
Τ
ην Ακρόπολη της αρχαίας Φαρσάλου συντηρεί,

αποκαθιστά  και αναδεικνύει η Περιφέρεια

Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας

Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη του

έργου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 με προϋπολο-

γισμό 940.000 ευρώ. Δικαιούχος και φορέας λειτουρ-

γίας είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

CMYK

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1021 Τιμή: 0,60 ευρώ

Εσκίογλου: Έγινε πράξη ηΕσκίογλου: Έγινε πράξη η

δέσμευση του αν. υπουργούδέσμευση του αν. υπουργού

Υγείας για τη μη αποδυνάμωσηΥγείας για τη μη αποδυνάμωση

του Κ.Υ. Φαρσάλωντου Κ.Υ. Φαρσάλων

ΟνοματοδοσίαΟνοματοδοσία σεσε 17 17 ανώνυμουςανώνυμους

δρόμους των Φαρσάλων αποφάδρόμους των Φαρσάλων αποφά--

σισε η Τοπική Κοινότητα σισε η Τοπική Κοινότητα 

Στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 η μελέτη βελτίωσηςΣτο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 η μελέτη βελτίωσης

της οδού Λάρισα-Φάρσαλα από την Περιφέρειατης οδού Λάρισα-Φάρσαλα από την Περιφέρεια

Σε εξέλιξη η διαδικασία αποκατάΣε εξέλιξη η διαδικασία αποκατά--

στασης από το Δ. Φαρσάλων τουστασης από το Δ. Φαρσάλων του

Ιερού Ναού των ΑγίωνΙερού Ναού των Αγίων

Αναργύρων στη Ζωοδόχο ΠηγήΑναργύρων στη Ζωοδόχο Πηγή

Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Οι 7Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Οι 7

αλλαγές του νέου προγράμματοςαλλαγές του νέου προγράμματος

– Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις– Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Κέλλας:Κέλλας:

ΠολυδύναμοΠολυδύναμο

ΠεριφερειακόΠεριφερειακό

Ιατρείο στηΙατρείο στη

Νίκαια-Νίκαια-

ΔιατηρούνταιΔιατηρούνται

οι οργανικέςοι οργανικές

θέσεις στοθέσεις στο

ΚΥΚΥ

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

ΕΕγκρίθηκεγκρίθηκε η ανάδειξη τηςη ανάδειξη της

Ακρόπολης της ΑρχαίαςΑκρόπολης της Αρχαίας

Φαρσάλου από το ΕΣΠΑΦαρσάλου από το ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας με 940.000 ευρώΘεσσαλίας με 940.000 ευρώ

Σελ.9
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Τρίτη 8 ΙουνίουΤοπικά Νέα

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 9/6/2021
Ασθενής Βροχή 16/29c

Τρίτη 8/6/2021
Βροχή 17/27c

Πέμπτη 10/6/2021
Ασθενής Βροχή18/29c

Παρασκευή 11/6/2021
Βροχή 18/26c

Σάββατο 12/6/2021
Βροχή 18/30c

Κυριακή 12/6/2021

Βροχή 18/28c

Δευτέρα 13/6/2021

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

Φ
αρσαλινοί φίλοι

του

Παναθηναϊκού

συγκεντρώθηκαν χθες

στο καφέ “Square” στα

Φάρσαλα για να γιορτά-

σουν τα 50 χρόνια (2

Ιουνίου 1971), που η

ομάδα τους αγωνίστηκε

κόντρα στον Άγιαξ για το

Κύπελλο Πρωταθλητριών

Ευρώπης, στο θρυλικό

Γουέμπλεϊ.

Είχαν την χαρά να συνομι-

λήσουν σε ανοιχτή ακρόα-

ση με τον στρατηγό του

ελληνικού ποδοσφαίρου κ.

Μίμη Δομάζο,  ο οποίος

ευχήθηκε σε όλους υγεία

και η ομάδα να φτάσει ξανά

εκεί που έφτασε επί των

ημερών του.

Ακόμα ο κ. Δομάζος

δεσμεύτηκε να επισκεφτεί

τα Φάρσαλα το ερχόμενο

φθινόπωρο και να βρεθεί

κοντά στους Φαρσαλινούς

φίλους της ομάδας.

Οι φίλοι της ομάδας έκοψαν

τούρτα για τα 50 χρόνια και

τραγούδησαν τον ύμνο του

Παναθηναϊκού.

Γιόρτασαν τα 50 χρόΓιόρτασαν τα 50 χρό--

νια από τον τελικόνια από τον τελικό

του Γουέμπλεϊ στατου Γουέμπλεϊ στα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

Τηλεοπτικό σήμα σεΤηλεοπτικό σήμα σε

περιοχές που δεν έχουνπεριοχές που δεν έχουν

τηλεοπτική κάλυψη στοτηλεοπτική κάλυψη στο

δήμο Φαρσάλωνδήμο Φαρσάλων

O
Αγροτικός

Συνεταιρισμός

επαρχίας

Φαρσάλων ο “ΕΝΙΠΕΑΣ”

διοργάνωσε στην έδρα

του στο Ευύδριο

Φαρσάλων, συνάντηση

εργασίας κτηνοτρόφων

μελών του και εκπροσώ-

πων του ΔΣ και καθηγη-

τών-ερευνητών εξειδικευ-

μένων εργαστηρίων του

Γεωπονικού

Πανεπιστημίου Αθηνών,

κ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου

και Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας κ. Δήμητρας

Γάκη.

Σκοπός της συνάντησης

ήταν η προώθηση της

συνεργασίας του

Συνεταιρισμού με ερευνητι-

κές ομάδες των

Πανεπιστημίων. Πιο συγκε-

κριμένα η συνεργασία θα

αφορά διάφορους τομείς

δραστηριοτήτων του

Συνεταιρισμού (όσπρια,

αρωματικά φυτά, κτηνοτρο-

φία, κλπ). Στη συνεργασία

αυτή θα συμμετέχουν επί-

σης Πανεπιστήμια από τη

Γαλλία και Ελβετία.

Στην παρούσα φάση η

συνεργασία στοχεύει στην

προώθηση της ένταξης

εκτάσεων σε συστήματα

διαχείρισης βόσκησης προς

όφελος της κτηνοτροφίας

στην περιοχή.

Συνεργασία Αγρ.Συνεργασία Αγρ.

Συνεταιρισμού επ.Συνεταιρισμού επ.

Φαρσάλων ο “Ενιπέας”Φαρσάλων ο “Ενιπέας”

με ερευνητικές ομάδεςμε ερευνητικές ομάδες

ΠανεπιστημίωνΠανεπιστημίωνΤ
ηλεοπτικό σήμα σε

περιοχές που δεν

έχουν τηλεοπτική

κάλυψη στο δήμο

Φαρσάλων

Από τον Δήμο Φαρσάλων

ανακοινώνεται ότι μέχρι 15

Ιουνίου - σε πρώτη φάση -

θα μπορούν οι μόνιμοι

κάτοικοι των περιοχών

εκτός τηλεοπτικής κάλυψης

να κάνουν αίτηση για τη

χορήγηση και εγκατάσταση

του απαραίτητου εξοπλι-

σμού πρόσβασης τηλεοπτι-

κού σήματος, ο οποίος

παρέχεται δωρεάν για 8

χρόνια από το Υπουργείο

Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι περιοχές στον Δήμο

Φαρσάλων που δεν έχουν

πρόσβαση στο πρόγραμμα

ελληνικών τηλεοπτικών

σταθμών (οι λεγόμενες λευ-

κές περιοχές) σύμφωνα με

τον ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α'

169) είναι οι εξής:

Οικισμός Δημοτική Ενότητα

Βρυσιά ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ρήγαιο ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ

Πολυδάμειο ΠΟΛΥΔΑΜΑ-

ΝΤΑ

Κάτω Βασιλικά ΠΟΛΥΔΑ-

ΜΑΝΤΑ

Ασπρόγεια, ΠΟΛΥΔΑΜΑ-

ΝΤΑ

Κοκκίνω, ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ

Άγιος Αντώνιος ΝΑΡΘΑΚΙ-

ΟΥ

Κρήνη ΕΝΙΠΠΕΑ

Όσοι έχουν κύρια κατοικία

στις παραπάνω περιοχές

μπορούν έως τις 15/6/2021

να καταθέσουν αίτηση επι-

χορήγησης και να ζητήσουν

είτε επίγεια ευρυεκπομπή,

είτε δορυφορική ευρυεκπο-

μπή, είτε σταθερή ή κινητή

ευρυζωνική σύνδεση στο

διαδίκτυο.

Η αίτηση για ένταξη στο

Μητρώο Δικαιούχων του

Έργου υποβάλλεται με

πρωτοβουλία του ενδιαφε-

ρόμενου, είτε ηλεκτρονικά

από τον ίδιο, μέσω σχετι-

κής εφαρμογής της Ενιαίας

Ψηφιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης

(gov.gr), είχε μέσω των

ΚΕΠ του Δήμου μας. Στο

ΚΕΠ δύναται να προσέλθει

προς υποβολή της αίτησης

και τρίτο πρόσωπο, ειδικά

προς τούτο εξουσιοδοτημέ-

νο από τον αιτούντα έχο-

ντας μαζί την ταυτότητα, το

εκκαθαριστικό σημείωμα

και πρόσφατο λογαριασμό

της ΔΕΗ.

Μετά την πρώτη φάση αιτή-

σεων (15/06/2021), οι αιτή-

σεις για την υπαγωγή στο

έργο δύνανται να υποβάλ-

λονται εντός του χρονικού

διαστήματος των δεκαπέντε

(15) πρώτων ημερολογια-

κών ημερών κάθε τετράμη-

νου του έτους.

• Α’ τετράμηνο: 01 /02-

15/02

• Β' τετράμηνο: 01/06-15/06

• Γ' τετράμηνο: 01/10-15/10

Τηλέφωνα επικοινωνίας με

τα ΚΕΠ του Δήμου

Φαρσάλων

• ΚΕΠ 0248 Δ.Ε

Πολυδάμαντα:

2491350307-8

• ΚΕΠ0447 Δ.Ε Φαρσάλων:

2491350601-2-3 και

2491028040



Τ
ι έδειξαν τα Rapid

Test της περασμέ-

νης εβδομάδος σε

Βασιλί και Φάρσαλα

ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Πραγματοποιήθηκαν  32

rapid test τα αποτελέσματα

των οποίων  ήταν όλα

αρνητικά.

ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

Πραγματοποιήθηκαν  51

rapid test τα αποτελέσματα

των οποίων  ήταν όλα

αρνητικά.

Τ
ην Δευτέρα 14

Ιουνίου την

Παγκοσμία ημέρα

Εθελοντή Αιμοδότη ο

Αιμοδοτικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

γιορτάζει και αιμοδοτεί,

τιμώντας την ανθρωπιά.

Την Δευτέρα 14 Ιουνίου ο

Αιμοδοτικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων

πραγματοποιεί αιμοδοσία

στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Φαρσάλων από τις 9:00 πμ

έως τις 13:00 μ.μ.

Επίσης όπως κάθε χρόνο

στις 11 Ιουνίου ημέρα εορ-

τής του Αγίου Λουκά του

Ιατρού ο Αιμοδοτικός

Σύλλογος Επαρχίας

Φαρσάλων συμμετέχει στον

εορτασμό.

Την παραμονή της εορτής

θα τελεστεί  στο εκκλησάκι

του Αγίου Λουκά στο προ-

αύλιο του Ι.Ν. της Αγίας

Παρασκευής αρτοκλασία

υπέρ υγείας των αιμοδοτών

και ανήμερα της εορτής θα

τελεστεί Θεία Λειτουργία.

3
Τρίτη 8 Ιουνίου Τοπικά Νέα

Αιμοδοσία και εορτή για τον ΑιμοδοτικόΑιμοδοσία και εορτή για τον Αιμοδοτικό

Σύλλογο Επαρχίας ΦαρσάλωνΣύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές

ΤιΤι έδειξανέδειξαν τατα Rapid Test Rapid Test τηςτης περασμένηςπερασμένης

εβδομάδος σε Βασιλί και Φάρσαλαεβδομάδος σε Βασιλί και Φάρσαλα



Α
ίσιο τέλος είχαν

οι πρωτοβουλίες

του ιατρού και αν.

Γραμματέα της Κ.Ο της

ΝΔ, βουλευτή Ν. Λάρισας,

κ. Χρήστου Κέλλα, για

ενίσχυση των μονάδων

Πρωτοβάθμιας Υγείας του

Nομού.

Ο Λαρισαίος πολιτικός, ο

οποίος βρισκόταν σε συνε-

χή επικοινωνία κατά το

προηγούμενο διάστημα,

πραγματοποιώντας αλλε-

πάλληλες συναντήσεις,

τόσο με τον αν. Υπουργό

Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη

και τον Διοικητή της 5ης

ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, όσο και

με τους Δημάρχους Κιλελέρ

και Φαρσάλων, Θανάση

Νασιακόπουλο και Μάκη

Εσκίογλου, είδε τις προ-

σπάθειές του να δικαιώνο-

νται. 

Με απόφαση του Κεντρικού

Συμβουλίου Υγειονομικών

Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ):

Συστήνεται Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο στον

Δήμο Κιλελέρ με έδρα τη

Νίκαια, με τρείς οργανικές

θέσεις (Παιδίατρος, Γενικός

Ιατρός, ΤΕ Ιατρικών

Εργαστηρίων).

Το Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων παραμένει ως

έχει διατηρώντας όλες τις

οργανικές του θέσεις.

Συστήνεται Περιφερειακό

Ιατρείο στο Δαμάσι του

Δήμου Τυρνάβου.

Ο Χρ. Κέλλας

Ο κ. Κέλλας, μετά τη σημε-

ρινή απόφαση του ΚΕΣΥ-

ΠΕ, εξέφρασε την απόλυτη

ικανοποίησή του, σημειώνο-

ντας:

«Έχω επανειλημμένα τονί-

σει πως η ενίσχυση και η

ανάπτυξη της

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας αποτελούν βασικό

στόχο της κυβέρνησης

Μητσοτάκη. Η σημερινή

απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ μάς

δικαιώνει:

Ο Δήμος Κιλελέρ ενισχύεται

σημαντικά, καθώς η Νίκαια

αποκτά το δικό της πολυδύ-

ναμο Περιφερειακό Ιατρείο

και αναβαθμίζεται υγειονο-

μικά η ευρύτερη περιοχή. 

Τα Φάρσαλα διατηρούν το

Κέντρο Υγείας με όλες τις

οργανικές του θέσεις. 

Το σεισμόπληκτο Δαμάσι

αποκτά Περιφερειακό

Ιατρείο. 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαί-

τερα τον αν. Υπουργό

Υγείας Β. Κοντοζαμάνη, τον

Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φ.

Σερέτη και τους Δημάρχους

Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλο

και Φαρσάλων Μ.

Εσκίογλου, για την αγαστή

συνεργασία μας προς όφε-

λος των πολιτών του

Νομού, οι οποίοι δικαιού-

νται και θα απολαμβάνουν

καλύτερες υπηρεσίες υγεί-

ας. 

Ο Νομός Λαρίσης βγαίνει

για άλλη μια φορά ενισχυ-

μένος».

Δ
ήλωση του δημάρ-

χου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου

με αφορμή τις ανακοινώ-

σεις για τις νέες υγειονο-

μικές δομές στο νομό

Λάρισας:

Η ανακοίνωση της 5ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Στερεάς για

τη μετατροπή του

Περιφερειακού Ιατρείου της

Νίκαιας σε Πολυδύναμο

έρχεται να ικανοποιήσει ένα

δίκαιο αίτημα των κατοίκων

της περιοχής και της δημο-

τικής αρχής Κιλελέρ.

Παράλληλα όμως, έρχεται

να επιβεβαιώσει και το

αποτέλεσμα της συνάντη-

σης που είχα με τον ανα-

πληρωτή υπουργό Υγείας

κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη,

κατά την οποία είχε δεσμευ-

τεί ότι δεν πρόκειται να

μεταφερθούν οργανικές

θέσεις από το Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων.

Από την πρώτη στιγμή που

το ζήτημα γνωστοποιήθηκε

από δημοσιεύματα, κινητο-

ποιήσαμε κάθε υγιή δύνα-

μη, ήρθαμε σε επαφή με

όλους τους εμπλεκόμενους

και προσπαθήσαμε να τους

πείσουμε με επιχειρήματα

για το δίκαιο του αιτήματός

μας. Φέραμε το θέμα και

στο δημοτικό συμβούλιο

όπου έλαβα ομόφωνα την

εξουσιοδότηση να συναντη-

θώ με τον υπουργό και να

του μεταφέρω την αποφασι-

στικότητα της Φαρσαλινής

κοινωνίας.

Θέλω επίσης να ευχαριστή-

σω τον κ. Κοντοζαμάνη για

τη συνέπειά του λόγου του,

που οδήγησε στο να πετύ-

χουμε το στόχο μας ο οποί-

ος δεν ήταν άλλος από την

αποτροπή της αποδυνάμω-

σης του Κέντρου Υγείας της

επαρχίας μας.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Εσκίογλου: Έγινε πράξη η δέσμευση του αν. υπουργού ΥγείαςΕσκίογλου: Έγινε πράξη η δέσμευση του αν. υπουργού Υγείας

για τη μη αποδυνάμωση του Κ.Υ. Φαρσάλωνγια τη μη αποδυνάμωση του Κ.Υ. Φαρσάλων

Κέλλας: Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στη Νίκαια-Κέλλας: Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στη Νίκαια-

Διατηρούνται οι οργανικές θέσεις στο ΚΥ ΦαρσάλωνΔιατηρούνται οι οργανικές θέσεις στο ΚΥ Φαρσάλων



Π
ροσδοκώντας

στην αποκατά-

σταση ενός

σπουδαίας ιστορικής

αξίας θρησκευτικού και

ιστορικού μνημείου, ο

δήμος Φαρσάλων έχει

χρηματοδοτήσει με ίδιους

πόρους τη δομοστατική

και αρχιτεκτονική μελέτη

αποκατάστασης του Ιερού

Ναού των Αγίων

Αναργύρων, στην Τοπική

Κοινότητα της Ζωοδόχο

Πηγής.

Πρόκειται για τρίκλιτη θολο-

σκέπαστη βασιλική η οποία

εκτιμάται πως κατασκευά-

στηκε περί τα τέλη του

18ου αιώνα. Βρίσκεται στις

παρυφές του οικισμού

δίπλα στο νεκροταφείο, ενώ

έχει κηρυχθεί διατηρητέο

μνημείο.

Σε πρώτη φάση επιχειρή-

θηκε να τεκμηριωθεί η υπο-

ψία των μηχανικών για τον

τρόπο θεμελίωσης του

ναού. Για το λόγο αυτό

έγινε τομή στο δάπεδο για

να διαπιστωθεί η συγκεκρι-

μένη τεχνική. Τόσο η δομο-

στατική όσο και η αρχιτε-

κτονική μελέτη θα ολοκλη-

ρωθούν εντός του τρέχο-

ντος έτους για να ακολου-

θήσουν οι διαδικασίες για

την αποκατάσταση.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου τονίζει πως «ο

ναός των Αγίων Αναργύρων

στη Ζωοδόχο Πηγή αποτε-

λεί ένα σπουδαίο μνημείο

της θρησκευτικής και ιστο-

ρικής κληρονομιάς της

επαρχίας μας. Αποτελεί

χρέος και καθήκον μας ως

δημοτική αρχή να αποκατα-

στήσουμε αυτό το σημαντι-

κό κομμάτι της ιστορίας μας

και να του επαναφέρουμε –

στο μέγιστο δυνατό βαθμό

– τη χαμένη του αίγλη. Η

διαδικασία εκπόνησης της

δομοστατικής και αρχιτεκτο-

νικής μελέτης οδεύει καλώς

και στους επόμενους μήνες

θα είμαστε σε θέση να προ-

χωρήσουμε στο επόμενο

βήμα, για την αποκατάστα-

ση του ναού. Σημαντικός

αρωγός στην προσπάθεια

του δήμου είναι και ο πρόε-

δρος της Τοπικής

Κοινότητας κ. Βλάσης

Κοντογιώργος. Θέλω να

ευχαριστήσω επίσης τις

υπηρεσίες του δήμου που

έχουν συνδράμει όλο αυτό

το διάστημα».
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Σε εξέλιξη η διαδικασία αποκατάστασηςΣε εξέλιξη η διαδικασία αποκατάστασης

από το δήμο Φαρσάλων του Ιερού Ναούαπό το δήμο Φαρσάλων του Ιερού Ναού

των Αγίων Αναργύρων στη Ζωοδόχο Πηγήτων Αγίων Αναργύρων στη Ζωοδόχο Πηγή



Τ
ην πληρωμή της

αποζημίωσης ειδι-

κού σκοπού στους

εργαζόμενους, των οποί-

ων οι συμβάσεις εργα-

σίας ανεστάλησαν τον

Μάιο, περιλαμβάνει, μετα-

ξύ άλλων, ο προγραμμα-

τισμός των καταβολών

από υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών

Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και

ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα

7-11 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε ανα-

κοίνωση του υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, συνολικά θα

καταβληθούν περί τα 143

εκατ. ευρώ σε 280.000

περίπου δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων αύριο Δευτέρα,

7 Ιουνίου, θα καταβληθούν:

80,9 εκατ. ευρώ σε 202.741

δικαιούχους, των οποίων οι

συμβάσεις εργασίας τέθη-

καν σε αναστολή τον Μάιο,

για την πληρωμή αποζη-

μίωσης ειδικού σκοπού.

166.950 ευρώ για 310

δικαιούχους που αφορούν

σε καταβολή αποζημίωσης

ειδικού σκοπού για αναστο-

λές συμβάσεων εργασίας

εργαζομένων μηνών

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου

2020, μονομερείς υπεύθυ-

νες δηλώσεις των επαγγελ-

ματιών της τέχνης και του

πολιτισμού μηνών

Σεπτεμβρίου 2020 έως και

Φεβρουαρίου 2021 και ειδι-

κών κατηγοριών εργαζομέ-

νων μηνών Ιανουαρίου και

Φεβρουαρίου 2021.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα

γίνουν την περίοδο 7-11

Ιουνίου οι εξής καταβολές:

16,5 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 600 δικαιού-

χους σε συνέχεια έκδοσης

αποφάσεων για εφάπαξ.

9.500 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 18 δικαιούχους για

κληρονομικές παροχές επι-

κουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν

οι εξής καταβολές:

25 εκατ. ευρώ σε 66.000

δικαιούχους για καταβολή

επιδομάτων ανεργίας και

λοιπών επιδομάτων.

20 εκατ. ευρώ σε 8.500

δικαιούχους στο πλαίσιο

επιδοτούμενων προγραμ-

μάτων απασχόλησης.

500.000 ευρώ σε 1.000

μητέρες για επιδοτούμενη

άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 7-11

Ιουνίου δεν υπάρχουν προ-

γραμματισμένες πληρωμές

από τον ΟΠΕΚΑ.

Π
αρεμβάσεις ενερ-

γειακής αναβάθμι-

σης κατοικιών

συνολικού προϋπολογι-

σμού 680 εκατ. ευρώ

έχουν ήδη πάρει το

δρόμο της υλοποίησης με

βάση την πορεία του

προγράμματος

«Εξοικονομώ -

Αυτονομώ».

Πριν από λίγες ημέρες

εγκρίθηκε η υπαγωγή

13.696 νέων αιτήσεων στο

πρόγραμμα προϋπολογι-

σμού 370,48 εκατ. ευρώ, οι

οποίες προστίθενται στις

12.579 αιτήσεις με συνολικό

επιλέξιμο προϋπολογισμό

άνω των 308,8 εκατ. ευρώ,

που έχουν προηγηθεί.

Σύντομα αναμένεται να

προχωρήσει η υπαγωγή και

των υπόλοιπων αιτήσεων

που έχουν υποβληθεί στο

πρόγραμμα, ώστε να υλο-

ποιηθούν άμεσα οι παρεμ-

βάσεις ενεργειακής αναβάθ-

μισης στις κατοικίες των

αιτούντων.

Το χρονοδιάγραμμα

Μέχρι το τέλος του Ιουνίου

θα πραγματοποιηθεί η

σύνταξη του προσχεδίου

του οδηγού εφαρμογής, για

το νέο «Εξοικονομώ –

Αυτονομώ» και ήδη έχουν

αποφασιστεί οι πρώτες

σημαντικές αλλαγές από το

προηγούμενο πρόγραμμα.

Το νέο πρόγραμμα θα ανοί-

ξει στο τρίμηνο

Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου

για την υποδοχή των αιτή-

σεων, θα έχει προϋπολογι-

σμό 1 δισ. και θα είναι

δομημένο έτσι ώστε να

απευθύνεται σε διπλάσια

νοικοκυριά, καλύπτοντας

χαμηλότερα ποσοστά επι-

δοτήσεων από το προηγού-

μενο πρόγραμμα.

Οι επτά αλλαγές του επόμε-

νου προγράμματος

Κατά πληροφορίες περι-

λαμβάνει τις εξής επτά

αλλαγές 

Τα υψηλότερα ποσοστά ενί-

σχυσης θα φτάνουν μέχρι

το 60% με 65%, και όχι έως

το 90%, όπως το προηγού-

μενο πρόγραμμα

Ο στόχος για την υπαγωγή

κατοικιών στον νέο κύκλο

του «Εξοικονομώ –

Αυτονομώ» είναι να ανέλθει

στις 50.000 από 25.000 με

36.000 κατοικίες, στα προη-

γούμενα προγράμματα.

Δικαιούχοι θα είναι μόνο οι

ιδιοκτήτες κατοικιών που

μένουν σε αυτές. Είτε είναι

διαμερίσματα είτε είναι

μονοκατοικίες.

Ο προϋπολογισμός του

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

δεν θα κατανεμηθεί ανά

περιφέρεια, αλλά ανά περι-

φερειακή ενότητα (νομός).

Αλλάζουν τα κριτήρια.

Προτεραιότητα στο νέο

πρόγραμμα θα έχουν τα

νοικοκυριά με χαμηλά εισο-

δήματα, τα κτίρια μεγάλης

ηλικίας, ενώ καθιερώνεται κι

ένα μοντέλο που θα χωρίζει

τη χώρα σε ζώνες ανάλογα

με τις κλιματολογικές συν-

θήκες. Πρόκειται για το

σύστημα των βαθμοημε-

ρών, που εφαρμόζεται και

για τη χορήγηση του επιδό-

ματος θέρμανσης. Οι κατοι-

κίες που βρίσκονται σε

περιοχές με ακραίες καιρι-

κές συνθήκες, δηλαδή με

πολλές ημέρες ψύχους και

υπερβολικής ζέστης, θα

είναι εκείνες που θα έχουν

προτεραιότητα.

Κριτήριο για τη διανομή των

μεγαλύτερων ενισχύσεων

θα είναι και ο νέος βαθμός

ενεργειακής απόδοσης που

θα καταγράφει το κτίριο

μετά τις παρεμβάσεις.

Ο συνδυασμός των προα-

ναφερόμενων κριτηρίων θα

ξεκλειδώνει τόσο τη συμμε-

τοχή στο πρόγραμμα ενί-

σχυσης για την ενεργειακή

αναβάθμιση των κατοικιών

όσο και το ύψος της επιδό-

τησης.
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Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Οι 7 αλλαγές του νέου προγράμμαΕξοικονομώ – Αυτονομώ: Οι 7 αλλαγές του νέου προγράμμα--

τος – Πότε ξεκινούν οι αιτήσειςτος – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

- 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.

Επίδομα 534 ευρώ: Πληρώνονται οι αναΕπίδομα 534 ευρώ: Πληρώνονται οι ανα--

στολές Μαϊουστολές Μαϊου

-19/21-6/2021 

Τριήμερη Εκδρομή Αγίου Πνεύματος 

Ναύπλιο – Επίδαυρο – Μυκήνες – Τολό –

Ύδρα – Σπέτσες

-27-6/2021 Μονοήμερη Εκδρομή 

Όσιος Δαυίδ - Αγίου Ιωάννου Ρώσου -

Χαλκίδα

-4/5-7/2021

Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

Αναχώρηση Σάββατο βράδυ



Τ
η δυνατότητα να

ενταχθούν στην

πάγια ρύθμιση των

12 ή 24 δόσεων έχουν

όσοι φορολογούμενοι

έχασαν ρυθμίσεις δίνει

σχετική υπουργική από-

φαση. Αφορά φορολογού-

μενους οι οποίοι τέθηκαν

εκτός ρύθμισης είτε γιατί

δεν κατέβαλαν δύο ή

περισσότερες συνεχόμε-

νες δόσεις, είτε επειδή

άφησαν απλήρωτα ή

αρρύθμιστα άλλα νεότερα

χρέη τους.

Πρόκειται για οφειλές προς

την εφορία οι οποίες  είχαν

υπαχθεί σε οποιαδήποτε

νομοθετική ρύθμιση τμημα-

τικής καταβολής, η οποία

ήταν σε ισχύ την 1η

Νοεμβρίου 2019 και «χάθη-

κε» μετά την ημερομηνία

αυτή. Βασική προϋπόθεση

οι φορολογούμενοι να μην

είχαν «χάσει» άλλη νομοθε-

τική ρύθμιση τμηματικής

καταβολής τα τελευταία 2

ημερολογιακά έτη πριν την

1.11.2019.

Κριτήρια

Α. Εισοδηματικό Κριτήριο

(απώλειας εισοδήματος)

Για οφειλέτες φυσικά πρό-

σωπα επιτηδευματίες, νομι-

κά πρόσωπα ή νομικές

οντότητες:

α. Τα συνολικά ακαθάριστα

έσοδα του αμέσως προη-

γούμενου φορολογικού

έτους από την ημερομηνία

αίτησης υπαγωγής στην

πάγια ρύθμιση της παρού-

σας, για τα οποία έχει

παρέλθει η προθεσμία υπο-

βολής της οικείας δήλωσης

φορολογίας εισοδήματος,

είναι μικρότερα κατά ποσο-

στό τουλάχιστον 10% από

το μέσο όρο των συνολικών

ακαθάριστων εσόδων των

τριών τελευταίων φορολογι-

κών ετών ή των δύο τελευ-

ταίων φορολογικών ετών

(όταν υπάρχει υποχρέωση

υποβολής μόνο για δύο

έτη) ή του τελευταίου φορο-

λογικού έτους (όταν υπάρ-

χει υποχρέωση υποβολής

μόνο για ένα έτος) από την

ημερομηνία αρχικής αίτη-

σης υπαγωγής των οφει-

λών στην πάγια ρύθμιση

της παρούσας, για τα οποία

έχει παρέλθει η προθεσμία

υποβολής της οικείας

δήλωσης φορολογίας εισο-

δήματος. Τα ακαθάριστα

έσοδα του υπόψη κριτηρίου

αντλούνται από τις σχετικές

δηλώσεις φορολογίας εισο-

δήματος εκάστου έτους.

β. Ειδικά, για υποκείμενους

σε Φ.Π.Α., υπόχρεους σε

υποβολή δήλωσης, εφόσον

δεν πληρούται το υπό α’

ανωτέρω εισοδηματικό κρι-

τήριο, ο συνολικός κύκλος

εργασιών, όπως αυτός ανα-

γράφεται στον κωδικό 312

της δήλωσης Φ.Π.Α, των

δύο (2) τελευταίων τριμή-

νων των οποίων έχει

παρέλθει η προθεσμία υπο-

βολής δήλωσης κατά την

ημερομηνία υποβολής της

αίτησης υπαγωγής των

οφειλών στην πάγια ρύθμι-

ση της παρούσας είναι

μικρότερος κατά ποσοστό

τουλάχιστον 10% του συνο-

λικού κύκλου εργασιών

ΦΠΑ των δύο αντίστοιχων

τριμήνων προηγούμενου

έτους για τους τηρούντες

απλογραφικά βιβλία.

Ο συνολικός κύκλος εργα-

σιών, όπως αυτός αναγρά-

φεται στον κωδικό 312 της

δήλωσης Φ.Π.Α, των έξι (6)

τελευταίων μηνών, των

οποίων έχει παρέλθει η

προθεσμία υποβολής

δήλωσης κατά την ημερο-

μηνία υποβολής της αίτη-

σης υπαγωγής των οφει-

λών στην πάγια ρύθμιση

της παρούσας, είναι μικρό-

τερος κατά ποσοστό τουλά-

χιστον 10 % του συνολικού

κύκλου εργασιών των έξι

αντίστοιχων μηνών προη-

γούμενου έτους για τους

τηρούντες διπλογραφικά

βιβλία.

Για οφειλέτες φυσικά πρό-

σωπα μη επιτηδευματίες:

Το συνολικό καθαρό εισό-

δημα του αμέσως προηγού-

μενου φορολογικού έτους

από την ημερομηνία αίτη-

σης υπαγωγής στην πάγια

ρύθμιση της παρούσας, για

το οποίο έχει παρέλθει η

προθεσμία υποβολής της

οικείας δήλωσης φορολο-

γίας εισοδήματος, είναι

μικρότερο (α) σε περίπτω-

ση που το καθαρό ετήσιο

εισόδημα του προηγούμε-

νου φορολογικού έτους

είναι μικρότερο ή ίσο των

20.000 ευρώ, κατά ποσο-

στό τουλάχιστον 10% από

το μέσο όρο του καθαρού

εισοδήματος των τριών

τελευταίων φορολογικών

ετών ή των δύο τελευταίων

φορολογικών ετών (όταν

υπάρχει υποχρέωση υπο-

βολής μόνο για δύο έτη) ή

του τελευταίου φορολογικού

έτους (όταν υπάρχει υπο-

χρέωση υποβολής μόνο για

ένα έτος) από την ημερομη-

νία αρχικής αίτησης υπαγω-

γής των οφειλών στην

πάγια ρύθμιση της παρού-

σας, (β) σε περίπτωση που

το καθαρό ετήσιο εισόδημα

του προηγούμενου φορολο-

γικού έτους είναι μεγαλύτε-

ρο των 20.000 ευρώ, κατά

ποσοστό τουλάχιστον 20%

από το μέσο όρο του καθα-

ρού εισοδήματος των τριών

τελευταίων φορολογικών

ετών ή των δύο τελευταίων

φορολογικών ετών (όταν

υπάρχει υποχρέωση υπο-

βολής μόνο για δύο έτη) ή

του τελευταίου φορολογικού

έτους (όταν υπάρχει υπο-

χρέωση υποβολής μόνο για

ένα έτος) από την ημερομη-

νία αρχικής αίτησης υπαγω-

γής των οφειλών στην

πάγια ρύθμιση της παρού-

σας.

Περιουσιακά κριτήρια

Για οφειλέτες φυσικά πρό-

σωπα μη επιτηδευματίες,

φυσικά πρόσωπα επιτηδευ-

ματίες, νομικά πρόσωπα ή

νομικές οντότητες, η αξία

της ακίνητης περιουσίας

του οφειλέτη, όπως αυτή

προσδιορίζεται για τον υπο-

λογισμό του συμπληρωμα-

τικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία

προκύπτει από την τελευ-

ταία εκδοθείσα πράξη

προσδιορισμού του φόρου

του οικείου φορολογικού

έτους και, εφόσον αυτή δεν

έχει εκδοθεί, του αμέσως

προηγούμενου, δεν υπερ-

βαίνει τις διακόσιες ογδόντα

χιλιάδες (280.000) ευρώ και

τα μεταφορικά μέσα του

αιτούντος, που αποκτήθη-

καν εντός της τελευταίας

τριετίας για ιδιωτική χρήση,

να έχουν συνολική αξία που

δεν υπερβαίνει τις ογδόντα

χιλιάδες (80.000) ευρώ.

Εξαιρέσεις

Εξαιρετικά και για όσο διά-

στημα ισχύουν τα κατεπεί-

γοντα μέτρα αντιμετώπισης

των αρνητικών συνεπειών

της εμφάνισης του κορωνοϊ-

ού COVID 19 και της ανά-

γκης περιορισμού της διά-

δοσής του δεν εφαρμόζο-

νται τα ανωτέρω κριτήρια

για την παροχή δεύτερης

ευκαιρίας για τις απωλε-

σθείσες φορολογικές και

τελωνειακές ρυθμίσεις για

τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) για οφειλέτες φυσικά

πρόσωπα επιτηδευματίες,

νομικά πρόσωπα ή νομικές

οντότητες μη υπόχρεους σε

υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

που έχουν μικρότερα ακα-

θάριστα έσοδα κατά τουλά-

χιστον 5% το φορολογικό

έτος 2020 σε σχέση με το

φορολογικό έτος 2019 ή για

υπόχρεους σε υποβολή

δήλωσης ΦΠΑ με μικρότερο

κύκλο εργασιών ΦΠΑ κατά

τουλάχιστον 5% το φορολο-

γικό έτος 2020 σε σχέση με

το φορολογικό έτος 2019,

(β) για οφειλέτες φυσικά

πρόσωπα μη επιτηδευμα-

τίες που η σύμβαση εργα-

σίας τους ανεστάλη για

οποιοδήποτε χρονικό διά-

στημα εντός του έτους 2020

ή 2021, λόγω των μέτρων

για την αντιμετώπιση της

πανδημίας COVID-19.

(γ) για οφειλέτες φυσικά

πρόσωπα μη επιτηδευμα-

τίες που εντάχθηκαν στον

μηχανισμό ενίσχυσης

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτή-

τως χρονικού διαστήματος

εντός του έτους 2020 ή

2021,

(δ) για οφειλέτες φυσικά

πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινή-

των, οι οποίοι έλαβαν μειω-

μένο μίσθωμα εντός του

2020 ή 2021 και έχουν

αποζημιωθεί κατόπιν ελέγ-

χου των δηλώσεων

“COVID”

Επίσης δεν υπάγονται στη

ρύθμιση οφειλέτες που

απέκτησαν ακίνητη περιου-

σία από επαχθή αιτία το

δωδεκάμηνο που προηγεί-

ται της αίτησης υπαγωγής

στην πάγια ρύθμιση της

παρούσας, εφόσον το τίμη-

μα υπερβαίνει το 40% του

συνολικού υπολοίπου προς

καταβολή της απωλεσθεί-

σας ρύθμισης. Οι οφειλέτες

που αιτούνται την υπαγωγή

τους στην εν λόγω ρύθμιση

οφείλουν να αναγράψουν

επί της αίτησής τους είτε ότι

δεν απέκτησαν ακίνητη

περιουσία από επαχθή

αιτία το δωδεκάμηνο που

προηγείται της αίτησης

υπαγωγής είτε το τίμημα

στην περίπτωση απόκτη-

σης ακίνητης περιουσίας.
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Μ
ε απόφαση της

Τοπικής

Κοινότητας

Φαρσάλων θα πραγματο-

ποιηθεί ονοματοδοσία σε

συνολικά 17 ανώνυμους

δρόμους της πόλης των

Φαρσάλων.

Οι περισσότεροι θα δοθούν

σε πρόσωπα από την

Ελληνική Μυθολογία και

κυρίως από το περιβάλλον

του Αχιλλέα. Παράλληλα θα

δοθούν και ονόματα δημάρ-

χων που πλέον δεν είναι εν

ζωή.

Αναλυτικά τα ονόματα των

17 οδών

1. Διηδάμειας

Δηιδάμεια : Σύζυγος

Αχιλλέα, κόρη του

Λυκομήδη

2. Φερεκύδου

Φερεκύδω : 580 π.χ.

(Σύρος) έγραψε την Ιωνική

διάλεκτο. Ήταν ο πρώτος

του ταύτισε την πόλη

Φάρσαλο της αρχαιότητας,

όπου λατρευόταν η μητέρα

του Αχιλλέα, Νηρηίδος

Θεάς Θέτιδας, με την

περιοχή της Φθίας

3. Ευφορίωνος

Ευφορίων : γιος του

Αχιλλέα και της Ωραίας

Ελένης

4.  Νεοπτολέμου

Νεοπτόλεμος: γιός του

Αχιλλέα και της Δηιδάμειας

τον Πύρρο, που έγινε γνω-

στός ως Νεοπτόλεμος

5. Κων/νου Μπούτη

Αποβιώσαντα Διατελέσαν

Δήμαρχο Φαρσάλων

(περίοδο 1975 έως1990)

6. Αιάκου

Αίακος : παππούς Αχιλλέα

και κριτής του Κάτω

Κόσμου

7. Ομήρου

Όμηρος : Ο Όμηρος φέρε-

ται ως ο δημιουργός των

ποιητικών κειμένων της

Ιλιάδας και της Οδύσσειας,

από τα πρώτα κείμενα της

Ιστορικής περιόδου της

αρχαίας Ελλάδας, γνωστά

ως «Ομηρικά Έπη»

8. Βρισηίδος

Βρισηίδα : ευνοούμενη και

αγαπημένη σκλάβα του

Αχιλλέα

9. Ελένης

Η Ομηρική Ελένη :

Σύντροφος του Αχιλλέα,

αποκαλούμενη Ωραία

Ελένη στη νεοελληνική

γλώσσα και ευειδής στην

Ιλιάδα, περίφημη για την

ομορφιά της, αποτελεί το

πλέον διλημματικό πρόσω-

πο (αθωότητας ή ενοχής)

στην ελληνική μυθολογία.

Ήταν κόρη του Δία ή του

Τυνδάρεω και σύζυγος του

Μενέλαου, του βασιλέα της

Σπάρτης

10. Πανθεσίλειας

Πανθεσίλεια : Σύντροφος

του Αχιλλέα, κόρη του θεού

του πολέμου Άρη και της

Οτρήρης. Η βασιλεία της

ανάγεται στην εποχή του

Τρωικού Πολέμου

11. Κάλχα

Κάλχας ήταν μάντης, προ-

φήτης από τις Μυκήνες ή

και από τα Μέγαρα, που

ανήκε στο γένος των

Αμυθαονιδών

12. Ταλθυβίου

Ταλθύβιος είναι γνωστός

ένας από τους κήρυκες-

αγγελιαφόρους του

Αγαμέμνονα κατά τον

Τρωικό Πόλεμο. Ο

Ταλθύβιος αναφέρεται σε

αρκετά χωρία στην Ιλιάδα

(Α 320, Γ 118, Δ 192, Η

276, Τ 196, Τ 250, Τ 267

και Ψ 897), όπου εμφανίζε-

ται να αποστέλλεται από

τον Αγαμέμνονα μαζί με τον

συνάδελφό του Ευρυβάτη

και να παίρνει τη Βρισηίδα

από τον Αχιλλέα

13. Ευρυβάτη

Ευρυβάτης είναι γνωστός

ένας από τους κήρυκες-

αγγελιαφόρους του

Αγαμέμνονα κατά τον

Τρωικό Πόλεμο. Ο

Ευρυβάτης αναφέρεται σε

δύο χωρία στην Ιλιάδα (Α

320 και Ι 170), όπου εμφα-

νίζεται να αποστέλλεται

από τον Αγαμέμνονα μαζί

με τον συνάδελφό του

Ταλθύβι ο και να παίρνει τη

Βρισηίδα από τον Αχιλλέα

14. Φιλοκτήτου

Ο Φιλοκτήτης είναι τραγω-

δία του Σοφοκλή που απο-

τελείται από 1.471 στίχους,

με κεντρικό πρόσωπο τον

ομώνυμο ομηρικό ήρωα. Ο

Φιλοκτήτης εκστρατεύει

μαζί με τους υπόλοιπους

Έλληνες εναντίον των

Τρώων, επικεφαλής επτά

πλοίων με Θεσσαλούς

πολεμιστές

15. Πηλέας

Ο Πηλέας ή Πηλεύς ήταν

γιος του βασιλιά της Αίγινας

Αιακού και της Ενδηίδας,

και η πρώτη του γυναίκα

ήταν κόρη του βασιλιά της

Φθίας

16. Αχιλλέα

Γκουντόπουλο

Αποβιώσαντα Διατελέσαν

Δήμαρχο Φαρσάλων

(περίοδο 1996 έως 2006)

17. Λάκη Βαϊρακλιώτη

Αποβιώσαντα Διατελέσαν

Δήμαρχο Φαρσάλων

(περίοδο 1991έως1996)

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟνοματοδοσίαΟνοματοδοσία σεσε 17 17 ανώνυμους δρόμους των Φαρσάλων αποανώνυμους δρόμους των Φαρσάλων απο--

φάσισε η Τοπική Κοινότητα φάσισε η Τοπική Κοινότητα 

Τ
ο 1ο Λύκειο

Φαρσάλων με

υπεύθυνη εκπαι-

δευτικό την κ. Χρυσούλα

Φούφα καθηγήτρια

Αγγλικών, διοργάνωσε με

επιτυχία έκθεση στα πλαί-

σια του μαθητικού διαγω-

νισμού “Ο Φιλελληνισμός

η συμβολή του στην απε-

λευθέρωση της Ελλάδας

και στην Ευρωπαϊκή ενο-

ποίηση” υπό την αιγίδα

της εταιρείας για τον

Ελληνισμό και τον

Φιλελληνισμό.

Σκοπός της εκδήλωσης

ήταν να εμβαθύνουν οι

μαθητές τον τρόπο δράσης

των Φιλελλήνων κατά την

Επανάσταση του 1821 και

να ενημερωθούν για το

κίνημα του ρομαντισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε

στους ‘Αγγλους ρομαντι-

κούς λυρικούς ποιητές,

Πέρσι Σέλλεϋ(Percey

Shelley) και Λόρδο Βύρων

(Lord Bayron), λάτρεις του

Αρχαίου Ελληνικού

Πνεύματος που έπαιξαν

πρωταρχικό ρόλο στο κίνη-

μα της εξάπλωσης του

Φιλελληνισμού.

Συμμετείχαν μαθητές και

από τις τρεις τάξεις του

Λυκείου με τις παρακάτω

δράσεις:

Απαγγελία ποιημάτων,

αφηγήσεις κειμένων, σχε-

διασμό εικόνων και πορ-

τραίτων για την Ελληνική

Επανάσταση του 1821 και

τους Φιλέλληνες.

Στην έκθεση ξεναγήθηκαν

και ενημερώθηκαν ανά

τμήμα όλοι μαθητές του

σχολείου καθώς και οι

εκπαιδευτικοί και η εκδήλω-

ση βιντεοσκοπήθηκε και

στάλθηκε στην εταιρεία για

τον ελληνισμό και τον

Φιλελληνισμό (Ε.Ε.Φ.).

Το 1ο Λύκειο Φαρσάλων τίμησε τους Φιλέλληνες του 1821Το 1ο Λύκειο Φαρσάλων τίμησε τους Φιλέλληνες του 1821



Τ
ην Ακρόπολη της

αρχαίας Φαρσάλου

συντηρεί, αποκαθι-

στά  και αναδεικνύει η

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο

Περιφερειάρχης Κώστας

Αγοραστός έδωσε την

έγκριση για την ένταξη

του έργου στο ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014 -2020 με

προϋπολογισμό 940.000

ευρώ. Δικαιούχος και

φορέας λειτουργίας είναι

η Εφορεία Αρχαιοτήτων

Λάρισας.

«Σε  συνεργασία με την

Υπουργό Πολιτισμού Λίνα

Μενδώνη, την Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας και

την Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης του ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014-2020,

επενδύουμε 940.000 ευρώ

για τη συνέχιση των εργα-

σιών στην Ακρόπολη της

αρχαίας Φαρσάλου, έναν

αρχαιολογικό χώρο σημα-

ντικής ιστορικής και πολιτι-

στικής αξίας, που αποτελεί

πόλο έλξης πολλών επισκε-

πτών» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

«Παρεμβαίνουμε στα δύο

πλατώματα της Ακρόπολης,

στερεώνουμε και συντηρού-

με το αρχαίο και το βυζαντι-

νό τείχος και τις λιθόκτιστες

δεξαμενές, βελτιώνουμε την

προσβασιμότητα.

Αναβαθμίζουμε τον  πολιτι-

στικό χάρτη της περιοχής,

αυξάνουμε την επισκεψιμό-

τητα, τονώνουμε την τοπική

οικονομία» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

«Συντήρηση, αποκατάστα-

ση και ανάδειξη

Ακρόπολης αρχαίας

Φαρσάλου (β’ φάση)

Το ύψωμα Προφήτης-Ηλίας

βρίσκεται στα νότια της

πόλης των Φαρσάλων. Η

κορυφή του χρησιμοποιή-

θηκε ως ακρόπολη καθ΄

όλη τη διάρκεια των αρχαί-

ων και βυζαντινών χρόνων.

Το ύψωμα αποτελείται από

δύο πλατώματα, ανατολικό

και δυτικό, με ένα στενό

διάσελο ανάμεσά τους. Το

αρχαίο τείχος είναι δομημέ-

νο με κυβόλιθους, ενώ το

βυζαντινό με επαναχρησι-

μοποιημένους κυβόλιθους,

αργές πέτρες και συνδετικό

υλικό κονίαμα.

Στην προηγούμενη

Προγραμματική Περίοδο

2007-2013 υλοποιήθηκαν

εργασίες συντήρησης, απο-

κατάστασης και ανάδειξης

των τειχών και των αρχαί-

ων/βυζαντινών δεξαμενών

της ακρόπολης στην περιο-

χή του διάσελου καθώς επί-

σης  και η  πρόσβαση προς

το ανατολικό πλάτωμα.

Στην παρούσα φάση  οι

εργασίες θα συνεχιστούν

στο ανατολικό και δυτικό

πλάτωμα. Στο ανατολικό

πλάτωμα το τείχος διατηρεί-

ται μόνο στη βόρεια πλευρά

και πρόκειται κυρίως για

τείχος των βυζαντινών χρό-

νων. Στο δυτικό πλάτωμα

διατηρείται εξίσου το αρχαίο

και το βυζαντινό τείχος.

Θα υλοποιηθούν εργασίες

αποψιλώσεων, καθαρι-

σμών,  αποχωματώσεις,

επιχωματώσεις, διαμορφώ-

σεις και βελτίωση του

υπάρχοντος πρασίνου. Θα

πραγματοποιηθούν καθαι-

ρέσεις, ανακτήσεις, αποκα-

ταστάσεις, στερεώσεις και

συντήρηση των λιθοδομών

του τείχους καθώς και των

υπαρχόντων βυζαντινών

λιθόκτιστων δεξαμενών στα

δύο πλατώματα της ακρό-

πολης.  Επιπλέον θα επε-

κταθούν, όπου επιτρέπει η

μορφολογία του εδάφους,

οι διάδρομοι κίνησης των

επισκεπτών κατά μήκος

των τειχών, εσωτερικά και

εξωτερικά και θα κατασκευ-

αστούν ελαφρές περιφρά-

ξεις στις βυζαντινές δεξαμε-

νές. Επίσης, θα γίνουν οι

απαραίτητες μεταφορές

κατά την πορεία και λήξη

του έργου, η παραγωγή

ενημερωτικών εντύπων και

σε μορφή Braille, η τοποθέ-

τηση πινακίδων σήμανσης

και πληροφόρησης, η σχε-

διαστική και φωτογραφική

τεκμηρίωση των εργασιών.

Τέλος, θα συνταχθεί  μελέτη

για την αποκατάσταση των

πυλών και τη μεγάλη βυζα-

ντινή δεξαμενή στο διάσελο

της ακρόπολης.
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Η Ακρόπολη της αρχαίας Φαρσάλου αναδεικνύεται με 940.000Η Ακρόπολη της αρχαίας Φαρσάλου αναδεικνύεται με 940.000

ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020



Σ
τέλλα Μπίζιου:

Εξασφαλίζουμε την

κυβερνησιμότητα

στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση,χωρίς να

διακυβεύεται η αντιπρο-

σωπευτικότητα και η

πολυφωνία

«Η σύγχρονη Αυτοδιοίκηση

πρέπει πάνω και πριν από

όλα να είναι αποτελεσματι-

κή, να υπηρετεί τον πολίτη,

τα συμφέροντα της τοπικής

κοινωνίας και να σέβεται

την εντολή των πολιτών.

Στη Νέα Δημοκρατία θέλου-

με η αυτοδιοίκηση να έχει

την οντότητα και την ανε-

ξαρτησία που της αξίζει και

οι εκλογές είναι μόνο ένα

από τα εργαλεία που προ-

ωθούμε για την σωστή, την

εξορθολογισμένηδιαχείριση

των τοπικών υποθέσεων».

Τα παραπάνω σημείωσε η

βουλευτής Λάρισας της ΝΔ

κα Στέλλα Μπίζιου, μιλώ-

ντας στη Βουλή επί του

σχεδίου νόμου του υπουρ-

γείου Εσωτερικών «Εκλογή

Δημοτικών και

Περιφερειακών Αρχών».

Κατά τη διάρκεια της ομι-

λίας της η Λαρισαία βουλευ-

τής στάθηκε ιδιαίτερα:

Στις αρρυθμίες που προκά-

λεσε ο προηγούμενος

νόμος του ΣΥΡΙΖΑ

«Το 2018 η προηγούμενη

κυβέρνηση εισήγαγε την

απλή αναλογική στις αυτο-

διοικητικές εκλογές.

Αποτέλεσμα; Σε 231

Δήμους της χώρας η δημο-

τική παράταξη του

Δημάρχου δεν διαθέτει

πλειοψηφία. Υπάρχει Δήμος

όπου η παράταξη του

Δημάρχου έλαβε ποσοστό

μεγαλύτερο του 50% στον

πρώτο γύρο, αλλά δεν δια-

θέτει πλειοψηφία στο δημο-

τικό συμβούλιο. Δεν είναι

επίσης λίγοι οι Δήμοι όπου

την πλειοψηφία στο δημοτι-

κό συμβούλιο έχουν αντιπο-

λιτευόμενες στο δήμαρχο

δυνάμεις, με αποτέλεσμα

να είναι αδύνατο να εγκρι-

θούν οι εισηγήσεις της

δημοτικής αρχής.

Ισχυρίστηκαν οι εμπνευστές

αυτού του νομοσχεδίου ότι

με την απλή αναλογική θα

οδηγηθούν οι ΟΤΑ σε

συνεργασίες και συναινέ-

σεις. Τελικά το μόνο που

κατάφερε το σύστημα αυτό

είναι να δημιουργήσει χάος,

ακυβερνησία και δυσεπίλυ-

τα προβλήματα κατά την

άσκηση της διοίκησης,

στους δήμους και στις περι-

φέρειες. Και αυτό συνομο-

λογούν τόσο η Ένωση

Περιφερειών Ελλάδος, όσο

και η Κεντρική Ένωση

Δήμων Ελλάδος, καθώς και

επιστημονικοί φορείς. Και

αναρωτιέται κανείς αν αυτό

που πραγματικά επεδίωξε ο

ΣΥΡΙΖΑ με την απλή ανα-

λογική είναι να βελτιώσει

την λειτουργία των δήμων ή

να τους αποδομήσει και να

τους απορρυθμίσει, αφού

ήταν γνωστό πως δεν είχε

κανένα έρεισμα στις τοπικές

κοινωνίες και μικρή ωςελά-

χιστη δύναμη στην τοπική

αυτοδιοίκηση».

Στο νομοσχέδιο της ΝΔ

«Το νομοσχέδιο εγγυάται

την ομαλή πολιτική και διοι-

κητική λειτουργία των

δήμων, την αποφυγή των

άσκοπων αντιπαραθέσεων

και των συγκρούσεων.

Είναι ένα σύστημα που

υπηρετεί το δημοκρατικό

κριτήριο της αντιπροσω-

πευτικής λειτουργίας των

τοπικών αρχών χωρίς να

διακυβεύεται η ομαλή δια-

κυβέρνηση.

Ο πολίτης στην πόλη, στο

χωριό, στον απομακρυσμέ-

νο ορεινό οικισμό ενδιαφέ-

ρεται για την καθημερινότη-

τα του, για τα σκουπίδια,

για το πεζοδρόμιο, για το

πράσινο. Στηρίζουμε το

θεσμό της τοπικής αυτοδιοί-

κησης με κονδύλια για την

χρηματοδότηση των Δήμων

που ξεπέρασαν τα 187 εκα-

τομμύρια την περασμένη

χρονιά, ενώ η έκτακτη χρη-

ματοδότηση ανήλθε σε 50

εκατομμύρια.Υλοποιούμε

αναπτυξιακά προγράμματα

όπως το Αντώνης Τρίτσης

και το Φιλόδημος 2, τα

οποία αναβαθμίζουν την

τοπική αυτοδιοίκηση, τις

τοπικές κοινωνίες και οικο-

νομίες και προωθούν την

περιφερειακή ανάπτυξη.

Όσα χρήματα όμως και αν

διατεθούν, όσα προγράμ-

ματα και αν εκπονηθούν, αν

δεν υπάρχει στιβαρή αυτο-

δύναμη διοίκηση είναι αδύ-

νατον να επιτευχθεί το μάξι-

μουμ της αξιοποίησης τους.

Η Ελλάδα του μέλλοντος, η

Ελλάδα της ασφάλειας και

της ευημερίας έχει αφετηρία

της την τοπική κοινωνία,

την ανάπτυξη και την ανα-

βάθμιση της τοπικής αυτο-

διοίκησης. Και αυτός είναι ο

στόχος και το όραμα της

Κυβέρνησης μας που υλο-

ποιείται με αυτό το νομο-

σχέδιο».
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Στέλλα Μπίζιου: Εξασφαλίζουμε την κυβερνησιμότητα στηνΣτέλλα Μπίζιου: Εξασφαλίζουμε την κυβερνησιμότητα στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να διακυβεύεται η αντιπροσωπευΤοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να διακυβεύεται η αντιπροσωπευ--

τικότητα και η πολυφωνίατικότητα και η πολυφωνία

Η
έγκριση από το

Υπουργείο Υγείας

της πρότασης του

Διοικητή της 5ης ΥΠΕ

Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας κ.Φώτη Σερέτη,

για τη δημιουργία νέων

Δομών Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας στο

Ν.Λάρισας, τόσο με την

ίδρυση του

Περιφερειακού Ιατρείου

στο Δαμάσι όσο και με τη

μετατροπή του

Περιφερειακού Ιατρείου

Νίκαιας σε Πολυδύναμο

Περιφερειακό Ιατρείο,

αποτελούν πολύ σημαντι-

κές υποδομές για τον

χώρο της Υγείας στο

νομό Λάρισας, που θα

βοηθήσουν  χιλιάδες

συμπολίτες μας στην

παροχή υπηρεσιών υγεί-

ας.

Συνάμα, η πλήρης διατήρη-

ση των οργανικών θέσεων

στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων και η περαιτέρω

ενίσχυσή του, αποτελούν

εχέγγυα υγειονομικής στα-

θερότητας και στην επαρχία

Φαρσάλων.

Η ειλικρινής συνεργασία

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

με την 5η ΥΠΕ και το

Υπουργείο Υγείας, συνέτει-

ναν στα παραπάνω θετικά

αποτελέσματα και για τους

3 δήμους του νομού μας.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ κάνει

πράξη την αποκέντρωση

και ενίσχυση των περιφε-

ρειακών δομών της υγείας

σε ολόκληρη τη χώρα, με

νέες προσλήψεις επικουρι-

κού και μόνιμου προσωπι-

κού, με ανανέωση του εξο-

πλισμού και με ανέγερση

νέων Νοσοκομείων και

Κέντρων Υγείας.

Καπετάνος: ΠολύΚαπετάνος: Πολύ

σημαντικές οι νέεςσημαντικές οι νέες

Δομές Υγείας για τοΔομές Υγείας για το

Ν.ΛάρισαςΝ.Λάρισας
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Στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 η μελέτη βελτίωσης τηςΣτο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 η μελέτη βελτίωσης της

οδού Λάρισα-Φάρσαλα από την Περιφέρεια Θεσσαλίαςοδού Λάρισα-Φάρσαλα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σ
το ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014 -

2020 εντάσσεται με

απόφαση του

Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστού η μελέτη βελ-

τίωσης της ε.ο. Λάρισας-

Φαρσάλων. Η μελέτη

είναι δημοπρατημένη, στο

πλαίσιο αρχικής χρηματο-

δότησής της από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων και συνεχί-

ζει τη χρηματοδότησή της

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014 -2020 με

προϋπολογισμό 1.468.209

ευρώ.

«Εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας τη μελέτη που

οδηγεί στη βελτίωση του

δρόμου Λάρισα-Φάρσαλα»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός.«Η Περιφέρεια

Θεσσαλίας  προχώρησε με

γρήγορο ρυθμό τις γεωτε-

χνικές μελέτες, ενώ δημο-

πράτησε τις απαραίτητες

συμπληρωματικές μελέτες

ώστε με την πλήρη ωρίμαν-

ση τους, να είμαστε έτοιμοι

να  εντάξουμε την κατα-

σκευή του δρόμου σε χρη-

ματοδοτικό εργαλείο.

Παραδώσαμε σε κυκλοφο-

ρία τον  κυκλικό κόμβο στην

είσοδο της πόλης των

Φαρσάλων και τον  κυκλικό

κόμβο στη συμβολή της

οδού Φαρσάλων με την

περιφερειακή Τρικάλων,

οριοθετώντας τον νέο οδικό

άξονα. Με ταχύτητα, ρυθμό,

απλοποίηση και αυτοματι-

σμό ενεργειών φτάνουμε σε

αποτελέσματα» προσθέτει

ο Περιφερειάρχης.

Η μελέτη

Αφορά στην εκπόνηση

συγκοινωνιακών μελετών

σε στάδιο οριστικής καθώς

και των αντίστοιχων υπο-

στηρικτικών τους μελετών,

για την ολοκλήρωση της

μελέτης βελτίωσης της Ε.Ο.

Λάρισας – Φαρσάλων

μήκους 35,32χλμ. και

χωροθετείται εντός των

διοικητικών ορίων της ΠΕ

Λάρισας στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας και με αυτή ολο-

κληρώνεται η βελτίωση της

Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων.

Το αντικείμενο της μελέτης

αποτελείται από τις εξής

επιμέρους μελέτες:

(α) την Τοπογραφική

Μελέτη που περιλαμβάνει

την επικαιροποίηση της

τοπογραφικής μελέτης –

κτηματογράφησης σε

θέσεις που είναι απαραίτη-

το (τεχνικά, κόμβοι κτλ) και

την επικαιροποίηση των

κτηματολογικών διαγραμμά-

των-πινάκων.

(β) την Μελέτη Οδοποιίας

που περιλαμβάνει την ορι-

στική μελέτη του παρά-

πλευρου δικτύου εκατέρω-

θεν της κύριας αρτηρίας,

την επικαιροποίηση τμημά-

των της υφιστάμενης ΕΟ

που θα χρησιμοποιηθούν

ως παράπλευροι και την

επικαιροποίηση της οριστι-

κής μελέτης σήμανσης και

ασφάλισης των ισόπεδων

κόμβων.

(γ) την Μελέτη Υδραυλικών

που περιλαμβάνει την ορι-

στική μελέτη αποχέτευσης –

αποστράγγισης του παρά-

πλευρου δικτύου, την ορι-

στική μελέτη αποχέτευσης

καταστρώματος τριών (3)

γεφυρών και μιας Άνω

Διάβασης, την οριστική

μελέτη διευθέτησης τριών

(3) ρεμάτων και την οριστι-

κή μελέτη δεκαπέντε (15)

μικρών οχετών (ανοίγματος

μικρότερου ή ίσου των 6m

και ύψους 2m).

(δ) την Στατική Μελέτη που

περιλαμβάνει την οριστική

μελέτη δεκάξι (16) τεχνικών

(13 Κάτω Διαβάσεις, 2

γέφυρες ρέματος και 1 Άνω

Διάβαση).

(ε) την Γεωτεχνική Μελέτη

θεμελίωσης Κάτω

Διαβάσεων.

(στ) την

Ηλεκτρομηχανολογική

Μελέτη που περιλαμβάνει

την οριστική μελέτη φωτι-

σμού των ισόπεδων κυκλι-

κών κόμβων.

(ζ) τη μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ.



Τ
ρία δωρεάν self test

για τον κορονοϊό

μπορούν να προμη-

θευτούν από τα φαρμα-

κεία από την Δευτέρα 7

Ιουνίου, οι εργαζόμενοι

στον ιδιωτικό και τον

δημόσιο τομέα.

Self test για εργαζομένους

στον ιδιωτικό τομέα

Όπως ανακοίνωσε την

Παρασκευή το υπουργείο

Εργασίας, από σήμερα

Δευτέρα 7/6/2021 και καθό-

λη τη διάρκεια της εβδομά-

δας από 7/6/2021 έως

13/6/2021, “οι εργαζόμε-

νοι/ες του ιδιωτικού τομέα

θα μπορούν να προμηθεύ-

ονται από τα φαρμακεία

τρία δωρεάν self test, ένα

για την εβδομάδα 7-14

Ιουνίου, ένα για την εβδο-

μάδα 15-22 Ιουνίου και ένα

για την εβδομάδα 23-30

Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι το self

test διενεργείται υποχρεωτι-

κά μία φορά την εβδομάδα,

πριν από την προσέλευση

του/ης εργαζόμενου/ης στον

τόπο παροχής εργασίας και

έχει ισχύ για μία εβδομάδα

από την ημέρα διενέργειάς

του. Σε κάθε περίπτωση,

όταν μεσολαβούν διαστήμα-

τα όπου ο/η εργαζόμενος/η

απασχολείται με το σύστη-

μα της εξ αποστάσεως

εργασίας ή τελεί σε νόμιμη

άδεια κα, ο επόμενος υπο-

χρεωτικός διαγνωστικός

έλεγχος τοποθετείται χρονι-

κά έως και 24 ώρες πριν

την ανάληψη της επόμενης

υπηρεσίας του/ης με φυσι-

κή παρουσία στον συμφω-

νημένο στην ατομική του/ης

σύμβαση τόπο εργασίας.

Κατ’ εξαίρεση για την εβδο-

μάδα από 7/6/2021 έως

13/6/2021 δεν ισχύει η υπο-

χρέωση διενέργειας του self

test έως και 24 ώρες προ

της πρώτης ημέρας της

εβδομάδας που ο/η εργαζό-

μενος/η παρέχει την εργα-

σία του/ης με φυσική

παρουσία. Οι

εργαζόμενοι/ες μπορούν να

υποβάλλονται και να δηλώ-

νουν το αποτέλεσμα του

self test οποιαδήποτε

ημέρα έως και 13/6/2021.

Από 14/6/2021 έως

30/6/2021 ισχύει η υποχρέ-

ωση διενέργειας αυτοδια-

γνωστικής δοκιμασίας ελέγ-

χουέως και 24 ώρες προ

της πρώτης ημέρας της

εβδομάδας που ο/η εργαζό-

μενος/η παρέχει την εργα-

σία του/ης με φυσική

παρουσία”.

self test - self tests - κορο-

νοϊός

Self test για εργαζομένους

στο Δημόσιο

Σε συνέχεια της εφαρμογής

του υποχρεωτικού μέτρου

του διαγνωστικού ελέγχου

νόσησης από τον κορονοϊό

στο σύνολο των υπαλλή-

λων του Δημοσίου, επιση-

μαίνεται από το υπουργείο

Εσωτερικών ότι από σήμε-

ρα Δευτέρα 7 Ιουνίου έως

την Παρασκευή 12 Ιουνίου

θα είναι σε θέση να προμη-

θευτούν τρία νέα self test.

Οι συγκεκριμένοι αυτοδια-

γνωστικοί έλεγχοι αφορούν

στις εβδομάδες 7-12

Ιουνίου, 14-21 Ιουνίου και

21-27 Ιουνίου.

Επισημαίνεται ότι “βρίσκεται

σε ισχύ, για τους υπαλλή-

λους εκείνους που παρέ-

χουν τις υπηρεσίες τους με

φυσική παρουσία στον

τόπο εργασίας τους και δεν

τηλεργάζονται, η υποχρέω-

ση διενέργειας αυτοδιαγνω-

στικής δοκιμασίας ελέγχου

έως και 24 ώρες προ της

πρώτης ημέρας της εβδο-

μάδας που ο εργαζόμενος

παρέχει την εργασία του με

φυσική παρουσία και οι

εργαζόμενοι στον Δημόσιο

Τομέα μπορούν να υποβάλ-

λονται και να δηλώνουν

στην ηλεκτρονική πλατφόρ-

μα self-testing.gov.gr το

αποτέλεσμα του διαγνωστι-

κού ελέγχου νόσησης μέχρι

το τέλος της κάθε εβδομά-

δας”.

Δωρεάν προμήθεια από

φαρμακεία

Το υπουργείο Εσωτερικών

υπενθυμίζει ότι η προμή-

θεια των αυτοδιαγνωστικών

ελέγχων (self test) πραγμα-

τοποιείται δωρεάν από τα

φαρμακεία με την επίδειξη

του Αριθμού Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΑΜΚΑ) και της αστυνομι-

κής ταυτότητας ή οποιουδή-

ποτε άλλου εγγράφου ταυ-

τοποίησης.

Εναλλακτικά του δωρεάν

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

(self test) οι εργαζόμενοι

δύνανται να επιλέξουν τη

διεξαγωγή διαγνωστικού

ελέγχου (rapid test ή PCR

test) από επαγγελματία

υγείας, είτε δωρεάν σε

δημόσια δομή στην οποία

παρέχεται η σχετική δυνα-

τότητα, είτε με δική τους

επιβάρυνσή σε ιδιωτική

δομή.

self test - self tests - κορο-

νοϊός

Πού δηλώνεται το αποτέλε-

σμα

Εφόσον κάποιος υποβληθεί

σε self test, δηλώνει το

αποτέλεσμα του στο self-

testing.gov.gr. Στην ίδια

πλατφόρμα, μπορεί να δει

τις δημόσιες δομές τις οποί-

ες μπορεί να επισκεφθεί,

προκειμένου να υποβληθεί

σε νέο τεστ. Αυτό μπορεί να

γίνει οπουδήποτε το επιθυ-

μεί, ιδιωτικά ή δημόσια,

εντός των επόμενων 24

ωρών.

Δήλωση αποτελέσματος

self test για δημόσιους

υπαλλήλους

Οι εργαζόμενοι στον δημό-

σιο τομέα δηλώνουν το

αποτέλεσμα του τεστ στον

ιστότοπο self-testing.gov.gr:

Δήλωση αποτελέσματος

self-test για εργαζομένους

δημοσίου τομέα, από όπου

και μπορούν να εκτυπώ-

σουν το αποτέλεσμα.

Δήλωση αποτελέσματος

self test για εργαζομένους

στον ιδιωτικό τομέα

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτι-

κό τομέα δηλώνουν το απο-

τέλεσμα στον ίδιο ιστότοπο

(self-testing.gov.gr):

Δήλωση αποτελέσματος

self-test για εργαζομένους,

από όπου και μπορούν να

εκδώσουν το αποτέλεσμα.
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Self test – Self test – Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Υπάλληλοι: Τι ισχύει έως τοΙδιωτικοί και Δημόσιοι Υπάλληλοι: Τι ισχύει έως το

τέλος Ιουνίουτέλος Ιουνίου



Ψ
ηφίστηκε από

την ολομέλεια

της Βουλής το

νομοσχέδιο του υπουρ-

γείου Εσωτερικών για την

εκλογή δημοτικών και

περιφερειακών αρχών,

που θεσπίζει -μεταξύ

άλλων- μείωση του ποσο-

στού πλειοψηφίας που

απαιτείται για την ανάδει-

ξη του επιτυχόντος συν-

δυασμού, από 50% συν

μία ψήφο, σε 43% συν μία

ψήφο.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε

μόνο από τους βουλευτές

της κυβέρνησης ενώ οι

βουλευτές της αντιπολίτευ-

σης ψήφισαν «όχι».

Οι βασικές αλλαγές

Σύμφωνα με το υπουργείο

Εσωτερικών, οι βασικές

αλλαγές που προωθούνται,

συνοψίζονται στα εξής:

Επαναφορά της 5ετούς

θητείας. Οι δήμαρχοι και οι

περιφερειάρχες που θα

αναδειχθούν από τις εκλο-

γές της 8ης Οκτωβρίου

2023, θα έχουν πλήρη

πενταετή θητεία, η οποία

θα ξεκινήσει την 1η

Ιανουαρίου

Το όριο εκλογής από τον

πρώτο γύρο τίθεται σε

ποσοστό 43% συν μία

ψήφο.

Τίθεται όριο 3% για το

δικαίωμα εκλογής δημοτι-

κού ή περιφερειακού συμ-

βούλου, το οποίο είναι ανε-

ξάρτητο από τον αριθμό

των μελών του οικείου συμ-

βουλίου και ευθυγραμμι-

σμένο με το ισχύον όριο

στις εθνικές εκλογές.

Εξασφαλίζεται η εκλογή των

3/5 των μελών του συμβου-

λίου στον νικητή των εκλο-

γών.

Προβλέπεται η εκλογή συμ-

βουλίων ή προέδρων δημο-

τικών κοινοτήτων σε όλη

την επικράτεια, χωρίς εξαί-

ρεση, μία ρύθμιση που

ανταποκρίνεται σε σχετικά

αιτήματα των τοπικών κοι-

νωνιών. Ειδικότερα για τις

κοινότητες με πληθυσμό

μέχρι και 300 κατοίκους,

κάθε συνδυασμός μπορεί

να έχει πάνω από έναν (1)

υποψήφιο πρόεδρο.

Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώ-

τος σε σταυρούς, ανεξαρτή-

τως συνδυασμού, από τον

πρώτο γύρο.

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 καταληκτική ημερο-

μηνία 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.

Ο αριθμός των μελών των

δημοτικών και περιφερεια-

κών συμβουλίων, καθώς

και των συμβουλίων δημοτι-

κών κοινοτήτων καθορίζεται

με βάση συγκεκριμένες

πληθυσμιακές κλίμακες.

Προβλέπεται λελογισμένη

μείωση του αριθμού των

μελών τους. Σημειώνεται,

δε, ότι μετά τη δημόσια δια-

βούλευση, επήλθαν στοχευ-

μένες παρεμβάσεις. Στο

πλαίσιο αυτό, δήμος που

αποτελείται από περισσότε-

ρες από έξι (6) δημοτικές

ενότητες και έχει πληθυσμό

από 10.001 έως 50.000

κατοίκους, δικαιούται αυξη-

μένου αριθμού μελών

δημοτικού συμβουλίου.

Εξορθολογίζεται και συστη-

ματικοποιείται το πλαίσιο

κωλυμάτων εκλογιμότητας

και ασυμβιβάστων, λαμβα-

νομένων υπόψιν και παρα-

τηρήσεων που διατυπώθη-

καν στο πλαίσιο της δημό-

σιας διαβούλευσης.

Επαναδιατυπώνονται με

σαφήνεια και πληρότητα

δικονομικές διατάξεις που

αφορούν στην εκδίκαση

διαφορών που σχετίζονται

με τις εκλογές ΟΤΑ.

Για τη διεξαγωγή των εκλο-

γών δημοτικών και περιφε-

ρειακών αρχών λαμβάνεται

υπόψιν ο μόνιμος πληθυ-

σμός, όπως αποτυπώνεται

στα αποτελέσματα της

τελευταίας απογραφής.

Τέλος και σύμφωνα με τα

μέχρι σήμερα ισχύοντα, ο

εκλεγμένος περιφερειάρ-

χης, κατά τη διάρκεια της

θητείας του, τελεί σε ανα-

στολή της επαγγελματικής

του δραστηριότητας.

Ψηφίστηκε επίσης με

ευρεία πλειοψηφία, η τρο-

πολογία του υπουργού

Εσωτερικών Μάκη Βορίδη

με την οποία καθιερώνεται

ασυμβίβαστο ως προς την

κατοχή επιτελικής θέσης σε

κόμματα, για πρόσωπα που

έχουν καταδικαστεί οριστι-

κά.

Υπέρ της τροπολογίας

τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ,

Κίνημα Αλλαγής και

Ελληνική Λύση, ενώ κατα-

ψήφισαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.
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Με 43% συν μία ψήφο η ανάδειξη δημάρχου και περιφερειάρΜε 43% συν μία ψήφο η ανάδειξη δημάρχου και περιφερειάρ--
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της

πόλης των Φαρσάλων στον

πεζόδρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο

κέντρο των Φαρσάλων κατάλλη-

λο για επαγγελματική στέγη στην

οδό Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί

Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

1ου ορόφου, 65 τμ ανακαινι-

σμένο, στην οδό Λαμίας στα

Φάρσαλα, θέρμανση και κλι-

ματισμός χωρίς κοινόχρηστα.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6998142044

ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός φορτηγού

για την αλωνιστική περίοδο.

Πληροφορίες στο τηλ.

6981169909

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

1ου ορόφου 65 τμ ανακαινι-

σμένο στην οδό Λαμίας στα

Φάρσαλα, θέρμανση και κλι-

ματισμός, χωρίς κοινόχρη-

στα.

Τηλέφωνο:6998142044

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για

εργασία σε κάβα ποτών.

Πληροφορίες στο:

6975668620
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8/6:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145

(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

9/6:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7

Τηλ: 24910-22342

10/6:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

11/6:Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

12/6:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

13/6:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

14/6:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321

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 απασχόλη-

ση σε εργοστάσιο κονσερβοποιιάς

Πληροφορίες στο Nefeli Travel

Tηλ. Επικοινωνίας: 24910-25600-601

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του

Θεόφιλου και της Κωνσταντίας το γένος

Σουλούκου που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στον Δασόλοφο και η ΓΕΩΡΓΙΑ

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ του Αχιλλεύς και της Ελένης

το γένος Μαλισιώβα που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στην Κρήνη Φαρσάλων,

πρόκειται να έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό γάμο

που θα τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

στην Κρήνη Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του

Βασιλείου και της Παναγιώτας το γένος

Κεχαγιά που γεννήθηκε στην Λάρισα και

κατοικεί στα Φάρσαλα και η 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αποστόλου

και της Σταυρούλας το γένος Γκάνια που γεν-

νήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα

Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε Α’

Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον Ι.Ν.

Αγίου Νικολάου στα Φάρσαλα.

Αγρυπνία στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους

στην Βαμβακού Φαρσάλων
Με την ευκαιρία της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα 

θα πραγματοποιηθεί αγρυπνία στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους

Βαμβακούς Φαρσάλων.

Γνωρίζουμε στους ευσεβείς Χριστιανούς την τέλεση της

αγρυπνίας το βράδυ της Τρίτης 8 Ιουνίου και ώρα 21:00 μ.μ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Παναγία Ελεούσα

ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών του

1ου Γυμνασίου Φαρσάλων για την προσφορά των

110 ευρώ στην μνήμη του Ζαχαρή Ευαγγέλου.Καλή

ανάπαυση κοντά στην δόξα του Θεού. 

ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Παναγία Ελεούσα

ευχαριστεί από καρδιάς την οικογένεια Ευανθίας

Μανετζή για την προσφορά σεβαστού ποσού στη

μνήμη του συζύγου και πατέρα Γεωργίου Μανετζή.

Καλό παράδεισο κοντά στην δόξα του Θεού. 

ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Παναγία Ελεούσα την

οικογένεια Δημητρίου Βασιλού για την προσφορά

σεβαστού ποσού στη μνήμη του πατέρα τους

Κωνσταντίνου Βασιλού Ο Θεός να αναπαύσει την

ψυχή αυτού.

ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ευχαριστεί την οικογένεια και τους συγγενείς του

εκλιπόντος Γεωργίου Μαργαριτόπουλου για την

δωρεά τους στον Σύλλογο εις μνήμη του.

ΤΟ Δ.Σ. τους εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια.
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Γ
ια πρώτη φορά οι

πολίτες θα δουν

να κουρεύονται τα

χρέη τους, ενώ προστα-

τεύονται πλήρως οι οικο-

νομικά ευάλωτοι και αυτοί

που έχουν πραγματικά

ανάγκη, με την πρώτη

κατοικία να θωρακίζεται.

Νοικοκυριά και μικρές επι-

χειρήσεις μπορούν να διευ-

θετήσουν όλες τις οφειλές

τους προς τράπεζες, διαχει-

ριστές δανείων, Δημόσιο

και ασφαλιστικά ταμεία,

σύμφωνα με τα όσα προ-

βλέπει ο νέος Νόμος

«Ρύθμιση οφειλών και

παροχή 2ης ευκαιρίας»

(ν.4738/2020), με δύο τρό-

πους.

Πώς διευθετούν πλέον τις

οφειλές τους νοικοκυριά και

επιχειρήσεις;

Ο πρώτος τρόπος είναι

μέσω του εξωδικαστικού

μηχανισμού ρύθμισης οφει-

λών, υποβάλλοντας αίτηση

στην ηλεκτρονική πλατφόρ-

μα της Ειδικής Γραμματείας

Διαχείρισης Ιδιωτικού

Χρέους. Έτσι, διασφαλίζε-

ται:

1ον. Αναστολή των διαδικα-

σιών αναγκαστικής εκτέλε-

σης (πλειστηριασμοί, κατα-

σχέσεις κ.λπ.)

2ον. Αποπληρωμή των

οφειλών προς το Δημόσιο

και τους Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης σε έως και 240

δόσεις, δηλαδή σε χρονικό

διάστημα έως 20 ετών,

καθώς και των μη εξυπηρε-

τούμενων δανείων σε έως

420 δόσεις.

Επιπρόσθετα, στις περι-

πτώσεις των ευάλωτων νοι-

κοκυριών, παρέχεται κρατι-

κή επιδότηση της δόσης

του δανείου της α΄κατοικίας

για 5 έτη.

3ον. Διαγραφή μέρους της

οφειλής υπό τις προϋποθέ-

σεις και τα κριτήρια που

καθορίζονται από το ισχύον

θεσμικό πλαίσιο.

Ο δεύτερος τρόπος της δια-

δικασίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η

όποια προτεινόμενη λύση

θα είναι βιώσιμη, ώστε να

μπορεί να ανταπεξέλθει ο

οφειλέτης στη εξυπηρέτηση

της δόσης.

Ο δεύτερος τρόπος είναι

μέσω της διαδικασίας δια-

γραφής όλων των οφειλών,

υποβάλλοντας αίτηση στο

δικαστήριο, με σκοπό να

λάβουν τη 2η ευκαιρία,

αφού θα έχει προηγηθεί, με

συγκεκριμένους τρόπους

που προβλέπονται στο

νόμο, η απαλλαγή τους από

όλα τα χρέη.

Ειδικά για την προστασία

της α’ κατοικίας των ευάλω-

των νοικοκυριών που έχουν

ισχυρή ή πλήρη οικονομική

αδυναμία, προβλέπεται η

ίδρυση ενός Φορέα, ο οποί-

ος θα αγοράζει την α’ κατοι-

κία των ευάλωτων νοικοκυ-

ριών, και στη συνέχεια υπο-

χρεούται να τους τη μισθώ-

νει. Με τον τρόπο αυτό στη-

ρίζονται έμπρακτα οι αδύ-

ναμοι πολίτες, καθώς τους

παρέχεται επίδομα ενοικίου,

όπως ήδη παρέχεται σε

όσους δεν έχουν ιδιόκτητη

κατοικία, στο ύψος που ορί-

στηκε το επίδομα στέγασης

σύμφωνα με τον Νόμο

4472/2017.

Θα πρέπει να επισημανθεί,

ότι ο νέος νόμος για τη «2η

ευκαιρία», προστατεύει και

την α’ κατοικία και την

επαγγελματική στέγη των

μικρομεσαίων επιχειρημα-

τιών, κάτι που δεν γινόταν

μέχρι σήμερα ούτε και στο

νόμο Κατσέλη.

Τι αναφέρουν οι πηγές του

Μαξίμου

Σύμφωνα με πηγές από το

Μέγαρο Μαξίμου, όλα τα

παραπάνω αποδεικνύουν

ότι η κυβέρνηση, από την

αρχή της θητείας της, έχει

θεσπίσει το κατάλληλο

πλέγμα μέτρων προκειμέ-

νου να στηρίξει την κοινω-

νία, να προστατεύσει την α’

κατοικία ευάλωτων νοικοκυ-

ριών καθώς και αυτών που

αποδεδειγμένα παρουσιά-

ζουν αδυναμία πληρωμής.

Παράλληλα ενισχύει την

κουλτούρα πληρωμών και

διασφαλίζει την εύρυθμη

λειτουργία της οικονομικής

δραστηριότητας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η

κυβέρνηση Τσίπρα –

Καμμένου, είχε καταργήσει

το πλαίσιο που βρήκε σε

ισχύ, δηλαδή τον Νόμο

Κατσέλη, δημιούργησε ένα

προσωρινό εργαλείο προ-

στασίας (για 6 μήνες), το

οποίο αφορούσε περιορι-

σμένη ομάδα δανειοληπτών

και δεν μπορούσε καν να

λειτουργήσει στην πράξη

και δεν έδωσε τελικά συνο-

λική και βιώσιμη λύση στο

πρόβλημα του ιδιωτικού

χρέους.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη

όταν ανέλαβε, παρέτεινε τη

διάρκεια του Νόμου

4605/2019 για επιπλέον 7

μήνες, μέχρι την 31η

Ιουλίου 2020 και κάλεσε τις

τράπεζες και τα funds να

παρέχουν βιώσιμες ρυθμί-

σεις προς τους οφειλέτες,

με σκοπό να αποφύγουν

τους πλειστηριασμούς και

να προστατευτεί η α’ κατοι-

κία τους.

Κατά τη διάρκεια της υγειο-

νομικής κρίσης, η σημερινή

κυβέρνηση προστάτευσε

πλήρως την α΄ κατοικία

όσων επλήγησαν από τις

οικονομικές επιπτώσεις της

πανδημίας του κορωνοϊού

(νοικοκυριών και επιχειρή-

σεων) έως προχθές, 31

Μαΐου. Η προστασία αφο-

ρούσε όχι μόνο πλειστηρια-

σμούς, αλλά και κάθε άλλο

μέτρο αναγκαστικής εκτέλε-

σης των πιστωτών, δηλαδή

κατασχέσεις τραπεζικών

λογαριασμών, δεσμεύσεις

περιουσίας, εξώσεις κ.λπ.

Ωστόσο, την ίδια ώρα συνε-

χίζει να τρέχει το πρόγραμ-

μα «Γέφυρα» για την επιδο-

τηση δανείων α’ κατοικίας

κορωνόπληκτων νοικοκυ-

ριών που λήγει στα τέλη

του 2021.

Παράλληλα κάλεσε τις τρά-

πεζες και τα funds να παρέ-

χουν βιώσιμες ρυθμίσεις

προς τους οφειλέτες, με

σκοπό να αποφύγουν τους

πλειστηριασμούς και να

προστατευτεί η α’ κατοικία

τους. Έτσι, 415.225 μη εξυ-

πηρετούμενα στεγαστικά,

καταναλωτικά και επιχειρη-

ματικά δάνεια, συνολικού

ύψους 22 δισ. ευρώ, ρυθμί-

στηκαν διμερώς και επιτυ-

χώς μεταξύ τραπεζών, εται-

ρειών διαχείρισης απαιτή-

σεων από δάνεια και

πιστώσεις, και οφειλετών,

από τον Ιούλιο 2019 έως τα

τέλη Ιανουαρίου 2021.

Επίσης η κυβέρνηση δημι-

ούργησε μια πλατφόρμα για

τον επαναπροσδιορισμό

των δικασίμων ημερομη-

νιών των εκκρεμών υποθέ-

σεων του Νόμου Κατσέλη,

που απαριθμούνται σε

χιλιάδες, ώστε να εκδικα-

στούν, εντός του έτους

2021. Με αυτό τον τρόπο

θα ξεκαθαρίσει το τοπίο

αναφορικά με αυτούς που

παρουσιάζουν πραγματική

αδυναμία πληρωμής

Οικονομικά Νέα

Κούρεμα χρεών και προστασία της πρώτης κατοικίας με τη «2ηΚούρεμα χρεών και προστασία της πρώτης κατοικίας με τη «2η

Ευκαιρία»Ευκαιρία»



Σ
τα πλαίσια συμμετο-

χής του Δήμου

Φαρσάλων στο πρό-

γραμμα συλλογής και

αξιοποίησης κενών πλα-

στικών συσκευασιών

φυτοπροστατευτικών

προϊόντων, σας ενημερώ-

νουμε ότι η δεύτερη συλ-

λογή κενών συσκευασιών

φυτοπροστατευτικών

προϊόντων έτους 2021 θα

γίνει την Τετάρτη 9-6-2021

στα Φάρσαλα στον χώρο

του Αμαξοστασίου δίπλα

στη σκεπαστή λαϊκή

αγορά από 8:30 έως

11:00.

Υπενθυμίζουμε την ορθή

διαδικασία καθαρισμού των

κενών πλαστικών συσκευα-

σιών φυτοπροστατευτικών

προϊόντων στην παρακάτω

αφίσα και το φυλλάδιο του

Ελληνικού Συνδέσμου

Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ).

Η προμήθεια των διάφανων

πλαστικών σακουλών συλ-

λογής των κενών συσκευα-

σιών γίνεται από τα κατα-

στήματα γεωργικών εφο-

δίων. Οι συσκευασίες θα

πρέπει να είναι καθαρές, να

έχουν στραγγισθεί πλήρως,

τοποθετημένες σε πλαστι-

κές σακούλες και τα καπά-

κια τοποθετημένα σε ξεχω-

ριστές σακούλες.

Σας ενημερώνουμε ότι απα-

γορεύεται η ρίψη των κενών

συσκευασιών φυτοπροστα-

τευτικών προϊόντων στους

κάδους απορριμμάτων.

Προτρέπουμε τους χρήστες

να χρησιμοποιούν την ενδε-

δειγμένη διαδικασία διαχεί-

ρισής τους.

Η συντονισμένη αυτή προ-

σπάθεια για την υλοποίηση

του πιλοτικού προγράμμα-

τος στοχεύει πρωταρχικά

στην προστασία του περι-

βάλλοντος και της δημόσιας

υγείας, μέσω της ορθής

απόρριψης των συσκευα-

σιών αυτών.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες απευθυνθείτε στο

αρμόδιο γραφείο αγροτικής

ανάπτυξης του Δήμου (ισό-

γειο Δημαρχείου).

Τηλέφωνο επικοινωνίας :

2491350113 E-mail: gew-

ponos@dimosfarsalon.gr

(αρμόδιοι υπάλληλοι: Ε.

Ευαγγελοπούλου – Π.

Καλφούντζου).
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