
Τ
ον χαρακτηρισμό πέντε   φραγμάτων στη

Θεσσαλία ως έργων Εθνικού Επιπέδου, Ειδικών

και Σημαντικών και την ένταξή τους στον προ-

γραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών ζητά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός με  επιστολή του προς τον αρμό-

διο Υπουργό  Κώστα Καραμανλή.

CMYK

Τρίτη 13 Απριλίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1013 Τιμή: 0,60 ευρώ

Φαρσαλινή υπερτυχερή μεΦαρσαλινή υπερτυχερή με

“τίναξε” την μπάνκα στο ΣΚΡΑ“τίναξε” την μπάνκα στο ΣΚΡΑ--

ΤΣ κερδίζοντας 10.000 ευρώ!ΤΣ κερδίζοντας 10.000 ευρώ!

Η ψήφιση των θεμάτων τουΗ ψήφιση των θεμάτων του

Δημοτικού ΣυμβουλίουΔημοτικού Συμβουλίου

Σε επιτροπή της ΕΠΟ οΣε επιτροπή της ΕΠΟ ο

αντιδήμαρχος Φαρσάλωναντιδήμαρχος Φαρσάλων

Χρήστος ΜπασαγιάννηςΧρήστος Μπασαγιάννης

Όλα έτοιμα για την επιΌλα έτοιμα για την επι--

στροφή των μαθητών μεστροφή των μαθητών με

ασφάλεια στα λύκεια τωνασφάλεια στα λύκεια των

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Παγετός:ΑποζημιώσειςΠαγετός:Αποζημιώσεις

ζητούν οι Αγροτικοί Σύλλογοιζητούν οι Αγροτικοί Σύλλογοι

Επαρχίας Φαρσάλων για τιςΕπαρχίας Φαρσάλων για τις

καταστροφέςκαταστροφές

““Έφυγε” από την ζωή ο επιφανής γιατρός ΣπύροςΈφυγε” από την ζωή ο επιφανής γιατρός Σπύρος

Σιμσίρογλου, μεγάλη η προσφορά του στα ΦάρσαλαΣιμσίρογλου, μεγάλη η προσφορά του στα Φάρσαλα

Ένταξη Ένταξη του φράγματος  Εν ιπέατου φράγματος  Εν ιπέα στονστον

Προγραμματικό  σχεδιασμό τουΠρογραμματικό  σχεδιασμό του

Υπουργείου Υποδομών ζητά οΥπουργείου Υποδομών ζητά ο

Περιφερειάρχης  Κώστας  ΑγοραστόςΠεριφερειάρχης  Κώστας  Αγοραστός
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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 14/4/2021
Αραιή Συννεφιά 8/19c

Τρίτη 13/4/2021
Συννεφιά 9/20c

Πέμπτη 15/4/2021
Συννεφιά 7/19c

Παρασκευή 16/4/2021
Συννεφιά 8/16c

Σαββάτο 17/4/2021
Συννεφιά 5/19c

Κυριακή 18/4/2021
Συννεφιά 8/18c

Δευτέρα 19/4/2021
Συννεφιά 9/17c

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

Ο
ι Αγροτικοί

Σύλλογοι

Επαρχίας

Φαρσάλων ζητούν απο-

ζημιώσεις λόγω των

καταστροφών του παγε-

τού. Αναλυτικά η ανακοί-

νωση:

Μεγάλες καταστροφές υπέ-
στησαν αγροτικές καλλιέρ-
γειες της επαρχίας
Φαρσάλων από τον παγετό
που έπληξε την περιοχή το
βράδυ της 8ης Απριλίου
2021.
Τα αποτελέσματα του παγε-
τού φάνηκαν από τις πρώ-
τες πρωινές ώρες και οι
παραγωγοί βρίσκονται σε
απόγνωση.
Ενημερώσαμε τηλεφωνικά

τον Προϊστάμενο του ΕΛΓΑ
και ταυτόχρονα πραγματο-
ποιήσαμε αναγγελία ζημιάς.
ΖΗΤΑΜΕ:
● Άμεσες και δίκαιες εκτιμή-
σεις και αποζημιώσεις σε
όσους αγρότες έχουν υπο-
στεί ζημιές.
● Να δοθούν προκαταβο-
λές από τον ΕΛΓΑ ώστε οι
παραγωγοί να μπορέσουν
να ανταποκριθούν στα
έξοδα της ζημιάς.
● Άμεση αλλαγή του ανα-
χρονιστικού κανονισμού
του ΕΛΓΑ λαμβάνοντας
υπόψιν την κλιματική αλλα-
γή
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Αποζημιώσεις ζητούν οιΑποζημιώσεις ζητούν οι

Αγροτικοί ΣύλλογοιΑγροτικοί Σύλλογοι

Επαρχίας Φαρσάλων γιαΕπαρχίας Φαρσάλων για

τις καταστροφές πουτις καταστροφές που

προκάλεσε ο παγετόςπροκάλεσε ο παγετός

Το ΕπιμελητήριοΤο Επιμελητήριο

Λάρισας για το πρόΛάρισας για το πρό--

σθετο μέτρο στήριξηςσθετο μέτρο στήριξης

των επιχειρήσεων πουτων επιχειρήσεων που

παραμένουν κλειστέςπαραμένουν κλειστές

με κρατική εντολήμε κρατική εντολή

τον Απρίλιοτον Απρίλιο

Μ
έριμνα ώστε η

επιστροφή στις

σχολικές αίθου-

σες για τους μαθητές των

λυκείων της επαρχίας να

γίνει με ασφάλεια, έχει

λάβει ο δήμος

Φαρσάλων.

Σε σχετική της δήλωση η

αρμόδια αντιδήμαρχος κ.

Σοφία Χατζηπλή σημειώνει

πως «ως δημοτική αρχή

έχουμε προχωρήσει σε όλα

όσα χρειάζονται ώστε οι

μαθητές μας να επιστρέ-

ψουν με ασφάλεια την

ερχόμενη Δευτέρα στις σχο-

λικές αίθουσες.

Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη

καμπή για την πανδημία,

αλλά και για τη σχολική

χρονιά ενόψει των πανελ-

λαδικών εξετάσεων. Στο

πλαίσιο αυτό θα είμαστε

διαρκώς δίπλα στην εκπαι-

δευτική και μαθητική κοινό-

τητα για ό,τι χρειαστεί».

Όλα έτοιμα για τηνΌλα έτοιμα για την

επιστροφή τωνεπιστροφή των

μαθητών με ασφάμαθητών με ασφά--

λεια στα λύκειαλεια στα λύκεια

των Φαρσάλωντων Φαρσάλων

Α
πό το

Επιμελητήριο

Λάρισας ανακοι-

νώνονται τα εξής:

«Το Υπουργείο

Οικονομικών ανακοίνωσε

την λεγόμενη ΑΥΞΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ

ΣΚΟΠΟΥ για τον μήνα

Απρίλιο για τις επιχειρήσεις

που έκλεισαν με κρατική

ΕΝΤΟΛΗ. Η εφαρμογή του

ως άνω μέτρου ενισχύει

νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

ΕΠΕΞΗΓΟΥΜΕ

1. Οι ωφελούμενοι, επιχει-

ρήσεις και ελεύθεροι επαγ-

γελματίες υπολογίζονται

περίπου στις 100.000

2. Από τις 100.000 οι

10.800 που ενισχύονται

είναι από τον κλάδο λιανε-

μπορίου Αχαϊας –Κοζάνης –

Θεσσαλονίκης που έχουν

επιβληθεί περιοριστικά

μέτρα.

3. Επιχειρήσεις στους κλά-

δους τουρισμού –

Πολιτισμού – Αθλητισμού –

Μεταφοράς – καταστήματα

ΟΠΑΠ –Γυμναστήρια –

Παιδότοποι και υπόλοιποι

κλάδοι για τους οποίους

επιβάλλονται περιοριστικά

μέτρα εντάσσονται στην

ως άνω ενίσχυση.

4. Εξαιρείται η ΕΣΤΙΑΣΗ

διότι ήδη έχει προβλεφθεί

αυξημένη ενίσχυση με το

κεφάλαιο κίνησης.

5. Το Συνολικό ποσό της

ενίσχυσης ανέρχεται στα

130 εκατομμύρια.

6. Η ως άνω ενίσχυση ανα-

μένεται να γίνει τον Μάιο

μήνα

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΙ-

ΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

1. 1.000,00 ευρώ για επι-

χειρήσεις από 0 – 5 εργα-

ζόμενους

2. 2.000,00 ευρώ για επι-

χειρήσεις που απασχολούν

από 6-20 εργαζόμενους

3. 4.000,00 ευρώ για επι-

χειρήσεις που απασχολούν

από 21 έως 50 εργαζόμε-

νους

Για επιχειρήσεις που έκλει-

σαν για λιγότερο των 15

ημερών, τα ποσά προσδιο-

ρίζονται στο ήμισυ ανά

περίπτωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗ-

ΣΕΙΣ

Η ως άνω ενίσχυση είναι:

α. Μη επιστρεπτέα

β. Αφορολόγητη – ακατά-

σχετη

γ. Δεν δεσμεύεται – δεν

συμψηφίζεται με βεβαιωμέ-

να χρέη είτε του Δημοσίου,

είτε του Δήμου, είτε της

Περιφέρειας  είτε

Ασφαλιστικά Ταμεία ή

Τράπεζες».



Σ
τα Φάρσαλα, πραγ-

ματοποιήθηκαν την

περασμένη Τρίτη

147 Rapid Test τα αποτε-

λέσματα των οποίων ήταν

όλα αρνητικά.

Νέος δωρεάν μαζικός δειγ-
ματοληπτικός έλεγχος για

κορωνοϊό μέσω της δράσης
«drivethrough testing» θα
την Τρίτη, 13 Απριλίου στα
Φάρσαλα, από τις κινητές
μονάδες του ΕΟΔΥ σε
συνεργασία με το Δήμο
Φαρσάλων και την
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τα συνεργεία του ΕΟΔΥ θα
βρίσκονται από το πρωί
έως το μεσημέρι μπροστά
από το 2ου Γυμνάσιο –
Λύκειο της πόλης, δίπλα
στο χώρο όπου διεξάγεται η
λαϊκή αγορά και θα διεξά-
γουν rapid tests για τον
covid-19.
Μέσω της συγκεκριμένης

δράσης δίνεται η δυνατότη-
τα στους πολίτες να δίνουν
δείγμα, άμεσα, χωρίς να
εξέλθουν από το όχημά
τους για να μην δημιουργεί-
ται συνωστισμός, καθώς
δεν υπάρχει καθυστέρηση
και αναμονή, με τον χρόνο
εξυπηρέτησης να μην
υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

Π
όστο στην

Ελληνική

Ποδοσφαιρική

Ομοσπονδία ανέλαβε ο

αντιδήμαρχος Φαρσάλων

και μέλος της ΕΠΣ

Λαρισας κ.Χρήστος

Μπασαγιαννης.

Συγκεκριμένα διορίστηκε
μέλος στην υγειονομική επι-
τροπή της Oμοσπονδίας.
Παράλληλα ο πρόεδρος της
ΕΠΣΛ κ. Δημήτριος
Μπουχλαριώτης διορίστηκε

μέλος της Επιτροπής
Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου υπό την προ-
εδρία του προέδρου της
ΕΠΟ κ. Θοδωρή Ζαγοράκη.
Αποτελεί μια τιμητική διά-
κριση για τους παράγοντες
του Λαρισινού ποδοσφαί-
ρου, η οποία αναμένεται να
αναβαθμίσει τοπικό ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο.
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Σε επιτροπή της ΕΠΟ ο αντιδήμαρχοςΣε επιτροπή της ΕΠΟ ο αντιδήμαρχος

Φαρσάλων Χρήστος ΜπασαγιάννηςΦαρσάλων Χρήστος Μπασαγιάννης

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές

ΑρνητικάΑρνητικά όλαόλα τατα Rapid Test Rapid Test σταστα ΦάρσαλαΦάρσαλα



Σ
την αποκατάσταση

υποδομών αποχέ-

τευσης ομβρίων σε

διάφορα σημεία της

πόλης των Φαρσάλων θα

προχωρήσει η δημοτική

αρχή, μετά από την υπο-

γραφή της σύμβασης του

σχετικού έργου, από το

δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου.

Πρόκειται για έργο ύψους

106.451,62 ευρώ πλέον

ΦΠΑ, το οποίο θα χρηματο-

δοτηθεί από το υπουργείο

Υποδομών.

Το έργο προβλέπει την

ανακατασκευή του αγωγού

αποχέτευσης ομβρίων στις

οδούς Μεσοχώρας,

Απόλλωνος και Λεωνίδου,

καθώς και ανακατασκευή

του αγωγού ομβρίων εντός

του χώρου του Δασαρχείου.

Στο χώρο των τρίτων

Εργατικών κατοικιών θα

γίνει διευθέτηση της διατο-

μής της τριγωνικής τάφρου

που εκβάλλει στον τσιμε-

ντοειδή αγωγό του

Απιδανού.

«Συνεχίζουμε την βελτίωση

των υποδομών στην πόλη

των Φαρσάλων με μικρότε-

ρα και μεγαλύτερα έργα με

βάση τον προγραμματισμό

μας, προκειμένου να βελ-

τιώσουμε το επίπεδο ποιό-

τητας ζωής των συνδημο-

τών μας» δήλωσε μετά το

πέρας της υπογραφής της

σύμβασης ο δήμαρχος κ.

Μάκης Εσκίογλου.

Το έργο αναμένεται να ολο-

κληρωθεί εντός τεσσάρων

μηνών.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Φάρσαλα: Αποκαθίστανται υποδομέςΦάρσαλα: Αποκαθίστανται υποδομές

αποχέτευσης ομβρίωναποχέτευσης ομβρίων

Σ
υνεδρίασε την

Πέμπτη 8 Απριλίου

με τηλεδιάσκεψη το

Δημοτικό Συμβούλιο

Φαρσάλων για συζήτηση

και λήψη αποφάσεων στα

7 θέματα της ημερησίας

διάταξης.

Αναλυτικά η ψήφιση των

θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση τροπο-

ποίησης του τεχνικού προ-

γράμματος του Δήμου έτους

2021 (δεύτερη 2η)

(Εισηγητής : Λιαπής

Αναστάσιος, Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών). Κατά

Πλειοψηφία – Όχι από τον

κ. Αποστόλη Αναγνώστου.

ΘΕΜΑ 2o : Έγκριση ανα-

μόρφωσης προϋπολογι-

σμού του Δήμου οικον.

έτους 2021 (τρίτη 3η)

(Εισηγητής : Αλειφτήρας

Σωκράτης, Προϊστάμενος

Τμήματος

Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και

Προμηθειών). Κατά

Πλειοψηφία – Όχι από τον

κ. Αποστόλη Αναγνώστου.

ΘΕΜΑ 3o : Χορήγηση άδει-

ας παραγωγού πωλητή λαϊ-

κών αγορών (Ειρήνη

Αθανασία Παπαδοπούλου

του Αποστόλου) (Εισηγητής

: Μπαλαμπάνη Παρασκευή

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Προγραμματισμού &

Ανάπτυξης). Ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφα-

σης για διακοπή συνδέσε-

ων σταθερής τηλεφωνίας

(Εισηγητής : Μπαλαμπάνη

Παρασκευή Προϊσταμένη

Διεύθυνσης

Προγραμματισμού &

Ανάπτυξης). Ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 5ο : Παραχώρηση

από τον Δήμο Φαρσάλων

στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ., αγροτεμα-

χίων για την κατασκευή δύο

(2) φωτοβολταικών πάρκων

με σκοπό την υποβολή

πρότασης στο πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης»

(Εισηγητής : Λιαπής

Αναστάσιος, Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών) Κατά

Πλειοψηφία. Καταψήφισαν

η παράταξη του κ.

Καραχάλιου και οι κ.κ.

Ευάγγελος

Δημητρακόπουλος και

Αποστόλης Αναγνώστου

τονίζοντας ότι για το εν

λόγω θέμα θα έπρεπε να

υπάρχει μεγαλύτερη ενημέ-

ρωση ώστε να γνωρίζουν

ποια θα είναι τα οφέλη που

θα αποκομίσει η ΔΕΥΑΦ.

ΘΕΜΑ 6ο : Κατάρτιση –

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου

Προγράμματος

Δημοσιονομικής

Στρατηγικής 2022 – 2025

του υποτομέα των ΟΤΑ

(Εισηγητής : Παπαδήμας

Γεώργιος, Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών). Κατά πλειο-

ψηφία – Όχι από τον κ.

Αποστόλη Αναγνώστου.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση του

Σχεδίου ενεργειών για την

οργανωμένη απομάκρυνση

πολιτών για λόγους προ-

στασίας από επικείμενη

καταστροφή εξαιτίας δασι-

κών πυρκαγιών (Εισηγητής

: Δαμιανός Κων/νος,

Πρόεδρος Δημοτικού

Συμβουλίου). Ομόφωνα.

Η ψήφιση των θεμάτων του ΔημοτικούΗ ψήφιση των θεμάτων του Δημοτικού

Συμβουλίου ΦαρσάλωνΣυμβουλίου Φαρσάλων



Μ
ε την υπογραφή

της σύμβασης με

την ανάδοχή εται-

ρεία που προέκυψε από

τον σχετικό διαγωνισμό

και η οποία αναμένεται το

επόμενο διάστημα, η

Περιφέρεια Θεσσαλίας θα

ανάψει το «πράσινο

φως» για την έναρξη των

εργασιών ενός σημαντι-

κού αναπτυξιακού έργου

στην επαρχία Φαρσάλων,

της κατασκευής φράγμα-

τος αναστόμωσης των

πηγών στην ΔΕ Βρυσιών.

Το έργο έχει προϋπολογι-
σμό 2.083.200 ευρώ και θα
συμβάλλει στην προστασία
και την αξιοποίηση του υδά-

τινου δυναμικού της περιο-
χής των Φαρσάλων, στην
αντιμετώπιση του προβλή-
ματος λειψυδρίας και στον
εμπλουτισμό του υδροφό-
ρου ορίζοντα. Εκτός από
την κατασκευή φράγματος
για την αναστόμωση των
πηγών Βρυσιών η εργολα-
βία που δημοπρατήθηκε
προβλέπει και τη δημιουρ-
γία ταμιευτήρα για τη
συγκράτηση του νερού,
προκειμένου να γίνεται
τεχνητός εμπλουτισμός του
υδροφόρου ορίζοντα.
Σύμφωνα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του έργου
«στα βόρεια του οικισμού
Βρυσιά του Δήμου

Φαρσάλων, υπάρχουν
πηγές νερού οι οποίες ανα-
βλύζουν περίπου 7-8 μήνες
τον χρόνο και δημιουργούν
μια φυσική λίμνη-ταμιευτή-
ρα στην περιοχή. Οι πηγές
αυτές τροφοδοτούν μέσω
του υδρογραφικού δικτύου
της περιοχής τον ποταμό
Φαρσαλίτη. Τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, λόγω των
αντλήσεων για άρδευση
από τις γεωτρήσεις που
υπάρχουν στην περιοχή, η
παροχή των πηγών μειώνε-
ται σημαντικά ώσπου μηδε-
νίζεται. Σκοπός του έργου
είναι η συγκέντρωση και
συγκράτηση του νερού
στον χώρο όπου αναβλύ-
ζουν οι πηγές ώστε να
αυξηθούν τα ενεργά αποθέ-
ματα των πηγών και να
παρατείνεται όσο το δυνα-
τόν περισσότερο το χρονικό
διάστημα που η παροχή
τους είναι σημαντική και να
αποφεύγονται φαινόμενα
μηδενικής παροχής τους.
Επίσης, με τον εμπλουτι-
σμό του υδροφόρου θα επι-
τευχθεί επιμήκυνση του
χρόνου άρδευσης από τις
πηγές των Βρυσιών. Στο

πλαίσιο της ισορροπίας των
υδατικών συστημάτων θα
υπάρξει διάταξη υπερχείλι-
σης για την υπερχείλιση
των πλεοναζόντων υδάτων
μετά την πλήρωση του δια-
μορφούμενου ταμιευτήρα.
Εξασφαλίζεται έτσι η οικο-
λογική παροχή ώστε να μην
επηρεάζεται αρνητικά το
υδάτινο περιβάλλον της
περιοχής. Συγκεκριμένα, θα
κατασκευαστεί περιμετρικό
φράγμα με χωμάτινο σώμα
στη δυτική πλευρά του ταμι-
ευτήρα και σώμα από σκυ-
ρόδεμα στις υπόλοιπες
πλευρές του ταμιευτήρα. Το
έργο συμπληρώνεται με την
κατασκευή υπερχειλιστή και
την κατασκευή χωμάτινης
νησίδας εντός της λεκάνης
κατάκλυσης για να εξασφα-
λίζεται χώρος ξεκούρασης
και στάσης των πουλιών
που εμφανίζονται στην
περιοχή και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της εγκεκριμέ-
νης μελέτης περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων του
έργου.
Ο Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
«Το φράγμα αναστόμωσης
των πηγών είναι σημαντικό
για την περιοχή και αποτε-
λεί πάγιο αίτημα των κατοί-
κων των Βρυσιών αλλά και
της ευρύτερης περιοχής»
δηλώνει στην «Ε» ο περι-
φερειάρχης Θεσσαλίας Κ.
Αγοραστός και προσθέτει:
«Το νερό είναι ζωή.
Δημοπρατούμε με 2 εκα-
τομμύρια ευρώ ένα έργο
ζωής και παραγωγής.
Στηρίζουμε τον πρωτογενή
τομέα στηρίζουμε τη ζωή
στην ύπαιθρο και το αγροτι-
κό εισόδημα στην πράξη
και ικανοποιούμε ένα πάγιο
αίτημα των αγροτών στα
Φάρσαλα» καταλήγει ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Εφημερίδα Ελευθερία – Γ.
Ρούστας
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Ο
ι ρυθμίσεις για την

εφαρμογή του

μέτρου του δωρε-

άν αυτοδιαγνωστικού

ελέγχου (self test) από

τον κορoνοϊό σε μέλη της

εκπαιδευτικής κοινότητας,

εν όψει της δια ζώσης

επαναλειτουργίας των

Λυκείων όλης της χώρας,

προβλέπονται με Κοινή

Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με το υπουργείο
Παιδείας, όλα τα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας
που καλούνται να προσέλ-
θουν στα Λύκεια από τη
Δευτέρα 12/4, οφείλουν να
έχουν μαζί τους βεβαίωση
αρνητικού τεστ.
Το self test μπορούν να
προμηθεύονται δωρεάν από
τα φαρμακεία όλοι οι μαθη-
τές, εκπαιδευτικοί, βοηθητι-
κό και λοιπό προσωπικό με
τον ΑΜΚΑ τους και μέσο
ταυτοπροσωπίας (ταυτότη-
τα, διαβατήριο κτλ).
Σε περίπτωση που κάποιος
δεν εχει ή συναντά δυσκολία
με τον ΑΜΚΑ, παρέχεται η
δυνατότητα επίσκεψης σε
δομή που εμφανίζονται στη
λίστα: https://self-
t e s t i n g . g o v . g r / e o d y -
stathera-simeia.pdf
Ειδικότερα η εγκύκλιος προ-
βλέπει τα εξής:
Δήλωση του αποτελέσματος
Εξαγωγή αποτελέσματος
του δωρεάν αυτοδιαγνωστι-
κού ελέγχου:
α) Οι γονείς/κηδεμόνες και
οι ενήλικες μαθητές/τριες
επισκέπτονται την ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα self-testing.
gov.gr και αφού αυθεντικο-
ποιηθούν με έναν από τους
τρόπους που προβλέπεται
στο άρθρο 24 του Κώδικα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
επιλέγουν την κατηγορία
«Σχολική κάρτα για COVID-
19» και ακολουθούν τη δια-
δικασία υποβολής του απο-
τελέσματος.
Εάν το αποτέλεσμα είναι

αρνητικό, εκδίδεται από την
πλατφόρμα σχολική κάρτα
αρνητικού αποτελέσματος,
την οποία εκτυπώνουν τα
ανωτέρω πρόσωπα. Ο
μαθητής/τρια επιδεικνύει
απλώς (δεν παραδίδει) τη
σχολική κάρτα εντός της
τάξης, στον εκπαιδευτικό
της πρώτης ώρας και θα τη
φέρει μαζί του/ της μέχρι τη
διενέργεια του επόμενου
διαγνωστικού ελέγχου σε
περίπτωση που ζητηθεί επί-
δειξή της από εκπαιδευτικό
ή από τον
Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντ
ή/ τρια.
Εάν το αποτέλεσμα είναι
θετικό, εκδίδεται από την
πλατφόρμα σχολική κάρτα
θετικού αποτελέσματος, την
οποία τα ανωτέρω πρόσω-
πα εκτυπώνουν. Σε αυτή
την περίπτωση, τα ανωτέρω
πρόσωπα μεταβαίνουν
εντός είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών σε δημόσια δομή,
όπως αυτές είναι αναρτημέ-
νες στην πλατφόρμα self-
testing.gov.gr, για δωρεάν
επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι
να μεταβούν στη δημόσια
δομή οι
διαγνωσθέντες/είσες θετι-
κοί/ες μαθητές/τριες και οι
οικείοι τους, παραμένουν σε
κατ’ οίκον περιορισμό ακο-
λουθώντας τις σχετικές οδη-
γίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ). Εάν το απο-
τέλεσμα του δωρεάν επανα-
ληπτικού ελέγχου είναι θετι-
κό ακολουθείται το πρωτό-
κολλο του ΕΟΔΥ. Στην περί-
πτωση κατά την οποία ο
δωρεάν επαναληπτικός
έλεγχος είναι αρνητικός,
τότε εκδίδεται σχετική βεβαί-
ωση από τη δημόσια δομή,
με την οποία βεβαιώνεται το
αρνητικό αποτέλεσμα. Στην
περίπτωση αυτή, ο μαθη-
τής/ τρια επιστρέφει στο
χώρο της σχολικής μονά-
δας, επιδεικνύοντας την ως

άνω βεβαίωση.
Αντί του δωρεάν επαναλη-
πτικού ελέγχου οι γονείς/
κηδεμόνες και οι ενήλικες
μαθητές/τριες δύνανται να
επιλέξουν τη διεξαγωγή δια-
γνωστικού ελέγχου (rapid
test ή PCR test) από επαγ-
γελματία υγείας σε ιδιωτική
δομή, η οποία γίνεται με επι-
βάρυνση του πολίτη. Στην
περίπτωση κατά την οποία
ο έλεγχος είναι θετικός, οι
διαγνωσθέντες/είσες θετι-
κοί/ες μαθητές/τριες και οι
οικείοι τους, παραμένουν σε
κατ’ οίκον περιορισμό ακο-
λουθώντας τις οδηγίες του
Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη
του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) και του
Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (ΕΒΠ), του
διοικητικού και του λοιπού
προσωπικού των ημερη-
σίων και εσπερινών Γενικών
Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και
Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) και Λυκειακών
Τάξεων των Γυμνασίων με
Λυκειακές Τάξεις επισκέπτο-
νται την πλατφόρμα self-
testing.gov.gr και, αφού
αυθεντικοποιηθούν με έναν
από τους τρόπους που προ-
βλέπεται στο άρθρο 24 του
Κώδικα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, επιλέγουν
την κατηγορία «Δήλωση
αποτελέσματος self-test για
COVID-19» και ακολουθούν
τη διαδικασία υποβολής
αποτελέσματος.
Εάν το αποτέλεσμα είναι
αρνητικό, εκδίδεται από την
πλατφόρμα δήλωση του
αρνητικού αποτελέσματος,
την οποία εκτυπώνουν τα
ανωτέρω πρόσωπα και επι-
δεικνύουν (δεν παραδί-
δουν), κατά την προσέλευ-
σή τους στην σχολική μονά-
δα στον
Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντ
ή/τρια.
Εάν το αποτέλεσμα είναι
θετικό, εκδίδεται από την
πλατφόρμα αντίστοιχη
δήλωση του αποτελέσμα-
τος, την οποία τα ανωτέρω

πρόσωπα εκτυπώνουν.
Στην περίπτωση θετικού
αποτελέσματος, τα ανωτέ-
ρω πρόσωπα μεταβαίνουν
εντός είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών σε δημόσια δομή,
όπως αυτές είναι αναρτημέ-
νες στην πλατφόρμα self-
testing.gov.gr, για δωρεάν
επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι
να μεταβούν στη δημόσια
δομή οι
διαγνωσθέντες/είσες θετικοί
και οι οικείοι τους, παραμέ-
νουν σε κατ’ οίκον περιορι-
σμό ακολουθώντας τις σχε-
τικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Στην περίπτωση κατά την
οποία ο επαναληπτικός
έλεγχος είναι θετικός, ακο-
λουθείται το Πρωτόκολλο
του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση
κατά την οποία ο δωρεάν
επαναληπτικός έλεγχος
είναι αρνητικός, τότε εκδίδε-
ται σχετική βεβαίωση από
τη δημόσια δομή με την
οποία βεβαιώνεται το αρνη-
τικό αποτέλεσμα. Στην περί-
πτωση αυτή, οι εκπαιδευτι-
κοί τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), του διοικητικού και
του λοιπού προσωπικού
επιστρέφουν στο χώρο της
σχολικής μονάδας, επιδει-
κνύοντας στον
Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντ
ή/τρια την ως άνω βεβαίωση
κατά την προσέλευσή τους.
Αντί του δωρεάν επαναλη-
πτικού ελέγχου, οι ανωτέρω
δύνανται να επιλέξουν τη
διεξαγωγή διαγνωστικού
ελέγχου (rapid test ή
PCRtest) από επαγγελματία
υγείας σε ιδιωτική δομή η
οποία γίνεται με επιβάρυνσή
τους. Στην περίπτωση κατά
την οποία ο έλεγχος είναι
θετικός, οι
διαγνωσθέντες/είσες θετι-
κοί/ες μαθητές/τριες και οι
οικείοι τους, παραμένουν σε
κατ’ οίκον περιορισμό ακο-
λουθώντας τις οδηγίες του
Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Η αυθεντικοποίηση και η
έκδοση και διαχείριση των
ανωτέρω εγγράφων μέσα

από την Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων
23 έως 29 του Κώδικα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(ν. 4727/2020, Α 184).
γ) Σε περίπτωση αδυναμίας
εκτύπωσης της σχολικής
κάρτας COVID 19 θετικού ή
αρνητικού αποτελέσματος
για τους/τις μαθητές/τριες, ή
της δήλωσης του θετικού ή
αρνητικού αποτελέσματος
για τους εκπαιδευτικούς τα
μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), του διοικητικού και
του λοιπού προσωπικού
των ημερησίων και εσπερι-
νών Γενικών Λυκείων
(ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), των
Λυκειακών Τάξεων των
Γυμνασίων με Λυκειακές
Τάξεις, αντίστοιχα, αυτές,
μπορούν να συμπληρω-
θούν και να υπογραφούν και
χειρόγραφα από τους
γονείς/κηδεμόνες των ανηλί-
κων μαθητών/τριών, από
τους ενήλικους μαθητές,
από τους εκπαιδευτικούς, τα
μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), του διοικητικού και
του λοιπού προσωπικού,
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ Ι της απόφασης.

Μη επίδειξη σχολικής κάρ-
τας από τους μαθητές/τριες
Στην περίπτωση που μαθη-
τής/τρια δεν επιδείξει την
σχολική κάρτα κατά την
είσοδό του/της στην τάξη,
τότε δεν γίνεται δεκτός/η,
λαμβάνει απουσία και απο-
μακρύνεται από την σχολική
μονάδα. Εάν ο μαθητής/τρια
είναι ανήλικος/η παραμένει
στον ειδικό χώρο που έχει
διαμορφωθεί ανά τις σχολι-
κές μονάδες για την αποφυ-
γή περαιτέρω μετάδοσης
του κορωνοϊου – COVID 19,
μέχρις ότου οι γονείς/νόμι-
μοι κηδεμόνες τον/την
παραλάβουν τηρουμένων
όλων των ισχυόντων
μέτρων προστασίας. Κατά
την άφιξη των γονέων/κηδε-
μόνων, επισημαίνονται η
χρησιμότητα και η αναγκαιό-
τητα του διαγνωστικού ελέγ-
χου νόσησης, ως μέτρο
αντιμετώπισης της διασπο-
ράς της νόσου. Οι
γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες
ενημερώνονται από τους
εκπαιδευτικούς για την υπο-
χρέωση της διενέργειας του
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
νόσησης κατά του κορωνοϊ-
ού COVID 19 για δύο (2)
φορές την εβδομάδα για
κάθε μαθητή/τρια προκειμέ-
νου να εξασφαλισθεί η μέγι-
στη δυνατή προστασία της
εκπαιδευτικής κοινότητας.
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Λύκεια – ΚΥΑ: Τι ισχύει για Λύκεια – ΚΥΑ: Τι ισχύει για self test self test και μέτρα προστασίαςκαι μέτρα προστασίας



“
Η Εθνική Επιτροπή

Εμβολιασμών παρα-

κολουθεί προσεκτικά

τα τρέχοντα δεδομένα

(ανακοινώσεις διεθνών

οργανισμών και ρυθμιστι-

κών αρχών, επιστημονι-

κές δημοσιεύσεις) σχετικά

με τα θρομβοεμβολικά

επεισόδια που έχουν

εμφανιστεί σε άτομα που

είχαν εμβολιαστεί με το

εμβόλιο της AstraZeneca

(ΑZ).

Τι είναι γνωστό μέχρι

σήμερα

Σύμφωνα με πρόσφατες
αναφορές, έχουν καταγρα-
φεί πολύ σπάνιες περιπτώ-
σεις θρόμβωσης των αγγεί-
ων με θρομβοπενία μετά
από εμβολιασμό έναντι της
νόσου COVID-19. Πρόκειται
συνήθως για θρόμβωση
των φλεβωδών κόλπων του
εγκεφάλου ή άλλων σπά-
νιων εντοπίσεων σε συν-
δυασμό με θρομβοπενία
και, ορισμένες φορές,
αιμορραγία. Οι περιπτώσεις
αυτές έχουν αναφερθεί ως

προθρομβωτική θρομβοπε-
νία ανοσολογικής αιτιολο-
γίας μετά από εμβολιασμό
(Vaccine-Induced
Prothrombotic Immune
Thrombocytopenia, VIPIT)
και ο παθοφυσιολογικός
μηχανισμός πρόκλησής
τους θεωρείται ανάλογος
της θρομβοπενίας μετά από
χορήγηση ηπαρίνης
(Heparin Induced
Thrombocytopenia, ΗΙΤ).
Δεν υπάρχει, μέχρι τώρα,
τεκμηριωμένη συσχέτιση
των εκδηλώσεων αυτών με
προηγούμενο ιστορικό
θρόμβωσης, θρομβοπενίας
ή κληρονομικής θρομβοφι-
λίας. Επίσης, προς το
παρόν δεν υπάρχει τεκμη-
ρίωση συσχέτισης με
άλλους προδιαθεσικούς
παράγοντες και η σπάνια
αυτή κατάσταση φαίνεται να
είναι μια ιδιοσυγκρασιακή
αντίδραση κατά την πρώτη
έκθεση στο εμβόλιο AΖ.
Η πλειονότητα των ατόμων
που έχουν αναφερθεί διε-
θνώς μέχρι τώρα με τις

εκδηλώσεις αυτές αφορά
γυναίκες ηλικίας μικρότερης
των 60 ετών και τα
συμπτώματα εμφανίζονται
σε χρονικό διάστημα έως
δύο εβδομάδες μετά τον
εμβολιασμό. Ωστόσο, έχουν
επίσης αναφερθεί περιστα-
τικά σε άνδρες και άτομα
ευρύτερου φάσματος ηλι-
κιών, ενώ εκκρεμεί ακόμη
να διευκρινιστεί η κατανομή
ηλικίας και φύλου στο σύνο-
λο των εμβολιασθέντων,
ώστε να ερμηνευθούν καλύ-
τερα τα υπάρχοντα δεδομέ-
να. Ως εκ τούτου, υπάρχει
προς το παρόν σημαντική
αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις
της συχνότητας αυτού του
πολύ σπάνιου ανεπιθύμη-
του συμβάντος στις διάφο-
ρες ηλικιακές ομάδες, αλλά
διαφαίνεται μια τάση για
μικρή αύξηση της συχνότη-
τας στις μικρότερες ηλικίες.
Αντίθετα, έχει τεκμηριωθεί
ότι ο κίνδυνος σοβαρής
νόσησης COVID-19 αυξά-
νεται σημαντικά με την ηλι-
κία, με τους νεότερους ενή-
λικες να έχουν τον χαμηλό-
τερο κίνδυνο.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (EMA) σε πρό-
σφατη ανακοίνωσή του
(7/4/2021) και αφού έλαβε
υπόψιν όλα τα διαθέσιμα
ως τώρα στοιχεία, κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι οι
εκδηλώσεις θρόμβωσης σε
συνδυασμό με θρομβοπε-
νία αποτελούν πολύ σπά-

νιες ενδεχόμενες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες του εμβολί-
ου AZ. Ειδικότερα, στον
ΕΜΑ έχουν αναφερθεί, από
τις χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
και το Ηνωμένο Βασίλειο,
169 περιπτώσεις θρομβώ-
σεων των φλεβωδών κόλ-
πων του εγκεφάλου και 53
σπλαχνικών θρομβώσεων
με θρομβοπενία σε σύνολο
34.000.000 δόσεων του
εμβολίου ΑΖ.
Μέχρι σήμερα, δεν υπάρ-
χουν αναφορές για την
πολύ σπάνια εκδήλωση
θρόμβωσης με θρομβοπε-
νία μετά τον εμβολιασμό με
τη δεύτερη δόση του εμβο-
λίου AΖ.
Συνοψίζοντας τα μέχρι
τώρα διεθνή δεδομένα, η
συχνότητα των εκδηλώσε-
ων θρόμβωσης με θρομβο-
πενία εκτιμάται σε 1 προς
150.000 δόσεις του εμβολί-
ου ΑΖ και η συχνότητα των
αντίστοιχων θανάτων σε
1,5 προς 1.000.000 δόσεις.
Η έκβαση των περιπτώσε-
ων αυτών αναμένεται να
βελτιωθεί με την έγκαιρη
αναγνώριση και αντιμετώπι-
σή τους. Σε αντιδιαστολή, η
πιθανότητα θανάτου από
την ίδια τη νόσο COVID-19
είναι συντριπτικά μεγαλύτε-
ρη: στη χώρα μας, σύμφω-

να με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ
έως 31/12/2020, η συχνότη-
τα θανάτου είναι 23 ως 35
ανά 1.000.000 πληθυσμού
σε άτομα 30-39 ετών, 46
ως 94 ανά 1.000.000 πλη-
θυσμού σε άτομα 40-49
ετών, και πολύ μεγαλύτερη
όσο αυξάνεται η ηλικία
(βλέπε πίνακα
Παραρτήματος).
Επισημαίνεται ότι η νόσος
COVID-19 αυξάνει 30 ως
80 φορές τον κίνδυνο εμφά-
νισης θρόμβωσης των φλε-
βωδών κόλπων του εγκε-
φάλου.
Στην Ελλάδα, από την αρχή
της πανδημίας έχουν επιβε-
βαιωθεί περισσότερες από
288.230 περιπτώσεις
μολύνσεων από SARS-
CoV-2 και 8.680 θάνατοι.
Στο πλαίσιο της εθνικής
εκστρατείας εμβολιασμού,
έχουν εμβολιαστεί μέχρι
σήμερα περισσότεροι από
1.352.770 πολίτες με μία
τουλάχιστον δόση εμβολίου
και περισσότεροι από
705.000 με δύο δόσεις
εμβολίου. Μέχρι τις
8/4/2021, έχουν χορηγηθεί
1.530.168 δόσεις εμβολίου
της Pfizer/BioNTech,
148.178 δόσεις εμβολίου
της Moderna και 378.997
δόσεις εμβολίου της
AstraZeneca. Μέχρι στιγ-

μής, έχει αναφερθεί στον
ΕΟΦ μια περίπτωση θρόμ-
βωσης μεγάλων αγγείων
και θρομβοπενίας μετά από
εμβολιασμό με AZ, η οποία
έχει χαρακτηριστεί ως ενδε-
χόμενα σχετιζόμενη με τον
εμβολιασμό και η οποία έχει
περιληφθεί στην αξιολόγη-
ση των αρχικών περιπτώ-
σεων από τον ΕΜΑ.
Συμπερασματικά, ο κίνδυ-
νος σοβαρής νόσησης και
θανάτου από COVID-19
είναι συντριπτικά μεγαλύτε-
ρος από τον κίνδυνο ενδε-
χόμενης εκδήλωσης θρόμ-
βωσης με θρομβοπενία
μετά από εμβολιασμό, ιδιαί-
τερα σε ηλικίες μεγαλύτερες
των 30 ετών. Η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών,
μετά από αξιολόγηση των
διαθέσιμων δεδομένων,
συνιστά τη συνέχιση του
προγράμματος εμβολια-
σμού με κάθε διαθέσιμο
εμβόλιο, περιλαμβανομένου
και του εμβολίου
AstraZeneca, στα άτομα
ηλικίας 30ετών και άνω”.
Οι παραπάνω συστάσεις
θα επικαιροποιούνται σύμ-
φωνα με τα νεότερα δεδο-
μένα.
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Ο
υφυπουργός

Ψηφιακής

Διακυβέρνησης,

Γιώργος Γεωργαντάς

δήλωσε οτι μέχρι τις 15

Μαΐου θα έχουν εμβολια-

στεί όλοι οι συμπολίτες

μας άνω των 60 ετών,

αλλά και όλες οι ευπαθείς

ομάδες και υψηλού και

αυξημένου κινδύνου.

Το χρονοδιάγραμμα των
εμβολιασμών περιέγραψε ο
υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γιώργος
Γεωργαντάς. Μιλώντας
στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή
ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ανέφερε ότι
μέχρι και το Σάββατο είχαν
πραγματοποιηθεί 2.169.000
εμβολιασμοί και σταθερά
πλέον ξεπερνούν τον αριθ-
μό των 55.000 ημερησίως,
ίσως και λίγο περισσότερο. 
«Ο προγραμματισμός λει-
τουργεί όπως πρέπει και
είμαστε εντός του στόχου.
Έτσι, μέχρι τις 15 Μαΐου θα
έχουν εμβολιαστεί όλοι οι
συμπολίτες μας άνω των
60 ετών, αλλά και όλες οι
ευπαθείς ομάδες και υψη-
λού και αυξημένου κινδύ-
νου. Μόνο οι ευπαθείς ομά-
δες αυξημένου κινδύνου
είναι 900.000 πολίτες. Αυτή
τη στιγμή εμβολιάζονται οι
υψηλού κινδύνου, οι οποίοι

ανέρχονται στους
250.000», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς.
Τι γίνεται αν κάποιος ακυ-
ρώσσει, χάσει τη σειρά του
για τον εμβολιασμό
Όπως είπε ο Υφυπουργός
«όποιος δεν ενημερώσει
για την αδυναμία που έχει
να πάει να εμβολιαστεί και
τελικώς ακυρωθεί το ραντε-
βού, για ένα μήνα μένει
εκτός συστήματος και δεν
μπορεί να κλείσει νέο
ραντεβού». 
Επίσης πρόσθεσε οτι αυτή
τη στιγμή λειτουργεί και το
λεγόμενο σύστημα αναπλή-
ρωσης, δηλαδή όποιος έχει
μπει στη σειρά για να εμβο-
λιαστεί μπορεί να επιλέξει
τη δυνατότητα εάν υπάρξει
κάποιο κενό να ενημερωθεί
και να πάει να κάνει το
εμβόλιο νωρίτερα. 
Συμμετοχή στον εμβολια-
σμό της AstraZeneca
Ερωτηθείς σχετικά με το τι
γίνεται σε περίπτωση που
κάποιος χάσει τη σειρά του,
απάντησε ότι «όποιος δεν
ενημερώσει για την αδυνα-
μία που έχει να πάει να
εμβολιαστεί και τελικώς
ακυρωθεί το ραντεβού, για
ένα μήνα μένει εκτός
συστήματος και δεν μπορεί
να κλείσει νέο ραντεβού». 

Σχολιάζοντας τα χαμηλά
ποσοστά συμμετοχής στην
ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών,
ο υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης επισήμανε
ότι συνολικά στη χώρα μας,
τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο
καιρό, είχε επηρεάσει ελάχι-
στα το ζήτημα που έχει
προκύψει με τις παρενέρ-
γειες του εμβολίου της
AstraZeneca. «Όταν το
ποσοστό συμμετοχής στα
άλλα εμβόλια ήταν στο
99%, στην AstraZeneca
ήταν στο 97%. Είχαμε πολύ
λίγες ακυρώσεις. Εγώ
πιστεύω ότι και οι άνω των
60 ετών τελικώς θα προχω-
ρήσουν  στους εμβολια-
σμούς. Άλλωστε, σε
346.000 εμβολιασμούς,
μόνο ένα περιστατικό παρε-
νεργειών έχει καταγραφεί»,
τόνισε. 
Σε ό,τι αφορά στα self
tests, ο ίδιος ανακοίνωσε
ότι έχει ήδη ανοίξει η πλατ-
φόρμα για την καταχώριση
των αποτελεσμάτων από τα
self test, είτε είναι θετικό
είτε αρνητικό. «Από την
Πέμπτη μέχρι το Σάββατο
είχαν διατεθεί  370.000 self
test σε μαθητές και εκπαι-
δευτικούς έτσι ώστε τη
Δευτέρα να ανοίξουν τα
σχολεία», κατέληξε. 
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Τ
ον χαρακτηρισμό

πέντε   φραγμάτων

στη Θεσσαλία ως

έργων Εθνικού Επιπέδου,

Ειδικών  και Σημαντικών

και την ένταξή τους στον

προγραμματικό σχεδια-

σμό του Υπουργείου

Υποδομών και

Μεταφορών ζητά ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός με  επιστολή

του προς τον αρμόδιο

Υπουργό  Κώστα

Καραμανλή.

Πρόκειται για τα φράγματα:
Μουζακίου,  Τιτάνου στον
ποταμό Πηνειό, Πύλης και
συνοδών έργων,
Νεοχωρίτη Τρικάλων και
Ενιπέα Φαρσάλων στη
θέση Παλιοδελρί μαζί με τα
δίκτυα διανομής νερού και
τα λοιπά συνοδά έργα.
« Σε συνέχεια της στενής
συνεργασίας που έχουμε με
τον Υπουργό Υποδομών
και  Μεταφορών Κώστα
Καραμανλή και μετά από
αλλεπάλληλες συναντήσεις,
καταθέσαμε αίτημα για τον
χαρακτηρισμό  των παρα-

πάνω φραγμάτων ως
έργων εθνικού επιπέδου και
την ένταξή τους στον προ-
γραμματικό σχεδιασμό του
Υπουργείου. Ευελπιστούμε
και αναμένουμε την θετική
ανταπόκριση της
Κυβέρνησης, όπως συνέβη
με το φράγμα της  Σκοπιάς
Φαρσάλων, ώστε να ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες για την
υλοποίηση τους » δηλώνει
ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός. « Η εποχή επι-
βάλλει βαθιές επεξεργασίες
και συνδυαστικές ολιστικές
πολιτικές αντίστοιχες των
κινδύνων και των απειλών
που μας περιβάλλουν. Αυτό
σημαίνει ότι χρειάζεται να
σχεδιάζουμε και να υλοποι-
ούμε δράσεις με σύμμαχο
τη φύση και τις φυσικές
διεργασίες. Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας με στρατηγική
και προγραμματισμό προ-
χωρά σε αυτή την κατεύ-
θυνση,  διεκδικώντας έργα
πνοής για την αντιπλημμυ-
ρική προστασία της
Θεσσαλίας και την ορθολο-
γική αξιοποίηση του σημα-

ντικότερου φυσικού πόρου
της ζωής, που είναι το νερό.
Τα έργα νερού είναι έργα
ζωής, πολλαπλής ωφέλειας,
αφού ενισχύουν τον υπό-
γειο υδροφόρο ορίζοντα,
έχουν αντιπλημμυρική χρη-
σιμότητα και ταυτόχρονα,
μας βοηθούν να κερδίσου-
με τη σύγχρονη πρόκληση
της κοινωνίας, που είναι η
καταπολέμηση της ανερ-
γίας» προσθέτει ο
Περιφερειάρχης.
Τα πέντε  φράγματα

-Το φράγμα Μουζακίου έχει
πολλαπλή σκοπιμότητα :
• Παραγωγή υδροηλεκτρι-
κής ενέργειας από την αξιο-
ποίηση των υδατικών
πόρων της Δυτικής
Θεσσαλίας. Επίσης εξοικο-
νομείται ενέργεια από τον
περιορισμό των αντλήσεων
για άρδευση στη
Θεσσαλία.To έργο έχει
μελετηθεί από τη ΔΕΗ/
Διεύθυνση Ανάπτυξης ΥΗ
Έργων
• Παροχή πρόσθετου νερού
από τη διαχείριση των υδα-
τικών πόρων της Δυτικής
Θεσσαλίας για κάλυψη των

αρδευτικών αναγκών των
σήμερα ανεπαρκώς αρδευ-
όμενων περιοχών της
Θεσσαλίας που ανέρχονται
σε 2,4 εκατ. στρέμματα. Η
κάλυψη των αρδευτικών
αναγκών με επιφανειακό
ανανεώσιμο νερό, σε συν-
δυασμό με τις νέες κατευ-
θύνσεις γεωργικής αναδιάρ-
θρωσης στη Θεσσαλία, θα
συμβάλλει στην ενίσχυση
της οικονομικής βάσης της
περιοχής.
• Προστασία της στάθμης
του υπογείου υδροφορέα
της Θεσσαλίας ο οποίος
παρουσιάζει εξαιρετική
ταπείνωση ευρισκόμενος σε
καθεστώς υπερεκμετάλλευ-
σης.
• Συμβολή στην αντιπλημ-
μυρική προστασία των
κατάντη περιοχών με την
συγκράτηση πλημμυρικών
παροχών.
-Το φράγμα Τιτάνου βρίσκε-
ται στον ποταμό Πηνειό
κατάντη της συμβολής του
ποταμού  Ενιπέα στο
νομόΤρικάλων.
Σκοπός του φράγματος
είναι η ταμίευση και ρύθμι-
ση, νερών της λεκάνης
απορροής του ποταμού και
των παραποτάμων του
καθώς και εκείνων που θα
προέρχονται από την μερι-
κή εκτροπή του
ποταμούΑχελώου ενώ
υπάρχει δυνατότητα για
ενεργειακή εκμετάλλευση.
Το έργο περιλαμβάνει:
• Διώρυγες προσαγωγής –
απαγωγής, προς την υφι-
στάμενη κοίτη του Πηνειού.
• Ρουφράκτη ύψους 17,00
m περίπου (8 θυροφράγμα-
τα πλάτους 8m το καθένα)
με τα συνοδά έργα (τοίχοι
αντιστηρίξεως, δίοδος

ιχθύων, πλωτή κατασκευή
συγκρατήσεως επιπλεό-
ντων κλπ.). Μικρό
Υδροηλεκτρικό Σταθμό
(ΜΥΗΣ) ισχύος 2,73 MW
περίπου με εκτιμώμενη ετή-
σια παραγωγή 7,50 GWh.
Ο ταμιευτήρας έχει όγκο
6,20 εκατ. m.
Με το φράγμα Τιτάνου επι-
τυγχάνεται η ταμίευση στη
χαμηλή μόνο κοίτη του
ποταμού Πηνειού και των
παραποτάμων του
Νεοχωρίτη, Ενιπέα, κλπ. σε
συνολικό μήκος 75 km
περίπου και παροχέτευση
αρδευτικού νερού σε περιο-
χές του ν. Τρικάλων
κυρίως, αλλά και του ν.
Καρδίτσας. Ειδικότερα σε
περιοχές που βρίσκονται
στην αριστερή όχθη του
Πηνειού στις κτηματικές
περιοχές Γεωργανάδων,
Κλοκοτού, Φαρκαδώνας,
Ζάρκου και Πηνειάδας αλλά
και πιθανόν της δεξιάς
όχθης, στις κτηματικές
περιοχές Κεραμιδίου,
Βλοχού, Μεταμορφώσεως,
Κοσκινά και Μαραθέας.
-Το φράγμα Πύλης με τα
συνοδά  έργα κρίνεται ανα-
γκαίο για την εξασφάλιση
της αντιπλημμυρικής προ-
στασίας των κατάντη του
φράγματος περιοχών, την
άρδευση 100.000 στρεμμά-
των περίπου, την ύδρευση
της ευρύτερης περιοχής,
δηλαδή των Δήμων Πύλης,
Γόμφων, Πιαλείων,
Ν.Καλυβίων και Τρικκαίων
καθώς και την προστασία
του περιβάλλοντος μέσω
της πιθανής εκμετάλλευσης
ενέργειας με την κατασκευή
μικρού υδροηλεκτρικού
σταθμού.
-Το φράγμα Νεοχωρίτη κρί-

νεται αναγκαίο για την εξα-
σφάλιση της αντιπλημμυρι-
κής προστασίας των κατά-
ντη του φράγματος περιο-
χών της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων, την
άρδευση 64.000 στρεμμά-
των περίπου, την ύδρευση
της ευρύτερης περιοχής,
καθώς και την προστασία
του περιβάλλοντος μέσω
της πιθανής εκμετάλλευσης
ενέργειας με την κατασκευή
μικρούυδροηλεκτρικού
σταθμού. Επίσης, επιτυγχά-
νεται σημαντική απομείωση
μέχρι και ολική απόσβεση
του πλημμυρικού φαινομέ-
νου του ποταμού
Νεοχωρίτη. Το φράγμα
χωροθετείται στον χείμαρρο
Νεοχωρίτη, στη θέση Αετός
στις παρυφές των
Αντιχασίων Όρεων, σε θέση
Β-ΒΔ του οικισμού
Οιχαλίας, της
Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων.
– Το φράγμα ποταμού
Ενιπέα Φαρσάλων (στη
θέση Παλιοδερλί), με τα
δίκτυα διανομής νερού και
λοιπά συνοδά έργα κρίνεται
αναγκαίο για τη διασφάλιση
της αντιπλημμυρικής προ-
στασίας των κατάντη του
φράγματος περιοχών, την
άρδευση 110.000 στρεμμά-
των περίπου, την ύδρευση
προβληματικών περιοχών
καθώς και την προστασία
του περιβάλλοντος μέσω
του εμπλουτισμού των υπό-
γειων υδροφορέων και της
διατήρησης οικολογικής
παροχής.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μεταξύ αυτών και το Φράγμα στον Ενιπέα (στην θέση Παλιοδερλί)Μεταξύ αυτών και το Φράγμα στον Ενιπέα (στην θέση Παλιοδερλί)

Ένταξη πέντε φραγμάτων στη Θεσσαλία στον ΠρογραμματικόΈνταξη πέντε φραγμάτων στη Θεσσαλία στον Προγραμματικό

σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών ζητά ο Περιφερειάρχηςσχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών ζητά ο Περιφερειάρχης

Κώστας ΑγοραστόςΚώστας Αγοραστός



Έ
φυγε από τη ζωή

σε ηλικία 99 χρο-

νών ο επιφανής

γιατρός Σπύρος

Σιμσίρογλου που έζησε

στα Φάρσαλα για περισ-

σότερα από 20 χρόνια ως

διευθυντής της Σχολής

Αγροτικής Προληπτικής

και Κοινωνικής Ιατρικής

Φαρσάλων, με μεγάλη

δράση στο ενεργητικό του

και σε μια εξαιρετικά

δύσκολη περίοδο για τον

τόπο αφήνοντας μεγάλη

παρακαταθήκη.

Λίγα λόγια για τον ίδιο και

την Αγροτική Σχολή

Υγιεινής Φαρσάλων

Βρισκόμαστε στα δύσκολα

χρόνια μετά από τον πόλε-

μο και ιδιαίτερα για την

περιοχή μας, τα Φάρσαλα,

ύστερα από τους καταστρο-

φικούς σεισμούς του 1954

και 1957. Αρρώστιες πολ-

λές, ελλιπής ιατροφαρμα-

κευτική φροντίδα και επιδη-

μικές ασθένειες αποδεκάτι-

ζαν τον πληθυσμό.

Τον Σεπτέμβρη του 1960

εγκαινιάστηκε η σχολή

Αγροτικής Υγιεινής

Φαρσάλων που λειτουργού-

σε υπό την εποπτεία  της

Πειραματικής Μονάδας

Υγείας Θεσσαλίας.

Αποστολή της ήταν η θεω-

ρητική και πρακτική επιμόρ-

φωση γιατρών, μαιών και

επισκεπτριών αδελφών για

ζητήματα προληπτικής και

κοινωνικής Ιατρικής.

Πρώτος διευθυντής της

Σχολής Αγροτικής

Προληπτικής και

Κοινωνικής Ιατρικής

Φαρσάλων ορίζεται ο δρα-

στήριος επιστήμονας, ορα-

ματιστής και ανθρωπιστής

Σπυρίδων Σιμσίρογλου. Για

20 χρόνια (1960-1980)

ασκεί τα καθήκοντά του με

ιδιαίτερη επιτυχία. Η σχολή

γνωρίζει πρωτοφανή για τα

ελληνικά δεδομένα αναγνώ-

ριση. Η δράση της και ο

δυναμισμός της , την καθι-

στούν υπόδειγμα σε πολλές

χώρες του εξωτερικού,

χιλιάδες επαγγελματίες

υγείας επιμορφώθηκαν

άρτια στη διάρκεια της λει-

τουργίας της. Ακόμα Ο κ.

Σιμσίρογλου υπήρξε πρε-

σβευτής της UNICEF σε

πολλά κράτη.

Κόσμησε την πόλη μας με

το ήθος του και εργάστηκε

με αμίμητο ζήλο. Αγάπησε

τον τόπο και τους ανθρώ-

πους. Η φυσιογνωμία του,

ζεστή και οικεία, ζωντανεύει

στις διηγήσεις των μεγάλων

με ενθουσιασμό και εγκαρ-

διότητα. Όλοι έχουν κάτι να

πουν, μια ιστορία, ένα περι-

στατικό. Άλλωστε είχε

σαρώσει όλη την περιοχή

δίνοντας συμβουλές υγιει-

νής στους πολίτες.

Όλοι τον θυμούνται πρό-

σχαρο, ευγενικό και ευπρε-

πή με μια φωτογραφική

μηχανή ή μια μηχανή κινη-

ματογράφησης να απαθα-

νατίζει όψεις ενός κόσμου

που νοσταλγούμε από χρό-

νια. Πολλά από τα βίντεο

και τις φωτογραφίες που

κυκλοφορούν από εκείνη

την εποχή τοπία, παρελά-

σεις και άλλα ανήκουν στον

ίδιο.

Ως Φαρσαλινοί πολίτες

οφείλουμε εξαιρετική

ευγνωμοσύνη στον εκλιπό-

ντα γιατρό Σπύρο

Σιμσίρογλου και δεν είναι

υπερβολή να πούμε ότι

ήταν ένα ζωντανό κομμάτι

της σύγχρονης ιστορίας της

πόλης μας.  Απεβίωσε στην

Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής

όπου ζούσε τα τελευταία

χρόνια. Ας είναι ελαφρύ το

χώμα που θα σκεπάζει τον

εκλιπόντα.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία
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““Έφυγε” από την ζωή ο επιφανής γιατρός ΣπύροςΈφυγε” από την ζωή ο επιφανής γιατρός Σπύρος

Σιμσίρογλου, μεγάλη η προσφορά του στα ΦάρσαλαΣιμσίρογλου, μεγάλη η προσφορά του στα Φάρσαλα



«
Υπήρξαν πολλά

λάθη στους δασι-

κούς χάρτες και για

αυτό με τον πρωθυπουρ-

γό αποφασίσαμε για ορι-

ζόντιες αλλαγές χωρίς

επιβάρυνση των πολι-

τών», δήλωσε στον ΑΝΤ1

και την εκπομπή

«Πρωινοί Τύποι» ο

Υπουργός Περιβάλλοντος

και Ενέργειας.

Όπως εξήγησε ο Κώστας

Σκρέκας, υπάρχουν περί-

που 140.000 αντιρρήσεις,

εκ των οποίων το 50-55%

είχε κυρωθεί από την προη-

γούμενη κυβέρνηση, ωστό-

σο, «αν αφήναμε τις αντιρ-

ρήσεις θα θέλαμε 15 χρόνια

για να εξεταστούν».

«Το πρόβλημα είναι ότι

υπάρχουν σφάλματα, εκτά-

σεις που δεν είναι δασικές,

αλλά χαρακτηρίζονται, δεν

είχαν συμπεριληφθεί πρά-

ξεις από παράλειψη και

ερχόμαστε και τα διορθώ-

νουμε», είπε και εξήγησε

ότι, γίνονται γρήγορες ανα-

θέσεις σε νομικούς, ώστε

να προχωρούν οι υποθέ-

σεις.

Στο τι μπορούν να κάνουν

οι πολίτες, είπε ότι αφενός

μπορούν ατελώς να προ-

σφύγουν στο Δασαρχείο,

ώστε να διορθώσει μόνο

του το λάθος.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό,

μπορούν να προσφύγουν

σε μεικτές Επιτροπές, όπου

και θα κριθεί το αίτημά

τους. Εκεί υπάρχει κόστος,

μειωμένο κατά 50%, ενώ

έχει διπλασιαστεί και ο

αριθμός των Επιτροπών.

Εξηγώντας «οι δασικοί χάρ-

τες δεν επεμβαίνουν στο

ιδιοκτησιακό καθεστώς»,

είπε πως, στις περιπτώσεις

που δεν τεκμαίρεται η

κυριαρχία του Δημοσίου, τα

λάθη θα διορθωθούν από

την αναμενόμενη απόφαση

του ΣτΕ.

Κάλεσε όσους έχουν νόμι-

μες οικοδομικές άδειες να

αναμένουν την απόφαση

του ΣτΕ και τόνισε ότι,

ακόμα και οι περιπτώσεις

προφορικής μεταβίβασης

ακινήτου, θα διορθωθούν

με την απόφαση του ΣτΕ

και σχετικές νομοθετικές

ρυθμίσεις.

Νέο «Εξοικονομώ»

«1,2 δις θα διατεθούν το

επόμενο δίμηνο» στα πλαί-

σια του προγράμματος

«Εξοικονομώ», είπε ο

Υπουργός, ανακοινώνοντας

ότι στα τέλη του καλοκαιρι-

ού έρχεται δεύτερο πρό-

γραμμα.

Η διαφορά με το πρώτο θα

είναι τα κριτήρια που τίθε-

νται, μεταξύ τω οποίων  η

παλαιότητα του κτηρίου, ο

βαθμός αναβάθμισης και

πόσοι μένουν μέσα στο

σπίτι.  «Θα υπάρχει προε-

ταιροποίηση και επιλαχό-

ντες», συμπλήρωσε σχετι-

κά.

Ως προς το χρόνο που ανα-

μένεται να ξεκινήσει, ο

κ.Σκρέκας είπε ότι, τον

Ιούνιο υπολογίζεται να προ-

δημοσιευτούν  τα κριτήρια

και μέχρι τέλος Αυγούστου

θέλουμε να είναι στον αέρα

η πλατφόρμα.

Τέλος, ερωτηθείς για τυχόν

μειώσεις στην τιμή του ρεύ-

ματος, απάντησε πως «οι

τιμές πέφτουν μέσα από

τον ανταγωνισμό, ο πολίτης

έχει επιλογή φθηνότερου

τιμολογίου», ενώ για τη

ΔΕΗ είπε πως,  «παραλά-

βαμε μία εταιρεία ζόμπι και

μέσα σε 18 μήνες καταφέ-

ραμε να δανείζεται με καλό

επιτόκιο».

«
Στα αντιπλημμυρικά

έργα αναφέρετε ως

προτεραιότητες τη

Μακεδονία, τη Στ.

Ελλάδα, την

Πελοπόννησο και την

Κρήτη. Πού έγιναν οι

μεγάλες πλημμύρες προ-

σφάτως με τον “Ιανό”;

Στη Θεσσαλία, στους

Δήμους Φαρσάλων,

Καρδίτσας και Αλμυρού!

Πρέπει να οχυρώσουμε

τον τόπο μας απέναντι

στις πλημμύρες και να

διασφαλίσουμε τους απα-

ραίτητους υδατικούς

πόρους για τη γεωργία!»

Τα παραπάνω τόνισε, μετα-
ξύ άλλων, ο αν. γραμματέ-
ας της ΚΟ της ΝΔ, βουλευ-
τής Ν. Λάρισας, Χρήστος
Κέλλας, προς τον αν.
υπουργό Οικονομικών
Θεόδωρο Σκυλακάκη, στην
ομιλία του, μέσω τηλεδιά-
σκεψης, για το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0», προσθέτοντας:
«Ζητώ να εντάξετε στις
προτεραιότητες του σχεδίου

την κατασκευή του φράγμα-
τος στη Σκοπιά Φαρσάλων,
που είναι έργο αντιπλημμυ-
ρικό αλλά και αρδευτικό και
υδρευτικό ταυτόχρονα. Εάν
είχε γίνει τις προηγούμενες
δεκαετίες, δεν θα είχαμε την
καταστροφή για σπίτια και
επιχειρήσεις από τον “Ιανό”!
Είναι δυνατόν, το 2021, στο
κέντρο της Ελλάδος, στα
Φάρσαλα, ο κόσμος να μην
έχει νερό να πιεί;
Έχει συζητηθεί κατ’ επανά-
ληψη – και σ’ αυτή την
αίθουσα – το μεγάλο πρό-
βλημα ερημοποίησης του
Θεσσαλικού Κάμπου, όπου
βρίσκεται νερό μετά από
γεωτρήσεις σε βάθος 300
και 400 μέτρων! Η μόνη
λύση είναι η μερική μεταφο-
ρά νερού του Αχελώου!
Πρόκειται για ένα έργο που
έχει εκτελεστεί κατά 70%
και κόστισε περί τα 600 εκ.
ευρώ μέχρι σήμερα, το
οποίο είναιπεριβαλλοντικό,
αναπτυξιακό, αρδευτικό και

ενεργειακό. Το έργο αυτό
και η Θεσσαλία δεν μπο-
ρούν να λείπουν από το
σχέδιο ανάκαμψης!».
Ο κ. Σκυλακάκης απάντησε
στον κ. Κέλλα ότι θα
συμπεριληφθεί και η
Θεσσαλία στα αρδευτικά
έργα του Σχεδίου
Ανάκαμψης.
Ανακατασκευή δρόμων
Λάρισας – Φαρσάλων,
Ελασσόνας – Κοζάνης
Υπογειοποίηση ή βύθιση
σιδηροδρομικής γραμμής
Σε σχέση με τα έργα υπο-
δομής, ο Λαρισαίος πολιτι-
κός ζήτησε την ανακατα-
σκευή των δρόμων Λάρισας
– Φαρσάλων και
Ελασσόνας– Κοζάνης και
την υπογειοποίηση είτε τη
βύθιση της σιδηροδρομικής
γραμμής που διέρχεται από
την πόλη της Λάρισας, ενώ
επισήμανε την επιτακτική
ανάγκη απρόσκοπτηςεκτέ-
λεσης των προγραμμάτων
εξηλεκτρισμού αγροτικών

και κτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων, σημειώνοντας:
«Δεν υπάρχει ανάπτυξη
χωρίς ενεργειακή επάρκεια.
Είναι απαραίτητο να προ-
χωρήσει απρόσκοπτα ο
εξηλεκτρισμός των αγροτι-
κών και κτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων. Δεν είναι
αποδεκτό αγροτικές ή κτη-
νοτροφικές επιχειρήσεις να
έχουν ενταχθεί σε πρό-
γραμμα εξηλεκτρισμού, να
έχουν καταβάλει εδώ και 1
χρόνο 20.000 και 40.000 €
και να μην έχουν ηλεκτρο-
δοτηθείπεριμένοντας να
βρεθούν κολώνες ή να ενι-
σχυθεί η γραμμή.
Δεν αφορά μόνο την αγρο-
τική οικονομία, αλλά και τον
τουρισμό. Στα παράλια του
νομού μας αντιμετωπίζουμε
πολλαπλές διακοπές ρεύ-
ματος κατά τη διάρκεια της
τουριστικής περιόδου.
Ελπίζω η πρόβλεψη του
σχεδίου για ενίσχυση της
ανθεκτικότητας του δικτύου

του ΔΕΔΔΗΕ να δώσει
λύσεις».
Ο κ. Κέλλας εστίασε στις
δράσεις για τον πρωτογενή
τομέα, υπογραμμίζοντας
την ανάγκη σύστασης εθνι-
κού αγροτικού επιμελητηρί-
ου που θα αναλάβει τη
συστηματική ενημέρωση
και κατάρτιση αγροτών και
κτηνοτρόφων σε σχέση με
προγράμματα ενίσχυσης
του αγροδιατροφικού τομέα
(πράσινη γεωργία, γενετική
βελτίωση ζώων κ.α.) και της
εξαγωγικής δυναμικής του.
Ακόμη, αναφέρθηκε στις
δυνατότητες επένδυσης στο
διαφοροποιημένο τουριστι-
κό προϊόν του Νομού
Λάρισας και της χώρας,
ενώ χαιρέτισε τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των επιχει-
ρήσεων, καλώντας για
ευρεία παροχή δυνατότητας
κατάρτισης των πολιτών με
ψηφιακές δεξιότητες.
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Σκυλακάκης σε Κέλλα: Και η Θεσσαλία στα αντιπλημμυρικά –Σκυλακάκης σε Κέλλα: Και η Θεσσαλία στα αντιπλημμυρικά –

Αρδευτικά έργα του σχεδίου ανάκαμψηςΑρδευτικά έργα του σχεδίου ανάκαμψης

Σκρέκας στον ΑΝΤ1: έρχεται νέο “Εξοικονομώ” με κριτήριαΣκρέκας στον ΑΝΤ1: έρχεται νέο “Εξοικονομώ” με κριτήρια
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Συνάντηση Καπετάνου με τηνΣυνάντηση Καπετάνου με την

Πρόεδρο της επιτροπής τηςΠρόεδρο της επιτροπής της

Βουλής για το περιβάλλον κα.Βουλής για το περιβάλλον κα.

ΑυγερινοπούλουΑυγερινοπούλου

Σ
υνάντηση πραγμα-

τοποίησε ο

Πρόεδρος της

Δ.Ε.Ε.Π.  Λάρισας της

Νέας Δημοκρατίας κ.

Χρήστος Καπετάνος με

την βουλευτή Νομού

Ηλείας της Νέας

Δημοκρατίας και Πρόεδρο

της Ειδικής Μόνιμης

Επιτροπής

Περιβάλλοντος και

Υποεπιτροπής Υδατικών

Πόρων της Βουλής κα

Διονυσία-Θεοδώρα

Αυγερινοπούλου, κατά

την πρόσφατη επίσκεψή

της στη Λάρισα.

Η κα Αυγερινοπούλου, ως

Πρόεδρος της Επιτροπής,

επισκέφθηκε τις πληγείσες

από το σεισμό περιοχές,

διαπίστωσε από κοντά τις

εκτεταμένες ζημιές και ενη-

μερώθηκε για τις ενέργειες

που γίνονται  για την έγκαι-

ρη αποκατάστασή τους.

Από την πλευρά του, ο

Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.

Λάρισας κ. Καπετάνος, την

ενημέρωσε για την άμεση

ανάγκη υλοποίησης του

φράγματος στη Σκοπιά,

όπου πρόσφατα το

Υπουργείο Υποδομών ανα-

κοίνωσε ότι προχωρά στην

εκπόνηση μελέτης  για την

κατασκευή του με ΣΔΙΤ,

ενώ την ενημέρωσε και για

τα δύο άλλα φράγματα σε

Ναρθάκιο και Δίλοφο, που

θα επιλύσουν το υδρευτικό

πρόβλημα των Φαρσάλων.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε

επίσκεψη στον

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ.

Ιερώνυμο, το πολυσχιδές

έργο του οποίου, εξήραν

τόσο η κα Αυγερινοπούλου

όσο και ο κ. Καπετάνος.

Η
Περιφερειακή

Παράταξη «Η

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΗΝ

ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ» συμπαρα-

στέκεται και στηρίζει τα

δίκαια αιτήματα των

αγροτών, παραγωγών και

εμπόρων των λαϊκών

αγορών και ζητά την

άμεση απόσυρση του

σχεδίου νόμου για τις λαϊ-

κές αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανα-

κοίνωσή της αναφέρει:

«Οι εκπρόσωποι των ομο-

σπονδιών και των συλλό-

γων επαγγελματιών και

παραγωγών λαϊκών αγο-

ρών διατύπωσαν την αντί-

θεσή τους με τη βασική

φιλοσοφία της πρότασης

νομοσχεδίου του υπουργεί-

ου Ανάπτυξης &

Επενδύσεων για τις λαϊκές

αγορές, καθώς όπως τόνι-

σαν αυτή αλλάζει τη φυσιο-

γνωμία των λαϊκών αγο-

ρών, αντιστρατεύεται τον

κοινωνικό χαρακτήρα τους

και υπονομεύει τη δυνατό-

τητα των πραγματικών

παραγωγών-αγροτών να

διαθέτουν απευθείας και

χωρίς μεσάζοντες, τα προϊ-

όντα τους στον καταναλω-

τή.

Συγκεκριμένα η

Πανελλαδική Ομοσπονδία

Συλλόγων Παραγωγών

Αγροτικών Προϊόντων

Πωλητών Λαϊκών Αγορών,

εστιάζει στα κύρια σημεία

του ν/σ με τα οποία:

·Το  σχέδιο νόμου που

κατατίθεται εντός των επό-

μενων ημερών αναθέτει τη

διαχείριση των λαϊκών αγο-

ρών σε ιδιώτες

·Επιτρέπει σε Νομικά

Πρόσωπα – Εταιρείες να

αδειοδοτούνται και να συμ-

μετέχουν στις Λαϊκές.

·Τις θέσεις που κατέχουν

τόσα χρόνια οι παραγωγοί

τις χάνουν και ορίζεται ο

πλειστηριασμός ως μέτρο

κτήσης δηλαδή βγάζει τις

θέσεις τους στο σφυρί.

·Καταργεί τις Επιτροπές

Λαϊκών Αγορών (Διοικητικά

Συμβούλια).

·Εξαιρεί την συμμετοχή των

εκπροσώπων συνδικαλι-

στών παραγωγών και

επαγγελματιών πωλητών

απ’ όλες τις αποφάσεις και

σχεδιασμούς».

««Η Θεσσαλία στην καρδιάΗ Θεσσαλία στην καρδιά

μας»: Να αποσυρθεί άμεσα τομας»: Να αποσυρθεί άμεσα το

σχέδιο Νόμου για τις Λαϊκέςσχέδιο Νόμου για τις Λαϊκές

ΑγορέςΑγορές



Σ
υνεδρίασε η

Εκτελεστική

Επιτροπή της

Ελληνικής

Ποδοσφαιρικής

Ομοσπονδίας και έλαβε

τις ακόλουθες αποφάσεις.

- Η Ετήσια Τακτική Γενική

Συνέλευση της Ε.Π.Ο. θα

πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 25/06/2021 και

ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο

Grand Hayat, Συγγρού 115.

- Ενέκρινε τη διεξαγωγή

φιλικού αγώνα της Εθνικής

Ομάδας Ανδρών με τη

Νορβηγία στο Όσλο, στις

6/6.

- Ματαίωσε όλα τα πρω-

ταθλήματα των Ενώσεων

Ποδοσφαιρικών

Σωματείων (ΕΠΣ) της

σεζόν 2020-21.

- Επικύρωσε τη διεξαγωγή

των πρωταθλημάτων Γ΄

Εθνικής Κατηγορίας και Α΄

Κατηγορίας Γυναικών με το

επικαιροποιημένο υγεινομι-

κό πρωτόκολλο της ΓΓΑ. Με

την ίδια απόφαση ανατίθε-

ται στους παρατηρητές των

αγώνων η αρμοδιότητα για

τη διενέργεια του ελέγχου,

όσον αφορά στην υποβολή

των μελών των αποστολών

των ομάδων σε test Covid-

19 και στην παραλαβή των

αποτελεσμάτων της εξέτα-

σης ενός εκάστου.

- Όρισε τους προέδρους και

τα μέλη όλων των διαρκών

και ειδικών Επιτροπών της

Ομοσπονδίας, όπως αυτές

προβλέπονται στο άρθρο

42 του καταστατικού της.

Πρόεδροι των Επιτροπών

ορίστηκαν οι:

Οικονομική Επιτροπή:

Κλέαρχος Τζαφέρης

Επιτροπή Διοργανώσεων:

Άγγελος Δανιήλ

Τεχνική Επιτροπή: Τάκης

Παπαχρήστος

Επιτροπή Γυναικείου

Ποδοσφαίρου: Κυριάκος

Φύτρας

Ιατρική Επιτροπή: Τάκης

Καρράς

Επιτροπή Ιδιότητας

Ποδοσφαιριστών:

Παναγιώτης Διακοφώτης

Επιτροπή Ασφαλείας και

γηπέδων: Δημοσθένης

Κουπτσίδης

Επιτροπή Επαγγελματικού

Ποδοσφαίρου: Θόδωρος

Ζαγοράκης

Επιτροπή Εθνικών

Ομάδων: Τάκης

Παπαχρήστος

Επιτροπή Διαμεσολαβητών:

Χρήστος Φαφούτης

Υπεύθυνος Διαχείρισης

Ποιότητας (ISO): Άγγελος

Δανιήλ

Εκπρόσωπος ΕΠΟ στη

SL1: Αστέριος Αντωνίου

Εκπρόσωπος ΕΠΟ στη

SL2: Λεωνίδας Θωμαΐδης
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Οριστική διακοπή των τοπικών πρωταθλημάτων…Οριστική διακοπή των τοπικών πρωταθλημάτων…

Μ
ε αφορμή την

Παγκόσμια

Ημέρα Υγείας

και με αίτημα την στήριξη

της Δημόσιας Υγείας

πραγματοποιήθηκε από

Φορείς Συλλόγων της

Επαρχίας Φαρσάλων

στην Πλατεία Δημαρχείου

στα Φάρσαλα παράσταση

διαμαρτυρίας με δείχνο-

ντας με αυτό τον τρόπο

την συμπαράσταση στον

αγώνα των υγειονομικών

μέσα στην πανδημία για

ενίσχυση του δημόσιου

συστήματος Υγείας.

Η συγκεκριμένη κίνηση δια-

μαρτυρίας οργανώθηκε με

πρωτοβουλία του

Συνδικάτου Οικοδόμων

Φαρσάλων και με την συμ-

μετοχή εκπροσώπων συλ-

λόγων του τόπου.

Οι φορείς ζήτησαν την

άμεση ενίσχυση της

Πρωτοβάθμιας Υγείας και

στελέχωση με μόνιμο ιατρι-

κό-νοσηλευτικό, που ως

στόχο θα έχει την αναβάθ-

μιση των παρεχόμενων

υπηρεσιών για την εξυπη-

ρέτηση του πολίτη και την

πρόσβαση στην πρωτοβάθ-

μια φροντίδα υγείας.

Επίσης υπέγραψαν και ένα

ψήφισμα το οποίο αναμένε-

ται να αποστείλουν στην 5η

ΥΠΕ και αφορά την ενίσχυ-

ση και την κάλυψη των

κενών οργανικών θέσεων

στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων με νέες προ-

σλήψεις μόνιμου προσωπι-

κού, τη μονιμοποίηση των

συμβασιούχων, την πλήρη

λειτουργία των εργαστη-

ρίων, την πρόσληψη οδο-

ντιάτρων, την κάλυψη στο

ακτινολογικό με ιατρό ακτι-

νοδιαγνώστη, τη μονιμοποί-

ηση των εργαζομένων στην

υπηρεσία καθαριότητας του

Κ.Υ.Φ. και την άμεση αντι-

μετώπιση και λύση των κτι-

ριακών αναγκών της συγκε-

κριμένης δομής.

Αποστολή ψηφίσματος για ενίσχυση του Κ.Υ.Φ. στην 5η ΥΠΕΑποστολή ψηφίσματος για ενίσχυση του Κ.Υ.Φ. στην 5η ΥΠΕ

ΠαράστασηΠαράσταση διαμαρτυρίας με στόχο τηνδιαμαρτυρίας με στόχο την

ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας - ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας - 



Τ
ην απαλλαγή των

αγροτών και των

αλιέων από την

καταβολή του τέλους επι-

τηδεύματος για το φορο-

λογικό έτος 2020, επιβε-

βαίωσε ο υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Σπήλιος

Λιβανός, μιλώντας σε

τηλεοπτική εκπομπή.

Σε αναφορά του για τη

μετά-covid εποχή, ο κ.

Λιβανός σημείωσε ότι η

ανάπτυξη θα έρθει από την

περιφέρεια και σε αυτό το

πλαίσιο το ΥΠΑΑΤ, σε

συνεργασία με το υπουρ-

γείο Οικονομικών, έχει

δώσει στους αγρότες πάνω

από 470 εκατ. ευρώ, με τα

186 εκατ. ευρώ από αυτά

να είναι από επιστρεπτέες

προκαταβολές και τα υπό-

λοιπα είναι άμεσες ενισχύ-

σεις σε ομάδες αγροτών σε

όλη την Ελλάδα.

«Η κυβέρνηση στηρίζει

τους Έλληνες αγρότες με

όποιον τρόπο μπορεί.

Στόχος μας είναι να στηρί-

ξουμε την ελληνική περιφέ-

ρεια» είπε σχετικά ο αρμό-

διος υπουργός και πρόσθε-

σε: «Αν θέλουμε να πάμε

στο επόμενο στάδιο μετά

την πανδημία, η ανάπτυξη

θα έλθει μέσα από την

περιφέρεια. Και ένας από

τους βασικούς πυλώνες

ανάπτυξης ελπίζω- και γι’

αυτό δουλεύουμε- να είναι

η αγροτική μας οικονομία».

Ανακοίνωσε τέλος ότι έχει

εισηγηθεί τον εμβολιασμό

των εργαζομένων στην κον-

σερβοποιία, λόγω των ιδιαι-

τεροτήτων που υπάρχουν

στον συγκεκριμένο τομέα,

αφού πρόκειται για μια

σημαντική εξαγωγική δρα-

στηριότητα που εξαντλείται

σε ένα δίμηνο, ενώ οι εργα-

ζόμενοι εργάζονται σε κλει-

στούς χώρους.
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Επιβεβαιώνει ο Σπ. Λιβανός: Απαλλαγή από το τέλος επιτηΕπιβεβαιώνει ο Σπ. Λιβανός: Απαλλαγή από το τέλος επιτη--

δεύματος για τους αγρότες και για το 2020δεύματος για τους αγρότες και για το 2020

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

Φαρσαλινή υπερτυχερή με 1Φαρσαλινή υπερτυχερή με 1

ευρώ “τίναξε” την μπάνκα στοευρώ “τίναξε” την μπάνκα στο

ΣΚΡΑΤΣ κερδίζοντας 10.000 ευρώ!ΣΚΡΑΤΣ κερδίζοντας 10.000 ευρώ!

Μ
ια υπερτυχερή

Φαρσαλινή

«έξυσε» στο

«ΣΚΡΑΤΣ» και συγκεκρι-

μένα στο παιχνίδι «7 ΚΑΙ

ΤΥΧΕΡΟ» το οποίο αγό-

ρασε με μόλις 1 ευρώ

από το περίπτερο του

Θοδωρή Χαμορούσου

στην Πλατεία Λαού και

κέρδισε 10.000 ευρώ

«τινάζοντας την μπάνκα».

Την μεγάλη νίκη της
Φαρσαλίνης γνωστοποίησε
ο ίδιος ο κ. Χαμορούσος
αναρτώντας στα Social
Media φωτογραφία με λεζά-
ντα «Ευτυχώς τα κέρδισε
κάποια που τα είχε πάρα
πολύ ανάγκη!» προσκομίζο-
ντας παράλληλα το αποδει-
κτικό κουπόνι.
Στα σχόλια κάτω από την
ανάρτηση όλοι οι φίλοι του
κ. Χαμορούσου απάντησαν
πολύ θετικά με τα «μπράβο
και τα συγχαρητήρια» στην
νικήτρια να πέφτουν
«βροχή».

Μ
ε ταχείς ρυθμούς

προχωράει η ανέ-

γερση του τετραώ-

ροφου κτιρίου της κλινικής

του Θεραπευτηρίου

Ασκληπιείου Λάρισας, με

την κατασκευή του να περ-

νάει στην επόμενη φάση.

Ο χώρος ανέγερσης του
υπερσύγχρονου κτιρίου άνω

των 6.000 τ.μ., νέων προδια-
γραφών, που βρίσκεται σε
κομβικό σημείο της θεσσαλι-
κής πρωτεύουσας, έχει μετα-
τραπεί σε ένα απέραντο
εργοτάξιο. Οι εργασίες συνε-
χίζονται καθημερινά με πυρε-
τώδεις ρυθμούς.
Στο νέο αυτό κτίριο θα μετα-
στεγαστεί και θα επεκταθεί,

βάση του εγκεκριμένου από
το Υπουργείο Υγείας λειτουρ-
γικού της πλαισίου, η κλινική
Θεραπευτήριο Ασκληπιείο
Λάρισας, η οποία λειτουργεί
στην πόλη της Λάρισας από
το 2008, καλύπτοντας τις
ανάγκες ολόκληρης της
Θεσσαλία

Κλινική Θεραπευτήριο Ασκληπιείο Λάρισας: ΜεΚλινική Θεραπευτήριο Ασκληπιείο Λάρισας: Με

ταχύτατους ρυθμούς προχωρά η κατασκευή τουταχύτατους ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του



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

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 -

693874998

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για το Ουζερί

– Μεζεδοπωλείο “Λίθος”

Μαγείρισσά και

Σερβιτόρος με εμπειρία

και προυπηρεσία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

24910 – 22859,

6977279314 (Από τις

11:00 π.μ. έως τις 14:00

μ.μ.)
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13/4:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

14/4:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

15/4:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

16/4:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

17/4:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

18/4:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

19/4:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

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

ZΗΤΕΙΤΑΙ

Zητείται βοηθός μάγειρα (τελειόφοιτος

σχολής τουριστικών επαγγελμάτων) για το

εστιατόριο Bασιλικός στα Φάρσαλα.

Τηλ. 6942687798

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο ΜΠΡΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του

Κωνσταντίνου και της Αθηνάς το

γένος Μπαλατσούκα που γεννήθηκε

στην Λάρισα και κατοικεί στα

Φάρσαλα και η ΤΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

του Δημητρίου και της Δήμητρας το

γένος Πατσουράκου που γεννήθηκε

στην Λάρισα και κατοικεί στα

Φάρσαλα.

Πρόκειται να έλθουν σε Α’

Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί

στον Ι.Ν. Παναγίας Δεμερλιώτισσας

στον Σταυρό Φαρσάλων.

Εγκρίθηκε από την

Οικονομική Επιτροπή

του Δήμου Φαρσάλων,

πρόσληψη προσωπικού

ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-

νου χρόνου, πέντε ατό-

μων, για χρονικό διάστη-

μα τεσσάρων μηνών, για

να υπάρξει εκτενέστερη

μέριμνα διαφύλαξης του

φυσικού περιβάλλοντος

και ειδικότερα των δασι-

κών εκτάσεων του Δήμου

μας, από τον κίνδυνο

πιθανών πυρκαγιών κατά

την καλοκαιρινή περίοδο.

Εγκρίθηκαν 5Εγκρίθηκαν 5

προσλήψεις σταπροσλήψεις στα

Φάρσαλα γιαΦάρσαλα για

ΠυρασφάλειαΠυρασφάλεια



Δ
ιαδοχικές πληρω-

μές έως και την

τελευταία εβδομάδα

του Απριλίου  για συντά-

ξεις, επιδόματα, αναδρο-

μικά, καθώς και για το

Δώρο Πάσχα στους

μισθωτούς του ιδιωτικού

τομέα.

Το χρονοδιάγραμμα των
πληρωμών έχει ως εξής:
Συντάξεις: Ο e-ΕΦΚΑ θα
πληρώσει τις συντάξεις
Μαΐου από τις 23 του μήνα
ως εξής:
Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις
συντάξεις Μαΐου 2021 την
Παρασκευή 23 Απριλίου
2021 (για τους συνταξιού-
χους που το ΑΜΚΑ τους
λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9).
Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις
συντάξεις Μαΐου 2021 τη Μ.
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
(για τους συνταξιούχους
που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε
0, 2, 4, 6, 8).
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις
συντάξεις Μαΐου 2021 τη Μ.
Τρίτη 27 Απριλίου 2021.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις
συντάξεις Μαΐου 2021 τη Μ.
Τρίτη 27 Απριλίου 2021.
Το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) θα
καταβάλει τις συντάξεις
Μαΐου 2021 τη Μ. Τρίτη 27
Απριλίου 2021.
Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις
συντάξεις Μαΐου 2021 τη Μ.
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.
Το Δημόσιο θα καταβάλει
τις συντάξεις Μαΐου 2021 τη

Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου
2021.
Τα υπόλοιπα Ταμεία του
ΕΦΚΑ (μισθωτών) θα κατα-
βάλουν τις συντάξεις Μαΐου
2021 όπως το Δημόσιο, την
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.
Οι προσωρινές συντάξεις
Ενόπλων Δυνάμεων,
Σωμάτων Ασφαλείας και
Πυροσβεστικού Σώματος
του Μαΐου 2021 θα κατα-
βληθούν όπως στο
Δημόσιο, την Τετάρτη 28
Απριλίου 2021.
Άνεργοι: Ο ΟΑΕΔ θα προ-
πληρώσει το επίδομα ανερ-
γίας του Μαΐου στις 25 του
μήνα.
Δώρο Πάσχα: Τη Μ.
Τετάρτη 28 Απριλίου θα
πληρωθούν πάνω από
500.000 εργαζόμενοι, που
τελούν σε αναστολή σύμβα-
σης εργασίας από τον
Ιανουάριο, το δώρο Πάσχα.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνω-
σε το οικονομικό επιτελείο,
για το διάστημα που ήταν
σε αναστολή, το δώρο
Πάσχα θα υπολογιστεί με
βάση το ποσό της αποζη-
μίωσης ειδικού σκοπού,
δηλαδή το επίδομα των 534
ευρώ. Οπως συνέβη και με
το δώρο Χριστουγέννων, το
δώρο Πάσχα θα πληρωθεί
σε δύο δόσεις, ενώ σύμφω-
να με το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους η δαπάνη θα
αγγίξει τα 185 εκατ. ευρώ.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση

για το δώρο Πάσχα αφορά
όσους τέθηκαν σε αναστο-
λή το διάστημα από 1η
Ιανουαρίου 2021 έως και τις
30 Απριλίου 2021. Γι’ αυτές
τις περιπτώσεις, σύμφωνα
με τη διάταξη, «το ποσό εκ
του επιδόματος εορτών
Πάσχα, καθώς και οι ανάλο-
γες ασφαλιστικές εισφορές
που αντιστοιχούν στο χρο-
νικό διάστημα αναστολής
της σύμβασης εργασίας
καταβάλλονται από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Το
επίδομα εορτών του έτους
2021 υπολογίζεται επί του
ποσού της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού και κατα-
βάλλεται απευθείας στους
εργαζομένους».
Προνοιακά επιδόματα:
Χιλιάδες δικαιούχοι των επι-
δομάτων του ΟΠΕΚΑ θα
πληρωθούν τη Μεγάλη
Πέμπτη 29 Απριλίου και όχι
τη Μεγάλη Παρασκευή 30
Απριλίου λόγω της αργίας.
Προκαταβολή σύνταξης:
Πριν από το Πάσχα (πιθα-
νότατα τη Μεγάλη
Εβδομάδα) θα λάβουν την
πρώτη μηνιαία προκαταβο-
λή των 384 ή 360 ευρώ,
καθώς και τα αναδρομικά
που αναλογούν στους
μήνες καθυστέρησης απο-
νομής της σύνταξής τους οι
περίπου 36.088 δικαιούχοι
σύμφωνα με το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Το συνολικό

πλήθος των αιτήσεων ανήλ-
θε σε 44.593, εκ των οποί-
ων οι 41.366 είναι ολοκλη-
ρωμένες και 3.227 δεν
έχουν οριστικοποιηθεί
ακόμη από τους ενδιαφερο-
μένους. Από τις 41.366
αιτήσεις, οι 36.088 περνούν
στο στάδιο της επεξεργα-
σίας προκειμένου οι δικαι-
ούχοι να λάβουν την προ-
καταβολή σύνταξης και τα
αναδρομικά πριν από το
Πάσχα. Οι δικαιούχοι θα
λάβουν πριν από το Πάσχα
την πρώτη μηνιαία προκα-

ταβολή των 360 ή 384
ευρώ (ανάλογα σε ποια
κατηγορία ανήκει ο ασφαλι-
σμένος), καθώς και τα ανα-
δρομικά που αναλογούν
στους μήνες καθυστέρησης
απονομής της σύνταξής
τους.
Αναδρομικά κληρονόμων:
Στις 12 Απριλίου 2021 θα
καταβληθούν τα αναδρομι-
κά σε όσους έχουν κληρο-
νομικό δικαίωμα από διαθή-
κη, ενώ την ίδια ημέρα ανα-
μένεται να καταβληθούν και
τα αναδρομικά στους κλη-

ρονόμους δεύτερου βαθμού
που αντιμετώπισαν δυσκο-
λίες στην επεξεργασία των
αιτήσεων.
Τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα
για το επίδομα των 400
ευρώ από τον ΟΑΕΔ στους
εποχικά εργαζομένους σε
τουρισμό – επισιτισμό
χωρίς δικαίωμα επαναπρό-
σληψης για 20.000 δικαιού-
χους, για καθέναν από τους
μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021.
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Τ
ην αυξημένη αποζη-

μίωση ειδικού σκο-

πού για τις επιχει-

ρήσεις που θα μείνουν

κλειστές τον Απρίλιο ανα-

κοίνωσε ο Χρήστος

Σταϊκούρας, μαζί με

δέσμη άλλων μέτρων

στήριξης και ανακούφι-

σης για τις επιχειρήσεις

με αναστολή λειτουργίας

τον εν λόγω μήνα καθώς

και για το προσωπικό

τους.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος
Σταϊκούρας:
«Το Οικονομικό Επιτελείο
της Κυβέρνησης, όπως έχει
αποδείξει μέχρι σήμερα,
δρα έγκαιρα, μεθοδικά και
στοχευμένα.
Διαθέτει γρήγορα αντανα-
κλαστικά, παρακολουθώ-
ντας τη δυναμική της υγειο-
νομικής κρίσης.

Περιορίζει, μέσα από την
υλοποίηση ενός ευρέος
πλέγματος μέτρων, τις
δυσμενείς οικονομικές επι-
πτώσεις της πανδημίας.
Αξιοποιεί τους πόρους που
έχει αντλήσει – τους τελευ-
ταίους μήνες – από τις αγο-
ρές, για να ενισχύσει νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνο-
ντας υπόψη και τις πρό-
σφατες αποφάσεις στο
υγειονομικό πεδίο, ανακοι-
νώνουμε ένα πρόσθετο
μέτρο.
Την αυξημένη αποζημίωση
ειδικού σκοπού για τις επι-
χειρήσεις των κλάδων
στους οποίους εφαρμόζο-
νται περιοριστικά μέτρα
κατά τον μήνα Απρίλιο.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρή-
σεις που απασχολούν έως
50 εργαζόμενους και έχουν

κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα
μεγαλύτερα έσοδα στους
κλάδους και στις περιοχές
όπου εφαρμόζονται περιο-
ριστικά μέτρα κατά τη διάρ-
κεια του Απριλίου, είναι
δικαιούχοι αυξημένης απο-
ζημίωσης ειδικού σκοπού,
χωρίς να ληφθεί υπόψη το
κριτήριο μείωσης τζίρου.
Η αποζημίωση διαμορφώ-
νεται ως εξής:
1.000 ευρώ για επιχειρή-
σεις που απασχολούν 0
έως 5 εργαζόμενους.
2.000 ευρώ για επιχειρή-
σεις που απασχολούν 6
έως 20 εργαζόμενους.
4.000 ευρώ για επιχειρή-
σεις που απασχολούν 21
έως 50 εργαζόμενους.
Για τις επιχειρήσεις στις
οποίες εφαρμόζονται περιο-
ριστικά μέτρα για λιγότερες
από 15 ημέρες, η αποζη-
μίωση θα αναλογεί στο
ήμισυ των προαναφερόμε-
νων ποσών.
Αυτή η αποζημίωση:
είναι μη επιστρεπτέα,
είναι αφορολόγητη, ανεκχώ-
ρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρί-
των,
δεν υπόκειται σε οποιοδή-
ποτε κράτηση, τέλος ή
εισφορά,
δεν δεσμεύεται και δεν συμ-
ψηφίζεται με βεβαιωμένα
χρέη προς τη φορολογική
διοίκηση και το Δημόσιο εν

γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα.
Το συγκεκριμένο μέτρο δια-
φοροποιείται σε σχέση με
την αρχική αποζημίωση
ειδικού σκοπού για τις επι-
χειρήσεις, είναι αυξημένο
και καλύπτει περισσότερες
επιχειρήσεις, καθώς λαμβά-
νει υπόψη τη συσσωρευμέ-
νη και κλιμακούμενη πίεση
– λόγω των υγειονομικών
περιορισμών – στο εισόδη-
μα των επιχειρηματιών.

Ενώ ταυτόχρονα επιδιώκε-
ται η μη δημιουργία «ηθικού
κινδύνου», απέναντι στις
επιχειρήσεις που επανεκκι-
νούν τη λειτουργία τους
μέσα στον μήνα.
Οι ωφελούμενοι, επιχειρή-
σεις και ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες, υπολογίζονται σε
περίπου 100.000.
Από αυτούς, περίπου
10.800 δραστηριοποιούνται
στους κλάδους του λιανε-
μπορίου στους οποίους
έχουν επιβληθεί περιοριστι-
κά μέτρα στις
Περιφερειακές Ενότητες
Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και
Κοζάνης.
Οι υπόλοιποι δραστηριο-
ποιούνται στο σύνολο της
επικράτειας και αφορούν
στους κλάδους του τουρι-
σμού, του πολιτισμού, του

αθλητισμού, τις μεταφορές,
τα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα
γυμναστήρια, τους παιδότο-
πους, και τους υπόλοιπους
κλάδους για τους οποίους
αναστέλλεται η δραστηριό-
τητά τους με κρατική εντολή
κατά τη διάρκεια του τρέχο-
ντος μήνα.
Σημειώνεται ότι έχει ήδη
προβλεφθεί η αυξημένη ενί-
σχυση του κλάδου της
εστίασης, και συνεπώς
αυτή δεν συγκαταλέγεται
στους ανωτέρω κλάδους.
Το κόστος της αποζημίω-
σης ειδικού σκοπού αναμέ-
νεται να ανέλθει στα 130
εκατ. ευρώ.
Η καταβολή αναμένεται να
γίνει εντός Μαΐου, αφού
ολοκληρωθούν οι καταβο-
λές του μέτρου της
Επιστρεπτέας
Προκαταβολής 7.
Υπενθυμίζεται ότι για το
σύνολο των επιχειρήσεων
στις οποίες έχουν επιβληθεί
περιοριστικά μέτρα, συμπε-
ριλαμβανομένου του λιανε-
μπορίου και της εστίασης,
προβλέπεται για τον
Απρίλιο:
Συμμετοχή στην
Επιστρεπτέα Προκαταβολή,
με τις αιτήσεις για τον 7ο
κύκλο της να έχουν ξεκινή-
σει από την προηγούμενη
Παρασκευή, και η καταβολή
της, με αυξημένα κατώτατα
ποσά, να αναμένεται προς

το τέλος του μήνα.
Απαλλαγή από την καταβο-
λή ενοικίου.
Αναστολή καταβολής ρυθμι-
σμένων φορολογικών και
ασφαλιστικών οφειλών.
Καταβολή αποζημίωσης
ειδικού σκοπού και πλήρης
κάλυψη ασφαλιστικών
εισφορών σε εργαζόμενους
των οποίων οι συμβάσεις
τίθενται σε προσωρινή ανα-
στολή.
Αναστολή προθεσμιών
λήξης, εμφάνισης και πλη-
ρωμής οφειλόμενων από
αυτές αξιογράφων.
Δυνατότητα συμμετοχής
στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ
2» για την επιδότηση επι-
χειρηματικών δανείων, για
τα οποία η σχετική πλατ-
φόρμα ανοίγει τις επόμενες
ώρες.
Δυνατότητα συμμετοχής
στο χρηματοδοτικό εργαλείο
κάλυψης παγίων δαπανών.
Συμπερασματικά, με τις
ανωτέρω παρεμβάσεις,
αποδεικνύουμε, για άλλη
μια φορά, ότι αφουγκραζό-
μαστε την κοινωνία και τις
ανάγκες της, παρακολου-
θούμε στενά τις εξελίξεις
στο υγειονομικό πεδίο, και
παρεμβαίνουμε άμεσα, με
αποτελεσματικά και κοινω-
νικά δίκαια μέτρα».
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Σ
ε ανακοίνωση του

Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού

Συλλόγου αναφέρονται τα

εξής:

Μεγάλη αναστάτωση προ-
κάλεσαν στα φαρμακεία οι
παραδόσεις των self tests .
Οι φαρμακοποιοί με έκπλη-
ξη διαπίστωσαν ότι οι
παραδόσεις της εταιρείας
Roche στα φαρμακεία είναι
πολυσυσκευασίες οι οποίες
περιέχουν 25 self tests.

Μέσα στις συσκευασίες
περιλαμβάνονται:
25 Αναλυτικές οδηγίες του
συγκεκριμένου test με
φωτογραφική αναπαράστα-
ση
25 Τεμάχια με βαμβακοφό-
ρο στυλεό (μπατονέτα) για
τη λήψη ρινικού επιχρίσμα-
τος
25 Δοκιμαστικοί σωλήνες με
ενσωματωμένο το υγρό
αντιδραστήριο
25 Ειδικά προσαρμοζόμενα
πώματα για το σωλήνα,
που λειτουργεί ως σταγονό-
μετρο
25 πλακέτες διεξαγωγής
του self test
Η εταιρεία όφειλε να παρέ-
χει όλα τα ανωτέρω σε ατο-
μικές συσκευασίες. Δεν

είναι δυνατόν να καλούνται
οι φαρμακοποιοί να διανεί-
μουν τα αντιδραστήρια
τοποθετώντας τα μέσα σε
εκατομμύρια ατομικές
συσκευασίες. Η πολιτεία
είχε υποχρέωση να ελέγξει
τη διαδικασία και να δια-
σφαλίσει την ορθότητα των
συσκευασιών.
Λόγω των παραλείψεων
αυτών οι πολίτες ταλαιπω-
ρούνται με μεγάλο χρόνο
αναμονής αφού οι φαρμα-
κοποιοί είναι αναγκασμένοι
να ετοιμάζουν τις ατομικές
συσκευασίες για τον καθέ-
να.
Όπως πληροφορηθήκαμε
το πρόβλημα αφορά μόνο
στην συγκριμένη εταιρεία
και σύμφωνα με την ενημέ-

ρωση που έχουμε, όλες οι
επόμενες παραδόσεις των
άλλων εταιρειών δεν θα
έχουν αυτό το πρόβλημα.
Απαιτούμε από την Πολιτεία
να μεριμνήσει και να δια-
σφαλίσει ότι τα tests των
επομένων διαγωνισμών να
είναι αποκλειστικά σε ατομι-
κές συσκευασίες.
Οι φαρμακοποιοί έχουν τη
διάθεση να συμβάλλουν και
να προσφέρουν στην επιτυ-
χία του εγχειρήματος και το
έχουν αποδείξει από την
πρώτη στιγμή εκδήλωσης
της πανδημίας .Δεν είναι
όμως δυνατόν να επιφορτί-
ζονται και με την αντιμετώ-
πιση τέτοιων αστοχιών και
παραλείψεων.
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συσκευασίες των 25 τεμαχίωνσυσκευασίες των 25 τεμαχίων


