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ΑντιπλημμυρικάΑντιπλημμυρικά

έργα από τον Δήμοέργα από τον Δήμο

σε όλη τηνσε όλη την

ΕπαρχίαΕπαρχία

Δυο θετικά κρούσματαΔυο θετικά κρούσματα

COVIDCOVID - 19 - 19 στο Κ.Υ., στο Κ.Υ., 

ολοκληρώθηκε η ολοκληρώθηκε η 

απολύμανση και τα τεσταπολύμανση και τα τεστ

Ούτε το “Ούτε το “clickclick away” away” 

““ανέστησεανέστησε” ” τηντην τοπικήτοπική

αγοράαγορά τωντων ΦαρσάλωνΦαρσάλων

GallopGallop του “Π.Τ.”του “Π.Τ.”

Είστε ικανοποιημέΕίστε ικανοποιημέ--

νοι από το έωςνοι από το έως

τώρα έργο τηςτώρα έργο της

Δημοτικής Αρχής;Δημοτικής Αρχής;

ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Τρία τα ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Τρία τα 

εμβολιαστικά κέντρα στηνεμβολιαστικά κέντρα στην

ΕπαρχίαΕπαρχία

Τι ζητήθηκε από το προσωπικό των Κ.Υ. στην συνάντηση με τον Διοικητή της 5ης Υ.Π.Ε. εν όψει
της έναρξης των εμβολιαστικών κέντρων - Θετικός σε όλα τα αιτήματα ο κ. Σερέτης

Με ποιους τρόπους και που θα γίνεται ο εμβολιασμός στην Επαρχία
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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 16/12/2020
Ηλιοφάνεια 4/14c

Τρίτη 15/12/2020
Ηλιοφάνεια 3/14c

Πέμπτη 17/12/2020
Ηλιοφάνεια 4/14c

Παρασκευή 18/12/2020
Ηλιοφάνεια 6/13c

Σαββάτο 19/12/2020
Ηλιοφάνεια 6/11c

Κυριακή 20/12/2020
Συννεφιά 7/13c

Δευτέρα 21/12/2020
Συννεφιά 7/12c

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

Σ
υνεδριάζει μέσω

τηλεδιάσκεψης το

Δημοτικό Συμβούλιο

Φαρσάλων την ερχόμενη

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου

και ώρα 13:00 για συζήτη-

ση και λήψη αποφάσεων,

στα παρακάτω θέματα της

Ημερήσιας Διάταξης.

1) Λήψη απόφασης, για

τροποποίηση του Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου,

οικον. έτους 2020 (έκτη 6η).

2) Λήψη απόφασης, για

αναμόρφωση του προϋπο-

λογισμού του Δήμου, οικο-

νομικού έτους 2020 (ενδέ-

κατη 11η).

3) Αντικατάσταση μέλους

στο Δ.Σ. της Δημοτικής

Επιχείρησης Φαρσάλων

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.).

4) Λήψη απόφασης, για

αντικατάσταση Υπευθύνου

Διανομών και μελών της

τριμελούς επιτροπής για

την υλοποίηση του έργου

«Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας Απόρων

(Τ.Ε.Β.Α.)» και ορισμός

νέων.

5) Λήψη απόφασης, για

αντικατάσταση μελών στην

Επιτροπή Διαβούλευσης

του Δήμου.

6) Λήψη απόφασης, για

δωρεάν παραχώρηση κατά

χρήση αίθουσας του

«Πύργου» ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ στον Οργανισμό

Πολιτισμού – Αθλητισμού –

Κοινωνικής Προστασίας –

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ)

για την τοποθέτηση των

αναμνηστικών από τις

εκδηλώσεις της χορωδίας,

που θα λειτουργεί ως μόνι-

μη έκθεση στη διάθεση του

κοινού.

7) Λήψη απόφασης, για

ανάκληση αδειών πωλητών

λαϊκών αγορών.

Συνεδριάζει την Συνεδριάζει την 

ερχόμενη Πέμπτη το Δ.Σ.ερχόμενη Πέμπτη το Δ.Σ.

ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση --

ΔιαμαρτυρίαΔιαμαρτυρία

ΚυνηγετικούΚυνηγετικού

Συλλόγου ΦαρσάλωνΣυλλόγου Φαρσάλων

Α
ναλυτικά η ανα-

κοίνωση – δια-

μαρτυρία του

Κυνηγετικού συλλόγου

Φαρσάλων, απέναντι στα

άνισα μέτρα που η πολι-

τεία έχει λάβει απέναντι

στους κυνηγούς.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος

Φαρσάλων αναστέλλει τη

συμμετοχή των μελών του

από τις δράσεις της Γεν.

Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας, τα συνεργεία

δίωξης αγριόχοιρων, τα

συνεργεία για την συλλογή

δειγμάτων αλεπούς για

λύσσα, όπως επίσης και

δειγμάτων για την γρίπη

των πτηνών Η5Ν1.

Με αυτή την ενέργεια η

οποία αποτελεί την ελάχι-

στη αντίδραση στην ρατσι-

στική αντικυνηγετική και

στοχοποιημένη επίθεση

εναντίον της κυνηγετικής

δραστηριότητας από την

Κυβέρνηση, με την αναίτια

απαγόρευση μετακίνησης

για κυνήγι σε αντίθεση με

τα υπόλοιπα αθλήματα

πεζοπορία, ορειβασία,

ποδήλατο βουνού, μηχανά-

κια κρος και άλλες αθλητι-

κές δραστηριότητες να βρί-

σκονται σε πλήρη εξάσκη-

ση με μοναδικό κριτήριο το

όπλο.

Ζητούμε ισονομία και δικαί-

ωση με την άμεση άρση

απαγόρευσης μετακίνησης

των Κυνηγών ώστε μαζί με

όλους τους υπόλοιπους

ανθρώπους, να μπορούν

να χαρούν την σωματική

και ψυχική ηρεμία που

τόσο χρειάζονται σε αυτή

την δύσκολη χρονική περίο-

δο που διανύουμε κάτι που

μπορεί να προσφέρει μόνο

το βουνό και η φύση”.

Το Δ.Σ.

Δ
ιατίθενται ΔΩΡΕΑΝ

κενές θέσεις εγγρα-

φής παιδιών στα

Κ.Δ.Α.Π του Δήμου

Φαρσάλων της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, έπειτα από τη

χρηματοδότηση του προ-

γράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΙΙ» του Υπουργείου

Εσωτερικών στα

Δημοτικά Κ.Δ.Α.Π.

Αφορούν παιδιά ωφελούμε-

νων μητέρων με πλήρη

φάκελο δικαιολογητικών, οι

οποίες δεν έλαβαν το

voucher της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

λόγω μειωμένης χρηματο-

δότησης κατά την περίοδο

2020-2021.

Πληροφορίες για εγγραφές

στα γραφεία της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης

Φαρσάλων – (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ).

Τηλ. επικοινωνίας:  24913

50166.

Δωρεάν θέσειςΔωρεάν θέσεις

εγγραφής σταεγγραφής στα

Κ.Δ.Α.Π του ΔήμουΚ.Δ.Α.Π του Δήμου

Φαρσάλων τηςΦαρσάλων της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ



Σ
υνεχίζονται μετά

την διακοπή λόγω

COVID – 19 οι

εργασίες της ολικής ανα-

κατασκευής της πλατείας

στο Πολυδάμειο

Φαρσάλων.

Ένα έργο πολύ σημαντικό

για το χωριό και την ανα-

βάθμιση του καθώς η

παλαιά πλατεία είχε αρκετά

προβλήματα λειτουργικής

φύσεως.

Ο πρόεδρος της ΤΚ κ.

Κωνσταντίνος Βούλγαρης

μετά από αιτήματα των

πολιτών είχε ξεκινήσει εδώ

και αρκετά χρόνια τις διαδι-

κασίες για την ολική ανακα-

τασκευή της πλατείας.

Εν τέλει πριν από αρκετό

καιρό το έργο αυτό παίρνει

σάρκα και οστά και ξεκίνη-

σε η ανακατασκευή.

Όμως τα δεδομένα με την

πανδημία και τον «ΙΑΝΟ»

στην Επαρχία πήγαν πίσω

κάποιες διαδικασίες όμως

πλέον συνεχίζονται οι εργα-

σίες.

Οι εργασίες έχουν τεθεί στις

βάσεις και προχωρούν

κανονικά αν και πλέον δου-

λεύει λιγότερο προσωπικό

για την ολοκλήρωση τους

ελέω των πρωτοκόλλων

που τηρούνται ευλαβικά.

Μόλις με το καλό ολοκλη-

ρωθεί το συγκεκριμένο

έργο σύμφωνα με το

ρεπορτάζ του «Πρώτου

Τύπου» αναμένεται να

γίνουν έργα βελτίωσης και

αναβάθμισης και σε άλλα

σημεία του χωρίου που θα

κρατήσουν το χωριό και την

κοινότητα «ζωντανή» με

στόχο την καλύτερη διαβίω-

ση των πολιτών και την

αναβάθμιση της περιοχής.

3
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 Τοπικά Νέα

Πήρε “μπροστά” ξανα το σημαντικότατοΠήρε “μπροστά” ξανα το σημαντικότατο

έργο της ολικής ανακατασκευής τηςέργο της ολικής ανακατασκευής της

Πλατείας στο ΠολυδάμειοΠλατείας στο Πολυδάμειο

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΧΟΙΡΙΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΜΙΣΑΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ)

ΤΙΜΗ 5ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
www.argyrakisedesmata.gr & στο τηλ: 24910-31705



Τ
α πρώτα επιβεβαι-

ωμένα κρούσματα

καταγράφηκαν και

στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων. Πρόκειται για

δυο άτομα από το προ-

σωπικό του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων.

Αρχικά διαγνώστηκε θετική

στον Covid-19 μια γυναίκα

καθώς ήρθε σε επαφή με

επιβεβαιωμένο θετικό κρού-

σμα κορονοϊού. Αμέσως,

λειτούργησε το πρωτόκολλο

που υλοποιείται σε αυτή την

περίπτωση και η υπάλληλος

– αν και ασυμπτωματική –

προχώρησε σε διαγνωστικό

τεστ, το οποίο βγήκε θετικό

και μπήκε σε καραντίνα.

Μετά την επιβεβαιώση θετι-

κού κρούσματος Covid – 19

στο Κ.Υ. Φαρσάλων πραγ-

ματοποιήθηκε απολύμανση

σε όλους τους χώρους του

Κ.Υ. μετά από συνεργείο

που έστειλε ο Δήμος

Φαρσάλων ενώ επίσης

υποβλήθηκαν μοριακά τεστ

σε όλες τις επαφές του

κρούσματος.

Ειδικό συνεργείο με προ-

στατευτικές στολές πραγμα-

τοποίησε απολύμανση για

τον κορωνοϊό στο πλαίσιο

των μέτρων κατά της δια-

σποράς του ιού.

Δείτε χαρακτηριστικές

φωτογραφίες από την απο-

λύμανση στους χώρους του

Κ.Υ.

Επίσης πραγματοποιήθηκε

και η διενέργεια τεστ και

στο υπόλοιπο προσωπικό,

που είχε άμεση επαφή μαζί

της, με τα αποτελέσματα να

δείχνουν ακόμη ένα θετικό

τεστ, δηλαδή υπήρξαν

συνολικά 2 θετικά κρούσμα-

τα στο Κ.Υ. Φαρσάλων

Αξίζει να αναφερθεί ότι το

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

συνεχίζει να λειτουργεί,

τηρώντας όλα τα υγειονομι-

κά πρωτόκολλα.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ολοκληρώθηκε η απολύμανση στο Κ.Υ.Ολοκληρώθηκε η απολύμανση στο Κ.Υ.

Φαρσάλων μετά την επιβεβαίωση δυοΦαρσάλων μετά την επιβεβαίωση δυο

θετικών κρουσμάτωνθετικών κρουσμάτων

Σ
ε εκτεταμένες

εργασίες καθαριό-

τητας και καλλωπι-

σμού προχώρησαν στο

Σιτόχωρο μικτά συνεργεία

των αντιδημαρχιών

Πρασίνου και

Καθαριότητας του δήμου

Φαρσάλων, στο πλαίσιο

των προγραμματισμένων

κοινών επιχειρήσεων που

πραγματοποιούνται το

τελευταίο διάστημα σε

όλα τα χωριά του δήμου

καθώς και την πόλη.

Έλαβε χώρα καθαρισμός

δρόμων και κοινόχρηστων

χώρων με το ειδικό μηχάνη-

μα της σκούπας, αλλά και

καλλωπισμός του πρασί-

νου.

Τις εργασίες επόπτευσαν οι

δύο αρμόδιοι αντιδήμαρχοι

Καθαριότητας και Πρασίνου

κ.κ. Σταύρος Κουκουλιός και

Χρήστος Μπασαγιάννης

αντίστοιχα.

Εργασίες καθαριότητας στην Τοπική Κοινότητα ΣιτοχώρουΕργασίες καθαριότητας στην Τοπική Κοινότητα Σιτοχώρου



Ξ
εκινούν από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι

εργασίες για την ενίσχυ-

ση της ασφάλειας στον

οδικό άξονα που συνδέει

τα Φάρσαλα με το Δομοκό

εντός των ορίων της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας. Ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τη

σύμβαση του έργου προ-

ϋπολογισμού 1.500.000

ευρώ που χρηματοδοτεί-

ται από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

«Παρεμβαίνουμε σε ένα

σημαντικό οδικό άξονα της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

που παρουσιάζει μεγάλο

κυκλοφοριακό φόρτο»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Μέλημά μας

είναι η ασφάλεια στη μετα-

κίνηση των ανθρώπινων

κοινοτήτων και στη μεταφο-

ρά των εμπορευμάτων, η

μείωση της επικινδυνότητας

και η ενίσχυση της οικονο-

μικής και κοινωνικής ζωής

του τόπου» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Εργασίες

Οι εργασίες που θα πραγ-

ματοποιηθούν σε συνολικό

μήκος 9,5 περίπου χιλιομέ-

τρων, περιλαμβάνουν:

καθαρισμό τριγωνικής

τάφρου, εργασίες συντήρη-

σης ασφαλτικών στρώσεων

σε σημεία που εμφανίζουν

ρηγματώσεις, καθιζήσεις  ή

φυσιολογική φθορά με την

πάροδο του χρόνου, βελ-

τίωση και συμπλήρωση της

οριζόντιας και κατακόρυφης

σήμανσης και τοποθέτηση

στηθαίων ασφαλείας.
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Υπογράφηκε η σύμβαση για τη βελτίωσηΥπογράφηκε η σύμβαση για τη βελτίωση

του δρόμου Φάρσαλα – Δομοκόςτου δρόμου Φάρσαλα – Δομοκός

Σ
τη διαμόρφωση δύο

νέων χώρων στάθ-

μευσης σε ισάριθ-

μες εισόδους της πόλης

προχώρησαν το τελευταίο

διάστημα συνεργεία της

Τεχνικής Υπηρεσίας του

δήμου Φαρσάλων.

Τα συνεργεία αρχικά απο-

μάκρυναν τα υλικά που

είχαν εναποτεθεί στο χώρο

δίπλα στο νεκροταφείο

λόγω της έκτακτης περίστα-

σης με την πρόσφατη θεο-

μηνία και στη συνέχεια

προχώρησαν στη διαμόρ-

φωση και τη χαλικόστρωση

προκειμένου να μπορούν

με ασφάλεια να παρκάρουν

οχήματα. Υπενθυμίζεται

πως ο συγκεκριμένος

χώρος στην είσοδο των

Φαρσάλων από Βόλο, χρη-

σιμοποιείται από βαρέα

οχήματα «αποφορτίζοντας»

έτσι την πόλη.

Αντίστοιχες εργασίες καθα-

ρισμού, διαμόρφωσης και

επίστρωσης πραγματοποιή-

θηκαν και στο χώρο πίσω

από το κτήριο του ΤΟΕΒ

Ενιπέα, πολύ κοντά στη

σκεπαστή αγορά, δίνοντας

έτσι μία ακόμη εναλλακτική

παρκαρίσματος σε πολίτες

που δεν επιθυμούν να

εισέλθουν με το όχημά τους

μέσα στην πόλη, αλλά

κυρίως και κατά τη λειτουρ-

γία της λαϊκής αγοράς τις

Τρίτες.

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης

Γούσιας τονίζει πως

«παράλληλα με την επού-

λωση των πληγών από τον

«Ιανό» το έργο και ο προ-

γραμματισμός της δημοτι-

κής αρχής συνεχίζεται

απρόσκοπτα. Η διαμόρφω-

ση των δύο συγκεκριμένων

χώρων στάθμευσης στο

νεκροταφείο και τον ΤΟΕΒ

υπήρξαν έργα που σχεδία-

σε, προγραμμάτισε και υλο-

ποίησε η παρούσα δημοτι-

κή αρχή, αναγνωρίζοντας

τις αυξημένες ανάγκες σε

πάρκινγκ που έχουν δημι-

ουργηθεί τα τελευταία χρό-

νια».

Νέοι χώροι στάθμευσης στο νεκροταφείοΝέοι χώροι στάθμευσης στο νεκροταφείο

και στον ΤΟΕΒ Ενιπέα στα Φάρσαλακαι στον ΤΟΕΒ Ενιπέα στα Φάρσαλα



Σ
το εστιατόριο

Βασίλικός θα βρείτε

πρόβεια παϊδάκια

από μικρούς κτηνοτρό-

φους της ορεινής επαρ-

χίας  των Φαρσάλων.

Η τεχνογνωσία και το μερά-

κι για μαγειρική  των

ανθρώπων του βασιλικού

συμβάλλουν ώστε το απο-

τέλεσμα να είναι μοναδικά

νόστιμο.

Με ένα τηλεφώνημα στο

2491301368 στο χώρο

σας.

Ο
“Πρώτος Τύπος”

για ακόμη μια

φορά δίνει στους

αναγνώστες του την

ευκαιρία να απαντήσουν

σε καίρια ερωτήματα

μέσω της διαδικασίας

ενός γκάλοπ.

Μέσω της επίσημης ιστοσε-

λίδας μας www.protosty-

pos.gr μπορείτε να ψηφίσε-

τε και εσεις στην συγκεκρι-

μένη δημοσκόπηση που

“τρέχει”.

Αυτή την φορά λοιπόν το

ερώτημα είναι αν υπάρχει

ικανοποιήση από τους πολί-

τες της Επαρχίας

Φαρσάλων από την έως

τώρα Διοίκηση της

Δημοτικής Αρχής της

Επαρχίας.

Η συγκεκριμένη

Δημοσκόπηση γίνεται στα

πλαίσια στατιστικής μελέτης

επεξεργασίας και εξαγωγής

συμπερασμάτων της έρευ-

νας

Η ψηφοφορία διεξάγετε με

κλικ στην απάντηση.

Η κάθε ψήφος είναι “μονα-

δική”, δηλαδή ο κάθε χρή-

στης μπορεί να απαντήσει

μια φορά από κάθε ip ενώ

σε περίπτωση λάθους

υπάρχει η δυνατότητα

αλλαγής της ψήφου.

Μέχρι και την Κυριακή

13/12 είχαν ψηφίσει 133

συνολικά μοναδικοί επισκέ-

πτες και τα αποτελέσματα

ήταν τα εξής:

Ναι (45%, 60 Votes)

Όχι (43%, 57 Votes)

Δεν ξέρω, δεν απαντώ

(12%, 16 Votes)
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Μετακινήσεις εκτός νομού: Τι επιτρέπεται και τι όχι στο Μετακινήσεις εκτός νομού: Τι επιτρέπεται και τι όχι στο lockdownlockdown

Gallop Gallop του “Π.Τ.”Είστε ικανοποιήμενοι από το έως τώρα έργοτου “Π.Τ.”Είστε ικανοποιήμενοι από το έως τώρα έργο

της Δημοτικής Αρχής;της Δημοτικής Αρχής;

Σ
ε πλήρη ισχύ θα

βρίσκεται η απαγό-

ρευση μετακίνησης

από νομό σε νομό και

κατά την εορταστική

περίοδο των

Χριστουγέννων, προκει-

μένου να αποκλειστεί μία

ακόμη δίοδος διασποράς

του ιού.

Άλλωστε επιστήμονες και

ιατρικό προσωπικό είναι

ήδη εξαιρετικά επιφυλακτι-

κοί ακόμη και στο τμηματικό

άνοιγμα της αγοράς λόγω

της παρεπόμενης αύξησης

της κινητικότητας που επι-

φέρει.

Ενδεικτική είναι η δήλωση

(στον ΣΚΑΙ) του διευθυντή

ΜΕΘ στο νοσοκομείο

Παπανικολάου, Νικ.

Καπραβέλου, ο οποίος τονί-

ζει:

«Η οποιασδήποτε αύξηση

της κινητικότητας αυτή την

εποχή της έξαρσης των

αναπνευστικών λοιμώξεων

θα οδηγήσει μαθηματικά σε

αύξηση της νοσηρότητας

και θνητότητας. Το υγειονο-

μικό μας σύστημα δεν είναι

έτοιμο» ανέφερε χαρακτηρι-

στικά.

«Το κόστος στη Βόρεια

Ελλάδα κυρίως είναι πολύ

δυσβάστακτο δεν είναι 100

νεκροί την ημέρα, είναι 100

οικογένειες την μέρα.

Έχουμε παρά πολλούς

ασθενείς σε βάρια κατάστα-

ση που νοσηλεύονται μέσα

στα νοσοκομεία πολλούς

διασωληνωμένους, όχι κατά

ανάγκη σε οργανωμένες

μονάδες ΜΕΘ» εξήγησε.

Έτσι, οι μετακινήσεις μεταξύ

νομών δεν θα επιτραπούν.

Υπάρχουν ωστόσο ορισμέ-

νες εξαιρέσεις στις οποίες

θα επιτραπούν οι μετακινή-

σεις από νομό σε νομό

κατά την περίοδο των

Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, όπως έχει

ξεκαθαρίσει ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος Στέλιος

Πέτσας, θα υπάρξει κάποια

ευελιξία για τις περιπτώσεις

επανένωσης οικογενειών.

Αυτό αφορά, για παράδειγ-

μα, ανθρώπους οι οποίοι

δουλεύουν σε διαφορετικό

νομό, από αυτόν στον

οποίο βρίσκεται η οικογέ-

νειά τους και θα χρειαστεί

να επιστρέψουν. Στις περι-

πτώσεις αυτές θα ακολου-

θείται η προβλεπόμενη δια-

δικασία (Ε1, Ε9) ενώ ανά-

λογη ευελιξία θα επιτραπεί

και για φοιτητές που έχουν

«εγκλωβιστεί» προ της

λήψης των μέτρων του

lockdown, στην πόλη όπου

σπουδάζουν και θέλουν να

επιστρέψουν στην οικογέ-

νειά τους για τις γιορτές.

«Κατά την ενημέρωση της

Παρασκευής από το

Υπουργείο Υγείας ο υφυ-

πουργός Πολιτικής

Προστασίας κ. Ν Χαρδαλιάς

είχε αναφέρει επί του θέμα-

τος: «Το θέμα της επανένω-

σης οικογενειών είναι ξεκά-

θαρο. Αφορά στον εκπαι-

δευτικό που βρίσκεται σε

ένα νησί και θέλει να επι-

στρέψει στη σύζυγό του και

τα παιδιά του. Αφορά

κάποιον ο οποίος μόνιμα

εργάζεται σε μία περιοχή

και θέλει να επισκεφτεί την

σύζυγο και τα παιδιά του.

Η πρόβλεψη που αφορά τα

τέκνα ή τις οικογένειες που

θέλουν να μεταβούν στους

γονείς, δεν μπορεί να συμ-

βεί παρά μόνο εάν η κατεύ-

θυνση αφορά στη μόνιμη

κατοικία. Άρα με το απαραί-

τητο φορολογικό έγγραφο

μπορούν να μετακινηθούν

άπαξ προς τα εκεί»..

Επίσης στα μέσα της εβδο-

μάδας, ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος σε συνέντευ-

ξή του (ΑΝΤ1) έκανε λόγο

ευελιξία στην περίοδο των

γιορτών για την επανένωση

οικογενειών, όπως για

παράδειγμα για ανθρώπους

που δουλεύουν σε διαφορε-

τικό νομό από αυτόν που

είναι η οικογένειά τους ή για

εγκλωβισμένους φοιτητές,

αλλά μετακινήσεις προς τα

εξοχικά δεν θα προβλέπο-

νται ούτε τα Χριστούγεννα.

«Το βασικό μας πρόβλημα

για τη διασπορά του ιού

είναι η κινητικότητα. Ας την

περιορίσουμε λίγο. Έχουμε

δει ότι στο δεύτερο

lockdown, παρά τα μέτρα

που είναι σχεδόν τα ίδια

μετά το κλείσιμο των σχο-

λείων, η κινητικότητα παρα-

μένει 20% πιο υψηλή από

το πρώτο lockdown και

αυτό δικαιολογεί τα αυξημέ-

να κρούσματα», σημείωσε.

Στον “Βασιλικό” θα βρείτε εκλεκτάΣτον “Βασιλικό” θα βρείτε εκλεκτά

πρόβεια παϊδάκια κτηνοτρόφων τηςπρόβεια παϊδάκια κτηνοτρόφων της

Επαρχίας Επαρχίας ΦαρσάλωνΦαρσάλων!!



Τ
α μέτρα που θα

ισχύσουν ενόψει

των εορτών παρου-

σίασαν ο υφυπουργός

παρά τω πρωθυπουργό

και κυβερνητικός εκπρό-

σωπος Στέλιος Πέτσας

και ο υπουργός

Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Άδωνις

Γεωργιάδης. Όπως ανέ-

φερε ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος, το γεγονός

ότι δεν πέφτουν τα κρού-

σματα και δεν έχουμε

αποσυμφόρηση των

νοσοκομείων δεν επιτρέ-

πει την επανεκκίνηση των

δραστηριοτήτων με τον

τρόπο και στον χρόνο

που όλοι θα θέλαμε.

«Παρά το γεγονός ότι

παρήλθαν πέντε εβδομάδες

από την εφαρμογή του δεύ-

τερου lockdown, η επιδη-

μιολογική κατάσταση στη

χώρα παραμένει επιβαρυ-

μένη.

Τα κρούσματα σε εθνικό

επίπεδο παραμένουν

υψηλά. Τα πιο πολλά – ανά

100.000 κατοίκους  πληθυ-

σμού –  εντοπίζονται στους

Νομούς Πιερίας, Δράμας,

Κιλκίς, Πέλλας, Ξάνθης,

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης,

Λάρισας και Φλώρινας.

Ανησυχητική κρίνεται – με

βάση τον κυλιόμενο μέσο

όρο των 7 ημερών – και  η

κατάσταση στη Δυτική

Αττική.

Την ίδια στιγμή, πιεστική

εξακολουθεί να παραμένει

και  η κατάσταση στα δημό-

σια νοσοκομεία και ιδίως

στις Μ.Ε.Θ. των οποίων το

ποσοστό κάλυψης ανέρχε-

ται σε 83% στην

Επικράτεια, 77% στην

Αττική και 91% στη

Θεσσαλονίκη», είπε ο κ.

Πέτσας. 

Με αυτά τα δεδομένα, ανα-

κοίνωσε: 

Πρώτον: Διατήρηση της

αναστολής λειτουργίας του

λιανεμπορίου σε όλη την

επικράτεια. Δεδομένου ότι

οι ταχυμεταφορές είναι

υπερφορτωμένες και δεν

είναι δυνατό να ανταποκρι-

θούν στις αυξημένες ανά-

γκες, κατ’ εξαίρεση, από την

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

2020 έως την Πέμπτη 7

Ιανουαρίου 2021, θα επι-

τραπεί η μετάβαση του

πελάτη στα καταστήματα

για την παραλαβή της

παραγγελίας τους (click-

away). Τις επιμέρους

λεπτομέρειες θα παρουσιά-

σει στη συνέχεια ο

Υπουργός Ανάπτυξης κ.

Άδωνις Γεωργιάδης. 

Δεύτερον: Άνοιγμα των κομ-

μωτηρίων, από τη Δευτέρα

14 Δεκεμβρίου 2020, σε

όλη τη χώρα, με δυνατότη-

τα διευρυμένου ωραρίου

από τις 7 το πρωί έως τις 9

το βράδυ. Σημειώνεται ότι η

λειτουργία τους θα γίνεται

αποκλειστικά με ραντεβού,

ώστε να αποτραπεί κάθε

ενδεχόμενο συγχρωτισμού,

αλλά και με αυστηρή τήρη-

ση των υγειονομικών πρω-

τοκόλλων. 

Τρίτον: Άνοιγμα των βιβλιο-

πωλείων, από τη Δευτέρα

14 Δεκεμβρίου 2020, σε

όλη τη χώρα, επίσης με

δυνατότητα διευρυμένου

ωραρίου, και με ανώτατο

όριο 4 πελάτες σε καταστή-

ματα έως 100 τ.μ. ή 1

πελάτης ανά 15 τ.μ. για

καταστήματα άνω των 100

τ.μ.   

Τέταρτον: Άνοιγμα των

εκκλησιών μας για τους

πιστούς, ανήμερα των

Χριστουγέννων και των

Φώτων μόνο. Τις δύο αυτές

ημέρες θα επιτρέπεται η

παρουσία έως και εννέα

ατόμων (9) σε όλες τις

εκκλησίες και έως εικοσιπέ-

ντε (25) ατόμων στους

Μητροπολιτικούς Ναούς σε

όλες τις περιοχές της

χώρας. Την ευθύνη τήρη-

σης των μέτρων θα έχουν

οι οικείες μητροπόλεις και η

Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Διευκρινίζεται επίσης, σε

σχέση με τον εορτασμό των

Θεοφανείων, ότι δεν θα

πραγματοποιηθεί αγιασμός

υδάτων σε ανοιχτό δημόσιο

χώρο. 

Πέμπτον: Διατήρηση της

απαγόρευσης μετακινήσε-

ων κατά τις ώρες από τις

10 το βράδυ έως τις 5 το

πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια

της περιόδου από Κυριακή

13 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι

τις 7 Ιανουαρίου 2021,

καθώς και της αποστολής

SMS στο 13033 για τις ανα-

γκαίες μετακινήσεις.

Διευκρινίζεται ότι για μετακι-

νήσεις που σχετίζονται με

το λιανεμπόριο, τα κομμω-

τήρια και τα βιβλιοπωλεία,

στο προαναφερθέν πλαίσιο

λειτουργίας τους,  θα πρέ-

πει να δηλώνεται ο αριθμός

2. 

Σημειώνεται ακόμη ότι η

υποχρεωτική προληπτική

καραντίνα για όσους ταξι-

δεύουν από χώρες του εξω-

τερικού προς την Ελλάδα

και εισέρχονται στη χώρα

από 18 Δεκεμβρίου 2020

έως 7 Ιανουαρίου 2021

περιορίζεται, από τις 10

που είχε εξαγγελθεί, στις 3

ημέρες.
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Μόνο με Μόνο με click away click away το λιανεμπόριο – Ανοίγουν κομμωτήρια,το λιανεμπόριο – Ανοίγουν κομμωτήρια,

βιβλιοπωλεία τη Δευτέρα – Μόνο ανήμερα των Χριστουγέννωνβιβλιοπωλεία τη Δευτέρα – Μόνο ανήμερα των Χριστουγέννων

και των Φώτων ανοιχτές οι εκκλησίεςκαι των Φώτων ανοιχτές οι εκκλησίες

Τ
ην Παρασκευή, 11

Δεκεμβρίου 2020, ο

Υπουργός

Υποδομών και

Μεταφορών, κ. Κώστας

Καραμανλής, προέδρευσε

στην Επιτροπή

Συντονισμού Μεγάλων

Έργων Υποδομής, ειση-

γήθηκε και ομόφωνα

αποφασίστηκε να ξεκινή-

σει άμεσα η διαδικασία

ανάθεσης έργων αποκα-

τάστασης ύψους 150 εκα-

τομμυρίων € στην περιο-

χή της Θεσσαλίας από το

φαινόμενο «Ιανός»,

καθώς και η διαδικασία

επέκτασης κατά 250 εκα-

τομμυρίων € του αρχικού

σχεδίου για  αντιπλημμυ-

ρικά έργα από τους

Παραχωρησιούχους σε

διάφορες περιοχές της

χώρας.

Α) Έργα αποκατάστασης

στη Θεσσαλία

Τα έργα αποκατάστασης

από το φαινόμενο «Ιανός»

αφορούν κυρίως στο Νομό

της Καρδίτσας. Η διάρκεια

της σύμβασης για τα έργα

θα είναι 18 μήνες και ο

Ανάδοχος δε θα δικαιούται

καμία άλλη αποζημίωση

πλην των περιπτώσεων

ανωτέρας βίας. Επιπλέον,

το Δημόσιο θα προσλάβει

Τεχνικό και Νομικό

Σύμβουλο για την υποβοή-

θηση σε όλο το εγχείρημα.

Στόχος είναι να επισπευ-

στούν οι διαδικασίες ώστε

να  μην υπάρξουν καθυστε-

ρήσεις.

Β) Αντιπλημμυρικά έργα

παραχωρήσεων

Παράλληλα, σε συνέχεια

της προηγούμενης σύμφω-

νης γνώμης της

Κυβερνητικής Επιτροπής

Συντονισμού Μεγάλων

Έργων Υποδομής, για υλο-

ποίηση επειγόντων έργων

αντιπλημμυρικής προστα-

σίας ύψους 350 εκατομμυ-

ρίων € από τους

Παραχωρησιούχους σε διά-

φορες περιοχές της χώρας,

έγινε επέκταση του αρχικού

σχεδίου κατά 250 εκατομ-

μύρια €, για επιπλέον δρά-

σεις με καταληκτικό χρόνο

ολοκλήρωσης τους 30

μήνες. Η επέκταση του

αρχικού σχεδίου θεωρήθη-

κε αναγκαία με βάση τις

πρόσφατες υδραυλικές

μελέτες που υποβλήθηκαν

εκ μέρους των

Παραχωρησιούχων αλλά

και τα πρόσφατα πλημμυρι-

κά φαινόμενα που παρου-

σιάστηκαν σε πολλές

περιοχές της Ελλάδας.

Έργα αποκατάστασης από το φαινόΈργα αποκατάστασης από το φαινό--

μενο «Ιανός» ύψους 150 εκ. στηνμενο «Ιανός» ύψους 150 εκ. στην

περιοχή της Θεσσαλίας και αντιπεριοχή της Θεσσαλίας και αντι--

πλημμυρικά έργα παραχωρήσεωνπλημμυρικά έργα παραχωρήσεων



Σ
την υπογραφή δύο

συμβάσεων έργων

για την αποκατά-

σταση ζημιών που προ-

κάλεσε η πρόσφατη θεο-

μηνία στην οδό Βόλου

αλλά και στον Άγιο

Αντώνιο προχώρησε ο

δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου.

Το πρώτο έργο αφορά στην

αποκατάσταση τοιχείων

στην οδό Βόλου, προϋπο-

λογισμού 12.207,07 πλέον

ΦΠΑ για την αντιπλημμυρι-

κή προστασία επί των

οδών Βόλου και Ομήρου.

Το δεύτερο έργο προβλέπει

την αποκατάσταση – τσιμε-

ντόστρωση αγροτικής οδού

και επέκταση στοιχείου

αντιστήριξης πρανών στην

Τοπική Κοινότητα του Αγίου

Αντωνίου, προϋπολογισμού

33.693,32  ευρώ, πλέον

Φ.Π.Α.

Το  υπάρχον τεχνικό έργο

στον εν λόγω αγροτικό

δρόμο της Τ.Κ Αγίου

Αντωνίου εξυπηρετεί την

ασφαλή πρόσβαση βαρέων

αγροτικών μηχανημάτων

προς τις καλλιεργούμενες

εκτάσεις της τοπικής κοινό-

τητας. Αποτελείται από τοι-

χείο αντιστήριξης, ενωμένο

με την τσιμεντόστρωση

(ράμπα διέλευσης) του

ρέματος. Μετά από την

θεομηνία «Ιανός» έχει δημι-

ουργηθεί πρόβλημα έντο-

νης σπηλαίωσης στη βάση

του τοιχείου στον πυθμένα

του ρέματος και σε όλο το

μήκος αυτής.

Ως εκ τούτου, θα γίνουν

όλες εκείνες οι παρεμβάσεις

που κρίνονται απαραίτητες

ώστε η διέλευση των οχη-

μάτων να γίνεται ξανά με

ασφάλεια.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Υπογράψαμε τις συβάσεις

δύο έργων που αφορούν

καταστροφές που προκάλε-

σαν τα ακραία καιρικά φαι-

νόμενα τον περασμένο

Σεπτέμβριο στην περιοχή

μας. Πρόκειται για παρεμ-

βάσεις αντιπλημμυρικής

θωράκισης, αλλά και οδικής

ασφάλειας. Συνεχίζουμε με

σχέδιο και υλοποιούμε όλες

εκείνες τις παρεμβάσεις

που χρειάζονται για να επι-

στρέψει η επαρχία μας στην

κανονικότητα».

Και τα δύο έργα βάσει της

σύμβασης, θα έχουν ολο-

κληρωθεί εντός εξήντα ημε-

ρών.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αποκαθιστά ζημιές από τον «Ιανό» στην οδό Βόλου και στονΑποκαθιστά ζημιές από τον «Ιανό» στην οδό Βόλου και στον

Άγιο Αντώνιο ο δήμος ΦαρσάλωνΆγιο Αντώνιο ο δήμος Φαρσάλων

Μ
ε επιτυχία ολο-

κληρώθηκε η δια-

νομή τροφίμων

και ειδών καθαριότητας

σε δικαιούχους του προ-

γράμματος «Κοινωνικό

Εισόδημα Αλληλεγγύης»

(ΚΕΑ) που πληρούσαν τα

κριτήρια ένταξης και επι-

θυμούσαν την παραλαβή

των προϊόντων, προχώ-

ρησε την Πέμπτη 3

Δεκεμβρίου 2020, ο

Δήμος Φαρσάλων, στο

χώρο της Σκεπαστής

Αγοράς Φαρσάλων, στο

πλαίσιο υλοποίησης του

προγράμματος

«Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το

Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας για Απόρους

(ΤΕΒΑ/FEAD)».

Μέτρα προστασίας

Λόγω της δυσμενούς κατά-

στασης που επικρατεί

(COVID 19)  , η διανομή

των προϊόντων έγινε με τη

μεθοδολογία διανομής

«Drive Through». Οι ωφε-

λούμενοι που προσέγγισαν

το σταθερό σημείο  διανο-

μής  (Σκεπαστή Αγορά

Φαρσάλων) με όχημα, ακο-

λούθησαν τον διαμορφωμέ-

νο διάδρομο εισόδου και

εξόδου του οχήματος στον

περιβάλλοντα χώρο της

σκεπαστής αγοράς. Οι

ωφελούμενοι δεν αποβιβά-

στηκαν σε καμία στιγμή

από τα οχήματά τους και

διέρχονταν από  δύο «στά-

σεις». Στην πρώτη πραγμα-

τοποιήθηκε η ταυτοποίησή

τους από υπαλλήλους του

Κέντρου Κοινότητας, οι

οποίοι φορούσαν μάσκες

και γάντια και στη δεύτερη ,

ο ωφελούμενος υποδείκνυε

στους ωφελούμενους του

αναδόχου που να τοποθε-

τήσουν τα τρόφιμα (σχάρα,

πορτ – παγκάζ) και εκείνοι

ολοκλήρωναν τη διαδικα-

σία. Με την ολοκλήρωση

της παραπάνω διαδικασίας

συνέχιζαν την έξοδό τους

από τον περιβάλλοντα

χώρο.

Προϊόντα που διανεμήθη-

καν

Προϊόντα που διανεμήθη-

καν: κοτόπουλο, χοιρινό

κρέας, γραβιέρα, φέτα,

πατάτες, αλεύρι, ελαιόλαδο,

ζάχαρη, κριθαράκι, μαρμε-

λάδα, μέλι, τοματοπολτός,

ρύζι, φακές, φασόλια, φρυ-

γανιές, σαμπουάν, οδοντό-

κρεμα, σαπούνι πλάκα,

σκόνη για πλύσιμο ρούχων,

(σύνολο 20 προϊόντα).

Ωφελούμενοι ήταν 374 οικο-

γένειες του Δήμου

Φαρσάλων.

Η διανομή υλοποιήθηκε

από την Κοινωφελή

Επιχείρηση του Δήμου

Φαρσάλων-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. Στη

διάρκεια της διαδικασίας

παρευρέθηκε  και ο

Δήμαρχος Φαρσάλων

Εσκίογλου Μάκης.

Η όλη προσπάθεια συντονί-

στηκε από τον Δημοτικό

σύμβουλο και υπεύθυνο

διανομής κ. Μπαλατσό

Κων/νο, την Πρόεδρο της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Χαμορούσου

Ευαγγελία, ενώ στην όλη

προσπάθεια συνέφεραν η

Διευθύντρια της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Βέρα Β. Κυρίτση καθώς και

τα στελέχη του

Παραρτήματος Ρομά

Κέντρου Κοινότητας: κα

Βακαλούλη Αθανασία και

Λιάπη Βασιλική.

Ολοκληρώθηκε η διανομή προϊόντων για τους δικαιούχους τουΟλοκληρώθηκε η διανομή προϊόντων για τους δικαιούχους του

προγράμματος ΤΕΒΑ στο Δήμο Φαρσάλωνπρογράμματος ΤΕΒΑ στο Δήμο Φαρσάλων
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Σ
την τελική ευθεία

μπαίνει ένα ολοκλη-

ρωμένο σχέδιο του

δήμου Φαρσάλων για την

ενίσχυση της αντιπλημμυ-

ρικής θωράκισης ενόψει

του υπολοίπου του χει-

μώνα.

Με την ολοκλήρωση των

εργασιών καθαρισμού και

αποκατάστασης των ζημιών

στα χωριά της δημοτικής

ενότητας Ενιπέα, η Τεχνική

Υπηρεσία υλοποιεί διανοί-

ξεις και παρεμβάσεις σε

αποστραγγιστικά στην

Υπέρεια, το Ευϋδριο και το

Βασιλί, καθώς και στην

περιοχή του στρατοπέδου

της 61 Μονάδας

Επιστράτευσης.

Στόχος είναι η κατά το

δυνατό μεγαλύτερη διοχέ-

τευση των υδάτων μακριά

από τις κατοικημένες περιο-

χές και τις καλλιεργούμενες

εκτάσεις, σε περίπτωση

νέων καιρικών φαινομένων.

«Η πρόσφατη, χωρίς ιστο-

ρικό προηγούμενο, κακο-

καιρία που έπληξε την

περιοχή μας εκτός από τις

μεγάλες ζημιές που προκά-

λεσε, κοστίζοντας δυστυχώς

τη ζωή και σε μια συμπολί-

τισσά μας, ανέδειξε και

αδυναμίες στην αντιπλημ-

μυρική θωράκιση πολλών

περιοχών. Έτσι, σήμερα

προχωράμε σε νέα έργα

ενδυνάμωσης της αντι-

πλημμυρικής προστασίας

με καθαρισμό αποστραγγι-

στικών και χάραξη νέων

εκεί που κρίνεται σκόπιμο,

ώστε να είμαστε κατά το

δυνατό περισσότερο έτοιμοι

σε μία πιθανή νέα βροχό-

πτωση.

Η Τεχνική Υπηρεσία θα

συνεχίσει να πραγματοποιεί

παρεμβάσεις όλο το επόμε-

νο διάστημα» δήλωσε ο

αρμόδιος αντιδήμαρχος κ.

Δημήτρης Γούσιας.

Ενισχύει την αντιπλημμυρική θωράκισηΕνισχύει την αντιπλημμυρική θωράκιση

σε χωριά της επαρχίας ο σε χωριά της επαρχίας ο ΔΔ. Φαρσάλων. Φαρσάλων

ΠΙΤΣΑ νηστίσιμη με Πατάτα

ΠΙΤΣΑ νηστίσιμη με Τόνο

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΕΣ νηστίσιμες 

ΣΑΛΑΤΕΣ νηστίσιμες



Σ
ταυρόλεξο για δυνα-

τούς λύτες θυμίζει

το click away. Η νέα

μέθοδος αγορών έχει

προκαλέσει πολλές απο-

ρίες αλλά και δυσκολίες

στους καταναλωτές οι

οποίοι προσπαθούν να

καταλάβουν τι ακριβώς

πρέπει να κάνουν

Το click away μέσα από 5

ερωτήσεις και απαντήσεις

Εάν το κατάστημα δεν

διαθέτει ασύρματο POS

πώς θα γίνει η συναλλα-

γή;

Ο έμπορος μπορεί να κατε-

βάσει ειδική εφαρμογή πλη-

ρωμών στο κινητό τηλέφω-

νο.

Εάν επιθυμώ να επιστρέ-

ψω το προϊόν και να

πάρω τα χρήματα μου

πίσω, μπορώ;

Ναι, κατόπιν συνεννόησης

με το κατάστημα τα χρήμα-

τα επιστρέφονται στο τρα-

πεζικό λογαριασμό.

Μπορώ να κάνω παραγ-

γελίες από μεγάλα εμπο-

ρικά πολυκαταστήματα,

κλειστού τύπου;

Ναι, εφόσον υπάρχουν

σταντ σε εξωτερικούς

χώρους για να δέχονται

παραγγελίες και να παραδί-

δουν προϊόντα, με την

τήρηση των απαιτούμενων

αποστάσεων.

Με τους περιορισμούς στη

κυκλοφορία σε πλήρη ισχύ,

πολλοί αναρωτιούνται τι θα

γίνει εάν «χάσουν» το

ραντεβού.

Κατά τη διάρκεια ποιου

χρονικού διαστήματος

μπορώ να παραλάβω την

παραγγελία;

Εντός δύο ωρών, μία ώρα

πριν και μία ώρα μετά τον

χρόνο που αναφέρεται στο

sms.

Μπορώ να ακυρώσω το

ραντεβού εάν δεν με

βολεύει η ώρα παραλα-

βής;

Ναι, αλλά θα πρέπει, κατό-

πιν συνεννόησης με τον

καταστηματάρχη, να σταλεί

νέο sms με τη νέα ώρα για

την παραλαβή του προϊό-

ντος.

Μ
έσα στην εβδο-

μάδα βγαίνει η

υπουργική από-

φαση για το επίδομα θέρ-

μανσης 2020, ενώ μέχρι

τα τέλη Δεκεμβρίου ανα-

μένεται να ανοίξει η πλατ-

φόρμα για τις αιτήσεις, η

οποία θα μείναι ανοιχτή

έως και τον Ιανουάριο.

Ακόμα και πριν τα

Χριστούγεννα ενδέχεται να

ανοίξει η πλατφόρμα αιτή-

σεων για το επίδομα θέρ-

μανσης, ενώ θα μείνει ανοι-

χτή για τους δικαιούχους

και τον Ιανουάριο, για

παραγγελίες που θα έχουν

γίνει ως 31/12, και θα αφο-

ρούν αγορές/πληρωμές

μέχρι τις 30 Απριλίου.

Το επίδομα θέρμανσης θα

καταβάλλεται πλέον ανά

περιοχή και με βάση τις και-

ρικές συνθήκες που επικρα-

τούν, ενώ διευρύνονται τα

κριτήρια με επιδότηση

ακόμα και του υγραερίου

για τις σόμπες.

Έτσι, θα υπάρξουν πλέον

13.549 περιοχές με διαφο-

ρετικά ποσά. Εξυπακούεται

πως περιοχές όπως η

Φλώρινα, η Κοζάνη, τα

Γρεβενά κ.ά. θα έχουν τον

υψηλότερο συντελεστή,

αφού καταγράφουν και τις

χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Τα ποσά του επιδόματος

Συγκεκριμένα, το ύψος του

επιδόματος θα υπολογίζεται

με βάση το πόσες ημέρες

του χρόνου η θερμοκρασία

μιας περιοχής υποχωρεί

κάτω από τους 15,5 βαθ-

μούς Κελσίου.

Η απόφαση που θα εκδοθεί

θα ρυθμίζει τα κλιμάκια της

επιδότησης σε όλη την

χώρα ώστε ο κάθε δικαιού-

χος να μπορεί να υπολογί-

σει το σύνολο του επιδόμα-

τος και να αποφασίσει ποια

ποσότητα καυσίμου θα

προμηθευτεί. Όπως και

πέρυσι πάντως, οι δικαιού-

χοι θα πρέπει να έχουν

αγοράσει καύσιμο αξίας

τουλάχιστον διπλάσιας,

από το επίδομα.

Πώς γίνεται η είσοδος στην

πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για

το επίδομα θέρμανσης Το

σύνολο του επιδόματος

θέρμανσης θα πιστωθεί

εφάπαξ μετά την αίτηση του

δικαιούχου στην ειδική

πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Στη συνέχεια, την επόμενη

χρονιά η ΑΑΔΕ θα επαλη-

θεύσει αν τα στοιχεία για τις

ποσότητες και το συνολικό

τίμημα ανταποκρίνονται

στην πραγματικότητα.

Η είσοδος στην πλατφόρμα

γίνεται με τους κωδικούς

πρόσβασης για τις ηλεκτρο-

νικές υπηρεσίες του

Taxisnet, ωστόσο όσοι δεν

έχουν μπορούν να συνδε-

θούν χρησιμοποιώντας ως

username τον ΑΦΜ τους

και ως password τον αριθ-

μό ειδοποίησης μίας εκ των

Πράξεων Προσδιορισμού

Φόρου των τελευταίων

πέντε ετών.

Η υπουργική απόφαση

θα προβλέπει:

-Το επίδομα πετρελαίου

μετατρέπεται σε επίδομα

θέρμανσης ανεξαρτήτως

καυσίμων.

Έτσι, θα δίνεται και σε νοι-

κοκυριά που καταναλώνουν

φυσικό αέριο, υγραέριο,

ενώ σε οικισμούς με λιγότε-

ρους από 2.500 κατοίκους

θα δίνεται και σε νοικοκυριά

που καταναλώνουν καυσό-

ξυλα και Pellet.

-Το ελάχιστο επίδομα ξεκινά

από τα 80 ευρώ και φτάνει

τα 600 -700 ευρώ (από 350

ευρώ που ήταν πέρυσι) για

τους οικισμούς με πολύ

χαμηλές θερμοκρασίες.

-Το ύψος του επιδόματος

θα υπολογίζεται με βάση το

πόσες ημέρες του χρόνου η

θερμοκρασία μιας περιοχής

υποχωρεί κάτω από τους

15,5 βαθμούς Κελσίου.

Κριτήρια

Το επίδομα, ανεξαρτήτως

καυσίμου δικαιούνται:

α) Άγαμοι φορολογούμενοι

οι οποίοι κατά το προηγού-

μενο έτος (2019) είχαν ετή-

σιο συνολικό εισόδημα

μέχρι 12.000 ευρώ και την

1η Ιανουαρίου 2020 κατεί-

χαν αστική ακίνητη περιου-

σία (κτίσματα και εντός σχε-

δίου πόλεως οικόπεδα)

συνολικής αντικειμενικής

αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.

β) Έγγαμοι φορολογούμε-

νοι, καθώς και φορολογού-

μενοι που είναι μέρη συμ-

φώνων συμβίωσης οι οποί-

οι το 2019 είχαν ετήσιο

συνολικό οικογενειακό εισό-

δημα μέχρι 20.000 ευρώ

και την 1η-1-2020 κατείχαν

αστική ακίνητη περιουσία

αντικειμενικής αξίας μέχρι

200.000 ευρώ.

Το εισοδηματικό όριο των

20.000 ευρώ θα προσαυξά-

νεται κατά 2.000 ευρώ για

κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες

που είχαν το 2019 ετήσιο

συνολικό εισόδημα μέχρι

22.000 ευρώ και την 1η-1-

2020 κατείχαν αστική ακίνη-

τη περιουσία αντικειμενικής

αξίας μέχρι 200.000 ευρώ.

Το εισοδηματικό όριο των

22.000 ευρώ θα προσαυξά-

νεται κατά 2.000 ευρώ για

κάθε εξαρτώμενο τέκνο

μετά το πρώτο.
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Επίδομα θέρμανσης 2020: Εν αναμονή για την πλατφόρμα,Επίδομα θέρμανσης 2020: Εν αναμονή για την πλατφόρμα,

έως και 650 ευρώ και για μπουκάλες υγραερίουέως και 650 ευρώ και για μπουκάλες υγραερίου

Το Το click away click away μέσα από 5 ερωτήσεις και απαντήσεις – Όλαμέσα από 5 ερωτήσεις και απαντήσεις – Όλα

όσα πρέπει να ξέρετεόσα πρέπει να ξέρετε



11
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου Οικονομικά Νέα

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869  |  Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ

Α
νακοινώθηκαν τα

μέτρα που θα

ισχύσουν το

Δεκέμβριο για εργαζόμε-

νους και επιχειρήσεις

από τα Υπουργεία

Οικονομικών και

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων. Πρόκειται για

την επέκταση των μέτρων

οικονομικής ενίσχυσης

για την αντιμετώπιση των

οικονομικών επιπτώσεων

της πανδημίας, τα οποία

ίσχυαν από την αρχή του

δεύτερου lockdown. 

Στα 534 ευρώ το επίδομα

για τον Δεκέμβριο.

Επεκτείνεται η υποχρεω-

τική τηλεργασία 50% σε

ιδιωτικό και δημόσιο

τομέα. Μείωση ενοικίου

και επιστρεπτέα προκα-

ταβολή 5.

Τα μέτρα για εργαζόμενους

και επιχειρήσεις αναλυτικά:

1. Οι εργαζόμενοι επιχειρή-

σεων-εργοδοτών ανά την

επικράτεια που πλήττονται

σύμφωνα με τη διευρυμένη

λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνα-

ται να τεθούν σε προσωρι-

νή αναστολή σύμβασης

εργασίας και είναι δικαιού-

χοι αποζημίωσης ειδικού

σκοπού, αναλογικά για το

διάστημα που τίθενται σε

αναστολή, υπολογιζόμενης

επί ποσού 534 ευρώ μηνι-

αίως. Για το ανωτέρω χρο-

νικό διάστημα καλύπτονται

αναλογικά και οι πλήρεις

ασφαλιστικές εισφορές,

υπολογιζόμενες επί του

ονομαστικού μισθού από

τον Κρατικό

Προϋπολογισμό. Οι επιχει-

ρήσεις, κατά τη διάρκεια της

αναστολής της σύμβασης

εργασίας των εργαζομένων

και για ισόχρονο διάστημα

μετά την άρση της αναστο-

λής, υποχρεούνται να δια-

τηρήσουν τον ίδιο αριθμό

εργαζομένων. Για τις επιχει-

ρήσεις που κλείνουν με

εντολή δημόσιας αρχής,

αναστέλλεται υποχρεωτικά

η σύμβαση εργασίας των

εργαζομένων και για όσο

διάστημα ισχύει η αναστο-

λή, οι απολύσεις είναι άκυ-

ρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που

αναστέλλεται η λειτουργία

τους με εντολή δημόσιας

αρχής εντός του μηνός,

δίνεται η δυνατότητα ανα-

στολής πληρωμής των

δόσεων ρυθμισμένων

φορολογικών και ασφαλιστι-

κών οφειλών, πληρωτέων

τον μήνα Δεκέμβριο, και η

αποπληρωμή τους μετατί-

θεται σε αντίστοιχες δόσεις

στο τέλος της ισχύουσας

ρύθμισης.

3. Για τους εργαζόμενους

που η σύμβαση εργασίας

τους τίθεται σε αναστολή,

δίνεται η δυνατότητα ανα-

στολής πληρωμής των

δόσεων ρυθμισμένων

φορολογικών οφειλών που

είναι πληρωτέες τον μήνα

Δεκέμβριο, και η αποπλη-

ρωμή τους μετατίθεται σε

αντίστοιχες δόσεις στο

τέλος της ισχύουσας ρύθμι-

σης.

4. Συνεχίζεται η αναστολή

πληρωμής δόσεων τραπεζι-

κών δανείων με βάση τη

διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, σε

συνεννόηση με την

Ελληνική Ένωση

Τραπεζών, έως το τέλος

του έτους.

5. Όπως έχει ανακοινωθεί

και ήδη υλοποιείται, επε-

κτείνονται όλα τα επιδόματα

ανεργίας που λήγουν τους

μήνες Σεπτέμβριο,

Οκτώβριο, Νοέμβριο και

Δεκέμβριο κατά δύο μήνες.

6. Επεκτείνεται η υποχρεω-

τική τηλεργασία ανά την

επικράτεια σε τουλάχιστον

50% του προσωπικού, σε

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,

με εξαίρεση τις δραστηριό-

τητες στις οποίες υπάρχει

αντικειμενική αδυναμία

τηλεργασίας. Επεκτείνεται

το μέτρο της υποχρεωτικής

εφαρμογής ευελιξίας προ-

σέλευσης και αποχώρησης

των εργαζομένων του ιδιω-

τικού τομέα στην εργασία

τους, με αντίστοιχη προ-

σαρμογή του ωραρίου τους,

για τις περιοχές αυξημένου

κινδύνου.

7. Όλες οι επιχειρήσεις που

πλήττονται σύμφωνα με τη

διευρυμένη λίστα ΚΑΔ

Απριλίου, δικαιούνται υπο-

χρεωτική μείωση ενοικίου

κατά 40% στα επαγγελματι-

κά τους ακίνητα και για τον

Δεκέμβριο. Το ίδιο ισχύει

και για την κύρια κατοικία

των εργαζομένων που τίθε-

νται σε αναστολή σύμβασης

εργασίας και για τη φοιτητι-

κή κατοικία των εξαρτώμε-

νων μελών αυτών. Για τους

ιδιοκτήτες που εκμισθώ-

νουν ακίνητα στις επιχειρή-

σεις αυτές και τους ανωτέ-

ρω εργαζόμενους, και τον

μήνα Δεκέμβριο, το 50%

της ζημίας τους θα κατα-

βάλλεται στους δικαιούχους

και θα πιστώνεται στους

τραπεζικούς λογαριασμούς

τους.

8. Η Επιστρεπτέα

Προκαταβολή 5 θα δοθεί

τον Ιανουάριο του 2021, με

βάση την πτώση τζίρου

Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου

2020. Το 50% της ενίσχυ-

σης δεν επιστρέφεται, υπό

τον όρο διατήρησης του

ίδιου επιπέδου απασχόλη-

σης έως τέλος Ιουνίου του

2021. Δικαίωμα συμμετοχής

θα έχουν όλες οι επιχειρή-

σεις, εφόσον πληρούν τα

κριτήρια πτώσης τζίρου.

Επιπλέον, δικαίωμα συμμε-

τοχής θα έχουν και οι νέες

επιχειρήσεις που άνοιξαν

τους μήνες Σεπτέμβριο και

Οκτώβριο. Στο ύψος της

ενίσχυσης που καθορίζεται

από τον μαθηματικό τύπο

που θα εφαρμοστεί, θα

συνυπολογίζεται ολόκληρη

η περίοδος Σεπτεμβρίου-

Δεκεμβρίου και θα προσαρ-

μόζεται ανάλογα και με το

ποσό που έλαβαν οι επιχει-

ρήσεις στην Επιστρεπτέα

Προκαταβολή 4. Με αυτό

τον τρόπο, δίνεται η δυνα-

τότητα σε όσους δεν πρό-

λαβαν να αιτηθούν στην

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

4 να λάβουν την ενίσχυση

για το σύνολο του ποσού,

όπως, επίσης, και να γίνουν

οι απαραίτητες προσαρμο-

γές ως προς τα δεδομένα

που καταχωρήθηκαν κατά

την προηγούμενη δήλωση.

Αυτά είναι τα μέτρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις για τοΑυτά είναι τα μέτρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις για το

Δεκέμβριο - Τι ισχύει με αναστολές, τηλεργασία και μείωση ενοικίουΔεκέμβριο - Τι ισχύει με αναστολές, τηλεργασία και μείωση ενοικίου



Τ
ο εξωκλήσι του

Προφήτη Ηλία

στην Αμπελιά

Φαρσάλων, βρέθηκε αυτή

τη φορά στο στόχαστρο

ιερόσυλων, οι οποίοι δεν

δίστασαν ακόμη και να

ξηλώσουν από την οροφή

του ναού, την εικόνα του

Παντοκράτορα, του

Εσταυρωμένου.

Η διάρρηξη καταγγέλθηκε

στο Αστυνομικό Τμήμα

Φαρσάλων και οι

Αστυνομικοί ξεκίνησαν

έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες

της “Ε”, οι άγνωστοι δρά-

στες αφού παραβίασαν την

είσοδο του ναού που βρί-

σκεται ένα χιλιόμετρο έξω

από το χωριό, αφαίρεσαν

από το τέμπλο δύο εικόνες,

μία του Χριστού και μία της

Παναγίας που χρονολογού-

νται τις τελευταίες δεκαετίες.

Το πρωτοφανές της κλοπής

ωστόσο έγκειται στο γεγο-

νός ότι οι δράστες αφαίρε-

σαν από την οροφή του

ναού τον Παντοκράτορα τον

Εσταυρωμένο τον οποίο

ξήλωσαν από σταυρό, ενώ

έκλεψαν τέλος και ένα

Ευαγγέλιο.

Να σημειωθεί πως τους

τελευταίους μήνες έχουν

καταγγελθεί αρκετές κλοπές

σε εξωκλήσια χωριών, της

Ελασσόνας, του Κιλελέρ

όπως και των Φαρσάλων

με τους δράστες να κλέ-

βουν ακόμα και οστεοφυλά-

κια Αγίων.

Πηγή:Εφημερίδα

“Ελευθερία”
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Κλοπή εικόνων από ξωκλήσι του προφήτη Ηλία ΑμπελιάςΚλοπή εικόνων από ξωκλήσι του προφήτη Ηλία Αμπελιάς

Τ
ρία αναμένεται να

είναι εν τέλει τα

Κέντρα

Εμβολιασμού του COVID

– 19 στην Επαρχία

Φαρσάλων καθώς σύμ-

φωνα με το ρεπορτάζ του

«Πρώτου Τύπου» αναμέ-

νεται να λειτουργήσουν

εμβολιαστικά κέντρα

αρχικά στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων και επίσης

στα χωριά Σταυρό και

Βαμβακού Φαρσάλων με

σκοπό την καλύτερη και

πιο άμεση κάλυψη όσο το

δυνατόν περισσότερων

πολιτών καθημερινά.

Επίσης θα λειτουργήσει ί

και ένα εμβολιαστικό κέντρο

στο Περιφερειακό Ιατρείο

Νίκαιας, που ανήκει διοικη-

τικά στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων

Σε συνάντηση που είχε ο

Διοικητής της 5ης ΥΠΕ με

υπαλλήλους και προσωπι-

κό των Κέντρων Υγείας

τους ενημέρωσε για το σχέ-

διο δράσης και τον τρόπο

λειτουργίας των εμβολιαστι-

κών κέντρων.

Επίσης ζητήθηκε από το

προσωπικό η καλύτερη

δυνατή ενημέρωση και

κάλυψη για την καλύτερη

λειτουργία τόσο των πολι-

τών όσο και του προσωπι-

κού των Κ.Υ. με την μεγα-

λύτερη δυνατή ασφάλεια

όταν ξεκινήσουν οι εμβολια-

σμοί.

Ο κ. Σερέτης έδειξε απόλυ-

τα θετικός στις προτάσεις

και ανέφερε ότι αναμένονται

ενημερώσεις για όλα τα

δεδομένα του εμβολιασμού

και τον τρόπο της διαδικα-

σίας.

Πλέον αναμένονται οι επί-

σημες αποφάσεις από την

Εθνική Επιτροπή

Εμβολιασμών βάση πρωτο-

κόλλου.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι

ότι θα υπάρχει συγκεκριμέ-

νος τρόπος ώστε να κλεί-

νουν οι πολίτες τα ραντε-

βού τους μέσω ιστοσελίδων

και εφαρμογών.

Πλέον και μιας και έχουμε

μπει στην τελική ευθεία

αναμένονται οι επίσημες

τοποθετήσεις και ανακοινώ-

σεις από τους αρμόδιους με

σκοπό την ολοκλήρωση

όλων των διαδικασιών πριν

την έλευση του εμβολίου.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΟΡΙΣΤΙΚΟ: Τρια τα εμβολιαστικά κέντρα: Τρια τα εμβολιαστικά κέντρα

στην Επαρχίαστην Επαρχία ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Π
ρεμιέρα για το λια-

νεμπόριο με τη

μέθοδο του click

away την Κυριακή 13/12

με την αγορά να «ανεβά-

ζει» ρολά, με την ελπίδα

ότι θα «σωθεί» η εορτα-

στική περίοδος και τους

καταναλωτές να καλού-

νται να υιοθετήσουν έναν

πρωτόγνωρο για τα ελλη-

νικά δεδομένα τρόπο για

να πραγματοποιούν τα

ψώνια τους

Από την περασμένη

Κυριακή 13/12 ξεκίνησαν οι

αγορές μέσω click away

δηλαδή πρόκειται επί της

ουσίας για την εξ αποστά-

σεως παραγγελία και πλη-

ρωμή των προϊόντων και η

μετέπειτα παραλαβή τους

από το κατάστημα.

Το «click away» προβλέπει

τα εξής τρία βήματα: γίνεται

ηλεκτρονική ή τηλεφωνική

παραγγελία του προϊόντος,

ο καταναλωτής προπληρώ-

νει το προϊόν και έλος, με

το αποδεικτικό παραγγελίας

- πληρωμής παραλαμβάνει

το προϊόν από ειδικά δια-

μορφωμένο, εξωτερικό

χώρο του καταστήματος.

Η μέθοδος αυτή δεν δεί-
χνει όμως να «πιάνει
τόπο» στην Επαρχία
Φαρσάλων καθώς τα
πρώτα δείγματα μόνο
θετικά δεν είναι.
Τα καταστήματα που ξεκίνη-

σαν την λειτουργία μέσω

click away την πρώτη

ημέρα της δηλαδή την

Κυριακή 13/12 έκλεισαν όλα

πριν το πέρας της επιτρε-

πόμενης ώρας λειτουργίας

δηλαδή στις 19:00 μ.μ.

Μάλιστα ο κόσμος που

δοκίμασε τις πρώτε ημέρες

τον συγκεκριμένο τρόπο

αγορών δεν έδειξε και τόσο

ενθουσιασμό.

Και όσο η «κατάρρευση

συνεχίζεται» κανένα click

away δεν πρόκειται να

σώσει καταστήματα που

βρίσκονται ένα βήμα πριν

το «λουκέτο» και οι επαγ-

γελματίες μέσα στην από-

γνωση.

Αντιδράσεις από τους
εμπόρους

Την ίδια στιγμή, ο εμπορι-

κός κόσμος εκφράζει τις

επιφυλάξεις του για το νέο

μέτρο.

Έκτακτη συνεδρίαση πραγ-

ματοποίησε μάλιστα η

Ελληνική Συνομοσπονδία

Εμπορίου και

Επιχειρηματικότητας, χαρα-

κτηρίζοντας το click away

«αμφιλεγόμενη πρακτική»,

που «πρακτικά ευνοεί μόνο

τις μεγάλες επιχειρήσεις και

για την μη εφαρμογή κανό-

νων ισοτιμίας, ισονομίας και

ισοπολιτείας για όλους τους

κλάδους του λιανικού εμπο-

ρίου».
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Το σχέδιο διάσωσης της αγοράς μοιάζει να “χάνει από τα αποδυτήρια”...Το σχέδιο διάσωσης της αγοράς μοιάζει να “χάνει από τα αποδυτήρια”...

Ούτε το “Ούτε το “click awayclick away” “ανέστησε” την τοπική αγορά των Φαρσάλων” “ανέστησε” την τοπική αγορά των Φαρσάλων

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



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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην

οδό Αθηνάς, 180 τμ, με αύλη 20

τμ απέναντι από τον παλιό ΟΤΕ.

Τιμή συζητήσιμη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6975596225

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ, πλατφόρ-

μα, χωνί, δισκοσβάρνα, σβάρνα

και λοιπά γεωργικά μηχανήματα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6945706676 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε

κατάστημα της Courier ACS στα

Φάρσαλα.

Απαραίτητη προϋπόθεση να δια-

θέτει δίπλωμα οδήγησης δικύ-

κλου

Τηλ Επικοινωνίας: 2491306739

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 11

στρεμμάτων ποτιστικό στο

Κατωχώρι και αγροτεμάχιο 22

στρεμμάτων στην περιοχή πλη-

σίον εργοστασίου “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ”.

Τηλ. Επικοινωνίας:6983257993

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατά-

στημα στην Οδό Βάρναλη 1 πλη-

σίον του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

100 τ.μ. με πατάρι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977237444

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοκία

μεζονέτα επιπλωμένη με 2 υπνο-

δωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, τρα-

πεζαρία, σαλόνι και θέρμανση.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

6909575620

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δισκοσβάρνα 32αρα

Ρεκόρ.

Πληροφορίες στο τηλέφω-

νο:6944659580 (Βαγγέλης)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός

χώρος 130 τ.μ. στο 1ο ΧΛΜ

Φαρσάλων Βόλου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

6937403793

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 90

τμ στον πρώτο όροφο ισόγειο

κατοικίας στην Οδό Βενιζέλου 90

στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

24910 - 23102

ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 306

1.400cc μοντέλο 1996, 189.000

χλμ, χρώμα πράσινο, 5θυρο,

ατρακάριστο, περασμένο ΚΤΕΟ,

πληρωμένα Τέλη Κυκλοφορίας.

Τιμή 1.400 Ευρώ – Ιδιώτης

Πληροφορίες στο

Τηλέφωνο:24210 - 49588

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγωγής

Φαρσάλων - Έξτρα Παρθένο -

Τιμή 4 ευρώ το κιλό.

Τηλέφωνο:6971801244
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15/12:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23

Τηλ: 24910-22501

16/12:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

17/12:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

18/12:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ.

Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

19/12:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

20/12: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

21/12:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από Δευτέρα 14-12-2020

και μέχρι νεωτέρας το

ΚΤΕΛ Βόλου-Καρδίτσα-

Τρίκαλα, θα εκτελεί τα

παρακάτω δρομολόγια:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 12:45

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 15:50

Τα παραπάνω δρομολόγια

θα εκτελούνται από

Δευτέρα έως Παρασκευή

(εκτός Σαββατοκύριακου).

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΘΩΜΑΣ του

Γεωργίου και της Παρασκευής το γένος

Σακελλαρίου που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στην Λάρισα και η 

ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑ του Βασιλείου και της

Μαρίας το γένος Χαντζή που γεννήθηκε στην

Καρδίτσα και κατοικεί στην Ελευσίνα πρόκει-

ται να έλθουν σε Πολιτικό Γάμο στο

Δημαρχείο Φαρσάλων.

Σ
ε έκτακτη συνε-

δρίαση το

Διοικητικό

Συμβούλιο του Συλλόγου

αποφάσισε την επαναφο-

ρά στο κανονικό ωράριο

λειτουργίας των φαρμα-

κείων λαμβάνοντας

υπόψη τις κυβερνητικές

ανακοινώσεις περί μερι-

κής άρσης των μέτρων

περιορισμού στη λειτουρ-

γία των εμπορικών κατα-

στημάτων.

Η εφαρμογή της απόφασης

του ΔΣ για την επαναφορά

στο κανονικό ωράριο ξεκί-

νησε από  την Δευτέρα

14/12/2020.

Επέστρεψε τοΕπέστρεψε το

ωράριο Φαρμακείωνωράριο Φαρμακείων

στην Π.Ε. Λάρισαςστην Π.Ε. Λάρισας

ΔΑΣΚΑΛΑ με μεταπτυχιακό στην Ειδική
Αγωγή και πενταετή εμπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα σε μαθητές Δημοτικού –
Γυμνασίου. Κάλυψη κενών και στήριξη σε
όλα τα μαθήματα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6977082890
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Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

ανακοινώνεται ότι δημο-

σιεύθηκε η απόφαση

(Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2

020)  για τα νέα μέτρα

που θα ισχύσουν από

14/12/20  καθώς και για το

πως θα λειτουργήσει η

παράδοση και παραλαβή

εκτός καταστήματος (click

away).

Λιανεμπόριο

Αναστολή λειτουργίας των

οικονομικών δραστηριοτή-

των του λιανικού εμπορίου

της παρ. 3, εξαιρουμένης

της παρακάτω διαδικασίας:

α) Εξ αποστάσεως προαγο-

ρά/προεπιλογή των αγαθών

μέσω ηλεκτρονικής ή τηλε-

φωνικής παραγγελίας (click

away).

β) Καταχώρηση της παραγ-

γελίας από την επιχείρηση

και αποστολή στον πελάτη

είτε ηλεκτρονικού αποδεικτι-

κού εγγράφου της αγοράς

(προπληρωμένη παραγγε-

λία) είτε μηνύματος (SMS)

που φέρει τα εξής στοιχεία:

βα) επωνυμία, διεύθυνση

και Αριθμό Φορολογικού

Μητρώου της επιχείρησης,

ββ) χρονικό διάστημα

παραλαβής που δεν μπορεί

να υπερβαίνει τις δύο (2)

ώρες συνολικά.

γ) Παραλαβή από ένα (1)

άτομο και μόνο από ειδικά

διαμορφωμένο εξωτερικό

χώρο των καταστημάτων.

Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά

ή με POS κατά την παρα-

λαβή.

δ) Κατά την παραλαβή:

δα) τήρηση ελάχιστης από-

στασης δύο (2) μέτρων

μεταξύ πελατών,

δβ) μέγιστος αριθμός ατό-

μων στην αναμονή: εννέα

(9) άτομα και

δγ) μέγιστος χρόνος παρα-

μονής στο σημείο παραλα-

βής: δέκα (10) λεπτά.

Για τις μικρές επιχειρήσεις

που μπορούν να εξυπηρε-

τήσουν μονο με τηλεφωνική

παραγγελία  , συστήνουμε

να αναρτούν πινακίδες στα

μαγαζιά τους, με τις οποίες

ενημερώνουν τους κατανα-

λωτές ότι μπορούν να βγά-

ζουν φωτογραφία τη βιτρίνα

και τις τιμές, ώστε στη

συνέχεια να κάνουν παραγ-

γελίες.

Ειδικώς τα περίπτερα δύνα-

νται να λειτουργούν είκοσι

τέσσερις (24) ώρες.

Τα καταστήματα πώλησης

καπνικών και ψιλικών προϊ-

όντων δύνανται να λειτουρ-

γούν έως τις 21.00.

Επιτρέπεται η λειτουργία

των επιχειρήσεων λιανικής

πώλησης με κύριο κωδικό

αριθμό δραστηριότητας

(ΚΑΔ) κατά την 4η

Δεκεμβρίου 2020 αμιγώς

εποχικών χριστουγεννιάτι-

κων ειδών, ως εξής:

α) Λιανικό εμπόριο φωτιστι-

κών διατάξεων των τύπων

που χρησιμοποιούνται στα

χριστουγεννιάτικα

δέντρα/ΚΑΔ 47.59.56.16,

β) λιανικό εμπόριο απομι-

μήσεων χριστουγεννιάτικων

δέντρων/ΚΑΔ 47.65.67.02,

γ) λιανικό εμπόριο εορτα-

στικών ειδών γενικά/ΚΑΔ

47.65.67.06,

δ) λιανικό εμπόριο εορτα-

στικών, αποκριάτικων και

άλλων ψυχαγωγικών ειδών

κ.λπ./ΚΑΔ 47.65.67.07.

Απαγορεύεται στις επιχει-

ρήσεις που διαθέτουν τους

παραπάνω ΚΑΔ ως δευτε-

ρεύοντες να πωλούν τα εν

λόγω προϊόντα.

Επιτρέπεται το λιανικό

εμπόριο βιβλίων από εξειδι-

κευμένα καταστήματα με

κύριο ΚΑΔ 47.61 υπό τις

εξής προϋποθέσεις:

α) Τέσσερα (4) άτομα έως

100 τ.μ. και ένα (1) άτομο

για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

β) Έναρξη λειτουργίας τη

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

2020.

γ) Προαιρετικό (διευρυμένο)

ωράριο λειτουργίας από τις

7 π.μ. έως τις 9 μ.μ..

δ) Δυνατότητα λειτουργίας

τις Κυριακές 20 και 27

Δεκεμβρίου 2020.

Καταστήματα Τροφίμων

Το ωράριο των καταστημά-

των τροφίμων επεκτείνεται

έως τις 21:00 μμ αντί 20:30.

Τα καταστήματα τροφίμων

έχουν την δυνατότητα να

λειτουργήσουν τις Κυριακές

20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

Δυνατότητα λειτουργίας τις

Κυριακές 20 και 27

Δεκεμβρίου 2020.

Τέσσερα (4) άτομα έως 100

τ.μ. και ένα (1) άτομο για

κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.

Απόσταση ενάμισι (1,5)

μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Ειδική απολύμανση σε τρο-

χήλατα και μη

καρότσια/καλάθια, όπου

υφίστανται, με ανάπτυξη

καθημερινού προγράμμα-

τος απολύμανσης, το οποίο

επιδεικνύεται στις αρμόδιες

αρχές.

3.Κομμωτήρια

Λειτουργούν οι υπηρεσίες

με τους εξής ΚΑΔ:

α) τις υπηρεσίες κομμωτη-

ρίων και άλλες υπηρεσίες

καλλωπισμού/ΚΑΔ 96.02.10

β) τις υπηρεσίες κομμωτη-

ρίων γυναικών και κορι-

τσιών/ΚΑΔ 96.02.11

γ) τις υπηρεσίες κομμωτηρί-

ου και καλλωπιστηρίου

γυναικών, που απασχολεί

μέχρι και δύο (2) τεχνίτες

κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.01

δ) τις υπηρεσίες κομμωτη-

ρίου και καλλωπιστηρίου

γυναικών, που απασχολεί

πάνω από δύο τεχνίτες

κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.02

ε) τις υπηρεσίες κομμωτη-

ρίων και κουρείων ανδρών

και αγοριών/ΚΑΔ 96.02.12

στ) τις υπηρεσίες κουρεί-

ου/ΚΑΔ 96.02.12.01

ζ) τις υπηρεσίες κουρείου ή

κομμωτηρίου ανδρών, που

απασχολεί μέχρι και δύο (2)

τεχνίτες/ ΚΑΔ 96.02.12.02

η) τις υπηρεσίες κουρείου ή

κομμωτηρίου ανδρών, που

απασχολεί πάνω από δύο

(2) τεχνί-τες/ΚΑΔ

96.02.12.03

και με τις κάτωθι προϋπο-

θέσεις:

– Τέσσερα (4) άτομα έως

100 τ.μ. και ένα (1) άτομο

για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

– Απόσταση δύο (2)

μέτρων μεταξύ των θέσεων

εργασίας.

– Οι πελάτες προσέρχονται

μόνο κατόπιν ραντεβού

μέσω τηλεφώνου ή ηλε-

κτρονικών μέσων.

– Οι επιχειρήσεις οφείλουν

κατά την ημερήσια έναρξη

λειτουργίας τους να

συμπληρώνουν κατάλογο

με τα ραντεβού των πελα-

τών, ο οποίος επιδεικνύεται

στα ελεγκτικά όργανα.

– Έναρξη λειτουργίας τη

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

2020.

– Προαιρετικό (διευρυμένο)

ωράριο λειτουργίας από τις

7 π.μ. έως τις 9 μ.μ..

– Δυνατότητα λειτουργίας

τις Κυριακές 20 και 27

Δεκεμβρίου 2020.

Ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων ενη-

μερώνει τους καταστημα-

τάρχες και το καταναλωτικό

κοινό , ότι για τα καταστή-

ματα που λειτουργούν και

δεν βρίσκονται σε αναστο-

λή,  συνεχίζει να ισχύει το

χειμερινό ωράριο που έχει

εκδώσει ο Εμπορικός

Σύλλογος και κατά τη διάρ-

κεια των εορτών με τη

δυνατότητα λειτουργίας τις

Κυριακές 20 & 27

Δεκεμβρίου 2020.

Οικονομία

Εμπορικός: Τρόποι λειτουργίας της αγοράς από 14/12/20 έως 7/1/2021Εμπορικός: Τρόποι λειτουργίας της αγοράς από 14/12/20 έως 7/1/2021

Α
πό το

Επιμελητήριο

Λάρισας ανακοινώ-

νεται ότι:

Tο Επιμελητήριο Λάρισας

εκφράζει την έντονη αντίθε-

σή του στο νέο μέτρο που

ανακοίνωσε το Υπουργείο

Ανάπτυξης για τη λειτουργία

της αγοράς με τη μέθοδο

click away, μέτρο το οποίο

καταστρατηγεί την ισότιμη

λειτουργία των επιχειρήσε-

ων του λιανεμπορίου και

σαφέστατα ευνοεί τις μεγά-

λες επιχειρήσεις. Η εφαρμο-

γή του μόνο προβλήματα θα

δημιουργήσει , καθώς

αφορά μόνο στο 15% των

επιχειρήσεων που διατη-

ρούν e-shops. Αυτός ο τρό-

πος λειτουργίας της αγοράς

οδηγεί τις μικρές και μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις στην

απόλυτη καταστροφή.

Ωστόσο προς ενημέρωση

και εν αναμονή της ΚΥΑ

μπορείτε να επισκεφτείτε

την ιστοσελίδα και τη σελίδα

στο Facebook του

Επιμελητηρίου Λάρισας για

να κατεβάσετε την παρου-

σίαση του Υπουργείου για

την σταδιακή επανεκκίνηση

της οικονομικής δραστηριό-

τητας.

Το Επιμελητήριο Λάρισας για την λειτουργία αγοράς με τηΤο Επιμελητήριο Λάρισας για την λειτουργία αγοράς με τη

μέθοδο μέθοδο click awayclick away

Α
λλάζει το ωράριο

των σούπερ μάρ-

κετ ενόψει των

Χριστουγέννων.

Πιο αναλυτικά, το ωράριο

των σούπερ μάρκετ επε-

κτείνεται έως τις 21:00 μμ

αντί 20:30, ενώ έχουν την

δυνατότητα να λειτουργή-

σουν τις Κυριακές 20 και 27

Δεκεμβρίου 2020.

Ανοιχτά θα μπορούν να

είναι λοιπόν και τις

Κυριακές του Δεκεμβρίου,

όσα σούπερ μάρκετ το επι-

λέξουν, δίνοντας στους

καταναλωτές την ευκαιρία

να κάνουν τις αγορές τους.

Το ωράριο λειτουργίας των

σούπερ μάρκετ για την

πρώτη Κυριακή 13/12 ήταν

11 το πρωί με 6 το απόγευ-

μα.

Ωστόσο μεγάλες αλυσίδες,

όπως ο Σκλαβενίτης και

Μασούτης θα παραμείνουν

κλειστές την Κυριακή, σύμ-

φωνα με ανακοίνωσή τους.

Υπενθυμίζεται, ότι από τις 7

Δεκεμβρίου στα σούπερ

μάρκετ διατίθενται και χρι-

στουγεννιάτικα είδη, μετά τη

σχετική απόφαση της

κυβέρνησης και αφού η

πώληση διάφορων ειδών

είχε σταματήσει.

Παράλληλα όπως έκανε

γνωστό ο Αδωνις

Γεωργιάδης, δεν θα πωλού-

νται παιχνίδια μέσα στα

καταστήματα, ωστόσο θα

επιτρέπεται το click away

για τα συγκεκριμένα προϊό-

ντα.

Αυτό είναι το νέο ωράριο στα σούπερ μάρκετ, τι αλλάζειΑυτό είναι το νέο ωράριο στα σούπερ μάρκετ, τι αλλάζει



Σ
ε πελάγη ευτυχίας

πλέει ο βοηθός

προπονητή του

Ολυμπιακού Αμπελιάς

Κώστας Ακρίβος καθώς

έγινε για 4η φορά πατέ-

ρας.

Οι ευχές του Ολυμπιακού

Αμπελιάς:

Η οικογένεια του

Ολυμπιακού Αμπελιας

μεγαλώνει !

“Ο βοηθός προπονητη της

ομάδας μας Ακριβος

Κωστας έγινε πατέρας για

τεταρτη φορά καθώς η

σύζυγος του έφερε στον

κόσμο ένα υγιέστατο αγο-

ράκι

Η Διοίκηση,το τεχνικό επιτε-

λείο και οι ποδοσφαιριστές

εύχονται στο ζευγάρι να

τους ζήσει το νέο μέλος της

οικογένειας, να έχει υγεία

και να το καμαρώσουν

όπως επιθυμούν.”

Εμείς εύχομαστε στο ζεύ-

γος να τους ζήσει ο μπέ-

μπης και να φέρει και άλλη

ευτυχία στην οικογένεια

τους να είναι γερός και

καλότυχος και πάντα ευτυ-

χισμένος στην ζωή του.
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CMYK

Πατέρας για 4η φορά οΠατέρας για 4η φορά ο

Κώστας ΑκρίβοςΚώστας Ακρίβος

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ο
Αιμοδοτικός

Σύλλογος

Επαρχίας

Φαρσάλων διοργανώνει

την Πέμπτη 17/12 στο

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

εθελοντική αιμοδοσία

από τις 9:00 π.μ. έως τις

13:30 μ.μ.

Τηρώντας αυστηρά όλα τα

απαραίτητα μέτρα οι εθελο-

ντές αιμοδότες μπορούν

είτε μέσω του έγγραφου

μετακίνησης είτε μέσω

SMS στο 13033 και με την

αιτιολογία 1 να βρεθούν

στο Κ.Υ. Φαρσάλων και να

δώσουν αίμα.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ, ΚΑΝΟΥ-

ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑ

ΧΤΥΠΑ

Το Δ.Σ.

ΕθελοντικήΕθελοντική αιμοδοσίααιμοδοσία τηντην

ΠέμπτηΠέμπτη 17/12 17/12 στοστο ΚΚ..ΥΥ..

ΦαρσάλωνΦαρσάλων


