
Η Κρίστι αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξήχθη στην

Πάτρα και κατέλαβε για ακόμη μια φορά την πρώτη

θέση με βολή στα 58.17 μέτρα.

Τι δήλωσε στον “Π.Τ.” για τα μελλοντικά σχέδια

της, την προετοιμασία της και τους στόχους με

“φόντο” το Τόκιο και τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Το ρεκόρ που “απειλεί” να σπάσει και να γίνει η

πολυνικής του θεσμού σε όλα τα αθλήματα!

CMYK

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1022 Τιμή: 0,60 ευρώ

Διαμαρτυρίες και σταΔιαμαρτυρίες και στα
Φάρσαλα για το νέο εργασιαΦάρσαλα για το νέο εργασια--
κό νομοσχέδιο τουκό νομοσχέδιο του
Υπουργείου ΕργασίαςΥπουργείου ΕργασίαςΤιμήθηκε ο Άγιος Λουκάς οΤιμήθηκε ο Άγιος Λουκάς ο

Ιατρός στα Φάρσαλα Ιατρός στα Φάρσαλα 

Η ΠΕΑΕΑ Φαρσάλων τίμησε τουςΗ ΠΕΑΕΑ Φαρσάλων τίμησε τους

πατριώτες του “Ορμάν Μαγούλα”πατριώτες του “Ορμάν Μαγούλα”

Η ομάδα «Η ομάδα «bike dream teambike dream team» Φαρσάλων συμμετείχε στον 1ο Ποδηλατικό» Φαρσάλων συμμετείχε στον 1ο Ποδηλατικό

Γύρο με σύνθημα «Τρέχουμε πιο Γρήγορα από τον Καρκίνο»Γύρο με σύνθημα «Τρέχουμε πιο Γρήγορα από τον Καρκίνο»

Συνεδριάζει την Πέμπτη 17Συνεδριάζει την Πέμπτη 17

Ιουνίου το Δημοτικό ΣυμβούλιοΙουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Οι Φαρσαλινοί τίμησαν τηνΟι Φαρσαλινοί τίμησαν την

παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοπαγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμο--

δότη με επιτυχημένη αιμοδοσίαδότη με επιτυχημένη αιμοδοσία

«Πράσινο«Πράσινο

φωςφως» για» για

φωτοβολταϊκόφωτοβολταϊκό

σταθμό στησταθμό στη

ΣκοπιάΣκοπιά

ΚοινωνικόςΚοινωνικός

Τουρισμός –Τουρισμός –

Ξεκίνησαν οιΞεκίνησαν οι

ηλεκτρονικέςηλεκτρονικές

αιτήσειςαιτήσεις

“Σάρωσε” και στην Πάτρα κατακτώντας το“Σάρωσε” και στην Πάτρα κατακτώντας το

11ο σερί χρυσό μετάλλιο 11ο σερί χρυσό μετάλλιο σεσε ΠανελλήνιοΠανελλήνιο

πρωτάθλημαπρωτάθλημα η Φαρσαλινή δισκοβόλοςη Φαρσαλινή δισκοβόλος

Κρίστι ΑναγνωστοπούλουΚρίστι Αναγνωστοπούλου

Σελ.5
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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 16/6/2021
Συννεφιά 16/30c

Τρίτη 15/6/2021
Ασθενής Βροχή 15/23c

Πέμπτη 17/6/2021
Αυξημένη Συννεφιά 21/31c

Παρασκευή 18/6/2021
Πιθανότητα Βροχής 21/31c

Σάββατο 19/6/2021
Ασθενής Βροχή 20/30c

Κυριακή 20/6/2021

Ασθενής Βροχή 20/30c

Δευτέρα 21/6/2021

Συννεφιά 19/30c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

«
Πράσινο» φως για

την εγκατάσταση

ακόμη ενός ακόμα

φωτοβολταϊκού σταθμού

άναψε από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Θεσσαλίας – Στερεάς

Ελλάδας.

Ο ασκών καθήκοντα συντο-

νιστή Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Θεσσαλίας –

Στερεάς Ελλάδας κ.

Κωνσταντίνος Λάππας,

αποφάσισε την υπαγωγή

σε Πρότυπες

Περιβαλλοντικές

Δεσμεύσεις φωτοβολταικού

σταθμού παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας εγκατε-

στημένης ισχύος 9,9 MW.

Ο σταθμός θα βρίσκεται σε

δύο θέσεις. Η μια θα είναι

στο χωριό Σκοπιά

Φαρσάλων και η άλλη στην

Αχλαδιά Δομοκού.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

«Πράσινο» για«Πράσινο» για

φωτοβολταϊκόφωτοβολταϊκό

σταθμό στη Σκοπιάσταθμό στη Σκοπιά

Εσκίογλου για πανελλαΕσκίογλου για πανελλα--

δικές: Αρχίζει για όλουςδικές: Αρχίζει για όλους

τους μαθητές μία νέα,τους μαθητές μία νέα,

σπουδαία και πολύσπουδαία και πολύ

ενδιαφέρουσα σελίδαενδιαφέρουσα σελίδα

στη ζωή τουςστη ζωή τους

Σ
ε δήλωση του

Χρήστου

Καπετάνου, προέ-

δρου ΔΕΕΠ Λάρισας της

Νέας Δημοκρατίας, για

την έναρξη των

Πανελλαδικών εξετάσεων

επισημαίνονται τα εξής:

«Από την Δευτέρα 14

Ιουνίου 2021, ξεκινούν οι

Πανελλαδικές εξετάσεις για

όλους τους μαθητές και τις

μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου,

οι οποίοι θα κληθούν,

παρόλο που πέρασαν μια

χρονιά δύσκολη λόγω της

πανδημίας, να δώσουν τον

καλύτερο εαυτό τους ώστε

να επιτύχουν ο καθένας τον

στόχο του.

Αρωγοί στην προσπάθειά

τους, οι γονείς και οι καθη-

γητές, που όλο αυτό το διά-

στημα τους στηρίζουν και

τους δίνουν δύναμη και

εφόδια στον αγώνα τους.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα,

καλή επιτυχία με ηρεμία και

αυτοσυγκέντρωση.

Το μέλλον ανοίγεται μπρο-

στά τους. Οι εξετάσεις είναι

μόνον η αρχή.

Η ζωή έχει πολλές ευκαι-

ρίες για να πραγματοποιή-

σουν τα όνειρά τους.

Καλό ξεκίνημα».

Χρ. Καπετάνος γιαΧρ. Καπετάνος για

την έναρξη τωντην έναρξη των

ΠανελλαδικώνΠανελλαδικών

ΕξετάσεωνΕξετάσεων

Μ
ήνυμα του

δημάρχου

Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου για την

έναρξη των πανελλαδι-

κών εξετάσεων:

«Οι πανελλαδικές εξετάσεις

ξεκινούν τη Δευτέρα για

χιλιάδες μαθήτριες και

μαθητές και θα διεξαχθούν

για δεύτερη συνεχόμενη

χρονιά σε ένα ιδιαίτερο

περιβάλλον λόγω της παν-

δημίας.

Εύχομαι καλή επιτυχία σε

όλους, υπενθυμίζοντας πως

για τον καθέναν από εμάς,

η λέξη «επιτυχία» αντικατο-

πτρίζει τα όνειρά μας και

όχι τα «θέλω» των άλλων.

Η περίοδος αυτή χαρακτη-

ρίζεται από πολλούς ως

κρίσιμη. Τίποτε όμως δεν

τελειώνει εδώ. Αντίθετα,

αρχίζει για όλους τους

μαθητές μία νέα, σπουδαία

και πολύ ενδιαφέρουσα

σελίδα στη ζωή τους.

Εύχομαι επίσης καλή δύνα-

μη στην εκπαιδευτική μας

κοινότητα που διασφαλίζει

την ομαλότητα μίας τόσο

σημαντικής διαδικασίας και

συγχαίρω τις οικογένειες

των υποψηφίων που με

σθένος και προσήλωση

τους στηρίζουν σ’ αυτό τον

αγώνα τους.

Το μυστικό της επιτυχίας

στη ζωή είναι να είσαι έτοι-

μος όταν έρθει η δική σου

ώρα. Και τώρα ήρθε η δική

σας».



Τ
ην Πέμπτη 17

Ιουνίου στις 19:30

μ.μ. συνεδριάζει το

Δημοτικό Συμβούλιο

Φαρσάλων με την μέθοδο

της τηλεδιάσκεψης, για

συζήτηση και λήψη από-

φασης στα παρακάτω

θέματα της ημερήσιας

διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση τροπο-

ποίησης Ολοκληρωμένου

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)

Δήμου οικον. έτους 2021

(μετά από την 1η αναμόρ-

φωση προϋπολογισμού)

(Εισηγητής: Παπαδήμας

Γεώργιος, Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση παρά-

τασης της Σύμβασης για το

Πρόγραμμα “Δράσεις

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου

2018” (Εισηγητής: Λιαπής

Αναστάσιος, Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 3o: Ανακατανομή

επιχορήγησης σε έργα του

τεχνικού Προγράμματος

έτους 2021 από την επιχο-

ρήγηση του Προγράμματος

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”

(Εισηγητής: Μπαλαμπάνη

Παρασκευή, Προϊσταμένη

Διεύθυνσης

Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφα-

σης, ορισμού ορκωτών

Λογιστών και καθορισμός

αμοιβής, για τον έλεγχο

οικονομικών Καταστάσεων

της ΔΗΚΕΦΑ έτους 2020

(Εισηγητής: Χαμορούσου

Ευαγγελία, Πρόεδρος

ΔΗΚΕΦΑ).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη,

αιτήσεων άρδευσης έτους

2021 στις Κοινότητες α)

Διλόφου, β) Ζ. Πηγής, γ)

Νεράιδας και δ) Υπέρειας

(Εισηγητής: Δαμιανός

Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης

για οφειλές και μείωση

μισθωμάτων σχολικών κυλι-

κείων Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπαίδευσης (Εισηγητής:

Χατζηπλή Σοφία,

Αντιδήμαρχος Διοικητικών

και Οικονομικών

Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης

προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για την

παραχώρηση χρήσης των

αιθουσών συγκέντρωσης,

στους οικισμούς Εργατικών

ΦΑΡΣΑΛΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

(Εισηγητής: Δαμιανός

Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης

έγκρισης της αναγραφόμε-

νης στο από 28/5/2021

πρότασης της Επιτροπής

Επίλυσης φορολογικών δια-

φορών και αμφισβητήσεων

του Δήμου σχετικά με κατα-

πάτηση Δημοτικής έκτασης

από τον Μαργαριτόπουλο

Νικόλαο του Γεωργίου

(Εισηγητής: Δαμιανός

Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης

διακοπής οχημάτων επι της

οδού Λαμίας και

Περιφερειακής Αλσυλλίου

(Εισηγητής: Δαμιανός

Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφα-

σης σχετικά με την παρα-

χώρηση χρήσης στο δια-

μορφωμένο χώρο “Πηγές

Απιδανού” σε καταστήματα

Υ.Ε. στο πλαίσιο μέτρων

αντιμετώπισης των συνε-

πειών που δημιουργήθηκαν

από την πανδαιμία covid-19

(Εισηγητής: Μπαλαμπάνη

Παρασκευή, Προϊσταμένη

Διεύθυνσης

Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 11ο: Πρόταση ψηφί-

σματος της Λαϊκής

Συσπείρωσης για το

Παλαιστινιακό Ζήτημα

(Εισηγητής: Δαμιανός

Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

3
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Συνεδριάζει την Πέμπτη 17 Ιουνίου τοΣυνεδριάζει την Πέμπτη 17 Ιουνίου το

Δημοτικό Συμβούλιο των ΦαρσάλωνΔημοτικό Συμβούλιο των Φαρσάλων

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
Προσφορές



Ε
κδήλωση τιμής και

μνήμης για τους

40 απαγχονισθέ-

ντες πατριώτες από τα

Γερμανικά στρατεύματα

κατοχής και τους συνερ-

γάτες τους, πραγματοποί-

ησε το Παράρτημα της

Πανελλήνιας Ένωσης

Αγωνιστών Εθνικής

Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ)

Φαρσάλων, την Κυριακή

6 Ιουνίου, μια εβδομάδα

μετά από την εκδήλωση

του Δήμου και της

Κοινότητας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το

χρονικό και την αφήγηση

των γεγονότων και ακολού-

θησε ομιλία από το μέλος

της ΚΟΒ ΚΚΕ Φαρσάλων κ.

Κατερίνας Κατσακιώρη,

όπου τονίστηκε μεταξύ

άλλων, ο ρόλος του ΚΚΕ

στην συντριβή του φασι-

σμού και την απελευθέρω-

ση από τον ξένο κατακτητή.

Στην ομιλία αναφέρθηκαν

μεταξύ άλλων, οι αντιθέσεις

στις μεγάλες καπιταλιστικές

χώρες και η συνεχιζόμενη

οικονομική κρίση που ήταν

η αιτία του 2ου παγκοσμίου

πολέμου, κάτι που όπως

τονίστηκε μπορεί να συμβεί

και στις μέρες μας. Έγινε

αναφορά στην τεράστια

ευθύνη που είχαν μέχρι

τώρα όλες οι Κυβερνήσεις,

για την εμπλοκή της χώρας

μας στα ΑμερικανόΝΑΤΟικά

σχέδια. Αναφέρθηκαν οι

ευθύνες της κυβέρνησης

για την αντιμετώπιση της

πανδημίας, καθώς το ΕΣΥ

παρέμεινε αθωράκιστο, ενώ

αντίθετα ενισχύθηκε η ιδιω-

τική επιχειρηματική πρωτο-

βουλία στον τομέα της

Υγείας. Αναφορά έγινε και

στο νέο αντεργατικό τερα-

τούργημα που φέρνει η

κυβέρνηση στη Βουλή και

που περιλαμβάνει το ξεχεί-

λωμα της εργάσιμης μέρας

για δουλειά όπου, όσο, και

όπως θέλει ο εργοδότης,

τσακίζοντας την ζωή των

εργαζομένων και οδηγώ-

ντας τους στην εξαθλίωση.

Κλείνοντας επισημάνθηκε

ότι διέξοδος προς όφελος

των λαϊκών συμφερόντων

μπορεί να δώσει μόνο η

ένταση της πάλης και ότι ο

Σοσιαλισμός είναι η μόνη

επίκαιρη και ρεαλιστική

λύση σ’ αυτή τη βαρβαρό-

τητα.

Η εκδήλωση έκλεισε με το

προσκλητήριο των νεκρών

και κατάθεση στεφάνων

από τον Γραμματέα του

Συνδικάτου Οικοδόμων

Φαρσάλων κ. Γιάννη

Δημακόπουλο και από τον

Γραμματέα της ΚΟΒ ΚΕΕ

Φαρσάλων κ. Βασίλη

Γρίβα.

Ν
έο βήμα στην

μακρά διαδρομή

της επιστροφή

στην κανονικότητα κάνει

από σήμερα η χώρα, μετά

και το πρώτο μεγάλο

«στοίχημα», αφού το

Σαββατοκύριακο επέστρε-

ψε η μουσική στην εστία-

ση ενώ επεκτάθηκε και το

ωράριο της επιτρεπόμε-

νης κυκλοφορίας, καθώς

η απαγόρευση των μετα-

κινήσεων ξεκίνησε στις

01:30, απο 00:30 μέχρι

την Παρασκευή.

Από το Σάββατο επίσης,

αυξήθηκε το ποσοστό πλη-

ρότητας σε δραστηριότητες

ακροάματος – θεάματος

από 50 σε 75%, όταν το

θέατρο είναι χωρητικότητας

έως 1.000 θέσεων, σε 70%

έως 5000 θέσεων, και σε

65% όταν είναι δυναμικότη-

τας έως 15.000 θέσεων. Αν

είναι πλέον των 15.000

θέσεων, ο μέγιστος αριθμός

οριστικοποιείται σταθερά

στα 10.000 άτομα, σε κάθε

περίπτωση με υποχρεωτική

χρήση μάσκας για όλους.

Επίσης, για τα καταστήματα

κινητής τηλεφωνίας επιτρέ-

πεται πλέον η ταυτόχρονη

παρουσία τεσσάρων πελα-

τών σε καταστήματα εμβα-

δού έως 100 τ.μ..

Από την,Δευτέρα 14

Ιουνίου επανεκκίνησαν οι

πρακτικές, εργαστηριακές

και κλινικές ασκήσεις όλων

των φοιτητών, όλων των

εξαμήνων, καθώς και των

Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

των ΑΕΙ.

Επίσης, απο την Δευτέρα

ξεκίνησε η δια ζώσης λει-

τουργία των φροντιστηρίων.

Επόμενο  ορόσημο ειναι η

1η Ιουλίου όταν και θα

καταργηθεί πλήρως η απα-

γόρευση κυκλοφορίας ενώ

θα αυξηθεί και το όριο των

καλεσμένων στις δεξιώσεις

γάμων και βαπτίσεων από

100 που ισχύει σήμερα

στους 300.

Τα προνόμια για τους εμβο-

λιασμένους

Την ίδια ώρα “φουντώνει” η

συζήτηση για την διαμόρ-

φωση πλαισίου το οποίο θα

δίνει περαιτέρω ελευθερίες

στους πλήρως εμβολιασμέ-

νων έναντι όσων διστάζουν

να συμμετάσχον στην εμβο-

λιαστική διαδικασία.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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Σ
άρωσε και στην

Πάτρα και κατέκτη-

σε τον 11ο σερί

τίτλο της στο Πανελλήνιο

πρωτάθλημα η

Φαρσαλινή δισκοβόλος

Κρίστυ

Αναγνωστοπούλου.

Συγκεκριμένα το διήμερο

5/6 Ιουνίου η Κρίστι αγωνί-

στηκε στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα στίβου

Ανδρών και Γυναικών που

διεξήχθη στην Πάτρα και

κατέλαβε για ακόμη μια

φορά την πρώτη θέση.

Η αθλήτρια του Γ.Σ.

Ηλιούπολης με βολή στα

58.17 μέτρα κατέκτησε την

κορυφή για 11η φορά και

συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Την δεύτερη θέση και το

αργυρό μετάλλιο κατέκτησε

η Σοφία Κεσσίδη του Α.Σ.

Κένταυρου με βολή στα

52,22 μ. ενώ την τρίτη θέση

και το χάλκινο μετάλλιο

κατέκτησε η Δέσποινα –

Αρετή Φιλιππίδου του ΑΣΣ

Αλέξανδρου Μακεδονίας με

βολή στα 50,05 μ.

Όπως είναι αντιληπτό και

από τις διαφορές στις καλύ-

τερες βολές η Κρίστι

Αναγνωστοπούλου κατέκτη-

σε με σχετική άνεση την

πρώτη θέση.

Μιλώντας στον «Πρώτο

Τύπο» μας εξέφρασε την

χαρά της για το 11ο σερί

χρυσό μετάλλιο ενώ όπως

τόνισε το όνειρο της είναι η

πρόκριση για δεύτερη συνε-

χόμενη χρονιά στους

Ολυμπιακούς αγώνες του

Τόκιο το 2021.

Αναλυτικά όσα μας δήλωσε

η Φαρσαλινή Πανελλήνια

πρωταθλήτρια.

«Είμαι αρκετά ευχαριστημέ-

νη και αισιόδοξη  είμαι στα-

θερή σε βολές πάνω από

58μ. 

Το ατομικό μου ρεκόρ είναι

61.53μ. Τώρα συνεχίζουμε

για τους επόμενους αγώνες

με την Εθνική Ομάδα

Στίβου,  το Ευρωπαϊκό

Ομάδων όπου είμαστε στην

Α Κατηγορία (πρώην

Μπρούνο Ζαουλι) και θα

γίνει στην Κλουζ Ναποκα

της Ρουμανίας 19-20/06 και

το Βαλκανικό πρωτάθλημα

που θα διεξαχθεί στο

Βελιγράδι 26-27/06 με

στόχο πάντα την πρόκριση

στους Ολυμπιακούς Αγώνες

του Τόκιο 2021. Θα είναι η

δεύτερη μου συμμετοχή σε

Ολυμπιακούς Αγώνες η

προηγούμενη ήταν στο Ρίο

το 2016. 

Αυτή τη στιγμή είμαι μέσα

στις 32 καλύτερες αθλήτριες

του κόσμου που προκρίνο-

νται στους Ολυμπιακούς. Σ

αυτούς τους αγώνες θέλω

να κυνηγήσω μια καλύτερη

επίδοση και γιατί όχι και ένα

ατομικό ρεκόρ.

Ευχαριστώ πολύ όλους

όσους με στηρίζουν στο

δρόμο μου για το Τόκιο.»

«Απειλεί» το ρεκόρ της

Σακοράφα!

Η Κρίστι Αναγνωστοπούλου

με τα 11 σερί χρυσά μετάλ-

λια στην δισκοβολία όχι

μόνο είναι η αθλήτρια που

έχει τα περισσότερα σερί

χρυσά μετάλλια στην δισκο-

βολία γυναικών αλλά μπο-

ρεί να γίνει και η αθλήτρια

με τα περισσότερα σερί

χρυσά μετάλλια σε όλα τα

αθλήματα του γυναικείου

στίβου!

Το ρεκόρ το έχει η νέα πρό-

εδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία

Σακοράφα με 12 σερί

χρυσά μετάλλια στον ακο-

ντισμό.

Η Φαρσαλινή δισκοβόλος

δείχνει απόλυτα ικανή να

ισοφαρίσει και να ξεπεράσει

και αυτό το ρεκόρ.

Εμείς της ευχόμαστε κάθε

επιτυχία και καλή δύναμη

στον δρόμο προς το Τόκιο

και την ύψιστη τιμή την

συμμετοχή στους

Ολυμπιακούς αγώνες με το

εθνόσημο!
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Τ
ο Εργατικό Κέντρο

Φαρσάλων απευ-

θυνόμενο στους

εργαζόμενους, συνταξιού-

χους, ανέργους που συμ-

μετείχαν στην πανελλαδι-

κή απεργία στις 10

Ιουνίου 2021, που κήρυξε

η ΓΣΕΕ με βασική απαίτη-

ση να αποσυρθεί το

έκτρωμα του νομοσχεδί-

ου που καταρρακώνει

κάθε αξία και κάθε αξιο-

πρέπεια του εργαζομένου

και κατ’ επέκταση της

ίδιας της οικογένειας.  

Με το νέο εργασιακό νομο-

σχέδιο: α) Αυξάνεται το

πλαφόν των νόμιμων υπε-

ρωριών, ενώ οι εργαζόμενοι

χάνουν το δικαίωμα στη

θέση εργασίας τους οριστι-

κά καθώς οι εργοδότες -

πλέον- υποχρεούνται να

καταβάλλουν ορισμένους

μόνο μισθούς υπερημερίας

σε περίπτωση άκυρης από-

λυσης και εφόσον το επι-

τρέπει η οικονομική κατά-

σταση της εκάστοτε επιχεί-

ρησης, β) Περιορίζεται το

απεργιακό δικαίωμα, ενώ

αίρεται και η θεμελιώδης

προστασία των εκπροσώ-

πων των εργαζομένων από

απολύσεις, γ)

Απελευθερώνονται οι απο-

λύσεις και γίνονται ανεξέλε-

γκτες, ξηλώνεται το δίκαιο

της καταγγελίας και η προ-

στασία από την απόλυση,

δ) Ο εργοδότης έχει το

δικαίωμα να σταματήσει εκ

των υστέρων την ακυρότη-

τα της απόλυσης -ένα μήνα

μάλιστα μετά την λήξη της

τρίμηνης αποσβεστικής

προθεσμίας του εργαζόμε-

νου για κατάθεση ακυρωτι-

κής αγωγής- σε περίπτωση

που πάσχει ακυρότητας για

μη καταβολή αποζημίωσης

ή δεν τηρήθηκε ορθά ο

τύπος. Αίρεται συνεπώς, η

θεμελιώδης υποχρέωση του

εργοδότη σε περίπτωση

απόλυσης, να τηρήσει τον

έγγραφο τύπο και να κατα-

βάλλει την νόμιμη αποζη-

μίωση, ε) Καταργεί την

Κυριακάτικη αργία για εκα-

τοντάδες χιλιάδες εργαζομέ-

νους.

Σε αυτή την ιδιαίτερη

συγκυρία όλοι μαζί προτάσ-

σουμε ξανά τις δικές μας

διεκδικήσεις οι οποίες βασί-

ζονται στις πραγματικές

ανάγκες του κόσμου της

μισθωτής εργασίας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Άμεση κατάργηση του

συνόλου των αντεργατικών

μνημονιακών διατάξεων

που οδήγησαν στον στραγ-

γαλισμό των συλλογικών

εργατικών δικαιωμάτων και

εγγυήσεων και την εμπέδω-

ση της εργοδοτικής αυθαι-

ρεσίας. Κανένα άλλο μέτρο

που θα επιβαρύνει τα συνή-

θη υποζύγια τους μισθω-

τούς και τους συνταξιού-

χους.

Προστασία και θωράκιση

του 8ώρου και αποτροπή

καταστρατήγησής του μέσω

διευθέτησης με ατομική

συμφωνία.

Σταθερή και πλήρη πενθή-

μερη εργασία, προστασία

της Κυριακάτικης αργίας,

αύξηση του υποχρεωτικού

χρόνου ανάπαυσης και

αύξηση της αμοιβής της

υπερωρίας.

Όχι στους μισθούς πείνας.

Κανένας εργαζόμενος κάτω

από 751 ευρώ, κανένας

χωρίς συλλογική σύμβαση,

κανένας ανασφάλιστος.

Ενίσχυση της προστασίας

των εργαζομένων από την

απόλυση και ένταξη στην

εργατική προστασία των

ευέλικτων μορφών απασχό-

λησης.

Προστασία της θέσης εργα-

σίας και του δικαιώματος

απασχόλησης σε περίπτω-

ση άκυρης απόλυσης.

Ενίσχυση και θωράκιση του

ΣΕΠΕ υπό την εποπτεία ,

τον έλεγχο και την ευθύνη

του Υπουργείου Εργασίας.

Απρόσκοπτη πρόσβαση

των εργαζομένων σε

Επιθεωρήσεις Εργασίας σε

όλη την επικράτεια.

Αποκατάσταση της καθολι-

κότητας και της ρυθμιστικής

εμβέλειας της Εθνικής

Γενικής Συλλογικής

Σύμβασης Εργασίας, ως

προς το σύνολο των όρων

της, μισθολογικών και μη.

Κατάργηση των απορρυθμι-

στικών παρεμβάσεων στο

ν. 1876/1990 και άμεση

επανεκκίνηση χωρίς εμπό-

δια στη διαδικασία επέκτα-

σης των ΣΣΕ.

Αποκατάσταση της πρό-

σβασης στη μονομερή

Διαιτησία και καμία παρέμ-

βαση στο ρόλο του

Ο.ΜΕ.Δ. ως ανεξάρτητου

φορέα δωρεάν παροχής

ποιοτικών υπηρεσιών

Μεσολάβησης και

Διαιτησίας για τις συλλογι-

κές διαπραγματεύσεις.

Διασφάλιση από το Κράτος

της βιωσιμότητας και των

παροχών των Φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης και

την επαναφορά των κύριων

και επικουρικών συντάξεων

σε επίπεδα αξιοπρεπούς

διαβίωσης.

Επαναφορά της 13ης και

14ης σύνταξης.

Ελεύθερη συνδικαλιστική

δράση χωρίς κρατικό και

εργοδοτικό παρεμβατισμό.

Ενίσχυση της προστασίας

της συλλογικής δράσης, της

συλλογικής αυτονομίας, της

απεργίας και των εκλεγμέ-

νων εκπροσώπων των

εργαζομένων. Κατάργηση

των περιοριστικών παρεμ-

βάσεων στο συνδικαλιστικό

νόμο 1264/1982 και αυστη-

ρές κυρώσεις στους εργο-

δότες που παρεμποδίζουν

τη συνδικαλιστική δράση.

Δημόσιο και καθολικό ισχυ-

ρό σύστημα υγείας – πρό-

σβαση όλων σε ποιοτικές

δημόσιες υπηρεσίες υγείας,

πρόνοιας και ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης.

Καμία αποδυνάμωση του

Κέντρου Υγείας Φαρσάλων,

αλλά επάνδρωση με όλες

τις ειδικότητες ιατρών

καθώς και νοσηλευτικό και

διοικητικό προσωπικό.

Μείωση τιμολογίων κοινω-

φελών υπηρεσιών – έμπρα-

κτη πάταξη μονοπωλίων και

ακρίβειας στα καταναλωτικά

αγαθά.

Μόνιμη και αποτελεσματική

προστασία πρώτης κατοι-

κίας.

Δίκαιο φορολογικό σύστη-

μα, ελάφρυνση των μισθω-

τών και των συνταξιούχων

– πάταξη της φοροδιαφυ-

γής, της εισφοροδιαφυγής

και της εκτεταμένης παρα-

βατικότητας.

Τέλος στον αυταρχισμό και

τη φτωχοποίηση.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙ-

ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ
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Ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου ΦαρσάλωνΨήφισμα του Εργατικού Κέντρου Φαρσάλων

- 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.

-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

28/6-2021 Καθημερινά θαλάσσια μπάνια

σε Χρυσή Ακτή Παναγίας - Νέα Αγχίαλος -

Ώρα αναχώρησης 8 π.μ.

-4/5-7/2021

Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

Αναχώρηση Σάββατο βράδυ

11/7-2021 Ημερήσια κρουαζιέρα σε Σκιάθο

- Κουκουναριές



Κ
λιμάκιο στελεχών του

ΚΚΕ, αποτελούμενο

από τους Τάσο

Tσιαπλέ, μέλος της Κ.Ε και

επικεφαλής της Λαϊκής

Συσπείρωσης στο

Περιφερειακό Συμβούλιο

Θεσσαλίας, Γρίβα Βασίλη,

μέλος της Τ.Ε Υπαίθρου και

Γραμματέα της Κ.Ο

Φαρσάλων, Αποστόλη

Αναγνώστου, μέλος της Τ.Ε

Υπαίθρου και δημοτικό σύμ-

βουλο Φαρσάλων της Λαϊκής

Συσπείρωσης και Νίκο

Αλεξόπουλο συνδικαλιστή

του ΚΚΕ στο συνταξιουχικό

κίνημα, περιόδευσε την

Τρίτη 9/6/2021, στα Φάρσαλα

και συγκεκριμένα στο

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, στο

Δασονομείο και στο Κέντρο

Υγείας.

Μιλώντας  ο Τάσος Τσιαπλές,

στους υπαλλήλους του

Πυροσβεστικού Κλιμακίου

Φαρσάλων και αντίστοιχα του

Δασονομείου Φαρσάλων,

άσκησε σκληρή κριτική στην

κυβέρνηση της Ν.Δ και την

προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ,

γιατί χρόνια τώρα, η δασοπρο-

στασία και η αντιπυρική προ-

στασία στη Θεσσαλία και γενι-

κά στη χώρα μας αντιμετωπίζει

μεγάλες ελλείψεις, λόγω της

συνειδητής πολιτικής υποχρη-

ματοδότησης, υποστελέχωσης

και μη προμήθειας των απαι-

τούμενων μέσων, τόσο του

Πυροσβεστικού Σώματος, όσο

και της Δασικής Υπηρεσίας.

Και μόνο το γεγονός ότι ολό-

κληρη η πρώην επαρχία

Φαρσάλων, με 40 περίπου

χωριά, δεν έχει Πυροσβεστικό

Σταθμό, όπως έπρεπε, αλλά

ένα υποβαθμισμένο

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, χωρίς

το απαιτούμενο προσωπικό, με

γερασμένα οχήματα και ελλεί-

ψεις σε εξοπλισμό,, ότι στο

Δασονομείο Φαρσάλων, υπη-

ρετούν μόλις 4 υπάλληλοι με 1

αυτοκίνητο, επιβεβαιώνει την

ορθότητα της κριτικής που

ασκεί το ΚΚΕ.

Άσκησε επίσης κριτική στην

Περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας

και στην Δημοτική αρχή

Φαρσάλων, γιατί δεν έχουν σε

προτεραιότητα το ζήτημα της

δασοπροστασίας και πυρο-

προστασίας, δεν διεκδικούν

την επαρκή χρηματοδότηση,

στελέχωσης και εξοπλισμό της

Πυροσβεστικής και Δασικής

Υπηρεσίας, της ίδιας της

Περιφέρειας και του Δήμου,

αλλά στηρίζουν επί της ουσίας

την πολιτική των αστικών

κυβερνήσεων, που έχει τραγι-

κά αποτελέσματα με θύματα

συνανθρώπους μας, λαϊκές

περιουσίες και το περιβάλλον.

Το ΚΚΕ, σταθερά αναδεικνύει

και διεκδικεί την επίλυση των

προβλημάτων αυτών, όπως

και των εργασιακών των υπαλ-

λήλων του Πυροσβεστικού

Σώματος με ερωτήσεις στη

Βουλή, στο Περιφερειακό

Συμβούλιο και στα Δημοτικά

Συμβούλια, ξεκινώντας από

την αντίληψη ότι η προστασία

της ανθρώπινης ζωής, της λαϊ-

κής περιουσίας και του περι-

βάλλοντος, από τις πυρκαγιές,

τις πλημμύρες, τους σεισμούς

αποτελούν βασική προτεραιό-

τητα.

Το ΚΚΕ και οι εκλεγμένοι του

με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής

Συσπείρωσης σε Περιφέρεια

και Δήμους, διεκδικούν:

Άμεση και επαρκή χρηματοδό-

τηση των φορέων δασοπρο-

στασίας-δασοπυρόσβεσης.

Να ενισχυθούν τώρα, οι αρμό-

διες δυνάμεις πυροπροστασίας

με τα αναγκαία μέσα και να

εξασφαλισθούν τα απαραίτητα

χρήματα για τη βελτίωση των

υποδομών, των τεχνικών

μέσων, με ενίσχυση και ανανέ-

ωση του μηχανολογικού εξο-

πλισμού της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας σε πυροσβεστικά

οχήματα και σύγχρονα πλωτά

μέσα στους Πυροσβεστικούς &

Λιμενικούς Σταθμούς.

Να μπει τέλος στην κατηγοριο-

ποίηση του προσωπικού του

Πυροσβεστικού Σώματος σε

μόνιμους και συμβασιούχους.

Να μονιμοποιηθούν όλοι οι

πυροσβέστες. Να προσλάβει

το αναγκαίο μόνιμο προσωπι-

κό όλων των ειδικοτήτων στο

Πυροσβεστικό Σώμα και στη

Δασική Υπηρεσία. Καμία συγ-

χώνευση ή κατάργηση

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

και κλιμακίων. Να γίνει

Πυροσβεστικός Σταθμός το

Κλιμάκιο των Φαρσάλων, με

την ανάλογη στελέχωση, εξο-

πλισμό και χρηματοδότηση, να

γίνει σύντομα το νέο κτίριο που

θα στεγαστεί .

Ενιαίο αντιπυρικό σχεδιασμό

για κάθε ορεινό όγκο με την

ευθύνη των Δασικών

Υπηρεσιών και την επικουρική

στήριξη των Δήμων και της

Περιφέρειας.

Να συγκροτηθεί ενιαίος κρατι-

κός φορέας προστασίας της

δασικής περιουσίας, με προτε-

ραιότητα τη συγκρότηση και

στο επίπεδο της Θεσσαλίας

συντονιστικού οργάνου για

αποψίλωση, διάνοιξη αντιπυρι-

κών ζωνών, άμεση χρηματοδό-

τηση και ενίσχυση της υποδο-

μής της Δασικής και

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

προσλήψεις μόνιμου προσωπι-

κού.

Να μετατραπεί σε δημόσια

περιουσία η ιδιοκτησία των

μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων

και των εκτάσεων της εκκλη-

σίας στα βουνά, τα δάση, δασι-

κές εκτάσεις.

Να καταργηθεί ο αντιπεριβαλ-

λοντικός νόμος της Ν.Δ και

όλοι οι δασοκτόνοι νόμοι Ν.Δ,

ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, που αποχα-

ρακτηρίζουν δάση, δασικές

εκτάσεις, ακόμη και αναδασω-

τέες περιοχές και νομιμοποιούν

τους καταπατητές και ανοίγουν

το δρόμο για επενδύσεις σε

δασικές εκτάσεις, ακόμα και σε

περιοχές χαρακτηρισμένες ως

Νatura.

Να προστατευθούν οι καμένες

δασικές εκτάσεις από καταπα-

τητές και επιχειρηματικά συμ-

φέροντα και να αναδασωθούν

άμεσα.

Να αποζημιωθούν στο 100% οι

πληγέντες από πυρκαγιές, να

εξοφληθούν όσοι καθυστερούν.

Να παρθούν άμεσα μέτρα αντι-

πλημμυρικής προστασίας για

να αποφευχθεί νέα καταστρο-

φή το χειμώνα στις περιοχές

που καταστρέφονται από πυρ-

καγιές.

Κατά την επίσκεψή των στελε-

χών του ΚΚΕ, στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων, ο Τάσος

Τσιαπλές, μιλώντας σε εργαζό-

μενους, τους κάλεσε να

δώσουν το αγωνιστικό παρών

στην γενική απεργία, με αίτημα

την απόσυρση του αντεργατι-

κού νομοσχεδίου, που προβλέ-

πει μια ζωή όπου η ανασφά-

λεια, η ευελιξία και τα εξαντλη-

τικά ωράρια, οι εκατοντάδες

απλήρωτες ώρες δουλειάς το

χρόνο, η καθήλωση των

μισθών στα κατώτερα όρια για

το σύνολο του εργασιακού βίου

των εργαζομένων θα γίνουν

καθεστώς.

Να στηρίξουν το πλαίσιο αιτη-

μάτων των ταξικών συνδικά-

των που έχουν στο επίκεντρο

τις σύγχρονες ανάγκες των

εργαζομένων και όχι του κεφα-

λαίου. Που διεκδικούν:

Σταθερό ημερήσιο χρόνο δου-

λειάς, με 7ωρο –5θήμερο –

35ωρο. Κατάργηση όλων των

μορφών ελαστικής εργασίας.

Πλήρη και σταθερή εργασία για

όλους.

Κυριακή Αργία σε όλους τους

κλάδους.

Να εξασφαλιστεί εισόδημα που

να καλύπτει τις οξυμένες ανά-

γκες όλων των εργαζομένων

και ανέργων, με αυξήσεις

στους μισθούς, στις συντάξεις

και χορήγηση επιδόματος

ανεργίας σε όλους τους ανέρ-

γους.

Ελεύθερες συλλογικές δια-

πραγματεύσεις χωρίς εμπλοκή

του κράτους, ΣΣΕ με ουσιαστι-

κές αυξήσεις στους μισθούς.

Προστασία της υγείας και της

ασφάλειας των εργαζομένων

με ευθύνη κράτους και μεγαλο-

εργοδοσίας.

Κατοχύρωση της ελεύθερης

δράσης των συνδικάτων,

κόντρα στη καταστολή και τον

αυταρχισμό. Έξω το κράτος και

η εργοδοσία από τα εργατικά

σωματεία.

Αναφερόμενος στην διαχείριση

της πανδημίας, τόνισε ότι η

μεγάλη εξάπλωση της πανδη-

μίας και στη χώρα μας, που

στοίχισε ως τώρα πάνω από

12.000 νεκρούς, τη νόσηση

εκατοντάδων χιλιάδων που

μπορεί να τους δημιούργησε

διάφορα προβλήματα, που

κόστισε ένα σωρό χρήματα σε

χιλιάδες λαϊκές οικογένειες για

να κάνουν μοριακά τέστ, έχει

τη σφραγίδα της αντιλαϊκής

κυβερνητικής πολιτικής, που

έπαιξε την υγεία του λαού στον

τζόγο των μεγάλων επιχειρη-

ματικών συμφερόντων, που

έκανε «εκπτώσεις» στα υγειο-

νομικά πρωτόκολλα και τα

μέτρα προστασίας, όπως και

φέτος για χάρη του τουριστικού

κεφαλαίου.

Άλλωστε από την αρχή της

διαχείρισης της πανδημίας,

κριτήριο δεν ήταν η υγεία του

λαού, αλλά να αντέξει το δημό-

σιο σύστημα Υγείας, που με

ευθύνη της σημερινής και όλων

των προηγούμενων κυβερνή-

σεων, εξακολουθεί να βρίσκε-

ται υπεχρηματοδοτούμενο,

υποστελεχωμένο, με ελλείψεις

σε μέσα και υποδομές.

Κριτήριο της διαχείρισης της

πανδημίας, ήταν και είναι η

εύρυθμη λειτουργία του καπι-

ταλισμού. Κανένα ουσιαστικό

μέτρο για την προστασία της

υγείας των εργαζόμενων στους

μεγάλους χώρους δουλειάς,

στα σχολεία, στα ΜΜΜ στις

μεγάλες πόλεις, μεγάλη καθυ-

στέρηση στον εμβολιασμό,

που ενώ η κυβέρνηση διαλα-

λούσε ότι στα μέσα Ιούνη οι

εμβολιασμένοι θα έχουν φτάσει

στο 70%, σήμερα είναι το 25%

με μια δόση και άλλο 10% και

με τις δυο δόσεις εμβολιασμέ-

νοι.

Το ΚΚΕ, διεκδικεί πραγματικά

μέτρα προστασίας της υγείας,

μαζικά επαναλαμβανόμενα

δωρεάν τεστ σε όλους τους

εργαζόμενους, στις δομές

εκπαίδευσης, ηλικιωμένων,

Ρομά, προσφύγων. Γρήγορο

και ασφαλή εμβολιασμό του

λαού.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμων

γιατρών και νοσηλευτών στα

Νοσοκομεία, στα Κ.Υ, μονιμο-

ποίηση όλων των συμβασιού-

χων. Δημιουργία νέων κλινικών

και κλινών νοσηλείας που λεί-

πουν σε διάφορες ειδικότητες,

πολλών νέων κλινών ΜΕΘ με

το ανάλογο προσωπικό και

εξοπλισμό σε όλα τα

Νοσοκομεία της Θεσσαλίας και

γενικά.

Είναι το μόνο κόμμα, που

απαίτησε πραγματική επίταξη

των δομών και υπηρεσιών του

ιδιωτικού τομέα Υγείας, μαζί με

το προσωπικό τους, όχι μόνο

για την περίοδο της πανδη-

μίας, αλλά μόνιμα, γιατί η υγεία

δεν μπορεί να είναι εμπόρευ-

μα.

Πρωτοστάτησε και την περίοδο

της πανδημίας και πριν, για

την ανάπτυξη της δράσης των

υγειονομικών και όλων των

εργαζόμενων για τα προβλήμα-

τα της δημόσιας υγείας.

Κατά τη συζήτηση με τους

εργαζόμενους και τον διευθύ-

νοντα του Κέντρου Υγείας

Φαρσάλων, αναδείχτηκαν οι

μεγάλες ελλείψεις που αντιμε-

τωπίζει σε προσωπικό, υποδο-

μές και εξοπλισμό, για τις οποί-

ες το ΚΚΕ παλεύει να καλυ-

φθούν άμεσα. Συγκεκριμένα:

Από τις 9 οργανικές θέσεις

Επισκεπτριών Υγείας, υπηρε-

τούν μόνο 2. Από τις 6 οργανι-

κές θέσεις Πληρωμάτων

Ασθενοφόρου, υπηρετούν

μόνο 2. Από τις 3 οργανικές

θέσεις Προσωπικού

Καθαριότητας, δεν υπάρχει

καμία. Από τις 3 οργανικές

θέσεις Μαιών, δεν υπάρχει

καμία, όπως αντίστοιχα και

από τις 3 οργανικές θέσεις

Κοινωνικής Εργασίας. Από τις

2 οργανικές θέσεις

Ραδιολογίας/Ακτινολογίας, δεν

υπάρχει καμία. Το ίδιο και από

τις 2 θέσεις Φυσικοθεραπείας,

το ίδιο και από τις 2 Αδελφές

Νοσοκόμες για το

Περιφερειακό Ιατρείο

Βαμβακού. Η 1 οργανική θέση

Επόπτη Δημόσιας Υγείας, είναι

κενή, όπως και η 1 θέση

Διαιτολόγου, η 1 θέση υπαλλή-

λου Διοίκησης Μονάδων

Υγείας. Από τις 5 οργανικές

θέσεις Διοικητικού Λογιστικού,

υπηρετούν μόνο 2.

Αντίστοιχα μεγάλες είναι οι

ελλείψεις σε ιατρικό προσωπι-

κό.

Από τις 2 οργανικές θέσεις

διευθυντών Γενικής Ιατρικής ή

Παθολογίας, τις 3 οργανικές

θέσεις επιμελητών Α’ Γενικής

Ιατρικής ή Παθολογίας, την 1

οργανική θέση επιμελητή Α’ ή

Β’ Γενικής Ιατρικής ή

Παθολογίας για το Π.Ι

Βαμβακού, δεν υπάρχει καμία.

Από τις 3 οργανικές θέσεις επι-

μελητών Β’ Γενικής Ιατρικής ή

Παθολογίας, υπηρετεί μόνο 1.

Από τη 1 οργανική θέση διευ-

θυντή Παιδιατρικής, τη 1 οργα-

νική θέση Επιμελητή Α

Παιδιατρικής ΚΥΦ, τις 2 οργα-

νικές θέσεις επιμελητή Β’

Παιδιατρικής ΚΥΦ, την 1 οργα-

νική θέση επιμελητή Α ή Β’ Π.Ι

Βαμβακού, δεν υπάρχει καμία.

Από τη 1 οργανική θέση διευ-

θυντή ή επιμελητή Α

Μικροβιολογίας, δεν υπάρχει

καμία. Το ίδιο από τη 1 θέση

επιμελητή Β ακτινοδιαγνωστι-

κής.  Από την 1 οργανική θέση

διευθυντή Οδοντιατρικής, την 1

θέση Επιμελητή Α

Οδοντιατρικής, την 1 θέση

Επιμελητή Β Οδοντιατρικής και

τις 2 θέσεις Επιμελητή Γ

Οδοντιατρικής, δεν υπάρχει

καμία.
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Περιοδεία στελεχών του ΚΚΕ, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, στοΠεριοδεία στελεχών του ΚΚΕ, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, στο

Δασονομείο και στο Κέντρο Υγείας των ΦαρσάλωνΔασονομείο και στο Κέντρο Υγείας των Φαρσάλων



Μ
ε απόλυτη επιτυ-

χία γιόρτασαν οι

Φαρσαλινοί αιμο-

δότες την παγκόσμια

ημέρα εθελοντή αιμοδότη

καθώς την Δευτέρα 14

Ιουνίου πραγματοποιήθη-

κε από τον Αιμοδοτικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων εθελοντική

αιμοδοσία στην αίθουσα

ΚΑΠΗ του Δήμου

Φαρσάλων όπου και

συγκεντρώθηκαν συνολι-

κά 74 φιάλες αίματος.

Σε όλη την διάρκεια της

αιμοδοσίας τηρήθηκαν

αυστηρά όλα τα υγειονομι-

κά πρωτόκολλα κατά του

COVID – 19.

Με ανακοίνωση του ο

Αιμοδοτικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων ευχα-

ρίστησε τους αιμοδότες, το

κέντρο αιμοδοσίας του ΓΝ

Λάρισας, τον ΟΠΑΚΠΑ του

Δήμου Φαρσάλων και το

σωματείο «Φίλες της

Αγάπης».

Εσκίογλου για την Ημέρα
Εθελοντή Αιμοδότη: Το να
δίνεις αίμα δεν κοστίζει
τίποτε, αντιθέτως αξίζει τα
πάντα
Μήνυμα του δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου για την

Παγκόσμια Ημέρα

Εθελοντή Αιμοδότη:

«Γιορτάζουμε σήμερα την

Παγκόσμια Ημέρα

Εθελοντή Αιμοδότη, με

πρωτοβουλία του

Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας.

Είναι μία γιορτή για την ίδια

τη ζωή και για την ανθρώπι-

νη αλληλεγγύη.

Το μήνυμα που εκπέμπει

αυτή η ημέρα είναι κατ’

αρχάς να αφήσουμε πίσω

μας κάθε προκατάληψη

σχετικά με την αιμοδοσία

και να εστιάσουμε στη

μοναδικότητα αυτής της

εθελοντικής πράξης που

είναι το ότι μπορούμε ανώ-

δυνα να χαρίσουμε ζωή σε

κάποιον συνάνθρωπό μας.

Είναι λοιπόν καθήκον όλων

μας να συζητάμε για την

εθελοντική αιμοδοσία, προ-

σελκύοντας νέους αιμοδό-

τες, ενθαρρύνοντας τους

δικούς μας ανθρώπους να

γίνουν όσο το δυνατό

περισσότερο τακτικοί αιμο-

δότες και φυσικά μέσα από

την παιδεία να «μεταγγί-

σουμε» στη νέα γενιά το

ιδεώδες της εθελοντικής

αιμοδοσίας.

Το να δίνεις αίμα δεν κοστί-

ζει τίποτε, αντιθέτως αξίζει

τα πάντα. Με την πράξη

σου αυτή κερδίζεις αγάπη,

σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Γίνεσαι καλύτερος άνθρω-

πος».

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι Φαρσαλινοί τίμησαν την παγκόσμια ημέρα εθελοντήΟι Φαρσαλινοί τίμησαν την παγκόσμια ημέρα εθελοντή

αιμοδότη με επιτυχημένη αιμοδοσίααιμοδότη με επιτυχημένη αιμοδοσία

Μ
ε αφορμή την

Παγκόσμια

Ημέρα

Επιζώντων του Καρκίνου,

ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι.

(Σύλλογος Καρκινοπαθών

φίλων Ιατρών Αθηνών)

διοργάνωσε στις 6

Ιουνίου 2021, τον 1ο

Ποδηλατικό Γύρο με σύν-

θημα «Τρέχουμε πιο

Γρήγορα από τον

Καρκίνο».

Η ομάδα «bike dream

team» Φαρσάλων, φόρεσε

τις μπλούζες και τα καπέλα

του Κ.Ε.Φ.Ι, ανέβηκαν στα

ποδήλατά τους,  και συμμε-

τείχαν σε αυτή τη δράση ως

μήνυμα  ενσυναίσθησης,

αισιοδοξίας για τη συνολική

αντιμετώπιση της ασθένειας

κι ενδυνάμωσης όλων των

μικρών και μεγάλων μαχη-

τών.

Σκοπός της δράσης αυτής

είναι γίνει θεσμός και να

αποτελέσει ένα ακόμα

εφαλτήριο στη μάχη κατά

του καρκίνου. Δικαίωμα

συμμετοχής είχε κάθε

άτομο ή ομάδα, κυριολεκτι-

κά απ’ όπου ήθελε.

Απαραίτητες προϋποθέ-

σεις: το κέφι και η θέληση

για προσφορά στον άνθρω-

πο που νοσεί, στο περιβάλ-

λον του και στο σύνολο της

κοινωνίας. Η 6η Ιουνίου,

Παγκόσμια Ημέρα

Επιζώντων του Καρκίνου,

είναι μια ημέρα μνήμης

όσων νικήθηκαν και γιορτής

για όλους τους επιζώντες.

Η ομάδα «Η ομάδα «bike dream teambike dream team» Φαρσάλων συμμετείχε στον 1ο Ποδηλατικό» Φαρσάλων συμμετείχε στον 1ο Ποδηλατικό

Γύρο με σύνθημα «Τρέχουμε πιο Γρήγορα από τον Καρκίνο»Γύρο με σύνθημα «Τρέχουμε πιο Γρήγορα από τον Καρκίνο»



Σ
υγκέντρωση πραγ-

ματοποίησε το

Συνδικάτο

Οικοδόμων Φαρσάλων

στην πλατεία Δημαρχείου

της πόλης, στα πλαίσια

της 24ωρης απεργίας

ενάντια στο νομοσχέδιο

του υπουργείου

Εργασίας.

Ο Πρόεδρος Συνδικάτου

Οικοδόμων κ. Απόστολος

Αναγνώστου στην ομιλία

του, ανέφερε μεταξύ άλλων

ότι η εργατική τάξη δεν

πρέπει να κουβεντιάσει και

να διαπραγματευτεί σε ένα

νομοσχέδιο τερατούργημα

που είναι μόνο για τα σκου-

πίδια. Επέκρινε τα σχέδια

κυβέρνησης – εργοδοσίας,

που προωθεί η ηγεσία της

ΓΣΕΕ και του παράνομου –

ψεύτικου ανύπαρκτου

Ε.Κ.Φαρσάλων.

Ακόμα ο κ. Αναγνώστου

έκανε λόγο ότι πριν από

135 χρόνια καθώς ο αγώ-

νας για το 8ωρο γενικεύο-

νταν, τρομαγμένοι, φοβι-

σμένοι οι καπιταλιστές της

τότε εποχής μιλούσαν για

“την τρέλα του 8ωρου”. Τότε

ήταν η πρώτη και κυριότερη

ανάγκη για την εργατική

τάξη. Σήμερα, η Κυβέρνηση

της ΝΔ, επιδιώκει νέα

παρέμβαση στον εργάσιμο

χρόνο. Όμως οι άνθρωποι

δεν είναι μηχανές, ούτε

ρομπότ. Μέσα σε ένα

24ωρο πρέπει να κοιμού-

νται, να τρέφονται και φυσι-

κά, επειδή μιλάμε για

ανθρώπους και να έχουν

ελεύθερο χρόνο και για την

οικογένεια.

Η
μνήμη του Αγίου

Λουκά του Ιατρού,

επισκόπου

Συμφερουπόλεως

Κριμαίας του θαυματουρ-

γού, τιμήθηκε στο

Παρεκκλήσι που φέρει το

όνομά του, και βρίσκεται

στο προαύλιο χώρο του

Ιερού Μητροπολιτικού

Ναού της Αγίας

Παρασκευής Φαρσάλων.

Την παραμονή της εορτής

τελέσθηκε πανηγυρικός

εσπερινός (φωτ.), ενώ ανή-

μερα της εορτής τελέστηκε

Θεία Λειτουργία, αρτοκλα-

σία και έγινε θείο κήρυγμα.

Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός

γεννήθηκε το 1877 στο

Κερτς της Κριμαίας, σπού-

δασε Ιατρική και Εργάστηκε

ως γιατρός στον Ρώσο –

Ιαπωνικό πόλεμο.

Παράλληλα έγραψε άρθρα

επιστημονικά και βιβλία και

εκλέχτηκε καθηγητής στο

Πανεπιστήμιο της

Τασκένδης.

Το 1921 έγινε Ιερέας και

αργότερα Επίσκοπος.

Θεωρήθηκε εχθρός του

συστήματος και για δεκαε-

τίες αντιμετώπισε διώξεις,

φυλακίσεις, εξορίες, δίκες

και βασανιστήρια. Στο Β’

Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέ-

τησε ως αρχίατρος σε

στρατιωτικά νοσοκομεία και

έσωσε χιλιάδες στρατιώτες

από το θάνατο. Τιμήθηκε

για αυτό με το βραβείο

Στάλιν. Το 1946 έγινε επί-

σκοπος Συμφερουπόλεως

της Κριμαίας, όπου ήταν

τεράστιο το φιλανθρωπικό

του έργο και μεγάλη ήταν η

προσπάθεια του, για τη

στήριξη της εκκλησίας.

Εκοιμήθη στις 11 Ιουνίου

του 1961 και η φήμη των

θαυμάτων του ξεπέρασε τα

όρια της Ρωσίας.
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Τιμήθηκε ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός στα ΦάρσαλαΤιμήθηκε ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός στα Φάρσαλα

Διαμαρτυρήθηκαν για το νέο νομοσχέδιοΔιαμαρτυρήθηκαν για το νέο νομοσχέδιο

του Υπ.Εργασίαςτου Υπ.Εργασίας



Ξ
εκίνησαν την

Δευτέρα 14/6 οι

Πανελλαδικές

Εξετάσεις με τους μαθη-

τές των Γενικών Λυκείων

(ΓΕΛ) να εξετάζονται στη

Νεοελληνική Γλώσσα και

τη Λογοτεχνία. Οι υποψή-

φιοι των ημερήσιων και

εσπερινών επαγγελματι-

κών λυκείων (ΕΠΑΛ)

αρχίζουν σήμερα Τρίτη,

με τα Νέα Ελληνικά.

Φέτος, πάνω από 100.000

υποψήφιοι συμμετέχουν

στις εξετάσεις και ο συνο-

λικός αριθμός εισακτέων

στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση για το ακα-

δημαϊκό έτος 2021-2022

ανέρχεται σε 77.415, μει-

ωμένος κατά 550 θέσεις

σε σχέση με πέρυσι.

Η ώρα έναρξης της εξέτα-

σης έχει οριστεί στις 8:30

π.μ. και οι υποψήφιοι πρέ-

πει να προσέρχονται στις

αίθουσες μέχρι τις 8.00

π.μ.. Οι υποψήφιοι των

ΓΕΛ γίνονται δεκτοί στις

εξετάσεις με βασικό αποδει-

κτικό στοιχείο το Δελτίο εξε-

ταζομένου και δεν είναι

απαραίτητο να έχουν άλλο

έγγραφο, όπως ταυτότητα ή

διαβατήριο, ενώ των ΕΠΑΛ

με το Δελτίο εξεταζομένου

και την ταυτότητα ή το δια-

βατήριο ή άλλο αποδεικτικό

στοιχείο ταυτότητας που

φέρει φωτογραφία. Επίσης,

υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί,

διοικητικό και λοιπό προ-

σωπικό θα προσέρχονται

στα εξεταστικά κέντρα,

αφού έχουν πραγματοποιή-

σει αυτοδιαγνωστικό τεστ

(self test) και με την επίδει-

ξη σχετικής βεβαίωσης από

την πλατφόρμα https://self-

testing.gov.gr ή χειρόγρα-

φης δήλωσης.

Κατά την διάρκεια των εξε-

τάσεων, θα είναι υποχρεω-

τική η χρήση προστατευτι-

κής μάσκας εντός των εξε-

ταστικών κέντρων και στους

εξωτερικούς χώρους τους.

Για λόγους προστασίας της

δημόσιας υγείας, συνιστάται

στους συγγενείς των υπο-

ψηφίων να μην συνωστίζο-

νται έξω από το χώρο του

εξεταστικού κέντρου.

Οι αλλαγές που θα ισχύ-

σουν από φέτος στις

Πανελλήνιες είναι η κατάθε-

ση δυο μηχανογραφικών

(για φοίτηση σε ΑΕΙ και

Δημόσιο ΙΕΚ), η Ελάχιστη

Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η

αύξηση του αριθμού των

εισακτέων σε κάποιες σχο-

λές, η μείωση σε άλλες και

η ενημέρωση των υποψη-

φίων με SMS για τη βαθμο-

λογία τους και για το τμήμα

ή σχολή επιτυχίας τους.

Επίσης, επανέρχονται οι

Συντελεστές Βαρύτητας του

2019 για τον υπολογισμό

των βαθμολογικών επιδό-

σεων των υποψηφίων στις

Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στην αίθουσα της εξέτασης

οι υποψήφιοι απαγορεύεται

να φέρουν μαζί τους βιβλία,

τετράδια, σημειώσεις, διορ-

θωτικό, κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστικές μηχανές και

οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρο-

νικά μέσα μετάδοσης ή

λήψης πληροφοριών ή επι-

κοινωνίας. Επιτρέπεται να

έχουν στυλό μόνο ανεξίτη-

λης μελάνης (μαύρο ή

μπλε), μολύβι, γομολάστιχα,

γεωμετρικά όργανα και

μπουκαλάκι με νερό ή ανα-

ψυκτικό. Το μολύβι γενικά

δεν επιτρέπεται στις απα-

ντήσεις, παρά μόνο αν το

διευκρινίζουν οι οδηγίες των

θεμάτων). Εάν ασθενήσει

κάποιος υποψήφιος στις

Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα

του δοθεί η δυνατότητα να

εξεταστεί τον Σεπτέμβριο.
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Πανελλήνιες 2021: “αυλαία” με Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΠανελλήνιες 2021: “αυλαία” με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τ
η χρονιά που

πέρασε εν μέσω

πρόσθετων δυσκο-

λιών που δημιούργησαν

η πανδημία και η αντιλαϊ-

κή πολιτική διαχείρισής

της, οι μαθητές με τους

αγώνες τους για το σχο-

λείο, τη μόρφωση και τη

ζωή που ονειρεύονται,

απέδειξαν ότι μπορούν

να είναι μαχητές στις εξε-

τάσεις, μαχητές και στη

ζωή, ό,τι και να γίνει.

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων, είναι δίπλα σε

όλους τους μαθητές, γιατί

τους βλέπουμε να μεγαλώ-

νουν, να κάνουν όνειρα για

το δικαίωμα στη μόρφωση

μέσα από ένα αποκλειστικά

δημόσιο δωρεάν σύστημα

παιδείας, αλλά και για το

δικαίωμα στο μέλλον με

πλήρη και σταθερή εργασία

για όλους με σύγχρονα

δικαιώματα.

Ο δρόμος της ζωής για

όλους τους μαθητές και τις

μαθήτριες, είναι μακρύς και

δεν καθορίζεται από την

επιτυχία ή αποτυχία στις

Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όμως με εφόδια την

ανθρωπιά, την αλληλεγγύη,

τη  συλλογικότητα και τον

αγώνα μπορείτε να κάνετε

τα όνειρά σας για μια καλύ-

τερη ζωή πραγματικότητα!

Κάθε μάχη θέλει καθαρό

μυαλό, επιμονή, υπομονή

και ψηλά το κεφάλι.

Τη ζωή και το μέλλον δεν

θα σας τα χαρίσει κανείς, τα

κατακτάτε με την προσωπι-

κή και κυρίως με τη συλλο-

γική προσπάθεια και

αγώνα!!!

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων, εύχεται καλή

δύναμη σε κάθε μαθητή και

σε κάθε μαθήτρια που ξεκι-

νά τη μάχη των πανελλαδι-

κών εξετάσεων.

Η Λαϊκή ΣυσπείρωσηΗ Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων εύχεταιΦαρσάλων εύχεται

καλή δύναμη σε κάθεκαλή δύναμη σε κάθε

μαθητμαθητήή
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Κοινωνικός Τουρισμός – ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσειςΚοινωνικός Τουρισμός – ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις

Ξ
εκίνησε από την

περασμένη

Πέμπτη,η ηλεκτρο-

νική υποβολή αιτήσεων

δικαιούχων και παρόχων

τουριστικών καταλυμά-

των, καθώς και ακτοπλοϊ-

κών εταιρειών, για τη

συμμετοχή τους στο

Πρόγραμμα Κοινωνικού

Τουρισμού 2021-2022 του

ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις μπο-

ρούν να υποβάλλονται

μέχρι την Πέμπτη 17

Ιουνίου και ώρα 23:59. 

Υπενθυμίζεται ότι επιδοτού-

νται και φέτος τα ακτοπλοϊ-

κά εισιτήρια, ενώ για πρώτη

φορά η επιδότηση των του-

ριστικών καταλυμάτων ενι-

σχύεται κατά 20% τον

Αύγουστο, ώστε να υπάρξει

ακόμα μεγαλύτερη στήριξη

των επιχειρήσεων και αυξη-

μένη διαθεσιμότητα δωμα-

τίων κατά την «αιχμή» της

περιόδου των διακοπών.

Οι διακοπές με το πρό-

γραμμα επιδότησης μπο-

ρούν να πραγματοποιηθούν

από 1 Αυγούστου 2021 έως

31 Ιουλίου 2022 σε τουρι-

στικά καταλύματα του

Μητρώου Παρόχων του

ΟΑΕΔ. Η μέγιστη διάρκεια

διανυκτερεύσεων είναι 6

βράδια με μικρή ιδιωτική

συμμετοχή, ενώ στα νησιά

της Κω, Λέρου, Λέσβου,

Σάμου, Χίου και στο Νομό

Έβρου, η μέγιστη διάρκεια

διανυκτερεύσεων είναι 10

βράδια με μηδενική ιδιωτική

συμμετοχή.

Η υποβολή των αιτήσεων

και των απαραίτητων δικαι-

ολογητικών από τους δικαι-

ούχους και τους παρόχους

γίνεται αποκλειστικά ηλε-

κτρονικά μέσω της Ενιαίας

Ψηφιακής Πύλης του

Ελληνικού Δημοσίου gov.gr

με τους κωδικούς πρόσβα-

σης TAXISnet ή τους κωδι-

κούς πρόσβασης πιστοποι-

ημένων χρηστών ΟΑΕΔ

στις παρακάτω ηλεκτρονι-

κές διευθύνσεις:

Δικαιούχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/

ergasia-kai-

asphalise/apozemioseis-

kai-parokhes/programmata-

koinonikou-tourismou

Πάροχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/

ergasia-kai-

asphalise/apozemioseis-

kai-parokhes/parokhoi-

koinonikou-tourismou 

Συγκεκριμένα, η διαδρομή

θα είναι: gov.gr > Εργασία

και ασφάλιση >

Αποζημιώσεις και παροχές

> Προγράμματα κοινωνικού

τουρισμού (ΟΑΕΔ) ή

Πάροχοι κοινωνικού τουρι-

σμού

Επισημαίνεται ότι η ορθή

και πλήρης συμπλήρωση

των αιτήσεων, καθώς και η

ταυτόχρονη υποβολή των

απαραίτητων δικαιολογητι-

κών θα βοηθήσει στην

ταχύτερη επεξεργασία τους.

Δικαιούχοι του προγράμμα-

τος είναι εργαζόμενοι και

άνεργοι, οι οποίοι το έτος

2020:

είχαν 50 ημέρες εργασίας

στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ

(με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή

έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50

ημέρες ειδικής παροχής

προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας

τουλάχιστον 50 ημερών ή

συγκεντρώνουν τουλάχι-

στον 50 ημέρες αθροιστικά

από τα παραπάνω (ημέρες

εργασίας, ειδικής παροχής

προστασίας μητρότητας και

επιδότησης ανεργίας) ή

ήταν εγγεγραμμένοι στο

Ειδικό Μητρώο Ανέργων

ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την

ημερομηνία λήξης υποβο-

λής αιτήσεων.

Το σύστημα επιλογής των

δικαιούχων βασίζεται στη

μοριοδότηση συγκεκριμέ-

νων οικονομικών, οικογενει-

ακών και ασφαλιστικών κρι-

τηρίων με αντικειμενικό και

διαφανή τρόπο με τη χρήση

μηχανογραφικού λογισμικού

του ΟΑΕΔ. Πάροχοι του

προγράμματος είναι τουρι-

στικά καταλύματα και ακτο-

πλοϊκές εταιρίες, όπως ορί-

ζει η Δημόσια Πρόσκληση.

Η επιδότηση θα γίνει με τη

χορήγηση Επιταγής

Κοινωνικού Τουρισμού, η

οποία έχει τη μορφή ενός

μοναδικού ηλεκτρονικού

κωδικού αριθμού. Συνολικά

θα χορηγηθούν 300.000

επιταγές και ο προϋπολογι-

σμός του προγράμματος

είναι 30.000.000 €. Για

περισσότερες πληροφορίες,

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να επισκεφτούν την ηλε-

κτρονική διεύθυνση

https://www.oaed.gr/koinoni

kos-tourismos



Λ
ύση στο θέμα των

εργατών γης από

τρίτες χώρες  δίνει

η  Κοινή Υπουργική

Απόφαση που αυξάνει σε

3.750 τις θέσεις εργατών

γης και βοηθών κτηνο-

τρόφων  στην Περιφέρεια

Θεσσαλίας. Ο

Περιφερειάρχης Κώστας

Αγοραστός σε συνέντευξη

τύπου που παραχώρησε

σήμερα παρουσίασε ανα-

λυτικά τον αγώνα δρόμου

και τις  συντονισμένες

ενέργειες της Περιφέρειας

Θεσσαλίας προκειμένου

να δοθεί γρήγορα  λύση

στο ζήτημα και να  ικανο-

ποιηθούν στο σύνολό

τους τα αιτήματα αγροτών

και κτηνοτρόφων.

«Οι υπηρεσίες της

Περιφέρειας  ξεκίνησαν εδώ

και καιρό τη διαδικασία για

τον καθορισμό των εργατών

γης σε όλη τη Θεσσαλία. Η

Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας στο πλαίσιο της

διαβούλευσης για τον καθο-

ρισμό των θέσεων έστειλε

επιστολή σε 64 φορείς,

συνεταιρισμούς και εργοδό-

τες που απασχολούν ή

δύνανται στο μέλλον να

απασχολήσουν εργάτες γης

ή εργάτες στην κτηνοτρο-

φία. Από τις 64 επιστολές

λάβαμε μόνο μια απάντηση

από τον Συνεταιρισμό

Αιγοπροβατοτρόφων

Ελασσόνας «Γάλα

ΕΛΑΣΣ». Κανείς άλλος δεν

απάντησε. Παρόλα αυτά η

υπηρεσία μας έκρινε και

δήλωσε μιάμιση φορά

πάνω σε αριθμό από τη

δήλωση της προηγούμενης

χρονιάς. Ο αριθμός αυτός

εξαντλήθηκε. Ο νόμος  ορί-

ζει  ότι για  λόγους εθνικού

συμφέροντος,  δίνεται προ-

τεραιότητα σε Έλληνες ημε-

δαπούς ή ευρωπαίους

πολίτες ή πολίτες τρίτων

χωρών που μένουν στην

Ελλάδα και είναι εγγεγραμ-

μένοι στα Μητρώα Ανέργων

του ΟΑΕΔ. Όλο αυτό το

διάστημα υπήρχαν 250

έλληνες εργάτες γης εγγε-

γραμμένοι στα Μητρώα του

ΟΑΕΔ. Σε ερωτήματα  που

υποβλήθηκαν  στην υπηρε-

σία μας για το πότε θα μπο-

ρέσουν να έρθουν αλλοδα-

ποί εργάτες γης, η υπηρε-

σία μας  απάντησε ότι σε

συνεργασία με τον ΟΑΕΔ οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν

άμεσα να έχουν Έλληνες

εργάτες.

Από τη στιγμή που εξαντλή-

θηκε ο αριθμός, ξεκινήσαμε

μια μεγάλη προσπάθεια

προκειμένου να υπογραφεί

η Κοινή Υπουργική

Απόφαση για να αυξηθεί ο

αριθμός των εργατών γης

από τρίτες χώρες στην Π.Ε.

Λάρισας. Η Κοινή

Υπουργική Απόφαση απαι-

τούσε τις υπογραφές πέντε

υπουργών και τη θετική

γνωμοδότηση του ΟΑΕΔ

και της Οικονομικής και

Κοινωνικής Επιτροπής. Ο

ΟΑΕΔ όπως όφειλε έδωσε

τη θετική γνωμοδότηση

σημειώνοντας, όμως, πως

υπάρχουν και οι 250

Έλληνες ή Ευρωπαίοι πολί-

τες εργάτες γης που είναι

γραμμένοι στο μητρώο του

ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία της έκδοσης

της ΚΥΑ βρίσκεται στο τελι-

κό στάδιο αφού ολοκληρώ-

θηκε η συλλογή των υπο-

γραφών και απομένει η

έκδοση του ΦΕΚ. Σε συνερ-

γασία με την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας για να κερδίσουμε

χρόνο έχει γίνει η υποβολή

των αιτήσεων για τους

εργάτες γης και μόλις εκδο-

θεί το ΦΕΚ θα είναι σε θέση

να στείλει άμεσα τις κατα-

στάσεις στα σύνορα για να

έρθουν οι εργάτες.

Ευχαριστώ όλους του

Υπουργούς που κινήθηκαν

γρήγορα. Έχουμε καλέσει

3.300 εργάτες γης στην

Π.Ε. Λάρισας και άλλους

450 στην Π.Ε. Τρικάλων

προκειμένου να κλείσουμε

όποια εκκρεμότητα υπάρχει

σε  εργατικό δυναμικό.

Όσο αφορά στο άνοιγμα

ηλεκτρονικής  πλατφόρμας

στις 15 Ιουνίου, το συγκε-

κριμένο ζήτημα δεν έχει

σχέση με την προαναφερό-

μενη ΚΥΑ. Ο Υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης

Σπήλιος Λιβανός με μια

σωστή απόφαση άλλαξε το

σύστημα υποβολής των

αιτήσεων για τους εργάτες

γης τρίτων χωρών δίνοντας

τη δυνατότητα στους αγρό-

τες να μπορούν να υποβάλ-

λουν ηλεκτρονικά την αίτη-

ση χωρίς να χρειάζεται η

φυσική τους παρουσία στην

αρμόδια υπηρεσία της

Αποκεντρωμένη

Διοίκησης».
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Γενικά Νέα

K. K. Αγοραστός: Λύνεται το θέμα των εργατών γης με 3.750Αγοραστός: Λύνεται το θέμα των εργατών γης με 3.750

θέσεις στη Θεσσαλίαθέσεις στη Θεσσαλία



«
Καλή επιτυχία και

καλή δύναμη» ευχή-

θηκε ο ιατρός και

αν. Γραμματέας της ΚΟ

της ΝΔ, Βουλευτής Ν.

Λάρισας, Χρήστος

Κέλλας, στους υποψήφι-

ους των πανελλαδικών

εξετάσεων, δηλώνοντας:

«Για δεύτερη χρονιά οι

μαθητές μας διαγωνίζονται

στις πανελλαδικές εξετάσεις

έπειτα από μία μακρά

περίοδο, που κύλησε σε ιδι-

αίτερες και πρωτόγνωρες

συνθήκες, εξαιτίας της παν-

δημίας. Οι ανάγκες του

εκπαιδευτικού έργου μέσω

τηλεδιασκέψεων, στις οποί-

ες κλήθηκαν να ανταποκρι-

θούν εκπαιδευτικοί και

μαθητές, ήταν πρωτοφανώς

απαιτητικές και αξίζουν συγ-

χαρητήρια σε όλες και

όλους!

Και φέτος, παρά τις αντιξο-

ότητες, είναι βέβαιο ότι,

τόσο η μαθητική, όσο και η

εκπαιδευτική κοινότητα, θα

δουν τους κόπους τους να

δικαιώνονται, καταγράφο-

ντας επιτυχίες και δίνοντας

νέα πνοή στα πανεπιστήμια

της χώρας. Η αγωνιστικότη-

τα, η εργατικότητα και η

καταξίωση, σε δύσκολες

συνθήκες, ενυπάρχουν

στον γενετικό κώδικα των

Ελλήνων!

Όσοι υποψήφιοι δεν δουν

τις προσπάθειές τους να

δικαιώνονται, οφείλουν να

δώσουν ξανά τη μάχη είτε

στις πανελλαδικές, είτε σε

όποιον άλλο τομέα τους

επιτρέψει να δημιουργή-

σουν, διαμορφώνοντας

ευνοϊκές προϋποθέσεις για

το μέλλον τους. Άλλωστε,

μόνη χαμένη μάχη είναι

εκείνη που δεν δώσαμε!

Εύχομαι σε καθέναν και

καθεμιά, ολόψυχα, διαύγεια,

έμπνευση, επιτυχία και,

ασφαλώς, χαμόγελα στις

οικογένειές τους, οι οποίες

δοκιμάστηκαν αναλόγως

την τελευταία διετία».
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««Καλή επιτυχία» στους υποψήφιους των πανελλαδικών απόΚαλή επιτυχία» στους υποψήφιους των πανελλαδικών από

τον Χρήστο Κέλλα!τον Χρήστο Κέλλα!

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

Στέλλα Μπίζιου για τιςΣτέλλα Μπίζιου για τις

Πανελλαδικές: Εύχομαι σε όλουςΠανελλαδικές: Εύχομαι σε όλους

καλή δύναμηκαλή δύναμη

Η
βουλευτής Λάρισας

της ΝΔ κα Στέλλα

Μπίζιου έκανε την

ακόλουθη δήλωση:

«Αρχίζουν οι πανελλαδικές

εξετάσεις για την εισαγωγή

των αποφοίτων λυκείου στις

σχολές τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης. Μαθητές και εκπαι-

δευτικοί βίωσαν φέτος μια

πρωτόγνωρη κατάσταση και

η πανδημία τους ανάγκασε

να επαναπροσδιορίσουν τις

συνήθειες και την καθημερι-

νότητα τους.

Ο στόχος όμως παραμένει ο

ίδιος, η πραγματοποίηση

του ονείρου, ότι κι αν αυτό

σημαίνει για τον καθένα

ξεχωριστά.

Εύχομαι σε όλους καλή

δύναμη. Και να θυμάστε,

όποιο και αν είναι το αποτέ-

λεσμα έχετε δώσει τον καλύ-

τερο σας εαυτό και αυτό

είναι που μετράει. Εξάλλου

αυτό είναι μόνο η αρχή, το

ταξίδι της ζωής είναι μακρύ.

Φροντίστε να έχει πολλούς

σταθμούς και πάντα να το

απολαμβάνετε».

Ε
μπορικός:

Κλείσιμο των

Σαββάτων ενόψει

καλοκαιριού.

Από τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων σας

ενημερώνουμε ότι ενόψει

του καλοκαιριού τα κατα-

στήματα θα παραμείνουν

κλειστά τα Σάββατα από 3

Ιουλίου έως και 7

Αυγούστου 2021.

Η πρόταση του συλλόγου

είναι προαιρετική.

Σας ευχόμαστε καλές δου-

λειές και καλό καλοκαίρι.

Εμπορικός: Κλείσιμο τωνΕμπορικός: Κλείσιμο των

Σαββάτων ενόψει καλοκαιριούΣαββάτων ενόψει καλοκαιριού



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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15/6:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

16/6:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

17/6:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

18/6:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

19/6:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

20/6:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

21/6:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2ου ορόφου 46 τ.μ.

(βλέπει ακάλυπτο) κατασκευής 1982 σε

καλή κατάσταση,  στην οδό Βόλου 9, στα

Φάρσαλα.

Τιμή 22.000 ευρώ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936719862

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΚΡΙΚΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου και

της Γιαννούλας το γένος Τσιανάκα που γεννή-

θηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα

και η ΚΟΥΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του Σωκράτη και

της Αλεξάνδρας το γένος Αποστολίδη που

γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στα

Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε Πολιτικό

Γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο

Φαρσάλων

Μ
ε δυο συμμετο-

χές

Φαρσαλινών

αθλητών από τον

Σύλλογο Δρομέων

Φαρσάλων “ Running

Team Farsala” διεξήχθη ο

Μαραθώνιος στο

Μέτσοβο Ursa Trail 40Km

+2700m και το Running

Team Farsala ήταν

παρών με 2 δρομείς τον

Γιώργο Νικολαΐδη και τον

Klevis Fejzo από τα

Φάρσαλα!

Παρά την βροχή και τις

δύσκολες καιρικές συνθή-

κες οι δυο Φαρσαλινοί

αθλητές τα πήγαν περίφη-

μα καταλαμβάνοντας ο

Klevis Fejzo την 18η θέση

γενικής κατάταξης και ο

Γιώργος Νικολαΐδης την

59η θέση από τους 200

αθλητές που πήραν μέρος.

Μέτσοβο: ΔυοΜέτσοβο: Δυο συμμετοχέςσυμμετοχές

Φαρσαλινών αθλητώνΦαρσαλινών αθλητών

στον Μαραθώνιοστον Μαραθώνιο
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«
Φωτιά» στο οικογε-

νειακό πορτοφόλι

απειλεί να βάλει το

γενικευμένο κύμα ανατι-

μήσεων που αρχίζει να

γίνεται αισθητό στην

ελληνική αγορά.

Tο ράλι που καταγράφεται

εδώ και λίγους μήνες στις

πρώτες ύλες και στο μετα-

φορικό κόστος σε παγκό-

σμιο επίπεδο πέρασε και

την πόρτα της χώρας μας,

με τις πρώτες μεγάλες

αυξήσεις τιμών να έχουν

κάνει ήδη την εμφάνισή

τους σε μια ευρεία γκάμα

προϊόντων, από τα τρόφιμα

και τα καταναλωτικά είδη

μέχρι τα οικοδομικά υλικά

και τις ζωοτροφές (έως και

40%).

Το φαινόμενο αναμένεται να

ενταθεί το επόμενο διάστη-

μα καθώς πληροφορίες

αναφέρουν πως έχουν δρο-

μολογηθεί σημαντικές ανα-

τιμήσεις που θα αποτυπω-

θούν άμεσα στα ράφια των

σούπερ μάρκετ.

Χοιρινό κρέας (έως 17%),

εισαγόμενα τυριά, έλαια

(όλων των ειδών πάνω από

5%), όσπρια (έως 8%),

ζάχαρη, βρεφικά γάλατα,

μαγιονέζες, είδη βρεφικής

φροντίδας (πάνω από 6%),

αρωματικά χώρου αλλά και

πολλά ακόμη προϊόντα ετοι-

μάζονται να πάρουν την

ανιούσα, πιέζοντας περαιτέ-

ρω το καλάθι της νοικοκυ-

ράς.

Ανάλογες πιέσεις ασκούνται

και σε άλλες κατηγορίες, με

ειδικούς και αναλυτές να

εμφανίζονται ανήσυχοι για

την τροπή που μπορεί να

πάρουν τα πράγματα, δεδο-

μένου ότι οι αντοχές των

προμηθευτών για απορρό-

φηση του επιπλέον κόστους

είναι περιορισμένες.

Ενδεικτική είναι η περίπτω-

ση των λιπασμάτων, τα

οποία έχουν ανέβει ήδη

από 20% έως 30%.Την ίδια

στιγμή, εκτός από την αύξη-

ση τιμών στα σούπερ μάρ-

κετ, παρατηρείται επίσης

αύξηση στα καύσιμα, που

επηρεάζουν με τη σειρά

τους τις τιμές των προϊό-

ντων.  

Οικονομικά Νέα

Αυξήσεις φωτιά στα σούπερ μάρκετ, ποια προϊόνταΑυξήσεις φωτιά στα σούπερ μάρκετ, ποια προϊόντα

ακριβαίνουν, ακριβαίνουν, αυξήσειςαυξήσεις καικαι σταστα καύσιμακαύσιμα

24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τ
ο άνοιγμα της

πλατφόρμας για

εμβολιασμό με όλα

τα διαθέσιμα εμβόλια για

την ηλικιακή όμαδα 18-24

στις 16 Ιουνίου, ανακοί-

νωσε ο Γενικός

Γραμματέας

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας Μάριος

Θεμιστοκλέους.

Tο άνοιγμα της πλατφόρ-

μας των ραντεβού για την

τελευταία ηλικιακή ομάδα

ανακοίνωσε ο Μάριος

Θεμιστοκλέους κατά την

ενημέρωση του Υπουργείου

Υγείας, το απόγευμα της

Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον γ.γ.

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας, η πλατφόρμα ανοί-

γει την ερχόμενη Τετάρτη,

16 Ιουνίου και οι πολίτες

ηλικίας 18 έως 24 ετών θα

μπορούν να εμβολιαστούν

με όλα τα σκευάσματα.

«Κατά το τελευταίο διάστη-

μα παρατηρείται σταθερή

πτωτική τάση νέων κρου-

σμάτων, γεγονός ευοίωνο

στο οποίο έχει συμβάλλει

καθοριστικά ο εμβολιασμός.

Επιδημιολογικά η χώρα βρί-

σκεται σε μέτρια προς

χαμηλά επίπεδα με τάση

περαιτέρω μείωσης. Η επι-

τροπή προ διμήνου είχε

εκτιμήσει την κατάσταση. Η

κυκλοφορία του ιού τότε

ήταν χαμηλή ως μέτρια και

ο κίνδυνος βαριάς νόσησης

και θανάτου τότε ήταν

συντριπτικά μεγαλύτερος

τότε από τις θρομβοπενίες

σε όσους άνω των 30 είχαν

εμβολιαστεί.

Στην παρούσα φάση που

τα επίπεδα διασποράς του

ιού είναι μέτρια προς χαμη-

λά με τάση μείωσης, η εθνι-

κή επιτροπή εισηγείται

πρώτη δόση AstraZeneca

στους άνω των 60 ετών στα

οποία το όφελος υπερτερεί

σαφώς. Ισχύει η σύσταση

για δεύτερη δόση με

AstraZeneca αν έχει γίνει το

πρώτο δεδομένου ότι ο κίν-

δυνος είναι εξαιρετικά σπά-

νιως στη δεύτερη δόση

είναι 1,3 περιστατικά στο 1

εκατομμύριο δόσεις. Η

Επιτροπή επισημαίνει ότι

συνεχώς οι συστάσεις μπο-

ρεί να επικαιροποιούνται με

βάση τα νεότερα δεδομένα.

Το σκεπτικό της κάθε μετα-

βολής αναρτάται στην επί-

σημη σελίδα του εμβολίου.

Πίνακες, αριθμοί για όσους

ενδιαφέρονται θα είναι προ-

σιτά» τόνισε η κ.

Θεοδωρίδου.

Συντάξεις Ιουλίου: Πότε πληρώνονταιΣυντάξεις Ιουλίου: Πότε πληρώνονται

Σ
το πλαίσιο της

εφαρμογής του

μέτρου της ταυτό-

χρονης καταβολής των

κύριων και επικουρικών

συντάξεων το Διοικητικό

Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ

αποφάσισε στη συνεδρία-

ση της 11ης Ιουνίου το

ακόλουθο πρόγραμμα

πληρωμής των κύριων

και επικουρικών συντάξε-

ων:

Στις 24 Ιουνίου, ημέρα

Πέμπτη θα καταβληθούν οι

κύριες και επικουρικές

συντάξεις των μισθωτών

(δηλαδή των συνταξιούχων

που προέρχονται από το τ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες

και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ

τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Στις 25 Ιουνίου, ημέρα

Παρασκευή θα καταβλη-

θούν οι κύριες και επικουρι-

κές συντάξεις των μισθω-

τών (δηλαδή των συνταξι-

ούχων που προέρχονται

από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις

Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που

το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2,

4, 6, 8.

Στις 28 Ιουνίου, ημέρα

Δευτέρα θα καταβληθούν οι

κύριες και επικουρικές

συντάξεις των μη-μισθωτών

(δηλαδή των συνταξιούχων

που προέρχονται από τους

τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και

ΕΤΑΑ).

Ανοίγουν τα ραντεβού με όλα τα εμβόλια για τους 18-24Ανοίγουν τα ραντεβού με όλα τα εμβόλια για τους 18-24



Ο
Δήμος Φαρσάλων

πραγματοποίησε

την Τετάρτη 9

Ιουνίου τη δεύτερη συλ-

λογή κενών συσκευασιών

φυτοπροστατευτικών

προϊόντων του έτους

2021, συμμετέχοντας στο

πιλοτικό πρόγραμμα συλ-

λογής και αξιοποίησης

κενών συσκευασιών.

Η συλλογή έγινε στα

Φάρσαλα και η συμμετοχή

των αγροτών του Δήμου

μας ήταν ιδιαίτερα ικανοποι-

ητική. Συγκεντρώθηκαν 370

κιλά κενών πλαστικών

συσκευασιών. Κατά τη

διάρκεια της συλλογής στα

Φάρσαλα παραβρέθηκαν οι

αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτρης

Γούσιας και Σταύρος

Κουκουλιός, ο

Προϊστάμενος του

Τμήματος Προστασίας

Φυτών Ποιοτικού και

Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου,

της ΔΑΟΚ Λάρισας,

Δημήτριος Σταυρίδης, και οι

γεωπόνοι του Δήμου Ελένη

Ευαγγελοπούλου, Βούλα

Καλφούντζου και Γιάννης

Βασιλόπουλος.

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.

16
Τρίτη 15 ΙουνίουΤοπικά Νέα

CMYK

Με μεγάλη συμμετοχή η συγκέντρωση κενών φυτοπροστατευτικώνΜε μεγάλη συμμετοχή η συγκέντρωση κενών φυτοπροστατευτικών

συσκευασιών στα Φάρσαλασυσκευασιών στα Φάρσαλα


