
Τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

των καταναλωτών της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Φαρσάλων ενέκρινε κατά πλειοψηφία

το δημοτικό συμβούλιο.

CMYK

Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1015 Τιμή: 0,60 ευρώ

Να καθαρίσουν οικόπεδα καιΝα καθαρίσουν οικόπεδα και

ακάλυπτους χώρους καλείακάλυπτους χώρους καλεί

τους ιδιοκτήτες τους ο Δήμος τους ιδιοκτήτες τους ο Δήμος 

Η Φαρσαλινή ποιήτριαΗ Φαρσαλινή ποιήτρια

Κωνσταντίνα ΚατσιαβριάΚωνσταντίνα Κατσιαβριά

αποκαλύπτεται στον “Π .αποκαλύπτεται στον “Π .ΤΤ””

Έτοιμη να υποδεχθεί κόσμοΈτοιμη να υποδεχθεί κόσμο

αμέσως μετά την πανδημία ηαμέσως μετά την πανδημία η

δημοτική βιβλιοθήκηδημοτική βιβλιοθήκη

Με μεγάλη επιτυχία ηΜε μεγάλη επιτυχία η

Πασχαλινή ΑιμοδοσίαΠασχαλινή Αιμοδοσία

Διαθέσιμό ξανά το εμβολιαστικόΔιαθέσιμό ξανά το εμβολιαστικό

στο Κ.Υ.  για νέα ραντεβούστο Κ.Υ.  για νέα ραντεβού

Εστίαση: Εστίαση: ΌλαΌλα τατα προβλήμαπροβλήμα--

τατα λίγολίγο πρινπριν τοτο άνοιγμαάνοιγμα

Νέες υπηρεσίες προσφέρει τοΝέες υπηρεσίες προσφέρει το

ΚΚ.Ε.Π. .Ε.Π. του Δήμοτου Δήμου Φαρσάλωνυ Φαρσάλων

ΒελτιΒελτιώσεις στουςώσεις στους δρόμοδρόμουςυς Δένδρα- Ναρθάκι- ΣκοπιάΔένδρα- Ναρθάκι- Σκοπιά

καικαι ΦάρσαλαΦάρσαλα - - ΑχίλλειοΑχίλλειο απόαπό την Περιφέρειατην Περιφέρεια

Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμωνΝέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων

οφειλών προς τη ΔΕΥΑΦ ψήφισεοφειλών προς τη ΔΕΥΑΦ ψήφισε

το δημοτικό συμβούλιο το δημοτικό συμβούλιο 
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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

Μ. Τετάρτη 28/4/2021
Αραιή Συννεφιά 12/24c

Μ. Τρίτη 27/4/2021
Συννεφιά 11/22c

Μ. Πέμπτη 29/4/2021
Συννεφιά 14/27c

Μ. Παρασκευή 30/4/2021
Συννεφιά 16/29c

Μ. Σαββάτο 1/5/2021
Συννεφιά 18/29c

Κυριακή Πάσχα 2/5/2021
Συννεφιά 18/30c

Δευτέρα 3/5/2021
Συννεφιά 20/30c

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

Γ
αλλικά «μιλάει» ο

Δήμος Φαρσάλων

καθώς θα υπογρά-

ψει σύμβαση συνεργα-

σίας με το Γαλλικό

Ινστιτούτο της Ελλάδας

μέσω της Υπηρεσίας

Συνεργασίας Πολιτιστικής

Δράσης της Γαλλικής

Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό η σύμ-

βαση θα υπογραφεί εκ

μέρους του Γαλλικού

Ινστιτούτου Ελλάδος (ΓΙΕ)

από τον Διευθυντή κ.

Patrick COMOY και εκ

μέρους του Δήμου

Φαρσάλων από τον

Δήμαρχο κ. Ιορδάνη

Εσκίογλου.

Ο σκοπός της συμφωνίας

είναι ο εξής: Το ΓΙΕ, στο

πλαίσιο της αποστολής του

για πολιτιστική και επιστη-

μονική συνεργασία, δημι-

ουργεί μια διαδικτυακή

έκθεση, στα ελληνικά και

στα γαλλικά, σε συνεργασία

με την Εθνική Βιβλιοθήκη

της Γαλλίας (BNF) /

Retronews, με τίτλο «La

Par Amour», σχετικά με την

Επανάσταση και τον

Ελληνικό Πόλεμο της

Ανεξαρτησίας.  Αυτή η

έκθεση προβάλλει τις συλ-

λογές ντοκιμαντέρ της BNF,

χάρη στο έργο των ιστορι-

κών. Η διαδικτυακή σελίδα

αφιερωμένη στην έκθεση,

http://1821.ifg.gr, καθιστά

επίσης δυνατή την

Παρουσίαση των εκδηλώ-

σεων που διοργανώθηκαν

κατά την διάρκεια του 2021

με αφορμή την διακοσαετία

της Επανάστασης του

1821.

Το ΓΙΕ υλοποιεί άλλες δρά-

σεις στο πλαίσιο της διακο-

σαετίας, όπως ένα διαγωνι-

σμό κόμικς και μια αναδρο-

μική κινηματογραφική ταινία

σε συνεργασία με τη

Γαλλική Κινηματοθήκη και

την Ταινιοθήκη της

Ελλάδος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΓΙΕ

και ο Δήμος Φαρσάλων θα

συνεργαστούν, με στόχο

την προώθηση και υποστή-

ριξη των αντίστοιχων δρά-

σεων τους γύρω από την

διακοσαετία του 1821/2021.

Ο Δήμος ΦαρσάλωνΟ Δήμος Φαρσάλων

μιλάει… Γαλλικάμιλάει… Γαλλικά

Εμπορικός:Εμπορικός:

ΠροτεινόμενοΠροτεινόμενο

Εορταστικό ωράριοΕορταστικό ωράριο

για τη Μεγάληγια τη Μεγάλη

ΕβδομάδαΕβδομάδα

Αρνητικά όλα τα
τέστ που πραγμα-
τοποιήθηκαν στα

Φάρσαλα και την
Ζωοδόχο Πηγή.
Πιο συγκεκριμένα 

ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

Πραγματοποιήθηκαν 145

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

ΣΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ Δ.

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Πραγματοποιήθηκαν 37

Rapid Test τα αποτελέσμα-

τα των οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

Μαζικός δειγματοληπτικός

έλεγχο για κορωνοιό μέσω

της δράσης «drive through

testing» θα διεξαχθεί την

Τρίτη 27/4 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.

Αρνητικά όλα ταΑρνητικά όλα τα

τέστ στα Φάρσαλατέστ στα Φάρσαλα

και την Ζωοδόχοκαι την Ζωοδόχο

ΠηγήΠηγή

Τ
ο Διοικητικό
Συμβούλιο του
Εμπορικού

Επιχειρηματικού
Συλλόγου Επαρχίας
Φαρσάλων κάνει γνωστό
στους συναδέλφους και
στο καταναλωτικό κοινό
ότι το Πασχαλινό  ωράριο
των καταστημάτων δια-
μορφώνεται ως εξής:
Πασχαλινό Ωράριο

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ                 

26/4/2021  

08:00 – 14:00 και 17:00 –

20:30

Μ.ΤΡΙΤΗ                     

27/4/2021   

08:00 – 14:00 και 17:00 –

20:30

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ                  

28/4/2021   

08:00 – 14:00 και 17:00 –

20:30

Μ.ΠΕΜΠΤΗ                 

29/4/2021 

08:00 – 14:00 και 17:00 –

20:30

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            

30/4/2021 

12:00 – 18:00

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ                

1/5/2021

08:00 – 15:00

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ   

2/5/2021   

ΑΡΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  

3/5/2021

ΑΡΓΙΑ

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ        

4/5/2021

ΑΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

* Τα εμπορικά καταστήματα

βάσει του νόμου 4177/2013

άρθρο 16 παρ.1 δύναται να

λειτουργήσουν την Κυριακή

των Βαΐων.

**Την Τρίτη 4 Μαΐου 2021

λόγω μεταφοράς της αργίας

Πρωτομαγιάς τα καταστή-

ματα θα παραμείνουν κλει-

στά, καθώς η Πρωτομαγιά

καθιερώθηκε ως ημέρα

υποχρεωτικής αργίας με το

άρθρο 14 ν. 4468/2017.

Καλές  Δουλειές

Καλό Πάσχα

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ



Για σχεδόν μια μέρα

παρέμεινε εκτός λίστας το

εμβολιαστικό κέντρο που

λειτουργούσε στο Κ.Υ.

Φαρσάλων με το εμβόλιο

της AstraZeneca. Από το

απόγευμα της Πέμπτης

εμφανίστηκε ξανά διαθέ-

σιμο στην πλατφόρμα

των ηλεκτρονικών ραντε-

βού που μπορούν να

κλείνουν οι πολίτες ώστε

να εμβολιαστούν.

Σ
τη χορήγηση

οικονομικής ενί-

σχυσης για την

αντιμετώπιση απλών επι-

σκευαστικών εργασιών

ή/και την αντικατάσταση

οικοσκευής σε 23 πληγέ-

ντες από τις πλημμύρες

στις 18 και 19

Σεπτεμβρίου 2020 προχώ-

ρησε ο Δήμος Φαρσάλων

με απόφαση του δημάρ-

χου κ. Μάκη Εσκίογλου.

Τα ποσά ξεκινούν από τα

525 ευρώ και φτάνουν ως

και τις 5.400 ευρώ.
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Οικονομική ενίσχυση σε 23 νοικοκυριάΟικονομική ενίσχυση σε 23 νοικοκυριά

των Φαρσάλων για τον «Ιανό»των Φαρσάλων για τον «Ιανό»

Διαθέσιμό ξανά το εμβολιαστικό στο Κ.Υ.Διαθέσιμό ξανά το εμβολιαστικό στο Κ.Υ.

Φαρσάλων για νέα ραντεβούΦαρσάλων για νέα ραντεβού

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ



Σ
ε εξέλιξη βρίσκο-

νται από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες

αποκατάστασης και βελ-

τίωσης του δρόμου που

ενώνει τους οικισμούς

Δένδρα, Ναρθάκι, και

Σκοπιά στο Δήμο

Φαρσάλων. Το έργο είναι

συνολικού προϋπολογι-

σμού 227.000 ευρώ και

χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι εργασίες πραγματο-

ποιούνται σε όλο το

μήκος της οδού, 18 χιλιο-

μέτρων περίπου, σε

σημεία που υπέστησαν

ζημιές από τη θεομηνία

«Ιανός».

«Συνεχίζουμε να επιχειρού-

με  στις περιοχές της

Θεσσαλίας που επλήγησαν

από τη θεομηνία «Ιανός»,

αποκαθιστώντας τις υποδο-

μές προβασιμότητας, με

ολοκληρωμένο  πρόγραμμα

έργων  που βελτιώνουν

την καθημερινότητα των

πολιτών. Οι τεχνικές μας

υπηρεσίες έχουν ολοκλη-

ρώσει ή έχουν σε εξέλιξη

έργα για την αποκατάσταση

των σημείων του οδικού

δικτύου της επαρχίας

Φαρσάλων που υπέστησαν

ζημιές, καθώς και έργα για

τον καθαρισμό και την απο-

κατάσταση των αναχωμά-

των σε  υδατορέματα της

περιοχής» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Οι εργασίες στο δρόμο

Δένδρα-Ναρθάκι-Σκοπιά

περιλαμβάνουν:

• Γενικές εκσκαφές, άρση

καταπτώσεων, καθαρισμό-

και μόρφωση τάφρου τρι-

γωνικής διατομής ή τάφρου

ερείσματος.

• Ενίσχυση πρανών οδού με

επιχώματα – λιθορριπή σε

θέσεις καθιζήσεων.

• Εξυγίανση – αποκατάστα-

ση οδοστρωμάτων, βελτίω-

ση προσβασιμότητας και

ποιότητας κύλισης με κατα-

σκευή και ενίσχυση –

συμπλήρωση υφιστάμενης

οδοστρωσίας

• Εργασίες αποκατάστασης

ασφαλτικών στρώσεων σε

σημεία που εμφανίζονται

έντονες ρηγματώσεις –

καθιζήσεις.

• Εργασίες διαγράμμισης

της οδού στα σημεία απο-

κατάστασης.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Βελτιώνεται ο δρόμος Δένδρα- Ναρθάκι-Βελτιώνεται ο δρόμος Δένδρα- Ναρθάκι-

Σκοπιά από την Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΣκοπιά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΟΔήμαρχος
Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου

και το Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου,
υπεύθυνο για τον σχεδια-
σμό αποφυγής και αντιμε-
τώπισης πυρκαγιών, εν
όψει έναρξης της αντιπυ-
ρικής περιόδου (Από την
1η Μαΐου έως και την 31η
Οκτωβρίου 2021), καλούν
τους ιδιοκτήτες οικοπέ-

δων και ακάλυπτων
χώρων να προβούν στον
καθαρισμό τους από ξερά
χόρτα, σκουπίδια και
εύφλεκτα υλικά.
Σύμφωνα με το νόμο

3852/2010 (άρθρο 94) οι

ιδιοκτήτες οικοπέδων και

ακάλυπτων χώρων που

βρίσκονται εντός των ορίων

του Δήμου Φαρσάλων,

αλλά και σε απόσταση έως

100 μέτρα από οικισμούς,

φέρουν την ατομική ευθύνη

καθαρισμού και αποψίλω-

σης της γης η οποία υπό-

κειται στην ιδιοκτησία τους.

Σε περίπτωση αμέλειας, ο

νόμος ορίζει την επιβολή

χρηματικού προστίμου το

οποίο ανέρχεται στο ποσό

των 0,50€/τετραγωνικό

μέτρο.

Επιπλέον βεβαιώνεται σε

βάρος των ιδιοκτητών,

νομέων και επικαρπωτών

που δεν συμμορφώνονται,

η δαπάνη καθαρισμού των

οικοπέδων τους και υπο-

βάλλεται μήνυση για το αδί-

κημα του αρ. 433 του

Ποινικού κώδικα.

Η Δημοτική Αρχή προσβλέ-

ποντας στην αποφυγή των

παραπάνω κυρώσεων,

παρακαλεί τους δημότες

Φαρσάλων να συμμορφω-

θούν με την παραπάνω

νομοθετική διάταξη και ανα-

λάβουν δράση.

Επίσης, κατά την διάρκεια

της αντιπυρικής περιόδου

απαγορεύονται εργασίες,

όπως η καύση ξερών χόρ-

των και κλαδιών εντός

αγροτικών εκτάσεων, δίχως

την άδεια της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση

θεωρείται και ως προσωπι-

κή ειδοποίηση προς όλους

τους πιο πάνω αναφερόμε-

νους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα

πρόσωπα.

Η διατήρηση του φυσικού

περιβάλλοντος των

Φαρσάλων και η προστα-

σία της φυσιογνωμίας της,

αποτελεί υποχρέωση όλων

μας. Καλό καλοκαίρι με

ήρεμη και ανεύλεκτη αντι-

πυρική περίοδο.

Να καθαρίσουν οικόπεδα και ακάλυπτουςΝα καθαρίσουν οικόπεδα και ακάλυπτους

χώρους καλεί τους ιδιοκτήτες τους ο Δήμοςχώρους καλεί τους ιδιοκτήτες τους ο Δήμος

ΦαρσάλωνΦαρσάλων
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθη-
κε η Πασχαλινή

Αιμοδοσία του
Αιμοδοτικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων στο
ΚΑΠΗ Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα συγκεντρώ-

θηκαν 77 μονάδες αίματος

για τις ανάγκες των πασχό-

ντων συνανθρώπων μας.

Από τις πρώτες πρωινές

ώρες οι αιμοδότες έσπευ-

σαν να δώσουν δέκα λεπτά

από τον χρόνο τους και να

προσφέρουν αίμα σε

αυτούς που το έχουν πραγ-

ματικά ανάγκη.

Όπως σε κάθε αιμοδοσία εν

μέσω πανδημίας έτσι και

στην Πασχαλινή Αιμοδοσία

ο Αιμοδοτικός Σύλλογος

είχε μεριμνήσει για όλα τα

απαραίτητα υγειονομικά

μέτρα με κύριο μέλημα την

ασφάλεια των μελών και

των αιμοδοτών που παρευ-

ρέθηκαν στην αιμοδοσία.

Η Ανακοίνωση του

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων.

Συγκεντρώθηκαν 77 μονά-

δες Αίματος για τις ανάγκες

των πασχόντων συνανθρώ-

πων μας, στην Πασχαλινή

Αιμοδοσία του Συλλόγου

μας.

Δώρο Αγάπης κ ζωής για

τις  Άγιες μέρες των παθών

του Κυρίου και της

Ανάστασής του, να δίνει

υγεία σε όλους τους συναν-

θρώπους μας

Ευχαριστούμε  όλους τους

Αιμοδότες για την προσφο-

ρά τους και τους  ευχόμα-

στε στους ίδιους κ τις οικο-

γένειές τους 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΙΑ.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκεΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

η Πασχαλινή Αιμοδοσία στα Φάρσαλαη Πασχαλινή Αιμοδοσία στα Φάρσαλα
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Κ
λειστές θα είναι

οι τράπεζες την

Μεγάλη

Παρασκευή, την Δευτέρα

του Πάσχα και την Τρίτη 4

Μαΐου (εργατική πρωτο-

μαγιά) καθώς οι συγκε-

κριμένες μέρες περιλαμ-

βάνονται στις τραπεζικές

αργίες σύμφωνα με την

Ελληνική Ένωση

Τραπεζών.

Οι τράπεζες δεν θα εξυπη-

ρετήσουν το κοινό τρείς

ημέρες της εορταστικής

περιόδου, την Μεγάλη

Παρασκευή 30 Απριλίου και

Δευτέρα του Πάσχα 3

Μαΐου.

Επιπλέον οι τράπεζες θα

παραμείνουν κλειστές και

την Τρίτη 4 Μαΐου καθώς

έχει μεταφερθεί η εργατική

Πρωτομαγιά, η οποία φέτος

πέφτει Σάββατο.

Παράλληλα, σύμφωνα με

τη σχετική ενημέρωση οι

τράπεζες την υπόλοιπη

Μεγάλη Εβδομάδα, θα είναι

ανοικτές για το κοινό.

Τέλος οι Τράπεζες θα λει-

τουργήσουν κανονικά από

την Τετάρτη 5 Μαΐου.

Τ
ην οργισμένη αντί-

δραση δεκάδων

αγροτών από

χωριά των Φαρσάλων και

του Κιλελέρ προκάλεσε

χθεσινή απόφαση του

Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου

Λάρισας, σύμφωνα με την

οποία, για ένα λάθος των

δικαστικών υπηρεσιών

κρίθηκαν άκυρα τα κλητή-

ρια θεσπίσματα και τελικά

παύτηκε – λόγω παρα-

γραφής – η δίωξη σε

βάρος πέντε τουλάχιστον

κλεφτών που ρήμαξαν

αποθήκες, κλέβοντας

δεκάδες τόνους σπόρων

και λιπασμάτων.

Τη δικαιολογημένη αντίδρα-

ση των αγροτών που βρέ-

θηκαν χθες στα Δικαστήρια,

προκάλεσε μια τυπική

παράλειψη στη διαδικασία,

καθώς τα κλητήρια θεσπί-

σματα των κατηγορουμέ-

νων δεν έφεραν την επίση-

μη σφραγίδα και την υπο-

γραφή του – συνταξιοδοτη-

θέντος πλέον – Εισαγγελέα

Εφετών που τα εξέδωσε

προ ετών, «εγκλωβίζοντας»

έτσι το χθεσινό Δικαστήριο

που έκανε τελικά δεκτό το

αίτημα της υπεράσπισης

που κατέθεσε ένσταση ακυ-

ρότητας του κλητηρίου

θεσπίσματος.

Η μετατροπή επίσης του

αδικήματος, λόγω του

ποσού, από κακούργημα σε

πλημμέλημα μετά την αλλα-

γή του Ποινικού Κώδικα το

2019, είχε ως αποτέλεσμα

να παρέλθει η πενταετία

από την τέλεση των αδικη-

μάτων (το 2014), με αποτέ-

λεσμα να παραγραφούν τα

αδικήματα και το χθεσινό

Δικαστήριο, χωρίς να έχει

άλλη επιλογή, να αποφασί-

ζει την οριστική παύση της

δίωξης.

Η υπόθεση ενδεχομένως να

παρουσιάζει νομικό ενδια-

φέρον για το πώς μια

παράλειψη, ένα λάθος των

ίδιων των δικαστικών υπη-

ρεσιών όπως η μη σφράγι-

ση εγγράφου, οδήγησε

στην ακύρωση του κλητηρί-

ου θεσπίσματος, της έγγρα-

φης ειδοποίησης δηλαδή

που έλαβαν οι κατηγορού-

μενοι προκειμένου να

παραστούν στο Δικαστήριο.

Προκάλεσε ωστόσο το

λαϊκό αίσθημα και την οργή

ανθρώπων που ζημιώθη-

καν από τους κλέφτες, ενώ

χθες, μάταια ανέμεναν την

απονομή δικαιοσύνης.

Με τους δεκάδες

Λαρισαίους αγρότες –

θύματα των κλεφτών να

διαμαρτύρονται χθες εντός

του Δικαστηρίου για την

εξέλιξη φωνάζοντας «ντρο-

πή», να αναρωτιούνται με

ένταση «εμάς ποιος θα μας

αποζημιώσει» και πως «οι

κλέφτες είναι ελεύθεροι»,

προσθέτοντας επίσης πως

«εμείς ήρθαμε όλες τις

φορές στα Δικαστήρια όταν

μας κάλεσαν» βλέποντας

ότι χθες στο εδώλιο του

κατηγορουμένου βρισκόταν

μόνο ένας από τους πέντε

δράστες.

ΡΗΜΑΞΑΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ

Σύμφωνα με την έρευνα

του Αστυνομικού Τμήματος

Περιφέρειας Λάρισας, ως

δράστες των κλοπών φέρο-

νται ένας Λαρισαίος αγρό-

της και τέσσερις Αλβανοί

υπήκοοι (σ.σ. ένας έκτος

συνεργός δεν έχει ταυτο-

ποιηθεί), ενώ στις δύο απο-

θήκες του Λαρισαίου αγρό-

τη σε Νίκη και Αγροκήπιο,

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

συνολικά 348 σακιά με

σιτάρι συνολικού βάρους

περίπου 16 τόνων και 550

σακιά λίπασμα διαφόρων

εταιρειών, συνολικού

βάρους περίπου 20 τόνων

Τις έπραξαν αυτοί για τους

οποίους χθες παύθηκε η

δίωξη; Όπως μεταξύ άλλων

σημειώνεται στο κατηγορη-

τήριο, οι δράστες τον

Νοέμβριο του 2014 στην

Ανω Σκοτούσα Φαρσάλων

από δυο σπίτια έκλεψαν

ένα φορτηγό αυτοκίνητο,

αλλά και όσες ηλεκτρικές

συσκευές και μηχανήματα

βρήκαν.

Όπως ένα ψυγείο, έναν

καταψύκτη, ένα πλυντήριο

ρούχων, ένα ατμοσίδερο,

μια πρέσα, έναν αεροσυ-

μπιεστή, ένα σκαπτικό

μηχάνημα κήπου, ένα πιε-

στικό μηχάνημα, ένα κανόνι

ποτίσματος, δύο τροχούς

κοπής, δύο ηλεκτρικά τρυ-

πάνια, μία τηλεόραση με

τον αποκωδικοποιητή και το

DVD, ένα αερόθερμο,

ρούχα, παπλώματα, κου-

βέρτες, μια ηλεκτροσυγκόλ-

ληση, μια φρέζα, ένα αλυ-

σοπρίονο, μια μεσινέζα, μια

κασετίνα με εργαλεία, ένα

ποδήλατο, ένα αυτοκινού-

μενο όχημα παιδικό (γου-

ρούνα), καθώς και εργα-

λεία. Ορισμένα εκ των οποί-

ων βρέθηκαν στην αποθή-

κη του Λαρισαίου αγρότη, ο

οποίος όταν συνελήφθη το

2015 αρνήθηκε τις κατηγο-

ρίες.

Στο Θετίδιο Φαρσάλων, την

1η /7/ 2015 οι δράστες

αφαίρεσαν από καρότσα

γεωργικού ελκυστήρα, που

βρισκόταν εντός περιφραγ-

μένου οικοπέδου 2.800 κιλά

λίπασμα, άγνωστη ποσότη-

τα πετρελαίου και μία φορη-

τή ηλεκτροσυγκόλληση.

Στο Αχίλλειο, στις 10-8-

2015, αφαίρεσαν από επι-

χείρηση μεγάλο αριθμό

εξαρτημάτων-ειδών άρδευ-

σης, όπως βάνες, λάστιχα,

πλαστικούς δακτυλίους

σωλήνων άρδευσης, βανά-

κια γραμμής, ραντάρ σύν-

δεσης γεωργικών ελκυστή-

ρων, ιμάντες βίδες, φίλτρα

λαδιού, διάφορα κλειδιά

κλπ, συνολικής αξίας 6.000

ευρώ, εκ των οποίων δύο

ραντάρ σύνδεσης γεωργι-

κών ελκυστήρων, ελαστι-

κούς δακτυλίους για σωλή-

νες άρδευσης, πλαστικές

κεφαλές σύνδεσης σωλή-

νων άρδευσης και διάφορα

συστολικά – υδραυλικά

ανταλλακτικά.

Στο Αγροκήπιο στις 27-10-

2015 αφαίρεσαν από απο-

θήκη 417 σακιά τα οποία

περιείχαν 20.850 κιλά σκλη-

ρό σιτάρι. Στον Άγιο

Κωνσταντίνο στη 1-11-2015

αφαίρεσαν ένα ΙΧ φορτηγό

το οποίο χρησιμοποίησαν

στις κλοπές που ακολούθη-

σαν. Στο Ρήγαιο την ίδια

ημέρα αφαίρεσαν από απο-

θήκη 109 σακιά σπόρου

σιταριού, συνολικού βάρους

5,45 τόνων. Στον Άγιο

Γεώργιο στις 3-11-2015

αφαίρεσαν από πλατφόρμα

που βρισκόταν εντός περι-

φραγμένου οικοπέδου,185

σακιά με σύνθετο λίπασμα.

Στο Θετίδιο στις 4-11-2015

αφαίρεσαν από αύλειο

χώρο αποθήκης 125 σακιά

λιπάσματος συνολικού

βάρους 6 τόνων. Το ίδιο

έπραξαν τις επόμενες ημέ-

ρες στο Δίλοφο, στην Αγία

Τριάδα και στο Λοφίσκο,

κλέβοντας συνολικά, σύμ-

φωνα πάντα με το κατηγο-

ρητήριο, 13 αποθήκες σε

ισάριθμα χωριά.

Σύμφωνα με την αστυνομία,

οι δράστες με το κλεμμένο

ΙΧ φορτηγό έπραξαν τις

κλοπές σε αποθήκες αφαι-

ρώντας, κατά κανόνα, μεγά-

λες ποσότητες αγροτικών

προϊόντων και λιπασμάτων,

που έπειτα εναπόθεταν στις

δύο αποθήκες όπου έγινε η

έρευνα «με σκοπό τη χρη-

σιμοποίηση από τους ίδιους

ως αγροτικά εφόδια ή τη

μεταπώλησή τους».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

– Β. ΚΑΚΑΡΑΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Ενα λάθος της γραφειοκρατίας αθώωσε 5 κλέφτες!Ενα λάθος της γραφειοκρατίας αθώωσε 5 κλέφτες!

Κλειστές οι τράπεζες για τρεις μέρες την περίοδο του ΠάσχαΚλειστές οι τράπεζες για τρεις μέρες την περίοδο του Πάσχα
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Με στόχο τη διαρκή
βελτίωση των
παρεχόμενων

υπηρεσιών προς όφελος
του πολίτη, το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών
του Δήμου Φαρσάλων
έχει αναλάβει πλέον μία
σειρά νέων αρμοδιοτή-
των. Για τις υπηρεσίες
αυτές αλλά και την εν
γένει λειτουργία του
Κέντρου, ενημερώθηκαν
ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου και η
αρμόδια αντιδήμαρχος κ.
Σοφία Χατζηπλή κατά την
επίσκεψή τους στο ΚΕΠ.
Όπως εξήγησε η προϊστα-
μένη του ΚΕΠ του Δήμου
Φαρσάλων κ. Ιωάννα
Κορλού, «στο πλαίσιο της
ακόμη ποιοτικότερης παρο-
χής υπηρεσιών, στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών του
δήμου Φαρσάλων, πλέον οι
πολίτες μπορούν να εξυπη-
ρετηθούν για μία σειρά επι-
πρόσθετων υπηρεσιών.
Έτσι, μέσα στη δυσμενή
συγκυρία της πανδημίας
όπου οι μετακινήσεις είναι
ακόμη πιο δύσκολες, μπο-
ρεί κάποιος να διευθετήσει
περισσότερα ζητήματα με
την ελάχιστη δυνατή ταλαι-
πωρία για τον ίδιο. Η συνε-
χής αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών μας και η διασύνδε-
ση με διαρκώς αυξανόμενες
αρμοδιότητες, καθιστούν
ολοένα και περισσότερο τα
ΚΕΠ, σε κομβικά σημεία
εξυπηρέτησης από ένα
σύγχρονο, αποτελεσματικό
και προπαντός φιλικό μηχα-
νισμό της δημόσιας διοίκη-
σης».
ΟΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σε ότι αφορά τις νέες υπη-
ρεσίες που προσφέρει
πλέον το ΚΕΠ του Δήμου
Φαρσάλων, αυτές είναι οι
εξής:
Διεκπεραίωση επικαιροποι-
ημένης διαδικασίας αίτησης
υποβολής αίτησης και δικαι-
ολογητικών, εκκαθάρισης
και αποζημίωσης από τον
ΕΟΠΥΥ των δαπανών ατο-
μικών αιτημάτων ΚΕΠ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1066/Β΄/2021 η ΕΑΛΕ/Γ.Π.
10040 νέα κοινή υπουργική
απόφαση σχετικά με τη δια-
δικασία υποβολής αίτησης
και δικαιολογητικών, εκκα-
θάρισης και αποζημίωσης
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των
δαπανών, μέσω ατομικών
αιτημάτων, παροχών του
Ενιαίου Κανονισμού
Παροχών Υγείας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στην παρούσα φάση εξυπη-
ρετείται η Υποβολή
Ατομικών Αιτημάτων:

– Οπτικών

– Ειδικής Αγωγής
– Έξοδα Μετακίνησης
Θαλασσαιμικών
– Έξοδα Μετακίνησης
Αιμοκαθαρούμενων
και δύναται να ενημερώνε-
ται με νέες  κατηγορίες αιτη-
μάτων.
Διεκπεραίωση διαδικασίας
αίτησης αποζημίωσης εξό-
δων κηδείας – ταφής ή
αποτέφρωσης και μέσω
των ΚΕΠ
Μετά τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό της διαδικασίας
χορήγησης εξόδων κηδείας
από τον e-ΕΦΚΑ, δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ
778/τ.Β΄/27-2-2021 η από-
φαση του Υφυπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, με θέμα:
«Καθορισμός διοικητικής
διαδικασίας αίτησης αποζη-
μίωσης εξόδων κηδείας –
ταφής ή αποτέφρωσης και
μέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.)».
Σύμφωνα με την εν λόγω
απόφαση, η υποβολή αίτη-
σης αποζημίωσης εξόδων
κηδείας – ταφής ή αποτέ-
φρωσης, σε περίπτωση
θανάτου εν ενεργεία άμεσα
ασφαλισμένου ή συνταξιού-
χου του e-ΕΦΚΑ, μπορεί να
διεκπεραιώνεται και μέσω
των ΚΕΠ, καθώς και μέσω
τηλεδιάσκεψης
(myKEPlive).
Διαδικασία
καταχώρισης/μεταβολής
στοιχείων επικοινωνίας των
φυσικών προσώπων στο
Εθνικό Μητρώο
Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και
μέσω των ΚΕΠ
Σε συνέχεια της εγκυκλίου
ΔΥΜΣ/Φ.15/10/7173 ΕΞ/12-
3-2021, με θέμα:
«Διαδικασία
καταχώρισης/μεταβολής
στοιχείων επικοινωνίας των
φυσικών προσώπων στο
Εθνικό Μητρώο
Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και
μέσω των ΚΕΠ, στο
Ε.Μ.Επ. δύναται να κατα-
χωρηθούν τα ακόλουθα
στοιχεία επικοινωνίας που
αφορούν ένα φυσικό πρό-
σωπο:
α) Αριθμός κινητού τηλεφώ-
νου
β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email)
γ) Αριθμός σταθερού τηλε-
φώνου
δ) Πλήρης ταχυδρομική
διεύθυνση διαμονής

ε) Πλήρης διεύθυνση επι-
κοινωνίας (αν διαφέρει από
τη διεύθυνση διαμονής).
Η υπηρεσία αφορά τους
πολίτες που δεν διαθέτουν
τις απαραίτητες ψηφιακές

δεξιότητες και εντάσσεται
στο πλαίσιο μετεξέλιξης των
ΚΕΠ στο μοναδικό σημείο
φυσικής επαφής των πολι-
τών με το Δημόσιο.

Χορήγηση από τα ΚΕΠ
αποσπασμάτων ληξιαρχι-
κών πράξεων και πιστοποι-
ητικών δημοτολογίου μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης»
Σύμφωνα με το άρθρο 2
της κοινής υπουργικής από-
φασης 14720/2020 (ΦΕΚ
2255/Β’) προβλέπεται ότι η
χορήγηση αποσπασμάτων
ληξιαρχικών πράξεων και
πιστοποιητικών δημοτολογί-
ου, γίνεται και μέσω των
ΚΕΠ, μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, με χρήση
ψηφιακής υπηρεσίας μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης.
Συγκεκριμένα, τα αποσπά-
σματα ληξιαρχικών πράξε-
ων και πιστοποιητικά δημο-
τολογίου που δύνανται να
χορηγούνται από τα ΚΕΠ
με χρήση ψηφιακής υπηρε-
σίας μέσω της ΕΨΠ, είναι
τα ακόλουθα:
Απόσπασμα ληξιαρχικής
πράξης γέννησης
Απόσπασμα ληξιαρχικής
πράξης γάμου
Απόσπασμα ληξιαρχικής
πράξης συμφώνου συμβίω-
σης
Απόσπασμα ληξιαρχικής
πράξης θανάτου
Πιστοποιητικό γέννησης
Πιστοποιητικό οικογενεια-
κής κατάστασης
Πιστοποιητικό ιθαγένειας
Πιστοποιητικό εγγυτέρων
συγγενών
Επιπλέον τα ΚΕΠ μπορούν
να εκδίδουν και Βεβαιώσεις
εμβολιασμού COVID-19
ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Η
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΠ
Όσοι πολίτες επιλέγουν τον
παραδοσιακό τρόπο εξυπη-
ρέτησης, θα πρέπει να
θυμούνται ότι η προσέλευ-
ση στα ΚΕΠ γίνεται, λόγω
των συνθηκών πανδημίας,
ΜΟΝΟ με ραντεβού, στο
ΚΕΠ της επιλογής τους.

Διαθέσιμη είναι και η πλατ-
φόρμα rantevou.kep.gov.gr,
προκειμένου οι πολίτες να
κλείνουν ραντεβού για να
επισκεφτούν το ΚΕΠ που
τους εξυπηρετεί. Σκοπός
είναι να διευκολύνονται να
προγραμματίζουν την επί-
σκεψή τους στο κατάστημα
της επιλογής τους άμεσα
και με ακρίβεια, αποφεύγο-
ντας ταλαιπωρία και συνω-
στισμό, κάτι που αποκτά
ιδιαίτερη σημασία λόγω των
ειδικών συνθηκών που έχει
προκαλέσει η πανδημία
Η πλατφόρμα αξιοποιεί τις
υπηρεσίες του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της
Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης. Η είσοδος γίνε-
ται με κωδικούς Taxisnet.
Για τη νόμιμη μετάβαση στο
ΚΕΠ, μετά την οριστικοποί-
ηση του ραντεβού ο ενδια-
φερόμενος έχει τη δυνατό-

τητα εκτύπωσης των στοι-
χείων ραντεβού ή και της
παραλαβής του σχετικού
αποδεικτικού με e-mail,
εφόσον έχει συμπληρωθεί
το αντίστοιχο πεδίο.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφω-
να με τα τελευταία μέτρα
για την πανδημία το ωράριο
λειτουργίας των ΚΕΠ είναι
07:30-15:30.

Η επίσκεψη γίνεται μόνο
κατόπιν ραντεβού και
αφορά στο σύνολο των
υπηρεσιών που παρέχονται
από τα ΚΕΠ. Για τους πολί-
τες οι οποίοι επιθυμούν να
κλείσουν ραντεβού χωρίς
να χρησιμοποιήσουν την
πλατφόρμα, υπάρχει
πάντοτε η δυνατότητα τηλε-
φωνικής επικοινωνίας με το
κατάστημα της επιλογής
τους.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗ-
ΡΕΤΗΣΗ
Οι πολίτες ωστόσο πρέπει
να γνωρίζουν ότι μπορούν
να εξυπηρετηθούν και
online για μια σειρά αιτημά-
των, στην Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη:https://www.gov.gr
ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗ
Επιπλέον, οι πολίτες έχουν

τη δυνατότητα εξυπηρέτη-
σης μέσω βιντεοκλήσης,
από υπάλληλο του κεντρι-
κού ΚΕΠ, ΚΕΠ 0447
Φαρσάλων, μέσω τηλεδιά-
σκεψης για διεκπεραίωση
της υπόθεσής τους ή απλή
διοικητική πληροφόρηση,
μετά την ένταξη του Δήμου
Φαρσάλων στο πρόγραμμα
myKEPlive του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κάνοντας τις απαραίτητες
ενέργειες στην παρακάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gsis.gr/polites-
epiheiriseis/stoiheia-politon-
kai-ex-apostaseos-
exypiretisi/mykeplive
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ενημερώνονται οι πολίτες
ότι από τις 23 Νοεμβρίου
2020 και μέχρι νεότερης
ανακοίνωσης, στο πλαίσιο
των περιοριστικών μέτρων
για την πανδημία και βάσει
του υπ’ αριθμ. πρωτ.
32821/20-11-2020 εγγρά-
φου του Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
(ΔΥΜΣ/Φ.5/38), το ωράριο
λειτουργίας των ΚΕΠ δια-
μορφώνεται ως εξής:
Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30-15:30

Ώρες Υποδοχής Κοινού:
07:45 – 15:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) του Δήμου
Φαρσάλων
Κεντρικό ΚΕΠ 0447
Φαρσάλων (Πατρόκλου 1
Φάρσαλα)
Τηλ.: 2491350601-2-3
Τηλ.: προϊσταμένης:
2491028040
e-mail:
d.farsalon@kep.gov.g

ΚΕΠ 0248 ΔΕ
Πολυδάμαντα (Βαμβακού
Φαρσάλων)
Τηλ.: 2491350307-8
Τηλ.: προϊσταμένης:
2491028040
e-mail:
d.polydamanta@kep.gov.gr
Επιπλέον επισκεφθείτε:
Tην κεντρική σελίδα των
ΚΕΠ,
http://www.kep.gov.gr/portal
/page/portal/kep/  για κάθε
περαιτέρω πληροφορία για
τη διεκπεραίωση διοικητι-
κών υποθέσεων μέσω
ΚΕΠ.
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Νέες υπηρεσίες προσφέρει το Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΝέες υπηρεσίες προσφέρει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

του Δήμου Φαρσάλωντου Δήμου Φαρσάλων

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ



Ε
ντυπωσιακό ήταν
το αποτέλεσμα της
προσπάθειας του

δήμου Φαρσάλων για την

αναδιοργάνωση της
δημοτικής βιβλιοθήκης,
ώστε αυτή να καταστεί
λειτουργική και επισκέψι-

μη για το κοινό, μόλις το
επιτρέψουν οι συνθήκες
της πανδημίας.
Ο χώρος της βιβλιοθήκης

που στεγάζεται στον Πύργο

Δεληδημητρίου, φιλοξενεί

μεγάλη γκάμα βιβλίων απ’

όλους τους τομείς της λογο-

τεχνίας και της επιστήμης,

ταξινομημένα και περιποιη-

μένα, από το προσωπικό

του δήμου και των ΚΔΑΠ

που συνέδραμαν τα μέγιστα

ώστε τα βιβλία να λάβουν

τη φροντίδα που χρειάζο-

νταν και να είναι έτοιμα για

να μεταλαμπαδεύσουν τη

γνώση που φιλοξενούν στις

σελίδες τους.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε

εξέλιξη αντίστοιχη διαδικα-

σία διαλογής και φροντίδας

των βιβλίων που δωρίσθη-

καν προ επτά ετών στο

δήμο Φαρσάλων από τον

Πολιτιστικό Σύλλογο

«Δαόχο», ώστε σύντομα να

είναι κι αυτά στη διάθεση

του αναγνωστικού κοινού.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρ-

χος Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τόνισε τα εξής:

«Η σημερινή ημέρα είναι

παγκοσμίως αφιερωμένη

στο βιβλίο, την πλέον προ-

σφιλή μέθοδο μεταφοράς

και διαμοιρασμού γνώσης

στην ιστορία της ανθρωπό-

τητας. Ενεργοποιήσαμε

όλες εκείνες τις δυνάμεις

του δήμου αλλά και της κοι-

νωνίας, προκειμένου να

θέσουμε σε λειτουργία τη

δημοτική μας βιβλιοθήκη

και να την καταστήσουμε

επισκέψιμη για τους πολί-

τες. Το διάβασμα είναι για

το μυαλό ό,τι η γυμναστική

για το σώμα. Γι’ αυτό κι

εμείς θα συνεχίσουμε να

εργαζόμαστε προς αυτή την

κατεύθυνση, να μεγαλώ-

νουμε ολοένα και περισσό-

τερο τη βιβλιοθήκη μας και

να την καταστήσουμε κοιτί-

δα γνώσης και πολιτισμού

για τους συμπολίτες μας.

Θέλω να ευχαριστήσω

όλους όσους εργάστηκαν

και εργάζονται για τη βιβλιο-

θήκη μας με μεράκι, δημι-

ουργώντας μία μεγάλη

παρακαταθήκη για τον τόπο

μας».

Ξ
εκίνησαν από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι

εργασίες της κατασκευής

τεχνικών σε σημεία της

οδού που ενώνει την

πόλη των Φαρσάλων με

τον οικισμό του Αχιλλείου

που υπέστησαν, μετά τις

ζημιές προϋπολογισμού

300.000 ευρώ, χρηματο-

δοτείται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

και περιλαμβάνει εργα-

σίες προσθήκης δίδυμου

σωληνωτού οχετού διαμέ-

τρου 2 μ. σε υπάρχοντα

κιβωτοειδή, οχετού για

αύξηση της υδραυλικής

διατομής  και εργασίες

αποκατάστασης της οδο-

στρωσίας με νέα σφαλτό-

στρωση.

«Σε συνεργασία με τις

τεχνικές υπηρεσίες υλοποι-

ούμε όλες τις απαραίτητες

εργασίες προκειμένου να

αποκαταστήσουμε την

ασφάλεια και τη λειτουργι-

κότητα ενός οδικού τμήμα-

τος που υπέστη ζημιές από

τη θεομηνία «Ιανός» δηλώ-

νει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Δίνουμε

λύσεις βελτιώνοντας την

καθημερινότητα των

ανθρώπων της περιοχής

και αξιοποιούμε κάθε διαθέ-

σιμο χρηματοδοτικό εργα-

λείο προς όφελος των πολι-

τών» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έτοιμη να υποδεχθεί κόσμο αμέσως μετά την πανδημία ηΈτοιμη να υποδεχθεί κόσμο αμέσως μετά την πανδημία η

δημοτική βιβλιοθήκη των Φαρσάλωνδημοτική βιβλιοθήκη των Φαρσάλων

Το δρόμο που ενώνει τα Φάρσαλα με το Αχίλλειο αποκαθιστά ηΤο δρόμο που ενώνει τα Φάρσαλα με το Αχίλλειο αποκαθιστά η

Περιφέρεια Θεσσαλίας με νέα τεχνικά έργαΠεριφέρεια Θεσσαλίας με νέα τεχνικά έργα

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ



Τ
η ρύθμιση ληξιπρό-
θεσμων οφειλών
των καταναλωτών

της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Φαρσάλων
ενέκρινε κατά πλειοψηφία
το δημοτικό συμβούλιο
Φαρσάλων.
Σύμφωνα με την τοποθέτη-

ση του δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου, η συγκεκριμένη

απόφαση πάρθηκε ομόφω-

να από το διοικητικό συμ-

βούλιο της ΔΕΥΑΦ με γνώ-

μονα τη στήριξη εκείνων

των πολιτών που αντιμετω-

πίζουν προβλήματα λόγω

της πανδημίας.

Όπως εξήγησε ο κ.

Εσκίογλου, «η πανδημία

πέρα από τα σοβαρά προ-

βλήματα για τη δημόσια

υγεία, δημιούργησε και

πολλά ζητήματα στην οικο-

νομία. Άνθρωποι έχασαν τη

δουλειά τους, άλλοι δεν

εργάζονται για μήνες, επι-

χειρήσεις έβαλαν λουκέτο ή

έχουν δει το τζίρο τους να

μειώνεται δραματικά.

Σ’ όλη αυτή τη δύσκολη

κατάσταση ο δήμος

Φαρσάλων δε μπορεί να

παραμένει θεατής.

Εξάλλου, η αυτοδιοίκηση

στα δύσκολα χρόνια της

κρίσης που προηγήθηκαν

και δυστυχώς συνεχίζονται,

ήταν εκείνη που κράτησε

όρθια την κοινωνία δημι-

ουργώντας ένα μεγάλο

δίχτυ ασφαλείας για τους

αδύναμους.

Στο πλαίσιο αυτό, φέρνουμε

τη συγκεκριμένη ρύθμιση

αναγνωρίζοντας τα σημαντι-

κά προβλήματα που δημι-

ούργησε η πανδημία σε μία

μεγάλη μερίδα των συμπο-

λιτών μας.

Θεωρούμε πως η συγκεκρι-

μένη ρύθμιση είναι ρεαλι-

στική και αγγίζει την «καρ-

διά» του προβλήματος. Θα

δώσει την ευκαιρία να ανα-

σάνουν οικονομικά εκείνοι

που έχουν πραγματικό

πρόβλημα και να ρυθμί-

σουν τις οφειλές τους προς

τη ΔΕΥΑΦ.

Από την άλλη, είναι ο

μόνος δρόμος για τη

Δημοτική μας Επιχείρηση,

να μπορέσει να ενισχύσει

τη ρευστότητά της σε μία

ιδιαίτερα δύσκολη περίο-

δο».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΝΕΑ ΡΥΘ-

ΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ

ΔΕΥΑΦ

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

ύδρευσης ή αποχέτευσης

δύνανται ύστερα από αίτη-

ση του οφειλέτη προς την

υπηρεσία της ΔΕΥΑΦ, να

ρυθμίζονται άπαξ και να

εξοφλούνται εφάπαξ ή να

καταβάλλονται σε δόσεις.

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθ-

μιση μπορούν να υποβά-

λουν οι ιδιοκτήτες των

παροχών: α) Το φυσικό

πρόσωπο σε βάρος του

οποίου είναι βεβαιωμένη η

οφειλή ή με εξουσιοδότηση

προς τον μισθωτή του.

β) Σε περίπτωση εταιρείας

ή άλλου νομικού προσώ-

που, ο νόμιμος εκπρόσω-

πος αυτών, ο ομόρρυθμος

εταίρος ή το φυσικό πρό-

σωπο που ευθύνεται για τα

χρέη της εταιρείας ή του

νομικού προσώπου αντί-

στοιχα,

Η αίτηση του οφειλέτη για

την υπαγωγή στη ρύθμιση

υποβάλλεται έως

15.07.2021

Β. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟ-

ΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Στη ρύθμιση υπάγονται:

• οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

ύδρευσης ή αποχέτευσης

που έχουν βεβαιωθεί έως

31.03.2021

• έχουν υπαχθεί σε προη-

γούμενη ρύθμιση η οποία

είναι σε ισχύ, με απώλεια

των ευεργετημάτων της

προηγούμενης ρύθμισης

και χωρίς η υπαγωγή τους

να συνεπάγεται επιστροφή

καταβληθέντων ποσών.

Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ-

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

1. Οι οφειλές μπορούν να

ρυθμίζονται και να καταβάλ-

λονται με απαλλαγή κατά

ποσοστό από προσαυξή-

σεις και τόκους εκπρόθε-

σμης καταβολής ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ,

με απαλλαγή κατά ποσοστό

εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο

(2) έως είκοσι τέσσερις (24)

δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό ογδόντα τοις

εκατό (80 %), γ) αν εξοφλη-

θούν σε εικοσιπέντε (25)

έως σαράντα οκτώ (48)

δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό εβδομήντα τοις

εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαρά-

ντα εννέα (49) έως εβδομή-

ντα δύο (72) δόσεις, με

απαλλαγή κατά ποσοστό

εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδο-

μήντα τρεις (73) έως εκατό

(100) δόσεις, με απαλλαγή

κατά ποσοστό πενήντα τοις

εκατό (50%).

2. Οι δόσεις είναι μηνιαίες

και ισόποσες πλην της

τελευταίας που μπορεί να

είναι μικρότερη των υπολοί-

πων. Κάθε δόση, πλην της

τελευταίας, δεν μπορεί να

είναι μικρότερη των είκοσι

(20) ευρώ.

3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή

εξοφλείται εφάπαξ ή η

πρώτη δόση της καταβάλ-

λεται μέσα σε τρεις (3)

εργάσιμες ημέρες από την

ημέρα υπαγωγής στη ρύθ-

μιση, διαφορετικά η ρύθμι-

ση καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις κατα-

βάλλονται μέχρι την τελευ-

ταία εργάσιμη ημέρα του

αντίστοιχου μήνα, χωρίς να

απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποί-

ηση του οφειλέτη.

Δ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙ-

ΣΗΣ

Η ρύθμιση της οφειλής

καταργείται, με συνέπεια

την υποχρεωτική άμεση

καταβολή του υπολοίπου

της οφειλής, σύμφωνα με

τα στοιχεία της αρχικής

βεβαίωσης και την άμεση

επιδίωξη της είσπραξής του

με όλα τα προβλεπόμενα

από την ισχύουσα νομοθε-

σία μέτρα, αν ο οφειλέτης

δεν καταβάλλει τρεις (3)

συνεχόμενες δόσεις ή καθυ-

στερήσει την καταβολή της

τελευταίας δόσης για χρονι-

κό διάστημα μεγαλύτερο

των τριών (3) μηνών ή έχει

υποβάλλει αναληθή στοι-

χεία προκειμένου να του

χορηγηθεί η ρύθμιση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφε-

ρόμενοι δημότες να επικοι-

νωνούν με τη ΔΕΥΑΦ τηλε-

φωνικά για να ορίζουν

ραντεβού.
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Ο
«Πρώτος Τύπος»

επικοινώνησε με

την νεαρή και

φιλόδοξη Φαρσαλίνη ποι-

ήτρια Κωνσταντίνα

Κατσιαβριά η οποία κατά-

γεται από το Πολυδάμειο

Φαρσάλων.

Πρόκειται για μια «ανήσυ-

χη» και πολυδιάστατη προ-

σωπικότητα που εκφράζεται

μέσω της ποίησης.

Η Κωνσταντίνα μέσω του

«Πρώτου Τύπου» μας γνω-

στοποίησε τα όνειρα της, τις

φιλοδοξίες της, τους στό-

χους της και τις αναμνήσεις

που έχει από το χωριό της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-

ΣΗ

Όνομά και επίθετο δοσμέ-

να από τον παππού μου,

τον Κωνσταντίνο

Κατσιαβριά, μαζί και με

όλες τις χάρες του θέλω να

πιστεύω

Είμαι γεννημένη το 1999

και κατοικώ στη

Θεσσαλονίκη. Κατάγομαι

τόσο από την Μακεδονία

όσο και από τη Θεσσαλία

από τη μεριά του πατέρα

μου, συγκεκριμένα από ένα

χωριό των Φαρσάλων, που

ονομάζεται Πολυδάμειο, του

οποίου είμαι και δημότης. 

Η ποίηση είναι για εμένα το

προσωπικό μου αποτύπω-

μα σε αυτόν τον κόσμο,

ένας τρόπος έκφρασης που

δεν ήξερα ότι είχα ανάγκη.

Τον τελευταίο χρόνο έχω

δημιουργήσει με πολύ

μεράκι μια ηλεκτρονική

ιστοσελίδα στην οποία είναι

ανεβασμένη η ποιητική μου

συλλογή στην οποία ανά

τακτά χρονικά διαστήματα

αναρτώνται νέες προσθή-

κες. 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Δυστυχώς η δυσμενής

πραγματικότητα που ζούμε

δεν μου έχει επιτρέψει εδώ

και ένα μεγάλο χρονικό διά-

στημα να επισκεφθώ τα

Φάρσαλα και κατ επέκταση

το χωριό μου και αυτό με

λυπεί αρκετά. Από μικρή

θυμάμαι πολύ έντονα τα

οικογενειακά ταξίδια με το

αυτοκίνητο στο χωριό. Ποτέ

δε θα ξεχάσω τις αλλεπάλ-

ληλες στροφές των

Τεμπών, τα πλαγιασμένα

χρυσαφιά στάχια στον

κάμπο, το βαμβάκι να ξεχει-

λίζει στη διαδρομή για το

χωράφι, την μυρωδιά του

φρεσκοψημένου καφέ στο

μοναδικό καφενείο του

χωριού, το Πανηγύρι, στην

μικρή μας εκκλησία κάθε

Σεπτέμβρη. Και όταν έφτα-

να, το σπίτι με τη ροδιά

στην γωνία πάντα με περί-

μενε. Στην αυλή καλοστε-

κούμενη με ανοιχτά αλευ-

ρωμένα χέρια η γιαγιά μου

να μας περιμένει με την

αδερφή μου να ζυμώσουμε

στο κουζινάκι πίσω από το

σπίτι, ενώ ο παππούς μου

έβοσκε τα ζωντανά με την

παρέα του τσιγάρου του. Κι

αν οι παππούδες μου έφυ-

γαν, οι αναμνήσεις δε θα με

αποχωριστούν ποτέ. 

ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ

Θα έλεγα ότι στο μυαλό

μου, είμαι ένας πολυδιάστα-

τος χαρακτήρα. Πέρα από

το ότι είμαι μία ανάσα από

το να αποφοιτήσω από το

Τμήμα Επιστημών

Προσχολικής Αγωγής και

Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ,

από μικρή συνήθιζα να

καταπιάνομαι με πολλά δια-

φορετικά πράγματα, όπως

με τη συγγραφή, το τρέξιμο,

την ενασχόληση με τις

ξένες γλώσσες, ενώ είναι

γνωστή η αγάπη μου για τα

παιδιά.

ΑΡΧΗ ΠΟΙΗΣΗΣ

Από μικρή ήξερα ότι μου

άρεσε να εκφράζομαι μέσω

της συγγραφής, αλλά δεν

είχα βρει μέχρι πολύ πρό-

σφατα ότι η ποίηση είναι

αυτό που με αντιπροσω-

πεύει. Έτσι κατά τη διάρ-

κεια της φοίτησής μου στο

Δημοτικό, περίπου στην

ηλικία των 10 ξεκίνησα να

γράφω στίχους τραγουδιών,

μετέπειτα στο Γυμνάσιο

δοκιμάστηκα με την συγ-

γραφή δοκιμίων, ενώ στο

Λύκειο, στο μάθημα των

Κειμένων ήρθα σε πρώτη

ουσιαστική επαφή με την

ποίηση. Παρόλα αυτά μόλις

μπήκα στο Πανεπιστήμιο

προσπάθησα να ασχοληθώ

με την αρθρογραφία, αλλά

ο κόσμος της ποίησης όσο

με φόβιζε, άλλο τόσο ελκυ-

στικός μου φαινόταν.

ΠΟΙΗΤΕΣ/ΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕ-

ΧΟΜΕΝΟ

Τα πρώτα μου ποιήματα

είχαν αποκλειστικά ερωτικό

περιεχόμενο. Τα προσωπι-

κά μου βιώματα και οι ιστο-

ρίες φίλων γινόταν συχνά

ερείσματα έμπνευσης για

εμένα. Ο πρώτος Έλληνας

ποιητής για το παρθενικό

μου ξεκίνημα ήταν φυσικά ο

Καβάφης, ενώ ο  E. E.

Cummings πήρε τη σκυτά-

λη με τα άκρως

ερωτικά/σαρκικά του ποιή-

ματα.  Παρόλα αυτά, πλέον

προτιμώ τα ποιήματα κοι-

νωνικού περιεχομένου, που

θίγουν έμμεσα και με εξω-

ραϊσμένο λεξιλόγιο και έντο-

νες μεταφορές και συμβολι-

σμούς κοινωνικά ζητήματα

που μας επηρεάζουν στην

καθημερινότητά μας.

ΣΤΟΧΟΙ

Μελλοντικός μου στόχος

μου, και σύμφωνα με

κάποιους ‘ουτοπικό όνειρο’,

είναι να εκδώσω την συλλο-

γή ποιημάτων μου με

κάποιον εκδοτικό οίκο στη

Ελλάδα. Για την ώρα όμως,

αρκούμαι στα σχόλια των

αναγνωστών μου, που ταυ-

τίζονται ή προβληματίζονται

με τα ποιήματά μου. 

ΑΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ/A ΔΕΝ

ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΤΕΧΝΗ

ΜΟΥ

Όπως είναι πολύ οξύμωρο

για εμένα να προσπαθείς

να θέτεις όρια σε έναν νέο

που διψάει για ζωή έτσι και

για έναν καλλιτέχνη η δημι-

ουργία δε μπαίνει σε καλού-

πια.  Προσωπικά πιστεύω

ότι είναι στην ευχέρεια του

καθενός  εάν θέλει ή όχι να

διαβάσει το άρθρο σας, να

μελετήσει τα ποιήματά μου,

να ακούσει ένα νέο κομμάτι,

να διαβάσει ένα βιβλίο.

Εξάλλου  τον άνθρωπο τον

χαρακτηρίζει η ετερογένεια

και αυτό είναι άλλωστε το

ωραίο που μας διαφορο-

ποιεί σε ένα σύνολο, δε

γίνεται να αρέσκονται όλοι

από τα ίδια πράγματα, και

αυτό είναι που επιβεβαιώνει

τη μοναδικότητά μας ως

είδος.  

Παρακάτω σας παρουσιά-

ζουμε ένα μικρό δείγμα της

ποιητικής συλλόγης της

Κωνσταντίνας Κατσιαβριά.

«Ο σπόρος»

Κάτω από τις ρωγμές του

δρόμου . Ξεπροβάλει δειλά

η άνοιξη. Στα πυρωμένα

τσιμέντα η νέα γενιά ασφυ-

κτιεί όσο ο ήλιος δεν λέει να

ανατείλει 

Ευθύνες και δικαιώματα

πλαστά  ταλανίζουν άγουρα

μυαλά

Εισβάλουν στα όνειρα μας

μολύνουν τη σάρκα  και τρέ-

φονται από τη σκέψη μας

Σαν απροστάτευτο άνθος

που κείτεται νεκρό στην

Εθνική οδό.

Έτσι εκπνέει η δημοκρατία 

Άνδρες ντυμένοι στα λευκά

μας δείχνουν με το δάχτυλο

με λερωμένα χέρια 

Και τα ίδια χέρια σπάζουν

κλαριά λυγίζουν βλαστούς

σπέρνουν διχόνοια 

Κι αν η κοινωνία με γονάτι-

σε κάνω τη σάρκα χώμα

καρπερό το δάκρυ μου γάρ-

γαρο νερό αφού πάντα το

θάψιμο δίνει ζωή στον

σπόρο

«Λουλούδι του κάμπου»

Θα μου προσφέρω ένα

λουλούδι· Άγριο τριαντά-

φυλλο που τα Θεία δε το

αγγίζουν

Στους πρόποδες του πιο

ψηλού βουνού βλασταίνει

και τα δειλινά η ευωδία του

μεθοκοπά τις ακριβότερες

κόρες του κάμπου

Και η θέαση δεν ήταν αρκε-

τή για όποιον αναβάτη, μα

σα κίνησα για να το πιάσω

μόνο λαβώματα, μου χάρισε

Και η λησμονιά δεν ήταν

ποτέ επιλογή αφού έξαφνα

τα αγκάθια του φέγγουν

μέσα από στήθη πληγωμέ-

να 

«Αόρατος εχθρός»

Μικρέ νεανία που βαδίζεις

πρόσχαρα  σε δρόμο στρω-

μένο με όνειρα ένας αόρα-

τος εχθρός σε πολιορκεί

Εξουσιάζει ψυχές και

σώματα  ενώ εσύ άοπλος

και αμούστακος στοιβάζεσαι

στη μάχη πίσω από χάρτι-

νες ασπίδες

Και θέλεις να λέγεσαι

άνθρωπος  μα πες μου σε

παρακαλώ πληγή δίχως

κοπή πώς γίνεται να ματώ-

νει;

Και τα μάγουλα πάψανε πια

να ροδίζουν και τα μάτια

μισόκλειστα με βλέμμα

απλανές  περιεργάζονται

ταπεινά τον χώρο 

Μα απόψε το αγόρι δε γελά

με ανάσα κοφτή και χείλη

πρησμένα  η μάνα στον διά-

δρομο παραμιλά προσευχές 

Κάποιοι είπαν πως ήταν γεί-

τονας, ίσως ήταν αδερφός,

σπουδαίος μουσικός ή οπα-

δός φανατικός· στην χάρτα

των ανδρών με τα λευκά

κολάρα ένας ακόμη αριθμός

Για να δείτε ακόμη περισ-

σότερα ποίηματα της

Κωνσταντίνας

Κατσιαβριά μπορείτε να

επισκφθείτε το site:

https://sites.google.com/v

iew/greekpoetryby-nina-

kats
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Έ
ντονος προβλη-
ματισμός επικρα-
τεί στον κλάδο

της εστίασης για τον
χρόνο και τον τρόπο με
τον οποίο θα γίνει η επα-
νεκκίνηση στις 3 Μαΐου,
ημερομηνία η οποία εξέ-
πληξε τους επιχειρημα-
τίες, με την έκπληξη μάλι-
στα, αν και μετά έξι μήνες
αναστολής δραστηριότη-
τας, να μη θεωρείται κατ’
ανάγκην ευχάριστη.
Βασικά ζητήματα που
τίθενται από τους επιχει-
ρηματίες του κλάδου είναι
ότι καλούνται να εφοδιά-
σουν τα καταστήματά
τους εν μέσω αργιών,
πριν ακόμη ανοίξει η
πλατφόρμα για την ενί-
σχυσή τους με κεφάλαια
επανεκκίνησης, ενώ μένει
να διευκρινισθούν τις
επόμενες ημέρες τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα
βάσει των οποίων θα λει-
τουργούν εστιατόρια και

καφέ.
Τα ζητήματα που τίθενται

είναι τα ακόλουθα:

• Πώς θα γίνει ο εφοδια-

σμός των καταστημάτων,

κυρίως των εστιατορίων, με

φρέσκα προϊόντα προκειμέ-

νου να λειτουργήσουν τη

Δευτέρα του Πάσχα, όταν η

Δευτέρα του Πάσχα όπως,

φυσικά, και η Κυριακή του

Πάσχα είναι αργίες; Τόσο δε

η Μεγάλη Παρασκευή όσο

και το Μεγάλο Σάββατο

είναι ημέρες κατά τις οποίες

οι επιχειρήσεις – προμη-

θευτές λειτουργούν με μει-

ωμένο ωράριο. Κληθείς να

σχολιάσει τον παραπάνω

προβληματισμό, ο υπουρ-

γός Ανάπτυξης ανέφερε

χαρακτηριστικά χθες σε

τηλεοπτική του συνέντευξη

στον ΑΝΤ1, «Η ημερομηνία

ενάρξεως είναι η άδεια που

δίνει το κράτος. Το ποιος θα

ανοίξει στις 3, στις 4 ή στις

5 είναι στην ευχέρεια του

κάθε επιχειρηματία».

• Με τι κεφάλαια θα γίνει η

επανεκκίνηση; Η πλατφόρ-

μα για την ενίσχυση των

επιχειρήσεων εστίασης με

κεφάλαια επανεκκίνησης

προκειμένου να δεχθεί τις

αιτήσεις των ενδιαφερομέ-

νων αναμένεται να ανοίξει

στις 5 ή 6 Μαΐου, σύμφωνα

με πληροφορίες της

«Καθημερινής», βάσει των

εκτιμήσεων που υπάρχουν

για το χρονοδιάγραμμα

έγκρισης της σχετικής δρά-

σης από την Κομισιόν.

Σύμφωνα με αρμόδιες

πηγές, η πλατφόρμα είναι

έτοιμη και θα ανοίξει μόλις

δοθεί το πράσινο φως από

τις Βρυξέλλες. Σε κάθε

περίπτωση, ωστόσο, θα

έχει προηγηθεί το άνοιγμα

των καταστημάτων, ενώ

δεν είναι γνωστό πόσες

ημέρες μετά την υποβολή

των αιτήσεων θα μπορεί να

γίνει η εκταμίευση των χρη-

μάτων. Υπενθυμίζεται ότι,

σύμφωνα με την τελευταία

έρευνα της Γενικής

Συνομοσπονδίας

Επαγγελματιών Βιοτεχνών

Εμπόρων Ελλάδας, το

44,1% των επιχειρήσεων

εστίασης δεν έχει καθόλου

ταμειακά διαθέσιμα.

«Ξέροντας οι επιχειρήσεις

πόσα χρήματα είναι να

πάρουν, μπορούν να

κάνουν και τον προγραμμα-

τισμό τους. Να πάρουν τις

προμήθειές τους και να

πουν στον προμηθευτή

τους ότι θα τον πληρώσουν

σε δύο εβδομάδες όταν θα

πάρουν τα λεφτά», υποστή-

ριξε χθες ο κ. Γεωργιάδης,

μιλώντας στον ΑΝΤ1.

• Η λειτουργία των καταστη-

μάτων μόνο σε εξωτερικούς

χώρους και το γεγονός,

βεβαίως, ότι θα λειτουργούν

μέχρι τις 10 μ.μ., καθώς

από τη Δευτέρα του Πάσχα

έχει ανακοινωθεί ότι η απα-

γόρευση κυκλοφορίας θα

ξεκινάει στις 11 μ.μ., σημαί-

νει ότι ο τζίρος θα είναι

πολύ περιορισμένος.

Μάλιστα, δεν λείπουν ιδιο-

κτήτες εστιατορίων που

θεωρούν ότι το άνοιγμα της

εστίασης υπό αυτούς τους

όρους καθιστά ασύμφορη

τη λειτουργία των επιχειρή-

σεών τους.

Η πρωτοβουλία «Κύκλος

Επαγγελματιών Εστίασης»

σε ανοιχτή επιστολή της

προς τον πρωθυπουργό

επισημαίνει ότι η επανεκκί-

νηση γίνεται χωρίς να έχει

προηγηθεί καμία διαβού-

λευση με τον κλάδο, ενώ

δεν υπάρχει καμία περί-

πτωση βιωσιμότητας για

αρκετές επιχειρήσεις με

μικρούς εξωτερικούς

χώρους, δεδομένου μάλι-

στα ότι οφείλουν τα τέλη για

τα τραπεζοκαθίσματα του

2020 και μάλιστα με 100%

προσαύξηση.

Αυστηροί όροι, αλλά χωρίς

SMS

Χωρίς sms, αλλά με αυστη-

ρούς όρους σε ό,τι αφορά

τις αποστάσεις μεταξύ των

τραπεζιών και τον αριθμό

των ατόμων που θα επιτρέ-

πεται να κάθονται σε κάθε

τραπέζι, αναμένεται να επα-

ναλειτουργήσει ο κλάδος

της εστίασης. Τα υγειονομι-

κά πρωτόκολλα αναμένεται

να τεθούν στο επίκεντρο

της συζήτησης που θα

έχουν σήμερα ο υπουργός

Ανάπτυξης με την

Πανελλήνια Ομοσπονδία

Εστιατορικών και Συναφών

Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ).

Ειδικότερα, ερωτηθείς για

το εάν όσοι θέλουν να επι-

σκεφθούν ένα κατάστημα

εστίασης θα πρέπει να

αποστέλλουν sms στο

13033 ή σε κάποιον άλλο

πενταψήφιο αριθμό, ο κ.

Γεωργιάδης απάντησε,

«Δεν έχει τεθεί ζήτημα sms

για την εστίαση. Το sms

είναι για το λιανικό εμπόριο.

Είναι δύσκολο να μπει το

sms, δεδομένου ότι κάποιος

μπορεί να πάει να φάει

φεύγοντας από το γραφείο

του ή επιστρέφοντας στο

σπίτι του».

Σε ό,τι αφορά τα υγειονομι-

κά πρωτόκολλα, πέρα από

το γεγονός ότι οι μάσκες θα

είναι υποχρεωτικές για το

προσωπικό των επιχειρή-

σεων, όπως και τα self

tests, επί τάπητος βρίσκο-

νται αυτά που είχαν ισχύσει

και τον περυσινό Μάιο,

όταν άνοιξε και πάλι η

εστίαση. Υπενθυμίζεται ότι

αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι

η απόσταση μεταξύ των

τραπεζιών θα πρέπει να

είναι 2 μέτρα, να κάθονται

σε κάθε τραπέζι έως 4

άτομα και επίσης ο μέγι-

στος επιτρεπόμενος αριθ-

μός πελατών να καθορίζε-

ται βάσει του κανόνα 1

άτομο ανά 3 τ.μ. Υστέρα

από έντονες αντιδράσεις

τελικώς αποφασίστηκε να

επιτρέπεται να κάθονται σε

ένα τραπέζι έως 6 άτομα, ο

μέγιστος αριθμός πελατών

να καθορίζεται με βάση τον

κανόνα 1 άτομο ανά 2 τ.μ.,

ενώ οι αποστάσεις μεταξύ

των τραπεζιών κυμαίνονταν

από 0,70 έως 1,10 μ., ανα-

λόγως του εάν παρεμβαλ-

λόταν καρέκλα ή όχι. Έτσι,

αν και αρχικά τα καταστή-

ματα επρόκειτο να λειτουρ-

γήσουν μόλις στο 30% της

δυναμικότητάς τους, τα ελα-

στικότερα μέτρα οδήγησαν

σε αύξηση της δυναμικότη-

τας ακόμη και στο 80%.
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Μ
ε επιτυχία ολο-
κληρώθηκε η δια-
νομή τροφίμων

και ειδών καθαριότητας
σε δικαιούχους του προ-
γράμματος «Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης»
(ΚΕΑ) που πληρούσαν τα
κριτήρια ένταξης και επι-
θυμούσαν την παραλαβή
των προϊόντων, προχώ-
ρησε την Πέμπτη 22
Απριλίου 2021, ο Δήμος
Φαρσάλων, στο χώρο της
Σκεπαστής Αγοράς
Φαρσάλων, στο πλαίσιο
υλοποίησης του προ-
γράμματος «Επισιτιστικής
& Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
Μέτρα προστασίας

Λόγω της δυσμενούς κατά-

στασης που επικρατεί

(COVID 19)  , η διανομή των

προϊόντων έγινε με τη μεθο-

δολογία διανομής «Drive

Through». Οι ωφελούμενοι

που προσέγγισαν το σταθε-

ρό σημείο  διανομής

(Σκεπαστή Αγορά

Φαρσάλων) με όχημα, ακο-

λούθησαν τον διαμορφωμέ-

νο διάδρομο εισόδου και

εξόδου του οχήματος στον

περιβάλλοντα χώρο της

σκεπαστής αγοράς. Οι ωφε-

λούμενοι δεν αποβιβάστη-

καν σε καμία στιγμή από τα

οχήματά τους και διέρχο-

νταν από  δύο «στάσεις».

Στην πρώτη πραγματοποιή-

θηκε η ταυτοποίησή τους

από υπαλλήλους του

Κέντρου Κοινότητας, οι

οποίοι φορούσαν μάσκες

και γάντια και στη δεύτερη ,

ο ωφελούμενος υποδείκνυε

στους ωφελούμενους του

αναδόχου που να τοποθετή-

σουν τα τρόφιμα (σχάρα,

πορτ – παγκάζ) και εκείνοι

ολοκλήρωναν τη διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση της

παραπάνω διαδικασίας

συνέχιζαν την έξοδό τους

από τον περιβάλλοντα

χώρο.

Προϊόντα που διανεμήθηκαν

Προϊόντα που  διανεμήθη-

καν: βόειο κρέας, χοιρινό

κρέας, γραβιέρα, φέτα, μπα-

νάνες,  καρότα, αλεύρι, ελαι-

όλαδο, μαρμελάδα, μέλι,

πραλίνα φουντουκιού, ρύζι,

φακές, φασόλια, φρυγανιές,

οδοντόκρεμα, υγρό πιάτων

(σύνολο 17 προϊόντα).

Ωφελούμενοι ήταν 400 οικο-

γένειες του Δήμου

Φαρσάλων (συνολικά 874

μέλη).

Η διανομή υλοποιήθηκε από

την Κοινωφελή Επιχείρηση

του Δήμου Φαρσάλων-

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Στο σημείο της διανομής

βρέθηκαν, ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, ο

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Λάρισας κ. Χρήστος

Καλομπάτσιος, ο

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής

Πολιτικής και Εκπαιδευτικών

Δράσεων του Δήμου

Λαρισαίων κ. Σωτήρης

Βούλγαρης, η πρόεδρος

ΔΗΚΕΦΑ κ. Ευαγγελία

Χαμορούσου, η διευθύντρια

ΔΗΚΕΦΑ κ. Βέρα Κυρίτση, η

διευθύντρια πρόνοιας του

Δήμου Λαρισαίων κ.

Ευθυμία Ζιώγα, ο υπεύθυ-

νος του προγράμματος

ΤΕΒΑ κ. Αχιλλέας

Μαυρομάτης και υπάλληλοι

της κοινωνικής δομής

Κέντρο Κοινότητας με

Παράρτημα Ρομά της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου σημείωσε

τα εξής: «Ο Δήμος

Φαρσάλων βρίσκεται πάντα

δίπλα στους πολίτες που το

έχουν ανάγκη. Καλό Πάσχα

με υγεία και ευημερία σε

όλους».

Ο κ. Χρήστος Καλομπάτσιος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Λάρισας ανέφερε τα εξής:

“Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με

εντολή του Περιφερειάρχη,

συνεργάζεται με όλους τους

δήμους στην υλοποίηση του

προγράμματος ΤΕΒΑ, το

οποίο έχει σαν σκοπό να

στηρίζει τους συμπολίτες

μας οι οποίοι πραγματικά

έχουν ανάγκη. Το πρόγραμ-

μα αυτό υλοποιείται και στα

Φάρσαλα και διανέμονται

σήμερα  15 είδη τροφίμων

και 2 είδη καθαριστικών.

Με τη σημερινή διανομή

που γίνεται στο Δήμο

Φαρσάλων ολοκληρώνεται

η φάση αυτή του προγράμ-

ματος ΤΕΒΑ σε όλη την Π.Ε.

Λάρισας και στους επτά

δήμους, όπου συνολικά οι

ωφελούμενοι ανέρχονται

στις 5700 οικογένειες,

11.500 άτομα. Η Περιφέρεια

Θεσσαλίας θα συνεχίσει να

συνεργάζεται με όλους προ-

κειμένου να στηριχθούν οι

συνάνθρωποί μας που

έχουν πραγματικά ανάγκη.

Με την ευκαιρία των εορτών

του Πάσχα να ευχηθούμε σε

όλους Καλό Πάσχα, Καλή

Ανάσταση”.

Ο κ. Σωτήρης Βούλγαρης

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής

Πολιτικής και Εκπαιδευτικών

Δράσεων του Δήμου

Λαρισαίων ανέφερε τα εξής:

“Σήμερα τελειώνει ένας

μεγάλος κύκλος της διανο-

μής του ταμείου

Ευρωπαϊκής βοήθειας από-

ρων του ΤΕΒΑ στη διανομή

που γίνεται στα Φάρσαλα. Η

διανομή γίνεται με τον

ασφαλέστερο τρόπο, όπως

συμβαίνει σε όλους τους

δήμους του νομού Λάρισας.

Βρεθήκαμε με τον

Αντιπεριφερειάρχη και

παρακολουθούμε τη διανο-

μή, αυτή η οποία είναι η μία

από τις έξι διανομές που

γίνονται μέσα στο χρόνο στα

πλαίσια του κοινωνικού επι-

δόματος αλληλεγγύης και

των δικαιούχων του ΤΕΒΑ.

Περιλαμβάνει 17 προϊόντα,

είναι μία βοήθεια για όλες

αυτές τις οικογένειες οι οποί-

ες έχουν μια ανάγκη, προ-

σπαθώντας η πολιτεία σε

συνεργασία με τους δήμους

και τις περιφέρειες να απα-

λύνει τον πόνο και να στέκε-

ται δίπλα στους συμπολίτες

μας οι οποίοι έχουν ανάγκη

από αυτά τα τρόφιμα και

από αυτή τη βοήθεια σε

αυτούς τους καιρούς στους

δύσκολους  οικονομικά και

κοινωνικά που διερχόμαστε.

Το μήνυμα το οποίο είναι

προς όλη την κοινωνία είναι

μία περίοδος που πρέπει να

αναδείξουμε την αλληλεγ-

γύη μεταξύ των ανθρώπων

και από καρδιάς ευχές σε

όλους Φαρσαλινούς και σε

όλους τους ανθρώπους να

είναι με υγεία με αίσθημα

ευθύνης και ατομικής προ-

φύλαξης, έτσι ώστε οι επό-

μενες γιορτές να είναι γιορ-

τές απελευθέρωσης και ενα-

γκαλισμού”.
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Ο
λοκληρωμένο

πρόγραμμα

έργων συνολι-

κού προϋπολογισμού

21,9 εκατομμυρίων ευρώ

έχει σε εξέλιξη η

Περιφέρεια Θεσσαλίας

στην Περιφερειακή

Ενότητα Λάρισας.

Πρόκειται για συνολικά 15

έργα που εγκρίθηκαν από

την Οικονομική Επιτροπή

της Περιφέρειας και βρί-

σκονται σε διαδικασία

δημοπράτησης, δημιουρ-

γώντας  προϋποθέσεις

βιώσιμης ανάπτυξης που

διαχέεται στους πολλούς. 

«Σε συνεργασία με τα τεχνι-

κές μας υπηρεσίες, έχουμε

σε εξέλιξη  ένα  ολοκληρω-

μένο πρόγραμμα 15 έργων

στην Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας. Πρόκειται για νέα

οδικά έργα, έργα αντιπλημ-

μυρικής προστασίας, αθλη-

τικά, ύδρευσης, αγροτικής

οδοποιίας, άρδευσης, θρη-

σκευτικά» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Στην

πιο δύσκολη εποχή για την

κοινωνία και την οικονομία,

προχωράμε με σχέδιο και

προγραμματισμό, έχοντας

στο μυαλό μας τον άνθρω-

πο και τις ανάγκες του.

Στεκόμαστε δίπλα στην κοι-

νωνία, με τις δυνάμεις που

διαθέτουμε. Όλα τα έργα

που χρηματοδοτεί και κατα-

σκευάζει η  Περιφέρεια

Θεσσαλίας βελτιώνουν τις

συνθήκες της  καθημερινό-

τητας, ικανοποιούν τις ανά-

γκες των ανθρώπων και

δημιουργούν θέσεις εργα-

σίας απαντώντας στην

μεγαλύτερη πρόκληση της

μετα – covid εποχής που

είναι η στήριξη της απασχό-

λησης. Ο καλύτερος τρόπος

να πεις κάτι είναι να το

κάνεις. Εργαζόμαστε για την

αναγκαία μετάβαση σε μια

πιο ανθεκτική, δίκαιη και

ασφαλή κοινωνία, δρομολο-

γώντας  έργα που φέρνουν

άμεσο όφελος και προστιθέ-

μενη αξία στην πραγματική,

τοπική οικονομία» προσθέ-

τει ο Περιφερειάρχης.

Τα έργα είναι τα εξής:

«Προμήθεια νέου ελαστικού

τάπητα στίβου (ταρτάν) και

αθλητικού εξοπλισμού στο

ΕΑΚ Λάρισας» προϋπολογι-

σμού 898.132 ευρώ

«Ανακαίνιση βοηθητικού

Αλκαζάρ», προϋπολογισμού

520.000 ευρώ

Επέκταση Συστήματος

Τηλεελέγχου –

Τηλεχειρισμού Εξωτερικού

Υδραγωγείου στις Δημοτικές

Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας

και Ευρυμενών», προϋπο-

λογισμού 1.767.768 ευρώ

«Αποκατάσταση –

Καθαρισμός – Διαμόρφωση

και κατασκευή σε ρέμα των

Τ.Κ. Πουρναρίου –

Συκουρίου και

Καλοχωρίου», προϋπολογι-

σμού 1.900.000 ευρώ

Κατασκευή Υπογείων

Αγωγών Άρδευσης ΤΟΕΒ

Ενιπέα Φαρσάλων», προϋ-

πολογισμού 1.178.000

ευρώ

«Καθαρισμός και διευθετή-

σεις ρεμάτων Δήμου

Τεμπών», προϋπολογισμού

2.600.000 ευρώ

«Αντικατάσταση και

Αξιοποίηση Υδρευτικών

Γεωτρήσεων Δήμου

Κιλελέρ», προϋπολογισμού

245.000 ευρώ

Εθνική Οδό 3 Λάρισα –

Φάρσαλα», προϋπολογι-

σμού 1.500.000 ευρώ

«Στατική ενίσχυση δαπέδου

ισόγειου – οροφής υπογείου

Ιερού Ναού Αγ.Νικολάου

Μητρόπολης  Λαρίσης –

Τυρνάβου», προϋπολογι-

σμού 1.540.000 ευρώ

«Αποκατάσταση οδού

Αμπελάκια – Σπηλιά (Δ.

Τεμπών)» προϋπολογισμού

693.000 ευρώ

« Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η

Επαρχιακής Οδού 9 ύψους

Πυργετού προς Κρανιά»,

προϋπολογισμού 800.000

ευρώ

«Αποκατάσταση τεχνικών

Παράκαμψη Κρανιάς», προ-

ϋπολογισμού 800.000 ευρώ

«Αποκατάσταση από δια-

σταύρωση ΠΑΘΕ έως

Παλαιόπυργο» προϋπολογι-

σμού 550.000 ευρώ

«Συντήρηση Αγροτικής

Οδοποιίας ΔΕ Κάτω

Ολυμπού Δήμου Τεμπών»,

προϋπολογισμού 1.000.000

ευρώ

15. «ΕΠ.Ο. Λάρισας –

Καρδίτσας: Κατασκευή οδι-

κού τμήματος από Ι/Κ

Μεσοράχης ως Ι/Κ

Ελευθερών», προϋπολογι-

σμού 8.500.000 ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

52τ.μ σε κεντρικό σημείο

της πόλης των Φαρσάλων

στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

στην οδό Αθηνάς, 180 τμ,

με αύλη 20 τμ απέναντι

από τον παλιό ΟΤΕ. Τιμή

συζητήσιμη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

6975596225

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό

κατάστημα στην Οδό

Βάρναλη 1 πλησίον του Ι.Ν.

Αγίας Παρασκευής 100 τ.μ.

με πατάρι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977237444

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για το Ουζερί

– Μεζεδοπωλείο “Λίθος”

Μαγείρισσά και Σερβιτόρος

με εμπειρία και προυπηρε-

σία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

24910 – 22859,

6977279314 (Από τις 11:00

π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σία στο ΠΟΛΙΣ Coffee στα

Φάρσαλα.

Πληροφορίες εντός του

καταστήματος ή στο τηλ.

6985978143.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για

διανομή ντελίβερι για βρα-

δινή μόνιμη εργασία στο

εστιατόριο Βασιλικός στα

Φάρσαλα.

Τηλ. επικοινωνίας:

6942687798

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρα, 30 τ.μ., 1ου

Ορόφου στην Οδό Βόλου

9. Με A/C, ελάχιστα κοινό-

χρηστα.

Τηλέφωνο: 6936719862

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατασκευα-

στική εταιρεία στα

Φάρσαλα, ηλεκτροσυγκολ-

λητής με εμπειρία για μόνι-

μη εργασία.

Μισθός και ασφάλιση.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977420937 – Ώρες

Επικοινωνίας: 9 π.μ. –

16:00 μ.μ.
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27/4:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

28/4:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

29/4:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

30/4:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

1/5:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145

(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

2/5:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7

Τηλ: 24910-22342

3/5:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

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

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Zητούνται εργάτριες και εργάτες για
εποχιακή απασχόληση σε εργοστά-
σιο κονσερβοποιιάς
Πληροφορίες στο Nefeli Travel
Tηλ. Επικοινωνίας: 24910-25600-601

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο ΤΣΙΡΙΜΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Θωμά

και της Ελένης το γένος Μακρυγιάννη που

γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στην

Βαμβακού Φαρσάλων και η 

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΖΕΟΡΤΖΙΑΝΑ ΡΑΜΟΝΑ του

Χρήστου και της Τζεορτζέτα το γένος Μοράρυ

που γεννήθηκε στο Μέντια Σιμπίου

Ρουμανίας και κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκει-

ται να έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό Γάμο που θα

τελεστεί στον Ι.Ν. Παναγίας στα Φάρσαλα.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ του Παναγιώτη και

της Κωνσταντίας το γένος Νάκου που γεννή-

θηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα

και η ΤΙΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ

της Μαρίας το γένος Βαλκανιώτη που γεννή-

θηκε στο Ζόλιγκεν Γερμανίας και κατοικεί στα

Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό

Γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο

Φαρσάλων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΥΧΑΡΙ-

ΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΙ-

ΠΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟ-

ΜΕΝΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΙΣ

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ.

ΤΟ Δ.Σ. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

ΤΟ Δ.Σ.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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Τ
ην Μ. Τρίτη ανοίγει

η πλατφόρμα και

την Μ. Πέμπτη θα

καταβληθούν χρήματα

από την επιστρεπτέα

προκαταβολή 7, ανέφερε

μεταξύ άλλων στον ΣΚΑΪ,

ο υπουργός Οικονομικών,

Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως εξήγησε, πληρώνο-

νται μεταξύ άλλων εστίαση,

ταξί, δικηγόροι, επιχειρήσεις

ενδυμάτων, καταλύματα και

σημείωσε πως μέσα στην

Μεγάλη Τρίτη θα ανοίξει η

πλατφόρμα για την υποβο-

λή των τελικών δικαιούχων

από την επιστρεπτέα προ-

καταβολή 7 ώστε μέχρι την

Μεγάλη Πέμπτη να γίνει η

καταβολή των ποσών της

επιστρεπτέας 7 για να μπο-

ρέσει αυτό να είναι το κεφά-

λαιο κίνησης για τις επιχει-

ρήσεις που ανοίξουν την

ερχόμενη βδομάδα.

«Βούληση της κυβέρνησης

είναι να στηρίξουμε την

εστίαση με κεφάλαιο επα-

νεκκίνησης ύψους 330

εκατ. ευρώ και έχει δώσει

ένα χρονοδιάγραμμα ο

αρμόδιος υπουργός», ανέ-

φερε χαρακτηριστικά και

τόνισε ότι η εστίαση θα

πάρει σημαντικό κομμάτι

της επιστρεπτέας προκατα-

βολής 7.

Πρόκειται για πάνω από 1

δις ευρώ σε 330.000 δικαι-

ούχους. Υπογράμμισε

συγκεκριμένα ότι η εστίαση

θα πάρει μέσα στην Μ.

Εβδομάδα 167 εκατ. και

τόνισε ότι με 3 δις το κρά-

τος θα βοηθήσει τις επιχει-

ρήσεις.

Σχετικά με τις επιταγές ο

υπουργός υπογράμμισε

πως είναι η τελευταία

παράταση για 60 ημέρες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε

στην αναβάθμιση – έκπλη-

ξη για την Ελλάδα που

προχώρησε την Παρασκευή

ο οίκος αξιολόγησης

Standard & Poor’s, διατη-

ρώντας θετικό outlook

(προοπτικές) παρά την

πανδημία. Η πιστοληπτική

ικανότητα αναβαθμίστηκε

από ΒΒ- σε ΒΒ. Ο οίκος

αξιολόγησης προβλέπει

ανάκαμψη 4,9% του ΑΕΠ

φέτος και 5,8% το 2022,

ενώ πιθανή είναι νέα ανα-

βάθμιση εντός των επόμε-

νων 12-18 μηνών.

Όπως ο υπουργός επεσή-

μανε αυτή η αναβάθμιση

είναι μια μεγάλη επιτυχία

για την χώρα.

«Επιβράβευση των προ-

σπαθειών της ελληνικής

κοινωνίας η αναβάθμιση

της χώρας μέσα στην υγειο-

νομική κρίση ώστε η χώρα

να δανείζεται φθηνά για να

μπορέσει να βοηθήσει την

οικονομία και την κοινωνία.

Εμπιστεύονται την χώρα και

την ελληνική κυβέρνηση».

Σχετικά με τις μειώσεις των

φόρων ανέφερε υπάρχει

στρατηγική στοχευμένων

μειώσεων και ασφαλιστικών

εισφορών. «Έχουμε ξεκα-

θαρίσει τι μπορέσαμε να

κάνουμε με μόνιμο τρόπο

και τι επεκτείναμε και το

2022 και ανάλογα με τον

δημοσιονομικό χώρο που

θα υπάρχει τα επόμενα

χρόνια θα επιδιώξουμε να

νομιμοποιήσουμε και αυτές

τις μειώσεις φόρων» είπε

χαρακτηριστικά.

Όπως επεσήμανε «από την

πρώτη στιγμή που αναλά-

βαμε την διακυβέρνση της

χώρας μέχρι σήμερα σε

λιγότερο από 2 χρόνια μει-

ώσαμε κατά μόνιμο τρόπο

την προκαταβολή, τον φόρο

στα χαμηλότερα εισοδηματι-

κά στρώματα για τα φυσικά

πρόσωπα από το 22% στο

9%, τον ένφια κατά 22%, το

φόρο στις επιχειρήσεις από

το 29% στο 22% και έχουμε

δώσει μια σειρά από άλλα

κίνητρα και μειώσαμε τις

ασφαλιστικές εισφορές κατά

3 μονάδες και καταργήσαμε

την εισφορά αλληλεγγύης

για τα εισοδήματα από τον

ιδιωτικό τομέα. Τα 2 τελευ-

ταία μέτρα επεκτάθηκαν και

για το 2022». Επίσης, απέ-

κλεισε το ενδεχόμενο μνη-

μονίου.

Ηπληρωμή της προ-
καταβολής συντά-
ξεων του Ν.

4778/2021 (360 ή 384
ευρώ ανάλογα σε ποια
κατηγορία ανήκει ο ασφα-
λισμένος καθώς και τα
αναδρομικά που αναλο-
γούν στους μήνες καθυ-
στέρησης απονομής της
σύνταξης), του Δώρου
Πάσχα στους εργαζόμε-
νους των οποίων οι συμ-
βάσεις έχουν τεθεί σε
αναστολή και αυτούς που
είναι ενταγμένοι στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ», η καταβολή της
πρώτης εκ των δυο έκτα-
κτων πληρωμών για τα
αναδρομικά των κληρο-
νόμων (τη Μ. Δευτέρα) και
η ολοκλήρωση της κατα-
βολής των κύριων και
επικουρικών συντάξεων
Μάϊου είναι μεταξύ των
προγραμματισμένων
καταβολών από το
υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
και των φορέων που επο-
πτεύει για τη Μεγάλη
Εβδομάδα, από 26-30
Απριλίου. Συνολικά θα
καταβληθεί ποσό 2,03
δισ. ευρώ σε πάνω από
4,2 εκατ. δικαιούχους.
Ειδικότερα:

1. Το υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων

θα καταβάλλει τη Μ.

Τετάρτη 28 Απριλίου:

106 εκατ. ευρώ για Δώρο

Πάσχα σε 678.096 εργαζό-

μενους, των οποίων οι συμ-

βάσεις έχουν τεθεί σε ανα-

στολή. Το συνολικό κονδύλι

ανέρχεται σε 106 εκατ.

ευρώ.

1,9 εκατ. ευρώ περίπου για

Δώρο Πάσχα σε 22.869

εργαζόμενους που έχουν

ενταχθεί στον Μηχανισμό

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα

γίνουν την περίοδο 26-30

Απριλίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

Τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου

θα καταβληθεί ποσό 500

εκατ. ευρώ για τις κύριες

και επικουρικές συντάξεις

Μάϊου 1.043.725 συνταξι-

ούχων που προέρχονται

από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις

Τράπεζες και τον ΟΤΕ, των

οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε

0, 2, 4, 6, 8.

Τη Μ. Τρίτη 27 Απριλίου θα

καταβληθεί ποσό 516,8

εκατ. ευρώ για τις κύριες

και επικουρικές συντάξεις

Μάϊου 1.109.780  των

συνταξιούχων που προέρ-

χονται από τους τέως

φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και

ΕΤΑΑ.

Την Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου

θα καταβληθεί ποσό 500,5

εκατ. ευρώ για κύριες και

επικουρικές συντάξεις

Μάϊου σε 658.792 συνταξι-

ούχους του Δημοσίου, του

τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ και της ΔΕΗ.

Επιπλέον, το χρονικό διά-

στημα 26-30 Απριλίου θα

καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ

σε 670  δικαιούχους σε

συνέχεια έκδοσης αποφά-

σεων για εφάπαξ.

530.000 ευρώ θα δοθούν

σε 550 δικαιούχους για

καταβολή εξωϊδρυματικού

επιδόματος και επιδόματος

του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ.

Τέλος, 4.000 ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 8 δικαιούχους

για κληρονομικές παροχές

επικουρικής σύνταξης.

‘Έκτακτες πληρωμές:

Θα ξεκινήσει το απόγευμα

της Μεγάλης Τετάρτης και

θα ολοκληρωθεί τη Μεγάλη

Πέμπτη η πληρωμή των

προκαταβολών συντάξεων

του Ν. 4778/2021 (και τα

αναδρομικά από την ημερο-

μηνία κατάθεσης τις αίτη-

σης απονομής σύνταξης).

Για τον αριθμό των δικαιού-

χων και το συνολικό κονδύ-

λι θα υπάρξει νέα ενημέρω-

ση από τον e-ΕΦΚΑ.

Τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου

θα καταβληθούν 6,57 εκατ.

ευρώ σε 14.050 δικαιού-

χους για αναδρομικά κλη-

ρονόμων από επιστροφή

μνημονιακών μειώσεων.

Πρόκειται για την πρώτη

από τις δυο έκτακτες πλη-

ρωμές που αφορούν σε

σύνθετες περιπτώσεις

(δηλώσεις αντικρουόμενων

δικαιωμάτων από κληρονό-

μους, πολυπλοκότητα ανα-

φορικά με τον βαθμό συγ-

γένειας των δικαιούχων

κλπ.). Όπως έχει ήδη ανα-

κοινωθεί από τη διοίκηση

του e-ΕΦΚΑ, η δεύτερη

πληρωμή θα λάβει χώρα

στις 17 Μάϊου 2021.

Τέλος, 142.155 ευρώ θα

καταβληθούν σε 537 δικαι-

ούχους για πληρωμή ληξι-

πρόθεσμων οφειλών υγείας

σε ασφαλισμένους

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν

κατά την περίοδο 26-30

Απριλίου οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 10.000

δικαιούχους στο πλαίσιο

επιδοτούμενων προγραμ-

μάτων απασχόλησης

8 εκατ. ευρώ σε 21.000

δικαιούχους για καταβολή

επιδομάτων ανεργίας και

λοιπών επιδομάτων

5,5 εκατ. ευρώ σε 11.000

μητέρες για επιδοτούμενη

άδεια μητρότητας.

7 εκατ. ευρώ για

Προγράμματα Κοινωφελούς

Χαρακτήρα (καταβολή

εισφορών σε φορείς)

4. Τέλος, από τον ΟΠΕΚΑ,

στις 29 Απριλίου 2021 θα

καταβληθούν τα εξής επιδό-

ματα:

71.816.031 ευρώ σε

170.517 δικαιούχους για

Προνοιακά Αναπηρικά και

Διατροφικά επιδόματα

59.265.171 ευρώ σε

273.150 δικαιούχους για το

Ελάχιστο Εγγυημένο

Εισόδημα

33.766.652  ευρώ σε

277.259 δικαιούχους για

Επίδομα Στέγασης

12.377.000 ευρώ σε 12.296

δικαιούχους για Επίδομα

Γέννησης

11.547.410 ευρώ σε 35.113

δικαιούχους για Επίδομα

Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

211.147 ευρώ σε 846 δικαι-

ούχους για Επίδομα

Στεγαστικής Συνδρομής

236.715 ευρώ σε 6.726

δικαιούχους για Επίδομα

Ομογενών Προσφύγων

136.064 ευρώ σε 171 δικαι-

ούχους για έξοδα κηδείας

Ανασφαλίστων

5.400 ευρώ σε 11 δικαιού-

χους για Επίδομα Ορεινών

Περιοχών

23.000.000 ευρώ σε

113.000 δικαιούχους ως

συνεισφορά του Δημοσίου

σε δάνεια του προγράμμα-

τος ΓΕΦΥΡΑ (λόγω Covid-

19)

219.532 ευρώ σε 3.114

δικαιούχους ως συνεισφορά

του Δημοσίου σε δάνεια για

την προστασία της πρώτης

κατοικίας στο πλαίσιο του

άρθρου 76 ν. 4605/2019.

Οικονομικά Νέα

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: πότε γίνονται οι πληρωμέςΕπιστρεπτέα προκαταβολή 7: πότε γίνονται οι πληρωμές

Οι πληρωμές από υπουργείο Εργασίας, Οι πληρωμές από υπουργείο Εργασίας, e-e-ΕΦΚΑ, ΕΦΚΑ, OAOAΕΔ καιΕΔ και

ΟΠΕΚΑ έως τέλος ΑπριλίουΟΠΕΚΑ έως τέλος Απριλίου

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ



Από τον Εμπορικό
Επιχειρηματικό
Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων γνωστοποιού-
νται τα εξής σχετικά με
την υποχρέωση των
εργαζομένων πραγματο-
ποίησης  self tests : 
1.  Δεν γίνεται λόγος για τους

επιχειρηματίες και τα βοη-

θούντα μέλη των οικογενειών

τους.  Ένα μεγάλο μέρος της

αποτελεσματικότητας του

μέτρου στηρίζεται στην αναγ-

γελία στο ΕΡΓΑΝΗ, όπου

όμως για να κάνει κάποιος

την σχετική γνωστοποίηση

πρέπει να έχει την δική του

«ηλεκτρονική μερίδα».

Τέτοια έχουν μόνο οι εργαζό-

μενοι και αφού οι εργοδότες

δεν μπορούν να κάνουν

καμία γνωστοποίηση στο

ΕΡΓΑΝΗ, λογικά εξαιρούνται

του μέτρου και η διενέργεια ή

όχι τεστ εναπόκειται στην

ατομική ευθύνη του κάθε επι-

χειρηματία.

2.  Σε συνέντευξη που παρα-

χώρησε η Γενική Γραμματέας

Εργασίας κα Στρατινάκη ανέ-

φερε ότι η ΚΥΑ αφορά μόνο

τους εργαζόμενους.  Σχετικά

με τους ελεύθερους επαγγελ-

ματίες ή τους επιχειρηματίες

– εργοδότες δεν υπάρχει

πρόβλεψη από την απόφα-

ση, ενώ ξεκαθάρισε ότι η

απόφαση δεν συμπεριλαμβά-

νει ούτε τα μέλη α’ βαθμού

συγγένειας. Για αυτές τις

κατηγορίες, θα υπάρξει αντι-

μετώπιση το επόμενο διάστη-

μα καθώς δόθηκε προτεραιό-

τητα στους εργαζόμενους για

να μη πέσει όλος αυτός ο

όγκος ταυτοχρόνως στα φαρ-

μακεία.

Υποχρέωση για την πραγμα-

τοποίηση self test έχουν  οι

κλάδοι επιχειρήσεων:

•Λιανεμπόριο (συμπεριλαμ-

βανομένων των σουπερμάρ-

κετ και των καταστημάτων

πώλησης τροφίμων και

ποτών)

•Εστίαση

•Μεταφορές (χερσαίες,

θαλάσσιες, αεροπορικές

κ.λπ.)

•Υπηρεσίες καθαρισμού

•Κομμωτήρια, κουρεία και

κέντρα αισθητικής

•Υπηρεσίες τυχερών παιχνι-

διών και στοιχημάτων

Το σύστημα θα λειτουργεί ως

εξής:

Οι εργαζόμενοι στις επιχειρή-

σεις που υπάγονται στο

μέτρο των υποχρεωτικών self

test, προμηθεύονται δωρεάν

από το φαρμακείο, με χρήση

του ΑΜΚΑ τους. Αν για

κάποιο λόγο ο εργαζόμενος

επιλέξει αντί για self test να

κάνει rapid ή μοριακό τεστ

(με δαπάνη δική του ή του

εργοδότη του) έχει αυτή τη

δυνατότητα. 

Ο εργαζόμενος δηλώνει το

αποτέλεσμα του τεστ στο

ΕΡΓΑΝΗ, ως εξής: εισέρχεται

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

self-testing.gov.gr και επιλέ-

γει «Δήλωση Αποτελέσματος

self test για εργαζόμενο». Στη

συνέχεια θα μεταφέρεται

στην πλατφόρμα

supportemployees.gov.gr και

στη «Δήλωση

Αποτελεσμάτων COVID-19

tests» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί

υποβάλλει το αποτέλεσμα

του ελέγχου του τεστ με τη

συμπλήρωση του ειδικού

εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση

εργαζομένων καταγραφής

αποτελέσματος COVID-19».
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