
Στα Φάρσαλα, η πρώτη εντύπω-

ση από την ανακοίνωση των

βαθμολογιών είναι ότι και πάλι οι

υποψήφιοι των λυκείων της

πόλης, σημείωσαν επιτυχίες και

αρκετοί από αυτούς αρίστευσαν. 

CMYK
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την παραγωγή βιολογικού βαμβακιούτην παραγωγή βιολογικού βαμβακιού

Πρωταθλήτρια ΝεανίδωνΠρωταθλήτρια Νεανίδων
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Κωνσταντίνα ΔερέκαΚωνσταντίνα Δερέκα
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Πανελλαδικές εξετάσεις!Πανελλαδικές εξετάσεις!



2
Τρίτη 13 ΙουλίουΤοπικά Νέα

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 14/7/2021
Αίθριος 24/38c

Τρίτη 13/7/2021
Αίθριος 23/38c

Πέμπτη 15/7/2021
Αίθριος 24/37c

Παρασκευή 16/7/2021
Αίθριος 24/37c

Σάββατο 17/7/2021
Αίθριος 22/36c

Κυριακή 18/7/2021
Συννεφιά 22/36c

Δευτέρα 19/7/2021
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

Σ
το πλαίσιο της

εφαρμογής του

μέτρου της ταυτό-

χρονης καταβολής των

κύριων και επικουρικών

συντάξεων το Διοικητικό

Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ

έχει γνωστοποιήσει το

πρόγραμμα πληρωμής

των κύριων και επικουρι-

κών συντάξεων.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Στις 26 Ιουλίου 2021, ημέρα
Δευτέρα 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 27 Ιουλίου 2021, ημέρα
Τρίτη 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 0, 2, 4, 6, 8.
Στις 28 Ιουλίου 2021, ημέρα
Τετάρτη θα καταβληθούν οι
κύριες και επικουρικές
συντάξεις των μη-μισθωτών
(δηλαδή των συνταξιούχων
που προέρχονται από τους
τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ).
Στις 29 Ιουλίου 2021, ημέρα
Πέμπτη θα καταβληθούν
κύριες και επικουρικές
συντάξεις του Δημοσίου, του
τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Συντάξεις ΑυγούστουΣυντάξεις Αυγούστου

2021: Οι ημερομηνίες2021: Οι ημερομηνίες

πληρωμής για όλα ταπληρωμής για όλα τα

ΤαμείαΤαμεία

ΠρωταθλήτριαΠρωταθλήτρια

Νεανίδων Ελλάδος στοΝεανίδων Ελλάδος στο

σκάκι η Φαρσαλινήσκάκι η Φαρσαλινή

Κωνσταντίνα ΔερέκαΚωνσταντίνα Δερέκα

Δ
ιαδικτυακή συνά-

ντηση πραγματο-

ποίησε ο Αγροτικός

Συνεταιρισμός Ενιπέας με

το διεθνή οργανισμό

Earthworm Foundation

από τη Γαλλία με αντικεί-

μενο την ανάπτυξη

συνεργασίας στην παρα-

γωγή βιολογικού βαμβα-

κιού.

Στη συνάντηση συμμετεί-
χαν οι γάλλοι ερευνητές
Gregorie, Jacob Sibylle
Bourguignat, οι συνεργάτες
ερευνητές από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Γούσιος Δημήτρης και Γάκη
Δήμητρα, ο γεωπόνος του
συνεταιρισμού Βαγγέλης
Κατσαούνης και ο
Πρόεδρος και
Αντιπρόεδρος Θανάσης
Καραίσκος και Νίκος
Γούσιος αντίστοιχα.

Σκοπός της συνάντησης
ήταν η διερεύνηση της
συνεργασίας αρχικά υπό τη
μορφή 3ετούς πιλοτικού
προγράμματος βιολογικής
καλλιέργειας βαμβακιού για
την αντιμετώπιση των
δυσκολιών (ζιζάνια, προ-
σβολές από έντομα, ….)
και στη συνέχεια ευρεία
παραγωγή βιολογικού βαμ-
βακιού για πελάτες του
φορέα Earthworm
Foundation.
Στη συνεργασία αυτή θα
καλεστούν να συμμετέχουν
τοπικά Πανεπιστήμια από
τη Θεσσαλία, το Κέντρο
Ποιοτικού Ελέγχου,
Τυποποίησης και
Ταξινόμησης Βάμβακος
στην Καρδίτσα καθώς και
εξειδικευμένοι τοπικοί επι-
χειρηματίες.

Επαφές τουΕπαφές του

Συνεταιρισμού ΕνιπέαΣυνεταιρισμού Ενιπέα

για την παραγωγή βιογια την παραγωγή βιο--

λογικού βαμβακιούλογικού βαμβακιού

Π
ρωταθλήτρια

Νεανίδων

Ελλάδος (κάτω

των 16 ετών) αναδείχθη-

κε η Φαρσαλινή σκακί-

στρια Κωνσταντίνα

Δερέκα του συλλόγου

Γαλαξία Θεσσαλονίκης.

Δεύτερη θέση έλαβε η

Ευαγγελία Αποστολακάκη

του Σ.Ο.Καβάλας και

τρίτη η Μαρίνα Γκίκα του

Φυσιολάτρη Νίκαιας.

Το πρωτάθλημα πραγματο-

ποιήθηκε από τις 2 έως τις

8 Ιουλίου στην Πάτρα. Η

Κωνσταντίνα με έξι βαθ-

μούς σε επτά αγώνες κατέ-

κτησε τον τίτλο δικαιώνο-

ντας  τη διοίκηση του

σωματείου της για την αμέ-

ριστη υποστήριξη τους

καθώς και τον προπονητή

της Βασίλη Τσαρουχά για

την εντατική και μεθοδική

του καθοδήγηση και εργα-

σία.  Έτσι κέρδισε το δικαί-

ωμα της εκπροσώπησης

της Ελλάδας στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

αλλά και το 10% της μοριο-

δότησης για την εισαγωγή

της στο Πανεπιστήμιο.



Ε
σκίογλου: Ο εμβο-

λιασμός είναι

πράξη αγάπης και

ευθύνης. Εμβολιαστείτε!

«Πάρτε τη ζωή σας στα

χέρια σας. Ανοίξτε το παρά-

θυρο στην ελευθερία.

Εμβολιαστείτε!» σημειώνει

σε δήλωσή του ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, καλώντας τους

πολίτες που δεν έχουν

εμβολιαστεί, να το πράξουν.

Αναλυτικά η δήλωση του κ.

Εσκίογλου:

«Φίλες και φίλοι,

Η πανδημία είναι εδώ. Ο

κορωνοϊός παραμένει μία

ασύμμετρη απειλή για την

ανθρωπότητα και συνεχίζει

να απειλεί ό,τι πολυτιμότε-

ρο έχουμε, τη ζωή μας.

Η επιστήμη όμως έχει κάνει

σημαντικά βήματα για να

κερδίσουμε αυτή τη μάχη

και το μεγαλύτερο όπλο μας

πλέον είναι το εμβόλιο.

Τα εμβόλια διαχρονικά

έχουν σώσει εκατομμύρια

ζωές και έχουν θωρακίσει

τον άνθρωπο απέναντι σε

ασθένειες.

Ήρθε η ώρα για τον καθένα

από εμάς να θωρακίσει τον

εαυτό του με τον εμβολια-

σμό. Μόνον έτσι θα προ-

στατέψουμε τους αγαπημέ-

νους μας ανθρώπους και

την κοινωνία.

Είμαστε στην πλέον κρίσιμη

καμπή της πανδημίας. Είναι

η ώρα της ευθύνης. Είναι η

στιγμή που ο καθένας από

εμάς μπορεί να δείξε

έμπρακτα την αγάπη του

στο συνάνθρωπο.

Ο εμβολιασμός είναι πράξη

αγάπης και ευθύνης. Είναι

μοναδική μας ελπίδα να

ξεπεράσουμε σύντομα την

πανδημία.

Πάρτε τη ζωή σας στα

χέρια σας. Ανοίξτε το παρά-

θυρο στην ελευθερία.

Εμβολιαστείτε!»
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%
Εκπτώσεις

Εσκίογλου: Ο εμβολιασμός είναι πράξηΕσκίογλου: Ο εμβολιασμός είναι πράξη

αγάπης και ευθύνης: Εμβολιαστείτε!αγάπης και ευθύνης: Εμβολιαστείτε!

Δ
ήμος Φαρσάλων:

Απαλλαγή δημοτι-

κών τελών – έναρ-

ξη διαδικασιών. 

Ο Δήμος Φαρσάλων σε

εφαρμογή της υπ’ αριθ. αρ.

47/2021 ομόφωνης απόφα-

σης  του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων, η

οποία επικυρώθηκε με την

αριθμό 115488/2021

Απόφαση Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θεσσαλίας–Στερεάς

Ελλάδας  ανακοινώνει την

έναρξη της διαδικασίας

απαλλαγής από το ανταπο-

δοτικό  τέλος καθαριότητας

και φωτισμού για τις επιχει-

ρήσεις που διέκοψαν την

λειτουργία τους λόγω των

μέτρων αποτροπής της δια-

σποράς του κορονοϊού

COVID – 19, για το χρονικό

διάστημα που ίσχυαν οι

περιορισμοί και η διακοπή

της εργασίας τους. Επίσης,

την απαλλαγή από τα ανα-

λογούντα τέλη χρήσης κοι-

νόχρηστου χώρου.

Επισημαίνεται, ότι στην

περίπτωση καταβολής των

παραπάνω τελών κατά το

διάστημα απαλλαγής

αυτών, θα υπάρχει η δυνα-

τότητα συμψηφισμού με

μελλοντικές απαιτήσεις

τελών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-

πει να αποστείλουν αίτηση

(σύμφωνα με το υπόδειγμα

της υπηρεσίας) ηλεκτρονικά

στο email:

esoda@dimosfarsalon.gr

(σε μορφή pdf) μέχρι την

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου

2021 (τηλέφωνα επικοινω-

νίας 24913 50132).

Δήμος Φαρσάλων:Δήμος Φαρσάλων:

Απαλλαγή δημοτικών τελώνΑπαλλαγή δημοτικών τελών

– έναρξη διαδικασιών – έναρξη διαδικασιών 



Ε
κπαιδευτική

δράση έλαβε

χώρα στα 2ο και

3ο Δημοτικά Σχολεία

Φαρσάλων καθώς και στο

Δημοτικό Σχολείο

Βαμβακούς, σε συνεργα-

σία με το δήμο

Φαρσάλων και τη

Δημοτική Κοινότητα

Φαρσάλων, για την ενδυ-

νάμωση της περιβαλλο-

ντικής συνείδησης αλλά

και την προστασία του

πουλιού κιρκινέζι. Στη

δράση συμμετείχε το

μέλος της Δημοτικής

Κοινότητας Φαρσάλων κ.

Φωτεινή Πιτσάβα.]

Η πρωτοβουλία αφορούσε

την τοποθέτηση έξι ξύλινων

φωλιών τις οποίες χορήγη-

σε ευγενικά η βιομηχανία

«Νομικός» με εκπρόσωπο

τον κ. Ηλία Τσάμη, ενώ

δεσμεύτηκε να παρέχει

ακόμη τρεις. Η βιομηχανία

«Νομικός» συνεργάζεται με

την Ορνιθολογική εταιρεία

για την προώθηση της

περιβαλλοντικής συνείδη-

σης, πρωτοβουλία που στη-

ρίζει έμπρακτα και ο δήμος

Φαρσάλων.

Σημειώνεται πως τα

Φάρσαλα είναι αναγνωρι-

σμένα ως περιοχή Natura

εξαιτίας του πτηνού κιρκινέ-

ζι (είδος γερακιού). Το

συγκεκριμένο είδος μετανα-

στεύει στην επαρχία

Φαρσάλων τους θερινούς

μήνες.

Πρόκειται για μικρόσωμο,

μεταναστευτικό γεράκι που

αναπαράγεται κατά αποι-

κίες και προτιμά ζεστά,

ανοιχτά και ξηρά στεπόμορ-

φα ενδιαιτήματα, φυσικά ή

διαχειριζόμενα χορτολίβαδα

και μη εντατικές καλλιέργει-

ες. Η χώρα μας αποτελεί

μία από τις σημαντικότερες

περιοχές στην Ευρώπη

όπου φωλιάζει το είδος

αυτό, μετά την Ισπανία και

πιθανώς την Ιταλία, σύμ-

φωνα με τα πρόσφατα στοι-

χεία της BirdLife

International. Ο συνολικός

ευρωπαϊκός πληθυσμός

εκτιμάται σε 25.000-42.000

ζεύγη, με την Ελλάδα να

φιλοξενεί περίπου το 10%,

με το 75% από αυτά να βρί-

σκεται στην ευρύτερη

περιοχή της Θεσσαλίας. Το

μικρό μεταναστευτικό γερά-

κι Κιρκινέζι ζει κοντά στον

άνθρωπο, φωλιάζει στα

σπίτια και τις αποθήκες της

ελληνικής υπαίθρου, ενώ

αναζητά τη λεία του στα γει-

τονικά χωράφια. Είναι

πολύτιμος σύμμαχος των

αγροτών καθώς τρέφεται

κυρίως με ακρίδες και

άλλους εχθρούς των καλ-

λιεργειών. Είναι ευπρόσδε-

κτο σε εκατοντάδες οικι-

σμούς του κόσμου.

Σήμερα, λόγω των αλλαγών

στις χρήσεις της αγροτικής

γης, η εξάπλωσή του στην

Ελλάδα είναι αρκετά περιο-

ρισμένη σε σχέση με το

παρελθόν. Στα Φάρσαλα οι

αποικίες του είδους εντοπί-

ζονται στην περιοχή του Αγ.

Νικολάου και του αλσυλλί-

ου. Η σταθερή παρουσία

του Κιρκινεζιού κάθε άνοιξη

στην περιοχή, δίνει τη

δυνατότητα στα παιδιά να

έρθουν σε επαφή με ένα

απειλούμενο είδος, να το

γνωρίσουν από κοντά, να

παρακολουθήσουν τις

συνήθειες του και να ανα-

λάβουν δράση για την προ-

στασία του.

Με την πολύτιμη συνδρομή

των αντιδημάρχων

Τεχνικών Έργων κ.

Δημήτρη Γούσια και

Καθαριότητας κ. Σταύρου

Κουκουλιού, τοποθετήθη-

καν στο 2ο και 3ο Δημοτικό

Σχολείο Φαρσάλων φωλιές,

ενώ στο μελλοντικό σχεδια-

σμό είναι η τοποθέτηση

περισσότερων φωλιών στο

υδραγωγείο Βαμβακούς.

Η δράση θα συνεχιστεί από

τις αρχές του ερχόμενου

Φθινοπώρου όταν και ανα-

μένεται επίσκεψη στελεχών

της Ορνιθολογικής

Εταιρείας.
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ

6ο

Πρωτοβουλίες για την προστασία του πουλιού κιρκινέζι σεΠρωτοβουλίες για την προστασία του πουλιού κιρκινέζι σε

Δημοτικά Σχολεία των ΦαρσάλωνΔημοτικά Σχολεία των Φαρσάλων



Σ
την κατασκευή

νέου κοιμητηρίου

στην Τοπική

Κοινότητα της Ζωοδόχου

Πηγής προχωρά ο δήμος

Φαρσάλων με έργο προϋ-

πολογισμού 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη το

νέο κοιμητήριο θα είναι

εμβαδού 900 τ.μ.

Οι εργασίες που θα πραγ-

ματοποιηθούν είναι οι εξής:

Πριν την οριοθέτηση των

νέων τάφων με την κατα-

σκευή διαδρόμων σκυροδέ-

ματος, θα εκτελεστούν

εργασίες μόρφωσης του

εδάφους της περιοχής

επέμβασης, δηλαδή αποκο-

μιδή πλεοναζόντων χωμά-

των, καθάρισμα, συγκέ-

ντρωση και αποκομιδή κάθε

άχρηστου υλικού (πέτρες,

υπολείμματα ριζών, κλαδιά

κλπ.), αναμόχλευση της

επιφάνειας με οποιοδήποτε

μέσο, γενική ισοπέδωση

των χώρων και γενική μόρ-

φωση του ανάγλυφου της

επιφανείας του εδάφους.

Γενικές εκσκαφές για τη

θεμελίωση της νέας περί-

φραξης.

Γενικές εκσκαφές για τη

δημιουργία εξυγιαντικής

στρώσης στην περιοχή τσι-

μεντόστρωσης, εντός του

χώρου του κοιμητηρίου.

Εξυγιαντική στρώση

πάχους περίπου 8 cm ως

προεργασία για τσιμεντό-

στρωση του χώρου του κοι-

μητηρίου, καθ’ υπόδειξη

από την Τεχνική Υπηρεσία.

Κατασκευή τσιμεντόστρω-

σης με χρήση δομικού

πλέγματος, εντός του

χώρου του νεκροταφείου,

με επιμέρους διαμορφώσεις

(διάδρομοι) για τη διέλευση

ατόμων.

Κατασκευή περιμετρικού

τοιχίου περίφραξης, με

χρήση ξυλότυπου, διαστά-

σεων Υ1,10m Χ Π0,20m και

μήκους 112,4 m από τσιμε-

ντοπλίνθους. Η θεμελίωση

θα γίνει από οπλισμένο

σκυρόδεμα, σε βάθος 0,40

m.

Κατασκευή πέντε στήλων

από οπλισμένο σκυρόδεμα

στις εισόδους του νεκροτα-

φείου, με χρήση ξυλότυ-

που, διαστάσεων Υ1,80 Χ

Μ0,40 Χ Π0,40  για τη στε-

ρέωση τριών μεταλλικών

θυρών. Το βάθος θεμελίω-

σης ορίζεται σε 1,00m. Τα

υποστυλώματα εδράζονται

σε πέδιλα οπλισμένου σκυ-

ροδέματος σχήματος κώνου

τα οποία συνδέονται μεταξύ

τους με συνδετήριους

δοκούς.

Τοποθέτηση συρματοπλέγ-

ματος με ραβδοειδή οπή με

μεταλλικούς πασσάλους σε

ύψος περίπου 0,70 m για

την ολοκλήρωση της νέας

περίφραξης.

Τοποθέτηση μίας μεταλλι-

κής μονόφυλλης θύρας

εισόδου πλάτους 1.20 m

και δύο μεταλλικών δίφυλ-

λων θυρών, πλάτους 2.00

m και 2.40 m.

Θα κατασκευαστεί μεταλλι-

κό κιόσκι από κοιλοδοκούς,

επιφάνειας 18,00 m2, με

στέγη από κεραμίδια,

τετράριχτη και σε ύψος 3,00

m από το έδαφος. 

Τοποθέτηση πίλλαρ οδο-

φωτισμού.

Μέσα από την περίφραξη

θα υπάρχει πράσινη ζώνη

πλάτους 2,00 m για τη

φύτευση δέντρων.
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Έ
κκληση προς τους

πολίτες να καθαρί-

ζουν τα οικόπεδα

ιδιοκτησίας τους εντός του

αστικού ιστού και προς

τους αγρότες να αποφεύ-

γουν  εργασίες όπως

καύση κλαδεμάτων και

καλαμιών  σε περιόδους με

υψηλέςθερμοκρασίες και

ισχυρούς ανέμους  απηύ-

θυναν ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός και ο Διοικητής

Περιφερειακής Διοίκησης

Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Θεσσαλίας.

Ευάγγελος Φαλάρας, σε

Συνέντευξη Τύπου που

έδωσαν σήμερα, μεσούσης

της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Περιφερειάρχης  εξήρε

το έργο της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας και την αποτε-

λεσματική της επέμβαση

στις 810 πυρκαγιές που

έχουν εκδηλωθεί από  την

αρχή του χρόνου μέχρι

σήμερα στη Θεσσαλία και

ζήτησε  απλοποίηση του

θεσμικού πλαισίου και επι-

τάχυνση διαδικασιών ώστε

να έρθουν γρήγορα τα νέα

Πυροσβεστικά Οχήματα

που χρηματοδοτεί η

Περιφέρειαμε πόρους του

ΕΣΠΑ, για τον εκσυγχρονι-

σμό του στόλου των

Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών στη

Θεσσαλία.Αναλυτικά οι

δηλώσεις:

Κώστας Αγοραστός,
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας:
«Ευχαριστώ τις
Πυροσβεστικές  Υπηρεσίες
της  Θεσσαλίας, στο πρόσω-
πο του Περιφερειακού
Διοικητή  Αρχιπύραρχου
Ευάγγελου Φαλάρα, για τις
προσπάθειες που  καταβάλ-
λουν  και το  έργο που επιτε-
λούν σε μια ιδιαιτέρως
δύσκολη και τοξική περίοδο.
Ο Ιούνιος ήταν από τους πιο
θερμούς μήνες των τελευταί-
ων ετών. Από την αρχή του
χρόνου στη Θεσσαλία έχουν
εκδηλωθεί σε αγροτικές και
δασικές περιοχές  810 πυρ-

καγιές και κατά το διάστημα
της τρέχουσας αντιπυρικής
περιόδου 456 πυρκαγιές. Σε
όλες τις περιπτώσεις η
Πυροσβεστική ανταποκρίθη-
κε με σοβαρότητα, υπευθυ-
νότητα και στρατηγική και
έγιναν κατασβέσεις,χωρίς
σοβαρές ή  και τραγικές
συνέπειες σε  ανθρώπινες
ζωές και περιουσίες.
Θέλουμε να επιστήσουμε την
προσοχή όλων, διότι διανύ-
ουμε μια δύσκολη περίοδο με
πολλές περιβαλλοντικές κρί-
σεις. Η ΠεριφέρειαΘεσσαλίας
συνεργάζεται με την
Πυροσβεστική που έχει των
πρώτο λόγο στην αντιμετώπι-
ση των πυρκαγιών. Είμαστε
παρόντες με την Πολιτική
μας Προστασία, συνεργαζό-
μαστε με τους Δήμους που
και εκείνοι χρειάζεται να
υπακούν στους κανόνες της
Πυροσβεστικής, συνεργαζό-
μαστε με την Αστυνομία και
με τους ιδιώτες που συνδρά-
μουν με μηχανήματα έργου
και κατά την ώρα της μάχης.
Κάνω έκκληση, μέσα στις
πόλεις οι ιδιοκτήτες να μην
αφήνουν τα οικόπεδα τους
ακαθάριστα. Χρειάζεται μεγα-
λύτερη προσπάθεια από
τους Δήμους που έχουν την
ευθύνη, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό και νομικό
πλαίσιο.   Στις αγροτικές
περιοχές, οι αγρότες να απο-
φεύγουν να καίνε κλαδέματα
και  καλαμιές ειδικά όταν επι-
κρατούν  υψηλές θερμοκρα-
σίες και ισχυροί άνεμοι, διότι
βλάπτουν τις ίδιες τους τις
περιουσίες. Και ο ΔΕΔΔΗΕ
να φροντίσει για τον καθαρι-
σμό  των δέντρων, όπου
περνάνε γραμμές  ρεύματος
υψηλής τάσης. Χρειάζεται
τέλος το θεσμικό πλαίσιο να
απλοποιηθεί και να τρέξουν
οι διαδικασίες, ώστε να
έρθουν το συντομότερο
δυνατό στη Θεσσαλίατα νέα
Πυροσβεστικά Οχήματα που
χρηματοδοτούμε μέσω του
ΕΣΠΑ. Στόχος όλων μας,
είναι ο εκσυγχρονισμός του
στόλου των  Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών, ώστε   να αντα-

ποκρίνονται  ακόμα πιο απο-
τελεσματικά στον  καίριο επι-
χειρησιακό τους ρόλο.
Ευάγγελος Φαλάρας,
Διοικητής Περιφερειακής
Διοίκησης  Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Θεσσαλίας:
Βρισκόμαστε στα μέσα του
Ιουλίου και τα νούμερα δεί-
χνουν ότι έχουμε φτάσει στο
70% του αριθμού πυρκαγιών
που εκδηλώθηκαν πέρυσι. Τα
καμέναστρέμματα αναλογικά
με πέρυσι είναι λίγο περισσό-
τερα. Διανύουμε ένα καλοκαί-
ρι με υψηλές θερμοκρασίες οι
οποίες διατηρούνται για
συνεχόμενες ημέρες, με απο-
τέλεσμα να μειώνεται η υγρα-
σία, κάτι που ευνοεί την εξά-
πλωση της πυρκαγιάς.
Παρόλα αυτά στο σύνολο
των συμβάντων που κληθή-
καμε να επέμβουμε, ανταπο-
κριθήκαμε με αμεσότητα και
περιορίσαμε τις ζημιές. Δεν
υπήρξαν ζημιές σε περιου-
σίες και αυτό είναι το θετικό.
Θέλω να επιμείνω σε τρία
σημεία που ο πολίτης πρέπει
να δώσει σημασία ώστε να
μην χρειαστεί εμείς να επιχει-
ρήσουμε:
-Πρώτον, να περιορίσει τις
ενάρξεις. Να περιορίσει
δηλαδή όλες εκείνες τις δρα-
στηριότητες που προκαλούν
έναρξη πυρκαγιάς.
-Δεύτερον, να περιορίσει την
καύσιμη ύλη στο χώρο του,
ειδικά στα εξοχικά και στα
οικόπεδα. Δυστυχώς εδώ
υπάρχει μια ιδιαιτερότητα:
Καθαρίζοντας μόνο τον δικό
μας χώρο δεν σημαίνει ότι η
φωτιά δεν θα μας αγγίξει και
οι ιδιοκτήτες που έχουν
«κακό» γείτονα θα πρέπει να
κάνουν και τη δουλειά του
γείτονα ώστε να περιορίσουν
τις επιπτώσεις ενδεχόμενης
πυρκαγιάς.
-Τρίτον, κάθε πολίτης χρειά-
ζεται να έχει ένα μέσο πρό-
χειρο, ώστε να αντιμετωπίζε-
ται η φωτιά στην έναρξή της.
Ένα λάστιχο, ένας πυροσβε-
στήρας ή ένας άλλος μηχανι-
σμός είναι πολύ χρήσιμα,
ώστε να προλάβουμε τη
φωτιά στην έναρξη της και να

μην εξαπλωθεί.
Αν όλοι ακολουθήσουμε τους
παραπάνω κανόνες, θα απο-
λαύσουμε ένα καλοκαίρι
χωρίς κινδύνους και θα
μπούμε στο φθινόπωρο πιο
ήρεμοι και χωρίς επιπτώσεις
στο περιβάλλον.

Σε σχέση με τον εξοπλισμό,
προχωρά η διαδικασία για
την υπογραφή  σύμβασης
προκειμένου να μας παραδο-
θούν οχτώ Πυροσβεστικά
Οχήματα με χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2014 -2020. Ελπίζουμε του
χρόνου να έχουν ενταχθεί
έστω τα μισά στο στόλο.
Παράλληλα τρέχουν άλλοι
δυο διαγωνισμοί, που αφο-
ρούν στην προμήθεια 14
οχημάτων, επίσης με χρημα-
τοδότηση από το ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014 -2020. Τα 7
από αυτά είναι χωρητικότη-
τας 500 lt και τα υπόλοιπα 7
είναι οχήματα μεταφοράς
προσωπικού, για  επιτελείς
και επιχειρησιακούς. Αυτά
έχουν συντομότερο χρόνο
παράδοσης και ενδεχομένως
κάποια να έχουν ενταχθεί
μέχρι του χρόνου στο στόλο
μας. Το προσωπικό που
απασχολείται στη
Δασοπυρόσβεση Θεσσαλίας
φέτος αριθμεί περίπου 1.200
άτομα, στα ίδια επίπεδα με
πέρυσι. Ευχαριστώ την
Πολιτική Προστασία της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και
των Δήμων καθώς και τους
δημότες που συνδράμουν το
έργο μας. Ευελπιστώ ότι θα
συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο
να μας υποστηρίζουν, για το
κοινό καλό.
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Συστάσεις Αγοραστού – Φαλάρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών:Συστάσεις Αγοραστού – Φαλάρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών:

«Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή απ όλους- Διανύουμε δύσκολο καλοκαίρι»«Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή απ όλους- Διανύουμε δύσκολο καλοκαίρι»

- 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.

Καθημερινά θαλάσσια μπάνια σε Χρυσή Ακτή

Παναγίας - Νέα Αγχίαλος - 

Ώρα αναχώρησης 8 π.μ.

-18/6 Νέοι Πόροι, ολοήμερο μπάνιο, 

αναχώρηση 10:00 π.μ.

-25/6 Μονοήμερη εκδρομή, Παναγία Προυσιώτισσα

στο Καρπενήσι

-1/2-8/2021 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο με πρωινό.

Γύρος Νησιού - Αγία Πελαγία

Αναχώρηση Σάββατο βράδυ 01:00

-25/28-8 Τετραήμερη εκδρομή στην Μυτιλήνη

Άγιος Ραφαήλ - Καλλονή - Πέτρα - Μόλυβος - Αγιάσος

- Μανταμάδος

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ



Η
Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας Π.Ε.
Λάρισας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας σε
συνεργασία με το
Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών,
Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Βόλου ενημερώνει τους
βαμβακοπαραγωγούς της
Π.Ε. Λάρισας για τις απα-
ραίτητες ενέργειες αποτελε-
σματικής φυτοπροστασίας
της βαμβακοκαλλιέργειας.
Αναλυτικά, σε σχετική ενημέ-
ρωση επισημαίνονται τα
εξής:
«1. Στόχοι
1.1. Η ενημέρωση των βαμ-
βακοπαραγωγών για την
αποτελεσματική φυτοπροστα-
σία στον πραγματικό καλλιερ-
γητικό χρόνο.
1.2. Η έγκαιρη ενημέρωση
που αφορά την περίοδο κατά
την έναρξη της ανθοφορίας
στις πρώιμες καλλιέργειες και
την οργάνωση αποτελεσματι-
κής αυτοάμυνας κάθε βαμβα-
κοφυτείας για όλη την καλ-
λιεργητική 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 εξαιτίας της μεγάλης
οψίμισης της παραγωγής
από τις καιρικές συνθήκες
που επικράτησαν στην αρχή
της καλλιεργητικής περιόδου,
βρίσκονται στο στάδιο έναρ-
ξης της ανθοφορίας στις
πρώιμες βαμβακοφυτείες.
Στο δίκτυο φερομονικών
παγίδων που έχει αναπτύξει
η Υπηρεσία μας, όσον αφορά
στο πράσινο σκουλήκι, μέχρι
στιγμής διαπιστώνονται σχε-
τικά υψηλά επίπεδα συλλή-
ψεων ενήλικων (πεταλού-
δων) πράσινου σκουληκιού
στις περισσότερες περιοχές
της Π.Ε. Λάρισας, με εξαίρε-
ση την ευρύτερη περιοχή των
Τ.Κ. Αρμενίου, Αχιλλείου,
Γλαύκης, Ζαππείου,
Καλαμακίου, Κιλελέρ, Μελίας
και Χάλκης του Δ. Κιλελέρ,
των Τ.Κ. Ομορφοχωρίου,
Τερψιθέας και Φαλάνης του
Δ. Λαρισαίων και της Τ.Κ.
Ανωχωρίου του Δ.
Φαρσάλων όπου εμφανίζο-
νται πολύ υψηλά επίπεδα
συλλήψεων πεταλούδων
πράσινου σκουληκιού. Με
βάση τις παρατηρήσεις από
τους επιτόπιους ελέγχους
που διενεργούν γεωπόνοι-

φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές
της Υπηρεσίας μας, προς το
παρόν δεν διαπιστώνεται η
ύπαρξη ζωντανών προνυμ-
φών (σκουληκιών) πράσινου
σκουληκιού πάνω από το
όριο επέμβασης.
Όσον αφορά στο ρόδινο
σκουλήκι, οι συλλήψεις ενήλι-
κων (πεταλούδων) ρόδινου
σκου-ληκιού κυμαίνονται σε
χαμηλά επίπεδα στις περισ-
σότερες περιοχές της Π.Ε.
Λάρισας, με εξαίρεση την
Τ.Κ. Τερψιθέας όπου παρου-
σιάζονται υψηλά επίπεδα
συλλήψεων πεταλούδων
ρόδινου σκουληκιού, και την
Τ.Κ. Αρμενίου όπου εμφανί-
ζονται μέτρια επίπεδα συλλή-
ψεων.
3. Συστάσεις – καλλιεργητι-
κές πρακτικές
Οι πολύ υψηλές θερμοκρα-
σίες που επικρατούν το
τελευταίο χρονικό διάστημα
δρουν ανασταλτικά στη
δράση του πράσινου και
ρόδινου σκουληκιού, καθώς
αυξάνουν τη θνητότητά τους
τόσο στο στάδιο του αυγού
όσο και της νεαρής προνύμ-
φης (σκουλήκι). Επειδή
όμως, τα επίπεδα των συλ-
λήψεων στις φερομονικές
παγίδες είναι σχετικά υψηλά
στις περισσότερες περιοχές
της Π.Ε. Λάρισας, η
Υπηρεσία μας συνιστά στους
βαμβακοπαραγωγούς από το
στάδιο της ανθοφορίας και
στη συνέχεια, να βρίσκονται
σε αυξημένη ετοιμότητα και
να επιθεωρούν επισταμένως
την καλλιέργειά τους (κάθε 3
– 4 ημέρες) προκειμένου να
διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν
εντομολογικές προσβολές για
την αποτελεσματική αντιμε-
τώπισή τους, με το μικρότερο
οικονομικό και περιβαλλοντι-
κό κόστος. Η επιθεώρηση
των βαμβακοκαλλιεργειών
συνιστάται να γίνεται πρωινές
ή απογευματινές ώρες δια-
σχίζοντας το χωράφι διαγώ-
νια και εξετάζοντας 100 φυτά
σε διαφορετικά σημεία της
διαγωνίου.
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-
νικές παγίδες 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 καλλιέργειας.
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).
Η Υπηρεσία μας επισημαίνει
ότι οι προσβολές που προκα-
λεί το πράσινο σκουλήκι στο
παρόν στάδιο του βαμβακιού
δεν είναι σημαντικές λόγω
της ικανότητας του φυτού να
αναπληρώνει τα κατεστραμ-
μένα καρποφόρα όργανα.
Επίσης, η δράση του πράσι-
νου και του ρόδινου σκουλη-
κιού στο παρόν βλαστικό
στάδιο του βαμβακιού, δύνα-
ται να αναχαιτιστεί από τη
δραστηριότητα των ωφέλι-
μων εντόμων που έχουν
εγκατασταθεί και που είναι
χρήσιμα στις επόμενες και
πιο καταστρεπτικές γενεές.
Γι’ αυτό παρακαλούνται οι
παραγωγοί να μην προβαί-
νουν σε χημική επέμβαση
«προληπτικά», αφού οι αυξη-
μένοι πληθυσμοί ωφέλιμων
εντόμων που παρατηρούνται
από τους επιτόπιους ελέγ-
χους συμβάλλουν σημαντικά
στην καταπολέμηση του πρά-
σινου και ρόδινου σκουληκι-
ού. Στο παρόν στάδιο και
εφόσον απαιτηθεί χημική
καταπολέμηση, τότε αυτή
πρέπει να διενεργείται με
εντομοκτόνα εκλεκτικής δρά-
σης που είναι φιλικότερα
προς τα ωφέλιμα έντομα.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Η
Υπηρεσία μας τονίζει ότι στο
παρόν στάδιο της καλλιέργει-
ας, το κατώτατο όριο επέμβα-
σης για το πράσινο σκουλήκι
είναι 6-8 ζωντανές νεαρές
προνύμφες (σκουλήκια 1ου
και 2ου σταδίου, μήκους
μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο
όρο ανά 100 φυτά ή χρηστι-
κά μία (1) νεαρή προνύμφη
στα φυτά ενός μέτρου επί της
γραμμής κατά μέσο όρο.
ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Όσον
αφορά στο ρόδινο σκουλήκι,
στο στάδιο της ανθοφορίας
το κατώτατο όριο επέμβασης
είναι 20% προσβεβλημένων
λουλουδιών (ροζέτες) σε
τυχαίο δείγμα 100 λουλου-
διών από τουλάχιστον 5 αντι-
προσωπευτικά σημεία της
φυτείας. Στις περιπτώσεις
που από τον επιτόπιο έλεγχο
προκύπτουν προσβολές σε
ποσοστό άνω του 20%, τότε
και μόνο θα πρέπει οι παρα-
γωγοί να προβούν σε χημικό
ψεκασμό. Σ’ όλες τις υπόλοι-
πες περιπτώσεις συνιστάται
στους παραγωγούς να μην
προβαίνουν σε βιαστικούς
ψεκασμούς.
Η χημική καταπολέμηση του
πράσινου σκουληκιού είναι

πιο αποτελεσματική όταν
γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στά-
διο της προνύμφης (μήκος
έως 1 εκατοστό) διότι οι
μεγαλύτερης ηλικίας προνύμ-
φες δεν είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητες στα εντομοκτόνα. O
ψεκασμός θα πρέπει να διε-
νεργείται κατά τις απογευμα-
τινές ώρες και μετά τη δύση
του ηλίου διότι αφενός μεν
τότε αυξάνεται η δραστηριό-
τητα των προνυμφών και κατ’
επέκταση η αποτελεσματικό-
τητα του ψεκασμού, αφετέ-
ρου δε για την προστασία
των μελισσών. Επισημαίνεται
ότι εφόσον απαιτηθεί επέμ-
βαση με φυτοπροστατευτικά
μέσα και επαναληπτικοί
ψεκασμοί, τότε είναι επιθυμη-
τή η εναλλαγή σκευασμάτων
διαφορετικής δράσης και δια-
φορετικής χημικής ομάδας
κάθε φορά, και να αποφεύγε-
ται η χρήση του ίδιου εντομο-
κτόνου περισσότερο από δύο
(2) φορές την καλλιεργητική
περίοδο για τη μείωση της
πιθανότητας ανάπτυξης
ανθεκτικότητας του σκουληκι-
ού σε αυτό.
Παρακαλούνται οι συνάδελ-
φοι Γεωπόνοι (καταστήματα
γεωργικών εφοδίων, Γραφεία
Αγ-ροτικής Οικονομίας κ.α.)
και οι βαμβακοπαραγωγοί
που πιθανόν εντοπίσουν
σημαντική εντομολογική προ-
σβολή ή οποιοδήποτε άλλο
ανησυχητικό σύμπτωμα σε
βαμβακοκαλλιέργειες, να επι-
κοινωνήσουν 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 ευρύτερη περιοχή.
4. Εφαρμογή ψεκασμών με
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Η Υπηρεσία μας ενημερώνει
ότι οι βαμβακοπαραγωγοί
είναι αποκλειστικά και μόνο
υπε-ύθυνοι για την τελική
απόφαση εφαρμογής χημι-
κών σκευασμάτων, του
είδους των σκευασμά-των
που θα επιλέξουν, καθώς και
του τρόπου και χρόνου χρη-
σιμοποίησης αυτών, παράγο-
ντες που συμβάλουν στις
ποσοτικές και ποιοτικές απο-
δόσεις της καλλιέργειας. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να
τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες
χρήσης των παρασκευαστών
οίκων για την αναλογία χρή-
σης των φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων, τη συνδυα-
στικότητά τους, τον κίνδυνο
φυτοτοξι-κότητας, καθώς και
για τα μέτρα προστασίας για
την αποφυγή δηλητηρίασης.
Τα αγροχημικά πρέπει να
χρησιμοποιούνται πάντοτε
σύμφωνα με την ετικέτα.
Σύμφωνα με τα άρθρα 9§3
και 10§3 του ν.4036/2012
(ΦΕΚ8Α) όποιος χρησιμοποι-
εί μη εγκεκριμένα φυτοπρο-
στατευτικά προϊόντα υπόκει-
ται σε διοικητικές 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
σκευ-άσματα στην τρέχουσα
περίοδο, ότι εφαρμόζεται
πιλοτικό πρόγραμμα ασφα-
λούς διαχείρισης κενών
συσκευασίας φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων σε
συνεργασία με την Π.Ε.
Λάρισας, τον ΕΣΥΦ, το ΓΕΩ-
ΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος, το
Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας,
το Σύλλογο Επαγγελμα-τιών
Γεωπόνων του νομού
Λάρισας και την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης. Προτείνεται
στους παραγωγούς να συμ-
μετάσχουν στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα».
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Τι διαπιστώνεται στις βαμβακοκαλλιέργειες της Π.Ε. Λάρισας σε ότι αφοράΤι διαπιστώνεται στις βαμβακοκαλλιέργειες της Π.Ε. Λάρισας σε ότι αφορά

το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκιτο πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι



Α
νακοινώθηκαν

την προηγούμενη

εβδομάδα τα

αποτελέσματα των

Πανελλαδικών εξετάσεων

δίνοντας τέλος στην αγω-

νία μαθητών, γονέων και

εκπαιδευτικών.

Έπειτα από μια μακρά και

δύσκολη χρονιά, με αρκετές

ιδιαιτερότητες ελέω και του

Covid – 19 για όλα τα παι-

διά τα αποτελέσματα των

εξετάσεων τους έδωσαν

τέλος στην πρώτη αγωνία

τους και πλέον όλοι αναμέ-

νουν τις βάσεις των σχολών

οι οποίες αναμένεται να

ανακοινωθούν τον

Αύγουστο.

Στα Φάρσαλα, η πρώτη

εντύπωση από την ανακοί-

νωση των βαθμολογιών

είναι ότι και πάλι οι υποψή-

φιοι των λυκείων της πόλης,

σημείωσαν επιτυχίες και

αρκετοί από αυτούς αρί-

στευσαν. 

Οι αριστεύσαντες, δήλωσαν

ικανοποιημένοι για την επι-

τυχία τους και ανέφεραν, ότι

το μυστικό ήταν το συστη-

ματικό διάβασμα και η βοή-

θεια των καθηγητών τους

σε σχολείο και φροντιστήριο

καθώς η συμπαράσταση

των οικογενειών τους.

Τώρα το μόνο που απομέ-

νει, είναι να περιμένουν να

ανακοινωθούν οι βάσεις

εισαγωγής στο τέλος του

Αυγούστου για τις σχολές,

και να μπορέσουν να

μπουν να εισαχθούν στις

σχολές προτίμησής τους.

Στις φωτογραφίες διακρίνο-

νται ορισμένοι από τους

αριστούχους που επισκέ-

φθηκαν την εφημερίδα μας

«Πρώτος Τύπος», διότι ως

γνωστόν, λόγω της νέας

νομοθεσίας GDPR, ο γενι-

κός Κανονισμός για την

Προστασία των Δεδομένων,

έχει αλλάξει ριζικά τον

τρόπο γνωστοποίησης των

αποτελεσμάτων και δεν

ανακοινώνονται ευρέως.

Η Κούρου Βάσια η οποία

αρίστευσε με 19.138 μόρια

τόνισε ότι ως πρώτο στόχο

έχει την Νομική.

Η Βλαχάκη Σοφία η οποία

έγραψε 18921 μόρια μας

τόνισε ότι ως στόχο έχει είτε

την Νομική είτε την

Ψυχολογία.

Η Χαμορούσου Σοφία η

οποία έγραψε 18.593 μόρια

μας τόνισε ότι ως πρώτο

στόχο έχει θέσει την Σχολή

Αξιωματικών Αστυνομίας.

Ο Ερελιάδης Ιορδάνης ο

οποίος έγραψε 18473 μας

τόνισε ότι στόχος του είτε η

Φαρμακευτική είτε η

Οδοντιατρική.

Ο Χατζηπλής Νικόλαος ο

οποίος έγραψε 18313 μόρια

μας τόνισε ότι ως πρωταρ-

χικό στόχο έχει τις ένστολες

σχολές.

Η Νάνη Δήμητρα –

Αθανασία η οποία έγραψε

18236 μόρια μας τόνισε ότι

ως πρώτο στόχο έχει την

Νομική.

Η Γκουνταροπούλου

Μελίνα με 18.111 μόρια μας

τόνισε ότι στόχος της είναι

το Τμήμα Διεθνών

Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η Καραγιώργου Αλίκη η

οποία έγραψε 18.087 μας

τόνισε ότι ως στόχο έχει

θέσει την Σχολή

Αξιωματικών Αστυνομίας

είτε την Αεροπορία.

Ο Τζαβέλας Γεώργιος ο

οποίος έγραψε 18990 μας

τόνισε ότι ως στόχο έχει

θέσει εξ αρχής την Σχολή

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

και Τεχνικών Υπολογιστών

στο Πολυτεχνείο.

Ο Πατσουράκος Βασίλειος

με 18585 μόρια μας τόνισε

ότι ως στόχο έχει θέσει την

Σχολή Αξιωματικών

Αστυνομίας.

Ο Γεώργιος

Χρυσάκοπουλος ο οποίος

έγραψε 17.684 μόρια μας

τόνισε ότι ως στόχο έχει την

σχολή Αγγλικής Γλώσσας

και Φιλολογίας.

Εμείς ευχόμαστε σε όλα τα

παιδιά μετά την δύσκολη

και επίπονη δοκιμασία των

Πανελλαδικών εξετάσεων

να πετύχουν τους στόχους

που έθεσαν και με υγεία και

ευτυχία να θέτουν στόχους

καθημερινά και να τους

πετυχαίνουν σε όλους τους

τομείς της ζωής τους.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μεγάλες Μεγάλες oioi επιτυχίες των Φαρσαλινών μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις!επιτυχίες των Φαρσαλινών μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις!

Βλαχάκη Σοφια 18921- 2ο ΓΕΛ

Φαρσάλων

Πατσουράκος Βασίλειος

18585 – 1ο ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Χατζηπλής Νικόλαος 18313 –

2ο ΓΕΛ Φαρσάλων

Χαμορούσου Σοφία 18593 –

1ο ΓΕΛ Φαρσάλων

Χρυσακόπουλος Γεώργιος -

17.684 2ο ΓΕΛ Φαρσάλων

Τζαβέλας Γεώργιος 18990 – 1ο

ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Κούρου Βάσια 19138 – 2ο ΓΕΛ

Φαρσάλων

Νάνη Δήμητρα – Αθανασία 18236

– 1ο ΓΕΛ Φαρσάλων
Γκουνταροπούλου Μελίνα
18.111 – 2ο ΓΕΛ Φαρσάλων

Καραγιώργου Αλίκη 18.087 –
2ο ΓΕΛ Φαρσάλων

Ερελιάδης Ιορδάνης 18473 –

2ο ΓΕΛ Φαρσάλων



Ο
λοκληρώνονται

από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες

συντήρησης στην Εθνική

Οδό από Φάρσαλα προς

Δομοκό στο τμήμα από τη

διασταύρωση προς

Σταυρό έως τα όρια του

νομού Λάρισας. Μέχρι

σήμερα έχουν ασφαλτο-

στρωθεί συνολικά 9 χλμ

ενώ το έργο ολοκληρώνε-

ται με την αντικατάσταση

των φθαρμένων πινακί-

δων σήμανσης και τη δια-

γράμμιση σε όλο το

μήκος της οδού. Το έργο

είναι προϋπολογισμού

1.500.000 ευρώ και χρη-

ματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Συντηρούμε ένα σημαντι-

κό οδικό άξονα που αποτε-

λεί μέρος του εθνικού δικτύ-

ου και παρουσιάζει μεγάλο

κυκλοφοριακό φόρτο»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Μέλημά μας

είναι η ασφάλεια στη μετα-

κίνηση των ανθρώπινων

κοινοτήτων και στη μεταφο-

ρά των εμπορευμάτων, η

μείωση της επικινδυνότητας

και η ενίσχυση της οικονο-

μικής και κοινωνικής ζωής

του τόπου» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.
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Ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης του δρόμουΟλοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης του δρόμου

Φάρσαλα – Δομοκός από την Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΦάρσαλα – Δομοκός από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σ
ύμφωνα με τον

«οδικό χάρτη» της

Πολιτείας και του κοι-

νού χρονοδιαγράμματος

της ΕΡΤ και της DIGEA, την

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 θα

πραγματοποιηθεί η δεύτε-

ρη ψηφιακή μετάβαση στις

Περιφερειακές Ενότητες

Λάρισας, Τρικάλων, τμήμα-

τος της Καρδίτσας,

Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας,

Ιωαννίνων και Κέρκυρας.

Οι τηλεθεατές των περιοχών
αυτών θα πρέπει να προ-
βούν τις πρώτες πρωινές
ώρες της Τρίτης 13 Ιουλίου
2021 σε επανασυντονισμό
των δεκτών τους για τη λήψη
των καναλιών από τις νέες
συχνότητες, ενώ επισημαίνε-
ται ότι δεν χρειάζεται να προ-
χωρήσουν σε αγορά νέου
εξοπλισμού.
Τα Κέντρα Εκπομπής που θα
επηρεαστούν στην Θεσσαλία
είναι: Δοβρούτσι, Ελασσόνα,
Καλαμπάκα.

Τι σημαίνει αυτό για το νομό
Λάρισας;
Στο μεγαλύτερο μέρος του ν.
Λάρισας οι κεραίες “βλέπουν”
προς το κέντρο εκπομπής
“Δοβρούτσι”, όπου η ψηφια-
κή μετάβαση γίνεται στις 13
Ιουλίου 2021. Από το κέντρο
εκπομπής “Δοβρούτσι” βλέ-
πει μεγάλο μέρος της πόλης
της Λάρισας, τα Φάρσαλα, η
Αγιά και η Ελασσόνα από
δικό της κέντρο εκπομπής.
Σε μικρότερο βαθμό θα επη-
ρεαστούν περιοχές του
Δήμου Κιλελέρ και Τεμπών.
Είχε προηγηθεί τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο η μετάβαση
για όσες οικίες είχαν στραμ-
μένες τις κεραίες για γεωγρα-
φικούς λόγους προς Πήλιο ή
είχαν διπλή κεραία που λαμ-
βάνει και από τα δύο κέντρα
εκπομπής “Πήλιο” και
“Δοβρούτσι” ταυτόχρονα.
Για να αποφευχθεί το μαύρο
οι τηλεθεατές των περιοχών
αυτών θα πρέπει να προ-

βούν σε επανασυντονισμό
των δεκτών τους στις νέες
συχνότητες και δεν χρειάζεται
να προβούν σε οποιαδήποτε
αγορά νέου εξοπλισμού, ενώ
όσοι τηλεθεατές διαθέτουν
δέκτη High Definition (τηλεό-
ραση ή αποκωδικοποιητή) θα
μπορούν να παρακολουθούν
τους τηλεοπτικούς σταθμούς
Εθνικής Εμβέλειας και σε
Υψηλή Ευκρίνεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
τηλεθεατές  που διαθέτουν
δέκτη συμβατό με την τεχνο-
λογία High Definition (τηλεό-
ραση ή αποκωδικοποιητή),
θα μπορούν να παρακολου-
θούν τους τηλεοπτικούς
σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας
και σε Υψηλή Ευκρίνεια
(HD).
Υπενθυμίζεται πως με τη
δεύτερη φάση της ψηφιακής
μετάβασης, που πραγματο-
ποιείται βάσει Ευρωπαϊκής
Οδηγίας, οι τηλεοπτικοί σταθ-
μοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, θα

εκπέμπονται στις τελικές διε-
θνώς κατοχυρωμένες συχνό-
τητες ενώ ταυτόχρονα απε-
λευθερώνεται φάσμα για την
ανάπτυξη εφαρμογών 5G.
Γιατί γίνεται αυτό;
Αυτή η μετάβαση πραγματο-
ποιείται βάσει Ευρωπαϊκής
Οδηγίας, οι τηλεοπτικοί σταθ-
μοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, θα
εκπέμπονται στις τελικές διε-
θνώς κατοχυρωμένες συχνό-
τητες ενώ ταυτόχρονα απε-
λευθερώνεται φάσμα για την
ανάπτυξη εφαρμογών 5G,
που θα χρησιμοποιήσουν οι
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.
Θα επηρεάσει άλλες υπηρε-
σίες;
Θα επηρεαστούν άλλες υπη-
ρεσίες (π.χ. υπηρεσίες
streaming, online gaming
κ.τ.λ.) για τις οποίες χρησιμο-
ποιώ την τηλεόρασή μου; Η
απάντηση είναι όχι, καθώς η
μετάβαση αφορά μόνο στο
τηλεοπτικό σήμα.

Επανασυντονισμός δεκτών στις 13 ΙουλίουΕπανασυντονισμός δεκτών στις 13 Ιουλίου

- Τι σημαίνει αυτό για τα Φάρσαλα- Τι σημαίνει αυτό για τα Φάρσαλα



Τ
ις επόμενες ημέρες

αναμένεται να ανα-

κοινωθεί η απόφαση

της κυβέρνησης για τη νέα

ρύθμιση των οφειλών που

προέκυψαν από την παν-

δημία.

Όπως ανέφερε ο υπουργός
Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας
στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, οι
συζητήσεις ολοκληρώθηκαν
σε τεχνικό επίπεδο με τα κλι-
μάκια των θεσμών, τονίζο-

ντας ότι υπήρξε καλή συνερ-
γασία
Αμέσως μετά τη συμφωνία
με τους θεσμούς σε επίπεδο
επικεφαλής, η νέα ρύθμιση
θα ανακοινωθεί στους φορο-
λογούμενους προκειμένου να
γνωρίζουν επακριβώς τους
όρους και τις προϋποθέσεις
που θα τη συνοδεύουν.
Η ρύθμιση
Τα μηνύματα που λαμβάνουν
οι επιτελείς του υπουργείου

Οικονομικών, που έχουν
καθημερινή επαφή με τους
εκπροσώπους των θεσμών,
είναι θετικά ως προς την
έκβαση αυτού του σοβαρού
ζητήματος και δηλώνουν
αισιόδοξοι ότι οι θεσμοί  των
θεσμών για τη διεύρυνση του
αριθμού των δόσεων απο-
πληρωμής των χρεών που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια
της πανδημίας σε 60 ή 72
δόσεις αντί για 24 ή 48 που
έχει ήδη νομοθετηθεί.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα
σε όσους είχαν ενταχθεί στη
ρύθμιση των 100 ή των 120
δόσεων και την έχασαν λόγω
αδυναμίας πληρωμής την
περίοδο της πανδημίας να
ενταχθούν και πάλι καταβάλ-
λοντας κανονικά τις δόσεις
που τους αναλογούν.

Η συγκεκριμένη διαδικασία
αφορά απώλεια ρύθμισης
μετά το Μάρτιο του 2020,
δηλαδή το διάστημα που
ξέσπασε η πανδημία στην
Ελλάδα και επιβλήθηκαν
περιοριστικά μέτρα.
Γι΄ αυτό άλλωστε και τα
όποια μέτρα ρύθμισης χρεών
αφορούν μόνο τους πληττό-
μενους και συγκεκριμένα:
* Επιχειρήσεις που ανέστει-
λαν τη λειτουργία τους με
κρατική εντολή.
* Επιχειρήσεις, ελεύθεροι
επαγγελματίες και αυτοαπα-
σχολούμενοι που επλήγησαν
από την κρίση, παρουσιάζο-
ντας μείωση τζίρου και οι
ΚΑΔ τους είναι στον πίνακα
με τους πληττομένους.
* Εργαζόμενοι που ήταν σε
καθεστώς αναστολής σύμβα-

σης εργασίας και έλαβαν
αποζημίωση ειδικού σκοπού.
* Ιδιοκτήτες ακινήτων που
εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια
επαγγελματικής στέγης,
πρώτης κατοικίας ή φοιτητι-
κής στέγης.
Η πληρωμή της 1η δόσης σε
περίπτωση που αποφασιστεί
η εξόφληση των χρεών της
πανδημίας σε 60 ή 72 δόσεις
θα ξεκινήσει από τον
Ιανουάριο του 2022, ενώ εξε-
τάζει να ενταχθούν σε αυτά
τα χρέη και απλήρωτες
δόσεις του φόρου εισοδήμα-
τος αλλά και του ΕΝΦΙΑ.
Σημειώνεται ότι μόνο το 1ο
τετράμηνο του τρέχοντος
έτους οι απλήρωτοι φόροι
ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ,
ενώ συνολικά τα ληξιπρόθε-
σμα χρέη περίπου 4 εκατ.

οφειλών ανέρχονται σε 109
δισ. ευρώ. Κατά συνέπεια
είναι επιτακτική η ανάγκη να
δοθεί η δυνατότητα σε εκα-
τομμύρια οφειλέτες να εξο-
φλήσουν τα χρέη τους σε
πολλές δόσεις, διαφορετικά
τα χρέη αυτά θα συνεχίζουν
λιμνάζουν στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους με
σοβαρές συνέπειες τόσο στα
έσοδα του προϋπολογισμού
όσο και στην τσέπη των νοι-
κοκυριών.
Με βάση τα ισχύοντα οφειλές
προς εφορία και ασφαλιστικά
ταμεία, που έχουν παγώσει
έως το τέλος του 2021, μπο-
ρούν να αποπληρωθούν σε
έως 24 άτοκες μηνιαίες
δόσεις ή σε έως 48 μηνιαίες
δόσεις με χαμηλό επιτόκιο
2,5%.
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Μέσα στον Ιούλιο η νέα ρύθμιση οφειλών για τα χρέη της πανδημίας – Ποιους αφοράΜέσα στον Ιούλιο η νέα ρύθμιση οφειλών για τα χρέη της πανδημίας – Ποιους αφορά

Επιδότηση παγίων δαπανών: Τι ισχύει, όλα τα δεδομέναΕπιδότηση παγίων δαπανών: Τι ισχύει, όλα τα δεδομένα

M
έσα στο δεύτερο

δεκαπενθήμερο

του Ιουλίου θα

εκδοθούν τα φορο-κου-

πόνια που θα λάβουν

περίπου 30.000 επιχειρή-

σεις με τα οποία θα μπο-

ρούν να χρησιμοποιή-

σουν για  να εξοφλήσουν

φορολογικές και ασφαλι-

στικές υποχρεώσεις που

καθίστανται πληρωτέες

από 1η Ιουλίου έως 31

Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία

του υπουργείου

Οικονομικών, από τις περί-

που 74.000 αιτήσεις που

υποβλήθηκαν από επιχει-

ρήσεις και επαγγελματίες

για την επιδότηση παγίων

δαπανών στο πρόγραμμα

θα ενταχθούν περίπου

30.000, δηλαδή μόνο 4 στις

10 επιχειρήσεις.

Μεγάλος αριθμός επιχειρή-

σεων «κόπηκε» καθώς

κατά τον έλεγχο διαπιστώ-

θηκε ότι:

-Υποβλήθηκαν αιτήσεις

από επαγγελματίες οι οποί-

οι είτε εμφάνιζαν κέρδη είτε

μείωση τζίρου μικρότερη

του 30%.

-Εντοπίστηκαν  επιχειρή-

σεις που δεν δικαιούνταν

να ενταχθούν  καθώς τα

ποσά που εισέπραξαν  από

τις επιστρεπτέες προκατα-

βολές, υπερκαλύπτουν  το

ύψος των παγίων δαπανών

,που δεν έχουν καλυφθεί

από προγράμματα στήρι-

ξης.

-Εντοπίστηκαν  επίσης και

550 επιχειρήσεις και επαγ-

γελματίες που δεν ανήκουν

στις πληττόμενους ΚΑΔ.

Οι δικαιούχοι της επιδότη-

σης που περιορίζονται

σημαντικά σε σχέση με τις

αρχικές προβλέψεις, θα

κληθούν με νέα οριστική

αίτηση να επιλέξουν που

θα κατευθυνθεί το ποσό ,το

οποίο αντιστοιχεί στις

πάγιες δαπάνες τους.

Οι δικαιούχοι δεν θα

εισπράξουν ένα χρηματικό

ποσό, αλλά θα λάβουν ένα

κουπόνι με το οποίο θα

μπορούν να καλύψουν

υποχρεώσεις όπως ο

φόρος εισοδήματος,

ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές

εισφορές, από τον Ιούλιο

έως και το τέλος του χρό-

νου. Σημειώνεται ότι ο

προσδιορισμός του ύψους

της ενίσχυσης, η ένταση

της ενίσχυσης, τα ανώτατα

όρια και λοιπές λεπτομέρει-

ες εφαρμογής του καθε-

στώτος θα καθοριστούν με

νέα απόφαση,  που αναμέ-

νεται να εκδοθεί πιθανότατα

την προσεχή εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό

της στήριξης προσδιορίζε-

ται ως ποσοστό επί της

διαφοράς των παγίων

δαπανών που κατέβαλε η

επιχείρηση  και των ενισχύ-

σεων που έχει λάβει.

Ειδικότερα, ως πάγιες

δαπάνες υπολογίζονται οι

δαπάνες που κατέβαλε το

2020 η επιχείρηση για

συγκεκριμένες κατηγορίες

δαπανών, όπως αυτές

αποτυπώνονται στο έντυπο

Ε3, όπως παροχές σε

εργαζόμενους, ασφαλιστι-

κές εισφορές, ενέργεια,

ύδρευση, τηλεπικοινωνίες,

ενοίκια, λοιπά λειτουργικά

έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και

συναφή έξοδα. Οι δικαιού-

χοι υποχρεούνται να διατη-

ρήσουν κατά μέσο όρο τον

αριθμό του προσωπικού

που απασχολούν, έως τις

31 Δεκεμβρίου 2021.



Μ
ε την ίδια απόφα-

ση αναμένεται να

κλείσει και ο δρό-

μος για νέες διεκδικήσεις

από συνταξιούχους που

δεν έχουν καταθέσει προ-

σφυγές για να τους επι-

στραφούν περικοπές

δώρων και επικουρικών

συντάξεων.

Σε ό,τι αφορά στις επικου-
ρικές, η απόφαση φαίνεται
πως θα αφορά στο σύνολο
των συνταξιούχων που
λάμβανε επικουρική σύντα-
ξη από τον Ιούνιο του 2015
μέχρι τον Μάιο του 2016,
ενώ τα αναδρομικά ποσά
στα δώρα αφορούν στο
σύνολο των συνταξιούχων
που είχαν συμπληρώσει τα
60 έτη το διάστημα Ιούνιος
2015 – Μάιος 2016.
Τα ποσά
Συγκεκριμένα, ανάλογα με
το ταμείο, οι συνταξιούχοι

αναμένεται να λάβουν:
-Δημόσιο από 1.107 έως
2.921€
-ΙΚΑ από 687 έως 1.883€
-ΔΕΚΟ και Τράπεζες από
916 έως 3.294€
-ΤΕΑΥΕΚ από 835 έως
2.689€
-ΝΑΤ από 589 έως 2.352€
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Freedom Pass: Freedom Pass: Πότε ανοίγει ηΠότε ανοίγει η

πλατφόρμα για τα 150 ευρώπλατφόρμα για τα 150 ευρώ

Η
πλατφόρμα για το

Freedom Pass,

ανοίγει περί τις 18-

20 Ιουλίου για την υποβο-

λή αιτήσεων από τους

νέους που έχουν κάνει το

εμβόλιο κατά του κορο-

νοϊού, προκειμένου να

λάβουν την οικονομική

ενίσχυση των 150 ευρώ

όπως ανακοίνωσε ο υφυ-

πουργός Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, Γιώργος

Γεωργαντάς.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΙ, ανέφερε ότι
««η εφαρμογή για το
freedom pass των νέων θα
είναι διαθέσιμη 18-20
Ιουλίου για να μπορέσει ο
νέος, ο οποίος είτε είχε
εμβολιαστεί νωρίτερα είτε
έχει εμβολιαστεί τώρα με
την πρώτη δόση, να κάνει
την αίτησή του, να γίνει δια-
σταύρωση ότι πράγματι

εμβολιάστηκε και μετά από
24 ώρες με μια χρεωστική
ψηφιακή κάρτα να λάβει τα
150 ευρώ».
Ο κ. Γεωργαντάς εκτίμησε
ότι το κίνητρο των 150
ευρώ λειτούργησε θετικά
για τον εμβολιασμό των
νέων, λέγοντας: «Από
αυτούς οι 90.000 είναι ηλι-
κίας 18-25 ετών. Οι μισοί
περίπου είναι 18-35 ετών,
αλλά σε όλες τις ηλικίες,
ακόμα και στους 80 ετών,
προστίθενται ραντεβού».
Ως το Σεπτέμβρη μπορεί να
έχουν εμβολιαστεί 7 εκατ.
πολίτες
Ο κ. Γεωργαντάς εκτίμησε
ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου
είναι εφικτό να έχουν εμβο-
λιαστεί περίπου 7 εκατ.
πολίτες με την πρώτη
δόση.
«Οι εμβολιασμοί της πρώ-
της δόσης κυμαίνονται ανά-

μεσα σε 40.000-45.000 την
ημέρα. Είναι ένας πολύ ικα-
νοποιητικός ρυθμός που
θέλουμε να διατηρηθεί,
γιατί 45.000 εμβολιασμοί
πρώτης δόσης την ημέρα
σημαίνει για τον κάθε μήνα
περίπου 1,1 εκατ. νέους
συμπολίτες μας που εισέρ-
χονται στο σύστημα κι
εμβολιάζονται. Αυτό μας
κάνει να ελπίζουμε ότι με
αυτό τον τρόπο μπορούμε
αρχές Σεπτεμβρίου να
έχουμε πάνω από 7 εκατ.
εμβολιασμένους συμπολί-
τες μας με την πρώτη
δόση» είπε ο κ.
Γεωργαντάς.
Τι είναι η Freedom Pass
Το μέτρο αφορά νέους από
18 έως 25 ετών στην
Ελλάδα, στους οποίους θα
δοθεί η προπληρωμένη
κάρτα ύψους 150 ευρώ για
στοχευμένες αγορές, που
θα καλύπτει εισιτήρια για
ταξίδια, διαμονή σε ξενοδο-
χεία και είσοδο σε μουσεία,
συναυλίες, μνημεία. H
κάρτα ελευθερίας ή
freedom pass θα δημιουρ-
γείται με το ΑΜΚΑ κάθε
νέου, που έχει κάνει το
εμβόλιο κατά του κορονοϊού
(έστω και την πρώτη δόση)
ή θα εμβολιαστεί μέχρι το
τέλος του 2021.

Τέλος Ιουλίου η απόφαση τουΤέλος Ιουλίου η απόφαση του

ΣτΕ που ξεκλειδώνει δώρα,ΣτΕ που ξεκλειδώνει δώρα,

αναδρομικά και επικουρικέςαναδρομικά και επικουρικές



Ο
ι συναντήσεις

των κομματικών

στελεχών στη

Νέα Δημοκρατία στο νομό

Λάρισας συνεχίζονται,

καθώς στα Γραφεία της

ΔΕΕΠ ΛΑΡΙΣΑΣ πραγμα-

τοποιήθηκε σύσκεψη των

αναπληρωτών τομεαρ-

χών του Κόμματος στο

νομό, υπό την Προεδρία

του Προέδρου της ΔΕΕΠ

Λάρισας Χρήστου

Καπετάνου.

Βασικό θέμα της σύσκεψης

που συγκάλεσε ο Πρόεδρος

της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας ήταν η

πληρέστερη ενημέρωση

των πολιτών για τα ευεργετι-

κά αποτελέσματα του εμβο-

λιασμού.

Ο κ. Καπετάνος ζήτησε από

τα στελέχη της Παράταξης

να συμβάλλουν ουσιαστικά

στο μέτρο που τους αναλο-

γεί, στην αύξηση των εμβο-

λιασμών και στην συνέχιση

των μέτρων προστασίας και

κοινωνικής συνυπευθυνότη-

τας, κάνοντας λόγο ότι «ο

εμβολιασμός είναι το πρώτο

και σημαντικό εισιτήριο για

την επιβίωση από την παν-

δημία που έχει κατακλύσει

τον πλανήτη. Η μάχη του

εμβολιασμού πρέπει να κερ-

δηθεί για να αποκτήσουμε

την απαραίτητη ανοσία».

Α
πό την Οξύνεια

Μετεώρων και

χωριά των

Αγράφων ξεκίνησαν οι

εμβολιασμοί κατά του

κορωνοϊού, στις Κινητές

Μονάδες Εμβολιασμού

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας και της 5ης

ΥΠΕ.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός επισκέφτηκε

σήμερα την Οξύνεια συνο-

δευόμενος από τον

Υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ

Ηλία Τσιαούση, τον

Αντιπεριφερειάρχη

Περιβάλλοντος Κώστα

Μπάρδα, την Περιφερειακή

Σύμβουλο και Επόπτρια

ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ στην Π.Ε.

Τρικάλων Δήμητρα Νάτσινα

και τον Εντεταλμένο

Σύμβουλο Τουρισμού

Γιάννη Μπουτίνα.

«Οι Κινητές Μονάδες

Εμβολιασμού, τις οποίες

προμηθευτήκαμε μέσω του

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και δια-

μορφώθηκαν από την 5η

ΥΠΕ σε πλήρως εξοπλισμέ-

να και ασφαλή για τους

πολίτες Εμβολιαστικά

Κέντρα, ξεκίνησαν σήμερα

τους εμβολιασμούς.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο

της τοπικής κοινότητας

Οξύνειας  Τάκη Τσιλίκη για

την άμεση ενεργοποίηση,

που αποτελεί παράδειγμα

για τα αντανακλαστικά  που

χρειάζεται να επιδείξει η

τοπική αυτοδιοίκηση στην

εθνική υπόθεση των εμβο-

λιασμών» δήλωσε ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Με

μεγάλη ταχύτητα ανταπο-

κριθήκαμε και πηγαίνουμε

εμείς σε κάθε περιοχή όπου

υπάρχει ανάγκη και οι

κάτοικοι δεν μπορούν να

μετακινηθούν. Τα 90

Εμβολιαστικά Κέντρα που

υπάρχουν σε όλη τη

Θεσσαλία, συνεχίζουν να

λειτουργούν κανονικά.

Συνεργαζόμαστε με τους

Δημάρχους και τα κατά

τόπους Κοινοτικά

Συμβούλια που μας δίνουν

τον αριθμό των κατοίκων

που θέλουν να εμβολια-

στούν, ώστε να γίνονται οι

παραγγελίες στην εφοδια-

στική αλυσίδα. Προχωράμε

με προγραμματισμό και

σχέδιο. Σήμερα ξεκινήσαμε

από την Οξύνεια Μετεώρων

και χωριά των Αγράφων και

συνεχίζουμε σε συνεννόηση

με τους Δημάρχους, σε όλη

τη Θεσσαλία».

Οι Κινητές Εμβολιαστικές

Μονάδες   είναι πλήρως

εξοπλισμένες με τον απα-

ραίτητο ιατροτεχνολογικό

εξοπλισμό που χρειάζεται ο

εμβολιασμός,  διαθέτουν το

κατάλληλο ψυγείο με τον

καταμετρητή για να διατη-

ρείται το εμβόλιο της Pfizer

και στελεχώνονται με νοση-

λευτή, επισκέπτρια υγείας

και γιατρό.
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Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοιού στις Κινητές Μονάδες τηςΞεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοιού στις Κινητές Μονάδες της

Περιφέρειας Θεσσαλίας και της 5ης ΥΠΕΠεριφέρειας Θεσσαλίας και της 5ης ΥΠΕ

Δ.Ε.Ε.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ.: Ο εμβολιασμός είναι το πρώτο καιΔ.Ε.Ε.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ.: Ο εμβολιασμός είναι το πρώτο και

σημαντικό εισιτήριο για την επιβίωσησημαντικό εισιτήριο για την επιβίωση



Σ
ε σώμα συγκροτή-

θηκε το νέο Δ.Σ. της

ΕΠΣΝ Λάρισας κατά

τη πρώτη του συνεδρία-

ση.

Πρόεδρος:

Μπουχλαριώτης Δημήτριος

Α’ Αντιπρόεδρος: Μπανιάς

Πέτρος

Β’ Αντιπρόεδρος:

Καρυώτης Ειρηναίος

Γενικός Γραμματέας:

Γκουτζαμάνης Ιωάννης

Ταμίας: Τσακίρης Παντελής

Αναπληρωτής

Γραμματέας:

Μπαχτσιβάνος Χρηστός

Αναπληρωτής Ταμίας:

Καρακάσης Ανδρέας

Μέλος: Γκρίμπας Αργύρης

Μέλος: Γρηγοριάδης

Ελευθέριος

Μέλος: Έξαρχος Ιωάννης

Μέλος: Καρκατσέλας

Δημήτριος

Μέλος: Μερτζανίδης

Κωνσταντίνος

Μέλος: Μπασαγιάννης

Χρήστος

Μέλος: Μπίζιος Αθανάσιος

Μέλος: Στεργιούλας

Αντώνιος

Επιτροπές

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μαξιμιάδης

Απόστολος

Μέλος: Γκόβαρης

Κωνσταντίνος

Μέλος: Μωυσίδης

Παναγιώτης

Επιτροπή

Πρωταθλημάτων

Πρόεδρος: Γρηγοριάδης

Ελευθέριος

Μέλος: Στεργιούλας

Αντώνιος

Μέλος: Καρκατσέλας

Δημήτριος

Μέλος: Τόλιας Αθανάσιος

Μέλος: Μίχος Νικόλαος

Επιτροπή Κυπέλλου

Πρόεδρος: Μπαχτσιβάνος

Χρήστος

Μέλος: Τάψας Αναστάσιος

Μέλος: Κίτσιος Βασίλειος

Μέλος: Μίχος Νικόλαος

Επιτροπή

Πρωταθλημάτων

Υποδομής

Πρόεδρος: Καρκατσέλας

Δημήτριος

Μέλος: Έξαρχος Ιωάννης

Μέλος: Κουτιού Χριστίνα

Μέλος: Ανυφαντή Ζωή

Επιτροπή Πρόληψης Βίας

– Ασφάλειας Γηπέδων /

Παρατηρητών

Πρόεδρος: Στεργιούλας

Αντώνιος

Μέλος: Κωστόπουλος

Εμμανουήλ (πρόεδρος επι-

τροπής Παρατηρητών)

Μέλος: Γκανούρης Άρης

Τεχνική Επιτροπή

Πρόεδρος: Γκρίμπας

Αργύρης

Μέλος: Τσακίρης Παντελής

Μέλος: Μερτζανίδης

Κωνσταντίνος

Μέλος: Έξαρχος Ιωάννης

Μέλος: Καρακάσης

Ανδρέας

Επιτροπή Προμηθειών

Πρόεδρος: Τσακίρης

Παντελής

Μέλος: Καρκατσέλας

Δημήτριος

Μέλος: Καρακάσης

Ανδρέας

Υγειονομική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μπασαγιάννης

Χρήστος

Μέλος: Έξαρχος Ιωάννης

Μέλος: Καρυώτης

Ειρηναίος

Επιτροπή Δημοσίων

Σχέσεων και Τύπου

Πρόεδρος: Μπίζιος

Αθανάσιος

Μέλος: Γκουτζαμάνης

Ιωάννης

Μέλος: Μπαχτσιβάνος

Χρήστος

Πειθαρχική Επιτροπή

Πρόεδρος: Κουτσογιάννης

Κωνσταντίνος

Μέλος: Παπαθεοδώρου

Θεόδωρος

Επιτροπή Διαιτησίας

Πρόεδρος: Λιόλιος

Γεώργιος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Βαλιώτης Αντώνιος

Μέλος: Τσακνάκης Πέτρος
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Το νέο σώμα του Δ.Σ. της ΕΠΣ Λάρισας μετά την πρώτη συνεδρίασηΤο νέο σώμα του Δ.Σ. της ΕΠΣ Λάρισας μετά την πρώτη συνεδρίαση

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

Μ
ε μεγάλες προ-

σφορές και

εκπτωτικές

τιμές σε φοιτητικά πακέ-

τα, η Electronet Β.Κ.

Καζάνα και φέτος στέκε-

ται δίπλα στο φοιτητή!

Στο μεγαλύτερο υπερκατά-

στημα ηλεκτρικών της

πόλης μας οι φοιτητές μπο-

ρούν να επιλέξουν μέσα

από έτοιμα φοιτητικά πακέ-

τα ή να φτιάξουν το δικό

τους ανάλογα με τις ανά-

γκες τους. 

Γονείς και φοιτητές έχουν

τη δυνατότητα να επιλέξουν

μέσα από πληθώρα επώ-

νυμων ηλεκτρικών συσκευ-

ών που συνδυάζουν ποιό-

τητα, αξιοπιστία, άμεση και

εγγυημένη παράδοση σε

οποιοδήποτε σημείο της

Ελλάδας, ασυναγώνιστες

τιμές και δόσεις που εξυπη-

ρετούν τον καθένα. Με

πακέτα συσκευών που ξεκι-

νούν από 199 ευρώ, κάθε

φοιτητής θα έχει όλα όσα

θα χρειαστεί τα οποία θα

κάνουν την καινούρια του

ζωή ακόμη πιο εύκολη αλλά

και ευχάριστη. 

Και στα φοιτητικά πακέτα

όλα τα προϊόντα είναι ετοι-

μοπαράδοτα ενώ οι άνθρω-

ποι της Electronet Β.Κ.

Καζάνα θα προτείνουν το

προϊόν που έχει την ιδανική

σχέση ποιότητας και τιμής.

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ, www.kazanas.gr

Electronet Electronet Β.Κ. ΚαζάναΒ.Κ. Καζάνα::Προσφορές καιΠροσφορές και

εκπτωτικές τιμές σε φοιτητικά πακέτα!εκπτωτικές τιμές σε φοιτητικά πακέτα!



-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

-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.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 95

τμ επί της Οδού Αθηνάς

(Απέναντι από τον Παλιό

ΟΤΕ) με τον άερα.

Τηλ.

Επικοινωνίας:6975596225

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω γήρατος

Lancia Destra 1.600 c.c,

ατρακάριστο και απείραχτο,

160.000 χλμ.

Τιμή Συζητήσιμη λόγω ηλι-

κίας.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6938749948

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για

εργασία σε κάβα ποτών.

Πληροφορίες στο:

6975668620
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13/7:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

14/7:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

15/7:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

16/7:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

17/7:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

18/7:Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

19/7:Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

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.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για φροντίδα ηλικιωμένης για

λίγες ώρες 8-10 το πρωί και 7-9 το βράδυ στην

πόλη των Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972139473

Μ
ε τα δεσμά του

γάμου ενώθηκαν

ο Δημοτικός

Σύμβουλος και

Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ

Φαρσάλων και η εκλεκτή

της καρδιάς του Σέργια

Κοντοπούλου, με το ζευ-

γάρι να ανταλλάσσει

ευχές αιώνιας αγάπης

και αφοσίωσης στο

μαγευτικό και γραφικό

Ναύπλιο.

Ο πολιτικός γάμος του ζευ-

γαριού  πραγματοποιήθηκε

στο Ναύπλιο στην αίθουσα

Βουλευτικού, παρουσία

λίγων φίλων και συγγενών

του ζευγαριού.

Η Διεύθυνση και η

Συντακτική Ομάδα του

«Πρώτου Τύπου» εύχεται

ολόψυχα στο ζεύγος βίον

ανθόσπαρτον, καλούς απο-

γόνους και πάντα χαρές και

ευτυχίες στην κοινή τους

πορεία στην ζωή!

Παντρεύτηκε ο δημοτικόςΠαντρεύτηκε ο δημοτικός

σύμβουλος και αντιπρόεσύμβουλος και αντιπρόε--

δρος της ΔΕΥΑΦ Γιάννηςδρος της ΔΕΥΑΦ Γιάννης

ΤριάντηςΤριάντης

την εκλεκτή της καρδιάςτην εκλεκτή της καρδιάς

του Σέργια Κοντοπούλου!του Σέργια Κοντοπούλου!

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

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ του Νικολάου και της

Ευσταθίας το γένος Καλαμάτα που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στον Σταυρό Φαρσάλων και η

ΚΑΤΣΕΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου και της

Παρασκευής το γένος Παπαστεργίου που γεννήθηκε

στην Καρδίτσα και κατοικεί στις Σοφάδες Καρδίτσας

πρόκειται να έλθουν σε Α’ Θρησκευτικό γάμο που θα

τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στις Σοφάδες.
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Π
ραγματοποιήθηκε

την Τετάρτη 7

Ιουλίου, σύσκεψη

εργασίας του Υπουργού

Οικονομικών, κ. Χρήστου

Σταϊκούρα, με τον Γενικό

Γραμματέα Οικονομικής

Πολιτικής και Πρόεδρο

της Κυβερνητικής

Επιτροπής Κρατικής

Αρωγής, κ. Χρήστο

Τριαντόπουλο, τον Γενικό

Γραμματέα Δημοσίων

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

του Υπουργείου

Ανάπτυξης και

Επενδύσεων και

Αναπληρωτή του

Προέδρου στην

Κυβερνητική Επιτροπή

Κρατικής Αρωγής, κ.

Δημήτριο Σκάλκο, και τον

Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας, κ. Κώστα

Αγοραστό για την πορεία

της διαδικασίας αποκατά-

στασης και στήριξης των

περιοχών που επλήγη-

σαν από τη θεομηνία

«Ιανός», η οποία και προ-

χωρά με τους ίδιους εντα-

τικούς ρυθμούς.

Κατά τη σύσκεψη ανακοι-

νώθηκε από τον Υπουργό

Οικονομικών η απόφασή

του για την αποδοχή της

εισήγησης της

Κυβερνητικής Επιτροπής

Κρατικής Αρωγής σχετικά

με το ποσοστό με το οποίο

η επιχορήγηση προς τις

πληττόμενες επιχειρήσεις

θα καλύψει τη ζημιά που

προέκυψε από τη θεομηνία

«Ιανός». Το εν λόγω ποσο-

στό διαμορφώνεται στο

55% της ζημιάς, όπως αυτή

έχει εκτιμηθεί από τις αρμό-

διες επιτροπές των

Περιφερειών των περιοχών

οι οποίες επλήγησαν, λαμ-

βάνοντας υπόψη όλα τα

μέτρα στήριξης που έχουν

διατεθεί μέχρι και σήμερα.

Παράλληλα, κατά τη διάρ-

κεια της σύσκεψης της

Τετάρτης αναλύθηκε και η

πορεία υλοποίησης των

έργων και των προγραμμά-

των αποκατάστασης στη

Θεσσαλία. Ο

Περιφερειάρχης παρουσία-

σε μία ολοκληρωμένη εικό-

να της τρέχουσας κατάστα-

σης, ενώ τέθηκαν επί τάπη-

τος και τα επόμενα βήματα

αυτής της γόνιμης και εποι-

κοδομητικής συνεργασίας

που έχει αναπτυχθεί όλη

αυτή την περίοδο

Ο κ. Τριαντόπουλος, στον

οποίο είχε ανατεθεί από τον

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο

Μητσοτάκη ο συντονισμός

της υλοποίησης των

μέτρων στήριξης και απο-

κατάστασης στις περιοχές

που επλήγησαν από τον

«Ιανό», σχολίασε σχετικά:

«Από την πρώτη στιγμή

μετά το πέρασμα του

“Ιανού”, η Κυβέρνηση, το

Υπουργείο Οικονομικών και

όλες οι αρμόδιες αρχές βρέ-

θηκαν δίπλα στους πολίτες

και τις επιχειρήσεις που

επλήγησαν από την πρωτο-

φανή θεομηνία. Μέσα σε

ένα κλίμα στενής συνεργα-

σίας, καταφέραμε όλοι μαζί

να ξεπεράσουμε δυσκολίες,

εμπόδια και γραφειοκρατι-

κές αγκυλώσεις, προκειμέ-

νου η βοήθεια να φτάσει

εγκαίρως σε όσους και

όσες το είχαν ανάγκη. Όλη

αυτή η νέα τεχνογνωσία

που αποκτήθηκε αποκρυ-

σταλλώθηκε σε νέες διαδι-

κασίες και νομοθετικές

παρεμβάσεις, με αποκορύ-

φωμα το νέο νομικό πλαί-

σιο για την Κρατική Αρωγή

(νόμος 4797/2021).

Χαρακτηριστικό παράδειγ-

μα αποτελεί η χορήγηση

προκαταβολής έναντι της

συνολικής επιδότησης τόσο

για τις πληγείσες επιχειρή-

σεις, όσο και για τις αγροτι-

κές καλλιέργειες. Θυμίζω ότι

το ποσοστό της προκατα-

βολής ανήλθε σε 20% επί

της συνολικής εκτιμηθείσας

ζημιάς, προκειμένου οι επι-

χειρηματίες και οι αγρότες

να λάβουν εγκαίρως ένα

ικανοποιητικό ποσό που θα

τους βοηθούσε να ορθοπο-

δήσουν. Πιο συγκεκριμένα,

για την Περιφέρεια

Θεσσαλίας, η οποία δέχτη-

κε και το ισχυρότερο πλήγ-

μα από τον “Ιανό”, 2.284

δικαιούχοι έλαβαν προκατα-

βολή επιχορήγησης συνολι-

κού ύψους 8.077.722 ευρώ.

Ειδικότερα, στην

Περιφερειακή Ενότητα

Καρδίτσας,, 1.641 δικαιού-

χοι έλαβαν προκαταβολή

συνολικού ύψους 6.934.815

ευρώ, στην Περιφερειακή

Ενότητα Μαγνησίας, 385

δικαιούχοι έλαβαν 667.533

ευρώ, ενώ στην

Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας, 258 δικαιούχοι

έλαβαν 475.374 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του

πρώτου σταδίου αποζημίω-

σης, και σε ένα πλαίσιο

συνεργασίας του

Υπουργείου Οικονομικών

με τις Περιφέρειες, έχει ξεκι-

νήσει η προβλεπόμενη δια-

δικασία καταβολής και του

υπόλοιπου ποσού της απο-

ζημίωσης. Το ποσό αυτό,

κατόπιν και της απόφασης

του Υπουργού Οικονομικών

-έπειτα από την εισήγηση

της Κυβερνητικής

Επιτροπής Κρατικής

Αρωγής- κατά τη διάρκεια

της σύσκεψης που πραγμα-

τοποιήθηκε την Τετάρτη 7

Ιουλίου, ανέρχεται στο 55%

της συνολικής εκτιμηθείσας

ζημιάς της κάθε επιχείρη-

σης/αγροτικής εκμετάλλευ-

σης.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι

σύμφωνα με το προηγούμε-

νο σχετικό θεσμικό πλαίσιο

και την αντίστοιχη τακτική

που ακολουθούνταν, το

ποσοστό επιχορήγησης

ανερχόταν μόλις στο 30%

της εκτιμηθείσας ζημιάς, και

μάλιστα η αποζημίωση

(χωρίς προκαταβολή) έφτα-

νε στον δικαιούχο με καθυ-

στέρηση τριών ετών – ή και

περισσότερο.

Φυσικά, όπως έχουμε πει

και παλαιότερα, ο σχεδια-

σμός της Κυβέρνησης δεν

περιορίζεται μόνο σε μέτρα

που θα επαναφέρουν απλά

τις περιοχές στην προγενέ-

στερη κατάστασή τους.

Εστιάζει, επιπρόσθετα,

στην ανάδειξη του αναπτυ-

ξιακού τους δυναμικού και

στην κατασκευή δομών που

ενισχύσουν την ανθεκτικό-

τητά τους, προκειμένου να

δημιουργήσει νέες αναπτυ-

ξιακές συνθήκες και προο-

πτικές. Και προς αυτή τη

κατεύθυνση, συνεχίζουμε

όλοι μαζί, κεντρικές και

τοπικές αρχές, παραγωγικοί

φορείς και ενεργοί πολίτες,

σε ένα πλαίσιο στενής

συνεργασίας».
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Ε
πανεξετάζεται το

πλαίσιο λειτουρ-

γίας της εστίασης

υπογράμμισε ο αναπλη-

ρωτής υπουργός

Εσωτερικών Στέλιος

Πέτσας, μιλώντας στο

Mega.

«Επειδή θέλουμε να χτί-

σουμε το τείχος ανοσίας

μέσα στο καλοκαίρι, η λέξη

που πρέπει να συνοδεύει

αυτό το διάστημα είναι η

προσαρμογή. Τα μέτρα τα

προσαρμόζουμε με βάση τα

επιδημιολογικά δεδομένα.

Εξετάζεται ξανά όλο το

πλαίσιο για την λειτουργία

της εστίασης – αυτά που

είχαν ανακοινωθεί για αμι-

γείς και μικτούς» σημείωσε,

λέγοντας ότι είναι «άλλο

πράγμα ένα εστιατόριο,

άλλο ένα κέντρο διασκέδα-

σης και άλλο ένα bar σε μια

τουριστική περιοχή».

«Έχουν εξαγγελθεί συγκε-

κριμένα μέτρα για τις 15

Ιουλίου. Αν χρειαστεί να

προσαρμοστούν, θα προ-

σαρμοστούν» πρόσθεσε.

Υποχρεωτικός εμβολιασμός

Σε ότι αφορά στο θέμα των

υποχρεωτικών εμβολια-

σμών, δήλωσε ότι μέχρι

τώρα η συζήτηση αφορά

μόνο τους υγειονομικούς

και τους ανθρώπους που

φροντίζουν ηλικιωμένους.

«Ο επικοινωνιακός χειρι-

σμός σε σχέση με τα εμβό-

λια δεν ήταν ο καλύτερος

δυνατός. Και έφερε δεύτε-

ρες σκέψεις σε αρκετό

κόσμο. Θα πρέπει να πεί-

σουμε τους πολίτες να

εμβολιαστούν και όχι να

τους εξαναγκάσουμε»

συμπλήρωσε.

Lockdown

Στην συνέχεια ο κ. Πέτσας,

ερωτήθηκε αν θα επιβληθεί

εκ νέου lockdown, με αφορ-

μή δηλώσεις του καθηγητή

Νίκου Σύψα.

«Ο κ. Σύψας είπε ότι αυτοί

που δεν έχουν εμβολιαστεί

θα κολλήσουν μέσα στον

επόμενο χρόνο. Αν υπάρξει

τέταρτο κύμα θα χτυπήσει

τους ανεμβολίαστους, όχι

την οικονομία. Η οικονομία

θα έχει ένα επαρκές τείχος

ανοσίας που θα προστατεύ-

ει από ένα καθολικό

lockdown και θα χρειάζονται

περιοριστικά μέτρα εκεί που

θα υπάρχει έξαρση».
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