
Τ
ην δική του εκδοχή για την πρόσφατη δικαστική

απόφαση του Εφετείου, η οποία καταδικάζει την

ΔΕΥΑΦ να καταβάλει αποζημίωση σε πρώην

υπάλληλο της δίνει με τοποθέτηση του στην εφημερί-

δα μας «Πρώτος Τύπος» ο πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος ως απάντηση στην

συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Δημοτικός

Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Φαρσάλων κ.

Γιάννης Τριάντης στο προηγούμενο φύλλο.

CMYK

Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1020 Τιμή: 0,60 ευρώ

Ακόμη 4 συλλήψεις σε αστυνομιΑκόμη 4 συλλήψεις σε αστυνομι--

κή επιχείρηση την περασμένηκή επιχείρηση την περασμένη

εβδομάδαεβδομάδα

Τέλος η προστασία της πρώτηςΤέλος η προστασία της πρώτης

κατοικίας, τι ισχύει για χρέη προς κατοικίας, τι ισχύει για χρέη προς 

τράπεζες, για Εφορία και Ταμείατράπεζες, για Εφορία και Ταμεία

Εσκίογλου για το ΣΒΑΚ: Θέλουμε μία πόλη περισσότεΕσκίογλου για το ΣΒΑΚ: Θέλουμε μία πόλη περισσότε--

ρο λειτουργική, ανθρώπινη, όμορφη και «πράσινη»ρο λειτουργική, ανθρώπινη, όμορφη και «πράσινη»

Εκδήλωση τιμής & μνήμης γιαΕκδήλωση τιμής & μνήμης για

τους 40 απαγχονισθέντεςτους 40 απαγχονισθέντες

πατριώτες στο «Ορμάνπατριώτες στο «Ορμάν

Μαγούλα»Μαγούλα»

Το δρόμο Φάρσαλα – ΑχίλλειοΤο δρόμο Φάρσαλα – Αχίλλειο

– Ναρθάκι αποκαθιστά η– Ναρθάκι αποκαθιστά η

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας

ΕυχαριστίεςΕυχαριστίες

ΕσκίογλουΕσκίογλου

στον πρόεστον πρόε--

δρο τουδρο του

ΠράσινουΠράσινου

Ταμείου γιαΤαμείου για

τον αρχιτετον αρχιτε--

κτονικό διακτονικό δια--

γωνισμό τηςγωνισμό της

πλατείαςπλατείας

ΔημαρχείουΔημαρχείου

Τι απαντά αποκλειστικά στον “Π.Τ.” ο κ. Άρης ΚαραχάλιοςΤι απαντά αποκλειστικά στον “Π.Τ.” ο κ. Άρης Καραχάλιος

Απάντηση του πρώην ΔημάρχουΑπάντηση του πρώην Δημάρχου

Φαρσάλων Άρη Καραχάλιου για τηνΦαρσάλων Άρη Καραχάλιου για την

πολύκροτη υπόθεση της ΔΕΥΑΦπολύκροτη υπόθεση της ΔΕΥΑΦ

Σελ.7
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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 2/6/2021
Συννεφιά 14/327c

Τρίτη 1/6/2021
Πιθανότητα Βροχής 14/23c

Πέμπτη 3/6/2021
Συννεφιά 15/28c

Παρασκευή 4/6/2021
Συννεφιά 16/29c

Σάββατο 5/6/2021
Συννεφιά 17/25c

Κυριακή 6/6/2021
Συννεφιά 17/26c

Δευτέρα 7/6/2021
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

Α
πό τις 31-5-2021

έως 11-6-2021

πραγματοποιού-

νται εγγραφές για τον Α΄

& Β΄ παιδικό σταθμό του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου

Φαρσάλων για τη σχολι-

κή περίοδο 2021-2022.

Οι εγγραφές θα γίνονται

κατόπιν τηλεφωνικής επι-

κοινωνίας (με ραντεβού)

στους αντίστοιχους παιδι-

κούς σταθμούς από τις

9:00 έως τις 15:00.

Στοιχεία επικοινωνίας

Α΄ παιδικός σταθμός

Υπεύθυνη: Στέφου Άννα

Μαρία

Τηλ. Επικοινωνίας

2491022326

Β΄ παιδικός σταθμός

Υπεύθυνη: Μήτσιου

Κρυσταλία

Τηλ. Επικοινωνίας

2491022410

««Εγγραφές νηπίων στονΕγγραφές νηπίων στον

Α΄ & Β΄ Παιδικό ΣταθμόΑ΄ & Β΄ Παιδικό Σταθμό

του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τουτου Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του

Δήμου ΦαρσάλωνΔήμου Φαρσάλων

περιόδου 2021-2022»περιόδου 2021-2022»

Δημοπρατούνται έργαΔημοπρατούνται έργα

αντιπλημμυρικής προαντιπλημμυρικής προ--

στασίας 4,3 εκατ. ευρώστασίας 4,3 εκατ. ευρώ

σε Πάμισο και Ενιπέασε Πάμισο και Ενιπέα

από την Περιφέρειααπό την Περιφέρεια

Ο
Σύλλογος

Φιλανθρωπίας

και

Ιεραποστολής «Παναγία

η Ελεούσα» καλεί τα μέλη

της σε τακτική Συνέλευση

και εκλογές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το καταστατικό

του Συλλόγου μας καλού-

νται τα μέλη του σε τακτική

Συνέλευση στις 13 Ιουνίου

2021, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και

ώρα 11 π.μ. η οποία θα

πραγματοποιηθεί στα γρα-

φεία του Συλλόγου μας για

τα εξής θέματα.

Α. Απολογισμός οικονομι-

κός και δραστηριοτήτων

του λήξαντος έτους 2020.

Β. Αρχαιρεσίες και εκλογές

για νέο Διοικητικό

Συμβούλιο. Κρίνεται απα-

ραίτητη η συμμετοχή σας

και σας παρακαλούμε να

παρευρεθείτε.

Με εκτίμηση το Δ.Σ.

Σημείωση: Όποιο από τα

εγγεγραμμένα μέλη επιθυ-

μεί να συμμετάσχει στο νέο

Δ.Σ. παρακαλείτε να υπο-

βάλλει δήλωση υποψηφιό-

τητας εντός τριημέρου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας για

κατάθεση δηλώσεων υπο-

ψηφιοτήτων:

Α:24910-24225 Τσαλούκη –

Μπουλασίκη Στεργιαννή

Β:6947447553 Τριχιάς

Σωτήριος

Τακτική Συνέλευση καιΤακτική Συνέλευση και

Εκλογές για τονΕκλογές για τον

Ιεραποστολικό ΣύλλογοΙεραποστολικό Σύλλογο

“Παναγία η Ελεούσα”“Παναγία η Ελεούσα”

Τ
ρία νέα έργα αντι-

πλημμυρικής προ-

στασίας, συνολικού

προϋπολογισμού 4,35

εκατομμυρίων ευρώ

δημοπρατεί η Περιφέρεια

Θεσσαλίας στους ποτα-

μούς Πάμισο και Ενιπέα.

Πρόκειται για τα έργα:

-Αποκατάσταση βλαβών
που προκλήθηκαν από τον
Ιανό εντός της βαθείας κοί-
της του Ενιπέα ποταμού,
προϋπολογισμού 2 εκατομ-
μυρίων ευρώ
-Αποκατάσταση βλαβών
που προκλήθηκαν από τον
Ιανό εντός της βαθείας και
ευρείας κοίτης του Πάμισου
ποταμού, προϋπολογισμού
2 εκατομμυρίων ευρώ και
-Αποκατάσταση βλαβών
από τα καιρικά φαινόμενα
του Ιανουαρίου 2021, στην
περιοχή του Δήμου
Μουζακίου, εντός της ευρεί-
ας κοίτης του Πάμισου
Ποταμού, προϋπολογισμού
350.000 ευρώ.
Και τα τρία έργα χρηματοδο-
τούνται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
«Με σύμμαχο τη φύση,
αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο
χρηματοδοτικό εργαλείο και
επενδύουμε  4, 3 εκατομμύ-
ρια ευρώ σε νέες  αντιπλημ-
μυρικές παρεμβάσεις  που
θεραπεύουν πληγές της κλι-
ματικής κρίσης και δημιουρ-
γούν συνθήκες ασφάλειας,
προστατεύοντας πολίτες,
περιουσίες και υποδομές»
δηλώνει  ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός. «Η εποχή επι-

βάλλει βαθιές επεξεργασίες
και συνδυαστικές ολιστικές
πολιτικές αντίστοιχες των
κινδύνων και των απειλών
που μας περιβάλλουν. Αυτό
σημαίνει ότι χρειάζεται να
σχεδιάσουμε και να υλοποι-
ούμε δράσεις «χρησιμοποι-
ώντας» τη φύση και τις
φυσικές διεργασίες, με
λύσεις όπως αποκαταστά-
σεις πλημμυρικών περιο-
χών, επαναφορά του πλά-
τους των ποταμών στις
αρχικές διαστάσεις, καθαι-
ρέσεις αυθαίρετων και απο-
τελεσματική διαχείριση και
προστασία των  οικοσυστη-
μάτων ώστε να συμβάλουν
στη μείωση των πλημμυ-
ρών» προσθέτει ο
Περιφερειάρχης.
Τα εργα
Στους ποταμούς Ενιπέα και
Πάμισο προβλέπεται:
Καθαρισμός κοίτης και των
πρανών από φερτά υλικά,
απορρίμματα, μπάζα και
βλάστηση, Συντήρηση των
πρανών με την αποκατά-
σταση της κοιτόστρωσης και
Συντήρηση και αποκατά-
σταση των υφισταμένων
αναχωμάτων
Επιπλέον, στην περιοχή
του Δήμου  Μουζακίου προ-
βλέπεται: Καθαρισμός της
κοίτης του Πάμισου  σε
σποραδικές θέσεις,
Αποκατάσταση και ενίσχυ-
ση των υφισταμένων ανα-
χωμάτων και Ενίσχυση και
προστασία των πρανών με
συρματοκιβώτια.



Α
πό την Πέμπτη

27/5 ως την

Δευτέρα 31/5 διε-

ξήχθη με επιτυχία μέσω

zoom webinar το Διεθνές

Συνέδριο που διοργάνω-

σε η Νομική Σχολή του

ΑΠΘ με θέμα 《

COMBATING

ANTISEMITISM AND

HOLOCAUST’S

REMEMBRANCE

ATTACK,

ISLAMOPHOBIA,

XENOPHOBIA,

ANTIGYPSYISM, RACISM,

INTOLERANCE AND

DISCRIMINATION, IN THE

FRAME OF UNITED

NATIONS’ 16th GOAL OF

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT ON

PEACE AND JUSTICE》(

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥ-

ΤΩΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΟ-

ΦΟΒΙΑΣ, ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟ-

ΒΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΣΙΓΓΑΝΙ-

ΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ,

ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΣΤΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

16ουΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙ-

ΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙ-

ΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΟΗΕ»).

Το Συνέδριο έγινε με αφορ-

μή την Προεδρία της

Ελλάδος στη Διεθνή

Συμμαχία των 34 Κρατών

για την Ανάμνηση του

Ολοκαυτώματος (1.4.2021

– 31.3.2022).

Κατά την έναρξη του συνε-

δρίου χαιρετισμούς απηύ-

θυναν, μεταξύ άλλων, ο

Υπουργός Εξωτερικών κ.

Δένδιας, η Υφυπουργός

Παιδείας κ. Μακρή, ο τ.

Υφυπουργός Αποδήμου

Ελληνισμού κ. Αμανατίδης ,

ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών

και πάσης Ελλάδος κ.

Ιερώνυμος Β , ο Πρύτανης

του ΑΠΘ κ. Παπαϊωάννου

και η Κοσμήτορας της

Νομικής Σχολής κ.

Συμεωνίδου- Καστανιδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο

συνέδριο συμμετείχαν

καθηγητές ξένων

Πανεπιστημίων. Ειδικότερα

τίμησαν τους διοργανωτές

με την παρουσία τους ο

Ομ. Καθηγητής του

Πανεπιστημίου του Μιλάνο

κ. Silvio Ferrari, ο

Καθηγητής του

Πανεπιστημίου Κάρλος ΙΙΙ

της Μαδρίτης κ. Agustin

Motilla de la Calle και ο

Διδάκτρωρ του University of

California κ. Πωλ Ισαάκ

Χάγουελ .

Τους ξένους καθηγητές

πλαισίωσαν με εισηγήσεις

και καθηγητές ελληνικών

πανεπιστημίων. Ειδικότερα

συμμετείχαν με εισηγήσεις

τους οι καθηγητές κ.

Χρυσόγονος, κ.

Ιντζεσίλογλου, κ. Παπαζήση

και κ. Κωστόπουλος, οι Αν.

καθηγητές κ.

Παπαγεωργίου και κ.

Ζάρρας, οι Επικ. καθηγητές

κ. Κυριαζόπουλος , κ.

Καβάλα και κ.

Μαθιουδάκης.

Μεταξύ των συμμετεχόντων

ήταν και ο πτυχιούχος της

Νομικής Σχολής ΑΠΘ και

μεταπτυχιακός φοιτητής του

ΠΜΣ 《Θεωρία Δικαίου και

Διεπιστημονικές Νομικές

Σπουδές 》 Γιαννούλης

Γρηγόριος. Το θέμα της

εισήγησης ήταν σχετικό με

την εργατική νομοθεσία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για

την αντιμετώπιση των θρη-

σκευτικών διακρίσεων στο

χώρο εργασίας. Ειδικότερα

ο τίτλος της εισήγησης ήταν

《ANTI-DISCRIMINATION

POLICY OF THE

EUROPEAN UNION ON

THE GROUNDS OF

RELIGION OR BELIEF IN

THE WORKPLACE 》 (《

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την αντιμετώ-

πιση των διακρίσεων λόγω

θρησκεύματος ή πεποιθή-

σεων στο χώρο εργασίας

》). Η εισήγηση έγινε τόσο

στην αγγλική όσο και στην

ελληνική γλώσσα, ενώ ακο-

λούθησε και συζήτηση επί

του θέματος στα αγγλικά.

Τα πρακτικά του επιστημο-

νικού  συνεδρίου θα δημο-

σιευθούν στο περιοδικό 《

International Journal of Law

and Religion》, που λει-

τουργεί υπό την αιγίδα της

Νομικής Σχολής ΑΠΘ.
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Με τη συμμετοχή του Φαρσαλινού ΓιαννούληΜε τη συμμετοχή του Φαρσαλινού Γιαννούλη

Γρηγορίου το Διεθνές Συνέδριο της Νομικής ΣχολήςΓρηγορίου το Διεθνές Συνέδριο της Νομικής Σχολής

ΑΠΘ για την αντιμετώπιση των διακρίσεωνΑΠΘ για την αντιμετώπιση των διακρίσεων

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές



Τ
ο ΕΠΑΛ Φαρσάλων
άνοιξε την περασμέ-
νη Τρίτη τις πόρτες

του στο κοινό και παρου-
σίασε τα αποτελέσματα
των δύο δράσεων που
εκπόνησε κατά τη φετινή
χρονιά, στο πλαίσιο του
προγράμματος που τιτλο-
φορείται «Μια νέα αρχή
στα ΕΠΑΛ».
Η πρώτη δράση αφορούσε
στην δημιουργία βοτανικού
κήπου με οπωροφόρα δέν-
δρα, δασικά δένδρα και
καλλωπιστικούς θάμνους
και η δεύτερη στην αισθητι-
κή αναβάθμιση των εργα-
στηρίων Πληροφορικής. Το
εγκεκριμένο ποσό των χρη-
μάτων ήταν περίπου 2.500
ευρώ και διοχετεύτηκε απο-
κλειστικά στην αγορά των
Φαρσάλων.
Το σχολείο επισκέφθηκε ο
Δήμαρχος Φαρσάλων κ.
Μάκης Εσκίογλου μαζί με
την αντιδήμαρχο
Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Σοφία Χατζηπλή, όπου
συνομίλησαν επί ώρα με
τον διευθυντή, τους εκπαι-
δευτικούς και τους μαθητές.
Εκτός από την παρουσίαση
των δράσεων, ξεναγήθηκαν
στο σύνολο των εργαστη-
ριακών χώρων του σχολεί-
ου και πιο συγκεκριμένα
στα εργαστήρια του τομέα
Πληροφορικής με ειδικότητα
Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
Η/Υ, του τομέα Γεωπονίας,
Τροφίμων και
Περιβάλλοντος με ειδικότη-
τα Τεχνικός Ανθοκομίας και
Αρχιτεκτονικής τοπίου, του
τομέα Διοίκησης &

Οικονομίας  με ειδικότητα
Υπάλληλος Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών,
του τομέα Ηλεκτρολογίας,
Ηλεκτρονικής και
Αυτοματισμού με ειδικότητα
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων και
Δικτύων και του τομέα
Μηχανολογίας με ειδικότη-
τες 1ο Τεχνικός Οχημάτων
– 2ο Τεχνικός
Εγκαταστάσεων Ψύξης
Αερισμού και Κλιματισμού.
Ενημερώθηκαν για την λει-
τουργία του σχολείου, τις
προοπτικές και τις διεξό-
δους που δίνει τόσο σε
ανήλικους μαθητές όσο και
σε ενήλικους οι οποίοι για
κάποιο λόγο δεν έχουν ολο-
κληρώσει τις λυκειακές τους
σπουδές ή επιθυμούν να
λάβουν πτυχίο μιας εκ των
παραπάνω ειδικοτήτων.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων και
η αντιδήμαρχος άκουσαν με
προσοχή το σύνολο της
σχολικής κοινότητας του
ΕΠΑΛ και δεσμεύθηκαν ότι
ο δήμος θα συνεχίζει να
στηρίζει την επαγγελματική
εκπαίδευση προκειμένου οι
μαθητές παίρνοντας τα
κατάλληλα επαγγελματικά
εφόδια να παραμείνουν
στον τόπο τους.
Μετά το πέρας της επίσκε-
ψης, ο κ. Εσκίογλου τόνισε
πως «σε μία χώρα όπου ο
επαγγελματικός προσανα-
τολισμός είναι το ζητούμενο
και οι εργαζόμενοι στα
τεχνικά επαγγέλματα δυσα-
νάλογα λίγοι σε σχέση με
τις ανάγκες της αγοράς,
αποτελεί αυτονόητη ανάγκη

να στηρίξουμε τον βασικό
πυλώνα της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης που είναι
τα ΕΠΑΛ. Ως δήμος
Φαρσάλων αλλά και μέσα
από τις σχολικές επιτροπές
είμαστε σε διαρκή συνεργα-
σία με τη διεύθυνση του
ΕΠΑΛ, προσπαθώντας να
ανταποκριθούμε σε όλες τις

ανάγκες του σχολείου. Είχα
την ευκαιρία μαζί με την
αντιδήμαρχο να δούμε από
κοντά το σπουδαίο έργο
που επιτελείται σε όλους
τους τομείς και γι’ αυτό
θέλω να συγχαρώ το σύνο-
λο του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού του Λυκείου».
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Στο ΕΠΑΛ Φαρσάλων ο δήμαρχος Μάκης Εσκίογλου για τοΣτο ΕΠΑΛ Φαρσάλων ο δήμαρχος Μάκης Εσκίογλου για το

πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ»πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ»



Ε
θελοντική περιβαλ-

λοντική δράση

πραγματοποίησε ο

Δήμος Φαρσάλων στα 2ο,

3ο και 4ο δημοτικά σχο-

λεία σε συνεργασία με τη

Δημοτική Κοινότητα

Φαρσάλων, φυτεύοντας

αρωματικά φυτά. Στόχος

της δράσης αυτής ήταν

«οι μικροί κηπουροί» να

αποκτήσουν περιβαλλο-

ντική συνείδηση.

Στο πλαίσιο της δράσης οι

μαθητές γνωρίζουν το φυσι-

κό περιβάλλον, εξοικειώνο-

νται με πρακτικές δεξιότη-

τες και αποκτούν τις ορθές

στάσεις ζωής σε ένα κόσμο

που χρειάζεται  αυξημένη

περιβαλλοντική ευαισθησία.

Στη δράση αυτή φυτεύτη-

καν 240 αρωματικά φυτά

όπως λεβάντα, δενδρολίβα-

νο, ρίγανη, Θυμάρι, λεμονο-

θύμαρο και φασκόμηλο.

Τη δράση είχαν την ευκαι-

ρία να παρακολουθήσουν

από κοντά ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, οι αντιδήμαρχοι

κ.κ. Σοφία Χατζηπλή,

Δημήτρης Γούσιας,

Χρήστος Μπασαγιάννης και

Σταύρος Κουκουλιός ο

οποίος φέρει και την ιδιότη-

τα του προέδρου της επι-

τροπής πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης του δήμου

Φαρσάλων. Επίσης συμμε-

τείχαν η πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας

Φαρσάλων κ. Ντόρα

Πρεκατέ και τα μέλη κ.κ.

Ντίνος Βαρακλιώτης,

Φωτεινή Πιτσιάβα και

Σάκης Γεροβασίλης.
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Εθελοντές φύτευσαν αρωματικά φυτά σεΕθελοντές φύτευσαν αρωματικά φυτά σε

δημοτικά σχολεία των Φαρσάλωνδημοτικά σχολεία των Φαρσάλων

Μ
ετά από πρωτο-

βουλία και ενέρ-

γειες του

Προέδρου αλλά και με

την αμέριστη συμπαρά-

σταση των υπόλοιπων

μελών του Τοπικού

Συμβουλίου Χαλκιάδων,

ολοκληρώθηκε ένα έργο

τέχνης που κυρίως τιμά

την Επανάσταση του

1821 και τους ήρωές της

και ταυτόχρονα κοσμεί

ολόκληρη τη κοινότητα

Χαλκιάδων.

Το συμβούλιο ευχαριστεί

θερμά τους τρεις δημιουρ-

γούς Παπαθεοδώρου

Βασιλική, Παπαθεοδώρου

Ευάγγελο και Τσιαντούρη

Ηλία που με την προσήλω-

ση που έδειξαν πέτυχαν

αυτό το εξαιρετικό αποτέλε-

σμα, τον Δήμο Φαρσάλων

για την άμεση τοποθέτηση

φωτισμού, τον αντιδήμαρχο

Μπασαγιάννη Χρήστο για

τη συνδρομή του και τέλος

τον Ερικτσή Ελευθέριο που

με προσωπική εργασία

συνέβαλε τα μέγιστα στον

καθαρισμό του Δημοτικού

Σχολείου Χαλκιάδων.

Το Τ. Σ. Χαλκιάδων 

Ήρωες του 1821 στηνΉρωες του 1821 στην

κοινότητα Χαλκιάδωνκοινότητα Χαλκιάδων



Ο
λοκληρώνονται

οι εργασίες απο-

κατάστασης του

δρόμου που συνδέει τα

Φάρσαλα με το Αχίλλειο

και το Ναρθάκι. Πρόκειται

για έργο προϋπολογι-

σμού 365.000 ευρώ με

χρηματοδότηση από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας,

που περιλαμβάνει νέα

ασφαλτόστρωση, δια-

γράμμιση καιτεχνικά έργα

σε σημεία της οδού που

υπέστησαν ζημιές από τη

θεομηνία «ΙΑΝΟΣ».

«Ολοκληρώνουμε ένα

ακόμη έργο στην περιοχή

των Φαρσάλων με το οποίο

αποκαθιστούμε σημεία του

οδικού δικτύου που υπέ-

στησαν ζημιές από τη θεο-

μηνία «ΙΑΝΟΣ» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Οι

τεχνικές μας υπηρεσίες

έχουν ολοκληρώσει ή έχουν

σε εξέλιξη έργα για την

αποκατάσταση των σημεί-

ων του οδικού δικτύου της

επαρχίας Φαρσάλων που

υπέστησαν ζημιές, καθώς

και έργα για τον καθαρισμό

και την αποκατάσταση των

αναχωμάτων σε  υδατορέ-

ματα της περιοχής» προ-

σθέτει ο Περιφερειάρχης.

Π
ραγματοποιήθηκε

την Τετάρτη (26-

05-2021) από το

πρωί μέχρι το μεσημέρι

στα Φάρσαλα, συντονι-

σμένη αστυνομική επιχεί-

ρηση για την πρόληψη

και καταστολή της εγκλη-

ματικότητας.

Στη συγκεκριμένη επιχείρη-

ση συμμετείχαν αστυνομικοί

του Αστυνομικού Τμήματος

Φαρσάλων, της Ομάδας

Πρόληψης και Καταστολής

Εγκληματικότητας

(Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, της

Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας

Λάρισας, του Τμήματος

Τροχαίας Λάρισας και της

Μόνιμης Διμοιρίας

Υποστήριξης της

Διεύθυνσης Αστυνομίας

Λάρισας.  

Ειδικότερα, κατά τη διάρ-

κεια της επιχείρησης:

συνελήφθησαν -4- άτομα

και συγκεκριμένα: 

ένας ημεδαπός, για παρά-

βαση του νόμου περί

όπλων και παράβαση της

νομοθεσίας περί βεγγαλι-

κών, φωτοβολίδων, πυροτε-

χνημάτων και παιδικών

αθυρμάτων,

μία ημεδαπή, για κλοπή

ηλεκτρικής ενέργειας,

μία ημεδαπή, σε βάρος της

οποίας εκκρεμεί απόφαση

του Τριμελούς Εφετείου

Λάρισας με ποινή φυλάκι-

σης -5- μηνών για ρευματο-

κλοπή, 

ένας ημεδαπός, για στέρη-

ση άδειας ικανότητας οδή-

γησης,

προσήχθησαν -2- άτομα,

ελέγχθηκαν -132- άτομα,

ελέγχθηκαν –120- οχήματα,

διενεργήθηκαν -2- νομότυ-

πες έρευνες σε οικίες, 

βεβαιώθηκαν συνολικά -36-

τροχονομικές παραβάσεις,

από τις οποίες -1- για στέ-

ρηση άδειας ικανότητας

οδήγησης, -3- για μη χρήση

προστατευτικού κράνους, -

1- για στέρηση ασφαλιστή-

ριου συμβολαίου, -1- για μη

χρήση ζώνης ασφαλείας, -

6- για υπερβολική ταχύτητα

και -24- λοιπές παραβάσεις.

κατασχέθηκαν:

-2- πιστόλια κρότου,

γεμιστήρα με -12- φυσίγγια

κρότου,

μία θήκη μεταφοράς πιστο-

λιού κρότου,

ένα κυτίο με -66- φυσίγγια,

-56- φυσίγγια κρότου,

ένας κάλυκας φυσιγγίου

κρότου, 

ένας επαναφορτιζόμενος

κόφτης μετάλλων,

ένα επαναφορτιζόμενο τρυ-

πάνι,

ένας τροχός κοπής μετάλ-

λων, 

-4- καταλύτες και μία εξάτμι-

ση αυτοκινήτων,

-2- κροτίδες, καθώς και 

ένας αντάπτορας ρίψης

φωτοβολίδων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγη-

θούν στον κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Επισημαίνεται ότι οι αστυ-

νομικές αυτές δράσεις στο-

χεύουν στην αντιμετώπιση

της εγκληματικότητας και

την εμπέδωση του αισθή-

ματος ασφάλειας των πολι-

τών και θα συνεχιστούν σε

ολόκληρη τη Θεσσαλία. 
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Συνεχίζονται οι συλλήψεις στα Φάρσαλα - Ακόμη 4 συλλήψειςΣυνεχίζονται οι συλλήψεις στα Φάρσαλα - Ακόμη 4 συλλήψεις

σε αστυνομική επιχείρηση την περασμένη εβδομάδασε αστυνομική επιχείρηση την περασμένη εβδομάδα

- 18/21-6-2021

Τετραήμερη Εκδρομή Αγίου Πνεύματος

Τολό – Ναύπλιο – Μυκήνες – Παλαμίδι –

Επίδαυρος – Ύδρα – Σπέτσες – Παναγία

Μαλεβή – Άστρος 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.

Το δρόμο Φάρσαλα – Αχίλλειο – ΝαρθάκιΤο δρόμο Φάρσαλα – Αχίλλειο – Ναρθάκι

αποκαθιστά η Περιφέρεια Θεσσαλίαςαποκαθιστά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

-19/21-6/2021 

Τριήμερη Εκδρομή Αγίου Πνεύματος 

Ναύπλιο – Επίδαυρο – Μυκήνες – Τολό –

Ύδρα – Σπέτσες

-4/5-7/2021

Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

Αναχώρηση Σάββατο βράδυ



Τ
ην δική του εκδοχή

για την πρόσφατη

δικαστική απόφαση

του Εφετείου, η οποία

καταδικάζει την ΔΕΥΑΦ

να καταβάλει αποζημίω-

ση σε πρώην υπάλληλο

της δίνει με τοποθέτηση

του στην εφημερίδα μας

«Πρώτος Τύπος» ο

πρώην Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος ως απάντη-

ση στην συνέντευξη που

μας παραχώρησε ο

Δημοτικός Σύμβουλος και

Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ

Φαρσάλων κ. Γιάννης

Τριάντης στο προηγούμε-

νο φύλλο.

Ο κ. Καραχάλιος μεταξύ

άλλων αναφέρει ότι η τότε

Διοίκηση της ΔΕΥΑΦ με

τους κ.κ. Εσκίογλου,

Αυφαντή δεν αντέκρουσε

τον ισχυρισμό του εργαζό-

μενου καθόσον δεν παρου-

σίασε ούτε εξέτασε κάποιον

μάρτυρα (αιρετό ή υπηρε-

σιακό), με αποτέλεσμα ο

ισχυρισμός της ΔΕΥΑΦ

περί οικειοθελούς αποχώ-

ρησης του εργαζομένου να

μην προκύψει με κάποιο

αποδεικτικό μέσο… πηγαί-

νοντας στην δική αυτή όχι

για να υποστηρίξει τα συμ-

φέροντα της ΔΕΥΑΦ αλλά

για να χάσει την υπόθεση.

Αναλυτικά ολόκληρη η

τοποθέτηση του πρώην

Δημάρχου Φαρσάλων:

α. Όσον αφορά στην

εκδοθείσα δικαστική από-

φαση περί καταβολής

αποδοχών ενός έτους σε

αποχωρήσαντα εργαζόμε-

νο με ποσό δώδεκα χιλιά-

δες ευρώ (την απόφαση

σημειωτέον ακόμη δεν

έλαβα από την διοίκηση

της ΔΕΥΑΦ): Σε αγωγή

που κοινοποιήθηκε στις

αρχές Μαίου έτους 2019,

δηλαδή προεκλογικά, από

δικηγορικό γραφείο της

απολύτου συνεργασίας με

την παράταξη του νύν

Δημάρχου, εργαζόμενος σε

ετήσιο πρόγραμμα εργα-

σίας του ΟΑΕΔ μετά παρο-

χή εργασίας τριών ημερών

κατά την 17η, 18η και 19η

μηνός Απριλίου (δηλαδή

Τετάρτη, Πέμπτη και

Παρασκευή) δεν εδέησε να

προσέλθει για εργασία την

επόμενη Δευτέρα ούτε τις

επόμενες ημέρες, αλλά και

δεν υπέγραψε την υπηρε-

σιακή δήλωση αποχώρη-

σης, παρά μόνο με άμεσα

επιδοθείσα αγωγή απαίτησε

τις αποδοχές του προγράμ-

ματος ισχυριζόμενος άκυρη

απόλυση με την ψευδέστα-

τη αιτιολογία ότι ο ίδιος

προσέφερε την εργασία του

που δεν αποδέχθηκε η

ΔΕΥΑΦ. Στο δικαστήριο

που έγινε τον Ιανουάριο

έτους 2020 η διοίκηση της

ΔΕΥΑΦ με τους κ.κ.

Εσκίογλου – Αϋφαντή δεν

αντέκρουσε τον ισχυρισμό

του εργαζομένου καθόσον

δεν παρουσίασε ούτε εξέτα-

σε κάποιο μάρτυρα (αιρετό

ή υπηρεσιακό), με αποτέλε-

σμα «ο ισχυρισμός της

ΔΕΥΑΦ περί οικειοθελούς

αποχώρησης του εργαζομέ-

νου να μη προκύψει από

κάποιο αποδεικτικό μέσο»,

όπως καταγράφεται στην

αναφερόμενη δικαστική

απόφαση και να γίνουν

δεκτά όσα ισχυρίσθηκε ο

εργαζόμενος με εξετασθέ-

ντα μάρτυρα που μετέφερε

τα δικά του λόγια, περί

δήθεν απόλυσης για λόγους

που έχουν σχέση με υπο-

ψηφιότητα της ανιψιάς του.

Σημειώνω, ότι για τη συγκε-

κριμένη υποψηφιότητα της

ανιψιάς, κατά την προεκλο-

γική περίοδο, ο πατέρας

της υποστήριζε ότι εγώ δεν

την δέχτηκα στον συνδυα-

σμό μου. Ποιο από το δύο

είναι το αληθές. Η αλήθεια

είναι ότι κατά μήνα

Φεβρουάριο του 2019

απευθείας είχα μιλήσει μαζί

της (αυτοπροσώπως και

τηλεφωνικά) και διαπιστώ-

σαμε ότι δεν υπήρχε

σύμπτωση απόψεων.

Από τα παρατιθέμενα προ-

κύπτει αβίαστα ότι η διοίκη-

ση της ΔΕΥΑΦ μεθοδευμέ-

να ή από ανεπάρκεια πήγε

στη δίκη αυτή όχι για να

υποστηρίξει τα συμφέροντα

της ΔΕΥΑΦ αλλά για να

χάσει την υπόθεση. Όπως

και έγινε. Παρά ταύτα,

ακόμη και σήμερα έχει τη

δυνατότητα να προσβάλλει

την ψευδομαρτυρία του

εργαζομένου και να ακυρώ-

σει την δικαστική απόφαση.

Ιδού η Ρόδος. 

Άλλως πρέπει να εξοφλήσει

άμεσα τον εργαζόμενο,

χωρίς να ωρύεται.

β. Όσον αφορά στην

αξιολόγηση αυτής της

επιθετικής και συκοφαντι-

κής συμπεριφοράς του

Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΦ

απέναντί μου: 

Θεωρώ αναγκαίο να διευ-

κρινίσω ότι, καίτοι δεν μας

ταιριάζει ο ρόλος του αντι-

πολιτευόμενου, συνειδητά

επιλέξαμε με τους συνεργά-

τες μου να συμπράττουμε

με την πλειοψηφία της

δημοτικής αρχής σε οτιδή-

ποτε αφορά στην πρόοδο

της τοπικής κοινωνίας και

στην προώθηση των συλ-

λογικών τοπικών συμφερό-

ντων, με προτάσεις και

απόψεις κατά τις συνεδριά-

σεις του Δημοτικού

Συμβουλίου και των συλλο-

γικών οργάνων, με ανοχή

και συναίνεση στα σημαντι-

κά θέματα, ακόμη και με

δημιουργική παρουσία σε

συσκέψεις με κυβερνητικά

στελέχη.  Αψευδής μάρτυ-

ρας ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου.

Έναντι αυτών, καταφαίνεται

ότι το δίδυμο της διοίκησης

του Δήμου κ.κ. Εσκίογλου -

Χατζηπλή αναίτια και προ-

σχηματικά επιχειρούν για

τους δικούς τους ανομολό-

γητους σκοπούς να δυναμι-

τίσουν αυτό το κλίμα συνερ-

γασίας. Μάλλον προσπα-

θούν να δημιουργήσουν

αντίπαλο δέος για συσπεί-

ρωση του υπό διάλυση

συνδυασμού τους. Σε αυτό

το παιχνιδάκι στο οποίο

ακούσια - εκούσια γίνεται

συνένοχος ως φερέφωνο ο

Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ

δεν προτίθεμαι να συναινέ-

σω και το δηλώνω κατηγο-

ρηματικά. Τα περί πολιτικής

τσίπας τα επιστρέφω, ως

ανεπίδοτα.

Τους υπενθυμίζω ότι η τοπι-

κή ιστορία της τελευταίας

δεκαετίας κατά τη δημαρχι-

κή θητεία μου έχει καταγρα-

φεί ανεξίτηλα με μεγάλα

έργα και σπουδαίες δρά-

σεις, που ακόμη συνεχίζο-

νται και παρά την πάροδο

διετίας δεν έχουν ολοκλη-

ρωθεί. Στήσαμε τον ενιαίο

Δήμο σε περίοδο τραγικών

οικονομικών και πολιτικών

καταστάσεων τόσο για τη

χώρα όσο και την κοινωνία

και τον παραδώσαμε ως

πλήρη λειτουργική μηχανή

με ισχυρή και συνεκτική

δομή, δημιουργικότητα και

παραγωγικότητα πρωτοφα-

νή για τα χρονικά του

τόπου. Η δε προσωπική

μου ιστορία, επίσης, έχει

καταγραφεί, ως πρώτος

Δήμαρχος του

Καλλικρατικού Δήμου

Φαρσάλων. 

Δεν μπορούμε να παραβλέ-

ψουμε ότι καίτοι παρήλθαν

περί τα δύο έτη αφότου

παραδώσαμε τη διοίκηση

του Δήμου ακόμη μέχρι

σήμερα δεν ολοκληρώθη-

καν τα είκοσι μεγάλα έργα

ύψους περί τα είκοσι πέντε

εκατομμύρια ευρώ που

εμείς προγραμματίσαμε,

μελετήσαμε, υπογράψαμε

και εντάξαμε σε ευρωπαϊκά

χρηματοδοτικά προγράμμα-

τα. Παρατηρούμε με απορία

και έκπληξη ότι σε ελάχιστα

από αυτά προχωρούν ικα-

νοποιητικά οι εργασίες, σε

μερικά απλώς ξεκίνησαν οι

εργασίες και τα περισσότε-

ρα παραμένουν στην ανα-

μονή και τα αζήτητα. Η χρο-

νοκαθυστέρηση εκτέλεσης

και οι εργολαβικές παρατά-

σεις είναι απίστευτες. Την

αρχική άγνοια και ανεπάρ-

κεια της διοίκησης του

Δήμου, διαδέχεται η αδρά-

νεια και ανικανότητα. Και

τούτο από υποψήφιο

Δήμαρχο που υπόσχονταν

ξεδιάντροπα και εν πλήρη

αγνοία τα μεγάλα και τρανά,

ενώ αδυνατεί να εκτελέσει

και αυτά τα μικρά και στοι-

χειώδη. Παρεκτός και άν

κατά την άποψή τους η

ανάπτυξη του τόπου έρχε-

ται με τα χρυσοπληρωμένα

βοτσαλάκια και τους πανσέ-

δες στα παρτέρια. Ή με τα

πολυποίκιλα αλλά ψευδεπί-

γραφα δελτία τύπου, που

ουδόλως εκφράζουν την

ζοφερή δημαρχιακή πραγ-

ματικότητα.

Θεωρώ αυτονόητη υποχρέ-

ωσή μου να καλέσω το

δίδυμο της διοίκησης του

Δήμου κ.κ. Εσκίογλου -

Χατζηπλή να αναλογιστεί

τις ιστορικές ευθύνες της

έναντι του τόπου και των

δημοτών, να συνεχίσει

χωρίς μικρόνοια και μικρο-

ψυχία το σπουδαίο έργο

που της κληροδοτήσαμε και

να παραβλέψει τα μικρο-

συμφέροντα των παρατρε-

χάμενων και των αυλοκολά-

κων, γιατί γρήγορα θα

ακούσουν και οι ίδιοι τον

κρότο της δικής τους πτώ-

σης, που δεν είναι μακριά.
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Ε
κδήλωση τιμής και

μνήμης για τους

σαράντα απαγχονι-

σθέντες πατριώτες από τα

γερμανικά στρατεύματα

κατοχής και τους συνερ-

γάτες τους, στις 31 Μαΐου

1944, διοργάνωσε ο

Δήμος Φαρσάλων και η

Τοπική Κοινότητα

Δασολόφου, σήμερα,

ανήμερα της 77ης «μαύ-

ρης» επετείου, στη θέση

«Ορμάν Μαγούλα» του

οικισμού Κάτω

Δασολόφου.

Η τελετή ξεκίνησε με επι-

μνημόσυνη δέηση στη

μνήμη των νεκρών από τον

πατέρα Νικόλαο

Γεωργουλόπουλο.

Ακολούθησε χαιρετισμός

του δημάρχου Φαρσάλων

κ. Μάκη Εσκίογλου, ο οποί-

ος τόνισε μεταξύ άλλων τα

εξής: «Τιμάμε σήμερα, με

τον δέοντα σεβασμό και

συγκίνηση, την μνήμη των

40 Ελλήνων πατριωτών οι

οποίοι απαγχονίστηκαν από

τα ναζιστικά στρατεύματα

κατοχής, σαν σήμερα πριν

από 77 χρόνια, στις 31

Μαΐου του 1944.

Θέλω ιδιαίτερα να ευχαρι-

στήσω για την παρουσία

τους σ’ αυτό το ετήσιο μνη-

μόσυνο τους συγγενείς των

θυμάτων και να τους διαβε-

βαιώσω πως κανείς δεν

έχει ξεχάσει, ούτε θα ξεχά-

σει ποτέ, τη θυσία των προ-

γόνων τους.

Για εμάς, τις επόμενες

γενιές που είχαν την τύχη

να μη ζήσουν τη φρίκη του

πολέμου, το ιερό καθήκον

μας είναι ένα: Να θυμόμα-

στε και να μεταλαμπαδεύ-

ουμε την ιστορία μας. Γιατί

η γνώση είναι εκείνη που

θα μας διασφαλίσει ένα

μέλλον χωρίς το μεγαλύτε-

ρο λάθος της ανθρωπότη-

τας: Τον πόλεμο.

Το μήνυμα λοιπόν που

εκπέμπεται από αυτή την

ημέρα μνήμης και από το

αίμα των 39 ανδρών και της

μίας γυναίκας που κρεμά-

στηκαν από τους

Γερμανούς κατακτητές,

άοπλοι και αθώοι, είναι η

διαρκής αναγκαιότητα τα

έθνη να λύνουν τις όποιες

διαφορές τους ειρηνικά.

Η χώρα μας έχει πληρώσει

στο πέρασμα της ιστορίας

βαρύ το τίμημα της

Ελευθερίας κι αυτό είναι η

απόδειξη πως για εμάς

τους Έλληνες, η Ελευθερία

είναι μία κορυφαία υπαρξια-

κή αρχή.

Εξίσου σημαίνουσα είναι η

ανάγκη για σεβασμό στο

διεθνές δίκαιο, στη δημο-

κρατία και στον ανθρωπι-

σμό. Η ηθική είναι εκείνη

που πρέπει να οδηγεί τους

έχοντες την εξουσία από

τους πολίτες και να κατευ-

θύνει τις πράξεις τους.

Δεν πρέπει όμως να εφη-

συχάζουμε ως κοινωνία.

Γιατί η ειρήνη είναι κάτι που

εδραιώνεται καθημερινά με

τη στάση μας ως έθνος και

ως πολίτες. Και γιατί ο

πόλεμος στην εποχή μας

λαμβάνει διάφορες μορφές.

Φαντάζει ως μία ασύμμετρη

απειλή που άλλοτε έρχεται

με τα όπλα, άλλοτε με το

χρήμα και άλλοτε με τη

μαζική απειλή του αγαθού

της ζωής.

Διατηρώντας όμως άσβε-

στη τη μνήμη μας, κρατώ-

ντας σφιχτά μέσα μας τις

θυσίες των προγόνων μας,

μπορούμε να παραδώσου-

με έναν καλύτερο κόσμο

στα παιδιά μας.

Θα θυμόμαστε αυτή τη

θυσία, των 40 πατριωτών,

εδώ στο Ορμάν Μαγούλα.

Γιατί αυτή η θυσία είναι ο

φάρος και ο οδηγός για

έναν κόσμο με περισσότερο

σεβασμό στην ανθρώπινη

ζωή. Αιωνία τους η μνήμη».

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕ-

ΡΑΣ

Ακολούθησε η εκφώνηση

του ιστορικού της ημέρας

από το μέλος του ΣΙΜΕΑ,

ερευνητή και συντάκτη της

εφημερίδας «Θεσσαλία» κ.

Χριστόφορο Σεμέργελη.

Μεταξύ άλλων ο κ.

Σεμέργελης τόνισε πως

«μονάχα ανατριχίλα προκα-

λεί η σκέψη πως ανάμεσα

στους 40 απαγχονισμένους

ήταν και μια κυοφορούσα

γυναίκα. Η Ελένη

Μουρογιάννη, λίγο πριν

φέρει στον κόσμο το παιδί

που κουβαλούσε επί μήνες

στην κοιλιά της, ξεψύχησε

από τη θηλιά που πέρασε η

ίδια στον λαιμό της, αρνού-

μενη να την αγγίξουν τα

χέρια των ΕΑΣΑΔ-ιτών. Η

ανθρώπινη κακία, δυστυ-

χώς, δεν έχει όρια. Ο

άνθρωπος είναι ικανός να

κάνει τρομερό κακό σε

άλλον άνθρωπο.

Συλλογίζομαι πως σ’ αυτό

εδώ το μέρος, πριν από 77

χρόνια, υπήρξαν Έλληνες

που δεν έδειξαν οίκτο σε

μια έγκυο, μόλις 26 ετών, η

οποία δεν πρόλαβε να

χαρεί τίποτα. Όχι μόνο τα

νιάτα της, αλλά ούτε καν

αξιώθηκε να ακούσει το

πρώτο κλάμα του παιδιού

της. Και οι μαρτυρίες που

διασώθηκαν από τους

κατοίκους των τα γύρω

χωριών, οι οποίοι την επό-

μενη ημέρα ανέλαβαν το

θλιβερό έργο της αποκαθή-

λωσης και της ταφής των

θυμάτων του Ορμάν

Μαγούλα, δείχνουν το μέγε-

θος της απάνθρωπης εκτέ-

λεσης {…} Κοιτάζοντας το

μνημείο αυτό που αποτίει

φόρο τιμής στους νεκρούς

και είναι τρανή απόδειξη

του εγκλήματος που δια-

πράχθηκε στο Ορμάν

Μαγούλα, νιώθω πως διώ-

χνω μακριά τη ζοφερή

σιωπή που καλύπτει την

ιστορία των 40 στελεχών

του ΕΑΜ, οι οποίοι θυσιά-

στηκαν για μία ελεύθερη και

δημοκρατική πατρίδα.

Οφείλουμε να μην λησμο-

νούμε την κτηνώδη αδικία

που έλαβε χώρα στις, 31

του Μάη του ’44 και τη

θυσία τόσων ηρώων, που

πλήρωσαν ακριβά την

αγάπη τους για την Ελλάδα.

Συγχαρητήρια στον δήμαρ-

χο Φαρσάλων κ. Ιορδάνη

Εσκίογλου και στον πρόε-

δρο της Τοπικής Κοινότητας

Δασολόφου κ. Χρήστο

Βασιλόπουλο, οι οποίοι

συνεχίζουν το έργο των

προκατόχων τους σ’ αυτή

την εκδήλωση μνήμης. Τιμή

και δόξα στους 40 μάρτυρες

του Ορμάν Μαγούλα».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με

το προσκλητήριο των εκτε-

λεσθέντων με τον κ.

Σωτήρη Χαλκιά, εγγονό του

απαγχονισθέντα σε ηλικία

56 ετών Σωτήρη Χαλκιά, να

αναφωνεί το «παρών»,

κατάθεση στεφάνων, ενός

λεπτού σιγή εις μνήμη των

ενδόξων νεκρών και με την

ανάκρουση του εθνικού μας

ύμνου.

Στεφάνι στο μνημείο κατέ-

θεσαν εκ μέρους των συγ-

γενών των θυμάτων ο

πρώην δήμαρχος

Πορταριάς Πηλίου κ.

Βασίλειος Κοντορίζος, ο

πρόεδρος της Κοινότητας

Δασολόφου κ. Χρήστος

Βασιλόπουλος, ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, το μέλος της

κοινοτικής συνέλευσης της

Ισραηλιτικής Κοινότητας

Βόλου κ. Μάκης Κοέν, το

μέλος του Συλλόγου

Ιστορίας και Μνήμης

Εθνικής Αντίστασης κ.

Κερασία Μαραϊδώνη – ανι-

ψιά του απαγχονισθέντος

Γεωργίου Μαραϊδώνη (ετών

23 από Κάτω Λεχώνια

Πηλίου) και ο γραμματέας

του ΣΥΡΙΖΑ Φαρσάλων κ.

Νάσος Νικολόπουλος.

Το παρών έδωσαν επίσης ο

πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων κ.

Κωνσταντίνος Δαμιανός, οι

αντιδήμαρχοι Φαρσάλων

κ.κ. Σταύρος Κουκουλιός

και Δημήτρης Γούσιας, ο

δημοτικός σύμβουλος κ.

Κωνσταντίνος Μπαλατσός,

συγγενείς των θυμάτων κ.α.

Να σημειωθεί τέλος πως η

τελετή έλαβε χώρα με όλα

τα προβλεπόμενα μέτρα για

την προστασία από την

πανδημία.

CMYK
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Γ
ια μία «ξεκάθαρη

στόχευση» για την

πόλη των

Φαρσάλων, έκανε λόγο ο

δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκίογλου, χαιρετίζοντας

την έναρξη της πρώτης

θεματικής διαβούλευσης

για το Σχέδιο Βιώσιμης

Αστικής Κινητικότητας

των Φαρσάλων που

έλαβε χώρα το απόγευμα

της Πέμπτης 27 Μαΐου,

στον υπαίθριο χώρο του

Πολιτιστικού Κέντρου.

Ο κ. Εσκίογλου είπε μεταξύ

άλλων πως η φιλοδοξία της

δημοτικής αρχής, είναι το

εργαλείο του ΣΒΑΚ να δημι-

ουργήσει μία πόλη «περισ-

σότερο λειτουργική, περισ-

σότερο ανθρώπινη, όμορφη

και φυσικά περισσότερο

φιλική στο περιβάλλον» η

οποία θα παραδοθεί καλύ-

τερη στις επόμενες γενιές.

Μεταξύ άλλων ο δήμαρχος

Φαρσάλων ανέφερε:

«Σήμερα είναι μία πολύ

σημαντική ημέρα για την

πόλη των Φαρσάλων. Είναι

η μέρα που ξεκινά η συζή-

τηση για το τι πόλη θέλουμε

στα επόμενα χρόνια και το

τι πόλη θέλουμε να παρα-

δώσουμε στις επόμενες

γενιές.

Είμαι βέβαιος πως όλοι

χωρίς δεύτερη σκέψη θα

πείτε θέλουμε μία πόλη

περισσότερο λειτουργική,

περισσότερο ανθρώπινη,

όμορφη και φυσικά περισ-

σότερο φιλική στο περιβάλ-

λον, που είναι και το μεγάλο

μας σπίτι.

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας ή εν συντομία

ΣΒΑΚ, έρχονται να απαντή-

σουν σ’ αυτές τις προκλή-

σεις. Είναι τα εργαλεία εκεί-

να που χαράσσουν τη

στρατηγική για τη μελλοντι-

κή ανάπτυξη μίας περιοχής.

Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατη-

γικό σχέδιο και όχι μία μελέ-

τη πολεοδομικού, κυκλοφο-

ριακού, συγκοινωνιακού ή

περιβαλλοντικού χαρακτή-

ρα.

Το στρατηγικό αυτό σχέδιο

πρέπει να παράξει ένα

συγκεκριμένο όραμα για τις

μεταφορές και την κινητικό-

τητα, λαμβάνοντας υπόψη

τις απόψεις των κατοίκων

της περιοχής.

Πώς μπορούμε να διαμορ-

φώσουμε ένα πιο ανθρώπι-

νο και λειτουργικό κέντρο,

πώς θα μπορέσουμε να

αντιμετωπίσουμε το θέμα

του κυκλοφοριακού αλλά

και των χώρων στάθμευ-

σης. Καίρια ζητήματα για

την πόλη που μπορούν

μέσα από το ΣΒΑΚ να

βρουν λύσεις.

Το όραμα αυτό μπορεί να

έχει ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας

ή 20ετίας και οφείλει να

παρακολουθείται και αξιολο-

γείται διαρκώς ως προς το

ποσοστό ολοκλήρωσής του.

Εμείς ως δημοτική αρχή

που εκκινεί αυτή τη σπου-

δαία διαδικασία, θέλουμε η

στόχευση να είναι ξεκάθαρη

για τα Φάρσαλα. Θέλουμε

μία πόλη που να μη χάσει

τις συνθήκες γειτονιάς στο

πέρασμα του χρόνου, που

να σέβεται τον πολίτη και το

περιβάλλον. Θέλουμε τα

Φάρσαλα να γίνουν πρότυ-

πο ποιότητας ζωής για τους

κατοίκους τους.

Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να

σας ευχαριστήσω για την

παρουσία σας και τη συμ-

μετοχή στην πρώτη θεματι-

κή διαβούλευση για το

ΣΒΑΚ της πόλης των

Φαρσάλων και να σας δια-

βεβαιώσω πως θα συνεχί-

ζουμε να χτίζουμε τα

Φάρσαλα του μέλλοντος

ακούγοντας πρωτίστως

τους πολίτες».
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Εσκίογλου στην έναρξη διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ: Θέλουμε μίαΕσκίογλου στην έναρξη διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ: Θέλουμε μία

πόλη περισσότερο λειτουργική, ανθρώπινη, όμορφη και «πράσινη»πόλη περισσότερο λειτουργική, ανθρώπινη, όμορφη και «πράσινη»



Δ
ημοσιεύτηκε στην

Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως η

Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου η οποία

ρυθμίζει τα ζητήματα του

ψηφιακού πιστοποιητικού

COVID ώστε στις 31

Μαΐου να ενταχθούμε στο

πρώτο κύμα ευρωπαϊκών

χωρών που θα το χρησι-

μοποιήσει.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό
Covid-19 θα περιέχει πλη-
ροφορίες για την κατάσταση
του φυσικού προσώπου –
κατόχου του όσον αφορά
στον εμβολιασμό, το αποτέ-
λεσμα των τελευταίων ταχέ-
ων μοριακών ελέγχων
(rapid – test) ή μοριακής
μεθόδου ανάλυσης (PCR

test) ή τη νόσηση από τον
κορoνοϊό κατά περίπτωση.
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID απο-
τελεί την ψηφιακή απόδειξη
ότι ένα πρόσωπο έχει εμβο-
λιαστεί κατά της COVID-19
με οποιοδήποτε εμβόλιο
από εκείνα που έχουν λάβει
άδεια κυκλοφορίας από την
ΕΕ ή έχει υποβληθεί σε εξέ-
ταση με αρνητικό αποτέλε-
σμα ή έχει αναρρώσει από
τη νόσο COVID-19.
Όσον αφορά την προστασία
των προσωπικών δεδομέ-
νων, το Ευρωπαϊκό
Ψηφιακό Πιστοποιητικό
COVID θα περιέχει μόνο τις
απαραίτητες βασικές πλη-
ροφορίες, όπως ονοματε-
πώνυμο, ημερομηνία γέννη-

σης, ημερομηνία έκδοσης,
πληροφορίες σχετικά με το
εμβόλιο/την εξέταση/την
ανάρρωση και έναν μοναδι-
κό αναγνωριστικό κωδικό.
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID εκδί-
δεται δωρεάν σε ψηφιακή
μορφή και μπορεί να εκτυ-
πωθεί. Επίσης, έχει κωδικό
QR με ψηφιακή υπογραφή
και το περιεχόμενό του θα
αναγράφεται τόσο στην
εθνική γλώσσα, όσο και στα
αγγλικά.
Αρμόδιες για την έκδοση
του πιστοποιητικού είναι οι
εθνικές αρχές κάθε χώρας.
Στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό
Ψηφιακό Πιστοποιητικό
COVID θα εκδίδεται μέσω
του gov.gr και σε λίγες ημέ-
ρες θα είναι δυνατή η έκδο-
σή του μέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID θα
τεθεί σε εφαρμογή σε ενω-
σιακό επίπεδο την 1η
Ιουλίου 2021.
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Πιστοποιητικό εμβολιασμού σεΠιστοποιητικό εμβολιασμού σε

ισχύ: Πώς λειτουργείισχύ: Πώς λειτουργεί

Τ
ο πληρέστερο κατά-

στημα για το

Πρόγραμμα

Εξοικονομώ – Αυτονομώ

είναι η  Electronet B.K.

Καζάνα. Με μεγάλες προ-

σφορές σε λέβητες αερί-

ου και αντλίες θερμότη-

τας, μπορεί και καλύπτει

οποιαδήποτε απαίτηση

για την ενεργειακή ανα-

βάθμιση της κατοικίας

σας. Η Electronet B.K.

Καζάνα συμμετέχει στο

Πρόγραμμα

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

το οποίο βρίσκεται ήδη

σε εξέλιξη και σας προ-

σφέρει τις λύσεις που

χρειάζεστε. 

Το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ - Αυτονομώ»
σας εξασφαλίζει - ανάμεσα
σε άλλα - επιχορήγηση έως
85% στην αναβάθμιση
συστήματος
θέρμανσης/ψύξης και την
εγκατάσταση συστήματος
ζεστού νερού χρήσης με
χρήση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Έτσι μειώνετε σημαντικά τα
έξοδα του οικογενειακού
προϋπολογισμού, εξοικονο-
μείτε ενέργεια, αυξάνετε την
αξία του ακινήτου σας και
προστατεύετε το περιβάλ-
λον.
Στην ElectronetΒ. Κ.
Καζάνα θα βρείτε μεγάλη
ποικιλία σε Ηλιακούς θερ-
μοσίφωνες, κλιματιστικά,
λέβητες αερίου και αντλίες
θερμότητας όλων των επώ-
νυμων εταιριών. Σας περι-
μένουν σε προνομιακές
τιμές και μεγάλες προσφο-
ρές! Η Electronet B.K.
Καζάνα διαθέτει επάρκεια
προϊόντων για να καλύψει
κάθε σας ανάγκη! Οι έμπει-
ροι πωλητές της Electronet
Β. Κ. Καζάνα θα σας κατευ-
θύνουν σωστά και θα σας
προτείνουν τα προϊόντα με
την ιδανική σχέση ποιότη-
τας και τιμής! 
Electronet Β. Κ. Καζάνα,
Διονύσου και
Παπαδοπούλου, πίσω από
τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr

Electronet Electronet Β.Κ.Β.Κ.

Καζάνα- ΤοΚαζάνα- Το

Εξοικονομώ ΑυτονομώΕξοικονομώ Αυτονομώ

είναι εδώ!είναι εδώ!

Η
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ:

27/5/2021 – Νέα

Δράση ΕΠΑνΕΚ:

Επιχορήγηση Υφιστάμενων

Επιχειρήσεων

Γυμναστηρίων,Παιδότοπων

Δικαιούχοι της Δράσης είναι

Πολύ Μικρές, Μικρές και

Μεσαίες Επιχειρήσεις παρο-

χής υπηρεσιών γυμναστη-

ρίων και παιδότοπων που

διατηρούν αδειοδοτημένη

επαγγελματική έδρα (σε δια-

κριτό της οικίας τους χώρο),

ανεξάρτητα από τη νομική

τους μορφή. Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 

93.13.10.01 Υπηρεσίες

γυμναστηρίου ειδικών γυμνα-

στικών (αεροβικής, πιλάτες,

γιόγκα κλπ)

93.13.10.02 Υπηρεσίες

γυμναστηρίου ενόργανης ή

μη γυμναστικής

93.11.10.04 Υπηρεσίες

πίστας καρτ

93.29.19.05 Υπηρεσίες παι-

δότοπου

Επιδότηση ως 18.000 ευρώ

ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Η επιχορήγηση ανά ωφελού-

μενη επιχείρηση, θα χορηγη-

θεί ως κατ αποκοπή ποσό

(lump sum) για την κάλυψη

μελλοντικών λειτουργικών

δαπανών.

Ο Προϋπολογισμός της

Δράσης είναι 16.000.000

ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει

μεταξύ άλλων βασικών προ-

ϋποθέσεων, να έχουν διενερ-

γήσει έναρξη εργασιών στην

αρμόδια ΔΟΥ πριν την

1/1/2020, να διαθέτουν ως

κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγα-

λύτερα έσοδα, σύμφωνα με

το φορολογικό έντυπο Ε3 του

έτους 2019, έναν από τους

επιλέξιμους ΚΑΔ της

Πρόσκλησης καθώς επίσης

να τηρούν απλογραφικά ή

διπλογραφικά βιβλία του ν.

4308/2014.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων

χρηματοδότησης γίνεται με

τη μέθοδο της άμεσης διαδι-

κασίας (FiFo).

Έναρξη Υποβολών:

31/05/2021 έως και

28/07/2021

Υποβολή Αιτήσεων:

Πλατφόρμα Πληροφοριακού

Συστήματος Κρατικών

Ενισχύσεων –

www.ependyseis.gr/mis

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: ΕπιχορήγησηΝέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: Επιχορήγηση

Υφιστάμενων ΕπιχειρήσεωνΥφιστάμενων Επιχειρήσεων

Γυμναστηρίων, Παιδότοπων –Γυμναστηρίων, Παιδότοπων –

Επιμελητήριο ΛάρισαςΕπιμελητήριο Λάρισας
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Πανελλαδικές 2021: Με Πανελλαδικές 2021: Με self test self test οι μαθητές – Οδηγίες για τηνοι μαθητές – Οδηγίες για την

ασφαλή διεξαγωγή των εξετάσεωνασφαλή διεξαγωγή των εξετάσεων

T
o υγειονομικό πρω-

τόκολλο βάσει του

οποίου θα διεξα-

χθούν οι Πανελλαδικές

εξετάσεις συζητήθηκε

στην Επιτροπή των

Ειδικών Επιστημόνων, με

τη συμμετοχή της

Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων Νίκης

Κεραμέως.

Τα μέτρα που θα περιγρά-

φονται αναλυτικά σε Κοινή

Υπουργική Απόφαση, είναι

τα εξής:

Self-test

– Οι υποψήφιοι, καθώς και

τα μέλη της εκπαιδευτικής

κοινότητας που συμμετέ-

χουν στη διεξαγωγή των

Πανελλαδικών εξετάσεων,

θα προσέρχονται στα εξετα-

στικά κέντρα έχοντας μαζί

τους βεβαίωση αρνητικού

τεστ (self-test, PCR ή rapid

test).

Το πρώτο test για τους

υποψηφίους των Γενικών

και Επαγγελματικών

Λυκείων θα γίνει την

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 με

δυνατότητα επιβεβαιωτικού

τεστ, σε περίπτωση θετικού

αποτελέσματος, από την

Πέμπτη 10 έως και την

Κυριακή 13 Ιουνίου.

Το δεύτερο test για τους

υποψηφίους των Γενικών

Λυκείων θα γίνει την

Παρασκευή 18  Ιουνίου

2021 με δυνατότητα επιβε-

βαιωτικού τεστ, σε περί-

πτωση θετικού αποτελέ-

σματος, από την

Παρασκευή 18 μέχρι την

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021.

Για τους υποψηφίους των

Επαγγελματικών Λυκείων

το δεύτερο test θα γίνει το

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

με δυνατότητα επιβεβαιωτι-

κού τεστ, σε περίπτωση

θετικού αποτελέσματος,

από το Σάββατο 19 μέχρι

την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Τι θα ισχύσει σε περίπτωση

θετικού αποτελέσματος

Τα δύο πρώτα δωρεάν

αυτοδιαγνωστικά τεστ για

τη συμμετοχή στις

Πανελλαδικές Εξετάσεις θα

διατίθενται στους υποψηφί-

ους από τα φαρμακεία από

σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου

έως και το Σάββατο 5

Ιουνίου 2021.

– Υποψήφιοι, εκπαιδευτικό,

διοικητικό και λοιπό προ-

σωπικό δηλώνουν το απο-

τέλεσμα του self-test μέσω

της πλατφόρμας self-

testing.gov.gr και υποχρε-

ούνται να φέρουν μαζί τους

το ηλεκτρονικό αποδεικτικό

ή τη χειρόγραφη βεβαίωση,

κατά την προσέλευσή τους

στο εξεταστικό κέντρο κάθε

ημέρα εξετάσεων.

– Σε περίπτωση θετικού

αποτελέσματος, εκδίδεται

δήλωση θετικού αποτελέ-

σματος μέσω της πλατφόρ-

μας self-testing.gov.gr για

τη διενέργεια δωρεάν rapid-

test σε δημόσια δομή.

Η λίστα με τις δημόσιες

δομές περιλαμβάνεται στη

πλατφόρμα self-

testing.gov.gr.

Αν το επαναληπτικό τεστ

είναι αρνητικό, ο υποψή-

φιος/εκπαιδευτικός λαμβά-

νει σχετική βεβαίωση από

το σημείο εξέτασης και

προσέρχεται στο εξεταστικό

κέντρο.

Αν το επαναληπτικό τεστ

είναι θετικό, ακολουθείται το

πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και

οι υποψήφιοι θα έχουν τη

δυνατότητα να δώσουν

επαναληπτικές

Πανελλαδικές εξετάσεις το

Σεπτέμβριο, κατόπιν αίτη-

σής τους, προσκομίζοντας

το αποδεικτικό του εργα-

στηριακού αποτελέσματος.

Ως προς τους εκπαιδευτι-

κούς που θα συμμετέχουν

στη διεξαγωγή των εξετάσε-

ων, σε περίπτωση επιβε-

βαιωμένου θετικού κρού-

σματος, θα υπάρχει πρό-

βλεψη αντικατάστασης.

– Σε περίπτωση που κάποι-

ος από τους διαμένοντες

στο ίδιο σπίτι με υποψή-

φιο/-α  βρεθεί θετικός στον

κοροναϊό, ο/η υποψήφιος/-α

μπορεί να συμμετέχει στις

Πανελλαδικές εξετάσεις με

την επίδειξη αρνητικού

εργαστηριακού αποτελέ-

σματος (PCR ή rapid-test).

– Σε περίπτωση που

κάποια περιοχή της χώρας

χαρακτηριστεί «κόκκινη» εν

μέσω Πανελλαδικών εξετά-

σεων, οι εξετάσεις θα συνε-

χίζονται κανονικά με την

προσκόμιση  αρνητικού

τεστ (self-test, PCR ή rapid

test) από υποψήφιους και

εκπαιδευτικό προσωπικό.

Λοιπά μέτρα

Κατά την διάρκεια των εξε-

τάσεων, θα είναι υποχρεω-

τική η χρήση προστατευτι-

κής μάσκας από υποψηφί-

ους, εκπαιδευτικό, διοικητι-

κό και λοιπό προσωπικό

εντός των εξεταστικών

κέντρων και στους εξωτερι-

κούς χώρους τους, και εξα-

κολουθούν να ισχύουν τα

μέτρα πρόληψης και προ-

στασίας από τον κορωνοϊό

(επαρκής φυσικός αερισμός

των αιθουσών, αποφυγή

συγχρωτισμού, τήρηση

αποστάσεων και προσωπι-

κών κανόνων υγιεινής-

χρήση αντισηπτικού καθώς

και σχολαστικός καθαρι-

σμός των αιθουσών).

Κατά την εξέταση του μαθή-

ματος «Μουσική Εκτέλεση

και Ερμηνεία» επιτρέπεται

η χρήση πνευστών και

κρουστών οργάνων, ωστό-

σο θα πρέπει να τηρείται

απόσταση τριών μέτρων

μεταξύ εξεταζομένων και

εξεταστών πίσω από το

παραβάν, και τα μουσικά

όργανα θα πρέπει μετά την

ολοκλήρωση της εξέτασης

κάθε υποψηφίου να καθαρί-

ζονται με απολυμαντικό

υγρό.

Για τις πρακτικές δοκιμασίες

ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργανα

εξέτασης όσο και ο βοηθη-

τικός εξοπλισμός απολυμαί-

νονται πριν από κάθε

χρήση, ενώ τηρείται από-

σταση μεταξύ των υποψη-

φίων στους χώρους προε-

τοιμασίας ή προθέρμανσης.

Για λόγους προστασίας της

δημόσιας υγείας, συνιστάται

στους συγγενείς των υπο-

ψηφίων να μην συνωστίζο-

νται έξω από το χώρο του

εξεταστικού κέντρου.



Σ
ε “χαμηλές πτή-

σεις” κινούνται

πλέον, οι όποιες

προσδοκίες είχαν οι

αγρότες του κάμπου για

την φετινή παραγωγή στα

σιτηρά. Οι καιρικές συν-

θήκες των τελευταίων

μηνών φαίνεται ότι έχουν

πρωταγωνιστικό ρόλο για

μειωμένες παραγωγές.

Και ενώ όσο πλησιάζει ο

καιρός για τη φετινή έναρξη

της θεριζοαλωνιστικής

περιόδου, με τους περισσό-

τερους να επιδιορθώνουν

στα συνεργεία και τα τελευ-

ταία στις μηχανές τους, το

μυαλό όλων των παραγω-

γών στριφογυρίζει στο

μέγεθος της καταστροφής

που έχει προκληθεί στα

σιτηρά, τόσο την περίοδο

του χειμώνα με το χιόνι και

τον παγετό, όσο και τον

περασμένο Απρίλιο με τις

χαμηλές θερμοκρασίες και

τον παγετό που χτύπησε τις

καλλιέργειες. Ακόμα ένας

αρνητικός παράγοντας είναι

ο συνεχόμενος θερμός

αέρας των τελευταίων ημε-

ρών.

Έμπειροι αγρότες στην

περιοχή των Φαρσάλων

εκτιμούν ότι οι φετινές

παραγωγές θα είναι αρκετά

μειωμένες σε σχέση με τα

προηγούμενα χρόνια που

οι περισσότεροι παραγωγοί

ξεπερνούσαν εύκολα τα

500 κιλά/στρέμμα στα

εύφορα εδάφη του κάμπου.

Όσον αφορά την τιμή εκκί-

νησης των σιτηρών, δεν

έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα

επίσημα με τους εμπόρους

να κρατούν στάση αναμο-

νής. Οι εκτιμήσεις πάντως

αναφέρουν ότι θα δοθεί

τιμή με την έναρξη της αλω-

νιστικής περιόδου, που

εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει σε

περίπου μια εβδομάδα

πρώτα με τα κριθάρια και

στην συνέχεια με τα σιτηρά

Ε
πιστολή προς τον

πρόεδρο του

Πράσινου Ταμείου

κ. Στάθη Σταθόπουλο,

απέστειλε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, με την οποία

τον ευχαριστεί για τη συν-

δρομή στην ολοκλήρωση

του αρχιτεκτονικού δια-

γωνισμού για τη νέα πλα-

τεία Δημαρχείου της

πόλης.

Όπως σημειώνει ο κ.

Εσκίογλου, «η ανάπλαση

της πλατείας Δημαρχείου

των Φαρσάλων αποτέλεσε

μία βασική δέσμευση της

παρούσας δημοτικής αρχής

η οποία πηγάζει από το

πανθομολογούμενο αίτημα

για να αλλάξει η τωρινή

εικόνα του κέντρου της

πόλης. Ο αρχιτεκτονικός

διαγωνισμός ολοκληρώθηκε

με μεγάλη συμμετοχή αλλά

και με αξιολογότατες προτά-

σεις που διαθέτουν όλα

εκείνα τα εχέγγυα για να

υλοποιήσουμε το στόχο

μας.

Αυτό όμως δε θα μπορούσε

να είχε συμβεί χωρίς την

πολύτιμη συνδρομή του

Πράσινου Ταμείου, το οποίο

και χρηματοδότησε τον δια-

γωνισμό, σε μία δύσκολη

συγκυρία γενικότερα για την

αυτοδιοίκηση.

Για το λόγο αυτό σας ευχα-

ριστώ θερμά, προσβλέπω

σε ενδυνάμωση της ήδη

εποικοδομητικής μας

συνεργασίας και σας προ-

σκαλώ να επισκεφθείτε τα

Φάρσαλα όταν το επιτρέψει

το πρόγραμμά σας».
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Ευχαριστίες Εσκίογλου στον πρόεδρο του Πράσινου ΤαμείουΕυχαριστίες Εσκίογλου στον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου

για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της πλατείας Δημαρχείουγια τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της πλατείας Δημαρχείου

Χαμηλές πτήσεις” αναμένονται για τα φετινά σιτηρά στον κάμποΧαμηλές πτήσεις” αναμένονται για τα φετινά σιτηρά στον κάμπο



Η
Σκακιστική Λέσχη

Φαρσάλων (νέος

σύλλογος –

πρώην ΓΣΦ ΣΚΑΚΙ) εγκαι-

νιάζει τη λειτουργία της

με τη συμμετοχή σε μια

μεγάλη εκδήλωση, στο 1ο

Σκακιστικό Αντάμωμα

που θα πραγματοποιηθεί

στις 12-13 Ιουνίου στο

πανέμορφο ορεινό χωριό

της Φωκίδας Αθανάσιο

Διάκο, τη γενέτειρα του

Ήρωα του 1821.

Η εκδήλωση τελεί υπό την

αιγίδα της κοινότητας του

Αθανάσιου Διάκου και είναι

αφιερωμένη στην επέτειο

των 200 χρόνων από την

Ελληνική Επανάσταση.

Στην εκδήλωση λαμβάνουν

μέρος η ιστορική ομάδα του

Πειραϊκού, η ΑΕΚ, ο πρό-

σφατα αναγεννημένος

Παναθηναϊκός και η

Σκακιστική Λέσχη

Φαρσάλων. Τα ονόματα

των αντιπάλων αποτελούν

μεγάλη τιμή και δικαίωση

για τη συνεχή προσπάθεια

των Φαρσαλινών σκακι-

στών τα τελευταία έτη.

Το φιλικό σκακιστικό τουρ-

νουά θα γίνει με τη μορφή

του Φάιναλ Φορ. Την

πρώτη μέρα οι ‘αντίπαλοι”

θα αγωνιστούν έπειτα από

την  κλήρωση που θα γίνει,

ενώ την Κυριακή θα παί-

ξουν μεταξύ τους νικητές

αλλά και ηττημένοι.

Χορηγός της εκδήλωσης

είναι το γνωστό ζαχαροπλα-

στείο “ΧΑΛΒΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗ”

με τον εξαιρετικό χαλβά

Φαρσάλων που θα απο-

λαύσουν όλοι οι συμμετέχο-

ντες.

Μ
ε Φαρσαλινές

συμμετοχές

πραγματοποιή-

θηκε το προηγούμενο

Σάββατο, στο Αλκαζάρ

της Λάρισας το διασυλλο-

γικό πρωτάθλημα Κ18.

Σε αυτό συμμετείχαν και

διακρίθηκαν τρεις

Φαρσαλινές αθλήτριες

Κυριακή Τορμούσογλου και

Εύα Χαμορούσου και η

Ελένη Βασιλείου,  της Γ. Ε.

Φαρσάλων “Η ΦΘΙΑ”.

Συγκεκριμένα την 5η θέση

κατέλαβε η Εύα

Χαμορούσου στο αγώνισμα

της σφαίρας με βολή στα

9,52μ, ενώ η ίδια αθλήτρια

συμμετείχε και στα 100μ,

για πρώτη φορά φέτος και

κάνοντας επίδοση 14,81

δευτερόλεπτα.

Η Κυριακή Τορμούσογλου

αγωνίστηκε τρέχοντας στα

200μ, όπου βελτίωσε την

επίδοσή της κατά 30 δευτε-

ρόλεπτα, σε σχέση με το

διασυλλογικό πρωτάθλημα

Ανδρών/Γυναικών, κάνο-

ντας χρόνο 31,03 δευτερό-

λεπτα.  Συμμετείχε και στο

μήκος, αλλά είχε την ατυχία

το αγώνισμα να διεξάγεται

με διαφορά λίγων λεπτών

από την κούρσα των 200μ,

με αποτέλεσμα να αγωνι-

στεί κάτω από πίεση χρό-

νου, χάνοντας την 1η της

προσπάθεια στο μήκος.

Η Έλενα Βασιλείου συμμε-

τείχε στο μήκος και στον

ακοντισμό.

Ο προπονητής των κορι-

τσιών, ΚΦΑ Γιώργος

Μπακαλόπουλος και υπεύ-

θυνος του Αθλητικού

Σωματείου “ΑΠΙΔΑΝΟΣ”,

συγχαίρει τις αθλήτριές του

για την προσπάθειά τους.
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Νέες διακρίσεις – συμμετοχές για αθλήτριες της Γ.Ε. “ΦΘΙΑ”Νέες διακρίσεις – συμμετοχές για αθλήτριες της Γ.Ε. “ΦΘΙΑ”

στο Διασ. Πρωτάθλημα Κ18 στο Αλκαζάρστο Διασ. Πρωτάθλημα Κ18 στο Αλκαζάρ

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

Στο Αθανάσιο Διάκο Φωκίδας ηΣτο Αθανάσιο Διάκο Φωκίδας η

Σκακιστική Λέσχη ΦαρσάλωνΣκακιστική Λέσχη Φαρσάλων



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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός φορτη-

γού για την αλωνιστική

περίοδο. Πληροφορίες στο

τηλ. 6981169909
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1/6:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση: Πατρόκλου

11 Τηλ: 24910-22225

2/6:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

3/6:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

4/6:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

5/6:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

6/6:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

7/6:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

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

Φάρσαλα:26-5-2021

Αριθμ. Πρωτ.:281

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  Δ.Φ)

Για τη σχολική περίοδο 2021-2022 θα γίνουν εγγραφές νηπίων στον Α΄

Παιδικό Σταθμό & στον Β΄ Παιδικό Σταθμό του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου

Φαρσάλων. Οι εγγραφές θα γίνουν από 31 Μαΐου 2021 μέχρι 11 Ιουνίου 2021

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (με ραντεβού) στους αντίστοιχους παιδι-

κούς σταθμούς από τις 9:00 έως τις 15:00.

Στοιχεία επικοινωνίας

Α΄ παιδικός σταθμός

Υπεύθυνη : Στέφου Άννα Μαρία

Τηλ. Επικοινωνίας 2491022326

Β΄ παιδικός σταθμός

Υπεύθυνη : Μήτσιου Κρυσταλία

Τηλ. Επικοινωνίας 2491022410

Για την εγγραφή των νηπίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :1) Αίτηση

(χορηγείται από τον παιδικό σταθμό) 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-

σης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού,

ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.  3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και

οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την

υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών

τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της

σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). 4) Βεβαίωση

ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων

που είναι άνεργοι. 5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογε-

γραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με

τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Επίσης, αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προ-

βλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 6) Αντίγραφο της δήλωσης

φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκα-

θαριστικού σημειώματος των γονέων. 7) Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή

των παιδιών από το παιδικό σταθμό. 8)Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών

γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη,

προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή

αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

Γίνονται δεκτά νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη της ηλικίας τους. 

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περί-

πτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί του

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των

γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. 

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Α
πό την 1η Ιουνίου η

εφαρμογή του νέου

πτωχευτικού που τα

αλλάζει όλα. Τι θα γίνει με

την πρώτη κατοικία.

«Γενναία» ρύθμιση χρεών

από 1η Ιουνίου: 420 δόσεις

για χρέη προς τράπεζες,

240 για Εφορία και Ταμεία

Ριζικές αλλαγές, ανατροπές

και νέα δεδομένα φέρνει ο

νέος πτωχευτικός νόμος που

μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή

από την 1η Ιουνίου. Βασικό

χαρακτηριστικό του νέου

νόμου, ότι πλέο σε διαδικα-

σία πτώχευσης θα μπορούν

να οδηγηθούν και τα φυσικά

πρόσωπα, ενώ πλέον δεν

υφίσταται κανένα καθεστώς

προστασίας για την πρώτη

κατοικία.

Την προστασία της πρώτης

κατοικίας αντικαθιστά ένα

επίδομα στέγασης προκειμέ-

νου όσοι έχασαν την πρώτη

κατοικία τους να παραμεί-

νουν σε αυτή με ενοικιο. Το

μέτρο ωστόσο αφορά μόνο

αυτούς που αποδεδειγμένα

είναι εξαιρετικά ευάλωτοι

οικονομικά, δηλαδή το ετήσιο

εισόδημα τους δεν ξεπερνά

τις 21.000 ευρώ.

Ο νόμος προβλέπει την

παραμονή με ενοικιο για

δώδεκα χρόνια, ενώ δίνει και

δυνατότητα επαναγοράς του

ακινήτου, χωρίς ωστόσο να

υπολογίζονται τα ενοίκια που

θα έχουν καταβληθεί.

Επίσης, ο νέος νόμος προ-

βλέπει είτε συνολική διευθέ-

τηση όλων των οφειλών

προς Δημόσιο, τράπεζες και

εταιρείες διαχείρισης είτε

πτώχευση. Στη συνολική

διευθέτηση, οι ρυθμίσεις

μπορεί να φτάσουν μέχρι τις

420 δόσεις, όταν αυτές αφο-

ρούν οφειλές προς το

Δημόσιο και μέχρι 240 δόσεις

για οφειλές προς τις τράπε-

ζες. Βασική προϋπόθεση για

να ενεργοποιηθούν οι δόσεις

είναι να ρυθμιστούν όλες οι

οφειλές.

Η πρόβλεψη του εξωδικαστι-

κού μηχανισμού για τη ρύθμι-

ση οφειλών και με την υπο-

βολή της σχετικής αίτησης

ρύθμισης στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, θα

παρέχεται η δυνατότητα

«κουρέματος» των προσαυ-

ξήσεων επί της οφειλής έως

85% στα ασφαλιστικά ταμεία,

έως 95% στην εφορία και

έως 100% στις τράπεζες και

«κούρεμα» στο κεφάλαιο έως

75% στο Δημόσιο και 80%

στις τράπεζες.

Αντίστοιχα, η επιλογή της

πτώχευσης πλέον εφαρμόζε-

ται και για τα φυσικά πρόσω-

πα, είτε το επιλέξουν, είτε το

επιβάλλουν οι πιστωτές.

Βάσει του νόμου 4738/2020

σε πτώχευση κηρύσσεται ο

οφειλέτης που βρίσκεται σε

παύση πληρωμών. Δηλαδή

αυτός που αδυνατεί να

εκπληρώνει τις ληξιπρόθε-

σμες χρηματικές υποχρεώ-

σεις του κατά τρόπο γενικό

και μόνιμο.

Πτωχευτική διαδικασία

Προϋπόθεση είναι ο οφειλέ-

της να μην καταβάλει τις χρη-

ματικές υποχρεώσεις του

προς το Δημόσιο, τους

Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης ή πιστωτικά ή

χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε

ύψος τουλάχιστον 40% των

συνολικών του ληξιπρόθε-

σμων υποχρεώσεών του

προς τον αντίστοιχο φορέα

για περίοδο τουλάχιστον 6

μηνών, εφόσον η μη εξυπη-

ρετούμενη υποχρέωσή του

υπερβαίνει το ποσό των

30.000 ευρώ.

Η πτώχευση κηρύσσεται μετά

από αίτηση ενός ή περισσο-

τέρων πιστωτών με έννομο

συμφέρον, καθώς και μετά

από αίτηση του εισαγγελέα

πρωτοδικών, εφόσον τούτο

δικαιολογείται από λόγους

δημοσίου συμφέροντος, ή

μετά από αίτηση του οφειλέ-

τη.

Σύμφωνα με το νόμο, η πτω-

χευτική περιουσία περιλαμ-

βάνει το σύνολο της περιου-

σίας που ανήκει στον οφειλέ-

τη κατά την κήρυξη της πτώ-

χευσης, οπουδήποτε και αν

βρίσκεται. Σε περίπτωση

οφειλέτη φυσικού προσώ-

που, από την κήρυξη της

πτώχευσης μέχρι την απαλ-

λαγή του οφειλέτη, στην πτω-

χευτική περιουσία ανήκει και

το μέρος του ετησίου εισοδή-

ματός του που υπερβαίνει τις

εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Εάν ο μισθός υπερβαίνει τις

εύλογες δαπάνες, τότε παρα-

κρατείται και το μέρος του

μισθού που υπερβαίνει τις

εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Μόνη εξαίρεση για τα ετήσια

εισοδήματα είναι εάν το πτω-

χευτικό δικαστήριο διαπιστώ-

σει ότι η πτωχευτική περιου-

σία περιλαμβάνει την κύρια

κατοικία του οφειλέτη ή και

άλλα πάγια περιουσιακά του

στοιχεία που υπερβαίνουν σε

αξία το 10% των συνολικών

του υποχρεώσεων και η ελά-

χιστη αξία τους δεν υπολεί-

πεται των 100.000 ευρώ,

εξαιρουμένων όσων έχουν

αποκτηθεί στην διάρκεια των

δώδεκα μηνών που προη-

γούνται της υποβολής της

αίτησης πτώχευσης.

Πρώτη κατοικία

Μετά την πτώχευση ο οφειλέ-

της μπορεί να αιτηθεί τη

μίσθωση της κύριας κατοικίας

του προκειμένου να συνεχί-

σει να κατοικεί σε αυτή.

Δηλαδή, μπορεί να αιτηθεί να

καταβάλει μηνιαίο ενοίκιο

προκειμένου να παραμείνει

στην «πρώην» κύρια κατοικία

του η οποία μετά την πτώ-

χευση δεν θα του ανήκει. Η

διάρκεια της μίσθωσης ορίζε-

ται σε 12 έτη και το ύψος του

ενοικίου θα είναι ανάλογο με

την αξία και την περιοχή της

κατοικίας και αναπροσαρμό-

ζεται κάθε χρόνο.

Ωστόσο, θα υπάρξει μια

μεταβατική περίοδος μέχρι

την έναρξη του Φορέα

Απόκτησης και

Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο

φορέας αυτός αναμένεται να

τεθεί σε λειτουργία στο β’ τρί-

μηνο του 2022. Μέχρι τότε

θα υπάρξει μία λύση προσο-

μείωσης, όπου τον ρόλο του

φορέα θα παίζουν οι ίδιες οι

τράπεζες, αλλά θα πρέπει να

λειτουργούν απέναντι στον

δανειολήπτη σαν να ήταν ο

φορέας αυτός. Δηλαδή θα

είναι υποχρεωμένες να απο-

κτήσουν το ακίνητο με έξοδα

δικά τους, να το νοικιάσουν

για 12 χρόνια, ο δανειολή-

πτης θα μπορεί να μένει

σπίτι του ως ενοικιαστής και

θα δικαιούται στεγαστικό επί-

δομα

Σύμφωνα με το νόμο, εφό-

σον ο οφειλέτης καταβάλει το

σύνολο των μισθωμάτων για

τη διάρκεια της μίσθωσης,

μπορεί να ασκήσει το δικαίω-

μα επαναγοράς και να απο-

κτήσει έναντι τιμήματος επα-

ναγοράς που θα καθορισθεί

με υπουργική απόφαση. Σε

κάθε περίπτωση, η τιμή επα-

ναπόκτησης θα είναι πλησίον

της εμπορικής αξίας του ακι-

νήτου.

Σε κάθε περίπτωση για να

γίνει πρόταση επαναγοράς

από τον οφειλέτη θα πρέπει

να περάσουν 12 χρόνια

μίσθωσης και καταβολής των

ενοικίων. Ακόμη και αν μπο-

ρεί να την επαναγοράσει

νωρίτερα, θα πρέπει να

καταβάλλει πρώτα τα ενοίκια

12 ετών.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία

οφειλετών, δηλαδή τους οικο-

νομικά ευάλωτους, προβλέ-

πεται και η καταβολή στεγα-

στικού επιδόματος.

Το μέγιστο ποσό του στεγα-

στικού επιδόματος για τα

ευάλωτα νοικοκυριά ορίζεται

ως ακολούθως: α) Για τον

αιτούντα: 70 ευρώ ανά μήνα.

β) Για κάθε επιπλέον μέλος

του νοικοκυριού προσαύξηση

35 ευρώ τον μήνα. γ) Στη

μονογονεϊκή οικογένεια χορη-

γείται επιπλέον προσαύξηση

35 ευρώ τον μήνα. δ) Στα

νοικοκυριά με απροστάτευ-

το/α τέκνο/α, χορηγείται επι-

πλέον προσαύξηση 35 ευρώ

τον μήνα για κάθε απροστά-

τευτο τέκνο. ε) Ως ανώτατο

όριο του επιδόματος στέγα-

σης ορίζονται τα 210 ευρώ

μηνιαίως, ανεξαρτήτως της

σύνθεσης του νοικοκυριού.

Με την πτώχευση του οφειλέ-

τη γίνεται μεταβίβαση της

πρώτης κατοικίας σε φορέα

που θα συσταθεί, και ο οφει-

λέτης θα έχει τη δυνατότητα

ενοικίασης της κατοικίας του.

Τα κριτήρια για να μπει

κάποιος στην παραπάνω δια-

δικασία είναι:

Να έχει ελάχιστο ετήσιο εισό-

δημα έως 7.000 € (άγαμος),

ή έως 10.500 € (ζευγάρι), και

το ποσό αυξάνεται κατά

3.500 ευρώ για κάθε παιδί.

Η αντικειμενική αξία της 1ης

κατοικίας πρέπει να είναι έως

120.000 € (άγαμος), ή έως

135.000 € (έγγαμο), συν

15.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Η απαλλαγή οφειλών επέρ-

χεται:

α) σε 1 έτος μετά την έκδοση

της σχετικής δικαστικής από-

φασης, στην περίπτωση που

ο οφειλέτης διαθέτει περιου-

σία την οποία και θα απολέ-

σει κατά την πτώχευση. Σε

αυτή την περίπτωση ο οφει-

λέτης καλείται να πληρώνει

στους πιστωτές για 1 έτος το

ποσό των εισοδημάτων του

που υπερβαίνει το 5πλάσιο

των εύλογων δαπανών δια-

βίωσης. ή

β) σε 3 έτη μετά την έκδοση

της σχετικής δικαστικής από-

φασης, στην περίπτωση που

ο οφειλέτης δεν διαθέτει

περιουσία ή διαθέτει περιου-

σία μικρής αξίας την οποία

και θα απολέσει κατά την

πτώχευση. Σε αυτή την περί-

πτωση ο οφειλέτης καλείται

να πληρώνει στους πιστωτές

για 3 έτη το ποσό των εισο-

δημάτων του που υπερβαίνει

τις εύλογες δαπάνες διαβίω-

σης.

Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης

δεν υποχρεούται να πληρώ-

σει στους πιστωτές ποσά

που είναι ακατάσχετα (π.χ.

οριζόντιο ακατάσχετο, ακατά-

σχετα κοινωνικά επιδόματα,

ακατάσχετες αγροτικές επιδο-

τήσεις).

Οικονομικά Νέα

Τέλος η προστασία της πρώτης κατοικίας ξεκινούν οι 420 δόσεις γιαΤέλος η προστασία της πρώτης κατοικίας ξεκινούν οι 420 δόσεις για

χρέη προς τράπεζες, 240 για Εφορία και Ταμείαχρέη προς τράπεζες, 240 για Εφορία και Ταμεία



Τ
ην ανόρυξη και

αντικατάσταση

εννέα γεωτρήσεων

του ΤΟΕΒ Ενιπέα

Φαρσάλων δρομολογεί η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το επόμενο διάστημα δημο-

πρατείται το έργο συνολι-

κού προϋπολογισμού

1.390.000 ευρώ που χρη-

ματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014

-2020 της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

Πέραν της αντικατάστασης,

αντικείμενο του έργου είναι

η τοποθέτηση συσκευών

δικτύου και αντλητικών

συγκροτημάτων σε κάθε

γεώτρηση. Με το έργο επι-

τυγχάνεται η βέλτιστη ενερ-

γειακά εκμετάλλευση των

γεωτρήσεων με παράλληλη

εξοικονόμηση ύδατος και

προστασία των υπόγειου

συστήματος υδάτων της

περιοχής.

«Το νερό είναι ζωή.

Επενδύουμε 1,3 εκατομμύ-

ρια ευρώ σε ένα έργο ζωής

και  παραγωγής.

Στηρίζουμε τον πρωτογενή

τομέα στην πράξη και

εκσυγχρονίζουμε αντλητικά

συγκροτήματα του ΤΟΕΒ

Ενιπέα των Φαρσάλων»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Στηρίζουμε

την παραγωγή,  στηρίζουμε

θέσεις εργασίας, στηρίζου-

με την ζωή στην ύπαιθρο,

στηρίζουμε  το αγροτικό

εισόδημα»  προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.
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