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Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1030 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΠροκήρυξηΠροκήρυξη
: «8ος: «8ος
ΑχίλλειοςΑχίλλειος
Άθλος» καιΆθλος» και
«5ος«5ος
ΑγώναςΑγώνας
ΔρόμουΔρόμου
5,2 χλμ»5,2 χλμ»

Δυο φωτιές την περασμένη εβδομάδα στηνΔυο φωτιές την περασμένη εβδομάδα στην
Επαρχία, άπαντες σε επιφυλακήΕπαρχία, άπαντες σε επιφυλακή

Στο δήμαρχο Φαρσάλων η πρόεδρος του ΕθνικούΣτο δήμαρχο Φαρσάλων η πρόεδρος του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΚέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδος και στην μάχηΣτα πύρινα μέτωπα της Ελλάδος και στην μάχη
με την φωτιά και Φαρσαλινοί πυροσβέστες με την φωτιά και Φαρσαλινοί πυροσβέστες 

Κάλεσμα Φαρσαλινών για βοήθεια προς τουςΚάλεσμα Φαρσαλινών για βοήθεια προς τους
πυρόπληκτους συνανθρώπους μαςπυρόπληκτους συνανθρώπους μας

Απόφαση για ματαίωση τωνΑπόφαση για ματαίωση των
φετινών εμποροπανηγύρεων σεφετινών εμποροπανηγύρεων σε
Φάρσαλα και Σταυρό έλαβε τοΦάρσαλα και Σταυρό έλαβε το
Δημοτικό Συμβούλιο ΦαρσάλωνΔημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Τ
η μη διεξαγωγή φέτος των καθιερωμένων εμπο-

ροπανηγύρεων κατά το μήνα Αύγουστο, σε

Φάρσαλα και Σταυρό, αποφάσισε κατά πλειοψη-

φία το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, λόγω των

ειδικών συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία.

Επίσης τα Συμβούλια της Κοινότητας Φαρσάλων και
του Σταυρού, συνεδρίασαν και γνωμοδοτούνε να μην
πραγματοποιηθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη στην
Κοινότητας τους.



2
Τρίτη 10 ΑυγούστουΤοπικά 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 11/8/2021
Ηλιοφάνεια 24/39c

Τρίτη 10/8/2021
Ηλιοφάνεια 25/41c

Πέμπτη 12/8/2021
Ηλιοφάνεια 23/36c

Παρασκευή 13/8/2021
Ηλιοφάνεια 24/38c

Σάββατο 14/8/2021
Ηλιοφάνεια 23/35c

Κυριακή 15/8/2021

Ηλιοφάνεια 23/36c

Δευτέρα 16/8/2021

Ηλιοφάνεια25/37c

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

Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας

συγκεντρώνει

βοήθεια για τους πυρό-

πληκτους, στο πλαίσιο

της αλυσίδας αλληλεγ-

γύης και προσφοράς για

την κάλυψη των πρώτων,

επειγουσών αναγκών

των συνανθρώπων μας

που δοκιμάζονται σκλη-

ρά.

Με εντολή του

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Κώστα Αγοραστού ενεργο-

ποιείται σημείο συγκέντρω-

σης βοήθειας για τους

πυρόπληκτους στο

Διοικητήριο της Περιφέρειας

Θεσσαλίας στη Λάρισα

(οδός Παπαναστασίου).

Τη δράση συντονίζει ο

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Λάρισας Χρήστος

Καλομπάτσιος σε συνεργα-

σία με την Διεύθυνση

Κοινωνικής Μέριμνας.

Πολίτες και επιχειρήσεις

που επιθυμούν να συνδρά-

μουν, μπορούν να επικοι-

νωνούν στα τηλέφωνα

2413506273 και 2413

506281.

Συγκεντρώνονται τρόφιμα

μακράς διάρκειας, είδη

πρώτης ανάγκης, τροφές

για ζώα κ.λ.π.

ΠεριφέρειαΠεριφέρεια

Θεσσαλίας: ΑλυσίδαΘεσσαλίας: Αλυσίδα

αλληλεγγύης γιααλληλεγγύης για

τους πυρόπληκτουςτους πυρόπληκτους

Και οι Φαρσαλινοί πυροΚαι οι Φαρσαλινοί πυρο--

σβέστες στην «πρώτησβέστες στην «πρώτη

γραμμή» της «μάχης» μεγραμμή» της «μάχης» με

τις φωτιέςτις φωτιές

T
ους πυρόπλη-

κτους από τις

καταστροφικές

πυρκαγιές που πλήττουν

τη χώρα μας και αναλαμ-

βάνει τη δωρεάν αποστο-

λή ειδών πρώτης ανά-

γκης, στηρίζει η ΕΛΤΑ

Courier.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να παραδίδουν τα

πακέτα με τα είδη πρώτης

ανάγκης σε όλα τα κατα-

στήματα του δικτύου της

ΕΛΤΑ Courier, αναφέροντας

ότι αφορά τους πυρόπλη-

κτους, με αναλυτικά στοι-

χεία παραληπτών.

Σχετικά με την αποστολή

τροφίμων, επιτρέπεται η

μεταφορά μόνο συσκευα-

σμένων τροφών μακράς

διαρκείας και μόνο σε πλα-

στικές ή χάρτινες συσκευα-

σίες. Για περισσότερες πλη-

ροφορίες μπορείτε να

καλείτε στην Εξυπηρέτηση

Πελατών της ΕΛΤΑ Courier

στο 11120.

ΕΛΤΑ ΕΛΤΑ Courier: Courier: ΔωρεάνΔωρεάν

αποστολή βοήθειαςαποστολή βοήθειας

στους πυρόπληκτουςστους πυρόπληκτους

σε όλη τη χώρασε όλη τη χώρα

Η
χώρα μας εδώ και

μια εβδομάδα

φλέγεται από

άκρη σε άκρη με τερά-

στιες φωτιές να «καταπί-

νουν» ολόκληρες περιο-

χές, να καίνε δάση, σπί-

τια, οικισμούς, ζώα και να

καταστρέφουν ότι βρί-

σκουν στο διάβα τους.

Στην μάχη για την κατάσβε-

ση των πυρκαγιών που

μαστίζουν την χώρα σε

πάρα πολλές περιοχές

έχουν ριχτεί πάρα πολλοί

πυροσβέστες, εθελοντές,

οργανώσεις και φορείς που

νυχθημερόν κάνουν υπε-

ράνθρωπες προσπάθειες

με σκοπό να περιορίσουν

όσο είναι δυνατό αυτή την

λαίλαπα που μαστίζει την

χώρα μας.

Πολλοί Φαρσαλινοί πυρο-

σβέστες έχουν βρεθεί από

την πρώτη στίγμη μέχρι και

σήμερα στην πρώτη γραμ-

μή της μάχης ανά περιοχές

δίνοντας και αυτοί τον δικό

τους συγκλονιστικό αγώνα

με τις πύρινες γλώσσες

που «καταπίνουν» τα

πάντα στο διάβα τους.



Α
πό τη Διεύθυνση

Πολιτικής

Προστασίας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

ανακοινώνονται τα εξής:

Από το πρωί της Δευτέρας

παρατηρείται οσμή καπνού

αλλά και νέφωση στην

ατμόσφαιρα η οποία όπως

επισημαίνει και το Εθνικό

Αστεροσκοπείο Αθηνών

οφείλεται στις εκτεταμένες

πυρκαγιές στη χώρα.

Σύμφωνα λοιπόν με τις

οδηγίες της Ελληνικής

Πνευμονολογικής Εταιρείας

και του ΕΟΔΥ συστήνονται

τα εξής:

Σε γενικές γραμμές, η έκθε-

ση στον καπνό μπορεί να

προκαλέσει ερεθισμό των

ματιών και του αναπνευστι-

κού συστήματος, καθώς και

επιδείνωση τυχόν αναπνευ-

στικών και καρδιολογικών

νοσημάτων. Άτομα με χρό-

νια αναπνευστικά, καρδιο-

λογικά ή άλλα νοσήματα,

έγκυες, ηλικιωμένοι και παι-

διά βρίσκονται σε αυξημένο

κίνδυνο από τις επιπτώσεις

του καπνού.

– Αποφύγετε τις άσκοπες

μετακινήσεις για όσο διά-

στημα συνεχίζεται το φαινό-

μενο

– Αν επιβάλλεται να μετακι-

νηθείτε σε εξωτερικό χώρο,

χρησιμοποιείστε μάσκα

υψηλής προστασίας (π.χ.

τύπου Ν95, FFP2, KN95) ή

εναλλακτικά διπλής χει-

ρουργικής μάσκας. Οι

μετακινήσεις θα πρέπει να

γίνονται σε ώρες χαμηλότε-

ρου θερμικού φορτίου, πχ

το βράδυ.

– Διατηρείστε τα παράθυρα

και τις πόρτες κλειστά, και

χρησιμοποιείστε κλιματισμό

ο οποίος να διαθέτει ανακύ-

κλωση εσωτερικού αέρα και

καλά συντηρημένα φίλτρα.

Λειτουργήστε το κλιματιστι-

κό με ανακύκλωση αέρα

μόνο.

– Αποφύγετε την σωματική

καταπόνηση και την άθλη-

ση σε εξωτερικούς χώρους.

– Καταναλώστε άφθονες

ποσότητες πόσιμου νερού

και υγρών.

– Σε περίπτωση εμφάνισης

συμπτωμάτων από το ανα-

πνευστικό ή καρδιαγγειακό

σύστημα που μπορεί να

σχετίζονται με υπερβολική

έκθεση σε καπνό, όπως

επίμονος βήχας, δυσκολία

ή/και συριγμός στην ανα-

πνοή, σφίξιμο ή πόνος στο

στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία,

ασυνήθιστη κόπωση ή

ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική

βοήθεια.

– Οι ασθενείς με  χρόνια

αναπνευστικά ή καρδιαγγει-

ακά νοσήματα δεν θα πρέ-

πει να μετακινούνται

– Για τους ασθενείς με

άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις

που κατεξοχήν επιδεινώνο-

νται από την περιβαλλοντι-

κή επιβάρυνση, απαιτείται η

αυστηρή τήρηση  της φαρ-

μακευτικής αγωγής, και επί

οποιασδήποτε επιδείνωσης

των συμπτωμάτων η άμεση

επικοινωνία με τον θεράπο-

ντα ιατρό τους με σκοπό

την προσαρμογή της αγω-

γής.
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Εκπτώσεις

Περιφέρεια: Κλειστά παράθυρα καιΠεριφέρεια: Κλειστά παράθυρα και

πόρτες – Φορέστε μάσκα ότανπόρτες – Φορέστε μάσκα όταν

μετακινήστεμετακινήστε

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%



Τ
η μη διεξαγωγή

φέτος των καθιε-

ρωμένων εμπορο-

πανηγύρεων κατά το

μήνα Αύγουστο, σε

Φάρσαλα και Σταυρό,

αποφάσισε κατά πλειο-

ψηφία το Δημοτικό

Συμβούλιο Φαρσάλων,

λόγω των ειδικών συνθη-

κών που επικρατούν με

την πανδημία.

Στη συνεδρίαση που έγινε

δια περιφοράς, ο πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Κωνσταντίνος Δαμιανός

αναπτύσσοντας το σκεπτικό

της εισήγησης της δημοτι-

κής αρχής, τόνισε:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

γνωρίζουμε όλοι, ότι η ετή-

σια εμποροπανήγυρή μας

αποτελεί ένα σημαντικό

πολιτισμικό και όχι μόνο

γεγονός του τόπου μας

αλλά και μία πηγή εσόδων

του Δήμου μας, αφού συμ-

μετέχει μεγάλος αριθμός

εμπόρων και επισκέπτες

από Θεσσαλία κυρίως και

άλλες περιοχές. Η διοργά-

νωσή της συμπίπτει με μια

δύσκολη περίοδο για τη

χώρα και τον τόπο μας,

διότι όπως καλά γνωρίζετε,

τον τελευταίο καιρό παρα-

τηρείται πανελλαδικά αυξη-

τική τάση κρουσμάτων

κορονοϊού.

Αυτό το γεγονός σε συν-

δυασμό με την επιβολή

αυστηρών μέτρων για την

προστασία των πολιτών,

δημιουργούν μεγάλα ερω-

τηματικά ως προς την

πραγματοποίηση ή μη της

εμποροπανήγυρης το

15Αύγουστο. Επισημαίνεται

πως ο χώρος της πραγμα-

τοποίησης της εμποροπα-

νήγυρης είναι μεν υπαί-

θριος, αλλά ουσιαστικά δια-

μορφώνεται σε ημίκλειστο

λόγω των παραγκών,

τεντών και του σκεπαστού,

στον οποίο προβλέπεται

συνωστισμός επισκεπτών.

Επίσης τα Συμβούλια της

Κοινότητας Φαρσάλων και

του Σταυρού, συνεδρίασαν

και γνωμοδοτούνε να μην

πραγματοποιηθεί η ετήσια

εμποροπανήγυρη στην

Κοινότητας τους.»

Ο κ. Καραχάλιος

Αριστομένης, εκπροσωπώ-

ντας και τους δημοτικούς

συμβούλους της παράταξής

του, στην τοποθέτησή του

συντάχθηκε υπέρ της πραγ-

ματοποίησής της, με την

προϋπόθεση της λήψης

όλων εκείνων των προβλε-

πόμενων μέτρων, για την

αποτροπή μετάδοσης του

κορωνοϊού Covid- 19.

Η κ. Ίφου Μαρία εκπροσω-

πώντας και τους δημοτι-

κούς συμβούλους κ.κ.

Κατσιαούνη Ευάγγελο και

Λελεντζή Ιωάννη της παρά-

ταξής της, στην τοποθέτησή

της, συντάχθηκε υπέρ της

πραγματοποίησής της, με

τη λήψη μέτρων πρόληψης

και αποτροπής της διάδο-

σης του κορωνοϊού Covid-

19, όπως γίνεται και με τις

άλλες εκδηλώσεις, αναφέ-

ροντας πως πρόκειται για

πάρα πολύ παλαιό έθιμο

και εάν δεν πραγματοποιη-

θεί και φέτος θα ξεφτίσει.

Ο κ. Τύμπας Κων/νος

εκπροσωπώντας και τον

δημοτικό σύμβουλο της

παράταξής του κ. Γκέβρο

Ιωάννη, στην τοποθέτησή

του, επισήμανε την καθυ-

στέρηση της εισαγωγής του

θέματος για συζήτηση στο

συμβούλιο και συντάχθηκε

υπέρ της πραγματοποίησή

της, όπως ακριβώς πραγ-

ματοποιούνται και οι άλλες

εκδηλώσεις, με τη λήψη

δηλαδή των προβλεπόμε-

νων μέτρων προς αποτρο-

πή της διάδοσης του κορω-

νοϊού covid-19. Ο

Πρόεδρος υπενθύμισε στον

κ. Τύμπα την έγκαιρη από

τον Δήμαρχο κ. Εσκίογλου

Ιορδάνη σύγκληση των

αρχηγών των παρατάξεων,

όπου εξέφρασε την αρνητι-

κή θέση της Δημοτικής

Αρχής στην πραγματοποίη-

ση της εμποροπανήγυρης,

για τους γνωστούς και μόνο

λόγους και ως εκ τούτου η

επισήμανσή του πλεονάζει. 

Ο κ. Δημητρακόπουλος

Ευάγγελος στην τοποθέτη-

σή του εξέφρασε την ανη-

συχία του για την επικινδυ-

νότητα διάδοσης του κορω-

νοϊού Covid-19, με την

πραγματοποίηση των εκδη-

λώσεων του πολιτιστικού

Αυγούστου και συντάχθηκε

με τη ΜΗ πραγματοποίηση

της εμποροπανήγυρης καθ΄

ότι προέχει η υγεία του

ανθρώπου.

Ο κ. Αναγνώστου

Απόστολος, δήλωσε ότι

εμμένει στη θέση που εξέ-

φρασε στην προηγηθείσα

σύγκληση για την μη διεξα-

γωγή της ετήσιας εμπορο-

πανήγυρης Φαρσάλων και

Σταυρού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

Αγγελακοπούλου Ιουλία και

Πατσιούρας Βασίλειος

συντάχθηκαν με την εισήγη-

ση του Προέδρου του Δ.Σ.

δηλαδή με τη ΜΗ πραγμα-

τοποίησή της, για λόγους

αποτροπής διάδοσης του

κορωνοϊού Covid-19.

Μετά από τις παραπάνω

τοποθετήσεις το Δ.Σ. προ-

χώρησε στην ψήφιση του

θέματος ονομαστικά:

Για την μη διεξαγωγή της

ετήσιας εμποροπανήγυρης

Φαρσάλων και Σταυρού

ψήφισαν οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι : Χατζηπλή

Σοφία, Γκατζόγιας

Νικόλαος, Κουκουλιός

Σταύρος, Μπαλατσός

Κων/νος, Μπρόζος

Κων/νος, Συροπούλου

Δέσποινα, Αρσενοπούλου

Βάια, Μπασαγιάννης

Χρήστος, Γούσιας

Δημήτριος, Τριάντης

Ιωάννης, Χαμορούσου

Ευαγγελία,

Αγγελακοπούλου Ιουλία,

Πατσιούρας Βασίλειος,

Δημητρακόπουλος

Ευάγγελος, Αναγνώστου

Απόστολος και Δαμιανός

Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

(Σύνολο 16 ψήφους).

Για τη διεξαγωγή της ετή-

σιας εμποροπανήγυρης

Φαρσάλων και Σταυρού

ψήφισαν οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι : Καραχάλιος

Αριστομένης,

Αγγελακόπουλος Γεώργιος,

Παπαγεωργίου

Χριστόδουλος, Μπένου

Κωνσταντία, Μπαμπανίκας

Δημήτριος,

Παναγιωτοπούλου Κυριακή,

Ιφου Μαρία, Λελεντζής

Ιωάννης, Κατσιαούνης

Ευάγγελος, Τύμπας

Κων/νος και Γκέβρος

Ιωάννης (Σύνολο 11

ψήφους). 
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* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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Απόφαση για ματαίωση των φετινών εμποροπανηγύρεων σεΑπόφαση για ματαίωση των φετινών εμποροπανηγύρεων σε

Φάρσαλα και Σταυρό έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο ΦαρσάλωνΦάρσαλα και Σταυρό έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων



Α
κόμη δυο φωτιές

ξέσπασαν την

περασμένη εβδο-

μάδα στην Επαρχία

Φαρσάλων.

Αρχικά την περασμένη

Τρίτη ξέσπασε φωτιά στο

χωριό Ερέτρια μέσα σε

οικόπεδο εντός του χωριού

και μάλιστα έκαψε ένα οικό-

πεδο και μια κατοικία η

οποία ευτυχώς ήταν ακατοί-

κητη.

Κινδύνεψαν και τα γύρω

σπίτια, οι κάτοικοι βγήκαν

στον δρόμο και προσπάθη-

σαν να περιορίσουν την

φωτιά ενώ η συνδρομή της

Πυροσβεστικής ήταν κρίσι-

μη και απόλυτα σωτήρια

καθώς στο σημείο επιχείρη-

σαν συνολικά 4 οχήματα

της Πυροσβεστικής τα

οποία πρόλαβαν και έσβη-

σαν την φωτιά πριν πάρει

ακόμη μεγαλύτερες διαστά-

σεις.

Ενώ την Παρασκευή το

βράδυ ξέσπασε εκ νέου

φωτιά στο Κιτίκι

Φαρσάλων, όμως η άμεση

ανταπόκριση των

Πυροσβεστών καθώς στο

σημείο έδρασαν 7 υδροφό-

ρες και 30 συνολικά πυρο-

σβέστες περιόρισαν την

φωτιά πριν γίνει ακόμη πιο

επικίνδυνη.

Ως τα Φάρσαλα έφτασαν
οι καπνοί από την Εύβοια
Από την Κυριακή η ατμό-

σφαιρα στην Επαρχία

Φαρσάλων είναι αποπνικτι-

κή καθώς πυκνοί καπνοί

από τις τεράστιες φωτιές

στην Εύβοια έχουν «σκεπά-

σει» τον ουρανό και η ατμό-

σφαιρα είναι αρκετά απο-

πνικτική.

Μάλιστα αρκετοί συμπολί-

τες μας ήταν που αναρωτή-

θηκαν βλέποντας τους

πυκνούς καπνούς αν υπάρ-

χει πυρκαγιά στην Επαρχία

Φαρσάλων.

Περιπολίες από
Πυροσβεστική,
Αστυνομία και Στρατό,
άπαντες σε επιφυλακή
Η κατάσταση που επικρατεί

στην χώρα μας με τις μεγά-

λες φωτιές που μαστίζουν

την Ελλάδα έχει θέσει σε

επιφυλακή όλον τον μηχανι-

σμό.

Στην Επαρχία Φαρσάλων

Πυροσβεστικά οχήματα,

αστυνομικοί και στρατιωτικά

τζιπ από τα στρατόπεδα

«σαρώνουν» την Επαρχία.

Οποιοσδήποτε πολίτης

αντιληφθεί οποιαδήποτε

περίεργη κίνηση, να επικοι-

νωνήσει άμεσα στα εξής

τηλέφωνα: Π.Υ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2491025199 Α.Τ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ 2491020080.
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Δυο φωτιές την περασμένη εβδομάδα στηνΔυο φωτιές την περασμένη εβδομάδα στην

Επαρχία, καπνοί από την Εύβοια “σκέπασαν”Επαρχία, καπνοί από την Εύβοια “σκέπασαν”

τον ουρανό, άπαντες σε επιφυλακήτον ουρανό, άπαντες σε επιφυλακή



Ο
ι προϋποθέσεις

για να πάρουν

διαβατήριο πρό-

ωρης εξόδου τι ισχύει για

τον χρόνο πρώτης ασφά-

λισής τους και για την

κατοχύρωση του ορίου

ηλικίας πώς μπορούν να

εκμεταλλευτούν τα πλα-

σματικά έτη για να πιά-

σουν το μεταβατικό όριο

ηλικίας n Τι προβλέπεται

από το 2022 και μετά

3+1 παράθυρα για σύνταξη

στα 55 και 58 έτη.

Οι πλέον κερδισμένες, από

τους   ασφαλισμένους που

έχουν τη δυνατότητα να

συνταξιοδοτηθούν εφέτος,

πριν από τα 62, είναι οι

μητέρες  ανηλίκων καθώς

μπορούν να  συνταξιοδοτη-

θούν και από τα 55, 56,9 ή

58 αρκεί να είχαν ανήλικο

παιδί ως το 2012 και τα

απαιτούμενα 5.500 ένσημα

στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή τα

25 έτη με ασφάλιση σε

Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών.

Τα έτη αυτά, που λέγονται

«έτη κατοχύρωσης ορίου

ηλικίας», συμπληρώνονται

και με εξαγορές πλασματι-

κού χρόνου από σπουδές,

ανεργία πλην χρόνου

τέκνων. Διευκρινίζεται ότι

στις μητέρες του ιδιωτικού

τομέα και των ΔΕΚΟ, που

ασφαλίστηκαν πριν από το

1992, ο χρόνος παιδιών

δεν τους επιτρέπεται να

αναγνωριστεί ως πλασματι-

κός για τη συνταξιοδότησή

τους με διατάξεις ανήλικου

τέκνου, ενώ, αντίθετα, επι-

τρέπεται για γονείς ανηλί-

κων του δημόσιου τομέα.

Τονίζεται ότι περίπου

120.000  είναι οι ασφαλι-

σμένοι οι οποίοι έχουν

κατοχυρώσει ή κατοχυρώ-

νουν φέτος δικαίωμα, ώστε

να συνταξιοδοτηθούν από

το 2022 και μετά με τα

ενδιάμεσα όρια ηλικίας πριν

από τα 62 και τα 67. Οσοι

δεν κατοχυρώσουν ευνοϊκό-

τερα όρια συνταξιοδότησης

το 2021 οδηγούνται υπο-

χρεωτικά για σύνταξη με τις

προϋποθέσεις που θα ισχύ-

σουν από το 2022, οι οποί-

ες είναι:

3+1 παράθυρα για σύνταξη

στα 55 και 58 έτη

Πλήρης σύνταξη στα 62 με

40 χρόνια ασφάλισης.

Πλήρης σύνταξη στα 67 με

λιγότερα από 40 χρόνια

ασφάλισης.

Μειωμένη σύνταξη στα 62.

Ειδικότερα ευκαιρίες για

πρόωρη συνταξιοδότηση

έχουν με βάση την ισχύου-

σα νομοθεσία χιλιάδες

μητέρες με ανήλικο τέκνο,

στις οποίες παρέχεται η

δυνατότητα να αξιοποιή-

σουν τα μεταβατικά όρια

ηλικίας για να κλειδώσουν

το δικαίωμα συνταξιοδότη-

σης πριν από τα 67 και

πριν από τα 62. Βασική

προϋπόθεση για τη συντα-

ξιοδότηση των µητέρων

είναι ότι πρέπει να έχουν

µέχρι το 2010 ή το 2011 ή

το 2012 συµπληρώσει

5.500 ηµέρες ασφάλισης ή

25 έτη προϋπηρεσίας µε

πραγµατικό ή πλασµατικό

χρόνο ασφάλισης.

Πάντως τέσσερις είναι οι

προϋποθέσεις που πρέπει

να συγκεντρώνουν οι μητέ-

ρες ανηλίκων προκειμένου

να αποκτήσουν «διαβατή-

ριο» στη σύνταξη νωρίτερα

από τα 67 με πλήρη σύντα-

ξη και νωρίτερα από τα 62

με μειωμένη.

Ειδικότερα θα πρέπει:

1 Να έχουν ανήλικο παιδί

μέχρι το 2012.

2 Να είναι παλαιές ασφαλι-

σμένες δηλαδή να είχαν

ασφαλιστεί για πρώτη φορά

πριν από το 1993.

3 Να έχουν συμπληρώσει

τις απαιτούμενες χρονικές

προϋποθέσεις δηλαδή τις

5.500 ημέρες ασφάλισης

μέχρι το 2012.

4 Να κατοχυρώνουν το

κατά περίπτωση νέο όριο

ηλικίας εντός της μεταβατι-

κής περιόδου 2015 έως

2021 ανεξάρτητα εάν αυτό

το συμπληρώνουν μετά την

1/1/2022.

Τα ισχύοντα στη συντα-

ξιοδότηση  μητέρων ή

γονέων είναι τα παρακά-

τω:

1 Οι γονείς δημόσιοι υπάλ-

ληλοι (άντρες – γυναίκες)

που συμπλήρωσαν 25ετία

το 2011 ή το 2012 με ανήλι-

κο τέκνο, παίρνουν σύνταξη

με το όριο ηλικίας που ισχύ-

ει όταν κλείσουν το 52ο ή

το 55ο έτος αντίστοιχα.

Μητέρα ή πατέρας ανηλί-

κου με 25ετία το 2011 και

ηλικία 52 ετών το 2017,

λαμβάνει πλήρη σύνταξη με

όριο ηλικίας τα 58,5 έτη.

Εδώ πρέπει να επισημά-

νουμε ότι η μητέρα μπορεί

να αναγνωρίσει πλασματικό

χρόνο τέκνου για να έχει

25ετία το 2010, οπότε να

συνταξιοδοτηθεί με το όριο

ηλικίας για το 50ό έτος. Δεν

ισχύει όμως για τον πατέρα

το δικαίωμα για σύνταξη με

ανήλικο και 25ετία το 2010.

2 Για τα Ταμεία ΙΚΑ και

ΔΕΚΟ-Τραπεζών, σύνταξη

πριν από το 2022 κατοχυ-

ρώνουν μητέρες που ασφα-

λίστηκαν πριν από το 1993

στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν

έως το 2012 τις 5.500 ημέ-

ρες ασφάλισης με ανήλικο

τέκνο.

3 Μητέρες ασφαλισμένες σε

Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών

πριν από το 1993, με ανήλι-

κο τέκνο έως το 2012 και

25ετία, κατοχυρώνουν τις

ηλικίες των 50, 52 και 55

ετών για πλήρη σύνταξη και

των 50 και 53 ετών ηλικίας

για μειωμένη.

Τι αλλάζει από το 2022

Τέλος επισημαίνεται ότι οι

αλλαγές που επέρχονται

στα όρια ηλικίας    συντα-

ξιοδότησης, από το 2022,

δεν αφορούν όλους τους

ασφαλισμένους και υπάρ-

χουν δυο μεγάλα παράθυ-

ρα για να συνεχίσουν εργα-

ζόμενοι με τις  ισχύουσες

διατάξεις. Αυτά είναι:

1 Οσοι έχουν συμπληρώσει

τον απαιτούμενο χρόνο

ασφάλισης και την ηλικία

σύνταξης μέχρι 31/12/2021,

δεν θίγονται από τις  αλλα-

γές της ασφαλιστικής νομο-

θεσίας που ισχύουν από

1/1/2022 και εφεξής.

2 Για τους ασφαλισμένους

που έχουν θεμελιώσει το

συνταξιοδοτικό τους δικαίω-

μα αλλά συμπληρώνουν το

μεταβατικό όριο των διατά-

ξεών του μετά την 1.1.2022,

η σύνταξή τους καταβάλλε-

ται κατά το έτος που

συμπληρώνεται το νέο

μεταβατικό όριο ηλικίας.

Παράλληλα το δικαίωμα για

αναγνωρίσεις πλασματικών

χρόνων ασφάλισης εξακο-

λουθεί και ισχύει κανονικά

και δεν καταργείται μετά την

1/1/2021.
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Οικονομικά Νέα

-Καθημερινά θαλάσσια μπάνια σε Νέα

Αγχίαλο - Χρυσή Ακτή Παναγίας (Κατήρ - Αγα)

Έναρξη: Τετάρτη 30/6

Ώρα Αναχώρησης:8:15 π.μ.

-22/8 Μονοήμερη Κρουαζιέρα στην Σκιάθο

-25/29-8 Πενθήμερη εκδρομή στην

Μυτιλήνη - Ταξιάρχης Μανταμάδος - Άγιος

Ραφαήλ

-12/13-9 Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.

Αναχώρηση 11/9 (Βράδυ).

-9/9 Μονοήμερη εκδρομή Σοχό,

Θεσσαλονίκη (Παναγία Γοργουπήκος,

Άγιο Όρος), Άγιος Παίσιος.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

3+1 3+1 παράθυρα για σύνταξη στα 55 και 58 έτηπαράθυρα για σύνταξη στα 55 και 58 έτη

6981747182



Η
Διεύθυνση

Αγροτικής

Οικονομίας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

σε συνεργασία με το

Περιφερειακό Κέντρο

Προστασίας Φυτών,

Ποιοτικού και

Φυτοϋγειονομικού

Ελέγχου Βόλου (ΠΚΠΦΠ

& ΦΕ Βόλου) ενημερώνει

τους βαμβακοπαραγω-

γούς της για τις απαραί-

τητες ενέργειες αποτελε-

σματικής φυτοπροστα-

σίας της βαμβακοκαλλιέρ-

γειας.

1. Στόχοι

1.1. Η ενημέρωση των βαμ-

βακοπαραγωγών για την

αποτελεσματική φυτοπρο-

στασία στον πραγματικό

καλλιεργητικό χρόνο.

1.2.Η έγκαιρη ενημέρωση

που αφορά στην περίοδο

της καρποφορίας με καρπό-

δεση του 50% των ανθέων

και την οργάνωση αποτελε-

σματικής αυτοάμυνας κάθε

βαμβακοφυτείας για όλη

την καλλιεργητική περίοδο.

1.3. Η τακτική παρακολού-

θηση κάθε βαμβακοχώρα-

φου και σύμφωνα με τα

πραγματικά δεδομένα, να

εφαρμόζονται οι συγκεκρι-

μένες καλλιεργητικές πρα-

κτικές φυτοπροστασίας στο

σωστό χρόνο, όπως παρα-

κάτω περιγράφονται κατά

περίπτωση.

2. Διαπιστώσεις
Στο δίκτυο φερομονικών

παγίδων που έχει αναπτύ-

ξει η Υπηρεσία μας, όσον

αφορά στο πράσινο σκου-

λήκι, μέχρι στιγμής διαπι-

στώνονται σχετικά υψηλά

επίπεδα συλλήψεων ενήλι-

κων (πεταλούδων) πράσι-

νου σκουληκιού στις περισ-

σότερες περιοχές της Π.Ε.

Λάρισας. Με βάση τις

παρατηρήσεις από τους

επιτόπιους ελέγχους που

διενεργούν γεωπόνοι-φυτο-

ϋγειονομικοί ελεγκτές της

Υπηρεσίας μας, διαπιστώ-

νεται η ύπαρξη ζωντανών

προνυμφών (σκουληκιών)

πράσινου σκουληκιού

πάνω από το όριο επέμβα-

σης σε ορισμένες περιοχές.

Όσον αφορά στο ρόδινο

σκουλήκι, μέχρι στιγμής

διαπιστώνονται χαμηλά έως

μέτρια επίπεδα συλλήψεων

ενήλικων (πεταλούδων)

ρόδινου σκουληκιού στις

περισσότερες περιοχές της

Π.Ε. Λάρισας, με εξαίρεση

την ευρύτερη περιοχή των

Τ.Κ. Κιλελέρ και Χάλκης του

Δ. Κιλελέρ, των Τ.Κ.

Ελευθεραί και Τερψιθέας

του Δ. Λαρισαίων και των

Τ.Κ. Ανωχωρίου και

Ρευματιάς του Δ.

Φαρσάλων, όπου εμφανίζο-

νται υψηλά επίπεδα συλλή-

ψεων ενήλικων (πεταλού-

δων) ρόδινου σκουληκιού.

Προς το παρόν και ύστερα

από δειγματοληψίες και

έλεγχο καρποφόρων οργά-

νων (καρυδιών) που πραγ-

ματοποιούν υπάλληλοι της

Υπηρεσίας μας, τα επίπεδα

προσβολών από ρόδινο

σκουλήκι είναι κάτω από το

όριο επέμβασης.

3. Συστάσεις – καλλιεργη-
τικές πρακτικές
Επειδή τα επίπεδα των

συλλήψεων πράσινου

σκουληκιού στις φερομονι-

κές παγίδες είναι υψηλά

στις περισσότερες περιοχές

της Π.Ε. Λάρισας και κατά

τόπους διαπιστώνονται

προσβολές πάνω από το

όριο επέμβασης, η

Υπηρεσία μας συνιστά

στους βαμβακοπαραγω-

γούς από το παρόν βλαστι-

κό στάδιο και στη συνέχεια,

να βρίσκονται σε αυξημένη

ετοιμότητα και να επιθεω-

ρούν επισταμένως την καλ-

λιέργειά τους (κάθε 2 – 3

ημέρες) προκειμένου να

διαπιστώνουν έγκαιρα

τυχόν εντομολογικές προ-

σβολές. Η επιθεώρηση των

βαμβακοκαλλιεργειών συνι-

στάται να γίνεται πρωινές ή

απογευματινές ώρες διασχί-

ζοντας το χωράφι διαγώνια

και εξετάζοντας 100 φυτά

σε διαφορετικά σημεία της

διαγωνίου.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Για

την καταπολέμηση του

πράσινου σκουληκιού,

συστήνεται στους παραγω-

γούς όταν διαπιστώνουν

τέσσερις (4) και άνω ζωντα-

νές νεαρές προνύμφες

(σκουλήκια 1ου και 2ου

σταδίου, μήκους μέχρι 1

εκατοστό) κατά μέσο όρο

ανά 100 φυτά ή χρηστικά

μία (1) νεαρή προνύμφη

στα φυτά ενός μέτρου επί

της γραμμής κατά μέσο

όρο, τότε μόνο να επέμ-

βουν με τα εγκεκριμένα για

την καλλιέργεια εντομοκτό-

να. Η καταπολέμηση είναι

πιο αποτελεσματική όσο

πιο έγκαιρα διαπιστωθεί η

ύπαρξη ζωντανών προνυμ-

φών (σκουληκιών) νεαρών

σταδίων 1ου και 2ου (μέχρι

1 εκατοστό).

ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Για το

ρόδινο σκουλήκι, στο βλα-

στικό στάδιο στο οποίο βρί-

σκονται οι βαμβακοφυτείες,

συνιστάται στους παραγω-

γούς να ελέγχουν εξονυχι-

στικά τα καρύδια των

φυτών για τυχόν στίγματα

πάνω στην επιφάνειά τους

ή στο εσωτερικό τους με

σκοπό την διαπίστωση

ύπαρξης προνυμφών,

πραγματοποιώντας τακτικές

δειγματοληψίες 100 καρυ-

διών (ηλικίας 10-15 ημε-

ρών) από αντιπροσωπευτι-

κά σημεία κάθε αγροτεμαχί-

ου. Εφόσον διαπιστωθεί

προσβολή στο 5-8% των

καρυδιών κατά μέσο όρο,

τότε μόνο να γίνεται χημική

καταπολέμηση. Το ρόδινο

σκουλήκι θεωρείται «ύπου-

λος» εχθρός του βαμβακι-

ού, που χρήζει ιδιαίτερης

προσοχής από τους βαμβα-

κοπαραγωγούς, καθώς οι

νεαρές προνύμφες του

ρόδινου σκουληκιού, σε

χρονικό διάστημα 20-30

ωρών από την εκκόλαψή

τους, ανοίγουν στα καρύδια

τρύπες εισόδου που συνή-

θως επουλώνονται και δεν

φαίνονται με γυμνό μάτι.

Ακολούθως, τρέφονται στο

εσωτερικό των καρυδιών

προκαλώντας, αφενός μεν

σημαντική ποσοτική και

ποιοτική υποβάθμισή τους,

αφετέρου δε δυσκολεύεται

η χημική καταπολέμησή του

σκουληκιού καθώς προστα-

τεύεται από το περίβλημα

του καρυδιού.

Επισημαίνεται ότι όπου

χρειαστεί επέμβαση με

φυτοπροστατευτικά μέσα,

πρέπει να αποφεύγεται η

χρήση του ίδιου εντομοκτό-

νου περισσότερο από δύο

(2) φορές την καλλιεργητική

περίοδο, ενώ είναι επιθυμη-

τή η εναλλαγή σκευασμά-

των διαφορετικού μηχανι-

σμού δράσης και χημικής

ομάδας κάθε φορά, προκει-

μένου να μειωθεί η πιθανό-

τητα εμφάνισης συμπτωμά-

των ανθεκτικότητας του

σκουληκιού σε αυτό.

Παρακαλούνται οι συνάδελ-

φοι Γεωπόνοι

(Καταστήματα Γεωργικών

Εφοδίων, Γραφεία

Αγροτικής Οικονομίας κ.α.)

και οι βαμβακοπαραγωγοί

που πιθανόν εντοπίσουν

σημαντική εντομολογική

προσβολή ή οποιοδήποτε

άλλο ανησυχητικό σύμπτω-

μα σε βαμβακοκαλλιέργειες,

να επικοινωνήσουν άμεσα

με την Υπηρεσία μας (τηλ.:

2413 511119, 2413 511157)

και με το ΠΚΠΦΠ & ΦΕ

Βόλου (τηλ: 24210 66525),

προκειμένου να εκδοθεί

προειδοποίηση για την

ευρύτερη περιοχή.

4. Εφαρμογή ψεκασμών
με Φυτοπροστατευτικά
Προϊόντα
Η Υπηρεσία μας ενημερώ-

νει ότι οι βαμβακοπαραγω-

γοί είναι αποκλειστικά και

μόνο υπεύθυνοι για τη

λήψη της τελικής απόφασης

εφαρμογής χημικών σκευα-

σμάτων, του είδους των

σκευασμάτων που θα επι-

λέξουν, καθώς και του τρό-

που και χρόνου χρησιμο-

ποίησης 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

προϊόντων, την συνδυαστι-

κότητά τους, τον κίνδυνο

φυτοτοξικότητας, καθώς και

για τα μέτρα προστασίας

για την αποφυγή δηλητη-

ρίασης. Τα αγροχημικά πρέ-

πει να χρησιμοποιούνται

πάντοτε σύμφωνα με την

ετικέτα. Σύμφωνα με τα

άρθρα 9§3 και 10§3 του

ν.4036/2012 (ΦΕΚ8Α) όποι-

ος χρησιμοποιεί μη εγκεκρι-

μένα φυτοπροστατευτικά

προϊόντα υπόκειται σε διοι-

κητικές και ποινικές κυρώ-

σεις.

Επιπλέον, πρέπει να απο-

φεύγονται οι ψεκασμοί με

μελισσοτοξικά φυτοπροστα-

τευτικά προϊόντα, ενώ όπου

κρίνεται αναγκαίο, οι ψεκα-

σμοί πρέπει να πραγματο-

ποιούνται την ώρα που δεν

δραστηριοποιούνται οι

μέλισσες, δηλαδή κατά τις

απογευματινές ώρες

κυρίως και μετά τη δύση

του ηλίου. Οι βαμβακοπα-

ραγωγοί οφείλουν να προει-

δοποιούν τους μελισσοκό-

μους ώστε να απομακρύ-

νουν τα μελίσσια τους από

την περιοχή του ψεκασμού.

Για τον σκοπό αυτό, οι

μελισσοκόμοι θα πρέπει

απαραιτήτως να αναγρά-

φουν στις κυψέλες τον

κωδικό τους, το τηλέφωνο

και τη διεύθυνσή τους ώστε

να είναι δυνατή η έγκαιρη

ειδοποίησή τους.

Η Υπηρεσία μας υπενθυμί-

ζει στους παραγωγούς που

θα χρησιμοποιήσουν χημι-

κά σκευάσματα στην τρέ-

χουσα περίοδο, ότι εφαρμό-

ζεται πιλοτικό πρόγραμμα

ασφαλούς διαχείρισης

κενών συσκευασίας φυτο-

προστατευτικών προϊόντων

σε συνεργασία με την Π.Ε.

Λάρισας, 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 παραγωγούς να συμ-

μετάσχουν στο συγκεκριμέ-

νο πρόγραμμα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΟΥ-

ΝΤΖΟΣ
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Ενημέρωση για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμΕνημέρωση για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμ--

βακοκαλλιέργειαβακοκαλλιέργεια



Τ
ον δήμαρχο

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου επισκέ-

φθηκε στο γραφείο του, η

πρόεδρος του Εθνικού

Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης κ.

Παρασκευή Δραμαλιώτη,

συνοδευόμενη από τον

πατέρα της, επί χρόνια

αντινομάρχη Λάρισας κ.

Αντώνη Δραμαλιώτη.

Η συνάντηση έγινε σε ιδιαί-

τερα παραγωγικό αλλά και

θερμό κλίμα καθώς τον κ.

Εσκίογλου συνδέει με την

οικογένεια Δραμαλιώτη

στενή και μακρόχρονη

φιλία.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε

σε ζητήματα ενίσχυσης της

τοπικής ανάπτυξης μέσω

της επιμόρφωσης του προ-

σωπικού του δήμου, αλλά

και της διοργάνωσης επι-

μορφωτικών δράσεων

ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Έμφαση δόθηκε στην ενί-

σχυση της ενημέρωσης και

της εκπαίδευσης σε θεματι-

κές που σχετίζονται με τον

μετασχηματισμό του κρά-

τους και την ψηφιοποίηση

των υπηρεσιών του.

Τέλος, η κ. Δραμαλιώτη

δεσμεύτηκε για μία στενή

και εποικοδομητική συνερ-

γασία μεταξύ του Εθνικού

Κέντρου Δημόσιας

Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης και του

δήμου Φαρσάλων προς

όφελος της κοινωνίας.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στο δήμαρχο Φαρσάλων η πρόεδρος του Εθνικού ΚέντρουΣτο δήμαρχο Φαρσάλων η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου

Δημόσιας Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΔημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Α
λλαγή στη σύνθε-

ση του συμβουλί-

ου της Κοινότητας

Σταυρού στο δήμο

Φαρσάλων επέφερε η

παραίτηση του κ.

Δημήτριου Γεωργαντζή

από το αξίωμα του συμ-

βούλου.

Νέα σύμβουλος, με βάση

όσα προβλέπονται στη σχε-

τική νομοθεσία, αναλαμβά-

νει η κ. Αγγελική

Τσιμοπούλου η οποία ορκί-

στηκε την Τετάρτη 4

Αυγούστου, ενώπιον του

δημάρχου Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου.

Ο κ. Εσκίογλου ευχήθηκε

στην κ. Τσιμοπούλου καλή

επιτυχία στα νέα της καθή-

κοντα.

Α
ρωγοί στην τερά-

στια προσπάθεια

που γίνεται για

άμεση κάλυψη αναγκών

για τους πυρόπληκτους

συνανθρώπους μας στέ-

κονται οι Φαρμακοποιοί

του Φαρμακευτικού

Συλλόγου Νομού

Λάρισας.

Οι φαρμακοποιοί του

Συλλόγου συλλέγουν φάρ-

μακα και είδη φαρμακείου

και τα αποστέλλουν στους

πληγέντες.

Τα φάρμακα συλλέγονται

στα γραφεία του Συλλόγου

ενώ όποιος πολίτης επιθυ-

μεί μπορεί να αγοράσει

φάρμακα από τα φαρμακεία

που ανήκουν στον

Φαρμακευτικό Σύλλογο

Νομού Λάρισας και να ζητή-

σει να αποσταλούν στα

γραφεία για βοήθεια προς

τους πληγέντες, είτε να τα

παραδώσουν οι ίδιοι στα

γραφεία του Συλλόγου στην

Οδό Παναγούλη 25’ στον

6ο όροφο στην Λάρισα.

Τα φαρμακευτικά είδη που

αυτή την στιγμή επείγουν

είναι τα εξής:

Αναλγητικά τοπικής χρήσης

και χρήσης από το στόμα,

κρέμες ενυδάτωσης και

εγκαυμάτων ,κολλύρια ενυ-

δάτωσης ,ηλεκτρολύτες.

Ορκίστηκε νέα σύμβουλος στην Κοινότητα Σταυρού ΦαρσάλωνΟρκίστηκε νέα σύμβουλος στην Κοινότητα Σταυρού Φαρσάλων

Στο πλευρό των πληγέντων και οΣτο πλευρό των πληγέντων και ο

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ν. Λάρισας - ΟιΦαρμακευτικός Σύλλογος Ν. Λάρισας - Οι

τρόποι βοήθειας και οι άμεσες ελλείψειςτρόποι βοήθειας και οι άμεσες ελλείψεις



Γ
ια δεύτερη συνεχό-

μενη χρονιά το

παζάρι των

Φαρσάλων ματαιώνεται

ελέω της πανδημίας του

Covid-19, με απόφαση

κατά πλειοψηφία που

ψηφίστηκε από το Δ.Σ.

των Φαρσάλων.

Αυτό είναι και το «καυτό»

θέμα συζήτησης στην

Επαρχία Φαρσάλων καθώς

το παζάρι αποτελεί αναπό-

σπαστο κομμάτι της ιστο-

ρίας των Φαρσάλων τόσο

σε ιστορικό επίπεδο, όσο

και σε οικονομικό και φυσι-

κά σε επίπεδο επισκεψιμό-

τητας στην Επαρχία καθώς

πολύς  κόσμος από άλλες

περιοχές κάθε χρόνο επι-

σκέπτεται το παζάρι.

Πρόκειται άλλωστε για έναν

θεσμό της πόλης των

Φαρσάλων που έχει διάρ-

κεια πάνω από 400 χρόνια.

Τουρκικές πηγές αναφέ-

ρουν ήδη την εμποροπανή-

γυρη των Φαρσάλων να

γίνεται στον χώρο του

Απιδανού Ποταμού

(Ταμπάκος), το έτος 1608.

Από τότε το παζάρι των

Φαρσάλων στις 15

Αυγούστου, υπήρξε ένας

ζωντανός και δραστήριος

θεσμός για την πόλη.

Ο θεσμός αυτός δίνει ζωή

στην πόλη, που φημίζεται

και για τον χαλβά της και

αποτελεί αναπόσπαστο

κομμάτι της ιστορίας της.

Όσον αφορά το οικονομικό

κομμάτι αρκεί κάποιος να

υπολογίσει ότι την τελευταία

χρονιά που είχαμε παζάρι

στα Φάρσαλα τα έσοδα του

Δήμου μόνο ανήλθαν περί-

που στις 70.000 ευρώ.

Αν στην εξίσωση βάλουμε

τόσο τους ιδιώτες που δρα-

στηριοποιούνται σε πολ-

λούς τομείς εντός του παζα-

ριού τόσο στο κομμάτι του

εμπορίου όσο φυσικά και

στον τομέα της εστίασης με

επιχειρηματίες που ενοικιά-

ζουν χώρους τόσο για

ψησταριές κλπ αλλά και για

την πώληση του τοπικού

εδέσματος που είναι απόλυ-

τα διαδεδομένο τον Χαλβά

Φαρσάλων και φυσικά τους

καταστηματάρχες εντός της

πόλεως (σ.σ. τόσο της

εστίασης όσο και του εμπο-

ρίου) που περιμένουν να

κινηθούν τόσο με τους

εμπόρους αλλά και τους

επισκέπτες του παζαριού οι

οικονομικές ζημίες φαίνεται

να είναι μεγάλες στις

δύσκολες εποχές που δια-

νύουμε.
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Έ
κτακτη εκπομπή

από το ραδιόφω-

νο του “Πρώτου

Τύπου” για την ενίσχυση

των πληγέντων συναν-

θρώπων μας.

Την Τετάρτη 11/8 και ώρα

20:00μ.μ. θα γίνει έκτακτη

εκπομπή ενημέρωσης στο

ραδιόφωνο του “Πρώτου

Τύπου” με ένα και μοναδικό

θέμα.

Την προσπάθεια να βοηθή-

σουμε με οποιονδήποτε

τρόπο και μέσο τους

ανθρώπους που έχουν

πληγεί από την πύρινη λαί-

λαπα που μαστίζει την

Ελλάδα μας.

Θα ενημερωθείτε για τους

τρόπους που θα μπορείτε

να συνδράμετε ο καθένας

με τον τρόπο που επιθυμεί

για την βοήθεια του.

Θα υπάρξει ενημέρωση

τόσο για οικονομική όσο και

για υλική βοήθεια (σημεία

που συλλέγονται τρόφιμα

και είδη πρώτης ανάγκης.)

Έπειτα από την επικοινω-

νία μας με τον Ελληνικό

Ερυθρό Σταυρό ο οποίος

είναι εκ των πλέον αξιόπι-

στων και σοβαρότατων

Οργανισμών της χώρας και

τις πληροφορίες που συλ-

λέξαμε σας ενημερώνουμε

για τον τρόπο που μπορεί ο

καθένας από εμάς να βοη-

θήσει Οικονομικά τους

συνανθρώπους μας που

έχουν πληγεί από τις πυρ-

καγιές.

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός

Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού:

0026.0240.30.0201205013

IBAN:

GR2602602400000300201

205013

Όλες οι καταθέσεις θα πρέ-

πει να φέρουν την ένδειξη

«Πυρκαγιές».

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες μπορείτε να καλείτε

στο τηλέφωνο: 210 36 09

825 ή να επισκέπτεστε την

ιστοσελίδα του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού

www.redcross.gr.

Εντός των επόμενων ημε-

ρών θα συλλέξουμε πληρο-

φορίες για την λίστα των

τροφίμων και των ειδών

πρώτης ανάγκης που χρει-

άζονται άμεσα οι συνάν-

θρωποι μας καθώς και τα

σημεία που συλλέγονται και

την Τετάρτη 11/8 και ώρα

20:00 στην έκτακτη εκπο-

μπή μας στο Web Radio

του “Πρώτου Τύπου” θα

ενημερωθείτε πλήρως και

εκτενώς για όλες τις πληρο-

φορίες που θα έχουμε στα

χέρια μας.

Η εκπομπή θα αναμεταδί-

δεται από τα Web Radio

του farsala.eu και του Web

Radio Oasis.

Κάλεσμα Φαρσαλινών για βοήθεια προςΚάλεσμα Φαρσαλινών για βοήθεια προς

τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μαςτους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας

Για δεύτερη χρονιά χωρίς παζάρι τα Φάρσαλα...Για δεύτερη χρονιά χωρίς παζάρι τα Φάρσαλα...



Μ
ε αφορμή την

έναρξη της περιό-

δου ανθοφορίας

των καλλιεργειών, η

Διεύθυνση Αγροτικής

Οικονομίας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

υπενθυμίζει στους παρα-

γωγούς την αναγκαιότητα

προστασίας των μελισ-

σών από τους διενεργού-

μενους χημικούς ψεκα-

σμούς. Τις τελευταίες

δεκαετίες παρατηρείται

μείωση του πληθυσμού

των μελισσών παγκο-

σμίως, γεγονός που οφεί-

λεται σε σειρά παραγό-

ντων, όπως π.χ. η κλιμα-

τική αλλαγή και η εντατι-

κοποίηση της γεωργίας,

της οποίας κυριότερος

συντελεστής είναι η αυξα-

νόμενη χρήση γεωργικών

φαρμάκων.

Η δηλητηρίαση των μελισ-

σών από τη μη ορθολογική

χρήση των γεωργικών φαρ-

μάκων αποτελεί σημαντικό

πρόβλημα, καθώς έχει

δυσμενείς επιπτώσεις τόσο

στις μέλισσες και στην

παραγωγή μελισσοκομικών

προϊόντων, όσο και στην

επικονίαση και καρπόδεση

των καλλιεργειών, με τελικό

αποτέλεσμα τη μείωση της

παραγωγής.

Τα φυτοπροστατευτικά

προϊόντα που είναι επικίν-

δυνα για τις μέλισσες

φέρουν σχετικές ενδείξεις

επί της ετικέτας τους, διευ-

κολύνοντας τους χρήστες

γεωργικών φαρμάκων να

λάβουν τα ενδεικνυόμενα

μέτρα. Από τις διάφορες

κατηγορίες γεωργικών φαρ-

μάκων, σοβαρότερες επι-

πτώσεις στις μέλισσες έχει

η χρήση των εντομοκτόνων.

Οι μέλισσες θανατώνονται

από εντομοκτόνα όταν:

συλλέγουν δηλητηριασμένο

νέκταρ, γύρη και νερό.

πετούν ανάμεσα σε μετακι-

νούμενο – από τον αέρα –

ψεκαστικό νέφος.

περπατούν σε επιφάνειες

στις οποίες έγινε εφαρμογή

εντομοκτόνου.

Η αρμονική συνύπαρξη και

συνεργασία των μελισσοκό-

μων και των παραγωγών

είναι προς το κοινό συμφέ-

ρον και των δύο παραγωγι-

κών κλάδων. Για την ελαχι-

στοποίηση του κινδύνου

θανάτωσης μελισσών από

τη χρήση γεωργικών φαρ-

μάκων τόσο την περίοδο

της ανθοφορίας, όσο και

καθ’ όλη τη διάρκεια του

έτους, η Υπηρεσία μας τονί-

ζει στους παραγωγούς ότι

θα πρέπει να ιδιαίτερα προ-

σεκτικοί και ενημερώνει ότι:

Ο επαγγελματίας χρήστης

γεωργικών φαρμάκων οφεί-

λει να ενημερώνει εγγρά-

φως τους μελισσοκόμους

της περιοχής όπου ενδέχε-

ται να μετακινηθεί το ψεκα-

στικό νέφος και οι μέλισσες

των οποίων ενδέχεται να

εκτεθούν σε αυτό, σαράντα

οκτώ (48) ώρες πριν από

τον επικείμενο ψεκασμό,

έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι

να λάβουν τα απαραίτητα

μέτρα προστασίας των

μελισσών.

Συστήνεται στους μελισσο-

κόμους να αναρτούν σε

εμφανές σημείο τον κωδικό

της εκμετάλλευσής τους και

τα στοιχεία επικοινωνίας

μαζί τους (τηλέφωνο, διεύ-

θυνση), για τη διευκόλυνση

ενδεχόμενης ειδοποίησής

τους από τους παραγω-

γούς.

Πριν από κάθε ψεκασμό, οι

παραγωγοί πρέπει να ελέγ-

χουν την παρουσία και δρα-

στηριότητα μελισσών στο

χωράφι. Επισημαίνεται ότι

το μελίτωμα που παράγουν

οι αφίδες είναι ελκυστικό για

τις μέλισσες.

Πρέπει να εφαρμόζονται

πιστά τα οριζόμενα επί της

συσκευασίας του γεωργικού

φαρμάκου, όσον αφορά

στις μέλισσες. Η μη πιστή

τήρηση των οδηγιών χρή-

σης επί της ετικέτας επιφέ-

ρει διοικητικές και ποινικές

κυρώσεις στους χρήστες

γεωργικών φαρμάκων.

Απαγορεύεται η εφαρμογή

φυτοπροστατευτικών προϊ-

όντων που αναφέρουν επί

της συσκευασίας τους επι-

κινδυνότητα στις μέλισσες,

όταν η καλλιέργεια ή τα

ζιζάνια είναι ανθισμένα,

εκτός εάν άλλως αναφέ-

ρουν οι οδηγίες χρήσης του

γεωργικού φαρμάκου.

Βέλτιστη γεωργική πρακτι-

κή για τη διαχείριση των

ζιζανίων, είναι η κοπή

αυτών και δευτερευόντως η

καλλιέργεια του εδάφους.

Επίσης, συστήνεται η απο-

φυγή των ψεκασμών και

καταστροφής των ζιζανίων

στα περιθώρια των αγροτε-

μαχίων.

Επιτρέπονται κατά διάρκεια

της ανθοφορίας των παρα-

πάνω καλλιεργειών οι

ψεκασμοί με μη μελισσοτο-

ξικά εγκεκριμένα φυτοπρο-

στατευτικά προϊόντα (μυκη-

τοκτόνα, βιολογικά σκευά-

σματα εντομοκτόνων, εφό-

σον το αναφέρει ρητά η ετι-

κέτα τους).

Ιδιαίτερη προσοχή από

τους παραγωγούς απαιτεί-

ται τη χρονική περίοδο λίγο

πριν την ανθοφορία, οπότε

και συστήνεται η αποφυγή

χρήσης διασυστηματικών

γεωργικών φαρμάκων ή

γεωργικών φαρμάκων που

έχουν υψηλή υπολειμματική

διάρκεια και που αναφέ-

ρουν επί της συσκευασίας

τους επικινδυνότητα στις

μέλισσες, διότι υπάρχει

αυξημένη πιθανότητα δηλη-

τηρίασης των μελισσών

κατά την έναρξη της ανθο-

φορίας.

Συνιστάται στους παραγω-

γούς να αποφεύγουν την

ανάμιξη πολλών φυτοπρο-

στατευτικών προϊόντων,

καθώς παρότι τα περισσό-

τερα μυκητοκτόνα θεωρού-

νται σχετικά μη μελισσοτοξι-

κά, όταν συνδυάζονται με

πυρεθροειδή εντομοκτόνα,

αυξάνουν τη μελισσοτοξικό-

τητα των εντομοκτόνων.

Συστήνεται ο ψεκασμός να

πραγματοποιείται τις βραδι-

νές ώρες (από τη δύση του

ηλίου και μετά), όταν δηλα-

δή οι μέλισσες έχουν στα-

ματήσει να πετάνε, καθώς

αυτό επιτρέπει να περά-

σουν μερικές ώρες για να

στεγνώσει το ψεκαστικό

υγρό.

Εάν είναι απαραίτητος ο

ψεκασμός κατά τη διάρκεια

της ημέρας, συνιστάται να

γίνεται νωρίς το πρωί

(μέχρι τις 8:00 π.μ.) ή όταν

επικρατεί συννεφιά και δρο-

σερές θερμοκρασίες.

Ο ψεκασμός με ασυνήθιστα

χαμηλές θερμοκρασίες ή με

υψηλή σχετική υγρασία

αυξάνει την υπολειμματικό-

τητα του γεωργικού φαρμά-

κου, ενώ οι υψηλές θερμο-

κρασίες αυξάνουν την

μελισσοτοξικότητα των

εντομοκτόνων.

Πρέπει να αποφεύγεται η

δημιουργία μετακινούμενου

ψεκαστικού νέφους. Αυτό

μπορεί να επιτευχθεί με τη

βαθμονόμηση και την τακτι-

κή συντήρηση των ψεκαστι-

κών μηχανημάτων και την

αποφυγή ψεκασμού όταν

επικρατούν δυνατοί και

συνεχώς μεταβαλλόμενοι

άνεμοι.

Στις καλλιέργειες μεγάλης

διάρκειας ανθοφορίας

όπως το βαμβάκι και τα

κηπευτικά, επιτρέπονται οι

ψεκασμοί κατά τη διάρκεια

της ανθοφορίας εφόσον

ληφθούν προληπτικά μέτρα

όπως:

α) χρήση των λιγότερο

μελισσοτοξικών φυτοφαρ-

μάκων.

β) εφαρμογή των ψεκα-

σμών την ώρα που δεν

πετούν οι μέλισσες, κυρίως

μετά τη δύση του ηλίου.

γ) έγκαιρη ειδοποίηση των

μελισσοκόμων, ώστε να

απομακρύνουν τις κυψέλες

τους από την περιοχή του

ψεκασμού.

10
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Αναλυτικά η ΚΥΑ για αθλητές και φιλάθλους σε ανοιχτά γήπεδαΑναλυτικά η ΚΥΑ για αθλητές και φιλάθλους σε ανοιχτά γήπεδα

Δ
ιευκρινιστικές οδη-

γίες για την άθληση

υπό το καθεστώς

ειδικών περιοριστικών

μέτρων για την αντιμετώπι-

ση της πανδημίας covid

19, όπως εκδόθηκαν από

τη Γ.Γ.Α., σήμερα, 9

Αυγούστου 2021, με βάση

την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις

07-08-2021, με τίτλο

«‘Εκτακτα μέτρα προστα-

σίας της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέ-

ρω διασποράς του κορω-

νοϊού covid 19 στο σύνολο

της Επικράτειας για το διά-

στημα από 09-08-2021

μέχρι 16-08-2021» (ΦΕΚ

3660 β΄).

Τονίζεται ότι από τον υφιστά-

μενο προληπτικό έλεγχο με

τεστ αντιγόνου για covid-19

(PCR, rapid, selftest), για

αγώνες ή προπονήσεις

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ όσοι διαθέ-

τουν πιστοποιητικό εμβολια-

σμού ή τεστ νόσησης (εκδί-

δεται 30 ημέρες μετά τον

πρώτο θετικό έλεγχο και

ισχύει έως 180 ημέρες μετά

τη νόσηση).

Επισημαίνονται τα παρακά-

τω:

1. Για τη χρήση οργανωμέ-

νων αθλητικών εγκαταστάσε-

ων (ανοικτών και κλειστών)

για προπονήσεις και αγώνες

σε ομαδικά αθλήματα είναι

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η διενέργεια

εβδομαδιαίου self test που

προσκομίζεται στην εγκατά-

σταση, με εξαίρεση όσους

προσκομίζουν πιστοποιητικό

εμβολιασμού ή πιστοποιητικό

νόσησης.

2. Επιτρέπεται η χρήση απο-

δυτηρίων στις οργανωμένες

αθλητικές εγκαταστάσεις, σε

προπονήσεις και αγώνες, με

τις παρακάτω προϋποθέσεις:

παρουσία ενός ατόμου ανά

15 τ.μ. εντός των αποδυτη-

ρίων

– χρήση του 50% της δυναμι-

κότητας των ντουζ

– αυστηρή τήρηση όλων των

κανόνων Δημόσιας Υγείας

– Συστήνεται λόγω των

περιορισμών χωρητικότητας

η διάρκεια προπόνησης να

μην ξεπερνάει τα 75 λεπτά

και να υπάρχουν 15 λεπτά

μεταξύ των προγραμματισμέ-

νων προπονήσεων ώστε να

μην συναντιούνται τα προπο-

νητικά γκρουπ.

3. Η μέγιστη χωρητικότητα

των αθλητικών εγκαταστάσε-

ων:

Γήπεδα 11Χ11: 60 άτομα

κατ΄ανώτατο όριο (εντός του

γηπέδου και των ζωνών

ασφαλείας).

Γήπεδο 7Χ7: 36 άτομα

κατ΄ανώτατο όριο (εντός του

γηπέδου και των ζωνών

ασφαλείας).

Γήπεδο 5Χ5: 24 άτομα

κατ΄ανώτατο όριο (εντός του

γηπέδου και των ζωνών

ασφαλείας).

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΕΑΤΩΝ ΣΕ

ΑΓΩΝΕΣ

Επιτρέπεται η παρουσία θεα-

τών σε αγώνες, σε ανοικτές

εγκαταστάσεις, ΧΩΡΙΣ ηλε-

κτρονικό σύστημα εισιτηρίων,

με πληρότητα έως 60% της

χωρητικότητας και όχι πάνω

από 10.000 θεατές. ΤΟ ΩΣ

ΑΝΩ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ

ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕ-

ΝΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ και ως 5%

ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕ-

ΠΤΟΥ ΘΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΗΛΙ-

ΚΟΥΣ ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ.

Οι ανήλικοι άνω των 12 και

έως 17 ετών προσκομίζουν

PCR test 72 ωρών ή Rapid

test 48 ωρών.

Οι ανήλικοι έως και 12 ετών

επιτρέπεται να εισέρχονται

και με αρνητικό self test που

έχει διενεργηθεί την ημέρα

του αγώνα.

Η χρήση μάσκας είναι υπο-

χρεωτική σε όλη τη διάρκεια

παραμονής στο γήπεδο.

5. Πρόγραμμα ελέγχου ποδο-

σφαιριστών/τριών για covid-

19:

(το ποδόσφαιρο είναι μεσαί-

ας επικινδυνότητας άθλημα)

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:

– Αθλητές έως και 17 ετών:

self test ανά εβδομάδα,

παρουσία του υπεύθυνου

covid της ομάδας.

– Αθλητές 18 ετών και άνω:

rapid test ανά 2 εβδομάδες.

ΑΓΩΝΕΣ:

– Αθλητές ως και 17 ετών:

PCR ή rapid test 48h ή self

test παρουσία του υπεύθυ-

νου covid της ομάδας την

ημέρα του αγώνα

– Αθλητές 18 ετών και άνω:

PCR ή rapid test 48h

* ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι πλήρως

εμβολιασμένοι και όσοι δια-

θέτουν πιστοποιητικό νόση-

σης σε ισχύ.

6. Τα σωματεία θα πρέπει:

α. να ορίζουν ένα υπεύθυνο

covid-19 και να τον γνωστο-

ποιήσουν στην αντίστοιχη

ομοσπονδία, με τα στοιχεία

επικοινωνίας του.

β. να προσκομίζουν την

κατάσταση των αθλητών τους

στην αθλητική εγκατάσταση

με τα ωράρια προπόνησης.

γ. να προσκομίζουν μία φορά

την εβδομάδα στην αθλητική

εγκατάσταση τα αποτελέσμα-

τα των τεστ covid-19 για τους

αθλητές που συμμετέχουν

στις προπονήσεις.

δ. να αποστέλλουν στην αντί-

στοιχη Ομοσπονδία σε εβδο-

μαδιαία βάση, τα συγκεντρω-

τικά αποτελέσματα των τεστ

covid-19 των αγωνιστικών

τους τμημάτων με τη μορφή:

Ημερομηνία:

Όνομα σωματείου:

Υπεύθυνος covid:

΄Αθλημα:

Κατηγορίες:

Αριθμός rapid test/PCR τεστ

εβδομάδας:

Αριθμός self tet (αθλητές έως

17 ετών):

Αριθμός κρουσμάτων εβδο-

μάδας:

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Επιτρέπεται η λειτουργία

ακαδημιών για όλες τις ηλι-

κίες παιδιών σε γκρουπ έως

10 παιδιών. Επιτρέπεται το

ομαδικό παιχνίδι σε ανοικτές

αθλητικές εγκαταστάσεις. 8.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

9. Τα PCR ή rapid tests ισχύ-

ουν για έως και 48 αγώνες,

κατόπιν, προκειμένου για

συμμετοχή σε αγώνα θα πρέ-

πει η διαδικασία ελέγχου

copvid 19 να επαναληφθεί.

Τα self tests για αγώνες ισχύ-

ουν για έως 24 ώρες.

Κατόπιν για συμμετοχή σε

αγώνα θα πρέπει η διαδικα-

σία ελέγχου covid 19 να επα-

ναληφθεί.

Θετικό αποτέλεσμα στο self

test πρέπει να επιβεβαιώνε-

ται από αντίστοιχο εργαστη-

ριακό τεστ (PCR ή rapid) και

έως ότου γνωστοποιηθεί το

αποτέλεσμα του εργαστηρια-

κού έλεγχου ο αθλητής δεν

συμμετέχει σε αγώνες ή προ-

πονήσεις.

Σε περίπτωση κρούσματος

τα σωματεία θα πρέπει

ΑΜΕΣΑ να ενημερώνουν την

αθλητική εγκατάσταση και τη

Γ.Γ.Α. στη διεύθυνση:

covid19@gga.gr.
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Περιφερειακή

Αστυνομική

Διεύθυνση Θεσσαλίας

δημοσιεύει συνολικά

στοιχεία που αφορούν

στα θέματα οδικής ασφά-

λειας και τροχονομικής

αστυνόμευσης που συνέ-

βησαν, κατά τη διάρκεια

του μήνα Ιουλίου 2021,

στην εδαφική αρμοδιότη-

τα των νομών

Λάρισας,Μαγνησίας,

Τρικάλων και Καρδίτσας.

Η δημοσίευση των μηνιαί-

ων στοιχείων συνοδεύε-

ται με στατιστικά – αριθ-

μητικά στοιχεία του αντί-

στοιχου περσινού μήνα.

α. Τροχαία Ατυχήματος

Στην εδαφική αρμοδιότητα

της Γενικής Περιφερειακής

Αστυνομικής Διεύθυνσης

Θεσσαλίας, σημειώθηκαν

34τροχαία ατυχήματα (ένα-

ντι 31 το 2020).

Ειδικότερα σημειώθηκαν:

• 6 θανατηφόρα ατυχήματα

(έναντι 4 το 2020)

• 4 σοβαρά τροχαία ατυχή-

ματα (έναντι 7 το 2020)

• 24 ελαφρά τροχαία ατυχή-

ματα (έναντι 20 το 2020)

Από τα τροχαία ατυχήματα

που συνέβησαν σε αστικές

και αγροτικές περιοχές των

νομών καταγράφηκαν

συνολικά 45παθόντες (ένα-

ντι 35 το 2020).

Ειδικότερα καταγράφηκαν:

• 6 νεκροί (έναντι 4 το

2020)

• 6 βαριά τραυματίες (έναντι

8 το 2020)

• 33 ελαφρά τραυματίες

(έναντι 23 το 2020)

β. Δράσεις Τροχονομικής

αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της

Γενικής Περιφερειακής

Αστυνομικής Διεύθυνσης

Θεσσαλίας βρίσκονται σε

διαρκή ετοιμότητα, εφαρμό-

ζοντας συγκεκριμένο σχε-

διασμό, που προβλέπει

μέτρα οδικής ασφάλειας και

τροχονομικής αστυνόμευ-

σης για την ασφαλή κυκλο-

φορία των οχημάτων και

των πολιτών, για την πρό-

ληψη και αποτροπή ατυχη-

μάτων και την αναβάθμιση

του επιπέδου οδικής ασφά-

λειας σε όλο το οδικό

δίκτυο της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο των τροχονομι-

κών δράσεων, το μήνα

Ιούλιο 2021 πραγματοποιή-

θηκαν 51.826 έλεγχοι και

βεβαιώθηκαν11.760 παρα-

βάσεις, ως ακολούθως:

• 2.217 για υπερβολική

ταχύτητα,

• 187 για οδήγηση υπό την

επήρεια οινοπνεύματος

(μέθη),

• 351 για οδήγηση χωρίς

άδεια ικανότητας οδήγησης,

• 138 για κίνηση στο αντίθε-

το ρεύμα,

• 274 για μη χρήση της

ζώνης ασφαλείας,

• 252 για μη χρήση του

προστατευτικού κράνους,

• 98 για χρήση κινητού

τηλεφώνου,

• 4 για μη χρήση παιδικών

καθισμάτων,

• 105 για παραβίαση ερυ-

θρού σηματοδότη,

• 13 για αντικανονικό προ-

σπέρασμα,

• 9 για αντικανονικούς ελιγ-

μούς,

• 13 για παραβίαση προτε-

ραιότητας,

• 1.714 για παραβάσεις

επαγγελματικών οχημάτων,

• 214 για παραβάσεις

Κ.Τ.Ε.Ο.,

• 76 για φθαρμένα ελαστικά

• 1 για διαφημιστική πινακί-

δα και

• 6.094 λοιπές παραβάσεις.

γ. Συμβουλές Οδικής

Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαί-

τερα ευαισθητοποιημένη

στα θέματα ασφαλούς οδή-

γησης και οδικής ασφάλειας

με σκοπό να συμβάλλει στη

μείωση των τροχαίων ατυ-

χημάτων και δυστυχημάτων

υπενθυμίζει σε όλους τους

οδηγούς και τους χρήστες

του οδικού δικτύου ότι η

οδική ασφάλεια είναι υπό-

θεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί

οφείλουν να εφαρμόζουν τις

διατάξεις του Κώδικα

Οδικής Κυκλοφορίας, να

οδηγούν με σύνεση και

προσοχή και να ακολου-

θούν τις υποδείξεις και τις

συμβουλές των

Τροχονόμων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι

οδηγώ με ασφάλεια σημαί-

νει :

• Μαθαίνω και εφαρμόζω

τον Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας

• Έχω διαρκώς τεταμένη

την προσοχή μου στην οδή-

γηση και τον έλεγχο του

οχήματος

• Όταν οδηγώ δεν έχω

καταναλώσει οινοπνευμα-

τώδη ποτά

• Δεν παραβιάζω τα όρια

ταχύτητας

• Φορώ πάντα ζώνη ασφα-

λείας

• Τοποθετώ τα παιδιά σε

παιδικό κάθισμα στο πίσω

μέρος του αυτοκινήτου και

τους φορώ ζώνη ασφαλείας

• Σε περίπτωση που οδηγώ

ή είμαι συνεπιβάτης σε

μοτοσικλέτα φορώ πάντα

κράνος

• Δεν κάνω αντικανονικά

προσπεράσματα

• Δεν παραβιάζω τον κόκκι-

νο σηματοδότη

• Σταματώ στο STOP και

δίνω προτεραιότητα

• Δεν μιλώ στο κινητό όταν

οδηγώ

• Δίνω προτεραιότητα στους

πεζούς

• Σέβομαι τα σήματα και τις

υποδείξεις των τροχονό-

μων.

Οι παραπάνω συμβουλές

θα επαναλαμβάνονται διαρ-

κώς με σκοπό να συμβάλ-

λουν στην εμπέδωση της

κυκλοφοριακής και οδικής

παιδείας.
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Τ
ην Πέμπτη 05/08/21

πραγματοποιήθηκε

στα γραφεία της

ΕΠΣΛ σύσκεψη μεταξύ

της Επιτροπής

Πρωταθλημάτων και των

εκπροσώπων των σωμα-

τείων της Α κατηγορίας,

με κύριο θέμα το τρόπο

διεξαγωγής του νέου

πρωταθλήματος. Στη

σύσκεψη το παρών

έδωσε και ο Πρόεδρος

της ΕΠΣ Λάρισας.

Έπειτα από πολύωρη

συζήτηση και διάφορες

προτάσεις που εξετάστη-

καν, εν τέλη αποφασίστη-

καν τα κάτωθι:

Διεξαγωγή Πρωταθλήματος

ενός γύρου. Με το πέρας

των 17 αγωνιστικών, οι

πρώτοι 6 θα παίξουν play

off με διπλούς αγώνες με

την βαθμολογία που τερμά-

τισαν στο πρωτάθλημα της

κανονικής διάρκειας.

Όσον αφορά τα play out, οι

ομάδες κρατούν τη βαθμο-

λογία του πρωταθλήματος

του ενός γύρου αλλά σε

αυτή τη περίπτωση θα

γίνουν μονοί αγώνες.

Στο τέλος και της διεξαγω-

γής των play out θα υποβι-

βαστούν οι 5 τελευταίοι

(εάν υποβιβαστεί κάποια

ομάδα της Λάρισας από τη

Γ΄ Εθνική θα έχουμε μία

επιπλέον πτώση). Το πρω-

τάθλημα θα ξεκινήσει το

πρώτο Σαββατοκύριακο του

Οκτωβρίου.

Μ
ε διπλό μεταγρα-

φικό «χτύπημα»

μπαίνει στο μετα-

γραφικό «παζάρι» ο

Αχιλλέας Φαρσάλων με

τους «Μυρμιδόνες» να

ανακοινώνουν την από-

κτηση των Δημήτρη

Χατζόπουλου και Τζέφρι

Σινάν.

Επίσης εντός των επόμε-

νων ημερών αναμένονται

και άλλες μεταγραφικές

κινήσεις που θα ανεβάσουν

το επίπεδο του ιστορικού

συλλόγου καθώς και οι ανα-

κοινώσεις των ανανεώσεων

των ποδοσφαιριστών που

βρίσκονται στο ρόστερ της

ομάδος.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα

ξεκινήσει και το βασικό στά-

διο της προετοιμασίας του

Αχιλλέα Φαρσάλων ενώ

αναμένεται να ανακοινω-

θούν και τα φιλικά προετοι-

μασίας.

Οι ανακοινώσεις για τις

μεταγραφές των

Χατζόπουλου και Σινάν.

Για τον Δημήτρη
Χατζόπουλο:
Ηχηρή μεταγραφική κίνηση

πραγματοποίησε η ομάδα

μας η οποία κατάφερε να

αποκτήσει τον μέσο

Δημήτρη Χατζόπουλο! Ο

Χατζόπουλος μέχρι πρότι-

νος ανήκε στον Ηρακλή

Λάρισας με τον οποίο και

πραγματοποίησε μια πολύ

καλή σεζόν όντας βασικός

στο πρωτάθλημα της Γ

Εθνικής κατηγορίας. Ο

Χατζόπουλος είναι ένας

ποδοσφαιριστής που αγω-

νίζεται με την ίδια άνεση

στις θέσεις του κέντρου,

ενώ έχει παραστάσεις και

εμπειρίες από μεγαλύτερες

κατηγορίες καθώς έχει αγω-

νιστεί επί σειρά ετών στην

ομάδα του Καμπανιακού

στην Γ' Εθνική κατηγορία

όντας μάλιστα και αρχηγός

της ομάδος. Επίσης έχει

φορέσει την φανέλα του

ΠΑΟΚ αγωνιζόμενος στα

τμήματα υποδομής.

Πρόκειται για μια μεταγρα-

φή που αναμένεται να βοη-

θήσει τα μέγιστα στον νευ-

ραλγικό χώρο του κέντρου

και να δώσει πολλές λύσεις.

Σύσσωμη η ομάδα μας

καλωσορίζει τον Δημήτρη

Χατζόπουλο στην οικογέ-

νεια του Αχιλλέα Φαρσάλων

και του εύχεται καλή αγωνι-

στική σεζόν με υγεία και

επιτυχίες!

Για τον Τζέφρι Σινάν:
“Η Διοίκηση της ομάδος

μας βρίσκεται στην ευχάρι-

στη θέση να ανακοινώσει

την απόκτηση του Τζέφρι

Σινάν. Ο Σινάν αγωνίζεται

τόσο πίσω από τον επιθετι-

κό ως “δεκάρι” όσο και ως

εξτρέμ και μέχρι πρότινος

ανήκε στην ομάδα του

Απόλλων Γαλήνης πραγμα-

τοποιώντας μια πολύ καλή

σεζόν και αφήνοντας θετικό-

τατες εντυπώσεις σε μια

ομάδα που πρωταγωνι-

στούσε στην Α1 ΕΠΣΝΛ

κατηγορία. Ξεκίνησε την

καριέρα του από την ομάδα

της Ραψάνης. Σύσσωμη η

ομάδα μας καλωσορίζει τον

Σινάν Τζέφρι στην οικογέ-

νεια του Αχιλλέα Φαρσάλων

και του εύχεται καλή αγωνι-

στική σεζόν με υγεία και

επιτυχίες.“
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“Μπαμ” με Χατζόπουλο, απέκτησε και Σινάν ο Αχιλλέας, προ“Μπαμ” με Χατζόπουλο, απέκτησε και Σινάν ο Αχιλλέας, προ--

χωράει “καυτός” στο μεταγραφικό “παζάρι”χωράει “καυτός” στο μεταγραφικό “παζάρι”

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

Πρωτάθλημα ενός γύρου στηνΠρωτάθλημα ενός γύρου στην

Α΄ΕΠΣΛ!Α΄ΕΠΣΛ!



-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

-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

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

3αρι, 160 τ.μ., (διαμπερές, 3

κρεβατοκάμαρες, ευρύχωρη

κουζίνα, ευρύχωρο καθιστικό

και 2 μπάνια) 2ου ορόφου

στην οδό Βόλου 9 στα

Φάρσαλα, με θέρμανση

(αέριο) και ελάχιστα κοινό-

χρηστα. Διαθέσιμο από τα

μέσα του Σεπτεμβρίου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6936719862
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10/8:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

11/8:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

12/8:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154   

13/8:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70

Τηλ: 24910-23465       

14/8:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:

Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

15/8:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

16/8:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από την 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 ακάλυ-

πτο) κατασκευής 1982 σε καλή κατάσταση,  στην οδό

Βόλου 9, στα Φάρσαλα.

Τιμή 22.000 ευρώ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936719862

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ζητούνται :

Οδηγός φορτηγού , Χειριστές μηχανημάτων ανυψωτικών

, φορτωτών και γερανού , Τεχνικός οχημάτων , για την

κάλυψη θέσεων της εταιρείας , στα Φάρσαλα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την

σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (

9:00 – 14:00 ) στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙ-

ΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6988093367

Σ
την Σερβία για το

Test Event o

Παναγιώτης

Κολέτας

Στο test event του

Ευρωπαϊκού πρωταθλήμα-

τος στη Σερβία στη περιο-

χή Νόβι Σαντ  συμμετείχε ο

φαρσάλινος ποδηλάτης

Παναγιώτης Κολέτας.

Κατάκτωντας την 1η μέρα

την 12θέση,την 2η μέρα

βγήκε  εκτός αγώνα έχο-

ντας σκασμένο ελαστικό

στα μισά του αγώνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος «Παναγία
Ελεούσα» ευχαριστεί θερμά την οικογένεια
Τριαντάφυλλου Αλαμάνη για την προσφορά
σεβαστού ποσού στην μνήμη ΕΛΛΗΣ ΖΑΡΟ-
ΓΙΑΝΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή αυτής.

ΤΟ Δ.Σ.

Στην Σερβία για το Στην Σερβία για το TestTest

EventEvent oo Παναγιώτης ΚολέταςΠαναγιώτης Κολέτας

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

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262
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Ο
Δήμος Φαρσάλων

και ο Οργανισμός

Πολιτισμού

Αθλητισμού Κοινωνικής

Προστασίας – Αλληλεγγύης

Δήμου Φαρσάλων

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) σε

συνεργασία με την

Ελληνική Ομοσπονδία

Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού

Αθλητισμού –

Υπεραποστάσεων

(ΕΟΣΛΜΑ-Υ), βασιζόμενοι

στο ήδη εγκεκριμένο από

την Υγειονομική Επιτροπή

της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού πρωτόκολλο,

διοργανώνουν και προκη-

ρύσσουν αγώνα δρόμου,

μήκους 21.200 μ.

Η φετινή πραγματοποίηση

του 8ου Αχιλλείου Άθλου –

Δρόμου 21,200 μ και του 5ου

αγώνα δρόμου 5,2 χλμ., με

αυστηρή τήρηση του ισχύο-

ντος Υγειονομικού

Πρωτοκόλλου επιβάλει

περισσότερες εκκινήσεις,

αυξημένο αριθμό εθελοντών,

τήρηση αποστάσεων και

σχολαστικά μέτρα προστα-

σίας σε κάθε βήμα του.

Για το 2021, δεν θα πραγμα-

τοποιηθεί ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ –

ΕΦΗΒΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ

ΑΘΛΟΣ 1 χιλ., για λόγους

που έχουν σχέση με την

εφαρμογή του υγειονομικού

πρωτοκόλλου.

«8ος ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ»

Ο 8ος Αχίλλειος Άθλος θα

διεξαχθεί σύμφωνα με τους

παρακάτω όρους:

1. Ημερομηνία διεξαγωγής

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου

2021

2. Στοιχεία αγώνα

Απόσταση: 21.200 μ.

Ώρα εκκίνησης: 9:00 π.μ.

Τόπος διεξαγωγής: Φάρσαλα.

Περιγραφή της διαδρομής:

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Φάρσαλα Πήγες

Απιδανού,Οδός Θέτιδος

προς Λαμίας, Οδός Λαμίας,

1o km Αρχαϊκος θολωτος

τάφος, συνέχεια οδός

Λαμίας,δεξιά νέος περιφερει-

ακός Ε65,4ο km αριστερά

οδός Βόλου προς Βόλο,9o

km αριστερά για

Ρευματιά,12o km αριστερά

από Ρευματιά για Βαμβακού

πλατεία,έξοδος από

Βαμβακού προς διασταύρω-

ση για Λαρίσης ,16okm αρι-

στερά οδός Λαρίσης προς

Βασιλί 17,5 km αριστερά για

Σιδηροδρομικό Σταθμό,18o

km δεξια Σταθμός–oδός

Λαρίσης, Πλατεία

Δημαρχείου (Άγαλμα

Αχιλλέα)  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

8ος ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ

3. Μέτρα προστασίας

COVID-19

Θα τηρηθούν τα υγειονομικά

πρωτόκολλα που θα ισχύουν

από τον ΕΟΔΥ και τη ΓΓΑ

κατά την περίοδο πραγματο-

ποίησης των αγώνων.

Δήλωση συμμετοχής στον 8ο

Αχίλλειο Άθλο

• Εγγράφως στα γραφεία του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου

Φαρσάλων (Δημαρχείο

Φαρσάλων) κατόπιν τηλεφω-

νικού ραντεβού ( τηλ.

2491350141 – 2)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2491350141-2 &

2491350116 και στην ιστοσε-

λίδα www.farsala.gr

4. Ασφάλεια και Ιατρική κάλυ-

ψη

Σε όλη τη διαδρομή θα υπάρ-

χουν ιατρικό προσωπικό, δια-

σώστες και εθελοντές καθώς

και ανθρώπινο δυναμικό της

αστυνομίας και ασθενοφόρο.

Το σύνολο του προσωπικού

και των εθελοντών που θα

απασχοληθούν την ημέρα

του αγώνα θα είναι πλήρως

καταρτισμένο και εκπαιδευμέ-

νο αναφορικά με τις διαδικα-

σίες και τους κανονισμούς

της διοργάνωσης καθώς και

με το περιεχόμενο του

Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι

αγωνιζόμενοι συμμετέχουν

αποκλειστικά με δική τους

ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν

έχουν καμία ευθύνη για ό,τι

συμβεί κατά τη διάρκεια του

αγώνα και οφείλεται σε έλλει-

ψη προληπτικού ιατρικού

ελέγχου από μέρους των

αγωνιζόμενων. Συστήνεται

στους συμμετέχοντες να υπο-

βληθούν σε ιατρική εξέταση

πριν από τον αγώνα. Από

τους διοργανωτές δε θα ζητη-

θούν ιατρικές βεβαιώσεις για

κανένα αθλητή ή αθλήτρια, οι

οποίοι αγωνίζονται με δική

τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι

ανήλικοι αγωνίζονται με

ευθύνη των κηδεμόνων τους.

5. Σταθμοί υποστήριξης

Κατά μήκος της διαδρομής

σταθμοί τροφοδοσίας θα

υπάρχουν στο 4,5 o km, 9o

km, 13,5o km και στο 18ο km

της διαδρομής

Εμφιαλωμένο νερό θα διατί-

θεται στην εκκίνηση, στον

τερματισμό καθώς και στους

ενδιάμεσους σταθμούς.

Ιδιαίτερα στο 18 χλμ. της δια-

δρομής θα υπάρχει επιπλέον

σταθμός ενυδάτωση με ισο-

τονικό ποτό.

6. Χιλιομετρικές ενδείξεις

Η διοργάνωση παρέχει ηλε-

κτρονική χρονομέτρηση με

chip για όλους τους συμμετέ-

χοντες αθλητές

7. Τερματισμός

Η τμηματική εκκίνηση των

δρομέων, όπως έχει ήδη

περιγραφεί, αποτρέπει το

συνωστισμό στον τερματι-

σμό.

Μετά τον τερματισμό, οι δρο-

μείς παραλαμβάνουν από

τους ειδικούς σταθμούς τρο-

φοδοσίας και μεταλλίων πλα-

στική μικρή τσάντα, η οποία

θα περιλαμβάνει τα είδη που

ο διοργανωτής παρέχει

(χυμός,1/2 μπαγκέτα, χαλβάς

Φαρσάλων, μπανάνα). Η

παραλαβή είναι ανέπαφη. Η

τσάντα τοποθετείται από το

προσωπικό / εθελοντές του

αγώνα σε τραπέζια, από

όπου ο δρομέας τα παρα-

λαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσι-

κή επαφή.

Τέλος, οι δρομείς παραλαμ-

βάνουν την ειδική τσάντα με

το ρουχισμό που παρέδωσαν

κατά την άφιξή τους από τον

ειδικό χώρο, αφού απολυμά-

νουν τα χέρια τους με αντιση-

πτικό διάλυμα που θα τους

παρέχεται.

8. Διακρίσεις Έπαθλα

Με βάση τις έως τώρα ανα-

κοινώσεις της πολιτείας, οι

απονομές απαγορεύονται.

Οι δρομείς με τον τερματισμό

τους θα κατευθύνονται σε

ξεχωριστά ανάλογα με το

αγώνισμά τους τραπέζια για

να παραλαμβάνουν το ανα-

μνηστικό μετάλλιο συμμετο-

χής τους, ώστε να αποφεύγε-

ται επαφή και συνωστισμός.

Παρόμοια, θα ανακοινώνεται

η βράβευση των νικητών των

αγώνων και θα κατευθύνο-

νται με τη σειρά κατάταξής

του στο ανάλογο τραπέζι από

όπου μόνοι τους θα παρα-

λαμβάνουν το

μετάλλιο/κύπελλο/ χωρίς

επαφή και συνωστισμό.

Όσον αφορά στις ηλικιακές

κατηγορίες, οι πρώτοι αθλη-

τές θα βραβευθούν με κύπελ-

λο και μετάλλιο και οι 2οι και

3οι με μετάλλια.

Οι ηλικιακές κατηγορίες για

τους άνδρες έχουν ως εξής:

Έως 24 ετών, 25-29, 30-34,

35-39 ,40-44, 45-49, 50-54,

55-59, 60-64, 65-69, 70+ και

για τις γυναίκες: Έως 24

ετών, 25-34, 35-44, και 45+.

Προϋπόθεση για να γίνει ηλι-

κιακή κατηγορία είναι η συμ-

μετοχή τουλάχιστον τεσσά-

ρων αθλητών/αθλητριών.

9. Παροχές

– Σε όλους τους συμμετέχο-

ντες αθλητές θα δοθεί συλλε-

κτικό τεχνικό dry-fit Τ-shirt

(μεγέθη S-M-L-XL)

– Σε όλους τους τερματίσα-

ντες αθλητές θα δοθεί ατομι-

κό τσαντάκι αποκατάστασης

(χυμός,1/2 μπαγκέτα, χαλβάς

Φαρσάλων, μπανάνα)

– Μετά την απονομή των

μεταλλίων και των κυπέλλων

θα ακολουθήσει, για τους

συμμετέχοντες αθλητές στο

21,2 km και στα 5,2 km,

Pasta Party by Βασιλικός με

ειδικό μενού αποκατάστασης.

10. Φύλαξη προσωπικών

αντικειμένων

Θα υπάρχει στην γραμματεία

του αγώνα (πλατεία

Απιδανού), ειδικά σχεδιασμέ-

νος χώρος για τη φύλαξη των

προσωπικών αντικειμένων

των δρομέων τα οποία θα

μεταφερθούν στον τερματι-

σμό (πλατεία Δημαρχείου)

για την παραλαβή τους. Οι

διοργανωτές δε φέρουν

καμία ευθύνη για την απώ-

λεια αντικειμένων αξίας (χρη-

μάτων, ταξιδιωτικών εγγρά-

φων, αντικείμενα αξίας)

Παράκληση, οι ενδιαφερόμε-

νοι αθλητές όπως δηλώσουν

συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα

21 Σεπτεμβρίου 2021.

Δεν υπάρχει κόστος συμμε-

τοχής για τους αθλητές που

θα λάβουν μέρος στον

αγώνα.

Παράλληλα, την Κυριακή

26/9/2021 διοργανώνεται ο

5ος Αγώνας δρόμου «5,2

χιλιομέτρων».

Ο συγκεκριμένος αγώνας

διοργανώνεται για να δώσει

την ευκαιρία σε όλους όσους

θέλουν να συμμετέχουν στη

διοργάνωση του Αχίλλειου

Άθλου, αλλά δεν είναι προε-

τοιμασμένοι για τον

Ημιμαραθώνιο.

1. Ημερομηνία διεξαγωγής

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου

2021

2. Στοιχεία αγώνα

Απόσταση: 5.200 μ.

Ώρα εκκίνησης : 9:45 π.μ.

Τόπος διεξαγωγής: Φάρσαλα

Η εκκίνηση θα γίνει από τον

Απιδανό ποταμό και ο τερμα-

τισμός στην Πλατεία

Δημαρχείου.

Αγώνας 5.2 km

3. Μέτρα προστασίας

COVID-19

Θα τηρηθούν τα υγειονομικά

πρωτόκολλα που θα ισχύουν

από τον ΕΟΔΥ και τη ΓΓΑ

κατά την περίοδο πραγματο-

ποίησης των αγώνων

4. Δήλωση συμμετοχής στον

5ο Αγώνα δρόμου «5,2 χιλιο-

μέτρων»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-

μενοι να δηλώσουν συμμετο-

χή μέχρι τη Δευτέρα 20

Σεπτεμβρίου 2021 με έναν

από τους παρακάτω τρό-

πους:

• Εγγράφως στα γραφεία του

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου

Φαρσάλων (Δημαρχείο

Φαρσάλων) κατόπιν τηλεφω-

νικού ραντεβού ( τηλ.

2491350141 – 2)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2491350141-2 &

2491350116 και

www.farsala.gr

5. Ασφάλεια και Ιατρική κάλυ-

ψη

Σε όλη τη διαδρομή θα υπάρ-

χουν ιατρικό προσωπικό, δια-

σώστες και εθελοντές καθώς

και ανθρώπινο δυναμικό της

αστυνομίας και ασθενοφόρο.

Το σύνολο του προσωπικού

και των εθελοντών που θα

απασχοληθούν την ημέρα

του αγώνα θα είναι πλήρως

καταρτισμένο και εκπαιδευμέ-

νο αναφορικά με τις διαδικα-

σίες και τους κανονισμούς

της διοργάνωσης καθώς και

με το περιεχόμενο του

Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι

αγωνιζόμενοι συμμετέχουν

αποκλειστικά με δική τους

ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν

έχουν καμία ευθύνη για ό,τι

συμβεί κατά τη διάρκεια του

αγώνα και οφείλεται σε έλλει-

ψη προληπτικού ιατρικού

ελέγχου από μέρους των

αγωνιζόμενων. Συστήνεται

στους συμμετέχοντες να υπο-

βληθούν σε ιατρική εξέταση

πριν από τον αγώνα. Από

τους διοργανωτές δε θα ζητη-

θούν ιατρικές βεβαιώσεις για

κανένα αθλητή ή αθλήτρια, οι

οποίοι αγωνίζονται με δική

τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι

ανήλικοι αγωνίζονται με ευθύ-

νη των κηδεμόνων τους.

6. Χιλιομετρικές ενδείξεις

Η διοργάνωση παρέχει ηλε-

κτρονική χρονομέτρηση με

chip για όλους τους συμμετέ-

χοντες αθλητές

7. Σταθμοί υποστήριξης

Κατά μήκος της διαδρομής

θα υπάρχουν σταθμοί υπο-

στήριξης των δρομέων ανά

2,6 χλμ.

Εμφιαλωμένο νερό θα διατί-

θεται στην εκκίνηση, στον

τερματισμό καθώς και στον

ενδιάμεσο σταθμό.

Οι 3 πρώτοι αθλητές και

αθλήτριες της γενικής κατάτα-

ξης θα βραβευθούν με

κύπελλο και μετάλλιο. Σε

όλους του συμμετέχοντες θα

δοθούν μετάλλια και αναμνη-

στικά συμμετοχής.

8. Παροχές

– Σε όλους τους συμμετέχο-

ντες αθλητές θα δοθεί συλλε-

κτικό τεχνικό dry-fit T-shirt

(μεγέθη S-M-L-XL)

– Σε όλους τους τερματίσα-

ντες αθλητές θα δοθεί ατομι-

κό τσαντάκι αποκατάστασης

(χυμός,1/2 μπαγκέτα, χαλβάς

Φαρσάλων, μπανάνα)

– Μετά την απονομή των

μεταλλίων και των κυπέλλων

θα ακολουθήσει, για τους

συμμετέχοντες αθλητές στα

21,2 km και στα 5,2 km,

Pasta Party by Βασιλικός με

ειδικό μενού αποκατάστασης.

9. Φύλαξη προσωπικών αντι-

κειμένων

Θα υπάρχει στην γραμματεία

του αγώνα (πλατεία

Απιδανού), ειδικά σχεδιασμέ-

νος χώρος για τη φύλαξη των

προσωπικών αντικειμένων

των δρομέων τα οποία θα

μεταφερθούν στον τερματι-

σμό για την παραλαβή τους.

Οι διοργανωτές δε φέρουν

καμία ευθύνη για την απώ-

λεια αντικειμένων αξίας (χρη-

μάτων, ταξιδιωτικών εγγρά-

φων, αντικείμενα αξίας)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-

μενοι να δηλώσουν συμμετο-

χή μέχρι τη Δευτέρα 20

Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2491350141-2 &

2491350116 και

www.farsala.gr

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Ο Πρόεδρος της

Οργανωτικής Επιτροπής

Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου

Χρήστος Μπασαγιάννης

Τοπικά Νέα

Προκήρυξη: «8ος Αχίλλειος Άθλος» και «5ος Αγώνας Δρόμου 5,2 χλμ»Προκήρυξη: «8ος Αχίλλειος Άθλος» και «5ος Αγώνας Δρόμου 5,2 χλμ»



Α
λλαγή του νόμου

για τις πυρκαγιές

με αυστηροποίηση

του πλαισίου απονομής

της δικαιοσύνης  ζητά ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός, απευθύνο-

ντας έκκληση σε όλους

όσοι κινούνται  αυτές τις

μέρες στη Θεσσαλία  να

είναι ιδιαίτερα προσεκτι-

κοί, να απέχουν από

εργασίες στην ύπαιθρο

και να ειδοποιούν τους

αρμόδιους φορείς αμέ-

σως  μόλις υποπέσει

στην αντίληψη τους ύπο-

πτη κίνηση ή ενέργεια.

«Ο νόμος όπως ισχύει

σήμερα πιστεύω ότι δύναται

να οπλίσει το χέρι ή και να

αθωώσει…, για πυρκαγιές

στις οποίες χάνονται

ανθρώπινες ζωές, κατα-

στρέφονται αγαθά και περι-

ουσίες και  επιβαρύνεται

ανεπανόρθωτα το περιβάλ-

λον. Με κάθε πυρκαγιά που

ξεσπά στη χώρα, αφαιρού-

με οξυγόνο από το μέλλον

της κοινωνίας, αφαιρούμε

οξυγόνο από το μέλλον της

Ελλάδας και των παιδιών

μας» τόνισε ο

Περιφερειάρχης.

«Χρειάζεται ιδιαίτερη προ-

σοχή απ όλες και απ όλους

αυτές τις μέρες που τμήμα

της  Μαγνησίας βρίσκεται

στην Κατηγορία 5 Κόκκινου

Συναγερμού και μεγάλο

κομμάτι της Θεσσαλίας

στην Κατηγορία 4 Πολύ

Υψηλού Κινδύνου πυρκα-

γιάς.

Έχουμε ενημερώσει όλους

και είμαστε σε επαφή με

την Αστυνομία, την

Πυροσβεστική, τους

Δήμους, τις Τοπικές

Κοινότητες, τους Συλλόγους

Αγροτών, Κτηνοτρόφων,

Μελισσοκόμων, τις τεχνικές

εταιρίες  και όλους όσοι

δρουν και εργάζονται στην

ύπαιθρο. Ευχαριστώ τις

εθελοντικές ομάδες  και την

Αερολέσχη Καρδίτσας που

βρίσκονται  έξω και επιτη-

ρούν.

Όσοι κινούνται στην ύπαι-

θρο και αντιληφθούν ύπο-

πτες κινήσεις ή ενέργειες

να ειδοποιούν αμέσως την

Αστυνομία, την

Πυροσβεστική, την

Περιφέρεια. Τα δάση τα

χρειαζόμαστε γιατί δίνουν

ζωή. Προστατεύουμε την

ανθρώπινη ζωή, προφυ-

λάσσουμε αγαθά και περι-

ουσίες των συμπολιτών

μας, προστατεύουμε το

κοινό μας σπίτι, το περιβάλ-

λον».
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Κ. Αγοραστός: «Αλλαγή του νόμου για τις πυρκαγιέςΚ. Αγοραστός: «Αλλαγή του νόμου για τις πυρκαγιές


