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Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1047 Τιμή: 0,60 ευρώ

Δ.ΦαρσάλωνΔ.Φαρσάλων

ΔιευκρινήσειςΔιευκρινήσεις

για τηγια τη

διαδικασία τηςδιαδικασία της

απογραφήςαπογραφής

Τίμησαν τηνΤίμησαν την

ημέρα τωνημέρα των

ΑμεΑ στο 1οΑμεΑ στο 1ο

ΔημοτικόΔημοτικό

ΣχολείοΣχολείο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Εμπορικός: Ενημέρωση γιαΕμπορικός: Ενημέρωση για

περιστατικά εξαπάτησηςπεριστατικά εξαπάτησης

επαγγελματιώνεπαγγελματιών

Αγροτική σύσκεψη σταΑγροτική σύσκεψη στα

Φάρσαλα την Τετάρτη (8/12)Φάρσαλα την Τετάρτη (8/12)

ΗΗ ψήφισηψήφιση τωντων θεμάτων τουθεμάτων του

Δημοτικού ΣυμβουλίουΔημοτικού Συμβουλίου

Αστικές αναπλάσεις σταΑστικές αναπλάσεις στα

Φάρσαλα με χρηματοδότηΦάρσαλα με χρηματοδότη--

ση από το ση από το Leader Leader τηςτης

ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας

Ενίσχυση 200.000 ευρώΕνίσχυση 200.000 ευρώ

από το ΥΠ.ΕΣ. στοναπό το ΥΠ.ΕΣ. στον

Δήμο ΦαρσάλωνΔήμο Φαρσάλων

--ΤιΤι αναφέρειαναφέρει στην αιχμηρήστην αιχμηρή επιστολήεπιστολή παραίτησης παραίτησης 

Γιάννης Τριάντης: ΠαραίτησηΓιάννης Τριάντης: Παραίτηση

“βόμβα” με αιχμές από τον“βόμβα” με αιχμές από τον

Δημοτικό Σύμβουλο καιΔημοτικό Σύμβουλο και

Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΦΑντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΦ



Ο
δήμος

Φαρσάλων ενη-

μερώνει τους

δημότες μόνιμους κατοί-

κους του, ότι οι απογρα-

φικές εργασίες βρίσκο-

νται σε εξέλιξη και αυτό

το χρονικό διάστημα δια-

νέμονται στα νοικοκυριά

οι κωδικοί απογραφής

για την ηλεκτρονική αυτο-

απογραφή του πληθυ-

σμού.

Προκειμένου να δοθεί ο

αναγκαίος χρόνος σε όσους

παρέλαβαν ή θα παραλά-

βουν τον μοναδικό κωδικό

απογραφής με καθυστέρη-

ση, αλλά και σε όσους από

τους υπόλοιπους επιθυ-

μούν να απογραφούν ηλε-

κτρονικά, δίνεται γενική

παράταση της καταληκτικής

ημερομηνίας της δυνατότη-

τας αυτοαπογραφής μέχρι

και τη Δευτέρα 13

Δεκεμβρίου 2021.

Ένας εκπρόσωπος του νοι-

κοκυριού έχοντας το

«Μοναδικό Κωδικό

Απογραφής» και τον κωδι-

κό του στο taxisnet μπορεί

μέσω της ψηφιακής πύλης

του δημοσίου τομέα

www.gov.gr να απογράψει

την κατοικία και όλα τα μέλη

του νοικοκυριού.

Όσοι πολίτες δε μπορέ-

σουν, για οποιονδήποτε

λόγο να αυτοαπογραφούν

ηλεκτρονικά, θα απογρα-

φούν από τον απογραφέα

της περιοχής τους με τη

διαδικασία της προσωπικής

συνέντευξης.

Στοιχεία επικοινωνίας με

τον απογραφέα (κινητό

τηλέφωνο) θα δίνονται μαζί

με τον ηλεκτρονικό κωδικό

απογραφής.

Συμμετέχουμε στην απο-

γραφή, στηρίζουμε το μέλ-

λον γιατί ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΜΕ.
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Τρίτη 7 ΔεκεμβρίουΤοπικά Νέα

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 8/12/2021
Συννεφιά 6/11c

Τρίτη 7/12/2021
Πιθανή Βροχή 6/14c

Πέμπτη 9/12/2021
Βροχή 7/11c

Παρασκευή 10/12/2021
Ασθενής Βροχή 9/15c

Σάββατο 11/12/2021
Ισχυρή Βροχή 9/12c

Κυριακή 12/12/2021

Βροχή 8/11c

Δευτέρα 13/12/2021

Πιθ. Βροχής 9/12c

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:

Διευκρινήσεις γιαΔιευκρινήσεις για

τη διαδικασία τηςτη διαδικασία της

απογραφήςαπογραφής

Μ
ε το ποσό των

200.000 ευρώ θα

χρηματοδοτηθεί ο

Δήμος Φαρσάλων για την

πρόληψη και αντιμετώπι-

ση ζημιών και καταστρο-

φών που έχουν προκλη-

θεί από θεομηνίες. 

Την σχετική χρηματοδότη-

ση υπέγραψε ο αναπληρω-

τής Υπουργός Εσωτερικών

κ. Στέλιος Πέτσας συνολι-

κού προϋπολογισμού

1.560.000 ευρώ, για 6

δήμους, δύο εξ αυτών στο

ν. Μαγνησίας (Δ. Νοτίου

Πηλίου, Δ. Ρήγα Φεραίου),

ένας στο Ν. Λάρισας (Δ.

Φαρσάλων), ένας στον

νομό Εύβοιας (Δ.

Καρύστου) και δυο στο

Νομό Κεφαλληνίας (Δ.

Σάμης, Δ. Ληξουρίου).

Η χρηματοδότηση των

δήμων θα γίνει απολογιστι-

κά σύμφωνα με τη πρόοδο

των έργων και με παραστα-

τικά των δαπανών που θα

υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ,

όπως ορίζεται σε σχετική

εγκύκλιο.

Μ
ία ενδιαφέρουσα

και δημιουργική

μέρα είχαν την

ευκαιρία να περάσουν οι

μαθητές του 1ου

Δημοτικού Σχολείου

Φαρσάλων, την

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου,

με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα

Ατόμων με Ειδικές

Ανάγκες.

Μετά τον πρωινό χαιρετι-

σμό του Διευθυντή του

Σχολείου κ. Καρρά

Χρήστου, ο υπεύθυνος της

δράσης γυμναστής κ.

Βοϊκλής Επαμεινώνδας, σε

συνεργασία με τους δασκά-

λους των τάξεων, μίλησε

στους μαθητές και στην

συνέχεια προβλήθηκαν

βίντεο με βασικό άξονα το

μήνυμα “ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΣΟΙ”.

Στην δεύτερη θεματική ενό-

τητα έγινε εκτενής αναφορά

στους Παραολυμπιακούς

Αγώνες. Οι μαθητές είχαν

την ευκαιρία να γνωρίσουν

και να συμμετάσχουν σε

κάποια παραολυμπιακά

αθλήματα, όπως καθιστό

βόλλεϋ, goalball, αγώνες

δρόμου τυφλών, με την

βοήθεια του γυμναστή κ.

Βοϊκλή Επαμεινώνδα και

της εκπαιδευτικού κ.

Ταουσάνη Αριάνθης.

Κύριος στόχος της δράσης

ήταν η ευαισθητοποίηση

όλων μας για τα άτομα με

Ειδικές Ανάγκες και Ειδικές

Ικανότητες.

Πηγή: Εφημερίδα

Ελευθερία Γ.Γ.

Ενίσχυση 200.000 ευρώΕνίσχυση 200.000 ευρώ

από το ΥΠ.ΕΣ. στον Δήμοαπό το ΥΠ.ΕΣ. στον Δήμο

ΦαρσάλωνΦαρσάλων

Τίμησαν την ημέρα τωνΤίμησαν την ημέρα των

ΑμεΑ στο 1ο ΔημοτικόΑμεΑ στο 1ο Δημοτικό

Σχολείο ΦαρσάλωνΣχολείο Φαρσάλων



Η
Ενωτική

Ομοσπονδία

Αγροτικών

Συλλόγων Ν. Λάρισας

καλεί όλους τους αγρότες

των Φαρσάλων σε σύσκε-

ψη την Τετάρτη 8-12-2021

και ώρα 18:00 στην

αίθουσα του ΤΟΕΒ με

θέμα την συζήτηση των

προβλημάτων που απα-

σχολούν τον πρωτογενή

τομέα. Η συμμετοχή όλων

είναι απαραίτητη.

Στην σύσκεψη θα τηρηθούν

όλα τα προβλεπόμενα

μέτρα ενάντια στην εξά-

πλωση του Covid19.

Το Δ.Σ της Ε.Ο.Α.Σ.Ν.ΛΑΡΙ-

ΣΑΣ

Σε επικοινωνία που είχαμε

με τον Φαρσαλινό εκπρό-

σωπο τύπου Ενωτικής

Ομοσπονδίας Αγροτικών

Συλλόγων Νομού Λάρισας

μας τόνισε τα εξής:

Η σύσκεψη της Τετάρτης

είναι πάρα πολύ κρίσιμη και

σημαντική και απαιτείτε η

συμμετοχή όλων των αγρο-

τών της επαρχίας καθώς τα

προβλήματα(

ΕΛΓΑ,ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩ-

ΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

χρόνο με το χρόνο διογκώ-

νονται και γίνονται τροχοπέ-

δι για την επιβίωση του

αγροτικού κόσμου.

Ζητώ από όλους τους

αγρότες της περιοχής μας

να αφήσουν στην άκρη

πολιτικές-ιδεολογικές αντι-

λήψεις και όλοι μαζί ενωμέ-

νοι να βγούμε από την

σύσκεψη έχοντας πάρει

αποφάσεις για το πως θα

αντιμετωπίσουμε τα τερά-

στια προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν οι άνθρωποι

του πρωτογενή τομέα.
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Τρίτη 7 Δεκεμβρίου Γενικά Νέα

Προσφορές

Αγροτική σύσκεψη στα Φάρσαλα τηνΑγροτική σύσκεψη στα Φάρσαλα την

Τετάρτη (8/12)Τετάρτη (8/12)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ

Σ
ύμφωνα με την

ανακοίνωση του

ΟΠΕΚΕΠΕ, όσα

αγροτεμάχια εμφανίζουν

ως κύριο, το Ελληνικό

Δημόσιο θα μηδενιστούν.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανα-

κοίνωση:

Για τον σκοπό της επιβεβαί-

ωσης ή μη των δηλωθέ-

ντων στοιχείων από τους

γεωργούς στην ΕΑΕ 2021,

ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο

της υπάρχουσας συνεργα-

σίας και διάδρασης με

άλλους φορείς της

Δημόσιας Διοίκησης, έλαβε

τα πλέον πρόσφατα δεδο-

μένα του φορέα “ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΝΠΔΔ”.

Η παροχή των εν λόγω

δεδομένων έχει ως αποτέ-

λεσμα την δυνατότητα του

ΟΠΕΚΕΠΕ να διευρύνει

τους ελέγχους του και για

πρώτη φορά να διασταυ-

ρώνει γεωχωρικά τις δηλού-

μενες εκτάσεις στην ΕΑΕ με

τις εκτάσεις των πραγματι-

κά κατόχων. Συγκεκριμένα

και εν όψει του νεότερου

διασταυρωτικού που θα

λάβει χώρα τον Δεκέμβριο

2021 για την χορήγηση της

βασικής ενίσχυσης έτους

υποβολής αιτήσεων 2021,

θα πραγματοποιηθούν γεω-

χωρικοί διασταυρούμενοι

έλεγχοι με την βάση της

ανάρτησης του

Κτηματολογίου (Νοέμβριος

2021) και την βάση του λει-

τουργούντος Κτηματολογίου

(Οκτώβριος 2021), στις

εγγραφές των οποίων κατα-

γράφονται ως κύριοι, διά-

φοροι Φορείς του

Ελληνικού Δημοσίου.

Αγροτεμάχια που εμπί-

πτουν εντός περιοχών

ανάρτησης ή λειτουργού-

ντος Κτηματολογίου, όπου

οι εγγραφές εμφανίζουν ως

κύριο, το Ελληνικό Δημόσιο

και εντός αυτών βρίσκονται

αγροτεμάχια ΕΑΕ που

έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτη-

τα/ μισθωμένα από φυσικά

πρόσωπα θα μηδενιστούν

και θα επιβληθούν οι προ-

βλεπόμενες μειώσεις/

κυρώσεις.

Η εν λόγω ενέργεια, η

οποία εντάσσεται στο πλαί-

σιο του εκσυγχρονισμού

των ελεγκτικών μηχανισμών

του Οργανισμού, αποσκο-

πεί στην απλούστευση των

διαδικασιών ελέγχου, στη

μείωση του διοικητικού

κόστους και στην αξιοπιστία

των δεδομένων που χρησι-

μοποιούνται για την χορή-

γηση των ενισχύσεων.

Εκτός επιδοτήσεων τα αγροτεμάχια που στοΕκτός επιδοτήσεων τα αγροτεμάχια που στο

Κτηματολόγιο εμφανίζονται στο Δημόσιο αναΚτηματολόγιο εμφανίζονται στο Δημόσιο ανα--

φέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ



Σ
το Δημοτικό

Συμβούλιο της

περασμένης

Πέμπτης ο Δημοτικός

Σύμβουλος και μέχρι πρό-

τινος Αντιπρόεδρος της

ΔΕΥΑΦ κ. Γιάννης

Τριάντης ανακοίνωσε την

αποχώρηση του από τον

συνδυασμό του κ. Μάκη

Εσκίογλου και κατ’ επέ-

κταση την ανεξαρτητοποί-

ηση του.

Μάλιστα στην επιστολή που

απέστειλε ο κ. Τριάντης στα

μέλη του συνδυασμού όπου

εξηγεί τους λόγους παραί-

τησης του αναφέρεται σε

άρνηση βοήθειας από τον

Δήμαρχο μετά τον Ιανό σε

θέματα μείζονος σημασίας

που αφορούσαν την απο-

κατάσταση ζημιών από την

ΔΕΥΑΦ παρά το γεγονός

ότι ο Δήμος έλαβε κονδύλια

αρκετών εκατομμυρίων

ευρώ από το κράτος, επί-

σης ο κ. Τριάντης αναφέρ-

θηκε σε δημιουργία «κλί-

κας» εντός του συνδυα-

σμού για διαφορετική αντι-

μετώπιση από τον Δήμαρχο

κ. Μάκη Εσκίογλου προς

τους Δημοτικούς

Συμβούλους, ενώ πολύ

σημαντική είναι η αναφορά

του και στο θέμα της γεώ-

τρησης που βρίσκεται κοντά

στον βιολογικό όπου όπως

αναφέρει αν χρησιμοποιη-

θεί σε συνδυασμό με την

νέα γεώτρηση θα ρίξει τα

νιτρικά του νερού γύρω στο

20 αλλά υπάρχει άρνηση

χρησιμοποίησης από την

Δημοτική αρχή λέγοντας

πως αν χρησιμοποιηθεί η

εν λόγω γεώτρηση θα ανα-

δειχθεί πολιτικά η κ. Ίφου.

Αναλυτικά η επιστολή του

κ. Γιάννη Τριάντη που

κοινοποιήθηκε στα μέλη

του Συνδυασμού και κοι-

νοποιήθηκε από το

farsala.eu

Αγαπητέ κ Δήμαρχε και

κύριοι Συνάδελφοι πιστεύω

ότι η παρουσία μου στη

συγκέντρωση δεν θα βοη-

θούσε, παρά θα όξυνε την

κατάσταση. Απευθυνόμενος

στο Δήμαρχο οι λόγοι ανε-

ξαρτητοποίησης μου από

την παράταξη είναι οι εξής:

«Ούτε ένα ευρώ στην

ΔΕΥΑΦ, παρά τα εκατομ-

μύρια κονδυλίων, καμία

αναφορά σε εμένα και τον

αγώνα μου για την νέα

γεώτρηση και το πόσιμο

νερό»

1) Μετά τον Ιανό ο οποίος

ήταν καταστροφικός για την

επαρχία μας, ουδεμία βοή-

θεια πήρα από το Δήμο σε

οικονομικό επίπεδο για να

ανταπεξέλθω στην αποκα-

τάσταση των ζημιών της

ΔΕΥΑΦ οι οποίες ήταν

πάρα πολλές. Συγκεκριμένα

παρότι ο Δήμος βρίσκεται

σε κατάσταση εκτάκτου

ανάγκης και πήρε εκατομ-

μύρια ευρώ για ενίσχυση, κι

ενώ όλοι γνωρίζουν ότι

υπήρχε τρόπος να βοηθή-

σεις τη ΔΕΥΑΦ, δεν διέθε-

σες ούτε ένα ευρώ, ακολου-

θώντας προφανώς τη συμ-

βουλή που έλαβες από τη

συνεργάτιδα σου ότι <<Η

ΔΕΥΑΦ θα είναι ο πολιτικός

σου ΘΑΝΑΤΟΣ>> την

οποία συμβουλή τήρησες

πιστά. Παρόλα αυτά κατά-

φερα μαζί με εργαζομένους

της ΔΕΥΑΦ και με τα λίγα

μέσα που διαθέταμε να

αποκαταστήσουμε τις βλά-

βες με φιλότιμο, αυτοθυσία

και αρκετές ώρες εργασίας.

2) Όσον αφορά τη νέα γεώ-

τρηση γνωρίζετε όλοι τον

αγώνα που έδωσα για να

γίνει αυτή στο συγκεκριμένο

σημείο προκειμένου η πόλη

μας να έχει πόσιμο νερό,

παρακάμπτοντας όλες τις

εσωτερικές αντιδράσεις.

Στην ανακοίνωση σου για

την καταλληλόλητα του

νερού δεν υπολόγισες και

δεν ανέδειξες τη προσφορά

μου καθώς αυτή θα ήταν η

μόνη ανταμοιβή μου. Ενώ

αναδεικνύεις και φωτογρα-

φίζεσαι με αρκετούς από το

συνδυασμό μας για τα έργα

που κάνουν.

«Καμία βάση στον λόγο

μας, ο αρχηγός δεν πρέ-

πει να κάνει διακρίσεις,

εκλέχθηκα για να είμαι

συνεργάτης και όχι εργά-

της»

3) Επιθυμώ από τον αρχη-

γό να κρατάει ίσες αποστά-

σεις από όλους πράγμα

που δεν έκανες ποτέ σου

καθώς για οποιαδήποτε

απόφαση σου συμβουλευό-

σουν αποκλειστικά και μόνο

την κα Αντιδήμαρχο χωρίς

να δίνεις καθόλου βάση στο

λόγο μας.

Αρκετές φορές ερχόμουν

στο γραφείο σου για πράγ-

ματα της ΔΕΥΑΦ και ενώ

αρχικά συμφωνούσες με τις

απόψεις μου, έπειτα από

συνεννόηση μαζί της, τελι-

κώς μου τα αρνιόσουν.

Θεωρώ όλοι οι δημοτικοί

σύμβουλοι πρέπει να έχουν

τον ίδιο λόγο ενώ εσύ ξεχω-

ρίζεις άτομα από την ομάδα

μας πράγμα που πολλοί

από εμάς στο έχουν αναφέ-

ρει.

Εγώ έθεσα υποψηφιότητα

με αρχηγό εσένα παρόλαυ-

τα αντιλαμβάνομαι και αντι-

λαμβάνονται όλοι μας ότι οι

αποφάσεις σου επηρεάζο-

νται από την κα

Αντιδήμαρχο πράγμα που

δεν ανταποκρίνεται στην

εικόνα ενός

Αρχηγού και Δημάρχου.

Δημιούργησες μια κλίκα 4

ατόμων πράγμα το οποίο

σχολιάζεται αρνητικά από

όλο τον κόσμο και από τους

υπόλοιπους του συνδυα-

σμού μας έχοντας μας στο

περιθώριο και στην απα-

ξίωση και αυτό φαίνεται

ξεκάθαρα από τις εμφανί-

σεις που κάνεις στην πόλη

και στα χωριά μας οι οποίες

είναι με τα συγκεκριμένα

άτομα.

Η υποχρέωση του

Αρχηγού-Δημάρχου είναι να

κρατά τη συνοχή της

Ομάδας και όχι να κάνει

εξαιρέσεις.

4) Τα τελευταία 2 χρόνια για

το μόνο πράγμα που με

έχεις καλέσει στο τηλέφωνο

είναι να σου επιλύσω

κάποιο πρόβλημα και ποτέ

δεν πήγαμε μαζί για κάποιο

θέμα που αφορά το πόστο

μου σε αρμόδιους φορείς

καθώς όλες οι επισκέψεις

σου στα αρμόδια υπουρ-

γεία ήταν με τη παρουσία

της στενής σου συνεργάτι-

δας χωρίς η ίδια να έχει τις

στοιχειώδεις γνώσεις που

αφορούσε το πόστο μου.

Δήμαρχε εκλέχτηκα μαζί

σου για να γίνω <<συνερ-

γάτης>> σου και όχι

<<εργάτη σου>> γιατί το

αποτέλεσμα έδειξε τελικά

ότι με ήθελες μόνο εργάτη

σου.

«Η χρησιμοποίηση της

γεώτρησης του βιολογι-

κού μαζί με την νέα θα

ρίξουν τα νιτρικά πάρα

πολύ και το αρνείστε για

πολιτικά παιχνίδια»

5) Το σημαντικότερο και το

πιο σοβαρό από τα παρα-

πάνω είναι ότι δεν μπορώ

να ανεχτώ ότι η γεώτρηση

που βρίσκεται δίπλα στο

βιολογικό και όλοι γνωρί-

ζουμε ότι τα αποτελέσματα

του νερού είναι πολύ καλά

αδυνατώ να κατανοήσω το

λόγο που δεν τη χρησιμο-

ποιείς λέγοντας μου ότι η

γεώτρηση αυτή θα αναδεί-

ξει πολιτικά την κα Ίφου.

Αλλά θα έπρεπε να σε

ενδιαφέρει μόνο το νερό

που μπαίνει στα σπίτια των

κατοίκων της πόλης μας και

όχι η ανάδειξη οποιουδήπο-

τε προσώπου. Ο συνδυα-

σμός των 2 γεωτρήσεων θα

βοηθούσε πολύ στο θέμα

των νιτρικών στην πόλη

των Φαρσάλων καθώς αυτά

θα ήταν γύρω στο 20 και

εσείς το αρνείστε.

Για όλους αυτούς τους

λόγους που σας αναφέρω

σε μια πρόχειρη εκτίμηση

της κατάστασης αποχωρώ

από την ομάδα και ανεξαρ-

τητοποιούμαι διότι βλέπω

να μην αλλάζει τίποτα,

πράγμα που με ενοχλεί

αφόρητα. Τέλος θέλω να

σας ευχαριστήσω για την

απόλυτη εμπιστοσύνη που

δείξατε στο πρόσωπο μου

όσον αφορά την καθημερι-

νότητα και τα διαδικαστικά

της ΔΕΥΑΦ καθώς πιστέ-

ψατε στην εντιμότητα μου

και να ξέρετε ότι έμεινα

καθαρός και έντιμος ως το

τέλος.
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Τ
ην περασμένη Τρίτη

30/11 πραγματοποι-

ήθηκαν 94 Rapid

Test τα αποτελέσματα

των οποίων ήταν όλα

αρνητικά.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε

συνεργασία με τους Δήμους

και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει

το πρόγραμμα δράσεων

των  ΚΟΜΥ για  δωρεάν

μαζικό δειγματοληπτικό

έλεγχο στον γενικό πληθυ-

σμό της Θεσσαλίας,  για

την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου

2021: 

ΠΕ Λάρισας

08:00-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓ-

ΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡ-

ΧΕΙΟ

08:00-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓ-

ΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΠΛΑΤΕΙΑ

ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

08:00-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓ-

ΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Α΄ ΚΑΠΗ

/ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

08:00-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓ-

ΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙ-

ΣΑΣ

08:00-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓ-

ΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟ-

ΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ

08:00-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓ-

ΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΕΚΙ ΑΓΙΟΥ

ΘΩΜΑ/ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥ-

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

09:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓ-

ΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ/ΕΙΣΟΔΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Στα Φάρσαλα

09:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓ-

ΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ/ΕΙΣΟΔΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Ν
έος χώρος πρασί-

νου  διαμορφώνε-

ται στα Φάρσαλα,

με χρηματοδότηση από

το πρόγραμμα Leader

2014-2020 της

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας

Αγοραστός έδωσε  έγκριση

για την υπογραφή της σύμ-

βασης,  προκειμένου να

ξεκινήσει το νέο έργο

«Αστικές Αναπλάσεις πόλης

Φαρσάλων ΙΙ»,  συνολικού

προϋπολογισμού 107.000

ευρώ, με  φορέα υλοποίη-

σης τον  Δήμο Φαρσάλων.«

Σε συνεργασία με τον

Δήμαρχο Φαρσάλων Μάκη

Εσκίογλου, την Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης του

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-

2020 και τον Αναπτυξιακό

Οργανισμό Τοπικής

Αυτοδιοίκησης νομού

Λάρισας που διαχειρίζεται

το πρόγραμμα  Leader

στην περιοχή,  ξεκινά ένα

νέο έργο αστικής ανάπλα-

σης στα Φάρσαλα» δηλώνει

ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός. «Δημιουργούμε

και αποδίδουμε στους

κατοίκους έναν ακόμη

δημόσιο χώρο πρασίνου,

που ομορφαίνει την εικόνα

της πόλης, ενεργοποιεί την

κοινωνία της γειτονιάς,

βελτιώνει την καθημερινότη-

τα των ανθρώπων» προ-

σθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο αφορά  σε εργα-

σίες διαμόρφωσης – ανά-

πλασης στο Ο.Τ. Γ 304 Β,

που βρίσκεται επί της οδού

Βασιλέως Παύλου στην

πόλη των Φαρσάλων.

Περιλαμβάνει: αφαίρεση

φυτικής γης, μόρφωση επι-

φάνειας εδάφους, επιχώ-

σεις, πλήρωση με φυτική

γη για δημιουργία παρτε-

ριών, πλακοστρώσεις,

τοποθέτηση αρδευτικών

συστημάτων, φύτευση

δέντρων και θάμνων, εγκα-

τάσταση χλοοτάπητα, εργα-

σίες εγκατάστασης δικτύου

φωτισμού και τοποθέτηση

φωτιστικών.
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Έ
ως τις 31
Ιανουαρίου, θα
παραμείνει ανοιχτή

η πλατφόρμα για την υπο-
βολή αιτήσεων για το
Εξοικονομώ 2021 σύμφωνα
με το υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Όπως σημειώ-
νεται στη σχετική ανακοί-
νωση, η πλατφόρμα θα
ανοίξει στις 13 Δεκεμβρίου,
η υποβολή αιτήσεων θα
γίνεται ηλεκτρονικά για
χρονικό διάστημα 50 ημε-
ρών από την ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας και θα
είναι ταυτόχρονη για όλη
την Επικράτεια.
Παράλληλα, δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα ο οδηγός
του προγράμματος που περι-
λαμβάνει όλες τις πληροφο-
ρίες για το επόμενο πρό-
γραμμα ενεργειακής αναβάθ-
μισης κτιρίων. Το νέο πρό-
γραμμα στοχεύει στην ενερ-
γειακή αναβάθμιση τουλάχι-
στον 50.000, 38% περισσό-
τερων συγκριτικά με τον
προηγούμενο κύκλο. Το
«Εξοικονομώ 2021» θα συμ-
βάλλει στην επίτευξη του
στόχου που έχει τεθεί στο
Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα
(ΕΣΕΚ), για την ενεργειακή
αναβάθμιση 600.000 κτιρίων
έως το τέλος της δεκαετίας
ενώ διαφέρει σημαντικά σε
σχέση με τα προηγούμενα.

Μεταξύ των σημαντικότερων
διαφορών είναι η κατάργηση
της χρονικής ιεράρχησης των
αιτήσεων και η δημιουργία
λίστας επιλαχόντων.
Για πρώτη φορά θα υπάρχει

ξεχωριστός προϋπολογισμός
ύψους 100 εκατ. ευρώ για
ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ θα
ληφθεί ειδική μέριμνα για
μονογονεϊκές οικογένειες,
πολυτέκνους και νοικοκυριά
με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο
κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμε-
νη ετήσια εξοικονόμηση ενέρ-
γειας βάσει του προτεινόμε-
νου κόστους παρεμβάσεων.
Υποβολή αιτήσεων
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου ανοί-
γει η πλατφόρμα
για 50 μέρες έως 31/1
Επιχορηγήσεις
Εισόδημα έως 5.000€: 65% –
75%
Εισόδημα 5.000 – 10.000€:
60% – 70%
Εισόδημα 10.000 – 20.000€:
55% – 45%
Εισόδημα 20.000 – 30.000€:
45% – 40%
Εισόδημα 30.000 – 50.000€:
40%
Μοριοδότηση
Κόστος εξοικονόμησης ενέρ-
γειας: 50%
Εισόδημα νοικοκυριού: 14%
Βαθμοημέρες: 7%
Ενεργειακή κλάση: 5%
Παλαιότητα κατασκευής: 3%
Μονογονεική οικογένεια: 7%
Πολύτεκνοι: 7%
ΑμεΑ: 7%
Επιλέξιμες παρεμβάσεις
Αντικατάσταση κουφωμάτων
Τοποθέτηση θερμομόνω-
σης/θερμοπρόσοψης
Τέντες – συστήματα σκίασης
Αντικατάσταση συστήματος
θέρμανσης
Αντικατάσταση /
Εγκατάσταση κλιματιστικών
Τα ποσοστά ενίσχυσης
Στο πρόγραμμα μπορούν να
ενταχθούν ιδιοκτήτες (όσοι

έχουν εμπράγματο δικαίωμα)
για την κύρια κατοικία τους ή
για νοικιασμένο σπίτι που
χρησιμοποιείται ως κύρια
κατοικία. Στη δεύτερη περί-
πτωση η επιδότηση είναι
40% ανεξαρτήτως εισοδήμα-
τος. Συγκεκριμένα τα ποσο-
στά επιδότησης των επενδύ-
σεων σε κατοικίες που είτε
είναι μισθωμένες είτε έχουν
παραχωρηθεί δωρεάν, κλιμα-
κώνονται από 40 έως 65%,
ανάλογα με το εισόδημα του
ιδιοκτήτη, ενώ με την αρχική
εκδοχή του Οδηγού που είχε
τεθεί σε δημόσια διαβούλευ-
ση το ποσοστό ήταν 40% για
όλους, ανεξαρτήτως εισοδή-
ματος.
Τα ποσοστά επιδότησης των
επενδύσεων σε κατοικίες που
είτε είναι μισθωμένες είτε
έχουν παραχωρηθεί δωρεάν,
κλιμακώνονται από 40 έως
65%, ανάλογα με το εισόδη-
μα του ιδιοκτήτη, ενώ με την
αρχική εκδοχή του Οδηγού
που είχε τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση το ποσοστό
ήταν 40% για όλους, ανεξαρ-
τήτως εισοδήματος.
Έτσι τα ποσοστά ενίσχυσης
διαμορφώνονται ως εξής:
Για ατομικό εισόδημα έως
5.000 ευρώ και οικογενειακό
έως 10.000 ευρώ, ποσοστό
75% στα ιδιοκατοικούμενα
και 65% στις περιπτώσεις
ενοικίασης / δωρεάν παρα-
χώρησης.
Από 5.000-10.000 ευρώ ατο-
μικό και 10.000-20.000 οικο-
γενειακό, ποσοστό 70% στα
ιδιοκατοικούμενα και 60%
στις περιπτώσεις ενοικίασης /
δωρεάν παραχώρησης.
Από 10.000-20.000 ευρώ
ατομικό και 20.000-30.000
ευρώ οικογενειακό, ποσοστό
55% στα ιδιοκατοικούμενα
και 45% στις περιπτώσεις
ενοικίασης / δωρεάν παρα-
χώρησης.
Από 20.000-30.000 ευρώ
ατομικό και 30.000-40.000
ευρώ οικογενειακό, ποσοστό
45% στα ιδιοκατοικούμενα
και 40% στις περιπτώσεις
ενοικίασης / δωρεάν παρα-
χώρησης.
Από 30.000-50.000 ευρώ
ατομικό και 40.000-60.000
ευρώ οικογενειακό, ποσοστό
40% στα ιδιοκατοικούμενα
και 40% επίσης στις περι-
πτώσεις ενοικίασης / δωρεάν
παραχώρησης.
Προϋποθέσεις για την υπο-
βολή αιτήσεων

Περιορισμός αιτήσεων ανά
ωφελούμενο:
Για αίτηση Μεμονωμένου
Διαμερίσματος ή
Μονοκατοικίας, για κάθε
φυσικό πρόσωπο (για κάθε
ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή
η υποβολή μόνο μίας (1)
αίτησης, σύμφωνα με τους
όρους του Προγράμματος.
Για αίτηση Πολυκατοικίας, για
κάθε για κάθε ΑΦΜ διαχείρι-
σης Πολυκατοικίας είναι
δυνατή η υποβολή μόνο μίας
(1) αίτησης, σύμφωνα με
τους όρους του
Προγράμματος.
Για τα συμμετέχοντα διαμερί-
σματα ως μέρος αίτησης
Πολυκατοικίας, για κάθε
φυσικό πρόσωπο (για κάθε
ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή
η υποβολή περισσότερων
αιτήσεων συμμετεχόντων
διαμερισμάτων, σύμφωνα με
τους όρους του
Προγράμματος. Ωστόσο,
ισχύει το προβλεπόμενο όριο
σώρευσης επί του συνόλου
της επιχορήγησης.
Περιορισμός αιτήσεων ανά
κατοικία: Για κάθε επιλέξιμη
κατοικία (μονοκατοικία, μεμο-
νωμένο διαμέρισμα,
Πολυκατοικία, ή διαμέρισμα
ως μέρος αίτησης
Πολυκατοικίας) του τρέχοντος
Προγράμματος πρέπει να
υποβληθεί μία (1) μόνον
αίτηση. Κατοικίες, με την άνω
έννοια, με ενεργή αίτηση σε
κάποιο από τα προγράμματα
ενεργειακής αναβάθμισης
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»
και “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”
της προγραμματικής περιό-
δου 2014-2020, δεν έχουν
δικαίωμα υποβολής στο τρέ-
χον πρόγραμμα. Εξαίρεση
αποτελούν οι περιπτώσεις
μεμονωμένων διαμερισμάτων
με ενεργή αίτηση σε κάποιον
από τους κύκλους των
Προγραμμάτων
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»
και “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”
της προγραμματικής περιό-
δου 2014-2020, για τα οποία
επιτρέπεται να μετέχουν ως
διαμέρισμα-μέρος αίτησης σε
πολυκατοικία αλλά μόνον για
τις κοινόχρηστες παρεμβά-
σεις.
Η καταχώριση στο πληροφο-
ριακό σύστημα περισσότε-
ρων της μίας αιτήσεων για
την ίδια επιλέξιμη κατοικία
από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο
συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέ-
ρου, στην απόρριψη του

συνόλου των αιτήσεων και
στην περίπτωση αίτησης που
έχει συμπεριληφθεί σε από-
φαση υπαγωγής, η τελευταία
θα ανακληθεί.
Ο έλεγχος για την τήρηση
των ανωτέρω αφορά το
σύνολο των αιτήσεων που θα
υποβληθούν στο πρόγραμμα
και πραγματοποιείται από
τον Φορέα Υλοποίησης του
Προγράμματος πριν την
έκδοση της οικείας απόφα-
σης υπαγωγής.
Τι πρέπει να προσέξει ο
ενδιαφερόμενος στην αίτησή
του
Θα πρέπει να φροντίσει να
έχει όλα τα έγγραφα – σχέδια
πολεοδομίας του ακινήτου
και να προχωρήσει άμεσα σε
νομιμοποίηση όποιων αυθαι-
ρεσιών υπάρχουν πριν την
αίτηση στο πρόγραμμα του
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Υπάρχει πλαφόν στον επιλέ-
ξιμο προϋπολογισμό, το
οποίο δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει: α) το γινόμενο του 1,0
€ επί το σύνολο της εκτιμώ-
μενης ετήσιας εξοικονόμησης
πρωτογενούς ενέργειας
(kWh) όπως προκύπτει από
το Α΄ Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης, β)
Το γινόμενο του 200 € επί
την επιφάνεια κυρίων χώρων
(όπως αυτή προκύπτει από
το έντυπο Ε9 και στη συνέ-
χεια από την ηλεκτρονική
ταυτότητα κτηρίου), γ) τις
28.000 € για
μονοκατοικία/μεμονωμένο
διαμέρισμα/διαμέρισμα ως
μέρος αίτησης σε πολυκατοι-
κία,
Λόγω των ανωτέρω περιορι-
σμών, λαμβάνοντας υπόψη
ότι απαιτείται παράλληλα να
επιτύχει αναβάθμιση της
κατοικίας του κατά 3 ενεργει-
ακές κατηγορίες, σε σχέση με
το 1ο ενεργειακό πιστοποιητι-
κό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει
να επιλέξει τις κατάλληλες
παρεμβάσεις που με το λιγό-
τερο κόστος θα του εξασφα-
λίσουν μεγαλύτερη εξοικονό-
μηση ενέργειας
Οι παρεμβάσεις που δίνουν
την μεγαλύτερη εξοικονόμη-
ση ενέργειας και αναβαθμί-
ζουν σημαντικά την κατοικία
ενεργειακά είναι οι μονώσεις,
τα ηλιακά για ζεστά νερά
χρήσης και η αντικατάσταση
του συστήματος θέρμανσης
με αυτόνομη όπως Λέβητας
Φυσικού Αερίου ή Αντλία
Θερμότητας

Λόγω της μοριοδότησης που
ισχύει στο νέο πρόγραμμα, η
ενεργειακή αναβάθμιση
κατοικιών με κατασκευή προ
του 1980, δίνει περισσότερα
μόρια στον ενδιαφερόμενο
συγκριτικά με νεότερες κατοι-
κίες που αναβαθμίζονται και
έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες να επιλεγούν και να
εγκριθούν οι αιτήσεις τους.
Μπορεί να γίνει αίτηση για
παρεμβάσεις σε πολυκατοι-
κία αρκεί να αφορά τα διαμε-
ρίσματα και τα κοινόχρηστα,
όχι μόνο κοινόχρηστες
παρεμβάσεις.
Για αίτηση μεμονωμένου δια-
μερίσματος ή μονοκατοικίας,
για κάθε φυσικό πρόσωπο
είναι δυνατή η υποβολή (1)
μόνο αίτησης, σύμφωνα με
τους όρους του προγράμμα-
τος.
Ειδικές Προϋποθέσεις υπο-
βολής για Πολυκατοικίες
Στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος, η αίτηση Πολυκατοικίας,
που υποβάλλεται από τον
εκπρόσωπο της πολυκατοι-
κίας, συνδέεται με τις επιμέ-
ρους αιτήσεις των συμμετε-
χόντων διαμερισμάτων που
περιλαμβάνουν κοινόχρηστες
και μη κοινόχρηστες παρεμ-
βάσεις αναβάθμισης αυτών.
Για να υποβληθεί αίτηση
Πολυκατοικίας:
Η πολυκατοικία πρέπει να
έχει σε ισχύ αριθμό φορολο-
γικού μητρώου (ΑΦΜ) «δια-
χείρισης πολυκατοικίας».
Μετά από απόφαση γενικής
συνέλευσης, υποβάλλεται
σχετική αίτησηΠολυκατοικίας
από τον εκπρόσωπο των
ιδιοκτητών, καθώς και επιμέ-
ρους αιτήσεις από καθένα
από τους ιδιοκτήτες διαμερι-
σμάτων που επιθυμούν να
ενταχθούν στοΠρόγραμμα.
Υποβάλλεται Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης που
αφορά συνολικά στο τμήμα
του κτηρίου που χρησιμοποι-
είται ως κατοικία, συνοδευό-
μενο από έντυπο Πρότασης
Παρεμβάσεων.
Πραγματοποιούνται κοινό-
χρηστες παρεμβάσεις
Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων
που δεν εντάσσονται ή δεν
θέλουν να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα συμμετέχουν
στην υλοποίηση των παρεμ-
βάσεων που έχουν δηλωθεί
στην Απόφαση Γενικής
Συνέλευσης Πολυκατοικίας με
ίδια κεφάλαια.

6
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου

Οικονομικά Νέα

Η Διεύθυνση και το προσωπικό

του Γραφείου Γενικού Τουρισμού

“Nefeli Travel” εύχονται σε όλο

τον κόσμο ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με

υγεία και ευτυχία!!!

Εξοικονομώ 2021: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Μέχρι πότε οι αιτήσειςΕξοικονομώ 2021: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Μέχρι πότε οι αιτήσεις
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Τρίτη 7 Δεκεμβρίου

Οικονομικά Νέα

Μ
ε βήμα σημειω-

τόν εξελίσσεται η

ρύθμιση  σε 36-

72 δόσεις των χρεών της

πανδημίας για τους πλη-

γέντες, 26 ημέρες πριν

την λήξη της προθεσμίας

υποβολής των αιτήσεων

στην ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα της ΑΑΔΕ.

Και ενώ η αγορά ζητάει του-

λάχιστον τρίμηνη παράταση

στην προθεσμία έναρξης

αποπληρωμής των κορο-

νωχρεών από τους περίπου

830.000 δικαιούχους ρύθμι-

σης οφειλών με ευνοϊκούς

όρους, αιτήσεις ρύθμισης

έχουν υποβάλλει μέχρι

τώρα μόνο 25.000 φυσικά

και νομικά πρόσωπα.

Αρμόδιες πηγές εκτιμούν

πως τις επόμενες ημέρες

και έως τις 31 Δεκεμβρίου

που λήγει η προθεσμία θα

αυξηθεί κατακόρυφα ο

αριθμός των πληττόμενων

οφειλετών που θα σπεύ-

σουν να υποβάλουν αίτηση

για να ενταχθούν στη ρύθ-

μιση. Όσον αφορά στην

παράταση του χρόνου

έναρξης αποπληρωμής των

οφειλών στο υπουργείο

Οικονομικών κρατούν κλει-

στά τα χαρτιά τους περιμέ-

νοντας να δουν πως θα

εξελιχθεί τις επόμενες ημέ-

ρες η διαδικασία υποβολής

των αιτήσεων.

Οι οφειλέτες μπορούν να

επιλέξουν αποπληρωμή

των κορονωχρεών σε έως

36 μηνιαίες δόσεις χωρίς

τόκο, ή 72 δόσεις με επιτό-

κιο 2,5%. Το ελάχιστο ποσό

μηνιαίας δόσης ρύθμισης

δεν μπορεί να είναι κατώτε-

ρο από 30 ευρώ για ρυθμί-

σεις οφειλών συνολικού

ύψους, συμπεριλαμβανομέ-

νων τόκων και προσαυξή-

σεων, έως 1.000 ευρώ ή

κατώτερο από 50 ευρώ για

ρυθμίσεις οφειλών συνολι-

κού ύψους, συμπεριλαμβα-

νομένων τόκων και προ-

σαυξήσεων, άνω των 1.000

ευρώ. Σε περίπτωση καθυ-

στέρησης καταβολής

δόσης, επιβάλλεται μηνιαία

προσαύξηση 5%.

Ποιοι ρυθμίζουν

Στη ρύθμιση 36-72 δόσεων

υπάγονται οφειλέτες με

αρρύθμιστες οφειλές βεβαι-

ωμένες στις

Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα

από 1.3.2020 έως

31.7.2021 και συγκεκριμέ-

να:

– φυσικά πρόσωπα επιτη-

δευματίες πληγέντες λόγω

COVID

– νομικά πρόσωπα /οντότη-

τες πληγέντες/πληγείσες

λόγω COVID

– φυσικά πρόσωπα μη επι-

τηδευματίες με αναστολή

σύμβασης εργασίας για

οποιοδήποτε χρονικό διά-

στημα από 1.3.2020 έως

31.7.2021 λόγω COVID

– φυσικά πρόσωπα μη επι-

τηδευματίες που έλαβαν

αποζημίωση ειδικού σκο-

πού με μονομερή δήλωση

για οποιοδήποτε χρονικό

διάστημα από 1.3.2020 έως

31.7.2021 λόγω COVID

– φυσικά πρόσωπα μη επι-

τηδευματίες που εντάχθη-

καν στο μηχανισμό ενίσχυ-

σης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για

οποιαδήποτε χρονικό διά-

στημα από 1.3.2020 έως

31.07.2021

– φυσικά πρόσωπα μη επι-

τηδευματίες που έλαβαν

μειωμένο μίσθωμα για

οποιοδήποτε χρονικό διά-

στημα από 1.3.2020 έως

31.7.2021 και έχουν αποζη-

μιωθεί κατόπιν ελέγχου των

δηλώσεων “COVID-19”,

– φυσικά πρόσωπα μη επι-

τηδευματίες που ήταν εγγε-

γραμμένοι στο μητρώο

ανέργων του ΟΑΕΔ οποιο-

δήποτε διάστημα από

1.3.2020 έως 31.7.2021.

Στη ρύθμιση μπορούν να

ενταχθούν και οφειλέτες με

χρέη για τα οποία  έχει

χορηγηθεί αναστολή

είσπραξης και παράταση

καταβολής λόγω COVID

ανεξαρτήτως χρόνου βεβαί-

ωσης και των παραπάνω

κριτηρίων.

Χρέη που ρυθμίζονται

Στη ρύθμιση μπορούν να

ενταχθούν:

α) όλες τις αρρύθμιστες

βεβαιωμένες οφειλές τους

προς τη Φορολογική

Διοίκηση για τις οποίες έχει

χορηγηθεί παράταση προ-

θεσμιών καταβολής ή και

αναστολή είσπραξης έως

και τις 31-12-2021 στο

πλαίσιο της αντιμετώπισης

των επιπτώσεων του κορο-

νοϊού

β) λοιπές αρρύθμιστες οφει-

λές τους προς τη

Φορολογική Διοίκηση οι

οποίες βεβαιώθηκαν κατά

τη χρονική περίοδο από τον

Μάρτιο του 2020 έως και

τον Ιούλιο του 2021 αλλά

δεν κατέστη δυνατό να εξο-

φληθούν εμπρόθεσμα. Με

τη διάταξη αυτή εντάσσο-

νται κάθε είδους φόροι,

πρόστιμα  και τέλη, από

ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ έως φόρο

εισοδήματος , ειδική εισφο-

ρά αλληλεγγύης και πρόστι-

μα της τροχαίας που έχουν

βεβαιωθεί από την εφορία,

την περίοδο Μαρτίου 2020-

Ιουνίου 2021. Εξαιρείται ο

φόρος εισοδήματος του

2021 και ήδη ρυθμισμένες

οφειλές.

Χρέη πανδημίας: Χαμηλές ταχύτητες στη ρύθμιση των 36-72 δόσεωνΧρέη πανδημίας: Χαμηλές ταχύτητες στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων

Κ
ατατέθηκε στη

Βουλή η τροπολο-

γία για τον υπο-

χρεωτικό εμβολιασμό

που που προβλέπει πρό-

στιμο 100 ευρώ στους

ανεμβολίαστους άνω των

60 στο νομοσχέδιο του

υπουργείου Υγείας με

τίτλο “Σύσταση και

Οργάνωση νομικού προ-

σώπου ιδιωτικού δικαίου

επωνυμία “Εθνική

Κεντρική Αρχή

Προμηθειών Υγείας”,

στρατηγική κεντρικών

προμηθειών προϊόντων

και υπηρεσιών υγείας”.

Όπως σημειώνεται, “για

επιτακτικούς λόγους προ-

στασίας δημόσιας υγείας,

εμβολιάζονται υποχρεωτικά

κατά του κορονοϊού όλα τα

φυσικά πρόσωπα που

έχουν την κατοικία ή τη

συνήθη διαμονή τους εντός

της ελληνικής επικράτειας

και έχουν γεννηθεί έως και

31η Δεκεμβρίου 1961. Τα

πρόσωπα του πρώτου εδα-

φίου πρέπει να έχουν λάβει

την πρώτη ή τη μοναδική

δόση έως και την 16η

Ιανουαρίου 2022, η δε ολο-

κλήρωση του εμβολιαοτικού

κύκλου πρέπει να γίνει

σύμφωνα τις προβλεπόμε-

νες διαδικασίες και στον

προβλεπόμενο χρόνο”.

Μάλιστα, σημειώνεται πως

“δεν υπέχουν υποχρέωση

εμβολιασμού” όσοι:

(α) έχουν νοσήσει και για

διάστημα εκατόν ογδόντα

(180) ημερών από τη νόση-

ση και

(β) έχουν αποδεδειγμένους

λόγους υγείας που εμποδί-

ζουν τη διενέργεια του

εμβολίου.

Ειδικώς τα άτομα αναπηρία

που αδυνατούν να υποβλη-

θούν σε διαδικασία του

εμβολιασμού για αντικειμε-

νικούς λόγους, που σχετίζο-

νται με την πραγματική

τους κατάσταση, ως συνέ-

πεια των παθήσεών τους,

όπως οι βαριές περιπτώ-

σεις αυτισμού και επιλη-

ψίας, δύνανται να εξαιρού-

νται από την υποχρέωση

εμβολιασμού, ύστερα από

αιτιολογημένη εισήγηση του

θεράποντος ιατρού τους και

κατόπιν έγκρισης από τις

επιτροπές ανά υγειονομική

περιφέρεια της ανωτέρω

κοινής υπουργικής απόφα-

σης. Δεν εμπίπτουν, επί-

σης, εψαρμογής του παρό-

ντος οι κατηγορίες εργαζο-

μένων που υποχρεούνται

εμβολιασμό κατ’ εψαρμογή

του άρθρου 206 του ν.

4820/2021 (Α’ 130).

Πρόστιμο 100 ευρώ: Πότε

πέφτει στα 50 ευρώ

Σύμφωνα με όσα αναφέρο-

νται, στην περίπτωση μη

τήρησης της υποχρέωσης

παρ. 1 επιβάλλεται διοικητι-

κό πρόστιμο 100 ευρώ

μηνιαίως. Στην περίπτωση

διενέργειας της πρώτης

έως και τη 15η μέρα του

μήνα και ολοκλήρωσης του

εμβολιαστικού κύκλου σύμ-

φωνα τις προβλεπόμενες

διαδικασίες και στον προ-

βλεπόμενο χρόνο, ειδικώς

για μήνα αυτό, επιβάλλεται

διοικητικό πρόστιμο 50

ευρώ.

Εάν η πρώτη δόση γίνει

από την 16η μέρα του μήνα

και εντεύθεν, επιβάλλεται

σύνολο κύρωσης ύψους

100 ευρώ. Ειδικώς για τον

μήνα Ιανουάριο του 2022,

για παραβίαση της υποχρέ-

ωσης επιβάλλεται διοικητι-

κό πρόστιμο 50 ευρώ.

Οι κυρώσεις αίρονται από

πρώτη μέρα του επόμενου

μήνα από την πραγματο-

ποίηση της πρώτης δόσης.

Σε περίπτωση ολοκλήρω-

σης του εμβολιαστικού

κύκλου, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες διαδικασίες

και στον προβλεπόμενο

χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλ-

λονται από το χρονικό

θεμελίωσης της σχετικής

υποχρέωσης.

Πρόστιμο 100 ευρώ: Ποιοι εξαιρούΠρόστιμο 100 ευρώ: Ποιοι εξαιρού--

νται και πότε θα μειώνεται στα 50νται και πότε θα μειώνεται στα 50

ευρώ – Στη Βουλή η τροπολογίαευρώ – Στη Βουλή η τροπολογία



Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

γνωστοποιείται ότι το

τελευταίο διάστημα έχουν

συμβεί πολλά περιστατικά

εξαπάτησης επαγγελμα-

τιών  από επιτήδειους

που τους προσεγγίζουν

τηλεφωνικά με διάφορα

προσχήματα και τεχνά-

σματα , επικαλούμενοι

άλλους επαγγελματίες

της περιοχής, ζητώντας

αριθμούς καρτών και

αποσπώντας τους  χρη-

ματικά ποσά.

Για το λόγο αυτό εφιστούμε

την προσοχή στους επαγ-

γελματίες:

Να μην πείθεστε εύκολα

από άτομα, τα οποία σας

τηλεφωνούν ως γνωστοί

συγγενικών – φιλικών προ-

σώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλα-

κτικοί όταν άγνωστοι προ-

σπαθήσουν να σας πείσουν

για την καταβολή χρηματι-

κού ποσού, με το πρόσχη-

μα επείγουσας ανάγκης .

Να μην δέχεστε σε καμία

περίπτωση άγνωστα άτομα

να σας οδηγήσουν σε

Πιστωτικό Κατάστημα ή να

τους δώσετε τον αριθμό της

κάρτας σας.

Σε οποιοδήποτε τηλεφώνη-

μα που άγνωστοι επικαλού-

νται ότι είναι συνάδελφος

επαγγελματίας  , να επιδιώ-

κετε πάντα οι ίδιοι να επι-

κοινωνείτε τηλεφωνικά με

τον συνάδελφο , προς επι-

βεβαίωση των όσων επικα-

λούνται.

Να ενημερώνετε πάντα τις

αστυνομικές Αρχές, ακόμη

και σε περίπτωση απόπει-

ρας απάτης σε βάρος σας.

Εκ του συλλόγου

Τ
ην Πέμπτη 2/12

πραγματοποιηθήκε

το Δημοτικό

Συμβούλιο των

Φαρσάλων με δυο συνε-

δριάσεις.

Αναλυτικά η ψήφιση των

θεμάτων.

Eγκρίθηκε η αύξηση ωραρί-

ου ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας Σχολικών

Μονάδων μερικής

Απασχόλησης, με σύμβαση

εργασίας ΙΔΟΧ.

Αποφασίστηκε η μεταβολή

μόνο σε μονάδα

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης του ΕΠΑΛ, για το σχο-

λικό έτος 2022 – 2023.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

η 5η τροποποίηση του

τεχνικού προγράμματος,

του Δήμου. Οι κ.κ. Ίφου,

Δημητρακόπουλος και

Καραχάλιος ζήτησαν να

υπάρχει λεπτομερή ενημέ-

ρωση και διευκρινήσεις

πριν την συνεδρίαση (με

σχετικό έγγραφο) και ψήφι-

σαν ένα μέρος των θεμά-

των. Καταψήφισε το τεχνικό

πρόγραμμα ο κ. Απ.

Αναγνώστου.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

η 9η αναμόρφωση του προ-

ϋπολογισμού Δήμου οικον.

Έτους 2021. Καταψήφισε ο

κ. Αναγνώστου.

Έγινε ομόφωνα δεκτή η

παραχώρηση χώρου στο

Κοιμητήριο Κοινότητας

Χαλκιάδων, για ανέγερση

μνημείου πεσόντων πολέ-

μου.

Εγκρίθηκε η απόφαση για

πρόγραμμα καταπολέμησης

κουνουπιών έτους 2022.

Εγκρίθηκε η εκμίσθωση

δημοτικής έκτασης στην

Κοινότητα Πολυνερίου, για

κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Το 8ο θέμα που αφορούσε

την λήψη απόφασης εκμί-

σθωσης δημοτικής έκτασης

στην Κοινότητα Χαλκιάδων

για κτηνοτροφική εγκατά-

σταση, αποσύρθηκε για

επόμενη συνεδρίαση.

Στην επόμενη συνεδρίαση

που αφορούσε την έγκριση

πεπραγμένων Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου

Φαρσάλων Α΄ εξαμήνου

2021. Θετικά ψήφισαν η

παράταξη του κ. Εσκίογλου,

του κ. Τύμπα (εκπροσω-

πούσε ο κ. Γκέβρος) και του

κ. Δημητρακόπουλου. Η

παράταξη του κ.

Καραχάλιου ενέκρινε θετικά

(εκτός των έργων του

Ιανού), η παράταξη της κ.

Ίφου (πλην 3 αποφάσεων

που είχε καταψηφίσει ο κ.

Κατσαούνης), ενώ ο κ.

Αναγνώστου καταψήφισε το

θέμα.

Όσο αφορά το θέμα της

ανεξαρτητοποίησης του κ.

Ιωάννη Τριάντη, μετά την

επιστολή που αναγνώστηκε

στο Δημοτικό Συμβούλιο

από τον πρόεδρο του Δ.Σ.

κ. Κωνσταντίνο Δαμιανό ο

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μάκης Εσκίογλου τόνισε:

“Με τον κ. Τριάντη συνερ-

γαστήκαμε, ήταν μια καλή

συνεργασία και όλα να

πάνε καλά”. Επίσης ο κ.

Δαμιανός σημείωσε ότι οι

θέσεις που κατείχε ο κ.

Τριάντης (ΔΕΥΑΦ, επιτρο-

πές) θα αντικατασταθούν

σε επόμενη συνεδρίαση.

CMYK
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Η
«Λαϊκή

Συσπείρωση»

Φαρσάλων  δηλώ-

νει στο πλευρό των εργα-

ζομένων στην καθαριότη-

τα και τους αγώνες τους

και απαιτεί από το δήμο

Φαρσάλων να μην εφαρ-

μόσει την αντεργατική

εγκύκλιο του υπουργείου

Εσωτερικών για δίωρη

και τρίωρη εργασία , να

μετατραπούν όλες οι υφι-

στάμενες συμβάσεις σε

συμβάσεις με πλήρη

ασφαλιστικά και εργασια-

κά δικαιώματα, ώστε να

μπορούν να ανταποκρι-

θούν στις εκρηκτικές συν-

θήκες της πανδημίας,

αλλά και να αποδοθούν

στους δήμους τα παράνο-

μα παρακρατηθέντα κον-

δύλια και να σταματήσει η

υποχρηματοδότηση, από

την κυβέρνηση .

Παράλληλα καλούμε  τους

γονείς, εκπαιδευτικούς,

μαθητές να στηρίξουν τα

δίκαια αιτήματα των σχολι-

κών καθαριστριών.

Η καθαριότητα των σχολεί-

ων είναι  ένα κρίσιμο ζήτη-

μα που δεν αφορά μόνο τις

σχολικές καθαρίστριες και

τη σχολική κοινότητα.

Συνάδελφοι, μας αφορά

όλους είτε έχουμε είτε δεν

έχουμε παιδιά. Είναι κρίσι-

μο ζήτημα προστασίας της

υγείας μας πολύ περισσότε-

ρο σε συνθήκες επανόδου

των μεταδοτικών λοιμώξε-

ων και ένα παραπάνω στις

συνθήκες της πανδημίας

σήμερα . Η δημοτική αρχή

πρέπει να πάψει να καθο-

δηγείται από τη συστηματι-

κή απαξίωση των λαϊκών

και εργασιακών δικαιωμά-

των. Να διεκδικήσει με

ευθύνη του κράτους να

προσληφθεί όλο το ανα-

γκαίο, για την ασφαλή λει-

τουργία όλων των σχολεί-

ων, προσωπικό καθαριότη-

τας.

Να καταργηθούν όλες οι

συμβάσεις μερικής και ελα-

στικής απασχόλησης και να

αντικατασταθούν από συμ-

βάσεις πλήρους απασχόλη-

σης με δικαιώματα. Να

μονιμοποιηθούν όλες οι

σχολικές καθαρίστριες

χωρίς όρους και προϋποθέ-

σεις και να σταματήσει το

γαϊτανάκι της αιχμαλωσίας

και της αναστάτωσης που

βιώνουμε κάθε χρόνο

τέτοια εποχή δημιουργώ-

ντας κάθε φορά και νέα

προβλήματα».

«Η κυβέρνηση, όπως έκανε

και πέρυσι με την τακτική

της μετάθεσης ευθυνών,

πετάει το μπαλάκι στους

δήμους και στους δημότες

αναφέροντας ότι «αν επιλε-

γεί από ορισμένους δήμους

η αύξηση των ωρών ημερή-

σιας απασχόλησής τους

πέραν του καθοριζόμενου

μέγιστου αριθμού ανθρω-

ποωρών ημερήσιας απα-

σχόλησης,  η προκαλούμε-

νη δαπάνη καλύπτεται απο-

κλειστικά από ίδιους

πόρους των δήμων». Κάτι

που η δημοτική αρχή, σε

πλήρη ευθυγράμμιση με

την κυβερνητική πολιτική,

προσανατολίζεται να το

αντιμετωπίσει με τις προ-

σλήψεις μόνο 23 καθαρι-

στριών (μερικής απασχόλη-

σης), »  . Επιβάλλεται

καθαρίστριες  στα σχολεία

όλη τη σχολική ημέρα για

να εφαρμόζονται  σωστά

τα υγειονομικά πρωτόκολ-

λα.

«Με την τακτική της ανθρω-

ποφαγίας και της διαίρεσης,

κυβέρνηση και δημοτικές

αρχές, θέλουν να φέρουν

αντιμέτωπους όχι μόνο τον

ένα εργαζόμενο εναντίον

του άλλου, αλλά και τους

ανέργους εναντίον των

εργαζομένων, λες και φταί-

νε όσοι εργάζονται για την

ανεργία και τη φτωχοποίη-

ση του λαού».
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Ο
Νίκος

Ανδρουλάκης

είναι ο μεγάλος

νικητής του πρώτου

γύρου των εσωκομματι-

κών εκλογών του ΚΙΝΑΛ.

Στον δεύτερο γύρο την

επόμενη Κυριακή και ο

Γιώργος Παπανδρέου. Τα

τελικά αποτελέσματα.

Με μεγάλο προβάδισμα

πάει στον δεύτερο γύρο

των εκλογών του ΚΙΝΑΛ

την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου

ο Νίκος Ανδρουλάκης, έπει-

τα από μία αναμέτρηση

που ξεπέρασε τις προσδο-

κίες και των πιο αισιόδοξων

υποστηρικτών του

Κινήματος. Δείτε τα τελικά

αποτελέσματα.

Νίκος Ανδρουλάκης:

36,96%

Γιώργος Παπανδρέου:

27,82%

Ανδρέας Λοβέρδος: 26,03%

Παύλος Χρηστίδης: 3,25%

Χάρης Καστανίδης: 2,96%

Παύλος Γερουλάνος: 2,98%

Ντέρμπι εξελίχθηκε η διεκ-

δίκηση της δεύτερης θέσης

μεταξύ του Γιώργου

Παπανδρέου και του

Ανδρέα Λοβέρδου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έγινε

δεκτός με χειροκροτήματα

στα γραφεία του ΚΙΝΑΛ,

όπου έφτασε λίγο μετά τις

22:00. Πριν ανέβει στο γρα-

φείο του όπου τον περίμε-

ναν συνεργάτες και υπο-

στηρικτές του, σήκωσε τη

γροθιά του και είπε «όλα

καλά».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

διπλασίασε τα ποσοστά του

από το 2017. Τότε, στον

πρώτο γύρο είχε συγκε-

ντρώσει 51.736 ψήφους

(ποσοστό 24,73%) και στον

δεύτερο γύρο 66.483

ψήφους (43,25%).

Οι δηλώσεις Ανδρουλάκη -

Παπανδρέου - Λοβέρδου

«Η Δημοκρατική παράταξη

επιστρέφει, το ΠΑΣΟΚ επι-

στρέφει» είπε ο Νίκος

Ανδρουλάκης και δεσμεύτη-

κε ότι θα τηρήσει την εντο-

λή της βάσης για αυτονομία

, ενότητα και ανανέωση.

«Δύναμή μου είναι η βάση

της παράταξης», είπε ο κ.

Ανδρουλάκης. Ευχαρίστησε

τους συνυποψήφιους του

για τον πολιτισμένο αγώνα

και τους 270 .000 πολίτες

που ψήφισαν.

Ο Γιώργος Παπανδρέου

κάλεσε όλους του φίλους

του ΠΑΣΟΚ για τη μάχη της

επόμενης Κυριακή και τον β

γύρο των εκλογών στο

ΚΙΝΑΛ.

Όπως είπε ο κ.

Παπανδρέου «την άλλη

Κυριακή όσοι μας τίμησαν

αποφασίζουν για την τύχη

και το μέλλον της παράτα-

ξης. Σας ευχαριστώ όλους

για τη συμμετοχή σας και

σας καλώ στη μάχη της

ερχόμενης Κυριακής».

«Συνεχίζω δυνατά με

σεμνότητα κι ενότητα», είπε

ο Ανδρέας Λοβέρδος αφού

οριστικοποιήθηκε το αποτέ-

λεσμα στις εσωκομματικές

εκλογές για την ηγεσία του

Κινήματος Αλλαγής. Ο κ.

Λοβέρδος δεν θέλησε να

απαντήσει ερωτηθείς τι θα

πράξει στον δεύτερο γύρο.

Διαβεβαίωσε ότι «η δημο-

κρατική παράταξη -το

ΠΑΣΟΚ- έχει μέλλον».

Ευχαρίστησε «τους εκατο-

ντάδες χιλιάδες πολίτες που

συμμετείχαν στη γιορτή της

δημοκρατίας», προσθέτο-

ντας «τους ζητώ συγγνώμη

για τις αρκετές ώρες αναμο-

νής μέχρι να ψηφίσουν».

Έσπασε το ρεκόρ του 2017

η συμμετοχή

Από νωρίς, μεγάλες ουρές

σχηματίστηκαν στα εκλογι-

κά κέντρα ολόκληρης της

χώρας, με πολίτες να συρ-

ρέουν στις κάλπες στην

εκλογική διαδικασία που θα

αναδείξει τον νέο πρόεδρο

του ΚΙΝΑΛ. Κατά τη διάρ-

κεια της μέρας, κάποια

προβλήματα παρατηρήθη-

καν λόγω πτώσης του

δικτύου, σε ορισμένα εκλο-

γικά κέντρα, ωστόσο αντι-

μετωπίσθηκαν και η διαδι-

κασία κινήθηκε ομαλά,

χωρίς παρατράγουδα ή

δυσαρέσκεια.

Άνθρωποι μεγαλύτερων

ηλικιών, αλλά και νέοι άρχι-

σαν να προσέρχονται από

το πρωί στις κάλπες που

άνοιξαν στις 07:00. Οι εικό-

νες με τη μαζική προσέλευ-

ση κράτησαν όλη τη μέρα.

Από το απόγευμα ήδη ο

πήχυς των 212.000 ψήφων

στη διαδικασία του 2017

είχε ξεπεραστεί και το νέο

ρεκόρ προσέλευσης είναι

εντυπωσιακό.

Προκειμένου να μπορέσουν

όλοι να ψηφίσουν δόθηκε

αρχικά παράταση μίας

ώρας μέχρι τις 8 το βράδυ,

ωστόσο, λίγο αργότερα

αποφασίστηκε να δοθεί

γενική παράταση όπου

ακόμα υπήρχαν ουρές

μέχρι να ψηφίσει και ο

τελευταίος πολίτης.

Μ
ε αυξημένη συμ-

μετοχή ολοκλη-

ρώθηκε ο Α΄

Γύρος των εσωκομματι-

κών εκλογών για την ανά-

δειξη νέου προέδρου του

Κινήματος Αλλαγής στα

Φάρσαλα. Πρώτος σε

ψήφους αναδείχθηκε ο

Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ

την δεύτερη θέση κατέλα-

βε ο Γιώργος

Παπανδρέου. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το

εκλογικό κέντρο στα

Φάρσαλα επισκέφθηκαν για

να ψηφίσουν 93 πολίτες

περισσότεροι από τον Α’

Γύρο των εσωκομματικών

εκλογών για την ανάδειξη

αρχηγού το Νοέμβριο του

2017.

Αναλυτικά οι ψήφοι που

πήραν οι υποψήφιοι στα

Φάρσαλα για τις εκλογές

του ΚΙΝΑΛ (Α’ ΓΥΡΟΣ)

Σύνολο ψήφων: 426

Νίκος Ανδρουλάκης: 152

Παύλος Γερουλάνος: 7

Χάρης Καστανίδης: 5

Ανδρέας Λοβέρδος: 119

Γιώργος Παπανδρέου: 130

Παύλος Χρηστίδης: 9

Λευκά: 1

Άκυρα: 3
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Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς ανακοί-

νωσε την κοινή

συναινέσει λύση της

συνεργασίας της με τον

μέχρι πρότινος προπονη-

τή του Συλλόγου Γιάννη

Τσαλάγγα.

Ο νεαρός προπονητής δεν

θα συνεχίσει στην άκρη του

πάγκου των «κόκκινων», με

τις δύο πλευρές να λύνουν

την συνεργασία τους.

Ευχαριστήρια και από τις

δυο πλευρές

Η Διοίκηση της ομάδος

δηλώνει την εκτίμησή της

στην εργατικότητα και ικα-

νότητα του κ.Τσαλάγγα.

Τον ευχαριστεί για τα όσα

προσέφερε και του εύχεται

καλή συνέχεια.

Ενώ ο κ. Τσαλάγγας από

την πλευρά του ευχαριστεί

θερμά την διοίκηση, τους

ποδοσφαιριστές και τους

φιλάθλους για τη συνεργα-

σία που είχαν και εύχεται

καλή συνέχεια στον σύλλο-

γο και να πετύχει τους στό-

χους του.

Το “ταμείο” του Γιάννη

Τσαλάγγα στον πάγκο

της Αμπελιάς

Σε σύνολο εννέα αναμετρή-

σεων που κάθισε στον

πάγκο του Ολυμπιακόυ ο

Γιάννης Τσαλάγγας οδήγη-

σε τους “ερυθρόλευκους”

σε τρεις νίκες, τέσσερις ισο-

παλίες και δυο ήττες με την

Αμπελιά να βρίσκεται στην

8η θέση με 13 βαθμούς.

Η επόμενη ημέρα για τον

“ερυθρόλευκο” πάγκο

Στην αναμέτρηση με τον

Οικονόμο Τσαριτσάνης

στον πάγκο του

Ολυμπιακού κάθισε ως

“υπηρεσιακός” ο Κώστας

Ξύτσας που άσκησε καθή-

κοντα προπονητή μετά την

λύση της συνεργασίας με

τον Γιάννη Τσαλάγγα.

Πλέον άπαντες στο Δ.Σ. του

Συλλόγου στρέφουν την

προσοχή τους στην εύρεση

του νέου προπονητή, “χτε-

νίζοντας” με προσοχή την

αγορά.

Ήδη έχουν υπάρξει κάποιες

επαφές με κάποιους προ-

πονητές και εντός των επό-

μενων ημερών αναμένονται

εξελίξεις.

Φαβόρι για την άναληψη

της θέσης σύμφωνα με το

ρεπορτάζ μας είναι γνω-

στός προπονητής ο οποίος

μέχρι πρότινος ανήκε σε

ομάδα της Α ΕΠΣΝ Λάρισας

και απομένουν τα τυπικά

ώστε να “κλειδώσει και επί-

σημα η συμφωνία.

Χώρισαν οι δρόμοιΧώρισαν οι δρόμοι

Ολυμπιακού Αμπελιάς καιΟλυμπιακού Αμπελιάς και

Γιάννη ΤσαλάγγαΓιάννη Τσαλάγγα

ΑΣ Φαρσάλων: Πρεμιέρα με νίκηΑΣ Φαρσάλων: Πρεμιέρα με νίκη

για την γυναικεία ομάδα βόλεϊγια την γυναικεία ομάδα βόλεϊ

επί τις Άμιλλας Τρικάλωνεπί τις Άμιλλας Τρικάλων

Ο
Αθλητικός

Σύλλογος

Φαρσάλων ξεκίνη-

σε με το «δεξί» το πρωτά-

θλημα βόλεϊ  καθώς επι-

κράτησε με 3 – 0 σετ της

Άμιλλας Τρικάλων μπρο-

στά στον κόσμο του στο

Κλειστό Γυμναστήριο των

Φαρσάλων και έτσι τα

κορίτσια του Χρήστου

Μανετζή πήραν το πρώτο

ροζ φύλλο της σεζόν.

Τα δυο πρώτα σετ ήταν

ντέρμπι με τις Φαρσαλινές

να κερδίζουν με σκορ 25 –

22 και με σκορ 25 – 23, με

το τελευταίο σετ να είναι

«πάρτι» και ο Αθλητικός να

κερδίζει 25 – 16.

Ο Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων ευχαριστεί τον

κόσμο που παρευρέθηκε

στο γήπεδο στηρίζοντας

την ομάδα μας, τηρώντας

τα υγειονομικά μέτρα!

Τα Σετ: 25-22,25-23,25-16.

Η Σύνθεση

Α.Σ. Φαρσάλων (Χρήστος

Μανετζής): Ντόβα,

Δασκαλοπούλου, Αλεξίου,

Αλεξοπούλου, Αράπη,

Δαρδούμα, Νικολοπούλου,

Ζιάρκα, Παπαδημητρίου,

Στεργιοπούλου,

Παπαδοπούλου, Γκέβρου.

Ήττα για τον Α.Σ. ΦαρσάλωνΉττα για τον Α.Σ. Φαρσάλων

Τ
ην ήττα με σκορ 75 –

44 γνώρισε ο Α.Σ.

Φαρσάλων από τα

Άνω Λεχώνια σε μια αναμέ-

τρηση στην οποία οι

Φαρσαλινοί παρατάχθηκαν

με πάρα πολλές ελλείψεις,

με τους κίτρινους να

παρουσιάζουν ένα πολύ

μαχητικό πρόσωπο.

Στα της αναμέτρησης οι

γηπεδούχοι πήραν από

νωρίς το προβάδισμα καθώς

στο ημίχρονο ήταν μπροστά

με σκορ 45 – 15.

Εν συνεχεία η αναμέτρηση

ήταν τυπική διαδικασία με τα

Λεχώνια να παίρνουν την

νίκη με σκορ 75 – 44.

Ο Πρόεδρος των γηπεδού-

χων Κωνσταντίνος

Κονδράκης και το Δ.Σ. του

ομίλου συνεχάρησαν τους

παίκτες και τα τεχνικά team

και των δύο ομάδων για το

αθλητικό ιδεώδες και το

άθλημα της καλαθοσφαίρισης

που υπηρέτησαν!

Τα Δεκάλεπτα: 23-11, 45-15

, 60-27 , 75-44

Διαιτητές: Κοντοσταθης -

Σκοτεινιώτη

Α.Ο. Άνω Λεχωνίων

(Μούτος): Ράπτης ,

Καλιτζέος ,  Καίρας ,

Μαρούλης ,

Μαστροπαναγιώτης ,

Κόκκινος , Βαλωτης  ,

Σοφιανίδης , Μπέσσος ,

Μήλιος , Τσουκνίδας.

Α.Σ.Φαρσάλων (Μανετζής

Αντώνης – Γιώργος

Γκουντόπουλος):

Μητσογιάννης,  Θεοχάρης ,

Χρόνης , Μανετζής,

Παπατζελίδης.



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων πέτυ-

χε επιβλητικό

“διπλό” στην έδρα της

Δόξας Βλαχογιαννίου με

σκορ 0 – 3 και εκμεταλ-

λεύτηκε στο έπακρο τις

“γκέλες” του Δωτιέα

Αγιάς και της ΑΕ Κιλελέρ

και έτσι ο Αχιλλέας έφτα-

σε τους 22 βαθμούς και

βρίσκεται στην 3η θέση

μαζί με τον Φαλανιακό.

Μάλιστα ο Αχιλλέας

Φαρσάλων “έσπασε” μια

“κατάρα” που είχε στο

Βλαχογιάννι καθώς η τελευ-

ταία νίκη του εκεί ήταν το

2012-13 με σκορ 0 – 3 και

πάλι.

Από εκεί και έπειτα οι “κιτρι-

νόμαυροι” σε 8 αναμετρή-

σεις είχε 3 ισοπαλίες και 5

ήττες.

Στα της αναμέτρησης ο

Αχιλλέας Φαρσάλων κατά-

φερε να προηγηθεί μόλις

στο 4′ όταν ο Λαβαντσιώτης

εκτέλεσε φάουλ και ο

Κερμελίδης με κοντινή προ-

βολή πέτυχε το 0 – 1.

Μάλιστα ο ίδιος παίκτης

τρία λεπτά αργότερα ο

Σταθάκος με όμορφη

παράλληλη σέντρα βρήκε

τον Κερμελίδη και αυτός με

πλασέ πέτυχε το 0 – 2 και

παράλληλα το δεύτερο

προσωπικό του τέρμα.

Οι παίκτες του Χρήστου

Καπελιάνη κατάφεραν να

“κλειδώσουν” το “διπλό” στο

35′ όταν ο Σταθάκος έκανε

κάθετη πάσα και ο

Παπακωνσταντίνου βγήκε

στην πλάτη της άμυνας και

με πλασέ πέτυχε το 0 – 3.

Στο πρώτο μέρος οι “κιτρι-

νόμαυροι” είχαν και δυο

καλές στιγμές με σουτ των

Παπακωνσταντίνου και

Λαβαντσιώτη, ενώ η Δόξα

απείλησε με δυο μακρινά

σουτ με τον

Κουτσογιαννούλη να δείχνει

την ετοιμότητα του.

Στο δεύτερο μέρος ο

Αχιλλέας συνέχισε την

υψηλή πίεση του και είχε

καλές στιγμές με τους

Θανάση Τσούλη, Ντελή και

Κερμελίδη ενώ οι γηπεδού-

χοι δεν κατάφεραν να απει-

λήσουν περισσότερο την

πολυπρόσωπη άμυνα του

Αχιλλέα και το 0 – 3 παρέ-

μεινε μέχρι την λήξη της

αναμέτρησης.

Η Σύνθεση

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουτσογιαννούλης,

Σταθάκος (80′

Καραμπάλιος), Τσούλης Θ.

(60′ Ντελής Γ.),

Πατσιούρας,

Παπαδόπουλος, Ντελής Δ.,

Γανός, Χατζόπουλος (67′

Αγγελόπουλος), Κερμελίδης

(60′ Φουρίκης),

Παπακωνσταντίνου (80′

Μπαιράμι), Λαβαντσιώτης.
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““Έσπασε την κατάρα” στο Βλαχογιάννι με επιβλητικό “διπλό”Έσπασε την κατάρα” στο Βλαχογιάννι με επιβλητικό “διπλό”

ο Αχιλλέας Φαρσάλων!ο Αχιλλέας Φαρσάλων!

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς “πάλε-

ψε” στα ίσια με

τον πρωτοπόρο Οικονόμο

Τσαριτσάνης όμως “πλή-

ρωσε” τις απουσίες και

τις ελλείψεις του και γνώ-

ρισε την ήττα με σκορ 0 –

1 για την 10η αγωνιστική

της DETOX Α ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Οικονόμο να απειλεί

στο 2′ με τον Κιλιργιώτη να

διώχνει εντυπωσιακά το

δυνατό σουτ του Δραχαλίβα

στο “παραθυράκι” του. Ενώ

στο 6′ ο Βλαχάκης έκανε το

σουτ με την μπάλα να περ-

νάει μόλις άουτ.

Η Αμπελιά είχε τις δικές τις

στιγμές με κάποια σουτ των

Γκαραβέλη και Χατζή δίχως

όμως να βρουν στόχο. Το

μοναδικό τέρμα της αναμέ-

τρησης σημείωσε ο

Δραχαλίβας με όμορφο

πλασέ στην κίνηση στο 49′

Στο 86′ ο Σουγλής είδε το

βολέ του να σταματά στο

οριζόντιο δοκάρι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι

γηπεδούχοι, που παρατά-

χθηκαν με ελλείψεις, είχαν

στον πάγκο τους τον “υπη-

ρεσιακό” Κώστα Ξύτσα που

άσκησε καθήκοντα προπο-

νητή μετά την λύση της

συνεργασίας με τον Γιάννη

Τσαλάγγα.

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Κώστας Ξύτσας):

Κιλιργιώτης, Χάμος,

Κοτρώτσιος Αθ.,

Νικολακούλης, Αντωνίου,

Κοτρώτσιος Χρ. (87′

Πλίτσης), Χατζής,

Κουρμπάτι (1′ λ.τ.

Βασιλειάδης (62′

Χριστοδούλου)),

Γκαραβέλης, Καρατζούκου,

Τσαπατώρης.

Οικονόμος Τσαριτσάνης

(Νίκος Φώλλας – Νίκος

Καραμήτσιος): Νούσιας,

Μιφτάρι, Μπουμπουνάρας,

Σουγλής, Αυλογιάρης,

Αθανασούλης, Πεπκολάι,

Πάτσης, Βλαχάκης (68′

Σεμερτζίδης), Πούτας (84′

Ντούφας), Δραχαλίβας Στ.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Στάικος, Μίχος, Στάμος.

““Πάλεψε” αλλά ηττήθηκε ο Ολυμπιακός Αμπελιάς από τονΠάλεψε” αλλά ηττήθηκε ο Ολυμπιακός Αμπελιάς από τον

πρωτοπόρο Οικονόμοπρωτοπόρο Οικονόμο



Ε
κλογές πραγματο-

ποίησε το Αθλητικό

σωματείο Μέγας

Αλέξανδρος Χαλκιάδων

την περασμένη Τρίτη

(30/11), όπου επανεξελέ-

γει στην θέση του προέ-

δρου ο Γιάννης

Ζαχόπουλος.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο

που αναδείχθηκε έχει ως

εξής: Πρόεδρος: Γιάννης

Ζαχόπουλος, Α’

Αντιπρόεδρος: Νασιούλας

Βασίλειος, Β’ Αντιπρόεδρος:

Αντωνιάδης Σταύρος, Γεν.

Γραμματέας: Τασιόπουλος

Γιώργος, Ταμίας:

Κακαδιάρης Στέλιος, Μέλη:

Χάμος Βασίλειος, Βαλάσης

Χρήστος, Στεφανίδης

Δημήτριος, Δαμιανίδης

Χαράλαμπος.

Για την εξελεγκτική επιτρο-

πή: Χουβαρδάς Κων/νος,

Λαζαρίδης Ευγένιος,

Αναγνώστου Χρήστος.

Η νέα διοίκηση θα έχει τριε-

τή θητεία.

Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων κατά-

φερε να πάρει το τοπικό

ντέρμπι με σκορ 2 – 1 και

μάλιστα με ανατροπή

κόντρα στον ΑΟ

Ναρθακίου.

Έτσι το συγκρότημα του

Βασίλη Τσιανάκα έφτασε

τους 9 βαθμούς και βρίσκε-

ται στην 7η θέση ενώ από

την άλλη η ομάδα του

Γιάννη Βασιλείου παρέμεινε

στους 5 βαθμούς και την 9η

θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους φιλοξενούμενους να

ανοίγουν το σκορ στο 15′

όταν ο Τσιτσικλής εκμεταλ-

λεύτηκε την αδράνεια στην

άμυνα των Χαλκιάδων και

με πλασέ από θέση τετ α

τετ πέτυχε το 0 – 1.

Στο πρώτο μέρος οι δυο

ομάδες είχαν αρκετές καλές

στιγμές με τους παίκτες του

Ναρθακίου να χάνουν

καλές στιγμές με τους

Μουτκανά και Τσιτσικλή

δίχως όμως να καταφέρουν

να πετύχουν και δεύτερο

τέρμα.

Ενώ από πλευράς γηπε-

δούχων οι Τασιόπουλος,

Πέτσας και Αντωνιάδης

είχαν τις δικές τους καλές

στιγμές.

Στο δεύτερο μέρος το σκη-

νικό της αναμέτρησης άλλα-

ξε οι γηπεδούχοι μπήκαν

πολύ καλύτερα στον αγωνι-

στικό χώρο και κατάφεραν

αυτή την υπεροχή τους να

την εκμεταλλευτούν στο 57′

όταν ο Σελήνης “έσπασε”

για τον Ρουμάνη, αυτός

νίκησε τον Ζειμπέκη και

έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Μάλιστα οι ροσονέρι κατά-

φεραν να φέρουν ολοκλη-

ρωτικά “τούμπα” την αναμέ-

τρηση και να πάρουν το

σπουδαίο “τρίποντο” όταν

στο 75′ ο Πέτσας με όμορ-

φο πλασέ πέτυχε το 2 – 1.

Στην συνέχεια της αναμέ-

τρησης δεν άλλαξε κάτι με

τον Μέγα Αλέξανδρο να

πανηγυρίζει μια μεγάλη

νίκη!

Οι Συνθέσεις

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Σελήνης, Ντραμπάκουλος,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Κουτσουκέρας, Ρουμάνης

(80′ Γκατζόγιας),

Παληγιάννης, Τασιόπουλος

(82′ Κυριάκου), Ραντάτσης

(55′ Μητσόπουλος), Πέτσας

(90′ Μπομπότης).

ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Γκούνης, Δημακόπουλος

(75′ Μπασδάνης),

Λελεντζής (60′ Καπετάνος),

Κατσικόπουλος,

Αρσενόπουλος (75′

Σουλιώτης Β.),

Μπουλούτσος (60′

Καψιώχας), Μουτκανάς,

Χρόνης, Τσιτσικλής,

Μπανιάς (40′ λ.τ.

Παπαθανασίου).

.Διαιτητική Τριπλέτα:

Βασιλός, Κοτουμπάς,

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

Ανατρεπτική νίκη για τις Χαλκιάδες στοΑνατρεπτική νίκη για τις Χαλκιάδες στο

ντέρμπι με τον ΑΟ Ναρθακίου!ντέρμπι με τον ΑΟ Ναρθακίου!

Επανεξελέγει πρόεδρος στονΕπανεξελέγει πρόεδρος στον

Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων Μέγα Αλέξανδρο Χαλκιάδων oo

Γιάννης ΖαχόπουλοςΓιάννης Ζαχόπουλος



-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της πόλης

των Φαρσάλων στον πεζό-

δρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ανακαι-

νισμένο, ισόγειο επί της Οδού

Βόλου 15  και Απόλλωνος 9

στά Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977206965

- ΠΩΛΕΙΤΑΙ αλέτρι 14αρι

μάρκας OTMAN στο

Πολυνέρι Φαρσάλων, σε

καλή κατάσταση και σε καλή

τιμή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6907819366 & 6909412423

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

από την Κάβα Καλουζάκη

στα Φάρσαλα (Οδός

Βόλου 27).

Πληροφορίες εντός κατα-

στήματος ή στο τηλέφω-

νο: 24910 – 23615.

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επί της

Οδού 28ης Οκτωβρίου,

Αριθμός 33 στα Φάρσαλα,

μελλοντικά διαμερίσματα

127,13 τ.μ. (του 2ου ορό-

φου) και το ½ μελλοντικού

διαμερίσματος του 3ου

ορόφου ο οποίος είναι

επίσης 127,13 τ.μ. και

συνοδεύονται από το ½

της πυλωτής συνολικού

εμβαδού 150,98 τ.μ.

Πληροφορίες στο

Τηλέφωνο:6972984498

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ βυτίο αποθή-

κευσης πετρελαίου, χωρη-

τικότητας 1 τόνου μεταλλι-

κής κατασκευής σε καλή

κατάσταση.

Πληροφορίες στο:

6972026490.

- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό

διώροφο κατάστημα

(73+73 τ.μ.) στην οδό

Λαμίας μεταξύ των δυο

πλατειών (Δημαρχείου –

Λαού)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6972008068 –

6983522480.
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7/12: Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης

& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

8/12: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

9/12: Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

10/12:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως &

Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

11/12:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23

Τηλ: 24910-22501

12/12 Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

13/12: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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άντρας για μόνιμη εργασία στην Επιχείρηση

Κρεάτων «Μπερσιάνης»  με πλήρη ασφάλεια, οκτάωρο

εξαήμερο, μισθός ικανοποιητικός.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972015508

 Ζητούνται για εργασία από την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε:

• Οικονομολόγος-Λογιστής

• Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί (Τ.Ε.Ι)

• Μηχανολόγοι-Μηχανικοί (Τ.Ε.Ι)

• Μηχανικοί αυτοματισμού (Τ.Ε.Ι)

• Μηχανικοί Εκκοκκιστηρίου

• Logistics-Warehouse

• Τεχνίτης Οχημάτων

• Χειριστές μηχανημάτων ανυψωτικών, φορτωτών και

γερανού

• Οδηγοί Φορτηγού  Γ’-Ε’ Κατηγορίας

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

Αποστολή βιογραφικών: hzahop@stiafilco.com

Συλλυπητήριο μήνυμα από το 1ο ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ

Φαρσάλων εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογέ-

νεια της επί σειρά ετών συναδέλφου στο σχολείο μας, ΦΟΥΡ-

ΚΙΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ (ΜΑΤΙΝΑΣ).

Της ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022 (μαθητές ή

απόφοιτοι). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι (μαθητές

και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελ-

λαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-

Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του

2022, η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί στο διάστημα από

Τετάρτη 1-12-2021 ως και  Δευτέρα 13-12-2021.

Η εγκύκλιος Φ251/ 155274 /Α5/30-11-2021  αφορά συγκεκρι-

μένα:

-τους μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που επιθυμούν τη

συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 

- τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυ-

μούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ

2022. 

Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν

στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2022 με ένα ενι-

αίο σύστημα εισαγωγής, έτσι όπως προβλέπεται στις ισχύου-

σες διατάξεις.

Ως προθεσμία για την  υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων

των παραπάνω υποψηφίων  που επιθυμούν να λάβουν μέρος

στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2022, ορίζεται το

χρονικό διάστημα από Τετάρτη 1-12-2021 ως και  Δευτέρα 13-

12-2021.

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
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Αθλητικά Νέα

““Έσπασε” το αήττητο της Δόξας Υπέρειας στοΈσπασε” το αήττητο της Δόξας Υπέρειας στο

ντέρμπι με τους Αγίους Αναργύρουςντέρμπι με τους Αγίους Αναργύρους

Τ
ην πρώτη της ήττα

γνώρισε η Δόξα

Υπέρειας στο ντέρ-

μπι κορυφής με τον

Ατρόμητο Αγίων

Αναργύρων με σκορ, 2 –

0.

Την πρωτιά στον βαθμολο-

γικό πίνακα του 3ου ομίλου

της Β’ τοπικής κατηγορίας

μοιράζονται τέσσερις ομά-

δες και δύο από αυτές είναι

οι Ατρόμητος Αγίων

Αναργύρων και Υπέρεια

που αγωνίστηκαν μεταξύ

τους το μεσημέρι της

Κυριακής (05/12).

Η Δόξα παρέμεινε στους 11

βαθμούς και βρίσκεται μαζί

με την Φορτούνα

Κουτσοχέρου και την

Πελαγιώτιδα και τους

Ατρόμητους Αγίων

Αναργύρων στο “ρετιρέ” του

3ου ομίλου της Β ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Στα του αγώνα, οι γηπεδού-

χοι ευτύχησαν να μπουν

μπροστά στο σκορ μόλις

στο 8ο λεπτό, με τον

Μπακαρτζή να σουτάρει

από θέση βολής, η μπάλα

χτύπησε στο οριζόντιο

δοκάρι της εστίας των φιλο-

ξενουμένων, αυτή στη

συνέχεια βρήκε στο έδαφος

και στην πλάτη του

Σκαντζούρη, και κατέληξε

στα δίχτυα της Υπέρειας για

το 1 – 0 σε μια φάση ρεσι-

τάλ…ατυχίας για την Δόξα

Υπέρειας.

Στη συνέχεια της συνάντη-

σης χάθηκαν σημαντικές

ευκαιρίες από τις δύο ομά-

δες, με τους γηπεδούχους

να πηγαίνουν στα αποδυτή-

ρια για την ανάπαυλα του

ημιχρόνου με το σκορ υπέρ

τους.

Στην επανάληψη και στο

76′, το σύνολο του Γιάννη

Τσιφλίζογλου πέτυχε και

δεύτερο τέρμα με τον

Βασίλη Δοξαριώτη με κοντι-

νό πλασέ και ουσιαστικά

«σφράγισε» την εντός

έδρας νίκη με σκορ, 2 – 0.

Η Δόξα Υπέρειας είχε μονα-

δική χαμένη ευκαιρία να

φέρει το ματς στα ίσια πριν

σημειωθεί το 2 – 0 και

συγκεκριμένα στο 65′,

καθώς έχασε πέναλτι για το

1 – 1.

Ο Ιλιάζι υπέπεσε σε παρά-

βαση με τον Βαγγέλη

Αρσενόπουλο να κερδίζει

το πέναλτι. Την εκτέλεση

ανέλαβε ο Δημήτρης

Πολύζος με τον Θοδωρή

Σαρακατσάνη να αντιδρά

σωστά.

Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Αγίων

Αναργύρων (Γιάννης

Τσιφλίζογλου):

Σαρακατσάνης, Γκούγκλας,

Κατσογιάννης (46′

Ακρίβος), Ιλιάζης,

Ντουρουντάκης,

Παναγιώτου, Μπούζιος (65′

Δοξαριώτης), Μπακαρτζής,

Νούσιος, Παιδής, Τζεμολάρι

(90′ Διαμάντης).

Δόξα Υπέρειας (Κώστας

Ρόφαλης – Τάκης

Ρόφαλης): Σκαντζούρης,

Τσιούρης Ν. (70′ Λαυδής),

Δημητρίου Αθ., Δημητρίου

Απ., Ισούφης, Σκέγια,

Πολύζος, Καλφόγλου (12′

λ.τ. Ζαχαράκης),

Αρσενόπουλος, Θέος (70′

Τζοβάρας), Πίσλι.

Διαιτητική Τριπλέτα:

Μπουρουζίκας, Γκαρέλης,

Μίχος.

Σ
ε μια απολαυστική

αναμέτρηση στο

Δίλοφο Λάρισας

βροχή έπεφταν τα γκολ

μεταξύ Μυραϊκού και

Ακαδημίας Φαρσάλων

όπου οι γηπεδούχοι επι-

κράτησαν με σκορ 4-3.

Δύο τέρματα για την

Φαρσαλινή ομάδα πέτυχε ο

Φούσα και ένα ο

Μπασδάνης.

Η Σύνθεση

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων

(Παπαγεωργίου):

Σουλιώτης, Ψαλλίδας,

Σόρκος, Σκουμποτής,

Γκομοσίδης, Μπρόσκα,

Χλαπανίδας, Τσιάπας,

Μπίνας, Φούσα,

Μπασδάνης.

Έπαιξαν και οι:

Ανδρεόπουλος, Πλίτσης,

Γεωργόπουλος, Μπαϊράμι,

Μαργαρίτης.

Β ΕΠΣΛ - 3ος ΌμιλοςΑ ΕΠΣΛ - DETOX

Τα Αποτελέσματα (10η Αγωνιστική)
Φαλανιακός – Αργυροπούλι 5-0
Νέα Πολιτεία – Δαμασιακός 0-2
Αμπελιά – Οικ. Τσαριτσάνης 0-1
Αβέρωφ – Σμόλικας 0-3
Αμπελωνιακός – Κιλελέρ 1-1
Γόννοι – Μαυροβούνι 0-3
Βλαχογιάννι - Αχιλλέας Φ. 0-2
Πύρρος – Δωτιέας Αγιάς 1-1
Νίκαια – Γιάννουλη (αναβολή)

Τα Αποτελέσματα (7η Αγων.)

Χαλκιάδες-Ναρθάκι 2-1

Μάνδρα-Ιπποκράτης 0-2

Πελασγιώτιδα-Ανθούπολη 5-1

Άγιοι Ανάργυροι-Υπέρεια 2-0

Ελευθεραί-Ραχούλα 3-0

Ρεπό: Φορτούνα

Κουτσοχέρου

Τα Αποτελέσματα (7η Αγων.)

Μυραϊκός-Ακ. Φαρσάλων 4-3

Βούναινα- Διογένης 1-1

Τερψιθέα-Αρμένιο 1-1

Ζάππειο-Κρήνη 9-1

Ρεπό: Θύελλα Βασιλί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Οικονόμος Τσαριτσάνης 24-5 28

2. Δωτιέας Αγιάς 17-8 24

3. Φαλανιακός 29-5 22

4. Αχιλλέας Φαρσάλων 17-4 22

5. Κιλελέρ 19-5 21

6.*Παναγροτικός 22-10 20

7. Μαυροβούνι 11-10 15

8. Δαμασιακός 12-16 14

9. Σμόλικας 15-20 13

10. Αργυροπούλι 12-14 13

11. Αμπελιά 13-16 13

12. *Δήμητρα Γιάννουλης 4-9 10

13. Γόννοι 6-15 8

14. Πύρρος 7-18 7

15. Αμπελωνιακός 8-15 6

16. Βλαχογιάννι 3-17 4

17. Αβέρωφ 2-19 4

18. Νέα Πολιτεία 5-20 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Άγιοι Ανάργυροι 9-1 11

2. Πελασγιώτιδα 11-3 11

3. Υπέρεια 12-7 11

4. Φ. Κουτσοχέρου 10-5 11

5. Ελευθεραί 8-5 10

6. Ανθούπολη 12-12 9

7. Χαλκιάδες 10-10 9

8. Ιπποκράτης 9-7 8

9. Ναρθάκι 7-15 5

10. Μάνδρα 4-14 2

11. Ραχούλα 6-14 0

*Ελευθεραί, Μάνδρα, Άγιοι Ανάργυροι και

Πελασγιώτιδα έχουν ένα ματς λιγότερο

ενώ η Ραχούλα δύο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. Τερψιθέα 19-6 17

2. Αρμένιο 22-6 14

3. Διογένης 11-4 12

4. Βασιλί 12-7 11

5. Βούναινα 10-8 11

6. Μυραϊκός 6-14 4

7. Ζάππειο 12-10 4

8. Ακαδημία Φ. 12-17 4

9. Κρήνη 4-36 0

Επόμενη 11η Αγωνιστική
(Κυριακή 12/12, 15:00)

Αργυροπούλι - Δαμασιακός

Οικονόμος Τσαριτσάνης - Φαλανιακός

Σμόλικας – Νέα Πολιτεία

Κιλελέρ - Αμπελιά

Μαυροβούνι - Αβέρωφ

Αχιλλέας Φ. - Αμπελωνιακός

Δωτιέας Αγιάς - Γόννοι

Παναγροτικός Νίκαιας- Βλαχογιάννι

Δήμητρα Γιάννουλης - Πύρρος

Επόμενη (8η) Αγωνιστική 

(Σάββατο 11/12, 15:00)

Μάνδρα-Χαλκιάδες

Ναρθάκι-Πελασγιώτιδα

Ιπποκράτης-Άγιοι Ανάργυροι

Υπέρεια-Ελευθεραί

Φ. Κουτσοχέρου -Ραχούλα

Ρεπό: Ανθούπολη

Επόμενη (8η) Αγωνιστική

(Σάββατο 11/12, 15:00)

Αρμένιο-Ζάππειο

Ακαδημία Αχ. -Βούναινα

Βασιλί- Διογένης

Κρήνη-Μυραϊκός

Ρεπό: Τερψιθέα

Γ ΕΠΣΛ – 3ος Όμιλος

Αγγλικό σκορΑγγλικό σκορ

μεταξύ Μυραϊκούμεταξύ Μυραϊκού

και Ακαδημίαςκαι Ακαδημίας



Σ
υνεδριάζει την

Τρίτη 7/12 και ώρα

19:00 με τηλεδιά-

σκεψη λόγω του περιορι-

σμού και εφαρμογής

μέτρων πρόληψης κατά

της διασποράς του ιού

Covid – 19 το Δημοτικό

Συμβούλιο Φαρσάλων για

συζήτηση και λήψη απο-

φάσεων στα παρακάτω

θέματα της ημερήσιας

διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τροπο-

ποίησης του τεχνικού προ-

γράμματος του Δήμου έτους

2021 (έκτη 6η) (Εισηγητής :

Λιαπής Αναστάσιος,

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών –

Πολεοδομίας

Περιβάλλοντος).

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ανα-

μόρφωσης προϋπολογι-

σμού Δήμου οικον. Έτους

2021 (δέκατη 10η)

(Εισηγητής : Αλειφτήρας

Σωκράτης, Προϊστάμενος

Τμήματος

Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και προμηθει-

ών).

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφα-

σης για λύση σύμβασης

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ-

σεων λόγω παύσης του

επαγγέλματος (Εισηγητής :

Παπαδήμας Γεώργιος,

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφα-

σης για μίσθωση δημοτικών

εκτάσεων στην Κοινότητα

Σκοτούσσας για εγκατάστα-

ση φωτοβολταϊκών

(Εισηγητής : Εσκίογλου

Ιορδάνης, Δήμαρχος

Φαρσάλων).
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CMYK

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΦαρσάλωνΣυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

με 4 θέματαμε 4 θέματα

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!


