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ΘεομηνίαΘεομηνία

«Διομήδης»:«Διομήδης»:

EEνημέρωση γιανημέρωση για

τις επιχειρήσειςτις επιχειρήσεις

και τις γεωργικαι τις γεωργι--

κές εκμεταλλεύκές εκμεταλλεύ--

σεις, που βρίσεις, που βρί--

σκονται στονσκονται στον

ΔήμοΔήμο

Φαρσάλων καιΦαρσάλων και

επλήγησαν απόεπλήγησαν από

τη θεομηνίατη θεομηνία

στις 10/11/1/22στις 10/11/1/22

Εσκίογλου σε αγροτική σύσκεΕσκίογλου σε αγροτική σύσκε--
ψη: Δεν υπάρχει μέλλον σταψη: Δεν υπάρχει μέλλον στα
Φάρσαλα χωρίς αγρότεςΦάρσαλα χωρίς αγρότες

Νέο αντιπλημμυρικό έργοΝέο αντιπλημμυρικό έργο

στην Υπέρεια Φαρσάλων απόστην Υπέρεια Φαρσάλων από

την Περιφέρεια Θεσσαλίαςτην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Έργα 17,6 εκατομμυρίωνΈργα 17,6 εκατομμυρίων

ευρώ στα Φάρσαλα από τηνευρώ στα Φάρσαλα από την

Περιφέρεια μετά τον ΙανόΠεριφέρεια μετά τον Ιανό

Επίδομα θέρμανσης: ΑνοίγειΕπίδομα θέρμανσης: Ανοίγει

η πλατφόρμα της ΑΑΔΕη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

ΌλαΌλα τατα Αθλητικά Νέα τηςΑθλητικά Νέα της

Επαρχίας ΦαρσάλωνΕπαρχίας Φαρσάλων

““Ζεσταίνονται” τα τρακτέρ για ταΖεσταίνονται” τα τρακτέρ για τα

μπλόκα της Παρασκευής 04/02μπλόκα της Παρασκευής 04/02

Μεγάλη συμμετοχή στηνΜεγάλη συμμετοχή στην

Πανθεσσαλική Σύσκεψη ΑγροτώνΠανθεσσαλική Σύσκεψη Αγροτών



Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας ενημε-

ρώνει τις επιχειρή-

σεις και τις γεωργικές

εκμεταλλεύσεις, που βρί-

σκονται στον Δήμο

Φαρσάλων και επλήγη-

σαν από τη θεομηνία

«Διομήδης» της 10ης και

11ης Ιανουαρίου 2022, ότι

μπορούν να υποβάλουν

αιτήσεις οικονομικής ενί-

σχυσης για τις ζημίες που

υπέστησαν στα στοιχεία

του ενεργητικού τους. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν 4797/ 2021

(ΦΕΚ.τ.Α΄/66/23-42021)

«Κρατική αγωγή προς τις

επιχειρήσεις και μη κερδο-

σκοπικού χαραχτήρα

φορείς για θεομηνίες, επεί-

γουσες ρυθμίσεις...κ.α.»

συγκροτήθηκε με απόφαση

του Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας για την Π.Ε.

Λάρισας Επιτροπή, η οποία

θα έχει ως αρμοδιότητα την

εξέταση των αιτημάτων για

την εκτίμηση των ζημιών. Η

επιτροπή θα διενεργεί αυτο-

ψία στις πληγείσες επιχει-

ρήσεις και

στις γεωργικές εκμεταλλεύ-

σεις κατόπιν υποβολής

αίτησης που πρέπει να

υποβληθεί μέχρι και τις 22

Φεβρουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύο-

νται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τα

αναγραφόμενα δικαιολογη-

τικά για την οικονομική ενί-

σχυση των ζημιών και κατά

περίπτωση με τις υπεύθυ-

νες δηλώσεις ( με το γνήσιο

της υπογραφής), ενώ θα

κατατίθενται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-

ΚΑ με έναν από τους παρα-

κάτω δύο τρόπους:

1. Μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στη διεύθυν-

ση του E- mail :

agrooikon.ktin.lar@thessaly

.gov.gr (σε αρχείο pdf)

2. Στην είσοδο του Δήμου

Φαρσάλων (τηλ: 24913

50129 ) Για περισσότερες

πληροφορίες στα τηλ.:

2413 511 - 143, 118,156 και

2413 506 - 185, 394, 406,

421

2
Τρίτη 1 ΦεβρουαρίουΤοπικά 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 02/02/2022
Βροχή 02/05c

Τρίτη 01/02/2022
Ασθενής Βροχή 05/07c

Πέμπτη 03/02/2022
Συννεφιά 00/05c

Παρασκευή 04/02/2022
Συννεφιά 01/08c

Σάββατο 05/02/2022
Συννεφιά 02/10c

Κυριακή 06/02/2022

Αίθριος 03/11c

Δευτέρα 07/02/2022

Αίθριος 05/12 c

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

Θεομηνία «Διομήδης»:Θεομηνία «Διομήδης»:

EEνημέρωση για τις επιχειρήνημέρωση για τις επιχειρή--

σεις και τις γεωργικές εκμεσεις και τις γεωργικές εκμε--

ταλλεύσεις, που βρίσκονταιταλλεύσεις, που βρίσκονται

στον Δήμο Φαρσάλων καιστον Δήμο Φαρσάλων και

επλήγησαν από τη θεομηνίαεπλήγησαν από τη θεομηνία

στις 10/11/1/22στις 10/11/1/22

Ε
μπορικός Σύλλογος

Φαρσάλων:

Μεταφορά υπηρε-

σιών ΟΑΕΕ Λάρισας.

Ο Εμπορικός

Επιχειρηματικός Σύλλογος

Επαρχίας Φαρσάλων κάνει

γνωστό στους συναδέλ-

φους επαγγελματίες  ότι ο

ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) , στο πλαί-

σιο της ενοποίησης των

υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ,

για την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των ασφαλισμένων,

των συνταξιούχων και των

εργοδοτών από τον

Οκτώβριο 2021, έχει μετα-

φερθεί στη Τοπική

Διεύθυνσης Α’ Λάρισας, επί

της οδού Αγχιάλου 4,

(πρώην Εμπ. Κέντρο

GAEA) στην οποία έχει

ενσωματωθεί, πέραν των

ήδη υφιστάμενων δομών (τ.

ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ)

και η Περιφερειακή

Διεύθυνση Μη Μισθωτών

Λάρισας. Στην εν λόγω

οργανική μονάδα θα εξυπη-

ρετείται το σύνολο των

ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ

που κατοικούν εντός των

ορίων της Δημοτικής

Ενότητας Λάρισας του

Δήμου Λαρισαίων της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας.

Οι ασφαλισμένοι εντός των

ορίων των Δημοτικών

Ενοτήτων Γιάννουλης και

Κοιλάδας του Δήμου

Λάρισας και των ορίων των

Δήμων Αγιάς, Ελασσόνας,

Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου

και Φαρσάλων απευθύνο-

νται στη Β’ Τοπική

Διεύθυνση Λάρισας που

στεγάζεται στη Λάρισα επί

της οδού Αεροδρομίου 61Α,

(email:

td.blaris@efka.gov.gr  ή

μέσω των τηλεφωνικών

γραμμών 2410-581140 και

2410-581138).

Α
πό τον Εμπορικό

Επιχειρηματικό

Σύλλογο

Επαρχίας Φαρσάλων

ανακοινώνεται ότι από

την Δευτέρα 31

Ιανουαρίου  και ώρα 6:00

έχουν τεθεί σε ισχύ τα

νέα μέτρα που αφορούν

στην εστίαση, τη διασκέ-

δαση και τις δημόσιες

υπηρεσίες.

Δημόσιες υπηρεσίες, τρά-

πεζες και εκκλησίες υπο-

χρεωτικά επίδειξη κατά την

είσοδο:

-πιστοποιητικού εμβολια-

σμού,

-πιστοποιητικού νόσησης ή

-βεβαίωση αρνητικού δια-

γνωστικού ελέγχου για

κορωνοϊό COVID-19 (PCR

ή rapid test)

Οι ανήλικοι από 4-17 ετών

δύνανται να προσκομίζουν,

εναλλακτικά, δήλωση αρνη-

τικού αυτοδιαγνωστικού

ελέγχου (self test).

Διασκέδαση

Τα καταστήματα εστίασης

και τα κέντρα διασκέδασης

λειτουργούν αποκλειστικά

για πλήρως εμβολιασμέ-

νους ή νοσήσαντες το

τελευταίο τρίμηνο, μόνο για

καθήμενους σε τραπέζια

έως 6 άτομα, τηρουμένων

των προϋποθέσεων απο-

φυγής συνωστισμού και

των αποστάσεων τραπεζο-

καθισμάτων και κανόνων

υγιεινής. 

Κατά την είσοδό των πελα-

τών, είναι υποχρεωτική η

επίδειξη:

[α] πιστοποιητικού εμβολια-

σμού ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης

Παράλληλα, είναι υποχρεω-

τική η χρήση μάσκας, από

το προσωπικό, καθώς και

από τους πελάτες κατά την

προσέλευση, αποχώρηση

και μετακίνηση εντός του

καταστήματος.

Ειδικώς, το προσωπικό

πρέπει να φορά μάσκα

μόνο υψηλής αναπνευστι-

κής προστασίας (FFP2 ή

N95) ή εναλλακτικά διπλή

μάσκα (χειρουργική και

υφασμάτινη).

Οι μουσικοί τηρούν από-

σταση μεταξύ τους τουλάχι-

στον ενός (1) μέτρου.

Οι τραγουδιστές και οι

επαγγελματίες χορευτές

παραμένουν στον χώρο της

πίστας κατά τη διάρκεια της

ερμηνείας τους και δεν ανα-

μειγνύονται με το κοινό στα

τραπεζοκαθίσματα.

Εμπορικός ΣύλλογοςΕμπορικός Σύλλογος

Φαρσάλων: ΜεταφοράΦαρσάλων: Μεταφορά

υπηρεσιών ΟΑΕΕ Λάρισαςυπηρεσιών ΟΑΕΕ Λάρισας

Ανακοίνωση ΕμπορικούΑνακοίνωση Εμπορικού

Συλλόγου: Μερική άρσηΣυλλόγου: Μερική άρση

μέτρων από 31/1/2022μέτρων από 31/1/2022



Ο
ι Ενεργοί πολίτες

παρατείνουν την

δράση με τα

καπάκια…

Η πολύ σημαντική δράση

των Ενεργών Πολιτών

Φαρσάλων που αφορά

στην Συλλογή πλαστικών

καπακιών σε μια δράση με

οικολογικό αλλά και κοινω-

νικό στόχο συνεχίζεται

όπως ανακοίνωσε επίσημα

ο Σύλλογος, ευχαριστώντας

παράλληλα τους πολίτες

των Φαρσάλων για την

σημαντική ανταπόκριση και

την συμμετοχή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

του Συλλόγου:

Ως γνωστόν, ο  Σύλλογος

Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων

ξεκινήσαμε  στις γιορτές

των Χριστουγέννων την

εορταστική δράση «ΑΝΑ-

ΚΥΚΛΩΣΗ – Συλλέγουμε

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ».

Μια δράση με οικολογικό

αλλά και κοινωνικό προσα-

νατολισμό, αφού στόχο έχει

από τη μια την ευαισθητο-

ποίηση όλων μας, σχετικά

με τα προβλήματα που

δημιουργούνται στο περι-

βάλλον από την αλόγιστη

χρήση των πλαστικών και

την απόρριψη υλικών,  που

μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν ως πρώτη ύλη, στα

συμβατικά σκουπίδια και

από την άλλη τη χρησιμο-

ποίηση και την εκμετάλλευ-

ση των χρήσιμων αυτών

υλικών για κοινωνικούς

σκοπούς. 

Η μέχρι τώρα ανταπόκριση

και συμμετοχή στη δράση

αυτή υπήρξε πράγματι

σημαντική και αξιόλογη.

Όμως, επειδή εκτιμάμε ότι

πολλοί από τους συμπολί-

τες μας, για διάφορους

λόγους ο καθένας, δεν μπό-

ρεσε να συμμετάσχει μέχρι

τώρα στη δράση αυτή, ο

Σύλλογός μας αποφάσισε

να παρατείνει για λίγες ημέ-

ρες ακόμη την τελική ημε-

ρομηνία συλλογής των

καπακιών. Προσκαλούμε

λοιπόν όλους τους συμπο-

λίτες μας που έχουν συγκε-

ντρωμένα πλαστικά καπά-

κια να τα εναποθέσουν

στους ειδικούς κάδους που,

με φροντίδα του Συλλόγου

μας , είναι τοποθετημένοι

σε διάφορα σημεία της

πόλης μας, τις επόμενες

ημέρες. 

Σας καλούμε να κάνουμε

όλοι μας το αυτονόητο. Δεν

έχουμε καμία μαγική λύση,

ούτε φιλοδοξούμε να

λύσουμε οριστικά το πρό-

βλημα. Είναι όμως βέβαιο,

πως όλοι μαζί θα μπορέ-

σουμε να δημιουργήσουμε

ένα σημαντικό και πολύ

χρήσιμο για τη κοινωνία

μας περιβαλλοντικό και κοι-

νωνικό αποτύπωμα, που

θα συμβάλλει, έστω κατ’

ελάχιστο, αφενός στην κινη-

τοποίηση και ευαισθητοποί-

ηση όλων μας σε θέματα

προστασίας του περιβάλλο-

ντος και αφετέρου στη καλ-

λιέργεια αισθημάτων κοινω-

νικής αλληλεγγύης, αφού τα

έσοδα, που θα αποκομί-

σουμε από τη προώθηση

των καπακιών σε βιομηχα-

νίας ανακύκλωσης πλαστι-

κού, θα διατεθούν, καθ’

υπόδειξη και με την καθο-

δήγηση του Συλλόγου

Φιλανθρωπίας και

Ιεραποστολής Φαρσάλων

«Παναγία Ελεούσα» για την

κάλυψη αναγκών οικογενει-

ών που έχουν ανάγκη.

ΥΓ.  Όλη η προσπάθεια,

που απαιτεί και κόπο και

χρόνο, γίνεται ανιδιοτελώς

και με ενθουσιασμό, από

εθελοντές, μέλη και φίλους

του Συλλόγου μας. Θερμή

παράκληση, προς διευκό-

λυνση της προσπάθειάς

μας αυτής, να εναποθέτετε

στους ειδικούς κάδους μόνο

πλαστικά καπάκια, χωρίς

σκουπίδια και άλλα ξένα

αντικείμενα. Έτσι θα κάνετε

πιο εύκολη αλλά και πιο

ευχάριστη τη προσπάθεια

των μελών μας που ασχο-

λούνται με τη δράση αυτή.

Για μεγάλες ποσότητες

καπακιών παρακαλούμε να

επικοινωνείτε με τα μέλη

μας: Δ. Πρεκατέ 6979

001349  /  Φ.

Ευαγγελοπούλου 6972

440583    / Σ. Λιάγκα

6976830708  /  Β. Μπίμπου

6978 617294

Ευχαριστούμε θερμά για τη

συμμετοχή σας

Το Διοικητικό Συμβούλιο

3
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου Τοπικά Νέα

Οι Ενεργοί πολίτες παρατείνουν τηνΟι Ενεργοί πολίτες παρατείνουν την

δράση με τα καπάκια…δράση με τα καπάκια…

Εκπτώσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 40%



Μ
ε πολύ μεγάλη

συμμετοχή σε

κύμα ενότητας με

κοινούς στόχους και προ-

βληματισμούς πραγματο-

ποιήθηκε το περασμένο

Σάββατο η Πανθεσσαλική

σύσκεψη των αγροτών

στο Πολιτιστικό Κέντρο

των Φαρσάλων όπου και

αποφασίστηκαν αγροτι-

κές κινητοποιήσεις με

κοινή έξοδο των τρακτέρ

της Θεσσαλίας την

Παρασκευή 4

Φεβρουαρίου, είτε με

μπλόκα σε κεντρικές οδι-

κές αρτηρίες, είτε με κινη-

τοποιήσεις τοπικού χαρα-

κτήρα.

Το υψηλό κόστος παραγω-

γής όπως το πετρέλαιο, τα

αγροτικά εφόδια, την αγρο-

τικό ρεύμα και το κόστος

που προέκυψε φέτος από

τις ρήτρες αναπροσαρμο-

γής (που κατά περιπτώσεις

φέτος άγγιξε το 80 – 90%

πάνω στον τελικό λογαρια-

σμό), ζητήματα που αφο-

ρούν τον ΕΛΓΑ, όπως η

αλλαγή του κανονισμού και

η κάλυψη του χαμένου

εισοδήματος σε μια σειρά

από προϊόντα.

Τον συντονισμό της αγροτι-

κής σύσκεψης πραγματο-

ποίησε ο Φαρσαλινός

εκπρόσωπος τύπου της

ΕΟΑΣΝΛ κ. Σωκράτης

Αλειφτήρας.

Στην συνέχεια τον λόγο

έλαβε ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, όπου χαιρέτισε

την πανθεσσαλική σύσκεψη

και τόνισε μεταξύ άλλων

ότι, ως ο δήμος Φαρσάλων

συμμερίζεται τις αγωνίες

των αγροτών δηλώνοντας

ότι θα συνδράμει με όλες

τις δυνάμεις του για να τους

στηρίξει.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις

από τον πρόεδρο της

ΕΟΑΣΝΛ κ. Ρίζο Μαρούδα,

τον πρόεδρο της ΕΟΑΣΝΚ

κ. Κώστα Τζέλλα και άλλων

εκπροσώπων αγροτικών

συλλόγων της Θεσσαλίας,

αλλά και μεμονωμένων

αγροτών διατυπώνοντας

τους προβληματισμούς

τους, για το μέλλον της

αγροτικής παραγωγής και

την συνέχεια του επαγγέλ-

ματος.

Μιλώντας εισηγητικά στη

σύσκεψη, ο Ρίζος

Μαρούδας, πρόεδρος της

Ενωτικής Ομοσπονδίας

Αγροτικών Συλλόγων Ν.

Λάρισας, αναφέρθηκε στα

οξυμένα προβλήματα που

βγάζουν ξανά τους αγρότες

στο δρόμο.

Παρουσιάζοντας τις διεκδι-

κήσεις τους, σημείωσε πως

ξεχωρίζουν τα αιτήματα για

ανακούφιση από το υψηλό

κόστος παραγωγής, με

κατάργηση της ρήτρας ανα-

προσαρμογής για το ρεύμα,

αφορολόγητο πετρέλαιο,

επιδότηση των ζωοτροφών,

κατάργηση του ΦΠΑ σε

μέσα και εφόδια, η προστα-

σία από τις φυσικές κατα-

στροφές, με υλοποίηση

όλων των απαραίτητων

έργων υποδομής, καθώς

και αλλαγή του κανονισμού

του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλί-

ζει και να αποζημιώνει την

παραγωγή και το κεφάλαιο

στο 100%. Επίσης, το αίτη-

μα για κατώτερες εγγυημέ-

νες τιμές που θα ανταπο-

κρίνονται στο κόστος παρα-

γωγής και θα διασφαλίζουν

εισόδημα επιβίωσης.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανά-

γκη οι αγρότες να πιστέ-

ψουν στη δύναμή τους, σε

αντίθεση με τη λογική της

αναμονής και της ηττοπά-

θειας: «Μόνο αν κινητοποι-

ηθούμε και αγωνιστούμε,

μπορούμε να έχουμε απο-

τελέσματα, να πιέσουμε την

κυβέρνηση ώστε να δώσει

κάποιες λύσεις στα οξυμένα

προβλήματά μας. Ήρθε η

στιγμή να πάρουμε την

υπόθεση στα χέρια μας. Με

την πλούσια εμπειρία που

έχουμε, γνωρίζουμε πολύ

καλά πως ό,τι κερδίσαμε το

κερδίσαμε στον δρόμο και

ήταν αποτέλεσμα των αγώ-

νων μας», τόνισε χαρακτη-

ριστικά.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο

Ρίζος Μαρούδας επανέλαβε

πως την Παρασκευή 4

Φλεβάρη πρέπει εκατοντά-

δες τρακτέρ να βγουν στο

δρόμο, ενώ κάλεσε τους

εργαζόμενους και τα άλλα

λαϊκά στρώματα να βρε-

θούν στο πλευρό τους.

Η τελική απόφαση εξόδου,

όσον αφορά την τοποθεσία

καθόδου των τρακτέρ, θα

ληφθεί τις επόμενες ημέρες

σε τοπικές αγροτικές

συσκέψεις.

Στον ν. Λάρισας έχουν προ-

γραμματιστεί ήδη να γίνουν

τοπικές συσκέψεις με την

συμμετοχή αγροτών στα

Φάρσαλα, στην Τερψιθέα

και στον Πλατύκαμπο. 

Ανάλογες συσκέψεις θα

γίνουν και στους άλλους

νομούς.

Στην αγροτική σύσκεψη επί-

σης συμμετείχαν ο αντιδή-

μαρχος Φαρσάλων και

υπεύθυνος αγροτικών

θεμάτων κ. Δημ. Γούσιας, ο

αντιδήμαρχος Κιλελέρ κ.

Γιάννης Κουκούτσης, ο

δημοτικός σύμβουλος

Φαρσάλων κ. Γ. Τριάντης, ο

πρόεδρος ΤΟΕΒ Ενιπέα-

Φαρσάλων κ. Α.

Δραχμάνης, πρόεδροι κοι-

νοτήτων, αιρετοί της τοπ.

αυτοδιοίκησης από όλη την

Θεσσαλία, εκπρόσωποι

αγροτικών συλλόγων και

οργανισμών και πλήθος

αγροτών.

Ενώ σε δήλωση του στον

«Πρώτο Τύπο» ο

Φαρσαλινός εκπρόσωπος

τύπου της ΕΟΑΣΝΛ κ.

Σωκράτης Αλειφτήρας τόνι-

σε χαρακτηριστικά:

«Η παρουσία εκατοντάδων

αγροτών στην σύσκεψη

ανέδειξε με τον πλέον

ηχηρό τρόπο τα πολύ μεγά-

λα προβλήματα που υπάρ-

χουν στον πρωτογενή

τομέα, οι αγρότες έχουν την

θέληση να παλέψουν όλοι

μαζί για τα προβλήματα

που τους απασχολούν.

Είναι κοινή πεποίθηση

στους ανθρώπους του

πρωτογενή τομέα ότι ο

αγώνας κερδίζετε με τα

τρακτέρ στον δρόμο και

είναι ο μοναδικός μοχλός

πίεσης προς πάσα κατεύ-

θυνση για την επίλυση των

μεγάλων προβλημάτων.»

4
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““Ζεσταίνονται” τα τρακτέρ για μπλόκα στις 4 Φεβρουαρίου,Ζεσταίνονται” τα τρακτέρ για μπλόκα στις 4 Φεβρουαρίου,

μεγάλη συμμετοχή στην Πανθεσσαλική Σύσκεψη Αγροτώνμεγάλη συμμετοχή στην Πανθεσσαλική Σύσκεψη Αγροτών



Ν
έο έργο  για την

αντιπλημμυρική

προστασία του

οικισμού της Υπέρειας

Φαρσάλων δρομολογεί η

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αναδείχτηκε ανάδοχος

και προχωρούν οι διαδι-

κασίες για την έναρξη

έργου συνολικού προϋ-

πολογισμού 300.000

ευρώ. Περιλαμβάνει: έργα

συλλογής των ομβρίων

υδάτων της λεκάνης του

οικισμού της Υπέρειας,

κατασκευή αντλιοστασίου

για την προώθηση και

ανύψωση των ομβρίων

υδάτων πάνω από το

ανάχωμα του Ενιπέα

ποταμού,  κατασκευή

καταθλιπτικού αγωγού

ομβρίων,  αποκατάσταση

βλαβών στα τρία φράγμα-

τα του Ενιπέα σε Μεγάλο

Ευύδριο, Πυργάκια και

Ορφανά και  βελτίωση

της λειτουργικότητας του

φράγματος Συκαιώνας. 

«Ένα νέο   αντιπλημμυρικό

έργο προστίθεται στην

Υπέρεια Φαρσάλων.

Υπερβαίνουμε τις αρμοδιό-

τητες που μας ανήκουν και

προχωράμε ένα έργο που

έχει ανάγκη η περιοχή.

Επενδύουμε την πρόληψη

και ενισχύουμε την προστα-

σία της περιοχής που πλήτ-

τεται  συχνά, από έντονες

βροχοπτώσεις» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός.

Το νέο έργο

-Έργα συλλογής των

ομβρίων υδάτων

Στην περιοχή του έργου

προβλέπονται  εργασίες

ώστε τα όμβρια που συγκε-

ντρώνονται στη φυσική

λεκάνη να κατευθύνονται

ακολουθώντας φυσική ροή

στον υγρό θάλαμο του

αντλιοστασίου που θα κατα-

σκευαστεί. Στις εργασίες

περιλαμβάνονται καθαρι-

σμοί, επιφανειακές παρεμ-

βάσεις, διαμορφώσεις της

περιοχής και κατασκευή

συστήματος συγκέντρωσης

και αποχέτευσης.

–Κατασκευή αντλιοστα-

σίου

Το αντλιοστάσιο αποχέτευ-

σης ομβρίων χωροθετείται

σε θέση όπου υπάρχει

πρόσβαση μέσω των υφι-

στάμενων δρόμων και

συγκεκριμένα σε δημοτική

έκταση δίπλα στην κεντρική

δημοτική οδό και στην

τάφρο του «Λυκορέματος».

-Καταθλιπτικός αγωγός

ομβρίων

Κατά μήκος της δημοτικής

οδού, με αφετηρία το

αντλιοστάσιο ανύψωσης και

τερματισμό στο ανάχωμα

του Ενιπέα, κατασκευάζεται

δίδυμος καταθλιπτικός αγω-

γός ομβρίων. O αγωγός θα

μεταφέρει τις απορροές της

φυσικής λεκάνης που σχη-

ματίζεται κατά μήκος και

εκατέρωθεν της κεντρικής

οδού του οικισμού, στην

έξοδο προς τον οικισμό του

Ψυχικού και για περίπου

150μ. πριν και μετά από το

σημείο συμβολής της με το

«Λυκόρεμα».

-Αποκατάσταση βλαβών

των τριών φραγμάτων

του Ενιπέα ποταμού

Προβλέπεται  αποκατάστα-

ση των βλαβών που έχουν

εντοπιστεί στα τρία φράγ-

ματα του Ενιπέα ποταμού,

Μεγάλου Ευυδρίου,

Πυργακίων και Ορφανών,

με  αποκατάσταση σπασμέ-

νων συρματόσχοινων, αντι-

κατάσταση κατεστραμμέ-

νων εδράνων, συντήρηση

του λοιπού εξοπλισμού,

καθαρισμό της κοίτης και

απομάκρυνσης των φερτών

υλικών στις θέσεις των

θυροφραγμάτων, επισκευή

των ηλεκτρικών πινάκων

και έλεγχο οργάνων και

αυτοματισμών.

-Βελτίωση λειτουργικότη-

τας του φράγματος

Συκαιώνας

Προκειμένου να αυξηθεί η

στάθμη των υδάτων για την

καλύτερη λειτουργία του

φράγματος της Συκαιώνας,

προβλέπονται εργασίες

καθαρισμού  της κοίτης, ενί-

σχυση αναχωμάτων  κ.α.
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Νέο αντιπλημμυρικό έργο στην ΥπέρειαΝέο αντιπλημμυρικό έργο στην Υπέρεια

Φαρσάλων από την ΠεριφέρειαΦαρσάλων από την Περιφέρεια

ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας



Α
νάμεσα στις 13

χώρες της

Ευρωπαϊκής

Ενωσης που έχουν κατώ-

τατο μισθό κάτω από τα

1.000 ευρώ βρίσκεται η

χώρα μας, σύμφωνα με

τα στοιχεία της Eurostat

που δημοσιοποιούνται τη

στιγμή που στην Ελλάδα

ξεκινάει η αντίστροφη

μέτρηση για νέα αύξησή

του από την 1η Μαΐου, το

ύψος της οποίας θα καθο-

ριστεί μέχρι τα μέσα

Απριλίου.

Ακόμη όμως κι αν η αύξηση

είναι πραγματικά σημαντι-

κή, όπως χαρακτηριστικά

έχουν δηλώσει τόσο ο πρω-

θυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης όσο και ο

αρμόδιος υπουργός

Κωστής Χατζηδάκης,

δύσκολα θα προσεγγίσει τα

1.000 ευρώ, σε 12μηνη

βάση, ήτοι έχοντας ενσω-

ματωμένα τα δώρα και τα

επιδόματα (14 μισθοί).

Υπενθυμίζεται ότι στην

Ελλάδα από την 1η

Ιανουαρίου 2022 ο κατώτα-

τος μισθός αυξήθηκε κατά

2% φθάνοντας τα 663 ευρώ

τον μήνα (μεικτά), που εάν

υπολογιστεί σε 12μηνη

βάση ανέρχεται σε 774

ευρώ τον μήνα. Για να φθά-

σει τα 1.000 ευρώ απαιτεί-

ται μια αύξηση της τάξης

του 29,2%, ποσοστό που

θεωρείται απίθανο. Σε κάθε

περίπτωση, το κύμα ακρί-

βειας που σαρώνει την

αγορά και οδήγησε στην

πράξη την κυβέρνηση να

επισπεύσει τη διαδικασία

αύξησης του κατώτατου

μισθού, παράλληλα με την

αύξηση του ΑΕΠ, δημιουρ-

γεί τις συνθήκες για σενά-

ρια κοντά στο 6%, ώστε ο

νέος κατώτατος από την 1η

Μαΐου να φτάσει στα 703

ευρώ σε 14μηνη βάση και

τα 820 ευρώ σε 12μηνη

βάση.

Με τα στοιχεία Ιανουαρίου

πάντως, και σύμφωνα με τη

Eurostat, οι υπόλοιπες

χώρες με κατώτατο μισθό

κάτω των 1.000 ευρώ είναι

οι Βουλγαρία με 332 ευρώ,

Λετονία με 500 ευρώ,  

Ρουμανία με 515 ευρώ,

Ουγγαρία με 542 ευρώ,

Κροατία με 624 ευρώ,

Σλοβακία με 646 ευρώ,

Τσεχία με 652 ευρώ,

Εσθονία με 654 ευρώ,

Πολωνία με 655 ευρώ,

Λιθουανία με 730 ευρώ,

Μάλτα με 792 ευρώ και

Πορτογαλία με 823 ευρώ.

Στον αντίποδα, υπάρχουν

έξι χώρες με κατώτατο

μισθό πάνω από 1.000

ευρώ και δύο των οποίων ο

κατώτατος μισθός κυμαίνε-

ται λίγο πάνω από 1.000

ευρώ τον μήνα. Ετσι, στη

Σλοβενία   ο κατώτατος

μισθός διαμορφώθηκε στα

1.074 ευρώ, στην Ισπανία

στα 1.126 ευρώ, ενώ οι

χώρες με μισθό πάνω από

1.000 ευρώ τον μήνα είναι

οι Γαλλία με 1.603 ευρώ,

Γερμανία με 1.621 ευρώ,

Βέλγιο με 1.658 ευρώ,

Ολλανδία με 1.725 ευρώ,

Ιρλανδία με 1.775 ευρώ και

Λουξεμβούργο με 2.257

ευρώ. Από την κατάταξη

εξαιρούνται η Δανία, η

Ιταλία, η Κύπρος, η

Αυστρία, η Φινλανδία και η

Σουηδία, καθώς σε αυτές

τις χώρες δεν εφαρμόζεται

ο κατώτατος μισθός.

Από τα στοιχεία της

Eurostat προκύπτει ότι ο

υψηλότερος κατώτατος

μισθός τον Ιανουάριο είναι

σχεδόν επτά φορές μεγαλύ-

τερος από τον χαμηλότερο.

Οι διαφορές μειώνονται

σημαντικά εφόσον ληφθούν

υπόψη οι διαφορές σε επί-

πεδο τιμών και οι μισθοί

εκφραστούν σε όρους αγο-

ραστικής δύναμης (PPS).

Ετσι, οι κατώτατοι μισθοί

κυμαίνονταν από 604 τον

μήνα στη Βουλγαρία έως

1.707 στο Λουξεμβούργο,

που σημαίνει ότι ο υψηλότε-

ρος κατώτατος μισθός ήταν

σχεδόν τρεις φορές μεγαλύ-

τερος από τον χαμηλότερο.

Και πάλι, βέβαια, η Ελλάδα

συγκαταλέγεται στην ομάδα

των χωρών με εθνικό κατώ-

τατο μισθό κάτω από 1.000

PPS, μαζί με Ρουμανία,

Πορτογαλία, Μάλτα,

Κροατία, Ουγγαρία, Τσεχία,

Εσθονία, Σλοβακία, Λετονία

και Βουλγαρία.

Πηγή: kathimerini.gr
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Μεγάλες αποκλίσεις κατώτατου μισθού στις χώρες της Ε.Ε.Μεγάλες αποκλίσεις κατώτατου μισθού στις χώρες της Ε.Ε.

Έρχεται νέο «ηλεκτροσόκ» – Στα ύψη το ρεύμα στην Ελλάδα –Έρχεται νέο «ηλεκτροσόκ» – Στα ύψη το ρεύμα στην Ελλάδα –

Αυξήθηκε 42% σε μια εβδομάδαΑυξήθηκε 42% σε μια εβδομάδα

Σ
τα υψηλότερα επί-

πεδα της ευρωπαϊ-

κής αγοράς δια-

πραγματεύεται σήμερα η

τιμή της ενέργειας στην

Ελλάδα, με την τιμή  στη

χονδρεμπορική αγορά

επόμενης μέρας να δια-

μορφώνεται χθες στα

293,79 ευρώ/MWh.

Οπως αναφέρει η

imerisia.gr, oι υψηλές τιμές

στην Ελλάδα, ωθούμενες

από τις ανοδικές τιμές και

στο φυσικό αέριο, επηρεά-

ζουν και τις τιμές στις υπό-

λοιπες χώρες της

Βαλκανικής και σήμερα η

Βουλγαρία, όπως και η

Ρουμανία και η Ουγγαρία

έχουν το ευρωπαϊκό ρεκόρ

στην τιμή της χονδρεμπορι-

κής, με τιμή 295 ευρώ/Mwh.

Ακολουθούν η Γαλλία με

275,45 ευρώ/MWh, η Ιταλία

με 272,69 ευρώ /Mwh και η

Ελβετία με 270,25

ευρώ/MWh.

Με την τιμή στα 293,79

ευρώ/MWh, η άνοδος είναι

42% σε σχέση με τις 22

Ιανουαρίου, που ήταν

206,46 ευρώ/MWh.

Στις αιτίες της ανόδου περι-

λαμβάνεται η μεγάλη εξάρ-

τηση από το φυσικό αέριο.

Το μείγμα της ηλεκτροπα-

ραγωγής για την κάλυψη

της σημερινής ζήτησης

κυριαρχείται από το φυσικό

αέριο σε ποσοστό 40,1%,

οι ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρι-

κά που συγκρατούν το

κόστος έχουν περιορισμένη

συμμετοχή, στο 19,97% και

6,52% αντίστοιχα. Οι λιγνιτι-

κές μονάδες αντιστοιχούν

στο 14,77%, ενώ υψηλές

είναι και οι εισαγωγές με

14,34%.

Η τιμή των 293,79

ευρώ/MWh είναι η υψηλότε-

ρη του μήνα στη χρηματι-

στηριακή αγορά ενέργειας,

ενώ οι εκτιμήσεις θέλουν

τον μήνα να κλείνει σε

χαμηλότερα επίπεδα

κόστους έναντι του

Δεκεμβρίου που ήταν στα

235 ευρώ/MWh.

Το φυσικό αέριο

Ανοδικά κινήθηκε χθες και

το φυσικό αέριο στις χρημα-

τιστηριακές αγορές, ξεπερ-

νώντας μέσα στην ημέρα

και τα 93 ευρώ ανά μεγαβα-

τώρα (ολλανδική πλατφόρ-

μα TTF), όταν στις 21

Ιανουαρίου βρισκόταν στα

78,98 ευρώ ανά μεγαβατώ-

ρα. Ως γνωστόν, φέτος η

τιμή του αερίου για τελική

οικιακή χρήση στην ελληνι-

κή αγορά έχει μέχρι και

πενταπλασιαστεί σε σχέση

με την αντίστοιχη περσινή

περίοδο.

Το πετρέλαιο θέρμανσης

επίσης βρίσκεται σε υψηλά

επίπεδα, φτάνοντας μέχρι

και στο 1,5 ευρώ ανά λίτρο

σε κάποιες περιοχές της

χώρας, ενώ η μέση πανελ-

λαδική τιμή την περασμένη

εβδομάδα ήταν 1,178 ευρώ

ανά λίτρο.

Σύντομα οι νέες επιδοτή-

σεις Φεβρουαρίου

Τα νέα δεδομένα υψηλών

τιμών θα ληφθούν υπόψιν

από την κυβέρνηση που

αναμένεται να διαμορφώσει

τις επόμενες μέρες το ύψος

των επιδοτήσεων των λογα-

ριασμών ρεύματος για τον

Φεβρουάριο. Ως προς τα

νοικοκυριά δεν αναμένονται

αξιόλογες μεταβολές, ενώ η

κυβέρνηση θα διατηρήσει

το κριτήριο της κύριας

κατοικίας και την κλιμακωτή

ενίσχυση στις πρώτες 300

kWh κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι η αγορά

αναμένει και τα κριτήρια

που, όπως έχει ανακοινω-

θεί, θα έρθουν από τον

Φεβρουάριο και για την επι-

χορήγηση των επιχειρήσε-

ων, όμως αναμένονται οι

απαιτούμενες εγκρίσεις από

την Κομισιόν. Πληροφορίες

αναφέρουν ότι ενδεχομένως

μέχρι να έρθει η έγκριση

αυτή, η χορήγηση ενίσχυ-

σης θα αφορά όλες ανεξαι-

ρέτως τις επιχειρήσεις.
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Α
νοίγει και πάλι η

πλατφόρμα της

AAΔΕ

«myΘΕΡΜΑΝΣΗ» για την

υποβολή αιτήσεων από

πολίτες που πληρούν τα

νέα διευρυμένα εισοδημα-

τικά και περιουσιακά κρι-

τήρια προκειμένου να

λάβουν το επίδομα θέρ-

μανσης.

Όπως ανακοίνωσε το

υπουργείο Οικονομικών, η

νέα προθεσμία για την υπο-

βολή αιτήσεων είναι η 15η

Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική

προθεσμία έληγε στις 15

Δεκεμβρίου 2021 με ήδη να

έχουν καταβληθεί 86 εκατ.

ευρώ σε σύνολο 168 εκατ.

ευρώ που προβλέπονται

για τη χειμερινή περίοδο

2021-2022.

Η επόμενη καταβολή ανα-

μένεται να πραγματοποι-

ηθεί:

Έως τις 28 Φεβρουαρίου

για το σύνολο των αγορών

που θα τιμολογηθούν έως

τις 31 Ιανουαρίου 2021 και

υπό την προϋπόθεση ότι τα

απαιτούμενα στοιχεία έχουν

καταχωρηθεί έως και τις 15

Φεβρουαρίου 2022.

Έως τις 29 Απριλίου 2022

για τις αγορές που θα τιμο-

λογηθούν έως τις 31

Μαρτίου 2022 και υπό την

προϋπόθεση ότι τα απαι-

τούμενα στοιχεία έχουν

καταχωρηθεί έως και τις 15

Απριλίου 2022.

Ειδικά για το φυσικό αέριο,

τα δικαιολογητικά αγορών

για την περίοδο 1/10/2021

έως 31/3/2022, με ημερο-

μηνία έκδοσης του παρα-

στατικού πληρωμής έως τις

16 Μαΐου 2022 θα καταχω-

ρούνται έως τις  31 Μαΐου

2022 με το αντίστοιχο ποσό

επιδόματος να καταβάλλε-

ται έως τις 15 Ιουνίου 2022.

Εισοδηματικά & περιου-

σιακά κριτήρια

Με βάση τα νέα διευρυμένα

εισοδηματικά κριτήρια, το

ετήσιο συνολικό οικογενεια-

κό εισόδημά, ανεξάρτητα

από την πηγή προέλευσής

του, πραγματικό και τεκ-

μαρτό, ανέρχεται:

έως 14.000 ευρώ για άγαμο

υπόχρεο ή υπόχρεο σε

κατάσταση χηρείας ή εν

διαστάσει και

20.000 ευρώ για έγγαμο

υπόχρεο ή τους έγγαμους ή

τα μέρη του συμφώνου

συμβίωσης που υποβάλ-

λουν ξεχωριστή φορολογική

δήλωση ή τους έγγαμους

που υποβάλλουν φορολογι-

κή δήλωση ή τα φυσικά

πρόσωπα που έχουν συνά-

ψει σύμφωνο συμβίωσης

και έχουν υποβάλει κοινή

φορολογική δήλωση χωρίς

τέκνα.

Το ποσό προσαυξάνεται

κατά 3.000 ευρώ για κάθε

τέκνο. Για τη μονογονεϊκή

οικογένεια το εισόδημα

ανέρχεται σε 23.000 ευρώ,

το οποίο προσαυξάνεται

κατά 3.000 ευρώ για κάθε

τέκνο μετά το πρώτο.

Στο ετήσιο συνολικό οικογε-

νειακό εισόδημα δεν περι-

λαμβάνεται εκείνο το οποίο

αθροιστικά απαλλάσσεται

από το φόρο εισοδήματος

και από την εισφορά αλλη-

λεγγύης.

Αναφορικά με τα νέα περι-

ουσιακά κριτήρια, η συνολι-

κή αξία της ακίνητης περι-

ουσίας, όπως αυτή προσ-

διορίζεται για τον υπολογι-

σμό του συμπληρωματικού

ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύ-

πτει από την πράξη διοικη-

τικού προσδιορισμού

ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021,

υπόχρεου, συζύγου ή

μέρους συμφώνου συμβίω-

σης και εξαρτώμενων,

τέκνων, που αναγράφονται

στη δήλωση φορολογίας

εισοδήματος του φορολογι-

κού έτους 2020, δεν πρέπει

να υπερβαίνει το ποσό των

180.000 ευρώ για τους άγα-

μους, τους υπόχρεους σε

κατάσταση χηρείας ή εν

διαστάσει και

300.000 ευρώ για τους

έγγαμους ή μέρη συμφώ-

νου συμβίωσης και τις

μονογονεϊκές οικογένειες.

Αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται στην

πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

«myΘΕΡΜΑΝΣΗ», στην

οποία θα πρέπει να ανα-

γράφονται κατά περίπτωση

τα εξής στοιχεία:

ο αριθμός Φορολογικού

Μητρώου του αιτούντος

προσώπου – υπόχρεου

φορολογικής δήλωσης

το ονοματεπώνυμό του

ο αριθμός των εξαρτώμε-

νων τέκνων του

η ένδειξη αν πρόκειται για

πολυκατοικία, ο αριθμός

παροχής ηλεκτρικού ρεύμα-

τος του ακινήτου κύριας

κατοικίας

η ταχυδρομική διεύθυνση

που αντιστοιχεί στη συγκε-

κριμένη παροχή ηλεκτρικού

ρεύματος, αν η κατοικία

είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμε-

νη ή δωρεάν παραχωρού-

μενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ.

του εκμισθωτή ή του δωρε-

άν παραχωρούντος

τα τετραγωνικά μέτρα

κύριων χώρων της κύριας

κατοικίας κατά το χρόνο

υποβολής της αίτησης

το είδος του επιθυμητού

προς επιδότηση καυσίμου

θέρμανσης ή θερμικής

ενέργειας

τα στοιχεία επικοινωνίας

του (διεύθυνση ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου, αριθμός

κινητού ή και σταθερού

τηλεφώνου).

Προσοχή, πριν την οριστι-

κοποίηση της αίτησης, θα

πρέπει να έχει δηλωθεί ο

αριθμός λογαριασμού

ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον

δικαιούχο και στον οποίο

επιθυμεί να πιστωθεί το

ποσό του επιδόματος.

Για τα υπόλοιπα καύσιμα,

εκτός του πετρελαίου θέρ-

μανσης, υποβάλλεται επι-

πρόσθετα ο αριθμός της

απόδειξης αγοράς ειδών

καυσίμων ή κατανάλωσης

θερμικής ενέργειας μέσω

τηλεθέρμανσης το

ποσό/αξία της συναλλαγής,

ο Αριθμός Φορολογικού

Μητρώου και η επωνυμία

της επιχείρησης – πωλή-

τριας των ειδών καυσίμων

θέρμανσης ή της θερμικής

ενέργειας.

Δεν είναι αποδεκτή η

συμπλήρωση στην προσω-

ποποιημένη πληροφόρηση

αριθμού λογαριασμού

(ΙΒΑΝ) που δεν ανήκει στον

δικαιούχο του επιδόματος.

Επιπλέον, δεν είναι αποδε-

κτή η χρήση του ίδιου αριθ-

μού παροχής ηλεκτρικού

ρεύματος για περισσότε-

ρους από δύο δικαιούχους

κατά το ίδιο χρονικό διάστη-

μα.

Το παραστατικό αγοράς

πετρελαίου θέρμανσης πρέ-

πει να εκδοθεί στον ΑΦΜ

του αιτούντος, δηλαδή στον

ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους

κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους

οποίους θα υποβληθεί η

ηλεκτρονική αίτηση. Στην

περίπτωση πολυκατοικίας,

το παραστατικό αγοράς

πετρελαίου θέρμανσης πρέ-

πει να εκδοθεί είτε στον

ΑΦΜ της πολυκατοικίας,

εάν αυτός υφίσταται, είτε

στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί

στους κωδικούς TAXISnet

με τους οποίους δημιουργή-

θηκε το προφίλ της πολυκα-

τοικίας.

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕΕπίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Α
νεβάζουν ρυθμούς

στο υπουργείο

Οικονομικών ώστε

μέσα στον Μάρτιο να

ξεκινήσει η υποβολή των

φορολογικών δηλώσεων

για τα εισοδήματα του

2021, νωρίτερα από κάθε

άλλη χρονιά.

Στόχος είναι φόρος εισοδή-

ματος να ξεκινήσει να πλη-

ρώνεται από τον Ιούλιο, σε

8 δόσεις. Συνεπώς, η

τελευταία δόση θα είναι τον

Φεβρουάριο του 2023.

Στο οικονομικό επιτελείο

της κυβέρνησης ζεσταίνουν

τις μηχανές ώστε όλες οι

αρμόδιες υπηρεσίες να

είναι έτοιμες.

Πρόθεση είναι όταν ανοίξει

η πλατφόρμα να μπορούν

όλοι να υποβάλλουν τις

δηλώσεις τους χωρίς καθυ-

στερήσεις ή προβλήματα.

Στην πράξη αυτό σημαίνει

πως και η πλατφόρμα θα

είναι πλήρως λειτουργική,

αλλά και οι επιχειρήσεις, οι

τράπεζες και το δημόσιο θα

έχουν ανεβάσει στην πλατ-

φόρμα τα απαιτούμενα

στοιχεία για εργαζόμενους

και συνταξιούχους.

Τα λογιστήρια

Υπενθυμίζεται ότι τα λογι-

στήρια των επιχειρήσεων

και οι φορείς του δημοσίου

να υποβάλουν ηλεκτρονικά

έως τις 28 Φεβρουαρίου

2022 στην ΑΑΔΕ τις βεβαι-

ώσεις αποδοχών, συντάξε-

ων, αμοιβών από επιχειρη-

ματική δραστηριότητα, μερι-

σμάτων για το φορολογικό

έτος 2021.

Αμέσως μετά η ΑΑΔΕ θα

«τρέξει» τη διαδικασία προ-

συμπλήρωσης των εισοδη-

μάτων, των φόρων που

παρακρατήθηκαν και των

φόρων που αναλογούν στα

εισοδήματα στο νέο έντυπο

Ε1 της φορολογικής δήλω-

σης.

Βασική επιδίωξη της κυβέρ-

νησης είναι να δοθεί ανάσα

στους φορολογούμενους, οι

οποίοι θα έχουν τον χρόνο

να εξοφλήσουν τις υποχρε-

ώσεις τους, σε πολύ περισ-

σότερες δόσεις και κατά

συνέπεια μικρότερο ποσό

ανά μήνα.

Με βάση την ισχύουσα

νομοθεσία, η εξόφληση του

φόρου γίνεται σε τρεις διμη-

νιαίες δόσεις και θα αυξηθεί

στις 8 μηνιαίες δόσεις.

Φορολογικές δηλώσεις: ΑπόΦορολογικές δηλώσεις: Από

Μάρτιο η υποβολή τους – Σε 8Μάρτιο η υποβολή τους – Σε 8

δόσεις ο φόρος εισοδήματοςδόσεις ο φόρος εισοδήματος



Σ
ε εξέλιξη βρίσκονται

από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργα-

σίες καθαρισμού θυρο-

φραγμάτων σε περιοχές

των Φαρσάλων, στον

Ενιπέα ποταμό.

Για την πορεία των εργα-

σιών ενημερώθηκε  ο

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε

Λάρισας Βασίλης Πινακάς,

σε αυτοψία που πραγματο-

ποίησε στην περιοχή συνο-

δευόμενος από τον

Δήμαρχο Φαρσάλων Μάκη

Εσκίογλου, τους

Πρόεδρους των Τ.Κ. Βασιλί

Γιώργο Μπόγκα και

Ευυδρίου  Νίκο Γούσιο, τον

Διευθυντή Τεχνικών

Υπηρεσιών Π.Ε. Λάρισας

Χρήστο Ντάγια και την

Προϊσταμένη του τμήματος

Δομών Περιβάλλοντος της

Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων της Περιφέρειας

Θεσσαλίας Ξένια Καρατζά.

Ολοκληρώνονται οι εργα-

σίες καθαρισμού του θυρο-

φράγματος στην Υπέρεια

και ακολουθεί ο καθαρισμός

των θυροφραγμάτων σε

Πυργάκια και Μεγάλο

Ευύδριο. Οι εργασίες

εντάσσονται στο έργο

συνολικού προϋπολογισμού

2 εκατ. ευρώ που έχει σε

εξέλιξη η Περιφέρεια

Θεσσαλίας για τον καθαρι-

σμό και την αποκατάσταση

αναχωμάτων στον Ενιπέα

ποταμό.

Σ
την πανθεσσαλική

σύσκεψη αγροτών

που έλαβε χώρα

στο Πολιτιστικό Κέντρο

των Φαρσάλων συμμετεί-

χε ο δήμαρχος κ. Μάκης

Εσκίογλου το μεσημέρι

του Σαββάτου.

Στον χαιρετισμό του ο κ.

Εσκίογλου τόνισε μεταξύ

άλλων τα εξής: «Τα

Φάρσαλα και η εύφορη

επαρχία μας είναι μία κατ’

εξοχήν αγροτική περιοχή.

Κατανοεί κανείς τη σπου-

δαιότητα του πρωτογενή

τομέα στην τοπική οικονο-

μία και στην ανάπτυξη της

επαρχίας Φαρσάλων.

Δυστυχώς η κατάσταση

όμως στους αγρότες επιδει-

νώνεται διαρκώς και πολυ-

πλεύρως.

Το κόστος παραγωγής που

ήδη ήταν βεβαρημένο, έχει

εκτιναχθεί στα ύψη λόγω

της παγκόσμιας ενεργεια-

κής κρίσης.

Από την άλλη, η κλιματική

κρίση μας φέρνει διαρκώς

ακραία καιρικά φαινόμενα

που πλήττουν με σφοδρό-

τητα την αγροτική παραγω-

γή.

Είδατε όλοι σας τις τραγικές

συνέπειες του Ιανού, αλλά

και τα όσα βιώσαμε πριν

από μερικές ημέρες με τον

«Διομήδη». Το κλίμα αλλά-

ζει ραγδαία και πρέπει τάχι-

στα να λάβουμε όλοι οι

εμπλεκόμενοι δραστικές

αποφάσεις.

Χρειάζεται η περαιτέρω

θωράκιση με αναθεωρημέ-

νο σχεδιασμό, για να προ-

στατέψουμε την ανθρώπινη

ζωή, τις περιουσίες και το

ίδιο το περιβάλλον.

Το θεσμικό πλαίσιο σε

φορολογικό και αναπτυξια-

κό επίπεδο, παραμένει ένα

σημαντικό σημείο που διαρ-

κώς χρίζει βελτιώσεων.

Κατανοώ πως όλα τα παρα-

πάνω και πόσα ακόμη,

προκαλούν έντονο προβλη-

ματισμό στις τάξεις των

αγροτών. Πιστεύω πως

πρέπει η πολιτεία να ενθαρ-

ρύνει τον εποικοδομητικό

διάλογο γιατί είναι προς

όφελος όλων.

Γιατί χωρίς πρωτογενή

τομέα δεν υπάρχει υγιής

οικονομία. Κι εδώ στα

Φάρσαλα χωρίς αγρότες

δεν υπάρχει μέλλον. Γι’

αυτούς τους λόγους, ο

δήμος Φαρσάλων συμμερί-

ζεται τις αγωνίες σας και

δηλώνει ότι θα συνδράμει

με όλες τις δυνάμεις του για

να σας στηρίξει.»

CMYK

8
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου

Τοπικά Νέα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εσκίογλου σε αγροτική σύσκεψη: Δεν υπάρχει μέλλον σταΕσκίογλου σε αγροτική σύσκεψη: Δεν υπάρχει μέλλον στα

Φάρσαλα χωρίς αγρότεςΦάρσαλα χωρίς αγρότες

Καθαρισμοί σε θυροφράγματα τουΚαθαρισμοί σε θυροφράγματα του

Ενιπέα από την Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΕνιπέα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας



Έ
ργα συνολικού

προϋπολογισμού

17,6 εκατομμυ-

ρίων ευρώ ολοκλήρωσε

και έχει σε εξέλιξη η

Περιφέρεια Θεσσαλίας

στο Δήμο Φαρσάλων,

μετά τη θεομηνία του

Ιανού, για την αποκατά-

σταση  δημόσιων υποδο-

μών  και την αντιπλημμυ-

ρική προστασία.

Ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός, στη συνεδρία-

ση του Περιφερειακού

Συμβουλίου, παρουσίασε

τα έργα που ολοκληρώθη-

καν και  εξελίσσονται στην

περιοχή των Φαρσάλων, με

χρηματοδότηση που διεκδί-

κησε και έλαβε η

Περιφέρεια από τα

Υπουργεία Υποδομών και

Εσωτερικών.  Ειδικά  στον

Ενιπέα,  για τον καθαρισμό

του ποταμού και των θυρο-

φραγμάτων καθώς και για

την αποκατάσταση και ενί-

σχυση των αναχωμάτων,

ολοκληρώθηκαν έργα  προ-

ϋπολογισμού 598.000 ευρώ

και εξελίσσονται έργα 2,3

εκατομμυρίων ευρώ.

Ολοκληρώθηκαν 11 έργα:

-Άμεση αποκατάσταση ερει-

σμάτων και οδοστρώματος

εθνικής οδού Φαρσάλων –

Βόλου,

-Άμεσες αποκαταστάσεις

κοίτης υδατορεμάτων –

καθαρισμοί – διευθετήσεις

περιοχής Δήμου

Φαρσάλων,

-Άμεση αποκατάσταση ερει-

σμάτων και οδοστρώματος

εθνικής οδού Λάρισας –

Φαρσάλων,

-Άμεση αποκατάσταση

προσβασιμότητας επαρχια-

κής οδού Δέντρα -Ναρθάκι -

Σκοπιά,

-Ανακατασκευή γέφυρας

Διλόφου – Αχιλλείου,

-Αποκατάσταση προσβασι-

μότητας για τη διάσωση

ανθρώπων και ζωϊκού

κεφαλαίου αποκλεισμένων

περιοχών Φαρσάλων με

ιδιωτικά μηχανήματα έργου

-Άμεσες αποκαταστάσεις

τεχνικών έργων – οδο-

στρωμάτων οδικού δικτύου

Δήμου Φαρσάλων,

-Άμεση αποκατάσταση βλα-

βών στο Δημοτικό Στάδιο

Φαρσάλων,

-Άρση επικινδυνότητας και

επεμβάσεις κατόπιν αυτο-

ψιών – τεχνικής αστυνόμευ-

σης στο οδικό δίκτυο –

Υδατορέματα Δήμου

Φαρσάλων

-Αποκατάσταση βλαβών

που προκλήθηκαν  στην

περιοχή των Δ.Δ. Βασιλί,

Ευϊδρίου και Υπέρειας

εντός της ευρείας κοίτης

του Ενιπέα ποταμού,

-Αποκατάσταση βλαβών

που προκλήθηκαν  στην

περιοχή από Δ.Δ. Υπέρειας

έως Δ.Δ. Ορφανών εντός

της ευρείας κοίτης του

Ενιπέα ποταμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα

έργα:

– Αποκατάσταση Εθνικής

οδού 3 Λάρισα-Φάσραλα

-Αποκατάσταση – διευθέτη-

ση – καθαρισμός ρεμάτων

επαρχίας Φαρσάλων,

-Αποκατάσταση βλαβών

εντός της βαθείας και ευρεί-

ας κοίτης του Ενιπέα ποτα-

μού

-Κατασκευή αντλιοστασίου

και αγωγού απορροής

ομβρίων στο Δ.Δ. Υπέρειας

του Δήμου Φαρσάλων

εντός της βαθείας και ευρεί-

ας κοίτης του Ενιπέα ποτα-

μού.

-Εθνική οδός Φάρσαλα –

Βόλος,

-Φάρσαλα – Αχίλλειο –

Δίλοφος – Ναρθάκι,

-Επαρχιακή οδός Δέντρα –

Ναρθάκι -Άγιος Αντώνιος –

Δεντροχώρι – Σκοπιά –

Πλάτανος,

-Επαρχιακή Οδός Υπέρεια -

Λόφος -Ευύδριο (Μεγάλο -

Μικρό),

-Επαρχιακή οδός Λόφος -

Πολυνέρι – Σταυρός,

-Επαρχιακής οδός Σταυρός

– Φάρσαλα,

-Επαρχιακή οδός

Βαμβακού – Ρήγαιο -

Ασπρόγεια – Επαρχική

οδός 35 Κρήνη Ευύδριο,

-Καθαρισμός αποστραγγι-

στικής τάφρου  περιφερεια-

κής οδού Φαρσάλων
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Έργα 17,6 εκατομμυρίων ευρώ σταΈργα 17,6 εκατομμυρίων ευρώ στα

Φάρσαλα από την Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΦάρσαλα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

μετά τον Ιανόμετά τον Ιανό



«
Παράθυρο» στις νεο-

σύστατες επιχειρή-

σεις ανοίγει η

Επιστρεπτέα

Προκαταβολή 5 προκειμέ-

νου να λάβουν την ενί-

σχυση ανεξαρτήτως του

κύκλου εργασιών τους ή

των ακαθάριστων εσόδων

τους. Τις επόμενες ώρες

αναμένεται η Κοινή

Υπουργική Απόφαση που

θα ενεργοποιήσει τη

δυνατότητα χρηματοδότη-

σης των «νέων», αλλά και

την πλατφόρμα της

Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων προ-

κειμένου να υποβληθούν

οι αιτήσεις.

Ακόμη μία «φουρνιά» δικαι-

ούχων της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής 5 εισπράττει

σήμερα την ενίσχυση, με

την πλατφόρμα

“myBusinessSupport” της

ΑΑΔΕ να παραμένει ανοι-

χτή έως και τις 2

Φεβρουαρίου: Ως εκείνη

την ημέρα έχουν προθεσμία

όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι

στην πρώτη φάση εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος να «επι-

κυρώσουν» την επιθυμία

τους να λάβουν το ποσό

που τους αναλογεί. Αφού

υποβάλουν τη νέα αίτηση

για «Χορήγηση της

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής 5» τα χρή-

ματα που τους αναλογούν

θα εκταμιευθούν μέσα σε

διάστημα 3 ημερών. Με το

που θα κλείσει όμως η δια-

δικασία για εκείνες τις επι-

χειρήσεις που ήδη έχουν

εκδηλώσει ενδιαφέρον και

κρίθηκαν επιλέξιμες για την

ενίσχυση θα ανοίξει μία

άλλη που θα επιτρέψει στις

νεοσύστατες επιχειρήσεις

να πάρουν το δικό τους

«μερίδιο» από τον 5ο κύκλο

της Επιστρεπτέας. Επίσης,

θα δοθεί μια «δεύτερη

ευκαιρία» σε όσους έχασαν

το «τρένο» του συγκεκριμέ-

νου κύκλου της ενίσχυσης,

επειδή συμπλήρωσαν μεν

τα στοιχεία της επιχείρησής

τους, ξέχασαν δε να… υπο-

βάλουν την αίτηση.

Ποιοι «νέοι» μπαίνουν στην

Επιστρεπτέα 5

Από τις 2 Φεβρουαρίου,

λοιπόν και έως τις 8 του

μήνα, νεοσύστατες επιχει-

ρήσεις θα έχουν το δικαίω-

μα να υποβάλουν αιτήσεις

«Χορήγησης της

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής 5» μέσω της

πλατφόρμας

“myBusinessSupport”, προ-

κειμένου να λάβουν το μερί-

διο που τους αναλογεί.

Πρόκειται για επιχειρήσεις

που έκαναν έναρξη εργα-

σιών:

από την 1η Νοεμβρίου

2019 έως και την 29η

Φεβρουαρίου 2020

και από την 1η Αυγούστου

2020 έως και την 31η

Οκτωβρίου 2020

και που ανήκουν σε κλά-

δους, οι οποίοι πλήττονταν

άμεσα την περίοδο

Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου

2020, όπως

λιανεμπόριο, εστίαση, του-

ρισμός, πολιτισμός, αθλητι-

σμός,μεταφορές

και άλλοι κλάδοι που ήταν

κλειστοί με κρατική εντολή

την εν λόγω περίοδο για τις

οποίες ξεκαθαρίζεται πως

είναι επιλέξιμες στον 5ο

κύκλο της Επιστρεπτέας

Προκαταβολής, ανεξαρτή-

τως του κύκλου εργασιών

τους ή των ακαθάριστων

εσόδων τους. Να σημειωθεί

πως ειδικά για τις εν λόγω

επιχειρήσεις που έχουν ήδη

υποβάλει αίτηση εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος έως τις

19 Ιανουαρίου 2021, η

πλατφόρμα

“myBusinessSupport”, μετά

την ολοκλήρωση της τρέ-

χουσας περιόδου που λήγει

στις 2 Φεβρουαρίου 2021,

θα ανοίξει και πάλι για την

αποδοχή από μέρους των

ανωτέρω επιχειρήσεων των

ποσών ενίσχυσης, με κατα-

ληκτική ημερομηνία τις 8

Φεβρουαρίου 2021.

Πόσα χρήματα θα

πάρουν οι «νέοι»

Όσες επιχειρήσεις παραμέ-

νουν κλειστές με κρατική

εντολή (εστίαση, γυμναστή-

ρια, επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στους

τομείς του πολιτισμού,

αθλητισμού κτλ.), θα

λάβουν αυξημένα κατώτατα

όρια ενίσχυσης, ύψους

2.000 ευρώ εάν η επιχείρη-

ση απασχολεί έναν έως

πέντε εργαζομένους και

4.000 ευρώ εάν απασχολεί

άνω των πέντε εργαζομέ-

νων. Για όλες τις υπόλοιπες

επιχειρήσεις, το κατώτατο

όριο ενίσχυσης ορίζεται σε

1.000 ευρώ.

«Δεύτερη ευκαιρία»

στους… «ξεχασιάρηδες»

Με την ίδια Απόφαση, θα

δοθεί η δυνατότητα να υπο-

βάλουν κατ’ εξαίρεση αίτη-

ση ένταξης στην

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

5 (το διάστημα 2 έως

Φεβρουαρίου), όσες επιχει-

ρήσεις δήλωσαν έως τις 19

Ιανουαρίου 2021 στοιχεία

στην εφαρμογή «Τα Έσοδά

μου», στην πλατφόρμα

“myBusinessSupport”, αλλά

δεν συμπλήρωσαν μέχρι

τότε τη σχετική αίτηση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για τη χρηματοδοτική ενί-

σχυση. Έτσι, αντιμετωπίζε-

ται το γεγονός ότι υπήρξαν

επιχειρήσεις οι οποίες απο-

κλείστηκαν από τη διαδικα-

σία, επειδή εκ παραδρομής

δεν υπέβαλαν αίτηση εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος,

παρότι δήλωσαν τα στοιχεία

εσόδων τους στη σχετική

εφαρμογή της πλατφόρμας

“myBusinessSupport”.

Πώς υπολογίζεται η ενί-

σχυση

Το ύψος της ενίσχυσης

προσδιορίζεται τυποποιημέ-

να ανάλογα με τον κύκλο

εργασιών αναφοράς, τον

κύκλο εργασιών μηνών

Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου,

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου

2020, τον αριθμό εργαζομέ-

νων σε αναστολή αλλά και

το ποσό που έλαβε η επι-

χείρηση δυνάμει της 4ης

Επιστρεπτέας. Το ήμισυ

(50%) του ποσού της ενί-

σχυσης δεν επιστρέφεται

υπό τον όρο διατήρησης

του επιπέδου απασχόλησης

έως την 30η Ιουνίου 2021.

Πώς θα εξοφληθεί το

δάνειο

Και σε αυτόν τον κύκλο της

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής καταβάλλε-

ται ως «δώρο» το 50% της

ενίσχυσης, όμως το

«δώρο» έχει και κάποιο

αντίτιμο: Το υπόλοιπο ποσό

είναι δάνειο και πρέπει να

εξοφληθεί. Προβλέπεται να

επιστραφεί σε 40 δόσεις

από το 2022 έως 2025, με

άτοκη περίοδο χάριτος έως

Δεκέμβριο του 2021 και

ετήσιο επιτόκιο 7,4% από

το 2022. Έτσι, για παρά-

δειγμα αν κάποιος πάρει

ενίσχυση 12.000 ευρώ, υπό

προϋποθέσεις δεν θα επι-

στρέψει τα 6.000 ευρώ και

για το υπόλοιπο ποσό θα

πρέπει να καταβάλλει για

40 μήνες από τον

Ιανουάριο του 2022 και

μετά δόση περίπου 168

ευρώ στο Κράτος!
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««Μοιράζουν» έως και 4.000 ευρώ σε νέες επιχειρήσεις – ΟιΜοιράζουν» έως και 4.000 ευρώ σε νέες επιχειρήσεις – Οι

προϋποθέσειςπροϋποθέσεις

Παράταση για 15 ημέρες στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»Παράταση για 15 ημέρες στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

Π
αρατείνεται κατά

15 ημέρες η κατα-

ληκτική ημερομη-

νία υποβολής αιτήσεων

του «Εξοικονομώ 2021»,

σύμφωνα με ανακοίνωση

του υπουργείου

Περιβάλλοντος και

Ενέργειας.

Η χορήγηση της παράτα-

σης κρίνεται αναγκαία λόγω

των έκτακτων συνθηκών

στη δημόσια διοίκηση που

έχουν προκαλέσει η μετάλ-

λαξη Όμικρον της Covid –

19 και τα έντονα καιρικά

φαινόμενα των τελευταίων

ημερών.

Η νέα καταληκτική ημερο-

μηνία είναι στις 15

Φεβρουαρίου 2022 για τις

αιτήσεις

μονοκατοικιών/μεμονωμέ-

νων διαμερισμάτων. Να

σημειωθεί, ότι η αρχική

καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των αιτήσεων

ήταν έως και τις 31

Ιανουαρίου 2022.

Το πρόγραμμα εντάσσεται

στα  έργα του Ταμείου

Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας.

Χρηματοδοτείται με 632

εκατ. ευρώ και συνολικά

αναμένεται να κινητοποιη-

θούν κεφάλαια πάνω από 1

δισ. ευρώ, με τη μέση εκτι-

μώμενη επιδότηση να δια-

μορφώνεται σε ποσοστό

62% επί της συνολικής

δαπάνης.

Οι προϋποθέσεις

Το «Εξοικονομώ 2021» θα

βελτιώσει αισθητά την ενερ-

γειακή κλάση των νοικοκυ-

ριών, επιτυγχάνοντας εξοι-

κονόμηση πρωτογενούς

ενέργειας πάνω από 30%

για κάθε κατοικία. Οι κατοι-

κίες που θα επιλεγούν για

υπαγωγή στο πρόγραμμα

πρέπει να πληρούν τις εξής

προϋποθέσεις:

· Να υφίστανται νόμιμα.

· Να μην έχουν κριθεί κατε-

δαφιστέες.

· Να χρησιμοποιούνται ως

κύριες κατοικίες.

· Να έχουν καταταχθεί

βάσει του Πρώτου

Πιστοποιητικού

Ενεργειακής Απόδοσης (Ά

Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμη-

λότερη ή ίση της Γ.
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Κ
αθημερινό φαινό-

μενο αποτελούν

εδώ και πολύ

καιρό για την Επαρχία

Φαρσάλων οι κλοπές σε

αρδευτικά και αγροτικά

υλικά κυρίως μεταλλικών

κατασκευών τα οποία

«ξαφρίζουν» επιτήδειοι με

τους κατόχους τους να

είναι ανήμποροι να δρά-

σουν καθώς πρόκειται για

υλικά και εργαλεία εκτε-

θειμένα σε εξωτερικούς

χώρους (χωράφια, πομώ-

νες, μάντρες κ.α.).

Την περασμένη εβδομάδα

οι αστυνομικοί του Α.Τ.

Φαρσάλων προχώρησαν σε

συλλήψεις για δυο κλοπές

που σχετίζονται με τέτοιου

είδους περιστατικά.

Συγκεκριμένα την περασμέ-

νη Τρίτη 25/1 συνελήφθη

ημεδάπος άνδρας έχοντας

στην κατοχή του κλεμμένα

υλικά από ηλεκτρομοτέρ

αρδευτικών πομώνων  και

σχηματιστικέ δικογραφία

για έξι άτομα.

Από το Αστυνομικό Τμήμα

Φαρσάλων σχηματίστηκε

δικογραφία σε βάρος έξι

ημεδαπών ανδρών, για τα -

κατά περίπτωση- αδικήματα

της κλοπής και της αποδο-

χής και διάθεσης προϊό-

ντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, μετά από

κατάλληλη αξιοποίηση στοι-

χείων, στις 24-01-2022 τις

μεταμεσονύχτιες ώρες,

κατελήφθη ένας από τους

δράστες να οδηγεί Ι.Χ. φορ-

τηγό αυτοκίνητο, το οποίο

ήταν έμφορτο με διάφορα

παλαιά σίδερα (σκραπ),

μεταξύ των οποίων και -5-

ρότορες κινητήρων ηλε-

κτρομοτέρ αντλιοστασίων

αρδευτικών πομώνων, την

κατοχή των οποίων δεν

μπορούσε να δικαιολογή-

σει.

Όπως προέκυψε, τα προα-

ναφερόμενα αντικείμενα, τα

οποία κατασχέθηκαν, είχαν

αφαιρεθεί σε προγενέστερο

χρόνο και τα είχε προμη-

θευτεί ο δράστης, στο πλαί-

σιο αγοραπωλησίας, από

τους ετέρους δράστες.

Ενώ πέντε μέρες αργότερα

συνελήφθησαν από αστυ-

νομικούς του Αστυνομικού

Τμήματος Φαρσάλων, τρεις

ημεδαποί άνδρες, για, τα

κατά περίπτωση, αδικήματα

της κλοπής και της αποδο-

χής – διάθεσης προϊόντων

εγκλήματος.

Ειδικότερα, οι τρεις δράστες

κατελήφθησαν να έχουν

φορτώσει στο Ι.Χ. φορτηγό

αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του

ενός, -25- σωλήνες ποτί-

σματος. Από την αστυνομι-

κή έρευνα προέκυψε ότι οι

δύο από τους δράστες χθες

το πρωί αφαίρεσαν τους

σωλήνες από αρδευτικό

κανάλι τοπικού οργανισμού

των Φαρσάλων και στη

συνέχεια τους διέθεσαν

στον τρίτο δράστη.

Τα προαναφερόμενα αφαι-

ρεθέντα αντικείμενα κατα-

σχέθηκαν και αποδόθηκαν

στο νόμιμο δικαιούχο.

Όπως είναι εύκολα αντιλη-

πτό η έξαρση των κλοπών

έχει φτάσει στο «κόκκινο»

και οι αγρότες της περιοχής

έχουν έναν μόνιμο «πονο-

κέφαλο» καθώς φοβούνται

για την περιουσία τους.

Έχουν “χτυπήσει κόκκινο” οι κλοπέςΈχουν “χτυπήσει κόκκινο” οι κλοπές

αγροτικών μηχανημάτων και εργαλείωναγροτικών μηχανημάτων και εργαλείων

Η
Περιφέρεια

Θεσσαλίας σε

συνεργασία με

τους Δήμους και τον

ΕΟΔΥ ανακοινώνει το

πρόγραμμα δράσεων των

ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό

δειγματοληπτικό έλεγχο

στον γενικό πληθυσμό

της Θεσσαλίας, για την

Τρίτη 1η Φεβρουαρίου

2022: 

Στην Π.Ε. Λάρισας

08:00-15:30: ΠΛΑΤΕΙΑ

ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

08:00-18:00: ΠΛΑΤΕΙΑ

ΟΣΕ

08:00-15:30: ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ

ΠΑΠΠΑ

08:00-15:30: ΣΤΕΚΙ ΝΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ/ ΘΕΟΔΩΡΑ-

ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΡΗ

09:00-12:00: ΦΑΡΣΑΛΑ

/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ-

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

09:00-14:00: ΠΛΑΤΕΙΑ

ΑΓΙΑΣ/ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑ-

ΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τι έδειξαν τα rapid test

της Τρίτης 25/1 στα

Φάρσαλα

ΣΤΑ  ΦΑΡΣΑΛΑ / ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

Σε συνολικό αριθμό 82

δειγμάτων καταγράφηκε  1

θετικό κρούσμα Covid-19.

Αφορά σε  γυναίκα ηλικίας

66  ετών.

ΣυνεχίζονταιΣυνεχίζονται τατα RapidRapid

Test Test καικαι αυτήαυτή τηντην

ΤρίτηΤρίτη στηνστην ΠλατείαΠλατεία

Δημαρχείου ΦαρσάλωνΔημαρχείου Φαρσάλων



Τ
ην δεύτερη σερί

ήττα του γνώρισε ο

Αχιλλέας

Φαρσάλων ο οποίος

ηττήθηκε με σκορ 2 – 0

από τον Οικονόμο

Τσαριτσάνης στην έδρα

του πρωτοπόρου της

βαθμολογίας και έτσι

παρέμεινε στους 28 βαθ-

μούς και πλέον στην 6η

θέση της βαθμολογίας

καθώς η ΑΕ Κιλελέρ προ-

σπέρασε τον Αχιλλέα.

Η αναμέτρηση ήταν μοιρα-

σμένη με τις δυο ομάδες να

προσπαθούν να ελέγξουν

τον χώρο του κέντρου και

να πάρουν τον έλεγχο του

παιχνιδιού.

Στο 18′ ο Γκαραλιάκος

αστόχησε από θέση τετ α

τετ στην πρώτη μεγάλη

ευκαιρία του αγώνα.

Ενώ στο 35′ ο Οικονόμος

είχε δοκάρι στην πρώτη

καλή στιγμή του στο ματς

μετά από εκτέλεση κόρνερ

με την μπάλα να καταλήγει

πρώτα στο δοκάρι του

Κουσιά και εν συνεχεία

άουτ.

Στο δεύτερο μέρος και

συγκεκριμένα στο 65′ με

πλάσε ο Βλαχάκης κατάφε-

ρε να δώσει το προβάδισμα

στους “πράσινους” της

Τσαριτσάνης.

Ο Αχιλλέας έχασε τεράστια

διπλή ευκαιρία να ισοφαρί-

σει στο 90′ όταν αρχικά ο

Γανός σούταρε δυνατά ο

Νούσιας έδιωξε η μπάλα

κατέληξε στο δοκάρι ενώ εν

συνεχεία ο

Παπακωνσταντίνου στην

επαναφορά σημάδεψε και

πάλι το δοκάρι.

Στο 90+4 ο Βλαχάκης έκανε

ατομική ενέργεια, “έσπασε”

στον Δραχαλίβα και αυτός

αφότου απέφυγε και τον

Κουσιά πέτυχε το 2 – 0 το

οποίο ήταν και το τελικό

σκορ.

Οι Συνθέσεις

Οικονόμος Τσαριτσάνης:

(Νίκος Φώλλας – Νίκος

Καραμήτσιος): Νούσιας,

Ντούφας, Μπουμπουνάρας,

Σουγλής, Αυλογιάρης,

Πάτσης (64′

Στ.Δραχαλίβας), Ντάλλας

(75′ Γκαντούνας),

Αθανασούλης, Σεμερτζίδης

(87′ Μουλτσιάς), Πούτας,

Βλαχάκης.

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Κομισόπουλος

(67′ Φουρίκης), Ντελής Δ.,

Τσούλης Θ., Πατσιούρας,

Γανός, Τσούλης Δ. (58′

Αετόπουλος),

Παπακωνσταντίνου,

Γκαραλιάκος,

Λαβαντσιώτης, Κερμελίδης.
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Ήττα στην Τσαριτσάνη για τον Αχιλλέα ΦαρσάλωνΉττα στην Τσαριτσάνη για τον Αχιλλέα Φαρσάλων

ΤΗΛ:6977420937 melissasnektar.gr

Τ
ην νίκη με σκορ 2 –

0 πέτυχε η Θύελλα

Βασιλί στο τοπικό

ντέρμπι κόντρα στην νεα-

νική Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων.

Έτσι η Θύελλα έφτασε τους

15 βαθμούς και μαζί με το

Αρμένιο είναι στην 3η θέση

της βαθμολογίας και σε

συνδυασμό με την ισοπαλία

του Μαχητή Τερψιθέας μεί-

ωσε την διαφορά στο -3

από την κορυφή.

Ενώ από την άλλη η

Ακαδημία παρέμεινε στους

4 βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το

σκορ στο πρώτο μέρος με

δυνατό σουτ του

Κατσανάκη ενώ στο δεύτε-

ρο μέρος ο

Μαργαριτόπουλος με κοντι-

νό πλασέ μετά από εκτέλε-

ση φάουλ πέτυχε το 2 – 0.

Η Ακαδημία είχε τις δικές τις

καλές στιγμές με τους

Φούσα, Μπίνα και

Μπασδάνη με τον τελευταίο

να μην καταφέρνει να χρι-

στεί σκόρερ από θέση τετ α

τετ στην αρχή του δευτέρου

μέρους.

Από την άλλη η Θύελλα

είχε και αυτή τις στιγμές της

με τους Καναβό, Προσμίτη,

Καραγιάννη και Μπερσιάνη

με το τελικό 2 – 0 να δίνει

ένα σημαντικό τρίποντο στο

συγκρότημα του κ.

Παναγιώτη Κορδαλή.

Οι Συνθέσεις
Θύελλα Βασιλί
(Παναγιώτης Κορδαλής):

Γκατζανάς, Φλώρος,

Μπόγκας, Τριανταφύλλου

Β., Αλεξίου, Ξυνογαλάς,

Μπερσιάνης, Κατσανάκης,

Προσμίτης, Καναβός,

Καραγιάννης.

Έπαιξαν και οι:
Μαργαριτόπουλος,

Λιτσόπουλος,

Αγγελουσόπουλος.

Ακαδημία Αχιλλέως
Φαρσάλων (Αρίστος
Παπαγεωργίου):
Κατσανάκης, Σκουμποτής,

Γκομοσίδης, Μπαιράμι,

Ψαλίδας, Χλαπανίδας,

Τσιάμπας, Μαργαρίτης (75′

Κάψος), Φούσα (80′

Καραβάγιος), Μπίνας,

Ανδρεόπουλος (46′

Μπασδάνης)

Νίκη για την Θύελλα Βασίλι στο τοπικόΝίκη για την Θύελλα Βασίλι στο τοπικό

ντέρμπι με την Ακαδημία Αχιλλέως!ντέρμπι με την Ακαδημία Αχιλλέως!



Έ
να πολύ ενδια-

φέρον παιχνίδι

έγινε το μεσημέ-

ρι του Σαββάτου (29/01)

στο γήπεδο της

Αμπελιάς, με την ομώνυ-

μη ομάδα που υποδέχθη-

κε τον Πύρρο για την 14η

αγωνιστική της Α’ ΕΠΣΝ

Λάρισας.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά του αγώνα

αυτού, είναι η αλλαγή που

έγινε στην τεχνική ηγεσία

με τον Δημήτρη Βλάχο

(Αμπελιά) και τον Γιάννη

Τσαλάγγα (Αμπελιά) να

αντιμετωπίζουν τις πρώην

τους ομάδες, μιας και η

έναρξη του πρωταθλήματος

τους βρήκε ακριβώς στην

αντίστροφη θέση!

Εντυπωσιακό και μοναδικό

στοιχείο για το συγκεκριμέ-

νο παιχνίδι, με τους δύο

νεαρούς τεχνικούς να γνω-

ρίζουν τα θετικά αλλά και τα

ελαττώματα των πρώην

ομάδων τους μιας και η

αλλαγή στην τεχνική ηγεσία

των δύο ομάδων έγινε λίγο

πριν την αλλαγή του χρό-

νου.

Στα του αγώνα τώρα, η

Αμπελιά ήταν η μεγάλη

νικήτρια με τελικό σκορ, 3 –

2 και έτσι οι «κόκκινοι»

έφθασαν τους δέκα τρεις

βαθμούς. Έτσι πήραν και

βαθιά βαθμολογική

«ανάσα» ενόψει και της

συνέχειας του πρωταθλή-

ματος.

Από την άλλη, το σύνολο

του Γιάννη Τσαλάγγα στο

τέλος δεν πήρε κάτι θετικό

από το ματς και παρέμεινε

στους δέκα βαθμούς.

Μόλις στο 1ο λεπτό ο

Χατζής με δικό του γκολ

έβαλε την Αμπελιά μπρο-

στά στο σκορ, με τον

Καρατζούκο να σκοράρει

για το 2 – 0 στο 52′.

Τέσσερα λεπτά μετά, ο

Σκαφιδάς έβαλε τον Πύρρο

ξανά στο παιχνίδι μειώνο-

ντας σε 2 – 1, με τον Χατζή

να σκοράρει ξανά στο 69′

και να σημειώνει το 3 – 1.

Το τελικό 3 – 2 ήρθε από

τον έμπειρο επιθετικό, Άλκη

Νικούλη κι ενώ τα τελευταία

λεπτά ήταν συγκλονιστικά

για το τελικό αποτέλεσμα,

δεν άλλαξε κάτι με τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς να

πανηγυρίζει μία πολύ σημα-

ντική εντός έδρας νίκη και

τον Πύρρο να μετρά δύο

δοκάρια στον αγώνα με

τους Ντάνιελ Σάρρα και

Θάνο Γιώργη…

Οι Συνθέσεις

Ολυμπιακός Αμπελιάς

(Δημήτρης Βλάχος):

Κιλιργιώτης, Χάμος,

Καρατζούκος, Ακρίβος,

Αντωνίου, Νικολακούλης,

Κοτρώτσιος, Χατζής,

Τσαπατώρης (25′ λ.τ.

Χριστοδούλου), Γαλάνης,

Δεμίσης (60′ Γκαραβέλης).

Πύρρος (Γιάννης

Τσαλάγγας): Ζήμα, Μάρης,

Τσιόγκας, Βίλλης,

Πατσιούρας (65′ Φιλίππου),

Σκαφιδάς, Τσιρογιάννης,

Σινάν, Σάρρα (55′ λ.τ.

Καμαγιάννης), Γιώργης,

Νικούλης.

Διαιτητική Τριπλέτα

Αντωνίου, Δίχρης,

Κοντογιώργος Θ.
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ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
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www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr

Κέρδισε και… “ανάσανε” ο ΟλυμπιακόςΚέρδισε και… “ανάσανε” ο Ολυμπιακός

Αμπελιάς!Αμπελιάς!

Μ
ε μια λιτή ανα-

κοίνωση η ποδο-

σφαιρική ομάδα

“Νίκη Κρήνης” δηλώνει

ότι αποσύρεται από το

φετινό πρωτάθλημα της

Γ’ ΕΠΣΛ και συγκεκριμένα

τον 3ο όμιλο όπου και

συμμετείχε στην φετινή

σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

“Δυστυχώς ήρθε η στιγμή,

που εμείς, η διοίκηση της

ΝΙΚΗΣ ΚΡΗΝΗΣ, μετά από

8 χρόνια αδιάλειπτης

παρουσίας μας στα πρωτα-

θλήματα (αλλά και κύπελ-

λα) της ΕΠΣΛ, να δηλώ-

σουμε αδυναμία να συνεχί-

σουμε σε αυτό το τόσο

όμορφο ταξίδι!

Αποσυρόμαστε από την

συνέχεια του πρωταθλήμα-

τος της σεζόν 2021-2022!!

Ο covid-19, δυστυχώς χτύ-

πησε την ομάδα μας, όχι

όμως σαν ιός, αλλά σαν

συνέπειες!! Μαζεύουμε ότι

δυνάμεις έχουμε, κι ελπί-

ζουμε η επόμενη σεζόν, να

μας βρει δηλώνοντας συμ-

μετοχή! Ευχαριστούμε μέσα

από την καρδιά μας τον

πρόεδρο της ΕΠΣΛ,

κ.Μπουχλαριώτη για την

άψογη συνεργασία (θα

συνεχίσουμε να τον στηρί-

ζουμε όποτε χρειαστεί),

αλλά και όλα τα παιδιά της

γραμματείας γιατί ποτέ δεν

μας αρνήθηκαν οτιδήποτε,

και ήταν πάντα εκεί για μας,

διευκολύνοντάς μας σε

οποιοδήποτε αίτημα είχα-

με!! Συγγνώμη για την ανα-

στάτωση που θα επιφέρου-

με στον όμιλό μας!! Δεν

ξεχνάμε κανέναν, διαιτητή,

ομάδα, παράγοντα, προπο-

νητή, ποδοσφαιριστή, που

όλα αυτά τα χρόνια τους

βρήκαμε στα γήπεδα!! Εις

το επανιδείν…”

ΕπίσημοΕπίσημο καικαι οριστικόοριστικό: : ΑποσύρεταιΑποσύρεται

η Νίκη Κρήνης από το πρωτάθληη Νίκη Κρήνης από το πρωτάθλη--

μα της Γ’ ΕΠΣμα της Γ’ ΕΠΣNNΛΛ



-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 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

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-

λος από την Κάβα

Καλουζάκη στα

Φάρσαλα (Οδός

Βόλου 27).

Πληροφορίες εντός

καταστήματος ή στο

τηλέφωνο: 24910 –

23615.

- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ επί

της Οδού 28ης

Οκτωβρίου, Αριθμός

33 στα Φάρσαλα,

μελλοντικά διαμερί-

σματα 127,13 τ.μ.

(του 2ου ορόφου)

και το ½ μελλοντι-

κού 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:6972984

498

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ βυτίο

αποθήκευσης

πετρελαίου, χωρητι-

κότητας 1 τόνου

μεταλλικής κατα-

σκευής σε καλή

κατάσταση.

Πληροφορίες στο:

6972026490.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ρεβί-

θια ποικιλίας

Αμοργού τόσο για

σπορά και καλλιέρ-

γεια όσο και για

κατανάλωση.

Τηλ. Επικοινωνίας:

6937159058
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01/02/2022: Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση:

Λαρίσης & Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

02/02/2022:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

03/02/2022:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27

Τηλ: 24910-22321

04/02/2022:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως &

Ρ. Φεραίου  Τηλ: 24910-23023

05/02/2022:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23

Τηλ: 24910-22501

06/02/2022:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28

Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

07/02/2022: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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος υπάλληλος
από γεωπονική επιχείρηση στα
Φάρσαλα.
Ζητείται από γεωπονική 
επιχείρηση στα Φάρσαλα μόνιμος
υπάλληλος με καθήκοντα οδηγού
και υπεύθυνου αποθήκης.
Πληροφορίες: 6978770924,
6977706005

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εργασία στο 
κατάστημα “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” στα
Φάρσαλα
Ζητείται υπάλληλος με γνώσεις
ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο
κατάστημα Γερμανός, στα
Φάρσαλα.
Αποστολή βιογραφικών στο:
kgm_farsala@germanos.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 6981133850

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στον τομέα
των πωλήσεων για το
Ζαχαροπλαστείο «Γκρίνιας» στα
Φάρσαλα. Προϋπηρεσία θα εκτι-
μηθεί. Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6989155743 – Ώρες Επικοινωνίας:
12:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 28 τ.μ. στην Οδό Θέτιδος σε

Ισόγειο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6955980502

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



Μ
ε το «διπλό» στις

αποσκευές της

κατά την επιστρο-

φή της στην Υπέρεια,

γύρισε η Δόξα, κερδίζο-

ντας με 1 – 3 στην

Ανθούπολη την ομώνυμη

ομάδα στο πλαίσιο της

10ης Αγωνιστικής του 3ου

Ομίλου της Β’ ΕΠΣ

Λάρισας.

Το συγκρότημα των κ.κ.

Κώστα και Τάκη Ρόφαλη

πέτυχε μια ακόμη σημαντι-

κή νίκη και μάλιστα με ανα-

τροπή καθώς κατάφερε να

προσπεράσει με σκορ 1 – 3

το εμπόδιο της Ανθούπολης

και έτσι έφτασε τους 17

βαθμούς και βρίσκεται μία

νίκη μακριά από την κορυ-

φή και τους Αγ.

Αναργύρους –

Πελασγιώτιδα που έχουν

20.

Σε ένα παιχνίδι όπου η

Δόξα κατάφερε να αφυπνι-

στεί μετά το 1 – 0 και να

καταφέρει να φέρει “τού-

μπα” την αναμέτρηση και

να πετύχει μια σπουδαία

νίκη.

Η Ανθούπολη μπήκε πιο

δυνατά στην αναμέτρηση

και στο 1′ έχασε μεγάλη

ευκαιρία με τον Σκορδίλη με

την μπάλα να απομακρύνε-

ται προ της γραμμής ενώ

στο 4΄ο Τίρχας έφυγε στην

πλάτη της άμυνας και έγρα-

ψε το 1-0 για τους γηπε-

δούχους.

Στο 11′ ο Πολύζος έχασε

την πρώτη καλή στιγμή για

την Δόξα με τον

Αναστασίου να τον σταματά

ενώ στο 32′ ο αντίπαλος

κίπερ είπε και πάλι όχι στην

απευθείας εκτέλεση φάουλ

του Σιδηρόπουλου διώχνο-

ντας σε κόρνερ.

Από αυτό το κόρνερ ήρθε

το 1 – 1 για την Δόξα όταν

ο Σιδηρόπουλος εκτέλεσε

και ο Πολύζος με κεφαλιά

έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπε-

δούχοι είχαν και πάλι δυο

καλές στιγμές με τους

Σκορδίλη (49΄) και

Αναγνώστη (59΄) αλλά ο

κατ’ ανάγκη και κατά συν-

θήκη τερματοφύλακας της

Δόξας Υπέρειας Τσιούρης

Γιώργος απομάκρυνε με το

πόδι ισάριθμες φορές.

Στη συνέχεια οι «ασπρό-

μαυροι» ανέβασαν στροφές

και στο 62΄το οριζόντιο

δοκάρι σταμάτησε το εξαι-

ρετικό χτύπημα φάουλ του

Σιδηρόπουλου.

Για να φτάσουμε στο

66΄όταν ο Θανάσης

Δημητρίου εκμεταλλεύτηκε

την άψογη πάσα του

Καλφόγλου και με σουτ

έκανε το 1-2.

Η Δόξα θα μπορούσε να

σκοράρει εκ νέου στη συνέ-

χεια, κάτι που συνέβη τελι-

κά στην εκπνοή με τον

Καλφόγλου με εξαιρετικό

τελείωμα να διαμορφώνει

το τελικό 1-3.

Οι Συνθέσεις
Ανθούπολη (Β.
Καραφέρης): Αναστασίου,

Παπαστάθης, Καφανέλης

Αλ. (46΄Αναγνώστης),

Ευαγγέλου, Βλησαρούλης,

Υζάι (70΄Βράκας Χ.),

Σκορδίλη,ς Τζούμπικας,

Τίρχας (67΄Δημόπουλος),

Λεμονής, Καφανέλης Απ.

Δόξα Υπέρειας (Κώστας

Ρόφαλης – Τάκης
Ρόφαλης): Τσιούρης Γ.,

Αρσενόπουλος (79΄λ.τ

Τσιούρης Ν.), Δημητρίου

Θ., Ισούφης, Ζησόπουλος,

Σκέγια, Θέος (50΄Πίσλι),

Ζαχαράκης (50΄Δημητρίου

Α.), Σιδηρόπουλος

(82΄Λαυδής), Καλφόγλου,

Πολύζος.

Διαιτητική Τριπλέτα:
Χήτος, Κοντογιάννης,

Παπαϊωάννου.
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Ο
Μέγας

Αλέξανδρος

Χαλκιάδων πέτυχε

σπουδαία νίκη με σκορ 1-

2 στην έδρα των Αγίων

Αναργύρων και έτσι οι

ροσονέρι επανήλθαν στα

θετικά αποτελέσματα

έφτασαν τους 15 βαθμούς

και βρίσκονται στην 4η

θέση του βαθμολογικού

πίνακα του 3ου ομίλου

της Β ΕΠΣΝΛ.

Από την άλλη ο Ατρόμητος

Αγίων Αναργύρων παρέμει-

νε στους 20 βαθμούς και

μαζί με την Πελασγιώτιδα

βρίσκεται στην κορυφή.

Στα της αναμέτρησης ο

Μέγας Αλέξανδρος κατάφε-

ρε να ανοίξει το σκορ στο

13′ όταν ο Ρουμάνης τρο-

φοδότησε τον Τασιόπουλο

και αυτός αρχικά είδε τον

αντίπαλο τερματοφύλακα

να σταματά το πλασέ του

όμως στην επαναφορά με

έξυπνη κεφαλιά κρέμασε

τον κιπερ των Αγίων

Αναργύρων και έστειλε την

μπάλα στο βάθος της

εστίας για το 0-1.

Εν συνεχεία οι φιλοξενού-

μενοι είχαν δύο καλές στιγ-

μές όταν ο Πέτσας είδε το

σουτ του να περνά λίγο

άουτ ενώ στο 30′ ο

Γκατζόγιας έκανε το πλασέ

με τον αντίπαλο τερματοφύ-

λακα να τον σταματά.

Οι άνθρωποι των

Χαλκιάδων διαμαρτυρήθη-

καν για μη υπόδειξη πέναλ-

τι υπέρ τους στο 40′ με το

0-1 να παραμένει μέχρι την

λήξη του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο

ομάδες αναλώθηκαν σε ένα

παιχνίδι κέντρου με αρκετές

μονομαχίες με τους γηπε-

δούχους να έχουν δύο

καλές στιγμές και τον

Ραπτόπουλο να είναι σε

ετοιμότητα και να εξουδετε-

ρώνει τις προσπάθειες

τους.

Ενώ και ο Μέγας

Αλέξανδρος είχε τις δικές

του καλές στιγμές με τους

Τασιόπουλο και Ρουμάνη

δίχως όμως να καταφέρνει

να πετύχει το πολυπόθητο

δεύτερο τέρμα.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι η

αναμέτρηση δεν είχε άλλες

συγκινήσεις να προσφέρει

τα τελευταία λεπτά ήταν

ακατάλληλα για… καρδια-

κούς.

Αρχικά στο 85′ οι γηπεδού-

χοι κατάφεραν να ισοφαρί-

σουν με δυνατό σουτ έξω

από την περιοχή.

Όμως ένα λεπτό αργότερα

η ομάδα του Βασίλη

Τσιάνακα κατάφερε να

πάρει εκ νέου το προβάδι-

σμα και να πετύχει ένα

σπουδαίο διπλό.

Ο Αντωνιάδης εκτέλεσε το

φάουλ, ο Μαργαριτόπουλος

βρέθηκε στο κατάλληλο

σημείο και με δυνατή κεφα-

λιά έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα μέσα σε έξαλλους

πανηγυρισμούς από τους

ανθρώπους των

Χαλκιάδων.

Το 1-2 έμελλε να είναι και

το τελικό σκορ του αγώνα.

Οι άνθρωποι των

Χαλκιάδων ευχαριστούν

θερμά τους ανθρώπους

των Αγίων Αναργύρων για

την άψογη φιλοξενία και

δεσμεύονται πως θα αντα-

ποδώσουν στο δεύτερο

γύρο.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιάνακας):

(Ραπτόπουλος, Σελήνης,

Ντραμπάκουλος,

Ζαχόπουλος, Αντωνιάδης,

Μαργαριτόπουλος,

Ρουμάνης (90′ Ραντάτσης),

Παληγιάννης, Τασιόπουλος,

Γκατζογιας, Πέτσας (90+3′

Καϊσέρογλου Ν.)

Σπουδαίο “διπλό” σε φινάλε… θρίλερ για τον Μέγα ΑλέξανδροΣπουδαίο “διπλό” σε φινάλε… θρίλερ για τον Μέγα Αλέξανδρο

““Διπλό” ανατροπής και μια “ανάσα” από την κορυφή η Δόξα ΥπέρειαςΔιπλό” ανατροπής και μια “ανάσα” από την κορυφή η Δόξα Υπέρειας

Η
αναμέτρηση ανά-

μεσα στην

Ανθούπολη και την

Δόξα Υπέρειας βρήκε

νικητές με σκορ 1 – 3

τους “αετούς” οι οποίοι

κατάφεραν να πάρουν

ένα πολύ σημαντικό τρί-

ποντο και να παραμεί-

νουν σε απόσταση “ανα-

πνοής” από την κορυφή.

Στην συγκεκριμένη αναμέ-

τρηση η ομάδα της

Υπέρειας καλέστηκε να

ξεπεράσει αρκετά εμπόδια

με το σημαντικότερο εξ

αυτών να είναι το γεγονός

πως το συγκρότημα των

κ.κ. Κώστα και Τάκη

Ρόφαλη αγωνίστηκε χωρίς

τερματοφύλακα!

Παρά το γεγονός πως στο

ρόστερ της Δόξας υπάρ-

χουν τρεις τερματοφύλακες

(Μπάμπης Σκαντζούρης,

Αντώνης Παπαδόπουλος

και Λευτέρης Ιακωβάκης)

στην εν λόγω αναμέτρηση

κανείς από τους τρεις δεν

κατάφερε να δώσει το

παρών και έτσι οι φιλοξε-

νούμενοι καλέστηκαν να

διαχειριστούν ένα εμπόδιο.

Ο “κλήρος” έπεσε στον

αρχηγό της Δόξας και

κεντρικό αμυντικό Γιώργο

Τσιούρη ο οποίος φόρεσε

γάντια και φανέλα τερματο-

φύλακα και κάθισε κάτω

από τα γκολποστ των

“αετών”.

Αν κρίνουμε από τις καθο-

ριστικές επεμβάσεις του και

το γεγονός πως η Δόξα

πήρε το “τρίποντο” η

πρώτη εμφάνιση του κρίνε-

ται απόλυτα επιτυχημένη

και ποιος ξέρει ίσως μια νέα

καριέρα να διαγράφεται για

τον έμπειρο κεντρικό αμυ-

ντικό και “πολυεργαλείο”

της Δόξας Υπέρειας!

Πηγή

Φωτογραφίας:Arenalarissa.gr

Το “πολυεργαλείο” τηςΤο “πολυεργαλείο” της

Υπέρειας Γιώργος Τσιούρης!Υπέρειας Γιώργος Τσιούρης!



Μ
πορεί να έχει

περάσει αρκετός

καιρός από τον

«Ιανό», όμως τα προβλή-

ματα που έχει αφήσει

πίσω του είναι αρκετά και

ακόμη αρκετά από αυτά

δεν έχουν επιλυθεί.

Ένα από αυτά τα προβλή-

ματα αφορά το φράγμα του

Ενιπέα ποταμού και συγκε-

κριμένα στο ύψος του

Ευιδρίου εκεί όπου ακόμη

και σήμερα παραμένουν

κλειστές κάποιες πόρτες

καθώς από τα φερτά υλικά

που έφερε η ορμή του

ποταμού έχουν «φρακάρει»

και δεν μπορούν να ανοί-

ξουν.

Οι κάτοικοι της περιοχής

σύμφωνα με πληροφορίες

έχουν ενημερώσει τόσο την

Περιφέρεια όσο και τον

Δήμο για το συγκεκριμένο

ζήτημα όμως δεν υπάρχει

κάποια εξέλιξη.

Έτσι μέσω της εφημερίδας

μας κάνουν έκκληση στους

αρμόδιους φορείς να επιλη-

φθούν του ζητήματος

καθώς σε περίπτωση κακο-

καιρίας και πάλι μπορεί να

προκαλέσει πολλά προβλή-

ματα εκ νέου σε ένα χωριό

αρκετά «χτυπημένο» από

τον «Ιανό».
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Παραμένουν κλειστές πόρτες του φράγματος τουΠαραμένουν κλειστές πόρτες του φράγματος του

Ενιπέα στο Ευίδριο από τον «Ιανό»Ενιπέα στο Ευίδριο από τον «Ιανό»


