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Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1036 Τιμή: 0,60 ευρώ

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

Αντιπλημμυρικά έργα σε 10 ρέματα των ΦαρσάλωνΑντιπλημμυρικά έργα σε 10 ρέματα των Φαρσάλων
από την Περιφέρεια Θεσσαλίαςαπό την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Εσκίογλου σε εκδήλωση στη ΔΕΘ: «Ο Ιανός άλλαξε τονΕσκίογλου σε εκδήλωση στη ΔΕΘ: «Ο Ιανός άλλαξε τον
τρόπο που το κράτος βρίσκεται δίπλα στον πολίτη»τρόπο που το κράτος βρίσκεται δίπλα στον πολίτη»

“Χαρτοπόλεμο” ανακοινώσεων έφερε η επίσκε“Χαρτοπόλεμο” ανακοινώσεων έφερε η επίσκε--
ψη του Πρωθυπουργού στα Φάρσαλαψη του Πρωθυπουργού στα Φάρσαλα

Πέρασε ένας χρόνος από τηνΠέρασε ένας χρόνος από την

“μαύρη” επέτειο του Ιανού που“μαύρη” επέτειο του Ιανού που

σάρωσε και διέλυσε τηνσάρωσε και διέλυσε την

Επαρχία ΦαρσάλωνΕπαρχία Φαρσάλων

Τ
ην Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκε

ένας χρόνος από την «μαύρη» επέτειο του

Ιανού που σάρωσε την Επαρχία Φαρσάλων

και άφησε πίσω του μια απώλεια ανθρώπινης ζωής,

τόνους λάσπης, χωριά βουτηγμένα στην λάσπη και

το νερό και πολλές απώλειες κατοικιών, περιουσιών,

ζώων, χωραφιών κ.α.



Σ
ε φυλάκιση 16

μηνών (με τριετή

αναστολή) καταδι-

κάστηκε από το Τριμελές

Εφετείο Πλημμελημάτων

Λάρισας ένας αγρότης ο

οποίος φέρεται να μεσο-

λάβησε, για λογαριασμό

εμπόρου, στην αγορά

περίπου 70 τόνων σιτη-

ρών από τρεις αγρότες

από τα Φάρσαλα.

Μόνο που – όπως τονίστη-

κε στο δικαστήριο – ο αλη-

θινός έμπορος πήρε τα

σιτάρια από τον «μεσολα-

βητή», Λαρισαίο αγρότη

που «θέλησε να τον εξυπη-

ρετήσει», τα πούλησε αλλά

δεν απέδωσε ποτέ τα χρή-

ματα στους δικαιούχους

παραγωγούς, οι οποίοι

επτά χρόνια μετά αναζη-

τούν ακόμη το δίκιο τους

και φυσικά τα χρήματά

τους.Μαζί του καταδικάστη-

καν επίσης και ο έμπορος

των σιτηρών όπως και ένας

τρίτος κατηγορούμενος, με

αφορμή τα όσα – ψευδή

κατά το κατηγορητήριο –

κατέθεσαν οι δύο τελευταίοι

στο Ειρηνοδικείο

Φαρσάλων, προκειμένου

να μην εκτελεστούν τελικά

οι διαταγές πληρωμής

προς όφελος των σιτοπα-

ραγωγών.

Η αγορά των σιτηρών έγινε

το 2014 και από τότε οι

τρεις καταγόμενοι από

χωριά των Φαρσάλων

αγρότες διεκδικούν τα χρή-

ματά τους (συνολικά περί

τα 21.000 ευρώ) καταφεύ-

γοντας στη δικαιοσύνη σε

βάρος των τριών κατηγο-

ρούμενων.

Β. Κακάρας Ελευθερία
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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 22/9/2021
Πιθανότητα Βροχής 16/22c

Τρίτη 21/9/21
Αίθριος 20/30c

Πέμπτη 23/9/2021
Πιθανότητα Βροχής 15/22c

Παρασκευή 24/9/2021
Συννεφιά 14/25c

Σάββατο 25/9/2021
Συννεφιά 16/28c

Κυριακή 26/9/2021

Συννεφιά 19/31c

Δευτέρα 27/9/2021

Συννεφιά 18/27c

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

““Φέσωσε” παραγωΦέσωσε” παραγω--

γούς σιτηρών σταγούς σιτηρών στα

Φάρσαλα – ΚαταδίκηΦάρσαλα – Καταδίκη

αγρότη για 70 τόνουςαγρότη για 70 τόνους

προϊόντοςπροϊόντος

Σ
ε ανακοίνωση της

ΚΟΒ ΚΚΕ

Φαρσάλων αναφέ-

ρονται τα εξής:

Ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης στο

δημαρχείο Φαρσάλων εξήγ-

γειλε την έναρξη του έργου

της κατασκευής του φράγ-

ματος στην Σκοπιά το

οποίο θα υλοποιηθεί μέσω

ΣΔΙΤ. Για την κατασκευή

όμως αυτού του έργου

θεσπίζεται ως κριτήριο η

αναγκαιότητα των κερδών

των μεγάλων επιχειρηματι-

κών ομίλων. Είναι υποκριτι-

κό να μιλάμε για υπευθυνό-

τητα του κράτους απέναντι

στον πολίτη όταν τόσες

δεκαετίες το συγκεκριμένο

έργο εκκρεμεί. Την λύση για

την κερδοφορία τους την

δίνουν οι Συμπράξεις

Δημόσιου και Ιδιωτικού

Τομέα (ΣΔΙΤ), νόμος

3389/2005 της κυβέρνησης

Νέας Δημοκρατίας που

αποτελούν ένα ακόμα πεδίο

για την κερδοφορία των

μεγάλων μονοπωλιακών

ομίλων. Εκμεταλλεύονται

τις υπαρκτές και ταυτόχρο-

να τραγικές ελλείψεις για να

αυξήσουν τα κέρδη τους,

όπως το ζήτημα της απου-

σίας υδροδότησης της

πόλης των Φαρσάλων και

το πρόβλημα της υπερά-

ντλησης των επιφανειακών

υδάτων για την άρδευση

των αγροτικών εκτάσεων

της περιοχής. Προβλήματα

που έπρεπε να έχουν λυθεί

με το φράγμα της Σκοπιάς

εδώ και πολλές δεκαετίες.

Αυτό θέλουν να κρύψουν

παρουσιάζοντας ως μονό-

δρομο την ιδιωτική χρημα-

τοδότηση.

Το κράτος λειτουργεί σαν

΄΄μεσίτης΄΄ για την παράδο-

ση περιουσιακών στοιχείων

του λαού στο μεγάλο κεφά-

λαιο αφού από το συνολικό

κόστος της κατασκευής μιας

υποδομής με την μέθοδο

ΣΔΙΤ ο ιδιώτης θα επιβα-

ρυνθεί μόνο με ένα ποσό

που δεν θα ξεπερνά το

20% του συνολικού ποσού

και θα εκμεταλλεύεται το

έργο τουλάχιστον για 25

χρόνια.  Οι λεγόμενες

Συμπράξεις Δημόσιου και

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),

είναι επενδύσεις  με τις

οποίες το κράτος εκχωρεί

ζωτικό χώρο δράσης στους

ιδιώτες. Στο ιδιωτικό κεφά-

λαιο παραδίδεται η εκτέλε-

ση, η διαχείριση και εκμε-

τάλλευση των μεγάλων και

μικρών έργων υποδομής

αλλά και οι κάθε είδους κοι-

νωνικές υπηρεσίες. Το

κεφάλαιο κερδίζει διπλά

(μία από την κατασκευή και

μία από τη λειτουργία των

έργων), ενώ ο λαός, εκτός

από την κατασκευή, πλη-

ρώνει για δεκαετίες πανά-

κριβα έργα που έχουν κοι-

νωνικό χαρακτήρα και ως

εκ τούτου θα έπρεπε να

διατίθεντο δωρεάν στον λαό

της περιοχής.

Στη συνεργασία γενικά με

το ιδιωτικό κεφάλαιο προ-

τρέπει η κυβέρνηση τους

δήμους, προκειμένου αυτοί

να βρουν χρήματα για να

ασκήσουν μια σειρά υπηρε-

σιών και να κάνουν έργα!

Αυτή είναι και η «λύση» ως

αντιστάθμισμα στην πενι-

χρή κρατική επιχορήγηση

των δήμων, που εντάσσεται

στις μεθοδευμένες ενέργει-

ες να απαλλαχτεί το κράτος

από το κόστος μιας σειράς

κοινωνικών και άλλων υπη-

ρεσιών που θα αναλάβουν

οι δήμοι, οι οποίοι με τη

σειρά τους, ελλείψει χρημά-

των, θα πρέπει να βρουν

λεφτά για να τις ασκήσουν.

Και για να βρουν λεφτά,

καλούνται να ξεπουλήσουν

την περιουσία τους ή να

αναθέσουν την εξουσία

τους σε ιδιώτες.

Σχετικά με τις δηλώσεις του

πρωθυπουργού σχετικά με

τις αποζημιώσεις που αφο-

ρούν την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ

που έπληξε την περιοχή

μας αναφέρουμε ότι οι απο-

ζημιώσεις που θα δοθούν

θα φτάσουν μόλις στο 55%

της εκτιμηθείσας ζημιάς,

σύμφωνα με τα στοιχεία

που έδωσε λίγες μέρες

πριν ο υφυπουργός παρά

τω πρωθυπουργώ από

τους 933 δικαιούχους για

την περιοχή των

Φαρσάλων μόλις 258 επι-

χειρήσεις και αγροτικές

εκμεταλλεύσεις – δηλαδή

περίπου ένας στους τέσσε-

ρις – έχουν πάρει την προ-

καταβολή 20% επί της εκτι-

μηθείσας ζημιάς.

Η ΚΟΒ ΚΚΕ Φαρσάλων για την επίσκεψηΗ ΚΟΒ ΚΚΕ Φαρσάλων για την επίσκεψη

του πρωθυπουργού στα Φάρσαλατου πρωθυπουργού στα Φάρσαλα



Η
Φαρσαλινή

Πανελλήνια

Πρωταθλήτρια

Δισκοβολίας Κρίστι

Αναγνωστοπούλου έκανε

στον «Πρώτο» Τύπο» τον

απολογισμό της φετινής

σεζόν που ως «κορωνίδα»

είχε την συμμετοχή της

στους Ολυμπιακούς αγώ-

νες του Τόκιο για δεύτερη

φορά στην καριέρα της

ενώ αναφέρθηκε και στην

ερχόμενη χρονιά που επί-

σης είναι πλούσια σε συμ-

μετοχές και αγώνες.

Η σεζόν ξεκίνησε με τον καλύ-

τερο δυνατό τρόπο για την

Κρίστι καθώς στις 13/3 συμ-

μετείχε στο μίτινγκ ρίψεων

στην Λευκωσία της Κύπρου

όπου με βολή στα 57 μέτρα

κατέκτησε την πρώτη θέση.

Το διήμερο 8/9-5 συμμετείχε

στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο

ρίψεων στο Σπλίτ της

Κροατίας όπου με βολή στα

56 μέτρα κατέκτησε την 9η

θέση.

Ακόμη μια πρωτιά κατέκτησε

εντός των συνόρων καθώς με

βολή στα 58.81 μέτρα στην

Τρίπολη κατέκτησε την

πρώτη θέση στις 22/23-5.

Ενώ στις αρχές του Ιουνίου η

Κρίστι κατέκτησε και πάλι το

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

στην Πάτρα με βολή στα

58.20 μέτρα.

Εν συνεχεία και στον δρόμο

για το Τόκιο η Κρίστι αρχικά

βρέθηκε στις 15/6 στο

Meeting Montreuil στην

Γαλλία όπου και πήρε την 6η

θέση με βολή στα 58.85μ.

Ενώ μια εβδομάδα αργότερα

κατέκτησε την 5η θέση με

βολή στα 55 μέτρα θέση στο

Ευρωπαϊκό Ομάδων 1st

League Cluj Napoca που διε-

ξήχθη στην Ρουμανία.

Το τελευταίο βήμα πριν το

Τόκιο ήταν το Βαλκανικό

Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι

της Σερβίας όπου η

Φαρσαλινή πρωταθλήτρια

κατέκτησε την 1η θέση με

βολή στα 59.87 μέτρα.

Στο Τόκιο η Κρίστι έδωσε τον

καλύτερο εαυτό της παρου-

σιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνι-

στική και με βολή στα 59.18

μέτρα βρέθηκε στην 19η

θέση.

Η Κρίστι προχωρά ακόμη πιο

δυναμικά για την νέα χρονιά

όπου μπροστά της έχει τρία

μεγάλα τουρνουά και την

δυνατότητα να συνεχίσει την

ανοδική πορεία της.

Συγκεκριμένα στις 1/7-2022

θα βρεθεί στο Οράν της

Αλγερίας όπου θα συμμετά-

σχει στους Μεσογειακούς

Αγώνες.

Ενώ μετέπειτα θα ταξιδέψει

στο Όρεγκον των ΗΠΑ για το

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που

θα διεξαχθεί από τις 15 έως

24/7/2022.

Ενώ τον Ιούλιο θα ταξιδέψει

στο Μόναχο για το

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που

θα διεξαχθεί από τις 15 έως

τις 21/8/2022.

Εμείς ευχόμαστε στην Κρίστι

τα καλύτερα να συνεχίσει την

ανοδική πορεία της και να

κάνει περήφανη την Ελλάδα

και τον τόπο καταγωγής της

τα Φάρσαλα πάντα με υγεία

και πολλές επιτυχίες!
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Προσφορές

Κρίστι Αναγνωστοπούλου: ΟΚρίστι Αναγνωστοπούλου: Ο

απολογισμός και οι στόχοιαπολογισμός και οι στόχοι

της Φαρσαλινής Πανελλήνιαςτης Φαρσαλινής Πανελλήνιας

πρωταθλήτριας! πρωταθλήτριας! 

Γιορτάζει η Παναγία ηΓιορτάζει η Παναγία η

εγκυμονούσα στον Ι.Ν.εγκυμονούσα στον Ι.Ν.

Αγίου Χαραλάμπους Αγίου Χαραλάμπους στηνστην

Βαμβακού Βαμβακού ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Γ
ιορτάζει η Παναγία

η εγκυμονούσα

στον Ι.Ν. Αγίου

Χαραλάμπους

Βαμβακούς.

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου

2021 η Αγία μάς εκκλησία

καθιέρωσε  να τιμάτε η

Παναγία η εγκυμονούσα

προστάτιδα και φρουρός

πάντων των επιτόκων

γυναικών και των ατέκνων

οικογενειών, προς τούτο

στον ιερό ναό Αγίου

Χαραλάμπους Βαμβακούς

ανήμερα της εορτής θα

τελεστεί Θεία Λειτουργία

μετ’ αρτοκλασίας 7:00 -9:30



Ν
έο έργο για την

αντιπλημμυρική

προστασία 10

ρεμάτων σε περιοχές των

Φαρσάλων ξεκινά η

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τη

σύμβαση του έργου προ-

ϋπολογισμού 3.500.000

ευρώ που χρηματοδοτεί-

ται από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας και αφορά την

αντιμετώπιση των έκτα-

κτων αναγκών και τη δια-

χείριση των συνεπειών

(πλημμύρες, διάρρηξη

κοίτης κλπ) που προέκυ-

ψαν από τη θεομηνία

ΙΑΝΟΣ. 

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

σχεδίασε και υλοποιεί ένα

έργο ουσίας, επενδύοντας

στην πρόληψη, προστατεύ-

οντας πολίτες, περιουσίες

και υποδομές» δηλώνει  ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Σε

συνεργασία με τις τεχνικές

μας υπηρεσίες, με ολοκλη-

ρωμένο σχέδιο αντιπλημμυ-

ρικής προστασίας και προ-

γραμματισμό, αξιοποιούμε

κάθε χρηματοδοτικό εργα-

λείο που διευθετεί και καθα-

ρίζει ρέματα σε περιοχές

των Φαρσάλων, δημιουρ-

γώντας συνθήκες ασφάλει-

ας» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Τα ρέματα που θα πραγμα-

τοποιηθούν οι εργασίες

Τα ρέματα στα οποία πρό-

κειται να πραγματοποιη-

θούν εργασίες είναι τα εξής:

Απιδανός ποταμός

από τα Φάρσαλα έως τη

συμβολή με τον ποταμό

Φαρσαλίτη

Αϊκλής ποταμός

από τα Δένδρα έως τη συμ-

βολή με τον ποταμό Ενιπέα

παλαιά κοίτη- θέση

«Κριντήρι»

Αποστραγγιστικά κανάλια

ποταμού Ενιπέα

από θέση «Κριντήρι»-

Σιδηροδρομικός Σταθμός

έως Φάρσαλα

Χαϊδαρόρεμα

από θέση «Ρύζι»-

Στρατόπεδο έως τη συμβο-

λή του με τον Απιδανό

ποταμό- οικισμός

Ανωχωρίου.

Παραπόταμος

Δρισκολιώτης

από τον οικισμό Αύρας έως

τη συμβολή του με τον

Ενιπέα ποταμό

από το εργοστάσιο

«Επίλεκτος» έως τη συμβο-

λή του με τον Ενιπέα ποτα-

μό

Στραγγιστικός χάνδακας

οικισμού Υπέρειας

Παραπόταμος Αμπελιάς

Τμήμα υδατορέματος μετα-

ξύ οικισμών Ξυλάδων και

Νεράιδας

Τμήμα υδατορέματος μετα-

ξύ οικισμών Παλαιόμυλου

και Νεράιδας

Υδατόρεμα Ασμάκι έως τη

συμβολή του με τον Ενιπέα

ποταμό.

Οι εργασίες που περιλαμ-

βάνονται, είναι:

Καθαρισμός υδατορεμάτων-

χειμάρρων με αφαίρεση της

επιφανειακής αυτοφυούς

βλάστησης (καλαμιές κλπ),

την αφαίρεση των φερτών

και των απορριμμάτων

καθώς και την εκρίζωση,

κοπή και απομάκρυνση

θάμνων και μεμονωμένων

δένδρων που φράσουν την

ροή.

Αποκατάσταση υποχώρη-

σης πρανών χειμάρρων-

ρεμάτων τοπικά και σε

θέσεις ανάλογα με τις αστο-

χίες που έχουν σημειωθεί,

με συρματοκιβώτια ή τοι-

χεία αντιστήριξης ή λιθορρι-

πές

Συντήρηση ή ανακατασκευή

μικρών τεχνικών έργων

(σωληνωτοί ή κιβωτοειδείς

οχετοί) εντός ρεμάτων –

χειμάρρων που είτε κατα-

στράφηκαν είτε φέρουν

σοβαρές βλάβες.

Σ
τις πολύ δύσκολες

στιγμές που έζησε

η επαρχία

Φαρσάλων κατά την περ-

συνή πρωτοφανή κακο-

καιρία που έλαβε την

κωδική ονομασία «Ιανός»

αναφέρθηκε στην τοποθέ-

τησή του, ο δήμαρχος κ.

Μάκης Εσκίογλου, στο

πλαίσιο εκδήλωσης που

διοργάνωσε το υπουργείο

Οικονομικών με θέμα

«Κρατική Αρωγή:

Εμπειρία- Μεταρρύθμιση -

Εξέλιξη».

Ο κ. Εσκίογλου σημείωσε

πως «οι πρωτοφανείς κατα-

στάσεις μας οδήγησαν σε

ένα εξαιρετικά δυνατό τεστ

αντοχής των μηχανισμών

πολιτικής προστασίας που

διαθέτουμε εμείς ως αυτοδι-

οίκηση, αλλά και δοκίμασε

τα αντανακλαστικά της ίδιας

της πολιτείας. Μέσα από

μία εξαιρετικά επώδυνη για

τους πληγέντες εμπειρία

όμως, δείξαμε τόσο στις

κρίσιμες εκείνες στιγμές

που τα φαινόμενα ήταν σε

εξέλιξη, αλλά και την επό-

μενη ημέρα, πως με συνέρ-

γειες μπορούμε να υπερ-

βούμε ακόμη κι αυτό που

φαντάζει ανυπέρβλητο.

Δημιουργήθηκαν νέοι μηχα-

νισμοί σε όλα τα επίπεδα,

της πρόληψης, της αποκα-

τάστασης, της αποζημίω-

σης. Από εκείνη τη μέρα

που κανείς δε θα ξεχάσει

στα Φάρσαλα, συνεχίζουμε

να εργαζόμαστε, κάθε μέρα,

ώστε να μη βρεθούμε ξανά

σε τέτοιου είδους καταστά-

σεις» κατέληξε.

Σημειώνεται πως ομιλητές

στην εκδήλωση ήταν ο υφυ-

πουργός παρά τω

Πρωθυπουργό κ. Χρήστος

Τριαντόπουλος, ο πρόε-

δρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας

Λυκουρέντζος, ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

κ. Κώστας Αγοραστός, αλλά

και πλήθος δημάρχων και

αυτοδιοικητικών από τις

πληγείσες περιοχές της

Θεσσαλίας.
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Εσκίογλου σε εκδήλωση στη ΔΕΘ: «Ο Ιανός άλλαξε τον τρόπο που τοΕσκίογλου σε εκδήλωση στη ΔΕΘ: «Ο Ιανός άλλαξε τον τρόπο που το

κράτος βρίσκεται δίπλα στον πολίτη»κράτος βρίσκεται δίπλα στον πολίτη»

Αντιπλημμυρικά έργα σε 10 ρέματα των Φαρσάλων από τηνΑντιπλημμυρικά έργα σε 10 ρέματα των Φαρσάλων από την

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας



Μ
ια ξεχωριστή

συμμετοχή για

τον 8ο Αχίλλειο

είναι η Ασημίνα Ιγγλέζου.

Μητέρα, μοντέλο και

αθλήτρια ορεινού τρεξίμα-

τος, κατάγεται, ζει και

εργάζεται στην Λαμία.

Προπονείται καθημερινά

καθώς οι αγώνες που

συμμετέχει είναι ιδιαίτερα

απαιτητικοί.

Η Ασημίνα ξεκίνησε το τρέ-

ξιμο το 2014 τυχαία, αγωνι-

ζόμενη σε ένα αγώνα 10

χιλιομέτρων. Μαθαίνοντας

στην συνέχεια ότι υπάρ-

χουν και αγώνες ορεινού

δρόμου, η ιδέα αυτή την

ενθουσίασε και η επόμενη

συμμετοχή της ήταν στον

Όλυμπο.  

Έχει τρέξει δύο φορές στον

κλασσικό αυθεντικό μαρα-

θώνιο της Αθήνας. Την

πρώτη φορά που συμμετεί-

χε το 2015, τερμάτισε σε 4

ώρες περίπου και χωρίς

κάποια ιδιαίτερη προπόνη-

ση.

Η επόμενη φορά ήταν όταν

έτρεξε στον 34ο μαραθώνιο

σπρώχνοντας το αμαξίδιο

του Άγγελου, ενός παιδιού

με ειδικές ανάγκες. Ο τερ-

ματισμός τους ήταν ένα

ηχηρό μήνυμα ελπίδας

προς όλους.  

Είναι επίσης εκείνη που

εμπνεύστηκε, σχεδίασε και

υλοποίησε για πρώτη φορά

το «Pindus D.U.S.T.», μια

μοναχική ορειβατική διάσχι-

ση ταχύτητας ολόκληρης

της οροσειράς της Πίνδου.  

Τον Σεπτέμβριο του 2019

ήρθε αντιμέτωπη με τη

μεγαλύτερη πρόκληση στα

βουνά των Άλπεων, στον

δυσκολότερο αγώνα ορει-

νής αντοχής, «Tor des

Geants» – «Το Γύρο των

Γιγάντων».

Έτρεξε 330 χιλιόμετρα σε

υψόμετρο 3.300 μ. και

συνολικής υψομετρικής δια-

φοράς 27.000 μ. σε 141

ώρες, περίπου 6 ημέρες. Η

Ασημίνα είναι η πρώτη

Ελληνίδα που κατάφερε να

τερματίσει.  

Η επόμενη της πρόκληση

είναι τα Ιμαλάια. Στόχος της

να τρέξει στο Himal Race,

έναν αγώνα 900 περίπου

χιλιομέτρων σε υψόμετρο

άνω των 5.000 μ. που διαρ-

κεί 25 ημέρες. Συνολικά

πρόκειται για έναν αγώνα

40.000 μέτρων υψομετρι-

κής διαφοράς.

Επίσης η Ασημίνα συμμε-

τείχε φέτος στο Survivor, το

πιο δύσκολο παιχνίδι επι-

βίωσης στον κόσμο.

Κατάφερε όχι μόνο να επι-

βιώσει στις αντίξοες συνθή-

κες της ζούγκλας, αλλά και

να ξεδιπλώσει τις αγωνιστι-

κές της ικανότητες.  

Την καλωσορίζουμε μαζί με

όλους τους υπόλοιπους

αθλητές και αθλήτριες που

θα μας τιμήσουν με την

συμμετοχή τους και δεσμευ-

όμαστε να τους φιλοξενή-

σουμε με υπευθυνότητα,

τηρώντας τα όλα προβλε-

πόμενα υγειονομικά πρωτό-

κολλα ενάντια στην εξά-

πλωση της covid-19.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑ-

ΣΙΑΣ

Τέλος, η οργανωτική επι-

τροπή θα ήθελε να επιση-

μάνει σε όλους τους αθλη-

τές που θέλουν να συμμε-

τάσχουν στον Αχίλλειο

άθλο, ότι οι δηλώσεις συμ-

μετοχής είναι μέχρι την

Τρίτη 21/9 με ανώτερο όριο

τα 300 άτομα ανά αγώνα.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι

για την συμμετοχή στον

αγώνα – σύμφωνα με το

υγειονομικό πρωτόκολλο –

πρέπει όλοι οι αθλητές υπο-

χρεωτικά να επιδείξουν

πιστοποιητικό εμβολιασμού

ή νόησης, ή rapid test 48

ωρών.

Συνεχίζονται οι εγγραφές
για τον «Αχίλλειο Άθλο
2021» – Ξεπέρασαν τις
300 οι συμμετοχές
Οι συμμέτοχες του

Αχίλλειου Άθλου που θα

γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου

2021 στα Φάρσαλα, συνεχί-

ζονται κανονικά με αμείωτο

ρυθμό.

Έχουν ξεπεράσει ήδη τις

300 συνολικά και για τους

δύο αγώνες των 5.2 και

21.2 χιλιομέτρων με 120 και

200 συμμετοχές αντίστοιχα

σε κάθε αγώνα.

Η εκκίνηση των αγώνων θα

δοθεί στις 9:00 για τον

Ημιμαραθώνιο των 21.2

χιλιομέτρων και στις 9:45

για τον μικρότερο αγώνα

των 5.2 χιλιομέτρων στον

χώρο του Απιδανού

Πάρκου.

Καλούμε όλους όσους

θέλουν να πάρουν μέρος

ως εθελοντές στο μεγάλο

αυτό αθλητικό γεγονός της

πόλης μας να δηλώσουν

συμμετοχή. Δηλώσεις συμ-

μετοχής για τους εθελοντές

γίνονται στο email

dora_prekate@yahoo.gr,

καθώς και στο τηλέφωνο

της προέδρου της

Κοινότητας Φαρσάλων κ.

Πρεκατέ 6938087157.

Η οργανωτική επιτροπή του

Άθλου θα τηρήσει όλα τα

υγειονομικά πρωτόκολλα

για την ασφάλεια των συμ-

μετεχόντων απέναντι στην

πανδημία.
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Η Ασημίνα Ιγγλέζου στον 8ο Αχίλλειο ΆθλοΗ Ασημίνα Ιγγλέζου στον 8ο Αχίλλειο Άθλο

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον «Αχίλλειο ΆθλοΣυνεχίζονται οι εγγραφές για τον «Αχίλλειο Άθλο

2021» – Ξεπέρασαν τις 300 οι συμμετοχές2021» – Ξεπέρασαν τις 300 οι συμμετοχές



Σ
ε ανακοίνωση της

ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας

επισημαίνονται τα

εξής:

“Η πρόσφατη επίσκεψη του

Κυριάκου Μητσοτάκη σε

Δαμάσι και Φάρσαλα, απέ-

δειξε γιατίο Πρόεδρος της

Νέας Δημοκρατίας υπερέχει

παρασάγγας του Αλέξη

Τσίπρα.

Η μικροψυχία ανακοινώσε-

ων τόσο επίσημων όσο και

ανεπίσημων από στελέχη

του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύουν

περίτρανα ότι η επίσκεψη

αυτή ήταν απολύτως επιτυ-

χημένη και αναγκαία.

Η αλήθεια είναι ότι τα

Φάρσαλα τα επισκέφτηκε ο

Κυριάκος Μητσοτάκης ως ο

πρώτος εν ενεργεία πρω-

θυπουργός μεταπολίτευσης

που το έπραξε και γνώρισε

μια ανεπανάληπτη υποδοχή

απ΄ τους πολίτες.

Το ίδιο συνέβη και στο

Δαμάσι, όπου εγκαινίασε

ένα υπερσύγχρονο

Δημοτικό Σχολείο, όταν ο

προκάτοχός του συνήθιζε

να εγκαινιάζει μακέτες.

Ο Πρωθυπουργός, δεσμεύ-

τηκε από το δημαρχείο των

Φαρσάλων για την εξασφά-

λιση χρηματοδότησης για

την κατασκευή των τριών

φραγμάτων σε Σκοπιά,

Δίλοφο και Ναρθάκιο, συνο-

λικού προϋπολογισμού 122

εκ. ευρώ, προκειμένου να

επιλυθεί οριστικά και αμετά-

κλητα το υδρευτικό πρόβλη-

μα της επαρχίας Φαρσάλων

με τα 52 χωριά και ταυτό-

χρονα να εμπλουτιστεί ο

υδροφόρος ορίζοντας του

πολύπαθου θεσσαλικού

κάμπου.

Όλα αυτά τα έργα βεβαίως

πραγματοποιούνται με τη

συνδρομή τόσο της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

όσο και των Δήμων

Φαρσάλων και Τυρνάβου,

αποδεικνύοντας την αγαστή

συνεργασία του κεντρικού

Κράτους με την Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Είναι καιρός πλέον και στην

Ελλάδα να αναγνωρίζουμε

τα θετικά χωρίς μικροκομ-

ματικές σκοπιμότητες, γιατί

στο ίδιο νεοαναγερθέν σχο-

λείο στο Δαμάσι θα φοιτή-

σουν 60 παιδιά που τον

Μάρτιο του 2021 έζησαν

τον φόβο του σεισμού και

είδαν το σχολείο τους να

γκρεμίζεται και θα πιούν

νερό με μηδενικά νιτρικά

20000 δημότες του Δήμου

Φαρσάλων.

Από τα λόγια μας και από

τις πράξεις μας κρινόμαστε

όλοι.

Σ
ε ανακοίνωση του

ΣΥΡΙΖΑ –

Προοδευτική

Συμμαχία Λάρισας επιση-

μαίνονται τα εξής:

«Το επικοινωνιακό αλλά

κενό περιεχομένου διήμερο

στη Θεσσαλονίκη, στο πλαί-

σιο της ΔΕΘ, συνέχισε την

επόμενη μέρα, στην

Περιφερειακή Ενότητα

Λάρισας, ο πρωθυπουργός,

Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά το υποκριτικό σόου

στο νέο σχολείο στο

Δαμάσι, δίπλα από τα

χαλάσματα του καταστροφι-

κού σεισμού του Μαρτίου,

επισκέφτηκε τα Φάρσαλα,

κορυφώνοντας το ρεσιτάλ

ανέξοδων υποσχέσεων και

αόριστων εξαγγελιών.

Επειδή μάλιστα δεν είχε

κάτι συγκεκριμένο να υπο-

σχεθεί, δεσμεύτηκε ότι θα

δημιουργήσει στην περιοχή

έργα τα οποία όχι μόνο

δρομολόγησε η κυβέρνηση

του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επιπλέον

φρόντισε να εξασφαλίσει

και την χρηματοδότησή

τους. Ο λόγος για τα φράγ-

ματα στο Ναρθάκι, το

Δίλοφο και τη Σκοπιά, που

όμως εξακολουθεί να αγνοεί

η αρμόδια για την κατα-

σκευή τους, Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουρ-

γός «ξέχασε» να καλέσει

στην πρόχειρη σύσκεψη

που πραγματοποιήθηκε στο

Δημαρχείο Φαρσάλων,

εκπροσώπους των πληγέ-

ντων από τον «Ιανό»

χωριών της επαρχίας.

Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος

Μητσοτάκης, δεν είχε να

πει κάτι στους αγρότες της

περιοχής, που ακόμα περι-

μένουν τις αποζημιώσεις

για την καταστροφή του

πάγιου εξοπλισμού τους

(καρούλια, πομόνες, κλπ.),

καθώς και των προϊόντων

τους που υπήρχαν αποθη-

κευμένα και επίσης κατα-

στράφηκαν ολοσχερώς.

Λόγια, λόγια, αοριστίες και

πολλές φωτογραφίες, κύριε

πρωθυπουργέ, δεν αποτε-

λούν κυβερνητικό έργο,

αλλά αγγαρεία για να περ-

νάει η ώρα…»
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- 27-30/9 Τετράημερη εκδρομή Πρέβεζα -

Πάργα - Πηγές Αχέροντα - Νεκρομαντείο - Παξοί -

Αντιπαξοί (Κρουαζιέρα).

Τρεις Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με πρωι-

νό

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

-Κυριακή 3/10 Μονοήμερη Εκδρομή στην

Παναγία Σουμελά, στην Παναγία Δοβρά και

στην Βέροια

-Πέμπτη 7/10 Απογευματινή Εκδρομή στην

Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου, Ομβριακής Δομοκού

-Κυριακή 10/10 Μονοήμερη Εκδρομή

Λουτρά Πόζαρ, Αριδαία

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας: “Ο Κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε έργα που δροΣΥΡΙΖΑ Λάρισας: “Ο Κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε έργα που δρο--

μολόγησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ”μολόγησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ”

6981747122

Η ΔΕΕΠ Λάρισας για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ν. ΛάρισαςΗ ΔΕΕΠ Λάρισας για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ν. Λάρισας



Ξ
εκίνησε η αντίστρο-

φη μέτρηση για τις

επερχόμενες αλλα-

γές στον φορολογικό

χάρτη. Η κυβέρνηση έχει

ανακοινώσει μία σειρά

από παρεμβάσεις οι οποί-

ες και θα τεθούν σε εφαρ-

μογή το αμέσως προσε-

χές διάστημα και θα βελ-

τιώσουν σε ένα σημαντι-

κό βαθμό το διαθέσιμο

εισόδημα των φορολο-

γουμένων.

Ο υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας μάλι-

στα άνοιξε «παράθυρο» για

νέες φοροελαφρύνσεις το

2022, εφόσον η πορεία της

οικονομίας υπερβεί την

πρόβλεψη για ανάπτυξη

5,9% το 2021.

Οι κυριότερες αλλαγές που

έρχονται το αμέσως προσε-

χές διάστημα:

Αδήλωτα τετραγωνικά: Εν

τω μεταξύ μέσα στις επόμε-

νες ώρες ανοίγουν ξανά οι

πύλες της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για

τη δήλωση των ξεχασμένων

τετραγωνικών. Οι ιδιοκτήτες

ακινήτων θα έχουν νέα

ευκαιρία, πιθανότατα η

τελευταία, μέχρι το τέλος

του έτους να αποκαλύψουν

στους δήμους τις αδήλωτες

επιφάνειες των ακινήτων

τους χωρίς τις αναδρομικές

χρεώσεις (έως και 13 ετών)

και τα σημερινά πρόστιμα

που φθάνουν έως και

200%.

Όσοι προχωρήσουν στην

υποβολή της δήλωσης των

ξεχασμένων τετραγωνικών,

πρέπει αυτή την φορά να

καταβάλλουν προσαύξηση

20% στα οφειλόμενα τέλη

της περιόδου από την 1η

Ιανουαρίου 2020 μέχρι την

ημέρα της υποβολής της

δήλωσης.

Κατάργηση Φόρου στην

Γονική Παροχή: Από την 1η

Οκτωβρίου καταργείται ο

φόρος για γονικές παροχές

και δωρεές για περιουσία

μέχρι 800.000 ευρώ ανά

γονέα. Για παράδειγμα για

μεταβίβαση ενός διαμερί-

σματος από τον πατέρα

στην κόρη, αξίας 300.000

ευρώ, έπρεπε να πληρωθεί

φόρος γονικής παροχής

ύψους 1.000 ευρώ. Πλέον η

συγκεκριμένη γονική δωρεά

θα είναι αφορολόγητη.

Επίσης για μεταβίβαση

μέσω γονικής παροχής

περιουσίας συνολικής αξίας

600.000 ευρώ, ο φόρος

ανέρχεται σήμερα σε

16.500 ευρώ. Στο εξής ο

φόρος θα είναι μηδενικός.

Δωρεά 800.000 ευρώ από

γονέα σε παιδί είχε σήμερα

αυτοτελή φορολόγηση 10%,

δηλαδή 80.000 ευρώ, ενώ

στο εξής θα είναι μηδενικός

ο φόρος. Το μέτρο αφορά

γονικές παροχές και δωρε-

ές για συγγενείς πρώτου

βαθμού δηλαδή γονείς, παι-

διά, ο σύζυγος, η σύζυγος,

πεθερός, πεθερά.

ΕΝΦΙΑ: Μέχρι το τέλος

Νοεμβρίου θα έχει ολοκλη-

ρωθεί η άσκηση για την

αλλαγή των συντελεστών

φορολόγησης των ακινή-

των, μετά την αναπροσαρ-

μογή των αντικειμενικών

αξιών, την προσθήκη νέων

περιοχών στο αντικειμενικό

σύστημα, αλλά και την

κατάργηση του συμπληρω-

ματικού φόρου. Δέσμευση

της κυβέρνησης, ότι οι

περισσότεροι θα πληρώ-

σουν λιγότερο φόρο, ενώ

αυτοί που θα γλιτώσουν τον

συμπληρωματικό φόρο θα

καταβάλλουν υψηλότερο

τέλος για τα ακριβά ακίνητα

που έχουν στην κατοχή

τους. Σε κάθε περίπτωση το

δημοσιονομικό αποτέλεσμα

θα είναι ουδέτερο, δηλαδή

όσα θα εισπραχθούν από

τον ΕΝΦΙΑ του 2021, τόσα

θα μπουν στα κρατικά

ταμεία και το 2022.

Εταιρικά κέρδη: Μειώνεται

ο συντελεστής φορολογίας

από το 24% στο 22%, για

τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Μείωση ΦΠΑ: Οι μειωμένοι

συντελεστές επεκτείνονται

στις μεταφορές, τον καφέ

και μη αλκοολούχα ποτά,

στους κινηματογράφους και

το τουριστικό πακέτο έως

τον Ιούνιο του 2022.

Γυμναστήρια – σχολές

χορού: Μειώνεται ο συντε-

λεστής ΦΠΑ στα γυμναστή-

ρια και τις σχολές χορού

από 24% σε 13% από 1η

Οκτωβρίου 2021 έως τον

Ιούνιο του 2022.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές:

Από τον Ιανουάριο του

2022 και έως το 2025, το

30% των δαπανών που

πραγματοποιούν οι φορο-

λογούμενοι με ηλεκτρονικά

μέσα πληρωμής προς

συγκεκριμένους επαγγελμα-

τικούς κλάδους και μέχρι

του ποσού των 5.000 ευρώ

ετησίως, εκπίπτουν από το

φορολογητέο εισόδημα των

φυσικών προσώπων. Στις

αποδείξεις που θα δίνουν

έξτρα έκπτωση φόρου περι-

λαμβάνονται αυτές που

αφορούν εργασίες υδραυλι-

κού, ηλεκτρολόγου, ελαιο-

χρωματιστή, οικιακές υπη-

ρεσίες, υπηρεσίες καθαρι-

σμού, υπηρεσίες φροντίδας

παιδιών, υπηρεσίες για

βοήθεια ατόμων στο σπίτι,

γυμναστήρια, σχολές

χορού, ταξί, νομικές υπηρε-

σίες. Οι δαπάνες για ιατρι-

κές, οδοντιατρικές και κτη-

νιατρικές υπηρεσίες θα

μετρούν διπλά στο ελάχιστο

όριο δαπανών 30% με ηλε-

κτρονικά μέσα πληρωμής.

Κίνητρα για συγχωνεύσεις

και εξαγορές: Από την 1η

Οκτωβρίου 2021 μειώνεται

κατά 50% ο φόρος στην

συγκέντρωση κεφαλαίου. Οι

ατομικές επιχειρήσεις δύνα-

νται μέσω συμπράξεων να

δημιουργήσουν νέο νομικό

πρόσωπο ανώτερης μορ-

φής, ώστε να υπόκεινται

στην φορολογία των νομι-

κών προσώπων με ευνοϊ-

κούς όρους.

Για τις επιχειρήσεις-νομικά

πρόσωπα που συγχωνεύο-

νται σε νέο νομικό πρόσω-

πο ή που συγχωνεύονται

δια απορροφήσεως από

υφιστάμενο νομικό πρόσω-

πο, δημιουργώντας σημα-

ντικές οικονομίες κλίμακας,

θα παρέχεται έκπτωση 30%

επί του ποσού του οφειλό-

μενου φόρου για τρία έτη.

ΦΠΑ ζωικής παραγωγής:

Μειώνεται σε μόνιμη βάση

από 1η Οκτωβρίου 2021 το

ΦΠΑ των ζωοτροφών που

προορίζονται για ζωική

παραγωγή από το 13% στο

6%.
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Ξ
εκίνησαν οι αιτή-

σεις στην ΗΔΙΚΑ

για ένταξη στο κοι-

νωνικό τιμολόγιο της

ΔΕΗ. Οι αιτήσεις για το

Κοινωνικό Οικιακό

Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και το

Μητρώο Ευάλωτων

Πολιτών ελέγχονται βάσει

της φορολογικής δήλω-

σης 2020, όσον αφορά

εισοδήματα και σύνθεση

νοικοκυριού και της

τελευταίας εκκαθάρισης

ΕΝΦΙΑ (2020), όσον

αφορά ακίνητη περιου-

σία.

Οι πολίτες οι οποίοι υπέβα-

λαν αίτηση από την

16/09/2021, και πριν την

ολοκλήρωση της εκκαθάρι-

σης ΕΝΦΙΑ 2021, και οι

οποίοι έχουν μεταβολές

στην ακίνητη περιουσία

τους μέσα στο 2020 (εκκα-

θάριση ΕΝΦΙΑ 2021), μπο-

ρούν – αν θέλουν – να

κάνουν νέα αίτηση, η οποία

θα ελεγχθεί, όσον αφορά

την ακίνητη περιουσία,

βάσει της τελευταίας εκκα-

θάρισης ΕΝΦΙΑ (2021).

Οι πολίτες μπορούν να υπο-

βάλουν αίτηση οποιαδήποτε

στιγμή επιθυμούν εντός του

έτους (αφού πρώτα ακυρώ-

σουν ήδη υπάρχουσα υπο-

βληθείσα αίτηση). Με την

παρέλευση διμήνου από τη

λήξη της διορίας υποβολής

φορολογικών δηλώσεων

(από 16/09/2020 έως και

15/11/2020), όσοι από τους

εν ενεργεία δικαιούχους δεν

έχουν υποβάλλει νέα αίτη-

ση, θα απενταχθούν αυτό-

ματα από το ΚΟΤ.

Τα έξι βήματα για να δείτε αν

είστε δικαιούχοι

Με την είσοδό σας στο

σύστημα θα σας ζητηθεί να

επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ

σας και να συναινέσετε στην

επεξεργασία των στοιχείων

που απαιτούνται (τα δικά

σας, του/της συζύγου και

των προστατευόμενων

τέκνων σας).

Μετά την συναίνεση σας,

εμφανίζεται φόρμα που ανα-

φέρει κάποια προσωπικά

στοιχεία σας. Επιλέξτε για

ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε

αίτηση.

Απαραίτητη είναι η συμπλή-

ρωση αριθμού παροχής

ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης απαιτείται το e-mail

και ένας αριθμός κινητού

τηλεφώνου που θα χρησι-

μοποιηθούν για αποστολή

τυχόν ειδοποιήσεων.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτεί-

ται να έχετε εγκεκριμένη

αίτηση ΚΕΑ που να έχει

εγκριθεί εντός του τελευταί-

ου διμήνου. Αν είστε δικαι-

ούχος ΚΕΑ αλλά η αίτησης

σας έχει εγκριθεί πριν από

τους τελευταίους 2 μήνες,

πρέπει να κάνετε τροποποι-

ητική αίτηση ΚΕΑ. Για ΚΟΤ-

Α δεν απαιτείται η συγκατά-

θεση των φιλοξενούμενων

ατόμων γιατί έχει δοθεί στο

ΚΕΑ.

Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι

τυχόν απαιτούμενες συναι-

νέσεις των ενήλικων μελών

του νοικοκυριού σας, και

έχουν συμπληρωθεί όλα τα

απαιτούμενα πεδία, εμφανί-

ζεται η πληροφορία αναφο-

ρικά με το εάν πληροίτε τα

κριτήρια ή όχι.

Για να καταστείτε δικαιούχος

πρέπει να πατήσετε το κου-

μπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν

πληροίτε τα κριτήρια του

ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο

τετραμηνιαίας κατανάλωσης

για τιμολόγηση με το ΚΟΤ

που αιτηθήκατε. Στην αντί-

θετη περίπτωση, εμφανίζο-

νται οι λόγοι απόρριψης

αναλυτικά.

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: οι δικαιούχοι και τα βήματα για την αίτησηΚοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: οι δικαιούχοι και τα βήματα για την αίτηση

Φορολογία: Μείωση ΦΠΑ και κατάργηση φόρων – Όλες οιΦορολογία: Μείωση ΦΠΑ και κατάργηση φόρων – Όλες οι

αλλαγές που έρχονταιαλλαγές που έρχονται
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Σεπτεμβρίου

συμπληρώθηκε

ένας χρόνος από την

«μαύρη» επέτειο του

Ιανού που σάρωσε την

Επαρχία Φαρσάλων και

άφησε πίσω του μια απώ-

λεια ανθρώπινης ζωής,

τόνους λάσπης, χωριά

βουτηγμένα στην λάσπη

και το νερό και πολλές

απώλειες κατοικιών, περι-

ουσιών, ζώων, χωραφιών

κ.α.

Το μεσημέρι εκείνης της

«μαύρης» ημέρας ξεκίνησε

μια ανελέητη καταιγίδα η

οποία χτυπούσε για ώρες

όλη την Επαρχία

Φαρσάλων φτάνοντας

ρέματα, ποτάμια και φράγ-

ματα στα όρια τους με απο-

τέλεσμα λίγες ώρες αργότε-

ρα να «σπάσουν» και το

νερό να δρα ανεξέλεγκτα σε

όλα τα μήκη και πλάτη της

Επαρχίας Φαρσάλων.

Αρχικά έκλεισε ο δρόμος

Φαρσάλων – Βόλου με

αρκετά αυτοκίνητα να

μένουν εγκλωβισμένα για

ώρες, ενώ αργά το βράδυ

«έσπασε» ο ποταμός

Ενιπέας με αποτέλεσμα το

νερό να πλημμυρίσει κατοι-

κίες και περιουσίες στα

χωριά πλησίον του ποτα-

μού.

Μάλιστα εκείνο το βράδυ

έχασε την ζωή της ηλικιω-

μένη γυναίκα στο Βασιλί

Φαρσάλων.

Οι επόμενες ημέρες ήταν

εφιαλτικές καθώς τα περισ-

σότερα χωριά της Επαρχίας

είχαν υποστεί βιβλική κατα-

στροφή και η εικόνα θύμιζε

βομβαρδισμένο τοπίο.

Ένας χρόνος συμπληρώνε-

ται σήμερα από την 18η

Σεπτεμβρίου και το κατα-

στροφικό πέρασμα του

“Ιανού” από την επαρχία

Φαρσάλων. Μια καταστρο-

φική κακοκαιρία που θα μεί-

νει ανεξίτηλη στις μνήμες

των κατοίκων που επλήγη-

σαν και όσων έζησαν εκείνη

την ημέρα στην περιοχή.

Χιλιάδες στρέμματα καλ-

λιεργειών και ζωικό κεφά-

λαιο πνίγηκαν στην λάσπη

του Ιανού. Το οδόστρωμα

σε πολλά σημεία υποχώρη-

σε και σε άλλα υπέστη

σημαντικές φθορές. 

Κυβερνητικό κλιμάκιο βρέ-

θηκε στα Φάρσαλα όπου

και κηρύχθηκε όλη η

Επαρχία σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης.

Το επόμενο διάστημα εθε-

λοντές τόσο κάτοικοι της

Επαρχίας όσο και άνθρω-

ποι που έσπευσαν να βοη-

θήσουν καθάριζαν όπου

μπορούσαν τις οικίες των

πληγέντων συνανθρώπων

μας, ενώ κύμα αλληλεγγύης

και βοήθειας έσπευσε να

βοηθήσει με συγκινητικό

τρόπο τους πληγέντες.

Όποιος κάτοικος της

Επαρχίας έζησε εκείνες τις

εφιαλτικές στιγμές δεν θα

τις ξεχάσει ποτέ και όλοι

μας ευχόμαστε να μην

ζήσουμε ποτέ σε κανένα

σημείο του κόσμου ανάλο-

γες καταστάσεις, αλλά δεν

θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε

ότι η φύση απαιτεί σεβασμό

και όταν δεν τον λαμβάνει

εκδικείται και επίσης ότι η

πρόληψη πάντα σώζει σε

όλους τους τομείς.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πέρασε ένας χρόνος από την “μαύρη” επέτειο του Ιανού πουΠέρασε ένας χρόνος από την “μαύρη” επέτειο του Ιανού που

σάρωσε και διέλυσε την Επαρχία Φαρσάλωνσάρωσε και διέλυσε την Επαρχία Φαρσάλων

Τ
ο πρώτο της φιλικό

παιχνίδι προετοι-

μασίας έδωσε η Κ-

16 της Ακαδημίας

Αχιλλέως Φαρσάλων

όπου αγωνίστηκε με την

ομάδα του Νέου

Μοναστηρίου στο Νέο

Μοναστήρι.

Μιας πρώτης τάξεως ευκαι-

ρία για τα νέα παιδιά των

κ.κ. Αρίστου Παπαγεωργίου

και Χρήστου Ανδρεόπουλου

να μετρήσουν τις δυνάμεις

τους καθώς αρκετοί ποδο-

σφαιριστές από την Κ-16

αναμένεται να αποτελέσουν

τον κορμό της αντρικής

ομάδας που θα αγωνιστεί

στο πρωτάθλημα της Γ

ΕΠΣΝ Λάρισας.

Πρώτο φιλικό για την Κ-16Πρώτο φιλικό για την Κ-16

της Ακαδημίας Αχιλλέωςτης Ακαδημίας Αχιλλέως



Α
πάντηση Μάξιμου

σε ΣΥΡΙΖΑ: Συνεπής

στις εξαγγελίες της

η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Με απορία πληροφορήθηκα

τις δύο ανακοινώσεις–αντι-

δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας

την επομένη της επίσκεψης

του πρωθυπουργού κ.

Κυριάκου Μητσοτάκη που

κάνουν λόγο για “υποκριτικό

σόου στο νέο σχολείο στο

Δαμάσι” για “ανέξοδες υπο-

σχέσεις και αόριστες εξαγγε-

λίες” στα Φάρσαλα, για “τα

έργα στο Ναρθάκι, το Δίλοφο

και τη Σκοπιά τα οποία αγνο-

εί η αρμόδια για την κατα-

σκευή τους, Περιφέρεια

Θεσσαλίας” για τις αποζη-

μιώσεις του Ιανού, για “βου-

λευτές της Λάρισας της Νέας

Δημοκρατίας που κρύβονται

μετά τις δηλώσεις του

Κυριάκου Μητσοτάκη στη

Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης σχετικά με τον

Αχελώο” και άλλα τέτοια

παρόμοια επικοινωνιακά

πυροτεχνήματα.

Επί των ανωτέρω θα ήθελα

να εκφράσω την απογοήτευ-

σή μου για τη διαστρέβλωση

της πραγματικότητας άλλα

και για την εμμονή της αντι-

πολίτευσης που βλέπει μόνο

απραξία και ανέξοδες υπο-

σχέσεις». Τα παραπάνω τόνι-

σε σε δήλωσή του ο πρόε-

δρος της Διαρκούς

Επιτροπής Δημόσιας

Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης

και Δικαιοσύνης της Βουλής,

βουλευτής Λαρίσης της Νέας

Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος

Χαρακόπουλος με αφορμή

τις αιτιάσεις της αξιωματικής

αντιπολίτευσης για την επί-

σκεψη του πρωθυπουργού

σε Δαμάσι και Φάρσαλα.

Ο Θεσσαλός πολιτικός καλεί

τον ΣΥΡΙΖΑ «να δει το “δια

ταύτα”. Το σχολείο στο

Δαμάσι ολοκληρώθηκε – στο

πλαίσιο της κοινωνικής εται-

ρικής ευθύνης από την ΓΕΚ

ΤΕΡΝΑ – μέσα σε 4 μήνες,

κατόπιν της εξαγγελίας και

της προσωπικής δέσμευσης

του πρωθυπουργού μετά τον

σεισμό της 3ης Μαρτίου ότι

τα παιδιά του χωριού θα

έχουν νέο σχολείο στην έναρ-

ξη της σχολικής χρονιάς.

Είναι αυτό μια δέσμευση που

υλοποιήθηκε ή όχι; Έχει ο

Σύριζα να αντιπαραβάλει

αντίστοιχη συνέπεια λόγων

και έργων στον νομό επί των

ημερών του;

Σχετικά με τα έργα στα

Φάρσαλα, τα φράγματα στη

Σκοπιά, το Δίλοφο και το

Ναρθάκι.  Είναι έργα μεγάλης

σημασίας για την περιοχή, το

πρώτο κυρίως για αρδευτι-

κούς και αντιπλημμυρικούς

σκοπούς και τα επόμενα δύο

κυρίως για την ύδρευση της

περιοχής και της πόλης των

Φαρσάλων. Την αναγκαιότη-

τα για την κατασκευή τους

και ιδιαίτερα για το φράγμα

της Σκοπιάς την έχω επιση-

μάνει πολλάκις αφού αποτε-

λεί μονόδρομο για την επίλυ-

ση του αρδευτικού και του

υδρευτικού προβλήματος

στην επαρχία Φαρσάλων.

Ειδικά μετά τον ʺΙανόʺ κατέ-

στη πασιφανές ότι η κατα-

σκευή του φράγματος της

Σκοπιάς στον Ενιππέα, ο

οποίος ξεχείλισε προκαλώ-

ντας καταστροφές εκατομμυ-

ρίων ευρώ σε καλλιέργειες,

σπίτια, δρόμους και κάθε

είδους υποδομές, θα έχει

επιπρόσθετα αντιπλημμυρικά

οφέλη και πρέπει να γίνει

πράξη πριν επαναληφθούν

παρόμοιες καταστροφές

ελέω της κλιματικής αλλα-

γής».

Ο Πρωθυπουργός και το

φράγμα της Σκοπιάς

Ιδιαιτέρως για το φράγμα της

Σκοπιάς, ο Μάξιμος

Χαρακόπουλος υπογραμμί-

ζει: «χαίρομαι γιατί κατά την

συνάντηση που είχα με τον

πρωθυπουργό την 1η

Φεβρουάριου 2021, στο

Μέγαρο Μαξίμου, όπου ανέ-

λυσα εκτενώς την αναγκαιό-

τητα του μεγαλόπνοου αυτού

έργου, όχι μόνο επείσθη για

αυτό, αλλά επέδειξε άμεσα

αντανακλαστικά. Κατά τη

διάρκεια της συνάντησής μας

επικοινώνησε με τον τότε

Γενικό Γραμματέα και νυν

υφυπουργό Υποδομών κ.

Γιώργο Καραγιάννη δίνοντάς

του εντολή για την δρομολό-

γηση όλων των ενεργειών

υλοποίησης του έργου.  Λίγες

ημέρες μετά, την 1η Μαρτίου

του 2021, το έργο χαρακτηρί-

στηκε ως εθνικού επιπέδου

και πέρασε στην αρμοδιότητα

του Υπουργείου Υποδομών.

Όσο για τα άλλα δύο έργα σε

Δίλοφο και Ναρθάκι οφείλω

να αποδώσω τα εύσημα για

τις ενέργειές του στον πρώην

υπουργό Εσωτερικών κ.

Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος

όταν του θέσαμε το ζήτημα

του χρόνιου υδρευτικού προ-

βλήματος των Φαρσάλων,

στις 9 Φεβρουαρίου του

2020, δεσμεύτηκε από το

Δημαρχείο της πόλης για την

επίλυσή του. Θυμούμαι, μάλι-

στα, ότι προλογίζοντάς τον

την ίδια μέρα σε κομματική

εκδήλωση της ΔΗΜΤΟ

Φαρσάλων της ΝΔ, χαρακτή-

ρισα ως ιστορική αυτή την

εξαγγελία. Ακολούθως, σε

σύσκεψη στο υπουργείο

Εσωτερικών, στις 13.02.20,

παρουσία του δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου και βουλευτών

του νομού, ο υπουργός ανα-

κοίνωσε ότι το έργο της κατα-

σκευής των δύο φραγμάτων

και του ενός διυλιστηρίου

μαζί με τους αγωγούς ύδρευ-

σης και άρδευσης θα εντα-

χθεί στο νέο Πρόγραμμα

έργων του Υπουργείου

Εσωτερικών».

Προσχώματα στον Αχελώο

Όσον αφορά στον Αχελώο ο

κυβερνητικός βουλευτής

σημειώνει ότι «ο πρωθυ-

πουργός υπενθύμισε ότι

“είναι ένα έργο με πάρα πολ-

λές νομικές εκκρεμότητες” και

δεσμεύτηκε ότι “προχωράμε

με πρώτο βήμα το φράγμα

της Μεσοχώρας ως υδροηλε-

κτρικό έργο, επικαιροποιώ-

ντας τις σχετικές μελέτες εξε-

τάζουμε την μεταφορά υδά-

των από την Δυτική στην

Ανατολική Ελλάδα. Μέχρι

τότε, όμως, πρέπει να προ-

χωρήσουμε τα υπόλοιπα

έργα» τα οποία για την

περιοχή των Φαρσάλων είναι

το φράγμα της Σκοπιάς και

τα φράγματα σε Ναρθάκι και

Δίλοφο.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση

Μητσοτάκη εμφανίζει συνέ-

πεια λόγων και έργων. Ας

αναρωτηθούν στον ΣΥΡΙΖΑ τι

από αυτά έκαναν τα 5 χρόνια

που κυβέρνησαν, πέρα από

το να θέτουν προσχώματα

στον Αχελώο! Θα συνιστού-

σα, λοιπόν, να αποφεύγουν

τους λεκτικούς βερμπαλι-

σμούς και να προχωρήσουν

σε μια εποικοδομητική και

χρήσιμη στον τόπο αντιπολί-

τευση».
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Σ
ε σοβαρές αποκα-

λύψεις προχώρησε

ο βουλευτής

Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ.

Βασίλης Κόκκαλης σε ότι

αφορά τις εξαγγελίες του

πρωθυπουργού από τα

Φάρσαλα για το φράγμα

στη Σκοπιά.

Με έγγραφα που δίνει στο

φως της δημοσιότητας ο κ.

Κόκκαλης, φαίνεται πως η

Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει

πετάξει εδώ και χρόνια στις

καλένδες το συγκεκριμένο

έργο, με αποτέλεσμα να

χαθεί πολύτιμος χρόνος,

ενώ επίσης κατηγορεί τον κ.

Μητσοτάκη ότι λέει ψέματα

στους αγρότες όταν υπο-

στηρίζει ότι ένα τόσο μεγά-

λο και πολυσύνθετο έργο

μπορεί να ολοκληρωθεί

εντός της κυβερνητικής του

θητείας.

Αναλυτικά  ανακοίνωση του

κ. Κόκκαλη για το φράγμα

της Σκοπιάς: «Το συγκεκρι-

μένο έργο προϋπολογισμού

28.600.000€ (τότε) εντά-

χθηκε στο ΠΑΑ 2007-2013.

Πέρα από την τυπική έντα-

ξη του έργου δυστυχώς

μέχρι και το 2015 ΔΕΝ έγινε

καμία ενέργεια ούτε από

την τότε κυβέρνηση αλλά

ούτε από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με δυσμενή

συνέπεια -αναγκαστική-

ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ του έργου

όπως αυτό αποδεικνύεται

απ’ το με αρ.πρωτ.:

7939/30-04-2015 έγγραφο

του ΥΠΑΑΤ.

Εν συνεχεία εν όψει του

ΠΑΑ 2014-2020 ζητήθηκε

εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ από

την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑ-

ΛΙΑΣ (όπως και από τις

υπόλοιπες Περιφέρειες)

στις 10-10-2016 (αρ. πρωτ:

4105/112049) η υποβολή

προτάσεων για έργα αρδευ-

τικά στα πλαίσια του

Μέτρου 4.3.1 «Υποδομές

Εγγείων και Βελτιώσεων».

Στις 18-05-2018 ζητήθηκε

εκ νέου από το ΥΠΑΑΤ η

υποβολή των

Δικαιολογητικών των προ-

τάσεων (σχετικό το με

αρ.πρωτ.: 771/15-05-2018

έγγραφο ΥΠΑΑΤ), ΑΠΟΥ-

ΣΙΑΖΕΙ όμως από την πρό-

ταση της Περιφέρειας ΘΕΣ-

ΣΑΛΙΑΣ το έργο φράγμα:

Σκοπιάς Φαρσάλων, όπως

φαίνεται από τον σχετικό

πίνακα της πρότασης.

Εν τέλει το συγκεκριμένο

έργο ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ για υλο-

ποίηση από την ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ τέλη

Μαρτίου του έτους 2020

(σχετικό το με

αρ.πρωτ.:1015/31-03-2020

έγγραφο της Δνσης

Τεχνικών Έργων

Περιφέρειας Θεσσαλίας) με

εκτιμώμενο προϋπολογισμό

70.000.000€.

Επιτέλους η κοροϊδία πρέ-

πει να σταματήσει. Πήγαν

χαμένα τουλάχιστον δέκα

(10) χρόνια με ευθύνη αφε-

νός της τότε κυβέρνησης

αλλά και της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.Γιατί ΔΕΝ ξεκί-

νησε η υλοποίησή του στα

πλαίσια του ΠΑΑ 2007-

2013;

Γιατί η Περιφέρεια ΘΕΣΣΑ-

ΛΙΑΣ -όταν της ζητήθηκε

στις 10/10/2016- δεν πρό-

τεινε το συγκεκριμένο έργο;

Γιατί κοροϊδεύει ο πρωθυ-

πουργός τους αγρότες και

κατοίκους της ευρύτερης

περιοχής λέγοντας -χθες

από τα Φάρσαλα- ότι θα

τελειώσει μέχρι το τέλος της

θητείας της κυβέρνησης;

Κόκκαλης σε Αγοραστό:

Θέλει θράσος να παρα-

βλέπει κάποιος αδιάσει-

στα στοιχεία και να λαϊκί-

ζει

Επιμένοντας στα αδιάσει-

στα στοιχεία που έδωσε

στο φως της δημοσιότητας

και καταδεικνύουν τη ολιγω-

ρία της Περιφέρειας

Θεσσαλίας σε ότι αφορά το

φράγμα της Σκοπιάς, ο

βουλευτής Λάρισας του

ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης

Κόκκαλης απαντά στον

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

κ. Κώστα Αγοραστό.

Αναλυτικότερα ο κ.

Κόκκαλης τονίζει τα εξής:

«Θράσος θέλει αρκετό για

να ισχυριστεί κάποιος ότι

ενώ το συγκεκριμένο έργο

είχε προταθεί στο ΠΑΑ

2007-2013 εν τούτοις ΔΕΝ

έγινε καμία ενέργεια από

αυτές που προβλέπει το

ΠΑΑ και οι Ευρωπαϊκοί

Κανονισμοί με αποτέλεσμα

η απένταξή του να είναι -ΕΚ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ- υποχρεωτι-

κή. Αλήθεια κ. Αγοραστέ

ποιος κυβερνούσε 2007-

2013; Μήπως ο Τσίπρας;

Θράσος θέλει αρκετό να

ισχυρίζεστε ότι ΔΕΝ προ-

χωρήσαμε το έργο όταν

μέχρι και τον Μάρτιο του

2015 ΔΕΝ είχε γίνει η σύμ-

βαση του έργου. Γνωρίζετε

να υλοποιείται έργο χωρίς

σύμβαση κ. Αγοραστέ;

Διαβάστε καλύτερα τα

έγγραφα της απένταξης για

ποιο λόγο απεντάχθηκε το

έργο. «Πάτε για μαλλί και

θα βγείτε κουρεμένοι».

Θράσος θέλει αρκετό να

αυτοαναιρείστε σε μία σελί-

δα παραδεχόμενος τελικά

ότι το συγκεκριμένο έργο

ΔΕΝ το στείλατε στον αρμό-

διο -και μόνο- φορέα υλο-

ποίησης δηλαδή το ΥΠΑΑΤ.

Η ένταξη στο ΣΔΛΑΠ δεν

σημαίνει και υλοποίηση

όταν εσείς παραδέχεστε ότι

δεν το στείλατε (την περίο-

δο 2015-2019).

Περισσεύει ο λαϊκισμός

όμως όταν αναφέρεστε

στον Αχελώο: Μήπως εννο-

ούσατε στον κ. Μητσοτάκη

που τον ενταφίασε πριν

λίγες ημέρες από την ΔΕΘ;

Αλήθεια, για τα χρήματα

που ξοδεύτηκαν όλα αυτά

τα χρόνια από το 1982 και

τον λάθος σχεδιασμό των

έργων με τις αμετάκλητες

καταδίκες από το ΣτΕ θα

απολογηθεί κάποιος;

Η πραγματικότητα διαψεύ-

δει εσάς και τον κ.

Μητσοτάκη. Στην λάσπη

των Φαρσάλων και της

Καρδίτσας θάφτηκαν οι

εξαγγελίες και οι ανακοινώ-

σεις οι δικές σας και της

κυβέρνησης για αντιπλημ-

μυρικά και αρδευτικά έργα.

Αλήθεια μήπως για τις

καταστροφικές συνέπειες

του ΙΑΝΟΥ φταίει ο

Τσίπρας;

Εσείς δεν είστε

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

τα τελευταία δέκα χρόνια,

αρμόδιος για αντιπλημμυρι-

κά έργα έως 2,2 εκ ευρώ;

Ένα χρόνο από τον ΙΑΝΟ

και -σύμφωνα με έγγραφο

πληγείσας κοινότητας- δεν

έχουν γίνει αρδευτικά και

αντιπλημμυρικά έργα (scrip-

ta manent). Και γι’ αυτό

φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Απαντήστε με στοιχεία και

όχι με χαρακτηρισμούς γιατί

ο χειμώνας έρχεται.

Και εσείς και ο κ.

Μητσοτάκης έχετε ένα

κοινό: Δεν αντέχετε την τεκ-

μηριωμένη αντιπολίτευση.

Ας όψεται η αλαζονεία της

εξουσίας. Και οι δύο όμως

θα πέσετε με κρότο.

Υ.Γ. Το ότι επιχειρήσατε να

μεταφέρετε τη συζήτηση

στο εύκολο πεδίο των πολι-

τικών χαρακτηρισμών δε

σας αθωώνει. Οι ευθύνες

σας είναι τεράστιες. Τα ερω-

τήματα είναι αμείλικτα και

ζητούν εδώ και τώρα απα-

ντήσεις».
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Α
παντώντας στον

βουλευτή

Λάρισας του

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Βασίλη

Κόκκαλη, ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας κ. Κώστας

Αγοραστός, επισημαίνει:

Ε»ίναι καθαρά μια νέα υπό-

θεση ψεύδους.  Το προσχη-

ματικό ενδιαφέρον του

πρώην  Υφυπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης του

ΣΥΡΙΖΑ κ. Β. Κόκκαλη, για

το φράγμα Σκοπιάς,  αρμο-

διότητας του, αποδεικνύει

σήμερα τα χαμένα χρόνια

της θητείας του στη κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ .

Για ακόμα μία φορά επιδί-

δεται σε ρεσιτάλ φαρισαϊ-

σμού, εξαπολύοντας ισχυρι-

σμούς που δεν τους

πιστεύει ούτε ο ίδιος.

Η  αλήθεια είναι ότι  η

κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ   και το

Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης  που είχε την

αρμοδιότητα του έργου,

αντί να προχωρήσει στην

εκπόνηση μελέτης και  στην

κατασκευή , επέλεξε το

δρόμο της  απένταξης. Στις

30/4/2015  το έργο

«Προμελέτη- οριστική μελέ-

τη και κατασκευή του φράγ-

ματος Παλαιοδερλί

Σκοπιάς Φαρσάλων» απε-

ντάχτηκε  με απόφαση της

Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από

το Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης 2007-2013,  αν

και είχε εξασφαλισμένη

χρηματοδότηση .

Παρόλα αυτά η  Περιφέρεια

Θεσσαλίας για άλλη  μία

φορά πρότεινε το Φράγμα

Σκοπιάς ( Παλαιοδερλί )

στον κατάλογο έργων που

έστειλε  στις 9/10/2017

στον τότε αρμόδιο αναπλη-

ρωτή Υπουργό

Περιβάλλοντος  και

Ενέργειας κ. Σ. Φάμελλο,

προκειμένου το έργο να

ενταχθεί στο

Αναθεωρημένο Σχέδιο

Διαχείρισης Λεκανών

Απορροής Ποταμών

(ΣΔΛΑΠ) Υδατικού

Διαμερίσματος Θεσσαλίας,

γνωρίζοντας ότι απαραίτητη

προϋπόθεση για να υλοποι-

ηθεί  το έργο, είναι να εντα-

χθεί στο ΣΔΛΑΠ.   Το

Περιφερειακό Συμβούλιο

Θεσσαλίας, ως ανώτατο

θεσμικό όργανο της

Περιφέρειας,  ενέκρινε  το

Αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ το

οποίο περιλαμβάνει και το

Φράγμα Σκοπιάς, με προ-

τεινόμενο προϋπολογισμό

κατασκευής 70.000.000

ευρώ   και απέστειλε την

απόφαση στο Υπουργείο

Περιβάλλοντος.

Τα έγγραφα του 2016 και

2018 που επικαλείται ο

πρώην  Υφυπουργός,

ζητούν από τις Περιφέρειες

προτάσεις έργων  με  την

απαραίτητη προϋπόθεση

να διαθέτουν  και περιβαλ-

λοντική αδειοδότηση. Το

έργο της Σκοπιάς  δεν διέ-

θετε ούτε μελέτη ούτε περι-

βαλλοντική αδειοδότηση,

γιατί το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης επί

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε

προτιμήσει να το απεντάξει,

αντί να προχωρήσει στην

εκπόνηση της μελέτης και

στην έκδοση περιβαλλοντι-

κών αδειών. Άρα, το

Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης επί κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ είχε αποκλείσει εκ

προοιμίου το έργο.

Όλα τα έργα  με προϋπολο-

γισμό άνω των 2,2 εκατομ-

μυρίων ευρώ ανήκουν στην

αποκλειστική αρμοδιότητα

και ευθύνη του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης για

την εκπόνηση μελέτης και

την κατασκευή. Επομένως

ο πρώην  Υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης θα

μπορούσε να είχε προχω-

ρήσει το έργο, αν το ήθελε.

Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε  την απέ-

νταξή του και ο ίδιος προτί-

μησε την εκκωφαντική

σιωπή.

Δεν θα περιμέναμε τίποτα

καλύτερο  από  κάποιον

που  είναι κατά της μεταφο-

ράς νερού από τον Αχελώο

στον θεσσαλικό κάμπο. Δεν

θα περιμέναμε τίποτα καλύ-

τερο από  τον πρώην

Υφυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ

που επί πέντε χρόνια δεν

έκανε τίποτα για να προχω-

ρήσει η μελέτη του δρόμου

Λάρισα- Φάρσαλα που τελ-

μάτωνε υπό την ευθύνη του

τότε Υπουργείου

Υποδομών.

Η  κυβέρνηση Μητσοτάκη,

με την  ρητή δέσμευση του

Πρωθυπουργού από τα

Φάρσαλα, προχωρά με την

αποτελεσματική, στην προ-

κειμένη περίπτωση, διαδι-

κασία  ΣΔΙΤ, στην  μελέτη,

περιβαλλοντική αδειοδότη-

ση και κατασκευή του φράγ-

ματος στη Σκοπιά. Αυτή

είναι η μόνη αλήθεια.

Ό,τι χρειάζεται ψέμα για να

διατηρηθεί, είναι καταδικα-

σμένο.  Όπως έλεγε ο φιλό-

σοφος Ζαν Πωλ Σαρτρ,

«ενοχοποιούμε τους γύρω

μας επειδή δεν έχουμε

αυτογνωσία, δεν συνειδητο-

ποιούμε τις ευθύνες μας και

τις ενοχές μας»

Κ. Αγοραστός: «Ρεσιτάλ φαρισαϊσμού από τον κ. Β. ΚόκκαληΚ. Αγοραστός: «Ρεσιτάλ φαρισαϊσμού από τον κ. Β. Κόκκαλη

για το φράγμα Σκοπιάς»για το φράγμα Σκοπιάς»



Α
πό την γραμμα-

τεία της ΕΠΣΝ

Λάρισας ανακοι-

νώνονται οι ομάδες της

Β΄και Γ΄ΕΠΣΛ που δήλω-

σαν συμμετοχή για την

αγωνιστική περίοδο 2021-

2022.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α.Ε.Λ. ερασιτεχνική

Αναγέννηση Ευαγγελισμού

Αναγέννηση Καλοχωρίου

Αναγέννηση Πυργετού

2016

Ανθούπολη Λάρισας

Απόλλων Γαλήνης 2016

Αστηρ Μελισσοχωρίου

Ατρόμητος Αγίων

Αναργύρων

Ατρόμητος Δασοχωρίου

Δάφνη Γλαύκης

Δόξα Βαλανίδας

Δόξα Υπέρειας

Α.Ο. Ελευθερών

Ηρακλής Χάλκης

Ιπποκράτης Λάρισας

Κεραυνός Δένδρων

Κεραυνός Δρυμού

Κίσσαβος Συκουρίου

Λαρισαϊκός

Α.Ε. Μάνδρα 2016

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων

ΑΟ Ναρθακίου

Νεάπολη Λάρισας

Όλυμπος Αιγάνης

Πανιώνιος Νέας Σμύρνης

Πελασγιώτιδα Λάρισας

Προμηθέας Λάρισας

Προοδευτική Βερδικούσσας

Τύρναβος 2005

Φιλοκτήτης Μελιβοίας

Φορτούνα Κουτσοχέρου

Χείμαρρος Μαρμαρίνης

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αετός Αετολόφου

Ακαδημία Αγιάς

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων

Ακαδημία Ποδοσφαίρου

Ελασσόνας

Ακαδημία Τυρνάβου

Αμπελόκηποι Λάρισας

Αναγέννηση Δήμου

Αρμενίου

Αναγέννηση Ζαππείου

Αστηρ Νέου Περιβολίου

ΑΕ Βουναίνων

Διογένης Λάρισας

Δόξα Αμυγδαλής

Δόξα Ομορφοχωρίου

Θερμαϊκός Στομίου

Θύελλα Βασιλή

Θύελλα Ελάτειας

Θύελλα Μεγάλου

Ελευθεροχωρίου

ΣΦ Λάρισα 88′

Μαρίνος Αντύπας

Μαχητής Τερψιθέας

Μυραϊκός Μύρων

Μύτικας Καλυβίων

Νίκη Κρήνης

Όλυμπος Καρυάς

Ομόνοια Λάρισας

Προοδευτική Ανάβρας

Στεφανόβουνο/Γαλανόβρυσ

η

ΑΟ Συκέας

Τοξότης Λάρισας

Χαραυγή Λάρισας

* Από την Επιτροπή

Πρωταθλημάτων ανακοινώ-

νεται ότι εντός των επόμε-

νων ημερών θα αναρτη-

θούν οι Όμιλοι των κατηγο-

ριών και οι ημερομηνίες

των κληρώσεων των πρω-

ταθλημάτων.

Κληρώνει για Α ΕΠΣΝ

Λάρισας και Κύπελλο

Από την Επιτροπή

Πρωταθλημάτων ανακοινώ-

νεται ότι την Τρίτη 21

Σεπτεμβρίου και ώρα στις

19.30 θα διεξαχθεί η κλή-

ρωση του πρωταθλήματος

της Α’ DE-TOX.

Την ίδια μέρα και μισή ώρα

αργότερα, στις 20.00, θα

πραγματοποιηθεί συνάντη-

ση με τα σωματεία των Β’

και Γ’ κατηγοριών για να

συζητηθεί ο τρόπος διεξα-

γωγής των πρωταθλημάτων

τους, ενώ στη συνέχεια θα

ακολουθήσει η κλήρωση

της α’ φάσης του κυπέλλου

ΕΠΣΝΛ στην οποία μετέ-

χουν οι ομάδες της Β’ και Γ’

κατηγορίας (που δήλωσαν

συμμετοχή).

Καλούνται οι εκπρόσωποι

των σωματείων να παρευ-

ρεθούν στις αθλητικές εγκα-

ταστάσεις “4-4-2 Football

Park” (μετά το Νέο

Κοιμητήριο – παλιά γήπεδα

Ίκαρος) στην ώρα τους,

τηρώντας αυστηρά το υγει-

ονομικό πρωτόκολλο.

Επιπλέον, από τη γραμμα-

τεία της ΕΠΣΝ Λάρισας

υπενθυμίζεται ότι ΟΛΑ τα

σωματεία θα πρέπει να

προσκομίσουν άμεσα στα

γραφεία τα δικαιολογητικά

για τις αντικαταστάσεις των

δελτίων των ποδοσφαιρι-

στών τους, καθώς ελλοχεύει

ο κίνδυνος να μην προλά-

βουν να εκδοθούν εγκαίρως

με αποτέλεσμα να μην

έχουν δικαίωμα συμμετοχής

στο πρωτάθλημα.

Η απόφαση για την υπο-

χρεωτική αντικατάσταση

των δελτίων είναι της

Ελληνικής Ποδοσφαιρικής

Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και

δεν υπάρχει δυνατότητα

αναβολής για κανένα

σωματείο.
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ΔήλωσανΔήλωσαν Συμμετοχή οι ομάδες της Β και Γ ΕΠΣΝ Λάρισας -Συμμετοχή οι ομάδες της Β και Γ ΕΠΣΝ Λάρισας -

Κληρώνει για Α ΕΠΣΝ Λάρισας και ΚύπελλοΚληρώνει για Α ΕΠΣΝ Λάρισας και Κύπελλο



Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς ενι-

σχύεται ακόμα

πιο πολύ στη γραμμή

κρούσης με την απόκτη-

ση του νεαρού επιθετικού

Σπύρο Σπύρου ο οποίος

και αναμένεται να δώσει

σημαντικές λύσεις.

Η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του

Ολυμπιακού Αμπελιάς ανα-

κοινώνει την απόκτηση του

επιθετικού Σπύρου Σπύρου.

Προηγούμενες ομάδες του

ήταν η Αστραπή Νέας

Πολιτείας και ΑΕΛ. Σπύρο

καλωσόρισες στην οικογέ-

νεια της Αμπελιάς καλή

ποδοσφαιρική χρόνια με

υγεία και πολλά γκολ».

Α
κόμη μια πολύ

σημαντική μετα-

γραφή ανακοίνω-

σε ο Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων καθώς το Δ.Σ.

της ομάδος τα βρήκε σε

όλα με τον έμπειρο αμυ-

ντικό Θανάση

Κουτσοκέρα.

Ένας πολύπειρος αμυντι-

κός που κουβαλάει πλού-

σιες παραστάσεις με θητεία

σε Αχιλλέα Φαρσάλων,

Συκούριο, Αμπελόκηπους

και άλλες ομάδες του

Νομού και όχι μόνο μιας και

προέρχεται από τη Σκύρο

και σίγουρα θα δώσει

σημαντικές λύσεις στα

μετόπισθεν.

Ο Μέγας Αλέξανδρος που

συνεχίζει να βάζει ποιοτικά

κομμάτια στο ρόστερ του,

με τον Βασίλη Τσιανάκα να

προετοιμάζει με εντατικούς

ρυθμούς τους «ροσονέρι»

ενόψει της νέας σεζόν.

Η
Δόξα Υπέρειας

ανακοίνωσε

ακόμη δυο μετα-

γραφές καθώς το Δ.Σ. των

“μαυραετών” τα βρήκε σε

όλα με τους Κώστα

Ισούφη (αμυντικός) και

Ραφαήλ Σκέγια (αμυντι-

κός).

Ο Ισούφης μέχρι πρότινος

ανήκε στην Αναγέννηση

Φαρσάλων ενώ ο Σκέγια

αγωνιζόταν στον Μέγα

Αλέξανδρο Χαλκιάδων.

Αμφότεροι έχουν εμπειρίες

και παραστάσεις από το

πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΝ

Λάρισας και αναμένεται να

βοηθήσουν και αυτοί στην

προσπάθεια της Δόξας

Υπέρειας στο νέο πρωτά-

θλημα.

Σύσσωμη η ομάδα της

Δόξας καλωσορίζει τους

Κώστα και Ραφαήλ στην

οικογένεια της Υπέρειας και

τους εύχεται καλή αγωνιστι-

κή σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες.
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Κάτοικος Χαλκιάδων και οΚάτοικος Χαλκιάδων και ο

Θανάσης Κουτσοκέρας!Θανάσης Κουτσοκέρας!

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

Διπλή μεταγραφή στα μετόπισθεν για τηνΔιπλή μεταγραφή στα μετόπισθεν για την

Δόξα Υπέρειας!Δόξα Υπέρειας!

Στα “ερυθρόλευκα” και οΣτα “ερυθρόλευκα” και ο

Σπύρου!Σπύρου!



-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 κατάλληλο

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 2αρι ανακαινι-

σμένο, ισόγειο επί της Οδού

Βόλου 15  και Απόλλωνος 9 στά

Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977206965

- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα ισό-

γειο 65 τ.μ. με πατάρι επί της

Οδού Βόλου 9 στα Φάρσαλα.

Πληροφορίες: Βόλου 9 -

Ταξιάρχης Δημητρακόπουλος

- ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιταλικής γλώσ-

σας, πτυχιούχος Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

παραδίδει μαθήματα Ιταλικών.

Δυνατότητα παράδοσης μαθημά-

των και διαδικτυακά. Τηλέφωνο

επικοινωνίας 6955142540

-ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, κάτο-

χος μεταπτυχιακού, παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου και

Δημοτικού στην επαρχία

Φαρσάλων καθώς και διαδικτυα-

κά. 

Τηλ. 6980928695 

Χατζηπλής Αλέξανδρος

- 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

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 218 τ.μ.

άρτιο και οικοδομήσιμο, καθαρό

από εισφορές. Οδός Βασιλέως

Παύλου – Φάρσαλα.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:6978084870

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στην

Οδό Βόλου έναντι Πολιτιστικού

Κέντρου, 58τμ με 4.5. τμ αύλειο

χώρο και 13 τμ πατάρα.

Ιδανικό για γραφείο ή μαγαζί

υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες:6974921650 κ.

Δημήτρης
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21/9:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

22/9:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

23/9:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

24/9:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.

Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

25/9:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

26/9:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

27/9:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από την Δευτέρα 13/09/2021

και μέχρι νεωτέρας τα δρομο-

λόγια διαμορφώνονται ως

εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή

Φάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα

07:20 -15:50 -19:50

Φάρσαλα – Βόλος 08:10 -12:45 -

16:15

Σάββατο – Κυριακή

Φάρσαλα – Καρδίτσα – Τρίκαλα

11:50-15:50-19:50

Φάρσαλα – Βόλος 08:10 -16:15 -

20:15

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

ΝΤΑΙ για εργασία:

Οικονομολόγος – Λογιστής - Γεωπόνος- Προσωπικό παραγω-

γής 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

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

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6988093367

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΦΑΡΣΑΛΑ 10-09-2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 137

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 η Σχολική

Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων

προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικεί-

ου 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Φαρσάλων.

Διάρκεια μισθώσεως έως και 30-6-2030.

Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από 10-09-

2021 έως 08-10-2021 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Νικηταρά 15

Φάρσαλα), όπου μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφο-

ρίες ή στους Δ/ντές των Σχολείων.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον παραπάνω διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε

ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα

δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

δ) Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος

ε) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

στ)Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την

αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

ζ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

η) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης 300,00

ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

θ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανά-

δοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

ι) Πιστοποίηση ΕΦΕΤ.

Ελάχιστο ποσό προσφοράς ορίζεται στα τέσσερα (4) ευρώ ανά μαθητή ετη-

σίως .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 11-10-2019 ημέρα Δευτέρα και

ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, από την επιτροπή

διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης του ανωτέρω

κυλικείου.(Πληροφορίες τηλ. 24910 25205).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Έναρξη εγγράφων από  1η Σεπτεμβρίου στα τμήματα

ΜΠΆΣΚΕΤ, ΣΤΙΒΟΥ, ΒΌΛΛΕΥ, ΤΕΝΝΙΣ 

Έναρξη προπονήσεων από 13 Σεπτεμβρίου 

Τηλεφωνικές εγγραφές:

Μανετζής Χρήστος 6972846116

Μανετζής Αντώνης 6973307903(Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία επιπλωμένη στο Κέντρο των

Φαρσάλων, Οδός Χονδροπούλου (Πλησίον Κέντρου Υγείας) με

θέρμανση καλοριφέρ και κλιματιστικό, με μεγάλη αυλή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6932291212
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Εβδομάδα πληρωμών για συντάξεις, ΟΑΕΔ και ΕΦΚΑ, αναλυτιΕβδομάδα πληρωμών για συντάξεις, ΟΑΕΔ και ΕΦΚΑ, αναλυτι--

κά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοικά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι

Η
έναρξη – την

Παρασκευή 24

Σεπτεμβρίου – της

διαδικασίας καταβολής

κύριων και επικουρικών

συντάξεων μηνός

Οκτωβρίου περιλαμβάνε-

ται μεταξύ των προγραμ-

ματισμένων πληρωμών

από τον e-ΕΦΚΑ και τον

ΟΑΕΔ για την εβδομάδα

20-24 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανα-

κοίνωση του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, θα καταβλη-

θούν συνολικά περί τα 568

εκατ. ευρώ σε

1.139.841δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1. Από το Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων θα πραγματο-

ποιηθούν πληρωμές σε

θέατρα και κινηματογρά-

φους.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ  την

περίοδο 20-24 Σεπτεμβρίου

θα γίνουν οι ακόλουθες

καταβολές, στο πλαίσιο των

τακτικών πληρωμών του

φορέα:

505 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν την Παρασκευή 24

Σεπτεμβρίου  για την κατα-

βολή κύριων και επικουρι-

κών συντάξεων σε

1.075.000 δικαιούχους που

προέρχονται από το τ. ΙΚΑ

– ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και

τον ΟΤΕ, ο ΑΜΚΑ των

οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7

και 9.

11,8  εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 21.185 δικαιού-

χους για παροχές σε χρήμα

(επιδόματα μητρότητας,

κυοφορίας, ασθενείας, ατυ-

χήματος, έξοδα κηδείας).

17 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 580 δικαιούχους σε

συνέχεια έκδοσης αποφά-

σεων για εφάπαξ.

399.651 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 2.609 δικαιούχους

ασφαλισμένους για πληρω-

μή ληξιπρόθεσμων οφειλών

υγείας.

8.100 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 27 δικαιούχους για

κληρονομικές παροχές επι-

κουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν

οι εξής καταβολές:

2 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 31.000 δικαιούχους

για καταβολή επιδομάτων

ανεργίας και λοιπών επιδο-

μάτων.

20 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 8.000 δικαιούχους

στο πλαίσιο επιδοτούμενων

προγραμμάτων απασχόλη-

σης.

1 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 1.300 μητέρες για

επιδοτούμενη άδεια μητρό-

τητας.

300.000 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 500 δικαιούχους

για προγράμματα κοινωφε-

λούς χαρακτήρα.

Για το διάστημα 20-24

Σεπτεμβρίου δεν υπάρχουν

προγραμματισμένες πλη-

ρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικά το χρονοδιά-

γραμμα των πληρωμών

μέχρι την Παρασκευή 24

Σεπτεμβρίου 2021

Ξεκίνησε από την Δευτέρα

20 Σεπετεμβρίου ο κύκλος

πληρωμών γι’ αυτήν την

εβδομάδα, καθώς θα πραγ-

ματοποιηθούν πληρωμές

σε χιλιάδες δικαιούχους

από τον e-ΕΦΚΑ και τον

ΟΑΕΔ και ειδικότερα, περί

τα 568 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 1.139.841

δικαιούχους.

Πιο αναλυτικά

1. Από το Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων θα πραγματο-

ποιηθούν πληρωμές σε

θέατρα και κινηματογρά-

φους.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ την

περίοδο 20-24 Σεπτεμβρίου

θα γίνουν οι ακόλουθες

καταβολές, στο πλαίσιο των

τακτικών πληρωμών του

Φορέα:

505 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν την Παρασκευή 24

Σεπτεμβρίου για την κατα-

βολή κύριων και επικουρι-

κών συντάξεων σε

1.075.000 δικαιούχους που

προέρχονται από το τ. ΙΚΑ

– ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και

τον ΟΤΕ και το ΑΜΚΑ των

οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7

και 9.

11,8 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 21.185 δικαιού-

χους για παροχές σε χρήμα

(επιδόματα μητρότητας,

κυοφορίας, ασθενείας, ατυ-

χήματος, έξοδα κηδείας)

17 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 580 δικαιούχους σε

συνέχεια έκδοσης αποφά-

σεων για εφάπαξ

399.651 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 2.609 δικαιούχους

ασφαλισμένους για πληρω-

μή ληξιπρόθεσμων οφειλών

υγείας

8.100 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 27 δικαιούχους για

κληρονομικές παροχές επι-

κουρικής σύνταξης

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν

οι εξής καταβολές:

2 εκατ. ευρώ σε 31.000

δικαιούχους για καταβολή

επιδομάτων ανεργίας και

λοιπών επιδομάτων

20 εκατ. ευρώ σε 8.000

δικαιούχους στο πλαίσιο

επιδοτούμενων προγραμ-

μάτων απασχόλησης

1 εκατ. ευρώ σε 1.300 μητέ-

ρες για επιδοτούμενη άδεια

μητρότητας.

300.000 ευρώ σε 500 δικαι-

ούχους για Προγράμματα

Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Για το διάστημα 20-24

Σεπτεμβρίου δεν υπάρχουν

προγραμματισμένες πλη-

ρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

Εμπορικός Σύλλογος:Εμπορικός Σύλλογος:

Υλοποίηση προγραμμάτωνΥλοποίηση προγραμμάτων

Τεχνικού ασφάλειαςΤεχνικού ασφάλειας

Ε
μπορικός

Σύλλογος:

Υλοποίηση προ-

γραμμάτων Τεχνικού

ασφάλειας.

O Εμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων Θα

υλοποιήσει Προγράμματα

Κατάρτισης Τεχνικών

Ασφαλείας σύμφωνα με τη

νέα εγκύκλιο του 2021 , για

τους εμπόρους και επαγ-

γελματίες της ευρύτερης

περιοχής , σε συνεργασία

με το Παράρτημα

Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ της Ελληνικής

Συνομοσπονδίας Εμπορίου

& Επιχειρηματικότητας

(ΕΣΕΕ), στο κάτωθι θεματι-

κό πεδίο: “Επιμόρφωση

εργοδοτών για θέματα

άσκησης καθηκόντων τεχνι-

κού ασφάλειας στις επιχει-

ρήσεις τους εφόσον αυτές

υπάγονται στην Β΄ και  Γ΄

κατηγορία σύμφωνα με το

άρθρο 10 του κώδικα

νόμων για την υγεία και την

ασφάλεια των εργαζομένων

και απασχολούν λιγότερους

από 50 εργαζόμενους.

Επισημαίνεται ότι η μη

τήρηση των διατάξεων και

των ρυθμίσεων της νομοθε-

σίας για την υγιεινή και

ασφάλεια της εργασίας από

τις επιχειρήσεις, επιβάλλει

ποινικές και διοικητικές

κυρώσεις του Ν.2639/1998.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

να προσκομίσουν τα κάτω-

θι στοιχεία για  να υπογρά-

ψουν τη σχετική αίτηση :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,

ΑΔΤ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΗΣ.

Η χρέωση για τον κάθε

συμμετέχοντα στο πρό-

γραμμα Γ’  Κατηγορίας είναι

50 ευρώ για τα μέλη του

Εμπορικού Επιχειρηματικού

Συλλόγου και η διάρκεια

του προγράμματος είναι 10

ώρες. Στο πρόγραμμα Β’

Κατηγορίας η διάρκεια είναι

35 ώρες και η χρέωση για

τα μέλη είναι 130 ευρώ.

Τηρείται σειρά προτεραιότη-

τας και οι αιτήσεις των άνω

προγραμμάτων ολοκληρώ-

νονται άμεσα και  αποστέλ-

λονται  στην αρμόδια

Υπηρεσία του Υπουργείου

για  να αρχίσει η υλοποίησή

τους.

Για πληροφορίες και δηλώ-

σεις συμμετοχής στα γρα-

φεία του  συλλόγου (κα

Μπακαλέξη Έλενα ) και στο

τηλ. 24910-26512.

Καταληκτική ημερομηνία

δηλώσεων συμμετοχής ,

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου

2021.



Ε
γκαινιάστηκε το

Κέντρο

Λογοθεραπείας

“ΜΠΟΡΩ” στα Φάρσαλα.

Την περασμένη Πέμπτη 16

Σεπτεμβρίου εγκαινιάστηκε

το Κέντρο Λογοθεραπείας

“ΜΠΟΡΩ” σε ένα πλήρως

ανακαινισμένο χώρο στα

Φάρσαλα.

Παρουσία αγαπημένων

προσώπων πραγματοποιή-

θηκαν τα εγκαίνια του

χώρου και ο αγιασμός καθ’

ότι ξεκινά μια νέα σχολική

χρονιά.

Με πολλή αγάπη, ενδιαφέ-

ρον και αίσθημα ευθύνης

στεκόμαστε δίπλα στα παι-

διά με δυσκολίες και τις

οικογένειές τους παρέχο-

ντας υπηρεσίες λογοθερα-

πείας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους

τους φίλους, παλιούς και

νέους, και συγγενείς που

βρέθηκαν στο πλευρό μας

αυτή την σημαντική για

εμάς ημέρα αλλά και σε

όσους βρέθηκαν νοερά μαζί

μας και έστειλαν τις ευχές

τους.

Καλή Σχολική Χρονιά

ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ – ΛΟΓΟ-

ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ, ΥΠΕΥΘΥ-

ΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΟΘΕ-

ΡΑΠΕΙΑΣ ¨ΜΠΟΡΩ¨

Αθηνάς & 25ης Μαρτίου –

Φάρσαλα

Τηλ. 24910 28082 – 697

278 0647
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Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Λογοθεραπείας “ΜΠΟΡΩ” στα ΦάρσαλαΕγκαινιάστηκε το Κέντρο Λογοθεραπείας “ΜΠΟΡΩ” στα Φάρσαλα


