της Κρήνης
διαμαρτύρονται έντονα για
την συγκεκριμένη απόφα-
ση.
Η Σύνθεση
Νίκη Κρήνης (Θοδωρής
Μαργαριτόπουλος):
Ράγιας, Μαργαριτόπουλος
Γ.(70′ Μαγαλιος),
Γακόπουλος(46′ λ.τ.
Σουφλέρης),
Καραλευθέρης(40′ λ.τ.
Μαργαριτόπουλος Κ),
Κυριάκου, Σελήνης,
Καρπέτης, Τσανάκας Γ.,
Ντούλε (70′
Λουκανόπουλος), Τσανάκας
Χ., Βάτσικας.

Αθλητικά Νέα

Ισοπαλία με “παράπονα” απόΙσοπαλία με “παράπονα” από

την Νίκη Κρήνηςτην Νίκη Κρήνης

Εκτός έδρας ήττα για τονΕκτός έδρας ήττα για τον

Μέγα Αλέξανδρο…Μέγα Αλέξανδρο…

Τα Αποτελέσματα 

Ραχούλα-Αναγέννηση Φ.6-1

Βούναινα-Υπέρεια α.α. 0-3

Πελασγιώτιδα-Χαλκιάδες 2-0

Άγιοι Ανάργυροι-Μάνδρα 1-3

Ανθούπολη-Ναρθάκι 2-2

Ελευθεραί- Φορτούνα 3-1

Τα Αποτελέσματα 

Ζάππειο-Μυραϊκός 4-1

Ακαδημία Αχ.-Διογένης (αναβολή)

Κρήνη-Τερψιθέα 1-1

Τοξότης-Βασιλή (αναβολή)

Επόμενη 4η Αγωνιστική

(Σάββατο 24/10, 16:00)

Αναγέννηση Φ-Πελασγιώτιδα

Υπέρεια-Άγιοι Ανάργυροι

Χαλκιάδες- Ανθούπολη

Μάνδρα-Ελευθεραί

Φορτούνα-Ναρθάκι

Βούναινα- Ραχούλα α.α. 0-3

Επόμενη 2η Αγωνιστική

(Σάββατο 24/10, 16:00)

Ζάππειο-Τοξότης

Βασιλή-Ακαδημία Αχ.(αναβολή)

Μυραϊκός-Κρήνη

Τερψιθέα-Διογένης

Η βαθμολογία (3η Αγωνιστική)
1. Ελευθεραί 7-1 7

2. Πελασγιώτιδα 4-1 7

3. Μάνδρα 6-1 6

4. Κουτσόχερο 6-4 6

5. Χαλκιάδες 3-3 4

6. Ναρθάκι 4-4 4

7. Ραχούλα 6-3 3

8. Υπέρεια 3-0 3

9. Άγιοι Ανάργυροι 5-7 3

10. Αναγέννηση Φ. 2-8 1

11. Ανθούπολη 4-9 1

*Τα Βούναινα έχουν παραιτηθεί

από το πρωτάθλημα.

*Ραχούλα και Μάνδρα έχουν ένα

ματς λιγότερο ενώ η Υπέρεια δύο.

Η βαθμολογία (1η Αγωνιστική)

1. Ζάππειο 4-1 3

2. Κρήνη 1-1 1

3. Τερψιθέα 1-1 1

4. Μυραϊκός 1-4 0

5. Ακαδημία Αχιλλέως 0-0 0

6. Διογένης 0-0 0

7. Τοξότης 0-0 0

8. Βασιλή 0-0 0

*Τοξότης, Βασιλή Ακαδημία

Αχιλλέως και Διογένης έχουν ένα

ματς λιγότερο.

Β ΕΠΣΛ (3ος Όμιλος)Α1 ΕΠΣΛ (3ος Όμιλος)

Τα Αποτελέσματα

Δωτιέας Αγιάς-Νέα Πολιτεία 1-0

Σμόλικας-Δήμητρα Γιάνν. 0-1

Μαυροβούνι-Αβέρωφ 1-0

Κιλελέρ-Αργυροπούλι 1-3

Βλαχογιάννι-Πύρρος 3-4

Γόννοι-Φαλανιακός 0-2

Αμπελωνιακός-Παναγροτικός 1-1

Δαμασιακός-Αμπελιά 1-0

Αχιλλέας Φ.-Τύρναβος α.α. 3-0

Επόμενη (5η Αγωνιστική)
(Κυριακή 25/10, 16:00)
Γιάννουλη-Αχιλλέας Φ.
Αβέρωφ-Δωτιέας Αγιάς
Αργυροπούλι-Σμόλικας
Πύρρος-Μαυροβούνι
Φαλανιακός-Κιλελέρ
Παναγροτικός-Βλαχογιάννι
Αμπελιά-Γόννοι
Δαμασιακός-Αμπελωνιακός
Τύρναβος-Νέα Πολιτεία α.α. 0-3

Βαθμολογία (4η Αγωνιστική):
1. Δωτιέας Αγιάς 9-0 12

2. Φαλανιακός 15-5 10

3. Αχιλλέας Φ. 10-1 10

4. Δαμασιακός 6-3 10

5. Δήμητρα Γιάννουλης 5-3 9

6. Παναγροτικός Νίκαιας 9-9 7

7. Αμπελωνιακός 5-3 7

8. Μαυροβούνι 5-4 7

9. Αργυροπούλι 12-7 6

10. Πύρρος 7-12 6

11. Νέα Πολιτεία 5-5 5

12. Κιλελέρ 4-5 4

13. Βλαχογιάννι 7-9 4

14. Σμόλικας 3-5 3

15. Αβέρωφ 2-5 1

16. Αμπελιά 3-6 1

17. Γόννοι 2-16 0

*Ο Τύρναβος έχει παραιτηθεί από το

πρωτάθλημα.

A ΕΠΣΛ

Δ
ιενεργήθηκε στα

γραφεία της ΕΠΣ

Λάρισας η κλήρω-

ση για τον καταρτισμό

του αγωνιστικού προ-

γράμματος της δεύτερης

φάσης του Κυπέλλου.

Από την διαδικασία προ-
έκυψαν τα ακόλουθα
ζεύγη:
1oς Όμιλος
Προοδευτική Βερδικούσσας

– Κεραυνός Δένδρων

ΑΠΟ Ελασσόνας – Δόξα

Βαλανίδας

Ακαδημία Τυρνάβου –

Αναγέννηση Ευαγγελισμού

ΑΕ

Στεφανοβούνου/Γαλανόβρυ

σης – Κεραυνός Δρυμού

Ηρακλής Πλατανουλίων –

Ροδιακός

Προκρίνεται χωρίς αγώνα ο

Ατρόμητος Δασοχωρίου.

2ος Όμιλος
Προοδευτική Ανάβρας –

Λαρισαϊκός

Όλυμπος Αιγάνης –

Χείμαρρος Μαρμαρίνης

Θύελλα Ελάτειας –

Ιπποκράτης

Νεάπολη – Αναγέννηση

Καλοχωρίου

Φιλοκτήτης Μελιβοίας –

Κίσσαβος Συκουρίου

Προκρίνεται χωρίς αγώνα η

Αναγέννηση Πυργετού.

3ος Όμιλος
ΑΕ Μάνδρας – Ηρακλής

Χάλκης

Δόξα Ραχούλας – Δάφνη

Γλαύκης

Ατρόμητος Αγίων

Αναργύρων – Απόλλων

Γαλήνης

Τοξότης Λάρισας –

Φορτούνα Κουτσοχέρου

ΑΟ Ελευθερών – Αστήρ

Μελισσοχωρίου

Οι ομάδες της Επαρχίας

Φαρσάλων αγωνίζονται

στον 4ο όμιλο με δυο ανα-

μετρήσεις να διεξάγονται

την Τρίτη 20/10 όπου η

Αναγέννηση Φαρσάλων θα

αντιμετωπίσει την Δόξα

Υπέρειας στο γήπεδο της

Αμπελιάς και ο ΑΟ

Ναρθακίου θα ταξιδέψει

στην Πελασγιώτιδα.

Ενώ την Τετάρτη 21/10 η

Νίκη Κρήνης αντιμετωπίζει

τον Πανιώνιο στο γήπεδό

της.

Αναλυτικά ο 4ος Όμιλος
Νίκη Κρήνης – Πανιώνιος

Αναγέννηση Φαρσάλων –

Δόξα Υπέρειας

Προμηθέας – Ανθούπολη

Πελασγιώτιδα – ΑΟ

Ναρθακίου

Νικητής εκκρεμούντος

αγώνα (Θύελλα Βασιλή –

ΑΟ Αμπελοκήπων) –

Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων.

Όλες οι αναμετρήσεις θα

διεξαχθούν στις 16:00 μ.μ.

ΣέντραΣέντρα καικαι στοστο

ΚύπελλοΚύπελλο γιαγια τιςτις

ομάδες της Επαρχίαςομάδες της Επαρχίας



Ο
λοκληρώθηκε με

επιτυχία το

Ανοικτό

Πρωτάθλημα Γρήγορου

Σκακιού (Rapid)

Θεσσαλίας 2020 που διε-

ξάχθηκε το διήμερο 17-18

Οκτωβρίου στο

Μητροπολιτικό Κολλέγιο,

το οποίο ήταν και ο χορη-

γός των αγώνων. 

Πρωταθλητής Θεσσαλίας

αναδείχτηκε ο Στέλιος

Λαγάρας. Στο πρωτάθλη-

μα γυναικών στις δύο

πρώτες θέσεις είχαμε δύο

Φαρσαλινές σκακίστριες.

Την πρωταθλήτρια Ιωάννα

Αγγελακοπούλου και την

δεύτερη Σύλια Λύκου,  οι

οποίες συνέχισαν την θετι-

κή παράδοση που έχει

δημιουργήσει ο τοπικός

σύλλογος στο γυναικείο

σκάκι. Το ερχόμενο

Σαββατοκύριακο θα γίνει

στην σκακιστική λέσχη

Φαρσάλων το Ομαδικό

Νεανικό Πρωτάθλημα

Θεσσαλίας 2020 με τη συμ-

μετοχή ομάδων από

Λάρισα, Βόλο Τρίκαλα και

Φάρσαλα.

Μ
ετά την απόφα-

ση του Δ.Σ. κατά

την προηγούμε-

νη συνεδρίασή του στις

22 Σεπτεμβρίου 2020, να

επωμισθεί η ΕΠΣΝΛ το

οικονομικό βάρος των

ζημιών που υπέστησαν οι

ομάδες και σχετίζονται με

τη λειτουργία της

Ένωσης (επανέκδοση

δελτίων κλπ), το Δ.Σ. της

ΕΠΣΝ Λάρισας κατά τη

διάρκεια της συνεδρίασής

του τη 13η Οκτωβρίου

2020, επικύρωσε την

οικονομική στήριξη των

σωματείων των

Φαρσάλων (Αχιλλέα

Φαρσάλων, Αναγέννηση

Φαρσάλων, Δόξα

Υπέρειας, Ακαδημία

Αχιλλέως, Θύελλα Βασιλί)

λόγω της θεομηνίας

«Ιανός» που έπληξε την

επαρχία Φαρσάλων.

Έπειτα από σχετικό αίτημα

των προαναφερθέντων

σωματείων, σύσσωμο το

Δ.Σ. αφουγκράστηκε την

σημαντικότητα της κατάστα-

σης και εκτός από τις επι-

στολές που απέστειλε

στους θεσμικούς αθλητι-

κούς φορείς ΕΠΟ και ΓΓΑ

αποφάσισε να εκταμιεύσει

για κάθε σωματείο

500ευρώ από το ταμείο της

Ένωσης, το οποίο θα κατα-

βληθεί εφάπαξ, για να μπο-

ρέσουν να ξεκινήσουν την

ποδοσφαιρική χρονιά.

Στις δύσκολες στιγμές που

βιώνει το ερασιτεχνικό

ποδόσφαιρο λόγω του

covid-19 ήρθε να προστεθεί

και η φυσική καταστροφή

που άφησε πίσω του ο

«Ιανός», με τη διοίκηση της

ΕΠΣΝΛ να αποδεικνύει για

ακόμα μια φορά ότι η βιω-

σιμότητα των σωματείων

αποτελεί πρωταρχικό της

σκοπό.

16
Τρίτη 20 ΟκτωβρίουΤοπικά Νέα

CMYK

ΜεγάλεςΜεγάλες επιτυχίεςεπιτυχίες στοστο γυναικείογυναικείο

Φαρσαλινό Σκάκι!Φαρσαλινό Σκάκι!

Η ΕΠΣΝ Λάρισας στηρίζει έμπρακταΗ ΕΠΣΝ Λάρισας στηρίζει έμπρακτα

τα πληγέντα σωματεία τα πληγέντα σωματεία 


