
Ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Φαρσάλων κ. Γιάννης Τριάντης, ενημέρω-
σε το σώμα στο περασμένο Δ.Σ. για μία δικαστική από-
φαση Εφετείου, η οποία καταδικάζει τη δημοτική επιχεί-
ρηση γιατί όπως εξήγησε, το δικαστήριο δέχθηκε πως ο
πρώην δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος απέλυ-
σε παράνομα συμβασιούχο υπάλληλο που είχε προσλη-
φθεί με πρόγραμμα της ηλικιακής ομάδας 55 έως 67
ετών, γιατί ο τελευταίος δεν κατάφερε να μεταπείσει συγ-
γενικό του πρόσωπο να μην είναι υποψήφιο σε αντίπαλο
συνδυασμό! 

CMYK

Τρίτη 25 Μαΐου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1019 Τιμή: 0,60 ευρώ

Εσκίογλου για ισολογισμό 2019:Εσκίογλου για ισολογισμό 2019:

Πληρώσαμε υποχρεώσεις, αυξήΠληρώσαμε υποχρεώσεις, αυξή--

σαμε τους ίδιους πόρουςσαμε τους ίδιους πόρους

ΕκλογικόΕκλογικό σύστημασύστημα::“Σβήνουν” οι“Σβήνουν” οι

κοινότητες, μειώνονται & οικοινότητες, μειώνονται & οι

ΣύμβουλοιΣύμβουλοι

Συμμετοχή του 2ου Λυκείου  στοΣυμμετοχή του 2ου Λυκείου  στο

Διαδικτυακό Μαθητικό ΣυνέδριοΔιαδικτυακό Μαθητικό Συνέδριο

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

“Σαρώνει” η εγκληματικότητα “Σαρώνει” η εγκληματικότητα σε Φαρσάλα & Επαρχίασε Φαρσάλα & Επαρχία

Συντηρείται ο δρόμος Φάρσαλα –Συντηρείται ο δρόμος Φάρσαλα –

Δομοκός από την Περιφέρεια Δομοκός από την Περιφέρεια 

ΟιΟι νικητές του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού γιανικητές του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για

την ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείουτην ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου

Αναδείχθηκε ο ανάδοχος και προχωρά το έργο καταΑναδείχθηκε ο ανάδοχος και προχωρά το έργο κατα--

σκευής φράγματος στα Βρυσιά από την Περιφέρειασκευής φράγματος στα Βρυσιά από την Περιφέρεια

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΦΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΦ

ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ ΣΤΟΝ «Π.Τ.»ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ ΣΤΟΝ «Π.Τ.»

«Καταδικάστηκε η ΔΕΥΑΦ γιατί«Καταδικάστηκε η ΔΕΥΑΦ γιατί
ο κ. Καραχάλιος απέλυσε ο κ. Καραχάλιος απέλυσε 

συμβασιούχο για πολιτικούςσυμβασιούχο για πολιτικούς
λόγους!»λόγους!»

Σελ.6
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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 26/5/2021
Συννεφιά 19/32c

Τρίτη 25/5/2021
Συννεφιά 19/32c

Πέμπτη 27/5/2021
Αίθριος 17/19c

Παρασκευή 28/5/2021
Συννεφιά 16/32c

Σάββατο 29/5/2021
Συννεφιά 17/29c

Κυριακή 30/5/2021
Συννεφιά 18/28c

Δευτέρα 31/5/2021
Συννεφιά 19/28c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,
με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή
δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -
με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -
λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -
γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος
2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -
σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

Σ
την λίστα των τμη-

μάτων σχολείων

που έχουν τεθεί σε

αναστολή, σύμφωνα με

την σχετική λίστα του

Υπουργείου Παιδείας

λόγω επιβεβαιωμένου

κρούσματος COVID-19 σε

μέλος της εκπαιδευτικής

κοινότητας, εκτός από το

τμήμα Β1′ του 1ου

Λυκείου Φαρσάλων που

λήγει στις (27/05), προστί-

θενται ακόμα η Δ’ Τάξη

του 2ου Δημοτικού

Σχολείου Φαρσάλων για

το διάστημα από (20/05)

έως (01/06),  τα τμήματα

Β2 (Β Τάξη), Β-ΘΕΤ2 από

(21/5) έως και (28/5) του

2ου Λυκείου Φαρσάλων

καθώς και το 2ο νηπιαγω-

γείο Φαρσάλων έως

(27/05).

Αυτά είναι ταΑυτά είναι τα

σχολικά τμήματα στασχολικά τμήματα στα

Φάρσαλα που έχουνΦάρσαλα που έχουν

κλείσει την διακλείσει την δια

ζώσης εκπαίδευσηζώσης εκπαίδευση

Εσκίογλου για ισολοΕσκίογλου για ισολο--

γισμό 2019:γισμό 2019:

Πληρώσαμε υποχρεώΠληρώσαμε υποχρεώ--

σεις, αυξήσαμε τουςσεις, αυξήσαμε τους

ίδιους πόρουςίδιους πόρους

Σ
ημαντικές διακρί-
σεις πέτυχαν τρεις
Φαρσαλινοί αθλη-

τές στο διασυλλογικό
πρωτάθλημα στίβου στην
κατηγορία Κ16 που διεξή-
χθη στο Αλκαζάρ. Οι
ταλαντούχοι αθλητές της
Γ. Ε. Φαρσάλων “Η
ΦΘΙΑ”, έδωσαν τον καλύ-
τερό τους εαυτό στον
αγώνα και πέτυχαν καλές
θέσεις στο τουρνουά.
Συγκεκριμένα, η Εύα
Χαμορούσου κατετάγη 2η
στη σφαίρα με επίδοση
9,63μ, ενώ συμμετείχε και
στη κούρσα των 150 μ.
κάνοντας χρόνο 22,40 δευ-
τερόλεπτα. Ο Άγγελος
Αργυράκης κατετάγη 4ος
στην σφαίρα αγοριών κάνο-
ντας βολή στα 8,96μ με 4
κιλά σφαίρα. Τέλος η Ελένη

Βασιλείου κατετάγη στην 8η
θέση στην σφαίρα κορι-
τσιών με επίδοση 8,07μ.,
ενώ συμμετείχε στη κούρσα
των 80μ.
Η επιτυχία των τριών παι-
διών έρχεται σε μια χρονική
στιγμή, που οι προπονή-
σεις γίνονται στο βοηθητικό
γήπεδο ποδοσφαίρου,
λόγω των έργων ανάπλα-
σης που πραγματοποιού-
νται στο Δημοτικό Στάδιο.
Αυτό αυξάνει κατά πολύ τον
βαθμό δυσκολίας στην
προετοιμασία των αθλητών.
Επίσης ο σωματειακός
αθλητισμός τώρα κάνει τα
πρώτα του βήματα μετά την
καραντίνα ελέω κορονοϊού
και οι αθλητές και αθλήτριες
είναι λογικό να μην βρίσκο-
νται στην καλύτερή τους
κατάσταση.

Διακρίσεις Φαρσαλινών αθληΔιακρίσεις Φαρσαλινών αθλη--

τών στο διασυλλογικό πρωτάτών στο διασυλλογικό πρωτά--

θλημα στίβου Κ-16θλημα στίβου Κ-16

Σ
τους δύο στόχους

της πληρωμής

υποχρεώσεων και

της αύξησης των ιδίων

πόρων του δήμου, εστία-

σε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, μιλώντας

στην ειδική συνεδρίαση

του Δημοτικού

Συμβουλίου για την έγκρι-

ση του ισολογισμού του

2019.

Ο κ. Εσκίογλου τόνισε επί-

σης πως παρά τις μεγάλες

δυσκολίες της εποχής, η

οικονομική κατάσταση του

δήμου παραμένει σε καλά

επίπεδα.

Στην τοποθέτησή του είπε

μεταξύ άλλων: «Όπως όλοι

γνωρίζετε αναφερόμαστε

σε ισολογισμό του 2019, το

πρώτο οκτάμηνο του οποί-

ου τη διοίκηση είχε η

πρώην δημοτική αρχή, με

τον επίσης δικό της προϋ-

πολογισμό που εφαρμόσα-

με.

Στο εναπομείναν τετράμηνο

του 2019 ως νέα δημοτική

αρχή κινηθήκαμε σε δύο

βασικούς άξονες, στην πλη-

ρωμή των υποχρεώσεων

που ήδη είχαν δημιουργη-

θεί και στην είσπραξη χρη-

μάτων μέχρι το τέλος του

έτους, προκειμένου να

αυξήσουμε τους ίδιους

πόρους.

Ήταν η τελευταία χρονιά με

συνθήκες κανονικότητας

καθώς από τις αρχές του

2020 μπήκαμε στη δίνη της

πανδημίας.

Όμως, παρά τις μεγάλες

δυσκολίες η οικονομική

κατάσταση του δήμου μας

παραμένει σε καλά επίπε-

δα».



Ξ
εκίνησαν από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι

εργασίες συντήρησης

στην Εθνική Οδό από

Φάρσαλα προςΔομοκό με

την κατασκευή του τμήμα-

τος από τη διασταύρωση

προς Σταυρό έως τα όρια

του νομού Λάρισας.

Μέχρι σήμερα έχουν

ασφαλτοστρωθεί 1,5 χλμ

και προβλέπονται συνολι-

κά 9 χλμ ασφαλτόστρω-

σης. Το έργο είναι προϋ-

πολογισμού 1.500.000

ευρώ και χρηματοδοτείται

από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας,

με σωστή προετοιμασία

καταφέρνει να διεκδικεί και

να εξασφαλίζει κονδύλια

που της επιτρέπουν να

υλοποιεί έργα που παρέ-

χουν ασφαλείς και σύγχρο-

νες υποδομές στους πολί-

τες» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τις

τεχνικές μας υπηρεσίες

παρεμβαίνουμε σε ένα

σημαντικό οδικό άξονα της

Περιφέρειας που παρουσιά-

ζει μεγάλο κυκλοφοριακό

φόρτο. Μέλημά μας είναι η

ασφάλεια στη μετακίνηση

των ανθρώπινων κοινοτή-

των και στη μεταφορά των

εμπορευμάτων, η μείωση

της επικινδυνότητας και η

ενίσχυση της οικονομικής

και κοινωνικής ζωής του

τόπου» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.
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Συντηρείται ο δρόμος Φάρσαλα – Δομοκός απόΣυντηρείται ο δρόμος Φάρσαλα – Δομοκός από

την Περιφέρεια Θεσσαλίαςτην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές



Π
ράγματα και…
θαύματα ειπώθη-
καν στην τελευταία

συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου
Φαρσάλων που έγινε
μέσω τηλεδιάσκεψης την
περασμένη εβδομάδα. Ο
αντιπρόεδρος της
Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Φαρσάλων κ. Γιάννης
Τριάντης, ενημέρωσε το
σώμα για μία δικαστική
απόφαση Εφετείου, η
οποία καταδικάζει τη
δημοτική επιχείρηση γιατί
όπως εξήγησε, το δικα-
στήριο δέχθηκε πως ο
πρώην δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Άρης
Καραχάλιος απέλυσε
παράνομα συμβασιούχο
υπάλληλο που είχε προ-
σληφθεί με πρόγραμμα
της ηλικιακής ομάδας 55
έως 67 ετών, γιατί ο
τελευταίος δεν κατάφερε
να μεταπείσει συγγενικό
του πρόσωπο να μην
είναι υποψήφιο σε αντί-
παλο συνδυασμό!
Μάλιστα, όπως εξήγησε ο
κ. Τριάντης το δικαστήριο
δέχθηκε πως η απόλυση
έγινε για πολιτικούς
λόγους.
Το όλο θέμα προκάλεσε την
αντίδραση του κ.
Καραχάλιου που εξαπέλυσε
επίθεση κατά του κ. Τριάντη

με διάφορους χαρακτηρι-
σμούς. Ο τελευταίος, μιλά
σήμερα για το πρωτοφανές
αυτό θέμα, αλλά και για τα
όσα έγιναν στο δημοτικό
συμβούλιο, με συνέντευξή
του στον «Πρώτο Τύπο».
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ

ΠΡΩΤΟ ΤΥΠΟ

Α.Σ.:Στο τελευταίο δημοτι-

κό συμβούλιο μιλήσατε

για μία καταδικαστική

απόφαση Εφετείου που

αξιώνει αποζημίωση από

τη δημοτική επιχείρηση

στην οποία είστε αντι-

πρόεδρος. Τι ακριβώς

συνέβη;

Γ.Τ.:Όπως αναφέρεται στη
συγκεκριμένη δικαστική
απόφαση, εργαζόμενος που
είχε προσληφθεί με πρό-
γραμμα στην ηλικιακή
ομάδα από 55 έως 67
ετών, απολύθηκε από τον
πρώην δήμαρχο κ.
Καραχάλιο για λόγους πολι-
τικούς. Συγκεκριμένα, τον
κάλεσε στο γραφείο του και
τον απέλυσε γιατί δεν κατά-
φερε να μεταπείσει συγγενι-
κό του πρόσωπο να μην
είναι υποψήφιο με αντίπαλο
συνδυασμό. Ο απολυθείς
προσέφυγε στη δικαιοσύνη,
δικαιώθηκε από την απόφα-
ση του Εφετείου και τώρα
είμαστε υποχρεωμένοι να
βρούμε τα χρήματα σε μία
περίοδο μεγάλης δυστοκίας
για να είμαστε συνεπείς

στον δικαιωθέντα.”
Α.Σ.:Όλα αυτά που λέτε,

συνιστούν δίωξη για

πολιτικούς λόγους.

Αποδείχθηκαν και στο

δικαστήριο;

Γ.Τ.:”Φυσικά καθώς κατα-
γράφονται και στο σκεπτικό
της απόφασης που ξεκάθα-
ρα κάνει λόγο για πολιτικά
κίνητρα, σε ότι αφορά την
απόλυση. Δυστυχώς τέτοιου
είδους συμπεριφορές εν
έτει 2021, αμαυρώνουν την
αυτοδιοίκηση και πιο συγκε-
κριμένα το δήμο Φαρσάλων
και τη ΔΕΥΑΦ.”
Α.Σ.:Στο τελευταίο δημοτι-

κό συμβούλιο ενημερώ-

σατε το σώμα για τη

συγκεκριμένη δικαστική

απόφαση. Αυτό είχε ως

αποτέλεσμα να δεχθείτε

φραστική επίθεση από

τον πρώην δήμαρχο κ.

Άρη Καραχάλιο, ο οποίος

μάλιστα χρησιμοποίησε

χαρακτηρισμούς εκτός

των πλαισίων της ευγέ-

νειας για το πρόσωπό

σας. Τι έχετε να πείτε για

αυτά που συνέβησαν;

Γ.Τ.:Καταλαβαίνω τον
εκνευρισμό που του προκά-
λεσαν τα όσα ανέφερα,
όμως ήμουν υποχρεωμένος
να πω τα πράγματα ως
έχουν. Και όταν μιλάμε για
μία δικαστική απόφαση,
αυτή δεν μπορεί να ερμη-
νευτεί με πολλούς τρόπους.
Μόνον με έναν: Οι δημότες
καλούνται να πληρώσουν
ένα αξιοσέβαστο ποσό γιατί
ο πρώην δήμαρχος – κατά
τη δικαστική απόφαση –
απέλυσε παράνομα συμβα-
σιούχο της ΔΕΥΑΦ για
πολιτικούς λόγους. Αυτή
είναι η μία και μοναδική
αλήθεια. Σε ότι αφορά τους
χαρακτηρισμούς του κ.
Καραχάλιου προς το πρό-
σωπό μου, όπως π.χ.

«χωροφύλακα», «κεφάλα»
και «ειδικό φρουρό», δεν
είναι η πρώτη φορά που ο
τέως δήμαρχος δείχνει το
επίπεδο του. Έχει επιτεθεί
και προσβάλει στο παρελ-
θόν δημότες και προφανώς
αυτός ήταν ένας από τους
λόγους που η κοινωνία της
επαρχίας Φαρσάλων τον
έστειλε στην αντιπολίτευση
και μάλιστα με μεγάλο
κρότο, αφού ηττήθηκε με
ποσοστό ρεκόρ πανελλαδι-
κά στις εκλογές του 2019.
Αυτό ο κ. Καραχάλιος προ-
φανώς δεν μπορεί ακόμη
να το χωνέψει. Ας είναι
όμως. Εγώ συνεχίζω να
κοιτάω τη δουλειά μου με
χαμηλούς τόνους και πάντα
με ευγένεια προς όλους.”
Α.Σ.:Ο κ. Καραχάλιος

άφησε αιχμές και για την

θέση σας στην αντιπροε-

δρία της ΔΕΥΑΦ, διερω-

τώμενος γιατί ενώ αρχικά

είχατε υποβάλει παραίτη-

ση από το αξίωμα, εν

τέλει την πήρατε πίσω…

Γ.Τ.:”Είμαστε μικρή κοινω-
νία και δύσκολα μπορεί
κάποιος να κρυφτεί. Δε θα
κρύψω λοιπόν – και γιατί να
το κάνω άλλωστε – ότι το
τελευταίο διάστημα αντιμε-
τώπισα ένα σοβαρό πρό-
βλημα υγείας. Ένα πρόβλη-
μα υγείας που με οδήγησε
σε μεγάλο ιατρικό κέντρο
των Αθηνών για περίθαλ-
ψη. Έχοντας πλήρη συναί-
σθηση του καθήκοντος και
της ευθύνης απέναντι στους
δημότες, θεώρησα σωστό
να υποβάλω την παραίτησή
μου, λόγω αυτών των προ-
βλημάτων υγείας που με
κρατούσαν πίσω. Ωστόσο,
οι εξελίξεις ήταν ευχάριστες
σε ότι αφορά τις ιατρικές
μου εξετάσεις, με αποτέλε-
σμα να ζητήσω από τον
δήμαρχο να επιστρέψω στη

θέση μου, όπως και έγινε.
Ο κ. Καραχάλιος - ακούσια
ή εσκεμμένα θα το κρίνουν
οι πολίτες – χρησιμοποίησε
ένα σοβαρό πρόβλημα
υγείας για να ασκήσει
φθηνή αντιπολίτευση. Δεν
θα τον ακολουθήσω σ’ αυτό
τον κατήφορο. Οι εξηγήσεις
που έδωσε για το θέμα στο
δημοτικό συμβούλιο ήταν
τουλάχιστον αστείες. Είναι
ντροπή να κρύβεται πίσω
από υπηρεσιακούς παρά-
γοντες. Αν ήμουν στη θέση
του όμως, το ελάχιστο που
θα έκανα, εάν είχα έστω
ίχνος πολιτικής τσίπας, θα
ήταν να υποβάλω την
παραίτηση από το αξίωμα

του δημοτικού συμβούλου
και θα ζητούσα δημόσια
συγνώμη για τη συμπεριφο-
ρά μου στον υπάλληλο.
Α.Σ.:Σε ότι αφορά την

δικαστική απόφαση, τί θα

πράξει εφεξής η ΔΕΥΑΦ;

Γ.Τ.:”Είμαστε υποχρεωμένοι
να εκτελέσουμε την απόφα-
ση. Όμως, θα θέσω θέμα
στο επόμενο διοικητικό
συμβούλιο για να εξετάσου-
με εάν μπορούμε να προ-
σφύγουμε νομικά εναντίον
οποιουδήποτε έχει θίξει με
τη συμπεριφορά του, τα
συμφέροντα της επιχείρη-
σης.”
Επιμέλεια

Συνέντευξης:Α.Σ.

4
CMYK

Τρίτη 25 Μαΐου
Τοπικά Νέα

6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΦ ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ ΣΤΟΝ «Π.Τ.»ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΦ ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ ΣΤΟΝ «Π.Τ.»

«Καταδικάστηκε η ΔΕΥΑΦ γιατί ο κ. Καραχάλιος απέλυσε «Καταδικάστηκε η ΔΕΥΑΦ γιατί ο κ. Καραχάλιος απέλυσε 

συμβασιούχο για πολιτικούς λόγους!»συμβασιούχο για πολιτικούς λόγους!»



Μ
ε πρωτοβουλία

της Δημοτικής

αρχής ξεκίνησε

η διαδικασία διαλογής και

φροντίδας των βιβλίων,

που δωρίσθηκαν προ

επτά ετών στο δήμο

Φαρσάλων από τον

Πολιτιστικό Σύλλογο

«Δάοχο», μετά από ενέρ-

γειες του κυρίου Θέμη

Αναστασίου, ο οποίος τα

παρέδωσε τον Ιανουάριο

του 2014 στον Δήμο, στον

χώρο του Γυμνασίου

Ναρθακίου, όπου παρέ-

μειναν χωρίς καμία φρο-

ντίδα μέχρι σήμερα.

Βιβλία ανεκτίμητης ιστορι-

κής αξίας, σπάνιες εκδόσεις

πλαισιώνουν την συλλογή

και θα είναι σύντομα κοντά

στο αναγνωστικό  κοινό.

Όλη η δράση βασίστηκε

στην  εθελοντική εργασία

υπαλλήλων της ΔΗΚΕΦΑ

και του ΟΠΑΚΠΑ οι οποίοι

εργάστηκαν με απαράμιλλο

ζήλο  και κατέγραψαν πάνω

από 1000 βιβλία και εγκυ-

κλοπαίδειες.

Στα σχέδια του Δήμου είναι

η δημιουργία ενός αναγνω-

στηρίου στον Πύργο

Δεληδημητρίου, όπου ο

κάθε πολίτης αυτής της

πόλης θα μπορεί να γνωρί-

σει αυτή τη σπάνια συλλο-

γή.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου θέλει να

ευχαριστήσει τους υπαλλή-

λους που ασχολήθηκαν σε

εθελοντική βάση και έφεραν

σε πέρας αυτό το δύσκολο

εγχείρημα.
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Ο Δήμος Φαρσάλων «φροντίζει» καιΟ Δήμος Φαρσάλων «φροντίζει» και

αναδεικνύει τα βιβλία του «Δαόχου» αναδεικνύει τα βιβλία του «Δαόχου» 



Σ
τη Βουλή κατατέθη-

κε την Τρίτη το

νομοσχέδιο με το

νέο εκλογικό σύστημα

στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση, το οποίο

θέτει τέλος στον θεσμό

της απλής αναλογικής.

Όπως αναφέρεται στο σχέ-

διο νόμου, τροποποιείται το

ποσοστό πλειοψηφίας που

απαιτείται για την ανάδειξη

του επιτυχόντος συνδυα-

σμού στις εκλογές δημάρ-

χων και δημοτικών συμβου-

λίων, καθώς και στις εκλο-

γές περιφερειαρχών και

περιφερειακών συμβου-

λίων.

Το ποσοστό πλειοψηφίας

ορίζεται, εφεξής, μεγαλύτε-

ρο του 43% συν μία ψήφο

του συνόλου των έγκυρων

ψηφοδελτίων, αντί για 50%

συν μία ψήφο.

Ειδικότερα, εξασφαλίζεται

εκλογή δημάρχου και περι-

φερειάρχη από τον πρώτο

γύρο, με όριο εκλογής το

43%. Εάν ο πρώτος συν-

δυασμός λάβει ποσοστό

έως και 60%, εκλέγει τα 3/5

των εδρών του δημοτικού ή

περιφερειακού συμβουλίου,

ενώ για άνω του 60%, οι

έδρες κάθε συνδυασμού

κατανέμονται αναλογικά.

Πέντε χρόνια η θητεία

Επίσης αυξάνεται σε πέντε

χρόνια, από τέσσερα που

ισχύει σήμερα, η διάρκεια

της δημοτικής και περιφε-

ρειακής περιόδου.

Ο πρώτος γύρος των εκλο-

γών καθιερώνεται για τη

δεύτερη Κυριακή του

Οκτωβρίου του πέμπτου

έτους κάθε αυτοδιοικητικής

περιόδου και ο β΄ γύρος

την επόμενη Κυριακή, ενώ

η θητεία των νέων αρχών

θα ξεκινάει από την 1η

Ιανουαρίου του επόμενου

έτους των εκλογών. Οι επό-

μενες δημοτικές – περιφε-

ρειακές εκλογές θα διεξα-

χθούν στις 8 και 15

Οκτωβρίου 2023.

Δικαίωμα εκλογής δημοτι-

κού και περιφερειακού συμ-

βούλου έχει ο συνδυασμός

που συγκέντρωσε τουλάχι-

στον 3% στον πρώτο γύρο.

Επίσης, αυξάνεται το ηλε-

κτρονικό παράβολο που

κατατίθεται από κάθε υπο-

ψήφιο δημοτικό σύμβουλο,

από 50 σε 80 ευρώ, για τον

υποψήφιο σύμβουλο δημο-

τικής κοινότητας από 10 σε

50 ευρώ, για τον υποψήφιο

περιφερειάρχη από 200 σε

500 ευρώ και για κάθε υπο-

ψήφιο περιφερειακό σύμ-

βουλο από 50 σε 100

ευρώ.

Η υποβολή των υποψηφιο-

τήτων γίνεται μόνο μέσω

συνδυασμών και με δήλω-

ση που υποβάλλεται στην

ηλεκτρονική πύλη gov.gr,

κατ’ επιλογή του υποψηφί-

ου με το πατρώνυμο ή το

μητρώνυμό του. Τίθεται ως

καταληκτική ημερομηνία η

31η Αυγούστου του έτους

των εκλογών, για την

κατάρτιση και δήλωση των

συνδυασμών, και η 10η

Σεπτεμβρίου για την ανακή-

ρυξη αυτών από το αρμό-

διο δικαστήριο, ώστε να

υπάρχει πλήρης έλεγχος

των εκλογικών δαπανών

και οι υποψήφιοι να είναι

εγκαίρως γνωστοί στο εκλο-

γικό σώμα.

Αριθμός δημοτικών και

περιφερειακών συμβούλων

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό

των δημοτικών συμβούλων,

η μείωση είναι μικρότερης

κλίμακας σε σχέση με το

αρχικό κείμενο, ενώ για

τους δήμους με πληθυσμό

έως 2.000 κατοίκους, η

δύναμη του δημοτικού συμ-

βουλίου παραμένει στα 13

μέλη. Στις υπόλοιπες πλη-

θυσμιακές κλίμακες ο αριθ-

μός των μελών των δημοτι-

κών συμβουλίων προβλέ-

πεται ως εξής: από 2.001 –

5.000 κατοίκους 15 μέλη

(από 17 σήμερα), από

5.001 – 10.000 κατοίκους

19 μέλη (από 21), από

10.001 – 30.000 κατοίκους

όπως η Πύλη και η

Φαρκαδόνα 25 μέλη (από

27), από 30.001 – 50.000

κατοίκους όπως η

Καλαμπάκα 29 μέλη (από

33 για έως 60.000 κατοί-

κους), από 50.001 –

100.000  κατοίκους όπως

τα Τρίκαλα 35 μέλη (από 41

για πληθυσμό από 60.000)

, από 100.001 – 200.000

κατοίκους 39 μέλη (από 45

για έως 150.000 κατοίκους),

ενώ σε δήμους με πληθυ-

σμό από 200.000 κατοίκους

και άνω, το δημοτικό συμ-

βούλιο θα αποτελείται από

43 μέλη, αντί για 49 που

ισχύει σήμερα (για πάνω

από 150.000 κατοίκους).

Για τους δήμους που απο-

τελούνται από περισσότε-

ρες από έξι δημοτικές ενό-

τητες και έχουν πληθυσμό

από 10.001 έως 50.000

κατοίκους, προβλέπεται ο

αριθμός των δημοτικών

συμβουλίων τους να είναι

εκείνος που αντιστοιχεί

στην επόμενη πληθυσμιακή

κλίμακα.

Αντίστοιχα σε Περιφέρειες

με πληθυσμό έως 300.000,

το περιφερειακό συμβούλιο

θα έχει 31 μέλη (από 41),

από 300.001 – 800.000 41

μέλη (από 51), από

800.000 και άνω 51 μέλη

(από 71), ενώ το περιφερει-

ακό συμβούλιο της

Περιφέρειας Αττικής θα

αποτελείται από 71 μέλη,

δηλαδή 30 μέλη λιγότερα

σε σχέση με σήμερα. Ο

εκλεγμένος περιφερειάρ-

χης, κατά τη διάρκεια της

θητείας του, τελεί σε ανα-

στολή της επαγγελματικής

του δραστηριότητας.

Οι προτάσεις που κατατέ-

θηκαν στην δημόσια ηλε-

κτρονική διαβούλευση, έφε-

ραν αλλαγές σχετικά με τις

δημοτικές κοινότητες, όπως

μετονομάζονται τα δημοτικά

διαμερίσματα. Όσες από

αυτές έχουν πληθυσμό έως

300 κατοίκους θα διοικού-

νται από τον πρόεδρο της

δημοτικής κοινότητας (προ-

έδρος εκλέγεται ο υποψή-

φιος -ανεξαρτήτως συνδυα-

σμού- που έλαβε τους

περισσότερους σταυρούς

στον α΄ γύρο). Κάθε συν-

δυασμός μπορεί να έχει

πάνω από έναν υποψήφιο

πρόεδρο.

Για τις δημοτικές κοινότητες

με πληθυσμό άνω των 300

κατοίκων καταργείται η

ξεχωριστή κάλπη, που

ίσχυσε στις τελευταίες

δημοτικές εκλογές και

καθιερώνεται ξανά το ενιαίο

ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα

περιλαμβάνονται οι υποψή-

φιοι δημοτικοί σύμβουλοι

και οι σύμβουλοι δημοτικών

κοινοτήτων.

Ο πρόεδρος και το συμβού-

λιο της δημοτικής κοινότη-

τας θα αποτελείται κατά τα

3/5 από τον συνδυασμό του

δημάρχου και τα 2/5 από

τους επιλαχόντες συνδυα-

σμούς. Επίσης, το υπουρ-

γείο πήρε πίσω τελικά την

κατάργηση των συμβου-

λίων δημοτικών κοινοτήτων

στους δήμους της

Περιφέρειας Αττικής, ενώ

επίσης διατηρείται η δυνα-

τότητα εκλογής και στις

δημοτικές κοινότητες της

έδρας των δήμων.
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Αυτοδιοίκηση: Αυτοδιοίκηση: EEκλογή από την πρώτη Κυριακή με 43% + 1κλογή από την πρώτη Κυριακή με 43% + 1

ψήφο – Πέντε χρόνια η θητεία – Λιγότεροι σύμβουλοι – Τέλοςψήφο – Πέντε χρόνια η θητεία – Λιγότεροι σύμβουλοι – Τέλος

η κάλπη για τις κοινότητεςη κάλπη για τις κοινότητες

- 18/21-6-2021

Τετραήμερη Εκδρομή Αγίου Πνεύματος

Τολό – Ναύπλιο – Μυκήνες – Παλαμίδι –
Επίδαυρος – Ύδρα – Σπέτσες – Παναγία
Μαλεβή – Άστρα Κυνουρίας
Μονοήμερη Κρουαζιέρα σε Ύδρα – Σπέτσες
*3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με πρωινό.

*ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ*

- 27/28-6-2021

Εκδρομή στην Τήνο

1 διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.
Όλες οι μεταφορές καθώς και οι μετακινήσεις
στο νησί θα πραγματοποιούνται με λεωφο-
ρείο του γραφείου μας.



Ηεγκληματικότητα
στα Φάρσαλα και
την Επαρχία συνε-

χίζει να είναι στο «κόκκι-
νο» και οι δράστες να
απασχολούν την τοπική

αστυνομία και όχι μόνο.
Η εβδομάδα που μας πέρα-
σε έφερε άλλα δυο περιστα-
τικά συλλήψεων που επιβε-
βαιώνουν την εγκληματικό-
τητα στην περιοχή.

Αρχικά την Δευτέρα 17/5 το
μεσημέρι στην ευρύτερη
περιοχή των Φαρσάλων,
από αστυνομικούς του
Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Λάρισας, συνελήφθη ένας
ημεδαπός, κατηγορούμενος
για παραβάσεις της νομο-
θεσίας περί ναρκωτικών και
περί όπλων.Ειδικότερα,
μετά από κατάλληλη αξιο-
ποίηση στοιχείων για κατο-
χή και διακίνηση ποσοτή-
των κάνναβης από το δρά-
στη και απόκρυψή τους
στην οικία του, οι αστυνομι-
κοί της προαναφερόμενης
Υπηρεσίας εντόπισαν το

δράστη έξω από την οικία
του και τον ακινητοποίησαν.
Κατά τον έλεγχο που ακο-
λούθησε, βρέθηκαν στην
κατοχή του αλλά και στο
εσωτερικό Ι.Χ. επιβατικού
αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας
του, μία χάρτινη συσκευα-
σία με μικροποσότητα κάν-
ναβης, βάρους -0,6- γραμ-
μαρίων, καθώς και ένα
κινητό τηλέφωνο, τα οποία
κατασχέθηκαν.
Σε νομότυπη έρευνα που
διενεργήθηκε στην οικία του
δράστη, βρέθηκαν επιπλέον
και κατασχέθηκαν: πέντε
νάιλον συσκευασίες με
ποσότητες κάνναβης και
σπόρων κάνναβης, συνολι-

κού βάρους -143,8- γραμ-
μαρίων, δύο φυτά κάννα-
βης, ύψους -5- και -10- εκα-
τοστών αντίστοιχα, μέσα σε
ισάριθμες γλάστρες, μία
χάρτινη συσκευασία με
σκόνη άγνωστης σύνθεσης,
βάρους -11,8- γραμμαρίων,
δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές,
δύο κυνηγετικά όπλα, των
οποίων οι άδειες κατοχής
είχαν λήξει και ένα μαχαίρι
στρατιωτικού τύπου.Ο συλ-
ληφθείς θα οδηγηθεί στον
κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Λάρισας,
ενώ την  προανάκριση διε-
νεργεί η Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Λάρισας.
Ενώ το Σάββατο 21/5 είχα-

με δυο συλλήψεις με τους
αστυνομικούς του Α.Τ.
Φαρσάλων να συλλαμβά-
νουν έναν ημεδαπό διότι
κατά τον έλεγχο κατελήφθη
να κατέχει ένα μαχαίρι, το
οποίο κατασχέθηκε.
Ενώ οι αστυνομικοί  της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Λάρισας, συνέλαβαν έναν
ημεδαπό, διότι σε νομότυ-
πη έρευνα που διενεργήθη-
κε στην οικία του βρέθηκε
και κατασχέθηκε ένα πιστό-
λι εκτόξευσης φωτοβολίδων
– κροτίδων, το οποίο κατεί-
χε παράνομα. 
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“Σαρώνει” η εγκληματικότητα σε Φαρσάλα & Επαρχία“Σαρώνει” η εγκληματικότητα σε Φαρσάλα & Επαρχία

Ο
Δήμος Φαρσάλων,

εφαρμόζοντας τις

εθνικές και ευρω-

παϊκές οδηγίες για επιδίω-

ξη βιώσιμων αστικών μετα-

φορών, προχωράει στην

εκπόνηση του Σχεδίου

Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το

οποίο θα προδιαγράψει το

μελλοντικό σύστημα μετα-

κινήσεων της πόλης.

Θεμελιώδης στόχος του

ΣΒΑΚ είναι η διαμόρφωση

ενός συστήματος που από τη

μία θέτει στο επίκεντρο την

εξυπηρέτηση των ήπιων

μορφών μετακίνησης και των

μέσων μαζικής μεταφοράς

και από την άλλη περιορίζει

την αλόγιστη χρήση του ιδιω-

τικού αυτοκινήτου. Με τον

τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα

αστικό περιβάλλον απαλλαγ-

μένο από οχλήσεις και

ρύπους που προέρχονται

από τις μεταφορές και φιλικό-

τερο προς τον άνθρωπό,

γεγονός που βελτιώνει σημα-

ντικά την παρεχόμενη ποιό-

τητα ζωής.

Στην πορεία εκπόνησης του

ΣΒΑΚ, ο Δήμος Φαρσάλων,

θα επιδιώξει την ενεργή συμ-

μετοχή της τοπικής κοινω-

νίας, τόσο μέσω των θεματι-

κών διαβουλεύσεων που θα

διοργανωθούν, όσο και μέσω

διαδικτυακών ερευνών που

θα πραγματοποιηθούν, ώστε

το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να

αποτελέσει προϊόν συμμετο-

χικών διαδικασιών που λαμ-

βάνουν υπόψη το σφυγμό

της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της 1ης

Θεματικής Διαβούλευσης του

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον

Δήμο Φαρσάλων, θα πραγ-

ματοποιηθεί συνάντηση του

δικτύου εμπλεκομένων φορέ-

ων με τη μορφή θεματικού

εργαστηρίου στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου

Φαρσάλων την Πέμπτη 27

Μαΐου 2021 στις 18:00 μ.μ.

προκειμένου να ενημερω-

θούν για το ΣΒΑΚ του Δήμου

Φαρσάλων και για το πλάνο

εκπόνησής του και να τοπο-

θετηθούν υπεύθυνα και τεκ-

μηριωμένα για τα προβλήμα-

τα που εντοπίζουν οι πολίτες

στη λειτουργία του εφιστάμε-

νου συστήματος μεταφορών.

Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης ΑστικήςΠρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο ΦαρσάλωνΚινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Φαρσάλων

Σε τροχαίο δυστύχημα
στον Τύρναβο έχασε
την ζωή του την

Κυριακή 23/5 ο 31χρονος
Φαρσαλινός, Στυλιανός Ηλ.
Κατσικόπουλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες
της εφημερίδας “Ελευθερίας”
το δυστύχημα σημειώθηκε
χθες στις 10:30 το πρωί στο
δρόμο Λάρισας- Κοζάνης
στον κόμβο Τυρνάβου στο
ύψος της γέφυρα, όταν κάτω

από αδιευκρίνιστες συνθήκες
που ερευνά το Τμήμα
Τροχαίας Λάρισα, το μηχανά-
κι του 31χρονου, ενώ κινού-
νταν στο ρεύμα προς
Λάρισας, εξετράπη αριστερά
και προσέκρουσε σε μεταλλι-
κή κολώνα φωτισμού με απο-
τέλεσμα τον θανάσιμο τραυ-
ματισμό του.
Στο σημείο βρέθηκε ΕΚΑΒ
και μετέφερε τον 31χρονο
στο εφημερεύον

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο
Λάρισας όπου διαπιστώθηκε
ο θάνατός του.
*Η κηδεία του τελέστηκε την
Δευτέρα 24 Μαΐου στον Ιερό
Ναό Αγίου Λαζάρου
(Κοιμητηριακός Ναός), στα
Φάρσαλα.
*Θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένεια.
Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία

Νεκρός 31χρονος Φαρσαλινός σε τροΝεκρός 31χρονος Φαρσαλινός σε τρο--

χαίο στον Τύρναβοχαίο στον Τύρναβο

Στη δωρεά 31 βιβλίων
προς τη Δημοτική
Βιβλιοθήκη του

δήμου Φαρσάλων, προχώ-

ρησε η Δημοτική
Πινακοθήκη Λάρισας –
Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα.
Ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου και ο
Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.
κ. Νίκος Γκατζόγιας θα ήθε-
λαν να ευχαριστήσουν θερμά
τη Δημοτική Πινακοθήκη
Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι.
Κατσίγρα για τη δωρεά.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του
Δήμου Φαρσάλων βρίσκεται
στον Πύργο Δεληδημητρίου
και προσεχώς θα λειτουργή-
σει για το κοινό.

Δωρεά 31 βιβλίων στη Δημοτική ΒιβλιοθήκηΔωρεά 31 βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Φαρσάλων από τη Δημοτική ΠινακοθήκηΦαρσάλων από τη Δημοτική Πινακοθήκη

Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. ΚατσίγραΛάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα



Έ
να σημαντικό

βήμα για το

στόχο της ανά-

πλασης της πλατείας

Δημαρχείου στα

Φάρσαλα, έγινε με την

ολοκλήρωση του αρχιτε-

κτονικού διαγωνισμού και

την ανακοίνωση των απο-

τελεσμάτων από την κρι-

τική επιτροπή.

Σκοπός του διαγωνισμού,

ήταν η εξεύρεση της βέλτι-

στης πρότασης – λύσης,

από  λειτουργική, αισθητική

και τεχνική άποψη, προκει-

μένου να αξιοποιηθεί και να

αναβαθμιστεί η πλατεία

Δημαρχείου, η οποία βρί-

σκεται στο κέντρο της

πόλης. Επιδίωξη της δημο-

τικής αρχής είναι η διαμόρ-

φωση ενός λειτουργικού

δημόσιου χώρου που να

αναδεικνύει τα στοιχεία που

συνυπάρχουν, δηλαδή το

αστικό και το φυσικό τοπίο,

να εξυπηρετεί τις σύγχρο-

νες ανάγκες, να διατηρεί

παράλληλα και να προβάλει

τη συλλογική μνήμη, καθώς

και να εμπλουτίζει και να

προστατεύει το υφιστάμενο

πράσινο.

Συνολικά υποβλήθηκαν 19

προτάσεις, οι τρεις εκ των

οποίων θα λάβουν τα αντί-

στοιχα βραβεία και άλλες

τρεις ισότιμους επαίνους.

Οι προτάσεις εξετάστηκαν

με αμεροληψία και αντικει-

μενικότητα από την κριτική

επιτροπή, η οποία απαρτί-

ζονταν από αρχιτέκτονες.

Σε ότι αφορά τα βραβεία τα

λαμβάνουν οι:

1ο βραβείο, μελετήτρια:

Ανδρουτσοπούλου Ειρήνη

2o βραβείο, μελετητής:

Πανηγυράκης Φοίβος

3o βραβείο, ομάδα μελέτης:

Γαβριήλογλου Μαγδαληνή

(50%) και Σκοταρά

Χρυσάνθη (50%)

Σε ότι αφορά τους ισότι-

μους επαίνους (εξαγορές)

τους λαμβάνουν οι:

Ομάδα μελέτης:

Τσικαρδώνη Αργυρίνα

(50%) και Μπάτσεφ

Γεώργιος (50%)

Μελετητής: Δημόπουλος

Γεώργιος

Μελετητής: Σίμος

Βαμβακίδης

Μετά την ολοκλήρωση της

τυπικής διαδικασίας του

διαγωνισμού για τυχόν

ενστάσεις, θα ακολουθήσει

η παράδοση των βραβείων

και των επαίνων στους

νικητές.

Έπεται η έκθεση των μελε-

τών για το κοινό, σε χρόνο

που θα επιτραπεί από τις

ειδικές συνθήκες που έχουν

διαμορφωθεί για την παν-

δημία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ

Σε δήλωσή του επ’ αφορμή

της ολοκλήρωσης της δια-

γωνιστικής διαδικασίας και

της ανάδειξης των νικητών,

ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου έκανε την

ακόλουθη δήλωση: «Θέλω

κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω

το σύνολο των μελετητών

που υπέβαλαν τις αξιόλογες

προτάσεις τους για το

ενδιαφέρον τους, αλλά και

για το σπουδαίο έργο που

παρήγαγαν με στόχο να

συνδράμουν στην προσπά-

θειά μας για ανάπλαση της

πλατείας Δημαρχείου. Ένα

έργο που αποτέλεσε προε-

κλογική μας δέσμευση,

αλλά και πανθομολογούμε-

νο αίτημα από πλευράς

πολιτών. Να δημιουργήσου-

με δηλαδή μία σύγχρονη,

λειτουργική για τον πολίτη

και φιλική για το περιβάλ-

λον πλατεία, η οποία να

συνάδει με την αισθητική

και την ιστορία του τόπου.

Η συμμετοχή ήταν πραγμα-

τικά εντυπωσιακή. Με την

ολοκλήρωση των διαδικα-

στικών, θα ακολουθήσει η

έκθεση των μελετών, μόλις

το επιτρέψει η συγκυρία της

πανδημίας. Μετά, είναι η

σειρά μας να αναλάβουμε

δράση προκειμένου να

προχωρήσει η υλοποίηση

της ανάπλασης. Να εκφρά-

σω τέλος τις ευχαριστίες

μου τόσο στα μέλη της κρι-

τικής επιτροπής, αλλά και

στις υπηρεσίες του δήμου

που συνέδραμαν ώστε να

φθάσουμε σήμερα σ’ αυτό

το αποτέλεσμα».

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του αρχιτεκτονικού διαγωνισμούΑνακοινώθηκαν οι νικητές του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού

για την ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στα Φάρσαλαγια την ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στα Φάρσαλα

1ο βραβείο

1ος Έπαινος 2ος Έπαινος 3ος Έπαινος

2o βραβείο 3o βραβείο



Μ
ια ξεχωριστή

μαθησιακή

εμπειρία είχαν

την ευκαιρία να βιώσουν

οι μαθητές του 2oυ

Λυκείου Φαρσάλων, οι

οποίοι συμμετείχαν στο

Διαδικτυακό Μαθητικό

Συνέδριο των Σχολείων-

Πρέσβεων του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, με τίτλο

«Ζω, συναισθάνομαι,

δρω.

Γιορτάζω την ημέρα της

Ευρώπης, γιορτάζω τα 40

χρόνια της Ελλάδας στην

ΕΕ, απολαμβάνω ως

πολίτης τα οφέλη της ΕΕ» ,

το οποίο διοργανώθηκε

από το ΓΕΛ Αμφίκλειας και

πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 12 Μαϊου 2021.

Στο συνέδριο, στο οποίο

συμμετείχαν συνολικά 11

Σχολεία – Πρέσβεις του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

από όλη την Ελλάδα, οι

μαθητές ανέλαβαν ενεργό

ρόλο παρουσιάζοντας τις

δράσεις που υλοποιήθηκαν

στα σχολεία τους στο πλαί-

σιο του Προγράμματος

Σχολεία – Πρέσβεις του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ημέρα της Ευρώπης

γιορτάστηκε με τον πιο

ουσιαστικό τρόπο, από

τους αυριανούς ενεργούς

Ευρωπαίους πολίτες, οι

οποίοι αντάλλαξαν ιδέες,

εξέφρασαν τους προβλημα-

τισμούς τους και μοιράστη-

καν με τους συμμαθητές

τους από κάθε γωνιά της

Ελλάδας το όραμά τους για

την Ευρώπη του μέλλοντος.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο

ευρωβουλευτής Στέλιος

Κυμπουρόπουλος, εκπρό-

σωποι της Περιφέρειας

Φθιώτιδας και του Γραφείου

του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

και η ακαδημαϊκή συντονί-

στρια του προγράμματος,

αναπληρώτρια καθηγήτρια

του Παν/μιου Πειραιώς Δρ.

Φωτεινή Ασδεράκη.

Το 2ο Λύκειο εκπροσωπή-

θηκε από τις μαθήτριες:

Ισιδώρα Γκανίδη, Μιχαέλλα

Λεδάκη και Μαρία Τσιάμη.

Το πρόγραμμα Σχολεία –

Πρέσβεις του Ε.Κ. υλοποιεί-

ται με μεγάλη επιτυχία και

θερμή ανταπόκριση από

τους μαθητές και το 2ο

Λύκειο Φαρσάλων συμμετέ-

χει για πέμπτη συνεχή χρο-

νιά στο και υποστηρίζεται

από τον Διευθυντή, κο

Γιώργο Κουτσοδόντη και

τους εκπαιδευτικούς: Γιάννα

Βόντσα, Ευαγγελία Γκιάτου,

Ζησούλα Γκουτσιουκώστα,

Παναγιώτα

Δημητρακοπούλου,

Δήμητρα Δόβα, Ελένη

Μαγαλιού, Νίκο

Μαυραντώνη και Βίκυ

Σαμαρίνα.

9
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Συμμετοχή του 2ου Λυκείου Φαρσάλων στο Διαδικτυακό ΜαθητικόΣυμμετοχή του 2ου Λυκείου Φαρσάλων στο Διαδικτυακό Μαθητικό

Συνέδριο των Σχολείων- Πρέσβεων του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣυνέδριο των Σχολείων- Πρέσβεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



Η
Διεύθυνση

Αγροτικής

Οικονομίας  (ΔΑΟ)

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας καλεί όλους τους

ενδιαφερόμενους υποψή-

φιους γεωργούς,   κτηνο-

τρόφους, μελισσοκόμους

και γενικότερα κατόχους

αγροτικής εκμετάλλευσης

προκειμένου  να ενημε-

ρωθούν για  τα Σχέδια

Βελτίωσης που αφορούν

στη δράση 4.1.2:

«Υλοποίηση Επενδύσεων

που συμβάλλουν στην

εξοικονόμηση ύδατος»του

Προγράμματος Αγροτικής

Ανάπτυξης της Ελλάδας

2014-2020 .

 Η Δράση 4.1.2 θα συμβάλ-

λει στην αύξηση της αποδο-

τικότητας χρήσης ύδατος,

στη μείωση της ποσότητας

που αντλείται από τα υπό-

γεια ή επιφανειακά υδατικά

συστήματα, στην εισαγωγή

προηγμένων αρδευτικών

συστημάτων στις γεωργικές

εκμεταλλεύσεις. Με την

εφαρμογή του προγράμμα-

τος θα επιτευχθεί η άμβλυν-

ση της κλιματικής αλλαγής

μέσω της διαχείρισης των

υδάτων και η βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας των

ελληνικών αγροτικών εκμε-

ταλλεύσεων.  

Η Δημόσια Δαπάνη για τη

χώρα θα φτάσει τα 37 εκ €,

ενώ για την Περιφέρεια

Θεσσαλίας τα 3,6 εκ €.  Η

ένταση (ποσοστό) ενίσχυ-

σης των επενδύσεων που

θα πραγματοποιήσει κάθε

κάτοχος αγροτικής εκμετάλ-

λευσης, για τη Θεσσαλία θα

κυμανθεί από 50 έως 60%.

Η στήριξη παρέχεται με τη

μορφή επιχορήγησης κεφα-

λαίου επί εξοφλημένων

δαπανών που κρίνονται

επιλέξιμες μετά από διοικη-

τικό και επιτόπιο έλεγχο. Το

ύψος του επιλέξιμου προϋ-

πολογισμού ανά αίτηση

στήριξης καθορίζεται ως

εξής:Για τη δράση 4.1.2

στις 150.000 € για φυσικά

και νομικά πρόσωπα, ενώ

για τα συλλογικά σχήματα

τις 200.000 €.

Περίοδος υποβολής προτά-

σεων είναι από 11.05.2021

μέχρι 15.07.2021 Η αίτηση

στήριξης υποβάλλεται μέσω

του Πληροφορικού

Συστήματος Κρατικών

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και

στη συνέχεια κατατίθεται ο

φάκελος εις διπλούν στη

οικεία ΔΑΟ.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι

κάτοχοι αγροτικής εκμετάλ-

λευσης από 18 ετών και

άνω, νομικά πρόσωπα του

εμπορικού δικαίου, συλλογι-

κά σχήματα του συνεταιρι-

στικού δικαίου (ομάδες

παραγωγών, συνεταιρισμοί

και ενώσεις αυτών)  που

έχουν ως κύρια δραστηριό-

τητα την άσκηση γεωργίας

και δήλωση ΟΣΔΕ (Ενιαία

Δήλωση Εκμετάλλευσης)

του έτους 2020.

Επιλέξιμες επενδύσεις για

τη δράση 4.1.2 είναι:

– Αγορά μεταφορά και

εγκατάσταση καινούριου

μηχανολογικού και λοιπού

εξοπλισμού με στόχο την

εξοικονόμηση ύδατος

(αρδευτικά συστήματα στά-

γδην και μικροκαταιονο-

σμού)

– Δεξαμενές όγκου έως 500

κ.μ., μηχανολογικός εξοπλι-

σμός και ολοκληρωμένες

λύσεις άρδευσης.

– Επενδύσεις στις έγγειες

βελτιώσεις  (γεωτρήσεις,

πηγάδια-φρεάτια, αντλία

γεννήτρια, δεξαμενές

– Φωτοβολταϊκό σύστημα

αυτόνομο ή συνδεδεμένο

– Γενικές δαπάνες  που

συνδέονται άμεσα με την

υλοποίηση του σχεδίου βελ-

τίωσης, όπως Γεωπόνου

μελετητή, Πολιτικού

Μηχανικού κ.α..

Μη επιλέξιμες δαπάνες για

τη δράση 4.1.2

– Ο ΦΠΑ

– Οι δαπάνες και τα υλικά

συντηρήσεων

– Η απόκτηση μεταχειρι-

σμένων αγαθών

– Η αγορά αναλώσιμων

εργαλείων και εφοδίων

κλπ..

Την αναλυτική δημοσίευση

του Μέτρου 4.1.2 μπορούν

οι ενδιαφερόμενοι να ενημε-

ρωθούν, προμηθευτούν

από:

τον διαδικτυακό τόπο της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

www.thessaly.gov.gr

τον διαδικτυακό τόπο  του

ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr

Επίσης για περισσότερες

πληροφορίες μπορείτε να

απευθύνεστε στο γραφείο

3.2  ισόγειο της Διεύθυνση

Αγροτικής Οικονομίας  Π.Ε.

Λάρισας (Καλλισθένους και

Θεοφράστου) στα τηλέφω-

να 2413 511 134-137-125 .
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Σχέδια βελτίωσης – Ενισχύσεις έως 60%Σχέδια βελτίωσης – Ενισχύσεις έως 60%

ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟΝ

Από την Δευτέρα 17/5/2021 ξεκινούν τα

μαθήματα στο Ωδείο με αναλογία ένας

προς ένα και εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα

του υγειονομικού πρωτοκόλου.

Από την Γραμματεία του Ωδείου

Σ
ε ανακοίνωση της

ΕΟΑΣΝΛ αναφέρο-

νται τα εξής:

“Για μια ακόμη χρονιά λόγω

της πανδημίας έχει προκύ-

ψει σοβαρό πρόβλημα με

την συμμετοχή και εργασία

αλλοδαπών εργατών γης

στον Νομό μας ώστε να

καλυφθούν οι ανάγκες που

υπάρχουν στον πρωτογενή

τομέα. 

Την ίδια στιγμή που ανοί-

γουν τα σύνορα για την διέ-

λευση τουριστών εξυπηρε-

τώντας τις απαιτήσεις και

συμφέροντα των αεροπορι-

κών εταιρειών, εφοπλιστών

και ξενοδόχων, η

Κυβέρνηση κρατάει κλειστά

τα σύνορα για τους αλλοδα-

πούς εργάτες γης που είναι

απαραίτητοι για την αγροτι-

κή παραγωγή. 

Στο Νομό Λάρισας υπάρ-

χουν 350 θέσεις μετακλη-

τών εργατών γης που είναι

όλες καλυμμένες με αποτέ-

λεσμα να έχει απαγορευτεί

η είσοδος σε άλλους, ενώ

οι ανάγκες του πρωτογενή

τομέα απαιτούν χιλιάδες

εργαζόμενους αυτή την

περίοδο. 

Η ΕΟΑΣΝΛ έγκαιρα ανέδει-

ξε αυτό το πρόβλημα και

προσπαθεί εδώ και ημέρες

να επικοινωνήσει με το

υπουργείο ώστε να βρεθεί

λύση στο πρόβλημα. 

Καλούμε την Κυβέρνηση

παίρνοντας φυσικά όλα τα

απαραίτητα μέτρα προστα-

σίας να δώσει εδώ και

τώρα λύση στο πρόβλημα.

Να εξασφαλίσει την μετακί-

νηση και την διαμονή των

εργατών γης στα χωριά και

τις περιοχές που πρέπει να

εργαστούν, την μεταφορά

και εργασία τους στα χωρά-

φια. 

Δεν χωράει καμιά υποτίμη-

ση των κινδύνων για την

υγεία και την παραγωγή

που μπορεί να ανακύψουν

χωρίς τα απαραίτητα μέτρα. 

Η ΕΟΑΣΝΛ θα συνεχίσει να

παρακολουθεί το πρόβλημα

και θα προβεί σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες ώστε

άμεσα να δοθεί λύση”. 

Η ΕΟΑΣΝΛ για τοΗ ΕΟΑΣΝΛ για το

πρόβλημα που έχειπρόβλημα που έχει

ανακύψει με τουςανακύψει με τους

αλλοδαπούς εργααλλοδαπούς εργα--

ζόμενους στον πρωζόμενους στον πρω--

τογενή τομέατογενή τομέα
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Δήμος Φαρσάλων: Άρχισε η διαδικασία έκδοσης αδειών γιαΔήμος Φαρσάλων: Άρχισε η διαδικασία έκδοσης αδειών για

κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και τραπεζοκαθισμάτωνκατάληψη κοινόχρηστων χώρων και τραπεζοκαθισμάτων

Ο
Δήμος Φαρσάλων

καλεί τους επαγ-

γελματίες που

λειτουργούν επιχειρήσεις

στον Δήμο και που επιθυ-

μούν να τους παραχωρη-

θεί η χρήση κοινοχρή-

στου χώρου να αποστεί-

λουν αίτηση στο Τμήμα

Εσόδων του Δήμου, έως

την Δευτέρα 31 Μαΐου

2021. Για την έκδοση της

άδειας οι ενδιαφερόμενοι

θα πρέπει να είναι δημοτι-

κά ενήμεροι.

Με απόφαση της αρμόδιας

υπηρεσίας του δήμου που

είναι αρμόδια για τη διαχεί-

ριση χρήσης κοινοχρήστου

χώρου, υπό την επιφύλαξη

του ν. 3028/2002 (Α’ 153)

και κατά παρέκκλιση κάθε

άλλης διάταξης, δύναται να

παραχωρείται ατελώς,

πέραν του αναλογούντος

και προβλεπομένου στην

άδεια χρήσης κοινοχρήστου

χώρου, πρόσθετος κοινό-

χρηστος χώρος για ανάπτυ-

ξη τραπεζοκαθισμάτων,

όπου αυτό είναι χωροταξικά

δυνατό, ο οποίος μπορεί να

εκτείνεται σε κοινόχρηστο

χώρο, συνεχόμενο ή μη της

υφιστάμενης παραχώρη-

σης, ύστερα από αίτηση

του ενδιαφερόμενου και

υπό την προϋπόθεση, ότι

δεν θίγονται δικαιώματα

έτερων δικαιούμενων της

χρήσης αυτού. Ο παραχω-

ρούμενος χώρος μπορεί να

εκτείνεται μέχρι του διπλά-

σιου του χώρου της αρχικής

παραχώρησης ή να είναι

ικανός για την ανάπτυξη

του ίδιου αριθμού τραπεζο-

καθισμάτων που προβλέ-

πονται στην ήδη κατεχόμε-

νη άδεια χρήσης και

πάντως δεν μπορεί να είναι

τριπλάσιος από την αρχική

παραχώρηση.

Για όσους έχει ήδη χορηγη-

θεί άδεια χρήσης κοινόχρη-

στου χώρου για το έτος

2021 και επιθυμούν επιπλέ-

ον χώρο ή για όσους δεν

έχει χορηγηθεί άδεια χρή-

σης κοινόχρηστου χώρου

για το έτος 2021, θα πρέπει

να προσκομιστούν τα απαι-

τούμενα δικαιολογητικά

όπως αυτά ορίζονται παρα-

κάτω:

-Αίτηση (σύμφωνα με το

υπόδειγμα της υπηρεσίας)

-Σχεδιάγραμμα στο οποίο

θα αποτυπώνεται ο χώρος

που δύναται να αναπτύξουν

τραπεζοκαθίσματα σύμφω-

να με τις νέες ρυθμίσεις.

-Υπεύθυνη δήλωση (σύμ-

φωνα με το υπόδειγμα της

υπηρεσίας).

-Άδεια λειτουργίας καταστή-

ματος ή γνωστοποίηση.

-Σε περίπτωση έκδοσης

άδειας για 1η φορά τοπο-

γραφική αποτύπωση όπου

θα απεικονίζεται η θέση της

επιχείρησης, τα παρακείμε-

να κτίρια, οι είσοδοι, το

πλάτος της πρόσοψης του

ακινήτου, το πλάτος του

πεζοδρομίου, το πλάτος της

οδού και οι διαστάσεις του

αιτούμενου χώρου.

Προϋπόθεση

Προϋπόθεση για την παρα-

χώρηση του επιπλέον κοι-

νόχρηστου χώρου σε κάθε

κατάστημα, είναι:

-Η εξασφάλιση  ακώλυτης

διέλευσης πεζών και οχημά-

των.

-Η προστασία των διαβάσε-

ων των ατόμων με αναπη-

ρία και εμποδιζόμενων ατό-

μων (ΑμεΑ).

-Η εξασφάλιση και κατά την

ανάπτυξη των τραπεζοκαθι-

σμάτων της λωρίδας ελεύ-

θερης όδευσης πεζών του-

λάχιστον ενός μέτρου και

πενήντα εκατοστών (1,50

μ.).

-Να μην επικαλύπτεται

κατασκευασμένος οδηγός

όδευσης τυφλών.

-Να εξασφαλίζεται η απρό-

σκοπτη πρόσβαση και λει-

τουργία εγκαταστάσεων κοι-

νής ωφέλειας.

-Να εξασφαλίζεται λωρίδα

διέλευσης οχημάτων έκτα-

κτης ανάγκης, να μην παρε-

μποδίζονται οι είσοδοι/έξο-

δοι οικοδομών, καταστημά-

των και θέσεων στάθμευ-

σης και οι απορροές

ομβρίων υδάτων.

Επιπροσθέτως τονίζουν ότι

δεν είναι δυνατή η ανάπτυ-

ξη μόνιμων ή προσωρινών

σταθερών κατασκευών,

καθώς και η εγκατάσταση

ηχείων, στον χώρο που

παραχωρείται.

Τέλη χρήσης

Σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία στις περιπτώσεις

που δεν είναι δυνατή η

παραχώρηση πρόσθετου

χώρου, με απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής

επέρχεται μείωση των

τελών χρήσης αναλογικά

προς την επιβαλλόμενη μεί-

ωση του αριθμού των τρα-

πεζοκαθισμάτων σε ποσο-

στό έως πενήντα τοις εκατό

(50%).

Κυρώσεις

Σε περίπτωση αυθαίρετης

χρήσης πέραν των παρα-

χωρηθέντων κοινόχρηστων

χώρων, επιβάλλεται, με

απόφαση του οικείου

Δημάρχου, σε βάρος του

παραβάτη πρόστιμο ίσο με

το τέλος που αναλογεί στην

παράνομη χρήση. Με μέρι-

μνα του οικείου δήμου απο-

μακρύνονται αμέσως τα

επιπλέον τραπεζοκαθίσμα-

τα ή τυχόν άλλα αντικείμε-

να. Εφόσον βεβαιωθεί δεύ-

τερη παράβαση εντός τριών

(3) μηνών, αφαιρείται η

άδεια χρήσης κοινοχρήστου

χώρου και επιβάλλεται προ-

σωρινή διακοπή λειτουρ-

γίας του καταστήματος για

τρεις (3) μήνες.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, κατατίθεται

είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:

esoda@dimosfarsalon.gr

είτε στο Δημαρχείο μετά

από τηλεφωνικό ραντεβού

(Πατρόκλου 3 Ισόγειο –

Γραφείο 03). Tηλέφωνα

επικοινωνίας:24913 50132-

133 (Δήμητρα Χασαμπαλή,

Βούλα Μπαλαμπάνη).



Αναδείχτηκε ανάδο-
χος και προχωρά ο
προσυμβατικός

έλεγχος του έργου
«Κατασκευή φράγματος
αναστόμωσης πηγών
Βρυσιών Π.Ε. Λάρισας»,
προϋπολογισμού
2.083.200 ευρώ. Πρόκειται
για ένα σημαντικό ανα-
πτυξιακό έργο, που συμ-
βάλλει στην προστασία
και την αξιοποίηση  του
υδάτινου δυναμικού της
περιοχής των Φαρσάλων,
στην αντιμετώπιση του
προβλήματος λειψυδρίας
και στον εμπλουτισμό του
υδροφόρου ορίζοντα.
«Το νερό είναι ζωή.
Επενδύουμε 2 εκατομμύρια
ευρώ σε ένα έργο ζωής και
παραγωγής. Στηρίζουμε τον
πρωτογενή τομέα στην
πράξη και ικανοποιούμε ένα
πάγιο αίτημα των αγροτών
στα Φάρσαλα» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.
«Στηρίζουμε την παραγωγή,
στηρίζουμε θέσεις εργα-
σίας, στηρίζουμε την ζωή
στην ύπαιθρο, στηρίζουμε
το αγροτικό εισόδημα»
προσθέτει ο
Περιφερειάρχης.
Το έργο
Το έργο αφορά στην κατα-
σκευή φράγματος για την
αναστόμωση των πηγών
Βρυσιών και τη δημιουργία
ταμιευτήρα για την συγκρά-
τηση του νερού, προκειμέ-
νου να γίνεται τεχνητός
εμπλουτισμός του υδροφό-
ρου ορίζοντα.
Στα Βόρεια του οικισμού
Βρυσιά του Δήμου
Φαρσάλων, υπάρχουν
πηγές νερού οι οποίες ανα-
βλύζουν περίπου 7-8 μήνες
το 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 συγκρά-
τηση του νερού στο χώρο
όπου αναβλύζουν οι πηγές
ώστε να αυξηθούν τα ενερ-
γά αποθέματα των πηγών
και να παρατείνεται όσο το
δυνατόν περισσότερο το
χρονικό διάστημα που η
παροχή τους είναι σημαντι-
κή και να αποφεύγονται
φαινόμενα μηδενικής παρο-
χής τους. Επίσης, με τον
εμπλουτισμό του υδροφό-
ρου θα επιτευχθεί επιμή-
κυνση του χρόνου άρδευ-
σης από τις πηγές των
Βρυσιών.
Στα πλαίσια της ισορροπίας
των υδατικών συστημάτων
θα υπάρξει διάταξη υπερ-
χείλισης για την υπερχείλι-
ση των πλεοναζόντων υδά-
των μετά την πλήρωση του
διαμορφούμενου ταμιευτή-
ρα. Εξασφαλίζεται έτσι η
οικολογική παροχή ώστε να
μην επηρεάζεται αρνητικά
το υδάτινο περιβάλλον της

περιοχής.
Συγκεκριμένα θα κατασκευ-
αστεί περιμετρικό φράγμα
με χωμάτινο σώμα στη
δυτική πλευρά του ταμιευ-
τήρα και σώμα από σκυρό-
δεμα στις υπόλοιπες πλευ-
ρές 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.
Τα χαρακτηριστικά του
φράγματος όπως αναφέρο-
νται στην τεχνική έκθεση
και στα σχέδια της μελέτης
είναι:
– Εμβαδόν επιφάνειας
129.784,00m 2
– Υψόμετρο στέψης
+117,50m
– Ανώτατη στάθμη ύδατος
+116,50m
– Όγκος αποθηκευμένου
ύδατος 351.102,00m 3
– Στάθμη κατώτατη πυθμέ-
να +113,00m
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Αναδείχθηκε ο ανάδοχος και προχωρά το έργο κατασκευήςΑναδείχθηκε ο ανάδοχος και προχωρά το έργο κατασκευής

φράγματος στα Βρυσιά από την Περιφέρειαφράγματος στα Βρυσιά από την Περιφέρεια



Ε
δώ και πολλά χρό-

νια, λόγω και της

παράλληλης δρα-

στηριότητάς  μου στον

αγροτικό χώρο, παρατη-

ρώ στην ευρύτερη περιο-

χή των δήμων Φαρσάλων

και Κιλελέρ και όχι μόνο

να διαιωνίζεται μια θλιβε-

ρή κατάσταση που αφορά

σε απροσπέλαστους

αγροτικούς δρόμους,

εμπόδιο σε όλες τις αγρο-

τικές δραστηριότητες.

Το πλάτος του οδοστρώμα-

τος δεν είναι αυτό που είναι

αποτυπωμένο στους τοπο-

γραφικούς χάρτες αλλά έχει

μειωθεί στο ήμισυ και σε

κάποιες περιπτώσεις και

παραπάνω καθότι οι γεωρ-

γοί εκατέρωθεν του δρόμου

έχουν καταπατήσει το μεγα-

λύτερο τμήμα του. Τα

χαντάκια που προβλέπονται

να υπάρχουν δεξιά και αρι-

στερά των δρόμων για την

απορροή των όμβριων υδά-

των είναι ανύπαρκτα σε

πολλά σημεία  λόγω κακής

συντήρησης ή μπαζώματος

από γεωργούς.

Στο οδόστρωμα έχουν ενα-

ποτεθεί σε πολλές περι-

πτώσεις φυτικά υπολείμμα-

τα της καλλιέργειας, ζιζάνια,

λάστιχα, σωλήνες ποτίσμα-

τος, μπάζα κλπ τα οποία

μεταφέρονται από τα γειτο-

νικά αγροκτήματα ή έχει

γίνει κατάληψη από μόνιμα

σταθμευμένα αρδευτικά

μηχανήματα (καρούλια

ποτίσματος κ.α)

Η κατάσταση του αγροτικού

οδικού δικτύου εμποδίζει

να έχουμε γρήγορη και

ασφαλή πρόσβαση στα

αγροκτήματά μας δεδομέ-

νου ότι κυρίως τα μηχανή-

ματα συγκομιδής και μετα-

φοράς των αγροτικών προϊ-

όντων έχουν και μεγάλο

βάρος αλλά και όγκο. 

Έχουμε βιώσει τραγελαφι-

κές καταστάσεις όπου ο

παραγωγός αναγνωρίζει ότι

έχει καταπατήσει τον δημό-

σιο δρόμο ωστόσο προτεί-

νει ως λύση την επιλογή

άλλου δρόμου για την μετα-

κίνησή μας  και όχι τον

καταπατημένο.  Σε άλλη

περίπτωση δε από τα δύο

αγροτικά μηχανήματα που

έχουν την δυνατότητα,

βάσει των διαστάσεων του

δρόμου, να διέρχονται υπό

κανονικές συνθήκες, στις

παρούσες συνθήκες δεν

μπορεί να μετακινηθεί καλά-

καλά ούτε ένα. Σε αυτή την

περίπτωση αν προκαλέσεις

ζημιά σε παρακείμενη καλ-

λιέργεια το πιθανότερο είναι

να οδηγηθείς στο δικαστή-

ριο ή να μην έχεις πρόσβα-

ση στο χωράφι και να μην

ολοκληρώσεις τη γεωργική

εργασία.

Οι δήμοι κάθε χρόνο

κάνουν  προσπάθειες

συντήρησης του δικτύου

αλλά θεωρώ ότι δεν είναι

αρκετές για την αντιμετώπι-

ση του προβλήματος γιατί

προσκρούουν πολλές

φορές και στην άδικη αντί-

δραση των αγροτών.

Θεωρώ  ότι είναι μείζον

ζήτημα και άπτεται πολιτι-

κών αποφάσεων. Οι απο-

φάσεις αυτές σχετίζονται με

τον έλεγχο της παρανομίας

και την  επιβολή προστίμων

στους παραβάτες προς

συμμόρφωση αφού προη-

γηθεί η κατάλληλη  ενημέ-

ρωση και εξαντληθούν τα

περιθώρια της πειθούς. Η

αρμόδια υπηρεσία που

είναι το Δασαρχείο

(Αγρονομική διάταξη

1/2008, ΦΕΚ 1691 τ.β/22-

08-2008 ) θα πρέπει να

σταματήσει να κάνει τα

«στραβά μάτια» και να

προβεί στον απαραίτητο

έλεγχο προκειμένου να μει-

ωθεί η παραβατικότητα των

αγροτών που γειτνιάζουν με

αγροτικούς δρόμους αλλά

και το αρμόδιο υπουργείο

να συνδράμει προς αυτή

την κατεύθυνση.

Εν έτη 2021 οι αγροτικοί

δρόμοι θα πρέπει να παρα-

κολουθούν την εξέλιξη της

Γεωργικής Τεχνολογίας και

να συμβαδίζουν με αυτή

και όχι να έχουν προδια-

γραφές για την κυκλοφορία

κάρων ή να παρουσιάζουν

εικόνα του παλαιότερων

δεκαετιών. Αν στο μέλλον η

Γεωργική  Τεχνολογία

συμπεριλάβει στα επιτεύγ-

ματά της ιπτάμενα αγροτικά

μηχανήματα και όχι τροχο-

φόρα σίγουρα  αυτή η

συζήτηση θα είναι περιττή. 

Ευχαριστώ για την φιλοξε-

νία

Με τιμή

Νικόλαος   Γ.  Σταφύλης,

Msc

Καθηγητής στο 1ο ΕΠΑΛ

Φαρσάλων, στον τομέα

Γεωπονίας, Τροφίμων &

Περιβάλλοντος
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Άρθρα Αναγνωστών
CMYK

Άρθρο του κ. Νικολάου Σταφύλη - Καθηγητή του 1ου ΕΠΑΛ ΦαρσάλωνΆρθρο του κ. Νικολάου Σταφύλη - Καθηγητή του 1ου ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Καρόδρομοι ή δρόμοι με προδιαγραφές σύγχρονης γεωργίαςΚαρόδρομοι ή δρόμοι με προδιαγραφές σύγχρονης γεωργίας

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



ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

52τ.μ σε κεντρικό σημείο

της πόλης των Φαρσάλων

στον πεζόδρομο της

Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα

στο κέντρο των Φαρσάλων

κατάλληλο για επαγγελματική

στέγη στην οδό Λαμίας 29

(Πρώην Κουρείο Κατσιαούνη),

δίπλα στο ουζερί

Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

1ου ορόφου, 65 τμ ανακαι-

νισμένο, στην οδό Λαμίας

στα Φάρσαλα, θέρμανση

και κλιματισμός χωρίς κοι-

νόχρηστα.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6998142044 

ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185
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25/5:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

26/5:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

27/5:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

28/5:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

29/5:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

30/5:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

31/5:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ - 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255
Από την Δευτερά 10-5-2021

τα δρομολόγια διαμοφρώ-

νονται ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 08:10

και 12:45

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ 07:20 και 15:50

Τα Σαββατοκύριακα δεν θα

πραγματοποιείται κανένα

δρομολόγιο

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

ZHTEITAI 
Υπάλληλος με γνώσεις λογιστικής για
το Λογιστήριο της Εταιρείας Λατομεία
Νικολάου Α.Ε.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974350302

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Η Επιχείρηση Πλαστικά Φαρσάλων

Europlast ενδιαφέρεται για πρόσληψη 2

ατόμων (ανδρών) με πλήρες ωράριο και

ασφάλιση για την κάλυψη αναγκών

στην παραγωγική διαδικασία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24910 - 23823 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σταύρου

και της Κωνσταντίνας το γένος Σταμάτη -

Νταραγιάννη που γεννήθηκε στο Ναύπλιο

και κατοικεί στα Φάρσαλα και η

ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του

Παντελή και της Κωνσταντίνας το γένος

Τρισκογιάννη που γεννήθηκε στην Λάρισα

και κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκειται να

έλθουν σε Πολιτικό Γάμο που θα τελεστεί

στο Δημαρχείο Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του

Βασιλείου και της Ανθής το γένος

Ζάμπαλου που γεννήθηκε στη Λάρισα και

κατοικεί στην Λάρισα και η

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του

Νικολάου και της Βάιας το γένος

Παπανικολάου που γεννήθηκε στη Λάρισα

και κατοικεί στην Λάρισα πρόκειται να

έλθουν σε Α΄ Θρησκευτικό γάμο που θα

τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου

Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του

Αναργύρου και της Βασιλικής, το γένος

Δήμου που γεννήθηκε στην Χαλκίδα και

κατοικεί στην Αθήνα και η

ΚΡΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου και

της Κωνσταντίνας το γένος Γκιλπάθηπου

γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στηνΑθήνα πρόκειται να έλθουν σε Α’

Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον

Ι.Ν. Αγίας Κυριακής στο Γαλάτσι Αττικής.
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Η
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή
αποσύρθηκε ορι-

στικά, τα «κουρεμένα»
ενοίκια περιορίζονται στα-
διακά σε πιο στενό
κύκλο, αναστολές σύμβα-
σης εργασίας αφορούν
ολοένα και λιγότερους:
Ένα νέο «πακέτο»
μέτρων ενεργοποιείται –
ως διάδοχη κατάσταση-
με στόχο να στηρίξει τις
επιχειρήσεις να σταθούν
όρθιες την επόμενη μέρα.
Πέρα από το «δωρεάν
χρήμα» με τη μορφή
κεφαλαίων κίνησης, δίνε-
ται η δυνατότητα στην
αγορά να εξασφαλίσει και
«κούρεμα» υποχρεώσεων
προς το Δημόσιο.
«Επιδότηση παγίων δαπα-
νών»: Αυτό είναι το όνομα
του νέου προγράμματος,
συνολικού προϋπολογισμού
500 εκατ. ευρώ, που υπο-
λογίζεται πως θα «πάρει
μπροστά» μέσα στον
Ιούνιο. Μέσω του εν λόγω
προγράμματος ο κάθε

δικαιούχος ουσιαστικά θα
εξασφαλίσει «κούρεμα» των
υποχρεώσεων που έχει
προς το Δημόσιο λαμβάνο-
ντας στο χέρι «κουπόνια»!
Πότε αρχίζει η υποβολή

των αιτήσεων

Ο δικαιούχος «επιδότησης
παγίων δαπανών» αντί να
εισπράξει ένα χρηματικό
ποσό, θα λάβει μία πίστω-
ση με την οποία η επιχείρη-
ση θα έχει τη δυνατότητα
να καλύψει υποχρεώσεις,
όπως φόρος εισοδήματος,
ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και ασφαλιστι-
κές εισφορές. Η εκδήλωση
ενδιαφέροντος για το πρό-
γραμμα σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα θα ενερ-
γοποιηθεί εντός του ερχόμε-
νου μήνα και θα παραμείνει
«ανοιχτή» για διάστημα
περίπου 15 ημερών. Οι
ενδιαφερόμενοι πάντως θα
κληθούν να υποβάλουν τις
φετινές φορολογικές δηλώ-
σεις προκειμένου να αποτυ-
πωθούν οι πάγιες δαπάνες
της περσινής χρονιάς.
Η αίτηση θα υποβληθεί ηλε-

κτρονικά στην πλατφόρμα
«my business support» και
επαγγελματίες που απα-
σχολούν προσωπικό και
υπέστησαν ζημιές το 2020
λόγω μεγάλης μείωσης
εσόδων -άνω του 30% κατά
τη διάρκεια της περσινής
χρονιάς- θα κληθούν να
εκδηλώσουν αρχικό ενδια-
φέρον για συμμετοχή στο
πρόγραμμα «επιδότησης
παγίων δαπανών».

Πώς το ΥΠΟΙΚ «τσεκάρει»
τους δικαιούχους
Με αυτή τη διπλή διαδικα-
σία το υπουργείο
Οικονομικών θα συλλέξει
όλα τα στοιχεία -αριθμό
ενδιαφερομένων που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις,
αλλά και ύψος παγίων
δαπανών- προκειμένου να
εκδώσει την υπουργική
απόφαση που θα καθορίζει
το τελικό ποσοστό επιδότη-
σης επί των παγίων δαπα-
νών. Η πίστωση των
ποσών στους δικαιούχους
εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει
τον Ιούλιο με όφελος για
περίπου 30.000 με 50.000
επιχειρήσεις. Παράλληλα,
το οικονομικό επιτελείο
μελετά την πιθανότητα να
μπορούν να συμμετάσχουν
και οι επιχειρήσεις οι οποίες
απασχολούν εποχικό προ-
σωπικό, ίσως 2 με 3 εργα-
ζόμενους.
Σύμφωνα με όσα έχουν

γίνει γνωστά η επιδότηση
θα πραγματοποιηθεί μέσω
της έκδοσης πιστωτικού το
οποίο θα μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για την αποπλη-
ρωμή μελλοντικών φορολο-
γικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων. Δηλαδή, ο
δικαιούχος αντί να εισπρά-
ξει ένα χρηματικό ποσό, θα
λάβει μία πίστωση με την
οποία η επιχείρηση θα έχει
τη δυνατότητα να καλύψει
υποχρεώσεις όπως ο
φόρος εισοδήματος,
ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές
εισφορές, κ.α. Μάλιστα, η
επιχείρηση θα έχει το δικαί-
ωμα να επιλέξει το ποσό
της ενίσχυσης που θέλει να
κατανείμει για την πληρωμή
φορολογικών οφειλών και
το ποσό που θέλει να χρη-
σιμοποιήσει για την πληρω-
μή ασφαλιστικών οφειλών.
Επί της ουσίας θα πρόκει-
ται για μια «αυτοματοποιη-
μένη» διαδικασία: Η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), που θα
γνωρίζει το ύψος της οικο-
νομικής ενίσχυσης που
δικαιούται ο κάθε επαγγελ-
ματίας, θα πιστώνει αυτο-
μάτως όχι τον τραπεζικό
λογαριασμό της επιχείρη-
σης, αλλά τον τραπεζικό
λογαριασμό της εφορίας,
είτε του ασφαλιστικού ταμεί-
ου.
Ποιες είναι οι προϋποθέ-

σεις για την ενίσχυση

Το ύψος της ενίσχυσης που
θα λάβουν οι επιχειρήσεις
θα υπολογιστεί ως ποσο-
στό των παγίων δαπανών
που πραγματοποιήθηκαν
εντός του 2020 αφαιρουμέ-
νων των ενισχύσεων που
έχουν λάβει από το κράτος
για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων από την παν-
δημία. Τα κριτήρια για να

θεωρείται μια επιχείρηση
επιλέξιμη για το συγκεκρι-
μένο μέτρο είναι:
– να ανήκει σε πληττόμε-
νους κλάδους.
– να έχει υποβάλλει όλες τις
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
και τις δηλώσεις Ε3 για την
περίοδο που υποχρεούται.
– να παρουσιάζει ζημιά προ
φόρων τουλάχιστον 30%
είτε σε σχέση με τα ακαθά-
ριστα έσοδά της είτε σε
σχέση με τα συνολικά
έξοδά της για το 2020.
– να εμφανίζει πτώση τζί-
ρου τουλάχιστον 30% το
2020 σε σχέση με το 2019.
Σημειώνεται ότι ειδικά για
τις νέες επιχειρήσεις και τις
επιχειρήσεις που απέκτη-
σαν πρόσφατα υποκατά-
στημα δίνεται έμφαση στη
ζημιά και όχι στη πτώση
του τζίρου.
– να μην ήταν προβληματι-
κή το 2019 εκτός κι αν ανή-
κει στις πολύ μικρές ή
μικρές επιχειρήσεις.
Ποιες δαπάνες επιδοτού-

νται με «κουπόνια»

Οι δαπάνες που θα επι-

δοτούνται αφορούν

– παροχές σε εργαζόμενους
– ασφαλιστικές εισφορές
αυτοαπασχολούμενων
– ενέργεια
– ύδρευση
– τηλεπικοινωνίες
– ενοίκια
– λοιπά λειτουργικά έξοδα
– χρεωστικούς τόκους και
συναφή έξοδα.
Το ποσοστό της ενίσχυσης
θα προσδιοριστεί αφού
ολοκληρωθούν οι αιτήσεις
των επιχειρήσεων και θα
διαφοροποιείται ανάλογα με
τη πτώση τζίρου. Το ποσο-
στό θα είναι υψηλότερο για
επιχειρήσεις με πτώση τζί-
ρου άνω του 60%.
Το ανώτατο ύψος της ενί-

σχυσης :
– δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 70% επί των ζημιών προ
φόρων για τις μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις και το
90% για τις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις.
– δεν μπορεί να υπερβαίνει
την απώλεια τζίρου μεταξύ
του 2020 και του 2019.
Ειδική μέριμνα θα υπάρχει
για τις νέες επιχειρήσεις και
τις επιχειρήσεις που άνοι-
ξαν πρόσφατα υποκατάστη-
μα.
– δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 1,5 εκ. ευρώ.
Οι επιχειρήσεις που θα
λάβουν επιδότηση έχουν
την υποχρέωση να διατηρή-
σουν τον ίδιο αριθμό προ-
σωπικού που απασχολούν
έως τις 31 Δεκεμβρίου
2021.
Τι θα ισχύσει για νεοσύ-

στατες επιχειρήσεις

Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο,
θα υπάρχει για τις νέες επι-
χειρήσεις και τις επιχειρή-
σεις που απέκτησαν πρό-
σφατα υποκατάστημα, δίνο-
ντας έμφαση στο κριτήριο
της ζημιάς, και όχι σε αυτό
της πτώσης τζίρου. Το
ποσοστό της ενίσχυσης θα
καθοριστεί όταν ολοκληρω-
θούν οι αιτήσεις των επιχει-
ρήσεων και θα διαφοροποι-
είται με βάση την πτώση
του τζίρου, καθώς θα είναι
υψηλότερο για επιχειρήσεις
που είχαν πτώση τζίρου
άνω του 60%. Εφόσον οι
επιχειρήσεις επιλέξουν να
συμμετάσχουν στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα, θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι
είναι υποχρεωμένες να δια-
τηρήσουν κατά μέσο όρο
τον αριθμό του προσωπι-
κού που απασχολούν έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οικονομικά Νέα

Επιδότηση παγίων δαπανών: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα γιαΕπιδότηση παγίων δαπανών: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για

«κούρεμα» υποχρεώσεων στο Δημόσιο«κούρεμα» υποχρεώσεων στο Δημόσιο



Ε
ρώτηση για την

απομάκρυνση του

σήματος της

Βεργίνας από το

Κοινοτικό κατάστημα της

(αρχαίας) Ερέτριας, του

Δήμου Φαρσάλων κατά-

θεσε ο βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος,

προς τον υπουργό

Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέ-

ρει:

«Κάτοικοι από την

Κοινότητα της Ερέτριας,

που υπάγεται διοικητικά

στον Δήμο Φαρσάλων,

καταγγέλλουν, μετά από

επικοινωνία τους μαζί μας

ότι, απομακρύνθηκε και

πετάχτηκε στα σκουπίδια το

σήμα της Βεργίνας, που

κοσμούσε το Κοινοτικό τους

κατάστημα. Τονίζουν οι ως

άνω ότι, θίγεται η ιστορική

συνείδηση μιας περιοχής με

έντονη αρχαία ιστορία, που

έχει τις ρίζες της στην

εποχή του Αχιλλέα και του

Μεγάλου Αλέξανδρου. Μας

ενημέρωσαν οι ως άνω ότι,

οι έντονες διαμαρτυρίες

τους δεν εισακουστήκαν

από τις τοπικές Αρχές και

ζητούν την μεσολάβησή

μας, ώστε να αποκαταστα-

θεί η κατάσταση, όπως

ήταν αρχικά.

Με δεδομένα όλα τα παρα-

πάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να παρέμβετε

αρμοδίως, ώστε να επανα-

τοποθετηθεί το σήμα της

Βεργίνας στο Κοινοτικό

κατάστημα της Ερέτριας,

του Δήμου Φαρσάλων,

προκειμένου να ικανοποιη-

θεί το αίτημα των κατοίκων

της ως άνω Κοινότητας;»
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