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Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1009 Τιμή: 0,60 ευρώ

Αντιπλημμυρικά 3,5 εκατ.Αντιπλημμυρικά 3,5 εκατ.

ευρώ από την ευρώ από την ΠεριφέρειαΠεριφέρεια

σε ποτάμια και ρέματασε ποτάμια και ρέματα

στο Δ. Φαρσάλωνστο Δ. Φαρσάλων

Σύλλογοι και φορείς τηςΣύλλογοι και φορείς της

Επαρχίας στο πλευρό των Επαρχίας στο πλευρό των 

ΣεισμόπληκτωνΣεισμόπληκτων

Πύργος Καραμίχου:Πύργος Καραμίχου:

Θετική η ΕπιτροπήΘετική η Επιτροπή

«Ελλάδα 2021» στην«Ελλάδα 2021» στην

πρόταση του Δήμου γιαπρόταση του Δήμου για

παρεμβάσειςπαρεμβάσεις

Ευχαριστίες Εσκίογλου σεΕυχαριστίες Εσκίογλου σε

Καραμανλή για τις εξελίΚαραμανλή για τις εξελί--

ξεις για το νέο δρόμοξεις για το νέο δρόμο

Λάρισας – ΦαρσάλωνΛάρισας – Φαρσάλων

Στοπ στον “Γολγοθά” αρκετών ηλικιωμένων: ΔιαθέσιμαΣτοπ στον “Γολγοθά” αρκετών ηλικιωμένων: Διαθέσιμα

ραντεβού και  για την ηλικιακή ομάδα 75+ με τοραντεβού και  για την ηλικιακή ομάδα 75+ με το

εμβόλιο της εμβόλιο της AstraZeneca AstraZeneca στο Κ.Υ.Φαρσάλωνστο Κ.Υ.Φαρσάλων

-Ενωμένο όλο το Δ.Σ. για την ανατροπή της πρότασης -Ενωμένο όλο το Δ.Σ. για την ανατροπή της πρότασης 

αποδυνάμωσης του Κέντρου Υγείας Φαρσάλωναποδυνάμωσης του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

-Εσκίογλου: “Βρεθήκαμε προ τετελέσμενων αποφάσεων, δεν-Εσκίογλου: “Βρεθήκαμε προ τετελέσμενων αποφάσεων, δεν

μας υπολογίσατε”μας υπολογίσατε”
-Τι αποφάσισαν οι αρχηγοί των παρατάξεων και οι Σύμβουλοι-Τι αποφάσισαν οι αρχηγοί των παρατάξεων και οι Σύμβουλοι

-Σερέτης: “Δεν θα μετακινηθεί προσωπικό από το Κ.Υ.Φ.”-Σερέτης: “Δεν θα μετακινηθεί προσωπικό από το Κ.Υ.Φ.”

-Όλα τα τελευταία νέα και οι εξελίξεις για το “καυτό” θέμα”-Όλα τα τελευταία νέα και οι εξελίξεις για το “καυτό” θέμα”

ΟΧΙΟΧΙ στηνστην ““ταφόπλακαταφόπλακα””
τουτου Κ.Υ.Κ.Υ. ΦαρσάλωνΦαρσάλων
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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 17/3/2021
Συννεφιά 5/15c

Τρίτη 16/3/2021
Συννεφιά 4/15c

Πέμπτη 18/3/2021
Συννεφιά 4/13c

Παρασκευή 19/3/2021
Συννεφιά 5/15c

Σαββάτο 20/3/2021
Βροχή 7/10c

Κυριακή 21/3/2021
Συννεφιά 9/18c

Δευτέρα 22/3/2021
Βροχή 10/15c

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

Θ
ετική η Επιτροπή

«Ελλάδα 2021»

στην πρόταση του

δήμου Φαρσάλων για

παρεμβάσεις στον Πύργο

Καραμίχου.

Τη θετική γνωμοδότησή της
απέστειλε στο δήμο
Φαρσάλων η Επιτροπή
«Ελλάδα 2021» για την
ένταξη του Πύργου
Καραμίχου στον άξονα
προτεραιότητας «Παιδεία,

τουρισμός, πολιτισμός και
αθλητισμός» του προγράμ-
ματος του υπουργείου
Εσωτερικών «Αντώνης
Τρίτσης», με στόχο να
γίνουν σημαντικές παρεμ-
βάσεις ανάδειξής του.
Για άλλη μια φορά ο Δήμος
Φαρσάλων πέτυχε την συμ-
μετοχή του σε ένα χρηματο-
δοτικό πρόγραμμα που
μόνο λίγοι Δήμοι στην
Ελλάδα θα συμμετάσχουν.

Θετική η ΕπιτροπήΘετική η Επιτροπή

«Ελλάδα 2021» στην«Ελλάδα 2021» στην

πρόταση του δήμουπρόταση του δήμου

Φαρσάλων γιαΦαρσάλων για

παρεμβάσεις στονπαρεμβάσεις στον

Πύργο ΚαραμίχουΠύργο Καραμίχου

Εσκίογλου για τηνΕσκίογλου για την

πανδημία: Προσοχή,πανδημία: Προσοχή,

προφύλαξη και υποπροφύλαξη και υπο--

μονή, είμαστε στηνμονή, είμαστε στην

τελική ευθείατελική ευθεία

Ε
μπορικός: Δωρεά

γαντιών στο

Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων

Ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων κατα-

νοώντας τις δύσκολες συν-

θήκες που  αντιμετωπίζουν

όλες οι υπηρεσίες υγείας

για να προφυλάξουν όλους

τους πολίτες από τον κίνδυ-

νο εξάπλωσης του

Κορονοϊού, διακινδυνεύο-

ντας την δική τους υγεία, ο

Πρόεδρος του Συλλόγου κ.

Πιτσάβας Γεώργιος, εκπρο-

σωπώντας το Διοικητικό

Συμβούλιο, την Τετάρτη 10

Μαρτίου παρέδωσε ποσό-

τητα γαντιών μιας χρήσης

στο Κέντρο Υγείας στο

Φαρσάλων, ως ελάχιστη

ένδειξη συμπαράστασης

για το έργο που προσφέ-

ρουν.

Εμπορικός: ΔωρεάΕμπορικός: Δωρεά

γαντιών στο Κέντρογαντιών στο Κέντρο

Υγείας ΦαρσάλωνΥγείας Φαρσάλων

Δ
ήλωση του

δημάρχου

Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου για την

κατάσταση που έχει δια-

μορφωθεί με την πανδη-

μία:

«Βρισκόμαστε σε μία κρίσι-

μη καμπή της πανδημίας.

Παρατηρείται μία αύξηση

των κρουσμάτων σε όλη

την Ελλάδα. Ως δήμος

Φαρσάλων από την πρώτη

στιγμή, έχουμε λάβει όλα τα

απαιτούμενα μέτρα προ-

στασίας για τους πολίτες,

ενώ φροντίζουμε κάθε

Τρίτη, σε συνεργασία με

τον ΕΟΔΥ και την

Περιφέρεια Θεσσαλίας, να

γίνονται τα rapid tests.

Σας καλώ να συμμετάσχετε

σε αυτή την προσπάθεια.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε

όμως ποτέ να παίρνουμε τα

μέτρα ατομικής προστασίας

(φοράμε μάσκες, κρατάμε

αποστάσεις, τηρούμε τα

μέτρα προσωπικής υγιεινής

και αποφεύγουμε τις συνα-

ναστροφές).

Σύμφωνα με τους ειδικούς

είμαστε στην τελική ευθεία

για την έξοδο από την παν-

δημία. Τώρα λοιπόν, χρειά-

ζεται όσο ποτέ άλλοτε

σύνεση και προσοχή απ’

όλους. Λίγη ακόμη υπομονή

και θα βγούμε στο ξέφω-

το.»



Σ
ύμφωνα με την

αριθμ.

Φ.251/22933/Α5/26

-02-2021 (Β’826) ΥΑ, οι

απόφοιτοι που επιθυμούν

να συμμετάσχουν στις

πανελλαδικές εξετάσεις

ΓΕΛ του έτους 2021, θα

υποβάλουν την Αίτηση-

Δήλωση από Δευτέρα 8

Μαρτίου έως Παρασκευή

19 Μαρτίου 2021 στο

Λύκειο από το οποίο απο-

φοίτησαν ή στο πλησιέ-

στερο στην κατοικία τους

Λύκειο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει

στο mail του σχολείου να

εκδηλώσουν την επιθυμία

τους για μετάβαση στη σχο-

λική μονάδα για υποβολή

της αίτησης δήλωσης και

στη συνέχεια οι

(Υπο)Διευθυντές με απα-

ντητικό mail να ορίσουν

ακριβή ώρα και ημέρα

μετάβασης στο Λύκειο,

καθώς και να αποστείλουν

στους υποψηφίους συνημ-

μένα και την αριθμ.

Φ.251/22933/Α5/26-02-

2021 (Β’826) ΥΑ (ορισμός

ημερομηνίας υποβολής της

αίτησης αποφοίτων).

Συνεπώς, οι υποψήφιοι

χρησιμοποιώντας τον κωδι-

κό SMS 3 (μετάβαση σε

Δημόσια Υπηρεσία…) θα

μεταβαίνουν στη σχολική

μονάδα φέροντας μαζί τους

το απαντητικό mail του σχο-

λείου, στο οποίο θα ανα-

γράφεται η ακριβής μέρα

μετάβασης (σε μορφή έντυ-

πη ή ηλεκτρονική μορφή),

το απολυτήριο τους, καθώς

και την αριθμ.

Φ.251/22933/Α5/26-02-

2021 (Β’826) ΥΑ (ορισμός

ημερομηνίας υποβολής της

αίτησης αποφοίτων), σε

περίπτωση που χρειαστεί

να δικαιολογήσουν την

μετακίνηση τους.

Τα mail των 2 ΓΕΛ είναι:

1o ΓΕΛ Φαρσάλων

mail@1lyk-farsal.lar.sch.gr

2o ΓΕΛ Φαρσάλων

mail@2lyk-farsal.lar.sch.gr
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Υποβολή αίτησης – δήλωσης για συμμεΥποβολή αίτησης – δήλωσης για συμμε--

τοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛτοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ

ΕΤΟΥΣ 2021 (Μόνο για απόφοιτους)ΕΤΟΥΣ 2021 (Μόνο για απόφοιτους)



Ά
τυπη συνάντηση

είχε τη Δευτέρα ο

δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, με τον υπουρ-

γό Υποδομών και

Μεταφορών κ. Κώστα

Καραμανλή, στο περιθώ-

ριο της επίσκεψής του

τελευταίου στο σεισμό-

πληκτο Δαμάσι.

Ο κ. Εσκίογλου μαζί με

τους αντιδημάρχους κ.κ.

Σταύρο Κουκουλιό και

Δημήτρη Γούσια, ευχαρί-

στησε τον κ. Καραμανλή για

την «καθοριστικής σημα-

σίας συμβολή του στη δρο-

μολόγηση της κατασκευής

νέου οδικού άξονα που θα

συνδέει τα Φάρσαλα με τη

Λάρισα» αλλά και τον περι-

φερειάρχη κ. Κώστα

Αγοραστό «για την αποφα-

σιστικότητα να αναλάβει

ένα σημαντικό και κρίσιμο

κομμάτι του έργου προκει-

μένου αυτό να μπει σε τρο-

χιά υλοποίησης».

Από την πλευρά του ο

υπουργός Υποδομών τόνι-

σε στο δήμαρχο Φαρσάλων

πως «πράττει το καλύτερο

για να επιλυθεί ένα τόσο

σημαντικό ζήτημα για την

επαρχία Φαρσάλων.

Ο κ. Εσκίογλου συναντήθη-

κε επίσης και με τους

δημάρχους Τυρνάβου και

Ελασσόνας κ.κ. Γιάννη

Κόκουρα και Νίκο Γάτσα

αντίστοιχα, στους οποίους

και εξέφρασε την ηθική

συμπαράστασή του εκ

μέρους όλων των

Φαρσαλινών, στο δράμα

που περνούν οι σεισμόπλη-

κτοι του Τυρνάβου, της

Ελασσόνας, αλλά και των

παρακείμενων περιοχών.

Πρόσθεσε δε, πως ο δήμος

Φαρσάλων είναι έτοιμος να

σταθεί με κάθε δυνατό

τρόπο, στο πλευρό των σει-

σμόπληκτων.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Ευχαριστίες Εσκίογλου σε Καραμανλή για τις εξεΕυχαριστίες Εσκίογλου σε Καραμανλή για τις εξε--

λίξεις για το νέο δρόμο Λάρισας – Φαρσάλωνλίξεις για το νέο δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων

Τ
ο Δημοτικό

Συμβούλιο

Φαρσάλων με την

αριθ. 27/2021 ομόφωνη

απόφαση του, προχώρη-

σε στην έκδοση του

παρακάτω ψηφίσματος:

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Φαρσάλων, έχοντας υπόψη
τις αυξημένες ανάγκες που
υπάρχουν στο Κ.Υ.
Φαρσάλων, ΖΗΤΑ την ενί-

σχυση αυτού με Ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό,
ώστε να ανταποκρίνεται με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στο ιδιαίτερα κρίσιμο έργο
του, ειδικά τώρα που λει-
τουργεί και ως εμβολιαστικό
κέντρο κατά του covid 19,
το οποίο και ζητούμε να
επεκταθεί ώστε να εμβολιά-
ζονται και άλλες ηλικίες,
παράλληλα δε διενεργεί και

τεστ ανίχνευσης του κορω-
νοϊού και προκειμένου να
μπορεί να εξυπηρετεί ταυ-
τόχρονα και άλλα παρου-
σιαζόμενα έκτακτα ιατρικά
περιστατικά, κρίνουμε ανα-
γκαία την ενδυνάμωση
(κάλυψη των οργανικών
θέσεων όλων των ειδικοτή-
των) για να συνεχίσει να
παρέχει τις υπηρεσίες του
όπως και σήμερα κάνει με
τον επαγγελματισμό και
υψηλό αίσθημα ευθύνης
των ήδη υπηρετούντων
ιατρών, νοσηλευτών διοικη-
τικού και λοιπού προσωπι-
κού.
Να αναβαθμιστεί το οδο-
ντιατρικό, ακτινολογικό,
αιματολογικό – βιοχημικό
εργαστήριο με την πρόσλη-
ψη ιατρών  αντίστοιχης ειδι-
κότητας.
Το Κ.Υ. Φαρσάλων εξυπη-

ρετεί μια μεγάλη σε έκταση
επαρχία και αυτό δεν πρέ-
πει να περνά απαρατήρητο
από τους αρμόδιους καθώς
επίσης και το ότι βρίσκεται
σε απόσταση 45 χιλ. από
τη Λάρισα  και 100 χιλ. τα
απομακρυσμένα χωριά με
δύσκολο και πολύ επικίνδυ-
νο δρόμο
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν
είναι αντίθετο στην ίδρυση
ή αναβάθμιση οποιασδήπο-
τε άλλης υγειονομικής
δομής, με σωστό σχεδια-
σμό αρκεί αυτό να μην έχει
επιπτώσεις σε βάρος του
Κ.Υ. Φαρσάλων τόσο σε
προσωπικό όσο και σε
οργανικές θέσεις.
Οποιαδήποτε σκέψη για
αποδυνάμωσή του μας βρί-
σκει αντίθετους και θα αγω-
νιστούμε νόμιμα γι΄ αυτό.

Ενίσχυση και αναβάθμιση του Ενίσχυση και αναβάθμιση του KK..ΥΥ..Φ ζητάΦ ζητά

με ομόφωνη απόφαση το Δ. Συμβούλιομε ομόφωνη απόφαση το Δ. Συμβούλιο



Ο
διοικητής της

5ης ΥΠΕ κ.

Φώτης Σερέτης

σχετικά με το Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων αναφέ-

ρει τα εξής:

«Με αφορμή δημοσιεύματα

που αφορούν την υπολει-

τουργία του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων θα ήθελα να

αναφέρω τα εξής:

Καταρχάς θα ήθελα να επι-

σημάνω ότι όλοι μας ανάλο-

γα με το θεσμικό του ρόλο

είμαστε αρωγοί στις προτά-

σεις της τοπικής αυτοδιοί-

κησης για αναβάθμιση των

Υπηρεσιών Υγείας στους

Δημότες τους.

1.Η πρόταση της 5ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

απευθύνεται προς το

Υπουργείο Υγείας και

συγκεκριμένα προς το

τμήμα της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας προκειμέ-

νου να συζητηθεί εκτενώς

και να παρθεί  η τελική

απόφαση για τη δημιουργία

του Πολυδύναμου

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας.

2.Η εισήγηση της 5ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

έγινε σύμφωνα με το υπ’

αριθμ. πρωτ. 2179/11-02-

2020 έγγραφο του Δήμου

Κιλελέρ με το οποίο αιτείται

τη μετατροπή του

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας σε Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο.

3.Με βάση το

Επιχειρησιακό Σχέδιο της

5ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Θεσσαλίας και

Στερεάς Ελλάδας όπου

έχουν μετατραπεί και άλλα

Περιφερειακά Ιατρεία σε

Πολυδύναμα  (και σύμφωνα

πάντοτε με τα αιτήματα των

Δήμων)  αξιολογήθηκε και η

ανωτέρω πρόταση του

Δήμου Κιλελέρ διότι θεωρή-

θηκε ότι το πάγιο αίτημα

ετών του Δήμου Κιλελέρ θα

πρέπει να εξεταστεί.

4.Είναι μία πρόταση η

οποία αν τελικώς υλοποιη-

θεί θα αναβαθμίσει την

παροχή Ιατρικών

Υπηρεσιών στους Δημότες

του Δήμου Κιλελέρ και θα

ενισχύσει την Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας της περιο-

χής

5.Για τη δημιουργία του

Πολυδύναμου

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας απαιτείται η σύστα-

ση οργανισμού ο οποίος

για να προκύψει χωρίς

καμία οικονομική επιβάρυν-

ση για τον κρατικό προϋπο-

λογισμό  πρέπει να μετα-

τραπούν ΚΕΝΕΣ οργανικές

θέσεις (οι υπολειπόμενες

μπορούν να προκηρυχτούν

)

6. Με την μετατροπή αυτή

των κενών οργανικών θέσε-

ων δεν παρατηρείται καμία

δυσλειτουργία στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων αντίθετα

δημιουργείται μια νέα δομή

στη Νίκαια.

Αξίζει να τονιστεί ότι ΔΕΝ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙ-

ΝΗΘΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΗ-

ΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙ-

ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ που υπη-

ρετεί στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων στο

Πολυδύναμο Περιφερειακό

Ιατρείο Νίκαιας προκειμέ-

νου να λειτουργήσει όταν

συσταθεί».
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Η
Υγειονομική

Περιφέρεια προχώ-

ρησε σε επίσημη

πρόταση της απόφασης

για μεταφορά οργανικών

θέσεων από τα Φάρσαλα

στη Νίκαια 

Με την απόφαση του
Διοικητή της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας η
οποία αναρτήθηκε στη
Διαύγεια η πρόταση αφορά
την μεταφορά έξι οργανι-
κών θέσεων από το Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων στο
Ιατρείο της Νίκαιας.
Πιο συγκεκριμένα μεταφέ-
ρονται:
Μία θέση Επιμελητή Β΄
Γενικής Ιατρικής κλάδου
ΕΣΥ
Μία θέση Επιμελητή Β’
Παιδιατρικής κλάδου ΕΣΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ
Επισκεπτών Υγείας
Μία θέση κλάδου ΤΕ
Κοινωνικής Εργασίας (τρο-
ποποιούμενη σε μία θέση
κλάδου ΤΕ Ιατρικών
Εργαστηρίων
Δύο κενών οργανικών
θέσεων ΔΕ Διοικητικού
Οικονομικού η μία τροπο-
ποιούμενη σε θέση κλάδου
Βοηθών Νοσοκόμων.
Αναλυτικά η απόφαση:
Θέμα: Mετατροπή Π.Ι.
Νίκαιας, αποκεντρωμένης
μονάδας του Κέντρου
Υγείας
Φαρσάλων, σε Πολυδύναμο
Περιφερειακό Ιατρείο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο Διοικητής της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδας έχοντας
υπόψη:
1. α) Των άρθρων 14,15,17
και 19 του Ν. 1397/1983 «
Εθνικό Σύστημα υγείας»
(ΦΕΚ 143 Α)
όπως επανήλθαν σε ισχύ

με τις διατάξεις του άρθρου
1β του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ
34 Α)

β) Του Ν. 3329/2005
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α)

όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
γ) Του άρθρου 24 του Ν.
5172/2005 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των
Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας και άλλες
διατάξεις»
δ) Τον Ν. 3754/2009
«Ρύθμιση όρων απασχόλη-
σης των Νοσοκομειακών
ιατρών του ΕΣΥ
σύμφωνα με το Π.Δ

76/2005 και άλλες διατά-
ξεις» ( ΦΕΚ 943) όπως
ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του κώδι-
κα Νομοθεσίας για τη
κυβέρνηση και Κυβερνητικά
όργανα που
κωδικοποιήθηκε με το

άρθρο 1 του Π.Δ 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α)
ζ) Του Ν. 3527/2007 «
Κύρωση συμβάσεων υπέρ
Νομικών Προσώπων επο-
πτευόμενων από
το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ
25 Α)
2. Τις διατάξεις της παρ. 11,
εδαφ. 25, του τρίτου
άρθρου, του Κεφ. Β΄, του Ν.
3527/2007
(ΦΕΚ 25/τ.Α/9-2-2007)
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ
νομικών προσώπων επο-
πτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» που αναφέ-
ρει τα εξής: «Τις
αρμοδιότητες που ασκούσε
το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.Υ.ΠΕ. και ο Αντιπρόεδρος
της
Δ.Υ.ΠΕ., όπως τροποποιού-
νται με το παρόν, ασκούν
εφεξής ο Διοικητής και οι
Υποδιοικητές της Δ.Υ.ΠΕ.».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Λάρισα 12/03/2021
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδας
3. Τις διατάξεις των άρθρων
2, 3 και 23 του Ν.
4238/2014 (ΦΕΚ/Α/38/17-2-
2014)
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό
Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),
αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και άλλες
διατάξεις»
4. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.:
65128 (ΦΕΚ 751/18-9-
2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ./) απόφα-
ση του
Υπουργού Υγείας περί διο-
ρισμού του κ. Φωτίου
Σερέτη, ως Διοικητή της 5ης
Υ.ΠΕ.
Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας.
5. Την υπ’ αριθμ. Α3α/ οικ.
5207/19-4-1985 (ΦΕΚ
264/Β/8-5-1985) ΚΥΑ για τη
Σύσταση του Κέντρου
Υγείας Φαρσάλων
6. Την υπ’ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.
73842/30-5-2008 (ΦΕΚ
1056/Β/6-6-2008) ΚΥΑ για
τη
Σύσταση του Π.Ι. Νίκαιας
ευθύνης του Κέντρου
Υγείας Φαρσάλων
7. Την αριθμ. πρωτ.
456/14-7-2014 (ΑΔΑ:
Ω9Ξ6469Η2Γ-ΔΝΔ)
Διαπιστωτική Πράξη
μεταφοράς των Κέντρων
Υγείας Αρμοδιότητας του
Γ.Ν. Λάρισας στην 5η
Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας.
8. Το γεγονός ότι από τις
διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν θα προκληθεί
δαπάνη διότι οι
προβλεπόμενες θέσεις είναι
εκ μεταφοράς από τον υφι-
στάμενο οργανισμό του ΚΥ.
Φαρσάλων, αρμοδιότητος
5ης ΥΠΕ.
9. Ο πληθυσμός του Δήμου
Κιλελέρ με έδρα τη Νίκαια
ανέρχεται σε 20.854 κατοί-
κους.
10. Το Π.Ι. Νίκαιας στεγάζε-
ται σε νέο κτίριο 235 τ.μ.
μετά από χρηματοδότηση

της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προϋπολογισμού
550.000.00 € και είναι άρτια
εξοπλισμένο.
11. Την στατιστική κίνηση
του Π.Ι Νίκαιας, από την
οποία προκύπτει ότι, κατά
το έτος 2020 ο
συνολικός αριθμός εξετα-
σθέντων ασθενών ανήλθε
σε 4.997 άτομα και οι
συνταγές σε
17.086 (συμπεριλαμβανο-
μένων και των εξυπηρετού-
μενων Κοινοτήτων του Π.Ι).
12. Το αριθμ. 2179/11-2-
2020 έγγραφο του Δήμου
Κιλελέρ με το οποίο αιτείται
την μετατροπή
του Π.Ι. Νίκαιας σε
Πολυδύναμο Περιφερειακό
Ιατρείο.
13. Το γεγονός ότι στον
Δήμο Κιλελέρ δεν υφίσταται
Κέντρο Υγείας.
14. Το αριθμ.4/05-03-2021
(ΑΔΑ: 9ΤΥΡΩΕΝ-8ΞΞ)από-
σπασμα πρακτικού της
αριθμ.54/2021
απόφασης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Κιλελέρ.
15. Τον πίνακα που επισυ-
νάπτουμε με τις οργανικές
ή προσωποπαγείς θέσεις
πάσης
φύσεως προσωπικού που
προβλέπονται στο ανωτέρω
Κέντρο Υγείας και την
κάλυψή τους κατά κατηγο-
ρία, κλάδο, ειδικότητα και
αριθμό
συμπεριλαμβανομένων των
αγροτικών ιατρών που υπη-
ρετούν στο Κέντρο Υγείας
και τα Περιφερειακά Ιατρεία.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την μετατροπή του Π.Ι.
Νίκαιας το οποίο αποτελεί
αποκεντρωμένη μονάδα
του Κ.Υ.
Φαρσάλων, αρμοδιότητας
5ης ΥΠΕ, σε Πολυδύναμο
Περιφερειακό Ιατρείο
(Π.Π.Ι.).
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.
2. Την μεταφορά των παρα-
κάτω κενών οργανικών
θέσεων προσωπικού για τις
ανάγκες του
εν λόγω Ιατρείου από το
Κ.Υ. Φαρσάλων:
- ΚΛΑΔΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ:
Μία (1) θέση Επιμελητή Β’
Γενικής Ιατρικής κλάδου
ΕΣΥ
Μία (1) θέση Επ. Β΄
Παιδιατρικής κλάδου ΕΣΥ
- ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ

Επισκεπτών Υγείας
Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ
Κοινωνικής Εργασίας τρο-
ποποιούμενη σε μία (1)
θέση κλάδου
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Δύο (2) κενών οργανικών
θέσεων ΔΕ Διοικητικού
Οικονομικού η μία (1)
τροποποιούμενη σε θέση
κλάδου Βοηθών
Νοσοκόμων
3. Την αποστολή της
παρούσας απόφασης στο
Υπουργείο Υγείας.
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Τ
ο Έκτακτο Δημοτικό

Συμβούλιο που αφο-

ρούσε αποκλειστικά

το «καυτό» θέμα της πρό-

τασης του Διοικητή της 5ης

ΥΠΕ κ. Φώτη Σερέτη για

την μεταφορά των έξι

οργανικών θέσεων από το

Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

στο Πολυδύναμο Ιατρείο

Νίκαιας πραγματοποιήθηκε

μέσω τηλεδιάσκεψης την

Τρίτη 16/3 στο οποίο συμ-

μετείχε και ο Διευθυντής

της 5ης ΥΠΕ κ. Φώτης

Σερέτης και ο Διευθυντής

του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων κ. Γεώργιος

Νεοχωρίτης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος
Δαμιανός τόνισε την αναγκαι-
ότητα περαιτέρω στήριξης
και όχι αποδυνάμωσης του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων
ενώ ανέγνωσε και την επι-
στολή του κ. Γιώργου
Μπρισίμη.
Στην τοποθέτηση του ο
Πρόεδρος της 5ης ΥΠΕ τόνι-
σε ότι η εν λόγω πρόταση
που αναρτήθηκε στην
Διαύγεια δεν είναι τελεσίδικη
απόφαση αλλά πρόταση
μετά από αίτημα του

Προέδρου Κιλελέρ κ. Θανάση
Νασιακόπουλου και τόνισε
ότι δεν τίθεται κανένα απολύ-
τως ζήτημα αποδυνάμωσης
του Κ.Υ. Φαρσάλων καθώς η
πρόταση δεν αφορά να φύγει
κανένας γιατρός ή νοσηλευ-
τής ή προσωπικό από το
Κ.Υ.Φ. αλλά αφορά μεταφορά
οργανικών θέσεων (π.χ. από
τις οργανικές θέσεις 8 γενι-
κών ιατρών η πρόταση είναι
να μεταφερθεί μια οργανική
θέση στην Νίκαια).
Ενώ επίσης τόνισε ότι η εν
λόγω πρόταση αρχικά θα
συζητηθεί και θα εξεταστεί
στο συμβούλιο της ΥΠΕ ενώ
εν συνεχεία θα περάσει από
το Υπουργείο Υγείας για να
ψηφιστεί αν ολοκληρωθούν
οι απαραίτητες διαδικασίες.
Επίσης τόνισε ότι θεωρεί
πως αν δεν υπάρχει σύμφω-
νη γνώμη των εμπλεκόμενων
Δήμων ενδεχομένως η πρό-
ταση να μην ψηφιστεί θετικά.
Σε ερώτηση που έγινε από
αρκετούς Συμβούλους και
αφορούσε το γιατί δεν πάρ-
θηκε απόφαση να προκηρυ-
χθούν νέες θέσεις αλλά θα
πρέπει να καλυφθούν οι
θέσεις του Πολυδύναμοι
Ιατρείου Νίκαιας από το ΚΥΦ

ο κ. Σερέτης τόνισε ότι αν η
απόφαση ήταν προκήρυξη
νέων θέσεων το κόστος θα
ήταν πολύ μεγαλύτερο.
Εν συνεχεία ο Δήμαρχος
Φαρσάλων στην τοποθέτηση
του τόνισε αρχικά ότι είναι
απόλυτα υπέρ της δημιουρ-
γίας του Πολυδύναμου
Ιατρείου Νίκαιας, όμως με
προκήρυξη νέων θέσεων και
όχι με αποδυνάμωση του
Κ.Υ.Φ., τονίζοντας μάλιστα ότι
αυτή είναι η πρόταση του και
θα είναι δίπλα σε μια τέτοια
απόφαση με όλες τις δυνά-
μεις του, επίσης τόνισε ότι η
απόφαση αυτή πάρθηκε
«κρυφά» από τον Δήμο, δεν
υπήρξε καμία συζήτηση,
καμία ενημέρωση, λέγοντας
χαρακτηριστικά πως «εμείς
διαβάσαμε στις εφημερίδες
για τις αποφάσεις και δεν
είχαμε κανένα περιθώριο
αντίδρασης» ενώ προς τον κ.
Σερέτη είπε χαρακτηριστικά
ότι «μας γράψατε κανονικά
και δεν υπολογίσατε την
Επαρχία Φαρσάλων, θεωρώ-
ντας μας δεδομένους, όμως
κάνετε μεγάλο λάθος καθώς
δεν είμαστε καθόλου δεδομέ-
νοι.
Εν συνεχεία ο κ. Εσκίογλου
τόνισε ότι ήδη επικοινώνησε
με το Υπουργείο Υγείας και
αναμένει την απόφαση για
συνάντηση με σκοπό την
ανατροπή της εν λόγω πρό-
τασης.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινή-
θηκαν όλοι οι αρχηγοί των
παρατάξεων και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι, όντας όλοι ενω-
μένοι και ζητώντας την ανα-
τροπή της πρότασης και την
δημιουργία του Πολυδύναμου

Ιατρείου Νίκαιας μέσω προ-
κήρυξης νέων οργανικών
θέσεων.
Εν συνεχεία ο κ. Εσκίογλου
πήρε από όλο το Δημοτικό
Συμβούλιο την εξουσιοδότη-
ση για να παρευρεθεί ως
εκπρόσωπος του Δήμου
Φαρσάλων στο Υπουργείο
Υγείας, ενώ τόνισε ότι αν
υπάρξει δυνατότητα θα ενη-
μερώσει όλους τους αρχη-
γούς των παρατάξεων για να
δημιουργηθεί μια αντιπροσω-
πεία και να παρευρεθούν
όσοι ακόμη είναι δυνατόν.
Ο κ. Καραχάλιος τόνισε και
αυτός από την πλευρά του
ότι η εν λόγω πρόταση εμπε-
ριέχει αποδυνάμωση του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων
και το γεγονός ότι τόσο ο
ίδιος όσο και η παράταξη του
με καταγγελτικό λόγο είναι
κατά της εν λόγω πρότασης.
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν
και οι τοποθετήσεις της κ.
Ίφου και των κ.κ.
Αναγνώστου και
Δημητρακόπουλου.
Η κ. Ίφου ζήτησε από τον κ.
Εσκίογλου να συσταθεί μια
επιτροπή που θα «τρέξει» τα
ζητήματα που αφορούν στην
ανατροπή της εν λόγω πρό-
τασης, ενώ ο κ.
Δημητρακόπουλος τόνισε ότι
όλοι είναι υπέρ της δημιουρ-
γίας του Πολυδύναμου
Ιατρείου αλλά όχι σε βάρος
του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων, ενώ υπενθύμισε
στον κ. Σερέτη ότι και στην

Βαμβακού ιδρύθηκε
Πολυδύναμο Ιατρείο δίχως να
επηρεαστεί το οργανόγραμμα
του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων.
Ο κ. Γούσιας τοποθετήθηκε
λέγοντας στον κ. Σερέτη να
μην «βάλει ταφόπλακα στο
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων
καθώς το πιο απομακρυσμέ-
νο χωριό της Επαρχίας απέ-
χει 90 χιλιόμετρα από την
Λάρισα», ενώ ο κ. Γκέβρος
τοποθετήθηκε τονίζοντας ότι
«δεν ισχύει αυτό που επικα-
λέστηκε ο κ. Σερέτης καθώς
η προκήρυξη και διακήρυξη
νέων θέσεων εργασίας έχουν
ακριβώς το ίδιο κόστος με
την μεταφορά οργανικών
θέσεων από το Κ.Υ.Φ.».
Η κ. Ιουλία Αγγελακοπούλου
τοποθετήθηκε τονίζοντας την
σημασία του οργανογράμμα-
τος και το γεγονός πως η
αποδυνάμωση του θα φέρει
στο μέλλον και απόλυτα
ουσιαστική αποδυνάμωση
και στο Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων.
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν
και η τοποθέτηση του κ.
Μπαμπανίκα ο οποίος επί-
σης τόνισε ότι είναι υπέρ
οποιασδήποτε διαδικασίας
για την ανατροπή της εν
λόγω πρότασης.
Ο κ. Νεοχωρίτης προσπάθη-
σε να κάνει μια ερώτηση
στον κ. Σερέτη με τον
Διευθυντή της ΥΠΕ να απα-
ντά ότι προτιμά τα όποια
ζητήματα έχουν να κάνουν με

συναδέλφους Ιατρούς να τα
λύνει δια ζώσης και όχι μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Επίσης ο κ. Τύμπας έκανε
πρόταση στο Συμβούλιο για
συμβολική διαμαρτυρία με
«κλείσιμο» κάποιων ημερών
των υπηρεσιών του Δήμου
πέραν των υπηρεσιών που
είναι απαραίτητη και απαιτη-
τική η καθημερινή τους απα-
σχόληση (π.χ. υπηρεσία
πρασίνου ή οικονομικών).
Ενώ ο κ. Εσκίογλου τόνισε
ότι εξετάζονται αρκετοί τρό-
ποι διαμαρτυρίας όπως πχ το
συμβολικό κλείσιμο των δρό-
μων.
Όλοι οι αρχηγοί των παρατά-
ξεων και οι Σύμβουλοι ήταν
σύμφωνοι, όμως αποφάσι-
σαν να δώσουν διορία έως
και στις 17/3 στο Υπουργείο
Υγείας να απαντήσει στο
αίτημα του Δημάρχου για την
συνάντηση και εν συνεχεία
να συζητήσουν για τις περαι-
τέρω ενέργειες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το
παρών έδωσε σύσσωμο το
Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο
εμφανίστηκε απόλυτα ενωτι-
κό με σκοπό την ανατροπή
της εν λόγω πρότασης, ξεκα-
θαρίζοντας ρητά και κατηγο-
ρηματικά ότι είναι υπέρ της
σύστασης του Πολυδυνάμου
Ιατρείου στην Νίκαια με προ-
κηρύξεις και διακηρύξεις
νέων οργανικών θέσεων
αλλά όχι με την κάλυψη των
αναγκών από το Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων.
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ΟΧΙΟΧΙ στηνστην ““ταφόπλακαταφόπλακα” ” τουτου Κ.Υ.Κ.Υ. ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Έ
κτακτη συνεδρίαση

του δημοτικού συμ-

βουλίου

Φαρσάλων πραγματοποιή-

θηκε μέσω τηλεδιάσκεψης

με αντικείμενο την απόφα-

ση του διοικητή της 5ης

ΥΠΕ Θεσσαλίας και

Στερεάς κ. Φώτη Σερέτη να

μεταφέρει έξι οργανικές

θέσεις από το Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων στο

Ιατρείο της Νίκαιας.

Στη συνεδρίαση στην οποία
παρέστη και τοποθετήθηκε ο
κ. Σερέτης, υπήρξε ομόθυμη
καταδίκη αυτής της απόφα-
σης από το σύνολο των
παρατάξεων του δημοτικού
συμβουλίου.
Αν και ο διοικητής της 5ης
ΥΠΕ επέμεινε στο ότι η
συγκεκριμένη απόφαση δεν
είναι δεσμευτική ως προς την
υλοποίησή της από το
υπουργείο Υγείας, κοινή
υπήρξε η διαπίστωση ότι επι-
χειρείται υποβάθμιση του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων
και μάλιστα χωρίς να ερωτη-
θεί εκ των προτέρων η τοπι-
κή κοινωνία και τα μέλη του
δημοτικού συμβουλίου που
την εκπροσωπούν.
Έτσι, αποφασίστηκε ομόφω-
να να εξουσιοδοτηθεί ο
δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου προκειμέ-

νου να πραγματοποιήσει
άμεσα επαφή με την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου
Υγείας, με αίτημα την άμεση
απόσυρση αυτής της απόφα-
σης αλλά και ενέργειες για
την ενδυνάμωση του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων.
Σε διαφορετική περίπτωση,
το δημοτικό συμβούλιο θα
συνεδριάσει εκ νέου εκτά-
κτως για να καθορίσει το
αγωνιστικό πλαίσιο. Στις
προτάσεις που ήδη τέθηκαν
κατά τη συνεδρίαση, είναι η
τριήμερη αναστολή των υπη-
ρεσιών του δήμου (πλην των
ανταποδοτικών), ο αποκλει-
σμός δρόμων και η διαμαρ-
τυρία μαζί με φορείς της
περιοχής.
Σε ανάρτησή του στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο
facebook μετά το πέρας της
συνεδρίασης, ο κ. Εσκίογλου
αναφέρει τα εξής:
Η σημερινή συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου
Φαρσάλων για την απόφαση
της 5ης ΥΠΕ να μεταφέρει
οργανικές θέσεις από το
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων
στο Ιατρείο της Νίκαιας, αλλά
κυρίως ο τρόπος με τον
οποίο επιχείρησε ο διοικητής
κ. Φώτης Σερέτης να τη
δικαιολογήσει, βρήκε απένα-
ντί του σύσσωμους τους

εκλεγμένους συναδέλφους.
Είμαστε μαζί με όλες τις τοπι-
κές κοινωνίες, αρωγοί και
συμπαραστάτες σε κάθε
προσπάθεια ενίσχυσης του
δημόσιου συστήματος υγεί-
ας. Είμαστε όμως απέναντι
σε κάθε προσπάθεια αποδυ-
νάμωσης του ήδη γεμάτου
προβλήματα Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων.
Όποιος επιθυμεί να λάβει
ειλικρινά υπόψη τη γνώμη
των τοπικών κοινωνιών δεν
υπογράφει αποφάσεις, τις
αναρτά στη «Διαύγεια» και
μετά έρχεται δήθεν να ακού-
σει τους πολίτες.
Εξουσιοδοτήθηκα ομόφωνα
από το δημοτικό συμβούλιο
να προχωρήσω σε συνάντη-
ση με την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Υγείας για να
ζητήσω την άμεση απόσυρ-
ση αυτής της απόφασης,
αλλά και τη δρομολόγηση
άλλων αποφάσεων για την
ενδυνάμωση του Κέντρου
Υγείας Φαρσάλων σε όλους
τους τομείς.
Διαφορετικά, όπως έγινε
ξεκάθαρο απ’ όλους τους
δημοτικούς συμβούλους
όλων των παρατάξεων θα
απαντήσουμε με δυναμικές
κινητοποιήσεις.

ΕτοιμάζειΕτοιμάζει δυναμικέςδυναμικές κινητοκινητο--

ποιήσειςποιήσεις οο ΔΔ. . ΦαρσάλωνΦαρσάλων



T
ην κλοπή 220.000

ευρώ που είχε

κρυμμένα σε…βαρέ-

λι στην αποθήκη της,

κατήγγειλε μία 84χρονη

συνταξιούχος του ΟΓΑ,

καταθέτοντας μάλιστα και

μήνυση, με αποτέλεσμα,

σύμφωνα με πληροφο-

ρίες της «Ε», το

Αστυνομικό Τμήμα

Φαρσάλων να διενεργεί

προανάκριση.

Χωρίς να είναι γνωστοί οι

πραγματικοί λόγοι που οδή-
γησαν την 84χρονη στην
απόφαση να φυλάξει το
χρηματικό ποσό των
250.000 ευρώ στην αποθή-
κη, αντί να τα καταθέσει σε
τραπεζικό λογαριασμό, το

αποτέλεσμα είναι πως –
σύμφωνα και με τη μήνυση
που κατέθεσε η συνταξιού-
χος – την περασμένη εβδο-
μάδα που ζήτησε από έμπι-
στο, τρίτο πρόσωπο να της
μεταφέρει τα χρήματα στο

σπίτι για να ελέγξει το ποσό,
στα δύο μεταλλικά κουτιά
βρέθηκαν μόνο 30.000
ευρώ που σημαίνει πως
είχαν κλαπεί οι υπόλοιπες
220.000 ευρώ.
Η 84χρονη κάλεσε την

ΕΛ.ΑΣ. όχι μόνο για να
καταγγείλει το γεγονός, αλλά
και για να κατονομάσει μάλι-
στα τον έμπιστό της, ο οποί-
ος αρνείται την κατηγορία.
Πηγή: Ελευθερία (Βαγγέλης
Κακάρας)

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φάρσαλα: Της έκλεψαν 220.000 ευρώ που έκρυβε σε βαρέλιΦάρσαλα: Της έκλεψαν 220.000 ευρώ που έκρυβε σε βαρέλι

Ω
ς ελάχιστη

πράξη ηθικής και

υλικής συμπαρά-

στασης αντιπροσωπεία

της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Φαρσάλων,

αποτελούμενη από τον

αντιπρόεδρο κ. Γιάννη

Τριάντη και το μέλος της

διοίκησης της

Επιχείρησης κ.

Κωνσταντίνο Μπρόζο,

παρέδωσε το πρωί της

Παρασκευής ποσότητα

τροφίμων στο δήμο

Ελασσόνας, για τη στήρι-

ξη των σεισμόπληκτων

κατοίκων της περιοχής.

Τα τρόφιμα παρέλαβε η

αντιδήμαρχος Κοινωνικής

Πρόνοιας του δήμου

Ελασσόνας κ. Φρόσω

Καρκαβανίδου.

Τα δύο στελέχη της ΔΕΥΑΦ

είχαν επίσης συνάντηση με

τον δήμαρχο Ελασσόνας κ.

Νίκο Γάτσα στον οποίο εξέ-

φρασαν την αμέριστή τους

συμπαράσταση, στις

δύσκολες στιγμές που βιώ-

νει τις τελευταίες ημέρες η

επαρχία Ελασσόνας.

Τρόφιμα στους σεισμόπληκτους κατοίκους του δήμουΤρόφιμα στους σεισμόπληκτους κατοίκους του δήμου

Ελασσόνας προσέφερε η ΔΕΥΑ ΦαρσάλωνΕλασσόνας προσέφερε η ΔΕΥΑ Φαρσάλων

Τ
ο Συνδικάτο

Οικοδόμων και

Συναφών

Επαγγελμάτων

Φαρσάλων σταθερά διεκ-

δικούμε και πρωτοστα-

τούμε στην οργάνωση της

Εργατικής – λαϊκής

πάλης ενάντια στην χρό-

νια αποδυνάμωση του

Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων ,που είναι

αποτέλεσμα της πολιτικής

των κυβερνήσεων

ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ -ΝΔ, και

των Δημοτικών παρατάξε-

ων που στηρίζουν τις

πολιτικές  αυτών των

κομμάτων  που στόχο

έχουν την ιδιωτικοποίηση

της Υγείας,  με  αποτέλε-

σμα της τεράστιες ελλεί-

ψεις σε προσωπικό, την

μη λειτουργεία  του αιμα-

τολογικού, βιοχημικού,

ακτινολογικού, και να μην

υπάρχουν τα αντίστοιχα

ιατρεία  αλλά και την

όξυνση άλλων προβλημά-

των που απαιτούν άμεσα

και επιτακτικά λύσεις.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων
Φαρσάλων σε απεργιακές
συγκεντρώσεις και σε
Τοπικές διεκδικήσεις απαιτεί
εδώ και χρόνια την πλήρη
λειτουργεία  και αναβάθμι-
ση του Κέντρου Υγειάς
Φαρσάλων. Ιδιαίτερα την
περίοδο αυτή μέσα σε συν-
θήκες Πανδημίες, που η
Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας  καλείται να ανταπε-
ξέλθει στο “φιλόδοξο” εμβο-
λιαστικό πρόγραμμα του
Υπουργείου Υγείας του
πληθυσμού του Δήμου
Φαρσάλων. 
Διεκδικούμε
Όχι στην συνέχιση της
αποδυνάμωσης του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων
Να καλυφθούν τα κενά  των
οργανικών θέσεων του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων
,να ενισχυθούν μέσω προ-
σλήψεων μόνιμου προσω-
πικού  πλήρους  και απο-
κλειστικής απασχόλησης
,και μονιμοποίηση χωρίς
όρους και προϋποθέσεις
όλων των επικουρικών και

των συμβασιούχων
Να μπουν σε λειτουργία το
ακτινολογικό  εργαστήριο
,το αιματολογικό, βιοχημικό,
,με τις απαραίτητες ειδικό-
τητες  Ιατρών .
Άμεση δημιουργία εμβολια-
στικών κέντρων ,σε κατάλ-
ληλους  χώρους  ,με  στόχο
τον άμεσο εμβολιασμό
όλων των κατοίκων του
Δήμου μας ασχέτως ηλικίας
,για να αποφευχθεί  μετακί-
νησή τους σε άλλους
Νομούς.
Να υπάρξει γενναία αύξηση
της κρατικής χρηματοδότη-
σης για την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας .
Επίταξη του  ιδιωτικού

Τομέα Υγείας και υποχρεω-
τική ένταξη των  ιδιωτών
Ιατρών στο σχέδιο αντιμε-
τώπισης της Πανδημίας  και
του εμβολιαστικού προ-
γράμματος, με τις αποδοχές
του Δημοσίου.(και όχι την
ενίσχυση του με ζεστό
χρήμα από την φορολη-
στεία του λαού  χωρίς να
έχει καμία συμβολή στην
αντιμετώπιση της  πανδη-
μίας).
Την πλήρη κάλυψη του
Κέντρου Υγειάς από το
ΕΚΑΒ.
Την πλήρη κάλυψη και
μονιμοποίηση του προσω-
πικού καθαριότητας του ΚΥ
Φαρσάλων.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών ΕπαγγελμάτωνΤο Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων

Φαρσάλων ενάντια στην αποδυνάμωση του Κ.Υ. ΦαρσάλωνΦαρσάλων ενάντια στην αποδυνάμωση του Κ.Υ. Φαρσάλων



Μ
ε ανοιχτή επιστο-

λή του εκπροσώ-

που των

Σωματείου Εργαζομένων

των Κέντρων Υγείας ν.

Λάρισας και μέλος της

Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ κ. Γιώργου

Μπρισίμη γνωστοποιήθη-

κε η υφιστάμενη υποβάθ-

μιση του Κ.Υ. Φαρσάλων

και η συρρικνώση του εν

μέσω πανδημίας, ενώ

μετά την απόφαση του

Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ.

Φώτη Σερέτη αναμένεται

ακόμη μεγαλύτερη συρρί-

κνωση με την μεταφορά

οργανωικών θέσεων απο

το Κ.Υ.Φ. στο

Πολυδύναμο Ιατρείο

Νίκαιας.

Αναλυτικά η κατάσταση που
επικρατεί αυτή την στιγμή
στο Κ.Υ. Φαρσάλων
1.Ένας γιατρός με ειδικότη-
τα Ειδικού Παθολόγου είναι
μακροχρόνια μετακινημένος
στο ΓΝ Λαμίας   προ covid

-19 (δεν υπηρετεί άλλος
ειδικός Παθολόγος στο
ΚΥΦ)
2.Μία γιατρός με ειδικότητα
Γενικής Ιατρικής είναι
μακροχρόνια μετακινημένη
στο ΚΥ Δομοκού
3.Η Παιδίατρος του ΚΥΦ
μετακινείται κάθε μήνα  στο
ΓΝ Λάρισας για Κάλυψη
εφημερίων
4.Γιατροί των ΠΙ του ΚΥΦ
με ειδικότητα Γεν Ιατρικής
μετακινούνται κάθε μήνα
στο ΓΝ Λάρισας για κάλυψη
εφημερίων .
5. Το Μικροβιολογικό εργα-
στήριο του ΚΥΦ υπολει-
τουργεί με ότι αυτό συνεπά-
γεται για την επιστημονική
υποβάθμιση του ΚΥΦ την
ταλαιπωρία των πολίτων
και οι ανασφάλιστοι συμπο-
λίτες για να κάνουν εξετά-
σεις πρέπει να καταβάλουν
ολόκληρο το κόστος των
εξετάσεων στα Ιδιωτικά
εργαστήρια .
6.Το Ακτινολογικό εργαστή-
ριο λειτουργεί μονό με
τεχνολόγο χωρίς γιατρό (

Κέντρα Υγείας Ελασσόνας
και Τυρνάβου διαθέτουν
γιατρούς )
7.Οδοντιατρείο κλειστό
(Κέντρα Υγείας Ελασσόνας
και Τυρνάβου διαθέτουν
οδοντιάτρους ) .
8.Τμήμα Επισκεπτριών
υπηρετεί 1 μία επισκέπτρια
και το ΚΥΦ είναι εμβολια-
στικό κέντρο , οι ανάγκες
του καλύπτονται από νοση-
λεύτριες οι οποίες  μετακι-
νούνται και στο ΠΙ Νίκαιας
για τις ανάγκες του εκεί
εμβολιαστικού Κέντρου .
9.Τμήμα Μαιών δεν υπηρε-
τεί Μαία σε οργανική θέση
οι ανάγκες καλύπτονται
από Μαία που υπηρετεί με
απόσπαση από το ΠΓΝ
Λάρισας λόγω του νόμου
της  αιρετότητας.
10.Δεν υπηρετεί στο ΚΥΦ
Κοινωνική Λειτουργός .
11.Προσωπικό καθαρότη-
τας δεν επαρκεί εργάζονται
δυο καθαρίστριες με 4ώρες
συμβάσεις ένω το ΚΥΦ λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση .
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Αυτή η κατάσταση επικρατεί στο Κέντρο Υγείας ΦαρσάλωνΑυτή η κατάσταση επικρατεί στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

Σ
ε ανακοίνωση του

ΣΥΡΙΖΑ –

Προοδευτική

Συμμαχία Λάρισας επιση-

μαίνονται τα εξής:

«Δεν χωράει αμφιβολία ότι η
μετατροπή του περιφερεια-
κού ιατρείου Νίκαιας σε
πολυδύναμο περιφερειακό
ιατρείο, αναβαθμίζει την
παροχή υπηρεσιών υγείας
πρωτοβάθμιας φροντίδας σε
ολόκληρο τον Δήμο Κιλελέρ
Αυτό όμως συμβαίνει, με την
ταυτόχρονη υποβάθμιση του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων,
καθώς σύμφωνα με την από-
φαση της διοίκησης της 5ης
ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, το πολυδύναμο
περιφερειακό ιατρείο Νίκαιας
θα στελεχωθεί με την κάλυψη
κενών οργανικών θέσεων
που υφίστανται στο Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων, με ό,τι
αρνητικό αυτό συνεπάγεται
για μια ιστορική μονάδα υγεί-

ας του νομού Λάρισας, με
τεράστια προσφορά στην
παροχή υπηρεσιών υγείας
στους κατοίκους μιας ολόκλη-
ρης επαρχίας, που παράλλη-
λα ταλανίζεται τα τελευταία
χρόνια από σοβαρές ελλεί-
ψεις προσωπικού και ιατρι-
κού εξοπλισμού.
Κανείς αρμόδιος δεν θα πρέ-
πει να προσπεράσει με αδια-
φορία την κραυγή αγωνίας
που πρόσφατα εξέφρασε με
την υπ. Αριθμ. 27/2021 ομό-
φωνη απόφασή του το
Δημοτικό Συμβούλιο
Φαρσάλων, με την οποία
ζητείται «η ενίσχυση του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων
με Ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, ώστε να αντα-
ποκρίνεται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στο ιδιαίτερα
κρίσιμο έργο του, ειδικά τώρα
που λειτουργεί και ως εμβο-
λιαστικό κέντρο κατά του
covid 19, το οποίο και ζητού-

με να επεκταθεί ώστε να
εμβολιάζονται και άλλες ηλι-
κίες, παράλληλα δε διενεργεί
και τεστ ανίχνευσης του
κορωνοϊού και προκειμένου
να μπορεί να εξυπηρετεί ταυ-
τόχρονα και άλλα παρουσια-
ζόμενα έκτακτα ιατρικά περι-
στατικά».
Στην ίδια απόφαση «κρίνεται
αναγκαία η ενδυνάμωση
(κάλυψη των οργανικών
θέσεων όλων των ειδικοτή-
των) για να συνεχίσει να
παρέχει τις υπηρεσίες του,
όπως και σήμερα κάνει με
τον επαγγελματισμό και
υψηλό αίσθημα ευθύνης των
ήδη υπηρετούντων ιατρών,
νοσηλευτών διοικητικού και
λοιπού προσωπικού».
Ζητείται επίσης «να αναβαθ-
μιστεί το οδοντιατρικό, ακτι-
νολογικό, αιματολογικό – βιο-
χημικό εργαστήριο με την
πρόσληψη ιατρών αντίστοι-
χης ειδικότητας».

Είναι γνωστό ότι το Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων εξυπηρετεί
μια μεγάλη σε έκταση επαρ-
χία και αυτό δεν πρέπει να
περνά απαρατήρητο από
τους αρμόδιους καθώς επί-
σης και το ότι βρίσκεται σε
απόσταση 45 χιλιομέτρων
από τη Λάρισα και 100 χιλ.
τα απομακρυσμένα χωριά, με
δύσκολο και πολύ επικίνδυνο
δρόμο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Λάρισας
τάσσεται στο πλευρό των
κατοίκων της επαρχίας
Φαρσάλων και απαιτεί όχι
μόνο να σταματήσει η επιχεί-
ρηση υποβάθμισης του
Κέντρου Υγείας της περιοχής,
αλλά και την άμεση αναβάθ-
μισή του, σύμφωνα με την
ομόφωνη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της
πόλης».

ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Λάρισας: Αναβάθμιση και όχι υποβάθμισηΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Λάρισας: Αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση

του Κέντρου Υγείαςτου Κέντρου Υγείας



Μ
ε πρωτοβουλία

της Γραμματείας

Οργανωτικού

της Νέας Δημοκρατίας και

της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας,

συγκεντρώθηκε άμεσα

μεγάλη ποσότητα τροφί-

μων και ειδών πρώτης

ανάγκης με τη συνδρομή

των κομματικών οργανώ-

σεων του Λεκανοπεδίου

της Αττικής και σε συνερ-

γασία με τη Δ.Ε.Ε.Π.

Λάρισας και τις 7

ΔΗΜ.Τ.Ο. του νομού μας,

παραδόθηκαν το Σάββατο

το απόγευμα στους σει-

σμόπληκτους συμπολίτες

μας  σε Τύρναβο και

Ελασσόνα.

Συγκεκριμένα, παραδόθη-

καν είδη πρώτης ανάγκης

για τους πληγέντες απ’ το

σεισμό στο Κλειστό

Γυμναστήριο του Τυρνάβου

τα οποία παρέλαβε ο

δήμαρχος Τυρνάβου

κ.Γιάννης Κόκουρας, οι

αντιδήμαρχοι κ.κ.Κατσαρός,

Σακούτσιος, Μανδηλάς και

η Γεν. Γραμματέας του

δήμου κ.Ζαρόγιαννου.

Σημαντική η συνεισφορά

της ΔΗΜ.ΤΟ. Τυρνάβου,

του Προέδρου της κ.Ανδρέα

Γιαννόπουλου και του αντι-

προέδρου της

κ.Βασ.Μάικου.

Τα τρόφιμα παρέδωσε

εκπροσωπώντας τη

Δ.Ε.ΕΠ. Λάρισας ο

Πρόεδρός της κ.Χρήστος

Καπετάνος, η πρόεδρος της

ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας κα

Σοφία Ζαχαρή και τα μέλη

της Δ.Ε.ΕΠ. κ.κ.Κουρδής,

Νινίκας και Βράκας.

Παρόντες, εκπροσωπώντας

τη Γραμματεία

Οργανωτικού της Ν.Δ. ήταν

ο αναπλ. Γραμματέας

Οργανωτικού Θεσσαλίας

κ.Μιχάλης Μπαγιώτης και ο

Τομεάρχης κ.Παν.

Βούλγαρης.

Στη συνέχεια το κλιμάκιο

της Ν.Δ. μετέβη στην

Ελασσόνα όπου παρέδωσε

στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο της Ιεράς

Μητρόπολης σημαντική

ποσότητα τροφίμων,

παρουσία του

Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτη Ελασσόνας

κ.κ. Χαρίτωνα. Πολύτιμη

ήταν η συνδρομή της

ΔΗΜ.Τ.Ο. Ελασσόνας και

του Προέδρου της κ.Θωμά

Κίτση, του αντιπροέδρου

κ.Γιώργου Γιαννούλα και

του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ

Ελασσόνας κ.Παναγιώτη

Μωυσίδη. Στην παράδοση

των τροφίμων παρευρέθηκε

και ο πρώην δήμαρχος

Ελασσόνας κ.Νικόλαος

Ευαγγέλου, ο πρώην βου-

λευτής της Ν.Δ. κ.Γεώργιος

Κατσαντώνης και ο ελασσο-

νίτης Δημοτικός Σύμβουλος

Λαρισαίων κ.Θ.Δριστέλλας.

Τόσο ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Ελασσόνας

όσο και ο Δήμαρχος

Τυρνάβου, ευχαρίστησαν τη

Νέα Δημοκρατία για την

κίνηση της αυτή και ζήτη-

σαν από τον πρόεδρο της

Δ.Ε.Ε.Π. να μεταφέρει στον

Γραμματέα της Π.Ε.

κ.Στεργίου και στον

Γραμματέα Οργανωτικού

της Παράταξης κ.Στυλιανό

Κονταδάκη, που ήταν και ο

συντονιστής της πρωτοβου-

λίας,  τις ευχαριστίες όλων

των κατοίκων για την σημα-

ντική αυτή ενέργεια ανθρω-

πιάς.

Μ
ε το Μέσο

Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου της

Αναφοράς, η βουλευτής

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λάρισας Άννα

Βαγενά διαβίβασε στον

υπουργό Υγείας την ομό-

φωνη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρσάλων με θέμα

«Έκδοση ψηφίσματος για

ενδυνάμωση Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Φαρσάλων αποφάσισε ομό-
φωνα την έκδοση ψηφίσμα-
τος, μέσω του οποίου ζητά
την ενδυνάμωση του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων
με την άμεση κάλυψη των
κενών οργανικών θέσεων
όλων των ειδικοτήτων και

την αναβάθμιση του οδο-
ντιατρικού, ακτινολογικού
και αιματολογικού-βιοχημι-
κού εργαστηρίου με την
πρόσληψη ιατρών αντίστοι-
χης ειδικότητας.  Όπως τονί-
ζεται στην απόφαση, το
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων
αυτή τη στιγμή λειτουργεί
ως εμβολιαστικό κέντρο και
διενεργεί τεστ ανίχνευσης
κατά του Covid-19, ενώ ταυ-
τόχρονα εξυπηρετεί τις ανά-
γκες σε έκτακτα και μη περι-
στατικά μιας μεγάλης σε
έκταση επαρχίας, συμπερι-

λαμβανομένων χωριών σε
απόσταση 100 χιλιομέτρων
με δύσκολο και επικίνδυνο
δρόμο, γεγονός που καθι-
στά την έγκαιρη ενδυνάμω-
σή του επιτακτική, προκειμέ-
νου να συνεχίσει να ανταπο-
κρίνεται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στο κρίσιμο
έργο του. Επισημαίνεται δε
επιπλέον πως το Δημοτικό
Συμβούλιο δεν είναι αντίθε-
το στην ίδρυση ή αναβάθμι-
ση οποιασδήποτε άλλης
υγειονομικής δομής, εφόσον
αυτή δεν είναι εις βάρος του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων
σε προσωπικό και σε οργα-
νικές θέσεις.
Διαβιβάζοντας την απόφαση
με το ψήφισμα του
Δημοτικού Συμβουλίου
Φαρσάλων, η Άννα Βαγενά
ζητά από τον υπουργό
Υγείας την άμεση εξέταση
των αιτημάτων που εμπεριέ-
χονται σε αυτό, καθώς και
την ενημέρωσή της για τις
σχετικές ενέργειες στις οποί-
ες προτίθεται να προβεί.

Τ
ην αναβάθμιση του

Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων τόσο σε

προσωπικό όσο και σε

τεχνικές υποδομές ζητά ο

βουλευτής Λάρισας του

ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης

Κόκκαλης με αναφορά

του προς τον υπουργό

Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια.

Στην αναφορά του ο
Λαρισαίος πολιτικός επισυ-
νάπτει το ομόφωνο ψήφι-
σμα του δημοτικού συμβου-

λίου Φαρσάλων το οποίο
μεταξύ άλλων υπενθυμίζει
πως το Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων εξυπηρετεί μία
μεγάλη επαρχία, με δεκά-
δες χωριά και μεγάλη χιλιο-
μετρική απόσταση από τα
νοσοκομεία της Λάρισας.

Αναλυτικότερα, στο ψήφι-
σμα που ο κ. Κόκκαλης
προωθεί στην πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας,
αναφέρονται τα εξής: «Το
Δημοτικό Συμβούλιο
Φαρσάλων, έχοντας υπόψη
τις αυξημένες ανάγκες που
υπάρχουν στο Κ.Υ.
Φαρσάλων, ΖΗΤΑ την ενί-
σχυση αυτού με Ιατρικό και

νοσηλευτικό προσωπικό,
ώστε να ανταποκρίνεται με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στο ιδιαίτερα κρίσιμο έργο
του, ειδικά τώρα που λει-
τουργεί και ως εμβολιαστικό
κέντρο κατά του covid 19,
το οποίο και ζητούμε να
επεκταθεί ώστε να εμβολιά-
ζονται και άλλες ηλικίες,
παράλληλα δε διενεργεί και
τεστ ανίχνευσης του κορω-
νοϊού και προκειμένου να
μπορεί να εξυπηρετεί ταυ-
τόχρονα και άλλα παρου-
σιαζόμενα έκτακτα ιατρικά
περιστατικά, κρίνουμε ανα-
γκαία την ενδυνάμωση
(κάλυψη των οργανικών
θέσεων όλων των ειδικοτή-

των) για να συνεχίσει να
παρέχει τις υπηρεσίες του
όπως και σήμερα κάνει με
τον επαγγελματισμό και
υψηλό αίσθημα ευθύνης
των ήδη υπηρετούντων
ιατρών, νοσηλευτών διοικη-
τικού και λοιπού προσωπι-
κού.
Να αναβαθμιστεί το οδο-
ντιατρικό, ακτινολογικό,
αιματολογικό – βιοχημικό
εργαστήριο με την πρόσλη-
ψη ιατρών  αντίστοιχης ειδι-
κότητας.
Το Κ.Υ. Φαρσάλων εξυπη-
ρετεί μια μεγάλη σε έκταση
επαρχία και αυτό δεν πρέ-
πει να περνά απαρατήρητο
από τους αρμόδιους καθώς

επίσης και το ότι βρίσκεται
σε απόσταση 45 χιλ. από
τη Λάρισα  και 100 χιλ. τα
απομακρυσμένα χωριά με
δύσκολο και πολύ επικίνδυ-
νο δρόμο
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν
είναι αντίθετο στην ίδρυση
ή αναβάθμιση οποιασδήπο-
τε άλλης υγειονομικής
δομής, με σωστό σχεδια-
σμό αρκεί αυτό να μην έχει
επιπτώσεις σε βάρος του
Κ.Υ. Φαρσάλων τόσο σε
προσωπικό όσο και σε
οργανικές θέσεις.
Οποιαδήποτε σκέψη για
αποδυνάμωσή του μας βρί-
σκει αντίθετους και θα αγω-
νιστούμε νόμιμα γι΄ αυτό.»
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Κόκκαλης σε Κικίλια: Να αναβαθμιστεί σε προσωπικό και υποΚόκκαλης σε Κικίλια: Να αναβαθμιστεί σε προσωπικό και υπο--

δομές το Κέντρο Υγείας Φαρσάλωνδομές το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων

«Αναφορά της Άννας Βαγενά προς τον υπουργό Υγείας για την επεί«Αναφορά της Άννας Βαγενά προς τον υπουργό Υγείας για την επεί--

γουσα ανάγκη ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων με ιατρικόγουσα ανάγκη ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων με ιατρικό

και νοσηλευτικό προσωπικό»και νοσηλευτικό προσωπικό»

Τρόφιμα σε Τύρναβο και Ελασσόνα από τη Νέα ΔημοκρατίαΤρόφιμα σε Τύρναβο και Ελασσόνα από τη Νέα Δημοκρατία
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Να ενισχυθεί το

Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων, με το ανα-

γκαίο Ιατρικό και

Νοσηλευτικό προσωπικό,

ώστε να ανταποκρίνεται

στο δύσκολο έργο του,

καθώς πλέον λειτουργεί

και ως εμβολιαστικό

κέντρο κατά του covid 19,

εξυπηρετώντας μια μεγά-

λη σε έκταση επαρχία,

ζητά ο βουλευτής

Λαρίσης της Νέας

Δημοκρατίας κ. Μάξιμος

Χαρακόπουλος από τον

υπουργό Υγείας κ.

Βασίλη Κικίλια.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, με
Αναφορά του στη βουλή,
συνηγορεί στην ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Φαρσάλων,
στην οποία υπογραμμίζο-

νται
οι αυξημένες ανάγκες του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων,
που προσφέρει υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας υγείας στους
κατοίκους μια επαρχίας
μεγάλης σε έκταση, τα απο-
μακρυσμένα χωριά της
οποίας από τη Λάρισα φθά-
νουν και τα 100 χιλιόμετρα
με δύσκολο και σε αρκετά
σημεία επικίνδυνο δρόμο.
Για τον λόγο αυτό ο Μάξιμος
Χαρακόπουλος ζητά να
δρομολογηθεί η αναβάθμι-
ση του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων με την πρόσλη-
ψη του απαραίτητου ιατρι-
κού και νοσηλευτικού δυνα-
μικού για την απρόσκοπτη
λειτουργία  οδοντιατρικού,
ακτινολογικού και αιματολο-
γικού-βιοχημικού εργαστή-
ριου.

Α
ναφορά του ψηφί-

σματος του

Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

για την ενίσχυση του

Κέντρου Υγείας, έκανε ο

ιατρός και αν. γραμματέ-

ας της ΚΟ της ΝΔ, βου-

λευτής Ν. Λάρισας,

Χρήστος Κέλλας, προς

τον υπουργό Υγείας

Βασίλη Κικίλια.

Ο Λαρισαίος πολιτικός επι-
σημαίνει ότι το ΚΥ
Φαρσάλων χρειάζεται ενί-
σχυση με ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό, αναφέ-
ροντας ότι έχει επιφορτιστεί
με το έργο αντιμετώπισης
της πανδημίας και, ειδικότε-
ρα, με το έργο του εμβολια-
σμού και τη διενέργεια δια-
γνωστικών τεστ. Τονίζει,

ακόμη, πως κρίνεται απα-
ραίτητη η αναβάθμιση του
οδοντιατρικού, ακτινολογι-
κού, αιματολογικού-βιοχημι-
κού εργαστηρίου, με την
πρόσληψη αντίστοιχων ειδι-
κοτήτων.
Επίσης, ο κ. Κέλλας, υπο-
γραμμίζει ότι το ΚΥ εξυπη-
ρετεί όλη την επαρχία
Φαρσάλων, σημειώνοντας
ότι η πόλη των Φαρσάλων
και το ΚΥ απέχουν 45 χλμ.
από την πόλη της Λάρισας,
ενώ 100 χλμ. τα πιο απο-
μακρυσμένα χωριά, ζητώ-
ντας από τον υπουργό
Υγείας να ενεργήσει άμεσα
προκειμένου να ενισχυθεί
το ΚΥ Φαρσάλων.

Σ
υνάντηση στα γρα-

φεία της Δ.Ε.Ε.Π.

Λάρισαςτης Νέας

Δημοκρατίας είχε ο

Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.

κ.Χρήστος Καπετάνος με

τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ

Κεντρικής Ελλάδας

κ.Δημήτριο Ντογκούλη

και τον Πρόεδρο του

Γεωπονικού Συλλόγου Ν.

Λάρισας κ. Κων/νο

Γιαννακό, οι οποίοι του

έθεσαν μεταξύ των άλλων

το θέμα της άμεσης ενερ-

γοποίησης της Κάρτας

του Αγρότη, ζητώνταςτην

παρέμβασή του προς το

Κόμμα της Νέας

Δημοκρατίας για το θέμα

αυτό.

Η Κάρτα του Αγρότη είναι
μια προκαταβολή πληρω-
μής των αγροτικών εξόδων

σε γεωργικά φάρμακα,
λιπάσματα, σπόρια ,πετρέ-
λαια και είναι ιδιαιτέρως
αναγκαία στο νομό μας μετά
και τα φαινόμενα του
«Ιανού», της «Μήδειας» και
των πρόσφατων σεισμών.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.ΕΠ.
Λάρισας, απέστειλε άμεσα
επιστολή για το δίκαιο αυτό
αίτημα των αγροτών, τόσο
στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ.Λιβανό όσο και στη
Γραμματέα Αγροτικού της
Ν.Δ. κα Μαίρη
Τ ρ ι α ν τα φ υ λ λοπο ύ λο υ ,
καθώς η Νέα Δημοκρατία
είναι η παράταξη που δια-
χρονικά στήριξε και στηρίζει
όλα τα δίκαια αιτήματα του
α γ ρ ο τ ο κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ο ύ
κόσμου της Πατρίδας μας.

Μάξιμος προς Κικίλια:Μάξιμος προς Κικίλια:

Να αναβαθμιστεί τοΝα αναβαθμιστεί το

Κ.Υ. ΦαρσάλωνΚ.Υ. Φαρσάλων

Κέλλας σε Κικίλια:Κέλλας σε Κικίλια:

Ενισχύστε το Κ.Υ.Ενισχύστε το Κ.Υ.

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Επιστολή ΚαπετάνουΕπιστολή Καπετάνου

στο Λιβανό για τηνστο Λιβανό για την

κάρτα αγρότηκάρτα αγρότη



Τ
α μέλη του ΣΥΡΙΖΑ

συναντήθηκαν με

το Δήμαρχο

Ελασσόνας, Νίκο Γάτσα,

ο οποίος ευχαρίστησε την

αντιπροσωπεία για τη

βοήθεια που προσέφερε

και ενημέρωσε για την

κατάσταση που επικρατεί

στην περιοχή και τις προ-

σπάθειες για την ανακού-

φιση των πληγέντων από

τον σεισμό.

Από την πλευρά τους, τα

μέλη του ΣΥΡΙΖΑ

Φαρσάλων ευχαρίστησαν

για τη συνεργασία, το

Δήμαρχο, καθώς και τους

εθελοντές, ενώ επανέλαβαν

ότι θα βρίσκονται συνέχεια

στο πλευρό των πληγέντων

και θα συνεισφέρουν σε οτι-

δήποτε τους ζητηθεί.

Στο περιθώριο της επίσκε-

ψης και σε συντροφικό επί-

πεδο, οι συντονιστές των

δύο οργανώσεων μελών

του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ,

Ελασσόνας και Φαρσάλων,

μίλησαν για τη συνεργασία

μεταξύ τους και για την

αναγκαία σύσφιξη των σχέ-

σεων των δύο οργανώσε-

ων.

Τρόφιμα και είδη πρώτης

ανάγκης συγκέντρωσαν και

μετέφεραν στους σεισμοπα-

θείς της Ελασσόνας, τα

μέλη της Οργάνωσης

Μελών ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Φαρσάλων.

Αντιπροσωπεία της οργά-

νωσης, αποτελούμενη από

τον Συντονιστή, Νάσο

Νικόπουλο και την αναπλη-

ρώτρια Συντονίστρια,

Ιωάννα Φουτζοπούλου,

έγινε δεκτή στο Μεσοχώρι

Ελασσόνας από τα μέλη

του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, που

βρίσκονται από την πρώτη

στιγμή στο πλευρό των σει-

σμοπαθών της περιοχής και

συγκεκριμένα, τον

Συντονιστή της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ

-ΠΣ Ελασσόνας, Νίκο

Μπίκια και το μέλος της

Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας,

Μαρία Βούζα.

Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ συνα-

ντήθηκαν με το Δήμαρχο

Ελασσόνας, Νίκο Γάτσα, ο

οποίος ευχαρίστησε την

αντιπροσωπεία για τη βοή-

θεια που προσέφερε και

ενημέρωσε για την κατά-

σταση που επικρατεί στην

περιοχή και τις προσπάθει-

ες για την ανακούφιση των

πληγέντων από τον σεισμό.

Από την πλευρά τους, τα

μέλη του ΣΥΡΙΖΑ

Φαρσάλων ευχαρίστησαν

για τη συνεργασία, το

Δήμαρχο, καθώς και τους

εθελοντές, ενώ επανέλαβαν

ότι θα βρίσκονται συνέχεια

στο πλευρό των πληγέντων

και θα συνεισφέρουν σε οτι-

δήποτε τους ζητηθεί.

Στο περιθώριο της επίσκε-

ψης και σε συντροφικό επί-

πεδο, οι συντονιστές των

δύο οργανώσεων μελών

του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ,

Ελασσόνας και Φαρσάλων,

μίλησαν για τη συνεργασία

μεταξύ τους και για την

αναγκαία σύσφιξη των σχέ-

σεων των δύο οργανώσε-

ων.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Φαρσάλων στο πλευρό των σεισμόπληκτων τηςΟ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Φαρσάλων στο πλευρό των σεισμόπληκτων της

ΕλασσόναςΕλασσόνας

ΕίδηΕίδη πρώτηςπρώτης ανάγκηςανάγκης γιαγια τουςτους σεισμόπληκτους από τοσεισμόπληκτους από το

Εργατικό Κέντρο ΦαρσάλωνΕργατικό Κέντρο Φαρσάλων

Η
Διοίκηση του
Εργατικού Κέντρου
Φαρσάλων το

Σάββατο 13-3-2021 παρέ-
δωσε   στην   Περιφέρεια
Θεσσαλίας   και   συγκε-
κριμένα   στον υπεύθυνο
για την συγκέντρωση
βοήθειας προς τους σει-
σμόπληκτους
Αντιπεριφερειάρχη
κύριο   Καλομπάτσιο
Χρήστο   μετά   την   τηλε-
φωνική  επικοινωνία που
είχε το μέλος της
Επιτροπής  Θέμης
Αναστασίου είδη πρώτης
ανάγκης   για   τους   σει-
σμόπληκτους   κατοίκους
του   Δήμου Ελασσόνας
και Τυρνάβου.
Η παράδοση έγινε από
τετραμελή επιτροπή του
Εργατικού Κέντρου
Φαρσάλων   αποτελούμενη
από   τους:   Κεφαλά
Βασίλειο,   Αναστασίου
Θέμη, Χαμορούσο Βασίλειο

και Κοτσίλη Ευάγγελο.
Θετική  εντύπωση   έδωσε
στα  μέλη   της  Επιτροπής
του   Εργατικού Κέντρου η
όλη οργάνωση της
Περιφέρειας και ιδιαίτερα η
παράδοση η οποία έγινε με
πρωτόκολλο καταγράφο-
ντας τα πάντα και στη συνέ-
χεια έγινε   η   ταξινόμηση
και   η   τοποθέτηση   σε
μεγάλες   αποθήκες   για
προστασία των προϊόντων
τόσο από την βροχή όσο
και από τον ήλιο.
Η   επιτροπή   συνεχάρη
τον   κύριο   Καλομπάτσιο
για   την   άριστη οργάνω-
ση ως επίσης έκανε ιδιαίτε-
ρη μνεία στην μεγάλη προ-
σφορά για το ακούραστο
ενδιαφέρον του
Περιφερειάρχη κύριο
Κώστα Αγοραστό, ο οποίος
δεν έλλειψε ούτε στιγμή
δίπλα από τους σεισμόπλη-
κτους.



Ο
λοκληρωμένο σχέ-

διο αντιπλημμυρι-

κών  παρεμβάσε-

ων συνολικού προϋπολο-

γισμού 3,5 εκατομμυρίων

ευρώ σε 10 ποτάμια,

ρέματα  και αποστραγγι-

στικά κανάλια στο Δήμο

Φαρσάλων δημοπρατεί η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Προχωράμε με οργανωμέ-
νο σχέδιο και με σύμμαχο
τη φύση,  στη διαχείριση
των συνεπειών από τη θεο-
μηνία του Ιανού στην περιο-

χή των Φαρσάλων» δηλώ-
νει ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός. «
Χρηματοδοτούμε με 3,5
εκατομμύρια ευρώ από το
Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της
Περιφέρειας,  καθαρισμούς
ποταμών και ρεμάτων,
υψώνουμε και ενισχύουμε
αναχώματα που καταστρά-
φηκαν, κατασκευάζουμε
απαραίτητα τεχνικά έργα
για να προστατέψουμε καλ-

λιέργειες,  αγαθά και
ανθρώπινες ζωές».
Τα σημεία παρέμβασης 
– Απιδανός ποταμός,   στο
τμήμα  από τα Φάρσαλα
έως τη συμβολή με τον
ποταμό Φαρσαλίτη
-Αϊκλής ποταμός, στο τμήμα
από τα Δένδρα έως τη συμ-
βολή με τον ποταμό Ενιπέα
και στην  παλαιά κοίτη-
θέση “Κριντήρι”
-Αποστραγγιστικά κανάλια
ποταμού Ενιπέα, από  θέση
“Κριντήρι”- Σιδηροδρομικός
Σταθμός έως τα Φάρσαλα
– Χαϊδαρόρεμα,  από τη
θέση “Ρύζι”-Στρατόπεδο
έως τη συμβολή του με τον
Απιδανό ποταμό- οικισμός
Ανωχωρίου.
– Παραπόταμος
Δρισκολιώτης,  από τον
οικισμό Αύρας έως τη συμ-
βολή του με τον Ενιπέα

ποταμό και  από το εργο-
στάσιο “Επίλεκτος” έως τη
συμβολή του με τον Ενιπέα
ποταμό
– Στραγγιστικός χάνδακας
οικισμού Υπέρειας
– Παραπόταμος Αμπελιάς
– Τμήμα υδατορέματος
μεταξύ οικισμών Ξυλάδων
και Νεράιδας
-Τμήμα υδατορέματος μετα-
ξύ οικισμών Παλαιόμυλου
και Νεράιδας
– Υδατόρεμα Ασμάκι έως τη
συμβολή του με τον Ενιπέα
ποταμό.
Προβλέπεται:

-Καθαρισμός υδατορεμά-

των-χειμάρρων με αφαίρε-

ση της επιφανειακής αυτο-

φυούς βλάστησης (καλαμιές

κλπ), την αφαίρεση των

φερτών και των απορριμμά-

των καθώς και την εκρίζω-

ση, κοπή και απομάκρυνση

θάμνων και μεμονωμένων

δένδρων που φράσουν την

ροή.

– Αποκατάσταση υποχώρη-

σης πρανών χειμάρρων-

ρεμάτων τοπικά και σε

θέσεις ανάλογα με τις αστο-

χίες που έχουν σημειωθεί,

με συρματοκιβώτια ή τοι-

χεία αντιστήριξης ή λιθορρι-

πές

– Συντήρηση ή ανακατα-

σκευή μικρών τεχνικών

έργων (σωληνωτοί ή κιβω-

τοειδείς οχετοί) εντός ρεμά-

των – χειμάρρων που είτε

καταστράφηκαν είτε φέρουν

σοβαρές βλάβες.
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Αντιπλημμυρικά 3,5 εκατ. ευρώ από την ΠεριφέρειαΑντιπλημμυρικά 3,5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας σε ποτάμια και ρέματα στο Δήμο ΦαρσάλωνΘεσσαλίας σε ποτάμια και ρέματα στο Δήμο Φαρσάλων

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

Θ
ύμα ηλεκτρονι-

κής απάτης,

μέσω αγγελίας

σε κοινωνικό δίκτυο,

έπεσε Φαρσαλινός δίνο-

ντας ως προκαταβολή

2.500 ευρώ για την αγορά

ενός μεταχειρισμένου

αγροτικού αυτοκινήτου,

όπως αναφέρει δημοσίευ-

μα της εφημερίδας

“Ελευθερία”.

Συγκεκριμένα, πριν από

λίγες ημέρες, το ανυποψία-

στο θύμα έπεσε στην παγί-

δα επιτήδειων που δρουν

και αποσπούν χρήματα

μέσα από το διαδίκτυο. Ο

απατεώνας είχε τοποθετή-

σει αγγελία πώλησης αγρο-

τικού αυτοκινήτου μέσα

από κοινωνικό δίκτυο.

Το θύμα δελεάστηκε με τη

συγκεκριμένη προσφορά

και ήρθε σε επικοινωνία με

τον δράστη για την αγορά

του αγροτικού αυτοκινήτου

μεγάλης ζήτησης και μάλι-

στα σε τιμή ευκαιρίας, μόλις

13.000 ευρώ, τιμή πολύ

μικρότερη από την τιμή που

πωλούνται ανάλογα μοντέ-

λα στην αγορά.

Ξεκίνησαν οι διαπραγμα-

τεύσεις για το ύψος της

προκαταβολής με το θύμα

να καταβάλει τελικά το

ποσό των 2.500 ευρώ για

να «καπαρώσει» την ευκαι-

ρία. Τελικά η συμφωνημένη

αγοραπωλησία δεν πραγ-

ματοποιήθηκε ποτέ και τα

λεφτά της προκαταβολής

έκαναν φτερά.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία

Φάρσαλα: “Τσέπωσε”Φάρσαλα: “Τσέπωσε”

προκαταβολή για την πώλησηπροκαταβολή για την πώληση

αυτοκινήτου και εξαφανίστηκε…αυτοκινήτου και εξαφανίστηκε…



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: 
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16/3: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

17/3: Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

18/3: Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

19/3: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

20/3: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

21/3: Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως &

Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

22/3: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23

Τηλ: 24910-22501

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από την Τρίτη 16-3-2021

και μέχρι νεωτέρας τα δρο-

μολόγια διαμορφώνονται

ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ 12:45

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ 15:50

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Από το κατάστημα LaFresh Λαρίσης 58

στα Φάρσαλα ζητείται delivery για μόνιμη

εργασία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910-24240

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ομάδα Συνεργασίας Σώματος Ελληνικού

Οδηγισμού αντί στεφάνου εις μνήμη της

πολυαγαπημένης φίλης και μέλους Σούλας

Η. Δοντά προέβη σε δωρεά 50 ευρώ στο

σωματείο “Φίλες της Αγάπης”



Σ
ε δελτίο Τύπου του

5ου Νηπιαγωγείου

Φαρσάλων επιση-

μαίνεται:

«Το σχολείο μας συμμετείχε
στην υλοποίηση των εικονι-
κών δραστηριοτήτων κινητι-
κότητας (VirtualMobility) στο
πλαίσιο του  προγράμματος
Erasmus+KA229-2019-1-
EL01-KA229-062931_6 με
τίτλο
«PreventionisbetterthanCur
e», asHippocratessaid».
Με επιτυχία και ενεργό
συμμετοχή όλων των μαθη-
τών καθώς και των νηπια-
γωγών Χρυσούλας
Θανοπούλου (Legal
Representative)
και Ευτυχίας Νάσιου
(ContactPerson), συνεχίζο-
νται διαδικτυακά οι εργασίες

του προγράμματος
Erasmus+KA229, που
αφορά στην ανταλλαγή
καλών πρακτικών σχετικά
με την υπεράσπιση, βελτίω-
ση και προώθηση της ψυχι-
κής, σωματικής και κοινωνι-
κής ευημερίας των μαθη-
τών.
Στο πρόγραμμα συμμετέ-
χουν μαζί με το 5ο
Νηπιαγωγείο Φαρσάλων τα
εξής σχολεία :
I.c.1 ImolaΙταλίας
2  Pres school educational
institution «Saulite»
Λετονίας
3AVEMARIAESPARRA-
GUERA Ισπανίας
4 23ο Νηπιαγωγείο
Λάρισας
5  Vilkaviskiovaikulopselis-
darzelisBuratinasΛιθουανία

ς
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το
διδακτικό έτος 2019-2020,
αλλά παρατάθηκε λόγω των
νέων συνθηκών που επι-
βλήθηκαν από την πανδη-
μία του κορωνοϊού. Ως εκ
τούτου, η Λιθουανία και η
Λετονία, που είναι οι χώρες
στις οποίες δεν πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη δια
ζώσης, αποφάσισαν να
υλοποιήσουν τη δική τους
ανταλλαγή διαδικτυακά με
εικονική εβδομάδα κινητικό-
τητας.
Το πρωί της Δευτέρας
22Φεβρουαρίου 2021 με
την βοήθεια της πλατφόρ-
μας zoom συνδέθηκαν σε
κοινή τηλεδιάσκεψη  εκπαι-
δευτικοί και μαθητές από
όλες τις συμμετέχουσες
χώρες. Η αίσθηση πρωτό-
γνωρη και συνάμα συναρ-
παστική για όλους.
Πραγματοποιήθηκαν forum-
συζητήσεις,
onlineπαρουσιάσεις, συνερ-
γασίες μέσω email,viber,
messenger, skypeκαι εργα-
λεία web2 όπως
padlet,googleform, bookcre-
ator.

O αποχαιρετισμός έγινε
μέσω της πλατφόρμας
YouTubeκαι zoοmαφού
πρώτα δόθηκε
onlineραντεβού τον Μάϊο
του 2021.
Τα προγράμματα Erasmus+
αφορούν στην πολιτισμική

ανταλλαγή και τη διεύρυνση
των πνευματικών οριζό-
ντων. Όταν τοποθετείται η
παιδεία κάθε χώρας μέσα
σε ένα καθολικό γίγνεσθαι,
διερευνώνται περισσότερες
προοπτικές για την πραγ-
μάτωση των ονείρων των

μαθητών της. Η πολιτισμική
ανταλλαγή είναι η ευκαι-
ρία…
Το πρόγραμμα χρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εθνικός φορέας
για την Ελλάδα είναι το
Ι.Κ.Υ.».
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Η
Εθνική Επιτροπή

Εμβολιασμών στη

σημερινή συνε-

δρίασή της (16-3-2021)

εξέτασε εκ νέου το θέμα

που προέκυψε με αναφο-

ρές για μεμονωμένα περι-

στατικά θρομβοεμβολι-

κών επεισοδίων σε άτομα

που είχαν εμβολιαστεί με

το εμβόλιο της

AstraZeneca, μετά και την

προληπτική προσωρινή

αναστολή των εμβολια-

σμών από επιπλέον

χώρες.

Η Επιτροπή εξέτασε τα

μέχρι σήμερα διαθέσιμα

δεδομένα και ομόφωνα κρί-

νει πως δεν συντρέχει

λόγος τροποποίησης της

εισήγησής της της

11/3/2021. Η Επιτροπή επι-

σημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκός

Οργανισμός Φαρμάκων

(ΕΜΑ) και ο Παγκόσμιος

Οργανισμός Υγείας (WHO),

οι οποίοι έχουν στη διάθεσή

τους το σύνολο των δεδο-

μένων από όλες τις χώρες

συνιστούν τη συνέχιση του

εμβολιασμού με το εμβόλιο

της AstraZeneca.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η

Εθνική Επιτροπή

Εμβολιασμών, σε συνεργα-

σία με την Επιτροπή

Φαρμακοεπαγρύπνησης

του ΕΟΦ, δίνoυν απόλυτη

προτεραιότητα σε θέματα

ασφάλειας των εμβολίων.

Έτσι, παρακολουθούν αδιά-

λειπτα τις αξιολογήσεις του

ΕΜΑ και του WHO καθώς

και τις αναφορές για πιθα-

νές ανεπιθύμητες ενέργειες

όλων των εμβολίων κατά

της νόσου COVID-19.

Συμπερασματικά, η Εθνική

Επιτροπή Εμβολιασμών

συνεκτιμώντας όλα τα δεδο-

μένα εισηγείται ομόφωνα τη

συνέχιση του εμβολιασμού

με το εμβόλιο της

AstraZeneca στη χώρα μας

σύμφωνα με τον προγραμ-

ματισμό που έχει γίνει.

Β. Κικίλιας: Συνιστώ

στους πολίτες ψυχραιμία

και νηφαλιότητα

Συνεχίζονται κανονικά οι

εμβολιασμοί με το εμβόλιο

της AstraZeneca, στην

Ελλάδα, σύμφωνα με τις

οδηγίες του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Φαρμάκων,

δήλωσε σε συνέντευξή του

ο υπουργός Υγείας Βασίλης

Κικίλιας, συνιστώντας

παράλληλα στους πολίτες

ψυχραιμία και νηφαλιότητα.

Ο κ. Κικίλιας, μιλώντας

στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι

στη χώρα μας έχουμε κάνει

172.000 εμβολιασμούς με

το συγκεκριμένο εμβόλιο,

ενώ παρατηρήθηκε μόλις

ένα περιστατικό που δεν

σχετίζεται με το εμβόλιο,

μετά από έλεγχο από τον

ΕΟΦ. Συμπλήρωσε επίσης

ότι παγκοσμίως, έχουν γίνει

πάνω από 17 εκατ. εμβόλια

της AstraZeneca και έχουν

βρεθεί περίπου 37 περιστα-

τικά, ενώ στη χώρα μας,

κανένα. «Θα πρέπει να

προσμετρούμε τα επιστη-

μονικά δεδομένα. Να είμα-

στε νηφάλιοι και ψύχραιμοι

στις εκτιμήσεις μας. Οι εκτι-

μήσεις δεν είναι για όλους,

είναι για τις ρυθμιστικές

αρχές», συμπλήρωσε.

Έ
νας «Γολγοθάς»

για τους ηλικιω-

μένους της

Επαρχίας Φαρσάλων που

ήθελαν να εμβολιαστούν

φαίνεται πως λαμβάνει

τέλος καθώς εδώ και

λίγες ημέρες στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων ξεκίνη-

σε η διάθεση ραντεβού

για τις ηλικίες 75+ με το

εμβόλιο της AstraZeneca,

στα ήδη υπάρχων εμβο-

λιαστικά κέντρα που λει-

τουργούσαν έως τώρα

για την ηλικιακή ομάδα

60-64, ένα εκ των οποίων

είναι και το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων.

Από την Τρίτη 16 Μαρτίου

ξεκίνησαν σταδιακά οι

εμβολιασμοί στις ηλικιακές

ομάδες 75+ και έτσι σταμα-

τά μια ταλαιπωρία για τους

ηλικιωμένους της Επαρχίας

οι οποίοι μέχρι σήμερα για

να εμβολιαστούν θα έπρεπε

να πάνε σε εμβολιαστικά

Κέντρα αρκετά μακριά από

τα Φάρσαλα (Ελλασόνα,

Αλμυρό, Παλαμά κλπ).

Έτσι αρκετοί ηλικιωμένοι οι

οποίοι είχαν κλείσει ραντε-

βού για τον εμβολιασμό σε

άλλο εμβολιαστικό κέντρο

και μάλιστα μετά από αρκε-

τό καιρό μετά τις τελευταίες

εξελίξεις σπεύδουν μέσω

Φαρμακείων και ΚΕΠ να

αλλάξουν το ραντεβού και

να εμβολιαστούν στα

Φάρσαλα.
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Στοπ στον “Γολγοθά” αρκετών ηλικιωμένων στην Επαρχία:Στοπ στον “Γολγοθά” αρκετών ηλικιωμένων στην Επαρχία:

Διαθέσιμα ραντεβού και  για την ηλικιακή ομάδα 75+ με τοΔιαθέσιμα ραντεβού και  για την ηλικιακή ομάδα 75+ με το

εμβόλιο της εμβόλιο της AstraZeneca AstraZeneca στο Κ.Υ.Φαρσάλωνστο Κ.Υ.Φαρσάλων

Το 5ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων στο πρόγραμμα Το 5ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων στο πρόγραμμα Erasmus+Erasmus+

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: ΣυνεχίζΕθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Συνεχίζooνται οι εμβολιασμοίνται οι εμβολιασμοί

με την με την AstraZenecaAstraZeneca



Μ
ε μεγάλη συμμε-

τοχή αλλά και ιδι-

αίτερη επιτυχία

πραγματοποιήθηκε τη

Δευτέρα, 8 Μαρτίου, η

διαδικτυακή εκδήλωση

«Ο κύκλος μιας γυναίκας:

Μεγαλώνοντας κόρες με

δεξιότητες αυτοπεποίθη-

σης και αυτοπροστα-

σίας». Η εκδήλωση υλο-

ποιήθηκε από το Δήμο

Φαρσάλων σε συνεργα-

σία με την Κοινότητα

Φαρσάλων, στο πλαίσιο

του εορτασμού της

Ημέρας της Γυναίκας.

Κεντρική ομιλήτρια της
εκδήλωσης ήταν αφιλοκερ-
δώς η ψυχολόγος, εκπαι-
δευτικός και συγγραφέας κ.
Βικτώρια  Πρεκατέ, η οποία
σε μία πολύ ενδιαφέρουσα
τοποθέτηση, αναφέρθηκε
στις σημερινές δύσκολες
κοινωνικές συνθήκες αλλά
και στις αλλαγές που προ-
τείνονται. Μεταξύ άλλων
απάντησε στα ερωτήματα
πώς μπορεί μία μητέρα να
ενισχύσει τις δεξιότητες της
κόρης της ώστε να αποφύ-
γει την θυματοποίηση, πώς
μπορούν οι μητέρες να

διδάξουν στους γιούς και
στις κόρες τους αμοιβαίο
σεβασμό για το άλλο φύλλο
και αυτοσεβασμό και πώς
χτίζεται η αυτοεκτίμηση της
μητέρας και της κόρης.
Την εκδήλωση χαιρέτισε η
αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ.
Σοφία Χατζηπλή η οποία
μίλησε για την γυναίκα στη
τοπική αυτοδιοίκηση, εστιά-
ζοντας στα σημαντικά
βήματα που έχουν γίνει με
την πάροδο του χρόνου,
στην καταξίωση της γυναί-
κας στα κοινά, μέσα από τη
σημαντική προσφορά σε
καίρια πόστα ευθύνης.
Μια ιστορική αναδρομή
στην γιορτή της γυναίκας
έκανε η ειδική συνεργάτιδα
του Δημάρχου,

Πολιτισμολόγος κ. Άννα
Φλωρά, ενώ το μέλος του
συμβουλίου της Κοινότητας
Φαρσάλων και μαία στο
Κέντρο Υγείας Φαρσάλων
κ. Φωτεινή Πιτσιάβα, μίλησε
για τις σωματικές αλλαγές
της γυναίκας στην εφηβική
ηλικία.
Η πρόεδρος της ΔΗΚΕΦΑ
Φαρσάλων κ. Ευαγγελία
Χαμορούσου, έδωσε πλη-
ροφορίες για  τις δομές στις
οποίες μπορούν να απευ-
θύνονται κακοποιημένες
γυναίκες στη Θεσσαλία.
Η πρόεδρος της Κοινότητας
Φαρσάλων κ. Ντόρα
Πρεκατέ, μίλησε για τα
δικαιώματα της γυναίκας
και ήταν η συντονίστρια της
εκδήλωσης.
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CMYK

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωσηΜε επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση

για τον «κύκλο της γυναίκας» από το Δήμο και την Κοινότητα Φαρσάλωνγια τον «κύκλο της γυναίκας» από το Δήμο και την Κοινότητα Φαρσάλων


