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Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1032 Τιμή: 0,60 ευρώ

Καθαρίζονται
Οικόπεδα:
Καθαρίζονται
πάσης φύσεως
οικόπεδα από
χόρτα και
δέντρα.
Εξειδικευμένο
Συνεργείο, με
καινούργια μηχα-
νήματα.
Ντάφος Δ.:
6909412423

Περίσσεψε η… «ανθρωπιά» στα Φάρσαλα με τηΠερίσσεψε η… «ανθρωπιά» στα Φάρσαλα με τη
συγκέντρωση βοήθειας για τους πυρόπληκτουςσυγκέντρωση βοήθειας για τους πυρόπληκτους

Αναβαθμίζονται ενεργειακά ΕΠΑΛ & 1οΑναβαθμίζονται ενεργειακά ΕΠΑΛ & 1ο
Γυμνάσιο – Λύκειο ΦαρσάλωνΓυμνάσιο – Λύκειο Φαρσάλων

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτωνΣχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
εκπονεί ο δήμος Φαρσάλωνεκπονεί ο δήμος Φαρσάλων

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Δημοτικό Σχολείο καιΑναβαθμίζεται ενεργειακά το Δημοτικό Σχολείο και

το Νηπιαγωγείο στην Βαμβακού από την Περιφέρειατο Νηπιαγωγείο στην Βαμβακού από την Περιφέρεια

Φάρσαλα: Φάρσαλα: ZZημιές και βανημιές και βαν--

δαλισμοί σε υποδομέςδαλισμοί σε υποδομές

άρδευσης και παγκάκιαάρδευσης και παγκάκια

Ν
έοι βανδαλισμοί έλαβαν χώρα δυστυχώς

σε διάφορα σημεία της πόλης των

Φαρσάλων. Άγνωστος ή άγνωστοι κατέ-

στρεψαν τις υποδομές άρδευσης πρασίνου, ενώ

έφθασαν ακόμη στο σημείο να κόψουν ξύλινο

παγκάκι με πριόνι!
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

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

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 25/8/2021
Ηλιοφάνεια 22/36c

Τρίτη 24/8/2021
Ηλιοφάνεια 25/31c

Πέμπτη 26/8/2021
Ηλιοφάνεια 23/39c

Παρασκευή 27/8/2021
Ηλιοφάνεια 24/38c

Σάββατο 28/8/2021
Ηλιοφάνεια 22/35c

Κυριακή 29/8/2021
Ηλιοφάνεια 22/36c

Δευτέρα 30/8/2021
Ηλιοφάνεια21/35c

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
υνδικάτο οικοδό-

μων Φαρσάλων:

Μειωμένο τιμολόγιο

νερού για οικοδόμους

από την ΔΕΥΑΦ

Το συνδικάτο οικοδομών

Φαρσάλων, ενημερώνει

όλους τους οικοδόμους, ότι

μετά από δυναμική παρέμ-

βαση του συνδικάτου στον

δήμο Φαρσάλων, εξασφάλι-

σε μειωμένο τιμολόγιο

νερού στη ΔΕΥΑΦ κατά

50%.

Όσοι οικοδόμοι δεν έχουν

κάνει χρήση του δικαιώμα-

τος αυτού, να επικοινωνή-

σει με την διοίκηση, στα

τηλέφωνα: 6907845576 –

6970171199

Πρόεδρος – Αναγνώστου

Αποστόλης

Γ. Γραμματέας –

Δημακόπουλος Γιάννης

Συνδικάτο οικοδόμωνΣυνδικάτο οικοδόμων

Φαρσάλων: ΜειωμένοΦαρσάλων: Μειωμένο

τιμολόγιο νερού για οικοτιμολόγιο νερού για οικο--

δόμους από την ΔΕΥΑΦδόμους από την ΔΕΥΑΦ

Μεριμνά για ταΜεριμνά για τα

αδέσποτα ο Δήμοςαδέσποτα ο Δήμος

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Ξ
εκίνησε την περα-

σμένη εβδομάδα

στον Δήμο

Φαρσάλων, ο κατ’ οίκον

εμβολιασμός από Ιατρικό

και νοσηλευτικό προσω-

πικό του Κ.Υ. Φαρσάλων

καθώς και υπαλλήλου

του προγράμματος

«Βοήθεια στο Σπίτι».

Οι πρώτοι εμβολιασμοί

πραγματοποιήθηκαν από

τον Διευθυντή του Κ.Υ.

Φαρσάλων και Ιατρό κ.

Γιώργο Νεοχωρίτη, συνο-

δευόμενο από νοσηλεύτρια

του ΚΥΦ και υπαλλήλου

του “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Οι πρώτοι εμβολιασμοί έγι-

ναν τόσο στην πόλη όσο

και σε χωριά του δήμου

Φαρσάλων και αφορούν

εμβολιασμούς σε κατοίκους

της Επαρχίας που θέλουν

να εμβολιαστούν αλλά δεν

μπορούν να μεταβούν στο

Κ.Υ.Φ. ελέω προβλημάτων

υγείας.

Ο κατ’ οίκον εμβολιασμός,

γίνεται με το μονοδοσικό

εμβόλιο της Johnson &

Johnson και τα ραντεβού

κλείνονται μέσω της πλατ-

φόρμας emvolio.gov.gr. 

Για το ραντεβού απαιτού-

νται ο αριθμός ΑΜΚΑ, ονο-

ματεπώνυμο και τηλέφωνο

επικοινωνίας. Η δράση

αυτή αφορά άτομα που

πάσχουν από κινητικά προ-

βλήματα όπως τετραπλη-

γία, παραπληγία, ανοϊκά

άτομα, πάσχοντα από

αλτσχάιμερ, άνοια καθώς

και άτομα μη δυνάμενα να

μετακινηθούν λόγω κινητι-

κών προβλημάτων και

κατάκλισης. Για περισσότε-

ρες πληροφορίες οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να επι-

κοινωνούν και με το τηλε-

φωνικό κέντρο του Κέντρου

Υγείας Φαρσάλων.

Ξεκίνησαν οιΞεκίνησαν οι

κατ’οίκονκατ’οίκον

εμβολιασμοί στοεμβολιασμοί στο

Δήμο ΦαρσάλωνΔήμο Φαρσάλων

Μεριμνά για τα αδέσποτα

ο Δήμος Φαρσάλων

Απόφαση – φροντίδα για τα

αδέσποτα της πόλης πήρε

ο Δήμος Φαρσάλων αφού

εγκρίθηκε η Τεχνική περι-

γραφή της αρμόδιας υπη-

ρεσίας του για την εκτέλεση

της παροχής υπηρεσιών

για τη διαχείριση αδέσπο-

των ζώων από ιδιώτη.

Πιο αναλυτικά η διαχείριση

αδέσποτων ζώων περιλαμ-

βάνει:

Κτηνιατρική εξέταση

Πολυδύναμο εμβόλιο

Ηλεκτρονική σήμανση

Αποπαρασίτωση

Στείρωση

Καταγραφή στη διαδικτυα-

κή ηλεκτρονική βάση

Θεραπείες αδέσποτων

ζώων

Συνελήφθη, στις 20-08-

2021 το μεσημέρι στην

ευρύτερη περιοχή των

Φαρσάλων, από αστυνομι-

κούς του Αστυνομικού

Τμήματος Φαρσάλων, ένας

αλλοδαπός, διότι εισήλθε

σε θερμοκήπιο, ιδιοκτησίας

ημεδαπού, και αφαίρεσε

μικρό αριθμό μπουκαλιών

με φυτοφάρμακο.

Έκλεψε μπουκάλια μεΈκλεψε μπουκάλια με

φυτοφάρμακο από θερμοκήπιοφυτοφάρμακο από θερμοκήπιο

Τ
ι έδειξαν τα Rapid

Test στα Φάρσαλα

ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ
Σε συνολικό αριθμό 106

δειγμάτων καταγράφηκαν
1 θετικό κρούσμα Covid-19.
Αφορά σε 1 κορίτσι με ηλι-
κία τα 12  έτη.

Τι έδειξαν τα Τι έδειξαν τα Rapid TestRapid Test

στα Φάρσαλαστα Φάρσαλα



Ν
έοι βανδαλισμοί

έλαβαν χώρα

δυστυχώς σε διά-

φορα σημεία της πόλης

των Φαρσάλων.

Άγνωστος ή άγνωστοι

κατέστρεψαν τις υποδο-

μές άρδευσης πρασίνου,

ενώ έφθασαν ακόμη στο

σημείο να κόψουν ξύλινο

παγκάκι με πριόνι!

Είναι τουλάχιστον λυπηρό

και εκτός ανθρώπινης λογι-

κής να συμβαίνουν τέτοια

θλιβερά γεγονότα, την ώρα

που από το υστέρημα του

πολίτη, η δημοτική αρχή

Φαρσάλων και οι υπάλλη-

λοι του δήμου δίνουν καθη-

μερινά έναν αγώνα για μία

πόλη ευπρεπισμένη και με

περισσότερο πράσινο.

Απέναντι σ’ αυτούς τους

λίγους που δεν δείχνουν το

στοιχειώδη σεβασμό στα

αυτονόητα, πρέπει να βρε-

θεί σύσσωμη η κοινωνία

προστατεύοντας την ίδια

της την περιουσία και το

περιβάλλον.
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Εκπτώσεις

Φάρσαλα: Φάρσαλα: ZZημιές και βανδαλισμοί σεημιές και βανδαλισμοί σε

υποδομές άρδευσης και παγκάκιαυποδομές άρδευσης και παγκάκια

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%



Σ
την εκπόνηση

Σχεδίου Φόρτισης

Ηλεκτρικών οχημά-

των προχωρεί ο δήμος

Φαρσάλων με στόχο την

ανάπτυξη της ηλεκτροκί-

νησης.

Η υπηρεσία συνολικού

προϋπολογισμού 35.960

ευρώ με χρηματοδότηση

από το Πράσινο Ταμείο,

αναμένεται να υποδείξει τη

χωροθέτηση θέσεων στάθ-

μευσης και σημείων επανα-

φόρτισης ηλεκτρικών οχη-

μάτων στο δήμο

Φαρσάλων.

Αναλυτικότερα, το Σχέδιο

Φόρτισης Ηλεκτρικών

Οχημάτων λαμβάνει υπόψη

του ιδίως, τα πολεοδομικά

και κυκλοφοριακά χαρακτη-

ριστικά της περιοχής και

την υφιστάμενη ανάπτυξη

δημοσίως προσβάσιμων

υποδομών και μπορεί να

ενταχθεί ως μέτρο παρέμ-

βασης σε εκπονούμενα

στρατηγικά σχέδια των

οικείων OTA, όπως στα

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας – ΣΒΑΚ.

Το Σχέδιο Φόρτισης

Ηλεκτρικών Οχημάτων

περιέχει τα εξής:

α) τη χωροθέτηση θέσεων

στάθμευσης και σημείων

επαναφόρτισης ηλεκτρικών

οχημάτων κατά μήκος των

διοικητικών τους ορίων,

στους χώρους στάσης και

στάθμευσης του άρθρου 34

του ν. 2696/1999 (Α’ 57),

καθώς και σε ελεγχόμενους

από τους δήμους χώρους

στάθμευσης και δημοτικούς

χώρους στάθμευσης, ώστε

να προβλέπεται υποχρεωτι-

κά η χωροθέτηση ενός κατ’

ελάχιστον σημείου επανα-

φόρτισης ηλεκτρικών οχη-

μάτων ανά 1.000 κατοίκους

του δήμου, και ειδικότερα

σε:

αα) υφιστάμενους υπαίθρι-

ους δημοτικούς χώρους

στάθμευσης,

αβ) υφιστάμενους στεγα-

σμένους δημοτικούς

χώρους στάθμευσης,

αγ) υφιστάμενες παρόδιες

θέσεις στάθμευσης, ελεύθε-

ρες και ελεγχόμενης στάθ-

μευσης, ιδίως στα πολεοδο-

μικά κέντρα των δήμων και

σε περιοχές αυξημένης επί-

σκεψης και σε πυκνοδομη-

μένες αστικές περιοχές,

αδ) νέους υπαίθριους/στε-

γασμένους χώρους στάθ-

μευσης ή παρόδιες θέσεις

στάθμευσης που χωροθε-

τούνται με σκοπό την εγκα-

τάσταση σημείων επανα-

φόρτισης ηλεκτρικών οχη-

μάτων,

β) τη χωροθέτηση θέσεων

στάθμευσης και σημείων

επαναφόρτισης ηλεκτρικών

οχημάτων σε τερματικούς

σταθμούς και επιλεγμένα

σημεία των δημοτικών και

αστικών συγκοινωνιών,

ώστε να καθίσταται δυνατή

η ανωτέρω εγκατάσταση

των σημείων επαναφόρτι-

σης ηλεκτρικών οχημάτων

υψηλής ισχύος και συγχρό-

νως να διασφαλίζεται η ελά-

χιστη απαιτούμενη αναμονή

επαναφόρτισης για την

ομαλή λειτουργία των λεω-

φορειακών γραμμών προς

εξυπηρέτηση του επιβατι-

κού κοινού,

γ) τη χωροθέτηση θέσεων

στάθμευσης και σημείων

επαναφόρτισης ηλεκτρικών

οχημάτων για την εξυπηρέ-

τηση τουριστικών λεωφο-

ρείων, ώστε οι προβλεπό-

μενες θέσεις στάθμευσης

τουριστικών λεωφορείων να

εξοπλίζονται με σημεία επα-

ναφόρτισης ηλεκτρικών

οχημάτων σε ποσοστό 10%

τουλάχιστον επί του συνό-

λου των υφιστάμενων θέσε-

ων ή ενός κατ’ ελάχιστον

σημείου επαναφόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων,

δ) τη χωροθέτηση θέσεων

στάθμευσης και σημείων

επαναφόρτισης ηλεκτρικών

οχημάτων για την εξυπηρέ-

τηση ηλεκτρικών οχημάτων

τροφοδοσίας, ώστε οι προ-

βλεπόμενες θέσεις στάθ-

μευσης οχημάτων τροφοδο-

σίας να εξοπλίζονται με

σημεία επαναφόρτισης ηλε-

κτρικών οχημάτων για το

10% τουλάχιστον του συνό-

λου των υφιστάμενων θέσε-

ων ή ενός κατ’ ελάχιστον

σημείου επαναφόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων.

Στις ανωτέρω θέσεις επι-

τρέπεται και η στάθμευση

και η επαναφόρτιση ηλε-

κτρικών οχημάτων που δεν

εξυπηρετούν ανάγκες τρο-

φοδοσίας μετά από τη λήξη

του ωραρίου τροφοδοσίας

και έως την επόμενη έναρ-

ξη. Σε εμπορικές περιοχές

και ιστορικά κέντρα πόλε-

ων, χωροθετούνται παρό-

διες θέσεις στάθμευσης –

επαναφόρτισης για ηλεκτρι-

κά ποδήλατα και μοτοποδή-

λατα τροφοδοσίας, τα οποία

επιτρέπεται να κινούνται

πέραν των ωραρίων τροφο-

δοσίας που ισχύουν για τα

υπόλοιπα οχήματα.

ε) τη χωροθέτηση σημείων

επαναφόρτισης ηλεκτρικών

οχημάτων σε υφιστάμενα

και νόμιμα καθορισμένα

σημεία στάσης ή στάθμευ-

σης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ.

Στα σημεία επαναφόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων που

ορίζονται με την παρούσα

απαγορεύεται να φορτίζο-

νται ηλεκτρικών οχημάτων,

εκτός από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ,

στ) τη χωροθέτηση σημείων

επαναφόρτισης ηλεκτρικών

οχημάτων σε χώρους στάθ-

μευσης οχημάτων ΑμεΑ».
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Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εκπονεί ο δήμοςΣχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εκπονεί ο δήμος

ΦαρσάλωνΦαρσάλων



Σ
υγκινητική ήταν η

ανταπόκριση των

πολιτών στο κάλε-

σμα του δήμου

Φαρσάλων για τη συγκέ-

ντρωση ειδών πρώτης

ανάγκης για τους κατοί-

κους των πυρόπληκτων

περιοχών.

Με τη συνδρομή εθελοντών

και της Κοινότητας

Φαρσάλων έγινε διαλογή

στα είδη που συγκεντρώθη-

καν, ενώ σήμερα

Παρασκευή κλιμάκιο της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

παρέλαβε τη βοήθεια για να

τη μεταφέρει συνολικά

στους συμπολίτες μας που

έχουν ανάγκη.

Στο χώρο συγκέντρωσης

βρέθηκε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου ο οποίος και

συνεχάρη τα μέλη της

Κοινότητας και τους εθελο-

ντές για την προσπάθειά

τους, αλλά και όλους τους

πολίτες που έσπευσαν από

το υστέρημά τους να δεί-

ξουν έμπρακτα την αλλη-

λεγγύη τους στο συνάνθρω-

πο.

«Είναι πραγματικά συγκινη-

τικό να βλέπεις μέσα σε

τόσο λίγο χρονικό διάστημα

τόσο μεγάλη ανταπόκριση

από τους συμπολίτες μας.

Το φιλότιμο και η ανθρωπιά

είναι αυτά που μας κρατάνε

όρθιους στα δύσκολα ως

κοινωνία» είπε μεταξύ

άλλων ο κ. Εσκίογλου.
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Σ
την ενεργειακή ανα-

βάθμιση  συνολικά

83  δημοσίων κτι-

ρίων, με χρηματοδότηση

69,7 εκατομμύρια ευρώ

από το ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας

2014-2020, οδηγεί το

στρατηγικό σχέδιο της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

για τη μείωση του ενερ-

γειακού αποτυπώματος

παλιών και ενεργοβόρων

κτιρίων και την απόδοση

σύγχρονων, λειτουργικών

και φιλικών και περιβάλ-

λον δημόσιων υποδο-

μών.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε την

ένταξη στο ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014-2020,  29

νέων έργων ενίσχυσης της

ενεργειακής απόδοσης

δημοσίων κτιρίων στη

Θεσσαλία, συνολικού προϋ-

πολογισμού 24,2 εκατομμυ-

ρίων ευρώ. Ενώ σε εξέλιξη

βρίσκονται 54 ενεργειακές

αναβαθμίσεις, συνολικού

προϋπολογισμού 45,4 εκα-

τομμύριων ευρώ.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

με σύμμαχο τη φύση χρη-

ματοδοτεί την αναβάθμιση

των δημόσιων κτιρίων βελ-

τιώνοντας το ενεργειακό

τους αποτύπωμα» δηλώνει

ο Περιφερειάρχης Κώστας

Αγοραστός. «Έχουμε σε

εξέλιξη ένα ευρύ πρόγραμ-

μα ενεργειακών αναβαθμί-

σεων και με στρατηγικό

σχεδιασμό, συνεργασίες,

συνέργειες και προγραμμα-

τισμό αξιοποιούμε τους

πόρους του ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας για τον εκσυγ-

χρονισμό ακόμη 29δημο-

σίων και δημοτικών κτιρίων.

αναβαθμίζουμε σχολεία

κάθε  βαθμίδας,

Νοσοκομεία,  Δημαρχεία,

κτίρια Επιμελητηρίων και

Δικαστικά Μέγαρα

Αντιμετωπίζουμε τις επι-

πτώσεις από την κλιματική

αλλαγή, μειώνουμε τους

ρύπους, περιορίζουμε την

κατανάλωση ενέργειας. Τα

«πράσινα» κτίρια είναι έργα

ουσίας, με σημαντικά οφέλη

όχι μόνο για το περιβάλλον

και τη δημόσια υγεία, αλλά

και για την οικονομία. Το

βραβευμένο, στα 200 καλύ-

τερα «πράσινα» έργα του

Green Deal της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

πρόγραμμα ενεργειακών

αναβαθμίσεων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας,

αποδίδει σύγχρονα κτίρια

με πράσινο περιβαλλοντικό

αποτύπωμα,  συμβάλλει

στη  μείωση της κατανάλω-

σης ενέργειας και τη μείω-

ση των εκπομπών διοξειδί-

ου του άνθρακα και βελτιώ-

νει τις  συνθήκες λειτουρ-

γίας των υποδομών του

δημοσίου τομέα» προσθέτει

ο Κ. Αγοραστός.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται

στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-

2020, στο πλαίσιο της

Πρόσκλησης «Ενίσχυση

της Ενεργειακής Απόδοσης

των δημοσίων κτιρίων στη

Θεσσαλία», 29 έργα συνο-

λικού προϋπολογισμού

24.270.893 ευρώ.

Τα έργα συγχρηματοδοτού-

νται από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και

αφορούν στην ενεργειακή

αναβάθμιση ενεργοβόρων

δημόσιων κτιρίων στη

Θεσσαλία, με σκοπό την

επίτευξη των στόχων που

έχουν τεθεί στο Εθνικό

Σχέδιο Δράσης για την

Ενεργειακή Απόδοση.

Επιπλέον, στοχεύουν στην

αξιοποίηση του δυναμικού

εξοικονόμησης ενέργειας

και βελτίωσης της ενεργεια-

κής αποδοτικότητας στον

κτιριακό τομέα, με τα κτίρια

του Δημόσιου Τομέα να

αποτελούν παράδειγμα για

την κινητοποίηση όλης της

οικονομίας.  

Η συγκεκριμένη

Πρόσκληση είναι η 4η κατά

σειρά Πρόσκληση του

Προγράμματος με αντικεί-

μενο την ενίσχυση της

ενεργειακής απόδοσης των

δημοσίων κτιρίων. Στο

πλαίσιο των τριών προη-

γουμένων Προσκλήσεων

εντάχθηκαν 54 έργα συνολι-

κού προϋπολογισμού 45,4

εκ. €, τα περισσότερα από

τα οποία βρίσκονται σήμε-

ρα σε φάση υλοποίησης.

Επομένως, και με τις

παρούσες εντάξεις ο συνο-

λικός αριθμός των έργων

ενεργειακής αναβάθμισης

δημοσίων κτιρίων με χρη-

ματοδότηση από το ΠΕΠ

Θεσσαλίας 2014 – 2020

ανέρχεται σε 83 και ο προϋ-

πολογισμός τους σε

69.710.293,20 €.  

Τα αναμενόμενα αποτελέ-

σματα από την υλοποίηση

τους αφορούν στη μείωση

της κατανάλωσης ενέργειας

των δημοσίων κτιρίων και

στην παράλληλη μείωση

των εκπομπών CO2 μέσω

της βελτίωσης της ενεργεια-

κής απόδοσης και της χρή-

σης Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας στις υποδομές

του δημόσιου τομέα, μέσω

της υιοθέτησης ενεργειακά

αποδοτικών συστημάτων

για ψύξη και θέρμανση

χώρων και την παραγωγή

ζεστού νερού χρήσης,

καθώς και μέσω εφαρμογής

τεχνολογιών εξοικονόμησης

ενέργειας.

Όσο αφορά τον Δήμο

Φαρσάλων από το εν λόγω

πρόγραμμα ενεργειακής

αναβάθμισης αναμένεται να

γίνει η ενεργειακή αναβάθ-

μιση του Δημοτικού

Σχολείου και Νηπιαγωγείου

Βαμβακού  Φαρσάλων

ύψους 472.940,00 ευρώ
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-Κυριακή 29/8 Μονοήμερη Εκδρομή Το

Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕ (ΤΕΒΕ) διοργα-

νώνει μονοήμερη εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου

Εφραίμ Κονταριώτισσας και στην

Λεπτοκαρυά.

Πληροφορίες στα μέλη του Δ.Σ.

-Κυριακή 12/9 Μονοήμερη Εκδρομή στην

Ι.Μ. Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού, προ-

σκύνημα στην Ιερά Εικόνα της Παναγίας

Γοργοϋπηκόου από την Ι.Μ. Δοχειαρίου του

Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη – Κρουαζιέρα

στον Θερμαϊκό .

23/24-9 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο

(Αναχώρηση Τετάρτη βράδυ)

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές καθ’ όλη την

διάρκεια της εκδρομής και στο νησί της

Τήνου με λεωφορείο του γραφείου μας.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 1 Διανυκτέρευση σε

ξενοδοχείο με πρωινό και η επίσκεψη σε Αγία

Πελαγία και Βόλακα.

- Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Γυναικών

Αχιλλείου με το “Naselos Travel” διοργανώνει

απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίου

ΔΙονυσίου εν Ολύμπω Λιτοχώρου.

-12/13-9 Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.

Αναχώρηση 11/9 (Βράδυ).

-9/9 Μονοήμερη εκδρομή Σοχό, Θεσσαλονίκη

(Παναγία Γοργοϋπηκόος, Άγιο Όρος), Άγιος

Παίσιος.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Δημοτικό Σχολείο και τοΑναβαθμίζεται ενεργειακά το Δημοτικό Σχολείο και το

Νηπιαγωγείο στην Βαμβακού από την ΠεριφέρειαΝηπιαγωγείο στην Βαμβακού από την Περιφέρεια

6981747122



Σ
ε ανακοίνωση του

Υπουργείου

Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

επισημαίνονται τα εξής:

«Μετά από σχετική οδηγία

του Αρχηγείου της

Ελληνικής Αστυνομίας ξεκα-

θαρίστηκε το ζήτημα των

δικαιολογητικών για την

παράταση της προσωρινής

απασχόλησης των εργατών

γης για επιπλέον 90 ημέ-

ρες, η οποία προβλέφθηκε

με τροπολογία του ΥΠΑΑΤ

το Μάρτιο του τρέχοντος

έτους (υποπερ. βα της περ.

β της παρ. 3 του άρθρου

δέκατου έκτου του

ν.4783/2021), καλύπτοντας

τις παρούσες και επείγου-

σες ανάγκες των αγροτών.

Συγκεκριμένα απαιτείται

μόνο αίτηση και υπεύθυνη

δήλωση του εργοδότη,

φωτοαντίγραφο της αστυνο-

μικής του ταυτότητας,

φωτοτυπία του διαβατηρίου

του εργαζόμενου και φωτο-

γραφία του, τα οποία υπο-

βάλλονται στην κατά τόπο

αρμόδια Διεύθυνση

Αλλοδαπών ή στη

Διεύθυνση Αστυνομίας της

Ελληνικής Αστυνομίας,

χωρίς επιπλέον κόστη και

επιβαρύνσεις».

Ξεκαθαρίστηκε το ζήτημα

των δικαιολογητικών για την

παράταση της προσωρινής

απασχόλησης των εργατών

γης για επιπλέον 90 ημέ-

ρες, μετά από σχετική οδη-

γία του Αρχηγείου της

Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα απαιτείται

μόνο αίτηση και υπεύθυνη

δήλωση του εργοδότη,

φωτοαντίγραφο της αστυνο-

μικής του ταυτότητας,

φωτοτυπία του διαβατηρίου

του εργαζόμενου και φωτο-

γραφία του, τα οποία υπο-

βάλλονται στην κατά τόπο

αρμόδια Διεύθυνση

Αλλοδαπών ή στη

Διεύθυνση Αστυνομίας της

Ελληνικής Αστυνομίας,

χωρίς επιπλέον κόστη και

επιβαρύνσεις.

Η παράταση, προβλέφθηκε

με τροπολογία του ΥΠΑΑΤ

το Μάρτιο του τρέχοντος

έτους (υποπερ. βα της περ.

β της παρ. 3 του άρθρου

δέκατου έκτου του

ν.4783/2021), καλύπτοντας

τις παρούσες και επείγου-

σες ανάγκες των αγροτών.
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Παράταση προσωρινής απασχόλησης εργατών γης για επιπλέΠαράταση προσωρινής απασχόλησης εργατών γης για επιπλέ--

ον 90 ημέρεςον 90 ημέρες - - Τα δικαιολογητικά που χρειάζονταιΤα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Κ
αταβολές της

τάξης του 1,5 δις.

ευρώ σε πάνω

από 3 εκατ. δικαιούχους

θα πραγματοποιηθούν

από τον e-ΕΦΚΑ και τον

ΟΑΕΔ την περίοδο 23-27

Αυγούστου, διάστημα

κατά το οποίο ξεκινά -από

την Τετάρτη 25

Αυγούστου- η πληρωμή

των κύριων και επικουρι-

κών συντάξεων

Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα

γίνουν οι ακόλουθες κατα-

βολές:

Όσον αφορά στην πληρω-

μή των κύριων και επικου-

ρικών συντάξεων

Σεπτεμβρίου:

Την Τετάρτη 25 Αυγούστου

θα καταβληθούν 504,9

εκατ. ευρώ σε 1.075.294

συνταξιούχους που προέρ-

χονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ,

ΟΤΕ+0,19% των οποίων το

ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7

και 9.

Την Πέμπτη 26 Αυγούστου

θα καταβληθούν 505 εκατ.

ευρώ περίπου σε 1.076.430

συνταξιούχους που προέρ-

χονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ

και των οποίων το ΑΜΚΑ

λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Την Παρασκευή 27

Αυγούστου θα καταβληθούν

466,7 εκατ. ευρώ σε

849.863 συνταξιούχους που

προέρχονται από τους τέως

φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και

ΕΤΑΑ.

Όσον αφορά στις λοιπές

τακτικές πληρωμές:

11,4 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 490 δικαιού-

χους σε συνέχεια έκδοσης

αποφάσεων για εφάπαξ

10.000 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 20 δικαιούχους για

κληρονομικές παροχές επι-

κουρικής σύνταξης

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν

οι εξής καταβολές:

9 εκατ. ευρώ σε 24.000

δικαιούχους για καταβολή

επιδομάτων ανεργίας και

λοιπών επιδομάτων

10 εκατ. ευρώ σε 3.000

δικαιούχους στο πλαίσιο

επιδοτούμενων προγραμ-

μάτων απασχόλησης

7 εκατ. ευρώ για προγράμ-

ματα κοινωφελούς χαρακτή-

ρα (πληρωμή εισφορών σε

φορείς)

600.000 ευρώ σε 800 μητέ-

ρες για επιδοτούμενη άδεια

μητρότητας.

Για το διάστημα 23-27

Αυγούστου δεν υπάρχουν

προγραμματισμένες πλη-

ρωμές από το ίδιο το

Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων και

τον ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικά οι πληρωμές συντάξεων τον Αύγουστο – Τι θα καταβάλλει ο ΟΑΕΔΑναλυτικά οι πληρωμές συντάξεων τον Αύγουστο – Τι θα καταβάλλει ο ΟΑΕΔ



Μ
ε μεγάλη επιτυ-

χία πραγματο-

ποιήθηκε από

τον  Πολιτιστικός

Σύλλογος Βασιλί

Φαρσάλων, το

Βιβλιοπωλείο «Πρότυπο»

και τις εκδόσεις Ψυχογιός

η παρουσίαση του νέου

μυθιστορήματος του γνω-

στού συγγραφέα Γιάννη

Καλπούζου «ραγιάς-

Μέρες και Νύχτες 1821»

στην πλατεία του Βασιλί,

την Τρίτη 17 Αυγούστου.

Πλήθος κόσμου παρακο-

λούθησε την παρουσίαση,

συζήτησε με τον συγγρα-

φέα ενώ στο τέλος της

παρουσίασης ο κ.

Καλπούζος υπέγραψε και

αντίτυπα.

Μ
ε μεγάλη επιτυ-

χία και πλήθος

κόσμου πραγμα-

τοποιήθηκε η Πολιτιστική

εκδήλωση στην Ερέτρια,

με θέμα την αρχαία

Ερέτρια και την ιστορική

αναδρομή σε αυτή. 

Την ομιλία της φιλόλογου κ.

Βασιλικής Βαρακλιώτου με

θέμα «Ιστορική Αναδρομή

στην Αρχαία Ερέτρια» (σ.σ.

εργασία που δημοσιεύεται

στο τελευταίο τεύχος του

Θεσσαλικού Ημερολογίου

Νο 80ο.), παρακολούθησαν

με μεγάλο ενδιαφέρον οι

παρευρισκόμενοι.

Η εκδήλωση έγινε για

πρώτη φορά στον αρχαιο-

λογικό υπό το

φώςΑυγουστιάτικης πανσέ-

ληνου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε

από τον Αρχαιόφιλο

Πολιτιστικό Σύλλογο

Ερέτριας Φαρσάλων με την

υποστήριξη του Δήμου

Φαρσάλων και με την άδεια

της Εφορίας Αρχαιοτήτων

Λάρισας πραγματοποιήθη-

κε σε ειδικό χώρο, δίπλα

από το αρχαιολογικό χώρο

στο Ιερό/Τέμενος.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Πολιτιστική εκδήλωση στηνΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Πολιτιστική εκδήλωση στην

Ερέτρια Φαρσάλων Ερέτρια Φαρσάλων μεμε θέμαθέμα ““Ιστορική αναδρομή στην Αρχαία Ερέτρια”Ιστορική αναδρομή στην Αρχαία Ερέτρια”

ΜεΜε μεγάλημεγάλη επιτυχίαεπιτυχία διεξήχθη η παρουσίασηδιεξήχθη η παρουσίαση

του βιβλίου του κ. Γιάννη Καλπούζουτου βιβλίου του κ. Γιάννη Καλπούζου



Δ
υο σημαντικά έργα

σε σχολικές μονά-

δες, πρόκειται να

δημοπρατήσει η τεχνική

υπηρεσία του Δήμου

Φαρσάλων εντός του

Σεπτεμβρίου 2021 που θα

βελτιώσουν σημαντικά

την εξοικονόμηση ενέρ-

γειας αυτών των κτιρίων.

Πιο συγκεκριμένα αναμένε-

ται να δημοπρατηθούν η

ενεργειακή αναβάθμιση του

ΕΠΑΛ Φαρσάλων προϋπο-

λογισμού 809.100 € και του

1ου Γυμνασίου – Λυκείου

Φαρσάλων προϋπολογι-

σμού. 759.500 €. Η χρημα-

τοδότηση και των δυο

έργων γίνεται μέσω από το

«Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Θεσσαλίας 2014 –2020».

Ενεργειακή αναβάθμιση

ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Πρόκειται για υφιστάμενα

κτίρια εκπαίδευσης

Ενεργειακής Κατηγορίας Z

και Ε, τα οποία μετά την

βελτίωση των ενεργειακών

χαρακτηριστικών τους ανα-

μένεται να αναβαθμιστούν

στην Κατηγορία B του

Κανονισμού Ενεργειακής

Απόδοσης Κτιρίων

(ΚΕΝΑΚ).

Η ενεργειακή αναβάθμιση

των κτιρίων περιλαμβάνει

τις εξής παρεμβάσεις:

– Εφαρμογή συστήματος

θερμομόνωσης των κτιρια-

κών κελυφών.

– Εφαρμογή συστήματος

θερμομόνωσης στις στέγες

των κτιρίων.

– Αντικατάσταση των κου-

φωμάτων και των υαλοπι-

νάκων με νέα θερμομονωτι-

κά.

– Αντικατάσταση των φωτι-

στικών παλαιού τύπου με

σύγχρονα φωτιστικά τεχνο-

λογίας LED.

– Αναβάθμιση του συστή-

ματος θέρμανσης, με αντι-

κατάσταση του υφιστάμε-

νου συστήματος θέρμανσης

πετρελαίου με φυσικό

αέριο.

– Ενεργειακή αναβάθμιση

1ου Γυμνασίου – Λυκείου

Φαρσάλων

Πρόκειται για υφιστάμενο

σχολικό κτίριο Ενεργειακής

Κατηγορίας Ζ, το οποίο

αναμένεται να αναβαθμιστεί

σε Κατηγορία Β με βελτίω-

ση των ενεργειακών χαρα-

κτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση

κτιρίου περιλαμβάνει τις

εξής παρεμβάσεις:

Θερμομόνωση κελύφους,

αντικατάσταση κουφωμά-

των, παρεμβάσεις στο

σύστημα θέρμανσης, τοπο-

θέτηση φωτιστικών LED.

Από την υλοποίηση τoυ

έργου αναμένεται η μείωση

της κατανάλωσης ενέργειας

του κτιρίου και η μείωση

των εκπομπών CO2 και

παράλληλα η αναβάθμιση

των συνθηκών θερμικής

άνεσης και, κατ’ επέκταση,

η ποιοτική βελτίωση των

συνθηκών λειτουργίας του

σχολείου και της διαβίωσης

των μαθητών και του εκπαι-

δευτικού προσωπικού.

9
Τρίτη 24 Αυγούστου

CMYK

Τοπικά Νέα

Υ
πεγράφη η

Υπουργική

Απόφαση για νέα

έκτακτη χρηματοδότηση

προς τους Δήμους,

ύψους 50 εκατομμυρίων

ευρώ, προκειμένου να

στηριχθούν στο πλαίσιο

της αντιμετώπισης της

πανδημίας του κορονοϊ-

ού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών, Στέλιος
Πέτσας, δήλωσε: «Οι Δήμοι
πλήττονται από τις οικονο-
μικές επιπτώσεις της παν-

δημίας καθώς έχουν απώ-
λειες εσόδων και αυξημένες
έκτακτες δαπάνες για την
αντιμετώπιση της υγειονομι-
κής κρίσης. Η Κυβέρνηση
τους στηρίζει έμπρακτα με
νέα έκτακτη χρηματοδότηση
ύψους 50 εκατ. ευρώ η
οποία προστίθεται στην
οικονομική ενίσχυση ύψους
237,1 εκατομμυρίων ευρώ,
με την οποία στηρίχθηκε η
Τοπική Αυτοδιοίκηση το
προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Και θα συνεχίσουμε να τους
στηρίζουμε για όσο διάστη-
μα χρειαστεί. Κράτος και
Τοπική Αυτοδιοίκηση προ-
χωράμε ενωμένοι προσφέ-
ροντας λύσεις στα προβλή-

ματα των πολιτών, με
στόχο να βελτιώσουμε την
καθημερινότητα και να
κάνουμε τη ζωή τους καλύ-
τερη».
Ο Δήμος Φαρσάλων θα
λάβει το ποσό των 81.000
ευρώ.
Ο Δήμος Λάρισας θα λάβει
1.084,700 ευρώ, ο Δήμος
Αγιάς 41.000 ευρώ, ο
Δήμος Κιλελέρ 70.200
ευρώ, ο Δήμος Ελασσόνας
124.500 ευρώ, ο Δήμος
Τυρνάβου 73.700 ευρώ και
ο Δήμος Τεμπών 49.300
ευρώ.

Νέα έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων μεΝέα έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων με

50 εκατ. ευρώ – Αναλυτικά τα ποσά στους50 εκατ. ευρώ – Αναλυτικά τα ποσά στους

Δήμους της Π.Ε. ΛάρισαςΔήμους της Π.Ε. Λάρισας

Αναβαθμίζονται ενεργειακά ΕΠΑΛ & 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο ΦαρσάλωνΑναβαθμίζονται ενεργειακά ΕΠΑΛ & 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Φαρσάλων



Μ
εγάλη είναι η

ανταπόκριση των

πολιτών, των

συλλόγων, των φορέων

και των εταιριών στο

κάλεσμα της Περιφέρειας

Θεσσαλίας για συγκέ-

ντρωση  βοήθειας για

τους πυρόπληκτους.  Στο

πλαίσιο της αλυσίδας

αλληλεγγύης και προ-

σφοράς για την κάλυψη

των πρώτων, επειγουσών

αναγκών των συνανθρώ-

πων μας που δοκιμάζο-

νται σκληρά, στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας

συγκεντρώνονται μεγάλες

ποσότητες νερού, τροφί-

μων μακράς διάρκειας,

ειδών πρώτης ανάγκης,

ρουχισμού, προσωπικής

υγιεινής, μασκών και

αντισηπτικών, καθώς και

τροφών για οικόσιτα ζώα.

Τις επόμενες μέρες η

πρώτη αποστολή της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

αναχωρεί για να παραδο-

θεί στους πυρόπληκτους.

«Ευχαριστούμε τον κόσμο

που ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα προσφοράς και

αγάπης της Περιφέρειας

Θεσσαλίας για τη συγκέ-

ντρωση βοήθειας για τους

συνανθρώπους μας που

δοκιμάζονται από τις κατα-

στροφικές πυρκαγιές. Η

Θεσσαλία βίωσε πρόσφατα

δύσκολες καταστάσεις με

την θεομηνία του Ιανού και

τον καταστροφικό σεισμό

και σήμερα ανταποδίδει την

αμέριστη βοήθεια και

συμπαράσταση που δέχτη-

κε από όλη τη χώρα»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός.
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Είδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους συγκεντρώνειΕίδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους συγκεντρώνει

καθημερινά η Περιφέρεια Θεσσαλίαςκαθημερινά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τ
ους πρώτους κοι-

νόχρηστους σταθ-

μούς φόρτισης

εγκαθιστά η Περιφέρεια

Θεσσαλίας. Το επόμενο

διάστημα ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπογράφει τη

σύμβαση για την εγκατά-

σταση  τριών σταθμών

φόρτισης ηλεκτρικών

αυτοκινήτων διπλής εξό-

δου καθώς και τις αντί-

στοιχες υπηρεσίες και

σύστημα παρακολούθη-

σης, διαχείρισης, διασύν-

δεσης και προβολής τους

μέσω ηλεκτρονικής πλατ-

φόρμας και κατάλληλου

λογισμικού διαχείρισης

σημείων φόρτισης.Η

Περιφέρεια Θεσσαλίας

κάνει βήματα στην ηλε-

κτροκίνηση, καθώς μετά

την απόκτηση του πρώ-

του της  ηλεκτρικού αυτο-

κινήτου  – από το ευρω-

παϊκό πρόγραμμα

EnerNETMob-  προχωρά

άμεσα στην εγκατάσταση

σταθμών φόρτισης ηλε-

κτρικών αυτοκινήτων σε

δημόσιους χώρους όλων

των Περιφερειακών

Ενοτήτων.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

αξιοποιώντας ευρωπαϊκά

προγράμματα και κοινοτι-

κούς πόρους επενδύει σε

πρακτικές που μπορούν να

βελτιώσουν την ποιότητα

ζωής στην πόλη, να κάνουν

την καθημερινότητά μας πιο

άνετη και να ενισχύσουν

την προστασία του περι-

βάλλοντος» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Μετά

την απόκτηση του πρώτου

ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου

προχωράμε στην εγκατά-

σταση  σταθμών φόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων στη

Θεσσαλία. Οι σταθμοί φόρ-

τισης ηλεκτρικών αυτοκινή-

των εξασφαλίζουν στους

κατόχους ηλεκτρικών αυτο-

κινήτων που κινούνται μέσα

στα όρια της  Περιφέρειας

Θεσσαλίας τις απαραίτητες

υποδομές για την επανα-

φόρτιση των   οχημάτων.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

EnerNETMob στο οποίο

συμμετέχει η Περιφέρεια

Θεσσαλίας υποστηρίζει την

κυκλοφορία αθόρυβων

αυτοκινήτων με μηδενικές

εκπομπές ρύπων και

ενθαρρύνει τους πολίτες να

υιοθετούν φιλικούς προς το

περιβάλλον τρόπους μετα-

κίνησης. Η Περιφέρεια

Θεσσαλίας κάνει την ηλε-

κτροκίνηση όχι ένα στόχο

για το μέλλον, αλλά καθη-

μερινότητα στο παρόν»

προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Νέους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εγκαθιστά ηΝέους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εγκαθιστά η

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας
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Ευχαριστήριο του Δ.Σ. του Συλλόγου Ευχαριστήριο του Δ.Σ. του Συλλόγου ΓυναικώνΓυναικών “Μελίνα”“Μελίνα”

Τ
ο  Δ.Σ. του συλλό-

γου «Μελίνα» μετα

την μεγάλη επιτυ-

χία της θεατρικής παρά-

στασης «Η ωραία του

κουρέα» που ανέβηκε

από τη θεατρική ομάδα

του συλλόγου μας στις

17/08, 18/08 και 19/08, 

Ευχαριστεί θερμά τους

χορηγούς κύριο  Αλμυριώτη

Χρήστο με την  επιχείρηση

υγρών καυσίμων, τον κύριο

Αρχοντή Βασίλη με την

ομώνυμη επιχείρηση γεωρ-

γικών εφοδίων, τους κυρί-

ους Δοντά του ομίλου

Επίλεκτος κλωστοϋφα-

ντουργία, τον κύριο Νίκο

Νικολάου, ιδιοκτήτη των

«Λατομείων Νικολάου» ,

τον κύριο Γιάννη

Παπαδόπουλο με την επι-

χείρηση γεωργικών εφο-

δίων, τους ιδιοκτήτες της

εταιρείας γεωργικών εφο-

δίων  των κυρίων Σούρλα-

Τσομπανάκη, την εταιρεία

των αδελφών κυρίων

Χαρμπή που ασχολείται με

το εμπόριο και την παρα-

γωγή ζωοτροφών και φυσι-

κά το μεγάλο μας χορηγό,

τον Αγροτικό συνεταιρισμό

επαρχίας Φαρσάλων ΕΝΙ-

ΠΕΑ για την οικονομική ενί-

σχυση τους στην παράστα-

ση μας που χωρίς αυτή δεν

θα μπορούσε να πραγματο-

ποιηθεί.

Ευχαριστούμε επίσης τους

ηθοποιούς μας

Κυριτσόπουλο Κώστα,

Κατσαρού Δήμητρα,

Ντοκούζη Κωνσταντίνο,

Καραγιάννη Αποστόλη,

Θανασιά Θεόδωρο, Ζάντζα

Αντώνη, Τουρμούσογλου

Αγγελική, Νικολάου Βάνα,

Μητσοπούλου Μαρία,

Αποστολακοπούλου Φούλα,

Μπελιώκα Κώστα,

Χρυσόπουλο Αντώνη,

Σπανόπουλο Γιώργο,

Γκόβαρη Πόπη,

Γκουτζινοπούλου Βάσω,

Παπαδοπούλου Εύη,

Χατζηπλή Εφη,

Μαργαριτοπούλου Ελένη

και τα  μικρά μας ταλέντα

Αντωνία Ζάντζα και Ιωάννα

Χρυσοπούλου, τον σκηνο-

θέτη  Ακυ Μητσούλη, την

βοηθό σκηνοθέτη Όλγα

Παπαβασιλείου, την  Σώση

Βακούλα στα σκηνικά, την

Τόνια Ανδρεοπούλου στο

μακιγιάζ, τον φωτογράφο

Κωνσταντίνο Ρίζο, τον

Χριστόδουλο Θανασιά στα

φώτα και στον ήχο,  τον

δάσκαλο χορού  Παναγιώτη

Καραμήτρο, τις κυρίες που

χόρεψαν  Δώρα Νικολαΐδη,

Μαρία Νικολαΐδη,  Ιουλία

Ζαφειροπούλου και

Αγγελική Μπόγκα, τα μέλη

της ορχήστρας Γεώργιο

Δραγάζη στην ενορχήστρω-

ση και στην ηλ. Κιθάρα, την

Ευαγγελία Ζάμπαλου στην

επιμέλεια μουσικής και στα

πλήκτρα, την Θώμη

Τσαφούτη στο τραγούδι,

τον  Κωνσταντίνο

Μουσούλη στην ηλ. Κιθάρα,

τον  Χρήστο Ντούλα στο

μπουζούκι,  καθώς και τους

εθελοντές του συλλόγου

μας για την πολύτιμη βοή-

θεια τους. Ευχαριστούμε και

τον Δήμο Φαρσάλων για

την γενικότερη στήριξη του

στις δράσεις του συλλόγου

μας  καθώς και τον κόσμο

που μας τίμησε με την

παρουσία του. 

Με εκτίμηση η Πρόεδρος

και το Δ.Σ. του  Συλλόγου

«Μελίνα». 



Ό
πως έγινε γνωστό

από τον

Κανονισμό

Ιδιότητας Μετεγγραφών

της Ε.Π.Ο, από την αγωνι-

στική περίοδο 2021-22

παύουν να υφίστανται τα

Δελτία Αορίστου Χρόνου,

ενώ και όλα τα σωματεία

υποχρεούνται σε αντικα-

τάσταση των Δελτίων

Αθλητικής Ιδιότητας των

ποδοσφαιριστών τους

έως τις 30/06/2022, με το

δελτίο νέου τύπου που θα

είναι ορισμένου χρόνου

και λευκό.

Ποδοσφαιριστές των

οποίων τα δελτία δεν

αντικατασταθούν δεν θα

έχουν δικαίωμα συμμετο-

χής σε επίσημους αγώ-

νες, αρχής γενομένης

από την περίοδο 2021-

2022!

Καλούνται τα σωματεία να
προσέλθουν στα γραφεία
της ΕΠΣΝΛ για να προχω-
ρήσουν τις αντικαταστάσεις
των δελτίων το συντομότερο

δυνατόν,
ώστε να προλάβουν να επα-
νεκδοθούν τα δελτία των
ποδοσφαιριστών τους.

Α
πό την Ε.Δ. της

ΕΠΣΝ Λάρισας

ανακοινώνεται ότι

όσες ομάδες επιθυμούν

να διεξάγουν φιλικές ανα-

μετρήσεις θα πρέπει να

υποβάλλουν

επίσημο αίτημα με e-mail

στo epslarisas@otenet.gr

αναγράφοντας

– Ομάδες (γηπεδούχο –

φιλοξενούμενο)

– Ημερομηνία & ώρα

– Γήπεδο

– Διαιτητές (1 ή 3)

* Σε περίπτωση που το

αίτημα δεν κατατεθεί ηλε-

κτρονικά τουλάχιστον

24ώρες πριν την έναρξη

της προγραμματισμένης

αναμέτρησης, δεν θα ορίζο-

νται διαιτητές!

Επιπλέον οι διαιτητές που

θα ορίζονται είναι υποχρεω-

μένοι να ακολουθήσουν το

υγειονομικό πρωτόκολλο

που έχει ορισθεί από την

ΓΓΑ (και για τους ποδοσφαι-

ριστές) με  PCR ή rapid test

48h ή με πιστοποιητικό

εμβολιασμού.

Μ
ετά από απόφαση

του Διοικητικού

Συμβουλίου στις

17.08.2021, ορίσθηκαν οι

δηλώσεις συμμετοχής

των ομάδων για την

ποδοσφαιρική χρονιά

2021-2022.

Οι καταληκτικές ημερομη-
νίες είναι οι εξής:
Α’ DE-TOX ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 03
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10
ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2021
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Από τη διοίκηση της ΕΠΣΝ
Λάρισας αποφασίσθηκε οι
δηλώσεις συμμετοχής να
είναι δωρεάν με σκοπό την
οικονομική στήριξη των
σωματείων μας που αποτε-
λεί κύριο μέλημα της
Διοίκησης.
Υπενθυμίζεται πως τα
σωματεία πριν τη δήλωση

συμμετοχής θα πρέπει να
είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ως
προς τις οφειλές τους προς
την ΕΠΣΝΛ και την ΕΠΟ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑΤΑ ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022
1. Δήλωση Συμμετοχής
υπογεγραμμένη και σφραγι-
σμένη
2. Βεβαίωση μη οφειλής
από το Λογιστήριο της
Ε.Π.Σ.Ν.Λ.
3. Διοικητικό Συμβούλιο
4. Συνυποσχετικό
Διαιτησίας
5. Παραχωρητήριο γηπέδου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΠΣΝ Λάρισας με την υπ’
αριθμόν 10/17.08.2021
απόφασή του ψήφισε την
μετονομασία των κατηγο-
ριών. Οι νέες ονομασίες θα
είναι πλέον οι: Α’ κατηγορία,

Β’ κατηγορία και Γ’ κατηγο-
ρία (επισημαίνεται ότι για τη
χρονιά 2021-2022 η επίση-
μη ονομασία της πρώτης
κατηγορίας είναι Α’ DE-
TOX).
Σκοπός αυτής της αλλαγής
είναι η  καλύτερη εξυπηρέ-
τηση και διευκόλυνση των
σωματείων με τα συνακό-
λουθα οικονομικά οφέλη.
Η οικονομική ελάφρυνση θα
προκύψει τόσο μέσω της
μείωσης των εξοδολογίων
των διαιτητών, όσο και
λόγω της νέας τιμολογιακής
πολιτικής της ΕΠΟ η οποία
έχει τροποποιήσει το
κόστος των νέων δελτίων
ανά κατηγορία.
Τέλος οι νέες κατηγορίες (Α,
Β, Γ) αποτελούν σημαντική
εξέλιξη και για την εναρμό-
νιση της ΕΠΣΝ Λάρισας με
την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού.
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Αθλητικά Νέα

Υπενθύμιση από την ΕΠΣΝ Λάρισας για επανέκδοση δελτίωνΥπενθύμιση από την ΕΠΣΝ Λάρισας για επανέκδοση δελτίων

Δηλώσεις συμμετοχής, δικαιοΔηλώσεις συμμετοχής, δικαιο--

λογητικά και μετονομασίαλογητικά και μετονομασία

κατηγορίωνκατηγορίων

Προϋποθέσεις φιλικών αναμετρήσεων (για ομάδες & διαιτητές)Προϋποθέσεις φιλικών αναμετρήσεων (για ομάδες & διαιτητές)



Ε
γγραφή του

Αθλητικού

Συλλόγου

Φαρσάλων στο ηλεκτρο-

νικό μητρώο αθλητικών

σωματείων!

Η ανακοίνωση του

Συλλόγου

Μια σημαντική στιγμή για

την λειτουργία και το κύρος

του συλλόγου μας, η εγγρα-

φή στο ηλεκτρονικό μητρώο

αθλητικών σωματείων της

Γενικής γραμματείας αθλη-

τισμού. Συγκεκριμένα έχου-

με την εγγραφή των τμημά-

των:

• Στίβου με προπονητή τον

κ. Μανετζή Χρήστο

• Μπάσκετ με προπονητή

τον κ. Μανετζή Αντώνη

• Βόλεϊ με προπονητή τον

κ. Μανετζή Χρήστο

Ο
Αχιλλέας Φαρσάλων
προχωρά δυναμικά
την ενίσχυση του με

σκοπό και στόχο την
παρουσίαση ενός ισχυρού
και ανταγωνιστικού συνό-
λου στο νέο πρωτάθλημα
της Α ΕΠΣΝ Λάρισας.
Οι κιτρινόμαυροι ανακοίνω-
σαν ακόμη τρεις προσθήκες
φτάνοντας συνολικά τις 7
μεταγραφές και δείχνουν
έτοιμοι να θέσουν τις βάσεις
για μια επιτυχημένη σεζόν.
Πιο συγκεκριμένα με την
φανέλα του Αχιλλέα θα αγω-
νίζονται την νέα σεζόν οι
Χρήστος Αλεξίου, Χρήστος
Κερμελίδης και Κοσμάς
Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:
Για τον Χρήστο Αλεξίου: Η
Διοίκηση της ομάδος μας
ανακοινώνει την απόκτηση
του Χρήστου
Αλεξίου.Αγωνίζεται τόσο ως
αμυντικός μέσος όσο και ως
στόπερ.
Ο Αλεξίου μεταξύ άλλων έχει
αγωνιστεί σε: Αμπελωνιακό
(Α’ τοπικό), Κεχαγιά
Προσηλίου (Δ’ Εθνική),
Λειβαθώ (Δ’ Εθνική),
Βρασιάτη (Δ’ Εθνική), Τρίγλια
Ραφήνας (Γ’ Εθνική),
Ευηνοχώρι (Α’ τοπικό), ΑΟ
Σκοπέλου (Α’ τοπικό), ΑΟ

Σκιάθου (Α’ τοπικό), Τύρναβο
(Α’ τοπικό).Σύσσωμη η
ομάδα μας καλωσορίζει στην
οικογένεια του Αχιλλέα
Φαρσάλων τον Χρήστο
Αλεξίου και του εύχεται καλή
αγωνιστική σεζόν με υγεία
και επιτυχίες.
Για τον Χρήστο Κερμελίδη: Η
Διοίκηση της ομάδος μας
βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την
έναρξη της συνεργασίας της
με τον Φαρσαλινό ποδοσφαι-
ριστή Χρήστο Κερμελίδη. Ο
Κερμελίδης μέχρι πρότινος
ανήκε στην Δόξα Υπέρειας
αγωνιζόμενος επί σειρά ετών
με την ομάδα της
Δόξας.Πρόκειται για έναν
ποδοσφαιριστή που αγωνίζε-
ται σε πολλές θέσεις της επί-
θεσης τόσο ως κεντρικός επι-
θετικός όσο και στα πλάγια.
Σύσσωμη η ομάδα μας
καλωσορίζει τον Χρήστο
Κερμελίδη στην οικογένεια
του Αχιλλέα Φαρσάλων και
του εύχεται καλή αγωνιστική
σεζόν με υγεία και επιτυχίες.
Για τον Κοσμά
Παπαδόπουλο: “Η Διοίκηση
της ομάδος μας βρίσκεται
στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την έβδομη μετα-
γραφή καθώς τα βρήκε σε
όλα με τον νεαρό αμυντικό

Κοσμά Παπαδόπουλο.
Ο Παπαδόπουλος παρά το
νεαρό της ηλικίας του έχει
εμπειρίες και παραστάσεις
από ομάδες μεγάλων κατη-
γοριών αφού έχει αγωνιστεί
στην Κ19 του Απόλλωνα
Λάρισας, στην Κ19 της Δόξας
Δράμας και στον Αγιο
Αθανάσιο Δράμας, στον
Τύρναβο 2005, ενώ μέχρι
πρότινος ανήκε στην ομάδα
του Α.Ο. Σελλάνων αγωνιζό-
μενος στην Γ Εθνική κατηγο-
ρία.
Αγωνίζεται τόσο στο αριστε-
ρό άκρο της άμυνας όσο και
ως κεντρικός αμυντικός και
αναμένεται να δώσει ποιοτι-
κές λύσεις στην αμυντική
γραμμή της ομάδος μας.
Σύσσωμη η ομάδα μας
καλωσορίζει τον Κοσμά στην
οικογένεια του Αχιλλέα
Φαρσάλων και του εύχεται
καλή αγωνιστική σεζόν με
υγεία και επιτυχίες.“
Σε κυκλοφορία τα διαρκεί-
ας:Ξεκίνησε η κυκλοφορία
των εισιτηρίων διαρκείας του
Αχιλλέα Φαρσάλων για την
ερχόμενη σεζόν.
Τα Εισιτήρια Διαρκείας ισχύ-
ουν για όλες τις εντός έδρας
αναμετρήσεις πρωταθλήμα-
τος και χωρίζονται σε κατηγο-
ρία Classic Member με τιμή

50 ευρώ και VIP Member με
τιμή 100 ευρώ.
Η Διοίκηση της ομάδος ευχα-
ριστεί θερμά τον κ.
Τσαπραΐλη Χρήστο και την
επιχείρησή του “Krousta
Bistrot” για την μεγάλη χορη-

γία στα εισιτήρια Διαρκείας.
Το πρόγραμμα των φιλι-
κών:
Κυριακή 29/8 Δωτιέας Αγιάς
Τρίτη 7/9 Α.Ε. Κιλελέρ
Σάββατο 11/9 Παναγροτικό
Νίκαιας

Τετάρτη 15/9 Ατρόμητο
Παλαμά
Σαββάτο 18/9 Οικονόμο
Τσαριτσάνης
Σάββατο 25/9 Α.Ο.
Μαυροβουνίου
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Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση για τον Αχιλλέα, ανακοινώθηκαν φιλικάΤριπλή μεταγραφική ενίσχυση για τον Αχιλλέα, ανακοινώθηκαν φιλικά

προετοιμασίας κυκλοφόρησαν και τα διαρκείας!προετοιμασίας κυκλοφόρησαν και τα διαρκείας!

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

Εγγραφή του Αθλητικού ΣυλλόγουΕγγραφή του Αθλητικού Συλλόγου

Φαρσάλων στο ηλεκτρονικό μητρώοΦαρσάλων στο ηλεκτρονικό μητρώο

αθλητικών σωματείων!αθλητικών σωματείων!



-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

-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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24/8:Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

25/8:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

26/8:Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27  Τηλ:

24910-22321  

27/8:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

28/8:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ:

24910-22939

29/8:Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

30/8:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν. Κουκουφλή

7 Τηλ: 24910-22154

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

Από την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία:

Οικονομολόγος – Λογιστής - Γεωπόνος- Προσωπικό

παραγωγής ειδικευμένοι – ανειδίκευτοι - Μηχανικοί

Ηλεκτρολόγοι - Χειριστές μηχανημάτων ανυψωτικών,

φορτωτών και γερανού - Οδηγοί φορτηγού -Τεχνίτης

Οχημάτων για την στελέχωση και κάλυψη θέσεων της

εταιρείας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την

σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(09:00- 15:00) στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων

(7ο Χλμ Φαρσάλων – Λαρίσης).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών

με μεταπτυχιακό στην πληροφορική παραδίδει μαθήμα-

τα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και

μαθήματα ΑΕΠΠ σε μαθητές Γ Λυκείου.

Πολυετής εμπειρία, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Τιμές Προσιτές. Πληροφορίες:6984135084

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

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία στο Κέντρο των Φαρσάλων.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία επιπλωμένη στο Κέντρο

των Φαρσάλων, Οδός Χονδροπούλου (Πλησίον Κέντρου

Υγείας) με θέρμανση καλοριφέρ και κλιματιστικό, με

μεγάλη αυλή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6932291212

Έφυγε την περα-

σμένη εβδομά-

δα από την ζωή ο

Κωνσταντίνος

Ζησόπουλος του

Βασιλείου σε ηλικία 66

ετών.

Η εξόδιος ακολουθία πραγ-

ματοποιήθηκε την Πέμπτη

(19/08) στις 11 π.μ στον

Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών

στην Σκιάθο (κατόπιν επι-

θυμίας του).

*Αντί ταφής έγινε αποτέ-

φρωση.

Ο Κωνσταντίνος

Ζησόπουλος ήταν αντιπρό-

εδρος της Αναγέννησης

Φαρσάλων, η διοίκηση της

οποίας εξέδωσε συλλυπη-

τήρια ανακοίνωση για τον

θάνατό του.

Έφυγε από την ζωή οΈφυγε από την ζωή ο

Κωνσταντίνος ΖησόπουλοςΚωνσταντίνος Ζησόπουλος
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Α
ναλυτικά η διαδι-

κασία για ωφε-

λούμενους και

μηχανικούς – Τις επόμε-

νες μέρες ο Οδηγός για

τα απαραίτητα δικαιολο-

γητικά – Σε ποιους θα

δοθεί προτεραιότητα

Περίπου στο τέλος

Σεπτεμβρίου με μέσα

Οκτωβρίου αναμένεται να

ξεκινήσει η ψηφιακή διαδι-

κασία των αιτήσεων για το

νέο «Εξοικονομώ», σκοπός

του οποίου είναι η ενεργεια-

κή αναβάθμιση περίπου

50.000 κατοικιών.

Στο τέλος Ιουλίου η ηγεσία

του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας ανακοίνωσε τα

κριτήρια για την υπαγωγή

στο ανανεωμένο πρόγραμ-

μα, καθώς και τον επανακα-

θορισμό των ποσοστών

επιχορήγησης.

Πλέον, μηχανικοί και πολί-

τες αναμένουν τον οδηγό

εφαρμογής του προγράμ-

ματος προκειμένου να ενη-

μερωθούν για τις αλλαγές

στο πρόγραμμα σε σχέση

με τα προηγούμενα προ-

γράμματα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά

του προγράμματος:

Τα ποσοστά επιδότησης

των παρεμβάσεων ενεργει-

ακής αναβάθμισης κλιμα-

κώνονται ως εξής:

Για ατομικό εισόδημα έως

5.000 ευρώ και οικογενεια-

κό έως 10.000 ευρώ, ποσο-

στό 75 %.

Από 5.000-10.000 ευρώ

ατομικό και 10.000-20.000

οικογενειακό, ποσοστό 70

%.

Από 10.000-20.000 ευρώ

ατομικό και 20.000-30.000

ευρώ οικογενειακό, ποσο-

στό 55 %

Από 20.000-30.000 ευρώ

ατομικό και 30.000-40.000

ευρώ οικογενειακό, ποσο-

στό 45 %.

Από 30.000-50.000 ευρώ

ατομικό και 40.000-60.000

ευρώ οικογενειακό, ποσο-

στό 40 %.

Στο πρόγραμμα μπορούν

να ενταχθούν ιδιοκτήτες

(όσοι έχουν εμπράγματο

δικαίωμα) για την κύρια

κατοικία τους ή για νοικια-

σμένο σπίτι που χρησιμο-

ποιείται ως κύρια κατοικία.

Στη δεύτερη περίπτωση η

επιδότηση είναι 40% ανε-

ξαρτήτως εισοδήματος.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προ-

ϋπολογισμός των επενδύ-

σεων είναι 0,9 ευρώ ανά

κιλοβατώρα εξοικονομούμε-

νης ενέργειας ανά τετραγω-

νικό και 180 ευρώ ανά

τετραγωνικό μέτρο της

κατοικίας (όποιο από τα

δύο είναι μικρότερο) και με

ανώτατο πλαφόν σε κάθε

περίπτωση τα 28.000

ευρώ.

Δημιουργείται ξεχωριστός

προϋπολογισμός ύψους

100 εκατ. ευρώ για τα ενερ-

γειακά ευάλωτα νοικοκυριά

μέσω του οποίου -μεταξύ

άλλων- θα παρέχονται

εγγυήσεις στις τράπεζες

προκειμένου να εκταμιεύ-

σουν τα δάνεια που θα

καλύψουν την ιδιωτική συμ-

μετοχή στις επενδύσεις.

-Προτεραιότητα ένταξης θα

δίνεται σε ΑΜΕΑ, μονογονε-

ϊκές οικογένειες, μακροχρό-

νια ανέργους, πολύτεκνους,

νοικοκυριά με χαμηλά εισο-

δήματα, κτίρια που κατα-

τάσσονται σε χαμηλότερη

ενεργειακή κλάση που βρί-

σκονται σε περιοχές με

υψηλότερες ανάγκες θέρ-

μανσης και παλαιότερες

κατασκευές.

Τα κριτήρια

Όπως είναι ήδη γνωστό, το

σύστημα ένταξης με σειρά

προτεραιότητας που ίσχυε

στα προηγούμενα προ-

γράμματα καταργείται και

εισάγεται σύστημα αξιολό-

γησης των αιτήσεων με

μοριοδότηση ενεργειακών,

οικονομικών και κοινωνικών

κριτηρίων, που διαμορφώ-

νονται ως εξής:

Ενεργειακά κριτήρια: 

-Ανηγμένο κόστος  εξοικο-

νόμησης ενέργειας (βάσει

προτεινόμενου κόστους

παρεμβάσεων και της εκτι-

μώμενης ετήσιας) 50 %.

-Η υφιστάμενη ενεργειακή

κλάση του ακινήτου (5 %).

-Οι βαθμοημέρες θέρμαν-

σης (7 %).

-Η παλαιότητα κατασκευής

(3 %).

Εισοδηματικά κριτήρια 

-Το ατομικό ή οικογενειακό

εισόδημα (15 %).

Κοινωνικά κριτήρια 

Το πλήθος των εξαρτώμε-

νων τέκνων (5 %).

Μονογονεϊκή οικογένεια

(5%)

Μακροχρόνια άνεργος (5%)

ΑΜΕΑ (5%)

Οι υπαγωγές στο

Πρόγραμμα πραγματοποι-

ούνται, μέχρι εξαντλήσεως

των διαθέσιμων πόρων ανά

Νομό, με βάση τη σειρά

κατάταξης που έχει προκύ-

ψει από τη συγκριτική αξιο-

λόγηση.

Οι αιτήσεις, οι οποίες δε θα

λάβουν απόφαση υπαγω-

γής, διατηρούν τη θέση

τους στους πίνακες οριστι-

κής κατάταξης. Σε περίπτω-

ση μη αποδοχής της υπα-

γωγής, θα γίνεται κάλυψη

της θέσης από την αμέσως

επόμενη αίτηση σύμφωνα

με τους πίνακες οριστικής

κατάταξης και στα πλαίσια

διαθεσιμότητας των αντί-

στοιχων πόρων.

Μετά την υλοποίηση των

παρεμβάσεων, διενεργείται

επιθεώρηση από

Ενεργειακό Επιθεωρητή

(διαφορετικό από αυτόν

που συνέταξε το Α’ ΠΕΑ),

και εκδίδεται νέο

Πιστοποιητικό Ενεργειακής

Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ)

Στη βάση του Β’ ΠΕΑ και

αφού διαπιστωθεί η επίτευ-

ξη του ενεργειακού στόχου

και της απαιτούμενης εξοι-

κονόμησης ενέργειας και

ελεγχθούν τα δικαιολογητι-

κά ολοκληρώνεται η κατα-

βολή των κινήτρων του

Προγράμματος στους

Ωφελούμενους.

Οι πολίτες που επιθυμούν

να ενταχθούν στο πρό-

γραμμα θα πρέπει να εξε-

τάσουν εάν πληρούν τα κρι-

τήρια. Στη συνέχεια, συγκε-

ντρώνουν τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά και απευθύ-

νονται σε Ενεργειακό

Επιθεωρητή, ώστε να διε-

νεργηθεί η πρώτη ενεργεια-

κή επιθεώρηση και να εκδο-

θεί το Πιστοποιητικό

Ενεργειακής Απόδοσης (Α’

ΠΕΑ). Κατόπιν, κατά το διά-

στημα υποβολής αιτήσεων

– 30 ημέρες από το άνοιγ-

μα της πλατφόρμας –

συμπληρώνουν την αίτηση

στο πληροφοριακό σύστη-

μα της επίσημης διαδικτυα-

κής πύλης του

Προγράμματος.

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος

των αιτήσεων θα γίνει στη

βάση συγκριτικής αξιολόγη-

σης, δηλαδή βαθμολόγησης

της κάθε αίτησης στη βάση

των προκαθορισμένων κρι-

τηρίων.

Προϋπολογισμός 632 εκατ.

ευρώ

Ο προϋπολογισμός του

προγράμματος ανέρχεται

σε 632 εκατ. ευρώ, κινητο-

ποιώντας με τη μόχλευση

συνολικά κεφάλαια ύψους 1

δισ. ευρώ. Χάρις στον νέο,

στοχευμένο σχεδιασμό του,

επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι να

αναβαθμισθούν περισσότε-

ρες κατοικίες, επιτυγχάνο-

ντας μεγαλύτερη ενεργειακή

εξοικονόμηση σε σχέση με

τα προγενέστερα προγράμ-

ματα.

Διαγωνισμός – εξπρές από

το ΤΕΕ

Σε διαγωνισμό – εξπρές

προχωρά το Τεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδας

(ΤΕΕ) για την ανάπτυξη του

πληροφοριακού συστήμα-

τος για το νέο πρόγραμμα

«Εξοικονομώ Αυτονομώ ΙΙ».

Επίσης, το ΤΕΕ προσλαμ-

βάνει, με δεύτερο διαγωνι-

σμό, και τον τεχνικό σύμ-

βουλο για την υλοποίηση

της πλατφόρμας υποβολής

των αιτήσεων. Στόχος του

υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) είναι

να ξεκινήσει το νέο

«Εξοικονομώ Αυτονομώ»

ακόμα και μέσα στον

Σεπτέμβριο.

Το νέο πρόγραμμα χρημα-

τοδοτεί πέντε κατηγορίες

παρεμβάσεων για εξοικονό-

μηση ενέργειας:

Την εγκατάσταση κουφωμά-

των / συστημάτων σκίασης

/ αερισμού, θερμομόνωσης,

συστημάτων παροχής

ζεστού νερού χρήσης,

συστημάτων θέρμανσης /

ψύξης και «έξυπνων»

συστημάτων διαχείρισης

της ενέργειας.

Κατά την ολοκλήρωση του

έργου και βάσει του Β’ ΠΕΑ

θα γίνουν έλεγχοι επίτευξης

τόσο για τον ελάχιστο ενερ-

γειακό στόχο, όσο και για

την επίτευξη της εξοικονό-

μησης ενέργειας.

Τα έργα των ωφελούμενων

θα πρέπει να ολοκληρώνο-

νται σε διάστημα δώδεκα

μηνών από την ημερομηνία

έκδοσης της απόφασης

υπαγωγής.

Εντός 6 μηνών θα πρέπει

να έχει ολοκληρωθεί τουλά-

χιστον το 30% των επιλέξι-

μων εργασιών βάσει του

επιλέξιμου προϋπολογι-

σμού. Σε διαφορετική περί-

πτωση, η αίτηση θα οδηγεί-

ται σε απένταξη. Πέραν της

προθεσμίας των 12 μηνών

ολοκλήρωσης των παρεμ-

βάσεων, δίνεται δυνατότητα

παράτασης για προκαθορι-

σμένο διάστημα σύμφωνα

με τους όρους του προ-

γράμματος, κατόπιν εξέτα-

σης αιτιολογημένου αιτήμα-

τος.
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Ξ
εκινά η καταβολή

των συντάξεων

ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ σε

πάνω από 3 εκατ. δικαι-

ούχους, ύψους 1,5 δισ.

ευρώ από την Δευτέρα 23

έως και την Παρασκευή

27 Αυγούστου, ενώ την

Τετάρτη 25 Αυγούστου,

ξεκινά και η πληρωμή

των κύριων και επικουρι-

κών συντάξεων

Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά όλες οι πληρω-

μές
1.    Από τον e-ΕΦΚΑ  θα
γίνουν οι ακόλουθες κατα-
βολές:
Όσον αφορά στην πληρω-
μή των κύριων και επικου-
ρικών συντάξεων
Σεπτεμβρίου:
Την Τετάρτη 25 Αυγούστου
θα καταβληθούν 504,9
εκατ. ευρώ σε 1.075.294
συνταξιούχους που προέρ-
χονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ,

των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει
σε 1, 3, 5, 7 και 9.
Την Πέμπτη 26 Αυγούστου
θα καταβληθούν 505 εκατ.
ευρώ περίπου σε 1.076.430
συνταξιούχους που προέρ-
χονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ
και των οποίων το ΑΜΚΑ
λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
Την Παρασκευή 27
Αυγούστου θα καταβληθούν
466,7 εκατ. ευρώ σε
849.863 συνταξιούχους που
προέρχονται από τους τέως
φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ.
Όσον αφορά στις λοιπές
τακτικές πληρωμές:
11,4 εκατ. ευρώ θα κατα-
βληθούν σε 490 δικαιού-
χους σε συνέχεια έκδοσης
αποφάσεων για εφάπαξ
10.000 ευρώ θα καταβλη-
θούν σε 20 δικαιούχους για
κληρονομικές παροχές επι-

κουρικής σύνταξης
2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν
οι εξής καταβολές:
9 εκατ. ευρώ σε 24.000
δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων
10 εκατ. ευρώ σε 3.000
δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμ-
μάτων απασχόλησης
7 εκατ. ευρώ για προγράμ-
ματα κοινωφελούς χαρακτή-
ρα (πληρωμή εισφορών σε
φορείς)
600.000 ευρώ σε 800
μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.
Για το διάστημα 23-27
Αυγούστου δεν υπάρχουν
προγραμματισμένες πλη-
ρωμές από το ίδιο το
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και
τον ΟΠΕΚΑ.
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