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Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1041 Τιμή: 0,60 ευρώ

Με μεγάληΜε μεγάλη
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Αναστόμωση πηγών καιΑναστόμωση πηγών και
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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 27/10/2021
Αίθριος 9/16c

Τρίτη 26/10/2021
Συννεφιά 10/16c

Πέμπτη 28/10/2021
Αίθριος 10/17c

Παρασκευή 29/10/2021
Αίθριος 11/18c

Σάββατο 30/10/2021
Συννεφιά 11/18c

Κυριακή 31/10/2021

Συννεφιά 11/18c

Δευτέρα 1/11/2021

Συννεφιά 10/18c

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

Δήμος Φαρσάλων:Δήμος Φαρσάλων:

Μέχρι 29Μέχρι 29

Οκτωβρίου οιΟκτωβρίου οι

δηλώσεις ζημίαςδηλώσεις ζημίας

για το βαμβάκιγια το βαμβάκι

Α
πό το δήμο

Φαρσάλων γίνε-

ται γνωστό πως

έχει πραγματοποιηθεί

αναγγελία ζημίας για τις

καταστροφές που προ-

κλήθηκαν από την έντονη

βροχόπτωση των τελευ-

ταίων ημερών στη βαμβα-

κοκαλλιέργεια.

Οι πληγέντες αγρότες της

επαρχίας Φαρσάλων οφεί-

λουν να προχωρήσουν σε

δηλώσεις ζημίας στους

κατά τόπους ανταποκριτές

του ΕΛΓΑ μέχρι τις 29

Οκτωβρίου 2021.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι

επίσης ότι θα πρέπει να

αφήσουν ως «μάρτυρες»

για τις εκτιμήσεις, τέσσερις

σειρές καλλιέργειας στο

μέσο του χωραφιού.

Κοινή ανακοίνωσηΚοινή ανακοίνωση

επτά πολιτιστικώνεπτά πολιτιστικών

συλλόγων από τασυλλόγων από τα

ΦάρσαλαΦάρσαλα

Ε
πτά Πολιτιστικοί

Σύλλογοι της

πόλης και της

επαρχίας Φαρσάλων, με

κοινή ανακοίνωση, ανα-

φέρουν ότι αναστέλλουν

εκ νέου για λόγους δημό-

σιας υγείας τις δραστη-

ριότητες τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Οι Πολιτιστικοί σύλλογοι

της πόλης και της επαρχίας

Φαρσάλων, θέτοντας ως

προτεραιότητα την ασφά-

λεια της προστασίας των

μελών και όλων των πολι-

τών της περιοχής, συναπο-

φάσισαν να αναστείλουν εκ

νέου τις δραστηριότητες

(χορευτικά, χορωδίες,

γυμναστική) λόγω πανδη-

μίας”.

Την κοινή απόφαση συνυ-

πογράφουν οι Πολιτιστικοί

Σύλλογοι: Ντόπιων

Φαρσάλων “ο Ενιπέας”,

Μικρασιατών Φαρσάλων,

Ηπειρωτών Φαρσάλων και

περιχώρων, Αργιθεατών

Φαρσάλων “Παναγία η

Σπηλιώτισσα” , “Τα

Τζουμέρκα” Φαρσάλων,

Ανθούσας “η Λιπινίτσα” και

Χαλικίου Ασπροποτάμου.

Γ
εύμα προς τιμήν

των μελών της

αρχαιολογικής

αποστολής του

Καναδικού Ινστιτούτου

που πραγματοποίησε

ανασκαφικές έρευνες

στον περιβάλλοντα χώρο

του Κάστρου της

Καλλιθέας, παρέθεσε ο

δήμος Φαρσάλων σε

κατάστημα εστίασης στο

Ναρθάκι.

Πρόκειται για μία πράξη

ευγνωμοσύνης, με αφορμή

την ολοκλήρωση του φετι-

νού ερευνητικού έργου, στο

πλαίσιο του νέου πενταε-

τούς προγράμματος 2021 –

2025 που έχει εγκριθεί από

το υπουργείο Πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια του γεύ-

ματος, τα στελέχη του

δήμου Φαρσάλων ενημε-

ρώθηκαν για την πρόοδο

της ανασκαφής αλλά και τα

αποτελέσματα αυτής.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης

Εσκίογλουευχαρίστησε την

Καναδική αποστολή τονίζο-

ντας πως «επιτελούν σπου-

δαίο έργο στην προσπά-

θεια για την αναζήτηση και

ανάδειξη της πλούσιας

ιστορικής κληρονομιάς της

περιοχής των Φαρσάλων».

Το παρόν έδωσαν μεταξύ

άλλων οι αντιδήμαρχοι κ.κ.

Σοφία Χατζηπλή, Δημήτρης

Γούσιας, Κωνσταντίνος

Μπαλατσός και Ευαγγελία

Χαμορούσου, ο αντιπρόε-

δρος της ΔΕΥΑΦ κ. Γιάννης

Τριάντης και ο πρόεδρος

της Τοπικής Κοινότητας

Ναρθακίου κ. Θανάσης

Λελεντζής.

Τα Φάρσαλα «αποΤα Φάρσαλα «απο--

χαιρέτησαν» τηνχαιρέτησαν» την

Καναδική αρχαιολοΚαναδική αρχαιολο--

γική αποστολήγική αποστολή



Η
καταβολή των

κύριων και των επι-

κουρικών συντάξεων

Νοεμβρίου και οι προκατα-

βολές τους, καθώς και η

πληρωμή των επιδομάτων

του ΟΠΕΚΑ, περιλαμβάνο-

νται μεταξύ άλλων στον

προγραμματισμό των κατα-

βολών του υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων και των επο-

πτευόμενων Οργανισμών

για την εβδομάδα 25-29

Οκτωβρίου. Συνολικά εκτι-

μάται ότι θα καταβληθούν

περί τα 2,3 δισ. ευρώ, σε

πάνω από 4,8 εκατομμύρια

δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται

σε ανακοίνωση του υπουργεί-

ου Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν

οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

– Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

καταβλήθηκαν 517,6 εκατ.

ευρώ σε 1,084,327 δικαιού-

χους για τις κύριες και τις επι-

κουρικές συντάξεις

Νοεμβρίου των συνταξιούχων

που προέρχονται από το τ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και

τον ΟΤΕ και των οποίων ο

ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

– Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου θα

καταβληθούν 519,6 εκατ.

ευρώ σε 1,085,556 δικαιού-

χους για τις κύριες και τις επι-

κουρικές συντάξεις

Νοεμβρίου των συνταξιούχων

που προέρχονται από το τ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και

τον ΟΤΕ, που ο ΑΜΚΑ τους

λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

– Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου

θα καταβληθούν 462,5 εκατ.

ευρώ για τις κύριες και τις επι-

κουρικές συντάξεις

Νοεμβρίου σε 840.111 συντα-

ξιούχους που προέρχονται

από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ,

ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

– Την Παρασκευή 29

Οκτωβρίου θα καταβληθούν

540,6 εκατ. ευρώ για τις

κύριες και τις επικουρικές

συντάξεις Νοεμβρίου σε

910.243 συνταξιούχους του

Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ.

ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της

ΔΕΗ.

– 13,7 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 480 δικαιούχους

σε συνέχεια έκδοσης αποφά-

σεων για εφάπαξ.

– Τέλος, 15.000 ευρώ θα

καταβληθούν σε 30 δικαιού-

χους για κληρονομικές παρο-

χές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

– Την Παρασκευή 29

Οκτωβρίου θα καταβληθούν

11,1 εκατ. ευρώ σε 27.300

δικαιούχους για προκαταβο-

λές συντάξεων μηνός

Νοεμβρίου, στη βάση του ν.

4778/2021.

– 170.000 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 800 ασφαλισμένους

για πληρωμή ληξιπρόθεσμων

οφειλών υγείας.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι

εξής καταβολές:

– 13 εκατ. ευρώ σε 35.000

δικαιούχους για καταβολή επι-

δομάτων ανεργίας και λοιπών

επιδομάτων.

– 20 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 4.500 δικαιούχους

στο πλαίσιο επιδοτούμενων

προγραμμάτων απασχόλη-

σης.

– 6 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 8.000 μητέρες για

επιδοτούμενη άδεια μητρότη-

τας.

– 6 εκατ. ευρώ για προγράμ-

ματα κοινωφελούς χαρακτήρα

(πληρωμή εισφορών σε

φορείς).

3. Από τον ΟΠΕΚΑ την

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου θα

πραγματοποιηθούν οι εξής

καταβολές:

– 72 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 172.000 δικαιούχους

για αναπηρικά επιδόματα

(αναπηρικά και διατροφής).

– 50 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 230.609 δικαιούχους

για Ελάχιστο Εγγυημένο

Εισόδημα.

– 33 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 271.321 δικαιούχους

για επίδομα στέγασης.

– 13,2 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 13.141 δικαιού-

χους για επίδομα γέννησης.

– 11,3 εκατ. ευρώ θα κατα-

βληθούν σε 35.000 δικαιού-

χους για επιδόματα ανασφά-

λιστων υπερηλίκων.

– 15 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 80.000 δικαιούχους

ως συνεισφορά του Δημοσίου

σε δάνεια του Προγράμματος

«ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-

19).

– 200.000 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 360 δικαιούχους για

επίδομα αναδοχής.

– 323.180 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 876 δικαιούχους για

επίδομα στεγαστικής συνδρο-

μής.

– 228.040 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 6.476 δικαιούχους

για επίδομα ομογενών-προ-

σφύγων.

– 72.610 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 91 δικαιούχους για

έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

– 250.000 ευρώ θα καταβλη-

θούν σε 3.200 δικαιούχους

ως συνεισφορά του Δημοσίου

σε δάνεια (προστασία κύριας

κατοικίας).

Τέλος, σημειώνεται ότι για την

ερχόμενη εβδομάδα δεν

υπάρχουν προγραμματισμέ-

νες πληρωμές από το ίδιο το

υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Προσφορές

Αυτές είναι οι πληρωμές από Αυτές είναι οι πληρωμές από e-e-ΕΦΚΑ,ΕΦΚΑ,

ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ τις επόμενες ημέρεςΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ



Μ
ε κάθε επισημό-

τητα και

λαμπρότητα ο

δήμος Φαρσάλων θα

γιορτάσει και φέτος την

Εθνική Επέτειο της 28ης

Οκτωβρίου 1940.

Ο εορτασμός περιλαμβάνει

γενικό σημαιοστολισμό

δημόσιων και ιδιωτικών

καταστημάτων και τραπε-

ζών, φωταγώγηση οδών και

ομιλίες σε σχολεία της

πόλης από εκπαιδευτικούς

για την επέτειο.

Το πρόγραμμα του εορτα-

σμού έχει ως εξής:

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου

12.00’ Προσκύνημα και

κατάθεση Στεφάνων στο

Ηρώο Πεσόντων της πόλης

στην Πλατεία Δημαρχείου

από τους μαθητές των

Σχολείων, τους Οδηγούς

και τους Προσκόπους,

παρουσία των Τοπικών

Πολιτικών και Στρατιωτικών

Αρχών.

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου

07.30’ Κωδωνοκρουσίες

στους Ιερούς Ναούς της

πόλη.

08.00’ Έπαρση της Σημαίας

στο Ηρώο Πεσόντων της

πόλης στην Πλατεία

Δημαρχείου.

10.15’ Προσέλευση

Επισήμων στον Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό της

Αγίας Παρασκευής.

10.30’ Έναρξη επίσημης

δοξολογίας, παρουσία των

Τοπικών Αρχών.

11.00’ Συγκέντρωση στην

Πλατεία Δημαρχείου της

πόλης. Παράταξη Σημαιών

των Γυμνασίων, Λυκείων

και  ΕΠΑ.Λ. (δυτικώς) και

των Δημοτικών Σχολείων,

Οδηγών και Προσκόπων

(ανατολικώς) του Ηρώου.

11.15’ Επιμνημόσυνη

Δέηση στο Ηρώο της

πόλης.

Μετά το τέλος της επιμνη-

μόσυνης δέησης, θα εκφω-

νηθεί ο πανηγυρικός της

ημέρας από  τον διευθυντή

του 2ου Λυκείου Φαρσάλων

κ. Κουτσοδόντη Γεώργιο.

Κατάθεση Στεφάνων από

τις Αρχές και τους Φορείς

της πόλης.

Σιγή ενός λεπτού – Εθνικός

ύμνος.

12.00’ Παρέλαση των μαθη-

τών των Σχολείων, των

Οδηγών  και των

Προσκόπων επί της οδού

Λαρίσης.

18:00’ Υποστολή της σημαί-

ας.

Σημειώνεται πως θα τηρη-

θούν αυστηρά όλα τα υγειο-

νομικά πρωτόκολλα και τα

μέτρα προστασίας στα

πλαίσια της ανάγκης περιο-

ρισμού της διασποράς του

κορωνοϊού, όπως αυτά ορί-

ζονται στην ΚΥΑ.

Ν
έο αντιπλημμυρι-

κό έργο  στα

Φάρσαλα δημο-

πρατεί η Περιφέρεια

Θεσσαλίας. Το έργο, προ-

ϋπολογισμού 700.000

ευρώ, χρηματοδοτείται

από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων

της Περιφέρειας

Θεσσαλίας και αφορά

την επένδυση της υφιστα-

μένης τάφρου που βρί-

σκεται βόρεια της

Περιφερειακής οδού

Φαρσάλων από τη συμ-

βολή της με την Ε.Ο.

Φαρσάλων – Βόλου έως

τη συμβολή της με την

οδό Απιδανού.

«Σε συνεργασία με την

Τεχνική μας Υπηρεσία σχε-

διάζουμε, δρομολογούμε

και υλοποιούμε   έργα σε

αποστραγγιστικές τάφρους

που προκαλούν πλημμυρι-

κά φαινόμενα και επιβαρύ-

νουν το οδικό δίκτυο»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός.

«Δημοπρατούμε το επόμε-

νο διάστημα ένα σημαντικό

αντιπλημμυρικό έργο για

την προστασία  της πόλης

των Φαρσάλων. Με τις

παρεμβάσεις μας και «χρη-

σιμοποιώντας» τη φύση και

τις φυσικές διεργασίες,

δίνουμε  λύσεις και δημι-

ουργούμε συνθήκες ασφά-

λειας για ανθρώπους, περι-

ουσίες και δημόσια δίκτυα»

προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.
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Νέο αντιπλημμυρικό έργο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στηνΝέο αντιπλημμυρικό έργο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην

αποστραγγιστική τάφρο της περιφερειακή οδού των Φαρσάλωναποστραγγιστική τάφρο της περιφερειακή οδού των Φαρσάλων

Τα Φάρσαλα γιορτάζουν την Εθνική Επέτειο της 28ηςΤα Φάρσαλα γιορτάζουν την Εθνική Επέτειο της 28ης

Οκτωβρίου 1940Οκτωβρίου 1940



Έ
να σπουδαίο

έργο μείζονος

σημασίας για

την περιοχή δρομολογή-

θηκε την Παρασκευή με

την υπογραφή της σύμβα-

σης υλοποίησής του από

το δήμαρχο Φαρσάλων κ.

Μάκη Εσκίογλου και τον

ανάδοχο. Πρόκειται για το

έργο «Αστικές αναπλά-

σεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ

(περιφερειακός δρόμος)»

που θα χρηματοδοτηθεί

από πόρους του

Πράσινου Ταμείου με το

ποσό των 292.725 ευρώ

και από πόρους του

δήμου Φαρσάλων με το

ποσό των 121.275 ευρώ.

Το έργο που έχει σχεδιαστεί

με σεβασμό στη αειφορία

και στην βιώσιμη ανάπτυξη

της πόλης, προβλέπει την

εκτέλεση εργασιών σύμφω-

να με τις αρχές του βιοκλι-

ματικού σχεδιασμού δια-

μόρφωσης του νότιου πεζο-

δρομίου, στην περιφερειακή

οδό της πόλης των

Φαρσάλων, από τη δια-

σταύρωση αυτής με την

οδό Βόλου ως τη διασταύ-

ρωση με την οδό Λαμίας.

Το πεζοδρόμιο που θα ανα-

κατασκευαστεί θα είναι

συνολικού πλάτους 3

μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγ-

ματοποιηθούν οι ακόλουθες

επεμβάσεις:

Καθαίρεση ασφαλτοσκυρο-

δέματος όπου απαιτηθεί,

εκσκαφές, αφαίρεση φυτι-

κής γης, μόρφωση επιφά-

νειας εδάφους, επιχώσεις,

τοποθέτηση αρδευτικών

συστημάτων, φύτευση

δέντρων περιφερειακά του

πεζοδρομίου σύμφωνα με

τη φυτοτεχνική μελέτη,

εργασίες κατασκευής απο-

χέτευσης όμβριων υδάτων,

τελική διαμόρφωση πεζο-

δρομίων με κατάλληλο

υλικό εδαφοκάλυψης που

θα διευκολύνει την απρό-

σκοπτη κίνηση των πεζών.

Με την ανακατασκευή και

διαμόρφωση του πεζοδρο-

μίου θα επιτραπεί η περιφε-

ρειακή διασύνδεση των

σχολικών εγκαταστάσεων

και των κοινόχρηστων

χώρων της πόλης στο

σύνολο του βόρειου τόξου

της πόλης των Φαρσάλων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ

Μετά την υπογραφή της

σύμβασης, ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου έκανε την ακό-

λουθη δήλωση: «Μία πολύ

σημαντική ημέρα για την

πόλη και το δήμο μας, γιατί

σήμερα υπεγράφη η σύμ-

βαση ενός έργου που θα

αλλάξει άρδην την εικόνα

των Φαρσάλων. Με τη βιο-

κλιματική ανάπλαση κάνου-

με ένα ακόμη βήμα προς

μία πόλη περισσότερο

ανθρώπινη, καλαίσθητη,

πράσινη, με καλύτερο

μικροκλίμα. Μία πόλη που

θα προσφέρει καλύτερες

συνθήκες ζωής για τους

κατοίκους της.

Θέλω να ευχαριστήσω τους

συνεργάτες μου και την

Τεχνική Υπηρεσία του

δήμου για την αγαστή

συνεργασία που οδήγησε

στο θετικό αποτέλεσμα».
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Υπεγράφη η βιοκλιματική ανάπλαση τηςΥπεγράφη η βιοκλιματική ανάπλαση της

περιφερειακής οδού στα Φάρσαλαπεριφερειακής οδού στα Φάρσαλα



«
Η απώλεια της

Φώφης Γεννηματά

αφήνει δυσαναπλή-

ρωτο κενό στα έδρανα της

Βουλής και εν γένει στην

πολιτική ζωή του τόπου.

Υπήρξε μία έντιμη και

σεμνή προσωπικότητα,

που εργάστηκε ανιδιοτε-

λώς για την ελληνική κοι-

νωνία και προασπίστηκε το

εθνικό συμφέρον στην

πολιτική της διαδρομή.»

Τα παραπάνω δήλωσε ο

ιατρός και αν. Γραμματέας

της ΚΟ της ΝΔ, Βουλευτής Ν.

Λάρισας, Χρήστος Κέλλας,

για τον θάνατο της Προέδρου

του ΚΙΝΑΛ, Φώφης

Γεννηματά, προσθέτοντας:

«Ταυτόχρονα, η Φώφη

Γεννηματά ήταν μία αξιοπρε-

πής οικογενειάρχης και γεν-

ναία αγωνίστρια της ζωής,

που πάλεψε, όπως και ο αεί-

μνηστος πατέρας της, μέχρι

τέλους, με τον καρκίνο.

Εύχομαι ο Θεός να την ανα-

παύσει και να δίνει κουράγιο

και δύναμη στην οικογένειά

της, ιδιαίτερα στα 3 παιδιά

που αφήνει πίσω της.

Καλό παράδεισο, Φώφη

Έ
φυγε ανήμερα της

Παγκόσμιας

Ημέρας για τον

Καρκίνο του Μαστού, έχο-

ντας όμως δώσει μέσα από

την προσωπική της πορεία

δύναμη και κουράγιο σε

όσες γυναίκες δίνουν κι

εκείνες αυτή τη δύσκολη

μάχη.

Η Φώφη ήταν μια γενναία και

έντιμη γυναίκα και πολιτικός.

Πάλεψε πολλά χρόνια και

από πολύ νέα με τον καρκί-

νο. Και έφυγε πολύ νέα, τη

στιγμή που είχε πολλά να

προσφέρει ακόμα στην πολι-

τική ζωή του τόπου μας,

ιδίως σε αυτή την κρίσιμη

περίοδο που όλες οι δημο-

κρατικές δυνάμεις πρέπει να

ενωθούν για να αντιμετωπί-

σουν μία κυβέρνηση που νοι-

άζεται για τους λίγους και όχι

για τους πολλούς.

Όμως, η σκέψη μου αυτές τις

στιγμές βρίσκεται περισσότε-

ρο στην οικογένειά της και

ιδιαίτερα στα παιδιά της. Γιατί

η απώλεια της μάνας είναι

δυσβάσταχτη.

Είχα τη χαρά να με τιμά με τη

φιλία του ο πατέρας της, ο

σπουδαίος Γιώργος

Γεννηματάς. Ξέρω ότι θα

ήταν περήφανος για την ακε-

ραιότητα και τη γενναιότητα

της κόρης του.

Θα τους θυμάμαι για πάντα

και τους δύο με αγάπη και

σεβασμό.

Μ
ε ανάρτησή της

στα μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης, η

βουλευτής του ΚΙΝΑΛ

Λίτσα Λιακούλη, αποχαι-

ρετά την Φώφη

Γεννηματά:

«Αγαπημένη Πρόεδρε,

ξεχωριστή μου Φίλη Φώφη,

θρηνούμε για την απώλειά

σου. Υπήρξες ένας μεγάλος

Άνθρωπος , με ήθος, αξιο-

πρέπεια, γενναιότητα και

απίστευτη καλοσύνη. Με

μεγάλη αγάπη για την

πατρίδα και τους

Ανθρώπους. Σε κρατώ

μέσα μου, στο πιο τρυφερό

μέρος της καρδιάς μου, με

την υπόσχεση να κρατή-

σουμε ψηλά τις αρχές και

τις αξίες που μας δίδαξες.

Σε ευχαριστούμε για όλα .

Καλό ταξίδι, Φώφη

Γεννηματά, η ιστορία θα

γράψει για σένα ότι έβαλες

φωτεινό τίτλο στο κεφάλαιο

“Πολιτική Ηθική”»

Έ
φυγε από τη ζωή

σε ηλικία 56 ετών

η πρόεδρος του

Κινήματος Αλλαγής,

Φώφη Γεννηματά.

Η κ. Γεννηματά είχε εισα-

χθεί στις 12 Οκτωβρίου στο

νοσοκομείο με ειλεό, όπου

διαπιστώθηκε ότι η «βασική

της νόσος», δηλαδή ο καρ-

κίνος, επανεμφανίστηκε. Το

βράδυ της Κυριακής η υγεία

της επιβαρύνθηκε ακόμα

περισσότερο, με αποτέλε-

σμα να πέσει σε κώμα.

Η ανακοίνωση του νοσοκο-

μείου “Ευαγγελισμός” ανα-

φέρει: “Σήμερα 25/10/2021

και ώρα 12:04 μμ στο

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός,

απεβίωσε η Πρόεδρος του

ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά

μετά από πολυετή μάχη και

παρά τις προσπάθειες των

θεραπόντων ιατρών.

Εκφράζουμε τα θερμά μας

συλλυπητήρια στους οικεί-

ους της”.

Ποια ήταν η Φώφη

Γεννηματά

Γεννήθηκε στους

Αμπελόκηπους της Αθήνας

το 1964 και ήταν κόρη του

Γιώργου Γεννηματά, ιδρυτι-

κού μέλους και υπουργού

του ΠΑΣΟΚ.

Φοίτησε στα Εκπαιδευτήρια

Κωστέα Γείτονα και στη

συνέχεια σπούδασε πολιτι-

κές επιστήμες στο

Πανεπιστήμιο Αθηνών απ’

όπου αποφοίτησε το 1987,

ενώ το 1986, προτού απο-

φοιτήσει από το

Πανεπιστήμιο, διορίστηκε

υπάλληλος στην Εθνική

Τράπεζα. Σε ηλικία 51 ετών

ήταν ήδη πρόωρα συνταξι-

ούχος τραπεζικός υπάλλη-

λος, κάτι για το οποίο έχει

δεχτεί κριτική.

Είχε παντρευτεί δύο φορές

και είχε τρία παιδιά.

Πρώτος σύζυγος της

Φώφης Γεννηματά ήταν ο

Αλέξανδρος Ντέκας η εται-

ρεία του οποίου το 1994

ανέλαβε από την

Κτηματολόγιο Α.Ε. να υλο-

ποιήσει το για πρώτη φορά

συντασσόμενο ελληνικό

κτηματολόγιο.

Παντρεύτηκαν όταν η

Φώφη ήταν 22 ετών και

απέκτησαν μαζί μία κόρη.

Ο δεύτερος σύζυγός της

είναι ο Ανδρέας Τσούνης

τον οποίο παντρεύτηκε το

2003. Μαζί απέκτησαν μια

κόρη και έναν γιό.

Το 2008 διαγνώστηκε με

καρκίνο του μαστού.
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- ΚΥΡΙΑΚΗ 7/11 Μονοήμερη Εκδρομή στον

Ι.Ν. Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού - Αθήνα

-11/14-11 Τετραήμερη εκδρομή σε

Καστοριά - Πρέσπες - Νυμφαίο - Φλώρινα

*3 Διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο

5*.

-ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12 Παρακολούθηση Θεατρικής

Παράστασης με τίτλο “Το Τρίτο Στεφάνι”

Θέατρο Παλλάς - Αθήνα - Εξασφαλισμένα

Εισιτήρια της Παράστασης

ΔΕΚΤΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

- Κυριακή 7/11 Μονοήμερη Εκδρομή στην

Ι.Μ. Δαμάστας και Παύλιανη

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Έφυγε από τη ζωή η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη ΓεννηματάΈφυγε από τη ζωή η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά

6981747122

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρήστου Κέλλα για τη Φώφη ΓεννηματάΣυλλυπητήριο μήνυμα Χρήστου Κέλλα για τη Φώφη Γεννηματά

Δήλωση της Άννας Βαγενά για την απώλειαΔήλωση της Άννας Βαγενά για την απώλεια

της Φώφης Γεννηματάτης Φώφης Γεννηματά

Αποχαιρετισμός της Λίτσας Λιακούλη στη ΦώφηΑποχαιρετισμός της Λίτσας Λιακούλη στη Φώφη

Τ
α  θερμά μου συλλυ-

πητήρια στην οικο-

γένεια και τους

οικείους της προέδρου

του ΚΙΝΑΛ Φώφης

Γεννηματά  που  έδωσε

μέχρι τέλους, με  αξιοθαύ-

μαστη γενναιότητα  και

αξιοπρέπεια,  τη μάχη για

τη ζωή.  

Μια σπουδαία αγωνίστρια

πολιτικός,  που με τη ζωή

και τις επιλογές της,  έκανε

στη πράξη  υπέρβαση του

εαυτού,  για να υπηρετήσει

και να προσφέρει στον τόπο

της. Ο πρόωρος θάνατός

της αποτελεί  πλήγμα για

την πολιτική ζωή της χώρας,

στην οποία έχει αφήσει

βαθύ αποτύπωμα. Η δράση

της, αποτελεί ιστορική

παρακαταθήκη για τις επερ-

χόμενες γενιές και την

πορεία του Κόμματος που

υπηρέτησε με συνέπεια.

Συλληπητήριο μήνυμα Περ. Θεσσαλίας για το θάνατοΣυλληπητήριο μήνυμα Περ. Θεσσαλίας για το θάνατο

της Φώφης Γεννηματάτης Φώφης Γεννηματά
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Μ
ε κατασχέσεις

μισθών και ακινή-

των μέσω της

ΑΑΔΕ θα αρχίσουν να

εισπράττονται και τα ληξι-

πρόθεσμα χρέη στους

δήμους που ξεπερνούν τα

3 δισ. ευρώ. Το νέο σχέ-

διο παρουσίασε ο Θ.

Σκυλακάκης.

Σχέδιο για μεταφορά στην

ΑΑΔΕ ληξιπρόθεσμων

οφειλών προς τους δήμους

με απειλή των κυρώσεων

που προβλέπει ο Κώδικας

Είσπραξης Δημοσίων

Εσόδων, όπως κατασχέσεις

σε εισοδήματα και περιου-

σιακά στοιχεία, βρίσκεται

στο συρτάρι του οικονομι-

κού επιτελείου.

Στόχος είναι η συνδρομή

του φόρο-εισπρακτικού

μηχανισμού στην ενίσχυση

των εσόδων των ΟΤΑ που

θα τους δώσει ταμειακές

ανάσες και θα περιορίσει

τις πιέσεις για αύξηση των

επιχορηγήσεων από το

κρατικό προϋπολογισμό σε

μία κρίσιμη συγκυρία για

την συμπίεση των ελλειμμά-

των.

Το συνολικό ποσό των

«κόκκινων» χρεών στους

δήμους που εκτιμάται ότι

ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ

συνιστά μια μεγάλη οικονο-

μική πληγή καθώς τους

στερεί πολύτιμους πόρους

για τη χρηματοδότηση δρά-

σεων, έργων και κοινωνι-

κών υπηρεσιών. Πέραν

αυτού η οικονομική κατά-

σταση των ΟΤΑ επηρεάζει

το τελικό αποτέλεσμα της

γενικής κυβέρνησης που

αποτελεί κριτήριο για τη

δημοσιονομική πρόοδο στο

πλαίσιο της ενισχυμένης

εποπτείας.

Το κυβερνητικό σενάριο για

την τόνωση της ρευστότη-

τας στη τοπική αυτοδιοίκη-

ση αποκάλυψε ο αναπλη-

ρωτής υπουργός

Οικονομικών Θ.

Σκυλακάκης, μιλώντας στο

ετήσιο συνέδριο της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Από τις

αναφορές του κ. Σκυλακάκη

προκύπτει ότι μεταξύ των

λύσεων που προκρίνονται

είναι να μεταφερθούν στην

ΑΑΔΕ οι διαδικασίες

είσπραξης ορισμένων οφει-

λών που βεβαιώνονται

αλλά «μένουν στα χαρτιά»

λόγω έλλειψης του κατάλ-

ληλου μηχανισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το

ισχύον νομοθετικό καθε-

στώς δίνει τη δυνατότητα

στους δήμους να αποστεί-

λουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία

οφειλετών τους. Μάλιστα

στο παρελθόν δεν είναι

λίγες οι περιπτώσεις όπου

«μπλοκαρίστηκε» η χορή-

γηση φορολογικής ενημερό-

τητας και οι επιστροφές

φόρων λόγω μη πληρωμής

κλήσεων από τη δημοτική

αστυνομία για παραβάσεις

του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας.

Πάντως σε περίπτωση που

υλοποιηθεί το σχέδιο του

υπουργείου Οικονομικών,

όσοι καθυστερούν να εξο-

φλήσουν δημοτικά χρέη θα

βρεθούν αντιμέτωποι με τα

αυστηρά αναγκαστικά

μέτρα είσπραξης, που περι-

λαμβάνουν μεταξύ άλλων

κατασχέσεις:

Τραπεζικών λογαριασμών

καταθέσεων με εξαίρεση

έναν και μοναδικό λογαρια-

σμό για τον οποίο ισχύει

ακατάσχετο όριο μέχρι

1.250 ευρώ.

Μισθών, συντάξεων, εφά-

παξ, αποζημιώσεων, εσό-

δων από ενοίκια κ.α. Ειδικά

για ποσά μισθών, συντάξε-

ων και ασφαλιστικών βοη-

θημάτων επιτρέπεται η

κατάσχεση στα χέρια του

εργοδότη ή του ασφαλιστι-

κού ταμείου ποσοστού 50%

επί του τμήματος πάνω

από τα 1.000 και μέχρι τα

1.500 ευρώ, ενώ από ποσά

άνω των 1.500 ευρώ το

μήνα επιτρέπεται η κατά-

σχεση στα χέρια του εργο-

δότη ή του ασφαλιστικού

ταμείου του συνόλου του

υπερβάλλοντος των 1.500

ευρώ.

Ακινήτων ακόμα και αν

πρόκειται για την πρώτη

κατοικία, καθώς και αυτοκι-

νήτων και σκαφών αναψυ-

χής σε περίπτωση που η

οφειλή ξεπερνά τα 500

ευρώ.

Πέραν των κατασχέσεων,

όσοι φορολογούμενοι οφεί-

λουν στο Δημόσιο ποσά

μεγαλύτερα των 100.000

ευρώ και έχουν καθυστερή-

σει να τα εξοφλήσουν για

περισσότερους από 4

μήνες, διατρέχουν τον κίν-

δυνο να διωχθούν ποινικά

και να τιμωρηθούν με ποι-

νές φυλάκισης ή και κάθειρ-

ξης που μπορεί να υπερ-

βούν τα 3 χρόνια.

Πάντως οι δήμοι έχουν

ενεργοποιήσει γενναίες

ρυθμίσεις για την διευκό-

λυνση των οφειλετών. Ήδη

τρέχουν δύο προγράμματα

των 100 δόσεων. Το ένα

αφορά ληξιπρόθεσμες οφει-

λές προ της πανδημίας και

το άλλο χρέη πληττόμενων

που βεβαιώθηκαν από τις

28 Φεβρουαρίου έως 30

Ιουνίου του 2021 ή είχαν

ενταχθεί σε ρυθμίσεις που

χάθηκαν από 15/2/2020

έως τη 23/12/2020 με την

προθεσμία υποβολής των

αιτήσεων να λήγει στις 31

Οκτωβρίου 2021. Ανάλογα

με τη διάρκεια αποπληρω-

μής των οφειλών παρέχεται

απαλλαγή από τις προσαυ-

ξήσεις και πρόστιμα που

ξεκινούν από 50% για εξό-

φληση σε 73 έως 100

δόσεις και φθάνουν το

100% σε περίπτωση εφά-

παξ εξόφλησης.

Αρχίζουν κατασχέσεις μισθών – ακινήτων για τα χρέη προςΑρχίζουν κατασχέσεις μισθών – ακινήτων για τα χρέη προς

τους δήμουςτους δήμους

Επίδομα θέρμανσης: ΠότεΕπίδομα θέρμανσης: Πότε

ξεκινούν οι αιτήσεις, πότε θαξεκινούν οι αιτήσεις, πότε θα

καταβληθεί το ποσόκαταβληθεί το ποσό

Σ
τις 10 Νοεμβρίου

ξεκινούν οι αιτήσεις

για το επίδομα θέρ-

μανσης, ενώ ένα μέρος

του επιδόματος θα δοθεί

ως προκαταβολή, μέχρι

τις 10 Δεκεμβρίου, σε

αυτούς που είχαν πάρει

επίδομα θέρμανσης

πέρυσι.

Η πλατφόρμα για την υπο-

βολή των αιτήσεων από

τους δικαιούχους αναμένε-

ται να ανοίξει μέχρι τις

αρχές Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι το κονδύλι

του επιδόματος θέρμανσης

ανέρχεται φέτος στα 168

εκατ. ευρώ και δικαιούχοι

είναι:

– Άγαμοι φορολογούμενοι ή

έγγαμοι σε κατάσταση

χηρείας ή εν διαστάσει οι

οποίοι κατά το προηγούμε-

νο έτος είχαν ετήσιο συνολι-

κό εισόδημα μέχρι 14.000

ευρώ και κατείχαν την 1η

Ιανουαρίου του τρέχοντος

έτους κτίσματα και εντός

σχεδίου πόλεως οικόπεδα

συνολικής αντικειμενικής

αξίας μέχρι 180.000 ευρώ.

– Έγγαμοι και συνάψαντες

σύμφωνα συμβίωσης

φορολογούμενοι οι οποίοι

το προηγούμενο έτος είχαν

ετήσιο συνολικό οικογενεια-

κό εισόδημα μέχρι 20.000

ευρώ και την 1η Ιανουαρίου

του τρέχοντος έτους κατεί-

χαν κτίσματα και εντός σχε-

δίου πόλεως οικόπεδα αντι-

κειμενικής αξίας μέχρι

300.000 ευρώ. Τα όρια

προσαυξάνονται για κάθε

εξαρτώμενο τέκνο κατά

3.000 ευρώ. Ετσι το εισο-

δηματικό όριο αυξάνεται σε:

– 23.000 ευρώ για οικογέ-

νεια με ένα τέκνο

– 26.000 ευρώ για οικογέ-

νεια με δύο τέκνα

– 29.000 ευρώ για οικογέ-

νεια με τρία τέκνα.

Το επίδομα χορηγείται σε

όσους πληρούν τα εισοδη-

ματικά και περιουσιακά κρι-

τήρια και καταναλώνουν

πετρέλαιο θέρμανσης ή

φυσικό αέριο ή υγραέριο.

Επίδομα θέρμανσης δικαι-

ούται και όσοι χρησιμοποι-

ούν για να ζεσταθούν καυ-

σόξυλα ή βιομάζα (πέλετ)

υπό την ότι η κύρια κατοικία

τους βρίσκεται σε οικισμό

με πληθυσμό ίσο ή κατώτε-

ρο των 2.500 κατοίκων.

Ο
Δήμαρχος

Φαρσάλων για την

απώλεια της

Φώφης Γεννηματά

Δήλωση του δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλουγια το θάνατο της

Φώφης Γεννηματά: «Ο

θάνατος της Φώφης

Γεννηματά, μίας γυναίκας

που πάλεψε με αξιοπρέ-

πεια για τα πιστεύω της και

τη ζωή της, μας συγκλονίζει

όλους. Τα θερμά μου συλ-

λυπητήρια στους οικείους

της.»

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων για τηνΟ Δήμαρχος Φαρσάλων για την

απώλεια της Φώφης Γεννηματάαπώλεια της Φώφης Γεννηματά



Ο
Δημήτρης

Γιακοβής είναι ο

νέος Πρόεδρος

της ΔΗΜ.ΤΟ. Φαρσάλων

καθώς επικράτησε στις

εκλογές έναντι της συνυ-

ποψήφιας του Ιωάννας

Γούσιου – Σούρλα με 377

ψήφους έναντι 242

ψήφων.

Μετά την ανακοίνωση των

αποτελεσμάτων ο κ.

Γιακοβής δήλωσε χαρακτη-

ριστικά: 

“Ευχαριστώ από καρδιάς

τους ψηφοφόρους της Νέας

Δημοκρατίας που με τίμη-

σαν με την ψήφο τους.

Δεσμεύομαι μαζί με τους

άξιους συνεργάτες μου, να

εργαστούμε για την

ΔΗΜ.Τ.Ο. Φαρσάλων, δημι-

ουργικά, ενωτικά και χρήσι-

μα για την επαρχία

Φαρσάλων. Ο τόπος μας

έχει ανάγκη από συνεργα-

σίες που θα ξαναφέρουν

την επαρχία ξανά μπροστά

σε δράσεις και αποτελεσμα-

τικότητα ικανή να ξαναδώ-

σει στην επαρχία

Φαρσάλων την θέση που

της αρμόζει στα πεπραγμέ-

να του νομού Λάρισας”.

Μ
ε μεγάλη επιτυ-

χία αλλά και

συμμετοχή

γυναικών ολοκληρώθηκε

η πρωτοβουλία δωρεάν

ενημέρωσης και εξέτασης

του ΚΕΠ Υγείας του

δήμου Φαρσάλων, στο

πλαίσιο του μήνα πρόλη-

ψης και ενημέρωσης για

τον καρκίνο του μαστού.

Με στόχο την έγκαιρη διά-

γνωση και πρόληψη, ο

Χειρουργός Ογκολόγος κ.

Νικόλαος Κελέσης ενημέ-

ρωσε και εξέτασε δεκάδες

γυναίκες οι οποίες δήλωσαν

συμμετοχή, τηρώντας όλα

τα προβλεπόμενα υγειονο-

μικά πρωτόκολλα για τον

περιορισμό της πανδημίας.

Στο χώρο βρέθηκε και η

αρμόδια αντιδήμαρχος κ.

Σοφία Χατζηπλή, η οποία

συνεχάρη και ευχαρίστησε

τον κ. Κελέση για τη συνερ-

γασία.

Σε δήλωσή της με αφορμή

την ολοκλήρωση του διήμε-

ρου ενημέρωσης και εξετά-

σεων, η κ. Χατζηπλή σημεί-

ωσε πως «ο μήνας

Οκτώβριος είναι αφιερωμέ-

νος από την Παγκόσμια

Οργάνωση Υγείας στον

καρκίνο του μαστού.

Πρόκειται για μία νόσο που

θεραπεύεται σε σημαντικό

βαθμό, αρκεί να διαγνωστεί

εγκαίρως.

Γι’ αυτό και ο προσυμπτω-

ματικός έλεγχος για καρκίνο

του μαστού μπορεί να μειώ-

σει την πιθανότητα θανάτου

από τη νόσο σε μεγάλο

ποσοστό.

Είναι ζωτικής σημασίας λοι-

πόν η ενημέρωση αλλά και

η τακτική εξέταση, γιατί

είναι τα δύο «κλειδιά» για

την αποτελεσματική αντιμε-

τώπιση της νόσου. Αν σκε-

φθεί κανείς πως στη χώρα

μας κάθε χρόνο έχουμε

πλήθος νέων περιπτώσεων

καρκίνου του μαστού, κατα-

νοεί όχι μόνο το μέγεθος

του ζητήματος, αλλά και τη

σπουδαιότητα κάθε πρωτο-

βουλίας που έρχεται να

συνδράμει στην πρόληψη.

Εκ μέρους του δήμου

Φαρσάλων, θέλω να ευχα-

ριστήσω θερμά τον γιατρό

κ. Κελέση για την εθελοντι-

κή του συνδρομή στο διήμε-

ρο ενημέρωσης και πρόλη-

ψης. Ως δημοτική αρχή

παραμένουμε σταθερά

προσηλωμένοι σε δράσεις

και πρωτοβουλίες που

θέτουν σε πρώτη προτεραι-

ότητα την υγεία».

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο ενημέρωσηςΜε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο ενημέρωσης

και εξέτασης για τον καρκίνο του μαστού στα Φάρσαλακαι εξέτασης για τον καρκίνο του μαστού στα Φάρσαλα

ΟΟ ΔημήτρηςΔημήτρης ΓιακοβήςΓιακοβής νέοςνέος Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ Φαρσάλων -Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ Φαρσάλων -

Τι δήλωσε αμέσως μετά την νίκη τουΤι δήλωσε αμέσως μετά την νίκη του



Τ
ο Διοικητικό

Συμβούλιο του

Εμπορικού

Επιχειρηματικού

Συλλόγου Επαρχίας

Φαρσάλων κάνει γνωστό

στους συναδέλφους και

στο καταναλωτικό κοινό

ότι με την εφαρμογή της

χειμερινής ώρας το ωρά-

ριο των καταστημάτων

από την Δευτέρα 1

Νοεμβρίου  2021 διαμορ-

φώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ: ΠΡΩΙ 8:00-

13:30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ17:00-

20:30

ΤΡΙΤΗ: ΠΡΩΙ 8:00-14:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ: ΠΡΩΙ 8:00-

13:30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00-

20:30

ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ 8:00-14:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ 8:00-

13:30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00-

20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 8:00-14:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ

Α
πό το απερχόμενο

Διοικητικό

Συμβούλιο του

Συλλόγου «ΕΝΕΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ»

ανακοινώνεται ότι στις 4

Νοεμβρίου 2021, ημέρα

Πέμπτη και από ώρα 2.00

μ.μ. έως 6.00 μ.μ. στο

Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Φαρσάλων, θα διε-

ξαχθούν οι αρχαιρεσίες

για την εκλογή των μελών

του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου και της

Εξελεγκτικής Επιτροπής

για την επόμενη διετία.

Όσοι θέλουν να είναι υπο-

ψήφιοι μπορούν να δηλώ-

σουν την υποψηφιότητά

τους μέχρι στις 3-11-2021,

επικοινωνώντας με τα μέλη:

Δέσποινα Πρεκατέ (6979

001349) / Νίκος

Αγγελόπουλος  (24910

22034) / Γιώργος

Καραγιάννη (6970 038758)

/ Νίκος Σουφλέρης (6944

623263)

Εγγραφές μελών με δικαίω-

μα ψήφου, γίνονται και κατά

την ημέρα των αρχαιρε-

σιών.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη

και οι φίλοι του Συλλόγου

να συμμετάσχουν στις

αρχαιρεσίες.

Η συμμετοχή όλων μας

αποτελεί πράξη ευθύνης

και προσφοράς στο παρόν

και το μέλλον της τοπικής

κοινωνίας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Εκλογές για τους Ενεργούς πολίτεςΕκλογές για τους Ενεργούς πολίτες

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων:Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων:

Χειμερινό Ωράριο ΚαταστημάτωνΧειμερινό Ωράριο Καταστημάτων



Φ
ράγμα για τη

συγκέντρωση

και συγκράτηση

νερού άνω των 350.000

κυβικών  μέτρων, στο

χώρο όπου  αναβλύζουν

οι πηγές στα  Βρυσιά

Φαρσάλωνκατασκευάζει

η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης

Κώστας Αγοραστός υπέ-

γραψε τη σύμβαση κατα-

σκευής του έργου, που

χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ

Θεσσαλίας 2014-2020 με

συνολικό προϋπολογισμό

2.083.200 ευρώ.

«Με  σύμμαχο τη φύση και

τις φυσικές διεργασίες  ανα-

στομώνουμε τις πηγές στα

Βρυσιά Φαρσάλων και

κατασκευάζουμε φράγμα

για τη συγκράτηση των

νερών,  τον εμπλουτισμό

του υδροφόρου ορίζοντα

και τη στήριξη της αγροτι-

κής παραγωγής» δήλωσε ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Με

στρατηγικό σχεδιασμό,

μελετήσαμε και εντάξαμε το

έργο  στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

και σε συνεργασία με τις

τεχνικές μας υπηρεσίες

ξεκινά η κατασκευή του.  Τα

έργα είναι μια δύσκολη και

χρονοβόρα διαδικασία. Για

αυτό και επανειλημμένα

ζητάμε επιτάχυνση των δια-

δικασιών, γιατί ο χρόνος

είναι χρήμα, είναι θέσεις

εργασίας, είναι ενίσχυση

της τοπικής οικονομίας,

είναι στήριξη της παραγω-

γής. Τα έργα που υλοποιεί

η Περιφέρεια Θεσσαλίας

είναι δυσανάλογα πολλά,

σε σχέση με το προσωπικό

που διαθέτουμε και απαιτεί-

ται μεγάλη διαχειριστική

ικανότητα. Έχω δώσει εντο-

λή μηδενικής ανοχής σε

παρατάσεις, γιατί τα έργα

χρειάζεται να ολοκληρώνο-

νται στην ώρα τους. Οι

κατασκευάστριες εταιρίες

να προσλαμβάνουν περισ-

σότερους εργαζόμενους, να

χρησιμοποιούν ποιοτικά

υλικά και να σέβονται τους

χρόνους υλοποίησης και

παράδοσης των έργων. Η

Περιφέρεια Θεσσαλίας με

τα έργα της δίνει  ανάσες

ελπίδας  και προοπτικής

στην παραγωγή και την

πραγματική  οικονομία. Οι

κανόνες και το μήνυμα είναι

ξεκάθαρα: Με ταχύτητες

μεγάλες μόνο η Ελλάδα και

η Θεσσαλία μπορεί να πάει

μπροστά και η  κοινωνία να

επανέλθει στη φυσική της

ισορροπία» πρόσθεσε ο

Περιφερειάρχης.

Κατασκευή φράγματος

αναστόμωσης πηγών

Βρυσιών Π.Ε. Λάρισας

Το έργο αφορά στην κατα-

σκευή φράγματος για την

αναστόμωση των πηγών

Βρυσιών και τη δημιουργία

ταμιευτήρα για την συγκρά-

τηση του νερού, προκειμέ-

νου να γίνεται τεχνητός

εμπλουτισμός του υδροφό-

ρου ορίζοντα.

Στα Βόρεια του οικισμού

Βρυσιά του Δήμου

Φαρσάλων, υπάρχουν

πηγές νερού οι οποίες ανα-

βλύζουν περίπου 7-8 μήνες

το χρόνο και δημιουργούν

μια φυσική λίμνη-ταμιευτή-

ρα στην περιοχή. Οι πηγές

αυτές τροφοδοτούν μέσω

του υδρογραφικού δικτύου

της περιοχής τον ποταμό

Φαρσαλίτη. Τους καλοκαιρι-

νούς μήνες, λόγω των

αντλήσεων για άρδευση

από τις γεωτρήσεις που

υπάρχουν στην περιοχή, η

παροχή των πηγών μειώνε-

ται σημαντικά ώσπου μηδε-

νίζεται.

Σκοπός του έργου είναι η

συγκέντρωση και συγκρά-

τηση του νερού στο χώρο

όπου αναβλύζουν οι πηγές

ώστε να αυξηθούν τα ενερ-

γά αποθέματα των πηγών

και να παρατείνεται όσο το

δυνατόν περισσότερο το

χρονικό διάστημα που η

παροχή τους είναι σημαντι-

κή και να αποφεύγονται

φαινόμενα μηδενικής παρο-

χής τους. Επίσης, με τον

εμπλουτισμό του υδροφό-

ρου θα επιτευχθεί επιμή-

κυνση του χρόνου άρδευ-

σης από τις πηγές των

Βρυσιών.

Στο πλαίσιο της ισορροπίας

των υδατικών συστημάτων

θα υπάρξει διάταξη υπερ-

χείλισης για την υπερχείλι-

ση των πλεοναζόντων υδά-

των μετά την πλήρωση του

διαμορφούμενου ταμιευτή-

ρα. Εξασφαλίζεται έτσι η

οικολογική παροχή ώστε να

μην επηρεάζεται αρνητικά

το υδάτινο περιβάλλον της

περιοχής.

Συγκεκριμένα κατασκευάζε-

ται περιμετρικό φράγμα με

χωμάτινο σώμα στη δυτική

πλευρά του ταμιευτήρα και

σώμα από σκυρόδεμα στις

υπόλοιπες πλευρές του

ταμιευτήρα. Το έργο

συμπληρώνεται με την

κατασκευή υπερχειλιστή και

την κατασκευή χωμάτινης

νησίδας εντός της λεκάνης

κατάκλυσης για να εξασφα-

λίζεται χώρος ξεκούρασης

και στάσης των πουλιών

που εμφανίζονται στην

περιοχή και σύμφωνα με τις

απαιτήσεις της εγκεκριμέ-

νης μελέτης περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων του

έργου.

Τα χαρακτηριστικά του

φράγματος είναι:

– Εμβαδόν επιφάνειας

129.784,00  τ.μ.

– Υψόμετρο στέψης

+117,50 μ.

– Ανώτατη στάθμη ύδατος

+116,50 μ.

– Όγκος αποθηκευμένου

ύδατος 351.102,00 κ. μ.

– Στάθμη κατώτατη πυθμέ-

να +113,00 μ.
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ΗττήθηκανΗττήθηκαν στιςστις

λεπτομέρειεςλεπτομέρειες τατα

κορίτσιακορίτσια τουτου ΑΑ..ΣΣ..ΦΦ

Σ
ε ένα πραγματικό

ντέρμπι που κράτη-

σε το ενδιαφέρον

των φιλάθλων μέχρι το

τέλος η ομάδα βόλεϊ

κορασίδων του ΑΣ

Φαρσάλων ηττήθηκε στις

λεπτομέρειες με 3-2 σετ

από την ομάδα του ΑΟ

Πελασγιώτιδας για το

πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχες πήραν το

πρώτο σετ με 25-17, όμως

τα κορίτσια του Χρήστου

Μανετζή απάντησαν και

ισοφάρισαν κερδίζοντας το

δεύτερο σετ με 15-25, ενώ

μάλιστα πέρασαν και μπρο-

στά με 1-2 σετ κερδίζοντας

το δεύτερο σετ με 12-25,

όμως οι γηπεδούχες αρχικά

ισοφάρισαν σε 2-2 με σκορ

25-17 ενώ πήραν και την

νίκη στο ταιμ μπρέικ με 15-

9.

Τα Σετ: (25-17, 15-25,12-

25,25-17,15 - 9)

Η Σύνθεση 

Α.Σ.Φαρσάλων:

(Μανετζής Χρήστος)

Στεργιοπουλου Γεωργία,

Παπαδημητρίου Δήμητρα,

Μουσουλη Εύα, Τσαντουρη

Σοφία, Σκουμποτη

Στεργιανη, Παπαδοπούλου

Έφη, Γκεβρου Εύα,

Παραγαλα Ζωή, Μάντζαρη

Χριστίνα

Ενισχύθηκε στον “άσσο”Ενισχύθηκε στον “άσσο”

με Ραφαήλμε Ραφαήλ

Κουτσογιαννούλη οΚουτσογιαννούλη ο

Αχιλλέας Φαρσάλων!Αχιλλέας Φαρσάλων!

Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων προ-

έβη σε ακόμη

μια πολύ σημαντική προ-

σθήκη καθώς τα βρήκε σε

όλα με τον νεαρό και

πολλά υποσχόμενο τερ-

ματοφύλακα Ραφαήλ

Κουτσογιαννούλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της ομάδος μας

βρίσκεται στην ευχάριστη

θέση να ανακοινώσει την

απόκτηση του νεαρού τερ-

ματοφύλακα Ραφαήλ

Κουτσογιαννούλη ο οποίος

μέχρι πρότινος ανήκε στην

ομάδα του Δωτιέα Αγιάς.

Ο Κουτσογιαννούλης έχει

φορέσει και στο παρελθόν

την φανέλα της ομάδος μας

πραγματοποιώντας θετικό-

τατες εμφανίσεις.

Σύσσωμη η ομάδα μας

καλωσορίζει τον Ραφαήλ

στην οικογένεια του Αχιλλέα

Φαρσάλων και του εύχεται

καλή αγωνιστική σεζόν με

υγεία και επιτυχίες!

Σ
ε μια αναμέτρηση

με αρκετά καλό

ρυθμό παρά τις

απουσίες των δυο ομά-

δων η Θύελλα Βασιλί

κέρδισε με σκορ 1-2 την

ομάδα του Ζαππείου και

έκανε το 2/2 στο πρωτά-

θλημα της Γ ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Οι φιλοξενούμενοι προηγή-

θηκαν στο 15, με σουτ του

Μακρή έξω από την περιο-

χή.

Οι γηπεδούχοι «απάντη-

σαν» άμεσα καθώς μόλις

στο 20’ ισοφάρισαν με

κοντινό πλασέ για το 1-1.

Στο 40’ ο Γιαχνής εκτέλεσε

το κόρνερ και ο Αλεξίου με

κεφαλιά πέτυχε το 1-2.

Μάλιστα η Θύελλα είχε και

τρία δοκάρια όταν ο

Μακρής είδε την μπάλα δις

να σταματά στο δοκάρι του

Ζαππείου ενώ ίδια κατάλη-

ξη είχε και η προσπάθεια

του Καραγιάννη.

Οι άνθρωποι της Θύελλας

Βασιλί ευχαριστούν θερμά

τους ανθρώπους του

Ζαππείου για την άψογη

φιλοξενία.

Η Σύνθεση

Θύελλα Βασιλί

(Παναγιώτης Κορδαλής):

Γκατζανάς, Λιτσόπουλος,

Γιαχνής, Μπόγκας Θ.,

Αλεξίου, Μακρής,

Μαργαριτόπουλος,

Μπερσιάνης, Ξυνογαλάς,

Καραγιάννης,

Τριανταφύλλου Γ.

Έπαιξαν και οι: Μπόγκας

Θ.

ΔυοΔυο σταστα δυοδυο γιαγια

την Θύελλα Βασιλί!την Θύελλα Βασιλί!



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων παρά

το γεγονός ότι

δεν εντυπωσίασε με την

απόδοσή του, κατάφερε

να πάρει την νίκη με σκορ

1 – 0 κόντρα στην

Αστραπή Νέας Πολιτείας

και έτσι έφτασε τις 4 νίκες

σε ισάριθμα παιχνίδια και

τους 12 βαθμούς στο

πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Η έναρξη της αναμέτρησης

βρήκε τις δυο ομάδες να

ψάχνουν τα πατήματα τους

και οι πρώτες καλές στιγμές

αφορούσαν κάποια μακρινά

σουτ που δεν ανησύχησαν

κανέναν από τους δυο τερ-

ματοφύλακες.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία

ανήκε στην Αστραπή όταν

έπειτα από σέντρα από

δεξιά η μπάλα πήρε περίερ-

γη τροχιά, ο Κουσιάς έδιωξε

με υπερένταση, η μπάλα

κατέληξε και πάλι στους

φιλοξενούμενους, με τον

Χατζηλιάδη να σώζει πάνω

στην γραμμή το συρτό

σουτ.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας μπήκε καλύτερα

και πίεσε έχοντας την υπε-

ροχή.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία

για τον Αχιλλέα καταγράφη-

κε στο 55′ όταν ο Σταθάκος

“έσπασε” την μπάλα στον

επερχόμενο

Παπακωνσταντίνου με τον

τελευταίο να πλασάρει

μόνος και την μπάλα να

περνάει ελάχιστα άουτ.

Την λύση για το συγκρότη-

μα του κ. Χρήστου

Καπελιάνη έδωσε ο

Κερμελίδης ο οποίος πέρα-

σε ως αλλαγή και λίγα

λεπτά αργότερα χρίστηκε

σκόρερ όταν ο

Παπακωνσταντίνου πίεσε

από τα αριστερά, έκλεψε

την μπάλα, πάσαρε στον

Κερμελίδη και αυτός με

συρτό σουτ πέτυχε το 1 –

0.

Εν συνεχεία ο Αχιλλέας

έχασε ακόμη μια καλή στιγ-

μή όταν Παπακωνσταντίνου

και Κερμελίδης συνδυάστη-

καν και πάλι με τον τελευ-

ταίο να πλασάρει και τον

τερματοφύλακα της

Αστραπής να διώχνει.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι

φιλοξενούμενοι πίεσαν και

προσπάθησαν να φτάσουν

στην ισοφάριση δίχως

όμως να χάσουν κάποια

μεγάλη ευκαιρία. Έτσι λοι-

πόν η αναμέτρηση έληξε

βρίσκοντας τον Αχιλλέα να

φεύγει με ακόμη ένα τρίπο-

ντο.

Η Σύνθεση

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Σταθάκος, Γανός,

Χατζηλιάδης, Ντελής,

Κατσανάκης (55′

Κερμελίδης), Χατζόπουλος

(65′ Παπαδόπουλος),

Λαβαντσιώτης,

Παπακωνσταντίνου, Φώτος

(78′ Μπαιράμι), Φουρίκης.

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς “πάλε-

ψε” κόντρα στον

Δωτιέα Αγιάς και παρά το

γεγονός ότι αγωνιζόταν

με 10 παίκτες για ένα ημί-

χρονο γνώρισε την ήττα

στις λεπτομέρειες με

σκορ 1 – 0, γνωρίζοντας

έτσι την πρώτη του ήττα

στο πρωτάθλημα της Α

ΕΠΣΝ Λάρισας.

Έτσι το σύνολο του Γιάννη

Τσαλάγγα συνεχίζει έχοντας

πέντε βαθμούς και στην

όγδοη θέση της βαθμολο-

γίας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι

φιλοξενούμενοι στο πρώτο

ημίχρονο ήταν ανώτεροι και

είδαν την τύχη να τους

“γυρνάει την πλάτη” δις

καθώς είχαν δύο δοκάρια

με τους Δημήτρη

Γκαραβέλη και Αποστόλη

Τσαπατώρη, ενώ στο 44′

έμειναν με δέκα ποδοσφαι-

ριστές λόγω αποβολής με

κόκκινη κάρτα του γκολκί-

περ, Αποστόλη Κιλιργιώτη

όντας τελευταίος ποδοσφαι-

ριστής σε μαρκάρισμα

εκτός περιοχής.

Από πλευράς ευκαιριών ο

Δωτιέας Αγιάς απείλησε με

τους Κωνσταντίνο Μακρή,

Στέλιο Πατσιωτό και Γιώργο

Λεσάι, με τον Μακρή μάλι-

στα να σημαδεύει το οριζό-

ντιο δοκάρι της εστίας της

Αμπελιάς στο 55′.

Εν τέλει, ο Κωνσταντίνος

Μακρής ήταν αυτός που

βρήκε τον δρόμο προς τα

δίχτυα στο 73′ με σουτ από

ωραίο συνδυασμό των

Ντακούλα – Μπλατσέρι και

κάθετη πάσα του τελευταίου

για το 1 – 0.

Οι Συνθέσεις

Δωτιέας Αγιάς (Τάσος

Μπεριτζάς – Κώστας

Παπαρίζος): Μάλτζαρης,

Τσακάλι, Σούλι, Κορτσάρι

(65′ Παππάς), Δημολιός,

Ντακούλας, Σούμπασης,

Γκατζούλης (80′ Κορλός),

Λεσάι, Μακρής (80′

Μάνικος), Πατσιωτός (70′

Μπλατσέρι).

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Γιάννης Τσαλάγγας):

Κιλιργιώτης, Αντωνίου,

Νικολακούλης, Κοτρώτσιος

Αθ. (55′ Πλίτσης), Χάμος,

Νταμπαλέτσιος, Κουρμπάτι,

Γκαραβέλης (55′ Χατζής),

Καρατζούκος (75′

Χριστοδούλου),

Τσαπατώρης (44′

Κοτρώτσιος Χρ.), Σπύρου.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Δεδικούσης, Κοτούμπας Ν.,

Σιαπλούλης.
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στον Δωτιέα Αγιάς…στον Δωτιέα Αγιάς…



Ο
ΑΟ Ναρθακίου

παρά το γεγονός

ότι προηγήθηκε

δις κόντρα στην Μάνδρα

δεν κατάφερε να κρατήσει

το προβάδισμα και ανα-

δείχθηκε ισόπαλος με

σκορ 2-2.

Οι γηπεδούχοι στο 35′ κέρ-

δισαν πέναλτι με τον

Κατσικόπουλο, την εκτέλε-

ση ανέλαβε ο Τσιτσικλής ο

οποίος δεν λάθεψε και

πέτυχε το 1 – 0.

Οι φιλοξενούμενοι “απάντη-

σαν” άμεσα και ισοφάρισαν

στο 40′ με πλασέ από θέση

τετ α τετ.

Στο δεύτερο μέρος ο

Τσιτσικλής στο 60′ με ατομι-

κή ενέργεια πέτυχε το 2 – 1

και έδωσε και πάλι το προ-

βάδισμα για την ομάδα του

Γιάννη Βασιλείου.

Όμως οι φιλοξενούμενοι

είχαν και πάλι “απάντηση”

και στο 80′ κατάφεραν να

κάνουν το 2-2 με εύστοχη

κεφαλιά.

Η Σύνθεση

ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Κατσικόπουλος (70′ λ.τ.

Μπανιάς), Λελεντζής (75′

Σουλιώτης Η.),

Δημακόπουλος, Γκούνης,

Καψιώχας, Καραβαγγέλης,

Μπουλούτσος,

Ρεντινόπουλος, Τσιτσικλής,

Μουτκανάς.

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων κατά-

φερε να πάρει την νίκη

και μάλιστα με ανατροπή

με σκορ 2-3 κόντρα στην

Ραχούλα και έτσι πανηγύ-

ρισε τους πρώτους του

πόντους στο πρωτάθλημα

της Β ΕΠΣΝ Λάρισας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

την ομάδα του Βασίλη

Τσιανάκα να ανοίγει το

σκορ στο 22′ με πλασέ του

Ρουμάνη.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν

να σκοράρουν λίγο πριν

την λήξη του πρώτου ημι-

χρόνου με κεφαλιά του

Αργυρακούλη μετά από

εκτέλεση κόρνερ.

Ενώ με την συμπλήρωση

μιας ώρας αγώνα ο

Σταμπολάκης πέτυχε το 2-

1.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρα-

σαν άμεσα και με δυο γκολ

μέσα σε 2′ πέτυχαν το 2-3

και την ανατροπή.

Αρχικά στο 70′ μετά από

εκτέλεση κόρνερ ο

Κουτσοκέρας με προβολή

πέτυχε το 2-2, ενώ δυο

λεπτά αργότερα ο

Γκατζόγιας σέντραρε και ο

Τασιόπουλος με κεφαλιά

πέτυχε το 2-3.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Μπομπότης (46′

Ζαχόπουλος), Καισέργλου

Γ., Ντραμπάκουλος,

Κουτσοκέρας, Αντωνιάδης,

Μητσόπουλος, Γκατζόγιας,

Τασιόπουλος, Πέτσας (75′

Νασιούλας), Ρουμάνης.
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Ανατρεπτικό “διπλό” για τον ΜέγαΑνατρεπτικό “διπλό” για τον Μέγα

Αλέξανδρο ΧαλκιάδωνΑλέξανδρο Χαλκιάδων

Όλα μοιρασμένα ανάμεσα σεΌλα μοιρασμένα ανάμεσα σε

ΑΟ Ναρθακίου και ΜάνδραΑΟ Ναρθακίου και Μάνδρα



-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

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημα στο

κέντρο των Φαρσάλων κατάλληλο

για επαγγελματική στέγη στην οδό

Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί

Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ανακαινι-

σμένο, ισόγειο επί της Οδού

Βόλου 15  και Απόλλωνος 9 στά

Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977206965

- ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιταλικής γλώσ-

σας, πτυχιούχος Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

παραδίδει μαθήματα Ιταλικών.

Δυνατότητα παράδοσης μαθη-

μάτων 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

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

στην Οδό Βόλου έναντι

Πολιτιστικού Κέντρου, 58 τμ με

45 τμ αύλειο χώρο και 13 τμ

πατάρi.

Ιδανικό για γραφείο ή μαγαζί

υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες:6974921650 κ.

Δημήτρης

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αλέτρι 14αρι μάρκας

OTMAN στο Πολυνέρι

Φαρσάλων, σε καλή κατάσταση

και σε καλή τιμή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 & 6909412423

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη 144 τ.μ.

με οικοδομική άδεια , φως , νερό

, περίφραξη , σε οικόπεδο 900

τ.μ. Βρίσκεται στο χωριό Βρυσιά

Φαρσάλων σε προνομιακή θέση

(πρόσοψη στο δρόμο).Τιμή

25000 ευρώ. Τηλέφωνα επικοι-

νωνιας : 6978419803 και

6987162459.

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για

εργασία σε κάβα ποτών.

Πληροφορίες στο:

6975668620

-Καθαρίζονται Οικόπεδα:

Καθαρίζονται πάσης φύσεως

οικόπεδα από χόρτα και

δέντρα.

Εξειδικευμένο Συνεργείο, με

καινούργια μηχανήματα.

Ντάφος Δ.: 6909412423
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26/10: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

27/10: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

28/10: Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού

Τηλ: 24910-22251

29/10: Γιακούλα Σοφία Δ/νση  Καναδά   27

Τηλ: 24910-22321  

30/10: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.

Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

31/10: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5

Τηλ: 24910-22939

1/11: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση:

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

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

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

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 28 τ.μ. στην Οδό Θέτιδος σε

Ισόγειο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6955980502

Νέος Πρόεδρος της ΔΕΕΠΝέος Πρόεδρος της ΔΕΕΠ

Λάρισας ο ΗλίαςΛάρισας ο Ηλίας

ΣουφλιάςΣουφλιάς

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 100 τ.μ. στα Παλαιοφάρσαλα. 

Επιπλωμένη με δυο υπνοδωμάτια, θέρμανση τζάκι και

κλιματιστικά και ψύξη με κλιματιστικά. Επίσης διαθέτει

αύλειο χώρο και κήπο 2 στρεμμάτων και 25 τ.μ.

Αποθήκη και Γκαράζ

Τιμή 45.000 ευρώ – Συζητήσιμη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6945985907 

Ν
έος πρόεδρος της

ΔΕΕΠ Λάρισας ο

Ηλίας Σουφλιάς

καθώς επικράτησε τοι

αντιπάλου του Ζήση

Γρηγορίου με 108

ψήφους.

Αναλυτικά τα αποτελέσμα-

τα είχαν ως εξης:

Ηλίας Σουφλιάς 1.598

Ζήσης Γρηγορίου  1.490

Στον δήμο Λαρισαίων ο

Ηλίας Σουφλιάς έλαβε 624

ψήφους έναντι 616 του

Ζήση Γρηγορίου.

Στον δήμο Φαρσάλων ο

Ηλίας Σουφλιάς 257 έλαβε

ψήφους έναντι 242 του

Ζήση Γρηγορίου

Στον δήμο Τεμπών ο Ηλίας

Σουφλιάς επικράτησε του

Ζήση Γρηγορίου καθώς

έλαβε 25 ψήφους έναντι

15.

Στον δήμο Ελασσόνας ο

Ηλίας Σουφλιάς βγήκε

πρώτος λαμβάνοντας 216

ψηφοδέλτια έναντι 84 του

Ζήση Γρηγορίου.

Στο δήμο Κιλελέρ ο Ηλίας

Σουφλιάς πήρε 183

ψήφους έναντι 91 του Ζήση

Γρηγορίου

Στην Αγιά ο Ηλίας

Σουφλιάς έλαβε  45 ψηφο-

δέλτια έναντι 15 του Ζήση

Γρηγορίου.

Τέλος στον δήμο Τυρνάβου

επικράτησε ο Ζήσης

Γρηγορίου με 99 ψηφοδέλ-

τια έναντι 53 του Ηλία

Σουφλιά.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 85 τμ επιπλωμέ-

νη με αύλειο χώρο, θέση πάρκινγκ και υπόστεγο στο

Βασιλί Φαρσάλων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6973301014

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ η εν λειτουργία επιχείρηση στο κέντρο
των Φαρσάλων: Fast Food “Pafy’s Corner”.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6979445053 - κ. Βασίλης
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Οικονομικά Νέα

ΑΝΑΣΑ ΙΙ στο τέλος του 2021 με αποκλειστικό κριτήριο τηΑΝΑΣΑ ΙΙ στο τέλος του 2021 με αποκλειστικό κριτήριο τη

μείωση του τζίρουμείωση του τζίρου

Α
ΝΑΣΑ ΙΙ στο τέλος

του 2021 με απο-

κλειστικό κριτήριο

τη μείωση του τζίρου

Νέο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ

συνολικού προϋπολογισμού

20 εκατ. ευρώ με ενίσχυση

έως 7.000 ευρώ ανά επιχεί-

ρηση και αποκλειστικό κρι-

τήριο τη μείωση του τζίρου

προκηρύσσεται στο τέλος

του 2021 από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε

ενημέρωση που πραγματο-

ποίησε ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστα

Αγοραστός στο

Περιφερειακό Συμβούλιο

ανέφερε ότι στο νέο σχεδια-

σμό του ΑΝΑΣΑ  ΙΙ  λάβαμε

υπόψη μας όλες τις επιση-

μάνσεις που μας υποβλή-

θηκαν από θεσμικούς

φορείς ή και επιχειρήσεις.

Λάβαμε υπόψη μας ότι

αρκετοί ΚΑΔ ήταν εκτός

ΑΝΑΣΑ 1 ενώ θα έπρεπε

να στηριχτούν. Ότι επιχει-

ρήσεις με μικρό αριθμό

εργαζομένων ή και  αυτοα-

πασχολούμενοι, είχαν του-

λάχιστον χαμηλή βαθμολο-

γία στο ΑΝΑΣΑ 1. Ότι αφε-

νός πρέπει να στηρίξουμε

τις επιχειρήσεις που ξεκίνη-

σαν έως το δυνατόν πιο

πρόσφατα τη δραστηριότη-

τά τους (το ΑΝΑΣΑ Ι είχε

έως τέλος 2019 έναρξη για

τις επιχειρήσεις), αφετέρου

όμως ότι οφείλουμε να

έχουμε αντικειμενικά απο-

δεικτικά φορολογικά στοι-

χεία. Λάβαμε υπόψη μας

ότι εντός 2021 οι επιχειρή-

σεις που πήραν ενίσχυση

Covid – 19, οφείλουν να

την αντιστοιχίσουν με

συγκεκριμένες δαπάνες

κίνησης στα φορολογικά

τους στοιχεία. ( οι έλεγχοι

επιβεβαίωσης για το

ΑΝΑΣΑ 1 θα γίνουν μέσα

στο 2022 και όπως προβλέ-

πεται είναι με ποινή καταλο-

γισμού).  Και προχωράμε

πλέον στο ΑΝΑΣΑ ΙΙ που

προβλέπει απορρόφηση

των επιχορηγήσεων -όσων

ενταχθούν σε αυτό- στο

έτος 2022.

Προτείναμε στην Επιτροπή

Παρακολούθησης του

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -

2020 τα κριτήρια και βασικά

στοιχεία προκήρυξης

ΑΝΑΣΑ ΙΙ και αυτά εγκρίθη-

καν με την Απόφαση

4022/29-09-2021 της

Διαχειριστικής Αρχής της

Περιφέρειας.  Στην

Επιτροπή Παρακολούθησης

συμμετέχουν ως μέλη με

ψήφο επιμελητήρια οικονο-

μικά – τεχνικά – εμπορικά,

ενώσεις – φορείς κλπ. Αυτά

ενσωματώθηκαν σε «σχέ-

διο» Προκήρυξης από την

Διαχειριστική Αρχή και τον

ΕΦΕΠΑΕ- ΑΕΔΕΠ που,

όπως προβλέπεται από το

Σύστημα, συνεργάζεται για

οριστικοποίηση με την

Υπηρεσία Κρατικών

Ενισχύσεων για χορήγηση

έγκρισης εκ μέρους του Γ.Γ.

και εισαγωγή στο ΠΣΚΕ

(ependyseis.gr) Θα υπάρξει

πλήρης και έγκαιρη ενημέ-

ρωση προς κάθε ενδιαφε-

ρόμενο.  Προβλέπεται η

έκδοση της προκήρυξη στο

τέλος 2021. Αξιολογήσεις

και Εντάξεις θα πραγματο-

ποιηθούν τους πρώτους

μήνες 2022 ενώ οι πληρω-

μές προγραμματίζονται για

το πρώτο εξάμηνο του 2022

και η απορρόφηση των επι-

χορηγήσεων μέσα στο

2022. Πάμε με καθεστώς

deminimis  και όχι με

Προσωρινό Πλαίσιο Ε.Ε. Οι

ενταγμένοι στο ΑΝΑΣΑ 1 ,

δεν θα έχουν δικαίωμα συμ-

μετοχής ενώ αποκλειστικό

κριτήριο θα είναι η μείωση

του τζίρου. Προχωράμε

εντελώς αντικειμενικά και με

γρήγορες διαδικασίες, για

επιχορήγηση με συγκεκρι-

μένο  ποσό αναλόγως της

μείωσης. Δεν υποκαθιστού-

με τους κεντρικούς πόρους.

Συμπληρώνουμε μετά από

πλήρη συνεργασία και αξιο-

λόγηση στοιχείων, την στή-

ριξη των επιχειρήσεων, με

αντικειμενικότητα και διαφά-

νεια.

Η Δράση

Ειδικότερα η Δράση αφορά

στις Πολύ Μικρές και

Μικρές Επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στη

Θεσσαλία (έδρα ή υποκατά-

στημα), διαθέτουν ΚΑΔ

κυρίας δραστηριότητας ή

ΚΑΔ δραστηριότητας με τα

μεγαλύτερα έσοδα, που

εντάσσεται στα «πληττόμε-

να» βάση ΚΥΑ που εκδόθη-

κε στο πλαίσιο της πανδη-

μίας covid-19,  δεν εντά-

χθηκαν στο «ΑΝΑΣΑ Ι»

(προηγούμενη Πρόσκληση

του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014

-2020 για ενίσχυση κεφα-

λαίου κίνησης λόγω covid-

19), και έχουν μείωση

κύκλου εργασιών ως εξής:

Α) Οι «Υφιστάμενες» επιχει-

ρήσεις, που είναι αυτές που

έχουν συσταθεί και έχουν

αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ

έως και την 31/12/2019, να

έχουν μείωση τουλάχιστον

20%  στον  κύκλο εργασιών

τους στο έτος 2020 σε

σχέση με το έτος 2019, ή

αν ενεργοποιήθηκαν μετά

το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-

4-2019 και μετά), να έχουν

μείωση τουλάχιστον 20%

ως μ.ο. για τα τρίμηνα του

2020 έναντι των αντιστοί-

χων τριμήνων λειτουργίας

τους στο 2019,  και 

Β) Οι «Νεοσύστατες» επι-

χειρήσεις, που είναι αυτές

που έχουν συσταθεί και

έχουν αποκτήσει επιλέξιμο

ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι

την 31-12-2020, θεωρείται

ότι η μείωση στον κύκλο

εργασιών τους είναι 100%.  

Ως ημερομηνία

σύστασης/ίδρυσης μιας επι-

χείρησης νοείται η ημερο-

μηνία έναρξης δραστηριό-

τητας, όπως αυτή καταγρά-

φεται στη σχετική Βεβαίωση

Έναρξης Δραστηριότητας

της οικείας ΔΟΥ.

Η Δράση αφορά σε

Επιλέξιμους  Κ.Α.Δ. ως ορί-

στηκαν πληττόμενοι από

την κρίση covid-19 και θα

περιληφθούν στην

Πρόσκληση που θα εκδο-

θεί.   Δεν είναι επιλέξιμες

δραστηριότητες του πρωτο-

γενή τομέα παραγωγής

γεωργικών προϊόντων

καθώς και του τομέα της

αλιείας και της υδατοκαλ-

λιέργειας.   

Το ποσό της δημόσιας επι-

χορήγησης

Η δημόσια χρηματοδότηση

καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης

έως το 100% των εξόδων

της επιχείρησης το 2020 με

ελάχιστο ποσό επιχορήγη-

σης τα 2.000,00 € και μέγι-

στο τα 7.000,00€. 

Ειδικότερα , το ποσό δημό-

σιας επιχορήγησης ορίζεται

ως εξής : 

– Για τις «Νεοσύστατες»

επιχειρήσεις, το ποσό ορί-

ζεται σε 2.000€, χωρίς να

τίθεται περιορισμός για το

ποσό δημόσιας χρηματοδό-

τησης στο πλαίσιο της

υπόψη Δράσης-

Πρόσκλησης έναντι εξόδων

τους στο 2020,

– Για τις «Υφιστάμενες» επι-

χειρήσεις , το ποσό ορίζεται

ως εξής :

Μείωση τζίρου από 20%

και έως 40%:2.000€

Μείωση τζίρου άνω του

40% και έως 60%:3.500€

Μείωση τζίρου άνω του

60% και έως 80%:5.000 €

Μείωση τζίρου άνω του

80% (και έως 100%):

7.000 €

υπό την προϋπόθεση ότι το

ποσό της δημόσιας επιχο-

ρήγησης για κεφάλαιο κίνη-

σης στο πλαίσιο της

παρούσας Δράσης, δεν θα

πρέπει να υπερβαίνει το

100 % των εξόδων της επι-

χείρησης στο 2020 για τις

«Υφιστάμενες»

Επιχειρήσεις. Εάν το ποσό

των εξόδων της επιχείρη-

σης στο 2020 υπολείπεται

του παραπάνω προβλεπό-

μενου ποσού προς επιχο-

ρήγηση, δικαιούμενο προς

λήψη ποσό είναι έως το

100 % των εξόδων της επι-

χείρησης στο 2020.

Τα ποσά επί των οποίων θα

υπολογιστεί το ακριβές

ποσό επιχορήγησης προκύ-

πτουν από το άθροισμα:

των Αγορών

Εμπορευμάτων Χρήσης

των Αγορών Α’ Υλών και

Υλικών Χρήσης

του συνόλου των Δαπανών

για Παροχή Υπηρεσιών

του συνόλου των Ενοικίων

που καταβλήθηκαν στην

χρήση από την επιχείρηση

(πλην αυτών που αφορούν

σε Αγροτικές-Βιολογικές

δραστηριότητες)

του συνόλου των Παροχών

σε εργαζομένους (πλην

αυτών που απασχολήθηκαν

σε Αγροτικές-Βιολογικές

δραστηριότητες)

των Διαφόρων

Λειτουργικών Εξόδων

(πλην αυτών που αφορούν

Αγροτικές-Βιολογικές δρα-

στηριότητες) 



Μ
ε φαντα..σμικές

ΤΙΜΕΣ και τρο-

μακτικές προ-

σφορές η Electronet Β.Κ.

Καζάνα γιορτάζει το

Halloween! Δεν είναι

φάρσα, είναι κέρασμα! Το

δικό μας κατάστημα για

άλλη μια φορά γίνεται

Νούμερο 1 προορισμός,

«κερνώντας» μοναδικές

προσφορές σε μοναδικά

προϊόντα! 

Επισκεφθείτε την Electronet

Β.Κ. Καζάνα και ανακαλύψ-

τε προϊόντα σε τιμές

Που θα τρομάξεις!!! ΟΛΑ

όσα ψάχνετε από ψυγεία,

κουζίνες και πλυντήρια

μέχρι τηλεοράσεις,

smartphones, gadgets αλλά

και κλιματιστικά και θερμα-

ντικά, διατίθενται στις καλύ-

τερες τιμές και είναι ΟΛΑ

ετοιμοπαράδοτα! Για άλλη

μια φορά, το μεγαλύτερο

υπερκατάστημα ηλεκτρι-

κών, μας προσφέρει μια

μοναδική ευκαιρία για αγο-

ρές, με τα καλύτερα προϊό-

ντα στην καλύτερη τιμή.

Ρωτήστε τους ενημερωμέ-

νους πωλητές της

Electronet Β. Κ. Καζάνα  οι

οποίοι θα είναι στη διάθεσή

σας να σας εξυπηρετήσουν

και να προτείνουν το καλύ-

τερο στην καλύτερη τιμή.

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ
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Electronet Electronet Β.Κ. Καζάνα: Γιορτάζει τοΒ.Κ. Καζάνα: Γιορτάζει το

Halloween Halloween με φαντα…σμικές τιμές!με φαντα…σμικές τιμές!


