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Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση της τρίτης

και τελευταίας μελέτης με την οποία ολοκλη-

ρώνεται σε επίπεδο μελετών η βελτίωση της ε.ο.

Λάρισας – Φαρσάλων. Η «Ολοκλήρωση Μελέτης

Βελτίωσης της ε.ο. Λάρισας – Φαρσάλων» προϋπο-

λογισμού 1.468.209 ευρώ χρηματοδοτείται από το

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020.

CMYK

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1025 Τιμή: 0,60 ευρώ

Αναβαθμίζονται ενεργειακά το 1οΑναβαθμίζονται ενεργειακά το 1ο

Γυμνάσιο – Λύκειο και το ΕΠΑΛΓυμνάσιο – Λύκειο και το ΕΠΑΛ

Φαρσάλων με χρηματοδότησηΦαρσάλων με χρηματοδότηση

από την Περιφέρειααπό την Περιφέρεια

Τουρισμός γιαΤουρισμός για
Όλους: ΆνοιξεΌλους: Άνοιξε
η πλατφόρμαη πλατφόρμα
για τις αιτήσειςγια τις αιτήσεις
– Αναλυτικές– Αναλυτικές
οδηγίες γιαοδηγίες για
υποβολήυποβολή

Νέο Δ.Σ.Νέο Δ.Σ.

στηνστην

ΦιλαρμονικήΦιλαρμονική

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Νέα ερευνητική προσπάθεια για τη Ρωμαϊκή Μάχη τωνΝέα ερευνητική προσπάθεια για τη Ρωμαϊκή Μάχη των

Φαρσάλων του 48 π.Χ.Φαρσάλων του 48 π.Χ.

Μπαράζ κλοπών σχαρώνΜπαράζ κλοπών σχαρών

φρεατίων της ΔΕΥΑΦφρεατίων της ΔΕΥΑΦ
Εστίαση: Πονοκέφαλος ταΕστίαση: Πονοκέφαλος τα

μέτρα για μεικτούς χώρουςμέτρα για μεικτούς χώρους

και ανεμβολίαστουςκαι ανεμβολίαστους

Εμπορικός: ΞεκΕμπορικός: Ξεκίνησανίνησαν οιοι

εκπτώσεις την Δευτέρα 5 Ιουλίουεκπτώσεις την Δευτέρα 5 Ιουλίου
Νέο Δ.Σ. στον ΣύλλογοΝέο Δ.Σ. στον Σύλλογο

Ιεραποστολής ΦαρσάλωνΙεραποστολής Φαρσάλων

Απονεμήθηκαν οι τίτλοι σπουδώνΑπονεμήθηκαν οι τίτλοι σπουδών

της Μουσικής Σχολής τουτης Μουσικής Σχολής του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου ΦαρσάλωνΟ.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Φαρσάλων

ΣτηνΣτην τελικήτελική ευθείαευθεία οιοι

μελέτες για τη βελτίωση τηςμελέτες για τη βελτίωση της

ΕΕ..ΟΟ. Λάρισας – Φαρσάλων. Λάρισας – Φαρσάλων

Σελ.4
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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 7/7/2021
Αίθριος 23/37c

Τρίτη 6/7/2021
Αίθριος 23/37c

Πέμπτη 8/7/2021
Αίθριος 23/37c

Παρασκευή 9/7/2021
Βροχοπτώσεις 23/36c

Σάββατο 10/7/2021
Βροχοπτώσεις 22/34c

Κυριακή 11/7/2021
Συννεφιά 22/35c

Δευτέρα 12/7/2021
Συννεφια 22/35c

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

E
πανεξελέγη για

ακόμη μια θητεία

στην θέση της

Προέδρου του Συλλόγου

Φιλανθρωπίας και

Ιεραποστολής Φαρσάλων

“Παναγία η Ελεούσα” η

κ. Μπουλασίκη

Στεργιανή.

Μετά τις αρχαιρεσίες που

πραγματοποιήθηκαν το νέο

διοικητικό συμβούλιο,

απαρτίζεται από τους εξής:

Πρόεδρος – Μπουλασίκη

Στεργιανή, Αντιπρόεδρος –

Μπίμτσα Αικατερίνη,

Γενικός Γραμματέας -

Παπαποστόλου Κλεάνθης-

Μάριος, Ταμίας – Τριχιάς

Σωτήριος, Βοηθός Ταμία –

Παρασκευή Νεοφωτίστου.

Μέλη: Σιακάρα-Μπελιώκα

Σπυριδούλα,

Παπαθεοδώρου Αθανάσιος.

Εξελεγκτική επιτροπή:

Πρόεδρος: Μανετζή

Αλεξάνδρα,

Αναγνωστοπούλου

Ευτυχία, Παπαδημητρίου

Βασιλική.

Νέο Δ.Σ. στονΝέο Δ.Σ. στον

ΣύλλογοΣύλλογο

ΙεραποστολήςΙεραποστολής

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Εμπορικός:Εμπορικός:

ΞεκΞεκίνησανίνησαν οιοι

εκπτώσεις τηνεκπτώσεις την

Δευτέρα 5 ΙουλίουΔευτέρα 5 Ιουλίου

Μ
ετά την γενική

συνέλευση των

μελών του

Συλλόγου φίλων

Φιλαρμονικής Φαρσάλων

ακολούθησαν εκλογές και

μετά από αρχαιρεσίες

εξελέγη νέος πρόεδρος ο

Νίκος Πελεκούδας με

διετή θητεία

Από τις εκλογές προέκυψε
νέο διοικητικό συμβούλιο
στο σύλλογο, το οποίο
αφού συγκροτήθηκε σε
σώμα μετά από μυστική
ψηφοφορία μεταξύ των
νεοεκλεγέντων μελών προ-
έκυψαν οι ακόλουθες
θέσεις: Πελεκούδας
Νικόλαος (Πρόεδρος),
Αρμανίδη Γιάννα
(Αντιπρόεδρος),
Καραμητράκη Ελένη
(Γενική γραμματέας),
Ζαρόγιαννου Κατερίνα
(Ταμίας),  Γκουντόπουλος
Γρηγόρης (Μέλος-υπεύθυ-

νος δημοσίων σχέσεων).
Το νέο ΔΣ της
Φιλαρμονικής Φαρσάλων
αναλαμβάνει σε μια δύσκο-
λη εποχή, αφού η μεγάλη
αποχή τόσο σε εμφανίσεις
της Φιλαρμονικής, όσο και
σε μαθήματα των μελών
δημιούργησε αρκετές ελλεί-
ψεις και προβλήματα. Παρ’
όλα αυτά θα γίνει μεγάλη
προσπάθεια από το νέο
Δ.Σ. για την ανάκαμψη της,
με την ίδια να απευθύνει
κάλεσμα στήριξης από
όλους τους φίλους και τους
πολίτες της επαρχίας με
κάθε τρόπο.Ήδη έχουν
ξεκινήσει οι πρόβες και η
κατάλληλη προετοιμασία,
ώστε η Φιλαρμονική να
κάνει την πρώτη της εμφά-
νιση μετά από καιρό, στην
λιτανεία την παραμονή του
εορτασμού της πολιούχου
της πόλης Αγίας
Παρασκευής.

Νέο Δ.Σ. στηνΝέο Δ.Σ. στην

ΦιλαρμονικήΦιλαρμονική

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο Επαρχίας

Φαρσάλων γνωστοποιεί-

ται ότι σύμφωνα με ανα-

κοίνωση του Υπουργείου

Ανάπτυξης, οι θερινές

εκπτώσεις, εκτάκτως

φέτος, θα ξεκινήσουν την

ερχόμενη Δευτέρα, 5

Ιουλίου και θα διαρκέ-

σουν έως και την Τρίτη,

31 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη

διενέργεια των εκπτώσεων,

εκτός από την αναγραφή

της παλαιάς και της νέας

μειωμένης τιμής των προϊό-

ντων που πωλούνται με

έκπτωση, επιτρέπεται και η

αναγραφή και εμπορική

επικοινωνία ποσοστού

έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμέ-

νη τιμή σε περισσότερα

από το 60% του συνόλου

των πωλούμενων ειδών, η

επίδειξη του παρεχόμενου

ποσοστού έκπτωσης επι-

βάλλεται συμπληρωματικά,

οπότε θα πρέπει να ανα-

γράφεται στην προθήκη του

καταστήματος και σε οποια-

δήποτε άλλη εμπορική επι-

κοινωνία, ενώ στην περί-

πτωση που υπάρχουν δια-

φορετικά ποσοστά έκπτω-

σης ανά κατηγορίες προϊό-

ντων, θα πρέπει να ανα-

γράφεται το εύρος του

παρεχόμενου ποσοστού

(«από …. % έως …. %»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση

θα αναγράφεται ότι οι

εκπτώσεις αφορούν επιλεγ-

μένα είδη με αναφορά στο

αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο

υπολογίζεται και προβάλλε-

ται η μειωμένη τιμή, πρέπει

να ανταποκρίνεται στην

αλήθεια και να είναι ακρι-

βής. Οι καταστηματάρχες

θα πρέπει, σε περίπτωση

ελέγχου, να είναι σε θέση

να αποδείξουν, ότι η

παλαιά τιμή πώλησης που

αναγράφεται στην πινακίδα,

ανταποκρίνεται στην πραγ-

ματικότητα.

Εμπορικός: Κλειστή η

αγορά τα Σάββατα

Από τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων ανα-

κοινώθηκε ότι ενόψει του

καλοκαιριού τα καταστήμα-

τα θα παραμείνουν κλειστά

τα Σάββατα από 3 Ιουλίου

έως και 7 Αυγούστου 2021.



Σ
ωρεία κλοπών σχα-

ρών φρεατίων σε

διάφορα σημεία της

πόλης των Φαρσάλων

καταγράφηκαν τα τελευ-

ταία εικοσιτετράωρα.

Από τη διοίκηση της
ΔΕΥΑΦ έχει ενημερωθεί
ήδη το Αστυνομικό Τμήμα
Φαρσάλων προκειμένου να
αναζητηθούν οι δράστες.
Ωστόσο, πέραν της απώλει-
ας δημοτικής περιουσίας,
προκύπτει και μείζον ζήτη-
μα ασφάλειας για τους
πολίτες και τα διερχόμενα
οχήματα.
Όπως σημειώνει ο αντιπρό-
εδρος της ΔΕΥΑΦ κ.
Γιάννης Τριάντης «το τελευ-
ταίο διάστημα άγνωστοι
έχουν αφαιρέσει πλήθος

σχαρών από φρεάτια της
δημοτικής μας επιχείρησης.
Αυτό μεταφράζεται σε
σημαντική οικονομική ζημία
για τη Δημοτική
Επιχείρηση, σε μία αρκετά
δύσκολη περίοδο. Το πιο
σημαντικό όμως, είναι πως
η αφαίρεση των σχαρών
μετατρέπει τα φρεάτια σε
«παγίδες» για διερχόμενα
οχήματα, αλλά και για
πεζούς. Ζητούμε από τους
πολίτες για μία ακόμη φορά
να προστατέψουν τη δημο-
τική περιουσία η οποία ανή-
κει σε όλους και να ενημε-
ρώνουν το δήμο για τυχόν
περιστατικά που υποπί-
πτουν στην αντίληψή
τους».

Μ
ε κάθε επισημό-

τητα, παρουσία

της Υπουργού

Πολιτισμού κ. Λίνας

Μενδώνη πραγματοποιή-

θηκαν αργά το απόγευμα

της Κυριακής στο

Διαχρονικό Μουσείο

Λάρισας, τα εγκαίνια της

περιοδικής έκθεσης –

αφιέρωμα στη φετινή επέ-

τειο των 200 χρόνων από

την Ελληνική

Επανάσταση του 1821, «Η

Επιστροφή των

Μουσών».

Τον Δήμο Φαρσάλων

εκπροσώπησαν ο

Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α

κ. Νίκος Γκατζόγιας και η

ειδική συνεργάτιδα του

Δημάρχου σε θέματα

Πολιτισμού,

Πολιτισμολόγος, κ. Άννα

Φλωρά.

Μάλιστα, στο περιθώριο

των εγκαινίων είχαν σύντο-

μο αλλά ουσιαστικότατο

διάλογο με την κ. Μενδώνη

για τα έργα πολιτισμού που

βρίσκονται σε διαδικασία

υλοποίησης στον Δήμο

Φαρσάλων.
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Στα εγκαίνια έκθεσης στη Λάρισα παρουσία τηςΣτα εγκαίνια έκθεσης στη Λάρισα παρουσία της

υπουργού Πολιτισμού, στελέχη του Δ. Φαρσάλωνυπουργού Πολιτισμού, στελέχη του Δ. Φαρσάλων

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%
Εκπτώσεις

Μπαράζ κλοπών σχαρών φρεατίων τηςΜπαράζ κλοπών σχαρών φρεατίων της

ΔΕΥΑ ΦαρσάλωνΔΕΥΑ Φαρσάλων



Ο
Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας

Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τη

σύμβαση της τρίτης και

τελευταίας μελέτης με την

οποία ολοκληρώνεται σε

επίπεδο μελετών η βελ-

τίωση της ε.ο. Λάρισας –

Φαρσάλων. Η

«Ολοκλήρωση Μελέτης

Βελτίωσης της ε.ο.

Λάρισας – Φαρσάλων»

προϋπολογισμού

1.468.209 ευρώ χρηματο-

δοτείται από το ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014 -2020.

«Η μελέτη που υπογράφου-

με ολοκληρώνει  τη μελέτη

που ξεκίνησε στις 27-08-

2009 το Υπουργείο

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με προϋπολογι-

σμό  1.194.269,72  ευρώ

και αφορά τη μελέτη κεντρι-

κής αρτηρίας μήκους 35

Km,  από την αρχή

Παράκαμψη Νίκαιας έως

την περιφερειακή των

Φαρσάλων. Στις 08/07/2020

το Υπουργείο Υποδομών

εκχώρησε την αρμοδιότητα

εκπόνησης της μελέτης

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

κατόπιν ενεργειών μας. Η

Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει

ολοκληρώσει  τη μελέτη του

Υπουργείου από τις

28/02/2021, σε λιγότερο

από ένα χρόνο» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

«Επιπλέον ήδη εκπονείται

η μελέτη  « Βελτίωσης E.O

Λάρισας Φαρσάλων: Τμήμα

από Ι/Κ Νότιας

Παράκαμψης Λάρισας έως

αρχή παράκαμψης Νίκαιας»

προϋπολογισμού 349.928

ευρώ που αφορά την εκπό-

νηση συγκοινωνιακών μελε-

τών σε στάδιο οριστικής

καθώς και των αντίστοιχων

υποστηρικτικών τους μελε-

τών, για την βελτίωση του

οδικού τμήματος από Ι/Κ

Νότιας Παράκαμψης

Λάρισας έως αρχή

Παράκαμψης Νίκαιας

μήκους 2,50χλμ. Συνολικά

για την βελτίωση του

άξονα της  ε.ο.  Λάρισας –

Φαρσάλων η Περιφέρεια

Θεσσαλίας εκπονεί μελέτες

συνολικού προϋπολογισμού

3.056.613 ευρώ. Ενώ έχου-

με ήδη κάνει  ενέργειες  για

την εξεύρεση χρηματοδότη-

σης του έργου κατασκευής

καταθέτοντας πρόταση

(Τεχνικό Δελτίο) στο Ταμείο

Ανάκαμψης με προεκτίμηση

κόστους κατασκευής

ύψους 250.000.000 ευρώ.

Ο δρόμος Λάρισας –

Φαρσάλων αποτελεί διαπε-

ριφερειακή οδική σύνδεση

αλλά και τοπικό δίκτυο σύν-

δεσης που εξασφαλίζει την

ταχεία και ασφαλή σύνδεση

των πόλεων Λάρισας και

Φαρσάλων, ενώ μέσω του

προτεινόμενου παράπλευ-

ρου δικτύου εξασφαλίζεται

η ασφαλής πρόσβαση και η

εξυπηρέτηση των παρό-

διων ιδιοκτησιών. Σε κάθε

περίπτωση μετά την ολο-

κλήρωση του έργου αναμέ-

νεται η μείωση της χρονοα-

πόστασης, η αποφυγή τρο-

χαίων ατυχημάτων, η μείω-

ση του κόστους μεταφοράς,

η προστασία του περιβάλ-

λοντος με τη μείωση των

καυσαερίων, η σύνδεση

των παραγωγικών κέντρων

με το διεθνές δίκτυο μετα-

φορών, με αποτέλεσμα την

ανάπτυξη υφιστάμενων και

νέων επιχειρηματικών δρα-

στηριοτήτων παραγωγικών

τομέων» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Η «Ολοκλήρωση μελέτης

βελτίωσης της ε.ο. Λάρισας

– Φαρσάλων»

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:

• την Τοπογραφική Μελέτη

που περιλαμβάνει την επι-

καιροποίηση της τοπογρα-

φικής μελέτης – κτηματο-

γράφησης σε θέσεις που

είναι απαραίτητο (τεχνικά,

κόμβοι κτλ) και την επικαι-

ροποίηση των κτηματολογι-

κών διαγραμμάτων-πινά-

κων

• την Μελέτη Οδοποιίας που

περιλαμβάνει την οριστική

μελέτη του παράπλευρου

δικτύου εκατέρωθεν της

κύριας αρτηρίας, την επικαι-

ροποίηση τμημάτων της

υφιστάμενης ΕΟ που θα

χρησιμοποιηθούν ως παρά-

πλευροι και την επικαιρο-

ποίηση της οριστικής μελέ-

της σήμανσης και ασφάλι-

σης των ισόπεδων κόμβων

• 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)

• την Στατική Μελέτη που

περιλαμβάνει την οριστική

μελέτη δεκάξι (16) τεχνικών

(13 Κάτω Διαβάσεις, 2

γέφυρες ρέματος και 1 Άνω

Διάβαση)

• την Γεωτεχνική Μελέτη

θεμελίωσης Κάτω

Διαβάσεων

• την Ηλεκτρομηχανολογική

Μελέτη που περιλαμβάνει

την οριστική μελέτη φωτι-

σμού των ισόπεδων κυκλι-

κών κόμβων

• την μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ

4
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές
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Σ
την αναζήτηση

στοιχείων τα οποία

ενδεχομένως θα

αποδείξουν ότι μία από

τις σημαντικότερες μάχες

που κατά πολλούς άλλαξε

το ρου της ιστορίας, αυτή

του 48 π.Χ., μεταξύ των

δυνάμεων του Ιούλιου

Καίσαρα και του

Πομπήιου, έγινε στα

Φάρσαλα, θα προχωρή-

σει επιστημονική ερευνη-

τική ομάδα από τις ΗΠΑ,

σε συνεργασία με ελληνι-

κό πανεπιστήμιο, την

Εφορεία Αρχαιοτήτων και

το Δήμο Φαρσάλων.

Με στόχο τα παραπάνω,

έλαβε χώρα συνάντηση στο

δήμο Φαρσάλων με τη συμ-

μετοχή του δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου, του καθηγητή

από το Πανεπιστήμιο

Purdue της Ιντιάνα των

Ηνωμένων Πολιτειών της

Αμερικής κ. Sorin Adam

Matei, των καθηγητών από

το Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής κ.κ. Λάουρας

Ταπίνη και Χαράλαμπου

Πατρικάκη, της ειδικής

συνεργάτιδας του δημάρ-

χου Φαρσάλων,

Πολιτισμολόγου κ. Άννας

Φλωρά και του προϊσταμέ-

νου Τεχνικών Υπηρεσιών

του δήμου Φαρσάλων κ.

Αναστάσιου Λιαπή.

Στη συνάντηση ο

Αμερικανός ακαδημαϊκός

παρουσίασε την πρόταση

για μία αποστολή δέκα φοι-

τητών από τις ΗΠΑ τον

ερχόμενο Οκτώβριο, οι

οποίοι θα ξεκινήσουν με τη

βοήθεια της σύγχρονης

τεχνολογίας, μία εκτεταμένη

έρευνα, προκειμένου να

αναζητηθούν νέα στοιχεία

που θα υποστηρίξουν τον

ισχυρισμό πως η εμφύλια

Ρωμαϊκή διαμάχη του 48

π.Χ. εκτυλίχθηκε στην

περιοχή των Φαρσάλων.

Κατά πολλούς έγκριτους

ιστορικούς, η Μάχη των

Φαρσάλων στις 9

Αυγούστου 48 π.Χ., ήταν

μία αποφασιστική σύγκρου-

ση ανάμεσα στα στρατεύ-

ματα του Καίσαρα και του

Πομπήιου κατά τον

Ρωμαϊκό Εμφύλιο Πόλεμο,

η οποία έκρινε και την

έκβαση του.

Η ερευνητική ομάδα των

μηχανικών θα χρησιμοποιή-

σουν και ειδικά drones τα

οποία θα «χαρτογραφή-

σουν» το υπέδαφος της

περιοχής (χωρίς ανασκα-

φές), αναζητώντας στοιχεία

που θα μπορούσαν να

φανούν χρήσιμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος

Φαρσάλων από την πλευρά

του θα συνδράμει τόσο σε

οργανωτικό επίπεδο, όσο

και σε ενημερωτικό, προκει-

μένου η τοπική κοινωνία να

γίνει αρωγός σ’ αυτή τη

φιλόδοξη προσπάθεια, η

οποία έρχεται για ακόμη μία

φορά να αναδείξει τη σπου-

δαία ιστορική κληρονομία

της περιοχής.

Επιπρόσθετα, ο δήμος

Φαρσάλων θα απευθυνθεί

στην Εφορεία Αρχαιοτήτων

ώστε θα διασφαλίσει τα

απαιτούμενα διαδικαστικά

ζητήματα.

Της συνάντησης που πραγ-

ματοποιήθηκε θα ακολου-

θήσει το προσεχές διάστη-

μα, η υπογραφή ενός μνη-

μονίου συνεργασίας μεταξύ

όλων των πλευρών.
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Ξ
εκίνησε η υποβο-

λή αιτήσεων για το

πρόγραμμα

Τουρισμός για Όλους του

υπουργείου Τουρισμού,

που παρέχει προσιτές

διακοπές σε χιλιάδες

δικαιούχους. Πρόκειται

για ένα πρόγραμμα που

προσφέρει από μέχρι και

100% επιδότηση στην

διαμονή των ταξιδιωτών,

μέσω χορήγησης

voucher. Το ύψος της επι-

δότησης εξαρτάται από

τον χρόνο διαμονής, με

τον μέγιστο να είναι 4

μέρες.

Συγκεκριμένα οι πολίτες

μπορούν να υποβάλουν

αιτήσεις συμμετοχής στην

ηλεκτρονική εφαρμογή

www.tourism4all.gov.gr

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής

Πύλης της Δημόσιας

Διοίκησης από 05.07.2021

έως 09.07.2021 ως εξής:

05.07.2021 για ΑΦΜ που

λήγουν σε 0 – 1

06.07.2021 για ΑΦΜ που

λήγουν σε 2 – 3

07.07.2021 για ΑΦΜ που

λήγουν σε 4 – 5

08.07.2021 για ΑΦΜ που

λήγουν σε 6 – 7

09.07.2021 για ΑΦΜ που

λήγουν σε 8 – 9

Τουρισμός για Όλους:

Χρήσιμες πληροφορίες

Μέχρι πότε είναι δυνατή η

εξαργύρωση των vouchers;

Λαμβάνοντας υπόψη τις

ειδικές συνθήκες που δημι-

ούργησε η υγειονομική

κρίση με τον οριζόντιο απο-

κλεισμό των μετακινήσεων,

επισημαίνεται ότι έχει παρα-

ταθεί η ισχύς όλων των

vouchers που δεν εξαργυ-

ρώθηκαν μέχρι και τις

31/12/2021.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του

προγράμματος;

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός

για Όλους» απευθύνεται

σχεδόν στο σύνολο των

Ελλήνων πολιτών. Η επιλο-

γή των δικαιούχων γίνεται

κατόπιν κλήρωσης των

αιτήσεων που υποβλήθη-

καν μέσω της πλατφόρμας

www.tourism4all.gov.gr.

Κριτήριο για την υποβολή

της αίτησης είναι το ετήσιο

ατομικό εισόδημα να μην

ξεπερνά τα 16.000 ευρώ ή

τα 28.000 στην περίπτωση

οικογένειας, με προσαύξη-

ση 1.500 ευρώ ανά ανήλικο

τέκνο.

Ποιες οι δυνατότητες που

παρέχει το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα αφορά στην

επιδότηση της διαμονής

και, κατά περίπτωση, της

χρήσης λοιπών τουριστικών

υπηρεσιών (μεταφορά,

ξενάγηση σε μουσείο, κατα-

δύσεις κ.ο.κ.) μέσω της

χορήγησης ειδικών κουπο-

νιών (vouchers) στους

δικαιούχους που επιλέγο-

νται.

Είναι ίσως το ευρύτερο

πρόγραμμα κοινωνικού του-

ρισμού μέσω του οποίου η

Ελληνική Κυβέρνηση στηρί-

ζει τον τουριστικό κλάδο σε

μία από τις πιο δύσκολες

περιόδους. Ο συνολικός

προϋπολογισμός του ανέρ-

χεται σε 100 εκ. Ευρώ, τα

οποία αντιστοιχούν σε

365.603 vouchers από τα

οποία μπορούν να ωφελη-

θούν περισσότεροι από

600.000 Έλληνες.

Επισημαίνεται ότι την περα-

σμένη χρονιά και παρά τις

ιδιαίτερες συνθήκες, περισ-

σότεροι από 46.000 δικαι-

ούχοι είχαν την ευκαιρία να

οργανώσουν το ταξίδι τους

στο εσωτερικό της χώρας

μέσω του προγράμματος

και μάλιστα με τρόπο εύκο-

λο, δίκαιο και αδιάβλητο.

Κατά περίπτωση, είναι

δυνατή η χορήγηση

voucher είτε για εξαργύρω-

ση απευθείας σε τουριστικό

κατάλυμα ενταγμένο στο

Μητρώο Παρόχων του

Προγράμματος είτε σε του-

ριστικό γραφείο, το οποίο

ομοίως έχει ενταχθεί στο

Μητρώο.

Αναλυτικότερα, οι δυνατότη-

τες που παρέχονται από

φέτος μέσω του

Προγράμματος έχουν ως

εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

VOUCHERS ΚΑΤΑΛΥΜΑ-

ΤΩΝ

Όλοι οι δικαιούχοι μπορούν

να επιλέξουν διαμονή 2 ή 3

ή 4 ημερών επιδοτούμενη

έως και 100% στα καταλύ-

ματα ως εξής:

2 ή 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδότηση 100% με ανώτε-

ρο ποσό τα 40€/την

ημέρα/το άτομο (ισχύει για

όλους)

ή 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδότηση 80% με ανώτε-

ρο ποσό τα 30€/την

ημέρα/το άτομο

Επιδότηση 100% για ΑΜΕΑ

με ανώτερο ποσό τα

30€/την ημέρα/το άτομο

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

VOUCHERS TOYΡΙΣΤΙ-

ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Οι δικαιούχοι έχουν τη

δυνατότητα να απευθυν-

θούν σε τουριστικό γραφείο

– πάροχο για τη δημιουργία

τουριστικού πακέτου, με

συνδυασμό δύο ή και

περισσότερων τουριστικών

υπηρεσιών. Επιδοτείται έως

και το πενήντα τοις εκατό

(50%) ή εξήντα τοις εκατό

(60%) για τις κατηγορίες

ατόμων με ποσοστό νοητι-

κής ή σωματικής αναπηρίας

τουλάχιστον 67%, του του-

ριστικού πακέτου που προ-

σφέρει ο πάροχος/τουριστι-

κό γραφείο, με ανώτατο

όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο

ή ωφελούμενο) τα εκατόν

είκοσι ευρώ (120€).

Πού θα βρω τον κατάλογο

Καταλυμάτων

Ο κατάλογος με το επικαι-

ροποιημένο Μητρώο

Παρόχων είναι προσβάσι-

μος μέσω της εφαρμογής

www.tourism4all.gov.gr και

επικαιροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ –

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Πού θα βρω τον κατάλογο

Τουριστικών Γραφείων

Ο κατάλογος με το επικαι-

ροποιημένο Μητρώο

Παρόχων είναι προσβάσι-

μος μέσω της εφαρμογής

www.tourism4all.gov.gr και

επικαιροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ –

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.
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Αναλυτικές οδηγίες για υποβολήΑναλυτικές οδηγίες για υποβολή

- Πέμπτη 8/7/2021 Προσκυνηματική εκδρο-
μή στην Ι.Μ. Αγίου Προκοπίου στην Ελάτη
Τρικάλων. Χειροτονία Ιερέα και εορτασμός
του Αγίου.

- Τρίτη 13/7 Απογευματινή
Προσκυνηματική εκδρομή στον Ι.Ν.
Ζωοδόχου Πηγής στην Βυζίτσα Πηλίου.
Προσκύνημα στην δεξιά χείρα του Αγίου
Κυπριανού, εσπερινός και ευχέλαιο.

- 16/17-7-2021
Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο
1 διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο.
Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής, όλες οι
μεταφορές καθώς και οι μετακινήσεις στο
νησί θα πραγματοποιούνται με λεωφορείο
του πρακτορείου μας.
Αναχώρηση: Πέμπτη Βράδυ

- Καθημερινά θαλάσσια μπάνια σε Νέα
Αγχίαλο - Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατήρ - Αγα)
Έναρξη: Τετάρτη 30/6
Ώρα Αναχώρησης:8:15 π.μ.

-28/6-2021 Καθημερινά θαλάσσια μπάνια

σε Χρυσή Ακτή Παναγίας - Νέα Αγχίαλος -

Ώρα αναχώρησης 8 π.μ.

-1/2-8/2021

Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

Αναχώρηση Σάββατο βράδυ

11/7-2021 Ημερήσια κρουαζιέρα σε Σκιάθο

- Κουκουναριές



Η
Διεύθυνση

Αγροτικής

Οικονομίας Π.Ε.

Λάρισας της Περιφέρειας

Θεσσαλίας σε συνεργασία

με το Περιφερειακό Κέντρο

Προστασίας Φυτών,

Ποιοτικού και

ΦυτοϋγειονομικούΕλέγχου

Βόλου (ΠΚΠΦΠ & ΦΕ

Βόλου) ενημερώνει τους

βαμβακοπαραγωγούς της

Π.Ε. Λάρισας για τις απα-

ραίτητες ενέργειες αποτελε-

σματικής φυτοπροστασίας

της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι

1.1. Η ενημέρωση των βαμ-
βακοπαραγωγών για την
αποτελεσματική φυτοπροστα-
σία στον πραγματικό καλλιερ-
γητικό χρόνο.
1.2. Η έγκαιρη ενημέρωση
κατά την περίοδο εμφάνισης
των πρώτων χτενιών στις
όψιμες καλλιέργειες και την
οργάνωση αποτελεσματικής
αυτοάμυνας κάθε βαμβακο-
φυτείας για όλη την καλλιερ-
γητική περίοδο.
1.3. Η τακτική παρακολούθη-
ση κάθε βαμβακοχώραφου
και σύμφωνα με τα πραγματι-
κά δεδομένα, να εφαρμόζο-
νται οι συγκεκριμένες καλ-
λιεργητικές πρακτικές φυτο-
προστασίας στο σωστό
χρόνο, όπως παρακάτω
περιγράφονται κατά περί-
πτωση.
2. Διαπιστώσεις

Αυτή την εποχή τα βαμβακό-
φυτα βρίσκονται στο στάδιο
ανάπτυξης των πρώτων χτε-
νιών στις όψιμες καλλιέργειες
που αποτελούν την πλειοψη-
φία των περιπτώσεων. Οι
καιρικές συνθήκες που επι-
κράτησαν στην αρχή της καλ-
λιεργητικής περιόδου δεν
ευνόησαν την πρώιμη
σπορά, η οποία κατά 70%
περίπου, πραγματοποιήθηκε
στα τέλη Απριλίου με αρχές
Μαΐου, γι’ αυτό και η φετινή
παραγωγή είναι πολύ όψιμη
σε σχέση με τον μέσο όρο
της Π.Ε. Λάρισας.
Στο δίκτυο φερομονικών
παγίδων που έχει αναπτύξει
η Υπηρεσία μας, όσον αφορά
στο πράσινο σκουλήκι, μέχρι
στιγμής διαπιστώνονται
χαμηλά έως μέτρια επίπεδα
συλλήψεων ενήλικων (πετα-
λούδων) πράσινου σκουληκι-
ού στις περισσότερες περιο-
χές της Π.Ε. Λάρισας, με
εξαίρεση την ευρύτερη περιο-
χή των Τ.Κ. Αρμενίου,
Αχιλλείου, Καλαμακίου,
Κιλελέρ, Μελίας και Χάλκης
του Δ. Κιλελέρ και των Τ.Κ.
Κουλουρίου, Τερψιθέας και
Φαλάνης του Δ. Λαρισαίων,
όπου εμφανίζονται σχετικά
υψηλά επίπεδα συλλήψεων
πεταλούδωνπράσινου σκου-
ληκιού.

Όσον αφορά στο ρόδινο
σκουλήκι, οι συλλήψεις ενήλι-
κων (πεταλούδων) ρόδινου
σκουληκιού στο δίκτυο φερο-
μονικώνπαγίδων της
Υπηρεσίας μας κυμαίνονται
σε χαμηλά επίπεδα στις
περισσότερες περιοχές της
Π.Ε. Λάρισας.
3. Συστάσεις – καλλιεργητι-

κές πρακτικές

Επειδή η φετινή χρονιά κρί-
νεται ιδιαίτερη εξαιτίας της
μεγάλης οψίμισης της παρα-
γωγής, η Υπηρεσία μας
συστήνει στους βαμβακοπα-
ραγωγούς να εφαρμόζουν
ορθολογική αζωτούχο λίπαν-
ση και άρδευση (ποσότητα
νερού και αριθμός αρδεύσε-
ων) και να εφαρμόζουν καλ-
λιεργητικά μέτρα που απο-
σκοπούν στην πρωίμιση της
παραγωγής. Έχει αποδειχθεί
στην πράξη ότι υπερβολικές
αζωτούχες λιπάνσεις και
αρδεύσεις έχουν ως συνέ-
πεια την υπερβολική βλάστη-
ση των φυτών, οψίμιση της
παραγωγής και κυρίως τη
δημιουργία υδαρών φυτικών
ιστών οι οποίοι προσελκύουν
τους επιβλαβείς οργανι-
σμούς.
Ειδικότερα, οι εχθροί που
απασχολούν τους βαμβακο-
καλλιεργητές στο παρόν φαι-
νολογικό στάδιο του βαμβακι-
ού είναι:
ΑΦΙΔΕΣ: Η υπηρεσία μας
ενημερώνει τους βαμβακοπα-
ραγωγούς ότι πολλές φορές
στα πρώτα στάδια ανάπτυ-
ξης των φυτών αναπτύσσο-
νται υψηλοί πληθυσμοί αφί-
δων(μελίγκρων) που απομυ-
ζούν τις θρεπτικές ουσίες
από τα φύλλα και τους τρυ-
φερούς βλαστούς, προκα-
λούν κατσάρωμα των φύλ-
λων (σε προχωρημένα στά-
δια τα φύλλα κιτρινίζουν) και
αναστέλλουν την ομαλή ανά-
πτυξή τους. Χαρακτηριστικό
γνώρισμα των φύλλων που
έχουν προσβληθεί από αφί-
δες είναι το γυάλισμα που
προκαλείται από τις μελιτώ-
δεις ουσίες που εκκρίνουν οι
αφίδες. Κατώτερο όριο επέμ-
βασης είναι η ύπαρξη είκοσι
πέντε (25) ατόμων κατά μέσο
όρο ανά φύλλο σε δείγμα
100 φύλλων. Οι βαμβακοπα-
ραγωγοί θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι οι αφίδες έχουν πολ-
λούς φυσικούς εχθρούς
(ωφέλιμα) οι οποίοι συνήθως
ελέγχουν τους πληθυσμούς
τους και τους κρατούν κάτω
από τα επίπεδα οικονομικής
ζημίας. Επιπρόσθετα, η βαθ-
μιαία αύξηση της θερμοκρα-
σίας το καλοκαίρι αναστέλλει
και εξαλείφει τη δραστηριο-
ποίησή τους.
ΘΡΙΠΕΣ: Στα πρώτα στάδια
ανάπτυξης των φυτών δρα-
στηριοποιούνται και οι θρίπες

οι οποίοι απομυζούν τους
χυμούς από τα βαμβακόφυ-
τα, προκαλώντας έναν αργυ-
ρό αποχρωματισμό των φύλ-
λων, τα οποία κατσαρώνουν,
σχίζονται και πολλές φορές
νεκρώνουν. Η χημική επέμ-
βαση για τον θρίπαδικαιολο-
γείται μόνο στις περιπτώσεις
που η παρατεταμένη προ-
σβολή καταστρέφει τους
ακραίους οφθαλμούς του
βαμβακόφυτου. Η βαθμιαία
αύξηση της θερμοκρασίας το
καλοκαίρι αναστέλλει και εξα-
λείφει την δραστηριοποίηση
του θρίπα, όπως ακριβώς
συμβαίνει και στην περίπτω-
ση των αφίδων.
ΛΥΓΚΟΣ: Η υπηρεσία μας
συνιστά στους παραγωγούς
να ελέγχουν τις καλλιέργειές
τους σε εβδομαδιαία βάση
για τυχόν προσβολές από
λύγκο που προσβάλει τα
νεαρά χτένια, τα οποία
φέρουν μικρά μαύρα στίγμα-
τα, συρρικνώνονται, καφετιά-
ζουν και τελικά πέφτουν, ενώ
τα μεγάλα προσβεβλημένα
χτένια δίνουν λουλούδια που
δύσκολα γονιμοποιούνται.
Επίσης, ο λύγκοςτρέφεται και
καταστρέφει τους ακραίους
οφθαλμούς των βαμβακοφύ-
των, δημιουργώντας θαμνώ-
δη φυτά και ευνοώντας τη
βλαστική ανάπτυξη που οδη-
γεί σε οψίμιση και μείωση της
παραγωγής. Ο έλεγχος συνι-
στάται να είναι πιο συχνός
στα αγροτεμάχια που γειτνιά-
ζουν με καλλιέργειες μηδικής,
καθώς η πιθανότητα μετανά-
στευσης του λύγκου από τη
συγκομισμένημηδική προς το
βαμβάκι είναι πολύ μεγαλύτε-
ρη σε σχέση με άλλες καλ-
λιέργειες. Το κατώτερο όριο
επέμβασης για τον λύγκοείναι
τα 5 άτομα ανά 100 φυτά
κατά μέσο όρο.
Αντιμετώπιση του λύγκου
κατά κανόνα δεν απαιτείται-
καθώς η πρόωρη απώλεια
καρποφόρων οργάνων
(κυρίως μικρών χτενιών) την
οποία πολλοί παραγωγοί την
αποδίδουν στον λύγκο, τις
περισσότερες φορές οφείλε-
ται σε φυσιολογικά αίτια που
έχουν σχέση με τη θρέψη του
φυτού, τις κλιματικές συνθή-
κες (χαμηλές θερμοκρασίες,
μεγάλη διαφορά θερμοκρα-
σιών μεταξύ ημέρας και
νύχτας) κατά την περίοδο
σχηματισμού των καρποφό-
ρων οργάνων, τις συνθήκες
υγρασίας στο έδαφος κ.ά..
Στις ελάχιστες περιπτώσεις
που απαιτηθεί χημική κατα-
πολέμηση, τότε αυτή πρέπει
να διενεργείται μεεγκεκριμένα
εντομοκτόνα εκλεκτικής δρά-
σης που είναι φιλικότερα
προς τα ωφέλιμα έντομα.
Η Υπηρεσία μας υπενθυμίζει
στους παραγωγούς που
έχουν τοποθετήσει φερομονι-
κές παγίδες στα χωράφια
τους για την παρακολούθηση
του πράσινου και ρόδινου
σκουληκιού, ότι οι συλλήψεις
ενήλικων (πεταλούδων) στις
φερομονικές παγίδες δεν
αποτελούν κριτήριο για την
εφαρμογή χημικής επέμβα-
σης. Οι φερομονικές παγίδες
βοηθούν στον προσδιορισμό

της ακριβούς περιόδου αλλα-
γής των γενεών του πράσι-
νου και του ρόδινου σκουλη-
κιού, και σε συνδυασμό με
τον επιτόπιο έλεγχο συμβάλ-
λουν στον προσδιορισμό της
καταλληλότερης χρονικής
στιγμής για επέμβαση. Σε
καμία περίπτωση οι φερομο-
νικέςπαγίδες δεν αποτελούν
μέσο εκτίμησης του ύψους
της προσβολής, αλλά είναι
σημαντικό εργαλείο εκτίμη-
σης του κινδύνου. Η σοβαρό-
τητα της προσβολής είναι
συνάρτηση: 1) του αριθμού
και της ηλικίας των ζωντανών
προνυμφών (σκουληκιών)
που διαπιστώνονται από τις
επιτόπιες επισκέψεις στους
αγρούς και 2) του σταδίου
ανάπτυξης της καλλιέργει-
ας.Ουσιαστικό κριτήριο για
την απόφαση λήψης ή όχι
μέτρων αντιμετώπισης είναι
μόνο τα αποτελέσματα των
επιτόπιων δειγματοληψιών
στα όργανα των φυτών (χτέ-
νια, άνθη, καρύδια).
Παρακαλούνται οι συνάδελ-
φοι Γεωπόνοι (Καταστήματα
Γεωργικών Εφοδίων,
Γραφεία Αγροτικής
Οικονομίας κ.α.) και οι βαμ-
βακοπαραγωγοί που πιθανόν
εντοπίσουν σημαντική εντο-
μολογική προσβολή ή οποιο-
δήποτε άλλο ανησυχητικό
σύμπτωμα σε βαμβακοκαλ-
λιέργειες, να επικοινωνήσουν
άμεσα με την Υπηρεσία μας
(τηλ.: 2413 511119, 2413
511157) και με το ΠΚΠΦΠ &

ΦΕ Βόλου (τηλ: 24210
66525), έτσι ώστε να εκδοθεί
προειδοποίηση για την ευρύ-
τερη περιοχή.
4. Εφαρμογή ψεκασμών με

Φυτοπροστατευτικά

Προϊόντα

Η Υπηρεσία μας ενημερώνει
ότι οι βαμβακοπαραγωγοί
είναι αποκλειστικά και μόνο
υπεύθυνοι, για την τελική
απόφαση εφαρμογής χημι-
κών σκευασμάτων, του
είδους των σκευασμάτων
που θα επιλέξουν, καθώς και
του τρόπου και χρόνου χρη-
σιμοποίησης αυτών, τα οποία
συμβάλουν στις ποσοτικές
και ποιοτικές αποδόσεις της
καλλιέργειας. Σε κάθε περί-
πτωση πρέπει να τηρούνται
αυστηρά οι οδηγίες χρήσης
των παρασκευαστών οίκων
για την αναλογία χρήσης των
φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων, την συνδυαστικότητά
τους, τον κίνδυνο φυτοτοξικό-
τητας, καθώς και για τα
μέτρα προστασίας για την
αποφυγή δηλητηρίασης. Τα
αγροχημικάπρέπει να χρησι-
μοποιούνται πάντοτε σύμφω-
να με την ετικέτα.Σύμφωνα
με τα άρθρα 9§3 και 10§3
του ν.4036/2012 (ΦΕΚ8Α)
όποιος χρησιμοποιεί μη εγκε-
κριμένα φυτοπροστατευτικά-
προϊόντα υπόκειται σε διοικη-
τικές και ποινικές κυρώσεις.
Επιπλέον, πρέπει να απο-
φεύγονται οι ψεκασμοί με
μελισσοτοξικά φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα, ενώ όπου

κρίνεται αναγκαίο, οι ψεκα-
σμοί πρέπει να γίνονται την
ώρα που δεν δραστηριοποι-
ούνται οι μέλισσες, δηλαδή
κατά τις απογευματινές ώρες
κυρίως και μετά τη δύση του
ηλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί
οφείλουν να προειδοποιούν
τους μελισσοκόμους ώστε να
απομακρύνουν τα μελίσσια
τους από την περιοχή του
ψεκασμού. Για τον σκοπό
αυτό, οι μελισσοκόμοι θα
πρέπει απαραιτήτως να ανα-
γράφουν στις κυψέλες τον
κωδικό τους, το τηλέφωνο και
τη διεύθυνσή τους ώστε να
είναι δυνατή η έγκαιρη ειδο-
ποίησή τους.
Η Υπηρεσία μας υπενθυμίζει
στους παραγωγούς που θα
χρησιμοποιήσουν χημικά
σκευάσματα στην τρέχουσα
περίοδο, ότι εφαρμόζεται
πιλοτικό πρόγραμμα ασφα-
λούς διαχείρισης κενών
συσκευασίας φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων σε
συνεργασία με την Π.Ε.
Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, τον ΕΣΥΦ, το
ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος,
το Γεωπονικό Σύλλογο
Λάρισας, το Σύλλογο
Επαγγελματιών Γεωπόνων
του νομού Λάρισας και την
Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
Προτείνεται στους παραγω-
γούς να συμμετάσχουν στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα.
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ην Τετάρτη 30

Ιουνίου 2021 απο-

νεμήθηκαν οι τίτλοι

σπουδών της Μουσικής

Σχολής του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Δήμου Φαρσάλων για τη

σχολική χρονιά 2019 –

2020.

Σε μια μικρή και σεμνή δια

ζώσης τελετή, τηρώντας τα

προβλεπόμενα υγειονομικά

πρωτόκολλα προστασίας

από τον Covid-19, η

Διευθύντρια της Μουσικής

Σχολής κ. Ζαμπάλου

Ευαγγελία καλωσόρισε τους

παρευρισκομένους και τους

ενημέρωσε για τη λειτουρ-

γία της Μουσικής Σχολής

και την πρόοδο των μαθη-

τών της στις ιδιαίτερες

αυτές συνθήκες της πανδη-

μίας. Σημείωσε πως μέχρι

σήμερα έχουν δοθεί 68 τίτ-

λοι σπουδών σε μαθητές

της Σχολής και τόνισε πως

με τη διάθεση που δείχνουν

για την ενασχόληση με τη

μουσική και την εποικοδο-

μητική συνεργασία εκπαι-

δευτικών και μαθητών ο

αριθμός αυτός θα μεγαλώ-

σει.

Στην τελετή απονεμήθηκαν

8 τίτλοι σπουδών σε μαθη-

τές της Σχολής, οι οποίοι

αποφοίτησαν με «Άριστα»!

Η κ. Ζαμπάλου συνεχάρη

τα παιδιά, αλλά και την

καθηγήτρια τους κ.

Γκατζώνη Αρετή, για το πεί-

σμα και το μεράκι που επέ-

δειξαν, παρόλες τις αντίξοες

συνθήκες λόγω της πανδη-

μίας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν

για να απονείμουν τους τίτ-

λους σπουδών ο Δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Εσκίογλου

Μάκης, ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου κ.

Δαμιανός Κωνσταντίνος, η

Αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ.

Χατζηπλή Σοφία, ο

Αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μπασαγιάννης Χρήστος και

ο Πρόεδρος του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου

Φαρσάλων κ. Γκατζόγιας

Νικόλαος.

Οι μαθητές μας απέδειξαν

για μια ακόμη φορά, πως

τίποτα δεν μπορεί να στα-

ματήσει την όρεξη και το

πάθος για τη μουσική…!

Συγχαρητήρια πολλά και

τους ευχόμαστε να επιτύ-

χουν όλους του στόχους

που θα θέσουν στη ζωή

τους!

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Απονεμήθηκαν οι τίτλοι σπουδών της Μουσικής Σχολής τουΑπονεμήθηκαν οι τίτλοι σπουδών της Μουσικής Σχολής του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου ΦαρσάλωνΟ.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Φαρσάλων

Μ
ήνυμα στους

πολίτες να εμβο-

λιαστούν και να

κάνουν τακτικά τεστ ώστε

να έχουμε ένα ασφαλές

και ελεύθερο καλοκαίρι,

έστειλε ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης

κατά τη διάρκεια σύσκε-

ψης με τη συμμετοχή των

εκπροσώπων της

Ένωσης Περιφερειών

Ελλάδας, της Κεντρικής

Ένωσης Δήμων Ελλάδας

και τις ηγεσίες των

Υπουργείων Υγείας και

Εσωτερικών με αντικείμε-

νο τις εξελίξεις γύρω από

την πανδημία και την

πορεία των εμβολιασμών.

Κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης έγινε εκτενής
αναφορά και στους εμβο-
λιασμούς, με τον πρωθυ-
πουργό να στέλνει μήνυμα
πως «πρέπει να επιστρα-
τεύσουμε κάθε μέσο το
οποίο έχουμε στη διάθεσή
μας έτσι ώστε το επόμενο
δίμηνο του καλοκαιριού να

πείσουμε κάθε πολίτη που
πιθανόν να έχει δεύτερες
σκέψεις, που πιθανόν να
έχει φοβίες, να κάνει το
εμβόλιο ώστε τελικά, όταν
θα ξεκινήσει το φθινόπωρο,
να έχουμε φτάσει στο επι-
θυμητό 70% με 75% ανο-
σίας του πληθυσμού».
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, Μάριος
Θεμιστοκλέους, παρουσία-
σε τους πίνακες με την
εμβολιαστική κάλυψη ανά
περιφέρεια και τόνισε ότι
είναι παντού διαθέσιμα και
εμβόλια και ραντεβού.
Η περιφέρεια που κατέχει
τα πρωτεία στους εμβολια-
σμούς με την πρώτη δόση
είναι τα Ιόνια Νησιά με 55%
του πληθυσμού και ακολου-
θεί το Νότιο Αιγαίο με 52%
και η Αττική με 51%.
Στον αντίποδα, όπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία, η
Στερεά Ελλάδα, η

Ανατολική Μακεδονία –
Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο
βρίσκονται αρκετά πίσω
καθώς έχει εμβολιαστεί με
μία δόση μόλις το 39% του
πληθυσμού.
Στα Ιόνιο βρίσκεται και το
μεγαλύτερο ποσοστό εμβο-
λιασμένων και με τις δύο
δόσεις, καθώς τις έχει λάβει
το 47%. Στο Νότιο Αιγαίο
έχει εμβολιαστεί πλήρως το
44%, ενώ στη Δυτική
Μακεδονία το 39%. Από
την άλλη στη Στερεά
Ελλάδα έχει κάνει και τις
δύο δόσεις το 31%, ενώ
έχει εμβολιαστεί το 32% του
πληθυσμού σε Ανατολική
Μακεδονία – Θράκη και
Πελοπόννησο.
Στην Θεσσαλία 37% έχει
εμβολιαστεί πλήρως, 47%
έχει εμβολιαστεί με μία
δόση ενώ 50% έχει προ-
γραμματίσει την πρώτη
δόση του εμβολιασμού.

Εμβολιασμοί: Ποιες περιφέρειες έχουνΕμβολιασμοί: Ποιες περιφέρειες έχουν

τα πρωτεία – Αναλυτικά στοιχείατα πρωτεία – Αναλυτικά στοιχεία



Ο
Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας

Κώστας

Αγοραστός έδωσε την

έγκριση για την δημοπρά-

τηση του έργου

«Ενεργειακή Αναβάθμιση

1ου Γυμνασίου – Λυκείου

Φαρσάλων» προϋπολογι-

σμού 759.500 ευρώ με

χρηματοδότηση από το

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-

2020. Δικαιούχος και

Φορέας υλοποίησης του

έργου είναι ο Δήμος

Φαρσάλων.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

εκσυγχρονίζει, μέσα από το

ολοκληρωμένο  πρόγραμμα

ενεργειακών αναβαθμίσεων

δημοσίων κτιρίων, ένα

ακόμη σχολικό συγκρότη-

μα» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.  «Σε

συνεργασία με τον

Δήμαρχο Φαρσάλων Μάκη

Εσκίογλου και την Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης του

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -

2020 αναβαθμίζουμε τις

εγκαταστάσεις   του 1ου

Γυμνασίου και Λυκείου

Φαρσάλων και αποδίδουμε

στους  μαθητές και στους

καθηγητές τους ένα σύγ-

χρονο χώρο μάθησης με

πράσινο περιβαλλοντικό

αποτύπωμα. Οι υποδομές

εκπαίδευσης είναι έργα με

προστιθέμενη αξία που

αφήνουν πίσω τους μέλ-

λον» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Παρεμβάσεις

Το  υφιστάμενο σχολικό κτί-

ριο,  Ενεργειακής

Κατηγορίας Η, πρόκειται να

αναβαθμιστεί σε  Κατηγορία

Β με βελτίωση των ενεργει-

ακών χαρακτηριστικών του.

Το έργο περιλαμβάνει: θερ-

μομόνωση κελύφους,  αντι-

κατάσταση κουφωμάτων,

παρεμβάσεις στο σύστημα

θέρμανσης και τοποθέτηση

φωτιστικών LED. Με την

ολοκλήρωσή του επιτυγχά-

νεται μείωση της κατανάλω-

σης ενέργειας και μείωση

των εκπομπών CO2 μέσω

της αναβάθμισης της

Κατηγορίας Ενεργειακής

Απόδοσης,  αναβάθμιση

των συνθηκών θερμικής

άνεσης και, κατ’ επέκταση,

η ποιοτική βελτίωση των

συνθηκών λειτουργίας και

της διαβίωσης των μαθη-

τών και του εκπαιδευτικού

προσωπικού.
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Αναβαθμίζεται ενεργειακά το 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο ΦαρσάλωνΑναβαθμίζεται ενεργειακά το 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Φαρσάλων

με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίαςμε χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο
Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας

Κώστας

Αγοραστός έδωσε την

έγκριση για την δημοπρά-

τηση του έργου

«Ενεργειακή Αναβάθμιση

του ΕΠΑΛ Φαρσάλων»

προϋπολογισμού 809.100

ευρώ με χρηματοδότηση

από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

2014-2020. Δικαιούχος και

Φορέας υλοποίησης του

έργου είναι ο Δήμος

Φαρσάλων.

«Αξιοποιώντας τους
πόρους του ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας 2014-2020,

εκσυγχρονίζουμε τις κτιρια-
κές υποδομές του ΕΠΑΛ
Φαρσάλων, αποδίδοντας
σε μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς, ένα λειτουργικό,
ασφαλές και  φιλικό  προς
το περιβάλλον κτίριο»
δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός. ««Σε συνεργα-
σία με τον Δήμαρχο
Φαρσάλων Μάκη
Εσκίογλου και την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -
2020 χρηματοδοτούμε ένα
διαγενεακό έργο εκπαίδευ-
σης στο οποίο διεισδύουν

οι επιθυμίες μαθητών, γονέ-
ων και εκπαιδευτικών. Με
ολοκληρωμένο σχέδιο και
στρατηγική αναβαθμίζουμε
90 δημόσια κτίρια στην
Θεσσαλία, με χρηματοδότη-
ση από το ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας 2014 -2020. Το
πρόγραμμα των ενεργεια-
κών αναβαθμίσεων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
έχει επιλεγεί στα 200 καλύ-
τερα «πράσινα» έργα του
Green Deal της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος «Πράσινη Συμφωνία
με Τοπική Δράση» προσθέ-
τει ο Περιφερειάρχης.
Παρεμβάσεις

Το  υφιστάμενο σχολικό κτί-
ριο,  Ενεργειακής
Κατηγορίας Η, πρόκειται να
αναβαθμιστεί σε  Κατηγορία
Β με βελτίωση των ενεργει-
ακών χαρακτηριστικών του.
Το έργο περιλαμβάνει:
εφαρμογή συστήματος θερ-
μομόνωσης των κτιριακών

κελυφών, εφαρμογή συστή-
ματος θερμομόνωσης στις
στέγες των κτιρίων, αντικα-
τάσταση των κουφωμάτων
και των υαλοπινάκων με
νέα θερμομονωτικά, αντικα-
τάσταση των φωτιστικών
παλαιού τύπου με σύγχρο-
να φωτιστικά τεχνολογίας
LED, αναβάθμιση του
συστήματος θέρμανσης, με
αντικατάσταση του υφιστά-
μενου συστήματος θέρμαν-
σης πετρελαίου με φυσικό
αέριο. Με την ολοκλήρωσή
του επιτυγχάνεται μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας
και μείωση των εκπομπών
CO2 μέσω της αναβάθμι-
σης της Κατηγορίας
Ενεργειακής Απόδοσης,
αναβάθμιση των συνθηκών
θερμικής άνεσης και, κατ’
επέκταση, η ποιοτική βελ-
τίωση των συνθηκών λει-
τουργίας και της διαβίωσης
των μαθητών και του εκπαι-
δευτικού προσωπικού.

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το ΕΠΑΛΑναβαθμίζεται ενεργειακά το ΕΠΑΛ

Φαρσάλων με χρηματοδότηση από τοΦαρσάλων με χρηματοδότηση από το

ΕΣΠΑ ΘεσσαλίαςΕΣΠΑ Θεσσαλίας



Τ
ην υποχρέωση διε-

νέργειας self test

πριν την παρουσία

τους στο χώρο εργασίας

τους έχουν οι εργαζόμε-

νοι για όλο τον Ιούλιο

σύμφωνα με ανακοίνωση

του υπουργείου

Εργασίας. Τα test θα προ-

μηθευτούν από τα φαρμα-

κεία, ενώ προβλέπεται

εξαιρέσεις για όσους

έχουν ολοκληρώσει τον

εμβολιασμό τους.

Προμήθεια από τα φαρ-

μακεία

Ειδικότερα όπως αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση του

υπουργείο Εργασίας «ενη-
μερώνουμε ότι οι εργαζόμε-
νοι/ες του ιδιωτικού τομέα
θα μπορούν να προμηθεύ-
ονται από τα φαρμακεία,
έως το Σάββατο 10.7.2021,
τέσσερα (4) δωρεάν self
test, ένα για την εβδομάδα
από 5.7.2021 έως
11.7.2021, ένα για την
εβδομάδα από 12.7.2021
έως 18.7.2021, ένα για την
εβδομάδα από 19.7.2021
έως 25.7.2021 και ένα για
την εβδομάδα από
26.7.2021 έως 1.8.2021.»
Κατ΄ εξαίρεση, για την
εβδομάδα από 28.6.2021
έως 4.7.2021, σε περίπτω-
ση μη διενέργειας διαγνω-
στικού ελέγχου, δεν ισχύ-

ουν οι προβλεπόμενες από
το νόμο συνέπειες.
Υποχρέωση δήλωσης απο-
τελέσματος test
Από Δευτέρα 5.7.2021 έως
και 1.8.2021 ισχύει η υπο-
χρέωση διενέργειας αυτο-
διαγνωστικής δοκιμασίας
ελέγχου έως και είκοσι τέσ-
σερις (24) ώρες προ της
πρώτης ημέρας της εβδο-
μάδας που ο/η εργαζόμε-
νος/η παρέχει την εργασία
του/ης με φυσική παρουσία.
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 (1) εβδο-

μάδα από την ημέρα διε-
νέργειάς του.
Σε κάθε περίπτωση, όταν
μεσολαβούν διαστήματα
όπου ο/η εργαζόμενος/η
απασχολείται με το σύστη-
μα της εξ αποστάσεως
εργασίας ή τελεί σε νόμιμη
άδεια κ.α., 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.
Εξαιρούνται από την εφαρ-
μογή του υποχρεωτικού
μέτρου του self-test σε
χώρους εργασίας, οι εργα-

ζόμενοι που έχουν ολοκλη-
ρώσει προ τουλάχιστον
δεκατεσσάρων (14) ημερών
τον εμβολιασμό για κορο-
νοϊό COVID-19 και επιδει-
κνύουν πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού. Σε περίπτωση μη
επίδειξης στα αρμόδια
όργανα του πιστοποιητικού
εμβολιασμού, οι εργαζόμε-
νοι υποχρεούνται στη διε-
νέργεια και επίδειξη δια-
γνωστικού ελέγχου που
πραγματοποιείται ιδία
δαπάνη είτε πρόκειται για
self-test είτε για εργαστη-
ριακό έλεγχο με τη μέθοδο
PCR είτε για rapid test.
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Self test – Self test – Ιδιωτικός Τομέας: Τι προβλέπεται τον ΙούλιοΙδιωτικός Τομέας: Τι προβλέπεται τον Ιούλιο

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: παράταση για τα δικαιολογητικάΕπιστρεπτέα Προκαταβολή: παράταση για τα δικαιολογητικά

Π
αρατείνεται έως τις

16 Ιουλίου η προ-

θεσμία υποβολής

των απαραίτητων δικαιο-

λογητικών για τις επιχει-

ρήσεις που έλαβαν χρη-

ματοδοτική στήριξη στο

πλαίσιο όλων των

κύκλων της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής, μετά την

έκδοση των σχετικών

Κοινών Υπουργικών

Αποφάσεων.

Παράλληλα, αναφορικά με
το Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας,
προβλέπεται να αναζητείται
αυτεπαγγέλτως στις περι-
πτώσεις των Πρωτοδικείων
που διαθέτουν ηλεκτρονικό
σύστημα, δηλαδή των
Πρωτοδικείων Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Πειραιώς
και Χαλκίδας.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τα
λοιπά, τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
“myBusinessSupport” της
ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Οικονομικών, με τις
παραπάνω τροποποιήσεις,
παρέχεται επιπλέον χρόνος
στις επιχειρήσεις για να
υποβάλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, ενώ διευκο-
λύνεται η διαδικασία αναζή-
τησης και έκδοσης πιστο-
ποιητικών, μειώνοντας τα
διοικητικά βάρη.
Η ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Οικονομικών
Με την έκδοση επτά κοινών
αποφάσεων των
Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (ΓΔΟΥ
608/30.06.202 – ΦΕΚ Β΄

2835, ΓΔΟΥ
609/30.06.2021 – ΦΕΚ Β΄
2836, ΓΔΟΥ
610/30.06.2021 – ΦΕΚ Β΄
2837, ΓΔΟΥ
611/30.06.2021 – ΦΕΚ Β΄
2838, ΓΔΟΥ
612/30.06.2021 – ΦΕΚ Β΄
2839, ΓΔΟΥ
613/30.06.2021 – ΦΕΚ Β΄
2840, ΓΔΟΥ
614/30.06.2021 – ΦΕΚ Β΄
2841), παρατείνεται έως τις
16 Ιουλίου 2021 η προθε-
σμία υποβολής των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών
για τις επιχειρήσεις που
έλαβαν χρηματοδοτική στή-
ριξη στο πλαίσιο όλων των
κύκλων της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, όπως είχε
ήδη ανακοινώσει το
Υπουργείο Οικονομικών
από τις 16 Ιουνίου.
Παράλληλα, αναφορικά με
το Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας,
προβλέπεται να αναζητείται
αυτεπαγγέλτως στις περι-
πτώσεις των Πρωτοδικείων
που διαθέτουν ηλεκτρονικό
σύστημα, δηλαδή των
Πρωτοδικείων Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Πειραιώς
και Χαλκίδας.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τα
λοιπά, τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
“myBusinessSupport” της
ΑΑΔΕ.
Με τις παραπάνω τροπο-
ποιήσεις, παρέχεται επιπλέ-
ον χρόνος στις επιχειρήσεις
για να υποβάλουν τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, ενώ
διευκολύνεται η διαδικασία
αναζήτησης και έκδοσης
πιστοποιητικών, μειώνο-
ντας τα διοικητικά βάρη.
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Βραδιές Γαλλικού κινηματογράφου τον Ιούλιο στα ΦάρσαλαΒραδιές Γαλλικού κινηματογράφου τον Ιούλιο στα Φάρσαλα

Σ
ειρά προβολών με

αξιόλογες ταινίες

του Γαλλικού κινη-

ματογράφου θα λάβουν

χώρα στον αίθριο χώρο

του Πολιτιστικού Κέντρου

τον Ιούλιο, σε συνεργασία

του δήμου Φαρσάλων με

το Γαλλικό Ινστιτούτο

Λάρισας.

Η προβολή των ταινιών θα
είναι δωρεάν για τους πολί-
τες, ενώ θα υπάρχει μέρι-
μνα λήψης όλων των προ-
βλεπόμενων μέτρων για
την προστασία από την
πανδημία.
Το πρόγραμμα των προβο-
λών που θα έχουν όλες
τους ώρα έναρξης στις
21.30 έχει ως εξής:
Τετάρτη 7 Ιουλίου

Το Μυστήριο του Κυρίου
Πικ (Le Mystère HenriPick)
Κομεντί 2019 | Έγχρ. |
Διάρκεια: 100′
Γαλλοβελγική ταινία, σκηνο-
θεσία Ρεμί Μπεζανσόν με

τους: Φαμπρίς Λουκινί,
Καμίγ Κοτέν, Χάνα
Σιγκούλα
Μια νεαρή εκδότρια ανακα-
λύπτει το ξεχασμένο χειρό-
γραφο ενός… πιτσαδόρου,
το οποίο αποφασίζει αμέ-
σως να εκδώσει. Το μυθι-
στόρημα γίνεται μπεστσέ-
λερ, ο συγγραφέας του
(που έχει πεθάνει) δεν έχει
γράψει τίποτε άλλο στη ζωή
του κι ένας κριτικός λογοτε-
χνίας, πεπεισμένος ότι πρό-
κειται για απάτη, αποφασί-
ζει να ερευνήσει την υπόθε-
ση.
Τετάρτη 14 Ιουλίου

Θεέ μου, τι σου Kάναμε; 2
(2019) (Serial (Bad)
Weddings 2)
Πέντε χρόνια μετά τη
σαρωτική εμπορική επιτυ-
χία «Θεέ μου, τι σου
Kάναμε;» που έσπασε τα
ταμεία παγκοσμίως, η πιο
αγαπημένη οικογένεια της
Γαλλίας επιστρέφει στη

μεγάλη οθόνη για νέες,
ξεκαρδιστικές περιπέτειες.
Αυτή τη φορά, ο Κλοντ και
η Μαρί Βερνέιγέχουν να
αντιμετωπίσουν ένα και-
νούργιο πρόβλημα. Οι τέσ-
σερις γαμπροί τους έχουν
αποφασίσει να φύγουν από
τη Γαλλία με τις συζύγους
και τα παιδιά τους και να
δοκιμάσουν την τύχη τους
στο εξωτερικό. Ανίκανοι να
φανταστούν ότι η οικογένειά
τους δεν θα είναι κοντά, ο
Κλοντ και η Μαρί προσπα-
θούν απεγνωσμένα να τους
κρατήσουν δίπλα τους.
Τετάρτη 21 Ιουλίου

Σουπερχόνδριος
(Supercondriaque)
Κωμωδία 2014 | Έγχρ. |
Διάρκεια: 107′
Γαλλο-βελγική ταινία, σκη-
νοθεσία Ντάνι Μπουν με
τους: Ντάνι Μπουν, Αλίς
Πολ, Καντ Μεράντ
Ο 39χρονος εργένης Ρομάν
πάσχει από αρρωστοφοβία.
Όταν χάνει ξαφνικά τον
καλύτερό του φίλο από
ανεύρυσμα, ο μεσήλικας
κρεμιέται από το μοναδικό
άνθρωπο που εξακολουθεί
να του μιλάει, τον γιατρό
Ντιμίτρι Ζβένκα. Ο ανυπό-
φορος Ρομάν θα φέρει γρή-
γορα στα όριά του τον
Ντιμίτρι, ο οποίος πιστεύει
ότι ο μόνος τρόπος για να
ξεφορτωθεί τον σούπερ
νευρωτικό ασθενή του είναι

να του βρει γυναίκα. Η ανα-
ζήτηση κατάλληλων
συντρόφων για τον μεσήλι-
κα εργένη αποδεικνύεται
κάτι παραπάνω από δύσκο-
λη.
Τετάρτη 28 Ιουλίου

Ραντεβού Εκεί Ψηλά (Au
Revoir là-Haut)
Νοέμβριος 1918.
Βρισκόμαστε λίγες ημέρες
πριν και την επίσημη λήξη
του 1ου Παγκοσμίου
Πολέμου, με τις εχθροπρα-
ξίες να έχουν ουσιαστικά
σταματήσει. 
Ο Albert και ο Edouard είναι
δύο από τους Γάλλους
στρατιώτες που περιμένουν
καρτερικά το χαρμόσυνο
νέο, βουτηγμένοι σε κάποιο
όρυγμα ενός πεδίου της
μάχης με τους Γερμανούς
λίγα δεκάδες μέτρια μακριά. 
Ο πρώτος είναι ένα χαμη-
λών τόνων πρώην λογιστής
που περιμένει να επιστρέ-
ψει στην αρραβωνιαστικιά
του και ο δεύτερος ένας
ταλαντούχος καλλιτέχνης,
γιος πλούσιας οικογένειας
αλλά με πολύ κακή σχέση
με τον πατέρα του. 
Κανείς δεν έχει όρεξη να
πολεμήσει, κανείς εκτός του
λοχαγού Pradelle που δια-
τάζει μια άσκοπη επίθεση,
κατά τη διάρκεια της οποίας
ο νεαρός Edouard σώζει τη
ζωή του Albert, όμως αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να

χάσει το μισό του πρόσω-
πο. 
Ο Albert του στέκεται σε
όλη τη διάρκεια θεραπείας
καθώς και στην επιστροφή
στη πατρίδα.
Εκεί όμως ανακαλύπτουν
ότι η ζωή μετά το πόλεμο
δεν είναι καθόλου εύκολη,
και σκαρφίζονται μια κομπί-
να για να βγάλουν εύκολα
και γρήγορα χρήματα και να
το σκάσουν στην Αφρική,
όμως η επανεμφάνιση του
Pradelle τους μπερδεύει τα

σχέδια.
Η ταινία έχει βραβευτεί με 5
César, ανάμεσα στα οποία
και τα βραβεία για καλύτερο
σενάριο και σκηνοθεσία, με
την αιτιολογία για αυτά να
γίνεται γρήγορα αντιληπτή. 
Το σενάριο (επίσης του
Dupontel), είναι βασισμένο
στο βραβευμένο μυθιστόρη-
μα του Pierre Lemaitreμε
τον συγγραφέα να συμμετέ-
χει και στη σεναριακήδια-
σκευή.



Τ
ο Running Team

Farsala έδωσε

δυναμικό παρών

και στον 17ο Olympus

marathon 2021 και με 6

δρομείς, που παρόλο τις

αντίξοες καιρικές συνθή-

κες που επικρατούσαν με

καύσωνα ολοκλήρωσαν

με επιτυχία έναν από

τους πιο απαιτητικούς και

δυσκολότερους ορεινούς

Μαραθωνίους της

Ελλάδας!

Συγκεκριμένα οι Αρμανιδης

Χρήστος, Ζέικος Νίκος,

Καψιώχας Αγγελος,

Μπανάκας Κώστας,

Ζαχαρής Βασίλειος και

Αγγελόπουλος Νίκος συμ-

μετείχαν στον δύσκολο

μαραθώνιο εκπροσωπώ-

ντας τα Φάρσαλα και τον

Σύλλογο Δρομέων της

Επαρχίας!

Μ
ε γιορτή παιχνίδια

και δώρα ολοκλή-

ρωσε η Ακαδημία

Αχιλλέως Φαρσάλων την

σεζόν με την τελευταία

συνάντηση να πραγματο-

ποιείται στα Δημοτικά 5Χ5

στα Φάρσαλα. 

Εκεί όλα τα παιδιά όλων
των τμημάτων έδωσαν το
παρών, έπαιξαν, διασκέδα-
σαν και κέρδισαν δώρα
από τους χορηγούς της
Ακαδημίας. Επίσης όλα τα

παιδιά πήραν από ένα ανα-
μνηστικό μπλουζάκι με το
σήμα και τα χρώματα της
ομάδος. Οι προπονητές κ.κ.
Αρίστος Παπαγεωργίου και
Χρήστος Ανδρεόπουλος

αποχαιρέτησαν τους νεα-
ρούς αθλητές και ανανέω-
σαν το ραντεβού τους για
μετά το καλοκαίρι. Οι
άνθρωποι της Ακαδημίας
ευχαριστούν θερμά το

"Chaplin Coffee - Bar" που
είναι ο μεγάλος χορηγός
της Ακαδημίας, όπως και
τους εξής χορηγούς:
"Περίπτερο του Φώτη",
"Περίπτερο του Θοδωρή",

"Βιβλιοπωλείο Πρότυπο"
"Βιβλιοπωλείο Ιδέα" και το
κατάστημα "Πυροτέχνημα"
για την χορηγία των όμορ-
φων δώρων που μοιράστη-
καν στα παιδιά.
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Με παιχνίδια, δώρα και όμορφες εικόνες ολοκληρώθηκε ηΜε παιχνίδια, δώρα και όμορφες εικόνες ολοκληρώθηκε η

σεζόν στην Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων!σεζόν στην Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων!

ΔυναμικήΔυναμική συμμετοχή και στον Μαραθώνιο του Ολύμπου απόσυμμετοχή και στον Μαραθώνιο του Ολύμπου από

το το Running Team Farsala!Running Team Farsala!



Τ
α νέα μέτρα της

εστίασης μετά τις

αποφάσεις της

Κυβέρνησης όπου έως

και τις 15 Ιουλίου θα πρέ-

πει να γίνει επιλογή των

καταστημάτων σε μεικτό

ή αποκλειστικά για εμβο-

λιασμένους έχει φέρει

αναστάτωση σε όλους

τους καταστηματάρχες οι

οποίοι προσπαθούν να

διαχειριστούν τα νέα

δεδομένα.

Η εστίαση έχει πληγεί πολύ
από την πανδημία και
ακόμη προσπαθεί να

«επουλώσει» τις πληγές
του και να επανέλθει στην
κανονικότητα.
Αυτό το νέο μέτρο βάζει
ακόμη έναν «πονοκέφαλο»
στους ανθρώπους της
εστίασης οι οποίοι προφα-
νώς όπως λένε δεν μπο-
ρούν να διώχνουν τους
πελάτες, ούτε να ζητάνε
πιστοποιητικά και τεστ για
κάποιον ο οποίος θα έρθει
για να πιεί έναν καφέ ή να
φάει κάπου.
Το μεγαλύτερο μέρος των
καταστημάτων όπως φαίνε-
ται θα έχει την μεικτή επιλο-

γή στον εσωτερικό χώρο
τους καθώς με την επιλογή
των καταστημάτων για απο-
κλειστικά εμβολιασμένους
θα αποκλείσει αρκετό
κόσμο από το να επιλέξει
το εκάστοτε κατάστημα για
την διασκέδαση του.
Βέβαια και με αυτή την επι-
λογή προκύπτουν ζητήματα
και προβληματισμοί καθώς
αρκετά καταστήματα έχουν
μικρό εσωτερικό χώρο και
δεδομένα θα έχουν δυσκο-
λίες ως προς την διάταξη
τους.
Πότε τίθεται σε λειτουργία

η πλατφόρμα

Γύρω στις 10 Ιουλίου θα
είναι έτοιμη η εφαρμογή για
τους επιχειρηματίες της
εστίασης μέσω της οποίας
θα ελέγχουν από τις 15
Ιουλίου τους πελάτες εάν
θα είναι εμβολιασμένοι ή
μη, όπως γνωστοποίησε ο
γ.γ. Πληροφοριακών
Συστημάτων, Δημοσθένης

Αναγνωστόπουλος μιλώ-
ντας στο MEGA.
Συγκεκριμένα σε ερώτηση
πώς θα μπαίνουν από τις
15 Ιουλίου οι πολίτες στα
καταστήματα εστίασης και
πώς θα γνωρίζει ο επιχει-
ρηματίας ότι κάποιος έχει
εμβολιαστεί και κάποιος
άλλος πελάτης δεν έχει
εμβολιαστεί απάντησε τα
εξής: «Οι πολίτες έχουν το
πιστοποιητικό εμβολιασμού
όταν έχουν εμβολιαστεί ή το
πιστοποιητικό του αρνητι-
κού PCR ή rapid test το
οποίο είναι στο κινητό του

τηλέφωνο ή μπορεί κανείς
να το έχει και σε τρόπο
έγχαρτο».
«Με τον τρόπο αυτό, έχει ο
πολίτης το πιστοποιητικό το
οποίο δείχνει ότι είτε έχει
εμβολιαστεί είτε ότι έχει
κάνει αρνητικό τεστ. Μιλάμε
για PCR test ή για rapid
test όχι για self test. Γιατί
αυτά τα οποία καταγράφο-
νται επίσημα είναι τα rapid
test και τα PCR test. Εν
συνεχεία αυτός ο οποίος θα
έχει τη σχετική διαδικασία
ελέγχου θα έχει κατεβάσει
μια εφαρμογή από το

gov.gr η οποία εφαρμογή
θα κάνει το εξής: θα ανάβει
πράσινο όταν κάποιος έχει
εμβολιαστεί και θα σου λέει:
ότι πράγματι έχεις ένα έγκυ-
ρο πιστοποιητικό. Στην
πραγματικότητα δηλαδή θα
κοιτάζει το πιστοποιητικό
και θα μπορεί να διαπιστώ-
σει ότι είναι ένα έγκυρο
πιστοποιητικό εμβολιασμού
ή αντίστοιχα ένα έγκυρο
πιστοποιητικό αρνητικού
τεστ», σημείωσε και πρό-
σθεσε ότι η εφαρμογή αυτή
«θα είναι έτοιμη γύρω στις
10 Ιουλίου».

13
Τρίτη 6 Ιουλίου

Γενικά Νέα
CMYK

Εστίαση: Πονοκέφαλος τα μέτρα για μεικτούς χώρους και ανεμβολίαστουςΕστίαση: Πονοκέφαλος τα μέτρα για μεικτούς χώρους και ανεμβολίαστους

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

Μ
ε ετοιμοπαράδο-

τα όλα τα κλιμα-

τιστικά, πολύ

μεγάλες προσφορές,

δωρεάν τοποθέτηση και

κέρδος απόσυρσης έως

100 ευρώ, από την

Electronet B.K.Καζάνα το

καλοκαίρι σου γίνεται πιο

δροσερό! Όταν ο υδράρ-

γυρος «χτυπάει» κόκκινο,

εσύ δεν μπορείς να περι-

μένεις! Θέλεις κλιματιστι-

κό και το θέλεις τώρα!

Η λύση στον καύσωνα

έρχεται από το πρώτο

κατάστημα σε πωλήσεις

κλιματιστικών στην Κ.

Ελλάδα. Όλα τα κλιματιστι-

κά είναι ετοιμοπαράδοτα και

διατίθενται μέσα από μια

μεγάλη γκάμα όλων των

επώνυμων εταιριών,

inverter, ενεργειακής κλά-

σης έως Α+++, για ασύγκρι-

τη οικονομία στην κατανά-

λωση ρεύματος και μέγιστη

απόδοση, στις καλύτερες

τιμές της αγοράς και με

δωρεάν τοποθέτηση από

έμπειρο και εξειδικευμένο

συνεργείο αλλά και με κέρ-

δος απόσυρσης που φτάνει

και τα 100 ευρώ.

Όποιες κι αν είναι οι ανά-

γκες σας, σίγουρα θα βρεί-

τε αυτό που καλύπτει κάθε

απαίτηση μέσα από την

πληρέστερη γκάμα συσκευ-

ών. Γιατί στην Electronet

B.K.Καζάνα«εσείς κι εμείς

γνωριζόμαστε»!

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ

Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα: ΜεγάλεςΒ.Κ. Καζάνα: Μεγάλες

Προσφορές στα κλιματιστικά καιΠροσφορές στα κλιματιστικά και

όλα ετοιμοπαράδοτα!όλα ετοιμοπαράδοτα!



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

ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

1ου ορόφου 65 τμ ανακαινι-

σμένο στην οδό Λαμίας στα

Φάρσαλα, θέρμανση και κλι-

ματισμός, χωρίς κοινόχρη-

στα.

Τηλέφωνο:6998142044

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη 144 τ.μ.

με οικοδομική άδεια, φως,

νερό, περίφραξη, σε οικόπε-

δο 900 τ.μ. Βρίσκεται στο

χωριό Βρυσιά Φαρσάλων σε

προνομιακή θέση (πρόσοψη

στο δρόμο). Τηλέφωνα

Επικοινωνίας : 6978419803

και 6987162459.

ΔΑΣΚΑΛΑ με μεταπτυχιακό

στην Ειδική Αγωγή, διδακτική

εμπειρία ετών και κάτοχος

Proficiency, παραδίδει μαθή-

ματα Ελληνικών και

Αγγλικών σε μαθητές

Δημοτικού – Γυμνασίου.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6977082890
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6/7:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

7/7:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

8/7:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

9/7:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

10/7:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

11/7:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

12/7:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ - 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255

Από την Παρασκευή

18/6/2021 και μέχρι νεωτέ-

ρας τα δρομολόγια διαμορ-

φώνονται ως εξής:

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ: 11:50 -15:50 -19:50

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ 08:10 -

16:15 – 20:15

Τα δρομολόγια ισχύουν και

για τα Σαββατοκύριακα.

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

Απλοποιείται η διαδικα-
σία εγγραφής των ετερο-
δημοτών στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους.
Με απόφαση που υπέ-
γραψε ο υπουργός
Εσωτερικών, Μάκης
Βορίδης, συστήνεται ειδι-
κή εφαρμογή στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση
https://aitiseis.eterodimot
es.gov.gr.
Μέσω αυτής οι ενδιαφερό-
μενοι εκλογείς αποκτούν τη
δυνατότητα να εγγράφονται
ηλεκτρονικά στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους ετε-
ροδημοτών, προκειμένου
να μπορούν να ψηφίσουν
από τον τόπο διαμονής
τους, τους συνδυασμούς
της εκλογικής περιφέρειάς
τους.
Η διαδικασία εγγραφής
πραγματοποιείται με τρία
απλά βήματα:
Είσοδο στην εφαρμογή
μέσω Taxis Net με τη χρήση
των κωδικών της ΑΑΔΕ και
του ΑΦΜ.
Συμπλήρωση της σχετικής
ηλεκτρονικής αίτησης με τα

απαραίτητα στοιχεία. Για
την επιτυχή υποβολή της
αίτησης παρέχονται, εντός
της εφαρμογής, λεπτομε-
ρείς οδηγίες.
Οριστικοποίηση της αίτη-
σης
Με την επιτυχή υποβολή
της αίτησης αποδίδεται
αυτόματα αριθμός πρωτο-
κόλλου, ο οποίος αποστέλ-
λεται στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο του εκλογέα.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή
δίνει στον εκλογέα το δικαί-
ωμα να μεταβάλλει τα στοι-
χεία του ανά πάσα στιγμή ή
να διαγραφεί από τους ειδι-
κούς εκλογικούς καταλό-
γους ετεροδημοτών με την
υποβολή μίας απλής αίτη-
σης.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για
εγγραφή στους ειδικούς
καταλόγους ετεροδημοτών
μπορούν να υποβάλλονται
και στους οικείους δήμους
καθώς και στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος «Παναγία Ελεούσα» ευχα-
ριστεί θερμά τον Σύλλογο Ιεροψαλτών «Ρωμανό τον
Μελωδό» Φαρσάλων για την προσφορά σεβαστού
ποσού στην μνήμη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΕΤΖΗ.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να παρηγορεί
την οικογένειά του.

Το Δ.Σ.

Ετεροδημότες: ΗλεκτρονικάΕτεροδημότες: Ηλεκτρονικά

η εγγραφή στους καταλόη εγγραφή στους καταλό--

γους – Η διαδικασίαγους – Η διαδικασία

ΦΑΡΣΑΛΑ- ΛΑΜΙΑ 11:15 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262
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Ν
έα δεδομένα στη

λειτουργία των

εσωτερικών

χώρων των καταστημά-

των από τις 15 Ιουλίου,

όταν και θα εφαρμοστούν

τα προνόμια για τους

εμβολιασμένους πολίτες.

Η νέα πραγματικότητα

έχει «θολά» σημεία, ενώ

το κόστος των test επιβα-

ρύνει σε κάθε περίπτωση

την έξοδο μιας οικογένει-

ας σε κατάστημα εστία-

σης, γεγονός που λει-

τουργεί ως αντικίνητρο.

Τι ισχύει για αμιγείς και μει-

κτούς χώρους

Η κυβέρνηση επί της

ουσίας ανακοίνωσε το δια-

χωρισμό των διασκέδασης

σε χώρους αμιγώς για

εμβολιασμένους και μει-

κτούς. Πρόσβαση όσοι

έχουν αποκτήσει ανοσία,

δηλαδή έχουν εμβολιαστεί

με δύο δόσεις εμβολίου ή

με μονοδοσικό εμβόλιο, και

έχουν μεσολαβήσει 14 ημέ-

ρες από τον τελικό εμβολια-

σμό τους, ή έχουν αποδε-

δειγμένα νοσήσει τους

τελευταίους έξι (6) μήνες.

Οι ανήλικοι προσέρχονται

με δήλωση αρνητικού απο-

τελέσματος self test από

τους γονείς τους.

Σε κλειστούς χώρους εστια-

τορίων, καφέ, μπαρ, σινεμά

και θεάτρων αμιγώς για

εμβολιασμένους θα επιτρέ-

πεται η είσοδος σε όσους

έχουν συμπληρώσει 14

μέρες από τον πλήρη εμβο-

λιασμό τους και όσους

έχουν νοσήσει το τελευταίο

εξάμηνο, ενώ στους μει-

κτούς χώρους οι πολίτες θα

πρέπει πρώτα να έχουν

κάνει rapid ή μοριακό τεστ.

Οι ανήλικοι που δεν έχουν

εμβολιαστεί σε καφέ, εστια-

τόρια, κινηματογράφους,

θέατρα ανοιχτά και κλειστά

γήπεδα θα προσέρχονται

με δήλωση self test από

τους γονείς τους.

Στους αμιγείς υπαίθριους

χώρους ψυχαγωγίας καθη-

μένων πλην γηπέδων θα

ισχύει η πληρότητα 85% και

δεν θα απαιτείται μάσκα

ενώ στα αμιγή υπαίθρια και

κλειστά κέντρα διασκέδα-

σης η πληρότητα θα ανέρ-

χεται στο 60%.

Τι ισχύει για τους αμιγείς και

μικτούς χώρους συναθροί-

σεων – Τα ποσοστά πληρό-

τητας

Οι χώροι συναθροίσεων

προσώπων διακρίνονται σε

δύο κατηγορίες:

Αμιγείς χώροι

Χώροι συνάθροισης στους

οποίους έχουν πρόσβαση

όσοι έχουν αποκτήσει ανο-

σία, έχουν εμβολιαστεί με

δύο δόσεις εμβολίου ή με

μονοδοσικό εμβόλιο, και

έχουν μεσολαβήσει 14 ημέ-

ρες από τον τελικό εμβολια-

σμό τους, ή έχουν αποδε-

δειγμένα νοσήσει τους

τελευταίους 6 μήνες.

Μεικτοί χώροι

Χώροι συνάθροισης στους

οποίους έχουν πρόσβαση

όσοι έχουν αποκτήσει ανο-

σία, έχουν εμβολιαστεί με

δύο δόσεις εμβολίου ή με

μονοδοσικό εμβόλιο, και

έχουν μεσολαβήσει 14 ημέ-

ρες από τον τελικό εμβολια-

σμό τους, ή έχουν αποδε-

δειγμένα νοσήσει τους

τελευταίους 6 μήνες ή

έχουν υποβληθεί σε τεστ

ανίχνευσης της νόσου

COVID-19 (PCR test ή

rapid test) με αρνητικό απο-

τέλεσμα κατά τις τελευταίες

48 ώρες.

Όλοι οι χώροι συναθροίσε-

ων που μπορούν να υποδέ-

χονται κοινό δηλώνονται,

κατ’ επιλογή, ως αμιγείς

(από τις 15 Ιουλίου και

εντεύθεν) ή ως μeικτοί, σε

ειδική πλατφόρμα, και

φέρουν ειδική σήμανση

στην είσοδό τους.

Οι χώροι συναθροίσεων

διακρίνονται σε τέσσερις

κατηγορίες:

Κλειστοί χώροι: κινηματο-

γραφικές αίθουσες, θέατρα,

εστιατόρια, καφέ

Υπαίθριοι χώροι ψυχαγω-

γίας καθημένων: ζωντανά

θεάματα και ακροάματα

Υπαίθρια και κλειστά

κέντρα διασκέδασης (μου-

σικά κέντρα, κλαμπ)

Ανοικτά και κλειστά γήπεδα

Α. Κλειστοί χώροι πλην

κέντρων διασκέδασης (κινη-

ματογραφικές αίθουσες,

θέατρα, εστιατόρια, καφέ)

Χώροι που έχουν δηλωθεί

ως αμιγείς λειτουργούν με

μέγιστη κάλυψη του 85%

της χωρητικότητάς τους –

χωρίς χρήση μάσκας.

Χώροι που έχουν δηλωθεί

ως μεικτοί λειτουργούν με

μέγιστη κάλυψη του 50%

της χωρητικότητάς τους –

υποχρεωτική χρήση μάσκας

και αρνητικό αποτέλεσμα

rapid test τις τελευταίες 48

ώρες. Οι ανήλικοι προσέρ-

χονται με δήλωση αρνητι-

κού αποτελέσματος self test

από τους γονείς τους.

Θέατρα και κινηματογράφοι

με υποχρεωτική χρήση

μάσκας ανεξαρτήτως δια-

βάθμισης.

Β. Υπαίθριοι χώροι ψυχα-

γωγίας καθημένων πλην

γηπέδων (ζωντανά θεάματα

και ακροάματα)

Χώροι που έχουν δηλωθεί

ως αμιγείς λειτουργούν με

μέγιστη κάλυψη του 85%

της χωρητικότητάς τους.

Χώροι που έχουν δηλωθεί

ως μεικτοί λειτουργούν με

μέγιστη κάλυψη χωρητικό-

τητας:

• 75% για χώρους έως

1.000 θέσεων – υποχρεωτι-

κή χρήση μάσκας

• 70% για χώρους έως

5.000 θέσεων – υποχρεωτι-

κή χρήση μάσκας

• 65% για χώρους έως

15.000 θέσεων – υποχρεω-

τική χρήση μάσκας

Γ. Υπαίθρια και κλειστά

κέντρα διασκέδασης (μου-

σικά κέντρα, κλαμπ)

Χώροι που έχουν δηλωθεί

ως αμιγείς λειτουργούν με

μέγιστη κάλυψη του 60%

της χωρητικότητάς τους –

χωρίς χρήση μάσκας.

Χώροι που έχουν δηλωθεί

ως μεικτοί λειτουργούν με

μέγιστη κάλυψη του 25%

της χωρητικότητάς τους –

πρόσβαση κοινού με αρνη-

τικό αποτέλεσμα rapid test

τις τελευταίες 48 ώρες.

Δ. Ανοικτά και κλειστά

γήπεδα λειτουργούν με

μέγιστη κάλυψη του 85%

της χωρητικότητάς τους.

Νέες ανακοινώσεις τις επό-

μενες ημέρες

Τις επόμενες ημέρες αναμέ-

νεται να διευκρινιστεί τι θα

γίνει με χώρους που μπο-

ρούν να φιλοξενήσουν

περισσότερα από 15.000

άτομα, καθώς δεν περιλαμ-

βανόταν στις χθεσινές ανα-

κοινώσεις. Το επικρατέστε-

ρο σενάριο είναι η πληρό-

τητα να βρίσκεται στο 60%.

Απαντήσεις για το νέο

καθεστώς λειτουργίας

Η νέα πραγματικότητα με

τα καταστήματα για εμβο-

λιασμένους και μη, δημι-

ουργεί εύλογες ερωτήσεις.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ:

Πώς θα αναγνωρίζω αν ο

χώρος είναι αμιγώς για

εμβολιασμένους ή μεικτός;

Θα υπάρχει ειδική σήμανση

στην είσοδο.

Ανεμβολίαστος που αρνεί-

ται το τεστ, μπαίνει σε

εστιατόριο, μπαρ κλπ;

Θα απαγορεύεται η είσο-

δος.

Καλύπτεται νομικά ο επιχει-

ρηματίας;

Ναι. Κοινή υπουργική από-

φαση.

Self test γίνεται δεκτό;

Όχι, μόνο pcr ή rapid.

Η υποχρεωτικότητα αφορά

και τους υπαλλήλους;

Όχι. Αφορά μόνο τους

πελάτες.

Από ποιον θα γίνεται ο

έλεγχος;

Από τις ίδιες τις αρχές που

γίνονται και σήμερα οι έλεγ-

χοι.

Οικονομικά Νέα
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Ιουλίου- της αποζη-

μίωσης ειδικού σκοπού

στους εργαζομένους των

οποίων οι συμβάσεις

εργασίας ανεστάλησαν

τον Ιούνιο περιλαμβάνει -

μεταξύ άλλων- ο προ-

γραμματισμός των κατα-

βολών από Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και

ΟΑΕΔ για την εβδομάδα

5-9 Ιουλίου. Συνολικά θα

καταβληθούν περί τα 104

εκατ. ευρώ σε 157.500

περίπου δικαιούχους.

Επιδόματα: Πότε και ποια

θα πληρωθούν

Ειδικότερα:

1.Από το Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων  την

Παρασκευή 9 Ιουλίου θα

καταβληθούν:

44,5 εκατ. ευρώ σε 97.329

δικαιούχους  των οποίων οι

συμβάσεις εργασίας τέθη-

καν σε αναστολή τον Ιούνιο

2021, για την πληρωμή της

αποζημίωσης ειδικού σκο-

πού

2.Από τον e-ΕΦΚΑ θα

γίνουν την περίοδο 5-9

Ιουλίου οι εξής καταβολές,

στο πλαίσιο των τακτικών

πληρωμών του:

10,6 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 19.630 δικαιού-

χους για παροχές σε χρήμα

(επιδόματα μητρότητας,

κυοφορίας, ασθενείας, ατυ-

χήματος, έξοδα κηδείας)

16,1 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 580 δικαιού-

χους σε συνέχεια έκδοσης

αποφάσεων για εφάπαξ

9.500 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 19 δικαιούχους για

κληρονομικές παροχές επι-

κουρικής σύνταξης

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν

οι εξής καταβολές:

12 εκατ. ευρώ σε 31.000

δικαιούχους για καταβολή

επιδομάτων ανεργίας και

λοιπών επιδομάτων

20 εκατ. ευρώ σε 8.000

δικαιούχους στο πλαίσιο

επιδοτούμενων προγραμ-

μάτων απασχόλησης

700.000  ευρώ σε 7000

μητέρες για επιδοτούμενη

άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 5-9 Ιουλίου

δεν υπάρχουν προγραμμα-

τισμένες πληρωμές από τον

ΟΠΕΚΑ.
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