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Στη βουλή από τονΣτη βουλή από τον

Κόκκαλη οι αλλεπάλληΚόκκαλη οι αλλεπάλλη--

λες κλοπές χαλκούλες κλοπές χαλκού

στην επαρχίαστην επαρχία

Παράταση για τα 600Παράταση για τα 600

ευρώ του «Ιανού»ευρώ του «Ιανού»

Καραμανλής: Σε κάλοΚαραμανλής: Σε κάλο

δρόμο ο νέος οδικός άξοδρόμο ο νέος οδικός άξο--

νας Φάρσαλα – Λάρισανας Φάρσαλα – Λάρισα

Αποκαταστάθηκαν οιΑποκαταστάθηκαν οι

ζημιές στο ΚΔΑΠ τηςζημιές στο ΚΔΑΠ της

Κοινότητας Βασιλή Κοινότητας Βασιλή 

Σε Πολιτιστικό ΚέντροΣε Πολιτιστικό Κέντρο

μετατρέπεται το παλιόμετατρέπεται το παλιό

δημοτικό σχολείοδημοτικό σχολείο

ΑμπελιάςΑμπελιάς

Σε εξέλιξη η κατασκευή του δικτύουΣε εξέλιξη η κατασκευή του δικτύου

αποχέτευσης ομβρίων για την αντιπλημμυρικήαποχέτευσης ομβρίων για την αντιπλημμυρική

θωράκιση στο Βασιλήθωράκιση στο Βασιλή

Γιώργος Μπρισίμης: «Όχι στηνΓιώργος Μπρισίμης: «Όχι στην

περαιτέρω υποβάθμιση καιπεραιτέρω υποβάθμιση και

αποδυνάμωση του Κ.Υ.αποδυνάμωση του Κ.Υ.

Φαρσάλων»Φαρσάλων»

Βελτιώνεται από την Περιφέρεια ο δρόμοςΒελτιώνεται από την Περιφέρεια ο δρόμος

Φάρσαλα – Αχίλλειο – ΔίλοφοΦάρσαλα – Αχίλλειο – Δίλοφο
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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 3/3/2021
Αίθριος 5/15c

Τρίτη 2/3/2021
Πιθανότητα Βροχής 5/12c

Πέμπτη 3/3/2021
Συννεφιά 7/16c

Παρασκευή 4/3/2021
Συννεφιά 8/17c

Σαββάτο 5/3/2021
Συννεφιά 8/18c

Κυριακή 6/3/2021
Πιθανότητα Βροχής 8/15c

Δευτέρα 7/3/2021
Πιθανότητα Βροχής 5/15c

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

Ω
ς τρίτο μέλος της

τριμελούς εκτιμη-

τικής επιτροπής

και αξιολόγησης ακινή-

των για το έτος 2021, από

το Δήμο Φαρσάλων ορί-

στηκε η Προϊστάμενη

Τμήματος Τεχνικής

Υπηρεσίας κ. Ελένη

Μήτα, με αναπληρωτή

τον υπάλληλο της

Τεχνικής Υπηρεσίας

Χρήστο Κόκκαλη, ΠΕ

Τοπογράφο Μηχανικό.

Έτσι η επιτροπή αποτελεί-

ται από τα πιο κάτω μέλη:

Τακτικά μέλη

Δαμιανός Κων/νος,

Δημοτικός Σύμβουλος και

Πρόεδρος Δημοτικού

Συμβουλίου

Δημητρακόπουλος

Ευάγγελος, Δημοτικός

Σύμβουλος

Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικής

Υπηρεσίας

Αναπληρωματικά μέλη

Μπρόζος Κων/νος,

Δημοτικός Σύμβουλος

Γκέβρος Ιωάννης,

Δημοτικός Σύμβουλος

Κόκκαλης Χρήστος,

Υπάλληλος Τεχνικής

Υπηρεσίας

Δ. Φαρσάλων: ΗΔ. Φαρσάλων: Η

Ελένη Μήτα στηνΕλένη Μήτα στην

επιτροπή αξιολόγηεπιτροπή αξιολόγη--

σης ακινήτωνσης ακινήτων

Παράταση για τα 600Παράταση για τα 600

ευρώ του «Ιανού»ευρώ του «Ιανού»

Σ
υνελήφθη στις 28-

02-2021 τις πρώτες

πρωινές ώρες σε

περιοχή των Φαρσάλων,

από αστυνομικούς του

Αστυνομικού Τμήματος

Σοφάδων σε συνεργασία

με αστυνομικούς του

Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων, μία ημεδαπή,

διότι όπως προέκυψε,

χθες το μεσημέρι σε

περιοχή των Σοφάδων,

αφαίρεσε με τη μέθοδο

του εναγκαλισμού από

ημεδαπό ηλικιωμένο το

χρηματικό των -665-

ευρώ.

Στην κατοχή της συλληφθεί-

σας βρέθηκε και κατασχέθη-

κε μέρος του χρηματικού

ποσού, το οποίο αποδόθη-

κε στο νόμιμο δικαιούχο.

Αφαίρεσε από ηλικιωμέΑφαίρεσε από ηλικιωμέ--

νο 665 ευρώ και συνενο 665 ευρώ και συνε--

λήφθη στα Φάρσαλαλήφθη στα Φάρσαλα

Α
πό τον Δήμο

Φαρσάλων ανακοι-

νώνεται ότι παρα-

τείνεται μέχρι την

Παρασκευή 5 Μαρτίου

2021 η προθεσμία υποβο-

λής δηλώσεων συμπλη-

ρωματικής χορήγησης

οικονομικής ενίσχυσης

(600,00 €) στα νοικοκυριά

των οποίων οι βοηθητικοί

χώροι/αποθήκες της

κύριας κατοικίας αυτών

επλήγησαν από τα έντο-

να καιρικά φαινόμενα

(ισχυρές βροχοπτώσεις,

πλημμύρες) που εκδηλώ-

θηκαν στις 18 και 19

Σεπτεμβρίου 2020 στον

Δήμο Φαρσάλων. Κατά τα

λοιπά ισχύουν τα ανα-

γραφόμενα στην από 12

Φεβρουαρίου 2021 ανα-

κοίνωση του Δήμου.

Α
ρνητικά ήταν και τα

127 συνολικά

Rapid Test που

πραγματοποιήθηκαν σε

Σκοπιά και Άγιο

Κωνσταντίνο Φαρσάλων.

-ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Πραγματοποιήθηκαν 61

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

-ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ

Πραγματοποιήθηκαν 66

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

Αρνητικά όλα τα Αρνητικά όλα τα rapidrapid

test test σε Σκοπιά καισε Σκοπιά και

Άγιο ΚωνσταντίνοΆγιο Κωνσταντίνο



Μ
ε απόλυτη επιτυ-

χία πραγματοποι-

ήθηκε στο ΚΑΠΗ

Φαρσάλων η Εθελοντική

Αιμοδοσία του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Φαρσάλων όπου και συλ-

λέχτηκαν συνολικά 106

φιάλες αίματος τηρώντας

όλα τα απαραίτητα μέτρα

κατά της πανδημίας.

Στην διάρκεια της αιμοδο-

σίας παρουσία και του προ-

έδρου του ΟΠΑΚΠΑ κ.

Νικόλαο Γκατζογια έγινε και

η κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας του συλλόγου με

τυχερό τον αιμοδότη κ.

Καραγιάννη Γεώργιο. 

Το ΔΣ ευχαριστεί όλους

τους αιμοδότες για την προ-

σφορά τους, τον πρόεδρο

του ΟΠΑΚΠΑ κ. Νικόλαο

Γκατζόγια και τον αντιδή-

μαρχο κ. Χρήστο

Μπασαγιάννη για την όλη

συμπαράσταση.

Τους γιατρούς και της νοση-

λεύτριες του κέντρου αιμο-

δοσίας ΓΝ Λάρισας για την

άψογη συνεργασία σε κάθε

αιμοδοσία. 

Η επόμενη προγραμματί-

σμενη αιμοδοσία θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 10

Μαρτίου στον Σταυρό

Φαρσάλων.
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Απόλυτη επιτυχία στην ΕθελοντικήΑπόλυτη επιτυχία στην Εθελοντική

Αιμοδοσία του Αιμοδοτικού Συλλόγου!Αιμοδοσία του Αιμοδοτικού Συλλόγου!



Υ
πογράφηκε από

τον Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστό η σύμβαση του

έργου «Άρση επικινδυνό-

τητας και επεμβάσεις

κατόπιν αυτοψιών –

τεχνικής αστυνόμευσης

στο οδικό δίκτυο – υδατο-

ρέματα Δήμου Φαρσάλων

μετέπειτα θεομηνίας

«ΙΑΝΟΣ» αρμοδιότητας

Π.Ε. Λάρισας». Το έργο

είναι προϋπολογισμού

350.000 ευρώ και  αφορά

σε εργασίες βελτίωσης

της ασφάλειας στο οδικό

τμήμα Φάρσαλα –

Αχίλλειο – Δίλοφο.

«Ένα νέο έργο για την ενί-

σχυση της οδικής ασφάλει-

ας αλλά και την αντιπλημ-

μυρική προστασία σε

περιοχές του Δήμου

Φαρσάλων ξεκινά από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Αξιοποιούμε

κάθε διαθέσιμο χρηματοδο-

τικό εργαλείο για να επανα-

φέρουμε τη λειτουργικότητα

και την ασφάλεια στους

δρόμους, όπου υπάρχει

ανάγκη, με χρήσιμα έργα

στα οποία διεισδύουν οι

επιθυμίες των ανθρώπων.

Σε συνεργασία με τις

Τεχνικές Υπηρεσίες της

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

τους Περιφερειακούς

Συμβούλους δίνουμε λύσεις

βελτιώνοντας την καθημερι-

νότητα των ανθρώπων»

προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Το έργο

Στον άξονα Φάρσαλα –

Αχίλλειο –

Δίλοφοαποκαθίστανται υφι-

στάμενα τεχνικά έργα. Τα

σημεία των παρεμβάσεων

καθορίζονται και ιεραρχού-

νται ανάλογα με το μέγεθος

των φθορών και την ανάγκη

άμεσης αποκατάστασης

κατόπιν αυτοψιών – τεχνι-

κής αστυνόμευσης. Σκοπός

των παραπάνω εργασιών

είναι η αποκατάσταση της

βατότητας των οδών ώστε

να διεξάγεται ομαλά και με

ασφάλεια η κυκλοφορία

οχημάτων και εμπορευμά-

των.

Η κυριότερη εργασία αφορά

την αποκατάσταση πλακο-

σκεπούς οχετού με κατα-

σκευή νέων πτερυγοτοίχων,

επέκταση της υδραυλικής

διατομής με την προσθήκη

σωλήνων οχετών μεγάλης

διαμέτρου, κατασκευή εκ

νέου του επιχώματος της

οδού που έχει καταρρεύσει.

Στα υπόλοιπα τεχνικά θα

καθαριστεί η συμβολή του

ρέματος πριν και μετά το

τεχνικό, θα απομακρυνθούν

φερτά υλικά και βλάστηση

που εμποδίζουν την απορ-

ροή και θα ενισχυθεί με επι-

χώματα–λιθορριπή τοπικά

το πρανές του οδοστρώμα-

τος.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Βελτιώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οΒελτιώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο

δρόμος Φάρσαλα – Αχίλλειο – Δίλοφοδρόμος Φάρσαλα – Αχίλλειο – Δίλοφο

Υ
πεύθυνος για το

συντονισμό της

δράσης

«Προστασία των αστέγων

κατά την περίοδο του χει-

μώνα» ορίστηκε από το

Δήμο Φαρσάλων, ο

Χρήστος Μπασαγιάννης,

Δημοτικός Σύμβουλος και

Αντιδήμαρχος Πρασίνους,

με αναπληρώτρια την

Γκίτση Ελένη

Προϊσταμένη του

Τμήματος Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης

Παιδείας Πολιτισμού.

Υπεύθυνη για το κτίριο του

ΚΑΠΗ που θα φιλοξενού-

νται οι άστεγοι, ορίστηκε η

Θεοχαροπούλου Βασιλική,

υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Κοινωνιολόγος του

«Προγράμματος Βοήθεια

στο Σπίτι», με αναπληρώ-

τρια την Μπακαρού

Παρασκευή, υπάλληλο της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Κοινωνική

Λειτουργός του Κέντρου

Κοινότητας.

Επίσης ορίστηκε ομάδα

υποστήριξης της δράσης

«Προστασία των αστέγων

κατά την περίοδο του χει-

μώνα», η οποία αποτελείται

από τα πιο κάτω μέλη:

-Τον Καραμπάση Πολύζο,

Προϊστάμενος Τμήματος

Αμαξοστασίου – Πρασίνου,

με αναπληρωτή τον

Βασιλόπουλο Ιωάννη,

υπάλληλος Γραφείου

Συντήρησης Πρασίνου.

-Την Πιτσάβα Φωτεινή,

μέλος συμβουλίου

Κοινότητας Φαρσάλων, με

αναπληρωτή τον

Γεροβασίλη Αθανάσιο,

μέλος συμβουλίου

Κοινότητας Φαρσάλων.

*Έχει οριστεί ως χώρος

φιλοξενίας των αστέγων,

κατά την περίοδο του χει-

μώνα και κατά τις ημέρες

που η θερμοκρασία είναι

ιδιαίτερα χαμηλή και εφό-

σον παρουσιάζεται περι-

στατικό αστέγου, το χώρο

του ΚΑΠΗ Φαρσάλων

(Κέντρο Ανοιχτής

Προστασίας Ηλικιωμένων)

που βρίσκεται τέρμα

Λαρίσης (Πολιτιστικό

Κέντρο), το οποίο θα παρα-

μένει ανοιχτό σε 12ωρη

βάση, δηλαδή από τις

08:00 μ.μ. έως τις 08:00

π.μ.

Ο Χρήστος Μπασαγιάννης υπεύθυνος τηςΟ Χρήστος Μπασαγιάννης υπεύθυνος της

προστασίας αστέγων στο Δήμο Φαρσάλωνπροστασίας αστέγων στο Δήμο Φαρσάλων



Γ
ια την καλύτερη

δυνατή προετοιμα-

σία των προτεινό-

μενων εκδηλώσεων για

τον εορτασμό των 200

ετών από την Ελληνική

επανάσταση, συζήτησε η

ομάδα εργασίας που έχει

δημιουργήσει ο δήμος

Φαρσάλων.

Στην ομάδα εργασίας συμ-

μετέχουν ο πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ κ. Νίκος

Γκατζόγιας, ο αντιδήμαρχος

κ. Χρήστος Μπασαγιάννης,

η πρόεδρος της δημοτικής

κοινότητας κ. Ντόρα

Πρεκατέ και τα μέλη της

κοινότητας κ.κ. Ντίνος

Βαρακλιώτης, Φωτεινή

Πιτσάβα και Σάκης

Γεροβασίλης, καθώς και η

ειδική συνεργάτιδα το

δημάρχου Φαρσάλων κ.

Άννα Φλωρά.

Υπενθυμίζεται πως τα

Φάρσαλα συγκαταλέγονται

στους δήμους της χώρας

που θα συμμετάσχουν με

εκδηλώσεις στον εορτασμό.

Ήδη, στην αρμόδια οργα-

νωτική επιτροπή «Ελλάδα

2021», έχει κατατεθεί πρό-

ταση για την υλοποίηση

σειράς δράσεων.

Η πρώτη τιτλοφορείται «Τα

Φάρσαλα στην ελληνική

επανάσταση!» μία  εικαστι-

κή έκθεση στον Πύργο

Καραμίχου, η οποία περι-

λαμβάνει έκθεση αντικειμέ-

νων, αρχείων και όπλων

της ελληνικής επανάστασης

από την ευρύτερη περιοχή

του Δήμου Φαρσάλων. Η

προτεινόμενη ημερομηνία

έναρξης είναι η 15η

Αυγούστου 2021.

Η δεύτερη δράση αφορά

μία μουσικοχορευτική γιορ-

τή της πόλης, με την συμ-

μετοχή των πολιτιστικών

συλλόγων με χορούς και

τραγούδια από την

Ελληνική επανάσταση. Η

προτεινόμενη ημερομηνία

είναι η 15η Αυγούστου

2021.

Ο Δήμος Φαρσάλων σε

συνεργασία με την

Επιτροπή 2021 και το

«LETS DO IT» θα πραγμα-

τοποιήσουν δενδροφύτευση

στην πόλη. Η προτεινόμενη

ημερομηνία είναι η 21η

Νοεμβρίου 2021.

Μία ημέρα νωρίτερα, το

Σάββατο 20 Νοεμβρίου

2021, θα διεξαχθεί ημερίδα

με θέμα «Φάρσαλα –

Ελλάδα 2021».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Παρά τη μη διεξαγωγή

εκδηλώσεων με τη συμμε-

τοχή κοινού κατά την επικεί-

μενη επέτειο της 25ης

Μαρτίου, λόγω των ειδικών

συνθηκών με την πανδημία,

ο δήμος Φαρσάλων έχει

προγραμματίσει σειρά δρά-

σεων για να τιμήσει την

ιστορική για την πατρίδα

μας ημέρα.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν

φωτισμό δημοσίων κτηρίων

και αξιοθέατων με τα χρώ-

ματα της Ελληνικής σημαί-

ας, σημαιοστολισμό στις

πλατείες της πόλης, μουσι-

κή με επετειακά τραγούδια

στις πλατείες, δημιουργία

μεγάλων banner με τις μορ-

φές των ηρώων της επανά-

στασης που θα κοσμούν το

δημοτικό κατάστημα καθ’

όλη τη διάρκεια του χρόνου

και κατάθεση στεφανών.
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Σ
υνεδρίασε την

περασμένη Πέμπτη

μέσω τηλεδιάσκε-

ψης το Δημοτικό

Συμβούλιο Φαρσάλων με

τα παρακάτω θέματα ημε-

ρήσιας διάταξη.

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση υπο-

χρεωτικής (1ης) αναμόρφω-

σης πρ/γισμου οικον. έτους

2021.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της

έκθεσης εσόδων – εξόδων

Δ’ τριμήνου ελέγχου υλο-

ποίησης του προϋπολογι-

σμού του Δήμου, οικονομι-

κού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση καθορι-

σμού καταβολής εξόδων

παράστασης Προέδρου &

Αντιπροέδρου –

Αποζημίωση μελών του

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την

επωνυμία: «Οργανισμός

Πολιτισμού -Αθλητισμού –

Κοινωνικής Προστασίας –

Αλληλεγγύης Δήμου

Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δ.Φ.)» έτους 2021.

ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης

για οφειλές και μείωση

μισθωμάτων σχολικών κυλι-

κείων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης (Εισηγητής :

Χατζηπλή Σοφία,

Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης

έγκρισης της αριθ. 1/2021

απόφασης της Α.Ε.ΝΟ.Λ.

Α.Ε. για «Αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου».

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση Εξόδων

κηδείας άπορου Δημότη και

ψήφιση πίστωσης για την

κάλυψη σχετικής δαπάνης.

ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης

για κοπή ή μη δένδρων,

λόγω επικινδυνότητας.

ΘΕΜΑ 8o: Λήψη ή μη από-

φασης του Δ.Σ. Φαρσάλων

για την μη αλλαγή χρήσης

λειτουργίας του κτιρίου που

στεγάζεται το 4ο Δημοτικό

Σχολείο Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 9o: Λήψη ή μη από-

φασης του Δ.Σ. Φαρσάλων

για την μη αλλαγή χρήσης

λειτουργίας του κτιρίου που

στεγάζεται το Δημοτικό

Σχολείο Βαμβακούς

Φαρσάλων».

ΘΕΜΑ 10o: Λήψη απόφαση

ονοματοδοσίας οδών και

πλατειών στην Κοινότητα

Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 11o: Ψήφισμα

συμπαράστασης στους

πρώην εργαζομένους

Ένωσης Αγροτικών

Συνεταιρισμών Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 12o: Ψήφισμα είκοσι

επτά (27) Κοινοτήτων σχετι-

κά με το υπό κατάρτιση

νομοσχέδιο που αφορά την

τοπική Αυτοδιοίκηση, την

ανακατανομή αρμοδιοτήτων

σε αυτήν και τον ρόλο των

Κοινοτήτων.

ΘΕΜΑ 13o: Αίτημα του Δ.Σ.

της Λαϊκής Συσπείρωσης,

την τοποθέτηση του επι του

Ν/Σ για το εκλογικό σύστη-

μα στις περιφέρειες και

δήμου.

Τα θέματα ημερήσιας διάτα-

ξης πέρασαν όλα, εκτός του

τελευταίου θέματος που

αφορούσε αίτημα του Δ.Σ.

της Λαϊκής Συσπείρωσης

για την τοποθέτηση του επί

του Ν/Σ για το εκλογικό

σύστημα στις περιφέρειες

και δήμους, όπου το κατα-

ψήφισαν η παράταξη της

πλειοψηφίας και οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι κ.κ. Ι.

Αγγελακοπούλου και Β.

Πατσιούρας καθώς και το

τέταρτο θέμα που αφορού-

σε την μείωση μισθωμάτων

σχολικών κυλικείων

Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης που πήρε

αναβολή.

Παρέμβαση – ερώτηση για

το 2ο θέμα που αφορούσε

την έγκριση της έκθεσης

εσόδων – εξόδων Δ’ τριμή-

νου ελέγχου υλοποίησης

του προϋπολογισμού του

Δήμου, οικονομικού έτους

2020, έκανε ο δημοτικός

σύμβουλος Ιωάννης

Γκέβρος, ζητώντας από τον

διευθυντή της οικονομικής

υπηρεσίας κ. Παπαδήμα να

του απαντήσει σχετικά με

τις οικονομικές υποχρεώ-

σεις του Δήμου παρελθό-

ντων ετών. Συγκεκριμένα

σε ερώτησή του εστίασε

στις απλήρωτες υποχρεώ-

σεις – χρέη των δημοτών

έναντι του Δήμου και αν τα

3,2 εκατομμύρια ευρώ

χρέος που υπήρχε στο

τέλος της χρήσης του 2019

αυξήθηκαν. Ο κ.

Παπαδήμας απάντησε ότι

συνολικό οφειλούμενο

χρέος από απλήρωτες υπο-

χρεώσεις δημοτών προς

ΔΕΥΑΦ και Δήμο ανέρχεται

στο τέλος του της οικονομι-

κής χρήσης του 2020 σε

4,2 περίπου εκατομμύρια

Ευρώ. Εξήγησε δε, ότι η

συγκεκριμένη αύξηση σύμ-

φωνα με την υπηρεσία,

οφείλεται σε οφειλές προς

την ΔΕΥΑΦ και ανταποδοτι-

κά τέλη μέσω ΔΕΗ και ένα

μικρό μέρος από απλήρωτα

μισθώματα αγροτεμαχίων

του Δήμου.

Για την λήψη απόφασης

έγκρισης της αριθ. 1/2021

απόφασης της Α.Ε.ΝΟ.Λ.

Α.Ε. για «Αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου» έκανε εισήγηση

ο αντιδήμαρχος Δημήτρης

Γούσιας. Ο κ. Γούσιας ανέ-

λυσε ότι ο δήμος θα συμμε-

τέχει με το ποσό των

4622,21 ευρώ διατηρώντας

το ποσοστό που είχε μέχρι

σήμερα 4,83% αντί για το

8,40% που προτάθηκε να

συμμετάσχει ο δήμος στην

αύξηση του μετοχικού κεφα-

λαίου. Ο δήμος θα καταβά-

λει επιπλέον 4622,21 ευρώ

συμμετέχοντας με 63 μετο-

χές και κρατώντας το ποσο-

στό που κατείχε. Ανέλυσε

στο σώμα για ποιους

λόγους ο δήμος δεν θα

συμμετάσχει σε αυτή την

αύξηση του μετοχικού κεφα-

λαίου. Με την πρόταση του

αντιδημάρχου κ. Γούσια

συντάχθηκαν όλες οι παρα-

τάξεις εκτός του δημοτικού

συμβούλου της ΛΑΣΥ κ.

Απ. Αναγνώστου.

Το κοινωνικό του πρόσωπο

“έδειξε” ο δήμος Φαρσάλων

αποφασίζοντας ομόφωνα

την έγκριση εξόδων κηδείας

άπορου Δημότη και την

ψήφιση σχετικής πίστωσης

για την κάλυψη της δαπά-

νης. Η αντιδήμαρχος

Διοικητικών & Οικονομικών

Υπηρεσιών του δήμου

Φαρσάλων κ. Σοφία

Χατζηπλή εξήγησε στο

σώμα ότι ο συγκεκριμένος

δημότης πληροί όλες τις

προϋποθέσεις για την κάλυ-

ψη εξόδων κηδείας, αναφέ-

ροντας ότι το ποσό ανέρχε-

ται στα 620 ευρώ συμπερι-

λαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την λήψη απόφασης για

κοπή ή μη δένδρων, λόγω

επικινδυνότητας την εισήγη-

ση έκανε η κ. Καλφούντζου

Παρασκευή, Προϊσταμένη

Τμήματος Τοπικής και

Οικονομικής Ανάπτυξης.

Στο σημείο αυτό ο πρόε-

δρος της Κοινότητας

Κατωχωρίου Βασίλης

Βασιλόπουλος παρενέβη

και διαφώνησε όσο αφορά

με την απόφαση της υπη-

ρεσίας για το κλάδεμα ενός

δέντρου (λεύκας) στο κοινο-

τικό κατάστημα τονίζοντας

ότι θα πρέπει να προχωρή-

σει η κοπή λόγω των

ζημιών που προκαλεί. Η

υπηρεσία ανέφερε ότι το

δέντρο είναι ακόμα υγιές και

θα πρέπει να παραταθεί η

ζωή του αρχικά με κλάδεμα

και επισκευή του πλακό-

στρωτου. Τελικά το σώμα

αποφάσισε κατά πλειοψη-

φία να γίνει κλάδεμα και να

εξεταστεί μελλοντικά ξανά.

Η Προϊσταμένη του

Τμήματος Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου

Φαρσάλων κ. Μήτα Ελένη

εισηγήθηκε στο σώμα ότι:

Ο Δήμος Φαρσάλων θα

υποβάλει πρόταση με τίτλο

ενεργειακή αναβάθμιση του

4ου Δημοτικό σχολείο

Φαρσάλων στο

Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2014-2020 στον

άξονα προτεραιότητας 3,

προστασία του περιβάλλο-

ντος μετάβαση σε μία οικο-

νομία φιλική στο περιβάλ-

λον, μετά από πρόσκληση

με τίτλο “Ενίσχυση της

ενεργειακής απόδοσης των

Δημοσίων κτιρίων της

Θεσσαλίας”. Όπως τόνισε η

κα. Μήτα, στόχος είναι η

αναβάθμιση του κτιρίου σε

κατηγορία ενεργειακής από-

δοσης μεγαλύτερης ή ίσης

της Β. Οι υποψήφιοι δικαι-

ούχοι θα πρέπει να υπο-

βάλλουν ηλεκτρονικά τις

προτάσεις, ενώ καταληκτική

ημερομηνία ορίζεται η

01/03/2021. Στα απαιτούμε-

να δικαιολογητικά της πρό-

σκλησης είναι και η απαι-

τούμενη απόφαση της

λήψης ή μη της αλλαγής

λειτουργίας του κτιρίου που

στεγάζεται το 4ο Δημοτικό

Σχολείο Φαρσάλων.

Ανάλογη απόφαση υπήρξε

και για το Δημοτικό Σχολείο

Βαμβακούς Φαρσάλων. Το

σώμα ψήφισε θετικά τις

σχετικές αποφάσεις.

Το δημοτικό συμβούλιο

ψήφισε θετικά την απόφαση

ονοματοδοσίας οδών και

πλατειών στην Κοινότητα

Φαρσάλων σε σχετική εισή-

γηση του προέδρου του

δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων κ. Κων/νου

Δαμιανού. Θετικά ψήφισε

και στο ψήφισμα συμπαρά-

στασης στους πρώην εργα-

ζομένους Ένωσης

Αγροτικών Συνεταιρισμών

Φαρσάλων.

Στην τηλεδιάσκεψη βρέθη-

καν επίσης οι πρόεδροι των

κοινοτήτων: Πρεκατέ,

Βασιλόπουλος. Γούσιος,

Μορφογιάννη, Βούλγαρης,

Κοντογιώργος, Λελεντζής,

Αγγελακόπουλος και

Πελεκάνος λαμβάνοντας

τον λόγο από τον πρόεδρο

του Δ.Σ. στο 12ο θέμα που

αφορούσε ψήφισμα των

είκοσι επτά (27) Κοινοτήτων

σχετικά με το υπό κατάρτι-

ση νομοσχέδιο στην τοπική

Αυτοδιοίκηση, την ανακατα-

νομή αρμοδιοτήτων σε

αυτήν και τον ρόλο των

Κοινοτήτων. Μετά από

συζήτηση μεταξύ συμβού-

λων και προέδρων αποφα-

σίστηκε η ψήφιση στήριξης

με το σχετικό ψήφισμα,

προασπίζοντας τα συμφέ-

ροντα των κοινοτήτων ενά-

ντια στον νέο εκλογικό νόμο

που προωθείται. Απών από

την συνεδρίαση ήταν οι

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

Μαρία Ίφου, Δημήτρης

Μπαμπανίκας και Γιώργος

Αγγελακόπουλος.
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Γ
ια τα μεγάλα έργα

υποδομών που βρί-

σκονται σε εξέλιξη ή

θα ξεκινήσουν το αμέσως

επόμενο διάστημα, στην

περιφέρεια της

Θεσσαλίας,  μίλησε ο

υπουργός Υποδομών και

Μεταφορών Κώστας

Καραμανλής στην τηλεό-

ραση του TRT και την

εκπομπή «Κεντρική

Ελλάδα Καλησπέρα» και

τον δημοσιογράφο κ.

Σωτήρη Πολύζο.

Ο υπουργός αναφέρθηκε

στον οδικό άξονα Ε65, τα

έργα μεταφοράς νερού από

τον Αχελώο στον κάμπο της

Θεσσαλίας, τη αποκατάστα-

ση των ζημιών από τον

«Ιανό» αλλά και τους οδι-

κούς άξονες Φάρσαλα –

Λάρισα και τον

Περιφερειακό Βόλου.

Προηγουμένως, ο Κώστας

Καραμανλής επισήμανε ότι

υποχρέωση ενός υπουργού

είναι να συνομιλεί με τις

τοπικές Αρχές, τον

Περιφερειάρχη, τους

δημάρχους και να βρίσκει

λύσεις στα προβλήματά

τους. Ο υπουργός, αφού

σημείωσε ότι εκλέγεται στις

Σέρρες, θυμήθηκε μια

παλιά εκπομπή με τον τίτλο

«Ελλάδα δεν είναι μόνο η

Αθήνα», επισημαίνοντας:

«πρέπει κάποτε να τελειώ-

νουμε με αυτό το υδροκέ-

φαλο κράτος των Αθηνών».

«Εάν θέλουμε η Ελλάδα, η

χώρα μας να αλλάξει σελί-

δα πρέπει επιτέλους να

σκύψουμε πάνω στα μεγά-

λα προβλήματα της περιφε-

ρειακής ανάπτυξης. Εκεί

που μπορούμε να βοηθάμε

και εκεί που μπορούμε να

διαθέσουμε κονδύλια, σε

μια δύσκολη εποχή λόγω

της πανδημίας, το κάνουμε

γιατί υπάρχει βούληση και

τα εργαλεία να ξεπερνάμε

προβλήματα πολλών

ετών»,  σημείωσε ο Κώστας

Καραμανλής.

Νότιος και Βόρειος

Τομέας του Ε65

Στη συνέχεια ο υπουργός

Υποδομών και Μεταφορών

αναφέρθηκε στα έργα που

είναι σε εξέλιξη στην

Κεντρική Ελλάδα, ξεκινώ-

ντας από τον Οδικό Άξονα

Ε65.

Όπως είπε ο Κώστας

Καραμανλής, συνεχίζονται

τα έργα στον Νότιο Τομέα

του Ε65 και σύμφωνα με το

χρονοδιάγραμμα θα είναι

έτοιμος εντός του 2022.

«Όταν γίναμε κυβέρνηση το

έργο είχε ξεκινήσει, αλλά

δεν έτρεχε με τους ρυθμούς

που έπρεπε. Το παραλάβα-

με μόλις στο 13% και σήμε-

ρα είμαστε στο 63%. Και

αυτό γιατί, παρά την παν-

δημία, δεν σταματήσαμε τα

έργα υποδομών, κρατώντας

τους υγειονομικούς κανό-

νες, τα εργοτάξια έμειναν

ανοιχτά και για να ολοκλη-

ρωθούν τα έργα αλλά και

για την οικονομική ώθηση

των τοπικών κοινωνιών,

αφού έχουν σημαντικό πολ-

λαπλασιαστή στο τοπικό

ΑΕΠ».

Όσον αφορά τον Βόρειο

Τομέα, ο υπουργός τόνισε

ότι μέσα σε 18 μήνες και

μετά από 10 χρόνια αβεβαι-

ότητας, το έργο  μπαίνει

επιτέλους σε τροχιά ολο-

κλήρωσης, αφού δόθηκε

λύση για τα 70,5 χλμ. προ-

ϋπολογισμού 442 εκατ.

ευρώ. Μάλιστα, ο υπουρ-

γός είπε η ολοκλήρωσή του

θα γίνει σε τρία χρόνια και

θα «κλείσει» το κομμάτι

«αυτοκινητόδρομος

Κεντρικής Ελλάδας».

«Είναι ένας αυτοκινητόδρο-

μος που ενώνει την ανατο-

λική με τη δυτική Ελλάδα,

που συνδέεται άμεσα με

την ευρύτερη απολιγνιτο-

ποίηση και την πολιτική

που ακολουθεί η κυβέρνη-

ση στην περιοχή της

Δυτικής Μακεδονίας – ένας

από τους λόγους που πεί-

στηκαν οι ευρωπαίοι να

χρηματοδοτηθεί το έργο –

και  βγάζει από την απομό-

νωση μια ολόκληρη περιο-

χή και δημιουργεί προοπτι-

κές πολύ μεγάλης ανάπτυ-

ξης».

Όπως τόνισε ο υπουργός

ησύμβαση θα περάσει

άμεσα από την Βουλή και

θα ξεκινήσει η κατασκευή

του μέσα στο 2021. «Είναι

ένας οδικός άξονας που θα

δώσει απίστευτες προοπτι-

κές σε πολλές περιοχές και

την δυνατότητα σε επιχειρή-

σεις να έρθουν και να επεν-

δύσουν στην περιοχή που

θα περνάει ο Ε65».

Έργα μεταφοράς νερού

Αχελώου

Ερωτηθείς για το θέμα του

Αχελώου, ο υπουργός

αφού υπενθύμισε ότι η

κυβέρνηση κάνει ακριβώς

ό,τι είχε δεσμευτεί προεκλο-

γικά, τόνισε ότι προχωρά

στη λύση της ήπιας μεταφο-

ράς νερού (250 εκατ. m3

ετησίως) στη θεσσαλική

πεδιάδα και για περιβαλλο-

ντικούς λόγους, γεγονός

που αναγνωρίζεται πλέον

από όλους.

«Άρα δεν μιλάμε για εκτρο-

πή», τόνισε ο Κώστας

Καραμανλής. Σύμφωνα με

τον υπουργό, το Υπουργείο

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, σε συνεννόηση

με την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή προχωρά στην

τροποποίηση των εν ισχύ

σχεδίων διαχείρισης υδά-

των Θεσσαλίας και Δυτικής

Στερεάς Ελλάδος και το

υπουργείο Υποδομών δρο-

μολογεί τις εργασίες συντή-

ρησης των ημιτελών έργων

του Αχελώου και η σήραγγα

συντήρησης θα δημοπρα-

τηθεί άμεσα στο επόμενο

διάστημα και θα ανατεθεί

άμεσα και η νέα μελέτη

περιβαλλοντικών επιπτώσε-

ων στη Θεσσαλία.

«Αυτή η ιστορία με τον

Αχελώο κρατάει πάνω από

40 χρόνια και δημιουργεί

εντάσεις και πολιτικές αντι-

παραθέσεις. Συνεπώς με

έναν τρόπο ορθολογικό και

ψύχραιμο να καταλάβουμε

ότι αυτό που πρέπει να

κάνουμε είναι όχι ολική

εκτροπή αλλά ήπια μεταφο-

ρά ενός μέρους νερών –

σεβόμενοι τις δικαστικές

αποφάσεις και τις περιβαλ-

λοντικές ανησυχίες – και να

πραγματοποιηθούν αυτά τα

έργα για τα οποία έχουν

δαπανηθεί εκατοντάδες

εκατομμύρια ευρώ».

Οδικός Άξονας Φάρσαλα

– Λάρισα

Στη συνέχεια αναφέρθηκε

στον οδικό άξονα Φάρσαλα

– Λάρισα, τονίζοντας ότι

μετά από συναντήσεις με

τον περιφερειάρχη το έργο

αναλαμβάνει η Περιφέρεια,

όπως γίνεται σε όλο τον

κόσμο με τα έργο περιφε-

ρειακού ενδιαφέροντος,

πάντα με τη συνδρομή και

τη βοήθεια της κεντρικής

διοίκησης.

«Το έργο είναι στα χέρια

της Περιφέρειας, έχει γίνει

το αίτημα ένταξης στο

ταμείο Ανάκαμψης και είμα-

στε σε καλό δρόμο για να

ξεμπλοκάρει και αυτό περί-

που μετά από μια 15ετία

και να χρηματοδοτηθεί

ώστε να δημοπρατηθεί και

να μην θυμίζει σύγχρονο

γεφύρι της Άρτας».

Περιφερειακός Βόλου

Για το πρώτο τμήμα του

Περιφερειακό Βόλου, ο

υπουργός ανέφερε ότι αντι-

μετωπίζεται και αυτό το

θέμα σε συνεργασία με τον

Δήμο Βόλου. Πρόκειται για

3,7 χλμ. και η χρηματοδότη-

ση είναι από το

Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης και η χωροθέτη-

σήτου είναι σε άμεση

συνάρτηση με τη σιδηρο-

δρομική γραμμή προς το

πορθμείο και υπάρχει

συνεργασία με τον ΟΣΕ και

όλα τα προβλήματα έχουν

πλέον αντιμετωπιστεί. «Η

μελέτη του έργου ολοκλη-

ρώνεται το 2021 και θα δια-

βιβαστεί στην Περιφέρεια

έτσι ώστε να κλείσε και

αυτό το κομμάτι του περιφε-

ρειακού», σημείωσε ο

Κώστας Καραμανλής.

Αποκατάσταση ζημιών

από τον «Ιανό»

Τέλος ο Κώστας

Καραμανλής, τόνισε ότι

αντιμετωπίζονται όλες οι

ζημιές που έγιναν από την

κακοκαιρία «Ιανός» και πως

η Πολιτεία κινήθηκε ταχύτα-

τα, τόσο στις αποζημιώσεις

των πληγέντων, όσο και

στην αποκατάσταση των

υποδομών της περιοχής.

«Σε χρόνο ρεκόρ δόθηκε

έκτακτη εφάπαξ αποζημίω-

ση για σπίτια και επιχειρή-

σεις που έπαθαν καταστρο-

φές και απέδειξε την ετοιμό-

τητα της δημόσιας μηχανής

να σταθεί δίπλα σε αυτούς

που υπέστησαν ζημιές.

Μάλιστα, για την Θεσσαλία

φτιάξαμε ένα συγκεκριμένο

θεσμικό πλαίσιο με το

οποίο ανέλαβε η κεντρική

διοίκηση έργα αποκατάστα-

σης πληγεισών περιοχών

στη Θεσσαλία και συγκεκρι-

μένα στους δήμους

Καρδίτσας, Αργιθέαςκαι

Μουζακίου».

Μάλιστα ο υπουργός τόνισε

ότι οι τεχνικές παρεμβάσεις

θα αρχίσουν άμεσα μέσα

στο επόμενο δίμηνο και θα

είναι εργασίες και καθαρι-

σμοί ρεμάτων και κατα-

σκευή νέων γεφυρών και

αποκατάσταση περίπου

150 χλμ. επαρχιακού οδι-

κού δικτύου, κόστους 143

εκατ. ευρώ.
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Καραμανλής: Σε κάλο δρόμο ο νέος οδικός άξονας Φάρσαλα – ΛάρισαΚαραμανλής: Σε κάλο δρόμο ο νέος οδικός άξονας Φάρσαλα – Λάρισα



Ο
Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας

Κώστας

Αγοραστός έδωσε την

έγκριση για τη δημοπρά-

τηση του έργου

«Ανάπλαση του Παλαιού

Δημοτικού Σχολείου της

Τ.Κ. Αμπελιάς και επανά-

χρηση του ως

Πολιτιστικού Κέντρου»,

προϋπολογισμού 151.000

ευρώ, με χρηματοδότηση

από το πρόγραμμα

Leader  του ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014-2020.

Δικαιούχος του έργου

είναι ο Δήμος Φαρσάλων

που προχωρά στην

δημοσιοποίηση του σχετι-

κού διαγωνισμού.

« Σε συνεργασία με τον

Δήμαρχο Φαρσάλων Μάκη

Εσκίογλου,  την Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης του

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-

2020,  τον πρόεδρο και

τους εργαζομένους της

Αναπτυξιακής Εταιρείας ν.

Λάρισας ΑΕΝΟΛ Α.Ε.,  χρη-

ματοδοτούμε την μετατρο-

πή του παλιού δημοτικού

σχολείου της Αμπελιάς, σε

Πολιτιστικό Κέντρο» δηλώ-

νει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός.  «Αξιοποιούμε

τους πόρους του  Leader

Θεσσαλίας,  για έργα που

ικανοποιούν τις ανάγκες και

τις επιθυμίες των κατοίκων

της υπαίθρου. Τα δημόσιου

χαρακτήρα έργα του

Leader,  συμβάλλουν στη

διατήρηση, αποκατάσταση

και αναβάθμιση της πολιτι-

στικής και φυσικής κληρο-

νομιάς των χωριών, με

υποδομές και δράσεις που

κρατάνε ζωντανό το νήμα

της παράδοσης και προ-

σφέρουν  δημιουργική διέ-

ξοδο στους κατοίκους και

ιδιαίτερα στους νέους»

προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Το νέο Πολιτιστικό Κέντρο

Το έργο αφορά στην ανά-

πλαση του παλιού

Δημοτικού Σχολείου

Αμπελιάς, ειδικότερα σε

δράσεις διαμόρφωσης του

κυρίως κτιρίου και του περι-

βάλλοντος χώρου αυτού,

ώστε να αναδειχθεί η

χρήση του σαν χώρος πολι-

τισμού ( πολυχώρος συνα-

ντήσεων και εκθέσεων,

χώρος αθλητικών εκδηλώ-

σεων κτλ) με διασφάλιση

της προσβασιμότητας από

Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες.

Οι εργασίες που θα εκτελε-

στούν είναι: διαμόρφωση

χωρισμάτων  εσωτερικών

χώρων με γυψοσανίδες

ώστε να κατασκευαστούν

δύο wc, ένα από τα οποία

θα είναι  wc ΑΜΕΑ, μια

κουζίνα και ο χώρος που

θα στεγαστούν τα γραφεία.

Θα γίνουν επενδύσεις με

πλακίδια σε κουζίνα, wc

και αποθηκευτικό χώρο.

Ακόμη θα εκτελεστούν οι

παρακάτω εργασίες: κατα-

σκευή ράμπας ανάβασης

ΑΜΕΑ, ελαιοχρωματισμοί,

ανακατασκευή της στέγης,

βάψιμο -συντήρηση υπαρ-

χουσών θυρών και παρα-

θύρων, υδραυλικές και ηλε-

κτρολογικές εγκαταστάσεις,

εγκαταστάσεις κεντρικής

θέρμανσης, ώστε ο χώρος

να εξυπηρετεί πλήρως τόσο

τις ανάγκες των επισκε-

πτών όσο και των ατόμων

που θα εργάζονται εκεί.

Επιπλέον  προβλέπεται

ανακατασκευή – συμπλή-

ρωση της περίφραξης και

καθαρισμός – διαμόρφωση

του περιβάλλοντος χώρου,

επίστρωση αυτού με πέτρα

ακανόνιστη, εγκατάσταση

γκαζόν, φύτευση δέντρων,

εγκατάσταση παροχής

δικτύου φωτισμού και τοπο-

θέτηση φωτιστικών.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε Πολιτιστικό Κέντρο μετατρέπεται το παλιό δημοτικό σχοΣε Πολιτιστικό Κέντρο μετατρέπεται το παλιό δημοτικό σχο--

λείο Αμπελιάς με χρηματοδότηση 151.000 ευρώ από τολείο Αμπελιάς με χρηματοδότηση 151.000 ευρώ από το

Leader Leader της Περιφέρειας Θεσσαλίαςτης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ο
Δήμος

Φαρσάλων σε

συνεργασία με

την Κοινότητα Φαρσάλων

θα πραγματοποιήσει δια-

δικτυακή εκδήλωση, στο

πλαίσιο του εορτασμού

της Ημέρας της Γυναίκας,

την Δευτέρα στις 8

Μαρτίου 2021 στις 6 το

απόγευμα, με θέμα: «Ο

κύκλος μιας γυναίκας:

Μεγαλώνοντας κόρες με

δεξιότητες αυτοπεποίθη-

σης και αυτοπροστα-

σίας».

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι

η ψυχολόγος, εκπαιδευτικός

και συγγραφέας κ. Βικτώρια

Πρεκατέ. Η κ. Πρεκατέ είναι

ψυχολόγος – εκπαιδευτικός

με σπουδές στο

Πανεπιστήμιο της

Οξφόρδης, του Λονδίνου

και του Μπέρμινχαμ.

Βασικά ερωτήματα που θα

συζητηθούν στην διαδικτυα-

κή ομιλία είναι μεταξύ

άλλων τα εξής:

Στις σημερινές δύσκολες

κοινωνικές συνθήκες που

μας προτείνουν αλλαγές

πως μπορεί η μητέρα να

ενισχύσει τις δεξιότητες της

κόρης της ώστε να αποφύ-

γει την θυματοποίηση;

Πως μπορούν οι μητέρες

να διδάξουν στους γιούς και

στις κόρες τους αμοιβαίο

σεβασμό για το άλλο φύλλο

και αυτοσεβασμό;

Πώς χτίζεται η αυτοεκτίμη-

ση της μητέρας και της

κόρης;

Συντονίστρια της συζήτη-

σης θα είναι η πρόεδρος

της Κοινότητας Φαρσάλων

κ. Ντόρα Πρεκατέ, η οποία

θα αναφερθεί στα δικαιώ-

ματα της γυναίκας.

Την εκδήλωση θα χαιρετή-

σει η αντιδήμαρχος

Φαρσάλων κ. Σοφία

Χατζηπλή η οποία θα μιλή-

σει για την γυναίκα στη

τοπική αυτοδιοίκηση.

Μια ιστορική αναδρομή

στην γιορτή της γυναίκας

θα κάνει η ειδική συνεργάτι-

δα του Δημάρχου κ. Άννα

Φλωρά.

Το μέλος του συμβουλίου

της Κοινότητας Φαρσάλων

και μαία στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων κ. Φωτεινή

Πιτσιάβα, θα μιλήσει για τις

σωματικές αλλαγές στην

εφηβική ηλικία.

Η πρόεδρος της ΔΗΚΕΦΑ

Φαρσάλων κ. Ευαγγελία

Χαμορούσου, θα δώσει

πληροφορίες για τις δομές

στις οποίες μπορούν να

απευθύνονται κακοποιημέ-

νες γυναίκες στη Θεσσαλία.

Η ομιλία θα πραγματοποιη-

θεί μέσω τηλεδιάσκεψης και

για αυτό το λόγο είναι απα-

ραίτητο όλοι οι συμμετέχο-

ντες να διαθέτουν email

προκειμένου να τους απο-

σταλεί ο σύνδεσμος της

τηλεδιάσκεψης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακα-

λούνται να επικοινωνούν με

την κ. Άννα Φλωρά στο

τηλέφωνο 2491350116 ή να

αποστείλουν email στην

ηλεκτρονική διεύθυνση

αλληλογραφίας

gramdhm@dimosfarsalon.g

r για να δηλώσουν συμμε-

τοχή.

Διαδικτυακή εκδήλωση για τον «κύκλο της γυναίκας» από τοΔιαδικτυακή εκδήλωση για τον «κύκλο της γυναίκας» από το

Δήμο και την Κοινότητα ΦαρσάλωνΔήμο και την Κοινότητα Φαρσάλων



Σ
τη συντήρηση και

αποκατάσταση του

Κέντρου

Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιού

στην Τοπική Κοινότητα

Βασιλή προχώρησε ο

Δήμος Φαρσάλων με την

ευγενική χορηγία του

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Διαχειριστής

Εθνικού Συστήματος

Φυσικού Αερίου).

Τα έργα έλαβαν χώρα επ’

αφορμή των ζημιών που

προκλήθηκαν στο κτήριο

του ΚΔΑΠ από τα ακραία

καιρικά φαινόμενα στα τέλη

του περασμένου

Σεπτεμβρίου.

Υλοποιήθηκαν εργασίες

ανακαίνισης και ελαιοχρω-

ματισμού των εξωτερικών

και των εσωτερικών επιφα-

νειών του ισογείου που

περιλαμβάνει 2 αίθουσες

διδασκαλίας και τα γραφεία

των εκπαιδευτικών.

Κατασκευάστηκε ράμπα για

Άτομα με Αναπηρία στην

είσοδο του κτηρίου και ειδι-

κή τουαλέτα για ΑμεΑ,

τοποθετήθηκαν νέα αντιολι-

σθητικά πλακίδια στα δάπε-

δα και αντικαταστάθηκε η

εξωτερική πόρτα του κτηρί-

ου.

Το συνολικό κόστος του

έργου ανήλθε στις 11.400

ευρώ και καλύφθηκε εξ’

ολοκλήρου από τον ΔΕΣΦΑ

Α.Ε. που προσφέρθηκε

ευγενικά να συνδράμει.

Οι εργασίες ολοκληρώθη-

καν και οι εγκαταστάσεις

του ΚΔΑΠ Βασιλή παραδό-

θηκαν και πάλι προς χρήση

με μία σεμνή τελετή, στην

οποία τηρήθηκαν όλα τα

προβλεπόμενα μέτρα για

την προστασία από την

πανδημία.

Στην τελετή το παρόν έδω-

σαν ο δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Μάκης Εσκίογλου, ο

Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός, ο

Central Greece O&M

Center Manager του

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. κ. Ευάγγελος

Λυκούρης, η πρόεδρος της

ΔΗΚΕΦΑ κ. Ευαγγελία

Χαμορούσου, ο πρόεδρος

της Τοπικής Κοινότητας

Βασιλή κ. Γιώργος

Μπόγκας, το μέλος της διοί-

κησης της ΔΗΚΕΦΑ κ.

Κωνσταντίνος Μπαλατσός

και η διευθύντρια της

ΔΗΚΕΦΑ κ. Βέρα Κυρίτση.

Ιδιαίτερα σημαντική στην

υλοποίηση του έργου, ήταν

η συνδρομή του Division

Director of Asset

Management του ΔΕΣΦΑ

Α.Ε. κ. Νικόλαου Κατσή και

του Department Manager of

Transmission Network

O&Mτου ΔΕΣΦΑ Α.Ε. κ.

Απόστολου

Παπαδόπουλου.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Ο «Ιανός» άνοιξε πολλές

πληγές στην επαρχία

Φαρσάλων και η Τοπική

Κοινότητα του Βασιλή υπέ-

στη σημαντικές ζημιές. Στα

δύσκολα όμως ως κοινωνία

δείχνουμε πως μπορούμε

να είμαστε ο ένας δίπλα

στον άλλο. Έμπρακτη από-

δειξη η πολύτιμη συνδρομή

του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στην προ-

σπάθεια αποκατάστασης

των ζημιών, με την εξ’ ολο-

κλήρου ανάληψη του

κόστους αποκατάστασης

του ΚΔΑΠ στο Βασιλή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον

κ. Λυκούρη για την παρου-

σία του σήμερα εδώ, αλλά

και δύο ακόμη στελέχη της

εταιρείας, τους κ.κ. Κατσή

και Παπαδόπουλο για την

συμβολή τους. Η εταιρική

κοινωνική ευθύνη του

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. αποδεικνύεται

σπουδαία και ωφέλιμη για

τις κοινωνίες. Εύχομαι αυτή

η πρωτοβουλία να βρει

μιμητέςγιατί η αυτοδιοίκηση

τους έχει ανάγκη.

Ευχαριστούμε τον ΔΕΣΦΑ

Α.Ε. που βρίσκεται στο

πλευρό μας».
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Θ
ύελλα αντιδράσε-

ων έχει ξεσηκωθεί

στο Κ.Υ.

Φαρσάλων μετά την γνω-

στοποίηση της απόφασης

που αφορά την μετατρο-

πή του Περιφερειακού

Ιατρείου Νίκαιας το οποίο

αποτελεί αποκεντρωμένη

μονάδα του Κέντρου

Υγείας  Φαρσάλων, αρμο-

διότητας 5ης ΥΠΕ, σε

Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο.

Έδρα του νεοσυσταθέ-

ντος Πολυδύναμου

Περιφερειακού Ιατρείου

αποτελεί η Δημοτική

Ενότητα Νίκαιας και

περιοχή ευθύνης του οι

Τοπικές Κοινότητες

Μοσχοχωρίου,  Νέας

Λεύκης, Νέων Καρυών

και Κυπαρίσσου.

Σύμφωνα λοιπόν με την

γνωστοποίηση της απόφα-

σης ο Διευθυντής του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

μπορεί να καλύπτει την λει-

τουργία του Πολυδύναμου

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας με Ιατρούς που

υπηρετούν σε όμορα

Περιφερειακά Ιατρεία (Αγ.

Γεώργιος, Ζάππειο) για την

εύρυθμη λειτουργία του.

Επίσης αποφασίστηκε η

μεταφορά των παρακάτω

κενών οργανικών θέσεων

προσωπικού για τις ανά-

γκες του εν λόγω Ιατρείου

από το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων:

Κλάδος Ιατρών ΕΣΥ:

Μία  θέση Επιμελητή Β΄

Γενικής Ιατρικής κλάδου

ΕΣΥ.

Μία  θέση  Επιμελητή Β’

Παιδιατρικής κλάδου ΕΣΥ.

Λοιπό Προσωπικό:

Μία  θέση κλάδου ΤΕ

Επισκεπτών Υγείας.

Μία θέση ΔΕ Βοηθών

Νοσοκόμων.

Μία  θέση κλάδου ΤΕ

Κοινωνικής Εργασίας τρο-

ποποιούμενη σε μία  θέση

κλάδου ΤΕ Ιατρικών

Εργαστηρίων.

Μία θέση κλάδου ΔΕ

Διοικητικού Οικονομικού.

Μετά από αυτές τις εξελί-

ξεις που όπως φαίνεται

αναμένεται να αποδυναμώ-

σουν το Κ.Υ. Φαρσάλων σε

σημαντικό βαθμό ο «Π.Τ.»

επικοινώνησε με τον

εκπρόσωπο των εργαζομέ-

νων του Κ.Υ. Φαρσάλων και

εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ. κ.

Γιώργο Μπρισίμη.

Ο κ. Μπρισίμης μας τόνισε

χαρακτηριστικά τα εξής:

«Τόσο εγώ όσο και το προ-

σωπικό του Κ.Υ. Φαρσάλων

πληροφορηθήκαμε την εν

λόγω εξέλιξη και απόφαση

της 5ης ΥΠΕ από το διαδί-

κτυο και τα δημοσιεύματα.

Δεν υπήρξε καμία επαφή,

γνωστοποίηση ή επικοινω-

νία νωρίτερα και μας ήρθε

σαν «κεραυνός εν αιθρία».

Εμείς προφανώς και τασσό-

μαστε υπέρ της δημιουρ-

γίας ενός Πολυδύναμου

Ιατρείου στην Νίκαια και

θεωρούμε πολύ σωστή την

απόφαση.

Όμως το μεγάλο μας ζήτη-

μα είναι το γεγονός ότι με

αυτή την απόφαση αναμέ-

νεται να υπάρξει ακόμη

μεγαλύτερη αποδυνάμωση

του Κ.Υ. Φαρσάλων.

Ήδη το Κ.Υ. Φαρσάλων

στέλνει τόσο Ιατρούς όσο

και Προσωπικό σε πολλές

άλλες δομές.

Θεωρούμε ότι είναι λάθος η

συγκεκριμένη απόφαση και

θα προβούμε στις απαραί-

τητες ενέργειες προς αυτή

την κατεύθυνση.

Όταν στην Βαμβακού

Φαρσάλων έχει δημιουργη-

θεί Πολυδύναμο Ιατρείο με

σύσταση νέου οργανισμού

ειδικά για το Περιφερειακό

Ιατρείου Βαμβακούς δίχως

να επηρεαστεί το οργανό-

γραμμα του Κ.Υ. Φαρσάλων

θεωρούμε ότι αν η Διοίκηση

της 5ης ΥΠΕ θέλει να ανα-

πτύξει το Περιφερειακό

Ιατρείο Νίκαιας μετατρέπο-

ντας το σε Πολυδύναμο θα

πρέπει να ακολουθήσει την

διαδικασία για την σύσταση

οργανισμού ειδικά για το

Περιφερειακό Ιατρείο

Νίκαιας και όχι να προχω-

ρήσει σε οργανική υποβάθ-

μιση και υποστελέχωση του

Κ.Υ. Φαρσάλων.

Ζητούμε τέτοιες ενέργειες

και σκέψεις να σταματή-

σουν «χθες», η υγειονομική

ανάπτυξη μιας περιοχής

δεν περνά από την υπο-

βάθμιση μιας άλλης

Οι παραπάνω αποφάσεις

αποτελούν μείζον ζήτημα

για την περιοχή ευθύνης

του Κ.Υ. Φαρσάλων και για

την τοπική κοινωνία και

πρέπει να ενημερωθούν και

να δράσουν άμεσα όλοι οι

αρμόδιοι φορείς προεξέχο-

ντος του Δήμου

Φαρσάλων.»

Σ
υνεχίζεται το πρό-

γραμμα επιχορήγη-

σης του κόστους της

εσωτερικής εγκατάστασης

φυσικού αερίου σε κατοι-

κίες της Θεσσαλίας, προς

αντικατάσταση των υφιστά-

μενων συστημάτων θέρ-

μανσης πετρελαίου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί-

ται από το ΕΣΠΑ με τη δημό-

σια δαπάνη να ανέρχεται στα

6 εκ. ευρώ, το υλοποιεί η ΕΔΑ

ΘΕΣΣ σε συνεργασία με την

Περιφέρεια και θα είναι ανοι-

κτό για αιτήσεις έως τις 31

Αυγούστου.

Το πρόγραμμα προβλέπει

οικονομική χρηματοδότηση

65% των δαπανών αντικατά-

στασης για καταναλωτές με

ατομικό εισόδημα έως 20.000

ευρώ και οικογενειακό έως

30.000 ευρώ.Ενίσχυση κατά

100% δικαιούνται όσοι λαμ-

βάνουν επίδομα κοινωνικής

αλληλεγγύης.

Επιλέξιμες κατοικίες

Μία κατοικία, προκειμένου να

κριθεί επιλέξιμη στη δράση,

πρέπει να πληροί τις ακόλου-

θες προϋποθέσεις:

· Είναι μονοκατοικία, πολυκα-

τοικία, ή μεμονωμένο διαμέρι-

σμα.

· Χρησιμοποιείται ως κύρια

κατοικία, από τον αιτούντα,

τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρ-

πωτή ή τρίτο με δωρεάν

παραχώρηση, όπως προκύ-

πτει από τα στοιχεία της

δήλωσης φορολογίας εισοδή-

ματος (Ε1) του προσώπου

που τη χρησιμοποιεί. Δεν

είναι επιλέξιμες κατοικίες που

εκμισθώνονται.

·Βρίσκεται στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας και δύναται να

συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί

από την Εταιρία Διανομής

Αερίου Θεσσαλονίκης -

Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ).

·Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει

σχετική οικοδομική άδεια

ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρό-

σθετο νομιμοποιητικό έγγρα-

φο.

·      Διαθέτει σύστημα θέρμαν-

σης πετρελαίου εν λειτουργία

ή θερμαίνεται από κεντρικό

σύστημα θέρμανσης πετρε-

λαίου εν λειτουργία και δεν

έχει ληφθεί καμία άλλη επιχο-

ρήγηση για αντικατάσταση

του συγκεκριμένου συστήμα-

τος από δημόσιο φορέα.

Επίσης η αντικατάσταση του

συγκεκριμένου συστήματος

δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει

υποβληθεί για ένταξη σε άλλο

πρόγραμμα που χρηματοδο-

τείται από εθνικούς ή κοινοτι-

κούς πόρους.

Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να

συμμετάσχουν μόνο φυσικά

πρόσωπα κι εφόσον:

·Έχουν δικαίωμα κυριότητας

(πλήρους ή ψιλής) ή επικαρ-

πίας σε επιλέξιμη κατοικία, και

στις ειδικές περιπτώσεις που

η κατοικία αποκτήθηκε μετά

την υποβολή της τελευταίας

φορολογικής δήλωσης ή

παραχωρείται δωρεάν, δικαί-

ωμα συμμετοχής έχουν μόνο

ο πλήρης κύριος και ο επικαρ-

πωτής (όχι ο ψιλός κύριος)

·Δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή

οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδε-

σης με την Εταιρία Διανομής

Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής και την

ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αντίστοιχα, μέχρι

την ημερομηνία προκήρυξης

των δύο προγραμμάτων

Πληρούν τα προαναφερόμενα

εισοδηματικά κριτήρια

Ποιες δαπάνες χρηματοδο-

τούνται

Επιλέξιμες προς επιδότηση

δαπάνες είναι:

1.Εκπόνηση μελέτης και επί-

βλεψης κατασκευής εσωτερι-

κής εγκατάστασης φυσικού

αερίου.

2.Ενεργειακή Επιθεώρηση

υφιστάμενου συστήματος

θέρμανσης πετρελαίου, και

έκδοση φύλλου ανάλυσης

καύσης υφιστάμενου συστή-

ματος θέρμανσης πετρελαίου.

3.Εργασίες για την έναυση

του καυστήρα φυσικού αερίου

και την έκδοση φύλλου ανά-

λυσης καύσης.

4.Εργασίες εγκατάστασης

σωληνώσεων, καμινάδας,

εργασίες λεβητοστασίου,

κ.λπ.

5.Προμήθεια και τοποθέτηση

ηλεκτροβανών, ανιχνευτών

και υλικών σχετικών με τον

αερισμό και την απαγωγή

καυσαερίων (π.χ. ειδικών

θυρίδων με γρίλιες ή με αερα-

γωγούς).

6.Προμήθεια υλικών σωληνώ-

σεων φυσικού αερίου και

καμινάδα.

7.Προμήθεια και εγκατάσταση

συστήματος Καυστήρα -

Λέβητα.

8.Εργασίες και υλικά υδραυλι-

κής σύνδεσης συμπεριλαμβα-

νομένης της μετατροπής των

υδραυλικών δικτύων του δια-

μερίσματος στις αυτόνομες

θερμάνσεις.

9.Υπογραμμίζεται ότι ΦΠΑ

είναι επιλέξιμη δαπάνη.υπη-

ρεσιακοί παράγοντες.
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Γιώργος Μπρισίμης: «Όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση καιΓιώργος Μπρισίμης: «Όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση και

αποδυνάμωση του Κ.Υ. Φαρσάλων»αποδυνάμωση του Κ.Υ. Φαρσάλων»
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Τ
ον Διοικητή της 5ης

Υγειονομικής

Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας Φώτη Σερέτη και

τον Υποδιοικητή Ηλία

Τσιαούση επισκέφθηκε ο

Δήμαρχος Κιλελέρ

Θανάσης

Νασιακόπουλος.

Αρχικά ο Δήμαρχος ευχαρί-

στησε τον Διοικητή, τον

Υποδιοικητή  και το προσω-

πικό της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας για όλες

τις ενέργειες που καταβλή-

θηκαν από την 5η ΥΠΕ

ώστε να στελεχωθεί και να

λειτουργήσει άψογα το

Περιφερειακό Ιατρείο

Νίκαιας ως Εμβολιαστικό

Κέντρο. Εξέφρασε δε την

ικανοποίησή του για την

κανονική ροή των εμβολια-

σμών στο Κέντρο βάσει

προγραμματισμού.

Στη συνέχεια της συνάντη-

σης ο κ. Σερέτης ενημέρω-

σε εγγράφως τον Θανάση

Νασιακόπουλο για την πρό-

ταση που έχει καταθέσει και

αφορά στην μετατροπή του

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας, αποκεντρωμένης

μονάδας του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων, σε

Πολυδύναμο Περιφερειακό

Ιατρείο. Στην πρότασή του

ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ

αναφέρει ότι:

Υπήρξε κατ’ αρχάς έγγραφο

του Δήμου Κιλελέρ που

αιτιολογούσε τους λόγους

μετατροπής του

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας σε Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο.

Κατόπιν ενδελεχούς εξετά-

σεως όλων των δεδομένων

όπως ο πληθυσμός του

Δήμου Κιλελέρ με έδρα τη

Νίκαια, η ύπαρξη

Περιφερειακού Ιατρείου

άρτια εξοπλισμένου που

στεγάζεται σε νεόδμητο

κτήριο, ο μεγάλος αριθμός

εξετασθέντων ασθενών

κατά το 2020 σε συνάρτηση

με τον αριθμό των συντα-

γών που έχουν συνταγο-

γραφηθεί, του γεγονότος ότι

στο Δήμο Κιλελέρ δεν υφί-

σταται Κέντρο Υγείας και

του ότι με την προτεινόμενη

απόφαση δε θα προκληθεί

δαπάνη γιατί οι προβλεπό-

μενες θέσεις είναι εκ μετα-

φοράς από υφιστάμενους

οργανισμούς Μονάδων

Πρωτοβάθμιας Υγείας, απο-

φασίστηκε να προτείνει η

5η ΥΠΕ:

– Την μετατροπή του

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας το οποίο αποτελεί

αποκεντρωμένη μονάδα

του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων, αρμοδιότητας

5ης ΥΠΕ, σε Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο. Έδρα

του νεοσυσταθέντος

Πολυδύναμου

Περιφερειακού Ιατρείου

αποτελεί η Δημοτική

Ενότητα Νίκαιας και περιο-

χή ευθύνης του οι Τοπικές

Κοινότητες Μοσχοχωρίου,

Νέας Λεύκης, Νέων

Καρυών και Κυπαρίσσου.

– Ο Διευθυντής του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

μπορεί να καλύπτει την λει-

τουργία του Πολυδύναμου

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας με Ιατρούς που

υπηρετούν σε όμορα

Περιφερειακά Ιατρεία (Αγ.

Γεώργιος, Ζάππειο) για την

εύρυθμη λειτουργία του.

– Την μεταφορά των παρα-

κάτω κενών οργανικών

θέσεων προσωπικού για τις

ανάγκες του εν λόγω

Ιατρείου από το Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων:

Κλάδος Ιατρών ΕΣΥ:

Μία  θέση Επιμελητή Β΄

Γενικής Ιατρικής κλάδου

ΕΣΥ.

Μία  θέση  Επιμελητή Β’

Παιδιατρικής κλάδου ΕΣΥ.

Λοιπό Προσωπικό:

Μία  θέση κλάδου ΤΕ

Επισκεπτών Υγείας.

Μία θέση ΔΕ Βοηθών

Νοσοκόμων.

Μία  θέση κλάδου ΤΕ

Κοινωνικής Εργασίας τρο-

ποποιούμενη σε μία  θέση

κλάδου ΤΕ Ιατρικών

Εργαστηρίων.

Μία θέση κλάδου ΔΕ

Διοικητικού Οικονομικού.

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ εξέ-

φρασε την απόλυτη ικανο-

ποίησή του για την πρότα-

ση του Διοικητή τονίζοντας

ότι η μετατροπή του

Περιφερειακού Ιατρείου της

Νίκαιας σε Πολυδύναμο

ήταν πάγιο και μακροχρόνιο

αίτημα των κατοίκων της

περιοχής το οποίο τώρα

ύστερα, από της ενέργειες

του Φώτη Σερέτη και της

Διοίκησης της 5η ΥΠΕ γίνε-

ται πραγματικότητα.

Στη συνάντηση παραβρέθη-

καν ο αντιδήμαρχος ΔΕ

Νίκαιας – Κραννώνα

Αχιλλέας Χατζούλης και 

Νίκαια: Συζητήσεις για την δημιουργία ΠολυδύναμουΝίκαια: Συζητήσεις για την δημιουργία Πολυδύναμου

Περιφερειακού ΙατρείουΠεριφερειακού Ιατρείου



Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται

το έργο της κατα-

σκευής δικτύου

αποχέτευσης ομβρίων

στην Κοινότητα του

Βασιλή, με στόχο την

αντιπλημμυρική θωράκι-

ση του οικισμού.

Το κόστος του έργου ανέρ-

χεται σε 191.935,49 ευρώ

πλέον Φ.Π.Α. και χρηματο-

δοτείται από τα έκτακτα κον-

δύλια του υπουργείου

Εσωτερικών.

Την πορεία των εργασιών

επιθεώρησε την Τρίτη, ο

δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκίογλου μαζί με τον αρμό-

διο αντιδήμαρχο Τεχνικών

Έργων κ. Δημήτρη Γούσια.

Η εργολαβία περιλαμβάνει

τις ακόλουθες εργασίες:

Εκσκαφή ορυγμάτων για

τοποθέτηση υπόγειου δικτύ-

ου ,

Δίκτυο σωληνώσεων απο-

χέτευσης ομβρίων PVC Σ41

διαφόρων διατομών.

Εγκιβωτισμός σωλήνων δια

σκυροδέματος.

Εργασίες επιχώσεων με

θραυστό λατομείων.

Πλήρη κατασκευή φρεατίων

αποχέτευσης ομβρίων.

Αποκατάσταση πεζοδρο-

μίων με τοποθέτηση γεωυ-

φάσματος και επίχωση

αυτών με θραυστό λατομεί-

ου.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τονίζει τα εξής:

«Η κακοκαιρία που χτύπησε

την επαρχία μας τον περα-

σμένο Σεπτέμβριο, προκά-

λεσε πολλές καταστροφές,

ενώ συγχρόνως ανέδειξε τις

ελλείψεις και τις παθογένειες

περασμένων χρόνων.

Ύστερα από αυτοψία που

έγινε στο Βασιλή από την

Τεχνική μας Υπηρεσία, κρί-

θηκε απαραίτητη η άμεση

αποκατάσταση και κατα-

σκευή δικτύου αποχέτευσης

ομβρίων. Η απουσία δικτύ-

ου αποχέτευσης ομβρίων

και το γεγονός πως δεν

υπήρχε μία οργανωμένη

διέξοδος για τα νερά από τα

καιρικά φαινόμενα, δημιούρ-

γησε πολλά προβλήματα

στην περιοχή. Όλα αυτά θα

επιλυθούν με την ολοκλή-

ρωση της εργολαβίας στις

επόμενες εβδομάδες. Την

ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέ-

λιξη πολλά ακόμη έργα που

στο σύνολό τους υπερβαί-

νουν σε κόστος το 1 εκ.

ευρώ και αναμένεται να βελ-

τιώσουν σημαντικά την ποι-

ότητα ζωής των πολιτών».
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Σε εξέλιξη η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίωνΣε εξέλιξη η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων

για την αντιπλημμυρική θωράκιση στο Βασιλήγια την αντιπλημμυρική θωράκιση στο Βασιλή

Με τον δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου συναντήθηκεΜε τον δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου συναντήθηκε

η βουλευτής της Ν.Δ. κ. Στέλλα Μπίζιουη βουλευτής της Ν.Δ. κ. Στέλλα Μπίζιου

Οι αλλαγές στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση, όπως αυτές

καθορίζονται από το νέο

νομοσχέδιο του υπουργείου

Εσωτερικών, τα έργα απο-

κατάστασης των ζημιών που

προκλήθηκαν στο δήμο

Φαρσάλων εξαιτίας του

«Ιανού», και η διαδικασία

του εμβολιασμού, ήταν τα

βασικά θέματα της συζήτη-

σης που πραγματοποιήθηκε

στο δημαρχείο Φαρσάλων

ανάμεσα στην βουλευτή

Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα

Μπίζιου και στον Δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

παρέθεσε αναλυτικά όλες τις

ενέργειες που έχει πραγμα-

τοποιήσει η δημοτική αρχή

των Φαρσάλων με στόχο

την επούλωση των τερά-

στιων πληγών που προκά-

λεσε ο «Ιανός» στην περιο-

χή, τόσο σε επίπεδο υποδο-

μών, όσο και οικονομίας,

ενώ παρουσίασε και τις σχε-

τικές δράσεις που έχουν

αναληφθεί με στόχο την

προστασία του Δήμου από

ανάλογα φαινόμενα στο

μέλλον.

«Ήδη κατά τη διάρκεια της

πιο πρόσφατης κακοκαιρίας

καταφέραμε ως μηχανισμός

να ανταποκριθούμε άριστα.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται

καθώς γνωρίζουμε πως

έχουμε πολλά ακόμα να

πραγματοποιήσουμε, ωστό-

σο δουλεύουμε μεθοδικά και

βάσει συγκεκριμένου σχεδί-

ου», τόνισε χαρακτηριστικά

ο κ. Εσκίογλου.

«Η δημοτική αρχή

Φαρσάλων επιτελεί ένα

εξαιρετικό έργο», δήλωσε η

κα Μπίζιου, η οποία στάθη-

κε ιδιαίτερα στις αλλαγές

που προωθούνται από την

κυβέρνηση στον χώρο της

Αυτοδιοίκησης καθώς και

στο πρόγραμμα του εμβο-

λιασμού.

«Είχα ενημερώσει τον

Δήμαρχο από την πρώτη

στιγμή για την ημερομηνία

έναρξης λειτουργίας του

εμβολιαστικού κέντρου στα

Φάρσαλα. Χαίρομαι που και

αυτή η δέσμευση της κυβέρ-

νησης έγινε πραγματικότητα

και ο εμβολιασμός στο δήμο

Φαρσάλων εξελίσσεται ικα-

νοποιητικά. Άλλωστε ο

Δήμαρχος, ο οποίος έκανε

ήδη το εμβόλιο, μπορεί να

το επιβεβαιώσει.

Η κυβέρνηση της ΝΔ στέκε-

ται δίπλα στον πολίτη. Γι’

αυτόν ακριβώς το λόγο προ-

ωθεί και τις συγκεκριμένες

αλλαγές στον χώρο της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι

ώστε να μπορεί ο πολίτης

να απολαμβάνει τα αποτελέ-

σματα της ψήφου του, χωρίς

κανείς να μπορεί να αλλοιώ-

σει την επιλογή του», σημεί-

ωσε η κα Μπίζιου.



Τ
ο θέμα των κλοπών

χαλκού από αγροτι-

κές εγκαταστάσεις

στην ευρύτερη περιοχή

της επαρχίας Φαρσάλων

φέρνει στη βουλή ο βου-

λευτής Λάρισας του ΣΥΡΙ-

ΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης,

θέτοντας το ερώτημα αν

πρόκειται για μεμονωμέ-

νες πράξεις κλοπής ή

πράξεις οργανωμένης

εγκληματικής αλυσίδας.

Στην ερώτηση προς τους

υπουργούς Προστασίας του

Πολίτη κ. Μιχάλη

Χρυσοχοΐδη και

Δικαιοσύνης κ. Κώστα

Τσιάρα, ο Λαρισαίος πολιτι-

κός εστιάζει στον σοβαρό

αντίκτυπο που έχει αυτή η

έκνομη δραστηριότητα στις

αγροτικές καλλιέργειες και

ζητά την άμεση παρέμβαση

της κυβέρνησης για την

πάταξη του φαινομένου.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ.

Κόκκαλη: «Κύριοι υπουρ-

γοί, στην αγροτική περιοχή

των Φαρσάλων Λάρισας,

αλλά εξ όσων γνωρίζουμε

και στο σύνολο της

Επικράτειας, παρατηρού-

νται συνεχείς και επαναλαμ-

βανόμενες κλοπές χαλκού

από τα αγροτικά αρδευτικά

συγκροτήματα, με παθόντες

πλήθος παραγωγών και

ιδιοκτητών αρδευτικών

εγκαταστάσεων, οι οποίοι

πλήττονται μεσούσης της

καλλιεργητικής περιόδου

και υφίστανται ζημία, η

οποία δεν περιορίζεται στην

αξία του χαλκού, αλλά και

στην αποκατάσταση της

αρδευτικής εγκατάστασης

και περαιτέρω μετακυλύεται

στην ίδια την παραγωγή

τους.

Η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις

πράξεις αυτές ως πλημμε-

λήματα, τα οποία ως επί τω

πλείστον γίνονται από

μεμονωμένα άτομα, που

εάν συλληφθούν παραπέ-

μπονται και δικάζονται ενώ-

πιον του αρμόδιου

Πλημμελειοδικείου για το

αδίκημα της κλοπής χαλ-

κού. Όμως, είναι γνωστό

τοις πάσι και αποτελεί κοινή

παραδοχή, ότι η  κλοπή

χαλκού δεν αποτελεί μια

μεμονωμένη πράξη, από

την οποία ο δράστης απο-

κομίζει περιουσιακό όφελος

και εξαντλείται στο στάδιο

αυτό, αλλά αποτελεί το

μέσο, για την συντέλεση

της περαιτέρω εκμετάλλευ-

σης του χαλκού.

Ο χαλκός εξάλλου δεν έχει

αξία να χρησιμοποιηθεί από

τον δράστη της κλοπής

αυτοτελώς, αλλά συνήθως,

οι δράστες, προβαίνουν σε

μεταπώληση του χαλκού,

με σαφείς υπόνοιες εμπλο-

κής στην πράξη της κλοπής

σε επίπεδο ηθικής αυτουρ-

γίας των ατόμων που αγο-

ράζουν τον χαλκό.

Ήδη, επειδή το φαινόμενο

της κλοπής χαλκού έχει

λάβει ανησυχητικές διαστά-

σεις, έχει υποβληθεί, σύμ-

φωνα με σχετική ενημέρω-

ση, μηνυτήρια αναφορά

ενώπιον της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Λάρισας, στην

οποία γίνεται νύξη για

εμπλοκή υπαίθριων κατα-

στημάτων (μάντρες), που

αγοράζουν παλιά σίδερα

και μεταξύ αυτών και χαλκό

και άλλα μέταλλα, που τα

μεταπουλούν στα χυτήρια

όπου γίνεται και η τελική

τους μεταποίηση.  Επίσης

γίνεται αναφορά για τον

χαλκό που χρησιμοποιείται

από εργοστάσια για την

κατασκευή καλωδίων,

ακόμη περιέχονται και πλη-

ροφορίες για την καύση του

χαλκού που προέρχεται

από κλοπή καλωδίων. Στην

ίδια μηνυτήρια αναφορά

γίνεται λόγος για το εάν

αγοράζουν νόμιμα οι

μάντρες χαλκό, εάν ζητούν

από τους εμφανιζόμενους

πωλητές την πιστοποίηση

της προέλευσης του και

νόμιμα παραστατικά της

αγοραπωλησίας, ακόμη και

γιακύκλωμα που διακινεί

ψευδή έγγραφα απόκτησης

χαλκού.

Επειδή, είναι ευκόλως αντι-

ληπτό, ότι η κλοπή του χαλ-

κού δεν είναι μια αυτοτελής

παράνομη πράξη, αλλά ο

πρώτος κρίκος μιας αλυσί-

δας παράνομης μεταπώλη-

σης και εμπορίας αυτού.

Επειδή, οι αγρότες μαστίζο-

νται από το φαινόμενο αυτό

και υφίστανται ζημία άμεση

καθόσον πρέπει να αποκα-

ταστήσουν τεχνικά την

ζημία της εγκατάστασης

τους, αλλά και έμμεση,

καθόσον διακόπτεται η

άρδευση της παραγωγή

τους.

Επειδή, εκτός από τους

παραγωγούς, παθόν της

πράξης και του φαινομένου

της κλοπής χαλκού, αποτε-

λεί και το ίδιο το Ελληνικό

Δημόσιο, σε επίπεδο διά-

πραξης φορολογικών αδι-

κημάτων από παράνομη

εμπορία, χρήση και εκμε-

τάλλευση του χαλκού.

Επειδή, η Πολιτεία οφείλει

να συνδράμει με την λήψη

μέτρων αυστηρών ελέγχων

όλων των πιθανών πηγών

που εμπλέκονται στην αλυ-

σίδα εμπορίας και χρήσης

χαλκού.

Επειδή, σε ποινικό επίπε-

δο, η παρούσα ποινική

μεταχείριση των δραστών

της πράξης της κλοπής

χαλκού κρίνεται ως ανεπαρ-

κής, καθώς δεν περιλαμβά-

νονται διατάξεις που θα

οδηγούσαν στην αποκάλυ-

ψη των επόμενων κρίκων

της αλυσίδας.

Κατόπιν τούτων

Ερωτώνται οι κ.κ.

Υπουργοί,

Δεδομένης της μηνυτήριας

αναφοράς που έχει ήδη

υποβληθεί στην Εισαγγελία

Πρωτοδικών Λάρισας,

δεδομένης της έναρξης της

καλλιεργητικής και αρδευτι-

κής περιόδου, και δεδομέ-

νης της ανεπάρκειας του

κολασμού των δραστών της

πράξης της κλοπής αυτοτε-

λώς, προτίθεστε να προβεί-

τε σε λήψη μέτρων, που θα

οδηγήσουν στην ριζική εξά-

λειψη του φαινομένου, σε

επίπεδο θεσμοθέτησης

μέτρων αυστηρών ελέγχων

όλων των πιθανών πηγών

που εμπλέκονται στην αλυ-

σίδα εμπορίας και χρήσης

χαλκού και σε ποινικό επί-

πεδο, με σκοπό την μετα-

βολή της ποινικής μεταχεί-

ρισης των δραστών της

πράξης της κλοπής χαλ-

κού;»
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Στη βουλή από τον Κόκκαλη οι αλλεπάλληλες κλοπές χαλκού στηνΣτη βουλή από τον Κόκκαλη οι αλλεπάλληλες κλοπές χαλκού στην

επαρχία Φαρσάλων: Πράξεις οργανωμένης εγκληματικής αλυσίδας;επαρχία Φαρσάλων: Πράξεις οργανωμένης εγκληματικής αλυσίδας;

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 κατάστη-

μα 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σία σε κατάστημα της

Courier ACS στα

Φάρσαλα.

Απαραίτητη προϋπόθεση

να διαθέτει δίπλωμα οδή-

γησης δικύκλου

Τηλ Επικοινωνίας:

2491306739

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό

κατάστημα στην Οδό

Βάρναλη 1 πλησίον του

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

100 τ.μ. με πατάρι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977237444

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Διαμέρισμα 90 τμ στον

πρώτο όροφο ισόγειο

κατοικίας στην Οδό

Βενιζέλου 90 στα

Φάρσαλα.

Πληροφορίες στο τηλέφω-

νο: 24910 - 23102

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγω-

γής Φαρσάλων - Έξτρα

Παρθένο - Τιμή 4 ευρώ το

κιλό.

Τηλέφωνο:6971801244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ έκταση 19

στρεμμάτων για χρήση

φωτοβολταϊκών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6982284892

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Κυρία

Ελληνίδα αναλαμβάνει το

καθημερινό σας φαγητό

στον χώρο σας με τα δικά

σας υλικά.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6981828469

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ¨¨ 50

στρέμματα για καλλιέρ-

γεια. Περιόδου 2020 -

2021 χωρίς δικαιώματα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6982331537
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2/3:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

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

24910-22501

4/3:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

5/3:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145

(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

6/3:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7

Τηλ: 24910-22342

7/3:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

8/3:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από 2-2-2021 και μέχρι

νεοτέρας τα δρομολόγια

διαμορφώνονται

ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ 07:20 & 15:50

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 08:10 &

12:45

Τα παραπάνω δρομολόγια

ισχύουν από Δευτέρα έως

Παρασκευή.

Σάββατο και Κυριακή δεν

γίνονται δρομολόγια

Σ
τις αρχές Μαρτίου

θα ξεκινήσουν οι

υποβολές των αιτή-

σεων για το voucher 200€

σύμφωνα με πληροφορίες

του dnews.

Το πρόγραμμα αφορά

560.000 νέους μαθητές,

σπουδαστές, φοιτητές, έως

24 ετών.

Οι αιτήσεις θα γίνουν στην

πλατφόρμα gov.gr με τους

κωδικούς της εφορίας. Όσοι

είναι δικαιούχοι θα λάβουν

έναν κωδικό και με αυτόν θα

έχουν έκπτωση 200€ στην

αγορά λάπτοπ ή τάμπλετ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τις ανακοινώ-

σεις του υπουργείου

Παιδείας, δικαιούχοι είναι

325.000 οικογένειες με

560.000 νέους ηλικίας από 4

έως 24 ετών. Πρόκειται για

οικογένειες με ισοδύναμο

οικογενειακό εισόδημα έως

6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι

οικογένειες που είναι δικαι-

ούχοι του επιδόματος παιδι-

ού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη

εισοδηματική κατηγορία

Διευκρινίζεται ότι για μια

οικογένεια με δύο γονείς και

δύο παιδιά, το ισοδύναμο

οικογενειακό εισόδημα 6.000

ευρώ αντιστοιχεί σε μεικτό

οικογενειακό εισόδημα

12.000 ευρώ.

Για μια οικογένεια με δύο

γονείς και ένα παιδί, αντι-

στοιχεί σε μεικτό οικογενεια-

κό εισόδημα 10.500 ευρώ.

Για μια οικογένεια με έναν

γονιό και ένα παιδί, αντιστοι-

χεί σε μεικτό οικογενειακό

εισόδημα 9.000 ευρώ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Από το κατάστημα LaFresh Λαρίσης 58

στα Φάρσαλα ζητείται delivery για μόνιμη

εργασία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-24240

Voucher 200 Voucher 200 ευρωευρω

για τάμπλετ καιγια τάμπλετ και

λάπτοπ: Στο λάπτοπ: Στο gov.grgov.gr

οι αιτήσειςοι αιτήσεις



Ό
πως αναφέρεται

σε ανακοίνωση

του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων:

«Πληρωμές ύψους 380

εκατ. ευρώ περίπου σε

747.768 δικαιούχους θα

γίνουν την περίοδο 1-5

Μαρτίου 2021. Μεταξύ

άλλων, στις 5 Μαρτίου θα

καταβληθεί η αποζημίωση

ειδικού σκοπού στους εργα-

ζομένους των οποίων οι

συμβάσεις εργασίας τέθη-

καν σε αναστολή το

Φεβρουάριο. Ειδικότερα:

Από το Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων θα γίνουν στις

5 Μαρτίου 2021 οι εξής

καταβολές:

Αναστολές συμβάσεων

εργασίας μηνός

Φεβρουαρίου

Αναστολές συμβάσεων

εργασίας παρελθόντων

μηνών για τις οποίες έχουν

υποβληθεί συμπληρωματι-

κές δηλώσεις

Μονομερείς Δηλώσεις του-

ρισμού  κλπ. παρελθόντων

μηνών

Μηχανισμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,

επίδομα αδείας

Εκτιμάται ότι το συνολικό

ύψος των πληρωμών είναι

της τάξης των 250 εκατ.

ευρώ και αφορά σε 570.000

περίπου δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν

την περίοδο 1-5 Μαρτίου οι

εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

10,5 εκατ. ευρώ σε 17.700

δικαιούχους για επιδόματα

ασθενείας, μητρότητας,

κηδείας

17 εκατ. ευρώ σε 920 δικαι-

ούχους για την απονομή

εφάπαξ

530 χιλ. ευρώ σε 530 δικαι-

ούχους για το εξωϊδρυματι-

κό επίδομα και το επίδομα

συμπαράστασης του τέως

ΤΑΥΤΕΚΩ

5.500 χιλ. ευρώ σε 11 δικαι-

ούχους για κληρονομικές

παροχές επικουρικής

σύνταξης

Έκτακτες πληρωμές

321 χιλ. ευρώ σε 907 δικαι-

ούχους για την συμπληρω-

ματική καταβολή δωρόση-

μου

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι

εξής καταβολές:

52 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 116.000 δικαιού-

χους για καταβολή επιδομά-

των ανεργίας και λοιπών

επιδομάτων

42,2 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 29.000 δικαιού-

χους στο πλαίσιο επιδοτού-

μενων προγραμμάτων απα-

σχόλησης

6,5 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 12.700 μητέρες για

επιδοτούμενη άδεια μητρό-

τητας.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι

από την Δευτέρα ξεκίνησε η

καταβολή του πρώτου μήνα

της παράτασης των επιδο-

μάτων ανεργίας που έληξαν

τον Ιανουάριο».
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Δ
ύο επιδόματα του

ΟΑΕΔ που δεν

είναι τόσο γνωστά

στο ευρύ κοινό, αλλά

απευθύνονται σε μεγάλο

αριθμό δικαιούχων

παρουσιάζει το

enikonomia.gr.

Πρόκειται για το ειδικό βοή-

θημα έπειτα από τρίμηνη

παραμονή στο Μητρώο

Ανέργων και το επίδομα

μακροχρόνιας ανεργίας.

Δύο παροχές που χορηγού-

νται με προϋποθέσεις από

τον ΟΑΕΔ και δίνουν μια

σημαντική “ανάσα” σε

ανθρώπους που αδυνατούν

να βρουν δουλειά.

Το ειδικό βοήθημα το λαμ-

βάνουν ασφαλισμένοι που

δεν συγκεντρώνουν προϋ-

ποθέσεις τακτικής επιδότη-

σης. Παράλληλα, θα πρέπει

να παραμένουν άνεργοι επί

τρεις μήνες και να έχουν

πραγματοποιήσει στην

ασφάλιση ανεργίας 60 του-

λάχιστον ημέρες εργασίας

στο έτος που προηγείται

της έναρξης του τριμήνου.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να

λάβει το ειδικό βοήθημα

έως και τρεις φορές μέσα

στο αυτό ημερολογιακό

έτος. Στην περίπτωση που

συγκεντρώνει τις προϋπο-

θέσεις για την καταβολή του

ειδικού βοηθήματος περισ-

σότερες από μια φορά στο

αυτό ημερολογιακό έτος,

δεν απαιτείται η προϋπόθε-

ση των εξήντα ημερομι-

σθίων που απαιτείται μόνο

για την πρώτη καταβολή

του βοηθήματος.

Για να λάβουν το επίδομα

θα πρέπει το ετήσιο καθαρό

οικογενειακό εισόδημά τους

να μην ξεπερνά τα

12.325,75 ευρώ και το

ποσό αυτό αυξάνεται κατά

293,47 ευρώ κάθε ημερολο-

γιακό έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλ-

λουν την αίτηση τους αυτο-

προσώπως στις αρμόδιες

Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του

τόπου κατοικίας τους ή της

τελευταίας απασχόλησής

τους, εφόσον η αίτηση υπο-

βάλλεται ταυτόχρονα με την

έκδοση του δελτίου ανερ-

γίας, αλλά και ηλεκτρονικά,

μέσω των e-Υπηρεσιών.

Επίδομα Μακροχρόνιας

Ανεργίας

Το συγκεκριμένο επίδομα,

ύψους 200 ευρώ τον μήνα,

μπορούν να το λάβουν όσοι

είναι Έλληνες υπήκοοι και

οι υπήκοοι κρατών μελών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

που είναι ασφαλισμένοι

κατά της ανεργίας. Οι δικαι-

ούχοι θα πρέπει να έχουν

ηλικία από 20 έως 66 ετών

και θα πρέπει να έχουν εξα-

ντλήσει 12μηνη επιδότηση

ακόμη και αν την έλαβαν

τμηματικά. Παράλληλα, θα

πρέπει να υποβάλουν την

αίτηση εντός αποσβεστικής

προθεσμίας δυο μηνών,

από τη λήξη της 12μηνης

τακτικής επιδότησης.

Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι

θα πρέπει να έχουν

συμπληρώσει κατά την ημε-

ρομηνία υποβολής της σχε-

τικής αίτησης, χρόνο ανερ-

γίας αδιαλείπτως επί δωδε-

κάμηνο, ενώ θα πρέπει να

παραμένουν εγγεγραμμένοι

στα μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ. Τέλος, το ετήσιο

οικογενειακό εισόδημα θα

πρέπει να μην υπερβαίνει

τα 10.000 ευρώ, ενώ το

συγκεκριμένο εισόδημα

προσαυξάνεται κατά 586,08

ευρώ για κάθε ανήλικο

τέκνο. Το επίδομα καταβάλ-

λεται στον ίδιο το δικαιούχο

για όσο χρονικό διάστημα

είναι άνεργος και σε καμία

περίπτωση πέρα από 12

μήνες.

Τα δικαιολογητικά

1. Αίτηση του δικαιούχου

προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ

του τόπου διαμονής του ή

της τελευταίας επιδότησης

αυτού.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο

του εκκαθαριστικού σημειώ-

ματος φόρου εισοδήματος

του προ-προηγούμενου της

άσκησης φορολογικού

έτους, από οποιαδήποτε

διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή

απλή φωτοτυπία του ως

άνω εκκαθαριστικού σημει-

ώματος, που συνοδεύεται

από την υπεύθυνη δήλωση

του άρθρου 8 του ν.

1589/1986, στην οποία ο

ενδιαφερόμενος βεβαιώνει

την ακρίβεια των δηλούμε-

νων σε αυτό στοιχείων ή

εκτύπωση του προαναφερ-

θέντος εκκαθαριστικού

σημειώματος που χορηγεί-

ται μέσω του συστήματος

TAXISNET, χωρίς περαιτέ-

ρω διατυπώσεις ή διαδικα-

σία επικύρωσής του.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του

δικαιούχου, η οποία είναι

συνημμένη στη σχετική

αίτηση, όπου βεβαιώνονται

τα παρακάτω:

α) ότι έλαβε γνώση των

χρονικών διαστημάτων της

υποχρεωτικής του εμφάνι-

σης στον ΟΑΕΔ

β) ότι αναλαμβάνει την υπο-

χρέωση να ενημερώσει την

αρμόδια Υπηρεσία για τους

λόγους απώλειας της ιδιό-

τητας του ανέργου εντός

οκτώ (8) εργάσιμων ημε-

ρών και οπωσδήποτε πριν

από τη λήξη του μήνα επι-

δότησης.

γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά

την άρση του λόγου ανα-

στολής και για να συνεχι-

στεί η επιδότησή του, οφεί-

λει να παρουσιαστεί στην

αρμόδια Υπηρεσία του

Οργανισμού το αργότερο

μέσα σε εξήντα (60) ημέρες

από την ημερομηνία άρσης

του λόγου αναστολής.

δ) ότι υποχρεούται να αντα-

ποκριθεί σε οποιαδήποτε

κλήση της αρμόδιας

Υπηρεσίας για αυτοπρόσω-

πη εμφάνισή του εντός της

προθεσμίας που θα του

ορίζει.

ε) ότι υποχρεούται σε περί-

πτωση αλλαγής του τόπου

κατοικίας ή διαμονής του,

να το δηλώσει στην αρμό-

δια Υπηρεσία.

στ) ότι όσα δικαιολογητικά

καταθέτει σε φωτοαντίγρα-

φα είναι ακριβή φωτοαντί-

γραφα από τα πρωτότυπα.

4. Παραστατικό ταυτοπρο-

σωπίας σε ισχύ (δελτίο

αστυνομικής ταυτότητας,

διαβατήριο κ.λ.π.)

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης

για τους έχοντες ανήλικα

τέκνα.

6. Επίσημο έγγραφο από

το οποίο θα προκύπτει ο

ΑΜΚΑ.

7. Αριθμός Καταθετικού

Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον

οποίο ο ασφαλισμένος είναι

ο πρώτος δικαιούχος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να υποβάλλουν αίτηση για

να λάβουν το επίδομα

αυτοπροσώπως στις αρμό-

διες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

του τόπου κατοικίας τους ή

της τελευταίας απασχόλη-

σής τους και μέσω των

ΚΕΠ. Αίτηση υποβάλλεται

και ηλεκτρονικά, μέσω των

Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Για

την μετάβασή σας στις e-

Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Οικονομικά Νέα
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Α
πό τη Δευτέρα 1

Μαρτίου 2021, οι

εργοδότες υπο-

χρεούνται να έχουν εφο-

διάσει τους εργαζομένους

τους με νέες βεβαιώσεις

μετακίνησης για την εκτέ-

λεση της εργασίας τους,

οι οποίες μπορούν να

έχουν διάρκεια ισχύος

κατά ανώτατο όριο έως

και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου

2021. Από την Τρίτη 9

Μαρτίου 2021, οι επιχει-

ρήσεις υποχρεούνται να

χορηγήσουν εκ νέου

βεβαιώσεις μετακίνησης,

οι οποίες δύνανται να

έχουν ισχύ έως 14 ημέ-

ρες.

Όπως αναφέρεται σε σχετι-

κή ανακοίνωση του υπουρ-

γείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, οι

βεβαιώσεις αυτές μπορούν

να εκδίδονται από τις

25/2/2021. Σύμφωνα με την

ανακοίνωση, χορηγούνται

αφενός μεν ηλεκτρονικά

από το Πληροφοριακό

Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του

υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

αφετέρου δε από τον ιστότο-

πο forma.gov.gr, κατόπιν

υπεύθυνης δήλωσης-αίτη-

σης του εργοδότη, η οποία

χορηγείται αποκλειστικά

στους εργαζόμενους που

παρέχουν με αυτοπρόσωπη

παρουσία την εργασία τους

στην επιχείρηση-εργοδότη.

Υπενθυμίζεται ότι δεν χορη-

γείται βεβαίωση μετακίνη-

σης σε όσους εργαζόμενους

βρίσκονται σε:

α) καθεστώς αναστολής

σύμβασης εργασίας,

β) τηλεργασία και

γ) νόμιμη άδεια

και οι οποίοι μπορούν να

μετακινούνται μόνο μέσω

της χρήσης των 6 ειδικών

κατηγοριών, που επιτρέ-

πουν την κατ΄ εξαίρεση

μετακίνηση πολιτών με απο-

στολή SMS στο 13033.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με

εντολή δημόσιας αρχής,

βάσει Κωδικού Αριθμού

Δραστηριότητας (ΚΑΔ),

μπορούν να χορηγούν τις

αντίστοιχες βεβαιώσεις

μόνο σε όσους εργαζόμε-

νους απασχολούνται σε επι-

τρεπόμενες δραστηριότητές

τους.

Με έντυπο, μέσω του Π.Σ.

«ΕΡΓΑΝΗ» ή από τον ιστό-

τοπο forma.gov.gr, μπορούν

επίσης να μετακινούνται οι

αυτοαπασχολούμενοι χωρίς

εργοδότη, οι ελεύθεροι

επαγγελματίες και οι επιτη-

δευματίες. Οφείλουν να

φέρουν μαζί με εκτύπωση

από το Πληροφοριακό

Σύστημα TAXIS των φορο-

λογικών στοιχείων φυσικού

προσώπου και επιχειρημα-

τικής δραστηριότητας ή αντί-

στοιχη ηλεκτρονική απεικό-

νιση.

Ειδικώς, οι επιστήμονες-

αυτοαπασχολούμενοι μπο-

ρούν να επιδεικνύουν την

επαγγελματική ταυτότητα

του συλλόγου τους.

Τέλος, με νέο έντυπο, μέσω

του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», μπο-

ρούν επίσης να μετακινού-

νται τα μέλη οργάνου διοίκη-

σης, κατόπιν υπεύθυνης

δήλωσης της επιχείρησης

που μετέχουν.
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